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ทศพนธ นรทัศน 
 

1.  ความนํา 
 สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนองคกรที่ปรึกษาของคณะรัฐมนตรีที่เกิดขึ้นตาม
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 89 และตามพระราชบัญญัต ิ
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ.2543 (ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา 
เลมที่ 117 ตอนที่ 118ก วันที่ 19 ธันวาคม 2543 และมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 20 ธันวาคม 2543) 
มีหนาที่ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีในปญหาที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือ
ประโยชนในการดําเนินงานตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ และใหความเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติ กอนพิจารณาประกาศใช โดยมาตรา 27 
ไดบัญญัติใหมี “สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ” เปนหนวยงานธุรการ 
เลขานุการ และวิชาการ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ตามที่สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมอบหมาย รวมถึงการจัดทํารายงานประจําป และการ
ดําเนินการตางๆ ในการเลือกสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดังน้ัน จึงถือไดวา
สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ถือกําเนิดข้ึนตั้งแตวันที่ 20 ธันวาคม 2543 
หากนับถึง 20 ธันวาคม 2551 ก็เปนปที่ 8 ซ่ึงกําลังจะกาวเขาสูหน่ึงทศวรรษในอีก 2 ปขางหนา ผูเขียน
ไดเขียนบทความนี้ขึ้นเพ่ือเปนการระลึกถึงสํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในโอกาส
ที่ผู เขียนไดมาปฏิบัติราชการ ณ สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เม่ือวันที่ 
1 มิถุนายน 2547 ซ่ึงเปนชวงที่สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ชุดที่ 1 (ซ่ึงมีนายอานันท 
ปนยารชุน เปนประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ) ไดหมดวาระลง และอยูสํานักงานสภา
ที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ก็ไดเขาสูกระบวนการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ชุดที่ 2 โดยผูเขียนไดเขามามีสวนรวมโดยตรงในกระบวนการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษา
ฯ ครั้งน้ี โดยผูเขียนทําหนาที่ผูดูแลเว็บไซตศูนยอํานวยการเพื่อการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ชุดที่ 2 การสรรหาในครั้งน้ันใชเวลากวาหนึ่งปจึงไดสมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ ชุดที่ 2 
จํานวน 99 คน (โดยมีนายโคทม อารียา เปนประธานสภาที่ปรึกษาฯ) และสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ชุดที่ 2 ก็ไดหมดวาระลงในวันที่ 28 สิงหาคม 2551 ทําใหสํานักงานสภาที่ปรึกษาฯ ตอง
ดําเนินการในการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ ชุดที่ 3 ตอไป แมวาในครั้งนี้ผูเขียนจะไดมีสวนรวมใน
กระบวนการสรรหาเพียงชวงตน โดยทําหนาที่ผูชวยนายทะเบียนประจําศูนยอํานวยการสรรหาสมาชิก
สภาที่ปรึกษาฯ ชุดที่ 3 และผูดูแลเว็บไซตศูนยอํานวยการเพื่อการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ โดยอยู
ปฏิบัติหนาที่ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2551 กอนที่จะโอนมาปฏิบัติราชการ ณ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เม่ือวันที่ 28 ตุลาคม 2551 ถือเปนการปดฉากการทํางาน
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กวา 4 ป ณ สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซ่ึงผูเขียนถือวาหนวยงานแหงนี้ คือ
แหลงเรียนรูและสรางประสบการณตางๆ ซ่ึงไมอาจหาไดจากหนวยงานอื่นใหกับผูเขียน มิตรภาพ ความ
รวมมือรวมใจ คําสอน คําแนะนํา แบบอยาง ทั้งจากในสวนของสมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ เลขาธิการสภาที่
ปรึกษาฯ รองเลขาธิการสภาที่ปรึกษาฯ ผูอํานวยการสํานักและเพื่อนๆ ขาราชการ พนักงานราชการ 
แมบาน คนขับรถ พนักงานรักษาความปลอดภัย ไดมีสวนผลักดันใหผูเขียนสามารถบรรลุเปาหมายใน
การทํางานตามที่ตั้งใจไว ณ สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   
  

2.  ความหมายของตราสัญลักษณสํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ 

สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มีตราสัญลักษณที่
แสดงถึง  
(1) พลังของประชาชนที่เปนแกนกลางในการพัฒนาประเทศ โดยมีภาพคน
อยูในรูปหัวใจชูมือแสดงพลังบนพื้นสีทองซึ่งแสดงถึงความเจริญรุงเรือง  
(2)  กระบวนการพัฒนาประเทศที่เปนพลวัตนําความเจริญมาสูประเทศ
แทนดวยภาพธงไตรรงคที่พร้ิวหมุน จากฐานรากไปสูยอดแหลมในรูปทรง
ของสถาปตยกรรมแบบไทย  
3. ภาพรวมของสัญลักษณจะอยูในเสนกรอบทรงดอกบัวที่สื่อถึงความเปน

ธรรมที่ค้ําจุนสังคมไทย ดานลางเปนชื่อภาษาไทยของสํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ 
 

