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ความรูสาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแหงชาติ 

 

ประวัติความเปนมา 
1.ความเปนมา 
1.1 ดวยในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนกลยุทธ สศช. ประจําป พ.ศ. 2551 – 2555 

จะส้ินสุดลงทําให สศช. ตองดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ สศช. เพื่อนํามาใชเปนเครื่องมือใน
การกําหนดแนวทางการดําเนินงานใหกับองคกร และเปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

1.2 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 มาตรา 16ที่กําหนดหนาที่ของสวนราชการใหตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการของ
ตนขึ้นไว เพื่อรองรับการปฏิบัติตามแผนการบริหารราชการแผนดิน และจะมีผลผูกพันการ
ไดรับงบประมาณประจําป นอกจากนี้ในมาตรา 33 กําหนดใหสวนราชการจัดใหมีการ
ทบทวนภารกิจของตนวามีภารกิจใดมีความจําเปนหรือควรที่จะดําเนินการตอไปหรือไม โดย
คํานึงถึงแผนบริหารราชการแผนดิน นโยบายของคณะรัฐมนตรี กําลังเงินงบประมาณของ
ประเทศ ความคุมคาของภารกิจและสถานการณอื่นประกอบกัน 

1.3 สศช. จึงไดจัดทําแผนกลยุทธ ประจําป พ.ศ. 2556 – 2560 ข้ึน เพื่อใชเปน
แนวทางในการปฏิบัติราชการและพัฒนาองคกร ใหสอดคลองกันเพื่อนําไปสูการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ ที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายรัฐบาล 
ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy)แผนการบริหารราชการแผนดิน แผนปฏิบัติราชการ 
4 ปและ 1 ป รวมทั้งแผนการจัดสรรงบประมาณประจําป ตลอดจนการปรับโครงสราง ปรับ
บทบาทภารกิจใหเปนตามภารกิจพิเศษท่ีไดรับมอบหมายจากรัฐบาลเพิ่มเติม 

2. วัตถุประสงคของการจัดทําแผนกลยุทธ 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) เปน

หนวยงานที่มีภารกิจหลักในการกําหนดนโยบายและวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 
รวมทั้งการติดตามและประเมินผลความกาวหนาและความสําเร็จของโครงการพัฒนาตางๆ 
โดยตลอดระยะเวลาที่ผานมา สศช. ไดรับการยอมรับในบทบาทและหนาที่ดังกลาวเปนอยาง
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ดี อีกท้ังยังไดรับความไววางใจใหรับผิดชอบภารกิจตางๆในระดับชาติเสนอมา จึงควรมีการ
จัดทําแผนกลยุทธ สศช. ข้ึนโดยมีวัตถุประสงคที่สําคัญ ดังนี้ 

2.1 เพื่อเปนเคร่ืองมือในการกําหนดทิศทางการพัฒนาและการปฏิบัติภารกิจของ
องคกรใหไปสูวิสัยทัศนและเปาหมายขององคกรภายในกรอบระยะเวลาที่กําหนด โดยมี
กรอบการบริหารและการดําเนินงานตามภารกิจ 

2.2 เพื่อเปนเคร่ืองมือในการปรับบทบาท ภารกิจขององคกรใหสอดคลองกับ
สถานการณการเปล่ียนแปลง 

2.3 เพื่อเปนเครื่องมือในการสื่อสารและเปนกรอบขอตกลงรวมระหวางบุคลากรใน
องคกรใหรวมปฏิบัติงานตามพันธกิจขององคกรที่ไดวางไวรวมกัน 

2.4 เพื่อเปนเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขององคกร 
3. ขั้นตอนการจัดทําแผนกลยุทธ 

เพื่อใหการจัดทําแผนกลยุทธ สศช.ประจําป พ.ศ. 2556 – 2560 สามารถใชเปนแนวทางใน
การกําหนดภารกิจ เปาหมายที่ สศช. ตองการปฏิบัติใหบรรลุผล ตลอดจนกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาองคกร ทั้งในระดับสายงานและสํานักใหมีความสอดคลองกันและสนับสนุน
การดําเนินงานตามภารกิจเปาหมาย โดยมีข้ันตอนในการจัดทําแผนกลยุทธ สศช. ดังนี้ 

3.1 แตงตั้งคณะทํางาน โดย สศช. ไดมีคําส่ังสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่ 26/2555 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2555 แตงตั้งคณะทํางาน
จัดทําแผนกลยุทธ สศช.ประจํา ป พ.ศ. 2556 – 2560 โดยมี ลศช.อาคม เติมพิทยาไพสิฐ 
เปนประธานคณะที่ปรึกษา รศช.เพ็ญจา รศช.สุวรรณี รศช.ปรเมธี รศช.ชาญวิทย รศช.
ธานินทร และรศช.ลดาวัลยเปนคณะที่ปรึกษา ทปษ.นิตยา เปนประธานคณะทํางาน 
ผูอํานวยการสํานักหรือผูเชี่ยวชาญท่ีไดรับมอบหมายเปนคณะทํางาน กลุมพัฒนาระบบ
บริหาร เปนฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ทั้งนี้ คณะทํางานฯ มีอํานาจหนาที่ในการจัดทํา
แผนกลยุทธ สศช.ประจําป พ.ศ. 2556 - 2560 รวมทั้งสงเสริมสนับสนุน และเผยแพรแผนกล
ยุทธ สศช.เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไวในแผนกล
ยุทธ นอกจากนี้ ยังตองติดตามประเมินผลการดําเนินการของ สศช. ตามแผนกลยุทธที่วาง
ไว เพื่อทบทวนแผนกลยุทธ สศช. ใหเหมาะสมสอดคลองกับความเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึน 

3.2 ยกรางแผนกลยุทธ สศช. โดยผานกระบวนการ 3 ข้ันตอน ไดแก 
3.2.1 การสํารวจความคิดเห็นผานแบบสอบถามประชาคม สศช. 
3.2.2 การระดมความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากผูบริหาร 
3.2.3 การประมวลสังเคราะหผลและยกรางแผนกลยุทธ 
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บทบาทและหนาที่ของ สศช. 
  สํานักงานคณะ กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) หรือเปนที่
รูจักกันโดยทั่วไปวา "สภาพัฒน" หรือ "สภาพัฒนาฯ" นั้น ไดกอตั้งข้ึนเมื่อวันที่ 15 
กุมภาพันธ 2493 โดยในระยะแรกใชชื่อวา "สภาเศรษฐกิจแหงชาติ" มีหนาที่เสนอ
ความเห็นและคําแนะนําตลอดจนขอชี้แจงตอรัฐบาลในเรื่องเกี่ยวกับ เศรษฐกิจของประเทศ  
        ตอมาคณะผูเชี่ยวชาญจากธนาคารโลกได เสนอแนะใหมีการปรับเปล่ียนและเพิ่ม
บทบาทหนาที่ของ "สภาเศรษฐกิจแหงชาติ" ใหมีมาข้ึน และใหจัดตั้งเปนหนวยงานกลางเพื่อ
ทําหนาที่วางแผนพัฒนาประเทศขึ้นมาเปน การเฉพาะ ดังนั้นในป 2502จึงไดมีการปรับ
โครงสรางการทํางานและเปล่ียนชื่อของหนวยงานแหงนี้ใหม เปน "สํานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจแหงชาติ" จนกระท่ังในป 2515 มีการนํากระบวนการวางแผนพัฒนาสังคมเขามาใช
ควบคูกับการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ อยางจริงจัง จึงไดมีการเปล่ียนชื่อของหนวยงานใหม
อีกครั้งหนึ่งเปน "สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ" ซึ่ง
เปนชื่อที่ใชอยางเปนทางการจวบจนปจจุบันนี้โดยสํานักงานฯ อยูภายใตสังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีตลอดมา 
  สําหรับแนวทาง การดําเนินงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
(สศช.)ตามพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ.2521 ไดแบง
ออกเปน 2 ระดับคือ ระดับคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและระดับ
สํานักงานคณะ กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
คณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตั้งข้ึนตามขอกําหนดใน

