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สาร
ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

	 ปี	 2562	 เป็นอีกปีหนึ่งที่มีความส�าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
20	 ปี	 (พ.ศ.	 2561-2580)	 สู่ความมั่นคง	 มั่งคั่ง	 ยั่งยืนในระยะยาว	 โดยได้จัดท�าแผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ	 ซึ่งเป็นส่วนส�าคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาในยุทธศาสตร์ชาต ิ
ลงสู่แผนระดับต่าง	 ๆ	 ท่ีเน้นประสานเชื่อมโยงเป้าหมายของแผนแม่บทแต่ละแผนให้มีความสอดคล้อง 
ไปในทิศทางเดียวกัน	เกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
	 ในช่วงปีท่ีผ่านมาสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้พิจารณาก�าหนดแนวนโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ส�าคัญในหลายเรื่อง	 อาทิ	 ร่างแผนการให้ความรู้พื้นฐาน 
ทางการเงิน	 พ.ศ.	 2561-2565	 การขับเคลื่อนการบูรณาการวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 และนวัตกรรม 
ระดับพื้นที่การขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาที่ส�าคัญในแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	12	(ร่าง)	แผนประชากรเพื่อ
การพัฒนาประเทศระยะยาว	 (พ.ศ.	 2563-2580)	 แนวทางการท�างานของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาต	ิและการแต่งตัง้คณะกรรมการและคณะอนกุรรมการ	ภายใต้พระราชบญัญตัสิภาพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	พ.ศ.	2561	จ�านวน	10	คณะ	
	 นอกจากนี	้ได้พจิารณาให้ความเหน็เกีย่วกบัแผนงาน/โครงการของหน่วยงานต่าง	ๆ 	เพือ่ประกอบ
การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในหลากหลายสาขา	 โดยคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแล้วหลายเรื่อง	
อาทิ	 แผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย	 พ.ศ.	 2561-2580	 โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่	 3 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	 ของบริษัท	 ท่าอากาศยานไทย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 โครงการก่อสร้างทางรถไฟ 
สายบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม	 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย	 และกรอบและ 
งบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจ�าปีงบประมาณ	2563
	 ในรอบปีท่ีผ่านมา	 ผลการด�าเนินงานนับว่าประสบความส�าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ	 20	 ปีได้เป็นอย่างดี	 ผมในนามของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
ต้องขอขอบคุณท่านเลขาธิการฯ	คณะผู้บริหาร	รวมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่	สศช.	ทุกคน	ที่ได้เสียสละ 
ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการปฏิบัติงานอย่างไม่ย่อท้อ	 และสุดท้ายนี้	 ขอให้ทุกท่านจงร่วมแรงร่วมใจ 
พัฒนาประเทศของเราให้เจริญก้าวหน้า	เพื่อการด�ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพของคนไทยทุกคนตลอดไป

(นายสนิท		อักษรแก้ว	)
ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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สาร
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

	 ส�านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(สศช.)	ในฐานะส�านกังานเลขานกุารของคณะกรรมการ 
ยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ	 ตามพระราชบัญญัติการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ	 พ.ศ.	 2560	 และ 
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด�าเนินการปฏิรูปประเทศ	พ.ศ.	2560	ได้ด�าเนินการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
และการปฏริปูประเทศ	พร้อมสร้างการรบัรูแ้ละขยายผลการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ชาติสูก่ารปฏบิตั	ิเพือ่ให้เกดิผลสมัฤทธิ์ 
บรรลุตามเป้าหมาย
	 ในช่วงปีที่ผ่านมา	 สศช.	 ได้สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ภาคส่วนต่าง	 ๆ	 ในการขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ 
ยทุธศาสตร์ชาต	ิรวมทัง้ตดิตามการตรวจสอบ	และการประเมนิผลการด�าเนนิการตามยทุธศาสตร์ชาตด้ิวยระบบรายงาน 
การติดตามและประเมินผลของยุทธศาสตร์ชาติ	 หรือ	 eMENSCR	 เพ่ือบูรณาการการติดตาม	 ตรวจสอบประเมินผล	 
นโยบาย	แผนงาน	โครงการภาครฐั	ช่วยให้เหน็ภาพรวมการพฒันาและผลการขบัเคลือ่นตามยทุธศาสตร์ชาตติัง้แต่ระดบั 
พื้นที่	จนถึงระดับนโยบาย	
	 นอกจากนี้	สศช.	ได้ติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ	 ฉบับท่ี	 12	 (พ.ศ.	 2560-2564)	 ในระยะ	 2	 ปีแรก	 ซึ่งให้ความส�าคัญกับการติดตามประเมินผล 
การด�าเนินงานตามยทุธศาสตร์ของแผนพฒันาฯ	ฉบบัท่ี	12	และการประเมนิผลกระทบการพฒันาด้วยดชันคีวามอยูเ่ยน็ 
เป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย	 ซึ่งพบว่าสังคมไทยมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในระดับปานกลางและมีแนวโน้มดีขึ้น	 
รวมทั้งเศรษฐกิจไทยมีความเข้มแข็งและเป็นธรรมเพิ่มขึ้น	
	 ท้ังน้ี	 ได้มีการน�าระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า	 (Thai	 People	Map	 and	 Analytics	 
Platform:	 TPMAP)	 มาใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ	 เป็นการจัดท�าโครงการการบริหารจัดการและการพัฒนา 
การน�าข้อมูลขนาดใหญ่	 เพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินในประเด็นการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต	 และน�าข้อมูล 
จากระบบ	TPMAP	ไปใช้ในการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรม	ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาความยากจน	และพัฒนาคน 
ตลอดช่วงชีวิตได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของแต่ละพ้ืนที่ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
อย่างยั่งยืน	รวมทั้งด�าเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ	ในประเด็นการบริการประชาชน	และประสิทธิภาพภาครัฐด้วย		
	 ผลการด�าเนินงานของ	 สศช.	 ที่ผ่านมา	 ประสบความส�าเร็จเป็นอย่างดี	 ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของ 

สภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต	ิผู้บริหาร	และเจ้าหน้าที	่สศช.	ซึง่หวงัเป็นอย่างย่ิงว่าความส�าเร็จในการท�างานนี้	 
จะเป็นพลังหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันของคนไทยอย่างมั่นคง	 มั่งค่ัง	 
และยั่งยืนในอนาคต	

(นายทศพร		ศิริสัมพันธ์)
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

63-01-063_001-016 Sorsorchor_UK Uncoated-dic2019.indd   7 2/6/20   5:23 PM



	 	 	 หน้า

สารประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 5	
สารเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 7	
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 9
คณะผู้บริหาร	สศช.	 12	
วิสัยทัศน	์ค่านิยม	วัฒนธรรมองค์กร	พันธกิจ	เป้าหมาย	บทบาทหน้าที่	 17
กลยุทธ์ในการด�าเนินงาน	 21
โครงสร้างองค์กร	 22

ผลการปฏิบัติราชการของ	สศช.	 23
	 •	 ผลการด�าเนินงานของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ		 24

	 •	 ผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการนโยบายระดับชาติ	ที่	สศช.	เป็นฝ่ายเลขานุการ	 26

	 •	 ผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการอื่น	ๆ	 32

	 •	 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ	และการปฏิรูปประเทศ	 34

	 •	 การวิเคราะห์แผนงาน/โครงการ	และงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ	 40

	 •	 การขับเคลื่อนแผนฯ	12	สู่การปฏิบัติ	 45

	 •	 การติดตามประเมินผลและการพัฒนาตัวชี้วัด	 74

	 •	 โครงการศึกษาวิจัย	 88

	 •	 ภารกิจพิเศษ	 101

การบริหารจัดการภายในองค์กร	 105
	 •	 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ	 106

	 •	 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีธรรมาภิบาล	 110

	 •	 การเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถบุคลากร	 111

	 •	 การใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน	 114

	 •	 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ	สศช.	 118

	 •	 การสื่อสารเพื่อการพัฒนา	 120

รายงานการเงิน	 127
ประมวลภาพกิจกรรม	สศช.	 137
ที่ปรึกษาและคณะท�างานจัดท�ารายงานประจ�าปี	2562	 156	

สารบัญ

ปี 2562  สำ�นักง ติ   9 

63-01-063_001-016 Sorsorchor_UK Uncoated-dic2019.indd   8 2/6/20   5:23 PM



สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

นายสนิท  อักษรแก้ว
ประธ�นฯ

คุณหญิง กษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา
กรรมก�รฯ

นายณัฐพร  จาตุศรีพิทักษ์
กรรมก�รฯ

นายทวีศักดิ์  กออนันตกูล
กรรมก�รฯ

นายคณิศ  แสงสุพรรณ
กรรมก�รฯ

13 2 45

1 2 3

4 5

รายงานประจำาปี 2562  สำ�นักง�นสภ�พัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ   9 

63-01-063_001-016 Sorsorchor_UK Uncoated-dic2019.indd   9 2/6/20   5:23 PM



1

1

4

7

4 2

2

5

3

6

57 3 6

นายนินนาท  ไชยธีรภิญโญ
กรรมก�รฯ

นางเสาวณีย์  ไทยรุ่งโรจน์
กรรมก�รฯ

นายเทวินทร์  วงศ์วานิช
กรรมก�รฯ

นายรัชตะ  รัชตะนาวิน
กรรมก�รฯ

นายศักรินทร์  ภูมิรัตน
กรรมก�รฯ

นายเอ็นนู  ซื่อสุวรรณ
กรรมก�รฯ

นายวรากรณ์  สามโกเศศ
กรรมก�รฯ

10  รายงานประจำาปี 2562 สำ�นักง�นสภ�พัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ ปี 2562  สำ�นักง ติ   11 
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ม.ล. พัชรภากร  เทวกุล
เลข�ธิก�ร กพ.

กรรมก�รฯ

นายวิรไท  สันติประภพ
ผู้ว่�ก�รธน�ค�รแห่งประเทศไทย

กรรมก�รฯ

นายประสงค์  พูนธเนศ
ปลัดกระทรวงก�รคลัง

กรรมก�รฯ

นายปกรณ์  นิลประพันธ์
เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รกฤษฎีก�

กรรมก�รฯ

นายเดชาภิวัฒน์  ณ สงขลา
ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักงบประม�ณ

กรรมก�รฯ

นายทศพร  ศิริสัมพันธ์
เลข�ธิก�ร สศช.

กรรมก�รสภ�และเลข�นุก�ร

พลเอก สมศักดิ์  รุ่งสิตา
เลข�ธิก�รสภ�คว�มมั่นคงแห่งช�ติ

กรรมก�รฯ

หมายเหตุ	: ตำ�แหน่งเลข�ธิก�ร ก.พร. อยู่ระหว่�งนำ�คว�มกร�บบังคมทูลพระกรุณ�โปรดเกล้�โปรดกระหม่อม แต่งตั้ง
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นางปัทมา  เธียรวิศิษฎ์สกุล
รองเลข�ธิก�รฯ

นายวิโรจน์  นรารักษ์
รองเลข�ธิก�รฯ

นายดนุชา  พิชยนันท์
รองเลข�ธิก�รฯ

นายอเนก  มีมงคล
รองเลข�ธิก�รฯ

นายวิชญายุทธ  บุญชิต
รองเลข�ธิก�รฯ

นางสาวจินางค์กูร  โรจนนันต์
รองเลข�ธิก�รฯ

1

1

4

7

3 2

2

5

3

6

56 4 7

นายทศพร  ศิริสัมพันธ์
เลข�ธิก�รฯ

คณะผู้บริหาร
สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

12  รายงานประจำาปี 2562 สำ�นักง�นสภ�พัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ ปี 2562  สำ�นักง ติ   13 
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นางนภัสชล  ทองสมจิตร
ที่ปรึกษ�ด้�นนโยบ�ยและแผนง�น

นางสาวนุชจรี  วงษ์สันต์
ที่ปรึกษ�ด้�นนโยบ�ยและแผนง�น

นางธิดา  พัทธธรรม
ที่ปรึกษ�ด้�นนโยบ�ยและแผนง�น

นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ
ที่ปรึกษ�ด้�นนโยบ�ยและแผนง�น

นางสาวกัญญารักษ์  ศรีทองรุ่ง
ที่ปรึกษ�ด้�นนโยบ�ยและแผนง�น

นางสาววรวรรณ  พลิคามิน
ที่ปรึกษ�ด้�นนโยบ�ยและแผนง�น

นายสุริยนต์  ธัญกิจจานุกิจ
ที่ปรึกษ�ด้�นนโยบ�ยและแผนง�น

1

1

4

7

3 2

2

5

3

6

568 4 7

นางเสาวณีย์์  แสงสุพรรณ
ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเลข�ธิก�ร

รักษ�ก�รในตำ�แหน่ง
ที่ปรึกษ�ด้�นนโยบ�ยและแผนง�น

8
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นายโสภณ  แท่งเพ็ชร์
ผู้อำ�นวยก�ร

สำ�นักง�นพัฒน�เศรษฐกิจ
และสังคมภ�คเหนือ

นางสาวสุนทราลักษณ์  เพ็ชรกูล
ผู้อำ�นวยก�รกองยุทธศ�สตร์

ก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นและ
ผู้อำ�นวยก�รกองวิเคร�ะห์งบลงทุนรัฐวิส�หกิจ

นายอภิชัย  ธรรมเสริมสุข
ผู้อำ�นวยก�รกองบัญชีประช�ช�ติ

นายสมหมาย  ภักดีชาติ
ผู้อำ�นวยก�ร

สำ�นักง�นพัฒน�เศรษฐกิจ
และสังคมภ�คกล�ง

นางสาวมนต์ทิพย์  สัมพันธวงศ์
ผู้อำ�นวยก�รกองพัฒน�ข้อมูล

และตัวชี้วัดสังคม

นายมนตรี  ดีมานพ
ผู้อำ�นวยก�ร

สำ�นักง�นพัฒน�เศรษฐกิจ
และสังคมภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ

นายสุรพล  ศรีเฮือง
ผู้อำ�นวยก�รกองยุทธศ�สตร์

และก�รว�งแผนเศรษฐกิจมหภ�ค

1

7

1

6

3

2

4

3

5

57 2 4 6
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นายเติมทรัพย์  เตละกุล
ผู้อำ�นวยก�รกองยุทธศ�สตร์

ก�รพัฒน�พื้นที่

นางสาวกานดา  ชูเชิด
ผู้อำ�นวยก�รกองยุทธศ�สตร์

ก�รพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์และสังคม

นางสาวศศิธร  พลัตถเดช
ผู้อำ�นวยก�รกองยุทธศ�สตร์

และประส�นก�รพัฒน�
ขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน

นางสาวปิยะนิตย์  โอนพรัตน์วิบูล
ผู้อำ�นวยก�รกองขับเคลื่อน
และประเมินผลก�รพัฒน�

นายสุรรัฐ  เนียมกลาง
ผู้อำ�นวยก�รกองยุทธศ�สตร์

ก�รพัฒน�ระบบโลจิสติกส์

นายก่อเกียรติ  สมประสงค์
ผู้อำ�นวยก�รกองยุทธศ�สตร์

ก�รพัฒน�ทรัพย�กรธรรมช�ติ
และสิ่งแวดล้อม

นายวิชญ์พิพล ติวะตันสกุล
ผู้อำ�นวยก�รกองยุทธศ�สตร์
ก�รพัฒน�คว�มเสมอภ�ค

และคว�มเท่�เทียมท�งสังคม

นางวีนัส  นาคสุวรรณ
ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นพัฒน�เศรษฐกิจ

และสังคมภ�คใต้ และผู้อำ�นวยก�รกองยุทธศ�สตร์
และประส�นก�รพัฒน�ภ�ค

7

3

6

87

2 1

1

4

2

5
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วิสัยทัศน์
โครงสร้างองค์กร

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

  รายงานประจำ ปี 2562 
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วิสัยทัศน์
เป็นหน่วยงานหลักในการวางแผน และจัดทำายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

สู่ความสมดุลและยั่งยืน ที่ยึดประโยชน์ส่วนรวม ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และมีประสิทธิภาพสูง

ค่านิยมองค์กร
มุ่งมั่น ทุ่มเท พัฒนาประเทศเพื่อประโยชน์สุขแก่สังคม 

ด้วยคุณธรรม ตามหลักวิชาการอย่างมืออาชีพ

วัฒนธรรมองค์การ
  เป็นองค์กรที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ 
  มีความรับผิดชอบต่อสาธารณะและสังคม 
  มีระบบธรรมาภิบาล 
  บุคลากรของสำานักงานฯ เป็นทรัพยากรอันมีค่าที่สุดขององค์กร

หน่วยงานหลักในการวางแผน
และจัดทำายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน

ที่ยึดประโยชน์ส่วนรวม ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและมีประสิทธิภาพสูง

มุ่งมั่น ทุ่มเท พัฒนาประเทศ เพื่อประโยชน์สุขแก่สังคม 
ด้วยคุณธรรมตามหลักวิชาการ อย่างมืออาชีพ

เป็นองค์กรที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการ 

เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบ
ต่อสาธารณะและสังคม

มีระบบธรรมาภิบาล บุคลากรของสำานักงานฯ เป็นทรัพยากร
อันมีค่าที่สุดขององค์กร

การจัดทำาแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศ

ให้มีความยั่งยืน

การติดตามการประเมินผล
และการพัฒนาดัชนีชี้วัด

ด้านเศรษฐกิจ
และสังคม

การพัฒนาฐานข้อมูล ด้านเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศ

ให้ทันสมัยเป็นที่ยอมรับ
และน่าเชื่อถือ

การบริหารจัดการองค์กร
ให้มีธรรมาภิบาล

และประสิทธิภาพสูง

การวิเคราะห์แผนงาน/
โครงการด้วยความเป็นกลาง

ทางวิชาการและการรักษา
ผลประโยชน์ของประเทศ

การขับเคลื่อนแผนพัฒนา
สู่การปฏิบัติ

อย่างมีประสิทธิภาพ

Vision

Mission

Strategy

Value

Culture

1

1

4

2

5

3

6

32
หน่วยงานยุทธศาสตร์

(Strategic Unit)

หน่วยงานข้อมูล
เศรษฐกิจเชิงลึก 

(Intelligence Unit)

หน่วยงานความรู้
สมัยใหม่

(Knowledge Organization)

ร่วมคิด
ร่วมสร้าง

ร่วมวาง
อนาคตไทย
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เป้าหมาย 
	 1.	 วางแผนพัฒนาและจัดท�ายุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศที่น�าไปสู่ความสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว	 รวมทั้งผลักดัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	 และมีระบบ
การติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
	 2.	 พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูง	และน�าไปสู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้	 พร้อมท้ังสามารถให้บริการข้อมูลข่าวสารและสร้าง
ความรูค้วามเข้าใจแก่สาธารณชนเกีย่วกบัการพัฒนาประเทศ	รวมท้ัง
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพรองรับภารกิจของ 
ส�านักงานฯ
	 3.	 เพิ่มพูนสมรรถนะของบุคลากรให้สูงขึ้นบนพื้นฐาน
คุณธรรม	 มีความสามัคคี	 รับผิดชอบต่อสังคม	 และมีผลงานเป็นที่
ยอมรับของสังคม	 พร้อมท้ังเสริมสร้างบุคลากรให้มีสุขภาพกาย 
และใจที่สมบูรณ์และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

พันธกิจ
	 เพื่อให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์	วัตถุประสงค์	และเป้าหมายของส�านักงานฯ	และสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ 
ตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	พ.ศ.	2561	และกฎหมายส�าคัญ	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	สศช.	 
จึงได้ก�าหนดพันธกิจหลักไว้	3	ประการ	ดังนี้

หน่วยงานความรู้สมัยใหม่(Knowledge Organization) ที่แสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้
ใหม่ๆ ส�าหรับการพัฒนาประเทศ ซึ่งเพียบพร้อมด้วยบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ 
ทีห่ลากหลาย เป็นสหวิทยาการ (Multi-Disciplinary) เพือ่ใช้ในการวางแผนและยทุธศาสตร์ 
การวิเคราะห์เชิงลึก และการประสานงานเพ่ือผลักดันขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศอย่างมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

หน่วยงานข้อมลูเศรษฐกิจและสงัคมเชิงลกึ (Intelligence Unit) โดยเป็นหน่วยงานวิเคราะห์ 
ข้อมลูและเฝ้าระวงัภยัเศรษฐกจิและสงัคมของรฐับาล (Warning Center) ทีถ่กูต้องแม่นย�า 
และเชื่อถือได้ ตลอดจนเป็นหน่วยเจาะข้อมูลเชิงลึกต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสงัคมไทย เพ่ือใช้ในการวางแผนเชิงยทุธศาสตร์ บรหิารเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

หน่วยงานยุทธศาสตร์ (Strategic Unit) จัดท�ายุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติ และ 
การพัฒนาในระดับต่าง ๆ ที่มีคุณภาพและรวดเร็ว รวมทั้งให้ค�าปรึกษารัฐบาล ประสาน 
การแปลงนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนติดตาม 
ประเมินผลนโยบายของรัฐบาลและประเด็นการพัฒนาส�าคัญของประเทศ

พันธกิจที่

พันธกิจที่

พันธกิจที่

1
2
3
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	 4.	 เสริมสร้างวัฒนธรรม	 จริยธรรม	 และธรรมาภิบาลขององค์กร	 ที่จะน�าไปสู่ภาพลักษณ์ที่ด ี
เพื่อเป็นเครื่องก�าหนดมาตรฐานพฤติกรรมท่ีมีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์กร	 อีกทั้ง 
ยังเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่สาธารณชนในวถิทีางทีข้่าราชการทีด่พีงึปฏบิตั	ิโดยมกีารสร้างกระบวนการ 
เสริมสร้างวัฒนธรรม	จริยธรรม	และธรรมาภิบาลขององค์กร	เพื่อน�าไปสู่ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
	 5.	 พัฒนาสภาพแวดล้อมองค์กรเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน	 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย	 
อันรวมถึงงานสนับสนุนด้านการอ�านวยการและการบริหารจัดการที่สามารถตอบสนองการปฏิบัติภารกิจ 
ของส�านักงานที่เหมาะสม	คล่องตัว	และมีประสิทธิภาพในการด�าเนินงานมากยิ่งขึ้น

 
	 จากความท้าทายของภารกิจใหม่ที่	 สศช.	 ได้รับมอบหมายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและ 
แผนการปฏิรปูประเทศ	ประกอบกบั	การเปลีย่นแปลงทีท่วคีวามรนุแรงและรวดเรว็ขึน้ของบรบิทการพัฒนา 
ประเทศด้านต่าง	ๆ	ทั้งของโลกและภายในประเทศที่มีความซับซ้อนและเชื่อมโยงระหว่างกันมากขึ้น	สศช.	 
จึงต้องมีการปรับบทบาท	 เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพทางวิชาการที่เข้มแข็งสามารถเป็นคลังสมอง 
ของประเทศ	 (Policy	 Think	 Tank)	 ที่ให้ค�าปรึกษาแนะน�าแก่รัฐบาลในทิศทางนโยบาย	 และยุทธศาสตร์ 
การพฒันาประเทศ	ทัง้ในระยะสัน้	ระยะปานกลาง	และระยะยาว	เป็นหน่วยงานทีท่�าหน้าทีขั่บเคลือ่นประเดน็ 
การพัฒนาที่ส�าคัญของประเทศที่ต้องอาศัยการบูรณาการความร่วมมือของภาคีทุกภาคส่วน	รวมทั้งติดตาม 

และประเมินผลความก้าวหน้าและ 
ผลสมัฤทธิข์องแผนงานและโครงการ 
พัฒนาส�าคัญต่าง	 ๆ	 ที่มีผลกระทบ 
ในวงกว้างต่อการพัฒนาประเทศ 
เพือ่น�าพาประเทศไปสูก่ารเป็นประเทศ 
ทีพ่ฒันาแล้ว	บนฐานของความสมดลุ 
และยั่งยืน

	 สศช.	 ได้เร่ิมด�าเนินการปรับโครงสร้างหน่วยงาน	 ต้ังแต่กลางปี	 2560	 โดยได้ปรับปรุง 
พระราชบัญญตัพัิฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ	พ.ศ.	2521	เพ่ือให้มคีวามทนัสมยัและสอดคล้องกบับรบิท 
และบทบาทภารกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป	 โดยได้ยกร่างเป็นพระราชบัญญัติฉบับใหม่	 เรียกว่า	 พระราชบัญญัติ
สภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ	พ.ศ.	2561	ซ่ึงได้ประกาศในราชกิจจานเุบกษา	เมือ่วนัที	่25	ธนัวาคม	 
2561	ส่งผลให้มีการเปลี่ยนชื่อส�านักงานจากเดิม	คือ	“ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ”	 เป็น	 “ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ”	 รวมทั้งปรับรูปแบบ 
การบริหารจาก	“คณะกรรมการ”	 เป็น	“สภา”	ซึ่งมีองค์ประกอบกรรมการจ�านวนมากขึ้น	ประกอบด้วย	 
ประธานสภา	1	คน	และผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกิน	15	คน	(จากเดิมไม่เกิน	9	คน)	ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	
แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอ	 และมีกรรมการสภาโดยต�าแหน่ง	 8	 คน 
(จากเดิม	 5	 คน)	 รวมทั้งปรับหน้าที่และอ�านาจของสภาฯ	 ให้ชัดเจนและรองรับภารกิจใหม่	 ๆ	 มากขึ้น 
โดยให้คณะกรรมการชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการสรรหาและแต่งต้ังประธานสภาและ 
กรรมการสภาภายใต้พระราชบัญญัตินี้	ทั้งนี้	สศช.	ได้แต่งตั้ง	“สภา”	ชุดแรกภายใต้พระราชบัญญัติดังกล่าว	 
เมื่อวันที่	9	มิถุนายน	2562

บทบาทหน้าที่ของ สศช.
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	 สศช.	ได้ก�าหนดกลยุทธ์และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจและเป้าหมายที่ส�าคัญไว้	ดังนี้

กลยุทธ์ที่ 1: การจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มีความยั่งยืน 
	 	 โดยการวางแผนยทุธศาสตร์การพฒันาให้มคีวามย่ังยนืและสมดุลระหว่างเศรษฐกจิ	สงัคม	สิง่แวดล้อมและ 
	 	 ธรรมาภิบาลในระยะยาวการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเฉพาะด้านในระดับต่าง	ๆ	เพิ่มเติม	เพื่อเป็น 
	 	 ยุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาที่ส�าคัญ	 รวมทั้งการบูรณาการและประสานแผนงานที่เชื่อมโยง 
	 	 หลายหน่วยงาน	เพื่อขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ

กลยุทธ์ที่ 2: การวิเคราะห์แผนงาน/โครงการด้วยความเป็นกลางทางวิชาการและรักษาผลประโยชน์ของประเทศ
	 	 โดยการวเิคราะห์แผนการลงทนุของประเทศ	และกรอบการลงทุนของรฐัวสิาหกจิ	รวมทัง้การให้ค�าปรกึษา 
	 	 และข้อเสนอแนะด้านการลงทุนแก่รัฐบาล	ส่วนราชการ	รัฐวิสาหกิจ	และเอกชน	เพื่อสนับสนุนการลงทุน 
	 	 ของประเทศให้บรรลุผลส�าเร็จ

กลยุทธ์ที่ 3: การขับเคลื่อนแผนพัฒนาสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
	 	 โดยการพฒันากระบวนการก�าหนดนโยบายและระบบก�ากบัการตดิตามประเมนิผล	ตลอดจนการขบัเคลือ่น 
	 	 การพัฒนาที่มุ่งให้เกิดการบูรณาการเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลและแผนระดับต่าง	 ๆ	 ภายใต้หลักการ 
	 	 พัฒนาพื้นที่	ภารกิจ	และการมีส่วนร่วม	(Area	Function	Participation:	AFP)	โดยให้จังหวัดเป็นพื้นที่ 
	 	 ด�าเนนิการขบัเคลือ่นการพฒันาและเป็นจดุเชือ่มโยงการพฒันาจากชมุชนสูป่ระเทศ	และประเทศสูช่มุชน

กลยุทธ์ที่ 4: การติดตามประเมินผลและการพัฒนาดัชนีชี้วัดด้านเศรษฐกิจและสังคม 
	 	 โดยการก�าหนดแนวทางการติดตามประเมินผลให้สอดคล้องกับการขับเคล่ือนประเด็นการพัฒนาส�าคัญ 
	 	 ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	การติดตามประเมินผลแผนงานโครงการอย่างเป็นระบบ	และ 
	 	 การพัฒนาดัชนีชี้วัดด้านเศรษฐกิจ	สังคม	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เพื่อใช้เป็นเครื่องมือก�ากับ 
	 	 และติดตามการพัฒนาประเทศที่มุ่งไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 5: การพัฒนาฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศให้ทันสมัยเป็นที่ยอมรับ
  และน่าเชื่อถือ
	 	 โดยการรายงานสถานการณ์เศรษฐกจิและสังคมของประเทศ	และการพัฒนาระบบฐานข้อมลู	ระบบตดิตาม 
	 	 และระบบเตือนภัยทั้งด้านเศรษฐกิจ	สังคม	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	รวมทั้งการพัฒนาระบบ 
	 	 ข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ถูกต้องและทันสมัย

กลยุทธ์ที่ 6: การบริหารจัดการองค์กรให้มีธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพสูง 
	 	 โดยการปรับโครงสร้างและอัตราก�าลัง	 และพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ	 สศช.	 ให้รองรับและ 
	 	 เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนาของโลกและของประเทศและบทบาทภารกิจใหม่ขององค์กร	 
	 	 รวมท้ังความคาดหวงัของภาคส่วนต่าง	ๆ 		การพฒันาคณุภาพชวีติและความผาสกุในการท�างาน	การปฏิรปู 
	 	 ระบบงานและกระบวนการท�างาน	 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	 การพัฒนาการจัดการความรู้ 
	 	 (KM)	ในองค์กรให้มีประสทิธภิาพ	ตลอดจนการเสริมสร้างและพฒันาวฒันธรรม	จรยิธรรม	และธรรมาภบิาล 
	 	 ให้เป็นส่วนหนึ่งในการด�าเนินชีวิตในองค์กร

กลยุทธ์ในการด�าเนินงาน
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ผลการปฏิบัติราชการของ
สศช.
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	 ในช่วงตั้งแต่วันที่	 1	 ธันวาคม	 2561	 จนถึง 
สิน้เดอืนตลุาคม	2562	ส�านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิ 
และสังคมแห่งชาติ	 (สศช.)	 ได้ศึกษาวิเคราะห์โครงการ/ 
แผนงาน	 และน�าเสนอต่อสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ	 และคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสงัคมแห่งชาต	ิ(ช่ือเดมิตามพระราชบัญญตัพิฒันาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 พ.ศ.2521)	 เพื่อพิจารณา 
เพื่อหารือ	 และเพื่อขอรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	 
รวมทั้งสิ้น	22	เรื่อง	จ�าแนกเป็น	3	ประเภท	ดังนี้
 1. การพิ จารณาก� าหนดแนวนโยบาย 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	 จ�านวน 
8	เรือ่ง	ประกอบด้วย	1)		(ร่าง)	แผนแม่บทอวกาศแห่งชาติ	
20	 ปี	 พ.ศ.	 2560-2579	 ของคณะกรรมการนโยบาย 
อวกาศแห่งชาติ	 2)	 การปรับปรุงองค์ประกอบของ 
คณะอนุกรรมการติดตามภาวะเศรษฐกิจ	3)	ร่างแผนการ 
ให ้ความรู ้ พ้ืนฐานทางการเงิน	 พ.ศ.	 2561-2565	 
4)	 การปรับปรุงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการ 
พิจารณางบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ		5)	แนวทางการท�างาน 
ของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห ่งชาติ 
6)	 การขับเคลื่อนการบูรณาการวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 

และนวัตกรรมระดับพ้ืนที่ -การขับเคลื่อนประเด็น 
การพัฒนาส�าคญัในแผนพฒันาฯ	ฉบบัที	่12	7)	การแต่งตัง้ 
คณะกรรมการและคณะอนกุรรมการ	ภายใต้พระราชบญัญตั ิ
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2561	 
จ�านวน	10	คณะ	และ	 8)	 (ร่าง)	 แผนประชากรเพื่อการ 
พัฒนาประเทศระยะยาว	(พ.ศ.2563	–	2580)
 2. การพิจารณาโครงการ/แผนงาน	ทีห่น่วยงาน 
ต่างๆ	 เสนอมาเพื่อ	 สศช.	 ศึกษาวิเคราะห์	 และน�าเสนอ 
ต่อสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 พิจารณา 
เ พ่ือน�าความเห็นเสนอประกอบการพิจารณาของ 
คณะรัฐมนตรี	 ในสาขาต่าง	 ๆ	 ได้แก่	 สาขาพลังงาน	 
สาขาขนส่ง	สาขาสื่อสาร	สาขาสาธารณูปการ
 สาขาพลังงาน	 จ�านวน	3	 เรื่อง	ประกอบด้วย 
1) 	 แผนพัฒนาก�าลั งผลิตไฟฟ ้าของประเทศไทย 
พ.ศ.	2561-2580	(Power	Development	Plan	:	PDP	 
2018)	 2)	 แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศ 
เป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน	ฉบับปฏิบัติการเร่งรัด	 (Quick	Win) 
ของการ ไฟฟ ้ านครหลวง 	 และ 	 3 ) 	 การศึ กษา 
ความเหมาะสมของการจัดตั้งบรรษัทน�้ามันแห่งชาติ	

	 สภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต	ิมหีน้าทีแ่ละอ�านาจตามพระราชบญัญตัสิภาพฒันาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ	พ.ศ.	2561	ประกอบด้วย
 ศาสตราจารย์ สนิท อักษรแก้ว	 เป็นประธาน	และกรรมการ	 ได้แก่ คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา 
นายคณิศ แสงสุพรรณ นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ นายทวีศักด์ิ กออนันตกูล นายเทวินทร์ วงศ์วานิช  
นายนนินาท ไชยธรีภิญโญ ศาสตราจารย์เกยีรตคิณุนายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวนิ รองศาสตราจารย์ วรากรณ์ สามโกเศศ  
รองศาสตราจารย์ ศกัรนิทร์ ภูมริตัน รองศาสตราจารย์ เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ นายเอน็นู ซือ่สุวรรณ	ปลัดกระทรวงการคลงั	 
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา	เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบ 
ราชการ	 เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ	 ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ	 ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย	 
และเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	เป็นกรรมการสภาและเลขานุการ

ผลการดำาเนินงานของ
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

24  รายงานประจำาปี 2562 สำ�นักง�นสภ�พัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ ปี 2562  สำ นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   25 
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 สาขาขนส่ง	 จ�านวน	 6	 	 เร่ือง	 ประกอบด้วย 
1)	 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	 ของบริษัท	 
ท่าอากาศยานไทย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ได้แก่	 (1)	 การขอ 
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการงานก่อสร ้าง 
ส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก	 (East 
Expansion)	 เป็นงานก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคาร 
ผู้โดยสารด้านทิศตะวันตก	(West	Expansion)	โครงการ 
พัฒนาท ่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 	 (ป ี งบประมาณ 
พ.ศ.	 2554-2560)	 และ	 (2)	 โครงการก่อสร้างทางวิ่ง 
เส้นที	่3	ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	2)	ขออนุมัติปรับเพิ่ม 
กรอบวงเงนิโครงการก่อสร้างทางหลวงพเิศษระหว่างเมือง	 
สายบางใหญ่-กาญจนบุรี	ของกรมทางหลวง		3)	โครงการ 
ก่อสร้างทางรถไฟ	 สายบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด- 
มุกดาหาร-นครพนม	 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย 
4)	 โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม	 ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี	 
(สุวินทวงศ ์ ) 	 ของการรถไฟฟ ้าขนส ่งมวลชนแห ่ง
ประเทศไทย	5)	โครงการจัดซื้อรถโดยสาร	จ�านวน	99	คัน	 
ของบริษัท	ขนส่ง	จ�ากัด	และ	6)	โครงการจัดหาเครื่องบิน	
ป	ี2562-2569	ของบริษัท	การบินไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
 สาขาส่ือสาร	 จ�านวน	 1	 เรื่อง	 คือ	 โครงการ 
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล	 (Digital	 
Park	 Thailand)	 ของบริษัท	 กสท	 โทรคมนาคม	 จ�ากัด	 
(มหาชน)	 	

 สาขาสาธารณปูการ	จ�านวน	3	เรือ่ง	ประกอบด้วย 
1)	โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่	2	ระยะที	่2	โครงการ 
อาคารเช่าส�าหรับแรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	 จังหวัด 
ตราดและจงัหวดันราธวิาส	และโครงการอาคารเช่าส�าหรับ 
ผู ้มีรายได ้น ้อย	 ระยะท่ี	 2	 ของการเคหะแห่งชาติ 
2)	 โครงการเพื่อการพัฒนาปี	 2562	 และปี	 2563	 ของ 
การประปาส่วนภมูภิาค	3)		โครงการพัฒนาโรงงานต้นแบบ 
ไบโอรีไฟเนอรี	 (Biorefinery)	 ในเขตนวัตกรรมระเบียง 
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	 :	 เมืองนวัตกรรมชีวภาพ	 
(BIOPOLIS)
 3. การพิจารณางบประมาณรัฐวิสาหกิจ  
จ�านวน	 1	 เร่ือง	 คือ	 กรอบและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 
ประจ�าปีงบประมาณ	2563	
	 ทั้งนี้	 คณะรัฐมนตรีมีมติแล้ว	 จ�านวน	 4	 เรื่อง	 
ประกอบด้วย	 1)	 เร่ือง	 แผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของ 
ประเทศไทย	พ.ศ.	2561-2580	(Power	Development	 
Plan	 :	 PDP	 2018)	 :	 วันที่มีมติ	 30/4/2562	 2)	 เรื่อง	 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที	่3	ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ	 
ของบริษัท	 ท่าอากาศยานไทย	 จ�ากัด	 	 (มหาชน)	 :	 วันที ่
มีมติ	17/04/2562		3)		เรื่องโครงการก่อสร้างทางรถไฟ	 
สายบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม	 
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย	 :	 วันที่มีมติ	 28/5/2562	 
และ	 4)	 เรื่อง	 กรอบและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 
ประจ�าปีงบประมาณ	2563	:	วันที่มีมติ	22/10/2562	

  รายงานประจำ ปี 2562 รายงานประจำาปี 2562  สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   25 
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 • จัดการประชมุหารือระหว่างนายกรฐัมนตรี 
กับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหาร 
ท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร ในคราวนายกรัฐมนตร ี
เดินทางไปตรวจราชการและประชมุคณะรฐัมนตรอีย่าง
เป็นทางการนอกสถานที่ โดยจัดการประชุมฯ	 3	 คร้ัง 
ได้แก่	 เม่ือวันที่	 30	 ตุลาคม	 2561	 จังหวัดเชียงราย 
วันที่	13	ธันวาคม	2561	จังหวัดหนองคาย	และวันที่	15	
มกราคม	2562	จังหวัดล�าปาง	โดย	สศช.	ได้เสนอประเด็น
เพือ่พจิารณาต่อทีป่ระชมุทีส่�าคญั	ได้แก่	(1)	การพัฒนาระบบ 
โลจิสติกส์	 สนับสนุนด้านอุตสาหกรรม	 การค้าการลงทุน 
และการค้าชายแดน	เพือ่ขยายโอกาสด้านการค้าการลงทนุ	 
ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ	 (2)	 การยกระดับ 
การผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิต	 (3)	 การพัฒนา 
แหล่งน�้าเพื่อการเกษตร	 การแก้ไขปัญหาอุทกภัย	 และ 
การบริหารจัดการน�้า	 และ	 (4)	 การท่องเที่ยวและพัฒนา 
คุณภาพชีวิต	 เพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	 ซึ่งผล 
การประชุมและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีต่อประเด็น 
ข้อเสนอได้บรรจุวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี	 (ครม. 
สัญจร)	 โดยคณะรัฐมนตรีได้รับทราบผลการประชุม 
และข้อสัง่การของนายกรฐัมนตรตีามท่ี	สศช.	เสนอ	ในวนัที	่ 
30	ตลุาคม	2561	จงัหวดัเชยีงราย	วนัที	่13	ธนัวาคม	2561	 
จังหวัดหนองคาย	และวันที่	 15	มกราคม	2562	จังหวัด 
ล�าปาง	 เป็นท่ีเรียบร้อย	 ตามล�าดับ	 ท้ังน้ี	 สศช.	 ได้น�ามติ 
คณะรัฐมนตรีเผยแพร่ใน	WEBSITE:	www.nesdc.go.th	 
เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบและด�าเนินการด้วย

 • จัดการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชน 
เพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) นัดพิเศษ  
เมื่อวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ ท�าเนียบรัฐบาล  
โดยมนีายกรัฐมนตรเีป็นประธาน	รฐัมนตร	ีภาครัฐและเอกชน 
ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม	 สศช.	 ท�าหน้าที่เลขานุการ 
ท่ีประชุม	 ซ่ึงสรุปประเด็นการประชุมและข้อสั่งการของ 
นายกรฐัมนตร	ีประกอบด้วย	การขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ชาต ิ
สู่การปฏิบัติ	 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
โดยการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	 และโอกาส 
สร้างความเสมอภาคทางสังคม	 โดยการพัฒนาก�าลังคน 
เพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 
ภาคตะวนัออก	(Eastern	Economic	Corridor:	EEC)	ดงันี้	 
(1)	 ให้สิทธิพิเศษทางภาษีส�าหรับนิติบุคคลที่จัดตั้งศูนย ์
ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรท้ังภายในและภายนอก 
องค์กร	และสทิธลิดหย่อนภาษเีงนิได้บคุคลธรรมดาส�าหรบั 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	 (Self-training)	 (2)	 เปิดเสรี 
กฎระเบียบทางการเรียนการสอนส�าหรับผู ้สอนและ 
ผูเ้ชีย่วชาญด้านต่าง	ๆ 	เพิม่ประสทิธภิาพคณะกรรมการร่วม 
ภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาก�าลังคนอาชวีศกึษา	(กรอ.อศ.) 
เพือ่ขบัเคลือ่นการปรับโครงสร้างการผลติก�าลงัคนของประเทศ  
(แผนพัฒนาคน	 การปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน)	 
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน	 และ	 (3)	 การมี 
และการเข ้าถึงข ้อมูลอุปสงค ์และอุปทานก�าลังคน 
ของภาคอุตสาหกรรม	 โดยความร่วมมือของภาครัฐและ 
เอกชน	 รวมทั้งการพัฒนาความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ 

ผลการด�าเนินงานของ
คณะกรรมการนโยบายระดับชาติที่ สศช. 

เป็นฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการร่วมภาครัฐ และเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) 

 ในช่วงปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหา 
ทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ได้ด�าเนินการดังนี้

26  รายงานประจำาปี 2562 สำ�นักง�นสภ�พัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ ปี 2562  สำ นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   27 
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ฐานราก	 (Local	Economy)	 โดยได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ 
ชาวบ้านและชุมชน	 ดังน้ี	 (1)	 ผลักดันการใช้สินค้าที่ได ้
จดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	 (Geographical	 
Indications:	GI)	การพัฒนาท่องเที่ยวชุมชน	การพัฒนา 
กลุ่มท่องเที่ยวและบริการ	การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม	 (SMEs)	 และการส่งเสริมการใช้สินค้า	 
Made	 in	 Thailand	 ทั้งนี้	 ที่ประชุมได้มอบหมายให้ 
คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน	3	สถาบัน	(กกร.)	ประสาน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 ส�านักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห ่งชาติ 	 (สศช.) 	 ส�านักงาน 
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	 ส�านักงบประมาณ	 
กระทรวงแรงงาน	กระทรวงศกึษาธกิาร	กระทรวงมหาดไทย  
กระทรวงพาณิชย์	 และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ทีเ่ก่ียวข้อง	ในการจดัท�าแผนปฏิบัตกิารในประเด็นข้อเสนอ 
ต่าง	 ๆ	 จัดส่งให้	 สศช.	 เพื่อน�าเสนอคณะกรรมการร่วม 
ภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ	 (กรอ.)	
พิจารณา	ก่อนน�าเสนอคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป
 • ขณะเดียวกัน ได้ด�าเนินการติดตามผล 
การด�าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีและข้อสั่งการ 
นายกรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น โดยมีความคืบหน้าท่ี 
ส�าคัญ	 อาทิ	 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์	 สนับสนุน 
ด้านอุตสาหกรรม	การค้า	การลงทุน	และการค้าชายแดน	 
เพือ่ขยายโอกาสด้านการค้า	การลงทุน	ท้ังในระดบัภมูภิาค 
และระดับประเทศ	 โดยการผลักดันให้เกิดโครงข่ายความ
เชื่อมโยงทางด้านโลจิสติกส์ที่ครอบคลุมทางบก	 ทางราง	 
ทางน�้า	ทางอากาศ	ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา 
ในช่วงแผนพฒันาฯ	ฉบับท่ี	12	ในด้านการสร้างความเข้มแขง็ 
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	และความร่วมมือ 
ระหว่างประเทศเพือ่การพฒันา	โดยผลการด�าเนนิงานของ 
รัฐบาลที่ส�าคัญ	 เช่น	 การก่อสร้างเส้นทางมอเตอร์เวย ์
สายใหม่บางปะอิน-นครสวรรค์	 การพัฒนาท่าเรือน�้าลึก 
ท่าเรือครุยส์	 และท่าเทียบเรือ	 (เช่น	 ระนอง	 และสตูล) 
การพัฒนาสนามบินหลัก	 และสนามบินรองที่มีศักยภาพ 
ในการเช่ือมโยงโครงข่ายทางบกและทางราง	(เช่น	เชยีงใหม่	 
สุราษฏร์ธานี	 และตรัง)	 การพัฒนาจันทบุรีให ้เป ็น 
นครอัญมณีศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับ 
ของโลก	การยกระดบัเมอืงนวตักรรมอาหารภาคตะวนัออก 
เฉียงเหนือโครงการ	 Northeastern	 Food	 Innopolis	 

เพื่อบริหารจัดการโรงงานต้นแบบ	(Pilot	Plants)	การจัด 
ท�าแผนบรหิารจดัการน�า้โขง	ช	ีมลู	การปรบัปรงุประตสูบูน�า้ 
และระบายน�้า	การบริหารจัดการลุ่มน�้ายมและลุ่มน�้าน่าน	 
(บึงสีไฟ)	 การฟื้นฟูแม่น�้าพิจิตร	 การบริหารจัดการน�้า 
แบบชุมชนมีส่วนร่วม	 :	บางระก�าโมเดล	การพัฒนาพื้นที่ 
ท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตก	 (Thailand	 Riviera) 
การพัฒนาการท่องเที่ยวริมแม่น�้าโขง	 (ทัวร ์ริมโขง) 
การพฒันาเมอืงสมุนไพร	(Herb	City)	และการแพทย์แผนไทย 
เพื่อความเป็นเลิศ	 (ได้แก่	 เมืองสมุนไพรไทย	 –	 พนา) 
การยกระดับพัฒนาแหล่งสปาวารีบ�าบดัน�า้พุร้อน	(คลองท่อม 
เมืองสปา)	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสุขภาพ	(น�้าพุร้อน	สปา)	 
และการสร้างศูนย์บริการสปาภายใต้แบรนด์เจ้าพระยา- 
อภัยภูเบศร์	การติดตามและขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่	 
เป็นต้น	 ซึ่ง	 สศช.	 ได้จัดท�าเป็นเอกสาร	 “รายงานผล 
การด�าเนินงานการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับ 
ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น  
และผู ้แทนเกษตรกร (ระดับภาคและกลุ ่มจังหวัด)  
รัฐบาลนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
(พ.ศ. 2560 – 2562)”	และได้น�ากราบเรียนนายกรฐัมนตรี	 
รองนายกรัฐมนตรี	รัฐมนตรี	ภาครัฐและเอกชน	ตลอดจน 
ได้เผยแพร่ทาง	WWW.nesdc.go.th	 เพื่อให้บุคคลทั่วไป 
ที่สนใจได้รับทราบถึงกระบวนการพัฒนาความร่วมมือ 
ตามแนวทางประชารัฐภายใต้การน�าของนายกรัฐมนตรี	 
พลเอก	ประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ 
ในการศกึษา	ค้นคว้า	และอ้างองิได้อย่างสะดวกและรวดเรว็
	 ทั้ งนี้ 	 เ พ่ือให ้ขับเค ล่ือนยุทธศาสตร ์ชาต ิ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 และนโยบาย 
รัฐบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง	 สศช. 
ในฐานะฝ่ายเลขานุการ	 กรอ.	 จะใช้	 กรอ.กลุ่มจังหวัด	 
และ	กรอ.จังหวดั	(กระทรวงมหาดไทย)	เป็นกลไกขบัเคลือ่น 
การพัฒนาตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี	 และเป็นเวที 
จัดท�าข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมให้สอดคล้อง 
กับความต้องการในพื้นที่และเชื่อมโยงแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมภาค	 ตลอดจนได้ประสานกระทรวง 
มหาดไทยพิจารณามอบหมายให้จังหวัดได้ใช้เวที	 กรอ. 
จัดท�า/ติดตามและขบัเคล่ือนการพัฒนาในพ้ืนทีเ่ป็นระยะ 
และต่อเนื่องด้วย

  รายงานประจำ ปี 2562 รายงานประจำาปี 2562  สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   27 
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คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.)

 1. งานขับเคลือ่นเป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยนื  
สศช.	ด�าเนินงานตามมติ	กพย.	ครั้งที่	1/2561	เมื่อวันที่	 
19	 กันยายน	 2561	 ที่ให้	 สศช.	 หารือร่วมกับกระทรวง 
มหาดไทย	 และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	 เพื่อจัดท�าข้อมูล 
ตวัชีว้ดัทัง้ระดบัภาค	ระดบักลุม่จงัหวดั	ระดบัจังหวดั	และ 
ระดับพื้นที่	 เพื่อให้กระทรวงมหาดไทยรับไปด�าเนินการ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน	โดย	สศช.	ได้ด�าเนินการจัดประชุมจ�านวน	2	ครั้ง 
โดยครัง้ที	่1	เชญิหน่วยงานต่าง	ๆ 	ทีร่บัผดิชอบในการจดัท�า 
ตัวชี้วัด	SDGs	ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในส่วนกลาง	ส่วนครั้งที่	2	 
เชญิหน่วยงานตา่ง	ๆ 	ที่ปฏิบัตหิน้าที่อยูใ่นส่วนภมูิภาค	คือ	 
เขตภาคกลางและภาคตะวันออก	รวม	25	จังหวัด	มาเข้า 
ร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
เกีย่วกบัตวัชีว้ดั	SDGs	โดยร่วมกันพจิารณาว่าเป้าหมายใด 
มข้ีอมลูในระดบัจงัหวดัหรอืไม่	หรอืบางตวัยังไม่เหมาะสม	 
สามารถเปลีย่นตวัชีว้ดั	หรอืเสนอแนะตวัชีว้ดัใหม่เพ่ิมเติม	 
ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่าง 
แท้จริง	 ในระดับต่าง	 ๆ	 ตั้งแต่ระดับภาพรวม	 ระดับ 
กลุ ่มจังหวัด	 ระดับจังหวัด	 และเพื่อให้เกิดการจัดท�า 
นโยบายและจดัสรรงบประมาณอย่างมปีระสทิธภิาพต่อไป	 
โดยผลการจัดระดมความคิดเห็นพบว่า	 ตัวชี้วัด	 SDGs	 
จ�านวน	69	ตัวชี้วัด	ที่มหาดไทยเสนอมามีข้อมูลในระดับ 
จังหวัดจ�านวน	 35	 ตัวชี้วัด	 ส่วนที่เหลือยังต้องพัฒนา 
ในการจัดเก็บ	 ซึ่ง	 สศช.	 จะน�าผลการจัดท�าตัวชี้วัดระดับ 
จังหวัดเข้าที่ประชุม	กพย.	เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ต่อไป	ซึ่งคาดว่าจะจัดในเดือนธันวาคม	2562	
	 นอกจากนี้	 สศช.	 ร่วมกับ	 UNDP	 จัดประชุม 
ระหว่างประเทศ	 “	 เรื่อง	 Upgrading	 Framework	 to	 
Accelerate	the	SDGs	Implementation	in	Thailand	 
by	NESDC	 and	UNDP	 ”	 ในวันที่	 2	 กันยายน	 2562	 
ณ	 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์	 ประตูน�้า	 โดยมีวัตถุประสงค	์ 
เพื่อให้หน่วยงานทบทวน	 Roadmap	 ในการขับเคล่ือน	 
SDGs	 ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	 
และนโยบายรัฐบาลชุดใหม่	 รวมทั้งร ่วมกันทบทวน 
กรอบการด�าเนนิงาน	และสร้างความเข้าใจร่วมกนัระหว่าง 
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องทัง้ภาครฐั	ภาคเอกชน	และเครอืข่าย 

ประชาสังคมจากทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการตั้งค่า 
เป้าหมายที่จะบรรลุในแต่ละช่วงเวลา	 โดยหาสถานะของ 
ค่าเป้าหมาย	 (Baseline)	 เพือ่น�าไปสูก่ารวเิคราะห์ช่องว่าง 
(Gap	 analysis)	 เพื่อการออกแบบ	 แผนงาน	 โครงการ 
หรือมาตรการที่จะปิดช่องว่างดังกล่าวให้บรรลุภายในปี	 
ค.ศ.	 2030	 รวมทั้งเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการ 
ขับเคลื่อน	SDGs	แบบบูรณาการ	โดยเป็นการขับเคลื่อน 
งาน	 SDGs	 ซ่ึงมีความสัมพันธ์เชื่อมโยง	 (Interlinkages)	 
และการเกื้อหนุน	(Interdependencies)	กันระหว่างมิติ 
การพัฒนาในแต่ละเป้าหมาย	 (SDGs)	 เป้าประสงค์และ 
ตัวชี้วัดรวมทั้งร่วมกันในการขับเคลื่อนงานในแต่ละด้าน	 
ทั้งในระดับประเทศและระดับพ้ืนท่ี	 และเพ่ือให้มีระบบ 
ติดตามประเมินผล	 หรือการรายงานผลการขับเคลื่อน 
ความก้าวหน้าในรูปแบบที่เหมาะสมต่อไป

 2. งานจัดท�ารายงานการทบทวนผลการ 
ด�าเนินการของประเทศไทยตามวาระการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 โดยสมัครใจ	(Voluntary	National	 
Review:	 VNR)	 ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ	 และ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 สศช.	 ในฐานะฝ่ายเลขานุการของ 
คณะกรรมการเพือ่การพฒันาทีย่ั่งยนื	และในฐานะหน่วยงาน 
เจ้าภาพหลักเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	 เป้าหมายที่	 8	 
และ	10	ซึ่งในปีนี้	เลขาธิการฯ	พร้อมคณะเจ้าหน้าที่	สศช.	 
ได้เข้าร่วมประชุมเวทีหารือระดับสูงทางการเมืองว่าด้วย 
การพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งสหประชาชาต	ิประจ�าปี	2562	(High-level	Political	 
Forum	on	Sustainable	Development	–	HLPF	2019)	 
ระหว่างวันที่	7	-	15	กรกฎาคม	2562	ณ	ส�านักงานใหญ่ 
สหประชาชาติ	นครนิวยอร์ก	สหรัฐอเมริกา	โดยน�าเสนอ 
ความก้าวหน้าและตัวอย่างที่ดีของการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ต่อที่ประชุมสหประชาชาติใน	 2	 เป้าหมายหลักที่	 สศช. 
เป็นเจ้าภาพ	คือ	เป้าหมายที่	8	การสร้างการเติบโต	และ 
การมีงานท�าอย่างมีคุณค่า	และเป้าหมายที่	 10	ลดความ 
ไม่เสมอภาคทั้งภายในและภายนอกประเทศ

28  รายงานประจำาปี 2562 สำ�นักง�นสภ�พัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ ปี 2562  สำ นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   29 
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คณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างไทย - เมียนมา (JCC)

	 เมื่อวันที่	 3	 ตุลาคม	 2562	 นายศักดิ์สยาม 
ชิดชอบ	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม	 ในฐานะ 
ประธานร่วมฯ	 ฝ่ายไทย	 น�าคณะผู ้แทนไทยเข้าร่วม 
การประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่าง 
ไทย-เมียนมาเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย 
และพื้นที่โครงการท่ีเกี่ยวข้อง	 (Joint	 Coordinating	 
Committee	for	the	Comprehensive	Development	 
of	the	Dawei	SEZ	and	Its	Related	Project	Areas:	 
JCC)	 ครั้งที่	 9	 ณ	 โรงแรมเคมปินสกี้	 กรุงเนปยีดอ	 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา	 โดยเป็นประธาน 
การประชุมฯ	 ร่วมกับ	 ดร.ตาน มินท์ รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงพาณิชย์	 ในฐานะประธานร่วมฯ	 ฝ่ายเมียนมา	 
โดยทีป่ระชมุฯ	ได้เหน็พ้องในหลายประเดน็	ดงันี	้1)	รบัทราบ 
ความคืบหน้าของฝ่ายเมียนมาในการขับเคลื่อนโครงการ 
ทวายระยะแรก	 (Initial	 Phase	 Projects)	 2)	 รับทราบ 
ความคืบหน้าของโครงการถนนสองช่องทางเชื่อมพ้ืนท่ี 
เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสู่ชายแดนไทย-เมียนมา	3)	ฝ่าย

เมียนมาแจ้งให้ท่ีประชุมทราบถึงแผนการเริ่มพัฒนา 
โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายระยะสมบูรณ์	 (Full	 
Phase)	 ควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงการทวายระยะแรก	 
3)	รบัทราบแผนการจ่ายไฟฟ้าในเขตเศรษฐกจิพเิศษทวาย
ของฝ่ายเมียนมาซึ่งอยู่ระหว่างด�าเนินการศึกษาเบื้องต้น 
แผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ ้าในภาคตะนาวศรีและ 
เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย	 และ	 4)	 มอบหมายให้ฝ่ายไทย 
คือ	 สศช.	 และฝ่ายเมียนมาคือ	 คณะกรรมการบริหาร 
เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย	 (DSEZMC)	 ร่วมกันติดตาม 
การขับเคลื่อนโครงการทวายระยะแรก	 และหารือกับ 
ผู้ได้รับสัมปทานคอื	บ.อตัิลไทยดีเวลล็อปเมนท์	เพือ่เดนิหน้า 
โครงการทวายระยะแรกให้เกดิเป็นรูปธรรม	ทัง้นี	้ทีป่ระชมุฯ	 
เหน็ชอบให้จดัการประชมุคณะกรรมการประสานงานร่วมฯ	 
(JCC)	ครั้งที่	10	ในปี	2563	ณ	ประเทศไทย	และร่วมกัน 
หารือเพื่อเตรียมการจัดการประชุมคณะกรรมการร่วม 
ระดับสูงฯ	(JHC)	ภายในปี	2563	ต่อไป

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

	 สศช.	 ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ 
พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	 (SEZ)	 ใน	 10	 พื้นที่ 

ชายแดนเป้าหมาย	(ตาก	มกุดาหาร	สงขลา	สระแก้ว	ตราด	 
หนองคาย	นราธิวาส	เชียงราย	นครพนม	และกาญจนบุรี)	 
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เพื่อกระจายความเจริญสู ่ ภูมิภาค	 ยกระดับรายได ้ 
และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่	 รวมทั้งแก้ปัญหา 
ความมัน่คงบรเิวณชายแดน	โดยในปีท่ีผ่านมา	กนพ.	มกีาร 
ประชุม	 1	 ครั้ง	 เมื่อวันท่ี	 17	 พฤษภาคม	 2562	 และม ี

การประชุมคณะอนุกรรมการและคณะท�างานภายใต้	 
กนพ.	รวม	4	คร้ัง	ซ่ึงมกีารขบัเคล่ือนการด�าเนนิงานส�าคัญ	 
สรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ (รศก.)

	 คณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจได้รับ 
การแต่งตั้งตามค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรี	 ที่	 164/2562	
ลงวันที่	 30	 กรกฎาคม	 2562	 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
รัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ	 (ครศ.)	 เพื่อท�าหน้าที่ในการ 
พิจารณากลั่นกรองเรื่องส�าคัญในปัญหาเกี่ยวพันหรือ 
มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวม	 ตลอดจนประเมิน	 
วิเคราะห์	 และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางตัดสินใจ 
เชิงรุกต่อคณะรัฐมนตรี	(ครม.)	
	 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ	 ประกอบด้วย	 รองนายกรัฐมนตรี		 
(นายสมคิด	จาตศุรพีทิกัษ์)	รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรี 
ว่าการกระทรวงพาณิชย์	 (นายจุรินทร์	 ลักษณวิศิษฏ์) 
รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	 
(นายอนุทิน	ชาญวีรกูล)	กรรมการประกอบด้วย	รัฐมนตร ี
ว่าการกระทรวงการคลัง	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ 
ท่องเทีย่วและกีฬา	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการอุดมศกึษา	 
วทิยาศาสตร์	วจัิยและนวตักรรม	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง 

เกษตรและสหกรณ์	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม	 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	 
รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน	 และมี 
นายกอบศักด์ิ	 ภูตระกูล	 เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ซึง่มเีลขาธกิารสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ 
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	 ร่วมกับเลขาธิการ 
นายกรัฐมนตรีทีไ่ด้รับมอบหมาย	เลขาธกิารคณะรฐัมนตรี 
ที่ได้รับมอบหมาย	 และผู้อ�านวยการส�านักงานบริหาร 
นโยบายของนายกรัฐมนตรี

30  รายงานประจำาปี 2562 สำ�นักง�นสภ�พัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ ปี 2562  สำ นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   31 
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	 ในช่วงตัง้แต่วนัที	่1	สงิหาคม	–	31	ตลุาคม	2562	
คณะกรรมการฯ	 ได้มีการประชุมจ�านวน	 5	 ครั้ง	 โดย 
คณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจและคณะรัฐมนตร ี
ได้ให้ความเห็นชอบหรอืรับทราบมาตรการภายใต้แนวทาง
การบริหารเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี	 2562	 และ 
ปี	 2563	 และปัญหาที่เกี่ยวพันและมีผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจในภาพรวม	ดังนี้	(1)	มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของกระทรวงการคลงั	(2)	กรอบและแนวทางการปรับปรุง 
สภาพแวดล้อมทางการลงทุนเพื่อชักจูงและรองรับ 

การลงทุนจากการย้ายฐานการผลิตของนักลงทุนต่างชาติ 
มาประเทศไทย	(Thailand	Plus	Package)	ของส�านกังาน 
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	 (3)	 ความคืบหน้า 
การด�าเนินโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่	 
(Mega	Projects)	ของกระทรวงคมนาคม	(4)	มาตรการ 
กระตุ ้นเศรษฐกิจ	 การท ่องเที่ยวในระยะสั้นและ 
ระยะกลาง	 –	 ยาว	 ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
และ	 (5)	 แนวทางการด�าเนินการเพ่ือรองรับการตัดสิทธ ิ
พิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป	(GSP)

คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.)

