
การแถลงผลงาน 6 เดือน (12 กันยายน 2557 – 12 มีนาคม 2558) 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ 
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

วันอังคารที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 9.00 – 10.00  น. 
ณ ห้องประชุม 521 อาคาร 5 ชั้น 2 สศช. 
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ประเด็นน าเสนอ 

ส่วนที่ 1 บทบาทและภารกิจส าคัญของ สศช.   

ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานที่ส าคัญในรอบ 6 เดือน 

o การติดตามและรายงานภาวะเศรษฐกิจ 

o การติดตามและรายงานภาวะสังคม 

o การขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

o การขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย 
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บทบาทและภารกิจส าคัญของ สศช.  
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บทบาทและภารกิจส าคัญของ สศช.  
 สศช. มีพันธกิจหลัก 3 ประการ ได้แก่ การเป็นหน่วยงานยุทธศาสตร์ (Strategic Unit) หน่วยงานข้อมูลเศรษฐกิจ

และสังคมเชิงลึก (Intelligence Unit) และหน่วยงานความรู้สมัยใหม่
(Knowledge Organization) 

หน่วยงานยุทธศาสตร์ 

• จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนา เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
• เสนอแนะนโยบายด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ต่อรัฐบาล 
• วิเคราะห์งบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 
• การติดตามขับเคลื่ อน เร่ งรั ดนโยบายที่ ส าคัญและเร่ งด่ วนของรั ฐบาลโดยเป็ น 

ฝุายเลขานุการในคณะกรรมการชุดต่างๆ เช่น (1) คณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินการตาม
นโยบายส าคัญและเร่งด่วนของรัฐบาล (กขน.) (2) คณะกรรมการรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ (รศก.) 
และ (3) คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล (กขร.) 
รวมทั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(กขย.) และผู้ประสานงานบูรณาการการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล (ระดับกระทรวง) (ปขก.)  

• การผลักดันการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระยะยาวโดยเป็นฝุายเลขานุการคณะกรรมการระดับชาติ 
ที่ส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เช่น (1) คณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) (2) คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ (กพข.) (3) คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) 
(4) คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา และ (5) คณะอนุกรรมการฯ ภาคธุรกิจ บริการ 
การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม และผู้ประกอบการรายย่อย  

• การจัดท ารายงานข้อเสนอการปฏิรูปประเทศ เสนอต่อ ครม. และ สปช. 

หน่วยงานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมเชิงลึก 

• จัดท าตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ทั้งราย 
ไตรมาสและรายปี จัดท าประมาณการเศรษฐกิจ รวมทั้งเสนอ
ประเด็นนโยบายการบริหารเศรษฐกิจมหภาค เช่น การดูแล
เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย การดูแลธุรกิจ SMEs และแรงงานใน
ภาคธุรกิจ การเร่งรัดการส่งออก การเร่งรัดอนุมัติโครงการ
ส่งเสริมการลงทุน และการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
และการเร่งรัดการใช้จ่ายภาครัฐโดยเฉพาะด้านการลงทุน 

• จัดท ารายงานภาวะสังคมรายไตรมาส 
• พัฒนาการจัดท าข้อมูลสถิติบัญชีประชาชาติ ให้มีความ

ทันสมัยตามมาตรฐานสากล 

หน่วยงานความรู้สมัยใหม่ 
 
 
• เป็นองค์กรกลางในการสร้างเครือข่ายการศึกษาวิจัย และ

เรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
• พัฒนาตัวชี้วัดผลลัพธ์การพัฒนา เช่น ดัชนีอยู่ดีมีสุข  



5 

การติดตามและรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจ 
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เศรษฐกิจไทยในช่วงก่อนการจัดต้ังรัฐบาล 

อัตราการขยายตัวชะลอลงอย่างต่อเนื่องก่อนที่จะหดตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 8 ไตรมาส (Q1/55 ถึง Q4/56) ใน Q1/57 หดตัว
ร้อยละ 0.5 โดยองค์ประกอบหลักหดตัวทั้งการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน การลงทุนภาครัฐ และการส่งออกสินค้าและบริการ 

 องค์ประกอบของ GDP สัดส่วน 
ปี 2557 

2555 2556 2557 

ทั้งป ี ทั้งป ี Q1 Q2 Q3 Q4 ทั้งป ี Q1 Q2 Q3 Q4 

GDP 100.0 6.5 2.9 5.4 2.9 2.7 0.6 0.7 -0.5 0.4 0.6 2.3 
การบริโภครวม 61.1 6.8 1.1 4.2 3.3 0.4 -3.3 0.7 -1.9 0.5 1.8 2.4 
- การบริโภคภาคเอกชน 50.6 6.7 0.3 4.4 2.5 -1.2 -4.1 0.3 -3.0 0.2 2.2 1.9 
- การบริโภคภาครัฐ 10.5 7.5 4.9 2.9 7.6 7.3 0.8 2.8 4.2 2.1 0.4 5.5 
การลงทุนรวม 21.0 13.2 -2.0 5.8 4.7 -6.3 -11.4 -2.8 -9.3 -6.9 2.9 3.2 
- การลงทุนภาคเอกชน 16.6 14.4 -2.8 2.9 2.0 -3.1 -13.2 -1.9 -7.4 -7.0 3.9 4.1 
- การลงทุนภาครัฐ 4.4 8.9 1.3 18.8 15.4 -16.2 -4.7 -6.1 -16.6 -6.7 -0.8 -0.3 
การส่งออกสินค้าและบริการ 73.5 3.1 4.2 8.3 2.9 3.8 2.0 0.0 -0.5 -0.6 -3.8 4.9 
การน าเข้าสินค้าและบริการ 56.0 6.2 2.3 8.1 4.5 0.8 -3.5 -4.8 -8.6 -9.0 -1.1 -0.3 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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ปัจจัยภายนอก 
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ยูโรโซน ญี่ปุุน จีน (แกนขวา) 

ร้อยละ ร้อยละ 
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 ม.ค. 55  ก.ค. 55  ม.ค. 56  ก.ค. 56  ม.ค. 57  ก.ค. 57 

บาท/ดอลลาร์ บาท/100 เยน บาท/ยูโร (แกนขวา) 
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 ม.ค. 55  ม.ิย. 55  พ.ย. 55  เม.ย. 56  ก.ย. 56  ก.พ. 57  ก.ค. 57  ธ.ค. 57 

ยางพารา  ข้าว (แกนขวา) 

ดอลลาร/์ตัน ดอลลาร/์ตัน 

การชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าส าคัญ 
จีนขยายตัวต่ าสุดรอบ 6 ปี ยูโรโซนเข้าสู่ Recession ใน Q2/55 และญี่ปุ่นใน Q2/57  

ในขณะที่สหรัฐฯ ฟ้ืนตัวล่าช้า   

มาตรการขยายปริมาณเงินส่งผลให้ค่าเงินประเทศคู่ค้าอ่อนค่าลง 
และส่งผลต่อการส่งออกของไทย 

ราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลกลดลง 
ราคาส่งออกข้าว และยางพาราลดลงต่อเนื่องร้อยละ 25.8 และร้อยละ 26.3 ในปี 2557  

