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สาร
ประธานและเลขาธิการ

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

	 ถึงแม้จะได้เข้ามารับหน้าท่ีประธานกรรมการ 
ในระยะสั้น	 แต่ก็ได้เร่งด�าเนินการในหลักการที่จะท�าให้
สภาพัฒน์	 เป็นองค์กรที่มีความเป็นอิสระ	 มีความเช่ือถือ 
จากประชาชน	 ในการเสนอแนวทางในการพัฒนาประเทศ 
เป็นหน่วยงานของรัฐท่ีสร้างองค์ความรู้บนพ้ืนฐานของ 
การวิจัยและพัฒนา	 เป็นที่รวมของนักวิชาการ	 ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม	ทีจ่ะร่วมกนัสร้างสรรค์และขบัเคลือ่น
ประเทศให้เจริญก้าวหน้า	 และเพื่อประโยชน์สุขของ 
ประชาชนโดยทั่ วกัน	 โดยได ้ เสนอพระราชบัญญัติ 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2561 
ที่ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 และหลักคิด 
ในหนงัสือทรัพย์ศาสตร์ของท่านพระยาสุริยานวุตัรเป็นหลกั	
เพือ่ปรบัโครงสร้างองค์กรให้สอดรบักบัภารกจิใหม่ของ	สศช.	
ที่ได้รับมอบหมายมากขึ้น

	 ในช่วงปีงบประมาณ	2561	สศช.	ได้เร่งรัดปฏิบัติ
ภารกิจในการพิจารณากลั่นกรองงานที่มีความส�าคัญต่อ 
การพัฒนาประเทศ	 และจัดท�าความเห็นเสนอต ่อ 
คณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการตัดสินใจในการก�าหนด 

(นายอ�าพน		กิตติอ�าพน)
ประธานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

(19	กันยายน	2560	–	30	กันยายน	2561)
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(นายปรเมธี		วิมลศิริ)
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

(1	ตุลาคม	2558	–	9	พฤษภาคม	2561)

นโยบายและมาตรการต่าง	 ๆ	 เพื่อให้การบริหารและ 
การพัฒนาประเทศด�าเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง	 ตลอดจน
ประสานและผลักดันการด�าเนินงานพัฒนาประเทศ 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 12 
นอกจากนี	้สศช.	ในฐานะส�านกังานเลขานกุารคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ	 คณะกรรมการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ	 และ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ	 ได ้ประสานการจัดท�า
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ	 ซ่ึงได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา	 เมื่อวันท่ี	 13	 ตุลาคม	 2561	 และ 
6	เมษายน	2561	ตามล�าดบั	พร้อมขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ชาติ 
และการปฏิรูปประเทศให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม	

	 การด�าเนินงานในช่วงปีที่ผ่านมา	นับได้ว่าประสบ
ความส�าเร็จอย่างดียิ่ง	 ในนามของประธานและเลขาธิการ 
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ขอขอบคุณ	คณะกรรมการ	คณะผู้บริหาร	รวมทั้งเจ้าหน้าที่	
สศช.	 ที่ได้ร่วมกันทุ่มเทปฏิบัติงานให้บรรลุผลส�าเร็จอย่าง 
เต็มความสามารถ	 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 ความส�าเร็จนี ้
จะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกท่านมุ่งมั่นอุทิศตนในการปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไปอย่างไม่ย่อท้อ	 เพื่อยังประโยชน์สุขแก่ประเทศ
ชาติและประชาชนยิ่ง	ๆ	ขึ้นต่อไปในอนาคต
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สาร
ประธานและเลขาธิการ

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

	 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	บดินทร 
เทพยวรางกูร	มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ	ให้ประกาศใช ้
ยทุธศาสตร์ชาติ	(พ.ศ.	2561-2580)	เมือ่วันที	่8	ตุลาคม	2561	
เพ่ือเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตาม 
หลักธรรมาภิบาล	และใช้เป็นกรอบในการจัดท�าแผนต่าง	ๆ	 
ให้สอดคล้องและบูรณาการ	 ให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกัน 
ไปสู่เป้าหมาย	

	 ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ	 (สศช.)	 ในฐานะส�านักงานเลขานุการของ 
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการจัดท�า 
ยทุธศาสตร์ชาติได้เสนอแนวทางการจดัท�าแผนแม่บทภายใต้ 
ยทุธศาสตร์ชาติด้านต่าง	ๆ 	และการจดัท�าแผนงาน/โครงการ 
ของหน่วยงานให ้สอดคล ้องกับยุทธศาสตร ์ชาติและ 
แผนแม่บท	 รวมทั้งเป็นแกนกลางประสานการจัดท�า	 (ร่าง)	 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	 ตลอดจนการจัดท�า 
ประเด็นการพัฒนาเร่งด่วนในช่วง	 5	 ปีแรกของยุทธศาสตร ์
ชาติ	 เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ	 พร้อมสร้าง 
การรับรู ้และขยายผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู ่ 
การปฏิบัติ

(นายสนิท		อักษรแก้ว	)
ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ								

	(24	ตุลาคม	2561	-	ปัจจุบัน)
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(นายทศพร		ศิริสัมพันธ์)
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

(29	มิถุนายน	2561	-	ปัจจุบัน)

	 ภารกิจดังกล่าวมีความส�าคัญยิ่ง	 ส่งผลให้	 สศช.	 
จ�าเป็นต้องปรับโครงสร้างและบทบาทขององค์กร	 ซ่ึง 
สมเด็จพระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ	บดนิทรเทพยวรางกรู 
มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ	ให้ประกาศใช้พระราชบญัญตัิ
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2561 
ใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี	 29	 ธันวาคม	 2561	 และได้จัดตั้ง 
“สถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา”	 เน้นภารกิจ 
ที่เป็นการมองไปในอนาคตที่เป็นเชิงกลยุทธ์	 เพื่อสนับสนุน
บทบาทการท�างานในอนาคตของ	สศช.	ให้เป็นหน่วยงานที่
มีศักยภาพทางวิชาการท่ีเข้มแข็งยิ่งข้ึน	 และเป็นคลังสมอง
ของประเทศ		

	 ผลการด�าเนินงานของ	 สศช.	 ท่ีผ่านมา	 ประสบ 
ความส�าเร็จเป็นอย่างดี	 ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของ 
คณะกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และเจ้าหน้าที่	 สศช.	 ซ่ึงหวังเป็น 
อย่างยิ่งว่าความส�าเร็จในการท�างานนี้	 จะเป็นพลังหนึ่งใน 
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข
ร่วมกันของคนไทยอย่างมั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืนในอนาคต	
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  จากนายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการอื่น ๆ

 • ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 44
 • การวิเคราะห์แผนงาน/โครงการ 57
 • การขับเคลื่อนแผนฯ 12 สู่การปฏิบัติ 59
 • การติดตามประเมินผลและการพัฒนาตัวชี้วัด 83
 • ความร่วมมือระหว่างประเทศ 94
 • โครงการศึกษาวิจัย 102
 • ภารกิจพิเศษ 116

การบริหารจัดการภายในองค์กร 124
 • การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 125
 • การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีธรรมาภิบาล 126
 • การเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถบุคลากร 130
 • การใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน 131
 • การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ สศช. 136
 • การสื่อสารเพื่อการพัฒนา 137

รายงานการเงิน 148
ประมวลภาพกิจกรรม สศช. 153
ที่ปรึกษาคณะท�างาน 172 

สารบัญ
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สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

1
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1.	 นายสนิท		อกัษรแกว้	
	 ประธานกรรมการ

2.	 นายคณิศ		แสงสุพรรณ		
	 กรรมการ

3.	 นายวรากรณ์		สามโกเศศ
	 กรรมการ
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คณะกรรมการ

4
5

6

4. คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา 
	 กรรมการ

6. นายทวีศักดิ์  กออนันตกูล
	 กรรมการ

5. นายศักรินทร์  ภูมิรัตน 
	 กรรมการ
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8. นายนินนาท  ไชยธีรภิญโญ 
	 กรรมการ

10. นางเมธินี  เทพมณี
	 กรรมการ

9. นางเสาวณีย์  ไทยรุ่งโรจน์ 
	 กรรมการ

7. นายอัชพร  จารุจินดา
	 กรรมการ
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12. นายลวรณ  แสงสนิท
 กรรมการ

14. นายทศพร ศิริสัมพันธ์
	 กรรมการและเลขานุการ

13. นายวิรไท  สันติประภพ
 กรรมการ

11

11. นายเดชาภิวัฒน์  ณ สงขลา
 กรรมการ

12     รายงานประจำาปี 2561  สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปี 2561  สำ นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ      13 

61-12-041_001-082 SSC_J-Coated.indd   12 2/2/19   4:25 PM



คณะผู้บริหาร
สำ�นักง�นสภ�พัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ

1

32

1.	 นายทศพร		ศิริสัมพันธ์
	 เลข�ธิก�รฯ

2.	 นางชุตินาฏ		วงศ์สุบรรณ
	 รองเลข�ธิก�รฯ	

3.	 นางปัทมา		เธียรวิศิษฎ์สกุล
	 รองเลข�ธิก�รฯ
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5

7
6

4

4. นายดนุชา  พิชยนันท์
	 รองเลขาธิการฯ

6. นายวิโรจน์  นรารักษ์
	 รองเลขาธิการฯ

5. นายวิชญายุทธ  บุญชิต 
	 รองเลขาธิการฯ

7. นายเอนก  มีมงคล
	 รองเลขาธิการฯ
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8.	 นางสาวจินางค์กูร		โรจนนันต์
	 ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน	

10.	 นางชุลีพร		บุณยมาลิก
	 ผู้อำานวยการสำานักวางแผนการเกษตร	
	 ทรัพยากรธรรมชาติ	และสิ่งแวดล้อม	
	 รักษาการในตำาแหน่งที่ปรึกษา
 ด้านนโยบายและแผนงาน

9.	 นางธิดา		พัทธธรรม	
	 ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน	

11.	 นางสาวกัญญารักษ์		ศรีทองรุ่ง
	 ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายสาธารณะ	
	 รักษาการในตำาแหน่งที่ปรึกษา
	 ด้านนโยบายและแผนงาน
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13
15

14

12

12. น.ส.สุนิสา  บุณโยภาส
	 ผู้อำานวยการสำานักยุทธศาสตร์
	 และการวางแผนพัฒนาพื้นที่	

14. นายสุริยนต์  ธัญกิจจานุกิจ
	 ผูอ้ำานวยการสำานักพัฒนาขดีความสามารถ
	 ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

13. นายสมหมาย  ภักดีชาติ 
 ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาเศรษฐกิจ
	 และสังคมภาคกลาง

15. นายมนตรี  ดีมานพ
	 ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาเศรษฐกิจ
	 และสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

16     รายงานประจำาปี 2561  สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปี 2561  สำ นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ      17 

61-12-041_001-082 SSC_J-Coated.indd   16 2/2/19   4:25 PM



17
19
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16. นายโสภณ  แท่งเพ็ชร์
	 ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาเศรษฐกิจ
	 และสังคมภาคเหนือ

18. นางเสาวณีย์  แสงสุพรรณ
	 ผู้อำานวยการสำานักงานเลขาธิการ

17. นางสาววรวรรณ  พลิคามิน 
	 ผู้อำานวยการสำานักยุทธศาสตร์
	 และการวางแผนพัฒนาทางสังคม

19. นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ
	 ผูอ้ำานวยการสำานกัยุทธศาสตร์ดา้นนโยบาย
	 สาธารณะ	
	 ผู้อำานวยการกองยุทธศาสตร์ชาติ
	 และการปฏิรูปประเทศ	
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21 23
242220

20. นางสาวสุนทราลักษณ์  เพ็ชรกูล
	 ผู้อำานวยการสำานักวิเคราะห์
	 โครงการลงทุนภาครัฐ

22. นายอภิชัย  ธรรมเสริมสุข
	 ผู้อำานวยการสำานักบัญชีประชาชาติ 

21. นางอรุณี  จันทร์แจ่มศรี 
	 ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาเศรษฐกิจ
	 และสังคมภาคใต้

23. นางสาวมนต์ทิพย์  สัมพันธวงศ์
	 ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาฐานข้อมูล
	 และตัวชี้วัดภาวะสังคม

24.นางสาวนุชจรี  วงษ์สันต์
	 ผู้อำานวยการสำานักประเมินผล
	 และเผยแพร่การพัฒนา	
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สภาพัฒน์
มุ่งสู่การเป็นองค์การภาครัฐสมัยใหม่

ปรับโฉม

	 ในปี	 2561	 ที่ผ่านมา	 ถือได้ว่าเป็นปีแห่ง 
การปรับโฉมและปฏิรูปองค์กรของ	 สศช.	 อย่างมี 
นัยยะสำาคัญ	 สศช.	 ได้ รับแรงผลักดันจากการ 
เปลี่ยนแปลงของบริบทการพัฒนาในระดับโลก 
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง	ทั้งด้าน 
เทคโนโลยี	 โครงสร้างประชากร	 สภาพภูมิอากาศ	 
สภาพทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม	การเมอืง 
และความร่วมมือระหว่างประเทศ	 ฯลฯ	 ส่งผลให้ 
ประเด็นการพัฒนาประเทศมีความเชื่อมโยงและ 
ซับซ้อนกันหลายมิติมากขึ้น	 ทั้งมิติภายในประเทศ 
และระหว่างประเทศ	ซึ่งรัฐบาลปัจจุบันได้ให้ความสำาคัญกับการบูรณาการการเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมของประเทศในมิติต่าง	 ๆ	 เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไทยตามรูปแบบ	 ประเทศไทย	 4.0	 
ในขณะเดียวกันบทบาทของภาคประชาชนที่มีเพ่ิมขึ้น	 ส่งผลให้การพัฒนาต้องคำานึงถึงความต้องการ 
และศกัยภาพของพืน้ทีม่ากข้ึน	ดังน้ันทศิทางการพฒันาประเทศในปจัจุบนัจงึยิง่ทวคีวามซบัซ้อนมากขึน้ด้วย

 ในช่วงปี 2561 กระแสการปฏิรูปหน่วยงาน 
ภาครัฐ โดยเฉพาะหน่วยงานกลางท่ีท�าหน้าที่ ใน 
การวางแผนพัฒนาประ เทศ เช่นสภาพัฒน์ เริ่ ม มี  
ความชัดเจนมากขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้ก�าหนดให้มี 
ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ 
อย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้ เป็นกรอบ 
ในการจัดท�าแผนต่าง ๆ  ให้สอดคล้อง และบูรณาการเพ่ือให้ 
เกดิเปน็พลังผลักดันร่วมกันไปสู่เปา้หมายดังกลา่ว รวมทัง้ 
พระราชบัญญัติการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560  
(พ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติฯ) และพระราชบัญญัติแผน 
และขั้นตอนการด�าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560  
(พ.ร.บ.ปฏิรูปประเทศฯ) ได้ก�าหนดบทบาทภารกิจ 
ของ สศช. ไว้หลายเรื่อง ได้แก่ ให้ สศช. ท�าหน้าที่ 
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ส�านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ  
คณะกรรมการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการ 
ปฏิรูปประเทศ ให้ประธานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสงัคมแหง่ชาตเิปน็กรรมการ และเลขาธกิาร สศช. เปน็
กรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ  
 นอกจากนั้น พ.ร.บ.ปฏิรูปประเทศฯ ได้ก�าหนด 
ให้เลขาธกิาร สศช. แตง่ตัง้ผูช้ว่ยเลขานกุารคณะกรรมการ 
ปฏิรูปประเทศแต่ละด้านได้ตามความเหมาะสม และให้ 
เลขาธิการท�าหน้าที่เป็นเลขานุการในการประชุมร่วมกัน 
ของประธานกรรมการปฏิรูปทุกคณะ รวมท้ังการก�าหนดให้  
สศช. ท�าหน้าท่ีในการจัดท�ารายงานการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผล ภายใต้พระราชบัญญัติท้ัง 2 ฉบับ  
 เพื่อสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงในบริบท 
การพัฒนาประเทศดังกล่าว สศช. จึงต้องมีการปรับบทบาท 
ครั้งใหญ่ เพื่อให้มีศักยภาพในการช้ีทิศทางการพัฒนา 
ประเทศในระยะยาว ระยะปานกลาง และระยะส้ันได้อยา่ง 
ชัดเจน มีความสอดคล้องและบูรณาการกันในทุกระดับ 
ตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์ชาติ ระดับแผนพัฒนาเฉพาะด้าน  
ระดับการพัฒนาในพื้นที่ เมือง และภาค อีกทั้งต้องท�า 
หน้าที่ประสานการขับเคลื่อนการพัฒนากับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง โดยเช่ือมโยงกับการพัฒนาในประเทศอื่น ๆ  
ที่ เข้มข้นมากข้ึน รวมท้ังยังมีบทบาทในการติดตาม 
และประเมินผลการพัฒนาประเทศ ในระดับยุทธศาสตร์  
ระดับนโยบาย ระดับโครงการขนาดใหญ่เพื่อน�าไปสู่ 
ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาอย่างแท้จริงด้วย  โดย สศช. ได้ 
ด�าเนินการในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการปรับบทบาท 
และโครงสร้างองค์กร เพื่อยกระดับศักยภาพของ สศช.  
สรุปได้ดังนี้
 1. จั ด ท� า ร่ า ง พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ส ภ า 
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ....
 สศช.  ได้จัดท� าร่ างพระราชบัญญั ติสภา 
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. . . . .  
(พ.ร.บ. สศช.) เพ่ือรองรับภารกิจและบทบาทการท�างานท่ี 
เปลี่ยนไป โดยมีสาระส�าคัญที่กระทบต่อโครงสร้าง 
การบริหารงานและบทบาทของ สศช. หลายประการ  
สรุปได้ ดังนี้ 
 1) เปลี่ยนรูปแบบการบริหาร จาก “คณะ- 
กรรมการ” เป็น “สภา” โดย “สภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติ” มีองค์ประกอบจ�านวนมากขึ้น คือ  
ประกอบด้วย ประธานสภา 1 คนและกรรมการสภา 
ผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่ เกิน 15 คน ซึ่ งทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากบุคคลที่มีความรู้ความเช่ียวชาญ 
ตามทีค่ณะรฐัมนตรีเสนอ และมกีรรมการสภาโดยต�าแหนง่ 
8 ท่าน โดยเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติเป็นกรรมการสภาและเลขานุการและมีการปรับ 
หน้าที่และอ�านาจของสภาฯ ให้ชัดเจนและรองรับ 
ภารกิจใหม่ ๆ มากขึ้น
 2) ให้สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นได้อีกหลาย 
คณะ ได้แก่ 
 • ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร พิ เ ศ ษ เ ฉ พ า ะ เรื่ อ ง  
เพื่อสนับสนุนงานของสภาฯ ในการพิจารณาประเด็น 
การพัฒนาที่มีความซับซ้อนและต้องอาศัยความรู้  
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
 • คณะกรรมการประสานการด�าเนินงาน 
ด้านยทุธศาสตรช์าติและการปฏริปูประเทศ เพ่ือท�าหน้าท่ี 
วิ เคราะห์ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตาม 
ยทุธศาสตร์ชาติและแผนการปฏรูิปประเทศ เพือ่ประโยชน ์
ในการปฏิบัติหน้าที่ของส�านักงาน
 • คณะกรรมการยกร่างแผนพัฒนาฯ ใน 
แต่ละด้าน เพื่อท�าหน้าที่ยกร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติด้านต่าง ๆ ตามกรอบที่สภาฯ ก�าหนด
 3) ปรับชื่ อ  “ส� านั กงานคณะกรรมการ 
พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต”ิ เปน็ “ส�านกังาน 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” โดยมีหน้าท่ี 
ส�าคญัคอื ศกึษา วเิคราะห ์วจัิย และติดตามภาวะเศรษฐกิจ 
ของโลกและของประเทศ ประสานงานกับหน่วยงาน 
ของรัฐและภาคเอกชนต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดท�าร่าง 
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิด�าเนนิการในสว่น 
ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ  
จัดท�าฐานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม บัญชีประชาชาติ 
ของประเทศตามระบบสากล พิจารณาแผนงานและ 
โครงการพฒันาของกระทรวง ทบวง กรม หรอืสว่นราชการ 
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นท่ีมีฐานะเป็นกรม และของรัฐวิสาหกิจ 
ที่มีมูลค่าตามที่คณะรัฐมนตรีก�าหนด จัดท�ากรอบ 
การลงทุนประจ�าปีของรัฐวิสาหกิจในภาพรวม 
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เปรียบเทียบโครงสร้างการท�างานในรูปแบบคณะกรรมการและรูปแบบสภา

โครงสร้างปัจจุบัน
(รูปแบบคณะกรรมการ)

โครงสร้างตามร่าง
พ.ร.บ.ฉบับใหม่
(รูปแบบสภา)

- สภาก�าหนดหลักเกณฑ์
- เลขาธิการ สศช. เป็นประธาน
- เลขาธิการ แต่งตั้งกรรมการ และแจ้งสภาทราบ

คกก. สศช.
(ปธ.+ กก. ผู้ทรงฯ ไม่เกิน 9 คน

+ กก. โดยต�าแหน่ง 5 คน)

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(ปธ.+ กก. ผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกิน 15 คน

ซึ่งได้รับการโปรดเกล้าฯ + กก.
โดยต�าแหน่ง 8 คน)

คกก.ประสานการด�าเนินงาน
ด้านยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูป

ประเทศ (ม.21)

คกก.พิเศษเฉพาะเรื่อง
(ม.12)

คกก.ยกร่างแผน
พัฒนาฯในแต่ละด้าน

(ม.16)

ส�านักงาน

ส�านักงาน

คกก.ช�านาญการในแต่ละด้าน

คณะอนุ กก.
เพื่อพิจารณา

สภาแต่งตั้ง : ปธ. 1 คน + กก.ไม่เกิน 5 คน
เลขาธิการ สศช.แต่งตั้ง : 

เลขานุการ + ผู้ช่วยเลขานุการ

ปธ. 1 คน + กก.ไม่เกิน 5 คน
แต่งตั้งจาก กก.สภา : + อาจมีบุคคลภายนอก

ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญร่วมเป็น กก.เฉพาะครั้ง

สภาแต่งตั้ง

เพื่อพิจารณา

เพื่อพิจารณา

เพื่อพิจารณา

เพื่อพิจารณา

เพื่อพิจารณา

เพื่อพิจารณ
า

เพื่อพิจารณ
า

ครม.

ครม.

คณะอนุ กก.

 2. จัดตั้งสถาบันนโยบายสาธารณะและ 
การพัฒนา (Institute of Public Policy and  
Development) 
 เพื่อเสริมศักยภาพด้านการวิจัยนโยบายของ  
สศช. โดยเสนอการจัดตั้งสถาบันฯ ภายใต้โครงการเสริม 
สร้างศักยภาพของ สศช. ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา 
เม่ือวันท่ี 25 กันยายน 2561 และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ 
ให้จัดตั้ง “สถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา  

(Institute of Public Policy and Development)”  
ในรูปแบบสถาบันภายใต้มูลนิธิพระยาสุริยานุวัตร ซึ่งเป็น 
มูลนิธิที่ จัด ต้ังอยู่แ ล้วภายใต้ สศช. โดยสถาบันฯ  
มีพันธกิจหลัก คือ การสร้างฐานส�าหรับการวิเคราะห์วิจัย 
ด้านเศรษฐกิจและสังคมเชิ งลึก ( Intel l igence)  
การวิเคราะห์คาดการณ์แนวโน้มอนาคตและผลกระทบ 
เชิง ยุทธศาสตร์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
(Strategic Foresight / Trend and Future Analysis)  

 รายละเอียดของโครงสร้างการท�างานที่จะเปลี่ยนแปลงไป ภายใต้ร่าง พ.ร.บ. สภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ พ.ศ. .... ปรากฏในรูปด้านล่าง
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พันธกิจหลักของสถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา

Intelligence
- พัฒนาเครื่องมือในการวิเคราะห์/
 วางยุทธศาสตร์
- พัฒนาบุคลากรด้านยุทธศาสตร์
- พัฒนาข้อมูล (Data) เช่น Regional I-O

Policy Design 
and Development
- Growth/Competitive/
 Smart City
- New Economic Corridor
- การปรับโครงสร้างและเพิ่มขีด
 ความสามารถในการแข่งขันของ
 ภาคการผลิตและบริการทั้งระบบ

- Future Lab
- Policy Lab
- Policy
 Sandbox
- Design
 Thinking
- Academic
 Platform &
 Network

Strategic Foresight / Trend &
Future Analysis
- การวิเคราะห์แนวโน้มอนาคต
 และผลกระทบการพัฒนา
- Strategic Environmental
 Assessment (SEA)

1
3

2

และการออกแบบและการพฒันานโยบายสาธารณะ  (Policy Design  
and Development) โดยมุ่งเน้นประเด็นนโยบายการพัฒนาท่ีมี 
ผลกระทบต่อการยกระดับประเทศไทยไปสู่ประเทศรายได้สูง  
ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งภารกิจของสถาบันฯ จะช่วย 
สนับสนุนการท�างานของ สศช. ในการก�าหนดนโยบายการพัฒนา 
ประเทศในระยะยาว ท่ีอยู่บนพื้นฐานข้อมูลเชิงประจักษ์และ 
การวิเคราะห์วิจัยเชิงลึก มีการออกแบบนโยบายหรือแนวทาง 
การพัฒนาท่ีสามารถตอบโจทย์การพัฒนาประเทศในระยะยาวได้อย่าง 
เหมาะสมและสามารถแปลงไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

 นอกจากนี้ สศช. ยังได้ปรับโครงสร้างส�านักงานฯ โดยปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สศช.  
เพ่ือให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าท่ีตาม พ.ร.บ. สศช. ฉบับใหม่ รวมท้ังปรับกระบวนการท�างานและระบบการบริหารงาน 
องคก์าร เพือ่ยกระดบัคณุภาพ และประสทิธภิาพในการท�างานของส�านกังานฯ ใหเ้อือ้ต่อการท�างานบทบาทภารกิจใหม่ 
ได้อย่างคล่องตัวมากขึ้นด้วย
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วิสัยทัศน์
โครงสร้างองค์กร

ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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วิสัยทัศน์
เป็นหน่วยงานหลักในการวางแผน และจัดทำายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศ

สู่ความสมดุลและยั่งยืน ที่ยึดประโยชน์ส่วนรวม ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และมีประสิทธิภาพสูง

ค่านิยมองค์กร
มุ่งมั่น ทุ่มเท เพื่อพัฒนาประเทศและประโยชน์สุขแก่สังคม 

ด้วยคุณธรรม ตามหลักวิชาการอย่างมืออาชีพ

วัฒนธรรมองค์การ
  เป็นองค์กรที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ 
  เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสาธารณะและสังคม 
  มีระบบธรรมาภิบาล 
  บุคลากรของสำานักงานฯ เป็นทรัพยากรอันมีค่าที่สุดขององค์กร

หน่วยงานหลักในการวางแผน
และจัดท�ายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน

ที่ยึดประโยชน์ส่วนรวม ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและมีประสิทธิภาพสูง

มุ่งมั่น ทุ่มเท เพื่อพัฒนาประเทศและประโยชน์สุขแก่สังคม 
ด้วยคุณธรรมตามหลักวิชาการ อย่างมืออาชีพ

เป็นองค์กรที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสาธารณะและสังคม

มีระบบธรรมาภิบาล
บุคลากรของส�านักงานฯ เป็นทรัพยากร

อันมีค่าที่สุดขององค์กร

การจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาประเทศให้มี

ความยั่งยืน

การติดตามการประเมินผล
และการพัฒนาดัชนีชี้วัด
ด้านเศรษฐกิจและสังคม

การพัฒนาฐานข้อมูล ด้านเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศ

ให้ทันสมัยเป็นที่ยอมรับ
และน่าเชื่อถือ

การบริหารจัดการองค์กร
ให้มีธรรมาภิบาล

และประสิทธิภาพสูง

การวิเคราะห์แผนงาน/
โครงการด้วยความเป็นกลาง
ทางวิชาการและการรักษา
ผลประโยชน์ของประเทศ

การขับเคลื่อนแผนพัฒนา
สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

Vision

Mission

Strategy

Value

Culture

1

1

4

2

5

3

6

32
หน่วยงานยุทธศาสตร์

(Strategic Unit)
หน่วยงานข้อมูล
เศรษฐกิจเชิงลึก 

(Intelligence Unit)

หน่วยงานความรู้
สมัยใหม่

(Knowledge Organization)
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เป้าหมาย 
 1. วางแผนพัฒนาและจัดท�ายุทธศาสตร์  
การพัฒนาประเทศที่น�าไปสู่ความสมดุลและยั่งยืนใน 
ระยะยาว รวมทั้งผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ และมีระบบการติดตามประเมินผล 
ที่มีประสิทธิภาพ
 2. พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูง และน�า 
ไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ พร้อมทั้งสามารถให้บริการ 
ขอ้มลูขา่วสารและสร้างความรู้ความเขา้ใจแกส่าธารณชน 
เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ รวมทั้งมีระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศทีม่ปีระสทิธภิาพรองรบัภารกจิของส�านกังานฯ

       3. เพิ่มพูนสมรรถนะของบุคลากรให้ 
สูงขึ้นบนพ้ืนฐานคุณธรรม มีความ 

สามัคคี รับผิดชอบต่อสังคม และ 
มีผลงานเป็นท่ียอมรับของสังคม 
พร้อมทั้งเสริมสร้างบุคลากร 
ให้ มี สุ ขภาพกายและใจ 
ท่ีสมบูรณ์และมีคุณภาพ 
ชีวิตที่ดี
     4. เสริมสร้างวัฒนธรรม  
จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

ขององค์กร  ที่ จะน� า ไปสู่  
ภ า พ ลั ก ษ ณ์ ที่ ดี เ พื่ อ เ ป็ น 

เครื่องก�าหนดมาตรฐานพฤติกรรม 
ที่มีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ระหว่าง 

บุคลากรในองค์กร อีกทั้งยังเป็นการสร้าง 
ความเชื่อมั่นให้แก่สาธารณชนในวิถีทางที่ข้าราชการที่ดี 
พงึปฏบิตั ิโดยมกีารสรา้งกระบวนการเสรมิสรา้งวฒันธรรม  
จริยธรรม และธรรมาภิบาลขององค์กร เพื่อน�าไปสู่ 
ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
 5. พัฒนาสภาพแวดล้อมองค์กรเพื่อคุณภาพ 
ชีวิตท่ีดีข้ึน เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย อันรวมถึง 
งานสนับสนุนด้านการอ�านวยการและการบริหารจัดการ 
ที่สามารถตอบสนองการปฏิบัติภารกิจของส�านักงาน 
ทีเ่หมาะสม คลอ่งตวั และมปีระสิทธภิาพในการด�าเนนิงาน 
มากยิ่งขึ้น 

พันธกิจ
 เพือ่ให้สามารถบรรลวุสิยัทศัน ์วตัถปุระสงค ์ 
และเป้าหมายของส�านักงานฯ และสอดคล้องกับ 
บทบาทหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนา 
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2561  
และกฎหมายส�าคญั ๆ  ท่ีเกีย่วข้อง สศช. จึงได้ก�าหนด 
พันธกิจหลักไว้ 3 ประการ ดังนี้
 พันธกิจที่  1 หน่วยงานยุทธศาสตร์  
(Strategic Unit) จัดท�ายุทธศาสตร์การพัฒนา 
ระดับชาต ิและการพฒันาในระดับตา่ง ๆ  ท่ีมีคณุภาพ 
และรวดเร็ว รวมท้ังให้ค�าปรึกษารัฐบาล ประสาน 
การแปลงนโยบายและยทุธศาสตรก์ารพฒันาประเทศ 
ไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนติดตามประเมินผลนโยบาย 
ของรฐับาลและประเดน็การพฒันาส�าคญัของประเทศ
 พันธกิจที่ 2 หน่วยงานข้อมูลเศรษฐกิจ 
และสังคมเชิงลึก (Intelligence Unit) โดยเป็น 
หน่วยงานวิเคราะห์ข้อมูลและเฝ้าระวังภัยเศรษฐกิจ 
และสังคมของรัฐบาล (Warning Center) ที่ถูกต้อง 
แม่นย�าและเชื่อถือได้ ตลอดจนเป็นหน่วยเจาะข้อมูล 
เชิงลึกต่างประเทศท่ีมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
และสังคมไทย เพื่อใช้ในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์  
บริหารเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
 พันธกิจที่ 3 หน่วยงานความรู้สมัยใหม่ 
(Knowledge Organization) ที่แสวงหาและ 
พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ส�าหรับการพัฒนาประเทศ  
ซึ่งเพียบพร้อมด้วยบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ 
ทีห่ลากหลายเป็นสหวทิยาการ (Multi-Disciplinary)  
เพ่ือใช้ในการวางแผนและยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์ 
เชิงลึก และการประสานงานเพื่อผลักดันขับเคลื่อน 
การพัฒนาประ เทศอย่ า งมีประสิท ธิผลและ 
ประสิทธิภาพ
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บทบาทหน้าที่ของ สศช. 
 จากความท้าทายของภารกิจใหม่ที่ สศช.  
ได้รับมอบหมายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนการปฏิรูปประเทศประกอบกับการเปล่ียนแปลง 
ที่ทวีความรุนแรงและรวดเร็วข้ึนของบริบทการพัฒนา 
ประเทศด้านต่าง ๆ ทั้งของโลกและภายในประเทศ 
ทีม่คีวามซบัซอ้นและเชือ่มโยงระหวา่งกนัมากขึน้  สศช.  
จึงต้องมีการปรับบทบาท เพื่อให้เป็นหน่วยงานท่ีมี 
ศักยภาพทางวิชาการที่เข้มแข็งสามารถเป็นคลังสมอง 
ของประเทศ (Policy Think Tank) ที่ให้ค�าปรึกษา 
แนะน�าแก่รัฐบาลในทิศทางนโยบาย และยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาประเทศ ทั้งในระยะสั้น ระยะปานกลาง 
และระยะยาว เป็นหน่วยงานท่ีท�าหน้าที่ขับเคลื่อน 
ประเด็นการพัฒนาที่ส�าคัญของประเทศท่ีต้องอาศัย 
การบูรณาการความร่วมมือของภาคีทุกภาคส่วน รวมท้ัง 
ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าและผลสัมฤทธ์ิ 
ของแผนงานและโครงการพัฒนาส�าคัญต่าง ๆ ที่มี 
ผลกระทบในวงกวา้งตอ่การพฒันาประเทศ เพ่ือน�าพา 
ประเทศไปสู่การเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว บนฐาน 
ของความสมดุลและยั่งยืน
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กลยุทธ์ในการดำาเนินงาน
 สศช. ได้ก�าหนดกลยุทธ์และแนวทางการปฏิบัติหน้าท่ีตามพันธกิจและเป้าหมายท่ีส�าคัญไว้  
ดังนี้
 กลยุทธ์ที่ 1: การจัดทำาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มีความยั่งยืน  
โดยการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้มีความยั่งยืนและสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม  
สิ่งแวดล้อมและธรรมาภิบาลในระยะยาว การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเฉพาะด้านในระดับ 
ต่าง ๆ เพ่ิมเติม เพื่อเป็นยุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาที่ส�าคัญ รวมทั้งการบูรณาการและ 
ประสานแผนงานที่เชื่อมโยงหลายหน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ
 กลยุทธ์ที่ 2: การวเิคราะหแ์ผนงาน/โครงการดว้ยความเปน็กลางทางวิชาการ 
และรักษาผลประโยชน์ของประเทศ โดยการวิเคราะห์แผนการลงทุนของประเทศ และกรอบ 
การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งการให้ค�าปรึกษาและข้อเสนอแนะด้านการลงทุนแก่รัฐบาล  
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เพื่อสนับสนุนการลงทุนของประเทศให้บรรลุผลส�าเร็จ
 กลยุทธ์ที่ 3: การขับเคลื่อนแผนพัฒนาสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยการพัฒนากระบวนการก�าหนดนโยบายและระบบก�ากับการติดตามประเมินผล ตลอดจน 
การขับเคล่ือนการพัฒนาท่ีมุ่งให้เกิดการบูรณาการเช่ือมโยงกับนโยบายรัฐบาลและแผนระดับต่าง ๆ  
ภายใต้หลักการพัฒนาพื้นที่ ภารกิจ และการมีส่วนร่วม (Area Function Participation: AFP)  
โดยให้จังหวัดเป็นพ้ืนที่ด�าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาและเป็นจุดเชื่อมโยงการพัฒนาจากชุมชน 
สู่ประเทศ และประเทศสู่ชุมชน
 กลยุทธ์ที่ 4: การติดตามประเมินผลและการพัฒนาดัชนีชี้วัดด้านเศรษฐกิจ 
และสังคม โดยการก�าหนดแนวทางการติดตามประเมินผลให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนประเด็น 
การพัฒนาส�าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การติดตามประเมินผลแผนงาน 
โครงการอย่างเป็นระบบ และการพัฒนาดัชนีชี้วัดด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นเครื่องมือก�ากับและติดตามการพัฒนาประเทศที่มุ่งไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
 กลยุทธ์ที่ 5: การพัฒนาฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ของประเทศให้ทันสมัยเป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ โดยการรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจ 
และสังคมของประเทศ และการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบติดตามและระบบเตือนภัยท้ังด้าน 
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงพื้นที่ 
ที่ถูกต้องและทันสมัย
 กลยุทธ์ที่ 6: การบริหารจัดการองค์กรให้มีธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพสูง 
โดยการปรับโครงสร้างและอัตราก�าลังของบุคลากรของ สศช. ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
และภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทันต่อ 
การเปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับภารกิจและความต้องการขององค์กร รวมทั้งเพื่อเตรียมความพร้อม 
ในการเขา้สูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) การพัฒนาคณุภาพชีวติและความผาสกุในการท�างาน  
การปฏิรูปกระบวนการด�าเนินงานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการจัดการ 
ความรู้ (KM) ในองค์กรให้มีประสิทธิภาพตลอดจนการเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรม จริยธรรม  
และธรรมาภิบาลให้เป็นส่วนหนึ่งในการด�าเนินชีวิตในองค์กร
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ผลการปฏิบัติราชการ
ของ สศช.
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คณะกรรมการ สศช. 
ผลการดำาเนินงาน

และคณะกรรมการที่ได้รับ
มอบหมายจากนายกรฐัมนตรี

ผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการ สศช.

 ในช่วงตัง้แต่วนัที ่1 ธนัวาคม 2560 – 30 พฤศจกิายน 2561  สศช. ได้น�าเสนอเรือ่งต่อคณะกรรมการพฒันาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (กก.สศช.) เป็นเร่ืองเพ่ือพิจารณา เร่ืองเพ่ือหารือ และขอรับข้อคิดเห็น ส�าหรับใช้เป็น 
แนวทางในการจัดท�ายุทธศาสตร์การพัฒนา รวม  39 เรื่อง จ�าแนกออกเป็น 3 ด้านส�าคัญ ดังนี้

 1. การด�าเนินการเพื่อก�าหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ประกอบด้วย   
1) ทิศทางการพัฒนาภาค ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 2) การแต่งตั้ง 
คณะอนกุรรมการกลัน่กรองการลงทนุ 3) ร่างยทุธศาสตร์ชาตเิบือ้งต้น (ฉบบัรบัฟังความคดิเหน็) และร่างแผนการปฏริปู 
ประเทศ 4) นโยบายและแผนระดบัชาตว่ิาด้วยความมัน่คงแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564) ของส�านกังานสภาความม่ันคง 
แห่งชาติ 5) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และแผนแม่บทการบริหารจัดการแร ่ 
พ.ศ. 2560-2564  6) ขอทบทวนมติคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561   
เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. 2560- 
2564 7) แผนยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ของการยางแห่งประเทศไทย 8) ร่างแผนพัฒนา 

	 คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ปฏิบัตงานในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2561 
ประกอบด้วย	
	 นายอำาพน		กิตติอำาพน	เป็นประธานกรรมการ	ช่วงวันที่	19	กันยายน	2560	–	30	กันยายน	2561	
และนายสนิท	 	 อักษรแก้ว	 เป็นประธานกรรมการ	 ช่วงวันท่ี	 24	 ตุลาคม	 2561	 –	 ปัจจุบัน	 กรรมการ 
ได้แก่	นายคณิศ	แสงสุพรรณ	นายวรากรณ์		สามโกเศศ	คุณหญิงกษมา	วรวรรณ	ณ	อยุธยา	นายศักรินทร์		 
ภมูริตัน	นายทวีศักด์ิ	กออนนัตกูล	นายอชัพร	จารจุนิดา	นายนนินาท	ไชยธรีภญิโญ	นางเสาวณยี	์	ไทยรุง่โรจน์	
เลขาธิการ	 ก.พ.	 ผู้อำานวยการสำานักงบประมาณ	 ผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย	และเลขาธิการ	สศช.	เป็นกรรมการและเลขานุการ

30     รายงานประจำาปี 2561  สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปี 2561  สำ นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ      31 

61-12-041_001-082 SSC_J-Coated.indd   30 2/2/19   4:26 PM



เนินงานของคณะกรรมการ สศช.

เด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์
9) (ร่าง) แผนประชากรเพื่อการพัฒนาประเทศระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 10) (ร่าง) ค�าสั่งแต่งตั้ง 
คณะอนุกรรมการเพือ่ท�าหน้าท่ีกลัน่กรองแผน แผนงานโครงการพฒันาของส่วนราชการ องค์การมหาชน และรฐัวสิาหกจิ  
และพิจารณากลั่นกรองการเปลี่ยนแปลงงบลงทุนระหว่างปีงบประมาณของรัฐวิสาหกิจ จ�านวน 4 คณะ 11) ร่าง 
พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. .... 12) แนวทางการเสนอแผนระดับที่ 3 เข้าสู ่
การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 13) ข้อเสนอโครงการเสริมสร้างศักยภาพของ สศช. 14) แนวทางเสนอความเห็นของ 
ส�านักงานฯ ต่อคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  
พ.ศ. 2556 15) โครงการพัฒนาก�าลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่ม 
ขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค  
 2. การพิจารณาโครงการพัฒนา เป็นโครงการที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดส่งให้ สศช. ท�าการวิเคราะห์และ 
น�าเสนอ กก.สศช. เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี แบ่งเป็น 4 สาขา
 สาขาพลังงาน 3 โครงการ ประกอบด้วย 1) โครงการก่อสร้างโรงผลิตน�้าเย็นส�าหรับระบบปรับอากาศ 
ของอาคาร SAT-1 และโครงการก่อสร้างสายส่ง 115 KV ไปยังสวิตช์เกียร์ (GIS) ของสถานีไฟฟ้าย่อย DCAP 2 เพื่อจ่าย 
ไฟฟ้าให้กับโรงผลิตน�้าเย็น โดยการซื้อไฟฟ้ามาใช้เองของบริษัทผลิตไฟฟ้าและน�้าเย็น จ�ากัด (DCAP) 2) โครงการติดตั้ง 
ระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) ส�าหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3) โครงการน�าร่อง Hydro-Floating  
Solar Hybrid ขนาด 45 MWac เขื่อนสิรินธร ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 สาขาขนส่ง 11 โครงการ ประกอบด้วย โครงการของการรถไฟแห่งประเทศไทย 3 โครงการ  
คอื 1) โครงการรถไฟความเรว็สงูเชือ่มต่อ 3 สนามบนิแบบไร้รอยต่อ (ดอนเมอืง-สุวรรณภมู-ิอูต่ะเภา) 2) โครงการก่อสร้าง
รถไฟทางคู่สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ 3) ขออนุมัติด�าเนินโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดง ประกอบด้วย  
(1) ช่วงรังสิต - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (2)  ช่วงตลิ่งชัน - ศาลายา และสถานเีพิม่เตมิ 3 สถาน ี(สถานี 
พระราม 6 สถานบีางกรวย - กฟผ. และสถานบ้ีานฉมิพล)ี และ (3) ช่วงตลิง่ชนั - ศริริาช โครงการของบรษิทั การบนิไทย  
จ�ากัด (มหาชน) 2 โครงการ คือ 1) โครงการจัดหาเครื่องบินปี 2561-2564 2) โครงการศูนย์ซ่อมบ�ารุงอากาศยาน 
อู่ตะเภา โครงการของกรมการขนส่งทางบก 2 โครงการ คือ 1) โครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม  
2) โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย โครงการของกรมทางหลวง 1 โครงการ  
คือ  โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายนครปฐม – ชะอ�า โครงการของการท่าเรือแห่งประเทศไทย 1 โครงการ  
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คือ โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 โครงการ 
ของการนคิมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 1 โครงการ คอื  
โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3  
โครงการของกองทพัเรอื 1 โครงการ คอื โครงการพัฒนา 
สนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก
 สาขาสือ่สาร 1 เรือ่ง คอื ร่างแผนพฒันาดจิทิลั 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)  
และร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
ระยะ 5 ป ี  (พ.ศ. 2560-2564) ของส�านักงาน 
คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 สาขาสาธารณปูการ 6 โครงการ ประกอบด้วย 
โครงการของการเคหะแห่งชาติ 2 โครงการ คือ  
1) โครงการอาคารเช่าส�าหรับผู้มีรายได้น้อย ปี 2560   
และโครงการฟ้ืนฟเูมอืงชมุชนดนิแดงรองรบัผูอ้ยูอ่าศยัเดมิ  
ระยะที่ 2, 3 และ 4 2) โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ 2  
ระยะที่ 1 และโครงการท่ีอยู ่อาศัยส�าหรับผู ้สูงอายุ   
(โครงการบ้านเคหะกตัญญู คลองหลวง 1 และโครงการ 
บ้านเคหะกตัญญู คลองหลวง 2) และโครงการบ้าน 
สวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ) จังหวัดสมุทรปราการ  
(เทพารักษ์ 3) โครงการของการประปาส่วนภูมิภาค  
2 โครงการ คือ 1) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย 
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี - พนัสนิคม -  
(พานทอง) - (ท่าบุญมี) (ระยะที่ 1) ปี 2560 2) โครงการ 
เพือ่การพฒันาปี 2561 โครงการปรบัปรงุขยายเพ่ือรองรับ 
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)  
และโครงการเพือ่การพฒันาปี 2561 (เพิม่เตมิ) 3) โครงการ 
เพื่อการพัฒนาปี 2561 ของการประปาส่วนภูมิภาค  
โครงการของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด  
1 โครงการ คือ โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซน C  
โครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  
5 ธันวาคม 2550  โครงการของการนิคมอุตสาหกรรม 1  

โครงการ คือ การลงทุนจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา 
 3. การพิจารณางบประมาณรัฐวิสาหกิจ  
จ�านวน 2 เรือ่ง คอื  1) ข้อเสนองบประมาณของรฐัวสิาหกจิ 
ประจ�าปีงบประมาณ 2562 2) กรอบและงบลงทุน 
ของรัฐวิสาหกิจประจ�าปีงบประมาณ 2562
 ท้ังนี้ ส�านักงานฯ และหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
ได ้น�าเรื่องที่ผ ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ 
พฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตเิสนอคณะรฐัมนตรี 
เพื่อประกอบการพิจารณาในช่วงปีงบประมาณ 2560  
จ�านวน 19 เรื่อง ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติแล้วจ�านวน  
13 เรื่อง  และยังอยู่ในขั้นตอนการน�าเสนอคณะรัฐมนตรี  
6 เร่ือง ได้แก่ 1) โครงการติดต้ังระบบมเิตอร์อจัฉรยิะ (AMI)  
ส�าหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
2) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเด่นชัย - เชียงราย - 
เชียงของ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย 3) โครงการ 
อาคารเช่าส�าหรับผู้มีรายได้น้อย ปี 2560  และโครงการ 
ฟ้ืนฟูเมอืงชมุชนดนิแดงรองรบัผูอ้ยูอ่าศยัเดมิ ระยะท่ี 2, 3 
และ 4 ของการเคหะแห่งชาต ิ4) โครงการพัฒนาท่ีอยูอ่าศัย  
ชดุที ่2 ระยะท่ี 1  และโครงการท่ีอยูอ่าศยัส�าหรบัผู้สงูอายุ   
(โครงการบ้านเคหะกตัญญู คลองหลวง 1 และโครงการ 
บ้านเคหะกตัญญู คลองหลวง 2) และโครงการบ้าน 
สวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ) จังหวัดสมุทรปราการ  
(เทพารักษ์ 3) ของการเคหะแห่งชาติ 5) โครงการ 
ก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขา 
ชลบุรี -พนัสนิคม-(พานทอง) – (ท่าบุญมี) (ระยะที่ 1)  
ปี 2560 ของการประปาส่วนภูมิภาค 6) โครงการเพื่อการ 
พฒันาปี 2561 โครงการปรบัปรงุขยายเพ่ือรองรบัโครงการ 
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และ 
โครงการเพ่ือการพฒันาปี 2561 (เพิม่เตมิ) ของการประปา 
ส่วนภูมิภาค 
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เกษตรอินทรีย์ ควบคู่กับการอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป  
พัฒนาฐานการผลิตและกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู ่
ระดับท้องถิ่นเพื่อพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ โดยการน�า 
องค์ความรูด้้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวจิยั และนวตักรรม 
ประยุกต์ใช้ เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของ 
ภาคการผลิตและบริการ ซ่ึงเชือ่มโยงกบัเป้าหมายการพฒันา 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ในด้าน (1) การสร้าง 
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
(2) การพฒันาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวจัิย และนวตักรรม  
และ (3) การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ผลการด�าเนินงานของรัฐบาลที่ส�าคัญ เช่น
   การยกระดับเมืองนวัตกรรมอาหาร 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืโครงการ Northeastern Food  
Innopolis เพือ่บรหิารจัดการโรงงานต้นแบบ (Pilot Plants) 
    การจัดตั้งศูนย์พัฒนาตรวจสอบและ 
รับรองคณุภาพผลไม้ภาคตะวนัออก และ Fruit Complex  
& Business Matching
  2.3) การพัฒนาแหล่งน�้าเพื่อการเกษตร  
การแก้ไขปัญหาอุทกภัย และการบริหารจัดการน�้า 
เพื่อพัฒนาและบ�ารุงรักษา ฟื้นฟูแหล่งน�้าเพื่อการเกษตร  
โดยจัดระบบการปลูกพืชให้สอดคล้องปริมาณน�้า และใช้ 
ประโยชน์จากทรัพยากรน�้าทั้งน�้าผิวดินและน�้าใต้ดิน 
อย่างยัง่ยนื พร้อมทัง้สร้างความมัน่คงด้านน�า้ของประเทศ  
และบริหารจัดการทรัพยากรน�า้ทัง้ระบบให้มปีระสทิธิภาพ  
ซึ่งเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ  
ฉบบัท่ี 12 ในด้าน (1) การสร้างความเข้มแขง็ทางเศรษฐกจิ 
และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน และ (2) การเติบโตที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ผลการด�าเนินงานของรัฐบาลที่ส�าคัญ เช่น
   การบ ริหาร จัดการ ลุ ่ มน�้ ายมและ 
ลุ่มน�้าน่าน (บึงสีไฟ)
   การฟื้นฟูแม่น�้าพิจิตร 
   การบริหารจัดการน�้ าแบบชุมชน 
มีส่วนร่วม : บางระก�าโมเดล

คณะกรรมการที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

 1) นายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาให้ สศช.  
เป็นฝ่ายเลขานุการจัดการประชุมระหว่างนายก 
รัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน  
ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อน 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ในปีงบประมาณ 2561  
ได้มกีารประชุมฯ รวมท้ังสิน้ 9 คร้ัง ได้แก่ สงขลา พษิณโุลก  
จันทบุรี เพชรบุรี บุรีรัมย์ นครสวรรค์ อุบลราชธานี ชุมพร  
และเพชรบูรณ์
 2) สาระส� า คัญและข ้อสั่ งการนายก 
รัฐมนตรี 
 2.1) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ สนับสนุน 
ด้านอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน และการค้าชายแดน  
เพือ่ขยายโอกาสด้านการค้า การลงทุน ท้ังในระดบัภูมภิาค 
และระดับประเทศ โดยการผลักดันให้เกิดโครงข่าย 
ความเช่ือมโยงทางด้านโลจิสติกส์ที่ครอบคลุมทางบก  
ทางราง ทางน�้า ทางอากาศ พร้อมทั้งสร้างและพัฒนา 
ตลาดส�าหรับสินค้าที่มีคุณภาพ ซึ่งเชื่อมโยงกับเป้าหมาย 
การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12 ในด้าน  
(1) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน 
ได้อย่างยั่งยืน และ (2) ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
เพื่อการพัฒนา
ผลการด�าเนินงานของรัฐบาลที่ส�าคัญ เช่น
   การพัฒนาท่าเรือน�้าลึก ท่าเรือครุยส์  
และท่าเทียบเรือ (เช่น ระนอง และสตูล) 
   การพัฒนาสนามบินหลัก และสนามบิน 
รองท่ีมีศักยภาพในการเชื่อมโยงโครงข่ายทางบกและ 
ทางราง (เช่น เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี และตรัง) 
   การพัฒนาจันทบุรีให้เป็นนครอัญมณ ี
ศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก
  2.2) การยกระดับการผลิตและการสร้าง 
มลูค่าเพิม่ผลผลติ เพือ่เพิม่ผลติภาพการผลติของประเทศ  
สร้างมูลค่าเพิ่มภายใต้แนวคิดเกษตรปลอดภัยและ 

คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน
เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)
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  2.4) การท่องเที่ยวและพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิต เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ  
และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจ 
ที่มีศักยภาพ ท้ังการสร้างรายได้จากฐานบริการเดิม 
และฐานบริการใหม่ให้มีคุณภาพและยั่งยืน โดยพัฒนา 
ธุรกิจการท่องเที่ยวบริการสุขภาพ พร้อมผลิตภัณฑ์ 
สร้างสรรค์ทีส่ร้างมลูค่าเพิม่สงู และพฒันาแหล่งท่องเท่ียว 
เชิงประวัตศิาสตร์และวฒันธรรม ซึง่เชือ่มโยงกบัเป้าหมาย 
การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12 ในด้าน 
(1) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได ้
อย่างยั่งยืน (2) การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  
และ (3) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
ผลการด�าเนินงานของรัฐบาลที่ส�าคัญ เช่น
   การพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล 
ตะวันตก (Thailand Riviera) 
   การพัฒนาการท่องเท่ียวริมแม่น�้าโขง  
(ทัวร์ริมโขง)
   การพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herb City)  
และการแพทย์แผนไทยเพื่อความเป ็นเลิศ (ได ้แก ่  
เมืองสมุนไพรไทย – พนา)
    การยกระดบัพฒันาแหล่งสปาวารบี�าบดั 
น�้าพุร้อน (คลองท่อมเมืองสปา) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
สุขภาพ (น�้าพุร้อน สปา) และการสร้างศูนย์บริการสปา 
ภายใต้แบรนด์เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์
 3) การติดตามและขับเคลื่อนการพัฒนา 
ในพื้นที่ สศช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ กรอ. ได้ใช้ กรอ. 
กลุ่มจังหวัด และกรอ.จังหวัด (กระทรวงมหาดไทย) 
เป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาตามข้อสั่งการของนายก 
รัฐมนตรี และเป็นเวทีจัดท�าข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 
ในพ้ืนที่และเชื่อมโยงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 – 2564) และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2580) ทัง้นี ้ได้ประสานกระทรวงมหาดไทย 
มอบหมายให้จังหวัดได้ใช้เวที กรอ. จัดท�า/ติดตามและ 
ขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่เป็นระยะและต่อเนื่องด้วย

 กลไกการท� างานเป ็นการประชุมหารือ 
เพ่ือติดตามความก้าวหน้าการด�าเนินการตามข้อสั่งการ 
คณะกรรมการ กพข. โดยรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด  
จาตุศรีพิทักษ์) เป็นประธาน ได้มีการประชุม 2 ครั้ง  
ครั้งที่ 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 และ 
ครั้งที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 การรายงาน 
ความก้าวหน้าประกอบด้วยประเด็นส�าคัญ 4 เรื่อง ได้แก่  
1) การด�าเนินการส่ือสารเชิงรุกเพ่ือสร้างความเข้าใจ 
กับทุกภาคส่วน 2) เพิ่มบทบาทของประเทศไทยใน 
การด�าเนนิงานร่วมกับ WEF รวมทัง้การเสนอประเทศไทย 
เป็นเจ้าภาพจัดการประชมุระดับภมูภิาค WEF on ASEAN  
2020 3) ด�าเนินการร่วมกับส�านักงานสถิติแห่งชาติ 
และหน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัดท�าความเข้าใจเพื่อปรับปรุง 
ระบบข้อมูลตัวชี้วัดและรวบรวมแผนงาน/โครงการที่จะ 
ส่งผลต่อการยกอันดับตัวชี้วัดเพื่อเร่งรัดก�ากับให้มีการ 
ด�าเนินการให้เกิดผลโดยเร็ว

คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ (กพข.)
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เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 โดย กพย. มีมติเห็นชอบกับ 
รายงานความก้าวหน้าผลการด�าเนินการขับเคลื่อน 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และให้หน่วยงานรับผิดชอบ 
หลักและหน่วยงานสนับสนุนด�าเนินการขับเคล่ือน 
ให้สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ 20 ปี แผนแม่บท และแผนการ 
ปฏิรูปประเทศ โดยให้ความส�าคัญกับการขับเคลื่อน 
แผนงาน/โครงการในระดบัพ้ืนทีม่ากข้ึน รวมท้ังมอบหมาย 
ให้ สศช. ร่วมกับ GISTDA และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
จัดท�าแนวทางการรายงานผลการด�าเนินงานขับเคลื่อน 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และพัฒนาเคร่ืองมือที่มี 
ความเหมาะสม ทันสมัย เพื่อใช้ในการติดตามประเมินผล 
การด�าเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

 สศช. ในฐานะฝ่ายเลขานกุารของคณะกรรมการ 
เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน (กพย.) ที่มีนายกรัฐมนตรี เป็น 
ประธาน ซึ่ง กพย. มีหน้าที่ (1) ก�าหนดนโยบาย และ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศ ให้ครอบคลุม 
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและ 
บูรณาการ และเป็นไปตามข้อตกลงหรือความร่วมมือ 
ระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง แล้วเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพื่อให้ความเห็นชอบ (2) ส่งเสริมและสนับสนุนการ 
ด�าเนินงานของหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
กับการพัฒนาที่ยั่งยืน (3) ก�ากับการด�าเนินงานของ 
หน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร ์
การพฒันาทีย่ัง่ยนืของประเทศตามระเบียบนี ้และข้อตกลง 
หรือความร ่วมมือระหว ่างประเทศที่ เกี่ยวข ้องกับ 
การพฒันาทีย่ัง่ยนื โดยมผีลการด�าเนนิการในปี 2561 ดังนี้
 1. งานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน 
 1.1 รายงานความก้าวหน้าผลการด�าเนินการ 
ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแผนที่น�าทาง 
การขับเคลื่อนเป้าหมาย/เป้าประสงค์การพัฒนาท่ียั่งยืน 
ทั้ง 17 เป้าหมาย ทุก ๆ  6 เดือน ประกอบด้วย 2 ช่วงเวลา  
คือ ในปี 2560 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560) และใน 
ปี 2561 (มกราคม - มิถุนายน 2561) และปัญหาอุปสรรค  
รวมทั้งข้อเสนอแนะและข้อสังเกต และประเด็นที่ควรให ้
ความส�าคญั เสนอต่อคณะกรรมการเพือ่การพัฒนาท่ียัง่ยืน  

คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(กพย.)

 1.2 จัดกลุ ่มพื้นที่ เ พ่ือขับเคลื่อนเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่ งยืน โดยได ้คัดเลือกตัวชี้วัดที่ส�าคัญ 
ท่ีสอดคล้องตามตัวชี้วัด SDGs ในระดับสากลและ 
สอดคล้องกับบริบทไทยที่มีข้อมูลในระดับจังหวัดจ�านวน  
31 ตัวชี้วัด แบ่งตามกรอบแนวคิดของสหประชาชาติ  
ทีเ่รียกว่า กลุ่ม 5 P ได้แก่ มติด้ิานการพัฒนาคน (People)  
มิติด้านเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (Prosperity) มิติด้าน 
สิ่งแวดล้อม (Planet) มิติด้านสันติภาพและยุติธรรม  
(Peace) และมิติด ้านความเป็นหุ ้นส่วนการพัฒนา  
(Partnership) เพื่อใช้ในการจัดกลุ่มจังหวัดเป็น 4 กลุ่ม  
โดยกลุ่มที่ 1 เป็นพื้นที่/จังหวัดที่มีความเหลื่อมล�้าสูง 
ขาดความพร้อม ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างเร่งด่วน คือ 
จังหวัดที่มีตัวชี้วัดในแต่ละตัวชี้วัดมีค่าต�่ากว่าเกณฑ์กลาง 
ของประเทศ มากกว่าร้อยละ 20 กลุ่มที่ 2 เป็นพื้นที่/ 
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จังหวัดที่พอมีศักยภาพ คือจังหวัดที่มีตัวชี้วัดในแต่ละ 
ตัวชี้วัดมีค่าต�่ากว่าเกณฑ์กลางของประเทศเกินกว่า 
ร้อยละ 10 ขึ้นไปแต่ไม่เกินร้อยละ 20 กลุ่มที่ 3 เป็นพื้นที่/ 
จังหวัดที่มีศักยภาพพร้อมที่จะพัฒนา คือจังหวัดที่มี 
ตวัช้ีวดัในแต่ละตวัชีว้ดัมค่ีาต�า่กว่าเกณฑ์กลางของประเทศ  
ไม่เกินหรือเท่ากับร้อยละ 10 และกลุ่มท่ี 4 เป็นพ้ืนท่ี/ 
จังหวัดที่มีความเข้มแข็งพร้อมจะขยายผลไปภายนอก 
คือ จังหวัดที่มีตัวชี้ วัดในแต ่ละตัวชี้วัดมีค ่าสูงกว ่า 
ค่าเกณฑ์กลางของประเทศ เพื่อน�าไปสู่การแก้ปัญหา 
ที่ตรงจุดและเพื่อให้การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนในระดับพ้ืนท่ีมีความถูกต้องและสะท้อนศักยภาพ 
ตลอดจนความพร้อมของแต่ละพื้นที่/จังหวัดต่อไป  
ซึ่งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน เมื่อวันที่ 19  
กันยายน 2561 มีมติเห็นชอบในหลักการต่อแนวทาง 
การจัดกลุ่มพื้นที่จังหวัดตามตัวชี้วัด SDGs ตามที่ สศช.  
เสนอ และให้ สศช. หารือร่วมกับกระทรวงมหาดไทย  
และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อจัดท�าข ้อมูลตัวชี้วัด 
ทั้งระดับภาค ระดับกลุ่มจังหวัด ระดับจังหวัด และระดับ 
พื้นที่ และให้กระทรวงมหาดไทยรับไปด�าเนินการเพ่ือใช ้
เป็นแนวทางในการขบัเคลือ่นเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื  
โดยให้จังหวัดจัดท�าแผนงาน/โครงการ เพื่อขับเคลื่อน 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนบรรจุในแผนจังหวัดเสนอ  
กนจ. และ กบภ. ต่อไป 
 1.3 จัดท�ารายงานการทบทวนผลการด�าเนิน 
การของประเทศไทยตามวาระการพัฒนาที่ยั่ งยืน  

ค.ศ. 2030 โดยสมัครใจ (Voluntary National Review: 
VNR) ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน และในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพหลัก 
เป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื เป้าหมายท่ี 8 และ 10 ซึง่น�าไป 
เสนอต่อที่ประชุมเวทีการหารือทางการเมืองระดับสูง 
ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (High-level Political Forum 
on Sustainable Development- HLPF) ระหว่าง 
วันที่ 9 - 18 กรกฎาคม 2561 ณ ส�านักงานใหญ่องค์การ
สหประชาชาติ เพื่อทบทวนผลด�าเนินการตามเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนระดับโลก ซ่ึงในปีนี้เน้นประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ในเป้าหมายที่ 6 7 11 12 13 14 
15 และ 17
 2. ด้านการพฒันาระบบข้อมลูสารสนเทศ 
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน
 2.1 จากรายงานผลการจดัอนัดบัความก้าวหน้า 
การด�าเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกที่ปรากฏในรายงาน “SDGs  
Index and Dashboard ประจ�าปี 2561” ประเทศไทย 
ถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 59 จาก 156 ประเทศทั่วโลก และ 
อยู่ในอันดับท่ี 4 ของอาเซียน (รองจากประเทศสิงคโปร์  
มาเลเซีย และเวียดนาม) สศช. จึงได้ศึกษาวิเคราะห ์
แนวทางการเพิ่มอันดับความก้าวหน้าการด�าเนินงาน 
เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย 
ในเวทีโลก โดยวิเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลที่ถูกน�ามาใช้ใน 
การประเมินอันดับของประเทศไทย และวิเคราะห ์
เปรียบเทียบตัวชี้วัดที่อยู ่ระดับต�่าและระดับพอใช ้
เปรยีบเทียบกบัประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ เพือ่ก�าหนด 
แนวทางการยกระดบัตวัชีว้ดัดงักล่าวให้อยูใ่นระดบัท่ีดขีึน้  
เพ่ือเพ่ิมอันดับ Ranking ของประเทศไทยในการขบัเคลือ่น 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 2.2 ผลการศึกษา พบว่า มีจ�านวนตัวชี้วัดที่ใช้ 
ในการประเมินทั้งหมด 88 ตัว ครอบคลุม SDGs 17 
เป้าหมาย (1) มตัีวชีว้ดัทีไ่ม่ตรงกับตัวชีว้ดัของ UN STATS  
ก�าหนดไว้ มีสัดส่วนมากที่สุดคือ ร้อยละ 42 (37 ตัวชี้วัด)  
ซึ่งต้องด�าเนินการจัดข้อมูลตัวชี้วัดเก็บใหม่ (2) ตัวช้ีวัด 
ที่ตรงกับ UN STATS แล้วทั้งหมด ในสัดส่วนร้อยละ 40  
(35 ตัวช้ีวัด) และ (3) ตัวชี้วัดที่สอดคล้องบางส่วนกับ 
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เป้าประสงค์ ร้อยละ 18 (16 ตัวชี้วัด) และจากการศึกษา 
ค่าคะแนนในรายตัวชี้วัด 88 ตัว พบว่า ไทยมีตัวชี้วัดที่อยู่ 
ในระดบัต�า่และต้องปรบัให้ดกีว่าประเทศมาเลเซีย จ�านวน  
11 ตัวชี้วัด และมีตัวชี้วัดที่อยู่ในระดับพอใช้และต้องปรับ 
ให้ดกีว่าประเทศมาเลเซยี จ�านวน 5 ตวัชีว้ดั ทัง้นี ้สศช. ได้ 
พิจารณารายชื่อหน่วยงานรับผิดชอบหลักและหน่วยงาน 
สนับสนุนที่เก่ียวข้องในตัวช้ีวัดท่ีอยู่ระดับต�่าและระดับ 
พอใช้ เพื่อก�าหนดแนวทางการยกระดับตามตัวชี้วัด 
ดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือการ 
ด�าเนินการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ 
ประเทศไทยให้ดกีว่าประเทศมาเลเซยี ภายในปี 2563 และ 
เป็นอันดับ 1 ของอาเซียน ให้ได้ภายในปี 2570
 2.3 คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561  
มมีตเิหน็ชอบการตัง้เป้าหมายในการเพ่ิมอนัดบั (Ranking)  
การด�าเนินการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ของประเทศไทย โดยมอบหมายหน่วยงานรบัผดิชอบหลกั 
และหน่วยงานสนบัสนนุในตวัชีว้ดัท่ีอยูร่ะดบัต�า่และระดับ 
พอใช้ ก�าหนดแนวทางการยกระดับตามตัวชี้วัดดังกล่าว 
ให้อยูใ่นระดบัทีด่ขีึน้อย่างเป็นรปูธรรม รวมทัง้ต้ังเป้าหมาย 
ในการยกระดับคะแนนของเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
แต่ละเป้าหมาย ให้มีค่าการประเมินสูงขึ้นอย่างน้อย 
ร้อยละ 60 รวมท้ังให้มีการตรวจสอบข้อมูลที่ถูกน�ามาใช ้
ในการประเมินอันดับของประเทศไทย และสนับสนุน 
ข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัย และมีการด�าเนินงานอย่าง 
ใกล้ชิดกับเครือข่าย Sustainable Development  
Solutions Network :SDSN ซึ่งเป็นองค์กรที่เป็นผู้จัดท�า 
รายงาน “SDGs Index and Dashboard” ประจ�าปี 2561  
โดยให้ สศช. และ กต. เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก ร่วมกับ 
หน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้องประสานงานกับ SDSN  
อย่างต่อเนื่อง

 3. ด้านการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับ 
ยุทธศาสตร ์  (Strategic Environmental  
Assessment: SEA)
 3.1 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 นายก 
รัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแนวทางการผลักดัน SEA มาใช้ 
กับการวางแผนพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรมในระยะ 
ต่อไป ตามที่ สศช. น�าเสนอ ต่อมาเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม  
2560 นายกรั ฐมนตรี ได ้ ลงนามในค� า ส่ั งแต ่ งตั้ ง 
คณะอนกุรรมการการประเมนิสิง่แวดล้อมระดบัยทุธศาสตร์ 
ภายใต้คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) 
เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนและน�าการประเมิน 
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์มาใช้กับการวางแผนพัฒนา 
ประเทศ โดยมนีายปีตพิงศ์ พึง่บญุ ณ อยธุยา เป็นประธาน  
และมีส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ 
สงัคมแห่งชาต ิ(สศช.) เป็นฝ่ายเลขานกุารร่วมกบัส�านกังาน 
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
(สผ) .  รวมทั้ งมีการแต ่ง ต้ังคณะท�างาน 2 คณะ  
เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการ โดยมี  
สศช. เป็นฝ่ายเลขานุการร่วมกับ สผ. 

