


70 ปีีท่ี่�ผ่่านมา สภาพััฒน์เป็ีนองค์์กรสำาคั์ญท่ี่�ที่ำาหน้าท่ี่�วางแผ่นและวางรากฐาน 
การพััฒนาเศรษฐกิจและสังค์มของปีระเที่ศ รวมถึึงแก้ไขปัีญหาและวิกฤติิต่ิาง ๆ ตัิ�งแต่ิเริ�ม
ก่อตัิ�งเม่�อปีี 2493 จนกระทัี่�งถึึงปัีจจุบััน แม้ว่าจะม่ค์วามท้ี่าที่ายท่ี่�เกิดขึ�นทัี่�งจากภายในและ
ภายนอกปีระเที่ศในแต่ิละช่่วงระยะเวลา 70 ปีีดังกล่าว การปีฏิิบััติิงานของสภาพััฒน์ก็ยังค์ง
ดำาเนินต่ิอไปีอย่างเข้มแข็ง มั�นค์ง เพ่ั�อให้เป็ีนองค์์กรหลักในการพััฒนาของปีระเที่ศส่บัต่ิอไปี

ในสถึานการณ์์ค์วามเปีล่�ยนแปีลงอยา่งรวดเร็วของโลกปีจัจุบััน ติลอดจนค์วามที่า้ที่าย
ของภารกิจใหม่ท่ี่� สศช่. ได้รับัมอบัหมายในการขับัเค์ล่�อนยุที่ธศาสติร์ช่าติิและแผ่นการปีฏิิรูปี
ปีระเที่ศ สภาพััฒน์ได้ปีรับัปีรุงโค์รงสร้างองค์์กรและกฎหมายหลักเพ่ั�อให้สอดค์ล้องกับัภารกิจ
ท่ี่�เพิั�มขึ�น โดยราช่กิจจานุเบักษาได้ปีระกาศใช้่ “พระราชบััญญัติิสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่่งชาติิ พ.ศ. 2561” เปีล่�ยนช่่�อหน่วยงานเป็ีน “สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่่งชาติิ” รวมทัี่�งได้กำาหนดหลกัเกณ์ฑ์์การจดัที่ำาและติิดติามปีระเมนิผ่ลการดำาเนินการ
ติามแผ่นพััฒนาเศรษฐกิจและสังค์มแห่งช่าติิใหม่ เพ่ั�อให้สอดค์ล้องและบูัรณ์าการกับัภารกิจ
สำาคั์ญในการจัดที่ำายุที่ธศาสติร์ช่าติิ แผ่นการปีฏิิรูปีปีระเที่ศ และแผ่นการพััฒนาปีระเที่ศ 
ในระดับัต่ิาง ๆ  นอกจากนั�น ท่ี่�ผ่่านมาสภาพััฒน์ยงัได้รับัค์วามไว้วางใจในการวางแผ่น กำาหนด
ยุที่ธศาสติร์ และร่วมแก้ไขปัีญหาวิกฤติต่ิาง ๆ ท่ี่�เกิดขึ�น
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โดยเฉพัาะอย่างยิ�งในปีี 2563 ท่ี่�สภาพััฒน์ค์รบัรอบั 70 ปีี ปีระเที่ศไที่ยและทัี่�วโลก
กำาลังปีระสบัวิกฤติการแพัร่ระบัาดของโรค์ติิดเช่่�อไวรัสโค์โรนา 2019 (COVID-19) ซึึ่�ง 
ส่งผ่ลกระที่บัอย่างมากทัี่�งด้านเศรษฐกิจและสังค์ม สภาพััฒน์ได้รับัมอบัหมายให้เป็ีน 
หน่วยงานหลักในการกลั�นกรองการใช้่จ่ายเงินกู้ โดยเฉพัาะในส่วนแผ่นฟ้ื้�นฟูื้เศรษฐกิจและ
สังค์มภายใต้ิกรอบัวงเงิน 400,000 ล้านบัาที่ บันหลักการท่ี่�สำาคั์ญว่าจะดำาเนินการใช้่จ่าย
แผ่นฟ้ื้�นฟูื้ฯ ติามค์วามจำาเปี็นและเหมาะสมติ่อสถึานการณ์์ที่างเศรษฐกิจและสังค์มของ
ปีระเที่ศในแต่ิละช่่วงเวลา 

จากสถึานการณ์์ท่ี่�ม่การเปีล่�ยนแปีลงอย่างซัึ่บัซ้ึ่อน และภารกิจสำาคั์ญต่ิาง ๆ  
ท่ี่�สภาพััฒน์ได้รับัมอบัหมายมาอย่างต่ิอเน่�องในรอบั 70 ปีีท่ี่�ผ่่านมา ที่ำาให้สภาพััฒน์ต้ิองม่
การปีรบััตัิวให้สอดค์ล้องกับัสถึานการณ์์และสภาพัแวดลอ้ม โดยในยคุ์ปัีจจุบัันน่� การปีรับัตัิว
ของสภาพััฒนไ์ด้มุ่งเนน้การที่ำางานในอนาค์ติใหม่้ค์วามยด่หยุน่และค์ลอ่งตัิว เพ่ั�อให้พัร้อมต่ิอ
การวิเค์ราะห์สถึานการณ์์ท่ี่�ม่ค์วามหลากหลายและซัึ่บัซ้ึ่อนเพิั�มมากขึ�นบันพ่ั�นฐานของหลัก
วิช่าการ โดยใช้่ที่รัพัยากรท่ี่�ม่อยูอ่ยา่งม่ปีระสทิี่ธิภาพั เนน้การที่ำางานเป็ีนท่ี่ม และบูัรณ์าการ
การที่ำางานร่วมกับัภาค์ส่วนต่ิาง ๆ  ทัี่�งจากภายในและภายนอกปีระเที่ศ และเป็ีนท่ี่มท่ี่�พัรอ้ม
เร่ยนรู้ร่วมกันอยู่ติลอดเวลา รวมถึึงรับัผิ่ดช่อบัต่ิอสังค์มส่วนรวมส่บัไปี
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ในปีี 2563 ปีีท่ี่�ค์รบัรอบั 7 ที่ศวรรษแห่งการสถึาปีนาสำานักงานสภาพััฒนาการเศรษฐกิจและสังค์มแห่งช่าติิ  
ซึึ่�งช่่วง 70 ปีีท่ี่�ผ่่านมา สศช่. ได้มุ่งมั�นปีฏิิบััติิภารกิจในช่่วงท่ี่�ปีระเที่ศไที่ยต้ิองเผ่ชิ่ญกับัสถึานการณ์์ค์วามท้ี่าที่าย 
ทัี่�งจากภายในและภายนอกปีระเที่ศติลอดมา โดยในปีี 2563 ท่ี่�ผ่่านมาน่� สศช่. ได้รับัค์วามไว้วางใจให้เข้าไปีม่บัที่บัาที่
สำาคั์ญในการแก้ไขปัีญหาการแพัร่ระบัาดของไวรัสโค์โรนา 2019 ซึึ่�งเป็ีนวิกฤติท่ี่�แพัร่กระจายส่งผ่ลกระที่บักับัภาวะ
เศรษฐกิจและสังค์มของโลกในวงกว้าง

ในการที่ำาหน้าท่ี่�ของสภาพััฒนาการเศรษฐกิจและสังค์มแห่งช่าติิในช่่วงปีีท่ี่�ผ่่านมาได้พิัจารณ์าแนวนโยบัาย 
การพััฒนาเศรษฐกิจและสังค์มของปีระเที่ศท่ี่�สำาคั์ญในหลากหลายมิติิของการพััฒนา อาทิี่ การปีรับัโค์รงสร้างภาค์บัริการ
ของไที่ย  การพััฒนาแพัลติฟื้อร์มด้านแรงงาน (Labor Platform) ของปีระเที่ศ แผ่นพััฒนาศักยภาพักำาลังค์นภาค์รัฐ 
ให้พัร้อมเข้าสู่สังค์มสูงอายุ พั.ศ. 2562-2565  (ร่าง) แผ่นปีระช่ากรเพ่ั�อการพััฒนาปีระเที่ศระยะยาว (พั.ศ. 2563-2580) 
(ร่าง) แผ่นปีฏิิบััติิการด้านการผ่ลิติและพััฒนากำาลังค์นในสาขาอาช่่พัท่ี่�ม่ค์วามจำาเปี็นเร่งด่วนต่ิอการพััฒนาปีระเที่ศ 
ติามกรอบัคุ์ณ์วุฒิแห่งช่าติิ  พั.ศ. 2562-2565  (ร่าง) แผ่นด้านการอุดมศึกษาเพ่ั�อผ่ลิติและพััฒนากำาลังค์นของปีระเที่ศ 
พั.ศ. 2564-2570  ยุที่ธศาสติร์การจัดตัิ�งศูนย์ค์วามเป็ีนเลิศที่างการแพัที่ย์ สถึาบัันที่างการแพัที่ย์และสถึาบััน การศึกษา
ต่ิาง ๆ  ในภาพัรวมของปีระเที่ศในระยะยาว (5-10 ปีี) (ร่าง) นโยบัายและแผ่นการส่งเสริมและรักษาคุ์ณ์ภาพัสิ�งแวดล้อม
แห่งช่าติิ พั.ศ. 2560-2580 และ (ร่าง) แผ่นปีฏิิบััติิการด้านการจัดการขยะพัลาสติิก ระยะท่ี่� 1 (พั.ศ. 2563-2565)

นอกจากน่� ได้พิัจารณ์าให้ค์วามเห็นเก่�ยวกับัแผ่นงาน/โค์รงการของหน่วยงานต่ิาง ๆ เพ่ั�อปีระกอบัการพิัจารณ์า
ของค์ณ์ะรัฐมนติร่ในหลากหลายสาขา โดยค์ณ์ะรัฐมนติร่ได้ให้ค์วามเห็นช่อบัแล้วหลายเร่�อง อาทิี่ กรอบัและงบั
ลงทุี่นของรัฐวิสาหกิจปีระจำาปีีงบัปีระมาณ์ 2564 ร่างแผ่นปีฏิิบััติิการด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์์ ระยะท่ี่� 1 
(พั.ศ. 2562-2566) (ร่าง) แผ่นปีฏิิบััติิการสาธารณ์สุขเขติสุขภาพัพิัเศษแห่งช่าติิ ระยะท่ี่� 1 (พั.ศ. 2562-2565)  
ร่างนโยบัายและแผ่นยทุี่ธศาสติรค์์วามมั�นค์งดา้นวัค์ซ่ึ่นแหง่ช่าติิ พั.ศ. 2563-2565 แผ่นผ่งัแม่บัที่การอนรัุกษ์และพััฒนา
กรุงรัตินโกสนิที่ร์ โค์รงการสรา้งเค์ร่�องกำาเนิดแสงซิึ่นโค์รติรอนระดบััพัลังงาน 3 GeV และหอ้งปีฏิิบััติิการ โค์รงการพััฒนา
ระบับัส่งและจำาหน่าย ระยะท่ี่� 2 ของการไฟื้ฟ้ื้าส่วนภูมิภาค์ โค์รงการจัดตัิ�งศูนย์นวัติกรรมการผ่ลิติยั�งย่น (Sustainable 
Manufacturing Center : SMC) ในเขตินวัติกรรมระเบ่ัยงเศรษฐกิจพิัเศษภาค์ติะวันออก : เม่องนวัติกรรม ระบับัอัติโนมัติิ 
หุ่นยนต์ิ และระบับัอัจฉริยะ (EECi - ARIPOLIS for BCG) และการลงทุี่นโค์รงการพััฒนานิค์มอุติสาหกรรม Smart Park 

ผ่ลการดำาเนินงานในรอบัปีีท่ี่�ผ่่านมา แม้จะต้ิองเผ่ชิ่ญกับัสถึานการณ์์การระบัาดของโรค์ติิดเช่่�อไวรัสโค์โรนา 2019 
แต่ิผ่ลการดำาเนินงานดังกล่าวนับัได้ว่าปีระสบัค์วามสำาเร็จติามวัติถุึปีระสงค์์และเป้ีาหมายเป็ีนอย่างด่ ในโอกาสค์รบัรอบั 
70 ปีี ของ สศช่. น่� ผ่มในนามของสภาพััฒนาการเศรษฐกิจและสังค์มแห่งช่าติิ หวังเป็ีนอย่างยิ�งว่า ค์วามสำาเร็จน่�จะ
เป็ีนแรงบัันดาลใจให้ทุี่กท่ี่านมุ่งมั�นอุทิี่ศตินในการปีฏิิบััติิหน้าท่ี่�อย่างไม่ย่อท้ี่อต่ิอไปี เพ่ั�อพััฒนาปีระเที่ศช่าติิของเราให้ 
เจริญก้าวหน้ายิ�งขึ�น และท้ี่ายท่ี่�สุดน่� ขอขอบัคุ์ณ์ท่ี่านเลขาธิการฯ ค์ณ์ะผู้่บัริหารและเจ้าหน้าท่ี่� สศช่. ทุี่กท่ี่าน ท่ี่�ได้ทุ่ี่มเที่
แรงกายแรงใจปีฏิิบััติิภารกิจจนสำาเร็จลุล่วงได้เป็ีนอย่างด่
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นับัเป็ีนเวลาถึึง 70 ปีี ท่ี่�สำานักงานสภาพััฒนาการเศรษฐกิจและสังค์มแห่งช่าติิ (สศช่.) ได้รับัค์วามไว้วางใจจาก

รัฐบัาลให้เข้าไปีม่บัที่บัาที่สำาคั์ญในการพััฒนาปีระเที่ศ รวมถึึงการแก้ไขวิกฤติสำาคั์ญของปีระเที่ศ

ในปีี 2563 ท่ี่�ผ่่านมา นับัเป็ีนอ่กวาระหนึ�ง ท่ี่� สศช่. ได้รับัค์วามไว้วางใจจากรัฐบัาลให้เข้าไปีแก้ไขวิกฤติการแพัร่

ระบัาดของโรค์ติิดเช่่�อไวรัสโค์โรนา 2019 (โค์วิด-19) ท่ี่�เริ�มก่อตัิวขึ�นตัิ�งแต่ิต้ินปีี 2563 โดยได้รับัมอบัหมายให้เข้าไปี 

ม่ส่วนร่วมในการแก้ไข บัริหารจัดการสถึานการณ์์ และดูแลผ่ลกระที่บัที่างเศรษฐกิจและสังค์มท่ี่�เกิดจากการแพัร่ระบัาด

โรค์ดังกล่าว

ในการบัริหารจัดการสถึานการณ์์และดูแลผ่ลกระที่บัที่างเศรษฐกิจและสังค์มของการแพัร่ระบัาดโค์วิด-19 นั�น 

เป็ีนการสรา้งสมดลุระหวา่งการค์วบัค์มุการแพัรร่ะบัาดโรค์ และการรกัษาการขยายตัิวที่างเศรษฐกจิ ซึึ่�งได้ดำาเนนิการผ่่าน

มาติรการกระตุ้ินเศรษฐกจิโดยค์ณ์ะกรรมการช่ดุต่ิาง ๆ  ท่ี่�สภาพััฒนท์ี่ำาหนา้ท่ี่�เปีน็ฝ่่ายเลขานกุาร เช่่น ค์ณ์ะท่ี่�ปีรึกษาดา้น

ธุรกิจภาค์เอกช่น ในศนูย์บัริหารสถึานการณ์์การแพัรร่ะบัาดของโรค์ติิดเช่่�อไวรัสโค์โรนา 2019 (โค์วดิ-19) ค์ณ์ะท่ี่�ปีรึกษา 

ด้านผ่ลกระที่บัที่างเศรษฐกิจและสังค์ม ในศูนย์บัริหารสถึานการณ์์การแพัร่ระบัาดของโรค์ติิดเช่่�อไวรัสโค์โรนา 2019 

(โค์วิด-19) และค์ณ์ะกรรมการกลั�นกรองโค์รงการใช้่เงินกู้ติามพัระราช่กำาหนด (พั.ร.ก.) กู้เงิน 1 ล้านล้านบัาที่ เพ่ั�อร่วม

แก้ไขปัีญหา เยย่วยา และฟ้ื้�นฟูื้เศรษฐกิจและสังค์ม โดยเฉพัาะในส่วนของแผ่นงานฟ้ื้�นฟูื้เศรษฐกิจและสังค์มภายใต้ิกรอบั

วงเงิน 4 แสนล้านบัาที่  

นอกจากน่� ในฐานะสำานักงานเลขานุการของค์ณ์ะกรรมการยุที่ธศาสติร์ช่าติิและค์ณ์ะกรรมการปีฏิิรูปีปีระเที่ศ  

ได้ที่บัที่วนและปีรับัแก้ไขแผ่นแม่บัที่เฉพัาะในด้านท่ี่�เก่�ยวข้องกับัผ่ลกระที่บัจากโค์วิด-19 ภายใต้ิยุที่ธศาสติร์ช่าติิ  

ให้สอดค์ล้องกับัค์รึ�งหลังของแผ่นพััฒนาเศรษฐกิจและสังค์มแห่งช่าติิ ฉบัับัท่ี่� 12 และติ่อเน่�องไปีถึึงแผ่นพััฒนาฯ  

ฉบัับัท่ี่� 13 ติลอดจนปีรับัปีรุงแผ่นการปีฏิิรูปีปีระเที่ศ พัร้อมจัดที่ำาฐานข้อมูลเปิีดภาค์รัฐ (Open-Data) เพ่ั�อสนับัสนุน

และอำานวยค์วามสะดวกให้กับัผู้่ใช้่บัริการทุี่กภาค์ส่วนในการติิดติามและปีระเมินผ่ลการดำาเนินงานติามยุที่ธศาสติร์ช่าติิ  

การใช้่ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ผ่่านการใช้่ระบับับัริหารจัดการข้อมูลการพััฒนาค์นแบับัช่่�เป้ีา (Thai People 

Map and Analytics Platform : TPMAP ) เพ่ั�อแก้ไขปัีญหาค์วามยากจนและค์วามเหล่�อมลำ�าของปีระเที่ศ 

ค์วามสำาเร็จของผ่ลการดำาเนินงานของ สศช่. ในช่่วงปีีงบัปีระมาณ์ 2563 รวมติลอดถึึงผ่ลงานในช่่วง 7 ที่ศวรรษ

ท่ี่�ผ่่านมาของ สศช่. ซึึ่�งเป็ีนท่ี่�ปีระจักษ์และเป็ีนท่ี่�เช่่�อถ่ึอ นำามาซึึ่�งค์วามเจริญก้าวหน้าของปีระเที่ศนั�น กล่าวได้ว่าเป็ีนผ่ล

จากการทุ่ี่มเที่และร่วมแรงร่วมใจของผู้่บัริหารและเจ้าหน้าท่ี่� สศช่. ทุี่กท่ี่าน ท่ี่�ได้ร่วมปีฏิิบััติิภารกิจท่ี่�ได้รับัมอบัหมาย

อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหน่�อยย่อท้ี่อ โดยต่ิางพัร้อมท่ี่�จะเร่ยนรู้และเพิั�มพูันปีระสบัการณ์์ด้วยมุมมองใหม่ ติลอดจนร่วม 

เป็ีนพัลังขับัเค์ล่�อนการพััฒนาปีระเที่ศ ในโอกาสน่�จึงขอให้พ่ั�น้องช่าว สศช่. ร่วมส่บัสานค์วามมุ่งมั�นทุ่ี่มเที่น่�เพ่ั�อปีระโยช่น์

สุขของสังค์มและปีระเที่ศยิ�ง ๆ ขึ�นต่ิอไปี

(น�ยทศพร ศิริสัมพันธ์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ



6
รายงานประจำำาปีงบประมาณ  2563

สารบัญ

 2 ส�รประธ�นสภ�พัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ

 4 ส�รเลข�ธิก�รสภ�พัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ

 7 สภ�พัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ

 11 คณะผู้้้บริห�ร สศช.

 15 ข้อม้ลองค์กร

 21 ผู้ลก�รปฏิิบัติร�ชก�รของ สศช.
 22 ผ่ลการดำาเนินงานของสภาพััฒนาการเศรษฐกิจและสังค์มแห่งช่าติิ 
 34 การขับัเค์ล่�อนยุที่ธศาสติร์ช่าติิและการปีฏิิรูปีปีระเที่ศ
 44 การวิเค์ราะห์แผ่นงาน/โค์รงการและงบัลงทุี่นรัฐวิสาหกิจ
 47 การขับัเค์ล่�อนแผ่นฯ 12 สู่การปีฏิิบััติิ
 67 การติิดติามปีระเมินผ่ลและการพััฒนาตัิวช่่�วัด
 87 โค์รงการศึกษาวิจัย
 100 ภารกิจพิัเศษ

 113 ก�รบริห�รจัดก�รภ�ยในองค์กร
 114 การปีระเมินส่วนราช่การติามมาติรการปีรับัปีรุงปีระสิที่ธิภาพัในการปีฏิิบััติิราช่การ
 115 การพััฒนาระบับัราช่การ
 116 การสร้างธรรมาภิบัาลและค์วามโปีร่งใส
 122 การเพิั�มศักยภาพัและข่ดค์วามสามารถึบุัค์ลากร
 123 การใช้่ที่รัพัยากรของหน่วยงาน
 127 การพััฒนาระบับัเที่ค์โนโลย่สารสนเที่ศและการส่�อสาร สศช่.
 128 การส่�อสารเพ่ั�อการพััฒนา

 133 ร�ยง�นก�รเงิน

 142 กิจกรรมสำ�คัญของ สศช. ปี 2563

158 ร�ยช่�อคณะทำ�ง�น
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สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่ดำารงตำาแหน่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

น�ยสนิท อักษรแก้ว

ประธานฯ

คุณหญิงกษม� วรวรรณ ณ อยุธย�

กรรมการฯ

น�ยณัฐพร จ�ตุศรีพิทักษ์

กรรมการฯ

น�ยทวีศักดิ์ กออนันตก้ล

กรรมการฯ

น�ยคณิศ แสงสุพรรณ

กรรมการฯ

1 2 3

4 5

12 34 5



8
รายงานประจำำาปีงบประมาณ  2563

น�ยเทวินทร์ วงศ์ว�นิช
กรรมการฯ

น�ยรัชตะ รัชตะน�วิน
กรรมการฯ

น�ยศักรินทร์ ภ้มิรัตน
กรรมการฯ

น�ยนินน�ท ไชยธีรภิญโญ
กรรมการฯ

น�ยวร�กรณ์ ส�มโกเศศ
กรรมการฯ

8

8

7

7

6

6

9

9

10

10
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ม.ล.พัชรภ�กร เทวกุล
กรรมการฯ

น�ยประสงค์ พ้นธเนศ
กรรมการฯ

น�ยปกรณ์ นิลประพันธ์
กรรมการฯ

น�ยเอ็นน้ ซ่�อสุวรรณ
กรรมการฯ

น�งเส�วณีย์ ไทยรุ่งโรจน์
กรรมการฯ

1411 15

11

12

12

13

13

14 15
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พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิต�
กรรมการฯ

น�ยวิรไท สันติประภพ
กรรมการฯ

น�ยทศพร ศิริสัมพันธ์
กรรมการและเลขานุการ

น�งส�วอ้อนฟ้� เวชช�ชีวะ
กรรมการฯ

น�ยเดช�ภิวัฒน์ ณ สงขล�
กรรมการฯ

17

20

1816

19

18 1916 2017
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คณะผู้บริหาร
สำ�นักง�นสภ�พัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ
ที�ดำ�รงตำ�แหน่งในปีงบประม�ณ พ.ศ. 2563
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

น�ยทศพร ศิริสัมพันธ์
เลขาธิการฯ

น�งปัทม� เธียรวิศิษฎ์สกุล
รองเลขาธิการฯ

น�ยวิโรจน์ นร�รักษ์
รองเลขาธิการฯ

น�ยดนุช� พิชยนันท์
รองเลขาธิการฯ

น�ยเอนก มีมงคล
รองเลขาธิการฯ

น�ยวิชญ�ยุทธ บุญชิต
รองเลขาธิการฯ

น�งส�วจิน�งค์ก้ร โรจนนันต์
รองเลขาธิการฯ

1

4

7

2

5

3

6

12 34 56 7
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น�งธิด� พัทธธรรม
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน

น�ยวันฉัตร สุวรรณกิตติ
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน

น�งส�วกัญญ�รักษ์ ศรีทองรุ่ง
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน

น�งส�ววรวรรณ พลิค�มิน
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน

น�ยสุริยนต์ ธัญกิจจ�นุกิจ
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน

น�งเส�วณีย์ แสงสุพรรณ
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน

น�งนภัสชล ทองสมจิตร
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน

น�งส�วนุชจรี วงษ์สันต์
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน

8

11

14

9

12

15

10

13

10 118 12 13 14 159
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น�งส�วสุนทร�ลักษณ์ เพ็ชรก้ล
ผู้อ�านวยการกองยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
รักษาการในต�าแหน่งที่ปรึกษา 
ด้านนโยบายและแผนงาน
รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการ 
กองงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ

น�ยสมหม�ย ภักดีช�ติ
ผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมภาคกลาง

น�ยโสภณ แท่งเพ็ชร์
ผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ

น�ยมนตรี ดีม�นพ
ผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ

น�ยอภิชัย ธรรมเสริมสุข
ผูอ้�านวยการกองบญัชปีระชาชาติ

น�งส�วมนต์ทิพย์ สัมพันธวงศ์
ผู้อ�านวยการกองพัฒนาข้อมูล 
และตัวชี้วัดสังคม

17

20

18

21

19

16

16 17 18 19 20 21 22

น�ยสุรพล ศรีเฮ่อง
ผู้อ�านวยการกองยุทธศาสตร์และ
การวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

22
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น�ยเติมทรัพย์ เตละกุล
ผู้อ�านวยการกองยุทธศาสตร์
การพัฒนาพื้นที่

น�งส�วศศิธร พลัตถเดช
ผู้อ�านวยการกองยุทธศาสตร์
และประสานการพัฒนาขีดความ
สามารถในการแข่งขัน

น�งวีนัส น�คสุวรรณ
ผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมภาคใต้
รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการ 
กองยุทธศาสตร์และประสาน 
การพัฒนาภาค

น�ยวิชญ์พิพล ติวะตันสกุล
ผู้อ�านวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนา
ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม

น�งส�วก�นด� ช้เชิด
ผู้อ�านวยการกองยุทธศาสตร์
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม

24 25

26 27

28

26 2724 282523

น�ยสุรรัฐ เนียมกล�ง
ผู้อ�านวยการกองยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบโลจิสติกส์

23
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เป็นองค์กรที่มุ่งสู่ความ
เป็นเลิศด้านวิชาการ

เป็นองค์กรที่มีความ 
รับผิดชอบต่อสาธารณะ 
และสังคม

มีระบบธรรมาภิบาล

บุคลากรของส�านักงานฯ  
เป็นทรัพยากรอันมีค่า 
ที่สุดขององค์กร

ค่�นิยมองค์กร
มุ่งมั่น ทุ่มเท เพ่่อพัฒนาประเทศ 
และประโยชน์สุขแก่สังคมด้วยคุณธรรม
ตามหลักวิชาการอย่างมืออาชีพ

วัฒนธรรมองค์กร

วิสัยทัศน์
หน่วยงานหลักในการวางแผนและจัดท�ายุทธศาสตร์ 
การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืนที่ยึดประโยชน์
ส่วนรวม ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและมีประสิทธิภาพสูง

ETHICS
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ท่ี่�ม่บัที่บัาที่ท่ี่�ชั่ดเจนในการเช่่�อมต่ิอ 
ระห ว่างการ พััฒนาอง ค์์ค์วาม รู้ 
ไปีขับัเค์ล่�อนนโยบัายสู่เป้ีาหมาย
อย่างเป็ีนรูปีธรรม จัดที่ำายุที่ธศาสติร์
การพััฒนาระดับัช่าติิ และการพััฒนา
ในระดับัต่ิาง ๆ ท่ี่� ม่คุ์ณ์ภาพัและ
รวดเร็ว รวมทัี่�งให้ค์ำาปีรึกษารัฐบัาล 
ปีระสานการแปีลงนโยบัายและ
ยทุี่ธศาสติร์ของรัฐบัาลไปีสู่การปีฏิิบััติิ 
ติลอดจนติิดติามปีระเมินผ่ลนโยบัาย
ของรัฐบัาล

โดยเป็ีนหน่วยงานวิเค์ราะห์ข้อมูล  
นำา เสนอ และเฝ่้ าระ วัง ภัย ด้าน
เศรษฐกิจ สังค์ม และสิ�งแวดล้อม
ของรัฐบัาล (Warning Center) 
ท่ี่� ถูึ ก ต้ิองแ ม่นยำาและ เช่่� อ ถ่ึอ ไ ด้  
ติลอดจนเป็ีนหน่วยเจาะข้อมูลเชิ่งลึก 
ต่ิางปีระเที่ศท่ี่�ม่ผ่ลกระที่บัต่ิอเศรษฐกิจ 
และสังค์มไที่ย เพ่ั�อใช้่ในการวางแผ่น
เชิ่งยุที่ธศาสติร์ บัริหารเศรษฐกิจ 
สังค์ม และสิ�งแวดล้อมของปีระเที่ศ

ส่งเสริมและพััฒนาให้บุัค์ลากรม่
องค์์ค์วามรู้ และทัี่กษะการที่ำางาน
ท่ี่�ทัี่นสมัย สอดค์ล้องกับันโยบัาย
รัฐบัาลดจิิทัี่ลท่ี่�มุ่งเนน้การปีรบััเปีล่�ยน
องค์์กรไปีสู่การบัริหารจัดการค์วามรู้ 
ท่ี่� ทัี่นสมัย โดยใช้่ Information 
Communication Technology 
(ICT) หร่อส่�ออิเล็กที่รอนิกส์เป็ีน
เค์ร่�องม่อในการปีฏิิบััติิงาน รวมทัี่�ง
การพััฒนาองค์์ค์วามรู้ค์วามสามารถึ
ในการวางแผ่นยุที่ธศาสติร์ การ
วิเค์ราะห์ และการปีระสานงานเพ่ั�อ
ผ่ลักดันการพััฒนาปีระเที่ศอย่างม่
ปีระสิที่ธิภาพั

หน่วยงานยุทธศาสตร์และ 
คลังสมองของประเทศ 
(Pragmatic Policy  
Think Tank)

หน่วยงานด้านข้อมูลเศรษฐกิจ
และสังคมเชิงลึก (Intelligence 
Unit) ในระดับสากล

หน่วยงานแห่งความรู้สมัยใหม่ 
(Knowledge Organization)

เพ่ั�อให้สามารถึบัรรลุวิสัยทัี่ศน์ วัติถุึปีระสงค์์ และ 
เป้ีาหมายของสำานักงานฯ และสอดค์ล้องกับับัที่บัาที่หน้าท่ี่�ติาม 
พัระราช่บััญญัติิสภาพััฒนาการเศรษฐกิจและสังค์มแห่งช่าติิ 
พั.ศ. 2561 และกฎหมายสำาคั์ญ ๆ ท่ี่�เก่�ยวข้อง สศช่. จึงได้
กำาหนดพัันธกิจหลักไว้ 3 ปีระการ ดังน่�

พันธกิจ

พันธกิจที่ 

1 
พันธกิจที่ 

2 
พันธกิจที่ 

3 
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พััฒนาและจัดที่ำายุที่ธศาสติร์การ
พััฒนาปีระเที่ศท่ี่�นำาไปีสู่ค์วามสมดุล
และยั�งยน่ในระยะยาว รวมทัี่�งผ่ลักดัน 
ยุที่ธศาสติร์การพััฒนาปีระเที่ศให้
เกิดผ่ลในที่างปีฏิิบััติิอย่างเป็ีนรูปี
ธรรม และม่ระบับัการติิดติาม
ปีระเมินผ่ลท่ี่�ม่ปีระสิที่ธิภาพั

เป้�หม�ย 

1

พััฒนาองค์์กรให้ม่ปีระสิที่ธิภาพัสูง 
และนำาไปีสู่องค์์กรแห่งการเร่ยนรู้ 
พัร้อมทัี่�งสามารถึให้บัริการข้อมูล
ข่าวสารและสร้างค์วามรู้ค์วาม
เข้าใจแก่สาธารณ์ช่นเก่�ยวกับัการ
พััฒนาปีระเที่ศ ม่ระบับัเที่ค์โนโลย่
สารสนเที่ศท่ี่�ทัี่นสมัยรองรับัภารกิจ
ของสำานักงานฯ รวมทัี่�งการพััฒนา
ไปีสู่องค์์กรดิจิทัี่ล

2

เพิั�มพูันสมรรถึนะของบุัค์ลากรให้ 
สู ง ขึ� นค์วบั คู่์กับัการ เสริมส ร้าง
คุ์ณ์ธรรม ม่ค์วามสามัค์ค่์ รับัผิ่ดช่อบั 
ต่ิอสังค์ม และม่ผ่ลงานเป็ีนท่ี่�ยอมรับั
ของ สังค์มพัร้อมทัี่� ง เส ริมส ร้าง
บุัค์ลากรให้ม่สุขภาพักายและใจท่ี่�
สมบูัรณ์์ และม่คุ์ณ์ภาพัช่่วิติท่ี่�ด่

3

เสริมสร้างวัฒนธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบัาลขององค์์กร ท่ี่�จะ
นำาไปีสู่ภาพัลักษณ์์ท่ี่� ด่ทัี่�งในและ
นอกองค์์กร เพั่�อเป็ีนเค์ร่�องกำาหนด
มาติรฐานพัฤติิกรรมท่ี่�ที่รงอิที่ธิพัล
ต่ิอค์วามสัมพัันธ์ระหว่างบุัค์ลากร
ในองค์์กร อ่กทัี่�งยังเป็ีนการสร้าง
ค์วามเช่่�อมั�นให้แก่สาธารณ์ช่นใน 
วิถ่ึที่างท่ี่�ข้าราช่การท่ี่�ด่พึังปีฏิิบััติิ โดย
ม่การสร้างกระบัวนการเสริมสร้าง
วัฒนธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบัาล 
ขององค์์กร เพ่ั�อนำาไปีสู่ภาพัลักษณ์์ 
ท่ี่�ด่ขององค์์กร

4 5

พััฒนาสภาพัแวดล้อมองค์์กร เพ่ั�อ
คุ์ณ์ภาพัช่่วิติท่ี่�ด่ขึ�นเพ่ั�อให้การปีฏิิบััติิ
งานบัรรลุ เป้ีาหมาย อันรวมถึึง 
งานสนับัสนุนด้านการอำานวยการ
และการบัริหารจัดการท่ี่�สามารถึ
ติอบัสนองการปีฏิิบััติิภารกิจของ
สำานักงานท่ี่�เหมาะสม ค์ล่องตัิว และ
ม่ปีระสิที่ธิภาพัในการดำาเนินงาน
มากยิ�งขึ�น
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การจัดทำาแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศให้มีความยั่งยืน 
โดยการวางแผ่นยุที่ธศาสติร์การพััฒนา
ให้ม่ค์วามยั�งย่นและสมดุลระหว่าง
เศรษฐกิจ สังค์ม สิ�งแวดล้อม และ 
ธรรมาภิบัาลในระยะยาว เน้นหลัก
การ “เข้าใจ-เข้าถึึง-พััฒนา” ใหม้ากขึ�น  
รวม ทัี่� ง บูั รณ์าการและปีระสาน 
แผ่นงานท่ี่�เช่่�อมโยงหลายหนว่ยงานเพั่�อ
ขับัเค์ล่�อนแผ่นไปีสู่การปีฏิิบััติิ

การวิเคราะห์แผนงาน/โครงการ
ด้วยความเป็นกลางทางวิชาการ
และรักษาผลประโยชน์ของประเทศ 

โดยการวิเค์ราะห์แผ่นการลงทุี่นของ
ปีระ เที่ศและกรอบัการลงทีุ่ นของ
รัฐวิสาหกิจ ให้ค์ำาปีรึกษาและข้อเสนอแนะ 
ด้านการลงทุี่นแก่รัฐบัาล ส่วนราช่การ 
รัฐวิสาหกิจ และเอกช่น เพ่ั�อสนับัสนุน
การดำาเนินการติามแผ่นการลงทุี่นของ
ปีระเที่ศ รวมทัี่�งติรวจสอบัและปีระเมนิผ่ล 
แผ่นการลงทุี่นหร่อโค์รงการ