พระราชบัญญัติ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ.2521 มีจํานวนทั้งส้ิน 15 ทาน 
ประกอบดวยประธานกรรมการ 1ทาน กรรมการอื่นๆ ที่มีความรูความสามารถหรือมี
ประสบการณในทางเศรษฐกิจและสังคมจํานวนไมเกิน 9 ทาน ซึ่งคณะรัฐมนตรีเปนผูแตงตั้ง 
และหัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของอีกจํานวน 5 ทาน อันไดแก เลขาธิการคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติเปนกรรมการโดย ตําแหนง ทั้งนี้ใหเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติทําหนาที่ เลขานุการของคณะกรรมการฯ ชุดนี้ สําหรับกรรมการ
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ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งดํารงตําแหนงคราวละสี่ป หากครบวาระอาจไดรับการแตงตั้งใหมได 
 

อํานาจหนาที่คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
• เสนอแนะและใหความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตอ

คณะรัฐมนตรี 
• พิจารณาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติกับขอเสนออื่นๆของ สศช. แลวทํา

ความเห็นเสนอตอ คณะรัฐมนตรี 
• เสนอความเห็นตอนายกรัฐมนตรีในกิจการเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศ ตามท่ี นายกรัฐมนตรีขอใหพิจารณา 
• จัดใหมีการประสานงานระหวาง สศช.กับสวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของทั้งในดาน

การจัดทําแผนงาน โครงการพัฒนาและในดานการปฏิบัติตามแผนงานเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคของการ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศ 
 

แผนกลยุทธ สศช. ประจําป พ.ศ. 2556 - 2560 
ดวยในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนกลยุทธ สศช. ประจําป พ.ศ. 2551 - 2555 จะ

ส้ินสุดลง ทําให สศช.ตองดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ สศช. เพื่อนํามาใชเปนเครื่องมือใน
การกําหนดแนวทางการดําเนินงานใหกับองคกรรวมทั้งใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 สศช. จึงไดจัดทําแผนกลยุทธ 
ประจําป พ.ศ. 2556 - 2560 ข้ึน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ  

(1) เปนเครื่องมือในการกําหนดทิศทางการพัฒนาและการปฏิบัติภารกิจขององคกรให
ไปสูวิสัยทัศนและเปาหมายขององคกรภายในกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด โดยมีกรอบการ
บริหารและการดําเนินงานตามภารกิจ  

(2) เปนเครื่องมือในการปรับบทบาท ภารกิจขององคกรใหสอดคลองกับสถานการณ
การเปล่ียนแปลง  

(3) เปนเครื่องมือในการสื่อสารและเปนกรอบขอตกลงรวมระหวางบุคลากรในองคกร
ใหรวมปฏิบัติงานตามพันธกิจขององคกรที่ไดวางไวรวมกัน และ  

(4) เปนเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล 
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เปาหมาย 
1. วางแผนพัฒนาและจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาประเทศที่นําไปสูความสมดุลและ

ย่ังยืนในระยะยาวรวมทั้งผลักดันยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศใหเกิดผลในทางปฏิบัติ และมี
ระบบการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 

2. พัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพสูง และนําไปสูองคกรแหงการเรียนรู พรอมทั้ง
สามารถใหบริการขอมูลขาวสารและสรางความรูความเขาใจแกสาธารณะชนเกี่ยวกับการ
พัฒนาประเทศ รวมทั้งมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพรองรับภารกิจของ
สํานักงานฯ 

3. เพิ่มพูนสมรรถนะของบุคลากรใหสูงข้ึนควบคูกับการเสริมสรางคุณธรรม มีความ
สามัคคี รับผิดชอบตอสังคม และมีผลงานเปนที่ยอมรับของสังคมพรอมทั้งเสริมสรางบุคลากร
ใหมีสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

4. เสริมสรางวัฒนธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลขององคกร ที่จะนําไปสู
ภาพลักษณที่ดีทั้งในและนอกองคกร เพื่อเปนเครื่องกําหนดมาตรฐานพฤติกรรมที่ทรง
อิทธิพลตอความสัมพันธระหวางบุคลากรในองคกร อีกท้ังยังเปนการสรางความเชื่อมั่นใหแก
สาธารณชนในวิถีทางท่ีขาราชการที่ดีพึงปฏิบัติ โดยมีการสรางกระบวนการเสริมสราง
วัฒนธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลขององคกรเพื่อนําไปสูภาพลักษณที่ดีขององคกร 

5 พัฒนาสภาพแวดลอมองคกร เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนเพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุ
เปาหมายอันรวมถึงงานสนับสนุนดานการอํานวยการและการบริหารจัดการท่ีสามารถ
ตอบสนองการปฏิบัติภารกิจของสํานักงานที่เหมาะสม คลองตัว และมีประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานมากย่ิงข้ึน 
 

พันธกิจ 
เพื่อใหแผนกลยุทธของ สศช. สอดคลองกับบทบาทหนาที่ตามพระราชบัญญัติ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. 2521 และกฎหมายสําคัญๆ ที่เกี่ยวของ 
รวมทั้งวิสัยทัศน วัตถุประสงค และเปาหมายของสํานักงานฯ จึงไดกําหนดพันธกิจสําคัญ 3 
ประการ ดังนี้ 

1. พันธกิจที่ 1 หนวยงานยุทธศาสตร (Strategic Unit) จัดทํายุทธศาสตรการ
พัฒนาระดับชาติ และการพัฒนาในระดับตางๆ ที่มีคุณภาพและรวดเร็ว รวมทั้งใหคําปรึกษา
รัฐบาล ประสานการแปลงนโยบายและยุทธศาสตรของรัฐบาลไปสูการปฏิบัติ ตลอดจน
ติดตามประเมินผลนโยบายของรัฐบาล 
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2. พันธกิจที่ 2 หนวยงานขอมูลเศรษฐกิจและสังคมเชิงลึก (Intelligence Unit) 
โดยเปนหนวยงานวิเคราะหขอมูลและเฝาระวังภัยเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล (Warning 
Center) ที่ถูกตองแมนยําและเชื่อถือได ตลอดจนเปนหนวยเจาะขอมูลเชิงลึกตางประเทศที่มี
ผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมไทย เพื่อใชในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร บริหารเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ 