ความหมายแหงสีตราสัญลักษณ  
 สีทอง   แสดงถึง ความเจริญ ความรุงเรือง ความขลังและความศักดิ์สิทธิ์  

สีนํ้าเงิน สีขาวและสีแดง   เปนสีของธงชาติไทย อันหมายถึง ประเทศไทย  
สีเทา   แสดงถงึความมีเสรีภาพ 

 
3.  การดําเนินงานในระยะแรกของสํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ  
 ในวาระเริ่มแรกนั้น พระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. 2543 บท
เฉพาะกาล มาตรา 29 ไดบัญญัติใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ทําหนาที่สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และใหเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ทําหนาที่เลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จนกวาจะมี
การจัดตั้งสํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยใหรัฐบาลจัดสรรงบประมาณเปน
คาใชจายของสํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเทาที่จําเปน โดยใหจัดสรรไวใน
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งบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แตใหแยกเปนสวนของ
สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไวโดยเฉพาะ 
 ทั้งน้ี ตามมาตรา 30 ของพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว ไดบัญญัติวาเม่ือครบ 2 ป นับแตวันที่
พระราชบัญญัติน้ีบังคับใช ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดตั้งสํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ เพ่ือเปนหนวยงานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

  
พรรณราย ขันธกิจ   อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูดําเนินการจัดตั้งสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิ จและสั งคมแห งชาติ  ในทุกขั้ นตอนตั้ งแตยกร า ง
พระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. 
2543 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 รวมทั้ง การ
วางระบบงานรองรับการดําเนินการและการบริหารงานของ
สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และไดรับการ
โปรดเกลาฯ ใหดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ (นักบริหาร 10) เม่ือวันที่ 7 ธันวาคม 2547 และ

เกษียณอายุราชการ เม่ือวันที่ 1 ตุลาคม 2551  
 พรรณราย ขันธกิจ ไดกลาวถึงการดําเนินงานของสํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติไวในบทความ “องคกรสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ....บนเสนทางการพัฒนา
ทามกลางความหลากหลาย” วา “...ความใหมขององคกร ซึ่งในระยะแรกยังอยูในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นอกจากนั้น ยังมีอํานาจหนาที่อํานาจ
หนาที่แตกตางจากสวนราชการอื่น   
        สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนหนวยงานสนับสนุนการ
ดําเนินงานของสภาที่ปรึกษาฯ ทั้งทางดานการเปนเลขานุการ ดานธุรการ และดานวิชาการ 
ตามที่กฎหมายกําหนดไว ซึ่งจากวาระเริ่มแรกที่ระบุใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติทําหนาที่สํานักงานสภาที่ปรึกษาฯ ไปพลางกอนน้ัน เมื่อวันที่ 22 
กรกฎาคม พ.ศ. 2547 พระราช -บัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2547 ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนดสถานะของสํานักงานสภาที่ปรึกษาฯ ใหเปนสวน
ราชการที่ไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวงตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม และมีฐานะเปนกรมอยูภายใตบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี และการ
กํากับดูแลสํานักงานสภาที่ปรึกษาฯ ใหประธานสภามีอํานาจกําหนดนโยบาย เปาหมาย และวาง
ระเบียบการปฏิบัติงานของสํานักงานสภาที่ปรึกษาฯ 

ดังน้ัน สํานักงานสภาที่ปรึกษาฯ จึงมีรูปแบบการบริหารสํานักงาน สายการบังคับบัญชา 
และการดําเนินการที่แตกตางกับองคกรโดยทั่วไป 
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- ความแตกตาง และความหลากหลายของบุคลากรของสํานักงานสภาที่ปรึกษาฯ  
        ในระยะ 2 ปแรก สํานักงานสภาที่ปรึกษาฯ มีการบริหารงานอยูภายในโครงสราง
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยมีขาราชการจํานวน 21 คน 
ตอมามีการโอนยายขาราชการจากหนวยราชการตางๆ และมีการรับลูกจางชั่วคราวมาชวยงาน 
ซึ่งตอมาเปนพนักงานราชการ โดยปจจุบันมีเจาหนาที่ทั้งหมดกวา 150 คน 
  ในชวงแรกจึงตองมีการปรับทัศนคติในการดําเนินงานบางเพราะมาจากตางสถานที่ตาง
วัฒนธรรมองคกร และสํานักงานสภาที่ปรึกษาฯ ก็มีบทบาทหนาที่และการดําเนินงานที่ไม
เหมือนกับองคกรอ่ืนๆ ดังที่จะกลาวในประเด็นถัดไป 