การขับเคลื่อนแผนพัฒนาสู่การปฏิิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยการพััฒนากระบัวนการกำาหนดนโยบัายและ
ระบับัการติิดติามปีระเมินผ่ล ติลอดจนขับัเค์ล่�อน
การพััฒนาให้เกิดการบูัรณ์าการเช่่�อมโยงกับันโยบัาย
รัฐบัาลและแผ่นระดบััต่ิาง ๆ  ภายใต้ิหลักการพััฒนา
พ่ั�นท่ี่� ภารกิจ และการม่ส่วนร่วม (Area Function 
Participation : AFP) โดยให้จังหวัดเป็ีนพ่ั�นท่ี่� 
ดำาเนินการขับัเค์ล่�อนการพััฒนาและเป็ีนจุดเช่่�อมโยง
การพััฒนาจากชุ่มช่นสู่ปีระเที่ศ และปีระเที่ศสู่ชุ่มช่น

สศช่. ได้กำาหนดกลยุที่ธ์เพ่ั�อเป็ีนแนวที่างการปีฏิิบััติิ
ราช่การให้บัรรลุภารกิจติามเป้ีาหมาย และพัันธกิจของ 
สศช่. ดังน่�

การติดตามประเมินผล 
และการพัฒนาดัชนีชี�วัด 
ด้านเศรษฐกิจ สังคม  
และสิ�งแวดล้อม 
โดยการพััฒนาแนวที่างการติิดติาม
ปีระเมินผ่ล ติิดติามปีระเมินผ่ล
แผ่นงานโค์รงการอย่างเป็ีนระบับั
อย่างต่ิอเน่�อง เพ่ั�อให้การขับัเค์ล่�อน 
แผ่นพััฒนาฯ บัรรลุผ่ลติามเป้ีาหมาย 
ท่ี่� กำา หนด  ร วม ถึึ ง ก า ร พััฒนา
ดัช่น่ช่่� วัดด้านเศรษฐกิจ สังค์ม 
ที่รัพัยากรธรรมช่าติิ และสิ�งแวดล้อม 
เพ่ั�อใช้่ เ ป็ีนเค์ร่�องม่อกำา กับัและ
ติิดติามการพััฒนาปีระเที่ศท่ี่�มุ่งสู่
การพััฒนาท่ี่�ยั�งยน่ ทัี่�งด้านเศรษฐกิจ 
สังค์ม และสิ�งแวดล้อม

การพัฒนาฐานข้อมูลด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดล้อม
ของประเทศให้ทันสมัยเป็นที่
ยอมรับและน่าเชื่อถืือ 
ม่การรายงานสถึานการณ์์เศรษฐกิจ
และสังค์มของปีระเที่ศโดยใช่้ช่่องที่าง
ที่่�ม่ปีระสิที่ธิภาพั ค์รอบัค์ลุมทีุ่กกลุ่ม
เปี้าหมาย และพััฒนาระบับัฐานข้อมูล 
ระบับัติดิติามและระบับัเติอ่นภัยให้เป็ีน
มาติรฐานสากล พัฒันาระบับัเที่ค์โนโลย่
สารสนเที่ศให้มค่์วามที่นัสมยัรองรบัักบัั
การเปี็นรัฐบัาลดิจิทัี่ล สามารถึเข้าถึึง
ข้อมูลติ่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ปีลอดภัย 
ในกระบัวนการที่ำางานในทีุ่กระดับัม่
ปีระสิที่ธิภาพัยิ�งขึ�น

การบริหารจัดการด้วยระบบธรรมาภิบาล 
และพัฒนาศักยภาพองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
โดยการปีรับัโค์รงสร้างและอัติรากำาลังของบัุค์ลากรของ 
สศช่. ให้สอดค์ล้องกับัการเปีล่�ยนแปีลงและภารกิจท่ี่�ได้รับั
มอบัหมายเพิั�มเติิม ปีรับัเปีล่�ยนกระบัวนการดำาเนินงาน
ให้ติอบัสนองการดำาเนินงานติามภารกิจได้อย่างค์ล่องตัิว 
และรวดเร็ว ผ่ลักดันให้ม่การแปีลงแผ่นยุที่ธศาสติร์ของ 
สำานักงานฯ ให้ไปีสู่การปีฏิิบััติิอย่างเป็ีนรูปีธรรม เสริมสร้าง 
และพััฒนาวัฒนธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบัาล โดย
การเสริมสร้างค์วามเป็ีนธรรม โปีร่งใส และติรวจสอบัได้ 
พััฒนาศักยภาพับุัค์ลากรให้ม่ค์วามรู้ค์วามสามารถึทัี่นต่ิอ
การเปีล่�ยนแปีลง สอดค์ลอ้งกับัภารกจิ และค์วามติอ้งการ
ขององค์์กร โดยพััฒนาทัี่กษะการวิเค์ราะห์ในรูปีแบับั 
พัลวัติระบับั (System Dynamics) และการค์ิดเชิ่ง 
กลยทุี่ธ์ (Strategic Thinking) ติลอดจนแสวงหาเค์ร่�องม่อ
นโยบัายใหม่ๆ  เพั่�อเติร่ยมค์วามพัรอ้มในการเปีน็ท่ี่�ปีรึกษา
ด้านการพััฒนาแกรั่ฐบัาล (Think Tank) และเปีน็องค์์กร
แห่งอนาค์ติ (Organization for the Future)

กลยุทธ์ในก�รดำ�เนินง�น

กลยุทธ์ที่ 

1
กลยทุธท์ี่ 

2
กลยุทธ์ที่ 

3

กลยุทธ์ที่ 

4
กลยุทธ์ที่ 

5
กลยุทธ์ที่ 

6
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สภาพััฒนาการเศรษฐกิจและสังค์มแห่งช่าติิ ม่หน้าท่ี่� 
และอำานาจติามพัระราช่บััญญัติิสภาพััฒนาการเศรษฐกิจ
และสังค์มแห่งช่าติิ พั.ศ. 2561 ปีระกอบัด้วย

ศาสติราจารย์สนิที่ อักษรแก้ว เปี็นปีระธาน และ
กรรมการ ได้แก่ ค์ณุ์หญงิกษมา วรวรรณ์ ณ์ อยธุยา นายค์ณ์ศิ  
แสงสุพัรรณ์ นายณ์ัฐพัร จาติุศร่พัิที่ักษ์ นายที่ว่ศักด์ิ  
กออนันติกูล นายเที่วินที่ร์ วงศ์วานิช่ นายนินนาที่  
ไช่ยธ่รภิญโญ ศาสติราจารย์เก่ยรติิค์ุณ์ นายแพัที่ย์รัช่ติะ  
รัช่ติะนาวิน รองศาสติราจารย์วรากรณ์์ สามโกเศศ รอง
ศาสติราจารย์ศกัรนิที่ร์ ภมิูรตัิน รองศาสติราจารย์เสาวณ์ย์่  
ไที่ยรุ่งโรจน์ นายเอ็นนู ซึ่่�อสุวรรณ์ ปีลัดกระที่รวงการค์ลัง  
เลขาธกิารค์ณ์ะกรรมการกฤษฎก่า เลขาธกิารค์ณ์ะกรรมการ 

ผลการดำาเนินงานของสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ข้าราช่การพัลเรอ่น เลขาธกิารค์ณ์ะกรรมการพัฒันาระบับั
ราช่การ เลขาธิการสภาค์วามมั�นค์งแห่งช่าติิ ผู่้อำานวยการ 
สำานักงบัปีระมาณ์ ผู่ ้ว ่าการธนาค์ารแห่งปีระเที่ศไที่ย  
และเลขาธกิารสภาพัฒันาการเศรษฐกจิและสังค์มแห่งช่าติิ 
เปี็นกรรมการสภาและเลขานุการ

ในช่่วงติั�งแติ่วันที่่� 1 ติุลาค์ม 2562 จนถึึงสิ�นเด่อน
กันยายน 2563 สำานักงานสภาพััฒนาการเศรษฐกิจและ
สงัค์มแห่งช่าติิ (สศช่.) ได้ศกึษาวเิค์ราะห์โค์รงการ/แผ่นงาน
ติ่างๆ ที่่�หน่วยงานเสนอมาและนำาเสนอติ่อสภาพััฒนาการ
เศรษฐกิจและสังค์มแห่งช่าติิเพั่�อพัิจารณ์า เพั่�อหาร่อ  
เพั่�อขอรบััค์วามคิ์ดเหน็และข้อเสนอแนะและเร่�องอ่�น ๆ  รวม 
ที่ั�งสิ�น 51 เร่�อง การพัิจารณ์าจำาแนกเปี็น 3 ปีระเภที่ ดังน่�

1) ร่างแผ่นปีฏิิบััติิการสาธารณ์สุขเขติสุขภาพั 
พัเิศษแห่งช่าติ ิระยะที่่� 1 (พั.ศ. 2562-2565) 2) ร่างนโยบัาย
และแผ่นยุที่ธศาสติร์ค์วามมั�นค์งด้านวัค์ซ่ึ่นแห่งช่าติิ พั.ศ. 
2563-2565 3) แผ่นปีฏิิบััติิการเฝ่้าระวัง ปี้องกัน และ
ค์วบัค์ุมโรค์ติิดติ่อหร่อโรค์ระบัาด พั.ศ. 2562-2564 ติาม 
พัระราช่บััญญัติิโรค์ติิดติ่อ พั.ศ. 2558 4) แผ่นปีฏิิบััติิการ 
ด้านการส่งเสริมและพััฒนาองค์์กรภาค์ปีระช่าสังค์ม  
ระยะที่่� 1 (พั.ศ. 2561-2564) 5) ร่างแผ่นการกระจาย
อำานาจให้แก่องค์์กรปีกค์รองส่วนที่้องถึิ�น (ฉบัับัที่่� 3) พั.ศ. 
2562-2565 และร่างแผ่นปีฏิิบััติิการกำาหนดขั�นติอนการ 
กระจายอำานาจให้แก่องค์์กรปีกค์รองส่วนที่้องถิึ�น (ฉบัับั
ที่่� 3) พั.ศ. 2562-2565 6) แผ่นพััฒนาศักยภาพักำาลัง
ค์นภาค์รัฐให้พัร้อมเข้าสู่สังค์มสูงอายุ พั.ศ. 2562-2565  
7) ร่างแผ่นปีระช่ากรเพั่�อการพััฒนาปีระเที่ศระยะยาว  
(พั.ศ. 2563-2580) 8) นโยบัาย แผ่นแม่บัที่ และแผ่นปีฏิิบัติัิการ 
ด้านค์นหาย ค์นนิรนามและศพันิรนาม พั.ศ. 2562-2565  
9) แผ่นปีฏิิบัตัิกิารด้านการป้ีองกนัและปีราบัปีรามยาเสพัติิด  
พั.ศ. 2563-2565 10) ร่างแผ่นพัฒันางานสวสัดกิารสงัค์มไที่ย  

ฉบัับัที่่� 3 (พั.ศ. 2563-2565) 11) ร่างแผ่นพััฒนากำาลัง
ค์นด้านสุขภาพัแห่งช่าติิ (พั.ศ. 2563-2570) 12) ร่างแผ่น
ปีฏิิบััติิการด้านการสร้างค์วามรับัผิ่ดช่อบัร่วมที่างสังค์ม
เก่�ยวกับัอ่สปีอร์ติติ่อเด็ก ระยะที่่� 1 (พั.ศ. 2563-2565)  
13) การพัฒันาแพัลติฟื้อร์มด้านแรงงาน (Labor Platform) 
ของปีระเที่ศ 14) ร ่างแผ่นขับัเค์ล่�อนกรอบัค์ุณ์วุฒิ 
แห่งช่าติิสู่การปีฏิิบััติิ พั.ศ. 2562-2565 15) ร่างแผ่น
ปีฏิิบััติิการด้านการผ่ลิติและพััฒนากำาลังค์นในสาขาอาช่่พั
ที่่�ม่ค์วามจำาเปี็นเร่งด่วนติ่อการพััฒนาปีระเที่ศติามกรอบั
ค์ุณ์วุฒิแห่งช่าติิ พั.ศ. 2562-2565 16) แผ่นปีฏิิบััติิการ
ด้านผู่้สูงอายุ ระยะที่่� 2 (พั.ศ. 2545-2565) ฉบัับัปีรับัปีรุง 
ค์รั�งที่่� 2 พั.ศ. 2561 17) ร่างแผ่นด้านการอุดมศึกษาเพั่�อ
ผ่ลิติและพััฒนากำาลังค์นของปีระเที่ศ พั.ศ. 2564-2570 
18) การแติ่งติั�งค์ณ์ะอนุกรรมการ (เพัิ�มเติิม) ภายใติ้ 
พัระราช่บััญญตัิสิภาพััฒนาการเศรษฐกจิและสงัค์มแห่งช่าติิ 
พั.ศ. 2561 19) ร่างแผ่นสิที่ธิมนุษยช่นแห่งช่าติิ ฉบัับัที่่� 4  
(พั.ศ. 2562-2565) 20) ร่างแผ่นแม่บัที่การบัริหาร 
งานยุติิธรรมแห่งช่าติิ ฉบัับัที่่� 3 (พั.ศ. 2562-2565)  

1.  การพิจารณากำาหนดแนวนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จำานวน 25 เร่่อง 
ประกอบด้วย 
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21) ข้อเสนอแนะการกำาหนดเกณ์ฑ์์มาติรฐานระยะเวลา 
การให้สินเช่่�อการค์้า (Credit Term) ในปีระเที่ศไที่ย  
22) ขอค์วามเห็นช่อบัการดำาเนินงานโค์รงการอาค์าร
อเนกปีระสงค์์ กรมสรรพัสามติิ ของบัรษัิที่ ธนารกัษ์พััฒนา
สินที่รัพัย์ จำากัด 23) ข้อเสนอสำาหรับัการช่่วยเหล่อธุรกิจ

โรงแรมที่่�ไม่ม่ใบัอนุญาติ 24) แผ่นผ่ังแม่บัที่การอนุรักษ์
และพััฒนากรุงรัตินโกสินที่ร์ 25) ยุที่ธศาสติร์การจัดติั�ง
ศูนย์ค์วามเปี็นเลิศที่างการแพัที่ย์ สถึาบัันที่างการแพัที่ย์
และสถึาบัันการศึกษาติ่าง ๆ ในภาพัรวมของปีระเที่ศ 
ในระยะยาว (5-10 ปีี) 

2.  การพิจารณาแผนงาน/โครงการ เพ่่อนำาความเห็นเสนอประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี  
ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 

จำานวน 8 เร่�อง ปีระกอบัด้วย 1) โค์รงการพัฒันาระบับั
ไฟื้ฟ้ื้าแบับัโค์รงข่ายไฟื้ฟ้ื้าขนาดเลก็มาก (Microgrid) บันพั่�นที่่� 
เกาะพัะลวย จ.สุราษฎร์ธาน่ ของการไฟื้ฟื้้าส่วนภูมิภาค์  
2) แผ่นอนุรักษ์พัลังงาน พั.ศ. 2561-2580 (EEP2018)  
3) แผ่นพััฒนาพัลังงานที่ดแที่นและพัลังงานที่างเล่อก พั.ศ. 
2561-2580 (AEDP2018) 4) แผ่นพัฒันากำาลงัผ่ลติิไฟื้ฟ้ื้าของ 
ปีระเที่ศไที่ย พั.ศ. 2561-2580 ฉบัับัปีรับัปีรุงค์รั�งที่่� 1 
(PDP2018 ฉบัับัปีรับัปีรุงค์รั�งที่่�1) 5) แผ่นบัริหารจัดการ
ก๊าซึ่ธรรมช่าติิ พั.ศ. 2561-2580 (Gas Plan 2018) 6) แผ่น
รองรับัวิกฤติการณ์์ด้านนำ�ามันเช่่�อเพัลิง พั.ศ. 2563-2567 
และแผ่นยุที่ธศาสติร์กองทีุ่นนำ�ามันเช่่�อเพัลิง พั.ศ. 2563-
2567 7) โค์รงการสร้างเค์ร่�องกำาเนดิแสงซึ่นิโค์รติรอนระดบัั
พัลังงาน 3 GeV และห้องปีฏิิบััติิการ 8) โค์รงการพััฒนา
ระบับัส่งและจำาหน่าย ระยะที่่� 2 ของการไฟื้ฟื้้าส่วนภูมิภาค์ 

จำานวน 1 เร่�อง ได้แก่ ขออนุมัติิดำาเนินการโค์รงการ
ก่อสร้างโค์รงข่ายที่างหลวงแผ่่นดิน โดยใช่้เงินกู้ติ่างปีระเที่ศ 
ของกรมที่างหลวง (ที่ล.) 

จำานวน 2 เร่�อง ปีระกอบัด้วย 1) ร่างนโยบัายและ
แผ่นการปีระช่าสัมพัันธ์แห่งช่าติิ ฉบัับัท่ี่� 5 พั.ศ. 2563-
2565 (ฉบัับัปีรับัปีรุงให้สอดค์ล้องกับัยุที่ธศาสติร์ช่าติิ 20 ปีี)  
2) ร่างแผ่นพััฒนาด้านการพััฒนาส่�อปีลอดภัยและสร้างสรรค์์ 
ระยะที่่� 1 (พั.ศ. 2563-2565)

ด้านพลังงาน

ด้านการขนส่ง

ด้านการสื่อสาร

จำานวน 3 เร่�อง ปีระกอบัด้วย 1) โค์รงการเพั่�อการพััฒนา
ปีี 2564 ของการปีระปีาส่วนภูมิภาค์ 2) แผ่นบัริหารจัดการลดนำ�า
สูญเส่ย ปีี 2562-2571 ของการปีระปีาส่วนภูมิภาค์ 3) โค์รงการ
เพั่�อการพััฒนาปีี 2563 (เพัิ�มเติิม) ของการปีระปีาส่วนภูมิภาค์

ด้านสาธารณูปโภค

ที่รัพัยากรธรรมช่าติิและสิ�งแวดล้อม จำานวน 3 
เร่�อง ปีระกอบัด้วย 1) (ร่าง) นโยบัายและแผ่นการส่งเสริม
และรักษาคุ์ณ์ภาพัสิ�งแวดล้อมแห่งช่าติิ พั.ศ. 2560-2580  
2) (ร่าง) แผ่นปีฏิิบััติิการด้านการจัดการขยะพัลาสติิก 
ระยะท่ี่� 1 (พั.ศ. 2563-2565) 3) การปีรับัปีรุงเพิั�มเติิม
องค์์ปีระกอบัค์ณ์ะอนุกรรมการด้านการสร้างการเติิบัโติ
บันคุ์ณ์ภาพัช่่วิติท่ี่�เป็ีนมิติรต่ิอสิ�งแวดล้อม

ด้านการเกษตร

ด้านอุตสาหกรรม  
การผลิต และการบริการ 

จำานวน 7 เร่�อง ปีระกอบัด้วย 1) การลงทุี่นโค์รงการ
พัฒันานคิ์มอตุิสาหกรรม Smart Park ของกระที่รวงอตุิสาหกรรม 
2) โค์รงการจัดติั�งศูนย์นวัติกรรมการผ่ลิติยั�งย่น (Sustainable 
Manufacturing Center : SMC) ในเขตินวตัิกรรมระเบัย่งเศรษฐกจิ
พัิเศษภาค์ติะวันออก : เม่องนวัติกรรม ระบับัอัติโนมัติิ หุ่นยนติ์  
และระบับัอัจฉริยะ (EECi-ARIPOLIS for BCG) ของกระที่รวง
การอุดมศึกษา วิที่ยาศาสติร์ วิจัยและนวัติกรรม 3) การปีรับั
โค์รงสร้างภาค์บัริการของไที่ย 4) แผ่นปีฏิิบััติิการด้านการพััฒนา
อตุิสาหกรรมแปีรรปูีอาหาร ปีี 2562-2571  5) ร่างแผ่นปีฏิิบัตัิกิาร
ด้านการส่งเสรมิเศรษฐกิจสร้างสรรค์์ ระยะที่่� 1 (พั.ศ. 2562-2566) 
ของสำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์์ (องค์์การมหาช่น)  
6) ร่างแผ่นปีฏิิบััติิการด้านการพััฒนาพัาณ์ิช่ย์อิเล็กที่รอนิกส์  
ระยะที่่� 1 (พั.ศ. 2563-2565) 7) การปีรับัปีรุงองค์์ปีระกอบั
ของค์ณ์ะอนุกรรมการด้านการพััฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อม
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3.  การพิจารณางบประมาณรัฐวิสาหกิจ จำานวน 2 เร่่อง ได้แก่ 

1) กรอบัและงบัลงทีุ่นของรัฐวิสาหกิจปีระจำา
ปีีงบัปีระมาณ์ พั.ศ. 2563 

2) กรอบัและงบัลงทุี่นของรัฐวิสาหกิจปีระจำา
ปีีงบัปีระมาณ์ พั.ศ. 2564

ที่ั�งน่� ค์ณ์ะรัฐมนติร่ได้ม่มติิแล้ว จำานวน 16 เร่�อง 
ปีระกอบัด้วย 1) กรอบัและงบัลงทุี่นของรัฐวิสาหกิจ
ปีระจำาปีีงบัปีระมาณ์ พั.ศ. 2563 2) ร่างนโยบัายและแผ่น
ยทุี่ธศาสติร์ค์วามมั�นค์งด้านวคั์ซึ่น่แห่งช่าติิ พั.ศ. 2563-2565  
3) แผ่นปีฏิิบััติิการเฝ่้าระวัง ปี้องกัน และค์วบัค์ุมโรค์ติิดติ่อ
หร่อโรค์ระบัาด พั.ศ. 2562-2564 ติามพัระราช่บััญญัติิ
โรค์ติิดติ่อ พั.ศ. 2558 4) ร่างแผ่นพััฒนาด้านการพััฒนา
ส่�อปีลอดภัยและสร้างสรรค์์ ระยะที่่� 1 (พั.ศ. 2563-2565)  
5) ร่างแผ่นแม่บัที่การบัริหารงานยติุิธรรมแห่งช่าติิ ฉบับััที่่� 3  
(พั.ศ. 2562-2565) 6) โค์รงการสร้างเค์ร่�องกำาเนิดแสง 
ซึ่ินโค์รติรอนระดับัพัลังงาน 3 GeV และห้องปีฏิิบััติิการ  
7) โค์รงการพััฒนาระบับัส่งและจำาหน่าย ระยะท่ี่� 2 ของการ
ไฟื้ฟื้้าส่วนภูมิภาค์ 8) ร่างแผ่นปีฏิิบััติิการด้านการส่งเสริม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์์ ระยะที่่� 1 (พั.ศ. 2562-2566) ของ

สำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์์ (องค์์การมหาช่น) 
9) ร ่างแผ่นปีฏิิบััติิการสาธารณ์สุขเขติสุขภาพัพัิเศษ 
แห่งช่าติ ิระยะที่่� 1 (พั.ศ. 2562-2565) 10) โค์รงการพัฒันา
ระบับัไฟื้ฟ้ื้าแบับัโค์รงข่ายไฟื้ฟ้ื้าขนาดเล็กมาก (Microgrid)  
บันพั่�นที่่�เกาะพัะลวย จ.สุราษฎร์ธาน่ ของการไฟื้ฟื้้า
ส่วนภูมิภาค์ 11) แผ่นผั่งแม่บัที่การอนุรักษ์และพััฒนา
กรุงรัตินโกสินที่ร์ 12) ร่างแผ่นสิที่ธิมนุษยช่นแห่งช่าติิ  
ฉบับััที่่� 4 (พั.ศ. 2562-2565) 13) ร่างนโยบัายและแผ่นการ
ปีระช่าสัมพัันธ์แห่งช่าติิ ฉบัับัที่่� 5 พั.ศ. 2563-2565  
(ฉบัับัปีรับัปีรุงให้สอดค์ล้องกับัยุที่ธศาสติร์ช่าติิ 20 ปีี)  
14)  โค์รงการจดัตัิ�งศนูย์นวตัิกรรมการผ่ลติิยั�งยน่ (Sustainable 
Manufacturing Center : SMC) ในเขตินวตัิกรรมระเบัย่ง
เศรษฐกิจพิัเศษภาค์ติะวันออก : เม่องนวัติกรรม ระบับั
อตัิโนมตัิ ิหุ่นยนต์ิ และระบับัอจัฉริยะ (EECi-ARIPOLIS for 
BCG) ของกระที่รวงการอุดมศึกษา วิที่ยาศาสติร์ วิจัยและ
นวตัิกรรม 15) การลงทุี่นโค์รงการพััฒนานคิ์มอตุิสาหกรรม 
Smart Park ของกระที่รวงอตุิสาหกรรม และ 16) กรอบัและ 
งบัลงทีุ่นของรัฐวิสาหกิจปีระจำาปีีงบัปีระมาณ์ พั.ศ. 2564

ผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการนโยบาย
ระดับชาติที่ สศช. เป็นฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่่อแก้ไข
ปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) 

สศช. ในฐานะฝ่่ายเลขานุการคณะกรรมการร่วม
ภาครัฐและเอกชนเพ่�อแก้ไขปัญห่าทางเศรษฐกิจ (กรอ.) 
ได้จัดประชุมระห่ว่างนายกรัฐมนติรีกับัผูู้้ว่าราชการ
จังห่วัด ผูู้้แทนภาคเอกชน และผูู้บ้ัริห่ารทอ้งถิิ่�น (ระดบััภาค
และกลุ่มจังห่วัด) ไปแล้ว 3 ครั�ง เม่�อวันท่ี่� 12 พัฤศจิกายน 
2562 ณ์ จังหวัดกาญจนบุัร่ (กลุ่มจังหวัดภาค์กลาง 

ติอนล่าง 1) เม่�อวนัท่ี่� 21 มกราค์ม 2563 ณ์ จังหวดันราธวิาส 
(กลุ่มจังหวัดภาค์ใติ้ช่ายแดน) และเม่�อวันที่่� 25 สิงหาค์ม 
2563 ณ์ จังหวัดระยอง (กลุ่มจังหวัดภาค์ติะวันออก 1)  
โดยม่นายกรัฐมนติร่ เปี็นปีระธาน รัฐมนติร่ ภาค์รัฐและ
เอกช่นที่่�เก่�ยวข้องเข้าร่วมปีระชุ่ม และ สศช่. ที่ำาหน้าที่่�
เลขานุการที่่�ปีระชุ่ม โดยที่่�ปีระชุ่มได้ม่การพิัจารณ์าแก้ไข
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ปัีญหาและขบััเค์ล่�อนการพัฒันาเศรษฐกจิในระดบััพั่�นที่่� ซึ่ึ�ง
สรุปีปีระเด็นการปีระชุ่มและข้อสั�งการของนายกรัฐมนติร่
ท่ี่�สำาค์ัญ ได้แก่ (1) การส่งเสริมการค์้าและการลงทุี่น  
(2) การส่งเสริมอุติสาหกรรม เกษติร ที่่องเที่่�ยวและบัริการ  
(3) การบัรหิารจดัการนำ�า (4) การพััฒนาโค์รงข่ายค์มนาค์ม
และโลจิสติิกส์ (5) การบัริหารจดัการที่รพััยากรธรรมช่าติิ
และสิ�งแวดล้อม และ (6) การพัฒันากำาลงัค์นและค์ณุ์ภาพัช่ว่ติิ  
ซึ่ึ�งค์ณ์ะรัฐมนติร่ได้ม่มติิรับัที่ราบัผ่ลการปีระชุ่มฯ ไปีเม่�อ 
วันที่่� 12 พัฤศจิกายน 2562 เม่�อวันที่่� 21 มกราค์ม 2563 
และเม่�อวันที่่� 25 สิงหาค์ม 2563 ที่ั�งน่� สศช่. ได้เผ่ยแพัร่ 
ผ่ลการปีระชุ่มของค์ณ์ะรัฐมนติร่ใน www.nesdc.go.th 
เพั่�อให้ปีระช่าช่นได้นำาใช่้ปีระโยช่น์ในการศึกษา ค์้นค์ว้า 
และอ้างอิงได้อย่างถึูกติ้อง

ขณะเดียวกัน สศช. ได้ขับัเคล่�อนและติิดติามผู้ล
การด�าเนินงานติามมติิคณะรัฐมนติรี รวมที่ั�งการสร้าง
ค์วามรู้ค์วามเข้าใจถึึงบัที่บัาที่และค์วามสำาค์ัญของกลไก 
กรอ. ที่ั�งในส่วนกลาง/กลุ่มจงัหวัด/จงัหวดัเพ่ั�อแก้ไขปัีญหา
ที่างเศรษฐกิจของปีระเที่ศและในระดบััพั่�นที่่�อย่างต่ิอเน่�อง 
โดยได้ร่วมกบััหน่วยงานภาค์รฐัและเอกช่นที่่�เก่�ยวข้อง ได้แก่ 
กระที่รวงมหาดไที่ย (ระดับัจังหวัด กลุ่มจังหวัด และภาค์) 
ภาค์เอกช่น เช่่น สภาหอการค์้าแห่งปีระเที่ศไที่ย ฯลฯ โดย
ใช่้เวที่่ กรอ.กลุ่มจังหวัด/จังหวัด เพั่�อสร้างค์วามรับัรู้ค์วาม
เข้าใจในการใช่้กลไก กรอ. พัิจารณ์ากลั�นกรองแผ่นงาน/ 
โค์รงการ และแก้ไขปีัญหาที่างเศรษฐกิจในพั่�นที่่�ติ่าง ๆ  
สู่การปีฏิิบััติิอย่างเปี็นรูปีธรรม เช่่น ภาค์เหน่อ (จังหวัด
เช่่ยงใหม่ ลำาปีาง เช่่ยงราย) ภาค์ติะวันออกเฉ่ยงเหน่อ 
(จังหวัดขอนแก่น อุบัลราช่ธาน่ นค์รราช่ส่มา สกลนค์ร 
อุดรธาน่) ภาค์ใติ้ (จังหวัดสุราษฎร์ธาน่ สงขลา ติรัง กระบั่� 
พัังงา ภูเก็ติ) และภาค์กลาง (กรุงเที่พัฯ และจังหวัดภาค์
ติะวันออก) เปี็นติ้น ส่งผ่ลให้ภาค์รัฐและเอกช่นในพ่ั�นที่่� 
ดงักล่าวได้มก่ารจดัที่ำาข้อเสนอ ขับัเค์ล่�อน และติดิติามการ
พััฒนาและแก้ไขปีัญหาร่วมกันได้อย่างติรงปีระเด็นและ
สอดค์ล้องกับัค์วามติ้องการของพั่�นที่่� ติลอดจนสามารถึ

นำาไปีใช่้ปีระกอบัการจัดที่ำาแผ่นพััฒนาจังหวัด แผ่นพััฒนา
กลุ่มจังหวัด และแผ่นพััฒนาภาค์เช่่�อมโยงยุที่ธศาสติร์ช่าติิ
ได้อย่างม่ปีระสิที่ธิภาพั

การติิดติามผู้ลการด�าเนนิงาน กรอ. สศช่. ในฐานะ
ฝ่่ายเลขานุการ กรอ.กลาง จะปีระสานหน่วยงานภาค์รัฐ
และเอกช่นที่ั�งในส่วนกลางและในพั่�นที่่� (กรอ.กลุม่จงัหวดั/
จังหวัด) และค์ณ์ะกรรมการ กกร. (สภาหอการค์้าแห่ง
ปีระเที่ศไที่ย สภาอุติสาหกรรมแห่งปีระเที่ศไที่ย สมาค์ม
ธนาค์ารไที่ย) เพ่ั�อร่วมกนัขบััเค์ล่�อนการดำาเนนิงานติามมติิ
ค์ณ์ะรัฐมนติร่ไปีสู่การปีฏิิบััติิอย่างสมำ�าเสมอและติ่อเน่�อง  
และได้จัดที่ำา “รายงานผ่ลการดำาเนินงานการปีระชุ่ม
ระหว่างนายกรัฐมนติร่กับัผู่้ว่าราช่การจังหวัด ผู่้แที่นภาค์
เอกช่น ผู่้บัริหารที่้องถึิ�น และผู่้แที่นเกษติรกร (ระดับัภาค์
และกลุ่มจังหวัด) รัฐบัาลนายกรัฐมนติร่ พัลเอก ปีระยุที่ธ์ 
จันที่ร์โอช่า นำากราบัเร่ยน นายกรัฐมนติร่ รองนายก
รัฐมนติร่ รัฐมนติร่ ภาค์รัฐและเอกช่นที่่�เก่�ยวข้อง ติลอดจน 
ได้เผ่ยแพัร่ที่าง www.nesdc.go.th เพั่�อให้ผู่เ้ก่�ยวข้องและ
บัคุ์ค์ลที่ั�วไปีท่ี่�สนใจได้รับัที่ราบัถึงึกระบัวนการพัฒันาค์วาม
ร่วมม่อระหว่างภาค์รัฐและภาค์เอกช่นภายใติ้การนำาของ
นายกรัฐมนติร่ พัลเอก ปีระยุที่ธ์ จันที่ร์โอช่า สามารถึนำา
ไปีใช่้ปีระโยช่น์ในการศึกษา ค์้นค์ว้า และอ้างอิงได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็วด้วย

ทั�งนี� เพ่ั�อให้ขับัเค์ล่�อนยุที่ธศาสติร์ช่าติิ แผ่นพััฒนา
เศรษฐกิจและสังค์มแห่งช่าติิ และนโยบัายรัฐบัาลเป็ีน
ไปีอย่างม่ปีระสิที่ธิภาพัและต่ิอเน่�อง สศช่. ในฐานะฝ่่าย
เลขานุการ กรอ. จะใช้่ กรอ.กลุ่มจังหวัด และ กรอ.จังหวัด 
(กระที่รวงมหาดไที่ย) เป็ีนกลไกขับัเค์ล่�อนและติิดติามการ
พััฒนาติามข้อสั�งการของนายกรัฐมนติร่ และใช้่เป็ีนเวท่ี่จัด
ที่ำาข้อเสนอการพััฒนาเศรษฐกิจและสังค์มให้สอดค์ล้องกับั
ค์วามต้ิองการในพ่ั�นท่ี่�และเช่่�อมโยงแผ่นพััฒนาเศรษฐกิจ
และสังค์มในระดับัพ่ั�นท่ี่� ติลอดจนได้ปีระสานกระที่รวง
มหาดไที่ยรับัไปีพิัจารณ์าดำาเนินการมอบัหมายให้จังหวัด
ได้ใช้่เวท่ี่ กรอ. จัดที่ำา/ขับัเค์ล่�อนและติิดติามการพััฒนาใน
พ่ั�นท่ี่�เป็ีนระยะและต่ิอเน่�องด้วย
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สศช. ในฐานะฝ่่ายเลขานุการคณะกรรมการ
พัฒนาขีดความสามารถิ่ในการแข่งขันของประเทศ 
(กพข.) ได้จัดการประชุมเพ่�อขับัเคล่�อนการพัฒนา 
ขีดความสามารถิ่ในการแข่งขันของประเทศในรูปแบับั
ติ่าง ๆ ทั�งสิ�นจ�านวน 3 ครั�ง ได้แก่ 

1. การปีระชุ่มหารอ่แนวที่างในการปีรบััปีรงุตัิวช่่�วดั 
เพั่�อยกระดับัข่ดค์วามสามารถึในการแข่งขันของปีระเที่ศ 
เม่�อวนัพัฤหัสบัดท่ี่่� 14 พัฤศจกิายน 2562 ณ์ ห้องปีระช่มุ 521  
สำานักงานสภาพััฒนาการเศรษฐกิจและสังค์มแห่งช่าติิ  
โดยม่วัติถุึปีระสงค์์เพั่�อที่ำาค์วามเข้าใจผ่ลการจัดอันดับั 
ขด่ค์วามสามารถึในการแข่งขันจากสถึาบัันต่ิาง ๆ  พัร้อมทัี่�ง
เสนอผ่ลการวเิค์ราะห์การจดัอันดบััเพั่�อจำาแนกกลุม่ติวัช่่�วดั
ขด่ค์วามสามารถึในการแข่งขนัฯ ที่่�เป็ีนจดุแขง็และจุดอ่อน 
ของปีระเที่ศไที่ยในรอบัปีีท่ี่�ผ่่านมา นอกจากน่�ในการปีระช่มุ 
ดังกล่าวยังได้หาร่อร่วมกับัหน่วยงานที่่�เก่�ยวข้องเพั่�อหา
หน่วยงานเจ้าภาพัตัิวช่่�วดัที่่�เป็ีนจดุอ่อนของปีระเที่ศในการ
ร่วมกันขับัเค์ล่�อนติัวช่่�วัดดังกล่าว ผ่่านการดำาเนินแผ่นงาน
และโค์รงการที่่�ส่งผ่ลต่ิอกลุม่ติวัช่่�วดัเหล่าน่�ให้มป่ีระสิที่ธผิ่ล
ช่ดัเจนมากขึ�น และ สศช่.ในฐานะฝ่่ายเลขานกุารฯ จะจัดให้ 
ม่การรายงานค์วามก้าวหน้าการดำาเนินงานการพััฒนา 
แผ่นงานและโค์รงการที่่�เก่�ยวข้อง ในระยะติ่อไปี

