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สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
บทบาทหน้าที่ของ สศช. >>>
สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการ
กำ�หนดนโยบายและวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
รวมทัง้ การติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าความสำ�เร็จ
ของแผนงานและโครงการพัฒนาต่างๆ ตลอดจนการประสาน

การพัฒนาเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ ไปสู่
การปฏิบตั บิ นพืน้ ฐานหลักวิชาการและความเชือ่ มัน่ ในข้อมูล
เพื่อการขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนาประเทศสู่ความสมดุล
และยั่งยืน

วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ เป้าหมาย >>>
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สารประธานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
ปี 2559 เป็นอีกหนึ่งปีที่มีความส�ำคัญส�ำหรับการพัฒนาประเทศไปสู่ความสุข

ร่วมกันในระยะยาว เนื่องเพราะเป็นปีที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) จะได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการหลังจากผ่าน
กระบวนการจัดท�ำแผนที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกภาคส่วน ซึ่ ง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 นี้ ยังคงน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
หลักการพื้นฐานของแผน เพื่อน�ำพาสังคมไทยไปสู่ความสมดุลและมีภูมิคุ้มกัน
ตลอดจนยึ ด “คนเป็ น ศู น ย์ ก ลาง” ของการพั ฒ นาต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ
ฉบับก่อนหน้าโดยมุ่งพัฒนาศักยภาพคนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นพลังขับเคลื่อนประเทศ ซึ่งหลักการอันทรงคุณค่านี้
จะเป็นรากฐานส�ำคัญส�ำหรับการพัฒนาประเทศไปสู่ความยั่งยืนได้อย่างแท้จริง
สำ�หรับการทำ�งานตลอด 1 ปีของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้มีบทบาทสำ�คัญในการทำ�
หน้าที่กลั่นกรองงาน/โครงการที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเสนอ ไม่ว่าจะเป็นการให้ความเห็นต่อร่างแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และกลไกการขับเคลื่อนการดำ�เนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ การปฏิรูปการศึกษา ร่างแนวทางการประมาณการความต้องการและการผลิตกำ�ลังคนใน
ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
ขณะเดียวกัน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้พิจารณาโครงการต่างๆ อีกหลายโครงการ
ไม่ ว่ า จะเป็ น ในด้ า นขนส่ ง และโลจิ ส ติ ก ส์ อาทิ แผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นขนส่ ง คมนาคมระยะเร่ ง ด่ ว น พ.ศ.2559
ด้านสือ่ สาร อาทิ แผนพัฒนาดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคมและร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจทิ ลั ระยะ 3 (พ.ศ.2559-2561)
ด้านการศึกษาและการเรียนรู้ อาทิ ร่างพระราชบัญญัตกิ องทุนเพือ่ การศึกษา พ.ศ. .... ด้านสุขภาพ อาทิ ร่างพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. .... ซึง่ ความเห็นต่างๆ ทีเ่ สนอไปยังผูท้ เี่ กีย่ วข้อง เป็นทีย่ อมรับและได้รบั การตอบสนองเป็นอย่างดี
ผลการดำ�เนินงานในรอบปีที่ผ่านมา นับว่าประสบความสำ�เร็จตามวัตถุประสงค์ ผมในนามของคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทุกคน จึงต้องขอขอบคุณท่านเลขาธิการ คณะผู้บริหาร รวมทั้งข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ สศช. ทุกคน ที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการปฏิบัติงานอย่างไม่ย่อท้อ และสุดท้ายนี้ ผมอยากฝากให้
ทุกท่านร่วมแรงร่วมใจพัฒนาประเทศตามรอยพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชฯ
เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชนทุกคนต่อไป

(นายพารณ  อิศรเสนา ณ อยุธยา)
ประธานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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สารเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นายปรเมธี วิมลศิริ
ตลอดปี 2559 ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

(สศช.) ได้ท�ำหน้าที่ในการวางแผนและจัดท�ำยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไปสู่
ความสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว โดยในปีงบประมาณ 2559 ได้จัดท�ำแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ผ่านกระบวนการ
มี ส ่ ว นร่ ว มของทุ ก ภาคส่ ว น ซึ่ ง ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะรั ฐ มนตรี แ ละ
น�ำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรทิพยวรางกูล
ทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนตุลาคม 2559 เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะเป็นเสมือนก้าวแรกของการบรรลุ
เป้าหมายระยะยาวของประเทศโดยยึดโยงอยู่กับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ขณะเดียวกันยังได้ท�ำหน้าที่ก�ำหนดแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้เกิดในทางปฏิบัติในอีกหลายด้าน
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ ที่มีภารกิจส�ำคัญในเรื่องการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก และ
โครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” รวมทั้งการประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งที่ 21 แผนงาน
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง 6 ประเทศ (21st GMS Ministerial Conference) ด้านสังคม
อาทิ คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา ขณะที่ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการขับเคลื่อนโดย
คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.)
สศช. ให้ความส�ำคัญกับการศึกษาวิจัยและการบริหารจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการศึกษาต้นแบบของ
การบูรณาการระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และโครงการศึกษาการจัดท�ำแนวทาง
การประเมินสิง่ แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment; SEA) ควบคูไ่ ปกับการท�ำหน้าที่
รายงานสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ภาคส่วนต่างๆ ได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่
เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
นอกจากนี้ ยังได้เริ่มเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ สศช. เพื่อให้เป็นองค์กรหลักของ
การพัฒนาประเทศทีส่ ามารถรองรับภารกิจทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพและปรับตัวได้ทนั สถานการณ์
ต่างๆ ทั้งในด้านของการพัฒนาและการบริหารราชการแผ่นดินที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
ความส�ำเร็จของการด�ำเนินงานต่างๆ ดังทีก่ ล่าวมาจะเกิดขึน้ ไม่ได้ หากไม่ได้รบั การร่วมแรงร่วมใจทัง้ จากคณะผูบ้ ริหาร
ชุดปัจจุบนั ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สศช. รวมถึงผูบ้ ริหารและข้าราชการทุกท่านทีเ่ กษียณอายุราชการในปีงบประมาณ
2559 ผมจึงขอขอบคุณและขอชื่นชมในความทุ่มเทและเสียสละอย่างเต็มก�ำลังจากทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
ความส�ำเร็จที่เกิดขึ้นจะเป็นเสมือนก�ำลังใจให้ชาว สศช. มุ่งมั่นท�ำงานเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติต่อไป
(นายปรเมธี วิมลศิริ)
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

6
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คณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
ประธานกรรมการ

นางจุรี วิจิตรวาทการ

นายอาชว เตาลานนท

กรรมการ

กรรมการ

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

7

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

8

นายอิสระ วองกุศลกิจ

นายอนุสรณ แสงนิ่มนวล

กรรมการ

กรรมการ

นายศักรินทร ภูมิรัตน

นายสนิท อักษรแกว

กรรมการ

กรรมการ
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คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

นายอัชพร จารุจินดา

นายอําพน กิตติอําพน

กรรมการ

กรรมการ

นายศุภวุฒิ สายเชื้อ

นางเมธินี เทพมณี

กรรมการ

กรรมการ
(เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน)
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

9

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

10

นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ

กรรมการ
(ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ)

กรรมการ
(ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง)

นายวิรไท สันติประภพ

นายปรเมธี วิมลศิริ

กรรมการ
(ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย)

กรรมการและเลขานุการ
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ
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คณะผูบริหาร

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

นายปรเมธี วิมลศิริ
เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

นางสาวลดาวัลย คําภา

รองเลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

นางชุตินาฏ วงศสุบรรณ

รองเลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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คณะผูบริหารสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

นางปทมา เธียรวิศิษฎสกุล

รองเลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

นายประพันธ มุสิกพันธ

นายดนุชา พิชยนันท

รองเลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

12

นายมนตรี บุญพาณิชย

รองเลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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รองเลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

คณะผูบริหารสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

นางสาวจินางคกูร โรจนนันต

นายทีปรัตน วัชรางกูร

ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนงาน

ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนงาน

นายวิชญายุทธ บุญชิต

นายสุทิน ลี้ปยะชาติ

ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนงาน

ผูอํานวยการสํานักงานเลขาธิการ
รักษาการในตําแหนงที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนงาน

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

13

คณะผูบริหารสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

นายวิโรจน นรารักษ

ผูอํานวยการสํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม
รักษาการในตําแหนงที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนงาน

นางธิดา พัทธธรรม

นายเอนก มีมงคล

ผูอํานวยการสํานักวิเคราะหโครงการลงทุนภาครัฐ

14

นางปยนุช วุฒิสอน

ผูอํานวยการสํานักบัญชีประชาชาติ
รักษาการในตําแหนงที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนงาน
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ผูอํานวยการสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต

คณะผูบริหารสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

นางชุลีพร บุณยมาลิก

นางสาวมารยาท สมุทรสาคร

นางสาวสุนิสา บุณโยภาส

นางพัชรินทร ศรีนพนิคม

ผูอํานวยการสํานักวางแผนการเกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

ผูอํานวยการสํานักยุทธศาสตร
และการวางแผนพัฒนาพื้นที่

ผูอํานวยการสํานักประเมินผล
และเผยแพรการพัฒนา

ผูอํานวยการสํานักยุทธศาสตร
และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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คณะผูบริหารสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

นายสมหมาย ภักดีชาติ

ผูอํานวยการสํานักพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแขงขันทางเศรษฐกิจ

นายมนตรี ดีมานพ

นายโสภณ แทงเพ็ชร

ผูอํานวยการสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

16

นายสุริยนต ธัญกิจจานุกิจ

ผูอํานวยการสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง
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ผูอํานวยการสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ

คณะผูบริหารสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

นางสาววรวรรณ พลิคามิน

นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ

ผูอํานวยการสํานักยุทธศาสตร
และการวางแผนพัฒนาทางสังคม

ผูอํานวยการสํานักยุทธศาสตร
ดานนโยบายสาธารณะ

นางเสาวณีย แสงสุพรรณ

นางสาวนัยนา คงสาหราย

ผูเชี่ยวชาญดานพัฒนายุทธศาสตรและระบบบริหาร
รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักงานเลขาธิการ

ผูเชี่ยวชาญดานพัฒนารายไดและการกระจายรายได
รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักพัฒนาฐานขอมูล
และตัวชี้วัดภาวะสังคม
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

17
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ใช้โครงสร้าง ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ที่เป็นปัจจุบัน

การจัดท�ำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 สู่การขับเคลื่อน
1. การจัดทำ�แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปีงบประมาณ 2559
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 จะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2559 สศช. จึงได้ด�ำเนินกระบวนการ
จัดท�ำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มาตามล�ำดับ โดยในช่วงปีงบประมาณ 2558
สศช.ได้จัดท�ำร่างทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยการมีส่วนร่วมจากภาคีต่างๆ และน�ำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
22 ธันวาคม 2558 ซึ่ง คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ตามที่เสนอ
ส�ำหรับในปีงบประมาณ 2559 สศช.ยังคงยึดกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีในการจัดท�ำยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12 ในรายละเอียด ตลอดจนได้จัดท�ำแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 สามารถ
สรุปการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญได้ดังนี้

ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

19

1. การขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

20
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คณะกรรมการ สศช. และผลงานคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะรัฐมนตรี/นายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
ปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) สศช. ได้นำ�เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการ สศช. และคณะ
กรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี/นายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรี สรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการ สศช.
สศช. นำ�เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (กก.สศช.) ซึ่งมีนายพารณ อิศรเสนา
ณ อยุธยา เป็นประธาน ประกอบด้วยเรือ่ งเพือ่ พิจารณา เรือ่ ง
เพื่อหารือ และขอรับความคิดเห็น สำ�หรับใช้เป็นแนวทาง
ในการจัดทำ�ยุทธศาสตร์การพัฒนา รวม 38 เรื่อง จำ�แนก
ออกเป็น 3 ด้านสำ�คัญ ดังนี้

โครงการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
3 โครงการ สาขาสาธารณูปการ 7 โครงการ อาทิ โครงการ
ของการเคหะแห่งชาติ 3 โครงการ โครงการของการประปา
ส่วนภูมิภาค 3 โครงการ และสาขาอื่นๆ คือ โครงการให้
เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำ�จัดขยะ
มูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

1. การดำ�เนินการเพือ่ กำ�หนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ โดยได้พิจารณาในเรื่องสำ�คัญได้แก่
1) ทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 2) ร่าง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2564) และ 3) กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
และกลไกการขับเคลือ่ นการดำ�เนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ

3. การพิจารณางบประมาณรัฐวิสาหกิจ จำ�นวน 4 เรื่อง คือ
1) ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำ�กับดูแลและบริหาร
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... 2) การจัดสรรเงินจากรัฐวิสาหกิจ
เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของประเทศในอนาคต
3) ผลการอนุมัติงบลงทุนเพิ่มเติมและผลการเบิกจ่ายลงทุน
ของรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2559 ประจำ�ไตรมาส 2
(มกราคม - มีนาคม 2559) และข้อเสนองบประมาณของ
รัฐวิสาหกิจประจำ�ปี 2560 4) กรอบและงบประมาณของ
รัฐวิสาหกิจประจำ�ปีงบประมาณ 2560

2. การพิจารณาโครงการพัฒนา เป็นโครงการที่หน่วยงาน
ต่างๆ จัดส่งให้ สศช. ทำ�การวิเคราะห์และนำ�เสนอ กก. สศช.
เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี แบ่งเป็น 4 สาขา ประกอบด้วย สาขาขนส่ง
12 โครงการ อาทิ โครงการของการรถไฟแห่งประเทศไทย
8 โครงการ โครงการของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย 2 โครงการ สาขาพลังงาน 6 โครงการ อาทิ
โครงการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 1 โครงการ

ทัง้ นี้ สำ�นักงานฯ และหน่วยงานเจ้าของเรือ่ งได้น�ำ เรือ่ งทีผ่ า่ น
การพิจารณาจาก กก.สศช. เสนอคณะรัฐมนตรีเพือ่ ประกอบ
การพิจารณาในช่วงปีงบประมาณ 2559 จำ�นวน 28 เรื่อง
ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติแล้วจำ�นวน 22 เรื่อง และยังอยู่ใน
ขั้นตอนการนำ�เสนอคณะรัฐมนตรี 6 เรื่อง
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คณะกรรมการที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
สศช.ทำ�หน้าทีเ่ ป็นฝ่ายเลขานุการให้กบั คณะกรรมการทีม่ นี ายกรัฐมนตรีเป็นประธานรวมทัง้ สิน้ 6 คณะ ประกอบด้วย
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ
ของประเทศ (กบส.) คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) คณะกรรมการพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (กพข.) คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา และคณะกรรมการ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) แต่ละคณะมีผลการดำ�เนินงานสรุปได้ ดังนี้

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)
คณะกรรมการ กนพ. เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน
การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน 10 พืน้ ทีช่ ายแดน
เป้าหมาย ได้แก่ ตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร สงขลา
หนองคาย นครพนม เชียงราย กาญจนบุรี และนราธิวาส
ในปี 2559 มีการประชุมรวม 3 ครั้ง มีผลการด�ำเนินงาน
ที่ส�ำคัญ ได้แก่ (1) ด้านสิทธิประโยชน์และศูนย์บริการ
เบ็ดเสร็จด้านการลงทุน โดยก�ำหนดสิทธิประโยชน์เพื่อ
ส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเป้าหมาย
อาทิ มาตรการลดหย่ อ นอั ต ราภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คล
มาตรการผ่ อ นปรนหลั ก เกณฑ์ คุ ณ สมบั ติ ผู ้ ข อจั ด ตั้ ง
คลั ง สิ น ค้ า ทั ณ ฑ์ บ นและเขตปลอดอากร สิ น เชื่ อ เพื่ อ
การลงทุ น รวมทั้ ง จั ด ตั้ ง ศู น ย์ บ ริ การเบ็ ด เสร็ จ (OSS)
ด้านการลงทุนแล้วเสร็จในทุกพื้นที่ ณ วันที่ 31 ตุลาคม
2559 มีการยืน่ ขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากส�ำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 41 โครงการ วงเงิน
รวม 7,328.55 ล้านบาท (2) ด้านการจัดหาที่ดินและ
บริ ห ารจั ด การ ได้ จั ด สรรที่ ร าชพั ส ดุ เ พื่ อ ใช้ เ ป็ น พื้ น ที่
พัฒนาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยออกเอกสารสิทธิ์
ที่ดินของพื้นที่พัฒนาในจังหวัดสระแก้ว มุกดาหาร ตราด
และหนองคายแล้วเสร็จ ส�ำหรับพื้นที่พัฒนาของจังหวัด
ตราด คัดเลือกผู้ลงทุนพัฒนาพื้นที่แล้ว (3) ด้านการ
บริหารจัดการแรงงาน มีการเจรจาเพื่อแก้ไขความตกลง
ว่าด้วยการข้ามแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านให้
สามารถใช้บัตรผ่านแดนเป็นเอกสารแทนหนังสือเดินทาง
ส�ำหรับการขออนุญาตท�ำงานในลักษณะไป-กลับหรือตาม
ฤดูกาลตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการท�ำงาน
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ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ซึ่งด�ำเนินการแล้วในส่วน
ของกัมพูชาและเมียนมา (4) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และด่ า นศุ ล กากร โครงการในเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
พิเศษที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสามารถด�ำเนินการได้
ตามแผนงาน อาทิ ทางเลี่ยงเมืองแม่สอดพร้อมสะพาน
ข้ า มแม่ น�้ ำ เมย แห่ ง ที่ 2 การก่ อ สร้ า งด่ า นศุ ล กากร
อรัญประเทศ ทั้งนี้ สศช. ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพ
หลัก ได้จัดท�ำแผนงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
เรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษ ปีงบประมาณ 2560 ซึ่งได้รับ
จัดสรรงบประมาณแล้ว 3,305.93 ล้านบาท และใน
ปีงบประมาณ 2559 ได้รบั งบประมาณ 6,168.91 ล้านบาท
ส่วนใหญ่เป็นโครงการด้านโครงสร้างพืน้ ฐานการผ่านแดน
(CIQ) การสาธารณสุขชายแดน การบริหารจัดการแรงงาน
การดูแลป่าไม้ การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม การประปา
และการป้องกันน�้ำท่วม

คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.)
คณะกรรมการ กบส. เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน
การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ในปี 2559 มีการ
ประชุม 1 ครัง้ โดยทีป่ ระชุมมอบหมายให้ (1) สศช. ร่วมกับ
กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณา
แนวทางการเชือ่ มโยงโครงสร้างพืน้ ฐานกับการพัฒนาของ
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ระหว่างกรุงเทพฯ ปริมณฑลกับ
ภูมิภาค และความเชื่อมโยงภูมิภาคกับประเทศเพื่อนบ้าน
แนวทางการพัฒนาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่
ชายแดน พร้อมจัดลำ�ดับความสำ�คัญของโครงการเร่งด่วน
ในปี 2560 ทีแ่ สดงให้เห็นผลตอบแทนและความคุม้ ค่าทีจ่ ะ
ได้รับจากการพัฒนาที่มีความชัดเจนเสนอคณะกรรมการ
กบส. (2) กระทรวงคมนาคมพิจารณาแนวทางความ
เหมาะสมการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งที่
ตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น และ
(3) การจัดตั้งหน่วยงานบริหารจัดการและพัฒนาระบบ
National Single Windows (PMO/NSW Operator) โดย
จัดทำ�คำ�สัง่ แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการ

กบส. เพื่อพิจารณากำ�หนดทางเลือกการจัดตั้งหน่วยงาน
บริหารจัดการและพัฒนาระบบ NSW ที่เหมาะสมและ
จัดทำ�ข้อเสนอการปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการจัดตั้งหน่วยงาน และให้นำ�เสนอ
ผลการดำ�เนินการให้คณะกรรมการ กบส. พิจารณาต่อไป

คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ : กรอ.
ในห้วงเดือนตุลาคม 2558 – พฤศจิกายน 2559 ได้มกี าร
ประชุมร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการ กรอ.
ส่วนกลาง และคณะกรรมการ กรอ. กลุม่ จังหวัด จ�ำนวน 7
ครั้ง ณ จ.อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี นครสวรรค์ อุดรธานี
ภูเก็ต ชลบุรี และเชียงราย ซึ่งภาคเอกชน 4 สถาบัน
(สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และสภาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) ได้เสนอเรื่องในการแก้ไข
ปัญหาและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
รวม 4 ด้าน 31 ประเด็น ซึ่งผลการด�ำเนินการที่ส�ำคัญ
สรุปได้ดังนี้ (1) ด้านการส่งเสริมการค้าและการลงทุน
11 ประเด็น เช่น การพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อ/โคขุน
อย่างครบวงจรพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (โคขุน
ศรีวิชัย) การจัดโซนนิ่งพื้นที่อุตสาหกรรมโดยเน้นการเป็น

เมืองอุตสาหกรรมสีเขียว และการพัฒนาด่านชายแดน
สากลห้วยโก๋น จ.น่าน (2) ด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
คมนาคม 8 ประเด็น เช่น การพัฒนาพืน้ ทีท่ �ำ Container yard
ที่สถานีรถไฟหนองตะไก้ จ.อุดรธานี ส�ำหรับคลังกระจาย
สิ น ค้ า กลุ ่ ม จั ง หวั ด ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนบน
และการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการถ่ า ยล�ำและผ่ า นแดน
ของท่ า เรื อ แหลมฉบั ง ในการเป็ น ASEAN Gateway
(3) ด้านการบริหารจัดการน�้ำ 6 ประเด็น เช่น การฟื้นฟู
และพัฒนาบึงบอระเพ็ดอย่างเป็นเอกภาพ เพื่อเป็นแหล่ง
เก็บกักน�้ำและการท่องเที่ยว (4) ด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยว 6 ประเด็น เช่น การยกระดับเมือง
สปาน�ำ้ พุรอ้ นเค็ม และพัฒนาเส้นทางอันดามันโรแมนติกโรด
อ.คลองท่อม จ.กระบี่ และการเชื่อมโยงเส้นทางการ
ท่องเที่ยวไทย สปป.ลาว จีน ผ่านเส้นทาง R3A
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คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (กพข.)
ในปี 2559 คณะกรรมการ กพข. ได้ขบั เคลือ่ นการพัฒนา
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในทุกมิติ
มีการจัดประชุมคณะกรรมการ กพข. เมือ่ วันที่ 21 เมษายน
2559 โดยผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการ กพข. และ
รายงานประจ�ำปี 2559 คณะอนุกรรมการภายใต้ กพข.
ทีน่ า่ สนใจ ได้แก่ (1) ด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค
ได้เร่งผลักดันกรอบกฎหมายเพื่อดูแลวินัยทางการคลัง
การปฏิรูประบบภาษีให้เอื้อต่อการลงทุน การผลักดัน
ให้มีคณะกรรมการบ�ำนาญแห่งชาติ (2) ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ได้เร่งพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันเพื่อตอบสนองธุรกิจ โดยอยู่ระหว่างการจัดท�ำ
แผนความต้องการก�ำลังคนให้ครบอุตสาหกรรมเป้าหมาย
จัดท�ำมาตรฐานอาชีพให้ครอบคลุมสาขาอาชีพพื้นฐาน
และสาขาอาชี พ ในกลุ ่ ม อุ ต สาหกรรมที่ เ ป็ น เป้ า หมาย
(3) ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐและกระบวนการ

ทางศุลกากร ได้ปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ
ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจ (Doing Business) ของภาคเอกชน และ
(4) ด้านการจัดการข้อมูลและการสือ่ สารประชาสัมพันธ์
ได้วเิ คราะห์และจัดท�ำรายละเอียดตัวชีว้ ดั ของประเทศไทย
จากการจัดอันดับของสถาบันจัดอันดับระหว่างประเทศ
3 สถาบัน ได้แก่ IMD, WEF และธนาคารโลก (World
Bank) ทั้งนี้ ในปี 2559 ผลการจัดอันดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันโดย IMD พบว่า ประเทศไทยได้รับการจัด
อันดับดีขึ้นจากอันดับที่ 30 ในปี 2558 เป็นอันดับที่ 28
ในปี 2559 สอดคล้องกับการจัดอันดับ Doing Business
โดยธนาคารโลก ซึง่ จัดอันดับให้ประเทศไทยอยูใ่ นอันดับที่
46 ปรับตัวดีขึ้นจากอันดับที่ 49 ในปีก่อนหน้า ในขณะที่
WEF จัดอันดับของไทยลดลงจากอันดับที่ 32 ในปี 2558
เป็นอันดับที่ 34 ในปี 2559

คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.)
คณะกรรมการ กพย. มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน แต่งตัง้
ขึน้ ตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยคณะกรรมการ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขปรับปรุง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 มีหน้าที่
ในการก�ำหนดนโยบายกรอบทิศทาง และยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทีย่ งั่ ยืนของประเทศทีส่ มดุลทัง้ ในมิตดิ า้ นเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ และเป็นไปตาม
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เป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (Sustainable Development
Goals-SDGs) ได้แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการ จ�ำนวน 3 คณะ
โดยมี สศช.เป็ น ฝ่ า ยเลขานุ ก ารคณะอนุ ก รรมการฯ
ดังกล่าว ในห้วงเดือนตุลาคม 2558 – เดือนธันวาคม 2559
กพย. มีการประชุมไป 2 ครั้ง และคณะอนุกรรมการฯ
แต่ ล ะชุ ด ประชุ ม ไปแล้ ว ชุ ด ละ 2-3 ครั้ ง โดยมี ผ ล
การด�ำเนินงานของคณะอนุกรรมการทั้ง 3 คณะ สรุปได้

ดังนี้ (1) คณะอนุกรรมการขับเคลือ่ นเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ได้ก�ำหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วมและ
หน่วยงานสนับสนุน เพือ่ จัดท�ำโรดแม็ปขับเคลือ่ นเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน 17 เป้าหมาย ซึ่งสศช.เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบหลักในการด�ำเนินงานตามเป้าหมายที่ 8 และ
เป้าหมายที่ 10 จัดล�ำดับเป้าประสงค์ที่มีความส�ำคัญที่
ต้องด�ำเนินการขับเคลื่อนก่อนจ�ำนวน 30 ล�ำดับแรก จาก
169 เป้าประสงค์ เพื่อจัดท�ำโรดแม็ปการขับเคลื่อนของ
เป้าประสงค์ 30 ล�ำดับที่มีความส�ำคัญให้แล้วเสร็จภายใน
4 เดือน สร้างเครือข่ายร่วมกับภาคเอกชนที่ด�ำเนินงาน
ขับเคลื่อนเป้าหมาย SDGs ใน 17 เป้าหมาย และเตรียม
จัดการประชุมเครือข่ ายภาคประชาสังคม เพื่อให้เกิด
การบูรณาการในการท�ำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนใน
รูปแบบประชารัฐ รวมทัง้ ก�ำหนดให้มผี ปู้ ระสานงานประจ�ำ
กระทรวง หรือ Mr.SDGs เพื่อประสานการขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (2) คณะอนุกรรมการส่งเสริม
ความเข้าใจและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้ด�ำเนินการสร้างความ
เข้าใจและการจัดการความรูเ้ กีย่ วกับ “การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน”

กับ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” การเสริมสร้างและ
พัฒนาเครือข่ายการขับเคลือ่ นและประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนร่วมกับภาคธุรกิจ
เอกชนและ อปท. ท�ำการประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้
และการเรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เผยแพร่บนเวบไซต์ สศช.
รวมทั้งการติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่ด�ำเนินการโดยหน่วยงานต่างๆ และ
(3) คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพือ่ สนับสนุนการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ได้วางแนวทางการจัดท�ำ
ฐานข้อมูลกลางของประเทศ โดยพัฒนาฐานข้อมูลและ
สถิติของประเทศให้มีความทันสมัย เพื่อรองรับการจัดท�ำ
เป้าหมายและตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในระดับสากล
และในประเทศ จัดท�ำสถานะข้อมูลตัวชี้วัด 241 ตัวชี้
วัด และจัดประชุมทีมกลั่นกรองข้อมูลในแต่ละเป้าหมาย
ร่วมกับฝ่ายเลขานุการจาก สศช.และ สสช.รวมทั้งจาก
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก/ร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสอบทานสถานะข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ UN ก�ำหนด

คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา
คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา มีภารกิจ
ส�ำคัญคือ เสนอแนะนโยบาย แนวทางการขับเคลื่อน
การพัฒนาการศึกษา การยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ ซึ่งปีงบประมาณที่ผ่านมามีการประชุม
คณะกรรมการฯ จ�ำนวน 3 ครั้ง เพื่อติดตามความคืบหน้า
การปฏิรูปการศึกษาที่ส�ำคัญใน 4 ประเด็นหลัก ได้แก่
การบริหารจัดการศึกษา การบริหารงานบุคคล ระบบ
สารสนเทศเพือ่ การบริหารและจัดการศึกษา และคุณภาพ
และมาตรฐานการศึ ก ษา ที่ ผ ่ า นมา มี ก ารด�ำเนิ น การ
ในหลายเรื่อง โดยเฉพาะอยู่ในระหว่างการจัดท�ำ (ร่าง)
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2574 โดยมีเป้าหมาย
ในการพัฒนาคนไทยเป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะและ
ทั ก ษะการเรี ย นรู ้ ใ นศตวรรษที่ 21 สั ง คมเป็ น สั ง คม

แห่งการเรียนรู้ ประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่
มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล�้ำภายในประเทศ
ลดลง ขณะเดี ย วกั น ยั ง มี ก ารพิ จ ารณาโครงการด้ า น
การศึกษาที่ส�ำคัญ อาทิ (ร่าง) แผนปฏิบัติการโครงการ
ปริ ญ ญาเอกกาญจนาภิ เ ษก (คปก.) ระยะที่ 2 ของ
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อสนับสนุน
การสร้ า งนั ก วิ จั ย โดยเฉพาะด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มศักยภาพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อ
อนาคตของประเทศต่อไป

ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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คณะกรรมการที่รัฐมนตรีเป็นประธาน
สศช.ท�ำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการที่มีรัฐมนตรีเป็นประธาน รวมทั้งสิ้น 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนและเร่งรัดการด�ำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) คณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและ
การลงทุนของประเทศ คณะกรรมการประสานงาน รวม 3 ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อน
การปฏิรปู ประเทศ) และโครงการการด�ำเนินงานของคณะอนุกรรมการประเมินผลสัมฤทธิใ์ นการด�ำเนินการจัดทีด่ นิ ท�ำกินให้
ชุมชน ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ มีผลการด�ำเนินงานดังนี้

คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำ�เนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.)
คณะกรรมการ กขร. มี รั ฐ มนตรี ป ระจ�ำส�ำนั ก นายก
รั ฐ มนตรี (นายสุ ว พั น ธุ ์ ตั น ยุ ว รรธนะ) เป็ น ประธาน
กรรมการ และมีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการ รองเลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(นางปั ท มา เธี ย รวิ ศิ ษ ฎ์ ส กุ ล ) เป็ น กรรมการและ
เลขานุการร่วม ท�ำหน้าทีต่ ดิ ตามและขับเคลือ่ นการด�ำเนิน
งานของส่วนราชการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล
และข้อสัง่ การนายกรัฐมนตรี ทัง้ นี้ ในปีงบประมาณ 2559
มีการประชุมรวม 12 ครัง้ มีผลการด�ำเนินงานส�ำคัญ อาทิ

(1) การติดตามผลการด�ำเนินงานตามนโยบายส�ำคัญ เช่น
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ การบริหารจัดการน�ำ้ ระบบ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การปฏิรูปการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
และการปฏิรูประบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เป็นต้น (2) การเร่งรัดขับเคลือ่ นนโยบายของรัฐบาล 11 ข้อ
การสร้ า งความปรองดองสมานฉั น ท์ และการปฏิ รู ป
ประเทศ และ (3) การจัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินงานของ
รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปีที่ 2
(วันที่ 12 กันยายน 2558 – วันที่ 12 กันยายน 2559)

คณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ
คณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
และการลงทุนของประเทศ แต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 โดยมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังเป็นประธาน เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการ
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อท�ำ
หน้ า ที่ ก�ำกั บ และเร่ ง รั ด ขั บ เคลื่ อ นแผนการลงทุ น และ
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ และรายงาน
ผลความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคการด�ำเนินการให้
นายกรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ เพื่อมอบหมายหน่วยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งไปด�ำเนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมายที่
ก�ำหนดไว้ ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2559 คณะกรรมการฯ
ได้มกี ารประชุมรวมทัง้ สิน้ 8 ครัง้ เพือ่ ติดตามความคืบหน้า
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และเร่งรัดการด�ำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและ
การลงทุนของประเทศ พร้อมทั้งก�ำหนดแนวทางแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการด�ำเนินมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ โดยกรอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ที่อยู่ภายใต้การติดตามของคณะกรรมการฯ เช่น 1) การ
ขับเคลือ่ นการลงทุนด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน 2) การส่งเสริม
การลงทุนผ่านคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และ
3) มาตรการการเงินการคลังเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจในระยะ
เร่ ง ด่ ว น อาทิ มาตรการช่ ว ยเหลื อ เกษตรกรและผู ้ มี
รายได้น้อย มาตรการการจ้างงานและกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในระดั บ ท้ อ งถิ่ น มาตรการส่ ง เสริ ม ความเป็ น อยู ่ ข อง
ประชาชนผู้มีรายได้น้อย 4) โครงการสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง เป็นต้น

คณะกรรมการประสานงาน รวม 3 ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ)
คณะกรรมการประสานงาน รวม 3 ฝ่าย แต่งตั้งตาม
ค�ำสั่งส�ำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 336/2558 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการประสานงาน รวม 3 ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ) ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 โดยมีรัฐมนตรี
ประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ)
เป็ น ประธานกรรมการ และมี ส มาชิ ก สภานิ ติ บั ญ ญั ติ
แห่งชาติที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติมอบหมาย
สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่ประธานสภา
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศมอบหมาย รวมถึงหัวหน้า
ส่วนราชการซึง่ เป็นหน่วยงานกลาง ร่วมเป็นองค์ประกอบ