ความใหมขององคกรและบุคลากรที่มาจากหลากหลายองคกร สํานักงานสภาที่ปรึกษาฯ 
จึงตองหลอมรวมคุณลักษณะของบุคลากรเพื่อสรางวัฒนธรรมองคกรใหม ซึ่งจะทําใหเปน
หนวยงานที่มีการทํางานอยางมีประสิทธิภาพและบุคลากรอยูรวมกันอยางมีความสุข 
     - รูปแบบองคกร สายการบังคับบัญชา และการกํากับดูแล  
  การดําเนินงานของสํานักงานสภาที่ปรึกษาฯ เพื่อรองรับภารกิจตางๆของสภาที่ปรึกษาฯ
ปฏิบัติหนาที่ในฐานะเลขานุการ ดูแลรับผิดชอบงานธุรการ พรอมทั้งสนับสนุนงานดานวิชาการ 
การสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ รวมทั้งการดําเนินการสรางเครือขายความรวมมือกับองคกร
ประชาชนตางๆ ใหแกสภาที่ปรึกษาฯ 

การดําเนินงานของสํานักงานสภาที่ปรึกษาฯ ใหบรรลุผลในภารกิจดังกลาวขางตนน้ัน 
จําเปนตองมีการจัดรูปแบบขององคกรใหมีการทํางานในลักษณะพิเศษ มีการดําเนินงานอยาง
อิสระเพื่อใหเกิดความเปนกลางและโปรงใส ประกอบดวยบุคลากรที่มีคุณภาพทางวิชาการ มี
ทักษะทางดานการบริหารและการจัดการ มีจิตสํานึกของการพรอมใหบริการ และสามารถ
เชื่อมโยงเครือขายภาคประชาชนตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ันบุคลากรทุกคนตอง
สามารถปฏิบัติภารกิจไดทั้งในแนวดิ่งตามสายงานและแนวราบขามสายงานตามภารกิจเฉพาะ
เพื่อใหเกิดความคลองตัวสูงและสามารถหมุนเวียนบุคลากรจากภารกิจหนึ่งไปยังอีกภารกิจหนึ่ง
ได” 

 
4. วิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตรองคกร 
 4.1 วิสยัทัศน (Vision) 

“สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนหนวยงานชั้นนําในการ
สนับสนุนงานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญฯ 
ดวยหลักการบริหารกิจการ บานเมืองที่ดี” 

4.2 พันธกิจ (Mission) 
พันธะกิจที่ 1   สนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ  
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พันธกิจที่ 2   พัฒนาระบบการดําเนินการตางๆ ในการเลือกสมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ ใหมี 
ประสิทธิภาพ เปนธรรม และมีความโปรงใส  

พันธกิจที่ 3   พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย ระบบการ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบการบริหารงบประมาณ ของสํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ใหมีศักยภาพสามารถรองรับภารกิจของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

พันธกิจที่ 4  เปนหนวยงานทางวิชาการในการสนับสนุนการดําเนินงานของสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวของ 

4.3 ยุทธศาสตร (Strategic) 
ยุทธศาสตรที่ 1   การพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพสํานักงานฯ ใหการจัดทําราง

ขอเสนอแนะหรือคําปรึกษาของสภาที่ปรึกษาฯ ที่นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา มีคุณภาพ ทัน
เหตุการณ 

ยุทธศาสตรที่ 2   พัฒนากลไกการมีสวนรวมจากภาคประชาชนเพื่อสนับสนุนการทํางาน
ของสภาที่ปรึกษาฯ และพัฒนาระบบการเลือกสมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ ใหเปนธรรมและโปรงใส  

ยุทธศาสตรที่ 3   การพัฒนาบริหารจัดการของสํานักงานฯ เพ่ือมุงสูการเปนองคกรที่มีขีด
ความสมรรถนะสูงดวยหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตรที่ 4   พัฒนาสมรรถนะของสํานักงานฯ ในดานวิชาการและเสริมสรางการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรใหเปนมืออาชีพเพ่ือสนับสนุนการทํางานของสภาที่ปรึกษาฯ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ของสํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ นําเสนอใน รูปของสูตร "PEOPLE FIRST"  

        P = Professional and political neutrality  
        E = Electronics  
        O = Outsourcing  
        P = Provider  
        L = Lean organization  
        E = Enabling networks  
 
        F = Flat organization  
        I = Inside out and outside in  
        R = Reorganizing and restructuring  
        S = Synergy  
        T = Team work  
-------------------------------------------------------------------------------- 
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สูตรขางตนนี้ สามารถอธิบายโดยยอไดดังน้ี  
        P = Professional and Political neutrality : สํานักงานฯ เปนองคกรมืออาชีพที่

บุคลากรเปนผูมีทักษะ ความสามารถเฉพาะดาน ทําหนาที่สนับสนุนและเปนกลไกการทํางานของสภาที่
ปรึกษาฯ เปนองคกรที่ธํารงความเปนกลางทางการเมืองปฏิบัติงานอยางมีอิสระ ไมฝกใฝฝายใด และมี
ศักดิ์ศรี โดยยึดหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีเปนหลัก  

        E = Electronic : สํานักงานฯ มีระบบการทํางานโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยาง
เขมขนเชน ในเร่ืองของการประมวลผลขอมูล การตรวจสอบติดตาม การสงขาวสา การติดตอสื่อสาร
ภายในและระหวางหนวยงาน โดยใชการสงผานขอมูลดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตางๆ  

