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ประธานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
นายพนัส สิมะเสถียร

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้มุ่งมั่นทำ�หน้าที่กลั่นกรองงานที่มีความสำ�คัญต่อการพัฒนา

ประเทศมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งให้ความคิดเห็นต่อนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและโครงการต่างๆ อย่างรอบคอบ มีเหตุผล
และตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลและความรู้ที่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุน
ให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บังเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

ปี ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ให้ความเห็นต่อร่างทิศทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางในการจัดทำ�ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในช่วงปีงบประมาณ
๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ในรายละเอียด รวมทั้งได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลให้เสนอความเห็นต่อการพัฒนาในระดับนโยบายหลาย
เรื่อง อาทิ กรอบทิศทางการจัดสวัสดิการทางสังคมที่ยั่งยืนในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ การบริหาร
จัดการนํ้า  ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมและชุมชนยั่งยืนของไทย และการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในโครงการ
ลงทุนภาครัฐ
นอกจากนี้ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ให้ความเห็นต่อโครงการสำ�คัญของหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
สาขาพลังงาน ขนส่ง สาธารณูปการ สื่อสาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และเกษตร อาทิ โครงการเร่งรัดการขยาย
เขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ แผนแม่บทการให้บริการนํ้าประปา และแผนการลงทุนเพื่อขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยี
คาร์บอนตํ่าของประเทศไทย รวมทั้งแนวทางการพิจารณางบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ตลอดจนกรอบ
และงบประมาณของรัฐวิสาหกิจประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
ความเห็นต่อการพัฒนาด้านต่างๆ ที่เสนอไปยังคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับการยอมรับและมีการตอบ
สนองต่อความเห็นดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม จึงนับได้ว่า  ผลการดำ�เนินงานในรอบปี ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา ประสบความสำ�เร็จ
ตามวัตถุประสงค์ ผมในนามของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ต้องขอขอบคุณ เลขาธิการ สศช. คณะ
ผู้บริหาร รวมทั้งข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สศช. ทุกท่าน ที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำ�ลังความสามารถ
เสมอมา และผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความสำ�เร็จนี้ จะเป็นแรงผลักดันให้ สศช. ยังคงมุ่งมั่นทำ�งานอย่างไม่ย่อท้อ เพื่อประโยชน์โดย
รวมของประเทศชาติและประชาชนต่อไป

(นายพนัส สิมะเสถียร)
ประธานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
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ปี ๒๕๕๓ เป็นปีที่สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มีอายุครบ ๖๐ ปีเต็ม ตลอด

ระยะเวลา ๖ ทศวรรษที่ผ่านมา สศช.ได้ทำ�หน้าที่วางแผนและจัดทำ�ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ วิเคราะห์และศึกษาภาวะ
เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งเสนอแนะนโยบายและมาตรการต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง อันนำ�ไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศให้เจริญก้าวหน้าตามลำ�ดับ สำ�หรับในปี ๒๕๕๓ สศช. ได้ดำ�เนินการจัดทำ�กรอบแนวคิด และทิศทางการพัฒนาประเทศ
ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ซึ่งจะประกาศใช้ในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ผ่านการจัดประชุมระดมความคิดเห็นตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน จำ�นวน ๑๓๒ หมู่บ้าน ระดับภาคทั้ง ๔ ภาค ระดับเฉพาะกลุ่ม และ
ระดับประเทศในการประชุมประจำ�ปี ๒๕๕๓ ของ สศช. เพื่อนำ�ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ มาปรับปรุงเป็นทิศทางของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้รับทราบทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ แล้ว ขณะนี้ อยู่ระหว่างการจัดทำ�
รายละเอียดของแต่ละยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนแผนฯ สู่การปฏิบัติ
นอกจากนี้ สศช. ยังทำ�หน้าที่ในการเสนอแนวทางหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในอีกหลายด้าน ทั้งนโยบายที่มีผลต่อ
ความเป็นอยู่ของประชาชน อาทิ การนำ�เสนอกรอบทิศทางการจัดสวัสดิการทางสังคมที่ยั่งยืน การบริหารจัดการนํ้า  การประกัน
รายได้เกษตรกร การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพของประเทศ การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการพัฒนาบน
พื้นที่สูงภาคเหนือ รวมถึงการวิเคราะห์และให้ความเห็นเกี่ยวกับโครงการพื้นฐานสำ�คัญ อาทิ โครงการด้านการผลิตกระแสไฟฟ้า 
โครงการลงทุนด้านการคมนาคม และโครงการด้านเครือข่ายการสื่อสาร เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและคณะรัฐมนตรี ตลอดจนการรายงานสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งรายไตรมาสและรายปี เพื่อให้ภาคส่วนต่างๆ
ได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้ทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ นอกจากนั้น สศช. ยังทำ�หน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ
ของคณะกรรมการระดับชาติหลายคณะ อาทิ คณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไข
ปัญหาทางเศรษฐกิจ และคณะกรรมการรัฐมนตรีพัฒนาพื้นที่พิเศษ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น
ความสำ�เร็จของการดำ�เนินงานต่างๆ ดังที่กล่าวมาจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่ได้รับการร่วมแรงร่วมใจจากคณะผู้บริหาร รวมทั้ง
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สศช. ผมจึงขอขอบคุณและขอชื่นชมในความทุ่มเทและเสียสละอย่างเต็มกำ�ลังจากทุกท่าน และหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่า ความสำ�เร็จที่เกิดขึ้น จะเป็นเสมือนกำ�ลังใจ ให้ชาว สศช. มุ่งมั่นทำ�งานอย่างเต็มกำ�ลังความสามารถ เพื่อประโยชน์
สุขของคนในชาติต่อไป

(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๓
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National Economic and Social Development Board

๑. นายพนัส สิมะเสถียร
Mr. Panas  Simasathien

๕. นายพารณ  อิศรเสนา  ณ อยุธยา
Mr. Paron  Israsena

๒. นายโฆสิต  ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
Mr. Kosit Panpiemras

๖. นางจุรี วิจิตรวาทการ
Mrs. Juree  Vichit-Vadakan

๓. นายณรงค์ชัย อัครเศรณี
Mr. Narongchai Akrasanee

๗. นายศักรินทร์  ภูมิรัตน
Mr. Sakarindr Bhumiratana

๔. นายอาชว์  เตาลานนท์
Mr. Ajva  Taulananda
๗ ๕ ๒
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๑ ๓

๔

๖

๘. นายสนิท  อักษรแก้ว
Mr. Sanit  Aksornkoae
๙. คุณพรทิพย์ จาละ
Khun Pornthip  Jala
๑๐. นายประยงค์ รณรงค์
Mr. Prayong Ronnarong
๑๑. นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา
Mr. Nontigorn  Kanchanachitra

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

๑๒ นางสาววลัยรัตน์  ศรีอรุณ
Miss.Valairat  Sriaroon

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงบประมาณ
Budget Director, The Bureau of the Budget

๑๓. นายนริศ  ชัยสูตร
Mr. Naris   Chaiyasoot

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง
Director- General, The Fiscal Policy Office

๑๔. นายประสาร  ไตรรัตน์วรกุล
   Mr. Prasarn    Trairatvorkaul
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
Governor, Bank of Thailand

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

๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕
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ผูบ้ ริหารสำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Executives of the Office of the National  Economic and Social
Development Board

เลขาธิการ  Secretary-General
๑ นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ
Mr. Arkhom   Termpittayapaisith

รองเลขาธิการ  Deputy Secretaries-General
๒ นางเพ็ญจา
Mrs. Penja

อ่อนชิต
Onchid

๓ นางสุวรรณี
Mrs. Suwanee

คำ�มั่น
Khamman

๔ นายปรเมธี
วิมลศิริ
Mr. Poramatee Vimolsiri
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๕ นายชาญวิทย์
Mr. Chanvit

อมตะมาทุชาติ
Amatamatucharti

๖ นายธานินทร์
Mr. Thanin

ผะเอม
Pa-Em

๗ นางสาวลดาวัลย์
Miss Ladawan

คำ�ภา
Kumpa

๓

๔

๒

๑

๕

๖

๗

ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน ระดับ ๑๐
Senior Advisor in Policy and Plan

รักษาการในตำ�แหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน
Acting Senior Advisor in Policy and Pian

๘ นางนิตยา
Mrs. Nitaya

กมลวัทนนิศา
Kmonwatananisa

๑๓ นางสาวสุมาลี
Miss Sumalee

เดชานุรักษ์นุกูล
Dachanuluknukul

๙ นางชุตินาฏ
Mrs. Chutinart

วงศ์สุบรรณ
Wongsuban

๑๔ นายไพโรจน์  
Mr. Pairote

โพธิวงศ์
Potivong

๑๐ นายสมชาย
Mr. Somchai

ศักดาเวคีอิศร
Sakdawekeeisorn

๑๑ นายภูมิใจ
Mr.Poomjai

อัตตะนันทน์
Auttanun

๑๒ นางวนิดา
Mrs. Wanida

มหากิจ
Mahakit

๑๔
๑๐ ๙
๑๑
๑๒ ๑๓
๘
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ผู้อำ�นวยการสำ�นัก

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

๑ นางปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล ผู้อำ�นวยการสำ�นัก สขส.
Mrs. Pattama Teanravisitsagool, Director SDIO

๕ นายประพันธ์ มุสิกพันธ์ ผู้อำ�นวยการสำ�นัก สพต.
Mr. Praphan Musikaphan, Director SESO

๒ นางสาวภารณี วัฒนา ผู้อำ�นวยการสำ�นัก สปผ.
Miss Paranee Watana, Director DECO

๖ นายนพพร มนูญผล ผู้อำ�นวยการสำ�นัก สบป.
Mr. Nopporn Manoonpol, Director NAO

๓ นายจิระพันธ์ กัลลประวิทย์ ผู้อำ�นวยการสำ�นัก สพส.
Mr. Chirapun Gullaprawit, Director SSPO

๗ นายสุทิน ลี้ปิยะชาติ ผู้อำ�นวยการสำ�นัก สลก.
Mr. Sutin Leepiyachart, Director SGO

๔ นายมนตรี บุญพาณิชย์ ผู้อำ�นวยการสำ�นัก สทว.
Mr. Montree Boonpanit, Director ANEO
๑
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๗

๒ ๓

๔

๕

๖

๘ นางสาวพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ ผู้อำ�นวยการสำ�นัก สพท.
Miss Pojanee Autrotpinyo, Director SPSO

๑๔ นายสุริยา   จันทรกระจ่าง ผู้อำ�นวยการสำ�นัก สพอ.
Mr. Suriya Junkrajang, Director NEESO

๙ นายชูวิทย์ มิตรชอบ ผู้อำ�นวยการสำ�นัก สพข.
Mr.Chuwit Mitrchob, Director CDO

๑๕ นายทีปรัตน์  วัชรางกูร ผู้อำ�นวยการสำ�นัก สพก.
Mr. Teeparat Vacharangkura, Director CESO

๑๐ นางสาวพจนา เอื้องไพบูลย์ ผู้อำ�นวยการสำ�นัก สพน.
Miss Potchana Auegpaibul, Director NESO
๑๑ นายวิโรจน์ นรารักษ์ ผู้อำ�นวยการสำ�นัก สศม.
Mr. Wirot Nararak,  Director MSPO
๑๒ นางสาวจินางค์กูร โรจนนันต์ ผู้อำ�นวยการสำ�นัก สนส.
Ms. Jinanggoon Rojananan, Director PPSO

๘

๑๓ ๑๔ ๑๕
๙ ๑๐ ๑๑
๑๒

๑๓ นายดนุชา พิชยนันท์ ผู้อำ�นวยการสำ�นัก สวค.
Danucha Pichayanan, Director IPO
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การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล

การต้อนรับปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความรู้กับชาวต่างประเทศ
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การขับเคลื่อนแนวคิด ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
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การจัดทำ�แผนฯ ๑๑ ผ่านการมีส่วนร่วมของภาคีพัฒนา

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

สศช. กับสื่อมวลชน
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สรุปการดำ�เนินงานของ สศช. รอบปี ๒๕๕๓
สศช. ได้ปฏิบัติราชการตามภารกิจที่กำ�หนดไว้ใน พ.ร.บ. พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑ และ

ภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีมีผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ สรุปได้ดังนี้

๑.

ภาพรวมของ สศช.

สศช. ได้ดำ�เนินการจัดทำ�ทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เพื่อก้าวสู่สังคมแห่งความสุขอย่างมีภูมิคุ้มกัน
การพัฒนาข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมเชิงลึก รวมทั้งการเป็นหน่วยงานความรู้สมัยใหม่มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี ๒๕๕๓
ได้ใช้บุคลากรเพื่อการปฏิบัติตามภารกิจดังกล่าวรวมทั้งสิ้น ๖๔๐ คน ใช้งบประมาณร้อยละ ๕๐.๕ เพื่อการจัดทำ�และ
ผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนา และร้อยละ ๓๑.๔ จัดทำ�ระบบฐานข้อมูลและตัวชี้วัด รวมทั้งพัฒนาบุคลากรของ สศช.
เพื่อเพิ่มศักยภาพทักษะ และสมรรถนะของบุคลากรโดยการอบรม ศึกษา ดูงานทั้งภายในและต่างประเทศรวม ๑,๐๓๒
คน/ครั้ง ตลอดจนดำ�เนินการปรับเปลี่ยนรถยนต์ที่ใช้นํ้ามันเชื้อเพลิงมาเป็นการใช้ก๊าซ NGV แทน ทำ�ให้มีปริมาณการใช้
ก๊าซ NGV เพิม่ ขึน้ จากปีทผ่ี า่ นมาถึง ๑.๖ พันเท่า สามารถประหยัดงบประมาณค่าใช้จา่ ยนํา้ มันเชือ้ เพลิงลงเป็นอย่างมาก
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๒.

ผลการปฏิบัติราชการของ สศช.

ประกอบด้วยการดำ�เนินงานของคณะกรรมการ สศช. และคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ
สศช. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ และผลการปฏิบัติราชการที่สำ�คัญ สรุปสาระสำ�คัญได้ ดังนี้
๒.๑ คณะกรรมการ สศช. พิจารณากลั่นกรองการจัดทำ�ยุทธศาสตร์ วิเคราะห์โครงการและงบลงทุน
รัฐวิสาหกิจรวม ๓๘ เรื่อง เสนอคณะรัฐมนตรี ๒๗ เรื่อง และมีมติเห็นชอบแล้ว ๒๐ เรื่อง
๒.๒ คณะอนุกรรมการ สศช. ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ สศช. ได้แก่การพิจารณางบประมาณของ
รัฐวิสาหกิจประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จำ�นวน ๕๔ แห่ง ภายใต้สังกัด ๑๖ กระทรวง การร่วมสร้างเครือข่ายกับจังหวัด
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในระดับชุมชน มีวุฒิอาสาธนาคารสมองเพิ่มขึ้นเป็น ๓,๗๘๔ คน
และการรายงานผลการพัฒนาตามเป้าหมายแห่งสหัสวรรษของประเทศ ฉบับที่ ๒ ว่าประเทศไทยบรรลุเป้าหมายของ
MDGs เพิ่มขึ้น ๕ เรื่อง และมีโอกาสบรรลุตามเป้าหมาย MDGs plus อีก ๓ เรื่อง
๒.๓. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ สศช. ประเมินตนเองตามผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรอง
การปฏิบัติราชการของ สศช. ปี ๒๕๕๓ ใน ๔ มิติ ได้แก่ ด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ด้านคุณภาพการให้บริการ
ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และด้านการพัฒนาองค์กรในเบื้องต้น สศช. ได้คะแนนรวม ๔.๗๔๑ จาก
คะแนนเต็ม ๕.๐๐๐ คะแนน
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๒.๔. ผลการปฏิบัติราชการที่สำ�คัญของ สศช. มีดังนี้
๑) การวางแผน ยุทธศาสตร์และผลักดันแผน/ยุทธศาสตร์ ได้แก่การจัดทำ�ทิศทางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ซึง่ คณะรัฐมนตรีได้มมี ติเห็นชอบแล้ว และ สศช. อยูร่ ะหว่างการจัดทำ�รายละเอียด
ของแต่ละยุทธศาสตร์เพื่อประกาศใช้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ การศึกษาวิจัยเพื่อการ
จัดทำ�ยุทธศาสตร์และผลักดันยุทธศาสตร์ในมิติต่างๆ เช่น ด้านสังคม ได้แก่ การพัฒนาทุนทางสังคมและทรัพยากร
มนุษย์ การลงทุนด้านสังคมภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการปรับตัวสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ พลวัตการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของโลกที่มีผลกระทบต่อวัฒนธรรม-สังคมไทย และกรอบทิศทางการจัดสวัสดิการทาง
สังคมที่ยั่งยืนในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔) พัฒนาระบบและแบบจำ�ลองการคำ�นวณ
ข้อมูลต้นทุนโลจิสติกส์ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ การวางแนวทางพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศและแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพของประเทศ การขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ เช่น การขับเคลื่อนและขยายผลปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติของภาคประชาชน รัฐ เอกชน และองค์กรต่างๆ การผลักดันการจัดทำ�ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
บนพื้นที่สูงภาคเหนือ และการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำ�แผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด
		
๒) การวิเคราะห์และเสนอความเห็นต่อรัฐบาล โดยนำ�เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีจำ�นวน ๓๐๕ เรื่อง ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ๑๕๑ เรื่อง ด้านเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๗๐
เรื่อง ด้านสังคม ๖๐ เรื่อง และด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๒๑ เรื่อง รวมทั้งพิจารณากรอบงบประมาณลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ พบว่าภาพรวมรัฐวิสาหกิจมีรายได้รวม ๑.๔๗๖ ล้านล้านบาท รายจ่าย ๑.๔๐๔ ล้านล้านบาท
งบลงทุน ๕.๕๕๐ แสนล้านบาท และกำ�ไรสุทธิรวม ๗.๒๑๐ หมื่นล้านบาท
		
๓) การติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและนโยบายรัฐบาล ได้แก่
การติดตามประเมินผลในระยะ ๓ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ในภาพรวมและยุทธศาสตร์ของแผนฯ การประเมินผล
ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างการผลิตและบริการ การติดตามประเมินผลการพัฒนาในระดับพืน้ ทีไ่ ด้แก่ การพัฒนาภาค
การวางระบบบริหารติดตามประเมินผลแผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการกระจายอำ�นาจ
การปกครองสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามประเมินผลตามนโยบายของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติ
การไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ รวมทั้งการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจและสังคม
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๔) การสร้างองค์ความรู้ พัฒนาระบบข้อมูลเครื่องชี้วัด และการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์
เพื่อการพัฒนาประเทศ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกและประเทศ
การรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลและตัวชี้วัด รวม ๑๘ เรื่องได้แก่ การจัดทำ�ประมาณการเศรษฐกิจและวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจ
รายไตรมาส การศึกษาและจัดทำ�ข้อมูลพยากรณ์เศรษฐกิจไทยระยะยาว การบริหารจัดการด้านการคลังในช่วงแผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ การจัดทำ�บัญชีประชาชาติที่คิดรวมต้นทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานภาวะ
สังคมรายไตรมาสในรอบปี ๒๕๕๓ สถานภาพความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยปี ๒๕๕๒ การประชุมประจำ�ปี
๒๕๕๓ ของ สศช. การพัฒนาดัชนีชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยในระดับเมืองและชนบท และการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาประเทศ เป็นต้น

๓.

การดำ�เนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี

๔.

รายงานการเงินของ สศช. ปี ๒๕๕๓

สศช. มีบทบาทในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเพิ่มขึ้นมาก โดยได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีให้
เป็นเลขานุการคณะกรรมการระดับนโยบาย รวม ๑๑ คณะ เช่น คณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ คณะกรรมการ
ร่วมภาครัฐและเอกชนในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ คณะกรรมการรัฐมนตรีพัฒนาพื้นที่พิเศษ ๕ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ คณะกรรมการพัฒนาพืน้ ทีบ่ ริเวณชายฝัง่ ทะเลตะวันออก คณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรียแ์ ห่งชาติ คณะกรรมการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ และคณะกรรมการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นต้น

สศช. มีรายได้รวม ๕๒๔.๒๑๘ ล้านบาท ลดลงจากปี ๒๕๕๒ ร้อยละ ๑๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานมี
จำ�นวน ๕๑๔.๓๕๕ ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๑.๔ ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรร้อยละ ๔๒.๕
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ส่วนที่ ๑
ภาพรวมของ สศช.
๑. บทบาท หน้าที่ ของ สศช.
๒. วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร
๓. พันธกิจ  เป้าหมาย  กลยุทธ์
๔. ปัจจัยสู่ความสำ�เร็จ
๕. การพัฒนาองค์กร
๖. โครงสร้างองค์กรของ สศช.
๗. ทรัพยากรของ สศช.

ภาพรวมของสำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

สศช.ดำ�เนินงานตามบทบาท พันธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์เพื่อก้าวสู่วิสัยทัศน์ขององค์กร โดยในรอบปี ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา 
ได้ให้ความสำ�คัญกับการจัดทำ�ทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ การศึกษาวิจัยเพื่อการจัดทำ�ยุทธศาสตร์และผลักดันยุทธศาสตร์
ในมิติต่างๆ การพัฒนาระบบข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งดัชนีชี้วัด การพัฒนาองค์กร บุคลากรให้เป็นหน่วยงานความรู้
สมัยใหม่มาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการใช้ทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร ไฟฟ้า  นํ้ามันเชื้อเพลิงอย่างประหยัด คุ้มค่า  มีประสิทธิภาพ
และบรรลุตามวัตถุประสงค์เป็นอย่างดียิ่ง โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากร
ในทุกระดับให้สูงขึ้นรวมทั้งสิ้น ๑,๐๓๒ คน/ครั้ง หรือข้าราชการได้รับการฝึกอบรม ศึกษา ดูงานเฉลี่ยประมาณคนละ ๒ ครั้งต่อปี
และดำ�เนินปรับเปลี่ยนจากการใช้นํ้ามันเชื้อเพลิงเป็นใช้ก๊าซ NGV ทำ�ให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายนํ้ามันเชื้อเพลิงได้ถึงร้อยละ ๓๒
ทั้งนี้การดำ�เนินงานในภาพรวมของ สศช. สรุปได้ดังนี้

บทบาท หน้าที่ ของ สศช.
สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการกำ�หนดนโยบาย
และวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ รวมทั้งการติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าและความสำ�เร็จของโครงการพัฒนา
ต่างๆ  ให้การดำ�เนินงานลุล่วงอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๓

สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

23

วิสัยทัศน์
หน่วยงานหลักในการวางแผนและจัดทำ�ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืนที่ยึดประโยชน์ส่วนรวม
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและมีประสิทธิภาพสูง

ค่านิยม
มุ่งมั่น ทุ่มเท พัฒนาประเทศ เพื่อประโยชน์สุขแก่สังคม ด้วยคุณธรรม ตามหลักวิชาการอย่างมืออาชีพ

วัฒนธรรมองค์กร
เป็นองค์กรที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ  เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสาธารณะและสังคม มีระบบธรรมาภิบาล
และบุคลากรของสำ�นักงานฯ เป็นทรัพยากรอันมีค่าที่สุดขององค์กร

พันธกิจ
สศช. ได้กำ�หนดพันธกิจหลักไว้ ๓ ประการ คือ การเป็นหน่วยงานยุทธศาสตร์ หน่วยงานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมเชิงลึก
และหน่วยงานความรู้สมัยใหม่ โดยแต่ละพันธกิจ มีภารกิจที่สำ�คัญๆ ดังนี้
พันธกิจที่ ๑ หน่วยงานยุทธศาตร์   จัดทำ�ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติ และการพัฒนาในระดับต่างๆ  รวมทั้งให้คำ�
ปรึกษารัฐบาล ประสานการแปลงนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนติดตามประเมินผลนโยบายของ
รัฐบาล
พันธกิจที่ ๒ หน่วยงานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมเชิงลึก โดยเป็นหน่วยงานวิเคราะห์ข้อมูลและเฝ้าระวังภัยเศรษฐกิจและ
สังคมของรัฐบาล  ตลอดจนเป็นหน่วยเจาะข้อมูลเชิงลึกต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย เพื่อใช้ในการ
วางแผนเชิงยุทธศาสตร์ บริหารเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
พันธกิจที่ ๓ หน่วยงานความรู้สมัยใหม่ ที่เสาะแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ สำ�หรับการพัฒนาประเทศ ซึ่ง
เพียบพร้อมด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการวางแผนยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์ และการประสานงานเพื่อผลักดัน
การพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
๑. วางแผนพัฒนาและจัดทำ�ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่นำ�ไปสู่ความสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว รวมทั้งผลักดัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้เกิดผลในทางปฏิบัติ และมีระบบการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
๒. เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง และนำ�ไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ พร้อมทั้งสามารถให้บริการข้อมูลข่าวสารและสร้าง
ความรู้ความเข้าใจแก่สาธารณชนเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ รวมทั้งมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพรองรับภารกิจ
ของสำ�นักงานฯ

24
		

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๓

สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๓. เพิ่มพูนสมรรถนะของบุคลากรให้สูงขึ้นบนพื้นฐานคุณธรรม มีความสามัคคี รับผิดชอบต่อสังคม และมีผลงานเป็นที่
ยอมรับของสังคม พร้อมทั้งเสริมสร้างบุคลากรให้มีสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๔. เสริมสร้างวัฒนธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลขององค์กร ที่จะนำ�ไปสู่ภาพลักษณ์ที่ดี
๕. พัฒนาสภาพแวดล้อมองค์กร เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  รวมถึงการสนับสนุนและส่งเสริมความปลอดภัยของสถานที่
ทำ�งานให้เอื้อต่อการปฏิบัติภารกิจหลักของสำ�นักงาน อย่างเต็มรูปแบบ

กลยุทธ์  
สศช. ได้กำ�หนดกลยุทธ์ และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจ และเป้าหมายที่สำ�คัญไว้ ๕ กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ ๑ การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้มีความยั่งยืนและสมดุลในระยะยาว โดยจัดทำ�วิสัยทัศน์การพัฒนา
ประเทศระยะยาว วางแผนและจัดทำ�นโยบายบริหารเศรษฐกิจมหภาค วางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเฉพาะเพิ่มเติม จัดทำ�
แผนการบริหารราชการแผ่นดินเมื่อคณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้ว จัดทำ�รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ บริหารจัดการแผนการลงทุนของประเทศ
กลยุทธ์ที่ ๒ การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงและนำ�ไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้วยการปฏิรูปบทบาทและ
โครงสร้างองค์กร การปฏิรูปกระบวนการดำ�เนินงาน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการดำ�เนินงาน การบริหาร
จัดการเครือข่ายการสร้างองค์ความรู้ และการถ่ายทอดองค์ความรู้  
กลยุทธ์ที่ ๓ การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการวางแผนและกำ�หนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้วยการพัฒนาบุคลากร
ให้สอดคล้องกับภารกิจ และความต้องการของ สศช. จัดตั้งส่วนงานการพัฒนาบุคลากรขึ้น  พัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ประจำ�กลุ่มงาน แลกเปลี่ยนบุคลากรกับหน่วยงานภายนอกเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และสร้ างสมประสบการณ์ จัดทำ�ระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร สร้างแรงจูงใจให้ สศช. เป็นองค์กรที่มีบุคลากรที่มีความสามารถ มีเส้นทางความ
ก้าวหน้าทางอาชีพที่ชัดเจน และจัดทำ�ระบบผู้ฝึกสอนงานที่มีทีมงานผสมผสานรองรับเพื่อให้เกิดการเรียนรู้งานระหว่างบุคลากร
ที่มีความเชี่ยวชาญแต่ละสาขาภายใน สศช.
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กลยุทธ์ที่ ๔ เสริมสร้างวัฒนธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลขององค์กร ที่นำ�ไปสู่ภาพลักษณ์ที่ดี   ด้วยการเสริมสร้าง
และพัฒนาวัฒนธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ที่ประชาคม สศช. ยอมรับ เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาทักษะความ
เป็นผู้นำ� มีวัฒนธรรม และธรรมาภิบาล รณรงค์และส่งเสริมค่านิยมสร้างสรรค์และจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการ จัดทำ�ฐาน
ข้อมูลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ที่ประชาชนและภาคีเครือข่าย รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้โดย
ง่ายและเป็นธรรม และจัดทำ�ระบบข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุและวิธีการต่างๆ ของการทุจริตคอร์รัปชัน  
กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาสภาพแวดล้อมองค์กร เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร ปรับปรุงระบบสวัสดิการ นันทนาการและสันทนาการ สนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมที่สร้างสมานฉันท์ใน
ทุกระดับระหว่างผู้บริหารกับข้าราชการ/ผู้ปฏิบัติงาน และระหว่างข้าราชการกับผู้ปฏิบัติงานด้วยกันเอง พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรและบุคลากร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ รณรงค์และปลูกฝังข้าราชการและ
บุคลากรให้มีทัศนคติและพฤติกรรมในการปฏิบัติภารกิจและในการให้บริการที่ดี

ปัจจัยสู่ความสำ�เร็จ
สศช.  ได้กำ�หนดปัจจัยแห่งความสำ�เร็จ เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของ สศช. ให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  และพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของ สศช. สู่ระดับ
มาตรฐานสากลไว้ ๙ ประการ ดังนี้
๑. มีการกระจายอำ�นาจในการตัดสินใจเพื่อเกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และสนับสนุนการทำ�งานในลักษณะ
ของคณะทำ�งานหรือทีมงานในแนวราบ เพื่อให้การดำ�เนินงานของ สศช. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามเป้าประสงค์
และพันธกิจขององค์กร  
๒. ผู้บริหารของ สศช. ยึดถือคุณธรรมและจริยธรรมตามคติประจำ�ใจของพระยาสุริยานุวัตรที่ว่า “ธรรม ย่อมอารักขา
ผู้ประพฤติธรรม”  ตามหลักธรรมาภิบาล หลักนิติธรรม และ ผลประโยชน์ของประเทศชาติและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง  
๓. มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและการบูรณาการแผนงานร่วมกันของบุคลากรในองค์กร โดยผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้ขับเคลื่อน
การเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร และสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำ�ยุทธศาสตร์ขององค์กร
๔. ยึดหลักการดำ�เนินการเชิงรุกและการปรับตัวทีเ่ น้นมิตนิ โยบายและมิตพิ น้ื ที่ รวมทัง้ มีขน้ั ตอนการดำ�เนินงานทีค่ รบวงจร
ของการวางแผน คือ การทบทวน การวิเคราะห์ปัจจัยการวางแผน การผลักดันไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล
๕. ให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ ผู้ รั บ บริ ก ารและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย โดย
กำ � หนดกลุ่ ม ผู้ รั บ บริ ก ารอย่ า งชั ด เจน รั บ ฟั ง และเรี ย นรู้ ค วามต้ อ งการ
ความคาดหวัง และวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในหลายๆ ช่องทาง เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการและปรับปรุง
การให้บริการและกระบวนการทำ�งานให้ดียิ่งขึ้น  
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๖. มีแผนงานพัฒนาระบบการจัดการความรู้   และให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยจัดทำ�แผนพัฒนาบุคลากร
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านสมรรถนะหลัก  สมรรถนะเฉพาะด้าน และสนับสนุนให้บุคลากรให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
ก้าวทันต่อโลกาภิวัตน์
๗. มีระบบข้อมูลที่เป็นกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน ให้สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกตลอดเวลา มี
มาตรฐานในการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลโดยกำ�หนดระดับการเข้าถึงข้อมูลเพื่อรักษาความปลอดภัย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
ด้านการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของ สศช.
๘. จัดการกระบวนการทำ�งาน ทั้งกระบวนการสร้างคุณค่า  และกระบวนการสนับสนุน ให้ตอบสนองความต้องการของ
ผูร้ บั บริการ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย และเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั งิ านในแต่ละระดับ รวมทัง้ นำ�เทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการดำ�เนินงาน
และทบทวนปรับปรุงขั้นตอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้   
๙. ประเมินผลการดำ�เนินการและแนวโน้มตามหลัก Balanced Scorecard ที่พิจารณาในมิติด้านประสิทธิผล  คุณภาพ
การให้บริการ ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และการพัฒนาองค์กร

การพัฒนาองค์กร
สศช. ได้ดำ�เนินการพัฒนาองค์กรในรอบปี ๒๕๕๓ ที่สำ�คัญ ดังนี้
๑. นโยบายการกำ�กับดูแลองค์กรที่ดีของ สศช. เพื่อให้การปฏิบัติราชการของ สศช. มีระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  สศช. ได้รวบรวมหลักการ นโยบายการปฏิบัติราชการ แนวทางปฏิบัติ เพื่อให้
บุคลากรทุกระดับของ สศช. สามารถนำ�นโยบายการกำ�กับดูแลองค์การที่ดี ไปใช้เป็นมาตรฐานในการดำ�เนินงาน รวมทั้งเป็น
ค่านิยมร่วมสำ�หรับองค์กรและบุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึง
๒. มาตรการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการดำ�เนินงานของ สศช. เพื่อให้บุคลากรทุก
ระดับของ สศช. สามารถนำ�ไปใช้เป็นแนวทางการจัดทำ�มาตรการดำ�เนินการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อสังคม  โดยการ
กำ�หนดภารกิจที่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ตามพระราชบัญญัติพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑ และกฎหมาย
สำ�คัญที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของสำ�นักงาน นำ�มาจัดทำ�เป็นมาตรการ/วิธีการในการจัดการ
ผลกระทบทางลบต่อสังคมที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมชี้แจงทำ�ความเข้าใจกับประชาคม สศช. ให้มีความตระหนัก และดำ�เนินการ
ให้เป็นไปตามมาตรการ/วิธีการในการจัดการผลกระทบทางลบต่อสังคมที่กำ�หนด
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๓. แผนบริหารความเสี่ยง จัดทำ�ขึ้นเพื่อป้องกันและควบคุมปัญหาในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ความไม่
แน่นอน และมีผลกระทบต่อความสำ�เร็จขององค์กรโดยรวม  สศช.ได้วิเคราะห์และบริหารจัดการความเสี่ยงในแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ โดยคัดเลือกแผนงาน/ โครงการสำ�คัญที่มีผลกระทบสูงต่อการบรรลุความสำ�เร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ได้รับ
งบประมาณ มาดำ�เนินการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำ�เร็จหรือการบรรลุเป้าหมายของแผนงาน/
โครงการและกำ�หนดให้มีขั้นตอน หลักเกณฑ์การวิเคราะห์ ประเมินและจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตามกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Trade way Commission)    
และระบุความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
๔. ถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล ลงถึงระดับผอ.สำ�นัก และเจ้าหน้าที่ เพื่อขับเคลื่อนแผน
กลยุทธ์ขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำ�หนดไว้ โดยแปลงเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์หลักไปสู่การปฏิบัติ  
กำ�หนดตัวชี้วัด (KPIs)  เป้าหมาย และกลยุทธ์ในแต่ละเป้าประสงค์ พร้อมทั้งกำ�หนดโครงการ แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัดโครงการ
ระยะเวลาและงบประมาณดำ�เนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำ�ปี แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และคำ�รับรองการปฏิบัติราชการ
ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร เพื่อสะท้อนให้เห็นภาพความสำ�เร็จขององค์กร  
๕. กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) เพื่อแสดงพลังแห่งความร่วมมือร่วมใจกันของชาว สศช. ในการปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์
สุขของประชาชนผ่านกิจกรรมเพื่อสังคม  ประกอบด้วย  โครงการค่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคม ณ อำ�เภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุร  ี
ได้จัดทำ�แนวป้องกันไฟป่าในอุทยานธรรมชาติวิทยาในพระราชดำ�ริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  จัดทำ�แปลงผักสวนครัวใน
โรงเรียนสินแร่สยาม จำ�นวน ๑๐ แปลง  จัดกิจกรรมปลูกป่า  ณ วนอุทยานเขานางพันธุรัต จำ�นวน ๒๐๐ ต้น  และการรวบรวม
ปัจจัยต่างๆ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนํ้าท่วม
๖. การพัฒนาบุคลากร  สศช. ได้พัฒนาบุคลากรมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร ได้จัดสรร
งบประมาณปี ๒๕๕๓ รวมทั้งสิ้น ๒๗.๘๕๔ ล้านบาท เพื่อการดำ�เนินงานพัฒนาบุคลากรของ สศช. ทั้งการอบรมภายในประเทศ
และการศึกษา/อบรมในต่างประเทศ มีผลการดำ�เนินงาน ดังนี้
๖.๑ การอบรมภายในประเทศ จัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร สศช. รวม ๙๒ หลักสูตร ผู้เข้าอบรมจำ�นวนทั้งสิ้น
๑,๐๑๑ คน จำ�แนกเป็น (๑) หลักสูตรที่ สศช. ดำ�เนินการจัดเอง ๑๓ หลักสูตร มีผู้เข้าอบรม ๘๒๖ คน  และ (๒) หลักสูตรอบรม
ภายนอก สศช. ๗๙ หลักสูตร มีผู้เข้ารับการอบรมรวม ๑๘๕ คน  หลักสูตรอบรมของ สศช. นั้น เป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในด้าน (๑) การพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำ�เป็นสำ�หรับปฏิบัติงาน  (๒) การพัฒนาสมรรถนะหลัก  (๓) การพัฒนา
สมรรถนะทางการบริหาร  (๔) การพัฒนาสมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ  และ (๕) การพัฒนาอื่นๆ
๖.๒ การอบรม/ศึกษาต่อต่างประเทศ จัดส่งบุคลากรเพื่อการอบรม/ศึกษาต่อต่างประเทศ รวม ๒๑ คน แบ่งเป็น (๑)
การส่งบุคลากรเพื่อศึกษาระดับปริญญาโท/เอกในต่างประเทศ รวม ๖ คน แบ่งเป็นระดับปริญญาเอก ๔ คน ด้านสาขา Environment, Economics และ Applied Economics และระดับปริญญาโท ๒ คน ด้านสาขา Supply Chain และ Public Policy
และ (๒) การส่งบุคลากรตามโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับธนาคารโลกและองค์การระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้จากองค์กรชั้นนำ� รวม ๑๕ คน แบ่งเป็นการฝึกอบรมกับธนาคารโลกด้านประเมินผล ๑ คน และ
การฝึกอบรมระยะสัน้ ในองค์การระหว่างประเทศ รวม ๑๔ คน ในด้านเศรษฐกิจ ๖ คน สังคม ๓ คน สิง่ แวดล้อม ๓ คน และอืน่ ๆ ๒ คน
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โครงสร้างองค์กรของ สศช.
ปัจจุบัน สศช. มีการแบ่งส่วนราชการเป็น ๖ สายงานบังคับบัญชา โดยมีระดับสำ�นักตามโครงสร้างรวม ๑๕ สำ�นัก ๒
กลุ่มงาน ดังนี้ สำ�นักงานเลขาธิการ (สลก.) สำ�นักบัญชีประชาชาติ (สบป.) สำ�นักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา (สปผ.)
สำ�นักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ (สพข.) สำ�นักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม (สขส.)
สำ�นักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง (สพก.) สำ�นักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพอ.) สำ�นักพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ (สพต.) สำ�นักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ (สพน.) สำ�นักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ
(สนส.) สำ�นักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาทางสังคม (สพส.) สำ�นักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่ (สพท.) สำ�นัก
ยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค (สศม.) สำ�นักวางแผนการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (สทว.)
สำ�นักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ (สวค.) และ ๒ กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มตรวจสอบภายใน รวมทั้งได้
ตั้งกลุ่มงานภายในเพิ่มขึ้นอีก ๔ กลุ่มงานเพื่อการปฏิบัติภารกิจเฉพาะที่มีความสำ�คัญเพิ่มขึ้น ได้แก่ กลุ่มประสานนโยบายการ
กระจายอำ�นาจและความมั่นคง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำ�นักงานคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษถนนราชดำ�เนิน
และ สำ�นักงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
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ทรัพยากรของ สศช.
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓  สศช. มีทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ และพลังงานในการขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ ตาม
พันธกิจและภารกิจของ สศช. ดังนี้
๑. บุคลากร
๑.๑ ประเภทข้าราชการ อัตรากำ�ลังตามโครงสร้าง จำ�นวน ๕๖๗ อัตรา   อัตราตามปฏิบัติงานจริงรวมทั้งสิ้น ๔๙๐ คน  
ส่วนใหญ่ร้อยละ ๖๕.๑๐ เป็นเพศหญิง  เป็นบุคลากรประเภทวิชาการระดับชำ�นาญการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๐๔
ของบุคลากรทั้งหมด รองลงมาคือระดับชำ�นาญการพิเศษ และระดับปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๒๐ และ ๑๕.๕๑ ตามลำ�ดับ
แผนภูมิที่ ๑ จำ�นวนข้าราชการพลเรือนจำ�แนกตามระดับ ปีงบประมาณ ๒๕๕๓

ตารางที่ ๑ จำ�นวนข้าราชการพลเรือนจำ�แนกตามระดับ ปีงบประมาณ ๒๕๕๓
ประเภท บริหารสูง วิชาการ อำ�นวยการ วิชาการ
ทรงคุณวุฒิ

สูง

วิชาการ

วิชาการ

วิชาการ

ทั่วไป

ทั่วไป

รวม

ร้อยละ

เชี่ยวชาญ ชำ�นาญการพิเศษ ชำ�นาญการ ปฏิบัติการ ชำ�นาญงาน ปฏิบัติงาน

ชาย

๔

๓

๗

๑๐

๓๖

๖๓

๓๘

๑๐

-

๑๗๑

๓๔.๙๐

หญิง

๓

๔

๕

๑๐

๖๓

๑๔๓

๓๘

๔๑

๑๒

๓๑๙

๖๕.๑๐

รวม

๗

๗

๑๒

๒๐

๙๙

๒๐๖

๗๖

๕๑

๑๒

๔๙๐ ๑๐๐.๐๐

ร้อยละ

๑.๔๓

๑.๔๓

๒.๔๕

๔.๐๘

๒๐.๒๐

๔๒.๐๔

๑๕.๕๑

๑๐.๔๑

๒.๔๕

๑๐๐.๐๐

หมายเหตุ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๓

สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

31

เมื่อจำ�แนกตามระดับการศึกษา  พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ ๖๑.๔๓ สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  รองลงมาเป็นระดับ
ปริญญาตรี ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาเอก ตามลำ�ดับ โดยบุคลากรที่สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาโทส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง ร้อยละ ๖๑.๔๖  ส่วนระดับปริญญาเอกส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ ๕๗.๖๙
แผนภูมิที่ ๒ จำ�นวนข้าราชการพลเรือนจำ�แนกตามวุฒิการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๓

ตารางที่ ๒ จำ�นวนข้าราชการพลเรือนจำ�แนกตามวุฒิการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๓
วุฒิการศึกษา/เพศ

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ตํ่ากว่าปริญญาตรี

รวม

ชาย

๑๕

๑๑๖

๓๔

๖

๑๗๑

หญิง

๑๑

๑๘๕

๑๐๒

๒๑

๓๑๙

รวม

๒๖

๓๐๑

๑๓๖

๒๗

๔๙๐

ร้อยละ

๕.๓๑

๖๑.๔๓

๒๗.๗๖

๕.๕๑

๑๐๐.๐๐

หมายเหตุ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓

๑.๒ ประเภทลูกจ้างประจำ�  ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการ มีรวมทั้งสิ้น ๑๕๐ คน แบ่งเป็น ลูกจ้างประจำ�
ร้อยละ ๔๗.๓๔ ลูกจ้างชั่วคราวร้อยละ ๗.๓๓ และพนักงานราชการร้อยละ ๔๕.๓๓ โดยเป็นเพศชายร้อยละ ๕๐ และเพศหญิง
ร้อยละ ๕๐
เนื่องจากลูกจ้างประจำ� เมื่อมีการเกษียณอายุราชการหรือลาออก จะยุบเลิกอัตรา  สำ�หรับลูกจ้างชั่วคราว
เมื่อลาออก สำ�นักงบประมาณจะตัดงบประมาณค่าจ้างออก จึงไม่สามารถจ้างเพิ่มได้ ดังนั้นอัตราของลูกจ้างประจำ�และลูกจ้าง
ชั่วคราวจึงลดลงทุกปี
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แผนภูมิที่ ๓ จำ�นวนลูกจ้างประจำ� ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๓

ตารางที่ ๓ จำ�นวนลูกจ้างประจำ� ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๓
ประเภท

ลูกจ้างประจำ�

ลูกจ้างชั่วคราว

พนักงานราชการ

รวม

ชาย

๕๔

๑

๒๐

๗๕

หญิง

๑๗

๑๐

๔๘

๗๕

รวม

๗๑

๑๑

๖๘

๑๕๐

ร้อยละ

๔๗.๓๔

๗.๓๓

๔๕.๓๓

๑๐๐

หมายเหตุ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓

๒. งบประมาณ
สศช. ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๓ รวมทั้งสิ้น ๔๔๔.๓๔๗ ล้านบาท  ลดลงจากปีงบประมาณ ๒๕๕๒ คิดเป็น
ร้อยละ ๑๓.๒๔ โดยเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรมากที่สุด รวม ๒๒๓.๙๕๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๔๐ ของงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร  รองลงมาเป็นค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินภารกิจตามยุทธศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๑๐ งบดำ�เนินงานร้อยละ ๑๑.๙๓  
งบเงินอุดหนุนร้อยละ ๘.๓๖ และงบลงทุนร้อยละ ๓.๒๑  ของงบประมาณทั้งหมด  

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๓

สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

33

แผนภูมิที่ ๔ แสดงร้อยละของค่าใช้จ่ายเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓

สำ�หรับงบประมาณที่ใช้ในการดำ�เนินภารกิจตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ สศช. ที่สำ�คัญสรุปได้ดังนี้
๒.๑ การจัดทำ�และผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนา  ใช้งบประมาณรวมคิดเป็นร้อยละ๕๐.๕๔ ที่สำ�คัญ ได้แก่ การศึกษา
นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต การเปลี่ยนแปลงในบริบทวัฒนธรรม การขับเคลื่อนขยายผลปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ การศึกษาวิจัยเพื่อกำ�หนดยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจของประเทศ การศึกษาแนวทาง
การรักษาฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่ถนนราชดำ�เนิน การสำ�รวจระดับการเพิ่มผลิตภาพการผลิตและบรรยากาศการลงทุน การศึกษา
แนวคิ ด การพั ฒ นาการขนส่ ง และการค้ า บริ เวณสะพานข้ า มแม่ นํ้ า โขง การศึ ก ษารู ป แบบการพั ฒ นาคลั ส เตอร์ เ พื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค การจัดทำ�แผน
การพั ฒ นาทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม การศึ ก ษาเพื่ อ วางแผน พั ฒ นา  และแก้ ไขปั ญ หาจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำ�แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถ
ในการดำ�เนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การเตรียมการจัดทำ�แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑  ฯลฯ
๒.๒ การจัดทำ�ระบบฐานข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนา  ใช้งบประมาณรวมคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๔๒  ที่สำ�คัญ อาทิ การ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านสังคม ฐานข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของประเทศ ระบบข้อมูลเศรษฐกิจและประสิทธิภาพการจัดทำ�
สถิติผลิตภัณฑ์จังหวัด การประมวลผลข้อมูลสถิติ บัญชีประชาชาติ การวางระบบเพื่อการบริหารแผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ ๕ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ฯลฯ
๒.๓ การสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนา  ใช้งบประมาณรวมคิดเป็นร้อยละ ๘.๖๓ ที่สำ�คัญ อาทิ การศึกษาองค์ความรู้
นโยบายสาธารณะที่สนับสนุนวิถีชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรใน
การวางแผนและกำ�หนดยุทธศาสตร์การพัฒนารายสาขา 
๒.๔ การติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศ  ใช้งบประมาณรวมคิดเป็นร้อยละ ๙.๔๑ ที่สำ�คัญ อาทิ  ติดตามประเมินผล
การพัฒนาภาคฯ  ติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  และติดตามประเมินผลนโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาล
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓  เบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ๒๙๓.๕๓๖ ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๒๔ ของงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร จำ�แนกเป็นงบบุคลากร ๑๙๐.๕๖๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๐๙  งบดำ�เนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๔๐
งบลงทุน คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๕  งบเงินอุดหนุน คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๕๖  และงบรายจ่ายอื่น คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๒๓ ของการเบิกจ่าย
งบประมาณ
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แผนภูมิที่ ๕ แสดงงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓ จำ�แนกตามประเภท
งบประมาณรายจ่าย

				
ตารางที่ ๔ งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ - ๒๕๕๓ จำ�แนกตามประเภทงบประมาณ
รายจ่าย
งบรายจ่าย
รวมทั้งสิ้น

ปีงบประมาณ (บาท)
๒๕๕๒

เปลี่ยนแปลง
๒๕๕๓

บาท

(%)

         ๕๑๒,๑๘๑,๑๐๐

          ๔๔๔,๓๔๗,๕๐๐

(๖๗,๘๓๓,๖๐๐)

-๑๓.๒๔

๑. งบบุคลากร

๒๑๘,๓๗๗,๓๐๐

๒๒๓,๙๕๘,๑๐๐

๕,๕๘๐,๘๐๐.๐๐

๒.๕๖

๒. งบดำ�เนินงาน

๕๑,๒๒๕,๕๐๐

๕๓,๐๑๕,๑๐๐

๑,๗๘๙,๖๐๐.๐๐

๓.๔๙

๓. งบลงทุน

๑๐,๐๐๐,๐๐๐

๑๔,๒๕๖,๐๐๐

๔,๒๕๖,๐๐๐.๐๐

๔๒.๕๖

๔. งบเงินอุดหนุน

๓๙,๘๕๐,๐๐๐

๓๗,๑๖๐,๐๐๐

(๒,๖๙๐,๐๐๐)

-๖.๗๕

๕. งบรายจ่ายอื่น

๑๙๒,๗๒๘,๓๐๐

๑๑๕,๙๕๘,๓๐๐

(๗๖,๗๗๐,๐๐๐)

-๓๙.๘๓

(๒๑ โครงการ)

(๒๖ โครงการ)

(งบโครงการ)

๓. พลังงาน
๓.๑ การใช้พลังงาน  ในปี ๒๕๕๓  สศช. ใช้พลังงานไฟฟ้ารวม ๑.๕๙๔ ล้านยูนิต เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๒ ร้อยละ ๑.๙๒
และค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๒๓  เนื่องจากสำ�นักต่างๆ มีภารกิจพิเศษเพิ่มขึ้น ทำ�ให้มีการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการมากขึ้น
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ตารางที่ ๕

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ สศช. ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๓
ปีงบประมาณ ๒๕๕๒

หน่วยงาน

ปริมาณการใช้
(kWh)

ส่วนกลาง (สะพานขาว)

ปีงบประมาณ ๒๕๕๓
ปริมาณการใช้

จำ�นวนเงิน
(บาท)

(kWh)

จำ�นวนเงิน

เพิ่มขึ้น/-ลดลง
ร้อยละ

เพิ่มขึ้น/-ลดลง
ร้อยละ

(บาท)

๑,๒๙๗,๖๑๒.๐๐

๔,๓๔๖,๔๗๓.๑๘

๑,๓๘๓,๓๔๔.๐๐

๖.๖๑

๔,๖๙๓,๙๗๒.๒๘

๗.๙๙

มักกะสัน

๑๘๒,๐๐๐.๐๐

๕๙๕,๓๗๒.๐๑

๕๒,๐๐๐.๐๐

-๗๑.๔๓

๑๗๒,๘๒๘.๔๕

-๗๐.๙๗

สพน.

๒๔,๒๖๖.๕๐

๘๖,๓๒๑.๒๑

๓๕,๑๗๙.๑๕

๔๔.๙๗

๑๑๘,๖๗๘.๒๓

๓๗.๔๘

สพอ.

๑๙,๓๙๘.๐๐

๖๖,๐๓๔.๘๑

๒๕,๖๔๕.๘๙

๓๒.๒๑

๘๗,๐๘๓.๒๕

๓๑.๘๗

สพต.

๓๔,๖๙๖.๖๖

๑๑๕,๔๖๑.๒๘

๓๕,๙๔๗.๗๙

๓.๖๑

๑๒๐,๘๘๗.๖๖

๔.๗๐

สพก.

๖,๐๐๐.๐๐

๒๐,๙๐๘.๙๒

๖๑,๙๔๕.๐๐

๙,๓๒.๔๒

๒๐๖,๑๙๔.๑๓

๘๘๖.๑๕

๑,๕๗๓,๙๗๓.๑๖

๕,๒๓๐,๕๗๑.๔๑

๑,๕๙๔,๐๖๑.๘๓

๑.๙๒

๕,๓๙๙,๖๔๔.๐๐

๓.๒๓

รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ๑. อาคารมักกะสันมีเจ้าหน้าที่ สพท. และ สพก. ปฏิบัติงานอยู่ โดย สพก. ย้ายไปปฏิบัติงานที่จังหวัดนนทบุรีประมาณเดือน ก.ค. ๒๕๕๒ และสพท.
ย้ายมาปฏิบัติงานที่ส่วนกลางสะพานขาว ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นมา
		 ๒. สพก. มีการใช้ไฟฟ้ามากกว่าปีงบประมาณ ๒๕๕๒ เนื่องจากเป็นการใช้ไฟฟ้าครบ ๑๒ เดือน และหอประชุมมีการจัดงานและจัดประชุมหลายครั้ง

การใช้พลังงานเชื้อเพลิง แบ่งเป็นใช้นํ้ามันเชื้อเพลิง จำ�นวน ๒๙,๐๙๘.๓๓  ลิตร ลดลงจากปี ๒๕๕๒ ร้อยละ ๓๒.๔๓
และใช้ก๊าซ  NGV จำ�นวน ๑๙,๕๓๕.๕๕ กก. เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑,๖๑๙.๘๙  เนื่องจากปี ๒๕๕๓ สำ�นักงานฯ มีการเช่ารถยนต์ (ตู้)
ที่ติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซ NGV ทดแทนรถยนต์ (ตู้) เดิมที่ใช้นํ้ามันดีเซลจำ�นวน ๑๐ คัน และรถเก๋งที่ติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซ NGV จำ�นวน
๓ คัน เดิมใช้นํ้ามันแก๊สโซฮอล์ ๙๑ ทำ�ให้สามารถประหยัดงบประมาณเชื้อเพลิงลงได้ร้อยละ ๓๒.๐๓
ตารางที่ ๖ ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงรถยนต์ของ สศช. ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๓
ปีงบประมาณ ๒๕๕๒
หน่วยงาน

ปีงบประมาณ ๒๕๕๓
นํ้ามัน

นํ้ามัน
(ลิตร)

NGV
(กก.)

ส่วนกลาง ๒๕,๓๗๐.๔๕ ๑,๑๓๕.๘๖
(สะพานขาว)

จำ�นวนเงิน
(บาท)

NGV

(บาท)

เพิ่มขึ้น/
-ลดลง
ร้อยละ

๖๒๗,๗๑๕.๙๐ ๑๔,๘๘๗.๒๔ -๔๑.๓๒ ๑๖,๘๓๘.๔๖ ๑,๓๘๒.๔๔

๕๘๓,๐๘๗.๓๑

-๗.๑๑

๑๔๙,๔๘๑.๖๙

๕.๕๓

(ลิตร)

เพิ่มขึ้น/
-ลดลง
ร้อยละ

จำ�นวนเงิน

(กก.)

เพิ่มขึ้น/
-ลดลง
ร้อยละ

สพน.

๕,๔๓๗.๗๓

๐.๐๐

๑๔๑,๖๕๔.๐๐

๔,๑๓๔.๑๓ -๒๓.๙๗

๒,๖๙๗.๐๙

๐.๐๐

สพอ.

๓,๓๓๓.๗๒

๐.๐๐

๘๙,๘๗๕.๐๐

๒,๓๔๐.๘๙ -๒๙.๗๘

๐.๐๐

๐.๐๐

๖๖,๒๒๑.๐๐ -๒๖.๓๒

สพต.