ของคณะกรรมการฯ เพือ่ ท�ำหน้าทีป่ ระสานและขับเคลือ่ น
การท�ำงานในการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ 11 ด้าน
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช 2557 ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2559 มีการ
ประชุมรวม 32 ครั้ง และมีการพิจารณาข้อเสนอเพื่อการ
ปฏิรูปประเทศแล้ว จ�ำนวน 73 เรื่อง เช่น (1) การปฏิรูป
กฎหมายทางการค้ า และร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ แข่ ง ขั น
ทางการค้า พ.ศ..... (2) การปฏิรูปด้านยุทธศาสตร์ชาติ
(3) การปฏิรูปเศรษฐกิจชีวภาพ (4) การปฏิรูปเศรษฐกิจ
เพื่อสังคม และ (5) การปฏิรูปการเงินฐานราก และร่าง
พระราชบัญญัติสถาบันการเงินชุมชน พ.ศ..... เป็นต้น

โครงการการดำ�เนินงานของคณะอนุกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ ในการดำ�เนินการ
จัดที่ดินทำ�กินให้ชุมชน ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ได้มีค�ำสั่ง
แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการประเมินผลสัมฤทธิใ์ นการด�ำเนิน
การจัดที่ดินท�ำกินให้ชุมชน เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน
2558 โดยมี รั ฐ มนตรี ป ระจ�ำส�ำนั ก นายกรั ฐ มนตรี
(นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) เป็นประธานคณะอนุกรรมการ
และมี สศช. ท�ำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการฯ มีการประชุม
ครัง้ ที่ 1/2559 เมือ่ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เพือ่ พิจารณา
ให้ความเห็นชอบแนวทางการด�ำเนินงาน และกรอบ
แนวคิดการติดตามประเมินผลและการก�ำหนดตัวชี้วัด
ซึง่ มีองค์ประกอบของ Context-Input-Process-Product
Evaluation Model: CIPP Model โดยมุ่งประเมินผล

สัมฤทธิ์ของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต
และรายได้ของชุมชนในพื้นที่ และประชุมครั้งที่ 2/2559
เมือ่ วันที่ 22 สิงหาคม 2559 พิจารณาแผนการด�ำเนินงาน
ของคณะอนุ ก รรมการฯ ปี 2560 และแนวทางการ
ด�ำเนินงานต่อประเด็นปัญหาอุปสรรค ความต้องการ
ของชุมชน และการขับเคลื่อนการจัดที่ดินท�ำกินให้ชุมชน
นอกจากนี้ ยังมีการลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้า
การด�ำเนินการ อาทิ ลงพื้นที่โครงการจัดที่ดินท�ำกิน
ให้ชุมชน ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27
พฤษภาคม 2559
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คณะกรรมการอื่น ๆ
สศช.เป็ น ฝ่ า ยเลขานุ ก ารคณะกรรมการอื่ น ๆ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย รวมทั้ ง สิ้ น 4 คณะ ประกอบด้ ว ย คณะ
กรรมการจั ด ท�ำยุ ท ธศาสตร์ ช าติ คณะอนุ ก รรมการ
จั ด ท�ำยุ ท ธศาสตร์ แ ละกรอบการปฏิ รู ป คณะกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน คณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมิ น ผลภาคราชการกลุ ่ ม กระทรวง
ด้ า นเศรษฐกิ จ และด้ า นสั ง คม ทั้ ง นี้ ผลการด�ำเนิ น งาน
ของคณะกรรมการที่น่าสนใจ ดังนี้

คณะกรรมการจัดทำ�ยุทธศาสตร์ชาติ
คณะกรรมการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งมีเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี (พลเอก วิลาศ อรุณศรี) เป็นประธาน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และเลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นรองประธาน
พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ และผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภาคเอกชน เป็ น กรรมการ โดยมี ร องเลขาธิ ก าร
คณะรัฐมนตรี และรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (นางปัทมา เธียรวิศษิ ฎ์สกุล)
ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการร่วม มีภารกิจหลักในการจัดท�ำ

ร่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี โดยในปีงบประมาณ
2559 มีการประชุมคณะกรรมการฯ รวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 วันที่ 15 มกราคม 2559
และวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เพื่อพิจารณาปรับปรุง
เนื้อหาและสาระของยุทธศาสตร์ชาติที่คณะอนุกรรมการ
จัดท�ำยุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปเสนอให้มีความ
เหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นต่อร่างพระราช
บั ญ ญั ติ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ข องสภาขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป
ประเทศ

คณะอนุกรรมการจัดทำ�ยุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป
คณะอนุกรรมการจัดท�ำยุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรปู
ซึ่งมีพลเอก ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์ เป็นประธานอนุกรรมการ
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เป็นรองประธานอนุกรรมการ และมีผู้แทนจาก
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นฝ่าย
เลขานุการ และผูช้ ว่ ยเลขานุการ ท�ำหน้าทีจ่ ดั ท�ำร่างกรอบ
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ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
จัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติพิจารณา ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ
2559 ได้มีการประชุมทั้งสิ้นรวม 4 ครั้ง เมื่อวันที่ 15
ตุลาคม 2558 วันที่ 8 มกราคม 2559 วันที่ 2 มีนาคม
2559 และวันที่ 11 เมษายน 2559 ซึ่งผลการด�ำเนินงาน
ที่ส�ำคัญ คือ การเสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
ให้คณะกรรมการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติพิจารณา

คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน (กกย.)
คณะกรรมการ กกย. เป็นกลไกการขับเคลือ่ นเกษตรกรรม
ยั่งยืนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ภายใต้ระเบียบส�ำนักนายก
รัฐมนตรีวา่ ด้วยการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรม
ยั่งยืน พ.ศ. 2554 มีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธาน และ สศช. เป็น
ฝ่ายเลขานุการฯ โดยมีหน้าที่จัดท�ำนโยบาย ยุทธศาสตร์
และกลไกการส่งเสริมและสนับสนุนการท�ำเกษตรกรรม
ยั่งยืน โดยในปี 2559 ได้มีการติดตามและประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน
เกษตรกรรมยัง่ ยืนใน 7 ประเด็น ได้แก่ การใช้ศนู ย์เครือข่าย
ปราชญ์ชาวบ้านเป็นกลไกในการสร้างความรู้ความเข้าใจ
แก่เกษตรกร การวิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรมเพื่อ
ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน การส่งเสริมด้านการตลาด
การพัฒนาระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) การ

สนับสนุนสินเชือ่ สีเขียว (Green Credit) การพัฒนาระบบ
การศึกษาเกษตรกรรมยั่งยืน และการผลักดันองค์กร
ก�ำกับดูแลงานเกษตรกรรมยั่งยืน ตามที่นายกรัฐมนตรี
ได้มอบหมายไว้เมื่อวันที่ 9 และวันที่ 21 ตุลาคม 2558
ตามล�ำดับ นอกจากนี้ มีการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ
เกีย่ วกับการรับรองแบบมีสว่ นร่วม (PGS) และการลงพืน้ ที่
เพื่อติดตามงานเกษตรกรรมยั่งยืนในจังหวัดยโสธรและ
จังหวัดราชบุรี รวมทั้งการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 2
ครั้ง ในจังหวัดราชบุรี และจังหวัดนครปฐม เพื่อสรุป
ประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ด�ำเนิ น งานเพื่ อ เสนอต่ อ คณะอนุ ก รรมการขั บ เคลื่ อ น
เกษตรกรรมยัง่ ยืน และคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อผลักดันเชิงนโยบายต่อไป

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ
และด้านสังคม
สศช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ท�ำหน้าที่ ส่งเสริม ผลักดัน
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการ
ของส่วนราชการในกลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ ซึ่งมี
9 กระทรวง และด้านสังคม 6 กระทรวง ซึ่งในปี 2559
คณะอนุกรรมการทั้ง 2 ชุด ได้จัดท�ำรายงานการตรวจ
สอบและประเมินผลภาคราชการของกลุ่มกระทรวงที่
รับผิดชอบ พร้อมข้อเสนอแนะ ส่งให้แก่ ค.ต.ป. น�ำไป
ประมวล สังเคราะห์เป็นภาพรวมรายงานการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการ เสนอคณะรัฐมนตรี กลุ่ม
กระทรวงละ 2 เล่ม ได้แก่ 1) รายงานการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการกลุ่มกระทรวง ประจ�ำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบ 12 เดือน) เป็นการสอบทาน
2 กรณี คือการสอบทานกรณีปกติ ท�ำการสอบทานใน

5 ด้าน ได้แก่ การตรวจราชการฯ การตรวจสอบภายใน
การปฏิบัติราชการตามค�ำรับรองฯ การควบคุมภายในฯ
และรายงานการเงิน และการสอบทานกรณีพิเศษ ท�ำการ
สอบทานโครงการส�ำคัญตามนโยบายรัฐบาลและตาม
ภารกิจส�ำคัญของกระทรวงตามที่ ค.ต.ป.ประจ�ำกระทรวง
คัดเลือก และ 2) รายงานการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการกลุ ่ ม กระทรวงด้ า นเศรษฐกิ จ และกลุ ่ ม
กระทรวงด้านสังคม ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ครั้งที่ 1 เป็นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
สัมฤทธิโ์ ครงการตามมาตรการกระตุน้ การลงทุนขนาดเล็ก
ของรัฐบาลทัว่ ประเทศของ 8 กระทรวงด้านเศรษฐกิจ และ
6 กลุ่มกระทรวงด้านสังคม
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คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
การด�ำเนินการตาม พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนใน
กิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 สศช. เข้าร่วมเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ ตามมาตรา 8 รวมทั้งเสนอความเห็นของ สศช.
ตามมาตรา 27 และ 28 แห่ง พ.ร.บ.การให้เอกชนร่วม
ลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 โดยในปี 2559 สศช.
ได้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการฯ ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้า

สายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว
– ส�ำโรง และสายสีน�้ำเงิน ช่วงหัวล�ำโพง – บางแค และ
ช่วงเตาปูน – ท่าพระ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย และโครงการการพัฒนาพื้นที่ 17 ไร่ บริเวณ
ด้านข้างอาคารที่ท�ำการการท่าเรือแห่งประเทศไทยเป็น
อาคารศูนย์ธุรกิจพาณิชยนาวี

คณะกรรมการอำ�นวยการจัดระบบศูนย์ราชการ (กศร.)
การด�ำเนินการตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการอ�ำนวยการจัดระบบศูนย์ราชการ พ.ศ. 2539
สศช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการ กศร. ได้
ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการภายใต้ กศร. จ�ำนวน 6
ครั้ง และด�ำเนินการประชุม กศร. จ�ำนวน 1 ครั้ง โดยได้
พิ จ ารณาเรื่ อ งที่ ส�ำคั ญ ได้ แ ก่ (1) การปรั บ ผั ง การใช้

ประโยชน์พื้นที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
5 ธันวาคม 2550 (2) แผนการใช้ที่ดินของหน่วยงานรัฐ
จังหวัดสระบุรี และ (3) แผนแม่บทศูนย์ราชการจังหวัด
กาฬสินธุ์และการใช้ที่ดินราชพัสดุเป็นที่ตั้งศูนย์ราชการ
จังหวัดกาฬสินธุ์แห่งใหม่ และได้เสนอ ครม. พิจารณา
ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว

การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
การจัดทำ�ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
คณะกรรมการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งมี สศช. เป็น
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท�ำร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2579) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
พัฒนาประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประเทศไทยสามารถ
ยกระดับการพัฒนาจากการเป็นประเทศทีอ่ ยูใ่ นกลุม่ ประเทศ
รายได้ปานกลางไปสูป่ ระเทศทีม่ รี ายได้สงู ภายในปี พ.ศ. 2579
ก�ำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” และได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์การ
พั ฒ นาส�ำคั ญ ที่ ทุ ก รั ฐ บาลจะต้ อ งมี ก ารด�ำเนิ น การอย่ า ง
ต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ รวม 6 ยุทธศาสตร์
ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์การ
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พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
(5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นการก�ำหนดเป้าหมายการพัฒนาและ
แนวทางการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญให้บรรลุเป้าหมายใน
20 ปีข้างหน้า จึงจ�ำเป็นต้องแบ่งช่วงการด�ำเนินการพร้อม
ทั้งก�ำหนดเป้าหมายที่จะต้องบรรลุในแต่ละช่วงเวลา ซึ่ง
ประเทศไทยได้มีการจัดท�ำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เป็นกรอบนโยบายการพัฒนาประเทศในทุก ๆ
5 ปีไว้แล้ว ดังนั้น จึงสามารถน�ำแผนพัฒนาฯ มาเป็นเครื่อง
มือในการถ่ายทอดเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
ออกเป็น 4 ช่วง ช่วงละ 5 ปี ซึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เป็น
แผนพัฒนาฯ ฉบับแรกที่ต้องด�ำเนินการตามกรอบทิศทาง
ของยุทธศาสตร์ชาติ ท�ำให้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เป็น
แผนพัฒนาฯ ที่มีลักษณะเป็นแผนกึ่งปฏิบัติ เพื่อให้ส่วน
ราชการและหน่วยงานภาครัฐอื่นสามารถก�ำหนดนโยบาย
และมาตรการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน นอกจากนี้
คณะรัฐมนตรีได้ก�ำหนดให้การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ�ำปีจะต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้วย
ซึ่งจะเป็นปัจจัยส�ำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ให้มีการน�ำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 ได้ ก�ำหนดยุ ท ธศาสตร์ ไว้ 10
ยุทธศาสตร์ โดยแบ่งเป็น 2 กลุม่ กลุม่ แรกเป็นยุทธศาสตร์ที่
แปลง 6 ยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์ชาติเป็น 6 ยุทธศาสตร์
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยตรง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ 2
การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล�้ำในสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 5
การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ
สูค่ วามมัง่ คัง่ และยัง่ ยืน และยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการ
ในภาครั ฐ การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบ และ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย ส่วนกลุ่มที่สองมี 4 ยุทธศาสตร์
เป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ เ ป็ น ปั จ จั ย สนั บ สนุ น ส�ำคั ญ ในการ
ขับเคลื่อนให้ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เกิดผล
ในเชิงรูปธรรม ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ยุทธศาสตร์ที่ 8
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
และยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อ
การพัฒนา

ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12
สศช. ได้เห็นความส�ำคัญของการสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ ย วกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ และความเชื่ อ มโยงระหว่ า ง
ยุทธศาสตร์ชาติกบั แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เพือ่ น�ำไปสูค่ วาม
เข้าใจที่ถูกต้องและเกิดการยอมรับจากสาธารณชน ดังนั้น
ในช่วงของการระดมความคิดเห็นเพื่อจัดท�ำแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12 สศช. ได้จัดให้มีก ารรับฟังความคิดเห็นจาก
ประชาชนทั้ง 4 ภาค (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้ และภาคกลาง) เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติและแผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และได้น�ำประเด็นและความคิดเห็นที่
ส�ำคัญจากทุกภาคส่วนมาปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติและแผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ตามความเหมาะสม ซึง่ ท�ำให้ยทุ ธศาสตร์
ชาติและแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีความสอดคล้องกันและ
มีแนวนโยบายเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ ได้มี
การบรรยายให้ความรู้แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ
สถาบันการศึกษา รวมทั้งองค์กรต่างประเทศ อาทิ วิทยาลัย
ป้องกันราชอาณาจักร สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
กองอ�ำนวยการรักษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร และ
กรมประชาสัมพันธ์

การวิเคราะห์แผนงาน/โครงการ
การวิเคราะห์และเสนอความเห็นต่อรัฐบาล
ในปี 2559 สศช. ได้น�ำเสนอความเห็นประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี จ�ำนวน 761 เรื่อง
แยกเป็นด้านเศรษฐกิจ 193 เรื่อง ด้านสังคม 211 เรื่อง ด้าน
เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 223 เรื่อง ด้าน
ความมั่นคง 23 เรื่อง ด้านการกระจายอ�ำนาจ 15 เรื่อง และ
ด้านการพัฒนาพื้นที่ 86 เรื่อง รวมทั้งได้วิเคราะห์กรอบและ
งบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจ�ำปีงบประมาณ 2560 และ
พิจารณาการลงทุนทีข่ อเพิม่ เติมระหว่างปีงบประมาณ 2559
ตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

จ�ำแนกเป็น สาขาขนส่งและโลจิสติกส์ 109 เรื่อง สาขา
พลังงาน 27 เรือ่ ง สาขาสือ่ สาร 25 เรือ่ ง สาขาสาธารณูปการ
9 เรื่อง และรัฐวิสาหกิจ 23 เรื่อง
2. ด้านสังคม มีการเสนอความเห็นประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี รวม 211 เรื่อง จ�ำแนกเป็นด้านผู้สูงอายุ
และแรงงาน 36 เรือ่ ง ด้านการศึกษาและการเรียนรู้ 55 เรือ่ ง
ด้านสุขภาพ 62 เรื่อง และด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
การคุ้มครองทางสังคม 58 เรื่อง

1. ด้านเศรษฐกิจ ในปีงบประมาณ 2559 สศช.ได้จัดท�ำ
ความเห็นเสนอต่อคณะรัฐมนตรี รวมทัง้ สิน้ จ�ำนวน 193 เรือ่ ง

3. ด้านการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้ มี ก ารเสนอความเห็ น ด้ า นการพั ฒ นาด้ า นการเกษตร
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ ประกอบการ
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พิจารณาของคณะรัฐมนตรี 223 เรือ่ ง จ�ำแนกเป็น ด้านเกษตร
95 เรือ่ ง ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 75 เรือ่ ง ด้านทรัพยากรน�ำ้
32 เรื่อง และด้านสิ่งแวดล้อม 21 เรื่อง ดังนี้

4. ด้านความมั่นคง จัดท�ำความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาด้านความมั่นคงของประเทศเพื่อเสนอประกอบ
การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี รวมทัง้ สิน้ 23 เรือ่ ง จ�ำแนกเป็น
ของกระทรวงกลาโหม 10 เรื่อง สภาความมั่นคงแห่งชาติ
9 เรือ่ ง กระทรวงยุตธิ รรม 2 เรือ่ ง กระทรวงการต่างประเทศ
1 เรื่อง และส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ 1 เรื่อง

5. ด้านการกระจายอ�ำนาจ จัดท�ำความเห็นเพื่อเสนอ
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี จ�ำนวน 15 เรื่อง
จ�ำแนกเป็น ร่างกฎหมายการจัดระเบียบทางสังคมและ
ท้องถิ่น 9 เรื่อง ร่าง พ.ร.บ. ที่เกี่ยวกับสุราและยาสูบ 2 เรื่อง
และเรื่องอื่นๆ 4 เรื่อง

6. ด้านการพัฒนาพืน้ ที่ จัดท�ำความเห็นเพือ่ เสนอประกอบ
การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี จ�ำนวน 86 เรือ่ ง จ�ำแนกเป็น
การผังเมือง 78 เรื่อง เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 5 เรื่อง
เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย 1 เรื่อง และเรื่องอื่นๆ 2 เรื่อง

การวิ เ คราะห์ แ ละพิ จ ารณางบลงทุ น ของ
รัฐวิสาหกิจ ประจำ�ปีงบประมาณ 2560
สศช. ได้ จั ด ท�ำแนวทางการพิ จ ารณางบลงทุ น ของ
รัฐวิสาหกิจ ประจ�ำปีงบประมาณ 2560 และข้อเสนอ
การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ประจ�ำปีงบประมาณ 2560
ในภาพรวม พร้อมทั้งจัดท�ำข้อวิเคราะห์งบประมาณ
ประจ�ำปีเป็นภาพรวม รายกระทรวง และรายรัฐวิสาหกิจ
ภายใต้สังกัด 16 กระทรวง รวม 55 รัฐวิสาหกิจ เพื่อ
เสนอ กก.สศช. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนน�ำเสนอ
ครม. เพื่อพิจารณาอนุมัติ

การวิ เ คราะห์ ก ารปรั บ ปรุ ง งบลงทุ น เพิ่ ม เติ ม
ปีงบประมาณ 2559 พิจารณาอนุมตั กิ ารเปลีย่ นแปลง/
เพิ่มเติมงบลงทุนในระหว่างปีงบประมาณ 2559 ของ
รัฐวิสาหกิจ ตามที่ ครม. ได้มอบหมายให้ สศช. เป็นผู้
พิจารณา โดย สวค. ได้วเิ คราะห์การลงทุนทีร่ ฐั วิสาหกิจ
ขอปรั บ ปรุ ง /เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ เสนอประธาน กก.สศช.
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ในนาม กก.สศช. พิจารณาให้ความเห็นชอบ รวม 60 เรือ่ ง
ทีส่ �ำคัญ ได้แก่ บริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) การรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และการไฟฟ้า
ฝ่ า ยผลิ ต แห่ ง ประเทศไทย รวมทั้ ง การติ ด ตามผล

การเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจ และจัดท�ำรายงานผล
การอนุมัติงบลงทุนเพิ่มเติมและผลการเบิกจ่ายลงทุน
ของรัฐวิสาหกิจประจ�ำปีงบประมาณ 2559 เสนอ กก.สศช.
และ ครม.ทุกไตรมาส รวม 4 ครั้ง

การขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ
การขับเคลือ่ นแผนสูก่ ารปฏิบตั สิ �ำคัญที่ สศช. ด�ำเนินการ มีจ�ำนวนทัง้ สิน้ 10 เรือ่ ง แบ่งออกเป็นการขับเคลือ่ นการประยุกต์
ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4 เรือ่ ง การขับเคลือ่ นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 3 เรือ่ ง การขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสังคม
1 เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 เรื่อง และการขับเคลื่อนการพัฒนาระดับพื้นที่
1 เรื่อง ดังนี้

การขับเคลื่อนการประยุกต์ ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การขับเคลือ่ นการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 4 เรื่อง ประกอบด้วย การส่งเสริมการขับเคลื่อน
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ
เอกชน สรุปบทเรียนการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
การติดตามต่อยอดและขยายผลการขับเคลือ่ นการประยุกต์
ใช้ ป รั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยวุฒิอาสาธนาคารสมอง

การส่งเสริมการขับเคลื่อนการประยุกต์ ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชน
สศช. จัดท�ำบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับ 7 องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ และขับเคลื่อนปรัชญาฯ ผ่านกลไกคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรมและ
ผู้ประกอบการรายย่อย
ผลการด�ำเนินงาน
1. การจัดท�ำบันทึกความร่วมมือ (MOU) สศช. และ
มพพ. ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือกับ 7 องค์กรธุรกิจ
ขนาดใหญ่ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556 ประกอบด้วย
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เอสซีจี บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) บริษัทไทยโตชิบา
อุตสาหกรรม จ�ำกัด บริษัทเบทาโกร จ�ำกัด (มหาชน)
บริษทั บางจากปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน) บริษทั ซีพี ออลล์
จ�ำกัด และกลุ่มมิตรผล เพื่อร่วมเป็นพันธมิตรขับเคลื่อน

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ
เอกชนทัง้ ภายในองค์กร และขยายผลสูเ่ ครือข่าย (Supply
Chain) ซึง่ ได้มกี ารจัดกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ถ่ายทอด
ประสบการณ์ระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง อาทิ การศึกษา
ดูงาน การจัดนิทรรศการ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจในปรัชญาฯ และสนับสนุนการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาฯของ 7 องค์กรธุรกิจ และเครือข่าย
ซึ่งผลการด�ำเนินงาน พบว่า ทั้ง 7 องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่
ได้นอ้ มน�ำหลักปรัชญาฯ ไปประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ
และบริหารจัดการองค์กร รวมทั้งขยายผลไปยังเครือข่าย
คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจองค์กรละอย่างน้อย 5 แห่ง รวม
37 แห่ง ซึ่ง สศช. ได้ถอดบทเรียนของทั้ง 7 องค์กรธุรกิจ
และเครือข่ายองค์กรละ 1-2 แห่ง รวมทั้งสิ้น 18 แห่ง พบ
ว่า ภาคธุรกิจเอกชนให้ความส�ำคัญกับการสร้างความรู้
ความเข้าใจ แก่ผู้บริหารเป็นล�ำดับแรก เพื่อปรับกระบวน
ความคิดให้ตระหนักถึงความส�ำคัญและประโยชน์ของการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาฯ และเป็นพลังผลักดันสู่การด�ำเนิน
ธุรกิจ ได้แก่ การก�ำหนดเป็นนโยบายขององค์กร ยึดหลัก
จริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
การบริหารจัดการความเสี่ยง การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
มีความรับผิดชอบต่อสังคม และการบริหารจัดการองค์กร
ได้แก่ การพัฒนาบุคลากร การสร้างวัฒนธรรมองค์กรหรือ
ค่านิยมร่วมขององค์กร การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
และการสร้างองค์กรที่มีความสุข ซึ่ง สศช.จะได้เผยแพร่
ขยายผลไปยังองค์กรธุรกิจอื่นๆ ได้ศึกษาเรียนรู้เพื่อน�ำไป
ประยุกต์ใช้ต่อไป
2. การด�ำเนินงานภายใต้คณะอนุกรรมการส่งเสริม
การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในภาคธุรกิจ บริการ การท่องเทีย่ ว อุตสาหกรรม
และผู้ประกอบการรายย่อย โดย สศช.ในฐานะฝ่าย
เลขานุการฯได้วเิ คราะห์ขอ้ เสนอโครงการทีข่ อรับการสนับสนุน
งบประมาณปี 2559 เสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ
จ�ำนวน 3 ครั้ง รวม 15 โครงการ งบประมาณ 157.176
ล้ า นบาท ซึ่ ง ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ 3 โครงการ

วงเงินงบประมาณ 24.12 ล้านบาท ได้แก่ 1) โครงการ
การขับเคลือ่ นระบบการประกอบธุรกิจเกษตรอินทรียต์ าม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน 2) โครงการ
พัฒนาผู้น�ำทายาทเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการรายย่อย
ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 3) โครงการ
พั ฒ นาความยั่ ง ยื น ของวิ ส าหกิ จ ระดั บ ท้ อ งถิ่ น โดยวิ ถี
เศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่ 2 (ขยายผล)
นอกจากนี้ ได้ตดิ ตามความก้าวหน้าการด�ำเนินโครงการ
ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณสนับสนุนปี 2558 จ�ำนวน
5 โครงการ งบประมาณรวม 17.07 ล้านบาท ซึง่ การด�ำเนิน
โครงการก่อให้เกิดผลลัพธ์หลายประการ อาทิ ผูป้ ระกอบการ
กลุ ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน กลุ ่ ม นั ก ธุ ร กิ จ รุ ่ น ใหม่ (Young
Entrepreneur Chamber of Commerce : YEC) มี
ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการบริหารจัดการธุรกิจสู่
ความยั่งยืน ใช้ผังรูปแบบธุรกิจ 9 ช่อง (Business Model
Canvas : BMC) ในการวางแผนการท�ำธุรกิจ มีทักษะ
ความรู้ ทั้งในด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
การพัฒนากระบวนการผลิต การตลาดออนไลน์ การผลิต
ให้ได้มาตรฐาน อย./GMP และการขอสินเชื่อรายย่อย
รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และร่วมกันจัดท�ำ
โมเดลของธุรกิจเพื่อสังคม เกิดตัวอย่างหมู่บ้านต้นแบบ
การบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน ภาครัฐ
ภาควิ ช าการ เพื่ อ พั ฒ นาชุ ม ชนที่ ยั่ ง ยื น ตามปรั ช ญาฯ
เช่น บ้านซับผุด ต�ำบลยางสาว อ�ำเภอวิเชียรบุรี จังหวัด
เพชรบูรณ์ เป็นต้น
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การติดตามต่อยอดและขยายผลการขับเคลื่อนการประยุกต์ ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สศช. ติดตาม การต่อยอดและขยายผลการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด�ำเนินการใน 8 พื้นที่ ได้แก่ ภาคเหนือ (1) อบต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน
(2) ทต.เกาะคา อ.เกาะคา จ.ล�ำปาง ภาคกลาง (3) อบต.หนองสาหร่าย อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี (4) อบต.บางคนที
อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (5) อบต.หนองกุงสวรรค์ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม (6) อบต.
โคกจาน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี และ ภาคใต้ (7) ทต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช (8) อบต.บ้านควน
อ.หลังสวน จ.ชุมพร
ข้อค้นพบ มีดังนี้ ในระดับองค์กร อปท. มีการบริหาร
จั ด การชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น แบบโปร่ ง ใส ยึ ด หลั ก คุ ณ ธรรม
จริยธรรม สร้างการมีสว่ นร่วมกับประชาชน ค�ำนึงถึงความ
คุ้มค่าในการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาพื้นที่ และ
มีขอ้ ตกลงกับชุมชนในการขับเคลือ่ นปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เช่น โครงการลงแขก เป็นต้น ระดับชุมชน
เกิดกลุ่มหลากหลายที่เป็นกลไกหลักในการพัฒนาชุมชน
ที่อยู่บนหลักปรัชญาฯ เช่น กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มส่งเสริม
อาชีพ กลุม่ ธนาคารต้นไม้ กลุม่ ท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์ หมูบ่ า้ น
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น และมีการสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ในระดับชุมชนตามศักยภาพของพื้นที่ มีการสร้าง
ความร่วมมือกันระหว่าง อปท. ผูน้ �ำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน
และประชาชนในพื้ น ที่ ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู ้ ใ นเรื่ อ งที่
เป็ น ภู มิ ป ั ญ ญาของตนเองและการพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ของกลุ ่ ม คนตามแต่ ล ะช่ ว งวั ย และระดั บ ครั ว เรื อ น
เกิดครัวเรือนต้นแบบที่น้อมน�ำหลักปรัชญาฯ มาใช้ใน
วิถีชีวิต และได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีกิจกรรม
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง รวมถึ ง สร้ า งผู ้ น�ำการเปลี่ ย นแปลงใน
พื้นที่ ส่งเสริมให้คนในชุมชนที่มีจิตอาสาและมีศักยภาพ
เป็นวิทยากรและผู้น�ำในการท�ำกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน
ปัจจัยความส�ำเร็จ ในการต่อยอดการน�ำใช้ปรัชญาฯ ได้แก่
(1) มีผู้น�ำองค์กร ผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงหรือผู้น�ำชุมชนที่
เข้มแข็ง เป็นผู้ริเริ่มหรือเป็นตัวอย่างที่ดี ท�ำให้การน�ำใช้
หลักปรัชญาฯ ขยายพืน้ ทีแ่ ละขยายกลุม่ เป้าหมายเพิม่ ขึน้
(2) ท้องถิ่นมีการท�ำงานแบบบูรณาการร่วมกันกับภาคี
ต่างๆ ได้ดี ชุมชนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความสามัคคี
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ให้ความส�ำคัญในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน มี
การพัฒนาต่อยอด ขยายผลการขับเคลือ่ นปรัชญาฯ อย่าง
ต่อเนื่องและเป็นระบบ (3) อปท.มีภาคีที่หลากหลาย
และ (4) ความรักและจงรักภักดีในสถาบันฯ ท�ำให้ชุมชน
ได้น้อมน�ำหลักปรัชญาฯมาปรับใช้ด้วยความเต็มใจและ
มีความสุข
ข้อจ�ำกัด ได้แก่ (1) บางชุมชนทีม่ คี วามเป็นชุมชนเมือง คนใน
ชุมชนบางส่วนยังไม่ได้มสี ว่ นร่วมมากนัก (2) การรวมกลุม่
ในบางชุ ม ชนยั ง มี ไ ม่ ม ากและไม่ ค ่ อ ยเข้ ม แข็ ง เป็ น
การรวมกลุ่มแบบหลวมๆ ขาดการบริหารจัดการที่เป็น
ระบบ และ (3) สภาพภูมิอากาศที่ผันแปร ส่งผลกระทบ
ต่อการสร้างรายได้และความเป็นอยู่ของประชาชน
ข้อเสนอแนะ ได้แก่ (1) ควรมีหน่วยงาน/สถาบันการศึกษา
ที่มีความรู้เฉพาะด้าน เข้าไปช่วยพัฒนาศักยภาพชุมชน
ตามความต้องการของพืน้ ที่ (2) ชุมชนท้องถิน่ ควรทบทวน
การน�ำใช้หลักปรัชญาฯ ของพื้นที่ เพื่อสร้างความรู้และ
แลกเปลีย่ นประสบการณ์รว่ มกัน (3) ควรหาแบบอย่างทีด่ ี
หรือตัวอย่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาฯทีป่ ระสบความส�ำเร็จ
ให้ชมุ ชนได้เรียนรู้ เพือ่ เป็นการกระตุน้ ให้เกิดแรงบันดาลใจ
ในการน�ำใช้หลักปรัชญาฯ ให้กับพื้นที่ (4) ควรสร้างผู้น�ำ
การเปลี่ยนแปลง/ผู้น�ำรุ่นใหม่ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชน
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ มีจิตส�ำนึกในการ
ช่วยเหลือชุมชน และสังคม และ (5) ส่งเสริมให้ชุมชน
รวมกลุ่มและบริหารจัดการกลุ่มที่เป็นระบบ โดยมีระบบ
พี่เลี้ยงหรือมีการถอดบทเรียนกระบวนการจัดการกลุ่ม
ที่เข้มแข็ง

สรุปบทเรียนการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สศช. จัดท�ำสรุปบทเรียนการขับเคลือ่ นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.) เพือ่ เป็นบทเรียน
ในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ อปท. หรือภาคีการพัฒนาอื่นที่สนใจไปปรับใช้ในบริบทพื้นที่ของตนเอง
ประกอบด้วย ภาคเหนือ 11 แห่ง เช่น 1) ทต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ล�ำพูน 2) ทต.หนองหล่ม อ.ดอกค�ำใต้ จ.พะเยา 3) อบต.คอ
รุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 4) ทต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ภาคกลาง 11 แห่ง เช่น 1) อบต.บ่อแร่ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
2) อบต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 3) อบต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 4) อบต.หนองสาหร่าย อ.ดอนเจดีย์
จ.สุพรรณบุรี เป็นต้น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 แห่ง เช่น 1) อบต. พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม 2) ทต.ท่าคันโท อ.ท่าคันโท
จ.กาฬสินธุ์ 3) อบต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 4) อบต.โคกจาน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี เป็นต้น และ ภาคใต้ 4 แห่ง
ได้แก่ 1) อบต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 2) อบต.บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 3) ทต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
และ 4) ทต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
ผลการสรุปบทเรียน พบว่า (1) กระบวนการขับเคลื่อน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีสองรูปแบบ คือ
การขับเคลื่อนฯ โดย อปท. และการขับเคลื่อนฯ โดย
ชุมชน (2) เกิดนวัตกรรมในชุมชนท้องถิ่น อาทิ เกิด
การทดลองและลงมือปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเองอย่างมีความเพียร
เกิ ด ข้ อ ตกลงร่ ว มกั น ระหว่ า ง อปท. กั บ ชุ ม ชนใน
การขับเคลือ่ นปรัชญาฯ เกิดรูปแบบการท�ำงานแบบมีสว่ นร่วม
ระหว่างท้องถิ่น ท้องที่ ภาคเอกชน ภาคีอื่นๆ และชุมชน
(3) ปัจจัยสนับสนุนการน�ำใช้หลักปรัชญาฯ ในชุมชน
ท้องถิ่น ได้แก่ ผู้บริหาร อปท. มีวิสัยทัศน์ ผู้น�ำ/แกน
น�ำชุมชนที่มีความเข้มแข็ง ประชาชนมีความมุ่งมั่นตั้งใจ
ท�ำงานเพื่อส่วนรวม การหนุนเสริมจากภาคีเครือข่าย
ศักยภาพของพื้นที่ อปท. ที่มีความพร้อม และการมีทุน
ทางสังคมสูง (4) ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อน
ปรัชญา คือ การขยายตัวของชุมชนเมืองและกระแส
บริโภคนิยม วัตถุนิยม การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร อปท.
ส่งผลต่อความต่อเนื่องในนโยบายการด�ำเนินงาน และ
ทัศนคติของคนในชุมชนบางส่วนยังขาดความคิดในการ
พึ่งตนเอง (5) ข้อเสนอแนะ ได้แก่ การสร้างและพัฒนา
ผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนปรัชญาฯ พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของ อปท. สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ในชุมชนท้องถิน่ เชือ่ มโยงการด�ำเนินงานกับภาคีเครือข่าย
และประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ รูปธรรมการขับเคลื่อน/
การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาฯ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย

ผลผลิ ต ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการขั บ เคลื่ อ นปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงโดย อปท. ได้แก่ (1) เกิด อปท.ที่ท�ำ
หน้าทีเ่ ป็นศูนย์การเรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียง จ�ำนวน 33 แห่ง
แบ่งเป็นศูนย์เรียนรูส้ มบูรณ์แบบ 26 แห่ง และศูนย์เรียนรู้
เฉพาะด้าน 7 แห่ง (2) เกิดแหล่งเรียนรู้ 327 แห่ง และ
วิทยากรประจ�ำแหล่งเรียนรู้ 1,353 คน (3) เกิดครัวเรือน
ต้นแบบจ�ำนวน 9,662 ครัวเรือน (4) เกิดองค์กรเครือข่าย
ทีน่ �ำใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพืน้ ที่ 123 องค์กร
เครือข่าย/ต�ำบล (5) เกิดผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง 871 คน
และ (6) เกิดข้อตกลงร่วมระหว่างชุมชนกับ อปท. 65
เรื่อง และเกิดชุดองค์ความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติจริงของ
ศูนย์การเรียนรู้ในทุก อปท.

ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยวุฒิอาสาธนาคารสมอง
สศช. ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านกลไกวุฒิอาสาธนาคารสมองที่มีอยู่ทั่วประเทศ โดยมีการด�ำเนินงาน ดังนี้
ผลการด�ำเนินงาน
1. ขับเคลือ่ นการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เน้นความต่อเนื่องในการขับเคลื่อน
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 11
การน�ำใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การติดตามความ
ก้าวหน้า และการต่อยอดขยายผลการด�ำเนินงานในช่วง
ที่ผ่านมา เพื่อสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของชุมชน
ท้องถิ่นให้เข้มแข็ง มีทักษะความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถพึง่ ตนเอง
ได้ โดยใช้กลไกวุฒิอาสาฯ ขับเคลื่อนงานร่วมกับภาคี
เครือข่ายการพัฒนาในพื้นที่ ด�ำเนินการใน 23 จังหวัด
ได้แก่ จ.อุบลราชธานี สุรินทร์ นครราชสีมา กาฬสินธุ์
บุรรี มั ย์ ชัยภูมิ พัทลุง นครศรีธรรมราช สงขลา ยะลา สตูล
นราธิวาส เชียงราย เชียงใหม่ อุตรดิตถ์ ล�ำปาง กาญจนบุรี
ราชบุรี เพชรบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม
นนทบุรี และวุฒิอาสาฯ กลุ่มสุขภาพ
2. งานสร้ า งเครื อ ข่ า ยและเชื่ อ มโยงขยายบทบาท
การท�ำงานของวุ ฒิ อ าสาฯ ระดั บ จั ง หวั ด กั บ ภาคี
การพัฒนาในพืน้ ที่ โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารระดับ
ภาคใน 4 ภาค มีวฒ
ุ อิ าสาฯ เข้าร่วมประชุมทัง้ หมด 133 คน
ระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2559 เพื่อระดม
ความคิดเห็นและน�ำเสนอผลงานของวุฒิอาสาฯ ให้ทุก
ภาคส่ ว นได้ รั บ ทราบอย่ า งกว้ า งขวาง รวมทั้ ง สร้ า ง
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และขยายเครื อ ข่ า ยการท�ำงานของวุ ฒิ อ าสาฯ โดยมี
ประเด็นต่างๆ เช่น โครงการอุทยานบึงบัวอุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี โครงการชุมชนท้องถิน่ จัดการตนเอง บ้าน
ทุง่ โต๊ะหย๊ะ ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง โครงการอนุรกั ษ์
และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ไท – ยวน บ้านคูบัว จ.ราชบุรี
ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารสมอง อ.ดอยสะเก็ด จัดท�ำเป็น
ศู น ย์ ถ ่ า ยทอดเทคโนโลยี ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพน�้ ำ และ
ศูนย์เรียนรูก้ ารปลูกพืชอินทรียต์ ามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นต้น และการประสาน สนับสนุน และอ�ำนวยความ
สะดวกในการท�ำงานของวุฒิอาสาธนาคารสมองระดับ
จังหวัด ด้วยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมวุฒิ
อาสาฯ ระดับจังหวัด ปีละไม่เกิน 3 ครั้ง 9 จังหวัด ได้แก่
อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ อุตรดิตถ์ เชียงใหม่
ฉะเชิงเทรา ราชบุรี และนนทบุรี และการประสานอ�ำนวย
ความสะดวกการจัดประชุมวุฒิอาสาฯ จังหวัดนนทบุรี
3. งานสร้างองค์ความรู้ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน
ธนาคารสมอง โดยจัดท�ำจุลสารธนาคารสมอง เพือ่ เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และเป็นสื่อกลางในการติดต่อ
สื่อสารของวุฒิอาสาฯ รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไป
ยังหน่วยงานต่างๆ ทัว่ ประเทศ การจัดท�ำบอร์ดนิทรรศการ
ธนาคารสมอง การปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล วุ ฒิ อ าสาฯ และ
การเผยแพร่ผลงานวุฒิอาสาฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของ สศช.

การขับเคลื่อนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
การขับเคลือ่ นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 3 เรือ่ ง ประกอบด้วย การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทวาย และโครงการลานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
มีเป้าหมายในการต่อยอดการพัฒนาพื้นที่บริเวณ
ชายฝั่งทะเลตะวันออก โดยเฉพาะพื้นที่ 3 จังหวัด
ภาคตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา
ซึ่งเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศ
ให้ เ ป็ น เขตเศรษฐกิจชั้นน�ำของอาเซียน เพื่อยก
ระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้
ของประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะรองรับการลงทุนอุตสาหกรรมซูเปอร์คลัสเตอร์ที่ใช้เทคโนโลยีสูง เช่น คลัสเตอร์ยาน
ยนต์และชิน้ ส่วน คลัสเตอร์เครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คลัสเตอร์ปโิ ตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ทเี่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม และ
10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ทัง้ อุตสาหกรรมเดิมทีม่ ศี กั ยภาพและอุตสาหกรรมอนาคต ควบคูก่ บั การพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงทั้งระบบและบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ การให้สิทธิประโยชน์และการอ�ำนวย
ความสะดวกแก่นักลงทุน รวมทั้งการพัฒนาเมือง สภาพแวดล้อม และระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการเจริญเติบโตในพื้นที่
ผลการด�ำเนินงานปี 2559
1. เสนอโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
ต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559
โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการโครงการ และ
มอบให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาจัดท�ำแผนการ
ด�ำเนินโครงการและงบประมาณค่าใช้จา่ ยในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560-2561 เพื่อน�ำเสนอคณะรัฐมนตรี โดยให้มี
รายละเอียดครอบคลุมประเด็นการลงทุนด้านโครงสร้าง
พื้ น ฐานด้ า นการขนส่ ง พลั ง งาน สาธารณู ป โภคและ
สาธารณูปการ ผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน การ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะ และมลภาวะต่างๆ ทั้งนี้
ให้ค�ำนึงถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและประชาชน
ในพื้นที่ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการ
ให้สิทธิประโยชน์เพื่อสนับสนุนและดึงดูดการลงทุนจาก

ภาคเอกชน รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จการ
ลงทุน (One Stop Service) เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่
นักลงทุน และการพัฒนาศูนย์ซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน
2. จัดท�ำแผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
(พ.ศ. 2560-2564) โดยประสานและบูรณาการข้อมูล
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 4 แผนงานย่อย
ได้แก่ (1) แผนงานพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ (2)
แผนงานพัฒนาคมนาคมและโลจิสติกส์ และ (3) แผน
งานพัฒนาเมือง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
สิ่งแวดล้อมเมือง ท่องเที่ยว และสาธารณสุข และ (4) การ
บริหารจัดการ รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 173 โครงการ กรอบ
วงเงินลงทุนรวม 712,645.23 ล้านบาท
3. จัดการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนา
พื้ น ที่ ใ นเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ (คนพ.) ครั้ ง ที่

ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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1/2559 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ณ ตึกสันติไมตรี
หลังใน ท�ำเนียบรัฐบาล โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
การประชุม ซึง่ ทีป่ ระชุมมีมติ (1) เห็นชอบโครงการส�ำคัญ
ภายใต้แผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
(พ.ศ. 2560-2564) ที่มีความจ�ำเป็นต้องเร่งด�ำเนินการ
ในปี 2560 จ�ำนวน 48 โครงการ วงเงินรวม 6,992.67
ล้านบาท โดยให้ขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณ
รายจ่ า ยประจ�ำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง
รายการเงินส�ำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ�ำเป็น และ
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องท�ำความตกลงในรายละเอียดกับ
ส�ำนักงบประมาณ (2) มอบหมายกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
พิ จ ารณาด�ำเนิ น งานเพื่ อ เร่ ง รั ด สนั บ สนุ น การพั ฒ นา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกให้บรรลุผลในทางปฏิบตั ิ

โดยเร็วภายใน 1-3 ปี ประกอบด้วย อุตสาหกรรมศักยภาพ
สิทธิประโยชน์ และการประชาสัมพันธ์ คมนาคมและ
โลจิสติกส์ เขตการค้าเสรี (Free Trade Zone) ไฟฟ้า
และพลังงาน ระบบน�้ำ การพัฒนาเมือง และสิ่งแวดล้อม
เมือง การท่องเที่ยว สาธารณสุข เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร นวัตกรรมรองรับอุตสาหกรรมศักยภาพ
การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ตลอดจนการ
พัฒนาก�ำลังคนรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคต
ของประเทศ และ (3) มอบหมายส�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประสานกระทรวง
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งแต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ น
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกให้บรรลุผล
ในทางปฏิบัติต่อไป

เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
มี เ ป้ า หมายในการพั ฒ นาให้ เ ป็ น เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ
ครบวงจร และมีโครงสร้างพืน้ ฐานทีม่ มี าตรฐานระดับโลก
ตั้ ง อยู ่ ที่ เ มื อ งทวาย ภาคตะนาวศรี ทางตอนใต้ ข อง
สาธารณรั ฐ แห่ ง สหภาพเมี ย นมา ซึ่ ง อยู ่ ป ลายสุ ด
ทิศตะวันตกของระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ของอนุภูมิภาค
ลุ่มน�้ำโขง โดยเป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บทเชื่อมโยงเส้น
ทางคมนาคมขนส่งอาเซียน เพื่อเปิดเส้นทางการค้าการลงทุนและประตูเศรษฐกิจฝั่งตะวันตกให้เป็นช่องทางลัดโลจิสติกส์
ของภูมิภาค ช่วยลดระยะเวลาและต้นทุนในการค้าระหว่างประเทศ สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ เป็นฐานทางธุรกิจการค้า
การลงทุน สร้างโอกาสในการขยายฐานอุตสาหกรรมเชื่อมโยงและเสริมกิจกรรมในห่วงโซ่อุปทานกับพื้นที่เศรษฐกิจหลัก
ของไทย เชื่อมโยงเศรษฐกิจอาเซียนกับโลกตะวันตกมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม การค้า
การลงทุน ตลอดแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ของอนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ตามนโยบาย
รัฐบาลในการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจไปด้วยกันกับประเทศเพื่อนบ้าน โดย สศช. ได้รับมอบหมายให้เป็นฝ่ายเลขานุการร่วม
ในคณะกรรมการร่วมระดับสูงระหว่างไทย–เมียนมา เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง
(Joint High-level Committee: JHC) และคณะกรรมการประสานงานร่วมฯ (Joint Coordinating Committee: JCC)
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รายงานประจ�ำปี 2559

ผลการด�ำเนินงาน
1. จัดท�ำข้อวิเคราะห์ รายงานความก้าวหน้า สรุปผล
การประชุมต่างๆ เสนอรองนายกรัฐมนตรีทราบ โดยได้
เสนอคณะรัฐมนตรีรบั ทราบผลการประชุมคณะกรรมการ
ร่วมระดับสูงฯ (JHC) ครัง้ ที่ 5 ผลการประชุมสามฝ่ายอย่าง
เป็นทางการระหว่างไทย–เมียนมา–ญีป่ นุ่ รวมถึงแนวทาง
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายในระยะต่อไป
2. จัดการประชุมหารือร่วมกับผู้แทนรัฐบาลเมียนมา
2 ครัง้ เมือ่ วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 และวันที่ 16 สิงหาคม
2559 โดยมีการหารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วางแผนและการคลัง (U Kyaw Win) รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ (Dr. Than Myint) คณะที่ปรึกษา
ด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลเมียนมา และเจ้าหน้าที่ระดับ
สู ง จากหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ ข ้ อ มู ล พื้ น ฐาน
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ติดตามความก้าวหน้า
โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายระยะแรก และหารือ
การด�ำเนินงานในระยะต่อไปเพื่อขับเคลื่อนโครงการเขต
เศรษฐกิจพิเศษทวาย

3. ร่ ว มการประชุ ม หารื อ กั บ ผู ้ แ ทนรั ฐ บาลญี่ ปุ ่ น
เพื่อหารือประเด็นความร่วมมือระหว่างประเทศในการ
สนั บ สนุ น การพั ฒ นาเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษทวาย และ
ด�ำเนินการให้ประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วมสนับสนุนการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายอย่างเป็นทางการ โดยรัฐบาล
ญี่ปุ่นร่วมลงทุนกับประเทศไทยและเมียนมาในนิติบุคคล
เฉพาะกิจ (SPV) ซึ่งเป็นกลไกความร่วมมือของทั้ง 3
ประเทศเพื่อสนับสนุนคณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทวาย ให้ ก ารพั ฒ นาโครงการทวายมี ค วามโปร่ ง ใส
เปิดกว้างส�ำหรับนักลงทุนนานาชาติ และเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล
4. ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องฝ่ายไทย
รวมไม่ต�่ำกว่า 10 ครั้ง เช่น กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมทางหลวง ส�ำนักงาน
ความร่ ว มมื อ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ กั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า น
(องค์การมหาชน) และคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี
เป็นต้น เพื่อประสานติดตามความก้าวหน้าและหารือใน
ประเด็นต่างๆ ที่ส�ำคัญต่อการขับเคลื่อนโครงการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย

โครงการลานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ลานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เป็นโครงการที่มีล�ำดับความส�ำคัญสูงสุดตามแผน
แม่บทการพัฒนาพืน้ ทีถ่ นนราชด�ำเนิน เป็นศูนย์การเรียนรูส้ �ำหรับเด็กและเยาวชนเพือ่ สนองพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งมีส่วนเรียนรู้ถาวรเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจให้ถูกต้องและ
เพื่อเทิดพระเกียรติที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทย
โครงการนีต้ งั้ อยู่ ณ จุดทีเ่ ป็นประตูสเู่ กาะกรุงรัตนโกสินทร์ซงึ่ เป็นหัวใจของพระบรมราชจักรีวงศ์ ณ ถนนราชดำ�เนินกลาง บริเวณ
สำ�นักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเดิม มีเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ แบบของอาคารพร้อมด้วยลานอเนกประสงค์และสวนสาธารณะ
มาจากการประกวดแบบ ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการเฉลิมพระเกียรติฯ ลักษณะ
ของอาคารที่ชนะการประกวดแบบมีแนวความคิดมาจากพระนามของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โดยมีลักษณะที่เรียบง่าย ใช้แผ่นดินเผาเป็นผิวอาคารและใช้ดินเป็นส่วนประกอบหลัก โดยกำ�หนดให้มีความกลมกลืนกับ
อาคารข้างเคียงและมีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย
กลไกการขับเคลือ่ นโครงการฯ คือ คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพืน้ ทีพ่ เิ ศษถนนราชด�ำเนิน (กบพร.) มีรองนายกรัฐมนตรี
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เป็นประธาน มี สศช.และส�ำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นกรรมการและเลขานุการ
ร่วม มีหน้าที่หลักในการจัดท�ำและเสนอนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษถนนราชด�ำเนินต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ความก้าวหน้าส�ำคัญ คือ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
มีมติเมือ่ วันที่ 19 สิงหาคม 2557 อนุมตั กิ ารด�ำเนินโครงการ
ลานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ล
อดุลยเดชและมอบหมายกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบการก่อสร้างและบริหารโครงการฯ โดยรัฐบาล
จัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้างและออกแบบลานเฉลิม
พระเกียรติฯ รวมทัง้ อนุมตั หิ ลักการโครงการฯ โดยใช้แบบ
ที่ชนะการประกวด ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่
17 สิงหาคม 2559 มอบหมายให้กรุงเทพมหานครและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�ำเนินงานออกแบบและก่อสร้าง
โครงการฯ โดยเห็นชอบร่างข้อก�ำหนดการจ้างโครงการ
จ้ า งผู ้ อ อกแบบลานเฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ ของกรุ ง เทพมหานครและให้เพิ่มงานขุดค้นทางโบราณคดีและงาน
จัดนิทรรศการ ปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้รับจัดสรร
งบประมาณเพื่อจ้างออกแบบรายละเอียดศูนย์การเรียน
รู้ลานเฉลิมพระเกียรติฯ แล้ว คาดว่าจะเริ่มงานออกแบบ
รายละเอียดได้ภายในต้นปี 2560 และเริ่มก่อสร้างได้
ภายในเดือนธันวาคม 2560

การขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสังคม
รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำ�ของประเทศไทย ปี 2558
ส�ำนักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชีว้ ดั ภาวะสังคมในฐานะหน่วยงานหลักในการจัดท�ำเส้นความยากจน
อย่างเป็นทางการได้จัดท�ำรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล�้ำของ
ประเทศไทยเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อติดตามสถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล�้ำในสังคมไทย
ในมิติต่างๆ พร้อมทั้งการด�ำเนินการของภาครัฐในการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล�้ำ
ผลการด�ำเนิ น งาน สถานการณ์ ค วามยากจนของ
ประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น โดยพบว่า สัดส่วนคนจน
ของประเทศไทย ปี 2558 ลดลงจากร้อยละ 10.53 ในปี
2557 มาอยู่ที่ร้อยละ 7.2 คิดเป็นจ�ำนวนคนจนประมาณ
4.8 ล้านคน และช่องว่างความยากจน (Poverty gap)
ลดลงจาก ร้อยละ 1.85 ในปี 2557 เหลือร้อยละ 1.14
ในปี 2558 ส่วนความรุนแรงของปัญหาความยากจน
ลดลง จากร้อยละ 0.51 ในปี 2557 เหลือร้อยละ 0.3 ในปี
2558 ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีว่าปัญหาความยากจนเรื้อรัง
(Chronic poverty) ได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี
ยังมีสดั ส่วนคนจนมากกว่าร้อยละ 2.24 หรือประมาณ 1.5
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ล้านคน ทีต่ อ้ งได้รบั การช่วยเหลือเพือ่ ให้การด�ำรงชีวติ ดีขนึ้
หากพิจารณารายภาค พบว่า ความยากจนยังคงกระจุกตัว
หนาแน่นอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และ
ภาคเหนือ โดยมีสดั ส่วนคนจนร้อยละ 10.30 ร้อยละ 9.92
และร้อยละ 8.87 ของประชากรในแต่ละภาค ตามล�ำดับ
ซึ่งประชากรส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาต�่ำ มีอาชีพหลัก
อยู่ในภาคการเกษตรและเป็นแรงงานนอกระบบ
สถานการณ์ความเหลื่อมล�้ำด้านรายได้ของประเทศไทย
ปี 2558 ดีขึ้นเพียงเล็กน้อย โดยค่าสัมประสิทธิ์ความ
ไม่เสมอภาคด้านรายได้ (Gini Coefficient) ลดลงเล็กน้อย
จาก 0.465 ในปี 2557 ลดลงเหลือ 0.445 ในปี 2558

แสดงให้เห็นว่าความเหลือ่ มล�ำ้ ด้านรายได้ของประเทศไทย
อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาความเหลื่อมล�้ำ
ด้านรายได้ระหว่างกลุม่ รวยสุดกับกลุม่ จนสุดยังคงมีความ
แตกต่างกันถึง 22.1 เท่า และยังพบว่ามีความเหลือ่ มล�ำ้ ใน
ด้านอืน่ ทีม่ ใิ ช่รายได้ อาทิ ความเหลือ่ มล�ำ้ ด้านการถือครอง
ที่ ดิ น โดยกลุ ่ ม ผู ้ ถื อ ครองที่ ดิ น มากที่ สุ ด ร้ อ ยละ 10
(Decile10) มีสัดส่วนการถือครองที่ดินมากถึงร้อยละ
61.48 ของที่ดินทั้งหมด ความเหลื่อมล�้ำด้านการศึกษา
โดยกลุ่มประชากร 10% ที่มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีที่สุด
(Decile 10) มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับมัธยมปลาย
(รวม ปวช.) ถึงร้อยละ 70.1 เทียบกับกลุม่ ประชากร 10%
ที่มีฐานะด้อยสุด (Decile 1) ที่เข้าถึงได้เพียงร้อยละ 38.9
เท่านั้น ความเหลื่อมล�้ำด้านสาธารณสุข พบว่า บุคลากร
ทางการแพทย์โดยเฉพาะแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร

ยังคงกระจุกตัวหนาแน่นอยูใ่ นกรุงเทพมหานคร แต่ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีการกระจุกตัวน้อยที่สุด
แนวทางการขับเคลือ่ นในระยะต่อไปเพือ่ บรรลุเป้าหมาย
แผนฯ 12 การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทาง
สังคมของภาครัฐเป็นกระบวนการส�ำคัญในการลดความ
ยากจนและความเหลื่อมล�้ำในสังคมไทย โดยการขยาย
โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพให้แก่เด็กยากจน
และอยู่ในพื้นที่ห่างไกล การก�ำหนดนโยบายการคลังเพื่อ
ลดความเหลื่อมล�้ำในสังคม เช่น เพิ่มการจัดเก็บภาษีจาก
ฐานทรัพย์สนิ การจัดสวัสดิการสังคมให้ตรงกลุม่ เป้าหมาย
เพียงพอและเหมาะสม จะสามารถช่วยลดปัญหาความ
ยากจนและความเหลื่อมล�้ำในสังคมไทยได้ เป็นต้น

การขับเคลื่อนการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การขับเคลือ่ นการพัฒนาด้านเกษตร ทรัพยากร
ธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม 1 เรื่ อ ง ได้ แ ก่
โครงการการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ในระดับพื้นที่ (Area Business Continuity
Management: BCM)

โครงการการบริ ห ารความต่ อ เนื่ อ งทางธุ ร กิ จ ในระดั บ พื้ น ที่ (Area Business Continuity
Management : BCM)
สศช. เห็นความส�ำคัญและความจ�ำเป็นในการมีแผนรองรับสถานการณ์ภยั พิบตั ิ เพือ่ ให้ทงั้ หน่วยงานของรัฐ และเอกชนสามารถ
ด�ำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องแม้ในยามวิกฤต ตามแนวทางในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560
– 2564) ที่ได้ให้ความส�ำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและลดความสูญเสีย
ในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัย การเสริมสร้างขีดความสามารถในการเตรียมความพร้อมและการรับมือกับ
ภัยพิบตั ิ จึงได้รว่ มมือกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญีป่ นุ่ (Japan International Cooperation Agency: JICA)
จัดท�ำโครงการการบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจในระดับพืน้ ที่ (Area BCM) โดยมอบหมายให้ศนู ย์เตรียมความพร้อมป้องกัน
ภัยพิบัติแห่งเอเซีย (Asian Disaster Preparedness Center: ADPC) เป็นที่ปรึกษาโครงการและผู้ประสานงานกิจกรรม
ภายใต้โครงการน�ำร่อง Area BCM ในบริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี โดยใช้กรณีอุทกภัยเป็นกรณี
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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ศึกษา มีระยะเวลาโครงการ 15 เดือน (ต.ค. 58 – ธ.ค. 59) โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการและคณะท�ำงาน จ�ำนวน 3 ระดับ
ได้แก่ 1) ระดับชาติ – คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่ มีหน้าที่ใน
การก�ำกับ ติดตามโครงการและให้ค�ำแนะน�ำ ตลอดจนส่งเสริมการขยายผลโครงการ Area BCM ให้เกิดขึ้นในระดับประเทศ
โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธาน ผู้แทนจากหน่วยงานในส่วนกลาง
ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการ โดยมี สศช. และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นฝ่ายเลขานุการร่วม 2) ระดับจังหวัด คณะกรรมการอ�ำนวยการจัดท�ำโครงการ Area BCM จังหวัดปทุมธานี มีหน้าที่ในการผลักดันการด�ำเนินงานโครงการฯ
ในระดับพืน้ ที่ และส่งเสริมให้เกิดกระบวนการมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วน มี ผวจ.ปทุมธานี เป็นประธาน ผูแ้ ทนหน่วยงานทีจ่ �ำเป็น
ต่อการขับเคลื่อนโครงการฯ ในระดับจังหวัดร่วมเป็นกรรมการ และหัวหน้าส�ำนักงานจังหวัดปทุมธานี เป็นเลขานุการ และ
3) ระดับท้องถิน่ - คณะท�ำงานโครงการ Area BCM จังหวัดปทุมธานี มีหน้าทีใ่ นการจัดท�ำแผนบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ
ในระดับพื้นที่ในทุกขั้นตอนของกระบวนการ มีนายกเทศมนตรีต�ำบลบางกะดี เป็นประธาน ผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง และเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดท�ำโครงการฯ ในพื้นที่ ร่วมเป็นคณะท�ำงาน และ
ผู้จัดการอาวุโส บริษัทสวนอุตสาหกรรมบางกะดี จ�ำกัด เป็นเลขานุการ

ผลการด�ำเนินงานในปี 2559 ที่ส�ำคัญ เช่น 1) การสร้าง
ความเข้ า ใจร่ ว มกั น ระหว่ า งหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้
เห็นความส�ำคัญและความจ�ำเป็นในการมีแผนรองรับ
สถานการณ์ภัยพิบัติในระดับพื้นที่ เพื่อให้ทั้งหน่วยงาน
ของรัฐ และเอกชนสามารถด�ำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
ลดความเสีย่ งจากภัยพิบตั แิ ละลดความสูญเสียในชีวติ และ
ทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัย 2) การศึกษาวิเคราะห์
พืน้ ทีน่ �ำร่องบริเวณสวนอุตสาหกรรมบางกะดี จ.ปทุมธานี
ทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม ความเสี่ยงจากภัย
พิบัติในพื้นที่ โดยเฉพาะอุทกภัย การจ�ำลองสถานการณ์
ภัยพิบัติและวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจระดับพื้นที่
วิเคราะห์ศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย
ทั้งความสามารถของภาครัฐ เอกชน และชุมชนในพื้นที่
3) ก�ำหนดกลยุทธ์และมาตรการ (Area BCM) ทัง้ มาตรการ
เพื่อลดภัยพิบัติ และมาตรการเพื่อพัฒนาศักยภาพใน
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การด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนือ่ ง และ จัดท�ำแผนปฏิบตั กิ าร
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่ (Area
Business Continuity Plan: Area BCP) บริเวณสวน
อุตสาหกรรมบางกะดี จ.ปทุมธานี โดยก�ำหนดมาตรการ
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันด�ำเนินการ เป็นต้น
แนวทางขับเคลื่อนต่อไป ให้กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย น�ำแผนการบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่ บริเวณสวนอุตสาหกรรม
บางกะดี จ.ปทุมธานี ไปเป็นตัวอย่างในการด�ำเนินการ
ขับเคลื่อนขยายผลในวงกว้างต่อไป รวมทั้งให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนน�ำแนวทางการจัดท�ำ
แผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่
ไปใช้ประโยชน์ต่อไปด้วย

การขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะ
การขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะ 1 เรื่อง ได้แก่ โครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

โครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
จากการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อ
แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ณ จังหวัดนราธิวาส
เมือ่ วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ซึง่ นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
ได้ ม อบหมายให้ สศช. ศอ.บต. และหน่ วยงานภาครัฐ
รวมทั้ ง ภาคเอกชนที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ส่ ว นกลางและในพื้ น ที่
จัดท�ำรายละเอียดโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลีย่ มมัน่ คง
มั่งคั่ง ยั่งยืน”เสนอรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงและ
ด้ า นเศรษฐกิ จ พิ จ ารณาก่ อ นน�ำเสนอคณะรั ฐ มนตรี ต าม
ขั้นตอนต่อไป
ผลการด�ำเนินงาน สศช. ได้จัดท�ำรายละเอียดโครงการฯ
เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (คปต.) และคณะรัฐมนตรีตามล�ำดับ
โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559
เห็ น ชอบหลั ก การและแนวทางการด�ำเนิ น งานของ
โครงการเมืองต้นแบบฯ ตามที่ สศช. เสนอ เพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจในพื้นที่ 3 อ�ำเภอน�ำร่องของจังหวัดปัตตานี
นราธิวาส และยะลา ซึ่งมีความพร้อมด้านความมั่นคง
ปลอดภัย ให้เป็นเมืองต้นแบบที่มีการพัฒนาในลักษณะ
พื้ น ที่ พั ฒ นาพิ เ ศษเฉพาะ ประกอบด้ ว ย การพั ฒ นา
อ�ำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เป็น “เมืองต้นแบบ
อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร” พัฒนาอ�ำเภอสุไหงโก-ลก
จังหวัดนราธิวาส เป็น “ศูนย์กลางการค้าชายแดนระหว่าง
ประเทศ” และพัฒนาอ�ำเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็น
“เมื อ งต้ น แบบการพัฒนาที่พึ่งพาตนเองอย่ างยั่งยืน”
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้
เป็นพื้นที่เศรษฐกิจเฉพาะ และกระตุ้นให้เกิดการลงทุน
น�ำไปสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจในพื้นที่ และขยายผล
ไปยั ง พื้ น ที่ ใ กล้ เ คี ย ง สามารถยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต
ประชาชนจากการสร้างงาน สร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับ
ประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง และท�ำให้จังหวัด
ชายแดนภาคใต้มีพื้นที่ปลอดภัยเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นการ

สนั บ สนุ น การแก้ ไขปั ญ หาความไม่ ส งบในพื้ น ที่ และ
สามารถรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระยะ
ต่อไปได้ โดยมีกลไกการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานผ่าน
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบฯ
ภายใต้ คปต. ซึ่งมีรัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี
เป็นประธาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นคณะกรรมการ
และเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นฝ่ายเลขานุการ ท�ำหน้าที่
ก�ำหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พิจารณา
กลั่นกรองโครงการ และติดตามประเมินผล
แนวทางการพัฒนาทีส่ �ำคัญ คือการก�ำหนดและประกาศ
พื้นที่ 3 อ�ำเภอดังกล่าวให้เป็นพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะ
และแบ่งการพัฒนาเป็น 3 ระยะ คือ (1) ระยะเร่งด่วนเพือ่
เสริมสร้างบรรยากาศการลงทุน เช่น ออกมาตรการด้าน
สิทธิประโยชน์การลงทุน มาตรการการคลัง ภาษีเงินได้
จัดตั้งกลไกขับเคลื่อน ติดตามและประเมินผล สร้างความ
เชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พัฒนา
ระบบเทคโนโลยีและการสือ่ สาร และศึกษาวิจยั สนับสนุน
การพัฒนาเมืองต้นแบบ เป็นต้น (2) ระยะ 2 ปีถัดมา
เพือ่ สนับสนุนการลงทุนระยะแรก ให้ความส�ำคัญกับการ
แปรรูป ขยายพื้นที่และพัฒนาคุณภาพผลผลิตการเกษตร
เพื่อจ�ำหน่ายเป็นสินค้าและวัตถุดิบให้ตอบสนองความ

ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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ต้องการของตลาดและอุตสาหกรรมการเกษตร พัฒนา
พื้นที่บริเวณด่านชายแดนเพื่อยกระดับกิจกรรมการค้า
ชายแดน เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายคมนาคมขนส่งและ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จ�ำเป็น โดยมีรูปแบบการให้
เอกชนร่วมลงทุน เช่น อ�ำเภอหนองจิก ส่งเสริมการแปรรูป
ผลผลิตการเกษตรเป็นสินค้า OTOP ปรับปรุงท่าเรือ
ปัตตานี และปรับปรุงถนนรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
อ�ำเภอสุไหงโก-ลก จัดตั้ง Free Trade Zone ก่อสร้าง
สะพานโก-ลกแห่งที่ 2 ศึกษาความเหมาะสมศูนย์กระจาย
สิ น ค้ า บนที่ ดิ น ของ รฟท. และศึ ก ษาความเหมาะสม
คลังสินค้า โรงงาน ศูนย์นิทรรศการ นันทนาการ และ