มูลค่าการส่งออกลดลง รายได้เกษตรกรลดลง  
ส่งผลกระทบต่อฐานรายได้ของประชนในระบบเศรษฐกิจ 

ท่ีมา: CEIC ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์  
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มูลค่าการส่งออก รายได้เกษตรกร ร้อยละ YOY 
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ร้อยละ 

สถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในประเทศ 
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 ม.ค. 56  เม.ย. 56  ก.ค. 56  ต.ค. 56  ม.ค. 57  เม.ย. 57  ก.ค. 57  ต.ค. 57 

ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 
ดัชนีความเชื่อมันทางธุรกิจ 

ดัชน ี

ความเชื่อม่ันปรับตัวลดลง 
ความเชื่อม่ันภาคครัวเรือนต่ าสุดในรอบ 8 ปี ภาคธุรกิจต่ าสุดในรอบ 5 ปี 

จ านวนนักท่องเที่ยวหดตัวต่อเนื่อง 9 เดือน รวมทั้งปี 2557 ลดลงร้อยละ 6.7 

การเบิกจ่ายงบประมาณ FY 57 เป็นไปอย่างล่าช้า 
อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรวม และงบลงทุนต่ าสุดในรอบ 15 ปี 

การชุมนุมทางการเมือง 

การชุมนุมทางการเมือง 
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ร้อยละ 
งบประมาณรวม งบลงทุน 
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ม.ค.-56 เม.ย.-56 ก.ค.-56 ต.ค.-56 ม.ค.-57 เม.ย.-57 ก.ค.-57 ต.ค.-57 

พันล้านบาท 

การอนุมัติส่งเสริมการลงทุนลดลง  
มูลค่ารอการอนุมัติสูงถึง 380,000 ล้านบาท (มิ.ย.-ก.ย.57) 

ยอดสะสม มิ.ย. – ก.ย. 
380,000 ลบ.  

ท่ีมา: ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรมการท่องเท่ียว ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ และส านักงานส่งเสริมการลงทุน 
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สินเชื่อครัวเรือน (แกนซ้าย) สัดส่วนต่อ GDP (แกนขวา) 
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ม.ค. 55 พ.ค. 55 ก.ย. 55 ม.ค. 56 พ.ค. 56 ก.ย. 56 ม.ค. 57 พ.ค. 57 ก.ย. 57 

ยอดผลิต (คัน) 
ปริมาณการจ าหน่ายรถยนต์ในประเทศและการผลิตลดลงต่อเนื่อง 

การปรับตัวต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น 
และอุทกภัยในช่วงก่อนหน้า 

หนี้สินครัวเรือนเพิ่มขึ้นและอยู่ในระดับสูง 
เป็นข้อจ ากัดต่อการใช้จ่ายภาคครัวเรือน 

หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นและเป็นข้อจ ากัดต่อการด าเนินมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจของภาครัฐและการลงทุนที่ส าคัญและจ าเป็น 

มาตรการรถยนต์คันแรก 
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บาท/เฉลี่ย/วัน (%YOY) ค่าแรงข้ันต่ า (แกนขวา) ปริมาณส่งออก 

ท่ีมา: ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงแรงงาน 

ปริมาณการส่งออกข้าวลดลง  
ในขณะที่ค่าแรงขั้นต่ าปรับตัวเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว 
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ดูแลค่าครองชีพ 4.  

373.0 

การเร่งรัดให้มีการเบิกจ่าย
เม็ดเงินภายใต้โครงการจ าน า
ข้าวที่ยังคงค้างเกษตรกร 

การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
เฉพาะหน้าให้แก่เกษตรกร
ชาวนาและชาวสวนยาง 

การแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร
รายย่อยผ่าน ธ.ก.ส. มูลค่าหนี้สิน
ประมาณ 1.16 แสนล้านบาท 

การติดตามราคาขายปลีกสินค้าอย่าง
ใกล้ชิดและจ าหน่ายสินค้าราคาประหยัด 
ภายใต้ชื่อ “งานธงฟ้า” 

เร่งการเบิกจ่าย 

147,050 
ล้านบาท 

การเร่งท าสัญญาที่เหลือ
ของโครงการลงทุนภายใต้
ปีงบประมาณ 2557 

เร่งการลงทุน 

129,522 
ล้านบาท 

การเร่งสัญญาของโครงการลงทุน
ภายใต้ปีงบประมาณ 2558 

เร่งจ่ายงบเหลื่อมปี 

24,892  
ล้านบาท 

การเร่งการใช้จ่ายของ
งบประมาณเหลื่อมปีตั้งแต่
ปี 2548-56  

เร่งจ่ายงบกลางปี 55-57 

23,000 
ล้านบาท 

การเร่งการใช้จ่ายจาก
งบประมาณกลางที่เหลือจากปี 
2555-2557  

เพ่ิมรายได้ผู้มีรายได้น้อย 

การช่วยเหลือต้นทุน 
การผลิตของชาวนา 
และชาวสวนยาง 

92,431 
ล้านบาท 

แก้ไขหนี้สินเกษตรกร 

116,000 
ล้านบาท 

ลดค่าครองชีพ  
5 ล้านคน 

เบิกจ่าย จ าน าข้าว 1. 

48,457  
ล้านบาท 

แก้ไขราคาสินค้าเกษตร 2. 3.  

พันล้านบาท มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจประมาณ 5. 

48,454 
ล้านบาท 

มาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจในระยะเรง่ด่วน 
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Q3/56 Q4/56 Q1/57 Q2/57 Q3/57 Q4/57

ร้อยละ (%) 

GDP (%YOY) Seasonally Adj. GDP (%qoq)

ภาพรวมเศรษฐกิจไทย 
เศรษฐกิจกลับมาขยายตัวภายหลังจากหดตัวใน Q1/2557 

และเร่งขึ้นต่อเนื่องติดต่อกันสามไตรมาส 

แสดงถึงการ ฟื้นตัว ของเศรษฐกิจ อย่างชัดเจน 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

การชุมนุมทางการเมือง คสช. รัฐบาล 
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Q1-57 Q2-57 Q3-57 Q4-57

การใช้จ่ายภาคครัวเรือน การลงทุนภาคเอกชน 
สาขาโรงแรมและภัตตาคาร (การท่องเท่ียว) สาขาการผลิตอุตสาหกรรม 
การลงทุนภาครัฐ 

การแก้ไขปัญหาของรัฐบาลท าให้องค์ประกอบหลักเริ่มกลับมาขยายตัวมากขึ้นตามล าดับ 

ที่มา: ข้อมูลตามระบบบัญชีประชาชาติ ประมวลผลโดย สศช. 