        O = Outsourcing : การจางเหมาใหเอกชนดําเนินการแทนในภารกิจหรืองานซึ่งไมใช
ภารกิจหลักของหนวยงานประจําของสํานักงานฯ แตเปนภารกิจที่จําเปนตองทําหรือภารกิจที่หนวยงาน
ประจําของสํานักงานฯ อาจจะขาดประสบการณในการบริหารจัดการ หรือเปนภารกิจที่หนวยงานประของ
สภาที่ปรึกษาฯ ไมอาจจัดสรรเวลาปฏิบัติไดเอง เปนตน  

        P = Provider : สํานักงานเปนผูจัดหาใหกับสภาที่ปรึกษาฯ ในเรื่องของกิจการของสภาที่
ปรึกษาฯ และใหกับเครือขายประชาชนในเรื่องของการเชื่อมโยงโดยการสรางเง่ือนไขหรืออํานวยความ
สะดวกเทาที่จําเปน ทั้งน้ีโดยที่ในบางเรื่องนั้นสํานักงานฯ ไมไดเปนผูลงมือปฏิบัติเอง  

        L = Lean Organization : สํานักงานเปนองคกรขนาดเล็ก ไมอุยอาย เทอะทะ เนน
ระบบงานที่ผสมผสานทั้งความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวดเร็วและประหยัดทั่วทั้งสํานักงาน และ
ภายในแตละหนวยงานเนนความคลองตัวในการทํางานในลักษณะทีมงานตามภารกิจมากกวาการ
กําหนดใหมีโครงสรางที่แข็งตัว  

        E = Enabling Networks : การสรางและใชเครือขายในฐานะที่เปนกลไกสําคัญที่
เชื่อมโยงองคกรทั้งหมดและเครือขายที่มีอยูแลว ทั้งน้ีเครือขายตางๆ อาจตั้งอยูบนพ้ืนฐานของการเห็น
พองตองกัน การรวมมือกัน หรือความขัดแยงกันก็ได  

        F = Flat Organization : สํานักงานฯ มีการจัดองคการในรูปของโครงสรางแบบราบซึ่งมี
ลําดับชั้นการบังคับบญัชาหรือการสั่งการที่สั้นและผูปฏิบัติงานมีอํานาจในการตัดสินใจ วินิจฉัยงานไดเอง 
ทั้งน้ียังสอดคลองกับการบรหิารจัดการขององคการที่มุงเนนการทํางานในเชิงภารกจิ  

        I = Inside out Outside in : สํานักงานฯ เปนองคการที่ "รูเขารูเรา" และเขาใจในจุดแข็ง
และจุดออนของตัวเองดวยการมองจากขางในออกไปขางนอก (inside out) เพ่ือใหเห็นสภาพแวดลอม
โดยรอบขององคการ และมองดวยการเอาตัวเองออกไปวางอยูขางนอก (outside in) เพ่ือมององคการ
จากมุมมองอ่ืนๆ ที่หลากหายซึ่งจะเปนการทําใหเขาใจตัวองคการมากยิ่งขึ้น  

        R = Reorganizing and restructuring : การจัดโครงสรางและการจัดรูปองคการ
สํานักงานฯ ใหมเปนการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในโครงสรางองคการและเปนการปรับปรุงการจัดการรูป
องคการเพื่อใหสอดรับกับภารกิจใหมๆที่จะเกิดขึ้นรวมถึงการเปลี่ยนแปลงในวิธีการปฏิบัติงานของ
องคกรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน  



 7

        S = Synergy : ตองมีการรวมพลังกันทั้งภายในสํานักงานฯ เอง และกับสวนอ่ืนๆ
ภายนอกองคการ เปนการรวมมือรวมใจทั้งทางความคิด และทางทรัพยากรเพื่อใหผลรวมมีคามากกวา
ผลบวก  

        T = Team work : การทํางานเปนทีมทั้งภายในสํานักงานฯ เอง และการทํางานเปนทีม
กับหนวยงาน องคกร เครือขาย หรือกลุมคนภายนอกองคการของสํานักงานฯ เพ่ือการประสานงาน
เชื่อมโยงกัน 

 

5. โครงสรางของสํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. 2549 ได
แบงสวนราชการสํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ประกอบดวย 4 สํานัก ดังน้ี 
 1) สํานักบริหารกลาง มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของสํานักงานและสวนราชการที่
มิไดแยกใหเปนหนาที่ของสวนราชการใดโดยเฉพาะ อํานาจหนาที่ดังกลาวใหรวมถึง 

(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสํานักงาน งานบริหารทั่วไป รวมทั้งงานชวย
อํานวยการของสํานักงาน 

(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ 
ยานพาหนะ และการรักษาความปลอดภัยของสํานักงาน 

(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงาน การบริหารงานบุคคล การพัฒนาประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของสํานักงาน 

(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
และรองประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

(จ) ประชาสัมพันธเผยแพรกิจการ ความรู ความกาวหนาและผลงานของสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและของสํานักงาน 

(ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานบริการสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
(ช) ดําเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพง อาญา 

งานคดีปกครอง และงานคดอ่ืีนที่อยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงาน 
(ซ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ

มอบหมาย  
 2) สํานักกิจการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี 

(ก) ปฏิบัติงานในฐานะฝายเลขานุการของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
(ข) ปฏิบัติงานในฐานะฝายเลขานุการของคณะทํางานดานตางๆ ที่สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติแตงตั้ง 
(ค) ศึกษา วิเคราะห รวบรวม และกลั่นกรองขอมูล เพ่ือประกอบการพิจารณาของสภาที่

ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และของคณะทํางานตางๆ ที่สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติแตงตั้ง 
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(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย  
 3) สํานักวิชาการ   มีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี 

(ก) ศึกษา วิเคราะห เพ่ือจัดทําขอมูลในการกําหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร และกลยุทธ 
จัดทําแผนงาน โครงการ รวมทั้งแผนปฏิบัติการของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

(ข) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานที่เกิดจากการใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะของ
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

(ค) จัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับผลงานและอุปสรรคในการดําเนินงานของสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพ่ือนําเสนอตอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 

(ง) ศึกษา วิเคราะห และวิจัยดานวิชาการเพื่อใชในกิจการของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ และของสํานักงาน 

(จ) พัฒนาและบริหารจัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบงานหองสมุด 
(ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ

มอบหมาย  
 4) สํานักสงเสริมและประสานการมีสวนรวมองคกรเครือขาย   มีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี 

(ก) ศึกษา วิเคราะหและจัดวางระบบ เพ่ือพัฒนาฐานขอมูลขององคกรกลุมในภาคเศรษฐกจิ 
ภาคสังคม และภาคฐานทรัพยากร 

(ข) ประสานงานและเชื่อมโยงกับองคกรเครือขายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือรวบรวม
ขอมูลพ้ืนฐานขององคกร 

(ค) ศึกษา วิเคราะหขอมูล เพ่ือสะทอนประเด็นปญหาเศรษฐกิจและสังคม จากองคกร
เครือขายของประชาชน และหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือเสนอตอสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

(ง) ปฏิบัติงานในฐานะฝายเลขานุการในการดําเนินการเกี่ยวกับการสรรหาสมาชิกสภาที่
ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย  
 5) หนวยตรวจสอบภายใน  ทําหนาที่หลักในการตรวจสอบการดําเนินงานภายในสํานักงาน 
และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงาน โดยรับผิดชอบขึ้นตรงตอเลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี 

(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบดานการบริหาร การเงินและการบัญชีของสํานักงาน 
(ข) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ

มอบหมาย  

 6) กลุมงานพัฒนาระบบบริหาร 
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สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มีเลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ (นักบริหาร 10) เปนผูควบคุมดูแลโดยทั่วไปซ่ึงกิจการของสํานักงานสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ภายใตการกํากับดูแลของประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
โดยประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มีอํานาจกําหนดนโยบาย เปาหมาย และวาง
ระเบียบการปฏิบัติงานของสํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในสวนที่เกี่ยวกับภารกิจ
ที่จะตองปฏิบัติงานใหกับสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตามพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. 2543 ทั้งนี้ ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มี
อํานาจสั่งใหสํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติชี้แจง แสดงความคิดเห็น ทํารายงาน 
ปฏิบัติงานหรือยับยั้งการกระทําของสํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในสวนที่ขัดแยง
กับการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติได 

 

 
แผนภาพแสดงโครงสรางสํานักงานภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

 
6. หนาที่ของสํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 พระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. 2543 มาตรา 27 ไดบัญญัติให
สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มีหนาที่ 

1) สํารวจ ศึกษา และวิเคราะหเร่ืองที่จะตองเสนอใหสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
พิจารณา 
 2) รับผิดชอบในงานธุรการของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
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 3) จัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับผลงานและอุปสรรคในการดําเนินงานของสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพ่ือเสนอตอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 
 4) เปนหนวยงานทางวิชาการใหแกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 5) ดําเนินการตางๆ ในการเลือกสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 6) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงานสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ หรือตามที่สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นายกรัฐมนตรีหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย1 

จากบทบัญญัติดังกลาว แสดงใหเห็นวาสํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มี
หนาที่เกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ทั้งในดานงานวิชาการ 
งานเลขานุการ งานธุรการ รวมถึงการดําเนินการตางๆ ในการเลือกสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ 
 

7.  วัฒนธรรมและคานิยมขององคกร 
จากการวิเคราะหวัฒนธรรมองคกรของสํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดย

ใชตัวแบบการวิเคราะหของ Daft, R.L. (2000) เกี่ยวกับวัฒนธรรม 4 แบบขององคกร ซ่ึงประกอบดวย 
(1) วัฒนธรรมเครือญาติ  (2) วัฒนธรรมปรับตัว  (3) วัฒนธรรมมุงผลสําเร็จ  (4) วัฒนธรรมราชการ  
พบวา สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มีลักษณะของวัฒนธรรมองคกรเปน
วัฒนธรรมองคกรแบบเครือญาติ ซ่ึงลักษณะสําคัญของวัฒนธรรมรูปแบบน้ี มีองคประกอบที่สําคัญ 
คือ ความรวมมือ ความเอ้ืออาทร การรักษาขอตกลง ความเปนธรรม และความเสมอภาคทาง
สังคมภายในองคกร  ซ่ึงสามารถกลาวโดยละเอียดไดดังน้ี 

 (1) มีความรวมมือในการทํางานเปนทีม 
 (2) มีรูปแบบการทํางานที่ไมยึดติดกับหนวยงาน (Cross-Functional Team) ทุก

หนวยงานจะใหความรวมมือ ชวยเหลือกันโดยไมยึดติดวาหนวยงานใดเปนผูดูแลรับผิดชอบโครงการ 
 (3) แมจะปฏิบัติงานภายใตกฎระเบียบของราชการ แตหนวยงานภายในสํานักงานสภาที่

ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จะสนับสนุนใหการดําเนินงานเปนไปอยางยืดหยุนมากกวา
หนวยงานราชการอื่น โดยการแกไขกฎระเบียบ หรือการทําขอตกลงกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 (4) ความสัมพันธของสมาชิกในองคกรเปนแบบครอบครัวใหญ มีความเอื้ออาทรซึ่งกัน
และกัน โดยผูนอยใหความเคารพผูอาวุโสและผูที่มีตําแหนงสูงกวา ชองวางระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติ
มีนอย เม่ือมีปญหาจะแกปญหาแบบพ่ีนอง และเปดโอกาสใหบุคลากรไดแสดงความคิดเห็นในการพัฒนา
องคกร ทําใหบุคลากรมีความรูสึกเปนเจาขององคกร และทุมเททํางานมากกวาหนาที่รับผิดชอบ 

 (5) มีการกระจายอํานาจในการดําเนินงาน โดยมอบอํานาจใหแกผูบริหารระดับรอง
ดําเนินการ บุคลากรมีความเปนอิสระในการทํางานภายใตบทบาทหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

                                                 
1 กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. 2549 
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 (6) สงเสริมใหบุคลากรในองคกร ไดโอกาสพัฒนาความรูมีการสอนงานและใหคําแนะนํา
จากผูมีประสบการณ หรือผูอาวุโสกวาโดยไมปดบัง ทําใหบุคลากรมีความรูความสามารถที่หลากหลาย 
สามารถปฏิบัติงานไดหลายหนาที่ 

 (7) ใหความเปนธรรม เปดโอกาสใหสมาชิกในองคกรแสดงความคิดเห็นและชี้แจง
เหตุผลเม่ือไมไดรับความเปนธรรม 

คานิยม (Value) ของสํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ คือ 
 สติ-ปญญา 
  สติ S :  Service (หัวใจบริการ) 
   T :  Teamwork (ทํางานเปนทีม) 
   I  :  Integrity (ความซื่อสัตย) 
  ปญญา L : Learning (การเรียนรู) 
  
 

8.  สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ตางจากสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ อยางไร 

 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะ
นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การพิจารณาแผนงานและโครงการของสวนราชการ
และรัฐวิสาหกิจ การปฏิบัติหนาที่เปนหนวยงานกลางในการกําหนดทิศทางเชิงยุทธศาสตรและกําหนด
นโยบายการพัฒนาประเทศ การจัดทําแผนพัฒนาบนพื้นฐานความเขมแข็งดานวิชาการเพื่อผลักดันไปสู
การปฏิบัติใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ เปนองคกรชี้นําทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เปนองคกรวิชาการ
ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การใชทรัพยากรอยางคุมคาและตอบสนองตอความ
ตองการของประชาชน โดยใหมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปน้ี 

1) ศึกษาและวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือเสนอแนะจุดหมายและนโยบายแหงการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

2) พิจารณาแผนงานและโครงการพัฒนาของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ 
3) ศึกษาเกี่ยวกับกําลังเงิน กําลังคน และทรัพยากรอ่ืนที่มีอยูและอาจหามาไดและการจัดหา

ทรัพยากรดังกลาวเพื่อประโยชนของรัฐ 
4) จัดทําขอเสนอ โดยหารือกับสวนราชการที่มีหนาที่เกี่ยวกับงบประมาณแผนดิน ในเรื่องที่

เกี่ยวกับรายจายประจําปของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ สําหรับสินทรัพยถาวรหลักที่
เพ่ิมขึ้น เพ่ือใชในการพัฒนา รวมทั้งจํานวนเงินที่ใชจายเพื่อการนี้ไมวาจายจากงบประมาณ
แผนดิน เงินกูยืม เงินกําไรที่ไดสะสมไว หรือเงินอ่ืนใดก็ตาม 