2. การปีระชุ่มเช่ิงปีฏิิบััติิการ เร่�อง “Thailand 
Competitiveness : How to turn challenges into 
success? รับัม่อค์วามที่้าที่ายเพั่�อยกระดับัค์วามสามารถึ 
ในการแข่งขันของไที่ย ภายใติ้ยุที่ธศาสติร์ช่าติิ 20 ปีี” เม่�อ
วนัศุกร์ที่่� 21 กุมภาพัันธ์ 2563 ณ์ โรงแรมอมาร่ วอเติอร์เกที่  
ปีระตูินำ�า กรุงเที่พัฯ โดยม่วัติถุึปีระสงค์์เพ่ั�อสร้างค์วามรู้
ค์วามเข้าใจให้ผู้่เข้าร่วมการปีระชุ่มท่ี่�เป็ีนตัิวแที่นทัี่�งจาก
ภาค์รัฐและภาค์เอกช่นได้ที่ราบัถึึงค์วามสำาคั์ญของการ
ร่วมกันขับัเค์ล่�อนการสร้างค์วามสามารถึในการแข่งขัน
ภายใต้ิยุที่ธศาสติร์ช่าติิ รวมถึึง ส่�อสารผ่ลการดำาเนิน
งานเพ่ั�อพััฒนาข่ดค์วามสามารถึในการแข่งขันในรอบัปีีท่ี่� 
ผ่่านมา อันจะนำาไปีสู่การสร้างค์วามเข้าใจในการที่ำางาน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาค์รัฐท่ี่�เก่�ยวข้องและภาค์เอกช่น  
อ่กทัี่�งเพ่ั�อให้หน่วยงานท่ี่�เก่�ยวข้องได้รับัที่ราบัเส่ยงสะท้ี่อน
ค์วามคิ์ดเห็นและค์วามค์าดหวัง (needs) ของภาค์เอกช่น 
ในการดำาเนินการด้านต่ิาง ๆ  และเป็ีนเวท่ี่เพ่ั�อส่�อสารรณ์รงค์์ให้
ทุี่กภาค์ส่วนท่ี่�เก่�ยวข้อง ติระหนกั และเหน็แนวที่างการปีฏิิบััติิ 
ท่ี่�ค์วรดำาเนินการร่วมกัน เพ่ั�อพััฒนาข่ดค์วามสามารถึในการ
แข่งขันของปีระเที่ศในระยะต่ิอไปีได้อย่างม่ปีระสิที่ธิภาพั

3. การปีระชุ่มเช่ิงปีฏิิบััติิการ เร่�อง “การยกระดับั
ข่ดค์วามสามารถึในการแข่งขัน ในยุค์หลัง COVID-19” 
เม่�อวันที่่� 18-19 สิงหาค์ม และ 3 กันยายน 2563 ณ์ ห้อง
ราช่ดำาเนิน โรงแรมรอยัลปีริ๊นเซึ่ส หลานหลวง กรุงเที่พัฯ 
โดยม่การบัรรยายเพั่�อให้ค์วามรูเ้ก่�ยวกบััทิี่ศที่างการดำาเนนิ
นโยบัายที่่�เก่�ยวข้องกับัการพััฒนาข่ดค์วามสามารถึใน
การแข่งขันในยุค์หลัง โค์วิด 19 และจัดให้ม่ workshop 
เพั่�อระดมค์วามเห็นถึึงทิี่ศที่างของแผ่นงานและโค์รงการ
ที่่�เหมาะสมภายใติ้ฉากทัี่ศน์ใหม่ที่่�จะเกิดขึ�นในยุค์หลัง 
โค์วิด 19 เพั่�อให้ผู่้เข้าร่วมปีระชุ่มนำาองค์์ค์วามรู้ดังกล่าว
ไปีปีระกอบัการจัดที่ำาแผ่นงานและโค์รงการในการพััฒนา
ข่ดค์วามสามารถึในการแข่งขันได้อย่างถึูกติ้องและม่
ปีระสิที่ธิภาพั เหมาะสมกับัสถึานการณ์์ที่่�จะเกิดขึ�นใน
ระยะถึัดไปี

การด�าเนนิการขับัเคล่�อนขดีความสามารถิ่ในการ
แข่งขันของประเทศร่วมกับัสภาเศรษฐกิจโลก (World 
Economic Forum: WEF) ผู้่านการด�าเนินงาน 
Thailand Closing the Innovation Gap Accelerator 
(Accelerator Model) ซึ่ึ�ง สศช่. ที่ำาหน้าที่่�เปี็นผู่้
ปีระสานงานของปีระเที่ศไที่ย (National co-ordinator)  
ระหว่าง WEF และที่่มผู่้บัริหารระดับัสูง (Co-chairs) จาก
ภาค์รัฐ และภาค์เอกช่น โดยม่วัติถึุปีระสงค์์เพั่�อขับัเค์ล่�อน
ข่ดค์วามสามารถึในการแข่งขันของปีระเที่ศผ่่านการสร้าง
สภาพัแวดล้อมที่่�ส่งเสริมการสร้างนวัติกรรม และมุ่งเน้น
ค์วามร่วมม่อระหว่างภาค์รัฐ ภาค์เอกช่น และหน่วยงาน
วิช่าการในการวิเค์ราะห์ระบับันวัติกรรมของปีระเที่ศ 
(System Analysis) รวมถึึงร่วมกันจัดที่ำาแผ่นปีฏิิบััติิการ  
(Action Plan) ที่่�เน้นให้ภาค์เอกช่นเปี็นผู่้นำาในการ
ดำาเนินโค์รงการ เพ่ั�อให้ติอบัโจที่ย์การพััฒนานวัติกรรมที่่�
สอดค์ล้องติ่อค์วามติ้องการที่่�แที่้จริงของภาค์ธุรกิจและ
เกิดการพััฒนาค์วามร่วมม่อระหว่างภาค์เอกช่นในการ 
ส่งเสรมิให้ผู้่ปีระกอบัการรายยอ่ยสามารถึเข้าถึึงและพััฒนา
นวัติกรรมได้อย่างติรงจุด โดยในรอบัปีีท่ี่�ผ่่านมา สศช่.ได้
ดำาเนินการปีระสานหน่วยงานท่ี่�เก่�ยวข้อง ร่วมกันจัดที่ำา
ผ่ลการวิเค์ราะห์ระบับันวัติกรรม และได้กำาหนดปีระเด็น
การพััฒนานวัติกรรมท่ี่�ปีระเที่ศไที่ยค์วรเร่งขับัเค์ล่�อน  
โดยในระยะถัึดไปี สศช่.พัร้อมผู้่แที่นทุี่กภาค์ส่วนจะร่วมกนั 
จัดที่ำาโค์รงการสำาค์ัญที่่�ค์วรเร่งดำาเนินการเพั่�อใช่้ขับัเค์ล่�อน 
แผ่นงานให้เกิดผ่ลเป็ีนรูปีธรรม

คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถืในการแข่งขันของประเทศ (กพข.)
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1. การปีระชุ่ม กพัย. จำานวน 2 ค์รั�ง ได้แก่ ค์รั�งที่่� 
1/2562 เม่�อวันที่่� 19 ธันวาค์ม 2562 และ ค์รั�งที่่� 1/2563 
เม่�อวันที่่� 14 กันยายน 2563 โดยม่รองนายกรัฐมนติร่  
(พัลเอก ปีระวิติร วงษ์สุวรรณ์) เปี็นปีระธานฯ

2. การแต่ิงตัิ�งค์ณ์ะอนุกรรมการ 4 ค์ณ์ะ ปีระกอบั
ด้วย (1) ค์ณ์ะอนุกรรมการขับัเค์ล่�อนเป้ีาหมายการพััฒนาท่ี่�
ยั�งยน่ (2) ค์ณ์ะอนุกรรมการส่งเสริมการพััฒนาท่ี่�ยั�งยน่ติาม
หลักปีรัช่ญาของเศรษฐกิจพัอเพ่ัยง (3) ค์ณ์ะอนุกรรมการ
ติิดติามและปีระเมินผ่ลการพััฒนาท่ี่�ยั�งย่น (4) ค์ณ์ะ
อนุกรรมการการปีระเมินสิ�งแวดล้อมระดับัยุที่ธศาสติร์  

ซึ่ึ�งม่ สศช่. เป็ีนฝ่่ายเลขานกุารร่วมกบััหน่วยงานที่่�เก่�ยวข้อง  
ม่ภารกิจสนับัสนุนการที่ำางานของ กพัย. และผ่ลักดัน 
นโยบัายไปีสู ่การปีฏิิบััติิอย่างเปี็นรูปีธรรม โดยในปีี 
งบัปีระมาณ์ พั.ศ. 2563 ได้ม่การปีระช่มุค์ณ์ะอนกุรรมการฯ  
จำานวน 3 ค์รั�ง

3. การดำาเนนิการติามแผ่นการขบััเค์ล่�อนเป้ีาหมาย
การพัฒันาที่่�ยั�งยน่สำาหรบััปีระเที่ศไที่ย ติามมติ ิกพัย. ค์รั�งที่่�  
1/2562 และ ค์รั�งท่ี่� 1/2563 โดยค์รอบัค์ลุมการดำาเนนิการ 
หลัก 6 ด้าน 

4. การขับัเค์ล่�อนเป้ีาหมายการพััฒนาท่ี่�ยั�งย่นใน
ระดับัพ่ั�นท่ี่� โดย สศช่. ร่วมกับักระที่รวงมหาดไที่ย คั์ดเล่อก 
9 จังหวัดนำาร่อง ได้แก่ กาฬสินธ์ุ นราธิวาส น่าน ยโสธร 
เลย ลพับุัร่ เพัช่รบุัร่ สุราษฎร์ธาน่ และฉะเชิ่งเที่รา รวมทัี่�ง
องค์์กรปีกค์รองส่วนท้ี่องถิึ�น 5 แห่ง ได้แก่ อบัจ.กระบ่ั� อบัติ.
บ้ัานไร่ เที่ศบัาลเม่องศร่สะเกษ เที่ศบัาลนค์รสุราษฎร์ธาน่ 

และเที่ศบัาลติำาบัลวังไผ่่ ซึึ่�ง สศช่. ได้หาร่อกับัหน่วยงานใน
พ่ั�นท่ี่�ท่ี่�เก่�ยวข้อง ทัี่�งภาค์รัฐ ภาค์เอกช่น และภาค์ปีระช่า
สังค์ม เพ่ั�อร่วมกันจัดที่ำาแนวที่างการขับัเค์ล่�อน SDGs  
ในระดับัพั่�นที่่�ที่่�บัูรณ์าการกับัแผ่นพััฒนาจังหวัด และแผ่น
พััฒนาที่้องถึิ�นติ่อไปี 

คณะกรรมการเพ่่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.)

การสร้างการตระหนักรู้

ทีุ่กภาค์ส่วนเข้าใจหลักการเปี้าหมายการ
พััฒนาที่่�ยั�งย่นโดยการสร้างการติระหนักรู้
จะดำาเนินการทัี่�งในระดับัปีระเที่ศและระดับั
ที่้องถึิ�น เพั่�อให้ทีุ่กภาค์ส่วนม่ส่วนร่วมในการ 
ขับัเค์ล่�อนปีระเที่ศสู ่เปี ้าหมายการพััฒนา 

ที่่�ยั�งย่นติ่อไปี

การติดตามประเมินผลการขับเคลื่อน 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

การติิดติามและปีระเมินผ่ลเปี้าหมายการ
พััฒนาท่ี่�ยั�งย่นด้วยระบับัฐานข้อมูลกลางท่ี่�ม่
รายงานค์วามก้าวหน้าจากทุี่กหน่วยงานของรัฐ

การเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับแผน 3 ระดับของประเทศ

การขับัเค์ล่�อนการพััฒนาติามยทุี่ธศาสติร์ช่าติิและแผ่นแม่บัที่ฯ สามารถึสะท้ี่อน
การขับัเค์ล่�อนเปี้าหมายการพััฒนาที่่�ยั�งย่นได้ในค์ราวเด่ยวกัน

ภาคีการพัฒนา

ทีุ่กภาค์ส่วนที่ั�งในปีระเที่ศและระหว่างปีระเที่ศม่ส่วนร่วมในการ
ขับัเค์ล่�อนเปี้าหมายการพััฒนาที่่�ยั�งย่นของปีระเที่ศไที่ย

กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน

ที่ั�งในระดับันโยบัายและปีฏิิบััติิ หน่วยงานของ
รัฐบัูรณ์าการการขับัเค์ล่�อนเปี้าหมายการพััฒนา 
ที่่�ยั�งย่น โดยม่ผู่้รับัผ่ิดช่อบัช่ัดเจน

การจัดทำาโครงการ/การดำาเนินงาน/ 
การพัฒนาเพื่อบรรลุเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน

จดัลำาดบััค์วามสำาค์ญัของโค์รงการ/ การดำาเนนิงาน/
การพััฒนา ให้เหมาะสมกับัในแติ่ละพั่�นที่่�เพั่�อบัรรลุ
การพััฒนาอย่างยั�งย่นและยุที่ธศาสติร์ช่าติิ

1 3

46

5

2

แผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำาหรับประเทศไทย  
(Thailand’s SDGs Roadmap)
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คณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ (ครศ.)

ค์ณ์ะกรรมการรัฐมนติร่ฝ่่ายเศรษฐกิจได้รับัการ 
แต่ิงติั�งติามค์ำาสั�งสำานกันายกรฐัมนติร ่ที่่� 164/2562 ลงวนัที่่�  
30 กรกฎาค์ม 2562 แติ่งตัิ�งค์ณ์ะกรรมการรัฐมนติร่ 
ฝ่่ายเศรษฐกจิ (ค์รศ.) เพั่�อที่ำาหน้าที่่�ในการพัจิารณ์ากลั�นกรอง 
เร่�องสำาคั์ญในปัีญหาเก่�ยวพัันหร่อม่ผ่ลกระที่บัต่ิอเศรษฐกิจ
ในภาพัรวม ติลอดจนปีระเมิน วิเค์ราะห์ และเสนอแนะ
มาติรการหร่อแนวที่างตัิดสินใจเชิ่งรุกต่ิอค์ณ์ะรัฐมนติร่ 
(ค์รม.) โดยม่นายกรัฐมนติร่เป็ีนปีระธานกรรมการ  
รองปีระธานกรรมการ ปีระกอบัด้วย รองนายกรัฐมนติร่  
(นายสมค์ดิ จาติศุรพ่ัทัิี่กษ์) รองนายกรัฐมนติรแ่ละรัฐมนติร่
ว่าการกระที่รวงพัาณ์ิช่ย์ (นายจุรินที่ร์ ลักษณ์วิศิษฏิ์)  
รองนายกรฐัมนติรแ่ละรฐัมนติรว่่าการกระที่รวงสาธารณ์สขุ 
(นายอนุที่ิน ช่าญว่รกูล) กรรมการปีระกอบัด้วย รัฐมนติร่
ว่าการกระที่รวงการค์ลัง รัฐมนติร่ว่าการกระที่รวงการ 
ท่ี่องเที่่�ยวและกฬ่า รฐัมนติรว่่าการกระที่รวงการอดุมศกึษา 
วทิี่ยาศาสติร์ วจิยัและนวตัิกรรม รฐัมนติรว่่าการกระที่รวง
เกษติรและสหกรณ์์ รัฐมนติร่ว่าการกระที่รวงค์มนาค์ม 
รัฐมนติร่ว ่าการกระที่รวงดิจิที่ัลเพั่�อเศรษฐกิจและ
สังค์ม รัฐมนติร่ว่าการกระที่รวงที่รัพัยากรธรรมช่าติิและ 
สิ�งแวดล้อม รัฐมนติร่ว่าการกระที่รวงพัลังงาน และม่
นายกอบัศักดิ์ ภูติระกูล เปี็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่ึ�งม่ 
เลขาธิการสภาพััฒนาการเศรษฐกิจและสังค์มแห่งช่าติิ
เปี็นกรรมการและผู่้ช่่วยเลขานุการ ร่วมกับัรองเลขาธิการ 
นายกรฐัมนติร่ที่่�ได้รับัมอบัหมาย ผู่ท้ี่รงคุ์ณ์วุฒพิิัเศษปีระจำา
สำานักนายกรัฐมนติร่ (นางณั์ฐฏิ์จาร่ อนันติศิลปี์) และ 
ผู่้อำานวยการสำานักงานบัริหารนโยบัายของนายกรัฐมนติร่

ในช่่วงตัิ�งแติ่วันที่่� 1 ติุลาค์ม 2562-30 กันยายน 
2563 ค์ณ์ะกรรมการฯ ได้ม่การปีระชุ่มจำานวน 6 ค์รั�ง  
โดยค์ณ์ะกรรมการรฐัมนติรฝ่่่ายเศรษฐกจิและค์ณ์ะรฐัมนติร่
ได้ให้ค์วามเหน็ช่อบัหรอ่รบััที่ราบัมาติรการภายใต้ิแนวที่าง
การบัริหารเศรษฐกิจในช่่วงท่ี่�เหล่อของปีี 2562 และ 
ปีี 2563 และปัีญหาที่่�เก่�ยวพันัและมผ่่ลกระที่บัต่ิอเศรษฐกิจ 
ในภาพัรวม ดังน่� (1) มาติรการกระตุ้ินเศรษฐกจิ การท่ี่องเที่่�ยว 
ในระยะสั�นระยะกลาง และระยะยาว ของกระที่รวงการ
ท่ี่องเท่ี่�ยวและก่ฬา (2) แนวที่างการดำาเนินการเพ่ั�อรองรับั
การติัดสิที่ธิพิัเศษที่างภาษ่ศุลกากรเปี็นการทัี่�วไปี (GSP) 
(3) การกำาหนดสกุลเงินท่ี่�ใช้่ในสัญญางานระบับัราง ระบับั
ไฟื้ฟื้้าและเค์ร่�องกล โค์รงการรถึไฟื้ไที่ย-จ่น (4) โค์รงการ
รถึไฟื้ฟื้้าสายส่เข่ยว (5) กรอบัและแนวที่างการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมค์รบัวงจร (มาติรการ 
MSME 2020) ของสำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (6) ภาวะเศรษฐกิจไที่ยในไติรมาสท่ี่�สาม
ของปีี 2562 และแนวโน้มเศรษฐกิจไที่ยในปีี 2562-2563 
และกรอบัแนวที่างบัริหารจัดการเศรษฐกิจในปีี 2563 
(7) มาติรการพัยุงอุติสาหกรรมท่ี่องเท่ี่�ยวไที่ยของการ
ท่ี่องเท่ี่�ยวแห่งปีระเที่ศไที่ย (8) การพััฒนาเขติเศรษฐกิจ
พิัเศษ (9) มาติรการดูแลและเย่ยวยาผ่ลกระที่บัจาก 
ไวรัสโค์โรนา (COVID-19) ชุ่ดที่่� 1 ของกระที่รวงการค์ลัง  
และ (10) มาติรการบัรรเที่าผ่ลกระที่บัของสายการบิันจาก
สถึานการณ์์การแพัร่ระบัาดของไวรัส COVID-19
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ค์ณ์ะกรรมการขบััเค์ล่�อนมาติรการบัรหิารเศรษฐกจิ 
ปีี 2562-2563 ได้รับัการแติ่งตัิ�งติามค์ำาสั�งสำานักนายก
รัฐมนติร่ ที่่� 221/2562 ลงวันที่่� 30 สิงหาค์ม 2562 แติ่งติั�ง 
ค์ณ์ะกรรมการขับัเค์ล่�อนมาติรการบัริหารเศรษฐกิจ  
ปีี 2562-2563 เพั่�อให้การปีระสานงานและติิดติามการ
ดำาเนินมาติรการของหน่วยงานต่ิาง ๆ เป็ีนไปีด้วยค์วาม
เร่ยบัร้อย โดยม่นายกอบัศักด์ิ ภูติระกูล เป็ีนปีระธาน
กรรมการ และค์ณ์ะกรรมการปีระกอบัด้วย ปีลัดกระที่รวง
การค์ลัง ปีลัดกระที่รวงการที่่องเท่ี่�ยวและก่ฬา ปีลัด
กระที่รวงเกษติรและสหกรณ์์ ปีลัดกระที่รวงค์มนาค์ม 
ปีลัดกระที่รวงพัาณิ์ช่ย์ ปีลัดกระที่รวงมหาดไที่ย ปีลัด
กระที่รวงอุติสาหกรรม ผู้่อำานวยการสำานักงบัปีระมาณ์ 
เลขาธิการค์ณ์ะกรรมการส่งเสริมการลงทุี่น เลขาธิการสภา
พััฒนาการเศรษฐกิจและสังค์มแห่งช่าติิ ผู้่ว่าการธนาค์าร
แห่งปีระเที่ศไที่ย ผู้่ว่าการการท่ี่องเท่ี่�ยวแห่งปีระเที่ศไที่ย 
และรองเลขาธกิารสภาพััฒนาการเศรษฐกจิและสงัค์มแหง่
ช่าติิท่ี่�ได้รับัมอบัหมาย รองผู้่อำานวยการสำานักงบัปีระมาณ์ 
และผู้่อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจการค์ลัง เป็ีนกรรมการ
และเลขานุการ 

ในช่่วงตัิ�งแต่ิวันท่ี่� 1 ตุิลาค์ม 2562-30 กันยายน 
2563 ค์ณ์ะกรรมการฯ ได้ม่การปีระชุ่มจำานวน 3 ค์รั�ง โดย

ค์ณ์ะกรรมการขับัเค์ล่�อนมาติรการบัริหารเศรษฐกิจ ปีี 
2562-2563 และค์ณ์ะกรรมการรัฐมนติร่ฝ่่ายเศรษฐกิจได้
ให้ค์วามเห็นช่อบัหร่อรับัที่ราบัมาติรการภายใต้ิแนวที่าง
การบัริหารเศรษฐกิจในช่่วงท่ี่�เหล่อของปีี 2562 และ
ปีี 2563 และปัีญหาท่ี่� เก่�ยวพัันและม่ผ่ลกระที่บัต่ิอ
เศรษฐกิจในภาพัรวม ดังน่� (1) แนวที่างการดำาเนินงานของ 
ค์ณ์ะกรรมการขับัเค์ล่�อนมาติรการบัริหารเศรษฐกิจปีี  
พั.ศ. 2562-2563 (2) มาติรการกระตุ้ินเศรษฐกจิ (3) นโยบัาย 
การส่งเสริมการลงทุี่นและมาติรการรองรับัการยา้ยฐานการ
ผ่ลิติของนักลงทีุ่นต่ิางช่าติิ (4) การดำาเนินโค์รงการลงทีุ่น
โค์รงสร้างพ่ั�นฐานขนาดใหญ่ และ (5) นโยบัายแนวที่าง
และมาติรการกระตุ้ินเศรษฐกิจการท่ี่องเท่ี่�ยว

ศูนย์บัริหารสถึานการณ์์เศรษฐกิจจากผ่ลกระที่บั
จากการระบัาดของโรค์ติิดเช่่�อไวรัสโค์โรนา 2019 (โค์วิด 
19) เร่ยกโดยย่อว่า ศูนย์บัริหารสถึานการณ์์เศรษฐกิจ 
หร่อ ศบัศ. แติ่งตัิ�งติามค์ำาสั�งนายกรัฐมนติร่ท่ี่� 26/2563 
ลงวันท่ี่� 11 สิงหาค์ม 2563 ที่ำาหน้าท่ี่�หลักในการจัดที่ำา
ข้อเสนอแนะและกรอบัแนวที่างการดำาเนินการมาติรการ
เศรษฐกจิ แบัง่เป็ีน 2 ระยะ ปีระกอบัดว้ย (1) ระยะเร่งด่วน  

เพ่ั�อฟื้้�นฟืู้เศรษฐกิจท่ี่�ได้รับัผ่ลกระที่บัจากการระบัาดของ
โรค์ติิดเช่่�อไวรัสโค์โรนา 2019 และ (2) ระยะปีานกลาง 
และระยะยาว เพั่�อยกระดับัศักยภาพัและวางรากฐาน
การพััฒนาเศรษฐกิจในอนาค์ติภายหลังจากการระบัาด
ของโรค์ติิดเช่่�อไวรัสโค์โรนา 2019 สิ�นสุดลง โดยม่นายก
รัฐมนติรเ่ป็ีนปีระธานค์ณ์ะกรรมการ รองปีระธานกรรมการ 
ปีระกอบัด้วย รองนายกรัฐมนติร่ (พัลเอก ปีระวิติร  
วงษ์สุวรรณ์) รองนายกรัฐมนติร่ (นายวิษณ์ุ เค์ร่องาม)  

คณะกรรมการบริหารสถืานการณ์
เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการ 
ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัส 
โคโรนา 2019 (โควิด 19)

คณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการบริหารเศรษฐกิจ ปี 2562-2563
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รองนายกรัฐมนติร่และรัฐมนติร่ว่าการกระที่รวงพัาณ์ิช่ย ์
(นายจุรนิที่ร์ ลกัษณ์วศิษิฏ์ิ) รองนายกรฐัมนติรแ่ละรฐัมนติร่ 
ว่าการกระที่รวงสาธารณ์สุข (นายอนุที่ิน ช่าญว่รกูล)  
รองนายกรฐัมนติร่และรฐัมนติร่ว่าการกระที่รวงต่ิางปีระเที่ศ 
(นายดอน ปีรมัติถึ์วินัย) รองนายกรัฐมนติร่และรัฐมนติร่
ว่าการกระที่รวงพัลงังาน (นายสพุัฒันพังษ์ พันัธ์มเ่ช่าว์) ส่วน
กรรมการปีระกอบัด้วย รัฐมนติร่ว่าการกระที่รวงการค์ลัง  
รัฐมนติร่ว่าการกระที่รวงการที่่องเท่ี่�ยวและก่ฬา รัฐมนติร่
ว่าการกระที่รวงเกษติรและสหกรณ์์ รัฐมนติร่ว่าการ
กระที่รวงค์มนาค์ม รัฐมนติร่ว่าการกระที่รวงดิจิที่ัลเพ่ั�อ
เศรษฐกิจและสังค์ม รัฐมนติร่ว่าการกระที่รวงมหาดไที่ย 
รฐัมนติรว่่าการกระที่รวงแรงงาน รฐัมนติรว่่าการกระที่รวง
อตุิสาหกรรม ผู่ว่้าการธนาค์ารแห่งปีระเที่ศไที่ย เลขาธกิาร
นายกรัฐมนติร่ ปีระธานสภาหอการค์้าไที่ย ปีระธานสภา
อุติสาหกรรม ปีระธานสมาค์มธนาค์ารไที่ย ปีระธานสภา
ดิจิทัี่ลเพั่�อเศรษฐกิจและสังค์มแห่งปีระเที่ศไที่ย ปีระธาน
สภาอุติสาหกรรมที่่องเที่่�ยวแห่งปีระเที่ศไที่ย นายกานติ์ 
ค์ฤหเดช่ นายกติิพิังศ์ อุรพัพ่ัฒันพังศ์ นายช่าติศิริ ิโสภณ์พันชิ่  
นายไพัรนิที่ร์ ช่โูช่ติถิึาวร และนายอาทิี่ติย์ นันที่วทิี่ยา โดยม่ 
เลขาธิการสภาพััฒนาการเศรษฐกิจและสังค์มแห่งช่าติิ
เปี็นกรรมการและเลขานุการ และรองเลขาธิการสภา
พััฒนาการเศรษฐกิจและสังค์มแห่งช่าติิเปี็นกรรมการและ
ผู่้ช่่วยเลขานุการ นอกจากน่� ยังม่ค์ำาสั�งนายกรัฐมนติร่ที่่� 
27/2563 ลงวนัที่่� 11 สงิหาค์ม 2563 แต่ิงติั�งค์ณ์ะกรรมการ
ขับัเค์ล่�อนมาติรการบัริหารเศรษฐกิจ ซึ่ึ�งม่หน้าท่ี่�ในการ 
กลั�นกรองและเสนอแนะแนวที่างการขับัเค์ล่�อนการดำาเนนิ
การภายใติ้กรอบัการบัริหารเศรษฐกิจเพั่�อให้เกิดผ่ลอย่าง
เป็ีนรปูีธรรมต่ิอค์ณ์ะกรรมการบัรหิารสถึานการณ์์เศรษฐกจิฯ  
รวมถึงึติดิติามและปีระเมนิผ่ลการดำาเนนิการของหน่วยงาน
ของรัฐในการดำาเนินการติามกรอบัการบัริหารเศรษฐกิจ 

และให้ม่ค์ณ์ะอนุกรรมการภายใติ้ค์ณ์ะกรรมการบัริหาร
สถึานการณ์์เศรษฐกิจฯ อ่ก 3 ชุ่ด ปีระกอบัด้วย (1) ค์ณ์ะ
อนุกรรมการด้านมาติรการบัริหารเศรษฐกิจระยะเร่งด่วน 
(2) ค์ณ์ะอนกุรรมการด้านมาติรการบัรหิารเศรษฐกจิระยะ
ยาว และ (3) ค์ณ์ะอนุกรรมการด้านการสนับัสนุนข้อมูล
เศรษฐกิจรายสาขา

ที่ั�งน่� ในช่่วงระหว่างวันที่่� 11 สิงหาค์ม 2563 ถึึง 
30 กันยายน 2563 ม่การปีระชุ่มที่ั�งสิ�น 3 ค์รั�ง โดยค์ณ์ะ
กรรมการบัริหารสถึานการณ์์เศรษฐกิจฯ ได้ให้ค์วามเห็น
ช่อบัมาติรการเศรษฐกิจที่่�สำาค์ัญ ดังน่� (1) มาติรการรักษา
ระดับัการบัริโภค์ภายในปีระเที่ศและเพิั�มกำาลังซ่ึ่�อให้แก่
กลุ่มผู่้ม่รายได้น้อย และปีระช่าช่นทัี่�วไปี ปีระกอบัด้วย
โค์รงการเพัิ�มกำาลังซ่ึ่�อให้แก่ผู่้ม่บััติรสวัสดิการแห่งรัฐ และ
โค์รงการค์นละค์รึ�ง (2) มาติรการส่งเสริมการจ้างงาน
ใหม่สำาหรับัผู่้จบัการศึกษาใหม่โดยภาค์รัฐและภาค์เอกช่น  
(3) มาติรการส่งเสริมการท่ี่องเท่ี่�ยว ปีระกอบัด้วย แนวที่าง
การเปีิดรับันักที่่องเที่่�ยวปีระเภที่พิัเศษ Special Tourist 
Visa (STV) และการเพิั�มสิที่ธิโค์รงการเราเท่ี่�ยวด้วยกัน 
(4) มาติรการกำาหนดเกณ์ฑ์์มาติรฐานระยะเวลาการให ้
สนิเช่่�อการค้์า (Credit term) ในปีระเที่ศไที่ย (5) มาติรการ
ดึงดูดนักลงทีุ่นและผู่้เช่่�ยวช่าญติ่างช่าติิ ผ่่านการปีรับัปีรุง
มาติรการ Smart Visa และการอนุญาติให้ค์นติ่างด้าว 
เข้ามามถ่ึิ�นที่่�อยูใ่นราช่อาณ์าจกัร และ (6) โค์รงการบัรหิาร
เศรษฐกิจระยะปีานกลางและระยะยาว ซึ่ึ�งปีระกอบัด้วย
โค์รงการท่ี่�จะม่ส่วนช่่วยสร้างค์วามมั�นใจให้แก่นักลงทีุ่น
และสังค์ม ก่อให้เกดิการจ้างงานและใช้่วสัดุอปุีกรณ์์ภายใน
ปีระเที่ศ ติลอดจนเปี็นโค์รงการที่่�ให้ค์วามสำาค์ัญกับัการ
ร่วมทีุ่นระหว่างภาค์รัฐและภาค์เอกช่น (Public Private 
Partnership: PPP) โดยม่โค์รงสร้างการที่ำางานดังภาพั

โครงสร้างการทำางาน

คณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการบริหารเศรษฐกิจ

คณะอนุกรรมการวิเคราะห์และ 
เสนอแนะมาตรการบริหารเศรษฐกิจ 

ในระยะเร่งด่วน

คณะอนุกรรมการวิเคราะห์และ 
เสนอแนะมาตรการบริหารเศรษฐกิจ 

ในระยะปานกลางและระยะยาว

คณะอนุกรรมการวิเคราะห์และ 
สนับสนุนข้อมูลเศรษฐกิจรายสาขา

คณะรัฐมนตรี

คณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจาก 
ผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (โควิด 19)  
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สำาหรับัค์ณ์ะกรรมการขับัเค์ล่�อนมาติรการบัริหาร
เศรษฐกิจ ได้ม่การปีระชุ่มเม่�อวันท่ี่� 26 สิงหาค์ม 2563 
โดยที่่�ปีระชุ่มได้รับัที่ราบัและเห็นช่อบัวาระที่่�สำาคั์ญ สรุปี
ดังน่� 1) การแติ่งตัิ�งค์ณ์ะกรรมการขับัเค์ล่�อนมาติรการ
บัริหารเศรษฐกิจ ซึ่ึ�งม่อำานาจหน้าท่ี่�ในการขับัเค์ล่�อน
และเร่งรัดให้ส่วนราช่การรับันโยบัาย และมาติรการของ
รัฐบัาลไปีปีฏิิบััติิ รวมที่ั�งกลั�นกรองและให้ข้อเสนอแนะติ่อ 
ค์ณ์ะกรรมการบัริหารเศรษฐกิจจากผ่ลกระที่บัของการ
แพัร่ระบัาดของโรค์ติิดเช่่�อไวรัสโค์โรนา 2019 (ศบัศ.) และ
การติิดติามปีระเมินผ่ลการดำาเนินงานติามมาติรการของ 
ส่วนราช่การ ติลอดจนการปีระสานค์วามร่วมม่อจากทุี่กภาค์ 
ส่วนเพ่ั�อปีระโยช่น์ในการดำาเนินงานของค์ณ์ะกรรมการ 
ศบัศ. 2) สถึานการณ์์เศรษฐกิจและผ่ลกระที่บัจากการ
ระบัาดของโรค์โค์วิด 19 3) กรอบัแนวที่างการดำาเนินงาน
ของค์ณ์ะกรรมการขับัเค์ล่�อนมาติรการบัริหารเศรษฐกิจ 
และ 4) เห็นช่อบัแนวที่างการจัดที่ำาตัิวช่่�วัดนำา (Lead 
Indicator) ที่่�สามารถึช่่วยกำาหนดมาติรการที่่�เหมาะสม 

ได้อย่างรวดเร็ว ที่นัต่ิอเหตุิการณ์์ รวมทัี่�งม่เป้ีาหมายท่ี่�ชั่ดเจน 
สามารถึช่่�วัดค์วามสำาเร็จของการดำาเนินการได้อย่างเปี็น
รูปีธรรม และการจัดที่ำา Dashboard เพั่�อเปี็นเค์ร่�องม่อ
ในการติิดติามปีระเมินผ่ลการพััฒนาเศรษฐกิจไที่ยภายใติ ้
สถึานการณ์์การแพัร่ระบัาดของจาก COVID-19 จาก
มาติรการ/นโยบัายของภาค์รัฐ โดยม่ข้อคิ์ดเห็นและ 
ข้อเสนอแนะเพิั�มเติิม ดังน่� 1) การบูัรณ์าการกำาหนดกรอบั
มาติรการบัริหารเศรษฐกิจในระยะเร่งด่วน ระยะปีานกลาง 
และระยะยาว 2) การปีรับัโค์รงสร้างเศรษฐกิจจุลภาค์ 
3) การสร้างสมดุลในดำาเนินมาติรการที่างเศรษฐกิจกับั
มาติรการด้านสาธารณ์สุข 4) การสนับัสนุนการจ้างงาน 
สำาหรับัการจัดที่ำาแผ่นงานโค์รงการเพิั�มเติิม โดยมอบัหมาย
หน่วยงานท่ี่�เก่�ยวข้องจัดที่ำาแผ่นงาน/โค์รงการ/มาติรการ
เพิั�มเติิมท่ี่�จะส่งผ่ลให้เกิดการกระตุ้ินเศรษฐกิจและก่อให้
เกิดการจ้างงาน และนำาเสนอท่ี่�ปีระชุ่มค์ณ์ะกรรมการฯ เพ่ั�อ
พิัจารณ์าดำาเนินการติามขั�นติอนต่ิอไปี

คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.)