 3.2 คณะอนกุรรมการ SEA มผีลการด�าเนนิงาน 
ในปี 2561 ดังนี้ 
  3.2.1 จัดท�า (ร่าง) ข้อเสนอการจัดท�า 
การประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  
(1) ก�าหนดประเภทของแผน/แผนงานและพื้นที่ที่ควรท�า  
SEA (2) เสนอแนะกระบวนการ หลักเกณฑ์ และวิธีการ 
ในการจัดท�า SEA ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการจัดท�า SEA  
คุณสมบัติของผู้ท�าการศึกษา SEA หน่วยงานรับผิดชอบ 
ในการจัดท�า SEA การพิจารณาและการก�ากับการจัดท�า  
SEA (3) เสนอแนะองค์กร กลไก และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ในการขับเคลื่อน SEA (4) ระบบการติดตามประเมินผล  
และฐานข้อมูล 
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 3.3 สร้างความรู้ความเข้าใจด้าน SEA ให้กับ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู ้สนใจ โดยการจัดประชุม 
สัมมนาระดมความคิดเห็นกับทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
เรื่อง การขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ 
ยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment:  
SEA) เมือ่วนัที ่23 เมษายน 2561 ณ โรงแรมเซน็จูร่ี พาร์ค 
กรุงเทพฯ 
 3.4 การด�าเนินงานในปี 2562 สศช. ได้จัดท�า 
โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่ งแวดล ้อมระดับ 
ยุทธศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อสร้างความรู ้
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ SEA ให้กับทุกภาคส่วน 
ทีเ่กีย่วข้อง โดยผ่านการจดัฝึกอบรมทางวชิาการด้าน SEA  
ให้กับผู ้ท�าการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ 
การประชุมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่อง SEA  
(2) น�าประสบการณ์จากการฝึกอบรม มาปรบัปรงุและพัฒนา 
ข้อเสนอการจดัท�าการประเมนิสิง่แวดล้อมระดบัยทุธศาสตร์ 
และแนวทาง (Guideline) การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ 
ยุทธศาสตร์ของประเทศให้มีความเหมาะสมต่อไป 
(3) สร้างรายการแหล่งข้อมูลตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับ SEA  
ทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และเทคโนโลยี  
ส�าหรับแผน/แผนงานรายสาขาหรือเชิงพื้นที่ ที่ถูกก�าหนด 
ให้ต้องจัดท�า SEA เพื่อให้เป็นฐานข้อมูลเบื้องต้นในการ 
จัดท�า SEA ทั้งในระดับแผน/แผนงานรายสาขาหรือระดับ 
พื้นที่ต่อไป

  3.2.2 จัดท�า (ร่าง) แนวทาง (Guideline)  
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  
ระบบการประเมินสิ่ งแวดล ้อมระดับยุทธศาสตร ์  
กระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ การมี 
ส่วนร่วมและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกระบวนการ  
SEA การตรวจสอบคุณภาพ SEA และเครื่องมือการจัดท�า 
การประเมินสิง่แวดล้อมระดับยทุธศาสตร์ เพือ่ใช้เป็นกรอบ 
แนวทางในการจัดท�า SEA อย่างกว้าง ๆ ซึ่งจะเป็น 
ประโยชน์ส�าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดท�า TOR  
และคัดเลือกที่ปรึกษา เพื่อจัดท�า SEA ได ้อย ่างม ี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
  3.2.3 กพย. ในการประชุม เมื่อวันที่ 19  
กันยายน 2561 มีมติเห็นชอบในหลักการของ (ร่าง)  
ข ้อเสนอการจัดท�าการประเมินสิ่ งแวดล ้อมระดับ 
ยทุธศาสตร์ และ (ร่าง) แนวทาง (Guideline) การประเมนิ 
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และให้มีการแต่งตั้ง 
คณะกรรมการระดบัชาติ โดยมนีายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  
เพื่อขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  
(SEA) มาใช้ในการวางแผนพัฒนาประเทศอย่างเป็น 
รูปธรรม โดยมอบหมายให้ สศช. หารือร่วมกับส�านักงาน 
คณะกรรมการกฤษฎีกา ในการพิจารณาความเหมาะสม 
ในการตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบและขับเคลื่อน 
การประเมนิสิง่แวดล้อมระดบัยทุธศาสตร์ ภายใต้ระเบยีบ 
ส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย SEA ต่อไป
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	 รัฐบาลได้ขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนา 
เศรษฐกิจพิเศษใน	10	พื้นที่ชายแดนเป้าหมาย	ได้แก่	ตาก 
สระแก้ว	 ตราด	มุกดาหาร	 สงขลา	หนองคาย	นครพนม	 
เชียงราย	 กาญจนบุรี	 และนราธิวาส	 เพื่อกระจาย 
ความเจริญสู่ภูมิภาค	 ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิต 
ของประชาชนในพ้ืนที	่รวมทัง้แก้ปัญหาความมัน่คงบรเิวณ 
ชายแดน	ซึ่งในปีที่ผ่านมา	กนพ.		มีการประชุมรวม	2	ครั้ง	 
และ	สศช.	ในฐานะฝ่ายเลขานกุาร	กนพ.	ได้ขบัเคลือ่นและ 
ประสานการด�าเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง	 
โดยมีผลส�าเร็จที่เป็นรูปธรรม	ดังนี้	

คณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

คณะกรรมการร่วมระหว่างไทย–เมียนมา
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย

และพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง

	 สศช.	 ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ 
ประสานงานร่วมระหว่างไทย-เมียนมา	 เพ่ือการพัฒนา 
เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง	 
(Joint	 Coordinating	 Committee:	 JCC)	 ได้ร่วมกับ 
หน ่วยงานที่ เกี่ยวข ้องในการสนับสนุนการพัฒนา 
เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายในเมียนมา	 ตามนโยบายรัฐบาล 
ทีจ่ะส่งเสรมิความเชือ่มโยงกบัประเทศในภมูภิาคเพือ่ขยาย 

ฐานเศรษฐกจิและต่อยอดห่วงโซ่การผลติเปิดประตกูารค้า 
และลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์	 และเสริมสร้างความเจริญ 
ของภูมิภาค	 โดยในปีที่ผ่านมาคณะท�างานร่วมเฉพาะกิจ 
ระหว่างไทย-เมียนมา	 ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้คณะกรรมการ	 
JCC	ได้ร่วมหาข้อสรุปแนวทางการขบัเคล่ือนโครงการถนน 
สองช่องทางเชือ่มพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษทวายสูช่ายแดน 
ไทย	 -	 เมียนมา	 และโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ทวายระยะแรก	โดยมีการประชุมรวม	4	ครั้ง	ซึ่งได้ข้อสรุป 
เบือ้งต้นทีจ่ะผลักดันโครงการถนนฯ	ให้เกดิผลเป็นรปูธรรม 
เป็นล�าดบัแรก	โดยรฐับาลเมยีนมาได้ขอรบัความช่วยเหลอื 
เพื่อพัฒนาถนนดังกล่าว	ในรูปแบบเงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรน	 
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(Soft Loan) จากรัฐบาลไทย กรอบวงเงิน 4,500 ล้านบาท และขอความช่วยเหลือในการส�ารวจออกแบบ โดยปัจจุบัน 
ไทยอยู่ระหว่างส�ารวจและออกแบบรายละเอียดถนนเพื่อให้ได้ข้อสรุปทางด้านเทคนิคที่ชัดเจนก่อนเจรจารายละเอียด 
ด้านการเงนิร่วมกันต่อไป ทัง้นี ้ส�าหรบัโครงการทวายระยะแรก มกีารก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานแล้วเสร็จบางส่วน ได้แก่  
(1) ท่าเรือขนาดเล็ก (2) อ่างเก็บน�้าขนาดเล็ก (3) พื้นที่อยู่อาศัยส�าหรับรองรับแรงงานในนิคมอุตสาหกรรมระยะแรก 
และ (4) พื้นที่อยู่อาศัยส�าหรับรองรับการโยกย้ายประชาชน 

 คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา  
ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีภารกิจส�าคัญ คือ  
การเสนอแนะนโยบาย แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนา 
การศึกษา การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้  
และก�ากับดูแล ติดตาม และบูรณาการประสานความ 
ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การขับเคลื่อน 
การพฒันายกระดบัคณุภาพการศกึษาฯ มคีวามสอดคล้อง 
อย่างเป็นระบบ เป็นเอกภาพ เกิดประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล ซึ่งในปีงบประมาณที่ผ่านมา ได้มีการประชุม  
1 ครั้ง เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 โดยนายกรัฐมนตรี 
ได้มอบนโยบายดังนี้ 1) แนวทางการพัฒนาการศึกษา 
ควรน ้อมน�าพระราชด�ารัส สมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัว 
มหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร ไปสูก่ารปฏบิตัใิห้
เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยทรงเน้นให้สร้างพ้ืนฐานให้แก่ 
ผู้เรยีนใน 4 ด้าน ได้แก่ (1) มทีศันคตทิีถ่กูต้องต่อบ้านเมอืง  
(2) มพีืน้ฐานชวีติท่ีมัน่คงเข้มแขง็ มคีณุธรรม รูจ้กัแยกแยะ 
สิ่งผิด - ชอบ  (3) มีอาชีพ - มีงานท�า (4) เป็นพลเมืองดี  
มจีติอาสา 2) ต้องมุง่ผลลพัธ์ของผูเ้รยีน โดยก�าหนดจุดเน้น 
ในการพัฒนาผู้เรียนในแต่ละช่วงวัยและระดับการศึกษา 
ให้ชัดเจน อาทิ ระดับอนุบาล ประถมศึกษา ควรเน้น 
พัฒนาการ ทักษะความรู้ที่เหมาะสม ระดับมัธยมศึกษา  
อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา เน้นการพัฒนาทักษะ 

ความรู้ ทกัษะอาชพีทีส่อดคล้องกบับริบทพ้ืนทีแ่ละทศิทาง 
การพัฒนาประเทศ พร้อมท้ังการขบัเคลือ่นการพฒันาท่ีให้ 
ความส�าคัญกับการสร้างความร่วมมือกับภาคีการพัฒนา 
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในระดับพื้นที่ เพื่อยกระดับ 
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา อาทิ การพัฒนาโรงเรียน 
ร่วมพัฒนา การพัฒนาโรงเรียน/ห้องเรียนกีฬา การพัฒนา 
นวัตกรรมการศึกษา โดยควรมีการขยายผลให้ครอบคลุม 
ทุกกลุ่มจังหวัด รวมท้ังการส่ือสารเพ่ือสร้างความเข้าใจ 
ต่อสาธารณชนถงึประโยชน์ของการพฒันาการศกึษาทัง้ใน 
มิติของนักเรียน ครู และสถานศึกษาให้ชัดเจน
 นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณาโครงการส�าคัญ  
อาทิ โครงการขยายระยะเวลาการเพ่ิมการผลิตและพฒันา 
การจัดการศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (ปีการศึกษา  
2561- 2565) เพื่อผลิตพยาบาลวิชาชีพในระดับปริญญา 
ตรีรองรับการขยายศกัยภาพการให้บริการด้านสาธารณสขุ  
และเพื่อพัฒนาสุขภาวะของประชาชนและตอบสนอง 
ยทุธศาสตร์ประเทศ ระยะที ่1 (ปีการศกึษา 2561- 2562)  
ของกระทรวงศึกษาธิการ โครงการพัฒนาระบบดิจิทัล 
แพลตฟอร์มการศึกษาแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาทรัพยากร 
มนุษย์ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี (สสวท.) ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงและบูรณาการ 
ข้อมูลระหว่างกระทรวงและหน่วยงานเกี่ยวข้อง เพื่อให้ 
เกิดการน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาการศึกษาและ 
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ

โครงการถนนสองช่องทางเชื่อมพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษทวายสู่ชายแดนไทย-เมียนมา 138 กิโลเมตร

คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา
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	 คณะกรรมการ	กบส.	มีการประชุม	1	ครั้ง	โดย 
ที่ประชุมมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข ้องเร ่งรัด 
การด�าเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ 
โลจิสติกส์ของประเทศฉบับท่ี	 3	 (พ.ศ.	 2560-2564)	 

คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.) 

คณะกรรมการบูรณาการนโยบาย
พัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) 

การพัฒนาระบบเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมผ่านระบบ	NSW	 การด�าเนินการตามข้อเสนอการปรับลด 
ขัน้ตอนกระบวนการท�างาน	พร้อมผลกัดนักฎหมายระเบยีบทีเ่ก่ียวข้องให้สามารถเชือ่มโยงข้อมลูผ่านระบบอเิลก็ทรอนกิส์ 
ได้ครบถ้วน	 รวมท้ังพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งและสิ่งอ�านวยความสะดวกอื่น	 ๆ	 เพื่อการเชื่อมโยงพื้นที่ท่าเรือ 
ให้สามารถสนบัสนนุการขนส่งต่อเนือ่งหลายรปูแบบ	ตลอดจนเร่งรดัการด�าเนนิการจดัหาผูบ้รหิารท่าเรอืของรฐัทีก่่อสร้าง 
แล้วเสร็จให้ด�าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 นอกจากนี้	 ที่ประชุมได้รับทราบรายงานโลจิสติกส์ของประเทศไทย	 
ประจ�าปี	 2560	 และรายงานดัชนีวัดประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ	 (LPI)	 ท่ีจัดอันดับโดยธนาคารโลก	 
โดยปี	2561	ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับที่	32	ของโลก	ซึ่งปรับตัวดีขึ้น	13	อันดับ	จากอันดับที่	45	ในปี	2559

อันดับและคะแนนของประเทศไทยปี 2561 มีแนวโน้มสูงขึ้น

	 จากการท่ีรฐับาลได้ให้ความส�าคญักบัการพฒันา 
เชิงพื้นที่	 จึงได้จัดท�าระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
การบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ	พ.ศ.	2560	และ 
ก�าหนดให้มีกลไกในการขับเคลื่อนระดับนโยบาย	 คือ	 
คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค	 (ก.บ.ภ.)	 
โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน	 มีหน้าที่ในการก�าหนด 
กรอบนโยบายและวางระบบในการบริหารงานภาค	 
กลุ่มจังหวัด	 และจังหวัดแบบบูรณาการ	 รวมทั้งพิจารณา 

ที่มา	:	ธนาคารโลก

และให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัด	 แผนพัฒนา 
กลุ่มจังหวัด	แผนพัฒนาภาค	แผนปฏิบัติราชการประจ�าป ี
ของจังหวัดและกลุ ่มจังหวัด	 และงบประมาณของ 
ส่วนราชการทีจ่ะด�าเนนิการเพือ่ขบัเคลือ่นแผนพฒันาภาค	 
และมีกลไกระดับพื้นที่/ภาค	 คือ	 คณะอนุกรรมการ 
บูรณาการนโยบายพัฒนาภาค	(อ.ก.บ.ภ.)	จ�านวน	6	คณะ	 
โดยมรีองนายกรฐัมนตรเีป็นประธานในแต่ละภาค	ทีผ่่านมา 
ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2561	 ได้มีการประชุม	 ก.บ.ภ.	 
จ�านวน	3	ครั้ง	และการประชุม	อ.ก.บ.ภ.	จ�านวน	16	ครั้ง	 
โดยมีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ	ดังนี้
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 พิจารณาเสนอความเห็นเพื่อประกอบการ 
พิจารณาของคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วม 
ลงทนุในกจิการของรัฐ ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญตัิ 
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556  
จ�านวน 4 โครงการ ประกอบด้วย 
 (1) โครงการของการรถไฟแห่งประเทศไทย  
1 โครงการ คือ โครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์บริเวณ 
สถานีกลางบางซื่อ (แปลง A) 
 (2) โครงการของกรมการขนส่งทางบก  
2 โครงการ คอื (1) โครงการศนูย์การขนส่งชายแดนจงัหวดั 
นครพนม และ (2) โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบ 
การขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
 (3) โครงการของกรมทางหลวง 1 โครงการ  
คอื โครงการทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืงสายนครปฐม – 
ชะอ�า

 1. การขับเคล่ือนการพัฒนาจังหวัดและ 
กลุ่มจังหวัด ได้ก�าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการ 
ในการจัดท�าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยยึด 
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนแม่บท แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนพัฒนา 
ภาค โดยใช้กระบวนการประชาคมแบบมีส่วนร่วม มุ่งเน้น 
การท�างานแบบเครือข่ายร่วมกันทุกภาคส่วน รวมทั้ง 
ให ้มีการประสานแผนในระดับพื้นท่ี เพื่อให ้แผนมี 
ความเช่ือมโยงสอดคล้องกันในทุกระดับเป็นแผนเดียวกัน  
รวมทัง้ได้พจิารณาและให้ความเห็นชอบแผนพฒันาจงัหวดั 
และกลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของ 
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (76 จังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด)  
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วงเงินงบประมาณรวม  
28,000 ล้านบาท เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับพื้นที่ 
เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
 2. การขับเคลื่อนการพัฒนาภาค ได้เห็นชอบ 
ทิศทางการพัฒนาภาคในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เพื่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ใช้เป็นกรอบในการจัดท�าแผนงานโครงการเพื่อขับเคลื่อน 
การพฒันาภาค และก�าหนดให้มกีารจดัท�าแผนพัฒนาภาค  
เพื่อเป็นแผนชี้น�าการพัฒนาในภาพรวมของพ้ืนท่ี เพ่ือให ้
เกดิการพฒันาทีส่อดคล้องเชือ่มโยงกนัในทกุพืน้ที ่และเพิม่ 
ขีดความสามารถในการแข่งขัน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ 
ต่อประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
 3. แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค  
มอบหมายให้ส่วนราชการร่วมกันจัดท�าข้อเสนอแผนงาน 
โครงการในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อ 
ขับเคลื่อนการพัฒนาภาค โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 14  
กระทรวง 64 หน่วยงาน และ 4 รัฐวิสาหกิจ ร่วมกันจัดท�า 
ข้อเสนองบประมาณตามนโยบายของคณะกรรมการ 
บูรณาการนโยบายพัฒนาภาค ส�าหรับปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 20,083  
ล้านบาท

คณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการอื่น ๆ

คณะกรรมการนโยบายการให้
ร่วมเอกชนลงทุนในกิจการของรัฐ 
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 ในปีงบประมาณ 2560 สศช. ในฐานะฝ่าย 
เลขานุการ อ.ค.ต.ป. กลุม่กระทรวงด้านสงัคม ได้สอบทาน 
และจัดท�ารายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลการ 
ด�าเนินงานตามแผนบูรณาการการจัดการปัญหาแรงงาน 
ต่างด้าวและการค้ามนุษย์ พร้อมข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
เสนอ ค.ต.ป. เพื่อพิจารณา 
 1.  สอบทานและจดัท�ารายงานผลการตรวจสอบ 
และประเมินผลการด�าเนินงานของ 9 กระทรวงหลัก  
2 หน่วยงานอิสระ (ส�านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง 
การต่างประเทศ กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา กระทรวง 
การพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย  
กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข ส�านักงานต�ารวจ 
แห่งชาต ิและส�านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน) 

 ในปีงบประมาณ 2561 สศช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ กศร. ได้ประชุมหารือกับหน่วยงาน 
ทีเ่ก่ียวข้องเพือ่เตรยีมประเดน็ก่อนการประชมุ กศร. โดยได้หารอืในประเดน็ส�าคญั ได้แก่ โครงการพฒันาพืน้ท่ีส่วนขยาย 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พื้นที่โซนซี ของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด  
แนวทางการด�าเนินการจัดระบบศูนย์ราชการ และการปรับปรุงกลไกการด�าเนินงานของ กศร. ซึ่งเป็นการประชุมหารือ 
ร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมที่ดิน กรมธนารักษ์  
และส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการกลุ่มกระทรวงด้านสังคม 
(อ.ค.ต.ป.กลุ่มกระทรวงด้านสังคม)

คณะกรรมการอำานวยการจัดระบบ
ศูนย์ราชการ (กศร.)

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ  
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครัง้ที ่1 เป็นการประเมนิ 
แผนงานบูรณาการการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว 
และการค้ามนุษย์ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 2.  สอบทานและจดัท�ารายงานผลการตรวจสอบ 
และประเมินผลการด�าเนินงานของ 10 กระทรวงหลัก  
2 หน่วยงานอิสระ (ส�านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการ 
ต่างประเทศ กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา กระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย  
กระทรวงยตุธิรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสขุ  
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ และส�านักงานป้องกันและ 
ปราบปรามการฟอกเงิน) รายงานผลการตรวจสอบและ 
ประเมินผลภาคราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ครั้งที่ 1 เป็นการประเมินแผนงานบูรณาการการจัดการ 
ปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ประจ�าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2560 
 3.  รายงานการประเมินตนเองของ อ.ค.ต.ป. 
กลุ่มกระทรวงด้านสังคม ครั้งที่ 1 และ 2
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	 สศช.	 ในฐานะสำานักงานเลขานุการของ 
คณะกรรมการจดัทำายทุธศาสตร์ชาต	ิและคณะกรรมการ 
ปฏิรูปประ เทศ	 ตามพระราชบัญญัติการจัดทำ า 
ยุทธศาสตร์ชาติ	พ.ศ.	 2560	 และพระราชบัญญัติแผน 
และขั้นตอนการดำาเนินการปฏิรูปประเทศ	พ.ศ.	 2560	 
ซึ่งกำาหนดอำานาจและหน้าที่รับผิดชอบงานด้านธุรการ	 
ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและประชาชนภาคส่วน 
ต่าง	 ๆ	 รวมทั้งศึกษา	 รวบรวม	 และวิเคราะห์ข้อมูล	 
ความเห็น 	 เ พื่อประ โยชน์ ในการพิจารณาจัดทำา 
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ

ยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศ

 ตาม พ.ร.บ. การจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ  
พ.ศ. 2560 ก�าหนดให้มกีารรับฟังความเหน็เบือ้งต้น 
ในการจัดท�าร่างยุทธศาสตร์ชาติ สศช. ในฐานะ 
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดประชุมรับฟังความเห็นต่อ 
ร่างยทุธศาสตร์ชาติเบือ้งต้น ในช่วงเดือนกมุภาพนัธ์ 
ที่ผ ่านมา เพื่อน�าความเห็นและข้อเสนอแนะ 
มาปรับปรุงแก้ไขร่างยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้าน  
โดยจัดให้มีการประชุมใน 4 ภูมิภาค ได้แก่  
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื (จ.ขอนแก่น) ภาคเหนอื   
(จ.เชียงใหม่) ภาคกลาง (กรุงเทพฯ) ภาคใต้  
(จ.สงขลา) โดยมีจ�านวนผู้เข้าร่วมรวมทั้ง 4 ภาค  
ประมาณ 3,200 คน ต่อมา สศช. ได้จัดให้มี 
การประชุมหา รือประธานกรรมการจัดท� า 
ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 คณะ เพื่อให้การด�าเนินการ 
ปรับปรุ งแก ้ ไขร ่ างยุทธศาสตร ์ชาติมีความ 
สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

ผลการดำาเนินงาน
ของยุทธศาสตร์ชาติ
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 เมื่อคณะกรรมการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติด�าเนินการจัดท�าร่างยุทธศาสตร์ชาติแล้วเสร็จ ได้น�าเสนอต่อ 
คณะรัฐมนตรีพิจารณามีมติเห็นชอบ และเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์ 
ภายในและภายนอกประเทศ เมื่อด�าเนินการปรับแก้ตามความเห็นของคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว จึงน�าเสนอ 
ร ่างยุทธศาสตร ์ชาติต ่อสภานิติ บัญญัติแห ่งชาติ เ พ่ือพิจารณา เมื่อสภานิติ บัญญัติแห ่งชาติมีมติ เห็นชอบ 
ร่างยุทธศาสตร์ชาติแล้ว นายกรัฐมนตรีน�าข้ึนทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย มีพระบรมราชโองการประกาศใช้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) และได้เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 
 การเตรียมการจัดท�าร่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ สศช. ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียม 
การจัดท�าแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จ�านวน 2 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจ 

สาระสำาคัญ
ของยุทธศาสตร์ชาติ

 1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  
มีเป้าหมายที่ส�าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชน 
มีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อม 
ของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย  
และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ  
สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี  
และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อม สามารถ 
รับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และ 
ทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไข 
ปัญหาด้านความม่ันคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน และท่ีอาจจะ 
เกิดข้ึนในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ 
ทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กร 
ท่ีไม่ใช่รัฐรวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
ทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล มีประเด็น ดังนี้  

เกี่ ยวกับยุทธศาสตร ์ชาติและแผนแม ่บทภายใต ้ 
ยุทธศาสตร์ชาติให้กับผู ้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย  
คณะกรรมการจัดท�ายุทธศาสตร ์ชาติทั้ ง  6 ด ้าน  
กลุ่ม ป.ย.ป. ส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ และ 
ฝ่ายเลขานกุารคณะกรรมการจดัท�ายทุธศาสตร์ชาติ สศช.  
ได้ร่วมกันพิจารณาปรับประเด็นร่างแผนแม่บทฯ ทั้ง 34  
ประเด็น ให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ชาติ พร้อมท้ังน�าเสนอต่อประธานกรรมการ 
จัดท�ายุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 คณะ และนายกรัฐมนตรี 
เพื่อขอรับข้อเสนอแนะ ก่อนการน�าเสนอคณะกรรมการ 
ยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วน�าเสนอ 
ต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนแม่บทฯ  
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งจะมีผลผูกพัน 
หน่วยงานของรฐัท่ีเกีย่วข้องจะต้องปฏบัิตใิห้เป็นไปตามนัน้   
ทั้งนี้ ส�านักงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคาดว่า 
จะด�าเนนิการตามกระบวนการจดัท�างบประมาณประจ�าปี  
2563 ในช่วงต้นเดอืนธนัวาคม 2561 ซึง่จะเป็นกรอบระยะ 
เวลาที่สอดคล้องกับการประกาศใช้แผนแม่บทฯ 
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รายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนช้ันกลางและ 
ลดความเหลื่อมล�้าของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน มีประเด็น  
ดังนี้ 1) การเกษตรสร้างมูลค่า 2) อุตสาหกรรมและบริการ 
แห่งอนาคต 3) สร ้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว  
4) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก และ 5) พัฒนาเศรษฐกิจ 
บนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่
 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส�าคัญ 
เพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมี 
คณุภาพ โดยคนไทยมคีวามพรอ้มทัง้กาย ใจ สตปิญัญา มพีฒันาการ 
ที่ ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ  
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย  
รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง  
มีทักษะที่จ�าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ 
และภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้ 
และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่การเป็นคนไทย 

1) การรักษาความมั่นคงภายในประเทศ 
2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบ 
ต่อความม่ันคง 3) การพัฒนาศักยภาพของ 
ประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบต่อ 
ความม่ันคงของชาติ 4) การบูรณาการความ 
ร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและ 
นานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและท่ีไม่ใช่ 
ภาครัฐ และ 5) การพัฒนากลไกการบริหาร 
จัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
 2 .  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ์ ช า ติ ด ้ า น 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
มีเป้าหมายที่ส�าคัญ คือ การพัฒนาที่มุ่งเน้น 
การยกระ ดับ ศักยภาพของประ เทศใน 
หลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ  
ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปท่ี 
รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม  
ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากร 
ธรรมชาติ ทีห่ลากหลาย รวมทัง้ความได้เปรยีบ 
เชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่น ๆ  
น�ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและ 
นวัตกรรม เพื่อให ้สอดรับกับบริบทของ 
เศรษฐกิจ และสั งคมโลกสมัยใหม ่  (2 )  
“ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการ 
พัฒนาโครงสร ้างพื้นฐานของประเทศใน 
มติต่ิาง ๆ  ทัง้โครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง  
โครงสร้างพืน้ฐานวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและ 
ดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อม ให้เอื้อต่อ 
การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต  
และ (3) “สร้างคณุค่าใหม่ ในอนาคต” ด้วยการ 
เพิ่มศักยภาพของผู ้ประกอบการ พัฒนา 
คนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบ 
สนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสาน 
กับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคตบนพื้นฐานของ 
การต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้ง 
การส ่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให ้
ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และ 
การจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและ 
การลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับ 
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ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกร 
ยคุใหม ่และอืน่ ๆ  โดยมสีมัมาชพีตามความถนดัของตนเอง  
มีประเด็น ดังนี้ 1) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  
2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 3) ปฏิรูป 
กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษที่ 21 4) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ 
ที่หลากหลาย 5) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี  
ครอบคลุมทั้ งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม  
6) การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาและ 
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และ 7) การเสริมสร้าง 
ศักยภาพการกีฬาในการสรา้งคณุค่าทางสังคมและพฒันา 
ประเทศ
 4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส 
และความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ส�าคัญ คือ การดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ท้ังภาค 
เอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคล่ือน  
โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิด 
ร ่วมท�าเพื่อส่วนรวม การกระจายอ�านาจและความ 
รบัผดิชอบ ไปสูก่ลไกบรหิารราชการแผ่นดนิในระดบัท้องถ่ิน 
การเสรมิสร้างความเข้มแขง็ของชมุชนในการจัดการตนเอง  
และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยท้ังในมิติ 
สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็น 
ประชากรทีม่คีณุภาพ สามารถพึง่ตนเองและท�าประโยชน์ 
แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้ 
หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพ 
อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง มีประเด็น ดังนี้ 1) การลดความ 
เหลื่อมล�้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 2) การกระจาย 
ศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี  
3) การเสริมสร้างพลังทางสังคม และ 4) การเพิ่มขีด 
ความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่ง 
ตนเองและการจัดการตนเอง  

 5 .  ยุทธศาสตร์ชาติด้ านการสร้ าง 
ก า ร เ ติ บ โ ต บ น คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต ร ต่ อ 
สิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส�าคัญเพื่อน�าไปสู่ 
การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติ 
ด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความ 
เป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและ 
ภายนอกประเทศอย่างบูรณาการใช้พื้นที่ เป็นตัวตั้ง 
ในการก�าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่าย 
ทีเ่กีย่วขอ้งได้เขา้มามส่ีวนร่วมในแบบทางตรงใหม้ากทีส่ดุ 
เท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการด�าเนินการบนพื้นฐาน 
การเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม  
และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส�าคัญกับการสร้างสมดุล 
ทั้ง 3 ด้าน 
 อันจะน�าไปสู่ความยั่งยืนเพ่ือคนรุ่นต่อไปอย่าง 
แท้จริง มีประเด็น ดังนี้ 1) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
บนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 2) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
บนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 3) สร้างการเติบโตอย่าง 
ยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 4) พัฒนา 
พื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 5) พัฒนา 
ความมั่นคงทางน�้า พลังงาน และเกษตรท่ีเป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม และ 6) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก�าหนด 
อนาคตประเทศ
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	 6.	ยทุธศาสตร์ชาตด้ิานการปรบัสมดลุและ 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ส�าคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก  
“ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชนและประโยชน ์
ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท  
ภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ท�าหน้าที ่
ในการก�ากับหรือในการให้บริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล  
ปรบัวฒันธรรมการท�างานให้มุง่ผลสมัฤทธิแ์ละผลประโยชน์ 
ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทัน 
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งการน�านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ ่ 
ระบบการท�างานท่ีเป็นดจิทัิลเข้ามาประยกุต์ใช้อย่างคุม้ค่า  
และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้ง 
มีลักษณะเปิดกว้างเชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให ้
ทกุภาคส่วนเข้ามามส่ีวนร่วมเพือ่ตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส  
โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยม 
ความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส�านึกใน 
การปฏิเสธไม่ยอมรบัการทจุรติประพฤติมชิอบอย่างส้ินเชงิ  
นอกจากนั้นกฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที ่
จ�าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ  
และน�าไปสู่การลดความเหลื่อมล�้าและเอื้อต่อการพัฒนา 
โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ  
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอ�านวยความยุติธรรม 
ตามหลกันติธิรรม มปีระเดน็ ดงันี ้1) ภาครฐัทีย่ดึประชาชน 
เป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ 
อย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 2) ภาครัฐบริหารงาน 
แบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ 
เช่ือมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ  
และทกุพืน้ที ่3) ภาครฐัมขีนาดเลก็ลง เหมาะสมกบัภารกิจ  
ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน 
การพัฒนาประเทศ 4) ภาครัฐมีความทันสมัย 5) บุคลากร 
ภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม  
มีจิตส�านึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ  
6) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤต ิ
มิชอบ 7) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบท 
ต่าง ๆ และมีเท่าที่จ�าเป็น และ 8) กระบวนการยุติธรรม 
เคารพสทิธมินษุยชนและปฏิบัตต่ิอประชาชนโดยเสมอภาค 

 ตาม พ.ร.บ. แผนและขัน้ตอนการปฏริปูประเทศ  
พ.ศ. 2560 ให้ สศช. ท�าหน้าที่ส�านักงานเลขานุการของ 
คณะกรรมการปฏิรปูประเทศด้านต่าง ๆ จ�านวน 11 คณะ  
ได้แก่ (1) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง 
(2) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการ 
แผ่นดิน (3) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย  
(4) คณะกรรมการปฏริปูประเทศด้านกระบวนการยตุธิรรม  
(5)  คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด ้านเศรษฐกิจ 
(6) คณะกรรมการปฏรูิปประเทศด้านทรพัยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม (7) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
ด้านสาธารณสุข (8) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
ด้านสือ่สารมวลชน เทคโนโลยสีารสนเทศ (9) คณะกรรมการ 
ปฏิรูปประเทศด้านสังคม (10) คณะกรรมการปฏิรูป 
ประเทศด้านพลังงาน (11) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤต ิ
มิชอบ โดยจัดท�าร่างแผนการปฏิรูปประเทศในด้านที ่
รับผิดชอบแล้วเสร็จ เสนอที่ประชุมร ่วมพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบร่างแผนการปฏิรูปประเทศ แล้วเสนอ 
ต ่อคณะกรรมการยุทธศาสตร ์ชาติ เพื่ อพิจารณา 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท  
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเสนอร่างแผนการปฏิรูป 
ประเทศท่ีผ่านการพิจารณาแล้วต่อคณะรัฐมนตรพีจิารณา 
ให้ความเห็นชอบ และรายงานต่อรัฐสภาเพื่อทราบ  
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ 
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 โดยมผีลอันพึงประสงค์ของ 
แผนการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 ด้าน ดังนี้

สาระสำาคัญ
ของแผนการปฏิรูปประเทศ
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 1. ด้านการเมือง ประชาชนมีความ รู้  
ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จัก 
ยอมรบัความเหน็ท่ีแตกตา่ง พรรคการเมอืงด�าเนนิกิจกรรม 
โดยเปิดเผยตรวจสอบได้ นักการเมืองปฏิบัติหน้าที่ 
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 
ทางการเมืองโดยสันติวิธี
 2. ดา้นการบรหิารราชการแผน่ดนิ องคก์ร 
ภาครัฐเปิดกว้างและเช่ือมโยงข้อมูลกัน กะทัดรัด แต่ 
แข็งแรง ท�างานเพื่อประชาชนโดยเชิงพื้นที่เป็นหลัก  
จัดระบบบริหารและบริการให้เป็นดิจิทัล จัดระบบบุคลากร 
ให้มีมาตรฐานกลาง มีคุณธรรมและจริยธรรม และสร้าง 
วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต
 3. ดา้นกฎหมาย ใหก้ฎหมายดแีละเปน็ธรรม 
สอดคล้องกบัหลกันติธิรรมเปน็เครือ่งมอืสง่เสรมิการพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคม ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการ 
กฎหมายอยา่งเหมาะสม มคีวามรูค้วามเขา้ใจและสามารถ 
เข้าถึงกฎหมายได้โดยง่าย และมีการบังคับใช้กฎหมาย 
อย่างถูกต้องและเป็นธรรม
 4. ด้านยุติธรรม ให้ทุกขั้นตอนมีการก�าหนด 
ระยะเวลาท่ีชัดเจน มีกลไกช่วยเหลือประชาชนโดยเสมอ 
ภาค บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด พัฒนาระบบ 
สอบสวนคดีอาญาท่ีมีการตรวจสอบและถ่วงดุล ระบบ 
นิติวิทยาศาสตร์มีมาตรฐาน และกระบวนการยุติธรรม 
มีประสิทธิภาพเอื้อต่อการแข่งขันของประเทศ
 5. ด้านเศรษฐกิจ มีผลิตภาพและความ
สามารถในการแข่งขันในระดับประเทศสูงขึ้น มีการ
เตบิโตอยา่งครอบคลมุทกุภาคสว่นอยา่งยัง่ยนื มุง่เนน้การ
ใช้ระบบมาตรฐานและนวัตกรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ ลดความเหลื่อม ทางเศรษฐกิจของ
ประชาชน และสถาบันทางเศรษฐกิจมีสมรรถนะสูงขึ้น

 6. ด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้รับการรกัษา ฟ้ืนฟู 
และยั่งยืนเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ สร้างความ 
สมดลุระหว่างการอนรุกัษ์และการใช้ประโยชน์ ท้ังทรพัยากร 
ทางบก (ป่าไม้และสัตว์ป่า ดิน แร่) ทางน�้า ทางทะเล 
และชายฝ่ัง ความหลากหลายทางชวีภาพ และสิง่แวดล้อม
 7. ด้านสาธารณสุข ระบบบริการปฐมภูมิ 
มีความครอบคลุม ระบบสุขภาพของประเทศมีเอกภาพ  
กระจายอ�านาจและความรับผิดชอบให้แต ่ละพื้นที่  
และประชาชนไทยมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีบน 
หลกัการสร้างน�าซ่อม และผูท่ี้อาศัยในประเทศไทยมีโอกาส 
เท่าเทียมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จ�าเป็น
 8. ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนสารสนเทศ  
ดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของการท�าหน้าที่ของสื่อ 
บนความรับผิดชอบกับการก�ากับที่มีความชอบธรรม  
และการใช้พืน้ทีด่จิิทลัเพ่ือการส่ือสารอย่างมจีรรยาบรรณ  
การรับรู้ของประชาชน และสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม  
ในการให้ความรู้แก่ประชาชน ปลูกฝังวัฒนธรรมของชาติ  
และปลูกฝังทัศนคติที่ดี
 9. ด้านสังคม คนไทยมีหลักประกันทาง 
รายได ้ที่ เพียงพอต ่อการด�ารงชีวิตอย ่างมีคุณภาพ  
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมไปสูก่ารมจิีตสาธารณะเพิม่ข้ึน สังคม 
แห่งโอกาสและไม่แบ่งแยก ภาครฐัมข้ีอมูลและสารสนเทศ 
ด้านสงัคมทีบ่รูณาการ และให้ชมุชนท้องถิน่มคีวามเข้มแข็ง 
สามารถบริหารจัดการชุมชนได้ด้วยตนเอง
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 10. ด้านพลังงาน ปรับปรุงโครงสร้าง 
การบริหารจัดการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับ 
ของประชาชน ส่งเสริมด้านเทคโนโลยีและการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน ให้การบริหารจัดการด้านพลังงานมี 
ธรรมาภิบาล มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานพลังงาน  
และการลงทนุในอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วเนือ่งกบัด้านพลงังาน
 11. ด้ า น ป้ อ ง กั น แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม 
การทุจริต มมีาตรการควบคมุ ก�ากบั ตดิตาม การบริหาร 
จดัการของหนว่ยงานภาครฐัและภาคเอกชน มกีารเปดิเผย 
ข้อมูลข่าวสารภาครัฐสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้  
ยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทาง 
การปกครอง เพื่อให้ประเทศไทยปลอดทุจริต
 นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการแต่งต้ัง 
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ โดยม ี
นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายก 
รฐัมนตร ีเป็นประธานกรรมการ และม ีสศช. เป็นฝ่ายเลขา 
นุการฯ ท�าหน้าที่ในการประสานระหว่างรัฐบาลและ 
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อผลักดัน 
กิจกรรมการปฏิรูปที่มีความส�าคัญและเร่งด่วนภายใต้ 
แผนการปฏริปูประเทศไปสูก่ารปฏบิตัใิห้เกดิผลอย่างเป็น 
รูปธรรม โดยมีการแต ่งตั้ งคณะอนุกรรมการและ 
คณะท�างานภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป 
ประเทศ เพือ่ช่วยในการปฏบัิตงิานในด้านทีม่คีวามจ�าเป็น 
ให้การด�าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยม ี
โครงการทีมี่ความส�าคญัและเร่งด่วนภายใต้แผนการปฏริปู 
ประเทศ (Quick Win) คือ โครงการที่ตอบสนอง 

ความต้องการของประชาชน และสามารถด�าเนินการ 
ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ภายในระยะเวลา 2 - 8 เดือน  
เพื่อก�าหนดเป้าหมายให้คณะกรรมการขับเคล่ือนฯ  
ช่วยประสานกบัหน่วยงานผู้รับผิดชอบและคณะกรรมการ 
ปฏิรูปประเทศในการผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป 
สามารถแบ่งเป็นประเด็นในการสร้างการรับรู้ ได้แก่ 
 1. การแก้จน เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย อาทิ  
การเร่งรัดกฎหมายการปลูกและตัดไม้มีค่า เพื่อส่งเสริม 
การปลูกไม้ยืนต้นมูลค่าสูงให้เป็นการออมรูปแบบหนึ่ง  
การจัดต้ังกองทุนสร้างผู้น�าชุมชน และการจัดการท่ีดิน 
แปลงใหญ่เพื่อการเกษตร ทั้งนี้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต  
การมีอาชีพแหล่งท�ากินที่เหมาะสม ให้ประชาชนพึ่งพา 
ตนเองได้ 
 2. การแก้ปัญหาความเหล่ือมล�้า โดย 
นอกจากตั้งส�านักงานบูรณาการเพื่อลดความเหลื่อมล�้า  
ยังจะมีโครงการพัฒนารูปแบบบริการ (Service Model)  
ในคลินิกครอบครัว เพ่ือสร้างสวัสดิการท่ีเหมาะสมให้ 
เกิดขึ้นกับประชาชน เพื่อเป็นหลักประกันและสร้าง 
ความมัน่คงในการด�าเนนิชวิีตในช่วงวยัต่าง ๆ  และส่งเสรมิ 
การออมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประชาชนสามารถ 
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม มีการช่วยเหลือทางกฎหมาย 
และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้ง 
การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบภาษี และการ 
ถือครองทรัพย์สิน เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้อย่าง 
เป็นธรรมมากขึ้น และลดความเหล่ือมล�้าทางเศรษฐกิจ 
ระหว่างประชาชนกลุม่ต่าง ๆ  ตลอดจนประชาชนจะได้รบั 
การดูแลด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 
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 3. การแก้โกง เพื่อเป็นรากฐานการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้ง 
การป้องปรามการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงาน 
ของรฐั และเร่งรดัการด�าเนนิคดกีารทจุรติมชิอบ โดยความ 
ร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  
สร้างความโปร่งใส โดยการน�าเทคโนโลยีเข้ามาเพ่ือเพ่ิม 
ประสิทธิภาพในการท�างานของภาครัฐ เช่น การใช้ 
แอพพลิเคชั่นแจ้งเบาะแสการทุจริตในภาครัฐ และเพ่ิม 
อ�านาจให้กับภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต 
ในโครงการ Watch Dog ส�าหรับให้ประชาชนรายงาน 
พฤติกรรมทุจริตแบบออนไลน์ การแก้ไขพระราชบัญญัติ 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้เข้าถึงได้ง่าย 
และตรวจสอบได้ดีขึ้น การท�ารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  
และการเชื่อมโยงระบบสวัสดิการของรัฐ  4. การปฏิรูประบบราชการเพื่อประชาชน 

อาทิ เร่งรัดการใช้ Big Data ภาครัฐ พัฒนาและให้บริการ 
แพลตฟอร์มส�าหรับจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ของภาครัฐ 
และทบทวนกฎหมายล้าสมัย เพื่อให้ประชาชนสามารถ 
ได้รบับรกิารจากรฐัได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ ข้อมลู 
ต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐจะเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน  
เพือ่ให้สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวงั 
ของประชาชนที่หลากหลาย โดยเฉพาะการให้ข้อมูลและ 
ความช่วยเหลอืจากภาครฐั ทัง้ในกรณปีกติและกรณีฉกุเฉนิ  
โดยไม่สร ้างภาระให้แก่ประชาชนเกินความจ�าเป็น  
กระบวนการขออนุมัติ/อนุญาตจะได้รับการปรับปรุงเข้าสู ่
การจัดบริการแบบเบ็ดเสร็จผ่านช่องทางดิจิทัลและ 
ศนูย์บริการร่วม เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการให้บรกิาร 
ประชาชน 

 5. การสร้างการมส่ีวนร่วมในการปกครองเพือ่ส่งเสรมิสังคมประชาธิปไตย ได้แก่ การสร้างจิตอาสา 
พฒันาเมอืง การต้ังสภาประชารฐัท้องถิน่เพือ่ให้ประชาชนมคีวามรู้ความเข้าใจ และตระหนกัถงึความส�าคญัของวฒันธรรม 
ทางการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยเร่ิมต้นต้ังแต่วัยเรียน 
ทีจ่ะต้องส่งเสรมิให้เกดิโรงเรยีนประชาธปิไตย รวมถงึการอยูร่่วมกนัในสงัคมประชาธปิไตย ยอมรบัในกฎ กตกิา เสรภีาพ 
ส่วนบุคคลที่ต้องอยู่บนความรับผิดชอบต่อสังคม และการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดในสังคมโดยสันติวิธี รวมถึง 
การกระจายอ�านาจให้แก่ประชาชนทุกภาคส่วนและทุกระดับ 
 6. การสร้างอนาคตไทยมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยเน้นการเร่งรัดโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 
ภาคตะวนัออก (EEC) รวมท้ังการเพิม่ประสทิธภิาพอตุสาหกรรมหลกัของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมเกษตร อตุสาหกรรม 
การท่องเที่ยวและการบริการ และอุตสาหกรรมอาหาร ต่อยอดจากฐานอุตสาหกรรมเดิม อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์ 
ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมสุขภาพ เป็นต้น 

50     รายงานประจำ ปี 2561  สำ รายงานประจำาปี 2561  สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ      51 

61-12-041_001-082 SSC_J-Coated.indd   51 2/2/19   4:26 PM



 2. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหาร 
ราชการแผ่นดิน หลังจากที่มีการประกาศใช้แผนการ 
ปฏิรูปประเทศในราชกิจจานุเบกษา คณะกรรมการฯ  
ได้ผลกัดันใหม้กีารด�าเนินการตามแผนการปฏริูปประเทศ 
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2561 – 2565  
(ประเดน็การปฏริปู “6 เรือ่ง - 24 กลยทุธ ์- 56 แผนงาน”)  
โดยได้ประสานงาน ให้ค�าปรึกษาแนะน�า และร่วมด�าเนินการ 
กับหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักอย่างใกล้ชิด ผ่านกลไก 
การประชุมร่วมเป็นประจ�าอย่างต่อเน่ืองทุกสัปดาห์ ยังผลให้ 
เกิดผลการปฏริปูอย่างเปน็รปูธรรม ทีส่�าคญัหลายประการ  
อาทิ 1) ระบบการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป 
เพ่ือการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
ส�าหรับเจ้าหนา้ท่ีของรัฐทกุประเภท 2) แนวทางการพฒันา 
ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 
เพ่ือการปรับเปล่ียนเป็นรัฐบาลดิจิทัล รวมทั้งสนับสนุน 
การเตรียมก�าลังคนภาครัฐเข้าสู่สังคมสูงอายุ 3) ผลักดัน 
การจัดต้ังศูนย์รับค�าขออนุญาต : One Stop Service  
เพ่ืออ�านวยความสะดวกเร่ืองการขออนมุติั/อนญุาตใหกั้บ 
ประชาชน รวมท้ังได้ร่วมกับส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 
และส�านักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ อยู่ระหว่างการผลักดัน 
ใหม้กีารแกไ้ขกฎหมายและการด�าเนนิการใหบ้รกิารระบบ 
เลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติหมายเลขเดียว เพื่อให้ 
ประชาชนได้รับความเหลืออย่างทันท่วงที และ 4) ได้ร่วมกับ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศึกษาวิเคราะห์การปรับ 
บทบาท ภารกิจและโครงสร้างส่วนราชการ และร่วมกับ 
ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม เตรียมการเพ่ือบริหารจัดการนคิมสหกรณแ์ละ 
นิคมสร้างตนเองให้บรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของ 
การจัดรูปท่ีดิน รวมทั้งประสานกับส�านักงาน ก.พ.ร.  
ใหเ้สนอคณะรฐัมนตรีมมีตเิหน็ชอบมาตรการปรบัโครสรา้ง 
องค์กรระดับกองในส่วนราชการให้มีความยืดหยุ่นคล่องตัว 
รวมทั้งได้ก�าหนดแนวทางการสร้างกระทรวง/กรม/ 
จังหวัดพันธุ์ใหม่ ซึ่งอยู่ระหว่างการด�าเนินการ

 1. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง  
คณะกรรมการฯ ได้ก�าหนดกิจกรรมส�าคัญที่จะขับเคลื่อน 
การปฏิรูประเทศด้านการเมืองให้เกิดผลสัมฤทธิ์เร่งด่วน 
ในช่วงปี พ.ศ. 2562 – 2563 โดยมุ่งเน้นที่จะให้ประชาชน 
ได้รับการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึง 
ความส�าคัญของวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองใน 
ระบอบประชาธปิไตยอันมพีระมหากษัตรยิท์รงเปน็ประมขุ  
โดยเริ่มต้นตั้งแต่วัยเรียนท่ีจะต้องส่งเสริมให้เกิดโรงเรียน 
ประชาธิปไตย มีสถาบันหรือองค์กรคลังปัญญากลาง  
(Think Tank) ท่ีสามารถสร้างสรรค์สติปัญญา และความรู้ 
รักสามัคคีของประชาชน ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมต้นของการอยู่ร่วมกัน 
ในสังคมประชาธิปไตย รวมท้ังการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 
ทางการเมืองโดยสันติวิธีอันจะน�าไปสู่เสถียรภาพทาง 
การเมือง ซึ่งเป็นกลไกส�าคัญในการบริหารประเทศไปสู่ 
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการกระจายอ�านาจ 
ให้แก่ประชาชนทุกภาคส่วนและทุกระดับอย่างเป็นธรรม  
โดยมุ่งเน้นการถ่ายโอนทรัพยากรและภารกิจไปสู่องค์กร 
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ ตลอดจนสง่เสรมิใหป้ระชาชนเขา้มา 
มีสว่นร่วมในการพฒันาถิน่ฐานบา้นเกดิของตนเอง เพือ่ให ้
เกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ อย่างเท่าเทียม จึงท�าให้ 
การเลือกตั้งทั้งในระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับชาติมีความ 
ส�าคัญท่ีจะต้องตระหนักให้เกิดกระบวนการจัดการเลือกต้ัง 
ที่มีความสุจริตและเที่ยงธรรม เพื่อให้ได้นักการเมืองท่ีดี  
มคีวามสามารถ มคีณุธรรมจรยิธรรม เพือ่ให้การขบัเคลือ่น 
การพฒันาประเทศเป็นไปตามหลกัการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ความก้าวหน้าการดำาเนินงาน
ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน
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 4. แผนการปฏริปูประเทศดา้นกระบวนการ 
ยุติธรรม คณะกรรมการฯ ได้ด�าเนินการยกร่างกฎหมาย 
แล้วเสร็จ 2 ฉบับ คือร่างพระราชบัญญัติระยะเวลาในการ 
ด�าเนินงานของกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. .... และ  
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 
วธิพิีจารณาความอาญา (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... และอยูร่ะหวา่ง 
การจัดท�ากฎหมายอีกหลายฉบับ เช่น กฎหมายโทษ 
ระดบักลาง (โทษอย่างอืน่) กฎหมายนิตวิิทยาศาสตร์ และ 
กฎหมายการพัฒนาประสิทธิภาพในการบังคับคดีจราจร  
(ศาลจราจร) เป็นต้น นอกจากนี้คณะกรรมการปฏิรูป 
ประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม ได้ร่วมกับคณะกรรมการ 
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่มีรัฐมนตรีประจ�าส�านัก 
นายกรัฐมนตรี (นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล) เป็นประธาน  
และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องใน 
กระบวนการยุติธรรมทุกภาคส่วน ในการขับเคล่ือน 
กจิกรรม/โครงการภายใตแ้ผนการปฏิรปูประเทศทีม่คีวาม 
จ�าเป็นเร่งด่วน (Quick Win) ประกอบด้วย 1) การรับแจ้ง 
ความทุกท้องที่ 2) การห้ามน�าผู้ต้องหาออกแถลงข่าว 
ต่อสื่อมวลชน 3) จัดให้มีทนายความประจ�าสถานีต�ารวจ  
และ 4) การปล่อยชั่วคราวในวันหยุดราชการ

 3. แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย  
คณะกรรมการฯ ได้ด�าเนนิการตามแผนปฏริปูในประเดน็ต่าง ๆ  
โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหารือและชี้แจง เพื่อสร้าง 
ความเข้าใจในแต่ละประเด็น และเร่งรัดการด�าเนินงาน 
จัดท�าร่างกฎหมายและประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย  
มีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ คือ ส�านักงานคณะกรรมการ 
กฤษฎีกา ซ่ึงอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ 
กฤษฎีกา และด�าเนินการพิจารณาให ้ความเห็นต ่อ 
ร่างกฎหมายตามแผนปฏิรูปประเทศ ที่ส�านักเลขาธิการ 
คณะรัฐมนตรีส่งมาที่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน 

กฎหมาย เช่น ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจ 
เพื่อสังคม พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและ 

พฒันาระบบเกษตรกรรมยัง่ยนื พ.ศ. .... รวมท้ังผลักดัน 
กฎหมายเพื่อลดความเหลื่อมล�้าและไม่เป็นธรรม 

ในสังคม โดยมีกฎหมายคุ้มครองประชาชนในการ 
ท�าสญัญาขายฝากทีด่นิเพือ่การเกษตรกรรมหรอื 

ที่อยู่อาศัย ที่มีความคืบหน้าตามล�าดับ 

 5. แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ  
คณะกรรมการฯ ไดเ้ร่งรดัการด�าเนนิงานในประเดน็ปฏรูิป  
การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบสถาบันการเงินชุมชน  
เรื่อง สนับสนุนการจัดตั้งสถาบันการเงินประชาชนใน 
รูปแบบนิติบุคคล มีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ คือ 
กระทรวงการคลัง และประเด็นปฏิรูป การพัฒนาธุรกิจ 
ชมุชน เรือ่ง ปรบัสถานภาพวสิาหกจิชมุชนใหเ้ปน็นติบุิคคล  
มีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ คือ กระทรวงเกษตรและ 
สหกรณ์ โดยความคืบหน้าทั้ง 2 ประเด็น อยู่ระหว่างการ 
พิจารณาของกฤษฎีกา
 6. แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ความก้าวหน้าการด�าเนนิงาน 
ปี 2561  ทรัพยากรทางบก : 1) ส่งเสริมการพัฒนาเครือข่าย 
ป่าชุมชนต้นแบบ พิทักษ์ป่า พัฒนาชาติ โดยกรมป่าไม้  
ซึ่งปัจจุบันมีเครือข่ายป่าชุมชนใน 68 จังหวัด มีจ�านวน 
สมาชิก 64,068 คน 2) สนับสนุนให้ ครม.มีมติอนุมัติ 
หลกัการร่างพระราชบญัญติัป่าไม้ ตามทีก่ระทรวงทรพัยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ทรัพยากรน�้า : เร่งรัด 
จัดต้ังศูนย์ข้อมูลน�้าระดับจังหวัดด�าเนินการจัดตั้งใน 
หน่วยปฏิบัติการสารสนเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 
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สิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด 20 จังหวัด เพื่อให้เกิดต้นแบบ 
หน่วยปฏิบัติการสารสนเทศฯ ในการบริหารจัดการ 
ทรพัยากรน�า้เชงิพืน้ทีอ่ย่างมส่ีวนร่วมและยัง่ยนื ทรพัยากร 
ทางทะเลและชายฝ่ัง :  1) สนบัสนนุให้เกดิ พ.ร.บ.การรกัษา 
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ...  2) การสนับสนุน 
การอนรุกัษ์ปะการงัอย่างยัง่ยนืและการจดัการการท่องเทีย่ว 
อย่างยั่งยืน อาทิ (1) ปะการังมีการฟื้นตัวและมีพื้นที ่
เพิ่มข้ึน จากการจัดต้ังเขตสงวนรักษาแนวปะการัง  
และจากการจดัระบบการท่องเทีย่วซึง่มกีารก�าหนดจ�านวน 
นกัท่องเทีย่ว (2) สนบัสนนุให้สถานทีท่่องเทีย่วตามธรรมชาติ 
ออกประกาศห้ามน�าพลาสติกใช้แล้วทิ้ง 3) สนับสนุน 
การศึกษาการจดัการการเปลีย่นแปลงชายฝ่ัง ต�าบลม่วงงาม 
เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง  
ความหลากหลายทางชวีภาพ : ส่งเสรมิให้เกดิ “ศนูย์อนรุกัษ์ 
และพัฒนาทรัพยากรท้องถ่ิน ต�าบล” โดยปัจจุบันมี 
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการด�าเนินการ 
1,010 แห่ง จากเป้าหมาย 7,255 แห่ง ทัว่ประเทศ และมี
การประสานหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมจัดท�าฐานข้อมูล
ทรัพยากรท้องถ่ินระดับจังหวัดสิ่งแวดล้อม : ร่วมกับ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอให้ม ี
มติ ครม. เก่ียวกับการลดขยะพลาสติกและกล่องโฟมใน 
สถานที่ราชการ รวมทั้งให้ กพร. ก�าหนดให้ “ผลการลด
และคัดแยกขยะมูลฝอย” เป็น KPI ของหน่วยงานภาครัฐ 

ทั่วประเทศในปี 2562 ภายใต้โครงการ “ท�าความดี ด้วย
หัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ระบบบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม : ด�าเนินการร่วมกบัคณะกรรมการ 
ปฏิรูปประเทศด้านระบบยุติธรรม ในการผลักดันให้เกิด 
การปฏิรูประบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อม
 7. แผนการปฏริปูประเทศด้านสาธารณสขุ  
หลังจากท่ีแผนการปฏิ รูปประเทศได้มีผลบังคับใช้   
คณะกรรมการฯ ไดเ้ชญิหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งมารว่มหารอื 
และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น รวมถึงการเข้าพบหารือกับ 
หวัหนา้สว่นราชการ และรฐัมนตร ีเพือ่สรา้งความเขา้ใจใน 
ประเดน็ปฏริปูแตล่ะประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัหนว่ยงานนัน้ๆ  
ซึ่งจะน�าไปสู่การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้าน 
สาธารณสุขให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรมยิ่งข้ึน โดยข้อเสนอ 
การปฏิรูปสาธารณสุขได้ถูกขับเคล่ือนโดยหน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวข้องอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากน้ี ยังมีประเด็นปฏิรูป 
เรื่องอื่นๆ อยู่ระหว่างการขับเคลื่อนจากหน่วยงานต่างๆ  
ทีเ่กีย่วขอ้งเชน่เดยีวกนั อาท ิการส�ารวจสขุภาพประชาชน 
และการเก็บตัวอย่างชีวภาพเพ่ือสนับสนุนการท�า National  
Biobank กระทรวงสาธารณสุขอยู่ระหว่างการศึกษา 
และจัดท�าข้อเสนอโครงการ Genomic Thailand 4.0  
ทีจ่ะชว่ยสนบัสนนุใหป้ระเทศไทยมฐีานขอ้มลูชวีภาพของ 
ประชากรไทย การพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล 
ด้านสุขภาพในระบบดิจิทัล กระทรวงสาธารณสุขอยู่ระหว่าง 
การยกร่างแผนแม่บทพัฒนาก�าลังคนด้านสุขภาพ ระยะ  
10 ปี (พ.ศ. 2560 – 2569) ซ่ึงได้กล่าวถึงประเด็น 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัแผนการปฏริปูประเทศดา้นสาธารณสขุ เชน่  
การมีข้อมูลสารสนเทศบุคลากรด้านสุขภาพและการกระจาย 
อ�านาจการบริหารจัดการก�าลังคนด้านสุขภาพ เป็นต้น 
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 8. แผนการปฏิรูปประเทศด้านส่ือสาร 
มวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการฯ ได้มี 
การติดตามการด�าเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศด้าน 
สือ่สารมวลชนของหน่วยงานรฐั ในประเดน็การปฏรูิปที ่1  
การรู้เท่าทันสื่อ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม Quick Win  
โดยมีการเชิญผู้แทนจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
ตามแผนปฏรูิปประเทศด้านส่ือสารมวลชน เช่น กระทรวง 
วัฒนธรรม สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และกระทรวง 
ศึกษาธิการ เป็นต้น มาร่วมประชุมกับคณะกรรมการ 
เพ่ือชี้แจงแผนงานและรับค�าแนะน�าจากคณะกรรมการ  
รวมทั้งมีการประสานงานกับกรมประชาสัมพันธ์ กสทช.  
องค์กรวชิาชีพส่ือต่าง ๆ  และนกัวชิาการ ในการท�าโครงการ 
ถอดบทเรียนกรณีถ�้าหลวงขุนน�้านางนอน : จริยธรรม 
สื่อสารมวลชน สื่อเพื่อท�าการถอดบทเรียนกรณีถ�้าหลวง  
มาเป็นข้อบังคับและแนวทางปฏิบัติของสื่อและได้มีการ 
ประสานงานกบัคณะกรรมการด�าเนนิการปฏรูิปกฎหมาย 
ในระยะเร่งด่วน ในการจดัตัง้หน่วยงาน คณะอนกุรรมการ 
จัดท�าร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐาน 
วชิาชพีสือ่ เพือ่จดัท�าร่างพระราชบัญญติัส่งเสริมจรยิธรรม
และมาตรฐานวิชาชีพสื่อ พ.ศ. โดยปัจจุบัน ร่าง พ.ร.บ.  
อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาโดยคณะรัฐมนตรี
 9. แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม  
หน่วยงานที่ เกี่ยวข ้อง ได ้มีการขับเคลื่อนข้อเสนอ 
การปฏิรูปประเทศด้านสังคมอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่  
การจดัสรรภาษมีลูค่าเพิม่ส่วนหนึง่เป็นเงนิออม มต ิครม.  
เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2561 อนุมัติมาตรการชดเชยเงินให้แก่ 
ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยใช้ข้อมูลจาก 

จ�านวนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ผู้มีรายได้น้อยได้ช�าระผ่านบัตร 
สวัสดิการแห่งรัฐ โดยที่ส่วนหนึ่งเป็นเงินออม (ร้อยละ 1)  
ของผู้มีรายได้น้อยที่เป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ  
(กอช.) การส่งเสริมให้เกิดวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social  
Enterprise) ปัจจบุนัมปีระกาศคณะกรรมการสร้างเสรมิ 
กิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ยื่นค�าขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม พ.ศ. 2561  
โดยได้มกีารรบัรองกจิการเพือ่สงัคมแล้ว จ�านวน 29 กจิการ 
รวมทั้งมีการผลักดันร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจ 
เพื่อสังคม พ.ศ. .... ซ่ึงอยู ่ระหว่างการพิจารณาของ 
ส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา การแก้ไขกฎหมายป่าไม้ 
มติ ครม. เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2561 อนุมัติหลักการแก้ไข 
ร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ ให้ไม้ทุกชนิดที่ขึ้นหรือปลูกใน 
ท่ีดินท่ีมกีรรมสิทธ์ิตามกฎหมายไม่เป็นไม้หวงห้าม เป็นการ 
ปลดล็อคอุปสรรคการปลูกไม้ยืนต้นมูลค่าสูงในที่ดินของ 
ตัวเองที่เป็นปัญหามานาน การส่งเสริมให้ไม้ยืนต้น 
เป็นหลักประกันทางธุรกิจ โดยกระทรวงพาณิชย์ได้ออก 
กฎกระทรวงก�าหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกัน  
พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2561 ที่เป็นการก�าหนดให้ 
ไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจเป็นทรัพย์สินที่ใช้เป็น 
หลักประกันทางธุรกิจได้ การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 
มติ ครม. เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2561 อนุมัติหลักการร่าง 
พระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชนฯ เพ่ือรับรอง 
สถานะองค์กรการเงนิระดบัชุมชนให้มีสภาพเป็นนติิบุคคล 
และบรูณาการการท�างานระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องใน 
ด้านการเงินเพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการเงิน 
อย่างทั่วถึงให้แก่ชุมชนฐานราก 
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 10. แผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน  
การขับเคล่ือนแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ปี 2561 
ประกอบด้วย 1) ด้านบริการจัดการพลังงาน ก�าหนดแนวทาง 
การลดขั้นตอนการขอใบอนุญาตและจัดตั้งศูนย์บริการ 
แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ปรับบทบาท 
หน่วยงานนโยบายก�ากับ (Regulation) และหน่วยงาน 
ปฏิบัติ (Operation) ออกจากกัน ด้านการยกระดับ 
ความเชื่อถือของข้อมูลและสร้างระบบธรรมาภิบาลให้ 
เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ก�าหนดให้มี “ศูนย์สารสนเทศ 
พลังงานแห่งชาติ” และจัดตั้ งคณะกรรมการภาค 
ประชาสังคมเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน 
ในการก�าหนดนโยบายพลังงานของประเทศ 2) พัฒนา 
ด้านไฟฟ้า ที่อยู่ระหว่างการจัดท�าแผน PDP ฉบับใหม่  
ซึง่มกีารพจิารณาความตอ้งการไฟฟา้ ศกัยภาพแหล่งผลิต 
และระบบสายส่งไฟฟ้ารายภาค ต้นทุนไฟฟ้ารายภาค  
การจัดหาและส�ารองเชือ้เพลงิทัง้ระบบ การปรบัปรงุ Grid  
Modernization of Transmission and Distribution  
การศึกษาการปรับปรุงโครงสร้างกิจการไฟฟ้ารองรับ 
แนวโน้ม Prosumer ของกิจการไฟฟ้า และการพัฒนา 
หลักเกณฑ์การก�ากับผู้บริหารระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ  
(TSO) 3) ด้านปิโตรเลียมและปิโตรเคมี สนับสนุน 
การประมูลการส�ารวจและผลิตแหล่งปิโตรเลียมแหล่ง 
เอราวัณและบงกช เพื่อให้เกิดความมั่นคงและความมี 
เสถยีรภาพด้านพลงังาน 4) ดา้นพลังงานทดแทน ก�าหนด 
นโยบายของการส่งเสริมโซลาร์รูฟเสรีเพื่อประชาชน  
5) ด้านการอนรุกัษ์พลงังาน เสนอใหล้ดใชพ้ลังงานในภาค 
อุตสาหกรรม รวมถึงสนับสนุนการออกกฎกระทรวงก�าหนด 
ประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์  
และวธิกีารในการออกแบบอาคารเพือ่การอนรุกัษพ์ลงังาน  
พ.ศ. ....  (Building Energy Code: BEC) ซึ่งคาดว่าจะมี 
ผลบงัคบัใชก้บัอาคารทีม่พีืน้ทีร่วมกนัต้ังแต ่10,000 ตาราง 
เมตร ขึ้นไป ภายในปี พ.ศ. 2562 และ 6) ด้านเทคโนโลยี  
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและระบบ 
การกักเก็บพลังงาน ปัจจุบันส�านักงาน กกพ. อยู่ระหว่าง 
ศึกษารูปแบบธุรกิจการประกอบกิจการสถานีอัดประจุ 
ไฟฟ้า เพื่อมุ่งเน้นการรองรับการขยายตัวของยานยนต์ 
ไฟฟ้าทั้งระบบ