๘,๙๒๓.๖๓

๐.๐๐

๖๕๐,๘๗๖.๐๐

๗,๗๓๖.๐๗ -๑๓.๓๑

๐.๐๐

๐.๐๐

๒๒๗,๗๐๕.๐๐ -๖๕.๐๒

รวมทั้งสิ้น ๔๓,๐๖๕.๕๓ ๑,๑๓๕.๘๖ ๑,๕๑๐,๑๒๐.๙๐ ๒๙,๐๙๘.๓๓ -๓๒.๔๓ ๑๙,๕๓๕.๕๕ ๑๖๑๙.๘๙ ๑,๐๒๖,๔๙๕.๐๐ -๓๒.๐๓
หมายเหตุ สพก. เบิกจ่ายจากส่วนกลาง
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๓.๒ มาตรการประหยัดพลังงาน สศช. ได้ขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ สศช. ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการประหยัดไฟฟ้าที่
สำ�คัญ ได้แก่   การตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ ๒๖ องศาเซลเซียส  ปิดไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศในช่วงเวลาพักกลางวัน  
ปิดไฟฟ้าช่วงที่ไม่จำ�เป็นต้องใช้งาน  ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในช่วงเวลาพักกลางวัน หรือกรณีไปประชุมเป็นเวลานาน
พร้อมทั้งตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ปิดหน้าจออัตโนมัติ หากไม่ใช้งานเกินกว่า  ๑๕ นาที   และเครื่องถ่ายเอกสารให้ตั้งโปรแกรม
Stand by เมื่อเลิกใช้งาน
ส่วนการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง สศช. ได้ดำ�เนินการ ดังนี้ (๑) ลดการเดินทางโดยรถยนต์ และใช้การติดต่อสื่อสารใน
ลักษณะอื่นแทน เช่น การใช้โทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์ และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ในรูปของการเชิญประชุม การจัดส่งรายงาน
การประชุม เป็นต้น (๒) กรณีการเดินทางไปประชุมของเจ้าหน้าที่ที่ไปในเส้นทางเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน งานยานพาหนะจะ
ประสานให้ใช้รถยนต์ร่วมกัน (๓) การเดินทางไปราชการคนเดียวในภาคบ่าย โดยไม่กลับเข้าสำ�นักงานฯ ให้ใช้บริการรถแท็กซี่ (๔)
การประชุม สัมมนา ให้เลือกไปเฉพาะเท่าที่จำ�เป็นและเกี่ยวข้องโดยตรง หรือใช้การประชุมผ่านระบบ Video Conference  แทน
และ (๕) กำ�ชับพนักงานขับรถยนต์ให้ศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทางและ มีนโยบายให้ใช้รถยนต์เช่าและให้รถยนต์เติมก๊าซ NGV
ให้มากที่สุด

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๓

สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

37

ส่วนที่ ๒
ผลการปฏิบัติราชการของ สศช.
๑. ผลการดำ�เนินงานของคณะกรรมการ สศช.
และคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ สศช.
๒. ผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองของการปฏิบัติราชการของ สศช. ปี ๒๕๕๓
๓. ผลการปฏิบัติราชการที่สำ�คัญของ สศช.
๓.๑ การวางแผนยุทธศาสตร์และผลักดันยุทธศาสตร์ / แผน / นโยบายรัฐบาล
๓.๒ การวิเคราะห์และเสนอความเห็นต่อรัฐบาล
๓.๓ การติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
๓.๔ การสร้างองค์ความรู้ พัฒนาระบบข้อมูล เครื่องชี้วัด และการสื่อสารเพื่อการพัฒนา

๑. ผลการดำ�เนินงานของคณะกรรมการ สศช.
  และคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ สศช.
คณะกรรมการ สศช.พิจารณากลัน่ กรองการจัดทำ�ยุทธศาสตร์ วิเคราะห์
โครงการและงบลงทุนรัฐวิสาหกิจรวม ๓๘ เรื่อง เสนอคณะรัฐมนตรี
๒๗ เรื่อง และมีมติเห็นชอบแล้ว ๒๐ เรื่อง
คณะอนุกรรมการทีแ่ ต่งตัง้ โดยคณะกรรมการ สศช. ได้แก่การพิจารณา
งบประมาณของรัฐวิสาหกิจประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จำ�นวน
๕๔ แห่ง การร่วมสร้างเครือข่ายกับจังหวัดขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในระดับชุมชน มีวุฒิอาสาธนาคารสมอง
เพิ่มขึ้นเป็น ๓,๗๘๔ คน และการรายงานผลการพัฒนาตามเป้าหมาย
การพัฒนาแห่งสหัสวรรษของประเทศ ฉบับที่ ๒ ว่าประเทศไทยบรรลุ
เป้าหมายของ MDGs เพิ่มขึ้น ๕ เรื่อง และมีโอกาสบรรลุตามเป้าหมาย
MDGs plus อีก ๓ เรื่อง
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ผลการดำ�เนินงานของคณะกรรมการ สศช.
ปีงบประมาณ ๒๕๕๓  สศช.ได้นำ�เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   (คณะกรรมการ สศช.)  
เพื่อพิจารณา หารือ และขอรับข้อคิดเห็นสำ�หรับเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อประกอบการพิจารณา และใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ�แผนและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา รวม ๓๘  เรื่อง  แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้
๑. การจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และการติดตามประเมินผล
จำ�นวน ๘ เรื่อง  ได้แก่  (๑) โครงการจัดทำ�แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) (๒) ร่างทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) (๓) กรอบทิศทางการจัดสวัสดิการทางสังคมที่ยั่งยืน
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (๔) ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม และชุมชนยั่งยืน
ของไทย (๕) กรอบการติดตามประเมินผลแผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (๖) การบริหารจัดการนํ้า 
(๗) ผลการสำ � รวจความคิ ด เห็ น ของประชาชนและผู้ ป ระกอบการต่ อ แผนพั ฒ นาสะพานเศรษฐกิ จ สตู ล – สงขลา  และ
(๘) โครงการศึกษาการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในโครงการลงทุนภาครัฐ  
๒. การพิ จ ารณาโครงการ   สศช. ดำ�เนินการวิ เ คราะห์ แ ละนำ � เสนอ คณะกรรมการ สศช. เพื่ อ พิ จ ารณา  จำ � นวน
๒๘ โครงการ ประกอบด้วย   
๒.๑ สาขาพลังงาน ๙ โครงการ แบ่งเป็นโครงการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ๓ โครงการ ได้แก่
(๑) โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าลำ�ตะคอง ระยะที่ ๒ (๒) โครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังนํ้าเขื่อนบางลาง เครื่องที่ ๑-๓ และ
(๓) โครงการระบบส่งเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสาลิกไนต์ และโครงการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ๖
โครงการ คือ โครงการก่อสร้างระบบจำ�หน่ายด้วยสายเคเบิลใต้นํ้าไปยังเกาะต่างๆ (เกาะมะพร้าว เกาะนาคาใหญ่ จังหวัดภูเก็ต
และเกาะพระทอง จังหวัดพังงา) โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ ๙ ส่วนที่ ๓ โครงการพัฒนาการอ่านหน่วย
ด้วยระบบอัตโนมัติ ระยะที่ ๒ โครงการเร่งรัดการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ โครงการก่อสร้างสายส่งเคเบิล
ใต้นํ้า  ๑๑๕ เควี (วงจรที่ ๓) ไปยังเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี    และโครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า  ระยะที่ ๙
ส่วนที่ ๑  ส่วนที่ ๒  และส่วนที่ ๔
๒.๒ สาขาขนส่ง ๑๒ โครงการ  ใน ๕ หน่วยงาน ได้แก่ การท่าเรือแห่งประเทศไทย  คือ โครงการพัฒนาศูนย์
การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน) คือ โครงการพัฒนาท่าอากาศยาน
ภูเก็ต ปีงบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๖   บริษัทการบินไทย จำ�กัด (มหาชน) คือ โครงการจัดหาเครื่องบิน ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๗
การรถไฟฟ้ า ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) คือ รายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำ�เนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓  โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ  
การรถไฟแห่งประเทศไทย คือ (๑) แผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗ (เพิ่มเติม)
(๒) แผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระยะเร่งด่วน  พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗ (๓) โครงการปรับปรุงทางรถไฟระยะที่ ๕ – ๖
(๔) โครงการจัดหาขบวนรถโดยสารรูปแบบชุด  จำ�นวน ๖ ขบวน (๕) โครงการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟ้า  นํ้าหนักกดเพลาสูงสุด
๑๕ ตัน/เพลา จำ�นวน ๗ คัน และการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟ้า  นํ้าหนักกดเพลาสูงสุด ๒๐ ตัน/เพลา จำ�นวน ๑๓ คัน  (๖) โครงการ
ก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก  ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเก้า – แก่งคอย  (๗) โครงการจัดหารถจักร
พร้อมอะไหล่ จำ�นวน ๕๐ คัน  และ (๘) โครงการซ่อมบูรณะรถจักรดีเซลไฟฟ้าอัลสตรอม จำ�นวน ๕๖ คัน
๒.๓ สาขาสาธารณูปการ ๒ โครงการ  ของการประปาส่วนภูมิภาค  ได้แก่  (๑) โครงการเพื่อการพัฒนาปี ๒๕๕๓๒๕๕๕ (แผนแม่บทการให้บริการนํ้าประปา)  และ (๒) โครงการเพื่อการพัฒนา ปี ๒๕๕๔
๒.๔ สาขาสื่อสาร ๓ โครงการ  ของบริษัท กสท.โทรคมนาคม จำ�กัด (มหาชน)  ได้แก่ (๑) โครงการ Fiber to the x
(FTTx)   (๒) โครงการขยายโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ CDMA และ (๓) โครงการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ CDMA

42
		

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๓

สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๒.๕ สาขาวิทยาศาตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ๑ โครงการ  คือ แผนการลงทุนเพื่อขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยี
คาร์บอนตํ่าของประเทศไทย
๒.๖ สาขาเกษตร ๑ โครงการ คือ โครงการพัฒนาตลาดและแปรรูปยางเพื่อเพิ่มมูลค่าตามนโยบายของรัฐบาล
๓. การพิจารณางบประมาณรัฐวิสาหกิจ จำ�นวน ๒ เรื่อง ได้แก่ (๑) แนวทางการพิจารณางบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำ�
ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ และ (๒) กรอบและงบประมาณของรัฐวิสาหกิจประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓  สศช. และหน่วยงานเจ้าของเรื่องได้นำ�เรื่องที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ สศช.  
เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณา จำ�นวน ๒๗ เรื่อง  และคณะรัฐมนตรีได้มีมติแล้ว จำ�นวน ๒๐ เรื่อง  ประกอบ
ด้วยโครงการต่างๆ ได้แก่   การจัดทำ�แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ จำ�นวน ๑ โครงการ  สาขาพลังงาน ๔
โครงการ  สาขาขนส่ง ๘ โครงการ  สาขาสาธารณูปการ ๒ โครงการ  สาขาสื่อสาร ๒ โครงการ  สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม ๑ โครงการ  สาขาเกษตร ๑ โครงการ  รวมทั้งการพิจารณางบประมาณรัฐวิสาหกิจ ๑ เรื่อง

ผลการดำ�เนินงานของคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ สศช.
ในรอบปี ๒๕๕๓  คณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ สศช.  มีผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญโดยสรุป ดังนี้
คณะอนุกรรมการพิจารณางบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
คณะอนุกรรมการพิจารณางบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๕๔  ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่   สำ�นักงบประมาณ  สำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  สำ�นักงานบริหารหนี้สาธารณะ  สำ�นักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน  ธนาคารแห่งประเทศไทย  ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช.  ผู้อำ�นวยการสำ�นัก สศช. ที่เกี่ยวข้อง  
โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นประธาน  รองเลขาธิการ สศช. เป็นรองประธาน  และ
เจ้าหน้าที่ สศช. เป็นฝ่ายเลขานุการฯ  มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองการลงทุนของรัฐวิสาหกิจภายใต้ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๐  โดยมีกระบวนการพิจารณางบประมาณรัฐวิสาหกิจประจำ�ปี ดังนี้
๑. รัฐวิสาหกิจส่งงบประมาณประจำ�ปี   ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและกระทรวงเจ้าสังกัดให้
สศช. ตามแบบฟอร์มที่กำ�หนด  
๒. คณะอนุกรรมการฯ จะพิจารณากลั่นกรองการลงทุนของรัฐวิสาหกิจจากความเหมาะสมของการลงทุนด้านต่างๆ ได้แก่  
๑) การตอบสนองต่อสถานการณ์ นโยบาย และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ๒) ความเหมาะสมและความพร้อมของ
กิจกรรมลงทุน  และ ๓) ผลกระทบจากการลงทุน
๓. ภายหลังจากคณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาการลงทุนของรัฐวิสาหกิจแล้วเสร็จ จึงเสนอผลการพิจารณาดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการ สศช. พิจารณาให้ความเห็นเพื่อประกอบการนำ�เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้รัฐวิสาหกิจใช้เป็นกรอบใน
การดำ�เนินงานต่อไป

กระทรวง/
รัฐวิสาหกิจ
มี.ค.

สศช./
คณะทำ�งาน
เม.ย. - มิ.ย.

อนุกรรมการ
ก.ค. - ส.ค.
๒๕๕๓

กก.สศช.
ส.ค.
๒๕๕๓

ครม.
ก.ย.
๒๕๕๓
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คณะอนุกรรมการฯได้พิจารณางบประมาณของรัฐวิสาหกิจ ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ รวม ๕๔ แห่งใน ๑๖ กระทรวง พบว่า
รัฐวิสาหกิจมีรายได้รวม ๑.๔๗๖ ล้านล้านบาท รายจ่าย ๑.๔๐๔ ล้านล้านบาท งบลงทุน ๕.๕๕๐ แสนล้านบาท และกำ�ไรสุทธิ
รวม ๗.๒๑๐ หมื่นล้านบาท ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบตามความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ แล้วเมื่อวันที่ ๑๐
กันยายน ๒๕๕๓
คณะอนุกรรมการอำ�นวยการธนาคารสมอง
คณะอนุกรรมการอำ�นวยการธนาคารสมอง  มีหน้าที่กำ�หนดกรอบนโยบายและแนวทางการดำ�เนินงาน ตลอดจนกำ�กับ
ติดตาม และประเมินผลการดำ�เนินงานธนาคารสมองให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายไพโรจน์ สุจินดา เป็นประธาน และ
สำ�นักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ สศช. เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการฯ โดยในปี ๒๕๕๓ มีผลการดำ�เนินงาน
ที่สำ�คัญ ดังนี้
๑. การสนับสนุนบทบาทวุฒิอาสาธนาคารสมอง ในปี ๒๕๕๓  ธนาคารสมองมีวุฒิอาสาฯ ที่เป็นผู้เกษียณอายุจากภาครัฐ
ภาคเอกชน ครูภูมิปัญญาไทย และปราชญ์ชาวบ้าน จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ จำ�นวน ๓,๗๘๙ คน  เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๒ จำ�นวน
๒๓๙ คน  สศช. ในฐานะหน่วยทะเบียนกลาง ได้รวบรวมข้อมูล จัดทำ�บัญชีหรือทำ�เนียบวุฒิอาสาฯ จำ�แนกตามประสบการณ์
ความเชี่ยวชาญ และความสนใจที่จะให้ความช่วยเหลือในสาขาการพัฒนาต่างๆ รวม ๒๑ สาขา ตลอดจนจำ�แนกตามภูมิลำ�เนา
ของวุฒิอาสาฯ ในแต่ละภาค โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของ สศช.  www.nesdb.go.th  เพื่อให้หน่วยงานและองค์กรต่างๆ
สามารถใช้ประโยชน์ในการขอความช่วยเหลือต่อไป
๒. การสร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงขยายบทบาทการทำ�งานของวุฒิอาสาธนาคารสมอง  โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
วุฒิอาสาฯ ระดับจังหวัด  การประสานแนะนำ�วุฒิอาสาธนาคารสมองกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ ฯลฯ สร้าง
เครือข่ายการทำ�งานระดับจังหวัด และประชาสัมพันธ์บทบาทวุฒิอาสาฯ ส่งผลให้วุฒิอาสาฯ และภาคีการพัฒนาในระดับพื้นที่ มี
การสร้างเครือข่ายเป็นภาคีการพัฒนา ทำ�งานร่วมกันในลักษณะบูรณาการ ทั้งในส่วนกลาง ระดับจังหวัด ท้องถิ่น และชุมชน อีก
ทั้งมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการนำ�ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์มาขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติใน
ระดับชุมชนผ่านกระบวนการแผนชุมชน ฯลฯ
๓. การสนับสนุนวุฒิอาสาธนาคารสมองร่วมพัฒนาประเทศ  โดย สศช. อำ�นวยความสะดวกในการดำ�เนินงานของวุฒิ
อาสาฯ  ที่หน่วยงาน องค์กร และชุมชน ต้องการให้วุฒิอาสาฯ ไปช่วยให้คำ�ปรึกษาแนะนำ� เป็นวิทยากร หรือเป็นข้อเสนอในรูป
โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม  เช่น  การจัดกิจกรรมให้ความรู้ทางวิชาการด้านโภชนาการ การดูแลสุขภาพ การออก
กำ�ลังกาย ให้แก่สมาชิกของศูนย์ผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร  โครงการ “รู้ทันชีวิต (ผู้สูงวัย) ในยุคดิจิตอลหรือยุคไอที”  โครงการ
ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนโรงเรียนหนองนํ้าใส จ.นครราชสีมา  โครงการคลองสวยนํ้าใส คืนชีวิตให้คนนนท์  โครงการพัฒนา
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ทรัพยากรมนุษย์แบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการนำ�วิถีชีวิตมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จ.นนทบุรี รุ่นที่ ๓  โครงการ
สร้างอาชีพให้นักโทษคดียาเสพติด จ.อุตรดิตถ์   โครงการอบรมการเขียนเรื่องสั้นและการเขียนข่าว จ.เพชรบุรี   การติดตามความ
ก้าวหน้าโครงการศึกษาปัจจัยและกระบวนการไปสู่ความสำ�เร็จในการพัฒนาอาหารและโภชนาการในโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๕๑  และ
โครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบด้านสุขาภิบาลอาหาร  เป็นต้น  
๔. การเผยแพร่องค์ความรู้ ประสบการณ์ และผลงานของวุฒิอาสาธนาคารสมอง  โดยการรวบรวม ประมวล สังเคราะห์
องค์ความรู้ในด้านต่างๆ และผลการดำ�เนินงานของวุฒิอาสาธนาคารสมอง  เช่น การได้รับรางวัลอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ
จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เพื่อเผยแพร่ไปสู่สาธารณชนผ่านเว็บไซต์ธนาคารสมอง  เอกสารสิ่งพิมพ์  
เช่น  คมู่ อื ธนาคารสมอง ธนาคารสมองเพือ่ สุขภาพ  แผ่นพับผลการดำ�เนินงานธนาคารสมอง  การจัดทำ�บอร์ดนิทรรศการธนาคารสมอง
ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๓  ในงานต่างๆ อาทิ   การประชุม
ประจำ�ปีของ สศช.  การประชุมวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำ�ปี ๒๕๕๓  รวมทั้งการพัฒนาปรับปรุง
ระบบฐานข้อมูลวุฒิอาสาฯ ให้มีความถูกต้อง ทันสมัยตลอดเวลา และง่ายต่อการสืบค้นข้อมูล
การดำ�เนินงานของวุฒิอาสาธนาคารสมองที่ผ่านมา นับว่าเป็นทุนทางปัญญาของประเทศที่ได้อุทิศแรงกาย แรงใจใน
การทำ�งาน/ช่วยเหลือชุมชน ท้องถิ่น และสังคม โดยการนำ�ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์อันมีค่า 
มาช่วยกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน อันเป็นการสนองพระราชดำ�รัสของสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณในการจัดตั้งธนาคารสมองอย่างหาที่สุดมิได้
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทำ�รายงานผลการพัฒนาตามเป้าหมายแห่งสหัสวรรษของประเทศ ฉบับที่ ๒
สศช. มีคำ�สั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทำ�รายงานผลการพัฒนาตามเป้าหมายแห่งสหัสวรรษของประเทศ ฉบับ
ที่ ๒ โดยมีรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (นางสุวรรณี คำ�มั่น) เป็นประธาน และผู้แทน
จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและองค์กรระหว่างประเทศร่วมเป็นกรรมการ เพื่อสนับสนุนการจัดทำ�รายงานผลการพัฒนาตาม
เป้าหมายแห่งสหัสวรรษฉบับที่ ๒ มีผลการดำ�เนินการที่สำ�คัญ ดังนี้
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๑. การดำ�เนินงานตามเป้าหมายแห่งสหัสวรรษของประเทศ ฉบับที่ ๒ ในภาพรวม ประเทศไทยมีความก้าวหน้าเพิ่มเติม
ที่สำ�คัญ ดังนี้
๑.๑ เป้าหมาย MDGs ที่บรรลุแล้วในปี ๒๕๕๒ ได้แก่   (๑) ให้เด็กทุกคนทั้งชายและหญิงสำ�เร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาภายในปี ๒๕๕๘  (๒) ให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยโรคเอดส์ได้รับการดูแลรักษาอย่างทั่วถึง  (๓) การลดอัตราการ
เกิดโรคมาลาเรียใน ๓๐ จังหวัดชายแดนให้เหลือ ๑.๔ ต่อประชากรพันคนภายในปี ๒๕๔๙  (๔) ให้ความสำ�คัญกับประเทศที่
พัฒนาน้อยที่สุด  และ (๕) การขยายการเข้าถึงยาที่สำ�คัญจำ�เป็นในประเทศกำ�ลังพัฒนา
๑.๒ เป้าหมายที่ยังคงรักษาระดับความก้าวหน้าในการดำ�เนินงาน ได้แก่   (๑) การลดความยากจนลงครึ่งหนึ่งใน
ช่วงปี ๒๕๓๓-๒๕๕๘  (๒) การลดความหิวโหยลงครึ่งหนึ่งในช่วงปี ๒๕๓๓-๒๕๕๘  (๓) การขจัดความไม่เท่าเทียมทางเพศใน
การศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาภายในปี ๒๕๔๘ และในทุกระดับการศึกษาภายในปี ๒๕๕๘  (๔) การชะลอและ
ลดการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ภายในปี ๒๕๕๘  (๕) การลดสัดส่วนประชากรที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งนํ้าสะอาดและส้วมที่ถูก
สุขลักษณะลงครึ่งหนึ่งภายในปี ๒๕๕๘  และ (๖) การยกระดับคุณภาพชีวิตประชากรในชุมชนแออัด ๑๐๐ ล้านคนทั่วโลกภายใน
ปี ๒๕๖๓  ในส่วนเป้าหมาย MDG+ ที่มีโอกาสจะบรรลุ ได้แก่ การกำ�หนดนโยบายและแผนพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับ
แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนและลดการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการลดอัตราการสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพภายในปี ๒๕๕๓
๑.๓ ความยั่งยืนของความสำ�เร็จในเป้าหมายที่บรรลุแล้ว พบว่าอาจมีปัญหาเรื่องความยั่งยืนของความสำ�เร็จใน
บางด้าน  ทำ�ให้โอกาสในการบรรลุเป้าหมายลดลง ได้แก่ เรื่องการชะลอและลดการแพร่ระบาดของโรคสำ�คัญอื่น ภายในปี ๒๕๕๘  
ผลกระทบจากโรคเอดส์ทำ�ให้อัตราการป่วยและตายด้วยโรควัณโรคไม่มีแนวโน้มลดลง และมีความเสี่ยงที่จะเพิ่มสูงขึ้นถ้าเกิดการ
ระบาดโรคเอดส์รอบใหม่
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๑.๔ เป้าหมาย MDG+ ที่ยังไม่สามารถดำ�เนินการให้บรรลุเป้าหมายได้ หรือมีโอกาสตํ่าที่จะบรรลุเป้าหมาย ได้แก่  
(๑) การลดสัดส่วนประชากรยากจนให้ตํ่ากว่าร้อยละ ๔ ภายในปี ๒๕๕๒  เพราะปัญหาทางการเมืองและวิกฤตเศรษฐกิจ  (๒) การ
ให้เด็กทุกคนสำ�เร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นภายในปี ๒๕๔๙  ซึ่งดำ�เนินการได้ร้อยละ ๙๕-๙๖  (๓) การเพิ่มสัดส่วน
ผู้หญิงในรัฐสภา องค์การบริหารส่วนตำ�บล และตำ�แหน่งผู้บริหารระดับสูงของราชการเป็นสองเท่าในช่วงปี ๒๕๔๕-๒๕๔๙  มี
แนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย  (๔) การลดอัตราการตายของเด็กอายุตํ่ากว่าห้าปีในเขตพื้นที่สูงจังหวัดภาคเหนือบางแห่ง และสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ลงครึ่งหนึ่งในช่วงปี ๒๕๔๘-๒๕๕๘ มีโอกาสตํ่าที่จะบรรลุ เนื่องจากอุปสรรคด้านกายภาพและปัญหาความไม่สงบ
ในพื้นที่  และ (๕) การเพิ่มสัดส่วนการนำ�ขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์เป็นร้อยละ ๓๐ ภายในปี ๒๕๔๙ คือเพิ่มได้ร้อยละ ๒๒ แต่มี
แนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
๑.๕ เป้าหมายที่ยังไม่สามารถประเมินความก้าวหน้าได้   เนื่องจากเป้าหมาย MDGs ที่กำ�หนดไว้ไม่เหมาะสมกับ
ประเทศไทย หรือมีการปรับเปลี่ยนชุดข้อมูล ตัวชี้วัด ได้แก่ (๑) การลดอัตราการตายของเด็กลงสองในสาม  (๒) การลดอัตราส่วน
การตายของมารดาลงสามในสี่   (๓) การลดอัตราการตายของทารกให้เหลือ ๑๕ ต่อการเกิดมีชีพพันคน  (๔) การลดอัตราการ
ตายของมารดาให้เหลือ ๑๘ ต่อการเกิดมีชีพแสนคน  และ (๕) การลดอัตราการติดเชื้อเอชไอวีในประชากรวัยเจริญพันธ์ุให้เหลือ
ร้อยละ ๑  
๒. การดำ�เนินงาน MDGs ระดับจังหวัดในพื้นที่นำ�ร่อง ๓ จังหวัด ได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอน นครพนม และตรัง  ได้มี
การปรับ MDGs และ MDG+ และกำ�หนดตัวชี้วัด MDG* ของจังหวัดเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาของแต่ละจังหวัด
ผลการดำ�เนินงานตามเป้าหมายพบว่า  สถานการณ์และแนวโน้มการพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน นครพนม และตรัง สามารถบรรลุ
เป้าหมาย MDGs หลายด้านในเรื่องการขจัดความไม่เท่าเทียมทางเพศในทุกระดับการศึกษา การลดอัตราการตายของทารก
การป้องกันและลดการเกิดโรคมาลาเรีย และการลดสัดส่วนประชากรที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งนํ้าสะอาดและส้วมที่ถูกสุขลักษณะ
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๒. ผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการ
    ของ สศช. ปี ๒๕๕๓
สศช.ประเมินผลการปฏิบัติราชการใน ๔ มิติ ได้แก่ ด้านประสิทธิผล
การปฏิบัติราชการ ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติราชการ และด้านการพัฒนาองค์กร ในเบื้องต้นได้คะแนน
รวม ๔.๗๔๑ จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐๐
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ผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการของ สศช.
ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๕๓
สศช. ได้มีการลงนามในคำ�รับรองการปฏิบัติราชการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ระหว่าง นายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์
เวชชาชีวะ) และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (นายอำ�พน กิตติอำ�พน) โดยมีกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการใน ๔ มิติ ดังนี้

มิติที่ ๑ ด้ า นประสิ ท ธิ ผ ลตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการ โดยมี ตั ว ชี้ วั ด ที่ ส ะท้ อ นความสำ � เร็ จ ตามภารกิ จ ในแต่ ล ะประเด็ น
ยุทธศาสตร์ของ สศช. ดังนี้
๑. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาสั ง คมและคุ ณ ภาพชี วิ ต คื อ ระดั บ ความสำ � เร็ จ ของการจั ด ทำ � กรอบทิ ศ ทางการจั ด
สวัสดิการทางสังคมที่ยั่งยืนในช่วงแผน ฯ ๑๑
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ คือ โครงการศึกษาการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในโครงการลงทุนของภาครัฐ
๓. ยุทธศาสตร์ความมั่นคง คือ โครงการวางระบบติดตามประเมินผลแผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ ๕ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๕
๔. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี คือ ระดับความสำ�เร็จของโครงการจัดทำ�แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
นอกจากนี้ ยังรวมถึงการประเมินระดับความสำ�เร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของความสำ�เร็จตามเป้าหมายผลผลิตของ
ส่วนราชการ โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำ�ปี ๒๕๕๓ จำ�นวน ๒๖ โครงการอีกด้วย
มิติที่ ๒ ด้านคุณภาพการให้บริการ  โดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้รับริการ (รายงานภาวะสังคมรายไตรมาส/รายปี)
ความพึงพอใจของผู้กำ�หนดนโยบาย การดำ�เนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มิติที่ ๓ ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ประเมินจากการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ การเบิกจ่าย
เงินงบประมาณรายจ่าย/ภาพรวม  การจัดทำ�ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต การดำ�เนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน และการ
ตรวจสอบภายใน
มิติที่ ๔ ด้านการพัฒนาองค์กร เป็นการนำ�เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาใช้เป็นเครื่องมือในการ
ประเมินองค์กรด้วยตนเอง และเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหารจัดการ เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
สศช. สู่มาตรฐานสากล
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สำ�หรับผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองของ สศช. ด้วยตนเองในเบื้องต้นได้ค่าคะแนนรวม ๔.๗๔๑ คะแนน
จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐๐ คะแนน ดังนี้
KPI

มิติ

นํ้าหนัก

คะแนนถ่วงนํ้าหนัก

มิติที่ ๑  ด้านประสิทธิผลตามผลปฏิบัติราชการ (๕๐ คะแนน)  
KPI  ๓.๑ ระดับความสำ�เร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ของ สศช.

KPI  ๓.๒

๓.๑.๑

ระดับความสำ�เร็จของการจัดทำ�กรอบทิศทางการจัดสวัสดิการทางสังคมที่ยั่งยืนใน
ช่วงแผนฯ ๑๑

๑๑.๐๐

๕.๐๐

๓.๑.๒

โครงการศึกษาการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในโครงการลงทุนของภาครัฐ

๑๒.๐๐

๕.๐๐

๓.๑.๓

โครงการวางระบบติดตามประเมินผลแผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ ๕ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๓

๑๑.๐๐

๕.๐๐

๓.๑.๔

ระดับความสำ�เร็จของโครงการจัดทำ�แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

๑๑.๐๐

๕.๐๐

๕.๐๐

๓.๓๙

ระดับความสำ�เร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของความสำ�เร็จตามเป้าหมายผลผลิตของส่วน
ราชการ (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย)

มิติที่ ๒  ด้านคุณภาพการให้บริการ  ( ๒๐ คะแนน)
KPI  ๔

ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ  

๘.๐๐

N/A

KPI  ๕

ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้กำ�หนดนโยบาย  

๕.๐๐

N/A

KPI  ๖

ระดับความสำ�เร็จของการดำ�เนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

๗.๐๐

๕.๐๐
๕.๐๐

มิติที่ ๓ ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (๑๐ คะแนน)
KPI  ๘

ระดับความสำ�เร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ

๒.๐๐

KPI  ๙

ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย/ภาพรวม

๒.๐๐
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๙.๑

ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน

๑.๐๐

๑.๐๐

๙.๒

ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม

๑.๐๐

๑.๐๐
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KPI

มิติ

นํ้าหนัก

คะแนนถ่วงนํ้าหนัก

KPI  ๑๐

ระดับความสำ�เร็จของการจัดทำ�ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

๑.๐๐

๕.๐๐

KPI  ๑๑

ระดับความสำ�เร็จของการดำ�เนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน

๑.๐๐

๕.๐๐

KPI  ๑๒

ระดับความสำ�เร็จของการควบคุมภายใน

๑.๕๐

๕.๐๐

KPI  ๑๓

ระดับความสำ�เร็จของการตรวจสอบภายใน

๑.๕๐

๕.๐๐

KPI  ๑๔

ระดับความสำ�เร็จของการดำ�เนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของ สศช.

ยกเลิก

มิติที่  ๔  ด้านการพัฒนาองค์กร ( ๒๐ คะแนน)  
KPI  ๑๕

ระดับความสำ�เร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
๑๕.๑

๒๐.๐๐

ระดับความสำ�เร็จของการดำ�เนินการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ
ระดับพื้นฐาน

๑๒.๐๐

๔.๕๐

๑๕.๑.๑ ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (วัด
กระบวนการในการดำ�เนินการพัฒนาองค์การในหมวดที่ ดำ�เนินการปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๓)

๘.๐๐

๕.๐๐

๑๕.๑.๒ ระดับความสำ�เร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการบรรลุเป้าหมายความสำ�เร็จของ
ผลลัพธ์ในการดำ�เนินการพัฒนาองค์การ (วัดผลลัพธ์ของการพัฒนาองค์การในหมวด
ที่ดำ�เนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓)

๒.๐๐

๕.๐๐

๑๕.๑.๓ ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานในหมวดที่
ส่วนราชการดำ�เนินการไม่ผ่านเกณฑ์ฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

๒.๐๐

๕.๐๐

๑๕.๒

ระดับความสำ�เร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการบรรลุเป้าหมายความสำ�เร็จของ
ผลลัพธ์การดำ�เนินการของส่วนราชการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพื้นฐาน (หมวด๗)

๔.๐๐

๔.๘๘

๑๕.๓

ระดับความสำ�เร็จเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของการจัดทำ�แผนพัฒนาองค์การปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๔

๔.๐๐

๕.๐๐
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๓. ผลการปฏิบัติราชการที่สำ�คัญของ สศช.
๓.๑ การวางแผนยุทธศาสตร์และผลักดันยุทธศาสตร์/แผน/นโยบายรัฐบาล
การจัดทำ�ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกำ�หนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และยุทธศาสตร์การพัฒนาในปี พ.ศ. ๒๕๕๔๒๕๕๙ ซึง่ คณะรัฐมนตรีได้มมี ติให้ความเห็นชอบแล้วเมือ่ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๓
การจั ด ทำ � ยุ ท ธศาสตร์ แ ละผลั ก ดั น ยุ ท ธศาสตร์ เ พื่ อ ใช้ ขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นา
ประเทศในมิติต่างๆ
การจั ด ทำ � ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นสั ง คมเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาทุ น ทางสั ง คมและ
ทรัพยากรมนุษย์ การลงทุนด้านสังคมฯ พลวัตการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
ของโลกที่ มี ผ ลกระทบต่ อ วั ฒ นธรรม-สั ง คมไทย และกรอบทิ ศ ทางการจั ด
สวัสดิการทางสังคมที่ยั่งยืน
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ได้แก่ การพัฒนาระบบและแบบ
จำ�ลองการคำ�นวณข้อมูลต้นทุนโลจิสติกส์ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ
การวางแนวทางพั ฒ นาเมื อ งอุ ต สาหกรรมนิ เวศ และแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ มี
ศักยภาพของประเทศ
การขับเคลื่อนในระดับพื้นที่   ได้แก่ การขับเคลื่อนและขยายผลปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติของภาคประชาชน รัฐ เอกชน และองค์กรต่างๆ
การผลักดันการจัดทำ�ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาบนพื้นที่สูงภาคเหนือ และการ
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำ�แผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด
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ผลการปฏิบัติราชการที่สำ�คัญของ สศช.
ผลการปฏิบัติราชการที่สำ�คัญของ สศช. ในรอบปี ๒๕๕๓ แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) การวางแผนยุทธศาสตร์และ
ผลักดันยุทธศาสตร์/แผน/นโยบายรัฐบาล  ๒) การวิเคราะห์และให้ความเห็นต่อรัฐบาล  ๓) การติดตามประเมินผลการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศและนโยบายรัฐบาล  และ ๔) การสร้างองค์ความรู้ พัฒนาระบบข้อมูลเครื่องชี้วัด และการสื่อสาร
และการประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาประเทศ สาระของผลงานในแต่ละเรื่องมีดังนี้

๓.๑ การวางแผนยุทธศาสตร์และผลักดันยุทธศาสตร์/แผน/นโยบายรัฐบาล
กระบวนการจัดทำ�แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑
สศช. ได้เริ่มกระบวนการจัดทำ�แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑  โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของภาคีการ
พัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับส่วนกลาง ภูมิภาค กลุ่มอาชีพ และชุมชน อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง  รวมทั้งมีการศึกษาวิจัย
เชิงลึกในมิติต่างๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา เพื่อให้การจัดทำ�แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑  
สามารถกำ�หนดแนวทาง และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่ชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำ�หนด และสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต  โดย สศช. ได้มีการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกรอบวิสัยทัศน์และทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑
ในการประชุมประจำ�ปี ๒๕๕๑ ของ สศช. เรื่อง “วิสัยทัศน์ประเทศไทย...สู่ปี ๒๕๗๐” และการประชุมประจำ�ปี ๒๕๕๒ ของ
สศช. เรื่อง “จากวิสัยทัศน์ ๒๕๗๐...สู่แผนฯ ๑๑”  จากนั้นจึงจัดทำ�ร่างทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑  
โดยอาศัยประโยชน์จากการดำ�เนินการศึกษาวิจัยเฉพาะด้าน และการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐  รวมทั้งการ
จัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อสร้างความเข้าใจในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน  ตลอดจนส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศเพื่อกัน
วางแนวทางสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
กระบวนการจัดทำ�แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑  ในปี ๒๕๕๓ สศช. ได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นภาคส่วนต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
ดังนี้  การระดมความคิดเห็นจากศิษย์เก่า สศช. เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.)  การประชุมระดมความคิดเห็นระดับหมู่บ้าน/ชุมชน จัดในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๕๓ รวม ๒๒ เวที
๑๓๒ หมู่บ้านทั่วประเทศ  การประชุมระดมความคิดเห็นระดับภาค จัดในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม ๒๕๕๓  โดย  
ภาคใต้ จัดในวันที่ ๒๙-๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช  ภาคกลาง จัดในวันที่ ๓-๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ จังหวัด
เพชรบุรี  ภาคเหนือ จัดในวันที่ ๗-๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ณ จังหวัดเชียงใหม่  และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดในวันที่ ๑๙-๒๐
พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ จังหวัดขอนแก่น  และ การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุม่ ประกอบด้วย  กลุม่ ธุรกิจเอกชน  กลุม่ ผูส้ งู อายุ  
กลุ่ ม เด็ ก และเยาวชน   และกลุ่ ม สื่ อ มวลชน   ในช่ ว งเดื อ นมิ ถุ น ายน - กรกฎาคม ๒๕๕๓   ณ สำ � นั ก งานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  รวมทั้งการระดมความคิดเห็นระดับชาติ   ในการประชุมประจำ�ปีของ สศช. เมื่อ
วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๓
สศช. ได้รวบรวมผลจากการระดมความคิดเห็นในระดับชุมชน/
หมูบ่ า้ น ระดับภาค ระดับเฉพาะกลุม่ และระดับชาติ นำ�มาจัดทำ�เป็น
“ทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑” เสนอต่อคณะกรรมการ
พั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ (กก.สศช.)   และ
คณะรัฐมนตรีได้รับทราบความก้าวหน้าในทิศทางของแผนพัฒนาฯ
แล้ ว เมื่ อ วั น ที่ ๒๗ ตุ ล าคม ๒๕๕๓   ซึ่ ง สศช. จะนำ � ไปยกร่ า ง
รายละเอี ย ดของแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๑๑   และนำ � ไประดม
ความคิดเห็นในระดับภาค ๔ ภาค  และในการประชุมประจำ�ปี ๒๕๕๔ ของ สศช. เรื่อง “ร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑”
เพื่อนำ�ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะมาปรับปรุงร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑  ก่อนนำ�เสนอต่อคณะกรรมการ สศช. สภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา  ต่อจากนั้นจะนำ�ขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย
ประกาศใช้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑  ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔  ต่อไป
รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๓
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ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑
สศช.  ได้จัดทำ�ทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับชุมชน หมู่บ้าน
ภาค และประเทศ โดยได้ยึดแนวพระราชดำ�รัส “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวปฏิบัติ พร้อมทั้งขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันประเทศในมิติต่างๆ โดยภาคส่วนในสังคมต่างมีส่วนร่วมประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับภารกิจ ทำ�ให้สังคม
ไทยมีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่เพียงพอต่อการวางรากฐานการพัฒนาให้เข้มแข็ง และพึ่งตนเองได้
ในการจั ด ทำ � แผนพั ฒ นาฯฉบั บ ที่ ๑๑ ได้ ป ระเมิ น และวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ โ ลกและจุ ด อ่ อ นของประเทศไทย   โดย
สถานการณ์เปลี่ยนแปลงของโลกที่สำ�คัญ ๗ ด้าน ที่อาจเป็นทั้งโอกาสและข้อจำ�กัดต่อพัฒนาประเทศ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลง
กฎ กติกาใหม่ของโลก การปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนย์กลาง  การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก การเปลี่ยนแปลงภูมิ
อากาศโลก ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานที่มีแนวโน้มที่จะเกิดวิกฤตในอนาคต ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และปัญหาการ
ก่อการร้ายสากลที่เป็นภัยคุกคามโลก ขณะที่ ภายในประเทศ ต้องเผชิญการเปลี่ยนแปลงทั้ง ด้านเศรษฐกิจ ที่มีปัจจัยเสี่ยงด้าน
เสถียรภาพด้านการคลังจากปัญหาหนี้สาธารณะ ความจำ�เป็นต้องหาแหล่งรายได้ใหม่ อาทิ ภาคบริการและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
เพื่อเสริมแหล่งรายได้จากภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมที่มีข้อจำ�กัดด้านแหล่งที่ตั้ง  สภาพภูมิอากาศ และกฎระเบียบด้าน
สิง่ แวดล้อม ด้านสังคม ทีก่ า้ วเข้าสูก่ ารเป็นสังคมผูส้ งู อายุ ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนกำ�ลังคนในอนาคต คุณภาพการศึกษามีปญ
ั หา
ทำ�ให้การเพิ่มผลิตภาพแรงงานทำ�ได้ยาก ความเสื่อมถอยด้านคุณธรรมจริยธรรม และความเหลื่อมลํ้าในสังคมนำ�ไปสู่ความขัดแย้ง
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความเสื่อมโทรม ภาวะโลกร้อนมีผลกระทบต่อภาคเกษตร ความมั่นคงด้านอาหารและ
พลังงาน การพัฒนาภาค พื้นที่ และชุมชน มีปัญหาความไม่เท่าเทียมด้านรายได้ระหว่างภาค ความเป็นเมืองสูงขึ้น การกระจาย
อำ�นาจมีความล่าช้า และความมั่นคงของประเทศ มีความท้าทายในหลายประเด็นทั้งความขัดแย้งในบางพื้นที่ และการเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลยังเป็นปัญหา โดยเฉพาะการทุจริตประพฤติมิชอบ
ขณะที่ ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ มี ๖ ปัจจัย ได้แก่   กระบวนการบริหารภาครัฐอ่อนแอ  
โครงสร้างทางเศรษฐกิจไม่สามารถรองรับการเจริญ เติบโตอย่างยั่งยืน  โครงสร้างประชากรไม่สมดุล  การเสื่อมสลายของ
ค่านิยมที่ดีของไทย และการเปลี่ยนแปลงในฐานทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ จึงจำ�เป็นต้องสร้างภูมิคุ้มกันของประเทศ
๖ ด้าน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกและภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ได้แก่ ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ภาคเกษตรเป็นฐานรายได้หลัก
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และความมั่นคงด้านอาหาร การพัฒนาประเทศให้อยู่บนฐานความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย สังคมไทยมีค่านิยมและวัฒนธรรม
ที่ดีงาม ชุมชนเป็นกลไกที่มีความสามารถในการบริหารจัดการ มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเชื่อมโยงกันเป็นสังคม
สวัสดิการ และประเทศไทยมีความเป็นเอกราช เป็นกลาง และเป็นพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศ
ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ทีค่ �ำ นึงถึงบริบทการเปลีย่ นแปลงในอนาคต อยูบ่ นหลักการ
ที่สำ�คัญ คือ มุ่งพัฒนาภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นใน
ทุกระดับ ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ให้ความสำ�คัญกับการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม พัฒนา
ประเทศสู่ความสมดุลในทุกมิติ อย่างบูรณาการ และเป็นองค์รวม โดยมีวิสัยทัศน์ที่ทุกภาคส่วนในสังคมกำ�หนดร่วมกัน
วิสัยทัศน์
สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
พันธกิจ
๑. สร้างความเป็นธรรมในการกระจายรายได้ ควบคู่กับการสร้างสังคมคุณธรรมเพื่อให้คนกินดีอยู่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ปลอดภัยจากอาชญากรรม อุบัติเหตุ ยาเสพติดและอบายมุข คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย และ
ธรรมาภิบาล
๒. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีเสถียรภาพบนฐานความรู้และความสร้างสรรค์ของคนไทย ขยายหลัก
ประกันทางสังคมให้ครอบคลุมประชาชนทุกคน สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน รวมทั้งยารักษาโรคจากสมุนไพรบน
ฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมทั้งปรับโครงสร้างสาขาการผลิตและการบริโภคของประเทศให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
๓. สร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็งสามารถป้องกันและรองรับผลกระทบและความเสี่ยงจากวิกฤตเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ และทักษะ สามารถรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเหตุผล
วัตถุประสงค์
๑. พัฒนาให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ดำ�รงชีวิตได้อย่างปกติสุข และสังคมมีธรรมาภิบาล
๒. พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้มีความพร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงและอยู่กับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นสุข
๓. ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ สังคมและการเมืองมีความมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี
ความอุดมสมบูรณ์ ประเทศมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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เป้าหมายหลัก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ มีเป้าหมายหลักที่สำ�คัญ ดังนี้
๑. สังคมไทยมีความสงบสุขอย่างมีธรรมาภิบาลเพิ่มขึ้น
๒. ประชากรไทยทุกคนมีหลักประกันทางสังคมที่มีคุณภาพที่ทั่วถึง
๓. เพิ่มผลิตภาพการผลิตรวมและในแต่ละภาคการผลิต
๔. โครงสร้างเศรษฐกิจมีความสมดุล เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้
๕. ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
๖. ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑  ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
๑. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม มุ่งสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถ
จัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง จัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิพึงมีพึงได้ เน้นการสร้างภูมิคุ้มกัน
ระดับปัจเจกและสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ เสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพิ่มทาง
เลือกการใช้ชีวิตในสังคมและสร้างการมีส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี รวมทั้งเสริม
สร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้เป็นนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ด้วยการส่งเสริมคนไทยให้มีการเกิดที่มี
คุณภาพ มีการกระจายที่สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพื้นที่ พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนาประเทศในอนาคต ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยมาขับเคลื่อน
กระบวนการการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
๓. ยุทธศาสตร์การสร้างความสมดุลและมั่นคงของอาหารและพลังงาน ให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่
เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและสร้างมูลค่า สร้างความมั่นคงในอาชีพ
และรายได้ให้แก่เกษตรกร สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานในระดับครัวเรือนและชุมชน สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเข้มแข็งภาคเกษตร รวมทั้งปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความสมดุล
ด้านอาหารและพลังงาน
๔. ยุทธศาสตร์การสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้และการสร้างปัจจัยแวดล้อม เน้นการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม พัฒนา
ภาคบริการ พัฒนากลุ่มสินค้าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พัฒนาภาคการค้าและการลงทุน พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ปฏิรูปกฎหมายเศรษฐกิจ และกฎ ระเบียบต่างๆ ให้เอื้อประโยชน์ต่อการ
ประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรม
๕. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในภูมิภาค ที่เป็นการสร้างความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน การขยายความร่วมมือภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ในอนุภูมิภาคภายใต้อาเซียนและอนุภูมิภาคอื่นๆ ที่ไทย
เป็นภาคี การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่น สนับสนุนการเปิดการค้าเสรีและ
วางแนวทางป้องกันผลเสียที่จะเกิดขึ้น พัฒนาฐานลงทุน
สร้ า งความเป็ น หุ้ น ส่ ว นทางเศรษฐกิ จ ในภู มิ ภ าคด้ า น
การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การเคลื่ อ นย้ า ยแรงงาน
และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ เสริมสร้าง
ความร่วมมือที่ดีระหว่ างประเทศเพื่อการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิ จ อย่ า งมี จ ริ ย ธรรมไม่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ
สิ่ ง แวดล้ อ ม ป้ อ งกั น ภั ย จากการก่ อ การร้ า ยและ
อาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และเชื้อโรค รวมทั้ง
บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์
การรักษาผลประโยชน์ของชาติทั้งทางบกและทางทะเล
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๖. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มุ่งอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและพฤติกรรมการบริโภคสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพิม่ ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของภาคการผลิต และบริการเพือ่ นำ�ไปสูส่ งั คมทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม จัดการสิง่ แวดล้อมเมือง
และโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับขีดความสามารถในการปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เพื่อให้สังคมมีความยืดหยุ่น
และมีภูมิคุ้มกัน รวมทั้ง พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม
สศช. ได้นำ�เสนอ “ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑” ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบ
ความก้าวหน้าการดำ�เนินงาน ขณะนี้ สศช. อยู่ระหว่างการยกร่างรายละเอียดของแต่ละยุทธศาสตร์เพื่อจัดทำ�เป็นร่างแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๑ โดยดำ�เนินการภายใต้กลไก ๒ ระดับ คือ คณะอนุกรรมการ ๔ ชุด ที่แต่งตั้งขึ้นภายใต้คณะกรรมการ สศช. เพื่อ
ยกร่างรายละเอียดของยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๑ สู่การปฏิบัติ นอกจากนี้ มีคณะกรรมการจัดทำ�แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และคณะทำ�งานฯ ยกร่างแผนฯ ซึ่งเป็นกลไก
ภายใน สศช. มีหน้าที่กำ�กับ และเรียบเรียงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่กำ�หนด

ทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ทรงมีพระราชดำ�ริให้ด�ำ เนินโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ขึน้ เมือ่ ปี ๒๕๕๒  ดว้ ยพระราชปณิธานทีม่ งุ่ สร้างความรู้ สร้างโอกาสแก่เยาวชนไทยทีม่ ฐี านะยากจน มีความยากลำ�บาก แต่ประพฤติดี
มีความสามารถในการศึกษา ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคงและต่อเนื่องในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จนสำ�เร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี ซึ่งในปี ๒๕๕๓  พระองค์ทรงมีพระราชดำ�ริให้จัดตั้งเป็น “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร”  โดยพระองค์ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการ และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรศั มิ์
พระวรชายาฯ ทรงเป็นองค์รองประธาน  และทรงให้นำ�โครงการทุนการศึกษาฯ มาอยู่ภายใต้การดำ�เนินงานของมูลนิธิด้วย
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การดำ�เนินงานโครงการทุนการศึกษาฯ ภายใต้มูลนิธิฯ คณะกรรมการมูลนิธิฯ และคณะกรรมการบริหารจัดการทุน
พระราชทาน เป็นการดำ�เนินงานร่วมกันของสำ�นักงานราชเลขานุการในพระองค์ฯ สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ ร่วมประสานดำ�เนินงานกับคณะกรรมการระดับจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และผู้อำ�นวยการ
เขตพื้นที่การศึกษาเขต ๑ เป็นฝ่ายเลขานุการ  ได้น้อมรับพระราชดำ�ริไปดำ�เนินการกำ�หนดหลักเกณฑ์การพระราชทานและ
วิธีการกลั่นกรอง คัดเลือก คัดสรรนักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีฐานะยากจน ยากลำ�บากและเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี ประพฤติดี
ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรมและศีลธรรม เพื่อรับทุนการศึกษาพระราชทานในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและ
สายอาชีพ  ต่อเนื่องไปจนจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในสาขาที่สอดคล้องกับความรู้ ความสามารถและความต้องการของ
ผู้เรียนแต่ละคน
การดำ�เนินงานในปี ๒๕๕๓  สามารถคัดเลือก คัดสรรนักเรียนผู้สมควรได้รับพระราชทานทุนรุ่น ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ จาก
ทุกจังหวัดทั่วประเทศจังหวัดละ ๒ ราย รวม ๑๕๒ ราย  เป็นชายและหญิงเท่าๆ กัน โดยเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สายสามัญ ๑๓๙ ราย  สายอาชีพ ๑๓ ราย  ซึ่งนักเรียนทุนพระราชทานทั้ง ๑๕๒ รายเหล่านี้ได้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานทุนไป
แล้ว  เมื่อวันพุธที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมสาขาโลจิสติกส์ ระยะที่ ๓
สศช. ได้จัดทำ�แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔)  ที่มีเป้าหมายหลัก
คือ  การลดต้นทุนโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ และการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และอุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาใน ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่   (๑) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ในภาคการผลิต  
(๒) การปรับปรุงระบบโครงข่ายขนส่งและโลจิสติกส์   (๓) การพัฒนาธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์   (๔) การปรับปรุงประสิทธิภาพ
ระบบอำ�นวยความสะดวกทางการค้า   และ (๕) การพัฒนากำ�ลังคนและข้อมูลด้านโลจิสติกส์   ซึ่ง ค.ร.ม. ได้อนุมัติแผน
ยุทธศาสตร์ฯ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐  
สศช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.)  
ได้พัฒนาระบบข้อมูลต้นทุนโลจิสติกส์ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP)  โดยอ้างอิงแบบจำ�ลองสากลของประเทศ
สหรัฐอเมริกา  เพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดประเมินขีดความสามารถและสมรรถนะของระบบโลจิสติกส์ในระดับมหภาคในปี ๒๕๕๑  พบว่า
ประเทศไทยมีต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP ประมาณ ๑.๗ ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ เท่ากับร้อยละ ๑๘.๖ ต่อ GDP ลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ ๑๘.๘ ต่อ GDP ในปี ๒๕๕๐  โดยยังมีต้นทุนค่าขนส่ง
(ร้อยละ ๙.๑ ของ GDP) และต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง (ร้อยละ ๗.๘ ของ GDP) เป็นองค์ประกอบหลัก
สศช. ยังได้พัฒนาแบบจำ�ลองการคำ�นวณข้อมูลต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP ของประเทศไทย  ให้มีความแม่นยำ�และเหมาะ
สมกับลักษณะธุรกิจของประเทศไทยมากขึ้น มีการจัดเก็บข้อมูลปฐมภูมิด้านโลจิสติกส์ที่ยังไม่เคยมีการสำ�รวจและรวบรวมข้อมูล
ในระดับประเทศมาก่อน  โดยดำ�เนินโครงการศึกษาการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทย
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มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระยะที่ ๑ จนถึงระยะที่ ๓  เพื่อทบทวน ปรับปรุงคุ้มรวมของสาขาโลจิสติกส์ในด้านการขนส่ง และด้านการ
เก็บรักษาสินค้าคงคลัง การสำ�รวจข้อมูลต้นทุนการบริหารจัดการโลจิสติกส์   และการสำ�รวจข้อมูลต้นทุนการบริหารจัดการสินค้า
คงคลังของผู้ประกอบการไทย  ตามลำ�ดับ
ผลการศึกษาต้นทุนการถือครองสินค้าคงคลังของประเทศไทย พบว่า วิธีการหาค่าเฉลี่ยแบบเรขาคณิต (Geometric Means)
จำ�แนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมและตามขนาดของบริษัท เป็นวิธีที่มีความเหมาะสมมากที่สุด และสามารถสรุปผลการประมาณการ
ต้นทุนการถือครองสินค้าคงคลังของไทยในปี ๒๕๕๑ ได้ประมาณ ๑๕๕,๗๗๗ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑.๗๒ ของผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศ หรือคิดเป็นค่าเสียโอกาสทางการเงินร้อยละ ๕.๒๑  แตกต่างจากสมมติฐานในแบบจำ�ลองที่ สศช. ใช้ ซึ่งเท่ากับ
ร้อยละ ๑๙ อย่างมีนัยสำ�คัญ (อ้างอิงจากวิธี CASS Method ของประเทศสหรัฐอเมริกา)  อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถดำ�เนินการ
ปรับสมมติฐานดังกล่าวได้ เนื่องจากข้อมูลการสำ�รวจแสดงให้เห็นว่า  ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ของไทยโดยเฉพาะในกิจการขนาด
กลางและขนาดย่อม ไม่มีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบไม่ว่าจะเป็นค่าภาษีสินค้า  ค่าเสื่อมราคา ค่าสินค้าหมดสมัย/เสื่อมสภาพ
หรือค่าประกันภัยสินค้า  จึงมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้ดำ�เนินการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับรายละเอียดค่าใช้จ่ายของรายการ
ดังกล่าวซึ่งเกี่ยวข้องกับการถือครองสินค้าคงคลังที่เหมาะสมของไทยต่อไป

แนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ
คณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ (รศก.) มีมติเมื่อ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒  มอบหมาย สศช. ดำ�เนินการศึกษาทิศทาง
การพัฒนาเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมของประเทศ เชื่อมโยงกับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ  สศช. ได้ศึกษาทิศทางการพัฒนา
เศรษฐกิจ ภาคอุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม และชุมชนยั่งยืนของไทย และวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๓  คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบ
แนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศตามที่ สศช. เสนอผลการศึกษาต่อคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนในการแก้ไข
ปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๓  ประกอบด้วย
๑. ทิศทางการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ  การพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคตจะเน้นการยกระดับอุตสาหกรรมเดิมที่มี
ศักยภาพ สู่อุตสาหกรรมฐานปัญญา (Intellectual based Industry) เป็นมิตรกับชุมชน  พัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ที่สะอาด
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีมูลค่าสูง  ให้มีการจัดพื้นที่/เขตอุตสาหกรรม เพื่อให้อุตสาหกรรมเดิมที่จะขยายการผลิตและ
อุตสาหกรรมใหม่ที่กำ�ลังจะเกิดมีลักษณะรวมกลุ่มคลัสเตอร์ เพื่อบริหารจัดการระบบการผลิตและบริการแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน
และกัน  ตลอดจนให้องค์กรเอกชนเหล่านี้มีความรับผิดชอบต่อสังคม  เพื่อสร้างการยอมรับและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน
๒. กรอบแนวคิดและขั้นตอนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศของไทย
๒.๑ กรอบแนวคิดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ อยู่บนพื้นฐานของความสมดุลและบูรณาการใน ๓ มิติ ทั้ง
เศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม โดยมีหลักสำ�คัญ ๓ ประการ คือ  (๑) การมุง่ สูส่ งั คมคาร์บอนตํา  
่ (๒) การมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน  
และ (๓) การใช้หลักการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมนิเวศ
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๒.๒ ขั้นตอนของการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ  แบ่งออกเป็น ๓ ขั้นตอนคือ  ขั้นแรก ประกาศเป็นเขตรักษา
สิ่งแวดล้อม เพื่อลดและป้องกันผลกระทบสู่ภายนอก เป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมนิเวศแบบกึ่งปิดกึ่งเปิด  ขั้นที่สอง ยกระดับ
ประกาศเป็นเขตปลอดมลพิษหรือเขตสีเขียว ยังคงพัฒนาอุตสาหกรรมนิเวศแบบกึ่งปิดกึ่งเปิด แต่จะเข้มงวดมากขึ้น และให้ความ
สำ�คัญการร่วมมือทั้งระหว่างผู้ประกอบการภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรม รวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาคการผลิต
และบริการในแต่ละพื้นที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ รวมทั้งจะนำ�ไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันเชิงธุรกิจ  ขั้นที่สาม ประกาศเป็นเขตเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ เน้นพัฒนาอุตสาหกรรมนิเวศแบบปิดวงจร เป็นระบบ
Industrial Symbiosis ที่เต็มรูปแบบ มีการปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ เพื่อสร้างสังคมคาร์บอนตํ่า  โดยจะขยายความร่วมมือในพื้นที่
ระหว่างผูป้ ระกอบการภาคการผลิตและบริการ กับองค์กรส่วนท้องถิน่ หรือชุมชน เพือ่ พัฒนาเป็นเครือข่ายเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ
๓. แนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ
๓.๑ กำ�หนดแผนที่นำ�ทางพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศในระดับพื้นที่ โดยใช้กรอบแนวคิดการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมนิเวศ ที่เน้นหลักการสังคมที่ปล่อยคาร์บอนสู่สิ่งแวดล้อมตํ่า  การมีส่วนร่วมของทุกภาคี ใช้หลักการพัฒนาคลัสเตอร์
อุตสาหกรรมนิเวศ  และกำ�หนดขั้นตอนของการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ  ซึ่งสามารถดำ�เนินการอย่างเป็นลำ�ดับขั้นหรือ
จะดำ�เนินการแบบก้าวกระโดด
๓.๒ กำ�หนดมาตรการในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ในระดับพื้นที่
ให้ชัดเจน  โดยเร่งศึกษาและปรับปรุงและผลักดันมาตรการเดิมที่มีอยู่ ให้เอื้อต่อการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ และพัฒนา
มาตรการที่สร้างแรงจูงใจทางเศรษฐศาสตร์และสังคมรูปแบบใหม่ในระดับพื้นที่ เช่น ส่งเสริมจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมนิเวศ เป็นต้น
๓.๓ ทบทวน กฎระเบี ย บอื่ น ๆ ที่ เ อื้ อ ต่ อ การพั ฒ นาเมื อ ง/เขต/พื้ น ที่ นิ เวศ ในทุ ก ด้า นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น ด้ า น
สิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาพื้นที่ และด้านการพัฒนาภาคการผลิตและบริการ
๔. การจัดลำ�ดับความสำ�คัญของพื้นที่ เพื่อการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ
๔.๑ หลักเกณฑ์การประเมินศักยภาพของพื้นที่ ประกอบด้วยความหนาแน่นของการพัฒนาอุตสาหกรรมในระดับ
พื้นที่ ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ขนส่ง พลังงาน และนํ้า) ความสามารถในการรองรับและปรับตัวของวงจรธรรมชาติใน
แต่ละพื้นที่  
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๔.๒ พื้ น ที่ โ ครงการนำ� ร่ อ ง   พื้ น ที่ ที่ ค วรเร่ ง ดำ � เนิ น การมี ดั ง นี้ (๑) พื้ น ที่ ที่ มี ก ารใช้ เ พื่ อ การอุ ต สาหกรรมเต็ ม
ศักยภาพ ได้แก่ กรุงเทพและปริมณฑล (สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปทุมธานี) พื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ชลบุรี ระยอง)
และพระนครศรีอยุธยา (๒) พื้นที่ที่มีการใช้เพื่อการอุตสาหกรรม แต่ยังมีศักยภาพรองรับการพัฒนา ได้แก่ สระบุรี   ราชบุรี
นครปฐม ฉะเชิงเทรา นนทบุรี นครราชสีมา สงขลา ลำ�พูน และแพร่ (๓) พื้นที่ที่มีศักยภาพรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม ได้แก่
ประจวบคีรีขันธ์ ยะลา ชุมพร แม่ฮ่องสอน หนองคาย และมุกดาหาร
๕. กลไกในการขับเคลื่อน มี ๓ ระดับคือ (๑) ใช้กลไกระดับชาติที่มีอยู่ ได้แก่คณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ  
(กอช.) โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (ไตรรงค์ สุวรรณคีรี) เป็นประธาน และมีผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็น
กรรมการและเลขานุการ เพื่อกำ�กับดูแลทางด้านนโยบายและแผนในภาพรวมของการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ (๒) จัดตั้ง
คณะกรรมการในระดับพื้นที่/ภาค โดยปรับเปลี่ยนองค์ประกอบและอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการในระดับพื้นที่ที่มีอยู่ รวม
ทั้งจัดตั้งคณะกรรมการในพื้นที่เฉพาะให้สามารถบริหารและกำ�กับดูแลพื้นที่ที่กำ�หนดเป็นเขตอุตสาหกรรมนิเวศ รวมทั้งจัดทำ�
แผนงาน/โครงการ โดยผ่านการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน (๓) จัดตั้งคณะกรรมการในระดับเมือง/ชุมชน โดยปรับเปลี่ยนองค์
ประกอบและอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการในระดับเมืองที่มีอยู่ และจัดตั้งคณะกรรมการในระดับเมือง เพื่อบริหารและกำ�กับ
ดูแลพื้นที่ที่กำ�หนดเป็นเมือง/ชุมชนนิเวศ รวมทั้งจัดทำ�แผนงาน/โครงการ โดยผ่านการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพของประเทศ
สศช. ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพของประเทศและคณะกรรมการ กรอ. ได้มีมติเห็นชอบ
แนวทางตามที่ สศช. เสนอ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๓  พร้อมทั้งมอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำ�ข้อเสนอ
แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และความเห็นของคณะกรรมการ กรอ. ไปประกอบการจัดทำ�
แผนปฏิบัติการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของประเทศต่อไป และคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการ กรอ. ดังกล่าว
เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๓ โดยมีสาระสำ�คัญพอสรุปได้ดังนี้คือ
๑. สถานภาพแหล่งท่องเที่ยวของประเทศ แหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศมีจำ�นวนทั้งสิ้น ๒,๑๕๔ แหล่ง โดยจำ�แนกประเภท
ตามมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวได้ ๗ ประเภท ได้แก่   (๑) แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ๖๓ แหล่ง  (๒) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
๘๑๖ แหล่ง  (๓) แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ๖๔๓ แหล่ง  (๔) แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ๒๙๙ แหล่ง  (๕) แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนํ้าพุร้อน ๓๑ แหล่ง  (๖) แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ ๘๕ แหล่ง  และ (๗) แหล่งท่องเที่ยวเพื่อ
นันทนาการ ๒๑๗ แหล่ง  พร้อมทั้งได้ทำ�การประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวในเชิงกลุ่มพื้นที่ โดยสามารถจำ�แนกออกได้เป็น
๑๔ กลุ่มท่องเที่ยว
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๒. แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ
(๑) แหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและภาคเหนือตอนบน  ๔ แหล่ง ได้แก่ เมืองแม่ฮ่องสอน เมืองปาย
เมืองเชียงแสน และนํ้าพุร้อน  
(๒) แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  ๓ แหล่ง ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย และอุทยานประวัติศาสตร์กำ�แพงเพชร  
(๓) แหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้  ๖ แหล่ง ได้แก่ ปราสาทหินพิมาย ปราสาทเขาพนมรุ้ง ปราสาทหินเมืองตํ่า 
ปราสาทศรีขรภูมิ ปราสาทหินวัดสระกำ�แพงใหญ่ และปราสาทเขาพระวิหาร  
(๔) แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ววิ ถี ชี วิ ต ลุ่ ม แม่ นํ้ า โขง   ๕ แหล่ ง ได้ แ ก่ เมื อ งหนองคาย เมื อ งนครพนม เมื อ งโขงเจี ย ม
เมืองเชียงคาน และกลุ่มภูจังหวัดเลย  
(๕) แหล่งท่องเทีย่ ววิถชี วี ติ ลุม่ แม่นา้ํ ภาคกลาง  ๓ แหล่ง ได้แก่ ตลาดนํา้ ดำ�เนินสะดวก ตลาดนํา้ อัมพวา ตลาดเก่าสามชุก
(๖) แหล่งท่องเที่ยว Active Beach  ๒ แหล่ง  ได้แก่  หมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง  และเมืองพัทยาและหมู่เกาะ
ใกล้เคียง  
(๗) แหล่งท่องเที่ยว Royal Coast  ๖ แหล่ง ได้แก่  อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี พระรามราชนิเวศน์ (พระราชวัง
บ้านปืน)  อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด  อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร  แหล่งนํ้าพุร้อน
จังหวัดระนอง  
(๘) แหล่งท่องเที่ยวมหัศจรรย์สองสมุทร แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักด้านชายฝั่ง
ทะเลอ่าวไทย  ได้แก่  เกาะสมุยและเกาะบริวาร (เกาะพะงัน หมู่เกาะอ่างทอง เกาะเต่า)  
๓. ลำ�ดับความสำ�คัญของแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพทั้ง ๘ กลุ่มท่องเที่ยวดังกล่าว สามารถ
นำ�มาจัดลำ�ดับความสำ�คัญโดยพิจารณาจากสภาพความรุนแรงของปัญหา ศักยภาพและความพร้อมของแหล่งท่องเทีย่ ว ความต้องการ
ของตลาดและท้องถิ่น และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล จำ�แนกออกได้เป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้
๓.๑ แหล่งท่องเที่ยวหลักที่อยู่ในภาวะเสื่อมโทรม ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มท่องเที่ยวมหัศจรรย์สองสมุทร
(เกาะสมุย) และกลุ่มท่องเที่ยว Active Beach (เมืองพัทยา หมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง)
๓.๒ แหล่งท่องเที่ยวที่กำ�ลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มท่องเที่ยววิถี
ชีวิตลุ่มแม่นํ้าภาคกลาง กลุ่มท่องเที่ยว Royal Coast และกลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา (เมืองปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน)
๓.๓ แหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่มีศักยภาพส่งเสริมให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยว ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มท่องเที่ยว
อายธรรมล้านนา (เมืองแม่ฮ่องสอน เมืองเชียงแสน นํ้าพุร้อน) กลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลกเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กลุ่ม
ท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ และกลุ่มท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่นํ้าโขง
๔. บทบาทของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หน่วยงานหลักที่มีบทบาทสำ�คัญต่อการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ในฐานะหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลัก ประกอบด้วย ๗ หน่วยงาน โดยสามารถจำ�แนก
ออกตามภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวได้ ๓ กลุ่มงาน ดังนี้
๔.๑ งานการออกแบบและวิจัยเพื่อพัฒนา ได้แก่ สำ�นักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธ์ุพืช และกรมศิลปากร
๔.๒ งานด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์การบริหารการพัฒนา
พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
๔.๓ งานด้านการตลาด ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

การพัฒนาทุนทางสังคมและทรัพยากรมนุษย์
สศช. ได้มอบหมายให้ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษาโครงการดำ�เนินการ
ศึกษาเรื่อง “การพัฒนาทุนทางสังคมและทรัพยากรมนุษย์”  โดยครอบคลุมใน ๔ ประเด็นหลัก คือ  (๑) ความมั่นคงทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม  (๒) ความสมานฉันท์ในสังคม (๓) การสร้างโอกาสอย่างเป็นธรรม  และ (๔) การเสริมสร้างพลังทางสังคม ที่
นำ�ไปสู่การกำ�หนดกรอบพื้นฐานการพัฒนาที่สำ�คัญของประเทศ
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ผลการศึกษาสภาพปัญหาและการพัฒนาสังคมและทุนมนุษย์   พบว่าปัญหาของสังคมไทยเมื่อมองจากแนวคิด คือ  ปัญหา
การกระจายทรัพยากรทีไ่ ม่เป็นธรรม โอกาสและการเข้าถึงทีไ่ ม่เป็นธรรม ของกลุม่ คนชายขอบของสังคม จากการใช้สทิ ธิพน้ื ฐาน
ของการเป็นพลเมือง และการเข้าถึงบริการสาธารณะ  การขาดความเชื่อมั่นในกลไกภาครัฐ ส่งผลให้เกิดปัญหาการแตกแยก
หรือการแบ่งขั้วในสังคม  ความไม่เป็นธรรมในเชิงอำ�นาจ และการปิดกั้นศักยภาพของกลุ่มคนชายขอบของสังคม  ซึ่งได้สะท้อน
ให้เห็นถึงความจำ�เป็นที่จะต้องมีการปรับกระบวนทรรศน์ของการพัฒนา  โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาในระดับโครงสร้าง
ที่เป็นฐานรากของสังคมไทยให้มีความเข้มแข็ง พร้อมกับปรับสมดุลต่างๆ ของสังคมเพื่อให้สังคมใหม่นี้เอื้อต่อการพัฒนาทุนมนุษย์
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาคุณภาพสังคมและทุนมนุษย์ จำ�แนกออกเป็น ๔ ด้านตามลักษณะคุณภาพสังคม
ทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่  
๑. แนวทางการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคม โดยการปรับโครงสร้างการกระจายรายได้และปัจจัยการผลิต  
ยกระดับมาตรฐานการให้บริการพื้นฐานทางสังคมและการส่งเสริมบทบาทภาคีในการจัดสรรสวัสดิการสังคม  และส่งเสริมการ
สร้างรายได้ประชากร  
๒. แนวทางการสร้างความเป็นธรรมในฐานะสมาชิกของสังคมให้กับคนทุกกลุ่มโดยไม่แบ่งแยก โดยการเพิ่มคุณภาพ
และโอกาสในการเข้าถึงบริการของภาครัฐ  ปรับปรุงโครงสร้างเพื่อขยายสิทธิการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติของประชาชน  
เสริมสร้างหลักประกันทางสังคมให้กับแรงงานนอกระบบและแรงงานต่างด้าว  การช่วยเหลือทางสังคมเพื่อสร้างแต้มต่อ
กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและคนชายขอบ  
๓. แนวทางการสร้างความสมานฉันท์ของสังคม โดยการพัฒนาและยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ในระดับปัจเจก  เสริมสร้าง
ความรู้ด้านสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย  ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมตัดสินใจในการกำ�หนดทิศทาง
การพัฒนาและการบริหารจัดการทรัพยากรในท้องถิ่น  รวมทั้งเสริมสร้างพลังชุมชน โดยการสนับสนุนกระบวนการตามหลัก
ประชาธิปไตยทางตรง  
๔. แนวทางการเสริมสร้างพลังทางสังคม โดยปรับเปลี่ยนแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชนเพื่อเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลและความยุติธรรม  สร้างแนวทางการบริหารจัดการความขัดแย้งและข้อพิพาทระหว่างภาคี   ปลูกฝังและสร้าง
จิตสำ�นึกสาธารณะให้กับประชาชน  ส่งเสริมค่านิยมให้ยอมรับความแตกต่างเพื่อรองรับความเป็นพหุสังคม
สศช. ได้ นำ� ผลการศึ กษาไปเป็น ข้อ มูล ในการจั ด ทำ � ร่ า งยุ ท ธศาสตร์ ก ารสร้ า งความเป็ น ธรรมในสั ง คมและยุ ท ธศาสตร์
การพัฒนาคนสูส่ งั คมแห่งการเรียนรูต้ ลอดชีวติ อย่างยัง่ ยืนในเอกสารทิศทางแผนพัฒนาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑  
สำ�หรับเป็นเอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นของผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องในระดับภูมภิ าค และการประชุมกลุม่ ย่อยกลุม่ ที่ ๒
“การพัฒนาคนและสังคมสู่ศตวรรษที่ ๒๑”  ในการประชุมประจำ�ปี ๒๕๕๓ ของ สศช. เรื่อง “ทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑”

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๓

สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

63

การลงทุนด้านสังคมภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการปรับตัวสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้
สศช. ได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาเพื่อประเทศไทย (TDRI) เป็นที่ปรึกษาโครงการ  เพื่อศึกษาวิจัยใน ๒ ประเด็นคือ  (๑)
การลงทุนด้านสังคม  ประกอบด้วยการลงทุนด้านการศึกษาทักษะฝีมือแรงงาน การรักษาพยาบาลและสาธารณสุข และการให้
สวัสดิการสังคมแก่ประชาชนทั่วไปและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ  และ (๒) ทุนทางสังคม เป็นการศึกษาวิเคราะห์ทุนทางสังคมในบริบท
ไทยและแนวทางส่งเสริมการเชื่อมโยงทุนทางสังคมกับทุนเศรษฐกิจและทุนทรัพยากรธรรมชาติ   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
และจัดทำ�ข้อเสนอนโยบายและแผนการลงทุนด้านสังคมที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  โดยเฉพาะ
การเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและการปรับตัวสู่สังคม-เศรษฐกิจฐานความรู้ และกำ�หนดบทบาทการลงทุนด้านสังคมของภาคส่วน
ต่างๆ  ซึ่งมีสาระสำ�คัญของผลการศึกษา ดังนี้
๑. การลงทุนด้านสังคมในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต  พบว่า  รายจ่ายการลงทุนด้านสังคมในปัจจุบัน (ปี ๒๕๕๑)
เท่ากับ ๘๔๓,๓๐๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๖๐ ของ GDP  โดยเป็นรายจ่ายด้านต่างๆ ดังนี  ้ ด้านการศึกษา ๔๖๔,๐๗๕ ล้านบาท  
การวิจัย ๑๔,๗๑๔ ล้านบาท  การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ๑๔,๕๒๑ ล้านบาท  สุขภาพ ๒๙๓,๙๕๙ ล้านบาท  และสวัสดิการ
สังคม ๕๖,๐๓๘ ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ ๔.๗๓ , ๐.๑๕ , ๐.๑๕ , ๓.๐๐ และ ๐.๕๗ ของ GDP ตามลำ�ดับ  สำ�หรับแนวโน้ม
การลงทุนด้านสังคม  พบว่า จ�ำ นวนเงินทีใ่ ช้เพือ่ การลงทุนด้านสังคมสูงขึน้ ตลอดระยะเวลา ๒๐ ปีขา้ งหน้า ประมาณ ๓-๕ ล้านล้านบาท
ในปี ๒๕๗๑ โดยสัดส่วนของการใช้จ่ายด้านการศึกษามีแนวโน้มลดลงตามการปรับตัวลงของจำ�นวนผู้เรียน ส่วนการรักษา
พยาบาลมีสัดส่วนใกล้เคียงกับปัจจุบัน  ขณะที่การใช้จ่ายด้านสวัสดิการสังคมมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น  พร้อมกับจำ�นวนผู้สูงอายุ
คนพิการและเด็กด้อยโอกาส  อีกทั้งการใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอัตราที่รวดเร็ว
หากพิจารณาความเพียงพอของแหล่งเงินทุน  พบว่า ในปัจจุบันมีแหล่งเงินที่สำ�คัญ ๔ ส่วนคือรัฐบาลกลาง  รัฐบาลท้องถิ่น  
ครัวเรือน  และธุรกิจเอกชน  คิดเป็นอัตราร้อยละ ๖๙, ๔.๐, ๒๓.๕ และ ๓.๗ ของแหล่งเงินทั้งหมด  โดยกำ�หนดสมมติฐาน
การขยายตัวทางเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อไว้ ๓ กรณี  พบว่า กรณีเศรษฐกิจขยายตัวร้อยละ ๕ ต่อปี ภาครัฐจะไม่มีปัญหาแหล่ง
เงินเพื่อการลงทุนด้านสังคม  และในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวร้อยละ ๔ ต่อปี ภาครัฐสามารถรับภาระของรายจ่ายด้านสังคมตาม
แนวโน้มปกติ  ส่วนกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปีหรือตํ่ากว่า จะมีปัญหาด้านการเงินและการให้บริการทางสังคม  
นอกจากนี้ภาคครัวเรือนและธุรกิจเอกชนจะมีรายจ่ายด้านสังคมเพิ่มขึ้น
๒. การบริหารจัดการการจัดบริการทางสังคม  มีแนวทางที่สำ�คัญ ดังนี้
๒.๑ การกำ�หนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน ด้วยการสร้างระบบฐานข้อมูลคนจน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ คนแก่ที่ยากจน
และไม่มีคนดูแล เด็กกำ�พร้า   เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการให้บริการทางสังคมระดับพื้นฐาน หรือให้บริการเฉพาะในสิ่งที่คาดว่า
คนจนหรือผู้มีรายได้น้อยเท่านั้นเป็นผู้ใช้
๒.๒ การปรับปรุงการบริหารจัดการการจัดบริการทางสังคมในแต่ละด้าน  ดังนี้   ด้านการศึกษา ควรให้ความสำ�คัญ
กับการบริหารจัดการที่ใช้งบประมาณน้อยหรือไม่ใช้เลย แต่สามารถเพิ่มคุณภาพการเรียนการสอนได้   ส่วนการฝึกอบรมฝีมือ
แรงงาน ควรมีการบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานอย่างเข้มงวด การจัดทำ�มาตรฐานระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
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ที่ยืดหยุ่น  ด้านสุขภาพ เน้นความเสมอภาคและเป็นธรรมในการให้บริการและการเข้าถึงบริการของประชาชนในชนบทที่ดีขึ้น   
ด้านสวัสดิการสังคม ควรให้ความช่วยเหลือกับผู้ด้อยโอกาสได้อย่างเพียงพอกับความต้องการ รวมทั้งเพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วม
ของท้องถิ่นและชุมชนให้มากขึ้น
๒.๓ การจัดลำ�ดับความสำ�คัญการลงทุนด้านสังคม  ควรคำ�นึงถึงความทั่วถึง เท่าเทียม และเพียงพอ  โดยให้ความ
สำ�คัญในการเพิ่มคุณภาพการศึกษาและครอบคลุมกลุ่มเด็กยากจน  การเพิ่มงบประมาณงานวิจัยในสาขาที่มีศักยภาพสูง  เช่น
ความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น  การเพิ่มความเพียงพอของสวัสดิการสังคมและการรักษาพยาบาล  เช่น การพัฒนาที่อยู่
อาศัยสำ�หรับผู้มีรายได้น้อย การเพิ่มการดูแลคนชรา การเพิ่มความครอบคลุมเฉพาะกลุ่มโรคที่มีความสำ�คัญก่อน เป็นต้น
๓. การส่ ง เสริ ม บทบาททุ น ทางสั ง คมที่เชื่อ มโยงกั บ ภาครั ฐ และภาคธุ ร กิ จ เอกชน   โดยภาครั ฐ ควรมี ก ารจั ด ระบบ
งบประมาณลงในพื้นที่ให้กับเครือข่ายอย่างสร้างสรรค์ และให้โอกาสกับการเสริมสร้างทุนทางสังคม  ส่วนภาคธุรกิจเอกชน
ควรดำ�เนินการตามแนวคิด Corporate Social Responsibility (CSR) โดยเน้นการทำ�งาน การสร้างองค์ความรู้และการพัฒนา
ร่วมกัน  อีกทั้งมีมาตรการเสริม โดยใช้มาตรการภาษีในการสร้างทุนทางสังคม

พลวัตการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของโลกที่มีผลกระทบต่อวัฒนธรรม-สังคมไทย
สศช. ได้มอบหมายให้สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษาโครงการดำ�เนินการ
ศึกษาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมโลก ที่ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและสังคมไทย วิเคราะห์ผลกระทบ
จากการเลื่อนไหลของวัฒนธรรมโลกต่อโครงสร้างและรากฐานทางวัฒนธรรม-สังคมไทย ทั้งในระดับประเทศและระดับบุคคล  
โดยผลการศึกษามีข้อเสนอประเด็นยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการวัฒนธรรมไทย  เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และพัฒนา
ประเทศให้เป็นไปอย่างสมดุล ยั่งยืน ดังนี้
๑. การเชื่อมโยงเครือข่ายภาคีการพัฒนา  โดย  (๑) การค้นหาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันโดดเด่นของชุมชน  เพื่อนำ�
ไปสู่การเรียนรู้เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติ และเกิดสำ�นึกรักษ์คุณค่าความเป็นไทย  (๒) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างครอบครัว-ชุมชน  เพื่อนำ�ไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณค่าทางวัฒนธรรมของชุมชนและ
ประเทศ  (๓) การผสานใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี   ความสามารถทางการตลาด และความสามารถในการนำ�ทุนทางวัฒนธรรม
ไปเชื่อมโยงต่อยอด ขยายผลในการผลิตสินค้าและบริการ  โดยมีภาครัฐเป็นหลักในการอำ�นวยความสะดวก  และ (๔) การสร้าง
เครือข่ายพันธมิตรทางวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชนผู้เป็นเจ้าของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมกับภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคีการพัฒนาต่าง ๆ

๒. การพัฒนาฟื้นฟูวัฒนธรรมไทย  โดย  (๑) การนำ�เทคโนโลยีมาปรับปรุงทุนวัฒนธรรมดั้งเดิมให้ทันสมัยน่าเชื่อถือ
พัฒนารูปแบบการนำ�เสนอให้น่าสนใจ และถอดองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ตลอดจน
การพัฒนาวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยเน้นการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาความคิดสู่การปฏิบัติ   (๒) การเชื่อมโยง
ทุนทางวัฒนธรรมกับทุนพัฒนาประเทศในด้านอื่นๆ อาทิ   การอาศัยความเชื่อ พิธีกรรมต่างๆ มาใช้ในการรณรงค์พัฒนาทุน
ทรัพยากรธรรมชาติ   การนำ�ทุนมนุษย์ที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านเทคโนโลยี   การตลาด  และการจัดการความรู้ มาใช้ใน
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การบริหารพัฒนาทุนวัฒนธรรมดั้งเดิมและทุนวัฒนธรรมร่วมสมัยสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์   (๓) การส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้
และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาเพื่อให้ประชาชนเข้าได้ทั่วถึงด้วยต้นทุนตํ่า   รวมทั้ง การเพิ่มช่องทางการเรียนรู้อื่นๆ  
อาทิ   ห้องสมุดประชาชน  พิพิธภัณฑ์   TK Park  ห้องสมุดในห้าง  (๔) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเข้มแข็งทั้งทาง
ด้านพลานามัย สติปัญญา อารมณ์ และจิตใจอย่างสมดุล  (๕) การประยุกต์เชิงวัฒนธรรมกับการบริหารเศรษฐกิจ สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติ และการเมืองการปกครอง  เพือ่ พร้อมรับกับการเปลีย่ นแปลง และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
๓. แนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  โดย  (๑) อาศัยมาตรการทางกฎหมาย หรือมาตรการคัดกรอง ที่เปิดโอกาสให้ทุกภาค
ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจเลือกรับปรับใช้วัฒนธรรมให้เหมาะสมกับตนเอง และยุคสมัย  (๒) การสร้างศูนย์บ่มเพาะ
นวัตกรรม รองรับกระบวนการวิจัยและพัฒนา ที่เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชน  และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
ชุมชนที่สนใจ

กรอบทิศทางการจัดสวัสดิการทางสังคมที่ยั่งยืนในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑
สศช. ได้ดำ�เนินการศึกษา ทบทวนสถานการณ์ แผน และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการสังคมในมิติต่างๆ ของ
ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน  รวมทั้ง วิเคราะห์ สังเคราะห์ และกำ�หนดกรอบทิศทางการจัดสวัสดิการสังคมที่
มีประสิทธิภาพให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง และสอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  เพื่อจัดทำ�
ข้อเสนอรูปแบบ ระบบ และกลไกการจัดสวัสดิการทางสังคมของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชนให้เหมาะสม
มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับข้อจำ�กัดทางการเงินการคลังของประเทศ  ซึ่งผลการศึกษามีข้อเสนอประเด็นในการบริหารจัดการ
การจัดสวัสดิการทางสังคมที่ยั่งยืน ดังนี้
๑. จัดระบบความสัมพันธ์ของการจัดสวัสดิการสังคม ทั้งในระดับชาติ ระดับท้องถิ่น และระดับชุมชน ให้เชื่อมโยง
เกื้อกูลกัน  โดยจังหวัดเป็นแกนหลักในการประสานภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่อย่างเป็นหุ้นส่วน ควบคู่กับการเสริมสร้างการรับรู้
แก่ประชาชนในเรื่องสิทธิในการเข้าถึงบริการ  พร้อมทั้งจัดให้มีกลไกในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาต่อยอดการดำ�เนินงาน
ระหว่างชุมชน
๒. เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำ�เนินงาน  เพื่อยกระดับการช่วยเหลือทางสังคมให้ดำ�เนินงาน
อย่างเต็มรูปแบบครบวงจร  ให้ความสำ�คัญกับบทบาทของครอบครัว ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดให้มีเจ้าหน้าที่
เข้าไปให้ความรู้และประสานหน่วยงานที่จัดสวัสดิการสังคมเพื่อให้ความช่วยเหลือตามความจำ�เป็น  ตลอดจนสนับสนุนกลไกภาค
ธุรกิจเอกชนเพื่อนำ�ศักยภาพที่มีอยู่มาร่วมจัดสวัสดิการที่มีคุณภาพ
๓. ให้ความสำ�คัญกับคุณภาพการจัดบริการ  อาทิ   (๑) ด้านการศึกษา เน้นเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาแก่เด็ก
ยากจนและด้อยโอกาส  โดยอาจต้องเพิ่มเติมในเรื่องเงินให้เปล่า  หรือทุนการศึกษามากขึ้น  และมีการกำ�หนดกลุ่มที่ต้องการช่วย
เหลืออย่างชัดเจน ควบคู่กับเน้นพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาที่มุ่งสร้างคนให้สมบูรณ์ รู้จัก
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คิด-วิเคราะห์ มีจิตสำ�นึก สามารถศึกษาแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  พร้อมทั้ง การพัฒนาระบบการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมลํ้า
ของคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาโดยเฉพาะในเขตพื้ น ที่ ช นบทห่ า งไกล   (๒) ด้ า นสาธารณสุ ข มุ่ ง พั ฒ นาด้ า นการเข้ า ถึ ง และ
ความครอบคลุมโดยพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครในท้องถิ่น  ยกระดับสถานีอนามัยเป็นโรงพยาบาลระดับตำ�บลและอำ�เภอ  
เพื่อลดการใช้บริการของโรงพยาบาลในเมือง  พัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้มีประสิทธิภาพ
๔. ขยายระบบประกันสังคมให้ครอบคลุมแรงงานนอกระบบอย่างเป็นรูปธรรม  โดยได้ยกร่างกฎหมายสำ�คัญๆ  เช่น  
(๑) ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำ�ที่บ้าน พ.ศ. ..... (๒) ร่างแก้ไขพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่....) พ.ศ. .....
เพื่อให้รัฐบาลร่วมจ่ายเงินสมทบให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ ในอัตราที่เหมาะสม  เพื่อจูงใจให้ผู้ใช้แรงงานนอกระบบเข้าสู่
ระบบประกันสังคมมากขึ้น  และ (๓) ร่างพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. .... เพื่อเป็นกองทุนการออมแบบสมัครใจ
สำ�หรับประชาชนในทุกกลุ่มทุกวัยไว้ใช้เมื่อเข้าสู่วัยชราภาพ เป็นต้น  ทั้งนี้   ฐานข้อมูลกลุ่มแรงงานนอกระบบยังไม่มีการจัดระบบ
ที่ชัดเจน จึงจำ�เป็นจะต้องดำ�เนินการพัฒนาเพื่อเป็นฐานในการขยายระบบประกันสังคมในระยะต่อไป

การระดมความคิดเพื่อสร้างความปรองดองแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓  เห็นชอบให้มูลนิธิพัฒนาไท เป็นแกนกลางในการจัดให้มีเวทีสาธารณะ
ในระดับต่างๆ ร่วมกับ สศช. สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ   โดยได้ดำ�เนินการเปิดพื้นที่
สาธารณะในการรับฟังความเห็นจากทุกภาคีเครือข่ายในการร่วมกันวางแนวทาง  กลไกในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศไทย ให้
เกิดความต่อเนื่องเป็นรูปธรรมที่สำ�คัญ ดังนี้
๑. การจัดเวทีระดมความเห็นจากภาคีเครือข่าย รวม ๓ ครั้ง ได้แก่   (๑) เวที “การระดมความคิดเพื่อหาแนวทางปฏิรูป
ประเทศไทย” เมือ่ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๗ มิถนุ ายน ๒๕๕๓  ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี จัดโดย มูลนิธพิ ฒ
ั นาไท (มพท.) ร่วมกับ
สศช. สช. และ สสส.  ผู้เข้าร่วมประมาณ ๕๐๐ คน  (๒) เวที “การระดมความคิดเห็นเพื่อร่วมสร้างประเทศไทยน่าอยู่ โดยสถาบัน
อุดมศึกษา” เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๓  ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี   จัดโดย สสส. ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาไท
(มพท.) สศช. คณะกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแห่งชาติ และสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้เข้าร่วม
รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๓
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ประมาณ ๒๐๐ คน  (๓) เวทีการขับเคลื่อนการระดมความคิดเห็นแบบมีส่วนร่วม เพื่อลดความเหลื่อมลํ้าทางสังคมในพื้นที่ชุมชน
ท้องถิ่น และจังหวัด ช่วงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ถึงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๓ โดยมูลนิธิพัฒนาไทร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ  จัด
เวทีใน ๒๐ จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชัยนาท กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง
สตูล นราธิวาส หนองคาย ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ ยโสธร มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน พะเยา อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี
๒. การประมวลผลจากทุกเวทีและผลการจัดเวทีของภาคีเครือข่าย อาทิ การสำ�รวจความคิดเห็นประชาชนร่วมเดิน
หน้าปฏิรูปประเทศไทย โดยสำ�นักงานสถิติแห่งชาติ ช่วงวันที่ ๑๘-๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๓  การสรุปประมวลประเด็น ๖ วัน ๖๓
ล้านความคิดร่วมเดินหน้าประเทศไทย ในช่วงวันที่ ๑-๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓   เวที “ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองสู่การปฏิรูป
ประเทศไทย” เมื่อวันที่ ๑๔-๑๕ กันยายน ๒๕๕๓ จัดโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เวที “แนวทางการปฏิรูป
ประเทศไทยท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง” เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ จัดโดยสำ�นักงานสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสังเคราะห์ในประเด็นการแก้ไขปัญหาโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม ที่สอดรับกับแนวทาง
การลดความเหลื่อมลํ้าและสร้างความเป็นธรรมทางสังคม ซึ่งใช้ประมวลเป็นข้อมูลสำ�หรับการร่วมเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทย
๓. การทำ � หน้ า ที่ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารคณะทำ � งาน ๔ กลุ่ ม ของคณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นโครงการร่ ว มเดิ น หน้ า ปฏิ รู ป
ประเทศไทย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ มอบหมาย ดังนี้  (๑) การสร้างระบบเศรษฐกิจที่เท่าเทียมและ
เป็นธรรม มีเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ) เป็นผู้รับผิดชอบหลัก  (๒) การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
และขยายระบบสวัสดิการสังคมมีรัฐมนตรีประจำ�สำ�นักนายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย) เป็นผู้รับผิดชอบหลัก  (๓)
การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม การเมือง และความไม่เท่าเทียมในสังคม มีรัฐมนตรีประจำ�สำ�นักนายกรัฐมนตรี (นายองอาจ
คล้ามไพบูลย์) เป็นผู้รับผิดชอบหลัก  และ (๔) การสร้างอนาคตของชาติด้วยการพัฒนาคน เด็กและเยาวชน มีนายกรัฐมนตรี
เป็นผู้รับผิดชอบหลัก
คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการร่วมเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทยได้ประมวลความคิดเห็นจากเวทีต่าง ๆ นำ�เสนอคณะ
รัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  รับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจากทั่ว
ประเทศและเห็นชอบการกำ�หนดผู้รับผิดชอบในการดำ�เนินการปฏิรูปประเทศไทย รวม ๔ ด้าน ได้แก่   ด้านการสร้างระบบ
เศรษฐกิจที่เท่าเทียมและเป็นธรรม  ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและขยายระบบสวัสดิการสังคม  ด้านการปฏิรูป
กระบวนการยุติธรรม การเมืองและความไม่เท่าเทียมในสังคม  ด้านสร้างอนาคตของชาติด้วยการพัฒนาคน เด็กและเยาวชน  
โดยมี สศช. ทำ�หน้าที่ฝ่ายเลขานุการ  ซึ่งจะประมวลผลการดำ�เนินงานทั้ง ๔ ด้านดังกล่าว เสนอนายกรัฐมนตรีภายในวันที่ ๓๐
ธันวาคม ๒๕๕๓  เพื่อใช้ประกอบการแถลงนโยบายการสร้างความปรองดองของคนในชาติ โดยนายกรัฐมนตรีในเดือนมกราคม
๒๕๕๔ ต่อไป
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การขับเคลื่อนและขยายผลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติของภาคประชาชน รัฐ เอกชน และ
องค์กรต่างๆ รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานของวุฒิอาสาธนาคารสมอง
สศช.  ได้ดำ�เนินการขับเคลื่อนและผลักดันให้มีการน้อมนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
เพื่อนำ�ไปสู่เป้าหมายให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงโดยใช้พลังร่วมจากเครือข่ายต่างๆ
ช่วยดำ�เนินการ อาทิ วุฒิอาสาธนาคารสมอง ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำ�ชุมชน สถาบันการศึกษา องค์กรธุรกิจ องค์กรภาครัฐ และ
สื่อมวลชน  ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ถูกต้องและนำ�ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
มีผลการดำ�เนินงานในปี ๒๕๕๓ ที่สำ�คัญ ดังนี้
๑. การส่งเสริมบทบาทวุฒิอาสาธนาคารสมองในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกระบวนการแผน
ชุมชน โดยวุฒิอาสาฯ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดและชุมชน  ในปี ๒๕๕๓ ดำ�เนินการในพื้นที่ ๔๐ หมู่บ้าน ๑๘ จังหวัด
ได้แก่ เชียงราย พิษณุโลก ลำ�ปาง แพร่ กาฬสินธ์ุ มหาสารคาม นครราชสีมา ชัยภูมิ ราชบุรี เพชรบุรี กาญจนบุรี จันทบุรี ชลบุรี
สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง และสตูล  ซึ่งผลการดำ�เนินงาน ปรากฏว่าทำ�ให้ชุมชนได้รับรู้บทบาทวุฒิอาสาฯ เกิด
กระบวนการเรียนรู้ การค้นหาความต้องการที่แท้จริงของชุมชน และการทำ�งานร่วมกันระหว่างวุฒิอาสาฯ ชุมชน ภาคีการพัฒนา
ในระดับพื้นที่ รวมทั้งการสนับสนุนองค์ความรู้ของวุฒิอาสาฯ ตามความต้องการของชุมชน เกี่ยวกับแนวทางการดำ�รงชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ การดูแลสุขภาพ การพัฒนาอาชีพ และการแปรรูปผลผลิตทางการ
เกษตร เป็นต้น
ข้อเสนอแนะการทำ�งานในระยะต่อไป  ควรเสริมสร้างศักยภาพในด้านการบริหารจัดการให้แก่ชุมชนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
ด้านการบริหารจัดการกลุม่ ทีม่ อี ยูอ่ ย่างหลากหลาย ด้านการตลาดและการทำ�บัญชีรายรับ รายจ่าย  การสนับสนุนบทบาทวุฒอิ าสาฯ
ให้คำ�ปรึกษา แนะนำ� ชุมชนอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ  เชื่อมโยงการทำ�งานกับหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และเครือข่ายที่มีการรวมกลุ่มดำ�เนินกิจกรรมการพัฒนาในแต่ละด้านอยู่แล้ว เช่น กลุ่ม อสม. สภาองค์กรชุมชน และเครือข่าย
แผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง เป็นต้น
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๒. การศึกษาวิจัยองค์ความรู้เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะที่สนับสนุนวิถีชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า
ภาครัฐ เอกชน ชุมชน ประชาชน นักวิชาการ และสื่อสารมวลชน ได้น้อมนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้กับ
การดำ�เนินงานตามบทบาทหน้าที่รับผิดชอบอย่างแพร่หลาย  อาทิ  (๑) ด้านการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการบูรณาการ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนและจัดให้มีหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงในทุกประเภทและทุกระดับทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษานอกโรงเรียน การอาชีวศึกษา และการศึกษาอุดมศึกษา  (๒) ด้านการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ส่งเสริม
และสนับสนุนเกษตรกรประยุกต์ใช้เกษตรทฤษฎีใหม่ให้มากขึ้น แทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่สร้างหนี้สินให้กับเกษตรกรจำ�นวนมาก
รวมทั้งสนับสนุนให้ทำ�การเกษตรที่ปลอดสารพิษและสารเคมีต่างๆ  (๓) การแก้ไขปัญหาความยากจน  มุ่งสร้างศักยภาพให้คนจน
มีความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ และเข้าถึงแหล่งทุนเพือ่ นำ�ไปสูก่ ารพึง่ ตนเองให้ได้ในทีส่ ดุ ด้วยการลดรายจ่าย เพิม่ รายได้
และขยายโอกาส  และ (๔) การบริการธุรกิจ  บริษัทส่วนใหญ่ในประเทศไทยได้ปรับนโยบายให้มีการดำ�เนินธุรกิจภายใต้
หลักจริยธรรมและการกำ�กับที่ดี ควบคู่กับการเอาใจใส่ดูแลรักษาคน ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำ�ไปสู่การพัฒนาธุรกิจ
อย่างยั่งยืน
๓. สศช. ร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  จัดทำ�แผนการขับเคลื่อนงาน
ของมูลนิธิฯ ที่จะดำ�เนินการในปี ๒๕๕๓ ต่อเนื่องถึงปี ๒๕๕๔ โดยมีแผนการขับเคลื่อนงานที่สำ�คัญ ดังนี้
๓.๑ การสร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดำ�เนินการทบทวนสถานะ
องค์ความรู้ กระบวนการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่หน่วยงาน องค์กร และภาคีต่างๆ ได้ดำ�เนินการในช่วงแผนฯ
๙-๑๐ ในทุกมิติ ทุกระดับการพัฒนา  เพื่อประเมินสังเคราะห์เนื้อหาองค์ความรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่ได้นำ�ไปขับเคลื่อน  ตลอดจน
ผลที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
๓.๒ การสร้างหลักสูตรมาตรฐานกลางเพื่อการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติอย่างมีคุณภาพ  
ดำ�เนินการทบทวนองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ในสาขาต่างๆ ที่มีความพร้อม และพัฒนาสู่ข้อเสนอแนวทางการพัฒนา
หลักสูตรมาตรฐานกลางด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้สำ�หรับการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในสาขา
ต่างๆ อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับที่ใกล้เคียงกัน
๓.๓ การเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจพอเพียง ดำ�เนินการสำ�รวจ ทบทวนเครือข่ายเศรษฐกิจ
พอเพียงในชุมชนชนบททั่วประเทศ พร้อมทั้งจัดเวทีเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำ�เนินงานของกลุ่ม เครือข่ายต่างๆ  และ
ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

ประชากรแฝงในพื้นที่จังหวัดระยอง
คณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก (กพอ.) มอบหมายให้ สศช. ศึกษาข้อมูลประชากรแฝงและแนวโน้ม
การขยายตัวของประชากรแฝงของจังหวัดระยองในช่วง ๘ ปีข้างหน้า  (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๖๐)  ตลอดจนวิเคราะห์สถานภาพทาง
เศรษฐกิจ สังคม และความพอเพียงของบริการพืน้ ฐานในจังหวัดระยอง  เพือ่ เสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการเรือ่ งประชากรแฝง
และการจัดการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดระยอง  และการแก้ไขปัญหา
ประชากรแฝงอย่างยั่งยืนต่อไป  ทั้งนี้ คณะกรรมการ กพอ.  มีมติเห็นชอบรายงานการศึกษาฯ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓  
พร้อมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำ�เนินการตามข้อเสนอแนะของการศึกษา และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามมติ
ของคณะกรรมการ กพอ. เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๓  ทั้งนี้ สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะแนวทางการดำ�เนินงาน  ดังนี้
๑. แนวทางระยะสั้น
๑.๑ ส่งเสริมความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน และส่วนท้องถิ่น ในการรณรงค์ให้พนักงาน ประชาชนที่เข้ามาทำ�งาน/
ค้าขายในจังหวัดระยอง ย้ายสำ�เนาทะเบียนบ้าน ทะเบียนรถยนต์ ทะเบียนการค้า และชำ�ระภาษี ณ ท้องถิ่น เพื่อให้จังหวัดระยอง
มีรายได้  
๑.๒ พัฒนาฐานข้อมูลประชากรแฝง ให้ถูกต้อง มีความทันสมัยต่อเนื่อง สามารถนำ�ไปใช้ในการจัดสรรงบประมาณ
เพือ่ จัดบริการพืน้ ฐานให้สอดคล้องกับประชากรอย่างเหมาะสมต่อไป โดยมอบหมายให้สถิตจิ งั หวัดระยอง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ  

70
		

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๓

สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๑.๓ ให้คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด รับประเด็นประชากรแฝง ซึ่งเป็นผู้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคอุตสาหกรรม และ
ภาคบริการของจังหวัดให้มีมูลค่าสูงขึ้น เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาจังหวัด โดยเฉพาะการวางแผนด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
บริการสาธารณะเพื่อรองรับจำ�นวนประชากรที่เพิ่มขึ้น  
๑.๔ เร่งรัดการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำ�เนินธุรกรรมด้านเศรษฐกิจและเป็นการยก
ระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในจังหวัด
๒. แนวทางระยะต่อไป  
๒.๑ ปรับปรุงแนวทางการจัดสรรรายได้และระบบการสร้างฐานภาษีให้กับท้องถิ่น/จังหวัด ให้เหมาะสมกับลักษณะ
ของพื้นที่ที่เป็นฐานเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของประเทศ
๒.๒ ผลักดันให้จังหวัดระยองเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศโดยเร็ว โดยสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนให้
ได้มากที่สุด และบริหารจัดการวัตถุดิบและของเสียอย่างเป็นระบบครบวงจร ส่งเสริมภาคเอกชนให้ปรับการดำ�เนินธุรกิจภายใต้
ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาบริการขั้นพื้นฐานให้ชุมชน

การผลักดันการจัดทำ�ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาบนพื้นที่สูงภาคเหนือ
สศช. ได้สนับสนุนให้มีการศึกษาเพื่อจัดทำ�ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบนพื้นที่สูงภาคเหนือ  
โดยร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงภาคเหนือ (องค์การมหาชน)  เพื่อนำ�ไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาบนพื้นที่สูงต่อไป
ประกอบด้วย
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นที่สูงภาคเหนือ ระยะ ๑๐ ปี (๒๕๕๓-๒๕๖๒) จัดทำ�
ขึ้นเพื่อให้การดำ�เนินงานพัฒนาพื้นที่สูง ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ประมาณ ๖๗ ล้านไร่ ใน ๒๐ จังหวัด มีประชากรมากกว่า  ๑ ล้านคน
ในหมู่บ้านกว่า  ๔,๐๐๐ แห่ง เป็นไปอย่างมีเอกภาพ โดยผลการศึกษาได้นำ�เสนอยุทธศาสตร์ที่มุ่งพัฒนาให้ชุมชนบนพื้นที่สูงมี
ความมั่นคงในการดำ�เนินชีวิตและดำ�รงไว้ซึ่งฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ทั้ง ๔ ด้าน คือ (๑) ยุทธศาสตร์
เสริมสร้างศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง (๒) ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจบนฐานความรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น (๓) ยุทธศาสตร์สร้างความสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
และ (๔) ยุทธศาสตร์เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีบูรณการร่วมกัน  โดยเสนอให้มีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ
ใน ๒ ระยะ คือ ระยะนำ�ร่อง (๑-๕ ปี)  และระยะขยายผล (๖-๑๐ ปี)  โดยมีคณะกรรมการกำ�หนดนโยบายพื้นที่สูงระดับชาติ
ระดับลุ่มนํ้า  ระดับกลุ่มจังหวัด และระดับอำ�เภอ  รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำ�เนินการตาม
ยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว
๒. แผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพ์บนพื้นที่สูงภาคเหนือ ระยะ ๕ ปี (๒๕๕๓-๒๕๕๗) ภายใต้ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการ
ปลูกเฮมพ์ให้เป็นพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๖)  เป็นการดำ�เนินงานที่สืบเนื่องจากพระราชเสาวนีย์ของ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้มีการศึกษา ส่งเสริม และสนับสนุนให้ราษฎรชาวเขา
ปลูกเฮมพ์ ที่มีคุณประโยชน์หลายประการ โดยเฉพาะการผลิตเป็นเส้นใยคุณภาพสูง  เพื่อใช้สอยในครัวเรือนและจำ�หน่ายเป็น
อาชีพเสริม  ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๙ แผนงาน ๒๓ โครงการ  ได้แก่  (๑) ยุทธศาสตร์การศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี  
(๒) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการปลูกและการสร้างมูลค่าเพิ่ม  (๓) ยุทธศาสตร์การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ  และ (๔)
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ  
พร้อมทั้งเสนอให้มีการจัดทำ�แผนปฏิบัติการในพื้นที่นำ�ร่อง ๕ จังหวัด คือ เชียงใหม่ น่าน เชียงราย ตาก และเพชรบูรณ์
ในระยะ ๒ ปีแรกของแผนฯ  โดยกลไกการดำ�เนินงานประกอบไปด้วยคณะกรรมการชุดต่างๆ และหน่วยงานรับผิดชอบภายใต้
หน่วยงานหลัก  คือ  มูลนิธโิ ครงการหลวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงยุตธิ รรม  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีคณะกรรมการประสานงานและกำ�กับการพัฒนาและส่งเสริมเฮมพ์เป็นพืชเศรษฐกิจ  และคณะ
อนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง ทำ�หน้าที่ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าวให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและติดตามประเมินผลการ
ดำ�เนินงานต่อไป  ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
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ผลการสำ�รวจความคิดเห็นต่อแผนพัฒนาสะพานเศรษฐกิจ สตูล – สงขลา
นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๒  ให้ สศช. พิจารณาแนวทางการพัฒนาสะพานเศรษฐกิจ สตูล –
สงขลา  เพือ่ ให้รฐั บาลตัดสินใจเกีย่ วกับการดำ�เนินโครงการต่อไป  สศช. จึงได้ส�ำ รวจความคิดเห็นของประชาชนและผูป้ ระกอบการ
ในพื้นที่ที่มีต่อแผนพัฒนาสะพานเศรษฐกิจ สตูล – สงขลา ในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๕๒ และมีนาคม–เมษายน ๒๕๕๓  ดังนี้
๑. กลุ่มเป้าหมาย ครอบคลุมทั้ง ๒ กลุ่ม  ได้แก่ (๑) ประชาชนตามแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล–สงขลา  ประกอบด้วย
ประชาชนในตำ�บลปากนํ้า  อำ�เภอละงู จังหวัดสตูล จำ�นวน ๘๕ คน  และประชาชนตามแนวเชื่อมโยง อ.ละงู จ.สตูล–อ.จะนะ
จ.สงขลา จำ�นวน ๑๔๓ คน  และ (๒) ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดสตูล สงขลาและพื้นที่ต่อเนื่อง  โดยสำ�รวจความเห็นของ
ผู้บริหารสถานประกอบการ จำ�นวน ๑๔ ราย
๒. ผลการสำ�รวจ
๒.๑ ระดับการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการตามแผนพัฒนาสะพานเศรษฐกิจสตูล – สงขลาฯ ของผู้ถูกสำ�รวจยังมี
ความแตกต่างกันอยู่มาก  ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจสนับสนุนหรือคัดค้านการดำ�เนินโครงการฯ  โดยผู้ถูกสำ�รวจร้อยละ ๖๒
เห็นด้วยกับแผนพัฒนาฯ แต่เมื่อพิจารณาในระดับโครงการพบว่า  มีผู้ไม่เห็นด้วยกับโครงการระบบขนส่งนํ้ามันมากถึงร้อยละ ๖๖
และอุตสาหกรรมร้อยละ ๓๓ เห็นได้ว่าความต้องการเบื้องต้นในการพัฒนาสะพานเศรษฐกิจสตูล–สงขลาฯ ไม่ควรมีโครงการ
พัฒนาระบบขนส่งนํ้ามันและอุตสาหกรรมที่อาจก่อให้เกิดมลพิษ
๒.๒ ผู้ถูกสำ�รวจส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาท่าเรือนํ้าลึก และ
ต้องการให้มีมาตรการป้องกันและลดผลกระทบที่จะมีต่อสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพของประชาชน มาตรการ
ชดเชยความเสียหายที่จะมีต่อการดำ�รงชีวิตของประชาชน  และต้องการมีส่วนร่วมกับการพัฒนาตั้งแต่ขั้นตอนของการกำ�หนด
ทิศทางการพัฒนา สำ�หรับการพัฒนาอุตสาหกรรมควรเป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีอยู่ในพื้นที่
ได้แก่ ยางพารา ไม้แปรรูป ปาล์มนํ้ามัน อาหารทะเล อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชน
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๓  รับทราบผลการสำ�รวจดังกล่าวและเห็นชอบตามมติคณะกรรมการ
รัฐมนตรีเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ โดยมอบหมายให้สำ�นักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม  เป็น
หน่วยงานรับผิดชอบดำ�เนินการศึกษาจัดทำ�แผนแม่บทการพัฒนาท่าเรือฝั่งอันดามัน  ทั้งนี้ ให้รายงานผลการศึกษาความเหมาะสม
ของทางเลือกและความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของการพัฒนาในกรณีต่างๆ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖ เดือน และนำ�เสนอคณะกรรมการ
รศก. พิจารณาต่อไป

72
		

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๓

สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำ�แผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด
คณะกรรมการนโยบายการบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้น ๕ ชุด
โดยมี สศช. ทำ�หน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ เพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมทั้งโครงการภายใต้แผน
ปฏิบัติราชการประจำ�ปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยผลการดำ�เนินงานในปี ๒๕๕๓ พบว่า  การจัดทำ�แผนพัฒนาและแผน
ปฏิบัติราชการประจำ�ปีของจังหวัด และกลุ่มจังหวัดที่ผ่านมา ยังมีคุณภาพไม่สอดคล้องกับหลักการ ขอบเขต และแนวทางการ
จัดทำ�ตามที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (กนจ.) กำ�หนดไว้เท่าที่ควร  ผลจาก
การพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดพบว่า  ข้อมูลที่จังหวัด และกลุ่มจังหวัดนำ�มาใช้ในการประมวลวิเคราะห์ยังมีน้อย
เป็นข้อมูลกว้างๆ ไม่ครอบคลุมทุกมิติของการพัฒนา ผลการวิเคราะห์จึงมีลักษณะเป็นข้อความเชิงความเห็นทั่วไป ขาดข้อมูล
สนับสนุน ส่งผลให้การกำ�หนดวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ของบางจังหวัดมีลักษณะกว้างเกินไป หรือกระชับสั้นเกินไปจน
ไม่มีความหมาย เช่นเดียวกับกลยุทธ์ ซึ่งส่วนใหญ่มีความหมายกว้าง และไม่ได้แสดงแนวทางการดำ�เนินงานที่ชัดเจน นอกจากนี้
โครงการในแผนปฏิบัติราชการประจำ�ปี มีรายละเอียดโครงการไม่ชัดเจนสมบูรณ์เท่าที่ควร และเป็นไปในลักษณะแยกส่วนตาม
บทบาทภารกิจของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งเป็นโครงการขนาดเล็กค่อนข้างมาก จึงไม่มีแรงขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในภาพรวมได้
มากนัก
สศช. จึงได้จัดทำ�โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำ�แผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด เพื่อสนับสนุนทางวิชาการใน
การเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการจัดทำ�แผนพัฒนาและโครงการให้แก่จังหวัด และกลุ่มจังหวัด สามารถนำ�ไปปรับปรุงการจัด
ทำ�แผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจำ�ปีของจังหวัด และกลุ่มจังหวัดให้มีคุณภาพ และเกิดประสิทธิผลเพิ่มขึ้น ตลอดจน
สนับสนุนการปฏิบัติงานของ สศช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัด และกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการด้านแผนและงบประมาณ ๕ คณะ ในการทำ�หน้าที่พิจารณากลั่นกรองแผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด และ
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
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การจัดทำ�แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศของโลก การผันผวนของราคาพลังงาน
และวิกฤตอาหารของโลก
สศช. ได้ศึกษาและจัดทำ�แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศของโลก การผันผวนของราคาพลังงาน
และวิกฤตอาหารของโลก เป็นการดำ�เนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ เพื่อใช้อ้างอิงและเป็นกรอบใน
การดำ�เนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้มีการนำ�แบบจำ�ลองทางวิทยาศาสตร์ มาคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
สภาวะภูมอิ ากาศโดยเฉพาะสถานการณ์นา้ํ ท่วมและนํา้ แล้ง ทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อประเทศไทย และ ผลิตภาพของภาคเกษตร รวมทัง้
การรักษาสมดุลของการเพาะปลูกพืชพลังงาน และพืชอาหาร ควบคู่กับ การให้ความร่วมมือกับสังคมโลกในการลดก๊าซเรือน
กระจกเพื่อแก้ไขปัญหาโลกร้อน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งได้นำ�แบบจำ�ลอง
ทางเศรษฐศาสตร์มาประมาณการผลกระทบในรูปของเงินตราหรืองบประมาณที่จำ�เป็นต้องใช้ มาตรการที่นำ�เสนอจึงมีทั้งในด้าน
(๑) การลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งรวมถึงมีเทนในนาข้าว การเปลี่ยนไปใช้เชื้อเพลิงจากพืช เพื่อลดคาร์บอนไดออกไซด์จากเชื้อเพลิง
ฟอสซิล การซื้อขายคาร์บอนผ่านการดำ�เนินกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism – CDM) รวมทั้ง
การรักษาป่า  เพื่อให้เป็นแหล่งดูดซับคาร์บอน (Carbon Sink)  และ (๒) การปรับตัวให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
ภูมิอากาศของโลก ทั้งในด้านการบริหารจัดการนํ้า  การปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาวะการที่เปลี่ยนแปลงไปและในสัดส่วนที่จะ
รองรับทั้งวิกฤตการณ์พลังงานและอาหาร รวมทั้งการเตรียมการเพื่อเผชิญความเสี่ยงจากภัยพิบัติและระบบเตือนภัย เป็นต้น โดย
ได้มีการกำ�หนดแผนลงทุนและนำ�เสนอโครงการที่สำ�คัญ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถนำ�ไปดำ�เนินการเพื่อการแปลงแผน
ไปสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมเข้าไว้ด้วย

แนวทางการจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของสินค้าเกษตร

สศช. ได้ ศึ ก ษาและจั ด ทำ � แนวทางการจั ด การห่ ว งโซ่ อุ ป ทานและโลจิ ส ติ ก ส์ ข องสิ น ค้ า เกษตรพบว่ า  ปั ญ หาสำ � คั ญ ที่
ส่งผลกระทบต่อการจัดการห่วงโซ่อุปทานฯ คือ ปัญหาการเข้าถึงตลาดสมัยใหม่ของเกษตรกรและผู้ค้าส่งรายเล็ก การรวมกลุ่ม
ของเกษตรกรมีต้นทุนการประสานงานสูง และกลไกตลาดที่ยังมีข้อบกพร่อง ซึ่งการศึกษาได้เสนอกลยุทธ์การพัฒนาห่วงโซ่
อุปทานฯ ๕ ประเด็น คือ (๑) นโยบายการเชื่อมโยงเกษตรกรและพ่อค้ารายย่อยเข้าสู่ตลาดสินค้าเกษตรสมัยใหม่ เช่น การสร้าง
สถานีรวบรวมผลผลิตการเกษตรในชุมชน รัฐสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมความรู้และเทคโนโลยี
เพื่อผลิตอาหารปลอดภัย และกำ�กับดูแลการทำ�สัญญาระหว่างเกษตรกรกับบริษัทธุรกิจการเกษตรให้มีความเป็นธรรม เป็นต้น
(๒) สนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรในรูปแบบใหม่ที่เน้นการรวมกลุ่มด้านธุรกิจ (๓) ส่งเสริมพัฒนาครัวไทยให้มีความ
ปลอดภัย โดยเพิ่มบทบาทขององค์การอาหารและยา และองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคขององค์กรพัฒนาเอกชน (๔) ส่งเสริมการวิจัย
และการตลาดเพื่อแปรรูปสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด และ (๕) พัฒนาห่วงโซ่อุปทานสมัยใหม่แบบครบวงจร โดย
จั ด ตั้ ง คณะกรรมการนโยบายพั ฒ นาห่ ว งโซ่ อุ ป ทานฯและหน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบ เพื่ อ สนั บ สนุ น และประสานการพั ฒ นา
ห่วงโซ่อุปทานอย่างเป็นระบบ
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๓.๒ การวิเคราะห์และเสนอความเห็นต่อรัฐบาล
ในปี ๒๕๕๓ สศช. ได้เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
จำ�นวน ๓๐๕ เรื่อง ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ๑๕๑ เรื่อง  ด้านเกษตร ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๗๐ เรื่อง ด้านสังคม ๖๐ เรื่อง และด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ๒๑ เรื่อง
การวิเคราะห์งบลงทุนรัฐวิสาหกิจ ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ พบว่าในภาพรวม
รัฐวิสาหกิจมีรายได้รวม ๑.๔๗๖ ล้านล้านบาท  รายจ่าย ๑.๔๐๔ ล้านล้านบาท
งบลงทุน ๕.๕๕๐ แสนล้านบาท  และกำ�ไรสุทธิรวม ๗.๒๑๐ หมื่นล้านบาท
การวิ เ คราะห์ โ ครงการโครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ สำ � คั ญ เพื่ อ เสนอคณะรั ฐ มนตรี
พิจารณารวม ๒๑ โครงการ โดยสาขาพลังงานมากที่สุด ๑๑ โครงการ  รองลงมา
คือ สาขาขนส่งและโลจิสติกส์ สาขาการสือ่ สาร และสาขาสาธารณูปการ ตามลำ�ดับ
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๓.๒ การวิเคราะห์และเสนอความเห็นต่อรัฐบาล
การเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี
สศช.  มีภารกิจที่สำ�คัญประการหนึ่ง คือ การวิเคราะห์จัดทำ�ความเห็นเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการ
ด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่สำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งเรื่องมาเพื่อให้ สศช. เสนอความ
เห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีสำ�หรับใช้ประกอบการตัดสินใจลงมติต่อข้อเสนอของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนโดยรวม  ซึ่งความเห็นดังกล่าวจะต้องมีคุณภาพ รวดเร็ว ทันเวลาสำ�หรับการประชุมคณะ
รัฐมนตรีเพื่อพิจารณาในเรื่องนั้นๆ ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓  สศช. จัดทำ�ความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอประกอบ
การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๓๐๕ เรื่อง แบ่งเป็น (๑) ด้านสังคม ๖๐ เรื่อง (ประกอบด้วยเรื่องการศึกษา แรงงานและ
ผู้สูงอายุ สุขภาพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม)  (๒) ด้านเศรษฐกิจ ๑๕๑ เรื่อง (ประด้วยเรื่องการเงิน
การคลัง การเพิ่มขีดความสามารถการแช่งขัน เศรษฐกิจระหว่างประเทศ)  (๓) ด้านเกษตร ๔๕ เรื่อง  (๔) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ๒๕ เรื่อง  และ (๕) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๒๑ เรื่อง
สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรูใ้ ห้ตา่ งจากเดิม

้ บ้าน
เรียนรูจ
้ ากภูมป
ิ ญ
ั ญาพืน
แข่งก ันคิดประดิษฐ ์สิง่ ใหม่
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แข่งข ันยิงจรวดนํา้

การวิเคราะห์งบลงทุนรัฐวิสาหกิจ ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกรอบและงบประมาณของรัฐวิสาหกิจประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน
๒๕๕๓ ตามที่ สศช. เสนอ  โดยสรุปสาระสำ�คัญของงบประมาณประจำ�ปี ๒๕๕๔ ได้ดังนี้
๑. งบประมาณทำ�การ  ในภาพรวมคาดว่าจะมีรายได้รวม ๑,๔๗๕,๘๐๐ ล้านบาท รายจ่าย ๑,๔๐๓,๗๐๔ ล้านบาท  และ
กำ�ไรสุทธิ ๗๒,๐๙๖ ล้านบาท  โดยคาดว่าจะสามารถจัดหาเงินสดเพื่อใช้ในการลงทุนได้ประมาณ ๒๒๓,๓๙๑ ล้านบาท
๒. งบประมาณลงทุน  กำ�หนดกรอบการลงทุนโดยมีวงเงินดำ�เนินการ ๕๕๔,๙๙๔ ล้านบาท  และวงเงินเบิกจ่ายลงทุน
๓๒๒,๖๑๒ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓.๓ ของ GDP  ประกอบด้วย
๒.๑ การลงทุนโครงการต่อเนื่องที่ได้รับอนุมัติให้ดำ�เนินการแล้วและงานตามภารกิจปกติ   วงเงินดำ�เนินการ
๕๑๗,๒๓๕ ล้านบาท  และวงเงินเบิกจ่ายลงทุน ๒๘๙,๐๐๗ ล้านบาท
๒.๒ การลงทุนที่ต้องรอขออนุมัติตามขั้นตอน  วงเงินดำ�เนินการ ๓๗,๗๕๙ ล้านบาท  และวงเงินเบิกจ่ายลงทุน
๓๓,๖๐๔ ล้านบาท  โดยกำ�หนดเป้าหมายให้รัฐวิสาหกิจต้องเบิกจ่ายลงทุนได้อย่างน้อยร้อยละ ๙๐ ของวงเงินอนุมัติเบิกจ่าย
ลงทุน  และคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้ สศช. โดยคณะกรรมการ สศช. เป็นผู้พิจารณาอนุมัติการลงทุน/เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม
ระหว่างปี
๓. แนวโน้มการดำ�เนินงานปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗  ในภาพรวมคาดว่าจะมีกำ�ไรสุทธิรวม ๒๗๔,๗๘๒ ล้านบาทหรือเฉลี่ย
ประมาณปีละ ๙๑,๕๙๔ ล้านบาท  สำ�หรับการลงทุนคาดว่าจะเบิกจ่ายลงทุนรวม ๙๒๘,๒๐๙ ล้านบาท หรือเฉลี่ยปีละ ๓๐๙,๔๐๓
ล้านบาท
๔. มอบหมายกระทรวงเจ้าสังกัด  รายงานผลความก้าวหน้าของการดำ�เนินงานและการลงทุนในปีงบประมาณ ๒๕๕๔
ให้ สศช. ทราบภายในทุกวันที่ ๕ ของเดือนอย่างเคร่งครัด  และให้รบั ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ สศช. เสนอ ไปพิจารณาดำ�เนินการ  
รวมทั้งรายงานผลการดำ�เนินงานตามข้อเสนอแนะและความก้าวหน้าการดำ�เนินโครงการลงทุนทุกไตรมาส
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การวิเคราะห์โครงการที่สำ�คัญ
สศช. ได้วเิ คราะห์โครงการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ  ทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาและขยายการให้บริการ  เพิม่ ความมัน่ คง ปลอดภัย
และประสิทธิภาพให้กับระบบบริการ  เพื่อให้ประชาชนสามารถรับบริการสาธารณะที่มีคุณภาพจากภาครัฐได้อย่างเพียงพอ
และทัว่ ถึง โดยมีโครงการลงทุนทีค่ ณะกรรมการ สศช. ได้พจิ ารณาให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี รวมทัง้ สิน้
๒๑ โครงการ ดังนี้
๑. สาขาพลังงาน  จำ�นวน ๑๑ โครงการ  ได้แก่
๑.๑ โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าลำ�ตะคอง ระยะที่ ๒ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  (กฟผ.)  วงเงิน
ลงทุนรวม ๑,๗๔๑.๔ ล้านบาท  มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตไฟฟ้าประมาณปีละ ๓๗.๘ ล้านหน่วย  ณ บริเวณสันเขาบ้านยายเที่ยง
เหนือ อำ�เภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  ระยะเวลาดำ�เนินงาน ๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๔)  โดยมีกำ�หนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ
ในเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔
๑.๒ โครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังนํ้าเขื่อนบางลาง เครื่องที่ ๑-๓ ของ กฟผ. วงเงินลงทุน ๒,๔๒๖.๒๘ ล้านบาท  
มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังนํ้าเขื่อนบางลาง อำ�เภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ให้มีความพร้อม ความมั่นคง เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต ยืดอายุการใช้งานออกไปอีกไม่น้อยกว่า  ๒๕ ปี   ลดค่าใช้จ่ายในการบำ�รุงรักษา และเพิ่มความเชื่อมั่นด้าน
เศรษฐกิจและการลงทุนของ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้  ระยะเวลาดำ�เนินงาน ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗)
๑.๓ โครงการระบบส่งเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสาลิกไนต์ ของ กฟผ.  มีวัตถุประสงค์
เพื่อก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสาลิกไนต์ใน สปป.ลาว  ระยะเวลาดำ�เนินงาน ๕ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗)  วงเงินลงทุน ๒๑,๑๖๐ ล้านบาท
๑.๔ โครงการก่อสร้างระบบจำ �หน่ายด้วยสายเคเบิลใต้นํ้าไปยังเกาะต่างๆ (เกาะมะพร้าว เกาะนาคาใหญ่
จังหวัดภูเก็ต และเกาะพระทอง จังหวัดพังงา) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)  วงเงินลงทุน ๒๓๓ ล้านบาท  มีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้า  และเพิ่มขีดความสามารถและความมั่นคงในการจ่ายไฟฟ้า   เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น
ของเกาะต่างๆ  ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำ�คัญ และมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจค่อนข้างสูง  ระยะเวลาดำ�เนินงาน ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕)  
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๑.๕ โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ ๙ ของ กฟภ.  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถรองรับ
ความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น  เพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคงของระบบไฟฟ้าลดปัญหาในการปฏิบัติการ  การบำ�รุงรักษา 
และหน่วยสูญเสียของระบบไฟฟ้า แบ่งการดำ�เนินงานออกเป็น  (๑) ภาคเหนือ  ระยะเวลาดำ�เนินงาน ๖ ปี (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๘)  
วงเงินลงทุน ๗,๐๖๐ ล้านบาท  (๒) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะเวลาดำ�เนินงาน ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗)  วงเงินลงทุน
๔,๕๔๐ ล้านบาท  (๓) ภาคกลาง  ระยะเวลาดำ�เนินงาน ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗)  วงเงินลงทุน ๑๕,๐๘๕ ล้านบาท  (๔) ภาคใต้  
ระยะเวลาดำ�เนินงาน ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  วงเงินลงทุน ๔,๔๘๕ ล้านบาท  
๑.๖ โครงการเร่งรัดการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ของ กฟภ. วงเงินลงทุน ๓,๙๙๔ ล้านบาท  
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เร่งรัดให้ครัวเรือนทีย่ งั ไม่มไี ฟฟ้าใช้ได้มไี ฟฟ้าใช้ครบทุกหลังคาเรือนตามนโยบายของรัฐบาล ระยะเวลาดำ�เนินงาน
๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๔) วงเงินลงทุน ๒,๐๔๕ ล้านบาท
๑.๗ โครงการก่อสร้างสายส่งเคเบิลใต้นํ้า ๑๑๕ เควี (วงจรที่ ๓) ไปยังเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงินลงทุน
๗,๐๖๐ ล้านบาท ของ กฟภ.  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ และความมั่นคงในการจ่ายไฟฟ้า
เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น และเพื่อเสริมความมั่นคงในการจ่ายไฟ ลดปัญหาไฟดับในพื้นที่เกาะสมุย  ระยะเวลา
ดำ�เนินงาน ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖)
๑.๘ โครงการพัฒนาการอ่านหน่วยด้วยระบบอัตโนมัติ ระยะที่ ๒ ของ กฟภ.  วงเงินลงทุน ๑,๔๗๗.๙๑ ล้านบาท  
มีวัตถุประสงค์เพื่อจดหน่วยการใช้ไฟฟ้าและพิมพ์ใบแจ้งค่าไฟฟ้าภายใน ๑ วัน ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน  และเพื่อให้บริการข้อมูล
การใช้ไฟฟ้า  แก่ลูกค้ารายใหญ่สำ�หรับนำ�ไปใช้บริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  ลดการใช้พลังงานโดยรวมของ
ประเทศ โดยการติดตั้งมิเตอร์ AMR ในพื้นที่ทั่วประเทศให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ จำ�นวน ๕๐,๐๐๐ ชุด  ระยะเวลาดำ�เนินงาน ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕)
๒. สาขาขนส่งและโลจิสติกส์  ได้แก่
๒.๑ โครงการรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำ�เนินการ
ในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕  โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ  วงเงิน ๖๐,๑๘๕ ล้านบาท  มีวัตถุประสงค์
เพื่อเชิญชวนภาคเอกชนที่สนใจเข้าร่วมลงทุนระบบรถไฟฟ้า   เพื่อให้สามารถเปิดให้บริการได้ปีใน ๒๕๕๗  ระยะเวลาดำ�เนินการ
๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖)
๒.๒ แผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗ (เพิ่มเติม)  ของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย วงเงินรวมทั้งสิ้น ๑๗๖,๘๐๘ ล้านบาท  มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการให้บริการเดินรถ ลดความสูญ
เสียจากอุบัติเหตุขบวนรถไฟตกรางและขบวนรถไฟชนยานพาหนะบริเวณจุดตัดทางรถไฟกับถนนเสมอระดับ  และเพิ่มความ
มั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างพื้นฐาน สามารถรองรับการขนส่งของขบวนรถที่มีนํ้าหนักกดเพลาเพิ่มขึ้นเป็น ๒๐ ตัน  ลดระยะเวลา
การเดินทางและขนส่ง และเพิ่มสัดส่วนการขนส่งทางรางจากประมาณร้อยละ ๒ เป็นร้อยละ ๖  ระยะเวลาดำ�เนินการ ๖ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๘)
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๒.๓ โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ ๕ และ ๖  วงเงินรวม ๑๕,๒๘๗ ล้านบาท  มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความ
แข็งแรงของทางรถไฟให้เหมาะสมกันสภาพการเดินรถทั้งในปัจจุบันและ ระยะเวลาดำ�เนินงาน ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕)
๒.๔ โครงการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟ้า นํ้าหนักกดเพลาสูงสุด ๑๕ ตัน/เพลา จำ�นวน ๗ คัน  และการจัดหารถ
จักรดีเซลไฟฟ้า นํ้าหนักกดเพลาสูงสุด ๒๐ ตัน/เพลา จำ�นวน ๑๓ คัน  วงเงิน ๒,๙๗๘.๔๕ ล้านบาท  มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันและบริหารจัดการขนส่งสินค้าออกทางรถไฟจากทั่วประเทศไปยังท่าเรือแหลมฉบัง  ทำ�ให้มีศักยภาพ
ในการขนส่งสินค้าโดยทางรถไฟให้สามารถแข่งขันในตลาดได้  และสนับสนุนนโยบายรัฐตามแผนยุทธศาสตร์พฒ
ั นาระบบโลจิสติกส์
และลดต้นทุนการขนส่ง  ตลอดจนปัญหาการจราจร ช่วยลดอุบัติเหตุและการซ่อมบำ�รุงถนน  ระยะเวลาดำ�เนินการ ๔ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕)
๒.๕ โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย
วงเงินลงทุน ๑๑,๓๔๘.๓๕ ล้านบาท  มีวัตถุประสงค์เพื่อการขนส่งสินค้ามีความสะดวกรวดเร็ว  สนับสนุนยุทธศาสตร์พัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ โดยก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ภายในเขตทางขนานกับทางรถไฟที่มีอยู่เดิมช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย
ระยะทาง ๑๐๖ กม. ระยะเวลาดำ�เนินการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗)
๒.๖ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต ปีงบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๖  วงเงินลงทุน ๕,๗๙๑.๑๒ ล้านบาท  
วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการของท่าอากาศยานภูเก็ต  โดยการสร้างและปรับปรุงสิ่งอำ�นวยความสะดวก
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และมีความสามารถเพียงพอต่อการรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งเกิด
ความปลอดภัย สะดวกรวดเร็วในการให้บริการ  
๒.๗ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔-๒๕๕๙ วงเงินลงทุนรวมทั้ง ๖๒,๕๐๓.๒๑๔
ล้านบาท  มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ ทสภ. จาก ๔๕ ล้านคนต่อปี เป็น ๖๐ ล้านคนต่อปี   เพื่อบรรเทาความ
แออัดของจำ�นวนผู้โดยสารและเที่ยวบินที่เพิ่มขี้นอย่างต่อเนื่อง  
๒.๘ โครงการจัดหาเครื่องบิน ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๗ ของบริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) (บกท.)  วงเงินลงทุน
รวม ๑๑๔,๖๖๙ ล้านบาท  มีวัตถุประสงค์เพื่อดำ�เนินตามแผนพัฒนาฝูงบิน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ (แผนวิสาหกิจ) ปี ๒๕๕๓๒๕๕๗  โดยการจัดเครื่องบินใหม่ ทดแทนการปลดระวางเครื่องบินที่มีอายุการใช้งานนาน  และเพิ่มปริมาณการผลิต เพื่อการ
เติบโตของ บกท.
๓. สาขาการสื่อสาร
๓.๑ โครงการ Fiber to the x ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม วงเงินลงทุน ๖,๐๐๐ ล้านบาท  มีวัตถุประสงค์เพื่อ
จัดสร้างโครงข่ายสุดท้าย ด้วยเคเบิลใยแก้วนำ�แสงเชื่อมโยงกับผู้ใช้บริการเพื่อรองรับฐานลูกค้าที่มีแนวโน้มมีความต้องการใช้
งานบริการที่มีความเร็วสูงและปริมาณ Bandwidth ขนาดใหญ่   รวมทั้งบริการเสริมด้าน Contents หรือ Applications  โดย
การพัฒนาโครงข่ายสื่อสารให้เป็นแบบ IP (Internet Protocol)  เพื่อพัฒนาระบบสื่อสารของประเทศให้มีความทันสมัยและ
สนับสนุนต่อนโยบายภาครัฐบาล ภาคอุตสาหกรรม การศึกษา ฯลฯ  ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี และ
ปทุมธานี  เพื่อเชื่อมโยงระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการให้สามารถรองรับผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ๒๕-๑๐๐ Mbps
ได้ ๔๐๐,๐๐๐ ราย
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๓.๒ โครงการขยายโครงข่ายโทรศัพท์เคลือ่ นทีร่ ะบบ CDMA ในส่วนภูมภิ าค ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม  วงเงิน
ลงทุน ๓,๘๐๐ ล้านบาท  มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ขยายพืน้ ทีใ่ ห้บริการ(Coverage Are)  และความจุของโครงข่ายโทรศัพท์เคลือ่ นทีร่ ะบบ
CDMA ๒๐๐๐ ๑x EV-DO ให้ครอบคลุมพืน้ ทีใ่ ห้บริการสำ�หรับประชากรได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๙๐ ของประชากรใน ๕๑ จังหวัด และ
เพือ่ ให้คณ
ุ ภาพของโครงข่ายโทรศัพท์เคลือ่ นทีร่ ะบบ CDMA ๒๐๐๐ ๑x EV-DO มีความน่าเชือ่ ถือและสามารถแข่งขันได้
๓.๓ โครงการเข้าซื้อกิจการ CDMA ในส่วนกลาง โดยการซื้อทรัพย์สิน ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม  วงเงินลงทุน
๗,๕๐๐ ล้านบาท  มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการดำ�เนินธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ CDMA ที่แยกการดำ�เนินงาน
เป็น ๒ ส่วนและเพิ่มรายได้ในภาพรวมของการดำ�เนินธุรกิจสื่อสารไร้สาย รวมทั้งลดต้นทุนในการดำ�เนินธุรกิจภายใต้ One Brand
One Service  ซึ่งจะทำ�ให้การดำ�เนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคตได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
๔. สาขาสาธารณูปการ  ได้แก่ โครงการลงทุนด้านประปา จำ�นวน ๑๕ โครงการย่อย  วงเงินลงทุน ๒,๐๑๘.๕๒๙ ล้านบาท  
มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำ�หน่ายนํ้าประปาในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองและเทศบาล
ตำ�บลที่ประสบปัญหาการขาดแคลนนํ้าอุปโภคบริโภคให้สามารถบริการแก่ประชาชนประมาณ ๑๒๘,๗๐๒ ราย ได้อย่างเพียงพอ
ในอีก ๑๐ ปีข้างหน้า  ระยะเวลาดำ�เนินงาน ๒-๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖)
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๓.๓ การติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจ
             และสังคมของประเทศ
การติดตามผลของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ได้แก่การติดตามประเมินผล
๓ ปีแรกของแผนฯ ๑๐  และการติดตามประเมินผลตามยุทธศาสตร์การปรับ
โครงสร้างการผลิตและบริการ
การติดตามประเมินผลการพัฒนาในระดับพื้นที่ได้แก่ การพัฒนาภาค การวาง
ระบบบริหารติดตามประเมินผลแผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ ๕ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และการกระจายอำ�นาจการปกครองสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การติดตามประเมินผลตามนโยบายของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทย
เข้มแข็ง ๒๕๕๕ และการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มกระทรวง
ด้านเศรษฐกิจและสังคม
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๓.๓ การติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
การติดตามประเมินผล ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐
สศช. มีภารกิจที่สำ�คัญประการหนึ่ง คือ การติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  โดยในปี ๒๕๕๓ ได้ดำ�เนินการติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐  เพื่อ
ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน ๓ ส่วน คือ  ๑) การประเมินผลกระทบการพัฒนา โดยใช้ดัชนี
ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย  ๒) การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ สู่การปฏิบัต  
ิ และ ๓) ติดตามประเมินผล
การดำ�เนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ สรุปสาระสำ�คัญได้ ดังนี้

๑. ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันของคนไทยในช่วงปี ๒๕๕๐-๒๕๕๒ อยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุงต่อเนื่อง โดยอยู่ใน
ระดับร้อยละ ๖๔-๖๖ ใกล้เคียงกับในปี ๒๕๔๙ ที่เป็นร้อยละ ๖๔.๑๗  โดยปัจจัยที่เอื้อต่อความอยู่เย็นเป็นสุขของคนไทยมา
จากเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง ชุมชนมั่นคงและเกื้อกูลกัน คนไทยมีงานทำ� มีหลักประกันสุขภาพทั่วถึง คนยากจนลดลง แต่เศรษฐกิจ
ฐานรากอ่อนแอและมีความเหลือ่ มลํา 
้ คนไทยต้องเผชิญความเสีย่ งจากปัญหายาเสพติดทีส่ งู ขึน้ สัมพันธภาพในครอบครัวเปราะบาง
คุณภาพการศึกษามีปัญหาไม่สามารถปลูกฝังการคิดเป็น ทำ�เป็น การเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ขณะที่ยังมีความขัดแย้งของคนใน
ประเทศ ขาดจริยธรรมทางการเมือง การไม่เคารพกฎระเบียบและการขาดวินัยของคนในสังคม
๒. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ
๒.๑ การน้อมนำ�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในภาคีพัฒนาสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้พร้อม
เผชิญการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน หน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่นำ�ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การจัดทำ�หลักสูตรในสถานศึกษา และการพัฒนาองค์ความรู้ ภาคประชาชน
มีการประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการดำ�รงชีวิต การประกอบอาชีพในรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ ภาคชุมชนเน้นการมีส่วนร่วม การพึ่ง
ตนเอง และภาคธุรกิจให้ความสำ�คัญกับการพึ่งตนเอง การสร้างเครือข่ายและการดูแลพนักงาน
๒.๒ การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ การดำ�เนินงานในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๕๐-๒๕๕๑  เกิด
เหตุการณ์ยึดอำ�นาจการปกครอง การผลักดันยุทธศาสตร์ของภาครัฐจึงดำ�เนินการผ่านยุทธศาสตร์งบประมาณรายจ่ายประจำ�
ปีและแผนปฏิบัติการของกระทรวงต่างๆ สำ�หรับในปี ๒๕๕๒  การบริหารจัดการประเทศเข้าสู่กระบวนการปกติ มีการจัดทำ�
แผนการบริหารราชการแผ่นดินนำ�มาใช้เป็นแนวทางการจัดสรรงบประมาณ  และยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณในวงเงินสูง อาทิ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
มากที่สุดถึงร้อยละ ๒๙.๓๙ ของงบประมาณทั้งหมด
๓. การติดตามประเมินผลการดำ�เนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐
๓.๑ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมมีความก้าวหน้า  ในด้านการส่งเสริมสร้างสุขภาวะให้แข็งแรงทั้งกายและ
รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๓
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จิตใจ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เนื่องจากคดีอาชญากรรมลดลงจาก ๒๗๕.๕ คดีต่อประชาการแสนคน ในปี ๒๕๔๙
เหลือ ๒๒๒.๕ คดีต่อประชากรแสนคน หรือลดลงร้อยละ ๑๔.๙ สูงกว่าเป้าหมายที่กำ�หนดให้ลดลงร้อยละ ๑๐ ระดับการศึกษา
เฉลี่ยสูงขึ้นจาก ๗.๘ ปี ในปี ๒๕๔๙ เป็น ๘.๑ ปี ในปี ๒๕๕๒  แต่ยังมีปัญหาคุณภาพการศึกษา จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลัก
ในทุกระดับมีคะแนนเฉลี่ยในปี ๒๕๕๑ เพียง ๓๙.๒๐ คะแนนตํ่ากว่าเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ที่กำ�หนดไว้ร้อยละ
๔๔ ขณะที่กำ�ลังแรงงานที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นร้อยละ ๔๔.๔ ในปี ๒๕๕๒ ซึ่งยังห่างจากเป้าหมายที่กำ�หนดไว้ที่ร้อยละ ๖๐ ของกำ�ลัง
แรงงานทั้งหมดในปี ๒๕๕๔
๓.๒ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนดำ�เนินการต่อเนื่อง ชุมชนสามารถจัดทำ�แผนชุมชนได้ร้อยละ ๙๑.๔ มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายในรูปแบบองค์กรชุมชนเพิ่มขึ้นจาก ๔๔,๖๗๔ แห่งใน
ปี ๒๕๔๙ เป็น ๗๙,๑๘๔ แห่ง ในปี ๒๕๕๒ อย่างไรก็ตาม ชุมชนเข้มแข็งในระดับพึง่ ตนเองได้มนี อ้ ย และสามารถจัดสวัสดิการชุมชน
ได้ ๑ ใน ๓ ของชุมชนทั้งประเทศ
๓.๓ การดำ�เนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคสามารถรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และสร้างภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ  โดยเฉพาะการจ้างงานและดุลบัญชีเดินสะพัดอยู่ในเกณฑ์ดีสอดคล้องกับเป้าหมาย
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ แม้ว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจจะหดตัวลงร้อยละ ๒.๒๘ ในปี ๒๕๕๒ ทำ�ให้การผลิตและการ
ส่งออกสินค้าและบริการลดลง เนื่องจากการชะลอตัวของอุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศ ขณะที่การพัฒนาผลิตภาพการผลิตล่าช้า 
เศรษฐกิจไทยยังต้องพึ่งต่างประเทศสูง และเกิดความเหลื่อมลํ้าระหว่างสาขาการผลิต และวิสาหกิจขนาดต่างๆ  
๓.๔ การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพก้าวหน้า และมี
ความเป็นไปได้ในการบรรลุเป้าหมาย พื้นที่ป่าอนุรักษ์ ป่าชายเลนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง พัฒนาพื้นที่ชลประทานได้ถึง ๒๘.๗๒ ล้านไร่
ขณะที่คุณภาพของแหล่งนํ้าอุปโภคบริโภคที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมลงในปี ๒๕๕๒ มีร้อยละ ๔๑.๐๐ และ ๓๐.๐๐ ของ
แหล่งนํ้าทั้งหมดซึ่งลดลงจากปี ๒๕๕๑ การใช้ปุ๋ยเคมีในภาคเกษตร และปริมาณขยะยังมีปริมาณเพิ่มขึ้น
๓.๕ การเสริ ม สร้ า งธรรมาภิ บ าลในการบริ ห ารจั ด การประเทศประสบปั ญ หาทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น และความ
สมานฉันท์ จากภาพลักษณ์การคอร์รัปชันมีคะแนนเฉลี่ยในช่วงปี ๒๕๕๐ -๒๕๕๒ อยู่ที่ ๓.๕ คะแนน ซึ่งลดลงจาก ๓.๖ คะแนน
ในปลายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ และตํ่ากว่าเป้าหมาย ๕ คะแนน ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ขณะที่บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่มี
ธรรมาภิบาลเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๗๕ ในปี ๒๕๕๑ เป็นร้อยละ ๘๒ ในปี ๒๕๕๒ ส่วนประสิทธิภาพการบริหารขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีทิศทางที่ดีขึ้นเล็กน้อย รายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๗ ต่อปีระหว่างปี ๒๕๕๐ - ๒๕๕๒ แต่การ
ถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นล่าช้า การลดอัตรากำ�ลังคนภาครัฐไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และสังคมยังคงเผชิญกับ
ปัญหาความขัดแย้งและการขาดจริยธรรมทางการเมือง

การติดตามประเมินผลการดำ�เนินงานตามยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการในช่วง ๒ ปี
แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐
สศช.  ได้ติดตามประเมินผลการดำ�เนินงานการปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการในระยะครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๐  พบว่า การสร้างภูมิคุ้มกันของระบบเศรษฐกิจเป็นไปตามเป้าหมายที่กำ�หนด  ในขณะที่การปรับโครงสร้างภาคการ
ผลิตและบริการให้เกิดความสมดุลระหว่างการผลิตและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และความสมดุลระหว่างภายในและภายนอก
ประเทศ  เพื่อลดการพึ่งพาตลาด ทุน เทคโนโลยีและวัตถุดิบจากต่างประเทศ  รวมทั้งความสมดุลในผลผลิตระหว่างสาขาการผลิต
และบริการ  เพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และสินค้า  และขยายฐานการผลิตและให้บริการกับสินค้าที่มีศักยภาพของ
ไทยยังเป็นข้อจำ�กัดของการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจโดยรวม  มีสาเหตุที่สำ�คัญดังนี้  
๑) การเพิ่มผลผลิตของประเทศยังเน้นการใช้ปัจจัยแรงงานและปัจจัยทุนเป็นหลัก เพราะมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่
เศรษฐกิจฐานความรู้สู่ภาคปฏิบัติยังห่างไกลจากเป้าหมายที่กำ�หนด และต้นทุนโลจิสติกส์ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศยังไม่
ลดลงตามเป้าหมายที่กำ�หนด  
๒) ความไม่สมดุลระหว่างการผลิตและบริการกับการรักษาดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อม  และการพึ่งพาการค้าระหว่างประเทศ
ยังเพิ่มขึ้นมากกว่าการขยายของอุปสงค์ภายในประเทศ  รวมทั้งการผลิตสินค้าและการให้บริการยังกระจุกตัวอยู่กับสินค้าหรือ
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กลุ่มสินค้าไม่กี่ตัว  และภาคอุตสาหกรรมและบริการยังคงมีบทบาทสำ�คัญ
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  
๓) การปรับโครงสร้างรายสาขาการผลิตและบริการไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย  โดย การปรับโครงสร้างภาคเกษตร การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ผลผลิตทางการเกษตรยังมีน้อย ไม่สามารถทำ�ให้ผลผลิตทางการเกษตร
เป็นแหล่งผลิตพลังงานและไฟเบอร์ได้ตามเป้าหมายที่กำ�หนด  เพราะ
การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและพัฒนาสินค้าอาหารยังมีน้อย และไม่
สามารถพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งยังไม่สามารถสร้างตรา
สิ น ค้ า เกษตรและเกษตรแปรรู ป ของไทยให้ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก และยอมรั บ ของ
ผู้บริโภค  
การปรั บ โครงสร้ า งภาคอุ ต สาหกรรมให้ เ ป็ น ฐานการผลิ ต แบบยั่ ง ยื น มี ค วามสำ � เร็ จ ในระดั บ ปานกลาง   เพราะ
สัดส่วนนำ�เข้าวัตถุดิบต่อมูลค่าการส่งออกอุตสาหกรรมอยู่ในระดับสูง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือยังมีการพึ่งพาการนำ�เข้าวัตถุดิบ
ทุนและเชื้อเพลิงในระดับสูง  ส่วนการปรับโครงสร้างภาคบริการเพื่อเป็นแหล่งสร้างรายได้หลักของประเทศ  โดยพัฒนาการ
ท่องเที่ยวไทยให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของภูมิภาคบนพื้นฐานความโดดเด่นและหลากหลาย
ของทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และความเป็นไทย  มีความสำ�เร็จในระดับสูง เนื่องจากสัดส่วนรายได้การท่องเที่ยวต่อ GDP
ภาคบริการ จากร้อยละ ๖.๕๓ ในปี ๒๕๕๐ เพิ่มเป็นร้อยละ ๗.๑๔ ในปี ๒๕๕๑  
สำ�หรับการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการ แม้ว่าการบริหารองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ
และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการโลจิสติกส์ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพเพิ่มขึ้น  แต่ยังไม่เป็นตามเป้าหมายที่กำ�หนด  
และเป็นข้อจำ�กัดในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย  อีกทั้งการแปลงนโยบายการค้าระหว่างประเทศสู่ภาค
ปฏิบัติ ยังคงมีอุปสรรคทางการค้าในหลายรูปแบบอันเป็นผลมาจากข้อกฎหมายระหว่างประเทศ  อย่างไรก็ตามมูลค่าการค้า
ชายแดนเพิ่มขึ้นในทุกคู่ค้าของไทย  โดยไทยมีการค้าขายชายแดนกับประเทศพม่ามากที่สุด  และมูลค่าการค้าระหว่างประเทศ
เพิ่มขึ้น ทั้งระหว่างไทยกับคู่ค้าต่างๆ ได้แก่ ASEAN ทวีปอเมริกาใต้ ตะวันออกกลาง และประเทศ BIMSTEC
การพัฒนาในช่วงที่เหลือของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐  ควรมีการดำ�เนินงานตามแนวทางที่วางแผนไว้เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการ
ปรับโครงสร้างฯ  โดยให้ความสำ�คัญกับการวางแผนและเชื่อมโยงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำ�กัดมากขึ้นร่วมกันในทุกสาขา
การผลิตและบริการ ไม่ว่าจะเป็นแรงงาน ที่ดิน และทรัพยากรธรรมชาติ   และควรดำ�เนินการตามความสำ�คัญของโครงการลงทุน
ทั้งภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และบริการ  และจัดทำ�คู่มือประเมินโครงการและผลกระทบโครงการที่กำ�หนดแนวทางการ
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ประเมินตัวแปร และค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสม  ตลอดจนรักษาวินัยทางการเงินและการคลังของประเทศ เชื่อมโยงระหว่างการ
พัฒนาเศรษฐกิจจุลภาค (รายสินค้า/โครงการ) และเศรษฐกิจมหภาค (รายภาค/ประเทศ)  สำ�หรับการปรับโครงสร้างภาคการ
ผลิตและบริการในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ จะมุ่งเน้นการพัฒนาในภาคเกษตรกรรมและภาคบริการ  ซึ่งประเทศไทยมีความ
ได้เปรียบและมีปัจจัยพื้นฐานที่ดี เพื่อให้เป็นแหล่งสร้างงานและแหล่งที่มาของรายได้ใหม่ที่สำ�คัญของประเทศ

การวางระบบบริหารติดตามประเมินผลแผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้
สศช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรีพัฒนาพื้นที่พิเศษ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (รชต.)  ได้มอบหมาย
ให้มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นที่ปรึกษาดำ�เนินโครงการวางระบบบริหารติดตามประเมินผลแผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ ๕ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำ�หนดกรอบการติดตามประเมินผลแผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้  
ทั้งในระดับภาพรวมและระดับแผนงาน/โครงการและประเมินผลแผนงาน/โครงการที่สำ�คัญ  ตลอดจนเสนอระบบการประสาน
การรวบรวมข้อมูลและการรายงานผลการดำ�เนินงานตามแผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในปีงบประมาณ
๒๕๕๒ – ๒๕๕๓  มีผลการดำ�เนินโครงการ ที่สำ�คัญ ดังนี้
๑) กรอบการติดตามประเมินผล ประกอบด้วย  (๑) การประเมินผลระดับภาพรวม  (๒) การประเมินผลระดับแผนงาน
หลักรวม ๖ แผนงาน  (๓) การประเมินผลระดับโครงการ  และ (๔) การประเมินผลด้านการบริหารจัดการ
๒) การพัฒนาตัวชี้วัดแผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๕  ได้กำ�หนดตัวชี้วัด
ในแต่ละระดับ โดยในระดับภาพรวม มีตัวชี้วัดที่สำ�คัญ ๆ เช่น  (๑) จำ�นวนครัวเรือนที่มีอาชีพเป็นฐานรายได้ที่มั่นคง หรือมีรายได้
ไม่ตํ่ากว่า  ๑๒๐,๐๐๐ บาท/ปี   (๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคการเกษตรมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น  (๓) อัตราการตายแม่
และเด็กลดลง  (๔)  ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้น  (๕) จำ�นวนเรื่องร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่รัฐได้รับการแก้ไข  และ (๖) จำ�นวน
เหตุการณ์ความรุนแรงลดลง เป็นต้น  สำ�หรับตัวชี้วัดระดับแผนงานหลัก และตัวชี้วัดระดับโครงการ ได้พัฒนาขึ้นตามหลักการ
ติดตามประเมินผลในแต่ละระดับเพื่อให้สะท้อนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ชัดเจนต่อไป
๓) ปัญหาและอุปสรรค  ที่สำ�คัญ ได้แก่   (๑) การขาดการบูรณาการในโครงการพัฒนาสำ�คัญๆ เช่น การพัฒนาอาชีพที่
ไม่มีความเชื่อมโยงกันระหว่างการผลิต การแปรรูป และการตลาด  (๒) การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการติดตามประเมินผลโครงการยัง
มีความแตกต่างกันทั้งรายการข้อมูลและความถี่ในการจัดเก็บของแต่ละหน่วยงาน ทำ�ให้เป็นอุปสรรคต่อการสรุปผลในภาพรวม  
(๓) การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในบางพื้นที่ยังไม่สามารถสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมได้
อย่างแท้จริง เนื่องจากผู้เข้าร่วมมักเป็นคนกลุ่มเดิมๆ และมีความเร่งรีบในการจัดทำ�กระบวนการ เป็นต้น
ทั้งนี้ สศช. ได้นำ�เสนอผลความก้าวหน้าโครงการฯ และปัญหาอุปสรรคการดำ�เนินการต่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
แผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (อชต.) ที่มีรองนายกรัฐมนตรี (นายสุเทพ  เทือกสุบรรณ) เป็นประธาน  และ
คณะอนุกรรมการฯ ได้มีมติมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว
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การติดตามประเมินผลการกระจายอำ�นาจการปกครองสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการจัดทำ �แผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑
สศช. ได้ติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคการกระจายอำ�นาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในภาพรวม
และบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาด้านการบริหารจัดการภาครัฐ
ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)  โดยมีสาระสำ�คัญสรุปได้ ดังนี้
๑. ผลการดำ�เนินงานด้านการกระจายอำ�นาจให้แก่ อปท.  กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการกระจายอำ�นาจส่งผล
ต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นในการกำ�หนดทิศทางการพัฒนา แต่การถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(อปท.) มีความล่าช้า  โดยเฉพาะการถ่ายโอนภารกิจจำ�นวน ๒๔๕ ภารกิจ สามารถทำ�ได้เพียง ๑๘๕ ภารกิจ ขณะเดียวกัน
การพัฒนาศักยภาพในด้านการหารายได้ของท้องถิ่นยังไม่เต็มที่ ทำ�ให้สัดส่วนรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองต่อรายได้ท้องถิ่นทั้งหมด
ลดลงจากร้อยละ ๑๘ ในปี ๒๕๔๒ เหลือเพียงร้อยละ ๙.๓๕ ในปี ๒๕๕๓ ทำ�ให้ อปท. ต้องพึ่งรายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้ โดยในปี
๒๕๕๓ อปท.ได้รับจัดสรรรายได้ร้อยละ ๒๕.๓ และจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๒๖.๑ ของรายได้สุทธิภาครัฐ ในปี ๒๕๕๔ ขณะที่
คุณภาพของบุคลากรในท้องถิ่นมีปัญหา ขาดระบบการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส ประชาชนมี
บทบาทการมีส่วนร่วมน้อยในการตรวจสอบการทำ�งานของ อปท. อย่างจริงจัง เป็นข้อจำ�กัดต่อการพัฒนาท้องถิ่น
๒. กรอบแนวคิดการกระจายอำ�นาจให้แก่ อปท.เพื่อเสนอบรรจุในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)
ได้แก่
๒.๑ ดำ�เนินการถ่ายโอนภารกิจหน้าที่ที่ยังคงค้างอยู่ตามแผนปฏิบัติการ ได้แก่ ภารกิจด้านสาธารณสุข การศึกษา 
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ   และควรจัดทำ�แผนปฏิบัติการการถ่ายโอนที่แสดงการแบ่งอำ�นาจหน้าที่ที่ชัดเจน  โดย
หน่วยงานเจ้าของภารกิจเดิมต้องเร่งกำ�หนดมาตรฐานกลางของคุณภาพงานที่ถ่ายโอนเพื่อให้ อปท.มีเป้าหมายในการให้บริการ
สาธารณะที่ถูกต้อง และหน่วยงานเดิมที่เป็นเจ้าของภารกิจต้องปรับบทบาทของตนไปสู่การทำ�หน้าที่เป็นผู้กำ�กับ และตรวจสอบ
คุณภาพในการทำ�หน้าที่ของ อปท.
๒.๒ เสริมสร้างความเข้มแข็งทางการคลังให้แก่ อปท. ให้มีอิสระและส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นมากขึ้นทั้ง
รายได้ที่ อปท.จัดเก็บเอง และที่สนับสนุนโดยรัฐบาล  เร่งส่งเสริมการสร้างประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ตามโครงสร้างรายได้
ปัจจุบันให้เพิ่มมากขึ้น  เร่งปรับปรุงการนำ�ระบบแผนที่ภาษีที่ทันสมัย  และพัฒนาระบบ GIS ร่วมกับการนำ�ภาพถ่ายดาวเทียม
มาใช้ประโยชน์ในการจำ�แนกการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินและที่ดินในท้องถิ่น  ควรปรับปรุงการจัดสรรเงินอุดหนุนให้มีความ
ยืดหยุ่นมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  และรัฐบาลต้องพัฒนาฐานรายได้ทั้งที่เป็นภาษีและไม่ใช่ภาษีใหม่ๆ ที่มีความเหมาะสมกับ
ขนาดและความรับผิดชอบในการให้บริการสาธารณะของ อปท.แต่ละรูปแบบมากขึ้น
๒.๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบริหารและการตัดสินใจของ อปท.  ได้แก่   การจัดให้มีการ
เร่งรัด  ส่งเสริม  สร้างความเข้าใจในการมีส่วนร่วมระหว่าง อปท.  และชุมชนต่างๆ ทั้งที่เป็นองค์กรชุมชน หรือองค์กรประชาชน
ต่างๆ ที่อยู่ในท้องถิ่นให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นในการทำ�หน้าที่ให้บริการสาธารณะในท้องถิ่น   การจัดวางระบบกลไกการ
มีส่วนร่วมของภาคประชาชนที่ง่าย สะดวกในการเข้าถึง  รวมทั้งมีระบบการสนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วมดังกล่าวที่ชัดเจนจาก
รัฐบาลและ อปท. ทั้งที่เป็นการสนับสนุนทางงบประมาณ และการให้อำ�นาจหรือกฎระเบียบ การแก้ไขระเบียบวิธีการงบประมาณ
ของ อปท.ที่เปิดช่องทางให้เกิดระบบงบประมาณของภาคประชาชนที่จะช่วยส่งเสริมการนำ�แผนพัฒนาชุมชนเข้าเป็นส่วนหนึ่ง
ของการจัดทำ�งบประมาณของ อปท.  และเร่งส่งเสริมกลไกต่างๆ ที่จะทำ�ให้มีการนำ�ระบบบริหารที่มีธรรมาภิบาลในทุกๆ มิติ
มาใช้ในการบริหารของ อปท.

การติดตามประเมินผลโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕
๑. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำ�เนินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ คณะรัฐมนตรีมี
มติเห็นชอบการแต่งตัง้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำ�เนินโครงการตามแผนปฏิบตั กิ ารไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ เมือ่ วันที่
๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๒  โดยมีนายพนัส สิมะเสถียร เป็นประธาน  และรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ  มีอำ�นาจหน้าที่ติดตามประเมินผลการดำ�เนินโครงการ และผลสัมฤทธิ์จากการดำ�เนิน
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โครงการ  มีผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ ดังนี้
๑.๑ หลักเกณฑ์การประเมินผลและจัดกลุ่มโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕  แบ่งออกเป็น ๓
ระดับ ได้แก่ ระดับภาพรวม ระดับแผนงานรายสาขา และระดับโครงการ  และแบ่งกลุ่มโครงการที่จะทำ�การติดตามประเมินผล
๓ กลุ่ม ได้แก่  กลุ่มที่ ๑ โครงการลงทุนที่มีผลต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ทั้งทางด้านการสร้างงานและสร้างรายได้ในระยะสั้น  ซึ่งเป็น
โครงการที่มีขนาดเล็กที่สามารถดำ�เนินการให้แล้วเสร็จได้ภายใน ๑-๒ ปี   กลุ่มที่ ๒ โครงการลงทุนที่เป็นการวางรากฐานการ
พัฒนาประเทศในระยะยาว  โดยมีลักษณะเป็นโครงการต่อเนื่องที่มีการผูกพันงบประมาณลงทุนมากกว่า  ๓ ปี   และกลุ่มที่ ๓
การลงทุนอื่นๆ ที่มีลักษณะสนับสนุนการดำ�เนินนโยบายรัฐบาลเฉพาะเรื่อง เช่น การเพิ่มทุนสถาบันการเงินของรัฐ เป็นต้น
๑.๒ การติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการดำ �เนินโครงการ ในสาขาต่างๆ ได้แก่   สาขาขนส่ง
(กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย)  โครงการสาขาการศึกษา  โครงการสาขา
สาธารณสุข  โครงการสาขาพัฒนาการท่องเที่ยว  โครงการประกันรายได้เกษตรกร  โครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  
โครงการภายใต้แผนการพัฒนาพืน้ ทีพ่ เิ ศษ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้  และให้ขอ้ เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้
๑.๓ การจัดทำ�ตัวชี้วัดในการประเมินผลโครงการ  โครงการสาขาสาธารณสุข โครงการสาขาการศึกษา โครงการ
สาขาขนส่ง โครงการประกันรายได้เกษตรกร โครงการสาขาพัฒนาการท่องเที่ยว และโครงการสาขาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
๑.๔ การสำ�รวจพื้นที่ภาคสนามเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำ�เนินโครงการ  โดยจัดตั้งคณะทำ�งานสำ�รวจ
พื้นที่ภาคสนามเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำ�เนินโครงการประกันรายได้เกษตรกร  โครงการสาขาบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า  
โครงการก่อสร้างถนนไร้ฝุ่น  โครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  และโครงการเพิ่มทุนให้แก่สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ  
๑.๕ การประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจจากการดำ�เนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕  โดย
ประเมินผลกระทบต่อการอุปโภค บริโภค และผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในไตรมาสที่ ๔/๒๕๕๒  และไตรมาสที่ ๑/๒๕๕๓  
เปรียบเทียบระหว่างกรณีมีและไม่มีโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕
๑.๖ แนวทางการดำ�เนินการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ในระยะต่อไป  ในส่วนโครงการที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแต่ยังไม่ได้รับจัดสรรแหล่งเงิน จึงควรพิจารณาลงทุนในโครงการที่มีความจำ�เป็นในการวางรากฐานของ
ประเทศในระยะยาวและมีความพร้อมในการดำ�เนินการ  โดยอาจพิจารณาใช้แหล่งเงินลงทุนโครงการจากงบประมาณแผ่นดิน
และเงินกู้ตามกระบวนการปกติ  เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของโครงการและระยะเวลาดำ�เนินการของโครงการมากขึ้น ให้ส่วน
ราชการพิจารณาทบทวนความจำ�เป็นของโครงการที่จะขอใช้เงินเหลือจ่ายจากพระราชกำ�หนดให้อำ�นาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒  เพื่อนำ�เงินที่ได้รับจัดสรรไปใช้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนผู้ประสบภัยซึ่งมีความเร่งด่วนก่อน  ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๒. การติดตามประเมินผลโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ สศช. ได้ติดตามประเมินผลการดำ�เนิน
โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕  เพื่อประเมินผลผลิตที่ดำ�เนินการได้จริงเทียบกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่กำ�หนด  รวมทั้งประเมินความพึงพอใจของประชาชนจากการใช้ประโยชน์ของโครงการ โดยจัดทำ�รายงานผลการติดตาม
ประเมินผลการดำ�เนินโครงการ  พร้อมทั้งข้อเสนอแนะในการเร่งรัดหรือปรับปรุงโครงการที่อยู่ระหว่างดำ�เนินการ และประเด็น
เชิงนโยบายสำ�หรับการดำ�เนินงานตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ในอนาคต  โดยโครงการที่ติดตามประเมินผลในภาค
สนามประกอบด้วย ๔ โครงการ  คือ  โครงการก่อสร้างถนนไร้ฝุ่น  โครงการแหล่งนํ้าขนาดเล็ก  โครงการประกันรายได้เกษตรกร  
และโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ผลการสำ�รวจภาคสนามโครงการภายใต้แผนปฏิบตั กิ ารไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ในพืน้ ทีภ่ าคกลาง และภาคใต้ ระหว่างวันที่
๗-๒๒ เมษายน ๒๕๕๓ สรุปได้ดังนี้
๒.๑ โครงการก่อสร้างถนนไร้ฝุ่น การดำ�เนินงานประสบผลสำ�เร็จตามวัตถุประสงค์ ทั้งในการลดปัญหาฝุ่น ลด
ค่าใช้จา่ ยในการรักษาพยาบาล อาทิ โรคทางเดินหายใจ และภูมแิ พ้ โครงการนีใ้ ช้ประโยชน์ในการสัญจร และการขนส่งสินค้า  ทำ�ให้
ประชาชนเดินทางได้สะดวกมากขึน้ และลดระยะเวลาในการเดินทาง ประชาชนทีใ่ ห้สมั ภาษณ์ทกุ คนมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก
เนื่องจากเป็นโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่   ประชาชนรับรู้โครงการตั้งแต่ต้น  เพราะมีการประชาสัมพันธ์
ให้รับรู้การดำ�เนินงานทุกขั้นตอนในรูปแบบต่างๆ เช่น วิทยุ ป้ายประชาสัมพันธ์ และประชุมชี้แจง เป็นต้น
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๒.๒ โครงการแหล่งนํ้าขนาดเล็ก  การดำ�เนินงานบรรลุวัตถุประสงค์การพัฒนาแหล่งนํ้า แต่การจ้างงานในพื้นที่มีน้อย  
โครงการทำ�ให้ลำ�คลองไม่ตื้นเขิน นํ้าไหลถ่ายเทได้สะดวกและสะอาด ปราศจากผักตบชวาและวัชพืช  ส่งผลให้ประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อโครงการมาก  ทำ�ให้ประชาชนมีนํ้าใช้ในการประกอบอาชีพและอุปโภคบริโภค  โครงการเป็นความต้องการของ
ประชาชน  และเป็นไปตามแผนงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่ตั้งไว้  แต่โครงการไม่บรรลุวัตถุประสงค์การสร้างงานใน
พื้นที  ่ เพราะเป็นการจ้างเหมาบริษัทดำ�เนินการทั้งหมด และใช้เครื่องจักรในการทำ�งานเป็นหลัก การจ้างแรงงานในพื้นที่จึงมีน้อย  
๒.๓ โครงการประกันรายได้เกษตรกร  พบว่าพื้นที่ถือครองเพื่อการเกษตรเป็นการเช่ามากกว่าการเป็นเจ้าของ
การถือครองพื้นที่เกษตรในภาคกลางตํ่ากว่าภาคใต้ในทุกรูปแบบ เกษตรกรในภาคกลางถือครองพื้นที่เฉลี่ย ๑๘.๐๘ ไร่ แบ่ง
เป็นการเช่าเฉลี่ย ๑๐ ไร่ และการเป็นเจ้าของเฉลี่ย ๘.๐๘ ไร่   ขณะที่ในภาคใต้เกษตรกรถือครองพื้นที่ทั้งหมดเฉลี่ย ๒๙ ไร่
แบ่งเป็นการเช่าเฉลี่ย ๑๕ ไร่ และการเป็นเจ้าของเฉลี่ย ๑๔ ไร่   ปริมาณผลผลิตที่เกษตรกรจำ�หน่ายโดยเฉลี่ยตํ่ากว่าโควตาที่
ระบุและจัดสรร เกษตรกรภาคกลางมีปริมาณที่ขายได้เฉลี่ย ๑๔.๐๘ ตันต่อราย  ภาคใต้มีปริมาณที่ขายได้เฉลี่ย ๒๐ ตันต่อราย  
ส่วนเกษตรกรภาคกลางขายข้าวเปลือกได้จริงต่อตันเฉลี่ย ๗,๙๐๐ บาท และได้รับเงินชดเชยต่อตันเฉลี่ย ๘๐๐ บาท  ภาคใต้
มีราคาขายจริงต่อตันเฉลี่ย ๗,๑๐๐ บาท และได้รับเงินชดเชยต่อตันเฉลี่ย ๑,๒๐๐ บาท  การสร้างความมั่นคงด้านรายได้แก่
เกษตรกร พบว่าเกษตรกรร้อยละ ๙๓.๓ มีรายได้จากการจำ�หน่ายผลผลิตสูงกว่าต้นทุนการผลิต ส่วนเกษตรกรที่เหลืออีกร้อยละ
๖.๗ ประสบกับการขาดทุนเนื่องจากผลผลิตเสียหายจากโรคเพลี้ยกระโดดระบาด โดยเกษตรกรร้อยละ ๔๐ มีความพึงพอใจต่อ
โครงการในระดับมากถึงมากที่สุด และร้อยละ ๔๐ พึงพอใจระดับปานกลาง  เนื่องจากได้รับเงินชดเชยส่วนต่างของราคาประกัน
กับเกณฑ์กลางอ้างอิงจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยตรงและรวดเร็ว  
๒.๔ โครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  พบว่าการจัดสรรเงินเพิ่มเติมจากงบไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕  กองทุนฯ
ในภาคกลาง ได้รับการจัดสรรเงินเพิ่มเติมแล้วทั้งหมด  แต่ในภาคใต้ กองทุนฯ ในพื้นที่ตัวอย่างไม่ได้รับเงินทุนเพิ่มเติมเพราะ
สภาพพื้นที่ไม่เอื้ออำ�นวยต่อการเข้าไปให้ความช่วยเหลือสนับสนุนและอยู่ห่างไกล  เงินกู้ที่ได้ส่วนใหญ่สมาชิกนำ�ไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพ ด้านการเกษตร เช่น ซือ้ ปุย๋ และยาฆ่าแมลง เป็นต้น  มีสมาชิกส่วนน้อยทีน่ �ำ ไปใช้หนีน้ อกระบบ  กองทุนฯ แต่ละแห่ง
คิดอัตราดอกเบี้ยแตกต่างกันตั้งแต่ร้อยละ ๓.๕-๑๒.๐๐ ต่อปี   ผลประโยชน์ที่ได้จากดอกเบี้ยเงินกู้ กองทุนฯ นำ�ไปสร้าง
ประโยชน์ให้กับชุมชน  เช่น ให้ทุนการศึกษา และปรับปรุงที่สาธารณะประโยชน์ เป็นต้น  การติดตามเรียกคืนเงินกู  ้ ใช้วิธีการแจ้ง
ให้ผู้กู้และผู้คํ้าประกันทราบล่วงหน้า  และมีการแบ่งกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสมาชิก  ความเป็นอยู่และรายได้ของสมาชิกดีขึ้น
จากการรวมตัวทำ�งานร่วมกัน มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น  แต่ก็มีหนี้สินเพิ่มขึ้นจากการเป็นหนี้กองทุนฯ  การบริหารงานมีความโปร่งใส
คณะกรรมการฯ มีความรู้เพียงพอในด้านการวางระบบบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี และการกำ�หนดหลักเกณฑ์ หรือ
แนวทางวิเคราะห์สินเชื่อ การติดต่อขอรับบริการทำ�ได้สะดวก และสมาชิกมีความพึงพอใจสูงในการทำ�งานของคณะกรรมการฯ
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การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ และสังคม
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)  ได้มอบหมายให้ สศช. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการของ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของกลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ (อ.ต.ค.ป.กลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ)  
และกลุ่มกระทรวงด้านสังคม (อ.ค.ต.ป.กลุ่มกระทรวงด้านสังคม)  เพื่อทำ�หน้าที่ในการส่งเสริม ผลักดัน และสอบทานผลการ
ดำ�เนินงานของส่วนราชการ  เพื่อให้การดำ�เนินงานของภาคราชการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ ค.ต.ป. และเป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ซึ่งผลการดำ�เนินงานของคณะอนุกรรมการ  ในรอบปี ๒๕๕๓ ได้แก่
๑. การจัดทำ�รายงานการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ ระหว่างปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๓ (รอบ ๖ เดือน)  ซึ่งสาระสำ�คัญสรุปได้ดังนี้
(๑) การตรวจราชการ พบว่าบางส่วนราชการ ยังเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในเรื่องรูปแบบการจัดทำ�รายงานตามคู่มือ
การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการด้านการตรวจราชการ เช่น ขาดตารางแสดงรายละเอียดประกอบการสอบทาน และ
ตาราง check list ความครบถ้วน และครอบคลุม
(๒) การตรวจสอบภายใน  ถูกนำ�ไปจัดทำ�เป็นตัวชี้วัดหนึ่งของคำ�รับรองการปฏิบัติราชการประจำ�ปี ๒๕๕๓  ทำ�ให้
ผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดทำ�กระดาษทำ�การประเมินความเสี่ยง แผนการปฏิบัติงาน รายงานผลการตรวจตามแผนการตรวจสอบ
และรายงานผลการตรวจสอบพร้อมแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะให้แก่ผู้บริหาร  ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพของรายงานการ
ตรวจสอบภายในให้ดียิ่งขึ้น
(๓) การปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการ  พบว่าบางส่วนราชการ ไม่สามารถดำ�เนินตามปฏิทิน
ที่สำ�นักงาน ก.พ.ร. กำ�หนดไว้ได้  เนื่องจากยังรอให้สำ�นักงาน ก.พ.ร. ส่งผลการตรวจสอบรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Audit) ให้ส่วน
ราชการทราบ  และจัดทำ�รายงานฯ โดยแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑ์การให้คะแนน ข้อมูลการดำ�เนินงาน เอกสารหลักฐาน
อ้างอิงไม่ครบถ้วนสมบูรณ์  รวมทั้งได้ใส่ค่าคะแนนในรายงานการประเมินตนเอง และรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองฯ
(รายตัวชี้วัด) ยังไม่ถูกต้องตรงกัน
(๔) การควบคุมภายใน  พบว่าบางส่วนราชการไม่ได้นำ�กระบวนการปฏิบัติงาน หรือแผนงาน/โครงการสำ�คัญ
มากำ�หนดเป็นประเด็นหรือเป้าหมายในการกำ�หนดแผนการควบคุมภายในหรือการบริหารจัดการความเสี่ยง อาจทำ�ให้แผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในของส่วนราชการดังกล่าว ขาดนัยสำ�คัญ และขาดโอกาสที่จะใช้กระบวนการควบคุมภายในเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการปฏิบัติงานหรือแผนงาน/โครงการสำ�คัญของส่วนราชการ
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(๕) รายงานการเงิน  มีเพียง ๓ กระทรวง ที่มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในภาพรวมเป็นไปตามเป้าหมาย/สูง
กว่าที่คณะรัฐมนตรีกำ�หนด (ร้อยละ ๔๓) ได้แก่ กระทรวงการคลัง พาณิชย์ และอุตสาหกรรม  ส่วนที่เหลือ มีผลการเบิกจ่ายใน
ภาพรวมตํ่ากว่าเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำ�หนด  เนื่องจากความล่าช้าของการดำ�เนินการ เช่น การจัดซื้อจัดหาในขั้นตอนการร่าง
ขอบเขตงาน การส่งมอบงานของผู้รับจ้าง รวมทั้งการขาดแคลนบุคลากรด้านการเงิน ฯลฯ
(๖) การสอบทานกรณีพิเศษ  พบว่าการคัดเลือกโครงการสอบทาน ค.ต.ป. ประจำ�กระทรวงส่วนใหญ่ได้คัดเลือก
โครงการตามหลักเกณฑ์ที่ ค.ต.ป. กำ�หนด  แต่ยังมีบางกระทรวงได้คัดเลือกโครงการขนาดเล็กที่ไม่มีผลกระทบต่อยุทธศาสตร์
กระทรวงและกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ในวงแคบมาสอบทาน  ส่วนรูปแบบการรายงานของบางกระทรวงยังขาดความ
สมบูรณ์ครบถ้วนในการกรอกข้อมูลลงในแบบรายงานและตารางรายละเอียดประกอบการสอบทานตามคู่มือฯ  นอกจากนี้
ข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. ประจำ�กระทรวง บางกระทรวงไม่ได้ระบุกรมเจ้าภาพที่ต้องรับไปดำ�เนินงานทำ�ให้ยากต่อการสอบทาน
ทั้งนี้ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ ได้เสนอรายงานฯ ต่อ ค.ต.ป. เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๓  ซึ่ง ค.ต.ป.
จะประมวลเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป
๒. การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของกลุ่มกระทรวงด้านสังคม ได้ดำ�เนินการ ดังนี้
(๑) กำ�หนดแนวทางในการตรวจสอบและประเมิ น ผลระดั บ กระทรวงที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวทาง
ของ ค.ต.ป. และลักษณะงานของกระทรวงด้านสังคม และหน่วยงานด้านสังคมที่ไม่สังกัดกระทรวง  ได้แก่   กระทรวงแรงงาน  
กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กระทรวงวัฒนธรรม  
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  สำ�นักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ราชบัณฑิตยสถาน  
และสำ�นักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
(๒) กำ�หนดมาตรการเพื่อส่งเสริมให้กระทรวง/หน่วยงานสามารถดำ�เนินการตรวจสอบและประเมินผลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(๓) ทำ�การสอบทานรายงานการตรวจสอบและประเมินผลฯ ใน ๒ กรณี   คือ  กรณีปกติ ทำ�การสอบทานใน
ประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลด้านการเงิน ด้านการตรวจสอบภายใน ด้านการปฏิบัติตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการ
ด้านการควบคุมภายใน และด้านการตรวจราชการ  กรณีพิเศษ ทำ�การสอบทานโครงการสำ�คัญตามนโยบายรัฐบาลที่ได้
มีการริเริ่มดำ�เนินการแล้ว หรือโครงการที่ดำ�เนินการต่อเนื่องหรือโครงการผูกพัน และเป็นโครงการที่ได้รับเงินงบประมาณหรือมี
ผลกระทบสูง
(๔) จัดทำ�รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลฯ ในภาพรวมของกลุ่มกระทรวงด้านสังคม และหน่วยงานไม่
สังกัดกระทรวง พร้อมข้อเสนอแนะเสนอต่อ ค.ต.ป.  ปีละ ๒ ครั้ง  เพื่อสรุปเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
จากการสอบทานในปีงบประมาณ ๒๕๕๓  พบว่า  การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มกระทรวงด้านสังคมและ
หน่วยงานไม่สังกัดกระทรวง ในภาพรวมไม่พบข้อบกพร่องอย่างมีนัยสำ�คัญที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าหน่วยงานไม่ปฏิบัติตามข้อกำ�หนด
ในแต่ละด้านของการสอบทาน  อย่างไรก็ตาม ในการดำ�เนินโครงการกระทรวงเจ้าของโครงการจะต้องเร่งรัด กำ�กับและติดตาม
การดำ�เนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการภายในกรอบระยะเวลาที่กำ�หนด  