	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2562	 ได้มีการประชุม	
ก.บ.ภ.	จ�านวน	1	ครั้ง	และการประชุม	อ.ก.บ.ภ.	จ�านวน	
6	ครั้ง	โดยมีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ	ดังนี้
 1. การขับเคลื่อนการพัฒนาภาค	 ได้เห็นชอบ
แผนพฒันาภาค	พ.ศ.	2561-2565	รวม	6	ภาค	ฉบบัทบทวน	 
ทีไ่ด้มีการปรบัปรงุทบทวนให้สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ชาต ิ
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	และกรอบแนวคิด 
การพัฒนาเศรษฐกิจหลักเชิงพ้ืนที่ภาคเหนือและภาค 
ตะวนัออกเฉยีงเหนอืเพือ่เป็นกรอบชีน้�าการพฒันาในภาพรวม 
ของพื้นที่	 เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องเชื่อมโยงกัน 
ในทุกระดับ	 และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	 
อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
รวมทั้งเห็นชอบแผนปฏิบัติการภาค	ประจ�าปีงบประมาณ	 
พ.ศ.	 2563	 ซึ่งเป ็นข้อเสนอแผนงานโครงการของ 
ส่วนราชการทีจ่ะขบัเคลือ่นการพฒันาภายใต้แผนพฒันาภาค  
โดยส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการภาคที่ส่วนราชการขอรับ 
การจัดสรรภายใต ้แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ 
ระดับภาค	 ประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2563	 ที่มี	 สศช.	 
เป็นเจ้าภาพ	 มีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรวม	 17	 กระทรวง 
(72	 หน่วยงาน	 3	 รัฐวิสาหกิจ	 และ	 2	 องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น)	ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น	20,811	 
ล้านบาท
 2. การขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดและ 
กลุ่มจังหวัด ได้ก�าหนดนโยบาย	 หลักเกณฑ์	 และวิธีการ 
ในการจัดท�าแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจ�าป ี
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	(76	จังหวัด	18	กลุ่มจังหวัด)	 
ประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2563	 โดย	 ก.บ.ภ.	 ได้ให ้

ความเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ ่มจังหวัด 
พ.ศ.	 2560-2565	 ฉบับทบทวน	 เพื่อเป็นกรอบก�าหนด 
ทศิทางและแนวทางในการพฒันาพ้ืนทีใ่นช่วง	5	ปี	รวมทัง้ 
ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของจังหวัด 
และกลุ่มจังหวัด	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	วงเงิน 
งบประมาณรวม	 28,000	 ล้านบาท	 เพื่อขับเคลื่อน 
การพัฒนาในระดับพื้นที่ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
 3. การขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับพื้นที่ 
อย่างเป็นรูปธรรม	 ได้แก่	 (1)	 แม่ฮ่องสอนโมเดล	ซึ่งเป็น 
การด�าเนินงานตามข้อส่ังการของนายกรัฐมนตรี	 (พลเอก 
ประยุทธ์	 จันทร์โอชา)	 และกรอบแนวคิดการพัฒนา
เศรษฐกจิหลกัเชงิพืน้ทีภ่าคเหนอื	โดยมกีารจดัท�าแนวทาง
และแผนปฏิบัติการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต 
จังหวัดแม่ฮ่องสอนภายใต้แนวคิดแม่ฮ่องสอนมนต์เสน่ห์ 
แห่งขุนเขา	Mae	Hong	Son	:	The	Valley	of	CHARM	 
โดยหน่วยงานภาครัฐ	 เอกชน	 ประชาชน	 ร่วมมือแก้ไข 
ปัญหาเร่งด่วน	(Quick	win)	และสร้างสรรค์เศรษฐกิจใหม่
เพ่ือวางรากฐานการพัฒนาในระยะยาว	 โดยการจัดตั้ง 
ศูนย์กล้วยไม้แห่งชาติ	 แม่ฮ่องสอน	 และ	 (2)	 การพัฒนา 
อุทยานธรณีโลกสตูล	 (Satun	 UNESCO	 GLOBAL	
GEOPARK)	 ซ่ึงเป็นการขับเคล่ือนงานตามแผนพัฒนา 
ภาคใต้ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสร้างความเข้มแข็ง 
ในระดับชุมชนและจังหวัด	 ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูอนุรักษ์ 
ทรพัยากรธรรมชาต	ิเพ่ือน�าไปสูก่ารพฒันาพืน้ทีอ่ย่างยัง่ยนื	 
และเป็นต้นแบบการพัฒนา	 (Geopark)	 ในพื้นที่อื่น 
ของประเทศต่อไป
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ผลการด�าเนินงานของ
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการอื่นๆ

คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุน 
ในกิจการของรัฐ

	 สศช.	 พิจารณาเสนอความเห็นเพ่ือประกอบ 
การพจิารณาของคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วม 
ลงทุนในกจิการของรฐั	ตามมาตรา	27	แห่งพระราชบญัญตัิ 
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ	 พ.ศ.	 2556	 
จ�านวน	 1	 โครงการ	 คือ	 โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม 
ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี	 (สุวินทวงศ์)	 ของการรถไฟฟ้า 
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการบริหาร
เศรษฐกิจ ปี 2562 – 2563

	 คณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการบริหาร 
เศรษฐกิจ	 ปี	 พ.ศ.	 2562	 –	 2563	 แต่งตั้งตามมติ 
คณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ	(ครศ.)	เมื่อวันที่	16	 
สงิหาคม	2562	และมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที	่20	สงิหาคม	 
2562	 โดยมี	 นายกอบศักดิ์	 ภูตระกูล	 เป็นประธาน	 
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
เป็นกรรมการ	และมกีรรมการและเลขานกุาร	ประกอบด้วย	 
รองเลขาธกิารสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ทีไ่ด้รบัมอบหมาย	(นายวชิญายทุธ	บุญชติ)	รองผูอ้�านวยการ 
ส�านักงบประมาณท่ีได้รับมอบหมาย	 และผู้อ�านวยการ 
ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง	 เพื่อท�าหน้าท่ีติดตามความ 
คบืหน้าการด�าเนนิการของมาตรการภายใต้กรอบการบรหิาร 
เศรษฐกจิ	ปี	พ.ศ.	2562	–	2563	ของหน่วยงานต่าง	ๆ	ให้ 
เป็นไปตามเป้าหมาย	พร้อมท้ังรายงานปัญหาและอปุสรรค	 
และเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะกรรมการรัฐมนตรี 
ฝ่ายเศรษฐกิจ
	 ในช่วงต้ังแต่วนัท่ี	1	กนัยายน	–	31	ตุลาคม	2562	 
คณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการบริหารเศรษฐกิจ	 ได้ม ี
การประชุมจ�านวน	2	ครั้ง	 เมื่อวันที่	24	กันยายน	2562 

	และวันที่	4	ตุลาคม	2562	เพื่อติดตาม	เร่งรัด	มาตรการ	 
ที่คณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกจิและคณะรัฐมนตรี 
ได้ให้ความเห็นชอบหรือรับทราบ	ได้แก่	มาตรการกระตุ้น 
เศรษฐกิจของกระทรวงการคลัง	และนโยบายการส่งเสริม 
การลงทุน	และมาตรการรองรับการย้ายฐานการผลิตของ
นักลงทุนต่างชาติของส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริม 
การลงทุน

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาค
ราชการกลุ่มกระทรวง (อ.ค.ต.ป.) คณะที่ 2

 สศช.	 ในฐานะฝ่ายเลขานุการ	 อ.ค.ต.ป. 
กลุ่มกระทรวง	 คณะท่ี	 2	 ได้จัดการประชุมรวม	 10	 ครั้ง	 
เพื่อพิจารณารายงานผลการตรวจสอบและประเมินผล 
ภาคราชการ	ดังนี้
	 1.	 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผล 
ภาคราชการ	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2561	 ครั้งที่	 2	 
“แผนงานบูรณาการการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว 
และการค้ามนุษย์ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560”
มข้ีอเสนอแนะ	อาท	ิควรมกีารพฒันาศูนย์ข้อมูล	(Central	 
Database)	 ของแรงงานต่างด้าว	 แยกประเภทตาม 
การอนุญาต	 การจับกุม	 และการส่งฟ้อง	 ควรเพิ่ม 
การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เก่ียวกับกฎหมาย	มาตรการ 
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ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย	ที่สามารถ 
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและเข้าใจได้ง่าย	 รวมท้ังหน่วยงาน 
ควรก�าหนดเป้าหมาย	 แนวทาง	 และตัวชี้วัดท่ีชัดเจน 
โดยเป็นตัวชี้วัดท่ีสะท้อนผลลัพธ์มากกว่าการด�าเนินงาน 
ให้ครบตามกระบวนการ	ทัง้น้ีได้น�าเสนอคณะรัฐมนตรีแล้ว
	 2.	 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผล 
ภาคราชการ	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2562	ประเด็น 
การพัฒนาเด็กปฐมวัย	 ก� าหนดเสนอรายงานต ่อ 
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ	 
(ค.ต.ป.)	 ในเดือนพฤศจิกายน	 2562	 และน�าเสนอ 
คณะรัฐมนตรีภายในเดือนธันวาคม	2562

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาค
ราชการ (อ.ค.ต.ป.) เฉพาะกิจ คณะที่ 2

	 ในปีงบประมาณ	 2561	 สศช.	 ได้ร่วมเป็น 
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	 อ.ค.ต.ป.	 เฉพาะกิจ	 
คณะที่	 2	 ประเมินความเสี่ยงหรือผลการด�าเนินงาน 
ตามนโยบายส�าคัญ	 เรื่อง	 การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ 

ภาคตะวันออก	 (Eastern	 Economic	 Corridor:	 EEC)	 
โดยได้เข้าร่วมการประชุมรวม	 6	 ครั้ง	 และได้ร่วมจัดท�า 
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ	 
โดยรายงานได้น�าเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยง 
และการบริหารความเสี่ยงของการด�าเนินโครงการพัฒนา 
ในพื้นที่	 EEC	 นอกจากนี้	 อ.ค.ต.ป.	 เฉพาะกิจ	 คณะที่	 2	 
ได้น�าเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	 2	 เรื่อง	 ได้แก	่ 
1)	 การดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชน	 และ	 2)	 การม ี
ส่วนร ่วมของประชาชนในพ้ืนท่ี	 และข้อเสนอแนะ 
เชิงระบบงาน	 4	 เรื่อง	 ได้แก่	 1)	 กระบวนการบริหาร 
ความเสีย่งทีเ่ป็นระบบ	2)	ระบบการบรหิารจดัการโครงการ 
ที่มีประสิทธิภาพ	 3)	 ระบบฐานข้อมูลในการด�าเนินงาน 
เพื่อเชื่อมโยงกับผู้ที่เกี่ยวข้อง	และ	4)	การผลิตและพัฒนา 
ก�าลังคนใน	EEC	
	 ทั้งนี้	อ.ค.ต.ป.	เฉพาะกิจ	คณะที่	2	ได้น�าเสนอ 
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลดังกล่าวต่อ 
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ	 
(ค.ต.ป.)	พจิารณาเหน็ชอบแล้วเมือ่วนัที	่16	ตลุาคม	2562

ขอภาพประกอบ
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	 ภายหลังจากการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ	(พ.ศ.	2561	-	2580)	เมื่อวันที่	13	ตุลาคม	2561	และแผนการ 
ปฏริปูประเทศ	11	ด้าน	เมือ่วันที	่6	เมษายน	2561	สศช.	ในฐานะส�านกังานเลขานกุารของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ	 ตามพระราชบัญญัติการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ	 พ.ศ.	 2560	 และพระราชบัญญัต ิ
แผนและขั้นตอนการด�าเนินการปฏิรูปประเทศ	 พ.ศ.	 2560	 ได้มีการด�าเนินการเพ่ือขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติและ 
การปฏริปูประเทศ	เพือ่ให้เกดิผลสมัฤทธิบ์รรลเุป้าหมายตามยทุธศาสตร์ชาติ	ในช่วงปีทีผ่่านมาในหลายมติิ	ประกอบด้วย

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ

1. ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติ 

 1.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
พระราชบัญญัติการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ	 พ.ศ.	 2560	 
มาตรา	10	ก�าหนดให้คณะกรรมการจดัท�ายุทธศาสตร์ชาติ 
แต่ละด้านเป็นผู้จัดท�าแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก�าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ	 
ดังนั้น	 เม่ือยุทธศาสตร์ชาติ	 (พ.ศ.	 2561	 -	 2580)	 ได้มี 
พระบรมราชโองการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติแล้ว 
คณะกรรมการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติทั้ง	 6	 คณะ	 จึงได้ 
จดัท�าแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาต	ิซึง่เป็นส่วนส�าคญั 
ในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ของ 
ยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผนระดับต่าง	ๆ 	ต่อไป	ซึ่งได้ค�านึงถึง 
ประเด็นร่วมหรือประเด็นตัดข้ามยุทธศาสตร์และการ 
ประสานเช่ือมโยงเป้าหมายของแต่ละแผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติให้มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน	 
โดยแผนแม่บทประกอบด้วย	 สถานการณ์และแนวโน้ม 
ที่เก่ียวข้องของแผนแม่บท	 เป้าหมายและตัวชี้วัดใน 
การด�าเนนิการซึง่แบ่งช่วงเวลาออกเป็น	4	ช่วง	ช่วงละ	5	ปี	 
รวมทั้งก�าหนดแนวทางการพัฒนาเพื่อเป็นกรอบในการ 
ด�าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บรรลุเป้าหมาย 
การพัฒนาประเทศที่ก�าหนดไว ้ในยุทธศาสตร ์ชาติ	 
โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	 ได้มีการประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว	 เมื่อวันที่	 18	 เมษายน	 2562	 
มจี�านวนรวมท้ังสิน้	23	ฉบับ	ประกอบด้วย	(1)	ความมัน่คง	 
(2)	 การต่างประเทศ	 (3)	 การเกษตร	 (4)	 อุตสาหกรรม 

และบริการแห่งอนาคต	 (5)	การท่องเที่ยว	 (6)	พื้นที่และ 
เมอืงน่าอยูอ่จัฉรยิะ	(7)	โครงสร้างพืน้ฐาน	ระบบโลจิสตกิส์	 
และดจิทิลั	(8)	ผูป้ระกอบการและวสิาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อมยคุใหม่	(9)	เขตเศรษฐกจิพเิศษ	(10)	การปรบัเปลีย่น 
ค่านิยม	และวัฒนธรรม	 (11)	ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	 
(12)	การพัฒนาการเรียนรู	้(13)	การเสริมสร้างให้คนไทย 
มีสุขภาวะที่ด	ี(14)	ศักยภาพการกีฬา	(15)	พลังทางสังคม	 
(16)	เศรษฐกจิฐานราก	(17)	ความเสมอภาคและหลกัประกัน 
ทางสังคม	 (18)	 การเติบโตอย่างยั่งยืน(19)	 การบริหาร 
จัดการน�้าท้ังระบบ	 (20)	 การบริการประชาชนและ 
ประสิทธิภาพภาครัฐ	 	 (21)	 การต่อต้านการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ	 (22)	กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	 
และ	(23)	การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	ซึ่งจะมีผลผูกพัน 
ต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไป 
ตามนั้น	 รวมทั้งการจัดท�างบประมาณรายจ่ายประจ�าป ี
งบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทซึ่งจะน�าไปสู ่
การปฏิบัติต่อไป	
 1.2 การสร ้างความรู ้ความเข ้าใจแก ่
ภาคส่วนต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต ้
ยุทธศาสตร์ชาติ ภายหลังจากที่ได้มีการประกาศใช  ้
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง	23	ฉบับ	สศช.	ได้มี 
การด�าเนินการ	ดังนี้
	 	 1.2.1	เมื่อวันที	่17	พฤษภาคม	2562	สศช.	 
ได้จัดประชุมชี้แจงการด�าเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ	 เพ่ือท�าความเข้าใจและสร้างการรับรู้ 
เกี่ยวกับการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ	 และแผนแม่บทฯ	 
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ให้แก่หน่วยงานของรัฐ	 อันจะน�าไปสู่การปฏิบัติอย่าง 
บูรณาการและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	 ณ	 โรงแรม 
เดอะ	 เบอร์เคลย์ี	 ประตูน�้า	 กรุงเทพฯ	 โดยมีผู้แทนจาก 
หน่วยงานของรัฐที่ เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนเข้าร่วม 
จ�านวนประมาณ	1,200	คน	และต่อมาเมือ่วนัที	่23	กนัยายน	 
2562		สศช.	ได้จดัการประชมุเชงิปฏิบัตกิารการขบัเคลือ่น 
แผนแม่บทฯ	เพือ่ชีแ้จงแนวทางการขบัเคลือ่นแผนแม่บทฯ	 
ผ่านการจัดท�าแผนระดบัท่ี	 3	 และแผนงาน/โครงการของ 
หน่วยงาน	และร่วมกนัระดมสมองในการจัดท�าแผนงาน/ 
โครงการที่มีความส�าคัญข้ึนใหม่	 เพื่อน�าไปสู่การบรรล ุ
เป้าหมายดังกล่าว	และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดท�า 
ค�าเสนอขอรบัจดัสรรงบประมาณเพือ่ด�าเนนิการในอนาคต	 
ณ	 โรงแรม	 เดอะ	 เบอร์เคลีย์	 ประตูน�า้	 กรุงเทพฯ	 โดยมี 
ผู้แทนจากหน่วยงานรัฐเข้าร่วม	 จ�านวน	 311	 หน่วยงาน	 
รวมประมาณ	1,260	คน	
	 	 1.2.2	 การจัดท�าเว็บไซต์	 NSCR	 (http:// 
nscr.nesdc.go.th)	 เพื่อเป็นช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล 
ยุทธศาสตร์ชาติ	 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	 และ
แผนการปฏิรปูประเทศอย่างเป็นสาธารณะ	ซึง่ประกอบด้วย	 
ยุทธศาสตร์ชาติ	20	ป	ีแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนการปฏิรูปประเทศ	 ตลอดจนความก้าวหน้าและ 
ผลการด�าเนินงานที่เก่ียวข้อง	 รวมทั้งสื่อประชาสัมพันธ ์
ต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องทั้งในรูปแบบวีดิทัศน์	เอกสารต่าง	ๆ	
 1.3 การขับเคล่ือนแผนแม ่บทภายใต ้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นกลไกส�าคัญที่ช่วยสนับสนุนให ้
ยทุธศาสตร์ชาตสิามารถบรรลไุด้ตามเป้าหมายทีว่างไว้	โดย 
ในช่วงที่ผ่านมา	สศช.	ได้มีการด�าเนินการที่ส�าคัญ	ดังนี้
	 	 1.3.1	 การน�าระบบบริหารจัดการข้อมูล 

การพัฒนาคนแบบชีเ้ป้า	(Thai	People	Map	and	Analytics	 
Platform:TPMAP)	มาใช้ในการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ชาติ 
เป็นการจัดท�าโครงการการบริหารจัดการและการพัฒนา 
การน�าข้อมลูขนาดใหญ่	เพือ่ใช้ในการบรหิารราชการแผ่นดนิ	 
ในประเด็นการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต	 โดย	 สศช.	 
ได้ร่วมกบัศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 
แห่งชาติ	(สวทช.)	พัฒนาระบบ	TPMAP	ทีเ่ป็นแพลตฟอร์ม 
การประมวลผลและวเิคราะห์ข้อมลูขนาดใหญ่	(Big	Data)	 
ด้านความยากจน	สวสัดิการสังคม	การพัฒนาคนตลอดช่วง 
ชีวิต	 ด้วยการใช้ข้อมูลเลขประจ�าตัวประชาชน	 13	 หลัก	 
เชื่อมโยงกับข้อมูลความจ�าเป็นพื้นฐาน	 (จปฐ.)	 ของ 
กรมการพัฒนาชุมชน	 กระทรวงมหาดไทย	 จ�านวน	 36	 
ล้านคน	 และน�ามาวิเคราะห์หาคนจนเป้าหมายตาม 
หลักการของความยากจนหลายมิติ	(Multidimensional	 
Poverty	 Index	-	MPI)	ใน	5	ด้าน	คือ	สุขภาพ	รายได้	 
การศึกษา	 ความเป็นอยู่	 และการเข้าถึงบริการภาครัฐ	 
ข้อมูลที่ได้จึงเป็นข้อมูลความยากจนแบบหลายมิติระดับ 
ประเทศ	 (National	 MPI)	 นอกจากนี้	 ยังได้ประสาน 
ความร่วมมอืกบัส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิวทิยาศาสตร์	 
วิจัยและนวัตกรรม	 (สกสว.)	 เพ่ือให้เกิดการน�าข้อมูล 
จากระบบ	 TPMAP	 ไปใช้ในการพัฒนาต่อยอดงานวิจัย 
และนวัตกรรมที่จะช่วยแก้ไขปัญหาความยากจน	 และ 
พัฒนาคนตลอดช ่ ว งชี วิ ต ได ้ อย ่ า งสอดคล ้องกับ 
ความต้องการท่ีแท้จริงของแต่ละพ้ืนที่ในการยกระดับ 
คุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน	
	 	 1.3.2	 การขับเคลื่อนแผนแม ่บทฯ	 ใน 
ประเด็นการบริการประชาชน	 และประสิทธิภาพภาครัฐ 
สศช.	 ได้ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการ 
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พลเรือน	(ก.พ.)	จดัประชมุเชงิปฏบิตักิารร่วมกบัหน่วยงาน 
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องทั้งหมด	35	หน่วยงาน	อาทิ	กระทรวง 
ยตุธิรรม	กระทรวงดจิทัิลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม	กระทรวง 
การอดุมศกึษา	วทิยาศาสตร์	วจัิยและนวตักรรม	กระทรวง 
การพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์	และกระทรวง 
สาธารณสุข	 เพื่อชี้แจงและท�าความเข ้าใจเกี่ยวกับ 
เป้าหมายหลักในการยกระดับการด�าเนินการภาครัฐให้มี 
ประสิทธิภาพ	 ด้วยการน�านวัตกรรมและเทคโนโลย ี
มาประยุกต์ใช	้รวมทั้งเพิ่มขีดสมรรถนะภาครัฐให้สามารถ 
บริการประชาชนได้อย่างสะดวก	 รวดเร็ว	 และโปร่งใส 
โดยได้น�าแบบส�ารวจระดับความพร้อมและวุฒิภาวะของ 
องค์กรในการพฒันาไปสูร่ฐับาลดจิทัิล	(Digital	Government	 
Maturity	Domain	and	Area	:	MDA)	มาใช้ในการประเมนิ	 
เมื่อด�าเนินการส�ารวจครบถ้วนแล้วจะมีข้อค้นพบที่ส�าคัญ	 
คือ	 การพิจารณาสถานะรัฐบาลดิจิทัลของส่วนราชการ 
ของประเทศในภาพรวม	 และข้อเสนอแนวคิดแผนงาน/ 
โครงการส�าคัญเพื่อขับเคลื่อนภาครัฐสู ่การเป็นรัฐบาล 
ดิจิทัล	 อีกท้ัง	 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการด�าเนินการ 
ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ	ประเด็นการพัฒนา 
การปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิิชอบ	และประเด็น 
การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมโดยม ี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องมีความรู้ 
ความเข้าใจในประเด็นการพัฒนาที่ก�าหนดในยทุธศาสตร์ 
ชาติและแผนแม่บทฯ	 สามารถจัดท�ารายละเอียด 
แผนปฏบิตักิาร	แผนปฏิบัตริาชการ	และโครงการ/แผนการ 
ด�าเนินการท้ังในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง	 อันจะน�าไปสู่การจัดท�าค�าของบประมาณ 
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ	 ซ่ึง 
การประชุมเชงิปฏบิตักิารครัง้นีม้ผีูเ้ข้าร่วมประมาณ	500	คน	

2. ความก้าวหน้าของแผนการปฏิรูปประเทศ

 2.1 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิรูปประเทศด้าน 
การศกึษาเม่ือวันท่ี	7	พฤษภาคม	2562	โดยฝ่ายเลขานกุาร 
คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา	 (กอปศ.)	 
ได้ด�าเนนิการครบถ้วนตามมาตรา	12	ของพระราชบญัญตั ิ
แผนและข้ันตอนการด�าเนินการปฏิรูปประเทศ	พ.ศ.	2560	 
ปัจจุบันแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษามีผลบังคับใช ้

แล้ว	ซ่ึงแผนปฏรูิปประเทศด้านการศกึษาได้มกีารก�าหนด 
แผนงานเพือ่การปฏิรปูทัง้สิน้จ�านวน	7	เรือ่ง	ประกอบด้วย	 
1)	 การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของ 
ประเทศ	 2)	 การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็ก 
ก่อนวัยเรียน	 3)	 การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล�้าทาง 
การศกึษา	4)	การปฏริปูกลไกและระบบการผลติ	คัดกรอง	 
และพฒันาผูป้ระกอบวชิาชพีครแูละอาจารย์	5)	การปฏริปู 
การจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปล่ียนแปลง 
ในศตวรรษที่	21	6)	การปรับโครงสร้างของหน่วยงานใน 
ระบบการศึกษา	 เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุง 
การจัดการเรียนการสอน	 และ	 7)	 การปฏิรูปการศึกษา 
และการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล	 ทั้งนี	้ 
มีกฎหมายที่ เ ก่ียวข ้องตามแผนปฏิรูปประเทศด้าน 
การศกึษาทีป่ระกาศใช้แล้ว	อาท	ิพ.ร.บ.	กองทนุเพือ่ความ 
เสมอภาคทางการศึกษา	พ.ศ.	2561	พ.ร.บ.	การอดุมศกึษา 
พ.ศ.	 2562	 พ.ร.บ.	 การพัฒนาเด็กปฐมวัย	 พ.ศ.	 2562 
และ	พ.ร.บ.	พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา	พ.ศ.	2562
  2.2 การขับเคลือ่นแผนการปฏริปูประเทศ  
สศช.	ได้จัดให้มีการแถลงข่าวเมื่อวันที่	21	มีนาคม	2562	 
เกี่ยวกับความก้าวหน้าของการด�าเนินการตามแผนการ 
ปฏริปูประเทศทีส่�าคญัเร่งด่วน	(Quick	Win)	มกีารรายงาน 
กิจกรรมที่แล้วเสร็จเป็นรูปธรรม	 อาทิ	 ไม้มีค่า	 โดยการ 
ด�าเนินการปลดล็อกกฎหมายป่าไม้	 เพื่อให้ประชาชน 
สามารถตัดไม้มีค่าในที่ดินของตนเองได้	 สถาบันการเงิน 
ประชาชน	โดยการแก้ไขปัญหาเงินนอกระบบ	ประชาชน 
ไม่ถูกขูดรีด	 พ.ร.บ.	 ขายฝากฯ	 ท่ีช่วยแก้ปัญหาที่ดิน 
หลุดมือ เกษตรกร	 การผ ลัก ดันกฎหมายเ พ่ือลด 
ความเหลื่อมล�้าและความไม่เป็นธรรมในสังคม	 โครงการ 
ทนายความอาสาประจ�าสถานีต�ารวจ	 เพื่อให้ผู ้ต้องหา 
ผูเ้สยีหาย	และประชาชนทัว่ไปเข้าถงึความยตุธิรรมได้อย่าง 
รวดเรว็	ประหยดัค่าใช้จ่าย	ลดปรมิาณคดขีึน้สูศ่าล	รวมถงึ 
ลดความเหลื่อมล�้าทางสังคม	 การพัฒนาระบบการสอบ 
เพ่ือวดัความรู้ความสามารถทัว่ไปให้เป็นมาตรฐานเดยีวกัน 
ส�าหรับเจ ้าหน ้าที่ ของรัฐ ทุกประเภท	 และคลินิก 
หมอครอบครัว	 เพื่อส่งเสริมการสร้างสุขภาวะที่ดีเป็น 
มิติใหม่สุขภาพของคนไทย
 2.3  การเตรียมการปรับแผนการปฏริปูประเทศ 
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ  
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เมื่อวันที่	12	มีนาคม	2562	คณะรัฐมนตรีได้มีมติ	ให้	สศช.	 
ตรวจสอบรายละเอยีดความสอดคล้องของแผนการปฏริปู 
ประเทศ	กับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ	ก่อนเสนอ 
คณะรัฐมนตรีพิจารณาปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ 
ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนฯ	มาตรา	11	ต่อไป	 
ประกอบกับ	 มาตรา	 13	 ตาม	 พระราชบัญญัติแผนและ 
ขั้นตอนฯ	 ก�าหนดไว้ว่า	 ในกรณีมีเหตุจ�าเป็นต้องแก้ไข 
ปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านใดเพราะมีการแก้ไข
เพิ่มเติมยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บทหรือเพราะเหตุ 
อืน่ใด	ให้คณะรฐัมนตรแีจ้งให้คณะกรรมการปฏริปูประเทศ 
ด�าเนินการแก้ไขปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านนั้น 
โดยเร็ว	 โดยให ้น�าความในมาตรา	 11	 มาใช ้บังคั 
โดยอนุโลม	 ซึ่งหลังจากได้มีการประกาศใช้แผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแล้ว	คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
จึงต้องด�าเนินการพิจารณาปรับปรุงแผนปฏิรูปแต่ละด้าน 
ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ	ต่อมาเมื่อวันที่	2	กันยายน	 
2562	 ได้มีการประชุมร่วมประธานคณะกรรมการปฏิรูป 
ประเทศ	 เพื่อหารือแนวทางการปรับปรุงแผนการปฏิรูป 
ประเทศร่วมกันก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา	 โดยม ี
ประเด็นในการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ	 อาทิ 
(1)	 การก�าหนดเป้าหมาย	 ตัวชี้วัด	 ระดับแผน	 ท่ีชัดเจน 
(2)	 การปรับลดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นภารกิจปกต ิ
ของหน่วยงาน	(3)	การตัง้หน่วยงานใหม่	(4)	ความทับซ้อน
ระหว่างแผนการปฏิรปูประเทศแต่ละด้าน	และ	(5)	เค้าโครง 
ของแผนการปฏิรูปประเทศ	

 2.4 การรายงานความคบืหน้าในการด�าเนินการ 
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 270 ของ 
รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทยต่อรฐัสภา โดย สศช.  
ได้รายงานความคืบหน้าในการด�าเนินการตามแผนการ 
ปฏิรูปประเทศ	 ตามมาตรา	 270	 ของรัฐธรรมนูญฯ	 ต่อ 
รัฐสภาแล้ว	 จ�านวน	 2	 ครั้ง	 ซึ่งครั้งท่ี	 1	 คือ	 รอบเดือน 
มกราคม	 –	 มีนาคม	 2562	 และครั้งที่	 2	 คือ	 รอบเดือน 
เมษายน	–	มถินุายน	2562		โดยมีประเด็นอภปิรายทีส่�าคัญ	 
ได้แก่	(1)	การปรับปรงุรปูแบบการรายงานและการตดิตาม 
ผลให้มีความชัดเจนยิ่งข้ึน	 อาทิ	 เป้าหมาย	 ตัวช้ีวัด	 และ 
ขอบเขตการด�าเนินการของหน่วยงานที่รับผิดชอบตาม 
แผนการปฏิรูปประเทศ	 (2)	 การเร่งรัดกิจกรรมตาม 
แผนการปฏิรูปประเทศที่ส�าคัญ	 และ	 (3)	 ข้อเสนอแนะ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพต่อการด�าเนินการที่เกี่ยวข้อง	 อาทิ 
การแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา	 
และการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วม 
จากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ

3. การตดิตาม การตรวจสอบ และการประเมนิผล
การด�าเนนิการตามยุทธศาสตร์ชาติ 

  3.1 ระเบยีบว่าด้วยการตดิตาม ตรวจสอบ  
และประเมนิผลการด�าเนินการตามยทุธศาสตร์ชาต ิและ 
แผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560	 ได้ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว	 เมื่อวันท่ี	 13	 พฤษภาคม	 2562	 
ก�าหนดให้คณะกรรมการยทุธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการ 
ปฏิรูปประเทศ	 ติดตาม	 ตรวจสอบ	 และประเมินผล 
การด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป 
ประเทศผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลัก	 หรือ 
ใช้วิธีอื่นที่ไม่สร้างภาระแก่หน่วยงาน	 และระบบต้องมี 
ช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและ 
ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการติดตามประเมินผล	 
และให้หน่วยงานของรฐัด�าเนนิการเชือ่มโยงฐานข้อมลูของ 
หน่วยงานเข้ากบัระบบ	เพือ่ให้เกดิการบรูณาการฐานข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้องกับการติดตาม	 ตรวจสอบ	 และประเมินผล 
อันจะส่งผลให้การพัฒนาประเทศมีความสอดคล้องกับ 
ยทุธศาสตร์ชาต	ิแผนการปฏริปูประเทศ	แผนแม่บทฯ	และ 
แผนระดับที	่2	อื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	
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 3.2 ร ะบบร าย ง านก า รติ ด ต ามแล ะ 
ประเมินผลของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
(Electronic	Monitoring	and	Evaluation	System	of	
National	Strategy	and	Country	Reform	:	eMENSCR)	
สศช.	ได้พัฒนาระบบ	eMENSCR	ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยี 
อเิลก็ทรอนกิส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาต	ิ(NECTEC)	เพือ่ใช้ 
ในการติดตาม	 ตรวจสอบ	 และประเมินผลการด�าเนินการ 
ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศให้กับ 
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ	 คณะกรรมการจัดท�า 
ยุทธศาสตร์ชาติ	คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ	หน่วยงาน 
ภาครัฐต่าง	 ๆ	 และภาคประชาชน	 เพื่อเป็นประโยชน ์
ในการบูรณาการการติดตาม	 ตรวจสอบ	 ประเมินผล	 
นโยบาย	แผนงาน	โครงการภาครัฐ	(One	Report)	ระบบ 
สามารถท�าให้เหน็ภาพรวมการพฒันาตามยุทธศาสตร์ชาติ	 
ตั้งแต่ระดับพื้นที่	จนถึงระดับนโยบาย	และเป็นเครื่องมือ
ในการบรหิารจดัการ	นโยบาย	(ทุกข้ันตอน	Policy	Cycle)	
และเป็นระบบฐานข้อมูลกลางที่สามารถเช่ือมโยงข้อมูล 
ทีเ่ก่ียวข้องได้อย่างเป็นบูรณาการ	ท�าให้สามารถลดขัน้ตอน 
ระหว่างหน่วยงาน	 และลดการใช้กระดาษ	 มุ่งสู่	 Digital	 
Government	โดย	สศช.	ได้เปิดระบบรายงานการติดตาม 
และประเมินผลของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูป
ประเทศ	 (eMENSCR)	 ให้หน่วยงานน�าเข้าข้อมูลรายงาน 
ผลการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องแล้ว	 ผ่านทาง	 http://

emenscr.nesdc.go.th	โดย	สศช.	ก�าหนดให้หน่วยงาน 
ของรัฐทุกหน่วยงานรายงานผลการด�าเนินการเป็น 
รายไตรมาส	เข้าสูร่ะบบให้เสรจ็สิน้ภายใน	30	วนั	หลังจาก 
สิ้นไตรมาส	 ในส่วนของการน�าเข้าข้อมูลผ่านระบบ 
ประกอบด้วย	7	ส่วนส�าคัญ	 ได้แก	่ 1)	ความเชื่อมโยงกับ 
แผนระดับต่าง	ๆ	2)	ข้อมูลทั่วไป	3)	รายละเอียดโครงการ	 
4)	 กิจกรรม	 5)	 แผนการใช้งบประมาณ	 6)	 การรายงาน 
ความก้าวหน้า	และ	7)	การอนุมัติข้อมูล

4. การสร้างการตระหนักรู้ ความเข้าใจ และ 
การมีส่วนร่วมของภาคีต่าง ๆ ต่อการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ

  4.1 การจัดงานมหกรรมการสร ้าง 
การตระหนกัรูต่้อยุทธศาสตร์ชาต ิ(Big Bang อนาคตไทย 
อนาคตเรา)	 ระหว่างวันที่	 30	มกราคม	–	1	กุมภาพันธ์	 
2562	ณ	ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์	กรุงเทพมหานคร	 
เพ่ือสร้างการรับรู้และความเข้าใจในแนวคิดและสาระ 
ส�าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ	 ให้กับทุกภาคีการพัฒนา 
มองภาพอนาคตและเห็นเป้าหมายระยะยาวของการ 
พัฒนาประเทศร่วมกัน	 น�าไปสู ่ความร่วมมือในการ 
ขับเคลื่อนประเทศให้บรรลุเป้าหมายระยะยาวได้อย่าง 
บูรณาการและเป็นรูปธรรม	 ซึ่งมีผู้เข้ารับการฟังปาฐกถา 
พิเศษจากภาคส่วนต่าง	 ๆ	 อาทิ	 ข้าราชการ	 ภาคเอกชน	 
ภาคประชาชน	นกัเรียน	นกัศกึษา	จ�านวนประมาณ	1,500	คน	
และมีผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการรวมทั้งสามวัน	 ประมาณ	
5,000	 ราย	 โดยภายในงานมีการถ่ายทอดเนื้อหาของ
ยทุธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ	ผ่านห้องนิทรรศการต่าง	ๆ
 4.2 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการ 
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติร่วมกับภาคีระหว่างประเทศ  
เมื่อวันที่	 27	 กันยายน	 2562	 ณ	 โรงแรมสยาม	 แอ็ท 
สยามดีไซน์	 เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ภาคี
ระหว่างประเทศ	 ต่อสาระส�าคัญของยุทธศาสตร์ชาต	ิ 
ซ่ึงเป็นกรอบแนวทางในการด�าเนินงานของส่วนราชการ 
ต่าง	 ๆ	 ของประเทศไทย	 นอกจากนี้	 การด�าเนินการ 
ในอนาคตอาจจัดให้มีการหารือร่วมกันกับภาคีระหว่าง 
ประเทศเป็นประจ�า	 เพ่ือกระชับความสัมพันธ ์และ 
รายงานความก้าวหน้าในประเด็นต่าง	 ๆ	 เพื่อร่วมกัน 
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่เป้าหมายที่ได้ตั้งไว้	 โดยมี 
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ผูเ้ข้าร่วม	จ�านวนรวม	80	คน	จากหน่วยงาน	ประกอบด้วย	 
องค์การสหประชาชาต	ิธนาคารโลก	ธนาคารพฒันาเอเชยี	 
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ	 หอการค้าต่างประเทศ	 
กระทรวงการต่างประเทศ	 และผู ้แทนคณะกรรมการ 
จัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ	
 4.3 การจัดท�าสือ่การเรยีนการสอนออนไลน์  
เรื่องยุทธศาสตร์ชาติ	 แผนการปฏิรูปประเทศ	 การจัดท�า 
แผนปฏิบัติการ	 และสาระอื่น	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องผ่านระบบ 
การจัดการเรียนการสอนในระบบเปิด	 (Thai-MOOC)	 
โดยจัดจ้างเอกชนที่มีความสามารถในการออกแบบ	 
การผลิต	 และการจัดท�าสื่อมัลติมี เดียและวีดิทัศน	์ 
เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจให้กับข้าราชการและ 
บุคลากรของรัฐเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	 ท้ังในส่วนของความเป็นมา	 
ความส�าคัญ	 สาระส�าคัญการแปลงไปสู่การปฏิบัติผ่าน 
แผนระดับที่	 3	 และโครงการที่เกี่ยวข้องตามหลักการ 
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล	 (Causal	 Relation:	 XYZ)	 
มีเนื้อหาครอบคลุมทั้งในภาพรวมของยุทธศาสตร์ชาต	ิ 
รายละเอยีดของยทุธศาสตร์ชาต	ิและแนวทางการขบัเคลือ่น 
ยุทธศาสตร์ชาติท้ัง	 6	 ด้านท่ีจะเผยแพร่ผ่านช่องทาง	 
NESDC	MOOC	(Massive	Open	Online	Course)	ให้แก่ 
กลุม่ข้าราชการและบคุลากรของรฐัให้มคีวามรู้ความเข้าใจ 
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติอย่างถ่องแท้	 และ 
สามารถน�าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4.4 การจัดท�าสื่อสาธารณะต่าง ๆ ส�าหรับ 
การสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติและ 
การปฏิรูปประเทศ	 เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนทุกกลุ่ม 
และทุกช่วงวัย	ดังนี้	
	 	 4.4.1	 สื่อวีดิทัศน์เพื่อเผยแพร่การสร้าง 
การตระหนักรู ้ในการร่วมกันขับเคลื่อนประเทศ	 สศช.	 
ได้จัดท�าสื่อวีดิทัศน์	 ชุด	 “ไม่จ�าเป็นต้องมีพลังพิเศษ	 
คุณก็พัฒนาประเทศได้	–	You	can	be	a	Hero”	จ�านวน	 
4	ตอนมีเนื้อหาชักชวนให้ทุกคนมาร่วมกันสร้างประโยชน์ 
จากความสามารถของตนเอง	 เพื่อให้เกิดการพัฒนา
ประเทศอย่างเป็นรูปธรรม	 ให้ประเทศไทยเป็นประเทศ 
ที่มั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืน	เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว	และ 
ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของส�านักงานฯ	 http://nscr.
nesdb.go.th	และ	Facebook	“อนาคตไทย	อนาคตเรา”	

	 	 4.4.2	 สื่อวีดีทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติ	 20	 ปี	 
(พ.ศ.	2561	-	2580)	ฉบับภาษาอังกฤษ	เพื่อเผยแพร่ให้ 
นานาประเทศได้ทราบถงึความส�าคญัและสาระส�าคัญของ 
ยุทธศาสตร์ชาติ	 รวมถึงประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับ 
จากการมียุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี	และสร้างการตระหนักรู้ 
เกี่ยวกับวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาของประเทศที ่
ต่อเนื่องในอนาคต	 ซ่ึงจะสามารถช่วยสร้างความเชื่อมั่น 
ของประเทศไทยในเวทีโลกต่อไป	โดย	สศช.	ได้ด�าเนินการ 
แล้วเสร็จและได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์	 http://nscr.
nesdb.go.th/	
	 	 4.4.3	 โมชั่นกราฟฟิค	 (Motion	 Graphic)	 
เพ่ือเผยแพร่ประเด็นการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ	 
ทั้ง	 6	 ด้าน	 ส�าหรับสร้างความรับรู ้ให้แก่ประชาชน 
ทกุภาคส่วนให้มคีวามรู้	ความเข้าใจเกีย่วกบัยุทธศาสตร์ชาต ิ 
เพื่อน�าไปสู ่การสร้างความตระหนักและพลังในการ 
ขับเคลื่อนประเทศ	โดย	สศช.	ได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์	 
http://nscr.nesdc.go.th	
	 	 4.4.4	 ยุทธศาสตร์ชาติเป็นอักษรเบรลล	์ 
และจดัท�าไฟล์เสยีงประกอบ	ส�าหรบัสร้างการรบัรูเ้ก่ียวกบั 
ยุทธศาสตร์ชาติให้กับผู้บกพร่องทางการมองเห็น	 และ 
จัดส่งให้แก่องค์กรที่เกี่ยวข้องกับผู ้บกพร่องทางการ 
มองเห็นทั่วประเทศ
	 	 4.4.5	 ต้นแบบส�าหรับผลิตเกมฝึกสมอง 
เพื่อสร้างทักษะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ	พร้อมกับ 
วีดีโอสอนการเล่นและคู่มือเพื่อเป็นสื่อในการสร้างความรู้ 
ความเข้าใจให้กับกลุ่มนักเรียนระดับประถมศึกษาและ 
มัธยมศึกษา	 ให้กับกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงาน 
ที่ เกี่ยวข้อง	 เพ่ือใช ้ประกอบการเรียนการสอนและ 
สร้างการตระหนักรู้เก่ียวกับยุทธศาสตร์ชาติให้กับกลุ่ม 
เป้าหมายผ่านกิจกรรมนันทนาการที่สามารถเข้าใจได้ง่าย
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การวิเคราะห์แผนงาน/
โครงการและงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ

 ด้านเศรษฐกิจ 499

 การเกษตร	 90

	 อุตสาหกรรม	 20

	 การค้าการลงทุน	 48

	 การบริการและการท่องเที่ยว	 7

	 วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	วิจัยและนวัตกรรม	 11

	 ขนส่งและโลจิสติกส์	 118

	 พลังงาน	 23

	 การสื่อสาร	 24

	 สาธารณูปการ	 16

	 รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน	 21

	 การเงิน/การคลัง	 112

	 อื่นๆ	 9

 ด้านสังคม 64

 การศึกษาและการเรียนรู้	 48

	 สาธารณสุข	 40

	 ผู้สูงอายุ	แรงงาน	และการคุ้มครองทางสังคม	 25

	 ศาสนา	ศิลปวัฒนธรรม/กระบวนการยุติธรรม	 34

	 การพัฒนาชุมชน/เศรษฐกิจฐานราก	 1

	 อื่นๆ	 4

 ด้านทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 132

 ทรัพยากรธรรมชาติ	 102

	 สิ่งแวดล้อม	 30

 ด้านการพัฒนาพื้นที่ 50

	 การผังเมือง	 36

	 เขตเศรษฐกิจพิเศษ	 14

 ด้านความมั่นคง 33

 การเสริมสร้างศักยภาพกองทัพ	 26

	 การแก้ปัญหาความไม่สงบในจงัหวัดชายแดนภาคใต้	 4

	 อื่นๆ	 3

 ด้านการกระจายอ�านาจ 6

 ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ 78

 ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 8

 ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ 8

 รวม 878

การวิเคราะห์และเสนอความเห็นต่อรัฐบาล
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การวิเคราะห์และพิจารณางบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

 การพจิารณางบลงทนุของรฐัวสิาหกิจ	ประจ�าปี 
งบประมาณ	 2563	 สศช.	 ได้จัดท�าแนวทางการพิจารณา 
งบลงทุนและวิเคราะห์ข้อเสนอการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 
ประจ�าปีงบประมาณ	 2563	 ในภาพรวม	พร้อมท้ังจัดท�า 
ข้อวเิคราะห์งบประมาณประจ�าปีเป็นภาพรวมรายกระทรวง	 
และรายรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัด	 15	 กระทรวง	 รวม	 44	 
รัฐวิสาหกิจ	 ผ่านการกลั่นกรองของคณะอนุกรรมการ
พิจารณางบลงทุนประจ�าปีของรัฐวิสาหกิจ	 เพื่อเสนอ 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาให ้
ความเห็นชอบก่อนเสนอ	ครม.	พิจารณาอนุมัติ	ซึ่ง	ครม.	 
ได้มีมติเห็นชอบแล้วเมื่อวันท่ี	 22	 ตุลาคม	 2562	 โดยมี 
กรอบวงเงินด�าเนินการรวม	1,443.891	พันล้านบาท	และ 
กรอบวงเงินเบิกจ่ายลงทุนรวม	 346.262	 พันล้านบาท 
โดยทศิทางการลงทนุสอดรบักบัยทุธศาสตร์ชาติท้ัง	6	ด้าน	 
โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขนั	ซึง่คดิเป็นสัดส่วนร้อยละ	87	ขณะทีเ่มือ่จ�าแนก 
การลงทนุรายสาขาจะเป็นการลงทนุด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
หลักร้อยละ	 94	 และด้านบริการสังคม/นโยบายพิเศษ 
ของรัฐร้อยละ	6
 การวิเคราะห์การปรับปรุงงบลงทุนเพ่ิมเติม 
ปีงบประมาณ 2562	 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลง/ 
เพิ่มเติมงบลงทุนในระหว่างปีงบประมาณ	 2562	 ของ 
รฐัวสิาหกิจ	ตามท่ี	ครม.	มอบหมายให้	สศช.	เป็นผูพ้จิารณา	 
และน�าเสนอสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ	รวม	54	 เรื่อง	 โดยผลักดันให้ 
เกิดการลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล 
ที่ส�าคัญได้แก่	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	 
อนุมัติเพิ่มเติมวงเงินลงทุนของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม	

ช่วงศนูย์วฒันธรรม	-	มนีบรุ	ี(สวุนิทวงศ์)	โครงการรถไฟฟ้า 
สายสเีขยีว	ช่วงหมอชติ	-	สะพานใหม่	-	คคูต	รวมถงึการจัด 
กรรมสิทธิ์ที่ ดินของโครงการรถไฟฟ้าสายสี เหลือง	 
ช่วงลาดพร้าว	-	ส�าโรง	และสายสีชมพู	ช่วงแคราย	-	มีนบุรี	 
องค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ	อนมุตัวิงเงนิเพิม่เตมิส�าหรบั 
โครงการจัดซ้ือรถโดยสารใช้ก๊าซธรรมชาติเนื่องจาก 
ได้ข้อยุติจากค�าส่ังศาลปกครองสูงสุดในการรับมอบ 
รถโดยสารระยะแรก	จ�านวน	489	คนั	การไฟฟ้านครหลวง	 
อนมุตัเิพิม่เตมิวงเงินลงทนุเพ่ือเร่งงานก่อสร้างท่อร้อยสาย 
ไฟฟ้าใต้ดินและน�าสายไฟฟ้าอากาศลงใต้ดิน	 การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค	 อนุมัติวงเงินลงทุนเพิ่มเติมเพ่ือเร่งรัดการ 
พฒันาระบบสายส่งและสถานไีฟฟ้าเพ่ือแก้ไขปัญหาไฟตก/ 
ไฟดับ	และเพิ่มวงเงินลงทุนโครงการที่ผ่านความเห็นชอบ 
ของ	ครม.	อาท	ิโครงการก่อสร้างสายเคเบิล้ใต้น�า้	115	เควี 
เพื่อทดแทนและเพิ่มความสามารถในการจ่ายไฟไปยัง 
เกาะสมุย	 จ.สุราษฎร์ธานี	 โครงการติดตั้งมิเตอร์อัจฉริยะ	 
(AMI)	 ส�าหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่	 และโครงการขยายเขต 
ติดต้ังระบบไฟฟ้าให้เกาะต่าง	 ๆ	 (เกาะปันหยี	 จ.พังงา) 
การประปานครหลวง	อนุมัติปรับเพิ่มวงเงินลงทุนส�าหรับ 
งานปรับปรุงท่อประธานเพื่อเร่งการด�าเนินการร่วมกับ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ในคราวเดียว	 อาทิ	 การก่อสร้าง 
รถไฟฟ้าสายสีส้ม	(ช่วงศูนย์วัฒนธรรม	-	สุวินทวงศ์)	ของ 
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	 และบริษัท	 
วทิยกุารบนิแห่งประเทศไทย	จ�ากดั	อนมุติัการจดัหาระบบ	 
AERODROME	SIMULATOR	ณ	ท่าอากาศยานดอนเมือง	 
สุวรรณภูมิ	 และศูนย์ควบคุมการบินในภูมิภาค	 เพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบฝึกอบรมและยกระดับความปลอดภัย 

ในการปฏบิตังิานของเจ้าหน้าทีค่วบคุมจราจรทางอากาศ 
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	 ตามท่ีคณะรัฐมนตรี	 (ครม.)	 ได้มีมติเมื่อวันท่ี	 4	 ธันวาคม	 2560	 เห็นชอบการจ�าแนกแผนออกเป็น 
3	ระดับ	ประกอบด้วย	1)	แผนระดับที่	1	ได้แก่	ยุทธศาสตร์ชาติ	2)	แผนระดับที่	2	ได้แก่	แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ	 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	 แผนการปฏิรูปประเทศ	 และแผนความมั่นคง	 และ 
แผนระดับที่	3	ได้แก่	แผนที่จัดท�าขึ้นเพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของแผนระดับที่	1	และแผนระดับที่	2	ให้บรรลุ 
เป้าหมายที่ก�าหนดไว้	 หรือจัดท�าขึ้นตามที่กฎหมายก�าหนด	 หรือจัดท�าขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่าง 
ประเทศ	เช่น	แผนของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐต่าง	ๆ	แผนบูรณาการรวมถึงแผนปฏิบัติการทุกระดับ
	 ส�าหรับแนวทางการเสนอแผนระดับที่	 3	 เพื่อน�าเข้าสู ่การพิจารณาของ	 ครม.	 จะต้องให้	 สศช.	 
ให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของ	 ครม.	 โดยแผนระดับที่	 3	 ที่จ�าเป็นต้องเสนอ	 ครม.	 ประกอบด้วย	 
(1)	แผนที่มีกฎหมายก�าหนดให้เสนอต่อ	ครม.	และ	 (2)	แผนที่ไม่มีกฎหมายก�าหนดให้เสนอต่อ	ครม.	แต่อาจมี 
ความจ�าเป็นเสนอต่อ	 ครม.	 พิจารณาให้ความเห็นชอบ	 	 โดย	 สศช.	 จะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้นว่าแผนดังกล่าว 
มีความจ�าเป็น	ต้องเสนอ	ครม.	พิจารณาหรือไม่
	 ทั้งนี้	การวิเคราะห์แผนระดับที่	3	ของการพัฒนาด้านต่าง	ๆ	มีความก้าวหน้า	ดังนี้

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

 สาขาขนส่งและโลจิสติกส์ จ�านวน	4	แผน	คือ

	 1)	 แผนแม่บทการพัฒนาโครงข ่ายทางรถไฟสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

การท่องเที่ยว	และการพัฒนาพื้นที่	ของกระทรวงคมนาคม

	 2)	 แผนแม่บทรวมในการพฒันาศนูย์คมนาคมพหลโยธนิ	(Integrated	Master	Plan	

Development	at	Phahonyothin	Transport	Center)	ของกระทรวงคมนาคม

	 3)	 แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง	ระยะเร่งด่วน	พ.ศ.	2562	(Action	Plan)	

เพื่อขับเคลื่อนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ	ของกระทรวงคมนาคม

	 4)	 แผนแม่บทการจัดตั้งสนามบินพาณิชย์ของประเทศ	 (National	 Commercial	

Airport	Master	Plan)	ของส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

 สาขาพลังงาน	จ�านวน	1	แผน	คือ	แผนพัฒนาก�าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย	

พ.ศ.	2561-2580	(PDP2018)	ของกระทรวงพลังงาน

 สาขาสือ่สาร	จ�านวน	1	แผน	คอื	แผนแม่บทอวกาศแห่งชาติ	20	ปี	พ.ศ.	2560	-	2579	

ของคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ

การวิเคราะห์แผนระดับที่ 3
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ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 แผนท่ีผ่านการพิจารณาของสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิจ�านวน 5 เรือ่ง 

ดังนี้

	 1)	 ร่างแผนพฒันาด้านการพฒันาสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์	ระยะที	่1	(พ.ศ.	2560	-	2564)	

(กระทรวงวัฒนธรรม)

	 2)	 ร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2563	 -	 2565	

(กระทรวงสาธารณสุข)

	 3)	 ร่างแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง	ป้องกัน	และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด	พ.ศ.	2562	

–	2564	ตาม	พ.ร.บ.	โรคติดต่อ	พ.ศ.	2558	(กระทรวงสาธารณสุข)

	 4)	 ร่างแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 3	 (พ.ศ.	 2562	 –	 2565) 

(คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ)

	 5)	 แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม	 ระยะที่	 1 

(พ.ศ.	2561	–	2564)	(กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)

 แผนที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์  

และการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคมและอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขของหน่วยงาน  

จ�านวน 10 เรื่อง

	 1)	 แผนแม่บทด้านการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยีของประเทศ	 ปี	 พ.ศ.	 2560	 –	 2579	 	 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาและส่งเสริม 

ผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 (พสวท.)	 ปี	 2560	 –	 2564	 และแผนปฏิบัติการ 

โครงการส่งเสรมิการผลติครทูีม่คีวามพเิศษทางวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์	ระยะที	่3	พ.ศ.	2556	–	2561 

	ฉบับปรับปรุงและขยายระยะเวลาด�าเนินงาน	ระยะที่	3	(พ.ศ.	2562	–	2566)	(กระทรวงศึกษาธิการ)

	 2)	 แผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ	5	ปี	(พ.ศ.	2560	–	2564)	(กระทรวงแรงงาน)

	 3)	 (ร่าง)	 นโยบายแห่งชาติด้านยา	 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาต ิ

พ.ศ.	2560	–	2564	(กระทรวงสาธารณสุข)

	 4)	 (ร่าง)	 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย	 พ.ศ.	 2561	 –	 2564	 (กระทรวง

ศึกษาธิการ)

	 5)	 แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ	ฉบับที่	2	(พ.ศ.	2545	–	2564)	ฉบับปรับปรุง	ครั้งที่	2	พ.ศ.	2561

(กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)

	 6)	 แผนการจัดการศึกษาส�าหรับคนพิการ	 ฉบับท่ี	 3	 (พ.ศ.	 2560	 –	 2564)	 (กระทรวง

ศึกษาธิการ)

	 7)	 แผนปฏิบัติการด้านการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม	ระยะที่	1	(พ.ศ.	2561	-	2564)	

(กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)
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	 8)	 ยุทธศาสตร์การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์	 สถาบันทางการแพทย์	 และ 

สถาบันการศึกษาต่าง	ๆ	ในภาพรวมของประเทศ	ในระยะยาว	(5	-	10	ปี)	(กระทรวงสาธารณสุข)

	 9)	 ร่างแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมไทย	 ฉบับที่	 3	 พ.ศ.	 2560	 –	 2565	 (กระทรวง 

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)

	 10)	 แผนพัฒนาศักยภาพก�าลังคนภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ	(ส�านักงาน	ก.พ.)

 แผนที ่สศช. พจิารณาแล้วและส่งให้หน่วยงานทราบ เนือ่งจากเป็นแผนทีไ่ม่เข้าตามเง่ือนไข

ที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา มีจ�านวน 7 เรื่อง ได้แก่

	 1)	 ร่างแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี	 พ.ศ.	 2560	 –	 2564	 (กระทรวง 

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)

	 2)	 ร่างแผนยทุธศาสตร์การป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิในพืน้ท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้	

(พ.ศ.	2560	–	2564)	(กระทรวงยุติธรรม)

	 3)	 ร่างแผนปฏิบัติการพัฒนาสถาบันครอบครัว	พ.ศ.	2560	–	2564	 (กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์)

	 4)	 ร่างแผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ	 ฉบับที่	 3	 (พ.ศ.	 2560	 –	 2564)	 (กระทรวง 

การท่องเที่ยวและกีฬา)

	 5)	 ร่างแผนแม่บทการส่งเสริมกจิกรรมทางกาย	(พ.ศ.	2561	–	2573)	(กระทรวงสาธารณสขุ)

	 6)	 ร่างแผนพฒันาสขุภาพจิตแห่งชาติ	ฉบบัที	่1	(พ.ศ.	2560	–	2579)	(กระทรวงสาธารณสขุ)

	 7)	 แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ	พ.ศ.	2560	–	2564		(กระทรวง

แรงงาน)

 
ด้านการพัฒนาสังคม

	 มจี�านวน	1	เรือ่งคอื	แผนปฏิบตัด้ิานการส่งเสริมและพฒันาองค์กรภาคประชาสงัคม	ระยะท่ี	1	

(พ.ศ.2563-2565)

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

	 มีจ�านวน	1	เรื่องคือ	แผนพัฒนาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	พ.ศ.	2561-

2565
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 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่	 12	 (พ.ศ.	 2560-2564)	 ซึ่งเป็นกลไกส�าคัญในการแปลง
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ	 ได้ก�าหนดให้มียุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และยุทธศาสตร ์
การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล�้าในสังคม	 เป็นแนวทางการพัฒนาที่ให้ความส�าคัญกับการเสริมสร้าง 
การเรยีนรู	้การจัดการความรู	้และการเสรมิสร้างศกัยภาพชมุชนตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	ผ่านความร่วมมือ 
ระหว่างภาคีเครือข่ายในแต่ละพื้นที่เพื่อให้เป็นพลังทางสังคม	 โดยด�าเนินการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่	 และการน�าใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน	ดังนี้

1. การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
	 1.1	 สนับสนุนการมีส่วนร่วมของวุฒิอาสา 
ธนาคารสมองในการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร	์ 
โดยการเสริมสร้างบทบาทของผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเกษียณอายุ 
และผู้ทรงภูมิปัญญาท้องถิ่น	 ที่มีความพร้อมและสมัครใจ 
มาช่วยพัฒนาชุมชน	 สังคม	 และประเทศชาติ	 ให้เป็น 
พลังส�าคัญที่ทรงคุณค่าของสังคมในการขับเคล่ือน 
การพัฒนาประเทศ	ได้ด�าเนินการ	ดังนี้
	 	 1.1.1	 สร้างความรู้ความเข้าใจในทิศทาง 
การพฒันาประเทศตามกรอบยทุธศาสตร์ชาต	ิแผนพัฒนาฯ	 
ฉบบัที	่12	การปฏริปูประเทศทีน่�าไปสูก่ารบรรลเุป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน	 ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 
ให้แก่วฒุอิาสาธนาคารสมอง	ภาคเีครอืข่าย	โดยจัดประชมุ 
เชงิปฏบิตักิาร	“วฒุอิาสาธนาคารสมองรวมพลงัขบัเคลือ่น 
ยุทธศาสตร์ชาติ	และแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	12	ตามปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง”	เมื่อวันที่	24-25	ธันวาคม	2561	 
ณ	กรุงเทพมหานคร	มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ	753	คน 
ได้รับความรู้เพื่อน�าไปเผยแพร่	 ขยายผล	 และขับเคลื่อน 
งานตามยุทธศาสตร์ชาติ	 และแผนพัฒนาฯ	 ฉบับที่	 12 
ตามภูมิสังคมในแต่ละพื้นที่
	 	 1.1.2	 สร ้างเครือข ่ายการท�างานแบบ 
บรูณาการของวฒุอิาสาฯ	กบัหน่วยงานต่างๆ	และก�าหนด

แนวทางการขับเคลื่อนงานของวุฒิอาสาฯ	 ภาคใต้	 โดย 
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	 เรื่อง	 “รวมพลังวุฒิอาสา 
ธนาคารสมองภาคใต้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”	 ระหว่าง 
วันที่	26	–	28	สิงหาคม	2562	ณ	จังหวัดนครศรีธรรมราช	 
มีผู้เข้าร่วมประชุม	 จ�านวน	 500	 คน	ท�าให้เกิดการขยาย 
ภาคีเครือข่ายการท�างานร่วมกับวุฒิอาสาฯ	ใน	14	จังหวัด 
ภาคใต้อย่างสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ชาติ	และแผนพฒันา 
ระดับต่าง	ๆ	รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ผลการด�าเนินงาน 
ของวุฒิอาสาฯ	สู่สาธารณะ
	 1.1.3	 	 ขับเคลื่อนการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับ 
การบรรลเุป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืระดบัพืน้ที	่โดยส่งเสริม 
การขับเคลื่อนการน�าใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในระดับพื้นที่	ขยายผลและต่อยอด 
การด�าเนินงานของวุฒิอาสาฯ	 และภาคีเครือข่ายจังหวัด 
ฉะเชงิเทรา	ให้สามารถยกระดับเป็นเมอืงน่าอยูอ่ย่างยัง่ยนื	 
เกิดภาคีความร่วมมือเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาท่ีเข้มแข็ง	 
ชมุชนสามารถแก้ไขปัญหาและจดัการตนเองได้อย่างยัง่ยนื	
มีผลการด�าเนินงานตามมิติการพัฒนาที่ยั่งยืน	 5	 มิติ 
9	โครงการ	ประกอบด้วย	มติิการพัฒนาคน	มติกิารพฒันา 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	 มิติความม่ังค่ัง 
และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ	 มิติความสงบสุข 
และสันติภาพ	และมิติหุ้นส่วนการพัฒนา

การขับเคลื่อนแผนฯ 12 สู่การปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
และยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล�้าในสังคม
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	 1.1.4		ตดิตามความก้าวหน้าและปรับปรุงข้อมูล 
ผลการด�าเนินงานของวุฒิอาสาฯ	 รวมท้ังสนับสนุนการ 
ขับเคลื่อนงานของวุฒิอาสาฯ	 จังหวัดต่างๆ	 อาทิ	 ชุมชน 
จัดการตนเองบ้านทุ่งโต๊ะหย๊ะ	พัทลุง	 โครงการฝายมีชีวิต	
นครศรีธรรมราช	 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและ 
ผูพ้กิาร	อตุรดติถ์	โครงการรณรงค์ไม่เผาฟางข้าว	โครงการ 
เติมน�้าในดินจากน�้าทิ้ง	 นครสวรรค์	 การประสานอ�านวย

ความสะดวกการจดัประชมุวฒุอิาสาฯ	นนทบรุ	ีเป็นประจ�า 
ทุกเดือน
	 1.1.5		เผยแพร่และประชาสัมพันธ์	องค์ความรู้	 
ผลงาน	 และประสบการณ์วุฒิอาสาธนาคารสมอง 
สู่สาธารณชน	 โดยจัดท�าจุลสารธนาคารสมองปี	 2562 
รายไตรมาส	 และการรับทราบผ่านช่องทางต่าง	 ๆ	 ได้แก่															 
เว็บไซต์	สศช.	(http://brainbank.nesdc.go.th)	มูลนิธิ 
พัฒนาไท	 (http://pattanathai.nesdc.go.th)	 และ 
สื่อสังคมออนไลน์	เช่น	Facebook	และ	Line	เป็นต้น
 1.2 เช่ือมโยงกลไกและภาคีเครือข ่าย 
ความร่วมมือการท�างานในระดับพ้ืนที่ เพื่อหนุนเสริม 
การสร้างการเรียนรู้	 และการจัดการความรู้ที่สอดคล้อง 
กับศักยภาพและบริบทของพื้นที่	 รวมทั้งการติดตาม 
การด�าเนินงานของชุมชนท้องถิ่นอย่างสอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาฯ	 ฉบับที่	 12	 สู ่เป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน	บนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 
ทีน่�าไปสู่การลดความยากจนและความเหล่ือมล�า้ของชุมชน 
ท้องถิน่	ด�าเนนิการใน	5	พืน้ที	่ได้แก่	1)	ต.ชุมโค	อ.ปะทิว	 
จ.ชมุพร	2)	ต.แม่ทา	อ.แม่ออน	จ.เชยีงใหม่		3)	ต.เชียงคาน	 
อ.เชียงคาน	 จ.เลย	 4)	 ต.พิมาน	 อ.นาแก	 จ.นครพนม 
5)	ต.ท่าข้าม	อ.ชนแดน	จ.เพชรบูรณ์	
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2. การน�าใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
	 ในช่วงระยะเวลา	3	ปีที่ผ่านมา	(พ.ศ.	2559	-	2561)	ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 
(สศช.)	 ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการส่งเสริมความเข้าใจและประเมินผลการพัฒนาตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง	 ภายใต้คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	 (กพย.)	 ได้จัดการความรู้เชิงลึกการน�าใช้ปรัชญา 
ของเศรษฐกจิพอเพยีงและเผยแพร่ตวัอย่างทีเ่ป็นต้นแบบความส�าเร็จ	ส่งเสริมและพัฒนาพ้ืนทีต้่นแบบการน�าใช้ปรชัญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	โดยได้ด�าเนินงาน	ดังนี้

 2.1 การจัดการความรู ้ เชิงลึก	 โดยถอด 
บทเรยีนกรณศีกึษา/ตวัอย่างการประยกุต์ใช้ของเศรษฐกจิ 
พอเพียงที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ใน	5	มิติ	ประกอบด้วย	มิติการพัฒนาคน	(People)	มิติ 
การพฒันาสิง่แวดล้อม	(Planet)	มติกิารพฒันาความมัง่คัง่ 
ทางเศรษฐกจิ	(Prosperity)	มติกิารสร้างสงัคมสนัติสขุและ 
ยุติธรรม	 (Peace)	มิติหุ้นส่วนการพัฒนา	 (Partnership)	 
จ�านวน	35	พื้นที่	23	จังหวัด	อาทิ	ชุมชนตัวอย่างการใช ้
ข้อมูลสมุดบัญชีครัวเรือนแก้ไขปัญหาความยากจน	 
อ.พิมาย	 จ.นครราชสีมา	 โครงการเกษตรเพื่ออาหาร 
กลางวันโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน	 จ.เชียงราย 
การส่งเสรมิศักยภาพ	การสร้างโอกาส	และสร้างภมูคิุม้กัน 
ให้กับผู ้ต้องขังของเรือนจ�าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ศูนย์เรียนรู ้พลังงานชุมชนองค์การบริหารส่วนต�าบล 