 11. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการ 
ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบ  
คณะกรรมการฯ มุ่งเน้นในการขับเคลื่อนกลไกภาครัฐ 
ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใส ตรงไปตรงมา เพื่อประโยชน์ 
โดยรวมของประเทศอยา่งแทจ้รงิ และหวัหนา้สว่นราชการ 
ต้องระงับยับย้ังปัญหาทันทีท่ีปัญหาเกิด ด้วยการก�าหนด 
กลไก มาตรการ หรือกฎหมายเพ่ือขับเคล่ือนการปฏิบัติ 
ภาครัฐ โดยรณรงค์ภาคเอกชนและภาคประชาชนให้ช่วยกัน 
เฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสท่ีอาจน�าไปสู่การทุจริต เพ่ือผลักดัน 
ให้หัวหน้าส่วนราชการต้องด�าเนินการแก้ไขปัญหาและ 
ลงโทษทางวินัยต่อผู้กระท�าผิดทันที เพื่อให้กิจกรรม 
ตามแผนการปฏิรูปประเทศฯ ท่ีก�าหนดไว้บรรลุผลเป็น 
รูปธรรม คณะกรรมการฯ ได้เชิญหน่วยงานกลางมา 
เพ่ือก�าหนดมาตรการในการสนับสนุนการด�าเนินการและ 
ส�าหรับในเชิงมาตรการหรือปัญหาส�าคัญ ได้ เชิญ 
หนว่ยงานหลกัทีเ่กีย่วขอ้งตามแผนปฏริปูประเทศมาหารอื 
ร่วมกัน นอกจากน้ียังได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการฯ ข้ึน  
เพ่ือด�าเนินการยกร่างกฎหมายซึง่มสีาระส�าคญัวา่ดว้ยการ 
ส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
ซ่ึงขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งเสนอคณะรฐัมนตรพิีจารณาเหน็ชอบ 
ในหลักการ
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การวิเคราะห์และเสนอความเห็น
ต่อคณะรัฐมนตรี

การวิเคราะห์แผนงาน/
โครงการและงบลงทุนวิสาหกิจ

ประจ�าปีงบประมาณ 2561

ด้านเศรษฐกิจ

 ด้านเศรษฐกิจ
 ด้านสังคม
 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ด้านการพัฒนาพื้นที่
 ด้านความมั่นคง
 ด้านการกระจายอ�านาจ
 ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ
 ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ

ด้านความมั่นคง

ด้านสังคม

ด้านทรัพยากร
ธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

ด้านการพัฒนา
พื้นที่

ด้านการกระจาย
อำานาจ

ด้านความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ

ด้านการบริหาร
จัดการภาครัฐ

237

47

เรื่อง

เรื่อง เรื่อง เรื่อง เรื่อง

เรื่อง

เรื่อง เรื่อง

154

102 73

9 91 7

ขนส่งและโลจิสติกส์ 56
พลังงาน 13
การสื่อสาร 26
สาธารณูปการ 10
การเกษตร 109
รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน 23

ผู้สูงอายุ แรงงาน 42
และการคุ้มครองทางสังคม
การศึกษาและการเรียนรู้ 72
สาธารณสุข 32
การพัฒนาชุมชน/ 8
เศรษฐกิจฐานราก

การผังเมือง 60
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 13

ทรัพยากรธรรมชาติ 82
สิ่งแวดล้อม 20

ความสงบเรียบร้อย 14
การเสริมสร้างศักยภาพกองทัพ 11
การพัฒนาระบบ 8
เตรียมความพร้อมแห่งชาติ
การแก้ปัญหาความไม่สงบ 1
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
อื่นๆ 13

เรื่อง เรื่อง

รวม 720   เรื่อง

33%
21%

14%

10%
7% 13%

1%

1%

56     รายงานประจำ ปี 2561  สำ รายงานประจำาปี 2561  สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ      57 

61-12-041_001-082 SSC_J-Coated.indd   57 2/2/19   4:26 PM



 การพิจารณางบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ประจ�าปีงบประมาณ 2562 สศช. ได้จัดท�าแนวทางการพิจารณางบลงทุน 
และวิเคราะห์ข้อเสนอการลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจ�าปีงบประมาณ 2562 ในภาพรวม พร้อมทั้งจัดท�าข้อวิเคราะห์ 
งบประมาณประจ�าปีเป็นภาพรวมรายกระทรวง และรายรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัด 16 กระทรวง รวม 55 รัฐวิสาหกิจ  
ผ่านการกล่ันกรองของคณะอนุกรรมการพิจารณางบลงทุนประจ�าปีของรัฐวิสาหกิจ เพื่อเสนอคณะกรรมการ สศช.  
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติ ซึ่ง ครม. ได้มีมติเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561  
โดยมีกรอบวงเงินด�าเนินการรวม 2,058.196 พันล้านบาท และกรอบวงเงินเบิกจ่ายลงทุนรวม 638.943 พันล้านบาท

 การวิเคราะห์การปรับปรุงงบลงทุนเพิ่มเติมปีงบประมาณ 2561 พิจารณาอนุมัติเปล่ียนแปลง/เพิ่มเติม 
งบลงทุนในระหว่างปีงบประมาณ 2561 ของรัฐวิสาหกิจ ตามที่ ครม. มอบหมายให้ สศช. เป็นผู้พิจารณา โดยวิเคราะห์
ข้อเสนอการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ และน�าเสนอคณะกรรมการ สศช. พิจารณาให้ความเห็นชอบ รวม 72 เรื่อง ที่ส�าคัญ
ได้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) อนุมัติวงเงินเพิ่มเติมของโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่ง 
ราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค 
ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) และ
บริษัทในกลุ่มฯ อนุมัติวงเงินเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มทุนให้บริษัทในเครือ การลงทุนค่าสิทธิสัมปทานปิโตรเลียมและ 
ค่าสินทรัพย์ ท่ีใช้ในการส�ารวจและผลิตปิโตรเลียมตามการรับโอนสิทธิสัมปทานเพิ่มเติมในโครงการบงกช 
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) อนุมัติวงเงินเพิ่มเติมเพื่อเป็นค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินของโครงการ 
รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – วงแหวนกาญจนาภิเษก และค่าก่อสร้างของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว 
ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต เนื่องจากมีการเร่งรัดงานเพื่อลดผลกระทบด้านการจราจร และการไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค (กฟภ.) อนุมัติวงเงินลงทุนเพิ่มเติมเพื่อเร่งรัดก่อสร้างและปรับปรุงระบบจ�าหน่าย เพื่อแก้ไขปัญหาไฟตก/ 
ไฟดับ 

การวิเคราะห์และพิจารณางบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ    
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 ในปีงบประมาณ 2561 สศช. ได้ด�าเนินกิจกรรม 
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565) สู่การปฏิบัติ ในหลากหลาย 
รูปแบบดังนี้
 1. จัดท�าหนังสือ “แผนฯ 12 ฉบับประชาชน”  
ส�าหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ให้สามารถเข้าถึงกลุ่ม 
เป้าหมายอย่างท่ัวถึงในทุกภาคส่วนและประชาชนทั่วไป  
น�าไปสูก่ารตระหนกัถงึความส�าคญัและพร้อมเขา้รว่มในการ 
ผลักดันยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาส�าคัญต่าง ๆ  
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  
โดยหนังสือดังกล่าวเน้นการสื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย  
มีรูปภาพและแผนภาพอินโฟรกราฟิคประกอบการน�าเสนอ 
ท่ีน่าสนใจ ท่ีส�าคัญเน้นน�าเสนอให้เห็นถึงประโยชน์ท่ีประชาชน 
กลุ่มต่าง ๆ  จะได้รับจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ไม่ว่าจะเป็น 
กลุ่มผู้ประกอบการ ผู้สูงอายุ เกษตรกร เด็กและเยาวชน

 2. ศึกษา Guiding Principle ของประเด็น 
การพัฒนาในลักษณะ Cross Cutting Issue ที่มีล�าดับ 
ความส�าคัญสูงในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จ�านวน 20  
ประเดน็ โดยวเิคราะหเ์พือ่ก�าหนดเปา้หมายในระดบัผลลพัธ ์ 
1 (Outcome 1) เปน็เปา้หมายทีต่อบยทุธศาสตรท์ีเ่ชือ่มโยง 
กับประเด็นนั้นๆ เป็นหลัก และเป้าหมายในระดับผลลัพธ์  
2 (Outcome 2) ที่อาจจะเชื่อมโยงและตอบโจทย์ของ 
เป้าหมายระดับผลลัพธ์ในยุทธศาสตร์อ่ืน ๆ  จากน้ัน น�าผลลัพธ์ 
ระดับที่ 1 และผลลัพธ์ระดับที่ 2 มาเชื่อมโยงกับแผนงาน/ 
โครงการภายใต้แผนบูรณาการในยุทธศาสตร์การจัดสรร 
งบประมาณประจ�าปี 2560-2561 เพ่ือวิเคราะห์และประมวล 
ว่าแต่ละประเด็นการพัฒนาได้รับงบประมาณสนับสนุน 
คิดเป็นร้อยละเท่าใด ประเด็นการพัฒนาใดได้รับการสนับสนุน 
มากทีส่ดุ แผนงาน/โครงการโดยสว่นใหญต่อบสนองประเด็น 
การพัฒนาใด รวมถึง Outcome 1 มีแผนงาน/โครงการ 

การขับเคลื่อนแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่

12สู่การปฏิบัติ

กระจุกตัวมากท่ีสุด รวมท้ังใช้ประกอบการคัดเลือก 
แผนงาน/โครงการที่มีล�าดับความส�าคัญสูง (Flagship  
Project) เพ่ือลงพ้ืนที่ส�ารวจความก้าวหน้าและ 
แนวโน้มการบรรลุผลส�าเร็จในพื้นที่ 4 ภาค
 3. ส�ารวจข้อมูลความก้าวหน้าการ 
ขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ 12 ระดับพ้ืนที่ เป็นการลงส�ารวจข้อมูลใน 
ภูมิภาค โดยเข้าพบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือ 
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน 3 ประเด็น ได้แก่  
การทบทวนระบบการติดตามประเมินผลเชิงพื้นที่  
การขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ระดับภาค และติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ 
ที่ตอบสนองประเด็นการพัฒนาส�าคัญในแผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ 12 โดยลงพื้นท่ีในช่วงปลายเดือนสิงหาคม –  
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กันยายน 2561 ใน 2 พื้นที่ ได้แก่ (1) ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 20-24 และ 27-30 สิงหาคม  
2561 ส�ารวจข้อมลูจงัหวดัสกลนคร อุดรธาน ีอบุลราชธานี  
และนครราชสีมา และ (2) ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 3-10  
กันยายน 2561 ส�ารวจข้อมูล ณ จังหวัดชลบุรี ระยอง  
สระแก้ว ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา 
สามารถสรุปผลการส�ารวจข้อมูลได้โดยสังเขป ดังนี้
 3.1 การทบทวนระบบติดตามประเมินผล 
เชิงพื้นที่ พบว่า ทุกจังหวัดใช้ระบบข้อมูลพื้นฐานเดียวกัน 
ทุกจังหวัด ได้แก่ ระบบติดตามประเมินผลแผนงาน 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของจังหวัดและ 
กลุ่มจังหวัด (PADME : Provincial Administration  
Development & Promotion Monitoring &  
Evaluation) ของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็น Platform  
ส�าหรับติดตามประเมินผลโครงการในระดับพื้นที่ ในเรื่อง 

การเบิกจ่ายงบประมาณ ความก้าวหน้า ปัญหา/อุปสรรค 
ในการด�าเนินโครงการซ่ึงเป็นการติดตามผลได้ในระดับ 
ผลผลิตเป็นหลัก ยังไม่สามารถสะท้อนไปถึงระดับของ 
ผลลัพธ ์ที่ ได ้  ขณะที่ ในบางจังหวัดอาจมีการจัดต้ัง 
คณะกรรมการประเมินผลของตัวเอง โดยกลไก รูปแบบ  
และเทคนิควิธีที่ใช้จะขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้ว่าราชการ 
จังหวดันัน้ ๆ   ส�าหรับข้อคดิเหน็ของจังหวดัส่วนใหญ่ เหน็ว่า 
หากจะมีการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลที่เชื่อมโยง 
ตัง้แต่ยทุธศาสตร์ชาต ิแผนพฒันาฯ แผนกระทรวงลงสูพ่ืน้ที่ 
ควรเป็นระบบติดตามประเมินผลท่ีเป็น Platform เดียว 
เพื่อไม่ให้เป็นภาระของหน่วยงาน
 3.2 การขับเคลือ่นวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
และนวัตกรรม (วทน.) ระดับภาค พบว่า อุทยาน 
วิทยาศาสตร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เน้นการใช ้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือ 
ส�าคัญในการบ่มเพาะธุรกิจให้กับ Startup เป็นหลัก  
โดยการต่อยอดงานวิจัยหรือนวัตกรรมมาสู่เชิงพาณิชย์ใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเน้นผลิตภัณฑ์แปรรูป 
ด้านการเกษตร ส�าหรับศูนย์บริการ SME ครบวงจรหรือ 
ศูนย์ OSS ในจังหวัดต่าง ๆ   จะเน้นการฝึกอบรมเพื่อสร้าง 
ความรู้หรือทักษะให้ผู้ประกอบการในเร่ืองการใช้เทคโนโลยี 
เพื่อการแปรรูปและออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมถึงการใช ้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือท�าการตลาด แต่ส่วนใหญ่ยังไม่มี 
ความชดัเจนในการน�า วทน. มาเชือ่มโยงสู่ระดับชมุชนหรือ 
พัฒนาในเรื่องคุณภาพชีวิต

 3.3 การติดตามประเมินผลแผนงาน/ 
โครงการที่ตอบสนองประเด็นการพัฒนาส�าคัญใน 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โครงการที่ลงพื้นที่ติดตาม 
ความก้าวหน้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะเป็น 
โครงการเกีย่วกับการยกระดับรายได้และค่าครองชพีให้กับ 
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ประชาชนผ่านการเพิ่มมูลค่าให้กับ 
สินค้าเกษตรและโครงการเกี่ยวกับ 
การพัฒนาแหล่งน�้า ขณะท่ีโครงการ 
ในพืน้ทีภ่าคกลาง จะเป็นโครงการด้าน 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ  
สนามบิ นอู ่ ต ะ เภา  รถ ไฟทางคู ่ 
ศูนย์กระจายสินค้า ซึ่งท้ังหมดเป็น 
โครงการที่ตอบสนองต่อประเด็นการ 
พฒันาส�าคัญในแผนพฒันาฯ ฉบับท่ี 12  
และแต่ละโครงการมีความก้าวหน้าใน 
การด�าเนินงานส�าหรับปัญหาอุปสรรค 
ในการด�าเนินโครงการส่วนใหญ่เป็น 
เรือ่งของกฎระเบยีบและการบรูณาการ 
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
 ส�าหรับการด�าเนินงานใน 
ระยะต่อไป จะลงพื้นที่ส�ารวจข้อมูล 
ภาคสนามในอีก 2 ภาคที่เหลือ ได้แก่ 
ภาคเหนือและภาคใต ้ ก ่อนจะน�า 
ผลการส�ารวจข้อมลูทัง้หมดมาประมวล 
และสังเคราะห์เป ็นประเด็นหารือ 
ในการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนา 
ส�าคญัในแผนพฒันาฯ ฉบับท่ี 12 ระดบั 
พื้นที่ ในรูปแบบเวทีระดมความเห็น  
4 ภาค เพ่ือให้ภาคีการพัฒนาทุก 
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยน 
ประสบการณ์และให้ข ้อคิดเห็นใน 
เรื่องดังกล่าวร่วมกัน น�าไปสู่ข้อค้นพบ 
และข้อเสนอแนะ ส�าหรับน�ามาใช้ 
ปรับปรุงและเพิ่มเติมในเรื่องดังกล่าว  
ให ้มีความถูกต ้อง ครบถ ้วนและ 
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และใช้เป็นแนวทาง 
ในการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาฯ  
ส�าคัญในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ใน 
เรื่องอื่น ๆ ต่อไป

 1. การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ 
การปฏิบัติในระดับพื้นที่
 การขับเคลือ่นแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
(พ.ศ. 2560 – 2565) ในยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและ 
ลดความเหลือ่มล�า้ในสงัคม ได้จดัท�าโครงการ “การสร้างผูน้�าการเปลีย่นแปลง 
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นการ 
สนับสนุนแนวคิดการสร้างผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงในชุมชน โดยผู้น�า 
การเปลี่ยนแปลงเป็นกลไกหลักในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน 
ให้สามารถบริหารจัดการตนเองได้ ภายใต้การมส่ีวนร่วมของภาคกีารพัฒนา  
โดยเฉพาะการพัฒนาอาชีพ และส่งเสริมการรวมกลุ่มในการสร้างงาน 
สร้างรายได้ เพื่อให้คนในชุมชนอยู่ดีมีสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี เพิ่มศักยภาพ 
และเศรษฐกิจฐานรากชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ 
อย่างยั่งยืน และน�าไปสู่การจัดท�าแนวทางการสร้างผู้น�าการเปลี่ยนแปลง 
ที่สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ต่างๆ ได้ตามบริบททางสังคมของพื้นที่  
ด้วยการจัดเวทีให้องค์ความรู้ที่จ�าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา 
ชมุชน และทกัษะต่าง ๆ  แก่กลุม่เป้าหมาย ด้วย “กระบวนการระดมสมอง 
แบบมส่ีวนร่วม” โดยด�าเนนิงานใน 3 พืน้ทีเ่ป้าหมาย ได้แก่ 1) ต.เชียงคาน  
อ.เชียงคาน จ.เลย : การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผู้น�า 
การเปลีย่นแปลงร่วมกบัภาคกีารพฒันาในระดบัพืน้ที ่พฒันาการท่องเท่ียว 
ที่น�าวัฒนธรรมประเพณีเป็นจุดขาย และรักษาวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของ 
ชาวเชียงคาน โดยด�าเนินงานร่วมกับชุมชนกลุ่มบ้านต้นหล้า สภาเด็กและ 
เยาวชน และเครือเบทาโกร 2) ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย : การรวมกลุ่ม 

การขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

60     รายงานประจำ ปี 2561  สำ รายงานประจำาปี 2561  สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ      61 

61-12-041_001-082 SSC_J-Coated.indd   61 2/2/19   4:26 PM



เกษตรกร เพือ่จ�าหน่ายและแปรรปูผลผลติทางการเกษตร  
โดยด�าเนินงานร่วมกับกลุ ่มวิสาหกิจชุมชนต�าบลบุฮม  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
และเครือเบทาโกร และ 3) ต.ป่าระก�า อ.ปากพนัง  
จ.นครศรีธรรมราช : การรวมกลุ่มเกษตรกร เพ่ือเพ่ิม 
อ�านาจต่อรอง เกิดความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการ 
แก้ป ัญหาและพัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองได้  
โดยด�าเนินงานร่วมกับศูนย์อ�านวยการและประสาน 
การพฒันาพืน้ทีลุ่ม่น�า้ปากพนงั อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิ
กรมการข้าว และกรมพัฒนาที่ดิน
 การด�าเนินโครงการฯ ดังกล่าว ส่งผลให้ชุมชน 
เกิดแนวทางการสร้างผู้น�าการเปลี่ยนแปลงสู่การพัฒนา 
ที่ยั่งยืน ที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ด้วยกระบวนการ 
สร้างการมส่ีวนร่วมระหว่างคนในชมุชน และภาคกีารพัฒนา 
ที่ เ ก่ียวข้อง และเกิดประเด็นการพัฒนาชุมชนตาม 
ความต้องการที่แท้จริงของชุมชน และสามารถน�าไปสู ่
การก�าหนดแผนงานโครงการ หรอืกจิกรรมของชมุชน อาทิ  
การพัฒนาอาชีพ การรวมกลุ่ม การสร้างครอบครัวอบอุ่น  
และการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีชุมชน นอกจากนี้  
ยังเกิดภาคีเครือข่ายในการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม น�าไปสู่ 
ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้บนหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกจิพอเพยีง ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม  
สถาบันการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ 
เช่ือมโยงกับการขับเคลื่อนประเทศตามแผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเชื่อมโยงไปถึงการ 
ขับเคลื่อนนโยบายระดับสากล คือ การบรรลุเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

 2. การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงขององค์กรธุรกิจขนาดเล็ก
 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เป็นองค์กรธุรกิจขนาดเล็ก 
ที่ด�าเนินการผลิตสินค้า การให้บริการ และอื่น ๆ  ในชุมชน  
เพื่อสร้างรายได้และการพึ่งพาตนเองของครอบครัวและ 
ชุมชน ลดการอพยพแรงงานเข้าสู ่เมือง และน�าไปสู ่ 
ความยั่งยืน อีกท้ังได้มีการประกวดวิสาหกิจดีเด่นระดับ 
ประเทศ ซ่ึงเป็นต้นแบบการบริหารจัดการที่ดีในการ 
ด�าเนนิงานธรุกจิ เพือ่ให้กลุม่วสิาหกจิอืน่ ๆ  น�าไปประยกุต์ใช้ 
ตามบริบทของแต่ละพื้นที่ จึงควรศึกษาเรียนรู้และถอด 
บทเรียนกระบวนการด�าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
ที่ได้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศ ที่สอดคล้องกับปรัชญา 
ของเศรษฐกจิพอเพยีง โดยการจดัท�า “9 ย่างสูค่วามยัง่ยืน 
ของวิสาหกิจชุมชน” ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติการประยุกต์ใช ้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
ประกอบด้วย ขั้นตอนการด�าเนินงานที่เป็นรูปธรรมและ 
แนวทางการส�ารวจตนเองในการด�าเนนิการแต่ละขัน้ตอน  
โดยการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
ลงพื้นที่ถอดบทเรียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับรางวัล 
วิสาหกิจชุมชนดีเด ่นระดับประเทศปี 2560 ได้แก่  
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน�้าเชี่ยว อ.แหลมงอบ  
จ.ตราด และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับรางวัลวิสาหกิจ 
ชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ปี 2559 ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจ 
ชุมชนชีววิถีต�าบลน�้าเกี๋ยน อ.ภูเวียง จ.น่าน และประมวล  
สังเคราะห์ข้อมูล จัดท�าเป็น “(ร่าง) 9 ย่างสู่ความยั่งยืน 
ของวิสาหกิจชุมชน” ประกอบด้วย แนวปฏิบัติในการ 
ประยกุต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง จ�านวน 9 ขัน้ตอน 
พร้อมแนวทางการส�ารวจตนเองในแต่ละขั้นตอน รวมทั้ง 
ด�าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “รับฟังความคิดเห็น 
ต่อ (ร่าง) 9 ย่างสู่ความยั่งยืนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน” 
เพ่ือรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู ้แทน 
กลุม่วสิาหกจิชมุชน ผูท้รงคณุวฒุ ินกัวชิาการ และหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
และพัฒนา ปรับปรุง (ร่าง) ดังกล่าว ให้มีความครบถ้วน 
สมบูรณ์ เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มวิสาหกิจ 
ชุมชนท่ีสนใจน�าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบท 
ของตนเองต่อไป
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 3. การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยกลไกวุฒิอาสา 
ธนาคารสมอง
 3.1 วฒุอิาสาธนาคารสมองกบัการขับเคลือ่นเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยืน ระดบัพืน้ที ่วฒุอิาสาฯ เป็นหนึง่ 
ในภาคีเครอืข่ายท่ีขับเคลือ่นการพฒันาในพืน้ทีต่ามแผนพฒันาพืน้ที/่จังหวดั ทีส่อดคล้องกับยทุธศาสตร์ชาต ิแผนพฒันา 
ประเทศ และเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื ร่วมกบัทกุภาคส่วนอย่างบรูณาการ โดยท�าหน้าทีเ่ป็นตวัเชือ่มนโยบายชุมชน/ 
ฐานราก เพื่อให้การท�างานที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และขยายผลได้อย่างกว้างขวาง จึงได้จัดท�าโครงการ “วุฒิอาสา 
ธนาคารสมองกับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ระดับพื้นที่” ขึ้น เพื่อเรียนรู้กระบวนการขับเคลื่อน 
การพัฒนาในระดับพื้นที่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับภาคีเครือข่าย และเป็นตัวอย่างการขับเคลื่อนงานอย่าง 
บูรณาการในระดับพื้นที่ ให้แก่วุฒิอาสาฯ และภาคส่วนต่าง ๆ ได้น�าไปประยุกต์ใช้ตามบริบทของแต่ละจังหวัด  
โดยด�าเนินการในจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยการลงพื้นที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและติดตามความก้าวหน้าการด�าเนินงาน  
ซึ่งที่ประชุมมีแนวทางการขับเคลื่อนงานปี 2561-2562 จ�านวน 8 โครงการ ได้แก่ การปฏิรูประบบเพื่อรองรับสังคม 
สูงวัย โรงเรียนธนาคารต้นไม้ การพัฒนาทักษะภาษาไทย  การอนุรักษ์ลุ่มน�้าบางปะกง การอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม  
วิถีชีวิต และสิ่งแวดล้อม  โครงการตะวันยิ้ม สืบสานชุมชนตะวันออก หยั่งรากบางปะกง  การเพิ่มพื้นที่ป่าด้วยการปลูก 
ต้นไผ่ในบริเวณป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา สระแก้ว จันทบุรี ระยอง และชลบุรี และการเพิ่มพื้นที่ป่าชุมชน 
ในพื้นที่ 5 อ�าเภอของจังหวัด ได้แก่ ท่าตะเกียบ สนามชัยเขต พนมสารคาม ราชสาส์น และแปลงยาว โดยใช้หลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง และหลัก 3-5-3 กระบวนการเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเอง ของผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม 
 อย่างไรกต็าม ด้วยศกัยภาพของภาคเีครอืข่ายในจงัหวดัทีม่กีารขบัเคลือ่นงานหลายประเด็นทีส่ามารถตอบโจทย์ 
การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงพัฒนาและต่อยอดการขับเคล่ือนงานของจังหวัดเป็น “พ้ืนที่ปฏิบัติการแห่ง 
การเรียนรู้การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs Lab)” เพื่อเป็นต้นแบบความส�าเร็จการน�าใช้ปรัชญาของ 
เศรษฐกจิพอเพยีง ในระดบัพืน้ท่ีชุมชน/ท้องถิน่ โดยการประมวลผลและจดัท�าแผนทีเ่ครอืข่ายและประเดน็การขบัเคลือ่น 
งานของจังหวัด และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการขับเคลื่อนงานปฏิบัติการภาคีเครือข่าย “ฉะเชิงเทรา 
เมอืงยัง่ยนื” เมือ่วนัที ่29-30 ตลุาคม 2561 ซึง่ทีป่ระชมุก�าหนดแนวทางการขบัเคลือ่นงานในประเดน็ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม สุขภาวะ เกษตรอินทรีย์ และจิตอาสา เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ “ฉะเชิงเทราเมืองยั่งยืน” และจะจัดประชุม 
เชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนฉะเชิงเทราเมืองยั่งยืนกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ที่มีทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม  
ชุมชน และภาคประชาชน ประมาณเดือนธันวาคม 2561
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 นอกจากนี ้ยงัได้ศกึษาและถอดบทเรยีนกระบวนการท�างาน/พฒันาแบบมส่ีวนร่วมของวฒุอิาสาฯ ทีร่วมกลุม่กนั 
อย่างเข้มแข็ง มีผลงานที่เป็นรูปธรรม เชิงประจักษ์ และประสบผลส�าเร็จ และท�างานในรูปแบบภาคีเครือข่ายและ 
การสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยใช้หลักการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ด้วยการร่วมคิด ร่วมวางแผน  
ร่วมท�า และร่วมประเมินผล โดยการลงพืน้ท่ีจดัประชุมเชงิปฏิบตักิารและศกึษากิจกรรม/โครงการท่ีวฒุอิาสาฯ ด�าเนินการ 
ใน 3 จังหวัด ได้แก่ 1) นครศรีธรรมราช : ฝายมีชีวิต  2) พัทลุง : ชุมชนจัดการตนเองบ้านทุ่งโต๊ะหย๊ะ  และ 3) สตูล :  
พิพิธภัณฑ์เขารูปจีน  ด้วยการถอดบทเรียนกระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานของวุฒิอาสาฯ ผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสีย และภาคีเครือข่ายของแต่ละกิจกรรม ใน 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นริเริ่มการพัฒนา ขั้นวางแผนการพัฒนา  
ขัน้ปฏบิตักิาร ขัน้การร่วมรบั/ใช้ผลประโยชน์ และขัน้การติดตามประเมนิผล เพ่ือเป็นตัวอย่างและเผยแพร่กระบวนการ 
ขับเคลื่อนงานให้วุฒิอาสาฯ และภาคีเครือข่าย น�าไปประยุกต์ใช้ในบริบทของแต่ละพื้นที่/จังหวัด

 3.2  การปรบัปรุงและพฒันาระบบสารสนเทศ 
มูลนิธิพัฒนาไท ธนาคารสมอง และเศรษฐกิจพอเพียง   
โดยการจดัจ้างบรษัิทเอกชนด�าเนินการปรบัปรงุฐานข้อมลู 
วฒุอิาสาฯ ให้สามารถแสดงผลได้ตรงตามความต้องการ  
น�าข้อมูลมาประมวลและวิเคราะห์ผลได้อย่างถูกต้อง 
และแม่นย�า สืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ปรับปรุงและ 
พัฒนาเว็บไซต์มูลนิธิพัฒนาไท (pattanathai.nesdb. 
go.th) ธนาคารสมอง (brainbank.nesdb.go.th) และ 
เศรษฐกิจพอเพียง ให้มีความน่าสนใจ สวยงาน ทันสมัย  
สืบค้นและเข้าถึงได้ง่าย ลดความซ�้าซ้อน และสามารถ 
เชื่อมโยงข ้อมูลระหว ่างเว็บไซต ์ Facebook และ 
Facebook live และจดัท�าแอปพลเิคช่ันเศรษฐกจิพอเพยีง 
และธนาคารสมองส�าหรับ Smart Phone ให้สามารถ 
ใช้งานได้ทั้งในระบบ Android IOS และ Windows  
Phone OS ขณะน้ีอยูร่ะหว่างการทดสอบระบบสารสนเทศ 
ทัง้หมดก่อนการใช้งานจริง ทัง้นี ้ได้รบังบประมาณสนบัสนนุ 
จากมูลนิธิพัฒนาไท
 3.3 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ธนาคาร 
สมอง  โดยการจัดท�าจุลสารธนาคารสมอง ปี 2561 
รายไตรมาส จ�านวน 3 ฉบับ ได้แก่ ฉบับเดือน ม.ค. - มี.ค.  
ฉบับเดือน เม.ย. - มิ.ย. และฉบับเดือน ก.ค. - ก.ย.  
เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ ประสบการณ์  
และผลการปฏิบัติงานของวุฒิอาสาฯ ให้สาธารณชน 
ได้รบัทราบผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ เวบ็ไซต์ สศช. (http:// 
brainbank.nesdb.go.th) มูลนิธิพัฒนาไท (http:// 
pattanathai.nesdb.go.th/) และสื่อสังคมออนไลน์  
(Social Networking) เช่น Facebook และ Line เป็นต้น   
รวมทั้งแจกจ่ายไปยังหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ 

 3.4 การติดตาม สนับสนุน และอ�านวย 
ความสะดวกการท�างานของวฒุอิาสาฯ  โดยการประสาน  
สนับสนุน และอ�านวยความสะดวกการจัดประชุม 
วฒิุอาสาฯ และเอกสารต่าง ๆ  ให้แก่วฒุอิาสาฯ เช่น นนทบรุ ี
 กาฬสินธิ์ ุบรีุรัมย์ อบุลราชธานี นครราชสีมา สมทุรสงคราม  
สงขลา เลย และสตูล  เป็นต้น การสนับสนุนให้วุฒิอาสาฯ  
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับภาคี 
การพัฒนา ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคการศึกษา ชุมชน และ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการสร้างความเข้มแข็ง 
ให้กบัชมุชน/ท้องถิน่ และการขยายเครือข่ายกจิกรรมฝาย 
มีชีวิตของวุฒิอาสาฯ นครศรีธรรมราช สู่ จ.นครราชสีมา  
ณ ฝายมชีวีติไทรทอง วดัป่าอ�านวยผล หมู ่8 ต.หนองน�า้แดง  
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
 4. การขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
 4.1 ส นั บ ส นุ น ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น ง า น 
คณะอนุกรรมการส่งเสริมความเข้าใจและประเมินผล 
การพฒันาทีย่ัง่ยนื ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง   
โดยมี นางจุรี วิจิตรวาทการ เป็นประธานอนุกรรมการ  
โดยจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันท่ี 29 มีนาคม  
2561 ซึง่ทีป่ระชมุได้ให้ความเหน็ชอบกรอบการด�าเนนิงาน 
ส่งเสริมความรู ้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง ท่ีมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
(Roadmap) และการด�าเนนิงานในระยะต่อไป ทีส่่งผลให้ 
เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ  
สอดรับตามอ�านาจหน ้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ  
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
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 4.2 การจดัการความรูเ้ชงิลึกการขับเคลือ่น 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีผลต่อการบรรลุ 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  ด�าเนินการถอดบทเรียน 
ตัวอย่างการน�าใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีผล 
ต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนใน 5 มิติ  
ประกอบด้วย (1) มติกิารพฒันาคน (People) กรณตัีวอย่าง 
“การขจัดความยากจนโดยใช้ข้อมูลสมุดบัญชีครัวเรือน”  
สนับสนนุการบรรลเุป้าหมายที ่1 ยตุคิวามยากจน (2) มติ ิ
การพฒันาสิง่แวดล้อม (Planet) กรณตีวัอย่าง “การผลิต 
และบรโิภคอย่างย่ังยืนด้วยระบบเกษตรอินทรย์ี” สนบัสนนุ 
การบรรลุเป้าหมายที่ 12 สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบ 
การผลติและบรโิภคทีย่ัง่ยนื (3) มติกิารพัฒนาความมัง่คัง่ 
ทางเศรษฐกิจ (Prosperity) กรณีตัวอย่าง “ยกระดับ 
เศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืนด้วยสหกรณ ์
การเกษตร สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายท่ี 8 ส่งเสริม 
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน (4) มิติการสร้าง 
สังคมสันติสุขและยุติธรรม (Peace) กรณีตัวอย่าง  
“การสร้างสังคมสันติสุข โดยใช้ตัวแบบการบริหารจัดการ 
รายกรณี” สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายท่ี 16 ส่งเสริม 
สังคมที่สงบสุข ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้าง 
สถาบนัทีมี่ประสทิธผิลและครอบคลมุในทกุระดบั และ (5)  
มิติหุ้นส่วนการพัฒนา (Partnership) กรณีตัวอย่าง  

“การจัดต้ังศูนย์เรียนรู้เพ่ือการพัฒนาเกษตรแบบยั่งยืน 
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” สนับสนุน 
การบรรลุเป้าหมายที่ 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไก 
การด�าเนินงานและฟ้ืนฟสูภาพหุน้ส่วนความร่วมมือระดบั 
โลกส�าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน
 4.3 การเผยแพร ่ประชาสัมพันธ ์และ 
ส่ือสาธารณะ โดยการจัดท�า (1) หนังสือ “การพัฒนา 
เชิงพืน้ทีสู่ค่วามยัง่ยนืตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  
กรณคีวามส�าเรจ็ของศนูย์ศกึษาการพฒันาอนัเนือ่งมาจาก 
พระราชด�าร”ิ เพือ่เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์การประยกุต์ใช้ 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่สนับสนุนการบรรล ุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่สาธารณะ และ (2) สื่อสาร 
สนเทศกรอบแนวคิดและการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง ท่ีสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการ 
พัฒนาท่ียั่งยืน ในรูปแบบท่ีเข้าใจง่ายและสร้างสรรค์  
เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในช่องทาง Social Media :  
Facebook “D-พอ Design” https://www.facebook. 
com/DPorDesign/ อาท ิInfographic เรือ่ง แนวคดิความ 
พอเพียง คลิปวิดีโอ “D-พอ Design ออกแบบความพอดี 
ด้วยตัวเอง” ของเยาวชนคนรุ่นใหม่ และศิลปินต้นแบบ 
ความพอเพียง รวมท้ังสาระความรู้ท่ีน่าสนใจและเป็น 
ประโยชน์ต่อคนรุ่นใหม่ เพื่อสร้าง DNA ความพอดีให้กับ 
ตนเอง

 การขับเคล่ือนการพัฒนา 
ระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย
 วนัที ่15 สิงหาคม 2560 คณะรัฐมนตร ี
มีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ 
โลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2560  
- 2564) สศช. จึงมีค�าสั่งแต่งต้ังคณะท�างาน 
จัดท�าแผนปฏิบัติการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ  
ให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
ของประเทศไทย เพ่ือการยกระดับระบบโลจิสติกส์ 
ของประเทศ สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางทาง 
การค้า การบริการ การลงทุนในภูมิภาคอาเซียน  
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ 

การขับเคลื่อนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
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ประเทศ ซึ่งคณะท�างานฯ ได้พิจารณากลั่นกรอง แผนงาน/โครงการของแผนปฏิบัติการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ  
รวมท้ังพิจารณารายละเอียดและความพร้อมในการด�าเนินงาน โดยมีแผนงาน/โครงการในช่วงปีงบประมาณ 2560 - 2564  
ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายและตัวช้ีวัดหลักของแผนยุทธศาสตร์ฯ  
จ�านวน 524 โครงการ วงเงนิรวมทัง้สิน้ 808,767.60 ลา้นบาท แบง่เปน็แหลง่เงนิลงทนุจากเงินงบประมาณ 307,706.66  
ล้านบาท เงินรายได้ 3,316.61 ล้านบาท และเงินกู้ 497,744.33 ล้านบาท โดยจ�าแนกเป็นรายยุทธศาสตร์ตามแผน 
ยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ 3 ดังนี้
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเพิ่มมูลค่าระบบห่วงโซ่อุปทาน มีแผนงาน/โครงการ จ�านวน 109 โครงการ วงเงิน 
รวม 25,711.54 ล้านบาท เป็นการพัฒนาเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์ภาคเกษตรกรรมและ 
ภาคอุตสาหกรรม รวมท้ังส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถเพิ่มช่องทางการค้าสู่รูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ 
อย่างครบวงจร และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการโลจิสติกส์
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ�านวยความสะดวก มีแผนงาน/โครงการ จ�านวน  
321 โครงการ วงเงินรวม 780,560.39 ล้านบาท เป็นการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานระบบราง การก่อสร้างถนน 
เพ่ือใช้ในการขนสง่ การกอ่สรา้งทา่เรอื และทา่อากาศยาน รวมทัง้การกอ่สรา้งสถานขีนสง่สนิคา้และศนูยก์ารเปล่ียนถา่ย 
สินค้า ที่จะช่วยพัฒนาเครือข่ายความเชื่อมโยงประตูการค้า/ด่านชายแดน และวางพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ในระยะยาว 
ที่จะช่วยสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ มีแผนงาน/โครงการ จ�านวน 94 โครงการ  
วงเงินรวม 2,495.67 ล้านบาท เป็นการอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานด้านโลจิสติกส์ และเพิ่มศักยภาพแรงงาน 
ให้ตรงตามความตอ้งการของภาคธรุกจิ การวจิยัและพฒันานวตักรรมเทคโนโลยดีา้นโลจสิตกิส์เพือ่สรา้งมลูค่าเพิม่ใหกั้บ 
ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการติดตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ และพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อประเมินผลการพัฒนา 
ระบบโลจิสติกส์ของประเทศ
 ส�าหรับการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในระยะต่อไป หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องติดตามและ 
ประเมินผลการด�าเนินงานการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในช่วงครึ่งแผน เพื่อทราบประเด็นปัญหา อุปสรรค และข้อจ�ากัด 
ต่อการพัฒนา และก�าหนดแนวทางการพัฒนาในระยะถัดไปเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

   ที่มา กลจ./สศช.    ที่มา กลจ./สศช.
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   ที่มา กลจ./สศช.

 โครงการพัฒนาฐานการผลิตการเกษตรให้ 
เข้มแข็งและยั่งยืน ส�านักงานฯ ในฐานะหน่วยงาน 
ประสานหลักในการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ภายใต้ 
ระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตรวีา่ด้วยการสง่เสรมิและพฒันา 
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. 2554 โดยมีผลการ 
ด�าเนินการในปี 2561 ดังนี้
 1. งานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา 
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ภายใต้ระเบียบส�านัก 
นายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยการสง่เสรมิและพัฒนาระบบ 
เกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. 2554  ส�านักงานฯ ในฐานะ 
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา 
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ท่ีมี สศช. เป็นประธาน โดย 
คณะกรรมการฯ มีหน้าที่จัดท�านโยบายและยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ร่างกฎหมายเกี่ยวกับ 
การส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน และ 
สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการศึกษา วิจัย และการน�า 
แนวคิดการพัฒนาไปพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน  
และส่งเสริมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
ด้านการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อให้เกิด 
การเรียนรู้และร่วมกันพัฒนาระบบเกษตรกรรมย่ังยืน ได้จัด 
ประชุมคณะกรรมการฯ ไปแล้ว 1 ครั้ง ซึ่งที่ประชุมได้ 
เห็นชอบการทบทวนค�านิยาม รูปแบบเกษตรกรรมยั่งยืน  
และระบบการจดัเกบ็ขอ้มลูดา้นเกษตรกรรมยัง่ยนื เพือ่น�า 
ไปเผยแพร่ให้เกิดความเข้าใจท่ีตรงกันและน�าไปใช้ประโยชน์ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และผลักดันร่างกฎหมายส่งเสริม 
และพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน โดยประสานกับ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการน�าร่างกฎหมาย 
ดงักลา่วไปพจิารณาภายใตก้ลไกของคณะกรรมการบรหิาร 
การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ที่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวิวัฒน์ ศัลยก�าธร) เป็น 
ประธาน นอกจากนี้ ส�านักงานฯ ได้ขับเคลื่อนงานภายใต้ 
คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนเกษตรกรรมยั่งยืน ที่แต่งตั้ง 
โดยคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรม 
ย่ังยืน ซ่ึงปี 2561 มีการประชุม 2 คร้ัง โดยได้ให้ข้อเสนอแนะ 
(รา่ง) กฎหมายสง่เสรมิและพฒันาระบบเกษตรกรรมยัง่ยนื  
และการจัดท�า (ร่าง) กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ระยะ 20 ปี พร้อมทั้ง 
ให้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อให้ข้อแนะน�า 
ในการจัดท�า (ร่าง) กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ฯ  
เพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 
ในระยะต่อไป
 2. งานขับเคล่ือนเกษตรกรรมยั่งยืน  
ส�านักงานฯ ได้ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนร่วมกับ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
 2.1 การผลักดันร่างพระราชบัญญัติส่งเสริม 
และพฒันาระบบเกษตรกรรมยัง่ยนื พ.ศ. .... ภายใตก้ลไก 
คณะกรรมการบริการการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน  
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์โดยส�านกังานฯ รว่มกับ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสภาเกษตรกรแห่งชาติ  
ในการจัดประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราช 
บัญญัติดังกล่าวตามมาตรา 77 ในรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 เมือ่วนัที ่25 มถินุายน 2561  
ซ่ึงภายหลังคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 18 กันยายน  
2561 อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและ 
พัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. …. ตามที่กระทรวง 
เกษตรและสหกรณ์เสนอ พร้อมทั้งให้ส่งส�านักงาน 
คณะกรรมการกฤษฎีกา และคณะกรรมการประสานงาน 
สภานติบิญัญตัแิหง่ชาตพิจิารณา กอ่นเสนอสภานติบัิญญัต ิ

การส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
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แหง่ชาตติอ่ไป เพือ่ใชเ้ปน็กรอบแนวทางในการปฏบิติังาน 
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายภายใต้แผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ 12 
 2.2 งานประสานและติดตามความก้าวหน้า 
การด�าเนินงานขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนของ 
หน่วยงานต่างๆ ตามท่ีนายกรัฐมนตรีได้ส่ังการ ส�านักงานฯ  
ได้ ติดตามความก้าวหน้าการด�าเนินงานขับเคลื่อน 
เกษตรกรรมยั่งยืนของหน่วยงานต่าง ๆ ตามที่นายก 
รัฐมนตรีได้สั่งการท่ีเกี่ยวข้องใน 7 ประเด็นส�าคัญ ได้แก่  
การเพิ่มบทบาทของศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านให้เป็นกลไก 
ในพื้นที่ในการขยายผลการขับเคลื่อนการท�าเกษตรกรรม 
ยั่งยืน การส่งเสริมตลาดสีเขียว การส่งเสริมกระบวนการ 
รับรองมาตรฐานแบบมีส่วนร่วม (PGS) การขับเคล่ือน 
สินเชื่อสีเขียว (Green Credit) การสร้างนวัตกรรม  
การพัฒนาระบบการศึกษาเกษตรกรรมยั่งยืน และการ 
ผลักดันองค์กรขับเคลื่อนงานเกษตรกรรมยั่งยืน
 2.3 การจัดท�า (ร่าง) กรอบนโยบายและ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ระยะ  
20 ปี และแนวทางการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน  
พ.ศ. 2560 – 2564 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางใน 
การปฏิบัติงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตามเป้าหมาย 
ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 รวมท้ังการจัดประชุม 

เชิงปฏิบัติการในระดับพื้นที่ โดยส�านักงานฯ ร่วมกับ 
กองนโยบายเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตรและเกษตรกรรม 
ย่ังยืน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  
เรือ่ง “การจดัท�า Roadmap ขบัเคลือ่นเกษตรกรรมยัง่ยนื  
ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12” เมื่อวันที่ 3 – 5 เมษายน  
2561 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น  
เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อระดมความคิดเห็น 
จากหน่วยงานที่ เ ก่ียวข้องในการจัดท�า Roadmap  
ขบัเคล่ือนเกษตรกรรมยัง่ยนืของประเทศ น�าไปสูก่ารบรรล ุ
เป้าหมายการเพ่ิมพ้ืนท่ีเกษตรกรรมย่ังยืนข้ึนเป็น 5 ล้านไร่  
ในปี 2564 ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 รวมทั้งเป็นการ 
สนับสนุนการด�าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริม 
และพัฒนาระบบเกษตรกรรมยัง่ยนื ภายใต้ระเบียบส�านกั 
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาระบบ 
เกษตรกรรมย่ังยืน พ.ศ. 2554 ท่ีส�านักงานฯ ก�ากับดูแลอยู่  
นอกจากนี้ ส�านักงานฯ ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  
จ�านวน 2 คร้ัง เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 และวันที่  
25 - 26 กันยายน 2561 เพ่ือรับฟังความคิดเห็นต่อ 
การจดัท�า (รา่ง) กรอบนโยบายและยทุธศาสตรก์ารพฒันา 
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ระยะ 20 ปี ซึ่งอยู่ระหว่าง 
การพิจารณาปรับปรุงก่อนที่จะน�าเสนอให้คณะกรรมการ 
ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนพิจารณา

 รายงานการติดตามความก้าวหน้าการสร้าง 
ความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้�าในสังคมไทยภายใต้ 
ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้�า 
ในสังคม แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
  ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล�้า 
ในสงัคม ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 พ.ศ. 2560– 
2565 มีประเด็นการพัฒนาที่ส�าคัญ คือ (1) การสร้างโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
ประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต�่าสุด โดยจัดบริการของรัฐที่มีคุณภาพทั้งด้าน 
การศึกษา สาธารณสุขให้กับผู ้ที่ด ้อยโอกาสและผู ้ที่อาศัยในพื้นที่ห่างไกล 
การจัดสรรท่ีดินท�ากินให้แก่กลุ่มคนจนในภาคเกษตรที่ไร้ที่ดินท�ากิน เป็นต้น   
(2) การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะการสนับสนุนในเรื่อง 

การขับเคลื่อนการพัฒนาทางสังคม
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การสร้างอาชีพ รายได้ และให้ความช่วยเหลือที่เชื่อมโยงการเพิ่มผลิตภาพส�าหรับประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต�่าสุด  
ผูด้้อยโอกาส สตร ี และผูส้งูอาย ุ  (3) การกระจายการจัดบริการภาครัฐให้มคีวามครอบคลุมและท่ัวถึงท้ังในเชงิปรมิาณ 
และคุณภาพ ในด้านการศึกษา สาธารณสุข โครงสร้างพื้นฐาน และการจัดสวัสดิการ  (4) การสร้างชุมชนเข้มแข็ง 
ให้เป็นพลังร่วมทางสังคมในการสนับสนุนการพัฒนาและพร้อมรับผลประโยชน์จากการพัฒนา

ตัวชี้วัด 2554 2555 2556 2557 2558

ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ 0.484 na. 0.465 na. 0.445

ส่วนแบ่งรายได้ของกลุ่มประชากร 40% ล่าง
ที่มีรายได้ต�่าสุด (ร้อยละ)

13.2 na. 13.2 na. 14.3

รายได้เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มประชากร 40% ล่าง
ที่มีรายได้ต�่าสุด (บาท/คน/เดือน)

2,652 na. 2,982 na. 3,353

     อัตราการเปลี่ยนแปลง (% ต่อปี) 6.2 6.2
ที่มา : ข้อมูลการส�ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ของส�านักงานสถิติแห่งชาติ,  
         ประมวลผลโดย ส�านักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม  สศช.

 สถานการณ์ความเหลื่อมล�้าในสังคมไทย 
ที่ผ่านมา ความเหลื่อมล�้าทางด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มี 
ฐานะทางเศรษฐกิจสังคมท่ีแตกต่างกันมีแนวโน้มลดลง  
โดยสะท้อนจากค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini  
Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก 0.465 ในปี 2556  
เหลือ 0.445 ในปี 2558  และส่วนแบ่งรายได้ของ 
กลุ่มประชากรร้อยละ 40 ท่ีมีรายได้ต�่าสุด เพิ่มขึ้นจาก 
ร้อยละ 13.2 ของรายได้ทั้งหมด ในปี 2556 เพิ่มเป็น 
ร้อยละ 14.3 ในปี 2558 โดยรายได้เฉลี่ยต่อหัวของ 
กลุ่มประชากร 40% ล่างที่มีรายได้ต�่าสุด เท่ากับ 2,982  
บาท/คน/เดือน ในปี 2556  เพิ่มเป็น 3,353 บาท/คน/ 
เดือน ในปี 2558 หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 6.2 ต่อปี
 การขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การสร้าง 
ความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล�้าในสังคม  
ในช่วงปีแรกของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่12 (ปี 2560)  
ได้ทุ ่มเทงบประมาณส่วนใหญ่ในด้านการพัฒนาระบบ 
ประกันสุขภาพ โดยการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามยทุธศาสตร์การแก้ไข 
ปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล�้า และสร้าง 
การเติบโตจากภายใน วงเงินงบประมาณรวม 241,149.1  
ล้านบาท ได้จัดสรรงบประมาณสูงถึงร้อยละ 83 น�าไปใช้ 
ด�าเนินงานตามแผนงานพัฒนาระบบประกันสุขภาพ   
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐส�าหรับด�าเนินงานตาม 

แผนงานด้านการพัฒนาเศรษฐกจิฐานรากและชมุชนเข้มแขง็ 
ด้านจัดการปัญหาท่ีดินท�ากิน ด้านสร้างความเสมอภาค 
เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ และด้านเสริมสร้างสวัสดิการ 
สังคมและยกระดับคณุภาพชวีติ ซ่ึงเป็นแผนงาน/โครงการ 
ที่ สะท ้อนถึ งการขับเค ล่ือนยุทธศาสตร ์การสร ้าง 
ความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล�า้ในสังคม ยงัค่อนข้าง 
น้อยมาก  
 แผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ 2560  
ยงัให้ความส�าคญัน้อยกบัการพฒันากลุม่เป้าหมาย 
ประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต�่าสุด มีบางโครงการ 
ที่ให้ความส�าคัญกับกลุ่มเป้าหมายนี้ เช่น โครงการกองทุน 
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โครงการกองทุนเงิน 
กูย้มืเพือ่การศกึษาทีผ่กูกบัรายได้ในอนาคต (กรอ.) ซึง่เป็น 
โครงการท่ีช่วยสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน/ 
นักศึกษาที่อยู่ในครอบครัวที่มีรายได้น้อยหรือขาดแคลน 
ทนุทรพัย์  และ โครงการกองทนุยตุธิรรมเพือ่ให้ประชาชน 
ผูด้้อยโอกาสและฐานะยากจนทีเ่ข้าสูก่ระบวนการยตุธิรรม 
ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการด�าเนินคดี รวมทั้ง  
โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560  
เพือ่เป็นฐานข้อมลูบคุคลผูม้รีายได้น้อยส�าหรบัใช้ประโยชน์ 
ในการออกแบบนโยบายหรือมาตรการในการยกระดับ 
ประสิทธิภาพการจัดสวัสดิการสังคมและการช่วยเหลือ 
ของภาครัฐ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ผู้มีรายได้น้อยอย่างยั่งยืน  

68     รายงานประจำ ปี 2561  สำ รายงานประจำาปี 2561  สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ      69 

61-12-041_001-082 SSC_J-Coated.indd   69 2/2/19   4:27 PM



 ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ประกอบด้วย การแปลงยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรม 
และลดความเหลื่อมล�้าในสังคมไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐ  โดยกระทรวงต่าง ๆ จัดท�าแผนหรือยุทธศาสตร์ 
ของกระทรวงที่มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล�้าในสังคม 
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 และยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม  
ของร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
ข้อเสนอแนะ
 การขบัเคลือ่นยุทธศาสตร์ฯ เพ่ือน�าไปสูเ่ป้าหมายทีส่�าคญัคอื ความเหลือ่มล�า้ทางด้านรายได้และความยากจน 
ลดลง เศรษฐกจิฐานรากมคีวามเข้มแขง็ประชาชนทกุคนมโีอกาสในการเข้าถงึทรพัยากร การประกอบอาชพี และบรกิาร 
ทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม กลุ่มประชากร 40% ล่าง ที่มีรายได้ต�่าสุดมีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อย 
ร้อยละ 15 ต่อปี ซึ่งการผลักดันขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ภาครัฐจะต้องมุ่งเน้นผู้มีรายได้น้อยหรือ 
กลุ่มประชากรร้อยละ 40 ทีม่รีายได้ต�า่สดุเป็นกลุม่เป้าหมายส�าคัญในการพฒันา เนือ่งจากประชากรกลุม่นีย้งัด้อยโอกาส 
ในการเข้าถึงการศกึษา ความรู ้ทกัษะ แหล่งเงนิทนุและทรพัยากรในการประกอบอาชพี และการเข้าถงึบรกิารทางสงัคม  
กว่าประชากรกลุ่มอื่นในสังคมที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดีกว่า 

รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจน
และความเหลื่อมล�้าในประเทศไทย ปี 2560

 สศช.  ได้จดัท�ารายงานการวเิคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเหล่ือมล�า้ในประเทศไทย เป็นประจ�า 
ทุกปี ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา โดยมีจุดประสงค์เพื่อน�าเสนอสถานการณ์ และชี้ให้เห็นถึงประเด็นปัญหาความยากจน 
และความเหลื่อมล�้าท่ีเป็นสถานการณ์ล่าสุด รวมทั้งการวิเคราะห์ลักษณะของปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล�้า 
ในสังคมไทย นอกจากนี้ มีการรวบรวมนโยบายและมาตรการ/โครงการส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาความยากจน 
และลดความเหลื่อมล�้าของรัฐบาลท่ีด�าเนินการอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งน�าเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาความยากจน 
และลดความเหลื่อมล�้าในสังคมไทย
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 สถานการณ์ความยากจนในประเทศไทย ปี 2560
 สถานการณ์ความยากจนของประเทศไทยในภาพรวมดีขึ้น โดยคนจนมีจ�านวน 5.3 ล้านคน ลดลงจาก 5.8 
ล้านคน ในปี 2558 คิดเป็นสัดส่วนคนจนร้อยละ 7.87 เป็นผลจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและนโยบายรัฐบาล 
ท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อคนยากจนและยากไร้มากข้ึน ความยากจนยังคงกระจุกตัวหนาแน่นอยู่ในภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภาคเหนือ โดยมีสัดส่วนคนจนร้อยละ 11.84 11.42 และ 9.82 ตามล�าดับ และเมื่อพิจารณาแยกพื้นที่เมือง 
และชนบท พบว่า คนจนในเมืองและชนบท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.05 และร้อยละ 9.82 ตามล�าดับ  

 สถานการณค์วามเหลือ่มล้�าในประเทศไทยป ี2560
 ความเหลื่อมล�้าด้านรายได้วัดโดยสัมประสิทธิ์จินี่ (Gini  
Coefficient) เท่ากับ 0.453 เพิ่มข้ึนจากปี 2558 ที่เท่ากับ 0.44 
5 ความแตกต่างของการถือครองรายได้ของประชากรทีม่สีถานะทาง 
เศรษฐกิจต�่าที่สุด และสูงที่สุดมีทิศทางดีขึ้น โดยลดลงจาก 22.08  
เท่าในปี 2558 เหลือ 19.29 เท่าในปี 2560 โดยกลุม่ประชากรทีไ่ด้รบั 
ประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นประชากรกลุ่มรายได้สูง  
(กลุ่มประชากร decile ที่ 8 – 10)  ขณะที่ประชากรในกลุ่ม decile  
ที่ 2 – 7 มีสัดส่วนการถือครองรายได้ลดลงจากปี 2558 รายได้ของ 
กลุม่ประชากรร้อยละ 40 ทีม่รีายได้ต�า่สดุยงัเพ่ิมข้ึนในอตัราท่ีต�า่กว่า 
เป้าหมายเฉลี่ยร้อยละ 15 ต่อปี ที่ก�าหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

ตารางที่ 1 : สัดส่วนรายได้ของประชากร จ�าแนกตามกลุ่มประชากร 
ตามระดับรายได้ (Decile by Income) ปี 2545-2560

กลุ่มประชากรตามระดับรายได้
สัดส่วนรายได้ของประชากร (ร้อยละ)

2545 2547 2549 2550 2552 2554 2556 2558 2560

กลุ่ม 10% ที่ 1 (จนที่สุด) 1.61 1.75 1.34 1.55 1.62 1.56 1.06 1.58 1.83

กลุ่ม 10% ที่ 2 2.57 2.73 2.46 2.66 2.80 3.05 3.10 3.34 3.2

กลุ่ม 10% ที่ 3 3.40 3.56 3.34 3.51 3.66 3.88 4.03 4.22 4.11

กลุ่ม 10% ที่ 4 4.29 4.46 4.28 4.45 4.59 4.76 4.97 5.18 5.04

กลุ่ม 10% ที่ 5 5.35 5.55 5.39 5.56 5.65 5.77 6.07 6.29 6.17

กลุ่ม 10% ที่ 6 6.71 6.90 6.78 6.97 7.01 7.02 7.40 7.63 7.53

กลุ่ม 10% ที่ 7 8.59 8.73 8.67 8.86 8.84 8.66 9.15 9.33 9.28

กลุ่ม 10% ที่ 8 11.52 11.61 11.49 11.49 11.43 10.92 11.65 11.66 11.72

กลุ่ม 10% ที่ 9 16.48 16.41 16.26 16.08 15.95 15.11 15.77 15.78 15.83

กลุ่ม 10% ที่ 10 (รวยที่สุด) 39.48 38.30 39.98 38.87 38.44 39.27 36.81 34.98 35.29

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

สัดส่วนกลุ่มที่10/
กลุ่มที่1 (เท่า)

24.50 21.93 29.92 25.10 23.76 25.23 34.85 22.08 19.29

70     รายงานประจำ ปี 2561  สำ รายงานประจำาปี 2561  สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ      71 

61-12-041_001-082 SSC_J-Coated.indd   71 2/2/19   4:27 PM



และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ซ่ึงจะมีผลต่อการบรรล ุ
เป้าหมายของแผนฯ ได้ ด้านความเหลือ่มล�า้ด้านการศกึษา  
พบว่า การเข้าถึงการศึกษาภาคบงัคบัมสีดัส่วนสงู แต่ยังพบ 
เด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา 
ตอนต้น โดยอัตราเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อยู่ท่ีร้อยละ 68.2 ลดลงจากระดับประถมศึกษาท่ีสูงถึง 
ร้อยละ 88.3 ขณะทีใ่นระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย แม้ว่า 
จะมีนโยบายเรียนฟรีแต่เด็กที่อยู ่ในครัวเรือนที่มีฐานะ 
ทางเศรษฐกิจต�่ายังมีอัตราการเข้าเรียนในระดับต�่าที่สุด  
ส ่วนการถือครองท่ีดินยังมีความเหลื่อมล�้าระดับสูง  
โดยยังพบครัวเรือนเกษตรที่ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.76 ส่วนการเข้าถึงหลักประกัน 
ทางสุขภาพของคนไทย ไม่พบปัญหาความเหล่ือมล�้า  
แต่การกระจายของบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความ 
แตกต่างกันมากในแต่ละภูมิภาค อาจส่งผลกระทบต่อ 
คุณภาพการให้บริการ
 แนวทางการด�าเนนิงานในการแกไ้ขปญัหา 
ความยากจนและความเหลื่อมล้�า มีดังนี้ การส่งเสริม 
การมีงานท�า มีแนวทางที่ส�าคัญคือ 1) การพัฒนาทักษะ 
แรงงาน เพือ่เพิม่ผลติภาพแรงงานไทยใหเ้ปน็แรงงานฝมีอื 
ทีม่คีณุภาพและมคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์โดยการพัฒนา 
คุณภาพแรงงานทั้งด้านทักษะฝีมือแรงงาน ทักษะการใช้ 
เทคโนโลยี และทักษะทางภาษา 2) ส่งเสริมการจ้างงาน 
ผู้ สูงอายุด้วยการยืดช่วงเวลาท�างานและเพ่ิมโอกาส 

ในการท�างาน 3) การส่งเสริมให้มีโครงสร้างค่าจ้างใน 
สถานประกอบการที่สอดคล้องกับความสามารถและ 
ประสบการณ์ การส่งเสริมการมีที่ดินท�ากิน กระจาย 
การถอืครองท่ีดินและการเขา้ถึงทรพัยากร โดยแก้ไขปัญหา 
ความขัดแย้งระหว่างเขตพื้นที่ป่าทับซ้อนพื้นที่ท�ากิน 
ของประชาชน ก�าหนดมาตรการเพื่อให้เกิดการใช้
ประโยชนที์ดิ่นทีม่กีรรมสทิธิอ์ยา่งเปน็ธรรม ด้านสวสัดกิาร  
โดยแนวทางการจัดสวัสดิการ ประกอบด้วย 1) พัฒนา 
ระบบสวัสดิการ หลักประกันทางสังคม และหลักประกัน 
ทางเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า โดยใช้ 
ระบบฐานข้อมูลในการจัดสวัสดิการให้เหมาะสมกับ 
กลุ่มเป้าหมาย 2) การกระจายบริการสาธารณสุขอย่าง 
ทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยการพัฒนาสถานพยาบาลให้เพิ่ม 
ก�าลังคนและน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการขยาย 
การให้บริการ 3) เน้นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา 
ทีม่คีณุภาพ โดยเฉพาะกลุม่ประชากรในพืน้ทีห่า่งไกลและ 
ยากจน  และกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ  
ด้านกฎหมาย โดยมีแนวทางคือ 1) ปรับปรุงระบบและ 
กลไกในการคุ้มครองผู้บริโภค การสนับสนุนองค์กรของ 
ผู้บริโภคให้มคีวามเข้มแขง็ ปอ้งกันการละเมดิสทิธผิูบ้รโิภค  
และ 2) ปฏิรูประบบภาษี โดยก�าหนดมาตรการเพื่อสร้าง 
ความเสมอภาคที่ส�าคัญ การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อความ 
เสมอภาคในการจัดเก็บภาษี และพัฒนาระบบข้อมูล 
การท�าธุรกรรมทางการเงินของประชาชนและภาคธุรกิจ 

 การจัดที่ดินท�ากินให้ชุมชน เป็นนโยบายที่ส�าคัญของรัฐบาล  
และเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของ 
ประเทศให้มปีระสทิธภิาพ เกดิประโยชน์สงูสุด แก้ไขปัญหาการบุกรกุป่า 
และทีดิ่นของรฐั สร้างความสมดุลให้คนอยูร่่วมกบัป่าได้โดยพึง่พาอาศยั 
กันและกัน ตลอดจนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องที่ดินท�ากิน 

การขับเคลื่อนการพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 การประเมนิผลสมัฤทธิโ์ครงการจดัทีด่นิท�ากนิ 
ให้ชุมชนภายใต้คณะอนุกรรมการประเมินผลสัมฤทธ์ิ 
ในการด�าเนินการจัดที่ดินท�ากินให้ชุมชน

72     รายงานประจำาปี 2561  สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปี 2561  สำ นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ      73 