การติดตามประเมินผลการพัฒนาภาคในระยะ ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐
สศช. ได้ติดตามประเมินผลกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคในระยะ ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ พร้อมทั้งเสนอ
แนวทางการปรับทิศทางการพัฒนาภาคในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ อันจะนำ�ไปสู่การสร้างภูมิคุ้มกันในระดับภาคได้
อย่างเหมาะสม สรุปสาระสำ�คัญได้ดังนี้
๑. การเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญในระยะ ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ พบว่า
๑.๑ กรุงเทพมหานครและภาคกลางยังคงมีบทบาทสำ�คัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ ขณะที่ปัญหาความไม่เท่าเทียม
กันของรายได้ระหว่างภาคยังคงอยู่ในระดับสูง ส่วนคนจนยังกระจุกตัวอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ  
๑.๒ ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง เกิดเครือข่ายการพึ่งตนเองในหลายพื้นที่ แต่การย้าย
ถิ่นของแรงงานจากชนบทสู่เมืองและภาระพึ่งพิงของผู้สูงอายุมีสูง  
รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๓
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๑.๓ ประเทศไทยมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเมืองเร็วขึ้นเช่นเดียวกับกระแสโลก โดยจะเพิ่มขึ้นใน
ทุกภาค แต่การกระจายกิจกรรมเศรษฐกิจจากเมืองใหญ่สู่กลุ่มเมืองขนาดกลางยังขาดความสมดุล ขณะที่มีโอกาสการพัฒนา
จากการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่เศรษฐกิจที่สำ�คัญ
๑.๔ กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการกระจายอำ�นาจส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นในการ
กำ�หนดทิศทางการพัฒนา แต่การแบ่งและถ่ายโอนภารกิจให้ อ.ป.ท. มีความล่าช้า
๒. ประเด็นการพัฒนาภาคในระยะแผนฯพัฒนา ฉบับที่ ๑๑
๒.๑ การเสริมสร้างความเข็มแข็งทางเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอย่างยั่งยืน  มีประเด็น
การพัฒนาที่สำ�คัญในแต่ละภาค ดังนี้
		
(๑) ภาคเหนือ  สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการภายใต้แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
โดยใช้ฐานความรู้ด้านเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม และการออกแบบร่วมสมัย สร้างความมั่นคงและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ทางการเกษตร โดยเฉพาะการพัฒนาแหล่งนํ้าอย่างเป็นระบบเครือข่าย การสนับสนุนการรวมกลุ่มการผลิตและการตลาด รวมทั้ง
พัฒนาการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวภายในภาค ประเทศ และกับกลุ่มประเทศลุ่มนํ้าโขง ตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
สิง่ อำ�นวยความสะดวกทางการค้าและบริการ และพัฒนาบุคลากรให้มศี กั ยภาพพร้อมรับการเปลีย่ นแปลงการพัฒนาในระยะต่อไป
		
(๒) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เพิ่มความมั่นคงของอาชีพเกษตรและเกษตรกรรายย่อย โดยนำ�ปรัชญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งและความสำ � เร็ จ ของปราชญ์ ช าวบ้ า นเป็ น แนวทางการพั ฒ นาด้ า นการเกษตรและเพิ่ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร การพัฒนาระบบชลประทาน และคุณภาพเกษตรกร สนับสนุนการผลิตทางอุตสาหกรรม
ที่เชื่อมโยงกับฐานการผลิตของท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้จุดแข็งด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ รวมทั้งเร่งต่อยอด
การใช้ประโยชน์กรอบความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
		
(๓) ภาคกลาง  ยกระดับกระบวนการผลิตภาคเกษตรไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย
พัฒนากำ�ลังคนและปรับปรุงกระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับค่านิยมในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคน
ทำ�งาน ชุมชน และผู้บริโภค สนับสนุนการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่มและทรัพย์สิน
ทางปัญญาให้กับผลผลิตชุมชน พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบริการและธุรกิจที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยว พัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์
ที่มีคุณภาพเพื่อสนับสนุนภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมหลักของประเทศ พัฒนาสินค้าและบริการสำ�หรับตลาดผู้สูงอายุ รวมทั้งให้มี
การศึกษาทางเลือกเกษตรกรในการปรับระบบการผลิตไปสู่พืชพลังงาน
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(๔) ภาคใต้   เพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจหลัก สร้างความมั่นคงด้านอาชีพแก่
เกษตรกรรายย่อยตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาศักยภาพเกษตรกรด้านการผลิตและการตลาดสมัยใหม่ ยกระดับ
การแปรรูปขั้นต้นของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรที่เชื่อมโยงฐานวัตถุดิบในภาค พัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำ�ของโลก  เตรียมความพร้อมการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจให้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมใหม่ที่มีคุณภาพไม่ก่อให้
เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนเร่งดำ�เนินการตามข้อตกลงภายใต้กรอบความร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน JDS  และ IMT-GT
๒.๒ การพั ฒ นาคน ชุ ม ชนและสั ง คมให้ มี คุ ณ ภาพพร้ อ มรั บ การเปลี่ ย นแปลง มี ป ระเด็ น การพั ฒ นาที่ สำ � คั ญ
ในแต่ละภาค ดังนี้
		
(๑) ภาคเหนือ  สร้างความรูค้ วามเข้าใจให้แก่ประชาชน ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่ เตรียมความ
พร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ผสมผสานการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับพื้นฐานวัฒนธรรมท้องถิ่น จัดการศึกษา
ที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ ควบคู่กับการจัดระบบแรงงานต่างด้าวอย่างจริงจัง รวมทั้งป้องกันปัญหาทางสังคมและความมั่นคง
		
(๒) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พัฒนาคุณภาพคน รื้อฟื้นประเพณีวัฒนธรรมที่มีคุณค่าให้เป็นทุนทางสังคมที่
ยึดเหนี่ยวความสัมพันธ์ของสังคมชุมชนที่เริ่มอ่อนแอ รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยผ่านระบบการเงินชุมชนและระบบ
สวัสดิการชุมชน  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทร่วมสนับสนุนมากขึ้น
		
(๓) ภาคกลาง  สง่ เสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการจัดหาสวัสดิการและบริการผูส้ งู อายุ พัฒนา
ระบบเฝ้าระวังและการแก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน และปัญหายาเสพติด พัฒนาศักยภาพแรงงานให้ก้าวทัน
เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถของประชาชนและชุมชนในการดูแลสุขภาพและ
ความเป็นอยู่ของตนเอง
		
(๔) ภาคใต้   พัฒนาศักยภาพกำ�ลังแรงงานให้ตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมหลัก
ของภาค เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ฟื้นฟูและส่งเสริมการสืบสาน
วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นเพื่อเป็นพลังยึดเหนี่ยวของครอบครัวและชุมชน จัดระบบองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ของชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมการทำ�งานร่วมกันเพื่อพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งชุมชนผ่านกระบวนการ
ประชาคม แผนชุมชน ระบบการเงินและสวัสดิการชุมชน ตลอดจนเร่งแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตาม
แนวทางสันติวิธี
๒.๓ การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีประเด็นการพัฒนาที่สำ�คัญ
ในแต่ละภาค ดังนี้
		
(๑) ภาคเหนือ  อนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้ ต้นนํ้าและดินให้สมบูรณ์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ
สนับสนุนบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายชุมชนในการร่วมกันจัดการและแก้ไขปัญหา สนับสนุนการจัดการพื้นที่
เมืองและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพมุ่งสู่การเป็น ECO-City / ECO-Town พร้อมทั้งพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพโดยเน้น
การจัดการองค์ความรู้ผสมผสานต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การวิจัยและพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและพืชผล
เกษตรพื้นบ้าน
		
(๒) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ฟื้นฟูและเพิ่มฟื้นที่ป่า  แก้ไขปัญหาซํ้าซากโดยเฉพาะภัยแล้งและนํ้าท่วม โดย
ค้นหาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของชุมชน พัฒนาระบบ
ชลประทาน และพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดเล็กที่เหมาะสมกับภูมิสังคม
		
(๓) ภาคกลาง  ฟืน้ ฟูคณ
ุ ภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม โดยให้ความสำ�คัญกับการแก้ไขปัญหาคุณภาพนํา 
้
การป้องกันและกำ�จัดของเสียจากแหล่งผลิตและชุมชน  ส่งเสริมภาคการผลิตอุตสาหกรรมและบริการในการใช้เทคโนโลยี
ที่สะอาดไม่ทำ�ลายสิ่งแวดล้อม  สนับสนุนการทำ�เกษตรอินทรีย์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดินเสื่อมโทรม นํ้าเน่าเสีย และสุขภาพ
ของเกษตรกร พัฒนาระบบเตือนภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ เร่งแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝัง่ ทะเลอย่างเป็นระบบ
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(๔) ภาคใต้   คุ้มครองป่าดงดิบบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย พื้นที่ชุ่มนํ้าและพื้นที่ชายฝั่งทะเล โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และชุมชน จัดระเบียบการใช้พนื้ ทีช่ ายฝัง่ ทะเลให้สอดคล้องกับความสามารถในการรองรับ
ของพื้นที่ แก้ไขปัญหาคุณภาพนํ้าของแหล่งนํ้าธรรมชาติที่เสื่อมโทรม และการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอย่างบูรณาการทุกภาคส่วน
สนับสนุนการวางแผนป้องกันและจัดให้มีระบบเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติในพื้นที่ชุมชนที่มีความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะ ภัยสึนามิ
วาตภัย อุทกภัยและดินถล่ม
๒.๔ การสนับสนุนการกระจายอำ�นาจการบริหารจัดการประเทศสู่ภูมิภาค ท้องถิ่น และชุมชนอย่างต่อเนื่อง ควบคู่
ไปกับกระจายอำ�นาจการตัดสินใจให้ท้องถิ่นมีบทบาทรับผิดชอบในการบริหารจัดบริการสาธารณะเพิ่มขึ้น และสามารถแก้ไข
ปัญหาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่  โดย
		
(๑) เพิ่มบทบาทและประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ให้
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยใช้แผนชุมชน แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและบริหารงบประมาณอย่างบูรณาการ  ยกระดับประสิทธิภาพ
การจัดทำ�แผน  ข้อเสนอแผนงาน/โครงการ  การบริหารจัดการโครงการที่โปร่งใส และกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
		
(๒) พัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีขีดความสามารถในการจัดบริการสาธารณะเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที  ่ โดยการสนับสนุนด้านงบประมาณและขีดความสามารถทางการเงิน ให้ความ
ช่วยเหลือด้านเทคนิควิชาการเพื่อพัฒนากำ�ลังคน  และสนับสนุนการจัดตั้งองค์กรท้องถิ่นรูปแบบพิเศษรับผิดชอบในการบริหาร
จั ด บริ การสาธารณะ พร้อมทั้งสร้างกระบวนการมีส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความโปร่ งใส
ในกระบวนการบริหารจัดการ
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๓.๔ การสร้างองค์ความรู้ พัฒนาระบบข้อมูล เครื่องชี้วัด  
      และการสื่อสารเพื่อการพัฒนา
การรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้แก่การจัดทำ�
ประมาณการเศรษฐกิจและวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจรายไตรมาส
รายงานภาวะสังคมรายไตรมาส และการศึกษาและจัดทำ�ข้อมูลพยากรณ์
เศรษฐกิจไทยระยะยาว
การสร้างองค์ความรู้ได้แก่ นโยบายการคลังสู่การเติบโตอย่างสมดุลและ
ยั่ ง ยื น การพั ฒ นาการประมวลผลข้ อ มู ล สต็ อ กทุ น และค่ า เสื่ อ มราคาของ
ประเทศไทย การเปิดเสรีการค้าภายใต้มาตรการชดเชยรายได้ของภาค
รัฐ การบริหารจัดการด้านการคลังในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๑๑ การจั ด ทำ � บั ญ ชี ป ระชาชาติ ที่ คิ ด รวมต้ น ทุ น ด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถานภาพและปัจจัยสู่ความสำ�เร็จ
ของการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันแบบก้าวกระโดดของกลุ่ม
ประเทศ BRICs และ ประเทศอินโดนีเซีย
การพัฒนาระบบข้อมูล ตัวชี้วัด ได้แก่การปรับปรุงและพัฒนาดัชนีชี้วัด
ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยในระดับเมืองและชนบท การจัดทำ�
ฐานข้อมูลระดับหมู่บ้าน การดำ�เนินงานห้องสมุดสุริยานุวัตร การดำ�เนินงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ สศช.และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของ สศช.
การเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ไ ด้ แ ก่ การประชาสั ม พั น ธ์ เ พื่ อ การพั ฒ นา
ประเทศการประชุมประจำ�ปี ๒๕๕๓ ของ สศช.
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๓.๔ การสร้างองค์ความรู้ พัฒนาระบบข้อมูล เครือ่ งชีว้ ดั และการสือ่ สารเพือ่ การพัฒนา
การจัดทำ�ประมาณการเศรษฐกิจและวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจรายไตรมาส
สศช. มีภารกิจในการจัดทำ�รายงานภาวะเศรษฐกิจ และประมาณการเศรษฐกิจรายไตรมาส และรายปี ซึ่งครอบคลุมสภาวะ
เศรษฐกิจด้านต่างๆ  ประกอบด้วย  ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศทั้งด้านอุปสงค์ ด้านการผลิต สถานการณ์ด้านการเงินและการ
คลัง สถานการณ์ด้านราคา  และภาวะเศรษฐกิจโลก  รวมทั้งเสนอแนะประเด็นนโยบายการบริหารเศรษฐกิจมหภาค  ในปี ๒๕๕๓
ได้มีการรายงานวิเคราะห์สถานการณ์เป็นรายไตรมาส และประมาณการแนวโน้มเศรษฐกิจปี ๒๕๕๔  และเสนอแนะประเด็น
นโยบายการบริหารเศรษฐกิจมหภาค ดังนี้

๑. เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกปี ๒๕๕๓  ขยายตัวร้อยละ ๑๒.๐  เพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๕.๙ ในไตรมาสสุดท้ายของ
ปี ๒๕๕๒ เป็นการฟืน้ ตัวทีเ่ ร็วกว่าทีค่ าด  โดยการใช้จา่ ยครัวเรือน การลงทุนภาคเอกชน และการส่งออกปรับตัวดีขน้ึ ตามเศรษฐกิจ
โลกที่ฟื้นตัวอย่างชัดเจน  ประกอบกับรายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นจากการที่ราคาพืชผลหลักสูงขึ้น ทั้งนี้การขยายตัวของภาค
อุตสาหกรรม และอัตราการใช้กำ�ลังการผลิตสูงขึ้น ในขณะที่อัตราการว่างงานลดลง
๒. เศรษฐกิจไทยไตรมาสสองปี ๒๕๕๓  ขยายตัวร้อยละ ๙.๑  เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า   ดังนั้นในครึ่ง
แรกของปีเศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ ๑๐.๖  โดยมีแรงสนับสนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและความมั่นใจของนักลงทุน
ส่งผลให้การผลิต การส่งออก การลงทุนและการบริโภคของภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้น  ประกอบกับรายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นจากการที่
ราคาพืชผลสูงขึ้น  อย่างไรก็ตามปัญหาความไม่สงบทางการเมืองได้ส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวทำ�ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ
ที่เดินทางเข้ามาเมืองไทยลดลงร้อยละ ๓.๖
๓. เศรษฐกิจไทยในไตรมาสสามปี ๒๕๕๓  ขยายตัวร้อยละ ๖.๗  รวม ๙ เดือนแรกของปี เศรษฐกิจไทยขยายตัวสูงถึง
ร้อยละ ๙.๓  โดยมีแรงสนับสนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและความมั่นใจของนักลงทุนส่งผลให้การส่งออก การลงทุน และ
การบริโภคภาคเอกชนยังคงขยายตัว  รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของรายได้เกษตรกร และอัตราการว่างงานที่อยู่ในระดับตํ่า
๔. เศรษฐกิจไทยในไตรมาสสีป่ ี ๒๕๕๓  คาดว่ามีแนวโน้มทีจ่ ะขยายตัวในอัตราทีช่ ะลอลงเมือ่ เทียบกับสามไตรมาสทีผ่ ่านมา  
เนื่องจากประเทศได้ประสบกับปัญหาอุทกภัยซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม  อย่างไรก็ตาม ปัจจัยสนับสนุนที่จะเป็น
แรงส่งต่อการขยายตัวในไตรมาสสุดท้ายของปี   ได้แก่ เศรษฐกิจโลกที่ยังขยายตัวได้ดี แม้ว่าจะชะลอตัวลงจากครึ่งแรกของปี
การลงทุนที่ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และการปรับตัวดีขึ้นของภาคการท่องเที่ยว เป็นต้น
๕. เศรษฐกิจทั้งปี ๒๕๕๓  คาดว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ ๗.๙ เทียบกับ ร้อยละ ๒.๓ ในปี ๒๕๕๒  อัตรา
เงินเฟ้อเท่ากับร้อยละ ๓.๒ เทียบกับร้อยละ -๐.๙ ในปี ๒๕๕๒  มูลค่าการส่งออกในรูปเงินดอลล่าร์ สรอ. คาดว่าจะขยายตัว
ร้อยละ ๒๕.๑  และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลประมาณร้อยละ ๔.๓ ของ GDP  จากทีเ่ กินดุลประมาณร้อยละ ๘.๓ ของ GDP ในปี ๒๕๕๒
๖. การประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี ๒๕๕๔  คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ ๓.๕-๔.๕ ชะลอลงจากที่ขยายตัวร้อยละ
๗.๙ ในปี ๒๕๕๓  จากการที่เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัว และแนวโน้มการแข็งค่าของเงินบาท  โดยที่การส่งออกจะขยายตัว
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ร้อยละ ๑๑.๗  การบริโภคและการลงทุนเอกชนขยายตัวร้อยละ ๔.๓ และ ๙.๘ ตามลำ�ดับ  ส่วนเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ในช่วงร้อยละ
๒.๕-๓.๕  อัตราการว่างงานร้อยละ ๑.๒-๑.๓  ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ ๓.๓ ของ GDP
๗. ประเด็นการบริหารนโยบายเศรษฐกิจปี ๒๕๕๔  แม้ว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้จะมีอัตราการขยายตัวในระดับสูง แต่ใน
ปี ๒๕๕๔ แรงขับเคลื่อนจากอุปสงค์ในตลาดโลกมีแนวโน้มชะลอตัวลง เมื่อรวมกับฐานที่เริ่มสูงขึ้นในปี ๒๕๕๓  ทำ�ให้อัตราการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มชะลอลง และส่งผลกระทบต่อการบริหารเสถียรภาพทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะความผันผวน
ของการเคลื่อนย้ายเงินทุน อัตราแลกเปลี่ยนและราคานํ้ามัน  รวมถึงความรุนแรงของภัยพิบัติทางธรรมชาติ   นอกจากนั้นการ
ขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวและการลงทุนยังขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของความสงบเรียบร้อยของสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ  
ดังนั้นการบริหารนโยบายเศรษฐกิจในปี ๒๕๕๔ ควรให้ความสำ�คัญกับการดำ�เนินการใน ๕ เรื่อง ดังนี้
๗.๑ การเร่ ง ฟื้ น ฟู ผ ลกระทบจากอุ ท กภั ย ในปลายปี ๒๕๕๓   ทั้ ง ด้ า นการชดเชยรายได้ เ กษตรกร และระบบ
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน  นอกจากนี้เร่งวางแผนในระยะยาวในการบริหารจัดการนํ้าเพื่อการเกษตรและบริโภค ทั้งในกรณีภัยแล้ง
และอุทกภัย
๗.๒ การบริหารจัดการด้านราคาสินค้าที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  เนื่องจากราคาสินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นจาก
ความเสียหายของผลผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และต้นทุนการผลิตที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น  โดยเฉพาะ
การเพิ่มขึ้นของแรงงานขั้นตํ่า และการปรับเพิ่มขึ้นตามอุปสงค์ของสินค้าที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
๗.๓ การส่งเสริมและจูงใจให้ภาคธุรกิจส่งออกใช้เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอย่างสมํ่า
เสมอ  โดยมีผลิตภัณฑ์ป้องกันความเสี่ยงที่หลากหลาย ง่ายต่อการใช้ และมีต้นทุนตํ่า  นอกจากนั้นสำ�หรับ SME ที่มีข้อจำ�กัดทาง
ด้านการเข้าถึงและความสามารถในการใช้เครื่องป้องกันความเสี่ยง  ภาครัฐควรให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น และควรสร้างความรู้
ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือดังกล่าวในระยะยาว
๗.๔ การเร่งแก้ปัญหาและบริหารจัดการแรงงานทั้งในส่วนที่ได้รับผลกระทบจากภัยนํ้าท่วม และแรงงานที่ขาดแคลน
ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ  เพื่อรองรับการขยายตัวของการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ และแนวโน้มการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น เช่น การจัดฝึกอบรมสำ�หรับแรงงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
๗.๕ การเร่งรัดฟื้นฟูความสามัคคีปรองดองของคนไทย โดยการเร่งรัดการดำ�เนินการตามแผนการปรองดองอย่าง
เป็นรูปธรรม รวมทั้งการรักษาภาพลักษณ์ของประไทยในสายตานักท่องเที่ยวและนักลงทุนชาวต่างชาติ
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ประมาณการเศรษฐกิจปี ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔
ข้อมูลจริง
ปี ๒๕๕๑
GDP (ณ ราคาประจำ�ปี: พันล้านบาท)
๙,๐๘๐.๕
รายได้ต่อหัว (บาทต่อคนต่อปี)
๑๓๕,๕๒๘.๘
GDP (ณ ราคาประจำ�ปี: พันล้านดอลลาร์ สรอ.)
๒๗๒.๒
รายได้ต่อหัว (ดอลลาร์ สรอ. ต่อหัวต่อปี)
๔,๐๖๒.๒
อัตราการขยายตัวของ GDP (ณ ราคาคงที่, %)
๒.๕
การลงทุนรวม (ณ ราคาคงที่, %)
๑.๒
ภาคเอกชน (ณ ราคาคงที่, %)
๓.๒
ภาครัฐ (ณ ราคาคงที่, %)
-๔.๗
การบริโภครวม (ณ ราคาคงที่, %)
๒.๙
ภาคเอกชน (ณ ราคาคงที่, %)
๒.๙
ภาครัฐบาล (ณ ราคาคงที่, %)
๓.๒
ปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการ  (ปริมาณ, %)
๕.๑
มูลค่าการส่งออกสินค้า (พันล้านดอลลาร์ สรอ.)
๑๗๕.๒
อัตราการขยายตัว (%)
๑๕.๘
อัตราการขยายตัว (ปริมาณ, %)
๖.๐
ปริมาณการนำ�เข้าสินค้าและบริการ (ปริมาณ, %)
๘.๙
มูลค่าการนำ�เข้าสินค้า (พันล้านดอลลาร์ สรอ.)
๑๗๕.๖
อัตราการขยายตัว (%)
๒๖.๕
อัตราการขยายตัว (ปริมาณ, %)
๘.๙
ดุลการค้า (พันล้านดอลลาร์ สรอ.)
-๐.๔
ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้านดอลลาร์ สรอ.) ๑/
๒.๒
ดุลบัญชีเดินสะพัดต่อ GDP (%)
๐.๘
เงินเฟ้อ (%)
ดัชนีราคาผู้บริโภค
๕.๔
GDP Deflator
๓.๙

ปี ๒๕๕๒
๙,๐๔๑.๖
๑๓๕,๑๔๔
๒๖๓.๓
๓,๙๓๖.๐
-๒.๓
-๙.๒
-๑๓.๑
๒.๗
๐.๑
-๑.๑
๗.๕
-๑๒.๕
๑๕๐.๗
-๑๓.๙
-๑๓.๖
-๒๑.๕
๑๓๑.๓
-๒๕.๒
-๒๓.๑
๑๙.๔
๒๑.๙
๘.๓
-๐.๙
๑.๙

ประมาณการ
ปี ๒๕๕๓
๒๓ ส.ค. ๕๓ ๒๒ พ.ย. ๕๓
๑๐,๐๐๐.๙
๑๐,๐๗๒.๓
๑๔๘,๑๖๒
๑๔๙,๖๓๔
๓๐๗.๗
๓๑๖.๗
๔,๕๕๘.๘
๔,๗๐๕.๕
๗.๐-๗.๕
๗.๙
๙.๒
๙.๗
๑๒.๑
๑๓.๙
๑.๗
-๑.๓
๔.๐
๕.๐
๔.๑
๔.๙
๓.๙
๕.๕
๑๕.๑
๑๔.๓
๑๘๙.๗
๑๘๘.๘
๒๕.๗
๒๕.๑
๑๗.๒
๑๖.๔
๒๐.๖
๒๐.๙
๑๗๔.๘
๑๗๕.๕
๓๒.๙
๓๓.๕
๒๔.๙
๒๕.๕
๑๔.๙
๑๓.๓
๑๕.๑
๑๓.๖
๔.๙
๔.๓
๓.๐-๓.๕
๓.๐-๓.๕

๓.๒
๓.๕

ปี ๒๕๕๔
๒๒ พ.ย. ๕๓
๑๐,๗๗๗.๓
๑๕๙,๔๓๕
๓๖๕.๓
๕,๔๐๔.๖
๓.๕ - ๔.๕
๘.๐
๙.๘
๒.๕
๔.๑
๔.๓
๒.๗
๖.๐
๒๑๑.๐
๑๑.๗
๖.๒
๘.๐
๑๙๙.๐
๑๓.๔
๗.๙
๑๒.๐
๑๒.๐
๓.๓
๒.๕ - ๓.๕
๒.๕ - ๓.๕

ที่มา สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
หมายเหตุ ๑/ Reinvested earnings has been recorded as part of FDI in Financial account, and its contra entry recorded as income on equity
in current account

การศึกษาและจัดทำ�ข้อมูลพยากรณ์เศรษฐกิจไทยระยะยาว
สศช. เป็นหน่วยงานกลางกำ�กับดูแลโครงการศึกษาฯ และจัดทำ�ข้อมูลพยากรณ์เศรษฐกิจไทยระยะยาว โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อจัดทำ�ประมาณการเศรษฐกิจมหภาครายสาขาการผลิตในระดับประเทศ และระดับภาคในระยะยาวและเพื่อสร้างฐานข้อมูล
และแบบจำ�ลองเศรษฐกิจมหภาคที่มีความเหมาะสมต่อการประมาณการแนวโน้มเศรษฐกิจรายสาขาในระยะยาว โดยแบ่ง
การศึกษาออกเป็น ๔ ส่วนหลักได้แก่ (๑) การสร้างตารางบัญชี
ทางสังคมสำ�หรับปี ๒๕๕๐  (๒) การสร้างแบบจำ�ลองดุลยภาพ
ทั่วไปเชิงพลวัต (๓) การประมาณการสภาวะทางเศรษฐกิจและ
ข้อสมมติที่จำ�เป็น  และ (๔) การประมาณการผลผลิตมวลรวม
รายสาขาระดับประเทศ ระดับภาค และระดับจังหวัด
ผลการศึ ก ษาจะทำ � ให้ ไ ด้ ผ ลการประมาณการผลผลิ ต
มวลรวมภายในประเทศโดยรวมและแยกสาขาการผลิ ต
๑๖ สาขา ปี ๒๕๕๓-๒๕๖๗ และประมาณการผลผลิตมวลรวม
ภายในประเทศระดั บ จั ง หวั ด และภาคในระยะเวลาเดี ย วกั น
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นอกจากนี้การพัฒนาตารางบัญชีทางสังคมและแบบจำ�ลองดุลยภาพทั่วไปจะทำ�ให้ทราบแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว
ของตัวแปรภายนอกแบบจำ�ลองที่มีความสำ�คัญต่อการกำ�หนดอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทย เช่น อัตราการเติบโต
ของเศรษฐกิจโลก อัตราการเพิ่มของกำ�ลังแรงงานในประเทศ อัตราการเติบโตของประชากร เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สามารถมีการปรับปรุงเพื่อทำ�การพยากรณ์ในระยะต่อไปได้

การบริหารจัดการด้านการคลัง ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑
สศช. ได้จัดสัมมนาเชิงวิชาการประจำ�ปี ๒๕๕๓ ในหัวข้อเรื่อง “การบริหารจัดการด้านการคลัง ในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑”  โดย ดร.ณรงค์ชัย  อัครเศรณี ประธานบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด
(มหาชน) ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “งบประมาณสมดุลกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑”  และการนำ�เสนอ
ผลงานทางวิชาการโดยเจ้าหน้าที่ของ สศช. จำ�นวน ๓ เรื่อง  ได้แก่  (๑) ระบบสวัสดิการสังคมกับบัญชีประชาชาติ  (๒) นโยบาย
การคลังสู่การเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน  และ (๓) การเปิดเสรีทางการค้าภายใต้มาตรการชดเชยรายได้ทางการคลัง โดยมี
ผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงสาธารณสุข ธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน) เป็นผู้วิจารณ์ผลงาน
ดังกล่าว วัตถุประสงค์ของการจัดงานสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วม
สั ม มนาในประเด็ น ด้ า นการคลั ง    ภาระหนี้ ใ นอนาคต และข้ อ เสนอแนะต่ อ การบริ ห ารจั ด การหนี้ ส าธารณะและการคลั ง
ของประเทศ เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ�ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มคี วามเข็มแข็ง สมดุลและยัง่ ยืนต่อไป สาระสรุปได้ดงั นี้
ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “งบประมาณสมดุลกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑” กล่าวถึงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๑  ที่ให้ความสำ�คัญต่อความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปรับโครงสร้างการผลิต
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  โดยมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทั่วถึง และมีคุณภาพ  อย่างไรก็ดี แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ไม่ได้กล่าว
ถึงการจัดทำ�งบประมาณสมดุลภายในปี ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำ�คัญ ทั้งนี้การบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายอย่าง
มีประสิทธิภาพ สามารถดำ�เนินการได้ ดังนี้
๑. เพิ่มรายได้ภาษีโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากภาษีเงินได้ การถือครองและโอนย้ายทรัพย์สิน กำ�ไรจาก Capital Gain ภาษี
สรรพสามิต และภาษีมูลค่าเพิ่ม
๒. เพิ่มรายได้จากรัฐวิสาหกิจ โดยการแปรรูปรัฐวิสาหกิจและการเพิ่มผลิตภาพในการผลิต
๓. เพิ่มรายได้จากการบริหารสินทรัพย์
๔. บริหารรายจ่ายโดยให้ความสำ�คัญต่อการเพิ่มผลิตภาพการผลิต
๕. สนับสนุนให้ภาคเอกชนลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
๖. นำ�หนี้กองทุนฟื้นฟูฯ (๑.๑๔ ล้านล้านบาท ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๓) กลับสู่ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งจะช่วย
ประหยัดดอกเบี้ยจ่าย (ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓) ประมาณ ๖๒,๔๐๐ ล้านบาทต่อปี
รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๓

สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

99

๗. การกำ�หนดกรอบบริหารหนีส้ าธารณะโดยให้หนีใ้ นรูปของเงินบาทไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของรายจ่าย  การกูเ้ งินไม่เกินร้อยละ
๘๐ ของรายจ่ายคืนเงินต้น  การกูเ้ งินต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของรายจ่าย  การคํา้ ประกันเงินกูไ้ ม่เกินร้อยละ ๒๐ ของรายจ่าย  
และหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศจะต้องไม่เกินร้อยละ ๕๐
ระบบสวัสดิการสังคมกับบัญชีประชาชาติ สศช. ได้ศึกษาระบบสวัสดิการสังคมกับบัญชีประชาชาติ   โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษากรอบแนวคิดและคุ้มรวมของระบบสวัสดิการสังคมของไทย  ในการเชื่อมโยงสู่ระบบบัญชีประชาชาติ หรืออีกนัยหนึ่ง
เป็นแสดงการไหลเวียนของสวัสดิการจากผู้ให้บริการ ในที่นี้คือรัฐบาล ไปยังกองทุนต่างๆ และผลประโยชน์ที่ออกจากกองทุนไป
ยังประชาชนผู้รับบริการ  รวมทั้งส่วนที่ประชาชนได้รับโดยตรง  โดยแสดงด้วยความสัมพันธ์ของบัญชีที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตามระบบ
บัญชีประชาชาติ  การวิเคราะห์เปรียบเทียบกับงบประมาณ  เพื่อแสดงให้เห็นภาระของงบประมาณในเบื้องต้นต่อระบบสวัสดิการ
ทั้งหลาย  การเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  และการจัดหมวดหมู่ประเภทสวัสดิการ  รวมทั้งข้อมูลภาระทางการ
คลังและธุรกรรมรายจ่ายรัฐบาลที่เกี่ยวกับสวัสดิการสังคม ในบัญชีสถาบันรัฐบาล ตามมาตรฐานสากลในระบบบัญชีประชาชาติ
ทั้งในระบบ ๑๙๕๓ SNA, ๑๙๖๘ SNA และ ๑๙๙๓ SNA
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าระบบสวัสดิการสังคมของไทยทีด่ �ำ เนินการโดยภาครัฐ อยูภ่ ายใต้กรอบการดำ�เนินงาน ๒ แนวทาง
คือ สวัสดิการสังคมที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลตนเองผ่านการออมในกองทุนต่างๆ และได้รับผลตอบแทนจากการดูแล
คุณภาพชีวิตจากกองทุน  และสวัสดิการสังคมพื้นฐานที่รัฐจัดหาให้ประชาชนแบบให้เปล่า  ที่มาจากรัฐธรรมนูญกำ�หนดไว้ และ
จากนโยบายรัฐบาล  สามารถแบ่งเป็น ๔ ประเภท คือ  (๑) ระบบบริการสังคมและสวัสดิการ (๒) ระบบประกันสังคม (๓) ระบบ
การช่วยเหลือสังคม และ (๔) ระบบการส่งเสริมสนับสนุน ผลการศึกษาพบว่าภาระของรัฐบาลในระบบสวัสดิการต่างๆ มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นทุกปี   โดยในปี ๒๕๕๓ รัฐบาลมีภาระต้องจ่ายงบประมาณให้กับระบบสวัสดิการทั้งสิ้น ๗๐๑ พันล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๔๑.๒ ของงบประมาณโดยรวม หรือเท่ากับ ร้อยละ ๗.๐ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
การบันทึกข้อมูลธุรกรรมด้านสวัสดิการสังคมตามระบบบัญชีประชาชาติ ปี ค.ศ. ๑๙๙๓ (๑๙๙๓ SNA)  พบว่า  สามารถ
แสดงรายรับ รายจ่ายของสวัสดิการสังคมผ่านการบันทึกธุรกรรมในบัญชีต่างๆ ๖ บัญชี   สะท้อนภาพการไหลเวียนทางเศรษฐกิจ
ได้ดีกว่าการบันทึกธุรกรรมในระบบเดิม  เนื่องจากมีการแจกแจงรายละเอียดมากขึ้นและมีลำ�ดับขั้นตอนการนำ�เสนอข้อมูลที่
เป็นระบบ และมีความเชื่อมโยงระหว่างสถาบันเศรษฐกิจต่างๆ  ส่งผลให้สามารถทำ�ความเข้าใจและเปรียบเทียบกับต่างประเทศ
ได้ดียิ่งขึ้น  รวมทั้งนำ�ไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ทั้งในด้านเศรษฐกิจและด้านสังคมของสถาบันรัฐบาลและสถาบันอื่นๆ
ในระดับมหภาคได้อย่างครบถ้วน ซึ่งจะนำ�ไปสู่การจัดทำ�แผนและการกำ�หนดนโยบายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
นโยบายการคลังสู่การเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน สศช. ได้ศึกษาเรื่องนโยบายการคลังสู่การเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน  
เพื่อประเมินภาพรวมทางการคลังของประเทศ วิเคราะห์โครงสร้างรายได้ งบประมาณรายจ่าย ภาระทางการคลังของภาครัฐทั้งที่
อยู่ในระบบงบประมาณและนอกงบประมาณ ตลอดจนวิเคราะห์ทิศทางการดำ�เนินนโยบายการคลังในระยะปานกลางเพื่อรักษา
เสถียรภาพทางการคลัง  และประมาณการความสามารถทางการคลังในการลดการขาดดุลงบประมาณ  รวมทั้งนำ�เสนอข้อเสนอ
แนะเชิงนโยบายการบริหารจัดการทางการคลังในระยะปานกลาง  เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ทั้งทางด้าน
การขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน บนพื้นฐานของความยั่งยืนทางการคลัง
ผลการศึกษา แสดงให้เห็นถึงนัยเชิงนโยบายว่าประเทศไทยสามารถที่จะดำ�เนินนโยบายลดการขาดดุลงบประมาณ และ
สามารถทำ�ให้งบประมาณเข้าสู่สมดุลได้ในช่วงปี ๒๕๖๑-๒๕๗๑  ซึ่งการที่จะทำ�ให้งบประมาณเข้าสู่สมดุลได้เร็วเพียงใด ขึ้นอยู่กับ
ความสามารถในการจัดเก็บรายได้ ภาวะเศรษฐกิจทั้งในและนอกประเทศที่จะส่งผลต่อการจัดเก็บรายได้ และการกำ�หนดกรอบ
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การขาดดุลงบประมาณ  และหากเข้าสู่สมดุลได้เร็วจะช่วยลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้ลงได้มาก ทำ�ให้มีวงเงินงบประมาณเหลือที่จะใช้
จ่ายเพื่อการพัฒนาในอนาคตมากขึ้น และช่วยลดระดับหนี้สาธารณะ  ซึ่งจะช่วยลดข้อจำ�กัดในการใช้นโยบายการคลังเพื่อรักษา
สมดุลและต่อต้านภาวะความผันผวนของเศรษฐกิจ  จากการศึกษาสามารถสรุปข้อเสนอแนะได้ ๓ ด้าน ดังนี้
๑. ด้านนโยบาย ควรมีการวางแผนกรอบงบประมาณระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาวที่ครอบคลุมความเสี่ยง
ทางการคลังในทุกมิติ เช่น การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น และควรปรับปรุงปัจจัยเชิง
โครงสร้าง เช่น ปฏิรูประบบราชการ ปฏิรูประบบสวัสดิการสังคมหรือระบบประกันสุขภาพ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้ฐานะทางการ
คลังได้ในระยะยาว
๒. ด้านรายได้ โดยปฏิรูประบบภาษี ได้แก่ ปรับโครงสร้างภาษี ขยายฐานภาษี เพื่อสนับสนุนการขยายฐานรายได้ ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ รวมทั้งแก้กฎหมายต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิรูประบบภาษี และทบทวนมาตรการลดหย่อนทาง
ภาษี ตลอดจนเพิ่มการจัดเก็บรายได้ที่มิใช่ภาษี เช่น การนำ�ส่งกำ�ไรของรัฐวิสาหกิจ และการปรับปรุงอัตราค่าภาคหลวง เป็นต้น
๓. ด้านรายจ่าย เพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปี จัดลำ�ดับความสำ�คัญของรายจ่าย ลดความ
ซํ้าซ้อนในการจัดสรรงบประมาณ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายและบริหารงบประมาณ กำ�หนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่จะใช้วัด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวมทั้งให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี เป็นต้น
การเปิดเสรีทางการค้าภายใต้มาตรการชดเชยรายได้ของภาครัฐ การศึกษาเรื่องการเปิดเสรีทางการค้าภายใต้มาตรการ
ชดเชยรายได้ของภาครัฐ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ วิเคราะห์ผลกระทบจากเรือ่ งดังกล่าวภายใต้ทางเลือกต่างๆ  โดยมุง่ เน้นศึกษาผลกระทบ
ในด้านโครงสร้างการผลิตและความไม่สมดุลทางการผลิต สวัสดิการภาคครัวเรือน และการกระจายผลประโยชน์จากการค้าเสรี  
โดยเป็นการศึกษาภายใต้กรอบแบบจำ�ลองดุลยภาพทั่วไปเชิงพลวัตร (RDAGEM) สำ�หรับเศรษฐกิจระบบเปิดขนาดเล็กที่จัดสร้าง
บนพื้นฐานทฤษฎีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบ Exogenous growth และ Exogenous saving ของ Solow (๑๙๖๕)
และ Swan (๑๖๖๕) ที่ออกแบบให้มีความสอดคล้องกับโครงสร้างภาษีและระบบการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มของประเทศไทย
ผลการศึกษาพบว่า   (๑) การลดอัตราภาษีศุลกากรโดยที่ภาครัฐไม่มีข้อจำ�กัดทางการคลัง ส่งผลกระทบทางตรงให้เศรษฐกิจ
ขยายตัวประมาณร้อยละ ๐.๙๘  และมีพลวัตรขยายตัวต่อเนื่องอีกประมาณร้อยละ ๐.๔๑ ต่อปี ผ่านการลงทุนที่เพิ่มขึ้น  อย่างไร
ก็ตาม การเปิดเสรีทางการค้าส่งผลในด้านลบต่อการกระจายรายได้และความสมดุลของโครงสร้างการผลิต  ผลกระทบดังกล่าว
เป็นไปตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์   นอกจากนั้นยังส่งผลให้รายรับรัฐบาลลดลงอย่างมีนัยสำ�คัญ (๒) เนื่องจากการเปิดเสรีทางการ
ค้าส่งผลให้รายรับรัฐบาลลดลง  ดังนั้นภายใต้ข้อจำ�กัดด้านงบประมาณ รัฐบาลอาจต้องหาทางในการชดเชยรายรับภาครัฐโดยการ
ปรับเพิ่มภาษีต่างๆ  ซึ่งหากรัฐบาลชดเชยรายรับโดยการขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จะส่งผลให้ผลประโยชน์
จากการเปิดการค้าเสรีลดลงอย่างมีนัยสำ�คัญ โดยผลกระทบทางตรงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ลดลงเหลือเพียงร้อยละ ๐.๑๐
และ ๐.๔๓ ตามลำ�ดับ  และหากชดเชยโดยภาษีสรรพสามิต ผลกระทบทางตรงจะทำ�ให้ระบบเศรษฐกิจหดตัวประมาณร้อยละ
๐.๒๔ หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการค้าเสรีไม่เพียงพอที่จะชดเชยผลด้านลบที่เกิดจากการบิดเบือนการจัดสรรทรัพยากรของภาษี
สรรพสามิต  รวมทั้งก่อให้เกิดพลวัตรการหดตัวอย่างต่อเนื่อง และ (๓) นอกจากนั้น การใช้มาตรการภาษีเพื่อชดเชยรายรับของ
รัฐบาลเช่น ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสรรพสามิต ยังตอกยํ้าปัญหาความไม่สมดุลของโครงสร้างการผลิตและปัญหาการกระจายราย
ได้ ที่เกิดจากการเปิดการค้าเสรีให้มีความรุนแรงมากขึ้นหากระบบเศรษฐกิจมี Informal sector อยู่มาก ผลกระทบในแง่ลบจาก
การใช้ภาษีมูลค่าเพิ่มจะเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งประเทศไทยเองมี Informal sector อยู่ในสัดส่วนที่ค่อนข้างมากเช่นกัน ข้อเสนอแนะทาง
นโยบายจากการศึกษา สามารถสรุปได้ดังนี้
๑. ผลประโยชน์สุทธิจากการเปิดการค้าเสรีขึ้นอยู่กับมาตรการชดเชยรายได้ภาครัฐ  นอกจากนั้น มาตรการชดเชยรายได้
บางประเภทจะส่งผลให้ผลประโยชน์จากการเปิดเสรีทางการค้าลดลงรุนแรง ในขณะที่ปัญหาความไม่สมดุลของโครงสร้างการ
ผลิตและการกระจายรายได้รุนแรงมากขึ้น  ดังนั้นในการดำ�เนินมาตรการชดเชยรายได้ของภาครัฐจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ
๒. เนื่องจากมาตรการชดเชยรายได้ภาครัฐส่งผลกระทบต่อตัวแปรทางเศรษฐกิจที่เป็นเป้ าหมายการพัฒนาหลายๆ
ประการ  ดังนั้น การวิเคราะห์และการออกแบบมาตรการชดเชยรายได้และมาตรการทางการคลังอื่นๆ จึงควรพิจารณาในกรอบ
การวิเคราะห์ดุลยภาพทั่วไป  และตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาประเทศโดยภาพรวมมากกว่ากรอบการวิเคราะห์แบบแยก
ส่วน  ซึ่งจะตอบสนองวัตถุประสงค์เฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง
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๓. ภายใต้สถานการณ์ที่มี Informal sector ในระบบเศรษฐกิจ ข้อเสนอการใช้ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเครื่องมือในการชดเชย
รายได้ภาครัฐยังเป็นข้อเสนอแนะที่จะต้องนำ�มาพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะผลกระทบทางด้านการกระจายรายได้และ
โครงสร้างการผลิต
๔. การดำ�เนินแนวนโยบายและมาตรการด้านการเปิดเสรีทางการค้า   ควรจะต้องมีการประสานความร่วมมือระหว่าง
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่รับผิดชอบ
งานด้านเศรษฐกิจ  ในการกำ�หนดนโยบายด้านการเปิดเสรีทางการค้า  การประเมินผลกระทบทางด้านการคลังและการผลิต
การวางแผนเตรียมการมาตรการชดเชยรายได้ภาครัฐอย่างเหมาะสมและการให้ความช่วยเหลือแก่ภาคการผลิตที่ได้รับผลกระทบ
รุนแรงจากการเปิดเสรีทางการค้าและการใช้มาตรการชดเชยรายได้ภาครัฐ

การพัฒนาการประมวลผลข้อมูลสต็อกทุนและค่าเสื่อมราคาของประเทศไทย
สศช. ได้ดำ�เนินการศึกษาและพัฒนาการประมวลผลข้อมูลสต็อกทุนและค่าเสื่อมราคาของประเทศไทยขึ้น  ประกอบด้วย  
(๑) การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิธีการประเมินมูลค่าสต็อกทุนจากต่างประเทศ เช่น ประเทศสิงคโปร์ ฝรั่งเศส อเมริกา 
และออสเตรเลีย  (๒) ศึกษาวิธีการวัดค่าสต็อกทุนและค่าเสื่อมราคาในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับประเทศไทย  (๓) ทำ�การ
สำ�รวจการถือครองสินทรัพย์ถาวร จำ�แนกตามสถาบันและตามกิจกรรมการผลิตเพื่อประมวลผลข้อมูลสำ�หรับอนุกรมใหม่   ซึ่งผล
การศึกษาพบว่า 
๑. ประเทศสิงคโปร์ ฝรั่งเศส อเมริกา และออสเตรเลีย ใช้วิธีการคำ�นวณสต็อกทุนทางอ้อม ที่เรียกว่า การสะสมทุนนิรันดร์
(Perpetual Inventory Method : PIM) เหมือนกับประเทศไทย  แต่มีรูปแบบการปลดระวาง (Retirement) และวิธีการวัดค่า
เสื่อมราคา ที่แตกต่างกัน  กล่าวคือ ประเทศไทย ใช้วิธีการปลดระวางแบบล่าช้าเชิงเส้น หมายถึง อัตราการปลดระวางในรูปแบบ
คงที่ในช่วงปีต้นๆ ของอายุการใช้งาน  เนื่องจากยังไม่มีสินทรัพย์หน่วยใดที่ซื้อพร้อมกันถูกปลดระวางออกไปจากกระบวนการ
ผลิต จนถึงช่วงระยะปีท้ายๆ จึงจะเริ่มปลดระวางออกไป  โดยอัตราปลดระวางมีระดับเท่ากันทุกปี และใช้วิธีการหักค่าเสื่อมราคา
แบบเส้นตรง ประเทศสิงคโปร์ ใช้วิธีการปลดระวางแบบปลดออกตามกำ�หนดเวลา หมายถึง อัตราการปลดระวางที่ไม่มีสินทรัพย์
ถาวรหน่วยใดถูกปลดระวางก่อนหมดอายุการใช้งาน โดยสินทรัพย์ทกุ หน่วยถูกปลดออกจากกระบวนการผลิตในปีสดุ ท้ายพร้อมกัน  
เส้น Survival function จะเป็นเส้นขนานตลอดช่วงอายุการใช้งานและหักศอกในปีสุดท้ายและใช้วิธีการหักค่าเสื่อมราคา
แบบเส้นตรง
ประเทศฝรั่งเศส อเมริกาและออสเตรเลีย ใช้วิธีการปลดระวางแบบรูประฆังควํ่า  หมายถึง อัตราการปลดระวางสินทรัพย์
ถาวรในรูปแบบที่ไม่คงที่ โดยในปีต้นๆ ของอายุการใช้งานสินทรัพย์จะถูกปลดระวางในอัตราที่ตํ่ากว่าปีที่ใกล้กับค่าเฉลี่ยของอายุ
การใช้งาน และจะเริ่มมีอัตราถดถอยลงหลังจากผ่านปีที่เป็นค่าเฉลี่ยอายุการใช้งานไปแล้ว วิธีการคำ�นวณรูปแบบการปลดระวาง
สินทรัพย์แบบระฆังควํ่า ในทางปฏิบัติส่วนใหญ่จะใช้สมการคณิตศาสตร์เข้ามาช่วยโดยเฉพาะ ๓ สมการเชิงเส้น  คือ  (๑) Weilbull
curve  (๒) Winfrey curve  และ (๓) Lognormal curve  โดยแต่ละประเทศจะเลือกสมการใดสมการหนึ่งมาใช้ในการคำ�นวณ
แต่ที่นิยมมากที่สุด คือ Winfrey curve  เช่น ประเทศออสเตรเลีย เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส และอเมริกา เป็นต้น  เนื่องจากวิธีการไม่
ยุ่งยากมากนัก สมการนี้เป็นผลการศึกษาของ Josep Winfrey วิศวกรชาวอเมริกัน   ส่วนวิธีการวัดค่าเสื่อมราคา ประเทศฝรั่งเศส
ใช้วิธีการวัดค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรง ในขณะที่ประเทศอเมริกาและออสเตรเลียใช้วิธีการวัดค่าเสื่อมราคาแบบเรขาคณิต
๒. รูปแบบการปลดระวางสินทรัพย์ถาวรของไทยมีลักษณะสอดคล้องกับแบบระฆังควํา  
่ ดังนั้นวิธีการที่เหมาะสมสำ�หรับ
ประเทศไทยที่จะใช้ในการประเมินมูลค่าสต็อกทุนชุดใหม่คือ การใช้วิธีการปลดระวางแบบระฆังควํ่าและใช้สมการของ Winfrey
curve ส่วนค่าเสื่อมราคาใช้วิธีการ Geometric Depreciation Method  เนื่องจากเป็นวิธีการที่คำ�นึงถึงอายุการใช้งานที่มี
ประสิทธิภาพ และราคาที่มีประสิทธิภาพซึ่งมีการคิดมูลค่าปัจจุบัน ทำ�ให้สามารถสะท้อนภาพการใช้งานได้อย่างแท้จริง
๓. ผลการเปรียบเทียบสต็อกทุนอนุกรมใหม่ตลอดช่วง ๒๘ ปี (ปี ๑๙๘๐-๒๐๐๘) พบว่า มูลค่าสต็อกทุนอนุกรมใหม่มีค่าตํ่า
กว่าอนุกรมแบบเดิม ดังนี้  (๑)  ณ ราคาคงที่ปี ๒๕๓๑ พบว่ามูลค่าสต็อกทุนเบื้องต้น  อนุกรมใหม่มีค่า ตํ่ากว่า อนุกรมเดิมเฉลี่ย
ร้อยละ ๖.๙  ส่วนค่าเสื่อมราคารายปี  อนุกรมใหม่มีค่า สูงกว่า อนุกรมเดิมเฉลี่ยร้อยละ ๑๘.๗  และมูลค่าสต็อกทุนสุทธิ  อนุกรม
ใหม่มีค่า ตํ่ากว่า อนุกรมเดิมเฉลี่ยร้อยละ ๑๔.๙  และ (๒)  ณ ราคาทุนทดแทน  พบว่ามูลค่าสต็อกทุนเบื้องต้น   อนุกรมใหม่ มีค่า
ตํ่ากว่า อนุกรมเดิมเฉลี่ยร้อยละ ๕.๖  ส่วนค่าเสื่อมราคารายปี  อนุกรมใหม่มีค่าสูงกว่า อนุกรมเดิมเฉลี่ยร้อยละ ๑๘.๘  และมูลค่า
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สต็อกทุนสุทธิ  อนุกรมใหม่มีค่า ตํ่ากว่า อนุกรมเดิมเฉลี่ยร้อยละ ๑๓.๖
๔. ปัจจัยที่มีผลกระทบทำ�ให้มูลค่าสต็อกทุนอนุกรมใหม่เปลี่ยนแปลงไปจากอนุกรมเดิมคือ  (๑) อายุการใช้งานเฉลี่ยของ
สินทรัพย์ที่ยาวขึ้นหรือสั้นลง  (๒) การคิดอัตราปลดระวางแบบมีประสิทธิภาพ  และ (๓) อายุการใช้งานที่คำ�นึงถึงมูลค่าปัจจุบัน