ท่ามะนาว	 อ.ชัยบาดาล	 จ.ลพบุรี	 โครงการพัฒนาระบบ 
ขนส่งมวลชน	(รถไฟฟ้ารางเบา)	แบบมีส่วนร่วม	กรณศึีกษา 
ขอนแก่นพัฒนาเมือง	จ.ขอนแก่น	หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ 
บ้านหวัอ่าว	อ.สามพราน	จ.นครปฐม	ศนูย์ศกึษาการพฒันา 
ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 อ.ดอยสะเก็ด	
จ.เชียงใหม	่
 2.2 จัดงานก้าวพอดี (A	 Bright	 Leap 
Forward)	Open	House	การขบัเคล่ือนการน�าใช้ปรชัญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน	ระหว่างวันที่	9	-	11	กรกฎาคม	2562		 
ณ	หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร	 เขตปทุมวัน	 
กรุ ง เทพฯ	 เผยแพร ่แนวปฏิบั ติ สู ่ ความยั่ งยืนตา 
มหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับสาธารณชนได้ 
เรียนรู้และน�าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของ 
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	 	 2.2.1	 การจัดนิทรรศการและกิจกรรม 
ส่งเสริมความรู้	SEP	for	SDGs		(Sufficiency	Economy	 
Philosophy	for	Sustainable	Development	Goals)		 
โดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมจัดนิทรรศการ	SEP	for	 
SDGs	เพ่ือน�าเสนอผลงานการขบัเคล่ือนการน�าใช้ปรชัญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย 
การพัฒนาท่ียัง่ยนืตลอดระยะเวลา	3	ปี	จ�านวน	33	หน่วยงาน	 
รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมความรู้การส�ารวจความพอดีของ 
ตนเองโดยจัดท�าแบบส�ารวจตนเองออนไลน์	และเอกสาร 
องค์ความรู้	SEP	for	SDGs	ประกอบด้วย	(1)	สูจิบัตรงาน
ก้าวพอดี	 (2)	 สรุปผลการจัดการความรู้เชิงลึกการพัฒนา 
ที่ ยั่ ง ยื นตามหลักป รัชญาของ เศรษฐ กิจพอเพี ยง 
รายเป้าหมาย	 17	 เป้าหมาย	 จ�านวน	 36	 กรณีตัวอย่าง	 
(3)	“9 ย่าง สูค่วามยัง่ยืน”	ของภาคเอกชน	วสิาหกิจชุมชน	 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	และ	“9 ย่าง สู่ความยั่งยืน” 
รายประเด็นการพัฒนา	จ�านวน	27	แนวทาง	(4)	หนังสือ 
ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเ พียงฉบับพกพา	 และ 
(5)	ยุทธศาสตร์ชาติ	(พ.ศ.	2561	-	2580)

ตนเองเพื่อให้สาธารณชนเกิดความรู ้ความเข้าใจเร่ือง 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืนได ้
อย่างถ่องแท้และกระจายกลุม่เป้าหมายในวงกว้างมากขึน้ 
เกดิการปรบัเปลีย่นความคดิ	ทศันคต	ิตลอดจนพฤติกรรม 
มีผู ้เข้าร่วมงาน	 ประมาณ	 1,500	 ราย	 โดยรูปแบบ 
การจัดงาน	ประกอบด้วย
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	 	 2.2.2	 การเสวนา	 SEP	 for	 SDGs	 Talk-Sharing	 	 เพ่ือเผยแพร่แนวคิดและแนวทางการขับเคลื่อนงาน 
การน�าใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนใน	 7	 ประเด็น	 ได้แก	่ 
(1)	จากปรัชญาฯ	สู่ความยั่งยืน	(2)	Call	for	Collaboration	&	Action	:	“SDG 11 Nexus”		(3)	นวัตกรรมฐานราก	 
สกัดความยากจน	 (4)	 ปฏิบัติการพัฒนาเชิงพ้ืนที่อย่างยั่งยืน	 (5)	 The	 Right	 Pace	 Forward	 ธุรกิจกับการสร้าง 
ความยั่งยืน	(6)	เรียนรู	้เรียนคิด...	ก้าวที่ยั่งยืนของการศึกษาไทย	(7)	ปลุกพลังความ	D-พอ		
	 2.3	 สื่อสารสาธารณะ	 โดยจัดท�าสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง	 อาทิ	 
รายงานบทเรียนการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 หนังสือ	“9 ย่าง สู่ความย่ังยืน 
ของภาคเอกชน วิสาหกิจชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 9 ย่าง คนดีพอ”	ทั้งสื่อสิ่งพิมพ	์สื่ออิเล็กทรอนิกส์	
และสื่อสาธารณะอื่น	 ๆ	 อาทิ	 Facebook	“D-พอ Design”	 คลิปวิดีโอสั้น	“D-พอ Design ออกแบบความพอดี 
ด้วยตัวเอง”	ของเยาวชนคนรุ่นใหม่
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ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

 การขับเคลื่อนความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	 รายงานด้านการจัดอันดับความสามารถใน 
การแข่งขันของสถาบันนานาชาติในปี	 2562	 ซ่ึงได้รับความสนใจและเป็นท่ียอมรับมาอย่างต่อเนื่องระดับสากล 
โดยในส่วนของสถาบัน	IMD	ระบุว่าประเทศไทยมอีนัดบัดขีึน้	5	อนัดบั	มาอยูใ่นอนัดบัที	่25	(จากอนัดบัที	่30	ในปี	2561)	 
และยังเป็นอันดับ	3	 ในอาเซียน	 ในส่วนของรายงานของ	WEF	ปีที่ผ่านมา	ซึ่งสะท้อนภาพยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม	4.0	 
หรือ	 The	 Fourth	 Industry	 Revolution	 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่	 40	 จาก	 140	 ประเทศ	 ทั้งนี้	 เพื่อพัฒนา 
ขดีความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	สศช.	ได้ด�าเนนิการพฒันาข้อมูลและตดิตามความก้าวหน้าในการขบัเคลือ่น 
และยกอนัดบัความสามารถในการแข่งขันมาอย่างต่อเนือ่ง	ได้แก่	การศกึษา/วเิคราะห์กระบวนการเกบ็ข้อมลูและรายงาน 
ผลความสามารถในการแข่งขันของสถาบัน	 IMD	 และ	WEF	 รวบรวมข้อมูล	 Hard	 data	 เพ่ือน�าส่งให้สถาบัน	 IMD	 
ใช้ประกอบการจดัอันดบัความสามารถในการแข่งขนัปี	2019	ด�าเนนิการร่วมกบัสมาคมการจัดการธรุกจิแห่งประเทศไทย 
จัดสัมมนา	Executive	Forum	on	Competitiveness	2019	เมื่อวันที่	14	มีนาคม	2562	เพื่อให้ข้อมูลแก่ภาคเอกชน 
ส�าหรบัการตอบแบบสอบถามของสถาบนั	IMD	และ	WEF	และจัดประชมุเชงิปฏบิติัการเร่ือง	“การจดัระบบและพฒันา 
ข้อมูลเพื่อการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ”	 เมื่อวันที่	 29	 มีนาคม	 2562	 เพื่อสร้างความรู ้
ความเข้าใจด้านการจัดการข้อมูลเชิงประจักษ์	(Hard	Data)	ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

 การพัฒนาฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็ง 
และยั่งยืน สศช.	 ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตรให ้
เข้มแขง็และยัง่ยนืในภารกจิทีเ่กีย่วข้อง	ได้แก่	1)	การชีแ้จง 
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรม 
ยั่งยืน	 พ.ศ.	 ....	 ต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา	 คณะท่ี	 7	 
ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา	 2)	 การประสานติดตามและ 
จัดท�ารายงานความก้าวหน้าการด�าเนินงานขับเคล่ือน 
เกษตรกรรมยั่งยืน	ปี	2561	ของหน่วยงานต่าง	ๆ	ตามที่ 
นายกรัฐมนตรีสั่งการ	 3)	 การศึกษาและติดตามการ 
ด�าเนนิงานงานเกษตรกรรมยั่งยืนและนโยบายด้านเกษตร 
ที่ส�าคัญ	โดยการลงพื้นที่	4	ครั้ง	ประกอบด้วย	(1)	จังหวัด 
ราชบุรี/กาญจนบุรี	 (2)	 จังหวัดสระแก้ว/ฉะเชิงเทรา	 
(3)	จังหวัดสระบุรี/นครราชสีมา	และ	(4)	จังหวัดเชียงราย	 
เพื่อติดตามการด�าเนินงานตามนโยบายของรัฐ	ทั้งในส่วน 
ของการส่งเสรมิเกษตรกรรมยัง่ยนื/เกษตรอนิทรีย์/เกษตร 
ปลอดภัย	 การส่งเสริมการท�าเกษตรแปลงใหญ่	 และการ 
ส่งเสริมเกษตรกรปราดเปรื่อง	 (Smart	 Farmer)	 ท�าให้ 
ได้รบัทราบข้อเทจ็จรงิ	และปัญหาอปุสรรค	เพือ่น�าไปจัดท�า 
ข้อเสนอแนะเชงินโยบาย	และ	4)	การจดัสมัมนาและประชุม 
เชงิปฏบิตักิาร	 เพื่อให้เกิดกระบวนการรับฟังความคิดเห็น 

และการสร้างการเรียนรู้ร่วมกันในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ 
การพัฒนาภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน	 และสามารถ 
น�าไปใช้ในการก�าหนดแนวทางในการขบัเคล่ือนเรือ่งดงักล่าว 
ต่อไป	 โดยส�านักงานฯ	 ได้จัดสัมมนาและประชุมเชิง 
ปฏิบติัการ	รวม	3	คร้ัง	ได้แก่	(1)	การสัมมนาเชงิปฏบัิตกิาร 
เร่ืองการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันให้กับสินค้า 
เกษตรอินทรีย์	 เพ่ือความยั่งยืนในภาคเกษตร	 เม่ือวันที่	 
15	-	16	สิงหาคม	พ.ศ.	2562	จังหวัดนครปฐม	(2)	การจัด 
ประชมุเชงิปฏบิติัการและระดมความคดิเหน็	 เรือ่ง	แนวทาง 
การพัฒนาภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืนภายใต้บริบท 
การเปล่ียนแปลงของโลก	 เมื่อวันที่	 19	 –	 21	 กันยายน	 
2562	 จังหวัดนครปฐม	 และ	 (3)	 การจัดประชุมเชิง 
ปฏิบัติการ	 เรื่อง	 “แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนา 
เศรษฐกจิชวีภาพเพือ่ความยัง่ยนืในภาคเกษตร”	เมือ่วนัที่	 
30	กันยายน	2562	ณ	กรุงเทพมหานคร
 การพฒันานวตักรรมเชงินโยบาย “การปฏริปู 
ระบบการให้บริการและการส่งเสริม SMEs”	สศช.	ได้ให้ 
ความส�าคัญกับการส่งเสริมและพัฒนา	 SMEs	 ในฐานะที ่
เป็นวิสาหกิจท่ีมีอยู ่เป็นจ�านวนมาก	 และเป็นรากฐาน 
ทางเศรษฐกิจส�าคัญที่ก่อให้เกิดการจ้างงานและการ 
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กระจายรายได้ของประเทศ	จงึได้น�า	“Design Thinking”  
ซึ่งเป็นเครื่องมือในการก�าหนดนโยบายรูปแบบใหม่มาใช ้
ในการท�าความเข้าใจปัญหาการให้ความช่วยเหลือแก	่ 
SMEs	 ของภาครัฐอย่างลึกซ้ึง	 โดยให้ผู้ใช้	 (Users)	 เป็น 
ศูนย์กลาง	 และออกแบบระบบการให้ความช่วยเหลือ	 
SMEs	ที่มีประสิทธิภาพ	ตอบโจทย์ผู้ใช้	อันเป็นการจัดท�า 
นโยบายท่ีแตกต่างไปจากรปูแบบการจดัท�านโยบายแบบเดมิ 
การศึกษาในคร้ังนี้มีข้อเสนอแนะในการปฏิรูประบบการ 
ให้บรกิารและการส่งเสรมิ	SMEs	ทีม่ปีระสทิธภิาพ	โดยยดึ 
หลักการที่ส�าคัญ	 (Guiding	Principles)	5	ประการ	คือ	 
(1)	 Inclusiveness	 ผู ้ประกอบการทุกระดับรวมถึง 
ผู้ประกอบการรายย่อย	 (Micro	 Enterprises)	 สามารถ 
เข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม	 (2)	 SMEs-very	 friendly 
ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐได้สะดวก 
และมีต้นทุนต�่ามาก	(3)	SMEs’	Need	Responsiveness	 
ผู้ประกอบการเป็นผู้เลือกใช้บริการได้ตามความต้องการ	 
(4)	Professional	&	Quality	Service	การจดัท�าแผนงาน/ 
โครงการส่งเสริมและพัฒนา	 SMEs	 ของหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง	มีคุณภาพ	สามารถแก้ปัญหาเชิงลึกหรือสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่ผู ้ประกอบการท่ีมีระดับการพัฒนา 
แตกต่างกัน	 และ	 (5)	 Quality	 over	 Quantity	 KPIs 
การก�าหนดตัวชี้วัดความส�าเร็จที่เหมาะสมในเชิงคุณภาพ
สามารถวัดผลกระทบและน�าไปสู่การปรับปรุงมาตรการ/
โครงการที่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการได้ดียิ่งขึ้น	นอกจากนี้	
ยังได้ออกแบบระบบการปฏิรูปและพัฒนาระบบการ 
ส่งเสริม	 SMEs	 ท่ีตรงตามหลักการดังกล่าวข้างต้น	 
ครอบคลมุตัง้แต่การข้ึนทะเบียนเข้าสู่ระบบของ	SMEs	กบั 
ภาครฐั	การวนิิจฉยัปัญหาและความต้องการช่วยเหลอืของ	 
SMEs	 โดยท่ีปรึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญ	 (หรือประยุกต์ใช้	 

AI	ซึ่งจะช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ครอบคลุม	รวดเร็ว	 
และลดอคติในการตัดสินใจ)	การติดตามและส่งต่อการให้ 
ความช่วยเหลือ	SMEs	ตลอดวงจร	ไปจนถงึการประเมินผล 
ทั้งในระดับธุรกิจและภาพรวมของแผน/โครงการภาครัฐ 
เพ่ือน�าไปสูก่ารปรบัปรงุวงจร	PDCA	(Plan-Do-Check-Act)	 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน	 โดยให้ส�านักงานส่งเสริม 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	(สสว.)	เป็นหน่วยงาน 
หลกัในการก�ากับดูแลและบูรณาการการให้ความช่วยเหลือ	
SMEs	 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด	 ทั้งนี้	 สศช. 
ได้ท�างานร่วมกนัอย่างใกล้ชิดกบั	สสว.	เพือ่ปรบัปรงุระบบ
ดงักล่าวให้มคีวามครอบคลมุครบถ้วนและมปีระสทิธภิาพ
มากยิ่งขึ้น	 ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมพิจารณา	 และผลักดันให้มี 
การด�าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วต่อไป

ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการจัดที่ดินท�ากินให้ชุมชน 
ภายใต้คณะอนุกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการด�าเนินการจัดที่ดินท�ากินให้ชุมชน

	 การจัดทีด่นิท�ากนิให้ชมุชนเป็นนโยบายทีส่�าคญั 
ของรัฐบาล	 และเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ประเทศ 
ด้านการลดความเหลื่อมล�้าและการสร้างความเป็นธรรม 
ในสังคม	โดยรัฐบาลได้แต่งตัง้คณะกรรมการนโยบายทีด่นิ 

แห่งชาติ	 (คทช.)	 มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ	 
ทัง้นี	้พลเอก	ประยทุธ์	จนัทร์โอชา	นายกรฐัมนตร	ีในฐานะ 
ประธาน	 คทช.	 ได้ลงนามค�าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 
ประเมินผลสัมฤทธิ์ในการด�าเนินการจัดที่ดินท�ากินให้ 
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ชุมชน	โดยมสี�านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม 
แห่งชาต	ิ(สศช.)	เป็นฝ่ายเลขานกุาร	เมือ่วนัที	่26	พฤศจกิายน	 
2558	 ท�าหน้าท่ีในการติดตามความก้าวหน้า	 รวบรวม 
ประเด็นปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินงาน 
ในระดับปฏิบัติ	 พร้อมทั้งจัดท�าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	 
เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ในการขับเคล่ือน 
การด�าเนินโครงการจัดที่ดินท�ากินให้ชุมชนได้อย่างม ี
ประสิ ท ธิ ภ าพและ เกิ ด ผลสั มฤทธิ์ ต ามน โยบาย 
ของรัฐบาล	 ซึ่งท่ีผ่านมา	 สศช.	 ในฐานะฝ่ายเลขานุการ 
คณะอนุกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการด�าเนินการ 
จัดที่ดินให้ชุมชน	 ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้า 
การด�าเนินโครงการจัดที่ดินท�ากินให้ชุมชน	 ในปี	 2559	 
และลงพื้นที่เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์การด�าเนินโครงการ 
จัดที่ดินท�ากินให้ชุมชน	 ตาม	 CIPP	Model	 (Context– 
Input-Process-Product	 Evaluation	Model)	 ตั้งแต ่
ปี	2560	จนถึงปัจจุบัน	
	 ในปี	 2562	 สศช.	 ได้มอบหมายให้ศูนย์บริการ 
วิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 เป็นผู้ติดตาม 
ความก้าวหน้าการด�าเนินการจัดที่ดินท�ากินให้ชุมชน 
โดยได้ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบสอบถาม	พร้อมทั้งรับฟัง 
ความคิดเห็นจากประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการจัดที่ดิน 
ท�ากินให้ชุมชนและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่	จ�านวน	
17	พืน้ที	่จ�าแนกออกได้เป็น	5	ประเภทพืน้ที	่ดงันี	้(1)	พืน้ที่
ป่าสงวนแห่งชาติ	10	พื้นที่	ประกอบด้วย	ป่าบางเบาและ 
ป่าคลองเซียด	 จ.สุราษฎร์ธานี	 	 ป่าควนบ้าหวี	 จ.ตรัง 
ป่าแม่งาวฝ่ังซ้าย	จ.	ล�าปาง		ป่าแม่แจ่ม	จ.	เชยีงใหม่		ป่าดง
ธรรมชาติ	จ.ตราด	 	ป่าท่าโสม	จ.ตราด	 	ป่าห้วยยอดมน	 
จ.อุบลราชธานี		ป่าดง	ภูโหล่น	จ.อุบลราชธานี		ป่าเขาบิน	 
จ.ราชบรุ	ี	และป่าเขากรวดป่าเขาพลอง	จ.ราชบรุ	ี(2)	พืน้ที ่
ปฏิรูปที่ดิน	 3	 พื้นท่ี	 ประกอบด้วย	 พื้นที่ปฏิรูปที่ดิน 
หมายเลขที่	421	อ.วังน�้าเย็น	จ.สระแก้ว		พื้นที่ปฏิรูปที่ดิน 

หมายเลขที่	 3931	 อ.วัฒนานคร	 จ.สระแก้ว	 และพื้นที ่
ปฏิรูปที่ดิน	อ.ชัยบุรี	จ.สุราษฎร์ธานี	(3)	พื้นที่ป่าชายเลน	 
1	 พื้นที่	 ประกอบด้วย	 พ้ืนที่ป่าชายเลนบ้านคลองราง 
จ.สุราษฎร์ธานี	 (4)	 พื้นที่สาธารณประโยชน์	 2	 พื้นที	่ 
ประกอบด้วย	 พื้นที่ท�าเลเลี้ยงสัตว ์ทุ ่งประเทียน้อย 
สาธารณประโยชน์	จ.บุรีรัมย์	และพื้นที่ตะกาดหนองเหี่ยง 
สาธารณประโยชน์	อ.เมอืง	จ.ตราด	และ	(5)	พืน้ทีร่าชพสัดุ	
1	พ้ืนที	่ประกอบด้วย	พ้ืนทีร่าชพัสดุ	ปจ.259	จ.ปราจนีบุร	ี
นอกจากนี	้ได้มกีารจดัประชมุระดมความคดิเหน็	เพือ่เผยแพร่ 
ผลการประเมินโครงการจัดที่ดินท�ากินให้ชุมชนในปี 
ท่ีผ่านมา	และรับฟังปัญหา	ข้อคดิเหน็	รวมท้ังข้อเสนอแนะ 
จากเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีโครงการจัดที่ดินท�ากิน 
ให้ชุมชน	จ�านวน	4	ครั้ง	ประกอบด้วย	ครั้งแรก	เมื่อวันที่	
25	 มิถุนายน	 2562	 ณ	 โรงแรมเค	 พาร์ค	 แกรนด	์ 
จ.สุราษฎร์ธานี	 ครั้งที่สอง	 เมื่อวันที่	 2	 กรกฎาคม	2562	 
ณ	โรงแรม	ไอบิส	สไตล์	เชียงใหม่	จ.	เชียงใหม่	ครั้งที่สาม	 
เมื่อวันที่	3	กันยายน	2562	ณ	โรงแรมสุนีย์	แกรนด์	โฮเทล	 
แอนด์	 คอนเวนชั่น	 เซ็นเตอร์	 จังหวัดอุบลราชธานี	 และ 
ครั้งที่สี่	เมื่อวันที่	1	พฤศจิกายน	2562	ณ	โรงแรมใบหยก	 
สกาย	กรุงเทพฯ
	 ทั้งนี้	 สศช.	 จะจัดท�ารายงานการประเมินผล 
สัมฤทธิ์การจัดที่ดินท�ากินให้ชุมชน	 รวมทั้งข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการด�าเนินโครงการจัดที่ดิน 
ท�ากินให้ชุมชนให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ	
เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติต่อไป

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA)

 1. การจัดท�าโครงการน�าร ่อง SEA กับ 
การพัฒนาเชิงพื้นที่: จังหวัดระยอง โดยความร่วมมือกับ 
ธนาคารพัฒนาเอเชีย	 (ADB)	 ภายใต้สัญญาร่วมกับ 
ศนูย์การจดัการสิง่แวดล้อมระหว่างประเทศ	(International 

Centre	 for	 Environmental	Management:	 ICEM)	 
เพื่อทดลองน�าแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ 
ยุทธศาสตร์	 (กันยายน	 2561)	 ไปด�าเนินการประยุกต์ใช ้
ในการศึกษาจัดท�าการประเมินสิ่ งแวดล ้อมระดับ 
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ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาพื้นที่	 ซึ่งได้มีการจัดประชุม 
เชิงปฏิบตักิารและระดมความคดิเหน็	จ�านวน	4	ครัง้	ได้แก่	 
คร้ังที่	 1	 การปรึกษาหารือร่วมกับผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ในการก�าหนดขอบเขตและประเมนิข้อมลูพืน้ฐาน	เมือ่วนัที	่ 
24	เมษายน	2562	ณ	จงัหวดัระยอง	ครัง้ที	่2	การปรกึษาหารอื 
ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประเมินผลกระทบของ 
แผนพัฒนาจังหวัดระยอง	ปี	พ.ศ.	2561	-	2565	เมื่อวันที่	 
10	 -	 11	 มิถุนายน	 2562	 ณ	 จังหวัดระยอง	 ครั้งที่	 3	 
การปรกึษาหารอืร่วมกบัผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีในการก�าหนด
แนวทางการพัฒนาจังหวัดระยองอย่างยั่งยืน	 เมื่อวันที่ 
18	-	19	กรกฎาคม	2562	ณ	จังหวัดระยอง	และครั้งที่	4 
บทเรียนที่ได ้รับจากการด�าเนินงานโครงการน�าร่อง 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์กับการพัฒนา 
เชงิพืน้ที	่และการปรบัปรงุแนวทางการประเมนิสิง่แวดล้อม 
ระดบัยทุธศาสตร์	(กนัยายน	2561)	เมือ่วนัที	่22	กรกฎาคม	 
2562	ณ	กรุงเทพฯ
 2. การสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน SEA 
ให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	ภายใต้โครงการขับเคลื่อน 
การประเมนิสิง่แวดล้อมระดบัยทุธศาสตร์	โดยผ่านการจดั 
ฝึกอบรมทางวิชาการด้าน	SEA	ให้กับผู้ท�าการศึกษาและ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 และการประชุมสัมมนาเผยแพร ่
ประชาสัมพันธ์	 รวมทั้งการปรับปรุงและพัฒนาข้อเสนอ 
การจัดท�าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และ 
แนวทางการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์	 (SEA	 
Guideline)	ของประเทศให้มคีวามเหมาะสม	ซึง่มกีจิกรรม
ที่ส�าคัญ	ประกอบด้วย	
	 	 2.1	 การฝึกอบรมทางวิชาการด้านการ 
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์	 จ�านวน	 6	 คร้ัง 
ทัว่ประเทศ	ให้กบัหนว่ยงานทีเ่กีย่วข้อง	ทัง้ภาครัฐ	เอกชน	
ประชาสังคม	 สถาบันการศึกษา/บริษัทท่ีปรึกษา	 จ�านวน	
900	คน	ได้แก่	ครัง้ท่ี	1	(ภาคกลาง)	จงัหวดัพระนครศรอียธุยา	
ระหว่างวันที่	8	–	12	กรกฎาคม	2562	ครั้งที่	2	(กรุงเทพฯ	
และปริมณฑล)	จังหวัดกรุงเทพฯ	ระหว่างวันที่	24	–	26	
และ	30	–	31	กรกฎาคม	2562	ครั้งที่	3	(ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ)	จังหวัดขอนแก่น	ระหว่างวันที่	5	-	9	สิงหาคม	
2562	ครั้งที่	4	(ภาคใต้)	จังหวัดสงขลา	ระหว่างวันที่	19	
-	23	สงิหาคม	2562	ครัง้ที	่5	(ภาคเหนอื)	จงัหวดัเชยีงใหม่	
ระหว่างวันที่	 16	 -	 20	 กันยายน	 2562	 และครั้งที่	 6	

(กรุงเทพฯ	และปริมณฑล)	จังหวัดกรุงเทพฯ	ระหว่างวันที่	
3	-	4	และ	7	-	9	กรกฎาคม	2562	
	 2.2	 การประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความรู  ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ	 SEA	 และเผยแพร่ความส�าคัญของ	
SEA	ให้กบัประชาชนทัว่ไปและภาคกีารพฒันาทีเ่ก่ียวข้อง
รับทราบ	 และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อน
และจัดท�าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของ
ประเทศไทย	จ�านวน	2	ครั้ง	ครั้งละ	200	คน	โดยครั้งที่	1	
จัดไปเมื่อวันท่ี	 27	 พฤษภาคม	 2562	 และครั้งที่	 2	 เมื่อ 
วันที่	7	พฤศจิกายน	2562
	 2.3	การประชมุระดมความคดิเหน็	 เพือ่ปรบัปรงุ 
และพัฒนาข้อเสนอการจัดท�าการประเมินสิ่งแวดล้อม 
ระดับยุทธศาสตร์	 และแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อม 
ระดับยุทธศาสตร์	 (SEA	 Guideline)	 (กันยายน	 2561)	 
ให้มีความเหมาะสมและชัดเจนในการน�าไปสู่การปฏิบัต	ิ 
จ�านวน	2	ครั้ง	ครั้งละ	80	คน	โดยครั้งที่	1จัดไปเมื่อวันที่	 
2	สิงหาคม	2562	และครั้งที่	2	เมื่อวันที่	3	กันยายน	2562
 3. การพฒันาและปรับปรุงข้อเสนอการจดัท�า  
SEA	 แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์	 
(SEA	Guideline)	และ	(ร่าง)	ระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตรี	 
ว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์	พ.ศ.	....	 
ให้มีความถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการ	 และมี 
ความชัดเจนในการน�าไปสู่การปฏิบัติ
 4. การก�ากับงานวิชาการโครงการ SEA  
จ�านวน 7 โครงการ ได้แก่	1)	โครงการศกึษา	SEA	ส�าหรบั 
พื้นท่ีจัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้	 ของกระทรวง 
พลังงาน		2)	โครงการศึกษา	SEA	พื้นที่ลุ่มน�้า	5	แห่ง	คือ	 
พื้นที่ลุ่มน�้าชี	ลุ่มน�้ามูล	ลุ่มน�้าสะแกกรัง	ลุ่มน�้าปราจีนบุรี	
และลุม่น�า้ภาคใต้ฝ่ังตะวนัออก	ของส�านกังานทรัพยากรน�า้ 
แห่งชาติ	 และ	 3)	 โครงการ	 SEA	 ด้านการใช้ประโยชน ์
ที่ดิน	ของส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม	
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 1. การด�าเนนิการร่วมกบัหน่วยงานภายนอก  
สศช.	โดย	ศปท.	ร่วมมอืกับหน่วยงานภายนอกทีเ่ก่ียวข้อง
ในการขับเคลื่อนภารกิจด ้านการส ่งเสริมคุณธรรม	
จริยธรรม	 การท�างานตามหลักธรรมาภิบาล	 และ 
การป้องกนัและปราบปรามการทุจริตประพฤตมิชิอบ	ดงันี้
  1.1 ค ว า ม ร ่ ว ม มื อ กั บ ส� า นั ก ง า น 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
(ส�านักงาน ป.ป.ช.) โดย สศช.	 ได้เข้าร่วมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ	(Integrity	&	Transparency	Assessment	:	ITA)	
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562		ซึ่งการประเมินดังกล่าว	
ได้ถูกก�าหนดให้เป็นกลยุทธ์ส�าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 ระยะที่	 3	 
(พ.ศ.	 2560-2564)	 โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที	่ 
23	 มกราคม	 2561	 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ 
ทกุหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมิน	ITA	 
ดังกล่าวในระหว่างปีงบประมาณ	 2561-2564	 โดยใช ้
แนวทางและเครือ่งมอืการประเมนิตามทีส่�านกังาน	ป.ป.ช.	 
ก�าหนด	 เพื่อน�าไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู ้
การทุจริต	(Corruption	Perception	Index	:	CPI)	ของ 
ประเทศไทยให้สงูขึน้	ทัง้น้ี	ส�านกังาน	ป.ป.ช.	ได้ประกาศผล 
อย่างเป็นทางการ	เมื่อวันที่	17	ตุลาคม	2562	สรุปได้ว่า	
สศช.	 มีระดับผลการประเมิน	 ITA	 ในภาพรวมที่	 89.28	 
คะแนน	 จัดอยู่ในกลุ่ม	 A	 โดยภายใต้คะแนนภาพรวมดัง
กล่าว	 ประกอบด้วยคะแนนตัวช้ีวัด	 10	 ตัว	 ซึ่งตัวชี้วัดที่	 
สศช.	ได้คะแนนสูงสุด	คือ	การป้องกันการทุจริต	ได้	100	
คะแนน
  1.2 ค ว า ม ร ่ ว ม มื อ กั บ ส� า นั ก ง า น 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ในภาครัฐ (ส�านักงาน ป.ป.ท.)	 ในปีงบประมาณ	 2562	 

ส�านกังาน	ป.ป.ท.	ก�าหนดให้ส่วนราชการจดัท�าแผนบรหิาร 
ความเส่ียงการทุจริต	 ซ่ึงใช้มาตรฐาน	 Committee	 of	 
Sponsoring	 Organization	 of	 the	 Tread	 Way 
Commission	(COSO)	เป็นแนวทางเพือ่เตรยีมการรองรบั 
การเปล่ียนแปลงท่ีอาจจะเกดิขึน้จากการด�าเนนิโครงการ/ 
แผนงานที่ส�าคัญ	 โดยต้องน�าแนวคิดธรรมาภิบาลหรือ 
กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน	3	ด้าน	มาเป็น 
ปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยง	(ประกอบด้วย	ด้านการ 
พิจารณาอนุมัติ	 อนุญาต	 ด้านความโปร่งใสของการใช ้
อ�านาจและต�าแหน่งหน้าที่	 และด้านความโปร่งใสของ 
การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร 
ภาครัฐ)	 ทั้งนี้	 หน่วยงานต้องคัดเลือกโครงการ/แผนงาน
ส�าคัญ	 และมีผลกระทบสูงต่อการบรรลุความส�าเร็จตาม
พันธกิจหรือประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงานอย่างน้อย
หน่วยงานละ	 1	 กระบวนงาน	 เพื่อน�ามาจัดท�าเป็นแผน
บริหารความเสี่ยงการทุจริต	 และรายงานสรุปผล 
การด�าเนินงานตามแผน	 ฯ	 ส่งให้ส�านักงาน	 ป.ป.ท. 
ตามก�าหนด	 เพื่อใช้ประกอบการประเมินผลองค์กรต่อไป
โดยในปีงบประมาณ	 2562	 สศช.ได้พิจารณาคัดเลือก	
โครงการการบรหิารจดัการยทุธศาสตร์ชาติและการปฏิรปู
ประเทศ	ซึง่เป็นภารกจิหลกัของส�านกังานฯ	จดัท�าเป็นแผน
บริหารความเสี่ยงการทุจริต	 และได้ส่งผลการด�าเนินงาน
ตามแผนดังกล่าวไปยังส�านักงาน	ป.ป.ท.	แล้วเมื่อวันที่	31	
กรกฎาคม	 2562	 และรายงานผลการด�าเนินงานตาม 
แผนฯ	แล้ว	3	รอบ	ได้แก่	รอบ	6	เดอืน	รอบ	9	เดอืน	และ
รอบ	12	เดือน	สรุปในภาพรวมได้ว่า	สศช.	สามารถด�าเนนิการ 
ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนด	และควบคุมความเสี่ยงการ
ทุจริตได้ตามแผนฯ	ท�าให้สามารถป้องกันความเสี่ยงได้
 1.3  ความร่วมมือกบัส�านกังานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน	 (ส�านักงาน	 ก.พ.)	 ในปีงบประมาณ	 

	 ผลงานการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ	 ฉบับท่ี	 12	 สู่การปฏิบัติ	 ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ 
ในภาครัฐ	 การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ	 และธรรมาภิบาลในสังคมไทย	 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ 
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	(ศปท.)	สศช.	ในปีงบประมาณ	2562	มีดังนี้	

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการในภาครัฐ 
การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
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2562	 สศช.	 ได้จัดท�าแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนจริยธรรม	 
สศช.	 ตามที่ส�านักงาน	 ก.พ.	 ก�าหนดและส่งรายงานผล 
การด�าเนินการตามแผนดังกล่าว	สรุปได้ว่า	สศช.	สามารถ 
บรรลุผลการด�าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของแผนที่
ก�าหนดไว้2	ประการ	ได้แก่	(1)	การพัฒนา	สศช.	ให้เป็น 
องค์กรที่บริหารงานโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม	จริยธรรม 
และความโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับของสังคม	 โดยใน 
ปีงบประมาณ	2562	สศช.	มคีะแนนการประเมนิคณุธรรม 
และความโปร่งใสในภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ	89.28	คะแนน	 
ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ที่ระดับร้อยละ	 85	 และ 
(2)	 การพัฒนาบุคลากรของ	 สศช.	 ที่เข้ารับการอบรม 
ทุกระดับให้มีความรู้	 ความเข้าใจ	 มีขวัญก�าลังใจในการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน	 และ
ประชาคม	 สศช.	 มีความเชื่อมั่นในระบบการรับเรื่อง 
ร้องเรยีน	และตรวจสอบของ	สศช.	โดยมผีลการด�าเนนิการ 
จากการจัดการฝึกอบรม	“รู้ทันจิต ชีวิตเป็นสุข ปีที่ 2” 
ภายใต ้โครงการพัฒนาเชิงรุกเพื่อการป ้องกันและ 
ปราบปรามการทจุรติใน	สศช.	ประจ�าปีงบประมาณ		2562	 
ตามทีก่�าหนดไว้ในแผนปฏิบัตกิารดงักล่าว	พบว่า	บคุลากร	 
สศช.	ผู้ที่ผ่านการอบรมได้รับความรู้หลังการอบรม	เฉลี่ย 
ร้อยละ	 85.36	 และน�าความรู ้ที่ได้จากการอบรมไป 
ประยุกต์ใช้โดยเฉลี่ยร้อยละ	87.76	ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดที่ก�าหนดไว้	 คือ	 ร้อยละ	 70	 และ	 ร้อยละ	 80 
ตามล�าดับ	

 1.4 ความร ่ วมมื อกับส� านั กงานปลัด 
ส�านักนายกรัฐมนตรี  (สปน.)	 สศช.	 ได ้ เข ้าร ่วม 
การประเมินผลการด�าเนินงานส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 
คุณธรรม	 ปี	 2562	 ซึ่งเป็นภารกิจที่หน่วยงานภาครัฐ 
ต้องด�าเนินการให้สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริม 
คุณธรรมแห่งชาติ	ฉบับที่	1	 (พ.ศ.	2559-2564)	ตามมต ิ
คณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	 12	 กรกฎาคม	 2559	 และมี 
ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี	 เป็นหน่วยงาน 
ประสานและรวบรวมผลการประเมินจากหน่วยงานใน 
สังกดัส�านกันายกรัฐมนตรีส่งให้กรมการศาสนา	กระทรวง 
วฒันธรรม	ซ่ึงเป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลกัในการขบัเคลือ่น 
แผนแม่บทดังกล่าว	 ทั้งนี้	 ในปีงบประมาณ	 2562	 สศช.	 
ได้จัดท�าและส่งรายงานการประเมินผลการด�าเนินงาน 
ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม	 ปี	 2562	 ระยะที่	 1	 
เรียบร้อยแล้ว	โดยผลการด�าเนินงานพบว่า	สศช.	ผ่านเกณฑ์ 
การเป ็น	 “องค ์กรส ่งเสริมคุณธรรม”	 (ตามเกณฑ์ 
การประเมินระดับที่	 1	 ตามที่กรมการศาสนาก�าหนด)	 
ด้วยผลการประเมิน	5	คะแนนจากคะแนนเต็ม	6	คะแนน	 
ซึ่งครอบคลุม	 3	 ประเด็นหลักที่ผู ้บริหารและบุคลากร 
ได ้ด�าเนินการร ่วมกัน	 ได ้แก ่ 	 การด�าเนินกิจกรรม 
การประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจรติ	การก�าหนด 
เป้าหมายด้านคุณธรรมขององค์กร	 และการจัดท�าแผน 
ส่งเสริมคุณธรรมที่เป็นเป้าหมายขององค์กร	

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการในภาครัฐ 
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      ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 2. การด�าเนินการภายในหน่วยงาน สศช.  
โดย	 ศปท.	 ได้ด�าเนินการภายในหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อน 
ภารกิจด้านการส่งเสริมคุณธรรม	 จริยธรรม	 การท�างาน 
ตามหลักธรรมาภิบาล	 และการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตประพฤติมิชอบ	ดังนี้
  2.1 การแต ่ งตั้ งคณะอนุกรรมการ 
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ภาครัฐและความมั่นคง	 ตามค�าสั่งสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ที่	18/2562	(สั่ง	ณ	วันที่	11	
กันยายน	2562)	มีนายทวีศักดิ์	กออนันตกูล	เป็นประธาน
อนุกรรมการ	และเลขาธกิารสภาพฒันาการเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาต	ิหรอืรองเลขาธกิารสภาพัฒนาการเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชาติ	 เป็นอนุกรรมการฯ	 มีอ�านาจหน้าที่ 
6	 ประการ	 ประกอบด้วย	 (1)	 จัดท�าข ้อเสนอแนะ	 
กรอบแนวทางการพัฒนาและกลไกการขับเคลื่อนระบบ 
บริหารจัดการภาครัฐและความมั่นคง	 กลไกประเมินผล 
กระทบระดบัยทุธศาสตร์	ภายใต้แผนพฒันาเศรษฐกจิและ 
สังคมแห่งชาติเสนอสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาต	ิ	(2)	ก�าหนดแนวทางและหลกัเกณฑ์การวเิคราะห์ 
แผน	 แผนงาน	 และโครงการพัฒนาของส่วนราชการ	 
องค์การมหาชน	 และรัฐวิสาหกิจ	 ด้านการบริหารจัดการ 
ภาครฐัและความมัน่คง	เสนอสภาพฒันาการเศรษฐกจิและ 
สังคมแห่งชาติ	(3)	กลั่นกรองแผน	แผนงาน	และโครงการ 
พัฒนาของส่วนราชการ	องค์การมหาชน	และรัฐวิสาหกิจ 
ด้านการบรหิารจัดการภาครฐัและความมัน่คง	ตามที	่สศช.	 
เสนอ	เพือ่ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อสภาพฒันาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 (4)	 ติดตามรายงาน 
การประเมินผลแผน	 แผนงาน	 และโครงการพัฒนาของ 
ส่วนราชการ	องค์การมหาชน	และรัฐวิสาหกิจ	และเสนอ
รายงานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐและความมั่นคง	 ต ่อสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตเิพือ่ทราบ	(5)	เชิญบคุคล	หรือ 
คณะบุคคล	 มาให้ข้อเท็จจริง	 ค�าอธิบาย	 ความเห็น	 หรือ 
ค�าแนะน�าเมื่อเห็นสมควร	 และ	 (6)	 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด 
ตามทีส่ภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตมิอบหมาย
 การด�าเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน 
คุณธรรม จริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	พบว่า	 
ในปีงบประมาณ	 2562	 สศช.	 ได้พัฒนาองค์ความรู้และ 

จดัท�าสือ่เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์เกีย่วกบัคณุธรรม	จรยิธรรม 
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ให้บุคลากร	 
สศช.	และสาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ	เป็นระยะๆ	 
มากกว่า	 12	 ครั้ง	 ยกร่างต้นฉบับเพื่อการจัดท�าคู ่มือ 
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ	 สศช.	 พ.ศ.	 2562 
จดักจิกรรมขับเคล่ือนคณุธรรม	จรยิธรรมระหว่างบคุลากร 
ใน	สศช.	ภายใต้การฝึกอบรม	“รู้ทนัจติ ชีวติเป็นสุข ปีที ่2”  
โครงการพฒันาเชงิรกุเพือ่การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตใน	สศช.	ประจ�าปีงบประมาณ	2562	ในสถานท่ีต่าง	ๆ	 
ร่วมกับเครือข่ายภายนอก	 ได้แก่	 วัดอรุณราชวราราม 
ราชวรมหาวิหาร	 กรุงเทพฯ	 มูลนิธิบ้านอารีย์	 กรุงเทพฯ 
วัดสวนแก ้ว	 จังหวัดนนทบุรี 	 วัดเทพศิรินทราวาส	 
ราชวรวิหาร		พิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา	กรุงเทพฯ	และ	
วัดโสมนัสราชวรวิหาร	 และผู้บริหารและบุคลากร	 สศช. 
ได้จัดกิจกรรมเพ่ือสังคม	 ได้แก่	 กิจกรรมบริจาคโลหิต 
ณ	สภากาชาดไทย	ในปี	2562	เป็นจ�านวนทั้งสิ้น	4	ครั้ง	
และกิจกรรมบริจาคอุปกรณ์ท�าขาเทียมส�าหรับผู้พิการ 
ให้โรงงานท�าขาเทยีมพระราชทาน	โรงพยาบาลแม่สะเรยีง	 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน	 นอกจากนี้	 สศช.	 ยังได้ศึกษาและ 
พัฒนาช่องทางรับแจ้งเบาะแสรับเร่ืองร้องเรียน	 ร้องทุกข	์
และจัดท�าแบบบันทึกรับข้อร้องเรียน	 ร้องทุกข์ของ 
เจ้าหน้าท่ี	สศช.	รวมท้ังจัดท�าประกาศเร่ืองวธิกีารร้องเรยีน	 
หลักเกณฑ์คุ้มครองผู้ร้องเรียน	 และแนวทางการเยียวยา 
ความเสียหายของผู้ถูกร้องเรียน	 โดยเผยแพร่ข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ของ	 สศช.	 และศูนย์ปฏิบัติการ 
ต่อต้านการทุจริต	สศช.	ด้วย
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      ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส์

 เป้าหมายสดัส่วนการใช้พลังงานขัน้สดุท้ายต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (EI)1 ลดลงเป็น 7.7 
พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ/พันล้านบาท	 การด�าเนินงาน
ระยะครึ่งแผนฯ	(ในปี	2561)	ประเทศไทยมีสัดส่วนการใช้
พลังงานขั้นสุดท้ายต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	หรือ	
EI	 อยู่ท่ี	 7.85	 พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ/พันล้านบาท 
ลดลงจากปี	 2558	 (ช่วงแผนพัฒนาฯ	 ฉบับท่ี	 11)	 ที่มี
สัดส่วนประมาณร้อยละ	8.18	โดยค่า	EI	มีแนวโน้มลดลง
อย่างต่อเนื่องจากปี	 2553	 ซึ่งเป็นปีฐานที่เร่ิมด�าเนินการ
ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน	ซึ่งปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้สามารถ
บรรลตุามเปา้หมาย	ได้แก	่นโยบายรัฐที่ใหค้วามส�าคญักบั

การใช้พลงังานอย่างประหยดัและคุม้ค่า	และการด�าเนนิการ 
ตามกลยุทธ์หรือมาตรการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน	 อาท ิ
การบังคับใช้มาตรฐานอาคารก่อสร้างใหม่	 การติดฉลาก
อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน	และที่ส�าคัญ	ได้แก่	การพัฒนา
โครงการและการด�าเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานใน 
ภาคขนส่ง	 โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
คมนาคมขนส่งระบบราง	 และการพัฒนาระบบโลจิสติกส์
ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน	 ดังนั้น	 จึงคาดว่าประเทศไทย 
จะสามารถบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดนี้ได้ที่	 7.70	 พันตัน 
เทียบเท่าน�้ามันดิบต่อพันล้านบาท	

ตารางที่ 1 สรุปเป้าหมายและตัวชี้วัด ผลการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในระดับภาพรวม

           เป้าหมายและตัวชี้วัด 2560 2561 2562 2563 2564

	 1.	 สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	(Energy	Intensity:	EI)
	 	 ลดลงเป็น	7.7	พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ/พันล้านบาท	

	 	 ผลการติดตามและประเมินผล	 7.89	 7.85	 	 	

	 2.	 สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลงเป็นร้อยละ	12	

	 	 ผลการติดตามและประเมินผล	 ร้อยละ	 ร้อยละ

	 	 	 	 13.6	 13.4	 	 	

	 3.	 ต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลงต�า่กว่าร้อยละ	7

	 	 ผลการติดตามและประเมินผล	 ร้อยละ	 ร้อยละ

	 	 	 	 7.4	 7.3	 	 	

ที่มา	:		จากการรวบรวมข้อมูลของ	สศช.	

1	เป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนว่าสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายของประเทศ	1	หน่วยมูลค่า	ใช้พลังงานในการผลิตมากน้อยเพียงใด
	 ซึ่งหากตัวชี้วัดนี้มีแนวโน้มลดลงอาจกล่าวได้ว่าประเทศมีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานที่ดีขึ้น

 รายงานการติดตามและประเมินผลการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ	ฉบับที่	12	ในช่วงระยะครึ่งแผน	(พ.ศ.	2560-2562)	แผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	12	ได้ก�าหนดเป้าหมายการพัฒนา
และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในระดับภาพรวมจ�านวน	3	เป้าหมายที่ส�าคัญ	ซึ่งจากการติดตาม	
และประเมินผลการพัฒนาฯ	สรุปเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	และผลการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในระดับภาพรวม	ดังนี้		
 

การขับเคลื่อนด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
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 เป ้าหมายสัดส ่วนต ้นทุนโลจิสติกส ์ต ่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลงเป็นร้อยละ 12 และ
สัดส่วนต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ในประเทศลดลงต�า่กว่าร้อยละ 7	ในปี	2561	ประเทศไทย
มีต้นทุนโลจิสติกส์และต้นทุนค่าขนส่งสินค้าประมาณ 
ร้อยละ	13.4	และ	7.3	ต่อ	GDP	ลดลงจากปี	2560	ที่มี 
ต้นทุนโลจิสติกส์และต้นทุนค่าขนส่งสินค้าร้อยละ	 13.6	 
และ	7.4	ต่อ	GDP	ตามล�าดับ	 ซึ่งแม้ว่าต้นทุนโลจิสติกส์
และต้นทุนค่าขนส่งสินค้าของประเทศจะมีแนวโน้มลดลง	
แต่อัตราการลดลงของต้นทุนดังกล่าวอยู่ในระดับต�่าที ่
ร้อยละ	0.1	-	0.2	ต่อปี	
 ข้อเสนอแนะ	เพือ่ให้การขับเคลือ่นยทุธศาสตร์ฯ	
สามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯ 
ที่ก�าหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	12	โดยเฉพาะการลด 
ต้นทนุโลจสิตกิส์	หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องจะต้องเร่งรัดพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ�านวยความสะดวกที่จะรองรับ
การขนส่งสนิค้าทางรางท่ีอยูร่ะหว่างด�าเนนิการให้แล้วเสรจ็ 
โดยเร็วหรือแล้วเสร็จตามแผนที่ก�าหนดไว้	 โดยเฉพาะ
บรเิวณแหล่งผลติสนิค้าเกษตรและอตุสาหกรรม	และประตู
การค้าของประเทศท่ีส�าคัญ	 เช่น	 ท่าเรือ	 สนามบิน	 และ 
ด่านชายแดน	ทีจ่ะเป็นการเพิม่ประสทิธภิาพการคมนาคม
และการเปลีย่นแปลงรูปแบบการขนสง่สนิค้า	อนัจะน�าไป
สูก่ารช่วยลดต้นทนุค่าขนส่งสนิค้าของประเทศในภาพรวม
ต่อไป
การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์
ของประเทศไทย
	 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย 
ในช่วงที่ผ ่านมาหน่วยงานภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และ 
ภาควิชาการ	 ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการด�าเนินงานภายใต้
กรอบแนวทางตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ 
โลจิสติกส์ของประเทศไทย	ฉบับที่	3	(พ.ศ.	2560	–	2564)	 
โดยในปี	พ.ศ.	2562	เป็นช่วงระยะเวลาครึง่แรกของแผนฯ	
สศช.	จึงได้ท�าการติดตาม	และประเมินผลการด�าเนินงาน 
เพือ่ใช้เป็นข้อมลูประกอบในการขบัเคลือ่นการพฒันาระบบ
โลจิสติกส์ในระยะครึ่งหลังของแผนฯ	 ให้มีประสิทธิภาพ	
สามารถบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแผนฯ	 ที่ได้
ก�าหนดไว้	โดยสามารถสรุปประเด็นผลการพัฒนาได้	ดังนี้

	 ภาพรวมการพัฒนาระบบโลจิสติกส ์ของ
ประเทศไทยมีผลการพัฒนาที่ดีขึ้นโดยจากการจัดอันดับ 
ประสทิธภิาพด้านโลจิสติกส์โดยธนาคารโลก	 (Logistics	 
Performance	Index	:	LPI)	ในปี	พ.ศ.	2561	ประเทศไทย
ได้รับการจัดให้อยูใ่นอนัดับท่ี	32	จาก	160	ประเทศทัว่โลก	
ปรับตัวสูงข้ึนอย่างก้าวกระโดดจากอันดับท่ี	45	ในปี	2559	 
โดยมีคะแนนอยู ่ที่	 3.41	 คะแนน	 สะท้อนให้เห็นถึง 
การรับรู้และความพงึพอใจในประสิทธภิาพระบบโลจสิตกิส์ 
ของประเทศที่ดีขึ้นในช่วงที่ผ่านมา	 นอกจากนี้ต้นทุน 
โลจิสติกส์ของประเทศไทยในปี	 พ.ศ.	 2560	 มีมูลค่ารวม	 
2,106.5พันล้านบาท	 หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	 13.6	 
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	 ณ	 ราคาประจ�าปี	 
ซึง่ลดลงจากร้อยละ	13.8	ต่อ	GDP	ในปี	พ.ศ.	2559	และมี 
แนวโน้มท่ีคาดว่าจะลดลงต่อเนื่องเหลือร้อยละ13.4	 
ต่อ	GDP	ในปี	พ.ศ.	2561

ต้นทุนโลจิสติกส์และอันดับ LPI ปรับตัวดีขึ้น

	 ส�าหรบัการขบัเคลือ่นการพฒันาระบบโลจสิตกิส์		
สศช.	ได้ด�าเนนิการสร้างเครอืข่ายพฒันาความร่วมมอืและ
ติดตามการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ 
โลจิสติกส์จากภาคส่วนต่าง	 ๆ	 ทั้งในประเด็นการพัฒนา 
เพือ่เพิม่มลูค่าในห่วงโซ่อปุทาน	การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
และสิง่อ�านวยความสะดวก	และการพฒันาปัจจยัสนบัสนนุ 
ด้านโลจิสติกส์ในระดับนโยบายและระดับการพัฒนา 
เชงิพืน้ที	่โดยการจดัประชมุระดมความคดิเหน็พร้อมทัง้ลง 
พื้นที่ส�ารวจเส้นทางการขนส่ง	ติดตามแผนงาน/โครงการ
ส�าคญัทีม่ผีลกระทบกบัการพฒันาระบบโลจสิตกิส์อย่างมี
นัยส�าคัญ	 สร้างความรู้ความเข้าใจกับภาคีที่เก่ียวข้อง 
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เพื่อให้ตระหนักถึงความส�าคัญและเกิดความร่วมมือ 
ในการพัฒนาระบบโลจิสติกส ์ 	 รวมถึ งการจัดท�า 
จดหมายข่าวการพัฒนาระบบโลจิสติกส์	 ซ่ึงเป็นการ 
รวบรวมข้อมลูการพฒันาท่ีน่าสนใจ	บรบิทการเปลีย่นแปลง 
ด้านต่างๆ	 ท้ังในและต่างประเทศเผยแพร่ให้แก่ผู้สนใจ 
ผ่านเวบ็ไซต์ของ	สศช.	โดยในช่วงทีผ่่านมาได้มกีารน�าเสนอ 
ประเด็นส�าคัญ	 อาทิ	 ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ของ 
ประเทศไทย	กรอบแนวคดิการพฒันาพืน้ท่ีระเบยีงเศรษฐกจิ 

ภาคใต้อย่างยั่งยืน	 การพัฒนาเทคโนโลยีที่จะเข้ามา 
มีบทบาทในอนาคตและประเทศต้นแบบการพัฒนา 
ด้านโลจสิตกิส์	และการพัฒนาโลจสิติกส์ในภาคการเกษตร	 
นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนความร่วมมือในการแลกเปลี่ยน 
ข้อมูลทางวิชาการกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในพื้นที ่
ส่วนกลาง	 ภูมิภาค	 และประเทศเพื่อนบ้านท่ีจะน�าไปสู ่
การพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน

 

   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัย และนวัตกรรม

จดหมายข่าว
กองยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบ
โลจิสติกส์

	 ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	วิจัย	และนวัตกรรม	ในแผน 
พฒันาฯ	ฉบับท่ี	12	มเีป้าหมายหลกั	2	ด้าน	ได้แก่	การเพิม่ความเข้มแขง็ด้านวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยขีองประเทศ	และเพ่ิมความสามารถในการประยกุต์ใช้	วทน.	เพือ่ยกระดบั 
ความสามารถในการแข่งขนัของภาคการผลติและบริการ	และคณุภาพชวีติของประชาชน	 
ซึ่ งที่ผ ่านมามีความก ้าวหน ้าในการขับเคล่ือนการพัฒนา	 โดยสถาบัน	 IMD 

จัดอันดับให้ประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ดีขึ้น	4	อันดับ	ปรับจากอันดับที่	42	ในปี	2561	ขึ้นมาอยู่
ที่อันดับที่	38	ในปี	2562	ขณะที	่อันดับความสามารถด้านนวัตกรรมของไทยขยับจากอันดับที	่44	ในปี	2561	ขึ้นมาอยู่
อันดับที่	 43	 ในป	ี2562	และแนวโน้มการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเมื่อเทียบกับ	GDP	พบว่า	 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ	
0.37	ในป	ี2554	เป็นร้อยละ	1	ในปี	2560	ซึ่งคาดว่าจะเป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ร้อยละ	1.5	ได้	ภายในสิ้นสุด
แผนพัฒนาฯ	ฉบับที	่12	หรือปี	2564

	 นอกจากนี้แล้ว	 ยังมีมาตรการขับเคลื่อนด้านต่าง	 ๆ 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา	 เช่น	 การยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลส�าหรับค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลย ี
และนวัตกรรม	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีในเขตพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกด้วยเทคโนโลยี
และนวตักรรมหรอื	EECi	ทีมุ่ง่เน้นการพฒันาด้านเทคโนโลยชีวีภาพ	
เมืองนวัตกรรมระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์	และเมืองนวัตกรรมการบิน 
และอวกาศ	การส่งเสริมการพัฒนา	BCG	Model	ที่ผลักดันให้เกิด 
การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ	 เศรษฐกิจหมุนเวียน	 และเศรษฐกิจ 
สีเขียว	 เป็นต้น	 ซึ่งนอกจากจะเป็นขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้าหมาย 
การพฒันาภายใต้แผนพฒันาฯ	ฉบบัที	่12	แล้ว	ยงัมคีวามสอดคล้อง
กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ	SDGs	อีกด้วย
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	 การพัฒนาภาคเหนือได้ก�าหนดพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจหลักและแนวทางการพัฒนา	ดังนี้

 กลุ่มพ้ืนทีภ่าคเหนอืตอนบน	พฒันาให้เป็นพืน้ที่
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์	 (Creative	 Lanna	 Cluster)	
ประกอบด้วย	4	จังหวัด	ได้แก่	เชียงใหม่	เชียงราย	ล�าพูน	
ล�าปาง		โดยฟื้นฟู	4	เมืองเก่า	พัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรม	
เชื่อมกับบริการท่องเที่ยว	 สร้าง	 Brand “Lanna 
Heritage”	และมุง่ผลกัดนัให้เป็นเมอืงท่องเทีย่วทีม่คีณุค่า
เชิงวัฒนธรรมระดับโลก	 เชื่อมโยงแหล่งท่องเท่ียวกับ 
Cultural	Cities	ใน	GMS	ตอนบน	

 กลุ่มพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง	 พัฒนาให้เป็น
พืน้ทีเ่ศรษฐกจิฐานชวีภาพหลกัของประเทศ	(Bio	Economy	
Cluster)	 ประกอบด้วย	 9	 จังหวัด	 ได้แก่	 นครสวรรค์	
ก�าแพงเพชร	 พิจิตร	 พิษณุโลก	 ตาก	 เพชรบูรณ์	 สุโขทัย	
อุตรดิตถ์	 และอุทัยธานี	 โดยพัฒนาแหล่งอุตสาหกรรม 
ฐานชีวภาพของประเทศ	 โดยมีนครสวรรค์เป็นศูนย์กลาง 
จากฐานวัตถุดิบ	 ข้าว	 อ้อย	 และมันส�าปะหลัง	 พัฒนา 
ต่อยอดการผลติจากวัตถดุบิทางการเกษตรไปสู่ผลิตภัณฑ์
มูลค่าสงู	กลุม่พืน้ทีท่ีย่งัมข้ีอจ�ากดัเชงิกายภาพ	(Highland 
Development	Cluster)	ประกอบด้วย	4	จังหวัด	ได้แก่	
แม่ฮ่องสอน	พะเยา	แพร่	และน่าน	โดยพฒันาและปรบัปรงุ
โครงสร้างพื้นฐาน	พัฒนาแหล่งน�้าเพื่อการเกษตร	อุปโภค
บริโภค	รวมทั้งพัฒนาระบบไฟฟ้าและระบบ	ICT	เพื่อลด

ข้อจ�ากัดในการเข้าถึงบริการของภาครัฐ	 ปลดล๊อคการใช้
ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้	 และสร้างความมั่นคงในท่ีดินท�ากิน
ตามโครงการจัดท่ีดินท�ากนิให้ชมุชน	(คทช.)	สนบัสนนุการ
ปรับระบบเกษตรตามแนวทางวนเกษตร	 และเกษตร 
ผสมผสาน	 พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวใหม่	 พัฒนาเศรษฐกิจ 
ฐานราก	(Local	Economy)	
	 ซึ่งในการจัดท�าแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน
การพฒันาเศรษฐกจิหลกัเชงิพืน้ทีภ่าคเหนอืได้ด�าเนนิการ
จัดประชุมไปแล้ว	2	กลุ่มพื้นที่	คือ	กลุ่ม	Bio	Economy	
Cluster	 เมื่อวันท่ี	 26	 กรกฎาคม	 2562	 ณ	 จังหวัด
นครสวรรค์	และกลุม่	Highland	Development	Cluster	
เมือ่วนัที	่3	กนัยายน	2562	ณ	จงัหวดัน่าน	โดยการประชุม
ประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ	 เอกชน	 และ
สถาบนัการศกึษาในพ้ืนท่ี	เพ่ือรับฟังความคดิเหน็ต่อกรอบ
แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจหลักเชิงพื้นที่ภาคเหนือ	 และ 
เพื่อการน�าเสนอแผนงาน	 โครงการส�าหรับปีงบประมาณ	 
2564	 เพื่อขับเคลื่อนการด�าเนินงานต่อไป	ซึ่งผลจากการ
ประชุมทั้ง	 2	 กลุ่มพื้นที่	 ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็น
ต่อกรอบแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจหลักเชิงพื้นที่ 
ภาคเหนือและน�าเสนอแผนงาน	 โครงการที่เกี่ยวข้องรวม 
ทัง้สิน้	33	โครงการ	ส�าหรับกลุม่	Creative	Lanna	Cluster	 
จะได้ด�าเนนิการจดัประชมุระดมความคดิเห็นในระยะต่อไป
 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจหลักเชิงพื้นที่ภาคเหนือ
(Northern Economic Cluster : NEC)
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การขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจหลักเชิงพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

	 การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ก�าหนด
พื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจหลักและแนวทางการพัฒนา	ดังนี้
 พื้นที่พัฒนาผลิตภัณฑ์พ้ืนถิ่นที่มีอัตลักษณ์
เฉพาะคุณภาพสูง	 โดยพัฒนาศูนย์กลางแฟชั่นผ้าไหม 
ผ้าฝ้าย	ผ้าย้อมคราม	ที่อุดรธานี	หนองบัวล�าภู	สกลนคร	
ส่งเสริมการเล้ียงโคเนื้อคุณภาพสูงที่สกลนคร	 มุกดาหาร	
นครพนม	 และส่งเสริมการปลูกพืชผัก	 ไม้ดอกไม้ประดับ
เมืองหนาว	 สมุนไพร	 ในพื้นท่ีเลย	 อุดรธานี	 สกลนคร	
นครพนม
 พื้นที่เศรษฐกิจฐานชีวภาพและอุตสาหกรรม 
เกษตรมูลค่าสูง	 โดยพัฒนาข้าวหอมมะลิในพ้ืนที่ทุ่งกุลา
ร้องไห้และทุ่งสัมฤทธิ์	 พัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปเนื้อ
คุณภาพสูงที่นครราชสีมา	 และพัฒนาฐานอุตสาหกรรม
ชีวภาพ	ที่มีศูนย์กลางการพัฒนาที่ขอนแก่น	นครราชสีมา	
อุบลราชธานี
 พื้นที่ฐานอุตสาหกรรมอนาคต	 โดยพัฒนา
อุตสาหกรรมการบิน	ในพื้นที่นครพนม	ร้อยเอ็ด	ขอนแก่น	
และพัฒนาอตุสาหกรรมระบบรางทีข่อนแก่น	นครราชสีมา
 พืน้ทีท่ีมี่ศกัยภาพสูงในการดงึดดูนกัท่องเทีย่ว 
โดยพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวริมแม่น�้าโขงในพื้นที	่
7	 จังหวัดริมแม่น�้าโขง	 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียว
อารยธรรมอีสานใต้	 ที่นครราชสีมา	 บุรีรัมย์	 สุรินทร	์
ศรีสะเกษ	 อุบลราชธานี	 ส่งเสริมและพัฒนาอุทยานธรณี
โคราช	 (Khorat	 Geopark)	 สู่การรับรองให้เป็นอุทยาน
ธรณีโลกของยูเนสโก	 (UNESCO	 Global	 Geoparks) 
ใช้ประโยชน์จากการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงกีฬา	
ของจังหวัดบุรีรัมย์	 เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจ
ชุมชน	 และพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนช้าง	
(Elephant	World)	ที่สุรินทร์

การขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจหลักเชิงพื้นที่
ภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร

	 การพฒันาภาคกลางและพืน้ท่ีกรงุเทพมหานคร
ได ้ก�าหนดพื้นท่ีพัฒนาเศรษฐกิจหลักและแนวทาง 
การพัฒนา	ดังนี้

 กลุ่มพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑล	ให้เป็นพืน้ที่
ศูนย์กลางบริการด้านโลจิสติกส์	 โดยพัฒนาการขนส่ง 
ต่อเนื่องหลายรูปแบบที่เน้นการพัฒนาระบบเชื่อมต่อ	
พัฒนาระบบอ�านวยความสะดวกทางการค้า	 พัฒนาพื้นที่
โดยรอบสถานีขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ในเมือง	จัดตั้งศูนย์
รวบรวมและกระจายสนิค้า	(CDC)	และศนูย์กระจายสนิค้า 
ย่อยในเขตเมอืง	พฒันาบรกิารและบคุลากรด้านโลจสิตกิส์	
และส่งเสรมิการน�าเทคโนโลยสีารสนเทศมาพฒันาบรกิาร
ด้านโลจิสติกส์	
 พืน้ทีจ่งัหวดัปทมุธาน ีให้เป็น	“ศนูย์กลางวิจยั
และนวัตกรรม”	 โดยสร้างนวัตกรรมให้กับอุตสาหกรรม
ฐานเดิม	 (S-curve)	 พัฒนาเกษตรกร	 ผู ้ประกอบการ
วสิาหกจิชมุชน	ผู้ประกอบการ	SMEs	และวสิาหกิจเริม่ต้น	
(Startup)	สู่	Smart	Farmer	และ	Tech	Startup	และ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	 โดยอาศัยการด�าเนินงานของ
เครือข่ายนวัตกรรมร่วมกับเครือข่ายเกษตรกร	 ภาครัฐ 
ภาคเอกชน	 ในการขยายผลเกษตรปลอดภัยและเกษตร
อนิทรย์ีให้เป็นไปตามเป้าหมาย	เพิม่ความหลากหลายของ 
ผลิตผลการเกษตร	เพิ่มผลิตภาพ	และสร้างมูลค่า	รวมทั้ง
เชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวสีเขียว	 (Green	 &	 Organic	
Tourism)	ตลอดจนส่งเสริมให้เกดิผู้ประกอบการท่องเทีย่ว	
 กลุ ่มพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการผลิตและ
แปรรูปสนิค้าเกษตร	ให้เป็นแหล่งอตุสาหกรรมเกษตรและ
อตุสาหกรรมเกษตรแปรรูปมลูค่าสูง	โดยพัฒนาเป็นแหล่ง
ผลติสนิค้าเกษตรมลูค่าสงู	พฒันากระบวนการผลติสูร่ะบบ
มาตรฐานความปลอดภัย	 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์	 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็นเกษตรกร
อจัฉรยิะ	พฒันาระบบการขนส่งเพือ่ลดต้นทนุการผลติและ
ความเสยีหายจากการขนส่ง	รวมทัง้สนบัสนนุการเชือ่มโยง
ห่วงโซ่การผลิตทัง้ภายในภาค	ระหว่างภาค	และต่างประเทศ	 
และพัฒนารูปแบบทางการตลาด	และวธิกีารในการเข้าถงึ
ลูกค้าที่หลากหลาย	
 กลุม่พืน้ทีช่ายฝ่ังทะเลตะวนัตก	พฒันาเชือ่มโยง 
การท่องเที่ยวกับจังหวัดชุมพร	 และระนอง	 ของภาคใต ้
โดยฟื้นฟูและจัดระเบียบพื้นท่ีหาดชะอ�า-หัวหิน	 อนุรักษ์
และพัฒนาเมืองเก่าเพชรบุรี	 ส่งเสริมการท่องเที่ยว
โครงการพระราชด�า ริและการท ่องเที่ยวตามรอย
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ประวัติศาสตร์ตามยุคสมัยของพระมหากษัตริย์ในแต่ละ
พระองค์	 พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวและกิจกรรม 
การท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายและเชื่อมโยงกับ 
เส้นทางท่องเที่ยวกับแหล่งท่องเท่ียวในจังหวัดชุมพรและ 
ระนองของภาคใต้	 พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน	 และ 
พัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการ 
การท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์

การขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจหลักเชิงพื้นที่
ภาคตะวันออก

	 การพัฒนาภาคตะวนัออกได้ก�าหนดพืน้ทีพ่ฒันา
เศรษฐกิจหลักและแนวทางการพัฒนา	ดังนี้

 พื้นที่เมืองผลไม้และพืชสมุนไพร	 (Fruit	 and	
Herb	Cities)	ได้แก่	จันทบุรี	ตราด	ปราจีนบุรี	นครนายก	
และสระแก้ว	โดยยกระดับจันทบุรี	ตราด	ปราจีนบุรี	และ
นครนายกให้เป็นมหานครผลไม้เมืองร้อนแห่งเอเชีย 
ยกระดับพืชสมุนไพรปราจีนบุรี	 จันทบุรี	 สระแก้วให้เป็น
ธรุกจิสมุนไพรสูต่ลาดสากล	สนบัสนนุการวจิยั	พฒันา	และ
สร้างนวตักรรม	รวมทัง้เชือ่มโยงสูก่ารพฒันาอตุสาหกรรม
เกษตรแปรรูป	 อุตสาหกรรมอาหาร	 และอุตสาหกรรม
เวชภัณฑ์และเวชส�าอาง	 พัฒนาปัจจัยพื้นฐาน	 อาทิ	 ดิน 
และน�้าให้เหมาะสม	 ส่งเสริมและสร้างเกษตรกรให้เป็น	 
Smart	 Farmer	 ยกระดับการค้าการตลาดให้เข้าสู่ระบบ 
ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 และพัฒนาระบบการเก็บ
รกัษาและการขนส่งสนิค้า	และพฒันาฐานข้อมลูการเกษตร	
ทั้งข้อมูลด้านการผลิต	และความต้องการผลผลิต	

 พื้นที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร	 (Agro-tourism)	
ได้แก่	ระยอง	จันทบุรี	และตราด	โดยฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว	
ปรับปรุงภูมิทัศน์	 พัฒนาเส้นทาง	 สิ่งอ�านวยความสะดวก	
ความปลอดภัย	 ระบบโลจิสติกส์	 กิจกรรมการท่องเที่ยว	
สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากล	
สอดคล้องกับเอกลักษณ์	 อัตลักษณ์ของชุมชน	 และ 
เป็นธรรมชาติ	 รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของ 
นักท่องเท่ียว	 พัฒนาบริการท่ีเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว
ให้ได้มาตรฐาน	 สร้างความรู ้	 ความเข้าใจ	 และการม ี
ส่วนร่วมให้กบัชมุชน	รวมทัง้สร้างระบบการบรหิารจดัการ 
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรในชุมชน	 และพัฒนาระบบตลาด
และประชาสมัพนัธ์	โดยการใช้สือ่อิเลก็ทรอนิกส์	การจัดท�า 
และเผยแพร่หนังสั้นที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยว	 และ
สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ	
 
การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจหลักเชิงพื้นที่
ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน

	 การพัฒนาเศรษฐกิจหลักเชิงพื้นที่	 ในพื้นที่ 
ภาคใต้	 ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาศักยภาพส�าคัญของ
พื้นที่	โดยมีประเด็นและแนวทางการพัฒนาที่ส�าคัญ	ดังนี้

 พื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ให้ความส�าคัญกับ
การพฒันายกระดับมาตรฐานด้านการท่องเทีย่วในพืน้ที่
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	 โดยมีแนวทางพัฒนา
ส�าคัญ	 ประกอบด้วย	 (1)	 พัฒนา	 อนุรักษ์	 ฟื้นฟู	 แหล่ง 
ท่องเทีย่วทางทะเลให้สามารถรองรบันกัท่องเทีย่วได้อย่าง 
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เหมาะสม	 (Carrying	Capacity)	 ในแหล่งท่องเที่ยวหลัก
ของภาค	(ภเูกต็	สมยุ	พะงัน	และหลเีป๊ะ	เป็นต้น)	การพัฒนา 
การท่องเที่ยวท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 (Andaman 
Go	 Green)	 (2)	 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ�านวย 
ความสะดวกทีเ่พยีงพอและได้มาตรฐาน	การพัฒนาระบบ
คมนาคมเชื่อมโยงเส้นทาง	(Route)	ท่องเที่ยว	เพื่อให้เกิด
โครงข่ายการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ	พัฒนา	Marina	
Hub	เชือ่มโยงเส้นทางการท่องเทีย่วทางทะเล	และพัฒนา
ท่าเรือส�าราญขนาดใหญ่	(3)	ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน
เชือ่มโยงแหล่งท่องเทีย่วทีม่ชีือ่เสยีง	ต่อยอดฐานทรัพยากร
ชุมชน	วถิชีีวติ	วฒันธรรม	อาหาร	ผลติภัณฑ์ชมุชนทีม่คีวาม
โดดเด่นเป็นอัตลักษณ์	 เพื่อสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับ
เศรษฐกิจฐานราก	 (4)	 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	
ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ	 จัดตั้งศูนย์อบรมเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยทางทะเล	 พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน 
ผู้ประกอบการ	 (5)	 พัฒนามาตรฐานความปลอดภัยและ
ความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยว	 สนับสนุนการพัฒนา
มาตรฐานความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว	มีการบริหาร
จัดการขยะและสิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสมในแหล่งท่องเที่ยว	
และ	 (6)	 ส่งเสริมประชาสัมพันธ์และการตลาดการ 
ท่องเที่ยวที่หลากหลาย	 สนับสนุนการใช้ระบบออนไลน ์
ภูมิสารสนเทศ	ส่งเสริมการสร้าง	Platform	Digital	เพื่อ
อ�านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว	
 พื้นท่ีภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (จังหวัดพัทลุงและ
สงขลา) ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาเกษตรปลอดภัย
และเกษตรอินทรีย์ การพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา
และการค้าชายแดน	 โดยมีแนวทางการพัฒนาประกอบ
ด้วย	 (1)	 สนับสนุนการวิจัยและเทคโนโลยีชีวภาพและ
นวัตกรรมขยายผลสู่การผลิตสินค้าเกษตร	 การแปรรูป 
เพื่อเพิ่มมูลค่าและผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลาย	 (2)	 เพิ่ม
ศักยภาพฐานการผลิตเดิม	 (ข ้าว	 ประมง	 ปศุสัตว ์)	 
ปรับโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการ 
ผลิตที่ได้ให้เอื้อต่อการผลิตที่ได้มาตรฐาน	(GAP/HACCP)	 
/Zoning	/Smart–Modern	Farm)	(3)	ยกระดับคุณภาพ
และเอกลักษณ์สินค้า	 พัฒนาระบบตรวจสอบรับรอง 
มาตรฐาน	 สร้างแบรนด์สินค้า	 ความเป็นอัตลักษณ  ์
เฉพาะถิ่น	 เพื่อตอบสนองให้กับตลาดสินค้าเฉพาะกลุ่ม	 
(4)	ต่อยอดสูอ่ตุสาหกรรมเกษตร	(ยางพารา)	ท่ีมมีลูค่าเพ่ิม	 

และการส่งเสริมการรวมกลุ ่มวิสาหกิจและสนับสนุน 
องค์ความรู้และแหล่งทุนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพารา	 
โดยใช้ระบบตลาดน�าการผลิต	และ	(5)	พัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานเชื่อมโยงเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	

 พื้นท่ีภาคใต้ชายแดน	 การพัฒนาเชิงพื้นที ่
ในพื้นที่ภาคใต้ชายแดนให้ความส�าคัญกับการพัฒนา
ศักยภาพของพื้นที่ในประเด็นและแนวทางการพัฒนา 
ที่ส�าคัญ	 ในด้านการพัฒนาเกษตรผสมผสานและสร้าง 
ความเข้มแข็งเศรษฐกิจชุมชน	 โดยมีแนวทางการพัฒนา	
ประกอบด้วย	 (1)	 พัฒนาแหล่งน�้าและระบบชลประทาน
ให้สอดคล้องกับสภาพพ้ืนท่ีให้เพียงพอส�าหรับการเกษตร
และอุปโภคบริโภค	 (2)	 ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร 
และสถาบันเกษตรกรน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและศาสตร์พระราชาประยุกต์ใช้	 (3)	 ส่งเสริม 
การผลติสนิค้าเกษตรอัตลกัษณ์ทีม่กีารบ่งชีท้างภมิูศาสตร์	
(GI)	และการตลาดโดยเทคโนโลยี	(4)	ยกระดับมาตรฐาน 
สินค้าเกษตรโดยกระบวนการรับรองและตรวจสอบสนิค้า
ย้อนกลับ	(5)	ยกระดบัคณุภาพเกษตรกรสู	่Smart	Farmer 
(6)	 พัฒนาตลาดสินค้าชุมชน	 ตลาดกลางการเกษตรเพื่อ
เป็นแหล่งรวบรวมและจ�าหน่ายสินค้าท้องถิ่น

การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ

 พ้ืนท่ีบริเวณชายฝั ่งทะเลตะวันออก	 พื้นที่
บริ เวณชายฝ ั ่ งทะเลตะวันออกเป ็นฐานการผลิต
อุตสาหกรรมหลักของประเทศ	 โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมี	 พลังงาน	 และยานยนต์	 และมีการเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง	 โดยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขา
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อุตสาหกรรมคิดเป็นสัดส่วน	1	ใน	3	ของประเทศ	ปัจจุบัน
มีคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	
(กพอ.)	ตามพระราชบญัญตัเิขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก	 
พ.ศ.	2561	ซึง่มนีายกรฐัมนตรเีป็นประธาน	และเลขาธกิาร
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมเป็น
กรรมการเป็นกลไกหลักในการบริหารจัดการพ้ืนท่ีภายใต้
แนวคิดการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(Eastern	 Economic	 Corridor:	 EEC)	 เพื่อยกระดับ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย	 โดยมีการด�าเนินโครงการและ
มาตรการส�าคัญ	 ได้แก่	 การพัฒนาโครงการโครงสร้าง 
พื้นฐานหลัก	 (เช่น	 โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 
สามสนามบนิ	โครงการสนามบนิอูต่ะเภาและเมอืงการบนิ
ภาคตะวันออก	 โครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด	 
ระยะที่	3	 โครงการท่าเรือแหลมฉบัง	ระยะที่	3	 เป็นต้น)	

การจัดต้ังเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ	การให้สิทธปิระโยชน์ 
การจัดท�าแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินและแผนผัง 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	 การพัฒนาระบบให้บริการ
แบบเบ็ดเสร็จ	 นอกจากนี้	 สศช.	 ร่วมเป็นคณะท�างาน 
ในโครงการโครงสร้างพื้นฐานส�าคัญ	 และให้ความเห็น
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เ ก่ียวกับ 
การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน	 สศช. 
ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ	 (กนพ.)	 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
ใน	10	พื้นที่	ได้แก่	ตาก	สระแก้ว	ตราด	มุกดาหาร	สงขลา	
หนองคาย	เชียงราย	นครพนม	กาญจนบุรี	และนราธิวาส	
โดยมีความก้าวหน้า	ดังนี้

การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน (SEC)

	 คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ	ณ	 จังหวัดชุมพร	 เมื่อวันที่	 21	 สิงหาคม	 2561 
ได้มีมติเห็นชอบหลักการของกรอบแนวคิดการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน	(Southern	Economic	
Corridor:	SEC)	ครอบคลุมภาคใต้ตอนบน	4	พื้นที่	ได้แก่	ระนอง	ชุมพร	สุราษฎร์ธานี	และนครศรีธรรมราช	ตามที่	สศช.	
เสนอ	และได้มอบหมายให้	สศช.	ศึกษาความเหมาะสมในรายละเอียดของรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ชุมพร-ระนอง	และ
พืน้ทีส่รุาษฎร์ธาน-ีนครศรธีรรมราช	 โดย	สศช.	 ได้ร่วมกบัหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องจัดท�ารายละเอยีดของรูปแบบการพฒันาฯ	 

  รายงานประจำ ปี 2562 รายงานประจำาปี 2562  สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   65 

63-01-063_017-104 Sorsorchor2c UK Uncoated-dic2019.indd   65 2/6/20   4:56 PM



ซึ่งครอบคลุมแผนปฏิบัติการการพัฒนา	SEC	ระยะ	5	ปี	(พ.ศ.	2562-2565)	เสนอคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่	
22	มกราคม	2562	โดยไดม้มีตริบัทราบผลการศกึษาฯ	และแผนปฏบิตักิารการพัฒนา	SEC	ตามกรอบการพฒันา	4	ด้าน	
จ�านวน	116	โครงการ	วงเงินรวม	106,790.13	ล้านบาท	รวมทั้งมอบหมายให้	สศช.	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัด
ด�าเนนิโครงการทีจ่ะช่วยสร้างมลูค่าทางเศรษฐกจิหรอืเป็นประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนให้เกดิผลเป็นรปูธรรมโดยเรว็	
ซึ่ง	 สศช.	 ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการส�าคัญภายใต้แผนปฏิบัติการ	 SEC	 อาทิ	 
เพ่ิมศักยภาพท่าเรือระนอง	 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามแนวชายฝั่งทะเล	 Royal	 Coast	 	 สนับสนุนการจัดตั้ง	 SECr	 
ศูนย์ความเชีย่วชาญด้านการวจิยัเชงิพืน้ทีร่ะเบียงเศรษฐกิจภาคใต้	แปรรูปสมนุไพรแบบครบวงจร	ผลักดันป่าชายเลนระนอง 
สูม่รดกโลก	พัฒนาเมืองน่าอยู่/เมืองอัจฉริยะ	เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่	นอกจากนี้ยังได้จัดท�าวีดิทัศน์ 
และโปสเตอร์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนา	 SEC	 ให้กับหน่วยงานภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และประชาชน	 เพื่อสร้าง 
ความรู้	ความเข้าใจ	และสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนา	SEC	ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
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ยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

ประเทศลุม่แม่น�า้โขง	จงึขอให้ญีปุ่น่ช่วยถ่ายทอดเทคโนโลยี
และเป็นผู้แนะแนวทางในการน�าใช้	 IoTs	 และอุปกรณ์
ดิจิทัลต่าง	 ๆ	 เพื่อขยายและสนับสนุนความเชื่อมโยง 
ด้านอุตสาหกรรมระหว่างไทย	 ญี่ปุ ่น	 และประเทศใน 
อนภุมิูภาคลุม่แม่น�า้โขง	นอกจากนี	้ไทยยนืยนัความพร้อม
ให้การสนบัสนนุการเชือ่มโยงโครงสร้างพืน้ฐานทางกายภาพ 
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขงในทุกรูปแบบ	ซึ่งสามารถเชื่อม
โยงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน	และ 
เชื่อมโยงกับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 
ภาคตะวันออก	 (EEC)	 เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง 
การเชื่อมต่อห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง	 เพื่อ 
ส่งเสริมให้เกดิสถานการณ์ทีท่ัง้สองฝ่ายต่างกไ็ด้ประโยชน์	
และไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง	 ในส่วนของการเชื่อมโยง 
เชิงกฏระเบยีบนัน้	ประเทศไทยยนืยนัสนบัสนนุการด�าเนนิงาน 
ในระยะแรกเริ่มของความตกลง	CBTA	สู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม	และแสดงความยนิดทีีไ่ทยและเมยีนมาได้ร่วม 
ลงนามในบนัทึกความเข้าใจในการเร่ิมใช้ความตกลงว่าด้วย
การขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขงและมี 
ผลในทางปฏิบัติแล้ว	 ภาครัฐควรจะต้องร่วมพัฒนาและ
ปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์
ให้สามารถเชื่อมโยงกับตลาดที่ใหญ่และทันสมัย	ซึ่งมีส่วน 
ส�าคัญในการส่งเสริมส่ิงแวดล้อมท่ีดีในการด�าเนินธุรกิจ
ดจิทัิล	และบ่มเพาะขดีความสามารถของ	SMEs	และธรุกจิ 
ที่เริ่มต้นและเติบโตแบบก้าวกระโดด	(Start-ups)	เพื่อให้
พวกเขาสามารถเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่มูลค่าในระดับ 
อนุภูมิภาคและภูมิภาคได้ต่อไป
	 อนึ่ง	 กรอบความร่วมมือลุ ่มแม่น�้าโขง-ญ่ีปุ่น 
ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม	 มุ่งสนับสนุนกิจกรรม 
ทางเศรษฐกจิระหว่างญีปุ่น่และประเทศลุ่มแม่น�า้โขงซ่ึงเป็น 
ฐานการผลติของญีปุ่น่	ประเทศไทยจ�าเป็นต้องเร่งให้ญ่ีปุ่น 
ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลติ	เร่งพฒันาทรพัยากรมนษุย์ใน 
คลสัเตอร์อตุสาหกรรมทีไ่ทยมีความเข้มแขง็	เช่น	ยานยนต์ 
และอิเล็กทรอนิกส์	รวมทั้งในกลุ่มอุตสาหกรรม	S-Curve	
ในพ้ืนที	่EEC	ซึง่คาดว่าญีปุ่น่จะเป็นกลุม่ลงทุนหลัก	ในขณะ

 การประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 11 กรอบ
ความร่วมมือลุ ่มแม่น�้าโขง-ญี่ปุ ่นด้านเศรษฐกิจและ
อตุสาหกรรม (Mekong-Japan Economic Ministe 
Meeting)

	 เมื่อวันที่	 10	 กันยายน	 2562	 นายศักดิ์สยาม 
ชิดชอบ	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม	 ในฐานะ
รัฐมนตรีประจ�ากรอบความร่วมมือลุ่มแม่น�้าโขง-ญี่ปุ ่น 
ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของไทย	 ได้เข้าร่วม 
การประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น�้า
โขง-ญี่ปุ ่น	 ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม	 คร้ังที่	 11 
ณ	โรงแรมแชงกรี-ลา	กรุงเทพมหานคร	
	 รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคม	และรัฐมนตรี
ประจ�ากรอบความร่วมมอืด้านเศรษฐกจิและอตุสาหกรรม
ของประเทศลุม่แม่น�า้โขงอกี	4	ประเทศคอื	กมัพชูา	สปป.ลาว	 
เมียนมา	 และเวียดนาม	 รวมทั้ง	 นายชิเงฮิโระ	 ทานากะ	 
ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ	 การค้า	 และ
อตุสาหกรรมของญีปุ่่น	(METI)	ได้ร่วมให้ความเหน็ชอบต่อ
ร่างแถลงข่าวร่วมการประชมุฯ	(Joint	Media	Statement)	 
และร่างวิสัยทัศน์การพัฒนาอุตสาหกรรมในอนุภูมิภาค 
ลุม่แม่น�า้โขงในระยะที	่2	(ปี	2562-2566)		หรอื	“MIDV 2.0”  
ซึ่งมุ ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในอนุภูมิภาค 
ลุ่มแม่น�้าโขงอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ผ่านความเช่ือมโยงหลัก	 3	 ด้าน	 ได้แก่	 1)	 ด้านความ 
เชื่อมโยงด้านอุตสาหกรรม	 โครงสร้างพ้ืนฐาน	 และ 
กฎระเบียบ	2)	ด้านนวัตกรรมเชิงดิจิทัล	และ	3)	ด้านการ
ด�าเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	(SDGs)
	 ไทยได ้ ให ้ความเห็นต ่อเรื่ องดั งกล ่าวว ่ า 
การด�าเนนิงาน	MIDV	2.0	ในระยะที	่2	จะได้รบัผลกระทบ 
จากแนวโน้มท่ีจะพลิกโฉมการเปลี่ยนแปลงของโลก	 คือ	
เทคโนโลยท่ีีสร้างความพลกิผนั	(Disruptive	Technology)	
มผีลต่อการพฒันาการเชือ่มโยงอตุสาหกรรม	คอื	การน�าใช้ 
อินเทอร์เน็ทในทุกสิ่ง	 (Internet	of	Things:	 IoTs)	และ 
อุปกรณ์ดิจิทัลต่าง	 ๆ	 ซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าและขีดความ 
สามารถแก่คลัสเตอร์อุตสาหกรรมซึ่งมีฐานการผลิตใน
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เดียวกันประเทศไทยจะต้องมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนา 
เพือ่สร้างนวตักรรม	รวมทัง้ปรบัปรุงหลกัสตูรการศกึษาใน 
ทุกระดับเพื่อรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิต 
เพื่อเพิ่มมูลค่า
	 การประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือ 
ลุ ่มแม่น�้าโขง-ญี่ปุ ่นด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 
ครั้งที	่12	ก�าหนดจัดขึ้นในปี	2563	ณ	ประเทศเวียดนาม	
ในโอกาสการประชุมระดับรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน 
ครั้งที	่52

การประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีและภาคเอกชน
กรอบความร่วมมอืลุ่มแม่น�า้โขง-ญีปุ่น่ด้านเศรษฐกจิ 
และอุตสาหกรรม ครั้งที่ 12

 เม่ือวันที่ 15 สิงหาคม 2562 นายทศพร 
ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาต ิปฏบิตัริาชการแทนรฐัมนตรปีระจ�าแผนงาน 
MJ-CI ท�าหน้าที่ประธานที่ประชุมร่วมกับ	 นายชิเงฮิโระ	
ทานากะ	ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ	การค้า	
และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น	 (Ministry	 of	 Economy,	
Trade	 and	 Industry:	 METI)	 พร้อมด้วยรัฐมนตรี	 5	
ประเทศลุ่มแม่น�้าโขง	 ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	 และ 
ผู้แทนองค์กรหุ้นส่วนการพัฒนา	 โดยผลการประชุมฯ	 มี
สาระส�าคัญคือการรับทราบและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับการด�าเนินโครงการต่าง	 ๆ	 ภายใต้ร่างวิสัยทัศน์

การพัฒนาอตุสาหกรรมในอนภุมูภิาคลุม่แม่น�า้โขงในระยะ
ที่	 2	 (ปี	 2562-2566)	 	 หรือ	 “MIDV	 2.0”	 รวมไปถึง 
น�าเสนอความก้าวหน้าการด�าเนินงานของ	 AMEICC2  
เพ่ือสนับสนุน	 3	 เสาหลักของวิสัยทัศน์	 MIDV	 2.0	 
ประกอบด้วย	 1)	 ด้านความเชื่อมโยงด้านอุตสาหกรรม	 
โครงสร้างพื้นฐาน	และกฎระเบียบ	2)	ด้านนวัตกรรมเชิง 
ดจิทัิล	และ	3)	ด้านการด�าเนนิการตามเป้าหมายการพฒันา 
ทีย่ัง่ยนื	(SDGs)	และการน�าเสนอข้อมลูเชงิลกึและกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง-ญี่ปุ่น	
 ประเด็นที่ฝ่ายไทยเสนอ	เห็นพ้องกับวิสัยทัศน์	
MIDV	2.0	ซ่ึงมแีนวคิดการพฒันาอตุสาหกรรมในลุม่แม่น�า้โขง 
อย่างเชื่อมโยง	โดยประเทศสมาชิกต้องร่วมก�าหนดกรอบ
การด�าเนนิงาน	รวมถงึเป้าหมายและทศิทางให้ชดัเจน	และ
ประเมนิผลการด�าเนนิงานทีก่่อให้เกดิผลลัพธ์เป็นรปูธรรม
มากยิ่งขึ้น	และควรส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในกลุ่ม	 ACMECS	 กับญ่ีปุ่น	 โดยเน้นความเช่ือมโยงด้าน
อุตสาหกรรม	 ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล 
เพือ่ส่งเสริมการตลาดดจิทิลัและนวตักรรม	เร่งการด�าเนนิการ 
ตามความตกลง	CBTA	 ในส่วนการสนบัสนนุความเช่ือมโยง 
ห่วงโซ่การผลิตในอนุภูมิภาค	 ส่งเสริมห่วงโซ่คุณค่า 
ภาคเกษตร	ส่งเสรมิพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์เพ่ือพฒันาธรุกิจ	
SMEs	ในพืน้ทีใ่ห้มคีวามเข้มแขง็ขึน้	โดยการพฒันาพาณชิย์
อเิลก็ทรอนกิส์จะสนบัสนนุให้ธุรกจิ	SMEs	มคีวามสามารถ
ในการแข่งขันมากขึ้น

2	AMEICC:	 AEM-METI	 Economic	 and	 Industrial	 Cooperation	 Committee	 คณะกรรมการความร่วมมือทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอาเซียนและญี่ปุ่น 
	 จัดตั้งขึ้นเมื่อการประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุ่น	ครั้งที่	6	โดยจัดประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่	23	พฤศจิกายน	2541	ณ	กรุงเทพฯ	โดยเป็นการประชุมระหว่างรัฐมนตรีเศรษฐกิจ 
	 ของอาเซียนและรัฐมนตรีการค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น	เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นด้านสถานการณ์เศรษฐกิจโลก
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การประชุมระดับผู ้น�า ครั้งที่  12 แผนงาน 
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-
มาเลเซยี-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand 
Growth Triangle: IMT-GT) 

	 เมื่อวันที่	28	เมษายน	2561	พลเอก ประยุทธ์ 
จนัทร์โอชา	นายกรฐัมนตร	ีเป็นประธานการประชมุระดบั
ผู้น�า	ครั้งที่	11	แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย	
อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย	 (Indonesia-Malaysia- 
Thailand	Growth	Triangle:	IMT-GT)	ณ		โรงแรมแชงกร-ีลา	
สาธารณรัฐสิงคโปร์	โดยมีนายโจโก	วิโดโด	ประธานาธิบดี
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	 และ	ตุน	มูซา	ฮิตัม	ผู้แทนพิเศษ
ของนายกรฐัมนตรมีาเลเซยี	เข้าร่วมการประชมุ	พร้อมด้วย
บุคคลส�าคัญอื่น	ๆ 	ประกอบด้วย	รัฐมนตรีประจ�าแผนงาน	
IMT-GT	 ของสามประเทศ	 โดยรัฐมนตรีประจ�าแผนงาน	
IMT-GT	 ของไทยได้แก่นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม	 เป็นผู้แทนรัฐมนตรี
ประจ�าแผนงาน	 IMT-GT	 สามประเทศกล่าวรายงาน 
ความก้าวหน้าการด�าเนนิการในรอบปี	2560-2561	ต่อผูน้�า	
ร่วมด้วยเลขาธกิารอาเซียน	(ดาโต๊ะ	ลมิ	จ๊อก	หอย)	รองประธาน 
ธนาคารพัฒนาเอเชีย	 (นายสตีเฟน	 พี	 กร๊อฟ)	 ร่วมด้วย 
นายสรุงค์	บลูกลุ	ประธานสภาธรุกจิ	IMT-GT	การประชมุฯ	
	 ผู ้น�าสามปะเทศ	 IMT-GT	 ได้ร่วมกันรับรอง
แถลงการณ์ร่วมของการประชุมซึ่งมีสาระส�าคัญคือ	 ผู้น�า	
IMT-GT	ได้รบัทราบความส�าเรจ็ของแผนงานความร่วมมอื	
IMT-GT	 ในโอกาสครบรอบ	 25	 ปี	 ที่แผนงานมีบทบาท
ส�าคัญในการลดความเหลื่อมล�้าและความยากจนในพื้นที่
ภายใต้แผนงานความร่วมมือ	 ขณะเดียวกัน	 ผู ้น�าสาม
ประเทศ	 IMT-GT	 ได้เน้นย�้าความส�าคัญของการพัฒนา
ความเช่ือมโยงด้านโครงสร้างพืน้ฐาน	(Physical	Connectivity	
Projects:	 PCPs)	 จ�านวน	 38	 โครงการของ	 3	ประเทศ	
(มูลค่ารวม	 47,000	 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)	 ซึ่งเป็นปัจจัย
ส�าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจใน	 IMT-GT	 โดยไทยมี
โครงการที่มีความคืบหน้าที่ส�าคัญ	อาทิ	โครงการก่อสร้าง
รถไฟทางคู ่	 หาดใหญ่-ปาดังเบซาร์	 และรถไฟทางคู ่
สรุาษฎร์ธาน-ีหาดใหญ่-สงขลา	ทีจ่ะเร่ิมก่อสร้างโดยล�าดบั

	 นอกจากนี้	ที่ประชุมมุ่งเน้นการบรรลุเป้าหมาย
ตามวิสัยทัศน์ปี	2579	ซึ่งให้ความส�าคัญกับการบูรณาการ	
การใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม	การพฒันาทีย่ัง่ยนื	และลด
ความเหลื่อมล�้า	 ประกอบด้วย	 การพัฒนาเมืองสีเขียว 
การพฒันาภายใต้กรอบการพัฒนาเมอืงอย่างยัง่ยนื	การพฒันา 
เส้นทางและวงจรท่องเทีย่วทีย่ัง่ยนื	ปราศจากความเหลือ่มล�า้	 
และแข่งขันได้ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว 
ปี	2560-2579	ตลอดจนแผนปฏิบัติการ	ปี	2560-2564	
การเตรยีมพฒันาเส้นทางท่องเทีย่วเรอืส�าราญใน	IMT-GT	
ทีเ่ชือ่มโยงสูน่านาชาตแิละเน้นความส�าคัญของภาคเอกชน
ในการด�าเนินงาน	 การพัฒนาภาคเกษตรเพื่อสร้างความ
ยั่งยืน	 ปราศจากความเหลื่อมล�้า	 และใช้นวัตกรรม 
การเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร	 การปรับปรุงร่าง
บันทึกความเข้าใจระหว่างสามประเทศเรื่องการขยาย 
เส้นทางบิน	ซึ่งลงนามไว้ในป	ี2538	เพื่อส่งเสริมการสร้าง
ความเช่ือมโยงในอนุภูมิภาค	 การผลักดันให้ใช้ระบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และเศรษฐกิจดิจิทัลมาช่วยขยาย
โอกาสทางการค้าและการลงทุนใน	 IMT-GT	 การจัดตั้ง 
เขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อสร้างระบบห่วงโซ่คุณค่าเช่ือมโยง
ระหว่างเขตเศรษฐกิจพิเศษต่าง	ๆ	ในอนุภูมิภาค	
	 ทั้งนี้	 ข้อเสนอฝ่ายไทย	 โดยพลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรีของไทย	ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อ
แนวทางการขับเคลื่อนแผนงาน	IMT-GT	4	ประเด็นดังนี้		
1)	การพฒันาความเชือ่มโยงทางกายภาพบนมติคิวามรเิริม่
ใหม่	ๆ 	โดยทัง้สามประเทศควรพจิารณาปัจจยัหรอืกลยุทธ์
ที่จะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงเป็นอย่างมาก	 (Game	
Changer)	ต่อการพฒันาพืน้ที	่IMT-GT	อาท	ินโยบายหนึง่
แถบหนึ่งเส้นทางของจีน	 เป็นต้น	2)	ความร่วมมือในการ
ก้าวเข้าสู่พัฒนาการทางเทคโนโลยเีปล่ียนโลก	ได้เน้นย�า้ให้
ทุกสาขาความร่วมมือควรใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีในปัจจุบันมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
3)	ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของภาคกีารพฒันาและการพฒันา	
IMT-GT	รุ่นใหม่	เพื่อลดความเหลื่อมล�้าอย่างแท้จริง	และ	
4)	ก�าหนดระยะเวลาความร่วมมอืด้านสิง่แวดล้อมทีช่ดัเจน	 
โดยไทยได้เสนอให้มีการจัดต้ังคณะท�างานด้านสิง่แวดล้อม
ในแผนงาน	IMT-GT	ขึ้นอย่างเป็นทางการภายในปี	2562
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การด�าเนินงานภายใต้คณะกรรมการเศรษฐกิจ
เอเปค (APEC Economic Committee) ประจ�า
ปี 2561 

	 สศช.	 เป็นหน่วยงานหลักในการติดตาม	 และ 
เข้าร่วมการประชุมในคณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปค 
(Economic	Committee:	EC)	โดยมหีน้าทีใ่นการตดิตาม	
ศกึษา	วเิคราะห์ประเดน็การปฏริปูโครงสร้างทางเศรษฐกิจ	
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	ครัง้ที	่2/2561	(EC2)	ระหว่างวนัท่ี	14-17	
สิงหาคม	 2561	 ณ	 เมืองพอร์ตมอร์สบี	 รัฐเอกราช 
ปาปัวนิวกินี
 ในช่วงการประชุม EC1	 สศช.	 ในฐานะ 
ผู้ประสานงานหลักของกลุ่มธรรมาภิบาลภาครัฐ	 (Public	

Sector	 Governance:	 PSG)	 จัดกิจกรรมการหารือเชิง
นโยบาย	(Policy	Discussions)	ภายใต้หัวข้อความโปร่งใส
ในการด�าเนินงานภาครัฐหรือภาครัฐแบบเปิด	 (Open	
Government)	 ซ่ึงหมายถึงการพัฒนาการปกครองที ่
ส่งเสริมให้เกดิความโปร่งใส	ซ่ือตรง	ตรวจสอบได้	และการม ี
ส่วนร่วมที่จะช่วยสนับสนุนประชาธิปไตยและการเติบโต 
อย่างทั่วถึง	 การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการ
วางแผน	ต้ังแต่การออกแบบ	การด�าเนนินโยบาย	การตดิตาม 
และประเมินผล	 ไปจนถึงการจัดท�ารายงานและรับฟัง 
ข้อเสนอแนะ	 เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและกระตุ้นให้เกดิ 
ความโปร่งใสในการด�าเนินงานภาครัฐ	 เพ่ือเพิ่มคุณภาพ 
ของบริการภาครัฐและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการเข้าถึงข้อมูลภาครัฐ	โดย	ดร.ปัทมา	เธยีรวศิษิฎ์สกลุ	 
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รองเลขาธิการฯ	 เป็นผู้ด�าเนินรายการ	 และมีผู ้เข้าร่วม 
อภิปราย	 ประกอบด้วย	 ผู ้แทน	 Organization	 for	 
Economic	Cooperation	and	Development	(OECD)	
พร้อมทั้งผู้แทนจากเขตเศรษฐกิจ	เช่น	ฟิลิปปินส์	จีนไทเป	
และไทย	 (ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ 
ราชการ	หรือ	กพร.)
 ในช่วงการประชุม EC2	 ที่ประชุมได้เห็นชอบ
รายงานนโยบายเศรษฐกิจเอเปคประจ�าปี	2561	เรื่องการ
ปฏรูิปโครงสร้างและโครงสร้างพืน้ฐาน	(APEC	Economic	 
Policy	Report	on	Structural	Reform	and	Infrastructure:	 
AEPR	 2018)	 ซึ่งมีเนื้อหาแบ่งออกเป็น	 2	 ส่วนท่ีส�าคัญ	
ได้แก่	 (1)	 ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานและ 
ผลกระทบจากการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานทาง
กายภาพและดจิทัิลต่อการเจรญิเตบิโตและความเชือ่มโยง	
และ	(2)	บทบาทของนโยบายด้านโครงสร้างในการผลกัดนั
ข้อก�าหนดและการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานที่มี
ประสิทธิภาพ	 ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการโครงสร้าง 
พื้นฐานของเขตเศรษฐกิจ	 ได้แก่	 การเพิ่มขึ้นของจ�านวน
ประชากรและประชากรสงูวยั	ความต้องการการขนส่งและ
ความเชื่อมโยง	 การเพิ่มขึ้นของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล	
และความต้องการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้พร้อมรับ
กบัภาวะวิกฤต	ทัง้นี	้ได้มกีารก�าหนดหวัข้อรายงานนโยบาย
เศรษฐกิจเอเปคประจ�าปี	2562	เรื่องการปฏิรูปโครงสร้าง
และเศรษฐกิจดิจิทัล	 (Structural	 Reform	 and	 the	
Digital	Economy)	
	 นอกจากนี้ 	 ดร.ป ัทมา เธียรวิศิษฎ ์สกุล 
รองเลขาธิการฯ	 ได้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทย 
ในการประชมุเจ้าหน้าทีร่ะดบัสงูด้านการปฏรูิปโครงสร้าง	
ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีนี้	โดยที่ประชุมได้มีการหารือ 
เพื่อปิดช่องว่างการพัฒนา	 และร่วมก�าหนดทิศทางการ
ด�าเนินงานด้านการปฏิรูปโครงสร้าง	 โดยให้ความส�าคัญ 
กับ	4	ประเด็นหลัก	ได้แก่	
 1. ความครอบคลุมของการพัฒนา	 ที่ประชุม
ได้มกีารหารือร่างกรอบแนวคดิเชิงนโยบายเรือ่ง	การปฏรูิป
โครงสร้างและการเตบิโตอย่างท่ัวถึง	(Policy	Framework	
on	Structural	Reform	and	 Inclusive	Growth)	ซึ่ง
ประกอบด้วย	3	แนวทางที่ส�าคัญ	ได้แก่	 (1)	การก�าหนด
ให้มีการวางนโยบาย	 สถาบันและกฎระเบียบพื้นฐานเพ่ือ

สนับสนุนตลาดที่เปิดกว้าง	 โปร่งใส	 และมีการแข่งขันสูง	
(2)	การให้ความส�าคัญกับการปฏิรูปโครงสร้างเพื่อพัฒนา
ทุนมนุษย์	ภาคบริการ	และนวัตกรรม	และ	(3)	แนวทาง
แบบผสมผสานที่จะวางนโยบายและด�าเนินโครงการ 
ที่จะช่วยส่งเสริมการเติบโตอย่างทั่วถึง
 2. ความเชื่อมโยง	 ที่ประชุมให้ความส�าคัญ 
กับความเชื่อมโยงอย่างรอบด้านในทุกมิติซึ่งจะช่วย
สนับสนุนการเจริญเติบโตที่ครอบคลุม	และยั่งยืน	โดยยึด
แผนแม่บทความเชื่อมโยงในเอเปค	ปี	2558-2568	(APEC	
Connectivity	 Blueprint	 2015-2025)	 ที่มุ ่งให้เกิด 
การเชื่อมโยงอย่างทั่วถึงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
 3. เศรษฐกิจดิจิทัล	 นโยบายรัฐบาลด้านการ
ปฏิรูปโครงสร้างในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล	 จะต้องตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น	 โดยต้องมี
การเตรียมพร้อมแรงงานให้มีทักษะรองรับกับการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี	 การพัฒนาผู้ประกอบการให้
สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการเพิ่ม 
ผลติภาพ	และการกระตุน้การค้าและการเปิดตลาดรองรบั
เศรษฐกจิดจิทิลั	โดยการด�าเนนิงานภายใต้แผนอนิเทอร์เนต็ 
และเศรษฐกิจดิจิทัล	 (APEC	 Internet	 and	 Digital 
Roadmap)	 นอกจากจะเน้นย�้าถึงความส�าคัญของการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล	 การเข้าถึงเครือข่าย
บรอดแบนด์แล้ว	 ยังมุ ่งเน้นการพัฒนากรอบนโยบาย 
ภาครัฐที่เป็นเอกภาพเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและเศรษฐกิจ
ดจิทิลั	ส่งเสรมิความเชือ่มโยงของประเดน็ด้านกฎระเบียบ	
ส่งเสริมนวัตกรรม	 ตลอดจนยกระดับความเช่ือม่ันและ
ความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 4. แนวปฏิบัติที่ดีด้านกฎระเบียบ	 (Good	
Regulatory	 Practice:	 GRP)	 เทคโนโลยีดิจิทัลจะช่วย
สนบัสนนุความโปร่งใสด้านกฎระเบยีบและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน	 และการส่งเสริมให้กรอบการด�าเนินงาน
ด้านกฎระเบยีบสนบัสนนุโลกให้ก้าวสูค่วามเป็นดจิทิลัและ
ส ่งเสริมนวัตกรรม	 โดยเน ้นย�้าถึงความส�าคัญของ
กระบวนการวเิคราะห์และประเมนิผลกระทบทางกฎหมาย	
(Regulatory	Impact	Assessment:	RIA)	ซึ่งจะน�าไปสู่
การออกกฎระเบียบตามหลกัฐานเชงิประจกัษ์	 (Evidence- 
based	 Regulations)	 ที่จะเกิดประสิทธิผลคุ้มค่า	 และ 
ไม่กลับเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
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การประชุมระดบัผูน้�า ครัง้ที ่12 และการประชมุระดบัรัฐมนตร ีครัง้ 25 และการประชมุอืน่ ๆ  ทีเ่ก่ียวข้อง 
แผนงานการพฒันาเขตเศรษฐกจิสามฝ่าย อินโดนเีซยี-มาเลเซยี-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand 
Growth Triangle: IMT-GT) 

	 แผนงาน	 IMT-GT	 ได้มีการจัดประชุมส�าคัญ 
2	ครั้งในปี	2562	โดยเมื่อวันที่	23	มิถุนายน	2562	ได้มี
การประชุมระดับผู้น�า	 ครั้งที่	 12	 โดยมีพลเอกประยุทธ์ 
จนัทร์โอชา	นายกรัฐมนตร	ีเข้าร่วมการประชมุฯ	นายโจโก  
วิโดโด	ประธานาธบิดสีาธารณรฐัอินโดนเีซยี	ปฏบิตัหิน้าท่ี
ประธานการประชุม	 และตุน ดร. มหาเธร์ โมฮัมหมัด  
นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย	ร่วมด้วยรัฐมนตรีประจ�าแผนงาน	
IMT-GT	 ของสามประเทศ	 เลขาธิการอาเซียน	 ประธาน
ธนาคารพัฒนาเอเชีย	 และเลขาธิการสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 (ศาตราจารย ์พิเศษ 
ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์)	ในฐานะเจ้าหน้าที่อาวุโสของไทย 
เข้าร่วมประชุม	 โดยสาระส�าคัญคือที่ประชุมเห็นพ้องให้มี
การทบทวนแผนด�าเนนิงานระยะห้าปี	 (พ.ศ.	2560	–	2564) 
ในช่วงกึง่กลางแผนรบัมอืโอกาสและความท้าทายท่ีเกิดขึน้	
อาทิ	 การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่	 4	 การเกิดขึ้นของ 
เส้นทางการค้าใหม่	 เช่น	ความริเริ่มสายแถบและเส้นทาง 
และยทุธศาสตร์อินโด-แปซฟิิก	การเปลีย่นแปลงโครงสร้าง
ประชากร	การเติบโตของชมุชนเมอืง	และการเปล่ียนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ	เป็นต้น	
	 ขณะเดยีวกนัผูน้�า	3	ประเทศเหน็พ้องร่วมกนัว่า
แนวทางการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจมีบทบาทส�าคัญ 
ต่อการพัฒนาของ	 IMT-GT	 และยืนยันท่ีจะเพิ่มแนว
ระเบยีงเศรษฐกจิที	่6	เชือ่มโยงจงัหวดัปัตตาน	ีจงัหวดัยะลา	
และจังหวัดนราธิวาส	 เข้ากับรัฐเประและรัฐกลันตันใน

มาเลเซีย	 และเชื่อมโยงทางทะเลไปยังพ้ืนที่เกาะสุมาตรา 
ตอนใต้ในอินโดนีเซีย	 และเร่งรัดการลงทุนในโครงการ 
เชื่อมโยงทางกายภาพ	 มูลค่ารวม	 4.7	 หมื่นล้านเหรียญ 
สหรัฐฯ	ทั้งนี้	 การประชุมระดับผู้น�า	 ครั้งที่	 13	 แผนงาน	
IMT-GT	จะจัดขึ้นในปี	2563	ณ	เมืองดานัง	สาธารณรัฐ
สงัคมนยิมเวยีดนาม	ในโอกาสเดยีวกบัการประชุมสุดยอด 
อาเซียน	ครั้งที่	36	
	 ต่อมาในช่วงวันที่	 10-13	 กันยายน	 2562	
ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
ร่วมกบักระทรวงมหาดไทย	และจังหวดักระบี	่เป็นเจ้าภาพ 
จัดการประชุมระดับรัฐมนตรี	 ครั้งที่	 25	และการประชุม
อื่น	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 แผนงาน	 IMT-GT	ณ	 จังหวัดกระบี่	 
โดยมี	ดร.อธิรัฐ	รัตนเศรษฐ	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
คมนาคม	 ในฐานะผู ้แทนรัฐมนตรีแผนงาน	 IMT-GT 
พร้อมด้วยผู้แทนรัฐมนตรีแผนงาน	IMT-GT	ของมาเลเซีย 
และอินโดนีเซีย	รองเลขาธิการอาเซียน	ผู้บริหารธนาคาร
พฒันาเอเชยี	และ	ดร.ปัทมา	เธยีรวศิษิฎ์สกลุ	รองเลขาธกิาร 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ในฐานะ 
ผู้แทนเจ้าหน้าที่อาวุโสของไทยเข้าร่วมประชุม	 โดยมี 
สาระส�าคัญคือการน�าผลการประชุมระดับผู้น�า	ครั้งที่	12	 
มาขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ	อาทิ	เน้นย�้าการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจและเพ่ิมแนวระเบียงเศรษฐกิจที่	 6	 และเร่งรัด 
การลงทุนในโครงการเชื่อมโยงทางกายภาพ	
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การประชุมระดับสูงอาเซียนว่าด้วยการพัฒนาทุนมนุษย์ (The ASEAN High-level Meeting on 
Human Capital Development)

	 ในวนัจนัทร์ที	่9	กนัยายน	2562	ณ	กรงุเทพมหานคร	 
สศช.	ร่วมกับ	World	Bank	และ	UNICEF	เป็นเจ้าภาพ	
และมีกระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานสนับสนุน	
ได้จัดการประชุมระดับสูงอาเซียนว่าด้วยการพัฒนาทุน
มนุษย์	(The	ASEAN	High-level	Meeting	on	Human	
Capital	Development)	ในวนัจนัทร์ที	่9	กนัยายน	2562	
ณ	 กรุงเทพมหานคร	 ท้ังนี้	 ประเด็นการพัฒนาทุนมนุษย์
เป็นประเด็นคาบเกี่ยวระหว่างเสาภายใต้ประชาคม
อาเซียนประเด็นหนึ่งท่ีเป็นเงื่อนไขส�าคัญต่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน	 สอดคล้องกับแนวคิดหลักส�าหรับการเป็น
ประธานอาเซียนของไทย	คือ	“Advancing	Partnership	
for	Sustainability”	
	 การประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
และความส�าเร็จในการพัฒนาทุนมนุษย์ในอาเซียน	 ดังน้ี 
1)	 การพัฒนาระบบสาธารณสุข	 โดยยกตัวอย่างความ
ส�าเร็จของไทย	 เรื่องโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
ซึ่งได้รับการยอมรับในเวทีระหว่างประเทศ	 (ไม่ว่าจะเป็น	

OECD	กลุ่มประเทศ	G20	และ	UN)	ส่งผลให้ประชากร
ส่วนใหญ่เข้าถงึบรกิารทางสขุภาพได้มากข้ึน	และช่วยสร้าง
สังคมท่ีเท่าเทียม	 รวมท้ังได้มีการหารือแนวทางการลด 
ภาวะทพุโภชนาการ	ผ่านการใช้ข้อมลูเชงิประจกัษ์	ส่งเสรมิ
การมส่ีวนร่วมของภาคส่วนต่างๆ	และการตดิตามประเมนิผล 
อย่างเป็นรูปธรรม	 2)	 การพัฒนาทักษะแรงงานภายใต ้
การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่	 4	 ด้วยการยกระดับทักษะ
จ�าเพาะด้านเชิงลึก	การวิจัยและนวัตกรรม	และความเป็น
สากลเพ่ือรองรับแนวโน้มการเปล่ียนแปลงทางอตุสาหกรรม	 
เน้นย�้าถึงความส�าคัญของสถานศึกษาที่จ�าเป็นที่ต้อง 
ร่วมมือกับภาคเอกชนมากขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะทางดิจิทัล 
ของแรงงานและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี	 และ 
3)	การส่งเสรมิระบบการศกึษาทีค่รอบคลมุและมีคุณภาพ	
โดยสนับสนุนการกระจายโอกาสและการสนับสนุน
ทางการเงิน	 รวมท้ังการสร้างหลักสูตรท่ีมุ่งเน้นความคิด 
สร้างสรรค์	การเรยีนรูแ้บบสหวทิยาการ	และการฝึกอบรม 
เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

	 นอกจากนี	้ได้หารอืถงึแนวทางการอนรัุกษ์และ
ใช้ประโยชน์จากเศรษฐกิจภาคทะเลอย่างยัง่ยนื	การพัฒนา
ความร่วมมือโครงการเมืองยางพาราระหว่าง	 3	 ประเทศ
เพื่อส่งเสริมการใช้วัตถุดิบยางในอนุภูมิภาคให้มากขึ้น 
และส่งเสริมการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมเพ่ือกระตุ้น 

การพฒันาเศรษฐกิจของ	IMT-GT	ทัง้นี	้สาธารณรฐัอนิโดนเีซยี 
จะเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมระดับรัฐมนตรี	 ครั้งที่	 26 
และการประชุมอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ของแผนงาน	IMT-GT	 
ช่วงเดือนกนัยายน	ปี	2563	ณ	เมอืงปาดัง	จังหวดัสมุาตรา
ตะวันตก
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การติดตามประเมินผลและการพัฒนาตัวชี้วัด

สรปุสาระส�าคญัรายงานผลการพฒันาเศรษฐกจิและ
สงัคมของประเทศ 2 ปี ของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12

 1. ผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร ์ของ 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12	มีผลการด�าเนินงาน	ดังนี้
  1.1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์ คนไทยส่วนใหญ่มีจิตใจดี	ช่วยเหลือผู้อื่น	รู้จัก
ตอบแทนผู้มีพระคุณ	มีวิถีชีวิตอยู่ในกรอบคุณงามความดี	
สดัส่วนคดอีาญาต่อประชากรหนึง่แสนคนมแีนวโน้มลดลง
อย่างต่อเนื่อง	 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ	 ความรู	้
และความสามารถเพิ่มขึ้น	 ขณะที่เด็กมีไอคิวเฉลี่ยลดลง
จากร้อยละ	98.23	ในปี	2559	เหลือร้อยละ	94.73	ในปี	
2561	 วัยแรงงานมีความรู้และทักษะเป็นไปตามความ
ต้องการของตลาดแรงงานและเยาวชนไทยให้ความสนใจ
ศึกษาในระบบทวิภาคีเพิ่มสูงขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่องจาก	
125,896	คน	ในปี	2560	เป็น	139,727	คน	ในปี	2561	
นอกจากนี	้การออมส่วนบคุคลต่อรายได้พงึจบัจ่ายใช้สอย
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 สัดส่วนคนไทยมีความ 
ใฝ่รู้	 เรียนรู้ด้วยตนเองเพิ่มขึ้น	 โดยคนไทยใช้อินเทอร์เน็ต 
เพ่ือการอ่านหาความรู้เพิ่มข้ึนจากร้อยละ	 29.80	 ในปี	
2560	เป็นร้อยละ	29.82	ในปี	2561	และคนไทยใช้เวลา
ในการอ่านเฉลี่ย	80	นาทีต่อวัน	ส่วนสถานการณ์ด้านสุข
ภาวะ	พบว่า	 การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน	 สัดส่วน
แม่วยัใส	และรายจ่ายสขุภาพทัง้หมดต่อผลติภณัฑ์มวลรวม
ในประเทศลดลง	 ขณะที่	 อัตราการฆ่าตัวตายของคนไทย 
เพิม่ขึน้จาก	6.03	คนในปี	2560	เป็น	6.32	คนต่อประชากร
หนึ่งแสนคนในปี	2561
  1.2 การสร้างความเป็นธรรมและลด
ความเหลื่อมล�้าในสังคมไทย พบว่า	การลดความเหลื่อม
ล�้ายังไม่เป็นไปตามเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	12	
แม้ว่าประชากรร้อยละ	40	ทีม่รีายได้ต�า่สดุมรีายได้เพิม่ขึน้
จาก	3,353	บาท/คน/เดือน	ในปี	2558	เป็น	3,408	บาท/
คน/เดือน	 ในปี	 2560	 แต่เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ	 0.8 
ซึง่ต�า่กว่าค่าเป้าหมายทีต่ัง้ไว้ให้เพิม่ขึน้ไม่ต�า่กว่าร้อยละ	15	

ต่อปี	 อย่างไรก็ตาม	 ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค 
ด้านรายได้เพิ่มขึ้นจาก	 0.445	 ในปี	 2558	 เป็น	 0.453 
ในปี	 2560	 และปัญหาความยากจนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น	 
โดยสัดส่วนประชากรใต้เส้นความยากจนลดลงอย่าง 
ต่อเน่ือง	 ความเหล่ือมล�้าด้านคุณภาพการศึกษาและ 
บุคลากรทางการแพทย์ระหว่างพื้นที่ยังเป็นปัญหาที่ต้อง 
เร่งแก้ไข	อย่างไรกต็าม	ประชากรทีม่ฐีานะยากจนสามารถ 
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก	 
1,820	รายในปี	2559	เป็น	2,795	รายในปี	2560	นอกจาก 
นี	้ชมุชนมศีกัยภาพในการพึง่พาตนเอง	โดยชมุชนมีรายได้
จากการจ�าหน่ายสินค้าหนึ่งต�าบล	 หนึ่งผลิตภัณฑ์	 หรือ	 
OTOP	เพิ่มขึ้น	โดยมีมูลค่าสินค้าที่ขายได้เพิ่มสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องจาก	125,231	ล้านบาทในปี	2559	เป็น	153,467	 
ล้านบาท	ในปี	2560
  1.3 การสร้างความเข้มแขง็ทางเศรษฐกจิ 
และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	เศรษฐกิจไทยขยายตัวเพิ่มขึ้น
ในปีที่สองของแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	12	และมีเสถียรภาพ
อยูใ่นเกณฑ์ด	ีผลติภัณฑ์มวลรวมในประเทศขยายตัวสงูสดุ
ในรอบ	6	ปี	โดยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ	4.0	ในปี	2560	เป็น
ร้อยละ	 4.1	 ในปี	 2561	 ขณะที่อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ	 1.1	 ในปี	 2561	 สูงสุดในรอบ	 4	 ปี	 ในปี	 2561	
สดัส่วนหนีส้าธารณะคงค้างเพ่ิมขึน้เลก็น้อยมาอยูท่ีร้่อยละ	
41.88	 และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลต่อเนื่องที่	 32.4 
พันล้านดอลลาร์สหรัฐ	 เป็นผลมาจากการเกินดุลของทั้ง
ดุลการค้าและดุลบริการ	 การผลิตภาคเกษตรและ 
ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเพิ่มขึ้น	 ขณะท่ีการผลิตภาค
บรกิารหดตวั	นอกจากนี	้วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 ในช่วงแผนพัฒนาฯ 
ฉบบัที	่12	โดยผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศของวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม	 (GDP	 SME)	 ขยายตัวร้อยละ 
5.2	ในปี	2561	สูงกว่าการขยายตัวเศรษฐกิจในภาพรวม
ทัง้ประเทศทีข่ยายตัวเพยีงร้อยละ	4.1	และคดิเป็นสดัส่วน 
ร้อยละ	42.95	ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	แต่ยังไม่ 
บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ร้อยละ	45
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 1.4 การเตบิโตทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมเพือ่
การพัฒนาอย่างยั่งยืน	 ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้	 ทั้ง
ประเทศเพิ่มขึ้นจากร้อยละ	31.58	ในปี	2560	เป็นร้อยละ	
31.68	ในปี	2561	หมู่บ้านในชนบทร้อยละ	94.83	มรีะบบ
ประปา	มีพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	274,824	ไร่	นอกจาก
น้ัน	คณะรฐัมนตรไีด้เห็นชอบ	(ร่าง)	แผนแม่บทการบรหิาร
จัดการทรัพยากรน�้า	20	ปี	 (พ.ศ.	2561-2580)	เมื่อวันที่	
18	มถินุายน	2562	เพือ่ใช้เป็นกรอบและแนวทางการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาทรัพยากรน�้าของประเทศ	 ส่วนการ
จัดการขยะมูลฝอย	พบว่า	สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชน
ได้รบัการจัดการอย่างถูกต้องและน�าไปใช้ประโยชน์เพิม่สงู
ขึ้นเป็นร้อยละ	 73.60	 คุณภาพน�้าผิวดินทั่วประเทศดีข้ึน	
มีแหล่งน�้าที่อยู่ในเกณฑ์ดีถึงพอใช้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	 45	
ส่วนสถานการณ์หมอกควนั	9	จงัหวดัภาคเหนอืมแีนวโน้ม
ดีขึ้นตั้งแต่ปี	2559	โดยในปี	2561	จ�านวนวันที่ฝุ่นละออง
เกินค่ามาตรฐานลดลงจากปี	 2559	 และปี	 2560	 จาก 
61	 วัน	 และ	38	 วัน	 เป็น	 34	 วัน	 ขณะที่การปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์	 (CO2)	 จากการใช้พลังงานของ
ประเทศในช่วงท่ีผ่านมามีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเฉล่ียร้อยละ 
3.0	ต่อปี	ทัง้นีไ้ด้มกีารตดิตัง้ระบบเตอืนภยัล่วงหน้าส�าหรับ
พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย–ดินถล่มในพื้นท่ีลาดชันและพื้นที่ราบ
เชิงเขา	รวม	1,095	สถานี	4,046	หมู่บ้าน
  1.5 การเสรมิสร้างความมัน่คงแห่งชาติ 
เพื่ อการพัฒนาประเทศสู ่ความมั่ งคั่ งและยั่ งยืน  
มีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ	 อาทิ	 คนในสังคมไทยมี 
ความจงรักภักดีและร ่วมกันปกป้อง	 เชิดชูสถาบัน 
พระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประชาชนทั้งไทย 
และต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา	 “เราท�าความดี  
เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”	 ภายใต้โครงการจิตอาสา 
พระราชทานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 สังคมไทยมีความ 
สมานฉันท์เพิ่มขึ้น	โดยดัชนีสันติภาพโลก	Global	Peace	 
Index)	 ของไทยมีแนวโน ้มดี ข้ึนจากอันดับที่ 	 120	 
ในปี	 2560	 เป็นอันดับที่	 114	 ในปี	 2561	 และดัชน ี
ความไม่มเีสถียรภาพทางการเมอืงมีคะแนนดขีึน้	นอกจากนี	้ 
ประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สินมากข้ึน	 เหตุการณ์ความรุนแรง 
ที่ยืดเยื้อยาวนานกว่า	 15	 ปีมีแนวโน้มลดลง	 และรายได้ 
เฉลีย่ของครวัเรอืนเฉลีย่ในพืน้ที	่3	จงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
มีแนวโน้มดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	 11	 

ขณะท่ีโอกาสทางการศึกษาของประชาชนใน	 3	 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้มีแนวโน้มลดลง	 และค่าคะแนนดัชนี 
ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านมีแนวโน้มลดลง	
ประเทศไทยยังมีความเสี่ยงต่อการรับมือภัยคุกคาม 
ทั้งทางทหารและอื่นๆ
  1.6 การบ ริหารจั ดการ ในภาครั ฐ 
การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล 
ในสังคมไทย	 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐและอันดับ 
ความยากง่ายในการด�าเนนิธรุกจิของไทยมแีนวโน้มทีด่ขีึน้	
ขณะที่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐลดลง 
โดยสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของรัฐต่องบประมาณ
รายจ่ายประจ�าปีลดลงจากร้อยละ	21.6	ในปี	2560	เหลือ
ร้อยละ	 20.5	 ในปี	 2561	 อุปสรรคในการด�าเนินธุรกิจ 
ในประเทศไทยลดลง	 พิจารณาจากการจัดอันดับความ 
ยากง่ายในการด�าเนินธุรกิจ	(Ease	of	doing	Business)	 
ของไทยมีแนวโน้มดีขึ้นจากอันดับที่	46	ในปี	2560	 เป็น
อันดับที่	 26	 ในปี	 2561	 (จาก	 190	 ประเทศ)	 ขณะที ่
ภาครัฐมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลดลงแต่ยัง 
อยู่ในอันดับที่	2	ของอาเซียน	นอกจากนี้	องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีม ี
แนวโน้มเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่งจากร้อยละ	1.68	ในปี	2560	
เป็นร้อยละ	1.89	ในปี	2561	ขณะที่การทุจริตคอร์รัปชั่น 
ยังคงเป็นที่ต ้องเร ่งแก้ไข	 คะแนนของดัชนีการรับรู  ้
การทุจริต	(CPI)	ลดลงจาก	37	คะแนนในปี	2560	เหลือ	 
36	คะแนนในปี	2561
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  1.7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ มีความก้าวหน้าในด้านต่าง	 ๆ	 อาทิ 
การใช้พลังงานของประเทศมีประสทิธิภาพมากขึน้	สดัส่วน 
การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน
ประเทศมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจาก	 8.53	 พันตัน 
เทียบเท่าน�้ามันดิบต่อพันล้านบาทในปี	 2560	 เหลือ 
8.39	 พันตันฯ	 ในปี	 2561	 และสัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ 
ลดลง	 โดยสัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางรางและ 
ทางน�้าต่อปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมดภายในประเทศ 
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	ส่วนด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อยู่
ในเกณฑ์ด	ีโดยอนัดับดชันวัีดประสทิธิภาพระบบโลจสิตกิส์
ระหว่างประเทศ	 (LPI)	 ของประเทศไทยอยู่อันดับท่ี	 32	
จาก	160	ประเทศทัว่โลกในปี	2561	ปรบัตวัดข้ึีนอย่างก้าว
กระโดดจากอันดับที่	45	ในปี	2559	อันดับความพร้อมใช้
ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 (NRI)	 ดีขึ้น	
จ�านวนหมูบ้่านท่ีมีอินเทอร์เน็ตความเรว็สงูเพิม่ขึน้เป็นร้อย
ละ	73.8	ในปี	2561	นอกจากนี้	การขยายก�าลังการผลิต
น�า้ประปาและกระจายโครงข่ายการให้บรกิารน�า้ประปามี
ความครอบคลมุพืน้ท่ีท่ัวประเทศ	แต่การบรหิารจดัการลด
น�้าสูญเสียยังด�าเนินการไม่ได้ตามเป้าหมาย
  1.8 การพฒันาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วจิยั และนวัตกรรม	ในปีท่ีสองของแผนพฒันาฯ	ฉบบัที	่12	 
มีความเข้มแข็งมากข้ึน	 โดยการลงทุนเพ่ือการวิจัยและ
พฒันาของประเทศไทยมสีดัส่วนเพิม่ข้ึนถงึร้อยละ	36	หรอื
คดิเป็นร้อยละ	1	ของผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ	ขณะที ่
การลงทนุวจิยัและพฒันาของภาคเอกชนต่อภาครฐัเพิม่ขึน้
และบรรลุเป้าหมายตามที่ก�าหนด	ในปี	2560	มีการลงทุน
วิจัยเพิ่มขึ้น	คิดเป็นสัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของ
ภาคเอกชน:ภาครัฐ	 เพิ่มเป็นร้อยละ	 80:20	 (เป้าหมาย
ก�าหนดไว้ที่	70:30)	ส่วนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา
แบบเทียบเท่าท�างานเต็มเวลามีจ�านวนเพ่ิมขึ้นอย่าง 
ต่อเนือ่งเป็น	21.0	คนต่อประชากร	10,000	คน	ในปี	2560	 
(รอบปีส�ารวจ	2561)	จาก	17.0	คนต่อประชากร	10,000	
คนในปี	 2559	 แต่ยังต�่ากว่าเป้าหมายที่ก�าหนดให้มี
บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเป็น	 25	 คนต่อ
ประชากร	10,000	คน	ขดีความสามารถในการแข่งขันด้าน
โครงสร้างพืน้ฐานด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยปีรบัตวั 
ดีขึ้น	 6	 อันดับ	 จากอันดับที่	 48	 ในปี	 2560	 ขึ้นมาอยู่ที่