61-12-041_001-082 SSC_J-Coated.indd   72 2/2/19   4:27 PM



ของประชาชน ซึ่งตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติด้านการ 
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม รวมทั้งเป็น 
เป้าหมายการด�าเนินงานในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  
ซึ่งมุ่งสู่การพัฒนาที่ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”
 คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ซ่ึงมี 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะ 
ประธาน ได้มอบนโยบายการจัดที่ดินให้ประชาชนผู้ด้อย 
โอกาส ด้วยการจัดที่ดินในลักษณะแปลงรวม อนุญาตให้ 
เข้าท�าประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นกลุ่มหรือชุมชน และ 
ส่งเสริมพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
โดยมเีป้าหมายแก้ไขปัญหาความยากจน ช่วยให้ประชาชน 
มทีีอ่ยูอ่าศยัท�ากนิอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มคีวามมัน่คง 
ในการด�ารงชีวิต และลดการรุกล�้าพื้นที่ป่า
 สศช. ในฐานะฝ่ายเลขานกุารคณะอนกุรรมการ 
ประเมินผลสัมฤทธิ์ในการด�าเนินการจัดที่ดินท�ากินให ้
ชมุชน ได้รบัมอบหมายให้ตดิตามความก้าวหน้า ประเมนิผล 
และรวบรวมปัญหาอุปสรรค ตลอดจนความต้องการ 
ของชุมชน เพือ่เป็นข้อมลูส�าคญัให้ทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้องได้ใช้ 
ประโยชน์ในการขับเคลื่อนการด�าเนินโครงการจัดที่ดิน 
ท�ากินให้ชุมชน (โครงการ คทช.) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
และเกดิผลสมัฤทธ์ิตามนโยบายของรฐับาล โดยในปี 2561  
ได้ลงพ้ืนที่ประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ คทช. ตาม CIPP  
Model (Context-Input-Process-Product Evaluation  
Model) โดยจัดเก็บข้อมูลแบบสอบถามและสัมภาษณ์ 
ราษฎรที่ได้รับการจัดท่ีดิน รวมท้ังเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน  
ทั้งหมด 8 พื้นที่ 7 จังหวัด ประกอบด้วย พื้นที่ป่าสงวน 
แห่งชาติ 4 พ้ืนที่ 3 จังหวัด (ป่าน�้ายาวและป่าน�้าสวด  
จังหวัดน่าน ป่าฝั่งขวาแม่น�้าตอนใต้ จังหวัดน่าน ป่าลุ่มน�้า 
แม่ฝาง (ชุมชนบ้านหัวฝาย) จังหวัดเชียงใหม่ และป่า 
ดงภสูฐีาน จงัหวดัมกุดาหาร) และพ้ืนท่ีปฏิรปูทีดิ่น 4 พืน้ที่  
4 จังหวัด (พื้นท่ีปฏิรูปที่ดิน จังหวัดสระแก้ว จังหวัด 
กาฬสินธุ์ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดชลบุรี) รวมทั้ง 
จัดประชุมระดมความคิดเห็นความก้าวหน้าในการด�าเนิน 
โครงการจัดที่ดินท�ากินให้ชุมชนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

 จากการศึกษาพบว่า การด�าเนินงานที่ผ่านมา 
ประสบความส�าเร็จในการแก้ไขปัญหาพื้นฐานที่ส�าคัญ 
ของชุมชนในเรื่องการถือครองที่ดิน โดยช่วยให้ประชาชน 
ผู้ยากไร้ และ/หรือ ผู้มีท่ีอยู่อาศัย ท�ากินในที่ดินของรัฐ 
อย่างผิดกฎหมาย ได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นผู้ใช้ประโยชน ์
ท่ีดินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และสามารถได้รบัสทิธ/ิ 
ความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐ ทั้งปัจจัยการผลิต 
และการพัฒนาอาชีพ ทั้งนี้ รายงานการศึกษาได้น�าเสนอ 
แนวทางการขับเคลื่อนโครงการจัดที่ดินท�ากินให้ชุมชน 
ในระยะต่อไป ดังน้ี (1) รัฐควรให้ความมั่นใจแก่ราษฎร 
เกี่ยวกับความต่อเนื่องของนโยบาย (2) การจัดสรร 
งบบูรณาการเพื่อด�าเนินโครงการ คทช. ควรจัดสรรลงมา 
ท่ีแต่ละจังหวัดหรือแต่ละพ้ืนท่ีโดยตรง (3) การพิจารณา 
คัดเลือกผู ้เข้าร่วมโครงการ คทช.ควรเชื่อมโยงระบบ 
ฐานข้อมูลบัตรประจ�าตัวประชาชน 13 หลัก กับข้อมูล 
ระบบสวัสดิการแห่งรัฐ และข้อมูลการถือครองที่ดิน  
(4) การพิจารณาผู้เข้าร่วมโครงการ คทช. ในพื้นที่ปฏิรูป 
ท่ีดิน ควรมีเง่ือนไขส�าหรับผู้เข้าร่วมที่จะต้องพัฒนา 
ใช้ประโยชน์ที่ดินทางด้านเกษตรกรรม และพัฒนาอาชีพ 
เสริมต่างๆ เพ่ือสร้างรายได้ (5) การพัฒนาโครงสร้าง 
พืน้ฐานควรให้ความส�าคญักบัการจดัหาน�า้เพือ่การเกษตร  
(6) รัฐควรจัดท�าแผนบูรณาการพัฒนาอาชีพอย่างเป็น 
ระบบครบวงจร (7) รัฐควรท�าความเข้าใจกับราษฎร 
เกี่ยวกับการด�าเนินกิจกรรมในพื้นที่โครงการ คทช.  
(8) รัฐควรสนับสนุนกลไกขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็ง และ 
กลไกการเงินระดับชุมชนที่มีการด�าเนินงานประสบ 
ความส�าเร็จแล้ว (9) รัฐควรสนับสนุนให้สมาชิกโครงการ  
คทช. ได้สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ในการเข้าร่วมโครงการ 
ของรัฐ อาทิ การขึ้นทะเบียนเกษตรกร/ประมง เพื่อให ้
สามารถได้รับการเยยีวยาจากภาครัฐได้เมือ่เกดิภยัพบัิตขิึน้ 
ในพ้ืนท่ี การรับรองสิทธิการใช้ประโยชน์ไม้หวงห้าม 
ที่ปลูกในพื้นที่โครงการ คทช.เป็นต้น (10) รัฐควรส่งเสริม 
ให้ที่ดินในโครงการ คทช. ปลูกพืชโดยไม่ใช้สารเคมี  
และ (11) รัฐควรมีการติดตามตรวจสอบการใช้ประโยชน์ 
ที่ดินในโครงการ คทช. อย่างสม�่าเสมอทุกปี
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 แนวทางการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ภายใตแ้นวคดิ แมฮ่อ่งสอน : มนตเ์สนห่แ์หง่ขนุเขา (Mae Hong Son : The Valley of Charm) 
 ความเป็นมา สืบเนื่องจากนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) และคณะ ได้เดินทางไปพบปะ 
ประชาชนและตรวจราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 โดยได้มอบหมายให้รัฐมนตรีประจ�าส�านัก 
นายกรฐัมนตร ี(นายกอบศกัดิ ์ ภตูระกลู) ตดิตามเร่งรัดการด�าเนนิการพัฒนาจังหวดัแม่ฮ่องสอนตามข้อส่ังการให้เกิดผล 
เป็นรูปธรรม ในการน้ี สศช. จึงได้จัดท�าโครงการพัฒนาต้นแบบเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
เพื่อน�าเสนอคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป โดยมีเนื้อหาส�าคัญดังนี้

การขับเคลื่อนการพัฒนาภาคและพื้นที่พิเศษเฉพาะ

 บริบทเชิงพื้นที่

ศักยภาพของพื้นที่ ข้อจำากัดของพื้นที่
 มีทุนทางวัฒนธรรมประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์ 

   ที่มีเอกลักษณ์ และมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย สงบสุข
 มีภูมิประเทศที่สวยงามแหล่งท่องเที่ยว

   ที่หลากหลาย และเป็นพื้นที่ป่าต้นน�้าขนาดใหญ่
 มีโครงการพัฒนาตามพระราชด�าริหลายแห่ง 

   เป็นต้นแบบในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้

 ปัญหาความยากจนโดยมีสัดส่วนคนจน
   เป็นอันดับแรกของประเทศ
 สภาพภูมิประเทศเป็นข้อจ�ากัดในการพัฒนา

   โครงสร้างพื้นฐาน บริการของรัฐ
 พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขตป่า ท�าให้มีข้อจ�ากัด

   ด้านที่ดินฤดูการท่องเที่ยวมีระยะสั้น
 ปัญหาหมอกควันและไฟป่า

 กรอบแนวคิด แม่ฮ่องสอน : มนต์เสน่ห์แห่งขุนเขา (Mae Hong Son : The Valley of Charm)
 จากการท่ีแม่ฮ่องสอนมีบริบททางภูมิสังคมที่มีอัตลักษณ์สูง จึงจ�าเป็นต้องปรับกระบวนทัศน์การพัฒนา  
โดยวางภาพเป้าหมาย/แนวคิดการพัฒนาให้ชัดเจนบนฐานศักยภาพและภูมิสังคมของพื้นที่ โดยมีแนวทางการพัฒนา 
ที่ส�าคัญ 3 ด้าน ได้แก่ 1) การปลดล็อคข้อจ�ากัดของพื้นที่ 2) การยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างสรรค์เศรษฐกิจใหม่  
และ 3) สร้างความเข้มแข็งจากฐานราก เพื่อให้การพัฒนาเกิดความยั่งยืน
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 แ ผ น ง า น โ ค ร ง ก า ร ภ า ย ใ ต้ แ น ว ท า ง 
การพัฒนาและยกระดบัคณุภาพชวีติของประชาชน 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 ได้ประมวลประเดน็ข้อสัง่การของนายกรฐัมนตร ี
ในคราวตรวจราชการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 17  
มกราคม 2561 รวมทัง้โครงการตามข้อเสนอของภาคเอกชน 
 ประชาสังคม องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการ 
ของหน่วยงานราชการ ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวทาง 
พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัด 
แม่ฮ่องสอน ดังนี้ 
 1. แผนงานโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 2. โครงการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนและโครงการ
พัฒนาลักษณะ Quick Win

แผนงานโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 ความก้าวหน้าของการด�าเนินโครงการ
 หน่วยงานและภาคส่วนที่ เกี่ยวข ้องได ้เร ่ง 
ด�าเนนิงานการขับเคล่ือนโครงการตามแนวทางการพฒันา 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยปัจจุบัน (ณ กันยายน 2561) 
มีความก้าวหน้าโดยสรุปดังนี้ 
 1.  แผนงานโครงการภายใต้แนวทางการพฒันา 
จังหวดัแม่ฮ่องสอน อยูร่ะหว่างการด�าเนนิงานตามขัน้ตอน 
งบประมาณ ประจ�าปีงบประมาณ 2563 
 2. โครงการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนและโครงการ 
พัฒนาลักษณะ Quick Win ที่ส�าเร็จแล้ว 
 3. โครงการที่มีความส�าคัญสูง (Flagship  
Projects) โดยการขบัเคลือ่นโครงการทัง้ 3 กลุม่ ด้วยกลไก 
ประชารัฐ

แนวทางการพัฒนาหลัก โครงการ(จ�านวน) งบประมาณ(ล้านบาท)

การปลดล็อคข้อจ�ากัดพื้นที่ 5 41.55

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างสรรค์เศรษฐกิจใหม่ 86 3,646.19

การสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 8 5.40

รวม 99 3,693.13
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 1. จุดเน้นการพัฒนาที่ส�าคัญ
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีป ัญหาพ้ืนฐาน 
ด้านการขาดแคลนน�า้ ดนิคณุภาพต�า่ ประสบอทุกภยัและ 
ภัยแล้งซ�้าซาก คนมีปัญหาทั้งในด้านความยากจน และมี 
ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ แต่มีความพร้อมด้านสถาบัน 
การศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้นการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือจ�าเป็นจะต้องแก้ไข 
ปัญหาพ้ืนฐานควบคู ่ไปกับการพัฒนาการวิจัยเพื่อใช้ 
ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ 
ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาค 
ให้มีการเจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้ง 
การแสวงหาโอกาสการน�าความรู้ ทุน เทคโนโลยีและ 
นวัตกรรมจากภายนอกมาช่วยขับเคลื่อน โดยการใช้ 
ประโยชน ์จากโครงการพัฒนาโครงสร ้างพื้นฐาน 
ด้านคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่ท่ีเชื่อมโยงภาคตะวันออก 
เฉยีงเหนือกบัโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งและพืน้ที ่
เศรษฐกิจหลักของประเทศ รวมท้ังการใช้ประโยชน์จาก 
การเชื่อมโยงและข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม 
อนุภูมิภาคลุ ่มแม ่น�้ า โขงที่ก�าลังมีการเจริญเติบโต 
อย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาใหม่ ๆ 
ให้แก่ภาค เพื่อให้มีอัตราการเติบโตท่ีสูงเพียงพอต่อ 
การลดความเหลื่อมล�้ากับพื้นที่ส่วนอื่นๆ ของประเทศได้
ในระยะยาว โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ ประกอบด้วย
 1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการน�้าให ้
เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่าง 
ยั่งยืน โดยพัฒนาแหล่งน�้าเดิมและแหล่งน�้าธรรมชาติ  
เพ่ือเพิม่ประสทิธภิาพการกักเกบ็น�า้ พฒันาแหล่งน�า้ใต้ดนิ 
ตามความเหมาะสมของพื้นที่ สร้างแหล่งกักเก็บ (แก้มลิง)  
อ่างเกบ็น�า้ ฝาย และแหล่งน�า้ขนาดเลก็ในพ้ืนทีท่ีเ่หมาะสม 
พัฒนาแหล่งน�้าใหม่ในพื้นท่ีลุ่มน�้าเลย ชี มูล ตลอดจน 
การผันน�้าระหว่างลุ่มน�้า แม่น�้าในภาคและระหว่างภาค  
พฒันาระบบส่งและกระจายน�า้ โดยมงีบประมาณสนบัสนนุ 
ด�าเนินงานจ�านวน 2,704 ล้านบาท
 1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แก้ปัญหาความยากจน 
และพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู ้มี รายได ้น ้อยเพื่ อลด 
ความเหล่ือมล�้าทางสังคม โดยพัฒนาอาชีพและรายได ้
ของคนยากจน สร้างโอกาสให้คนจนมทีีด่นิท�ากนิของตนเอง 

 สนบัสนนุปัจจยัการผลติและแหล่งเงนิทุนในการประกอบ 
อาชีพ จัดสวัสดิการให ้แก ่ ผู ้ สูงอายุ ผู ้พิการ และ 
ผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแล 
ผู้พิการและผู้สูงอายุ และสนับสนุนการออมเพื่อสร้าง 
ความมัน่คงในบัน้ปลายชวิีต ยกระดับสถานพยาบาลชมุชน 
ในพืน้ท่ีห่างไกลให้ได้มาตรฐาน โดยใช้ประโยชน์จากระบบ 
สื่อสารทางอินเทอร์เน็ตเชื่อมโยงโรงพยาบาลขนาดใหญ่ 
ให้สามารถดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ พัฒนาความรู้ ทักษะ 
อาชีพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกระจายการบริการ 
ด้านการศกึษาทีม่คีณุภาพให้มคีวามเท่าเทยีมระหว่างพืน้ที่  
ปรับปรุงแหล่งเรียนรู ้ในชุมชนและส่งเสริมให้มีระบบ 
การจัดการความรู ้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาระบบ 
การป้องกันและควบคุมโรคเฉพาะถิ่น แก้ปัญหาโรคพยาธิ 
ใบไม้ตับในพื้นที่เสี่ยง พัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก  
อ�านวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล�้า โดยยกระดับ 
การให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาส 
ด้านกฎหมายและคดีความ บูรณาการการท�างานร่วมกัน 
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายภาคประชาชน 
ในการแก้ไขข้อพิพาทในชุมชนโดยสันติวิธี และสร้าง 
การรับรู้กฎหมายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการปกป้องตนเอง 
ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ โดยมีงบประมาณสนับสนุนด�าเนินงาน 
จ�านวน 372.8 ล้านบาท
 1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็ง 
ของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู ่กับการแก้ป ัญหา 
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม โดยสร้างความมัน่คง 
ของเกษตรกรรายย่อย โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรทางเลือก เกษตรกรรม 
ยั่งยืน และเกษตรแปลงใหญ่ พัฒนาพ้ืนท่ีทุ่งกุลาร้องไห ้
และพ้ืนทีอ่ื่น ๆ  ท่ีมศีกัยภาพให้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ 

แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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คณุภาพสงู โดยปรับกระบวนการผลติให้อยูภ่ายใต้มาตรฐาน 
เกษตรปลอดภัย พร้อมทั้งขยายพื้นท่ีเกษตรอินทรีย์  
สนบัสนนุการวจิยัและพฒันานวตักรรมใหม่ ๆ  ให้ตอบสนอง 
ตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพและการส่งออก จัดต้ังกองทุน 
เกษตรอินทรีย์ ตลอดจนมาตรการส่งเสริมตลาดสีเขียว 
ในชุมชนและท้องถ่ิน ส่งเสรมิเกษตรกรและกลุม่เกษตรกร 
จ�าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
(e-Commerce) ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ  
ส ่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู ่สินค ้าเกษตรชนิดใหม ่
ตามศกัยภาพของพืน้ท่ี (Zoning) และความต้องการตลาด  
พัฒนาระบบรับรองผลิตภัณฑ์สมุนไพรและสร้างแบรนด์ 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งออก  
ส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่และธุรกิจแนวใหม่สร้างความ 
มัน่คงทางพลงังานระดบัชมุชน จากการน�าวตัถดิุบในชมุชน  
ของเหลือทิ้งทางการเกษตร ขยะครัวเรือน มาผลิตเป็น 
พลังงานเพื่อใช้ภายในครัวเรือนหรือชุมชน และส่งเสริม 
การใช้พลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชน ส่งเสริมและ 
สนับสนุนธุรกิจ SMEs ธุรกิจ Startup และวิสาหกิจชุมชน  
ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค ในพื้นที่ เชื่อมโยงระเบียง 
เศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก ยกระดับมาตรฐาน 
สินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าย้อมคราม และส่งเสริมพื้นที่ 
ที่มีศักยภาพให้ก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางแฟชั่นในระดับ 
ภูมิภาค 
 พัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่  
โดยจัดระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่มีคุณภาพ 
และเพยีงพอต่อความต้องการของประชาชนและกิจกรรม 
เศรษฐกิจในเมือง ฟื ้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความ 
อุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ 
ของพื้นที่ต้นน�้า ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย 
เพื่อพัฒนาความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิด 
สร้างสรรค์ ในการพัฒนาภาค ทั้งการจัดท�าผลิตภัณฑ ์
ต้นแบบ การท�าวิจัยตลาด การทดสอบผลิตภัณฑ์ และ 
โรงงานน�าร่อง เพื่อให้สามารถแปลงงานวิจัยไปสู่การใช้ 
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น  
โดยมีงบประมาณสนับสนุนด�าเนินงานจ�านวน 1,343.9  
ล้านบาท
 1.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยว 
เชิงบูรณาการ โดยพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
เชิงประเพณีวัฒนธรรม การท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้  

การท่องเท่ียววิถีชีวิตลุ ่มน�้าโขง การท่องเที่ยวยุคก่อน 
ประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวเชิงกีฬา พัฒนาและส่งเสริม 
การท่องเที่ยวธรรมชาติ โดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและ 
สิ่งอ�านวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน ประชาสัมพันธ์ 
การท่องเท่ียว และพฒันาเส้นทางการท่องเทีย่วทีเ่ชือ่มโยง 
ในลกัษณะเครอืข่ายเพือ่กระจายนกัท่องเทีย่วจากเมอืงหลกั 
ไปสู่ชุมชนและท้องถิ่น เชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยว 
ระหว่างภาคเอกชน กับชุมชนและท้องถิ่น ทั้งในประเทศ 
และกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีงบประมาณสนับสนุน 
ด�าเนินงานจ�านวน 783.4 ล้านบาท
 1.5 ยทุธศาสตร์ที ่5 ใช้โอกาสจากการพฒันา 
โครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลัก 
ภาคกลางและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  
(EEC) เพือ่พฒันาเมือง และพืน้ทีเ่ศรษฐกจิใหม่ ๆ  ของภาค  
โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาค 
กับพื้นที่ เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพื้นที่ระเบียง 
เศรษฐกจิภาคตะวนัออก (EEC) ให้แล้วเสรจ็ตามแผน อาทิ 
แผนการพฒันารถไฟความเรว็สงู การพฒันาโครงข่ายรถไฟ 
ทางคู่ และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองตาม 
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม 
ขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565 (ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื) 
พัฒนาเมืองส�าคัญ ขอนแก่น นครราชสีมา ให้เป็นเมือง 
ศูนย์กลางการค้า การลงทุน การบริการสุขภาพและ 
ศนูย์กลางการศกึษา พฒันาพืน้ทีร่อบสถานขีนส่งระบบราง 
ในเมืองที่มีศักยภาพที่ส�าคัญ อาทิ เมืองขอนแก่น และ 
บรเิวณเมอืงชายแดนทีม่ศีกัยภาพ รวมทัง้บรเิวณใกล้พืน้ที ่
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน โดยมีงบประมาณสนับสนุน 
ด�าเนินงานจ�านวน 1,174.7 ล้านบาท
 1.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือ 
และใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้าน 
ในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนว 
ชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ โดยพัฒนาด่าน 
ชายแดน โดยพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานบรเิวณด่านศลุกากร 
ให้เพียงพอ สนับสนุนการจัดการด่านพรมแดนให้ได้ 
มาตรฐานสากล เร่งเชื่อมต่อระบบสารสนเทศภายในและ 
ระหว่างหน่วยงานเพื่อสามารถให้บริการ ณ จุดเดียว 
เพ่ิมอัตราก�าลังเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอ พัฒนาสิ่งอ�านวย 
ความสะดวกบริเวณจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนที่มี 
ศักยภาพ 
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 2. ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ
 การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มีเป้าหมายพัฒนาให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของ 
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง” โดยผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่า 
จะได้รับจากการพัฒนาประกอบด้วย
 2.1  พื้นที่ชลประทานและรับประโยชน์ 
เพิ่มขึ้น ปริมาณกักเก็บน�้าเพิ่มขึ้น พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง 
ลดลง
 2.2  สัดส่วนคนจนลดลง
 2.3  อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ไม่ต�่ากว่าระดับประเทศ
 2.4  มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น
 2.5  รายได้การท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

 ส�านกัพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมภาคกลาง ของ สศช. ในฐานะฝ่ายเลขานกุารของคณะอนกุรรมการบรูณาการ 
นโยบายพฒันาภาคกลาง (อ.ก.บ.ภ. ภาคกลาง) และคณะอนกุรรมการบรูณาการนโยบายพัฒนาภาคตะวนัออก (อ.ก.บ.ภ.  
ภาคตะวันออก) ได้ด�าเนินการจัดท�าแผนพัฒนาภาคกลางและพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร และแผนพัฒนาภาคตะวันออก  
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ขึ้นตามศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาของพื้นที่ โดยได้ 
ก�าหนดเป้าหมายที่จะพัฒนากรุงเทพฯ ไปสู่การเป็นมหานครทันสมัย ภาคกลางเป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการ 
ทีม่มูีลค่าสงู และภาคตะวนัออกเป็นฐานเศรษฐกจิชัน้น�าของอาเซียน และในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ด�าเนนิการ 
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคฯ ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ ด้วยการจัดท�าแผนปฏิบัติการภาคฯ ประจ�าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 โดยพิจารณากลั่นกรองแผนงานโครงการที่ส่วนราชการได้จัดส่งโครงการที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา 
ภาคตามหลักเกณฑ์ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) แล้ว ซึ่งหลักเกณฑ์ 
การพิจารณาท่ีส�าคัญคือ โครงการต้องมีความสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาและมีพื้นที่ด�าเนินการตามที่แผนพัฒนา 
ภาคฯ ก�าหนด มคีวามพร้อมทีจ่ะด�าเนนิการได้ทนัท ีไม่ซ�า้ซ้อนกบัโครงการของจังหวดัและกลุ่มจังหวดั และมีผลกระทบ 
ต่อประชาชนในวงกว้าง นอกจากนี ้การพจิารณายงัครอบคลมุถงึโครงการตามมตทิีป่ระชมุคณะรฐัมนตรอีย่างเป็นทางการ 
นอกสถานที ่และโครงการทีต้่องด�าเนนิงานตามข้อสัง่การของนายกรัฐมนตรหีรอืรองนายกรฐัมนตรใีนการลงตรวจราชการ 
ในพื้นที่ หรือโครงการที่ต้องด�าเนินการในลักษณะผูกพันงบประมาณ และโครงการขนาดใหญ่ที่มีการจัดท�าแผน 
การด�าเนนิงานเป็นระยะ (Phasing) ทีเ่คยได้รับการจัดสรรงบประมาณแผนงานเสริมสร้างความเข้มแขง็และยัง่ยนืให้กับ 
เศรษฐกจิภายในประเทศ หลงัจากได้แผนปฏบิติัการภาคฯ สศช. ได้จัดส่งให้ส่วนราชการเพ่ือพิจารณาน�าแผนงานโครงการ 
ไปด�าเนินการจัดท�าเป็นค�าของบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 แผนปฏิบัติการภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีแผนงาน 
โครงการของส่วนราชการที่จะด�าเนินการภายใต้แผนพัฒนาภาค รวม 213 โครงการ วงเงินรวม 288,486.98 ล้านบาท  
แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

 การจัดท�าแผนปฏิ บัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่  
กรุงเทพมหานคร และแผนพัฒนาภาคตะวันออก ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ไปสู่การปฏิบัติ
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 1. พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานครทันสมัย 
ระดับโลกควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไข 
ปัญหาส่ิงแวดล้อมเมือง จ�านวน 59 โครงการ วงเงิน  
136,899.74 ล้านบาท อาทิ โครงการพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐาน กิจกรรมพัฒนาโครงข่ายทางหลวง โครงการ 
รถไฟฟ้าสายสีน�้าเงิน ช่วงหัวล�าโพง-บางแค และช่วง 
บางซื่อ -  ท ่าพระ โครงการรถไฟฟ ้าสายสี เขียว 
ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต โครงการระบบรถไฟ 
ชานเมือง ช่วงรังสิต – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต
 2. พัฒนาคณุภาพแหล่งท่องเท่ียวทีม่ชีือ่เสยีง 
ระดับนานาชาติและสร้างความเชื่อมโยงเพ่ือกระจาย 
การท่องเท่ียวท่ัวทั้งภาค จ�านวน 23 โครงการ วงเงิน  
2,650.90 ล้านบาท อาทิ โครงการพัฒนาและส่งเสริม 
การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม  
โครงการขับเคลื่อนและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
ในพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง โครงการท่องเท่ียวตาม 
แหล่งธรรมชาติ
 3. ยกระดับการผลิตสินค ้ า เกษตรและ 
อุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิด 
สร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน จ�านวน  
57 โครงการ วงเงิน 1,237.25 ล้านบาท อาทิ โครงการ 
ยกระดับสินค้าเกษตรไทยด้วยนวัตกรรมเพื่อการต่อยอด 
เชิงพาณิชย์ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรม  
เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการผลติสนิค้าการเกษตร สนบัสนนุ 
เกษตรปลอดภัย โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ 
เพ่ือเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 
ในพื้นที่ภาคกลาง

 4. บริหารจัดการน�้าและทรัพยากรธรรมชาติ 
เพื่อแก้ไขปัญหา น�้าท่วม ภัยแล้ง และคงความสมดุล 
ของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน จ�านวน 58 โครงการ วงเงิน  
9,687.21 ล้านบาท อาทิ โครงการพัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละแก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อม โครงการวางท่อส่งน�า้ 
จากสถานีผลิตน�้านายางถึงสถานีจ่ายน�้าสามพระยา  
อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โครงการก่อสร้าง 
ระบบระบายน�้า ทางหลวงหมายเลข 304 ถนนแจ้งวัฒนะ  
ตอน อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ โครงการ 
บรรเทาอุทกภัยในลุ่มน�้าเจ้าพระยา ท่าจีน
 5. เปิดประตูการค้า การลงทุน และการ 
ท่องเที่ยว เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย -  
ภาคกลาง - ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  
จ�านวน 4 โครงการ วงเงิน 12,419.91 ล้านบาท อาทิ  
โครงการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง บางใหญ่ - 
กาญจนบุรี โครงการประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจ 
พิเศษในเชิงพื้นที่ โครงการยกระดับการค้าภูมิภาคจังหวัด 
ภาคกลาง
 6. พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคม 
กั บทุ กภาค เพื่ อ เ สริ มสร ้ า ง เสถี ย รภาพและลด 
ความเหลื่อมล�้าภายในประเทศ จ�านวน 12 โครงการ  
วงเงิน 125,591.98 ล้านบาท อาทิ โครงการพัฒนา 
โครงสร้างพื้นฐาน กิจกรรมพัฒนาโครงข่ายทางหลวง  
โครงการพฒันาทางหลวงพเิศษระหว่างเมือง บางปะอนิ - 
โคราช โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู ่ช่วงนครปฐม - หวัหิน  
โครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ - ระยอง
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 แผนปฏิบัติการภาคตะวันออก ประจ�าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มีแผนงานโครงการของ 
ส่วนราชการที่จะด�าเนินการภายใต้แผนพัฒนาภาค รวม 
121 โครงการ วงเงินรวม 16,563.98 ล้านบาท แยกตาม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ได้ดังนี้
 1. พัฒนาพื้นที่ ระเ บียงเศรษฐกิจพิ เศษ 
ภาคตะวันออกให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีความ 
ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน จ�านวน 46 โครงการ  
วงเงิน 8,125.40 ล้านบาท อาทิ โครงการพัฒนาพื้นที่ 
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โครงการจัดต้ัง 
ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ โครงการ 
ยกระดับอุตสาหกรรมพื้นท่ี EEC ให้เป็นกิจการท่ีใช ้
เทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โครงการ  
Smart City & IOT 
 2. พัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นแหล่งผลิต 
อาหารท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล จ�านวน 21  
โครงการ วงเงิน 2,416.41 ล้านบาท อาทิ โครงการพัฒนา 
เมืองนวัตกรรมภาคตะวันออก (EECi) โครงการสร้าง 
นวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร 
แปรรูปสู่ตลาดโลกพื้นที่ภาคตะวันออก โครงการพัฒนา 
การผลิตและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก

 3. ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการ 
ด้านการท่องเที่ยว จ�านวน 22 โครงการ วงเงิน 599.93  
ล้านบาท อาท ิโครงการส่งเสรมิการท่องเทีย่วชายฝ่ังทะเล 
ภาคตะวันออกเส้นทางเฉลิมบูรพาชลทิศสู่ระดับสากล  
โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและอารยธรรม 
ขอมภาคตะวันออก 
 4. พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนให้เป็น 
ประตูเศรษฐกิจเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านให ้
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน จ�านวน 7 โครงการ วงเงิน  
734.32 ล้านบาท อาทิ โครงการพัฒนาระบบประปา 
เพื่อพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน โครงการศูนย์พัฒนาและให้ 
ค�าปรึกษา ธุรกิจ Startup และ OTOP 
 5. แก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ 
จัดระบบการบริหารจัดการมลพิษให้มีประสิทธิภาพ 
เพิ่มขึ้น จ�านวน 25 โครงการ วงเงิน 4,687.92 ล้านบาท  
อา ทิ  โครงการ พัฒนาระบบกระจายน�้ าบาดาล  
เพ่ือการเกษตร โครงการปกป้องฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อมให้มีความหลากหลายอุดมสมบูรณ์ 
ตามธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม 
ก่อให้เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศ 
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 ทศิทางการพฒันาภาคใตแ้ละภาคใตช้ายแดนในชว่งแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม 
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
 สศช. ได้จดัท�าทศิทางการพฒันาภาคใต้และภาคใต้ชายแดน ในช่วงแผนฯ 12 เสนอคณะรฐัมนตรใีนการประชมุ 
คณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานท่ี เมื่อวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2560 ณ จังหวัดสงขลา เพ่ือทราบทิศทาง 
การพัฒนาภาคใต้และภาคใต้ชายแดน จากศักยภาพของภาคท่ีมีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงระดับโลก  
และแหล่งท่องเที่ยวทางบกอื่น ๆ ที่มีศักยภาพสามารถสร้างรายได้ให้กับภาค รวมทั้งมีระบบนิเวศชายฝั่งที่เป็นแหล่ง 
เพาะพันธุ์สัตว์น�้าตามธรรมชาติและเหมาะกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าชายฝั่ง และเป็นพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส�าคัญ  
อาท ิยางพาราและปาล์มน�า้มนั รวมทัง้ความได้เปรยีบด้านสภาพทีต่ัง้ทางภมูศิาสตร์ทีอ่ยูใ่กล้เส้นทางการค้าโลก สามารถ 
เชื่อมโยงการพัฒนากับพื้นที่ภาคอื่น ๆ ของประเทศ และภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออก ในขณะเดียวกันปัญหา 
อุปสรรคส�าคัญของภาค ได้แก่ การท่องเที่ยวยังกระจุกตัวอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวหมู่เกาะและชายหาดหลักท�าให้เกิน 
ขดีความสามารถในการรองรบั โดยแหล่งท่องเทีย่วชายทะเลทีม่ศีกัยภาพหลายแห่งยงัไม่เป็นทีรู่จ้กั และมปัีญหาทรัพยากร 
ประมงเสื่อมโทรม ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งรุนแรง การผลิตทางการเกษตรยังเป็นแบบดั้งเดิม มีการแปรรูปเพื่อสร้าง 
มลูค่าเพิม่น้อย รวมทัง้การพฒันาโครงข่ายคมนาคมยงัไม่เพียงพอ โดยเฉพาะโครงข่ายถนน 4 ช่องจราจร จึงมกีารก�าหนด 
ทิศทางการพัฒนา เพื่อใช้ศักยภาพและลดปัญหาอุปสรรค 
 โดยทิศทางการพัฒนาภาคใต้ (11 จังหวัด) ในช่วงแผนฯ 12 ได้ก�าหนดให้ภาคใต้เป็นเมืองท่องเที่ยวพักผ่อน 
ตากอากาศระดับโลก เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ยางพาราและปาล์มน�้ามันของประเทศ และเมืองเศรษฐกิจเช่ือมโยง 
การค้าการลงทุนกับภูมิภาคอื่นของโลก ภายใต้ 4 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
 1. พัฒนาการท่องเที่ยวของภาคให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพช้ันน�าของโลก โดยการยกระดับคุณภาพ 
บริการและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่อง พัฒนาและสนับสนุนการท่องเที่ยวเรือส�าราญ และการท่องเท่ียวเชิงอาหาร พัฒนา 
เมืองท่องเที่ยวหลัก (ภูเก็ต) ให้เป็นเมืองอัจฉริยะ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนบกและชายหาดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
แห่งใหม่ พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน
 2. พัฒนาอตุสาหกรรมการแปรรปูยางพาราและปาล์มน�า้มนัแห่งใหม่ของประเทศ โดยการพฒันาเขตพืน้ที่ 
อุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราหาดใหญ่–สะเดา พัฒนาเขตเศรษฐกิจพเิศษชายแดนและนคิมอุตสาหกรรมยาง (Rubber  
City) พฒันาเขตอตุสาหกรรมโอเลโอเคมคีอล และสนบัสนนุการใช้เทคโนโลยชีวีภาพและนวตักรรมการผลิตภาคเกษตร
 3. พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรหลกัของภาค โดยส่งเสรมิการท�าการเกษตรแบบผสมผสาน ส่งเสรมิเกษตรกร 
รุ่นใหม่ให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบ ยกระดับการผลิตสินค้า 
เกษตรท่ีเป็นอตัลกัษณ์ให้เป็นสนิค้ามลูค่าสงู และยกระดับอตุสาหกรรมการเพาะเล้ียงกุง้และสัตว์น�า้ชายฝ่ังให้ได้มาตรฐาน
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 4.  พัฒนาโครงสร ้าง พ้ืนฐานสนับสนุน 
การท่องเท่ียว การพัฒนาเขตอุตสาหกรรม และการ 
เชื่อมโยงการค้าโลก โดยการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม 
ขนส่งเช่ือมโยงแหล่งท่องเทีย่ว เช่น ถนนเลยีบชายฝ่ังทะเล 
อ่าวไทยสายชุมพร – สุราษฎร์ธานี – นครศรีธรรมราช – 
สงขลา เส้นทางรถไฟเชื่อมโยงฝั่งอันดามันและอ่าวไทย  
เป็นต้น พัฒนาท่าเรือส�าราญ ท่าเรือแวะพัก และท่าเรือ 
มารีน่าให้มีมาตรฐาน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุน 
การพัฒนาเขตอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราหาดใหญ่ –  
สะเดา และโครงสร้างพื้นฐานเช่ือมโยงภาคใต้กับเส้นทาง 
การค้าโลก อาทิ ท่าเรือชายฝั่งอันดามัน สนามบินภูเก็ต  
และโครงข่ายรถไฟ
 ส� าหรับทิศทางการพัฒนาชายแดน  
(3 จังหวัด) ในช่วงแผนฯ 12 มีเป้าหมายการพัฒนา 
ให้เป็นแหล่งผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
แปรรูปที่ส�าคัญของประเทศ และเป็นเมืองชายแดน 
เชื่อมโยงการค้าและการท่องเที่ยวกับพื้นที่ภาคใต้และ 
การพัฒนาเศรษฐกิจของมาเลเซียและสิงคโปร์ โดยมุ่ง 
ขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง  
ยั่งยืน” ซึ่งประกอบด้วย 3 ประเด็นยุทธศาสตร์  ดังนี้
 1. พฒันาอตุสาหกรรมเกษตรและอตุสาหกรรม 
แปรรูปการเกษตรเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับภาค 
การผลิต ได้แก่ พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร  
การแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้เทคโนโลยีและ 
นวัตกรรม พัฒนา Smart Farmer การรวมกลุ่มเกษตรกร  
พัฒนาระบบตลาดกลางและระบบจ�าหน ่ายแบบ  
e-Commerce ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยปรับระบบ 
การผลิตเพื่อพึ่งพาตนเอง ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก 

เทคโนโลยชีวีภาพในอตุสาหกรรมแปรรปูอาหารเพือ่สร้าง 
มลูค่าเพ่ิม การสร้างตราสินค้า และพัฒนาเขตอตุสาหกรรม 
แปรรูปสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมประมงที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
 2. พัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก และเมืองเบตง  
ให ้ เป ็นเมืองการค ้าและเมืองท ่องเที่ยวชายแดน  
โดยการพฒันาสิง่อ�านวยความสะดวกบรเิวณด่านชายแดน  
ส่งเสรมิธรุกจิการค้าชายแดน และพฒันาพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิ 
พิเศษชายแดนนราธิวาส พัฒนาโครงข่ายคมนาคมให้ม ี
มาตรฐานทัง้ทางบกและทางอากาศ พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ว 
ทางธรรมชาติ สิ่งอ�านวยความสะดวกและบริการที่ได ้
มาตรฐาน ส่งเสริมกิจกรรมและรูปแบบการท่องเท่ียว 
ที่หลากหลาย สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการให้บริการด้านการท่องเท่ียว การสร้างเครือข่าย 
เช่ือมโยงการท่องเท่ียวท้ังภายในและนอกพ้ืนที่ ส่งเสริม 
ธรุกิจต่อเนือ่งกับการทอ่งเที่ยว และส่งเสริมการทอ่งเที่ยว 
เมืองชายแดน เป็นต้น
 3. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  
โดยพฒันาทกัษะฝีมอืแรงงาน ยกระดบัคุณภาพการศึกษา  
ส ่ ง เส ริมการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนทุกวัย  
เพ่ิมประสิทธิภาพสถานพยาบาลชุมชน บริการปฐมภูมิ  
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ส่งเสริมการรวมกลุ่มวิสาหกิจ 
ชมุชนเพือ่พฒันาและผลติผลติภณัฑ์ชมุชน สร้างเอกลกัษณ์ 
ของสินค้า เพิ่มช่องทางการตลาด สร้างความเข้มแข็ง 
ในการอยูร่่วมกนัอย่างสนัตสิขุ และสร้างเครอืข่ายเฝ้าระวงั 
ความปลอดภัยในชุมชน
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	 1.	การติดตามประเมินผลการพัฒนา 
ประเทศปีแรกของแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	12
	 1.1	 ความอยู่เย็นเป็นสขุร่วมกนัในสงัคมไทย 
ในปีแรกของแผนพัฒนาฯ	ฉบับท่ี	 12	ปรับตัวดีขึ้นจาก 
ระดบัทีต้่องปรบัปรงุในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบบัที ่11 เป็นระดับ 
ปานกลาง ค่าดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย 
เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 67.78 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 68.34  
ในปี 2559 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 72.10 ในปี 2560  
โดยปัจจัยเก้ือหนุนที่ส่งผลให้ความอยู ่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
ในสังคมไทยเพิ่มขึ้น ได้แก่ คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น เนื่องจาก 
คนไทยมีสตปัิญญาและใฝ่รูเ้พิม่ขึน้ และสถานการณ์ด้านสงัคม 
ดีขึ้น เศรษฐกิจไทยมีความเข้มแข็งและเป็นธรรมเพิ่มขึ้น  

จากการทีค่นไทยมหีลกัประกนัคณุภาพชวีติและงานทีด่ี  
และมีความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อมและ 
ระบบนิเวศสมดุลปรับตัวดีข้ึน จากการที่สังคมไทย 
ให้ความส�าคัญกับเศรษฐกิจสีเขียวหรือเศรษฐกิจที่เป็น 
มิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
มีแนวโน้มดีข้ึน ส่วนปัจจัยบ่ันทอนท่ีส่งผลกระทบ 
ต่อความอยู ่เย็นเป็นสุขในสังคมไทย ได้แก่ สังคม 
ประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาลยังอยู ่ในระดับที่ต้อง 
เร่งแก้ไข โดยเฉพาะด้านประชาธปิไตยทีม่คีณุภาพ แม้ว่า 
ในด้านนิติธรรมและธรรมาภิบาล การกระจายอ�านาจ  
และการป้องกันและลดความรุนแรงทางสังคมและ 
การเมืองมีแนวโน้มดีข้ึน ขณะที่ดัชนีการสร้างความ 
เป็นธรรมและลดความเหล่ือมล�า้ทางสังคมปรบัตวัสงูขึน้ 
จากปี 2559 แต่ลดลงจากปี 2555 เล็กน้อย และยังอยู่ 
ในระดับที่ต้องปรับปรุงเนื่องจากความเป็นธรรมด้าน 
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติมีแนวโน้มลดลง 

สรุปสาระสำาคัญ
รายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศปีแรก
ของแผนพัฒนาฯ		ฉบับที่	12

การติดตามประเมินผล
และการพัฒนาตัวชี้วัด
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	 1.2	 ผลการพฒันาตามยทุธศาสตรข์อง 
แผนพัฒนาฯ	ฉบับที	่12
	 1.1.1	 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ 
ทุนมนุษย์ ในปีแรก พบว่า คนไทยส่วนใหญ่มีวิถีชีวิตอยู่ 
ในกรอบคุณงามความดีและประพฤติปฏิบัติตนตามหลัก 
ค�าสอนของศาสนาที่ตนนับถือ ขณะที่เด็กแรกเกิด – 5 ปี  
มีพัฒนาการสมวัย ส่งผลให้เด็กไทยมีคะแนนไอคิวเฉลี่ย 
เพิ่มขึ้น มีนักเรียนเข้าศึกษาในระบบทวิภาคีเพ่ิมขึ้นทุกป ี
อย่างต่อเน่ือง แต่ยงัต้องเร่งพฒันาคณุภาพการศึกษาให้ได้ 
มาตรฐานสากล และส่งเสริมให้คนไทยมีความใฝ่รู้เพิ่มขึ้น  
เนือ่งจากผลคะแนนสอบ PISA ของนกัเรยีนไทยมแีนวโน้ม 
ลดลงในทกุวชิา และมคีะแนนต�า่กว่า 500 คะแนน ส่วนด้าน 
สุขภาพ พบว่า คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น โดยรายจ่าย 
สขุภาพต่อผลติภัณฑ์มวลรวมในประเทศอยู่ในระดบัต�า่กว่า 
เป้าหมายท่ีก�าหนด อัตราการฆ่าตวัตายลดลง การเสยีชวิีต 
จากอุบัติเหตุทางถนนลดลง และการคลอดในผู้หญิง 
กลุ่มอายุ 15 – 19 ปี มีแนวโน้มลดลงตั้งแต่แผนพัฒนาฯ  
ฉบับท่ี 11 นอกจากนี้ ผู้สูงอายุท่ีอาศัยในบ้านที่มีสภาพ 
แวดล้อมที่เหมาะสมมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น สถาบันทางสังคม 
มีความเข้มแข็งเพิ่มข้ึน โดยครอบครัวไทยมีความอบอุ่น 
เพิ่มขึ้น เด็กได้รับการเลี้ยงดูที่เหมาะสมจากครอบครัว  
อัตราคดีเด็กและเยาวชนที่ถูกด�าเนินคดีโดยสถานพินิจ 
มีอัตราลดลง
	 1.1.2	 การสร้างความเป็นธรรมและลดความ 
เหลื่อมล�้าในสังคมยังเป็นปัญหาส�าคัญที่ต้องเร่งแก้ไข  
โดยค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient)  
ด้านรายได้เพิ่มข้ึนจาก 0.445 ในปี 2558 เป็น 0.453  
ในปี 2560 สะท้อนว่าสังคมไทยมีปัญหาความเหลื่อมล�้า 
เพิม่ขึน้ ขณะทีร่ายได้เฉลีย่ต่อหวัของกลุม่ประชากรร้อยละ  
40 ที่มีรายได้ต�่าสุดเท่ากับ 3,405 บาทต่อคนต่อเดือน  
ในปี 2560 มีอัตราเพิ่มเฉลี่ยเพียงร้อยละ 0.8 ต่อปี  
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนดให้มีอัตราเพ่ิมขึ้น 
ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 15 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ปัญหาความ 
ยากจนมีแนวโน้มลดลงอย่างต ่อเนื่อง โดยสัดส่วน 
คนยากจนลดลงจากร้อยละ 8.61 ในปี 2559 เป็นร้อยละ  
7.87 ในปี 2560 แต่เมื่อพิจารณาสัดส่วนหนี้สินต่อรายได้ 
ของกลุ่มครัวเรือนร้อยละ 40 ล่าง ที่มีรายได้ต�่าสุดกลับมี 
การก่อหน้ีเพิ่มข้ึนเป็น 12.8 เท่า ในปี 2560 ส�าหรับ 

การเข้าถงึบรกิารพืน้ฐานทางสงัคม พบว่า อตัราการเข้าเรยีน 
สุทธิของนักเรียนในกลุ่มประชากรร้อยละ 10 ที่รวยที่สุด 
มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาในระบบมากกว่านักเรียนในกลุ่ม 
ประชากรร้อยละ 10 ที่จนที่สุดในทุกระดับชั้น ขณะที่  
คุณภาพการศึกษาของไทยยังอยู่ในระดับที่ต้องเร่งแก้ไข  
โดยในปี 2559 นักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษา 
ระดบัชาตขิัน้พืน้ฐานหรอื O-NET ทีม่คีะแนนเฉล่ียร้อยละ  
50 ขึ้นไป ในทุกระดับชั้น (ป.6 ม.3 และ ม.6) มีสัดส่วน 
เฉลี่ยเพียงร้อยละ 23.74 ของนักเรียนที่เข้าสอบทั้งหมด  
และมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 37.35 ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร 
มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครและ 
ภาคกลางมีสัดส่วนบุคลากรทางการแพทย์ต่อประชากร 
ดีที่สุด
	 1.1.3	 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ 
และแข่งขันได้อย่างย่ังยืน	 เศรษฐกิจไทยเติบโตอยู่ใน 
เกณฑ์ดี อัตราการขยายตัวร้อยละ 3.9 ในปี 2560 ปรับตัว 
ดีขึ้นจากร้อยละ 3.2 ในปี 2559 ประชาชนมีรายได้ต่อหัว  
6,730 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.29 จากปี 2559  
โดยภาคการส่งออกขยายตัวถึงร้อยละ 9.7 สูงสุดในรอบ  
6 ปี เป็นการขยายตัวในทุกตลาดส่งออกและเกือบ 
ทุกหมวดสินค้า การลงทุนภาคเอกชนยังอยู่ในระดับต�่า 
แต่มีแนวโน้มดีขึ้นเป็นร้อยละ 1.7 ในปี 2560 ขณะที่ 
การลงทุนภาครัฐหดตัวร้อยละ 1.20 ส่วนเสถียรภาพ 
ทางเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ดี อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ที ่
ร้อยละ 0.7 เสถียรภาพด้านต่างประเทศอยู่ในเกณฑ ์
เข้มแขง็ ดลุบญัชเีดนิสะพดัเกนิดลุต่อเนือ่งที ่49.3 พนัล้าน 
ดอลลาร์สหรัฐ คดิเป็นร้อยละ 10.80 ของผลิตภณัฑ์มวลรวม 
ในประเทศ ขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
ของไทยมีอันดับดีขึ้นจากอันดับที่ 28 ในปี 2559 มาอยู่ 
อันดับที่ 27 ในปี 2560 เนื่องจากปัจจัยหลักสมรรถนะ 
ทางเศรษฐกิจและประสิทธิภาพของภาครัฐปรับตัวดีขึ้น  
ภาคการผลิตสาขาเกษตรขยายตัวร้อยละ 6.2 เกษตรกร 
มีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้นจาก 57,091  
บาทต่อครัวเรือน ในปี 2558/2559 เป็น 58,975 บาทต่อ 
ครัวเรือน ในปี 2559/60 ภาคอุตสาหกรรมขยายตัว 
ร้อยละ 2.6 และภาคบริการร้อยละ 5.0 โดยเฉพาะด้าน 
การท่องเทีย่วทีม่รีายได้รวม 2.754 ล้านล้านบาท ขยายตวั 
ร้อยละ 9.47 ขณะที่ อันดับความสามารถในการแข่งขัน 
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ด้านการท่องเที่ยว (TTCI) ปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 34 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศเพิม่ข้ึนมาอยูท่ี่ร้อยละ 42.6 ยงัไม่บรรลุเป้าหมายทีก่�าหนดไว้ 
ร้อยละ 45 ด้านประสิทธิภาพภาคการเงิน พบว่า จากการจัดอันดับของสถาบันการจัดการนานาชาติ หรือ IMD ขีดความ
สามารถในการแข่งขันภาคการเงินปรับตัวลดลงจากอันดับที่ 23 ในปี 2559 มาอยู่อันดับที่ 24 ในปี 2560 ขณะที่ 
ครัวเรือนที่มีหนี้นอกระบบมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 10.0 ของครัวเรือนที่มีหนี้ นอกจากนี้ การใช้บริการช�าระเงิน 
ทางอเิลก็ทรอนกิส์ขยายตวัค่อนข้างสงูเป็น 63 คร้ัง/คน/ปี ในปี 2560 แต่ยงัห่างจากเป้าหมายท่ีก�าหนด 200 ครัง้/คน/ปี  
และยังต�่ากว่าประเทศสิงคโปร์ เกาหลีใต้ และมาเลเซีย 

	 1.1.5	 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน มีความก้าวหน้า  
อาท ิคนในสงัคมไทยมีความจงรกัภกัดแีละร่วมกนัปกป้อง เชดิชสูถาบนัพระมหากษัตรย์ิให้เป็นสถาบนัหลกัของประเทศ  
จากจ�านวนประชาชนที่เข้าร่วมเป็นจิตอาสาพระราชทาน และประชาชนท่ีเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิง 
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่มีมากกว่า 20 ล้านคนทั่วประเทศ  
และสังคมไทยมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ โดยอันดับดัชนีสันติภาพโลก  
(Global Peace Index) มแีนวโน้มดข้ึีนจากอนัดับท่ี 125 ในปี 2559 เป็นอันดับที ่120 ในปี 2560 ประกอบกับประชาชน 
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เนื่องจากความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 
มีแนวโน้มลดลง และโอกาสทางการศึกษาของประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยป ี
การศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้นเป็น 7.3 – 8.5 ปี 

	 1.1.4	 การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีความก้าวหน้าในการรักษา 
และฟื ้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย ่างต ่อ เนื่ อง 
โดยปี 2560 พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จ�านวน  
195,259 ไร่ แต่ยังคงต�่ากว่าเป้าหมายท่ีก�าหนดให้พื้นที ่
ชลประทานเพิ่มขึ้นปีละ 350,000 ไร่ พื้นท่ีป่าเพื่อการ 
อนรัุกษ์เพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ขณะท่ีพ้ืนท่ีป่าไม้โดยรวมยงัทรงตวั 
จากช่วงปลายแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 โดยมีสัดส่วน 
ร้อยละ 31.58 ของพื้นท่ีประเทศ ยังต�่ากว่าเป้าหมาย 
ที่ก�าหนดให้มีพื้นที่ป่าไม้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ  
ส�าหรับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างถูกต้องและ 
น�าไปใช้ประโยชน์มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มเข้าใกล้ 
เป้าหมายที่ก�าหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ซึ่งในปี 2560  
สามารถด�าเนินการได้ร้อยละ 73.80 สัดส่วนของเสีย 
อันตรายชุมชนที่ได้รับการก�าจัดอย่างถูกต้องสามารถ 
ด�าเนินการได้ร้อยละ 9.80 ยังต�่ากว่าเป้าหมายที่ก�าหนด 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 คณุภาพน�า้ของแม่น�า้สายหลกัทีอ่ยู ่
ในเกณฑ์ดีร้อยละ 28 มีแนวโน้มลดลงจากปีที่ผ่านมา  
สาเหตุเกิดจากการขยายตัวของชุมชนเมือง เช่น เทศบาล 
เมือง เทศบาลนคร รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ภายในชุมชน 
มีผลท�าให้ปริมาณน�้าเสียเพิ่มขึ้น
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	 1.1.6	 ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ใ น ภ า ค รั ฐ	 
การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล 
ในสังคมไทย	 ในปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  
มีความก้าวหน้าในเร่ืองสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร  
และประสิทธภิาพการบรหิารจดัการและการให้บริการของ 
ภาครฐัมแีนวโน้มท่ีดข้ึีน โดยค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครฐั 
มีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 24 เหลือร้อยละ 23.1  
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของ 
ภาครัฐสูงข้ึนเล็กน้อย จากการจัดอันดับประสิทธิภาพ 
ภาครัฐของสถาบันการจัดการนานาชาติ (IMD) พบว่า  
อันดับประสิทธิภาพภาครัฐของไทยปรับตัวสูงขึ้น 
จากอันดับท่ี 30 ในช่วงต้นของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11  
เป็นอันดับที่ 27 ในปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  
ขณะที่ประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศยังคง 
ไม่เปลี่ยนแปลง อันดับความยากง่ายในการด�าเนินธุรกิจ  
(Ease of doing Business) ในปี 2560 ไทยมีอันดับดีขึ้น  
3 อันดับ จากอันดับที่ 49 ในปี 2559 มาอยู่อันดับที่ 46  
จาก 190 ประเทศ เนื่องจากตัวชี้วัดด้านการเริ่มต้นธุรกิจ 
และการได้รับสินเชื่อมีอันดับดีข้ึน อีกท้ังองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดีมีจ�านวนเพ่ิมขึ้น  
โดยสัดส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเภท 
ที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการท่ีดีต่อองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นท้ังหมดเพิ่มขึ้นจาก 0.0155 (122 แห่ง)  
เป็น 0.0168 (132 แห่ง) ส�าหรับการทุจริตคอร์รัปชัน 
ยงัคงเป็นปัญหาส�าคญัทีต้่องเร่งแก้ไข โดยคะแนนของดัชน ี
การรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index :  
CPI) เพิ่มขึ้นจาก 35 คะแนน เป็น 37 คะแนนในปีแรก 
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

	 1.1.7	 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบ 
โลจิสติกส์	 มีความก้าวหน้าในด้านการพัฒนาโครงสร้าง 
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ในภาพรวม โดยสัดส่วน 
การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน 
ประเทศลดลงจาก 8.71 เป็น 8.49 พนัตนั เทยีบเท่าน�า้มัน 
ดิบ/พันล้านบาท สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP  
มีแนวโน้มลดลงเหลือร้อยละ 13.8 โดยคาดว่าต้นทุน 
การเก็บรักษาสินค้าคงคลังมีแนวโน้มปรับลดลงเหลือ 
สัดส่วนร้อยละ 5.0 ต่อ GDP ส่วนต้นทุนค่าขนส่งสินค้า 
และต้นทุนการบริหารจัดการมีสัดส่วนคงท่ีร้อยละ 7.5  
และร้อยละ 1.3 ต่อ GDP ตามล�าดับ ส�าหรับการพัฒนา 
ด้านพลังงานในปี 2560 มีสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน 
ต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายอยู่ที่ร้อยละ 14.49  
การใช้เชือ้เพลิงจากก๊าซธรรมชาติร้อยละ 59.4 ของการใช้ 
เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด การขยายโครงข่าย 
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ  
สามารถด�าเนินการได้ตามเป้าหมาย โดยในปี 2560  
ตดิตัง้ได้ทัง้หมด 24,700 หมูบ้่าน และในปี 2561 จะขยาย 
โครงข่ายเน็ตประชารัฐระยะที่ 2 เพิ่มขึ้นอีก 15,732  
หมู ่บ้าน ซึ่งจะท�าให้โครงข่ายเน็ตประชารัฐเช่ือมต่อ 
เป็นโครงข่ายเดียวกันทั้งประเทศ โดยตั้งเป้าให้แล้วเสร็จ 
ภายในเดือนธันวาคม 2561 
	 1.1.8	 การพัฒนาวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 
วิจัย	 และนวัตกรรม	 การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 
มี สัดส ่วนเ พ่ิมขึ้นอย ่างต ่อเนื่องจากร ้อยละ 0.62 
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ในปี 2558 เป็นร้อยละ  
0.78 ในปี 2559 ยงัไม่บรรลเุป้าหมายทีก่�าหนดให้เพิม่เป็น 
ร้อยละ 1.5 ขณะที่สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของ 
ภาคเอกชนต่อภาครัฐเป็นร้อยละ 73:27 โดยการลงทุน 
ด้านการวจัิยและพัฒนาของภาคเอกชนขยายตวัถงึร้อยละ  
39 ส่วนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง 
อยู่ที่ระดับ 17.0 คน ต่อประชากร 10,000 คน ในปี 2559  
แต่ยังต�่ากว่าเป้าหมายท่ีก�าหนดให้เพิ่มเป็น 25 คนต่อ 
ประชากร 10,000 คน ความสามารถในการแข่งขันของ 
ไทยโดยการจัดอันดับของ IMD ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ทางวิทยาศาสตร์ลดลงจากอันดับที่ 47 ในปี 2559 
เป็นอันดับที่ 48 ในปี 2560 ส่วนด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านเทคโนโลยีปรับตัวดีขึ้นจากอันดับที่ 42 ในปี 2559  
เป็นอันดับที่ 36 ในปี 2560 โดยมีปัจจัยย่อยที่ปรับอันดับ 
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ดีขึ้น อาทิ ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา จ�านวน 
บุคลากรด้านวิจัยและพัฒนาท่ีปรับตัวสูงข้ึนค่อนข้างมาก  
และสัดส ่วนค่าใช ้จ ่ายด ้านการวิจัยและพัฒนาของ 
ภาคเอกชนต่อ GDP นอกจากนี้ ในปี 2560 มีการยื่น 
ขอจดทะเบียนสิทธิบัตรเพิ่มขึ้นเป็น 12,987 รายการ เป็น 
สทิธบิตัรของคนไทย 4,677 รายการ ส่วนใหญ่เป็นสทิธบิตัร 
การออกแบบผลิตภัณฑ์มากกว่าสิทธิบัตรการประดิษฐ์

	 1.1.10	 ความร ่วมมือระหว ่างประเทศ	 
เพื่อการพัฒนา	 มีความก้าวหน้าในการพัฒนาโครงข่าย 
ความเชื่อมโยงทางด้านโลจิสติกส์ พิจารณาจากดัชน ี
ความสามารถในการแข ่งขันระดับโลก (Global  
Competitiveness Index : GCI) ของ WEF พบว่า ในปี  
2560 ไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านคุณภาพ 
โครงสร้างพื้นฐานอยู่ในอันดับที่ 67 ปรับตัวดีขึ้นจาก 
อนัดบัที ่72 ในปี 2559 ขณะที ่ความสามารถในการบรหิาร 
จัดการ ณ จุดข้ามพรมแดนดีขึ้น จากดัชนีการค้าระหว่าง 
ประเทศ (Trading Across Border) ในปี 2560 ปรับตัว 
ดีขึ้นมาอยู่อันดับที่ 56 นอกจากนี้ ดัชนีความสามารถ 
การอ�านวยความสะดวกทางการค้า (Enabling Trade  
Index : ETI) ไทยมอีนัดบัดขีึน้มาอยูอ่นัดบัที ่63 ในปี 2559  
จากอันดับที่ 72 ในปี 2557 เนื่องจากการมีประสิทธิภาพ 
และความโปร่งใสของการบริหารจัดการจุดผ่านแดน 
เพิม่ขึน้ ส�าหรบัการค้าระหว่างไทยกบักลุม่ประเทศภมูภิาค
อาเซียน (อาเซียน 9 ประเทศ) มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น  
3,427.73 พันล้านบาท ขณะที่ เงินลงทุนโดยตรงของไทย 
ในภูมิภาคอาเซียนเพิ่มขึ้นในปี 2560 มีมูลค่า 228.88  
พันล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 36.47 ส�าหรับการค้า 
ชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน (มาเลเซีย 
เมียนมา สปป.ลาว และกัมพูชา) เพ่ิมข้ึนเป็น 1,076  
พันล้านบาท ประเทศมาเลเซียมีมูลค่าการค้าชายแดน 
มากที่สุด มูลค่าการลงทุนของผู ้ประกอบการไทยใน 
ภมูภิาคเพิม่ขึน้ต่อเนือ่งอยูท่ี ่34.91 พนัล้านดอลลาร์สหรฐั  
อีกทั้งไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส�าคัญในการให้ความ 
ช่วยเหลือประเทศในอนุภูมิภาคและภูมิภาคด้านการเงิน  
มูลค่า 5,945.11 ล้านบาท

	 1.1.9	 การพฒันาภาค	เมอืง	และพืน้ทีเ่ศรษฐกิจ 
พบว่าช่องว่างรายได้ระหว่างภาคมีความแตกต่างกัน 
มากขึ้น โดยในปี 2559 ภาคตะวันออกมีผลิตภัณฑ์ภาค 
ต่อหวั สงูสดุเท่ากับ 460,377 บาทต่อปี และภาคตะวนัออก 
เฉียงเหนือต�่าสุดเท่ากับ 76,207 บาท มีความแตกต่างกัน  
6.0 เท่า เพิม่ข้ึนจากปี 2558 ท่ีแตกต่างกนั 5.9 เท่า ส�าหรบั 
ภาคที่มีผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวรองลงมา ได้แก่ กรุงเทพฯ  
และปริมณฑล ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคใต้ และ 
ภาคเหนอื ตามล�าดบั ในส่วนของการกระจายรายได้ พบว่า 
ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient)  
ด้านรายได้ระดับภาคเพิ่มขึ้นเกือบทุกภาค ยกเว้นภาคใต้  
สะท้อนให้เห็นว่า ความเหลื่อมล�้าด้านรายได้ในระดับภาค 
เพ่ิมขึ้น โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีค่าสัมประสิทธ์ิ 
ความไม่เสมอภาคสงูสดุ เท่ากบั 0.446 ในปี 2560 ขณะที่ 
ภาคกลางมค่ีาต�า่สดุเท่ากบั 0.403 นอกจากนี ้ส่ิงแวดล้อม 
ในพื้นที่อุตสาหกรรมหลักยังเป็นปัญหาที่ต ้องได้รับ 
การแก้ไข โดยค่าเฉลี่ยสารเบนซีนในพื้นที่ จ.ระยอง มีค่า 
เกินมาตรฐานที่ก�าหนดให้ไม่เกิน 1.7 มคก./ลบ.ม 
และตั้งแต่ปี 2555-2560 มีค่าเฉลี่ยสารเบนซีนในพื้นที่ 
จังหวดัระยองอยูร่ะหว่าง 2.3-2.6 มคก./ลบ.ม สาเหตจุาก 
ยานพาหนะและโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุด 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการด้านพลังงาน ปิโตรเคมี และ 
อุตสาหกรรมต่อเนื่องของปิโตรเคมี 
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	 2.	ประเด็นการพัฒนาระยะต่อไป
	 2.1	 เร่งจดับรกิารทางสงัคมให้ครอบคลมุ 
ทั้งในระดับพื้นที่และกลุ่มคน โดยลดความเหลื่อมล�้า  
ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพการบริการให้เกิดความ 
เท่าเทียมกัน เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากร 
ร้อยละ 40 ท่ีมีรายได้ต�่าสุดให้สามารถเข้าถึงบริการที่ม ี
คุณภาพของรัฐ รวมท้ังควรเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ทุกระดับ ตลอดจนการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม 
ให้แก่เด็กและเยาวชน 
	 2.2	 ขับเคลื่อนการปรับโครงสร ้าง 
เศรษฐกิจของไทยให้สามารถรองรับการเติบโตได ้
อย่างมีคุณภาพและยั่งยืนอย่างต่อเน่ือง เร่งปรับ 
โครงสร้างภาคการผลิตและบริการ เร่งพัฒนาภาคเกษตร 
โดยพัฒนาฐานทรัพยากรธรรมชาติให้เข้มแข็งและยั่งยืน  
เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ SMEs  
รวมทั้งเร่งเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของกลุ่ม 
อุตสาหกรรมใหม่ที่มีการเติบโตสูง
	 2.3	 ส่งเสริมให้คนไทยปรับพฤติกรรม 
ให ้หันมาป้องกันและดูแลสุขภาพ	 ลด	 ละ	 เลิก 
พฤติกรรมเสี่ยงที่ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายและ 
จติใจ	และลดงบประมาณในด้านสาธารณสุขของรฐั 

โดยปรับพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3 อ. (อาหาร/ ออก 
ก�าลังกาย/ อารมณ์) 2 ส. (ไม่สูบบุหรี่/ ไม่ดื่มสุรา) เพื่อลด 
อัตราป่วยตายและผลกระทบจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
	 2.4	 มีมาตรการในการจัดการขยะ 
มลูฝอยและของเสยีอนัตราย โดยจัดท�าฐานข้อมลูกลาง 
ด้านขยะมูลฝอยของประเทศใหม่เพื่อเป็นข้อมูลเดียวกัน 
ของทุกส่วนราชการ และใช้ในการวางแผนและบริหาร 
จัดการขยะมูลฝอย เร ่งรัดการออกพระราชบัญญัติ 
การจดัการซากผลติภณัฑ์เครือ่งใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนกิส์ 
และซากผลิตภัณฑ์อื่น (WEEE) อีกท้ังผลักดันการออก 
มาตรการเพ่ือลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกและโฟม  
รวมทั้งลดพลาสติกที่ไม่จ�าเป็นในผลิตภัณฑ์ 
	 2.5	 สนับสนุนการปรับเปลี่ยนรูปแบบ 
การขนส่งสู ่การขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพ ส่งเสริม 
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง (Shift Mode) และ 
การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal) เพื่อลด 
ต้นทุนการขนส่งและเพ่ิมประสิทธิภาพบริการขนส่ง 
และเครือข่ายโลจิสติกส์ รวมทั้งสร้างเครือข่ายโลจิสติกส ์
ตามเส้นทางยุทธศาสตร์และการเชื่อมโยงสู ่ประเทศ 
เพื่อนบ้าน 