3. พันธกิจที่ 3 หนวยงานความรูสมัยใหม (Knowledge Organization) ที่เสาะ
แสวงหาและพัฒนาองคความรูใหมๆ สําหรับการพัฒนาประเทศ ซึ่งเพียบพรอมดวยบุคลากร
ที่มีความรูความสามารถในการวางแผนยุทธศาสตรการวิเคราะห และการประสานงานเพื่อ
ผลักดันการพัฒนาประเทศอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 

กลยุทธ 
เพื่อใหแผนกลยุทธของ สศช. เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และ

วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 16 ที่กําหนดหนาที่ของสวนราชการ 
ใหตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการของตนขึ้นไว เพื่อรองรับการปฏิบัติตามแผนการบริหาร
ราชการแผนดิน และจะมีผลผูกพันการไดรับงบประมาณประจําป และมาตรา 33 ที่กําหนดให
สวนราชการจัดใหมีการทบทวนภารกิจของตนวามีภารกิจใดมีความจําเปน หรือสมควรที่จะ
ดําเนินการตอไปหรือไม โดยคํานึงถึงแผนการบริหารราชการแผนดิน นโยบายของ
คณะรัฐมนตรี กําลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุมคาของภารกิจ และสถานการณอื่น
ประกอบกันนั้นสศช. จึงไดกําหนดกลยุทธเพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติราชการใหบรรลุภารกิจ
ตามเปาหมาย และพันธกิจของ สศช. ดังนี้ 

1. กลยุทธที่ 1: การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศใหมีความยั่งยืน 
1. วางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาใหมีความย่ังยืนและสมดุลระหวางเศรษฐกิจ 

สังคมส่ิงแวดลอมและธรรมาภิบาลในระยะยาว เพื่อเตรียมความพรอมในการกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาประเทศในอนาคตอยางชัดเจนในทุกดานภายใตขอผูกพันในการรวมตัวเปน
ประชาคมอาเซียน ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมสิ่งแวดลอม (Inclusive Growth)
และการมีสวนรวมรวมทั้งการจัดใหมีเวทีแสดงความเห็นเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาประเทศ
กับหนวยงานภายนอกอยางตอเนื่องเปนประจํา เพื่อใหการวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนามี
มุมมองที่กวางขวางและหลากหลาย นอกจากนี้ความกาวหนาทางการสื่อสารและชองทาง
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เผยแพรขาวสารท่ีหลากหลายเปนโอกาสให สศช. สามารถผลิตส่ือเผยแพรแนวคิดและ
ผลงาน สศช. สูสาธารณชนไดมากข้ึน 

2. วางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเฉพาะดานในระดับตางๆ เพิ่มเติม ให
ครอบคลุมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม การมีสวนรวมและดาน
ธรรมาภิบาล เพื่อเปนยุทธศาสตรหรือแนวทางการพัฒนาท่ีสําคัญ สามารถชี้นําการพัฒนา
ไปสูเปาหมายที่วางไว 

3. บูรณาการและประสานแผนงานที่เชื่อมโยงหลายหนวยงาน เพื่อขับเคล่ือน
แผนไปสูการปฏิบัติ โดยการสนับสนุนใหมีการจัดทําแผนปฏิบัติการและประสานแผนปฏิบัติ
การในความรับผิดชอบของหนวยปฏิบัติตางๆ ใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล และ
แนวทางของแผนพัฒนาฯ 

2. กลยุทธที่ 2: การวิเคราะหแผนงาน/โครงการดวยความเปนกลางทาง
วิชาการและรักษาผลประโยชนของประเทศ 

1. วิเคราะหแผนการลงทุนของประเทศและกรอบการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ให
มีความสอดคลองและเชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติรวมทั้ง แผนยุทธศาสตร/แผนปฏิบัติการตามวาระแหงชาตินโยบายรัฐบาล และ
ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy) 

2. ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะดานการลงทุนแกรัฐบาล สวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เพื่อสนับสนุนการดําเนินการตามแผนการลงทุนของประเทศให
บรรลุผลสําเร็จ และมีความรอบคอบทั้งผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

3. กลยุทธที่ 3: การขับเคล่ือนแผนพัฒนาสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ 
1. พัฒนากระบวนการกําหนดนโยบายและระบบกํากับการติดตามประเมินผล 

เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพในการผลักดันแผนพัฒนาไปสูการปฎิบัติอยางเปน
รูปธรรม และเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจน 

2. ขับเคล่ือนการพัฒนาที่มุงใหเกิดการบูรณาการเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล
และแผนระดับตางๆภายใตหลักการพัฒนาพื้นที่ ภารกิจ และการมีสวนรวม (Area 
Function Participation : AFP) โดยใหจังหวัดเปนพื้นที่ดําเนินการขับเคล่ือนการ
พัฒนาและเปนจุดเชื่อมโยงการพัฒนาจากชุมชนสูประเทศ และประเทศสูชุมชน 
4. กลยุทธที่ 4: การติดตามประเมินผลและการพัฒนาดัชนีช้ีวัดดานเศรษฐกิจ

และสังคม 
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พระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
พ.ศ. 2521 

  
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2521 
เปนปที่ 33 ในรัชกาลปจจุบัน  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลาฯ ใหประกาศวา  

โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
แหงชาติเสียใหมใหเหมาะสมย่ิงข้ึน  

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ
ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้  

มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ พ.ศ. 2521”  

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเปนตนไป  

มาตรา 3  ใหยกเลิก 
(1) พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ พ.ศ. 2502 
(2) พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2503 
(3) พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2509 
บรรดาบทกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวใน

พระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้
แทน  

มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม” หมายความวา การขยายกําลังและเพิ่ม

ผลการผลิตของชาติทุกระดับทั่วทุกทองถิ่น การแจกแจงรายไดอยางเปนธรรม การรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การทําใหดีข้ึนโดยทั่วถึงและทัดเทียมกันซึ่งภาวะการศึกษา 
อนามัย ที่อยูอาศัย โภชนาการและสวัสดิการอื่นของประชาชน ตลอดจนกิจการที่เกี่ยวเนื่อง
กับการนั้น 
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“โครงการพัฒนา” หมายความวา โครงการลงทุนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจหรือ
สังคมท่ีมีวัตถุประสงคและเปาหมาย ตลอดจนระยะเวลาการดําเนินงานโดยแนชัด ซึ่งจะ
กระทําโดยสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหนวยหนึ่งหนวยใด อันมิใชเปนการบริหารงาน
ตามปกติของสวนราชการหรือหนวยงานนั้น ๆ 