5) ศึกษาและวิเคราะหรายจายที่จายจริงสําหรับการสรางและการบํารุงรักษาสินทรัพยถาวรหลัก
ที่ใชในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อใหคําแนะนําเกี่ยวกับการแกไขรายจายเหลานั้น 
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6) ศึกษาและวิเคราะหรายจายที่จายจริงสําหรับการจัดบริการทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือให
คําแนะนําเกี่ยวกับการแกไขรายจายเหลานั้น 

7) พิจารณาใหคําแนะนําและกําหนดหลักการใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ เพ่ือจัดทําแผนงาน
และโครงการพัฒนาที่จะขอความชวยเหลือจากตางประเทศในทางวิชาการ การเงิน การกูยืม 
และการดําเนินการ รวมทั้งการใหความชวยเหลือแกตางประเทศ 

8) ติดตามและประเมินผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ
รายงานผลตอสาธารณะ พรอมทั้งติดตามประเมินแผนงานโครงการพัฒนาของสวนราชการ
และรัฐวิสาหกิจ โดยคํานึงถึงหลักการของผลผลิตและผลลัพธ และใหคําแนะนําเกี่ยวกับการ
เรงรัด ปรับปรุงหรือเลิกลมแผนงานและโครงการพัฒนาอันหนึ่งอันใดเมื่อเห็นสมควร 

9) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ หรือตามที่นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

จากอํานาจหนาที่และภารกิจของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
แสดงใหเห็นวามีบทบาทและหนาที่แตกตางจากสํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
เน่ืองจากสํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ทําหนาที่เปนเพียงหนวยวิชาการ 
เลขานุการและธุรการใหกับสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มิไดมีหนาที่โดยตรงเกี่ยวกับการ
บริหารราชการแผนดินของรัฐบาล เชนเดียวกับกรณีของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ   

แตอยางไรก็ตามเน่ืองจากชื่อของทั้ง 2 หนวยงานมีความใกลเคียงกัน จึงมักทําใหผูที่ไดยินชื่อ
ของสํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มักจะเขาใจวาเปนสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เน่ืองจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติน้ัน ไดก็ตั้งมาเปนเวลาหลายทศวรรษ ในขณะที่สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ เพ่ิงก็ตั้งมาเมื่อไมนานหากเปรียบเทียบกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ 
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9. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology: ICT) ได
กลายเปนเครื่องมือที่สําคัญประการหนึ่งในการสรางการมีสวนรวมของภาคประชาชนในยุคโลกกาภิวัตน 

สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ จึงไดจัดทําและพัฒนา
เว็บไซต www.nesac.go.th เพ่ือเปน
ชองทางในการมีสวนรวมของภาค
ประชาชนกับสํานักงานสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสภาที่
ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
โดยไดเปดใหบริการเว็บไซตมาตั้งแต 
พ . ศ .  2 5 4 4  ทํ า ใ ห  ณ  วั น ที่  1 6 
กรกฎาคม 2551 มีผูเขาเยี่ยมชมและ
รวมสะทอนประเด็นปญหาเศรษฐกิจและ
สังคมผานทางเว็บไซตเปนจํานวนกวา 
525,005 คน นอกจากนี้ในชวงที่มีการ

จัดทํารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ โดยความรวมมือในการสนับสนุนซอฟตแวรและฮารดแวรของบริษัท สามารถเทลคอม จํากัด 
ไดเปดเว็บไซตรับฟงความเห็นเกี่ยวกับสาระสําคัญที่ควรบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ และความเห็นของ
ประชาชนที่มีตอรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  และมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง 
จากผลการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ เม่ือ พ.ศ. 2550 พบวาคนไทยใชอินเทอรเน็ตประมาณ 
9.32 ลานคน แสดงใหเห็นวาภาคประชาชนไดเห็นความสําคัญของอินเทอรเน็ตในฐานะชองทางการ
สื่อสารอีกชองทางหนึ่ง ที่สามารถสนองตอบตอความตองการรับรูขอมูลขาวสาร บริการ การรวมแสดง
ความคิดเห็นตางๆ โดยไมมีขอจํากัดดานเวลา สถานที่เขามาเกี่ยวของ เพราะเพียงแตสามารถเขาถึง
อินเทอรเน็ตได ก็จะสามารถเขาสืบคนขอมูลและรวมแสดงความคิดเห็นทางเว็บไซตได  