	 สถานการณ์เศรษฐกิจไทยในช่วง	 9	 เดือนแรก 
ของปี	2561
 เศรษฐกิจไทยในปี 2561 ยังคงขยายตัวต่อเนื่องจากปี 2560  
ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก โดยเศรษฐกิจไทยใน 
ไตรมาสแรกขยายตัวร้อยละ 4.9 ไตรมาสสองขยายตัวร้อยละ 4.6 และ 
ไตรมาสทีส่ามขยายตัวร้อยละ 3.3 ตามล�าดับ รวม	9	เดือนแรกของปี	2561	 
เศรษฐกจิไทยขยายตวัร้อยละ 4.3 เร่งขึน้จากการขยายตวัร้อยละ 3.9 ในช่วง 
เดียวกันของปีก่อน โดยการขยายตัวของเศรษฐกิจในไตรมาสที่สามในด้าน 
การใช้จ่าย มีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวเร่งขึ้นของการบริโภคและ 
การลงทนุภาคเอกชน และการขยายตวัต่อเน่ืองของการใช้จ่ายและการลงทนุ 
ภาครฐั ในขณะท่ีการส่งออกสนิค้าชะลอตวัลง ในด้านการผลติ การผลิตสาขา 
ก่อสร้างขยายตัวเร่งขึ้น สาขาการขายส่ง การขายปลีก และการซ่อมแซม 
ขยายตวัในเกณฑ์ด ีส่วนการผลติภาคเกษตร สาขาอตุสาหกรรม สาขาโรงแรม 
และภัตตาคาร และสาขาการขนส่ง และการคมนาคมชะลอตัว 

รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย	ปี	2561	และแนวโน้มปี	2562
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ภาคเอกชนที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของ 
การใช้ก�าลังการผลิตและการเปลี่ยนแปลงของทิศทาง 
การค้าและการผลิตระหว่างประเทศ ในขณะที่การฟื้นตัว 
ของภาคการท่องเที่ยวยังมีความเส่ียงท่ีจะล่าช้ากว่า 
การคาดการณ์ และการส่งออกมีแนวโน้มชะลอตัวลงตาม 
ภาวะเศรษฐกิจโลกและมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบ 
เพ่ิมเติมจากการเพ่ิมข้ึนของมาตรการกีดกันทางการค้า  
แม้กระนั้นก็ตาม การปรับตัวของทิศทางทางการค้าและ 
การผลิตระหว่างประเทศคาดว่าจะเร่ิมมีความชัดเจน 
มากขึน้และเป็นโอกาสส�าคญัในการขบัเคล่ือนการส่งออก  
การผลิต และการลงทุนในสาขาที่ได้รับประโยชน์จาก 
มาตรการกีดกันทางการค้า เพ่ือชดเชยผลกระทบจาก 
การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและยกระดับศักยภาพ 
การขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ภายใต้แนวโน้มดังกล่าว  
การบริหารเศรษฐกิจมหภาคในช่วงที่เหลือของปี 2561  
และในปี 2562 จงึควรให้ความส�าคญักบั	(1)	การสนบัสนนุ 
การฟ้ืนตวัของจ�านวนนกัท่องเทีย่วจากตลาดจนีให้สามารถ 
กลับเข้าสูภ่าวะปกตภิายในไตรมาสแรกของปี 2562 ควบคู ่
กับการฟื้นฟูภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัย การส่งเสริม 
การขายในตลาดนักท่องเที่ยวระยะไกลและนักท่องเที่ยว 
รายได้สูง และการกระจายรายได้สู่เมืองรองและชุมชน  
(2)	การขับเคลือ่นการส่งออกให้สามารถขยายตวัได้ตาม 
เป้าหมายที่ก�าหนดไว้ โดยให้ความส�าคัญกับ (i) การใช้ 
โอกาสจากมาตรการกีดกันทางการค้า (ii) การติดตาม 
การเปลี่ยนแปลงของสินค้าน�าเข้าที่ได้รับผลกระทบจาก 
มาตรการกดีกนัทางการค้า (iii) การปฏบิติัตามกรอบกตกิา 
การค้าโลก รวมทั้งข้อก�าหนดและแนวทางการปฏิบัติใน 
ประเทศคูค้่า และเง่ือนไขทีส่�าคญั ๆ  และ (iv) การให้ความ 
ช่วยเหลือผู ้ผลิตและผู้ส ่งออกท่ีได้รับผลกระทบจาก 
มาตรการกดีกันทางการค้า	(3)	การสนบัสนนุการขยายตวั 
ของการลงทนุภาคเอกชน โดย (i) สนบัสนนุภาคการส่งออก 

	 1.2	 แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี	 2561	 -	 
2562	สศช. คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2561 คาดว่า 
จะขยายตัวร้อยละ 4.2 โดยมูลค่าการส่งออกขยายตัว 
ร้อยละ 7.2 การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวม 
ขยายตัวร้อยละ 4.7 และร้อยละ 3.6 ตามล�าดับ อัตรา 
เงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 1.1 และบัญชีเดินสะพัด 
เกินดุลร้อยละ 6.4 ของ GDP ส่วนปี	 2562	 คาดว่าจะ 
ขยายตัวร้อยละ	 3.5	 -	 4.5 โดยมีแรงสนับสนุนที่ส�าคัญ  
ประกอบด้วย	(1)	การใช้จ่ายภาคครัวเรือนยังมีแนวโน้ม 
ขยายตวัในเกณฑ์ดแีละสนบัสนนุการขยายตวัทางเศรษฐกจิ 
ได้อย่างต่อเนือ่ง	(2)	การปรบัตวัดขีึน้ของการลงทนุรวม	 
โดยการลงทนุภาครฐัมแีนวโน้มเร่งตวัขึน้	และการลงทนุ 
ภาคเอกชนขยายตัวในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง	(3)	การปรับตัว 
ดีขึน้ของภาคการท่องเทีย่ว	(4)	การขยายตวัของเศรษฐกจิ 
และปรมิาณการค้าโลกท่ีสามารถสนบัสนุนการขยายตัว 
ของการส่งออกได้อย่างต่อเนือ่ง	และ	(5)	การเปลีย่นแปลง 
ทิศทางการค้า	การผลิต	และการลงทุนระหว่างประเทศ	 
ทัง้นี ้คาดว่ามูลค่าการส่งออกสนิค้าจะขยายตัวร้อยละ 4.6  
การบรโิภคภาคเอกชน และการลงทนุรวมขยายตวัร้อยละ  
4.2 และร้อยละ 5.1 ตามล�าดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ย 
อยู่ในช่วงร้อยละ 0.7 – 1.7 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 
ร้อยละ 5.8 ของ GDP
	 1.3	 ป ร ะ เ ด็ นก า รบ ริ ห า รน โ ยบาย 
เศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี	 2561	และปี	 2562 
เศรษฐกิจไทย ยังมีแนวโน้มที่จะขยายตัวในเกณฑ์ดี โดยมี 
ปัจจยัสนบัสนุนจากการปรบัตวัดีขึน้ของอปุสงค์ในประเทศ 
ทีค่าดว่าจะมคีวามต่อเนือ่งในปี 2562 ทัง้ในด้านการใช้จ่าย 
ภาคครัวเรือนที่ยังมีแนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์ดีตาม 
การปรับตวัดีข้ึนของฐานรายได้และการจ้างงาน การลงทนุ 
ภาครัฐที่มีแนวโน้มเร ่งตัวข้ึนตามความคืบหน้าของ 
โครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการลงทุน 

ตารางอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย	ปี	2559	–	2561

% 2559
2560 2561

ทั้งปี Q1 Q2 Q3 9M Q4 Q1 Q2 Q3 9M

GDP (%YoY) 3.3 3.9 3.4 3.9 4.3 3.9 4.0 4.9 4.6 3.3 4.3

GDP ปรับฤดูกาล (%QoQ sa) - - 1.2 1.2 1.2 - 0.4 2.0 0.9 0.0 -
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ให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง (ii) ชักจูงนักลงทุนในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้าให้เข้ามาลงทุน 
ในไทยมากขึ้น (iii) การขับเคลื่อนโครงการลงทุนของภาครัฐ ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ 
อย่างต่อเนื่อง และ (iv) การสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนเก่ียวกับความต่อเน่ืองของโครงการ และมาตรการส�าคัญ 
ในช่วงหลงัเปลีย่นผ่านสูก่ารเลอืกตัง้ (4)	การดูแลเกษตรกรและผูม้รีายได้น้อยและการสร้างความเข้มแข็งให้กบั	SMEs 
และเศรษฐกิจฐานราก โดยให้ความส�าคญักบัการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรท่ียงัมข้ีอจ�ากัดในการฟ้ืนตัว การด�าเนนิการ 
ตามโครงการบัตรสวสัดกิารแห่งรฐั รวมท้ังมาตรการสนิเช่ือทีม่วีตัถปุระสงค์ในการลดภาระการช�าระหนี ้และลดข้อจ�ากัด 
ในการเข้าถงึแหล่งเงนิทนุ (5)	การขบัเคลือ่นการลงทุนภาครฐัให้สามารถขยายตัวได้ตามเป้าหมายอย่างต่อเนือ่ง	และ 
(6)	 การเตรียมความพร้อมด้านก�าลังแรงงานและคุณภาพแรงงานให้มีเพียงพอต่อการรองรับการขยายตัวของภาค 
การผลิตและการลงทุน

	 1.	ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทย 
ป	ี2559	
 ปี 2559 ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยม ี
มูลค่ารวม 2,020.6 พันล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 13.9 ของ GDP ลดลงจากร้อยละ 14.0 ต่อ GDP  
ในปี 2558 โดยองค์ประกอบต้นทุนโลจิสติกส์ปี 2559  
ประกอบด้วยต้นทุนค่าขนส่งสินค้า ร้อยละ 7.5 ต่อ GDP  
ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง ร้อยละ 5.1 ต่อ GDP  
และต้นทุนการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ร้อยละ 1.3  
ต่อ GDP ทั้งนี้ สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP ปรับลด 
ลงเล็กน้อยจากการปรับลดของสัดส่วนต้นทุนการเก็บ 
รักษาสินค้าคงคลังจากร้อยละ 5.3 ต่อ GDP ในปี 2558  
เป็นร้อยละ 5.1 ต่อ GDP จากการทีผู่ป้ระกอบการสามารถ 
บริหารจัดการคลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 ท�าให้สามารถควบคมุปรมิาณการถอืครองสนิค้า 
ให้อยู่ในระดับที่ต�่า ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้า 
ช้ันดีที่ ลดลงตามนโยบายผ ่อนคลายการเงินของ 
คณะกรรมการนโยบายการเงิน ในขณะท่ีสัดส่วนต้นทุน 
ค่าขนส่งสินค้าปรับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 7.4 ต่อ GDP ในปี  
2558 เป็นร้อยละ 7.5 ต่อ GDP เนือ่งจากผูป้ระกอบการ 
ยังคงเลือกใช้การขนส่งทางถนนที่มีต้นทุนค่าขนส่งต่อ 
หน่วยสูงเป็นหลัก และโครงการลงทุนพัฒนาระบบขนส่ง 
สินค้าทางรางและทางน�้า รวมทั้งสิ่งอ�านวยความสะดวก 
ที่สนับสนุนการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งยังอยู่ระหว่าง 
การพัฒนา

รายงานโลจิสติกส์	ปี	2560

ที่มา กลจ./สศช.
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	 2.	การประมาณการสัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ	GDP	ในปี	2560	
 สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP ปี 2560 มีแนวโน้มลดลงเหลือร้อยละ 13.8 โดยคาดว่าต้นทุนการเก็บรักษา 
สินค้าคงคลังปรับลดลงเหลือร้อยละ 5.0 ต่อ GDP ส�าหรับต้นทุนค่าขนส่งสินค้าและต้นทุนการบริหารจัดการ มีสัดส่วน 
คงที่ร้อยละ 7.5 และร้อยละ 1.3 ต่อ GDP ตามล�าดับ 
	 3.	แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ	
 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในระยะต่อไปควรให้ความส�าคัญกับการพัฒนาและใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐาน  
โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งไปสู่การขนส่งทางราง การพัฒนาผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยให้สามารถแข่งขันได้และ 
สนับสนุนการสร้างเครือข่ายธุรกิจในอนุภูมิภาค พัฒนาระบบอ�านวยความสะดวกทางการค้าโดยเร่งรัดการปรับลด 
ขั้นตอนกระบวนการท�างานของหน่วยงานภาครัฐในการน�าเข้าส่งออกสินค้าสินค้าต่าง ๆ และพัฒนาระบบ NSW  
ให้สมบูรณ์ พัฒนาบุคลากรโลจิสติกส์ให้มีทักษะเฉพาะด้าน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ด้านโลจิสติกส์เพื่อทดแทนการน�าเข้า และพัฒนาเพิ่มมูลค่าระบบห่วงโซ่อุปทานด้วยการขยายตลาดเชื่อมโยงการค้า 
สู่รูปแบบ e-Commerce 

รายงานภาวะสังคมไทย	ปี	2561

							1.	ความเคลื่อนไหวทางสังคม
       การมีงานท�าและคุณภาพคน ในปี 2561 การจ้างงาน 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 การจ้างงานภาคเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 
และภาคนอกเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 อัตรา การว่างงาน 
เท่ากับร้อยละ 1.0 ค่าจ้างแท้จริงภาคเอกชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 
ส ่วนหนี้สินครัวเรือนยังคงเพิ่มชึ้นต ่อเนื่อง โดยมีมูลค ่า 
12.34 ล้านล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 และคิดเป็น 
สัดส่วนร้อยละ 77.5 ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)  
ความสามารถในการช�าระหนีป้รับตัวดีข้ึนเล็กน้อย ขณะทีผู่ป่้วย 
ด้วยโรคเฝ้าระวังโรคระบบทางเดินหายใจเพิ่มขึ้น ได้แก่  
โรคไข้หวัดใหญ่ และโรคปอดอักเสบ ส่วนโรคไข้เลือดออกลดลง  
จากการที่ทุกภาคส ่วนร ่วมกันป ้องกันและควบคุมโรค 
ไข้เลอืดออกอย่างเข้มข้น และยงัต้องเฝ้าระวงัโรคหดัท่ีพบผู้ป่วย 
เพิ่มมากขึ้น 

 การจัดท�ารายงานภาวะสังคมเผยแพร่สู่สาธารณะ  
ประกอบด้วย (1) ความเคลื่อนไหวทางสังคมรายไตรมาส ได้แก่  
คุณภาพคน ความเป็นอยู่และพฤติกรรมของคน ความมั่นคง 
ทางสงัคม (2) สถานการณ์ทางสงัคมทีส่�าคญั ในมติติา่ง ๆ  ทีส่ะทอ้น 
ถงึคณุภาพชวีติอยา่งรอบดา้น และ (3) บทความซึง่น�าเสนอประเดน็ 
ทางสังคมเชิงลึกท่ีอยู่ในความสนใจ มีผลกระทบต่อสังคม เพื่อเฝ้า 
ระวังและเตือนภัยให้สังคมได้รับทราบ ทั้งนี้ ตลอดปี 2561  
สาระส�าคัญสถานการณท์างสงัคมและบทความประจ�าฉบบั สรปุได ้
ดังนี้
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   ความเป็นอยูข่องคนและพฤตกิรรมของคน	 
ค่าใช้จ่ายการบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์และการบริโภค 
บหุรีม่แีนวโน้มลดลงร้อยละ 7.5 และ 13.7 ตามล�าดับ ทัง้นี้  
ค่าใช้จ่ายในการบริโภคบุหรี่และเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ์
คดิเป็นร้อยละ 3 ของค่าใช้จ่ายครวัเรอืน ในปี 2561 รัฐบาล 
ได้มีการออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้คนบริโภคเครื่องดื่ม 
แอลกอฮอล์และสูบบุหรี่น ้อยลงอย่างต่อเนื่อง อาทิ  
การปรับเพิ่มภาษีสรรพสามิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และ 
สูบบุหรี่ โดยต้องเริ่มต้นจากการสร้างการเรียนรู้และ 
ความร่วมมือคนไทยในทุกภาคส่วนของสังคม การรณรงค์ 
และประชาสัมพันธ์ที่ส่งเสริมให้คนไทย ลด ละ เลิก  
การสร้างพื้นท่ี/ชุมชนต้นแบบท่ีมีการควบคุมเคร่ืองด่ืม 
แอลกอฮอล์และบหุรีอ่ย่างเป็นรปูธรรมทีน่�าไปสู่การปฏบัิติ 
ได้อย่างมีสัมฤทธิผล 
  ความมั่นคงทางสังคม	 ด้านสถานการณ ์
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คดีอาญารวม 
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 13.2 เป็นการเพิ่มขึ้นของคดียาเสพติด  
ร้อยละ 19.5 สดัส่วนมากทีส่ดุร้อยละ 83.5 ของคดอีาญารวม 
ขณะที่คดีชีวิตร่างกายและเพศ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์  
ลดลงร้อยละ 11.7 และ 9.8 แต่ยังต้องเฝ้าระวังการแพร่ 
ระบาดของเฮโรอีนที่เพิ่มขึ้นในกลุ ่มเด็กและเยาวชน  
และคีตามีนพบในกลุ ่มเยาวชนและกลุ ่มนักท่องเที่ยว 
กลางคืนมากข้ึน ด้านความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน  
การเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.6 แต่ผู้เสียชีวิตและ 
มูลค่าความเสียหายลดลง แต่ยังควรเคร่งครัดสร้างวินัย 
ในการจราจร และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาค  
มบีทลงโทษทีแ่รงมากขึน้ การส่งเสรมิให้มวีนิยัจราจรต้ังแต่ 
เดก็จนโตเพือ่ลดอุบัตเิหตใุนโรงเรยีน มหาวทิยาลยั และใน 
ชุมชน 

	 2.		สถานการณ์ทางสังคมที่ส�าคัญ
  การรูเ้ท่าทนัการใช้เทคโนโลยีกรณสีกลุเงิน 
ดิจิทัล	 เป็นนวัตกรรมการน�าเทคโนโลยี Blockchain  
มาสร้างสกุลเงินดิจิทัล และไปช�าระเงินในการซื้อสินค้า 
และบริการ หรือแลกเงินจริงภายเครือข่าย บางประเทศ 
เริม่ปรบักฎหมายในการรองรบัและก�ากบัสกลุเงนิดงักล่าว  
ไทยยังไม่มีกฎหมายรับรองให้สามารถช�าระหนี้ได้ตาม 
กฎหมาย มีเพียงมาตราการให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ 
ถึงความเสี่ยงของการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล
  ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับการแก้ไข 
ปัญหาการค้ามนุษย์ดีข้ึนเป็น	 “TIER	 2” โดยประเทศ 
สหรัฐอเมริกาได้ออกรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์  
(TIP Report) ปี 2561 โดยยกระดับประเทศไทยดีขึ้น 
จาก Tier 2 Watch List เป็น Tier 2 ทั้งนี้ เป็นผลจาก 
การด�าเนนิงานของรฐับาลไทยอย่างมนียัส�าคญัในการแก้ไข 
ปัญหาการค้ามนุษย์ท่ีมีความก้าวหน้าในการบูรณาการ 
ปัญหา มีผลงานที่เป็นรูปธรรม
   การลดขยะพลาสติกด้วยการใช้มาตรการ 
ที่ เป ็นรูปธรรมร ่วมกับการรณรงค์ให ้ปรับเปลี่ยน 
พฤตกิรรมการใช้	ไทยถกูจัดอยูใ่นอนัดับที ่6 ของประเทศ 
ที่ขยะพลาสติกในทะเลมากที่สุดในโลก ไทยยังไม่มี 
มาตรการโดยรวมที่ชัดเจน แต่ภาครัฐเริ่มใช้มาตรการ 
ลดการใช้พลาสติกอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมสนับสนุนให้ 
ประชาชนเกิดความตระหนักและเห็นความส�าคัญ  
มีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมจัดการปัญหาขยะพลาสติก 
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  สถานการณ์ปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจ�า  
ประเทศไทยมีผู้ต้องขังสูงเป็นอันดับ 6 ของโลก และเป็น  
อันดับ 3 ของเอเชีย (ข้อมูลจาก World Prison Brief  
2018) การแก้ปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจ�าได้มีแนวโน้ม 
น�านโยบายยาเสพติดแนวใหม่ตามข้อสรุปจาก United  
Nations General Assembly Special Session 2016  
มาเป็นทิศทางในการก�าหนดนโยบาย มีการใช้มาตรการ 
ทางเลือกแทนการใช้โทษจ�าคุกกรณีความผิดไม่ร้ายแรง
   Airbnb เทคโนโลยีกับการเปลี่ยนรูปแบบ 
บริโภคและผลกระทบต่อสังคม air bed and breakfast  
เป็นเพลตฟอร์มจองที่พักระหว่างผู้เช่ากับเจ้าของโดยตรง  
นักท่องเที่ยวแนวใหม่รับรู้ชีวิตท้องถ่ิน ก่อผลกระทบ 
ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ Airbnb เป็นเพียงกรณ ี
ตัวอย่างหนึ่งของการเข้ามามีบทบาทของเทคโนโลยี 
ที่สังคมจ�าเป็นต้องเรียนรู้และปรับตัวเพื่อให้เท่าทันและ 
สามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ
  การฆ่าตัวตาย : แก้ไขปัญหาได้ด้วยความ 
ร่วมมอืของทกุภาคส่วน อตัราการฆ่าตวัตายในประเทศไทย 
มีแนวโน้มลดลง โดยเฉลี่ยชั่วโมงละ 6 คนท�าร้ายตนเอง  
โดยผู้ชายมีอัตราการฆ่าตัวตายมากกว่าผู้หญิง 4.4 เท่า  
การป้องกันแก้ไขควรเริ่มต้นจากครอบครัวสร้างความรัก 
และความเข้าใจ ใช้ “3 ส. สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน สื่อสารที่ด ี
ต่อกัน และใส่ใจรับฟัง”
  การจดัล�าดบัความสามารถทางการแข่งขัน 
ของประเทศไทยโดย WEF ปี 2561 ภาพรวมดีข้ึนอยู่ 
อันดับที่ 38 แต่มิติแรงงานอยู่ล�าดับลดลงที่ 44 โดยม ี
คะแนนต�่าในด้านต้นทุนในการเลิกจ้าง ความยืดหยุ่น 
ในการก�าหนดค่าจ้าง และสทิธแิรงงาน ซึง่ต้องหาแนวทาง 
เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ในมิติแรงงาน

	 3.	บทความประจ�าฉบับ
   การเตรียมศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับ 
การพัฒนาประเทศ เป็นการน�าเสนอสถานการณ์ตลาด 
แรงงานไทยท่ีแนวโน้มมีจ�านวนลดลง มีการใช้เทคโนโลยี 
ทดแทนแรงงาน ขณะที่ก�าลังแรงงานที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน 
ไม่สอดคล้องกับความต้องการ มีปัญหาคุณภาพ รัฐจึงได้ 
เตรียมคนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานโดยยกระดับคุณภาพ 
การศกึษา สร้างผู้เชีย่วชาญด้านเทคโนโลย ีและการพฒันา 
กลไกการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
   วิสาหกิจเพ่ือสังคม...ภาคีการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน เป็นการน�าเสนอแนวทางหนึ่งของการปฏิรูป 
เพื่อน�าพาไปสู่สังคมไทยที่มีคุณภาพ วิสาหกิจเพื่อสังคม 
เป็นแนวทางการพฒันาเพือ่แก้ไขปัญหาสงัคม สิง่แวดล้อม  
น�านวัตกรรมสังคมเข้ามาใช้ แต่ยังมีข้อจ�ากัดในเรื่อง 
ของความยั่งยืนและไม่สามารถสร้างผลลัพธ์ทางสังคม 
ท่ีต้องการได้ ภาครัฐจึงมีการด�าเนินการเปิดช่องทาง 
เพือ่ช่วยขยายบทบาทของวสิาหกจิเพือ่สงัคมในการพฒันา 
ประเทศมากขึ้น
   การพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นการน�าเสนอ 
การพฒันาเสรมิสร้างทรพัยากรมนษุย์ให้มศีกัยภาพจ�าเป็น 
ต้องได้รับการพัฒนาทุกช่วงวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 
ปฐมวัย การพัฒนาเด็กปฐมวัยจึงเป ็นรากฐานของ 
การพัฒนาไปตลอดชีวิตที่ภาครัฐให้ความส�าคัญมาอย่าง 
ต่อเนื่องทั้งในด้านนโยบายและการด�าเนินงานรวมถึง 
แนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัย
   คนรุ ่นใหม่กับการสร ้างประชากรท่ีม ี
คุณภาพ เป็นการน�าเสนอการท่ีไทยเข้าสู่สังคมสูงวัย 
จ�านวนประชากรสูงวัยท่ีเพ่ิมต่อเน่ือง ขณะที่วัยเด็ก 
และวัยแรงงานลดลง ซ่ึงจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
ในระยะยาว ดังนั้น จ�าเป ็นต ้องออกแบบนโยบาย 
เพ่ือส่งเสริมหรือกระตุ้นการสร้างครอบครัวที่มีคุณภาพ 
ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ อาทิ  ลดค่าใช้จ่ายเลี้ยงดูบุตร ลดหย่อน 
ภาษ ีรวมถงึพฒันาประชากรทกุการเกดิเพือ่สร้างประชากร 
ทดแทนที่มีคุณภาพ 
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การประชุมระดับผู้นำา ครั้งที่ 11
แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย 

(Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT) 

	 เมื่อวันที่	28	เมษายน	2561	พลเอก	ประยุทธ์	 
จนัทร์โอชา	นายกรฐัมนตรี	เป็นประธานการประชมุระดับ 
ผู้น�า ครั้งที่ 11 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย  
อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia - Malaysia -  
Thailand Growth Triangle: IMT-GT) ณ  โรงแรม 
แชงกรี-ลา สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยมีนายโจโก	 วิโดโด	 
ประธานาธบิดสีาธารณรฐัอนิโดนเีซยี และ ตนุ มซูา ฮตัิม 
ผู ้แทนพิเศษของนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย เข ้าร ่วม 
การประชุม พร้อมด้วยบุคคลส�าคัญอื่น ๆ ประกอบด้วย  
รัฐมนตรีประจ�าแผนงาน IMT-GT ของสามประเทศ  
โดยรัฐมนตรีประจ�าแผนงาน IMT-GT ของไทย ได้แก ่
นายอาคม	 เติมพิทยาไพสิฐ	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
คมนาคม	 เป็นผู้แทนรัฐมนตรีประจ�าแผนงาน IMT-GT  
สามประเทศกล่าวรายงานความก้าวหน้าการด�าเนินการ 
ในรอบปี 2560-2561 ต่อผูน้�า ร่วมด้วยเลขาธกิารอาเซียน  

ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ

(ดาโต๊ะ ลิม จ๊อก หอย) รองประธานธนาคารพัฒนาเอเชีย  
(นายสตีเฟน พี กร๊อฟ) ร่วมด้วยนายสุรงค์ บูลกุล ประธาน 
สภาธุรกิจ IMT-GT การประชุมฯ 
 ผู้น�าสามประเทศ IMT-GT ได้ร่วมกันรับรอง 
แถลงการณ์ร่วมของการประชุมซึ่งมีสาระส�าคัญ คือ ผู้น�า  
IMT-GT ได้รบัทราบความส�าเรจ็ของแผนงานความร่วมมือ  
IMT-GT ในโอกาสครบรอบ 25 ปี ที่แผนงานมีบทบาท 
ส�าคัญในการลดความเหลื่อมล�้าและความยากจนในพื้นที่ 
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ภายใต้แผนงานความร่วมมือ ขณะเดียวกัน ผู ้น�าสามประเทศ IMT-GT ได้เน้นย�้าความส�าคัญของการพัฒนา 
ความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Physical Connectivity Projects:PCPs) จ�านวน 38 โครงการของ 3 ประเทศ  
(มูลค่ารวม 47,000 ล้านเหรียญสหรัฐ) ซ่ึงเป็นปัจจัยส�าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจใน IMT-GT โดยไทยมีโครงการ 
ที่มีความคืบหน้าที่ส�าคัญ อาทิ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ หาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ และรถไฟทางคู่สุราษฎร์ธานี - 
หาดใหญ่ - สงขลา ที่จะเริ่มก่อสร้างโดยล�าดับ
 นอกจากนี้ ที่ประชุมมุ่งเน้นการบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ปี 2579 ซึ่งให้ความส�าคัญกับการบูรณาการ  
การใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม การพัฒนาที่ยั่งยืน และลดความเหลื่อมล�้า ประกอบด้วย การพัฒนาเมืองสีเขียว  
การพฒันาภายใต้กรอบการพฒันาเมอืงอย่างยัง่ยนื การพฒันาเส้นทางและวงจรท่องเทีย่วทีย่ัง่ยนื ปราศจากความเหลือ่มล�า้ 
และแข่งขันได้ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวปี 2560-2579 ตลอดจนแผนปฏิบัติการ ปี 2560-2564 การเตรียม 
พัฒนาเส้นทางท่องเท่ียวเรือส�าราญใน IMT-GT ที่เชื่อมโยงสู่นานาชาติและเน้นความส�าคัญของภาคเอกชนในการ 
ด�าเนินงาน การพัฒนาภาคเกษตรเพื่อสร้างความยั่งยืน ปราศจากความเหลื่อมล�้า และใช้นวัตกรรม การเสริมสร้าง 
ความมั่นคงด้านอาหาร การปรับปรุงร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสามประเทศเร่ืองการขยายเส้นทางบิน ซึ่งลงนาม 
ไว้ในปี 2538 เพื่อส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาค  การผลักดันให้ใช้ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และ 
เศรษฐกิจดิจิทัลมาช่วยขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนใน IMT-GT การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อสร้างระบบ 
ห่วงโซ่คุณค่าเชื่อมโยงระหว่างเขตเศรษฐกิจพิเศษต่าง ๆ ในอนุภูมิภาค 
 ทัง้นี ้ข้อเสนอฝ่ายไทย โดย พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรขีองไทย ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อแนวทาง 
การขับเคลื่อนแผนงาน IMT-GT 4 ประเด็นดังนี้ 1) การพัฒนาความเชื่อมโยงทางกายภาพบนมิติความริเริ่มใหม่ ๆ  
โดยทั้งสามประเทศควรพิจารณาปัจจัยหรือกลยุทธ์ที่จะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงเป็นอย่างมาก (Game Changer)  
ต่อการพัฒนาพื้นท่ี IMT-GT อาทิ นโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของจีน เป็นต้น 2) ความร่วมมือในการก้าวเข้าสู ่
พฒันาการทางเทคโนโลยเีปลีย่นโลก ได้เน้นย�า้ให้ทุกสาขาความร่วมมอืควรใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ี
ในปัจจุบันมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 3) ส่งเสริมการมี 
ส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาและการพัฒนา IMT-GT  
รุน่ใหม่ เพือ่ลดความเหลือ่มล�า้อย่างแท้จรงิ และ 4) ก�าหนด 
ระยะเวลาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน โดยไทย 
ได้เสนอให้มีการจัดตั้งคณะท�างานด้านสิ่งแวดล้อมใน 
แผนงาน IMT-GT ขึ้นอย่างเป็นทางการภายในปี 2562
	 ต่อมา	เมื่อวันที่	1	ตุลาคม	2561	นายอาคม	 
เติมพิทยาไพสิฐ	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
ในฐานะรัฐมนตรีประจ�าแผนงาน	 IMT-GT	 ของไทย	 
ได้เข้าร่วม	การประชมุระดบัรฐัมนตร	ีครัง้ที	่24	แผนงาน	 
IMT-GT ณ เมืองมะละกา รัฐมะละกา ประเทศมาเลเซีย  
โดยมี ดาโต๊ะ ซรี โมฮาเหม็ด อัสมิน บิน อาลี รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงการเศรษฐกิจของมาเลเซีย เป็นประธาน 
การประชุม นายดาร์มิน นาซูติออน รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงประสานกิจการเศรษฐกิจของอินโดนีเซีย 
ร่วมด้วย ดร.ปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล รองเลขาธิการ 
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
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	 พลเอก	 ประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 นายกรัฐมนตรี	 ได้เข้าร่วม 
การประชุมสุดยอดผู้น�า	 ครั้งที่	 6	 แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
ในอนภุมูภิาคลุม่แม่น�า้โขง	6	ประเทศ	ระหว่างวนัที	่30-31	มนีาคม	2561 
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  
โดยมีบุคคลส�าคัญท่ีเข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยนายเหวียน ซวน ฟุก  
นายกรัฐมนตรีเวียดนาม สมเด็จมหาอัครเสนาบดี ฮุนเซน นายกรัฐมนตร ี
กัมพูชา นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ 
ต่างประเทศจนี นายทองลนุ สสีลิุด นายกรฐัมนตรสีาธารณรัฐประชาธปิไตย 
ประชาชนลาว นายเฮนรี แวน เทียว รองประธานาธิบดีสาธารณรัฐ 
แห่งสหภาพเมยีนมา และนายทาเคฮิโกะ นากาโอะ ประธานธนาคารพฒันา 
เอเชีย พร้อมด้วย เลขาธิการอาเซียน ประธานธนาคารโลก และนายอาคม  

นายชรัส บุญณสะ ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง กระทรวง 
มหาดไทย นายดนัย มู่สา รองเลขาธิการสภาความมั่นคง 
แห่งชาต ิและผูแ้ทนองค์การระหว่างประเทศ ประกอบด้วย  
ผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชีย รองเลขาธิการอาเซียน และ  
ผู้อ�านวยการศูนย์ประสานงานความร่วมมืออนุภูมิภาค  
แผนงาน IMT-GT
 ที่ประชุมฯ ได ้ รับรองแถลงการณ์ร ่วมผล 
การประชมุฯ โดยมีสาระส�าคัญคือ เป็นการชื่นชมความ 
ก้าวหน้าในการด�าเนนิงานในรอบปี 2560-2561 ตลอดจน 
การยืนยันการขับเคลื่อนตามแผนด�าเนินงานระยะห้าปี  
ปี 2560-2564 ต ่อไป พร ้อมทั้งก�าหนดแนวทาง 
การด�าเนินงานเพื่อให้การขับเคลื่อนการด�าเนินงานต่างๆ  
มีผลอย่างเป็นรูปธรรมตามกรอบระยะเวลา และเพ่ือให ้
สามารถน�าเสนอความก้าวหน้าต่อผูน้�าในการประชมุระดับ 
ผู้น�า ครั้งที่ 12 แผนงาน IMT-GT ในเดือนมิถุนายน 2562  
ณ กรุงเทพมหานคร      
 นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ  ยังได้ยืนยันเจตนารมณ์ 
ที่จะพัฒนาความร่วมมือทุกด้านของแผนงานฯ โดยมี 
ความคืบหน้าส�าคัญ 3 ประการ ดังนี้ 1) รับทราบรายงาน 
ความคืบหน้าโครงการลงทุนเพื่อเชื่อมโยงโครงสร้าง 
พืน้ฐานทางกายภาพ มลูค่ารวม 47,000 ล้านเหรยีญสหรฐั 
ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมซึ่งจะน�าไปสู่การส่งเสริม 
การเช่ือมโยงระหว่างประชาชนในอนภุมิูภาค  2) รบัทราบ 

การประชุมสุดยอดผู้นำา ครั้งที่ 6 แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ำาโขง 6 ประเทศ (Greater Mekong Subregion Economic Cooperation: GMS)

ความคืบหน้าของพิธีสารแก้ไขบันทึกความเข้าใจระหว่าง 
รฐับาลแห่งอนิโดนเีซยี มาเลเซีย และไทย ว่าด้วยการขยาย 
เส้นทางบิน ที่ปัจจุบันได้ด�าเนินการแล้วเสร็จและได้น�าไป 
สู่การลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของ 
สามประเทศแล้วเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 และ  
3) รับทราบความคืบหน้าการจัดท�ากรอบการพัฒนาเมือง 
อย่างยั่งยืน (Sustainable Urban Development  
Framework: SUDF) เพ่ือยกระดับการพัฒนาเมืองสเีขยีว 
ไปสู่พื้นที่เมืองอื่น ๆ ของแผนงาน IMT-GT โดยปัจจุบัน 
ได้ด�าเนินการยกร่าง SUDF แล้วเสร็จ และร่างฉบบัสดุท้าย 
ของ SUDF จะน�าเสนอต่อที่ประชุมระดับผู้น�า ครั้งที่ 12  
ณ กรุงเทพมหานคร ในปี 2562   
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เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีประจ�าแผนงาน GMS และ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายดอน ปรมัตถ์วินัย  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วย 
รฐัมนตรปีระเทศลุม่แม่น�า้โขง เจ้าหน้าทีอ่าวโุส ภาคเอกชน  
และภาคีหุ้นส่วนการพัฒนา มีสาระส�าคัญดังนี้
	 1.	ผู้น�า	6	ประเทศลุ่มแม่น�้าโขงให้ความเห็น 
ชอบร่างแผนปฏิบัติการฮานอย	ปี	2561-2565	(Hanoi	 
Action	Plan) ซึ่งสามารถสรุปหลักส�าคัญได้ 4 ประการ  
ดังนี้ 1) ยุทธศาสตร์เชิงพื้นท่ีและการพัฒนาระเบียง 
เศรษฐกจิ มุง่เน้นการเตรยีมแผนแม่บทการพฒันาเชงิพืน้ที ่
ทั้งการพัฒนาโครงสร ้างพื้นฐานทางกายภาพ และ 
โครงสร้างเมือง และการวางแผนในระดับนโยบาย  
2) การปรบัเปลีย่นยทุธศาสตร์รายสาขา และการจดัล�าดบั 
ความส�าคัญของแต่ละสาขา 3) การปรับปรุงกระบวนการ 
วางแผน และระบบการติดตามประเมินผล 4) การเพิ่ม 
ประสิทธิภาพในการจัดการเชิงสถาบัน และการเป็น 
หุ้นส่วน
	 2.	 	 ผู ้น�า	 6	 ประเทศลุ ่มแม่น�้าโขงได้ให  ้
ความเห็นชอบร่างกรอบการลงทุนในภูมิภาค	 ปี	 2565	 
(Regional	Investment	Plan:	RIF2022) ประกอบด้วย 
โครงการความร่วมมือจ�านวน 227 โครงการ ในสาขา 
ความร่วมมือ 10 สาขา มูลค่ารวมประมาณ 66.592  
พันล้านเหรียญ สรอ. หรือประมาณ 2.088 ล้านล้านบาท  
ทั้งนี้ กรอบการลงทุนของภูมิภาคปี 2565 ถือเป็น  
“แผนงาน/โครงการที่มีความเคลื่อนไหว” (Living  
Document) ซึง่สามารถทบทวน เพิม่เตมิ และปรบัปรงุได้ 
	 3.		ข ้อเสนอของนายกรัฐมนตรี	 (พลเอก 
ประยุทธ์	 จันทร์โอชา)	 ในการประชุมสุดยอดผู้น�า 6  
ประเทศลุ่มแม่น�้าโขง ครั้งที่ 6 สรุปได้ดังนี้
  1) เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม 
ขนส่งเพื่อการเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อ(Connectivity)  
ให้มีคุณภาพ และเติมเต็มส่วนที่ขาดหาย (Missing Links)  
ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจของ GMS และโครงข่ายส�าคัญ 
ภายใต้กรอบความร่วมมอื IMT-GT นอกจากนี ้การพัฒนา 
ระบบรางเส้นทางรถไฟขนาดมาตรฐานเชือ่มต่อไปยงั สปป. 
ลาว และจนี ยงัจะสะท้อนการเป็น “หุ้นส่วนเชงิสร้างสรรค์”  
ระหว่างข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” (Belt and  
Road) กับอนุภูมิภาค GMS อย่างเป็นรูปธรรม และเสนอ 

ให้ประเทศสมาชกิร่วมต้ังเป้าการหารอืปรบัปรุงกฎระเบยีบ 
ด้านการขนส่ง และกระบวนการศุลกากร ภายใต้กติกา 
ท่ีเหมาะสม และหลักการต่างตอบแทนซ่ึงกันและกัน  
ภายหลังได้ร่วมลงนามใน MOU ว่าด้วยการด�าเนินการ 
ตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนอนุภูมิภาค 
ลุ่มน�า้โขง (CBTA) ในระยะเริม่แรก ครบทัง้ 6 ประเทศแล้ว
  2) เร ่งพัฒนาอย ่างรอบด ้านเพื่อมุ ่ งสู ่ 
อนุภูมิภาคที่ มีขีดความสามารถในการแข ่ งขันสู ง  
(Competitiveness) เสนอขอให้ประเทศสมาชกิแผนงาน  
GMS ร่วมมอืกนัเชือ่มโยงเขตเศรษฐกิจพเิศษเพือ่สนบัสนนุ 
ให้อนุภูมิภาคฯ เป็นส่วนส�าคัญของห่วงโซ่มูลค่าของ 
อาเซียน เอเชีย และโลก โดยยึดหลัก 3M ได้แก่ การสร้าง 
ความไว้เน้ือเช่ือใจ (Mutual Trust) การเคารพซึง่กนัและกนั 
(Mutual Respect) และการมีผลประโยชน์ร่วมกัน  
(Mutual Benefit) และประเทศ GMS ควรร่วมกันผลักดัน 
การลงทุนในโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการลงทุนของ 
ภูมิภาค (Regional Investment Framework: RIF)  
โดยริเริ่มจัดตั้งกลไกทางการเงินใหม่ ๆ และเพิ่มความ 
ร่วมมอืทางเงนิเพือ่การระดมทุนให้แน่นแฟ้น ทัง้นี ้ส�านกังาน 
ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน  
(NEDA) และกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA)  
หน่วยงานในตลาดเงิน และตลาดทุนของประเทศไทย  
พร้อมจะเป็นที่ปรึกษาเพื่อให้ความร่วมมือทางการเงิน  
ทางวิชาการการระดมทุนของประเทศ GMS เพื่อใช้ใน 
การพัฒนาประเทศ 
  3) ผลกัดนัให้ GMS เป็นประชาคมทีม่อีนาคต 
ร่วมกัน มีความมั่งคั่ง และยั่งยืน (Community) เห็นว่า 
การพฒันาทรพัยากรมนษุย์เป็นส่ิงส�าคญัเพือ่เตรยีมพร้อม 
รองรับต่อการเปล่ียนแปลงไปสู่ยุคดิจิทัล เห็นควรให ้
ความส�าคัญกับการส่งเสริมการเคล่ือนย้ายแรงงาน 
อย่างปลอดภยั และการควบคมุโรคระบาด ตลอดจนร่วมกัน 
ขับเคล่ือนการท่องเท่ียวชมุชนอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี ้
ต้องร่วมมือดแูลรกัษาสิง่แวดล้อม และทรพัยากรธรรมชาติ 
ให้ความส�าคัญต่อการร่วมกันเตรียมตัวรองรับต่อปัญหา 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรน�้าในแม่น�้าโขง เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน 
อนุภูมิภาค
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	 เมื่อวันที่	 30	 สิงหาคม	 2561	 นายอาคม	 เติมพิทยาไพสิฐ	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม	 ในฐานะ 
รฐัมนตรปีระจ�ากรอบความร่วมมอืลุม่แม่น�า้โขง-ญีปุ่น่ด้านเศรษฐกจิและอตุสาหกรรมของไทย	ได้เข้าร่วมการประชุม 
ระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น�้าโขง-ญี่ปุ่นด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม คร้ังท่ี 10 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา  
สาธารณรัฐสิงคโปร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีประจ�ากรอบความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและ 
อตุสาหกรรมของประเทศลุ่มแม่น�า้โขงอกี 4 ประเทศคอื กมัพูชา สปป.ลาว เมยีนมา และเวียดนาม รวมท้ัง นายฮิโรชิเกะ 
เซโกะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น (METI) ได้ร่วมให้ความเห็นชอบต่อ 
ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชมุ ซึง่รบัทราบและยนิดีต่อความก้าวหน้าการด�าเนนิงานของแผนปฏบิติัการภายใต้วสิยัทศัน์ 
การพัฒนาอุตสาหกรรมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง (MIDV) และยังได้ให้ความเห็นชอบต่อหลักการแนวคิดการจัดท�า 
วสิยัทัศน์การพัฒนาอตุสาหกรรมในอนุภมูภิาคลุ่มแม่น�า้โขงในระยะปี 2564-2568 หรอื “MIDV 2.0” ซึง่มุ่งเน้นการน�าใช้ 
เทคโนโลยทีีท่นัสมยัเพือ่พฒันาการเชือ่มโยงอตุสาหกรรม การเชือ่มโยงโครงสร้างพืน้ฐานทางกายภาพ และการเช่ือมโยง 
เชิงกฎระเบียบเพื่อตอบสนองต่อการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและการมุ่งสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

	 เมือ่วนัที	่2	สงิหาคม	2561	นายอาคม	เตมิพทิยาไพสฐิ	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคม	ในฐานะรฐัมนตรี 
ประจ�าแผนงาน	MJ-CI	ท�าหน้าทีป่ระธานทีป่ระชุมร่วมกบั นายททัซย่ึา เทระซะวะ  ผูช่้วยรฐัมนตรต่ีางประเทศ กระทรวง 
เศรษฐกิจ การค้าและอตุสาหกรรมของญีปุ่น่ (Ministry of Economy, Trade and Industry: METI) พร้อมด้วยรฐัมนตรี  
5 ประเทศลุม่แม่น�า้โขง ผูแ้ทนหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง และผูแ้ทนองค์กรหุน้ส่วนการพฒันา โดยผลการประชมุฯ มสีาระส�าคญั 
คอื การรบัทราบและแลกเปล่ียนข้อคดิเหน็เก่ียวกับการด�าเนนิโครงการต่าง	ๆ 	ภายใต้วสิยัทศัน์การพัฒนาอตุสาหกรรม 
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง	(Mekong	 Industrial	Development	Vision:	MIDV) ปี	2559-2563 โดยน�าเสนอ 
แนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมในลุ่มแม่น�้าโขงอย่างเชื่อมโยง (Connected Mekong Industrial Development)  
และทิศทางการพัฒนาของวิสัยทัศน์ฯ ภายหลังปี 2563 (MIDV 2.0) รวมไปถึงน�าเสนอความก้าวหน้าการด�าเนินงาน 
ของ	 AMEICC1 เพื่อสนับสนุน 3 เสาหลักของวิสัยทัศน์ MIDV ประกอบด้วย 1) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่  
2) โครงการส่งเสริม SMEs และ 3) โครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการน�าเสนอข้อมูล 
เชิงลึกและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง-ญี่ปุ่น	
	 ประเด็นที่ฝ่ายไทยเสนอ	 เห็นพ้องกับวิสัยทัศน์ MIDV ซึ่งมีแนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมในลุ่มแม่น�้าโขง 
อย่างเชื่อมโยง (Connected Mekong Industrial Development) โดยประเทศสมาชิกต้องร่วมก�าหนดกรอบ 
การด�าเนินงาน รวมถึงเป้าหมายและทิศทางให้ชัดเจน และประเมินผลการด�าเนินงานท่ีก่อให้เกิดผลลัพธ์เป็นรูปธรรม 
มากยิ่งขึ้น และควรส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในกลุ ่ม ACMECS กับญี่ปุ ่น โดยเน้นความเชื่อมโยง 
ด้านอุตสาหกรรม ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัลเพ่ือส่งเสริมการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรม เร่งการด�าเนินการ 
ตามความตกลง CBTA ในส่วนการสนบัสนนุความเชือ่มโยงห่วงโซ่การผลติในอนภุมูภิาค ส่งเสรมิห่วงโซ่คณุค่าภาคเกษตร  
ส่งเสรมิพาณชิย์อิเลก็ทรอนิกส์เพือ่พฒันาธรุกจิ SMEs ในพืน้ทีใ่ห้มคีวามเข้มแขง็ข้ึน โดยการพฒันาพาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์ 
จะสนับสนุนให้ธุรกิจ SMEs มีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น

การประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีและภาคเอกชนกรอบความร่วมมือ
ลุ่มแม่น้ำาโขง-ญี่ปุ่น ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 11

การประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 10 กรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ำาโขง-ญี่ปุ่น
ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม (Mekong-Japan Economic Ministers’ Meeting)

1  AMEICC: AEM-METI Economic and Industrial Cooperation Committee คณะกรรมการความร่วมมือทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอาเซียนและ 
ญี่ปุ่น จัดตั้งขึ้นเมื่อการประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 6 โดยจัดประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2541 ณ กรุงเทพฯ โดยเป็นการประชุมระหว่าง 
รัฐมนตรีเศรษฐกิจของอาเซียนและรัฐมนตรีการค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นด้านสถานการณ์เศรษฐกิจโลก
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 ไทยยังได้ให้ความเห็นต่อเรื่องดังกล่าวว ่า  
การด�าเนินงาน MIDV 2.0 ระยะต่อไปจะได้รับผลกระทบ 
จากแนวโน้มท่ีจะพลิกโฉมการเปล่ียนแปลงของโลก  
(Megatrends) คือ เทคโนโลยีที่สร้างความพลิกผัน  
(Disruptive Technology) ซึง่จะท�าให้เกดิการเปลีย่นแปลง 
อนาคตของความร่วมมอืลุม่แม่น�า้โขง - ญีปุ่่นเป็นอย่างมาก  
ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมและ 
สามารถเพิ่มมูลค่าแก่การผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร 
และอุตสาหกรรมการผลิตอื่น ๆ นอกจากนี้ ไทยยืนยัน 
ความพร้อมให้การสนบัสนนุการเช่ือมโยงโครงสร้างพืน้ฐาน 
ทางกายภาพในอนุภูมิภาคลุ ่มแม่น�้าโขง ไม่ว่าจะเป็น 
การให้ความช่วยเหลอืแก่ประเทศเพือ่นบ้านในการก่อสร้าง 
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 และ 6 ข้ามแม่น�้าโขง  
และสะพานมติรภาพไทย-เมยีนมา แห่งท่ี 2 ข้ามแม่น�า้เมย  
ซึ่งสามารถเชื่อมโยงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตาม 
แนวชายแดน และเชือ่มโยงกบัโครงการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิ 
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) รวมไปถึงการสนับสนุน 
การเชื่อมโยงสายส่งไฟฟ้าในอนุภูมิภาคเพื่อมุ่งสู่การเป็น 
ตลาดซื้อขายพลังงานไฟฟ้า ไทยยังคงยืนยันความพร้อม 
ให้การสนับสนุนในเรื่องความเชื่อมโยงทางกายภาพ 
เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งการเชื่อมต่อห่วงโซ่มูลค่า 
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขงเพื่อส่งเสริมให้เกิดสถานการณ์
ที่ทั้งสองฝ่ายต่างก็ได้ประโยชน์ และไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง  

ในส่วนของการเชื่อมโยงเชิงกฎระเบียบนั้น ประเทศไทย 
ยืนยันสนับสนุนการด�าเนินงานในระยะแรกเร่ิมของ 
ความตกลง CBTA สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และ 
แสดงความยินดีที่ไทยและเมียนมาจะได้ร่วมลงนามใน 
บนัทกึความเข้าใจในการเร่ิมใช้ความตกลงว่าด้วยการขนส่ง 
ข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ ่มแม่น�้าโขงภายในปีนี้  
และเสนอให้ สปป.ลาว เร่งหาพื้นที่ควบคุมร่วมกันให้แล้ว 
เสร็จในเร็ววัน นอกจากนี้ ภาครัฐควรจะต้องร่วมพัฒนา 
และปรับปรุงกฎระเบยีบเพ่ือส่งเสริมพาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์ 
ให้สามารถเชื่อมโยงกับตลาดที่ใหญ่และทันสมัย ซึ่งมีส่วน 
ส�าคัญในการส่งเสริมส่ิงแวดล้อมท่ีดีในการด�าเนินธุรกิจ 
ดจิิทัลและเปน็การบม่เพาะขีดความสามารถของวสิาหกจิ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม และธุรกิจท่ีเร่ิมต้นและเติบโต 
แบบก้าวกระโดด (Start up) เพื่อให้พวกเขาสามารถเป็น 
ส่วนหนึ่งของห่วงโซ่มูลค่าในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค 
ได้ต่อไป
 การประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือ 
ลุ ่มแม่น�้าโขง-ญี่ปุ ่นด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม  
ครั้ งที่  11 ก�าหนดจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2562 
ณ ประเทศไทย ในโอกาสการประชุมระดับรัฐมนตรี
เศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่ 51 โดยในปี 2562 ประเทศไทย
เป็นประธานอาเซียน
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นโยบาย การติดตามและประเมินผล ไปจนถึงการจัดท�า 
รายงานและรับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด 
และกระตุ้นให้เกิดความโปร่งใสในการด�าเนินงานภาครัฐ  
เพื่อเพ่ิมคุณภาพของบริการภาครัฐและการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลภาครัฐ โดย นางปัทมา  
เธยีรวศิษิฎ์สกุล รองเลขาธกิารฯ เป็นผูด้�าเนนิรายการ และ 
มีผู้เข้าร่วมอภิปราย ประกอบด้วย ผู้แทน Organization  
for Economic Cooperation and Development 
(OECD) พร้อมทั้งผู้แทนจากเขตเศรษฐกิจ เช่น ฟิลิปปินส์  
จีนไทเป และไทย (ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการพัฒนา 
ระบบราชการ หรือ กพร.)
	 ในช่วงการประชุม	 EC2	ที่ประชุมได้เห็นชอบ 
รายงานนโยบายเศรษฐกิจเอเปคประจ�าปี 2561 เรื่องการ 
ปฏริปูโครงสร้างและโครงสร้างพืน้ฐาน (APEC Economic 
Policy Report on Structural Reform and  
Infrastructure: AEPR 2018) ซ่ึงมีเนื้อหาแบ่งออกเป็น  
2 ส่วนที่ส�าคัญ ได้แก่ (1) ความต้องการด้านโครงสร้าง 
พื้นฐานและผลกระทบจากการลงทุนด้านโครงสร้าง 
พ้ืนฐานทางกายภาพและดิจิทัลต่อการเจริญเติบโตและ 
ความเชือ่มโยง และ (2) บทบาทของนโยบายด้านโครงสร้าง 
ในการผลกัดันข้อก�าหนดและการบรหิารจดัการโครงสร้าง 
พ้ืนฐานที่มีประสิทธิภาพ ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการ 
โครงสร้างพืน้ฐานของเขตเศรษฐกจิ ได้แก่ การเพิม่ขึน้ของ 
จ�านวนประชากรและประชากรสูงวัย ความต้องการ 
การขนส่งและความเชื่อมโยง การเพ่ิมข้ึนของโครงสร้าง 

 สศช. เป็นหน่วยงานหลักในการติดตาม และ 
เข้าร่วมการประชุมในคณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปค  
(Economic Committee: EC) โดยมหีน้าทีใ่นการตดิตาม  
ศกึษา วิเคราะห์ประเดน็การปฏริปูโครงสร้างทางเศรษฐกจิ  
และปัจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์ท่ีเกี่ยวเนื่อง ร่วมจัดท�า 
แผนปฏิบัติการรายเขตเศรษฐกิจ (Individual Action  
Plans: IAPs) เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปโครงสร้าง และ 
รายงานนโยบายเศรษฐกิจเอเปค (APEC Economic  
Policy Report: AEPR) โดยในปี 2461 ได้มีการประชุม 
คณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 1/2561 (EC1) 
ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2561 และการเจ้าหน้าที่ระดับ 
สงูด้านการปฏริปูโครงสร้าง และการประชมุคณะกรรมการ 
เศรษฐกจิเอเปค ครัง้ท่ี 2/2561 (EC2) ระหว่างวนัที ่14 - 17 
สิงหาคม 2561 ณ เมืองพอร์ตมอร์สบี รัฐเอกราชปาปัว 
นิวกินี
	 ในช่วงการประชุม	 EC1 สศช. ในฐานะ 
ผู้ประสานงานหลักของกลุ่มธรรมาภิบาลภาครัฐ (Public  
Sector Governance: PSG) จัดกิจกรรมการหารือ 
เชิงนโยบาย (Policy Discussions) ภายใต้หัวข้อความ 
โปร่งใสในการด�าเนินงานภาครัฐหรือภาครัฐแบบเปิด  
(Open Government) ซึง่หมายถึงการพฒันาการปกครอง 
ที่ส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใส ซื่อตรง ตรวจสอบได้ และ 
การมีส่วนร่วมที่จะช่วยสนับสนุนประชาธิปไตยและ 
การเติบโตอย่างทั่วถึง การให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน 
กระบวนการวางแผน ตั้งแต่การออกแบบ การด�าเนิน

การดำาเนินงานภายใต้คณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปค 
(APEC Economic Committee) ประจำาปี 2561
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พื้นฐานดิจิทัล และความต้องการปรับปรุงโครงสร้าง 
พื้นฐานให้พร้อมรับกับภาวะวิกฤต ท้ังน้ี ได้มีการก�าหนด 
หัวข้อรายงานนโยบายเศรษฐกิจเอเปคประจ�าปี 2562  
เรือ่งการปฏรูิปโครงสร้างและเศรษฐกจิดิจทิลั (Structural 
Reform and the Digital Economy) 
 นอกจากนี้  นางป ัทมา เธียรวิศิษฎ ์สกุล  
รองเลขาธิการฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทย 
ในการประชุมเจ้าหน้าท่ีระดบัสงูด้านการปฏิรูปโครงสร้าง	 
ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีนี้ โดยที่ประชุมได้มีการหารือ 
เพื่อปิดช่องว่างการพัฒนา และร่วมก�าหนดทิศทาง 
การด�าเนินงานด้านการปฏิรูปโครงสร้าง โดยให้ความ 
ส�าคัญกับ 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ 
	 1.	 ความครอบคลุมของการพัฒนา	ที่ประชุม 
ได ้มีการหารือร ่างกรอบแนวคิดเชิงนโยบายเรื่อง  
การปฏิรูปโครงสร้างและการเติบโตอย่างทั่วถึง (Policy  
Framework on Structural Reform and Inclusive  
Growth) ซึ่งประกอบด้วย 3 แนวทางที่ส�าคัญ ได้แก่  
(1) การก�าหนดให้มีการวางนโยบาย สถาบันและ 
กฎระเบยีบพืน้ฐานเพือ่สนบัสนนุตลาดท่ีเปิดกว้าง โปร่งใส  
และมีการแข่งขันสูง (2) การให้ความส�าคัญกับการปฏิรูป 
โครงสร้างเพือ่พฒันาทนุมนษุย์ ภาคบรกิาร และนวตักรรม  
และ (3) แนวทางแบบผสมผสานท่ีจะวางนโยบายและ 
ด�าเนินโครงการที่จะช่วยส่งเสริมการเติบโตอย่างทั่วถึง
	 2.	 ความเชื่อมโยง ที่ประชุมให้ความส�าคัญ 
กับความเชื่อมโยงอย่างรอบด้านในทุกมิติซึ่งจะช่วย 
สนับสนุนการเจริญเติบโตที่ครอบคลุม และยั่ งยืน  
โดยยดึแผนแม่บทความเชือ่มโยงในเอเปค ปี 2558 - 2568  
(APEC Connectivity Blueprint 2015-2025) ที่มุ่งให้ 

เกิดการเชื่อมโยงอย่างทั่วถึงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
	 3.	 เศรษฐกิจดิจิทัล	นโยบายรัฐบาลด้านการ 
ปฏิรูปโครงสร้างในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล จะต้องตอบสนอง 
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดข้ึน โดยต้อง 
มีการเตรียมพร้อมแรงงานให้มีทักษะรองรับกับการ 
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การพัฒนาผู้ประกอบการ 
ให ้สามารถใช ้ประโยชน ์จากการเทคโนโลยีดิ จิทัล 
ในการเพิ่มผลิตภาพ และการกระตุ้นการค้าและการเปิด 
ตลาดรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล โดยการด�าเนินงานภายใต ้
แผนอินเทอร์เน็ตและเศรษฐกิจดิจิทัล (APEC Internet  
and Digital Roadmap) นอกจากจะเน้นย�า้ถงึความส�าคัญ 
ของการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานดิจทิลั การเข้าถึงเครอืข่าย 
บรอดแบนด์แล้ว ยังมุ ่งเน้นการพัฒนากรอบนโยบาย 
ภาครัฐที่เป็นเอกภาพเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและเศรษฐกิจ 
ดจิทิลั ส่งเสรมิความเช่ือมโยงของประเดน็ด้านกฎระเบียบ  
ส่งเสริมนวัตกรรม ตลอดจนยกระดับความเช่ือม่ันและ 
ความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
	 4.	 แนวปฏิบัติที่ดีด้านกฎระเบียบ	 (Good	 
Regulatory	Practice:	GRP)	 เทคโนโลยีดิจิทัลจะช่วย 
สนบัสนนุความโปร่งใสด้านกฎระเบยีบและการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน และการส่งเสริมให้กรอบการด�าเนินงาน 
ด้านกฎระเบยีบสนบัสนนุโลกให้ก้าวสูค่วามเป็นดจิทิลัและ 
ส่งเสริมนวัตกรรม โดยเน ้นย�้าถึงความส�าคัญของ 
กระบวนการวเิคราะห์และประเมนิผลกระทบทางกฎหมาย  
(Regulatory Impact Assessment: RIA) ซึ่งจะน�าไปสู่ 
การออกกฎระเบยีบตามหลกัฐานเชงิประจกัษ์ (Evidence 
- based regulations) ที่จะเกิดประสิทธิผลคุ้มค่า และ 
ไม่กลับเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
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 ประเทศไทยมีความได้เปรียบเชิงกายภาพ 
ภายใต้ลักษณะทางภมูศิาสตร์ในการพฒันาความเชือ่มโยง 
เพ่ือเป็นศูนย์กลางการผลิตและการกระจายสินค้าตาม 
แนวระเบียงเศรษฐกิจท่ีส�าคัญในภูมิภาคและอนุภูมิภาค  
จึงต้องวางแผนรองรับการพัฒนาเพื่อเพิ่มผลิตภาพของ 
ภาคการผลิต การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และการสร้าง 
ความร่วมมอืการเชือ่มโยงโครงข่ายในห่วงโซ่อปุทานทัง้ใน 
ระดับภูมิภาคและระดับโลกให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มใน 
โซ่อุปทานของสินค้าและบริการ และสนับสนุนการพัฒนา 
อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
	 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเชิงลึกแนวทาง 
การพัฒนาการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการ 
และกิจกรรมโลจิสติกส์ตลอดจนโซ่อุปทาน รวมถึงเพิ่ม
ศักยภาพของผูป้ระกอบการไทยตามแนวระเบยีงเศรษฐกิจ 
ที่ส�าคัญของประเทศ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ 
อ�านวยความสะดวกทางการคา้และยกระดบัความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ
	 ผลการศึกษา พบว่าแนวพื้นที่ เศรษฐกิจ 
ตอนใต้ที่เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจระหว่างประเทศไทย - 
กัมพูชา - เวียดนาม เป็นเส้นทางท่ีมีศักยภาพท่ีควรพิจารณา 
ด�าเนินนโยบายพัฒนาการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเป็น
ล�าดับแรก เน่ืองจากผู้ประกอบการไทยมีความได้เปรียบ 
ในการแข่งขันสูง มีจุดแข็งของฐานเศรษฐกิจไทยจากการ 

เป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
ที่สามารถต่อยอดเพ่ือสร้างมูลค่าเพิ่มได้ในอนาคต ทั้งนี้ 
การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในโซ่อุปทานสามารถสร้าง 
มูลค่าเพิ่มได้ต้องอาศัยการพัฒนาทั้งในส่วนของภาครัฐ 
และเอกชน การเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและข้อมูล  
ตลอดจนกลไกและกระบวนการในภาคการผลิตจาก 
นวัตกรรม
	 ข้อ เสนอแนะเชิงนโยบาย  ในอนาคต 
ความเชื่อมโยงระหว่างระเบียงเศรษฐกิจในภูมิภาค 
มีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิมขึ้นตามความเจริญเติบโตทาง 
เศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน และเชื่อมโยงถึงระเบียง 
เศรษฐกจิจากตลาดใหมใ่นประเทศอนิเดยี รวมทัง้นโยบาย 
การเชื่อมโยงการขนส่งที่เอื้อต่อการค้าของประเทศจีน 
ซึ่งจะอาจส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์ใน 
ประเทศได้ ดังนัน้ การสรา้งมลูคา่เพ่ิมใหก้บัผูป้ระกอบการ 
ไทยในโซ่อปุทานเพ่ือเกดิประโยชน์สูงสุดแกเ่ศรษฐกิจของ 
ประเทศในภาพรวม หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนต้อง 
รว่มมอืกนัพฒันาเพือ่ใหส้ามารถเสริมสรา้งความไดเ้ปรยีบ 
ในการแข่งขันของภาคธุรกิจไทย โดยการเชื่อมโครงสร้าง 
พื้นฐานทางด้านกายภาพ ด้านข้อมูล และกระบวนการ 
ภาคการผลิต ให้สามารถเช่ือมโยงห่วงโซ่อุปทานระหว่าง 
ระเบียงเศรษฐกิจและสามารถขจัดปัญหาอุปสรรคทาง 
การค้าที่เกิดจากกฎระเบียบระหว่างกันได้

โครงการศึกษาวิจัย

โครงการศึกษาวิจัยที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว
โครงการศึกษาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบการไทยในโซ่อุปทาน

ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจของประเทศ (กลจ.)
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ที่มา ที่ปรึกษา/โครงการศึกษาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบการไทยในโซ่อุปทานตามแนวระเบียงเศรษฐกิจของประเทศ

สรุปแนวคิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบการไทยในโซ่อุปทาน

	 หลักการและเหตุผล สศช. โดยส�านักบัญชี 
ประชาชาติ (สบป.) ได้มีการจัดท�าผลิตภัณฑ์มวลรวมใน 
ประเทศ (GDP) ทั้งรายปีและรายไตรมาส ณ ราคา 
ปีปัจจุบัน และแบบปริมาณลูกโซ่ (CVM) ท้ังในด้านการผลิต 
และการใชจ้า่ย โดยทีผ่า่นมาผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ  
ดา้นการผลติ ได้ประมวลผลจ�าแนกกจิกรรมทางเศรษฐกจิ 
ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย พ.ศ. 2544  
(TSIC 2001) แต่ในปี พ.ศ. 2552 กระทรวงแรงงาน  
ได้ด�าเนินการปรับปรุงการจ�าแนกรายการตามมาตรฐาน 
อุตสาหกรรมประเทศไทย พ.ศ. 2552 ขึ้น เพื่อให้มี 
ความสอดคล้องกับการจัดประเภทตามมาตรฐาน 
อุตสาหกรรมสากล (ISIC Rev.4 (2008)) ต่อมาในปี  
พ.ศ. 2559 ส�านักบัญชีประชาชาติ สศช. ได้ด�าเนินการ 
ปรบัปรงุผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศรายป ีด้านการผลิต  
จ�าแนกรายการตามมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย  
พ.ศ. 2552 (TSIC 2009)

โครงการพัฒนาระบบประมวลผลผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศรายไตรมาส
ด้านการผลิต จำาแนกกิจกรรมตามมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย พ.ศ. 2552