“แผนงาน” หมายความวา ระบบการประสานโครงการพัฒนาที่เกี่ยวของกัน
ตั้งแตสองโครงการขึ้นไป ใหมีข้ันตอนการดําเนินงานที่สอดคลองสัมพันธกันในอันที่จะบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายที่ตองการ 

“แผน” หมายความวา รายการเกี่ยวกับการประสานโครงการพัฒนาและ
แผนงานตาง ๆ ที่คัดเลือกมาแลวของประเทศหรือของภาคหรือของกิจการบางสาขาบาง
ประเภทในทองถิ่นหนึ่งทองถิ่นใด เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตองการ และให
สอดคลองกับความสามารถทางดานกําลังเงินและกําลังทรัพยากรอื่น ๆ 

“รัฐวิสาหกิจ” หมายความวา 
(1) องคการของรัฐบาลตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาลหรือ

กิจการของรัฐตามกฎหมายที่จัดตั้งกิจการนั้น และหมายความรวมถึงหนวยงานธุรกิจที่รัฐเปน
เจาของ 

(2) บริษัทจํากัดหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือสวน
ราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเปนกระทรวง ทบวง หรือกรม และหรือรัฐวิสาหกิจตาม 
(1) มีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละหาสิบ หรือ 

(3) บริษัทจํากัดหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือสวน
ราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเปนกระทรวง ทบวง หรือกรม และหรือรัฐวิสาหกิจตาม 
(1) และหรือ (2) มีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละหาสิบ  

มาตรา 5  ใหมีคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ประกอบดวยประธาน กรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นที่มีความรูความจัดเจนหรือมี
ประสบการณในทาง เศรษฐกิจและสังคมอีกไมเกินเกาคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง และให
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เลขาธิการ ก .พ . 
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง และผูวาการ
ธนาคารแหงประเทศไทยเปนกรรมการโดยตําแหนง 

ใหเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติทําหนาที่
เลขานกุารคณะกรรมการนี้ดวย  
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นวขอสอบพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ พ.ศ. 2521 

  
4. ขอใดหมายถึง  “การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม” 
 ก.  การขยายกําลังและเพิ่มผลการผลิตของชาติทุกระดับทั่วทุกทองถิ่น  

ข. การแจกแจงรายไดอยางเปนธรรม  
ค. การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  
ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
 “การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม” หมายความวา การขยายกําลังและเพิ่มผลการ

ผลิตของชาติทุกระดับทั่วทุกทองถิ่น การแจกแจงรายไดอยางเปนธรรม การรักษาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจ การทําใหดีข้ึนโดยทั่วถึงและทัดเทียมกันซึ่งภาวะการศึกษา อนามัย ที่อยู
อาศัย โภชนาการและสวัสดิการอื่นของประชาชน ตลอดจนกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการนั้น 
 
5. โครงการลงทุนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจหรือสังคมที่มีวัตถุประสงคและเปาหมาย ตลอดจน
ระยะเวลาการดําเนินงานโดยแนชัด ซึ่งจะกระทําโดยสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหนวยหนึ่ง
หนวยใด อันมิใชเปนการบริหารงานตามปกติของสวนราชการหรือหนวยงานนั้น ๆ 
หมายความถึงขอใด 
 ก. แผนงาน     ข. โครงการ 
 ค. โครงการพัฒนา    ง. แผน 
 ตอบ ค. โครงการพัฒนา  

“โครงการพัฒนา” หมายความวา โครงการลงทุนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจหรือสังคมที่มี
วัตถุประสงคและเปาหมาย ตลอดจนระยะเวลาการดําเนินงานโดยแนชัด ซึ่งจะกระทําโดย
สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหนวยหนึ่งหนวยใด อันมิใชเปนการบริหารงานตามปกติของสวน
ราชการหรือหนวยงานนั้น ๆ 
 
6. ระบบการประสานโครงการพัฒนาที่เกี่ยวของกันตั้งแตสองโครงการขึ้นไป ใหมีข้ันตอน
การดําเนินงานที่สอดคลองสัมพันธกันในอันที่จะบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตองการ 
ความหมายถึง 
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 ก. แผนงาน     ข. โครงการ 
 ค. โครงการพัฒนา    ง. แผน 
 ตอบ ก. แผนงาน 

“แผนงาน” หมายความวา ระบบการประสานโครงการพัฒนาที่เกี่ยวของกันตั้งแต
สองโครงการขึ้นไป ใหมีข้ันตอนการดําเนินงานที่สอดคลองสัมพันธกันในอันที่จะบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายที่ตองการ 
 
7. รายการเก่ียวกับการประสานโครงการพัฒนาและแผนงานตาง ๆ ที่คัดเลือกมาแลวของ
ประเทศหรือของภาคหรือของกิจการบางสาขาบางประเภทในทองถิ่นหนึ่งทองถิ่นใด เพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตองการ และใหสอดคลองกับความสามารถทางดานกําลัง
เงินและกําลังทรัพยากรอื่น ๆ หมายความถึง 
 ก. แผนงาน     ข. โครงการ 
 ค. โครงการพัฒนา    ง. แผน 
 ตอบ ง. แผน 

“แผน” หมายความวา รายการเกี่ยวกับการประสานโครงการพัฒนาและแผนงาน
ตางๆ ที่คัดเลือกมาแลวของประเทศหรือของภาคหรือของกิจการบางสาขาบางประเภทใน
ทองถิ่นหนึ่งทองถิ่นใด เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตองการ และใหสอดคลอง
กับความสามารถทางดานกําลังเงินและกําลังทรัพยากรอื่น ๆ 
 

8. รัฐวิสาหกิจ ที่รัฐบาลจัดตั้งข้ึน รัฐตองมีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละเทาใด 
 ก. 49      ข. 50 
 ค. 51      ง. 55 
 ตอบ ข. 50 

“รัฐวิสาหกิจ” หมายความวา 
(1) องคการของรัฐบาลตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาลหรือ

กิจการของรัฐตามกฎหมายที่จัดตั้งกิจการนั้น และหมายความรวมถึงหนวยงานธุรกิจที่รัฐเปน
เจาของ 

(2) บริษัทจํากัดหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือสวน
ราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเปนกระทรวง ทบวง หรือกรม และหรือรัฐวิสาหกิจตาม 
(1) มีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละหาสิบ หรือ 
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แนวขอสอบระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงบลงทุนของ
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2550 

 
3. รายการที่ประมาณวาจะจายเพื่อกอใหเกิดสินทรัพยถาวร รวมทั้งเพื่อขยายงานหรือการ
ทดแทนสินทรัพยเดิม ซึ่งมีลักษณะเปนสาระสําคัญหรือเปนการปรับปรุงงานใหดีข้ึนหรือ
รายจายเพื่อซื้อกิจการหรือหุนของหนวยงานอื่น หมายความถึง 
 ก. สินทรัพยถาวร    ข. งบลงทุน 
 ค. สินทรัพยถาวรหลัก   ง. โครงงาน 
 ตอบ ข. งบลงทุน 