 
10. อนาคตสํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 จากการที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 258 ไดบัญญัติใหสํานักงาน
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนหนวยงานที่ เปนอิสระในการบริหารงานบุคคล 
การงบประมาณ และการดําเนินการอื่น ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ จึงไดเสนอใหมีการปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ พ.ศ. 2543 เพ่ือใหอนุวัตรตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญดังกลาว  จึงแตงตั้งคณะทํางานเฉพาะ
กิจเพ่ือปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. 2543 และสภาที่
ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ 18/2550 เม่ือวันที่ 27 กันยายน 2550 ได
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พิจารณารางพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพ่ือปรับปรุง
สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติใหเปนหนวยงานที่เปนอิสระ โดยขอแกไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. 2543 ในสวนที่เกี่ยวกับสํานักงานสภาที่
ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดังน้ี  
 (1) สํารวจ ศกึษา และวิเคราะหเรื่องที่จะตองเสนอใหสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
พิจารณา 
 (2) รับผิดชอบในงานธุรการของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาต ิ
 (3) เปนหนวยงานทางวิชาการใหแกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสนับสนุนให
มีการศึกษาวจัิยและเผยแพรกิจการของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
 (4) ดําเนินการตางๆ ในการสรรหาและแตงตั้งสมาชิก 
 (5) จัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับผลงานและอุปสรรคในการดําเนนิงานของสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพ่ือเสนอตอคณะรัฐมนตรี สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา 
 (6) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมอบหมาย 
 นอกจากนี้ยังกําหนดให มีเลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 1 คน รับผิดชอบ
การปฏิบัติงานของสํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติขึ้นตรงตอประธานสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ พนักงานและลูกจางสํานักงานสภาที่
ปรึกษาฯ โดยจะมีรองเลขาธิการไมเกิน 2 คน เปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการดวยก็ได 
 ในกิจการของสํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให
เลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนผูแทนของสํานักงาน เพ่ือการนี้เลขาธิการจะ
มอบอํานาจใหบุคคลใดปฏิบัติราชการเฉพาะอยางแทนก็ได ทั้ง น้ี ตองเปนไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการขาราชการสํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติกําหนด 

 
11. บทสงทาย 
 สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในวันวานที่ผานมาจึงมีสถานะที่เหมือนกับ
หนวยงานเลขาธิการของสภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา กลาวคือเปนฝายสนับสนุนทั้งทางดานธุรการ 
เลขานุการและวิชาการแกสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จํานวน 99 คน รวมตลอดถึง
คณะทํางานตางๆ ที่สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติแตงตั้งขึ้น แตดวยจํานวนบุคลากรที่มีอยู
อยางจํากัด ทําใหในระยะแรกบุคลากรสวนใหญตองทํางานอยางหนักในดานการสนับสนุนการดําเนินงาน
ดานธุรการและเลขานุการแกสภาที่ปรึกษาฯ ไมวาจะเปนการเบิกจายคาเดินทาง เบี้ยประชุม การจัด
ประชุม การเตรียมระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุม การจัดสัมมนา เวทีสาธารณะ และการ
เดินทางไปศึกษาดูงานตางๆ จึงทําใหภาพการสนับสนุนงานทางดานวิชาการของสํานักงานสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไมโดดเดนเหมือนกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ (สศช.) และในสายตาของประชาชนทั่วไปมักจะเขาใจวาเปนหนวยงานเดียวกัน  ผูเขียน
จึงเห็นวาบทบาทของสํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในอนาคต จะตองสรางความ
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โดดเดนในฐานะหนวยงานทางวิชาการดานเศรษฐกิจและสังคมซึ่งมีฐานมาจากภาคประชาชน ในขณะที่
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนหนวยงานทางดานวิชาการดาน
เศรษฐกิจและสังคมที่มีฐานมาจากภาครัฐ  สวนงานดานธุรการและเลขานุการนั้น ควรวิเคราะห
กระบวนงานใหชัดเจน หากกระบวนงานใดที่สามารถจัดจางภาคเอกชนเขามาดําเนินการได 
(Outsourcing) ก็ควรดําเนินการจางภาคเอกชนเขามาดําเนินการแทน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการ
ใหบริการ เชนเดียวกับกรณีการออกหนังสือเดินทางของกรมการกงสุล ที่ไดวาจางเอกชนเขามา
ดําเนินการ  

นอกจากนี้ ในภารกิจการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เม่ือครบวาระ
การดํารงตําแหนง (3 ป) ควรมีหนวยงานอิสระ อาทิ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปน
ผูรับภารกิจดานการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ ไปดําเนินการโดยสํานักงานสภาที่ปรึกษาฯ เปนหนวย
สนับสนุนการดําเนินงานตามขอบเขตอํานาจหนาที่ที่กําหนดขึ้น  ทั้งน้ี เพ่ือปองกันปญหาเรื่อง
ผลประโยชนทับซอนและการเขามาแทรกแซงการดําเนินงานกระบวนการสรรหาของสมาชิกสภาที่
ปรึกษาฯ ซ่ึงปฏิบัติหนาที่รักษาการในระหวางกระบวนการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ชุดใหม อยางไรก็ตามนี้ อาจจะไมใชทางออกที่ดีที่สุด ผูเขียนก็หวังวาทานผูรูทั้งหลาย
คงจะไดชวยกันคิดหาทางออกที่เหมาะสมที่สุดสําหรับกระบวนการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ 
ทั้งน้ีเพื่อใหเกิดความโปรงใส ทั่วถึง เปนธรรม ถูกตอง รวดเร็ว ภายใตการมีสวนรวมของภาค
ประชาชน ไมเปนชองทางใหบุคคล หรือกลุมบุคคลใดบุคคลหนึ่งเขามาแสวงหาผลประโยชนจาก
กระบวนการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
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