องค์ประกอบหลักๆ ของเศรษฐกิจ ไทย 
อยู่ ในภาวะหดตัว  ส่ งผลให้  GDP หดตัว 
เป็นครั้งแรกในรอบ 8 ไตรมาส ร้อยละ 0.5 

การใช้จ่ายครัวเรือน 
กลับมาขยายตัว 

การใช้จ่ายครัวเรือนขยายตัว 
การลงทุนภาคเอกชนกลบัมาขยายตัว 

ภาคอุตสาหกรรมและ
ท่องเที่ยวกลับมาขยายตัว 

สถานการณ์ในไตรมาสแรกของปี 2557 สถานการณ์ในไตรมาสที่สอง - ไตรมาสที่สี่ของปี 2557 

องค์ประกอบการขยายตัวของเศรษฐกิจ 
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จ านวนนักท่องเที่ยวกลับมาขยายตัว นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 และเร่งขึ้นต่อเนื่อง 

ที่มา: กรมการท่องเท่ียว ประมวลผลโดย สศช. 

-40.0

-20.0

0.0

20.0

40.0

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000 (พันคน) 

Series2 Series1

ร้อยละ 

ประกาศ พรก. 
ฉุกเฉิน 22 ม.ค. 

57 

เริ่มชุมนุมทาง
การเมือง 

2555 2556 2557 2558 

ทั้งป ี ทั้งป ี Q1 Q2 Q3 Q4 ทั้งป ี Q1 Q2 Q3 Q4 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 2M 
จ านวนนักท่องเที่ยว (ล้านคน) 22.4 26.5 7.0 6.1 6.5 7.0 24.8 6.4 5.1 5.8 7.5 2.2 2.4 2.8 2.7 2.7 5.3 
 %YOY 16.2 18.8 22.1 24.3 21.4 9.3 -6.7 -9.0 -15.9 -10.1 7.0 6.1 2.5 11.8 16.3 29.6 22.6 
อัตราการเข้าพักเฉลี่ย (ร้อยละ) 60.9 64.9 72.1 60.3 62.6 64.5 55.9 60.3 47.3 51.7 64.2 58.4 66.4 67.9 67.3 71.9 69.6 

การท่องเที่ยวฟื้นตัวชัดเจน 

การชุมนุมทางการเมือง คสช. รัฐบาล 
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ดัชนี 

ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 
ความเช่ือมั่นผู้บริโภคกลับคืนมา และปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง จากระดับต่ าสุดที่ 57.7  ในเดือนเมษายน 2557  
มาอยู่ที่ระดับ 65.4  ในเดือนมิถุนายน 2557 และเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมาอยู่ที่ระดับ 67.0 ในเดือนมีนาคม 2558 

ที่มา: ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประมวลผลโดย สศช. 

การชุมนุมทางการเมือง คสช. รัฐบาล 

ดัชนีความเชื่อม่ันผู้บริโภคเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 
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ดัชนี 

ความเชื่อมั่นภาคธุรกิจดีขึ้น 
ความเช่ือมั่นทางธุรกิจปรับตัวดีขึ้น 

โดยผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตส่วนใหญ่ยังคงลงทุนเพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงประสทิธิภาพเครื่องจักร 
และผู้ประกอบการกลุ่มค้าส่งค้าปลกีขนาดใหญ่มีการลงทุนเพื่อขยายสาขาในต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง 

ที่มา: ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกจิและธุรกิจ และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประมวลผลโดย สศช. 

การชุมนุมทางการเมือง คสช. รัฐบาล 
ดัชนีความเชื่อม่ันทางธุรกิจ 
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การอนุมัติส่งเสริมการลงทนุเร่งตัวขึ้น 
การเร่งรัดพิจารณาอนุมัตโิครงการส่งเสริมการลงทุน 

ในขณะที่รัฐบาลเข้ารับต าแหน่งมีโครงการที่รอพิจารณาอนุมัติอยู่กว่า 700 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 8 แสนล้านบาท 
และในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา (ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558) ได้มีการอนุมัติไปแล้วกว่า 7.9 แสนล้านบาท 
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พันล้านบาท 

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ประมวลผลโดย สศช. 

การอนุมัติโครงการส่งเสริมการลงทุนโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

การชุมนุมทางการเมือง คสช. รัฐบาล 

คกก.ชุดเดิมหมดวาระเมื่อวันท่ี 31  ต.ค. 56 
และไม่สามารถแต่งตั้ง คกก. ชุดใหม่ได้ แต่งตั้ง คกก.ส่งเสริมการลงทุนชุดใหม่ เมื่อวันท่ี 6 มิ.ย. 57 
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การด าเนินมาตรการเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายงบประมาณ 
ส่งผลให้อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลปรับตัวดีขึ้นตามล าดับ 

สูงสุดในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

อัตราการขยายตัวของการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีของรัฐบาล 

รายจ่ายประจ า รายจ่ายลงทุน 

การเบิกจ่ายภาครัฐปรับตัวดีขึ้น 

ที่มา: กระทรวงการคลัง ประมวลผลโดย สศช. 
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ม.ค. 2556 มี.ค. พ.ค. ก.ค. ก.ย. พ.ย. ม.ค. 2557  มี.ค.  พ.ค.  ก.ค.  ก.ย.  พ.ย. ม.ค.2558 

(%YoY) 

ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหดตัวช้าลงก่อนกลับมาขยายตัวในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 

การผลิตภาคอุตสาหกรรมฟื้นตัวชัดเจน 

การชุมนุมทางการเมือง คสช. รัฐบาล 
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 ร้อยละ ล้านดอลลาร์ สรอ. 

มูลค่าการส่งออกข้าว 

อัตราการขยายตัว (%yoy) 

การส่งออกข้าวสูงสดุเป็นประวัติการณ์ 

ที่มา: กระทรวงพาณิชย์ ประมวลผลโดย สศช. 

การชุมนุมทางการเมือง คสช. รัฐบาล 

มูลค่าและอัตราการขยายตัวของการส่งออกข้าว 

การส่งออกข้าวมีปริมาณส่งออกสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนธันวาคม 2557  
นับตั้งแต่เข้ามาบริหารประเทศ รัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันการส่งออกข้าว และการเร่งระบายข้าวของรัฐบาล 

ผลจากการด าเนินนโยบายดังกล่าวได้ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกข้าวขยายตัวต่อเนื่อง และมีปริมาณการส่งออกสูงสุดเป็นประวัติการณ ์
ในเดือนธันวาคม 2557 ท่ี 1.4 ล้านตัน หรือขยายตัวสูงถึงร้อยละ 67.0 โดยเฉพาะในตลาดกลุ่มทวีปแอฟริกา และอินโดนีเซยี 
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ร้อยละ 
อัตราเงินเฟูอทั่วไป อัตราเงินเฟูอพื้นฐาน 

คสช. รัฐบาล 

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ า การจ้างงานอยู่ในเกณฑ์ดีและการว่างงานอยู่ในระดับต่ า 

หนี้สาธารณะและหนี้สินครัวเรือนเริ่มทรงตัวหลังจากเพิ่มข้ึนในช่วงก่อนหน้า 
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ร้อยละ จ านวน 

อัตราการว่างงาน (แกนขวา) การจ้างงาน 
คสช. รัฐบาล 

40

50

60

70

80

90

2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557Q1 2557Q2 2557Q3 2557Q4

%/GDP 
หนี้สาธารณะ หนี้ครัวเรือน คสช. รัฐบาล 

ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลต่อเนื่อง 
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ล้านดอลลาร์ สรอ. 