 “งบลงทุน” หมายความวา รายการที่ประมาณวาจะจายเพื่อกอใหเกิดสินทรัพยถาวร 
รวมทั้งเพื่อขยายงานหรือการทดแทนสินทรัพยเดิม ซึ่งมีลักษณะเปนสาระสําคัญหรือเปนการ
ปรับปรุงงานใหดีข้ึนหรือรายจายเพื่อซื้อกิจการหรือหุนของหนวยงานอื่น 
 

4. “สินทรัพยถาวร” หมายความวา สินทรัพยซึ่งตามปกติโดยสภาพของสินทรัพยนั้น มีอายุ
ใชงานเกินกวากี่ป 
 ก. หนึ่งป     ข. สองป 
 ค. สามป     ง. ส่ีป 

ตอบ ก. หนึ่งป 
“สินทรัพยถาวร” หมายความวา สินทรัพยซึ่งตามปกติโดยสภาพของสินทรัพยนั้น 

มีอายุใชงานเกินกวาหนึ่งป หรือตามมาตรฐานการบัญชีทั่วไป 
 
5. “สินทรัพยถาวรหลัก” หมายความวา สินทรัพยถาวรที่ใชในการดําเนินกิจการหลักของ
รัฐวิสาหกิจนั้น ๆ แบงออกเปนกี่หมวด 

ก. 3 หมวด     ข. 4 หมวด 
ค. 5 หมวด     ง. 6 หมวด 
ตอบ ค. 5 หมวด 
“สินทรัพยถาวรหลัก” หมายความวา สินทรัพยถาวรที่ใชในการดําเนินกิจการหลัก

ของรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ แบงออกเปน 5 หมวด ไดแก หมวดที่ดิน หมวดสิ่งกอสราง หมวด
เครื่องจักรอุปกรณ หมวดยานพาหนะ และหมวดอื่น ๆ ซึ่งถือเปนสินทรัพยถาวรหลัก เพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
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6. ขอใดเปนหมวดใน “สินทรัพยถาวรหลัก”  
ก. หมวดที่ดิน หมวดส่ิงกอสราง  
ข. หมวดที่ดิน หมวดส่ิงกอสราง หมวดเครื่องจักรอุปกรณ  
ค. หมวดที่ดิน หมวดส่ิงกอสราง หมวดเครื่องจักรอุปกรณ หมวดยานพาหนะ  
ง. หมวดที่ดิน หมวดส่ิงกอสราง หมวดเครื่องจักรอุปกรณ หมวดยานพาหนะ และ

หมวดอื่น ๆ   
ตอบ ง. หมวดที่ดิน หมวดสิ่งกอสราง หมวดเครื่องจักรอุปกรณ หมวดยานพาหนะ 

และหมวดอื่น ๆ   
 

7. รัฐวิสาหกิจตามนัยแหงพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. 2521 
ไมรวมถึงรัฐวิสาหกิจประเภทใด 

ก. สถาบันการเงิน     ข.ประกันภัย 
ค. ถูกท้ังขอ ก. และ ข.   ง. ไมมีขอใดกลาวถูกตอง 
ตอบ  ค. ถูกทั้งขอ ก. และ ข. 
“รัฐวิสาหกิจ” หมายความวา รัฐวิสาหกิจตามนัยแหงพระราชบัญญัติพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. 2521 แตไมรวมถึงรัฐวิสาหกิจประเภทสถาบันการเงิน 
และประกันภัย 
 
8. รัฐวิสาหกิจจะตองจัดทํางบลงทุนเต็มตามโครงการและงบลงทุนประจําปตามแบบและ
วิธีการท่ีสํานักงานกําหนด โดยใหแสดงขอมูลใด 

ก. แผนการวิจัยและพัฒนา (Research & Development)  
ข. แผนพัฒนาบุคลากรขององคกร 
ค. กําไรขาดทุน 
ง. ถูกเฉพาะขอ ก. และ ข. 
ตอบ ง. ถูกเฉพาะขอ ก. และ ข. 
ใหรัฐวิสาหกิจจัดทํางบลงทุนเต็มตามโครงการและงบลงทุนประจําปตามแบบและ

วิธีการที่สํานักงานกําหนด โดยใหแสดงขอมูลดานแผนการวิจัยและพัฒนา (Research & 
Development) และแผนพัฒนาบุคลากรขององคกรประกอบดวยโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงเจาสังกัด แลวเสนอคณะกรรมการพิจารณาใหความเห็นกอนดําเนินการตอไป เวน
แตกรณีรัฐวิสาหกิจประเภทที่มีกฎหมายบัญญัติใหเสนอขออนุมัติงบลงทุนตอคณะรัฐมนตรี  
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สรุปสาระสําคัญของพระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา  
พ.ศ. 2542 

จีระ  พุมพวง 

  
1. หลักการและเหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัตินี้ 
โดยที่ ไดมีการยกเลิกกฎหมายวาดวยการกําหนดราคาสินคาและปองกันการ

ผูกขาดท่ีใช บังคับอยูในปจจุบัน ซึ่งมีบทบัญญัติทั้งในสวนการกําหนดราคาสินคาและการ
ปองกันการผูกขาดรวมอยู ในฉบับเดียวกัน สมควรปรับปรุงหลักเกณฑเกี่ยวกับการปองกัน
การผูกขาดและตราเปนกฎหมายวา ดวยการแขงขันทางการคาข้ึนไวโดยเฉพาะ เพื่อใหมี
บทบัญญัติเกี่ยวกับการปองกันการกระทําอันเปนการผูกขาด ลด หรือจํากัดการแขงขันใน
การประกอบธุรกิจอยางเปนระบบอันจะเปนการสงเสริมให การประกอบธุรกิจเปนไปอยาง
เสรีและปองกันมิใหเกิดการกระทําอันไมเปนธรรม ในการประกอบธุรกิจ จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ 

  
2. สาระสําคัญของพระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา มีดังตอไปนี้ 
“การแขงขันทางการคา” ตามพระราชบัญญัตินี้ หมายถึงการที่ผูประกอบ

ธุรกิจแตละราย ซึ่งอาจเปนผูจําหนาย ผูผลิต ผูสงหรือผูนําเขามาในราชอาณาจักร ผูซื้อเพื่อ
ผลิตหรือจําหนายสินคาหรือบริการอยางหนึ่งอยางใด สามารถที่จะกําหนดราคาหรือปริมาณ
การขายสินคาหรือบริการไดโดยไมถูกจํากัด ดวยขอตกลงหรือเงื่อนไขใดๆไมวาโดยทางตรง
หรือทางออมใหตองระงับ ลด หรือจํากัดการบริการ การผลิต การจําหนายหรือสงมอบใหต่ํา
กวาความตองการของตลาดและไมถูกแทรกแซงในการ ประกอบธุรกิจซึ่งมีผลทําใหราคา
สินคาและบริการเปนไปตามความความตองการของ ตลาดและผูบริโภคหรือผูใชบริการมี
อิสระในการเลือกซื้อสินคาและบริการได อยางเต็มที่ตามความตองการของตนเอง 