ศูนย์การค้าชายแดน และอ�ำเภอเบตง พัฒนาการท่องเทีย่ ว
ครบวงจรและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ พัฒนาคุณภาพ
ระบบไฟฟ้ า และระบบโครงสร้ า งพื้ น ฐานอื่ น ๆ และ
(3) ระยะต่อไป ด�ำเนินการเชื่อมโยงระบบขนส่งทางบก
ทางเรือ ทางอากาศ ไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั้งในประเทศ
และต่ า งประเทศ โดยมี ม าตรการสนั บ สนุ น ได้ แ ก่
การดู แ ลความมั่ น คงและความปลอดภั ย ในชี วิ ต และ
ทรัพย์สิน สิทธิประโยชน์ มาตรการคลังและการเงิ น
และมาตรการที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้านผังเมือง และการลด
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธินิติกรรม เป็นต้น

แผนงานโครงการมีโครงการที่สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายบทบาทความเป็นเมืองต้นแบบฯ จ�ำนวน
63 โครงการ กรอบวงเงิน 5,175.389 ล้านบาท ของทั้ง 3 อ�ำเภอ ดังนี้
แผนงานโครงการ
จังหวัดปัตตานี
1) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- จ�ำนวนโครงการ
11
- วงเงินลงทุน
1,731.822
2) ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
- จ�ำนวนโครงการ
9
- วงเงินลงทุน
38.112
รวม
- จ�ำนวนโครงการ
20
- วงเงินลงทุน
1,769.934
3) ด้านอื่นๆ (ด�ำเนินการทั้ง 3 พื้นที่)
- จ�ำนวนโครงการ		
- วงเงินลงทุน
-
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จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดยะลา

หน่วย : ล้านบาท

รวม

6
2,306.100

16
416.564

33
4,454.486

4
8.667

12
104.126

25
150.904

10
2,314.767

28
520.680

56
4,605.390

5
570.000

-

-

การติดตามประเมินผลและการพัฒนาตัวชี้วัด
สรุปผลการประยุกต์ ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และผลพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ ในระยะ 4 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
1. การติดตามประเมินผลการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สศช. ได้ส�ำรวจการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ประชาชนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการรับรู้และเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ระดับปานกลาง และกลุ่มตัวอย่างที่ประยุกต์ใช้ส่วนใหญ่เคยได้รับการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน หรือเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ขณะทีก่ ารเรียนรูข้ องกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มาจากสือ่ ต่างๆ อาทิ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร
อินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ประยุกต์ใช้ หรือประยุกต์ใช้แล้วเลิก เนื่องจากการไม่รู้วิธีน�ำไปประยุกต์ใช้อันเป็น
อุปสรรคส�ำคัญ ดังนั้น ภาครัฐ ภาคีการพัฒนา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในประเด็นที่คน
ทั่วไปมักเข้าใจผิด ควบคู่กับการเผยแพร่การยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้ที่เกิดขึ้นจริง เพื่อให้เห็นเป็นเรื่องใกล้ตัว สามารถน�ำ
ไปปฏิบัติได้จริง และรู้ถึงประโยชน์ที่จะได้รับ
2. ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ในระยะ 4 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 อยู่ระดับปานกลาง โดยค่าดัชนีความ
อยูเ่ ย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 71.62 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 72.83 ในปี 2557 และร้อยละ
72.87 ในปี 2558 โดยปัจจัยเกื้อหนุนที่ส่งผลกระทบต่อความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ได้แก่ เศรษฐกิจไทยมี
ความเข้มแข็งและเป็นธรรมเพิ่มขึ้น จากปัญหาความเหลื่อมล�้ำและความยากจนลดลง เศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มขึ้น คนไทยมี
สุขภาวะที่ดีขึ้น เนื่องจากคนไทยมีสติปัญญาและใฝ่รู้เพิ่มขึ้น สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศสมดุลเพิ่มขึ้น จากระบบนิเวศ
มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น และชุมชนมีความเข้มแข็ง มีการพัฒนาอยู่ในระดับดี ส่วนปัจจัยบั่นทอน ได้แก่ ความอบอุ่นใน
ครอบครัวลดลง สัมพันธภาพในครอบครัวมีความเปราะบาง สัดส่วนการหย่าร้างและสัดส่วนผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวเพิ่มขึ้น
และสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลยังอยู่ในระดับที่ต้องเร่งแก้ไข โดยเฉพาะด้านความสมานฉันท์ทางสังคม และการมี
จิตส�ำนึกประชาธิปไตย
3. ผลการพั ฒ นาตามยุ ท ธศาสตร์ ข องแผนพั ฒ นาฯ
ฉบับที่ 11 ผลการด�ำเนินงาน ดังนี้
3.1 การสร้างความเป็นธรรมในสังคม การกระจาย
รายได้มีแนวโน้มดีขึ้น ความเหลื่อมล�้ำด้านรายได้ระหว่าง
กลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดลดลงจาก 34.85 เท่า
ในปี 2556 เป็น 22.08 เท่าในปี 2558 คนไทยทุกคนสามารถ
เข้าถึงบริการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และแรงงาน
นอกระบบเข้ าถึงสวัสดิก ารสังคม มีก ารจัดสวัสดิก าร
และมีการเรียนรู้ร่วมกันในชุมชนเพิ่มขึ้น ด้านปัญหา
การทุจริตคอร์รปั ชัน่ มีแนวโน้มลดลง พิจารณาจากคะแนน
ดัชนีภาพลักษณ์การทุจริตประพฤติมิชอบเพิ่มขึ้นจาก 37
คะแนนในปี 2555 เป็น 38 คะแนนในปี 2558 หรือเป็น

อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับ 3
ในกลุ่มประเทศอาเซียน รองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย
ขณะที่ ดั ช นี สั น ติ ภ าพโลก (Global Peace Index)
ที่บ่งชี้สถานการณ์ความสงบสุขของประเทศอยู่ในระดับ
คงที่ มีคะแนน 2.303 คะแนนและอยูใ่ นอันดับที่ 126 จาก
162 ประเทศทั่วโลก
3.2 การพัฒนาคนสูส่ งั คมแห่งการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
อย่างยั่งยืน คนไทยมีการศึกษาสูงขึ้นจาก 8.0 ปี ในปี
2555 เป็น 8.5 ปี ในปี 2558 สัดส่วนบุคลากรทางด้าน
การวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นจาก 7.9 คนในปี 2554 เป็น
12.90 คน ในปี 2557 แต่ยังต�่ำกว่าเป้าหมาย สัดส่วนผู้ใช้
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในการเรียนรู้เพิ่มขึ้นจาก
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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ร้อยละ 59.06 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 71.06 ในปี 2558
ผลิตภาพแรงงานไทยมีแนวโน้มลดลงเหลือร้อยละ 2.99
ในปี 2558 ต�ำ่ กว่าเป้าหมายที่ก�ำหนด ส่วนด้านสุขภาพ
พบว่า คนไทยเจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้ที่ส�ำคัญ 5 โรค
ได้แก่ โรคหัวใจ เบาหวาน หลอดเลือดสมอง ความดัน
โลหิตสูง และมะเร็งลดลง และมีอัตราการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ เ พิ่ ม ขึ้ น ขณะที่ สถาบั น ครอบครั ว ยั ง คง
เปราะบาง ค่าดัชนีความอบอุ่นในครอบครัวมีแนวโน้ม
ลดลงจากร้อยละ 68.31 ในปี 2555 เหลือร้อยละ 65.34
ในปี 2558

การท่ อ งเที่ ย วเป็ น แรงขั บ เคลื่ อ นหลั ก ของเศรษฐกิ จ
โดยในปี 2558 มีสัดส่วนสูงกว่าร้อยละ 14 ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมประชาชาติ ส่วนด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจอยู่ใน
เกณฑ์ดี แม้อัตราเงินเฟ้อยังคงลดลงต่อเนื่อง โดยอัตรา
เงินเฟ้อทั่วไปติดลบที่ร้อยละ 0.9 และอัตราเงินเฟ้อ
เฉลีย่ ร้อยละ 1.54 ต่อปี และผลิตภาพการผลิตรวมลดลงเป็น
ร้อยละ 0.20 ในปี 2557 ต�ำ่ กว่าเป้าหมาย สัดส่วนผลิตภัณฑ์
มวลรวมสาขาเกษตรและอุ ต สาหกรรมเกษตรลดลง
ต่อเนื่องจากร้อยละ 15.8 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 13.5
ในปี 2558 ต�่ำกว่าเป้าหมาย

3.3 ความเข้ ม แข็ ง ภาคเกษตร ความมั่ น คงของ
อาหารและพลังงาน สัดส่วนมูลค่าสินค้าเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรลดลงต่อเนือ่ งเหลือร้อยละ 13.5 ในปี
2558 ต�่ำกว่าเป้าหมายที่ก�ำหนด ขณะที่ปริมาณการผลิต
สินค้าเกษตรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจ
อาทิ ยางพารา และมันส�ำปะหลัง สัดส่วนรายได้เงินสดสุทธิ
ทางการเกษตรต่อรายได้เงินสดสุทธิของครัวเรือนเกษตร
ลดลงต่อเนื่องจากร้อยละ 36.56 ในปี 2555 เป็นร้อยละ
29.57 ในปี 2558 เสี่ยงต่อความมั่นคงของครัวเรือนใน
ภาคการเกษตร เนื่องจากต้นทุนการผลิตทางการเกษตร
เพิ่ ม สู ง ขึ้ น ขณะที่ พื้ น ที่ ก ารท�ำเกษตรอิ น ทรี ย ์ เ พิ่ ม ขึ้ น
ส่วนการผลิตพลังงานทดแทนมีปริมาณเพิ่มขึ้น ได้แก่
เอทานอล ไบโอดีเซล และมีการผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก
ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ ของเสียจากครัวเรือน วัสดุเหลือใช้
จากภาคเกษตรเพิ่มขึ้น

3.5 การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค
เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม จากการจัด
อันดับความสามารถการอ�ำนวยความสะดวกทางการค้า
โดย The World Economic Forum (WEF) พบว่า
อันดับและคะแนนในภาพรวมของไทยอยู่ในระดับคงที่
ไม่เปลีย่ นแปลง โดยความสามารถการอ�ำนวยความสะดวก
ทางการค้าของไทยได้คะแนนรวม 4.2 คะแนน อันดับ
ความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของไทยลดลงจาก
อันดับที่ 18 ในปี 2557 เป็นอันดับที่ 46 ในปี 2558
จาก 189 เขตเศรษฐกิจ สัดส่วนการใช้สิทธิประโยชน์
จากความตกลงทางการค้ า เสรี ต ่ อ มู ล ค่ า ส่ ง ออกรวม
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 72.21 ในปี 2558 สัดส่วนต้นทุน
โลจิสติกส์ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลงเหลือ
ร้อยละ 14.2 ในปี 2557 ขณะที่ มูลค่าการค้าชายแดน
และการลงทุนโดยตรงของไทยในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน
ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยอัตราการเติบโตของมูลค่า
การค้ า ชายแดนระหว่ า งไทยกั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า น
(มาเลเซีย เมียนมา ลาว และกัมพูชา) ในปี 2558 มีอัตรา
การขยายตัวลดลงเหลือร้อยละ 1.38 ต�่ำกว่าเป้าหมาย
ที่ก�ำหนด

3.4 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่าง
มีคุณภาพและยั่งยืน เศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นตัวอย่างค่อย
เป็นค่อยไป โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศมีอตั รา
การขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.43 ต่อปี เป็นผลจากปัจจัย
สนับสนุนหลักจากการใช้จา่ ยภายในประเทศ ทัง้ การใช้จา่ ย
ภาครัฐทีเ่ ร่งเบิกจ่าย และการใช้จ่ายภาคครัวเรือนทีข่ ยาย
ตัวร้อยละ 2.1 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 0.6 ในปี 2557
เนื่องจากรายได้ครัวเรือนนอกภาคเกษตรปรับตัวสูงขึ้น
ราคาน�้ำมันลดลง และการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ
4.7 ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น การลงทุ น ภาครั ฐ ขณะที่ ภ าค
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3.6 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
อย่างยั่งยืน สัดส่วนพื้นที่อนุรักษ์ต่อพื้นที่ประเทศเพิ่มขึ้น
เป็นร้อยละ 20.44 พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ
31.57 ของพื้นที่ประเทศในปี 2556 เป็นร้อยละ 31.62
ในปี 2557 ส่วนการเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนในปี 2558

สามารถด�ำเนินการได้ 2,660 ไร่ ยังต�่ำกว่าเป้าหมายที่
ก�ำหนด และสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้เพิ่มขึ้น
225,621 ไร่ สูงกว่าเป้าหมายที่ก�ำหนด ท�ำให้ในปี 2558
มีพื้นที่ชลประทานทั้งหมด 30.48 ล้านไร่ คุณภาพน�้ำ
ในแหล่งน�้ำหลักและแม่น�้ำสายส�ำคัญที่อยู่ในเกณฑ์ตั้งแต่
พอใช้ขึ้นไปในปี 2558 มีสัดส่วนร้อยละ 74 ลดลงจาก
ร้อยละ 82 ในปี 2555 ต�่ำกว่าเป้าหมายเล็กน้อย สาเหตุ
ส่ ว นใหญ่ ม าจากการระบายน�้ ำ ทิ้ ง จากกิ จ กรรมต่ า งๆ
โดยไม่ ผ ่ า นการบ�ำบั ด การก�ำจั ด ขยะชุ ม ชนอย่ า ง
ถูกหลักสุขาภิบาลเพิม่ ขึน้ เป็นร้อยละ 31.06 แต่ยังต�่ำกว่า
เป้าหมายที่ก�ำหนด ขณะที่การน�ำขยะกลับมาใช้ใหม่
ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 18.39 ในปี 2558 จากร้อยละ 21
ในปี 2555 ต�่ำกว่าเป้าหมาย

4. ประเด็ น การพั ฒ นาในระยะต่ อ ไปที่ ต ้ อ งเร่ ง รั ด
ด�ำเนิ น การ เพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมาย ได้ แ ก่ เร่ ง สร้ า ง
ความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล�้ำด้านรายได้และด้าน
สินทรัพย์ เร่งปฏิรูประบบการบริหารจัดการภาครัฐให้
มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล เร่งพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทุกระดับ ตลอดจนการปลูกฝังคุณธรรม และ
จริ ย ธรรมให้ แ ก่ เ ด็ ก และเยาวชน เร่ ง ปรั บ โครงสร้ า ง
เศรษฐกิจของไทยให้สามารถรองรับการเติบโตได้อย่าง
มีคุณภาพและยั่งยืน ส่งเสริมการพัฒนาและลงทุนด้าน
วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิ จั ย และนวั ต กรรมอย่ า ง
จริงจังและต่อเนื่อง สร้างความเข้มแข็งให้ภาคการเกษตร
เร่งพัฒนาระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ และสนับสนุน
การมีสว่ นร่วมในการดูแลและอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของทุกภาคส่วน เป็นต้น

รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย ปี 2559
1. สถานการณ์เศรษฐกิจไทยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559
เศรษฐกิจไทยในปี 2559 มีแนวโน้มจะปรับตัวดีขึ้นจากปี 2558 ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก
ดังจะเห็นได้จากการขยายตัวในเกณฑ์ดขี องเศรษฐกิจไทยในช่วงสามไตรมาสแรกของปี 2559 ซึง่ ขยายตัวร้อยละ 3.2 ร้อยละ
3.5 และร้อยละ 3.2 ในไตรมาสแรก ไตรมาสที่สอง และไตรมาสที่สามของปี 2559 ตามล�ำดับ ทั้งนี้ ในช่วง 9 เดือนแรก
ของปี 2559 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 3.3 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 2.8 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยในด้าน
การใช้จ่าย มีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของการใช้จ่ายภาคครัวเรือน การลงทุนภาครัฐ และการส่งออกบริการ
ในด้านการผลิต มีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของสาขาโรงแรมและภัตตาคาร สาขาคมนาคมขนส่ง สาขาก่อสร้าง
สาขาการค้าส่งค้าปลีก และสาขาอุตสาหกรรม
ตารางอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ปี 2557 - 2559
%

2557

GDP (%YoY)
GDP ปรับฤดูกาล (%QoQ sa)

2558

2559

ทั้งปี Q1 Q2 Q3 9M Q4 Q1

Q2 Q3 9M

0.8

2.8

3.0 2.7 2.9 2.8 2.8 3.2

3.5 3.2 3.3

-

-

0.5 0.5 0.9

0.7 0.6

0.8 1.0

-
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2. แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2559 - 2560
สศช. คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2559 จะขยายตัว
ร้อยละ 3.2 ปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 2.8
ในปี 2558 ส�ำหรับในปี 2560 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะ
ขยายตัวร้อยละ 3.0 - 4.0 ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องจาก
ปี 2559 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก (1) การปรับตัวดีขึ้น
อย่างช้าๆ ของภาคการส่งออกซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุน
ให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนภาคเอกชน
ขยายตัวได้ดีขึ้น (2) การขยายตัวเร่งขึ้นของการผลิต
ภาคการเกษตรซึง่ จะเป็นปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวของ
การใช้จ่ายภาคครัวเรือน (3) การลงทุนภาครัฐที่ขยายตัว
ในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่อง และ (4) แรงขับเคลื่อนจาก
ภาคการท่องเที่ยวยังมีแนวโน้มที่จะยังอยู่ในเกณฑ์ดี
อย่ า งไรก็ ต าม แม้ ว ่ า เศรษฐกิ จ โลกจะมี แ นวโน้ ม
ปรับตัวดีขึ้นและสนับสนุนให้ภาคการส่งออกเริ่มกลับมา

3. ประเด็นการบริหารเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี
2559 และปี 2560
การบริหารนโยบายเศรษฐกิจควรให้ความส�ำคัญกับ
(1) การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณ
เพือ่ รักษาแรงขับเคลือ่ นการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ควบคู่
กั บ การด�ำเนิ น โครงการลงทุ น ด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งและ
การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจส�ำคัญๆ ทั้งการพัฒนาพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกและการพัฒนาพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน (2) การรักษาแรงขับเคลื่อนทาง
เศรษฐกิจจากภาคการท่องเที่ยว โดยการด�ำเนินการตาม
ยุทธศาสตร์แผนการตลาดท่องเทีย่ วปี 2560 และการรักษา
ความปลอดภัยให้กบั นักท่องเทีย่ วในแหล่งท่องเทีย่ วส�ำคัญ
(3) การสนับสนุนและเร่งรัดการส่งออกให้สามารถกลับมา
ขยายตัว โดยให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินยุทธศาสตร์
การขับเคลือ่ นการส่งออกของไทยปี 2560 และการติดตาม
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รายงานประจ�ำปี 2559

ขยายตัวก็ตาม แต่ในช่วงที่เหลือของปี 2559 และในปี
2560 ยั ง มี ป ั จ จั ย ที่ จ ะส่ ง ผลให้ ร ะบบเศรษฐกิ จ และ
การเงินโลกมีความผันผวนซึ่งจะต้องติดตามและประเมิน
สถานการณ์อย่างใกล้ชิด ได้แก่ (1) ทิศทางและแนว
นโยบายของสหรัฐฯ ในช่วงหลังการเลือกตั้ง (2) ผล
การลงประชามติรัฐธรรมนูญของอิตาลีในเดือนธันวาคม
2559 (3) การใช้อ�ำนาจตามมาตรา 50 ภายใต้สนธิสัญญา
ลิสบอน ฉบับปี 2552 ของสหราชอาณาจักรเพื่อขอ
แยกตั ว จากสหภาพยุ โ รปในเดื อ นมี น าคม 2560
(4) การคาดการณ์และผลการเลือกตั้งในฝรั่งเศสในวันที่
23 เมษายน 2560 (5) การคาดการณ์ ก ารเลื อ กตั้ ง
ในเยอรมั น ในช่ ว งเดื อ นสิ ง หาคม – ตุ ล าคม 2560
(6) ปัญหาความอ่อนแอของสถาบันการเงินในยุโรป และ
(7) ปัญหาในภาคการเงินและภาคอสังหาริมทรัพย์ของ
จีน เป็นต้น

และระมัดระวังมาตรการกีดกันทางการค้าในต่างประเทศ
(4) การฟื้นฟูเกษตรกรและการเตรียมมาตรการรองรับ
การขยายตั ว ของการผลิ ต ทางการเกษตร โดยให้
ความส�ำคั ญ กั บ การลดต้ น ทุ น การผลิ ต การส่ ง เสริ ม
การเกษตรแปลงใหญ่ การปลูกพืชและการใช้วิธีการผลิต
ทีม่ คี วามเหมาะสมกับสภาพของพืน้ ที่ และการลดขัน้ ตอน
ทางการตลาดเพื่ อ ให้ รายได้ จ ากการจ�ำหน่ า ยผลผลิ ต
เป็นของเกษตรกรมากขึ้น และ (5) การสร้างความเชื่อมั่น
และสนั บ สนุ น การขยายตั ว ของการลงทุ น ภาคเอกชน
โดยการเร่งรัดการส่งออกเพื่อลดก�ำลังการผลิตส่วนเกิน
ในภาคอุตสาหกรรม การชักจูงนักลงทุนในสาขาเป้าหมาย
การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมและบริ ก ารส�ำหรั บ อนาคต
การประชาสั ม พั น ธ์ ค วามคื บ หน้ า ของโครงการลงทุ น
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง รวมทั้งการพัฒนา
พื้ น ที่ ร ะเบี ย งเศรษฐกิ จ ภาคตะวั น ออกและพื้ น ที่ เขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน

3. ประเด็นการบริหารเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี
2559 และปี 2560
การบริหารนโยบายเศรษฐกิจควรให้ความส�ำคัญกับ
(1) การเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อ
รักษาแรงขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ควบคู่
กั บ การด�ำเนิ น โครงการลงทุ น ด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งและ
การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจส�ำคัญๆ ทั้งการพัฒนาพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกและการพัฒนาพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน (2) การรักษาแรงขับเคลื่อน
ทางเศรษฐกิจจากภาคการท่องเทีย่ ว โดยการด�ำเนินการ
ตามยุทธศาสตร์แผนการตลาดท่องเที่ยวปี 2560 และ
การรั ก ษาความปลอดภั ย ให้ กั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วในแหล่ ง
ท่องเทีย่ วส�ำคัญ (3) การสนับสนุนและเร่งรัดการส่งออก
ให้สามารถกลับมาขยายตัว โดยให้ความส�ำคัญกับการ
ด�ำเนินยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการส่งออกของไทยปี

2560 และการติดตามและระมัดระวังมาตรการกีดกัน
ทางการค้าในต่างประเทศ (4) การฟื้นฟูเกษตรกรและ
การเตรียมมาตรการรองรับการขยายตัวของการผลิต
ทางการเกษตร โดยให้ความส�ำคัญกับการลดต้นทุ น
การผลิต การส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ การปลูกพืช
และการใช้วิธีการผลิตที่มีความเหมาะสมกับสภาพของ
พื้นที่ และการลดขั้นตอนทางการตลาด เพื่อให้รายได้
จากการจ�ำหน่ายผลผลิตเป็นของเกษตรกรมากขึ้น และ
(5) การสร้างความเชื่อมั่นและสนับสนุนการขยายตัว
ของการลงทุนภาคเอกชน โดยการเร่งรัดการส่งออกเพื่อ
ลดก�ำลังการผลิตส่วนเกินในภาคอุตสาหกรรม การชักจูง
นักลงทุนในสาขาเป้าหมายการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
บริการส�ำหรับอนาคต การประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า
ของโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง
รวมทั้งการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
และพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

รายงานภาวะสังคมไทย ปี 2559
การจัดท�ำรายงานภาวะสังคมสู่สาธารณชน ประกอบด้วย (1) รายงานสถานการณ์ทางสังคมใน 4 มิติ ได้แก่ คุณภาพคน
ความเป็นอยูแ่ ละพฤติกรรมของคน ความมัน่ คงทางสังคม และสิง่ แวดล้อม เพือ่ สะท้อนสถานการณ์และความเคลือ่ นไหวทาง
สังคมที่เกิดขึ้น และผลกระทบต่อสังคม รวมถึงการด�ำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาทางสังคมในช่วงที่ผ่านมา และ (2) บทความ
ซึ่งเป็นการน�ำเสนอประเด็นทางสังคมเชิงลึกที่อยู่ในความสนใจที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมของคนที่
เป็นประเด็นต้องเฝ้าระวังและส่งสัญญาณเตือนภัยให้สังคมได้รับทราบ ทั้งนี้ ตลอดปีงบประมาณ 2559 สาระส�ำคัญในการ
น�ำเสนอในรายงานภาวะสังคมไทย ประกอบด้วยสถานการณ์ทางสังคมและบทความ สรุปได้ดังนี้
1. สถานการณ์ทางสังคม
• การมีงานท�ำและคุณภาพคน ในปีงบประมาณ
2559 การจ้างงานเฉลีย่ ลดลงร้อยละ 0.2 อัตราการว่างงาน
เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 0.9 ค่าจ้างแรงงานภาคเอกชนที่ไม่
รวมผลตอบแทนอื่นๆ เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 ผลิตภาพ
แรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 ในขณะที่การเจ็บป่วย
ด้วยโรคเฝ้าระวังเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.0 โดยเพิ่มขึ้น
มาในผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ และโรคมือ เท้า ปาก ขณะที่
ผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกมีจ�ำนวนลดลง นอกจากนั้นยัง
ต้องเฝ้าระวังสุขภาพจิตคนไทยที่มีแนวโน้มป่วยด้วยโรค

ซึมเศร้าและโรควิตกกังวลเพิ่มขึ้น รวมถึงยังต้องเฝ้าระวัง
ภาวะอ้วนและการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
• ความเป็นอยู่และพฤติกรรมของคน ค่าใช้จ่าย
ในการบริโภคบุหรี่และอัตราการสูบบุหรี่มีแนวโน้มลดลง
โดยการสู บ บุ ห รี่ ข องประชากรไทยโดยรวมลดลงจาก
ร้อยละ 20.7 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 19.9 ในปี 2558
แต่อัตราการสูบบุหรี่ในกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุ 15-24
ปีที่สูบเป็นประจ�ำทุกวันเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 11.5 ในปี
2557 เป็นร้อยละ 12.2 ในปี 2558 ในขณะที่ประชาชนมี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินดีขึ้น คดีชีวิตร่างกาย
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และเพศ และคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ รับแจ้งเฉลี่ยลดลง
ร้อยละ 9.5 และ 13.3 ตามล�ำดับ แต่คดียาเสพติดเฉลี่ย
ลดลงร้อยละ 13.5
• ความมั่ น คงทางสั ง คม ผู ้ ใช้ ร ถใช้ ถ นนยั ง คงมี
พฤติกรรมเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ส่งผล
ให้เกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก โดยมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 17.6 ขณะทีผ่ บู้ ริโภคมีการร้องเรียนเกีย่ วกับสินค้า
และบริการเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 รวมถึงการโฆษณา
ของรายการโทรทัศน์ส�ำหรับเด็กยังต้องเฝ้าระวังและก�ำกับ
ดูแลเนื่องจากมีผลต่อพฤติกรรมของเด็ก
2. บทความ
• “การสร้างโอกาสและการยอมรับ: แนวทางการ
คืนเด็กดีสู่สังคม” เป็นการน�ำเสนอการสร้างโอกาสให้
กับเด็กและเยาวชนที่กระท�ำผิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการ
กระท�ำผิดซ�้ำ โดยการแก้ไขบ�ำบัดฟื้นฟูเพื่อให้เกิดการ
ปรับพฤตินิสัย สร้างโอกาสการท�ำงานและการยอมรับ
ของสังคม ด้วยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และ
ภาคประชาสังคม
• “แรงงานเกษตร: การปรับตัวของเกษตรกรจาก
ภาวะภัยแล้ง” เป็นการน�ำเสนอผลกระทบจากภัยแล้ง
ท�ำให้การจ้างงานภาคเกษตรลดลง ขณะที่รายจ่ายและ
หนี้ สิ น เพิ่ ม ขึ้ น ซึ่ ง ภาคเกษตร/เกษตรกรต้ อ งปรั บ ตั ว
โดยมีแนวทางการปรับตัวทีส่ �ำคัญ อาทิ การปรับโครงสร้าง
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• สิ่งแวดล้อม การบูรณาการความร่วมมือประชารัฐ
ในการมีสว่ นร่วมแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยัง่ ยืน
การจัดการขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพด้วยการเปลี่ยน
ขยะเป็นเชื้อเพลิง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ
น�้ ำ เสี ย โดยน้ อ มน�ำพระราชด�ำริ ข องพระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในการจัดการน�้ำเสีย
ด้วยวิธีการทางชีวภาพโดยการใช้น�้ำดีไล่น�้ำเสีย

การผลิตภาคเกษตรเพือ่ รองรับปัจจัยเสีย่ งผ่านการเสริมสร้าง
ความรู้ด้านการปรับเปลี่ยนเทคนิค/วิธีการผลิต เพื่อพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกรให้มีโอกาสและทางเลือกเพิ่มเติมจาก
การท�ำการเกษตรแบบดั้งเดิม และการสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการน�้ำทั้งระบบ
อย่างยั่งยืน
• “การลดความเหลื่อมล�้ำในสังคมไทย” เป็นการ
น�ำเสนอสถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล�้ำของ
ประเทศไทยปี 2558 โดยพบว่าสถานการณ์ยากจนดีขึ้น
สัดส่วนคนจนลดลงเป็นร้อยละ 7.2 ในปี 2558 จากร้อยละ
10.5 ในปี 2557 ขณะที่ความเหลื่อมล�้ำด้านรายได้ลดลงแต่
ยังอยู่ระดับค่อนข้างสูง ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค
(Gini coefficient) ด้านรายได้เท่ากับ 0.445 ในปี 2558

การจัดทำ�รายงานโลจิสติกส์ของประเทศไทยประจำ�ปี 2558
ในปี 2557 ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยมีมูลค่ารวม 1,874.4 พันล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 14.2
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจ�ำปี (GDP at Current Prices) ทรงตัวจากปี 2556 โดยสัดส่วนต้นทุน
การขนส่งสินค้ามีการขยายตัวเล็กน้อย เป็นผลมาจากปริมาณการขนส่งที่เพิ่มขึ้น ซึ่งผู้ประกอบการยังนิยมใช้การขนส่ง
ทางถนนที่มีต้นทุนค่าขนส่งต่อหน่วยสูงเป็นหลัก ในขณะที่สัดส่วนต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลังหดตัวลง เนื่องจาก
ผู้ประกอบการมีการบริหารจัดการสินค้าคงคลังได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
โครงสร้างต้นทุนโลจิสติกส์ ในปี 2557 ต้นทุนค่าขนส่ง
สินค้ายังคงเป็นองค์ประกอบใหญ่ทสี่ ดุ คือมีสดั ส่วนร้อยละ
52.8 ของต้นทุนโลจิสติกส์รวม เพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 51.8 ใน
ปี 2556 รองลงมา คือต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลังมี
สัดส่วนร้อยละ 38.1 ลดลงจากร้อยละ 39.1 ในปี 2556 และ
ต้นทุนการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์มีสัดส่วนร้อยละ
9.1 องค์ ป ระกอบของต้นทุนโลจิสติกส์ประกอบด้วย
ต้นทุนค่าขนส่งสินค้ามีมูลค่า 990.6 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 4.7 จากปี 2556 หรือคิดเป็นร้อยละ 7.5 ต่อ
GDP ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลังมีมลู ค่ารวม 713.4
พันล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.1 จากปี 2556 คิดเป็นร้อยละ
5.4 ของ GDP และต้นทุนการบริหารจัดการโลจิสติกส์มี
มูลค่ารวม 170.4 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 ต่อปี
คิดเป็นร้อยละ 1.3 ต่อ GDP
ต้ น ทุ น โลจิ ส ติ ก ส์ ต ่ อ GDP ในปี 2558 มี แ นวโน้ ม
ลดลงเหลือร้อยละ 14.1 โดยคาดว่าต้นทุนค่าขนส่งสินค้า
มีสัดส่วนร้อยละ 7.5 ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง
มี สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 5.3 และต้ น ทุ น การบริ ห ารจั ด การ

ด้านโลจิสติกส์มีสัดส่วนร้อยละ 1.3 ดังนั้นเพื่อให้แนวโน้ม
ของต้นทุนโลจิสติกส์ตอ่ GDP ของประเทศอยูใ่ นระดับทีด่ ี
ขึน้ จึงควรให้ความส�ำคัญต่อการปรับปรุงโครงสร้างพืน้ ฐาน
ของเส้นทางการขนส่งทั้งภายในประเทศและเชื่อมโยง
ประเทศเพื่อนบ้าน การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งที่
ประหยัดพลังงาน ส่งเสริม/สนับสนุนการขนส่งต่อเนื่อง
หลายรูปแบบ การปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการน�ำเข้า/ส่งออกและโลจิสติกส์
เร่งรัดจัดตั้งหน่วยงานการบริหารจัดการระบบ NSW
เพื่อพัฒนาและดูแลรักษาระบบ NSW ส่วนกลาง โดยการ
เชือ่ มโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ทงั้ ภาครัฐและภาคธุรกิจ
และจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของ
ประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561-2565) ทีส่ อดคล้องกับ
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564) และนโยบายรัฐบาล
(สืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nesdb
.go.th/ewt_dl_linkphp?nid=6097&filename=
logistic )