คสช. รัฐบาล 

ที่มา: กระทรวงพาณิชย์ ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

ที่มา: ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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ร้อยละ 

ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 

จ านวนนักท่องเที่ยว ม.ค. – ก.พ. 58 ขยายตัวร้อยละ 22.6  
โดยในเดือน ก.พ. ขยายตัวสูงสุดในรอบ 26 เดือน  

อัตราการเข้าพักเพิ่มขึ้นเปน็ ร้อยละ 71.9 สูงสุดในรอบ 23 เดือน 

การเบิกจ่ายงบลงทุนของภาครัฐ Q2 FY58  เพิ่มขึ้นร้อยละ 123.2  
และงบลงทุนรฐัวิสาหกิจเพิ่มขึ้นร้อยละ 104.8 ซึ่งคาดว่าจะท าให้การลงทุน
ภาครัฐเริ่มกลับมาขยายตัวเป็นบวกใน Q1/58 หลังหดตัวตอ่เนื่อง 6 ไตรมาส 
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ร้อยละ 
จ านวนนักท่องเที่ยว อัตราการเข้าพัก (แกนขวา) 

ที่มา: กรมการท่องเที่ยว ประมวลผลโดย สศช. ท่ีมา: กระทรวงการคลัง ประมวลผลโดย สศช. 

สถานการณ์เศรษฐกิจล่าสุด (ต่อ) 
เศรษฐกิจไทยปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้า และขยายตัวเร่งขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งท าให้คาดว่าเศรษฐกิจไทย 
ใน Q1/2558 จะสามารถขยายตัวได้ดีขึ้นจาก Q4/2557 ตามการขยายตัวเร่งขึ้นของภาคการท่องเท่ียว การผลิตภาคอุตสาหกรรม และการลงทุนภาครัฐ 
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ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดอืน  ก.พ. 58 กลับมาขยายตวั 
เป็นครั้งแรกในรอบ 23 เดือน รวม 2 เดือนแรกเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 

อุตสาหกรรมในประเทศฟื้นตัวชัดเจน 
แต่อุตสาหกรรมส่งออกยังได้รับผลกระทบจากเศรษฐกจิโลก 
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ร้อยละ 
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ร้อยละ ส่งออกน้อยกว่าร้อยละ 30 ส่งออกระหว่างร้อยละ 30-60 
ส่งออกมากกว่าร้อยละ 60 

ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประมวลผลโดย สศช. 

สถานการณ์เศรษฐกิจล่าสุด (ต่อ) 
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สถานการณ์เศรษฐกิจลา่สุด 
การใช้จ่ายภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวได้ต่อเนื่องตามการขยายตัวขององค์ประกอบส าคัญๆ ในขณะที่ปริมาณจ าหน่ายรถยนต์หดตัวน้อยลง 

การเบิกจ่ายงบรายจ่ายภาครัฐ Q2 FY58 เพิ่มข้ึนจากช่วงเดียวกันของปีก่อนอย่างต่อเนื่อง 

%YOY 
2556 2557 2558 

ทั้งป ี Q1 Q2 Q3 Q4 ทั้งป ี Q1 Q2 Q3 Q4 2M 
การใช้จ่ายครัวเรือนท่ีแท้จริง 0.3  4.4  2.5  -1.2  -4.1  0.3 -3.0  0.2  2.2  1.9 Na. 
ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน  -0.1 3.9  0.4  -1.8  -2.8 -0.3 -1.4  1.0  0.3 -0.9  -1.7 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงท่ีปี 2543 -0.5  6.9  -0.1  -7.2  -0.9  0.3  -0.3  0.1  2.3  -0.9  -2.0  
การใช้กระแสไฟฟูา 0.3  3.0  2.2  0.6  -4.7  2.3  -3.3  3.1  3.9  5.5  3.6  
ดัชนีมูลค่าค้าปลีกท่ัวประเทศ (2545 = 100) -0.4  10.0  2.8  -5.4  -8.0  -6.0 -8.9  -7.7  -5.0  -2.3 Na. 
เบียร์ (พันลิตร) -4.8  -4.0  3.5  -7.3  -10.1  -2.3  -6.0  -4.5  0.1  1.5  21.6  
โซดาและน้ าดื่มบริสุทธิ์ (ล้านลิตร) 17.4  17.7  26.8  23.0  4.1  8.5  6.1  -0.9  11.2  18.9  5.5  
การน าเข้าสินค้าอุปโภคบริโภค ณ ราคาคงท่ี ปี 2543 2.3  8.6  4.9  -2.6  -0.9  -2.2  -8.3  -5.0  0.6  4.4  7.5  
รถยนต์น่ัง -0.2  134.2  11.0  -18.9  -46.1  -45.2  -57.3  -49.5  -45.8  -16.3  -2.5  
รถจักรยานยนต ์ -9.2  -9.5  -4.4  -13.4  -9.3  -14.8  -2.6  -15.2  -26.1  -15.3  -12.9  

อัตราการเบิกจ่าย FY 2555 FY 2556 FY 2557 FY 2558 
ทั้งป ี ทั้งปี Q1 Q2 Q3 Q4 ทั้งป ี Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 H1 

งบประจ า 95.2 95.1 32.2 21.2 20.2 21.5 93.7 30.8 21.4 20.0 21.5 34.0 22.6 56.6 
งบเหลื่อมป ี 67.8 77.1 28.8 24.3 10.3 13.7 70.8 23.3 23.4 12.6 11.6 22.6 12.9 35.5 

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ที่มา: กระทรวงการคลัง 
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การติดตามสถานการณ์ด้านสังคม 
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สศช. ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ าในประเทศ
ไทย เป็นประจ าทุกปี ตั้งแต่ปี2553 เป็นต้นมา และได้เผยแพร่รายงานฯ สู่สาธารณะผ่านทาง
เว็บไซด์ สศช. เพื่อช้ีถึงภาวะความยากจนและความเหลื่อมล้ าที่เป็นสถานการณ์ล่าสุด  
 วิเคราะห์ลักษณะของปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าในสังคมที่เช่ือมโยงถึง

โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม 
 ประมวลนโยบายและมาตรการ/โครงการส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาความยากจน

และลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
 จัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลือ่มล้ าใน

สังคมไทย ในระยะต่อไป 

การรายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจน 
และความเหลื่อมล้ าในประเทศไทย ปี 2556 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากรายงานการวิเคราะห์สถานการณค์วามยากจนฯ ปี 2556 

ยกระดับรายได้กลุ่มเป้าหมายคนจน  
ผู้ด้อยโอกาส  และผู้มีรายได้ต่ าสุด  

40% ล่าง 

ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุข 
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า 

สร้างโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการ 
ของรัฐ 

สร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของผู้ที่มีฐานะยากจน 

42.33 
32.44 

26.76 
21.94 20.04 20.43 17.88 16.37 13.22  12.64   10.94  

25.5 19.7 16.4 13.8 12.7 13.1 11.6 10.8 8.8  8.4   7.3  

1,555 1,606 1,719 1,934 2,006 2,172 2,174 2,285 2,415 2,492 2,572 
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สัดส่วนคนจน(%) จ านวนคนจน(ล้านคน) เส้นความยากจน(บาท/คน/เดือน) แกนขวา 

ความยากจนโดยรวมในปี 2556 ลดลง แต่ยังคงเป็นปัญหา
ส าคัญของไทย โดยปี 2556 มีสัดส่วนคนจนร้อยละ 10.9 
ของประชากรทั้งประเทศ หรือมีคนจนประมาณ 7.3 ล้านคน   

เส้นความยากจน สัดส่วนคนจน จ านวนคนจน (วัดจากรายจ่ายเพื่อการบริโภค)  
ที่มา : ข้อมูลจากการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส านักงานสถิติแห่งชาติ ประมวลผลโดยส านักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชีว้ัดภาวะสงัคม  สศช.. 