อันดับที่	 42	 ในปี	 2561	 นอกจากนี้	 ผลงานวิจัยและ
เทคโนโลยพีร้อมใช้ของประเทศไทยถกูน�าไปใช้ในการสร้าง
มูลค่าเชิงพาณิชย์มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ	 37.17 
ในปี	2560	เป็นร้อยละ	41.18	ในปี	2561
  1.9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ ในปีทีส่องของแผนพฒันาฯ	ฉบับที	่12	มผีลการ
พัฒนา	ดังนี้	(1)	ช่องว่างรายได้ระหว่างภาค	การกระจาย
รายได้ภายในภาค	 มีความแตกต่างกันเพ่ิมขึ้น	 โดย
ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัว	 (GRP	 per	 capita)	 ค่าเฉลี่ยต่อหัว
ระหว่างภาคที่มีค่าผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวสูงสุดและต�่าสุด
เพิ่มขึ้นจาก	6.0	เท่าในปี	2559	เป็น	6.2	เท่าในปี	2560	
(2)	 สิ่งแวดล้อมในพื้นที่อุตสาหกรรมหลักยังเป็นปัญหาท่ี
ต้องได้รบัการแก้ไขอย่างจรงิจงั	โดยค่าเฉลีย่สารเบนซนีใน
พื้นที่จังหวัดระยองในปี	 2561	 มีปริมาณค่าเฉล่ียเพิ่มขึ้น
เป็น	 2.76	 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	 (มคก./ลบ.ม) 
ซึ่งมีค่าเกินมาตรฐานที่ก�าหนดให้ไม่เกิน	 1.7	มคก./ลบ.ม	
และ	(3)	การลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน
เพิ่มขึ้นทั้งมูลค่าการลงทุนและจ�านวนผู ้ประกอบการ 
โดยมูลค่าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
เพิ่มขึ้นจาก	2,323.97	ล้านบาทในปี	2560	เป็น	3,242.2	
ล้านบาทในปี	2561
  1.10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อ
การพัฒนา	 มีความก้าวหน้าในการพัฒนาเครือข่ายการ
เชือ่มโยงตามแนวระเบยีงเศรษฐกจิทีค่รอบคลมุและมีการ
ใช้ประโยชน์ได้เต็มศกัยภาพ	โดยดัชนีความสามารถในการ
แข่งขันระดับโลก	(GCI)	ในด้านคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ปรับตัวดีขึ้นจากอันดับที่	60	(140	ประเทศ)	ในปี	2560	
เป็นอนัดับท่ี	67	(137	ประเทศ)	ในปี	2561	โดยสินค้าขัน้กลาง 
ทีผ่่านด่านชายแดนระหว่างประเทศมมีลูค่า	4,519	พนัล้านบาท 
ในปี	 2561	 มูลค่าการส่งออกมีอัตราการขยายตัวร้อยละ	
7.7	 การค้าชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน 
ในอนุภูมิภาคขยายตัวร้อยละ	 5.58	 นอกจากนี้	 ไทยให้
ความช่วยเหลือด้านการเงินมีมูลค่า	 5,945.11	 ล้านบาท	 
เพิ่มขึ้นจากปี	2559	ที่มีมูลค่า	1,241.48	ล้านบาท	ขณะที่
การด�าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
มคีวามก้าวหน้ามากขึน้	ประเทศไทยมคีะแนน	SDG	Index	
เท่ากบั	69.2	คะแนน	จดัอยูใ่นอนัดบัที	่59	จาก	156	ประเทศ	 
ขณะที่คะแนนเฉลี่ยของภูมิภาคอยู่ที่	64.1
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 2. ในระยะ 2 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
สังคมไทยมีความอยู ่ เ ย็นเป ็นสุขร ่วมกันในระดับ 
ปานกลาง และมีแนวโน้มสูงขึ้น	โดยค่าดัชนีความอยู่เย็น
เป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นจากร้อยละ	
66.60	 ในปี	 2559	 หรือปีสุดท้ายของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่	11	เป็นร้อยละ	70.40	ในปี	2560	หรือปีแรกของ
แผนพัฒนาฯ	 ฉบับที่	 11	 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	 76.47 
ในปี	 2561	 หรือปีที่สองของแผนพัฒนาฯ	 ฉบับท่ี	 12 
โดยปัจจัยเกื้อหนุนที่ส่งผลให้ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
ในสังคมไทยเพิ่มขึ้น	 คือ	 สุขภาวะโดยรวมของบุคคล	
ครอบครัว	 และชุมชน	 มีระดับดีขึ้นมาก	 จากระดับปาน
กลางในปี	 2560	 เป็นระดับดีในปี	 2561	 เศรษฐกิจม ี
ความเข้มแข็งและเป็นธรรมมีระดับดีขึ้นเล็กน้อย	 และ 
ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับดี	 สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ 
สมดุล	 มีระดับดีขึ้น	 จากระดับต้องปรับปรุงเป็นระดับ 
ปานกลาง	สงัคมมคีวามเป็นประชาธปิไตยทีม่ธีรรมาภบิาล 
แม้จะมีคะแนนดีขึ้นมาก	 แต่ยังอยู่ในระดับต้องปรับปรุง	
ขณะที่การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล�้า 
ในสังคมมีระดับดีขึ้นมาก

รายงานภาวะเศรษฐกจิไทย ปี 2562 และแนวโน้ม
เศรษฐกิจไทยปี 2562 และปี 2563

สถานการณ์เศรษฐกิจไทยในช่วง 9 เดือนแรกของ 
ปี 2562
	 เศรษฐกิจไทยในปี	 2562	 ยังคงขยายตัว 
ต่อเนื่องจากปี	 2561	 โดยเศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรก
ขยายตวัร้อยละ	2.8	ไตรมาสสองขยายตวัร้อยละ	2.3	และ
ไตรมาสท่ีสามขยายตัวร้อยละ	2.4	ตามล�าดับ	รวม	9	เดอืน
แรกของปี	2562	เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ	2.5	ชะลอ
ตัวจากร้อยละ	4.3	ในช่วงเดียวกนัของปีก่อน	โดยการขยาย
ตัวของเศรษฐกิจในไตรมาสท่ีสามในด้านการใช้จ่าย	
เป็นการขยายตัวต่อเนื่องของการบริโภคภาคเอกชน	และ
การขยายตัวเร่งขึ้นของการลงทุนภาคเอกชน	 การลงทุน
ภาครัฐ	 และการใช้จ่ายของรัฐบาล	 ในขณะที่ปริมาณ 
การส่งออกสินค้าลดลง	 ในด้านการผลิต	 การผลิตสาขา
เกษตรกรรมกลับมาขยายตัว	การผลิตสาขาที่พักแรมและ
บรกิารด้านอาหารขยายตัวเร่งขึน้	การผลติสาขาการขนส่ง
และสถานทีเ่กบ็สินค้าขยายตัวต่อเนือ่ง	ในขณะทีก่ารผลติ
สาขาการขายส่งและการขายปลีกฯ	 สาขาก่อสร้าง	 และ
สาขาไฟฟ้า	 ก๊าซฯ	 ชะลอตัวลง	 ส่วนสาขาอุตสาหกรรม 
ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2562 – 2563
	 สศช.	คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี	2562	คาดว่าจะขยายตวัร้อยละ	2.6	โดยคาดว่ามลูค่าการส่งออกสนิค้าจะลดลง 
ร้อยละ	2.0	การบริโภคภาคเอกชน	และการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ	4.3	และร้อยละ	2.7	ตามล�าดับ	อัตราเงินเฟ้อ
ทั่วไปเฉลี่ยร้อยละ	 0.8	 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ	 6.2	 ของ	 GDP	 ส่วนปี	 2563	 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 
2.7	–	3.7	โดยมแีรงสนบัสนนุส�าคญั	ประกอบด้วย	(1)	แนวโน้มการขยายตวัในเกณฑ์ทีน่่าพอใจของอปุสงค์ภายในประเทศ
ทัง้ในด้านการใช้จ่ายภาคครวัเรอืน	และการลงทนุภาครฐัและเอกชน	(2)	การปรบัตวัดขีึน้ของการส่งออกภายใต้แนวโน้ม
การปรับตัวดีข้ึนอย่างช้า	 ๆ	 ของเศรษฐกิจโลก	 และการปรับตัวของภาคการส่งออกต่อมาตรการกีดกันทางการค้า 
(3)	การด�าเนินมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาครัฐ	และ	(4)	การปรับตัวดีขึ้นของภาคการท่องเที่ยว	ทั้งนี้	คาดว่า
มลูค่าการส่งออกสนิค้าจะขยายตวัร้อยละ	2.3	การบรโิภคภาคเอกชน	และการลงทนุรวมขยายตวัร้อยละ	3.7	และร้อยละ	 
4.8	ตามล�าดับ	อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ	0.5	–	1.5	และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ	5.6	ของ	GDP

   ทั้งปี Q1 Q2 Q3 9M Q4 Q1 Q2 Q3 9M

GDP	(%YoY)	 	 4.0	 4.1	 5.0	 4.7	 3.2	 4.3	 3.6	 2.8	 2.3	 2.4	 2.5

GDP	ปรับฤดูกาล	(%QoQ	sa)	 	 -	 -	 1.9	 1.0	 0.0	 -	 0.8	 1.0	 0.4	 0.1	 -

2560%
2561 2562

ตารางอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย
ปี 2560 – 2562
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ประเด็นการบริหารนโยบายเศรษฐกิจ
ในช่วงที่เหลือของปี 2562 และปี 2563
	 ควรให้ความส�าคัญกับ	 1)	 การขับเคลื่อน 
การส่งออกให้มลูค่าการส่งออกกลับมาขยายตวัได้ไม่ต�า่กว่า 
ร้อยละ	3.0	โดยให้ความส�าคัญกับ	(1)	การขับเคลื่อนการ
ส่งออกสนิค้าท่ีมโีอกาสได้รบัประโยชน์จากมาตรการกดีกนั
ทางการค้า	 (2)	 การให้ความช่วยเหลือผู้ส่งออกที่ได้รับ 
ผลกระทบผ่านความเชื่อมโยงของห ่วงโซ ่การผลิต 
(3)	การปฏิบตัติามกรอบกตกิาการค้าโลก	ข้อก�าหนด	และ
แนวทางปฏิบัติในประเทศคู่ค้า	 และ	 (4)	 การขยายความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้า	โดยเฉพาะกับประเทศที่
มีโอกาสใช้ประโยชน์จากการเบี่ยงเบนทิศทางทางการค้า	
2)	 การขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวให้สามารถขยายตัว
และสนับสนุนเศรษฐกิจในภาพรวมได้อย่างต่อเนื่อง	 โดย
ให้ความส�าคัญกับการเจาะตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวรายได้
สงู	การกระจายตลาดนกัท่องเท่ียวให้มคีวามสมดุลมากข้ึน	
การรกัษาความปลอดภัยของนักท่องเท่ียว	การจดักจิกรรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยว	 การอ�านวยความสะดวกและ 
ลดปัญหาความแออัดของนักท่องเท่ียว	 และการรณรงค ์
ให้นักท่องเท่ียวชาวไทยท่องเท่ียวในประเทศมากข้ึน 

3)	การรักษาแรงขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจจาก
การใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐ	 โดยให้ความส�าคัญกับ 
(1)	 การเตรียมโครงการให้มีความพร้อมต่อการเบิกจ่าย	
เมื่องบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	 2563	 มีผลบังคับใช้ 
(2)	 การเร่งรัดอัตราเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
ในปีงบประมาณ	 2563	 ให้ไม่ต�่ากว่าร้อยละ	 92.3	 โดย 
งบประจ�า	และงบลงทนุไม่ต�า่กว่าร้อยละ	98.0	และร้อยละ	 
70.0	ตามล�าดับ	งบเหลื่อมปีไม่ต�่ากว่าร้อยละ	73.0	และ
งบลงทุนรัฐวิสาหกิจไม่ต�่ากว่าร้อยละ	80.0	(3)	การเร่งรัด
ด�าเนินโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและการเบิกจ่าย
จากโครงการท่ีอยูร่ะหว่างก่อสร้าง	และ	(4)	การขบัเคลือ่น
โครงการลงทุนทีม่คีวามส�าคญัและจ�าเป็นต่อการยกระดบั
ศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจ	 4)	 การสร้างความ 
เชือ่มัน่และสนบัสนนุการขยายตวัของการลงทนุภาคเอกชน	 
โดย	(1)	การขบัเคลือ่นการส่งออก	(2)	การผลกัดนัโครงการ
ลงทุนที่ขอรับและได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนให้ม ี
การลงทุนจริงโดยเร็ว	(3)	การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ
และนักลงทุนท่ีได้รับผลกระทบจากมาตรการกีดกัน 
ทางการค้าเพิ่มการใช้ก�าลังการผลิตและย้ายฐานการผลิต
มาประเทศไทย	 (4)	 การขับเคลื่อนโครงการลงทุนของ 
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ภาครัฐ	และ	(5)	การเตรียมความพร้อมด้านก�าลังแรงงาน
และคุณภาพแรงงาน	 และ	 5)	 การดูแลเกษตรกร	 ก�าลัง
แรงงาน	ผูม้รีายได้น้อย	วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม	
และเศรษฐกิจฐานราก

รายงานโลจิสติกส์ของประเทศไทยประจ�าปี 2561
 ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยในปี 2560 
มีมูลค่ารวม	 2,106.5	 พันล้านบาท	 หรือคิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ	13.6	ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	ณ	ราคา 
ประจ�าปี	 (Nominal	 GDP)	 ลดลงจากร้อยละ	 13.8	 ต่อ	
GDP	ในปี	2559	มูลค่ารวมของต้นทุนโลจิสติกส์ขยายตัว
ในอัตราที่สูงข้ึนตามการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
ในภาพรวม	 โดยสัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ประกอบด้วย	
ต้นทุนค่าขนส่งสินค้าคิดเป็นร้อยละ	7.4	ต่อ	GDP	ต้นทุน
การเก็บรักษาสินค้าคงคลังคิดเป็นร้อยละ	 5.0	 ต่อ	 GDP	
และต้นทุนการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์คิดเป็น 
ร้อยละ	1.2	ต่อ	GDP
	 ทั้งนี้	 สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ	 GDP	 ปรับ 
ลดลงจากการปรับลดของสัดส่วนต้นทุนการเก็บรักษา
สินค้าคงคลังและต้นทุนการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์	
โดยผู้ประกอบการมีการน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร
จัดการสินค้าคงคลังได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	 ในขณะที่
สัดส่วนต้นทุนค่าขนส่งสินค้ายังอยู่ในระดับคงที่	เนื่องจาก
ผู้ประกอบการยังคงเลือกใช้การขนส่งทางถนนที่มีต้นทุน
ค่าขนส่งต่อหน่วยสูงเป็นหลักประกอบกับปริมาณการ
ขนส่งสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น

	 แนวโน้มสัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ในปี	 2561	มี
แนวโน้มลดลงเหลอืร้อยละ	13.4	ต่อ	GDP	โดยคาดว่าส่วน
ต้นทุนค่าขนส่งสินค้าจะปรับลดลงเหลือร้อยละ	 7.3	 ต่อ	
GDP	ต้นทนุการเก็บรักษาสนิค้าคงคลงัจะปรบัลดลงเหลอื
ร้อยละ	 4.9	 ต่อ	 GDP	 และต้นทุนการบริหารจัดการมี
สัดส่วนคงที่ร้อยละ	1.2	ต่อ	GDP	สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์
ต่อ	GDP	(ร้อยละ)
            

ทีม่า:	กองยทุธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจสิติกส์	ส�านกังาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
ปริมาณการขนส่งสินค้า	(พันตัน)
 

ทีม่า:	ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร	ส�านกังาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม
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แนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของ
ประเทศไทยในระยะต่อไป 

	 ควรให้ความส�าคญักบั	(1)	การพฒันาและผลกัดนั
การใช้ประโยชน์โครงสร้างพืน้ฐานเพ่ือสนบัสนนุการขนส่ง
ต่อเนือ่งหลายรปูแบบ	โดยเร่งรดัการพฒันาโครงข่ายระบบ
รางและผลกัดนัให้เกดิการใช้ประโยชน์เป็นระบบการขนส่ง
สนิค้าหลกัของประเทศ	(2)	การพฒันาปัจจยัสนับสนนุและ
สิง่อ�านวยความสะดวก	โดยพฒันาระบบ	National	Single	
Window	 (NSW)	 ให้สมบูรณ์	 การปรับลดขั้นตอนและ 
กฎระเบียบที่เกี่ยวกับการน�าเข้าส่งออก	พร้อมทั้งส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร 
จัดการของผู้ประกอบการ	และ	(3)	การพัฒนาระบบฐาน
ข้อมูลใหญ่	 (Big	 Data)	 ด้านโลจิสติกส์	 ส�าหรับใช้เป็น 
เครื่องมือในการประเมินผลและวางแผนการพัฒนาระบบ 
โลจิสติกส์ของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายงานภาวะสังคมไทย ปี 2562
	 รายงานภาวะสังคมไทย	ป	ี2562	ประกอบด้วย	
(1)	ความเคลือ่นไหวทางสงัคมรายไตรมาส	ได้แก่	คณุภาพ
คน	 ความเป็นอยู่และพฤติกรรมของคน	ความมั่นคงทาง
สังคม	 (2)	 สถานการณ์ทางสังคมท่ีส�าคัญในมิติต่าง	 ๆ 
ทีส่ะท้อนถงึคณุภาพชวีติอย่างรอบด้าน	และ	(3)	บทความ
ซึ่งน�าเสนอประเด็นทางสังคมเชิงลึกที่อยู่ในความสนใจ 
มีผลกระทบต่อสังคม	 เพื่อเฝ้าระวังและเตือนภัยให้สังคม 
ได้รับทราบ	ทั้งนี้	ตลอดปี	2562	สาระส�าคัญสถานการณ์
ทางสังคมและบทความประจ�าฉบับ	สรุปได้ดังนี้	

ความเคลื่อนไหวทางสังคม
  การมีงานท�าและคุณภาพคน	 ในช่วง	 9	
เดือนแรกของปี	 2562	 	 ก�าลังแรงงานลดลงร้อยละ	 0.5 
ผูม้งีานท�าลดลง	ร้อยละ	0.5		ผูว่้างงานเพิม่ขึน้ร้อยละ	10.8	
คิดเป็นอัตราการว่างงานเท่ากับร้อยละ	0.98	การจ้างงาน
ภาคเกษตรลดลงร้อยละ	3.3	และภาคนอกเกษตรเพิ่มขึ้น
ร้อยละ	0.8	ส่วนหนี้ครัวเรือน	ณ	สิ้นไตรมาสที่	2	ปี	2562	
มีมูลค่า	 13.08	ล้านล้านบาท	ขยายตัวร้อยละ	5.8	หรือ 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	 78.7	 ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน 
ประเทศ	 ขณะท่ีผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังรวม	 9	 เดือนแรก

ของปีลดลง	ร้อยละ	5.2	ผู้ป่วยด้วยโรคปอดอักเสบลดลง
ร้อยละ	 31.1	 ผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ลดลงร้อยละ	 1.3	 
แต่พบผูป่้วยโรคไข้เลอืดออกเพิม่ขึน้ร้อยละ	51.9	เนือ่งจาก 
ในหลายพื้นที่ยังมีฝนตกต่อเนื่อง	
  ความเป็นอยู ่ของคนและพฤติกรรม 
ของคน ในช่วง	 9	 เดือนแรกของปี	 2562	 ค่าใช้จ่ายใน 
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ขยายตัว 
ร้อยละ	3.3	โดยปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ขยายตัวร้อยละ	 4.2	 ขณะท่ีการบริโภคบุหรี่ขยายตัว 
ร้อยละ	1.7	ทัง้นี	้ยงัต้องเฝ้าระวงักลยทุธ์ทางการตลาดของ
บริษัทเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีผลิตเบียร์ไร้แอลกอฮอล ์
ออกมาจ�าหน่าย	 และอาศัยช่องโหว่ทางกฎหมายในการ
โฆษณา	และอันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้า
  ความมั่นคงทางสังคม ด้านสถานการณ์
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ในช่วง	9	เดือนแรก
ของปี	2562		คดีอาญารวม	เพิ่มขึ้นร้อยละ	19.0	เป็นการ
เพิม่ขึน้ของคดยีาเสพตดิร้อยละ	23.3	(สดัส่วนร้อยละ	85.5	
ของคดีอาญารวม)	 คดีชีวิตร่างกายและเพศลดลงร้อยละ	
2.9	คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ลดลงร้อยละ	0.2	ยังคงต้อง
เฝ้าระวงัการแพร่ระบาดยาเสพติด	การรณรงค์ให้สงัคมได้
ตระหนกัและร่วมป้องกนัและขจดัความรนุแรงต่อเดก็และ
สตรีในทุกรูปแบบให้หมดส้ินไป	 ด้านความปลอดภัยของ 
ผูใ้ช้รถใช้ถนน	การเกดิอบุตัเิหตลุดลงร้อยละ	11.1	ผูเ้สยีชวีติ 
ลดลงร้อยละ	 0.9	 มูลค่าความเสียหายลดลงร้อยละ	 2.1	 
จ�าเป็นต้องยกระดับการบงัคบัใช้กฎหมายความเรว็ให้เป็น
ไปตามภารกจิหลกัในการกวดขนัวนิยัจราจร	ปรบัปรงุการ 
ก�าหนดบทลงโทษทีม่ากขึน้ตามความรนุแรงของการฝ่าฝืน
กฎหมาย	ในส่วนการร้องเรยีนสนิค้าและบรกิารผ่าน	สคบ.
ลดลง	 แต่การร้องเรียนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว 
ยังอยู่ในระดับสูง	 ขณะที่การรับร้องเรียนผ่าน	 กสทช. 
เพิ่มขึ้น	 และยังต้องเฝ้าระวังภัยจากข่าวปลอมหลอกลวง
ผ่าน	 E-mail	 Scam	 ที่สร้างความเสียหายในวงกว้าง
สถานการณ์ทางสังคมที่ส�าคัญ
  การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อเพิ่มศักยภาพ
แรงงานในอนาคต	ด้วยการให้เด็กไทยได้รับการศึกษาทีมี่
คณุภาพและการดูแลด้านสุขภาพอย่างเต็มท่ี	จงึต้องเร่งยก
ระดับคุณภาพการศึกษาและลดปัจจัยเส่ียงเสียชีวิตจาก 
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โรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุเพื่อเพิ่มอายุคาดเฉล่ียใน
ประชากรวัยผู้ใหญ่
  การแก้ไขปัญหามลพิษฝุ่นอย่างต่อเนื่อง 
จ�าเป็นต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด	 มี 
หน่วยงานเจ้าภาพรบัผดิชอบการแก้ปัญหาอย่างบรูณาการ 
และครบวงจร	 รวมทั้งเร่งร่วมมือระดับภูมิภาคในการ 
แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศโดยเฉพาะพ้ืนที่อาเซียน 
ภาคพื้นสมุทร
  เยาวชนมีความเสี่ยงต่อการเป็นภาวะ 
ซึมเศร้าและฆ่าตัวตายมากขึ้น	 ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือ
ป้องกนัแก้ไขอย่างจรงิจงั	โดยความร่วมมอืของทกุภาคส่วน
ทั้งครอบครัวและคนใกล้ชิดต้องเอาใจใส่ต่อบุตรหลาน	
สถานศึกษาต้องเฝ้าระวังและสังเกตพฤติกรรม	พร้อมทั้ง
ให้ค�าปรึกษาแนะน�า	 ส่งเสริมทักษะชีวิตในกลุ่มเยาวชน
มากขึ้น
  กองทนุเพ่ือความเสมอภาคทางการศกึษา 
(กศส.)	 ความท้าทายในการสร้างโอกาสการเข้าถึง 
การศึกษาอย่างทั่วถึง	เป็นเครื่องมือส�าคัญในการลดความ
เหลื่อมล�า้และเพิ่มโอกาสทางการศึกษา	ในปี	2561	กสศ.	
ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	
จัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขให้
กบันกัเรยีน	510,040	คน	ใน	26,557	โรงเรยีนสงักดั	สพฐ.	
มีการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิต 
จนกลายเป็นตัวอย่างต้นแบบเพื่อใช้ขยายผลต่อไป
  คนไทยอ่านและใช้เวลาอ่านเพ่ิมข้ึน 
แต่เด็กวัยเรียนยังมีปัญหาอ่านไม่ออกและขาดทักษะด้าน
การอ่าน	ภาพรวมการอ่านของคนไทยดขีึน้ทัง้ในแง่จ�านวน
คนอ่านและเวลาที่ใช้ในการอ่าน	แต่ยังมีประเด็นที่ต้องเร่ง
แก้ไขทั้งในเรื่องปัญหาการอ่านไม่ออกและอ่านไม่คล่อง	
จ�าเป็นต้องรณรงค์ให้ความรูแ้ละสร้างความเข้าใจกบัพ่อแม่
และสังคมให้มากขึ้น	เร่งด�าเนินการแก้ไขหลักสูตร	วิธีการ
จัดการเรียนการสอน
  การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นกับโอกาสทางการ
ศึกษา	 ข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข	ปี	 2560	พบจ�านวน
หญิงคลอดบุตรอายุ	10-19	ป	ีคิดเป็นร้อยละ	12.9	อัตรา
การคลอดของหญิงอายุ	10-14	ปี	และอายุ	15-19	ปี	ต่อ
ประชากรหญิงในช่วงอายุเดียวกัน	 1,000	 คน	 เท่ากับ 

ร้อยละ	1.3	และ	39.6	ตามล�าดับ	ยังต้องเฝ้าระวังอย่าง 
ต่อเนื่องเพราะยังเป็นวัยที่ควรอยู ่ในระบบการศึกษา	
กระทรวงศึกษาธิการจึงมีการบังคับใช้กฎกระทรวงที่จะ
ท�าให้แม่วัยรุ่นได้มีโอกาสอยู่ในระบบการศึกษาจนส�าเร็จ
การศึกษาเป็นจ�านวนมากขึ้น
  ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับการแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์เป็น Tier 2 	 เป็นปีที่	 2	ติดต่อกัน	
จากการแสดงให้เห็นถึงความพยายามที่เพ่ิมขึ้นของไทย 
ในการด�าเนินงานที่ส�าคัญ	 จริงจัง	 ป้องกัน	 และมีความ 
คืบหน้าในการแก้ปัญหา
  เด็กไทย 1 ใน 5 เป็นเด็กยากจนหลายมิติ 
โดยประสบกับความขัดสนด้านการศึกษามากที่สุด	 
เขตชนบทมค่ีาดัชนคีวามยากจนหลายมติิในกลุม่เดก็สงูกว่า 
ในเขตเมือง	 ทั้งสัดส่วนของเด็กยากจนหลายมิติและ 
ความรุนแรงของความยากจน	 เมื่อพิจารณาเฉพาะ 
ความรนุแรงของความยากจนแล้วภาคเหนอืมีความรนุแรง
สูงที่สุด	 แม้ว่าสัดส่วนเด็กยากจนหลายมิติจะน้อยกว่า 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ตาม
  การป้องกันเด็กและเยาวชนจากภัย
ออนไลน์ เด็กไทยยงัมทีกัษะความฉลาดทางดจิทิลัต�า่	โดย
ร ้อยละ	 60	 มีความเสี่ยงจากภัยออนไลน ์	 ดังนั้น 
ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องจ�าเป็นต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็ก 
รู้เท่าทันสื่อ	สารสนเทศ	และมีความฉลาดทางดิจิทัล
  เด็กรุ่นใหม่มีรูปแบบการท�างานที่เปลี่ยน
ไปจากอดีต	1	ใน	3	ของกลุ่มคนเจเนอเรชนัวาย	มแีนวโน้ม
การท�างานแบบ	NextGen	Work	สูงกว่าคนในกลุ่มอื่นๆ	
ทีม่อีายมุากกว่า	กลุม่คนรุน่ใหม่ยงัจ�าเป็นจะต้องมกีารปรบั
ตัวให้สามารถตอบสนองการท�างานในรูปแบบใหม่	ระบบ
ความคดิต้องมกีารพฒันาไปสูก่ารคดิเชงิวเิคราะห์	และการ
คิดเชิงสร้างสรรค์มากขึ้น	บทความทางสังคมที่น่าสนใจ
  ความเหล่ือมล�า้ในสังคมไทย ยงัอยูใ่นระดบั
สูงยังพบช่องว่างที่ต้องเร่งแก้ไขทั้งเรื่องการบูรณาการ
ข้อมลูยากจนเพือ่ช่วยเหลอืได้ตรงกลุม่เป้าหมาย	ปรบัปรงุ
กฎระเบียบให้เกิดการแข่งขันท่ีเป็นธรรม	 ใช้นโยบาย 
การคลังเพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อผู้มีรายได้น้อย	 รวมทั้ง 
เพิ่มมาตรการยกระดับรายได้กลุ่ม	ร้อยละ	40	ที่มีรายได ้
น้อยที่สุด
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  อีสปอร์ต สถานการณ์ผลกระทบ และ
แนวทางการดูแล	 อีสปอร์ตพัฒนาจากเกมออนไลน์ท่ี
แข่งขันเพื่อความสนุกสนาน	 ไปสู่การแข่งขันจริงจัง	 สร้าง
รายได้ให้กับผู ้เล่นและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องที่อาจสร้าง 
ผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนตดิเกม	จ�าเป็นต้องมแีนวทาง
การดูแล	มีข้อก�าหนดกฎระเบียบและกติกาที่ชัดเจน
  อุบัติเหตุทางถนนป้องกันได้ ด้วยการมี
ระบบที่ปลอดภัย	 ให้ความส�าคัญกับโครงสร้างถนนและ 
สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม	ยานพาหนะที่ปลอดภัย	การใช้รถ 
ใช้ถนนอย่างปลอดภัยและความเร็วที่ปลอดภัย

  ความก ้าวหน ้าการพัฒนาคนของ
ประเทศไทย ภาพรวม	ปี	2562	ค่าดชันคีวามก้าวหน้าของ
คนเท่ากับ	 0.6219	 ด้านการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยและสภาพ
แวดล้อมมีความก้าวหน้ามากที่สุด	 ด้านการศึกษามีความ
ก้าวหน้าน้อยท่ีสุด	 จังหวัดส่วนใหญ่มีความก้าวหน้าการ
พัฒนาคนเพิ่มข้ึน	 ควรให้ความส�าคัญกับการสร้างเสริม 
สุขภาวะ	 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและลดช่องว่าง 
การพัฒนาระหว่างพ้ืนท่ี	 การยกระดับรายได้	 การขยาย
ระบบประกันสงัคมให้ครอบคลมุ	ตลอดจนการสร้างความ 
เข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน
 

รายงานการติดตามความก้าวหน้าการสร้างความเป็นธรรม
และลดความเหลื่อมล�้าในสังคมไทย ภายใต้ยุทธศาสตร์

การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล�้าในสังคม แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

 สถานการณ์ความเหลื่อมล�้าในสังคมไทยในปี 
2561	พบว่า	ปัญหาความเหลื่อมล�้าด้านรายได้และแก้ไข
ปัญหาความยากจนยงัไม่เป็นไปตามแผนพฒันาฯ	กล่าวคอื	
รายได้เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ	40	
ที่มีรายได้ต�่าสุด	 (Bottom	 40)	 เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ	 0.8	
ต่อปี	 ต�่ากว่าอัตราการขยายตัวของรายได้เฉลี่ยของกลุ่ม
ประชากรร้อยละ	 60	 ที่มีรายได้สูง	 (Top	 60)	 สัดส่วน
ประชากรทีอ่ยูใ่ต้เส้นความยากจนเพิม่ขึน้จากร้อยละ	7.87	
ในปี	2560	เป็นร้อยละ	9.85	ในปี	2561	ในขณะเดียวกัน
ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค	 (Gini	 Coefficient)	 
ด้านรายได้เพิ่มข้ึนเล็กน้อยจาก	 0.445	 ในปี	 2558	 เป็น	 
0.453	ในปี	2560	สะท้อนให้เห็นว่ารายได้ของประชากร 
มคีวามแตกต่างกนัมากข้ึน	ในด้านการเพิม่โอกาสการเข้าถงึ 
บริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ	 สามารถบรรลุ 
เป้าหมายได้เป็นส่วนใหญ่	โดยการเข้าถงึประกนัสงัคมของ 
แรงงานนอกระบบเพิม่ขึน้จากร้อยละ	7.78	ในปี	2560	เป็น 
ร้อยละ	 9.0	 ในปี	 2561	 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

ของกลุ่มประชากรท่ีมีฐานะยากจนเพ่ิมข้ึน	 เช่นเดียวกับ 
การกระจายตัวของบุคลากรทางการแพทย์ในปี	 2560 
ที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี	 2559	 ในด้านการศึกษา	 อัตราการ
เข้าเรียนสุทธิในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพิ่มขึ้นใน 
ทกุระดบัชัน้	แต่ยงัไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ	90	สดัส่วนนกัเรยีน
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ	50	
เพิม่ขึน้ในทกุระดบัชัน้	แต่ยงัมคีวามแตกต่างระหว่างพืน้ที่	
ในด้านการเพ่ิมศกัยภาพชมุชนและเศรษฐกจิฐานรากให้มี
ความเข้มแข็ง	 เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองและได้รับ 
ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิ	โดยสะท้อนเศรษฐกิจ
ชุมชนจากรายได้จากการจ�าหน่ายสินค้าหนึ่งต�าบล 
หนึง่ผลิตภณัฑ์	(OTOP)	ทีม่มีลูค่าเพ่ิมขึน้อย่างต่อเนือ่งจาก	
125,208	 ล้านบาทในปี	 2559	 เป็น	 190,320	 ล้านบาท 
ในปี	 2561	 อย่างไรก็ดี	 สัดส่วนครัวเรือนที่เข้าถึงแหล่ง 
เงนิทนุกลับลดลงจากร้อยละ	86.6	ในปี	2558	เป็นร้อยละ	 
83.9	ในปี	2560

	 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล�้าในสังคม	 ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	12	พ.ศ.	2560	–	2564	มีเป้าประสงค์เพื่อให้คนไทยได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร
และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ	 กลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ	 40	 ที่มีรายได้ต�่าสุดได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้	

82  รายงานประจำาปี 2562 สำ�นักง�นสภ�พัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ ปี 2562  สำ นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   83 

63-01-063_017-104 Sorsorchor2c UK Uncoated-dic2019.indd   82 2/6/20   4:56 PM



ในสังคมไทย ภายใต้ยุทธศาสตร์
ในสังคม แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

 ความก้าวหน้าในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์
การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลือ่มล�า้ในสงัคม
มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก	 ได้จัดสรรงบประมาณ 
รายจ่ายวงเงิน	332,584.8	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	11.5	 
ของวงเงนิงบประมาณ	เพือ่สนบัสนนุการพฒันาเศรษฐกจิ
ฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง	 พัฒนาระบบประกันสุขภาพ	
สร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	 ส่งเสริม 
การด�าเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	
และเสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต		
 การแปลงยุทธศาสตร์ฯ ไปสู่การปฏิบัติของ
หน่วยงานภาครัฐ	ด้านการเพิม่โอกาสให้กบักลุม่เป้าหมาย
ประชากรร้อยละ	 40	 ที่มีรายได้ต�่าสุดให้สามารถเข้าถึง
บริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ	 ประกอบด้วย 
การขยายโอกาสการเข้าถงึการศกึษาให้แก่เดก็และเยาวชน 
ด้อยโอกาส	การปฏริปูระบบการแพทย์ปฐมภมู	ิช่วยลดการ
รอคอยในการไปพบแพทย์ทีโ่รงพยาบาลใหญ่และลดค่าใช้
จ่ายในการเดินทาง	 การสร้างโอกาสการมีที่ดินท�ากินของ
ตนเองและยกระดบัรายได้	การก�าหนดนโยบายภาษท่ีีช่วย
ให้เกิดการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น	 การจัด
สวัสดิการสังคมเพิ่มเติมให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากร 
ร้อยละ	40	ที่มีรายได้ต�่าสุด	ผ่านโครงการไทยนิยมยั่งยืน	
มาตรการพฒันาคณุภาพชวีติผูม้บัีตรสวสัดกิารแห่งรฐั	และ
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดส�าหรับ 
ครวัเรือนทีม่รีายได้น้อย	ในด้านการกระจายบรกิารภาครฐั
และสวัสดิการที่มีคุณภาพครอบคลุมและทั่วถึง	 ตลอดจน
ปรับปรุงปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ	 รวมทั้งกฎหมาย 
กฎ	 ระเบียบให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม	ประกอบด้วย	
การยกระดบัการศกึษาทีม่คีณุภาพให้เท่าเทยีมกนัมากขึน้	
การบริหารจัดการบริการสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพให้
ครอบคลุม	 การรณรงค์ให้แรงงานนอกระบบตระหนักถึง
ประโยชน์ของการสร้างหลักประกันในวัยเกษียณและ
ระบบประกันสังคม	 รวมถึงการจัดหาที่อยู่อาศัยเพ่ือผู้มี 
รายได้น้อยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับ
ประชากรทุกกลุ่ม	รวมถึงการปรับปรุงปัจจัยแวดล้อมทาง
ธุรกิจให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม	 ในด้านการเสริมสร้าง
ศักยภาพชุมชน	 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้าง
ความเข้มแข็งการเงินฐานรากตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง	 ประกอบด้วย	 การสร้างและพัฒนาผู้น�าการ

เปลี่ยนแปลงในชุมชน	การให้ความรู้ในการบริหารจัดการ
ทางการเงนิแก่ชมุชน	และการสนบัสนนุชมุชนให้มส่ีวนร่วม
ในการจัดสวัสดิการ	 บริการ	 และการจัดการทรัพยากร 
ในชุมชน

ข้อเสนอแนะ
	 การด�าเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 	 2 
การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล�้าในสังคม
ในช่วง	 2	 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ	 ฉบับที่	 12	 มีความ 
คืบหน้าเป็นอย่างมาก	 สะท้อนจากตัวชี้วัดที่ส่วนใหญ่ 
มีแนวโน ้มเป ็นไปในทิศทางเดียวกับเป ้าหมายของ 
ยุทธศาสตร์ฯ	 โดยมีการด�าเนินนโยบาย	 มาตรการและ
โครงการของภาครัฐที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาท่ี
ระบุไว้ในแผนพัฒนาฯ	 ฉบับที่	 12	 ได้อย่างครอบคลุม 
แต่ยังคงมีช่องว่างทางนโยบาย	 (Policy	 Gaps)	 ซึ่งหาก
ต้องการให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้	ภาครัฐจ�าเป็น
ต้องเร่งด�าเนินมาตรการต่าง	 ๆ	 เพิ่มเติม	 เช่น	 เร่งด�าเนิน
มาตรการยกระดับรายได้	 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและ
อัตราการคงอยู่ในระบบการศึกษาของนักเรียน	 ปรับปรุง
ปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ	 รวมทั้งกฎหมาย	 กฎ	 ระเบียบ 
ให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม	เป็นต้น

รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจน
และความเหลื่อมล�้า ในประเทศไทยปี 2561

	 สศช.		ได้จดัท�ารายงานการวเิคราะห์สถานการณ์
ความยากจนและความเหล่ือมล�้าในประเทศไทย	 เป็น
ประจ�าทุกปี	ตั้งแต่ป	ี2553	เป็นต้นมา	โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือน�าเสนอสถานการณ์	 และชี้ให้เห็นถึงประเด็นปัญหา
ความยากจนและความเหลื่อมล�้าที่เป็นสถานการณ์ล่าสุด	
รวมทั้งการวิเคราะห์ลักษณะของปัญหาความยากจนและ
ความเหล่ือมล�้าในสังคมไทย	 นอกจากนี้	 มีการรวบรวม
นโยบายและมาตรการ/โครงการส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับการ
แก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล�้าของรัฐบาล
ที่ด�าเนินการอยู ่ในปัจจุบัน	 รวมทั้งน�าเสนอแนวทาง 
ในการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล�้า 
ในสังคมไทย
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 สถานการณ์ความยากจนในประเทศไทย ปี 2561	สัดส่วนคนจนเท่ากับร้อยละ	9.85	เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ
ร้อยละ	7.87	ในปี	2560	หรือมีคนจนจ�านวน	6.7	ล้านคน	เพิ่มขึ้นจาก	5.3	ล้านคนในปีก่อน	ส่วนหนึ่งเป็นผลจากกลุ่ม
คนจนได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ลดลง	โดยคนยากจนส่วนใหญ่ท�างานในภาคเกษตรกรรม	ซึ่งในปี	2561	ได้รับ
ผลกระทบจากราคาสินค้าเกษตรปรับตัวลดลงร้อยละ	5.7	ท�าให้รายได้เกษตรกรลดลง
 เส้นความยากจน สัดส่วนคนจน และจ�านวนคนจน ตั้งแต่ ปี 2531 - 2561
 

ที่มา	:	ข้อมูลจากการส�ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน	ส�านักงานสถิติแห่งชาติ	ประมวลผลโดยกองพัฒนา
ข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม	สศช.

 สถานการณ์ความเหล่ือมล�า้ในประเทศไทยปี 2561	 ค่าสัมประสิทธิ์จินีด้านรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค 
มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง	 ในปี	 2561	 ค่าสัมประสิทธิ์จินีของรายจ่ายเพื่ออุปโภคบริโภคเท่ากับ	 0.362	 ลดลงจาก	
0.364	ในปี	2560	และเป็นแนวโน้มลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ปี	2531	สัดส่วนรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคจ�าแนกตามกลุ่ม
ประชากรร้อยละ	10	ตามระดับรายจ่าย	(Decile)	เปลี่ยนแปลงไปจากปีก่อนไม่มากนัก	โดยรายจ่ายของกลุ่มประชากร
ทีม่รีายจ่ายน้อยทีส่ดุ	มสีดัส่วนเท่ากบัร้อยละ	3.02	ของรายจ่ายทัง้หมด	ในขณะทีร่ายจ่ายของกลุ่มประชากรทีมี่รายจ่าย
มากทีส่ดุเท่ากบัร้อยละ	27.90	ลดลงจากปีก่อนทีร้่อยละ	28.18	ท�าให้สัดส่วนรายจ่ายของกลุ่ม	Decile	ที	่10	ต่อ	Decile	
ที่	1	คิดเป็น	9.32	เท่า	ลดลงเมื่อเทียบกับ	9.32	เท่าในปี	2560	ความเหลื่อมล�้าจากความมั่งคั่ง	โดยในปี	2560	มีค่า 
สัมประสิทธิจินีของความมั่งคั่งท่ี	 0.665	 สูงกว่าความเหลื่อมล�้าด้านรายได้ที่มีค่าเพียง	 0.453	 ในด้านการศึกษา	 เด็กมี
โอกาสเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับสูง	แต่เริ่มมีความแตกต่างในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น	และในด้านสาธารณสุข
คนไทยมีหลักประกันด้านสุขภาพท่ีครอบคลุม	 แต่ยังคงมีประเด็นด้านคุณภาพของการบริการที่มีความแตกต่างกัน 
ในระดับพื้นที่
 ความท้าทายต่อการขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล�้า	 ปัจจุบันประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัย	 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล�้าของประเทศ	
เนื่องจากวัยแรงงานจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายส�าหรับการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ	 ขณะท่ีต้องเก็บออมไว้ใช้ในยามเกษียณ	
ท�าให้วัยแรงงานรับภาระเพิ่มข้ึนมากกว่าวัยแรงงานในรุ่นก่อนหน้ามาก	 ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี	
ท�าให้แรงงานจ�าเป็นจะต้องเพ่ิมทักษะหรอืมทีกัษะใหม่ทีเ่พยีงพอเพือ่ท�างานร่วมกบัเทคโนโลย	ีโดยแรงงานไทยมีข้อจ�ากดั
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คอืแรงงานส่วนใหญ่กว่าร้อยละ	50	มกีารศกึษาต�า่	(ต�า่กว่า
มัธยมศึกษาตอนต้น)	และแรงงานร้อยละ	31	มีอายุ	50	ปี
ขึ้นไป	 ซึ่ งอาจจะไม ่สามารถปรับตัวได ้ทันต ่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี	 ในด้านการศึกษา	 ครัวเรือน
ยากจนมีค่าใช้จ่ายกว่าร้อยละ	40.84	เกีย่วกบัการเดนิทาง
ไปเรียน	 ขณะที่ครัวเรือนร�่ารวยสามารถจัดสรรค่าใช้จ่าย
ส่วนใหญ่ไปเพื่อการเข้าถึงการศึกษา	 ส่งผลให้โอกาสที ่
ครัวเรือนยากจนจะยกระดับรายได้ของตนเองเป็นไปได้
ยาก	 ในขณะท่ีการใช ้จ ่ายงบประมาณของรัฐให ้มี
ประสิทธิภาพจ�าเป็นต้องอาศัยนโยบายการคลังท่ีมี
ประสิทธิภาพ	 เนื่องจากปัจจุบันการจัดสรรงบประมาณ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดกระจุกตัวอยู่ในจังหวัดที่มีระดับ
การพฒันาสงู	โครงสร้างงบประมาณมากกว่าครึง่หนึง่ของ
ประเทศเป็นค่าใช้จ่ายประจ�า	 ขณะท่ีค่าใช้จ่ายลงทุน 
มีสัดส่วนไม่ถึง	1	ใน	5	ของงบประมาณทั้งหมด	

ข้อเสนอแนะ
	 การด�าเนินนโยบายควรมีการบูรณาการฐาน
ข้อมูลด้านความยากจนและน�ามาใช้ในการช่วยเหลือ
ประชากรกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจงอย่างเป็นรูปธรรม 
มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล�้า	 โดยเฉพาะการปรับปรุง
ปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ	รวมทั้งกฎหมาย	กฎ	ระเบียบให้
เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม	 รวมถึงบูรณาการโครงการ
สวัสดิการของภาครัฐให้เป็นองค์รวมเพื่อไม่ให้เกิดความ 
ซ�า้ซ้อนของการให้สวัสดกิารกบัประชากรในแต่ละกลุม่	และ 
ค�านงึถงึความยัง่ยนืทางการคลงั	 (Fiscal	 Sustainability)	 
ในการด�าเนินโครงการต่าง	ๆ

รายงานความยากจนหลายมิติของประเทศไทย

	 การจัดท�าดัชนีความยากจนหลายมิติของ
ประเทศไทย	 เป็นการพัฒนาตัวชี้วัดขึ้นเพ่ือใช้ในการน�า
เสนอสถานการณ์ความยากจนให้ครอบคลมุทกุมติ	ิรวมทัง้
เป็นตวัชีว้ดัในการตดิตามสถานการณ์ความยากจนภายใต้
เป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืในเป้าหมายที	่1	การขจัดความ
ยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่ 	 และช ่วยสนับสนุน 
การด�าเนินงานของส�านักงานฯ	 ทั้งในด้านการติดตาม 
การพัฒนาภายใต ้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ	ฉบบัที	่12	ในยทุธศาสตร์ที	่2	เร่ืองการสร้างความ
เป็นธรรมและลดความเหลื่อมล�้าในสังคม

ผลการศึกษาดัชนีความยากจนหลายมิติ 

 พบว่า	ในปี	2560	ค่าดัชนคีวามยากจนหลายมติ	ิ
หรือ	MPI		มีค่าเท่ากับ	0.068	โดยมีสัดส่วนคนจนหลาย
มิติเท่ากับร้อยละ	17.6	หรือมีคนยากจนหลายมิติจ�านวน	
11.9	ล้านคน	และมค่ีาความขดัสนเฉลีย่ในกลุม่คนยากจน
หรือความรุนแรงของปัญหาความยากจนที่ร้อยละ	 38.7	
หรือคนยากจนมีระดับความขัดสนเฉลี่ยที	่38.7	จาก	100	
โดยมติิทีส่่งผลต่อความยากจนหลายมติิมากทีส่ดุ	ได้แก่	มิติ
ด้านความเป็นอยู่	 รองลงมาได้แก่	 มิติด้านการใช้ชีวิต 
ในแบบทีด่ต่ีอสขุภาพ	และมติด้ิานความม่ันคงทางการเงนิ 
ซ่ึงแนวโน้มความยากจนหลายมิติของประเทศไทยลดลง
อย่างต่อเนื่อง
 
 

ที่มา	:	การส�ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน	ประมวลผลโดยกองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม,	สศช.
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อัตราส่วนการส่งผลต่อความยากจนของแต่ละตัวชี้วัดและมิติ (ร้อยละ)

	 															มิติ	 									ตัวชี้วัด	 อัตราส่วนการส่งผลต่อความยากจน	(%)

	 การศึกษา	(Education)	 จ�านวนปีที่ได้รับการศึกษา		 12.1
	 	 การเข้าเรียนล่าช้า	 1.7
	 	 การอยู่อาศัยร่วมกับพ่อแม่	 3.5

	 การใช้ชีวิตในแบบที่ดี	 น�้าดื่ม	 10.6
	 ต่อสุขภาพ	(Healthy	Living)	 การดูแลตัวเอง	 1.5
	 	 ความขัดสนด้านอาหาร	 10.8

	 ความเป็นอยู่		 การก�าจัดขยะ	 13.9
	 (Living	Conditions)	 การใช้อินเทอร์เน็ต	 13.9
	 	 การถือครองสินทรัพย์	 9.5

	 ความมั่นคงทาง	 การออม	 2.9
	 การเงิน	(Financial	Security)	 ภาระทางการเงิน	 4.9
	 	 บ�าเหน็จ/บ�านาญ	 14.7

ที่มา	:	การส�ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน	ประมวลผลโดยกองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม,	สศช.

ความมั่นคง
ทางการเงิน

22.5

การใช้ชีวิต
ในแบบที่ดี
ต่อสุขภาพ

22.9

การศึกษา
17.3

ความเป็นอยู่
37.2
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	 เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดที่ส่งผลต่อคนยากจนหลายมิติ	พบว่า	การไม่มีบ�าเหน็จ/บ�านาญเป็นปัจจัยส�าคัญที่ส่งผล
ให้ครัวเรือนเป็นครัวเรือนยากจน	ซึ่งเชื่อมโยงกับระบบบ�าเหน็จ/บ�านาญของไทย	ที่ปัจจุบันมีเพียงกลุ่มข้าราชการ	และ
ลกูจ้างในระบบประกนัสงัคมเท่านัน้ท่ีจะได้รบัสทิธิ	ขณะทีปั่จจยัทีส่่งผลต่อความยากจนเป็นอนัดับสองคอื	การก�าจดัขยะ	
และการเข้าถงึอินเตอร์เนต็	ซึง่การก�าจดัขยะส่งผลต่อคณุภาพชวีติในด้านความเป็นอยูข่องครวัเรอืน	ขณะทีก่ารเข้าไม่ถึง
อินเตอร์เน็ตสะท้อนให้เห็นว่า	ครัวเรือนยากจนขาดโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลและและการพัฒนาในด้านต่างๆ	ที่จ�าเป็น
ในปัจจบุนั	ขณะท่ีปัจจยัต่อมาคอืด้านการศกึษา	ซ่ึงส่งผลต่อคนยากจนหลายมติิร้อยละ	12.1	สะท้อนให้เหน็ว่าคนยากจน
ยังมีระดับการศึกษาที่ไม่เพียงพอต่อการท�างานในปัจจุบัน	
	 หากเปรยีบเทยีบครวัเรอืนในเขตเทศบาลกบันอกเทศบาล	พบว่า	สดัส่วนคนยากจนหลายมตินิอกเขตเทศบาล
มีค่าเท่ากับร้อยละ	 26.4	 ซึ่งสูงกว่าในเขตเทศบาลที่มีสัดส่วนคนยากจนหลายมิติเพียงร้อยละ	 9.4	 ในขณะที่ระดับ 
ความรุนแรงของปัญหาความยากจนหลายมิติมีค่าใกล้เคียงกัน	 โดยในเขตเทศบาลมีระดับความรุนแรงของปัญหา 
ที่ร้อยละ	37.8	และนอกเขตเทศบาลอยู่ที่ร้อยละ	39.1	
	 การเปรียบเทียบระดับภาคแสดงให้เห็นว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีค่าดัชนีความยากจนหลายมิติสูงที่สุด	
รองลงมาได้แก่	 ภาคใต้	 ภาคเหนือ	 และภาคกลาง	 ในขณะที่กรุงเทพมหานครมีค่าดัชนีความยากจนหลายมิติต�่าที่สุด	 
ความแตกต่างข้างต้นยงัสามารถชีว่้าหากต้องการลดจ�านวนคนยากจนหลายมติิ	ควรเน้นไปในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 
และภาคใต้	และควรให้ความส�าคญักบัมติด้ิานความเป็นอยู่	ซึง่เป็นสาเหตหุลกัของความยากจนทีต้่องได้รบัการยกระดบั 
ให้ดีขึ้น
 
รายงานดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI)

	 สศช.ได้จัดท�ารายงานดัชนีความก้าวหน้าของคน	 (HAI)	 ประจ�าปี	 2562	 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือประเมิน 
ความก้าวหน้าของคนในระดับจังหวัด	 ที่จะน�าไปสู่การก�าหนดแผน/ยุทธศาสตร์ระดับจังหวัดในการแก้ไขปัญหาและ 
พัฒนาคนในระดับจังหวัดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นต่อไป	โดยมีผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิต	ดังนี้
	 1.	 ความก้าวหน้าการพฒันาคนของประเทศ	ในปี	2562	มค่ีาดัชนคีวามก้าวหน้าการพัฒนาคน	เท่ากบั	0.6219	
ใกล้เคียงกับปี	 2558	 ที่มีค่าเท่ากับ	 0.6220	 โดยด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมมีความก้าวหน้ามากที่สุด	 ส่วน 
ด้านการศึกษามีความก้าวหน้าน้อยท่ีสุด	 ด้านท่ีมีการพัฒนาเพ่ิมขึ้น	 ได้แก่	 ด้านการคมนาคมและส่ือสาร	 ด้านชีวิต 
การงาน	ด้านการศึกษา	และด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม	ส่วนด้านที่มีการพัฒนาลดลง	ได้แก่	ด้านการมีส่วนร่วม	
ด้านสุขภาพ	ด้านรายได้	และด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน
	 2.	 การพัฒนาความก้าวหน้าของคนในระดับภาคและระดับจังหวัด	 ภาคกลาง	 (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) 
มคีวามก้าวหน้าการพฒันาคนมากท่ีสดุ	รองลงมาคอื	ภาคตะวันออก	ภาคใต้	11	จังหวดั	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื	
และภาคใต้	 3	 จังหวัดชายแดน	 ตามล�าดับ	 ส่วน	 5	 จังหวัดที่มีความก้าวหน้าในการพัฒนาคนมากที่สุด	 ได้แก่ 
จังหวัดนนทบุรี	 กรุงเทพมหานคร	 ปทุมธานี	 ภูเก็ต	 และระยอง	 ขณะที่	 5	 จังหวัดที่มีความก้าวหน้าในการพัฒนาคน 
น้อยที่สุด	ได้แก่	จังหวัดนราธิวาส	ปัตตานี	แม่ฮ่องสอน	สุรินทร์	และบุรีรัมย์		ส่วนจังหวัดที่มีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นมาก
ที่สุด	 คือ	 พังงา	 สมุทรสาคร	 ก�าแพงเพชร	 และประจวบคีรีขันธ์	 ส่วนยโสธร	 บุรีรัมย์	 สุรินทร์และสิงห์บุรี	 เป็นจังหวัด 
ที่มีความก้าวหน้าลดลงมากที่สุด	
	 3.		แนวทางการพัฒนาความก้าวหน้าของคน	 โดยสร้างเสริมสุขภาวะและพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อ 
การมีสุขภาพดี	ยกระดับคุณภาพการศึกษาและลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างพื้นที่		ยกระดับรายได้	ขยายประกันสังคม
และส่งเสริมการออมเพื่อการเกษียณอายุ	 ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนให้สามารถดูแลสมาชิก
ทั้งเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุได้อย่างเข้มแข็ง

  รายงานประจำ ปี 2562 รายงานประจำาปี 2562  สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   87 

63-01-063_017-104 Sorsorchor2c UK Uncoated-dic2019.indd   87 2/6/20   4:56 PM



โครงการศึกษาวิจัยที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว

โครงการศกึษาเพือ่ปรบัปรงุแนวทางและหลกัเกณฑ์
การวเิคราะห์โครงการลงทนุด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

 ความเป็นมา สศช. มีภารกิจในการวิเคราะห์
ความเหมาะสมของโครงการลงทุนของภาครัฐ	 เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจลงทุนพัฒนาแผนงานและโครงการ
ด้านโครงสร้างพืน้ฐานต่าง	ๆ 	ของประเทศ	ดงัน้ัน	จึงมคีวาม
จ�าเป็นต้องปรับปรุงแนวทางและหลักเกณฑ์การวิเคราะห์
โครงการฯ	 ให้มีความสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น	 และในขณะ
เดียวกัน	 เพื่อให้บุคลากร	สศช.	 ได้มีโอกาสพัฒนาความรู้
และทักษะให้มีความเชี่ยวชาญและเป็นมืออาชีพในการ
วิเคราะห์โครงการฯ	 โดยด�าเนินการว่าจ้างธนาคารโลก
ด�าเนินการศึกษา
 วัตถุประสงค ์  เพื่ อ พัฒนาแนวทางและ 
หลักเกณฑ์การวิเคราะห์โครงการลงทุนด้านโครงสร้าง 
พื้นฐาน	 โดยเฉพาะเครื่องมือและหลักเกณฑ์ท่ีใช้ใน 
การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินและเศรษฐกิจของ
โครงการฯของประเทศในแต่ละสาขา	 ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันของประเทศไทย	 และเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล	รวมทัง้เพือ่พฒันาทกัษะด้านการวเิคราะห์
โครงการฯของบคุลากร	สศช.	ให้มคีวามเชีย่วชาญและเป็น
มืออาชีพระดับสากลโดยการฝึกอบรมระหว่างการปฏิบัติ
งาน	(On-the-job	Training)
 ผลการศึกษา	 จากการศึกษาเปรียบเทียบฐาน
ข้อมูลการวิเคราะห์โครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ของธนาคารโลกในช่วงปี	พ.ศ.	2527-2561	ซึ่งมีโครงการ
ประมาณ	2,214	โครงการ	ครอบคลมุทัง้ด้านการขนส่งทาง
ถนน	ทางราง	ทางอากาศ	และทางน�้า	ด้านพลังงานสาขา
การผลติไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้า	ด้านการสือ่สาร	ด้านน�า้
ประปา	และด้านที่อยู่อาศัย	พบว่า	การวิเคราะห์โครงการ
ลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน	 สศช.	 ท�าได้ในระดับเทียบ
เท่ากับมาตรฐานสากลในด้านเทคนิคการวิเคราะห์ผล
ตอบแทนทางเศรษฐกิจและการเงิน	 อย่างไรก็ตาม	 ยังมี

ประเด็นที่สามารถพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นได้	 ได้แก่	 การขยาย
ขอบเขตของโครงการให้ครอบคลุมถึงการให้บริการของ
โครงสร้างพื้นฐาน	 การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ครอบคลุม
หลายปัจจัยความเสี่ยงมากขึ้น	 และการก�าหนดตัวช้ีวัดที่
เฉพาะเจาะจงและการวดัผลความส�าเรจ็ของวตัถปุระสงค์
โครงการ
	 ส�าหรับการค�านวณอัตราคิดลดทางสังคม 
(Social	Discount	Rate:	SDR)	และตัวปรับค่ามาตรฐาน	
(Standard	Conversion	Factor:	SCF)	ที่เหมาะสมกับ
บรบิทของประเทศไทยจากข้อมลูและวธีิการต่าง	ๆ 	ทีมี่อยู่	
พบว่า	 ค่า	 SDR	 ที่เหมาะสมในโครงการแต่ละประเภทมี
ความแตกต่างกันตามบรบิทของโครงการนัน้	ๆ	อย่างไรก็ดี	 
ในทางปฏิบัติการก�าหนดอัตราคิดลดทางสังคม	ผู้ก�าหนด
นโยบายภาครัฐควรด�าเนินการวิเคราะห์ความอ่อนไหว	
(Sensitivity	Analysis)	ส�าหรับการค�านวณมูลค่าปัจจุบัน
สุทธิ	 (Net	Present	Value:	NPV)	ของโครงการภาครัฐ
ด้วยอัตราคิดลดต่าง	ๆ	ที่หลากหลาย	ขณะที่การค�านวณ	
SCF	 เป็นการศึกษาโดยใช้ตาราง	 Input-Output	 Table	
ปี	2010	และใช้การค�านวณเมทรกิซ์	(Matrix	Operations)	
ซึ่งมีความซับซ้อนและอ่อนไหวต่อข้อมูล	 การน�าไปใช้จริง
จะต้องพิจารณาถงึบรบิททีเ่ก่ียวข้อง	ณ	ปัจจบุนัของแต่ละ
โครงการประกอบด้วย

โครงการติดตามและประเมินผลการพัฒนาตาม 
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12  
ด้านโครงสร้างพืน้ฐานในช่วงระยะครึ่งแผน

 ความเป็นมา	การด�าเนนิการเพือ่ขบัเคลือ่นตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 12 
(พ.ศ.	 2560-2565)	 มีระยะเวลาล่วงเลยมาครึ่งแผนแล้ว	
ประกอบกับในส่วนยุทธศาสตร์ที่	7	การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่
ส�าคัญภายใต้แผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	12	ได้ก�าหนดแนวทาง
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในช่วงปี	2560-

โครงการศึกษาวิจัย
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2564	 ไว้หลายประการ	 เพื่อช่วยสนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	การกระจายความเจริญ	
และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	 จึงมีความ
จ�าเป็นต้องติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของ 
ภาคส่วนต่าง	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
และระบบโลจิสติกส์	 เพื่อให้ทราบสถานการณ์พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานในปัจจุบัน	และเป็นข้อมูลหรือแนวทาง
ส�าคัญส�าหรับผลักดันการขับเคลื่อนการด�าเนินงานของ
ภาคส่วนต่าง	ๆ	ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	สอดคล้อง	
ตลอดจนใช้เป็นฐานข้อมลูในการวางแผนพฒันาโครงสร้าง 
พืน้ฐานในระยะครึง่หลงัของแผนพฒันาฯ	ฉบบัที	่12	ต่อไป
 วัตถุประสงค์ เพื่อติดตามและประเมินผล 
การด�าเนนิงานพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านต่าง	ๆ 	ในช่วง
ระยะครึ่ งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่	12	พ.ศ.	2560-2565
 ผลการศึกษา	 จากการศึกษาความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศในมิติโครงสร้างพื้นฐานทั่วไป	
(Basic	 Infrastructure)	 ซึ่งประกอบด้วย	 โครงสร้าง 
พื้นฐานด้านคมนาคม	พลังงาน	ดิจิทัล	และสาธารณูปการ 
(น�้าประปา)	ของ		IMD	ที่ประกาศในปี	2562	ประเทศไทย
มอีนัดบัความสามารถในการแข่งขนัด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทั่วไปดีขึ้น	4	อันดับ	คือ	จากอันดับที่	31	ในปี	2561	เป็น
อันดับที่	 27	 ในปี	2562	และจากการติดตามประเมินผล
การพัฒนาตามแนวทางของแผนพัฒนาฯ	 ฉบับท่ี	 12	 ใน
รายละเอียดของโครงสร้างพื้นฐานหลัก	 4	 ด้าน	 ได้แก่	 
ด้านคมนาคมขนส่ง	 พบว่าการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และสิ่งอ�านวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งส่วนใหญ่
ยังขับเคลื่อนไปได้ค่อนข้างช้า	 ในขณะที่ด้านพลังงาน 
ในภาพรวมสามารถด�าเนนิการได้ตามแผนทัง้ในด้านความ 
พอเพยีงและด้านคณุภาพการให้บรกิาร	ส�าหรับด้านดิจิทัล	
รัฐบาลได้ลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลในทุกมิติ	
โดยการปรับปรุงเทคโนโลยีให้มีความทันสมัย	 พัฒนา 
โครงข่ายครอบคลุมโครงข่ายการติดต่อสื่อสารในทุก 
รูปแบบทั้งในภาคพื้นดิน	พื้นน�้า	อากาศหรืออวกาศ	 เพิ่ม
โอกาสในการเข้าถงึโครงสร้างพืน้ฐานด้านดจิทิลัในทกุพืน้ที่
อย่างเท่าเทียม	และการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค	(ระบบ
น�้าประปา)	 สามารถขยายเขตการให้บริการน�้าประปาได้
ครอบคลุมเกือบทุกหมู ่บ้านและครัวเรือน	 ทั้งในเขต

นครหลวงและภูมิภาค	 แต่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านระบบประปายังมีปัญหาส�าคัญที่มีแนวโน้มว่าจะไม่
สามารถด�าเนนิการได้ตามแผน	คอื	การลดอตัราน�า้สญูเสยี	
ซึ่งต้องหาแนวทางในการขับเคลื่อนในเรื่องนี้ต่อไป

โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
ดิจิทัลเพื่อการพัฒนาประเทศ

 ความเป็นมา	 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของ
ประเทศไทยได้ก�าหนดให้มกีารผลกัดันให้ภาคธรุกจิไทยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการลดต้นทุน	 การผลิตสินค้าและ
บรกิาร	การเพิม่ประสทิธภิาพในการด�าเนนิธรุกิจ	และการ
พัฒนาไปสู่การแข่งขันเชิงธุรกิจรูปแบบใหม่ในระยะยาว	
รวมทั้งการสร้างระบบนิเวศส�าหรับธุรกิจดิจิทัล	 เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจไทยที่จะส่ง
ผลต่อการขยายฐานเศรษฐกิจและอัตราการจ้างงานของ
ประเทศไทยอย่างยั่งยืนในอนาคต	 จึงมีความจ�าเป็นที่จะ
ต้องด�าเนินการศึกษาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
เพื่อการพัฒนาประเทศเพื่อจะเป็นการส่งเสริมให้การ
พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลสามารถด�าเนินการได้อย่างเป็น 
รูปธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน
 วตัถปุระสงค์ เพ่ือศกึษาผลกระทบเชงิเศรษฐกิจ
และสงัคมจากการใช้เทคโนโลยดีจิทัิล	ทัง้ในด้านผลกระทบ 
ต่อผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ	(GDP)	การลดต้นทนุหรอื
ค่าใช้จ่าย	การเพ่ิมรายได้ของผู้ประกอบการเทคโนโลย	ีการ
เกิดธุรกิจใหม่	 และการสร้างงานด้านนวัตกรรมและการ
ผลติ	รวมทัง้เสนอแนะแนวทางการพฒันาเศรษฐกิจดจิทิลั	
และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
สร้างมลูค่าเพิม่และเพ่ิมขดีความสามารถในการแข่งขนัของ
ประเทศ
 ผลการศกึษา จากการศกึษาแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกจิดจิิทลัเพือ่การพฒันาประเทศ	ทีป่รกึษาโครงการฯ	 
ได้ศึกษาและก�าหนดตัวแปรส�าหรับการค�านวณหามูลค่า
เศรษฐกิจดิจิทัลผ่านต้นแบบตารางปัจจัยการผลิตและ
ผลผลิตส�าหรับเศรษฐกิจดิจิทัล	 ( Input-Output 
Table	 for	Digital	Economy)	ขนาด	184x184	สาขา	
โดยได้เพ่ิมสาขาที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิทัล	 จ�านวน 
4	 สาขา	 ได ้แก ่ 	 สาขาการพาณิชย ์อิ เ ล็กทรอนิกส	์ 
(e-Commerce)	 สาขาการให้บริการอินเทอร์เน็ต 
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(Internet	 Service)	 สาขาซอฟท์แวร์	 (Software)	 และ
สาขาดจิิทลัคอนเทนต์	(Digital	Content)	พร้อมทัง้	ศกึษา
กรณีตัวอย่างเพิ่มเติมและน�ามาก�าหนดข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล	เช่น	การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน	 การเข้าถึง	 และการพัฒนาทักษะ	 ICT	
และการส่งเสริมด้านนวตักรรมและการค้า	เป็นต้น	รวมถงึ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาตารางและแบบจ�าลองปัจจัย
การผลติและผลผลติส�าหรบัเศรษฐกจิดจิทิลัในระยะต่อไป