รัฐบัาลได้ให้ค์วามสำาค์ัญกับัการพััฒนาเช่ิงพั่�นท่ี่�
แบับับัูรณ์าการ โดยการวางกรอบัการบัริหารจัดการ 
อย่างเปี็นระบับัภายใติ้ระเบั่ยบัสำานักนายกรฐัมนติรว่่าด้วย
การบัริหารงานเช่ิงพั่�นที่่�แบับับูัรณ์าการ พั.ศ. 2560 และ
กำาหนดให้ม่กลไกการบัรหิารระดบัันโยบัาย ค์อ่ ค์ณ์ะกรรมการ 
บูัรณ์าการนโยบัายพััฒนาภาค์ (ก.บั.ภ.) โดยม่นายกรัฐมนติร่ 
(พัลเอก ปีระยุที่ธ์ จันที่ร์โอช่า) เป็ีนปีระธาน ที่ำาหน้าท่ี่� 
ในการกำาหนดกรอบันโยบัาย หลกัเกณ์ฑ์์ วธ่ิการ และกำากบัั 
การบัริหารงานเช่ิงพั่�นที่่�แบับับูัรณ์าการ ในระดับัภาค์  
กลุม่จงัหวดั และจงัหวดั และมก่ลไกบัรหิารและขบััเค์ล่�อน
งานในระดบััภาค์ ค์อ่ ค์ณ์ะอนกุรรมการบูัรณ์าการนโยบัาย
พัฒันาภาค์ (อ.ก.บั.ภ.) ของแต่ิละภาค์ จำานวน 6 ค์ณ์ะ โดยม่
รองนายกรฐัมนติรท่ี่่�นายกรฐัมนติรม่อบัหมายเป็ีนปีระธาน
แติ่ละค์ณ์ะ ปีระกอบัด้วย

(1) ปีระธาน อ.ก.บั.ภ.ภาค์กลาง รองนายกรัฐมนติร่ 
(พัลเอก ปีระวิติร วงษ์สุวรรณ์) 

(2) ปีระธาน อ.ก.บั.ภ.ภาค์ติะวันออก รองนายก
รัฐมนติร่ (นายสมค์ิด จาติุศร่พัิที่ักษ์) 

(3) ปีระธาน อ.ก.บั.ภ.ภาค์เหนอ่ รองนายกรฐัมนติร่ 
(นายวิษณ์ุ เค์ร่องาม) 

(4) ปีระธาน อ.ก.บั.ภ.ภาค์ใติ้และภาค์ใติ้ช่ายแดน 
รองนายกรัฐมนติร่ (นายจุรินที่ร์ ลักษณ์วิศิษฏิ์) 

(5) ปีระธาน อ.ก.บั.ภ.ภาค์ติะวันออกเฉ่ยงเหน่อ 
รองนายกรัฐมนติร่ (นายอนุที่ิน ช่าญว่รกูล) 

(6) ปีระธาน อ.ก.บั.ภ. ด้านวิช่าการ รองนายก
รัฐมนติร่ (นายวิษณ์ุ เค์ร่องาม)

ที่่�ผ่่านมาในปีีงบัปีระมาณ์ พั.ศ.2563 ได้ม่การ
ปีระชุ่ม ก.บั.ภ.จำานวน 2 ค์รั�ง และการปีระชุ่ม อ.ก.บั.ภ. 
จำานวน 6 ค์รั�ง โดยม่ผ่ลการดำาเนินงานที่่�สำาค์ัญ ดังน่�

1.  ก�รขับเคล่�อนก�รพัฒน�ภ�ค
ที่่�ปีระช่มุ ก.บั.ภ. เหน็ช่อบัแผ่นปีฏิบิัตัิกิารภาค์ 6 ภาค์  

ปีระจำาปีีงบัปีระมาณ์ พั.ศ. 2564 จำานวน 1,097 โค์รงการ 
วงเงิน 76,244 ล้านบัาที่ โดยม่รายละเอ่ยดสรุปีได้ดังน่�

1. แผ่นงาน/โค์รงการภายใติ้แผ่นปีฏิิบััติิการ 
ภาค์กลางและพั่�นที่่�กรงุเที่พัมหานค์ร ปีระจำาปีีงบัปีระมาณ์ 
พั.ศ. 2564 รวมจำานวน 135 โค์รงการ งบัปีระมาณ์  
11,961 ล้านบัาที่

2. แผ่นงาน/โค์รงการภายใติ้แผ่นปีฏิิบััติิการภาค์
ติะวันออกเฉ่ยงเหน่อ ปีระจำาปีีงบัปีระมาณ์ พั.ศ. 2564 
รวมจำานวน 287 โค์รงการ งบัปีระมาณ์ 26,533 ล้านบัาที่

3. แผ่นงาน/โค์รงการภายใติ้แผ่นปีฏิิบััติิการภาค์
ติะวันออก ปีระจำาปีีงบัปีระมาณ์ พั.ศ. 2564 รวมจำานวน 
159 โค์รงการ งบัปีระมาณ์ 7,433 ล้านบัาที่
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4. แผ่นงาน/โค์รงการภายใติ้แผ่นปีฏิิบััติิการ 
ภาค์เหน่อ ปีระจำาปีีงบัปีระมาณ์ พั.ศ. 2564 รวมจำานวน 
144 โค์รงการ งบัปีระมาณ์ 12,825 ล้านบัาที่

5. แผ่นงาน/โค์รงการภายใต้ิแผ่นปีฏิิบััติกิารภาค์ใต้ิ 
ปีระจำาปีีงบัปีระมาณ์ พั.ศ. 2564 รวมจำานวน 279 โค์รงการ 
งบัปีระมาณ์ 13,992 ล้านบัาที่

6. แผ่นงาน/โค์รงการภายใต้ิแผ่นปีฏิิบััติกิารภาค์ใต้ิ 
ช่ายแดน ปีระจำาปีีงบัปีระมาณ์ พั.ศ. 2564 รวมจำานวน 93 
โค์รงการ งบัปีระมาณ์ 3,497 ล้านบัาที่

2. ก�รพัฒน�เศรษฐกิจหลักเชิงพ่้นที� 
ระดับภ�ค
สศช่. ได้ยกร่างกรอบัแนวค์ดิการพัฒันาเศรษฐกจิเช่งิ

พั่�นที่่�ในภาค์กลางและพั่�นที่่�กรงุเที่พัมหานค์ร ภาค์ติะวนัออก  
ภาค์ใติ้ และภาค์ใติ้ช่ายแดน เพั่�อใช่้เปี็นกรอบัในการจัดที่ำา
แผ่นงานโค์รงการภายใติ้แผ่นพััฒนาภาค์ สรุปีสาระสำาค์ัญ
ได้ดังน่�

2.1 กรอบัแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจห่ลักเชิง
พ่�นที�ภาคกลางและพ่�นที�กรุงเทพมห่านคร : ศักยภาพั 
โอกาส สามารถึพััฒนาติ่อยอดอุติสาหกรรมการเกษติร 
และเกษติรแปีรรปูี และอตุิสาหกรรมบัรกิารด้านโลจสิติกิส์
และการที่่องเที่่�ยวให้ม่มูลค์่าเพัิ�มสูงและหลากหลาย โดยม่
แนวที่างการพััฒนา 

 (1) พั่�นท่ี่�กรุงเที่พัมหานค์รและปีริมณ์ฑ์ล  
ส่งเสรมิการเพัิ�มปีระสทิี่ธภิาพัการเป็ีนศนูย์กลางบัรกิารด้าน
โลจสิติกิส์ (Logistics Hub) โดยพัฒันาพั่�นที่่�โดยรอบัสถึาน่
ขนส่งมวลช่นขนาดใหญ่ในเม่อง และพััฒนาบัริการและ 
บัคุ์ลากรด้านโลจิสติกิส์ และนำาเที่ค์โนโลยส่ารสนเที่ศมาใช้่

 (2) พั่�นที่่�จังหวัดปีทีุ่มธาน่ ส่งเสริมบัที่บัาที่
การเปี็น “ศูนย์กลางวิจัยและนวัติกรรม” (Innovation 
Hub) เพั่�อขับัเค์ล่�อนภาค์กลาง ให้เปี็นเม่องนวัติกรรม
เกษติรมูลค์่าสูง (Agro Innopolis) 

 (3) พั่�นที่่�ช่ายฝ่ั ่งที่ะเลติะวันติก (เพัช่รบุัร่ 
ปีระจวบัค์ร่ข่นัธ์) พัฒันาการท่ี่องเที่่�ยวช่ายฝ่ั่งที่ะเลติะวนัติก 
ของภาค์กลาง (The Royal Coast) เช่่�อมโยงกับัจังหวัด
ชุ่มพัร และระนองของภาค์ใติ้ 

2.2 กรอบัแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจห่ลักเชิง
พ่�นที�ภาคติะวันออก : ศักยภาพั โอกาส ม่ศักยภาพัด้าน
อุติสาหกรรม ด้านการเกษติร และสามารถึพััฒนาให้เปี็น
แหล่งผ่ลิติและแปีรรูปีที่่�ได้มาติรฐาน และเช่่�อมโยงสู่การ
ที่่องเที่่�ยว โดยม่แนวที่างการพััฒนา 

 (1) พั่�นที่่�เม่องผ่ลไม้และพั่ช่สมุนไพัร (Fruit 
and Herb Cities) และสามารถึเช่่�อมโยงไปีสูก่ารท่ี่องเที่่�ยว 
โดยการสนับัสนุนการวิจัย พััฒนา และสร้างนวัติกรรม
ด้านการผ่ลิติและจัดการฟื้าร์ม และเช่่�อมโยงสู่การพััฒนา
อุติสาหกรรมที่่�เก่�ยวข้อง 

 (2) พั่�นที่่�ท่ี่องเที่่�ยวเช่งิเกษติร (Agro-tourism)  
และขับัเค์ล่�อนการที่่องเที่่�ยวชุ่มช่นที่่�สำาค์ัญ 

2.3 กรอบัแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจห่ลักเชิง
พ่�นที�ภาคใติ้ : ศักยภาพั โอกาส ภาค์ใติ้ฝ่ั ่งอันดามัน 
ม่ที่รัพัยากรธรรมช่าติิที่่�อุดมสมบัูรณ์์และหลากหลาย  
โดยเฉพัาะแหล่งที่่องเท่ี่�ยวที่างที่ะเลที่่�ม่ช่่�อเส่ยงระดับัโลก  
จงัหวดัพัทัี่ลงุและสงขลา เป็ีนแหล่งเพัาะปีลกูพัช่่อตัิลกัษณ์์
พั่�นถึิ�นที่่�สำาค์ัญโดยเฉพัาะข้าว และเปี็นแหล่งแปีรรูปี
อุติสาหกรรมยางพัาราที่่�สำาค์ัญของภาค์ใติ้ โดยม่แนวที่าง
การพััฒนา 

 (1) ด้านการยกระดับัมาติรฐานและบัริการ
การที่่องเที่่�ยว ที่ั�งด้านสาธารณ์สุข และการปี้องกัน
อุบััติิเหตุิ-อุบััติิภัย และส่งเสริมการติลาดการที่่องเที่่�ยว 
ที่่�หลากหลาย ผ่่าน Application และ Platform 

 (2) ด้านการพััฒนาเกษติร โดยการจัดที่ำาฐาน
ข้อมูลและสนับัสนุนค์วามรู้ที่างวิช่าการ และปีรับัระบับั
โค์รงสร้างพั่�นฐานเพ่ั�อการเกษติรให้เหมาะสมกับัสภาพั
พั่�นที่่� 

 (3) การพััฒนาพั่�นที่่�ระเบัย่งเศรษฐกจิภาค์ใต้ิ  
(SEC) โดยพััฒนาปีระตูิการค์้าฝ่ั่งติะวันติก โดยการเพัิ�ม
ปีระสิที่ธิภาพัโค์รงสร้างพั่�นฐานและระบับัโลจิสติิกส์เพั่�อ
เช่่�อมโยงฝ่ั่งอ่าวไที่ย-อันดามัน-ปีระเที่ศแถึบัเอเช่่ยใติ้ 

2.4 กรอบัแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจห่ลักเชิง
พ่�นที�ภาคใต้ิชายแดน : ศักยภาพั โอกาส ม่อัติลักษณ์์ค์วาม
เป็ีนสังค์มพัหุวัฒนธรรม ม่โค์รงสร้างพ่ั�นฐานท่ี่�สามารถึ 
เช่่�อมโยงการขนส่งทัี่�งที่างนำ�า ที่างอากาศ และที่างราง 
รัฐบัาลม่นโยบัายพััฒนาโค์รงการเม่องต้ินแบับั “สามเหล่�ยม 
มั�นค์ง มั�งคั์�ง ยั�งย่น” โดยม่ แนวที่างการพััฒนา 

 (1) การส่งเสริมเกษติรผ่สมผ่สานและการ
พััฒนาเศรษฐกิจชุ่มช่นเพ่ั�อยกระดับัรายได้เกษติรกร 
รายย่อยและสถึาบัันเกษติรกร และสามารถึพึั�งพัาตินเอง
ได้อย่างยั�งย่น 

 (2) การพััฒนาเม่องที่ ่องเที่่�ยวช่ายแดน 
อำาเภอเบัติง จังหวัดยะลา โดยส่งเสริมการติลาดและ 
การปีระช่าสัมพัันธ์เช่ิงรุกในทีุ่กช่่องที่าง และพััฒนาค์วาม
ร่วมม่อกับัปีระเที่ศเพั่�อนบั้านมาเลเซึ่่ยและสิงค์โปีร์
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คณะที่ปรึกษาด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม 
ในศูนย์บริหารสถืานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)

นายกรัฐมนติร่ได้ม่ค์ำาสั�งท่ี่� 21/2563 แต่ิงตัิ�งค์ณ์ะ 
ท่ี่�ปีรึกษาด้านผ่ลกระที่บัที่างเศรษฐกิจและสังค์ม ในศูนย์
บัริหารสถึานการณ์์การแพัร่ระบัาดของโรค์ติิดเช่่�อไวรัส
โค์โรนา 2019 เม่�อวันท่ี่� 30 เมษายน 2563 จำานวน 13 ค์น  
เพั่�อที่ำาหน้าที่่�ให้ค์วามเห็นที่างวิช่าการ เสนอแนะแนวที่าง 
ปี้องกัน และแก้ไขปีัญหาผ่ลกระที่บัที่างเศรษฐกิจและ
สังค์มจากสถึานการณ์์โรค์ติิดเช่่�อไวรัสโค์โรนา 2019  
ค์ณ์ะที่่�ปีรึกษาฯ ได้ม่การหาร่อแล้วที่ั�งสิ�น จำานวน 25 ค์รั�ง 
(5 พัฤษภาค์ม-30 กันยายน 2563) และได้จัดที่ำาข้อเสนอ
แนะถึึงนายกรัฐมนติร่ 6 ค์รั�ง 6 ปีระเด็น ดังน่�

ค์รั�งท่ี่� 1 ปีระเด็น “การฟื้้�นฟืู้เศรษฐกิจด้วยการ
สร้างงาน สร้างรายได้” นำาเสนอนายกรัฐมนติร่ วันที่่� 11 
มิถึุนายน 2563

ค์รั�งท่ี่� 2 ปีระเด็น “การเติร่ยมค์วามพัร้อมในการ
ค์วบัคุ์มการแพัร่ระบัาดขึ�นใหม่ภายหลังการผ่่อนค์ลาย”  
นำาเสนอนายกรัฐมนติร่ วันท่ี่� 22 มิถุึนายน 2563

ค์รั�งท่ี่� 3 ปีระเด็น “การผ่่อนปีรนให้นักธุรกิจ  
นักลงทุี่น ผู้่เช่่�ยวช่าญ และช่่างเที่ค์นิค์ เข้ามาในราช่
อาณ์าจกัรชั่�วค์ราว เพั่�อแก้ปัีญหาผ่ลกระที่บัที่างเศรษฐกจิ” 
นำาเสนอนายกรัฐมนติร่ วันท่ี่� 24 มิถุึนายน 2563

ค์รั�งท่ี่� 4 ปีระเด็น “การเร่งเข้าสู่เศรษฐกจิดิจิทัี่ลและ 
ลดค์วามเหล่�อมลำ�าด้วยการขยายการใหบ้ัริการอินเที่อรเ์น็ติ
อย่างทัี่�วถึึงและส่งเสริมการใช้่ปีระโยช่น์” นำาเสนอนายก
รัฐมนติร่ วันท่ี่� 16 กรกฎาค์ม 2563

ค์รั�งท่ี่� 5 ปีระเด็น “ผ่ลกระที่บัและมาติรการด้าน 
การศึกษาจากการระบัาดของไวรัสโค์โรนา 2019 (โค์วิด 19)”  
นำาเสนอนายกรัฐมนติร่ วันที่่� 20 กรกฎาค์ม 2563

ค์รั�งที่่� 6 ปีระเด็น “มาติรการในการปี้องกันและ
แก้ไขการระบัาดระลอกที่่�สองของโรค์ระบัาดไวรัสโค์โรนา 
2019 (โค์วิด 19)” นำาเสนอนายกรัฐมนติร่ วันที่่� 14 
สิงหาค์ม 2563

สศช่. ในฐานะฝ่่ายเลขานุการ อ.ค์.ติ.ปี. กลุ่มกระที่รวง  
ค์ณ์ะท่ี่� 2 ไดจั้ดปีระช่มุรวม 8 ค์รั�ง เพ่ั�อพิัจารณ์ารายงานผ่ล
การติรวจสอบัและปีระเมินผ่ลภาค์ราช่การ ดังน่�

1. รายงานผ่ลการติรวจสอบัและปีระเมินผ่ลภาค์
ราช่การ ปีระจำาปีีงบัปีระมาณ์ พั.ศ. 2562 เร่�อง “รายงาน 
การพััฒนาเด็กปีฐมวัย” พับัว่าการพััฒนาเด็กปีฐมวัยให้ม่
พััฒนาการที่่�ด่รอบัด้านที่ั�งที่างร่างกาย จิติใจ วินัย อารมณ์์ 
สังค์ม และสติิปีัญญาสมกับัวัย ติลอดจนม่ค์ุณ์สมบััติิที่่�ด่ใน 
มิติิต่ิาง ๆ  นั�น จำาเป็ีนต้ิองอาศัยกลไกขับัเค์ล่�อนในส่วนต่ิาง ๆ   
ทัี่�งในส่วนของการกำาหนดนโยบัาย การนำานโยบัายลงสู่
การปีฏิิบััติิ และการพััฒนาระบับัสนับัสนุนต่ิาง ๆ ท่ี่�รองรับั
การพััฒนาอย่างเป็ีนระบับั โดยแต่ิละส่วนม่จุดค์านงัด ท่ี่�
สำาคั์ญแติกต่ิางกัน กล่าวค่์อ การกำาหนดนโยบัายและการนำา

นโยบัายไปีสู่การดำาเนินงานท่ี่�เกิดปีระสิที่ธิผ่ล ต้ิองอาศัยจุด
ค์านงัดสำาคั์ญใน 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มพ่ัอแม่ท่ี่�เข้าใจและ
ให้เวลากับัการเล่�ยงดูบุัติร (2) สถึานพััฒนาเด็กปีฐมวัยท่ี่�
ม่คุ์ณ์ภาพั และ (3) ชุ่มช่น/องค์์กรปีกค์รองส่วนท้ี่องถิึ�นท่ี่�
ม่องค์์ค์วามรู้ และการม่ระบับัสนับัสนุนอ่�น ๆ เพ่ั�อหนุน
เสริมการขับัเค์ล่�อนการพััฒนาเด็กปีฐมวัยให้เป็ีนไปีติาม 
เปี้าหมายของปีระเที่ศที่่�กำาหนดไว้

2.  รายงานผ่ลการติรวจสอบัและปีระเมินผ่ลภาค์
ราช่การปีระจำาปีีงบัปีระมาณ์ พั.ศ. 2563 ปีระเด็นแนวที่าง
การติิดติามมาติรการบัรรเที่าผ่ลกระที่บัที่างสังค์ม กำาหนด
เสนอรายงานต่ิอค์ณ์ะกรรมการติรวจสอบัและปีระเมินผ่ล
ภาค์ราช่การ (ค์.ติ.ปี.) ในเด่อนพัฤศจิกายน 2563 และ 
นำาเสนอค์ณ์ะรัฐมนติร่ติ่อไปี

ผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการอื่น ๆ

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 
ภาคราชการกลุ่มกระทรวง (อ.ค.ต.ป.) คณะที่ 2
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คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการ (อ.ค.ต.ป.) เฉพาะกิจ คณะที่ 2

ในปีีงบัปีระมาณ์ พั.ศ. 2563 สศช่. ได้ร่วมเปี็น
อนกุรรมการและผู่ช่้่วยเลขานกุาร อ.ค์.ติ.ปี. เฉพัาะกจิ ค์ณ์ะท่ี่� 2  
ในการติิดติาม ติรวจสอบั และปีระเมินค์วามเส่�ยงหร่อผ่ล
การดำาเนินงานติามนโยบัายสำาค์ัญ เร่�อง การพััฒนาเขติ
พัฒันาพัเิศษภาค์ติะวนัออก (Eastern Economic Corridor: 
EEC) โดยได้เข้าร่วมการปีระช่มุรวม 5 ค์รั�ง ซึ่ึ�งมป่ีระเดน็การ
ติรวจสอบัที่่�สำาค์ัญ ได้แก่ 1) การติิดติามค์วามก้าวหน้า 
โค์รงการโค์รงสร้างพ่ั�นฐานสำาค์ญั (โค์รงการรถึไฟื้ค์วามเร็ว
สูงเช่่�อมสามสนามบัิน / โค์รงการพััฒนาสนามบัินอู่ติะเภา
และเม่องการบิันติะวันออก / โค์รงการพััฒนาที่่าเร่อ 
แหลมฉบังั ระยะที่่� 3 ท่ี่าเท่ี่ยบัเร่อ F / โค์รงการพััฒนาท่ี่าเร่อ
อตุิสาหกรรมมาบัติาพัดุ ระยะที่่� 3 ช่่วงที่่� 1 / โค์รงการศูนย์
ซ่ึ่อมบัำารงุอากาศยานอูต่ิะเภา (MRO) / โค์รงการเขติส่งเสริม 

อุติสาหกรรมและนวัติกรรมดิจิที่ัล) และการจัดที่ำาฐาน
ข้อมลูในการพัฒันา EEC 2) การพัฒันาบัคุ์ลากรเพ่ั�อรองรบัั
การพััฒนา EEC และ 3) การม่ส่วนร่วมของปีระช่าช่น 
ในพั่�นที่่�เพั่�อลดค์วามเส่�ยงจากการค์ดัค้์านโค์รงการ EEC ของ 
ค์นในพั่�นที่่� อย่างไรกด่็ จากสถึานการณ์์การแพัร่ระบัาดของ
โรค์ติิดเช่่�อไวรัสโค์โรนา 2019 ซึ่ึ�งค์าดว่าจะส่งผ่ลกระที่บัต่ิอ
การพััฒนา EEC อ.ค์.ติ.ปี. เฉพัาะกจิ ค์ณ์ะที่่� 2 จงึได้กำาหนด
ปีระเดน็การติรวจสอบัเพัิ�มเติมิในเร่�องการศกึษาผ่ลกระที่บั
และมาติรการเย่ยวยาเพั่�อรองรบััการพััฒนาพั่�นท่ี่� EEC ที่ั�งน่� 
อ.ค์.ติ.ปี. เฉพัาะกิจ ค์ณ์ะที่่� 2 จะได้นำาเสนอรายงานผ่ลการ
ติรวจสอบัและปีระเมนิผ่ล ฉบัับัสมบูัรณ์์ ต่ิอค์ณ์ะกรรมการ
ติรวจสอบัและปีระเมินผ่ลภาค์ราช่การ (ค์.ติ.ปี.) พัิจารณ์า
เห็นช่อบัภายในเด่อนพัฤศจิกายน 2563

ร�ยง�นสรุปผู้ลก�รดำ�เนินก�รต�มยุทธศ�สตร์ช�ติและต�มแผู้นก�ร 
ปฏิิร้ปประเทศ ประจำ�ปี 2562

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาต ิ
และการปฏิรูปประเทศ

สศช่. ในฐานะสำานักงานเลขานุการของค์ณ์ะ
กรรมการยทุี่ธศาสติร์ช่าติิและค์ณ์ะกรรมการปีฏิิรูปีปีระเที่ศ 
ติามพัระราช่บััญญัติิการจัดที่ำายุที่ธศาสติร์ช่าติิ พั.ศ. 2560 
และพัระราช่บััญญัติิแผ่นและขั�นติอนการดำาเนินการปีฏิิรูปี

ปีระเที่ศ พั.ศ. 2560 ได้ม่การดำาเนินการเพ่ั�อขับัเค์ล่�อน
ยุที่ธศาสติร์ช่าติิและการปีฏิิรูปีปีระเที่ศ เพ่ั�อให้เกิดผ่ล 
สัมฤที่ธิ์บัรรลุเปี้าหมายติามยุที่ธศาสติร์ช่าติิ ในช่่วงปีี 
ที่่�ผ่่านมาในหลายมิติิ ปีระกอบัด้วย

พัระราช่บััญญัติิการจัดที่ำายุที่ธศาสติร์ช่าติิ พั.ศ. 
2560 และพัระราช่บััญญัติิแผ่นและขั�นติอนการดำาเนิน
การปีฏิิรูปีปีระเที่ศ พั.ศ. 2560 กำาหนดให้ สศช่. จัดที่ำา
รายงานสรปุีผ่ลการดำาเนนิการปีระจำาปีีติามยทุี่ธศาสติรช์่าติิ 
และติามแผ่นการปีฏิิรูปีปีระเที่ศ เสนอติ่อค์ณ์ะกรรมการ
ยุที่ธศาสติร ์ช่าติิ ค์ณ์ะรัฐมนติร่ หัวหน้าหน่วยงาน 
ในฝ่่ายนิติิบััญญัติิ ฝ่่ายตุิลาการ องค์์กรอิสระ องค์์กร 
อัยการ และรัฐสภาที่ราบั ปีระกอบักับัมติิค์ณ์ะรัฐมนติร่ เม่�อ
วันท่ี่� 3 ธันวาค์ม 2562 ได้เห็นช่อบัติามมติิค์ณ์ะกรรมการ

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
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ยุที่ธศาสติร์ช่าติิ ในการปีระชุ่มค์รั�งท่ี่� 2/2562 เม่�อวันท่ี่� 28  
ติุลาค์ม 2562 ให้ สศช่. จัดที่ำารายงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จ 
ในเดอ่นมน่าค์ม 2563 ซึ่ึ�ง สศช่. ได้ดำาเนนิการจดัที่ำาและ
นำาเสนอเพั่�อขอค์วามเห็นช่อบัติามขั�นติอนของกฎหมาย
เร่ยบัร้อยแล้ว จากนั�นได้นำาส่งรายงานสรุปีผ่ลการดำาเนนิการ 

ก�รมอบหม�ยหน่วยง�นเจ้�ภ�พขับเคล่�อนแผู้นแม่บทภ�ยใต้ยุทธศ�สตร์ช�ติ

ติามยุที่ธศาสติร์ช่าติิและติามแผ่นการปีฏิิรูปีปีระเที่ศ
ปีระจำาปีี 2562 ไปียังหน่วยงานติามที่่�กฎหมายกำาหนด
ด้วยแล้ว และได้เผ่ยแพัร่ผ่่านที่างเว็บัไซึ่ติ์ยุที่ธศาสติร์ช่าติิ 
และการปีฏิิรูปีปีระเที่ศ http://nscr.nesdb.go.th/
nscr_report/ 

ในการปีระชุ่มค์ณ์ะกรรมการยทุี่ธศาสติร์ช่าติิ ค์รั�งท่ี่�  
2/2562 เม่�อวันที่่� 28 ติุลาค์ม 2562 ค์ณ์ะกรรมการ
ยุที่ธศาสติร์ช่าติิได้ม่มติิเห็นช่อบัการขับัเค์ล่�อนยุที่ธศาสติร์
ช่าติิไปีสูก่ารปีฏิิบัตัิผ่ิ่านกลไกหลกั 3 ระดบัั ค์อ่ (1) มอบัหมาย 
หน่วยงานขับัเค์ล่�อนแผ่นแม่บัที่ฯ (2) การขับัเค์ล่�อน
ยุที่ธศาสติร์ช่าติิผ่่านแผ่นระดับั 3 และ (3) การจัดที่ำา
โค์รงการเพั่�อขับัเค์ล่�อนยุที่ธศาสติร์ช่าติิไปีสู่การปีฏิิบััติิ  
ซึ่ึ�งติ่อมาค์ณ์ะรัฐมนติร่ได้ม่มติิเม่�อวันที่่� 3 ธันวาค์ม 2562  
เห็นช่อบัติามมติิค์ณ์ะกรรมการยุที่ธศาสติร์ช่าติิข้างติ้น  
ติามท่ี่� สศช่. ในฐานะฝ่่ายเลขานุการค์ณ์ะกรรมการ
ยทุี่ธศาสติร์ช่าติิเสนอ โดยได้กำาหนดหน่วยงานเจ้าภาพัเพั่�อ
ดำาเนนิการปีระสานและบัรูณ์าการร่วมกันในการขบััเค์ล่�อน 
ยุที่ธศาสติร์ช่าติิไปีสู ่การปีฏิิบััติิ ดังน่� (1) ห่น่วยงาน
เจ้าภาพขับัเคล่�อนระดับัประเด็นแผู้นแม่บัทภายใติ้ 
ยทุธศาสติร์ชาติิ ม่ภารกจิหลกัในการปีระสานและบัรูณ์าการ 
การดำาเนินงานระหว่างหน่วยงานเจ้าภาพัติ่าง ๆ และ

หน่วยงานอ่�น ๆ ที่่�เก่�ยวข้อง เพั่�อให้เกิดการขับัเค์ล่�อน
การพััฒนาของแผ่นแม่บัที่ฯ ไปีสู่การบัรรลุเปี้าหมายของ
ยุที่ธศาสติร์ช่าติิให้ปีระสบัผ่ลสำาเร็จอย่างเปี็นรูปีธรรม  
(2) ห่น่วยงานเจ้าภาพขับัเคล่�อนระดับัเป้าห่มายแผู้น
แม่บัทภายใต้ิยทุธศาสติร์ชาติิ ม่ภารกจิหลกัในการปีระสาน
และบัูรณ์าการการดำาเนินงานระหว่างหน่วยงานเจ้าภาพั
ติ่าง ๆ และหน่วยงานอ่�น ๆ ที่่�เก่�ยวข้อง เพั่�อให้เกิดการ 
ขับัเค์ล่�อนการพััฒนาติามค์่าเปี้าหมายที่่�ระบัุไว้ในระดับั
ปีระเด็นของแผ่นแม่บัที่ฯ และ (3) ห่น่วยงานเจ้าภาพ 
ขับัเคล่�อนระดับัเป้าห่มายแผู้นแม่บัทย่อย ม่ภารกิจหลัก
ในการปีระสานและบูัรณ์าการการดำาเนินงานระหว่าง
หน่วยงานของรัฐให้ม่ค์วามสอดค์ล้องติามแนวที่าง 
การพััฒนาท่ี่�ระบุัไว้ในแต่ิละแผ่นย่อย เพ่ั�อให้เกิดการ 
ขับัเค์ล่�อนการพััฒนาติามค่์าเป้ีาหมายท่ี่�ระบุัไว้ในแต่ิละ
แผ่นย่อย

ก�รจัดทำ�โครงก�รสำ�คัญเพื�อบรรลุเป้�หม�ยยุทธศ�สตร์ช�ติ 
และแผู้นแม่บทภ�ยใต้ยุทธศ�สตร์ช�ติ ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2565 

สศช่. ได้จัดปีระชุ่มเช่ิงปีฏิิบััติิการร่วมกับัหน่วยงาน 
เจ ้าภาพัติามแผ่นแม่บัที่ภายใติ้ยุที่ธศาสติร์ช่าติิและ 
หน่วยงานที่่�เก่�ยวข้องในการดำาเนินการติามมติคิ์ณ์ะรฐัมนติร่
เม่�อวนัที่่� 5 พัฤษภาค์ม 2563 เพั่�อให้หน่วยงานของรฐัร่วมกนั 
จัดที่ำาโค์รงการที่่�ส่งผ่ลติ่อการบัรรลุเปี้าหมายแผ่นแม่บัที่
ภายใติ้ยุที่ธศาสติร์ช่าติิ และยุที่ธศาสติร์ช่าติิได้อย่างเปี็น
รปูีธรรม โดยได้ดำาเนนิการร่วมกนักบััหน่วยงานเจ้าภาพัทัี่�ง 
3 ระดับั ในการจัดที่ำาโค์รงการสำาคั์ญเพั่�อบัรรลุเปี้าหมาย
ยุที่ธศาสติร์ช่าติิและแผ่นแม่บัที่ภายใติ้ยุที่ธศาสติร์ช่าติิ  
ปีระจำาปีีงบัปีระมาณ์ พั.ศ. 2565 ซึ่ึ�งม่จำานวนโค์รงการที่่�
หน่วยงานนำาเข้าผ่่านระบับั eMENSCR พัร้อมผ่่านการอนมุตัิิ 
M7 รวมที่ั�งสิ�น 3,428 โค์รงการ โดยม่โค์รงการที่่�ผ่่านการ
วิเค์ราะห์และพัิจารณ์าให้ค์ะแนนโค์รงการติามหลักเกณ์ฑ์์ 
การพัิจารณ์าโค์รงการสำาค์ัญ (Checklist) และดำาเนินการ 
ติามกระบัวนการที่างสถึิติิเพั่�อพัิจารณ์าค์ัดเล่อกโค์รงการ
สำาคั์ญของแติ ่ละเปี ้าหมายแผ่นแม ่บัที่ย ่อยจำานวน 

571 โค์รงการ จำาแนกเปี็น (1) โค์รงการสำาคั์ญปีระจำา
ปีีงบัปีระมาณ์ พั.ศ. 2565 ติามแผ่นแม่บัที่เฉพัาะกจิฯ ซึ่ึ�งเป็ีน
โค์รงการที่่�ติ้องให้ค์วามสำาค์ัญเปี็นพัิเศษ (Top Priorities) 
รวม 250 โค์รงการ และ (2) โค์รงการสำาค์ัญรองรับั 
การพััฒนาปีระเที่ศ ที่่�สอดค์ล้องกับัการดำาเนินการเพั่�อ
บัรรลุเปี้าหมายย่อยที่่�เก่�ยวข้องจากที่ั�ง 140 เปี้าหมายของ  
23 แผ่นแม่บัที่ภายใติ้ยุที่ธศาสติร์ช่าติิ รวม 321 โค์รงการ 
ที่ั�งน่� สศช่. ได้แจ้งให้หน่วยงานเจ้าของโค์รงการทัี่�ง  
571 โค์รงการข้างต้ิน ดำาเนินการจัดที่ำารายละเอ่ยด
โค์รงการสำาคั์ญเพ่ั�อบัรรลุเป้ีาหมายยุที่ธศาสติร์ช่าติิและ
แผ่นแม่บัที่ภายใติ้ยุที่ธศาสติร์ช่าติิปีระจำาปีีงบัปีระมาณ์ 
พั.ศ. 2565 ให้สมบูัรณ์์ แล้วเสร็จทัี่นต่ิอการจัดที่ำาค์ำาขอ
งบัปีระมาณ์รายจ่ายปีระจำาปีีงบัปีระมาณ์ พั.ศ. 2565  
เพั่� อ ให ้สำ านักงบัปีระมาณ์ใช่ ้ เปี ็นข ้อมูลปีระกอบั 
การพัิจารณ์าจัดสรรงบัปีระมาณ์ติ่อไปี

http://nscr.nesdb.go.th/nscr_report/
http://nscr.nesdb.go.th/nscr_report/
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การปรับปรุงแผนการปฏิิรูปประเทศ

ก�รร�ยง�นคว�มค่บหน้�ก�รดำ�เนินก�รต�มแผู้นก�รปฏิิร้ปประเทศต�ม
ม�ตร� 270 ของรัฐธรรมน้ญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย 