  
กําหนดใหมี “คณะกรรมการการแขงขันทางการคา” มีอํานาจและหนาที่ที่

สําคัญ คือ เสนอแนะรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ประกาศกําหนดสวนแบงตลาดและ
ยอดเงินขายของธุรกิจใดเพื่อถือเปนเกณฑในการ ตัดสินวาผูประกอบธุรกิจนั้นเขา
หลักเกณฑเปนผูประกอบธุรกิจซึ่งมีอํานาจ เหนือตลาด พิจารณาเรื่องรองเรียนในกรณีบุคคล
ใดอางวาไดมีการฝาฝน พ.ร.บ.นี้ กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการเก็บหรือนําสินคาไปเปน
ตัวอยางเพื่อตรวจสอบหรือ ตรวจวิเคราะหเพื่อเปนแนวทางในการปองกันการใชอํานาจเหนือ
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ตลาด การรวมธุรกิจและการจํากัดการแขงขันทางการคา พิจารณาดําเนินคดีอาญาตามท่ี
ผูเสียหายรองทุกขในกรณีไดรับความเสียหายจาก การกระทําอันมีลักษณะผูกขาดทางการคา   

รัฐมนตรีผูรักษาการมีอํานาจแตงตั้งขาราชการซึ่งเรียกวา “พนักงาน
เจาหนาที่”ใหมีอํานาจออกหนังสือหรือเรียกบุคคลมาใหถอยคํา แจงขอเท็จจริง เขาไปใน
สถานที่ใดๆ เพื่อตรวจสอบ ตรวจคน และยึดพยานหลักฐานหรือทรัพยสิน เก็บหรือนําสินคา
ในปริมาณพอสมควรไปเปนตัวอยาง เพื่อตรวจสอบ ตรวจวิเคราะห อายัดเอกสาร บัญชี 
ทะเบียน หรือหลักฐานเพื่อประโยชนในการตรวจสอบและดําเนินคดีตาม พ.ร.บ. นี้ และเพื่อ
ประโยชนในการจับกุมผูกระทําความผิดตามพ.ร.บ.นี้ใหพนักงานเจา หนาที่มีอํานาจ
เชนเดียวกับพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามความในประมวล กฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา  

  
โดยที่พระราชบัญญัติการแขงขันทางการคาเปนกฎหมายที่มีวัตถุประสงคหลัก

เพื่อปองกันการผูกขาดทางการคา ดังนั้นกฎหมายฉบับนี้จึงไดกําหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การปองกันการผูกขาดทางการคาซึ่งอยูในหมวด 3 ของพระราชบัญญัตินี้โดยมีสาระสําคัญ
คือ  

การกระทําอันมีลักษณะเปนการผูกขาดทางการคา หมายถึง การท่ีผู
ประกอบธุรกิจกําหนดหรือรักษาระดับราคาซื้อหรือขายสินคาหรือบริการอยางไมเปนธรรม 
กําหนดเงื่อนไขอยางไมเปนธรรมใหผูประกอบธุรกิจซึ่งลูกคาของตนตองจํากัดการบริการ 
การผลิต การซื้อ หรือการจําหนายสินคาหรือตองจํากัดโอกาสในการเลือกซื้อหรือขายสินคา 
ระงับ ลด จํากัดการบริการ การผลิต การซื้อ การจําหนาย การสงมอบ การนําเขามาใน
ราชอาณาจักรโดยไมมีเหตุผลอันสมควร และการแทรกแซงการประกอบธุรกิจของผูอื่นโดย
ไมมีเหตุผลอันสมควร 

ใน กรณีดังกลาวขางตน พระราชบัญญัติการแขงขันทางการคาจึงกําหนด
มาตรการเพื่อปองกันการผูกขาดทาง การคาโดยหามมิใหผูประกอบธุรกิจซึ่งมีอํานาจเหนือ
ตลาดก็ดี ผูประกอบธุรกิจใดซึ่งรวมกับผูประกอบธุรกิจอื่นก็ดี ผูประกอบธุรกิจซึ่งมี
ความสัมพันธทางธุรกิจซึ่งอยูนอกราชอาณาจักรก็ดี กระทําการใดๆอันเปนการผูกขาด ลด
การแขงขัน จํากัดการแขงขันในตลาดสินคาหรือบริการหรือกระทําการอื่นใดอันมิใชการแขง 
ขันโดยเสรีอยางเปนธรรม รวมท้ังกระทําการรวมธุรกิจอันอาจกอใหเกิดการผูกขาด หรือ
ความไมเปนธรรมในการแขงขันและมีผลเปนการทําลาย ทําใหเสียหาย ขัดขวาง กีดกัน 
จํากัดการประกอบธุรกิจ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการการแขงขันทางการคา 
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ความรูเก่ียวกับตําแหนงวิเคราะหนโยบายและแผน 
 

นโยบายและนโยบายสาธารณะ 
  การศึกษานโยบายนั้นโดยทั่วไปอาจจําแนกการศึกษาออกเปน 2 แนวทาง คือ 
การศึกษานโยบายทั่วๆ ไป (General Policy) และการศึกษานโยบายสาธารณะ (Public 
Policy) 
  ในความหมายทั่วไป นโยบาย หมายถึง แนวทางกวางๆ ในการปฏิบัติงาน ซึ่ง
ในความหมายนี้จะไมแยกแยะวาจะเปนนโยบายของเอกชนหรือของรัฐก็ลวนแลวแตเปน
แนวทางกวางๆ ในการปฏิบัติงานทั้งส้ิน เชน นโยบายของธนาคารกรุงเทพฯ ก็หมายถึง 
แนวทางกวางๆ ในการปฏิบัติงานของรัฐ เปนตน 
  สําหรับในกรณีนี้จะกลาวถึงเฉพาะนโยบายสาธารณะเปนสําคัญ ซึ่งใน
ความหมายของนโยบายสาธารณะมีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายไวดังนี้ 
  Thomas R. Dye กลาววา นโยบายสาธารณะเปนสิ่งที่เกี่ยวของกับเรื่องราว
หรือกิจกรรมที่รัฐบาลเลือกจะกระทําหรือไมกระทํา และเกี่ยวของกับเหตุผลวาทําไมจึงเลือก
เชนนั้น 
  William T. Greenwood กลาววา นโยบาย หมายถึง การตัดสินใจข้ันตนที่
กําหนดแนวทางทั่วไปอยางกวางๆ เพื่อนําไปสูการปฏิบัติ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
  Ira Sharkansky นโยบายสาธารณะ หมายถึง กิจกรรมตางๆ ที่รัฐบาลหรือ
องคกรของรัฐจัดทําข้ึน เชน การจัดบริการสาธารณะ การออกกฎหมายและการบังคับใช
กฎหมาย การจัดพิธีกรรมอันเปนสัญลักษณของสังคม และการควบคุมกระบวนการกําหนด
นโยบายหรือการกระทําทางการเมืองอื่นๆ เปนตน 
  ดร.กระมล ทองธรรมชาติ กลาววา นโยบาย คือ แนวทางที่แตละประเทศได
เลือกปฏิบัติเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่งตามที่กําหนดไว อันเปนวัตถุประสงค
ที่เชื่อวาถาทําไดสําเร็จจะยังเปนประโยชนกับประเทศของตนได 
    สรุปก็คือ นโยบายสาธารณะ (Public Policy) นั้น อาจเปนนโยบายของ
รัฐบาลหรือของเอกชนก็ได หากนโยบายนั้นมุงผลประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญ แต
สําหรับนโยบายของรัฐบาล (Government Policy)แลว จะตองเปนนโยบายสาธารณะเทานั้น 
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ลักษณะทั่วไปของนโยบาย 
  จากความหมายทั้งหมดจะเห็นวา นโยบายทั่วๆ ไปจะมีลักษณะดังนี้ 
   1. เปนแนวทางอยางกวางๆ คือ ไมเจาะจง ยังมีลักษณะยืดหยุนอยูมาก 
   2. มีจุดมุงหมาย ซึ่งอาจเปนวัตถุประสงคอยางหนึ่งอยางใดที่สําคัญมากๆ 
เชน เปนประโยชนขององคการ เปนตน 
   3. เปนขอเสนอเกี่ยวกับการปฏิบัติ คือ นโยบายจะเปนเครื่องชี้นําใหมีการ
ปฏิบัติตาม พรอมทั้งเสนอแนะแนวทางที่สามารถปฏิบัติเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ไดวางไว
ดวย 
 