“คนจน” + “คนเกือบจน” = 14.0 ล้านคนหรือ 
ร้อยละ 21.0 ของประชากรทั้งประเทศ  บ่งชี้ได้ว่า
ความยากจนยังคงเป็นปัญหาส าคัญของประเทศไทย  

1.06 3.10 
4.03 

4.97 

6.07 
7.40 

9.15 

11.65 15.77 

36.81 

กลุ่ม 10% ที่ 1 (จนที่สุด) 
กลุ่ม 10% ที่ 2 
กลุ่ม 10% ที่ 3 
กลุ่ม 10% ที่ 4 
กลุ่ม 10% ที่ 5 
กลุ่ม 10% ที่ 6 
กลุ่ม 10% ที่ 7 
กลุ่ม 10% ที่ 8 
กลุ่ม 10% ที่ 9 

ความเหลื่อมล้ าด้านรายได้หรือการกระจายรายได้ 

0 20 40 60 80 100

2541 
2543 
2545 
2547 
2549 
2550 
2552 
2554 
2556 กลุ่ม 10% ที1่ (จนที่สุด) 

กลุ่ม 10% ที2่ 
กลุ่ม 10% ที3่ 
กลุ่ม 10% ที4่ 
กลุ่ม 10% ที5่ 
กลุ่ม 10% ที6่ 
กลุ่ม 10% ที7่ 
กลุ่ม 10% ที8่ 

 ความเหลื่อมล้ าด้านรายได้หรือการกระจายรายได้ในภาพรวมดีข้ึนเล็กน้อย โดยมีปัญหาการกระจายรายได้อยู่ในระดับปานกลาง  
สะท้อนจากค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านรายได้ (Gini coefficient) เท่ากับ 0.465 ในปี 2556  
 รายได้ยังคงกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคนรวยท่ีสุด 10% ซึ่งถือครองรายได้สูงถึง 36.8% ของรายได้ท้ังหมด  ขณะท่ีกลุ่มคนจนท่ีสุด 

10% ถือครองรายได้เพียง 1.1% ของรายได้ท้ังหมด จึงท าให้ความแตกต่างของรายได้ห่างกันถึง 34.9 เท่า 

กลุ่มคนรวยสุด 10%  มีรายได้เป็น 34.9 เท่า ของกลุ่มคนจนสดุ 10% 

สัดส่วนรายได้ของประชากร จ าแนกตามกลุ่มประชากรตาม
ระดับรายได้ (Decile by Income) ปี2541-2556 

 สัดส่วนรายได้ของประชากร ปี 2556 
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ปี 2558 ซึ่งเป็นปีสิ้นสุดของเปูาหมายการพัฒนา 
แห่งสหัสวรรษ สศช.  มีภารกิจต้องจัดท ารายงานผล
ตามเปูาหมายฯ ดังกล่าว ในสามระดับ คือ  

1) ระดับประเทศ  

2) ระดับจังหวัดที่ได้รับความร่วมมือจากจังหวัด
สมุทรสาคร จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดนครพนม  

3) ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 
องค์การบริหารส่วนต าบลมหาสวัสดิ์ จ.นครปฐม 
เทศบาลต าบลอุโมงค์ จ.ล าพูน และเทศบาลเมือง
อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยการรายงานฯ จะได้
แสดงให้เห็นถึงผลการด าเนินงานตลอดระยะเวลา
ที่ผ่านมา ปัญหา อุปสรรคที่พบในการบรรลุ
เปูาหมายฯ และประเด็นท้าทายที่มีต่อการพัฒนา
ภายหลังการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ 

การรายงานผลตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ 
(Millennium Development Goals) 

ความยากจน 
 บรรลุเปูาหมายในการลดความ

ยากจนลงกึ่งหนึ่ง 
 แต่ความเหลื่อมล้ ายังคงเป็นปัญหา

อย่างต่อเนื่อง 
 ความหิว โหยถูกขจัดแต่ภาวะ

โภชนาการยังน่าเป็นห่วง 

การศึกษาระดับประถมฯ 
 บรรลุเปูาหมายจากอัตราเข้าเรียน

รวมที่เกินร้อยละ 100 
 แต่อัตราการเข้าเรียนสุทธิยังต่ า

กว่าร้อยละ 100 
 คุณภาพการศึกษายังคงเป็นปัญหา

ส าคัญ 

ความเท่าเทียมทางเพศ 
 บรรลุเปูาหมายความเท่าเทียมใน

การเข้าถึงการศึกษา 
 แต่สัดส่วนผู้หญิงในรัฐสภา และ

ต าแหน่งผู้บริหารยังมีน้อย 

??อัตราการตายของเด็ก 
 แนวโน้มดีข้ึน ยกเว้นในเขตพื้นที่

สูง และสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

??สุขภาพสตรีมีครรภ์ 
 แนว โน้ ม ดี ข้ึน  ย ก เ ว้ น ใน เขต 

พื้นที่สูง 
 แต่ปัญหาการต้ังครรภ์ไม่พร้อม

และอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น
ยังต้องได้รับการดูแล 

โรคเอดส์ มาลาเรีย อื่นๆ 
 บรรลุเปูาหมายการชะลอและลด

การแพร่ระบาดของโรคเอดส์ แต่
กลุ่มเสี่ยงยังมีอัตราการติดเชื้อสูง 
 อัตราผู้ปุวยวัณโรคและโรคหลอด

เลือดหัวใจเพิ่มสูงข้ึน 

สิ่งแวดล้อม 
 มีโอกาสบรรลุเปูาหมายเนื่องจาก

สามารถเพิ่มสัดส่วนพื้นที่อนุรักษ์
และปุาชายเลน 
 แต่ยังมีปัญหาด้านความเสื่อมโทรม

ของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้
พลังงาน การจัดการขยะ คุณภาพ
น้ า และคุณภาพอากาศ 

หุ้นส่วนการพัฒนา 
 บ ร ร ลุ เ ปู า ห ม า ย จ า ก ค ว า ม

ช่วยเหลือที่ให้แก่ลาว พม่า และ
กั มพู ช า ในรู ปแบ บของความ
ช่วยเหลือทางวิชาการส่วนใหญ่ 
 แต่ยั งมีปัจจัยอุปสรรคด้านขีด