สศช่. และผู้่แที่นค์ณ์ะกรรมการปีฏิิรูปีปีระเที่ศ ได้
รายงานค์วามค่์บัหน้าในการดำาเนินการติามแผ่นการปีฏิิรูปี
ปีระเที่ศ ติามมาติรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ ต่ิอรัฐสภาแล้ว 
จำานวน 3 ค์รั�ง ปีระกอบัด้วย 1) รอบัเด่อนตุิลาค์ม-ธันวาค์ม 
2562 2) รอบัเด่อนมกราค์ม-ม่นาค์ม 2563 และ 3) รอบั
เด่อนเมษายน-มิถุึนายน 2563 โดยม่ปีระเด็นภาพัรวมของ
การอภิปีรายท่ี่�สำาคั์ญ อาทิี่ (1) การปีรับัปีรุงรายงานค์วาม
ค่์บัหน้าฯ ให้สะท้ี่อนค์วามก้าวหน้าของการปีฏิิรูปีปีระเที่ศ
ท่ี่�เป็ีนรูปีธรรม (2) การนำาปีระเด็นการแพัร่ระบัาดของเช่่�อ
ไวรัสโค์โรนา 2019 ไปีปีรับัปีรุงแผ่นการปีฏิิรูปีปีระเที่ศ และ 

(3) ข้อเสนอแนะต่ิอการขับัเค์ล่�อนกิจกรรมปีฏิิรูปีปีระเที่ศ
ด้านต่ิาง ๆ ทัี่�งน่� ในการรายงานค์วามค่์บัหน้าฯ รอบัเด่อน
กรกฎาค์ม-กันยายน 2563 สศช่. จะดำาเนินการปีระมวลผ่ล 
ค์วามก้าวหน้าของการดำาเนินงานติามแผ่นการปีฏิิรูปี
ปีระเที่ศ ซึ่ึ�งการรายงานค์วามค่์บัหน้าดังกล่าวจะเปี็นการ
รายงานติามกิจกรรมของแผ่นการปีฏิิรูปีปีระเที่ศที่ั�ง 12 
ด้าน โดยจะแสดงให้เหน็ถึงึค์วามสอดค์ล้องของยทุี่ธศาสติร์
ช่าติิกับัแผ่นการปีฏิิรูปีปีระเที่ศ รวมที่ั�งค์วามค์่บัหน้าของ
กิจกรรมที่่�ส่งผ่ลติ่อปีระช่าช่นอย่างม่นัยสำาค์ัญ (Big Rock) 

สศช่. ได้ดำาเนินการการปีรับัปีรุงแผ่นการปีฏิิรูปี 
ปีระเที่ศค์รั� งที่่�  1  ติามมติิค์ณ์ะรัฐมนติร่ เม่� อวัน ท่ี่�  
3 ธนัวาค์ม 2562 ที่่�ได้เหน็ช่อบัการปีรบััปีรงุแผ่นการปีฏิิรูปี
ปีระเที่ศให้สอดค์ล้องกับัยุที่ธศาสติร์ช่าติิ แผ่นแม่บัที่ฯ  
และมติิค์ณ์ะรัฐมนติร่ที่่�เก่�ยวข้อง และมอบัหมายค์ณ์ะ
กรรมการปีฏิิรปูีปีระเที่ศดำาเนินการติามขั�นติอนและกรอบั
ระยะเวลาของกฎหมาย ที่ั�งน่� ในการรับัฟื้ังค์วามเห็นของ
ภาค์ส่วนติ่าง ๆ ให้ดำาเนินการร่วมกัน เพั่�อปีระสิที่ธิภาพั
ในการดำาเนินการ การปีระหยัดเวลาและงบัปีระมาณ์ 
ติ่อไปี โดยม่ปีระเด็นในการปีรับัปีรุง 6 ปีระเด็น ได้แก่  
(1) การก�าห่นดเป้าห่มายและติัวชี�วัดในระดับัแผู้น 
ให่้ชัดเจน สามารถิ่วัดผู้ลการด�าเนินการได้ (2) การ
ปรับัติัดกิจกรรมที�เข้าข่ายเป็นภารกิจปกติิของห่น่วย
งานและคัดเล่อกเฉพาะกิจกรรมปฏิรูปประเทศที�จะ
ส่งผู้ลให่้เกิดการเปลี�ยนแปลงติ่อประชาชนอย่างม ี
นัยส�าคัญ (Big Rock) (3) การทบัทวนกฎห่มายภายใติ้
แผู้นการปฏิรูปประเทศ โดยค์ัดเล่อกเฉพัาะกฎหมายที่่�ม่
ค์วามสำาค์ัญ รวมที่ั�ง จัดลำาดับัค์วามสำาคั์ญของการเสนอ
กฎหมาย (4) การทบัทวนข้อเสนอให่้จัดติั�งห่น่วยงาน
ของรัฐติามแผู้นการปฏิรูปประเทศ ติามมติิค์ณ์ะรัฐมนติร่
เม่�อวันที่่� 2 มกราค์ม 2562 (5) พิจารณาความเห่็น 

กิจกรรมของแผู้นก�รปฏิิร้ปที�ส่งผู้ลต่อประช�ชน 
อย่�งมีนัยสำ�คัญ (Big Rock)

ของห่น่วยงานรับัผู้ิดชอบัติามแผู้นการปฏิรูปประเทศ 
ติามมาติรา 26 และมาติรา 27 ของพัระราช่บััญญัติิฯ และ 
(6) ปรับัเค้าโครงของแผู้นการปฏิรูปประเทศแติ่ละด้าน
ให่้เป็นรูปแบับัเดียวกัน ซึ่ึ�งติ่อมาค์ณ์ะรัฐมนติร่ได้ม่มติิ
เม่�อวันที่่� 5 พัฤษภาค์ม 2563 เห็นช่อบัขยายระยะเวลา
การปีรบััปีรงุแผ่นการปีฏิริปูีปีระเที่ศ โดยให้ค์ณ์ะกรรมการ
ปีฏิิรูปีปีระเที่ศดำาเนินการภายใน 90 วัน นับัตัิ�งแติ่วันท่ี่�
ปีระกาศแติ่งติั�งปีระธานกรรมการและกรรมการปีฏิิรูปี
ปีระเที่ศเพัิ�มเติมิที่กุด้าน ต่ิอมา สศช่. ได้ดำาเนนิการปีรบััปีรงุ
แผ่นการปีฏิิรูปีปีระเที่ศค์รั�งที่่� 2 โดยมติิค์ณ์ะรัฐมนติร่ เม่�อ
วันท่ี่� 30 มิถึุนายน 2563 ให้ม่การแติ่งติั�งค์ณ์ะกรรมการ
ปีฏิิรูปีปีระเที่ศ จำานวน 13 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเม่อง 
2) ด้านการบัริหารราช่การแผ่่นดิน 3) ด้านกฎหมาย  
4) ด้านกระบัวนการยุติิธรรม 5) ด้านเศรษฐกิจ 6) ด้าน
ที่รัพัยากรธรรมช่าติิและสิ�งแวดล้อม 7) ด้านสาธารณ์สุข 
8) ด้านส่�อสารมวลช่น เที่ค์โนโลย่สารสนเที่ศ 9) ด้านสงัค์ม 
10) ด้านพัลงังาน 11) ด้านการป้ีองกนัและปีราบัปีรามการ
ทีุ่จริติฯ 12) ด้านการศึกษา และ 13) ด้านวัฒนธรรม ก่ฬา 
แรงงาน และการพัฒันาที่รพััยากรมนุษย์ โดยปัีจจบุันัค์ณ์ะ
กรรมการปีฏิิรูปีปีระเที่ศแติ่ละด้านได้ดำาเนินการปีรับัปีรุง
แผ่นการปีฏิิรูปีปีระเที่ศ (ฉบัับัปีรับัปีรุงเพัิ�มเติิม) แล้วเสร็จ 
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และอยู่ระหว่างการนำาเสนอติ่อค์ณ์ะกรรมการยุที่ธศาสติร์
ช่าติพิัจิารณ์าภายในช่่วงเด่อนพัฤศจกิายน 2563 และเสนอ
ค์ณ์ะรัฐมนติร่พัิจารณ์าติามขั�นติอนของกฎหมายติ่อไปี 
ที่ั�งน่� แผ่นการปีฏิิรปูีปีระเที่ศ (ฉบับััปีรบััปีรงุเพัิ�มเติมิ) จะให้
ค์วามสำาค์ัญกับักิจกรรมท่ี่�จะส่งผ่ลให้เกิดการเปีล่�ยนแปีลง

ติ่อปีระช่าช่นอย่างม่นัยสำาคั์ญ (Big Rock) เพ่ั�อมุ่งให้เกิด
การเปีล่�ยนแปีลงและสร้างปีระโยช่น์ให้กบััปีระช่าช่นอย่าง
แท้ี่จรงิติามผ่ลอนัพังึปีระสงค์์ติามที่่�รัฐธรรมนญูกำาหนด โดย
สรุปีกิจกรรม Big Rock ได้ดังน่� 

แผนการปฏิิรูปประเทศด้าน กิจกรรมปฏิิรูปที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยสำาคัญ (Big Rock)

1. การส่งเสริมค์วามรู้ที่างการเม่องในระบัอบัปีระช่าธิปีไติยอันม่พัระมหากษัติริย์ที่รงเป็ีนปีระมุข
2. การส่งเสริมการม่ส่วนร่วมของปีระช่าช่นในกระบัวนการนโยบัายสาธารณ์ะ
3. การสร้างค์วามสามัค์ค่์ปีรองดองสมานฉันท์ี่ของค์นในช่าติิ
4. การส่งเสริมการพััฒนาพัรรค์การเม่อง
5. การปีรับัปีรุงกระบัวนการร่างรัฐธรรมนูญ

6. ปีรับัเปีล่�ยนรูปีแบับัการบัริหารงานและการบัริการภาค์รัฐไปีสู่ระบับัดิจิทัี่ล
7. จัดโค์รงสร้างองค์์กร และระบับังานภาค์รัฐให้ม่ค์วามย่ดหยุ่นค์ล่องตัิวและเปีล่�ยนแปีลงได้ 

ติามสถึานการณ์์
8. ปีรับัเปีล่�ยนการบัริหารที่รัพัยากรบุัค์ค์ลภาค์รัฐสู่ระบับัเปิีดเพ่ั�อให้ได้มาและรักษาไว้ซึึ่�ง 

ค์นเก่ง ด่และม่ค์วามสามารถึอย่างค์ล่องติัว ติามหลักค์ุณ์ธรรม
9. สร้างค์วามเข้มแข็งในการบัริหารราช่การในระดับัพ่ั�นท่ี่� โดยการม่ส่วนร่วมของปีระช่าช่น
10. ขจัดอุปีสรรค์ในการจัดซ่ึ่�อจัดจ้างภาค์รัฐ และการเบิักจ่ายเงินเพ่ั�อให้เกิดค์วามรวดเร็ว  

ค์ุ้มค์่า โปีร่งใส ปีราศจากการทีุ่จริติ

11. จัดให้ม่กลไกยกเลิกหร่อปีรับัปีรุงกฎหมายท่ี่�เป็ีนอุปีสรรค์ต่ิอการดำารงช่่วิติและการปีระกอบัอาช่่พั
ของปีระช่าช่น

12. จัดให้ม่กลไกที่างกฎหมายเพ่ั�อให้ม่การพิัจารณ์าปีรับัเปีล่�ยนโที่ษที่างอาญาท่ี่�ไม่ใช่่ค์วามผิ่ดร้ายแรง
ให้เปี็นโที่ษปีรับัเปี็นพัินัย เพั่�อลดผ่ลกระที่บัติ่อสิที่ธิและเสร่ภาพัของปีระช่าช่น

13. จัดให้ม่กลไกกำาหนดให้ส่วนราช่การหร่อหน่วยงานของรัฐซึึ่�งม่หน้าท่ี่�ค์วบัคุ์ม กำากับัดูแล  
และบัังค์บััการให้เป็ีนไปีติามกฎหมาย นำาเที่ค์โนโลยม่าใช้่ในการดำาเนนิการเพั่�อเพัิ�มปีระสทิี่ธภิาพั
ในการบัังค์ับัใช่้กฎหมาย

14. จัดให้ม่กลไกช่่วยเหล่อปีระช่าช่นในการจัดที่ำาและเสนอร่างกฎหมาย
15. จัดที่ำาปีระมวลกฎหมายเพ่ั�อรวบัรวมกฎหมายเร่�องเด่ยวกันไว้ด้วยกันเพ่ั�อค์วามสะดวกในการ 

ใช่้งาน

16. การให้ปีระช่าช่นสามารถึติิดติามค์วามค่์บัหน้าขั�นติอนการดำาเนินงานติ่าง ๆ ในกระบัวนการ
ยุติิธรรม

17. การรับัแจ้งค์วามร้องทุี่กข์ต่ิางท้ี่องท่ี่�
18. การจัดหาที่นายค์วามอาสาปีระจำาสถึาน่ติำารวจให้ค์รบัทุี่กสถึาน่ทัี่�วปีระเที่ศ
19. ปีฏิิรูปีระบับัการปีล่อยชั่�วค์ราว
20. การบัันทึี่กภาพัและเส่ยงในการติรวจค้์น จับักุม และการสอบัปีากค์ำาในการสอบัสวน

21. การสร้างเกษติรมูลค่์าสูง (High Value Added)
22. การส่งเสริมและพััฒนาการท่ี่องเท่ี่�ยวคุ์ณ์ภาพัสูง
23. การเพิั�มโอกาสของผู้่ปีระกอบัการขนาดกลางและขนาดเล็กในอุติสาหกรรมและบัริการเป้ีาหมาย
24. การเป็ีนศูนย์กลางด้านการค้์าและการลงทุี่นของไที่ยในภูมิภาค์ (Regional Trading/Investment 

Center)
25. การพััฒนาศักยภาพัค์นเพ่ั�อเป็ีนพัลังในการขับัเค์ล่�อนเศรษฐกิจ

26. เพิั�มและพััฒนาพ่ั�นท่ี่�ป่ีาไม้ให้ได้ติามเป้ีาหมาย
27. การบัริหารจัดการเขติที่างที่ะเลและช่ายฝ่ั่งรายจังหวัด
28. การบัริหารจัดการนำ�าเพ่ั�อสร้างเศรษฐกิจชุ่มช่นในพ่ั�นท่ี่�นอกเขติช่ลปีระที่าน
29. ปีฏิิรูปีระบับัการบัริหารจัดการเขติค์วบัคุ์มมลพิัษกรณ่์เขติค์วบัคุ์มมลพิัษมาบัติาพุัด

1 การเมอืง

4 กระบวนการ
ยุติธรรม

2 การบริหาร
ราชการแผ่นดิน

5 เศรษฐกิจ

6 ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม

3 กฎหมาย
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แผนการปฏิิรูปประเทศด้าน กิจกรรมปฏิิรูปที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยสำาคัญ (Big Rock)

30. การปีฏิิรูปีการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณ์สุขเพ่ั�อค์วามมั�นค์งแห่งช่าติิด้านสุขภาพั
31. การปีฏิิรูปีเพ่ั�อเพิั�มปีระสิที่ธิภาพัและปีระสิที่ธิผ่ลของการสร้างเสริมสุขภาพั ค์วามรอบัรู้ 

ด้านสุขภาพั การปี้องกันและดูแลรักษาโรค์ไม่ติิดติ่อสำาหรับัปีระช่าช่นและผู่้ปี่วย
32. การปีฏิิรูปีระบับับัริการสุขภาพัผู้่สูงอายุด้านการบัริบัาลดูแลรักษาท่ี่�บ้ัาน/ ชุ่มช่น และระบับั

สนับัสนุนการเติร่ยมติัวของปีระช่าช่นในการเปี็นผู่้สูงอายุในอนาค์ติ
33. การปีฏิิรูปีระบับัหลักปีระกันสุขภาพัและกองทุี่นท่ี่�เก่�ยวข้องให้ม่ค์วามเป็ีนเอกภาพั บูัรณ์าการ 

เปี็นธรรม ที่ั�วถึึง เพั่ยงพัอ และยั�งย่นด้านการเงินการค์ลัง
34. การปีฏิิรูปีเขติสุขภาพัให้ม่ระบับับัริหารจัดการแบับับูัรณ์าการ ค์ล่องตัิว และการร่วมรับัผิ่ดช่อบั

ด้านสุขภาพัระหว่างหน่วยงานและที่้องถึิ�น

35. การพััฒนาระบับัค์ลังข้อมูลข่าวสารเพ่ั�อการปีระช่าสัมพัันธ์เชิ่งรุกและการจัดการ Fake News
36. การกำากับัดูแลส่�อออนไลน์
37. การยกระดับัการรู้เท่ี่าทัี่นส่�อ

38. การม่ระบับัการออมเพ่ั�อสร้างหลักปีระกันรายได้หลังวัยเกษ่ยณ์ท่ี่�เพ่ัยงพัอและค์รอบัค์ลุมในกลุ่ม
แรงงานที่ั�งในและนอกระบับั

39. ผ่ลักดันให้ม่ฐานข้อมูลที่างสังค์มและค์ลังค์วามรู้ในระดับัพ่ั�นท่ี่� เพ่ั�อให้สามารถึจัดสวัสดิการและ
สร้างโอกาสในการปีระกอบัอาช่่พัที่่�ติรงติามค์วามติ้องการของกลุ่มเปี้าหมาย

40. การปีฏิิรูปีการขึ�นที่ะเบ่ัยนค์นพิัการ เพ่ั�อให้ค์นพิัการได้รับัสิที่ธิสวัสดิการและค์วามช่่วยเหล่อ 
ได้อย่างค์รอบัค์ลุมและที่ั�วถึึง

41. การสร้างกลไกท่ี่�เอ่�อให้เกิดชุ่มช่นเม่องจัดการตินเอง
42. การสร้างมูลค่์าให้กับัท่ี่�ดินท่ี่�รัฐจัดให้กับัปีระช่าช่น

43. ศูนย์อนุมัติิอนุญาติเบ็ัดเสร็จ One-Stop-Service โรงไฟื้ฟ้ื้าท่ี่�แท้ี่จริง
44. การพััฒนาศูนย์สารสนเที่ศพัลังงานแห่งช่าติิ
45. การใช้่มาติรการบัริษัที่จัดการพัลังงาน (ESCO) สำาหรับัหน่วยงานภาค์รัฐ
46. การพััฒนาปิีโติรเค์ม่ระยะท่ี่� 4 New S-Curve
47. ปีรับัโค์รงสร้างกิจการไฟื้ฟ้ื้าและธุรกิจก๊าซึ่ธรรมช่าติิเพ่ั�อเพิั�มการแข่งขัน

48. ส่งเสริมการม่ส่วนร่วมของภาค์ปีระช่าช่นในการต่ิอต้ิานการทุี่จริติ
49. พััฒนาระบับัคุ้์มค์รองผู้่แจ้งเบัาะแสการทุี่จริติท่ี่�ม่ปีระสิที่ธิภาพั
50. พััฒนากระบัวนการยุติิธรรมท่ี่�รวดเร็ว โปีร่งใส ไม่เล่อกปีฏิิบััติิ ในการดำาเนินค์ด่ทุี่จริติทัี่�งภาค์รัฐ

และภาค์เอกช่น
51. พััฒนาระบับัราช่การไที่ยให้โปีร่งใส ไร้ผ่ลปีระโยช่น์
52. พััฒนามาติรการสกัดกั�นการทุี่จริติเชิ่งนโยบัายในการดำาเนินโค์รงการขนาดใหญ่

53. การสร้างโอกาสและค์วามเสมอภาค์ที่างการศึกษาตัิ�งแต่ิระดับัปีฐมวัย
54. การพััฒนาการจัดการเร่ยนการสอนสู่การเร่ยนรู้ฐานสมรรถึนะ เพ่ั�อติอบัสนองการเปีล่�ยนแปีลง

ในศติวรรษที่่� 21
55. การสร้างระบับัการผ่ลิติและพััฒนาค์รูและบุัค์ลากรที่างการศึกษาท่ี่�ม่คุ์ณ์ภาพั
56. การจัดอาช่่วศึกษาระบับัที่วิภาค่์และระบับัอ่�น ๆ ท่ี่�เน้นการฝึ่กปีฏิิบััติิอย่างเต็ิมรูปีแบับั นำาไปีสู่

การจ้างงานและการสร้างงาน
57. การปีฏิิรปูีบัที่บัาที่การวิจยัและระบับัธรรมาภิบัาลของสถึาบัันอุดมศึกษาเพ่ั�อสนับัสนุนการพััฒนา

ปีระเที่ศไที่ยออกจากกับัดักรายได้ปีานกลางอย่างยั�งย่น

58. การส่งเสริมคุ์ณ์ธรรม จริยธรรมในทีุ่กช่่วงวัย : ผ่่านการปีฏิิรูปีอุติสาหกรรมบัันเที่ิงและการใช้่
กลไกร่วมระหว่างภาค์รัฐและเอกช่นในการขับัเค์ล่�อน

59. การพััฒนาการเร่ยนรู้และเศรษฐกิจชุ่มช่นบันฐานวัฒนธรรมแบับับูัรณ์าการ
60. การส่งเสริมปีระช่าช่นเปี็นศูนย์กลางในการสร้างวิถ่ึช่่วิติที่างการก่ฬาอย่างทัี่�วถึึงและเที่่าเท่ี่ยม 

และการสร้างโอกาสที่างการก่ฬาและการพััฒนานักก่ฬา
61. การพััฒนาระบับัการบัริหารจัดการกำาลังค์นของปีระเที่ศแบับับูัรณ์าการ
62. การบัริหารจัดการศักยภาพับุัค์ลากรของปีระเที่ศ

7 สาธารณสุข

10 พลังงาน

13 วัฒนธรรม กีฬา 
แรงงานและการ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์

11 การป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

8 สื่อสารมวลชน 
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ

9 สังคม

12 การศึกษา
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การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผล 
การดำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ

ก�รติดต�ม ก�รตรวจสอบ และก�รประเมินผู้ลก�รดำ�เนินก�ร 
ต�มยุทธศ�สตร์ช�ติ ผู้่�นระบบร�ยง�นก�รติดต�มและประเมินผู้ล 
ของยุทธศ�สตร์ช�ติและก�รปฏิิร้ปประเทศ  
(Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy  
and Country Reform : eMENSCR)

สศช่. ในฐานะสำานักงานเลขานุการของค์ณ์ะกรรมการ
ยุที่ธศาสติร์ช่าติิและค์ณ์ะกรรมการปีฏิิรูปีปีระเที่ศ ได้ใช่้ระบับั
ติิดติามและปีระเมินผ่ลแห่งช่าติิ (eMENSCR) เปี็นระบับั
สารสนเที่ศหลักในการบัูรณ์าการการติิดติาม ติรวจสอบั 
ปีระเมินผ่ล การพััฒนาติามยุที่ธศาสติร์ช่าติิและการปีฏิิรูปี
ปีระเที่ศ และเปี็นเค์ร่�องม่อในการบัริหารจัดการนโยบัาย 
(Policy cycle) ติลอดจนสนับัสนุนและอำานวยค์วามสะดวก
ในการดำาเนินงานของค์ณ์ะรัฐมนติร่ รัฐสภา ค์ณ์ะกรรมการ
ยุที่ธศาสติร์ช่าติิ ค์ณ์ะกรรมการปีฏิิรูปีปีระเที่ศ และหน่วยงาน 
ของรัฐ โดยท่ี่�ผ่่านมา สศช่. ได้นำาฐานข้อมูลจากระบับั 
eMENSCR มาปีระกอบัการจัดที่ำารายงานสรุปีผ่ลการดำาเนิน
การติามยุที่ธศาสติร์ช่าติิและการปีฏิิรูปีปีระเที่ศ ทัี่�งน่� ใน
ปัจจุบัันได้มีห่น่วยงานของรัฐน�าเข้าข้อมูลโครงการมาแล้ว
จ�านวน 49,801 โครงการ (ข้อมูล ณ์ กันยายน 2563) โดย
เป็ีนโค์รงการท่ี่�สอดค์ล้องกับัยุที่ธศาสติร์ช่าติิ ดังน่� (1) ด้าน
ค์วามมั�นค์ง จำานวน 4,141 โค์รงการ (2) ด้านการสร้างค์วาม
สามารถึในการแข่งขัน จำานวน 7,174 โค์รงการ (3) ด้านการ
พััฒนาและเสริมสร้างศักยภาพัมนุษย์ จำานวน 22,422 โค์รงการ 
(4) ด้านการสร้างโอกาสและค์วามเสมอภาค์ที่างสังค์ม จำานวน 
3,678 โค์รงการ (5) ด้านการสร้างการเติิบัโติบันคุ์ณ์ภาพัช่่วิติ 
ท่ี่�เป็ีนมิติรต่ิอสิ�งแวดล้อม จำานวน 5,415 โค์รงการ และ  
(6) ด้านการปีรับัสมดุลและพััฒนาระบับัการบัริหารจัดการ 
ภาค์รัฐ จำานวน 6,971 โค์รงการ 

พัฒน�ระบบ eMENSCR 
เพั่�อเปี็นเค์ร่�องม่อรองรับัการติิดติาม ติรวจสอบั และ

ปีระเมินผ่ลการดำาเนินแผ่นงานหร่อโค์รงการภายใติ้เง่�อนไข
ของพัระราช่กำาหนดให้อำานาจกระที่รวงการค์ลงักูเ้งนิเพั่�อแก้ไข
ปัีญหา เย่ยวยา และฟ้ื้�นฟูื้เศรษฐกจิและสงัค์ม ท่ี่�ได้รบััผ่ลกระที่บั
จากการระบัาดของโรค์ติิดเช่่�อไวรัสโค์โรนา 2019 พั.ศ. 2563  
ซึ่ึ�งสามารถึดำาเนนิการค์รอบัค์ลมุทุี่กขั�นติอน ติั�งแต่ิ (1) การจดัส่ง 
ข้อเสนอโค์รงการ (2) การพิัจารณ์ากลั�นกรองข้อเสนอโค์รงการ
และกระบัวนการจัดสรรงบัปีระมาณ์ (3) การนำาเข้าข้อมูล
โค์รงการท่ี่�ผ่่านการพัิจารณ์า เพ่ั�อรายงานผ่ลการดำาเนินงาน
สำาหรับัการติิดติามเป็ีนรายเด่อน และ (4) การติิดติามปีระเมิน
ผ่ลการดำาเนินแผ่นงานโค์รงการ ติลอดจนได้ดำาเนินการ
เช่่�อมโยงข้อมูลกับักรมบััญช่่กลางเพ่ั�อดำาเนินการแลกเปีล่�ยน
ข้อมูลโค์รงการเงินกู้ เพ่ั�อบัันที่ึกรายการเบัิกจ่ายเงินกู้ของ 
ส่วนราช่การผ่่านระบับั GFMIS และส่งรายงานผ่ลการเบิักจ่าย
เงินกู้ดังกล่าวเพ่ั�อเผ่ยแพัร่ผ่่านระบับั eMENSCR และเว็บัไซึ่ต์ิ 
ThaiME (http://thaime.nesdc.go.th) ซึึ่�งเป็ีนเว็บัไซึ่ต์ิหลัก
ในการเผ่ยแพัร่ข้อมูลท่ี่�เก่�ยวข้องกับัเงินกู้ฯ และเพ่ั�อให้ภาค์ส่วน 
ต่ิาง ๆ สามารถึติิดติาม ติรวจสอบัการใช้่จ่ายเงินกู้ได้อย่าง 
ม่ปีระสิที่ธิภาพั

จัดทำ�ฐ�นข้อม้ลเปิดภ�ครัฐ

เพ่�อสนับัสนุนการติิดติามและประเมินผู้ลการด�าเนินงานติามยุทธศาสติร์ชาติิ 
(Open-Data) 

เพ่ั�อเป็ีนศูนย์กลางแหล่งข้อมูลเปิีดภาค์รัฐ และเช่่�อมโยงชุ่ดข้อมูลสารสนเที่ศ
ระหว่างหน่วยงานภาค์รัฐ อาทิี่ ข้อมูลสถิึติิ สถึานการณ์์ และข้อมูลอ่�น ๆ จากระบับั 
eMENSCR ท่ี่�ม่ค์วามสอดค์ล้องกับัยทุี่ธศาสติร์ช่าติิ และแผ่นแม่บัที่ภายใต้ิยทุี่ธศาสติร์ช่าติิ 
เพ่ั�ออำานวยค์วามสะดวกให้กับัผู้่ใช้่บัริการทุี่กภาค์ส่วนสามารถึใช้่ปีระโยช่น์จากฐานข้อมูล
เปิีดภาค์รัฐ ในการค้์นหาและเข้าถึึงข้อมูลท่ี่�ม่คุ์ณ์ภาพั ทัี่นสมัย รวมทัี่�งเป็ีนช่่องที่างในการ
ติรวจสอบัการดำาเนินการของภาค์รัฐ และการดำาเนินงานภายใต้ิยุที่ธศาสติร์ช่าติิได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และม่ปีระสิที่ธิภาพั
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ก�รติดต�ม ก�รตรวจสอบ และก�รประเมินผู้ลก�ร 
ดำ�เนินก�รต�มยุทธศ�สตร์ช�ติ ผู้่�นเว็บไซต์ ThaiME

สศช่. ได้พััฒนาเว็บัไซึ่ติ์ ThaiME (Thai Monitoring 
and Evaluation) ขึ�นเพั่�อรองรับัการดำาเนินการภายใติ ้
พัระราช่กำาหนดให้อำานาจกระที่รวงการค์ลังกู้เงินเพั่�อแก้ไข
ปัีญหา เย่ยวยา และฟ้ื้�นฟูื้เศรษฐกจิและสงัค์มที่่�ได้รบััผ่ลกระที่บั
จากการระบัาดของโรค์ติิดเช่่�อไวรัสโค์โรนา 2019 พั.ศ. 2563  
โดยให้เว็บัไซึ่ติ์ ThaiME เปี็นช่่องที่างสำาหรับัเผ่ยแพัร่และ
ปีระช่าสัมพัันธ์ค์วามก้าวหน้าของโค์รงการที่่�ใช่้เงินกู ้ติาม 
พัระราช่กำาหนดฯ เพ่ั�อให้ที่กุภาค์ส่วนที่่�เก่�ยวข้องสามารถึติิดติาม 
และปีระเมินผ่ลสัมฤที่ธ์ิการดำาเนินการภายใต้ิพัระราช่กำาหนด

เงินกู้ฯ ได้อย่างม่ปีระสิที่ธิภาพั นอกจากน่� การเช่่�อมโยง
เว็บัไซึ่ต์ิ ThaiME กับัระบับั eMENSCR จะเป็ีนการส่งเสริม
การม่ส่วนร่วมของปีระช่าช่น โดยในเบ่ั�องต้ินได้เปิีดโอกาสให้
ปีระช่าช่นเข้ามาม่ส่วนร่วมในการติิดติามและติรวจสอบัการ
ดำาเนินโค์รงการภายใต้ิพัระราช่กำาหนดเงินกู้ฯ ดังเช่่นในกรณ่์
ท่ี่�ปีระช่าช่นและภาค่์การพััฒนาต่ิาง ๆ  พับัว่าการรายงานค์วาม
ก้าวหน้าของโค์รงการไม่ติรงกับัข้อเท็ี่จจริง สามารถึรายงานข้อ
เท็ี่จจริงได้ทัี่�งในรูปีแบับัของการบัรรยายและภาพัถ่ึายผ่่านการ
แสดงค์วามเห็นในเว็บัไซึ่ต์ิ http://thaime.nesdc.go.th

ค์นจน จปีฐ. มาเช่่�อมกบััฐานข้อมลูลงที่ะเบัย่นสวสัดกิารภาค์รัฐ 
ของกระที่รวงการค์ลัง เพ่ั�อหาค์นจนเปี้าหมายของระบับั 
ที่่�ติ้องการค์วามช่่วยเหล่อเร่งด่วน รวมทัี่�งปีัจจุบัันได้ม่การ 
เช่่�อมโยงกับัฐานข้อมูลอ่�น ๆ ท่ี่�เก่�ยวข้องท่ี่�ม่ข้อมูลเลขบััติร
ปีระช่าช่น 13 หลัก อาที่ิ ข้อมูลจากกระที่รวงการพััฒนาสังค์ม
และค์วามมั�นค์งของมนุษย์ท่ี่�ปีระกอบัด้วยที่ะเบ่ัยนค์นพิัการ  
ข้อมูลจากองค์์กรปีกค์รองส่วนที่้องถึิ�นท่ี่�ม่ข้อมูลการรับัเบั่�ย
ค์นพัิการและผู่้สูงอายุ และข้อมูลสิที่ธิการรักษาพัยาบัาลจาก
สำานักงานหลักปีระกันสุขภาพั (สปีสช่.) ที่ั�งน่� การที่่�ระบับั 
TPMAP สามารถึปีระมวล วิเค์ราะห์ และสังเค์ราะห์ผู่้รับั
สวัสดิการได้ถึึงระดับัรายบุัค์ค์ล ระบับั TPMAP จึงสามารถึ
ช่่วยบัรรเที่าปีัญหาค์วามซึ่ำ�าซึ่้อนของการรับัสวัสดิการของ
ผู่้รับัสวัสดิการ รวมทัี่�งเกิดปีัญหา “ภาวะรั�วไหล” หร่อค์นที่่�
ไม่ใช่่กลุ่มเปี้าหมายแติ่ได้รับัสวัสดิการ (Inclusion error) และ 
“ภาวะติกหล่น” หร่อการเข้าไม่ถึึงกลุ่มเปี้าหมายที่่�แที่้จริง 
(Exclusion error) และนำาไปีสู่การใช่้เงินงบัปีระมาณ์ที่่�ไม่ม่
ปีระสิที่ธิภาพั ส่งผ่ลติ่อค์วามยั�งย่นที่างการค์ลังของปีระเที่ศ
ได้ในที่้ายที่่�สุด 

การแสดงผู้ลข้อมูลของ ระบับั TPMAP ได้รับัการ
พัฒนาให่้มีความสมบัูรณ์พร้อมใช้งาน โดยมีการเผู้ยแพร่
จ�านวนคนจนเป้าห่มายจ�าแนกติามมติิิความยากจนและพ่�นที� 

ระหว่างปีี 2560-2562 (ปีีปัีจจบุันัของข้อมลู) และมก่าร
แสดงผ่ลในรูปีแบับั “Data Storytelling” ที่่�เว็บัไซึ่ติ์ www.
tpmap.in.th ซึ่ึ�งจะแสดงข้อมูลจำานวนค์นจนที่ั�งหมด จำานวน
ค์นจนแยกติามรายมิติิค์วามยากจน สัดส่วนค์นจนเช่ิงพั่�นที่่� 

ระบับั TPMAP ค์่อ ระบับัฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big 
Data) เพั่�อบัริหารจัดการข้อมูลการพััฒนาค์นติลอดทีุ่กช่่วงวัย  
และการแก้ไขปีัญหาค์วามยากจนและเหล่�อมลำ�าแบับัช่่�เปี้า  
TPMAP ซึ่ึ� งสามารถึใช่ ้ระบัุปี ัญหาค์วามยากจนและ 
ค์วามติ้องการการพััฒนาของแติ่ละช่่วงวัยได้ในระดับับัุค์ค์ล 
ค์รัวเร่อน ชุ่มช่น ที่้องถึิ�น/ที่้องที่่� จังหวัด ปีระเที่ศ หร่อปีัญหา
ค์วามยากจนรายปีระเด็น ซึ่ึ�งที่ำาให้การแก้ปีัญหาติรงกับักลุ่ม
เปี้าหมายมากขึ�นและสามารถึออกแบับันโยบัายหร่อโค์รงการ
ในการแก้ปีัญหาให้ติรงกับัค์วามติ้องการหร่อสภาพัปีัญหาได้  
ดังนั�น ระบับั TPMAP จึงเปี็นเค์ร่�องม่อเช่ิงนโยบัายแรกของ
ปีระเที่ศที่่�สามารถึระบุักลุ่มเปี้าหมายของการพััฒนาได้ที่ั�ง
ในค์รัวเร่อนและบัุค์ค์ล ส่งผ่ลให้หน่วยงานระดับันโยบัาย
และระดับัพ่ั�นที่่�ที่่�เก่�ยวข้องสามารถึจัดลำาดับัค์วามสำาค์ัญของ
ค์รัวเร่อนและบัุค์ค์ลที่่�ม่ค์วามจำาเปี็นติ้องได้รับัการพััฒนา
และช่่วยเหล่อเร่งด่วนได้อย่างม่ปีระสิที่ธิภาพับันฐานข้อมูล
เช่ิงปีระจักษ์ (Evidence Base) ด้วยการใช่้ข้อมูลจากหลาย
แหล่งที่่�ม่ข้อมูลบััติรปีระช่าช่น 13 หลักมาย่นยันซึ่ึ�งกันและกัน  
โดยนำาข้อมูลค์วามจำาเปี็นพั่�นฐาน (จปีฐ.) จากกรมการ
พััฒนาชุ่มช่นเปี็นแกนกลาง และนำาหลักดัช่น่ค์วามยากจน
หลายมิติิ (Multidimensional Poverty Index: MPI) ซึ่ึ�ง
ค์ิดค์้นโดย Oxford Poverty & Human Development 
Initiative และUnited Nation Development Programme  
มาปีระยุกติ์ใช่้กับัข้อมูล จปีฐ. เพั่�อหาค์นจน จปีฐ. หร่อ ค์นที่่�
ขัดสนใน 5 มิติิติามบัริบัที่ของปีระเที่ศไที่ย ได้แก่ ด้านสุขภาพั 
ค์วามเป็ีนอยู ่การศกึษา รายได้ และการเข้าถึงึบัรกิารรฐั และได้นำา 