องคประกอบที่สําคัญของนโยบาย 
  1. นโยบายจะตองแสดงถึงความแนนอน และชัดเจนในการทํางาน กลาวคือ 
ในการกําหนดนโยบายแหงรัฐนั้นจะตองคํานึงถึงความแนนอนในการที่จะทําใหนโยบาย
บรรลุผลดวย 
  2. นโยบายจะตองนําไปสูการสรางเสถียรภาพ และความมั่นคงของประเทศ 
  3. นโยบายจะตองทําและปฏิบัติอยางตอเนื่อง และกระบวนการทํางาน
ทั้งหลายจะตองมีการเปล่ียนแปลงตามกระบวนการดวย 
 
รูปรางของนโยบาย 
  นโยบายมีหลายรูปรางและหลายลักษณะตามการใชประโยชนของนโยบาย ซึ่ง
พอจะสรุปไดดังนี้ 
  1. มีรูปเปนกฎหมาย กฎ ระเบียบ คือ เปนนโยบายที่มีลักษณะบังคับให
ตองปฏิบัติตาม ไดแก กฎหมายตางๆ ของรัฐ เปนตน 
  2. มีรูปเปนแผนงาน โครงการ คือ เปนนโยบายที่มีลักษณะเปน
ขอเสนอแนะ และเปนแนวทางสําหรับการปฏิบัติงานขององคการ และไมมีลักษณะบังคับให
ทุกคนตองปฏิบัติตาม 
  3. มีรูปเปนประกาศ แจงความ คือ มีลักษณะเพื่อแจงขาวสาร เชิญชวน 
และมีลักษณะบังคับนอยที่สุด เชน นโยบายเชิญชวนเฉลิมฉลองในวาระโอกาสที่สําคัญๆ 
เปนตน 
  4. มีรูปเปนสัญญา คือ เปนนโยบายที่รัฐใหสัญญากับสังคม เชน การแถลง
นโยบายของรัฐบาลตอรัฐสภา เปนตน 
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นักวางแผน (Planner) 
  หมายถึง บุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งไดรับมอบหมายใหมีหนาที่วางแผน เพื่อ
สรางสรรคแผนงาน (Plan) ตามแนวทางที่องคการตองการ โดยปกติหนาที่ในการวางแผนใน
ระดับองคการนั้นจะถือเปนหนาที่ของนักบริหารระดับกลาง (Middle – Level Administrator) 
คือนักบริหารระดับหัวหนาหนวย (Department) นั่นเอง 
  สวนนักบริหารระดับสูง (Top – Level Administrator) จะวางนโยบายและนัก
บริหารระดับลาง (Lower – Level Administrator) จะวางโครงการ 
 
  ทักษะสําหรับนักวางแผน 
  การวางแผนเปนการใชสติปญญาเพื่อกําหนดแนวทางสําหรับการดําเนินงาน
ขององคการในอนาคต ดังนั้นการวางแผนจึงตองอาศัยทักษะหลายดานประกอบกัน เชน 
ตองใชทั้งการจินตนาการท่ีกวางไกล มีความคิดริเริ่มสรางสรรคที่ดี ตองมีความรูในหลัก
วิชาการหลายๆ สาขา ตองรูจักใชเทคนิค – ทฤษฎีการพยากรณใหเหมาะสม เปนตน จึงจะ
ชวยใหการวางแผนสมบูรณไดมากข้ึน 
  จะเห็นไดวากิจกรรมการวางแผนมีขอจํากัดมาก ดังนั้นงานวางแผนจึงมักเปน
งานระดับกลุมหรือตองประกอบดวยผูเชี่ยวชาญหลายๆ สาขามารวมกันสรางแผน โดยมีนัก
วางแผนเปนตัวประสานใหการวางแผนไปสูจุดหมายรวมกันขององคการได 
  บทบาทของนักวางแผนในองคการ 
  Cleland และ King กลาววา บทบาทของนักวางแผนในองคการจําแนกไดตาม
ระดับความรับผิดชอบดังนี้ 
  1. ในระดับองคการ นักวางแผนจะมีบทบาทได 2 ลักษณะ ดังนี้ 
   1) ชวยกําหนดยุทธวิธีหลักตางๆ เพื่อชวยผูบริหาร ไดแก 

- เลือกแบบแผนของแนวความคิดในระบบการวางแผนเชิงยุทธวิธีที่
เหมาะสม 

- ชวยอํานวยความสะดวกในการใชระบบการวางแผน โดยอภิปราย
รวมกับผูบริหารเพื่อเลือกใชระบบที่เหมาะสม 

- รับผิดชอบในการปรับปรุงระบบ เชน เปล่ียนรูปแบบ ขยาย
ขอบเขต เปล่ียนจุดเนนและอื่นๆ 

   2) ปรับปรุงดานกายภาพของระบบราชการ เชน ปรับปรุง แจกจายคูมือ
การวางแผน ปฏิบัติการวางแผน เปนตน 