การติดตามการดำ�เนินงานตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยูร่ ะดับตำ�บล (ตำ�บลละ 5 ล้านบาท)
ในพื้นที่ภาคเหนือ
สศช. ได้ด�ำเนินการติดตามการด�ำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต�ำบลในพื้นที่ภาคเหนือ โดยการเก็บ
ข้อมูลในพื้นที่ภาคเหนือ 20 ต�ำบล ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายน 2559 ซึ่งเป็นมาตรการส�ำคัญของรัฐบาลในการให้
ความช่วยเหลือประชาชนผูม้ รี ายได้นอ้ ยทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ และเกษตรกรทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากภาวะภัยแล้ง
และราคาผลผลิตการเกษตรตกต�่ำ มีระยะเวลาด�ำเนินการ ตั้งแต่เดือนกันยายนถึงธันวาคม 2558 มีกระทรวงมหาดไทย
เป็นหน่วยงานหลักในการด�ำเนินงาน โดยจัดสรรงบประมาณให้ต�ำบลละ 5 ล้านบาท เพื่อด�ำเนินโครงการที่มีการจ้าง
แรงงานหรือก่อให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการในจังหวัด ในลักษณะ 1) โครงการซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สิน
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 2) โครงการส่งเสริม
การพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง หรือ
3) โครงการด้านเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ ให้คณะ
กรรมการหมู่บ้าน (กม.) หรือกรรมการชุมชนจัดท�ำ
โครงการเสนอต่อคณะกรรมการระดับอ�ำเภอรวบรวม
เสนอต่อคณะกรรมการระดับจังหวัดรวบรวม เสนอ
กระทรวงมหาดไทย โดยโครงการจะต้องไม่ซ�้ำซ้อน
กับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมกับการด�ำเนินการของ
ส่วนราชการ/หน่วยงาน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ด�ำเนินการ และเมื่อโครงการได้รับการอนุมัติแล้ว ให้จังหวัดด�ำเนินโครงการและมอบให้นายอ�ำเภอเป็นผู้ด�ำเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างโครงการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
ผลการติดตามการด�ำเนินงาน ในพืน้ ทีภ่ าคเหนือ จ�ำนวน
20 ต�ำบล พบว่า 1) ในภาพรวมก่อนการด�ำเนินโครงการ
มีการประชาสัมพันธ์มาตรการฯ อย่างทั่วถึงให้ภาครัฐ
ประชาชนทั่วไปทราบผ่านสื่อต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจ
เบื้องต้น มีการจัดประชุมแจ้งหลักเกณฑ์ แนวทางการจัด
ท�ำโครงการในระดับจังหวัด อ�ำเภอ เพื่อให้ก�ำนัน ผู้ใหญ่
บ้านแจ้งประชาชนในชุมชน 2) การเสนอโครงการเพื่อ
ขอรับการสนับสนุนตามมาตรการฯ ส่วนใหญ่ผู้ใหญ่บ้าน
จัดเวทีประชาคม เพือ่ ให้ประชาชนในชุมชนเสนอโครงการ
จากความต้องการของประชาชน โดยการคัดเลือกเพียง
โครงการเดียวเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ซึ่งพบว่า ร้อยละ 80 ของโครงการที่เสนอเป็นโครงการที่
อยู่ในแผนชุมชน มีเพียงร้อยละ 20 ที่เป็นโครงการที่คิด
ขึ้นใหม่ 3) ลักษณะของโครงการที่ขอรับการสนับสนุน
ร้อยละ 85.2 เป็นโครงการซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สิน
ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ รองลงมาเป็นโครงการด้าน
เศรษฐกิจและสังคม คิดเป็นร้อยละ 11.1 และมีเพียง
ร้อยละ 3.7 ที่เป็นโครงการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 4) มีโครงการ ร้อยละ 37 ที่ใช้
การจ้างแรงงานในชุมชน โดยจ่ายค่าแรงวันละ 300 บาท
5) รูปแบบที่ใช้ในการบริหารโครงการ ได้แก่ (1) ชุมชนจัด
ตั้งคณะกรรมการเพื่อดูแล บ�ำรุงรักษา และซ่อมแซม (2)
ชุมชนจัดตั้งกลุ่มเพื่อบริหารจัดการ อาทิ กลุ่มผู้เลี้ยงโค
ท�ำหน้าทีบ่ ริหารจัดการการเลีย้ งโค 6) ประชาชนมีสว่ นร่วม
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ในการด�ำเนิ น โครงการตามมาตรการฯ ทุ ก ขั้ น ตอน
7) เป็ น โครงการที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ
ประชาชนในชุมชน ก่อให้เกิดประโยชน์ที่เกิดกับชุมชน
หลายประการ ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชนในชุมชน และงบประมาณลงพื้นที่/ชุมชน
โดยตรง
ปัญหาอุปสรรคที่พบ ได้แก่ ระยะเวลามีอยู่จ�ำกัด ใน
การเขียนโครงการเพือ่ ขอรับการสนับสนุน เมือ่ เกิดปัญหา
จึงไม่สามารถเปลี่ยนโครงการได้ทัน ประกอบกับในพื้นที่
อบต./เทศบาลซึ่ ง มี น ายช่ า งจ�ำนวนจ�ำกั ด ท�ำให้ ก าร
ออกแบบ ค�ำนวณค่าใช้จ่ายเป็นไปอย่างเร่งรีบ ท�ำให้มี
ข้อผิดพลาดได้ การด�ำเนินโครงการส่วนใหญ่ไม่สามารถจ้าง
แรงงานได้ ต้องใช้วิธีเหมาจ่ายเพราะความยุ่งยากในการ
ค�ำนวณค่าแรง และหาแรงานในชุมชนยากเนือ่ งจากตรงกับ
ช่วงเวลาท�ำนา รวมทั้งขั้นตอนการด�ำเนินการที่มีของ
กฎระเบียบมากและยุ่งยาก
ข้อเสนอแนะ หากมีการสนับสนุนโครงการลักษณะเช่นนี้
ในอนาคต ควรก�ำหนดวงเงินตามจ�ำนวนหมู่บ้านในต�ำบล
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนและ
ด�ำเนินการจัดซือ้ จัดจ้างเองเพือ่ ประโยชน์ในการซ่อมบ�ำรุง
ควรขยายเวลาในการเสนอโครงการให้ออกแบบ/ค�ำนวณ
ได้อย่างถูกต้อง หรือปรับเปลี่ยนได้ทันเวลา

การต่างประเทศ
การประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งที่ 21 แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น�้ำโขง 6 ประเทศ (21st GMS Ministerial Conference)
เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่ 1 ธั น วาคม 2559 นายอาคม
เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะ
รั ฐ มนตรี ป ระจ�ำแผนงาน GMS ของไทย เป็ น ประธาน
การประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 21 แผนงานความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง 6 ประเทศ (21st
GMS Ministerial Conference) ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน
รีสอร์ท เชียงราย จ.เชียงราย ซึ่งรัฐบาลไทยโดยส�ำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
เป็นเจ้าภาพการประชุมร่วมกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank) ภายใต้หัวข้อหลัก “เร่งรัดผลักดันการ
เติบโตอย่างครอบคลุมตามแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค GMS” โดยเป็นการด�ำเนินงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในส่วนของยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา ตามแนวทาง
การส่งเสริมบทบาทการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ ด้วยแล้ว
ผลการประชุม ทีป่ ระชุมฯ แสดงความอาลัยร่วมกับรัฐบาล
และประชาชนชาวไทยต่ อ การสวรรคตของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้งได้
เน้นย�ำ้ ความส�ำคัญของปรัชญาแห่งเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชด�ำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ในการนี้ รัฐมนตรี GMS ทั้ง 6 ประเทศ ได้มีความเห็น
ที่ส�ำคัญดังนี้
1. ให้ความเห็นชอบการจัดท�ำแผนปฏิบัติการภายใต้
กรอบการลงทุ น ในภู มิ ภ าคฉบั บ ใหม่ ถึ ง ปี 2563
(RIF-IP 2020)
2. รับทราบการด�ำเนินงานให้ความช่วยเหลือของไทย
แก่ ป ระเทศเพื่ อ นบ้ า นในการพั ฒ นาความเชื่ อ มโยง
คมนาคมขนส่งใน GMS อาทิ โครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามแม่นำ�้ เมยแห่งที่ 2 พร้อมด่านพรมแดน การด�ำเนินงาน
น�ำร่องตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามแดนใน GMS
(CBTA) ในวันที่ 1 มีนาคม 2560 และการเริ่มด�ำเนิน
งานตามความตกลง CBTA อย่างเต็มรูปแบบ (Full Im-

plementation) ในปี 2562 เพื่ออ�ำนวยความสะดวก
การเคลื่อนย้ายยานพาหนะ ผู้โดยสารและสินค้าใน GMS
โดยในส่วนของไทยมีความพยายามในการปฏิบตั กิ ารตรวจ
แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (Single-Stop Inspection:
SSI) ร่วมกับ สปป.ลาว บริเวณมุกดาหาร-สะหวันนะเขต
เป็ น ต้ น ให้ ก ารรั บ รองผลการศึ ก ษาการปรั บ ปรุ ง
แนวระเบี ย งเศรษฐกิ จ ใน GMS ซึ่ ง มุ ่ ง เน้ น การขยาย
แนวให้ครอบคลุมเมืองหลวงของประเทศ GMS และ
เชื่อมโยงเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจหลัก
3. ให้การรับรองผลการศึกษากรอบกลไกการขับเคลื่อน
การด�ำเนินงานใน GMS โดยมุ่งเน้นยกระดับบทบาท
การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส (SOM) ให้มากยิ่งขึ้น
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่อาวุโส GMS จัดท�ำการทบทวน
ระยะกลางกรอบยุทธศาสตร์ GMS ปี 2555-2565 และ
แผนปฏิบตั กิ ารแนบท้าย (Action Plan) และการประชุม
ระดับรัฐมนตรีแผนงาน GMS ครั้งที่ 22

ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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จากผลการประชุมฯ ดังกล่าว ส�ำนักงานฯ ได้จดั ท�ำข้อเสนอ
แผนการด�ำเนิ น งานในระยะเร่ ง ด่ ว นเพื่ อ สนั บ สนุ น
การด�ำเนินงานแผนงานความร่วมมือ GMS ต่อคณะรัฐมนตรี
เพือ่ มอบหมายหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องผลักดันการด�ำเนินงาน

ตามผลการประชุมฯ ดังกล่าวเพื่อมุ่งสู่การปฏิบัติ และ
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ความร่วมมือ
ระหว่ า งประเทศเพื่ อ การพั ฒ นา ภายใต้ แ ผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ต่อไป

การประชุมระดับรัฐมนตรีแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซียไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT) ครั้งที่ 22
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะรัฐมนตรีประจ�ำแผนงาน
IMT-GT ของไทย พร้อมด้วย ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ดร.ปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ สศช. เป็น
เจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IndonesiaMalaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT) ครั้งที่ 22 ณ โรงแรมเซนติโด้ เกรซแลนด์ เขาหลัก รีสอร์ท แอนด์ สปา
จ.พังงา ประเทศไทย ทั้งนี้ เป็นการด�ำเนินงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ในส่วนของยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา ตามแนวทางการส่งเสริมบทบาทการเป็นหุ้นส่วน
การพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ
ผลการประชุม มีสาระส�ำคัญของการประชุม ดังนี้
1. รั ฐ มนตรี IMT-GT รั บ ทราบผลการประชุ ม ระดั บ
เจ้ า หน้ า ที่ อ าวุ โ ส (SOM) ครั้ ง ที่ 23 โดยมี โ ครงการ
ส�ำคัญ ได้แก่ การพัฒนาด่านสะเดา-บูกิตกายูฮิตัม และ
ด่านบ้านประกอบ-ดูเรียนบุหรง จ.สงขลา การก่อสร้าง
ท่าเรือนาเกลือใน จ.ตรัง การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนไทย-มาเลเซีย โครงการเมืองยางพาราซึ่งบริหาร
โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) โครงการ
สร้างความเข้มแข็งให้กับห่วงโซ่เกษตรกรรมที่มีมูลค่าสูง
และปลอดภัย การจัดท�ำคู่มือเดินทางท่องเที่ยวฮาลาล
(Halal Route) และการแลกเปลี่ยนฝีกอบรมแรงงาน
2. รัฐมนตรี IMT-GT เห็นชอบในหลักการการศึกษา
ทบทวนยุทธศาสตร์ IMT-GT เพื่อวางแผนพัฒนาให้ทัน
ความเปลี่ยนแปลงในโลกและภูมิภาคตามวิสัยทัศน์ระยะ
ยาว (20 ปี) และการจัดท�ำแผนด�ำเนินงานระยะ 5 ปี
แผนที่ 3 ปี 2560-2564
3. รั ฐ มนตรี IMT-GT รั บ ทราบผลการประชุ ม ระดั บ
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รายงานประจ�ำปี 2559

มุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด ครั้งที่ 13 ซึ่งมีเรื่อง
ความก้าวหน้าและผลส�ำเร็จของการด�ำเนินโครงการส�ำคัญ
ได้แก่ การขับเคลื่อนโครงการเมืองสีเขียว (Green City)
โครงการอาคารประหยัดพลังงานที่มะละกาและสงขลา
ความร่วมมือยางพาราระหว่าง กนอ. และ Tradewind
Plantation ของมาเลเซีย เส้นทางท่องเทีย่ วเมืองเก่า และ
การท่องเที่ยวเชิงฮาลาล
4. รัฐมนตรี IMT-GT ให้ความส�ำคัญการยกระดับบทบาท
ของสภาธุรกิจ IMT-GT อาทิ แผนงานการพัฒนาด่าน
ชายแดน การอ�ำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและ
การเดินทางข้ามพรมแดน การพัฒนาสายการผลิตข้ามแดน
ของยางพารา ความเชือ่ มโยงการท่องเทีย่ วในแนวเส้นทาง
อาเจห์-ปีนัง-ภูเก็ต-หาดใหญ่-สามจังหวัดชายแดน และ
เส้นทางท่องเที่ยวเมืองมรดกทางวัฒนธรรมเมดาน-ปีนังมะละกา-สงขลา
5. รัฐมนตรี IMT-GT ให้ความส�ำคัญต่อความร่วมมือ
ทางวิ ช าการระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย ใน IMT-GT ทั้ ง นี้

อินโดนีเซียรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรี
แผนงาน IMT-GT ครัง้ ที่ 23 ณ จังหวัดบังกา-เบลิตงุ ในช่วง
ปลายปี 2560
จากผลการประชุมฯ ดังกล่าว ส�ำนักงานฯ ได้จัดท�ำ
ข้อเสนอแผนการด�ำเนินงานในระยะเร่งด่วนเพือ่ สนับสนุน
การด�ำเนินงานแผนงานความร่วมมือ IMT-GT ต่อคณะ

รัฐมนตรี เพื่อมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลักดัน
การด�ำเนินงานตามผลการประชุมฯ ดังกล่าวเพื่อมุ่งสู่
การปฏิบตั ิ และให้สอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์
ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา ภายใต้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ต่อไป

โครงการ Biodiversity Financial Initiative (BIOFIN)
สศช. ด�ำเนินงานร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) ระยะเวลาการด�ำเนินโครงการ 2 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความต้องการ
ทางด้านการเงินและสนับสนุนการลงทุนและการบริหารจัดการด้านการอนุรกั ษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างบูรณาการ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการก�ำกับโครงการฯ ซึ่งมีรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ เป็นประธานร่วมกับ UNDP และเลขาธิการ สผ. และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดจ้างที่ปรึกษา
โครงการเพื่อด�ำเนินงาน 4 ขั้นตอน ได้แก่ (1) ศึกษา ทบทวนนโยบาย สถาบัน และการจัดสรรงบประมาณในการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ (2) ประเมินเงินทุนที่ต้องการใช้และจ�ำนวนที่ยังขาดอยู่ (3) จัดท�ำข้อเสนอกลไกการระดม
ทรัพยากรที่ใช้ในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ (4) ด�ำเนินงานโครงการน�ำร่องตามแผนการระดมทรัพยากรและ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ผลการด�ำเนินงานและแนวทางการด�ำเนินงานในระยะ
ต่อไป
1. แนวทางการศึกษาใช้ระบบนิเวศเป็นฐาน คือระบบ
นิเวศบก ระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน�้ำ ระบบนิเวศทางทะเล
และชายฝั่ง และระบบนิเวศในเมือง โดยคณะที่ปรึกษา
ได้จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อรวบรวมข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์ ด้านนโยบายและ
กิจกรรมที่สร้างความยั่งยืนและไม่ยั่งยืน ทบทวนการ
ด�ำเนินงานของหน่วยงานด้านการอนุรักษ์และแผนงานที่
ส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพโดยทางตรง
และทางอ้อม วิเคราะห์ปจั จัยทีท่ �ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
ของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ และ
พิจารณาการจัดสรรงบประมาณย้อนหลังในช่วง 5 ปี
ที่ผ่านมา ภายใต้กรอบแผนบูรณาการการจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ทั้งนี้โครงการ
ได้ จั ด ท�ำรายงานเกี่ยวกับกระบวนการรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ มูล การศึกษากลไกเชิงสถาบัน
นโยบาย และค่าใช้จ่ายภาคสาธารณะและภาคธุรกิจ

แล้วเสร็จ และเสนอต่อคณะกรรมการก�ำกับโครงการฯ
เ พื่ อ ใ ห ้ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ ร ว ม ทั้ ง ด�ำ เ นิ น ง า น
ด้านการประชาสัมพันธ์สื่อสาร เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ
แนวคิดและประเด็นส�ำคัญของโครงการ BIOFIN รวมทั้ง
ก�ำลังริเริ่มการด�ำเนินงานโครงการน�ำร่องในระยะต่อไป
2. โครงการ BIOFIN ช่วยสร้างความตระหนักถึงความ
ส�ำคั ญ ของการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ซึง่ เป็นทุนทรัพยากรธรรมชาติทสี่ �ำคัญ ทีส่ ร้าง
ประโยชน์ แ ละมู ล ค่ า ทางเศรษฐกิ จ ทั้ ง ทางตรงและ
ทางอ้อม ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศและความอยู่ดีมีสุข
ของประชาชน โดยโครงการ BIOFIN จะเสริ ม สร้า ง
ศักยภาพในการบริหารจัดการ และสร้างกระบวนการ
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
ที่มีการด�ำเนินงานร่วมกันของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 รวมทั้ง
การบรรลุถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอีกด้วย
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โครงการบูรณาการการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติในกระบวนการวางแผนพัฒนา
ประเทศ (Mainstreaming Disaster Risk Reduction into Development Planning:
MADRiD)
สศช. ด�ำเนิ น งานร่ ว มกั บ ส�ำนั ก งานโครงการพั ฒ นา
แห่งสหประชาชาติ (United Nations Development
Programme: UNDP) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(ปภ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
ตลอดจนองค์ ก รภาคประชาสั ง คม มี เ ป้ า หมายใน
การบูรณาการการลดความเสีย่ งจากภัยพิบตั ิ (Disaster Risk
Reduction: DRR) เข้าสู่กระบวนการวางแผนพัฒนาประเทศ โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ประเมินและจัดท�ำแผนที่
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติในจังหวัดน�ำร่อง และเผยแพร่ข้อมูลความเสี่ยงให้สามารถเข้าถึงได้เพื่อประโยชน์ต่อการตัดสินใจ
ในระดับนโยบาย (2) จัดท�ำเครื่องมือ/วิธีการในการบูรณาการการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเข้าสู่กระบวนการจัดท�ำแผน
พัฒนาในระดับประเทศและระดับจังหวัด และ (3) พัฒนานวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation) เพื่อการลดความเสี่ยง
จากภัยพิบัติ อันเกิดจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน และการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่เสี่ยง โดยมีระยะ
เวลาการด�ำเนินโครงการระหว่างปี พ.ศ. 2558 – 2560
การด�ำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา
1. ด�ำเนินการประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติในจังหวัด
น�ำร่อง โดยคณะท�ำงานฯ ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาและ
เชียงราย เพื่อรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดท�ำฐานข้อมูล GIS รวม 13 ชัน้ ข้อมูล เพือ่ ท�ำการวิเคราะห์
ประเมินความเสี่ยง และจัดท�ำระบบภูมิสารสนเทศแผนที่
ความเสี่ยงด้านภัยพิบัติของจังหวัดเชียงราย และจังหวัด
สงขลา การด�ำเนินงานแล้วเสร็จและส่งมอบงานให้แก่
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้ว่าราชการจังหวัด
สงขลา และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพื่อน�ำไปใช้
ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาจังหวัด และขยายผลให้มี
การประเมินความเสี่ยงในพื้นที่ที่มีความส�ำคัญ และมี
การวางแผนเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในอนาคต
2. การเผยแพร่องค์ความรู้ โดยการจัดท�ำรายงานการ
ประเมินความเสี่ยง และแผนที่เสี่ยงภัย จังหวัดเชียงราย
และจังหวัดสงขลา จัดท�ำคู่มือทางเทคนิคในการประเมิน
ความเสี่ยง และคู่มือการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศด้าน
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รายงานประจ�ำปี 2559

ภัยพิบัติ โครงการฯ ยังได้จัดท�ำเว็บไซด์ส�ำหรับการแสดง
แผนที่ แ ละชั้ น ฐานข้ อ มู ล จากการประเมิ น ความเสี่ ย ง
โดยฐานข้ อ มู ล แผนที่ ค วามเสี่ ย งจากภั ย พิ บั ติ ส ามารถ
เข้าถึงได้ที่ http://58.137.55.227 (จังหวัดสงขลา) และ
http://203.146.112.244 (จังหวัดเชียงราย) ผู้ใช้งาน
สามารถค้นหาข้อมูลและแผนที่ ดาวน์โหลดข้อมูล GIS
และเอกสารที่อยู่ในระบบไปใช้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และ
สามารถเผยแพร่ แ บ่ ง ปั น ลิ ง ค์ ข องชั้ น ข้ อ มู ล ผ่ า นทาง
Social Media ต่างๆ ได้ โดยโครงการฯ ได้จัดอบรม
เชิงปฏิบัติการเพื่อใช้งานเว็บไซต์และระบบสารสนเทศ
ภูมศิ าสตร์ด้านภัยพิบตั ใิ ห้แก่เจ้าหน้าทีใ่ นจังหวัดเชียงราย
และสงขลา เพื่อขยายผลการด�ำเนินงานต่อไป
3. การจัดท�ำนวัตกรรมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
โดยโครงการได้จดั การประกวดนวัตกรรมเพือ่ ลดความเสีย่ ง
จากภัยพิบัติ โดย Change Fusion เพื่อคัดเลือกทีมงาน
และผลงานการออกแบบด้ า นการลดความเสี่ ย งจาก
ภั ย พิ บั ติ และน�ำไปสู ่ ก ารพั ฒ นางานนวั ต กรรมไปสู ่

การใช้ประโยชน์ระดับชุมชน โดยมีทมี ทีไ่ ด้รบั การคัดเลือก
จ�ำนวน 5 ทีม จากผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 25 ทีม
ซึ่งสามารถน�ำไปพัฒนาใช้การได้จริง ในพื้นที่โครงการ
น�ำร่อง 4 ชิ้นงาน ประกอบด้วย เรือพับได้ใช้ในสภาวะ
ที่เกิดอุทกภัย เครื่องมือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ
และส�ำรองไฟได้ในภาวะฉุกเฉิน แปลงปลูกผักลอยน�้ำ
และกล่ อ งกระดาษของเล่ น ส�ำหรั บ เด็ ก ในศู น ย์ พั ก พิ ง
โดยเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ต ่ อ สาธารณชนเพื่ อ น�ำไป
ใช้ประโยชน์ต่อไป
4. การจัดท�ำรายงานการวิเคราะห์รายจ่ายภาคสาธารณะ
และการจั ด การเชิ ง สถาบั น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห าร
จั ด การความเสี่ ย งจากภั ย พิ บั ติ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์
เพื่ อ วิ เ คราะห์ ค วามเชื่ อ มโยงระหว่ า งนโยบายด้ า น
การบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ โครงสร้าง

สถาบันที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินนโยบายด้านภัยพิบัติ
และกลไกการจัดสรรงบประมารณเพื่อด�ำเนินโครงการ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ จั ด ท�ำข้ อ เสนอแนวทางการพั ฒ นา
ศักยภาพของการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจาก
ภัยพิบัติที่มีความเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
ทั้งในระดับชาติและระดับจังหวัด
โครงการ MADRiD ช่วยเสริมสร้างกระบวนการพัฒนา
ประเทศที่สนับสนุนการสร้างความสามารถในการรู้รับ
ปรับตัว และฟื้นคืนกลับจากภัยพิบัติ ตลอดจนการรักษา
สิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับกรอบเซนได
เพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12 ในการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจาก
ภัยพิบัติ เพื่อให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดและน�ำไปสู่
การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนต่อไป

โครงการศึกษาวิจัย
โครงการจัดทำ�บัญชีเมตริกซ์สังคม (Social Accounting Matrices : SAM)
สศช. ได้ว่าจ้าง สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เป็นที่ปรึกษาฯ เพื่อด�ำเนินโครงการจัดท�ำบัญชีเมตริกซ์
สังคม (Social Accounting Matrix) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดท�ำบัญชีเมตริกซ์สังคมที่มีความทันสมัย เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล
ส�ำหรับแบบจ�ำลองทางเศรษฐกิจ โดยใช้ในการวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของนโยบายการค้าในประเทศคู่ค้า
ส�ำคัญ ๆ การวิเคราะห์ผลกระทบต่อตลาดแรงงาน การวิเคราะห์ผลกระทบต่อการกระจายรายได้ การวิเคราะห์รายสาขา
ที่มีความละเอียดสูง ตลอดจนการวิเคราะห์ภาพรวมและการประมาณการแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจระยะยาวได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อปรับปรุงขีดความสามารถในการวิเคราะห์และประมาณการเศรษฐกิจของ สศช.
การจัดสร้างบัญชีเมตริกซ์สังคม ปี 2555 (SAM 2012)
มีการจัดจ�ำแนกบัญชีเมตริกซ์สังคมเพิ่มเติมจากบัญชี
เมตริกซ์สังคมมาตรฐานเพื่อรองรับการวิเคราะห์ดังกล่าว
ประกอบด้วย (1) บัญชีเมตริกซ์สังคม (ภาคการผลิต)
จ�ำแนกเป็น 221 สาขาการผลิต (2) บัญชีเมตริกซ์สังคม
(ครัวเรือน) จ�ำแนกเป็น 10 ชั้นตามค่าใช้จ่าย จ�ำแนกย่อย
ออกตามพืน้ ที่ 5 ภาค (กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคกลาง
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้) และ
2 เขตพื้นที่ (เขตเมือง และเขตชนบท) (3) บัญชีเมตริกซ์

สังคม (ปัจจัยการผลิตแรงงาน) จ�ำแนกเป็น 3 กลุ่ม
(แรงงานในภาครัฐ/แรงงานในระบบ/แรงงานนอกระบบ)
ตามระดับการศึกษา 6 ระดับการศึกษา และ 4 ช่วงอายุ
ของแรงงาน (4) บัญชีเมตริกซ์สังคม (ภาคต่างประเทศ)
จ�ำแนกโครงสร้างการส่งออกและการน�ำเข้าตามกลุ่ม
ประเทศคู่ค้าที่ส�ำคัญทางเศรษฐกิจจ�ำนวน 29 ประเทศ/
กลุ่มประเทศ (5) บัญชีเมตริกซ์สังคม (โครงสร้างภาษี)
ซึ่งมีความละเอียดครอบคลุม ภาษีส�ำคัญ 6 ประเภทใน
ระบบเศรษฐกิจ และ (6) บัญชีเมตริกซ์สังคม (การลงทุน)
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จ�ำแนกออกเป็น 3 ประเภท คือ การลงทุนของรัฐบาล
รัฐวิสาหกิจ และเอกชน โดยมีส่วนขยายรายละเอียด
ของสาขาการลงทุนจ�ำนวน 28 สาขา ซึ่งมีผลการศึกษา
ในบัญชีเมตริกซ์สังคมที่ส�ำคัญ ประกอบด้วย (1) บัญชี
เมตริกซ์สังคม (ภาคการผลิต) เมื่อพิจารณาโครงสร้าง
การใช้ปัจจัยการผลิตขั้นกลางเฉพาะสาขาอุตสาหกรรม
การผลิต พบว่า ในการผลิตของประเทศมีการใช้ปัจจัย
การผลิตขั้นกลางจากในประเทศเทียบกับการน�ำเข้าคิด
เป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 60 ต่อ 40 ในขณะที่ปัจจัย
การผลิตขั้นปลายหรือมูลค่าเพิ่มในแต่ละสาขาการผลิต
มาจากผลตอบแทนการผลิต (Operating Surplus) หรือ

ก�ำไรเป็นหลักคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 43.2 รองลงมาคือ
ผลตอบแทนแรงงานหรือเงินเดือนค่าจ้างคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 30.5 ซึ่งมีสัดส่วนสูงในสาขาการบริหารราชการ
(Public Administration) และ (2) บัญชีเมตริกซ์สังคม
(ปั จ จั ย การผลิ ต แรงงาน) ผลจากการประมวลข้ อ มู ล
แสดงให้เห็นว่า แรงงานนอกระบบ (Informal) กระจุก
ตัวอยู่ในภาคเกษตร (สาขาเกษตรกรรม สาขาประมง)
สาขาก่อสร้าง สาขาอุตสาหกรรม (การผลิตอาหาร เสือ้ ผ้า
การซ่อมแซมยานพาหนะ) และสาขาบริการส่วนบุคคล
ซึ่งแรงงานนอกระบบโดยส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ
ประถมถึงมัธยมต้นเท่านั้น

การใช้ประโยชน์บัญชีเมตริกซ์สังคม บัญชีเมตริกซ์สังคมมีโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจที่มีความละเอียดสูง สามารถ
ใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์นโยบาย โดยการน�ำไปใช้เป็นฐานในการสร้างแบบจ�ำลองเศรษฐกิจมหภาคเพื่อใช้วิเคราะห์
ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของการเปลี่ยนแปลงตัวแปรต่าง ๆ เช่น การใช้จ่ายของครัวเรือน การใช้จ่ายของรัฐบาล
การลงทุน หรือการปรับอัตราภาษีประเภทต่างๆ (เช่น ภาษีสรรพสามิต เป็นต้น) ซึ่งสามารถท�ำได้ 2 วิธี คือ (1) วิธีวิเคราะห์
แบบดุลยภาพบางส่วน (Partial Equilibrium) โดยใช้การค�ำนวณตัวคูณของบัญชีเมตริกซ์สังคม (SAM Multipliers)
ซึ่งมีข้อดีที่ไม่ซับซ้อนและเหมาะในการวิเคราะห์แยกดูผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นส่วน ๆ (Decomposition) แต่มีข้อด้อย
ที่อาจจะไม่สะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกความเป็นจริงเนื่องจากก�ำหนดให้ราคาคงที่ (Fixed Price Multipliers) และ
(2) วิธีวิเคราะห์แบบดุลยภาพทั่วไป (General Equilibrium) โดยการสร้างแบบจ�ำลองดุลยภาพทั่วไป (Computable
General Equilibrium Model : CGE) ซึ่งมีความซับซ้อน แต่มีข้อได้เปรียบในเรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบที่ครอบคลุม
และสะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกความเป็นจริงจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระบบจนเข้าสู่ดุลยภาพใหม่ เนื่องจากราคา
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ อย่างไรก็ดี หากยังไม่มีการสร้างแบบจ�ำลองก็สามารถวิเคราะห์ผลกระทบอย่างง่ายได้ โดยอาศัย
การพิจารณาเส้นทาง (Flow) โครงสร้างและแบบแผนการรับจ่ายของบัญชี หรือหน่วยเศรษฐกิจต่าง ๆ ได้ และอาจต้องมีการศึกษา
เพิ่มเติม (Additional Study) เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ผลได้สมบูรณ์มากขึ้น

โครงการพัฒนาและปรับปรุงแบบจำ�ลอง Current Quarter Model (CQM) เพื่อการ
ประมาณการเศรษฐกิจรายไตรมาสบนฐานข้อมูล CVM
สศช. ได้ว่าจ้าง ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ (ERTC) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงความถูกต้องแม่นย�ำของการประมาณการเศรษฐกิจไทยรายไตรมาส ภายใต้แบบจ�ำลอง Current Quarter Model
(CQM) ให้สอดคล้องกับการเผยแพร่ข้อมูลบัญชีประชาชาติแบบปริมาณลูกโซ่ (Chain Volume Measure : CVM) และ
น�ำไปสูก่ ารเสริมสร้างประสิทธิภาพการวิเคราะห์แนวโน้มทางเศรษฐกิจให้มคี วามแม่นย�ำ และสามารถสังเคราะห์ประเด็นและ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
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โครงสร้างและระบบการท�ำงานแบบจ�ำลอง CQM ของ
ประเทศไทย จ�ำแนกออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1
การเลือกตัวชี้วัดที่มีความถี่สูงและความสัมพันธ์กับ
ข้ อ มู ล รายได้ ป ระชาชาติ โดยอาศั ย การเขี ย นในรู ป
แบบความสัมพันธ์เชิงสถิติ หรือสมการเชื่อม (Bridge
Equations) ซึ่ ง ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ข องสมการดั ง กล่ า ว
ถูกประมวลผลจากค่าประมาณการของข้อมูลในอดีต
ที่ผ่านมา ส่วนที่ 2 การพยากรณ์ส่วนประกอบแต่ละ
รายการในข้อมูลบัญชีประชาชาติ โดยการพยากรณ์
ส่วนประกอบของข้อมูลบัญชีประชาชาติผา่ นสมการเชือ่ ม
และอาศัยข้อมูลตัวชี้วัดความถี่สูงที่ผ่านการคัดเลือกจาก
ส่วนที่ 1
นอกจากนี้ รายงานการศึ ก ษาฯ ได้ ท�ำการทดสอบ
การพยากรณ์ อั ต ราการเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ไทย
รายไตรมาส โดยผ่านแบบจ�ำลองประเภทต่าง ๆ ซึง่ เห็นได้วา่
การพยากรณ์โดยแบบจ�ำลองข้างต้นให้ค่าประมาณการที่

ค่อนข้างน่าพอใจ เนื่องจากใกล้เคียงกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศที่ มี ก ารเผยแพร่ อี ก ทั้ ง ยั ง แสดง
ให้เห็นความแม่นย�ำในการพยากรณ์ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้
ข้อมูลที่มีความเป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับระบบบัญชี
ประชาชาติใหม่

การศึกษาครั้งนี้เป็นการมุ่งเน้นการสร้างแบบจ�ำลอง Current Quarter Model เพื่อประมาณการเศรษฐกิจรายไตรมาส
ส�ำหรับประเทศไทย โดยการอาศัยข้อมูลรายได้ประชาชาติแบบปริมาณลูกโซ่ในการสร้างแบบจ�ำลอง CQM ทั้งในด้าน
รายจ่ายและด้านการผลิตที่ได้มีการปรับผลของฤดูกาลแล้ว รวมถึงการสร้างแบบจ�ำลอง CQM โดยใช้ฐานข้อมูลภาษี
มูลค่าเพิม่ (CQM-VAT) ซึง่ ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพและความสามารถในการพยากรณ์ให้มคี วามแม่นย�ำยิง่ ขึน้ เพือ่ เป็นส่วนเสริม
ของค่าพยากรณ์จากแบบจ�ำลอง CQM และการวิเคราะห์โดยใช้ส่วนประกอบหลักเพิ่ม
ส�ำหรับข้อเสนอแนะคณะผู้วิจัยเห็นว่า การประมาณการอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจรายไตรมาสจากแบบจ�ำลองดังกล่าว
ควรประมาณการและปรับปรุงค่าพยากรณ์จากแบบจ�ำลอง CQM อย่างน้อยเดือนละสองครั้ง เพื่อให้สามารถติดตาม
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลสภาพเศรษฐกิจได้อย่างทันท่วงที พร้อมทั้งติดตามและตรวจสอบประสิทธิผลของค่าพยากรณ์จาก
แบบจ�ำลอง CQM โดยการเปรียบเทียบค่าพยากรณ์กบั ค่าข้อมูลจริงเป็นระยะ เพือ่ ให้สามารถปรับปรุงและสร้างสมการเชือ่ ม
ที่สะท้อนข้อมูลค่าประมาณการได้อย่างถูกต้องและแม่นย�ำต่อไป

ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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โครงการศึกษาประเมินผลการดำ�เนินการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย
ในปีงบประมาณ 2559 สศช. ได้ด�ำเนินการจ้างศูนย์ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เป็นทีป่ รึกษาโครงการศึกษาประเมินผลการด�ำเนินการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ประเมิน
ผลการด�ำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2556-2560) วิเคราะห์
ประเด็นปัญหาทีเ่ ป็นอุปสรรคในการพัฒนา ศึกษาสถานการณ์และบริบท การเปลีย่ นแปลงทีม่ ผี ลกระทบต่อการพัฒนาระบบ
โลจิสติกส์ของประเทศ รวมทั้งจัดท�ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ไทย
ในระยะต่อไป การด�ำเนินงานที่ผ่านมาได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการด�ำเนินงานในปัจจุบัน ข้อจ�ำกัด
และปัญหา สนับสนุนการพัฒนาโลจิสติกส์ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงราย ภาคตะวันอออกเฉียงเหนือ
ที่จังหวัดมุกดาหารและนครพนม ภาคตะวันออกที่จังหวัดชลบุรี และภาคใต้ที่จังหวัดสงขลา คาดว่ารายงานโครงการศึกษา
ประเมินผลการด�ำเนินการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยจะแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2560 (สอบถามข้อมูล
การศึกษาเพิ่มเติมได้ที่กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ สศช.)