 ดังนั้นจึงจ�าเป็นต้องปรับปรุงระบบประมวลผล 
และฐานข้อมูลการจัดท�าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
รายไตรมาส ด้านการผลิต ให้สอดคล้องกับการจัดจ�าแนก 
กจิกรรมทางเศรษฐกจิตาม TSIC 2009 เช่นเดยีวกับข้อมูล 
รายปี 
 วัตถุประสงค์	 โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 
หลัก 2 ประการ ได้แก ่1) เพ่ือเปรียบเทียบโครงสรา้งข้อมลู 
และแนวทางการถา่ยโอนขอ้มลูจากการจ�าแนกผลติภณัฑ ์
มวลรวมในประเทศรายไตรมาส ด้านการผลิต ทีจ่ดัจ�าแนก 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจตามมาตรฐาน TSIC 2001 ไปสู่ 
การจัดจ�าแนกกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามมาตรฐาน TSIC  
2009 และ 2) เพื่อพัฒนาระบบประมวลผลผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมในประเทศรายไตรมาส ด้านการผลิต ณ ราคา 
ปีปัจจุบัน และแบบปริมาณลูกโซ่ (CVM) ตามการ 
จัดจ�าแนกกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามมาตรฐาน TSIC  
2001 และ TSIC 2009 ตลอดจนพัฒนาระบบประมวลผล 
ผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศรายไตรมาส ดา้นการใช้จา่ย 
ให้สอดคล้องกันในระบบประมวลผลใหม่ 
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	 ผลการศึกษา จากการศึกษาเปรียบเทียบ 
โครงสร้างข้อมูลและแนวทางการถ่ายโอนข้อมูลจาก 
การจ�าแนกผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศรายไตรมาส  
ดา้นการผลติ จากมาตรฐานTSIC 2001 ไปเป็น TSIC 2009  
พบว่าการเชื่อมโยงข้อมูล (mapping) ความสัมพันธ์ 
ลักษณะหนึ่งต่อหนึ่งระดับรหัส 7 หลักการถ่ายโอนข้อมูล 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศรายปีจึงไม่เกิดปัญหา  
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลรายไตรมาสได้จัดเก็บเลขรหัสใน 
ระดับ 4 หลัก การเชื่อมโยงข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ในประเทศรายไตรมาสส�าหรับเลขรหัสในระดับ 4 หลัก  
จะเกิดปัญหาขึ้น เนื่องจากรูปแบบความสัมพันธ์ใน 
การเปลี่ยนจากมาตรฐาน TSIC 2001 ไปเป็น TSIC 2009  
ไม่ได้ถูกก�าหนดในรูปแบบความสัมพันธ์ลักษณะหนึ่ง 
ต่อหนึ่งแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น โดยสามารถจัดแบ่ง 
ความสัมพันธ์ออกได้เป็น 3 ลักษณะด้วยกัน ได้แก่  
(1) ความสัมพันธ์หน่ึงต่อหน่ึง (One-to-One Relationship)  
(2) ความสมัพนัธห์นึง่รหสัไปสูห่ลายรหสั (One-to-Many  
Relationship) และ (3) ความสัมพันธ์หลายรหัสไปสู่ 
รหัสเดียว (Many-to-one relationship) 
 ส�าหรับการค�านวณหาผลกระทบจากการปรับ 
มาใช้เลขรหัสมาตรฐานในระดับ 4 หลัก งานศึกษานี้ได ้
ทดลองใช ้ข ้อมูลในอดีตตั้ งแต ่ไตรมาสที่  1 ของป ี  
พ.ศ. 2536 จนถึงไตรมาสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2560 ซึ่งถูก 
จัดเก็บอยู่ในเลขรหัสมาตรฐาน TSIC 2001 ระดับ 4 หลัก 
มาเชื่อมโยงเข้ากับเลขรหัสมาตรฐาน TSIC 2009 ระดับ  
4 หลัก สามารถสรุปได้ดังนี้ 1) สาขาการผลิตที่ได้รับ 
ผลกระทบจากการปรบัมาใช้เลขรหสัมาตรฐาน TSIC 2009  
ประกอบด้วย สาขาเกษตรกรรม สาขาอุตสาหกรรม  
สาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์  
จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน   
สาขาการขนส่ง สถานท่ีเก็บสินค้า และการคมนาคม  

สาขาตัวกลางทางการเงิน สาขาบริการด้านอสังหารมิทรพัย์  
การให้เช่า และบริการทางธุรกิจ สาขาการบริการด้าน 
สุขภาพและสังคม สาขาการให้บริการด้านชุมชน สังคม  
และบริการส่วนบุคคลอื่น ๆ และสาขาการไฟฟ้า แก๊ส  
และการประปา อย่างไรก็ตาม มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ในประเทศของสาขาการผลิตที่ได้รับผลกระทบมีมูลค่า 
เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย 2) สาขาการผลิตที่ไม่ได้รับ 
ผลกระทบจากการปรบัมาใช้เลขรหสัมาตรฐาน TSIC 2009  
ประกอบด้วย สาขาการท�าเหมืองแร่และเหมืองหิน สาขา 
การก่อสร้าง สาขาโรงแรมและภตัตาคาร สาขาการบรหิาร 
ราชการและการป้องกนัประเทศ รวมท้ังการประกนั สงัคม 
ภาคบังคับ สาขาการศึกษา และสาขาลูกจ้างในครัวเรือน 
ส่วนบุคคล 3) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
รายไตรมาส ณ ราคาปีปัจจุบัน (Current Price) มูลค่า  
ณ ราคาปีก่อนหน้า (Previous Year Price) และมูลค่า 
ทีแ่ท้จรงิแบบปรมิาณลกูโซ่ (Chained Volume Measure:  
CVM) ที่ค�านวณภายใต้มาตรฐาน TSIC 2001 และ TSIC  
2009 มีค่าเท่ากันทั้ง 2 กรณี 
 นอกจากนี้งานศึกษาดังกล่าวได้พัฒนาระบบ 
ประมวลผลผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศรายไตรมาส  
ด้านการผลิต ณ ราคาปีปัจจุบัน และแบบปริมาณลูกโซ่  
(CVM) ตามการจัดจ�าแนกประเภทมาตรฐาน TSIC 2009  
ระบบใหม่ หรือที่เรียกว่า QGDP-CVM (TSIC 2009)  
ตลอดจนพัฒนาระบบประมวลผลผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ในประเทศรายไตรมาส ด้านการใช้จ่าย ให้สอดคล้องกัน 
ในระบบประมวลผลใหม่ รวมถึงพัฒนาระบบการรายงาน 
ข้อมูลและจัดท�าผลการรายงานข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ในประเทศรายไตรมาส ด้านการผลิต ณ ราคาปีปัจจุบัน   
และแบบปริมาณลูกโซ่ (CVM) ตามการจัดจ�าแนก 
มาตรฐาน TSIC 2009 ตลอดจนปรบัปรงุระบบการรายงาน 
ข้อมูลและผลการรายงานข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ในประเทศรายไตรมาส ด้านการใช้จ ่ายที่เกี่ยวข้อง 
ให้สอดคล้องกันในระบบประมวลผลใหม่ ประโยชน์ของ
งานการศึกษาในครั้งนี้ท�าให้การน�าเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ ์
มวลรวมในประเทศของไทยจะสอดคล้องกันทั้งในข้อมูล 
รายปี และรายไตรมาส รวมทั้งสามารถเปรียบเทียบกับ 
การจ�าแนกมาตรฐานสากลล่าสุดได้โดยตรง
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โครงการพัฒนาการจัดทำาตารางอุปสงค์และอุปทาน (Supply and Use Table: SUT)  
ร่วมกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB)

	 หลักการและเหตุผล	สศช. โดยส�านักบัญชี 
ประชาชาต ิ(สบป.) มหีนา้ทีห่ลกัในการจัดท�าและเผยแพร ่
รายได้ประชาชาติรายปี อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจาก 
สถติริายไดป้ระชาชาตริายป ีหรอืสถติมิวลรวมในประเทศ 
รายไตรมาสที่เผยแพร่ พบว่ามีค่าคลาดเคลื่อนทางสถิติ 
ที่เกิดจากการค�านวณระหว่างด้านการผลิตและด้านการ 
ใช้จ่าย และค่าดังกล่าวมีแนวโน้มสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง  
โดยคา่ความคลาดเคลือ่นทางสถติิดงักลา่ว เกดิจากขัน้ตอน 
การได้มาของข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิที่หลากหลาย  
รวมถึงวิธีการค�านวณแต่ละตัวแปรที่แตกต่างกัน และจะ 
ปรากฏให้เห็นความคลาดเคลื่อนในการท�าสมดุลระหว่าง 
ดา้นการผลิต ด้านการใช้จ่าย และด้านรายได้ ซ่ึงไม่สอดคล้อง 
มาตรฐานระบบบัญชปีระชาชาตสิากล จงึไดม้กีารเสนอให ้
จัดท�าตารางอุปสงค์และอุปทาน (Supply and Use  
Table) เพื่อใช้วิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนดังกล่าว  
โดยตารางอปุสงคแ์ละอุปทาน (Supply and Use Table)  
เป็นตารางที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการ  
(อุปสงค์) และปริมาณการเสนอขาย (อุปทาน) ของสินค้า 
และบริการโดยละเอียดในระดับสาขาการผลิตและ 
ประเภทสินค้า ผ่านรูปแบบตารางความสัมพันธ์ระหว่าง 
กิจกรรมการผลิต (Activities of Product) และประเภท 
สินค้า (Goods) เพื่อใช้ประกอบการท�าสมดุลดังกล่าว  
ให้มีความแนบนัยถูกต้องยิ่งข้ึน ช่วยลดค่าสถิติผิดพลาด 
ที่เกิดขึ้นจากการค�านวณ และข้อมูลที่มาจากหลากหลาย 
แหล่งข้อมูลที่แตกต่างกันของแต่ละองค์ประกอบ 
 ดงันัน้จงึมโีครงการความร่วมมอืกบัต่างประเทศ 
ในการให้ความช่วยเหลอืทางวชิาการระดบัภมูภิาค แก่ สศช.  
เรื่องการพัฒนาการจัดท�าตารางอุปสงค์และอุปทาน 
(Supply and Use Tables: SUTs) ตามระบบบัญชี 
ประชาชาติ ค.ศ. 1993 ร่วมกับธนาคารพัฒนาเอเชีย  
(Asian Development Bank: ADB) เพื่อพัฒนาการท�า 
สมดุลดังกล่าวข้างต้น และเป็นมาตราฐานเดียวกัน 
ตามระบบบัญชีประชาชาติสากลล่าสุด

	 วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ของ ADB  
เพ่ือให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและการเงินแก่ 
ประเทศสมาชิก ในการพัฒนาตารางอุปสงค์อุปทาน  
เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการปรับสมดุล สถิติรายได้ประชาชาติ 
ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ ตรงตามมาตรฐานในการจัดท�า 
ระบบบัญชีประชาชาติสากล รวมถึงเพื่อเพิ่มขีดความ 
สามารถในการวเิคราะหข์อ้มลูบญัชปีระชาชาตโิดยผา่น 
ตารางอุปสงค์อุปทานท่ีถูกต้องและสมบูรณ์ สามารถ 
น�าไปใชเ้ปน็เคร่ืองมอืทางเศรษฐศาสตร์ในการวเิคราะห ์
ผลกระทบทางเศรษฐกิจอันเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลง 
ด้านนโยบาย
	 ผลการศึกษา	 สศช. ได้พัฒนาเทคนิค 
การจัดท�าและการน�าระบบประมวลผลตารางอุปสงค์ 
อุปทานตามมาตรฐานสากล เพื่อใช้ในการจัดท�าสถิติ 
รายได้ประชาชาติของประเทศไทย ประกอบการท�าสมดุล 
ระหว่างด้านการผลิต ด้านการใช้จ่าย และด้านรายได้ 
เพื่อให้สถิติรายได้ประชาชาติของประเทศไทย มีความ 
ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งข้ึน เป็นการพัฒนามาตรฐานในการ 
จัดท�าระบบบัญชีประชาชาติให้มีคุณภาพสอดคล้องกับ 
มาตรฐานสากลเทยีบเทา่ประเทศพัฒนาแล้ว น�าไปสูก่าร 
เป็นหน่วยงานบัญชีประชาชาติช้ันน�าของภูมิภาค ท่ีได้ 
มาตรฐานสากลข้ันสูง ให้บริการข้อมูลและองค์ความรู้ 
ทางวิชาการที่ถูกต้อง แม่นย�า ทันต่อสถานการณ์  
นอกจากนี้ยังมีการแลกเปล่ียนประสบการณ์การจัดท�า 
ตารางอปุสงคอ์ปุทานกบัประเทศสมาชกิระหวา่งภมิูภาค   
นักวิชาการแต่ละประเทศในภูมิภาคได้น�าเสนอผลงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับตารางอุปสงค์อุปทานแก่สมาชิกเป็นการ 
สร้างฐานความรู้ให้แก่ประเทศไทยในการพัฒนาระบบ 
บัญชีประชาชาติของประเทศตามมาตรฐานสากล 
สามารถเปรียบเทียบกับต่างประเทศได้
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โครงการศึกษานวัตกรรมที่เกิดขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 การศึกษานวัตกรรมท่ีเกิดข้ึนในภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสร้างนวัตกรรม 
ของกลุม่การผลติในการยกระดบัและสรา้งมลูคา่เพ่ิมใหก้บั 
สินค้าและผลิตภัณฑ์  ซึ่งได้คัดเลือกสินค้าและบริการจาก 
กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จ�านวน  
9 ชนิด ครอบคลุมด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และ 
การท่องเที่ยว ในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น  
บุรีรัมย์ ยโสธร เลย อุดรธานี และอุบลราชธานี โดยน�ามา 
พิจารณาจ�าแนกประเภทนวัตกรรมตามหลักเกณฑ์ 
การก�าหนดเป็นนวัตกรรมขององค์การเพื่อความร่วมมือ 
ด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for  
Economic Co-operation and Development -  
OECD) ประกอบด้วย นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product  
Innovation) นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation)  
นวัตกรรมการตลาด (Marketing Innovation) และ 
นวตักรรมองคก์ร (Organisational Innovation) จากนัน้ 
ประมวลผลแรงผลกัดนัทีท่�าใหเ้กดินวตักรรมในสนิคา้และ 
บริการแต่ละประเภท ได้แก่ ความต้องการลดต้นทุน 
การผลติ การทดลอง ความตอ้งการเพิม่มลูคา่ ประสบการณ ์
จากท�างาน และศึกษาจากผู้ที่ประสบผลส�าเร็จ
 ผลการศกึษาพบวา่ นวตักรรมสว่นใหญท่ีเ่กิดขึน้
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นการคิดต่อยอดสินค้า 
หรือผลิตภัณฑ์เดิมให้มีประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ้น 

ลดต้นทุน หรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการ  
ส�าหรับแรงผลักดันที่ท�าให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ มาจาก 
การต่อยอดองค์ความรู้จากประสบการณ์เดิมที่ มีอยู่   
และเรียนรู้จากผู้ที่มีความรู้ที่ประสบความส�าเร็จมาแล้ว  
น�ามาทดลองและดัดแปลงต่อยอดให้เหมาะสม รวมทั้ง 
การได้มโีอกาสเดินทางไปศกึษาดงูานแลกเปล่ียนเรยีนรูกั้บ 
บุคคลภายนอกพื้นที่และน�ากลับมาประยุกต์ใช้กับสินค้า 
ของตนเอง การพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับสินค้าและ 
และบริการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นนับว่าเป็น 
เร่ืองส�าคัญที่ภาครัฐควรให้ความส�าคัญ และสนับสนุนให้ 
เกิดกระบวนการคิดค้นของนักวิจัยจากสถาบันการศึกษา 
หรือจากกลุ่มการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนให้มี 
การประกวดผลงานนวตักรรมอยา่งต่อเนือ่งเพือ่กระตุน้ให ้
เกิดความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญา 
ทอ้งถิน่เพือ่สร้างนวตักรรมใหม ่ๆ  รวมทัง้สนบัสนนุเงนิทุน  
วชิาการ และแรงจงูใจดา้นภาษ ีให้ผูป้ระกอบการวสิาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม และกลุ่มการผลิตมีการพัฒนา 
ต่อยอดสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุน 
การใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีของสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยท่ีมี 
อยู่ในภาคให้สามารถแปลงงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน ์
ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น
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 ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน 
ปัจจุบันมีหลายปัจจัยส�าคัญท่ีส่งผลกระทบต่อระบบ 
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยการเปลี่ยนแปลง 
ด้านโครงสร้างประชากรของประเทศไทยทีก่�าลังก้าวเข้าสู่ 
สังคมผู้สูงอาย ุ(Aging Society) ประกอบกบัการเปลีย่นแปลง 
พฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชน เนื่องจากผู้บริโภค 
ในแต่ละช่วงอายุจะมีพฤติกรรมการใช้จ่ายท่ีแตกต่างกัน 
ออกไป ซึ่งมีแนวโน้มจะส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจและ 
ระบบเศรษฐกจิโดยรวม ทัง้นี ้สศช. ได้เลง็เห็นความส�าคญั 
ของการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างดังกล่าว จึงเห็นควรให้ 
จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อด�าเนินโครงการศึกษาและส�ารวจ 
พฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนจ�าแนกตามช่วงอายุ  
โดยมวีตัถุประสงค์เพือ่ใช้เป็นฐานข้อมลูส�าหรบัเตรยีมการ 
พฒันาแบบจ�าลองเหลือ่มรุน่ (Overlapping Generations  
Model: OLG) ส�าหรับการวิเคราะห์ผลกระทบจากการ 
เปลีย่นแปลงโครงสร้างอายขุองประชากรท่ีมต่ีอโครงสร้าง 
ทางเศรษฐกจิ ท้ังในด้านโครงสร้างการใช้จ่ายภาคครัวเรือน  
การใช้จ่ายภาครัฐ การออม โครงสร้างภาคการผลิต และ 
การค้าระหว่างประเทศ ซึง่จะสามารถน�าไปใช้ประกอบการ 
วางแผนพัฒนาประเทศ รวมทั้งเสนอแนะแนวนโยบาย 
เพ่ือน�าไปสู่การด�าเนินนโยบายของรัฐบาลในการบริหาร 
เศรษฐกจิได้อย่างมปีระสทิธภิาพและเหมาะสม นอกจากนี้ 
ยังมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจของภาคธุรกิจในประเทศ  
และเป็นการสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการ 
แข่งขันของภาคธุรกิจและของประเทศให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
 การศึกษาครั้งนี้ได้ส�ารวจข้อมูลรายจ่ายของ 
ประชาชนเป็นค่าสถติริายปีตามปีปฏทิิน 2559 (1 มกราคม  
– 31 ธันวาคม 2559) โดยท�าการส�ารวจข้อมูลการใช้จ่าย 
ของประชาชนจ�าแนกออกเป็น 18 ช่วงอายุ เริ่มจาก 
ช่วงอายุ 0 - 4 ปี ช่วงอายุละ 5 ปี จนกระทั่งอายุ 85 ปี 
ขึ้นไป ซึ่งครอบคลุมการส�ารวจข้อมูลการใช้จ่ายของ 
ประชาชนครบท้ัง 5 ภูมิภาค ได้แก่ กรุงเทพฯ และ 
ปริมณฑล (กรุงเทพฯ ปทุมธานี สมุทรสงคราม) ภาคกลาง  
(ระยอง เพชรบุรี ลพบุรี สุพรรณบุรี) ภาคเหนือ (ล�าพูน  
นครสวรรค์ ล�าปาง เชียงใหม่) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

(อดุรธาน ีนครราชสมีา ร้อยเอด็ ชัยภมู ิสกลนคร กาฬสนิธุ)์  
และภาคใต้ (กระบี่ นครศรีธรรมราช พัทลุง) ซึ่งข้อมูล 
การส�ารวจยึดหลักเกณฑ์การสุ ่มตัวอย่างตามระเบียบ 
วิธีการทางสถิติเป็นส�าคัญ 
 โครงการศกึษานีไ้ด้ด�าเนนิการแล้วเสรจ็สมบรูณ์ 
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ตามระยะเวลาที่ก�าหนดไว้  
โดยข้อมูลที่ได้จากโครงการศึกษาและส�ารวจพฤติกรรม 
การใช้จ่ายของประชาชนจ�าแนกตามช่วงอายุ ครอบคลุม 
ครัวเรือนตัวอย่างทั้ง 5 ภูมิภาค จ�านวนทั้งสิ้น 10,015  
ครัวเรือน รวมจ�านวนประชากรที่อาศัยอยู่ในครัวเรือน 
ตัวอย่าง 34,036 คน กระจายตามช่วงอายุครบทั้ง 18  
ช่วงอาย ุโดยการประมวลผลการส�ารวจได้ค�านวณค่าเฉลีย่ 
ต่อหัวของการใช้จ่ายบริโภคและอุปโภคของสมาชิกใน 

โครงการศึกษาและสำารวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนจำาแนกตามช่วงอายุ

106     รายงานประจำ ปี 2561  สำ รายงานประจำาปี 2561  สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ      107 

61-12-041_083-152 SSC_J-Coated.indd   107 2/2/19   3:53 PM



ครัวเรือนตัวอย่างเป็นรายภาค จ�าแนกตามรายการสินค้า 
และบริการ 221 รายการ และสรุปผลเป็นรายหมวด 
การใช้จ่าย รวมทั้งรายได้ หนี้สิน และเงินออมของประชากร 
ทั้งประเทศ จ�าแนกตามช่วงอายุของประชากรที่อยู ่ใน 
ครัวเรือนตัวอย่าง 18 ช่วงอายุ โดยค�านวณค่าประชากรจาก 
การเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัด้วยจ�านวนประชากรในแต่ละช่วงอายุ 
ของภาคนั้น ๆ 
 จากการประมวลผลมลูค่าการบริโภคและอปุโภค 
ในภาพรวมทั้งประเทศ (ค่าประชากร) ในปี 2559 ค�านวณ 
โดยใช ้ค ่าเฉลี่ยเลขคณิตของผลส�ารวจในแต ่ละภาค 
ถ่วงน�า้หนกัด้วยจ�านวนประชากรของภาคนัน้ ๆ  แล้วรวมยอด 
เป็นมลูค่าการใช้จ่ายรวมท้ังประเทศ พบว่า มลูค่าการใช้จ่าย 
เพื่อการบริโภคและอุปโภคของประชาชนโดยรวมมีมูลค่า 
ทั้งสิ้น	 5,975,802	 ล้านบาท โครงสร้างการกระจาย 
การบริโภคตามช่วงอายุมีรูปแบบทรงระฆังคว�่า (Bell  
Shape) และมีความเบ้ทางด้านขวา โดยมูลค่าการใช้จ่ายสูง 
ที่สุดอยู่ในช่วงอายุ 45-49 ปี ซ่ึงมีค่าเท่ากับ 579,677 
ล้านบาท ในขณะท่ีมูลค่าการใช้จ่ายต�่าท่ีสุดอยู่ในช่วงอายุ  
85 ปีขึ้นไป มีมูลค่า 41,614 ล้านบาท นอกจากนี้ จากการ 
ประมวลผลข้อมูลการส�ารวจ พบว่า	 โครงสร้างการใช้จ่าย 
บรโิภคและอปุโภคของประชาชนจ�าแนกตามหมวดสนิค้า	 
พบว่า	หมวดอาหารเป็นหมวดทีม่สีดัส่วนการบรโิภคสงูสดุ	 
ร้อยละ 43.6 ของการใช้จ่ายรวมทุกช่วงอายุ โดยช่วงวัยเด็ก 
และวัยสูงอายุจะมีสัดส่วนของหมวดอาหารสูงกว่าช่วงวัย 
แรงงาน ส่วนหมวดการใช้จ ่ายที่วัยแรงงานมีสัดส่วน 
การบริโภคสูงกว่าช่วงวัยเด็ก และวัยสูงอายุ คือ หมวดค่า 
เดินทางขนส่งและบริการที่ เ ก่ียวเนื่อง หมวดสื่อสาร 
โทรคมนาคม หมวดเครือ่งแต่งกาย เป็นต้น เมือ่ประมวลผล 
มูลค่าการใช้จ่ายเพือ่การบริโภคและอปุโภคเฉลีย่ต่อคนอยูท่ี่  
91,481 บาทต่อคนต่อปี และเมือ่จ�าแนกตามช่วงอาย ุพบว่า  
ช่วงอายุที่มีค่าเฉลี่ยการใช้จ่ายต่อคนสูงสุดอยู่ในช่วงอายุ  
45 - 49 ปี โดยมีค่าใช้จ่ายเท่ากับ 107,139 บาทต่อคนต่อปี  
ส่วนค่าใช้จ่ายต่อคนต�่าสุดอยู่ที่ช่วงอายุ 0-4 ปี เท่ากับ  
58,375 บาทต่อคนต่อปี และเมือ่ประมวลผลมลูค่าการใช้จ่าย 
บริโภคและอุปโภคของประชาชนจ�าแนกรายภาค	 พบว่า 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 มีมูลค่าการบริโภคและอุปโภค 
สูงสุด เนื่องจากมีประชากรจ�านวนมากที่สุด รองลงมา คือ  
กทม. และปริมณฑล ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคใต้ 
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	 1.	ความเป็นมา
 สศช. มีภารกิจในการวิเคราะห์ความเหมาะสม 
ของโครงการการลงทุนของภาครัฐ เพ่ือประกอบการ 
ตดัสนิใจลงทนุพฒันาแผนงานและโครงการด้านโครงสร้าง 
พื้นฐานต่าง ๆ ของประเทศ ดังนั้น จึงมีความจ�าเป็นต้อง 
ปรับปรุงแนวทางและหลักเกณฑ์การวิเคราะห์โครงการฯ  
ให้มีความสอดคล้องกบัสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกจิและ 
การลงทุนในปัจจุบันมากยิ่งข้ึน และในขณะเดียวกัน 
เพื่อให้บุคลากร สศช. ได้มีโอกาสพัฒนาความรู้และทักษะ 
ให้มีความเชี่ยวชาญและเป็นมืออาชีพในการวิเคราะห ์
โครงการลงทุนฯ โดยด�าเนินการว่าจ้างธนาคารโลก 
ด�าเนินการศกึษา
	 2.	วัตถุประสงค์
 เพือ่พัฒนาแนวทางและหลกัเกณฑ์การวเิคราะห์ 
โครงการลงทนุด้านโครงสร้างพืน้ฐาน โดยเฉพาะเครือ่งมอื 
และหลักเกณฑ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ผลตอบแทนทาง 
การเงินและเศรษฐกิจของโครงการลงทุนด้านโครงสร้าง 
พื้นฐานของประเทศในแต่ละสาขา ให้สอดคล้องกับ 
สถานการณ์ปัจจุบันของประเทศไทย และเป็นไปตาม 
มาตรฐานสากล รวมท้ังเพือ่พฒันาทักษะด้านการวเิคราะห์ 
โครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของบุคลากร สศช. 
 ให้มีความเชีย่วชาญและเป็นมอือาชพีระดบัสากลโดยการ 
ฝึกอบรมระหว่างการปฏิบัติงาน (On-the-job training)
	 3.	ผลการศึกษาเบื้องต้น	 หรือความ 
ก้าวหน้าของการจัดท�าโครงการ
 ธนาคารโลกได้จดัส่งรายงานเบ้ืองต้น (Inception 
Report) ซึ่งได้อธิบายรายละเอียดแนวทางและวิธีการ 
ในการศึกษา ขอบเขต และระยะเวลาด�าเนินงานของ 
แต่ละกิจกรรมในโครงการ และคาดว่าโครงการศึกษาฯ  
จะด�าเนินการแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2562

โครงการศึกษาวิจัย
ที่อยู่ระหว่างดำาเนินการ

โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงแนวทาง
และหลักเกณฑ์การวิเคราะห์

โครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการติดตามและประเมินผล
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ในช่วงระยะครึ่งแผน (In-house study)

	 1	 ความเป็นมา
 การด�าเนินการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 –  
2565) ได้ล่วงเลยคร่ึงแผนแล้ว ประกอบกับในส่วน 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ 
โลจสิตกิส์ซึง่ป็นหนึง่ในยทุธศาสตร์ทีส่�าคญัภายใต้แผน 12  
ได้ก�าหนดแนวทางการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานของประเทศ 
ในช่วง ปี 2560 – 2564 ไว้หลายประการ เพือ่ช่วยสนบัสนนุ 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การกระจาย 
ความเจริญ และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
จึงมีความจ�าเป ็นต ้องติดตามและประเมินผลการ 
ด�าเนินงานของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา 
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ในช่วงระยะ 
ครึง่แผน เพือ่ให้ทราบสถานะการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ในปัจจุบัน และเป็นข้อมูลหรือแนวทางส�าคัญส�าหรับ 
ปรับแผนการด�าเนินงานของภาครัฐต่าง ๆ  ให้เป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา 
โครงสร้างพื้นฐานในระยะครึ่งหลังของแผนฯ ต่อไป
	 2	 วัตถุประสงค์
 เพื่อติดตามและประเมินผลการด�าเนินงาน 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านต่าง ๆ ในช่วงระยะครึ่งแผน 
พัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที ่12 พ.ศ. 2560  
– 2565)
	 3	 ผลการศึกษาเบื้องต้น	 หรือความ 
ก้าวหน้าของการจัดท�าโครงการ
 อยู่ระหว่างการติดต่อวิทยากรมาให้องค์ความรู้ 
กบัเจ้าหน้าทีใ่นเรือ่งติดตามและประเมนิผล รวมท้ังลงพืน้ท่ี 
เพื่อเก็บข้อมูล ข้อเท็จจริง รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค 
ในการด�าเนินการ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นรวมถึง 
ข้อเสนอแนะจากผู้มส่ีวนเกีย่วข้องกบัการพฒันาโครงสร้าง 
พืน้ฐานในภมูภิาคต่าง ๆ  ของประเทศ โดยคาดว่าจะสามารถ 
เริ่มลงพื้นที่ได้ในเดือนมกราคม 2562
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	 1	 ความเป็นมา
 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยได้ก�าหนดให้มีการผลักดันให้ภาคธุรกิจไทยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ในการลดต้นทุน การผลิตสินค้าและบริการ การเพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจ และการพัฒนาไปสู่การแข่งขัน 
เชงิธรุกจิรปูแบบใหม่ในระยะยาว รวมทัง้การสร้างระบบนเิวศส�าหรับธรุกจิดิจิทัล เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั 
ของภาคธุรกิจไทยท่ีจะส่งผลต่อการขยายฐานเศรษฐกิจและอัตราการจ้างงานของประเทศไทยอย่างยั่งยืนในอนาคต  
จึงมีความจ�าเป็นท่ีจะต้องด�าเนินการศึกษาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลเพ่ือการพัฒนาประเทศเพื่อจะเป็น 
การส่งเสริมให้พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลสามารถด�าเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน 
	 2	 วัตถุประสงค์
 เพื่อศึกษาผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งในด้านผลกระทบต่อผลิตภัณฑ ์
มวลรวมในประเทศ (GDP) การลดต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย การเพิ่มรายได้ของผู้ประกอบการเทคโนโลยี การเกิดธุรกิจใหม่  
และการสร้างงานด้านนวัตกรรมและการผลิต รวมท้ังเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และการเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
	 3	 ผลการศึกษาเบื้องต้นหรือความก้าวหน้าของการจัดท�าโครงการ	
 ผลการศกึษาได้แสดงให้เหน็ถงึสถานภาพและบริบทการเปลีย่นแปลงของการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลัภาพรวม 
ของประเทศในปัจจุบัน จุดแข็ง จุดอ่อน ภัยคุกคาม โอกาส และบริบทการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของโลก ภูมิภาค  
และประเทศไทยท่ีมผีลกระทบต่อการพฒันาเศรษฐกจิดิจทิลัของประเทศ รวมทัง้กรณศีกึษา (Case Study) ต่างประเทศ  
โดยขณะนีอ้ยูร่ะหว่างการเกบ็รวบรวมข้อมูลเพือ่น�ามาพัฒนาแบบจ�าลองการวเิคราะห์ปัจจยัการผลติและผลผลติส�าหรับ 
เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Input-Output Model) คาดว่าการศึกษาจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนมิถุนายน 2562

โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อการพัฒนาประเทศ
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	 วัตถุประสงค์	
 เพื่อติดตามผลการด�าเนินงานพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติในบริบทต่างๆ 4 พื้นที่  
ได้แก่ (1) การศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติด ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร (2) การศึกษาแนวทาง 
แก้ไขปัญหาเขตพื้นที่อนุรักษ์และแรงงานต่างด้าว บ้านห้วยปลาหลด ต. ด่านแม่ละเมา  อ.แม่สอด จ.ตาก (3) การศึกษา 
แนวทางแก้ไขปัญหาช้างป่า ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรีและตราด และ (4) การศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาโพงพาง 
ขวางทางน�้า ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา พร้อมทั้งขยายผลการวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของสถานการณ์ 
ด้านความมัน่คงท่ีเกีย่วข้องกบัการเสรมิสร้างในพืน้ท่ีใกล้เคียงเพิม่เติม ถอดบทเรียนแนวทางในการแก้ไขปัญหาความม่ันคง 
ในพืน้ทีต่วัอย่าง ซึง่ประชาชนและหน่วยงานในพืน้ทีม่คีวามเหน็ร่วมกนัว่าเป็นประเดน็ปัญหาทีต้่องมกีารแก้ไข ตลอดจน 
วิเคราะห์ความส�าเร็จและข้อจ�ากัดของการด�าเนินงานโครงการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้าง 
ความมัน่คงของชาต ิเพือ่น�ามาขยายผลการขบัเคล่ือนและปรับปรุงการด�าเนนิงาน ทีใ่ช้กระบวนการน�าระบบการพฒันา 
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมมาเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติที่มีประสิทธิภาพในระยะต่อไป
	 ผลการศึกษาเบื้องต้น
 ที่ปรึกษาอยู่ระหว่างการน�าเสนอรายงานการศึกษาขั้นกลาง (Interim Report) โดยผลการศึกษาในรายงาน 
การเริม่งาน (Inception Report) ได้ด�าเนนิการทบทวนวรรณกรรม และแนวคดิในการศกึษาซึง่ประกอบด้วย ยทุธศาสตร์ชาต ิ
ด้านความมั่นคง ที่บรรจุในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติ 
กับแผนพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงระดับพื้นที่ ที่แสดงถึงความเชื่อมโยงของความมั่นคงที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย  
กลไกการด�าเนินงานพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ ที่มีตั้งแต่ระดับนโยบายถึงท้องถิ่น รวมทั้งรายงานปัญหาและ 
อุปสรรคในการด�าเนินงานการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ  

โครงการการวิเคราะห์ผลสำาเร็จของการดำาเนินโครงการพัฒนา
เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ ในบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

โครงการพัฒนาแบบจำาลองการจัดทำาข้อมูลต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทย 

 ปัจจบุนัแบบจ�าลองการค�านวณต้นทนุโลจสิตกิส์ 
ของประเทศไทย อ้างอิงวิธีการค�านวณต้นทุนโลจิสติกส ์
ของสหรฐัอเมริกาเป็นหลกั ซึง่การค�านวณต้นทนุโลจิสติกส์ 
แบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ต้นทุนการขนส่ง 
สินค้า ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง และต้นทุน 
การบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ อย่างไรกต็าม การค�านวณ 
ต้นทุนโลจิสติกส์ยงัมข้ีอจ�ากดับางประการ เนือ่งจากข้อมลู 
บางส่วนมีองค์ประกอบของตัวแปร ที่ยังไม่มีระบบ 
การจัดเก็บชัดเจน ขาดการส�ารวจและรวบรวมข้อมูล 
ในระดับประเทศ และหลายกิจกรรมการเก็บข้อมูล 
ท�าได้ยากในทางปฏบิติั ส่งผลกระทบให้การค�านวณต้นทนุ 
โลจิสตกิส์บางกจิกรรมต้องอาศัยวธิกีารประมาณค่าตวัแปร 
มาประยกุต์ใช้ตามมาตรฐานวธีิการทางสถติิและวธิกีารคดิ 
ของต่างประเทศ จึงมีความจ�าเป็นต้องด�าเนินโครงการ 
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 เนื่องจากข้อมูลประชากรเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน 
ที่ส� าคัญส�าหรับการวางแผนและก�าหนดนโยบาย 
การพัฒนาประเทศด้านต่างๆ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม  
ประชากร และการเมืองของประเทศ ส�านักงาน 
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
(สศช.) ได้จัดท�าการคาดประมาณประชากรของ 
ประเทศไทยในระยะ 25 - 30 ปี มาอย่างต่อเนื่อง และ 
คร้ังล่าสุดได้มีการจัดท�าการคาดประมาณประชากรของ 
ประเทศไทย พ.ศ. 2553 - 2583 โดยใช้ข้อมูลส�ามะโน 
ประชากรและเคหะ ปี 2553 ของส�านักงานสถิติแห่งชาติ 
เป็นฐานในการคาดประมาณ ซึ่งได้มีการเผยแพร่ใน 
ปี 2556 ประกอบกับสถานการณ์ทางประชากรของ 
ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งใน 
ด้านขนาด โครงสร้างและการกระจายตัวของประชากร  
จึงมีความจ�าเป็นต้องมีการปรับปรุงผลการคาดประมาณ 
ประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 - 2583 ให้เป็น 
ปัจจุบัน เพ่ือให้ข้อมูลสถานการณ์และแนวโน้มทาง 
ประชากรของประเทศมีความถูกต้องสมบูรณ์ และมี 
ความใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด ส�าหรับน�ามาใช้ 
ในการวางแผนและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ประเทศไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งปรับ 
กลยุทธ์การด�าเนินงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้สอดคล้อง 
กับโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงต่อไป

โครงการการปรับปรุงการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 – 2583

	 วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาสถานการณ์ด้าน 
ประชากร ทั้งในด้านภาวะเจริญพันธ์ุ ภาวะการตาย  
การย้ายถ่ินและความเป็นเมืองของประเทศในปัจจุบัน 
และคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต ส�าหรับน�ามาใช้ 
ในการปรับปรุงผลการคาดประมาณประชากรของ 
ประเทศไทย พ.ศ. 2553 - 2583 ใหม้คีวามถกูต้องสมบูรณ ์
สอดคล้องกับสถานการณ์ทางประชากรท่ีเปลี่ยนแปลงไป  
รวมทั้งศึกษา วิเคราะห์ผลกระทบเชิงนโยบายจาก 
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร จากผลการคาด 
ประมาณประชากรฯ และจัดท�าข้อเสนอเชิงนโยบาย 
ในประเด็นที่ส�าคัญมีความเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลง 
โครงสร้างประชากรไทย อาทิ ด้านเศรษฐกิจ สังคม  
การศึกษา สาธารณสุข แรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 
 ผลการด�าเนินงาน สศช. ได้มอบหมายให้ 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล  
เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ ซึ่งอยู่ในระหว่างการน�าเสนอ 
รายงานการศึกษาขั้นกลาง (Interim Report) และ 
จะด�าเนินการโครงการฯ แล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 
2562 

พัฒนาแบบจ�าลองการจัดท�าข้อมูลต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทย เพ่ือศึกษาเพ่ิมเติม ส�ารวจ และปรับปรุงวิธีการ 
ค�านวณของแบบจ�าลองการค�านวณต้นทุนโลจิสติกส์ให้มีความถูกต้อง ทันสมัย และสะท้อนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
ของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
	 วัตถุประสงค ์
 เพื่อปรับปรุงเกณฑ์การวัดและเปรียบเทียบ (Benchmark) ข้อมูลค่าคงที่ที่ใช้ในการค�านวณแบบจ�าลอง 
การค�านวณต้นทุนโลจิสติกส์ท่ีมีการอ้างอิงจากต่างประเทศให้มีความสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงสภาวการณ์ 
การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย รวมท้ังส�ารวจและการจัดท�าข้อมูลท่ีเก่ียวข้องส�าหรับการค�านวณต้นทุน 
โลจิสติกส์ใหค้รบถว้น เปน็ปัจจบัุน และสอดคลอ้งกับการเปลีย่นแปลงสภาวการณก์ารพฒันาระบบโลจสิติกสข์องประเทศ 
ตามวิธีการในการจัดเก็บข้อมูลเชิงสถิติอย่างเป็นระบบ
	 ผลการศึกษาเบื้องต้น 
 อยูร่ะหวา่งการส�ารวจข้อมลูข้ันปฐมภูมแิละทติุยภมูทิีใ่ชใ้นแบบจ�าลองการค�านวณใหม้คีวามครบถว้น ทนัสมยั  
และสะท้อนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ คาดว่ารายงานฉบับสมบูรณ์จะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2562
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	 1	 หลักการและเหตุผล
 การยกอันดับความสามารถในการแข่งขันของ 
ประเทศเป็นหนึ่งในเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ส�าคัญ 
ของรัฐบาลปัจจุบัน เนื่องจากความสามารถในการแข่งขัน 
จะสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมของแต่ละประเทศ ปัจจุบันมีองค์การระหว่าง 
ประเทศหลายหน่วยงานจัดท�าเกณฑ์ชี้วัดเพื่อจัดอันดับ 
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศและเขตเศรษฐกจิ 
ต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งครอบคลุมหลายองค์ประกอบ เช่น  
กรอบบริหารเชิงสถาบัน สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ 
มหภาค ทรัพยากรมนุษย์ โครงสร้างพื้นฐาน วัฒนธรรม 
ทางสังคม และความสามารถด้านนวัตกรรม ซึ่งนักลงทุน 
นานาชาติได ้ใช ้ข ้อมูลผลจากการจัดอันดับดังกล่าว 
ประกอบการตัดสินใจลงทุนหรือขยายกิจการ ในประเทศ 
หรือเขตเศรษฐกจิท่ีมผีลการจดัอนัดบัท่ีด ีดงันัน้ การพฒันา 
ขีดความสามารถในการแข่งขันย่อมส่งผลต่อการขยายตัว 
ทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาพรวม 
 การยกอันดับความสามารถในการแข่งขัน 
ครอบคลมุทกุมติขิองการพฒันา จงึต้องอาศยัความร่วมมอื 
จากทุกภาคส่วน ไม ่ว ่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน  
ภาควิชาการ และภาคประชาชน โดยภาครัฐท�าหน้าที่ 
สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการจาก 
ภาครัฐ ปรับปรุงสภาวะแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐาน
ต่างๆ ที่เอื้ออ�านวยต่อการด�าเนินธุรกิจ ภาคเอกชนเป็น 
ผู้ที่มีบทบาทส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การพัฒนา 
ผลิตภาพและนวัตกรรมอีกท้ังยังเป็นผู้ส่งเสียงสะท้อน 
ความคิดเห็นไปยังสถาบันจัดอันดับต่างๆ เกี่ยวกับความ 
พึงพอใจในองค์ประกอบต่าง ๆ ของความสามารถ 
ในการแข่งขนั ภาควชิาการเป็นทีป่รกึษาภาครัฐและเอกชน 
ในการศกึษา วเิคราะห์และชีน้�าแนวทางภาครัฐและเอกชน 
ในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน และภาค 
ประชาชนจะต้องมีความเข้าใจเกีย่วกบับทบาทของตนเอง 
พร้อมทั้งมีความตื่นตัวที่จะช ่วยส่งเสริมการพัฒนา 
ประเทศได้ ดังนั้น การยกอันดับความสามารถในการ 
แข ่งขันจึงมีความจ�าเป ็นต ้องมีการสื่อสารทิศทาง 

โครงการการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

การพฒันาไปยงักลุม่เป้าหมายทกุกลุม่ อย่างมปีระสทิธภิาพ 
เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เห็นเป้าหมายร่วมกัน  
และส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน 
อย่างบูรณาการ
 นอกจากนี้ ด้วยท่ีปัจจุบันรูปแบบการสื่อสาร 
เปลี่ยนแปลงไปมาก สื่อออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทส�าคัญ 
ในการสร้างความเข้าใจและให้ความรู้แก่สังคม เนื่องจาก 
เป็นสือ่ทีเ่ข้าถงึง่าย เอือ้ให้เกิดการแลกเปลีย่นความคิดเหน็ 
ในวงกว้างอย่างทนัท ี(Real-Time) และมต้ีนทนุต�า่ ดงันัน้  
การจะส่ือสารให้สังคมในวงกว้างเกิดความเข้าใจใน 
ประเด็นที่มีความซับซ้อนอย่างการพัฒนาความสามารถ 
ในการแข่งขัน จึงต้องอาศัยสื่อออนไลน์ควบคู ่ไปกับ 
สื่อออฟไลน์ เพื่อให้สามารถเข้าถึงประชาชนแต่ละ 
กลุ่มเป้าหมาย
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 จากเหตุผลข้างต้น คณะกรรมการ 
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ 
ประเทศ (กพข.) ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2560  
เมือ่วันที ่23 กมุภาพนัธ์ 2560 จงึได้มมีตริบัทราบ 
แผนงานการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการพัฒนา 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
และมอบหมายให้ ส�านักงานคณะกรรมการ 
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  
ในฐานะฝ่ายเลขานกุาร และหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง 
รับความเห็นของ กพข. ไปพิจารณาด�าเนินการ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 ในการน้ี ส�านักพฒันาขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ สศช. จึงจ�าเป็นต้อง 
จัดท�าการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการพัฒนา 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
เพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจให้กับประชาชน 
ทีเ่กีย่วข้องทกุกลุม่ ผ่านสือ่ประชาสมัพนัธ์เชงิรุก 
ผสมผสานในทุกมิติ ทั้งการประชาสัมพันธ์และ 
การจัดกิจกรรมพิเศษรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เกิด 
ผลในเชงิบรูณาการให้การเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร 
เป ็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้ง น้ีเพื่อให ้การ 
ด�าเนินงานของ กพข. ประสบผลส�าเร็จตาม 
เป้าหมาย อันจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ  
สังคม และประเทศชาติโดยรวม
	 2	 วัตถุประสงค์
 2.1) เพื่อศึกษาและจัดท�ากลยุทธ ์
การสือ่สารต่อสาธารณะเกีย่วกบัความหมายและ 
ความส�าคัญของขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศ และการด�าเนินงานของรัฐบาลใน 
การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ 
ประเทศให้เป็นที่รับรู้ต่อกลุ่มเป้าหมาย
 2.2) เพ่ือด�าเนินการสื่อสารสร้าง 
ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและการด�าเนินงาน 
ของรัฐบาลเพื่อพัฒนาขีดความสามารถใน 
การแข่งขันของประเทศตามแผนงานให้เป็นที ่
รับรู้ต่อกลุ่มเป้าหมาย

 2.3) เพ่ือส่ือสารและรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  
เข้าใจ ตระหนัก และเห็นแนวทางการปฏิบัติที่ควรด�าเนินการ  
และมีส่วนร่วมตามบทบาทและหน้าที่ของตนในการพัฒนาต่อไป 
	 3)	ผลที่คาดว่าจะได้รับของโครงการ	ประกอบด้วย
 3.1) หน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทในการจัดเก็บข้อมูล 
และการขับเคลื่อนแผนงานโครงการที่ส ่งผลต่อการยกอันดับ 
ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศตระหนกัถงึความส�าคัญของ 
การมีระบบการจัดเก็บข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและมี 
มาตรฐาน และรวมถึงความจ�าเป็นในการขับเคล่ือนแผนงานโครงการ 
ให้ได้ผลสัมฤทธิ์ และการสื่อสารผลการด�าเนินงานแก่สาธารณะ 
เพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้าง
 3.2) กลุ่มนกัธรุกจิทีอ่ยูใ่นข่ายเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม 
ความคิดเห็น Executive Opinion Survey ของ WEF และ IMD  
เข้าใจกระบวนการจัดเก็บข้อมูล และให้ความส�าคัญกับการมี 
ส่วนร่วมตอบแบบสอบถาม รวมทั้งรับรู้สถานการณ์การพัฒนาและ 
การด�าเนินงานของภาครัฐอย ่างเพียงพอที่จะสามารถตอบ 
แบบสอบถามของสถาบันจัดอันดับได้อย่างสะท้อนความเป็นจริง
 3.3) กลุ่มประชาชนทั่วไปที่สามารถมีบทบาทส่งเสริม 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเข้าใจและตระหนักถึง 
ความหมายและความส�าคัญของการพัฒนาความสามารถในการ 
แข่งขนัของประเทศ เข้าใจการด�าเนนิงานของภาครฐัและผลกระทบ 
ที่จะเกิดข้ึนกับสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนท่ัวไป 
หากประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น รวมถึง 
บทบาทท่ีประชาชนแต่ละกลุ่มจะสามารถมีส่วนร่วมในการส่งเสริม 
การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้
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 สศช. มีภารกิจในการจัดท�ารายงานภาวะสังคม 
เผยแพร่สู่สาธารณะเพื่อรายงานสถานการณ์ทางสังคมใน 
มิติต่างๆ ที่สะท้อนถึงคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้าน รวมทั้ง 
จัดท�าบทความประจ�าฉบบั เพือ่ศกึษาในเชงิลกึในประเดน็ 
ที่อยู ่ในความสนใจหรือมีความเร่งด่วนท่ีต้องเตือนภัย 
เฝ้าระวังในช่วงเวลาท่ีทันต่อเหตุการณ์ อย่างไรก็ตาม  
ประเด็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมีพลวัตรที่รวดเร็ว 
ข้อมูลที่จัดเก็บเป็นรายไตรมาสหรือจัดเก็บตามกรอบ 
การบรหิารราชการแผ่นดนินัน้ไม่สามารถสะท้อนประเดน็ 
ในเชิงลึกได้อย่างทันเหตุการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วน 
ที่เก่ียวกับความคิดเห็นและทัศนคติของผู้มีส่วนได้เสีย 
ในสังคม (Stakeholders) การจัดเก็บข้อมูลจากฐาน 
การส�ารวจประกอบกับการวิเคราะห์จึงเป็นแนวทาง 
ที่จ�าเป็นในการสนับสนุนงานการวิเคราะห์ประเด็น 
และภาวะทางสงัคมทีม่คีวามเป็นปัจจบัุนและมคีวามลกึซึง้ 
มากพอที่จะใช้เป็นฐานในการจัดท�าข้อเสนอเชิงนโยบาย 
และการผลักดันการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้ง 
การสร้างความตระหนักร่วมกันของทุกภาคส่วนในสังคม
	 วัตถุประสงค	์
 (1) เพื่อศึกษาสถานการณ์การเปล่ียนแปลง 
ทางสังคมที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสภาพ 
แวดล้อมของคนที่เป็นประเด็นเร่งด่วนเพื่อเป็นการเฝ้า 
ระวังและส่งสัญญาณเตือนภัยให้สังคมได ้ รับทราบ  
(2) เพื่อส�ารวจข้อมูลภาคสนาม ความคิดเห็นและทัศนคติ 

โครงการสำารวจและศึกษาเพื่อการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม 

ทางสังคมรายไตรมาสเกี่ยวกับประเด็นทางสังคม 
ท่ีส�าคัญ เพ่ือน�าผลส�ารวจมาใช้ประกอบการวิเคราะห ์
สถานการณ์การเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีมีผลกระทบ 
ต่อวิถีชีวิตและสภาพแวดล้อมของคนที่อยู่ในความสนใจ 
ในขณะนัน้ น�าเสนอเป็นบทความในรายงานภาวะสงัคมไทย 
ทุกไตรมาส และจัดท�าประเด็น/ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ในระดับประเทศ
	 วิธีการศึกษา	 ด�า เนินการจ้างที่ปรึกษา 
เพื่อส�ารวจความคิดเห็นและทัศนคติทางสังคมเก่ียวกับ 
ประเด็นทางสังคมท่ีส�าคัญ ท่ีเป็นประเด็นเร่งด่วนหรืออยู่ใน 
ความสนใจในขณะนัน้ เพือ่น�าผลส�ารวจมาใชป้ระกอบการ 
วิเคราะห์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มี 
ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมของคน  
และน�าเสนอเป็นบทความในรายงานภาวะสังคมไทย 
ทกุไตรมาส จ�านวน 3 เรือ่ง ขณะนีไ้ด้ส�ารวจและศกึษาแลว้ 
เสรจ็ 1 เรือ่ง เพือ่ใช้ประกอบการจดัท�าบทความในรายงาน 
ภาวะสังคมไทยไตรมาสสาม ปี 2561 คือ ทัศนคติและ 
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่อการมีบุตรใน 
กลุ่มประชากรเจเนอเรช่ันวาย ท่ีมีบทบาทส�าคัญในการสร้าง 
ครอบครัวและพัฒนาประชากรคนรุ่นต่อไป จึงจ�าเป็นตอ้ง 
ให้ความส�าคัญกับการเสริมสร้างและพัฒนาทุนมนุษย์  
สร้างประชากรทดแทนท่ีมีคุณภาพ พัฒนาประชากร 
ทุกการเกิดด้วยการออกแบบนโยบายส่งเสริมหรือกระตุ้น 
การสร้างครอบครัวอย่างมีคุณภาพในกลุ่มรุ่นใหม่ 
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	 “โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน	สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามมกุฎ 
ราชกุมาร” เป็นโครงการในพระราชดำาริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เริ่มดำาเนินการข้ึน 
เมื่อปี 2552 โดยนำาพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และทรัพย์จากผู้บริจาคโดยเสด็จ 
พระราชกุศล มาพระราชทานเป็นทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนที่เรียนดี ประพฤติปฏิบัติด ี 
ฐานะยากจน ได้มโีอกาสศกึษาอย่างต่อเนือ่ง ตัง้แต่ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย จนสำาเรจ็ 
การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และเพื่อให้การดำาเนินโครงการทุนการศึกษาฯ  
มีความต่อเนื่องยั่งยืน มีพระราชดำาริให้จัดตั้ง “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามมกุฎราชกุมาร	(ม.ท.ศ.)” ขึ้นในปี 2553 โดยทรงเป็น 
องค์ประธานกรรมการ และสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ (สศช.) ได้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการโครงการทุนฯ โดยมีหน่วยงานเกี่ยวข้อง 
ร่วมประสานสนับสนุน ปัจจุบันการดำาเนินงานโครงการทุนการศึกษาฯ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 10  
มีนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. รวมแล้ว 10 รุ่น จำานวน 1,577 ราย จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ   

ภารกิจพิเศษ 
โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน มูลนิธิทุนการศึกษา

พระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
(ม.ท.ศ.)
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 นับตั้งแต่ปี 2560 ได้ปรับปรุงแนวทางการ 
ด�าเนินงานโครงการทุนการศึกษาฯ ตามพระราโชบาย  
โดยกระบวนการคัดเลือก คัดสรรฯ ให้ความส�าคัญกับ 
เกณฑ์ด้านผลการเรียน ด้านความประพฤติ และทัศนคติ 
ทีด่งีามถกูต้องต่อสถาบันพระมหากษตัรย์ิและประเทศชาติ  
เปิดโอกาสให้นกัเรยีนเข้าสูก่ระบวนการคดัเลอืก คดัสรรฯ  
มากข้ึน มุ่งเน้นให้นักเรียนทุนฯ ได้ศึกษาในสาขาที่เป็น 
ความต้องการของประเทศ สาขาท่ีขาดแคลน สาขาด้าน 
การเกษตร รวมทั้งสาขาด้านความมั่นคง ควบคู่กับการ 
เสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้องดีงาม บ่มเพาะความมีวินัย  
สร้างศกัยภาพความสามารถในการเรยีนรู ้ให้นกัเรยีนทนุฯ  
เติบโตเป็นคนดีมีคุณภาพ เป็นพลเมืองดี มีสัมมาชีพ 
ที่มั่นคง และกลับคืนถิ่นไปท�างานช่วยเหลือชุมชน สังคม  
และประเทศชาติ โดยกระบวนการคัดเลือก คัดสรร  
นักเรียนทุนฯ ก�าหนดให้มีการคัดกรองขั้นสุดท ้าย 
ด้วยการฝึกและพัฒนาศักยภาพ และให้มีการท�าสัญญา 
รับทุนฯ โดยแนวทางดังกล่าวได้เริ่มใช้ในกระบวนการ 
คัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 
2560 ต่อเนื่องถึง รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2561 
 การด�าเนินงานในปี 2561 สศช. ในฐานะ 
หน่วยงานแกนกลาง ได้ประสานความร่วมมอืกบัหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน 
พื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) และกระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) รวมถึง 
ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) และมูลนิธิ 
สถาบนัวจิยัและพัฒนาประเทศตามปรชัญาของเศรษฐกจิ 
พอเพยีง (มพพ.) ขับเคล่ือนด�าเนนิการตามแผนปฏิบติัการ 
ประจ�าปี ในปี 2561 ซึ่งนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. ทุกราย 
ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณฯ จะได้รับการติดตาม ดูแล 
และพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน ทั้งด้านการเรียน  
การพฒันาศกัยภาพด้านต่าง ๆ  โดยมกีจิกรรมพัฒนาทกัษะ 
และเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อาทิ  
การศึกษาเรียนรู้ดูงานเพื่อส�ารวจความถนัดการเรียนต่อ 
ปริญญาตรีที่สถาบันการศึกษาชั้นน�า การเรียนรู้ฝึกปฏิบัติ 
งานในโรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ 
โรงพยาบาลราชวิถี และจัดให้มีการฝึกปฏิบัติงานในช่วง 
ปิดภาคเรียนทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมไปถึง 
สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายของนักเรียนทุนฯ ให้มี 

ความเข้มแข็ง สามารถช่วยเหลือดูแลกนัในรูปแบบ “เพือ่น 
ช่วยเพ่ือน” และ“พี่ดูแลน้อง” เพื่อเป็นกลไกสนับสนุน 
การด�าเนินงานโครงการทุนฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
โดย สศช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ 
ขบัเคลือ่นงาน ม.ท.ศ. ได้น�าเสนอรายงานผลการด�าเนนิงาน 
ให้คณะกรรมการ ม.ท.ศ. ในการประชุมสามัญประจ�าปี  
2561 ของ ม.ท.ศ. เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561
 นอกจากติดตามดูแลนกัเรียนทุนฯ ดงักล่าวแล้ว  
สศช. ได้ร่วมกับส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และมูลนิธิ  
มพพ. สนับสนุนการเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ 
ของนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 9 ซึ่งเป็นรุ่นแรกที่ต้องเข้ารับ 
การฝึกพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องตามหลักสูตรของ 
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ โดย 
ในปี 2561 นักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 9 เข้ารับการฝึกแล้ว 2 ครั้ง  
ในช่วงปิดภาคเรยีนเดอืนเมษายน และเดอืนตลุาคม 2561  
นอกจากได้ฝึกระเบยีบวนิยั การท�างานเป็นทมี การเรยีนรู้ 
ด้านวชิาการ การแนะแนว และฝึกทักษะชวีติแล้ว หลักสูตร 
ดังกล่าวยังได้ให้ความส�าคัญกับการเสริมสร้างทัศนคติ 
ที่ถูกต้อง ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญยิ่งที่นักเรียนทุนฯ ทุกคนยึดมั่นถือปฏิบัติ 
 ด้านการจบการศึกษาและการท�างาน พบว่า  
ในปีนีม้นีกัเรยีนทุนฯ ม.ท.ศ. รุน่ที ่2 และ รุน่ที ่3 ทยอยจบ 
การศึกษาระดับปริญญาตรีและเข้าสู่การท�างานในสาขา 
อาชีพต่าง ๆ โดยในช่วงกลางปีเป็นต้นมามีนักเรียนทุนฯ  
รุน่ท่ี 2 หลกัสตูร 5 ปี จ�านวน 35 ราย และรุน่ที ่3 หลกัสตูร  
4 ปี จ�านวน 81 ราย รวม 116 ราย ทยอยจบการศึกษา 
และเริ่มเข้าสู ่การท�างาน ทั้งนี้ เมื่อพิจารณารวบรวม 
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การจบการศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2558-2560 มี 
นักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 3 จบการศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี สะสมรวมทั้งสิ้น 298 ราย (ข้อมูล ณ เดือน 
พฤศจิกายน 2561) โดยนักเรียนทุนฯ ทั้ง 3 รุ่น ที่จบ 
การศึกษาเข้าสูก่ารท�างานแล้วร้อยละ 87 แยกเป็น รุน่ที ่1 
เข้าสู่การท�างานแล้วร้อยละ 96 รุ่นที่ 2 เข้าสู่การท�างาน 
แล้วร้อยละ 79 และรุ่นที่ 3 ที่จบปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี  
เข้าสูก่ารท�างานแล้วร้อยละ 76 โดยเข้าสูท่�างานทัง้ภาครัฐ 
และเอกชน และส่วนใหญ่ท�างานตรงกบัสาขาวชิาท่ีเรียนจบ  
และมี 13 ราย หรอืร้อยละ 4 อยูร่ะหว่างศกึษาต่อในระดบั 
ปริญญาโท 
	 การด�าเนินงานในปี	 2561 ซึ่งเป็นโอกาส 
ครบรอบ	 10	 ปี	 โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน	 
ม.ท.ศ.	 	 เพื่อแสดงความส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ  
ภายใต้แนวคิด “นักเรียนทุนฯ	 ม.ท.ศ.	 ท�าความดีด้วย 
หัวใจ” และยึดหลักการ “สืบสาน	รักษา	ต่อยอด” สศช.  
ร่วมกับส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มูลนิธิ มพพ. และ 
เครือข่ายนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. ด�าเนินกิจกรรมจิตอาสา  
โดยน�าความรู ้ความสามารถในสาขาวิชาท่ีเรียนมาท�า 

	 สายงานเศรษฐกิจ ได้มีการจัดสัมมนาวิชาการสายงานเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี โดยมี 
วตัถปุระสงค์เพือ่น�าเสนอผลการศกึษาวจิยัของเจ้าหน้าทีใ่นสายงานเศรษฐกิจสูส่าธารณชน รวมทัง้เพือ่เป็นการแลกเปล่ียน 
ความรู้และสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็น 
การเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในด้านการศึกษาวิจัย และน�าไปสู่การปรับปรุงฐานข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจให้ม ี
ความสมบูรณ์มากขึ้น 

ประโยชน์เพ่ือส่วนรวม ด้วยการลงพ้ืนท่ีด�าเนินกิจกรรม 
พฒันาชมุชน พฒันาโรงเรยีน จดัท�าสือ่การเรยีน เยีย่มผูป่้วย 
ผู้สูงอายุ และให้บริการด้านต่างๆ ใน 4 ภูมิภาค โดยในปี  
2561 ได้ด�าเนินการมาแล้ว 11 ครั้ง ตั้งแต่เดือนธันวาคม  
2560 – พฤศจิกายน 2561 และจะท�าต่อเนื่องต่อไปใน 
ทุก ๆ เดือน
 โดยสรปุ ภาพรวมการด�าเนินงานโครงการทุนฯ  
ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน มีนักเรียนที่ได้รับโอกาสเข้ารับ 
พระราชทานทุนการศึกษา และนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ.  
ที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาต่อเนื่องไปแล้วรวม 
10 รุ่น จ�านวน 1,577 ราย จ�านวนเงินทุนพระราชทาน  
389,337,459 บาท และสามารถจบการศึกษาแล้ว 298 ราย 
โดยเข้าสู่การมีอาชีพที่มั่นคงแล้วจ�านวน 260 ราย หรือ 
ร้อยละ 87 ทั้งนี้ มีบางส่วนเรียนต่อในระดับปริญญาโท  
ที่เหลือยังเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับ 
ปริญญาตรีหรือเทยีบเท่า ซ่ึงนกัเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. ทกุระดบั  
ล้วนมคีวามส�านกึในพระมหากรณุาธคิณุอย่างหาท่ีสุดมิได้  
ที่ได้รับโอกาสด้านการศึกษาอย่างมั่นคง และยึดม่ันใน 
พระราชด�ารัสของสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั ทีพ่ระราชทานแก่ 
เหล่านกัเรยีนทนุฯ ม.ท.ศ. เมือ่วันที ่12 พฤศจกิายน 2555  
ความว่า “เรียนดี ความรู ้ดี การงานดี ชีวิตสดใส  
ท�าประโยชน์ให้กับประเทศชาติ มีความสขุ” โดยต่างน้อมน�า 
มาเป็นแนวปฏิบัติด�ารงตน และน�าความรู้ ความสามารถ  
และการมีจิตอาสา ที่ได้รับการบ่มเพาะตลอดช่วงการเป็น 
นักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. มาใช้ในการประกอบอาชีพการงาน  
และท�าคุณประโยชน์ให้แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  
สืบไป

การจัดสัมมนาทางวิชาการของสายงานเศรษฐกิจ ประจำาปี 2561
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 ส�าหรับในปี 2561 สายงานเศรษฐกิจได้จัดการสัมมนาในหัวข้อ  
“ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคท ่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและ 
ความท้าทาย”	 เพื่อน�าเสนอแนวโน้มประเด็นความท้าทายส�าคัญท่ีจะส่ง
ผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และแนวทางการปรับตัวของภาคส่วนต่าง ๆ 
โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจังหวัดนครราชสีมา  
รวมทั้งรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และสถาบันการศึกษาท่ีอยู่ในพื้นที่ ตลอดจนสร้างเครือข่ายทางวิชาการ 

การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน (SEC)

 คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ ณ จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561  
ได้มีมติเห็นชอบหลักการกรอบแนวคิดการพัฒนาพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน (Southern Economic 
Corridor: SEC) ตามท่ี สศช. เสนอ โดยเน้นการพัฒนา 4 พื้นที่ภาคใต้ตอนบน ได้แก่ ระนอง ชุมพร สุราษฎร์ธานี  
และนครศรีธรรมราช ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ซึ่งจะเป็นต้นแบบการพัฒนาศูนย์กลางความเจริญในแต่ละภูมิภาค 
ของประเทศ โดยเปิดประตกูารค้าทางทะเลฝ่ังตะวนัตกไปยงัประเทศในภมิูภาคโดยเฉพาะเอเชยีใต้  พฒันาการท่องเท่ียว 
เช่ือมโยงอ่าวไทย-อันดามัน ต่อยอดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรการเกษตรในพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
และอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ให้ 
ชุมชนและภาคธุรกิจในพื้นที่ และท�าให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีได ้
มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด�าเนินการตามแผนการด�าเนินงาน โดย สศช. อยู่ระหว่างจัดท�ารายละเอียดของ 
รูปแบบการพัฒนาพื้นที่ชุมพร-ระนอง และพื้นที่สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ระหว่างสายงานเศรษฐกิจกับหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนในพื้นที่ นอกจากนี้ ยังมีการเสวนา 
ในหัวข้อ “ขับเคล่ือนเศรษฐกิจภูมิภาค	 :	 ความท้าทายและแนวทางการปรับตัว” โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบัน 
การศึกษาและภาคธุรกิจในพื้นท่ีเข้าร่วมการเสวนา และมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาจากภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบัน 
การศึกษาจ�านวน 172 คน 
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ครั้งที่	1	กลุ่มจังหวัดภาคใต้และ
ภาคใต้ชายแดน	จ.สงขลา	-	ปัตตาน	ี
(27-28	พ.ย.60)
 1. การก�าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน 
 2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการท่องเที่ยว การค้า  

และพืน้ท่ีทางเศรษฐกิจ อาทิ เส้นทางรถไฟเชือ่มโยง 
โครงข่ายระบบราง สุราษฎร์ธานี – หาดใหญ่ –  
ปาดงัเบซาร์ ท่าเรอืสมยุ กระบ่ี ตรงั สงขลา ปรบัปรงุ 
สนามบนิสรุาษฎร์ธาน ีนครศรธีรรมราช ชมุพร ตรัง  
สงขลา และนราธิวาส เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่าย 
ทางถนนช่วงระนอง – พังงา ยะลา นราธิวาส

 3. ก� าหนดแนวทางความร ่วมมือในการพัฒนา 
อุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน

 4. ผลกัดันนคิมอตุสาหกรรมยางพารา (Rubber City)
 5. เร่งรัดการประกาศใช้ พ.ร.บ. ปาล์มน�้ามันและ 

น�้ามันปาล์ม
 6. จัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพแรงงานประมงไทย เพื่อแทน 

แรงงานต่างด้าว
 7. การเปิดตลาดกลางปศุสัตว์
 8. การประชุมติดตามงานด ้านความมั่นคงและ 

การพัฒนา 
 9. การพบผู้น�าท้องถิ่น 

สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรี
อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) 

ครั้งที่	2	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ	
จ.พิษณุโลก-สุโขทัย	(25-26	ธ.ค.	60)
 1. การก�าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

ภาคเหนือ 
 2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการท่องเที่ยว การค้า  