โครงการการปรบัปรงุการคาดประมาณประชากร
ของประเทศไทย พ.ศ. 2553 – 2583

 ความเป็นมา สศช.	ได้จัดท�าการคาดประมาณ
ประชากรของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง	 ครั้งล่าสุด
เป็นการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย	 พ.ศ.	
2553	 -	 2583	 โดยใช้ข้อมูลส�ามะโนประชากรและเคหะ	
พ.ศ.	2553	ของส�านักงานสถิตแิห่งชาตเิป็นฐานในการคาด
ประมาณ	 ซึ่งได้มีการเผยแพร่เมื่อปี	 2556	 อย่างไรก็ตาม	
เนือ่งจากเป็นการคาดประมาณประชากรในอนาคต	ท�าให้
จ�านวนประชากรจากการคาดประมาณฯ	 แตกต่างจาก
ข้อมูลจริงในระบบทะเบียนราษฎร	 ของส�านักบริหาร 
การทะเบยีน	กรมการปกครอง	ประกอบกบัมข้ีอมลูใหม่	ๆ  
ในองค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลงทางประชากร	 ทั้ง 
การเกิด	การตาย	การย้ายถิ่น	จึงต้องน�าข้อมูลดังกล่าวมา
วิเคราะห์และปรับปรุงการคาดประมาณประชากรให้เป็น
ปัจจุบันมากข้ึน	 ดังนั้น	 สศช.	 จึงได้จัดท�าโครงการการ
ปรบัปรงุการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย	พ.ศ.	
2553	 -	 2583	 ข้ึน	 โดยว่าจ้างสถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม	มหาวิทยาลัยมหิดล	เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ
 วตัถปุระสงค์ เพือ่ปรบัปรงุผลการคาดประมาณ
ประชากรให้มีความใกล้เคียงกับสถานการณ์ข้อมูลจริง	
ส�าหรับน�ามาใช้ในการวางแผนการพัฒนาท้ังในระดับ
ประเทศและระดับพื้นท่ีให้มีความถูกต้องมากข้ึน	 รวมท้ัง	
ศกึษาผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงโครงสร้างประชากร
จากผลการคาดประมาณประชากรได้ปรับปรุงให้เป็น
ปัจจุบนั	และจดัท�าข้อเสนอแนะเชงินโยบายต่อการพฒันา
ประเทศจากผลการคาดประมาณประชากรที่ครอบคลุม
มิติด้านสังคม	 เศรษฐกิจและก�าลังแรงงาน	 การศึกษา	
สุขภาพอนามัย	และสิ่งแวดล้อม

 ผลการศึกษา	 ซ่ึงเป็นการปรับปรุงผลการคาด
ประมาณประชากรของประเทศไทย	 พ.ศ.	 2553-2583 
โดยการทบทวนประชากรฐาน	 และข้อสมมุติต่าง	 ๆ	ที่ใช้ 
ในการคาดประมาณ	ได้แก่	ภาวะเจรญิพนัธุ	์ภาวะการตาย	
การย้ายถิ่น	 และความเป็นเมือง	 และจัดท�าการคาด
ประมาณประชากรของประเทศไทย	 พ.ศ.	 2553-2583	
(ฉบับปรับปรุง)	 ครอบคลุมประชากรระดับประเทศ 
ภาค	จังหวดั	ในและนอกเขตเทศบาล	รวมถึง	การวเิคราะห์
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงโครงสร้างประชากรในมิติ
ต่าง	 ๆ	 ท่ีส�าคัญ	 และจัดท�าข้อเสนอเชิงนโยบายต่อ 
การพัฒนาประเทศ
  ผลการการคาดประมาณประชากรของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583 (ฉบับปรับปรุง)	พบว่า	
ประชากรของประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นจาก	63.79	ล้านคน	
ในปี	2553	เป็น	66.79	ล้านคนในปี	2562	และจะมจี�านวน
สูงสุดที่	 67.19	 ล้านคน	 ในปี	 2571	 หลังจากนั้นจ�านวน
ประชากรจะลดลง	 เหลือ	 65.37	 ล้านคน	 ในปี	 2583	 
ซ่ึงในปี	 2562	 เป็นปีแรกท่ีประชากรวัยเด็ก	 (0-14	 ปี)	
เท่ากบัประชากรผูส้งูอาย	ุ(60	ปีขึน้ไป)	ทีป่ระมาณ	11	ล้าน
คน	และหลังจากนั้นประชากรวัยเด็กจะมีจ�านวนน้อยกว่า
ผู้สูงอายุโดยตลอด	 โดยในปี	 2563	 มีประชากรวัยเด็ก
จ�านวน	11.23	ล้านคน	(ร้อยละ	16.87)	ลดลงเป็น	8.36	
ล้านคน	(ร้อยละ	12.79)	ในปี	2583	เป็นผลมาจากอัตรา
เจริญพันธุร์วมลดลงจาก	1.53	เหลือ	1.30	ขณะทีอ่ายคุาด
เฉลีย่เมือ่แรกเกิดของประชากรเพิม่สงูขึน้ท�าให้ผูส้งูอายจุะ
เพิ่มขึ้นจาก	12.04	ล้านคน	(ร้อยละ	18.10)	เป็น	20.51	
ล้านคน	 (ร้อยละ	31.37)	 ในช่วงเวลาเดียวกัน	ส�าหรับวัย
แรงงานจะลดลงจาก	43.27	ล้านคน	(ร้อยละ	65.03)	เป็น	
36.50	 ล้านคน	 (ร้อยละ	 55.83)	 ทั้งนี้	 คาดการณ์ว่า
ประเทศไทยจะเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ที่มีผู้สูงอายุ	
60	 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ	 20	 ของประชากรทั้งหมดใน	
พ.ศ.	2566	และสังคมสูงวัยระดับสุดยอดที่มีผู้สูงอายุ	60	
ปีข้ึนไปมากกว่าร้อยละ	 28	 ของประชากรทั้งหมดในป	ี
2576	นอกจากนี้	ในปี	2563	ประเทศไทยจะมีประชากร
ที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองประมาณ	38.0	ล้านคน	คิดเป็นร้อย
ละ	57.2	ของประชากรทั้งประเทศ	เพิ่มขึ้นเป็น	46.2	ล้าน
คน	หรอืร้อยละ	74.3	ของประชากรทัง้ประเทศในปี	2583
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  การศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรฯ		สรุปได้ดังนี้	

 มิติ             ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ

 ด้านสังคม	 •	 จากการตายของประชากรที่ลดลง	 อายุคาดเฉลี่ยที่ยืนยาวขึ้นและการเกิดที่ลดลง	 ส่งผล 
	 	 	 ให้การเพิม่ประชากรช้าลง	และโครงสร้างอายขุองประชากรไทยเปลีย่นแปลงจากประชากร 
	 	 	 ที่เคยมีอายุน้อย	 เป็นประชากรสูงวัยท่ีมีอายุสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง	 จึงเป็นความท้าทาย 
	 	 	 อย่างยิ่งทั้งในระดับบุคคล	ครอบครัว	ชุมชน	และรัฐ
	 	 •	 ข้อเสนอแนะ	 1)	 ควรมีมาตรการในการท�าให้คนไทย	 “เจริญวัยข้ึนอย่างมีพลัง”	 และให ้
	 	 	 ผู้สูงอายุยังคงอาศัยอยู่ในครอบครัวและชุมชนเดิมของตนให้นานที่สุด	 โดย	 อปท.	 เข้ามา 
	 	 	 มส่ีวนร่วมในการสร้างระบบการดูแลท่ีเข้าถึงตัวบคุคลและครอบครัวในชมุชน	2)	เร่งพฒันา 
	 	 	 ระบบบ�านาญ	 ระบบการออม	 และระบบสวัสดิการสังคมที่มีประสิทธิภาพและตรงเป้า 
	 	 	 3)	 ปรับทัศนคติเพื่อให้คนต่างวัยอยู่ด้วยกันได้	 โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งวัย 
	 	 	 ทั้งการท�างาน	การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมต่าง	ๆ	4)	มีมาตรการในการพิทักษ์สิทธิและ 
	 	 	 ปกป้องผูส้งูอายทุีอ่ยูใ่นกลุ่มเปราะบาง	เส่ียงต่อการถกูกระท�าความรุนแรง	และถกูละเมิดสทิธิ

 ด้านเศรษฐกิจ	 •	 การขยายตวัของเศรษฐกจิทัว่ประเทศท�าให้เกิดการจ้างงานมากขึน้	โดยคาดการณ์ว่าในอกี	 
 และก�าลังแรงงาน		 	 20	ปีข้างหน้า	ภาคบริการและภาคอตุสาหกรรมยงัมแีนวโน้มความต้องการแรงงานเพิม่สงู 
	 	 	 ขึ้น	จาก	GDP	ที่เพิ่มขึ้น	และบางส่วนเป็นแรงงานที่เข้ามาทดแทนแรงงานที่เข้าสู่วัยสูงอายุ 
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	 	 	 ขณะท่ีความต้องการแรงงานในภาคเกษตรกลบัมแีนวโน้มลดลง	เป็นผลจาก	GDPภาคเกษตร 
	 	 	 ท่ีลดลง	 และมีแรงงานบางส่วนเคลื่อนย้ายไปท�างานในภาคอุตสาหกรรมและบริการ 
	 	 	 ในขณะท่ีอุปทานแรงงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	 จากการเพิ่มขึ้นของจ�านวนประชากรอาย ุ
	 	 	 15	 ปีข้ึนไป	 แต่ก็ยังน้อยกว่าความต้องการแรงงานของประเทศ	 ท้ังน้ี	 หากก�าหนดให้มี 
	 	 	 ผลติภาพแรงงานเพิม่ขึน้เฉลีย่ร้อยละ	10	ความต้องการแรงงานจะใกล้เคยีงกบัจ�านวนก�าลัง 
	 	 	 แรงงานไทย
	 	 • ข้อเสนอแนะ	 1)	 ควรเน้นเพิ่มผลิตภาพแรงงานมากกว่าการหาแรงงานมาทดแทน 
	 	 	 ส่วนท่ีขาดแคลน	โดยให้ความส�าคญักบัการเพิม่คณุภาพของประชากร	วยัเรยีนตัง้แต่ระดบั 
	 	 	 พื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา	 อาทิ	 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนบนฐานสมรรถนะ	 
	 	 	 การเรยีนการสอนแบบ	STEM	Education	2)	เร่งยกระดบัทกัษะฝีมอืแรงงานให้ได้มาตรฐาน 
	 	 	 สากล	 เพื่อเป็นการรับรองว่าแรงงานมีมาตรฐานและได้รับค่าตอบแทนตามสมรรถนะ 
	 	 	 ที่สูงขึ้น	 ตามแนวทางจ่ายค่าตอบแทนตามความสามารถ	 รวมถึงการใช้เทคโนโลยีเข้ามา 
	 	 	 ทดแทนแรงงานทักษะต�า่

 ด้านการศึกษา	 •	 ในปี	2563	จ�านวนประชากรวัยเรียนอายุ	3	–	21	ปี	มีจ�านวน	15.2	ล้านคน	หรือร้อยละ 
	 	 	 12.0	ของประชากรทั้งหมด	ลดลงเหลือเพียง	11.6	ล้านคน	(ร้อยละ	9.2)	ในปี	2583	และ 
	 	 	 มีแนวโน้มลดลงในทุกกลุ่มอายุ	 สัดส่วนนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 
	 	 	 ซึ่งคาดการณ์ว่าในปี	2583	มีนักเรียนจ�านวน	10.8	ล้านคน	หรือ	93.6	คนต่อประชากร 
	 	 	 วัยเรียน	 100	 คน	 	 โดยคาดว่าจ�านวนนักเรียนที่จะศึกษาต่อเกือบทุกระดับลดลง	 ยกเว้น	 
	 	 	 ปวช.	 ปวส.	 และอนุปริญญา	 คาดว่าจะเพิ่มมากข้ึน	 เนื่องจากนโยบายของรัฐบาลในการ 
	 	 	 สนับสนุนการเรียนในสายอาชีพ	และการก�าหนดสัดส่วนนักเรียนในสายอาชีพเพิ่มสูงขึ้น
	 	 •	 ข้อเสนอแนะ	 1)	 ควรพิจารณาควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก	 โดยค�านึงถึงความเสมอภาค 
	 	 	 ทางการศึกษาและประสิทธิภาพในการจัดการการศึกษา	 และเปิดโอกาสให้ประชากร 
	 	 	 ทุกช่วงวัยเข้าเรียนเพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 2)	 การใช้เทคโนโลยีและ 
	 	 	 นวัตกรรมมาช่วยในการจัดการเรียนการสอน	3)	พิจารณาจัดสรรงบประมาณส�าหรับการ 
	 	 	 ศึกษาในสายอาชีพที่มากขึ้น	 ส�าหรับการจัดซื้อเทคโนโลยีและอุปกรณ์การเรียนที่มี 
	 	 	 ราคาสูง	 เน้นการท�างานร่วมกับภาคเอกชน	 และการเพิ่มค่าแรงของแรงงานมีฝีมือ 
	 	 	 ระดับอาชีวศึกษา

 ด้านสุขภาพอนามัย	•	 ในระยะ	 10	 ปีที่ผ่านมา	 แบบแผนการตายจากโรคไม่ติดต่อ	 4	 กลุ่มโรค	 (หัวใจและ 
	 	 	 หลอดเลือด	มะเร็ง	เบาหวาน	และระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง)	เพิ่มขึ้น	หากพิจารณาตาม 
	 	 	 กลุ่มวัย	พบว่า	อัตราการตายในทารกจะลดลง	ขณะที่การตายในวัยแรงงานและผู้สูงอาย ุ
	 	 	 มแีนวโน้มเพิม่สูงข้ึน	โดยวยัแรงงานมอีตัราการตายด้วยโรคไม่ติดต่อเพ่ิมข้ึน	อาท	ิโรคมะเรง็	 
	 	 	 อุบัติเหตุ	 ส�าหรับกลุ่มผู้สูงอายุอัตราการตายมีมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มวัยอื่น	 
	 	 	 เนื่องจากจ�านวนผู้สูงอายุที่มีมากขึ้น	 และเมื่อคาดการณ์ตามปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบ 
	 	 	 ต่อสุขภาพ	พบว่า	ในช่วง	พ.ศ.	2553	–	2583	ประชากรวัยเด็กอายุ	13	–	15	ป	ีที่มีปัจจัย 
	 	 	 เสี่ยงด้านสุขภาพมีแนวโน้มลดลง	 และเด็กที่มีพฤติกรรมเนือยนิ่งยังคงมีจ�านวนมากที่สุด	 
	 	 	 ขณะที่แนวโน้มประชากรในวัยแรงงาน	 (15	 -	 60	 ปี)	 ที่มีปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพกลับ 
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โครงการพัฒนาแบบจ�าลองการจัดท�าข้อมูล
ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทย

 หลกัการและเหตผุล สศช.	โดยกองยทุธศาสตร์
การพัฒนาระบบโลจิสติกส์	 (กลจ.)	 ได ้มีการจัดท�า 
รายงานโลจิสติกส์เป็นประจ�าทุกปีอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อ
รายงานสัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ	(GDP)	ซึง่เป็นตวัชีว้ดัท่ีได้รบัการยอมรับอย่างแพร่
หลาย	 โดยมีวิธีการค�านวณท่ีเป็นมาตรฐานสากล	 อ้างอิง
วธิกีารค�านวณต้นทุนโลจสิตกิส์ของสหรฐัอเมรกิาเป็นหลกั	
โดยองค์ประกอบหลกัของต้นทนุม	ี3	ส่วน	ได้แก่	(1)	ต้นทุน
การขนส่งสินค้า	 (2)	 ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง	
ประกอบด้วย	 ต้นทุนการถือครองสินค้าและการบริหาร 

คลงัสินค้า	และ	(3)	ต้นทนุการบรหิารจดัการด้านโลจิสติกส์	
ทั้งนี้เพื่อให้การค�านวณต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ	GDP	มีความ
ถูกต้อง	 ทันสมัย	 และสะท้อนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์
ของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 จึงต้องด�าเนินการ
ศึกษาและเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้การค�านวณ	 มีความ 
ถูกต้อง	สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงสภาวการณ์ 
การพัฒนาที่มีผลกระทบกับสมมติฐานการค�านวณหรือ
ตวัแปรทีใ่ช้ในการค�านวณ	และเพิม่การคาดการณ์ทีแ่ม่นย�า
สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของการพัฒนาระบบโลจิสติกส์
ของประเทศยิ่งขึ้น	 สามารถเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน 
ทีเ่กีย่วข้องทกุภาคส่วนใช้เป็นเครือ่งมอืในการตดิตามและ 
ประเมินผลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในภาพรวม	 เป็น

	 	 	 เพิ่มมากขึ้น	 เช่นเดียวกับวัยสูงอายุท่ีมีการเพ่ิมข้ึนของจ�านวนประชากรท่ีมีปัจจัยเสี่ยง 
	 	 	 ด้านสุขภาพโดยตลอดช่วงระยะเวลา	30	ปี	โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของประชากรที่มีภาวะ 
	 	 	 สมองเสื่อม	ซึ่งผู้หญิงมีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของภาวะสมองเสื่อมสูงกว่าผู้ชายค่อนข้างมาก
	 	 •	 ข้อเสนอแนะ	 ผลจากการเปลี่ยนผ่านทางประชากรและการเพิ่มขึ้นของการตายก่อนวัย 
	 	 	 อันควร	การด�าเนินนโยบายด้านสุขภาพอนามัยจึงต้องค�านึงถึงความครอบคลุมประชากร 
	 	 	 ทุกช่วงวัย	 การกระจายบริการสุขภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม	 และมุ่งสร้างวิถีสุขภาพ 
	 	 	 ตัง้แต่เกดิจนสูงอาย	ุโดยในวยัเด็ก	เน้นการได้รับวคัซีนอย่างครบถ้วนตามก�าหนด	การตรวจ 
	 	 	 คัดกรองพัฒนาการ	วัยแรงงานเน้นการคัดกรองความเสี่ยง	และวัยสูงอาย	ุให้ความส�าคัญ 
	 	 	 กับการให้วัคซีน	การคัดกรองปัจจัยเสี่ยงต่อโรคส�าคัญ	4	กลุ่มโรค	รวมถึงโรคทางจิต

 ด้านสิ่งแวดล้อม	 •	 คาดการณ์ว่าใน	พ.ศ.	2583	จะมีประชากรอาศัยในเขตเมืองประมาณ	48.6	ล้านคน	และ 
	 	 	 มกีารเตบิโตเพิม่ขึน้ในทกุภมูภิาค	ซึง่การเพิม่ขึน้ของประชากรเมอืงจะก่อให้เกดิผลกระทบ 
	 	 	 ต่อสิ่งแวดล้อมภายในเมือง	 อาทิ	 การเกิดชุมชนแออัดจ�านวนมาก	 การเพ่ิมขึ้นของระดับ 
	 	 	 ฝุ่น	 PM	 2.5	 ปัญหาขยะมูลฝอยและขยะอิเล็กทรอนิกส์	 และการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
	 	 	 ภูมิอากาศ	 โดยองค์การอนามัยโลกจัดให้ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีความเส่ียง 
	 	 	 ต่อโรคทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ	นอกจากนี	้ยงัท�าให้เกิดเกาะความร้อน 
	 	 	 ในทุกพื้นที่เมืองของประเทศไทย
	 	 •	 ข้อเสนอแนะ	1)	ไม่ควรมุ่งไปที่การลดประชากรเมือง	เนื่องจากเป็นสิทธิส่วนบุคคลในการ 
	 	 	 ย้ายถ่ิน	แต่ควรให้ความส�าคญักบัการบรหิารจัดการสิง่แวดล้อมทีดี่แทน	2)	มกีจิกรรมรณรงค์ 
	 	 	 ที่เหมาะสมกับประชากรแต่ละกลุ่มอายุ	 เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติและวิถีการ 
	 	 	 ด�ารงชีวิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม	 โดยเน้นประชากรวัยแรงงานเป็นล�าดับแรก	 ส�าหรับ 
	 	 	 กลุม่ผูส้งูอายแุละเดก็	ควรให้ความส�าคญักบัการรณรงค์เกีย่วกบัการป้องกนัการเกิดปัญหา 
	 	 	 สขุภาพจากสิง่แวดล้อมในชุมชน	3)	ควรบรรจุหลักสูตรท่ีมุง่สร้างความตระหนักและจติส�านกึ 
	 	 	 ด้านสิ่งแวดล้อมในการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลและประถมศึกษา
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ข้อมูลประกอบการวางแผน	 การพัฒนาและการก�าหนด
ยุทธศาสตร์ที่สามารถสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ

 วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงเกณฑ์การวัด 
และเปรียบเทียบข้อมูลค่าคงท่ีท่ีใช้ในการค�านวณแบบ
จ�าลองการค�านวณต้นทุนโลจิสติกส์ที่มีการอ้างอิงจาก 
ต่างประเทศให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
สภาวการณ์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย	
รวมถึงส�ารวจและจัดท�าข้อมูลที่เกี่ยวข้องส�าหรับการ
ค�านวณต้นทุนโลจิสติกส์ให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบันและ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาวการณ์การพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ของประเทศตามวิธีการในการจัดเก็บ
ข้อมูลเชิงสถิติอย่างเป็นระบบ
 ผลการศึกษา	 จากผลการส�ารวจและจัดเก็บ
ข้อมูลสามารถประมาณการสัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ	
GDP	ในปี	2560	อยู่ในช่วงระหว่างร้อยละ	13.2–14.0	ต่อ	
GDP	ซึง่มค่ีาใกล้เคยีงกบั	สศช.	ท่ีได้จดัท�ารายงานโลจสิติกส์ 
ของประเทศไทยประจ�าปี	2560	เท่ากับร้อยละ	13.8	ต่อ	
GDP	ส�าหรับตัวแปรและสมมติฐานที่เกี่ยวข้อง	ได้แก	่ (1)	
ต้นทุนการขนส่งสินค้า	(Transportation	Cost)	ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล	(รย.3)	และข้อมูล
ท่าเรอืเอกชน	(2)	ข้อมลูต้นทนุการถอืครองสนิค้า	(Inven-
tory	 Carry ing	 Cost) 	 ในส ่วนของค ่า	 ß	 หรือ 
ค่าเฉลี่ยค่าใช้จ่ายต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการถือครองสินค้า
คงคลงั	อาท	ิค่าภาษ	ีค่าเสียหาย	ค่าเสือ่มราคา	และค่าประกนั	 
(3)	 ต้นทุนการบริหารคลังสินค้า	 (Warehousing	 Cost) 
ในส่วนทีผู่ป้ระกอบการมกีารด�าเนนิกจิกรรมในคลังสินค้า
ของตนเอง	 (In-house)	 และใช้ผู ้ให้บริการคลังสินค้า 
(Outsource)	 และ	 (4)	 ต้นทุนการบริหารจัดการด้าน 
โลจสิตกิส์(Administration	Cost)	ซึง่ปัจจบัุนใช้สมมตฐิาน 
การค�านวณเท่ากับร้อยละ	10	ของผลรวมต้นทุนค่าขนส่ง
สินค้าและต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง	 นั้น	 สศช. 
อยูร่ะหว่างน�าข้อมลูทีไ่ด้จากผลการศกึษามาประมวลผลและ 
ปรบัปรงุสมมตฐิานการค�านวณหรอืตวัแปรทีใ่ช้เพ่ือพัฒนา 
แบบจ�าลองการค�านวณต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทย 
ให้มีความเหมาะสม	 ทันสมัย	 สอดคล้องกับบริบทการ
เปลีย่นแปลง	และสะท้อนรปูแบบการพฒันาระบบโลจิสติกส์
ของประเทศไทยในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

โครงการศึกษาธุรกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital 
Economy) 

 หลักการและเหตุผล	 ปัจจุบันเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์มีบทบาทต่อ 
ระบบเศรษฐกิจมากขึ้น	ผู้ประกอบการในหลายกลุ่มธุรกิจ 
มีการน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวมาปรับปรุง
กระบวนการผลิตสินค้าและบริการของตนเอง	ใช้การเพิ่ม
ช่องทางการจ�าหน่ายสินค้าและบริการ	 ปรับปรุงภาพ
ลักษณ์ของธุรกิจตนเองให้ทันสมัย	 เพ่ือตอบสนองต่อ 
ความต้องการของผู ้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	
กิจกรรมดังกล่าว	 เรียกโดยรวมได้ว่า	“เศรษฐกิจดิจิทัล  
(Digital Economy)”	 ซึ่งปรากฏในหลายรูปแบบ	 เช่น	
การซ้ือขายสินค้าออนไลน์	 หรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส	์
(E-Commerce)	ซึ่งสิ่งดังกล่าวมีบทบาทมากขึ้นในระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ	 ท้ังในด้านผู้ผลิตสินค้าและบริการ
และผู้บริโภค	 ส่งผลให้ความสะดวกสบายและประหยัด
เวลา	 สามารถตอบสนองรูปแบบการด�ารงชีวิตในยุค
อนิเทอร์เนต็	(Internet	of	Things)	ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ
และให้อรรถประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน
	 ดังนั้น	สศช.	 โดยกองบัญชีประชาชาติ	 (กบป.)	
มีความจ�าเป็นต้องศึกษากิจกรรมดังกล่าว	เพื่อใช้เป็นฐาน
ข้อมลูการจัดท�าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	เพื่อให้การ
รายงานสถิติรายได้ประชาชาติครอบคลุมกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่ครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นระบบมากยิ่งขึ้น

 วัตถุประสงค์ โครงการวิจัยนี้	 มีวัตถุประสงค์
หลัก	 3	 ประการ	 ได ้แก ่	 (1)	 เพื่อก�าหนดค�านิยาม 
ความหมาย	 ขอบเขตเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัล	 แนวคิด	
ข้อมูลพื้นฐาน	 รวมถึงศึกษารูปแบบการด�าเนินงาน	 และ 
ข้ันตอนในการด�าเนินกิจกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลที่ส�าคัญ 
(2)	 เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดจ�าแนกกิจกรรมที่เป็น
เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย	 ให้สอดคล้องกับการ
ประมวลผลสถิติรายได้ประชาชาติของประเทศ	 ตามการ 
จดัจ�าแนกมาตรฐานอตุสาหกรรมประเทศไทย	พ.ศ.	2552	
(TSIC	 2009)	 และ	 (3)	 เพื่อศึกษาวิธีการวัดมูลค่าเพิ่ม
เศรษฐกิจดิจิทัล	 รวมถึงแนวทางในการประมวลผล
เศรษฐกิจดิจิทัลส�าหรับใช้ประกอบการประมวลผลสถิติ
รายได้ประชาชาติของประเทศไทย
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 ผลการศึกษา	สามารถสรุปได้	ดังนี้
	 1)	 ก�าหนดนิยามของเศรษฐกิจดิจิทัล	 ได้ดังนี้	
“ระบบเศรษฐกิจสังคมท่ีเกี่ยวเนื่องกับการน�าเทคโนโลยี
ดิจิทัลไปประยุกต์ใช้	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนิน
กิจกรรมการผลิตสินค้าและการบริการ	 และการอ�านวย
ความสะดวกในการด�ารงชวีติของประชาชน	โดยครอบคลมุ
ถึงเครื่องอุปกรณ์	โครงข่ายเชื่อมต่อ	การกระจายสัญญาณ	
การติดต่อสื่อสาร	 การให้บริการที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ	 ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ส�าหรับประมวลผล
ด้วยคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารดิจิทัล	 บริการสื่อ
ดิจิทัล	 ข้อมูล	 ความรู้	 และนันทนาการท่ีเป็นสื่อดิจิทัล 
รวมทั้งธุรกรรมการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ	
การเงินและประกันภัย	 และโลจิสติกส์	 ท่ีด�าเนินการผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ต”
	 2)	 แนวทางในการพิจารณาขอบเขตเศรษฐกิจ
ดิจิทัลของประเทศไทย	 โดยพิจารณาจาก	 3	 เงื่อนไข	คือ	
(1)	 พิจารณาจากผลิตภัณฑ์	 (Products)	 โดยเป็นสินค้า
และบริการท่ีเป็นปัจจัยหลักของกิจกรรมการดิจิทัล 
(Digital	 Enabler)	 เช่น	 คอมพิวเตอร์	 อุปกรณ์เชื่อมต่อ	
อปุกรณ์สือ่สาร	ซอฟท์แวร์และระบบปฎิบตักิารต่าง	ๆ 	หรือ
เป็นสินค้าและบรกิารทีป่ฏบิตักิารในระบบดิจทิลัในตวัเอง	
(Digital	 Content)	 เช่น	 เกมส์	 ภาพยนตร์	 เพลงเป็นต้น 
(2)	 พิจารณาจากวิธีการ	 (How	 to)	 โดยพิจารณาจาก 
ช่องทางการให้บริการ	 (Services	 Delivered)	 หมายถึง 
การท�าธรุกรรมระหว่างผูใ้ห้บรกิารและผูรั้บบรกิาร	ด�าเนนิ
การในช่องอินเทอร์เน็ตผ่านแพลตฟอร์มต่าง	 ๆ	 เช่น	
e-commerce	 e-booking	 e-banking	 เป ็นต ้น 
(3)	 พิจารณาจากผู้ด�าเนินกิจกรรม	 (Who)	 ซึ่งตามนิยาม
สากลได้แยกธุรกรรมออกเป็น	B2B	B2C	B2G	และ	C2C	
(ในการศกึษาครัง้นี้ยงัไม่นบัรวม	กรณ	ีC2C	แม้ว่าจะอยูใ่น
เงื่อนไข	1	และ	2	แล้วก็ตาม)
	 3)	 การก�าหนดขอบเขตกิจกรรมเศรษฐกิจท่ีมี
ความเป็นไปได้ในการวัดค่าในกรอบบัญชีประชาชาติ	 
สรุปได ้ดังนี้ 	 (1)	 ICT	 Sector	 ประกอบด้วย	 ICT 
Equipment	Semiconductors,	Software	Computer	 
Telecommunication,	 Internet	 Access	 Services,	
Information	&	Data	Processing	Services	(2)	Content	
and	Media	Sector	ประกอบด้วย	Digital	Content	ได้แก่	

การบรกิารข้อมูล	การบรกิารประมวลผลข้อมูล	การบรกิาร
ฝากข้อมลู	รวมทัง้การจดัท�าสือ่ดจิทิลั	เช่น	ภาพยนตร์	เพลง	
หนงัสือ	ข้อมลู		เกมส์ออนไลน์	และการโฆษณา	(3)	SMART	
Devices	 ได้แก่	 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อ
และสั่งงานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต	 เช่น	 กล้องวงจรปิด	
เคร่ืองปรับอากาศ	 (4)	 Digital	 Services	 ประกอบด้วย 
การให้บริการนันทนาการ	 อาทิ	 ภาพยนตร์	 เพลง	 และ 
สื่อดิจิทัลอื่น	ๆ 	ผ่านการให้บริการออนไลนท์ี่อยู่ในรูปแบบ	
“Sharing	Economy”		(5)	E-Commerce	ได้แก่	การให้
บรกิารตลาดกลาง	(Market	Place)		และการซือ้ขายสนิค้า
ทางอินเทอร์เน็ตผ่าน	Platform-Enabled	Services
	 4)	 การก�าหนดแนวทางการวัดค่าเศรษฐกิจ
ดิจิทัล	ได้น�ากรอบแนวคิดการจัดท�าสถิติบัญชีประชาชาติ
สากล	หรือ	SNA	2008	มาอ้างอิงและประยุกต์ใช้	พบว่ามี
กจิกรรมการผลติท่ีอยูใ่นขอบเขตเศรษฐกจิดิจิทลั	กระจาย
อยูใ่น	7	สาขาการผลติ	ได้แก่	สาขาการผลิต	(อตุสาหกรรม)	
สาขาการขายส่งและการขายปลีก	 สาขาการขนส่งและ
สถานที่เก็บสินค้า	 สาขาข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	
สาขากิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย	 สาขา
กิจกรรมทางวิชาชีพ	วิทยาศาสตร์	และเทคนิค	และสาขา
กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน
	 5)	 ผลการค�านวณเศรษฐกิจดิจิทัลในโครงการ
ศึกษาธุรกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลในครั้งนี้	 สรุปได้ดังน้ี	 
(1)	มลูค่าเพ่ิมของเศรษฐกจิดิจิทลัในปี	พ.ศ.	2558	มีมูลค่า
ทั้งสิ้น	 1,077	 ล้านบาท	 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น	 1,194 
ล้านบาท	 และ	 1,300	 ล้านบาท	 ในปี	 พ.ศ.	 2559	 และ 
พ.ศ.	2560	ตามล�าดบั	(2)	สดัส่วนต่อ	GDP	ณ	ราคาประจ�า
ปี	เพิ่มขึ้นจากร้อยละ	7.84	ในปี	พ.ศ.	2558	เป็นร้อยละ	
8.21	ในปี	พ.ศ.	2559	และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	8.42	ในปี	
พ.ศ.	 2560	ทั้งนี้	 สัดส่วนต่อ	GDP	 เฉลี่ย	 3	ปี	 (ระหว่าง 
ปี	พ.ศ.	2558-2560)	อยู่ที่ร้อยละ	8.15
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 โครงการการวิเคราะห์ผลส�าเร็จของการ
ด�าเนินโครงการพัฒนาเพื่อเสริมความม่ันคงของ
ชาตใินบรบิททางเศรษฐกจิ สังคม และสิง่แวดล้อม

 วัตถุประสงค์ เพื่อติดตามผลการด�าเนินงาน
พัฒนาที่เก่ียวข้องกับการเสริมสร้างความมั่นคงของชาต ิ
ในบริบทต่าง	ๆ 	4	พื้นที่	ได้แก่	(1)	การศึกษาแนวทางแก้ไข
ปัญหาด้านยาเสพตดิ	ต.โพธไิพศาล	อ.กสุมุาลย์	จ.สกลนคร	
(2)	 การศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาเขตพื้นที่อนุรักษ์และ
แรงงานต่างด้าว	 บ้านห้วยปลาหลด	 ต.ด่านแม่ละเมา		
อ.แม่สอด	 จ.ตาก	 (3)	 การศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหา 
ช้างป่า	ต.พวา	อ.แก่งหางแมว	จ.จันทบุรีและตราด	และ	
(4)	 การศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาโพงพางขวางทางน�้า	
ต.หัวเขา	 อ.สิงหนคร	 จ.สงขลา	 พร้อมทั้งขยายผลการ
วิเคราะห์ระดับความรุนแรงของสถานการณ์ด้านความ
มั่นคงที่เก่ียวข้องกับการเสริมสร้างในพื้นที่ใกล้เคียง 
เพิ่มเติม	 ถอดบทเรียนแนวทางในการแก้ไขปัญหาความ
มัน่คงในพืน้ทีต่วัอย่าง	ตลอดจนวเิคราะห์ความส�าเร็จและ
ข้อจ�ากัดของการด�าเนนิงานโครงการพฒันาทางเศรษฐกจิ	
สังคมที่เก่ียวข้องกับการเสริมสร้างความมั่นคงของชาต	ิ
เพื่อน�ามาขยายผลการขับเคลื่อนและปรับปรุงการด�าเนิน
งาน	ทีใ่ช้กระบวนการน�าระบบการพฒันาเศรษฐกจิ	สงัคม	
และสิง่แวดล้อมมาเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาความม่ันคง
ของชาติที่มีประสิทธิภาพในระยะต่อไป
 ผลการศกึษา	พบว่าการด�าเนนิการแก้ไขปัญหา
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกัน
ไปตามบริบทของปัญหา	ความรุนแรงของปัญหา	นโยบาย
และยทุธศาสตร์การแก้ปัญหาของพืน้ที	่การมส่ีวนร่วมของ
ประชาชนของแต่ละพื้นที่	 และความเข้าใจในประเด็น
ปัญหาของบุคลากร	 โดยจากการวิเคราะห์ระดับความ
รุนแรงของสถานการณ์ความมั่นคง	 พบว่าในหลายพื้นที่	
ระดับความรุนแรงของสถานการณ์ความมั่นคงระหว่าง 
เจ้าหน้าที่กับประชาชนมีความแตกต่างกัน	โดยข้อจ�ากัดที่
เป็นอุปสรรคของความส�าเร็จในการด�าเนินงาน	 อาทิ	 
การขาดความรู้ความเข้าใจในปัญหาความมั่นคงรูปแบบ
ใหม่ของบุคลากร	 การก�าหนดระดับความรุนแรงของ
สถานการณ์ด้านความมั่นคงที่ใช้ดุลยพินิจของบุคลากรไม่
สามารถสะท้อนระดับความรุนแรงของสถานการณ์ด้าน

ความมัน่คงได้ใกล้เคยีงกบัความเป็นจริง	ประกอบกับมีการ
โยกย้ายบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านความมั่นคงอยู่เป็น
ประจ�า	 ท�าให้ขาดความต่อเนื่องในการด�าเนินงานด้าน
ความมั่นคงที่มีการปรับเปลี่ยนประเด็นปัญหาอยู่ตลอด
เวลา	การขาดความรู้ความเข้าใจของผู้น�าชมุชนและราษฎร
เกี่ยวกับป ัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม ่	 ตลอดจน
กระบวนการจัดท�าแผนงาน/	 โครงการที่ไม่ได้สะท้อนถึง
สถานการณ์และความต้องการที่แท้จริงของชุมชน
	 ข้อเสนอแนะเพื่อให้การด�าเนินงานโครงการ
พัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงในบริบททางเศรษฐกิจ 
สังคม	 และส่ิงแวดล้อม	 สามารถด�าเนินการได้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์	 บุคลากรที่เกี่ยวข้องในแต่ละระดับควรให้
ความส�าคัญกบัการสร้างความรูค้วามเข้าใจในมติด้ิานความ
มั่นคงรูปแบบใหม่	 การเสริมสร้างศักยภาพของผู้น�าใน
แต่ละระดับให้มีความรู้ความเข้าใจในมิติต่าง	ๆ 	ด้านความ
มั่นคง	รวมถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง
แบบบูรณาการ	ควรมกีารจัดท�าระบบฐานข้อมลูในรปูแบบ
ของ	Big	Data	ที่มีข้อมูลเป็นปัจจุบัน	เพื่อให้แผนงานด้าน
ความมั่นคงถูกบรรจุอย่างเป็นเอกภาพในแผนพัฒนา
จังหวัด	 กรอบการประเมินจังหวัดตามมาตรฐานการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด 
ในส่วนของ	 Agenda	 Base	 จ�าเป็นต้องมีงานด้านความ
มั่นคงเป็นตัวชี้วัด	และส่วนของ	Area	Base	ควรมีการจัด
ท�าฐานข้อมูล	Big	Data	ด้านความมั่นคงในแต่ละจังหวัด

โครงการศึกษาวจิยัท่ีอยู่ระหว่างด�าเนินการ

โครงการพฒันาระบบข้อมูลโลจสิติกส์เพ่ือประเมนิ 
ขดีความสามารถในการแข่งขนัด้านโลจิสตกิส์ของ
ประเทศไทย

 หลกัการและเหตผุล	การติดตามประเมนิผลการ
พัฒนาระบบโลจิสติกส์ในระยะที่ผ่านมา	 พบว่าระบบ 
ข้อมูลโลจิสติกส์ของประเทศไทยมีรูปแบบการจัดเก็บ
ข้อมูลที่มีความหลากหลาย	 ไม่ต่อเนื่อง	 และมีหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องจ�านวนมาก	 ตัวชี้วัดที่ส�าคัญบางตัวยังไม่มี 
หน่วยงานเจ้าภาพหลักท�าหน้าที่ในการพัฒนาและเก็บ
ข้อมูลให้ได้มาตรฐานและเป็นระบบ	 ท�าให้ไม่สามารถ
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ประเมินผลการพัฒนาที่ครอบคลุมและตรงกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์	 ดังนั้น	 จึงจ�าเป็นต้องมีการพัฒนา
ระบบข้อมูลดัชนีชี้วัด	 (KPIs)	 ด้านโลจิสติกส์	 เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือประกอบในการวิเคราะห์ข้อมูลส�าหรับติดตาม
ประเมินผลและวางแผนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของ
ประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาสถานภาพข้อมูลด้าน
โลจิสติกส์ของประเทศไทยทั้งในระดับจุลภาคและระดับ
มหภาค	พฒันาแนวทางการจดัเก็บข้อมลูทีใ่ช้ในการจดัท�า
ดัชนีชี้วัดให้มีมาตรฐานและสามารถเทียบเคียงดัชนีชี้วัด
ของในระดับสากล	 รวมทั้งการเชื่อมโยงและพัฒนาระบบ
ข้อมลูและดัชนีช้ีวัดด้านโลจสิติกส์ของประเทศไทยส�าหรบั
ใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานภาพ	ความก้าวหน้า
ระดับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศได้อย่าง 
ต่อเนื่อง

 ผลการศึกษาเบื้องต้น	อยู่ระหว่างการน�าเสนอ
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่	2	(Progress	Report	II)	โดย
ศึกษาสถานภาพการพัฒนาข้อมูลดัชนีชี้วัดด้านโลจิสติกส์
ของประเทศไทยจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	รวบรวมข้อมูล
ดัชนีชี้วัดที่มีการจัดเก็บและมีฐานข้อมูลแล้ว	 ส�ารวจและ
จดัท�าข้อมลูดชันชีีว้ดัท่ีส�าคญัเพิม่เตมิ	 จดัท�าข้อเสนอแนะ 
แนวทางการจัดเก็บข้อมูลให ้มีความสมบูรณ์และม ี
ความต่อเนือ่งอย่างเป็นระบบ	พร้อมทัง้จดัท�าแนวทางการ
เช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ออกแบบ
หน้าต่างการแสดงผล	และจัดท�าร่างต้นแบบสถาปัตยกรรม
ของระบบข้อมูลในเบ้ืองต้น	 เพื่อน�าไปสู ่การพัฒนา 
และจัดท�าระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่	 (Big	 Data)	 ด้าน 
โลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อไป

  รายงานประจำ ปี 2562 รายงานประจำาปี 2562  สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   97 

63-01-063_017-104 Sorsorchor2c UK Uncoated-dic2019.indd   97 2/6/20   4:56 PM



โครงการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3
(พ.ศ.2560-2564) ในช่วงระยะครึ่งแผน

 หลักการและเหตุผล 	 แผนยุทธศาสตร ์ 
การพฒันาระบบโลจสิตกิส์ของประเทศไทย	ฉบบัที	่3	(พ.ศ.	
2560-2564)	 จัดท�าขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
พัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ	ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบเมื่อวันที่	15	สิงหาคม	2560	และมอบหมายให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องใช้เป็นกลไกการด�าเนินงานให้ส�าเร็จ
และใช้ประโยชน์ตามระยะเวลาที่ก�าหนด	ในปี	2562	อยู่
ในช่วงระยะเวลาครึ่งแรกของแผนฯ	 จึงมีความจ�าเป็นใน
การประเมินผลการด�าเนินงานและติดตามความก้าวหน้า
การด�าเนินงานของภาคส่วนต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์
ในระยะครึ่งหลังของแผนฯ	
 วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินผลการด�าเนินการ
พฒันาระบบโลจสิตกิส์ของประเทศไทยของภาคส่วนต่างๆ	
ที่เก่ียวข้อง	 วิเคราะห์ประเด็นปัญหาอุปสรรค	 ข้อจ�ากัด	
ศึกษาและวิเคราะห์บริบทการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
การค้า	แนวทางการขบัเคลือ่นนโยบายการพฒันาเชงิพ้ืนท่ี
ตามนโยบายรฐับาลเพือ่ให้การขับเคลือ่นการพฒันาระบบ
โลจิสติกส์ของประเทศไทยในช่วงครึ่งหลังของแผนฯ	เป็น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถบรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้
 ผลการศึกษา	อยู่ระหว่างการจัดท�ารายงานผล
การศึกษาฉบับสมบูรณ์และจะน�าเสนอรายงานต่อคณะ
กรรมการพิจารณาผลการศึกษาภายในเดือนพฤศจิกายน	
2562

โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

	 สศช.	ได้ว่าจ้าง	บริษัท	ดิ	วันโอวัน	เปอร์เซ็นต์	
เป็นท่ีปรึกษาโครงการ	 ระหว่างเดือนตุลาคม	 2561	 –	
กรกฎาคม	 2562	 เพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจให้แก่
ประชาชนทุกกลุ่ม	และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการพัฒนา
ความสามารถในการแข ่งขันของประเทศ	 ผ ่านสื่อ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกผสมผสานในทุกมิติ	 เช่น	 บทความ	

บทสัมภาษณ์	จัดเวทีเสวนา	(Talk)	ที่กรุงเทพฯ	เชียงใหม่	
และชลบุรี	 จัดท�าแผนภาพอินโฟกราฟิก	 วีดีโออนิเมชัน	
ภาพยนตร์สัน้	ซึง่ภายหลงัสิน้สดุโครงการการประชาสมัพนัธ์ 
เชิงรุกฯ	ได้มีการน�าสื่อรูปแบบต่างๆ	มาเผยแพร่ทางหน้า
เว็บไซต์และหน้า	 Facebook	 ของ	 สศช.	 และช่องทาง 
อื่น	 ๆ	 เช่น	 หน้าเว็บไซต์	 FuturisingThailand	 รวมทั้ง 
การผลติคู่มอืตวัชีว้ดัความสามารถในการแข่งขนัของ	IMD	
และ	WEF	 เพ่ือเผยแพร่แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ 
ยกอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

โครงการพฒันาและวางระบบเชือ่มโยงการตดิตาม
ประเมินผลยุทธศาสตร์ชาติและแผนพฒันาฯ 
ฉบบัที ่12 เชงิพืน้ที ่(AREA BASED) ระยะท่ี 2

 ความเป็นมา : สศช.	 ได้จัดท�าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต	ิฉบบัที	่12	(พ.ศ.	2560	2564)	
เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศระยะ	 5	 ปี	
และประกาศใช้นับตั้งแต่วันที	่1	ตุลาคม	2559	การด�าเนิน
การขับเคล่ือนตามแผนพัฒนาฯ	 ฉบับที่	 12	 ได้ล่วงเลย 
คร่ึงแผนแล้ว	 จึงจ�าเป็นต้องติดตามประเมินผลเพื่อให้
สามารถอธบิายปัจจยัความส�าเรจ็และความล้มเหลวท่ีเกิด
ขึ้นจากการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ	
ฉบบัที	่12	ได้อย่างชดัเจน	โดยเฉพาะประเดน็พฒันาส�าคัญ
ทีเ่ป็น	Cross	Cutting	Issue	ทีเ่ช่ือมโยงกบัยทุธศาสตร์ชาติ 
และแผนการปฏิรูปประเทศในระดับพื้นที	่(Area	Based)	
อาทิ	 การสนับสนุนและส่งเสริม	 SMEs	 การส่งเสริม
เศรษฐกิจชีวภาพ	 การสนับสนุนและส่งเสริมพลังงาน
ทดแทน	และการสนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
 วตัถุประสงค์ :	เพือ่ติดตามและประเมนิสมัฤทธิ
ผลประเด็นพัฒนาส�าคัญในแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	12	ที่ได้มี
การด�าเนินการในระดับพ้ืนที่	 ทั้งในมิติความเชื่อมโยงกับ
ยทุธศาสตร์ชาติและแผนการปฏรูิปประเทศ	ถอดบทเรยีน
กระบวนการแปลงนโยบาย	 ยุทธศาสตร์ชาติ	 และ 
แผนพัฒนาฯ	 ฉบับท่ี	 12	 ไปสู่การปฏิบัติ	 และน�าผล 
การศึกษาและองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการ 
ยกระดับระบบการติดตาม	 และประเมินผลการพัฒนา 
ตามแผนพัฒนาฯ	 ฉบับที่	 12	 ทั้งในระดับประเทศและ 
ระดับหน่วยงานที่ด�าเนินการอยู่ในปัจจุบัน
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 ผลการศกึษาเบือ้งต้น/ความก้าวหน้าของการ
ด�าเนินโครงการ : สศช.	 ได้ว่าจ้างมูลนิธิสถาบันวิจัย
นโยบายเศรษฐกิจการคลังเป็นที่ปรึกษาด�าเนินโครงการฯ	
ซึ่งได้น�าเสนอรายงานการศึกษาข้ันกลาง	 (Interim 
Report)	แล้ว	และจะด�าเนินการโครงการฯ	แล้วเสร็จใน
เดือนมีนาคม	2563

โครงการส�ารวจและศึกษาเพื่อการเฝ้าระวัง
และเตือนภัยทางสังคม 

	 สศช.	มีภารกิจในการจัดท�ารายงานภาวะสังคม
เผยแพร่สู่สาธารณะเพื่อรายงานสถานการณ์ทางสังคมใน
มิติต่างๆ	ที่สะท้อนถึงคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้าน	รวมทั้ง
จัดท�าบทความประจ�าฉบบั	เพือ่ศกึษาในเชงิลกึในประเดน็
ที่อยู ่ในความสนใจหรือมีความเร่งด่วนท่ีต้องเตือนภัย 
เฝ้าระวังในช่วงเวลาท่ีทันต่อเหตุการณ์	 อย่างไรก็ตาม	
ประเดน็การเปลีย่นแปลงทางสงัคมมพีลวตัทีร่วดเรว็ข้อมลู
ทีจ่ดัเกบ็เป็นรายไตรมาสหรอืจดัเกบ็ตามกรอบการบริหาร
ราชการแผ่นดนินัน้ไม่สามารถสะท้อนประเดน็ในเชงิลกึได้
อย่างทันเหตุการณ์	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับ
ความคิดเห็นและทัศนคติของผู ้มีส่วนได้เสียในสังคม 
การจัดเก็บข้อมูลจากฐานการส�ารวจประกอบกับการ
วเิคราะห์จึงเป็นแนวทางทีจ่�าเป็นในการสนบัสนนุงานการ
วเิคราะห์ประเดน็และภาวะทางสงัคมทีม่คีวามเป็นปัจจบุนั
และมีความลึกซึ้งมากพอท่ีจะใช้เป็นฐานในการจัดท�า 
ข้อเสนอเชิงนโยบายและการผลักดันการขับเคลื่อนไปสู่ 
การปฏิบัติรวมท้ังการสร้างความตระหนักร่วมกันของ 
ทุกภาคส่วนในสังคม
 วัตถุประสงค์ (1)	 เพื่อศึกษาสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและ
สภาพแวดล้อมของคนท่ีเป็นประเด็นเร่งด่วนเพื่อเป็นการ
เฝ้าระวังและส่งสัญญาณเตือนภัยให้สังคมได้รับทราบ 
(2)	เพื่อส�ารวจข้อมูลภาคสนาม	ความคิดเห็นและทัศนคติ
ทางสังคม	 เกี่ยวกับประเด็นทางสังคมที่ส�าคัญ	 เพื่อน�า 
ผลส�ารวจมาใช ้ประกอบการวิเคราะห์สถานการณ  ์
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตและ 
สภาพแวดล้อมของคนที่อยู ่ในความสนใจในขณะนั้น 
น�าเสนอเป็นบทความในรายงานภาวะสังคมไทย	 และ 
จัดท�าประเด็น/ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในระดับประเทศ

 วิธีการศึกษาและผลการด�าเนินงาน	 จ้าง 
ที่ปรึกษาเพื่อด�าเนินการส�ารวจความคิดเห็นและทัศนคติ
ทางสังคมเกีย่วกบัประเด็นทางสังคมท่ีส�าคัญ	และน�าเสนอ
เป็นบทความในรายงานภาวะสังคมไทย	 จ�านวน	 2	 เรื่อง	
ขณะนี้ได้ส�ารวจและศึกษาแล้วเสร็จ	1	 เรื่อง	คือ	“พลวัต
ความเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท�างานของไทยและการ
เปลีย่นผ่านสูก่ารท�างานของคนรุน่ใหม่	(NextGen	Work)” 
ผลการส�ารวจพบว่าปัจจุบันมีแรงงานที่ท�างานในแบบ	
NextGen	Work	 ประมาณร้อยละ	 30	 โดยกลุ่มแรงงาน 
รุ่นใหม่ที่อายุน้อย	 มีแนวโน้มการท�างานแบบ	NextGen	 
Work	 สูงกว่าแรงงานที่มีอายุมากกว่า	 ปัจจัยส�าคัญที่ส่ง
ผลกระทบต่อรูปแบบและลักษณะการท�างานของคนรุ่น
ใหม่	มาจากเทคโนโลยเีปล่ียนโลก	กระแสโลกาภวิตัน์	การ
โยกย้ายถิ่นฐานของประชากร	 และการก้าวเข้าสู่สังคม 
ผู้สูงอาย	ุโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการด�าเนินการส�ารวจเรื่อง
ที่	 2	 คือ	 “สาเหตุที่คนไทยก่อหนี้เพื่ออุปโภคบริโภค 
ส่วนบุคคล”	คาดว่าการศึกษาจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายใน 
เดือนมกราคม	2563

โครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนา
เมอืงในอนาคต ระยะที ่2 (Project for Promoting 
Sustainability in Future Cities of Thailand 
Phase 2)

 ความเป็นมา โครงการเสริมสร้างความยั่งยืน
ของการพัฒนาเมืองในอนาคต	 เป็นความร่วมมือระหว่าง	
สศช.	 และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญ่ีปุ่น	
(JICA)	 เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองตามแนวทางของ
ยุทธศาสตร์ชาติ	 20	 ปี	 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติฉบับที่	 12	 ภายใต้แนวคิดการพัฒนา	 5 
องค์ประกอบส�าคัญ	 ได้แก่	 (1)	 การพึ่งพาตนเองและเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขัน	 (2)	 การมีอัตลักษณ์ของตนเอง 
(3)	 การเป็นเมืองน่าอยู ่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(4)	 การสร้างสังคมที่ปลอดภัย	 และ	 (5)	 การสร้างความ
ภูมิใจไว้ให้คนรุ่นต่อไป	โดยโครงการฯ	ในระยะที่	1	(พ.ศ.	
2557-2561)	มีเมืองน�าร่องจ�านวน	6	แห่งได้แก่	เทศบาล
นครเชียงราย	 เทศบาลนครพิษณุโลก	 เทศบาลนคร
ขอนแก่น	เทศบาลเมอืงกระบี	่เทศบาลเมอืงพนสันคิม	และ
เทศบาลเมืองน่าน	 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการด�าเนินงาน 
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ในระยะที	่2	(พ.ศ.2562-2564)	มเีทศบาลเป้าหมายในเขต
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน	(SEC)	จ�านวน	
2	แห่ง	ได้แก่	เทศบาลเมอืงระนอง	และเทศบาลเมอืงชุมพร
 วัตถุประสงค์ เพื่อผลักดันแนวคิดและสร้าง
กลไกที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาเมืองในอนาคตอย่าง
ยัง่ยนื	(SFC)	ภายใต้หลกัการการขบัเคลือ่นการพฒันาโดย
ท้องถิ่นตามแนวทางของรัฐบาล	โดยใช้กระบวนการการมี
ส่วนร่วมของภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และประชาชนทุกกลุ่ม 
ในพื้นที่โครงการ	 มีประชาชนเป็นศูนย์กลางในการร่วม
ตัดสินใจ	และมีการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	 ความก้าวหน้าของการด�าเนินงาน	 จากการ
วเิคราะห์ข้อมลู	ศกัยภาพและความต้องการการพัฒนาของ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย	 ท�าให้ได้วิสัยทัศน์ของเทศบาล
เมอืงชมุพร	คอื	“ชมุพรเมอืงน่าอยู	่สงัคมอยูดี่มสุีข	คณุภาพ
ชวีติทีด่”ี	และวสิยัทัศน์ของเทศบาลเมอืงระนอง	คอื	“เป็น
เมืองท ่องเที่ยวเชิงสุขภาพชั้นน�าและเมืองน ่าอยู ่ที่
ประชาชนมคีณุภาพชวีติทีด่”ี	โดยขณะนีอ้ยูใ่นระหว่างการ
จัดท�ารายงานการศึกษาขั้นต้น	(Inception	Report)
 

โครงการติดตามประเมนิผลตามยุทธศาสตร์การเสริม
สร้างความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศ 
สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน ในระยะคร่ึงแผนพัฒนาฯ 
ฉบบัท่ี 12

 วตัถุประสงค์ เพือ่ตดิตามประเมนิผลการพัฒนา
ตามยทุธศาสตร์การเสรมิสร้างความมัน่คงแห่งชาตเิพือ่การ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน	 ในระยะคร่ึงแผน
พฒันาฯ	ฉบบัที	่12	(พ.ศ.	2560	–	2562)	ในด้านการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ฯ	 และผลการพัฒนาเพื่อแก้
ปัญหาความมั่นคงท่ีมีต่อการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในมิติของ 
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และส่ิงแวดล้อม	 ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาหรือ 
ลดเงื่อนไขของปัญหาด้านความมั่นคง	 และผลจากการ
ด�าเนินโครงการที่มีต่อการพัฒนาในมิติต่างๆ
 ผลการศึกษาเบื้องต้น	 ที่ปรึกษาอยู่ระหว่าง
การน�าเสนอรายงานการศกึษาข้ันกลาง	(Interim	Report)	
โดยผลการศึกษาในรายงานการเร่ิมงาน	 (Inception 
Report)	 ได้ด�าเนินการทบทวนและรวบรวมองค์ความรู้ที่
เกี่ยวกับการติดตามประเมินผล	 ก�าหนดกรอบแนวทาง	
กลไกในการบริหารงาน	 และวิธีการติดตามประเมินผล
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน	 ในระยะครึ่ง 
แผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	12	เรียบร้อยแล้ว
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 “โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” เป็นโครงการ
ในพระราชด�ารขิองพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	เร่ิมด�าเนนิการขึน้เมือ่ปี	2552	โดยน�าพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และ
ทรัพย์จากผู้บริจาคโดยเสด็จพระราชกุศล	 มาพระราชทานเป็นทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนที่เรียนดี	 ประพฤติปฏิบัติดี 
ได้มีโอกาสศึกษาอย่างต่อเนื่อง	 ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า	
และเพื่อให้การด�าเนินงานมีความต่อเนื่องยั่งยืน	 ทรงมีพระราชด�าริให้จัดต้ัง	 “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามมกุฎราชกุมาร	(ม.ท.ศ.)”	ขึ้นในปี	2553	โดยทรงเป็นองค์ประธานกรรมการ	และส�านักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(สศช.)	ได้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการโครงการทุนฯ	มีหน่วยงานเกี่ยวข้อง
ร่วมประสานสนับสนุน	ปัจจุบันการด�าเนินงานโครงการฯ	เข้าสู่ปีที่	11	มีนักเรียนเข้าเฝ้าฯ	รับพระราชทานทุนการศึกษา
แล้ว	11	รุ่น	จ�านวน	1,764	ราย

	 การด�าเนินงานในปี	2562	สศช.	ในฐานะหน่วย
งานแกนกลาง	 ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
เก่ียวข้อง	 อาทิ	 ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	 (สลค.)	
กระทรวงมหาดไทย	 (มท.)	 ส�านักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน	 (สพฐ.)	 และกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่คงของมนษุย์	(พม.)	รวมถงึมลูนธิสิถาบนัวจัิย
และพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	
(มพพ.)	ขบัเคลือ่นด�าเนนิงานตามแผนปฏบัิตกิารประจ�าปี	
	 โดย	 สศช.	 ได้สนับสนุนกระบวนการคัดเลือก 
คัดสรร	ฯ	นักเรยีนเพือ่เข้าเฝ้า	ฯ	รบัพระราชทานทนุการศกึษา	 
ซึ่งมุ่งเน้นให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก	คัดสรร	ฯ	ศึกษา
ในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ	สาขาขาดแคลน	
รวมท้ังสาขาด้านความมั่นคง	 และได้รับการบ่มเพาะให้มี
ทัศนคติที่ถูกต้องดีงาม	 มีวินัย	 มีศักยภาพในการเรียนรู	้
เติบโตเป็นคนดีมีจิตอาสา	 พร้อมกลับคืนถิ่นไปท�างาน 
ช่วยเหลือชมุชน	สงัคม	โดยได้รบัพระราชทานพระบรมราช 
วโรกาสให้น�าคณะนักเรียนที่ได้รับการอนุมัติเป็นนักเรียน
ทนุพระราชทาน	ม.ท.ศ.	รุน่ที	่11	เข้าเฝ้า	ฯ	รบัพระราชทาน
ทนุการศึกษา	เมือ่วนัจนัทร์ที	่14	ตลุาคม	2562	ณ	พระทีน่ัง่
อัมพรสถาน
	 นั ก เ รี ยนทุนฯ 	 ม .ท .ศ . 	 ทุ กรายที่ ไ ด ้ รั บ 
พระมหากรุณาธิคุณ	 ฯ	 จะได้รับการติดตาม	 ดูแล	 และ
พัฒนาทั้งด้านการเรียน	และการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อ
เนือ่ง	อาท	ิการศึกษาเรยีนรูด้งูานทีม่หาวทิยาลัยชัน้น�า	การ
เรียนรู้ฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศิริราช	 โรงพยาบาล

จฬุาลงกรณ์	โรงพยาบาลราชวถิ	ีและจดัให้มกีารฝึกปฏบัิติ
งานในช่วงปิดภาคเรียนทัง้ในหน่วยงานภาครฐัและเอกชน	
รวมไปถึงสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายของนักเรียน
ทุนฯ	เพ่ือสามารถช่วยเหลือดูแลกนัในรูปแบบ	“เพือ่นช่วย
เพ่ือน”	 และ“พ่ีดูแลน้อง”	 และเป็นกลไกสนับสนุนการ
ด�าเนินงานโครงการทุนฯ	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
	 นอกจากนั้นแล ้ว	 สศช.	 ได ้ร ่วมกับส�านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี	และ	มพพ.	สนับสนุนการเข้ารับ
การฝึกและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทุนฯ	รุ่นที่	9	และ
รุ่นที่	 10	 ซึ่งเป็นรุ่นที่ต้องเข้ารับการฝึกพัฒนาศักยภาพ
อย่างต่อเนื่องตามหลักสูตรของโรงเรียนทหารมหาดเล็ก
ราชวลัลภรกัษาพระองค์	และเป็นไปตามสญัญาการรบัทนุ
พระราชทานฯ	โดยในปี	2562	นักเรียนทุนฯ	รุ่นที่	9	และ
รุ ่นที่	 10	 เข้ารับการฝึกแล้วรุ ่นละ	 2	 ครั้ง	 ในช่วงปิด 
ภาคเรียนเดือนเมษายน	 และเดือนตุลาคม	 2562	 โดย 
จะได้รับการบ่มเพาะด้านระเบียบวินัย	 สร้างเสริมทักษะ
ชีวิตการเรียนรู้ด้านวิชาการ	การแนะแนวเรียนต่อ	รวมทั้ง 
การเสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้องและความจงรักภักดี 
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ภารกิจพิเศษ

โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)

  รายงานประจำ ปี 2562 รายงานประจำาปี 2562  สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   101 

63-01-063_017-104 Sorsorchor2c UK Uncoated-dic2019.indd   101 2/6/20   4:56 PM



	 สศช.	 ร่วมกับส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	
มูลนิธิ	มพพ.	และเครือข่ายนักเรียนทุนฯ	ม.ท.ศ.	ด�าเนิน
กิจกรรมจิตอาสา	 “นักเรียนทุนฯ	 ม.ท.ศ.	 ท�าความดีด้วย
หัวใจ”	เพ่ือแสดงความส�านกึในพระมหากรณุาธคิณุฯ	โดย
น�าความรูค้วามสามารถในสาขาวชิาทีเ่รยีนมาท�าประโยชน์
เพือ่ส่วนรวม	ด้วยการลงพืน้ทีด่�าเนนิกจิกรรมพัฒนาชมุชน	
พัฒนาโรงเรียน	 จัดท�าสื่อการเรียน	 เยี่ยมผู้ป่วย	 ผู้สูงอาย	ุ
และให้บริการด้านต่าง	ๆ	โดยในปี	2562	ได้ด�าเนินการมา
แล้ว	9	ครั้ง	
	 ด้านการจบการศึกษาและการท�างาน	นักเรียน
ทุนฯ	ม.ท.ศ.	รุ่นที่	2	-	รุ่นที่	4	ทยอยจบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและเข้าสู่การท�างานในสาขาอาชีพต่าง	ๆ	โดย
ระหว่างปีการศึกษา	2558-2561	มีนักเรียนทุนฯ	ม.ท.ศ.	
รุ่นที่	1	-	รุ่นที่	3	จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งสิ้น	331	
ราย	เข้าสู่การท�างานแล้วร้อยละ	84	และมี	12	ราย	หรือ

ร้อยละ	 4	 อยู่ระหว่างศึกษาต่อในระดับปริญญาโท	 ส่วน 
รุ่นที่	4	จบหลักสูตร	4	ปี	แล้ว	71	ราย	เข้าสู่การท�างาน 
แล้วร้อยละ	25	(ณ	พฤษภาคม	2561)
	 โดยสรุป	การด�าเนนิงานโครงการทุนฯ	ทีผ่่านมา
จนถึงปัจจุบนั	มนีกัเรยีนทีไ่ด้รบัโอกาสเข้ารบัพระราชทาน
ทุนการศึกษา	 และนักเรียนทุนฯ	 ม.ท.ศ.	 ที่ ได ้รับ
พระราชทานทุนการศึกษาต่อเนื่องไปแล้วรวม	 11	 รุ่น	
จ�านวน	1,764	ราย	รวมเงินทุนพระราชทานจ�านวน	461.8	
ล้านบาท	นกัเรยีนทนุฯ	ม.ท.ศ.	ทกุคนล้วนมีความส�านกึใน
พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาท่ีสุดมิได้	 ที่ได้รับโอกาสด้าน
การศึกษาอย่างอย่างมั่นคง	 และยึดมั่นในพระราชด�ารัส
ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	ทีพ่ระราชทานแก่เหล่า
นักเรียนทุนฯ	 ม.ท.ศ.	 เมื่อวันที่	 12	 พฤศจิกายน	 2555 
ความว่า	 “เรียนดี	 ความรู ้ดี 	 การงานดี	 ชี วิตสดใส 
ท�าประโยชน์ให้กับประเทศชาติ	มีความสุข”	