ก�รใช้ Big Data ในก�รบริห�รร�ชก�รแผู้่นดิน 
ผู้่�นก�รใช้ระบบบริห�รจัดก�รข้อม้ลก�ร 
พัฒน�คนแบบชี้เป้� (Thailand People Map  
and Analytics Platform :TPMAP) 

http://www.tpmap.in.th
http://www.tpmap.in.th
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ติั�งแต่ิระดบััปีระเที่ศ จงัหวดั อำาเภอ ติำาบัล และหมูบ้่ัาน รวมทัี่�ง 
ภาพัรวมค์นจนโดยเปีร่ยบัเที่ย่บัว่าพั่�นที่่�ใดม่สดัส่วนค์นจนมาก/
น้อย ติามลำาดับั รวมถึงึสามารถึเปีรย่บัเที่ย่บัข้อมลูปีีต่ิอปีี แสดง
ถึึงที่ิศที่างค์วามยากจนที่่�ปีรับัลดหร่อรุนแรงมากขึ�น ซึ่ึ�งจะช่่วย
ให้ผู่้ใช่้งานสามารถึปีระเมินปีัจจัยที่่�เก่�ยวข้อง ปีระสิที่ธิภาพั
ของนโยบัาย/โค์รงการที่่�ดำาเนินอยู่ และสามารถึพิัจารณ์าได้
ว่ากลุ่มค์นจนกลุม่ใดเป็ีนกลุม่ค์นจนเป้ีาหมาย และพั่�นที่่�ใดเป็ีน
พั่�นที่่�ที่่�ติ้องการค์วามช่่วยเหล่อเร่งด่วน แติ่จะไม่ม่การเปีิดเผ่ย 
ข้อมูลรายบัุค์ค์ลผ่่านที่างหน้าเว็บัไซึ่ติ์ TPMAP การเข้าถึึง
ข้อมูลส่วนบุัค์ค์ลจะสามารถึดำาเนินการได้ผ่่านระบับั TPMAP 
Logbook ที่่�ม่การกำาหนดช่่�อผู่้ใช่้ (Username) และรหัสผ่่าน 
(Password) โดยผู่้ม่สิที่ธิเข้าถึึงข้อมูลส่วนบัุค์ค์ลปีระกอบัด้วย 
ผู่้ว่าราช่การจังหวัด และเจ้าหน้าที่่�ที่่�เก่�ยวข้องที่่�ได้รับัอนุญาติ
จากผู่้ว่าราช่การจังหวัดเที่่านั�น ได้แก่ พััฒนาชุ่มช่นจังหวัด 
สำานกังานจงัหวดั สาธารณ์สขุจังหวดั ศึกษาธกิารจังหวดั พัฒันา
สังค์มและค์วามมั�นค์งของมนุษย์จังหวัด แรงงานจังหวัด และ
ที่่�ที่ำาการปีกค์รองจังหวัด ที่ั�งน่� เจ้าหน้าที่่�ที่่�ได้รับัอนุญาติใน
การเข้าถึึงข้อมูลในระบับั TPMAP Logbook สามารถึเพัิ�มเติิม 
ปีรับัปีรุง แก้ไข ข้อมูลในระบับัให้สอดค์ล้องกับัข้อค์้นพับัติาม
ข้อเที่็จจริง รวมทัี่�งสามารถึเพัิ�มเติิมข้อมูลบัุค์ค์ลติกหล่น (ค์น
กลุม่เป้ีาหมายที่่�แท้ี่จรงิที่่�ไม่ได้อยูใ่นฐานข้อมลู จปีฐ. และระบับั 
TPMAP (Exclusion error)

การน�าข้อมูลในระบับั TPMAP ไปใช้ประกอบัการ
แก้ไขปัญห่าความยากจนและความเห่ล่�อมล��าในพ่�นที� EEC 

เพ่ั�อสร้างการติระหนกัรู้ของการใช้่ปีระโยช่น์ของข้อมูล
ในระบับั TPMAP ในการปีระกอบัการวางแผ่น การจัดลำาดับั
ค์วามสำาคั์ญ รวมทัี่�งการคั์ดเล่อกค์รวัเร่อนและบัคุ์ค์ลเป้ีาหมาย
ท่ี่�จำาเปีน็ต้ิองได้รับัการช่่วยเหล่อและการพััฒนาเพั่�อแก้ไขปัีญหา
ค์วามยากจนและค์วามเหล่�อมลำ�าใน 3 จังหวัด EEC (ฉะเชิ่งเที่รา 
ช่ลบัุร่ ระยอง) พับัว่า เจ้าหน้าท่ี่�ท่ี่�เก่�ยวข้องได้ม่การนำาข้อมูล
ในระบับั TPMAP ไปีใช้่ในการช่่วยเหล่อและแก้ไขปัีญหา
ค์วามยากจนในพ่ั�นท่ี่�อย่างต่ิอเน่�อง อาทิี่ จังหวัดช่ลบุัร่ จำานวน  
14 ค์รัวเร่อน พับัว่า ค์รัวเร่อนที่่�เจ้าหน้าท่ี่�ลงเย่�ยมส่วนมาก

ปีระสบัปัีญหาค์วามยากจนมิติริายได้ค์วบัค์ูไ่ปีกบััมติิกิารศึกษา 
และสาเหติปัุีญหาหลกั ๆ  ค์อ่ ปีระกอบัอาช่พ่ัเกษติร และปีระสบั
ปีัญหาช่้างปี่าเข้าหากินและที่ำาลายพั่ช่ผ่ลที่างการเกษติร ซึ่ึ�ง 
เจ้าหน้าที่่�ที่่�เก่�ยวข้องได้ให้ค์วามช่่วยเหล่อโดยการให้ค์วามรู้
ค์วามเข้าใจการอยู่ร่วมกันระหว่างค์นกับัช่้าง และการปีลูกพั่ช่ 
ท่ี่�ไม่เป็ีนอาหารช้่าง ซึ่ึ�งสอดค์ล้องกับัค์วามต้ิองการของค์รวัเรอ่น 
ที่่�ติ้องการผู่้ม่ค์วามรู้ค์วามสามารถึในการแก้ไขและปี้องกัน
ปีัญหาช่้างปี่าบัุกรุกเข้าที่ำาลายท่ี่�ดินที่ำากินได้อย่างยั�งย่นด้วย
ตินเอง

ที่ั�งน่� เพั่�อให้ระบับั TPMAP สามารถึเปี็นเค์ร่�องม่อใน
การพััฒนาเช่ิงพั่�นท่ี่�ได้อย่างเปี็นรูปีธรรมและถึูกติ้องบันฐาน
ข้อมูลเช่ิงปีระจักษ์ ติ่อไปี สศช่. จะดำาเนินการร่วมกับัศูนย์
เที่ค์โนโลย่อิเล็กที่รอนิกส์และค์อมพัิวเติอร์แห่งช่าติิ กระที่รวง
มหาดไที่ยใน (1) การพััฒนาการจัดเก็บัข้อมูลของ จปีฐ. ให้ม่
ค์วามค์รอบัค์ลุม พั่�นท่ี่�เขติเม่องของทีุ่กจังหวัดมากยิ�งขึ�น โดย
เฉพัาะในเขติพ่ั�นท่ี่�เม่องซึึ่�งจะช่่วยสะที่้อนให้เห็นถึึงปีัญหา
การพััฒนาค์นและค์วามยากจนหลากหลายมิติิในเขติเม่อง 
(2) การจัดที่ำาข้อค์ำาถึามของ จปีฐ. ให้สามารถึสะที่้อนบัริบัที่
การพััฒนาค์นติลอดทุี่กช่่วงวัย เพั่�อนำาไปีสู่การพััฒนาหร่อ
ปีรับัปีรุงติัวช่่�วัดของ จปีฐ. ให้เหมาะสมและสอดค์ล้องกับัข้อ
เที่็จจริงของสภาพัสังค์มและบัริบัที่การพััฒนาในปีัจจุบัันของ
พั่�นท่ี่�มากขึ�น อาทิี่ ข้อมูลภูมิลำาเนาเพั่�อให้เห็นถึึงการโยกย้าย
ถึิ�นฐานระหว่างค์รอบัค์รัว ข้อมูลการเก่�อกูลระหว่างกันของ
สมาชิ่กในค์รอบัค์รัว/ค์นในค์รัวเร่อน (3) ค์ุณ์ภาพัของข้อมูล 
ซึ่ึ�งค์รอบัค์ลุมไปีถึึงกระบัวนการ/วิธ่การสำารวจและการจัดเก็บั
ข้อมลู รวมที่ั�งการติรวจที่านข้อมลูภายหลงัการจดัเกบ็ัระหว่าง
ภาค์่ท่ี่�เก่�ยวข้อง เพั่�อให้ข้อมูลม่ค์วามถึูกติ้องและสะที่้อน 
ข้อเที่็จจริงได้มากที่่�สุด และ (4) กระบัวนการพััฒนากลุ่ม
ปีระช่ากรเปี้าหมายของระบับั TPMAP แบับัภาค์่พััฒนา โดย
ขยายผ่ลการนำาระบับั TPMAP ไปีใช้่ในวงกว้าง นอกเหนอ่จาก
ภาค์รัฐในปีัจจุบััน โดยดำาเนินการผ่่านภาค์่พััฒนาติ่าง ๆ อาที่ิ 
อาสาสมัค์รชุ่มช่น สถึาบัันการศึกษา องค์์กรระหว่างปีระเที่ศ
ที่่�เก่�ยวข้อง

1. การเรยีนรูผู่้้านการขับัเคล่�อนสูก่ารปฏบัิัติ ิส�าห่รบัั
การสร้างการติระห่นักรู้เกี�ยวกับัยุทธศาสติร์ชาติิและการ
ปฏิรปูประเทศ เพ่�อขับัเคล่�อนต่ิอสาธารณชนทุกกลุม่และทกุ
ช่วงวัย ดังน่�

 1.1 การ เส ริมสร ้ างความติระห่นักรู ้ ใน
ยทุธศาสติร์ชาติ ิ20 ปีด้วยวธิกีารพฒันานวตัิกรรมทางสงัคม
โดยการมส่ีวนร่วมของประชาชน เพั่�อสร้างการติระหนกัรูแ้ละ

ค์วามเข้าใจเก่�ยวกบััยทุี่ธศาสติร์ช่าติใิห้กบััปีระช่าช่นที่กุช่่วงวยั
ในระดับัชุ่มช่นในพั่�นที่่�นำาร่องจังหวัดพัระนค์รศร่อยุธยาด้วย
การสอดแที่รกการเร่ยนรู้สาระสำาค์ัญของยุที่ธศาสติร์ช่าติิผ่่าน
การลงม่อปีฏิิบััติิให้เกิดผ่ลได้ด้วยตินเอง โดยการให้ปีระช่าช่น
ที่กุช่่วงวยัในช่มุช่นเรย่นรูปั้ีญหาและค้์นหาต้ินที่นุที่่�มอ่ยูภ่ายใน
ช่มุช่น และพัฒันาเป็ีนนวัติกรรมที่างสงัค์มที่่�ส่งเสริมให้เกดิการ
ปีรับัปีรุงหร่อเปีล่�ยนแปีลงชุ่มช่นให้ได้รับัการพััฒนาศักยภาพั

ก�รสร้�งก�รตระหนักร้้ คว�มเข้�ใจ และก�รมีส่วนร่วม 
ของภ�คีต่�ง ๆ ต่อก�รขับเคล่�อนยุทธศ�สตร์ช�ติ 
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และค์วามพัร้อมของชุ่มช่นให้ม่ค์วามเข้มแข็ง สามารถึจัดการ
ตินเองและพัึ�งพัาตินเองได้อย่างยั�งย่น ซึ่ึ�งจะก่อให้เกิดการ
ยอมรบััและเช่่�อมั�นต่ิอยทุี่ธศาสติร์ช่าติ ิรวมที่ั�งเข้ามาม่ส่วนร่วม 
ในระดับัชุ่มช่นและสังค์มในการช่่วยขับัเค์ล่�อนการพััฒนา
ปีระเที่ศให้บัรรลุเปี้าหมายที่่�กำาหนดไว้ ที่ั�งน่� สศช่. จะนำาข้อมูล
ติ้นแบับัและข้อค์วรระวังไปีขยายผ่ลในพั่�นที่่�อ่�น ๆ ติ่อไปี

 1.2 การสร้างการติระห่นักรู้และหุ่้นส่วนการ
ขับัเคล่�อนยุทธศาสติร์ชาติิในกลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่ม
เปราะบัาง เพั่�อสร้างการติระหนักรู้และค์วามเข้าใจให้กับัเด็ก
และเยาวช่นกลุ่มเปีราะบัางในพั่�นที่่�นำาร่อง ได้แก่ ศูนย์ฝ่ึกและ
อบัรมเด็กและเยาวช่น เขติ 5 จังหวัดอุบัลราช่ธาน่ และสถึาน
พันิจิและคุ้์มค์รองเดก็และเยาวช่นจังหวดัอบุัลราช่ธาน่ โดยการ
ใช้่กจิกรรมการเร่ยนรูผ่้่านการลงม่อปีฏิบิัติัิเป็ีนเค์ร่�องมอ่ในการ
ส่งเสริมและพัฒันาที่กัษะ กระบัวนการค์ดิวเิค์ราะห์ สงัเค์ราะห์ 
และค์วามสามารถึในการแก้ไขปีัญหาท่ี่�ซึ่ับัซึ่้อน รวมที่ั�งการ
เสริมสร้างภูมิค์ุ้มกันติ่อปีัญหาติ่าง ๆ เพั่�อสนับัสนุนให้เด็กและ
เยาวช่นเหล่าน่�ม่ที่ักษะในการจัดการตินเองและพัร้อมท่ี่� และ
เปีล่�ยนแปีลงตินเองให้ม่ค์ุณ์ภาพัช่่วิติที่่�ด่ขึ�น จนสามารถึกลับั
เข้าสู่สังค์มและเติิบัโติเปี็นวัยแรงงานที่่�ม่ค์ุณ์ภาพัและร่วมเปี็น
กำาลังสำาค์ัญในการขับัเค์ล่�อนการพััฒนาปีระเที่ศ ที่ั�งน่� สศช่. 
จะนำาข้อมูลติ้นแบับัและข้อค์วรระวังไปีขยายผ่ลในพั่�นที่่�อ่�น ๆ 
ติ่อไปี

2. การเรียนรู้ที�สร้างสรรค์ ส�าห่รับัการสร้างการ
ติระห่นักรู้เกี�ยวกับัยุทธศาสติร์ชาติิและการปฏิรูปประเทศ 
เพ่�อขับัเคล่�อนต่ิอสาธารณชนทุกกลุ่มและทุกช่วงวัย ดังน่�

พััฒนาที่ักษะสำาค์ัญแห่งศติวรรษท่ี่� 21 อาที่ิ ที่ักษะการค์ิด  
การสงัเกติ การติค่์วาม การคิ์ดอย่างสร้างสรรค์์ ค์วามฉลาดที่าง 
สติิปีัญญา (IQ) และค์วามฉลาดที่างอารมณ์์ (EQ) โดยม่ผู่้สนใจ
ร่วมส่งผ่ลงานเข้าปีระกวดจำานวนทัี่�งสิ�น 2,477 ภาพั และม่ 
ผ่ลงานท่ี่�ได้รบััรางวลัจำานวนทัี่�งสิ�น 23 ภาพั ซึ่ึ�งผู่ช้่นะการปีระกวด 
รางวัลช่นะเลิศอันดับั 1 ได้รับัโล่รางวัลจากนายกรัฐมนติร่  
พัลเอก ปีระยทุี่ธ์ จนัที่ร์โอช่า และ สศช่. ได้ม่การเผ่ยแพัร่ผ่ลงาน 
ที่่�ได้รับัรางวัลผ่่านที่างเว็บัไซึ่ติ์ http://nscr.nesdc.go.th 

2.2 การเรียนรู ้ผู้ ่านภาพวาดดิจิทัลอาร์ติในกลุ ่ม
นักเรียนระดับัมัธยมศึกษาติอนปลาย นักศึกษาระดับั
อดุมศกึษาและอาช่ว่ศกึษา เพ่ั�อสร้างการติ่�นติวั การติระหนกัรู้ 
และค์วามเข้าใจในสาระสำาค์ญัของยทุี่ธศาสติร์ช่าติ ิโดยเน้นการ
ส่งเสรมิกระบัวนการเรย่นรู้และกระบัวนการค์ดิ จากการศกึษา
ค้์นค์ว้าหร่อการแลกเปีล่�ยนค์วามคิ์ดร่วมกบัับุัค์ค์ลในค์รอบัค์รวั 
กลุ่มเพั่�อน และสถึาบัันการศึกษา และสะที่้อนภาพัค์วามคิ์ด
และค์วามเข้าใจในสาระสำาค์ัญของยุที่ธศาสติร์ช่าติิในรูปีแบับั
ภาพัวาดดิจิที่ัลอาร์ติที่่�สามารถึส่�อสารได้อย่างช่ัดเจน รวมถึึง
การจัดแสดงนิที่รรศการผ่ลงานภาพัวาดที่่�จะสามารถึขยายผ่ล
การสร้างการติระหนักรู้และค์วามเข้าใจติ่อยุที่ธศาสติร์ช่าติิให้
แก่กลุ่มนักเร่ยน นักศึกษา และปีระช่าช่นทัี่�วไปีให้เข้ามาร่วม 
เปี็นพัลังสำาค์ัญในการขับัเค์ล่�อนการพััฒนาปีระเที่ศ เม่�อ 
แล้วเสร็จจะเผ่ยแพัร่ผ่่าน http://nscr.nesdc.go.th

3. การจัดท�าส่�อสาธารณะติ่าง ๆ ส�าห่รับัการ
สร้างการติระห่นักรู้เกี�ยวกับัยุทธศาสติร์ชาติิและการปฏิรูป
ประเทศ เพ่�อเผู้ยแพร่ติ่อสาธารณชนทุกกลุ่มและทุกช่วงวัย 
ดังน่� 

 3.1 ส่�อวีดิทัศน์เผู้ยแพร่รายวิชายุทธศาสติร์
ชาติิส�าห่รับัข้าราชการและบัุคลากรภาครัฐบันห่ลักสูติร
การเรียนการสอนแบับัออนไลน์ (Massive Open Online 
Course: MOOCs) ซึึ่�งเป็ีนหลักสูติรเบ่ั�องต้ินเก่�ยวกับั
ยุที่ธศาสติร์ช่าติิและการแปีลงยุที่ธศาสติร์ช่าติิไปีสู่การปีฏิิบััติิ
ท่ี่�จำาเป็ีนสำาหรับัการปีฏิิบััติิงานของข้าราช่การและเจ้าหน้าท่ี่�
ของรัฐ โดย สศช่. ได้จัดส่งหลักสูติรดังกล่าวให้โค์รงการ
มหาวิที่ยาลัยไซึ่เบัอรไ์ที่ย กระที่รวงการอดุมศึกษา วิที่ยาศาสติร์ 
วิจัยและนวัติกรรม และเผ่ยแพัร่บันเว็บัไซึ่ต์ิ https://lms.
thaimooc.org/ (รหัสวิช่า nesdc001) พัร้อมทัี่�งได้ปีระสาน
สำานักงานค์ณ์ะกรรมการข้าราช่การพัลเร่อน เพ่ั�อบัรรจุเป็ีน
หลักสูติรเง่�อนไขสำาหรับัการบัรรจุ
เป็ีนข้าราช่การและเจ้าหน้าท่ี่�ของรัฐ  
รวมถึึงการเล่�อนระดับัติำาแหน่งของ
ข้าราช่การและเจ้าหน้าท่ี่�รัฐทุี่กค์น

 2.1 การส่งเสริมยุทธศาสติร์ชาติิด้วยพลัง
ภาพถิ่่ายที�สร้างสรรค์ เพั่�อสร้างการติระหนักรู้ติ่อยุที่ธศาสติร์
ช่าติิผ่่านการถึ่ายภาพัให้แก่ปีระช่าช่นตัิ�งแติ่วัยเร่ยนจนถึึง 
ผู่ส้งูอายทุ่ี่�สนใจการถ่ึายภาพั ซึ่ึ�งมกิ่จกรรมหลกั ค่์อ การปีระกวด 
ภาพัถึ่าย โดยกระบัวนการได้มาของ “ภาพัถึ่าย” ที่่�สามารถึ
สะที่้อนแนวค์ิดของยุที่ธศาสติร์ช่าติิ 20 ปีี จะช่่วยสร้างและ

https://lms.thaimooc.org
https://lms.thaimooc.org
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 3.2 ส่�อวีดิทัศน์การปฏิรูปประเทศพัฒนา
อนาคติเพ่�อคนไทยและความยั�งย่น เพ่ั�อเผ่ยแพัรผ่่ลการดำาเนิน
งานของแผ่นการปีฏิิรูปีปีระเที่ศ โดยได้คั์ดเล่อกโค์รงการภายใต้ิ 
แผ่นการปีฏิริปูีปีระเที่ศที่่�ม่ผ่ลสมัฤที่ธิเ์ช่งิปีระจักษ์ ปีระกอบัด้วย  
โค์รงการกองทีุ่นเพั่�อค์วามเสมอภาค์ที่างการศึกษา (ด้านการ
ศึกษา) โค์รงการที่นายค์วามอาสาปีระจำาสถึาน่ติำารวจ (ด้าน
กระบัวนการยุติิธรรม) และโค์รงการไม้ม่ค์่า (ด้านสังค์ม) ซึ่ึ�ง
จะสร้างค์วามติ่�นรู้และสนใจให้กับัปีระช่าช่นและนำาไปีสู่การ
ศึกษากจิกรรมอ่�น ๆ  ภายใต้ิแผ่นการปีฏิิรปูีปีระเที่ศต่ิาง ๆ  และ
พัร้อมให้ค์วามร่วมม่อและสนับัสนุนการขับัเค์ล่�อนการพััฒนา 
ภายใติ้แผ่นการปีฏิิรูปีปีระเที่ศร่วมกันได้อย่างม่ปีระสิที่ธิภาพั 
โดยค์าดว่าจะดำาเนนิการแล้วเสรจ็ภายในเดอ่นกนัยายน 2563  
และจะเผ่ยแพัร่ผ่่าน http://nscr.nesdc.go.th และช่่องที่างอ่�น ๆ   
ที่่�เหมาะสมติ่อไปี 

 3.3 ส่�อวีดิทัศน์ผู้ลสัมฤทธิ์ของการด�าเนินการ
ติามยุทธศาสติร์ชาติิ พ.ศ. 2563 เพ่ั�อสร้างการติระหนักรู ้
เก่�ยวกบััสาระสำาค์ญัและผ่ลการดำาเนนิการติามยทุี่ธศาสติร์ช่าติิ  
และปีระโยช่น์ที่่�จะเกิดขึ�นกับัภาค์ส่วนติ่าง ๆ ในสังค์มที่ั�งใน
ปีัจจุบัันและอนาค์ติ โดยเฉพัาะการเปีร่ยบัเที่่ยบัผ่ลของการ
ดำาเนนิการก่อน-หลงัของการมย่ทุี่ธศาสติร์ช่าติ ิในรปูีแบับัวด่ทัิี่ศน์  
ค์วามยาวติอนละ 3-5 นาที่่ จำานวน 2 ติอน เปี็นภาษาไที่ย 
และบัที่บัรรยายภาพัภาษาอังกฤษ โดยม่รูปีแบับัการส่�อสาร 
ที่่�เหมาะกับัการรับัรู้ของแติ่ละกลุ่มเปี้าหมาย ปีระกอบัด้วย  
1) ส่�อวด่ทิี่ศัน์สำาหรบััปีระช่าช่นที่ั�วไปี และ 2) ส่�อวดิ่ที่ศัน์สำาหรบัั 
เยาวช่นอายรุะหว่าง 12-25 ปีี ที่ั�งน่� ได้เผ่ยแพัร่ผ่่านที่างเวบ็ัไซึ่ต์ิ
ยุที่ธศาสติร์ช่าติิและการปีฏิิรูปีปีระเที่ศ http://nscr.nesdb.
go.th/

 3.4 ส่�อวดีทัิศน์สร้างพลงัสร้างสรรค์สังคมแห่่ง
โอกาส ซึ่ึ�งเปี็นการถึ่ายที่อดเร่�องราวของค์นพัิการ ผ่่านการ
สะที่้อนมุมมองในรูปีแบับัใหม่ ๆ พัร้อมสอดแที่รกสาระสำาค์ัญ
ของยุที่ธศาสติร์ช่าติิ จำานวน 5 เร่�อง เพั่�อส่งเสริมให้ค์นพัิการ
ม่ค์วามภาค์ภูมิใจในค์ุณ์ค์่าและศักดิ์ศร่ของตินเอง และเข้ามา
เป็ีนส่วนหนึ�งในการขบััเค์ล่�อนการพัฒันาปีระเที่ศ รวมที่ั�งสร้าง
ค์วามเข้าใจที่่�ถูึกต้ิองเก่�ยวกบััค์นพักิารในสงัค์มให้ติระหนกัและ
เล็งเห็นค์ุณ์ค์่าของค์นพัิการอย่างแที่้จริง ซึ่ึ�งจะช่่วยผ่ลักดัน 
และเปีล่�ยนแปีลงเพ่ั�อให้เปี็นสังค์มที่่�เปีิดโอกาสและม่ค์วาม 
เสมอภาค์สำาหรบััค์นพักิารมากขึ�น เม่�อแล้วเสรจ็จะเผ่ยแพัร่ผ่่าน 
http://nscr.nesdc.go.th 

 3.5 ส่�อการ์ตูินสั�น สศช. ได้จัดที่ำาการ์ตูินสั�น 
เร่�อง “ปีระกอบัร่างมนุษย์ที่ราย” และค์ลปิีการ์ตูินสั�นในช่่�อช่ดุ 
“ร่วมม่อกัน มันช่่วยได้” โดยเน่�อหาเน้นให้เห็นถึึงค์วามสำาค์ัญ
ของค์วามสามัค์ค์แ่ละค์วามร่วมมอ่ของค์นไที่ยที่กุค์นที่กุช่่วงวยั 
ในการร่วมเปี็นส่วนหนึ�งในการพััฒนาและสร้างอนาค์ติของ

ปีระเที่ศให้บัรรลเุป้ีาหมายยทุี่ธศาสติร์ช่าติิ และได้ม่การเผ่ยแพัร่ 
ผ่่านช่่องที่างติ่าง ๆ อาที่ิ เว็บัไซึ่ติ์ http://nscr.nesdc.go.th/ 
บััญช่่ไลน์ที่างการของยุที่ธศาสติร์ช่าติิและการปีฏิิรูปีปีระเที่ศ 
Line@NSCR บััญช่่ Youtube ของยุที่ธศาสติร์ช่าติิและการ
ปีฏิิรูปีปีระเที่ศ thailandcsreform 

 3.6 เกมกระดาน “เม่องพัฒน์”เพ่ั�อสร้างการ
ติระหนักรู้ติ่อยุที่ธศาสติร์ช่าติิ ด้านการสร้างการเติิบัโติบัน
ค์ณุ์ภาพัช่ว่ติิที่่�เป็ีนมติิรต่ิอสิ�งแวดล้อมผ่่านเกมกระดาน สำาหรบัั
นกัเร่ยนมธัยมศกึษาติอนปีลาย นกัศกึษา และปีระช่าช่นที่ั�วไปี 
ที่่�สนใจ โดยมุง่เน้นให้ผู่เ้ล่นได้ร่วมกนัวางแผ่นและค์ดิวเิค์ราะห์
เพั่�อแก้ไขสถึานการณ์์หร่อปีัญหาที่่�เก่�ยวข้องกับัการพััฒนา
ที่่�ติ ้องค์ำานึงถึึงค์วามสมดุลของที่รัพัยากรธรรมช่าติิและ 
สิ�งแวดล้อม ซึ่ึ�งเปี็นปีัจจัยพั่�นฐานของการเติิบัโติที่างเศรษฐกิจ
และสังค์มของปีระเที่ศที่่�ม่ผ่ลกระที่บัติ่อค์ุณ์ภาพัช่่วิติของ
ปีระช่าช่น โดย สศช่. ได้จัดส่งเกมกระดาน “เม่องพััฒน์”  
ให้กระที่รวงศกึษาธกิาร กระที่รวงการอดุมศกึษา วิที่ยาศาสติร์ 
วจิยัและนวตัิกรรม และหน่วยงานที่่�เก่�ยวข้อง พัร้อมทัี่�งเผ่ยแพัร่ 
เกมกระดานฯ และคู์่ม่อการเล่นในรูปีแบับั print & play  
ผ่่านที่างเว็บัไซึ่ติ์ http://nscr.nesdc.go.th ให้ผู่ ้ที่่�สนใจ
สามารถึผ่ลิติและจัดที่ำาขึ�นเล่นเองได้

http://nscr.nesdb.go.th
http://nscr.nesdb.go.th
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ด้�นเศรษฐกิจ
การเกษตร 

44

การศึกษา 
และการเรียนรู้

29

การกระจายอำานาจ

13
การผังเมือง /เขตเศรษฐกิจพิเศษ

11

ทรัพยากรธรรมชาติ

62
สิ่งแวดล้อม 
23

อื่น ๆ 
10

อื่น ๆ 

5

อุตสาหกรรม 

23

สาธารณสุข 

39

การค้า 
การลงทุน

29

สูงอายุ แรงงาน  
และการคุ้มครองทางสังคม

27

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม/
กระบวนการยุติธรรม

29

การพัฒนาชุมชน/ 
เศรษฐกิจฐานราก

11

การบริการและ
การท่องเที่ยว

7
การเงิน/การคลัง 

70

อื่น ๆ 

31

รัฐวิสาหกิจ 

19

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัยและนวัตกรรม

14

การวิเคราะห์และเสนอความเห็นต่อรัฐบาล

การพัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน (การสื่อสาร /
พลังงาน/สาธารณูปโภค ขนส่งและโลจิสติกส์)

158

395

140

24

24
69

5
19

3

95

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

ด้�นสังคม

ด้�นก�รพัฒน�พ่้นที�

ด้�นคว�มมั�นคง

ด้�นคว�มร่วมม่อระหว่�งประเทศ

ด้�นก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต

ด้�นก�รบริห�รจัดก�รภ�ครัฐ

ด้�นก�รประช�สัมพันธ์

ด้�นทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ�งแวดล้อม

774

การวิเคราะห์แผนงาน/โครงการ 
และงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ
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การพิจารณางบัลงทุนของรัฐวิสาห่กิจ ประจ�า
ปีงบัประมาณ พ.ศ. 2564 สศช่. ได้จัดที่ำาแนวที่างการ
พัิจารณ์างบัลงทุี่นและวิเค์ราะห์ข้อเสนอการลงทุี่นของ
รัฐวิสาหกิจปีระจำาปีีงบัปีระมาณ์ พั.ศ. 2564 ในภาพัรวม  
พัร้อมทัี่�งจัดที่ำาข้อวิเค์ราะห์งบัปีระมาณ์ปีระจำาปีีเปี็น 
ภาพัรวม รายกระที่รวง และรายรัฐวิสาหกิจภายใติ้สังกัด 
15 กระที่รวง รวม 44 รัฐวิสาหกิจ ผ่่านการกลั�นกรองของ 
ค์ณ์ะอนกุรรมการพิัจารณ์างบัลงทุี่นปีระจำาปีีของรฐัวสิาหกจิ  
เพั่�อเสนอสภาพััฒนาการเศรษฐกิจและสังค์มแห่งช่าติิ
พัจิารณ์าให้ค์วามเหน็ช่อบัก่อนเสนอ ค์รม. พัจิารณ์าอนมุตัิิ 

การวิเคราะห์และพิจารณางบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

ซึ่ึ�ง ค์รม. ได้ม่มติิเห็นช่อบัแล้วเม่�อวันที่่� 29 กันยายน 2563 
โดยมกีรอบัวงเงนิด�าเนนิการรวม 1,510.238 พนัล้านบัาท 
และกรอบัวงเงนิเบักิจ่ายลงทนุรวม 291.809 พนัล้านบัาท  
(รวมกรอบัเพิั�มเติิมระหว่างปีีและงบัลงทุี่นในรปูีแบับัสญัญา 
เช่่าที่่�ไม่ก่อให้เกิดรายได้โดยติรง) โดยทิี่ศที่างการลงทุี่นสอดรับั 
กับัยุที่ธศาสติร์ช่าติิที่ั�ง 6 ด้าน โดยเฉพัาะยุที่ธศาสติร์ช่าติิ
ด้านการสร้างค์วามสามารถึในการแข่งขนั ซึ่ึ�งค์ดิเป็ีนสัดส่วน 
ร้อยละ 87 ขณ์ะท่ี่�เม่�อจำาแนกการลงทุี่นรายสาขาจะ
เปี็นการลงทีุ่นด้านโค์รงสร้างพั่�นฐานหลักร้อยละ 91 และ
ด้านบัริการสังค์ม/นโยบัายพัิเศษของรัฐร้อยละ 9

แผนภาพแสดงสัดส่วนการลงทุนรายสาขา

91% 9%โครงสร้างพื�นฐานหลัก
บริการสังคม/ 

นโยบายพิเศษของรัฐ

38.6%

ขนส่ง

2.4%
1.5%

0.7%

4.4%

สังคม เกษตร อื่น ๆสิ่งแวดล้อมประปาไฟฟ้า

41.8%

10.6%

การวิเคราะห่์การปรับัปรุงงบัลงทุนเพิ�มเติิม
ปีงบัประมาณ พ.ศ. 2563 พัิจารณ์าอนุมัติิเปีล่�ยนแปีลง/ 
เพัิ�มเติิมงบัลงทุี่นในระหว่างปีีงบัปีระมาณ์ พั.ศ. 2563  
(ติลุาค์ม 2562-สงิหาค์ม 2563) ของรฐัวสิาหกจิ ติามที่่� ค์รม.  
มอบัหมายให้ สศช่. เปี็นผู่้พัิจารณ์า และนำาเสนอสภา
พััฒนาการเศรษฐกิจและสังค์มแห่งช่าติิพัิจารณ์าให้ค์วาม 
เหน็ช่อบั รวม 59 เร่�อง โดยผ่ลกัดนัให้เกิดการลงที่นุเพั่�อกระตุ้ิน 
เศรษฐกิจติามนโยบัายรัฐบัาล ที่่�สำาค์ัญได้แก่ การไฟฟ้า 
ฝ่่ายผู้ลติิแห่่งประเทศไทย อนมุตัิเิพัิ�มเติมิวงเงนิลงที่นุของ
โค์รงการนำาร่อง HYDRO-FLOATING SOLAR HYBRID 
ขนาด 45 MWAC เข่�อนสิรินธร พัร้อมที่ั�งขอลงทีุ่นเพัิ�มเติิม
เพั่�อจัดหาที่่�ดินและเค์ร่�องจักรอุปีกรณ์์เพั่�อรองรับัภารกิจ
การขยายระบับัโค์รงข่ายไฟื้ฟื้้าและเพัิ�มปีระสิที่ธิภาพัของ
องค์์กรติามค์วามจำาเปี็น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อนุมัติิ

วงเงินลงทุี่นเพิั�มเติิมเพั่�อรักษาเสถึ่ยรภาพัและเพิั�มค์วาม 
เช่่�อถึ่อได้ของระบับัไฟื้ฟื้้า รวมถึึงสอดค์ล้องกับัโค์รงการ
พัฒันาโค์รงสร้างพั่�นฐานอ่�น และเพิั�มวงเงินลงทุี่นโค์รงการที่่�
ผ่่านค์วามเหน็ช่อบัของ ค์รม. โค์รงการ ได้แก่ โค์รงการพัฒันา 
ระบับัส่งและจำาหน่าย ระยะที่่� 2 การประปาภมูภิาค อนมุติัิ
ปีรบััเพัิ�มวงเงนิลงทุี่นสำาหรบััแผ่นก่อสร้างระบับัปีระปีาและ
อาค์าร ปีี 2563 เพั่�อแก้ปัีญหาในพั่�นท่ี่�เขติพัฒันาพิัเศษภาค์
ติะวนัออก (EEC) โดยจะดำาเนนิการก่อสร้างระบับัสบูัส่งนำ�า 
เพั่�อแก้ไขปีัญหานำ�าเค็์มที่่� อ.บัางนำ�าเปีร่�ยว และ อ.เม่อง
ฉะเช่ิงเที่รา จ.ฉะเช่ิงเที่รา และก่อสร้างระบับัปีระปีาและ
โค์รงข่ายจ่ายนำ�าปีระปีาเพ่ั�อรองรับัศูนย์อุติสาหกรรม 
ยานยนต์ิ อ.สนามช่ยัเขติ จ.ฉะเช่งิเที่รา การประปานครห่ลวง 
อนุมัติิปีรับัเพัิ�มวงเงินลงทีุ่นงานปีรับัปีรุงกำาลังนำ�าในเขติ
พั่�นที่่�สาขาแม้นศร่ พัญาไที่ และลาดพัร้าว งานขยายเขติที่่� 
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เพัิ�มขึ�นติามการขยายติัวของที่่�อยู่อาศัยติามแนวเส้นที่าง
รถึไฟื้ฟื้้า และบัริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด 
อนุมัติิเพิั�มเติิมวงเงินลงทุี่นของโค์รงการพััฒนาพั่�นที่่�ส่วน
ขยายศูนย์ราช่การเฉลิมพัระเก่ยรติิ 80 พัรรษา 5 ธันวาค์ม 
2550 พั่�นที่่�โซึ่น C ที่่�สามารถึเร่งรัดงานก่อสร้างได้เพัิ�มขึ�น  
ขณ์ะท่ี่�ม่การปีรับัปีรุงการลงทุี่นที่่�ได้รับัผ่ลกระที่บัจาก
สถึานการณ์์การแพัร่ระบัาดของโรค์ติิดเช่่�อไวรสัโค์โรนา 2019  
และข้อจำากัดในการลงทุี่นของรัฐวิสาหกิจ ท่ี่�สำาคั์ญได้แก่ 
บัรษิทั วิทยุการบิันแห่่งประเทศไทย จ�ากดั อนมุติัิปีรบััลด 

การลงที่นุรายการจัดหาอุปีกรณ์์จากต่ิางปีระเที่ศ ที่ำาให้เกดิ 
ข้อจำากัดในการส่งบุัค์ลากรเข้ารับัการฝ่ึกอบัรมการใช่้งาน 
การเดินที่างเพั่�อติรวจรับัอุปีกรณ์์ที่่�โรงงานผู่้ผ่ลิติ และ
การเดินที่างของบุัค์ลากรจากผู่้ผ่ลิติเพ่ั�อติิดติั�งเค์ร่�องจักร
อุปีกรณ์์ในปีระเที่ศไที่ย และการเคห่ะแห่่งชาติิ ปีรับัลด
วงเงนิลงทุี่นของแผ่นงานฟ้ื้�นฟูื้เมอ่งช่มุช่นดนิแดง เน่�องจาก
มาติรการเว้นระยะห่างที่างสงัค์ม ส่งผ่ลให้ กค์ช่. ต้ิองเล่�อน
กจิกรรมการรบััฟัื้งค์วามค์ดิเหน็ของปีระช่าช่นออกไปี ที่ำาให้
ไม่สามารถึหาข้อสรุปีและจัดที่ำารายละเอ่ยดการลงทีุ่นได้

การวิเคราะห์แผนระดับที่ 3
หน่วยงานภาค์รัฐได้ส่งแผ่นระดับัที่่�สามมายัง สศช่. 