ส า ม า ร ถ บุ ค ล า ก ร  น โ ย บ า ย 
กฎระเบียบ และงบประมาณ 

การด าเนินงานในปี 2558 

รายงานผลการพัฒนาตาม MDGs ระดับพื้นท่ี 6 พื้นท่ี  

รายงานผลการพัฒนาตาม MDGs ของประเทศไทย ปี 2558 

จ.แม่ฮ่องสอน จ.นครพนม จ.สมุทรสาคร 

ทต.อุโมงค์ ทม.อรัญญประเทศ อบต.มหาสวัสดิ์ 

 วิเคราะห์ตัวชี้วัด 
 ประเมินและวิเคราะห์ผลการพัฒนา 

 พัฒนาระบบข้อมูลและตัวชี้วัด 
 วิเคราะห์ผลการพัฒนา 
 ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่

สอดรับกับพื้นที่ 

การพัฒนาระบบข้อมูล 

 ข้อมูลประกอบการจัดท า
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
 ข้อมูลประกอบการวางแนว

ทางการพัฒนาหลังปี 2558 
(Post-2015 
Development Agenda) 
 ข้อมูลประกอบการวางแผน

พัฒนาระดับพื้นที่ 

การน าไปใช้ 

การพัฒนาศักยภาพด้านข้อมูลของพื้นท่ี 
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ความก้าวหน้าของไทย  หมายถึง บรรลุเปูาหมายแล้ว  หมายถึง มีแนวโน้มสูงที่จะบรรลุผล  
?? หมายถึง ไม่สามารถใช้กับประเทศไทยเนือ่งจากมีค่าอยู่ในระดับต่ าเกนิกวา่คาดหวังใหล้ดลงตามเปูาหมาย 
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รายงานภาวะสังคมรายไตรมาส และรายปี 
ผลการติดตามสถานการณ์ 

 สศช.ได้จัดท ารายงานภาวะสังคมรายไตรมาสเพื่อสะท้อนความ
เคลื่อนไหวทางสังคม เพื่อให้เกิดการผลักดันและขับเคลื่อนเชิง
นโยบายในการปูองกันแก้ไข ปัญหาท่ีเกิดขึ้น 

 แนวทางการติดตาม 
 ความเคลื่อนไหวทางสังคมทุก 3 เดือน ได้แก่ การจ้างงาน 

หนี้สินครัวเรือน สุขภาพ ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม 

 ประเด็นทางสังคมท่ีให้ความส าคัญ ได้แก่ การพัฒนา
ศักยภาพเด็กวัยเรียน และการยกระดับสมรรถนะแรงงาน 

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 เด็กวัยเรียน สนับสนุนให้เด็กคงอยู่ ในระบบโรงเรียน 

พัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมทักษะการอ่าน 
 สมรรถนะแรงงาน เร่งพัฒนาและสร้างความเข้าใจคุณวุฒิ

วิชาชีพเพื่อให้เกิดการทดสอบอย่างกว้างขวาง สนับสนุน
การจัดฝึกอบรมแรงงานใน SMEs 

 ผู้ปุวยไข้เลือดออกลดลง
ร้อยละ 73.5 

 ผู้ปุวยเอดส์ลดลง แต่ต้อง
เฝูาระวังกลุ่มเยาวชนท่ีมี
พฤติกรรมเสี่ยง 

 การจ้างงานลดลง  
ร้อยละ 0.4 

 อัตราการว่างงานเฉลี่ย
ร้อยละ 0.84 

 ยอดคงค้างสินเช่ือเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 7.4 

 แนวโน้มชะลอตัวแต่ต้องเฝูา
ระวังการผิดนัดช าระหนี้ 

 ผลกระทบต่อสุขภาพจาก
หมอกควัน 

 ผลกระทบจากภัยแล้ง 

 คดีอาญาลดลง  ร้อยละ 11.6 
 อุบัติเหตุเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.2 แต่

ผู้เสียชีวิตลดลง 
 ปูองกันและปราบปรามการค้า

มนุษย์ (5P) 

การจ้างงาน หนี้สินครัวเรือน ความปลอดภัยในชีวิต 

สิ่งแวดล้อม 

สุขภาพ 

http://www.google.co.th/url?url=http://ohomakemoney.com/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%84.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=P4kvVbTTI9iSuASVx4H4BA&ved=0CCUQ9QEwCA&usg=AFQjCNFmac4sIqdTSRfBxP8n54oXSPJRYQ
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การขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา 

• ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร น โ ย บ า ย แ ล ะ พั ฒ น า ก า ร ศึ ก ษ า   
มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มี สศช. เป็นฝุายเลขานุการ มี
ภารกิจได้แก่ เสนอแนะนโยบาย แนวทางการขับเคลื่อนการ
พัฒนาการศึกษา การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้ตามนโยบายรัฐบาล และแนวทางการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อให้
การขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนาฯ 
บังเกิดผลเป็นรูปธรรม 

• ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน มีการประชุม 1 ครั้ ง  
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 และมีมติให้ส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษาเป็นแกนหลัก ร่วมกับองค์กรหลักและหน่วยงาน
ในกระทรวงศึกษาธิการ จัดท าวิสัยทัศน์และกรอบทิศทางการ
พัฒนาการศึกษา ในระยะ 5 ปี ให้เป็นรูปธรรม   



29 

ความก้าวหน้า 

 สศช. และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศฯ (มพพ.) ได้ร่วม
เป็นพันธมิตรกับ 7 องค์กรผู้น าภาคธุรกิจ เพ่ือขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ เอสซีจี  บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) บริษัท โตชิบา 
ไทยแลนด์ จ ากัด บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด 
(มหาชน) บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) และกลุ่มมิตรผล โดยด าเนินการภายใต้ 
Roadmap 3 ปี (2556-2559) เพื่อปรับการด าเนินธุรกิจองค์กรใน Supply Chain ให้
สอดคล้องตามหลักปรัชญาฯ เปูาหมาย 35 องค์กร   

การขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเอกชน 

 ผลการด าเนินงานในปี 2557-2558 สามารถด าเนินการปรับการด าเนินธุรกิจ
ใน 36 องค์กร  

รัฐบาลมีนโยบายให้ทุกภาคส่วนด าเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ในทิศทางเดียวกัน จึงแต่งต้ังให้มีกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบูรณาการการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีอนุกรรมการฯ ช่วยขับเคลื่อนใน 8 กลุ่ม 
สศช. ดูแลกลุ่มภาคธุรกิจ บริการ การท่องเท่ียว อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการรายย่อย 

จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ 1 คร้ัง เมื่อวันที่ 
2 มี.ค. 58 โดยได้มีการทบทวนสถานการณ์
การขับ เคลื่ อนฯภาคธุ รกิ จ  และมีม ติให้
คณะอนุกรรมการฯ จัดส่งข้อมูลสถานการณ์
เ พ่ิม เ ติม  และทบทวนโครงการภายใ ต้
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการขับเคลื่อนฯภาค
ธุ รกิ จ  เ พ่ื อ ให้ ฝ่ าย เลขาฯ  น า ไปจั ดท า
แผนปฏิบัติการไปขับเคลื่อน พ.ศ. 2558-60 

1.จัดท าแผนปฏิบัติการ แนวทางและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