การจัดสัมมนาทางวิชาการสายงานเศรษฐกิจมหภาคและการประเมินผล ประจ�าปี 2562

	 สายงานเศรษฐกิจมหภาคและการประเมินผล	 ได้มีการจัดสัมมนาทางวิชาการของสายงานเศรษฐกิจและ 
การประเมินผลอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน�าเสนอผลการวิเคราะห์	 ติดตาม	 ประเมิน
สถานการณ์์ทางเศรษฐกจิในภาพรวมของประเทศ	ทัง้นี	้นบัตัง้แต่สหรฐัฯ	และจนีได้ประกาศสงครามทางการค้าระหว่างกัน	 
สายงานเศรษฐกิจมหภาคและการประเมินผล	 ได้มีการติดตาม	 วิเคราะห์	 และประเมินผลกระทบ	 โอกาส	 และความ
ท้าทายของการด�าเนินมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีนต่อสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ 
ที่เช่ือมโยงกับไทยอย่างต่อเนื่อง	 รวมทั้งเพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ	 และภาคเอกชน 
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดท�าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนการส่งออกของไทย	 และการขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจไทยในป	ี2562
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	 ส�าหรับในปี	 2562	 สายงานเศรษฐกิจมหภาค
และการประเมินผลได้จัดการสัมมนาทางวิชาการ	 เร่ือง	
“การส่งออกสินค้าไทยภายใต้สงครามการค้าและการ
ชะลอตวัของเศรษฐกจิโลก”	เพือ่ศกึษาและวเิคราะห์ข้อมลู
การค้าระหว่างประเทศในเชิงลึกโดยเฉพาะข้อมูลการ 
ส่งออกสินค้าของไทยในรายการสินค้าที่อยู่ภายใต้และ
ภายนอกมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ	 และ
จีน	รวมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบ	โอกาส	และความท้าทาย
ของการส่งออกของไทยท่ีจะเกิดจากการด�าเนินมาตรการ
กีดกันทางการค้า	 และน�าเสนอเผยแพร่ผลการศึกษา
วิเคราะห์ผลกระทบ	 โอกาส	 และความท้าทายของการ 
ส่งออกของไทยภายใต้สถานการณ์การกีดกันทางการค้า
ของสหรฐัฯ	และจนี	รวมท้ังรบัฟังและแลกเปลีย่นข้อคิดเหน็ 

จากหน่วยงานภาครัฐ	 และภาคเอกชน	 เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการจัดท�าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการ 
ขบัเคลือ่นการส่งออกของไทย	และการขบัเคลือ่นเศรษฐกิจ 
ไทยในปี	 2562	 นอกจากนี้	 ยังเป็นการสร้างเครือข่าย 
ทางด้านองค์ความรู้และทางวิชาการระหว่างข้าราชการ 
และเจ้าหน้าทีข่องส�านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาต	ิ(สศช.)	กบัหน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชน	
นอกจากนี้	 ยังมีการปาฐกถาพิเศษ	 ในหัวข้อ	 “ทิศทาง
เศรษฐกิจและการค้าโลกในช่วงที่เหลือของปี	2562”	โดย	
ดร.ศุภวุฒ	ิสายเชื้อ	กรรมการผู้จัดการ	บริษัทหลักทรัพย์	
ภัทร	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ในการสัมมนาทางวิชาการครั้งนี้มี
ผู้ทรงคุณวุฒิ	 ผู้แทนจากส่วนราชการ	 รัฐวิสาหกิจ	 และ 
ผู้แทนภาคเอกชนเข้าร่วมการเสวนาจ�านวน	300	คน

การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ปีงบประมาณ 2562

ครั้งที่ 1    กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จ.เชียงราย น่าน พะเยา และแพร่ (29-30 ต.ค. 2561)
 1. การพัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทนุ	โลจสิติกส์เชือ่มโยงกบัต่างประเทศ	
ยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านฮวก	จังหวัดพะเยา	เป็นด่านถาวร	
 2. แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	 วัฒนธรรมล้านนา 
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและสุขภาพ	เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาค	
 3. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	 ให้มีการเช่ือมต่อทั้งระบบ	 (บกและราง)	 ทั้งการพัฒนา
สายทางเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและภายในกลุ่มจังหวัด		
 4. การพัฒนาคณุภาพชวีติ	การส่งเสรมิให้กลุม่จงัหวดัภาคเหนอืตอนบน	2	เป็น	“เมอืงต้นแบบ
สุขภาวะในผู้สูงวัย”	(Health	Aging	Smart	Cities)	
 5. ด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม บริหารจัดการทรัพยากรแหล่งต้นน�า้ทีส่�าคญัของ
ภูมิภาคและประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน	
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การพัฒนาคลองแสนแสบและการเดินทางสัญจร

	 คณะกรรมการขบัเคลือ่นและปฏริปูการบรหิาร
ราชการแผ่นดิน	(กขป.)	ได้มอบหมายให้	สศช.	จัดท�าสรุป
บทเรียนการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาที่ส�าคัญของ
ประเทศในส่วนของการพฒันาคลองแสนแสบและการเดิน
ทางสัญจร	 ซึ่งสรุปผลของการพัฒนาเป็น	 3	 ด้าน	 ได้แก่	 
(1)	ด้านการฟ้ืนฟแูละปรบัปรงุคณุภาพน�า้ในคลองแสนแสบ 
ให้สะอาด	 เป็นไปตามค่ามาตรฐาน	 และลดสิ่งปฏิกูลรวม
ถึงกลิ่นอันไม่พึงประสงค์	 ที่ส�าคัญได้มีการตรวจสอบการ
ระบายน�า้ทิง้และการบงัคบัใช้กฎหมายกับแหล่งก�าเนดิมลพษิ 
ในพ้ืนที่ริมคลองแสนแสบและคลองสาขาอย่างเข้มงวด
ท�าให้สามารถลดค่าความสกปรกที่ระบายลงสู่คลองได้ใน
ระดบัหนึง่	(2)	ด้านการพฒันาให้คลองแสนแสบเป็นเส้นทาง 
คมนาคมทางน�า้ทีป่ลอดภยัและมสีภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสม	 
ได้มกีารปรบัปรงุภมูทิศัน์และสิง่อ�านวยความสะดวก	และ
มีการจัดระบบการเดินเรือในคลองแสนแสบ	 ท�าให้
ประชาชนสามารถประหยัดเวลาในการเดินทางในช่วง
ระยะเวลาเร่งด่วนได้	 และ	 (3)	 ด้านการสร้างจิตส�านึกให้

ครั้งที่ 3    กลุม่จงัหวดัภาคเหนอืตอนบน 1 จ.เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล�าปาง และล�าพูน (14 –15 ม.ค. 2562)
	 1.	 	 	 ทิศทางการพัฒนาภาคเหนือมุ่งให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง	 ที่ต้ังอยู่บน 
เส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้	 (North-South	 Economic	 Corridor:	 NSEC)	 เพื่อเชื่อมโยง
เศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง	จีนตอนใต	้เมียนมา	–	เอเชียใต้
	 2.			การบูรณาการการท�างานเชื่อมโยงงานวิจัยของสถาบันการศึกษา
	 3.			การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
	 4.			การปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่มรดกทางวัฒนธรรม	“เมืองเก่าล�าพูน”	

ประชาชนริมฝั่งคลองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนรวม 
ในการรักษาและฟื้นฟูสภาพน�้า	 ได้มีการด�าเนินโครงการ 
เพือ่สร้างจติส�านกึและการมส่ีวนร่วมในการรักษาและฟ้ืนฟู
สภาพน�้าจ�านวน	14	โครงการ	เพื่อให้เกิดจิตส�านึกในการ
รักษาสภาพน�้าอย่างยั่งยืน	
	 ทัง้นี	้การพฒันาคลองแสนแสบและการเดนิทาง
สญัจรอาจยงัไม่สามารถด�าเนนิการพฒันาได้อย่างสมบรูณ์	
แต่สามารถน�าบทเรียนที่ได้จากการด�าเนินงานไปพัฒนา
ต่อยอดในอนาคตได้	 โดยมีประเด็นส�าคัญที่ต้องได้รับการ
พิจารณาประกอบ	 ได้แก่	 การด�าเนินการแก้ไขปัญหา
คุณภาพน�้าในล�าคลองถ้าจะให้เกิดผลส�าเร็จได้อย่างเป็น
รูปธรรมต้องขยายพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาให้ครอบคลุม
คลองสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด	 และการจัดหาแหล่งเงิน 
งบประมาณในการด�าเนนิการ	เนือ่งจากต้องใช้งบประมาณ
ในการแก้ไขปัญหาค่อนข้างสงู	อาท	ิอาจใช้วธิกีารให้เอกชน
เข้าร่วมลงทุน	 และ/หรือจัดท�าแนวทางในการจัดเก็บ 
ค่าธรรมเนียมบ�าบัดน�้าเสียตามหลักการผู ้ก ่อมลพิษ 
เป็นผู้จ่าย	 (Polluter	 Pays	 Principle)	 เพื่อลดภาระ 
งบประมาณของรัฐ

ครั้งที่ 2     กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 จ.หนองคาย บึงกาฬ (12 –13 ธ.ค. 2561)
 1. แผนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	 ได้แก่	 การพัฒนา 
ระบบโลจิสติกส์	(Logistics)	เพื่อเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านในด้านการค้า	การลงทุน	การค้าชายแดน	
และการท่องเที่ยว	
 2. การพัฒนาแหล่งน�้าเพื่อการเกษตรและการแก้ไขปัญหาอุทกภัย 
 3. การยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิต 
 4. การท่องเที่ยว	แหล่งท่องเที่ยวบ้านเชียง	แหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานค�า	
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การบริหารจัดการ
ภายในองค์กร

  รายงานประจำ ปี 2562 
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 องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการด�าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน (Functional Base) 

 องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการด�าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์
  หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Base)

 ตามท่ี คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกับการประเมินส่วนราชการตามค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ 
แห่งชาติที่ 5/2559 เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและให้ใช้การประเมินส่วนราชการ 
ในรอบการปฏิบัติงานตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สศช. ได้มีการจัดท�ารายงาน 
ผลการด�าเนินงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการตามตัวช้ีวัด 
โดยมีผลการประเมินตนเองในเบื้องต้นมีรายละเอียดตัวชี้วัดใน 4 องค์ประกอบ ดังนี้

ตัวชี้วัด
ส�านัก/
กลุ่ม
งาน

เกณฑ์การประเมิน รอบ 12 เดือน (ก.ย.62) ผลการประเมิน 
ของ สศช.เป้าหมายขั้นต�่า เป้าหมายมาตรฐาน เป้าหมายขั้นสูง

 1. ผลอันดับความ
  สามารถในการ
  แข่งขันทางเศรษฐกิจ
  ของประเทศ
  ในภาพรวมโดย IMD

2. ความส�าเร็จในการ
  จัดท�าแผนแม่บท
  ตามยุทธศาสตร์ชาติ

3. ระดับความส�าเร็จ
  ของการศึกษา
  ความเหมาะสมใน
  รายละเอียดของ
  รูปแบบการพัฒนา
  ในพื้นที่จังหวัดชุมพร  
  – ระนอง และพื้นที่  
  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
  – นครศรีธรรมราช
  ภายใต้การพัฒนา
  ระเบียงเศรษฐกิจ
  ภาคใต้อย่างยั่งยืน
  (Southern Economic
  Corridor : SEC)

กพข.

กยป.

กพท.

อันดับที่ 30
(ผลคะแนน
ปีที่ผ่านมา)

คณะรัฐมนตรี
ให้ความเห็นชอบ

ร่างแผนแม่บทตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ
และประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา

การศึกษา
ความเหมาะสม
ในรายละเอียด
ของรูปแบบ

การพัฒนาในพื้นที่
จังหวัดชุมพร 

– ระนอง และพื้นที่
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
– นครศรีธรรมราช 
มผีลการด�าเนนิงาน 

และการหารือ
ร่วมกับหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

อันดับที่ 28
(อันดับเฉลี่ย 5 ปี

ย้อนหลัง)

ผลักดัน
การด�าเนินการ
ตามแผนแม่บท

3 ด้าน
อย่างน้อยด้านละ

1 โครงการ

การศึกษา
ความเหมาะสม
ในรายละเอียด
ของรูปแบบ
การพัฒนาฯ
ได้ด�าเนินการ

แล้วเสร็จ

อันดับที่ 27
(อันดับที่ดีที่สุด

ที่เคยได้)

ผลักดัน
การด�าเนินการ 
ตามแผนแม่บท

6 ด้าน
อย่างน้อยด้านละ

1 โครงการ

การศึกษา
ความเหมาะสม
ในรายละเอียด
ของรูปแบบ
การพัฒนาฯ

ได้รับความเหน็ชอบ
จากผู้บริหาร

สศช. น�าเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี

ได้อันดับที่ 25

สศช. ด�าเนินการครบ
ทุกเป้าหมาย โดยมีการ
ผลักดันและขับเคลื่อน
ให้หน่วยงานด�าเนินการ

ตามแผนแม่บท
6 ด้านอย่างน้อย

ด้านละ 1 โครงการ

สศช. ด�าเนินการ
ได้ครบทุก
เป้าหมาย 

โดย ครม. มีมติ
รับทราบผล
การศึกษา

ความเหมาะสม
ในรายละเอียด
ของรูปแบบ

การพัฒนาฯ เมื่อ
วันที่ 22 ม.ค.62

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
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 องค์ประกอบที่ 3 การด�าเนินงานตามภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด (Area Base)

 องค์ประกอบที่ 4 การบริหารจัดการและการพัฒนานวัตกรรม (Innovation Base)

องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการด�าเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Potential Base)

ตัวชี้วัด

ประเด็น

กอง/
กลุ่ม
งาน

กอง/
กลุ่ม
งาน

ผลการด�าเนินงาน

ผลผลิต สรุปผลการประเมิน

4. การชี้แจงประเด็น
  ส�าคัญที่ทัน
  ต่อสถานการณ์  

5. การจัดตั้งสถาบัน
  นโยบายสาธารณะ
  และการพัฒนา

  ประเด็นที่ 1 :
  เสริมสร้างศักยภาพ
  งานวิจัยเพื่อน�ามาใช้
  ในการจัดท�า
  ยุทธศาสตร์และ
  จัดท�านโยบาย
  สาธารณะ

6. การด�าเนินการตามแผนปฏิรูปองค์การของส่วนราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

-ไม่มีตัวชี้วัดในองค์ประกอบนี้-

ปชส.

กพร.

กพร.

สศช. ได้รับมอบหมายจาก IA Chat ให้ชี้แจงประเด็นส�าคัญ
ที่ทันต่อสถานการณ์ 2 ครั้ง ได้แก่ 
ครั้งที่ 1 เรื่อง ข้อวิจารณ์ปัญหาความเหลื่อมล�้า 
   ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ธ.ค. 2561
ครั้งที่ 2 เรื่อง กรณีตัวเลขหนี้ครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้น ในวันพุธที่ 12 ธ.ค. 61
   โดย สศช. ได้ด�าเนินการชี้แจงทันเวลาที่ก�าหนด

สรุปผลการประเมิน
1. สศช. มีการจัดตั้งสถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา
 โดยได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สงป. ส�าหรับปีงบประมาณ 2562  
 จ�านวน 48.56 ล้านบาท
2. จัดท�ารายงานการศึกษาเบื้องต้น 2 หัวข้อ (1) Future of Work
 และ (2) Future of Living
3. จัดท�า MOU ร่วมกับ SET และ The Economist เพื่อผลิตงานวิจัย
 จัดท�าข้อมูล Economic Foresight พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
 ทางวิชาการ

1. มีสถาบันนโยบายสาธารณะและ  
 การพัฒนา (Institute of Public
 Policy and Development)
 เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการท�างาน
 ของ สศช. ในด้านการวิจัยนโยบาย
 อนาคตระยะยาว
2. มีผลการศึกษาเชิงนโยบาย โดยใช้ 
 เครื่องมือการวิเคราะห์สมัยใหม่  
 เช่น Policy Lab ส�าหรับประเด็น
 นโยบายส�าคัญประมาณ 1-2 เรื่อง
 เพื่อจะน�าไปขับเคลื่อนต่อในระยะ
 ต่อไป

- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการก�ากับ
 สถาบันฯ 
- สงป. จัดสรรงบประมาณให้กับ
 สถาบันฯ ในปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2562
- สถาบันฯ มีการด�าเนินการในปี 62
 ประกอบด้วย 1) Dashboard
 Report 2) Data Policy and
 Data Architecture Report
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ประเด็น
กอง/
กลุ่ม
งาน

ผลผลิต สรุปผลการประเมิน

  ประเด็นที่ 2 :
  ขับเคลื่อนการท�างาน
  ในระดับภาคของ
  ส�านักงานพัฒนา
  เศรษฐกิจและ
  สังคมภาค

  ประเด็นที่ 3 :   
  ปรับปรุงข้อมูลให้มี
  ความทันสมัย และ
  พัฒนาระบบ
  Big Data และ
  Business
  Intelligence มาใช้  
  ในกระบวนการ
  นโยบายทั้งระบบ
  และสนับสนุน
  การยกระดับระบบ
  การติดตาม
  ประเมินผล
  เชิงบูรณาการ

กบภ.

กยป.
ศทส.
กลจ.

1. รายงานสรุปกระบวนการท�างาน
 อย่างมีส่วนร่วม
2. แผนงานโครงการส�าคัญของภาค
 และกลุ่มจังหวัด ในประเด็น
 การพัฒนาน�าร่องไม่น้อยกว่า
 2 ประเด็น ตามแผนแม่บท
3. การผลักดันแผนงานโครงการส�าคัญ
 ให้บรรจุในแผนปฏิบัติการภาคและ
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดประจ�าปี  
 2563/2564
4. ร่างแนวทางการติดตามประเมินผล
 การพัฒนาพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์

1. ต้นแบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 
 ด้านความยากจนและการพัฒนา
 คนตลอดช่วงชีวิตและข้อมูลส�าหรับ
 การใช้ระบบ TPMAP ในการ
 วางแผนและแก้ไขปัญหา
 ความยากจน
2. ระบบสารสนเทศการติดตามและ
 ประเมินผลของยุทธศาสตร์ชาติ
 และการปฏิรูปประเทศ
 (eMENSCR) ที่สามารถรายงาน
 ความคืบหน้าของกิจกรรม/
 โครงการของหน่วยงานภาครัฐ
 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
 และแผนการปฏิรูปประเทศ
3. ระบบรายงานอัจฉริยะ
 ด้านภาวะเศรษฐกิจและสังคม
 บนระบบ Cloud

- มีการท�างานอย่างมีส่วนร่วม
 โดยได้เชิญหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม
 ประชุม เพื่อหารือและสร้างความ
 เข้าใจเพื่อให้มีการขับเคลื่อนงาน
 เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- จัดท�าสรุปผลการระดมความคิดเห็น
 และข้อเสนอแนะแผนงานโครงการ
 ในประเด็นการพัฒนาตามแผน
 แม่บท 3 เรื่อง
- สรุปผลการปรับปรุงรายละเอียด
 งบประมาณรายจ่าย ปี 63 แผนงาน
 บูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
- จัดท�าแผนปฏิบัติการภาคประจ�าปี
 งบประมาณ พ.ศ. 2562
- แผนปฏิบัติราชการประจ�าปี 63
 ของกลุ่มจังหวัด
- ร่างข้อก�าหนดการศึกษา (TOR)
 โครงการติดตามประเมินผล
 แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนา
 กลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัด
 ภายใต้กลไก ก.บ.ภ.

- สศช. มีการลงนามในบันทึกความร่วมมือ
 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ
 สนับสนุนการจัดท�าข้อมูลขนาดใหญ่ 
 (Big Data) และการน�าระบบ TPMAP
 มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน
 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- สศช. ร่วมกับ NECTEC พัฒนาระบบการ
 ตดิตามและประเมินผลของยทุธศาสตร์ชาติ
 และการปฏิรูปประเทศ (eMENSCR)
 ให้หน่วยงานของรัฐน�าเข้าข้อมูลโครงการ/
 แผนงาน ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
 และแผนปฏริปู หรอืแผนอืน่ ๆ ทีเ่ก่ียวข้อง 
 โดยได้น�าข้อมูลจากการประมวลผลผ่าน
 ระบบ eMENSCR จัดท�ารายงานความ
 คืบหน้าตาม มาตรา 270
- พัฒนาระบบรายงานอัจฉริยะด้านภาวะ
 เศรษฐกิจและสังคมบนระบบ Cloud
 เพื่อสร้างระบบรายงานอัจฉริยะเพื่อ
 การบริหารงาน (Business Intelligence
 Dashboard)
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ประเด็น
กอง/
กลุ่ม
งาน

ผลผลิต สรุปผลการประเมิน

1. รายงานผลการศึกษาวิเคราะห์
 และออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร
 (EA) ที่สามารถน�าไปพัฒนาระบบ
 IT เพื่อใช้ในด้านระบบงานบริหาร
 และอ�านวยการในปีงบประมาณ
  2563
2 ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 ด้านโลจิสติกส์ส�าหรับเป็นต้นแบบ
 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
 ด้านโลจิสติกส์

- โครงการจัดท�าสถาปัตยกรรม
 การบริหารจัดการองค์การด้วย
 Enterprise Architecture (EA)
 ของ สศช. เพื่อศึกษาวิเคราะห์
 ระบบงานด้านบริหาร
 และอ�านวยการ
- จัดท�าชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 ด้านโลจิสติกส์ส�าหรับเป็นต้นแบบ
 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
 ด้านโลจิสติกส์ โดยคัดเลือก
 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
 เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ เพื่อพัฒนา 
 ดัชนีชี้วัดและระบบข้อมูล
 ในด้านโลจิสติกส์ส�าหรับการจัดท�า
 ระบบฐานข้อมูลเพื่อประเมิน
 ขีดความสามารถด้านโลจิสติกส์
 ของประเทศไทย

สรุปผลการประเมินในภาพรวม : ผ่านการประเมินในระดับคุณภาพ

หมายเหตุ :  ผลการประเมินนี้เป็นผลการประเมินตนเองเบื้องต้นของ สศช.
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การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

 สศช. ได้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาระบบราชการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน
ของส�านักงานฯ ให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล รวมทั้งยึดหลักวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ที่มุ่งเน้นให้การบริหาร
ราชการเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส�านักงานฯ 
ได้ด�าเนินการ ดังนี้

 การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการ 
ที่ก�าหนดขึ้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
(1) ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด�าเนิน
งาน (2) ความเชือ่ถอืได้ของข้อมลูและรายงานทางการเงนิ 
และ (3) การปฏบิตัติามกฎหมาย  ระเบยีบ  ข้อบงัคบั ทัง้นี้ 
ตามพระราชบญัญตัวินิยัการเงินการคลงัของรฐั พ.ศ. 2561 
หมวด 4 การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา 79 
ให ้หน ่วยงานของรัฐจัดให ้ มีการตรวจสอบภายใน 
การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง 
โดยให้ถือหลักปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังก�าหนด กระทรวงการคลังจึงได้ก�าหนด
หลักเกณฑกระทรวงการคลังว ่าด ้วยมาตรฐานและ 
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส�าหรับหน่วยงาน 
ภาครัฐ พ.ศ. 2561 ให้ทุกหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ  
ซึ่งในปี พ.ศ. 2562 สศช. ได้ด�าเนินการจัดให้มีการอบรม 
เชิงปฏิบัติการฯ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องใน 
การจัดท�ารายงานการควบคุมภายในตามมาตรฐานและ 
หลกัเกณฑ์ทีก่ระทรวงการคลงัก�าหนดให้แก่เจ้าหน้าที ่สศช. 
ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นคณะกรรมการจัดท�ารายงาน 
การประเมินผลการควบคุมภายในของส�านักงาน 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห ่งชาติ โดย 
ส�านักงานฯ ได้จัดท�าแผนบริหารความเสี่ยง และจัดท�า
ระบบการควบคุมภายในเพ่ือให้รองรับความเสี่ยงได้อย่าง
เพียงพอ โดยกิจกรรมใดที่ประเมินแล้วเห็นว่ายังคงม ี

ความเสี่ยงอยู ่ จะมีการก�าหนดแนวทางการปรับปรุง 
การควบคุมเพื่อให้การด�าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายทีว่างไว้ มกีารใช้เทคโนโลยใีนการควบคมุรวมถงึ 
การจัดท�าคู ่มือเตรียมความพร้อมกรณีเหตุฉุกเฉินเพื่อ
เป็นการเตรยีมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้
กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ สศช. ได้จัดท�า
แผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตของโครงการ/
กิจกรรมที่เป็นกระบวนงานหลักขององค์กร ตามแนวทาง
การบริหารความเสี่ยงของ ส�านักงาน ปปช. อีกด้วย
สศช. พร้อมใจประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์  
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
น�าคณะผู้บริหารและประชาคม สศช. ประกาศเจตนารมณ์
และปฏิญาณตน “การต่อต้านการทุจริต” ในโอกาส 
การจดังานสมัมนา สศช. ประจ�าปี 2562 เมือ่วนัท่ี 7 กนัยายน  
2562  ณ โรงแรมเดอะซายน์ จังหวัดชลบุรี ซึ่งข้าราชการ
และบุคลากร สศช. ทุกระดับ ได้ร่วมปฏิญาณตน ท�าความ
ตกลงร่วมกัน และให้ค�ามั่นต่อสาธารณะที่จะไม่ข้องเกี่ยว
กบัการทจุริต การรับสินบนในทกุรูปแบบ และร่วมประเมิน
ความเส่ียงด้านการทุจริต รวมท้ังสนับสนุนการปฏิบัติตน
และปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม น้อมน�าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิต 
รับผิดชอบและมีค ่านิยมในการปฏิบัติงานที่ เป ็นไป 
เพื่อประโยชน์ส่วนรวมและประโยชน์ของประชาชน
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ผลการด�าเนินงานขับเคลื่อนจริยธรรม ป้องกัน และ 
ต่อต้านการทุจริต สศช. ในปีงบประมาณ 2562
 สศช. ได้ด�าเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมจริยธรรม 
ป้องกัน และต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ภายใต้
โครงการพัฒนาเชิงรุกเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด�าเนินงานของ สศช. ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  ประกอบด้วย กิจกรรมการปลูกจิตส�านึกและ
ส่งเสรมิการตระหนกัรู้ กิจกรรมการพฒันาเครือข่ายความ
ร่วมมือในการขับเคลื่อนจริยธรรม กิจกรรมการเฝ้าระวัง 
ตรวจสอบ และป้องปรามเชิงรุก และกิจกรรมการพัฒนา
และเสรมิสร้างระบบบรหิารและเครือ่งมอืในการเสรมิสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมในองค์กร
 กิจกรรมการปลูกจิตส�านึกและส ่งเสริม 
การตระหนกัรู ้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สศช. ได้จดัท�า 
สื่อเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมการขับเคลื่อนคุณธรรม 
จริยธรรมใน สศช. และองค์ความรู ้เกี่ยวกับประมวล
จรยิธรรมข้าราชการพลเรอืน กฎหมาย กฎระเบยีบทีเ่กีย่วกบั 
การเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐที่ดี และพระราช
บัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ผ่านสื่อ 
ต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างการตระหนักรู้ ปลูกฝัง สนับสนุน
ข้าราชการและบุคลากร สศช. ให้มีความรู้และปฏิบัติตาม
ประมวลจรยิธรรมข้าราชการพลเรอืนอย่างถกูต้อง ชดัเจน 
ต่อเนือ่ง เช่น การเผยแพร่ผ่านสือ่สิง่พมิพ์ สือ่ประชาสมัพนัธ์

ออนไลน์ ในช่องทางต่าง ๆ  อาท ิEmail (All Users) Social 
Network  เป็นต้น นอกจากนี้ สศช. ได้จัดกิจกรรมยกย่อง
ข้าราชการและบุคลากรที่มีคุณธรรม จริยธรรม โดยคัด
เลือกข้าราชการดีเด่น จ�านวน 2 คน ได้แก่ นางสาวมทัธนย์ี 
ภูมิไกล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ และ 
นางมุยรี ฉิมสุด เจ้าพนักงานธุรการช�านาญงาน 
 กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือใน
การขับเคลื่อนจริยธรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
สศช. ได้จัดกิจกรรมการสร้างวัฒนธรรมต้านทุจริต : 
การฝึกอบรม “รู้ทันจิต ชีวิตเป็นสุข ปีที่ 2 ซึ่งเป็นกิจกรรม
การขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม ร่วมกับเครือข่าย 
หน่วยงานด้านคุณธรรม จริยธรรม ทั้งหมด 6 หน่วยงาน  
ได้แก่ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ 
มูลนิธิบ้านอารีย์ กรุงเทพฯ วัดสวนแก้ว จังหวัดนนทบุร ี
วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร และพิพิธภัณฑ์พระพุทธ
ศาสนา กรุงเทพฯ  และวัดโสมนัสราชวรวิหาร โดยผลการ
ส�ารวจความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรมเฉลี่ยทั้ง 6 ครั้ง 
พบว่า ผู้ที่ผ่านการอบรมได้รับความรู้หลังการอบรม เฉลี่ย
ร้อยละ 85.36 และน�าความรู้ที่ได้จากการอบรมไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยเฉลี่ยร้อยละ 
87.76 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดที่ก�าหนดไว้ ทั้งนี้ 
ผลการส�ารวจด้านการน�าความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏบิติัหน้าท่ีราชการโดยเฉลีย่จากการอบรมแต่ละครัง้ มีดงันี้

การเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถบุคลากร 

 ในปี 2562 สศช. ได้มกีารด�าเนนิการเพือ่พฒันา
ศักยภาพของบุคลากร ในหลากหลายรูปแบบ ดังนี้
 1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ใน
ปีงบประมาณ 2562 ส�านักงานฯ ได้รับจัดสรรวงเงิน 
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 6.573 ล้านบาท ประกอบด้วย 
โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรขององค์กร (งบรายจ่าย
อื่น) 6.573 ล้านบาท เพื่อด�าเนินการจัดอบรม In-house 
Training และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตร
ภายนอกรวมทั้งการศึกษาดูงานผู้บริหาร ประกอบด้วย 
  (1) หลักสูตรอบรมภายใน (In-house 
Training):  จ�านวน 27 หลกัสตูรมผีูเ้ข้าอบรมรวม 825 คน 
(มกีารนบัซ�า้) ใช้งบประมาณ 3.22 ล้านบาท โดยมหีลักสูตร

ทีน่่าสนใจ อาท ิโครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิติัการ หลกัสตูร 
“การเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะ
รัฐมนตรี” โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 
“เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและจดรายงาน 
การประชมุ” และการฝึกอบรมเชงิปฏิบตักิาร หลักสูตรการ
วิเคราะห์สถานการณ์ (Scenario Analysis Workshop)
  (2) หลักสูตรอบรมภายนอก: เพื่อพัฒนา
ศักยภาพและทักษะโดยเฉพาะด้านบริหารจัดการและ
สมรรถนะเฉพาะด้านรวม 62 หลกัสตูร จ�านวนผูเ้ข้าอบรม
รวม 201 คน (มีการนบัซ�า้) ใช้งบประมาณรวมทัง้สิน้ 2.58 
ล้านบาท
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 2. โครงการทุนการศึกษาระดับปริญญาโท/
เอก/อบรมในต่างประเทศ ในปีงบประมาณ 2562 
ส�านักงานฯ ได้รับจัดสรรวงเงินงบประมาณ 12,000,000 
ล้านบาท (งบอุดหนุน) โดยสามารถจัดสรรทุนศึกษา/ 
ฝึกอบรม จ�านวน 10 คน ดังนี้ (1) ทุนระดับปริญญาเอก 
จ�านวน 1 คน (2) ทุนระดับปริญญาโท จ�านวน 9 คน
 3. โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้(KM Knowledge  
Sharing Session) เพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มี
โอกาสเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพของตนเองให้มีความ
พร้อมต่อการปฏิบัติภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย สามารถ
ถ่ายทอดความรูใ้ห้แก่บุคลากรในองค์กร โดยเปิดโอกาสให้
มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างบุคลากรภายใน 

หมายเหตุ รายละเอียดและหัวข้อการอบรม

 1. การปฏิบัติตนและปฏิบัติงานสู่การเป็นข้าราชการมีวินัย ใสสะอาด ปราศจากการทุจริต ปีที่ 2
  ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2562 ณ กรุงเทพฯ จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม

 2. เพลินธรรมะ ปลูกจริยธรรม น�าชมปูชนียสถาน วันที่ 28 มกราคม 2562 ณ วัดอรุณราชวราราม
  ราชวรมหาวิหาร

 3. การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว แนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ วันที่ 6 มีนาคม 2562 ณ บ้านอารีย์ กรุงเทพฯ

และมีผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอก 
เพ่ือให้สามารถเข้าถึงความรู ้และน�าความรู ้นั้นไปใช้ 
ในการจัดการความรู ้ในองค์กรได้อย่างเป็นระบบและ 
มีประสิทธิภาพ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
Knowledge Sharing Session จ�านวน 13 ครั้ง ผู้เข้าร่วม
รวมทั้งสิ้น 547 คน โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มี 
ความเชี่ยวชาญในเร่ืองนั้น ๆ จากภายนอก หรือภายใน
องค์กร มาบรรยายและร่วมแลกเปล่ียนความรู ้และ 
ความคิดเห็นในหัวข้อที่มีความส�าคัญหรือเรื่องที่อยู ่ใน
ความสนใจ อาทิ หัวข้อ “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” 
หัวข้อ “Economic Outlook” หัวข้อ “Big Data”และ 
หัวข้อ “อีสาน...มุมมองความเหลื่อมล�้า”  
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 4. หลักธรรมปฏิบัติสู่การเป็นข้าราชการใจสัตย์ซื่อ ยึดถือประโยชน์ส่วนรวม วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 
  ณ วัดสวนแก้ว จังหวัดนนทบุรี

 5. ตามรอยธรรม ค�้าจุนพระพุทธศาสนา ผ่านพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา วันที่ 6 สิงหาคม 2562 
  ณ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร และพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา กรุงเทพฯ

 6. ความเพียรและหลักการปฏิบัติธรรมตามรอยพระมหาชนก วันที่ 19 กันยายน 2562 
  ณ วัดโสมนัสราชวรวิหาร กรุงเทพฯ

 นอกจากนี ้ผูบ้รหิารและประชาคม สศช. ได้ด�าเนนิกจิกรรมเพ่ือสังคม เพ่ือสร้างส�านกึด้านคุณธรรม จรยิธรรม 
แก่ข้าราชการและบุคลากร สศช. ร่วมกับเครือข่ายเพื่อสังคม ประกอบด้วย สภากาชาดไทย (กิจกรรม ท�าดีตามรอย 
พระยคุลบาทเพือ่สังคมไทย โดยจดักิจกรรมบริจาคโลหติ จ�านวน  4  ครัง้ในปี 2562)  และโรงพยาบาลแม่สะเรยีง จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน (กิจกรรมบริจาคอุปกรณ์ท�าขาเทียมส�าหรับผู้พิการ) กิจกรรมการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และป้องปรามเชิงรุก 
โดย สศช. ได้ศึกษาและพัฒนาช่องทางรับแจ้งเบาะแสรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และจัดท�าแบบบันทึกรับข้อร้องเรียน 
ร้องทกุข์ของเจ้าหน้าที ่สศช. รวมทัง้จดัท�าประกาศเรือ่งวธิกีารร้องเรยีน หลกัเกณฑ์คุม้ครองผูร้้องเรยีน และแนวทางการ
เยียวยาความเสียหายของผู้ถูกร้องเรียน โดยเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ของ สศช. และของศูนย์ปฏิบัติการ 
ต่อต้านการทุจริต สศช. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ของ สศช. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency 
Assessment : ITA) จัดท�าโดยส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส�านักงาน ป.ป.ช.) 
ซึ่งปัจจุบัน มีการปรับปรุงเกณฑ์การประเมินใหม่ในปีงบประมาณ 2562 โดยก�าหนดเป็นตัวชี้วัด 10 ตัว เพื่อใช้ประเมิน
ส่วนราชการที่เข้ารับการประเมิน โดย สศช. เข้ารับการประเมินภายใต้กิจกรรมการพัฒนาและเสริมสร้างระบบบริหาร
และเครื่องมือในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร  ทั้งนี้ จากการประกาศผลอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 17 
ตลุาคม 2562 พบว่า สศช. มรีะดบัผลการประเมนิ ITA ในภาพรวมที ่89.28 คะแนน จัดอยูใ่นกลุ่ม A  และภายใต้คะแนน
ภาพรวมดงักล่าว ประกอบด้วยคะแนนตวัชีว้ดั 10 ตวั ซึง่ตวัชีวั้ดทีม่คีะแนนสงูสดุ คอื การป้องกนัการทจุรติ (100 คะแนน) 
ส่วนตัวชี้วัดท่ีมีคะแนนต�่าสุด คือ การใช้ทรัพย์สินของราชการ (77.35 คะแนน) โดยคะแนนของตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัว  
ของ สศช. มีดังนี้
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 * หมายเหต ุ:
 IIT - การประเมนิระดับการรบัรู้ของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีภายในท่ีมต่ีอหน่วยงานตนเอง (บคุลากร สศช. ตอบแบบ
ส�ารวจ) : สศช. เป็นหน่วยงานท่ีมีคะแนน IIT อยู่ในระดับดี (Good) ชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการด�าเนินงาน 
ที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่ยังเชื่อมั่น และแสดงความ 
ไว้วางใจทีม่ต่ีอการบรหิารงานของผู้บรหิารท่ีมุง่สูก่ารป้องกนัและปราบปรามการทจุรติอย่างมีประสทิธผิล
 EIT - การประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อ สศช. (ผู้รับบริการจาก สศช.  
ตอบแบบส�ารวจ) : สศช. เป็นหน่วยงานที่มีคะแนน EIT อยู่ในระดับดี (Good) ชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการ 
มีความเช่ือมั่นในคุณภาพการด�าเนินงานของหน่วยงานที่ยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก�าหนดไว้  
โดยมกีารให้ข้อมลูทีช่ดัเจนแก่ผูร้บับรกิารอย่างตรงไปตรงมา ไม่น�าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยูเ่หนอืผลประโยชน์สาธารณะ
 0IT - การประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้  
(ประเมินจากข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ สศช.) : สศช. เป็นหน่วยงานท่ีมีคะแนน OIT ในระดับยอดเยี่ยม 
(Excellence) ชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีการวางระบบที่เป็นเลิศในการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชน 
ได้รบัทราบอย่างเป็นปัจจบุนั และแสดงถงึความพยายามของหน่วยงานทีจ่ะป้องกนัการทจุริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลง
และสามารถเป็น “ต้นแบบ” ในการด�าเนินงานในด้านความโปร่งใสแก่ส่วนราชการอื่น ๆ ได้)

 ในปีงบประมาณ 2562 ได้รับจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 606.9198 ล้านบาทเพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ 
2561 คิดเป็นร้อยละ 6 แยกเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรมากที่สุด รวม 264.4329 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44 
ของงบประมาณทีไ่ด้รบัจดัสรร รองลงมาเป็นค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิภารกจิตามยทุธศาสตร์ จ�านวน 258.8369 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 43 งบด�าเนินงาน 49.8357 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8 งบเงินอุดหนุน 21.1975 ล้านบาท คิดเป็น 
ร้อยละ 3 และรายจ่ายเพื่อการลงทุน 12.6168 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตามล�าดับ 
ส�าหรับงบประมาณที่ใช้ในการด�าเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ สศช. สรุปได้ดังนี้
 1. การจัดท�าและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนา ใช้งบประมาณรวมคิดเป็นร้อยละ 47 เพื่อการจัดท�าและ
ผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนา อาทิ เช่น ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2560 – 2579) การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
รวมทั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เกี่ยวข้อง และการขับเคลื่อนการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคและพื้นที่ ฯลฯ
 2. การจัดท�าระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนา ใช้งบประมาณคิดเป็นร้อยละ 35 เพื่อจัดท�าระบบฐานข้อมูล
และตัวช้ีวัดเพื่อการพัฒนาที่ส�าคัญ อาทิ การบริหารจัดการและการพัฒนาการน�าข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ 
ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ และการพัฒนาระบบข้อมูลโลจิสติกส์ 
เพื่อประเมินขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฯลฯ
 3. การสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนา ใช้งบประมาณรวมคิดเป็นร้อยละ 9 เพื่อการสร้างองค์ความรู ้
เพือ่การพฒันา อาทิ การพฒันาและวางระบบเชือ่มโยงการตดิตามประเมนิผลยทุธศาสตร์ชาตแิละแผนพฒันาฯ ฉบับท่ี 12 
 เชิงพื้นที่ (AREA BASED) ระยะที่ 2 และการจัดท�ารายงานทบทวนสถานการณ์ประเทศเชื่อมโยงหลายมิติ ฯลฯ
 4. การตดิตามประเมนิผลการพฒันาประเทศ ใช้งบประมาณรวมคดิเป็นร้อยละ 9 เพ่ือการติดตามประเมินผล 
การพัฒนา อาทิ ติดตามประเมินผลตามยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ 
สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน ในระยะครึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 รวมท้ังการส่ือสารเผยแพร่การพัฒนาสู่สาธารณะ 
เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและทิศทาง การพัฒนากับทุกภาคส่วนในสังคม
 

การใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน
     งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ 2562
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 ส�าหรบัการเบกิจ่ายในปีงบประมาณ 2562 สศช. เบกิจ่ายงบประมาณทัง้ส้ิน 543.1611 ล้านบาท หรอืคิดเป็น
ร้อยละ 90 ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร จ�าแนกเป็นงบบุคลากร จ�านวน 256.6229 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42 
งบด�าเนินงาน จ�านวน 51.7862 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9 งบลงทุน จ�านวน 13.3836 คิดเป็นร้อยละ 2 งบเงินอุดหนุน 
จ�านวน 21.2606 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4 และงบรายจ่ายอื่น จ�านวน 200.1079 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33

อัตราก�าลัง

 จ�านวนข้าราชการพลเรือนจ�าแนกตามระดับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562
 

 จ�านวนข้าราชการพลเรือนจ�าแนกตามวุฒิการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562
 จ�านวนลูกจ้างประจ�า พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562
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 ในปีงบประมาณ 2562 พบว่าทรัพยากรบุคคลของ สศช. มีบุคลากรรวม 651 คน แบ่งเป็นข้าราชการ 
จ�านวน 492 คน ลูกจ้างประจ�า พนักงานราชการ และลูกจ้างช่ัวคราว จ�านวน 159 คน โดยข้าราชการส่วนใหญ ่
ร้อยละ 39.02 เป็นข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับช�านาญการ ส่วนระดับการศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ 58.74 
ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2562)

การใช้พลังงานไฟฟ้าและวัสดุเชื้อเพลิงประจ�าปีงบประมาณ 2562

ด้านไฟฟ้า

 ในปี 2562 สศช. มีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้ารวมทั้งหมด 1,988,138.36 กิโลวัตต์ เพิ่มขึ้นจากปี 2561 
ร้อยละ 8.82 สาเหตุที่ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น เนื่องจาก สศช. ได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ มีภารกิจเพิ่มขึ้น
และได้รบัมอบหมายให้ท�าหน้าทีเ่ป็นฝ่ายเลขานกุารของคณะกรรมการยทุธศาสตร์ชาต ิและคณะกรรมการปฏริปูประเทศ
ด้านต่าง ๆ ซึ่งมีการประชุมคณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง จึงจ�าเป็นต้องปฏิบัติงานทั้งในและนอกเวลาราชการ 
อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ทุกคนได้ตระหนักถึงความส�าคัญและปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานของ สศช. 
ปีงบประมาณ 2562 โดยได้รับผลการประเมินประสิทธิภาพการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
5 คะแนนเต็ม (ลดได้มากกว่าร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานของหน่วยงาน) ซ่ึงประเมินจากระบบ e-report.
energy.go.th ของส�านักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ในด้านการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยได้ด�าเนิน 
ตามมาตรการดังนี้
 1. ระบบปรับอากาศ เปิดเครื่องปรับอากาศในช่วงเวลา 08.30-16.30 น. และตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ
ที่ 25-26 องศาเซลเซียส และในกรณีมีภารกิจเร่งด่วนเปิดเครื่องปรับอากาศเท่าที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติงาน
 2. ระบบแสงสว่าง ส�าหรับพื้นที่และห้องน�้าส่วนกลาง ฝบป. จะเปิดไฟเท่าที่จ�าเป็นในการใช้งาน ส�าหรับ
ภายในกอง/ ส�านัก/ กลุ่มงาน และศูนย์ เวลากลางวันหากมีแสงสว่างเพียงพอขอความร่วมมือเปิดเท่าที่จ�าเป็น 
และปิดทันทีเมื่อเลิกใช้งาน
 3. อุปกรณ์ส�านักงาน เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ปิดสวิทซ์จอภาพเวลาที่ไม่ใช้งานเกิน 15 นาที และเวลา 
พักกลางวัน ลดการใช้ล�าโพงโดยใช้หูฟังแทน ปิดสวิทซ์คอมพิวเตอร์เมื่อไม่มีการใช้งานติดต่อกันเกิน 1 ชั่วโมง เป็นต้น 
ส�าหรับเครื่องถ่ายเอกสาร ปัจจุบันเป็นแบบพักเครื่องอัตโนมัติ ส�านักงานฯ ได้ตั้งเวลาพักเครื่องไว้ทุกๆ 10 นาที เมื่อไม่ม ี
ผู้ใช้งาน
 4. การจองห้องประชุมผ่านระบบ e-office (ระบบจองห้องประชุมออนไลน์) เลือกใช้งานห้องประชุม 
ให้เหมาะสมกับจ�านวนผู้เข้าร่วมประชุม
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ตารางที่ 1 แสดงปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของ สศช. 
ปีงบประมาณ 2561 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2562

หมายเหตุ : -  ข้อมูลส่งส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) คือข้อมูลของส่วนกลางและ สพก.
   โดยหักมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (มพพ.)

ด้านวัสดุเชื้อเพลิง 

 1. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิง 
 ในปี 2562 สศช. ได้ใช้วัสดุเชื้อเพลิงโดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่  
  1.1  น�้ามันเชื้อเพลิง มีการใช้น�้ามันเชื้อเพลิงจ�านวน 31,285.18 ลิตร ลดลงจากปีงบประมาณ 2561 
ร้อยละ 1.19 
  1.2  ก๊าซ NGV มีการใช้จ�านวน 10,894.32 กิโลกรัม ลดลงจากปีงบประมาณ 2561 ร้อยละ 48.02
 2. มาตรการประหยัดเชื้อเพลิง
 การใช้น�้ามันเชื้อเพลิงของ สศช. ลดลงเนื่องจากมีการบริหารจัดการในการเดินทางใช้ระบบ CAR POOL และ
การประชุม ครม. สัญจรในปี 2562 ลดลง ส่งผลให้เที่ยววิ่งรถของส�านักงานฯ มีปริมาณลดลง อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่
ทุกคนได้ตระหนักถึงความส�าคัญและปฏิบัติตามมาตรการด้านการใช้วัสดุเชื้อเพลิง ดังนี้
  2.1 ลดการเดินทางโดยรถยนต์ และใช้การติดต่อสื่อสารในลักษณะอื่นแทน เช่น การใช้โทรศัพท์ โทรสาร 
ไปรษณีย์ และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ในรูปของการเชิญประชุม การจัดส่งรายงานการประชุม เป็นต้น
  2.2  การจองรถยนต์ผ่านระบบ e-office (ระบบจองยานพาหนะออนไลน์) ผู้จองรถยนต์ต้องท�าการ 
จองล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 นาทีก่อนการเดินทาง (เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจาก ผอ. หรือผู้ได้รับมอบหมาย 
ก่อนเวลาเดินทางอย่างน้อย 30 นาที) เพื่อให้หัวหน้าหมวดรถยนต์วางแผนจัดรถยนต์อ�านวยความสะดวกได้อย่าง 
เหมาะสม หากเส้นทางเดียวกันหรือใกล้เคียงกันจะได้ไปพร้อมกัน (Car Pool) และพนักงานขับรถยนต์จะได้ด�าเนินการ
วางแผนการใช้เส้นทาง
  2.3  ก�าชบัพนกังานขบัรถยนต์ให้ศกึษาเส้นทางก่อนออกเดนิทาง และมนีโยบายให้ใช้รถยนต์ทีใ่ช้ก๊าซ NGV 
ให้มากที่สุด

 และ สพก. 1,733,123.81 7,938,662.09 1,887,526.00 8.91 8,690,029.24 9.46

 สพน. 34,426.53 169,865.10 32,742.86 -4.89 138,179.99 -18.65

 สพอ. 21,745.73 115,686.00 26,928.65 23.83 134,960.89 16.66

 สพต. 37,764.10 155,525.77 40,940.85 8.41 169,215.49 8.80

 รวมทั้งสิ้น 1,827,060.17 8,379,738.96 1,988,138.36 8.82 9,132,385.61 8.98

หน่วยงาน

ปีงบประมาณ 2562

ปริมาณการใช้
(kWh)

จ�านวนเงิน
(บาท)

ปริมาณการใช้
(kWh)

เพิ่มขึ้น/
ลดลง
ร้อยละ

จ�านวนเงิน
(บาท)

เพิ่มขึ้น
/ลดลง 
ร้อยละ

ส่วนกลาง

ปีงบประมาณ 2561
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หมายเหตุ : ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลแบบรวมทุกงบรวมโครงการที่ไปต่างจังหวัด

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ สศช.

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) มีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สศช. ให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และมีความมั่นคงปลอดภัย เพื่อสนับสนุน
การด�าเนินภารกิจต่าง ๆ ของส�านักงานฯ ซ่ึงมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ 
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนภาครัฐไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
 ในปีงบประมาณ 2562 ศทส. ได้ด�าเนินโครงการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารของส�านักงานฯ โดยให้ความส�าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่ม 
ขีดความสามารถในการปฏิบัติงานและให้บริการต่าง ๆ กับเจ้าหน้าที่ของ สศช. ใน 2 ด้านที่ส�าคัญ คือ
 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อรองรับ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 
 1) โครงการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยมีขอบเขตการด�าเนินงานเพื่อบริหารจัดการ 
ระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบโสตทัศนูปกรณ์ของ สศช. 
 2) โครงการบ�ารุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด�าเนินการต่ออายุลิขสิทธิแ์ละรับประกันอุปกรณ์
ระบบรักษาความปลอดภัยบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้มีเสถียรภาพอย่างต่อเนื่อง
 3) การบ�ารุงรักษาระบบโทรศัพท์แบบดิจิทัล (IP Phone) โดยท�าการต่ออายุลิขสิทธิ์และดูแลบ�ารุงรักษา 
ระบบอุปกรณ์แบบดิจิทัลบนระบบเครือข่าย ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4) โครงการจ้างท่ีปรกึษาโครงการจดัท�าสถาปัตยกรรมการบรหิารจดัการองค์กรด้วย Enterprise Architecture 
(EA) ของ สศช. ระยะที่ 1 เพื่อจัดท�าสถาปัตยกรรมองค์กรในส่วนของระบบงานบริหารและอ�านวยการ ที่เน้นพัฒนางาน
ด้านสารสนเทศและเชื่อมต่อฐานข้อมูลส�าหรับหน่วยงาน Back Office ซ่ึงน�าไปสู่การพัฒนาแอพพลิเคช่ันให้สามารถ 
ใช้งานบนอุปกรณ์ Mobile Devices ได้อย่างสะดวก ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพื่อมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  

น�้ามัน
(ลิตร)

น�้ามัน
(ลิตร)

NGV
(กก.)

NGV
(กก.)

และ สพก. 24,816.40 20,411.96 989,775.56 23,924.87 -3.59 10,835.90 -46.91 825,335.46 -16.61

สพน.  2,025.35 39.45 58,966.31 1,922.79 -5.06 58.42 48.09 54,935.00 -6.84

สพอ.  2,266.12 - 65,310.40 1,889.06 -16.64 - - 52,700.00 -19.31

สพต.  2,552.68 508.83 78,903.18 3,548.47 39.01 - -100 96,381.00 22.15

รวมทั้งสิ้น 31,660.55 20,960.24  1,192,955.45 31,285.19  -1.19 10,894.32  -48.02 1,029,351.46 -13.71

หน่วยงาน

ปีงบประมาณ 2562

ปริมาณการใช้ ปริมาณการใช้
จ�านวนเงิน

(บาท)
จ�านวนเงิน

(บาท)เพิ่มขึ้น/ลดลง
ร้อยละ

เพิ่มขึ้น/ลดลง
ร้อยละ

เพิ่มขึ้น
/ลดลง 
ร้อยละ

ส่วนกลาง

ปีงบประมาณ 2561

ตารางที่ 2 แสดงปริมาณการใช้วัสดุเชื้อเพลิงของ สศช.
ปีงบประมาณ 2561 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2562
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 5) โครงการพัฒนาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายปัจจุบันสู่ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (VM) 
เพือ่ลดจ�านวนเครือ่งคอมพวิเตอร์แม่ข่ายที ่สศช. ใช้งานอยูใ่นปัจจุบนัให้สามารถใช้งานร่วมกนัได้บนเคร่ืองคอมพวิเตอร์
แม่ข่ายเสมือน ซึ่งจะส่งผลให้ลดพื้นที่การใช้งานในห้อง Data Center และลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในอนาคต และ
 6) โครงการน�าเสนอระบบรายงานอัจฉริยะด้านภาวะเศรษฐกิจและสังคม (โดยการเช่าใช้และพัฒนา 
Dashboard สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลบนระบบ Cloud) เป็นการพัฒนาระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) 
ด้านเศรษฐกิจและสังคมของ สศช. โดยระบบสามารถแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมผ่านระบบ
รายงานอจัฉรยิะเพือ่การบรหิารงาน (Business Intelligence Dashboard) ส�าหรบัใช้ในการวเิคราะห์ การประมาณการ  
การติดตามสถานะของข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ผู ้บริหารและสามารถน�าไปต่อยอดการพัฒนาระบบ 
ข้อมูล Big Data ของ สศช. ในอนาคต  

 2. ด้านเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาและปรับปรุงในส่วนของฮาร์ดแวร์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การปฏบิตังิานให้กบัเจ้าหน้าทีใ่นองค์กร ได้แก่ การจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
แบบตั้งโต๊ะ ส�าหรับเปลี่ยนทดแทนเครื่องรุ่นเก่า จัดซ้ือโทรศัพท์แบบ
ดิจิทัล (IP Phone) พร้อมลิขสิทธิ์ เพื่อสนับสนุนการใช้ปฏิบัติงานของ
ข้าราชการ/พนักงานราชการที่บรรจุใหม่ นอกจากนี้ยังมีการจัดหา
เครือ่งคอมพวิเตอร์แบบพกพา เพือ่จดัสรรให้แก่ผูบ้รหิาร และให้บรกิาร
ส�าหรบัหน่วยงานต่าง ๆ  น�าไปใช้ในการประชมุนอกสถานที ่ในส่วนของ
การพัฒนาระบบงานโสตทัศนูปกรณ์ได้ด�าเนินการติดต้ัง Projector 
และไมโครโฟน เพื่อเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์รุ ่นเก่า จัดหาอุปกรณ ์
Matrix Switch ที่รองรับระบบ HDMI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
ใช้งานและน�าเสนอข้อมูล ส�าหรับห้องประชุมในส�านักงานฯ รวมถึงจัดซ้ือ
ล�าโพง เพือ่ให้บรกิารส�าหรบัเจ้าหน้าทีใ่นกรณทีีม่กีารจดักจิกรรมต่าง ๆ
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การสื่อสารเพื่อการพัฒนา
     การจัดประชุมประจำาปี 2562 ของ สศช. เรื่อง พัฒนาพื้นที่ไทย: เชื่อมไทย ก้าวไกล เชื่อมโลก
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การประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนา

 ในปีงบประมาณ 2562 ที่ผ่านมา สศช. ได้ 
ด�าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิฉบับท่ี 12 ภายใต้ยทุธศาสตร์ 
ชาติ 20 ปี ซึ่งก�าหนดเป้าหมายอย่างชัดเจนในการที่จะยก 
ระดบัศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม 
อย่างต่อเนือ่งและครอบคลมุทัว่ถงึ ด้วยการให้ความส�าคัญ 
ต่อการประชาสัมพันธ์ โดยเพิ่มความเข้มข้นและความ 
หลากหลายของเน้ือหามากข้ึน ผ ่านการสื่อสารใน 
รูปแบบต่าง ๆ ท้ังสื่อที่ สศช. จัดท�าขึ้นเอง ส่ือมวลชน  
และสื่อกิจกรรม โดยเน้นทั้งสื่อออนไลน์ที่รวดเร็วฉับไว  
สื่อสิ่ งพิมพ ์  สื่อบุคคล และอื่น ๆ เผยแพร ่ ไปยัง 
กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ได้แก่
 1. สื่อออนไลน์ ส�านักงานฯ ได้ให้ความส�าคัญ 
กับสื่อออนไลน์ซ่ึงมีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน  
โดยน�าเสนอข้อมูลข่าวสารและความเคล่ือนไหวของ  
สศช. ทั้งในเรื่องการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ  
ภารกิจพิเศษ สถิติและข้อมูลที่ส�าคัญ และประกาศต่าง ๆ 
อย่างฉับไวทันสถานการณ์ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ
  • เว็บไซต์ สศช. www.nesdc.go.th 
  • Facebook จ�านวน 4 เพจ ประกอบด้วย  
“สภาพัฒน์” “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” “ร่วมปฎิรูป 
ประเทศ” และ “สร้างไทยไปด้วยกัน”
  • Youtube “สภาพัฒน์” 
  • ไลน์ “สภาพัฒน์ Update” 
 2. ส่ือส่ิงพิมพ์ อาทิ วารสารเศรษฐกิจและ 
สังคม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยจัดท�า 2 เล่ม 
ได้แก่ (1) การพัฒนาเชิงพื้นท่ีของประเทศสู่ความยั่งยืน 
(2) คนไทยแห่งอนาคต จลุสารธนาคารสมอง รายไตรมาส  
จ�านวน 4 เล่ม จดหมายข่าวกองยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ระบบโลจิสติกส์ รายไตรมาส จ�านวน 4 เล่ม เอกสาร 
รายงานโลจิสติกส์ของประเทศไทยประจ�าปี 2561  
(THAILAND’S LOGISTICS REPORT 2018) 

 3. สื่ อวี ดิทัศน ์  อาทิ  วี ดิทัศน ์ประกอบ 
การประชุมประจ�าปี 2562 ของ สศช. เร่ือง “จ๊ิกซอว์ 
ประเทศไทย” น�าเสนอการพัฒนาประเทศตามแนวทาง 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อวางรากฐาน 
การพัฒนาของไทยขับเคล่ือนไปสู่เป้าหมายของประเทศ 
ท่ีพึงประสงค์ในระยะยาว คือ ประเทศชาติมัน่คง ประชาชน 
มีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม  
ฐานทรพัยากรธรรมชาตยิัง่ยนื น�าพาประเทศสู่ความเจรญิ 
รุ่งเรือง และวดิีทศัน์เกีย่วกบัการน�าเสนอผลการด�าเนนิงาน 
ของคณะกรรมการบรูณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.)  
ในการขับเคล่ือนการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีอย่างบูรณาการ 
บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วม น�าไปสู่การยกระดับเศรษฐกิจ 
ในพ้ืนท่ืให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีความสุข ประเทศมี 
ความก้าวหน้า อย่างมัง่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนื จ�านวน 6 เรือ่ง  
ได้แก่ “คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค  
(ก.บ.ภ.)” “กรอบแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจหลัก 
ในพื้นที่ภาคเหนือ (Northern Economic Cluster :  
NEC)” “กรอบแนวคิดการพัฒนาพื้นที่ เศรษฐกิจ 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (Northeastern Economic  
Cluster : NeEC)” “อุทยานธรณีโลกสตูล (Satun  
UNESCO Global Geopark)” “เขตพัฒนาเศรษฐกิจ 
พิเศษชายแดน (SEZ)” และ “การพัฒนาพื้นที่ระเบียง 
เศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน (Southern Economic  
Corridor: SEC)” 
 4. อนิโฟกราฟฟิก (Infographics) โดยการน�า 
ข้อมูลต่าง ๆ  มาจดัท�าเป็นรปูภาพให้เข้าใจง่ายและน่าสนใจ  
อาทิ ข ้อมูล GDP รายไตรมาส ข้อมูลภาวะสังคม 
รายไตรมาส การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
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 5. สื่อกิจกรรมและนิทรรศการ สศช. ได้ 
จัดแสดงและร่วมจัดแสดงบอร์ดนิทรรศการในงานต่าง ๆ  
โดยได้จัดท�าบอร์ดนทิรรศการท่ีส�าคญั คอื นทิรรศการงาน 
ประชมุประจ�าปี 2562 ของ สศช. เรือ่ง “พฒันาพ้ืนท่ีไทย :  
เช่ือมไทย ก้าวไกล เชื่อมโลก” โดยจัดแสดง ณ ห้อง 
แกรนด์ไดมอนบอลรูม อาคารศูนย์ประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม  
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันพุธที่ 18 กันยายน  
2562 และจัดแสดง ณ สศช. ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2562 
 6. พิพิธภัณฑ์สุ ริยานุวัตรเพ่ือการพัฒนา 
ประเทศ สศช. จัดตั้งขึ้นส�าหรับเป็นแหล่งเผยแพร่และ 
แลกเปลีย่นเรยีนรูเ้ร่ืองราวเกีย่วกบัการพฒันาประเทศไทย  
โดยจัดแสดงชีวประวัติและผลงานของพระยาสุริยานุวัตร  
นักเศรษฐศาสตร์คนแรกของประเทศไทย ววิฒันาการของ 
การจัดท�าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมห่งชาติ ปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแสดงภาพผู้น�าองค์กรและ 
บคุคลส�าคญัท่ีมบีทบาทในการพฒันาประเทศ และประวตัิ 
อาคารสรุยิานวุตัรซึง่ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างปรบัปรงุพิพธิภณัฑ์ 
ให้ทันสมัยและน่าสนใจยิ่งขึ้น แต่ยังสามารถให้บริการ 
น�าชมตึกสุริยานุวัตรพร้อมทั้งบรรยายเก่ียวกับพิพิธภัณฑ์  
โดยในป ีงบประมาณท่ีผ ่านมามีคณะจากโรงเรียน  
มหาวิทยาลัย องค์กร สถาบันต่าง ๆ และประชาชน 

เข้าเยี่ยมชม 4 คณะ รวมกับรายบุคคลเป็นจ�านวนทั้งสิ้น  
139 คน
 7. สื่อมวลชน นอกจากการผลิตสื่อเผยแพร่ 
ไปยงักลุม่เป้าหมายโดยตรงแล้ว สศช. ยงัได้เผยแพร่ข้อมูล 
ข่าวสารไปสู่ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ อย่างกว้างขวางผ่าน 
สื่อมวลชน ทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และเว็บไซต ์
ต่าง ๆ โดยผ่านกิจกรรมดังนี้
  1)	 การแถลงข่าว จัดการแถลงข่าวแก  ่
สื่ อมวลชนเพื่ อสร ้ างความรู ้ ความเข ้ า ใจเ ก่ียวกับ 
ผลการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
อย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้สือ่มวลชนน�าไปเผยแพร่แก่สาธารณชน 
ต่อไป อาทิ การรายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
รายไตรมาส และการรายงานภาวะสังคมรายไตรมาส  
พร้อมทั้งจัดท�าข่าวแจกแก่สื่อมวลชน และการจัดส่งข้อมูล 
ทีส่�าคัญไปให้สือ่มวลชนทางสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ และโซเชียล 
มีเดีย อาทิ อีเมล์ ไลน์ และเฟสบุ๊ค
 	 2)	 การสัมภาษณ์ผู้บริหาร	 สศช. โดยการ 
ประสานให้สื่อมวลชนเข้าสัมภาษณ์ผู ้บริหาร สศช. 
เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาประเทศในเร่ืองต่าง ๆ ที่อยู่ 
ในความรับผิดชอบของ สศช. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ที่น่าสนใจสู่สาธารณชน
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อภิปราย หรือเป็นวิทยากรเพ่ือให้ความรู้แก่หน่วยงาน/ 
องค์กรต่างๆ อาทิ การบรรยาย เรื่อง “ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาประเทศ 20 ปี จัดโดย วิทยาลัยนักบริหาร 
สาธารณสุข สถาบันพระบรมราชชนก ส�านักงาน 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข การบรรยาย เร่ือง “การพฒันา 
เด็กปฐมวัยตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” จัดโดย 
กรมกจิการเดก็และเยาวชน การบรรยาย เรือ่ง “การเช่ือมโยง 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บท และการตรวจราชการ 
แบบบูรณาการเพือ่การขบัเคลื่อนยทุธศาสตรภ์าค จัดโดย  
ส�านกังานปลดัส�านกันายกรฐัมนตร ีร่วมกบัส�านกังาน ก.พ.  
การบรรยาย เร่ือง “ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ประเทศ 
20 ปี จดัโดย มลูนธิสิถาบันวจิยันโยบายเศรษฐกิจการคลัง 
การร่วมอภิปรายในหัวข้อ “ก�าลังคนภาครัฐพร้อมเข้าสู่ 
สังคมสูงอายุ : ท�าไม? อะไร? อย่างไร? จัดโดย ส�านักงาน  
ก.พ.
 นอกจากการประชาสัมพันธ์สู ่กลุ่มเป้าหมาย 
ภายนอกองค์กรแล้ว สศช. ได้ให้ความส�าคัญกับการ 
ประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร โดยการจัดท�าส่ือหลากหลาย 
รูปแบบ อาทิ บอร์ด โปสเตอร์ จออิเล็กทรอนิกส์ การส่ง 
อีเมล์ ไลน์กลุ่ม NESDC และการจัดท�า KM องค์กร  
เพื่อประมวลและแลกเปลี่ยนองค ์ความรู ้ผ ่านทาง 
อินทราเน็ตของ สศช. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
และเสริมสร้างสัมพันธภาพท่ีดีต่อกันอันเป็นการเพิ่ม 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

 8. สื่อบุคคล สศช. ได้สร้างความรู้ความเข้าใจ 
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ผ่านบุคคล  
ดังนี้
  1)	 	การสร้างความรูค้วามเข้าใจแก่ผู้มาเยอืน	 
สศช. โดยในปีงบประมาณ 2562 มีผู้สนใจเข้ามาศึกษา 
ดงูาน ณ สศช. ท้ังคณะนกัศกึษา ข้าราชการ และนกับรหิาร  
จากในประเทศและต่างประเทศ เช่น คณะเอกอัครราชทตู 
อิตาลีประจ�าประเทศไทย คณะผู้แทนจาก ASEAN+3  
Macroeconomic Research Office (AMRO) คณะจาก  
Mendon Capital Advisors New York และ DSM  
Capital New York  คณะข้าราชการอาวโุสจากสาธารณรฐั 
ประชาชนบังกลาเทศ อาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คณะอาจารย์และ 
นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ 
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ 
ภาครฐั คณะสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยั 
มหิดล คณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
คณะศึกษาดูงาน “โครงการนักลงทุนออนทัวร์ ปี 4” 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เพื่อรับฟัง 
การบรรยายเกี่ยวกับบทบาทภารกิจของ สศช. และ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศ แนวทางการพฒันาเศรษฐกจิ 
ของประเทศไทย และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
	 2)	 การบรรยายแก่หน่วยงาน/องค์กรต่าง	 ๆ 
ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีของ สศช. ได้รับเชิญไปบรรยาย 
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ห้องสมุดสุริยานุวัตร 
และศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สศช.