รวมที่ั�งสิ�นจำานวน 101 แผ่น รวม 41 หน่วยงาน โดยแบั่ง
เป็ีน 3 กลุม่ ได้แก่ (1) แผ่นระดบััที่่�สามซึึ่�งผ่่านกระบัวนการ
พัจิารณ์าและรายงานให้ค์ณ์ะรฐัมนติร่รบััที่ราบัแล้ว จำานวน 
60 แผ่น (2) แผ่นระดับัที่่�สามที่่� สศช่. อยู่ระหว่างพัิจารณ์า
กลั�นกรอง หรอ่เหน็สมค์วรที่บัที่วนปีรบััปีรงุแผ่นให้มค่์วาม
สมบูัรณ์์ยิ�งขึ�นก่อนนำาเสนอติามขั�นติอนติ่อไปี จำานวน  
30 แผ่น และ (3) แผ่นระดับัท่ี่�สามท่ี่�ผ่่านกระบัวนการ
พัิจารณ์า ณ์ รอบัเด่อนกรกฎาค์ม ถึึง กันยายน 2563 
จำานวน 11 แผ่น ที่ั�งน่� เม่�อพัิจารณ์าเฉพัาะแผ่นระดับัที่่� 3 
ปีระจำาปีี 2563 (เด่อนมกราค์ม-กันยายน 2563) ม่จำานวน
ที่ั�งสิ�น 21 แผ่น ปีระกอบัด้วย

1. แผนระดับที่สามซึ่งผ่านกระบวนการพิจารณา
และรายงานให้คณะรัฐมนตรีรับทราบแล้ว 

จำานวน 3 แผ่น ดังน่� (1) (ร่าง) แผ่นปีฏิิบััติิการด้าน
การผ่ลติิและพัฒันากำาลงัค์นในสาขาอาช่่พัท่ี่�มค่์วามจำาเป็ีน
เร่งด่วนติ่อการพััฒนาปีระเที่ศติามกรอบัคุ์ณ์วุฒิแห่งช่าติิ  
พั.ศ. 2562-2565 (กระที่รวงศึกษาธิการ) (2) แผ่น 
ปีฏิบิัตัิกิารด้านผู่ส้งูอาย ุระยะที่่� 2 (พั.ศ. 2545-2568) ฉบับัั
ปีรับัปีรุง ค์รั�งที่่� 2 พั.ศ. 2561 (กระที่รวงการพััฒนาสังค์ม
และค์วามมั�นค์งของมนุษย์) และ (3) แผ่นยกระดับัค์วาม
มั�นค์งและค์วามเป็ีนเลศิด้านค์วบัค์มุโรค์ของปีระเที่ศ ฉบับัั
ปีรับัปีรุง พั.ศ. 2563-2565 (กระที่รวงสาธารณ์สุข) 

2. แผนระดับที่สามที่สำานักงานฯ อยู่ระหว่าง
พิจารณากลั่นกรอง หร่อเห็นสมควรทบทวน
ปรับปรุงแผนให้มีความสมบูรณ์ยิ�งขึ�นก่อนนำา
เสนอตามขั�นตอนต่อไป 

จำานวน 9 แผ่น ดังน่� (1) แผ่นพััฒนาการขนส่ง
ที่างอากาศของปีระเที่ศ ระยะ 15 ปีี (พั.ศ. 2562-2576) 
(กระที่รวงค์มนาค์ม) (2) (ร่าง) แผ่นปีฏิิบััติิการด้านการ
พััฒนาพัาณิ์ช่ย์อิเล็กที่รอนิกส์ ระยะท่ี่� 1 (พั.ศ. 2560-
2564) (ค์ณ์ะกรรมการพัาณ์ชิ่ยอิ์เล็กที่รอนิกส์) (3) แผ่นการ
บัริหารจัดการปีระมงที่ะเลปีระเที่ศไที่ย พั.ศ. 2563-2567 
(กระที่รวงเกษติรและสหกรณ์์) (4) (ร่าง) แผ่นพััฒนารัฐบัาล
ดิจิทัี่ลของปีระเที่ศไที่ย พั.ศ. 2563-2565 (ฉบัับัปีรับัปีรุง) 
(สำานักงานพััฒนารัฐบัาลดิจิทัี่ล (องค์์การมหาช่น)) (5) แผ่น
ปีฏิิบััติิการด้านการป้ีองกันและบัรรเที่าสาธารณ์ภัยที่าง 
การแพัที่ย์และการสาธารณ์สขุ พั.ศ. 2563-2565 (กระที่รวง
สาธารณ์สุข) (6) (ร่าง) แผ่นปีฏิิบััติิการด้านส่งเสริม
ศิลปีวัฒนธรรมร่วมสมัย (พั.ศ. 2563-2565) (กระที่รวง
วัฒนธรรม) (7) (ร่าง) แผ่นยุที่ธศาสติร์ติามนโยบัายภาษา
แห่งช่าติิ (พั.ศ. 2561-2564) (สำานักงานราช่บััณ์ฑ์ิติยสภา) 
(8) (ร่าง) นโยบัายแห่งช่าติิด้านยาและแผ่นยุที่ธศาสติร์
การพััฒนาระบับัยาแห่งช่าติิ พั.ศ. 2563-2565 (กระที่รวง
สาธารณ์สขุ) และ (9) แผ่นปีฏิบิัตัิกิารต่ิอต้ิานการที่จุรติิและ
ปีระพัฤติิมิช่อบั ระยะที่่� 1 (พั.ศ. 2563-2565) (สำานักงาน 
ปี.ปี.ช่.) 

3. แผนระดับที่สามที่ผ่านกระบวนการพิจารณา
ของคณะกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี 

จำานวน 9 แผ่น ดังน่� (1) นโยบัาย แผ่นแม่บัที่ และ
แผ่นปีฏิิบััติิการด้านค์นหาย ค์นนิรนามและศพันิรนาม 
พั.ศ. 2562-2565 (กระที่รวงยุติิธรรม) (2) แผ่นปีฏิิบััติิการ
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ด้านการปี้องกันและปีราบัปีรามยาเสพัติิด พั.ศ. 2563-
2565 (กระที่รวงยุติิธรรม) (3) แผ่นปีฏิิบััติิการบัูรณ์าการ
ขับัเค์ล่�อนการพััฒนาติามปีรัช่ญาของเศรษฐกิจพัอเพ่ัยง 
ระยะท่ี่� 3 (พั.ศ.2564-2565) (สำานักนายกรัฐมนติร่ (มูลนิธิ
ปิีดที่องหลังพัระฯ)) (4) (ร่าง) แผ่นด้านการอุดมศึกษาเพ่ั�อ
ผ่ลิติและพััฒนากำาลังค์นของปีระเที่ศ พั.ศ. 2564-2570 
(กระที่รวงการอุดมศึกษา วิที่ยาศาสติร์ วิจัยและนวัติกรรม) 
(5) (ร่าง) แผ่นพััฒนากำาลังค์นด้านสุขภาพัแห่งช่าติิ 
พั.ศ. 2563-2570 (สำานักงานค์ณ์ะกรรมการสุขภาพั 
แห่งช่าติิ) (6) ร่างแผ่นปีฏิิบััติิการด้านการสร้างค์วามรับั
ผ่ิดช่อบัร่วมที่างสังค์มเก่�ยวกับัอ่สปีอร์ติติ่อเด็ก ระยะท่ี่� 1  

(พั.ศ. 2563-2565) (กระที่รวงการพััฒนาสังค์มและ
ค์วามมั�นค์งของมนุษย์) (7) (ร่าง) นโยบัายและแผ่นการ
ปีระช่าสัมพัันธ์แห่งช่าติิ ฉบัับัที่่� 5 พั.ศ. 2563-2565 (ฉบัับั
ปีรับัปีรุงให้สอดค์ล้องกับัยุที่ธศาสติร์ช่าติิ 20 ปีี) (ค์ณ์ะ
กรรมการปีระช่าสัมพัันธ์แห่งช่าติิ กรมปีระช่าสัมพัันธ์)  
(8) (ร่าง) แผ่นพััฒนางานสวัสดิการสังค์มไที่ย ฉบัับัที่่� 3 
(พั.ศ. 2563-2565) (กระที่รวงการพััฒนาสังค์มและค์วาม
มั�นค์งของมนุษย์) และ (9) (ร่าง) แผ่นปีฏิิบััติิการด้าน
ค์รอบัค์รัว พั.ศ. 2563-2565 (กระที่รวงการพััฒนาสังค์ม
และค์วามมั�นค์งของมนุษย์) 

การขับเคลื่อนแผนฯ 12 สู่การปฏิบัติ

สำานักงานสภาพััฒนาการเศรษฐกิจและสังค์ม 
แห่งช่าติ ิหรอ่ สศช่. มภ่ารกจิสำาค์ญัในการขบััเค์ล่�อนปีระเด็น 
การพััฒนาสำาคั์ญในแผ่นพััฒนาเศรษฐกิจและสังค์ม 
แห่งช่าติิ ฉบัับัท่ี่� 12 (พั.ศ. 2560-2565) ไปีสูก่ารปีฏิิบัตัิ ิโดยม่ 
แนวที่างการดำาเนินการท่ี่�สำาค์ัญค์่อติิดติามค์วามก้าวหน้า
และปีระเมินการที่ำางานของกลไกที่่�รับัผ่ิดช่อบัการขับั
เค์ล่�อนปีระเด็นการพััฒนาสำาค์ัญติ่าง ๆ ในแผ่นพััฒนาฯ  
เพั่�อเสนอแนวที่างแก้ปัีญหา หร่อผ่ลกัดนักลไกให้ดำาเนนิการ
ไปีอย่างม่ปีระสิที่ธิภาพั และเกิดการบัูรณ์าการการที่ำางาน 
ระหว่างกัน เพั่�อให้สอดค์ล้องกับัสภาพัปีัญหาและค์วาม
ติ้องการของแติ่ละพั่�นท่ี่�และเกิดปีระสิที่ธิผ่ลอย่างเปี็น 
รปูีธรรม นำาไปีสูก่ารบัรรลเุป้ีาหมายการพััฒนาที่่�กำาหนดไว้
ในแผ่นฯ ได้อย่างม่ปีระสิที่ธิภาพั

ที่ั�งน่� การค์ดัเลอ่กปีระเดน็การพััฒนาสำาค์ญัมาศกึษา
วเิค์ราะห์และติิดติามค์วามก้าวหน้า และปีระเมนิการที่ำางาน 

ของกลไกท่ี่� รับัผ่ิดช่อบัในการขับัเค์ล่�อนการพััฒนา 
ในแติ่ละปีี สศช่. ได้ค์ัดเล่อกปีระเด็นมาดำาเนินการภายใติ้
หลกัเกณ์ฑ์์ใน 3 ปีระการ ปีระกอบัด้วย (1) เป็ีนปีระเดน็การ
พััฒนาที่่�ม่ค์วามสำาค์ัญและม่ผ่ลกระที่บัสูงติ่อค์วามสำาเร็จ
ของยุที่ธศาสติร์ปีระเที่ศ ได้แก่ ยุที่ธศาสติร์ช่าติิ หร่อเปี็น
ปีระเด็นที่่�จะช่่วยวางรากฐานเช่ิงโค์รงสร้างของการพััฒนา
ระยะยาวให้ม่ค์วามเข้มแข็งและเปี็นแรงส่งให้การพััฒนา
ปีระเที่ศในภาพัรวมก้าวไปีข้างหน้าได้อย่างมั�นค์งและ
ยั�งย่น (2) เปี็นปีระเด็นที่่�ม่ลักษณ์ะเช่ิงบัูรณ์าการ (Cross 
Cutting Issues) ที่่�นำาไปีสู่การพััฒนาที่ั�งในด้านเศรษฐกิจ 
สังค์ม ที่รัพัยากรธรรมช่าติิและสิ�งแวดล้อมไปีพัร้อม ๆ กัน 
และติอบัสนองติ่อยุที่ธศาสติร์ในแผ่นพััฒนาฯ ฉบัับัที่่� 12  
มากกว่า 1 ยุที่ธศาสติร์ และไม่ม่เจ้าภาพัที่่�ชั่ดเจนใน 
การขับัเค์ล่�อนหร่อม่หลายหน่วยงานที่่�ติ้องที่ำางานร่วมกัน
เพั่�อให้บัรรลผุ่ลติามเป้ีาหมาย และ (3) เป็ีนปีระเดน็ที่่�ยดึโยง 

ก�รขับเคล่�อนประเด็นก�รพัฒน�
สำ�คัญในแผู้นพัฒน�ฯ ฉบับที� 12 
(พ.ศ. 2560-2565) ส้่ก�รปฏิิบัติ 
เรื�อง ก�รพัฒน�เกษตรอัจฉริยะ 
(Smart Farming)
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กับัการพััฒนาเช่ิงพั่�นที่่� (Area-Based) โดยเปี็นปีระเด็นที่่�
สนับัสนุนนโยบัายการพััฒนาในระดับัพ่ั�นที่่�ท่ี่�ช่่วยยกระดับั
จุดแข็งหร่อศักยภาพัที่่�โดดเด่นของแติ่ละพั่�นที่่� ให้ม่ค์วาม
สามารถึในการแข่งขันช่่วยกระจายค์วามเจริญและโอกาส
ที่างเศรษฐกจิของค์นในท้ี่องถึิ�น เพัิ�มค์ณุ์ภาพัช่่วิติของค์นใน
ชุ่มช่นและเอ่�อติ่อการพััฒนาที่่�เปี็นมิติรติ่อสิ�งแวดล้อม

3) ไม่ม่หน่วยงานเจ้าภาพัในการดูแลนโยบัาย
เกษติรอัจฉริยะอย่างเปี็นองค์์รวมและค์รบัวงจร ส่งผ่ลให้
ขาดการปีระสานงานให้เกดิการส่งไม้ต่ิอการดำาเนนิงานจาก
หน่วยงานหนึ�งไปียังอ่กหน่วยงานหนึ�งได้อย่างม่บัูรณ์าการ

ที่ั�งน่� เพั่�อติรวจสอบัย่นยันข้อค์้นพับัจากการศึกษา
วิเค์ราะห์ข้างติ้น สศช่. ได้ค์ัดเล่อก เร่�อง “การขับัเค์ล่�อน
เกษติรอัจฉริยะในมันสำาปีะหลังในภาค์เหน่อและภาค์ 
ติะวนัออกเฉย่งเหนอ่” มาเป็ีนกรณ์ศ่กึษา เน่�องจากพิัจารณ์า
ค์วบัคู์่กับัเปี้าหมายการพััฒนาเช่ิงพั่�นท่ี่�ภาค์เหน่อและ 
ภาค์ติะวันออกเฉ่ยงเหน่อในช่่วงแผ่นพััฒนาเศรษฐกิจและ
สังค์มแห่งช่าติิ ฉบัับัที่่� 12 ที่่�มุ่งส่งเสริมและพััฒนาพั่�นที่่�สู่
การเปี็นศูนย์กลางเศรษฐกิจฐานช่่วภาพัหลักของปีระเที่ศ 
(Bio-Based Hub) เพั่�อให้เปี็นฐานรายได้ใหม่ที่่�สำาค์ัญของ
ปีระเที่ศ ซึ่ึ�งเกษติรอัจฉริยะจะเปี็นเค์ร่�องม่อสำาค์ัญในการ
ผ่ลักดันทัี่�ง 2 ภาค์ไปีสู่เปี้าหมายได้อย่างม่ปีระสิที่ธิภาพั 
นอกจากน่� เหตุิผ่ลท่ี่�เล่อกเจาะลึกในเกษติรอัจฉริยะของ
พั่ช่มันสำาปีะหลังเน่�องจากที่ั�ง 2 ภาค์ม่พั่�นที่่�การเพัาะปีลูก
มันสำาปีะหลังมากที่่�สุด เปี็นพั่ช่หลักในการผ่ลิติผ่ลิติภัณ์ฑ์์
ช่่วภาพัติ่างๆ ของปีระเที่ศ และยังไม่ม่หน่วยงานเจ้าภาพั
ดูแลการพััฒนาที่ั�งระบับั ซึ่ึ�ง สศช่. ได้ลงพั่�นที่่�จัดปีระชุ่ม
เฉพัาะกลุ ่ม (Focus Group) ในภาค์เหน่อและภาค์ 
ติะวันออกเฉ่ยงเหน่อ เพ่ั�อระดมค์วามเห็นเช่ิงลึกเก่�ยวกับั
ปัีญหาดังกล่าวร่วมกบััหน่วยงานและภาค่์ที่่�เก่�ยวข้อง รวมถึงึ 
ร่วมกันกำาหนดแนวที่างการขับัเค์ล่�อนเกษติรอัจฉริยะให้
บัรรลเุป้ีาหมายที่่�วางไว้ได้ รวม 2 ค์รั�ง ณ์ จงัหวดันค์รสวรรค์์
และจังหวดันค์รราช่ส่มาในช่่วงเด่อนม่นาค์ม 2563 ซึ่ึ�งจาก
การรับัฟื้ังค์วามคิ์ดเห็นของที่่�ปีระชุ่ม หน่วยงานและภาค์ ่
ที่่�เข้าร่วมเหน็ไปีในทิี่ศที่างเด่ยวกบััผ่ลการวเิค์ราะห์เบั่�องต้ิน 
ของ สศช่. ว่า ค์วามไม่ช่ัดเจนของนิยาม การขับัเค์ล่�อน 
ที่่�ขาดการบัรูณ์าการ และการขาดหน่วยงานเจ้าภาพัในการ 
ดูแลนโยบัายเกษติรอัจฉริยะค์่อปีัญหาสำาคั์ญและเปี็น
ปีระเด็นที่้าที่ายที่่�ติ้องเร่งหาที่างแก้ไข 

นอกจากน่� เพั่�อให้ข้อค้์นพับัจากเวที่ร่ะดมค์วามเหน็ 
ม่นำ�าหนักและติรงกับัข้อเท็ี่จจริงในพั่�นที่่� สศช่. ยังได้
นำาค์วามเห็นท่ี่�ได้จากการจัดปีระชุ่ม Focus group  
มาปีระมวลและจดัที่ำาเป็ีนแบับัสอบัถึามค์วามค์ดิเหน็ จดัส่ง
ไปียงัภาค์ก่ารพััฒนาที่่�เก่�ยวข้องทัี่�งหน่วยงานรฐั ผู่ป้ีระกอบั
การเอกช่น สถึาบัันการศึกษาที่่�ที่ำาการศึกษา วิจัยและ
พััฒนาเกษติรอัจฉริยะ รวมที่ั�งเกษติรกร ในภาค์เหน่อและ
ภาค์ติะวันออกเฉ่ยงเหน่อรวม 800 ราย ได้รับักลับัค์่นมา  

ในปีี 2562-2563 การพััฒนาเกษติรอัจฉริยะ 
(Smart Farming) เป็ีนปีระเดน็ที่่� สศช่. เล่อกขึ�นมาที่ำาการ
ศึกษาวิเค์ราะห์เพั่�อผ่ลักดันการขับัเค์ล่�อนในเช่ิงพั่�นที่่� 
เน่�องจากสอดค์ล้องกับัหลักเกณ์ฑ์์ที่ั�ง 3 ข้ออย่างชั่ดเจน 
โดยการดำาเนินงานนั�น สศช่. ได้ศึกษาและวิเค์ราะห์ข้อมูล 
ภาพัรวมการขับัเค์ล่�อนเกษติรอัจฉริยะ รวมถึึงผ่ลการ 
ดำาเนินงานที่่�ผ่ ่านมาเบั่�องติ้น เพั่�อจัดที่ำาข้อเสนอการ 
ขับัเค์ล่�อนในระยะติ่อไปี และพับัว่า การขับัเค์ล่�อนเกษติร
อัจฉริยะในปีัจจุบัันม่ปีระเด็นที่้าที่ายที่่�ติ้องให้ค์วามสำาค์ัญ 
ดังน่�

1) การกำาหนดค์ำานยิามของค์ำาว่า “เกษติรอจัฉรยิะ 
(Smart Farming)” ยังไม่ช่ัดเจน โดยแติ่ละหน่วยงาน
ได้ให้ค์ำาจำากัดค์วามหร่อนิยามที่่�แติกติ่างกันไปี เช่่น  
บัางหน่วยงานนิยามว่าเกษติรอัจฉริยะหมายถึึงเฉพัาะ 
การใช่้เที่ค์โนโลย่ในการเพัาะปีลูก หร่อนิยามไปีที่่�ตัิว
เกษติรกรที่่�ม่ค์วามรู้ค์วามสามารถึในการสร้างนวัติกรรม
ที่างการเกษติรเที่่านั�น 

2) การขบััเค์ล่�อนเกษติรอจัฉรยิะยงัขาดการที่ำางาน
ร่วมกันในเช่ิงบัูรณ์าการของหน่วยงานท่ี่�เก่�ยวข้อง เกษติร
อจัฉรยิะมก่ารขบััเค์ล่�อนโดยหลายหน่วยงาน แต่ิการที่ำางาน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานท่ี่�เก่�ยวข้อง ยังม่ลักษณ์ะติ่างค์น
ติ่างที่ำา 
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400 กว่าราย ซึ่ึ�งผ่ลการปีระมวลแบับัสอบัถึามก็ย่นยัน 
ค์วามเห็นของที่่�ปีระชุ่ม Focus Group ข้างติ้น

ในขั�นติอนติ่อไปี สศช่. จะศึกษาเจาะลึกในราย
ละเอ่ยดและที่ำางานกับัผู่้เก่�ยวข้องทุี่กฝ่่ายเพั่�อออกแบับั
แนวที่างและวิธ่การในการขับัเค์ล่�อนบัางปีระเด็นที่่�สำาค์ัญ
สำาหรับัการพััฒนาเกษติรอัจฉริยะให้เกิดผ่ลอย่างเปี็น
รูปีธรรม ได้แก่ ปีระเด็นที่่�หนึ�ง การกำาหนดขอบัเขติและ
นิยามของเกษติรอัจฉริยะท่ี่�ชั่ดเจน และสร้างค์วามเข้าใจ
ท่ี่�ติรงกันให้กับัหน่วยงานที่่�เก่�ยวข้องรวมทัี่�งเกษติรกรด้วย 
และปีระเด็นที่่�สอง ค์่อ หาร่อกับัหน่วยงานท่ี่�เก่�ยวข้อง
เพั่�อกำาหนดหน่วยงานหร่อกลไกหลักท่ี่�เปี็นเจ้าภาพัในการ
ขับัเค์ล่�อนเกษติรอัจฉริยะอย่างค์รบัวงจร และผ่ลักดัน
ให้เกิดขึ�นอย่างเปี็นรูปีธรรม เพั่�อให้ม่การวางระบับัการ
พััฒนา การเช่่�อมโยงการที่ำางานของหน่วยงานที่่�เก่�ยวข้อง
ที่ั�งหมด ที่ั�งในด้านการส่งเสริมค์วามรู ้และทัี่กษะของ
เกษติรกร การพััฒนาเที่ค์โนโลย่และการวิจัยและพััฒนา  

การสนับัสนุนแหล่งเงินทีุ่น การปีระสานการพััฒนา
โค์รงสร้างพั่�นฐานที่่�เหมาะสม การพััฒนาฐานข้อมูลด้าน
การผ่ลิติและการติลาดอย่างเปี็นระบับัและเปี็นปีระโยช่น์
ต่ิอการวางแผ่นการผ่ลติิของเกษติรกร รวมที่ั�งการปีระสาน
การปีรับัปีรุงกฎหมาย กฎระเบัย่บัท่ี่�ยงัเป็ีนอปุีสรรค์ต่ิอการ
ส่งเสริมเกษติรอัจฉริยะ

การพัฒนาและยกระดับ SMEs

สภาพััฒนาการเศรษฐกิจและสังค์มแห ่งช่าติิ  
ได้แติ่งติั�งค์ณ์ะอนุกรรมการด้านการพััฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม โดยม่ นายนินนาที่ ไช่ยธ่รภิญโญ 
เปี็นปีระธาน อนุกรรมการจำานวน 11 ค์น ปีระกอบัด้วย 
กรรมการสภาฯ ผู่้แที่นหน่วยงานภาค์รัฐท่ี่�เก่�ยวข้อง และ 
สศช่. เปี็นฝ่่ายเลขานุการ ที่ำาหน้าที่่�เสนอแนะยุที่ธศาสติร์ 
ปีระเด็นการพััฒนา และกรอบัแนวที่างกลไกการพััฒนา 
SME รวมที่ั�งวางแนวที่างบัรูณ์าการการดำาเนนิงานระหว่าง
หน่วยงานปีฏิิบััติิที่่�เก่�ยวข้อง และเสนอแนะระบับัการ
ติิดติามและปีระเมินผ่ลที่่�ม่ปีระสิที่ธิภาพั 

ที่่�ผ่่านมาค์ณ์ะอนุกรรมการฯ ได้คั์ดเล่อกปีระเด็น
การพััฒนาที่่�ม่ค์วามสำาค์ัญสูงติ่อการเพัิ�มค์วามสามารถึ
ในการแข ่งขันของ SME เพั่�อขับัเค์ล่�อนให ้ เกิดผ่ล 
เปี็นรูปีธรรม รวม 3 ปีระเด็น ได้แก่ (1) สร้างค์วามเข้มแข็ง
ให้แก่ MSME ด้วยระบับั Data Platform (2) ลดค์วาม
เหล่�อมลำ�าและลดอุปีสรรค์จากกฎหมายและกฎเกณ์ฑ์์ของ
ภาค์รัฐ (Regulation and Incentive) และ (3) ส่งเสริม 
SME ให้เข้าถึึงการจดัซึ่่�อจดัจ้างภาค์รฐั โดยม่ค์วามค์บ่ัหน้า
การดำาเนินงาน ดังน่� 

(1) ก�าห่นดเกณฑ์มาติรฐานระยะเวลาการให่้ 
สินเช่�อการค้า (Credit term) ในประเทศไทย เพั่�อสร้าง
ค์วามเปี็นธรรมที่างการค์้าและแก้ปีัญหาการขาดสภาพั
ค์ล่องให้กับั SME เน่�องจากระยะเวลาการให้สินเช่่�อการ
ค์้าม่แนวโน้มเพิั�มหร่อถึูกขยายให้ยาวนานขึ�น โดยกำาหนด
มาติรฐานระยะเวลาการให้สินเช่่�อการค์้าให้ม่ผ่ลบัังคั์บั
ใช่้ที่างกฎหมาย ที่ั�งน่� ค์ณ์ะกรรมการบัริหารสถึานการณ์์
เศรษฐกจิจากผ่ลกระที่บัของการระบัาดของโรค์ติิดเช่่�อไวรสั
โค์โรนา 2019 (โค์วิด 19) ได้เห็นช่อบัข้อเสนอมาติรการ 
ดงักล่าวและรายงานค์ณ์ะรัฐมนติรร่บััที่ราบัแล้ว ขณ์ะน่�อยู่
ระหว่างกระที่รวงพัาณ์ชิ่ย์ร่วมกบััสำานกังานค์ณ์ะกรรมการ
แข่งขันที่างการค์้าที่ำาการศึกษาและกำาหนดเง่�อนไขและ
กลไกการดำาเนนิงานที่่�เหมาะสมเพั่�อให้ม่ผ่ลบังัค์บััใช้่โดยเรว็

(2) พัฒนา ERP Platform เพ่�อสร้างความ 
เข้มแข็งให่้แก่ผูู้้ประกอบัการ SME ด้วยการพััฒนา ERP 
Open source Platform สำาหรับัผู่้ปีระกอบัขนาดกลาง
ในกลุม่ธรุกจิเกษติรและอาหาร และการพัฒันาระบับั Data 
Exchange Platform เพ่ั�อรวบัรวมและเช่่�อมโยงข้อมลูของ
ธุรกิจขนาดย่อยและขนาดเล็ก เพั่�อส่งเสริม SME ให้เข้าถึึง
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เค์ร่�องม่อในการบัริหารจัดการธุรกิจ เพัิ�มโอกาสการเข้าถึึง
แหล่งเงินที่นุด้วยการรวบัรวมและเช่่�อมโยงช่ดุข้อมลูสำาค์ญั 
(Key Attribute) ที่่�ใช่้เปี็นเกณ์ฑ์์ในการพิัจารณ์าการให ้
สนิเช่่�อให้กบััสถึาบัันการเงิน ซึ่ึ�งขณ์ะน่�อยูร่ะหว่างการหาร่อ
ร่วมกับัภาค์ส่วนที่่�เก่�ยวข้องเพั่�อพััฒนาระบับั

(3) ส่งเสริม SME ให่้เข้าถิ่ึงการจัดซ่�อจัดจ้างภาค
รฐั ได้มก่ารพัฒันาระบับัและที่ำาค์วามเข้าใจกบััหน่วยงานท่ี่�
เก่�ยวข้องค์รบัถ้ึวนแล้ว โดย สสว. จะเริ�มเปิีดใช้่ระบับัในวนัที่่�  
1 ติุลาค์ม 2563 (ปีีงบัปีระมาณ์ พั.ศ. 2564)

สำานักงานฯ ได้ขับัเค์ล่�อนการพััฒนาฐานการผ่ลิติ
ภาค์การเกษติรให้เข้มแข็งและยั�งย่น โดยร่วมกับักระที่รวง
เกษติรและสหกรณ์์ (กษ.) ในการขับัเค์ล่�อนการพััฒนา 
ที่่�ยั�งยน่ (SDGs) เป้ีาหมายท่ี่� 2 ขจดัค์วามหิวโหย และส่งเสรมิ 
เกษติรกรรมที่่�ยั�งยน่ เพั่�อพัฒันาและรายงานผ่ลติามติวัช่่�วดั
ที่่�เหมาะสมกับัปีระเที่ศไที่ย สำาหรับัใช่้ติิดติามและรายงาน
การดำาเนินงานที่่�ติอบัเปี้าปีระสงค์์ของการพััฒนาที่่�ยั�งย่น 
(SDGs) ต่ิอไปี ติลอดจน ติดิติามและร่วมกับักระที่รวงเกษติร 
และสหกรณ์์ในการที่บัที่วนการปีรับัปีรุงร่างกฎหมาย 
ส่งเสริมและพััฒนาเกษติรกรรมยั�งย่นติามปีระเด็น 
ค์วามเห็นของสำานกังานค์ณ์ะกรรมการกฤษฎ่กา นอกจากน่�  
ยังได้ดำาเนินการกระบัวนการสร้างค์วามรู้ค์วามเข้าใจของ
บุัค์ลากรผ่่านการสัมมนาเชิ่งปีฏิิบััติิการ เร่�องการเติร่ยม 
ค์วามพัร้อมในการพััฒนาภาค์เกษติรสู่ค์วามยั�งย่นและ
สอดค์ล้องกับัสถึานการณ์์การเปีล่�ยนแปีลงที่่� เกิดขึ�น  

เม่�อวันที่่� 25-26 กนัยายน พั.ศ. 2563 จังหวดัสมทุี่รสงค์ราม 
เพั่�อรับัที่ราบัสถึานการณ์์และข้อมูลการพััฒนาภาค์เกษติร
ของภาค์เอกช่น และกลุ ่มเกษติรกรที่่�ม่บัที่บัาที่ในการ
พััฒนาผ่ลิติภัณ์ฑ์์สร้างมูลค์่าเพัิ�มให้กับัสินค์้าเกษติรใน
เช่ิงพ่ั�นที่่� ติลอดจนสร้างค์วามรู้ ค์วามเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่่� 
สศช่. ที่่�เปี็นแกนหลักในการปีระสานงานและขับัเค์ล่�อน
การพัฒันาแผ่นงานด้านการพัฒันาขด่ค์วามสามารถึในการ
แข่งขันของปีระเที่ศร่วมกับัเค์ร่อข่ายพััฒนาภายนอกให้
ติระหนักถึึงค์วามสำาค์ัญของการนำาเที่ค์โนโลย่สมัยใหม่มา
ใช่้ในการผ่ลิติ และแนวที่างการพััฒนาผ่ลิติภัณ์ฑ์์แบับัเปี็น
ระบับัค์รบัวงจร เพ่ั�อนำาไปีใช้่ในการกำาหนดแนวที่างในการ
ขับัเค์ล่�อนเร่�องดังกล่าวให้บัรรลุเปี้าหมายของยุที่ธศาสติร์
ช่าติิด้านการสร้างข่ดค์วามสามารถึในการแข่งขัน และ
ยุที่ธศาสติร์การสร้างค์วามเข้มแข็งที่างเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั�งย่นภายใติ้แผ่นพััฒนาฯ ฉบัับัที่่� 12 ติ่อไปี