2. พิ จ า ร ณ า ก ลั่ น ก ร อ ง แ ผ น ง า น /
โครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการขับเคลื่อนฯ ในภาคธุรกิจ 

3. เสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณาต่อ
คณะอนุกรรมการอนุมัติโครงการและ
งบประมาณ 
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การขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
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หลักการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค ์

ความก้าวหน้าการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

1. ด าเนินงานภายใต้กรอบกฎหมายปัจจุบัน 
2. บทบาทภาคส่วนการพัฒนา 

  รัฐ  -  ให้สิทธิประโยชน์ จัดโครงสร้างพื้นฐาน ปรับกฎระเบียบ  
  เอกชน  -  ลงทุน 
  ประชาชน - มีส่วนร่วม และได้รับประโยชน์จากการพัฒนา 

3. ไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สังคม และความมั่นคง 
4. มีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ 
5. ก าหนดพื้นที่ตามเขตปกครอง เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการให้สิทธิประโยชน์ โดยมิได้รอนสิทธิ 

ใดใดที่มีอยู่เดิม 

ความส าคัญ : เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  เป็นยุทธศาสตร์ส าคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ 
เป็นนโยบายหลักของรัฐบาลปัจจุบัน โดยเป็นรูปแบบการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจของไทยภายใต้ 
การเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (ASEAN Connectivity)  

ดึงดูด FDI เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ  กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค  
ลดความเหลื่อมล้ า ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และแก้ปัญหาความมั่นคง 
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 จ.ตาก 1 

อ.สะเดา จ.สงขลา 2 

 จ.สระแก้ว 4 

  ชายแดน จ.มุกดาหาร 3 

การก าหนดขอบเขตพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และการจัดเตรียมที่ดิน  

 จ.ตราด 5 

จ.เชียงราย 8 

 จ.กาญจนบุรี 10 
 จ.หนองคาย 6 

 จ.นครพนม 9 

 จ.นราธิวาส 7 
N 
N 

ระยะที่ 1 : ในพื้นที่ 5 จังหวัด รวม 36 ต าบล ใน 10 อ าเภอ  
ระยะที่ 2 : ในพื้นที่ 5 จังหวัด รวม 54 ต าบล ใน 13 อ าเภอ  
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กรณีเป็นกิจการทั่วไปตามประกาศ คกท.   กรณีเป็นกิจการเป้าหมาย ตามที่ กนพ. ก าหนด 
1. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมเป็นเวลา 3 ปี แตร่วมแล้วไม่เกิน 8 ปี 1.  ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 8 ปี    
2. กรณีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 8 ปีอยู่แล้ว (กลุ่ม A1 A2) ให้ได้รับ

ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 เพิ่มเติมอีก 5 ปี 2.  ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 เพิ่มเติมอีก 5 ปี 

3. ให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟูา และค่าประปา 2 เท่า เป็นเวลา 10 ปี   
4. ให้หักค่าติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกได้รอ้ยละ 25    
5. ยกเว้นอากรขาเข้าส าหรบัเครือ่งจักร  
6. ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบและวัสดุจ าเป็นส าหรับสว่นที่ผลิตเพื่อการส่งออก 5 ปี  
7. อนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในโครงการที่ได้รับการส่งเสริม     
8. สิทธิและประโยชน์ท่ีมิใช่ภาษีอากร  

ความก้าวหน้า  : ด้านแรงงาน และมาตรการส่งเสริมการลงทุน  

 มาตรการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI   
1) กรณีเป็นกิจการทั่วไป ใหไ้ด้รับสิทธิประโยชน์เท่ากับกรณีตั้งในพ้ืนที่ท่ีมีรายได้ต่อหัวต่ าท่ีสุดของประเทศ 20 จังหวัด 
2) กรณีเป็นกิจการเป้าหมายส าหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามที่ กนพ.ก าหนด ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ในระดับสูง 

 ด้านแรงงาน: อนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวและการจัดระบบแรงงานต่างดา้วแบบไป-กลบั 

โดยมต ิครม. เมื่อ 18 กพ. 58 เห็นชอบการจัดระบบการจ้างคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ทีเ่ข้ามาท างานในลักษณะไป-กลับ หรือ 
ตามฤดูกาล ฯ (ให้สามารถใช้บัตรผ่านแดนหรือเอกสารที่ประเทศต้นทางออกให้แทนหนังสือเดินทาง)  

 มาตรการด้านภาษีอากรส าหรับกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI   
ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลจากร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 10 เป็นเวลา 10 รอบระยะเวลาบัญชี  
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มติ กนพ. ครั้งที่ 2/2558  
• เห็นชอบกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจ านวน 13 กลุ่มกิจการ 
• เห็นชอบกิจการเป้าหมายรายพ้ืนท่ีของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร และสงขลา 

1. อุตสาหกรรมการเกษตร ประมงและกิจการที่เกี่ยวข้อง  
2. เซรามิกส ์ 
3. อุตสาหกรรมส่ิงทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง  
4. อุตสาหกรรมผลิตเครื่องเรือน  
5. อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ  
6. การผลิตเครื่องมือแพทย์  
7. อุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักรและชิ้นส่วน  
8. อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์  
9. การผลิตพลาสติก  
10. การผลิตยา  
11. กิจการโลจิสติกส ์ 
12. นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม 
13. กิจการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว  

มาตรการส่งเสริมการลงทุน กิจการเป้าหมาย  

http://www.google.co.th/url?q=http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1348632927&sa=U&ei=28TuVJXJN4WTuASp4IGIBg&ved=0CC0Q9QEwDA&usg=AFQjCNFeyPbpZVYrqXqIZRtyPMPzokSjGg
http://www.google.co.th/url?q=http://www.thaibizchina.com/thaibizchina/th/china-economic-business/result.php?SECTION_ID=441&ID=4521&sa=U&ei=hsfuVIirBc6VuQS9ooLoBg&ved=0CDcQ9QEwEQ&usg=AFQjCNEmBWDPqKJNbPhejECuIkLpzmdFsA
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การจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ :จัดตั้งศูนย์ฯ และเปิดให้บริการครบแล้วท้ัง 5 จังหวัด    

 ตาก 
 3,695 ลบ.  

35% 
สระแก้ว 

 2,112 ลบ.  
20% 

 ตราด 
 495 ลบ. 5% 

 มุกดาหาร 
 1,889 ลบ.  

18% 

สงขลา  
(สะเดาและปาดังเบ
ซาร)์ 2,252 ลบ.  

22% 

คมนาคม 
 3,691 ลบ. 

(35%) 
ศุลกากรและ 
ด่านชายแดน 
 2,739 ลบ. 

(26%) 

นิคม
อุตสาหกรรม 
 75 ลบ. (1%) 

สาธารณูปโภค 
 3,938 ลบ. 