ห้องสมุดสุริยานุวัตร

 ห้องสมุดสุริยานุวัตร ส�านักงานสภาพัฒนา 
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มีภารกิจหลัก  
ในการท�าหน้าที่ เป ็นศูนย์กลางจัดหาและให้บริการ 
สารสนเทศทั้งในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์ และเอกสาร 
อเิลก็ทรอนกิส์ (E-Book) เพือ่ส่งเสรมิสนบัสนนุการปฏิบติั 
ภารกิจของบุคลากรของส�านักงาน โดยมีเป้าหมายมุ่งสู ่
การเป็นพื้นที่เอื้อต่อการเรียนรู ้ (Learning Space)  
ได้มีพัฒนาการและเพิม่ศกัยภาพการให้บรกิารสารสนเทศ 
มาอย่างต่อเน่ือง สามารถค้นหาข้อมูลสารสนเทศด้วย 
ระบบโปรแกรมห ้องสมุดอัตโนมัติผ ่าน Website 
ของส�านักงานฯ ที่ www.nesdc.go.th เปิดให้บริการ 
แก่เจ้าหน้าที่ สศช. และบุคคลภายนอกทั่วไป ในวัน เวลา 
ราชการ โดยในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ห้องสมุด 
มีการด�าเนินการด้านต่าง ๆ ดังนี้
 1. การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ จัดซื้อ 
หนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 92 รายการ ได้รับ 
อภินนัทนาการ 105 รายการ จดัซือ้นติยสารภาษาไทยและ 
ภาษาอังกฤษ 25 รายการ และได้รับอภินันทนาการจาก 
หน่วยงานต่าง ๆ (ท้ังได้รับต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง)  

ประมาณ 70 รายการ จัดซื้อหนังสือพิมพ์ ฉบับภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ 11 รายการ ปัจจุบันมีสารสนเทศที่ 
ลงทะเบยีนในฐานข้อมลูพร้อมให้บรกิารสบืค้นบรรณานกุรม 
ผ่านเว็บเพจห้องสมุดทั้งหมด 19,443 รายการ และ 
สามารถดาวน์โหลดข้อมลูหนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ (e-book)  
1,764 รายการ
 2. การบริการสารสนเทศห้องสมุด มีผู้เข้าใช้ 
บริการ จ�านวน 6,244 ราย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ สศช.  
จ�านวน 3,712 ราย บุคคลภายนอก 2,532 ราย และใช้ 
บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ จ�านวน 2,244 รายการ  
ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ สศช. จ�านวน 1,927 รายการ  
บคุคลภายนอก 317 รายการ โดยห้องสมดุได้บรกิารน�าส่ง 
ทรัพยากรสารสนเทศ Book Delivery Service จ�านวน  
79 รายการ บริการคอมพิวเตอร์/สืบค้นอินเทอร์เน็ต 
จ�านวน 872 ครัง้ และบรกิารผ่านเวบ็เพจห้องสมดุ จ�านวน  
4,411 ครั้ง 
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 3. การจัดท�า Clipping ข่าวที่เกี่ยวข้องกับ 
สศช. ส�าหรับให้บริการกับเจ้าหน้าที่ สศช. และจัดเก็บลง
ฐานข้อมูลส�าหรับสืบค้นข่าวย้อนหลัง จ�านวน 1,795 ข่าว 
 4. การจัดโครงการส่งเสริมการอ่าน เพื่อ
กระตุน้และสร้างแรงจงูใจให้เจ้าหน้าที ่สศช. ใช้บริการห้อง
สมุดสุริยานุวัตรและยืมทรัพยากรสารสนเทศซ่ึงเพ่ิมข้ึน
อย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งเป็น 3 กิจกรรม ดังนี้  กิจกรรมที่ 1 
“แชะ โชว์ แชร์” ก�าหนดให้ผู้ใช้บริการห้องสมุดถ่ายภาพ
เซลฟีกับหนังสือ/นิตยสารเล่มโปรดที่ยืมจากห้องสมุด 
พร้อมอัพโหลดลงบนเฟสบุ๊คของตัวเองพร้อมใส่แฮชแท็ก

ห้องสมดุสุริยานวุตัร โดยคณะกรรมการจะท�าการคดัเลอืก
ภาพถ่ายที่ประทับใจ ทุกเดือน ๆ ละ 1 รางวัล กิจกรรมที่ 
2 “อ่านเพลิน เชิญสอยดาว” เมื่อยืมหนังสือ/นิตยสาร 
ครบทุก ๆ 1 รายการ รับสิทธิสอยดาวลุ้นรางวัล 1 ครั้ง 
กิจกรรม “อ่านได้ สะสมแต้ม” โดยการสะสมรายการยืม
หนังสือ/นิตยสาร ตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน 2562
 5. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของห้องสมุด 
อาทิ แนะน�าสารสนเทศใหม่ของห้องสมุด การเสนอ 
รายชื่อสารสนเทศส�าหรับจัดซื้อเข้าห้องสมุด ผ่านทาง 
E-mail, NESDC Official News, face book ทุกวัน
 6. การส�ารวจความพงึพอใจต่อการใช้บรกิาร
ห้องสมดุ จากการส�ารวจพบว่าผูใ้ช้บรกิารมคีวามพงึพอใจ
ต่อการใช้บริการห้องสมุดโดยรวมอยู ่ในเกณฑ์ระดับ 
พึงพอใจมากในทุกด้าน อาทิ ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 
ที่ทันสมัย ตรงกับความต้องการผู้ใช้ ด้านเว็บเพจห้องสมุด 
มีความน่าสนใจ ใช้งานได้สะดวก และด้านการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ มีความสุภาพ กระตือรือร้น เอาใจใส่  
ตลอดทั้งมีสภาพแวดล้อมที่ดีภายในห้องสมุด

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของ สศช.

 ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของส�านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ตั้งอยู่
ภายในห้องสมุดสุริยานุวัตร ได้ด�าเนินงานตามพระราช
บัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในรอบ
ปีงบประมาณ 2562 สรุปได้ดังนี้
 1. การจัดแสดงข้อมูลข่าวสาร ศูนย์บริการ 
ข้อมูลข่าวสาร สศช. จัดให้บริการข้อมูลข่าวสาร ส�าหรับ 
ให้ประชาชนเข้าตรวจดูภายในศูนย์ และทางเว็บไซต์ของ 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรา 7 และ 
9 แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และ 
ตามประกาศของคณะกรรมการข้อมลูข่าวสารของราชการ 
ก�าหนด และมีการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ อย่าง 
ต่อเนื่อง
 2. การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูล
ข่าวสารของส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (กข.สศช.) เนื่องจากมีการประกาศ 
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส�านักงานสภาพัฒนาการ
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เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับใหม่และให้ยกเลิก 
กฎกระทรวงฯ ฉบับเดิม การเปลี่ยนแปลงอ�านาจหน้าที่
ความรับผิดชอบภายใน สศช. จึงมีการแต่งต้ัง กข.สศช. 
ขึ้นใหม่ เพื่อให้การด�าเนินการบริหารข้อมูลข่าวสาร 
ของ สศช. เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ 
เกิดความต่อเนื่อง คล่องตัว สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ 
ตามที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ 
ราชการ พ.ศ. 2540 ครอบคลุมบทบาทภารกิจหน้าที ่
ความรับผิดชอบของ สศช. มากยิ่งขึ้น 
 3. การฝึกอบรมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ เพ่ือมุ่งเน้น 
ให้เจ้าหน้าทีข่อง สศช. มีความรู ้ความเข้าใจในสาระส�าคญั 
ของพระราชบัญญตัข้ิอมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540   

และเป็นการปรับทัศนคติของเจ้าหน้าที่ในเรื่องการให้ 
บรกิารข้อมลูข่าวสารแก่ประชาชนได้อย่างมีประสทิธภิาพ  
โดยจัดฝึกอบรมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 มีผู้เข้ารับ 
การอบรม จ�านวน 43 คน
 4. การจัดท�ารายงานติดตามประเมินผล 
การปฏิบัติการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ  
พ.ศ. 2540 ทุกส้ินปีงบประมาณ ให้กับส�านักงาน 
ปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี โดยจะเน้นการเผยแพร่ข้อมูล 
ข่าวสารผ่านเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้มากขึ้น  
ส�าหรับปีงบประมาณ 2562 มีผู้ใช้บริการผ่านเว็บไซต์  
จ�านวน 2,206 ครั้ง 
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รายงานการเงิน

  รายงานประจำ ปี 2562 
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รายงานการเงิน
ส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติปีงบประมำณ 2562

	 งบการเงินของ	 สศช.	 ประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน	 งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน 
ภาพรวมของฐานะการเงิน	และผลการด�าเนินงานของ	สศช.	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

ส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ	วันที่	30	กันยายน	2562

	 	 	 	

สินทรัพย์   2562 2561  

 สินทรัพย์หมุนเวียน    

	 	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 22,140,870.82	 34,612,977.57	

	 	 ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	 1,624,134.62	 5,087,702.47	

	 	 วัสดุคงเหลือ	 1,473,838.23	 1,594,487.90	

  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 25,238,843.67 41,295,167.94 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    

	 	 ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์		 326,660,243.56	 341,543,460.91	

	 	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 880,970.15	 1,063,614.48	

  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 327,541,213.71 342,607,075.39 

 รวมสินทรัพย์ 352,780,057.38 383,902,243.33

(หน่วย	:	บาท)

128  รายงานประจำาปี 2562 สำ�นักง�นสภ�พัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ ปี 2562  สำ�นักง ติ   129 

63-01-063_127-136 Sorsorchor2c UK Uncoated-dic2019.indd   128 2/6/20   5:08 PM



	 	 	 	

ส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ	วันที่	30	กันยายน	2562

หนี้สิน   2562 2561  

 หนี้สินหมุนเวียน    

	 	 เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	 30,935,396.36	 49,267,860.67

	 	 เงินรับฝากระยะสั้น	 7,962,573.73	 4,202,683.40

	 	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 97,309.00	 0.00

  รวมหนี้สินหมุนเวียน 38,995,279.09 53,470,544.07

 หนี้สินไม่หมุนเวียน  

	 	 เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว	 0.00	 0.00

	 	 เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว	 2,000,000.00	 2,000,000.00

  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 2,000,000.00 2,000,000.00

รวมหนี้สิน  40,995,279.09 55,470,544.07

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 311,784,778.29 328,431,699.26

     

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน    

	 ทุน	 	 14,433,667.34	 14,433,667.34

	 	 รายได้ต�่ากว่าค่าใช้จ่ายสะสม	 297,351,110.95	 313,998,031.92

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 311,784,778.29 328,431,699.26

(หน่วย	:	บาท)

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน
	 ในปีงบประมาณ	2562		สศช.	มสีนิทรพัย์รวม	จ�านวน	352.780	ล้านบาท		ส่วนใหญ่เป็นสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีน	
ได้แก่	 ที่ดิน	 อาคารและอุปกรณ์	 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	 92.60	 ของทั้งหมด	 รองลงมาเป็นรายการเงินสดและ 
รายการเทยีบเท่าเงนิสด	ร้อยละ	6.27		โดยมีสินทรัพย์รวมลดลงจากปีงบประมาณ	2561	จ�านวน	31.122	ล้านบาท	และ
ในส่วนของหนี้สินลดลง	จ�านวน	14.475	ล้านบาท	
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ส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ	วันที่	30	กันยายน	2562

รำยได้   2562 2561  

	 รายได้จากงบประมาณ	 849,581,766.54	 825,386,409.77

	 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	 193,606.00	 488,545.35

	 รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	 57,725.87	 45,116.24

รวมรำยได้  849,833,098.41 825,920,071.36

ค่าใช้จ่าย	 	 	 	 		

	 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	 300,079,062.90	 289,573,319.07

	 ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ	 136,667,735.13	 130,588,654.54

	 ค่าตอบแทน	 285,720.00	 1,052,805.50

	 ค่าใช้สอย	 317,386,307.89	 253,880,380.40

	 ค่าวัสดุ	 7,449,377.09	 9,290,314.14

	 ค่าสาธารณูปโภค	 13,006,614.97	 12,440,322.70

	 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย	 33,782,792.40	 32,396,884.03

	 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	 57,822,403.00	 68,815,859.25

	 ค่าใช้จ่ายอื่น	 6.00	 31,511.95

รวมค่าใช้จ่าย	 	 866,480,019.38	 798,070,051.58

รายได้สูง/(ต�่า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	 (16,646,920.97)	 27,850,019.78

(หน่วย	:	บาท)

งบแสดงผลกำรด�ำเนินงำนทำงกำรเงิน
	 ในปีงบประมาณ	 2562	 สศช.	 มีรายได้ส ่วนใหญ่เป็นเงินงบประมาณที่ได ้รับจากรัฐบาล	 จ�านวน 
849.581ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	99.97	นอกจากนี้ยังมีรายได้จากแหล่งอื่นอีก	 0.25	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	0.03	
ได้แก่	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	และรายได้จากการอุดหนุนและบริจาค		ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ	2561	 
จ�านวน	 23.913	 ล้านบาท	 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	 2.90	 และในส่วนค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 
จ�านวน	68.409	ล้านบาท	หรือร้อยละ	8.57

โครงสร้างสินทรัพย์ของ สศช.
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	 โครงสร้างสินทรัพย์ของ	สศช.	โครงสร้างสินทรัพย์ของ	สศช.	ประกอบด้วย		สินทรัพย์หมุนเวียนร้อยละ	7.15	
และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนร้อยละ	92.85		สินทรัพย์ส่วนใหญ่ของ	สศช.	เป็นรายการที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์	(สุทธิ)	
ร้อยละ	 92.60	 นอกจากนี้	 ยังประกอบด้วยสินทรัพย์ประเภทอื่น	 ๆ	 อีกร้อยละ	 7.40	 ได้แก่	 เงินสดและรายการ 
เทียบเท่าเงินสด		ลูกหนี้ระยะสั้น	วัสดุคงเหลือ	และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(สุทธิ)

	 โครงสร้างหน้ีสนิและทุนของ	สศช.	ประกอบด้วยโครงสร้างของหนีส้นิรวมร้อยละ	11.62		ส่วนใหญ่เป็นรายการ
หนี้สินหมุนเวียนร้อยละ	11.05		หนี้สินไม่หมุนเวียนร้อยละ	0.57		ส่วนของทุนร้อยละ	88.38		ประกอบด้วยรายได้สูง
(ต�่า)	กว่าค่าใช้จ่ายสะสมร้อยละ	84.29	และทุนร้อยละ	4.09

แสดงสินทรัพย์ของ สศช. ปีงบประมำณ 2562

แสดงหนี้สินและทุนของ สศช. ปีงบประมำณ 2562

โครงสร้างสินทรัพย์ของ สศช.
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แสดงรำยได้จำกกำรด�ำเนินงำนทั้งหมดของ สศช. ปีงบประมำณ 2562

แสดงค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด�ำเนินงำนของ สศช. ปีงบประมำณ 2562

 รายได้จากการด�าเนนิงาน	ส่วนใหญ่เป็นรายได้เงินงบประมาณทีไ่ด้รับจากรัฐบาลร้อยละ	99.97	ประกอบด้วย	
รายได้จากงบบุคลากร	 งบลงทุน	 งบด�าเนินงาน	 งบอุดหนุน	 งบรายจ่ายอื่น	 และงบกลาง	 นอกจากนี้ยังมีรายได้จาก 
แหล่งอื่นอีกร้อยละ	0.03	ได้แก่	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	และรายได้จากการอุดหนุนและบริจาค

	 ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน	 ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรร้อยละ	 34.63	 ค่าใช้สอยร้อยละ	 36.63 
ค่าบ�าเหน็จบ�านาญร้อยละ	15.77	และค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานอื่น	ๆ	อีกร้อยละ	12.97
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	 	 	 	 	หน่วย	:	บาท

รำยกำร ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

สินทรัพย์	 											352,780,057.38	 383,902,243.33	 (31,122,185.95)	 (8.11)

หนี้สิน	 													40,995,279.09		 55,470,544.07	 (14,475,264.98)	 (26.10)

ทุน 	 311,784,778.29	 328,431,699.26	 (16,646,920.97)	 (5.07)

รำยได้	 											849,833,098.41		 825,920,071.36	 23,913,027.05		 2.90

ค่ำใช้จ่ำย	 											866,480,019.38		 798,070,051.58	 68,409,967.80		 8.57

ผลต่ำง
(ร้อยละ)

ผลต่ำง 
จ�ำนวนเงินเพิ่ม/(ลด)

 สินทรัพย์

	 สนิทรัพย์รวมของ	สศช.	มปีรมิาณทีล่ดลงจากงบประมาณปีก่อน	ร้อยละ	8.11	เป็นผลมาจากสนิทรพัย์หมุนเวยีน	
และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	ที่ลดลงเมื่อเทียบกับงบประมาณปีก่อน

 หนี้สิน

	 หนี้สินของ	 สศช.	 มีปริมาณลดลงจากงบประมาณปีก่อน	 ร้อยละ	 26.10	 เป็นผลมาจาก	 เจ้าหนี้ระยะส้ัน 
ที่ลดลงเมื่อเทียบกับงบประมาณปีก่อน

 ทุน

	 ทุนของ	 สศช.	 ลดลงจากปีงบประมาณปีก่อน	 ร้อยละ	 5.07	 เป็นผลมาจากในปีงบประมาณ	 2562	 สศช. 
มีรายได้ต�า่กว่าค่าใช้จ่ายสุทธ	ิ16.646	ล้านบาท		จึงเป็นการลดมูลค่าในส่วนของรายได้สูง/(ต�า่)	กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

 รำยได้

	 รายได้ของ	สศช.	รวมทั้งสิ้น	849.833	ล้านบาท	เป็นรายได้จากงบประมาณประจ�าและงบกลาง	ประกอบด้วย	
งบบุคลากรจากการเบิกจ่ายเงินเดือน	 ค่าจ้างประจ�า	 งบด�าเนินงานส�าหรับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	 และ 
ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานต่าง	ๆ	ของส�านักงาน	 	และงบรายจ่ายอื่น	 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการขับเคลื่อนโครงการ 
ที่สนับสนุนแผนและยุทธศาสตร์ต่าง	 ๆ	 ของประเทศ	 งบลงทุนจากการได้รับจัดสรรให้ซ้ือครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 
งบกลางจากการเบิกค่าใช้จ่ายสวัสดิการให้กับข้าราชการ	ลูกจ้างประจ�าและข้าราชการบ�านาญ																		

 ค่ำใช้จ่ำย

	 ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานของ	 สศช.	 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณก่อนคิดเป็นร้อยละ	 8.57	 เป็นผลมาจาก 
การเพิม่ขึน้ของค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้สอยและค่าวสัดุ	และค่าใช้จ่ายจากการอดุหนนุและบรจิาค	เช่น	ค่ารักษาพยาบาล	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	และค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการด�าเนินงานอื่น	เป็นต้น

สรุปภำพรวมของฐำนะกำรเงิน และผลกำรด�ำเนินงำนของ สศช.
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 วิเคราะห์งบการเงิน
ส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

วิเครำะห์งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน
ณ	วันที่	30	กันยายน	2562	และ	2561

	 	 	 	 	 	

สินทรัพย์     

 สินทรัพย์หมุนเวียน     

	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 	22,140,870.82		 34,612,977.57	 (12,472,106.75)	 		(36.03)

	 ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	 			1,624,134.62		 5,087,702.47	 (3,463,567.85)	 		(68.08)

	 วัสดุคงเหลือ	 			1,473,838.23		 1,594,487.90	 (120,649.67)	 				(7.57)

	 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	 25,238,843.67	 41,295,167.94	 (16,056,324.27)	 		(38.88)

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     

	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	(สุทธิ)	 326,660,243.56	 341,543,460.91	 (14,883,217.35)	 				(4.36)

	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(สุทธิ)	 880,970.15	 1,063,614.48	 (182,644.33)	 		(17.17)

 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 327,541,213.71	 342,607,075.39	 (15,065,861.68)	 				(4.40)

รวมสินทรัพย์ 352,780,057.38 383,902,243.33 (31,122,185.95)    (8.11)

จ�านวนเงิน	(บาท)

2562 2561 จ�านวนเงิน	(บาท) สัดส่วน

เปรียบเทียบเพิ่ม/(ลด)
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 วิเคราะห์งบการเงิน

	 	 	 	 	 	

ส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
วิเครำะห์งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน
ณ	วันที่	30	กันยายน	2562	และ	2561

หนี้สิน     

 หนี้สินหมุนเวียน     

	 เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	 30,935,396.36	 49,267,860.67	 (18,332,464.31)	 	(37.21)

	 เงินรับฝากระยะสั้น	 7,962,573.73	 4,202,683.40	 3,759,890.33	 0.89

	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 97,309.00	 0.00	 97,309.00	 100.00

  รวมหนี้สินหมุนเวียน	 38,995,279.09	 53,470,544.07	 (14,475,264.98)	 			(27.07)

	 หนี้สินไม่หมุนเวียน	 	 	 	 	

	 เจ้าหนี้เงินโอน	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00
	 และรายการอุดหนุนระยะยาว

	 เงินทดรองราชการ	 2,000,000.00	 2,000,000.00	 0.00	 0.00
	 รับจากคลังระยะยาว

  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	 2,000,000.00	 2,000,000.00	 0.00	 0.00

รวมหนี้สิน	 	 40,995,279.09	 55,470,544.07	 14,475,264.98	 26.10	

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน     

	 ทุน	 	 14,433,667.34	 14,433,667.34	 0.00	 0.00

	 รายได้สูง/(ต�่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	 297,351,110.95	 313,998,031.92	 (16,646,920.97)	 			(5.30)

 รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 311,784,778.29 328,431,699.26 (16,646,920.97)    (5.07)

   352,780,057.38 383,902,243.33

จ�านวนเงิน	(บาท)

2562 2561 จ�านวนเงิน	(บาท) สัดส่วน

เปรียบเทียบเพิ่ม/(ลด)
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ส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
วิเครำะห์งบแสดงผลกำรด�ำเนินงำนทำงกำรเงิน

ณ	วันที่	30	กันยายน	2562		และ	2561

รำยได้     

	 รายได้จากงบประมาณ	 849,581,766.54	 825,386,409.77	 24,195,356.77	 2.93

	 รายได้จากการขายสนิค้าและบรกิาร	 193,606.00	 488,545.35	 (294,939.35)	 		(60.37)

	 รายได้จากการอดุหนนุอืน่และบรจิาค	 57,725.87	 45,116.24	 12,609.63	 27.95

รวมรำยได้  849,833,098.41 825,920,071.36 23,913,027.05 2.90

ค่ำใช้จ่ำย     

	 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	 300,079,062.90	 289,573,319.07	 10,505,743.83	 3.63

	 ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ	 136,667,735.13	 130,588,654.54	 6,079,080.59	 4.66

	 ค่าตอบแทน	 285,720.00	 1,052,805.50	 (767,085.50)	 		(72.86)

	 ค่าใช้สอย	 317,386,307.89	 253,880,380.40	 63,505,927.49	 25.01

	 ค่าวัสดุ	 7,449,377.09	 9,290,314.14	 (1,840,937.05)	 		(19.82)

	 ค่าสาธารณูปโภค	 13,006,614.97	 12,440,322.70	 566,292.27	 4.55

	 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย	 33,782,792.40	 32,396,884.03	 1,385,908.37	 4.28

	 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่น	 57,822,403.00	 68,815,859.25	 (10,993,456.25)	 		(15.98)
	 และบริจาค	

	 ค่าใช้จ่ายอื่น	 6.00	 31,511.95	 (31,505.95)	 		(99.98)

รวมค่ำใช้จ่ำย  866,480,019.38 798,070,051.58 68,409,967.80     8.57 

จ�านวนเงิน	(บาท)

2562 2561 จ�านวนเงิน	(บาท) สัดส่วน

เปรียบเทียบเพิ่ม/(ลด)
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กิจกรรมส�ำคัญของ สศช. ปี 2562

เลขำธิกำร สศช. น�ำคณะผู้บริหำรร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

เสด็จฯ ทรงเปิดโครงกำรชัยพัฒนำประชำเกษม และร้ำนภัทรพัฒน์    

	 เมื่อวันที่	 23	 พฤษภาคม	 2562 สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ  
สยำมบรมรำชกมุำร ีเสด็จพระราชด�าเนนิมาทรงเปิดโครงการชยัพัฒนาประชาเกษม	และร้านภทัรพฒัน์	มลูนธิชิยัพฒันา	 
สาขาโครงการชัยพัฒนาประชาเกษม	(นางเลิ้ง)	ณ	เขตป้อมปราบฯ	กรุงเทพฯ	โดยมี	ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล เลขาธิการ 
มูลนิธิชัยพัฒนา	 พร้อมผู้บริหารมูลนิธิชัยพัฒนา	ศำสตรำจำรย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการฯ	 พร้อมด้วย 
คณะผู้บริหาร	สศช.	และหน่วยงานที่ได้รับเชิญร่วมเฝ้าฯ	รับเสด็จ	

รายงานประจำาปี 2562  สำ�นักง�นสภ�พัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ   137 
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คณะผู้บริหำร สศช. ร่วมเข้ำเฝ้ำทูลละอองธุลีพระบำท 
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก

สศช. ร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี

	 เมื่อวันท่ี	 4	 พฤษภาคม	 2562 ศำสตรำจำรย์พิเศษ 
ดร.ทศพร  ศริสิมัพันธ์ เลขาธกิารฯ	พร้อมคูส่มรส	น�าคณะผูบ้รหิาร 
สศช.	 ร่วมเข้ำเฝ้ำทูลละอองธุลีพระบำทและแสดงควำม 
จงรกัภกัดแีด่ พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วั	ณ	บรเิวณด้านนอก 
พระที่ น่ังอัมรินทรวินิจฉัย	 และพระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท 
พระบรมมหาราชวัง	ส่วนเจ้าหน้าที่	 สศช.	 ได้ร่วมเฝ้าฯ	รับเสด็จ	 
ณ	บริเวณท�าเนียบรัฐบาล	ฝั่งตรงข้ามกระทรวงศึกษาธิการ

 ศำสตรำจำรย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการฯ	พร้อมด้วย	นำงชุตินำฏ  วงศ์สุบรรณ	รองเลขาธิการฯ	 
(ต�าแหน่ง	ณ	ขณะนั้น)	และเจ้าหน้าที่	สศช.	ร่วมพิธีท�าบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล	เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	 
สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี	 เมื่อวันท่ี	 3	 มิถุนายน	 2562	ณ	 ท้องสนามหลวง	 จากนั้นได้น�าคณะผู้บริหาร	 สศช.	 
เดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล	ณ	 ศาลาสหทัยสมาคม	 ในพระบรมมหาราชวัง	 และในช่วงเย็นของวันเดียวกัน	 
นำยวิโรจน์  นรำรักษ์	 รองเลขาธิการฯ	 น�าเจ้าหน้าท่ี	 สศช.	 ร่วมพิธีจุดเทียน	 ณ	 ท้องสนามหลวง	 เพื่อน้อมร�าลึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

138  รายงานประจำาปี 2562 สำ�นักง�นสภ�พัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ ปี 2562  สำ�นักง ติ   139 

63-01-063_137-156 Sorsorchor_UK Uncoated-dic2019.indd   138 2/6/20   6:56 PM



สศช. ร่วมเฉลิมพระเกียรติและถวำยพระพรชัยมงคล 
พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ

	 เมื่อวันที่	12	สิงหาคม	2562	ศำสตรำจำรย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการฯ	พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 
ร่วมพธิที�าบญุตักบาตรถวายพระราชกศุล	เนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนำงเจ้ำสริกิติิ ์พระบรมรำชินนีำถ  
พระบรมรำชชนนพีนัปีหลวง จากนัน้ได้น�าคณะผู้บริหาร	สศช.	เดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรชยัมงคล	ณ	ศาลาสหทยัสมาคม	 
ในพระบรมมหาราชวัง	และในช่วงเย็นของวันเดียวกัน	นำยวิโรจน์  นรำรักษ์ รองเลขาธิการฯ	น�าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่	 
สศช.	ร่วมพิธีจุดเทียน	ณ	ท้องสนามหลวง	เพื่อน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

สศช. ร่วมเฉลิมพระเกียรติและถวำยพระพรชัยมงคล 
สมเด็จพระบรมรำชชนนีพันปีหลวง

	 เม่ือวนัที	่28	กรกฎาคม	2562	ศำสตรำจำรย์พเิศษ ดร.ทศพร  ศริสิมัพนัธ์  
เลขาธิการฯ	 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	 ร่วมพิธีท�าบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล	 
และพธิถีวายสตัย์ปฏญิาณเพือ่เป็นข้าราชการทีด่แีละพลงัของแผ่นดนิ	เนือ่งในโอกาส 
วนัเฉลมิพระชนมพรรษา พระบำทสมเดจ็พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หวั	ณ	ท้องสนามหลวง 
หลังจากนั้นได้น�าคณะผู้บริหาร	สศช.	เดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล 
ณ	พระบรมมหาราชวัง	 และในช่วงเย็นของวันเดียวกัน นำยวิโรจน์  นรำรักษ์  
รองเลขาธกิารฯ	น�าคณะผูบ้รหิารและเจ้าหน้าท่ี	สศช.	ร่วมพิธจุีดเทียน	ณ	ท้องสนามหลวง	เพ่ือน้อมร�าลึกในพระมหากรณุาธคิณุ 
อันหาที่สุดมิได้

ร สศช. ร่วมเข้ ท 
อยู่หัว เนื่องในพระร

สศช. ร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระน ฯ พระบรมร
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	 เมือ่วนัที	่13	ตลุาคม	2562	ศำสตรำจำรย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศริิสัมพันธ์  
เลขาธิการฯ	พร้อมด้วย นำยดนุชำ พิชยนันท์ รองเลขาธิการฯ	ร่วมพิธีท�าบุญ 
ตักบาตรถวายพระราชกุศล	เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบำทสมเด็จ 
พระมหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร	 ต่อมาได้เดินทางไปร่วม 
พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์	 หลังจากนั้น	 
นำยวิโรจน์ นรำรักษ์ รองเลขาธิการฯ	 ได้น�าเจ้าหน้าที่	 สศช.	 ร่วมกิจกรรม 
จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์	 และท�าความสะอาดคูคลอง	 ณ	 บริเวณ 
รอบวัดธรรมาภิรตาราม	 (สะพานสูง)	 เขตดุสิต	 กรุงเทพฯ	 เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล	 และในช่วงเย็นได้	 เข้าร่วมพิธีจุดเทียน 
เพื่อน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ	ณ	บริเวณท้องสนามหลวง	ด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้	

	 เมือ่วนัที	่23	ตลุาคม	2562	ศำสตรำจำรย์พเิศษ ดร.ทศพร  ศริสิมัพนัธ์ 
เลขาธกิารฯ	น�าคณะผูบ้รหิาร	สศช.	ร่วมพธิที�าบญุตกับาตรถวายพระราชกศุล	 
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ	พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  
จากนั้นได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์	 
ต่อมา	 นำยวิโรจน์  นรำรักษ์ รองเลขาธิการฯ	 ได้น�าเจ้าหน้าที่	 สศช.	 
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์	 และท�าความสะอาดคูคลอง 
บริเวณสถานีรถไฟหัวล�าโพง	และในช่วงเย็นได้เดินทางไปเข้าร่วมพิธีจุดเทียน 
เพื่อน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้	

สศช. ร่วมพิธีบ�ำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมร�ำลึกเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคต 
ของพระบำทสมเด็จพระมหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร

สศช. ร่วมพิธีบ�ำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมร�ำลึกเนื่องใน
วันคล้ำยวันสวรรคตของพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว
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สศช. ร่วมบันทึกเทปถวำยพระพร
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวและพระบรมวงศำนุวงศ์

 ศำสตรำจำรย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์	เลขาธิการฯ	พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	สศช.	เข้าร่วมบันทึกเทป 
ถวายพระพรเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา	พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี  
และ	สมเด็จพระบรมรำชชนนีพันปีหลวง	เมื่อวันที่	28	กรกฎาคม	2562,		3	มิถุนายน	2562	และ	12	สิงหาคม	2562	
ตามล�าดับ	เพื่อน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทยอันหาที่สุดมิได้	
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	 เมื่อวันที่	 15	 กันยายน	 2562	พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ	พระราชทานพระบรมราชานญุาตให้ส�านกังาน 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 (สศช.)	 เป็นเจ้าภาพ 
ในการสวดพระอภิธรรมศพ	พลเอก เปรม  ติณสูลำนนท์ อดีตประธาน 
องคมนตรีและรัฐบุรุษ	โดยมี	ศำสตรำจำรย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์  
เลขาธิการฯ	 และ ดร.เสนำะ  อูนำกูล	 อดีตรองนายกรัฐมนตรีและ 
อดีตเลขาธิการ	 สศช.	 พร้อมด้วยภริยา	 น�าคณะผู้บริหาร	 และเจ้าหน้าท่ี	 
สศช.	 ทั้งอดีตและปัจจุบันร่วมวางพวงหรีดและเข้าร่วมพิธี	 เพื่อเป็น 
การเคารพศพ	 และแสดงความอาลัยอย่างยิ่งต่อการอสัญกรรมของพลเอก	 เปรมฯ	 ณ	 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม 
ราชวรวิหาร		

	 เมื่อวันที่	 5	 ธันวาคม	 2562	ศำสตรำจำรย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการฯ	 น�าคณะผู้บริหาร	 สศช.	 
ร่วมพิธีท�าบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล	 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชบรมสมภพของพระบำทสมเด็จพระมหำภูมิพลอดุลยเดช 
มหำรำช บรมนำถบพติร	วนัชาต	ิและวนัพ่อแห่งชาต	ิ2562	ต่อมาได้เดนิทางไปร่วมพธิถีวายพานพุม่ราชสักการะ	ถวายราชสดดุี 
และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์	 	 หลังจากนั้น	นำยวิโรจน์  นรำรักษ์ รองเลขาธิการฯ	 ได้น�าคณะเจ้าหน้าที่	 สศช.	 
เดินทางไปร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์	ณ	บริเวณท้องสนามหลวง	ตลอดจนร่วมชม 
นิทรรศการ

สศช. ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพ 
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 9

คณะผู้บริหำร สศช. ร่วมเป็นเจ้ำภำพในกำรสวดพระอภิธรรมศพ
พลเอก เปรม  ติณสูลำนนท์ อดีตประธำนองคมนตรีและรัฐบุรุษ
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คณะผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ สศช. ท�ำบุญตักบำตร 
ในโอกำสวันขึ้นปีใหม่ 2562

สภำพัฒน์จัดงำนวันเด็ก ปี 2562  
สร้ำงควำมสุข สนุกสนำนแก่เด็กๆ ในชุมชนมัสยิดมหำนำค

	 เมือ่วนัท่ี	12	มกราคม	2562	ศำสตรำจำรย์พเิศษ ดร.ทศพร  ศริสิมัพนัธ์  
เลขาธิการฯ	 น�าทีมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่	 สศช.	 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	 
ปี	 2562	ณ	 ชุมชนมัสยิดมหานาค	 เขตป้อมปราบฯ	 กรุงเทพฯ	 โดยได้มอบทุน 
การศึกษา	จักรยานออกก�าลังกาย	มอบของขวัญแก่เด็กทุกคน	เล่นเกมชิงรางวัล	 
และจัดเลี้ยงอาหาร	 พร้อมไอศกรีม	 ให้เด็กในชุมชนร่วมงานอย่างมีความสุข	 
สนุกสนานและอบอุ่นยิ่ง

	 เม่ือวนัที	่2	มกราคม	2562 ศำสตรำจำรย์พเิศษ ดร.ทศพร  ศริสิมัพันธ์ เลขาธิการฯ	น�าคณะผูบ้รหิารพร้อมด้วย 
เจ้าหน้าที่ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 (สศช.)	 ร่วมท�าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 
และอาหารคาวหวาน	ถวายแด่คณะสงฆ์จากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร	จ�านวน	9	รูป	ณ	บริเวณหน้าตึก 
สุริยานุวัตร	สศช.	เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันแรกของการท�างานในปีใหม่	2562	ซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
ทุกปี	
	 วันเดียวกันนี้	นำยอเนก  มีมงคล รองเลขาธิการฯ	 ได้เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และตักบาตรพระสงฆ์ 
เนื่องในวันขึ้นปีใหม่	 ร่วมกับ	พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชำ	 นายกรัฐมนตรี	 พร้อมคณะรัฐมนตรี	ณ	บริเวณหน้าตึก 
ไทยคู่ฟ้า	และตึกสันติไมตรี	ท�าเนียบรัฐบาล	
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	 เมือ่วนัที	่30	มกราคม	2562	พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชำ นายกรฐัมนตร	ี 
ในฐานะประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ	 เป็นประธานเปิดงานพร้อมแสดง 
ปาถกฐาพเิศษ	เรือ่ง	“อนำคตไทย อนำคตเรำ Our Country Our Future”  
โดยงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูล	 สร้างการรับรู้	 ความเข้าใจ 
ในสาระส�าคญัของยทุธศาสตร์ชาต	ิให้กับทกุภาคส่วนในสงัคมไทย	ณ	คอนเวนชัน่ 
ฮอลล์	 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์	 และบริเวณลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์	 โดยมี	 
ศำสตรำจำรย์พเิศษ ดร.ทศพร  ศิรสิมัพนัธ์ เลขาธกิารฯ	กล่าวรายงาน

สภำพัฒน์จัดงำนครบรอบกำรสถำปนำ 69 ปี 
“เหลียวหลัง แลหน้ำ น�ำพำ สศช. ก้ำวไกล”

นำยกรัฐมนตรีเปิดงำนและแสดงปำฐกถำพิเศษในงำนมหกรรมยุทธศำสตร์ชำติ 
“อนำคตไทย อนำคตเรำ : Our Country Our Future”

	 เมื่อวันที่	15	กุมภาพันธ์	2562	ศำสตรำจำรย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการฯ	เป็นประธานจัดงาน 
วันครบรอบกำรสถำปนำ 69 ปี ส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.)	โดยได้รับเกียรติจาก	 
ศำสตรำจำรย์ ดร.สนิท  อกัษรแก้ว ประธานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต	ิและ	นำยนนินำท  ไชยธีรภญิโญ  
กรรมการสภาฯ	 เข้าร่วมงาน	 โดยในช่วงเช้ามีพิธีทางศาสนา	 และแสดงสัมโมทนียกถา	 โดย ศำสตรำจำรย์  
ดร. พระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร	 พิธีมอบโล่แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น	 และมอบทุน 
การศึกษา	ซึ่งมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่	สศช.	ร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน
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 ดร.วิชญำยุทธ  บุญชิต	 รองเลขาธิการ	 ฯ	 เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการกำรขับเคลื่อน 
กำรบูรณำกำรวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของไทยในระดับพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคเพื่อมุ่งระดมความเห็น 
ทุกภาคส่วน	รวมจ�านวน	4	ครั้ง	ได้แก่	ครั้งที่ 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) วันที่	28	มีนาคม	2562	ณ	จังหวัดขอนแก่น	  
ครั้งที่ 2 (ภาคกลาง) วันที่	22	เมษายน	2562	ณ	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ครั้งที่ 3 (ภาคใต้) วันที่	24	เมษายน	2562	 
ณ	จังหวัดสงขลา	และ	ครั้งที่ 4 (ภาคเหนือ) วันที่	30	เมษายน	2562	ณ	จังหวัดเชียงใหม่	

สศช. จัดประชุมขับเคลื่อนกำรบูรณำกำรวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในระดับพื้นที่และภำค

รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด�ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
และกำรพัฒนำตำมแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12

	 เมือ่วนัที	่21	มนีาคม	2562 ดร.สมชัย  ฤชุพันธุ ์ประธานกรรมการขบัเคล่ือนการปฏรูิปประเทศ ศำสตรำจำรย์ 
พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการฯ	และ	นำยดนุชำ  พิชยนันท์ รองเลขาธิการฯ	และโฆษก	สศช.	ร่วมแถลงข่าว 
เรื่อง	“รายงานความก้าวหน้าของการด�าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ	และการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	12”	ณ	ห้อง	511	สศช.
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ศักยภำพกำรแข่งขันของประเทศไทยดีขึ้น 5 อันดับ 
สภำพัฒน์และ TMA เผยผลกำรจัดอันดับฯ จำก IMD 

ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 25

สศช. จัดโครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “พระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก”

	 เมื่อวันที่	 3	 พฤษภาคม	 2562	ศำสตรำจำรย์พิเศษ 
ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์	 เลขาธิการฯ	 เป็นประธานในพิธีเปิด 
โครงกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ “พระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก”  
ณ	ห้อง	511	สศช.	โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่	สศช.	ให้ความ 
สนใจร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นจ�านวนมาก

	 เมื่อวันที่	29	พฤษภาคม	2562	ณ	ห้อง	511	สศช. ศำสตรำจำรย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการฯ	 
พร้อมด้วย ดร.ปัทมำ  เธียรวิศิษฎ์สกุล	 รองเลขาธิการฯ	 และนำงสำววรรณวีรำ  รัชฎำวงศ์ กรรมการบริหาร 
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย	 หรือ	 TMA	 ร่วมแถลงข่าวผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศจาก	World	Competitiveness	Center	ของ	International	Institute	for	Management	Development	 
หรือ	 IMD	สวิตเซอร์แลนด์	ประจ�าปี	2562	โดยเขตเศรษฐกิจที่มีอันดับสูงสุด	5	อันดับแรกคือ	สิงคโปร์เลื่อนขึ้นมาอยู่ 
อนัดบัที	่1	แทนทีส่หรฐัอเมรกิาซึง่ลดอนัดบัลงไปเป็นที	่3	รองลงมาคอื	ฮ่องกง	สวติเซอร์แลนด์	และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
ตามล�าดับทั้งนี้	IMD	ท�าการส�ารวจและจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันทั้งหมด	63	เขตเศรษฐกิจทั่วโลก		
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	 เมื่อวันที่ 	 13	 –	 15	 พฤษภาคม	 2562 นำยอเนก  มีมงคล  
รองเลขาธิการฯ	 และเจ้าหน้าที่	 สศช.	 ลงพื้นที่จังหวัดสตูล	 เพื่อส�ารวจพ้ืนที ่
และร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก	 
(Local	 Economy	 Development)	 กรณี	 “อุทยานธรณีโลกสตูล	 (Satun	 
UNESCO	Global	Geopark)”

	 เมือ่วนัที	่31	พฤษภาคม	2562	ศำสตรำจำรย์พเิศษ ดร.ทศพร  ศริสิมัพนัธ์	เลขาธกิารฯ	กล่าวเปิดงานสมัมนา 
เรือ่ง	“ครอบครวัไทย ยคุเกดิน้อย อำยยุนื : ทำงเลอืกและข้อท้ำทำย” ณ	ห้องกมลทพิย์	โรงแรมเดอะสุโกศล	กรุงเทพฯ	 
โดยมี	ศำสตรำจำรย์ นพ.สุทธิพันธ์  จิตพิมลมำศ	 ผู้อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์	 วิจัย	 
และนวัตกรรม	และ	คณุมำเซล่ำ  ซอูำโซ ผูอ้�านวยการกองทนุประชากรแห่งสหประชาชาติประจ�าประเทศไทย	ร่วมกล่าว 
เปิดงานสัมมนาประจ�าปี	 และได้รับเกียรติจาก	ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
ของมนุษย์	 ซึ่งเป็นอดีตเลขาธิการ	 สศช.	 ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง	 “กำรสนับสนุนบทบำทครอบครัวเพื่อกำร 
ปรับสมดุลโครงสร้ำงประชำกรไทย” หลังจากนั้น	นำงชุตินำฏ  วงศ์สุบรรณ รองเลขาธิการฯ	(ต�าแหน่ง	ณ	ขณะนั้น)	 
ในฐานะประธานคณะกรรมการที่ปรึกษากรอบประเด็นการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์	 เร่ือง “กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำง 
ประชำกร (SRI9)”	ได้มอบของที่ระลึกให้	กับผู้เข้าร่วมการเสวนา	และกล่าวสรุปปิดการสัมมนา	

สศช. ส�ำรวจพื้นที่จังหวัดสตูล และร่วมประชุม
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำก

สศช. ร่วมกับ สกสว. และ UNFPA จัดสัมมนำ
“ครอบครัวไทย ยุคเกิดน้อย อำยุยืน : ทำงเลือกและข้อท้ำทำย”
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	 เมื่อวันที่	 23	มิถุนายน	2562 พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชำ นายกรัฐมนตรี	 เข้าร่วมการประชุมระดับผู้น�า	 
ครั้งที่	 12 แผนงำนกำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจสำมฝ่ำย อินโดนีเซีย-มำเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand	 
Growth	Triangle:	IMT-GT)	ณ	โรงแรมดิแอทธินีโฮเทล	แบงค็อก	อะลักซ์ชูรี	คอลเล็คชั่นโฮเทล	กรุงเทพฯ	โดยมีผู้น�า 
ประเทศเข้าร่วมการประชุมส�าคัญได้	แก่	นำยโจโก  วิโดโด	ประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซีย	ปฏิบัติหน้าที่ประธาน 
การประชุม	 และ	ตุน ดร.มหำเธร์  โมฮัมหมัด นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย	 ร่วมด้วยรัฐมนตรีประจ�าแผนงาน	 IMT-GT	 
ของสามประเทศ	นำยอำคม  เติมพิทยำไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม	(ต�าแหน่ง	ณ	ขณะนั้น)	ปฏิบัติหน้าที่ 
รฐัมนตรแีผนงาน	IMT-GT	ของไทย ดำโต๊ะ ปำดกูำ ลมิ จ๊อก ฮอย	เลขาธิการอาเซียน	นำยทำเคฮโิกะ นำกำโอะ ประธาน 
ธนาคารพัฒนาเอเชีย	ศำสตรำจำรย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์	 เลขาธิการฯ	 และ	ดร.ปัทมำ  เธียรวิศิษฎ์สกุล  
รองเลขาธิการ	ฯ			

กำรประชุมแผนงำนกำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจสำมฝ่ำย 
อินโดนีเซีย-มำเลเซีย-ไทย” (IMT-GT)

สภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติประชุมนัดแรก 

	 เมื่อวันที่	 3	 กรกฎาคม	 2562 ศำสตรำจำรย์ ดร.สนิท  อักษรแก้ว เป็นประธาน	 กำรประชุมสภำ 
พัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ครั้งท่ี 1/2562	 เพื่อรับทราบภารกิจของสายงานต่างๆ	 ของ	 สศช.	 และ 
สถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา	 ภายใต้มูลนิธิพระยาสุริยานุวัตร	 ที่จัดตั้งข้ึนตามมติคณะรัฐมนตรี	 โดยม	ี 
ศำสตรำจำรย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการฯ	เป็นผู้น�าเสนอ	จากนั้นได้พิจารณาการจัดตั้งคณะอนุกรรมการ 
ที่จ�าเป็น	 เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่สภาพัฒนาฯ	 มอบหมาย	 ตลอดจนพิจารณาการแต่งตั้ง 
คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรือ่งเพือ่ด�าเนนิการตามภารกจิทีไ่ด้รับมอบหมายเป็นพเิศษ	ณ	ห้องหลานหลวง	โรงแรมรอยลั 
ปริ๊นเซส	
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สศช. จัดอบรมทำงวิชำกำรด้ำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศำสตร์ (SEA) ทั่วประเทศ

 นำงชุลีพร  บุณยมำลิก	 ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน	 สศช.	 (ต�าแหน่ง	ณ	 ขณะนั้น)	 เป็นประธาน 
กล่าวเปิดการอบรมทางวิชาการด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์	 (SEA)	 ให้แก่ผู้ที่สนใจทั่วประเทศ	 
เพือ่สร้างความรูค้วามเข้าใจในรายละเอยีดทางด้านการประเมนิสิง่แวดล้อมระดบัยทุธศาสตร์ทีถ่กูต้อง	และพัฒนาทักษะ 
และความสามารถ	ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
	 โดยทาง	 สศช.	 ได้จัดการฝึกอบรมในแต่ละภูมิภาคครอบคลุมทั่วประเทศ	 จ�ำนวน 6 ครั้ง ในช่วงเดือน 
กรกฎาคม	-	ตุลาคม	2562	ได้แก่	ณ	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ขอนแก่น	สงขลา	เชียงใหม่	กรุงเทพฯ	และปริมณฑล	
(จัด	2	ครั้ง)

กิจกรรมจิตอำสำพัฒนำโรงเรียน ร่วมกับนักเรียนทุนพระรำชทำน ม.ท.ศ.

 ศำสตรำจำรย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการฯ	น�าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่	สศช.	พร้อมด้วย 
นักเรียนทุนพระราชทาน	 ม.ท.ศ.	 และประชาชนในพื้นที่	 ร่วมท�ากิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน	 จ�านวน	 2	 คร้ัง	  
ครัง้แรก	เมือ่วันที	่20	กรกฎาคม	2562	ณ	โรงเรียนวดัรุง้	(วบิลูย์วทิยาคาร)	จงัหวัดอ่างทอง	โดยม ีนำยประมวล  มุ่งมำตร  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง	ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา	และ	ครั้งที่ 2	เมื่อวันที่	31	สิงหาคม	2562	 
ณ	 โรงเรียนโนนท่อนวิทยา	 จ.ขอนแก่น	 โดยมี	ดร.สมศักด์ิ  จังตระกุล	 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	 ให้การต้อนรับ	 
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดข้ึนเพื่อส่งเสริมให้ประชาคม	 สศช.	 นักเรียนทุนพระราชทาน	 ม.ท.ศ.	 และประชาชนในพื้นท่ี	 
ร่วมกันบ�าเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชน
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สศช. จัดบรรยำย “กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ : 
ฐำนส�ำคัญสู่กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต”

รวมพลังวุฒิอำสำธนำคำรสมองภำคใต้พัฒนำประเทศ
บนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

	 เมื่อวันที่	8	สิงหาคม	2562	ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(สศช.)	ได้จัดการบรรยาย 
เพิม่ความรูใ้ห้แก่ผูบ้รหิารและเจ้าหน้าที	่ในหวัข้อ “กำรพฒันำทรพัยำกรมนษุย์ : ฐำนส�ำคญัสูก่ำรพฒันำคณุภำพชวีติ”  
โดย	ศำสตรำจำรย์ ดร.สนทิ  อกัษรแก้ว ประธานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต	ิเป็นประธานกล่าวต้อนรบั 
วิทยากรผู ้บรรยาย ดร.มีชัย  วีระไวทยะ อดีตรัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี	 และข้าราชการ	 สศช.	 
ณ	ห้องประชุมเดช	สนิทวงศ์		

	 เมื่อวันท่ี	 26	 สิงหาคม	 2562	 นำยถำวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วย 
ว่าการกระทรวงคมนาคม	 ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดประชุม “รวมพลัง 
วุฒิอำสำธนำคำรสมองภำคใต้พัฒนำประเทศ บนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ 
พอเพียง”	 และกล่าวปาฐกถาพิเศษ	 เรื่อง	 “การขับเคล่ือนการพัฒนาพื้นที่ 
ภาคใต้ด้วยพลังวุฒิอาสาธนาคารสมองและภาคีเครือข่าย”	 โดยมีผู ้ เข ้าร ่วม 
ประชุม	 ประกอบด้วย	 นำยกิติศักดิ์  สินธุวนิช รองประธานมูลนิธิพัฒนาไท	 
นำยพำยัพ  พะยอมยนต์ กรรมการมูลนิธิพัฒนาไท นำงสำวจินำงค์กูร  โรจนนันต์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน	 
สศช.	 (ต�าแหน่ง	ณ	ขณะนั้น)	วุฒิอาสาฯ	ภาคใต้และ	ภาคีเครือข่ายวุฒิอาสาฯ	ภาคอื่นๆ	 เจ้าหน้าที่	 สศช.	และมูลนิธิ 
พัฒนาไท	
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สศช.ร่วมกับธนำคำรโลกและยูนิเซฟเร่งผลักดัน
กำรพัฒนำทุนมนุษย์ในอำเซียน

	 เมือ่วนัที	่9	กนัยายน	2562	นำยอนทุนิ  ชำญวรีกลู รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุ 
เป็นประธานกล่าวปาฐกถาพเิศษเรือ่ง	“ประเด็นความส�าเร็จของไทยในการด�าเนนิงานโครงการประกนัสุขภาพถ้วนหน้า” 
ในงานการประชุมระดับสูงอาเซียนว่าด้วยการพัฒนาทุนมนุษย์	 โดยมี ศำสตรำจำรย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ ์ 
เลขาธิการฯ	 และ	ดร.ปัทมำ  เธียรวิศิษฎ์สกุล	 รองเลขาธิการฯ	 เข้าร่วมประชุม	 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อาวุโสระดับสูง 
ของอาเซียน	ผู้แทนภาครัฐและเอกชนของไทย	สถาบันการศึกษา	ภาคประชาสังคม	ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศและ 
สถานทูต	ณ	โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลเวิลด์	

กำรประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 25 และ แผนงำน IMT-GT 

	 เมื่อวันที่	13	กันยายน	2562	ดร.อธิรัฐ  รัตนเศรษฐ	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม	ในฐานะผู้แทน 
รัฐมนตรีประจ�าแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย	 อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย	 เป็นประธาน	 การประชุมระดับ 
รัฐมนตรี	ครั้งที่	25	แผนงาน	IMT-GT	ณ	จังหวัดกระบี่	โดยมี	ดร.รัดซี  จิดิน	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการเศรษฐกิจ	 
ของมาเลเซีย ดร.ริซำล  อำฟฟำนดี ลุคมำน	ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประสานกิจการเศรษฐกิจของสาธารณรัฐ 
อนิโดนเีซยี	ดร.อำลำดนิ ด ีริลโล รองเลขาธกิารอาเซยีนด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	และนำยรำเมช ซูบรำมำเนยีม  
ผูอ้�านวยการส�านกังานภมูภิาคเอเชยีตะวนัออก	ธนาคารพัฒนาเอเชยี	เข้าร่วมประชมุ	พร้อมด้วย	ดร.ปัทมำ  เธยีรวศิิษฎ์สกลุ
รองเลขาธิการฯ	และ	นำงสำวนุชจรี  วงษ์สันต์ รักษาการในต�าแหน่งที่ปรึกษานโยบายและแผนงาน	สศช.	(ต�าแหน่ง	 
ณ	 ขณะน้ัน)	 ในฐานะผู้แทนไทยท่ีประสานงานระดับชาติ	 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย	 อินโดนีเซีย- 
มาเลเซีย-ไทย	
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ทุกภำคส่วนร่วม “พัฒนำพื้นที่ไทย : เชื่อมไทย กำ้วไกล เชื่อมโลก” 

 พลเอก ประยุทธ ์  จันทร์โอชำ นายกรัฐมนตรี 
เป็นประธานเปิดการประชมุและแสดงปาฐกถาพิเศษในการประชมุ 
ประจ�าปี	 2562	 ของส�านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสังคม 
แห่งชาติ	 (สศช.)	 เรื่อง	 “พัฒนาพื้นที่ไทย	 :เชื่อมไทยก้าวไกล	 
เชื่อมโลก”	เมื่อวันที่	18	กันยายน	2562	ณ	ห้องแกรนด์ไดมอนด์ 
บอลรูม	อาคารอิมแพ็ค	ฟอรั่ม	เมืองทองธานี	จังหวัดนนทบุรี	
	 หลังจากนั้น	ศำสตรำจำรย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการฯ	 น�าเสนอและรับฟังความคิดเห็น 
ในหัวข้อ	“พัฒนาพื้นที่ไทย	:	เชื่อมไทย	ก้าวไกล	เชื่อมโลก”	ในประเด็นแนวทางการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาส�าคัญ 
ระดับพื้นที่ในมิติต่าง	 ๆ	 เพ่ือให้สามารถตอบโจทย์เป้าหมายระยะยาวภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	 20	 ปีและแผนพัฒนาฯ	 
ฉบับที่	12	(พ.ศ.	2560	-	2565)	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ			
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สศช. จัดประชุมติดตำมประเมินผลด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนในช่วงครึ่งแผนฯ 12

สศช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ
ร่วมกับภำคีระหว่ำงประเทศ

	 เม่ือวันที่	 23	 กันยายน	 2562 นำยดนุชำ  พิชยนันท์ รองเลขาธิการฯ	 เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม 
เรื่อง	 การติดตามและประเมินผลการพัฒนา	 ด้านโครงสร้างพื้นฐานในช่วงระยะครึ่งแผนพัฒนาฯ	 ฉบับที่	 12	 
ณ	 ห้องเคนชิงตันบอลรูม	 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์	 กรุงเทพฯ	 โดยมี	นำงธิดำ  พัทธธรรม	 ที่ปรึกษาด้านนโยบาย 
และแผนงาน	 สศช.	 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่	 สศช.	 ที่เกี่ยวข้อง	 และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและ 
ภาคประชาสังคมเข้าร่วมประชุม

	 เมือ่วนัที	่27	กนัยายน	2562	ศำสตรำจำรย์พเิศษ 
ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการฯ	เป็นประธาน 
กล่าวเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ	 “การขับเคลื่อน 
ยุทธศาสตร์ชาติร่วมกับภาคีระหว่างประเทศ”	 
ณ	ห้อง	Function	Eleven	โรงแรมสยาม	แอท็สยาม 
ดีไซน์	 กรุงเทพฯ	 โดยมี	นำยดนุชำ  พิชยนันท์  

รองเลขาธกิารฯ	ดร.วนัฉัตร  สวุรรณกติต ิรกัษาการในต�าแหน่งทีป่รึกษานโยบายและแผนงาน	สศช.	(ต�าแหน่ง	ณ	ขณะนัน้) 
ผู้แทนจากภาคีระหว่างประเทศ	และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ขับเคลื่อนกำรพัฒนำเศรษฐกิจชีวภำพเพื่อควำมยั่งยืนในภำคเกษตร

	 เมือ่วนัที	่30	กนัยายน	2562	นำยดนชุำ  พชิยนนัท์ 
รองเลขาธิการฯ	เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม 
เชิงปฏิบัติการ	 เรื่อง	 แนวทางการขับเคลื่อน 
การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพเพื่อความยั่ งยืน 
ในภาคเกษตร	 หลังจากนั้นเป ็นการน�าเสนอ 
กรอบแนวคิดและทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนา 

เศรษฐกิจชีวภาพ	 โดย นำยสุริยนต์  ธัญกิจจำนุกิจ รักษาการในต�าแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน	 สศช.	 
(ต�าแหน่ง	ณ	 ขณะนั้น)	 และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลต่อการด�าเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ชีวภาพกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ณ	โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท	กรุงเทพฯ	
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สศช. จัดพิธีมอบสิ่งของพระรำชทำนแก่จิตอำสำพระรำชทำน 904 วปร.

 นำยวิโรจน์  นรำรักษ์ รองเลขาธิการฯ	 เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน	ประกอบด้วย	 หมวก	 
และผ้าพันคอพระราชทาน	 เบ้ืองหน้าพระบรมฉายาลักษณ์	 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ให้แก่ผู้สมัคร 
จิตอาสาพระราชทาน	904	วปร.	ณ	สศช.	เมื่อวันที่	2	ตุลาคม	2562

	 เมื่อวันที่	11	ตุลาคม	2562	ศำสตรำจำรย์ ดร.สนิท  อักษรแก้ว	ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ	 น�าคณะกรรมการสภาพัฒนาฯ	 และคณะอนุกรรมการด้านต่าง	 ๆ	 ภายใต้สภาพัฒนาฯ	 พร้อมด้วยผู้บริหาร 
และเจ้าหน้าที่	สศช.	 เดินทางเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสถาบันวิทยสิริเมธี	 (VISTEC)	โรงเรียนก�าเนิดวิทย์	และโครงการ 
ก่อสร้างเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก	หรือ	EECi	ณ	จังหวัดระยอง

 ศำสตรำจำรย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการฯ	 เป็นประธานอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน 
ไปทอดถวาย	ณ	 วัดวรนายกรังสรรค์เจติยบรรพตาราม	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 เมื่อวันที่	 25	ตุลาคม	2562	 โดยมี	 
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่	สศช.	คณะผู้บริหารและประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมพิธี	

ประธำนสภำพัฒนำฯ น�ำทีมลงพื้นที่เยี่ยมชมและศึกษำดูงำนพื้นที่ จ.ระยอง

สศช. ถวำยผ้ำพระกฐินพระรำชทำน ณ วัดวรนำยกรังสรรค์เจติยบรรพตำรำม 
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แถลงขำ่วตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ รำยไตรมำส

 ศำสตรำจำรย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์	เลขาธิการฯ	พร้อมด้วย ดร.วิชญำยุทธ  บุญชิต รองเลขาธิการฯ	 
และผู้บริหาร	สศช.	ร่วมแถลงข่าวตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	(GDP)	ซึ่งจัดแถลงข่าวทุก	3	เดือน

 ศำสตรำจำรย์พเิศษ ดร.ทศพร  ศริสัิมพนัธ์ เลขาธกิารฯ	พร้อมด้วย	นำงชุตนิำฏ  วงศ์สุบรรณ รองเลขาธกิารฯ	 
(ต�าแหน่ง	ณ	ขณะนั้น)	และ	นำงสำวจินำงค์กูร  โรจนนันต์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน	(ต�าแหน่ง	ณ	ขณะนั้น) 
และผู้บริหาร	สศช.	ร่วม	แถลงข่าวรายงานภาวะสังคมรายไตรมาส	ซึ่งจัดแถลงข่าวทุก	3	เดือน

แถลงขำ่วรำยงำนภำวะสังคม รำยไตรมำส
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เลขำธิกำร รองเลขำธิกำร ที่ปรึกษำด้ำนโยบำยและแผนงำน
นายทศพร		ศิริสัมพันธ์	 นางปัทมา		เธียรวิศิษฎ์สกุล	 นางธิดา		พัทธธรรม
	 นายดนุชา		พิชยนันท์	 น.ส.วรวรรณ		พลิคามิน
	 นายวิชญายุทธ		บุญชิต	 นางนภัสชล		ทองสมจิตร
	 นายวิโรจน์		นรารักษ์	 นายวันฉัตร		สุวรรณกิตติ
	 นายเอนก		มีมงคล	 นายสุริยนต์		ธัญกิจจานุกิจ
	 น.ส.จินางค์กูร		โรจนนันต์	 น.ส.นุชจรี		วงษ์สันต์	
	 	 น.ส.กัญญารักษ์		ศรีทองรุ่ง

ที่ปรึกษาคณะทำางาน

คณะทำางานจัดทำารายงานประจำาปี 2562 ของ สศช.

ประธำนคณะท�ำงำน  
นายวิโรจน์		นรารักษ์	 	

รองประธำนคณะท�ำงำน  
น.ส.กัญญารักษ์		ศรีทองรุ่ง	 	

คณะท�ำงำน  
น.ส.นริสา		พิชัยวรุตมะ	 ว่าที่ร้อยตรี	อธิกเศรษฐ		ทองเวส	 น.ส.วรรณิยา		เอมะศิริ
นายเสมา		คล้ายสุวรรณ	 จ่าสิบเอก	จิรวัฒน์		กุศลสร้าง	 นางลักษณา		ศรีสมบูรณ์
น.ส.สุจารี		ผุดผาด	 นายวุฒิเดช		ช�านิกิจ	 น.ส.จริญญา		สายหยุด
นางพนิดา	ภู่งามดี	 น.ส.ภัทราพร		ลี่ด�ารงวัฒนากุล	 น.ส.ณุชาดา		เจริญพานิช
นายธนพัฒน์		สันติวงษ์	 นางพรทิพย์		บุญชัย	 น.ส.น�้าเพชร		มีสัตย์
นางจันทร์เพ็ญ		พยัคฆ์เกษม	 นายธีระพงษ์		มาลัยทอง	 นายอุปราช		พันธุ์ภักดี
น.ส.สรัญญา		ตั้งยงตระกูล	 นายกษิตพัฒน์		ทวีธนาเศรษฐ์	 น.ส.อภิญญา		หงษ์กลาง
นางพรพิสิทธิ์		ปาวิชัย	 น.ส.ภัทรา		เสียงเครือ	 นายกัญจน์		แสงจันทร์
นายอภิชาติ		จักรศรีพร	 นายประลองพล		ประสงค์พร	 นายเสกสรร		ไทยสุวรรณ
น.ส.สุพัตรา		บุญโญปกรณ์	 	

คณะท�ำงำนและเลขำนุกำร              คณะท�ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร
นางจันทร์ทิพย์		ปาละนันทน์	 นายคมสัน		วรวิวัฒน์	 น.ส.วันทนีย์		สุขรัตนี

กองบรรณาธิการ

น.ส.รวีวรรณ		เลียดทอง	 น.ส.เมฐติญา		วงษ์ภักดี	 น.ส.กุลนันทน์		ยอดเพ็ชร
น.ส.พัชนี		นิยมจันทร์	 น.ส.ปราณี		ขวัญเกิด	 นายธนเทพ		ปลายแก่น
นายอภิชาติ		แดงดี
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