โครงการศึกษาต้นแบบของการบูรณาการระบบการดูแลผูส้ งู อายุระยะยาวในกลุม่ ผูส้ งู อายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิง
มีวัตถุประสงค์เพื่อถอดบทเรียนระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในพื้นที่ศึกษาที่มีการบูรณาการความร่วมมือของภาค
ส่วนต่างๆ เพื่อให้บริการทางสุขภาพและทางสังคมที่เหมาะสมตามระดับภาวะพึ่งพิงของผู้สูงอายุ รวมถึงก�ำหนดกลไกการ
ขับเคลื่อนระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวและการสร้างหลักประกันคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมกับบริบทในแต่ละพื้นที่และ
แนวทางในการขยายผลไปยังพื้นที่อื่น
ผลการด�ำเนิ น งาน โดยจั ด ท�ำเป็ น ข้ อ เสนอแนะเชิ ง
นโยบาย ประกอบด้วย ข้อเสนอแนะส�ำหรับการขยายผล
แบบจ�ำลองต้นแบบระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
ในชุมชน โดยสร้างพลังเครือข่ายชุมชน จัดให้มีระบบ
การจัดการดูแลแบบรายกรณี จัดท�ำฐานข้อมูลที่ทันสมัย
และมีพื้นที่สาธารณะที่เชื่อมโยงกันทุกระดับ ซึ่งในเขต
ชนบทควรพัฒนาผูจ้ ดั การการดูแลรายกรณี ผูด้ แู ลผูส้ งู อายุ
และอาสาสมั ค รกลุ ่ ม ต่ า งๆ หาแนวทางระดมทุ น จาก
ชุมชนและเอกชนเพือ่ ใช้เป็นงบประมาณในการจัดบริการ
รวมถึงบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อจัดท�ำระบบส่งต่อ และ
ขยายผลเวที ส าธารณะไปสู ่ ร ะดั บ ต�ำบลและจั ง หวั ด
เขตเมืองนอก กทม. ควรพัฒนาทีมดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน
ปรับปรุงกฎระเบียบการใช้งบประมาณของ อปท. ใน
การน�ำมาใช้พัฒนาระบบการดูแลระยะยาว จัดท�ำฐาน
ข้ อ มู ล ผู ้ สู ง อายุ ที่ ค รอบคลุ ม ทุ ก มิ ติ และขยายผลเวที
สาธารณะสู่ระดับเทศบาล เขต กทม. ควรพัฒนาทีม
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สหสาขาวิชาชีพ ปรับกฎระเบียบงบประมาณระดับเขต
ให้เอื้อต่อการดูแลผู้สูงอายุในทุกมิติ รวมถึงพัฒนาระบบ
ดูแลระยะยาวร่วมกันระหว่างสถานบริการระดับตติยภูมิ
และปฐมภูมิ และมีความเหมาะสมกับแต่ละประเภทชุมชน
ข้อเสนอแนะการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
อย่างยัง่ ยืน ได้แก่ เพิม่ ระบบการดูแลระยะกลางและบริการ
ทีจ่ �ำเป็นทีเ่ ป็นการผนวกการดูแลเชิงสังคมเข้ากับการดูแล
ทางการแพทย์ ร วมถึ ง ก�ำหนดมาตรฐานบริ ก ารดู แ ล
ระยะยาว พัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือ
ผู ้ สู ง อายุ ใ นชี วิ ต ประจ�ำวั น วางแผนเพิ่ ม ก�ำลั ง คนทั้ ง
บุคลากรในทีมสหวิชาชีพและผู้ดูแลผู้สูงอายุ ปรับปรุง
ระเบียบงบประมาณของ อปท. และศึกษาระบบบริหาร
จัดการการเงินระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว รวมถึง
ส่งเสริมศักยภาพครอบครัว จัดให้มีสวัสดิการแก่สมาชิก
ที่ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวและกระจายงานสู่ชนบท

แนวทางการประมาณการความต้องการและการผลิตกำ�ลังคนในภาคอุตสาหกรรม
มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวทางการจัดท�ำประมาณการความต้องการก�ำลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบัน
รวมถึงศึกษาระบบการจัดท�ำประมาณการก�ำลังคนของประเทศไทย เปรียบเทียบกับแนวทางประมาณการก�ำลังคนของ
ต่างประเทศที่มีถือว่ามีแนวปฏิบัติที่ดี ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย สาธารณรัฐเกาหลี และ
สิงคโปร์ เพื่อจัดท�ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการจัดท�ำประมาณการความต้องการก�ำลังคนในภาคอุตสาหกรรมส�ำหรับ
ประเทศไทยต่อไป
ผลการศึกษา พบว่า แนวทางในการประมาณการความ
ต้องการประกอบด้วยหลายวิธี ซึ่งแต่ละวิธีตา่ งมีจุดเด่นจุดด้อยแตกต่างกัน ซึ่งประเทศต่าง ๆ ได้เลือกและปรับใช้
ตามบริบทของประเทศนัน้ ๆ โดยทีส่ หรัฐอเมริกา แคนาดา
สหภาพยุโรป เกาหลีใต้ ใช้วิธีการประมาณการที่ประยุกต์
จาก Manpower Requirement Approach (MRA)
ที่ จ ะประมาณการเติ บ โตของเศรษฐกิ จ ประเทศและ
อุตสาหกรรม และแปลงเป็นความต้องการจ�ำแนกราย
อุตสาหกรรมและอาชีพทีล่ งรายละเอียดของรหัสอาชีพถึง
4 ต�ำแหน่ง ในการประมาณการความต้องการก�ำลังคนใน
ระยะกลางถึงระยะยาว ออสเตรเลีย พัฒนาวิธีประมาณ
การโดยปรับเปลี่ยนจากแนวทาง MRA เป็นใช้แนวทาง
แบบอนุกรมเวลา ซึ่งมีความยุ่งยากซับซ้อนและต้นทุน
ทีน่ อ้ ยกว่า สิงคโปร์ มีเพียงการประมาณการความต้องการ
ก�ำลั ง คนส�ำหรั บ ระยะสั้ น เท่ า นั้ น โดยเป็ น การส�ำรวจ
ความต้องการของผู้ประกอบการ ทั้งนี้ ประเทศเหล่านี้มี
กลไกประมาณการก�ำลังคนที่เป็นระบบ ทั้งในส่วนของ
การก�ำหนดให้มีหน่วยงานหลักเฉพาะภายใต้กระทรวง
แรงงาน เพื่อท�ำหน้าที่ประมาณการก�ำลังคนของประเทศ
ตรวจสอบความถูกต้องของการประมาณการก่อนการ
เผยแพร่ ทบทวนผลการประมาณเป็นระยะ จัดท�ำรายงาน
ผลการประมาณการส�ำหรั บ การเผยแพร่ ที่ ล ะเอี ย ด
บูรณาการข้อมูลให้ครอบคลุมข้อมูลทั้งในส่วนของเชิง
ปริมาณและคุณภาพ และทีส่ �ำคัญคือ มีฐานข้อมูลทีจ่ �ำเป็น
ต่อการประมาณการค่อนข้างพร้อม ทันสมัย และเพียงพอ
ต่ อ การน�ำข้ อ มู ล ไปประกอบการจั ด ท�ำการวางแผน
ก�ำลังคนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขณะที่ เ มื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ การประมาณการก�ำลั ง คน
ของประเทศไทย พบว่า ยังมีจุดอ่อนหลายประการ อาทิ
การประมาณการกลุ่มอาชีพจัดท�ำเพียงในระดับอาชีพ
1 ต�ำแหน่ง จึงไม่สามารถส่งสัญญาณให้หน่วยผลิตก�ำลัง
คนได้ ไม่มีการจัดท�ำ Occupation-Study Matrix เพื่อ
ใช้วิเคราะห์หาความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน
รวมถึงยังขาดการก�ำหนดกลไกประมาณการก�ำลังคนที่
เป็นระบบ ได้แก่ ขาดการก�ำหนดหน่วยงานหลักเพื่อ
ท�ำภารกิจวางแผนก�ำลังคน ขาดการมีคณะผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการประมาณการก่อน
การเผยแพร่ โดยมีข้อเสนอแนะส�ำหรับประเทศไทยใน
การด�ำเนินการระยะต่อไป ได้แก่ (1) ระยะสั้น จัดท�ำ
ระบบสารสนเทศกลางเพื่อการจัดการและตัดสินใจด้าน
การพัฒนาแรงงาน เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วม
พัฒนาระบบสารสนเทศฯ ให้ส ามารถพัฒนาแรงงาน
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นบูรณาการ รวมถึง
ให้มีการจัดท�ำข้อมูลที่จ�ำเป็นต่อการประมาณการอย่าง
ครบถ้วน อาทิ ฐานข้อมูลของผู้ประกอบอาชีพเพื่อน�ำไป
จัดท�ำโครงสร้างอาชีพและประมาณการความต้องการ
รายอาชีพ ฐานข้อมูลการเคลื่อนย้ายระหว่างอาชีพของ
ผูส้ �ำเร็จการศึกษา (Tracer study) เพือ่ จัดท�ำ OccupationStudy Matrix (2) ระยะสั้นถึงปานกลาง ก�ำหนดกลไก
การประมาณการก�ำลังคนอย่างเป็นระบบ ทั้งการก�ำหนด
หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบตามกฎหมาย การตั้ ง คณะ
ผู ้ เ ชี่ ย วชาญเพื่ อ ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของการ
ประมาณการ และการจัดท�ำรายงานการประมาณการ
เพื่อการวางแผนก�ำลังคนต่อไป

ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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รายงานสถานการณ์ประชากรไทย พ.ศ. 2558 เรื่อง “โฉมหน้าครอบครัวไทย ยุคเกิดน้อย
อายุยืน”
สศช. ร่วมกับกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) เพื่อศึกษารูปแบบครอบครัวไทยที่มีความหลากหลาย ซับซ้อน
มากกว่าในอดีต และแต่ละรูปแบบมีลักษณะเฉพาะตัว มีลักษณะปัญหาความต้องการที่แตกต่างกัน
ผลการด�ำเนินงาน พบว่า ครอบครัวเดี่ยวที่มีลักษณะ
ดัง้ เดิมประกอบไปด้วยแม่พอ่ และลูก ไม่ได้เป็นบรรทัดฐาน
ของสังคมอีกต่อไป ซึง่ สิง่ ทีเ่ ป็นจุดยึดโยงให้เกิดครอบครัว
รู ป แบบต่ า ง ๆ รวมถึ ง ความแตกต่ า งของโครงสร้ า ง
ครอบครัวในแต่ละพื้นที่ ได้แก่ อัตราการเกิดที่ลดลง
ประชากรมีอายุยนื ขึน้ การเปลีย่ นแปลงทางองค์ประกอบ
ประชากร การจ้างงานกับการขยายเขตเมือง เศรษฐกิจใน
ครอบครัว การศึกษาและการเข้าสู่ตลาดงานของผู้หญิง
และวิถีชีวิตคนไทยที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้เกิดรูปแบบ
ของครอบครัวใหม่ๆ อาทิ ครอบครัวที่มีเฉพาะคู่สามี
ภรรยาแต่ ไ ม่ มี บุ ต ร ครอบครั ว พ่ อ หรื อ แม่ เ ลี้ ย งเดี่ ย ว
ครอบครัวเพศเดียวกัน ครอบครัวอยู่คนเดียว โดยเฉพาะ
ครอบครัวคูส่ ามีภรรยาทีไ่ ม่มบี ตุ รและครอบครัวคนเดียวที่
มีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ อย่างมากจากในอดีต โดยครอบครัวที่
มีเฉพาะคู่สามีภรรยาเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5.6 ในปี 2530

เป็นร้อยละ 16.2 ในปี 2556 และครอบครัวอยู่คนเดียว
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.1 เป็นร้อยละ 13.9 ในช่วงเวลา
เดียวกัน ขณะที่ครอบครัวเดี่ยวที่มีสามี ภรรยา และบุตร
กลับมีสัดส่วนลดลงอย่างมาก จากร้อยละ 52.4 เป็น
ร้อยละ 26.6
โดยรายงานฉบั บ นี้ มี ข ้ อ เสนอแนะที่ ส�ำคั ญ ได้ แ ก่
การสนั บ สนุ น สภาพแวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ การเสริ ม สร้ า ง
ความเกื้อกูลของครอบครัวและการมีบุตร การส่งเสริม
บทบาทของผู ้ สู ง อายุ ใ นการสร้ า งความอยู ่ ดี มี สุ ข ของ
ครอบครัวในยุคครอบครัวสามรุ่น การก�ำหนดนโยบาย
ที่ให้ล�ำดับความส�ำคัญกับครอบครัวที่มีความเปราะบาง
มากที่สุด และการพัฒนาคุณภาพประชากรนับตั้งแต่
วัยเด็กและเยาวชน โดยลดการสมรสตั้งแต่อายุน้อยและ
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

เปรียบเทียบสัดส่วนครอบครัว/ครัวเรือน ปี 2530 และ 2556
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รายงานประจ�ำปี 2559

บัญชีกระแสการโอนประชาชาติ (The National Transfer Account : NTA)
บัญชีกระแสการโอนประชาชาติ (The National Transfer Accounts : NTA) เป็นเครือ่ งมือส�ำคัญในการศึกษาเศรษฐศาสตร์
ระหว่างช่วงวัย (Generational Economy) ที่แสดงให้เห็นถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร แบบแผน
การถ่ายโอนทุนและภาระระหว่างวัยที่แสดงเป็นตัวเลขชัดเจนและเป็นรูปธรรม มีการจัดท�ำครั้งแรกในประเทศไทย
ตั้งแต่ปี 2549 โดยมี รศ.ดร. มัทนา พนานิรามัย และคณะนักวิจัยเป็นผู้จัดท�ำ ทั้งนี้ ในการประชุมคณะอนุกรรมการ
ขับเคลือ่ นนโยบายและแผนประชากร ครัง้ ที่ 1/2555 เมือ่ วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2555 ทีป่ ระชุมมีความเห็นว่าบัญชีกระแส
การโอนประชาชาติ เป็นเครื่องมือทีม่ ีความส�ำคัญในการวิเคราะห์ด้านประชากร ควรมีการจัดท�ำอย่างต่อเนือ่ ง จึงมอบหมาย
ให้ สศช. เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท�ำและพัฒนาบัญชีกระแสการโอนประชาชาติตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา
ผลการด�ำเนิ น งาน บั ญ ชี ก ระแสการโอนประชาชาติ
ปี 2556 ได้ น�ำเสนอผลการจั ด ท�ำเฉพาะในส่ ว นของ
การขาดดุลรายได้ (Life Cycle Deficit) เท่านั้น โดยได้
จ�ำแนกการวิเคราะห์ออกเป็น 5 ช่วงอายุ ตามแนวโน้ม
การเกิดการขาดดุลหรือเกินดุลรายได้ และเป้าหมาย
การพั ฒ นาที่ แ ตกต่ า งกั น ได้ แ ก่ 1) วั ย แรกเกิ ด หรื อ
ปฐมวัย (0-4 ปี) 2) วัยเด็ก (5-14 ปี) 3) วัยรุ่น (15-24 ปี)
4) วัยแรงงาน (25-59 ปี) 5) วัยสูงอายุ (ตั้งแต่ 60 ปี
ขึ้นไป) ผลการค�ำนวณ พบว่ า เมื่อพิจ ารณารายจ่าย
เพื่อการบริโภคและรายได้แรงงานต่อคนตามช่วงอายุ
ในปี 2556 คนไทยโดยเฉลี่ ย มี ร ายได้ จ ากแรงงาน
สู ง กว่ า รายจ่ ายเพื่อการบริโภค หรือเริ่มมีก ารเกินดุล
รายได้เมื่ออายุ 26 ปี และคงสภาพการเกินดุลจนถึง
อายุ 56 ปี จากนั้ น จะกลั บ มาขาดดุ ล รายได้ หรื อ มี
รายได้ จ ากแรงงานน้ อ ยกว่ า รายจ่ า ยเพื่ อ การบริ โ ภค
อีกครั้งในวัยเกษียณ กล่าวได้ว่าช่วงวัยแรงงานเป็นช่วง
วัยเดียวที่มีรายได้สูงกว่ารายจ่าย หากพิจารณามูลค่ารวม
พบว่ า วั ย แรงงานมี ร ายได้ เ กิ น ดุ ล คิ ด เป็ น มู ล ค่ า รวม
948,420 ล้านบาท ขณะทีก่ ารขาดดุลรายได้ในช่วงวัยเด็ก
ถึงวัยรุ่น (0-24 ปี) มีมูลค่ารวม 1.9 ล้านล้านบาท และ
การขาดดุลรายได้ของวัยสูงอายุ 763,233 ล้านบาท สะท้อน

ให้เห็นว่ารายได้ที่เกินดุลในช่วงวัยแรงงาน ไม่สามารถ
ชดเชยหรือปิดส่วนขาดดุลรายได้ของกลุม่ อายุอนื่ ๆ ได้หมด
ท�ำให้ มี ก ารขาดดุ ล โดยรวมอยู ่ ที่ 1.7 ล้ า นล้ า นบาท
ซึ่งการปิดส่วนที่ขาดดุลต้องอาศัยการถ่ายโอนระหว่าง
ช่วงอายุ (Age Reallocation) ในการถ่ายโอนทรัพยากร
ทั้ ง ที่ เ ป็ น ตั ว เงิ น และไม่ ใช่ ตั ว เงิ น ผ่ า นทั้ ง ภาครั ฐ และ
ภาคเอกชน
แนวทางการขับเคลือ่ นในระยะต่อไปเพือ่ บรรลุเป้าหมาย
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จากผลการจัดท�ำบัญชีกระแส
การโอนประชาชาติช่วยให้เข้าใจระบบเศรษฐกิจระหว่าง
ช่วงวัยและเป็นประโยชน์ตอ่ การจัดท�ำนโยบายทีเ่ หมาะสม
กับบริบทของประเทศไทย เพือ่ รองรับผลกระทบจากสังคม
ผู้สูงอายุ นอกจากนี้ การจัดท�ำ NTA โดยจ�ำแนกเป็นก
ลุ่มรายได้ยังช่วยเพิ่มความเข้าใจในแบบแผนรายได้และ
รายจ่ายของประชากรในกลุม่ รายได้ตา่ งๆ น�ำไปสูน่ โยบาย
การลดความเหลือ่ มล�ำ้ ในการจัดสรรทรัพยากรของภาครัฐ
เพิ่ ม โอกาสการเข้ า ถึ ง บริ ก ารพื้ น ฐานทางสั ง คม
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลด
ความเหลือ่ มล�ำ้ ในสังคม ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต่อไป
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การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment;
SEA)
ความเป็นมา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ต่อเนื่องมาถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้ระบุให้มีระบบ
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือน�ำเสนอทางเลือกในการตัดสินใจระดับนโยบาย แผน และ
แผนงานที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ เพื่อให้การก�ำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานที่จะเกิดขึ้นค�ำนึงถึง
ความยัง่ ยืนครอบคลุมทัง้ มิติ เศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม รวมถึงวิถชี วี ติ ความเป็นอยูข่ องประชาชนในพืน้ ที่ ตลอดจนค�ำนึงถึง
การมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา
แม้ว่าจะได้มีการริเริ่มแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เป็นกรณีศึกษาในหลายพื้นที่ แต่การประยุกต์ใช้
แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในกรณีของประเทศไทย ยังมีข้อจ�ำกัด จึงจ�ำเป็นที่จะต้องมีการศึกษาวิจัย
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดท�ำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคี
การพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ และน�ำความรู้ที่ได้ไปทดลองด�ำเนินการในพื้นที่น�ำร่อง เพื่อวาง
กรอบแนวทางการด�ำเนินงานด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ให้มคี วามเหมาะสมกับบริบทของประเทศยิ่งขึ้น
ผลการด�ำเนินงาน สศช. ได้ว่าจ้าง คณะสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นที่ปรึกษา
ด�ำเนินงานโครงการฯ โดยการด�ำเนินงานในระยะทีผ่ า่ นมา
ได้มกี ารศึกษาทบทวนแนวคิด รูปแบบ กระบวนการ วิธกี าร
ด�ำเนินงานด้านการประเมินสิง่ แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
ของหลายประเทศในทวี ป ยุ โรป อเมริ ก าและเอเชี ย
รวมทั้งแนวทางและวิธีก ารประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ ที่ประเทศไทยใช้อยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี้
ยังได้ก�ำหนดกรอบและจัดท�ำ แนวทาง ขั้นตอนการจัดท�ำ
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เพื่อน�ำไป
ประยุกต์ใช้ในพื้นที่ลุ่มน�้ำน�ำร่อง ซึ่งได้คัดเลือกลุ่มน�้ำ
ปราจีนบุรี เป็นลุม่ น�ำ้ น�ำร่อง เนือ่ งจากมีการด�ำเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิ จ ครอบคลุ ม หลากหลายสาขาการผลิ ต
เพื่ อ เป็ น ต้ น แบบของแนวทางการประยุ ก ต์ ใช้ วิ ธี ก าร
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์แก่ภาคีการพัฒนา
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ในลุ่มน�้ำอื่นๆ อีก 9 ลุ่มน�้ำ อาทิ ลุ่มน�้ำชายฝั่งอันดามัน
ลุ ่ ม น�้ ำ ชายฝั ่ ง ทะเลอ่ า วไทยตะวั น ตก ลุ ่ ม น�้ ำ ภาคใต้
ฝั่งตะวันออก ลุ่มน�้ำแม่กลอง ลุ่มน�้ำบางประกง ลุ่มน�้ำ
ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันออก ลุ่มน�้ำสาขาแม่น�้ำโขง
แนวทางขับเคลื่อนต่อไป สศช. ร่วมกับหน่วยงานหลัก
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการนโยบายน�้ำแห่งชาติ
คณะกรรมการลุ่มน�้ำ ต้องประสานความร่วมมือในการ
ผลั ก ดั น ให้ ก ระบวนการเชิ ง ระบบด้ า นการประเมิ น
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ถูกน�ำไปใช้เป็นเครื่องมือ
ประกอบการจัดท�ำ/ตัดสินใจเชิงนโยบาย แผนและแผน
งาน (Policies, Plans and Programs; PPPs) ในระดับ
พืน้ ทีล่ มุ่ น�ำ้ ภายใต้หลักการมีสว่ นร่วมของภาคีการพัฒนา
ภาครัฐ เอกชน องค์กรเอกชน และประชาชนที่มีส่วนได้
ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน

โครงการศึ ก ษารวบรวมผลงานวิ จั ย และองค์ ค วามรู้ ก ารแปรรู ป เพื่ อ สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม
จากเฮมพ์
เฮมพ์จัดเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีศักยภาพและสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร โดยน�ำทุกส่วนของเฮมพ์ทั้งใบ เส้นใย และ
เมล็ด ไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ ที่มีมูลค่าเพิ่ม อาทิ สิ่งทอ อาหาร เฟอร์นิเจอร์ และผลิตภัณฑ์บ�ำรุงสุขภาพ ซึ่ง สศช.
ได้รับมอบหมายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการศึกษาและพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการปลูกเฮมพ์เป็นพืชเศรษฐกิจ
ของเกษตรกรบนพื้นที่สูง โดยที่ผ่านมาได้ให้การสนับสนุนการวิจัยพัฒนาสายพันธุ์เฮมพ์ที่เหมาะสม การพัฒนาเทคโนโลยี
การเพาะปลูก และการจัดท�ำกรอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเฮมพ์ เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์ในครัวเรือน และ
การส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้จากการผลิตหัตถกรรมต่อเนื่อง ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ
ต่อเนื่องถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในการสร้างทางเลือกให้แก่เกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรที่มีโอกาสและมูลค่าเพิ่ม
การด�ำเนินงาน ในปี 2559 สศช. ได้สนับสนุนงบประมาณ
ในการศึ ก ษาเพื่ อ รวบรวมผลงานวิ จั ย และองค์ ค วามรู ้
เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการแปรรูปเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากเฮมพ์ ซึ่งเป็นการต่อยอดจากการศึกษา
ที่ผ่านมา ที่พัฒนาในส่วนของการผลิต เพื่อน�ำไปสู่การ
จัดท�ำแผนพัฒนาธุรกิจให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยได้มี
การศึกษาโครงสร้างการผลิตตลอดห่วงโซ่ตั้งแต่การผลิต
การแปรรูป และการตลาด และนโยบายที่เกี่ยวข้องของ
ผลิตภัณฑ์เฮมพ์ ศึกษาศักยภาพและโอกาสในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เฮมพ์ที่มีมูลค่าสูง รวมทั้งแนวทางการพัฒนา
ธุรกิจเพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ จากเฮมพ์ทงั้ ในและต่างประเทศ
ตลอดจนรวบรวมผลงานวิจัยและองค์ความรู้เกี่ยวกับ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีการแปรรูป และปัญหา อุปสรรค
ความเหมาะสมของเทคโนโลยีแปรรูปเฮมพ์ในปัจจุบัน
รวมถึงความต้องการงานวิจัยแปรรูปเพื่อสนับสนุนการ
สร้างมูลค่าเพิ่มจากเฮมพ์ ในอนาคต เพื่อน�ำไปสู่การ
สนับสนุนให้เกิดผลในเชิงพาณิชย์
การด�ำเนินงานในระยะต่อไป ผลการศึกษาในครัง้ นีจ้ ะได้
แผนปฏิบัติการพัฒนาธุรกิจการแปรรูปผลิตภัณฑ์เฮมพ์ที่
ส�ำคัญใน 2 ระดับ ได้แก่ แผนงานพัฒนาธุรกิจในระดับ
อุตสาหกรรม และในระดับครัวเรือน ซึ่งจะผลักดันในเชิง
นโยบายให้ไปสูห่ น่วยงานปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วข้องเพือ่ ด�ำเนินการ
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้ในระยะต่อไป

โครงการศึกษาศักยภาพและโอกาสของสินค้าเกษตรและอาหารแห่งอนาคต (Future Food)
ภาคเกษตรมีบทบาทส�ำคัญอย่างยิง่ ต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ทัง้ มิตขิ องการเป็นแหล่งอาหารทีม่ นั่ คง การสร้างงาน
สร้างรายได้ และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ให้ความส�ำคัญในการพัฒนาภาคเกษตรมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้มีการก�ำหนดเป้าหมาย การสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเกษตรโดยยกระดับความสามารถ
การผลิตในห่วงโซ่อตุ สาหกรรมเกษตร รวมทัง้ สร้างมูลค่าเพิม่ ด้วยการใช้วทิ ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพือ่ ยกระดับ
ศักยภาพของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารซึง่ เป็นหนึง่ ในอุตสาหกรรมเป้าหมายทีม่ ศี กั ยภาพและเป็นฐานรายได้ส�ำคัญของ
ประเทศในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาต่อยอดความเข้มแข็งโดยให้มีการใช้เทคโนโลยีขั้นก้าวหน้าเพื่อผลิตสินค้าที่สามารถรองรับ
ความต้องการทีห่ ลากหลายของผูบ้ ริโภค อย่างไรก็ตาม ปัญหาภาคเกษตรทีส่ �ำคัญ คือ การผลิตกระจุกอยูใ่ นกลุม่ พืชเศรษฐกิจ
ไม่หลากหลาย เช่น ข้าว มันส�ำปะหลัง ปาล์มน�้ำมัน และยางพารา ซึง่ ราคาในตลาดโลกมีความผันผวนและผลผลิตการเกษตร
ของประเทศไทยยังมีการสร้างมูลค่าเพิ่มน้อย รวมถึงการน�ำผลผลิตการเกษตรไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ มีจ�ำกัด ท�ำให้
มีความจ�ำเป็นที่จะต้องมีแนวนโยบายการพัฒนาภาคเกษตรที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรจาก
สินค้าเกษตรที่มีปัญหาด้านราคาไปสู่สินค้าที่มีศักยภาพและโอกาสด้านการตลาดมากขึ้น
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ผลการด�ำเนินงาน สศช. จึงมีการศึกษาศักยภาพและ
โอกาสของสินค้าเกษตรและอาหารแห่งอนาคต (Future
Food) ที่มีการน�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาผสมผสาน
กับการผลิตการเกษตรและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร
ให้เหมาะสม ซึ่งปัจจุบันมีหลายประเทศที่ให้ความส�ำคัญ
กับเรือ่ งดังกล่าวมากขึน้ เพือ่ พัฒนารูปแบบการผลิตสินค้า
เกษตรให้มีประสิทธิภาพ สามารถผลิตให้ได้จ�ำนวนมาก
เพื่ อ ทดแทนการผลิ ต ที่ ไ ม่ เ พี ย งพอในบางประเทศที่
ขาดแคลน รวมถึงมีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอาหาร

ในรูปแบบต่างๆ ทั้งในมิติของวัตถุดิบที่ใช้ และมิติของ
รูปลักษณ์ เพือ่ ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด และ
สร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั สินค้าเกษตร และจัดท�ำข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ตลอดห่วงโซ่การผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพและบริบท
ของประเทศไทย
การด�ำเนิ น งานในระยะต่ อ ไป ในการศึ ก ษานี้ จ ะน�ำ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายผลักดันไปสู่หน่วยงานปฏิบัติ
เพื่อด�ำเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

โครงการศึกษาแนวทางการปรับปรุงแผนงาน/โครงการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด :
กรณีศึกษาการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยวภาคกลาง
ในปีงบประมาณ 2559 สศช. ได้ด�ำเนินโครงการศึกษา
แนวทางการปรับปรุงแผนงาน/โครงการพัฒนาจังหวัด/
กลุม่ จังหวัด : กรณีศกึ ษาการสร้างมูลค่าเพิม่ จากการท่องเทีย่ ว
ภาคกลาง โดยมีระยะเวลาด�ำเนินการ 12 เดือน ซึง่ การด�ำเนิน
โครงการดังกล่าวนี้มุ่งเน้นที่จะส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว โดยใช้อัตลักษณ์
และเอกลั ก ษณ์ ที่ ส ะท้ อ นวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น และวิ ถี ชี วิ ต
ชุ ม ชนผ่ า นทางเรื่ อ งเล่ า โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษา
และถอดบทเรี ย นกระบวนการสร้า งมู ล ค่า เพิ่ ม ตามแนว
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เน้นการน�ำเรื่องเล่ามาใช้ในกระบวนการพัฒนาทรัพยากรและกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่
ภาคกลาง และจัดท�ำเครื่องมือส�ำหรับการประเมินระดับความเข้มข้นของการน�ำเรื่องเล่ามาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับทรัพยากรและกิจกรรมการท่องเที่ยวแต่ละประเภท รวมทั้งจัดท�ำข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว
ภาคกลาง เพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดท�ำแผนงาน/โครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เนื่องจากที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่และ
ภาคีที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวให้เกิดมูลค่าเพิ่มในระบบเศรษฐกิจ
เชิงสร้างสรรค์ โดยเฉพาะการน�ำมรดกทางสังคมและวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ เช่น เรื่องเล่า ต�ำนาน ประวัติศาสตร์
และวิถีชีวิต เป็นต้น มาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีคุณค่าและมูลค่าสูงขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างงาน
สร้างรายได้ และกระจายรายได้ลงสู่ชุมชนท้องถิ่นในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดต่อไป
การด�ำเนินงานตามโครงการฯ ณ ขณะนี้อยู่ระหว่างที่
ปรึกษาจัดท�ำร่างรายงานการศึกษาฉบับสุดท้าย (Draft
Final Report) ซึ่งโครงการศึกษานี้คาดว่าจะด�ำเนินการ
แล้วเสร็จภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ตามสัญญา โดยมี
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ผลสรุปและประเด็นข้อเสนอแนะเบือ้ งต้นคือ กระบวนการ
สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วจากเรื่ อ งเล่ า
ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ

(1) เรือ่ งเล่า (Story) ประกอบด้วย ตัวละคร เนือ้ เรือ่ ง และ
สถานที่/ฉาก (2) ปัจจัยเชื่อมโยง ที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยว
เข้ า กั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วผ่ า นการสื่ อ ความหมาย การจั ด
กิจกรรมการท่องเที่ยว และการตกแต่งสถานที่ และ
(3) ผลผลิ ต จากเรื่ อ งเล่ า ในการสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม คื อ
ความประทับใจ (Impression) ความซาบซึง้ (Appreciation)
และส่ ง ต่ อ และมี ข ้ อ สมมุ ติ ฐ านส�ำหรั บ การประเมิ น
ความเข้ ม ข้ น ของการน�ำเรื่ อ งเล่ า มาใช้ ใ นการสร้ า ง
มูลค่าเพิ่ม คือ สถานที่และสภาพแวดล้อมที่มีการตกแต่ง
อย่างเหมาะสม การสื่อความหมาย (Interpretation)
ของเรื่องเล่าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้ง
การจัดกิจกรรมท่องเทีย่ วสนับสนุนทีห่ ลากหลาย จะท�ำให้
นักท่องเที่ยวเกิดการรับรู้ถึงเรื่องเล่าได้อย่างมีคุณภาพ
ก่อให้เกิดการแบ่งปัน (Sharing) มีประสบการณ์ร่วม
(Experience) ในเรื่องเล่าและรู้สึกถึงถิ่นที่ (Sense of
Place) ของเรื่องเล่ า ซึ่งจะท�ำให้เกิดความประทับใจ
(Impression) ความซาบซึ้ ง (Appreciation) และ

ส่งต่อ (Word 0f Mouth Recommendations on the
Values of Tourism Resources) คุณค่าของทรัพยากร
การท่องเที่ยวไปยังนักท่องเที่ยวคนอื่นๆ
แนวทางการด�ำเนินงานในระยะต่อไป จะน�ำผลการศึกษา
ที่ได้ไปเผยแพร่ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมทั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน�ำไปใช้
เป็ น แนวทางในการจั ด ท�ำแผนงาน/โครงการพั ฒ นา
การท่ อ งเที่ ย วของภาคกลาง เพื่ อ สร้ า งรายได้ จ าก
การท่ อ งเที่ ย วโดยส่ ง เสริ ม การใช้ ป ระโยชน์ จ าก
อั ต ลั ก ษณ์ แ ละเอกลั ก ษณ์ ผ ่ า นการน�ำเรื่ อ งเล่ า ที่
สะท้ อ นวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น และวิ ถี ชี วิ ต ชุ ม ชนมาสร้ า ง
มู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ กั บ สิ น ค้ า และบริ ก ารด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว
ซึ่ ง จะเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการช่ ว ยผลั ก ดั น และขั บ เคลื่ อ น
แผนฯ 12 ให้บรรลุเป้าหมายการลดความเหลื่อมล�้ำทาง
ด้ า นรายได้ แ ละความยากจนลดลง เนื่ อ งจากจะช่ ว ย
ให้ เ กิ ด การกระจายรายได้ ไ ปสู ่ ค นในชุ ม ชนและ
ท้องถิ่นอย่างทั่วถึงมากขึ้น

โครงการศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ (EWEC) สูก่ ารพัฒนาภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
สศช. ได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยขอนแก่น วงเงิน 3.48 ล้านบาท
ศึกษาแนวทางการเชือ่ มโยงระเบียงเศรษฐกิจ (EWEC) สูก่ าร
พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ศักยภาพ โอกาส ข้อจ�ำกัด ผลกระทบ และประโยชน์จาก
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจทีม่ ตี อ่ การพัฒนาภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ โดยวิเคราะห์ความต้องการ (Demand) ของ
สิ น ค้ า และบริ ก ารของตลาดตามแนวระเบี ย งเศรษฐกิ จ
และความเชื่อมโยงการพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chains) ทั้งความเชื่อมโยงไปข้างหน้าและไปข้างหลังของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ เพื่อจัดท�ำข้อเสนอกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (EWEC)
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โครงการศึกษาฯมีความก้าวหน้าอยู่ในขั้นตอนการจัดท�ำรายงานขั้นสุดท้าย โดยที่ปรึกษาได้เสนออุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ
ในพื้นที่ศึกษา ได้แก่ อุตสาหกรรมขนส่ง อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมอาหารอื่นๆ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากยาง
ซึ่งข้อเสนอโครงการจะมีการจัดประชุมเผยแพร่ให้จังหวัดในพื้นที่ศึกษาใช้ประโยชน์ในการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดต่อไป
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

69

การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
การท่องเที่ยวช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมามีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ส่ ง ผลให้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อ มเสื่ อ มโทรม และ
วิ ถี ชุ ม ชนดั้ ง เดิ ม เปลี่ ย นไป ประกอบกั บ ภาคี ก ารพั ฒ นา
ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วยั ง ขาดความชั ด เจนในการบริ ห ารจั ด การ
ฐานทรัพยากรการท่องเที่ยว ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560 ที่ให้
ความส�ำคัญกับการท่องเทีย่ วเชิงคุณภาพ ส่งผลให้เกิดการบูรณาการ
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทยให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคเอกชนในท้องถิ่น สศช. ได้ด�ำเนินการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ�ำนวน 5 พื้นที่ พบว่า แหล่งท่องเที่ยวชุมชนส่วนใหญ่
มีเอกลักษณ์เฉพาะอยู่แล้ว แต่ยังขาดความโดดเด่นในเชิงกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว มีการบริหารจัดการทรัพยากร
แหล่งท่องเที่ยวเฉพาะช่วงฤดูกาล ส่งผลให้สภาพแวดล้อมโดยรอบแหล่งท่องเที่ยวมีความเสื่อมโทรมในช่วงนอกฤดูกาล
ท่องเที่ยว ขาดการเชื่อมโยงระหว่างภาคส่วนต่างๆ ขาดการผสมผสานองค์ความรู้เชิงวิชาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลของการศึกษาสรุปได้วา่ ภาครัฐควรสนับสนุนให้เกิดการจัดท�ำแผนพัฒนาระดับพืน้ ทีใ่ นการขับเคลือ่ นการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เพือ่ ให้การท่องเทีย่ วชุมชนมีความยัง่ ยืน โดยสนับสนุนองค์ความรูด้ า้ นการบริหารจัดการ
ของชุมชน สร้างการมีส่วนร่วม และจัดสรรงบประมาณลงสู่พื้นที่อย่างเพียงพอ

การศึกษาเปรียบเทียบการทำ�นาแปลงใหญ่ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประชากรส่วนใหญ่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบอาชีพท�ำนา แต่ที่ผ่านมายังมีปัญหาเรื่องผลผลิตตกต�่ำ ต้นทุน
การผลิตสูง การใช้เมล็ดพันธุ์และปุ๋ยเคมีที่ไม่เหมาะสม และขาดแคลนแหล่งน�้ำ นอกจากนี้ ยังมีปัญหาขาดอ�ำนาจการต่อรอง
ด้านราคาอีกด้วย จึงท�ำให้รัฐบาลที่ผ่านมาได้พยายามแก้ไขปัญหาเหล่านี้ โดยการจ่ายเงินชดเชยราคา ประกันราคา และ
การจ�ำน�ำผลผลิตให้กบั ชาวนา แต่กไ็ ม่สามารถแก้ปญ
ั หาได้อย่างยัง่ ยืน ด้วยเหตุนกี้ ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงมีแนวคิดทีจ่ ะ
ส่งเสริมการด�ำเนินโครงการนาแปลงใหญ่ขึ้น และจากการลงพื้นที่เพื่อส�ำรวจการด�ำเนินการของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ
นาแปลงใหญ่ พบว่า สามารถเพิม่ ผลผลิตข้าวต่อไร่ได้ประมาณ ร้อยละ 17.0 และลดต้นทุนการผลิตได้รอ้ ยละ 33.5 นอกจากนี้
ในส่วนของเกษตรกรทีม่ กี ารรวมกลุม่ กันได้อย่างเข้มแข็ง สามารถซือ้ ปัจจัยการผลิตทีต่ ำ�่ กว่าท้องตลาด และสามารถขายผลผลิต
ได้ในราคาที่สูงกว่าตลาดได้อีกด้วย แต่ก็มีหลายพื้นที่ที่เกษตรกรไม่สามารถรวมกลุ่มอย่างแท้จริง เป็นการรวมกลุ่มเพื่อรอรับ
การแจกเครื่องจักรและปัจจัยการผลิตจากรัฐเท่านั้น จึงท�ำให้โครงการในส่วนนี้ไม่ประสบผลส�ำเร็จเท่าที่ควร
ผลของการศึกษาสรุปได้ว่า เพื่อให้โครงการนาแปลงใหญ่ประสบผลส�ำเร็จ จะต้องท�ำการส่งเสริมในพื้นที่ที่ชุมชนเข็มแข็ง
เป็นล�ำดับแรกก่อน และท�ำการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มในชุมชนอื่นให้เกิดความเข้มแข็ง โดยมีขนาดของนา
รวมกันประมาณ 300-400 ไร่ โดยการถอดบทเรียนจากชุมชนที่ประสบความส�ำเร็จมาแล้ว สู่ชุมชนอื่นต่อไป
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โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน

ภารกิจพิเศษ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อครั้งทรง
ด�ำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ทรงพระราชทานแนวคิดให้ด�ำเนิน โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ขึน้ เมือ่ ปี พ.ศ. 2552 ทรงให้น�ำทุนทรัพย์
ส่วนพระองค์ และเงินจากผู้บริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เพื่อสร้างโอกาสให้กับเยาวชนที่เรียนดี ประพฤติปฏิบัติดี
แต่มีฐานะยากจน ยากล�ำบาก ได้มีโอกาสศึกษาต่อเนื่องตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งในสายสามัญและสายอาชีพ
ไปจนส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยไม่มีภาระผูกพันต้องใช้ทุนคืน ต่อมาในปี 2553 ทรงมีพระราชด�ำริ
ให้จดั ตัง้ มูลนิธทิ นุ การศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ขึน้ และให้น�ำโครงการ
ทุนการศึกษาฯ มาอยู่ภายใต้มูลนิธิฯ เพื่อให้การด�ำเนินงานมีความมั่นคงและยั่งยืน สืบต่อไป
ผลการด�ำเนินงาน ภายใต้โครงการทุนการศึกษาฯ สศช.
ได้รับมอบหมายให้ร่วมท�ำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการร่วมกับ
ส�ำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ฯ ในคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนงานมูลนิธิฯ และติดตามประเมินผลการด�ำเนิน
งานโครงการทุนฯ โดยในปี 2559 สศช. ได้ร่วมด�ำเนินงาน
ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายในการด�ำเนินกระบวนการ
คัดเลือก คัดสรร กลั่นกรองผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็น
นักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 8 โดยลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลเชิง
ประจั ก ษ์ แ ละสอบทานข้ อ มู ล จากข้ อ เสนอรายชื่ อ ของ
คณะกรรมการระดับจังหวัด จนได้นักเรียนผู้สมควรได้รับ
ทุนพระราชทานในปีการศึกษา 2559 จ�ำนวน 154 ราย
พร้อมกันนี้ ได้ด�ำเนินกระบวนการคัดเลือก คัดสรร นักเรียน
ทุนดีเด่นรุน่ ที่ 5 และครูดเี ด่น ซึง่ ได้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทาน
ทุนการศึกษา และโล่เชิดชูเกียรติ พร้อมด้วยนักเรียนทุนฯ
รุน่ ที่ 1 เข้าเฝ้าฯ กราบพระบาทส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
ในโอกาสจบการศึกษา เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2559
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน
สศช. ได้ร่วมติดตามและจัดท�ำรายงานผลการเรียน ความ
ประพฤติและการใช้จ่ายเงินทุน ของนักเรียนทุนรุ่นที่ 1-7
เพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรทุนพระราชทานต่อเนื่อง
ในปีการศึกษา 2559 รวมทั้งลงพื้นที่ติดตามผลการเรียน
ความประพฤติ พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคและแนวทาง
การพัฒนานักเรียนทุนใน 4 ภูมภิ าคร่วมกับกรรมการ ม.ท.ศ.
และส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พร้อมทั้งมีการดูแลและ
พัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานฯ โดยความร่วมมือ
ของมู ล นิ ธิ ส ถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาประเทศตามปรั ช ญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง (มพพ.) และส�ำนักเลขาธิการคณะ
รัฐมนตรี จัดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ในด้านต่างๆ
อาทิ การจัดศึกษาดูงานด้านการผลิตการเกษตรในระบบ
ปลอดภัยฯ ณ เครือรัฐออสเตรเลีย กิจกรรมสร้างการเรียนรู้
และฝึกปฏิบัติงานจิตอาสา ณ โรงพยาบาล ศิริราช และ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ การฝึกงานจริงเพื่อเสริมสร้าง
ประสบการณ์และหารายได้ในระหว่างปิดภาคเรียนทั้งใน
หน่วยงานราชการและเอกชน การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประจ�ำปีของนักเรียนทุนฯ ระดับปริญญาตรี เพือ่ ติดตามผล
การเรียนฯ และพัฒนาเครือข่ายนักเรียนทุนที่เป็นรูปธรรม
รวมทั้งการสร้างความส�ำนึกและแสดงออกถึงความจงรัก
ภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
การด�ำเนินงานโครงการทุนฯ ที่ผ่านมานับตั้งแต่ปี 2552
ถึงปัจจุบัน ส่งผลให้นักเรียนที่มีฐานะยากจน ยากล�ำบาก
ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมั่นคงต่อเนื่องไปแล้ว 8 รุ่น
จ�ำนวน 1,228 ราย รวมเงินทุนพระราชทานที่จัดสรรแล้ว
กว่ า 249 ล้ า นบาท นั ก เรี ย นทุ น พระราชทานเหล่ า นี้
ล้วนส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ เป็นล้นพ้น และจงรักภักดี
ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พร้อมตอบแทนคุณแผ่นดิน..
ดังบทเพลงต้นกล้าของแผ่นดินที่เป็นเสียงจากหัวใจและ
ความมุ่งมั่นของนักเรียนทุนพระราชทานทุกคน ว่า “ ....จะ
ขอสืบสาน ปณิธานที่ทรงชี้น�ำ ลูกจะจดจ�ำ น้อมน�ำไปเป็น
แนวทาง ขอสัญญา จะรักษาคุณความดี มีศักดิ์ศรี เป็นคนดี
ของแผ่นดิน ขอยึดมั่นสถาบัน ชั่วชีวิน ตอบแทนแผ่นดิน
ตราบสิ้นลมหายใจ”

ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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การบริหารจัดการภายในองค์กร
ผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการประจำ�ปีงบประมาณ 2559
สศช. ได้ มี ก ารลงนามในค� ำ รั บ รองการปฏิ บั ติ
ราชการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระหว่าง นายก
รัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) รองนายกรัฐมนตรี
(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) และเลขาธิการคณะกรรมการ
พั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ (นายปรเมธี
วิมลศิริ) โดยมีกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการใน

2 มิ ติ ประกอบด้ ว ย มิ ติ ภ ายนอก (ร้ อ ยละ 75)
เป็นการประเมินประสิทธิผล และมิติภายใน (ร้อยละ 25)
ประกอบด้วย การประเมินประสิทธิภาพ (ร้อยละ 15)
และการพั ฒ นาองค์ ก ร (ร้ อ ยละ 10) มี น�้ ำ หนั ก และ
ผลการประเมินในเบื้องต้นดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 น�้ำหนักและผลการประเมินในเบื้องต้น จ�ำแนกตามมิติของการปฏิบัติราชการตามค�ำรับรอง
การปฏิบัติราชการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
KPI

มิติ

น�้ำหนัก

ระดับความส�ำเร็จ
ของงาน

คะแนนประเมิน
ตนเอง

1
1
5
3.00
n/a
5.00
n/a

2.50
2.50
12.50
7.50
5.00
25.00
5.00
4.350

มิติภายนอก (75 คะแนน)
KPI 1 ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ/แผนยุทธศาสตร์กระทรวงและตัวชี้วัดระหว่าง
กระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs)
1.1 ระดับความส�ำเร็จของการจัดท�ำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
20.00
5
100.00
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
1.2 ระดับความส�ำเร็จของการติดตามความก้าวหน้าและจัดท�ำ
15.00
5
75.00
ข้อเสนอการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดและ
ข้อเสนอการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจแห่งอื่น
1.3 ระดับความส�ำเร็จของการจัดท�ำยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
15.00
5
75.00
เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจที่สอดคล้องกับแผนชาติและ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
1.4 ระดับความส�ำเร็จในการจัดท�ำบัญชีประชาชาติ ภาครัฐบาล
10.00
5
50.00
(National Accounts : The general government sector)
ตามระบบบัญชีประชาชาติ ค.ศ. ¡2008 (System of National
Accounts 2008 : 2008 SNA)
1.5 ระดับความส�ำเร็จของการจัดท�ำรายงานแนวทางการ
15.00
5
75.00
ประมาณการความต้องการและการผลิตก�ำลังคน
ในภาคอุตสาหกรรม

มิติภายใน  (25 คะแนน)
KPI  3 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
3.1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน
3.2 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
KPI  4 การประหยัดพลังงานของส่วนราชการ
KPI  5 การประหยัดน�้ำของส่วนราชการ
KPI 6 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ
KPI  7 ระดับความส�ำเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองค์การ
KPI 8 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงาน
Self-assessment Grade
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2.50
2.50
2.50
2.50
5.00
5.00
5.00

หมายเหตุ - ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามค� ำรับรองของ สศช. ด้วยตนเองในเบื้องต้นได้ค่าคะแนนรวม
4.350  คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.000 คะแนน ซึ่งจะต้องมีการปรับคะแนนเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากกระบวนการประเมินผล
การปฏิบัติราชการยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ยังมีตัวชี้วัดบางตัวที่ต้องรอผลการประเมินจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารและส�ำนักงาน ป.ป.ท.

การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีธรรมาภิบาล
สศช. ได้ให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาระบบราชการมาอย่าง
ต่อเนือ่ ง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ดำ�เนินการ ดังนี้
1. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
สศช. ได้ นำ�เกณฑ์ คุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ
(PMQA) มาเป็นเครื่องมือในการประเมินองค์กรด้วยตนเอง
(Self - Assessment) และเป็นแนวทางในการปรับปรุง
การบริหารจัดการองค์กร ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สศช. ได้ผ่านการรับรอง
การผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน (Certified Fundamental
Level) โดยสามารถดำ�เนินการในหมวด 2 : การวางแผน
เชิงยุทธศาสตร์ และหมวด 4 : การวัด วิเคราะห์ และจัดการ
ความรู้ ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน สำ�หรับในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ได้ดำ�เนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐเพื่อยกระดับการพัฒนาองค์การของ สศช.
ให้ดยี งิ่ ขึน้ รวมทัง้ เป็นการเตรียมความพร้อมรอรับการตรวจ
รับรองคุณภาพตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 (Fundamental Level Version 2)
ของสำ�นักงาน ก.พ.ร. ต่อไป
2. นโยบายกำ�กับดูแลองค์การที่ดี ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 สศช. ได้ทบทวนมาตรการ/โครงการ ที่สอดคล้องกับ
นโยบายกำ�กับดูแลองค์กรที่ดี และรายงานผลการดำ�เนิน
งานตามนโยบายฯ ประจำ�ปี 2559   ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่
1) นโยบายด้ า นรั ฐ สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อ ม จำ�นวน
13 โครงการ 2) นโยบายด้านรับผู้บริการและผู้มีส่วนได้
เสีย จำ�นวน 14 โครงการ  3) นโยบายด้านองค์การ จำ�นวน
11 โครงการ และ 4) นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน จำ�นวน
9 โครงการ โดยมีโครงการ/กิจกรรม ทั้งสิ้น 47 โครงการ
ซึง่ โครงการทัง้ หมดดำ�เนินการได้ตามแผนดำ�เนินการทีว่ างไว้

3. แผนบริหารความเสี่ยง สศช. ได้จัดทำ�แผนบริหาร
ความเสี่ยง เพื่อช่วยลดการสูญเสียต่อการบริหารงานและ
การตัดสินใจในด้านต่างๆ โดยวางแนวทางป้องกัน และ
ควบคุมปัญหาในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์
ความไม่แน่นอน ซึ่งมีผลกระทบต่อความสำ�เร็จขององค์กร
โดยพิจารณาความสอดคล้องของประเด็นยุทธศาสตร์และ
งบประมาณทีไ่ ด้รบั จัดสรรสูงสุดในปีงบประมาณ พ.ศ.  2559
จำ�นวน 5 โครงการ และได้ใช้กลยุทธ์การควบคุม หลีกเลี่ยง
การถ่ายโอนความเสี่ยง และรับความเสี่ยงไว้เอง ทำ�ให้
สามารถบริหารความเสี่ยงของโครงการฯ ให้อยู่ในระดับ
ปานกลาง ซึ่งเป็นระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
4. การควบคุมภายใน สศช.ได้จัดวางระบบการควบคุม
ภายในและการประเมินผลการดำ�เนินการครอบคลุมทุกส่วน
งานมาอย่างต่อเนื่อง และมีแนวทางการการดำ�เนินงานเพื่อ
แก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ โดยดำ�เนินการตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ และสามารถส่งรายงาน
การควบคุมภายในให้สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินกำ�หนด
(สตง.) และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลราชการ
(ค.ต.ป.) ได้ตามเวลากำ�หนด สามารถสังเคราะห์กระบวนการ
ปฏิบัติงานและพิจารณาภารกิจที่มีความเสี่ยงสำ�คัญ ซึ่งเป็น
อุ ป สรรคต่ อ การดำ�เนิ น งานและส่ ง ผลกระทบต่ อ องค์ ก ร
รวมถึงแนวทางการควบคุมของหน่วยงานย่อย (สำ�นักต่างๆ)
5. การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์การลงสู่
ระดับสำ�นัก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สศช. ได้ดำ�เนินการ
ถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์การสู่ระดับสำ�นัก
ตามโครงการสร้างแบ่งส่วนราชการ รวม 15 สำ�นัก มีจำ�นวน
ตัวชี้วัดระดับสำ�นักทั้งสิ้น 87 ตัวชี้วัด โดยทุกสำ�นักสามารถ
ดำ�เนินการตามเป้าหมายตัวชี้วัดทำ�ให้มีผลการประเมิน
ในระดับดีมาก
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6. แผนพัฒนาคุณภาพชีวติ การทำ�งานและการสร้างความ
ผาสุกของบุคลากร สศช. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สศช.
ได้ดำ�เนินการสำ�รวจคุณภาพชีวิตการทำ�งานและการสร้าง
ความผาสุกของบุคลากร สศช. เพื่อนำ�ผลสำ�รวจดังกล่าวมา
จัดทำ�แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 ที่กำ�หนดยุทธศาสตร์ไว้ครบทั้ง 4 ด้านประกอบด้วย
(1) ด้านการทำ�งาน (2) ด้านส่วนตัว (3) ด้านสังคม และ
(4) ด้านเศรษฐกิจ

7. นโยบายด้ า นการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต และประพฤติ
มิชอบ สศช. ได้ประกาศนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ สศช. เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารและ
ประชาคม สศช. ปฏิบัติสู่การเป็นหน่วยงานหลักในการ
วางแผนและจัดทำ�ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศสู่ความ
สมดุลและยั่งยืนต่อไป

นโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ สศช.
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า สภาพัฒน์ หรือ
สภาพัฒนา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่และภารกิจส�ำคัญตามที่ก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ พ.ศ. 2521 สศช. มีพันธกิจส�ำคัญ 3 ประการ ได้แก่ การเป็นหน่วยงานยุทธศาสตร์ การเป็นหน่วยงานข้อมูล
เศรษฐกิจและสังคมเชิงลึก และการเป็นหน่วยงานความรู้สมัยใหม่
ในการปฏิบตั ภิ ารกิจของ สศช. ในฐานะทีเ่ ป็นหน่วยงานหลักในการวางแผนและจัดท�ำยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศสูค่ วาม
สมดุลและยัง่ ยืน ทีย่ ดึ ประโยชน์สว่ นรวมและทันต่อการเปลีย่ นแปลงและมีประสิทธิภาพสูงนัน้ สศช. ได้ยดึ ถือปรัชญาในการ
ปฏิบัติงานและปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมองค์กร คือ เป็นองค์กรที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ รับผิดชอบต่อสาธารณะและ
สังคม มีระบบธรรมาภิบาลและให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาบุคลากร ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กร
อย่างไรก็ตาม การจะบรรลุปรัชญาในการปฏิบัติงานข้างต้นอย่างถูกต้องนั้น จ�ำเป็นที่จะต้องด�ำเนินการด้วยการท�ำในสิ่งที่
ถูกต้อง วิธกี ารทีถ่ กู ต้องและด้วยการมอบหมายบุคลากรทีเ่ หมาะสม เพือ่ น�ำมาซึง่ ผลลัพธ์ทถี่ กู ต้อง สศช. จึงได้กำ� หนดข้อควร
ปฏิบตั สิ ำ� หรับผูบ้ ริหารและบุคลากร สศช. ทุกระดับ ให้ยดึ ถือและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตั งิ าน ให้สามารถเกิดประโยชน์
สุขแก่สังคม บนพื้นฐานของคุณธรรมตามหลักวิชาการอย่างมืออาชีพ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สศช. เป็นเหมือนข้อก�ำหนดในการปฏิบัติงาน
ส�ำหรับข้าราชการและบุคลากรในภาครัฐทุกระดับ อย่างไรก็ตาม หากท่านมีข้อสงสัยหรือมีความกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติ
งานที่อาจเกิดขึ้นจากการกระท�ำของท่านเอง ผู้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงาน ขอความกรุณาให้ท่านแจ้งข้อมูลโดยเร็ว
เพราะปัญหาหลายประการที่เกิดขึ้นสามารถแก้ไขโดยง่าย หากมีการรายงานเพื่อน�ำสู่การด�ำเนินการได้ในทันที และ สศช.
จะปกป้องคุ้มครองท่านเสมอ เมื่อท่านรายงานสิ่งที่เกิดขึ้นจริงโดยสุจริต
สุดท้ายนี้ ขอให้ทุกท่านอ่านประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สศช. ซึ่งเป็น
ข้อก�ำหนดในการปฏิบัติงานอย่างละเอียด รอบคอบ ยึดมั่นในหลักการและยึดถือเป็นหลักปฏิบัติที่จะช่วยสะท้อนให้เห็น
ถึงคุณค่าจากการปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดอย่างสม�ำ่ เสมอ เป็นพันธสัญญาของทุกท่านทีจ่ ะช่วยให้ สศช. สามารถบรรลุวสิ ยั ทัศน์
การเป็นหน่วยงานหลักในการวางแผนและจัดท�ำยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน ที่ยึดประโยชน์
ส่วนรวม ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นต่อไป
ขอบคุณมากครับ
ดร.ปรเมธี วิมลศิริ
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รายงานประจ�ำปี 2559

8. การส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการ
ดำ�เนินงานของ สศช. ในปีงบประมาณ 2559 มีผลการ
ดำ�เนินงานประกอบด้วย (1) การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำ�เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จัดทำ�โดย
สำ�นักงานคณะกรรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ (สำ�นักงาน ป.ป.ท.) หรือที่เรียกว่า Integrity &
Transparency Assessment (ITA) พบว่า ในปีงบประมาณ
2559 สศช. มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสโดยรวมอยู่
ในระดับที่ดีมากคือที่ระดับ 85.19 คะแนน (คะแนนเต็ม
100 คะแนน)   ขณะเดียวกันยังพบว่า ในปีงบประมาณ
2559 สศช. มีจดุ แข็งในเรือ่ งการให้และเปิดเผยข้อมูลในการ
จัดซื้อจัดจ้าง และมีความ
เป็นธรรมในการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจหลักขององค์กร
และ (2) การจัดทำ�รายงาน
ผลการประเมิ น มาตรฐาน
ความโปร่ ง ใสของ สศช.
ตามแนวทางที่ สำ�นั ก งาน

ก.พ. กำ�หนด ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยอาศัย
กระบวนการมีส่วนร่วมจากสำ�นักและกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกันจัดทำ�รายงานผลฯ และประเมินตนเองตามเกณฑ์
ตัวชีว้ ดั ดังกล่าว ในปีงบประมาณ 2559 สศช. มีผลการประเมิน
มาตรฐานความโปร่งใสอยู่ที่ระดับ 4.80 คะแนน (คะแนน
เต็ม 5 คะแนน) โดยเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 ในงาน
“วันคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในภาครัฐ” ประจำ�
ปี 2559 สำ�นักงาน ก.พ. ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
ให้แก่ สศช. ที่เป็นผู้จัดทำ�และประเมินมาตรฐานความ
โปร่งใสประจำ�ปี 2559 และต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ปีขึ้นไปด้วย

การเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถบุคลากร ประจำ�ปี 2559
ในปี 2559 สศช. ได้ด�ำเนินการดังนี้
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในปีงบประมาณ
2559 ส�ำนักงานฯ ได้รบั จัดสรรวงเงินงบประมาณรวมทัง้ สิน้
11 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ขององค์กร (งบรายจ่ายอืน่ ) 8 ล้านบาท และเงินงบประมาณ
ปี พ.ศ. 2557 ที่เหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปีเพื่อน�ำมาจัดสรร
เป็นสิ่งจูงใจ (งบจูงใจ) 3 ล้านบาท เพื่อด�ำเนินการจัดอบรม
In-house Training และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมใน
หลักสูตรภายนอกรวมทั้งการศึกษาดูงานผู้บริหาร ประกอบ
ด้วย (1) หลักสูตรอบรมภายใน (In-house Training ) รวม 13
หลักสูตร มีจ�ำนวนผู้เข้าอบรมรวม 1,311 คน (มีการนับซ�้ำ)
ใช้ ง บประมาณ 4,896,996.34 บาท โดยมี ห ลั ก สู ต รที่
น่าสนใจ อาทิ หลักสูตรการวางแผนยุทธศาสตร์ชาติ หลักสูตร
การพั ฒ นาหลั ก การคิ ด เพื่ อ การวางแผนเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์
(2) หลักสูตรอบรมภายนอก : เพือ่ พัฒนาศักยภาพและทักษะ
โดยเฉพาะด้านบริหารจัดการและสมรรถนะเฉพาะด้านรวม

76 หลักสูตร จ�ำนวนผู้เข้าอบรม 161 คน (มีการนับซ�้ำ)
ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 3,121,154.48 บาท
2. โครงการทุนศึกษาระดับปริญญาโท/เอก/อบรมใน
ต่างประเทศ ในปีงบประมาณ 2559 สศช. ได้รบั จัดสรรวงเงิน
งบประมาณ 12,000,000 บาท (งบอุดหนุน) โดยจัดท�ำ
ประกาศฯ เพื่อรับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุนศึกษาระดับ
ปริญญาโท/เอก/อบรมในต่างประเทศ ประจ�ำปี 2559
จ�ำนวน 2 รอบ คณะกรรมการฯ ได้มีมติคัดเลือกผู้สมัคร
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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รับทุนในรอบที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 31 มีนาคม
2559) จ�ำนวน 5 คน เป็นทุนระดับปริญญาโททั้งหมด
นอกจากนี้ ยังส่งบุคลากรเข้ารับทุนศึกษาของสถาบันชั้นน�ำ
ต่างประเทศ รวมจ�ำนวน 13 ทุนประกอบด้วย ทุนศึกษา
ระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก 8 ทุน (ปริญญาเอก 2 ทุน
ปริญญาโท 6 ทุน) และทุนฝึกอบรม รวมจ�ำนวน 5 ทุน
3. โครงการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ (KM Knowledge Sharing
Session) เพือ่ สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรูภ้ ายใน
องค์กร ประมาณเดือนละ 1 ครั้ง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.