(38%) 

• โครงการเร่งด่วน งบกลางปี 58 รวม 55 โครงการ วงเงิน 2,737.88 ลบ.   
• แผนโครงสร้างพ้ืนฐานและด่านศุลกากรปี 2557-2565 ใน 6 พื้นที่ (7 ด่าน) ได้แก่ ตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร  สงขลา  

(สะเดาและปาดังเบซาร์) และหนองคาย  

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร 

ด้านแรงงาน      ครม.ให้ความเห็นชอบการแก้ไขมาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ.การท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ให้บัตรผ่านแดน/
เอกสารที่ประเทศต้นทางออกให้เป็นเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางฯ และขอรับใบอนุญาตท างาน  

 จัดตั้ง OSS ด้านแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ ฝึกอบรมแรงงานไทย/ต่างด้าว เสริมความรู้ด้านความปลอดภัย 
การท างานแก่สถานประกอบการ จัดท าคู่มือให้แรงงาน/สถานประกอบการ 

 เปิดด าเนินการ 5 จังหวัด ได้แก่ (1) ศูนย์ด ารงธรรม จ.ตาก และ ทน.แม่สอด (2) สนง.พาณิชย์สระแก้ว  
(3) ศูนย์ด ารงธรรม จ.ตราด (4) ศูนย์ด ารงธรรม จ.มุกดาหาร (5) ศาลากลาง จ.สงขลาและศูนยส์่งเสริม
อุตสาหกรรมภาคที่ 11  

ด้านการลงทุน 
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โครงการทวาย–ย่างกุ้ง 600 กม. โครงการทวาย–ชายแดนไทย/เมียนมา  132 กม. 
(ณ บ้านพุน้ าร้อน) 

โครงการทวาย–เนปิดอร์ 800 กม. โครงการทวาย–กาญจนบุรี 200 กม.  
โครงการทวาย–กรุงเทพฯ 330 กม.  
โครงการทวาย–ท่าเรือแหลมฉบัง 450 กม.   
โครงการทวาย–ท่าเรือปากบารา 800 กม. 

ความส าคัญของโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายต่อประเทศไทย 

ทวาย 

Source: * DHL Interview in The Nation March 5, 2012, **UNESCAP report 

การด าเนินงานโครงการทวาย 

การพัฒนา 
โครงการทวายระยะแรก  

(Initial Phase Development) 

การพัฒนา 
โครงการทวายระยะสมบูรณ์  
(Full Phase Development) 

การพัฒนาโครงการทวายระยะแรกคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างภายใน
ปี 2558 ซึ่งจะเป็นก้าวส าคัญท่ีจะสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ 
นานาประเทศ สร้างภาพลักษณ์โครงการที่เป็นสากล และ
วางรากฐานสู่การพัฒนาโครงการระยะสมบูรณ์ที่มีความยั่งยืน 

ความก้าวหน้าการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย 

 เปิดเส้นทางลัดโลจิสติกส์ ฝั่งตะวันตกของไทยและอนุภูมิภาค 
โดยไม่ต้องผ่านช่องแคบมะละกา (Logistics shortcut)  
ลดระยะเวลาและประหยัดต้นทุนการขนส่งสินค้า 
 เป็นโอกาสในการขยายฐานการผลิตอุตสาหกรรมเชื่อมโยง

ห่วงโซ่อุปทานกับพื้นที่บริ เวณชายฝ่ังทะเลตะวันออก  
ซึ่งเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมหลักของประเทศ 
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สศช. ได้ด าเนินการในฐานะฝุายเลขานุการ 
• คณะกรรมการร่วมระดับสูงระหว่างไทย-เมียนมาฯ (JHC) และ 
• คณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างไทย – เมียนมา (JCC)  
โดยท างานร่วมกับ ก.คลัง ก.คมนาคม ฯลฯ เพ่ือขับเคลื่อนโครงการทวายให้บังเกิด
ผลส าเร็จเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง 

ความก้าวหน้าการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย (ต่อ) 

ความก้าวหน้าของการด าเนินงาน 
1) คาดว่าจะมีการลงนามในสัญญาสัมปทานโครงการระยะแรกภายในเดือน พ.ค. 2558 

หลังจากผ่านการพิจารณาของ ครม. เมียนมา โดยโครงการระยะแรกจะมีองค์ประกอบ 
ดังนี้  
 นิคมอุตสาหกรรมระยะแรก 27 ตร.กม. ภายใต้กรอบระยะเวลา 8 ปี  
 ถนนสองช่องทางจากเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายถึงชายแดนไทยความยาว 138 กม. 

(สัมปทานเฉพาะในส่วนการด าเนินงานและการบ ารุงรักษาถนน) 
 ท่าเรือขนาดเล็ก 2 ท่า  
 โรงไฟฟูาขนาดเล็ก / โรงไฟฟูาชั่วคราว 
 อ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก  
 ระบบโทรคมนาคมแบบ Landline ส าหรับอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์ 
 ที่อยู่อาศัยระยะแรก  
 คลังเชื้อเพลิง LNG ส าหรับใช้ในโรงไฟฟูาและนิคมอุตสาหกรรม (อยู่ระหว่าง

ปรับปรุงรายละเอียดโครงการ) 
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2) ความช่วยเหลือโครงการถนนสองช่องทางเชื่อมโยง 
เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสู่ชายแดนไทย – เมียนมา 

เมียนมาแสดงความประสงค์ขอรับการสนับสนุนเงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรนจากฝุายไทย 
เพ่ือก่อสร้างโครงการถนนสองช่องทางเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย 
สู่ชายแดนไทย – เมียนมา  
โดย สศช. ร่วมกับ ก.คลัง จะน าข้อเสนอและเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือเสนอต่อ 
ที่ประชุม ครม. เพ่ือขอความเห็นชอบ และฝุายเมียนมา จะน าเสนอต่อรัฐสภาเมียนมา 
เพ่ือขอความเห็นชอบต่อไป 
3) การพัฒนาโครงการระยะสมบูรณ์  
สพพ. และ สศช. อยู่ระหว่างจัดท าแผนแม่บทเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย คาดว่าจะ 
แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2558 โดยประสานข้อมูลผลการศึกษาและความเห็น
จากประเทศญี่ปุุนอย่างต่อเนื่อง 

4) บทบาทการมีส่วนร่วมของประเทศญี่ปุ่น โครงการทวายมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์กระจายการลงทุนของญี่ปุุน 
(Thailand-Plus-One) โดยให้ไทยเป็นฐานกระจายการลงทุนสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน (CLMV) และสอดคล้องกับ 
การพัฒนา Mekong-India Economic Corridor ที่ญี่ปุุนให้ความส าคัญ 

ทั้งนี้ บทบาทของญี่ปุุนในขณะนี้จะมุ่งเน้นการร่วมพัฒนาโครงการในระยะสมบูรณ์ เมียนมาและไทย โดย :- 
การให้ข้อมูลผลการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการจัดท าแผนแม่บทโครงการ  
การพิจารณาให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นทางการ (ODA) ให้แก่ SPV ทั้งในด้านเทคนิคและด้านการเงิน เพ่ือให้

การด าเนินโครงการระยะแรกประสบผลส าเร็จและส่งผลต่อการพัฒนาระยะสมบูรณ์ต่อไป 

ความก้าวหน้าการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย (ต่อ) 
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ขอบคุณ 
www.nesdb.go.th 