การจัดทำ�บัญชีประชาชาติที่คิดรวมต้นทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : กรณีทรัพยากรนํ้าและ
ทรัพยากรใต้พิภพ
สศช. ได้ศึกษาและจัดทำ�ระบบบัญชีเศรษฐกิจ-ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (SEEA)  ประกอบด้วยบัญชีอุปทาน
และการใช้ทรัพยากรใต้พิภพ นํ้า  พลังงาน และป่าไม้ของภาคการผลิต และภาคบริการ รวมทั้งภาคครัวเรือน ทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศที่เชื่อมต่อกันอย่างเป็นระบบ  เพื่อใช้ประโยชน์ในการกำ�หนดและปรับปรุงนโยบายด้านการบำ�รุงรักษาและฟื้นฟู
สภาพทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการผลกระทบ ตลอดจนการปรับตัวต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม ด้วยกลไกการเงินการคลัง  เช่น
การใช้ภาษี และค่าธรรมเนียมที่จะจัดเก็บจากผู้ก่อมลพิษ  และ/หรือเก็บจากผู้ได้รับประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ให้ ส มกั บ มู ล ค่า ที่ แ ท้ จ ริ ง รวมไปถึ ง การอุ ด หนุ น ผู้ ที่ รั ก ษาสภาพทรั พ ยากรธรรมชาติ ห รื อ คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม รวมทั้ ง นำ � ไป
ปรั บ ระดั บ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเบื้ อ งต้ น   ที่ คำ � นึ ง ถึ ง ต้ น ทุ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการใช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติและ
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓  สศช. ได้ดำ�เนินโครงการศึกษาเรื่อง การจัดทำ�บัญชีประชาชาติที่คิดรวมต้นทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม : ทรัพยากรนํ้าและทรัพยากรใต้พิภพ  รวมทั้งปรับปรุงตารางอุปทานและการใช้ทรัพยากรป่าไม้และพลังงาน  
ซึง่ ได้เริม่ ดำ�เนินการในโครงการจัดทำ�บัญชีประชาชาติฯ ระยะที่ ๑ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒   ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าในปี พ.ศ. ๒๕๔๘
การใช้ทรัพยากร ๔ ประเภท  ได้แก่ ทรัพยากรใต้พิภพ ป่าไม้ นํ้า  และพลังงาน  เพื่อเป็นปัจจัยการผลิตในกระบวนการผลิต
สินค้าและบริการ การอุปโภคบริโภคของภาคครัวเรือน  ตลอดจนการลงทุน ซึ่งได้หักส่วนสุทธิของภาคต่างประเทศแล้ว  คิดเป็น
มูลค่า  ๑,๓๐๑,๑๙๗ ล้านบาท  ทั้งนี้การใช้พลังงานมีมูลค่าสูงที่สุด คือ ๖๗๔,๒๒๙ ล้านบาท  รองลงมาคือทรัพยากรป่าไม้
๔๒๕,๗๔๗ ล้านบาท  ในขณะที่การใช้ทรัพยากรนํ้าและทรัพยากรใต้พิภพมีมูลค่า ๑๕๙,๘๒๔ และ ๔๑,๓๙๗ ล้านบาท ตามลำ�ดับ  
พร้อมกันนี้ การศึกษายังได้จัดทำ�ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมภายหลังการทำ�เหมืองแร่ และการ
จัดเก็บภาษีผู้ปล่อยมลพิษ และการดำ�เนินการสร้างระบบบัญชี SEEA ขั้นต่อไป

รายงานภาวะสังคมรายไตรมาส
สศช. ได้จดั ทำ�รายงานภาวะสังคมสูส่ าธารณชนเป็นรายไตรมาสและรายปี เพือ่ สะท้อนการเปลีย่ นแปลงทางสังคมในมิตติ ่างๆ
ทัง้ ในด้านการมีงานทำ�และคุณภาพคน พฤติกรรมและความเป็นอยูข่ องคน ความมัน่ คงทางสังคม และสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ ขับเคลือ่ น
นโยบายด้านสังคม โดยสาระของรายงานภาวะสังคมไตรมาสที่สาม ปี ๒๕๕๓  สรุปได้ดังนี้
การมีงานทำ�และคุณภาพคน ในไตรมาสที่สามปี ๒๕๕๓  การจ้างงานเพิ่มขึ้นร้อยละ ๐.๘  อัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ
๐.๙  ประเด็นเฝ้าระวังยังเป็นปัญหาเรื่องการตึงตัวของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะในระดับอาชีวศึกษา และมีปัญหาขาดแคลน
ครูกว่าหนึ่งหมื่นคน เป็นข้อจำ�กัดต่อการพัฒนาการศึกษาสายอาชีพตามเป้าหมายเพื่อที่จะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
สาขาที่ขาดแคลนแรงงาน  ได้แก่   อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า  สิ่งทอ อาหาร และเฟอร์นิเจอร์ ด้านสุขภาพ
ไข้เลือดออกยังคงเป็นปัญหาต่อเนื่อง การเข้าสู่ช่วงปลายฝนต้นหนาว ทำ�ให้โรคมือเท้าปากมีการระบาดเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในเด็ก
อายุตํ่ากว่า  ๕ ปี   นอกจากนี้ ยังต้องเฝ้าระวังโรคที่มากับนํ้าท่วม และการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ทั้งในกลุ่มเยาวชนและกลุ่ม
ผู้ติดยาเสพติดชนิดฉีด
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พฤติกรรมและความเป็นอยู่ของคน พฤติกรรมเสี่ยงในเรื่องการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ในภาพรวม  เมื่อ
พิจารณาจากค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ยังน่าเป็นห่วงในกลุ่มเยาวชนอายุ ๑๕-๒๔ ปี ที่มีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะในกลุ่มที่ดื่มนานๆ ครั้ง มีจำ�นวนเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๐ เกือบ ๒ เท่า ส่งผลให้ผู้ป่วยโรคตับมีจำ�นวนเพิ่มขึ้นด้วย
ความมั่นคงทางสังคม คดีอาญาโดยรวมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะคดียาเสพติดสูงสุดในรอบ ๙ ปี   การทะเลาะวิวาทของนักเรียน
อาชีวะรุนแรง มีการใช้อาวุธรุนแรงขึ้นจนนำ�ไปสู่การเสียชีวิตทั้งตนเองและผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง  การคุ้มครองผู้บริโภคมีความตื่นตัว
และดำ�เนินการในเชิงรุกมากขึ้น  โดยให้ความสำ�คัญกับการให้ความรู้ การออกตรวจสอบเพื่อป้องกันปัญหาความเสียหายต่อ
ผู้บริโภคก่อนที่จะเกิด
สิ่งแวดล้อม สถานการณ์นํ้าท่วมหนักในหลายพื้นที่ในภาคกลางและภาคอีสาน และพายุดีเปรสชั่นถล่มภาคใต้จนเกิดนํ้าท่วม
และดินถล่ม ในช่วงเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน ปี ๒๕๕๓ ได้สร้างความเสียหายอย่างหนักทัง้ ชีวติ และทรัพย์สนิ การบูรณาการ
เชื่อมโยงของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน และภาคประชาชน จึงเป็นแนวทางที่จะช่วยให้การดำ�เนินงาน
เป็นระบบ สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันท่วงที และลดความสูญเสียทั้งทรัพย์สินและจิตใจ  และประเด็นสำ�คัญคือ
การวางแผนระยะยาวเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติที่จะมีมากขึ้นและการเตรียมแผนบริหารจัดการภาวะวิกฤตอย่างเป็นระบบ
นอกจากนี้ สศช. ได้นำ�เสนอเรื่องเด่นรวม ๔ เรื่อง ซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องเฝ้าระวังและมีการผลักดันในเชิงนโยบายเพื่อดูแล
แก้ไข และป้องกัน คือ
๑. การขับเคลื่อนการคุ้มครองทางสังคม การคุ้มครองทางสังคมเป็นการจัดบริการด้านต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่ม
โอกาสให้ประชาชน โดยเฉพาะคนจนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  รวมทั้งมีภูมิคุ้มกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น  การให้ความคุ้มครอง
ทางสังคมมีให้กับคนไทยทุกคน และกลุ่มเป้าหมายที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง  โดยงานคุ้มครองทางสังคมยังไม่ประสบความสำ�เร็จ
ในเชิงคุณภาพ เนื่องจากความซํ้าซ้อนขณะที่บางกลุ่มไม่สามารถเข้าถึงบริการได้  นอกจากนี้ ในระยะยาวภาระผูกพันงบประมาณ
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แนวทางการคุ้มครองทางสังคมจึงต้องการความร่วมมือจากทั้ง ๓ ฝ่าย คือ ภาครัฐเน้นการลงทุนด้านสวัสดิการ
สังคมโดยครอบคลุมแบบมีเงื่อนไข ชุมชนพึ่งพาทุนตนเอง ทั้งทุนทรัพย์และทุนทางสังคมมาร่วมจัดสวัสดิการสังคมให้ครอบคลุม
ประชาชนในชุมชนซึ่งรวมถึงแรงงานนอกระบบ และภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมดำ�เนินการภายใต้นโยบายความรับผิดชอบ
ทางสังคมของธุรกิจ
๒. พลังเด็กและเยาวชนสร้างสังคม  เด็กและเยาวชนเป็นพลังสำ�คัญในการพัฒนาประเทศ ขณะที่ ในปัจจุบันเด็กมีความ
เสี่ยงจากปัจจัยที่สำ�คัญ คือ ครอบครัว พื้นที่สื่อ และการศึกษา โดยเฉพาะสื่อไซเบอร์สเปซสำ�หรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ซึ่งเด็ก
และเยาวชนใช้เวลากับสือ่ ต่างๆ กว่า  ๖-๗ ชัว่ โมง ทำ�ให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ติดเกม ดูเว็บ/คลิปโป๊ การมีเพศสัมพันธ์กอ่ นวัยอันควร
มีอาการเครียดและปัญหาทางอารมณ์ ฯลฯ  แต่เด็กที่มีต้นทุนชีวิตสูงจะมีพฤติกรรมเชิงบวกและทำ�กิจกรรมสร้างสรรค์ ดังนั้น
จึงควรหาแนวทางที่เน้นการป้องกันโดยสร้างพื้นที่ดีทดแทนพื้นที่เสียให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมที่จะสร้างสรรค์ การพัฒนาเด็ก
และเยาวชนเชิงบวกโดยรวมพลังทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมทั้งด้านความรู้ทางวิชาการ ความคิดสร้างสรรค์ และกิจกรรมบำ�เพ็ญ
ประโยชน์ การพัฒนาสื่อคุณภาพ  รวมทั้งสนับสนุนให้เด็กเป็นผู้ผลิตสื่อ และให้สถานศึกษามีหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อให้บริการ
สังคมเพือ่ เพิม่ สมรรถนะและจิตสาธารณะของเด็กและเยาวชน  ซึง่ จะเป็นการหล่อหลอมให้เด็กมีทกั ษะชีวติ เกิดการเรียนรูร้ ว่ มกับ
ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน มีจิตสาธารณะ อยากทำ�กิจกรรมเพื่อส่วนรวมและยังเป็นการนำ�พลังเยาวชนมาใช้ให้เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย
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๓. วิสาหกิจเพื่อสังคมและความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคม ภาคีร่วมการลดความเหลื่อมลํ้าในสังคม ภาคธุรกิจ
ส่วนใหญ่มกี ารสร้างความรับผิดชอบของบริษทั ต่อสังคม (CSR) แต่กจิ กรรมยังคงเป็นการบริจาคเงินและสิง่ ของ สำ�หรับกิจกรรมเพือ่
แก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมลํ้าทางสังคมจะเป็นการสร้างงานในท้องถิ่นและการจ้างงาน ธุรกิจที่ดำ�เนินการส่วนใหญ่
เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์   ปัจจัยที่ทำ�ให้ภาคเอกชนเข้ามาดำ�เนินการ ได้แก่ ความตระหนักในปัญหาของสังคม
ที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ความสำ�นึกรับผิดชอบว่าตนเองมีส่วนก่อให้เกิดผลกระทบ และข้อกำ�หนดทางกฎหมาย  “กิจการเพื่อ
สังคม” มีวิวัฒนาการจาก CSR  ปัจจุบันเริ่มตื่นตัวในการจัดตั้งกันมากแต่ยังมีขนาดเล็กและมีประสบการณ์ในบทบาทองค์กร
เอกชนมาก่อน  กิจการเพื่อสังคมที่เข้มแข็งจะมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมลํ้าทางสังคม  แต่ระดับ
ผลกระทบยังไม่มากนักเนื่องจากเป็นธุรกิจขนาดเล็ก สำ�หรับการหนุนเสริมให้ธุรกิจเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ควรมีการรณรงค์ผา่ น
สื่อ สนับสนุนข้อมูล ตลอดจนมาตรการทางภาษีและการจัดตั้งกองทุนเพื่อให้ใช้เป็นแหล่งทุนในการดำ�เนินกิจกรรม
๔. กองทุนสวัสดิการชุมชน วิกฤตเศรษฐกิจก่อให้เกิดการร่วมแก้ปัญหาในชุมชน  เกิดแนวคิดการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนที่เกิดจากการสมทบสามฝ่าย คือ ชุมชน อปท. และพอช.  ปี ๒๕๕๒ รัฐมีนโยบายสนับสนุนกองทุนในหลักการ ๑:๑:๑
(ชุมชน:อปท:รัฐบาล) สวัสดิการที่จัดจะครอบคลุมเรื่องเกิด แก่ เจ็บ ตาย  โดยรายละเอียดของสิทธิประโยชน์ขึ้นกับขนาดและ
ระยะเวลาจัดตั้งกองทุน กองทุนสวัสดิการชุมชนมีบทบาทช่วยให้แรงงานนอกระบบและผู้ด้อยโอกาสได้รับสวัสดิการสังคม
มากขึน้ ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวติ รวมทัง้ พัฒนาทุนทางสังคมระดับชุมชน  ทัง้ นี้ การจัดตัง้ กองทุนยังมีประเด็นท้าทาย คือ ความยัง่ ยืน
ของกองทุน ความครอบคลุม การจัดบริการที่ไม่จำ�เป็น ตลอดจนการเชื่อมนโยบายที่เกี่ยวข้องที่ต้องหาแนวทางเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  โดยแนวทางการพัฒนาควรให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์และการจัดการกองทุน การขยายสวัสดิการจากบุคคลสู่
ครอบครัว พัฒนาระบบข้อมูลและนำ�มาวิเคราะห์ รวมทั้งเชื่อมโยงกับงานพัฒนาอื่นในชุมชนทำ�ให้กองทุนยั่งยืนและกระจายตัวทั้ง
เชิงปริมาณและคุณภาพ

สถานภาพความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยปี ๒๕๕๒
นายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาให้ สศช. ศึกษาผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศประจำ�ปี ๒๕๕๒  ของ
เวิลด์ อีโคโนมิก ฟอรั่ม (WEF) เสนอต่อคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ (รศก.)  สศช. จึงได้ศึกษาเปรียบเทียบผลการจัดอันดับ
ความสามารถในการแข่งขันของ WEF กับผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันที่จัดทำ�โดยสถาบันการจัดการนานาชาติ
(IMD)  พบว่า  WEF จัดอันดับของประเทศไทยลดลง ๒ อันดับ จากอันดับที่ ๓๔ ในปี ๒๕๕๑ มาเป็นอันดับที่ ๓๖ ในปี ๒๕๕๒  
ในขณะที่ IMD ได้จัดอันดับให้ไทยดีขึ้น ๑ อันดับจากอันดับ ๒๗ ในปี ๒๕๕๑ มาเป็นอันดับ ๒๖ ในปี ๒๕๕๒  
สาเหตุที่ผลการจัดอันดับความสามารถของการแข่งขันฯของ WEF และ  IMD แตกต่างกัน  ได้แก่   WEF ให้นํ้าหนักกับข้อมูล
จากการสำ�รวจความคิดเห็นมากกว่า  โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๗๐ ของจำ�นวนข้อมูลทั้งหมดเมื่อเทียบกับร้อยละ ๔๕ ของ IMD  
และเมื่อนำ�ข้อมูลจากการสำ�รวจความเห็นมาจัดกลุ่มเป็น ๖ กลุ่ม คือ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐาน  สุขภาพและ
การศึกษา ประสิทธิภาพภาครัฐ ประสิทธิภาพภาคธุรกิจ และเทคโนโลยีและนวัตกรรม  ตามความจำ�เป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ พบว่า  ผลการจัดอันดับเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ยกเว้นกลุ่มประสิทธิภาพภาครัฐ โดยเฉพาะปัจจัยด้านสถาบัน  
ซึ่ง WEF ถือว่าเป็นจุดอ่อนที่สำ�คัญจนทำ�ให้อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมลดลง ในขณะที่ IMD พิจารณาเป็นจุดแข็ง
ทำ�ให้อันดับความสามารถการแข่งขันโดยรวมดีขึ้น
ทั้งนี้ได้ทำ�การเปรียบเทียบเกณฑ์ชี้วัดทั้งหมดของปี ๒๕๕๑ และ ๒๕๕๒ ที่ตรงกันและสามารถเปรียบเทียบกันได้   เพื่อ
วิเคราะห์โอกาส ข้อจำ�กัด และเพิ่มความสามารถการแข่งขันได้ ดังนี้  
๑. โอกาสและปัจจัยสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ในระยะยาว การดูแลและรักษาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจและการกระจายตัวของสาขาการผลิตของไทยมีลักษณะฐานกว้างและมีความหลากหลายเพียงพอ เป็นจุดแข็งที่
สำ�คัญต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย เพราะทำ�ให้มีแรงขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้เกิด
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง  สำ�หรับระยะสั้น ปัจจัยย่อยบางตัวปรับตัวดีขึ้นจนกลายเป็นจุดแข็ง เช่น กลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน มีหลายปัจจัย
ที่ปรับตัวดีขึ้นมากและกลายเป็นจุดแข็งในปี ๒๕๕๒  เช่น ความสามารถในการจัดระบบการศึกษาให้สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจ
ที่มีการแข่งขันสูง ได้ดขี น้ึ กว่าปีทผ่ี า่ นมา และสัดส่วนของประชากรทีส่ �ำ เร็จการศึกษาขัน้ สูงต่อประชากรทัง้ หมดในกลุม่ อายุ ๑๕-๓๔ ปี
เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งปัญหาสุขภาพและมลพิษที่ลดลง และกฎหมายสิ่งแวดล้อมได้รับการปรับปรุงให้ได้มาตรฐานสากลมากขึ้น
เป็นต้น
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๒. ปัญหาและอุปสรรคต่อการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ได้แก่ ผลิตภาพการผลิตรวม ทักษะ การลงทุนในการวิจัย
และพัฒนา  ตลอดจนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งอยู่ในระดับตํ่า และส่งผลให้ความสามารถ
ในการหารายได้ของประชาชนและภาคธุรกิจอยู่ในระดับตํ่าเช่นกัน เป็นอุปสรรคต่อการปรับอันดับความสามารถในการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจของไทยและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว สำ�หรับระยะสั้น พบว่า  มีปัจจัยย่อยหลายตัวที่ปรับตัว
ลดลง จนกลายเป็นจุดอ่อนและอุปสรรคในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย เช่น กลุ่มประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ  
มีปัญหาแรงงาน ด้านผลิตภาพแรงงานตํ่า  โอกาสของผู้หญิงมีงานทำ�ลดลง ภาคเอกชนให้ความสำ�คัญกับการฝึกอบรมแรงงาน
น้อยลง เป็นต้น
ข้อเสนอแนะมาตรการที่สำ�คัญ  (๑) ต้องมีกลไกในการทำ�งานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพิจารณาแนวทาง
การปรับปรุงความสามารถในการแข่งขัน โดยสร้างความเข้าใจในประเด็นต่างๆ แก่ผู้ประกอบการอย่างสมํ่าเสมอ  เพื่อสร้าง
ความมัน่ ใจและสะท้อนภาพลักษณ์ทด่ี ขี องการดำ�เนินธุรกิจในประเทศไทย  (๒) ให้ความสำ�คัญกับการสร้างโอกาสและความสามารถ
ในการหารายได้ของประชาชนและภาคธุรกิจ โดยภาครัฐจะต้องมีบทบาทสำ�คัญในการกระตุน้ และขับเคลือ่ นการพัฒนา ผ่านเครือ่ งมือ
แรงจูงใจ การลงทุนและการใช้จ่ายภาครัฐต่างๆ  (๓) ควรมีหน่วยงานหลักรับผิดชอบการรวบรวมข้อมูลให้กับ IMD และ WEF  
โดยเฉพาะปัจจัยที่จะมีผลต่อการจัดอันดับที่สำ�คัญคือ  ๑) การกำ�หนดค่าถ่วงนํ้าหนักของเกณฑ์ชี้วัดต่างๆ ที่ IMD และ WEF
กำ�หนดนํ้าหนักแต่ละเกณฑ์ชี้วัดไม่เท่ากัน  และ ๒) ข้อมูลควรมีความทันสมัยและแม่นยำ� รวมทั้งสามารถสะท้อนความเป็นจริงได้
เป็นอย่างดี  สศช. ได้นำ�เสนอต่อคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ (รศก.) เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๓  และคณะกรรมการ รศก.
มอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (กพข.) จัดทำ�ยุทธศาสตร์การเพิ่มความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศในระยะยาวต่อไป

สถานภาพและปัจจัยสู่ความสำ�เร็จของการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันแบบก้าวกระโดดของกลุ่ม
ประเทศ BRICs และประเทศอินโดนีเซีย
สศช. ได้ดำ�เนินการตามที่เลขาธิการนายกรัฐมนตรี (นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ) ได้มอบหมายให้ศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพ
และปัจจัยสู่ความสำ�เร็จของการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดดของกลุ่มประเทศ BRICs
(บราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน)  และประเทศอินโดนีเซีย พบว่าทำ�ให้เกิดโอกาสต่อการพัฒนาประเทศไทยในประเด็นทีส่ �ำ คัญดังนี้
๑. ด้านการค้า  ศักยภาพของกลุ่มประเทศ BRICs และประเทศอินโดนีเซียด้านการเป็นตลาดการบริโภคขนาดใหญ่ แหล่ง
ส่งออกสินค้าสำ�คัญของโลก  การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว เป็นผลบวกต่อการเพิ่มระดับความสามารถในการจับจ่าย
ใช้สอยและความต้องการสินค้าของประชากรในกลุ่มประเทศ BRICs และประเทศอินโดนีเซีย  ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการส่งออกของ
ประเทศไทยไปยังประเทศดังกล่าว
๒. ด้านการลงทุน  การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องของประเทศจีนส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ใน
ภูมิภาคขยายตัวสูงอย่างต่อเนื่อง  เนื่องจากประเทศจีนเป็นฐานการผลิตสำ�คัญในห่วงโซ่การผลิต และเป็นตลาดสินค้าขั้นสุดท้ายที่
สำ�คัญของภูมิภาค  ซึ่งจูงใจให้เกิดการลงทุนทั้งจากนักลงทุนต่างชาติ  และนักลงทุนท้องถิ่นในภูมิภาคเอเชียเพื่อผลิตสินค้าสำ�หรับ
การส่งออกไปยังประเทศจีน  ในขณะเดียวกันศักยภาพด้านการตลาด ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านเหมืองแร่และป่าไม้ และต้นทุน
แรงงานตํ่าของประเทศจีน ประเทศอินเดีย และประเทศอินโดนีเซีย ได้จูงใจให้นักลงทุนไทยออกไปลงทุนในประเทศดังกล่าว
โดยเฉพาะในสาขาการลงทุนที่นักลงทุนไทยมีความเชี่ยวชาญและมีศักยภาพ  
๓. ด้ า นความร่ ว มมื อ ในการพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ร ะหว่ า งประเทศไทยกั บ กลุ่ ม ประเทศ BRICs
ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตํ่ากว่าประเทศในกลุ่ม BRICs  ซึ่ง
ปัจจุบันประเทศจีนได้เริ่มเข้าสู่ลำ�ดับการพัฒนาสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มและผลิตสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูงขึ้นตามลำ�ดับ ในขณะที่
ประเทศบราซิลมีเทคโนโลยีระดับสูงในการพัฒนาพลังงานทางเลือก เทคโนโลยีการเกษตร และประเทศอินเดียมีศักยภาพด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ และมีความสามารถด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ  
ซึ่งประเทศเหล่านี้มีนโยบายออกไปลงทุนในต่างประเทศและตั้งเป้าหมายจะเป็นแหล่งส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมของภูมิภาค
การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศเหล่านี้   นอกจากจะยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของ
ประเทศสู่การผลิตสินค้าที่มีมูลค่าสูงหรือใช้เทคโนโลยีระดับสูงแล้ว ยังสามารถช่วยยกระดับการผลิตสินค้าของไทยให้มีมูลค่าและ
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มาตรฐานสูงขึ้น  โดยผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
จากประเทศจีน ประเทศอินเดีย และประเทศบราซิลได้
บทเรียนสำ�หรับประเทศไทยจากกรณีศึกษาของกลุ่มประเทศ BRICs และอินโดนีเซียสามารถสรุปได้ดังนี้
๑. การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ แต่ต้องคำ�นึงถึงความพร้อมของประชากรและปัจจัย
พื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อให้ประโยชน์ของการเปิดเสรีเกิดขึ้นกับประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ และนำ�ไปสู่การยก
ระดับคุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศ
๒. ประเทศไทยควรดำ�เนินการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การผลิตสินค้าและบริการมูลค่าสูงหรือสร้างมูลค่าและคุณค่า
ให้แก่สินค้าและบริการโดยอาศัยทุนทางปัญญาและทุนทางวัฒนธรรม  เพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันด้วยการลดต้นทุนการผลิต  
นอกจากนี้ ควรให้ความสำ�คัญกับการพึ่งพาความต้องการภายในประเทศในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศมากขึ้น เพื่อลด
ความเสี่ยงจากความผันผวนของปัจจัยภายนอกประเทศ
๓. ประเทศไทยควรใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์กบั ประเทศเพือ่ นบ้านเปิดตลาดใหม่ๆสำ�หรับสินค้าและบริการของไทย
โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มนํ้าโขงเนื่องจากมีจำ�นวนประชาชนมากและตลาดการบริโภคขนาดใหญ่ในอนาคต  พร้อมนี้
ควรใช้โอกาสจากบทบาทและอิทธิพลของกลุ่มประเทศ BRICs และอินโดนีเซียในเวทีเศรษฐกิจโลก ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศของไทย โดยเฉพาะประเทศจีน ซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประเทศไทย

การเปิดเสรีทางการค้าภายใต้มาตรการชดเชยรายได้ของภาครัฐ
การศึกษาเรื่องการเปิดเสรีทางการค้าภายใต้มาตรการชดเชยรายได้ของภาครัฐ  มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบ
จากเรื่องดังกล่าวภายใต้ทางเลือกต่างๆ  โดยมุ่งเน้นศึกษาผลกระทบในด้านโครงสร้างการผลิตและความไม่สมดุลทางการผลิต
สวัสดิการภาคครัวเรือน และการกระจายผลประโยชน์จากการค้าเสรี   โดยเป็นการศึกษาภายใต้กรอบแบบจำ�ลองดุลยภาพทั่วไป
เชิงพลวัตร (RDAGEM) สำ�หรับเศรษฐกิจระบบเปิดขนาดเล็กที่จัดสร้างบนพื้นฐานทฤษฎีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบ
Exogenous growth และ Exogenous saving ของ Solow (๑๙๖๕) และ Swan (๑๖๖๕) ที่ออกแบบให้มีความสอดคล้องกับ
โครงสร้างภาษีและระบบการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มของประเทศไทย
ผลการศึกษาพบว่า  (๑) การลดอัตราภาษีศุลกากรโดยที่ภาครัฐไม่มีข้อจำ�กัดทางการคลัง ส่งผลกระทบทางตรงให้เศรษฐกิจ
ขยายตัวประมาณร้อยละ ๐.๙๘  และมีพลวัตรขยายตัวต่อเนือ่ งอีกประมาณร้อยละ ๐.๔๑ ต่อปี ผ่านการลงทุนทีเ่ พิม่ ขึน้   อย่างไรก็ตาม
การเปิดเสรีทางการค้าส่งผลในด้านลบต่อการกระจายรายได้และความสมดุลของโครงสร้างการผลิต ผลกระทบดังกล่าวเป็นไป
ตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์   นอกจากนั้นยังส่งผลให้รายรับรัฐบาลลดลงอย่างมีนัยสำ�คัญ (๒) เนื่องจากการเปิดเสรีทางการค้าส่งผล
ให้รายรับรัฐบาลลดลง  ดังนั้นภายใต้ข้อจำ�กัดด้านงบประมาณ รัฐบาลอาจต้องหาทางในการชดเชยรายรับภาครัฐโดยการปรับ
เพิ่มภาษีต่างๆ  ซึ่งหากรัฐบาลชดเชยรายรับโดยการขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จะส่งผลให้ผลประโยชน์
จากการเปิดการค้าเสรีลดลงอย่างมีนัยสำ�คัญ โดยผลกระทบทางตรงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ลดลงเหลือเพียงร้อยละ ๐.๑๐
และ ๐.๔๓ ตามลำ�ดับ  และหากชดเชยโดยภาษีสรรพสามิต ผลกระทบทางตรงจะทำ�ให้ระบบเศรษฐกิจหดตัวประมาณร้อยละ
๐.๒๔ หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการค้าเสรีไม่เพียงพอที่จะชดเชยผลด้านลบที่เกิดจากการบิดเบือนการจัดสรรทรัพยากรของภาษี
สรรพสามิต  รวมทั้งก่อให้เกิดพลวัตรการหดตัวอย่างต่อเนื่อง   และ (๓) นอกจากนั้น การใช้มาตรการภาษีเพื่อชดเชยรายรับของ
รัฐบาลเช่น ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสรรพสามิต ยังตอกยํ้าปัญหาความไม่สมดุลของโครงสร้างการผลิตและปัญหาการกระจาย
รายได้ ที่เกิดจากการเปิดการค้าเสรีให้มีความรุนแรงมากขึ้นหากระบบเศรษฐกิจมี Informal sector อยู่มาก ผลกระทบในแง่ลบ
จากการใช้ภาษีมูลค่าเพิ่มจะเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งประเทศไทยเองมี Informal sector อยู่ในสัดส่วนที่ค่อนข้างมากเช่นกัน ข้อเสนอแนะ
ทางนโยบายจากการศึกษา สามารถสรุปได้ดังนี้
๑. ผลประโยชน์สุทธิจากการเปิดการค้าเสรีขึ้นอยู่กับมาตรการชดเชยรายได้ภาครัฐ  นอกจากนั้น มาตรการชดเชยรายได้
บางประเภทจะส่งผลให้ผลประโยชน์จากการเปิดเสรีทางการค้าลดลงรุนแรง ในขณะที่ปัญหาความไม่สมดุลของโครงสร้างการ
ผลิตและการกระจายรายได้รุนแรงมากขึ้น  ดังนั้นในการดำ�เนินมาตรการชดเชยรายได้ของภาครัฐจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ
๒. เนื่องจากมาตรการชดเชยรายได้ภาครัฐส่งผลกระทบต่อตัวแปรทางเศรษฐกิจที่เป็นเป้ าหมายการพัฒนาหลายๆ
ประการ  ดังนั้น การวิเคราะห์และการออกแบบมาตรการชดเชยรายได้และมาตรการทางการคลังอื่นๆ จึงควรพิจารณาในกรอบ
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การวิเคราะห์ดลุ ยภาพทัว่ ไป  และตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาประเทศโดยภาพรวมมากกว่ากรอบการวิเคราะห์แบบแยกส่วน  
ซึ่งจะตอบสนองวัตถุประสงค์เฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง
๓. ภายใต้สถานการณ์ที่มี Informal sector ในระบบเศรษฐกิจ ข้อเสนอการใช้ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเครื่องมือในการชดเชย
รายได้ภาครัฐยังเป็นข้อเสนอแนะที่จะต้องนำ�มาพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะผลกระทบทางด้านการกระจายรายได้และ
โครงสร้างการผลิต
๔. การดำ�เนินแนวนโยบายและมาตรการด้านการเปิดเสรีทางการค้า   ควรจะต้องมีการประสานความร่วมมือระหว่าง
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่รับผิดชอบ
งานด้านเศรษฐกิจ  ในการกำ�หนดนโยบายด้านการเปิดเสรีทางการค้า  การประเมินผลกระทบทางด้านการคลังและการผลิต
การวางแผนเตรียมการมาตรการชดเชยรายได้ภาครัฐอย่างเหมาะสมและการให้ความช่วยเหลือแก่ภาคการผลิตที่ได้รับผลกระทบ
รุนแรงจากการเปิดเสรีทางการค้าและการใช้มาตรการชดเชยรายได้ภาครัฐ

การปรับปรุงและพัฒนาดัชนีชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยในระดับเมืองและชนบท
ในระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๓  สศช.  ได้ดำ�เนินโครงการปรับปรุงและพัฒนาดัชนีชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุข
ร่วมกันในสังคมไทยในระดับเมืองและชนบท  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและจัดทำ�ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขฯ ในระดับเมือง ระดับ
ชนบท และระดับจังหวัด ให้เชื่อมโยงกับดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขฯ ในระดับประเทศและวางระบบการจัดเก็บข้อมูล  โดยได้ว่าจ้าง
สถาบันวิจัยและให้คำ�ปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นที่ปรึกษาโครงการ  มีผลการศึกษาที่สำ�คัญ ดังนี้
๑. กำ�หนดองค์ประกอบดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในระดับเมืองและชนบท  แบ่งองค์ประกอบของความอยู่เย็น
เป็นสุขระดับเมือง-ชนบท ออกเป็น ๒ ส่วน  คือ  (๑) สถานะของความอยู่เย็นเป็นสุขที่เกิดขึ้นกับตัวบุคคล ๖ องค์ประกอบ  ได้แก่  
ด้านสุขภาพ ครอบครัว สติปัญญาและการใฝ่รู้ ที่อยู่อาศัย การมีงานทำ�และรายได้ ความมั่นคงปลอดภัยร่วมกัน  และ (๒) ปัจจัยที่
ส่งอิทธิพลต่อความอยูเ่ ย็นเป็นสุขทีเ่ กิดขึน้ จากเงือ่ นไขภายนอก ๕ องค์ประกอบ ได้แก่ ชุมชนเข้มแข็ง ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นธรรม และสังคมและวัฒนธรรม  
๒. สถานการณ์ความอยูเ่ ย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยระดับเมือง ชนบท และจังหวัด ระหว่างปี ๒๕๔๕-๒๕๕๒ สรุปได้ ดังนี้
๒.๑ ความอยู่เย็นเป็นสุขของชนบทมีมากกว่าเมือง  การสำ�รวจข้อมูลในปี พ.ศ. ๒๕๕๒  พบว่า ประชากรในชุมชน
ชนบทส่วนใหญ่มีความโดดเด่นของความอยู่เย็นเป็นสุขในมิติต่างๆ  มากกว่าด้วยสภาพแวดล้อมของความเป็นชนบท  และวิถีชีวิต
ที่เฉพาะ ทำ�ให้ประชากรในชนบท มีความสุขมากกว่าชุมชนอื่นๆ  แต่ในบางมิติ ชุมชนชนบทไม่สามารถเปรียบเทียบกับชุมชน
อื่นๆ ในเชิงปริมาณได้  เช่น  รายได้ หรือ เงินออม เป็นต้น  ในขณะที่ประชากรในพื้นที่กึ่งชนบท-กึ่งเมือง  ซึ่งเป็นพื้นที่ผสมผสาน
ระหว่างความเป็นเมืองกับความเป็นชนบทเข้าไว้ด้วยกัน  จึงเป็นพื้นที่ที่ประชากรมีความอยู่เย็นเป็นสุขรองลงมา  ส่วนชุมชนเมือง
ที่ถูกกำ�หนดด้วยตัวชี้วัดต่างๆ ที่สะท้อนความเป็นเมือง ส่งผลให้วิถีชีวิตของคนเมืองต้องปรับตัวตามสภาพแวดล้อม  ดังนั้น ความ
อยู่เย็นเป็นสุขในชุมชนนี้จึงมีน้อยกว่าชุมชนอื่นๆ   
๒.๒ ความอยู่เย็นเป็นสุขระดับจังหวัด  มีความแตกต่างกันในแต่ละด้านโดยแต่ละจังหวัดมีข้อเด่นและข้อด้อย
ในความอยู่เย็นเป็นสุขแต่ละมิติแตกต่างกัน  จังหวัดที่มีระดับความอยู่เย็นเป็นสุขสูงก็อาจถือเป็นจุดแข็งที่จังหวัดใช้เป็นตัวนำ�
ของการพัฒนา ยกตัวอย่างเช่น  จังหวัดกระบี่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ มีปัญหาที่ควรเร่งแก้ไข ๓ ด้าน  คือ  ความมั่นคงปลอดภัยร่วมกัน  
ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล  และสิ่งแวดล้อม  แต่มีจุดแข็งด้านสุขภาพ ครอบครัว ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจเข้มแข็งและ
เป็นธรรม และสังคมวัฒนธรรม  จึงอาจใช้จุดแข็งทั้ง ๔ ด้าน เป็นตัวนำ�ในการพัฒนาเพื่อช่วยยกระดับมิติที่ยังตํ่าอยู่  
๓. ปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาดัชนีมวลรวม ปัญหาที่พบจากการศึกษา  ประกอบด้วย  (๑)
การขาดแคลนข้อมูลทุติยภูมิ เนื่องจากการสำ�รวจข้อมูลปฐมภูมิในการพัฒนาดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันเป็นเรื่องยากและ
ต้องลงทุนมาก จึงยากที่จะดำ�เนินการได้อย่างต่อเนื่อง  และ (๒) การขาดความรู้และทักษะเกี่ยวกับการสร้างดัชนีมวลรวม
ทำ�ให้การสร้างดัชนีเพื่อใช้ประโยชน์ยังอยู่ในขอบเขตจำ�กัดและในบางครั้งอาจใช้ทางเลือกที่ไม่เหมาะสม  อาทิ   ใช้วิธีการสำ�รวจ
ซึ่งสิ้นเปลืองงบประมาณและขาดความยั่งยืน หรือใช้วิธีการประมวลผลที่ยังไม่เหมาะสม
การดำ�เนินงานในระยะต่อไป ต้องดำ�เนินการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น การเพิ่มตัวแปร “ในเขต-นอกเขต
เทศบาล” ให้เป็นฐานข้อมูลเดียวกับระดับจังหวัด  การวิเคราะห์และรายงานสถิติของตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ของการใช้บริการ
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สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ในทุกกรณี ต้องแสดงสถิติของจังหวัด ทั้งในเขตนอกเขตเทศบาล  การส่งเสริมการวิเคราะห์รายงานข้อมูลระดับจังหวัดในรูปแบบ
ที่ใกล้เคียงกัน เป็นต้น  นอกจากนี้ ยังต้อง พัฒนาระบบดัชนีมวลรวมในระดับของผลลัพธ์ที่เป็นเอกภาพ  หน่วยงานต่างๆ สามารถ
นำ�มาใช้ประโยชน์ในแนวทางเดียวกัน เร่งสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาดัชนีมวลรวมภายใต้บริบทของความเป็นไทย รวมถึง
พัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากร ตลอดจนให้ความสำ�คัญกับการทดสอบก่อนนำ�ไปใช้งานจริง

การจัดทำ�ฐานข้อมูลระดับหมู่บ้าน
สศช. โดย สำ�นักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค ทั้ง ๔ ภาค  ได้ดำ�เนินการจัดทำ�ฐานข้อมูลระดับหมู่บ้านอย่างต่อเนื่องตั้งแต่
ปี ๒๕๕๑ เป็นต้นมา  โดยในปี ๒๕๕๓ ได้ดำ�เนินการจัดทำ�ฐานข้อมูลในพื้นที่ รวม ๔ ภาค ๖๘ จังหวัด ๑๔๙ อำ�เภอ ๒๔๐ หมู่บ้าน  
ภาคละ ๖๐ หมู่บ้าน  สาระสำ�คัญประกอบด้วย ข้อมูลสภาพทั่วไปของหมู่บา้ น สภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ  
อาทิ การประกอบอาชีพ รายได้ การศึกษา สวัสดิการชุมชน คุณภาพชีวิต ข้อมูลผู้นำ�ชุมชน การรวมกลุ่มของชุมชน ผลิตภัณฑ์
ชุมชน ผลการดำ�เนินงานตามนโยบายรัฐบาล  เช่น โครงการตามยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข โครงการ SML โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อยกระดับชุมชน ฯลฯ  การวิเคราะห์ศักยภาพและปัญหาของชุมชน การกำ�หนดตำ�แหน่งการพัฒนาของชุมชน รวมทั้งข้อคิดเห็น
เพื่อประกอบการพัฒนาชุมชน
การดำ�เนินการจัดทำ�ฐานข้อมูลมีวัตถุประสงค์   เพื่อให้สำ�นักพัฒนาภาคมีการประสานการทำ�งานร่วมกันกับชุมชน เรียนรู้
กระบวนการทำ�แผนชุมชน สภาพข้อเท็จจริงของชุมชน ปัญหาอุปสรรคของชุมชน และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน  
รวมถึงการสร้างเครือข่ายในระดับชุมชน เพื่อประโยชน์ในการติดตามการดำ�เนินงานตามนโยบายของรัฐ การขับเคลื่อนปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสูร่ ะดับชุมชน  รวมทัง้ การใช้เป็นฐานข้อมูลทีจ่ ะเชือ่ มโยงไปสูก่ ารจัดทำ�แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนพัฒนาระดับภาคและระดับพื้นที่
ฐานข้อมูลระดับหมู่บ้านที่ดำ�เนินการโดยสำ�นักพัฒนาภาคทั้ง ๔ ภาค  ได้มีการเผยแพร่ทาง Website ของสำ�นักงานคณะ
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (www.nesdb.go.th)

การประชุมประจำ�ปี ๒๕๕๓ ของ สศช.
สศช. ได้จัดประชุมประจำ�ปี ๒๕๕๓ เรื่อง “ทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑” ขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ ศูนย์
แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  เพื่อเปิดโอกาสให้มีการระดมความคิดเห็นจากภาคีการพัฒนา
ทุกภาคส่วน เพื่อให้ได้มุมมองที่หลากหลาย และประเด็นที่ชัดเจนในการจัดทำ�แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ที่สามารถกำ�หนดแนวทาง
และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำ�หนดไว้ และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยมีผู้เข้า
ร่วมประชุมประมาณ ๒,๗๓๗ คน
การสำ�รวจความคิดเห็นผู้เข้าร่วมประชุมประจำ�ปี ๒๕๕๓ เกี่ยวกับการได้รับประโยชน์และความคุ้มค่าในการเข้าร่วมประชุม
พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เห็นว่าการเข้าร่วมประชุมประจำ�ปีในครั้งนี้มีความคุ้มค่ามากเพราะได้ทราบเกี่ยวกับแนวคิด
ทิศทาง ยุทธศาสตร์การพัฒนา กรอบนโยบายของแผนฯ ๑๑ โดยสามารถนำ�ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนของ
หน่วยงาน/ธุรกิจ/ท้องถิ่น ชุมชน ใช้ประกอบการจัดทำ�แผน นโยบาย แผนงาน โครงการ ได้มีส่วนร่วม แลกเปลี่ยน เรียนรู้เกี่ยวกับ
วิธีการวางแผน ขั้นตอน และกระบวนการการจัดทำ�แผนของประเทศ
นอกจากนั้น ผู้เข้าร่วมประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิด วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ประเด็นการพัฒนา และ
การนำ�แผนไปสู่การปฏิบัติในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ ดังนี้
ด้านแนวคิดและกรอบการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ที่ประชุมได้มีขเอเสนอแนะว่าแผนพัฒนาต้องมีความสมดุล
ให้ความสำ�คัญทั้งการเป็นมิตรกับชุมชน การรักษาและลดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้องมีความเชื่อมโยง
กับแผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เป้าหมายการพัฒนาประเทศควรระบุให้ชัดเจนว่าต้องการพัฒนาประเทศ
ให้เป็นผู้นำ�ด้านใด และควรมีดัชนีชี้วัดและเป้าหมายการพัฒนาที่สามารถนำ�ไปใช้ได้
ด้านวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ควรปรับเปลี่ยนเป็น “การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ด้วยความ
มั่นคง ปลอดภัย เสมอภาค เป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” ควรเพิ่มเติมประเด็นเกี่ยวกับฐานความรู้ที่สร้างสรรค์
วัฒนธรรม ศักดิ์ศรีความเป็นไทย และสภาพสิ่งแวดล้อมไว้ในวิสัยทัศน์ด้วย
รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๓
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ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ควรมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณธรรม/การปราบปรามการคอร์รัปชัน
ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ยุทธศาสตร์การพัฒนาควรมุ่งเน้นการพัฒนาประเทศให้เกิดความยั่งยืน  ควรเพิ่มยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ ยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการกระจายความเจริญไปสู่ทุกภูมิภาคอย่างเท่าเทียมกัน  
ยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนาด้านวัฒนธรรม ศาสนา และจริยธรรม และควรแยกเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการนํ้าออกมาเป็น
อีกหนึ่งยุทธศาสตร์จากยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านประเด็นการพัฒนาที่ควรให้ความสำ�คัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ควรเร่งสร้างค่านิยมความเป็นไทยและ
เอกลักษณ์ของไทย  ควรให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาผู้สูงอายุ สนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  ควรพัฒนา
คนไทยทุกคนให้รู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน ปรับปรุงแนวทางการศึกษาต้องมีแผนงานที่ชัดเจน ควรมุ่งเน้น
การพัฒนาเรื่องที่ดินทำ�กินและที่อยู่อาศัยของประชาชน ควรทุ่มเทการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคให้เป็นฐานหลักของประเทศ  
มุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีคุณภาพอย่างทั่วถึง  เพิ่มโอกาสการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาคและรวดเร็ว และพัฒนา
สังคมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาชุมชน  รวมทั้งการวิจัยและพัฒนา
ด้านการนำ�ไปสู่การปฏิบัติ การติดตาม และประเมินผลการพัฒนา การพัฒนาประเทศต้องได้รับการปฏิบัติจากภาครัฐ
อย่างจริงใจ  ควรจัดทำ�แผนปฏิบัติการที่เน้นเรื่องศีลธรรมและการพัฒนาชีวิต ต้องมีการติดตามประเมินผลการพัฒนาในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  ควรให้ความสำ�คัญกับการผลักดันแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลอย่างเป็นรูป
ธรรม  และมีการติดตามประเมินผลคุณภาพและการนำ�ไปปฏิบัติของแผนพัฒนา  การติดตามประเมินผลควรพิจารณาผลกระทบ
ที่มีต่อประชาชนกลุ่มรากหญ้าเป็นสำ�คัญ

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สศช.
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สศช. มีบทบาทหน้าที่หลักในการพัฒนาและดูแลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์   รวมถึงระบบโสตทัศนูปกรณ์ของห้องประชุมของสำ�นักงานฯ  ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ นี้ทางศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศได้เน้นเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำ�งานขององค์กรทั้งในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และพัฒนา
ด้านการจัดการระบบสารสนเทศของสำ�นักงานฯ ให้ดียิ่งขึ้น  โดยมีรายละเอียดการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ ดังนี้
๑. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร  ประกอบด้วยโครงการย่อย ๔ โครงการ คือ
๑.๑ โครงการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมลิขสิทธิ์ ศูนย์ฯ ได้ดำ�เนินการจัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ได้แก่
โปรแกรม Windows XP, Microsoft Office และโปรแกรม Anti-Virus สำ�หรับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย(Client) ให้ครบ
จำ�นวนเครื่องลูกข่ายที่ใช้งานของสำ�นักงานฯ ต่อเนื่องจากที่ได้จัดซื้อในโครงการจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ของปีงบประมาณ ๒๕๕๑  
นอกจากนั้นในส่วนของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ยังได้ทำ�การจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิด Network สำ�หรับผู้บริหารจำ�นวน ๑๑ เครื่อง  
การจัดซื้อจอภาพแบบ LCD เพื่อปรับเปลี่ยนแทนจอภาพ CRT รุ่นเก่าให้กับเจ้าหน้าที่ทั้งสำ�นักงานฯ จำ�นวน ๓๕๐ จอ  การจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์ Inkjet สำ�หรับใช้งานด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิก  และทำ�การจัดซื้อเครื่องฉาย LCD Projector เพื่อทำ�การปรับเปลี่ยน
ในห้องประชุม(ห้องเดช ห้องสุนทร และห้องประหยัด) จำ�นวน ๓ เครื่องสำ�หรับทดแทนเครื่องเก่าที่มีการเสื่อมสภาพเนื่องจาก
ใช้งานมาเป็นเวลานาน
๑.๒ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบ Business Intelligence (BI) ทาง สศช. ได้พัฒนาระบบข้อมูลเชิง
ลึกสำ�หรับการตัดสินใจและการวางแผน  โดยให้ผู้ใช้สามารถเรียกใช้ข้อมูลและนำ�ข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนด้าน
เศรษฐกิจและสังคม  ซึ่งข้อมูลที่จัดทำ�ขึ้นมีความหลากหลายในมุมมอง และสามารถสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ในหลายมิติ  
โดยในปีงบประมาณ ๒๕๔๘  ได้พัฒนาข้อมูลที่สำ�คัญใน ๕ ด้านคือ  (๑) เศรษฐกิจต่างประเทศ  (๒) เศรษฐกิจในประเทศ  
(๓) แรงงาน  (๔) ราคานํ้ามัน  และ (๕) ข้อมูลนำ�เข้า  – ส่งออก  ต่อมาในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ พัฒนาระบบฯ ระยะที่สอง
ประกอบด้วย การพัฒนาระบบข้อมูลด้านความยากจน  สถานการณ์นํ้ามัน  และมีการปรับปรุงระบบข้อมูลเดิมที่ได้พัฒนาไว้แล้ว
สองส่วนได้แก่  ข้อมูล GPP  ข้อมูลผลิตภาพแรงงาน  ให้มีการจัดเก็บข้อมูลลงรายละเอียดเพิ่มมากขึ้น
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ได้ดำ�เนินการพัฒนาระบบฯ ระยะที่สามซึ่งมีการเพิ่มขอบเขตการพัฒนาระบบข้อมูลให้มี
ความกว้างขวาง ครอบคลุมข้อมูลที่จำ�เป็นในการพัฒนาด้านต่างๆของประเทศมากขึ้น  และจะทำ�การพัฒนาปรับปรุงข้อมูลเดิม
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ที่สำ�คัญของสำ�นักงานฯ ได้ต่อไป



๑.๔ โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย (Wireless LAN : WLAN)  ศูนย์ฯ ได้ขยายจุด
                     
บริการ Wireless LAN ให้ครอบคลุมพื้นที่กว้างขวางมากขึ้น  โดยการเพิ่มจำ�นวนและสถานที่ติดตั้ง Access Point ในบริเวณ
สำ�นักงานฯ จำ�นวน ๑๐ ตัว ให้ครอบคลุมพื้นที่ อาคาร ๑ อาคาร ๒ อาคาร ๓ และอาคาร ๔  ปรับปรุงระบบและตัวอุปกรณ์ให้มี
ความปลอดภัยสูงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถป้องกันการบุกรุกจากบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตไม่ให้เชื่อมต่อเข้าสู่
ระบบเครือข่ายของ สศช.ได้  อีกทั้งมีความสามารถเชื่อมต่อเข้าใช้งานได้อย่างสะดวก อันเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของ สศช.
ในด้านการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยแก่เจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อกับสำ�นักงานฯ ระบบ Wireless
LAN ของสศช.
๒. โครงการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช.  ได้จัดจ้างที่ปรึกษาเป็นประจำ�ทุกปี   เพื่อปฏิบัติงานบำ�รุง
รักษาและบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำ�นักงานฯ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  ทั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อดูแล
บำ�รุงรักษาและบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ สศช. ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมสนองตอบต่อการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลา  ตลอดจนการดูแลและให้บริการระบบโสตทัศนูปกรณ์และการใช้สื่อต่างๆ ในห้องประชุมของสำ�นักงานฯ
รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๓
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ส่วนกลาง  ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ทางศูนย์ฯ ได้มุ่งเน้นให้ทีมที่ปรึกษาได้เข้ามาทำ�การศึกษาวิเคราะห์ ตลอดจนพัฒนา
และปรับปรุงงานบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ในระบบงานดังนี้ คือ  (๑) ระบบ System Management Server (SMS) ,
NMS (Network Management System)  (๒) ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail)  (๓) ระบบ Web Services  (๔) ระบบ
บริหารจัดการ File Sharing  และ (๕) การศึกษาและวิเคราะห์ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยการจัดหา
ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆ เข้ามาศึกษา วิเคราะห์และดำ�เนินการ ตลอดจนติดตามประเมินผลระบบที่ให้บริการอยู่บนเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ให้สามารถรองรับการใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

การประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาประเทศ
ในรอบปี ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา สศช. อยู่ระหว่างจัดทำ�ร่างทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ซึ่ง ได้ให้ความสำ�คัญกับการ
แปลงแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ ควบคู่กับการสร้างความรู้ความเข้าใจในภารกิจของ สศช. ผ่านช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ
ทั้งการสื่อสารผ่านสื่อที่ สศช. จัดทำ�ขึ้นเอง สื่อมวลชน และสื่อกิจกรรม โดย สศช. ได้ผลิตสื่อเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และ
ประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ วีดิทัศน์ และสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้แก่
๑. สื่อสิ่งพิมพ์
๑.๑ สมุดบันทึก “พระมิ่งขวัญของชาวไทย ผู้ทรงเป็นพลังพัฒนาประเทศ” สศช. ได้จัดทำ�สมุดบันทึก “พระ
มิ่งขวัญของชาวไทย ผู้ทรงเป็นพลังพัฒนาประเทศ” เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณสู่ทุกภาคส่วนของสังคมไทย ด้วยความซาบซึ้งและสำ�นึกในพระ
มหากรุณาธิคุณอย่างหาที่เปรียบมิได้   โดยได้ศึกษาและรวบรวมพระราชกรณียกิจในการพัฒนาประเทศ ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงบำ�เพ็ญมาตลอดระยะเวลานานกว่า  ๖๐ ปี เพื่อบำ�บัดทุกข์
บำ�รุงสุข พัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่ปวงชนชาวไทย
ทั้งนี้ สำ�นักงานฯ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายสมุดบันทึกดังกล่าว แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์
รวมทั้งมอบให้องคมนตรี คณะรัฐมนตรี ผู้บริหารของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปที่สนใจ เพื่อ
ให้ทุกภาคส่วนได้ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ตลอดจนน้อมนำ�แนวทางตามพระราชดำ�ริมายึดถือและปฏิบัติ เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” สืบไป
๑.๒ หนังสือ “๖ ทศวรรษสภาพัฒน์” สำ�นักงานฯ จัดทำ�ขึ้นเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับวิวัฒนาการการวางแผน
พัฒนาประเทศ ผลการดำ�เนินงานในช่วง ๖๐ ปี และทิศทางการดำ�เนินงานของ สศช. ในอนาคต ในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปีแห่ง
การสถาปนา สศช. ในวันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๓ ประกอบด้วย ตอนที่ ๑ : รำ�ลึกถึงปูชนียบุคคล ผู้สร้างคุณูปการ
มากมายต่อประเทศชาติและ สศช. ตอนที่ ๒ : ความเป็นมาและบทบาทหน้าที่ของสำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ตามพระราชบัญญัติสภาเศรษฐกิจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๔๙๓  จนถึงปัจจุบัน ตอนที่ ๓
: ๖ ทศวรรษ แห่งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย นำ�เสนอเรื่องราววิวัฒนาการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ ตั้งแต่ประเทศไทยเริ่มมีการจัดทำ�แผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ จนถึงปัจจุบัน  ตอนที่ ๔ : ทิศทางการ
ดำ�เนินงานของ สศช. ในอนาคต  ตอนที่ ๕ : สาระน่ารู้เกี่ยวกับ สศช. รวบรวมเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับสภาพัฒน์ที่น่าสนใจ
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๑.๓ วารสารเศรษฐกิจและสังคม เผยแพร่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ อาทิ ความไม่สมดุลของการพัฒนา การเพิ่มผลิตภาพการผลิตและบรรยากาศการลงทุนในระดับภูมิภาคของไทย
การลงทุนทางสังคมเพื่อวางฐานรากของสังคมไทยให้แข็งแกร่ง เป็นต้น
๑.๔ จุลสารบทบาทหน้าที่ของสำ�นักงานฯ ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อใช้สำ�หรับเผยแพร่ประวัติความ
เป็นมา บทบาทหน้าที่และโครงสร้างของสำ�นักงานฯ แก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศในวาระโอกาสต่างๆ
๑.๕ แผ่นพับธนาคารสมอง..ธนาคารแห่งภูมิปัญญา เพื่อเผยแพร่กิจกรรมและผลการดำ�เนินงานของวุฒิอาสา
ธนาคารสมอง
๑.๖ เอกสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและธนาคารสมองที่จัดพิมพ์เพิ่มเติม เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและธนาคารสมอง ไปยังภาคส่วนต่างๆ อย่างกว้างขวาง
๒. สื่อวีดิทัศน์  อาทิ วีดิทัศน์สำ�หรับการประชุมประจำ�ปี ๒๕๕๓ ของ สศช. เรื่อง “ทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑” โดย
นำ�เสนอผลการพัฒนาที่ผ่านมา แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาในอนาคต เพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นอันนำ�ไปสู่การระดมความคิดเห็น
ในการประชุม
๓. สื่ออิเล็กทรอนิกส์  ประกอบด้วย
๓.๑ เว็บไซต์ของ สศช. www.nesdb.go.th นำ�เสนอข้อมูลทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของประเทศ และข้อมูลข่าวสารการดำ�เนินงานของ สศช. อีกทั้งสามารถสืบค้นข้อมูลจากห้องสมุดสุริยานุวัตร
๓.๒ จดหมายข่าวบัญชีประชาชาติ ราย ๓ เดือน เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ สศช. เพื่อเผยแพร่ความรู้และแนวทาง
การนำ�สถิติบัญชีประชาชาติไปใช้ประโยชน์ ความก้าวหน้าของการพัฒนางานด้านบัญชีประชาชาติของประเทศไทย รวมทั้งรับฟัง
ข้อคิดเห็นจากสาธารณะเพื่อปรับปรุงการดำ�เนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๓.๓ จดหมายข่าวรู้จักบัญชีไทย เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของ สศช. ในช่วงปี ๒๕๕๓ นำ�เสนอเรื่องเด่นเกี่ยวกับ
สถานการณ์ความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจของไทยโดยอิงกรอบแนวคิดหลักจากสถิติบัญชีประชาชาติ รวมทั้งการค้นคว้าจาก
เอกสารวิชาการ บทความที่เกี่ยวข้องต่างๆ และเป็นการวิเคราะห์หรือแสดงความเห็นในเชิงวิชาการ
๓.๔ จดหมายข่าวรายงานภาวะสังคม เผยแพร่รายเดือนและรายไตรมาส ผ่านเว็บไซต์ของ สศช. เป็นการรายงาน
สถานการณ์ด้านสังคมในรอบ ๑ เดือนและ ๓ เดือน รวมทั้งประเด็นทางสังคมที่น่าสนใจในช่วงนั้นๆ
๔. พิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ สศช. จัดตั้งขึ้นสำ�หรับเป็นแหล่งเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องราว
เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศไทย ประกอบด้วย ห้องแสดงชีวประวัติและผลงานของพระยาสุริยานุวัตร นักเศรษฐศาสตร์คนแรก
ของประเทศไทย ห้องแสดงวิวัฒนาการของการจัดทำ�แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑-๑๐ ห้องแสดงภาพผู้นำ�องค์กรและบุคคลสำ�คัญที่มี
บทบาทในการพัฒนาประเทศ ห้องเศรษฐกิจพอเพียง ห้องแสดงประวัติอาคารสุริยานุวัตร  และห้องแสดงวิสัยทัศน์และบทบาท
หน้าที่ของ สศช. ในปัจจุบัน โดยในปี ๒๕๕๓ มีผู้เข้าเยี่ยมชมทั้งรายบุคคลและเป็นหมู่คณะประมาณ ๒๒ คณะ รวมประมาณ
๑,๐๐๐ คน ใกล้เคียงกับปี ๒๕๕๒ ซึ่งมีผู้เข้าเยี่ยมชมประมาณ ๒๕ คณะรวมประมาณ ๑,๐๐๐ คน
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๕. สื่อมวลชน  นอกจากการผลิตสื่อเผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้าหมายโดยตรงแล้ว สศช. ยังได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่
ประชาชนกลุ่มต่างๆ อย่างกว้างขวางผ่านสื่อมวลชน ทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์
๕.๑ การแถลงข่าว/การจัดทำ�ข่าวแจกแก่สื่อมวลชน จัดการแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับผลการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สื่อมวลชนนำ�ไปเผยแพร่แก่สาธารณชนต่อไป
อาทิ การรายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศรายไตรมาส การรายงานภาวะสังคมรายไตรมาส และการแถลงข่าวการประชุม
ประจำ�ปี ๒๕๕๓ ของ สศช. เป็นต้น
๕.๒ การสัมภาษณ์ผู้บริหาร สศช. โดยการจัดให้สื่อมวลชนเข้าสัมภาษณ์ผู้บริหาร สศช. เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา
ประเทศในเรื่องต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ สศช. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจสู่สาธารณชน
๖. สื่อบุคคล สศช. ได้สร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศผ่านบุคคล ดังนี้
๖.๑ การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้มาเยือน สศช. โดยในรอบปี ๒๕๕๓ มีผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน ณ สศช.
ประมาณ ๑,๐๐๐ คน ทั้งคณะนักศึกษา ข้าราชการ ทหาร และนักบริหาร จากในประเทศและต่างประเทศ เพื่อรับฟังการบรรยาย
เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนฯ ๑๐ แนวคิดทิศทางการจัดทำ�แผนฯ ๑๑
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ อาทิ คณะผู้เข้ารับการอบรม
หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๔๓  คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ทหาร รุ่นที่ ๖  คณาจารย์และนักศึกษา
ระดับปริญญาเอก หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  คณะ
เจ้าหน้าที่สำ�นักงานสถิติแห่งชาติประเทศเนปาล และคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตหลักสูตรนานาชาติ เป็นต้น
๖.๒ การบรรยายแก่หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ ผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางของ สศช. ได้รับเชิญไปบรรยายหรือ
อภิปราย เพื่อให้ความรู้แก่หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ ประมาณ ๑๗๕ ครั้ง อาทิ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 
เชิญบรรยายหัวข้อ จีนภิวัตน์...ไทยรู้อะไร...ยังต้องรู้อะไร สถาบันพระปกเกล้า  เชิญบรรยายเรื่อง แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศไทย เป็นต้น  
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๗. สื่อนิทรรศการ สศช. ได้จัดทำ�สื่อนิทรรศการเพื่อแนะนำ�สำ�นักงานฯ และเผยแพร่ผลงานของ สศช.  โดย สศช. ได้จัด
แสดงและร่วมจัดแสดงบอร์ดดังกล่าวในงานต่างๆ ดังนี้  นิทรรศการในการประชุมประจำ�ปี ๒๕๕๓ ของ สศช. ณ ศูนย์แสดงสินค้า
และการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๓  นิทรรศการในหัวข้อ “เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง”
ในงานวันข้าราชการพลเรือนประจำ�ปี ๒๕๕๓ ณ บริเวณอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานดอนเมือง ระหว่างวันที่
๑-๔ เมษายน ๒๕๕๓  และนิทรรศการเรื่อง “การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง” ในงานวันคล้ายวันสถาปนาสำ�นักนายกรัฐมนตรี
ครบรอบปีที่ ๗๘ ณ ทำ�เนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๓

การดำ�เนินงานห้องสมุดสุริยานุวัตร
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓  ห้องสมุดสุริยานุวัตร สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  มี
ภารกิจในการให้บริการข้อมูลหนังสือ เอกสารสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิตอลด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  เพื่อพัฒนา
ศักยภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สศช. ในการจัดทำ�การวิจัย วางแผน กำ�หนดนโยบาย และยุทธศาสตร์
การพัฒนา ตลอดจนให้บริการแก่หน่วยงาน องค์กรต่างๆ และประชาชนทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าหาองค์ความรู้
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ที่สำ�คัญๆ ได้แก่
๑. การให้บริการสารสนเทศห้องสมุด ได้ดำ�เนินการสรรหาข้อมูล หนังสือ วารสาร เอกสารสิ่งพิมพ์ งานวิจัยของ สศช.
และหน่วยงานอื่นๆ  สื่อซีดีรอมที่ทันสมัยไว้ให้บริการ
๒. การให้บริการสืบค้นรายชื่อหนังสือ งานวิจัย ซีดีรอม  ในฐานข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้บริการทั้งภายในและ
ภายนอกสำ�นักงานฯ สามารถค้นหารายชื่อเอกสารได้ที่ห้องสมุด หรือที่อื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว
๓. ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ห้องสมุดได้จัดทำ�ฐานข้อมูลหนังสือและเอกสารของ สศช. ในลักษณะ
E-Book โดยจัดเก็บในรูปแบบของไฟล์ pdf เพือ่ ให้ผใู้ ช้บริการสามารถสืบค้นรายชือ่ เอกสาร และเปิดอ่านทัง้ เล่ม โดยไม่ตอ้ งเดินทาง
มายังห้องสมุด
๔. ฐานข้อมูลวารสาร ห้องสมุดได้จัดทำ�ฐานข้อมูลวารสารสำ�หรับการบริหารจัดการ และอำ�นวยความสะดวกแก่ผู้ใช้
บริการ โดยเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบรายชื่อสมาชิก รายชื่อวารสาร สถิติการใช้บริการวารสารต่างๆ ของสมาชิกแต่ละคนได้
จากฐานข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว  
๕. การให้บริการ ยืม-คืน หนังสือ วารสาร เอกสารสิ่งพิมพ์ และงานวิจัยด้วยระบบบาร์โค้ด  เพื่ออำ�นวยความสะดวก
รวดเร็วในการให้บริการ รวมถึงการให้บริการจองหนังสือ
๖. ให้บริการรับสมัครสมาชิก ทั้งบุคคลภายในและภายนอก สศช. และจัดทำ�ฐานข้อมูลสมาชิกสำ�หรับการยืม-คืน เอกสาร
สิ่งพิมพ์ต่างๆ ของห้องสมุด
๗. ให้บริการข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ สศช. จากหนังสือพิมพ์รายวัน รายสัปดาห์ โดยจัดทำ�ในรูปแบบกฤตภาคข่าว (News
Clipping) ส่งทาง e-mail ให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ทุกวันทำ�การ และเผยแพร่ทางเว็บเพจห้องสมุด ซึ่งผู้ใช้บริการ
สามารถสืบค้นข่าวที่เกี่ยวข้องกับ สศช. ทั้งในปัจจุบันและย้อนหลัง ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
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การดำ�เนินงานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สศช.
สศช. ได้ให้บริการข้อมูลข่าวสาร เอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ ของ สศช. แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร  
พ.ศ.๒๕๔๐ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๓  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สศช. ได้ดำ�เนินงานในด้านต่างๆ  ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๑.๑ ระเบียบเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสาร สำ�นักงานฯ ได้ดำ�เนินการแก้ไขระเบียบสำ�นักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ และประกาศสำ�นักงานฯ เรื่อง โครงสร้าง
การจัดองค์กรในการดำ�เนินงาน สรุปอำ�นาจหน้าที่ที่สำ�คัญ วิธีการดำ�เนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร ของ
สศช. พ.ศ. ๒๕๕๓ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม ๑๒๗  ตอนพิเศษ ๑๐๗ง วันที่    ๘  กันยายน ๒๕๕๓ หน้า ๙ – ๑๘
และ หน้า ๒๔ – ๓๗
๑.๒ จัดระบบข้อมูลข่าวสาร โดยให้ทุกหน่วยงานในสำ�นักงานฯ ดำ�เนินการรวบรวม จัดประเภท และจัดทำ�รายการ
ข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบและเผยแพร่ได้   และปรับปรุงข่าวสารให้ทันสมัยทุก ๓ เดือนเพื่อให้บริการได้อย่างครบถ้วนเป็น
ปัจจุบัน  ตลอดจนเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของ สศช. ที่ www.nesdb.go.th  เลือกเมนูศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สศช.
๑.๓ จัดทำ�หลักเกณฑ์การขอข้อมูลข่าวสารและการอนุญาต  ให้ผู้ใช้บริการทำ�หนังสือหรือยื่นคำ�ขอเป็นลายลักษณ์
อักษร พร้อมทั้งแสดงเหตุผลและความจำ�เป็น
๑.๔ จัดสถานที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร  สศช. ได้จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
รวม ๕ แห่ง โดยในส่วนกลางตั้งอยู่ที่ห้องสมุดสุริยานุวัตร อาคาร ๔ ชั้น ๒  และส่วนภูมิภาคที่สำ�นักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี  ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น และภาคใต้ จังหวัดสงขลา 
๒. ด้านการบริหารจัดการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบ
๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของ สศช.(กข.สศช.) โดยมีเลขาธิการ สศช. เป็นที่ปรึกษา และมีรอง
เลขาธิการ สศช. เป็นประธาน กรรมการประกอบด้วยผู้อำ�นวยการสำ�นักทุกสำ�นัก
๒.๒ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สศช. รับผิดชอบให้บริการข้อมูลและประสานติดตาม
ผล รวมทั้งจัดเก็บสถิติ สรุปผลการใช้บริการศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารฯ รายงานผู้บริหารอย่างสมํ่าเสมอ พร้อมทั้งรายงานตาม
แบบรายงานการติดตามประเมินผลของหน่วยงานรัฐ ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ต่อสำ�นักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำ�นักงานปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี
๒.๓ แต่งตั้งผู้ประสานงานข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ทุกหน่วยงานใน สศช. ดำ�เนินการรวบรวม จัดประเภท และจัดทำ�
รายการข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความรับผิดชอบ ซึ่งสามารถเผยแพร่ได้ และเผยแพร่ชื่อพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ ทางเว็บไซต์ของ
สศช. เพื่ออำ�นวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการในการขอข้อมูล และเพื่อการประสานการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้องและต่อเนื่อง
๓. ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ได้พัฒนาและปรับปรุงเว็บเพจให้ครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์ และทันสมัย เพื่อให้ประชาชนสามารถดูหรือตรวจ
สอบข้อมูลได้ทาง  www.nesdb.go.th รวมถึงได้มีการพัฒนาวิธีการเผยแพร่ข้อมูลโดยเน้นการเพิ่มช่องทางรับข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ เช่น แผ่นพับ ป้ายประกาศ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
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ส่วนที่ ๓
ผลการดำ�เนินงานของคณะกรรมการ
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี
๑. สศช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการระดับนโยบาย
๒. สศช.ในฐานะหน่วยงานประสานหลักในคณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปค

ผลการดำ�เนินงานของคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะรัฐมนตรี
บทบาทที่สำ�คัญอีกประการหนึ่งของ สศช. คือการได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือรัฐบาลให้ทำ�หน้าที่
ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่มีนายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน รวมทั้ง
ภารกิจอื่นๆ ที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้ทำ�เป็นการเฉพาะกิจ ในปี ๒๕๕๓ สศช. มีบทบาทสนับสนุนการขับเคลื่อน การดำ�เนินการ
ของคณะกรรมการ อนุกรรมการ ที่นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในฐานะเป็นฝ่ายเลขานุการ และเป็น
หน่วยงานหลักสรุปได้ ดังนี้

๑. สศช.ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการระดับนโยบาย
คณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ
คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓ และ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓  แต่งตั้ง
คณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ (รศก.)  จำ�นวน ๑๙ คน  มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ  และเลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ  มีหน้าที่ในการพิจารณาเสนอแนะ และกำ�หนดมาตรการ
และโครงการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจในภาวะเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี   เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนกำ�กับ
ดูแล เร่งรัดติดตาม แก้ไขปัญหา และลดขั้นตอนปฏิบัติในการดำ�เนินการตามมาตรการและโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจในภาวะ
เร่งด่วนในปี ๒๕๕๓  คณะกรรมการ รศก. ได้มกี ารประชุม ๑๓ ครัง้   มีการพิจารณาข้อคิดเห็น รวม ๒๖ เรือ่ ง เกีย่ วกับสถานการณ์
ด้านเศรษฐกิจ การเงิน และการคลังที่ส่งผลกระทบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ได้แก่ สถานการณ์การส่งออก การส่งเสริม
การลงทุนในประเทศและต่างประเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหาราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่เพิ่มสูงขึ้น สถานการณ์นํ้าเพื่อ
การเกษตรและอุทกภัย และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย  การพิจารณาแนวทางและมาตรการเพื่อลดผลกระทบจาก
สถานการณ์ต่างๆ  การเสนอมาตรการให้ความช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่ได้
รับผลกระทบจากความไม่สงบทางการเมือง  รวมถึงมีการพิจารณาข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน มาตรการและ
โครงการต่างๆ  เพื่อผลักดันให้เกิดความชัดเจน ทั้งในด้านการดำ�เนินงาน การลงทุน และแหล่งเงินงบประมาณ ฯลฯ  ซึ่งจะส่งผล
ดีต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ ที่สำ�คัญได้แก่
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๑. รูปแบบการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ โดยมีกรอบวงเงินลงทุน
ค่างานระบบรถไฟฟ้า  และขบวนรถไฟฟ้า  จำ�นวน ๑๓,๒๔๓ ล้านบาท คณะกรรมฯ มีมติเห็นชอบในหลักการให้เอกชนเข้าร่วม
ลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ในรูปแบบ PPP Gross Cost เนื่องจากเป็นรูปแบบการลงทุนที่ทำ�ให้
ภาครัฐมีความยืดหยุ่นในการกำ�หนดนโยบายด้านอัตราค่าโดยสาร โครงสร้างอัตราค่าโดยสาร และระบบตั๋วโดยสารร่วม เพื่อ
จูงใจให้ประชาชนใช้บริการระบบขนส่งมวลชนเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเป็นรูปแบบที่เอกชนสามารถคำ�นวณต้นทุน ความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ชัดเจน ทำ�ให้เกิดการแข่งขันด้านคุณภาพและราคาในขั้นการคัดเลือกเอกชน รวมทั้งเป็นรูปแบบ
ที่สามารถคุ้มครองผู้ใช้บริการทั้งในด้านราคาค่าโดยสารและระดับคุณภาพการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. แผนการลงทุนด้านโครงสร้างพืน้ ฐานของการรถไฟแห่งประเทศไทย ระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗ คณะกรรมการฯ
มีมติให้ความเห็นชอบแผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของการรถไฟแห่งประเทศไทย วงเงินรวม ๑๙๕,๘๒๐.๕๐ ล้านบาท
ประกอบด้วย
๒.๑ แผนการลงทุนด้านโครงสร้างพืน้ ฐานของการรถไฟแห่งประเทศไทย วงเงินลงทุนรวม ๑๗๖,๘๐๘.๒๘ ล้านบาท
แยกเป็น (๑) แผนงานหรือโครงการที่มีความพร้อมและสามารถดำ�เนินการได้ทันที จำ�นวน ๑๑ รายการ วงเงินลงทุนรวม ๘๗,๕๒๙
ล้านบาท โดยรัฐรับภาระการลงทุน วงเงินรวม ๘๔,๐๒๔ ล้านบาท และ การรถไฟแห่งประเทศไทยรับภาระการลงทุน วงเงิน
ลงทุนรวม ๓,๕๐๕ ล้านบาท (๒) โครงการที่จะต้องดำ�เนินการศึกษาความเหมาะสม และจัดทำ�รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อ
นำ�เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นรายโครงการ จำ�นวน ๑๐ โครงการ วงเงินลงทุนรวม ๘๙,๒๗๙ ล้านบาท โดย
รัฐรับภาระการลงทุน วงเงินรวม ๖๘,๓๑๐ ล้านบาท และ รฟท. รับภาระการลงทุน วงเงินลงทุนรวม ๒๐,๙๖๙ ล้านบาท
๒.๒ การก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จำ�นวน ๑๑๔ แห่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๙ ของกรมทางหลวง
และกรมทางหลวงชนบท วงเงินลงทุน ๑๙,๐๑๒.๕๗ ล้านบาท โดยรัฐบาลรับภาระค่าใช้จ่ายโครงการทั้งหมด และให้กระทรวง
คมนาคมดำ�เนินการปรับแผนการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยประสานกับสำ�นักงบประมาณ
ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายจริงและความพร้อมในการดำ�เนินโครงการ
นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังเห็นชอบแผนการปฏิรูปโครงสร้างการบริหารจัดการกิจการของการรถไฟ
แห่งประเทศไทย ประกอบด้วย ๓ หน่วยธุรกิจ ได้แก่ หน่วยธุรกิจการเดินรถ หน่วยธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน หน่วยธุรกิจ
การซ่อมบำ�รุง และ ๑ บริษัทลูก เพื่อดำ�เนินโครงการ Airport Rail Link  โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยถือหุ้นทั้งหมด
๒.๓ มาตรการส่งเสริมการใช้นํ้ามัน E๘๕ คณะกรรมการฯ ได้เห็นชอบมาตรการส่งเสริมการใช้นํ้ามัน E๘๕ โดยให้
กระทรวงการคลังกำ�หนดมาตรการจูงใจด้านภาษีแก่รถยนต์ E๘๕ และรับไปดำ�เนินการออกประกาศตามขั้นตอนและระเบียบที่
เกี่ยวข้องต่อไป โดยให้พิจาณาลดอัตราภาษีสรรพสามิตรถยนต์ E ๘๕และอากรนำ�เข้ารถยนต์สำ�เร็จรูปและชินส่วนรถยนต์ E๘๕
พร้อมทั้ง มอบหมายให้กระทรวงพลังงานและกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกันพิจารณาแผนการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ E๘๕
ในประเทศ และการนำ�เข้าชิ้นส่วนรถยนต์ E๘๕ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการเพิ่มการผลิตเอทานอลสำ�หรับการผลิตนํ้ามัน
แก๊สโซฮอล์ในอนาคต
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๒.๔ แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (ฉบับที่ ๒)
ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖ จากปัญหาโครงสร้างของการกำ�กับดูแลกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทยตั้งแต่ใน
อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งปัญหาสัญญาสัมปทานระบบ ๒ G ที่ทำ�ให้เกิดปัญหาพัฒนาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สู่ระบบ ๓G
ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม คณะกรรมการฯ จึงได้มีมติให้แต่งตั้งคณะทำ�งานพิจารณาแนวทางการ
พัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๒) ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๒๒๕๕๖ เพื่อศึกษารูปแบบและความเป็นไปได้ในการดำ�เนินการที่จะนำ�ไปสู่การแข่งขันในกิจการโทรคมนาคมที่เป็นธรรมและ
เสมอภาค ในรูปแบบเดียวกัน และมีองค์กรกำ�กับดูแลองค์กรเดียว ทั้งนี้ จะต้องไม่กระทบต่อสิทธิทางกฎหมายที่มีอยู่ตามสัญญา
สัมปทาน และไม่กระทบต่อรายได้ของภาครัฐที่พึงจะได้ รวมทั้งการใช้ทรัพย์สินของระบบเครือข่ายโทรคมนาคมให้มีประโยชน์
สูงสุด

คณะกรรมการรัฐมนตรีพัฒนาพื้นที่พิเศษ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (รชต.)
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๒  อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการรัฐมนตรีพัฒนาพื้นที่พิเศษ ๕ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (รชต.) โดยมีนายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์   เวชชาชีวะ) เป็นประธาน  และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ เป็นเลขานุการ รวมคณะกรรมการทั้งสิ้น ๑๙ คน  มีอำ�นาจหน้าที่สำ�คัญ คือ  (๑) กำ�หนดนโยบาย/มาตรการ
และพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานโครงการและการจัดตั้งงบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาในพื้นที่พิเศษ ๕ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส)  (๒) กำ�กับดูแล เร่งรัดติดตามแก้ไขกฎระเบียบและลดขั้นตอน
การปฏิบตั ติ า่ งๆ เพือ่ ให้การพัฒนาพืน้ ทีพ่ เิ ศษ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นไปตามนโยบายอย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓  คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการ รชต. และมอบหมายหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องรับไปดำ�เนินการให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้ต่อไป ที่สำ�คัญคือ
๑. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๓  เห็นชอบการปรับเปลี่ยนโครงการภายใต้แผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ ๕
จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๕  เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนที่ได้จากการใช้กระบวนการจัดเวที
ประชาคมหมู่บ้านสำ�รวจความต้องการของประชาชน มีจำ�นวนทั้งสิ้น ๒,๙๐๑ หมู่บ้าน  หมู่บ้านเป้าหมายเร่งด่วน ๖๙๖ หมู่บ้าน
(หมู่บ้านในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้   แบ่งเป็นหมู่บ้านในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส  
และ ๔ อำ�เภอของสงขลา ได้แก่ อำ�เภอจะนะ อำ�เภอเทพา อำ�เภอนาทวี และอำ�เภอสะบ้าย้อย  รวม ๑,๓๗๗ หมู่บ้าน  และหมู่บ้าน
ที่คงเหลือในจังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลา)  การจัดทำ�ประชาคมหมู่บ้านดังกล่าว  มีผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนา
อาชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตรต้องปรับเปลี่ยนเป้าหมายโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน  รวมทั้ง
จัดทำ�โครงการใหม่ตามผลการประชาคม  รวม ๑๔ โครงการ  วงเงิน ๑,๐๕๙.๗๖ ล้านบาท  ส่งผลให้กรอบวงเงินงบประมาณ
ตามแผนฯ ในปี ๒๕๕๓ เพิ่มขึ้นจาก ๑๙,๙๑๓.๕๑ ล้านบาท เป็น ๒๑,๑๙๖.๖๓ ล้านบาท
๒. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓  เห็นชอบการปรับเปลี่ยนโครงการภายใต้แผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ ๕
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔  โดยเพิ่มเติมโครงการตามผลการประชาคมหมู่บ้าน  รวม ๑๙ โครงการ วงเงิน
๒,๓๓๕.๙๔ ล้านบาท  และกรอบวงเงินงบประมาณปี ๒๕๕๔ เพิ่มขึ้นจาก ๑๙,๐๙๖.๒๗ ล้านบาท เป็น ๒๒,๑๗๔.๔๐ ล้านบาท
๓. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๓  มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำ�เนินโครงการและการ
เบิกจ่ายงบประมาณโครงการภายใต้แผนการพัฒนาพืน้ ทีพ่ เิ ศษ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทีไ่ ด้รบั การจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๕๓
โดยเฉพาะหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณในวงเงินสูงกว่า  ๑,๐๐๐ ล้านบาท  และมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณในเกณฑ์ตํ่า 
ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่อคณะรัฐมนตรีเป็นประจำ�
ทุกเดือน
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คณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก (กพอ.)
คณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก (กพอ.) เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒  
ปัจจุบันมีรองนายกรัฐมนตรี (นายไตรรงค์   สุวรรณคีรี) เป็นประธาน  และ สศช. เป็นฝ่ายเลขานุการ  มีหน้าที่พิจารณาเสนอ
แนะแนวทางและมาตรการต่อคณะรัฐมนตรีในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเล
ตะวันออก กำ�กับ ดูแล ประสาน และเร่งรัดการดำ�เนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยในปี ๒๕๕๓  เน้นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน
ของประชาชนอย่างต่อเนื่อง และการวางระบบการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในระยะยาว ดังนี้
๑. ระยะเร่งด่วน  กพอ.  ได้เสนอโครงการเร่งด่วนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนมาบตาพุด และบริเวณใกล้เคียง
รวม ๘ โครงการ  วงเงินรวม ๙๐๘ ล้านบาท (ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๕)  โดยเน้นการแก้ไขปัญหาสุขภาพประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบ
จากมลพิษ ปัญหาขาดแคลนนํ้าประปา ปัญหาขยะ ปัญหาความไม่มั่นใจเรื่องคุณภาพอากาศ นํ้า   ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติ
โครงการ ประกอบด้วย  (๑) โครงการขนถ่ายขยะมูลฝอยออกจากบ่อฝังกลบขยะของเทศบาลเมืองมาบตาพุด วงเงิน ๒๗๐ ล้านบาท  
(๒) โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการของโรงพยาบาล ในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง วงเงิน ๒๓๕.๘ ล้านบาท  
(๓) โครงการตรวจสุขภาพและเฝ้ าระวังโรคของประชาชน ในเขตควบคุ ม มลพิ ษ จั ง หวั ด ระยอง วงเงิ น ๕๘.๘ ล้ า นบาท  
(๔) โครงการก่อสร้างขยายเขตจำ�หน่ายนํา้ ประปาพืน้ ทีอ่ �ำ เภอเมืองระยอง วงเงิน ๑๓๙.๓ ล้านบาท  (๕) โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อ
และขยายเขตจำ�หน่ายนํ้าพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด และเทศบาลเมืองบ้านฉาง วงเงิน ๑๗๓.๒ ล้านบาท  (๖) โครงการติดตั้ง
ชุดตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายแบบต่อเนื่อง (VOCs) และป้ายแสดงผลคุณภาพสิ่งแวดล้อม วงเงิน ๑๓ ล้านบาท  (๗) โครงการ
ก่อสร้างสถานีตรวจวัดคุณภาพนํ้าและติดตั้งระบบตรวจวัดคุณภาพนํ้าแบบอัตโนมัติ วงเงิน ๒ ล้านบาท  และ (๘) โครงการจัดตั้ง
ศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชน วงเงิน ๑๖ ล้านบาท
๒. ระยะยาว  กพอ. ได้มีมติเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่มาบตาพุดและจังหวัดระยองอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย  (๑) การ
กำ�หนดกรอบการพัฒนาและแก้ไขปัญหามาบตาพุด  โดยเน้นการสร้างสมดุลและยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ด้วยการ
ประยุกต์ใช้แนวคิดเขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง  (๒) การปรับปรุงผังเมือง
รวมมาบตาพุด เพื่อเพิ่มพื้นที่กันชนระหว่างชุมชนและอุตสาหกรรม ตามข้อเรียกร้องของประชาชน  (๓) การจัดทำ�แนวทางการ
จัดการประชากรแฝงจังหวัดระยอง เพื่อประโยชน์ในการจัดบริการสาธารณะที่สอดคล้องกับความเป็นจริง  (๔) โครงการก่อสร้าง
ICD แห่งที่ ๒  และ (๕) โครงการทางหลวงพิเศษช่วงพัทยา-มาบตาพุด เป็นต้น
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คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ
นายกรัฐมนตรีได้ลงนามในระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ
ของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๒  และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมือ่ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒  เพือ่ กำ�หนดกระบวนการดำ�เนินงาน
ขั บ เคลื่ อ นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิส ติ ก ส์ ข องประเทศ   และแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการพั ฒ นาระบบการบริ ห าร
จัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.) ให้มีความถาวรเป็นครั้งแรก ประกอบด้วยคณะกรรมการรวม ๒๔ คน  
โดยมี น ายกรั ฐ มนตรี เ ป็ น ประธาน   รองนายกรั ฐ มนตรี (นายไตรรงค์ สุ ว รรณคี รี ) เป็ น รองประธาน   และรองเลขาธิ ก าร
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) เป็นกรรมการและเลขานุการ  ทำ�หน้าทีเ่ ป็นกลไก
หลักในการกำ�กับนโยบาย ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์
อย่างต่อเนื่อง  เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้อย่างยั่งยืนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก  โดยในปี
๒๕๕๓  คณะกรรมการฯ ได้ให้ความเห็นชอบ  
๑. แนวทางการพัฒนาระบบ National Single Window ของประเทศและมอบหมายให้กรมศุลกากรและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง กำ�หนดดัชนีชี้วัดผลการดำ�เนินงานของแผนปฏิบัติการ National Action Plan เป็นรายปี  โดยให้สามารถพัฒนาระบบ
National Single Window  เพื่อเชื่อมโยงกับระบบ ASEAN Single Window ได้ในปี ๒๕๕๘  
๒. แนวทางที่จะสนับสนุนการพัฒนาท่าเรือนํ้าลึกทวายของสหภาพพม่าซึ่งมีศักยภาพในการพัฒนาทั้งในด้านกายภาพและ
การพัฒนาพื้นที่หลังท่าที่สามารถรองรับการขยายฐานอุตสาหกรรมของไทยในระยะยาว  โดยเฉพาะอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เหล็ก
และเหล็กกล้า และยานยนต์  และมีศักยภาพที่จะเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งในระดับภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
๓. การปรับรูปแบบการพัฒนาท่าเรือนํ้าลึกปากบาราของไทยให้สามารถรองรับการขนส่งสินค้าในพื้นที่ภาคใต้   และ
สนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้ได้ด้วย  โดยต้องให้ความสำ�คัญลำ�ดับสูงในการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและการ
ยอมรับของประชาชนในพื้นที่  
๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ๓ ชุด ซึ่งแต่ละชุดมีผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ ดังนี้
๔.๑ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม โดยมีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานอนุกรรมการ
และมีกรมพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เป็นฝ่ายเลขานุการ รับทราบผลการดำ�เนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรมที่ผ่านมา  และพิจารณาร่างแผนแม่บทการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรมของประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙  เพื่อนำ�เสนอคณะกรรมการ กบส.
๔.๒ คณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาระบบโลจิ ส ติ ก ส์ ก ารเกษตร   โดยมี ป ลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เ ป็ น ประธาน
อนุกรรมการ  และมีสำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นฝ่ายเลขานุการ  ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำ�แนวทางการดำ�เนินงานเพื่อยกร่าง
แผนแม่บทการพัฒนาระบบโลจิสติกส์สำ�หรับสินค้าเกษตรสำ�คัญต่อไป
๔.๓ คณะอนุกรรมการการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการสำ�หรับการนำ�เข้าการส่งออก และโลจิสติกส์   โดยมีปลัด
กระทรวงการคลังเป็นประธานอนุกรรมการ  และมีกรมศุลกากรเป็นฝ่ายเลขานุการ  รับทราบผลการดำ�เนินงานพัฒนาระบบ
NSW  และการจัดทำ�ร่างแผนปฏิบัติการสำ�หรับการพัฒนาระบบ NSW ของประเทศ (NSW National Action Plan) พ.ศ.๒๕๕๓๒๕๕๘  และได้มีมติให้จัดตั้งคณะทำ�งานเพื่อพิจาณาการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยมีผู้แทนสำ�นักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเป็นประธาน  ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจำ�ปี ๒๕๕๔ ตามแผนปฏิบัติการฯ  
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คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓
มกราคม ๒๕๕๒ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หัวหน้าหน่วยงานด้านเศรษฐกิจ และผู้แทน
ภาคเอกชน เป็นกรรมการ และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุการ
ทำ�หน้าที่พิจารณาและเสนอแนะแนวทางและมาตรการต่อคณะรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคทางเศรษฐกิจ การค้า 
การลงทุนของภาคเอกชน เพื่อให้ภาคเอกชนร่วมกับภาครัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตและสามารถแข่งขันได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้มีการประชุมรวม ๘ ครั้ง มีการหารือในวาระสำ�คัญต่างๆ ที่เป็น
ข้อเสนอของภาคเอกชน รวม ๖๔ วาระ และมีหลายเรื่องที่คณะกรรมการ กรอ. ได้นำ�เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเป็น
มติคณะรัฐมนตรี ซึ่งบางเรื่องกำ�ลังอยู่ระหว่างดำ�เนินการ และเรื่องที่มีผลในทางปฏิบัติแล้ว ดังนี้
๑. การจัดตั้งกลไกรองรับการดำ�เนินงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เช่น การแต่งตั้งคณะทำ�งานร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อ
พิจารณาแก้ไขปัญหาของอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา และคณะทำ�งานร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพิจารณาแนวทางการ
ยกเลิกอัตราการนำ�เงินเข้ากองทุนอ้อยและนํ้าตาลทราย เป็นต้น
๒. การส่งเสริมและให้ความช่วยเหลืออุตสาหกรรมท่องเที่ยว เช่น แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพของ
ประเทศ มาตรการฟื้นฟูด้านการท่องเที่ยวและการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต
ปัญหาทางการเมืองภายในประเทศ แนวทางและมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยจากความ
ขัดแย้งทางการเมือง เป็นต้น
๓. การส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรม เช่น การแก้ไข พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ การแก้ไขปัญหา
อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา การแก้ไขปัญหานํ้าตาลทราย โควตา ก. และ ค. การพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและ
ชุมชนอย่างยั่งยืน มาตรการเร่งด่วนและมาตรการเสริมเพื่อส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพในประเทศไทย
เป็นต้น
๔. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการค้าและบริการ เช่น การทบทวนการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี
การแก้ไขปัญหาการใช้ระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction)
แนวทางแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนากองเรือพาณิชย์ไทย การสนับสนุนการเปิดเส้นทางบิน สุวรรณภูมิ-ลำ�ปางสุวรรณภูมิ และการขยายทางวิ่งท่าอากาศยานตรัง แนวทางการแก้ไขปัญหาการยกเลิกเที่ยวบินประจำ�ของสายการบินที่ได้รับ
อนุญาต และแนวทางพัฒนาและใช้ประโยชน์ท่าอากาศยานภูมิภาค การเร่งรัดการพัฒนาระบบ National Single Window
(NSW) ของประเทศไทย เป็นต้น
๕. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการลงทุน เช่น แนวทางความร่วมมือเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่
มาบตาพุดและพื้นที่ใกล้เคียง การจัดตั้งศูนย์ประสานการบริการนักลงทุน (OSOS) การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘
กรกฎาคม ๒๕๕๒ เรื่องการทำ�สัญญาระหว่างรัฐกับเอกชน (อนุญาโตตุลาการ) การเร่งรัดออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ วรรคห้า เป็นต้น
๖. การแก้ไขปัญหาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจส่วนรวม เช่น การสนับสนุนผลการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ ๒๗
ผลการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ ๒๑ ผลการสัมมนาเรื่อง “Thailand’s Investment Environment: Looking Forward”
ผลกระทบทางการเมืองต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย แนวทางการฟืน้ ฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย มาตรการช่วยเหลือ
และฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย การให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและการพัฒนาประเทศ เป็นต้น

คณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ  
สศช. ในฐานะฝ่ า ยเลขานุ ก ารร่ ว มคณะกรรมการพั ฒ นาเกษตรอิ น ทรี ย์ แ ห่ ง ชาติ ที่ มี ร องนายกรั ฐ มนตรี (พลตรี ส นั่ น
ขจรประศาสน์) เป็นประธานฯ ได้สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำ�เนินการตามแผนปฏิบัติการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ภายใต้
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๔) ผ่านการดำ�เนินงานของคณะอนุกรรมการ
ที่เกี่ยวข้องทั้ง ๓ คณะ คือ   (๑) คณะอนุกรรมการบริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์   (๒) คณะอนุกรรมการ
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พัฒนาการผลิตและการตลาดเกษตรอินทรีย์    และ (๓) คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ซึ่งได้มี
การดำ�เนินการที่สำ�คัญ คือ  การให้การสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ทั้งห่วงโซ่
อุปทาน  การจัดทำ�ฐานข้อมูลและงานวิจัยด้านเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นระบบ  การกำ�หนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์
เป็นมาตรฐานกลางของประเทศที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล  และ การจัดทำ�โครงการบูรณาการการพัฒนาเกษตรอินทรีย์
พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕  รวมทัง้ การปรับรวมคณะอนุกรรมการพัฒนาการผลิตและการตลาดเกษตรอินทรีย์ และคณะอนุกรรมการพัฒนา
ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ภายใต้ชื่อ คณะอนุกรรมการพัฒนาการผลิต การตลาด และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้เกิด
การบูรณาการแผนงานโครงการพัฒนาด้านการผลิต การตลาด และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ตามเป้าหมายที่คณะกรรมการพัฒนา
เกษตรอินทรีย์แห่งชาติกำ�หนด

คณะกรรมการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (กพบ.)
คณะกรรมการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน มีนายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) เป็น
ประธาน  สศช. และกระทรวงการต่างประเทศ เป็นฝ่ายเลขานุการร่วม  ในปี ๒๕๕๓ ได้มีมติที่สำ�คัญ ได้แก่ การให้ความเห็นชอบ
การให้ความช่วยเหลือ ๓ โครงการใหม่แก่ประเทศเพือ่ นบ้าน รวมวงเงินประมาณ ๔,๒๐๐ ล้านบาท  ได้แก่  (๑) เส้นทางหมายเลข ๑๑
ใน สปป.ลาว วงเงินประมาณ ๑,๔๐๐ ล้านบาท เป็นเงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรน  (๒) เส้นทางรถไฟท่านาแล้ง-เวียงจันทน์ ในสปป.ลาว
วงเงินประมาณ ๑,๖๕๐ ล้านบาท เป็นเงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรน  (๓) การพัฒนาเส้นทาง EWEC ฝั่งตะวันตกเชื่อมโยงสหภาพพม่า 
วงเงินประมาณ ๑,๑๖๖ ล้านบาท เป็นเงินให้เปล่า  ประกอบด้วย ๓ โครงการย่อย ได้แก่   โครงการพัฒนาถนนเมียวดี-กอกะเรก
ซึ่งเป็นการก่อสร้างเส้นทางใหม่ (เชิงเขาตะนาวศรี-กอกะเรก) ๒๘.๖๐ กม. และซ่อมแซมเส้นทางเดิม (เมียวดี-เชิงเขาตะนาวศรี)
๑๘ กม. และโครงการซ่อมแซมสะพานมิตรภาพไทย-พม่า แห่งที่ ๑ ข้ามแม่นํ้าเมย   โดย สศช. มีบทบาทในการดำ�เนินงานผลักดัน
ประสานการขับเคลื่อนที่สำ�คัญๆ สรุปได้ดังนี้
๑. การดำ�เนินงานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง สศช. ได้ รั บ มอบหมายให้ ทำ � หน้ า ที่
ในฐานะฝ่ายเลขานุการ และหน่วยงานประสานหลักระดับชาติของไทย ในการขับเคลือ่ นการดำ�เนินงานความร่วมมือกับประเทศเพือ่ นบ้าน
ผ่านกลไกความร่วมมือ ๒ กรอบความร่วมมือ ได้แก่ แผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง
๖ ประเทศ (GMS) และกรอบความร่วมมือประเทศลุ่มแม่นํ้าโขงและญี่ปุ่นด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม (Mekong Japan
Economic and Industry Cooperation) โดยมีบทบาทในการผลักดันการกำ�หนดนโยบายและยุทธศาสตร์ ติดตามการดำ�เนินงาน
ที่ผูกพันไว้ และให้ความช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้ าน โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของไทย ลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้าน และเตรียมความพร้อมของประเทศลุ่มแม่นํ้าโขง
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๑.๑ การขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้านในนโยบายระดับสูง  สศช. ได้นำ�ผลการ
ดำ�เนินงานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม กพบ. และที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี โดยสรุปได้ ดังนี้  
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๑) การประชุมระดับรัฐมนตรี ๖ ประเทศลุ่มแม่นํ้าโขง ครั้งที่ ๑๖  ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓  รัฐมนตรีทั้ง ๖ ประเทศได้ร่วมหารือและกำ�หนดแนวทางการพัฒนาความร่วมมือ
ในทศวรรษหน้า  และมีมติเห็นชอบแผนการดำ�เนินงาน ๖ ด้าน  ซึ่งจะเป็นกรอบแนวทางความร่วมมือที่สำ�คัญของแผนงาน
GMS ในอนาคต ได้แก่   (๑) กรอบยุทธศาสตร์เส้นทางรถไฟในอนุภูมิภาค  (๒) แผนปฏิบัติการด้านการอำ�นวยความสะดวกการ
ค้าและการขนส่งข้ามพรมแดน  (๓) โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทน เชื้อเพลิงสะอาดและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
(๔) แผนสนับสนุนความร่วมมือด้านเกษตร ระยะที่ ๒ (ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๘)  (๕) กรอบทิศทางการดำ�เนินงานแผนงานหลักด้าน
สิ่งแวดล้อม ระยะที่ ๒  และ (๖) ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการพัฒนาแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจตอนใต้
		
๒) การประชุ ม ระดั บ รั ฐ มนตรี ป ระเทศลุ่ ม แม่ นํ้ า โขงและญี่ ปุ่ น ด้ า นเศรษฐกิ จ ครั้ ง ที่ ๒ ณ เมื อ งดานั ง
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๓  โดยรัฐมนตรีประเทศลุ่มแม่นํ้าโขงและญี่ปุ่น ได้มีมติเห็นชอบแผน
ปฏิบัติการความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมระหว่างลุ่มแม่นํ้าโขงกับญี่ปุ่น ประกอบด้วยการดำ�เนินงาน ๔ ด้าน ได้แก่  
(๑) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงตลาดนอกภูมิภาค  (๒) การอำ�นวยความสะดวกการค้าและพัฒนาระบบโลจิสติกส์  
(๓) การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และภาคอุตสาหกรรม  (๔) การขยายศักยภาพอุตสาหกรรม
บริการและอุตสาหกรรมใหม่ของอนุภูมิภาค และได้นำ�แผนปฏิบัติการฯ เสนอต่อที่ประชุมระดับผู้นำ�ประเทศลุ่มแม่นํ้าโขง-ญี่ปุ่น
ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓  ทั้งนี้ ไทยได้สนับสนุนแผนปฏิบัติการและผลักดันโครงการให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็วเพื่อช่วยเพิ่ม
รายได้ และพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีแก่ประชาชนในอนุภูมิภาคได้ในระยะเวลาสั้น ผ่านความช่วยเหลือของญี่ปุ่นและไทย

๑.๒ การผลักดันความร่วมมือกับภาคีการพัฒนาในระดับระหว่างประเทศ  สศช. ร่วมกับประเทศสมาชิกประเทศ
ลุ่มแม่นํ้าโขงอื่น ผลักดันความร่วมมือกับภาคีการพัฒนาในระดับระหว่างประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐเกาหลี และประเทศญี่ปุ่น
ดังนี้  
		
๑) การประชุมเวทีหารือเพื่อการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง ครั้งที่ ๖  ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
ระหว่างวันที่ ๖-๙ กันยายน ๒๕๕๓  ประกอบด้วย การหารือระดับพหุภาคีของเจ้าหน้าทีอ่ าวุโส ๖ ประเทศลุม่ แม่นา้ํ โขง กับภาครัฐ
และเอกชนของเกาหลี เพื่อพัฒนาแผนงาน GMS ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน พลังงาน สิ่งแวดล้อม และโทรคมนาคม รวมถึงการ
หารือระดับทวิภาคีระหว่างรัฐมนตรี GMS ของไทย กับรัฐมนตรีกระทรวงยุทธศาสตร์และการคลังของสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งมี
ความสนใจร่วมมือกับไทยในการพัฒนาพลังงานสะอาด สิ่งแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการขนส่ง และร่วมเป็นภาคีการพัฒนา
เพื่อลดช่องว่างในกลุ่ม GMS ไทยส่งเสริมให้นักลงทุนเกาหลีมาลงทุนเพิ่มเติมในสาขายานยนต์และชิ้นส่วน และแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมจากเกาหลีในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และอุตสาหกรรมวัฒนธรรม
		
๒) การประชุมหารือร่วมระดับรัฐมนตรีและภาคเอกชนกรอบความร่วมมือประเทศลุ่มแม่นํ้าโขงและญี่ปุ่น
ครั้งที่ ๑  ณ เมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อวันที่ ๒๕-๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๓  โดยภาคเอกชนเสนอให้ภาครัฐของ
ประเทศลุ่มแม่นํ้าโขง-ญี่ปุ่น สนับสนุนการค้าการลงทุนในอนุภูมิภาค โดย  (๑) เร่งพัฒนาเส้นทางคมนาคมที่ยังไม่สมบูรณ์ตาม
แนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก และตอนใต้ การพัฒนาเส้นทางรถไฟ พัฒนาท่าเรือฝั่งอันดามัน และทะเลจีนใต้
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เช่น ทวาย ระนอง  (๒) เร่งขับเคลื่อนการอำ�นวยความสะดวกการขนส่งข้ามพรมแดน ทั้งเรื่องการเดินรถข้ามพรมแดน ลดความ
ซับซ้อนของเอกสาร และลดเวลากระบวนการผ่านแดนให้เหลือเพียง ๕ นาที และขอให้ศุลกากรขยายเวลาปฏิบัติงานตลอด ๒๔
ชั่วโมง  (๓) การช่วยเหลือ SMEs เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และการเข้าถึงแหล่งเงิน  (๔) เพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันและประสิทธิภาพการผลิตในภาคบริการและอุตสาหกรรมใหม่  และ (๕) เรื่องอื่นๆ เช่น การปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยน
เงินตราในอนุภูมิภาคและการใช้สกุลเงินท้องถิ่นสำ�หรับการค้าชายแดน โดยไทยได้ตอบรับข้อเสนอของภาคเอกชน โดยเฉพาะ
การพัฒนาการขนส่งหลายรูปแบบทั้งรถไฟและท่าเรือ การเร่งรัดอำ�นวยความสะดวกการขนส่งข้ามพรมแดน และการดำ�เนินงาน
ศุลกากร ๒๔ ชม. สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Development Fund)
โดยเร็ว และขอให้ญี่ปุ่นช่วยพัฒนาผลิตภาพของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในอนุภูมิภาค รวมถึงการถ่ายทอดแนวทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

๑.๓ การเตรียมแนวทางการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อรองรับการดำ �เนินงานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
ประกอบด้วย
		
๑) การสำ�รวจพื้นที่ท่าเรือทวายและมะริดในสหภาพพม่า  สศช. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินทางไป
สำ�รวจพื้นที่เมืองทวาย มะริด เกาะสอง และระนอง ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๓  และนำ�เสนอผลการสำ�รวจและ
ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์เข้าสูก่ ารประชุมคณะกรรมการ พัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.)
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓  เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน.๒๕๕๓  และนำ�เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางสนับสนุนการพัฒนาท่าเรือนํ้าลึก
ทวายของสหภาพพม่า  เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓  โดยไทยจำ�เป็นจะต้องพัฒนาเส้นทางการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงระหว่าง
ท่าเรือนํา้ ลึกทวาย ท่าเรือแหลมฉบัง และประเทศอืน่ ในภูมภิ าคเพือ่ ให้ไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมภิ าค และ
การพัฒนาท่าเรือนํ้าลึกปากบาราของไทย ควรพิจารณาปรับรูปแบบให้เป็นท่าเรือ feeder port รองรับการขนส่งสินค้าเชื่อมโยง
ท่าเรือหลักในอนุภูมิภาคและท่าเรือในพื้นที่ภาคใต้ และสนับสนุนการท่องเที่ยว โดยต้องให้ความสำ�คัญลำ�ดับสูงในการป้องกัน
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและการยอมรับของประชาชนในพื้นที่
		
๒) การศึกษาแนวคิดการพัฒนาการอำ�นวยความสะดวกด้านการขนส่งและการค้าบริเวณสะพานข้ามแม่น้าํ
โขงตามแนวพัฒนาเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (เชียงของ-ห้วยทราย) เพื่อรองรับการพัฒนาสะพานข้ามแม่นํ้าโขงแห่งที่ ๔ (เชียงของห้วยทราย) ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี ๒๕๕๕  โดยการศึกษาครอบคลุม  (๑) การทบทวนและคาดการณ์ปริมาณการ
ขนส่งสินค้าแบบเปลี่ยนถ่ายรูปแบบผ่านพื้นที่ศึกษาบริเวณโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่นํ้าโขงแห่งที่ ๔ ต่อเนื่องไปยังท่าเรือที่
สำ�คัญในประเทศ  (๒) องค์ประกอบกิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำ�เนินงานตามความตกลงการขนส่งข้ามพรมแดนใน
อนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง (Cross Border Transport Agreement: CBTA)  (๓) ความเป็นไปได้เบื้องต้นในการจัดตั้งเป็นเขตปลอด
อากร (Customs Free Zone)  (๔) กำ�หนดรูปแบบการลงทุนและการบริหารจัดการที่เหมาะสมภายในศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบ
การขนส่งสินค้า  ในบริเวณพื้นที่ศึกษาอย่างมีความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  และ (๕) ศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น
ในการจัดตั้งอาคารคลังสินค้าเข้า ออก ลานตรวจปล่อย ลานจอดรถบรรทุก ศูนย์พักรถ ศูนย์ให้บริการโลจิสติกส์ และที่ทำ�การด่าน
เชียงของแห่งใหม่
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๒. การขับเคลื่อนแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-MalaysiaThailand Growth Triangle: IMT-GT) การขับเคลื่อนการดำ�เนินงานแผนงาน IMT-GT ในปัจจุบัน เป็นการดำ�เนินการภายใต้
แผนที่นำ�ทาง ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๔ (IMT-GT Roadmap ๒๐๐๗-๒๐๑๑)  โดยในปี ๒๕๕๓ มีความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนที่สำ�คัญ
ดังนี้

๒.๑ โครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม  โครงการสำ�คัญที่อยู่ระหว่างดำ�เนินการ ได้แก่ การพัฒนาด่านศุลกากร
บ้านประกอบ-ดูเรียนบุหรง  การศึกษาความเป็นไปได้การก่อสร้างสะพานข้ามแม่นํ้าโกลก  การศึกษาออกแบบรายละเอียด
การก่อสร้างสะพานข้ามแม่นํ้าโกลกแห่งที่สองที่เมืองรันเตาปันยัง รัฐกลันตัน-อำ�เภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส  การก่อสร้าง
ท่าเรือปากบารา จังหวัดสตูล  การปรับปรุงทางหลวงสายสตูล-วังประจัน  จังหวัดสตูล การพัฒนาทางหลวงพิเศษหาดใหญ่-สะเดา 
จังหวัดสงขลา  การขยายด่านศุลกากรบูกิตกายูฮิตัม-สะเดา จังหวัดสงขลา และการพัฒนาสมรรถนะทางหลวงสาย ๔๑๐ ตอน
สะพานข้ามอ่างเก็บนํ้าบางลาง จังหวัดยะลา
๒.๒ การค้าและการลงทุน โครงการสำ�คัญที่อยู่ระหว่างการดำ�เนินการได้แก่ การจัดตั้ง IMT-GT Plaza  ที่จังหวัด
ตรังและสงขลา การจัดงาน IMT-GT Trade Fair หมุนเวียนในพื้นที่แผนงานสามประเทศ การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนบริเวณอำ�เภอสะเดา จังหวัดสงขลา-เมืองบูกิตกายูฮิตัม รัฐเกดะห์   การจัดตั้งคณะทำ�งานเฉพาะกิจ
ด้านศุลกากร ตรวจคนเข้าเมือง ตรวงโรคพืชและสัตว์ และความมั่นคง เพื่อจัดทำ�ข้อตกลงการอำ�นวยความสะดวกด้านการค้า
การลงทุนในกลุม่ ประเทศสมาชิก การพัฒนาเมืองชายแดนรองรับการค้าชายแดนบริเวณติดต่อกับด่านศุลกากร อยูร่ ะหว่างการจัดทำ�
แผนปฏิบัติการพัฒนาเมืองให้สอดรับกับการพัฒนาในฝั่งมาเลเซีย
๒.๓ ท่องเที่ยว โครงการสำ�คัญที่อยู่ระหว่างการดำ�เนินการได้แก่ โครงการ “Visit IMT-GT Year” และมีแผนจะ
ขยายโครงการดังกล่าวไปจนถึงปี ๒๕๕๘
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๒.๔ ผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล โครงการสำ�คัญที่อยู่ระหว่างการดำ�เนินการได้แก่   โครงการจัดตั้งเครือข่ายห้อง
ทดลองวิทยาศาสตร์ฮาลาล  โครงการจัดฝึกอบรมประเทศสมาชิกด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล  โครงการออกนิตยสาร Halal Insight
Magazine  โครงการจัดงาน International Halal Science Symposium และการจัดงาน Halal Expo เป็นประจำ�ทุกปี
๒.๕ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   โครงการสำ�คัญที่อยู่ระหว่างการดำ�เนินการได้แก่ ความร่วมมือในการให้ความรู้
ด้านสุขอนามัย  ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเมดาน และจะขยายความร่วมมือไปยังมหาวิทยาลัย Syiah
Kuala ในจังหวัดอาเจะห์ ความร่วมมือในกรอบ ๓Es: การศึกษา การจ้างงาน ผู้ประกอบการ โดยเร่งรัดนำ�กรอบความตกลงด้าน
การยอมรับร่วมกันในมาตรฐานวิชาชีพจากกรอบอาเซียนมาปฏิบัติในกรอบ IMT-GT เพื่อส่งเสริมด้าน ๓Es
๒.๖ เกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร และสิ่งแวดล้อม โครงการสำ�คัญที่อยู่ระหว่างการดำ�เนินการ ได้แก่ การจัดทำ�
Web Portal ด้านฐานข้อมูลการประมง  โครงการจัดงาน IMT-GT Expo and Seminar for Fisheries เป็นประจำ�ทุกปี  
โครงการจัดตั้งศูนย์เพาะพันธ์ุวัวในพื้นที่ IMT-GT
๓. แผนงานภายใต้กรอบคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์ร่วมในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย (ThailandMalaysia Committee on Joint Development Strategy for Border Areas : JDS) ไทยและมาเลเซียได้ร่วม
ขับเคลือ่ นการดำ�เนินการในประเด็นทีน่ ายกรัฐมนตรีไทยและมาเลเซีย ได้หารือและเห็นชอบร่วมกันในระหว่างการประชุมประจำ�ปี
ครั้งที่ ๔ เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๕๒ เพื่อแสวงหาโอกาสความร่วมมือ โดยภายใต้กรอบ JDS ในรอบปี ๒๕๕๓ ผลการประชุม
เจ้าหน้าที่ระดับสูง ครั้งที่ ๑ ณ ปีนัง มาเลเซีย และการประชุมระดับคณะทำ�งาน JDS ครั้งที่ ๘ ณ กรุงเทพมหานคร โดย
มีข้อสรุปทิศทางความร่วมมือที่สำ�คัญ ได้แก่ การบูรณาการแผนพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ของไทยและแผนพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ
ภาคเหนือ และแผนพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกของมาเลเซีย  ซึ่งสองประเทศได้กำ�หนดผู้ประสานงานหลักของ สศช. และ
Northern Corridor Implementing Agency: NCIA และ East Coast Economic Region Development Council:
ECERDC เพื่อประสานแผนพัฒนาในรายละเอียด การพัฒนาถนนอุโมงค์สตูล-ปะลิส  โดยเปรียบเทียบการศึกษาของไทย
ลักษณะถนนเชื่อมโยงกับอุโมงค์ กับมาเลเซียซึ่งศึกษาเส้นทางก่อสร้างถนนสายใหม่   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยง
ตามแนวชายแดน (ด่านสะเดา-บูกิตกายูฮิตัม ด่านบ้านประกอบ-ดูเรียนบุหรง สะพานข้ามแม่นํ้าโกลกที่ตากใบ-เปิงกาลันกุโบร์
และที่สุไหงโกลก-รันเตาปันยัง) โดยสองฝ่ายกำ�หนดแผนดำ�เนินการให้สอดรับกันและมีกำ�หนดการดำ�เนินการที่แน่นอน และ
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดา-บูกิตกายูฮิตัม โดยเร่งหารือระหว่างคณะกรรมการร่วมสองฝ่าย

คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (กพข.)
คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (กพข.) จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๕ มีรองนายกรัฐมนตรี (นายไตรรงค์  สุวรรณคีรี) เป็นประธาน
คณะกรรมการประกอบด้วย ผู้แทนภาครัฐและเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อกำ�หนดกรอบ ทิศทาง ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ มีผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ ดังนี้
๑. การศึกษาสถานภาพความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ปี ๒๕๕๒ เพื่อจัดทำ�รายละเอียดตัวชี้วัดที่เป็น
จุดอ่อนของประเทศไทยจากการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน โดย WEF และ IMD ประกอบด้วย ๒ ส่วนที่สำ�คัญ ได้แก่
(๑) ตัวชี้วัดที่เป็นจุดอ่อนของประเทศไทยจากการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน โดย WEF และ IMD และ (๒) ตัวชี้วัดที่มี
การเปลี่ยนแปลงอันดับลดลงตั้งแต่ ๑๐ อันดับ และมีผลการดำ�เนินงานลดลงระหว่างปี ๒๐๐๘-๒๐๐๙ รวมทั้งได้มีหนังสือไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒๔ หน่วยงาน เพื่อตรวจสอบข้อมูลและดำ�เนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
๒. การจัดทำ�ดัชนีชี้วัดความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทย เป็นการรายงานผลการจัดอันดับ
ดัชนีความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ของธนาคารโลก ในปี ๒๕๕๓ และข้อมูลต้นทุนโลจิสติกส์ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ของ สศช. ซึง่ พบว่าประเทศไทยยังมีความเสียเปรียบในการแข่งขันอยูห่ ลายด้าน
และจำ�เป็นต้องให้ความสำ�คัญเร่งด่วนในการพัฒนา (๑) ปรับโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อลดต้นทุนการขนส่งและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (๒) ปรับปรุงพิธีการศุลกากรเพื่อลดต้นทุนด้านเวลาและค่าใช้จ่าย
รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๓
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ในกระบวนการเอกสารเพื่อการนำ�เข้าและส่งออก และ (๓) เพิ่มศักยภาพของผู้ให้บริการโลจิสติกส์และผู้ประกอบการภายใน
ประเทศ เพื่อลดต้นทุนการบริหารจัดการสินค้าคงคลังของประเทศ ซึ่งในระยะเร่งด่วน เห็นควรให้มีการดำ�เนินการ คือ (๑) เร่งรัด
แผนงาน/โครงการสำ�คัญที่ได้รับอนุมัติแล้ว และยังมีความล่าช้าในการดำ�เนินงาน ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว และ (๒) พัฒนา
บุคลากรด้านโลจิสติกส์ ตามแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔
๓. การจัดทำ�  (ร่าง) กรอบยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาว สศช. ได้
จัดกรอบการจัดทำ�ยุทธศาสตร์ฯ ซึ่งกำ�หนด ขอบเขตการศึกษาภาพรวมในระดับมหภาค และระดับรายสาขา (สาขาเกษตร
อุตสาหกรรม และบริการ) โดยในระดับมหภาคจะวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบในเชิงกว้างต่อความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ ในขณะที่การศึกษาในระดับรายสาขา จะวิเคราะห์ถึงโครงสร้างรายสาขา ประกอบด้วย โครงสร้างภาคเกษตร
อุตสาหกรรม และบริการ เพื่อทบทวนและกำ�หนดตำ�แหน่งเชิงยุทธศาสตร์รายสาขา และแนวทางการพัฒนาในแต่ละสาขา ซึ่ง
เป็นการจัดทำ�ยุทธศาสตร์การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว

คณะกรรมการอำ�นวยการจัดระบบศูนย์ราชการ
คณะกรรมการอำ�นวยการจัดระบบศูนย์ราชการ (กศร.)  จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอำ�นวยการ
จัดระบบศูนย์ราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การพิจารณาและ
ดำ�เนินการเกี่ยวกับการจัดระบบศูนย์ราชการทั้งในระดับชาติ ระดับจังหวัด และเฉพาะโครงการ  สามารถดำ�เนินการได้อย่าง
มีเอกภาพและเป็นระบบ  ปัจจุบันมีคณะกรรมการ กศร. จำ�นวน ๒๒ คน  มีรองนายกรัฐมนตรี (นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี) เป็น
ประธานกรรมการ  และ ลศช. เป็นกรรมการและเลขานุการ  รวมทั้งมีคณะอนุกรรมการ ๒ ชุด ได้แก่   (๑) คณะอนุกรรมการ
การพิจารณาสถานที่ทำ�งานของหน่วยราชการในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองหลัก  มีหน้าที่จัดวางแผนการใช้ท่ดี ินและผังแม่บท
ของหน่วยงานราชการในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และเมืองหลัก  โดยมีสำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเป็นฝ่ายเลขานุการ  และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดวางผังแม่บทศูนย์ราชการส่วนภูมิภาค  มีหน้าที่จัดวางผังแม่บท
และดำ�เนินการก่อสร้างศูนย์ราชการในส่วนภูมิภาค  โดยมีสำ�นักนโยบายและแผน สำ�นักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็น
ฝ่ายเลขานุการ  โดยให้มีสำ�นักงานคณะกรรมการอำ�นวยการจัดระบบศูนย์ราชการ (สศร.) อยู่ภายใต้ สศช. ทำ�หน้าที่เป็น
สำ�นักงานเลขานุการของคณะกรรมการ กศร.
ในรอบปี ๒๕๕๓  คณะกรรมการ กศร. ได้พิจารณาเรื่องสำ�คัญ ได้แก่   การขยายกรอบวงเงินโครงการศูนย์ราชการ
กรุงเทพมหานคร (ถนนแจ้งวัฒนะ)  และการปรับปรุงผังแม่บทศูนย์ราชการจังหวัด บุรีรัมย์ เป็นต้น  โดยมีผลการจัดทำ�ผังแม่บท
ศูนย์ราชการทั่วประเทศ ดังนี้
หน่วย : เรื่อง
ผลการจัดทำ�ผังแม่บทศูนย์
ราชการ

ส่วนความรับผิดชอบของ
อนุกรรมการพิจารณาสถานที่ทำ�งานของหน่วยราชการใน
เขตกรุงเทพมหานครและเมืองหลัก

คณะอนุกรรมการจัดวางผังแม่บท
ศูนย์ราชการส่วนภูมิภาค

รวม

คณะรัฐมนตรี เห็นชอบแล้ว

๘

๙

๑๗

อยู่ระหว่างการดำ�เนินงาน

๒๔

๓๕

๕๙

รวม

๓๒

๔๔

๗๖

นอกจากนี้ คณะกรรมการ กศร. ได้มีข้อเสนอแนะแนวทางเพื่อให้การดำ�เนินการจัดทำ�แผนแม่บทศูนย์ราชการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความเป็นเอกลักษณ์ และลดภาระการจัดสรรงบประมาณของภาครัฐ ดังนี้
๑. พิจารณากำ�หนดกลไกการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งชุมชนในพื้นที่โดยรอบ  เพื่อให้การดำ�เนิน
โครงการศูนย์ราชการฯ ในจังหวัดต่างๆ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกภาคส่วน  รวมทั้งจังหวัดสามารถกำ�กับการดำ�เนินงานตาม
แผนที่ตั้งไว้ได้
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๒. พิจารณาความจำ�เป็น และความเหมาะสมในการว่าจ้างเอกชนเพื่อดำ�เนินการ โดยหน่วยงานภาครัฐควรพิจารณา
ดำ�เนินงานด้านผังนโยบายเอง  ได้แก่   งานวางแผนการใช้ที่ดินของรัฐ และงานจัดทำ�ผังแม่บทศูนย์ราชการ  และในส่วนงาน
ออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมอาจว่าจ้างเอกชนเพื่อลดระยะเวลาและลดภาระการดำ�เนินงานของภาครัฐได้
๓. พิจารณาออกแบบและวางผังอาคารภายในศูนย์ราชการให้มีความสอดคล้องกับรูปแบบทางสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น  เพื่อ
ความเป็นเอกลักษณ์ของศูนย์ราชการในแต่ละแห่ง

คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษถนนราชดำ�เนิน
คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษถนนราชดำ�เนิน (กบพร.)  มีรองนายกรัฐมนตรีทำ�หน้าที่ประธาน จำ�นวน ๒ ท่าน
ได้แก่   นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ   และนายไตรรงค์ สุวรรณคีรี   และมีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ  ทำ�หน้าที่จัดทำ�และเสนอนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนา
พื้นที่พิเศษถนนราชดำ�เนินต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ   รวมทั้งกำ�หนดแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติการและวิธีการ
ดำ�เนินงานของหน่วยราชการเพื่อให้นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษถนนราชดำ�เนินบรรลุผล
กบพร.ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  มีความก้าวหน้า ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบข้อกำ�หนดการจ้างที่ปรึกษาดำ�เนินงานโครงการประกวดแบบลานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ในวงเงินค่าจ้างที่ปรึกษาและค่ารางวัล ๘.๖๕ ล้านบาท  ดำ�เนินการบริเวณสำ�นักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาล ถนนราชดำ�เนินกลาง เนื้อที่ประมาณ ๕ ไร่  เพื่อออกแบบให้เป็นแหล่งเสริมสร้างองค์ความรู้แก่เด็กและเยาวชนของชาติ  
๒. ดำ�เนินโครงการศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะแนวทางการรักษา ฟื้นฟูและพัฒนาย่านประวัติศาสตร์บริเวณพื้นที่ถนน
ราชดำ�เนิน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  ซึ่งโครงการฯ สำ�เร็จในวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  สรุปสาระสำ�คัญได้ดังต่อไปนี้
๒.๑ ดำ�เนินการจัดทำ�ข้อเสนอแนะแนวทางการรักษา ฟื้นฟูและพัฒนาย่านประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชีพของชุมชนและประชาชน และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ  รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ ปลูกจิตสำ�นึกและสร้างให้ชุมชนได้มีส่วน
ร่วมทำ� ร่วมวางแผน ในการรักษา ฟื้นฟูและพัฒนาย่านประวัติศาสตร์ดังกล่าว
๒.๒ การจัดทำ�ผังพื้นที่เฉพาะ โครงการฯ  จัดทำ�กรอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน
เช่น  ด้านกายภาพ โบราณสถาน หรืออาคารสวยงามจะต้องไม่ถูกบดบังให้ลดความสง่างามลง  ด้านสังคม ได้แก่ การส่งเสริมให้
มีกิจกรรมที่เอื้อให้วัฒนธรรมของไทยไม่ถูกกลืนกินด้วยวัฒนธรรมตะวันตก  ด้านเศรษฐกิจ อาทิ รายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยว
ในพื้นที่พิเศษถนนราชดำ�เนินควรจะมีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้น  เพราะมีความต่อเนื่องของกิจกรรมการท่องเที่ยว เป็นแรงดึงดูดให้
นักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่   การวางกรอบการใช้ประโยชน์ที่ดินได้จำ�แนกพื้นที่เป็น ๑๖ กลุ่ม  ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้จาก
www.nesdb.go.th
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๒.๓ แผนงานการรักษา ฟื้นฟูและพัฒนาย่านประวัติศาสตร์ จำ�นวน ๓ แผนงาน ได้แก่   (๑) แผนงานพัฒนาชุมชน
ย่านประวัติศาสตร์ เป็นแผนงานที่มุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อตอบสนองให้เจ้าของพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเสริมสร้างให้พื้นที่มี
ความสวยงามน่าอยู่  (๒) แผนงานพัฒนาพื้นที่โดยรอบชุมชนให้เอื้อต่อการเป็นประตูสู่กรุงรัตนโกสินทร์ เป็นแผนงานที่ต้องการจะ
เชื่อมโยงพื้นที่และกิจกรรมภายในชุมชน กับพื้นที่โดยรอบชุมชนให้มีการพัฒนาที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันสามารถอยู่ร่วมกันได้  
เกิดเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน  และ (๓) แผนงานบริหารจัดการ ให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้ กบพร.  เพื่อทำ�หน้าที่
ในการขับเคลื่อน ผลักดัน ประสานงานและติดตามประเมินผล ตามข้อเสนอแนะโครงการฯ เพื่อการรักษา ฟื้นฟูและพัฒนาย่าน
ประวัติศาสตร์บริเวณพื้นที่ถนนราชดำ�เนิน

๒. สศช. ในฐานะหน่วยงานประสานหลักในคณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปค
การดำ�เนินงานในคณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปค
คณะรัฐมนตรี ได้มีมติวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑  มอบหมายให้ สศช. เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบในการติดตาม และ
เข้าร่วมการประชุมในคณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปค และดูแลในเรื่องการปฏิรูปโครงสร้าง โดยประสานร่วมกับกระทรวงการ
ต่างประเทศ ดูแลกรอบแผนงาน และการมีส่วนร่วมของประเทศไทย โดยประสานการจัดทำ� Forward Work Program for
Leaders’ Agenda to Implement Structural Reform (LAISR) (ตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ ถึง ๒๕๕๓) ประกอบด้วย ๕ เรื่องที่สำ�คัญ
ได้แก่   (๑) การปฏิรูปกฎระเบียบ  (๒) นโยบายการแข่งขัน  (๓) บรรษัทภิบาล  (๔) ธรรมาภิบาล  และ (๕) การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและกฎหมาย
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ผลการดำ�เนินงานที่ สศช. มีบทบาทสำ�คัญ
๑. การดำ � เนิ น งานตาม Forward Work Program for LAISR เนื่ อ งจากปี นี้ เ ป็ น ปี สิ้ น สุ ด ของแผนงาน LAISR
คณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปค จึงได้กำ�หนดแนวทางการดำ�เนินงานเรื่องการปฏิรูปโครงสร้างใหม่ เพื่อบรรลุการเจริญเติบโตที่มี
ความเข้มแข็ง ยั่งยืน และมีความสมดุล รวมทั้งก่อให้เกิด  (๑) การเปิดตลาดที่เพิ่มมากขึ้น มีความโปร่งใส มีการแข่งขัน และ
เป็นระบบ  (๒) มีระบบควบคุมกำ�กับตลาดการเงินที่มีประสิทธิภาพ  (๓) สร้างโอกาสในตลาดแรงงานและการศึกษา  (๔) การพัฒนา 
SME ได้อย่างยั่งยืน และสร้างโอกาสแก่สตรีและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส  และ (๕) มีระบบเครือข่ายความปลอดภัยทางสังคม
ที่มีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้กำ�หนดให้สมาชิกแต่ละเขตเศรษฐกิจประกาศลำ�ดับการปฏิรูปโครงสร้างที่สำ�คัญ
ของตนในปี ๒๕๕๔  และให้สมาชิกรายงานความก้าวหน้าในการดำ�เนินงาน กำ�หนดนโยบาย และมาตรการที่ก่อให้เกิดการปฏิรูป
ในเรื่องนั้นๆ ภายในปี ๒๕๕๘
๒. ผลการประชุมโต๊ะกลมนโยบายระดับสูงเอเปค ด้านยุทธศาสตร์การเจริญเติบโต ระหว่างวันที่ ๗-๘ สิงหาคม ๒๕๕๓
ณ เมืองเบปปุ ประเทศญี่ปุ่น  โดย ลศช. เข้าร่วมในฐานะประธานคณะผู้แทนไทย และมีผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ
และกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมด้วย เพื่อรับฟังประสบการณ์และข้อคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญระดับสูงจากภาครัฐ ภาคเอกชน และ
นักวิชาการ โดยที่ประชุมได้หารือถึงวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์การเจริญเติบโตรูปแบบใหม่ ที่กำ�หนดให้เกิดการเจริญเติบโตมีความ
สมดุล เท่าเทียม ยั่งยืน นวัตกรรม และความมั่นคง ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ดังกล่าวต้องมีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายหลักของเอเปคใน
เรื่องการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค เนื่องจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจจะช่วยสร้างตลาดที่สมบูรณ์ให้แก่ภาคธุรกิจ และ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเติบโต และความมั่งคั่งในภูมิภาคโดยรวม
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การเจริญเติบโตรูปแบบใหม่ ที่ประกอบด้วย  (๑) กรอบ
แนวทางการปฎิรูปโครงสร้างเพื่อสร้างความเข้มแข็งของการเจริญเติบโตในระยะยาว และการพัฒนาบรรยากาศทางธุรกิจ  
(๒) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และผู้ประกอบการ  (๓) นวัตกรรมสีเขียว เพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โดยสนับสนุนเทคโนโลยีคาร์บอนตํ่า  และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  (๔) การสร้างสรรค์บนพื้นฐานความรู้   และ
(๕) การอำ�นวยทางการเงิน
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๓. การจัดทำ�รายงานนโยบายเศรษฐกิจเอเปคประจำ�ปี (APEC Economic Policy Report)  ในปี ๒๕๕๓ เอเปคได้
กำ�หนดหัวข้อเรื่องบรรษัทภิบาล ซึ่งประกอบด้วย ๓ ส่วน ได้แก่  
ส่วนที่ ๑ บรรษัทภิบาลและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน เนื่องจากผลกระทบของโลกภิวัตน์ที่ขยายจากการค้าระหว่าง
ประเทศไปสู่ตลาดทุน และการเกิดวิกฤติทางการเงินในเอเชียในปี ๒๕๔๐ แสดงให้เห็นถึงความสำ�คัญของบรรษัทภิบาล โดย
รายงานในส่วนนี้ ได้สรุปแนวทางการพัฒนาบรรษัทภิบาลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แนวทางการปฏิรูปในระบบสากล ตลอดจน
ประโยชน์ที่จะก่อให้เกิดการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
ส่วนที่ ๒ กฎหมายและการก่อตั้งสถาบันบรรษัทภิบาลในเอเปค บทนี้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างในการแก้ไขปัญหา
บรรษัทภิบาล ตัง้ แต่ระบบกฎหมายไปจนถึงการควบคุมกำ�กับของสถาบัน และความพยายามในการปฏิรปู ในอนาคต โดยบรรยายถึง
ขั้นตอน เหตุผล และการปฏิบัติ เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่าง และภายในสมาชิกเอเปคในแนวทางการทำ�งานของบรรษัทภิบาล
ในเอเปค รวมทั้งแนวทางในอนาคต
ส่วนที่ ๓ รายงานสรุปผลการดำ�เนินงานในเรื่องบรรษัทภิบาลของสมาชิกเอเปค ซึ่งจัดทำ�โดยประเทศสมาชิกแต่ละ
เขตเศรษฐกิจ
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ส่วนที่ ๔
รายงานการเงิน
๑. งบแสดงฐานะทางการเงิน
๒. งบรายได้และค่าใช้จ่าย
๓. การวิเคราะห์งบการเงิน

รายงานการเงิน
สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๓

รายงานการเงินของ สศช. ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน  งบรายได้และค่าใช้จ่าย  หมายเหตุประกอบงบการเงินและ
วิเคราะห์งบการเงิน  โดยมีสาระสำ�คัญ  สรุปได้ดังนี้

งบแสดงฐานะทางการเงิน
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓  สศช. มีสินทรัพย์รวม จำ�นวน ๑๔๒.๕๖๔ ล้านบาท  ส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ร้อยละ
๙๒  โดยมีสินทรัพย์ลดลงจากปีงบประมาณ ๒๕๕๒ คิดเป็นร้อยละ ๒.๓ จากมูลค่าคงเหลือของ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์(สุทธิ)
จำ�นวน ๐.๑๕๕ ล้านบาท  และมูลค่าคงเหลือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน(สุทธิ) จำ�นวน ๑.๘๐๔ ล้านบาท  และในส่วนของหนี้สินลดลง
จำ�นวน ๑๘.๐๗๕ ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ ๔๙.๓  โดยลดลงในส่วนของเจ้าหนี้ระยะสั้น จำ�นวน ๖.๗๓๘ ล้านบาท  และค่าใช้จ่าย
ค้างจ่าย จำ�นวน ๙.๙๗๗ ล้านบาท  ซึ่งเป็นรายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

งบรายได้และค่าใช้จ่าย
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓  สศช. มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ จำ�นวน ๑๕.๓๒๐ ล้านบาท รายได้ส่วนใหญ่เป็นรายได้จาก
เงินงบประมาณทั้งสิ้น ๕๒๔.๒๑๘ ล้านบาท  ลดลงจากปีงบประมาณ ๒๕๕๒ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๔  โดยลดลงในส่วนของ
เงินงบประมาณจากงบลงทุน  เนื่องจากการก่อสร้างอาคารสำ�นักงานได้ดำ�เนินการแล้วเสร็จ  และในส่วนของค่าใช้จ่ายจาก
การดำ�เนินงานเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำ�นวน ๕๒.๐๗๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๓  ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุและค่าใช้สอย จำ�นวน
๕๕.๓๑๙ ล้านบาท

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
แสดงข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์การจัดทำ�งบการเงิน  นโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ  และเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่มีนัยสำ�คัญ
รวมทั้งสิ้น ๑๒ หมายเหตุ

การวิเคราะห์งบการเงิน
การวิเคราะห์งบการเงินนี้แสดงให้ทราบถึงฐานะการเงิน  และผลการดำ�เนินงานที่เป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรขององค์กร  โดยได้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของสินทรัพย์  หนี้สิน  รายได้  และค่าใช้จ่าย  พร้อมแสดงการเปรียบเทียบ
ข้อมูลทางการเงิน  เพื่อให้ทราบแนวโน้มการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของรายการบัญชีที่เกิดขึ้น  โดยแสดงข้อมูลทางการเงินที่มี
นัยสำ�คัญ  สรุปได้ดังนี้
รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๓
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แสดงสินทรัพย์ทั้งหมดของ สศช. ปีงบประมาณ ๒๕๕๓
โครงสร้างสินทรัพย์ของ สศช. ประกอบด้วย  สินทรัพย์หมุนเวียนร้อยละ ๘  และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนร้อยละ ๙๒  
สินทรัพย์ส่วนใหญ่ของ สศช.  เป็นรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) ร้อยละ ๙๐  นอกจากนี้   ยังประกอบด้วยสินทรัพย์
ประเภทอื่นๆ อีกร้อยละ ๑๐ ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้ระยะสั้น รายได้ค้างรับ วัสดุคงเหลือ และสินทรัพย์
ไม่มีตัวตน

สินทรัพยไมมีตัวตน
(สุทธิ) ๓.๐35

เงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสด
๕.3๓5

ลูกหนี้ระยะสั้น
รายไดคางรับ
๑.๐๖5
๐.๕๖ 5
สินคาและวัสดุ5
คงเหลือ ๐.๘๖5

ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ (สุทธิ)
๘๙.๑K5
	
  

แสดงหนี้สินและทุนของ สศช. ปีงบประมาณ ๒๕๕๓
เจาหนี้ระยะสั้น
๕.๓๓0

เงินรับฝากระยะสั้น
๐.๒๖0
คาใชจายคางจาย
๒.๓๖0

หนี้สินหมุนเวียนอื่น
๐.๕C0

	
  

รายไดรอการรับรู
ระยะยาว ๓.๑๒0
เงินทดรองราชการรับ
จากคลังระยะยาว
๑.J๐0
ทุน ๑๐.๑๒ 0

รายไดสูง/(ต่ำ)กวาคา
ใชจายสะสม
๗๖.N๒0
	
  

โครงสร้างหนี้สินและทุนของ สศช. ประกอบด้วยโครงสร้างของหนี้สินรวมร้อยละ ๑๓  ส่วนใหญ่เป็นรายการหนี้สิน
หมุนเวียนร้อยละ ๙  หนี้สินไม่หมุนเวียนร้อยละ ๔  ส่วนของทุนร้อยละ ๘๗  ประกอบด้วยรายได้สูง(ตํ่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
ร้อยละ ๗๗  และทุนร้อยละ ๑๐
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แสดงรายได้จากการดำ�เนินงานทั้งหมดของ สศช. ปีงบประมาณ ๒๕๕๓
งบกลาง ๒๑.๙๑ - รายไดจากเงินชวย
เหลือBลCเงินบริจาค ๐.๕๑งบเงินอุดหนุน
๔.๔๔ -

งบรายจายอื่น
๒๒.๙๙ -

รายไดอื่น ๐.๕๓ งบบุคลากร
๓๕.๑๒ -

งบลงทุน ๓.๙๕ -

งบดำเนินงาน
๑๐.๕๕ -

	
  

รายได้จากการดำ�เนินงาน  ส่วนใหญ่เป็นรายได้เงินงบประมาณที่ได้รับจากรัฐบาลร้อยละ ๙๙ ประกอบด้วยรายได้จากงบ
บุคลากรร้อยละ ๓๕  งบรายจ่ายอื่นร้อยละ ๒๓  งบกลางร้อยละ ๒๒  งบดำ�เนินงานร้อยละ ๑๑  งบอุดหนุนร้อยละ ๔  และงบ
ลงทุนร้อยละ ๔  นอกจากนี้ยังรายได้จากแหล่งอื่นอีกร้อยละ ๑  ได้แก่ รายได้อื่น รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค

แสดงค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงานของ สศช. ปีงบประมาณ ๒๕๕๓

คาสาธารณูปโภค
๒.๑๔1

คาเสื่อมราคาและคา
ตัดจำหนาย ๔.:๔1

คาใชจายเงินอุดหนุน
๕.๐๑ 1

คาใชจายอื่น ๐.๕๓1
คาใชจายบุคลากร
๔๒.๔01

คาวัสดุและคาใชสอย
๒๐.@@1

คาใชจายในการ1
เดินทาง ๒.๖๔ 1

คาใชจายในการ1
ฝกอบรม ๔.:@1

คาบำเหน็จบำนาญ
๑๓.:๖1

ค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนิน ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรร้อยละ ๔๒  ค่าวัสดุและค่าใช้สอยร้อยละ ๒๑  ค่าบำ�เหน็จบำ�นาญ
ร้อยละ ๑๔  และค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานอื่นๆ อีกร้อยละ ๒๐
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สรุปภาพรวมของฐานะการเงิน และผลการดำ�เนินงานของ สศช.
รายการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

ผลต่าง (ร้อยละ)

สินทรัพย์

๑๔๒,๕๖๔,๓๗๕.๑๖

๑๔๕,๓๑๗,๕๔๓.๑๖

-๑.๙

หนี้สิน

๑๘,๖๑๗,๑๓๔.๖๒

๓๖,๖๙๑,๑๑๖.๘๒

-๔๙.๓

ทุน

๑๒๓,๙๔๗,๒๔๐.๕๔

๑๐๘,๖๒๖,๔๒๖.๓๔

๑๔.๑

รายได้

๕๒๙,๗๗๕,๑๐๒.๓๙

๖๐๒,๖๘๓,๐๙๑.๘๔

-๑๒.๑

ค่าใช้จ่าย

๕๑๔,๓๕๔,๙๗๙.๑๙

๔๖๒,๒๘๒,๔๕๘.๖๔

๑๑.๓

สินทรัพย์
สินทรัพย์รวมของ สศช. ลดลงจากปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ร้อยละ ๑.๙  แสดงว่า สศช. มีสินทรัพย์ที่สามารถแปลงสภาพเป็น
เงินสดลดลง  ซึ่งมีผลให้สภาพคล่องทางการเงินลดลงเมื่อเทียบกับงบประมาณปีก่อน

หนี้สิน
หนี้สินของ สศช. ลดลงจากงบประมาณปี ๒๕๕๒  ร้อยละ ๔๙.๓  เป็นผลมาจากหนี้สินหมุนเวียนที่ลดลงซึ่งเป็นผลมาจาก
เจ้าหนี้ระยะสั้น  และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่ลดลง ประกอบด้วย เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ  เจ้าหนี้การค้าภายนอก และ
ใบสำ�คัญค้างจ่ายที่ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ จากเงินทดรองราชการ

ทุน
ทุนของ สศช. เพิ่มขึ้นจากงบประมาณปี ๒๕๕๒  ร้อยละ ๑๔.๑  เนื่องจากในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ สศช. มีรายได้สูงกว่า
ค่าใช้จ่ายสุทธิ ๑๕.๓๒๐ ล้านบาท  จึงเป็นการเพิ่มมูลค่าในส่วนของรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม

รายได้
รายได้ของ สศช. รวมทั้งสิ้น ๕๒๙.๗๗๕ ล้านบาท  เป็นรายได้จากงบประมาณประจำ�และงบกลาง  ประกอบด้วย  งบบุคลากร
จากการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจำ�  งบลงทุนจากการได้รับจัดสรรให้ซื้อครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง  งบกลางจากการเบิก
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการให้กับข้าราชการ ลูกจ้างและข้าราชการบำ�นาญ  งบดำ�เนินงานสำ�หรับค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานต่างๆ ของ
สำ�นักงานฯ  และงบรายจ่ายอื่น ที่ใช้ในการขับเคลื่อนโครงการที่สนับสนุนแผนและยุทธศาสตร์ต่างๆ ของประเทศ

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงานของ สศช. เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณก่อนคิดเป็นร้อยละ ๑๑.๔ เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของค่า
วัสดุ  และค่าจ้างที่ปรึกษาฯ ที่ใช้จ้างศึกษาต่างๆ ในการขับเคลื่อนประเทศ
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สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๒
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ระยะสั้น
รายได้ค้างรับ
สินค้าและวัสดุคงเหลือ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

หมายเหตุ

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้ระยะสั้น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินรับฝากระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รายได้รอการรับรู้ระยะยาว
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ
สินทรัพย์สุทธิ
ทุน
รายได้สูง(ตํ่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
รวมสินทรัพย์
						
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย : บาท)
๒๕๕๒

๒๕๕๓

๒

๗,๔๕๓,๖๗๔.๖๒
๑,๕๐๕,๗๙๖.๐๐
๗๙๙,๘๔๖.๙๖
๑,๒๒๘,๗๖๑.๐๖
๑๐,๙๘๘,๐๗๘.๖๔

๗,๖๓๕,๓๓๓.๗๖
๑,๓๙๘,๗๗๖.๐๐
๑,๔๕๒,๐๑๘.๕๑
๑,๒๙๖,๗๙๒.๖๕
๑๑,๗๘๒,๙๒๐.๙๒

๓
๔

๑๒๗,๒๖๖,๔๔๐.๐๗
๔,๓๐๙,๘๕๖.๔๕
๑๓๑,๕๗๖,๒๙๖.๕๒
๑๔๒,๕๖๔,๓๗๕.๑๖

๑๒๗,๔๒๐,๗๙๕.๗๖
๖,๑๑๓,๘๒๖.๔๘
๑๓๓,๕๓๔,๖๒๒.๒๔
๑๔๕,๓๑๗,๕๔๓.๑๖

๕
๖

๗,๕๙๒,๗๔๘.๐๕
๓,๓๗๐,๑๘๖.๐๘
๓๖๘,๑๔๕.๐๐
๘๓๙,๘๓๖.๙๓
๑๒,๑๗๐,๙๑๖.๐๖

๑๔,๓๓๐,๗๐๑.๒๗
๑๓,๓๔๗,๐๘๑.๗๓
๖๐๓,๘๙๑.๐๓
๒๘,๒๘๑,๖๗๔.๐๓

๔,๔๔๖,๒๑๘.๕๖
๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๖,๔๔๖,๒๑๘.๕๖
๑๘,๖๑๗,๑๓๔.๖๒
๑๒๓,๙๔๗,๒๔๐.๕๔

๖,๔๐๙,๔๔๒.๗๙
๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๘,๔๐๙,๔๔๒.๗๙
๓๖,๖๙๑,๑๑๖.๘๒
๑๐๘,๖๒๖,๔๒๖.๓๔

๑๔,๔๓๓,๖๖๔.๓๔
๑๐๙,๕๑๓,๕๗๖.๒๐
๑๒๓,๙๔๗,๒๔๐.๕๔

๑๔,๙๗๐,๑๕๒.๒๐
๙๓,๖๕๖,๒๗๔.๑๔
๑๐๘,๖๒๖,๔๒๖.๓๔
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งบรายได้และค่าใช้จ่าย
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๒
รายได้จากการดำ�เนินงาน
รายได้จากรัฐบาล
รายได้จากงบประมาณ
รวมรายได้จากรัฐบาล
รายได้จากแหล่งอื่น
รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค
รายได้อื่น
รวมรายได้จากแหล่งอื่น
รวมรายได้จากการดำ�เนินงาน
ค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงาน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าบำ�เหน็จบำ�นาญ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าวัสดุและค่าใช้สอย
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงาน
รายได้สูง(ตํ่า)กว่าค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงาน

หมายเหตุ
๗

๘

๙
๑๐
๑๑

รายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำ�เนินงาน
กำ�ไร/ขาดทุนสุทธิจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์
รวมรายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำ�เนินงาน
รายได้สูง(ตํ่า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

๒๕๕๓
๕๒๔,๒๑๗,๕๓๒.๔๑
๕๒๔,๒๑๗,๕๓๒.๔๑

๕๙๑,๙๘๐,๙๓๘.๑๗
๕๙๑,๙๘๐,๙๓๘.๑๗

๒,๗๒๔,๐๙๔.๘๑
๒,๘๓๓,๔๗๕.๑๗
๕,๕๕๗,๕๖๙.๙๘
๕๒๙,๗๗๕,๑๐๒.๓๙

๖,๔๘๐,๗๕๔.๗๖
๔,๒๒๑,๓๙๘.๙๑
๑๐,๗๐๒,๑๕๓.๖๗
๖๐๒,๖๘๓,๐๙๑.๘๔

๒๒๕,๐๒๒,๘๘๗.๔๘
๗๒,๙๑๘,๑๐๓.๓๖
๒๕,๓๘๐,๖๖๐.๗๗
๑๔,๐๐๔,๗๑๘.๖๗
๑๑๑,๑๘๔,๕๘๒.๑๑
๑๑,๓๔๖,๘๓๐.๐๕
๒๕,๑๐๓,๗๒๑.๕๘
๒๖,๕๖๐,๐๐๐.๐๐
๒,๘๓๓,๔๗๕.๑๗
๕๑๔,๓๕๔,๙๗๙.๑๙
๑๕,๔๒๐,๑๒๓.๒๐

๒๒๕,๗๓๔,๖๐๖.๙๐
๘๔,๗๙๓,๐๙๘.๙๗
๒๓,๖๘๙,๙๕๓.๖๓
๑๒,๓๘๐,๗๙๔.๗๘
๕๖,๕๙๔,๑๑๐.๖๗
๑๐,๕๘๕,๐๓๙.๙๗
๒๐,๖๙๐,๔๓๐.๘๑
๒๓,๕๙๘,๐๐๐.๐๐
๔,๒๑๖,๔๒๒.๙๑
๔๖๒,๒๘๒,๔๕๘.๖๔
๑๔๐,๔๐๐,๖๓๓.๒๐

(๙๙,๓๐๙.๐๐)
(๙๙,๓๐๙.๐๐)
๑๕,๓๒๐,๘๑๔.๒๐

(๘,๔๘๑.๐๓)
(๘,๔๘๑.๐๓)
๑๔๐,๓๙๒,๑๕๒.๑๗

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
๑. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ
๒. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
๓. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์(สุทธิ)
๔. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
๕. เจ้าหนี้ระยะสั้น
๖. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
๗. รายได้จากงบประมาณ
๘. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
๙. ค่าวัสดุและค่าใช้สอย
๑๐. ค่าสาธารณูปโภค
๑๑. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
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(หน่วย : บาท)
๒๕๕๒

สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓
หมายเหตุที่ ๑ นโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ
		
๑.๑ หลักเกณฑ์ในการจัดทำ�งบการเงิน  ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ใช้หลักการบัญชีเกณฑ์คงค้างตามหลักการและนโยบายบัญชีสำ�หรับหน่วยงานภาครัฐที่กระทรวง
การคลังกำ�หนดเข้าสู่ระบบ GFMIS ซึ่งสำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   ได้จัดประเภทและ
การแสดงรายการในงบการเงินถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๒/ว ๔๑๐ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
เรื่อง รูปแบบรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐ
		
๑.๒ หน่วยงานที่เสนอรายงาน  รายงานการเงินของสำ�นักงานฯ ได้จัดทำ�ขึ้นเพื่อนำ�เสนอแก่หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องพร้อมจัดส่งให้แก่ สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  เพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินและรับรองงบการเงิน
ของหน่วยงานต่อไป
		
๑.๓ ขอบเขตของข้อมูลในรายงาน  งบการเงินของสำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ   เป็นงบการเงินรวมของหน่วยงานในส่วนกลาง ๑ หน่วย และหน่วยงานในส่วนภูมิภาค ๓ หน่วย ได้แก่   ๑) สำ�นักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ๒) สำ�นักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ  ๓) สำ�นักพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และ ๔) สำ�นักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้
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รอบระยะเวลาบัญชี เริ่มตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๐ กันยายน ของปีถัดไป
		
๑.๔ การรับรู้รายได้  ประกอบด้วย  ๑) รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้เมื่อได้รับอนุมัติคำ�ขอเบิกเงินจากกรม
บัญชีกลาง  ๒) รายได้เงินนอกงบประมาณรับรู้เมื่อเกิดรายได้  และ ๓) รายได้แผ่นดินรับรู้เมื่อรับเงิน  แสดงเป็นรายการต่างหาก
จากรายได้และค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมปกติของหน่วยงาน
๑.๕ สินทรัพย์ถาวร การคำ�นวณค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
๑) อาคาร หมายถึง อาคารและสิ่งปลูกสร้างประเภทต่างๆ รวมทั้งส่วนปรับปรุงอาคารซึ่งเป็นต้นทุนใน
การตกแต่งหรือปรับปรุงตัวอาคารภายหลังจากที่จัดสร้างอาคารเสร็จแล้ว  หน่วยงานจะรับรู้ตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
โดยวิธีเส้นตรง  มีอายุการใช้งาน ๒๕-๔๐ ปี
๒) ครุภัณฑ์และอุปกรณ์   มีไว้เพื่อการดำ�เนินงานและคาดว่าจะได้รับประโยชน์เกิน ๑ ปี หน่วยงานจะ
รับรู้ตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
๓) ปีงบประมาณ  ๒๕๔๐ - ๒๕๔๕ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือชุดมูลค่าสุทธิ ตั้งแต่
๓๐,๐๐๐ บาทขึ้นไปบันทึกบัญชีตามราคาทุน ณ วันที่ได้มา
๔) ปีงบประมาณ ๒๕๔๖ เป็นต้นมา  ครุภณ
ั ฑ์และอุปกรณ์ทมี่ รี าคาต่อหน่วยหรือต่อชุดตัง้ แต่ ๕,๐๐๐ บาท
ขึ้นไป บันทึกบัญชีตามราคาทุน ณ วันที่ได้มา
๕) ค่าเสื่อมราคา คำ�นวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานดังนี้
อายุการใช้งาน (ปี)
ครุภัณฑ์สำ�นักงาน
๘
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
๓
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
๘
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
๕
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
๕
ครุภัณฑ์การเกษตร
๕
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
๒
๖) โปรแกรมคอมพิวเตอร์   มีไว้เพื่อการดำ�เนินงานและคาดว่าจะได้รับประโยชน์เกิน ๑ ปี   หน่วยงาน
จะรับรู้ตามราคาทุน ณ วันที่ซื้อหรือพัฒนาเสร็จหักด้วยค่าตัดจำ�หน่ายสะสมโดยวิธีเส้นตรง  ซึ่งประมาณอายุการใช้งาน ๓ ปี
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓

หมายเหตุที่ ๒ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดในมือ
เงินทดรองราชการ
เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ)
เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ)
เงินฝากคลัง
รวม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
หมายเหตุที่ ๓ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง (สุทธิ)
อุปกรณ์
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
อุปกรณ์ (สุทธิ)
งานระหว่างก่อสร้าง
รวม ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)
หมายเหตุที่ ๔ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หัก ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (สุทธิ)
รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
หมายเหตุที่ ๕ เจ้าหนี้ระยะสั้น
เจ้าหนี้การค้า-ภาครัฐ
เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก
เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ
รวมเจ้าหนี้ระยะสั้น
หมายเหตุที่ ๖ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย
ใบสำ�คัญค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก
รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

(หน่วย : บาท)
๒๕๕๒

๒๕๕๓
๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๒,๕๙๑,๔๘๑.๙๒
๑๐,๐๐๐.๐๐
๒,๘๕๒,๑๙๒.๗๐
๗,๔๕๓,๖๗๔.๖๒

๙๔,๕๐๐.๐๐
๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๓,๐๗๘,๘๘๘.๗๓
๔๙,๔๘๐.๐๐
๒,๔๑๒,๔๖๕.๐๓
๗,๖๓๕,๓๓๓.๗๖

๙๕,๘๐๒,๓๙๙.๒๘
(๑๗,๙๑๑,๑๗๖.๖๑)
๗๗,๘๙๑,๒๒๒.๖๗
๑๔๐,๙๒๒,๙๖๑.๓๙
(๙๕,๒๕๙,๖๔๗.๙๙)
๔๕,๖๖๓,๓๑๓.๔๐
๓,๗๑๑,๙๐๔.๐๐
๑๒๗,๒๖๖,๔๔๐.๐๗

๘๑,๖๖๑,๒๑๔.๒๘
(๑๔,๘๙๙,๖๑๓.๗๑)
๖๖,๗๖๑,๖๐๐.๕๗
๑๓๕,๒๘๖,๘๗๖.๒๔
(๘๕,๖๕๑,๘๓๐.๗๖)
๔๙,๖๓๕,๐๔๒.๔๘
๑๑,๐๒๔,๑๕๒.๗๑
๑๒๗,๔๒๐,๗๙๕.๗๖

๑๐,๑๘๐,๓๓๐.๑๖
(๕,๘๗๐,๔๗๓.๗๑)
๔,๓๐๙,๘๕๖.๔๕
๔,๓๐๙,๘๕๖.๔๕

๙,๓๐๒,๖๔๗.๓๖
(๓,๑๘๘,๘๒๐.๘๘)
๖,๑๑๓,๘๒๖.๔๘
๖,๑๑๓,๘๒๖.๔๘

๔๒๗,๑๘๓.๖๕
๖,๕๓๐,๗๑๖.๓๑
๖๓๔,๘๔๘.๐๙
๗,๕๙๒,๗๔๘.๐๕

๑๔,๐๔๕,๖๔๐.๙๑
๒๘๕,๐๖๐.๓๖
๑๔,๓๓๐,๗๐๑.๒๗

๘๗๕,๗๓๗.๗๙
๒,๔๙๔,๔๔๘.๒๙
๓,๓๗๐,๑๘๖.๐๘

๑,๐๐๙,๒๕๔.๐๙
๒,๒๑๘,๓๓๕.๒๔
๑๐,๑๑๙,๔๙๒.๔๐
๑๓,๓๔๗,๐๘๑.๗๓
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สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓
หมายเหตุที่ ๗ รายได้จากงบประมาณ
รายได้จากงบบุคลากร
รายได้จากงบลงทุน
รายได้จากงบดำ�เนินงาน
รายได้จากงบอุดหนุน
รายได้จากงบรายจ่ายอื่น
รายได้จากงบกลาง
หัก เบิกเกินส่งคืนงบประมาณ
รวม รายได้จากงบประมาณ
หมายเหตุที่ ๘ ค่าใช้จ่ายบุคลากร
เงินเดือน
ค่าล่วงเวลา
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ
เงินค่าครองชีพ
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น
ค่าจ้าง
เงินรางวัล
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน-รพ.รัฐ
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก-รพ.เอกชน
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน-รพ.เอกชน
เงินช่วยการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต
เงินชดเชยสมาชิก กบข.
เงินสมทบ กบข.
เงินสมทบ กสจ.
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ค่าเช่าบ้าน
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร
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๒๕๕๓

๒๕๕๒

๑๘๖,๓๕๑,๙๐๕.๓๑
๒๐,๙๑๙,๒๗๙.๓๐
๕๖,๗๑๘,๗๓๑.๖๗
๒๕,๐๑๘,๘๔๖.๒๕
๑๒๓,๘๓๘,๕๐๐.๑๘
๑๑๖,๐๕๙,๔๘๕.๐๗
(๔,๖๘๙,๒๑๕.๓๗)
๕๒๔,๒๑๗,๕๓๒.๔๑

๑๘๘,๓๐๘,๘๒๙.๑๖
๖๔,๙๙๙,๑๔๑.๑๕
๔๗,๗๘๔,๔๐๑.๒๕
๓๑,๔๖๑,๔๓๙.๗๕
๑๔๕,๐๙๘,๔๔๓.๔๓
๑๑๙,๔๘๙,๒๒๕.๙๓
(๕,๑๖๐,๕๔๒.๕๐)
๕๙๑,๙๘๐,๙๓๘.๑๗

๑๖๗,๘๗๑,๐๒๘.๓๔
๑,๙๓๗,๖๒๐.๐๐
๑๙๐,๗๔๙.๑๓
๗,๙๐๓,๒๗๔.๔๗
๕๖๓,๒๘๕.๗๘
๑,๒๒๕,๑๗๘.๕๗
๑๒,๒๕๒,๕๓๕.๕๑
          ๑๖,๖๑๗,๔๒๑.๕๐
๖,๒๘๐,๓๔๑.๙๙
๕๒๐,๐๐๐.๐๐
๑๑๘,๕๔๑.๐๐
๙๔๓,๗๔๖.๕๐
          ๒,๘๑๑,๘๓๐.๗๖
๔,๒๑๗,๗๔๖.๑๓
๓๐๑,๙๘๕.๘๔
๔๓๗,๙๔๑.๐๐
๗๙๙,๖๖๐.๙๖
๓๐,๐๐๐.๐๐
๒๒๕,๐๒๒,๘๘๗.๔๘

๑๖๓,๙๑๘,๘๖๒.๗๗
๒,๖๙๙,๙๓๐.๐๐
๔๐๓,๔๑๐.๐๐
๗,๔๖๑,๖๙๐.๐๐
๗๖๙,๔๗๑.๒๙
๑,๒๒๖,๐๘๒.๑๑
๑๒,๒๐๗,๓๑๔.๗๙
๕,๖๖๕,๘๖๒.๔๕
๑๗,๕๐๘,๙๒๖.๐๗
๔,๐๙๐,๘๒๑.๒๔
๓๓๖,๐๐๐.๐๐
๑๕๖,๗๘๒.๙๕
๑,๑๔๖,๓๒๓.๕๐
๘๒,๖๕๐.๐๐
๒,๗๑๔,๓๘๙.๒๒
๔,๐๗๑,๕๘๓.๗๒
๒๘๘,๑๖๒.๗๙
๔๒๖,๘๖๐.๐๐
๕๕๙,๔๘๔.๐๐
๒๒๕,๗๓๔,๖๐๖.๙๐

สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓
หมายเหตุที่ ๙ ค่าวัสดุและค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าซ่อมแซมและค่าบำ�รุงรักษา
ค่าเชื้อเพลิง
ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก
ค่าจ้างเหมาบริการ-หน่วยงานภาครัฐ
ค่าตอบแทนเฉพาะงาน
ค่าตอบแทนอื่น
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ค่าจ้างที่ปรึกษา
ค่าเบี้ยประกันภัย
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าตํ่ากว่าเกณฑ์
ค่าใช้จ่ายในการประชุม
ค่ารับรองและพิธีการ
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก
เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
ค่าประชาสัมพันธ์
ค่าใช้สอยอื่นๆ
รวม ค่าวัสดุ และค่าใช้สอย
หมายเหตุที่ ๑๐  ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
ค่านํ้าประปาและนํ้าบาดาล
ค่าโทรศัพท์
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง
รวม ค่าสาธารณูปโภค
หมายเหตุที่ ๑๑  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำ�นักงาน
ค่าเสื่อมราคา-สิ่งปลูกสร้าง
ค่าเสื่อมราคา-อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุฯ
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์สำ�นักงาน
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์การเกษตร
ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ
ค่าตัดจำ�หน่าย-โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย

๒๕๕๓

๒๕๕๒

๑๐,๕๕๘,๒๔๓.๒๐
๔,๐๖๘,๓๑๙.๓๒
๖๒๖,๕๖๕.๘๑
๕,๘๓๕,๖๖๕.๖๑
๑,๔๑๒,๗๗๔.๙๒
๕๐๓,๗๖๓.๔๓
๑๑๓,๐๒๒.๐๐
          ๖๕,๐๔๙,๑๑๑.๗๕
๑๒,๖๖๕.๐๐
๕๒๕,๔๑๔.๐๖
๕,๖๓๑,๓๐๗.๓๔
๑๑๔,๒๗๑.๕๐
๑๐,๖๗๙,๗๓๔.๙๒
          ๓๕๒,๖๘๓.๘๕
๔,๐๕๗,๓๑๘.๗๐
๑,๖๔๓,๗๒๐.๗๐
๑๑๑,๑๘๔,๕๘๒.๑๑

๕,๗๓๘,๘๓๔.๖๓
๑,๔๑๓,๐๒๙.๑๐
๗๒๘,๓๖๐.๙๐
๙,๒๑๙,๘๖๑.๓๗
๒๔๙,๗๕๙.๕๓
๕๔๔,๔๓๑.๐๐
๖๙๕,๔๒๕.๙๒
๒๐๓.๐๐
๑๕,๐๕๑,๙๕๖.๑๖
          ๑,๘๓๓,๗๘๗.๗๕
๕,๐๙๖,๖๙๒.๙๓
๕๔,๙๑๙.๒๗
๙,๓๓๔,๒๗๘.๘๘
๑,๐๘๔,๐๙๕.๓๐
๕๐๑,๐๖๙.๓๒
๔,๐๘๒,๙๔๒.๙๒
๙๖๔,๔๖๒.๖๙
๕๖,๕๙๔,๑๑๐.๖๗

๕,๓๙๙,๖๔๔.๐๘
๒๖๗,๙๙๘.๗๓
๒,๔๐๔,๖๑๑.๐๐
๒,๔๐๙,๒๐๖.๒๔
๘๖๕,๓๗๐.๐๐
๑๑,๓๔๖,๘๓๐.๐๕

๕,๒๓๐,๕๗๑.๔๑
๒๘๕,๗๐๐.๕๙
๒,๔๗๒,๓๖๖.๘๖
๑,๘๘๗,๓๕๐.๑๑
๗๐๙,๐๕๑.๐๐
๑๐,๕๘๕,๐๓๙.๙๗

๑,๓๖๙,๖๕๗.๖๘
๑๙,๘๖๗.๒๙
๑,๖๒๕,๕๒๕.๒๔
๕,๔๗๔,๓๑๗.๘๙
๖๓๕,๕๖๑.๐๒
๘๔๒,๐๙๙.๗๕
๒,๖๑๕,๔๙๐.๐๙
๒,๙๙๐.๗๘
๗,๙๓๙,๙๙๐.๙๕
๒๙,๕๕๘.๓๖
๑,๘๑๗,๕๐๙.๗๐
๒,๗๓๑,๑๕๒.๘๓
๒๕,๑๐๓,๗๒๑.๕๘

๓๘๔,๒๙๘.๘๒
๖,๔๔๐.๖๒
๑,๖๒๕,๕๒๕.๒๔
๔,๕๖๒,๒๖๐.๕๕
๔๒๔,๓๒๐.๒๔
๖๗๘,๖๐๐.๐๑
๒,๒๕๕,๐๕๖.๑๓
๓,๐๐๐.๐๐
๖,๕๓๗,๐๔๑.๕๔
๒๕,๕๙๙.๗๕
๒,๒๓๘,๑๑๕.๙๔
๑,๙๕๐,๑๗๑.๙๗
๒๐,๖๙๐,๔๓๐.๘๑
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วิเคราะห์งบการเงิน
สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๒

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ระยะสั้น
รายได้ค้างรับ
สินค้าและวัสดุคงเหลือ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้ระยะสั้น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินรับฝากระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รายได้รอการรับรู้ระยะยาว
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
ทุน
รายได้สูง(ตํ่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ทุน
รวมหนี้สินและส่วนทุน
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ล้านบาท

๒๕๕๓

ร้อยละ

ล้านบาท

๒๕๕๒

ร้อยละ

๗.๔๕๓
๑.๕๐๖
๐.๘๐๐
๑.๒๒๙
๑๐.๙๘๘

๕.๒๓
๑.๐๖
๐.๕๖
๐.๘๖
๗.๗๑

๗.๖๓๕
๑.๓๙๙
๑.๔๕๒
๑.๒๙๗
๑๑.๗๘๓

๕.๒๖
๐.๙๖
๑.๐๐
๐.๘๙
๘.๑๑

๑๒๗.๒๖๖
๔.๓๑๐
๑๓๑.๕๗๖
๑๔๒.๕๖๔

๘๙.๒๗
๓.๐๒
๙๒.๒๙
๑๐๐.๐๐

๑๒๗.๔๒๑
๖.๑๑๔
๑๓๓.๕๓๕
๑๔๕.๓๑๘

๘๗.๖๘
๔.๒๑
๙๑.๘๙
๑๐๐.๐๐

๗.๕๙๓
๓.๓๗๐
๐.๓๖๘
๐.๘๔๐
๑๒.๑๗๑

๕.๓๓
๒.๓๖
๐.๒๖
๐.๕๙
๘.๕๔

๑๔.๓๓๑
๑๓.๓๔๗
  ๐.๖๐๔
๒๘.๒๘๒

๙.๘๖
๙.๑๘
  ๐.๔๒
๑๙.๔๖

๔.๔๔๖
๒.๐๐๐
๖.๔๔๖
๑๘.๖๑๗

๓.๑๒
๑.๔๐
๔.๕๒
๑๓.๐๖

๖.๔๑๐
๒.๐๐๐
๘.๔๑๐
๓๖.๖๙๒

๔.๔๑
๑.๓๘
๕.๗๙
๒๕.๒๕

(๑๔.๔๓๔)
(๑๐๙.๕๑๓)
(๑๒๓.๙๔๗)
(๑๔๒.๕๖๔)

(๑๐.๑๒)
(๗๖.๘๒)
(๘๖.๙๔)
(๑๐๐.๐๐)

(๑๔.๙๗๐)
(๙๓.๖๕๖)
(๑๐๘.๖๒๖)
(๑๔๕.๓๑๘)

(๑๐.๓๐)
(๖๔.๔๕)
(๗๔.๗๕)
(๑๐๐.๐๐)
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วิเคราะห์งบการเงิน
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งบรายได้และค่าใช้จ่าย
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๒
๒๕๕๓
ล้านบาท
รายได้จากการดำ�เนินงาน
รายได้จากรัฐบาล
รายได้จากงบประมาณ
รวมรายได้จากรัฐบาล
รายได้จากแหล่งอื่น
รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค
รายได้อื่น
รวมรายได้จากแหล่งอื่น
รวมรายได้จากการดำ�เนินงาน
ค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงาน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าบำ�เหน็จบำ�นาญ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าวัสดุและค่าใช้สอย
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงาน
รายได้สูง(ตํ่า)กว่าค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงาน
รายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำ�เนินงาน
กำ�ไร/ขาดทุนสุทธิจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์
รวมรายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำ�เนินงาน
รายได้สูง(ตํ่า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

๒๕๕๒
ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

๕๒๔.๒๑๘
๕๒๔.๒๑๘

๙๘.๙๕
๙๘.๙๕

๕๙๑.๙๘๑
๕๙๑.๙๘๑

๙๘.๒๒
๙๘.๒๒

๒.๗๒๔
๒.๘๓๓
๕.๕๕๗
๕๒๙.๗๗๕

๐.๕๒
๐.๕๓
๑.๐๕
๑๐๐.๐๐

๖.๔๘๑
๔.๒๒๑
๑๐.๗๐๒
๖๐๒.๖๘๓

๑.๐๘
๐.๗๐
๑.๗๘
๑๐๐.๐๐

๒๒๕.๐๒๒
๗๒.๙๑๘
๒๕.๓๘๑
๑๔.๐๐๕
๑๑๑.๑๘๕
๑๑.๓๔๗
๒๕.๑๐๔
๒๖.๕๖๐
๒.๘๓๓
๕๑๔.๓๕๕
๑๕.๔๒๐

๔๒.๔๘
๑๓.๗๖
๔.๗๙
๒.๖๔
๒๐.๙๙
๒.๑๔
๔.๗๔
๕.๐๑
๐.๕๓
๙๗.๐๘
๒.๙๒

๒๒๕.๗๓๕
๘๔.๗๙๓
๒๓.๖๙๐
๑๒.๓๘๑
๕๖.๕๙๔
๑๐.๕๘๕
๒๐.๖๙๐
๒๓.๕๙๘
๔.๒๑๖
๔๖๒.๒๘๒
๑๔๐.๔๐๑

๓๗.๔๕
๑๔.๐๗
๓.๙๓
๒.๐๕
๙.๒๗
๑.๘๘
๓.๔๓
๓.๙๒
๐.๗๐
๗๖.๗๐
๒๓.๓๐

(๐.๑๐๐)
(๐.๑๐๐)
๑๕.๓๒๐

(๐.๐๒)
(๐.๐๒)
๒.๙๐

(๐.๐๐๘)
(๐.๐๐๘)
๑๔๐.๓๙๒

(๐.๐๐)
(๐.๐๐)
๒๓.๓๐

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๓
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ภาคผนวก

ที่ปรึกษาคณะทำ�งาน
เลขาธิการฯ
นายอาคม
รองเลขาธิการฯ

นางเพ็ญจา
นางสุวรรณี
นายปรเมธี
นายชาญวิทย์  
นายธานินทร์
นางสาวลดาวัลย์  

เติมพิทยาไพสิฐ
อ่อนชิต
คำ�มั่น
วิมลศิริ
อมตะมาทุชาติ
ผะเอม
คำ�ภา

ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน
นางนิตยา  
นางชุตินาฏ  
นายสมชาย
นายภูมิใจ
นางวนิดา

กมลวัทนนิศา
วงศ์สุบรรณ
ศักดาเวคีอิศร
อัตตะนันทน์
มหากิจ

รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน
นางสาวสุมาลี
นายไพโรจน์

เดชานุรักษ์นุกูล
โพธิวงศ์

รายชื่อคณะทำ�งานจัดทำ�รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๓ ของ สศช.
นายธานินทร์
นางนิตยา  
นางสาวภารณี
นายทีปรัตน์
นายสุริยา
นายวิทยา  
นางฉวีวรรณ
นางปิยนุช
นางเสาวณีย์
นางพัชรินทร์
นางทัศนีย์
นางสาวมารยาท  
นางยุพิน
นางสาวสุมิตรา
นางสาวเสาวนีย์
นายพงศ์กูร
นางจันทร์ทิพย์
นางโกสุมภ์
นางนุชดา
นางอัจฉรา
นางเพ็ชรา
นางสาวนิตยา
นางสาวพรพิมล
นายอุปราช
นางสาวชมชื่น
นางสาวกาญจนา
นายวรวิทย์
นางภาณี
นางสาววัชรี

ฝ่ายเลขานุการ
นางนิสวันต์
นายธีระพงษ์
นายตฤตณัย
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ผะเอม
กมลวัทนนิศา
วัฒนา
วัชรางกูร
จันทร์กระจ่าง
ปิ่นทอง    
สุวรรณหงส์
วุฒิสอน
แสงสุพรรณ  
ศรีนพนิคม
โรจน์คุรีเสถียร
สมุทรสาคร   
รอดป้อง
พูลทอง
เจตินัย
วิรัตนานันท์
ปาละนันทน์
วณิชชานนท์
ตังคณานุกูลชัย
พลายยงค์
ธรรมเสริมสุข
อารีบุญชู
ชีวชื่น
พันธ์ุภักดี
จันทรสมบูรณ์
พรมเทพ
อวิรุทธ์วรกุล
ชนาธิปกรณ์
พุ่มทอง

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

พิชญ์ดำ�รง
มาลัยทอง
นพคุณ

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๓

สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ที่ปรึกษาคณะทำ�งาน
ประธานคณะทำ�งาน
รองประธานคณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
เลขานุการฯ
ผู้ช่วยเลขานุการฯ
ผู้ช่วยเลขานุการฯ