และพ้ืนทีท่างเศรษฐกจิ อาท ิเร่งรัดโครงการก่อสร้าง 
ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ แห่งที่ 2 อาทิ  
โครงการก่อสร้างทางลอด จ.เชียงใหม่ โครงการ 
มอเตอร์เวย์เชียงใหม่ – เชียงราย โครงการก่อสร้าง 
ถนนผังเมอืงรวมแม่สอด เร่งรัดส�ารวจโครงการรถไฟ 
ล�านารายณ์ จ.ลพบุรี – เพชรบูรณ์

 3. โครงการพฒันาแหล่งน�า้ในลุม่น�า้หลกั อาทิ โครงการ  
กก-อิง –น่าน  ลุ่มน�้ายม

 4. สนับสนุนโครงการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการ 
ส่งออกภาคเหนือ

 5. ส่งเสริมการค้าชายแดน การลงทุน ท่องเท่ียวไทย 
กับเมียนมา

 6. ศึกษาแนวทางพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจภาค 
ตะวันตก

 7. การตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการน�้าตามโครงการ 
บางระก�าโมเดล 

 8. ก า รส ่ ง เ ส ริ มการอนุ รั กษ ์ และ พัฒนา เ มื อ ง 
ประวัติศาสตร์ และการส่งเสริมการท่องเที่ยวทาง 
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในแหล่งมรดกโลก 
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ครั้งที่	3	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก	
จ.ตราด-จันทบุร	ี(5-6	ก.พ.	61)
 1. การก�าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

ภาคตะวันออก
 2. พฒันาพืน้ท่ีระบียงเศรษฐกิจพเิศษภาคตะวันออกให้ 

เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีความทันสมัยท่ีสุด 
ในภูมิภาคอาเซียน

 3. สนบัสนนุภาคตะวนัออกให้เป็น “มหานครผลไม้โลก”  
เชื่อมโยงกับ EEC

 4. แนวทางการพฒันาท่าเทยีบเรอื และการด�าเนนิงาน 
ของระบบการควบคุมจราจรและความปลอดภัย 
ทางทะเล ณ ส�านกังานควบคมุการจราจรและความ 
ปลอดภัยทางทะเล เขตท่าเรือศรีราชา

 5. พัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นแหล่งผลิตอาหาร 
ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล

 6. พฒันาพืน้ทีเ่ศรษฐกจิชายแดนให้เป็นประตเูศรษฐกจิ 
เชือ่มโยงกบัประเทศเพือ่นบ้านให้เจรญิเติบโตอย่าง 
ยั่งยืน การเตรียมพร้อมเพื่อยกระดับด่านชายแดน 
ท่าเส้น อ�าเภอเมือง จ.ตราด เป็นจุดผ่านแดนถาวร

 7. การอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลน การบริหาร 
จัดการป ่าชายเลน การอนุรักษ ์พันธ ์ สัตว ์น�้า  
การท่องเทีย่วเชงินเิวศน์อย่างยัง่ยนื ความปลอดภยั 
ของนักท่องเที่ยว

 8. การบริหารจัดการน�้าด้วยการจัดการตนเองของ 
ชุมชนควบคู่การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 9. สนับสนุนจังหวัดจันทบุรีให้เป็น “นครอัญมณ ี
ศนูย์กลางการค้าอญัมณแีละเครือ่งประดบัของโลก”

 10. ชุมชนต้นแบบการจัดการระบบสัจจะออมทรัพย์

ครั้งที่	4	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง	2	
จ.สมุทรสาคร-เพชรบุร	ี(5-6	มี.ค.	61)
 1. การก�าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

ภาคกลาง
 2. สร ้างต ้นทุนทางทรัพยากรภาคเกษตรกรรม 

เพื่อการลงทุน
 3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและศักยภาพสินค้าและ 

บริการ เพื่อการท่องเที่ยว การค้า และพื้นที่ทาง 
เศรษฐกิจ อาทิ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู ่  
ช่วงนครปฐม – ชุมพร การตรวจเยี่ยมธนาคารปูม้า 
และแพปลาวิสาหกิจชุมชนบ้านแหลมผักเบี้ย  
โครงการบูรณะโครงข่ายสายหลักระหว่างภาค  
ทางหลวงหมายเลข 4 สายอ�าเภอปราณบุรี – 
ประจวบคีรีขันธ์ ตอน 3

 4. การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวและแรงงาน 
ประมง

 5. การพัฒนาตลาดสัตว์น�้าและอุตสาหกรรมประมง
 6. การอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการและใช้ประโยชน์จาก 

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยนื อาทิ  
โครงการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ัง 
ทะเลอ่าวไทย ฝั่งตะวันตก : จ.สมุทรสาคร

 7. การอนุรักษ์ ส่งเสริมมรดกและแหล่งเรียนรู้ทาง 
ศิลปะ ภูมิปัญญา วัฒนธรรม และการส่งเสริมการ 
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในพื้นที่

 8. การพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ 
พอเพียงตามแนวทางพระราชด�าริ

120     รายงานประจำ ปี 2561  สำ รายงานประจำาปี 2561  สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ      121 

61-12-041_083-152 SSC_J-Coated.indd   121 2/2/19   3:54 PM



ครั้งที่	5	กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	1	
จ.สุรินทร์-บุรีรัมย์	(7-8	พ.ค.	61)
 1. การก�าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 2. การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตร 

อุตสาหกรรมและแปรรูป
 3. การส่งเสริมการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์และ 

พัฒนาต ่อยอดภูมิป ัญญาด ้านการทอผ ้าไหม  
และการส่งเสริมการตลาดผ้าไหม 

 4. การพัฒนาโครงข่ายและคุณภาพของโครงสร้าง 
พื้นฐานด้านคมนาคมทางอากาศและทางถนน 

 5. การพัฒนาด้านการค้า การลงทุน และการค้า 
ชายแดน 

 6. การพัฒนาด้านการกีฬา 
 7. การบริหารจัดการน�้า 
 8. การส่งเสริมการเพาะปลูกเกษตรอินทรีย์

ครั้งที่	7	กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	2	
จ.อ�านาจเจริญ-อุบลราชธาน	ี
(23-24	ก.ค.	61)
 1. การก�าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 2.  การเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิ พืชเศรษฐกิจ ปศุสัตว์  

และประมง ด้วยอุตสาหกรรม เกษตรแปรรูป 
และมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์

 3. การขยายฐานตลาดการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ
 4. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ  

เพื่อเชื่อมโยงธุรกิจการค้า การลงทุนสู่สากล
 5.  การพัฒนาแพทย์แผนไทย 
 6. การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ เพ่ือสร้างสมดุล 

ธรรมชาติและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 7. การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและการพัฒนา 

การท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและความยั่งยืน
 8. ติดตามการปฏิบัติงานด้านความม่ันคงของกองทัพ 

ภาคที ่2 และส�านกังานพฒันาภาค 5 หน่วยบญัชาการ 
ทหารพัฒนา

ครั้งที่	8	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
และฝั่งอ่าวไทย	จ.	ระนอง-ชุมพร	
(20-21	ส.ค.	61)
 1. การก�าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

ภาคใต้
 2. พัฒนาการท่องเที่ยว
 3. พัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
 4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 5. การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและ 

การบริหารจัดการน�้า
 6. พัฒนาคุณภาพชีวิต
 7. ติดตามการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง

ครั้งที่	6	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง	2	
จ.	พิจิตร-นครสวรรค์	(11-12	มิ.ย.	61)
 1. การก�าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

ภาคเหนือ
 2. การพัฒนาโครงสร้างกระบวนการผลิตข้าวและ 

สินค้าเกษตรปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน
 3. ส่งเสริมการแปรรูป การตลาด และการกระจาย 

สินค้าเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
 4. การฟื ้นฟูและพัฒนาแหล่งน�้าเพื่อการเกษตร  

การอุปโภคบริโภค และการรักษาระบบนิเวศ 
 5. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 6. การพัฒนาการท ่อง เที่ ยว ให ้มี คุณภาพและ 

ความยั่งยืน 
 7. การอนรุกัษ์และพฒันาต่อยอดภมูปัิญญาวัฒนธรรม
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 การติดตามและจัดท�าประเด็นการพัฒนา 
คลองแสนแสบและการเดินทางสัญจรทุกเดือน ซึ่งเป็น 
การขับเคลื่อนการพัฒนาที่ส�าคัญในระยะสั้นและระยะยาว  
ได้แก่ การควบคุมมลภาวะทางเสียง การบริหารจัดการ 
การเดนิเรอื และการควบคมุคณุภาพน�า้เสยี โดยได้ร่วมหารอื 
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรายงานผลการด�าเนินงานให้ 
ฝ่ายเลขานกุารคณะอนกุรรมการในคณะกรรมการขบัเคลือ่น 
และปฏิรูปการบริหาราชการแผ่นดิน คณะที่ 5ฯ (กขป.  
คณะที่ 5ฯ) ทราบ รวม 7 ครั้ง รวมทั้งจัดท�ารายงาน 
ความคืบหน้าการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อให้ 
คลองแสนแสบสะอาด ทุก 6 เดือน ซึ่งแผนปฏิบัติการ 
ดังกล่าวประกอบด้วย 33 โครงการ แบ่งเป็น (1) การลงทุน 
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุน จ�านวน 16  
โครงการ (2) การตรวจสอบ ก�ากับดูแล การสร้างจิตส�านึก 
และการมส่ีวนร่วม จ�านวน 14 โครงการ และ (3) การปรับปรงุ 
ภมูทัิศน์และการอ�านวยความสะดวกเพ่ือการเดินทางทางน�า้  
จ�านวน 3 โครงการ เพือ่เสนอต่อ กขป. คณะที ่5ฯ และนายก 
รัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) โดยได้รายงาน 
ผลการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ให้ทราบแล้ว รวม  
2 ครัง้ เมือ่วนัที ่21 พฤษภาคม 2561 และวนัที ่26 กันยายน  
2561

การพัฒนาคลองแสนแสบและการเดินทางสัญจร

ครั้งที่	9	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน	1	และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง	1	
จ.เลย	-	เพชรบูรณ์	(17-18	ก.ย.	61)
 1. การก�าหนดยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันาภาคตะวนัออก 

เฉียงเหนือและภาคเหนือ
 2. การอนรุกัษ์และฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติสิง่แวดล้อม เพ่ือเป็น 

ฐานการท่องเที่ยวหลักของกลุ ่มจังหวัด และเชื่อมโยงกับ 
ประเทศเพือ่นบ้าน อาท ิการพฒันาและส่งเสริมการท่องเทีย่ว 
เขาค้ออย่างยั่งยืน การส่งเสริมการปลูกสวนป่า และธนาคาร 
ต้นไม้

 3.  การจัดการที่ดิน
 4. การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย
 5. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่ือมโยงพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดและ 

พื้นที่ภาค เพื่อเชื่อมโยงการค้าและการท่องเที่ยว
 6.  การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ
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การบริหารจัดการ
ภายในองค์กร
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การประเมิน
ส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

	 สศช.	ได้มกีารจดัท�าตวัชีว้ดัในการประเมนิส่วนราชการตามมาตรการ 
ปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบัิตริาชการ	(มาตรา	44)	ประจ�าปีงบประมาณ	 
พ.ศ.	 2561	 ตามเกณฑ์ท่ีส�านักงาน	 ก.พ.ร.	 ก�าหนด	 โดยเกณฑ์การพิจารณา 
จะพิจารณาการประเมินระดับใน	3	ระดับ	ได้แก่	1)	ระดับตัวชี้วัด	2)	ระดับ 
องค์ประกอบ	 และ	 3)	 ระดับภาพรวมของส่วนราชการ	 ทั้งนี้	 ผลการปฏิบัติ 
ราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ	 สศช.	 
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2561	สศช.	มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
ผ่านเกณฑ์การประเมิน	ซึ่งมีรายละเอียดตัวชี้วัดใน	5	องค์ประกอบ	ดังนี้

ตัวชี้วัด/โครงการ การประเมิน
ระดับตัวชี้วัด

การประเมิน
ระดับองค์ประกอบ

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการด�าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน (Functional Base)

1.1 ความส�าเร็จของการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ	 เป็นไปตาม
เป้าหมาย1.2 ความส�าเร็จของการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน	(SDGs)

1.3 ความส�าเร็จของการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ		ฉบับที่	12			

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจยุทธศาสตร์ หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based)

2.1 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เป็นไปตาม
เป้าหมาย2.2 Agenda	ส�าคัญที่รองนายกรัฐมนตรี	/	รัฐมนตรี	ก�าหนด

1.	ความส�าเร็จของการจัดท�าแผน	ปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย	ฉบับที่	3	(พ.ศ.	2560	–	2564)
	2.	อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	(WEF)

2.3 สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ	GDP		(Joint	KPIs)

องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการด�าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด (Area Base)

-	ไม่มีตัวชี้วัดในองค์ประกอบนี้	-

องค์ประกอบท่ี 4  ประสทิธิภาพในการบรหิารจดัการและพฒันานวตักรรมในการบรหิารจดัการระบบงาน (Innovation Base)

4.1 การพัฒนานวัตกรรม	:	เรื่องระบบประมวลผลและข้อมูลสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศรายไตรมาสด้านการผลติจ�าแนกตามกจิกรรมตามมาตรฐานอตุสาหกรรม
ไทย	พ.ศ.	2552

เป็นไปตาม
เป้าหมาย

4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	
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การพัฒนาระบบราชการ
 สศช. ได้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาระบบราชการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน 
ของส�านักงานฯ ให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล รวมทั้งยึดหลักวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ที่มุ่งเน้นให้การบริหาร 
ราชการเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส�านักงานฯ 
ได้ด�าเนินการ ดังนี้

ตัวชี้วัด/โครงการ การประเมิน
ระดับตัวชี้วัด

การประเมิน
ระดับองค์ประกอบ

องค์ประกอบที่	5		ศักยภาพในการด�าเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี	(Potential	Base)

5.1 การด�าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ (จ�านวน 10 โครงการ)

1. โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
เพื่อการพัฒนาประเทศ
2. โครงการพัฒนาและวางระบบเชื่อมโยงการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์
ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 : ประเมินผลแผนฯ 
12 ในช่วงปีแรกฯ เป็นกรณีศึกษา
3. โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงแนวทางและหลักเกณฑ์การวิเคราะห์โครงการ
ลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
4. โครงการขับเคลื่อนความร่วมมือตามแผนงาน GMS IMT-GT MJ-CI APEC 
และองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆ 
5. โครงการจัดประชุมประจ�าปี 2561 ของ สศช. 
6. โครงการจัดท�ารายงานการทบทวนสถานการณ์ประเทศเชื่อมโยง
หลายมิติ (Multi-Dimensional Country Review :MDCR)  
7. โครงการพัฒนาแบบจ�าลองการจดัท�าข้อมลูต้นทนุโลจิสติกส์ของประเทศไทย
8. โครงการศึกษาธุรกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) 
9. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร 
10. โครงการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

เป็นไปตาม
เป้าหมาย

5.2 การด�าเนินการจัดท�าแผนปฏิรูปองค์การ

สรุปผลการประเมินในภาพรวม:	ผ่านการประเมินในระดับมาตรฐาน

หมายเหตุ :  ผลการประเมินนี้เป็นผลการประเมินตนเองเบื้องต้นของ สศช.

องค์กรภายใน
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ให้มีธรรมาภิบาล
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	 1)	แผนบริหารความเสี่ยง เป็นการวาง 
แนวทางป้องกันและควบคุมปัญหาในด้านต่าง ๆ ที่อาจ 
เกิดขึ้นจากสถานการณ์ความไม่แน่นอน โดยจัดการกับ 
การเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อความส�าเร็จ หรือ 
การบรรลุเป้าหมายของโครงการ/แผนงานส�าคัญ ซึ่งมี 
ผลกระทบต่อความส�าเร็จขององค์กร โดยการบริหารจัดการ 
ความเส่ียงจะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจ 
ดา้นตา่งๆ เชน่ การวางแผนการก�าหนดกลยทุธ ์การตดิตาม 
ควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ 
ทรัพยากรต่าง ๆ  อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
ลดการสูญเสียและโอกาสท่ีท�าให้เกิดความเสียหาย 
แก่องค์กร สศช. จึงได้จัดท�าแผนบริหารความเสี่ยง  
โดยพิจารณาความสอดคล้องของประเด็นยุทธศาสตร์ 
และงบประมาณที่ได้รับจัดสรรสูงสุดในปีงบประมาณ  
พ.ศ.  2561 จ�านวน 5 โครงการ ประกอบดว้ย (1) โครงการ 
จัดท�ารายงานการทบทวนสถานการณ์ประเทศเชื่อมโยง 
หลายมิติ (Multi-Dimensional Country Review :  
MDCR (2) โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการพัฒนา 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (3) โครงการ 
พัฒนาแบบจ�าลองการจัดท�าข้อมูลต้นทุนโลจิสติกส์ของ
ประเทศ (บูรณาการ) (4) โครงการศึกษาแนวทาง 
การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อการพัฒนาประเทศ และ  
(5) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร และได้ 
ใชก้ลยทุธต์า่ง ๆ  ในการจดัการความเสีย่ง อาท ิการควบคมุ  
หลกีเลีย่ง การถา่ยโอนความเสีย่ง และรับความเสีย่งไวเ้อง  
ท�าให้สามารถบริหารความเสี่ยงของโครงการฯ ให้อยู่ใน 
ระดับปานกลาง ซึ่งเป็นระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้  
จึงสามารถปฏบัิตภิารกจิได้ตามวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมาย 
ที่ตั้งไว้ 

	 2)	การควบคมุภายใน	หมายถงึ กระบวนการ 
ที่ก�าหนดขึ้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่องดังต่อไปนี้  
(1) ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ 
ด�าเนินงาน (2) ความเชื่อถือได้ของข้อมูลและรายงาน 
ทางการเงิน และ (3) การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ   
ข้อบังคับ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง 
ของรัฐ พ.ศ. 2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงาน และ 
การตรวจสอบ มาตรา 79 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี 
การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหาร 
จดัการความเสีย่ง โดยใหถ้อืหลกัปฏบิติัตามมาตรฐานและ 
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก�าหนด กระทรวงการคลัง 
จึงได้ก�าหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังวา่ด้วยมาตรฐาน 
และหลักเกณฑ์ปฏบิติัการควบคมุภายในส�าหรบัหน่วยงาน 
ภาครัฐ พ.ศ. 2561 ให้ทุกหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ  
ซึง่ในป ีพ.ศ. 2561 สศช. ไดด้�าเนนิการควบคมุภายในครบ 
5 องค์ประกอบตามหลักเกณฑ์ฯ ใหม่ที่กระทรวงการคลัง 
ก�าหนดเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ ส�านักงานฯ  
อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างภายในของส�านักงานฯ  
ให้สอดคล้องกับร่าง พ.ร.บ. สศช. ฉบับใหม่ ซึ่งจะมีการ 
เปลี่ยนแปลงจ�านวน กอง/ส�านักภายใน สศช. ดังนั้น  
เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุม 
ภายในที่กระทรวงการคลังก�าหนด กอง/ส�านัก/กลุ่มงาน 
ที่เกิดขึ้นใหม่ จึงจ�าเป็นต้องด�าเนินการจัดวางระบบ 
ควบคุมภายใน เพ่ือใช้ประกอบรายงานการจัดท�าการ 
ควบคุมภายใน โดยเริ่มได้ในปี พ.ศ. 2562 ต่อไป

RISK MANAGEMAENT
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โครงการเสริมสร้างจริยธรรม	ป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
กิจกรรม	“รู้ทันจิต	ชีวิตเป็นสุข”	ตอน	“ฟังเทศน์	ฟังธรรม	ในวันพระ”

	 เจ้าพระคณุ	สมเดจ็พระอรยิวงศาคตญาณ	สมเด็จพระสังฆราช	สกลมหาสงัฆปริณายก ประทานพระวโรกาส 
ให้ ศาสตราจารย์พิเศษ	 ดร.	 ทศพร	 ศิริสัมพันธ์	 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
พร้อมด้วยผูบ้รหิารและประชาคม สศช. เข้าเฝ้าถวายสกัการะ และเข้าฟังพระธรรมเทศนาเนือ่งในวนัธัมมสัวนะ (วนัพระ)  
ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
 ศาสตราจารย์พเิศษ ดร.ทศพร  ศริสิมัพนัธ์ เลขาธกิารฯ พร้อมด้วยผูบ้รหิารและประชาคม สศช. ได้รบัประทาน 
พระวโรกาส เข้าเฝ้าถวายสักการะเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  
ณ พระต�าหนัก และได้รับประทานคติธรรมค�าสอน 

	
	 	 	 	 	 	

	 เจ้าพระคณุ	 	 	  ประทานพระวโรกาส 
ให้ 	 	 	 	 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
พร้อมด้วยผูบ้รหิารและประชาคม สศช. เข้าเฝ้าถวายสกัการะ และเข้าฟังพระธรรมเทศนาเนือ่งในวันธัมมสัวนะ (วนัพระ)  
ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
 ศาสตราจารย์พเิศษ ดร.ทศพร  ศริสิมัพนัธ์ เลขาธกิารฯ พร้อมด้วยผูบ้รหิารและประชาคม สศช. ได้รับประทาน 
พระวโรกาส เข้าเฝ้าถวายสักการะเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  
ณ พระต� หนัก และได้รับประทานคติธรรมค� สอน สรุปได้ว่า 
	 “...ในการพฒันาประเทศนัน้	 	 	 	 	จะพ้นจากการฝึกไป 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ‘ดี’	 
	 	 	 	 	 สัมปชัญญะ...”

 ในโอกาสนี้ ประชาคม สศช. ได้ร่วมกันท� วัตรเช้า สวดมนต์ ได้แก่ ค� บูชาพระรัตนตรัย ปุพพภาคนมการ 
พุทธาภิถุติ สังฆาภิถุติ รตนัตตยัปปรามคาถา และสงเวคปธิถิตตนปาฐะ หลังจากนั้น ได้รับฟังพระธรรมเทศนาจาก 
พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และเลขานุการสมเด็จ 
พระสังฆราช ณ พระอุโบสถ

 สศช.	พร้อมใจประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
 ศาสตราจารย์พิเศษ	 ดร.ทศพร	 ศิริสัมพันธ์	 เลขาธิการฯ น�าคณะผู้บริหารและประชาคม สศช. ประกาศ 
เจตนารมณ์และปฏิญาณตน “การต่อต้านการทุจริต” ในโอกาสการจัดงานสัมมนา สศช. ประจ�าปี 2561 เมื่อวันที่ 1  
กันยายน 2561 ณ โรงแรมลองบีช การ์เด้น พัทยาเหนือ จังหวัดชลบุรี ซึ่งข้าราชการและบุคลากร สศช. ทุกระดับ 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สศช.
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การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	
(Integrity	and	Transparency	Assessment	:	ITA)	ของ	สศช.

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency  
Assessment : ITA) จัดท�าโดยส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส�านักงาน ป.ป.ท.)  
โดยในปีงบประมาณ 2561 สศช. มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานระดับสูงมาก โดยมีผลคะแนนเท่ากับ 
ร้อยละ 87.00 เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 (ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.94) คิดเป็นร้อยละ 3.06 ซึ่งได้มีข้อเสนอแนะจาก 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกว่า สศช. ควรเปิดโอกาสและให้ความส�าคัญต่อความคิดเห็นของประชาชน ผู้รับบริการและ 
ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีต่อการด�าเนนิงานของหน่วยงาน ควรมกีารระบรุายละเอยีดเกีย่วกบัการจดัซือ้จดัจ้างตามรายละเอียด 
วิธีการและข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบท่ีชัดเจนและเป็นรูปธรรม รวมถึงพัฒนาช่องทางการร้องเรียน 
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ทั้งนี้ การพิจารณาผลคะแนน ITA  ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ ดังนี้

	 1.	การประเมิน	 ITA	ซึ่งวัดระดับการด�าเนินการในหน่วยงาน ครอบคลุม 5 ด้าน ได้แก่ (1) ดัชนี 
ด้านความโปร่งใส สศช. ได้ 83.89 คะแนน  (2) ดัชนีความพร้อมรับผิด สศช. ได้ 88.42 คะแนน (3) ดัชนีความปลอดจาก 
การทุจริตในการปฏิบัติงาน สศช. ได้ 92.20 คะแนน (4) ดัชนีด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร สศช. ได้ 89.03 คะแนน  
และ (5) ดัชนีคุณธรรมการท�างานในหน่วยงาน สศช. ได้ 81.89 คะแนน
	 2.	การประเมิน	ITA	ซึ่งประมวลจากแบบส�ารวจความคิดเห็น	3	ประเภท ประกอบด้วย (1) แบบส�ารวจ 
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT) สศช. ได้ 95.24 คะแนน  
(2) แบบส�ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)  
สศช. ได้ 82.86 คะแนน (3) แบบส�ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and  
Transparency Assessment: EIT) สศช. ได้ 79.58 คะแนน 

ได้ท�าความตกลงร่วมกัน และให้ค�าม่ันต่อสาธารณะท่ีจะไม่ข้องเกี่ยวกับการทุจริต การรับสินบนในทุกรูปแบบ และ 
ร่วมประเมนิความเสีย่งด้านการทจุรติ รวมทัง้สนบัสนนุการปฏบิติัตนและปฏบิติังานอย่างมีจริยธรรม น้อมน�าหลกัปรชัญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิต รับผิดชอบและมีค่านิยมในการปฏิบัติงานที่เป็นไป 
เพื่อประโยชน์ส่วนรวมและประโยชน์ของประชาชน
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การประเมิน	ITA	ซึ่งประมวลจากแบบส�ารวจความคิดเห็น
3	ประเภท	ปีงบประมาณ	2560	และ	2561

คะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด�าเนินงานตามองค์ประกอบ	5	ดัชนี	

ปีงบประมาณ	2561100.00

95.00

90.0

85.00

80.00

75.00

70.00

65.00

60.00

55.00

50.00

คะแนนรวม ITA ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก(EIT)

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน(IIT)

หลักฐานเชิงประจักษ์ 
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ความโปร่งใส

ความรับผิดชอบ

ความปลอด
จากการทุจริต

ในการปฏิบัติงาน

วัฒนธรรมคุณธรรม
ในองค์กร

คุณธรรมการท�างาน
ในหน่วยงาน

83.89

88.42 

92.2089.03

81.89 

	 1.	 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในปีงบประมาณ 2561  
ส�านักงานฯ ได้รับจัดสรรวงเงินงบประมาณรวมท้ังส้ิน 8.72 ล้านบาท ประกอบด้วย  
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร (งบรายจ่ายอื่น) 6.573 ล้านบาท  
และเงินงบประมาณปี 2559 ที่เหลือจ่ายไว้เบิกเหล่ือมปีเพ่ือน�ามาจัดสรรเป็น 
สิง่จงูใจ (งบจงูใจ) 2.147 ลา้นบาท เพ่ือด�าเนนิการจดัอบรม In-house Training  
และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรภายนอกรวมทั้งการศึกษาดูงาน 
ผู้บริหาร ประกอบด้วย 
 (1) หลักสูตรอบรมภายใน (In-house Training) จ�านวน 13 หลักสูตร 
มีผู้เข้าอบรมรวม 686 คน (มีการนับซ�้า) ใช้งบประมาณ 6,427,196.66 บาท  
โดยมีหลักสูตรที่น่าสนใจ อาทิ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Design  
Thinking for Public Sector Innovation หลกัสตูรดชันวีดัรปูแบบบุคลกิภาพ  
MBTI® เพื่อการพัฒนาองค์กรและบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ โครงการ 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการการสร้าง เสริม สุข สู่ สศช. (Happy Workplace@ 
NESDB) และโครงการ Serious Play เพื่อออกแบบความสุขให้ สศช.
 (2) หลกัสตูรอบรมภายนอก : เพือ่พฒันาศกัยภาพและทกัษะโดยเฉพาะ 
ด้านบริหารจัดการและสมรรถนะเฉพาะด้านรวม 39 หลักสูตร จ�านวนผูเ้ข้า 
อบรมรวม 112 คน (มีการนับซ�้า) ใช้งบประมาณรวมท้ังส้ิน 2,245,853 
บาท
	 2.		โครงการทุนการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก/อบรมใน 
ตา่งประเทศ	พฒันาศกัยภาพบคุลากร ในปงีบประมาณ 2561 ส�านกังานฯ  
ได้รับจัดสรรวงเงินงบประมาณ 12,000,000 ล้านบาท (งบอุดหนุน)  
โดยสามารถจัดสรรทุนศึกษา/ฝึกอบรม ได้ดังนี้ 
 (1) ทุนระดับปริญญาเอก จ�านวน 2 คน 
 (2) ทุนระดับปริญญาโท จ�านวน 10 คน
 (3) ทุนฝึกอบรมระยะสั้น ณ ต่างประเทศ จ�านวน 1 คน  

บุคลากร 
ประจำาปี 

2561 

การเพิ่ม
ศักยภาพและ
ขีดความสามารถ 
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งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ	2561
 ในปีงบประมาณ 2561 ได้รบัจดัสรรงบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 571.3357 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ  
2560 คิดเป็นร้อยละ 6 แยกเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 
มากที่สุด รวม 277.5741 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49 
ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร รองลงมาเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการด�าเนินภารกิจตามยุทธศาสตร์ จ�านวน 175.9670  
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31 งบด�าเนินงาน 58.8267  
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 งบเงินอุดหนุน 39.4075  
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7 และรายจ่ายเพื่อการลงทุน  
19.5604 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3 ของงบประมาณที่ได้ 
รบัจัดสรร ตามล�าดบั ส�าหรบังบประมาณทีใ่ช้ในการด�าเนนิ 
การขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์การพฒันาของ สศช. สรุปได้ดังนี้
	 1.	การจัดท�าและผลักดันยุทธศาสตร์  
การพัฒนา	 ใช้งบประมาณรวมคิดเป็นร้อยละ 27  
เพื่อการจัดท�าและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนา อาทิ  
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)  
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง และการจดัท�าแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคม 
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ฯลฯ

	 3.	 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	(KM	Knowledge	Sharing	Session) เพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กร 
ใหม้โีอกาสเรียนรู ้และพฒันาศกัยภาพของตนเองใหม้คีวามพรอ้มตอ่การปฏบิตัภิารกจิทีไ่ดร้บัมอบหมาย สามารถถา่ยทอด 
ความรู้ให้แก่บุคลากรในองค์กร โดยเปิดโอกาสให้มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างบุคลากรภายใน และมีผู้มีความรู้  
ความเชีย่วชาญจากหน่วยงานภายนอก เพือ่ให้สามารถเขา้ถงึความรูแ้ละน�าความรูน้ัน้ไปใชใ้นการจดัการความรู้ในองคก์ร 
ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Knowledge Sharing Session จ�านวน 10 ครั้ง  
ผู้เข้าร่วมรวมท้ังสิ้น 347 คน มีการจัด KM Talk จ�านวน 6 ครั้ง โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเชี่ยวชาญ 
ในเรื่องนั้น ๆ จากภายนอก หรือภายในองค์กร มาบรรยายและร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นในหัวข้อที่มี 
ความส�าคัญหรือเรื่องที่อยู่ในความสนใจ อาทิ Design Thinking for Policy Process และ ภาษากาย : สื่อที่ต้องเข้าใจ 
และเข้าถึง  Empathy and Body Language และ KM สัญจร จ�านวน 4 คร้ัง อาทิ ธนาคารแห่งประเทศไทย และพิพิธภัณฑ์ 
วังวรดิศ 

ของหน่วยงาน 

	 2.	การจัดท�าระบบฐานข้อมูลเพื่อการ 
พฒันา	ใชง้บประมาณคดิเปน็รอ้ยละ 29 เพือ่จดัท�าระบบ 
ฐานข้อมูลและตัวช้ีวัดเพื่อการพัฒนาที่ส�าคัญ อาทิ  
การพัฒนาแบบจ�าลองการจัดท�าข้อมูลต้นทุนโลจิสติกส์
ของประเทศไทย การพัฒนาบัญชีสถาบันครอบครัว ฯลฯ
	 3.	การสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนา  
ใช้งบประมาณรวมคิดเป็นร้อยละ 37 เพื่อการสร้าง 
องค์ความรู้เพื่อการพัฒนา อาทิ การพัฒนาและวางระบบ 
เชือ่มโยงการติดตามประเมินผลยทุธศาสตรช์าต ิ แผนการ 
ปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 : ประเมินผล 
แผนฯ 12 ในช่วงปีแรกฯ เป็นกรณีศึกษา และการจัดท�า 
รายงานทบทวนสถานการณ์ประเทศเชื่อมโยงหลายมิติ  
ฯลฯ
 4.	การติดตามประเมินผลการพัฒนา 
ประเทศ ใช้งบประมาณรวมคิดเป็นร้อยละ 7 เพ่ือ 
การติดตามประเมินผลการพัฒนา อาทิ ติดตามประเมินผล 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระยะ 5 ปี แผนพัฒนาฯ  
ฉบับท่ี 11 รวมทั้งการส่ือสารเผยแพร่การพัฒนาสู่ 
สาธารณะเพ่ือสรา้งความเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิและทิศทาง 
การพัฒนากับทุกภาคส่วนในสังคม

การใช้ทรัพยากร
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แผนภูมิ	แสดงร้อยละของค่าใช้จ่ายเพื่อการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ประจําปีงบประมาณ	2561

  การจัดท�าและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนา

  การจัดท�าระบบฐานข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนา

  การสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนา

  การติดตามประเมินผลเพื่อการพัฒนาประเทศ

ร้อยละ
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 ส�าหรับการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  
2561 สศช. เบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 516.1339  
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 90 ของงบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร จ�าแนกเป็นงบบุคลากร จ�านวน  
251.3280 ล ้ านบาท คิด เป ็นร ้อยละ 44  
งบด�าเนินงาน จ�านวน 55.9476 ล้านบาท คิดเป็น 
ร้อยละ 10 งบลงทุน จ�านวน 19.1085 คิดเป็น 
ร้อยละ 3 งบเงนิอุดหนนุ จ�านวน 55.8825 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 10 และงบรายจ่ายอื่น จ�านวน  
133.8674 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23
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204   ปี 2560

  ปี 2561

บริหารสูง วิชาการ 
ทรงคุณวุฒิ

อ�านวยการ
สูง

อ�านวยการ
ต้น

วิชาการ 
เชี่ยวชาญ

วิชาการ 
ช�านาญการ 

พิเศษ

วิชาการ 
ช�านาญการ

วิชาการ 
ปฏิบัติการ

ทั่วไป 
ช�านาญงาน

ทั่วไป 
ปฏิบัติงาน
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ปริญญาเอก ลูกจ้างประจ�าปริญญาโท พนักงานราชการปริญญาตรี ลูกจ้างชั่วคราวต�่ากว่า
ปริญญาตรี

จํานวนข้าราชการพลเรือนจําแนกตามวุฒิการศึกษา	
ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560	-	2561

จํานวนลูกจ้างประจํา	พนักงานราชการ	
และลูกจ้างชั่วคราว	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560	-	2561
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 ในปีงบประมาณ 2561 พบว่า 
ทรพัยากรบคุคลของ สศช. มบีคุลากรรวม  
662 คน แบ่งเป็นข้าราชการ จำานวน  
504 คน ลูกจ้างประจำา พนักงานราชการ  
และลูกจ้างชั่วคราว จำานวน 158 คน  
โดยข้าราชการส่วนใหญ่ร้อยละ 40.47 เป็น 
ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำานาญ 
การ ส่วนระดับการศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ 
58.13 สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

ปีงบประมาณ 2561
สศช. มีบุคลากรรวม 

662 คน

ส่วนใหญ่ส�าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท

ร้อยละ 58.13

ร้อยละ 40.47

ข้าราชการ 
504 คน 

ลูกจ้างประจำา
พนักงานราชการ

และลูกจ้างชั่วคราว 
158 คน 

เป็นข้าราชการประเภท
วิชาการ ระดับชำานาญการ
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	 ด้านไฟฟ้า
	 ในปี	2561	สศช.	มปีรมิาณการใช้พลงังานไฟฟ้า 
รวมทั้งหมด	 1,827,060.17	 กิโลวัตต์	 เพิ่มขึ้นจากป	ี 
2560	ร้อยละ	1.18	สาเหตุที่ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น	 
สศช.	 ได้รับมอบหมายให้ท�าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ 
ของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ	 และคณะกรรมการ 
ปฏิรูปประเทศด้านต่าง	ๆ	ซึ่งมีการประชุมคณะกรรมการ 
อย่างต่อเนือ่ง	จงึจ�าเป็นต้องปฏบัิตงิานท้ังในและนอกเวลา 
ราชการ	 อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ทุกคนได้ตระหนักถึง 
ความส�าคัญและปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน 
ของ	 สศช.	 ในด้านการใช้ไฟฟ้า	 ปีงบประมาณ	 2561 
โดยได้ด�าเนินตามมาตรการดังนี้

ข้อมูลการใช้พลังงานประจำาปีงบประมาณ 2561 

	 1.	ระบบปรบัอากาศ	เปดิเครือ่งปรับอากาศในชว่งเวลา	08.30-16.30	น.	และต้ังอณุหภมูเิคร่ืองปรบัอากาศ 
ที่	25	-	26	องศาเซลเซียส	และในกรณีมีภารกิจเร่งด่วนเปิดเครื่องปรับอากาศเท่าที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติงาน
	 2.	ระบบแสงสว่าง	ส�าหรับพื้นที่และห้อง  ส่วนกลาง	จะเปิดไฟเท่าที่จ�าเป็นในการใช้งาน	ส�าหรับภายใน 
ส�านักหรือกลุ่มงาน	เวลากลางวันหากมีแสงสว่างเพียงพอขอความร่วมมือเปิดเท่าที่จ�าเป็นและปิดทันทีเมื่อเลิกใช้งาน
	 3.	อุปกรณ์สำานักงาน	 เช่น	 เครื่องคอมพิวเตอร์	 ปิดสวิตซ์จอภาพเวลาที่ไม่ใช้งานเกิน	 15	นาที	 และเวลา 
พักกลางวัน	ลดการใช้ล�าโพงโดยใช้หูฟังแทน	ปิดสวิตซ์คอมพิวเตอร์เมื่อไม่มีการใช้งานติดต่อกันเกิน	1	ชั่วโมง	 เป็นต้น 
ส�าหรับเคร่ืองถ่ายเอกสาร	ปัจจุบันเป็นแบบพักเคร่ืองอัตโนมัติ	ส�านักงานฯ	ได้ต้ังเวลาพักเคร่ืองไว้ทุก	ๆ	10	นาที	เม่ือไม่มี 
ผู้ใช้งาน
	 4.	การจองห้องประชุมผ่านระบบ	e-office	 (ระบบจองห้องประชุมออนไลน์)	 เลือกใช้งานห้องประชุม 
ให้เหมาะสมกับจ�านวนผู้เข้าร่วมประชุม 

ตารางที่ 1 แสดงปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของ สศช. 
ปีงบประมาณ 2560 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2561 

หน่วยงาน

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561

ปริมาณการใช้	

(kWh)

จ�านวนเงิน

(บาท)

ปริมาณการใช้

(kWh)

เพิ่มขึ้น/ลดลง

ร้อยละ

จ�านวนเงิน

(บาท)

เพิ่มขึ้น/ลดลง

ร้อยละ

ส่วนกลางและ	สพก. 1,716,805.10	 7,606,201.65	 1,733,123.81 0.95	 7,938,662.09	 4.37	

สพน. 28,709.43 150,149.65 34,426.53 19.91	 169,865.10 13.13

สพอ. 25,158.12 142,459.23 21,745.73 -13.56 115,686.00 -18.79

สพต. 35,090.90 139,549.42 37,764.10 7.62 155,525.77 11.45

รวมทั้งสิ้น 1,805,763.55 8,038,359.95 1,827,060.17 1.18 8,379,738.96 4.25

หมายเหตุ	:	-		 ข้อมูลส่งส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน	 (สนพ.)	 คือข้อมูลของส่วนกลางและ	 ส�านักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

ภาคกลาง	โดยหักมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง		(มพพ.)
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	 ด้านวัสดุเชื้อเพลิง	
	 1.	ประเภทวัสดุเชื้อเพลิง 
	 	 ในปี	 2561	 สศช.	 ได้ใช้วัสดุเชื้อเพลิงโดยแบ่งเป็น 
2	ประเภท	ได้แก่		
	 	 1.1	น�้ามันเชื้อเพลิง	มีการใช้น�้ามันเชื้อเพลิงจ�านวน	 
31,650.55	ลิตร	เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ	2560	ร้อยละ	16.64	
	 	 1.2	ก๊าซ	NGV	มกีารใช้จ�านวน	20,960.24	กโิลกรมั	 
เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ	2560	ร้อยละ	10.59	
	 2.	มาตรการประหยัดเชื้อเพลิง
	 	 การใช้น�้ามันเช้ือเพลิงของ	 สศช.	 เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากมีการเดินทางไปเก็บข้อมูลและร่วมประชุม	 
ครม.	สัญจรทุกครั้ง	ส่งผลให้เที่ยววิ่งรถของส�านักงานฯ	มีปริมาณมากขึ้น	อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ทุกคนได้ตระหนักถึง 
ความส�าคัญและปฏิบัติตามมาตรการด้านการใช้วัสดุเชื้อเพลิง	ดังนี้
	 	 2.1	ลดการเดินทางโดยรถยนต์	และใช้การติดต่อสื่อสารในลักษณะอื่นแทน	เช่น	การใช้โทรศัพท์	โทรสาร	 
ไปรษณีย์	และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์	(E-mail)	ในรูปของการเชิญประชุม	การจัดส่งรายงานการประชุม	เป็นต้น
	 	 2.2	การจองรถยนต์ผ่านระบบ	 e-office	 (ระบบจองยานพาหนะออนไลน์)	 ผู้จองรถยนต์ต้องท�าการจอง 
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	 30	 นาทีก่อนการเดินทาง	 (เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากผู้อ�านวยการหรือผู้ได้รับมอบหมาย	 
ก่อนเวลาเดินทางอย่างน้อย	 30	 นาที)	 เพื่อให้หัวหน้าหมวดรถยนต์วางแผนจัดรถยนต์อ�านวยความสะดวกได้อย่าง 
เหมาะสม	หากเส้นทางเดยีวกันหรือใกล้เคียงกันจะได้ไปพร้อมกัน	(Car	Pool)	และ	พนักงานขับรถยนต์จะได้ด�าเนินการ 
วางแผนการใช้เส้นทาง
	 	 2.3	ก�าชบัพนกังานขบัรถยนต์ให้ศกึษาเส้นทางก่อนออกเดินทาง	และมนีโยบายให้ใช้รถยนต์ทีใ่ช้ก๊าซ	NGV	 
ให้มากที่สุด

หมายเหต	ุ:	ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลแบบรวมทุกงบรวมโครงการที่ไปต่างจังหวัด

ตารางที่ 2 แสดงปริมาณการใช้วัสดุเชื้อเพลิงของ สศช.
ปีงบประมาณ 2560 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2561

หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561

ปริมาณการใช้ จ�านวนเงิน
(บาท)

ปริมาณการใช้ จ�านวนเงิน
(บาท)

เพิ่ม
ขึ้น/
ลดลง	
ร้อยละ

น�้ามัน

(ลิตร)

NGV

(กก.)

น�้ามัน

(ลิตร)

เพิ่มขึ้น/
ลดลง	
ร้อยละ

NGV

(กก.)

เพิ่มขึ้น/
ลดลง	
ร้อยละ

ส่วนกลาง
และ	สพก.

19,563.05 17,567.62 725,412.36 24,806.40 26.80 20,411.96 16.19 989,775.56 36.44

สพน. 2,227.64 171.56 61,785.83 2,025.35 -9.08 39.45 -77.01 58,966.31 -4.56

สพอ. 2,517.84 42.02 68,094.93 2,266.12 -10.00 - -100 65,310.40 -4.09

สพต. 2,826.43 1,171.62 89,325.44 2,552.68 -9.69 508.83 -56.57 78,903.18 -11.67

รวมทั้งสิ้น 27,134.96 18,952.82 944,618.56 31,650.55 16.64 20,960.24 10.59 1,192,955.45 26.29
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 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีภารกิจหลัก 
ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สศช.  
ให้มปีระสทิธภิาพ ทันสมยัและมัน่คงปลอดภยัเพือ่รองรบัการปฏบิติังาน 
ของบุคลากรของส�านักงานฯ ซึ่งมีความคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมและแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศ  
โดยมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนภาครัฐไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ที่มีการ 
เชื่อมโยงข้อมูลและการท�างานระหว่างหน่วยงาน การเปิดเผยข้อมูล 
ภาครฐัตามมาตรฐาน Open Data ตลอดจนให้ประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วม 

การพัฒนาระบบ

ในกระบวนการท�างานภาครัฐ โดยในปีงบประมาณ 2561  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ด�าเนิน 
โครงการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร สศช. โดยให้ความส�าคัญกับ 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์  
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานและให้บริการ
ต่าง ๆ กับเจ้าหน้าที่ของ สศช. ใน 2 ด้านที่ส�าคัญ คือ 
	 1	 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	 ICT ซ่ึงมุ่งเน้น 
การพัฒนาเพ่ือรองรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สศช.  
และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่าย 
คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 
  1) โครงการบริหารจัดการระบบเครือข่าย 
คอมพวิเตอร์ โดยมขีอบเขตการด�าเนนิงานเพือ่บ�ารงุรกัษา 
ระบบงานคอมพิวเตอร ์และระบบโสตทัศนูปกรณ์ 
ของ สศช. 
  2) โครงการบ�ารุงรักษาอุปกรณ์ระบบ 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีต้องต่ออายุรับประกันอุปกรณ ์
ระบบรกัษาความปลอดภยับนระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ 
ให้มีเสถียรภาพอย่างต่อเนื่อง
  3) บ�ารุงรักษาระบบโทรศัพท์แบบดิจิทัล 
(IP Phone) ที่มีการติดตามประเมินผลการใช้งาน  
ตลอดจนจดัท�ารายงานข้อเสนอแนะแนวทางการประยกุต์ 
ใช้งานบนระบบดิจิทัล เพื่อปรับปรุงคุณภาพการใช้งาน 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

  4) โครงการจ้างทีป่รึกษาเพ่ือการศึกษาและ 
วเิคราะห์ระบบรักษาความปลอดภยัเครือข่ายคอมพวิเตอร์  
สศช. เพื่อรายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์ระบบรักษา 
ความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช. ที่มีอยู ่ 
ในปัจจุบัน และออกแบบระบบดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ 
ยิ่งขึ้น เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย และเพิ่มแนวทาง 
ป้องกนัการโจมตจีากผูไ้ม่ประสงค์ด ีหรอืจากไวรสั สปายแวร์  
มัลแวร์ ต่าง ๆ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ระบบเครือข่าย 
คอมพิวเตอร์ของ สศช. มีเสถียรภาพและเสริมสร้างความ 
เชื่อมั่นในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็วในปัจจุบันได้อย่างเท่าทันสถานการณ์   
	 2	 ด้านเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงในส่วนของ 
ฮาร์ดแวร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
และคุ้มครองความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 
ขององคก์ร ได้แก่ การจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบตัง้โตะ๊  
ส�าหรับเปล่ียนทดแทนเครื่องรุ่นเก่า และเพื่อรองรับ 
ข้าราชการ/พนักงานราชการที่บรรจุใหม่ นอกจากนี้ได้ 
ด�าเนินการเปล่ียนอุปกรณ์ Access Point เพื่อทดแทน 
อุปกรณ์เดิมที่เป็นเทคโนโลยีรุ่นเก่าซ่ึงเสื่อมสภาพการใช้ 
งาน รวมถึงติดต้ังระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ส�าหรับ 
อาคาร 1-4 และอาคารจอดรถ เพื่อเสริมสร้างระบบรักษา 
ความปลอดภัยให้แก่ส�านักงานฯ ในส่วนของการพัฒนา 

เทคโนโลยีสารสนเทศ สศช. 
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การประชุมประจำาปี 2561 ของ สศช. เรื่อง 
“ยุทธศาสตร์ชาติ อนาคตไทย อนาคตเรา”

 

 สศช. ได้จัดประชุมประจ�าปี 2561 เรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติ อนาคตไทย อนาคตเรา” เมื่อวันที่ 27 กันยายน  
2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นเวทีสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ  
และระดมความเห็นร่วมกันจากทุกภาคส่วนเก่ียวกับแนวทางการจัดท�าแผนแม่บทเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในมิติ 
ต่าง ๆ อย่างบูรณาการร่วมกันอันจะเป็นการสร้างพลังในการผลักดันยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติในระดับแผนงาน/ 
โครงการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากภาคส่วนต่าง ๆ  ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน สถาบัน 
การศึกษา สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป

ระบบงานโสตทัศนูปกรณ์ได้ด�าเนินการติดต้ัง Projector  
ส�าหรับห้องประชุม และจัดซ้ือ Projector ชนิดพกพา  
เพื่อให้บริการส�าหรับส�านักต่าง ๆ น�าไปใช้ในการประชุม 
นอกสถานที่ รวมถึงการติดตั้งระบบ VDO Conference  
ส�าหรบัเชือ่มระบบการประชุมระหวา่งส�านกังานสว่นกลาง 
และส่วนภูมิภาคจ�านวน 4 แห่ง ได้แก่ สพอ. สพก. สพน.  
และ สพต.  ตลอดจนติดต้ัง Matrix Switch ในหอ้งควบคมุ 
ระบบโสตทัศนูปกรณ์ อาคาร 1 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการน�าเสนอข้อมูล  

เพื่อการพัฒนา

การสื่อสาร
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 การประชมุประจ�าปี 2561 ของ สศช. มกีจิกรรม 
ส�าคัญ แบ่งเป็นช่วงเช้าเริ่มด้วยการกล่าวรายงานของ 
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ (ลศช.) จากน้ันเป็นปาฐกถาพิเศษของนายก 
รัฐมนตรี และการน�าเสนอเรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติ อนาคต 
ไทย อนาคตเรา” โดย สศช. และ ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล  
รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี ขณะที่ช่วงบ่าย 
เป็นการระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อย 6 กลุ่มเพื่อน�าเสนอ 
กรอบแนวคดิและสาระส�าคญัของยทุธศาสตร์ชาต ิรวมทัง้ 
ให ้ความเห็นการจัดท�าแผนแม ่บทเพื่อขับเค ล่ือน 
ยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน นอกจากนี้ มีการจัดนิทรรศการ 
หัวข้อการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาส�าคัญต่างๆ  
ทีส่อดคล้องกบัยทุธศาสตร์ชาติ โดยได้รบัความร่วมมอืจาก 
หน่วยงานภาครฐั เอกชน และสถาบนัการศกึษา สรุปสาระ 
ส�าคัญของการประชุมประจ�าปี 2561 ของ สศช. ได้ดังนี้

 1. ปาฐกถาพิเศษของนายกรัฐมนตรี  
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวเปิด 
การประชุมและแสดงปาฐกถาพิเศษว่า การประชุมประจ�าปี  
2561 ของ สศช. เรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติ อนาคตไทย  
อนาคตเรา” มีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นเวที 
ระดับประเทศที่จะช่วยสร้างการรับรู้ ความเข้าใจแนวคิด 
และสาระส�าคญัของยทุธศาสตรช์าตริะยะ 20 ป ีใหก้บัภาค ี
การพัฒนาทุกภาคส่วนให้สามารถมองภาพอนาคตและ 
เห็นเป้าหมายระยะยาวของประเทศร่วมกัน ซึ่งเป็นปัจจัย 
ความส�าเร็จที่มีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งในการร่วมกัน 
ขับเคลื่อนประเทศไปสู่วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ 
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการ 
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ร่วมกัน  
โดย “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” 

 การด�าเนินการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติโดย 
คณะกรรมการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 คณะ เป็นการ 
ด�าเนินการบนฐานข้อมูล ความรู้ การศึกษาวิเคราะห ์
ปัจจยัต่างๆ ทัง้ภายนอกและภายในประเทศอย่างรอบคอบ  
รวมทัง้ได้มกีารวเิคราะห์แนวโน้มการเปลีย่นแปลงอนาคต 
ที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ ในมิติต่าง ๆ  
อย่างรอบด้านเพือ่หาจดุแขง็ จดุอ่อน โอกาส ข้อจ�ากัดและ 
ความเสี่ยงของประเทศ นอกจากนี้ ยังได้มีการรับฟัง 
ความเหน็จากภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และหน่วยงาน 
ภาครัฐทั่วประเทศ ซ่ึงยุทธศาสตร์ชาติสามารถแก้ไข 
ทบทวนได้ทุก 5 ปี หรือในกรณีท่ีสถานการณ์ของโลก 
หรือสถานการณ์ของประเทศเปล่ียนแปลงไป จนไม่ 
สามารถหรือไม่เหมาะสมที่จะด�าเนินการตามเป้าหมาย 
หรือยุทธศาสตร์ด้านหนึ่งด้านใดได้ หรืออีกนัยหนึ่ง คือ 
มีความยืดหยุ ่นตามสถานการณ์ หากคณะกรรมการ 
ยุทธศาสตร์ชาติเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมยุทธศาสตร์ชาติ  
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก็สามารถ 
ด�าเนินการได้ โดยให้คณะกรรมการฯ ขอความเห็นชอบ 
จากรฐัสภาก่อนด�าเนนิการ
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 2 การนำาเสนอเรื่อง “ยุทธศาสตร์ 
ชาติ อนาคตไทย อนาคตเรา” โดย... 
	 2.1	 ดร.ทศพร	 ศิริสัมพันธ์	 เลขาธิการ 
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ	น�าเสนอความก้าวหน้าการจัดท�ายุทธศาสตร์ 
ชาติวา่ขณะนี ้(27 กนัยายน 2561) ยทุธศาสตรช์าติได้ผา่น 
การพิจารณาจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติและอยู่ระหว่าง 
การกราบบงัคมทูลเพือ่ลงพระปรมาภไิธย รายละเอยีดของ 
ยุทธศาสตร์ชาติประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ ความมั่นคง 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาและ 
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การสร้างโอกาสและ 
ความเสมอภาคทางสงัคม การสรา้งการเตบิโตบนคณุภาพ 
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และการปรับสมดุลและ 
พฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั ซึง่ยทุธศาสตร์ชาติ 
จะมีเป้าหมายทั้งหมด 20 เป้าหมายและมีตัวชี้วัดของ 
เป้าหมาย 24 ตัวช้ีวัด ซ่ึงเป็นหัวใจส�าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ  
มีประเด็นส�าคัญรวมทุกยุทธศาสตร์ท้ังหมด 35 ประเด็น  
โดยขั้นตอนต่อไปจะเป็นการแปลงแต่ละยุทธศาสตร์ 
ออกมาเป็นแผนแม่บทซึ่งจะต้องมีความสอดคล้องกัน  
แต่ไม่จ�าเป็นจะต้องตรงกันเสมอ และภายใต้แผนแม่บท 
ประกอบด้วยโครงการส�าคัญ (Flagship Project)
 กรอบการจดัท�าแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติ 
ให้ยึดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ซ่ึงเป็นส่ิง 
ทีก่�าหนดไว้ในกฎหมายของยทุธศาสตร์ชาต ิโดยเป้าหมาย 
แต่ละยุทธศาสตร์ในระยะเวลา 20 ปี ต้องมีความชัดเจน  
สามารถทอนเป้าหมายลงมาเป็นช่วงละ 5 ปี โดยยึด 

 ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีจะน�าไปสู่การเชื่อมโยงท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชนในประเทศรวมถึง 
ต่างประเทศที่ก้าวสู่สังคมไร้รอยต่อซึ่งรัฐบาลเร่งด�าเนินการหารือกับประเทศต่าง ๆ และเพื่อให้เกิดความก้าวหน้า 
ทางเศรษฐกิจ พร้อมย�้าว่ารัฐบาลได้เร่งด�าเนินการเพื่อก้าวผ่านกับดักรายได้ปานกลางให้เร็วที่สุด พร้อมก้าวสู่ประเทศที่ 
พัฒนาแล้ว โดยในส่วนของรัฐบาลได้เร่งพัฒนาประเทศโดยยึดความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติอย่างต่อเนื่องสู ่
เป้าหมายที่วางไว้ อาทิ พัฒนาด้านคมนาคมเพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง เร่งปฏิรูปด้านการศึกษาเพ่ือพัฒนา 
องค์ความรูข้องเยาวชนเพือ่รองรบักบัความต้องการของตลาดแรงงานทีเ่พ่ิมขึน้ในอนาคต ส่งเสริมสนิค้าเกษตรการแปรรปู 
เพือ่เพิม่มูลค่า ให้ความส�าคญักบัการสร้างความมัน่คงทางด้านพลงังานของชาติ เช่น โรงไฟฟ้าชมุชน พฒันาเขตสามเหลีย่ม 
เศรษฐกิจภาคใต้ที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชนในพ้ืนที่ นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้เชิญชวนประชาชน 
ทุกคนเข้าร่วมในการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีร่วมกัน เพ่ือขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไปสู่การเป็น 
ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้าง  
“อนาคตไทย อนาคตเรา” เพราะยุทธศาสตร์ชาติและประเทศไทยเป็นของเราทุกคน

เป้าหมาย 20 ปีไว้ อาทิ เป้าหมายที่อยากเห็นพื้นที่ป่าไม้ 
ของประเทศไทยมร้ีอยละ 40 ของพ้ืนทีป่ระเทศในปี 2580  
ดังนั้น ต้องทอนเป้าหมายถอยหลังว่าแต่ละช่วง 5 ปี 
ต้องการบรรลุเป้าหมายพื้นที่เป็นเท่าใดจึงจะสอดรับกับ 
เป้าหมาย 20 ปีที่วางไว้ นอกจากนี้ ควรก�าหนดความ 
สัมพันธ์ระหว่าง SDGs กับ 6 ยุทธศาสตร์ชาติ เนื่องจาก 
ยทุธศาสตร์ทัง้ 6 นัน้มตีวัชีว้ดัทีส่อดรบักับ SDGs หลายตัว 
ชีว้ดัซึง่หมายความว่าหากมกีารขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์และ 
แผนแม่บทส�าเรจ็ จะเป็นส่วนหนึง่ของชมุชนโลกทีจ่ะท�าให้ 
การพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้นประสบความส�าเร็จตามไปด้วย 
 ในความเชือ่มโยงแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาต ิ
นั้น ปัจจุบันประเทศไทยมีแผนอยู ่ ท้ังหมด 3 ระดับ  
โดยก�าหนดให้ยทุธศาสตร์ชาติเป็นแผนทีอ่ยูใ่นระดบัสงูสดุ  
ระดับที่สอง เป็นแผนแม่บท แผนระดับสาม เป็นแผน 
ปฏิบัติการของกระทรวง ทบวง กรม รวมถึงแผนของ 
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คณะกรรมการต่างๆ ด้วย ซึ่งหากแผนหรือยุทธศาสตร์ที่มี 
อยู่แล้ว อาทิ เร่ือง Bio-Economy หากมีแผนที่มีความ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ จะน�าแผนนั้นเข้ามารวม 
อยู่ในแผนแม่บทด้าน Bio-Economy และการขับเคลื่อน 
จะน�าโครงการที่อยู่ในแผนแม่บทด้าน Bio-Economy  
ไปใส่ไว้ในแผนปฏิบัติการของกระทรวงท่ีเกี่ยวข้องต่อไป  
ส�าหรับการขับเคลื่อนในระดับภาค จะน�าโครงการ 
ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทด้าน Bio-Economy ไปใส่ไว ้
ในแผนภาคนั้น จะท�าให้เกิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
อย่างบูรณาการ ท้ังนี้ จะต้องน�าโครงการที่ถอดได้จาก 
แผนแม่บททั้งหมดให้ทันกระบวนการของปีงบประมาณ  
2563 ของส�านักงบประมาณ 
	 2.2	 ดร.กอบศักดิ์	 ภูตระกูล	 รัฐมนตรี 
ประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี	น�าเสนอว่า ท่ีผ่านมา 
ประเทศไทยยังไม่มีการก�าหนดว่าประเทศไทยจะเป็น 
อย่างไรในอนาคต ดังนั้น จึงจ�าเป็นท่ีต้องมีการก�าหนด 
เปา้หมายใหช้ดัเจน ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปเีปน็การก�าหนด 
เป้าหมายระยะยาวของประเทศไว้ถึงปี 2580 รวมถึงเป็น 
กรอบการท�างานในแต่ละด้าน โดยเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ  
จะเป็นตัวต้ังส�าหรับการแปลงเป็นแผนแม่บท โดยแผน 
แม่บทหมายถึงแผนที่ระบุถึงสิ่งที่จะต้องท�าเพ่ือให้บรรลุ 
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ขณะที่แผนการปฏิรูป 
ประเทศจะน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงเรื่องที่ส�าคัญ  
 ในช่วงระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา ประเทศจัดตั้ง 
กลไกที่มีหน้าท่ีจัดท�าข้อเสนอแนะการปฏิรูป อาทิ สภา 
ปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป (สปท.)  