2559 มีการจัด KM Talk ทั้งสิ้น 11 ครั้ง ผู้เข้าร่วมรวมทั้ง
สิน้ 570 คน ได้เชิญวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิ ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ
ในเรื่องนั้นๆ จากภายนอก หรือภายในองค์กร มาบรรยาย
และร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นในหัวข้อที่มี
ความส�ำคัญหรือเรื่องที่อยู่ในความสนใจ อาทิ เทคโนโลยี
ด้านการบินและทิศทางอุตสาหกรรมการบิน วิกฤตการก่อการร้าย
ในโลกปัจจุบัน Space Economy ไบโอเทคโนโลยีกับ
การพัฒนาประเทศ

การใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน
งบประมาณที่ ได้รับในปีงบประมาณ 2559
ในปี ง บประมาณ 2559 ได้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น 532.1359 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ
2558 คิดเป็นร้อยละ 2.02 แยกเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
มากที่สุด รวม 279.8914 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52.60
ของงบประมาณทีไ่ ด้รบั จัดสรร รองลงมาเป็นค่าใช้จา่ ยในการ
ด�ำเนินภารกิจตามยุทธศาสตร์ จ�ำนวน 144.7085 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 27.19 งบด�ำเนินงาน 60.5487 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 11.38 งบเงินอุดหนุน 25.4450 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 4.78 และ รายจ่ายเพื่อการลงทุน 21.5423
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.05 ของงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร ตามล�ำดับ ส�ำหรับงบประมาณที่ใช้ในการด�ำเนิน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ สศช. สรุปได้ดังนี้

ส�ำหรับการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2559 สศช. เบิกจ่าย
งบประมาณทั้งสิ้น จ�ำนวน 384.497 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 72.51 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ�ำแนกเป็น
งบบุคลากร จ�ำนวน 249.299 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.07
งบด�ำเนินงาน จ�ำนวน 52.578 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
76.32 งบลงทุน จ�ำนวน 13.319 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
59.98 งบเงินอุดหนุน จ�ำนวน 13.777 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 52.77และงบรายจ่ายอื่น จ�ำนวน 55.525 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 41.70

แผนภูมิ แสดงร้อยละของค่าใช้จ่ายเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำ�ปีงบประมาณ 2559
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อัตรากำ�ลัง
จำ�นวนข้าราชการพลเรือนจำ�แนกตามระดับ ปีงบประมาณ 2558-2559

เมื่อเปรียบเทียบอัตราก�ำลังเจ้าหน้าที่ของ สศช. ในปีงบประมาณ 2558 และปีงบประมาณ 2559 พบว่าในปีงบประมาณ
2559 มีอัตราก�ำลังข้าราชการเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และข้าราชการประเภททั่วไป
ระดับปฏิบัติงาน เนื่องจาก สศช. ด�ำเนินการสรรหา บรรจุแต่งตั้งข้าราชการใหม่ในต�ำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
และเจ้าพนักงานธุรการ
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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การใช้พลังงานและน�้ำประจ�ำปีงบประมาณ 2559
• ด้านใช้ไฟฟ้า ในปี 2559 สศช. มีปริมาณการใช้พลังงาน
ไฟฟ้ารวมทั้งหมด 1,737,723.48 กิโลวัตต์ เพิ่มขึ้นจากปี
2558 ร้อยละ 7.50 สาเหตุที่ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
เนื่องจาก สศช. ส่วนกลาง มีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มมากขึ้น โดย
มีการปรับปรุงและใช้งานอาคาร 6 แบบเต็มพื้นที่ แม้ว่า
เจ้าหน้าที่ทุกคนได้ตระหนักถึงความส�ำคัญและปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติการการลดใช้พลังงานของ สศช. อาทิ การเปิด
เครื่องปรับอากาศในช่วงเวลา 08.30-16.30 น. และตั้ง
อุณหภูมเิ ครือ่ งปรับอากาศที่ 25-26 องศาเซลเซียส การเปิดไฟ
เท่ า ที่ จ� ำ เป็ น ในการใช้ ง านและปิ ด ทั น ที เ มื่ อ เลิ ก ใช้ ง าน
ปิดสวิทซ์จอภาพเครื่องคอมพิวเตอร์เวลาที่ไม่ใช้งานเกิน
15 นาที และเวลาพักกลางวัน
• ด้านวัสดุเชื้อเพลิง ในปี 2559 สศช. ได้ใช้วัสดุเชื้อเพลิง
โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ น�้ำมันเชื้อเพลิง มีการ
ใช้ น�้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง จ� ำ นวน 31,848.23 ลิ ต ร ลดลงจาก
ปีงบประมาณ 2558 ร้อยละ 3.19 และก๊าซ NGV มีการใช้
จ�ำนวน 19,671.78 กิโลกรัม ลดลงร้อยละ 18.43 ทัง้ นี้ สศช.
ได้ดำ� เนินการตามมาตรการประหยัดเชือ้ เพลิงอย่างเคร่งครัด
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อาทิ ลดการเดินทางโดยรถยนต์ และใช้การติดต่อสื่อสารใน
ลักษณะอืน่ แทน เช่น การใช้โทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์ และ
ไปรษณียอ์ เิ ล็กทรอนิกส์ (E-mail) เพือ่ เชิญประชุมและจัดส่ง
รายงานการประชุม วางแผนในการจัดรถยนต์ และมีนโยบาย
ให้ใช้รถยนต์เช่า และใช้รถยนต์ที่ใช้ก๊าซ NGV ให้มากที่สุด
จึงท�ำให้มีปริมาณการใช้ลดลงมากในภาพรวม
• ด้านการใช้น�้ำ ในปี 2559 สศช. มีปริมาณการใช้น�้ำ
รวมทัง้ หมด 20,454.00 หน่วย ลดลงจากปี 2558 ร้อยละ 14.64
ในการปฏิบัติการ โดยเจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือประหยัดน�้ำ
ตามมาตรการที่ส�ำคัญ อาทิ ไม่เปิดน�้ำไหลตลอดเวลาขณะ
ล้างหน้า แปรงฟัน และใช้ภาชนะแก้วหรือขันแทนการเปิด
น�ำ้ ไหลตลอดเวลา และ สศช.ได้ตรวจสอบระบบการส่งน�ำ้ ของ
ส�ำนักงานฯ เพื่อป้องกันน�้ำรั่วไหลอย่างสม�่ำเสมอ หาก
ตรวจสอบพบว่ามีน�้ำรั่วไหล ส�ำนักงานฯ จะด�ำเนินการ
ซ่ อ มแซมทั น ที เพื่ อ มิ ใ ห้ สู ญ เสี ย ทรั พ ยากรน�้ ำ โดยเปล่ า
ประโยชน์

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนา
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สศช.
ในปีงบประมาณ 2559 สศช. ด�ำเนินโครงการพัฒนาระบบ
งานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 ของการพัฒนาและ
ยกระดั บ ขี ด ความสามารถรองรั บ การไปสู ่ รั ฐ บาลดิ จิ ทั ล
ดังต่อไปนี้
1. การพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี แ ละสารสนเทศ สศช.
ได้จัดท�ำโครงการจ้างที่ปรึกษาซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ
(1) โครงการจ้างทีป่ รึกษาแบบต่อเนือ่ ง ได้แก่ โครงการบริหาร
จั ด การระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ แ ละโครงการบ� ำ รุ ง
รักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ต้องต่ออายุ
รับประกันอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยบนระบบ
เครือข่ายของ สศช. และ (2) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
พัฒนาระบบต่าง ๆ ซึง่ ประกอบด้วย โครงการพัฒนาระบบจัด
เก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ โครงการปรับปรุงระบบเครือ
ข่ายส่วนตัวเสมือน (SSL VPN) และโครงการพัฒนาระบบ
NESDB Cloud ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาระบบงานบริการ
ผ่านระบบออนไลน์เพื่อให้สามารถอ� ำนวยความสะดวก
แก่ผู้รับบริการมากขึ้น ได้แก่ ระบบจองห้องประชุมและ
ยานพาหนะส�ำหรับเจ้าหน้าที่ สศช. และ ระบบลงทะเบียน
ตอบรับเข้าร่วมประชุม สัมมนาของ สศช.   
2. การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานการให้บริการด้าน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบโทรศัพท์ ซึ่งได้

ติดตัง้ อุปกรณ์ Access Point เพือ่ ใช้เป็นตัวกระจายสัญญาณ
ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย (Wireless LAN) ให้ครอบคลุมพืน้ ที่
การให้บริการอินเทอร์เน็ตทัง้ ส�ำนักงานฯ นอกจากนัน้ แล้วยัง
มีการจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ชนิดไอพี (IP Phone) จัดสรรให้
กับเจ้าหน้าที่ของ สศช. ให้ครบจ�ำนวน ทั้งนี้เพื่อเป็นการ
สนับสนุนงานบริการด้านการสื่อสารบนระบบเครือข่าย
รวมถึงการติดตัง้ กล้องวงจรปิดชนิดไอพี (IP) ทีใ่ ช้เป็นอุปกรณ์
บั น ทึ ก ภาพเพื่ อ ช่ ว ยในการรั ก ษาความปลอดภั ย ภายใน
บริเวณอาคารส�ำนักงานฯ ในส่วนของระบบความปลอดภัย
บนระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ นั้ น มี ก ารปรั บ เปลี่ ย น
อุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย (Network Security)
ได้แก่ อุปกรณ์ Firewall ให้มปี ระสิทธิภาพการท�ำงานสูงขึน้
สามารถตรวจจับการโจมตีจากผูไ้ ม่ประสงค์ดใี นรูปแบบต่าง ๆ
ได้ถึงระดับ Application layer (Layer 7)
3) การพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการด้านฮาร์ดแวร์
พืน้ ฐานทีใ่ ช้ปฏิบตั งิ านภายในส�ำนักงานฯ ได้แก่ การจัดซือ้
และติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเพื่อทดแทนเครื่อง
รุ่นเก่าที่มีประสิทธิภาพต�่ำ  การจัดสรรเครื่องพิมพ์ชนิด
Network ทั้ ง ประเภทสี แ ละขาวด� ำ เพิ่ ม เติ ม ให้ ค รบ
ทุ ก ส่ ว นงาน รวมทั้ ง การจั ด สรรเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์
Notebook ส� ำ หรั บ แต่ ล ะส� ำ นั ก /กลุ ่ ม งานเพื่ อ ให้ น� ำ ไป
ใช้งานแบบพกพาภายนอกส�ำนักงานฯ ได้

การประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาประเทศ
ในรอบปีงบประมาณ 2559 ที่ผ่านมา สศช. ได้ใช้การสื่อสาร
ในรู ป แบบต่ า งๆ เพื่ อ สร้ า งความรู ้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
การพัฒนาประเทศและภารกิจของ สศช. เผยแพร่ไปยัง
กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้แก่
1. สื่อสิ่งพิมพ์ อาทิ หนังสือ “สภาพัฒน์กับการพัฒนา
ประเทศ จากอดีตสู่ปัจจุบันและอนาคต” เพื่อรวบรวม
ประเด็นส�ำคัญเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาประเทศและ
แนวทางการพั ฒ นาองค์ ก รผ่ า นมุ ม มองของเลขาธิ ก าร
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตัง้ แต่

อดีตจนถึงปัจจุบันรวม 9 ท่าน วารสารเศรษฐกิจและสังคม
รายไตรมาส เผยแพร่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ อาทิ เรื่อง
“ทิศทางการพัฒนาคน เพือ่ วางรากฐานประเทศ” “เศรษฐกิจ
ดิจิทัล (Digital Economy) กับอนาคตประเทศไทย”
2. สื่อวีดิทัศน์ส�ำหรับการประชุมประจ�ำปี 2559 ของ
สศช. เรื่อง “รถไฟขบวนที่ 12 ตั๋ว 664 สู่สถานีปลายทาง
แห่ ง ความยั่ ง ยื น ” น� ำ เสนอทิ ศ ทางการพั ฒ นาในช่ ว ง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 20 ปี
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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เพื่อจุดประกายความคิดแก่ผู้เข้าร่วมประชุม และกระตุ้น
ให้ เข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มแสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ทิ ศ ทาง
การพัฒนาประเทศในระยะต่อไป
3. สื่อออนไลน์ อาทิ เว็บไซต์ สศช. www.nesdb.go.th
แอพพลิเคชั่น NESDB Store ในระบบ IOS และ Android
และ Facebook น�ำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับส�ำนักงานฯ อาทิ
การจัดท�ำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ข่าวความเคลื่อนไหวของ
สศช. สถิตแิ ละข้อมูลทีส่ ำ� คัญ ตลอดจนให้บริการดาวน์โหลด
เอกสารเผยแพร่ นอกจากนี้ ยังมีการเผยแพร่วีดิทัศน์เทป
สัมภาษณ์ ลศช. เกี่ยวกับการรายงานผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศรายไตรมาส และการรายงานภาวะสังคมราย
ไตรมาสผ่านทาง NESDB on YouTube
4. พิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ   สศช.
จัดตั้งขึ้นส�ำหรับเป็นแหล่งเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่ อ งราวเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาประเทศไทย โดยจั ด
แสดงชี ว ประวั ติ แ ละผลงานของพระยาสุ ริ ย านุ วั ต ร
นักเศรษฐศาสตร์คนแรกของประเทศไทย วิวัฒนาการของ
การจัดท�ำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 ถึงฉบับที่ 11 ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแสดงภาพผู้น�ำองค์กรและบุคคล
ส�ำคัญที่มีบทบาทในการพัฒนาประเทศ และประวัติอาคาร
สุริยานุวัตร โดยในปีงบประมาณ 2559 มีผู้เข้าเยี่ยมชม
13 คณะ รวมกับรายบุคคลเป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 441 คน
5. การประกวดภาพวาดหัวข้อ “ประเทศไทยในฝัน”
ภายใต้ โ ครงการประชุ ม ประจ� ำ ปี 2559 ของ สศช.
สศช. ได้จดั ประกวดวาดภาพเพือ่ ให้นกั เรียนระดับประถมศึกษา
ทั่ ว ประเทศ ได้ มี ส ่ ว นร่ ว มในการถ่ า ยทอดมุ ม มองและ
แนวความคิดผ่านภาพวาดที่สื่อความหมายถึงประเทศไทย
ในอนาคตให้สาธารณชนทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกัน โดยมี
นักเรียนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรวมทั้งสิ้น 1,186 ภาพ
เป็นระดับประถมศึกษาตอนต้น 310 ภาพ ประถมศึกษา
ตอนปลาย 741 ภาพ และภาพที่ผิดหลักเกณฑ์ 135 ภาพ
โดยคณะกรรมการประกอบด้วย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ปรี ช า เถาทอง ศิ ล ปิ น แห่ ง ชาติ ดร.ปรเมธี วิ ม ลศิ ริ
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ
ประธานสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ได้รว่ มกันคัดเลือกภาพวาดทีช่ นะการประกวด
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รายงานประจ�ำปี 2559

รวมจ�ำนวน 12 รางวัล ระดับละ 6 รางวัล และได้จัดพิธีมอบ
รางวัลในการประชุมประจ�ำปี 2559 เมือ่ วันที่ 22 กรกฎาคม
2559 โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ได้ให้เกียรติมอบเงินรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่
ได้รับรางวัล และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่โรงเรียน
ที่ส่งนักเรียนเข้าประกวดและได้รางวัล พร้อมทั้งได้มีการ
จั ด นิ ท รรศการภาพวาดที่ ช นะการประกวดและได้ รั บ
การคัดเลือก จ�ำนวน 500 ภาพ ในการประชุมประจ�ำปี 2559
ของ สศช. และจ�ำนวน 100 ภาพจัดแสดงทีส่ ำ� นักงานในช่วง
เดือนสิงหาคม 2559
6. สื่ อ มวลชน นอกจากการผลิ ต สื่ อ เผยแพร่ ไ ปยั ง
กลุม่ เป้าหมายโดยตรงแล้ว สศช. ยังได้เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร
ไปสู่ประชาชนกลุ่มต่างๆ อย่างกว้างขวางผ่านสื่อมวลชน
ทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ โดยผ่านกิจกรรม อาทิ
การแถลงข่าวพร้อมทั้งจัดท�ำข่าวแจกแก่สื่อมวลชนเกี่ยวกับ
รายงานผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมในประเทศรายไตรมาสและ
การรายงานภาวะสังคมรายไตรมาส การจัดการประชุม
ประจ�ำปี 2559 ของ สศช. และการจัดส่งข้อมูลทีส่ ำ� คัญไปให้
สือ่ มวลชนทางสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ และโซเชียลมีเดีย นอกจาก
นี้ ได้เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนเข้าสัมภาษณ์ผู้บริหาร สศช.
เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาประเทศในเรื่องต่างๆ ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของ สศช. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ที่น่าสนใจสู่สาธารณชน
7. สื่อบุคคล ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ได้บรรยาย
ให้ความรู้กับคณะผู้มาเยือน สศช. เกี่ยวกับบทบาทภารกิจ
ของ สศช. และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กระบวนการ
จั ด ท� ำ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ และ
กระบวนการก�ำหนดนโยบายสาธารณะภายใต้หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยในปีงบประมาณ 2559 มีผู้สนใจเข้ามาศึกษา
ดูงานทัง้ คณะนักศึกษา ข้าราชการ ทหาร และนักบริหาร จาก
ในประเทศและต่างประเทศ อาทิ คณะนักศึกษาจากโครงการ
ศึ ก ษาศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าปรั ช ญา การเมื อ ง
และเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ คณาจารย์ จ ากโครงการสั ม มนาวิ ช าการ
ด้านเศรษฐศาสตร์ศกึ ษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และนักศึกษา
จาก State University of Malang ประเทศอินโดนีเซีย
เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ สศช. ยังได้

รับเชิญเป็นวิทยากรในหารบรรยายหรือร่วมอภิปรายกับ
หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ อาทิ การบรรยาย เรื่อง “การจัด
ท�ำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ประเทศไทย 4.0
และอาเซียน 4.0” จัดโดยศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ความมั่งคงของมนุษย์กับการพัฒนาสังคม จัดโดยกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
8. สื่อนิทรรศการ สศช. ได้จัดแสดงและร่วมจัดแสดง

บอร์ดนิทรรศการในงานต่างๆ โดยได้จดั ท�ำบอร์ดนิทรรศการ
ที่ส�ำคัญ อาทิ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “ธนาคาร
สมอง... ธนาคารแห่งภูมิปัญญา”
นอกจากการประชาสัมพันธ์สกู่ ลุม่ เป้าหมายภายนอกองค์กร
แล้ว สศช. ได้ให้ความส�ำคัญกับการประชาสัมพันธ์ภายใน
องค์กร โดยการจัดท�ำสื่อหลากหลายรูปแบบ อาทิ โปสเตอร์
จออิเล็กทรอนิกส์ การส่งอีเมล์ และการจัดท�ำ  KM องค์กร
เพือ่ ประมวลและแลกเปลีย่ นองค์ความรูผ้ า่ นทางอินทราเน็ต
ของ สศช.

ห้องสมุดสุริยานุวัตร และศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สศช.
ห้ อ งสมุ ด สุ ริ ย านุ วั ต รศู น ย์ ร วมองค์ ค วามรู้ ก ารพั ฒ นา
ประเทศ ปัจจุบัน ห้องสมุดสุริยานุวัตรเปิดให้บริการแก่
เจ้าหน้าที่ สศช. และประชาชนทั่วไป โดยสามารถสืบค้น
ข้อมูลด้วยระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ผ่าน Website
ของสำ�นักงานฯ ที่ www.nesdb.go.th  โดยในปีงบประมาณ
2559 ได้ดำ�เนินการจัดเก็บข้อมูลบรรณานุกรม และเอกสาร
อิเล็คทรอนิกส์ เพือ่ การยืม-คืน และบริการสืบค้น ด้วยระบบ
โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ NAVASAN6000 และบอกรับ
วารสาร หนังสือพิมพ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มี
ข้อมูลข่าวสารทีเ่ ป็นประโยชน์อย่างต่อเนือ่ งทุกปี นอกจากนี้
ได้ให้บริการสารสนเทศหลากหลายประเภท และหลาย
ช่องทาง เพื่อ อำ�นวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการของ
สำ�นักงานฯ และบุคคลภายนอก อาทิ บริการข้อมูลออนไลน์
เพื่อการสืบค้นข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือ วารสาร หนังสือ
อิเล็คทรอนิกส์ กฤตภาคข่าว สศช. และข่าวสารกิจกรรม
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ มีผู้เข้าใช้บริการจำ�นวน 5,355 ครั้ง
บริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตสำ�หรับผู้ที่สนใจสืบค้น
ข้อมูล จำ�นวน 8 เครื่อง มีผู้ใช้บริการ รวม 208 คน ทั้งนี้
ในปี 2559 ห้องสมุด มีผู้ใช้บริการจำ�นวน 6,501 คน และให้
บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ รวมทั้งสิ้น 2,583 รายการ
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เพือ่ สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานของหน่วยงาน และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบของภาคประชาชน
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

โดยในปีงบประมาณ 2559 ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สศช.
ได้จัดเตรียมข้อมูลข่าวสารของ สศช. ตามมาตรา 7 และ
9 ของ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งมี
เจ้าหน้าที่ประจำ�ศูนย์ฯ คอยให้คำ�แนะนำ�และบริการจัดหา
ข้อมูลข่าวสารตามระเบียบปฎิบตั ิ รวมทัง้ ดำ�เนินการปรับปรุง
ข้อมูลใหม่ให้เป็นปัจจุบนั และจัดทำ�แบบรายงานการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ
ทุกสิ้นปีงบประมาณ และจำ�นวนผู้เข้าใช้ในรอบปีที่ผ่านมา
จำ�นวน 718 คน  ขณะเดียวกันทางศูนย์ได้จัดบริการข้อมูล
ข่าวสารผ่านเว็บเพจศูนย์ฯ เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ให้บริการ
ประชาชนได้เข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของ สศช. ได้
อย่างรวดเร็วมากขึ้น โดยมีการปรับเปลี่ยนข้อมูลให้ทันสมัย
เป็นปัจจุบัน มีจำ�นวนการเข้าใช้งาน 1,108 ครั้ง

ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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ภาพกิจกรรม สศช. ปี 2559
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
(กนพ.) ครั้งที่ 3/2559 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
และผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเข้ า ร่ ว มการประชุ ม ณ ตึ ก สั น ติ ไ มตรี
(หลังใน) ท�ำเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุม ดร.ปรเมธี
วิมลศิริ เลขาธิการ สศช. ในฐานะกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการ กนพ. ได้ แ ถลงผลการประชุ ม ดั ง กล่ า ว
ณ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร เมือ่ วันที่ 18 มกราคม
2559

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมหารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการ
กรอ. ส่วนกลาง และคณะกรรมการ กรอ. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (จังหวัดนครสวรรค์ ก�ำแพงเพชร พิจิตร และ
อุทัยธานี) ณ ห้องประชุมประพันธ์ศิริ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์ โดย ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการ สศช.
เป็นเลขานุการการประชุม เพื่อหารือและติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการน�้ำ  และการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยแล้ง เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559
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คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพวาด “ประเทศไทยในฝัน” ประกอบด้วย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง
ศิลปินแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการ และกรรมการ 2 ท่าน ได้แก่ ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการ สศช. และ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ ประธานสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมกัน
พิจารณาตัดสินภาพวาด “ประเทศไทยในฝัน”ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ที่ส่งเข้าร่วมประกวด
1,186 ภาพ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559

ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการ สศช. นําคณะผูบ้ ริหาร สศช. บันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์
ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เพื่อบําบัดทุกข์บาํ รุงสุข ให้ปวงชนชาวไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นระยะเวลายาวนานกว่า 60 ปี ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทัพบก ช่อง 5 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
เปิ ด การประชุ ม และแสดงปาฐกถาพิ เ ศษในการประชุ ม
ประจ�ำปี 2559 ของ สศช. เรื่อง “ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560-2564)” ณ ห้อง
แกรนด์ไดมอนด์บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม
อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม
2559 และได้เยี่ยมชมนิทรรศการภาพวาด “ประเทศไทย
ในฝัน” ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
ในบริเวณงาน

ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการ สศช. กล่าวเปิดการประชุม
ระดมความคิดเห็น (ร่าง) แผนประชากรเพื่อการพัฒนา
ประเทศระยาว 20 ปี (พ.ศ. 2560- 2579) และนายลุค
สตีเวนส์ ผู้แทนกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจ�ำ
ประเทศไทย กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยมี
นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ รองเลขาธิการ สศช. เป็นผู้
น� ำ เสนอ (ร่ า ง) แผนประชากรเพื่ อ การพั ฒ นาประเทศ
ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ณ โรงแรมอมารี
วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559
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ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการ สศช.   เป็นประธานปิดการเสวนา เรื่อง “การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นทุน
ทางสังคมอย่างยั่งยืน” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนและภาคเอกชนในบริเวณใกล้เคียง สศช. ได้ให้ความเห็นต่อการอนุรักษ์
อาคารสุริยานุวัตร และร่วมเป็นก�ำลังส�ำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยมี
นายมนตรี บุญพาณิชย์ ทีป่ รึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช. (ต�ำแหน่งในขณะนัน้ ) พร้อมผูท้ รงคุณวุฒิ ผูแ้ ทนชุมชน ผูแ้ ทน
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในบริเวณโดยรอบ สศช. เข้าร่วมประชุมประมาณ 50 คน ณ ห้องประชุม
เดช สนิทวงศ์ สศช. พร้อมทั้งเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะรัฐมนตรีประจ�ำแผนงาน IMT-GT ของไทย เป็น
ประธานการประชุมระดับรัฐมนตรี ครัง้ ที่ 22 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IndonesiaMalaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT) ณ โรงแรมเซนติโด้ เกรซแลนด์ เขาหลัก รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดพังงา
โดยมี ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการ สศช. และดร.ปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล รองเลขาธิการ สศช. เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่
23 กันยายน 2559
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเวทีหารือระดับสูงระหว่าง
หน่วยงานวางแผนระดับประเทศในสมาชิกอาเซียน (ASEAN High-Level Development Planning Conference)
ณ โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพฯ โดยมี ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการ สศช. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทย ร่วมหารือ
กับผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานวางแผนในประเทศสมาชิกอาเซียน 8 ประเทศ เมื่อวันที่ 29 – 30 กันยายน 2559

ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการ สศช. เป็นประธานในพิธถี วายสักการะและลงนามแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุด
มิได้ ณ บริเวณห้องโถง อาคาร 1 สศช. เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้า
หมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ครัง้ ที่ 3/2559 โดยมี ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการ สศช. ในฐานะกรรมการ และนางสาวลดาวัลย์
ค�ำภา รองเลขาธิการ สศช. ในฐานะเลขานุการ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
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นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม ในฐานะรัฐมนตรีประจ�ำแผนงาน GMS ของไทย เป็นประธาน
การประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 21 แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง 6 ประเทศ (Greater
Mekong Subregion Economic Cooperation: GMS) ซึ่งรัฐบาลไทยโดย สศช. เป็นเจ้าภาพการประชุมร่วมกับธนาคาร
พัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ภายใต้หัวข้อหลัก “เร่งรัดผลักดันการเติบโตอย่างครอบคลุมตามแนว
ระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค GMS” ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน รีสอร์ท เชียงราย จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559

ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการ สศช. พร้อมผู้บริหารที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าวผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) และ
รายงานภาวะสังคมไทย ณ ห้องประชุม 521 อาคาร 5 สศช. ซึ่งจัดแถลงข่าวทุก 3 เดือน
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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รายงานการเงิน
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559
งบการเงินของ สศช. ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบรายได้และค่าใช้จา่ ย หมายเหตุประกอบงบการเงินและ
วิเคราะห์งบการเงิน โดยมีสาระสำ�คัญ สรุปได้ดังนี้

งบแสดงฐานะทางการเงิน
ในปีงบประมาณ 2559 สศช. มีสินทรัพย์รวม จำ�นวน 320.780 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ได้แก่ ที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 96.15 ของทั้งหมด   รองลงมาเป็นรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ร้อยละ 3.07 โดยมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2558 จำ�นวน 13.167 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.28
โดยเพิ่มขึ้นในส่วนของ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จำ�นวน 17.932 ล้านบาท และในส่วนของหนี้สินเพิ่มขึ้น จำ�นวน
0.541 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.45

งบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน
ในปีงบประมาณ 2559 สศช. มีรายได้ส่วนใหญ่เป็นเงินงบประมาณที่ได้รับจากรัฐบาล จำ�นวน 623.795 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 99.95 นอกจากนี้ยังมีรายได้จากแหล่งอื่นอีก 0.293 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.05 ได้แก่ รายได้จากการ
ขายสินค้าและบริการ และรายได้จากการอุดหนุนและบริจาค  ซึง่ ลดลงจากปีงบประมาณ 2558  จำ�นวน  106.290  ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 14.55 และในส่วนค่าใช้จา่ ยจากการดำ�เนินงานลดลงจากปีกอ่ น จำ�นวน  38.537 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.93

การวิเคราะห์งบการเงิน
การวิเคราะห์งบการเงินนี้แสดงให้ทราบถึงฐานะการเงิน และผลการดำ�เนินงานที่เป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรขององค์กร โดยได้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย พร้อมแสดงการ
เปรียบเทียบข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้ทราบแนวโน้มการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของรายการบัญชีที่เกิดขึ้น โดยแสดงข้อมูล
ทางการเงินที่มีนัยสำ�คัญ สรุปได้ดังนี้
แสดงสินทรัพย์ทั้งหมดของ สศช. ปีงบประมาณ 2559
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โครงสร้างสินทรัพย์ของ สศช. ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียนร้อยละ 3.84 และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนร้อยละ 96.16  
สินทรัพย์สว่ นใหญ่ของ สศช.  เป็นรายการทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) ร้อยละ 96.15 นอกจากนี้ ยังประกอบด้วยสินทรัพย์
ประเภทอืน่ ๆ อีกร้อยละ 3.85  ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนีร้ ะยะสัน้ วัสดุคงเหลือ และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
แสดงหนี้สินและทุนของ สศช. ปีงบประมาณ 2559

โครงสร้างหนีส้ นิ และทุนของ สศช. ประกอบด้วยโครงสร้างของหนีส้ นิ รวมร้อยละ 7.06  ส่วนใหญ่เป็นรายการหนีส้ นิ หมุนเวียน
ร้อยละ 6.39  หนี้สินไม่หมุนเวียนร้อยละ 0.67  ส่วนของทุนร้อยละ 92.94  ประกอบด้วยรายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
ร้อยละ 88.44 และทุนร้อยละ 4.50
แสดงรายได้จากการดำ�เนินงานทั้งหมดของ สศช. ปีงบประมาณ 2559
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รายได้จากการดำ�เนินงาน ส่วนใหญ่เป็นรายได้เงินงบประมาณที่ได้รับจากรัฐบาล ร้อยละ 99.95 ประกอบด้วย รายได้จาก
งบบุคลากร ร้อยละ 39.66 งบลงทุน ร้อยละ 7.32 งบดำ�เนินงาน ร้อยละ 10.01 งบอุดหนุน ร้อยละ 3.92 งบรายจ่ายอื่น
ร้อยละ 14.92 และงบกลาง ร้อยละ 24.12 นอกจากนี้ยังมีรายได้จากแหล่งอื่นอีกร้อยละ 0.05 ได้แก่ รายได้จากการ
ขายสินค้าและบริการ และรายได้จากการอุดหนุนและบริจาค
แสดงค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงานของ สศช. ปีงบประมาณ 2559

ค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงาน ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรร้อยละ 46.28 ค่าใช้สอยร้อยละ 23.15 ค่าบำ�เหน็จบำ�นาญ
ร้อยละ 17.80 และค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานอื่นๆ อีกร้อยละ 10.76

สรุปภาพรวมของฐานะการเงิน และผลการด�ำเนินงานของ สศช.
รายการ
สินทรัพย์
หนี้สิน
ทุน
รายได้
ค่าใช้จ่าย
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ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
320,780,235.25
22,647,254.18
298,132,981.07
624,088,386.56
611,463,627.64

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
307,612,838.80
22,105,616.65
285,508,222.15
730,379,098.37
650,001,287.45

หน่วย : บาท

ผลต่าง (ร้อยละ)
4.28
2.45
4.42
(14.55)
(5.93)

สินทรัพย์
สินทรัพย์รวมของ สศช. มีปริมาณที่เพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ 2559 ร้อยละ 4.28 แสดงว่า สศช. มีสินทรัพย์ที่สามารถ
แปลงสภาพเป็นเงินสดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีผลให้สภาพคล่องทางการเงินเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงบประมาณปีก่อน ประกอบกับ
มีการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ถาวรเนื่องจากมีการจัดซื้อครุภัณฑ์และปรับปรุงอาคารสำ�นักงานฯ

หนี้สิน
หนี้สินของ สศช. มีปริมาณเพิ่มขึ้นจากงบประมาณปีก่อน ร้อยละ 2.45 เป็นผลมาจากหนี้สินหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นเนื่องมาจาก  
เจ้าหนี้ระยะสั้น ประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก และเจ้าหนี้อื่น-หน่วยงาน
ภาครัฐ  ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงบประมาณปีก่อน

ทุน
ทุนของ สศช. เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณปีก่อน ร้อยละ 4.42 เนื่องจากในปีงบประมาณ 2559 สศช. มีรายได้สูงกว่า
ค่าใช้จ่ายสุทธิ  12.624  ล้านบาท  จึงเป็นการเพิ่มมูลค่าในส่วนของรายได้สูง(ต�่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

รายได้
รายได้ของ สศช. รวมทั้งสิ้น 624.088 ล้านบาท เป็นรายได้จากงบประมาณประจำ�และงบกลาง ประกอบด้วย งบบุคลากร
จากการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจำ�  งบลงทุนจากการได้รับจัดสรรให้ซื้อครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง งบกลางจากการ
เบิกค่าใช้จา่ ยสวัสดิการให้กบั ข้าราชการ   ลกู จ้างและข้าราชการบำ�นาญ งบดำ�เนินงานสำ�หรับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
และค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานต่างๆ ของสำ�นักงาน และงบรายจ่ายอื่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการขับเคลื่อนโครงการ
ที่สนับสนุนแผนและยุทธศาสตร์ต่างๆ ของประเทศ

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงานของ สศช. ลดลงจากปีงบประมาณก่อนคิดเป็นร้อยละ 5.93 เป็นผลมาจากการลดลงของ
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำ�กว่าเกณฑ์ เป็นต้น
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ที่ปรึกษาคณะท�ำงาน
เลขาธิการ		
นายปรเมธี  วิมลศิริ

			

รองเลขาธิการ			
นางสาวลดาวัลย์  คำ�ภา
นางชุตินาฏ  วงศ์สุบรรณ
นางปัทมา  เธียรวิศิษฎ์สกุล
นายมนตรี  บุญพาณิชย์
นายประพันธ์  มุสิกพันธ์		
นายดนุชา  พิชยนันท์

ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน
นางสาวจินางค์กูร  โรจนนันต์
นายทีปรัตน์  วัชรางกูร
นายวิชญายุทธ  บุญชิต
รักษาการในตำ�แหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน
นายสุทิน  ลี้ปิยะชาติ
นายวิโรจน์  นรารักษ์
นางปิยนุช  วุฒิสอน

รายชื่อคณะท�ำงานจัดท�ำรายงานประจ�ำปี 2559 ของ สศช.
นายวิโรจน์  นรารักษ์
นางสาวมารยาท  สมุทรสาคร
นางเสาวณีย์  แสงสุพรรณ
นางสาวนิตยา  อารีบุญชู
นางสาวปิยฉัตร  สอนคม
นางสาวเบญจมาศ  จันทร์เอี่ยม
นางจันทร์ทิพย์  ปาละนันทน์
นางสาวจันทวรรณ  วรรธนะพงษ์
นางสาวศรี  ศรีงาม
นายบุญชัย  ฉัตรประเทืองกุล
นายอาชัญ  รุจิระชุณห์
นางสาวอาทิสุดา  ณ นคร
นางสาวณัฐสุดา  เพชรหนุน
นางพรรณทิพา  รัตนะ
นายนิติ  ช่างภิญโญ
นายเสมา  คล้ายสุวรรณ
นายชัยภัทร  เพ็ญรัตน์
จ่าสิบเอกจิรวัฒน์  กุศลสร้าง
นางลักษณา  ศรีสมบูรณ์
นายปุณณลักขิ์  สุรัสวดี
นางสุจารี  ดิษยครินทร์
นายวุฒิเดช  ชำ�นิกิจ
นางสาวภัทรพร  เล้าวงศ์
นายอุปราช  พันธุ์ภักดี
นางกมลทิพย์  ยืนนาน ซาลิวสกี
นางรุ่งนิภา  สวนขยัน
นางสาวกาญจนา  พรมเทพ
นางสุพัณณดา  เลาหชัย
นายธีระพงษ์  มาลัยทอง
นายตฤตณัย  นพคุณ
นางณัจยา  หนุนภักดี

(ร.ทปษ)
(ผอ.สปผ.)
(ร.ผอ.สลก.)
(ฝกค.)
(กปอ.)
(สพอ.)
(ปชส.)
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(กจ.)
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(ห้องสมุด)
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(สปผ.)
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