22 
 

  การวางโครงการตามแนวที่วามานี้ถือเปนการวางตามแนวดั้งเดิม (Traditional 
Model) กลาวคือ เปนการตอบคําถาม 
   What คือ การคนหาปญหา คนหาวิธีแกปญหา หรือคนหาทางเลือก 
(Alternatives) ในการแกปญหาตางๆ 
   When คือ การระบุเวลาที่ควรแกไขปญหา คือ กําหนดลําดับ หรือความ
เรงดวนของการดําเนินงาน 
   Where คือ การกําหนดสถานที่ ขอบเขตของโครงการที่ตรงกับปญหาหรือ
ความตองการ 
   Why คือ การระบุถึงความตองการ การตั้งวัตถุประสงคและการแสดง
เหตุผลสนับสนุนขั้นตอน/ทางเลือกท้ังหลาย ซึ่งไดแก การแสวงหาขอมูลเพื่อกําหนด
วัตถุประสงค 
   How คือ การกําหนดวิธีแกไขปญหา วิธีการดําเนินงาน หรือกลวิธี
ดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคใหได รวมตลอดถึงการจัดองคการ การกําหนดกระบวนการ
บริหารท้ังหลายดวย 
   Who คือ บุคคลหรือองคการท่ีตองรับผิดชอบ หรือตองเกี่ยวของใน
กระบวนการของแผนหรือโครงการ 
  . เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ โครงการทุกโครงการตองไดรับการ
อนุมัติกอนจึงจะนําไปสูกระบวนการบริหารตอไปได 
  6. เสนอของบประมาณ เพื่อนําโครงการไปดําเนินการ 
  7. นําโครงการไปปฏิบัติ 
  8. ประเมินผลโครงการ 
  
การวิเคราะหและประเมินโครงการ (Program Analysis and Appraisal) 
   1. ความหมาย  
  การประเมินโครงการ (Appraisal) มีความหมายเปน 2 ลักษณะ คือ 
ลักษณะแรก หมายถึง การศึกษา วิเคราะหตัวโครงการท่ีรางมานั้นวามีความสมบูรณ
เหมาะสมท่ีจะนําไปปฏิบัติไดจริงหรือไม และอีกความหมายหนึ่ง เปนการวิเคราะหจําแนก
แยกแยะ “ผลที่คาดวาจะเกิด” ข้ึนหากมีการนําโครงการนั้นไปดําเนินการจริง เปนการศึกษา
วาผลที่จะไดรับนั้นเหมาะสม มีคุณคา มีประโยชน สมควรแกการลงทุนดําเนินโครงการตอไป
หรือไม    
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แนวขอสอบ  วิเคราะหนโยบายและแผน 
 

3. ขอใดไมใชลักษณะแนวคิดในการวิเคราะห 
(1)  เพื่อประโยชนในทางการเมือง (2)  ตองใชหลายวิธี   
(3)  ตองใชหลักเหตุผล  
(4)  เปนสาขาวิชาทางวิทยาศาสตรประยุกต  
(5)  เพื่อประโยชนในทางการเมือง 
ตอบ  4 แนวคิดการวิเคราะหนโยบายมีลักษณะดังนี้   
  1.เปนสาขาวิชาทางสังคมศาสตรประยุกต       
  2. ใชวิธีการหลายวิธี  
  3. เปนการใชเหตุผล  
  4.  มุงผลิตและแปรสภาพขาวสาร   
  5.ขาวสารที่ไดจากการวิเคราะหจะนําไปใชประโยชนในทางการเมือง 
 

4. ในชวงการกอตัวของนโยบายควรนําเทคนิคอะไรมาวิเคราะหนโยบาย 
(1)  การวิจัยประเมินผล (2)  การวิเคราะหขอมูลสถิติและเนื้อหา 
(3)  การวิเคราะหตนทุน-ผลประโยชน (4)   เทคนิคการงบประมาณแบบฐานศูนย 
ตอบ  2 ในชวงการกอตัวของนโยบาย (Policy  Formation)  เปนชวงที่จะตองมีการ

พิจารณาถึงปญหาหรือความตองการของประชาชน  ดังนั้นการวิเคราะห
นโยบายในชวงนี้จึงควรนําเทคนิคการวิเคราะหขอมูลสถิติและเนื้อหามาใช 
ทั้งนี้เพื่อจะไดนําผลจากการวิเคราะหนั้นมากําหนดเปนแนวทางของนโยบาย
เพื่อใหสอดคลองกับปญหาและความเปนจริงตอไป 

 
5. ในกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติปจจัยอะไรที่ไมสามารถจะควบคุมได 

(1)  วัตถุประสงคของนโยบาย (2)  การทํางานเปนทีม   
(3)   งบประมาณ (4)  ความเห็นที่ขัดแยงกันของบุคคล 
(5)  โครงสรางขององคกร 
ตอบ  4 ในกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัตินั้นจะมีปจจัยมากมาย  ทั้งปจจัยภายใน

และปจจัยภายนอกที่นโยบายไมสามารถควบคุมได ซึ่งปจจัยเหลานี้จะ
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กระทบกระเทือนตอการนํานโยบายไปปฏิบัติได เชน  สภาวะทางธรรมชาติ  
ความเห็นที่ขัดแยงกันของบุคคลหรือหนวยงานตาง ๆ  

 
6. Walter  Williams  กลาววา  การนํานโยบายไปปฏิบัติหมายถึงการตระเตรียมวิธีการ

ดําเนินการกับอะไร 
 (1)  การวิเคราะหนโยบาย (2)  เลือกแนวทางดําเนินการ 
 (3)  ดําเนินการใหสําเร็จ (4)  ประเมินผลแนวทางการดําเนินการ
 (5)  คัดเลือกนโยบาย 
ตอบ  3 Walter Williams  กลาววา  การนํานโยบายไปปฏิบัติ  (Implementation)  มี

ความหมาย  2 ประการ  คือ  1. การจัดหาหรือการตระเตรียมวิธีการท้ังหมด
ทั้งปวงที่จะทําใหการดําเนินการสําเร็จลุลวงใหพรักพรอม    2.การดําเนินการ
ใหสําเร็จลุลวง 

 
7. ขอใดกลาวผิดเกี่ยวกับความจําเปนในการประเมินนโยบาย 

(1) เพื่อสรางความยอมรับดานมาตรฐานของการดําเนินงาน 
(2) เพื่อตรวจสอบความถูกตองของนโยบาย 
(3) เพื่อเรียนรูถึงผลกระทบตาง ๆ ที่เกิดข้ึนตอชุมชนและสังคมสวนรวม 
(4) เพื่อประหยัดงบประมาณที่ใชในการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
(5) เพื่อการตัดสินใจโดยเฉพาะการตัดสินใจในเชิงนโยบายวาควรทําตอเนื่องหรือ

ส้ินสุดนโยบาย 
ตอบ  4 ความจําเปนในการประเมินนโยบาย  มีดังนี้    
  1.เพื่อตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม  และสัมฤทธิผลของการใชจายเงิน

ตามนโยบาย   
  2.เพื่อสรางความยอมรับในดานมาตรฐานของการดําเนินงานตามนโยบาย    

3.เพื่อการตัดสินใจในเชิงนโยบายวาควรจะทําตอเนื่องหรือไม    
  4.เพื่อเรียนรูถึงผลกระทบตาง ๆ ที่มิไดคาดคิดเอาไว     
  5.  เพื่อเปนการพัฒนาตัวนโยบายไดดีข้ึน 
 

8. แบบอะไรถูกตองในการวัดประสิทธิผล  (Effectiveness  Evaluation)  ของนโยบาย 
(1)  แผนการรายงาน     (2)  แผนตรวจงาน     
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