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ซึ่งคณะกรรมการปฏิรูป 
ประเทศได้มีข้อเสนอการปฏิรูปประเทศแบ่งเป็น 13 ด้าน  
ประกอบด้วย การเมอืง การบรหิารราชการแผ่นดิน กฎหมาย 
กระบวนการยุติธรรม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ  
สาธารณสุข สื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ สังคม  
พลังงาน การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
การศึกษา และการปฏิรูปต�ารวจ โดยมีเรื่องเร่งด่วนที่ต้อง 
ปฏรูิปให้เหน็ผลเป็นรูปธรรม 6 เร่ืองส�าคญั ได้แก่ แก้ปัญหา 
ความยากจน ลดปัญหาความเหลื่อมล�้า แก้ไขปัญหา 
การทุจริต ปฏิรูปราชการ สร้างการมีส่วนร่วมและสร้าง 
อนาคตของประเทศ 
 การปฏิรูป 6 เรื่องข้างต้นได้แบ่งการด�าเนินงาน 
ออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ (1) Quick-Win โครงการ/ 
กิจกรรมที่ด�าเนินการได้ทันที อาทิ ป่าชุมชน คลินิก 
หมอครอบครัว พระราชบัญญัติขายฝาก (2) Flagship  
โครงการ/กิจกรรมท่ีส่งผลต่อการพัฒนาอย่างมีนัยยะ 
ส�าคัญ อาทิ การขยายโครงข่ายคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์  
การบริหารจัดการน�้า และ (3) การจัดท�ากฎหมายใหม่ 
ให้มีความทันสมัย ทันโลก ทันเหตุการณ์และรองรับ 
ยทุธศาสตร์ชาติ  โดยเฉพาะการแก้ไขกฎหมาย เพือ่รองรบั 
การเข ้าสู ่ ไทยแลนด ์ 4.0 ขณะนี้มีความก ้าวหน ้า 
การด�าเนินงานที่ส�าคัญ ได้แก่ (1) การแก้ปัญหาความ 
ยากจน เช่น ผ่านกฎหมายสถาบันการเงินประชาชนและ 
สวสัดกิารชมุชน ปรบัปรงุ พ.ร.บ.ป่าไม้ ท�าให้ไม้มค่ีาทีป่ลกูใน 
พืน้ทีต่นเองสามารถตดัขายได้ จดัตัง้ธนาคารทีด่นิ ธนาคาร 
ปูม้า ส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน (2) แก้ปัญหาความ 
เหลื่อมล�้า เช่น โครงการ e-Library/e-Textbook เพื่อให้ 
ทุกคนสามารถเข้าถึงหนังสือและการศึกษา และสร้าง 
โอกาสการมีงานท�าด้วย Job Demand Platform จัดท�า 
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แก้ไขพระราชบัญญัติขายฝากให้ 
ทันสมัยข้ึน (3) ปฏิรูประบบราชการ อาทิ พัฒนาระบบ 
ราชการตามแนวทางรัฐบาล 4.0 ซึ่งได้มีการประกาศใช้ 
พระราชบัญญัติรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ จัดท�าระบบ 
ฐานข้อมูล (Big Data) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง  
(4) สร้างอนาคตตามแนวทางไทยแลนด์ 4.0 อาท ิโครงการ 
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
ผู้ประกอบการ 4.0
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	 กลุ่มที่	1	ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	 
 ยกระดับมาตรฐานและขับเคลื่อนการป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงินของไทยได้ตามมาตรฐาน 
สากล ป้องกันและปราบปรามการประกอบธุรกิจของ 
คนต่างด้าวในลักษณะตัวแทนอ�าพรางและนิติกรรม 
อ�าพราง (Nominee) พัฒนาความมั่นคงพื้นฐานควบคู่กับ 
การกระจายรายได้ของคนในพื้นท่ี สร้างกลไก/วิธีการ 
ให้สังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้บนความแตกต่าง แก้ไข 
ปัญหาทีด่นิท�ากนิของประชาชนในต่างจงัหวัดให้สอดคล้อง 
กับการแก้ไขปัญหาที่ดินท�ากินของประชาชนที่อาศัยอยู ่
บริเวณชายแดน ประเด็นความมั่นคงควรครอบคลุมถึง 
ด้านสาธารณสุข โรคติดต่ออุบัติใหม่ การจัดการภาวะ 
ฉกุเฉนิด้านการสาธารณสขุ และควรน�าการเสวนาทางออก  
(Public Deliberation) มาใช้เป็นเครื่องมือการสร้าง 
ความปรองดองสมานฉันท์

	 3.	สรุปการน�าเสนอและความคิดเห็น 
การประชุมกลุ่มย่อยภาคบ่าย การประชุมกลุ่มย่อย 
ในภาคบ่ายแต่ละกลุ่มเร่ิมด้วยรองเลขาธิการ สศช. น�าเสนอ 
สถานการณ์และแนวทางขับเคลือ่นประเดน็การพฒันาทีม่ ี
ล�าดับความส�าคัญสูงของแต่ละกลุ่ม จากน้ันเป็นการน�าเสนอ 
ของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วมประชุม โดยสามารถ 
ประมวลสรุปความเห็นของของแต่ละกลุ่มได้ ดังนี้

	 กลุ่มที่	 2	 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง 
ความสามารถในการแข่งขัน	
 การจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติด้านเศรษฐกิจควรมี 
ประเด็นการปฏิรูปประกอบด้วย เศรษฐกิจชีวภาพ  
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เศรษฐกิจดิจิทัล ซ่ึงจะน�าไปสู ่ 
การสร้างยุทธศาสตร์ชาติให้มีความได้เปรียบเชิงแข่งขัน 
หรอืความได้เปรยีบเชงิเปรยีบเทยีบ ควรก�าหนดเป้าหมาย 
เชิงยุทธศาสตร์ให้ไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย 
ทีส่�าคญัของโลก ควรให้ความส�าคญักบัการวจิยัและพัฒนา 
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต รวมท้ังปัญญา 
ประดิษฐ์ พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรที่เก่ียวข้อง ควรเพิ่ม 
เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง 
ธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงเกษตร ควรด�าเนินการจัดท�า 
แผนยทุธศาสตร์การพฒันาระบบโลจสิตกิส์ของประเทศไทย  
ฉบับที่ 4 ควรวางแนวทางป้องกันผลกระทบจากการ 
เปิดเสรีพลังงาน ควรมุ่งพัฒนาผู้ประกอบการอัจฉริยะที่มี 
ความรู ้รอบด้านโดยเฉพาะด้านการตลาดและส่งเสริม  
SMEs ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ให้สามารถขยาย 
กิจการและแข่งขันกับบริษัทต่างประเทศได้
	 กลุ่มที	่3	ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา 
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
 ในการก�าหนดเป้าหมายการพัฒนาที่มุ ่งให  ้
คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มคีณุภาพ ควรก�าหนดให้ครอบคลมุ 
ถึงความสุขของคนไทยด้วย และก�าหนดเป้าหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับเด็กว่า ในอีก 20 ปีข้างหน้าเด็กไทยจะเป็น 
อย่างไร ขณะที่ตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ ควรก�าหนดให ้
สะท้อนถึงคุณลักษณะของการเป็นคนดีและมีความสุข 
ที่เป็นลักษณะส�าคัญของคนไทยในอนาคต และก�าหนด 
ตัวชี้วัดในเชิงผลลัพธ ์ ที่ เน ้นให ้เกิดผลกระทบและ 
การเปลี่ยนแปลงเชิงสังคมให้มากขึ้น ส�าหรับประเด็น 
การพัฒนาในยุทธศาสตร์ที่ควรเพิ่มเติม อาทิ ด้านการ 
ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม โดยเร่งปลูกฝังค่านิยม 
วัฒนธรรมการอ่านและเพิ่มทักษะการใช้ชีวิตในสังคม 
ให้สามารถปรับตัวเข้ากับโลกยุคใหม่ ด้านการพัฒนา 
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ให้ความส�าคัญกับการพัฒนา 
ทักษะและสมรรถนะตามมาตรฐานที่เหมาะสมในทุก 
ช่วงวัย ส่วนด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ต้องสร้าง 
แนวความคิดใหม่ (New Mindset) และสร้างรูปแบบ 

140     รายงานประจำ ปี 2561  สำ รายงานประจำาปี 2561  สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ      141 

61-12-041_083-152 SSC_J-Coated.indd   141 2/2/19   3:54 PM



การเรยีนรู้แบบใหม่ (New Learning Model) ทีเ่หมาะสม 
กับลักษณะพื้นฐานของเด็กในอีก 20 ปีข้างหน้า ด้านการ 
เสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะดี ควรมุ่งเน้นส่งเสริมให้ 
คนไทยมีความรอบรู ้ในการดูแลสุขภาวะของตนเอง 
และครอบครัวในเชิงการป้องกันมากกว่าการบ�าบัดรักษา  
และมุง่เน้นการเสรมิสร้างให้คนไทยมสีขุภาวะทางใจเพิม่ขึน้  
ส่วนด้านการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนา 
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ที่มุ่งพัฒนาคน 
ในยุคดิจิทัล 4.0 รัฐต้องมีความพร้อมด้านโครงสร้าง 
พื้นฐานทางเทคโนโลยีที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและพัฒนา 
ต่อยอดให้เกิดประโยชน์ได้
	 กลุ่มที่	 4	 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง 
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
  เพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรในการเป็น 
ผูป้ระกอบการโดยขยายโครงสร้างพืน้ฐานด้านอินเทอร์เนต็ 
เพือ่ส่งเสริมให้สมาชกิในชมุชนท�า e-commerce ผลกัดนั 
ให้เกษตรกรเป็น smart farmer  ก�าหนดมาตรการเร่งรัด 
การท�ารงัวดัเพือ่เร่งการออกโฉนดทีด่นิ การกระจายบรกิาร 
สาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพควรส่งเสริมให้ม ี
ระบบดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน (preventive  
long term  care) ให้มคีวามรูด้้านสขุภาพ และการจดัการ 
ด้านสุขภาพ นอกจากนี ้รฐัจ�าเป็นต้องก�าหนดจ�านวนพืน้ที ่
สเีขยีวในเมอืงว่าควรเป็นร้อยละเท่าใด  การให้ความส�าคญั 
กับการสนับสนุนบทบาทสตรีเป็นผู้น�าทางด้านธุรกิจและ 
การพัฒนาศักยภาพด้าน IT
	 กลุ่มที่	 5	 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง 
การเตบิโตบนคุณภาพชวิีตทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม	
 การพัฒนาด ้านทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิง่แวดล้อมจะต้องค�านงึถงึการเกษตรทีพ่อเพยีง ฝายมชีวีติ  
โดยยึดหลักความร่วมมือในเชิงพื้นที่ (Area Based  
Corporation) ตลอดจนต้องคิด Action Plan ให้ชัดเจน  
โดยคนที่ท�าและคนท่ีคิดจะต้องไม่อยู่ไกลกันจนเกินไป  
ซึ่งประเทศไทยมีจุดอ่อนเรื่องการท�างานในพ้ืนท่ีและ 
การสื่อสารมวลชน การพัฒนาสู่เศรษฐกิจสีฟ้า (Blue  
Economy) ควรพิจาณา 3 ประเด็น (1) ชุมชนในชายฝั่ง 
ที่ได้รับผลกระทบว่ามีการจัดการภูมินิเวศน์อย่างไร  
(2) พื้นที่สาธารณะที่รัฐธรรมนูญได้ก�าหนดว่าเป็นหน้าที่ 
ของรัฐที่จะต้องจัดสรร โดยยุทธศาสตร์ก�าหนดแค่พื้นที ่

สเีขยีวซ่ึงแคบกว่าพืน้ทีส่าธารณะ  (3) กลไกใหม่ทีภ่าคส่วน 
ต่างๆ เข้ามาร่วมใน Policy Lab ได้อย่างไร รวมถึงควรมี 
แนวทางที่ชัดเจนในการมุ่งสู่ Inclusive Green Growth  
ในอกี 20 ปีข้างหน้าว่าจะมกีารด�าเนนิการในเรือ่งดงักล่าว 
อย่างไร โดยเฉพาะการน�าขยะกลับมาเป็นทรัพยากร 
การผลิตต่อไป
 กลุ่มที่	 6	 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับ 
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
  ส่งเสริมวัฒนธรรมการท�างานที่แสดงให้เห็น  
“ภาครัฐของประชาชน” พัฒนาการบริการภาครฐัทีโ่ปร่งใส 
ด้วยระบบดิจิทัล เช่น การมี One Stop Service หรือ 
การใช้ Smart Phone ในการเข้าถึงบริการของรัฐ ควรให้ 
ความส�าคัญกับหลัก “ความคุ้มค่า” ในการบริหารจัดการ 
ภาครัฐ ให้ภาครัฐมีการบริหารงานที่ก�าหนดโจทย์ของ 
อนาคตเป็นหลกัจากการพจิารณาความเป็นไปได้ทีจ่ะเกดิขึน้ 
กับภาคส่วนเศรษฐกิจและสังคม แล้วจึงก�าหนดแนวทาง 
การพัฒนาท่ีส�าคัญของประเทศ สนับสนุนการปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นให้สามารถดูแลจัดการตัวเองได้อย่างม ี
ประสิทธิภาพ โดยการจัดงบประมาณให้สอดคล้องกับ 
ภารกิจของท้องถิ่น ส่งเสริมกระบวนการตรวจสอบจาก 
ภาคประชาชนในการด�าเนินการใด ๆ ของภาครัฐ ควรลด 
จ�านวนกฎหมายที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ “การจัดให้ม ี
กองทุนหรือการบริหารงานอิสระ” และเพิ่มกฎหมายที่ม ี
เนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับ “การใช้ดุลยพินิจ” และมีการ 
ตรวจสอบกระบวนการยติุธรรมอย่างเป็นระบบและชดัเจน  
ตั้งแต่กระบวนการยุติธรรมต้นน�้า กลางน�้า และปลายน�้า  
ตลอดจนควรเชื่อมโยงแผนการปฏิรูปประเทศ 5 ปี เข้ากับ 
ร่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้การพัฒนา 
ประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
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	 ในรอบปีงบประมาณ	2561	ทีผ่่านมา	สศช.	ได้ประสานการด�าเนนิการจดัท�าแผนการปฏรูิปประเทศด้านต่าง	ๆ	 
และยทุธศาสตร์ชาติ	 20	 ปี	 (พ.ศ.	 2561-2580)	 ซ่ึงเป็นยทุธศาสตร์ชาติฉบบัแรกของประเทศไทย	 ตามรฐัธรรมนญูแห่ง 
ราชอาณาจกัรไทย	พ.ศ.	2560	ทีจ่ะเป็นแนวทางการพฒันาประเทศไปสูว่สิยัทศัน์	“ประเทศไทยมคีวามมัน่คง	ม่ังค่ัง	ยัง่ยนื	 
เป็นประเทศพฒันาแล้ว	ด้วยการพฒันาตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง”	เพือ่ความสขุของคนไทยทกุคน
	 การประชาสัมพันธ์การด�าเนินงานพัฒนาประเทศ	 จึงเข้มข้นและมีเนื้อหาที่หลากหลายมากขึ้น	 โดย	 สศช.	 
ได้ใช้การสือ่สารในรปูแบบต่าง	ๆ	ทัง้การสือ่สารผ่านสือ่ที	่สศช.	จดัท�าขึน้เอง	สือ่มวลชน	และสือ่กจิกรรม	โดยส่วนงานและ 
ส�านกัต่าง	 ๆ	 ใน	 สศช.	 อาทิ	 กลุม่งานประชาสัมพนัธ์	 กองยทุธศาสตร์ชาติและการปฏริปูประเทศ	 และกองยทุธศาสตร์ 
การพฒันาระบบโลจสิตกิส์	ได้ผลติสือ่เพือ่สร้างความรู้ความเข้าใจ	และประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบ	เน้นทัง้สือ่ออนไลน์ 
ทีร่วดเรว็ฉบัไว	สือ่สิง่พิมพ์	สือ่บุคคล	และอ่ืน	ๆ	เผยแพร่ไปยงักลุม่เป้าหมายต่าง	ๆ	ได้แก่

การประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาประเทศ

	 1.	สื่อออนไลน	์ส�านักงานฯ	ได้ให้ความส�าคัญ 
กับสื่อออนไลน์ซึ่งมีความส�าคัญอย่างมากในปัจจุบัน	 
โดยน�าเสนอข้อมลูข่าวสารและความเคลือ่นไหวของ	สศช.	 
ทั้งในเรื่องของการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ	 ฉบับที่	 12	 
ยทุธศาสตร์ชาต	ิ20	ปี	การปฏิรปูประเทศด้านต่าง	ๆ 	ภารกจิ 
พิเศษ	 สถิติและข้อมูลท่ีส�าคัญ	 และประกาศต่าง	 ๆ 
อย่างฉับไว	ทันสถานการณ์ในรูปแบบต่าง	ๆ	อาทิ
	 •	 เว็บไซต์	สศช.	www.nesdb.go.th	
	 •	 ไลน์	“สภาพัฒน์	Update”	 •	
Facebook	 จ�านวน	 4	 เพจ	 ประกอบด้วย	 “สภาพัฒน์”	
“ยุทธศาสตร์ชาติ	 20	 ปี”	 “ร่วมปฏิรูปประเทศ”	 และ	
“สร้างไทยไปด้วย”
	 •	 Youtube	“สภาพัฒน์”	
 2.	สื่อสิ่งพิมพ์	อาทิ	วารสารเศรษฐกิจและ 
สังคม เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา 

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	โดยจัดท�า	3	เล่ม	ได้แก่	 
(1)	ปฏริปูประเทศไทย	รว่มคดิ	รว่มใจ	สรา้งไทยไปดว้ยกัน	 
(2)	 ยุทธศาสตร์ชาติ	 อนาคตไทย	 อนาคตเรา	 (3)	 เพิ่ม 
ศักยภาพพื้นที่	สร้างฐานเศรษฐกิจที่แข่งขันได้อย่างยั่งยืน	 
จุลสารธนาคารสมอง	โดยจัดท�า	3	เล่ม	ได้แก่	(1)	ฉบับที่	 
14	 เดือนมกราคม	 -	 มีนาคม	 2561	 (2)	 ฉบับที่	 15	 
เดือนเมษายน	 -	 มิถุนายน	 2561	 (3)	 ฉบับท่ี	 16	 เดือน 
กรกฎาคม	-	กนัยายน	2561	จดหมายขา่วกองยุทธศาสตร ์
การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ โดยจัดท�า	 2	 เล่ม	 ได้แก่	 
(1)	ปีที่	1	ฉบับที่	1	เดือนสิงหาคม	-	กันยายน	2561	และ	 
(2)	ปีที่	1	ฉบับท่ี	2	เดือนตุลาคม	-	ธันวาคม	2561	เอกสาร 
เผยแพร่ยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับเต็มภาษาไทย	 ฉบับย่อ 
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	แผ่นพับฉบับประชาชน	และ 
แผนภมูคิวามคดิ	(Mind	Map)	ยทุธศาสตรช์าตฉิบบัอกัษร 
เบรลล์และไฟล์เสียง
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	 3.	สื่อวีดิทัศน์	อาทิ	วีดิทัศน์ประกอบการประชุม 
ประจ�าปี	2561	ของ	สศช.	เรื่อง	“ยุทธศาสตร์ชาติ อนาคตไทย  
อนาคตเรา”	น�าเสนอการพฒันาประเทศในชว่งยทุธศาสตรช์าต	ิ 
ทีเ่นน้การสรา้งสมดุลระหว่างการพฒันาความมัน่คง	เศรษฐกจิ	 
สังคม	 และส่ิงแวดล้อม	 โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
ในรูปแบบ	 “ประชารัฐ”	 วิดีโอสร้างความรู้ความเข้าใจใน 
เร่ืองยุทธศาสตร์ชาติ	 และการปฏิรูปประเทศ	 อาทิ	 เร่ือง	 
ยุทธศาสตร์ชาติ	20	ป	ีและแผนการปฏริปูประเทศ	(ส�าหรบัเดก็ 
และเยาวชน)	 เร่ือง	 Future	 Thailand:	 ร่วมขับเคลื่อน 
ยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี	และแผนการปฏิรูปประเทศ	สารคดีสั้น 
ชุดยทุธศาสตร์ชาติ	จ�านวน	3	ตอน	ดังน้ี	ตอนท่ี	1	“ยุทธศาสตร์ 
ชาติ	20	ปี	เดินหน้าประเทศไทย”	ตอนที่	2	“ยุทธศาสตร์ชาติ	 
20	ปี	 มั่นคง	มั่งคั่ง	 ยั่งยืน”	ตอนที่	 3	 “ยุทธศาสตร์ชาติ	 กับ 
การมีส่วนร่วมของประชาชน”	 สารคดีสั้นชุดปฏิรูปประเทศ	 
จ�านวน	 5	 ตอน	 ดังนี้	 ตอนที่	 1	 “ปฏิรูปประเทศขับเคลื่อน 
ประเทศไทย”	ตอนท่ี	2	“แนวทางการปฏิรูปประเทศ	ตอนท่ี	1” 
ตอนที่	 3	 “แนวทางการปฏิรูปประเทศ	ตอนที่	 2”	 ตอนที่	 4	 
“แนวทางการปฏิรูปประเทศ	ตอนที่	 3”	ตอนที่	 5	 “บทสรุป 
การปฏิรูประเทศสู่การพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน”
	 4.	อินโฟกราฟฟิก	(Infographics)	โดยการน�า 
ขอ้มลูตา่งๆ	มาจัดท�าเปน็รปูภาพใหเ้ขา้ใจง่ายและนา่สนใจ	อาทิ		 
ข้อมูล	 GDP	 รายไตรมาส	 ข้อมูลภาวะสังคมรายไตรมาส	 
ยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี	การปฏิรูปประเทศ
	 5.	สือ่กจิกรรมและนทิรรศการ	สศช.	ไดจ้ดัแสดง 
และร่วมจัดแสดงบอร์ดนิทรรศการในงานต่างๆ	 โดยได้จัดท�า 
บอรด์นทิรรศการทีส่�าคญั	คอื	นทิรรศการ	“Future	Thailand	 
ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ	 ม่ันคง	 
มั่งค่ัง	 ยั่งยืน”	 	 นิทรรศการงานประชุมประจ�าปี	 2561	 
ของ	 สศช.	 เร่ือง	 “ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ”		 
งานมหกรรมการสร้างการตระหนักรู้ต่อยุทธศาสตร์ชาติ	 
“อนาคตไทย	 อนาคตเรา	 :	 Our	 Country	 Our	 Future”	 
ซึ่งจัดในวันที่	30	มกราคม	–	1	กุมภาพันธ์	2562	ณ	บริเวณ 
ลานด้านหน้าของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์	กรุงเทพมหานคร	
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	 6.	พพิธิภัณฑ์สรุยิานุวัตรเพือ่การพฒันา 
ประเทศ สศช. จัดตั้งขึ้นส�าหรับเป็นแหล่งเผยแพร่และ 
แลกเปลีย่นเรยีนรู้เร่ืองราวเกีย่วกบัการพฒันาประเทศไทย  
โดยจัดแสดงชีวประวัติและผลงานของพระยาสุริยานุวัตร  
นักเศรษฐศาสตร์คนแรกของประเทศไทย วิวัฒนาการ 
ของการจดัท�าแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่1 ถงึฉบบัท่ี 11 ปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแสดงภาพผู้น�าองค์กรและ 
บคุคลส�าคญัท่ีมีบทบาทในการพฒันาประเทศ และประวตั ิ
อาคารสุริยานุวัตร ในปีงบประมาณท่ีผ่านมามีคณะจาก 
โรงเรียน มหาวิทยาลัย องค์กร สถาบันต่าง ๆ  และประชาชน  
เข้าเยี่ยมชม 2 คณะ รวมกับรายบุคคลเป็นจ�านวนทั้งสิ้น 
57 คน โดยขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งปรบัปรงุพพิธิภัณฑใ์หท้นัสมยั 
และน่าสนใจยิ่งขึ้น
	 7.	สื่อมวลชน นอกจากการผลิตสื่อเผยแพร่ 
ไปยงักลุม่เป้าหมายโดยตรงแลว้ สศช. ยงัไดเ้ผยแพรข้่อมลู 
ข่าวสารไปสู่ประชาชนกลุ่มต่างๆ อย่างกว้างขวางผ่าน 
สื่อมวลชน ทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และเว็บไซต์ 
ต่าง ๆ โดยผ่านกิจกรรมดังนี้
 1) การแถลงข่าว จดัการแถลงข่าวแก่สือ่มวลชน 
เพื่อสร ้างความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลการพัฒนา 
ด้านเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้ 
สื่อมวลชนน�าไปเผยแพร่แก่สาธารณชนต่อไป อาทิ  
การรายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศรายไตรมาส  
และการรายงานภาวะสังคมรายไตรมาส พร้อมทั้งจัดท�า 
ข่าวแจกแก่สื่อมวลชน และการจัดส่งข้อมูลท่ีส�าคัญไปให ้
สื่อมวลชนทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และโซเชียลมีเดีย อาทิ  
อีเมล ไลน์ และเฟสบุ๊ค
 2) การสัมภาษณ์ผู ้บริหาร สศช. โดยการ 
ประสานให้สือ่มวลชนเข้าสัมภาษณ์ผูบ้รหิาร สศช. เกีย่วกบั 
แนวทางการพัฒนาประเทศในเร่ืองต่าง ๆ ที่อยู่ในความ 
รบัผดิชอบของ สศช. เพือ่เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารทีน่่าสนใจ 
สู่สาธารณชน
	 8.	สือ่บคุคล	สศช.	ไดส้รา้งความรูค้วามเขา้ใจ 
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศผ่านบุคคล  
ดังนี้

 1)  การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้มาเยือน  
สศช. โดยในปีงบประมาณ 2561 มีผู้สนใจเข้ามาศึกษา 
ดงูาน ณ สศช. ทัง้คณะนกัศกึษา ข้าราชการ และนกับรหิาร  
จากในประเทศและต่างประเทศ เช่น คณะอาจารย์และ 
นักศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยฟาฏอน ีคณะอาจารย์และ 
นักศึกษา หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี คณะอาจารย์และ 
นักศึกษา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยทองสุข  
เป็นต้น เพ่ือรับฟังการบรรยายเกีย่วกบับทบาทภารกจิของ  
สศช. และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ แนวทางการ 
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย และแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับแผนแม่บทภายใต ้
ยุทธศาสตร์ชาติ 
 2) การบรรยายแก่หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ 
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ สศช. ได้รับเชิญไปบรรยาย 
อภิปราย หรือเป็นวิทยากรเพ่ือให้ความรู้แก่หน่วยงาน/ 
องค์กรต่างๆ อาทิ การบรรยาย เร่ือง “นโยบายและ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ” จัดโดยส�านักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา การบรรยาย เรื่อง  
“การบริหารภายใต ้ยุทธศาสตร ์ชาติ และนโยบาย 
ไทยแลนด์ 4.0  จดัโดยกรมทีด่นิ การบรรยาย เรือ่ง “ทศิทาง 
และการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาลและ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12” และ 
เรื่อง “ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 จัดโดยส�านักงาน 
ปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี การบรรยาย เรื่อง ระบบ 
งบประมาณภายใต้การปฏิรูประบบบวิจัยและนวัตกรรม 
ของประเทศ จดัโดยส�านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ
 นอกจากการประชาสัมพันธ์สู ่กลุ่มเป้าหมาย 
ภายนอกองค ์กรแล ้ว สศช. ได ้ให ้ความส�าคัญกับ 
การประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร โดยการจัดท�าสื่อ 
หลากหลายรูปแบบ อาทิ บอร์ด โปสเตอร์ จออิเลก็ทรอนกิส์  
การส่งอีเมล ไลน์กลุ่ม NESDB และการจัดท�า KM องค์กร  
เพ่ือประมวลองค์ความรู้ผ่านทางอินทราเน็ตของ สศช.  
เพือ่ให้เกดิการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้และเสรมิสร้างสมัพนัธภาพ 
ที่ดีต่อกันอันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
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ห้องสมุดสุริยานุวัตรศูนย์รวมองค์ความรู้
การพัฒนาประเทศ

 ห้องสมุดสุริยานุวัตร ส�านักงานคณะกรรมการ 
พัฒนาการเศรษฐกิจและสั งคมแห ่งชาติ  (สศช. )  
แหล่งรวบรวมและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ 
ด้านการพฒันาเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อมของประเทศ 
ทั้งในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์  
มุ่งเน้นให้บริการความรู้ทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
และเพิม่ประสทิธิภาพการปฏบิตังิานของเจ้าหน้าทีใ่นการ 
ศึกษาค้นคว้าวจิยั วางแผน ก�าหนดนโยบาย และยทุธศาสตร์ 
การพฒันา เสรมิสร้างกระบวนการเรยีนรู ้รวมทัง้ให้บรกิาร 
เอกสารสิ่งพิมพ์แก่บุคคลท่ัวไปตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี 
ให้กับองค์กร เปิดให้บริการในวันและเวลาราชการ  
สถานที่ตั้ง ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) อาคาร 4 ช้ัน 2 เลขที่ 962  
ถ.ผดุงกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  
กรุงเทพฯ 10100
	 ผ ลก า รด� า เ นิ น ง านของ ห้ องส มุด 
สุริยานุวัตร ในรอบปีงบประมาณ 2561 สรุปได้ดังนี้ 
	 1.	 การจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ	 
ห้องสมุดด�าเนินการจัดซื้อจัดหาและคัดเลือกหนังสือ 
ที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับภารกิจของ สศช. ใน 
ปีงบประมาณ 2561 ได้จัดซื้อหนังสือ เอกสารวิชาการ  
ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพิ่มข้ึน จ�านวน  
324 รายการ รับอภินันทนาการจากหน่วยงานต่าง ๆ  
ประมาณ 263 รายการ ปัจจุบันมีหนังสือที่ลงทะเบียน 
ในฐานข้อมูลพร้อมให้บริการสืบค้นบรรณานุกรมผ่าน 
เว็บไซต์ห้องสมุดได้ ทั้งสิ้น 15,083 รายการ และหนังสือ 
อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) สามารถค้นหาหรือดาวน์โหลด 
ข้อมูลได้ทั้งหมด จ�านวน 1,702 รายการ จัดซื้อนิตยสาร 
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จ�านวน 26 รายการ จัดซื้อ 
หนังสือพิมพ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จ�านวน 15  
รายการ และมนีติยสารวชิาการทีไ่ดร้บัอภนินัทนาการจาก 
หน่วยงานต่างๆ ประมาณ 75 รายการ 

	 2.	 การบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ	 
เนื่องด้วยจ�านวนหนังสือห้องสมุดมีจ�านวนเพิ่มขึ้นอย่าง 
รวดเร็ว ท�าให้พื้นที่จัดเก็บไม่เพียงพอ ห้องสมุดได้ท�าการ 
คัดเลือกหนังสือเก่าล้าสมัย มีผู้ใช้บริการน้อยมาก และมี 
สภาพช�ารดุ ไมส่ามารถใชง้านได ้จ�าหนา่ยออกตามระเบียบ 
งานพัสดุ จ�านวน 3,896 รายการ 
	 3.	 ก า รบ ริ ก า รท รัพย าก รส า รสน เทศ 
ปีงบประมาณ	 2561 มีผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดทั้งหมด  
จ�านวน 6,388 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ สศช. จ�านวน  
4,135 คน ประชาชนทั่วไป จ�านวน 2,253 คน ให้บริการ 
ยืม - คืน จ�านวน 2,705 รายการ บริการตอบค�าถาม 
เพื่อการค้นคว้า จ�านวน 250 ครั้ง บริการน�าส่งทรัพยากร 
ให้เจ้าหน้าท่ี สศช. จ�านวน 35 คร้ัง บริการ Internet  
จ�านวน 443 คร้ัง บริการผ่านเว็บไซต์ห้องสมุด จ�านวน  
11,129 คร้ัง ห้องสมุดมีสมาชิกรวม 1,106 คน ประกอบด้วย 
เจ้าหน้าที่ สศช./พนักงานราชการ/ข้าราชการบ�านาญ 
จ�านวน 839 คน ประชาชนทั่วไป จ�านวน 267 คน 
	 4.	 การจัดท�า	Clipping	ข่าว	สศช.	ส�าหรับให้ 
บรกิารกับเจา้หนา้ที ่สศช. ทกุคน และจดัเกบ็ลงฐานขอ้มลู 
ส�าหรับค้นหาข่าวย้อนหลัง ปีงบประมาณ 2561 จัดท�า  
Clipping จ�านวน 2,579  ข่าว

ห้องสมุดสุริยานุวัตร และศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สศช.
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	 5.	 การจดักจิกรรมในรอบปทีีผ่า่นมา	หอ้งสมดุ 
ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้บริการ 2 รายการ  
ประกอบด้วย กิจกรรมท่ี 1 “นัดลุ้น นักอ่าน” เป็นการสะสม 
จ�านวนการยืมทรัพยากรของห้องสมุดต้ังแต่เดือน 
กุมภาพันธ์ – กันยายน 2561 ผู้ที่มีจ�านวนรายการยืม 
ทรัพยากรมากท่ีสุด 3 อันดับ จะได้รับของรางวัลจาก 
ห้องสมุด กิจกรรมที่ 2 “อ่านข่าว ลุ้นโชค” เป็นการ 
ต้ังค�าถามจาก Clipping ข่าว สศช. ให้เจ้าหน้าท่ีร่วมกิจกรรม 
จะมีการมอบของรางวัลส�าหรับผู้โชคดีที่ตอบค�าถาม 
จากการอ่านข่าวสารของ สศช. เป็นประจ�าทุกเดือน ๆ 
	 6.	 การประชาสัมพันธ์กิจกรรมห้องสมุด อาทิ  
การแนะน�าหนังสือ/วารสารใหม่ การแนะน�าหนังสือ 
น่าอ่านวันละเล่ม การประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ร่วมเสนอรายช่ือ 
ทรัพยากรเข้าห้องสมุด เป็นต้น ผ่านหน้าเว็บไซต์ เฟสบุ๊ค  
อีเมล และป้ายประชาสัมพันธ์ 
	 7.	 การส�ารวจความพงึพอใจตอ่การใช้บริการ 
ห้องสมดุ จากการส�ารวจพบวา่ผูใ้ชบ้รกิารมคีวามพึงพอใจ 
ต่อการใช้บริการห้องสมุดสุริยานุวัตรโดยรวมอยู่ในระดับ 
พึงพอใจมากในทุกด้าน อาทิ ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 
ทีท่นัสมยั ตรงกบัความตอ้งการผูใ้ช ้ ดา้นเวบ็ไซต์ห้องสมดุ 
นา่สนใจ ใชง้านไดส้ะดวก และดา้นการใหบ้รกิารเจ้าหนา้ที ่
มีความสุภาพ กระตือรือ ร้น เอาใจใส่  ตลอดทั้ ง 
สภาพแวดล้อมของห้องสมุดน่าศึกษาค้นคว้า เป็นต้น
	 8.	 การจัดท�าแผนการพัฒนาประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติ งาน  ประจ� า ปีงบประมาณ 2561  
โดยส�านักงาน ก.พ.ร. ก�าหนดให้มีการประเมินตัวชี้วัดที 
4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจ�าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยได้ก�าหนดกิจกรรมการให้ 
บริการห้องสมุดสุริยานุวัตร ระหว่างเดือนมิถุนายน –  
เดือนกันยายน 2561 เป็นแผนการพัฒนาประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงานฯ ของ สศช. ประจ�าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 และให้รายงานผลการด�าเนินงานเป็นประจ�า 
ทุกเดือนอย่างต่อเนื่องจนกระท่ังกิจกรรมได้ผลผลิต 
ครบถ้วนตามแผนใหก้บักลุม่พฒันาระบบบรหิาร ซ่ึงพบวา่ 
จ�านวนทรพัยากรสารสนเทศมกีารยมืเพิม่ขึน้เฉลี่ยรอ้ยละ 
34 เมื่อเปรียบเทียบจากปี 2560 ในช่วงเดียวกัน

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร	สศช.	

 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ สศช. ตระหนักถึงความส�าคัญของ 
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างความโปร่งใสในการ 
ด�าเนินงานของหน่วยงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน 
การตรวจสอบของภาคประชาชน โดยจัดตัง้ “ศูนย์บรกิาร 
ข้อมูลข่าวสาร สศช.” ไว้ ภายในห้องสมุดสุริยานุวัตร  
ชั้น 1 อาคาร 4 เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส  
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ซึ่งประชาชน 
ผู ้สนใจ สามารถขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของ สศช.  
ที่จัดเตรียมไว้บริการได้ ใน วัน-เวลาราชการ
	 ผลการด�าเนินงานของศูนย์บริการข้อมูล 
ข่าวสาร	สศช. ในรอบปีงบประมาณ 2561 สรุปได้ดังนี้
 ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สศช. จัดให้บริการ 
ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา 7 และ 9  
ของ พ.ร.บ.ข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ก�าหนด  
โดยจัดท�าบัญชีรายการหรือดัชนีรายการข้อมูลข่าวสาร 
ที่จัดแสดงไว้ภายในศูนย์ มีเจ้าหน้าที่ประจ�าศูนย์คอย 
แนะน�าและให้บริการ ตลอดท้ังปรับปรุงข้อมูลที่จัดแสดง 
ภายในศูนย์ และข้อมูลบนเว็บไซต์อย ่างสม�่าเสมอ  
พร้อมทั้งจัดท�าแบบรายงานการติดตามประเมินผล 
การปฏิบัติการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ ทุกสิ้นปี 
งบประมาณ ส�าหรับในปีงบประมาณ 2561 มีผู้เข้าใช ้
บริการของศูนย์ จ�านวน 68 คน ใช้บริการผ่านเว็บไซต์ 
ศูนย์ฯ จ�านวน 224 ครั้ง
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รายงานการเงิน
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งบแสดงฐานะทางการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายงานการเงิน สศช.
ปีงบประมาณ 2561

	 งบการเงินของ	สศช.	 ประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน	 	 งบแสดงผลการดําเนินงานทาง 
การเงิน		ภาพรวมของฐานะการเงิน	และผลการดําเนินงานของ	สศช.		โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

   (หน่วย : บาท)

   2561 2560

สินทรัพย ์  

	 สินทรัพย์หมุนเวียน 

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 34,612,977.57 41,464,583.00

  ลูกหนี้ระยะสั้น 5,087,702.47 5,923,969.64

  วัสดุคงเหลือ 1,594,487.90 733,879.20

	 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	 41,295,167.94	 48,122,431.84

	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	   

  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) 341,543,460.91 308,003,426.47

  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) 1,063,614.48 955,860.44

	 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 342,607,075.39	 308,959,286.91

รวมสินทรัพย์	 	 383,902,243.33	 357,081,718.75
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งบแสดงฐานะทางการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หนี้สิน 
	 หนี้สินหมุนเวียน

  เจ้าหนี้ระยะสั้น 49,267,860.67 50,432,535.85

  เงินรับฝากระยะสั้น 4,202,683.40 4,022,208.36

  รวมหนี้สินหมุนเวียน 53,470,544.07 54,454,744.21

	 หนี้สินไม่หมุนเวียน

  เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว 0.00 45,295.06

  เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว 2,000,000.00 2,000,000.00 

 	 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	 2,000,000.00	 2,045,295.06

รวมหนี้สิน	 	 	 55,470,544.07	 56,500,039.27

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 328,431,699.26	 300,581,679.48

      

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
 ทุน   14,433,667.34 14,433,667.34

 รายได้สูง/(ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 313,998,031.92 286,148,012.14

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	 328,431,699.26	 300,581,679.48

   (หน่วย : บาท)

   2561 2560

งบแสดงฐานะทางการเงิน
 ในปีงบประมาณ 2561 สศช. มีสินทรัพย์รวม  
จ�านวน 383.902 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ 
ไม่หมุนเวียน ได้แก่ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คิดเป็น 
สัดส่วนร้อยละ 88.97 ของทั้งหมด  รองลงมาเป็นรายการ 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ร้อยละ 9.02 โดยม ี
สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2560 จ�านวน  
26.820 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นในส่วนของที่ดิน อาคาร  
และอุปกรณ์ (สุทธิ) จ�านวน 33.540 ล้านบาท และในส่วน 
ของหนี้สินลดลง จ�านวน 1.029 ล้านบาท 

383.902	ล้านบาทปีงบประมาณ 2561  สศช. 
มีสินทรัพย์รวม 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพย์รวม หนี้สิน

เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด

ร้อยละ
9.02

ร้อยละ
88.97

26.820 ล้านบาท 1.029 ล้านบาท

เพิ่มขึ้น

ลดลง
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รายได้   

 รายได้จากงบประมาณ 825,386,409.77 682,060,735.36

 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 488,545.35 26,928.50

 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค 45,116.24 193,214.05

รวมรายได้	 	 	 825,920,071.36	 682,280,877.91

ค่าใช้จ่าย 
 ค่าใช้จ่ายบุคลากร 289,573,319.07 292,647,019.51

 ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ 130,588,654.54 125,165,961.94

 ค่าตอบแทน 1,052,805.50 1,206,308.50

 ค่าใช้สอย 253,880,380.40 160,513,538.64

 ค่าวัสดุ  9,290,314.14 9,036,082.53

 ค่าสาธารณูปโภค 12,440,322.70 11,937,960.65

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 32,396,884.03 29,790,214.90

 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค 68,815,859.25 49,502,403.00

 ค่าใช้จ่ายอื่น 31,511.95 32,689.83

รวมค่าใช้จ่าย	 	 798,070,051.58	 679,832,179.50

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย	 27,850,019.78	 2,448,698.41

   (หน่วย : บาท)

   2561 2560

งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน
 ในปีงบประมาณ 2561 สศช. มีรายได้ส่วนใหญ่ 
เป็นเงินงบประมาณที่ได้รับจากรัฐบาล จ�านวน 825.920  
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.92 นอกจากนี้ยังมีรายได้ 
จากแหล่งอืน่อกี 0.52 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 0.08 ได้แก่  
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ และรายได้จาก 
การอุดหนุนและบริจาค ซึ่งเพิ่มข้ึนจากปีงบประมาณ  
2560 จ�านวน 143.639 ล้านบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ  
21.05 และในส่วนค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานเพ่ิมขึ้น 
จากปีก่อน จ�านวน  118.237  ล้านบาท หรอืร้อยละ 17.39

งบแสดงผลการดำาเนินงานทางการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ปีงบประมาณ 2561 สศช. มีรายได้

เงินงบประมาณที่ได้รับ
จากรัฐบาล

ค่าใช้จ่าย
จากการดำาเนินงาน

รายได้จากแหล่งอื่น

ร้อยละ
0.08ร้อยละ

99.92

825.920 ล้านบาท 0.52 ล้านบาท

118.237  ล้านบาท

เพิ่มขึ้น
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สินทรัพย์
 สินทรัพย์รวมของ สศช. มีปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึน 
ในปีงบประมาณ 2561 ร้อยละ 7.51  จากการเพิ่มขึ้นของ 
ในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จากการก่อสร้างอาคาร 
จอดรถยนต์ และจัดซื้อครุภัณฑ์ส�านักงาน

หนี้สิน
 หนี้ สิ นของ  สศช .  มีปริ มาณลดลงจาก 
งบประมาณปีก่อน ร้อยละ 1.82  เป็นผลมาจากการลดลง 
ของเจ้าหน้ีระยะสั้น ที่ลดลงเมื่อเทียบกับงบประมาณ 
ปีก่อน

สรุปภาพรวมของฐานะการเงิน และผลการดำาเนินงานของ สศช.
หน่วย : บาท

รายการ ปีงบประมาณ	พ.ศ.2561 ปีงบประมาณ	พ.ศ.2560			 ผลต่าง	(ร้อยละ)

สินทรัพย์ 383,902,243.33 357,081,718.75 7.51

หนี้สิน 55,470,544.07 56,500,039.27 (1.82)

ทุน 328,431,699.26 300,581,679.48 9.27

รายได้ 825,920,071.36 682,280,877.91 21.05

ค่าใช้จ่าย 798,070,051.58 679,832,179.50 17.39

ทุน
 ทุนของ สศช. เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณปีก่อน 
ร้อยละ 9.27 เนื่องจากในปีงบประมาณ 2561 สศช.  
มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 27.850 ล้านบาท จึงเป็น 
การเพ่ิมมลูค่าในส่วนของรายได้สูง(ต�า่)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

รายได้
 รายได้ของ สศช. รวมทั้งสิ้น 825.920 ล้านบาท  
เป ็นรายได ้จากงบประมาณประจ� าและงบกลาง 
ประกอบด้วย งบบุคลากรจากการเบิกจ่ายเงินเดือน  
ค่าจ้างประจ�า งบด�าเนินงานส�าหรับการพัฒนาศักยภาพ 
ของบุคลากร และค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานต่าง ๆ  
ของส�านักงาน และงบรายจ่ายอื่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 
ที่ใช ้ในการขับเคลื่อนโครงการที่สนับสนุนแผนและ 
ยุทธศาสตร์ต่างๆ ของประเทศ งบลงทุนจากการได้รับ
จดัสรรให้ซ้ือครภุณัฑ์และสิง่ก่อสร้าง  งบกลางจากการเบกิ 
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า   
และข้าราชการบ�านาญ                  

ค่าใช้จ่าย
 ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานของ สศช. เพิ่มขึ้น 
จากปีงบประมาณก่อนคิดเป็นร้อยละ 17.39 เป็นผล 
มาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้สอยและค่าวัสดุ เนื่องจาก 
มีภารกิจในการเป็นฝ่ายเลขาของคณะกรรมการจัดท�า 
ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
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ภาพกิจกรรม สศช.
ปี 2561

เลขาธิการฯ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโอกาสเข้ารับตำาแหน่งวันแรก

	 เมื่อวันที่	 6	กรกฎาคม	2561 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์	 เลขาธิการฯ	พร้อมด้วย 
คณะผูบ้ริหารและเจ้าหน้าที	่สศช.	ร่วมพิธลีงนามถวายพระพรชยัมงคล สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ  
บดินทรเทพยวรางกูร	 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	66	พรรษา	28	กรกฎาคม	2560	โดยในโอกาส 
เข้ารบัต�าแหน่งเลขาธกิารฯ	วนัแรก	พร้อมทัง้ได้สักการะพระภมูเิจ้าทีแ่ละส่ิงศกัด์ิสิทธิป์ระจ�า	สศช.	โดยมผีูบ้รหิาร 
และเจ้าหน้าที่	สศช.	ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
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สศช. ร่วมพิธีทำาบุญตักบาตร ถวายสัตย์ปฏิญาณฯ 
และลงนามถวายพระพร ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์	 เลขาธิการฯ	 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	 สศช.ร่วมพิธีท�าบุญ 
ตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน	 เนื่องในโอกาส 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา	 66	 พรรษา	สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เม่ือวันที่	 28	 
กรกฎาคม	 2561	ณ	 บริเวณท้องสนามหลวง	 จากน้ันคณะผู้บริหาร	 สศช.	 ได้เดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพร 
สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว	 ณ	 ห้องแดง	 ศาลาว่าการส�านักพระราชวัง	 พระบรมมหาราชวัง	 ด้วยความซาบซึ้งใน 
พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้	ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ผู้บริหาร สศช. ร่วมพิธีทำาบุญตักบาตร ลงนามถวายพระพร 
และร่วมพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินินาถ ในรัชกาลที่ 9

	 เมื่อวันที่	12	สิงหาคม	2561 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์	เลขาธิการฯ	น�าคณะผู้บริหาร	สศช.	 
ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9	 ณ	 ศาลาสหทัยสมาคม	 
ในพระบรมมหาราชวงั	เนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา	86	พรรษา	ในโอกาสเดยีวกนันี	้นายมนตร ี บุญพาณชิย์  
รองเลขาธิการฯ	 (ต�าแหน่งในขณะนั้น)	 น�าคณะเจ้าหน้าที่	 สศช.	 ร่วมพิธีท�าบุญตักบาตร	ณ	 บริเวณท้องสนามหลวง	 
ด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
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ผู้บริหาร สศช. ร่วมพิธีบำาเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำาลึก 
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

	 เมื่อวันที่	13	ตุลาคม	2561 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิรสิัมพนัธ ์เลขาธิการฯ	น�าคณะเจ้าหน้าที่	 
สศช.	ร่วมพิธีท�าบุญตักบาตร	ณ	ลานพระราชวังดุสิต	เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 จากน้ันได้เดินทางไปร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมหน้า 
พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	ณ	 ท้องสนามหลวง	 เพื่อน้อมส�านึก 
ในพระมหากรุณาธิคุณและถวายพระราชกุศล	 โดยในเย็นวันเดียวกัน	นายวิโรจน์  นรารักษ์	 รองเลขาธิการฯ	 
น�าคณะเจ้าหน้าที่	สศช.	เดินทางไปร่วมพิธีถวายบังคมและจุดเทียน	ณ	ท้องสนามหลวง
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ผู้บริหาร สศช. ร่วมพิธีบำาเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำาลึก
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

	 เมื่อวันที่	23	ตุลาคม	2561	ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์	เลขาธิการฯ	พร้อมด้วย	นายเอนก   
มมีงคล	รองเลขาธกิารฯ	และเจ้าหน้าท่ี	สศช.	ร่วมพธีิท�าบญุตักบาตร	เพือ่ถวายพระราชกศุล	เนือ่งในวนัคล้ายวนัสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 และในเย็นวันเดียวกัน	นายวิโรจน์  นรารักษ์ รองเลขาธิการฯ	 น�าคณะ 
เจ้าหน้าที่	สศช.	เดินทางไปร่วมพิธีจุดเทียน	ณ	ท้องสนามหลวง	เพื่อน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

สศช. ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2561

	 เมื่อวันที่	5	ธันวาคม	2561	ณ	ท้องสนามหลวง	นางชุตินาฏ  วงศ์สุบรรณ รองเลขาธิการฯ	น�าคณะเจ้าหน้าที่	 
สศช.	 ร่วมพิธีท�าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง	 และพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ	 ถวายราชสดุดี	 และถวายบังคม	 
เพ่ือน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 เน่ืองใน 
โอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา	วันชาติ	และวันพ่อแห่งชาติ	2561	โดยในวันเดียวกัน นายวิโรจน์  นรารักษ์  
รองเลขาธิการฯ	 ได้น�าคณะเจ้าหน้าท่ี	 สศช.	 เดินทางไปร่วมชมการแสดงดนตรีและการแสดงประกอบดนตรีเพลง 
พระราชนิพนธ์
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ผู้บริหารและประชาคม สศช. เข้าเฝ้าสักการะ
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช 

สกลมหาสังฆปริณายก 

 สมเดจ็พระอรยิวงศาคตญาณ สมเดจ็พระสังฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก	ได้ประทานพระอนญุาตให้ 
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์	เลขาธิการฯ	พร้อมด้วยผู้บริหารและประชาคม	สศช.	เข้าเฝ้าถวาย 
สักการะเจ้าพระคุณ	 เมื่อวันที่	 24	 กันยายน	 2561	ณ	พระต�าหนัก	 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร	 
ในโอกาสนี้	 ประชาคม	 สศช.	 ได้ร่วมกันท�าวัตรเช้า	 สวดมนต์	 และรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระพรหมมุนี	 
(สุชิน	อคฺคชิโน)	ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธฯ	และเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช	ณ	พระอุโบสถด้วย	
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	 เมื่อวันท่ี	 12	 มกราคม	 2561	 ดร.ปรเมธี วิมลศิริ	 เลขาธิการฯ	 
(ต�าแหน่งในขณะนั้น)	 น�าทีมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่	 สศช.	 จัดงานวันเด็ก 
แห่งชาติ	 ปี	 2561	ณ	 ชุมชนวัดสระเกศ	 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย	 กทม.	 โดยได้ 
มอบทุนการศึกษา	 จักรยานออกก�าลังกาย	 มอบของขวัญแก่เด็กทุกคน	 เล่นเกม 
ชิงรางวัล	 และจัดเลี้ยงอาหาร	 พร้อมไอศกรีมเลิศรส	 มีเด็ก	 ๆ	 ในชุมชร่วมงาน 
อย่างมีความสุข	สนุกสนานและอบอุ่นอย่างยิ่ง

เลขาธิการฯ ร่วมประชุมยุทธศาสตร์
การพัฒนาแม่ฮ่องสอน 

พร้อมลงพื้นที่ศึกษาดูงาน

 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี	 
เป็นประธานการประชุมยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
แม่ฮ่องสอน	 เมื่อวันที่	 17	 มกราคม	 2561	ณ	ห้องประชุม 
ขุนลุมประพาส	 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน	 โดยมี 

รองนายกรัฐมนตรี	รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง	หัวหน้าส่วนราชการ	ผู้บริหารภาคเอกชน	และ	ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ	เลขาธิการฯ	 
(ต�าแหน่งในขณะนั้น)	 เข้าร่วมประชุม	 ภายหลังการประชุม	 เลขาธิการฯ	 ได้ร่วมเดินทางตรวจราชการบ้านผาบ่อง	 
อ�าเภอเมือง	จังหวัดแม่ฮ่องสอน	พร้อมเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ชุมชน

สศช. จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 สร้างความสุข 
สนุกสนานแก่เด็กๆ ในชุมชนวัดสระเกศอย่างยิ่ง
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สศช. ศึกษาและสำารวจพฤติกรรม
การใช้จ่ายของคนไทย
จำาแนกตามช่วงอายุ

	 เมื่อวันท่ี	 23	 มกราคม	 2561	 ดร.วิชญายุทธ   
บุญชิต	 รองเลขาธิการฯ	 เป็นประธานการประชุมกลุ่มย่อย 
โครงการศึกษาและส�ารวจพฤติกรรมการใช ้จ ่ายของ 
ประชาชนจ�าแนกตามช่วงอายุ	 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมการประชุม 

วุฒิอาสาธนาคารสมองกับการขับเคลื่อนเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน ระดับพื้นที่

	 เมื่อวันที่	22	มกราคม	2561 นางชุตินาฏ  วงศ์สุบรรณ	รองเลขาธิการฯ	ลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา	เพื่อร่วม
ประชมุชีแ้จงการด�าเนนิโครงการ	“วฒุอิาสาธนาคารสมองกับการขับเคลือ่นเป้าหมายการพัฒนาทีย่ัง่ยนื ระดบัพืน้ที”่ 
โดยการสนับสนุนของมูลนิธิพัฒนาไท	(มพท.)	โดยมี	นายเจษฎา  มิ่งสมร	ประธานวุฒิอาสาธนาคารสมอง	จ.ฉะเชิงเทรา	
และเจ้าหน้าที่	สศช.	เข้าร่วมประชุมด้วย	

ได้รับฟังผลการศึกษาของโครงการ	 ตลอดจนเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง	 ๆ	 ที่จะเป็นประโยชน์ 
ในการปรับปรุงผลการศึกษาให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น	ณ	โรงแรมปรินซ์พาเลซ	กรุงเทพฯ
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รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ต่อร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้นทั้ง 4 ภาค

 ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ	 เลขาธิการฯ	 (ต�าแหน่งในขณะนั้น)	 เป็นประธานเปิดการประชุม	“รับฟังความคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะต่ออนาคตของประเทศไทยในระยะ 20 ปี”	ในภาคต่างๆ	ได้แก่	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	วันที่	2	 
กุมภาพันธ์	2561	จ.ขอนแก่น	ภาคเหนือ	วันที่	8	กุมภาพันธ์	2561	จ.เชียงใหม่ ภาคกลาง	วันที่	16	กุมภาพันธ์	2561	 
กรุงเทพฯ	และภาคใต้ วันที่	 22	กุมภาพันธ์	 2561	จ.สงขลา	พร้อมน�าเสนอการจัดท�าร่างยุทธศาสตร์ชาติในภาพรวม 
สศช.	
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	 วันที่	 15	 กุมภาพันธ์	 2560	 เป็นวันครบรอบ 
การสถาปนา	 68	 ปี	 ดร.ปรเมธี วิมลศิริ	 เลขาธิการฯ 
(ต�าแหน่งในขณะนั้น)	 เป็นประธานจัดงานวันครบรอบ 
การสถาปนา	 68	ปี	 สศช.	“สภาพัฒน์โฉมใหม่ อนาคต 
ก้าวไกล”	เมื่อวันที่	23	กุมภาพันธ์	2561	โดยในช่วงเช้า	 
มีพิธีทางศาสนา	 พิธีมอบโล่แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
ของ	สศช.	พธิมีอบทนุการศกึษา	และการแข่งขันกีฬา	ซึง่มี 
ผูบ้รหิารและเจ้าหน้าที	่สศช.	ร่วมงานอย่างพร้อมเพรยีงกัน

ดร.กอบศักดิ์  ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำาสำานัก
นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายแก่ สศช. 

 ดร.กอบศักดิ์  ภูตระกูล รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี	 
ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมราชการ	 พร้อมมอบนโยบายและติดตามความ 
ก้าวหน้าในภารกจิต่าง	ๆ 	ของ	สศช.	โดยม	ีดร.ปรเมธ ี วมิลศริิ	เลขาธกิารฯ	 
(ต�าแหน่งในขณะนั้น)	 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	 สศช.	 ให้การต้อนรับ 
และรับมอบนโยบาย	เมื่อวันที่	9	เมษายน	2561

สศช. จัดงานครบรอบการสถาปนา 68 ปี “สภาพัฒน์โฉมใหม่ อนาคตก้าวไกล”
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 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี	 เป็นประธานการประชุมระดับผู้น�า	 ครั้งที่	 11	 แผนงานการ
พฒันาเขตเศรษฐกจิสามฝ่าย	อนิโดนเีซยี-มาเลเซีย-ไทย	(Indonesia-Malaysia-Thailand	Growth	Triangle:	IMT-GT)	 
เม่ือวันที่	 28	 เมษายน	 2561	ณ	 โรงแรมแชงกรี-ลา	 สาธารณรัฐสิงคโปร์	 โดยมีนายโจโก วิโดโด ประธานาธิบดีของ 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	และ	ตุน มูซา ฮิตัม ผู้แทนพิเศษของนายกรัฐมนตรีแห่งมาเลเซีย	เข้าร่วมการประชุม	พร้อมด้วย 
นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม	ในฐานะรัฐมนตรี	IMT-GT	ของไทย ดร.ปรเมธี วิมลศิริ  
เลขาธิการฯ	(ต�าแหน่งในขณะนั้น)	และ ดร.ปัทมา  เธียรวิศิษฎ์สกุล	รองเลขาธิการฯ	

การประชุมแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย 
อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

 นายวษิณ ุ เครอืงาม	รองนายกรฐัมนตร	ีเป็นประธานการประชุม 
หารือระหว่างประธานกรรมการปฏิรูปทุกคณะกับประธานกรรมการจัดท�า 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง	 ๆ	 ครั้งที่	 1/2561	 เพื่อร่วมหารือและก�าหนด 
หลักเกณฑ์การด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องในระยะต่อไปให้เป็นไปในทิศทาง 
เดียวกัน	และเกิดประโยชน์ต่อประเทศสูงสุด	เมื่อวันที่	17	พฤษภาคม	2561 
ณ	สศช.

การประชุมหารือระหว่างประธานกรรมการปฏิรูปทุกคณะ
กับประธานกรรมการจัดทำายุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ ครั้งที่ 1/2561
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	 เมื่อวันที่	6	มิถุนายน	2561	ดร.กอบศักดิ์  ภูตระกูล รัฐมนตรี 
ประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี 	 เป ็นประธานเป ิดงาน	 “FUTURE  
THAILAND ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ เพื่อความมั่นคง  
มั่งคั่ง และยั่งยืน” เพื่อสร้างความรู้	 ความเข้าใจ	 และเผยแพร่แนวคิด 
เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศด้านต่าง	ๆ 	ณ	ลานเซ็นทรัล 
คอร์ท	ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์

สศช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการจัดทำาแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
 เมื่อวันที่	 6	 สิงหาคม	 2561	 พลเอก วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการ 
นายกรฐัมนตร	ีเป็นประธานเปิดการประชมุและแสดงปาฐกถาพเิศษ	ในการประชุม 
เชิงปฏิบัติการ	 “การจัดท�าแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ”	 ณ	 โรงแรม 
เดอะรีเจ้นท์	 ชะอ�า	 บีช	 รีสอร์ท	 จังหวัดเพชรบุรี	 โดย	 ศาสตราจารย์พิเศษ  
ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการฯ	 ได้น�าเสนอแนวทางการจัดท�าแผนแม่บท 
ภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติด้านต่าง	ๆ 	และการจัดท�าแผนงาน/โครงการของหน่วยงาน 
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท	 ภายหลังการน�าเสนอแนวทาง 
การจัดท�าแผนแม่บทและการชี้แจงภาพรวมของยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้าน	 
นายดนุชา  พิชยนันท์ รองเลขาธิการฯ	 ได้ชี้แจงแนวทางการประชุมกลุ่มย่อย 
เพื่อจัดท�าแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	

FUTURE THAILAND สร้างการรับรู้ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
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 เมือ่วนัที	่1	กนัยายน	2561 ศาสตราจารย์พเิศษ ดร.ทศพร   
ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการฯ	เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการปรับโครงสร้าง	 สศช.	 และการ 
ขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ชาติและปฏรูิปประเทศ	ในโอกาสน้ีได้ประกาศ 
เจตนารมณ์และปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน	 
และร่วมปฏิรูปประเทศ	 ตามโครงการ #สร้างไทยไปด้วยกัน  
#Reform Together	ณ	 โรงแรมลอง	 บีช	 การ์เด้น	 พัทยาเหนือ	 
จังหวัดชลบุรี

มุ่งสร้างการมีส่วนร่วมในการปรับโครงสร้าง สศช.

 เมื่อวันที่	 4	 กันยายน	 2561	 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
นายกรัฐมนตรี	 เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่นักแสดง	นักร้อง	และพิธีกร	 
ที่มีจิตสาธารณะร่วมด�าเนินรายการ	 “เดินหน้าประเทศไทย สร้างไทย 
ไปด้วยกัน”	(ทุกวันเสาร์)	รวมทั้งผู้บริหารต้นสังกัด	และผู้ผลิตรายการ	โดยมี	 
ดร.กอบศกัด์ิ  ภตูระกูล	รัฐมนตรีประจ�าส�านกันายกรัฐมนตรี	ในฐานะประธาน 
กรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	 กล่าวรายงานผลการด�าเนินงาน 

นายกรัฐมนตรีมอบเกียรติบัตรแก่นักแสดง นักร้อง พิธีกร 
ที่ร่วมแรงร่วมใจ #สร้างไทยไปด้วยกัน

ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	โดยมีผู้ร่วมงานประกอบด้วย	ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์	 เลขาธิการฯ	 
นายดนุชา  พิชยนันทน์ รองเลขาธิการฯ	ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ	ประธานและกรรมการ 
ปฏิรูปประเทศด้านต่าง	ๆ	
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ผู้บริหาร สศช. ให้สัมภาษณ์แก่ NNA 
เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจภาคใต้ 

 นายอเนก  มีมงคล ที่ปรึกษาฯ	(ต�าแหน่งในขณะนั้น)	สศช.	ได้ต้อนรับ 
และให้สัมภาษณ์แก่	 Mr.Norihisa Sawaki,	 นักเขียนอาวุโสและหัวหน้า 
บรรณาธิการ	 หนังสือพิมพ์	 The	 Daily	 NNA	 (Thailand	 Edition)	 ในโอกาส 
เข้าพบและสัมภาษณ์เก่ียวกับแนวทางและแผนการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจภาคใต	้ 
เมื่อวันที่	6	กันยายน	2561	ณ	สศช.

 นางสาวลดาวัลย์ ค�าภา	 ประธานอนุกรรมการ 
ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน	 เป็นประธานเปิดการประชุม	 
(ร่าง) กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ 
เกษตรกรรมยั่งยืนระยะ 20 ปี เมื่อวันที่	7	กันยายน	2561	 
ณ	โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส	กรุงเทพฯ	จัดโดย	สศช.	

สศช. จัดประชุมหารือ (ร่าง) กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนระยะ 20 ปี 
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 พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา	 นายกรัฐมนตรี	 เป็นประธานเปิดการประชุมและแสดงปาฐกถาพิเศษ 
ในการประชมุประจ�าปี	2561	ของ	สศ.	เรื่อง	“ยุทธศาสตร์ชาติ อนาคตไทย อนาคตเรา”	เมื่อวันที่	27	กันยายน	2561 
ณ	ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม	ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค	เมืองทองธานี	จ.นนทบุรี
	 หลังจากนั้น	ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการฯ	และ	ดร.กอบศักดิ์  ภูตระกูล	รัฐมนตรี
ประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี	 น�าเสนอและรับฟังความคิดเห็นในหัวข้อ	“ยุทธศาสตร์ชาติ อนาคตไทย อนาคตเรา”  
ในประเด็นกรอบแนวคิดและสาระส�าคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ	20	 ปี	 และแผนการปฏิรูปประเทศ	 การจัดท�าร่าง 
แผนแม่บท	และแนวทางการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ	เรื่อง	“ยุทธศาสตร์ชาติ อนาคตไทย อนาคตเรา” 

ทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่ประเทศมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
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สศช. เสวนา “สภาพัฒน์โฉมใหม่
เป็นอย่างไร” เตรียมพร้อมดำาเนินงาน

ภายใต้โครงสร้างใหม่ 
	 เมื่อวันที่	7	พฤศจิกายน	2561	ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร   
ศริสิมัพนัธ์ เลขาธกิารฯ	เป็นประธานกล่าวเปิดการเสวนา	เรือ่ง	“สภาพัฒน์ 
โฉมใหม่เป็นอย่างไร : พ.ร.บ. สภาพัฒน์ สถาบันวิจัย และทิศทาง 
การพัฒนา สศช.” รวมทั้งร่วมพูดคุยกับประชาคม	 สศช.	 พร้อมด้วย	 
นายวิโรจน์  นรารักษ์ รองเลขาธิการฯ	และ	ดร.ปิยะนิตย์  โอนพรัตน์วิบูล  
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนายุทธศาสตร์และระบบบริหาร	ณ	สศช.

 นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม	 
ในฐานะรัฐมนตรีประจ�าแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย	 
อินโดนีเซีย	-	มาเลเซีย	-	ไทย	(Indonesia-Malaysia-Thailand	Growth	
Triangle:	IMT-GT)	ของไทยได้เข้าร่วมการประชมุระดบัรัฐมนตร ีครัง้ที ่24 
 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย - มาเลเซีย - ไทย  
(IMT-GT)	เมื่อวันที่	1	ตุลาคม	2561	ณ	เมืองมะละกา	รัฐมะละกา	ประเทศ 
มาเลเซยี	โดยม	ีดร.ปัทมา  เธียรวิศษิฎ์สกุล รองเลขาธิการฯ	เข้าร่วมประชุม

การประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 24 แผนงาน IMT-GT ณ ประเทศมาเลเซีย 
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 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์  
เลขาธิการฯ	 เป็นประธานอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน 
ไปทอดถวาย	ณ	วัดอ่างทองวรวิหาร	จ.อ่างทอง	เมื่อวันที่	9	 
พฤศจิกายน	2561	โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่	สศช.	 
และคณะผูบ้รหิาร	จ.อ่างทอง	น�าโดย	นายประมวล  มุ่งมาตร 
รองผู้ว่าราชการ	 จ.อ่างทอง	 และประชาชน	 จ.อ่างทอง	 
เข้าร่วมพิธี	 ท้ังนี้	 จตุปัจจัยท่ีถวายเป็นพระราชกุศลเฉพาะ 
ในส่วนของ	สศช.	ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายอื่น	ๆ	ด้วยแล้ว	รวมเป็น 
จ�านวนท้ังสิ้น	 831,525	 บาท	 โดยจะได้น�าจตุปัจจัยไปร่วม 
สร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมของวัดอ่างทองวรวิหาร	 
และบ�ารุงโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองต่อไป

เลขาธิการฯ นำาคณะผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ สศช. ถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทาน ณ วัดอ่างทองวรวิหาร 

จ.อ่างทอง  

เปิดตัวศูนย์นวัตกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน

	 เมื่อวันที่	16	พฤศจิกายน	2561 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร   
ศิริสัมพันธ์	 เลขาธิการฯ	 ร่วมเปิดศูนย์นวัตกรรมประจ�าภูมิภาคเอเชียและ 
แปซฟิิก	 โดยศนูย์แห่งนีจ้ะเป็นสถานทีช่ัน้น�าในการคดิค้น	 สร้างองค์ความรู	้ 
และผสมผสานแนวทางการพัฒนาใหม่	ๆ 	ในการท�างานของรฐับาลทัว่ภมูภิาค 
เอเชีย	รวมทั้งโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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แถลงข่าวตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ รายไตรมาส 

 ดร.ปรเมธี วิมลศิริ	 เลขาธิการฯ	 (ต�าแหน่ง
ขณะนัน้)	และศาสตราจารย์พเิศษ ดร.ทศพร  ศริิสมัพนัธ์  
เลขาธิการฯ	 พร้อมด้วย	ดร.วิชญายุทธ บุญชิต	 รอง
เลขาธิการฯ	 และผู้บริหาร	 สศช.	 ร่วมแถลงข่าวตัวเลข
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	 (GDP)	 รายไตรมาส	 ซึ่ง
จัดแถลงข่าวทุก	3	เดือน
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แถลงข่าวรายงานภาวะสังคมไทย รายไตรมาส 

 ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ	เลขาธิการฯ	(ต�าแหน่งขณะนั้น)	และศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์  
เลขาธิการฯ	 พร้อมด้วยนางชุตินาฏ  วงศ์สุบรรณ	 รองเลขาธิการฯ	 และผู้บริหาร	 สศช.	 ร่วมแถลงข่าวรายงาน 
ภาวะสังคมรายไตรมาส	ซึ่งจัดแถลงข่าวทุก	3	เดือน
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เลขาธิการ	 รองเลขาธิการ	 ที่ปรึกษาด้านโยบายและแผนงาน
นายทศพร  ศิริสัมพันธ์ นางชุตินาฏ  วงศ์สุบรรณ นางสาวจินางค์กูร  โรจนนันต์
 นางปัทมา  เธียรวิศิษฎ์สกุล นางธิดา  พัทธธรรม 
 นายดนุชา  พิชยนันท์ 
 นายวิชญายุทธ  บุญชิต รักษาการที่ปรึกษาด้านโยบายและแผนงาน
 นายวิโรจน์  นรารักษ์ นางชุลีพร  บุณยมาลิก
 นายเอนก  มีมงคล นางสาวกัญญารักษ์  ศรีทองรุ่ง
 

ที่ปรึกษาคณะทำางาน

คณะทำางานจัดทำารายงานประจำาปี 2561 ของ สศช.

ประธานคณะท�างาน  
นายวิโรจน์  นรารักษ์  

รองประธานคณะท�างาน  
นางสาวกัญญารักษ์  ศรีทองรุ่ง  

คณะท�างาน  
นางสาวกานดา  ชูเชิด นางภาวิณา  อัศวมณีกุล นางสาวปิยฉัตร  สอนคม
ว่าที่ร้อยตรี จิรภัทร  โชติพิมาย นางสาวนิภา  กิตติเรืองชาญ นางวิภาวดี  ชวนบุญ
นางสาวเบญจมาศ  จันทร์เอี่ยม นางจันทร์ทิพย์  ปาละนันทน ์ นางสาววรรณิยา  เอมะศิริ
นางสาววรรณิยา  เอมะศิริ นายชัยภัทร  เพ็ญรัตน์ นางสาวชมพูนุช  รามัญวงศ์
จ่าสิบเอก จิรวัฒน์  กุศลสร้าง นางลักษณา  ศรีสมบูรณ์ นางมณฑาทิพย์ จันทร์พุ่ม วิทยารัฐ
นางสาวสุจารี  ผุดผาด นายไตร  เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์ นายอุกฤษฎ์  พงษ์ประไพ
นางพิรุณทิพย์  สุขหนองบึง นางพนิดา  ภู่งามดี นายธีระพงษ์  มาลัยทอง
นายนพดล  ธัญญาดี นายสมบัติ  กิจจารุวงษ์ นายอุปราช  พันธุ์ภักดี
นางรุ่งนิภา  สวนขยัน นางสาวภัทรา  เสียงเครือ นายกัญจน์  แสงจันทร์
นางชิดชนก  สถิตธรรมพร นางสาวดลฤดี  ค�าส ี นางสาวณัฎชยาภา  ธัญญะเจริญ

คณะท�างานและเลขานุการ              คณะท�างานและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวช่อผกา  แก้วใหญ่ นายคมสัน  วรวิวัฒน์ นางสาววันทนีย์  สุขรัตนี

กองบรรณาธิการและฝ่ายจัดการ

นางจันทร์ทิพย์   ปาละนันทน์ นางสาวช่อผกา  แก้วใหญ่  นางสาวพุทธิดา  เชี่ยวชาญพานิชย ์
นางสาวรวีวรรณ  เลียดทอง นายคมสัน  วรวิวัฒน์  นางสาววันทนีย์  สุขรัตนี 
นายธณัฐ  พวงนวม นางสาวพัชนี  นิยมจันทร ์ นางสาวปราณี  ขวัญเกิด
นางสาวเมฐติญา  วงษ์ภักดี นายอมรเทพ  ศรีประเสริฐ
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NESDB ก้าวสู่ NESDC
การประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2561

 สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร 

มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให ้ประกาศใช ้พระราชบัญญัต ิ

สภาพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิพ.ศ. 2561 โดยประกาศ

เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 และ 

ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันที่ 29 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

 ปฏิบัติภารกิจในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 

ให้ค�าปรึกษาแนะน�าแก่รัฐบาล จัดท�าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดท�า 

ฐานข้อมูลด้านการพัฒนา ตลอดจนติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาส�าคัญต่าง ๆ 

ต�ำแหน่งเลขำธกิำรฯ เปลีย่นเป็น เลขำธกิำรสภำพฒันำกำรเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต ิขยำยเวลำแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 ออกไปอีก 1 ปี  (พ.ศ 2560-2565

Facebook สภำพัฒน์

พ.ร.บ. สศช. 2561

Facebook ยุทธศำสตร์ชำติ

Facebook
ร่วมปฏริูปประเทศ

website สภำพัฒน์

Facebook สร้ำงไทยไปด้วยกัน

YouTube สภำพัฒน์

สรุปสาระส�าคัญบางประการของพระราชบัญญัตสิภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิพ.ศ. 2561
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สภาพัฒน์โฉมใหม่เพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน

962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 0 2628 2847 แฟกซ์ : 0 2628 2846

www.nesdb.go.th
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