พั่�นที่่�บัรเิวณ์ช่ายฝ่ั่งที่ะเลติะวนัออกเป็ีนฐานการผ่ลิติ
อุติสาหกรรมหลักของปีระเที่ศ โดยเฉพัาะอุติสาหกรรม
ปีิโติรเค์ม่ พัลังงาน และยานยนติ์ และม่การเติิบัโติที่าง
เศรษฐกิจอย่างติ่อเน่�อง โดยม่ผ่ลิติภัณ์ฑ์์มวลรวมสาขา
อุติสาหกรรมสูงค์ิดเปี็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของปีระเที่ศ 
รัฐบัาลจึงม่แนวค์ิดการพััฒนาเขติพััฒนาพัิเศษภาค์ 
ติะวนัออก (Eastern Economic Corridor: EEC) โดยยกระดบัั 
การพัฒันาพ่ั�นที่่�บัรเิวณ์ช่ายฝ่ั่งที่ะเลติะวนัออก ให้เป็ีนพั่�นที่่�
ติ้นแบับัในการขับัเค์ล่�อนการพััฒนาอย่างบูัรณ์าการ ยก
ระดบััเศรษฐกจิ สงัค์มและสิ�งแวดล้อมให้สำาเรจ็อย่างยั�งยน่ 
เพั่�อให้ปีระเที่ศไที่ยเปี็นปีระเที่ศพััฒนาแล้ว ผ่่านกลไก 

การบัริหารงานของค์ณ์ะกรรมการนโยบัายเขติพััฒนาพัเิศษ
ภาค์ติะวนัออก (กพัอ.) ติามพัระราช่บัญัญตัิเิขติพัฒันาพัเิศษ 
ภาค์ติะวันออก พั.ศ. 2561 โดยม่นายกรัฐมนติร่เปี็น
ปีระธาน เลขาธิการสภาพััฒนาการเศรษฐกิจและสังค์ม
แห่งช่าติิเปี็นกรรมการ และเลขาธิการค์ณ์ะกรรมการ
นโยบัายเขติพััฒนาพัิเศษภาค์ติะวันออกเปี็นกรรมการ
และเลขานุการ ปีัจจุบัันการพััฒนาเขติพััฒนาพิัเศษ
ภาค์ติะวันออกอยู่ระหว่างดำาเนินโค์รงการสำาค์ัญ ได้แก่  
การพัฒันาโค์รงการโค์รงสร้างพั่�นฐานหลกัในรปูีแบับัค์วาม
ร่วมม่อระหว่างภาค์รัฐและภาค์เอกช่น (Public Private 
Partnership: PPP) เช่่น โค์รงการรถึไฟื้ค์วามเร็วสูงเช่่�อม

พื้นที�บริเวณช�ยฝั่งทะเลตะวันออก

การพัฒนาฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน

การพัฒนาภาค เมือง และพ่�นที่เศรษฐกิจ
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สามสนามบัิน (ลงนามสัญญาร่วมทีุ่นกับัเอกช่นแล้ว และ
อยู่ระหว่างการกำากับัดูแลและดำาเนินงานส่งมอบัพ่ั�นท่ี่�ให้
เอกช่นค์ู่สัญญา) โค์รงการที่่าเร่ออุติสาหกรรมมาบัติาพัุด 
ระยะที่่� 3 (ลงนามสัญญาร่วมทีุ่นกับัเอกช่นแล้ว และอยู่
ระหว่างการกำากับัดูแล) โค์รงการพััฒนาสนามบัินอู่ติะเภา
และเม่องการบัินภาค์ติะวันออก (ดำาเนินการค์ัดเล่อก
เอกช่นร่วมลงทีุ่นแล้วเสร็จ) โค์รงการที่่าเร่อแหลมฉบััง 
ระยะที่่� 3 (อยู่ระหว่างค์ัดเล่อกเอกช่นร่วมลงทีุ่น) เปี็นติ้น 

การพััฒนาอุติสาหกรรมเปี้าหมาย การจัดตัิ�งเขติส่งเสริม
เศรษฐกิจพิัเศษและการให้สทิี่ธปิีระโยช่น์ การจัดที่ำาแผ่นผั่ง 
การใช่้ปีระโยช่น์ในที่่�ดินและแผ่นผ่ังการพััฒนาโค์รงสร้าง
พั่�นฐาน แผ่นพัฒันาบัคุ์ลากรและแผ่นพัฒันาสิ�งแวดล้อม การ
พัฒันาระบับัให้บัริการแบับัเบัด็เสร็จ นอกจากน่� สำานักงานฯ  
ร่วมเปี็นค์ณ์ะที่ำางานโค์รงการโค์รงสร้างพั่�นฐานสำาค์ัญ 
และให้ค์วามเห็นปีระกอบัการพัิจารณ์าของค์ณ์ะรัฐมนติร่ 
เก่�ยวกับัการพััฒนาเขติพััฒนาพัิเศษภาค์ติะวันออก

ก�รพัฒน�เศรษฐกิจพิเศษช�ยแดน

1. การขอรับัการส่งเสริมการลงทีุ่นจาก BOI และดำาเนินการ 
ลงทีุ่นแล้ว 44 โค์รงการ วงเงิน 7,625.90 ล้านบัาที่  
(จากโค์รงการที่่�ขอรับัการส่งเสริมการลงทีุ่นที่ั�งหมด  
85 โค์รงการ วงเงิน 17,606.72 ล้านบัาที่)

2. การลงทีุ่นของการนิค์มอุติสาหกรรมแห่งปีระเที่ศไที่ย 
(กนอ.) รวม 2,114.21 ล้านบัาที่ ใน SEZ สระแก้ว 
และสงขลา

3. การขอใช่้สิที่ธิปีระโยช่น์ภายใติ้มาติรการของกรมศุลกากร 
2 โค์รงการ 140 ล้านบัาที่ ใน SEZ ติาก และสงขลา

4. ผู่้ได้รับัสิที่ธิ์ลงทีุ่นในพั่�นที่่�พััฒนาใน SEZ ติราด 
กาญจนบัุร่ นค์รพันม 5,106.02 ล้านบัาที่

5. นิติิบัุค์ค์ลจัดติั�งใหม่ 4,399 ราย มูลค์่าทีุ่นจดที่ะเบั่ยน 
8,711.70 ล้านบัาที่

มูลค่าการลงทุน
เอกชนและ กนอ. 

ในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ
รวมประมาณ 
23,698  
ล้านบาท

• จัดตัิ�งศูนย์บัริการแบับัเบ็ัดเสร็จด้านการลงทุน  
เปีิดให้บัริการแล้วใน 10 พั่�นที่่�

• บัริห่ารจัดการแรงงาน จดที่ะเบ่ัยนแรงงานต่ิางด้าว  
>1.5 แสนค์น/ปีี แรงงานกัมพัูช่า+เม่ยนมา เข้ามาที่ำางาน
ไปี-กลับั กว่า 3.5 แสนค์น โดยม่การรับัปีระกันสุขภาพั 
และฝ่ึกอบัรมแรงงานไที่ยแล้วปีระมาณ์ 8 พัันค์น

• พัฒนาโครงสร้างพ่�นฐานส�าคัญแล้วเสร็จ เช่่น  
ถึนนติาก-แม่สอด 4 ช่่องจราจร/สะพัานข้ามแม่นำ�าเมย  
แห่งที่่� 2/สนามบัินแม่สอด (ติาก)/ด่านศุลกากร
หนองค์าย/ด่านศุลกากรพัุนำ�าร้อน (กาญจนบัุร่)/ 
นิค์มอุติสาหกรรมสระแก้ว

• บัริห่ารจัดการที�ดินราชพัสดุใน SEZ ภาค์เอกช่น 
และการนิค์มอุติสาหกรรมแห่งปีระเที่ศไที่ย เช่่าพั่�นที่่�แล้ว  
6 แห่ง (สระแก้ว สงขลา ติราด กาญจนบัุร่ นค์รพันม และ
ติาก) โดยอยู่ระหว่างการก่อสร้าง หร่อเติร่ยมเข้าใช่้พั่�นที่่�

สศช.
ขับเคลื่อน 

SEZ  
ร่วมกับ 

หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง

สศช่. จัดท�าระเบัียบัส�านัก
นายกรัฐมนติรี ว่าด้วยการพัฒนา
เขติเศรษฐกิจพิ เศษ พ.ศ. . . . .  
เสนอค์ณ์ะรัฐมนติร่ (9  มิ.ย. 2563) 
ให้ค์วามเห็นช่อบัในหลักการแล้ว 
ปัีจจบุันัอยูร่ะหว่างการติรวจร่าง โดย
จะม่การติั�งคณะกรรมการนโยบัาย
พัฒนาเขติเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.) 
เพั่�อกำากบััดแูลและบัรหิารการพััฒนา 
SEZ ช่ายแดน และเขติเศรษฐกิจใน
ภาค์ติ่าง ๆ ของปีระเที่ศ

กลไก 
การดำาเนินงาน

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (Special Economic Zone: SEZ)
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รัฐบัาลได้มอบัหมายให้ สศช่. จัดที่ำากรอบัแนวคิ์ด
การพััฒนาเศรษฐกิจหลักในระดับัพ่ั�นท่ี่�ภาค์ให้ค์รบัทุี่กภาค์  
เพั่�อพัลิกฟื้้�นและยกระดับัการพััฒนาเศรษฐกิจในพ่ั�นที่่�
ของแติ่ละภาค์ ให้เกิดการสร้างงานและกระจายรายได้ 
สู ่ปีระช่าช่นได้อย่างที่ั�วถึึง ค์รอบัค์ลุมที่ั�งการติ่อยอด
อุติสาหกรรมที่่�ม่ศักยภาพัและสร้างฐานอุติสาหกรรมใหม่ 
ให้เกิดการสนับัสนุนการพััฒนาเศรษฐกิจฐานรากของภาค์ 
โดยแผ่นพััฒนาเศรษฐกจิหลกัเช่งิพั่�นที่่�ที่่�เริ�มดำาเนนิการแล้ว 
ได้แก่ การพัฒันาเขติพัฒันาพัเิศษภาค์ติะวนัออก (Eastern 

Economic Corridor: EEC) พั่�นที่่�ระเบั่ยงเศรษฐกิจพัิเศษ
ภาค์เหนอ่ (Northern Economic Corridor: NEC-Creative 
LANNA) พ่ั�นท่ี่�ระเบ่ัยงเศรษฐกิจพัิเศษภาค์ติะวันออก 
เฉ่ยงเหนอ่ (Northeastern Economic Corridor: NeEC-
Bioeconomy) พั่�นที่่�ระเบั่ยงเศรษฐกิจพิัเศษภาค์ใติ้ 
(Southern Economic Corridor: SEC) และพั่�นที่่�ระเบ่ัยง
เศรษฐกิจพัิเศษภาค์กลางติะวันติก (Central-Western 
Economic Corridor: CWEC)

แนวคิดก�รพัฒน�พื้นที�ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภ�คกล�งตะวันตก 
(Central-Western Economic Corridor: CWEC)

1 พื้นที�เป้�หม�ย
สศช่. ได้จัดที่ำาข้อเสนอ จัดติั�ง พ่�นที�ระเบัียง

เศรษฐกิจพิเศษภาคกลางติะวันติก (Central-Western 
Economic Corridor: CWEC) ในกลุ่มพั่�นท่ี่�เปี้าหมาย  
ค์รอบัค์ลุม 4 จังหวัด ค์่อ จังหวัดกาญจนบุัร่ สุพัรรณ์บุัร่ 
พัระนค์รศรอ่ยธุยา และนค์รปีฐม เพั่�อดำาเนินการขบััเค์ล่�อน 
อตุิสาหกรรมเกษติร เกษติรอาหารแปีรรูปี และอุติสาหกรรม

และ ไก่ไข่ จังหวดัพัระนค์รศรอ่ยธุยาเป็ีนจังหวดัท่ี่�มจ่ำานวน
ไก่ไข่สูงเปี็นอันดับั 4 จังหวัดนค์รปีฐมเปี็นอันดับั 5 และ
จังหวัดสุพัรรณ์บัุร่เปี็นอันดับั 7 ของปีระเที่ศ รวมที่ั�งเปี็นที่่�
ติั�งของโรงงานอตุิสาหกรรมแปีรรูปีเกษติรที่่�มก่ารผ่ลติิและ
ส่งขายทัี่�งติลาดภายในปีระเที่ศและต่ิางปีระเที่ศ นอกจากน่�  
ยังม่โอกาสในการลงทุี่นด้านการแปีรรูปีอาหารจากสินค์้า
เกษติรและปีระมงที่่�นำาเข้าจากเม่ยนมา
2.2 มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย 

และมีชื่อเสียง 
ในปี ี  2561 จังหวัดกาญจนบัุร่  สุพัรรณ์บัุร่ 

พัระนค์รศร่อยุธยา และนค์รปีฐม ม่จำานวนนักที่่องเที่่�ยว 
25.32 ล้านค์น ค์ดิเป็ีนร้อยละ 8.4 ของปีระเที่ศ โดยจงัหวดั
กาญจนบัุร่ม่จำานวนนักที่่องเที่่�ยวมากที่่�สุดในกลุ่มและม่
จำานวนนักที่่องเที่่�ยวสูงเปี็นอันดับัที่่� 6 ของปีระเที่ศ รอง
ลงมาค์่อจังหวัดพัระนค์รศร่อยุธยาม่จำานวนนักที่่องเที่่�ยว 
สูงเปี็นอันดับัที่่� 8 ของปีระเที่ศ ด้านรายได้ที่่องเที่่�ยว 

2 ศักยภ�พและโอก�ส
2.1 เป็นฐานการผลิตพืชและปศุสัตว์เศรษฐกิจ 

ที่สำาคัญ
ในจงัหวดักาญจนบุัร ่สพุัรรณ์บุัร ่พัระนค์รศร่อยธุยา 

และนค์รปีฐม ได้แก่ ข้าว โดยจงัหวดัสพุัรรณ์บุัรเ่ป็ีนจังหวดั
ท่ี่�มผ่่ลผ่ลติิข้าวนาปีีในปีี 2561 สงูเป็ีนอนัดบัั 5 ของปีระเที่ศ 
อ้อยโรงงาน จังหวัดกาญจนบัุร่เปี็นจังหวัดที่่�ม่ผ่ลผ่ลิติอ้อย
โรงงานสงูเป็ีนอนัดบัั 3 ของปีระเที่ศ และจงัหวดัสพุัรรณ์บัรุ่
เป็ีนอนัดบัั 9 ของปีระเที่ศ มนัส�าปะห่ลงั จงัหวดักาญจนบัรุ่
เปี็นจังหวัดที่่�ม่ผ่ลผ่ลิติมันสำาปีะหลังสูงเปี็นอันดับั 4 ของ
ปีระเที่ศ โคเน่�อ จังหวัดกาญจนบุัร่เปี็นจังหวัดท่ี่�ม่จำานวน
โค์เน่�อสงูเป็ีนอนัดบัั 5 ของปีระเที่ศ และจงัหวดัสพุัรรณ์บัรุ่
เปี็นอันดับั 13 ของปีระเที่ศ สุกร จังหวัดนค์รปีฐมเปี็น
จังหวัดที่่�ม่จำานวนสุกรสูงเปี็นอันดับั 2 ของปีระเที่ศ และ
จงัหวดัสพุัรรณ์บุัรเ่ป็ีนอนัดบัั 9 ของปีระเที่ศ ไก่เน่�อ จงัหวดั
กาญจนบุัรเ่ป็ีนจังหวดัท่ี่�ม่จำานวนไก่เน่�อสงูเป็ีนอนัดบัั 4 ของ
ปีระเที่ศ และจงัหวดัสพุัรรณ์บุัรเ่ป็ีนอันดับั 11 ของปีระเที่ศ 

ไฮเที่ค์ระดับัมาติรฐานสากล เช่่�อมโยงปีระตูิการค์้า  
การลงทีุ่น และการที่่องเที่่�ยว ระหว่างเขติเศรษฐกิจพัิเศษ
ที่วายกับัพั่�นที่่�ภาค์กลางติะวันติก และเขติพััฒนาพิัเศษ 
ภาค์ติะวันออก (EEC) ให้เกิดผ่ลอย่างเปี็นรูปีธรรม เพั่�อ
กระจายค์วามเจริญและสร้างรายได้เพัิ�มให้กับัปีระช่าช่น
ในพั่�นที่่� 

กรอบแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจหลักเชิงพ่�นที่
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รวมที่ั�งสิ�นปีระมาณ์ 57,636 ล้านบัาที่ ค์ิดเปี็นร้อยละ 2.1  
ของปีระเที่ศ จังหวัดกาญจนบุัร่เปี็นจังหวัดที่่�ม่รายได้ 
ที่่องเที่่�ยวสูงที่่�สุดในกลุ่มเช่่นกันและสูงเปี็นอันดับัที่่� 13 
ของปีระเที่ศ รองลงมาค์่อจังหวัดพัระนค์รศร่อยุธยาสูง
เป็ีนอนัดบััที่่� 16 ของปีระเที่ศ พั่�นที่่�กลุม่น่�มแ่หล่งท่ี่องเที่่�ยว 
ที่่�มช่่่�อเส่ยงเป็ีนที่่�รูจ้กัหลายแห่ง โดยเฉพัาะแหล่งท่ี่องเที่่�ยว 
ที่างปีระวัติิศาสติร ์ อาทิี่ แหล ่งมรดกโลก จังหวัด
พัระนค์รศร่อยุธยา เม่องโบัราณ์อู่ที่อง จังหวัดสุพัรรณ์บุัร่ 
ซึ่ึ�งม่หลักฐานที่างโบัราณ์ค์ด่ที่่�สันนิษฐานได้ว่า เค์ยเปี็น
เม่องหลวงของอาณ์าจักรที่วารวด่ อุที่ยานปีระวัติิศาสติร์
เมอ่งสงิห์ สะพัานข้ามแม่นำ�าแค์ว จงัหวดักาญจนบุัร ่วดัพัระ
ปีระโที่ณ์เจด่ย์ และวัดพัระปีฐมเจด่ย์ราช่วรวิหาร จังหวัด
นค์รปีฐม และแหล่งที่่องเท่ี่�ยวที่างธรรมช่าติิท่ี่�ม่ช่่�อเส่ยง 
ได้แก่ นำ�าติกเอราวณั์ นำ�าติกไที่รโยค์น้อย นำ�าติกไที่รโยค์ใหญ่ 
แม่นำ�าแค์วซึ่ึ�งนักที่่องเที่่�ยวนิยมไปีล่องแพั และนำ�าพัุร้อน 
หินดาด ในเขติจังหวัดกาญจนบัุร่
2.3 เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต ์

และชิ�นส่วน และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยในปีี 2561 พั่�นที่่�กลุ ่มน่�ม่มูลค์่าผ่ลิติภัณ์ฑ์์

อุติสาหกรรมการผ่ลิติยานยนติ์ รถึพั่วงและรถึกึ�งพั่วง 
57,078 ล้านบัาที่ ค์ิดเปี็นสัดส่วนร้อยละ 15 ของ
ปีระเที่ศ และม่มูลค์่าผ่ลิติภัณ์ฑ์์อุติสาหกรรมการผ่ลิติ
ผ่ลิติภัณ์ฑ์์ค์อมพิัวเติอร์ อิเล็กที่รอนิกส์ และอุปีกรณ์์ที่าง
ที่ัศนศาสติร์ 96,073 ล้านบัาที่ ค์ิดเปี็นสัดส่วนร้อยละ 
24.2 ของปีระเที่ศ โดยจังหวัดที่่�เปี็นแหล่งผ่ลิติสำาค์ัญ ค์่อ 
จังหวัดพัระนค์รศร่อยุธยา เปี็นแหล่งท่ี่�ตัิ�งอุติสาหกรรม
อิเล็กที่รอนิกส์และยานยนติ์ที่่�สำาค์ัญของปีระเที่ศ และ
ม่นิค์มอุติสาหกรรมที่่�สำาคั์ญ ได้แก่ นิคมอุติสาห่กรรม
บัางปะอิน นิคมอุติสาห่กรรมไฮเทค (บั้านห่ว้า) และ
นิคมอุติสาห่กรรมสห่รัตินนคร จังหวัดนค์รปีฐม ม่แหล่งที่่�
ติั�งอุติสาหกรรมยานยนติ์และชิ่�นส่วนสำาค์ัญของจังหวัดอยู่
ในเขติอำาเภอเม่องนค์รปีฐม อำาเภอสามพัราน และอำาเภอ
นค์รชั่ยศร่ สำาหรบััจงัหวดัสพุัรรณ์บุัร ่จากข้อมลูในปีี 2561 
เปี็นแหล่งที่่�ติั�งอุติสาหกรรมผ่ลิติแม่พัิมพั์ขนาดใหญ่ที่่�สุด 
ในปีระเที่ศไที่ย อุติสาหกรรมผ่ลติิช่ิ�นส่วนยานยนต์ิ และการ
ผ่ลิติเร่ออะลูมิเน่ยมช่ั�นนำา 
2.4 เป็นประตูการค้า การลงทุน  

และการท่องเที่ยว 
โดยม่ เขติเศรษฐกิจพัิ เศษช่ายแดนในจังหวัด

กาญจนบุัร่ที่่�สามารถึเช่่�อมโยงกับัพั่�นที่่�ที่วายของปีระเที่ศ
เม่ยนมา ภาค์กลาง และเขติพััฒนาพัิเศษภาค์ติะวันออก 

โดยม่โค์รงสร้างพ่ั�นฐานด้านค์มนาค์มขนส่งท่ี่�สามารถึ
เช่่�อมโยงไปียังเขติพััฒนาพัิเศษภาค์ติะวันออก (EEC) และ
เช่่�อมติ่อไปียังปีระเที่ศกัมพัูช่าและเว่ยดนาม รวมที่ั�งม่แผ่น
พััฒนาสถึาน่ขนส่งสินค์้าจังหวัดกาญจนบุัร่ โดยปีัจจุบััน
อยูร่ะหว่างการศกึษาที่บัที่วนค์วามเหมาะสมของโค์รงการ 
ค์าดว่าจะเริ�มดำาเนินการก่อสร้างในปีี 2567 นอกจากน่� 
จังหวัดกาญจนบัุร่ยังเปี็นท่ี่�ติั�งของกองพัลที่หารราบัที่่� 9 
และมณ์ฑ์ลที่หารบักที่่� 17 มก่องกำาลงัที่หารที่่�สามารถึดแูล
ด้านค์วามมั�นค์ง และม่พั่�นท่ี่�ที่หารจำานวนมาก สามารถึ
พััฒนาเปี็นท่ี่�ตัิ�งอุติสาหกรรมปี้องกันปีระเที่ศ โดยเฉพัาะ 
การเปี็นสถึานที่่�ผ่ลิติและที่ดสอบัอาวุธยุที่โธปีกรณ์์ติ่าง ๆ 
ในเช่ิงพัาณ์ิช่ย์
2.5 เป็นพื�นที่ยุทธศาสตร์ในการเชื่อมโยง 

เส้นทางการค้าการขนส่งระหว่าง 
ทะเลตะวันตกและทะเลตะวันออก 
โดยม่การพััฒนาโค์รงสร้างพ่ั�นฐานด้านค์มนาค์ม 

ขนส่ง และโลจิสติิกส์ เพั่�อพััฒนาเช่่�อมโยงภาค์ติะวันติก
กับัเขติพััฒนาพิัเศษภาค์ติะวันออก ที่ั�งที่างถึนน และที่าง
ราง และม่การวางโค์รงสร้างพ่ั�นฐานด้านการค์มนาค์มขนส่ง
เช่่�อมติ่อภาค์อ่�น ๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว อาที่ิ การ
เช่่�อมไปียงัภาค์ติะวนัออกเฉย่งเหนอ่ เช่่น โค์รงการก่อสร้าง
ที่างหลวงพัิเศษระหว่างเม่อง สายบัางปีะอิน-นค์รราช่ส่มา 
ซึ่ึ�งค์าดว่าจะแล้วเสร็จและเปีิดให้บัริการได้ในปีี 2564 การ
เช่่�อมไปียังภาค์ใติ้ เช่่น โค์รงการก่อสร้างที่างหลวงพิัเศษ
ระหว่างเม่อง สายนค์รปีฐม-ช่ะอำา ปีัจจุบัันอยู่ระหว่างนำา
เสนอโค์รงการติามขั�นติอนพัระราช่บััญญัติิการร่วมลงทุี่น
ระหว่างรฐัและเอกช่น พั.ศ. 2562 ค์าดว่าจะเริ�มก่อสร้างใน
ปีี 2564 แล้วเสร็จและเปิีดให้บัริการได้ในปีี 2567 โค์รงการ
ก่อสร้างรถึไฟื้ที่างค์ู่ ระยะที่่� 1 ช่่วงนค์รปีฐม-หัวหิน ค์าดว่า
จะก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิีดให้บัริการในปีี 2565 โค์รงการ
ที่างหลวงพัิเศษระหว่างเม่อง สายกาญจนบัุร่-ช่ายแดน
ไที่ย/พัม่า (บั้านพุันำ�าร้อน) อยู่ระหว่างเติร่ยมเสนอเร่�อง
ดังกล่าวให้กระที่รวงค์มนาค์มและค์ณ์ะรัฐมนติร่พัิจารณ์า
ติามขั�นติอน 
2.6 มีสถืาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงจำานวนมาก 

อาที่ิ มหาวิที่ยาลัยมหิดล มหาวิที่ยาลัยศิลปีากร 
และมหาวิที่ยาลัยเกษติรศาสติร์ มหาวิที่ยาลัยสวนดุสิติ 
วทิี่ยาเขติสพุัรรณ์บัรุ ่สามารถึสนบััสนนุการวจิยัและพัฒันา 
วิที่ยาศาสติร์ เที่ค์โนโลย่ และนวัติกรรม เพั่�อติ่อยอดสร้าง
มูลค์่าเพัิ�มให้กับัสินค์้าและบัริการในพั่�นที่่�ได้
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พััฒนาพั่�นท่ี่�ระเบ่ัยงเศรษฐกิจพิัเศษภาค์กลาง 
ติะวนัติก (Central-Western Economic Corridor: CWEC)  
ค์รอบัค์ลุม 4 จังหวัด ค์่อ จังหวัดกาญจนบุัร่ สุพัรรณ์บุัร่ 
พัระนค์รศรอ่ยธุยา และนค์รปีฐม เพั่�อดำาเนินการขบััเค์ล่�อน
ฐานการผ่ลติิด้านอตุิสาหกรรมเกษติร เกษติรอาหารแปีรรูปี 
และอุติสาหกรรมไฮเที่ค์ระดับัมาติรฐานสากล เช่่�อมโยง

ปีระติูการค์้า การลงทีุ่น และการที่่องเท่ี่�ยว ระหว่างเขติ
เศรษฐกิจพัิเศษที่วายกับัพั่�นที่่�ภาค์กลางติะวันติก และเขติ
พััฒนาพิัเศษภาค์ติะวันออก (EEC) ให้เกิดผ่ลอย่างเปี็น 
รูปีธรรม เพั่�อกระจายค์วามเจริญและสร้างรายได้เพิั�ม 
ให้กับัปีระช่าช่นในพ่ั�นท่ี่� โดยม่แนวที่างการพััฒนาสำาค์ัญ 
ดังน่�

3 ร้ปแบบและแนวท�งก�รพัฒน� “พ่้นที�ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภ�คกล�งตะวันตก”

3.1 ฐานการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
ไฮเทคมาตรฐานสากล (Agro and High-
Tech Industrial Base) 
1) เพัิ�มศกัยภาพัการเป็ีนฐานการผ่ลติิสนิค้์าเกษติร 

และเกษติรอาหารแปีรรปูีมลูค่์าสงู สามารถึเช่่�อมโยงห่วงโซ่ึ่
การผ่ลิติทัี่�งภายในปีระเที่ศและติ่างปีระเที่ศ ด้วยคุ์ณ์ภาพั
มาติรฐานระดบััสากล ที่ั�งมาติรฐาน GMP และ HACCP ใน
พั่�นที่่�จังหวดักาญจนบัรุ ่สพุัรรณ์บัรุ ่พัระนค์รศรอ่ยธุยา และ
นค์รปีฐม โดยส่งเสริมการที่ำา Smart Farm & Precision 
Farming หร่อการใช่้เที่ค์โนโลย่เพั่�อการจัดการฟื้าร์มและ
แปีลงปีลกู ระบับัสหกรณ์์ และเกษติรแปีลงใหญ่ สนบััสนนุ
ค์วามร่วมม่อระหว่างผู่้ปีระกอบัการ สถึาบัันวิจัย ภาค์รัฐ  
ภาค์ชุ่มช่นในพั่�นที่่� เพั่�อสร้างนวัติกรรมใหม่ๆ ที่ั�งการ
ปีรับัปีรุงพัันธุ์ การวิจัยพััฒนาเที่ค์โนโลย่การเกษติร และ

สร้างรูปีแบับัผ่ลิติภัณ์ฑ์์เกษติรแปีรรูปีใหม่ๆ ส่งเสริมการ
ลงทีุ่นอาหารแห่งอนาค์ติท่ี่�ม่มูลค์่าสูง เพ่ั�อเพัิ�มผ่ลิติภาพั 
สร้างมูลค์่าเพัิ�ม และค์วามหลากหลายของผ่ลิติภัณ์ฑ์์ 
สามารถึยกระดบััการส่งออก ที่ดแที่นการนำาเข้า และส่งเสรมิ 
บัที่บัาที่ปีระเที่ศไที่ยให้เปี็น “ค์รัวของโลก” อย่างแที่้จริง

2) ยกระดบััฐานการผ่ลติิอตุิสาหกรรมไฮเที่ค์ช่ั�นนำา
ที่่�เช่่�อมโยงกบััห่วงโซ่ึ่การผ่ลติิระดบััโลก ที่ั�งอตุิสาหกรรมการ
ผ่ลิติช่ิ�นส่วนยานยนต์ิ อตุิสาหกรรมยานยนต์ิ อตุิสาหกรรม
การผ่ลิติเร่ออะลูมเิน่ยม อตุิสาหกรรมการผ่ลิติแม่พิัมพ์ั และ
อตุิสาหกรรมอเิลก็ที่รอนกิส์ ไปีสูอ่ตุิสาหกรรมยานยนต์ิแห่ง
อนาค์ติ (Next Generation Automotive) และการขนส่ง
สมัยใหม่ (Modern Transportation) และอุติสาหกรรม
อิเล็กที่รอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics) ในพั่�นที่่�
จังหวัดพัระนค์รศร่อยุธยา นค์รปีฐม และสุพัรรณ์บัุร่ โดย
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ส่งเสริมการร่วมวิจัยและพััฒนาระหว่างผู่้ปีระกอบัการ 
สถึาบัันวิจัย สถึาบัันการศึกษา และภาค์รัฐ เพั่�อพััฒนา
และติ่อยอดเที่ค์โนโลย่ นวัติกรรม ที่ั�งด้านการออกแบับั
และผ่ลิติภัณ์ฑ์์ติ่างๆ ให้ม่ค์ุณ์ภาพัสูงเที่่ยบัเที่่าระดับัสากล 
สนบััสนนุและจงูใจให้ปีรบััเปีล่�ยนกระบัวนการผ่ลติิสูก่ารใช้่
เที่ค์โนโลย่ขั�นก้าวหน้ามากขึ�นและเปี็นมิติรกับัสิ�งแวดล้อม 
พััฒนาแรงงานให้ม่ที่ักษะขั�นสูง เพั่�อยกระดับัฝ่ีม่อแรงงาน
ให้ก้าวที่ันการเปีล่�ยนแปีลงที่างเที่ค์โนโลย่และนวัติกรรม 

3) จัดเติร่ยมฐานการผ่ลิติสำาหรับัอุติสาหกรรม 
เปี ้าหมายด ้านการปี ้องกันปีระเที่ศในพั่�นท่ี่� จังหวัด
กาญจนบัุร่ โดยศึกษาค์วามเหมาะสมที่ั�งระบับันิเวศและ 
รูปีแบับัเพ่ั�อพััฒนาให้เปี็นพ่ั�นที่่�รองรับัที่ั�งการผ่ลิติและ
ที่ดสอบัอาวุธยุที่โธปีกรณ์์และยุที่ธภัณ์ฑ์์ที่างการที่หาร  
เพั่�อค์วามมั�นค์งและส่งออกเช่ิงพัาณ์ิช่ย์ 
3.2 เขตการท่องเที่ยวเชิงมรดก ประวัติศาสตร์ 

และการอนุรักษ์ (Heritage and Green 
Tourism District) 
โดยอนุรักษ์และฟื้้�นฟืู้บูัรณ์ะโบัราณ์สถึานให้เกิด

ค์วามยั�งย่น และเติร่ยมค์วามพัร้อมของเม่องให้สามารถึ

รองรับัภัยพัิบััติิ โดยเฉพัาะอุที่กภัยได้อย่างม่ปีระสิที่ธิภาพั 
อนุรักษ์และฟื้้ �นฟูื้แหล่งที่่องเท่ี่�ยวมรดกโลกในจังหวัด
พัระนค์รศร่อยุธยา และสมัยที่วารวด่ในเขติพั่�นที่่�จังหวัด
กาญจนบัุร่ สุพัรรณ์บัุร่ และนค์รปีฐม ที่ั�งโบัราณ์สถึาน 
และศิลปีวัฒนธรรม เพ่ั�อรักษาอัติลักษณ์์ของเม่องให้เปี็น
มรดกที่างวัฒนธรรมที่่�ส่บัที่อดค์วามเจริญรุ่งเร่องด้านศิลปี
วัฒนธรรมอันยิ�งใหญ่ของช่าติิให้ยั�งย่น พัร้อมไปีกับัการยก
ระดบััคุ์ณ์ภาพัและมาติรฐานธรุกจิการท่ี่องเที่่�ยวและบัรกิาร
3.3 เมืองน่าอยู่ อัจฉริยะ (Livable & Smart 

City) 
โดยวางแผ่นบัริหารจัดการพั่�นที่่�และเติร่ยมการ

พััฒนาเม่องนค์รปีฐม และพัระนค์รศร่อยุธยาให้สามารถึ
รองรับักิจกรรมที่างเศรษฐกิจ เปี็นท่ี่�อยู่อาศัยท่ี่�ปีลอดภัย 
เพัย่บัพัร้อมทัี่�งโค์รงสร้างพั่�นฐานและระบับันเิวศ โดยยงัค์ง
รกัษาอตัิลกัษณ์์ของพั่�นท่ี่� บันพั่�นฐานการมส่่วนร่วมของที่กุ
ภาค์ส่วนในสังค์ม อันจะช่่วยให้เกิดศูนย์กลางค์วามเจริญ
ใหม่ ๆ ลดค์วามเหล่�อมลำ�า และยกระดับัค์ุณ์ภาพัช่่วิติของ
ปีระช่าช่นทีุ่กกลุ่มในพั่�นที่่� 

4 ภ�พอน�คต
พั่�นที่่�ระเบั่ยงเศรษฐกิจพัิเศษภาค์กลางติะวันติก  

(Central-Western Economic Corridor: CWEC) 
จะเปี็นพั่�นที่่�ที่่�ม่ค์วามพัร้อมที่ั�งด้านโลจิสติิกส์ การวิจัย
และพััฒนา ที่่�เอ่�อติ่อการพััฒนาเที่ค์โนโลย่และสร้าง
นวัติกรรม ม่ระบับัสาธารณ์ูปีโภค์ สาธารณ์ูปีการ และ
สิ�งอำานวยค์วามสะดวก อันจะช่่วยยกระดับัศักยภาพั
ของพั่�นที่่�ให้เปี็นศูนย์กลางค์วามเจริญแห่งใหม่ เกิดการ
พััฒนาที่ั�งการเกษติร อุติสาหกรรม การที่่องเที่่�ยว และ
การค์้า ซึ่ึ�งสามารถึติ่อยอดไปีสู่การสร้างอุติสาหกรรมและ
บัริการปีระเภที่ใหม่ๆ ในอนาค์ติ รวมถึึงอุติสาหกรรม
ฐานเดิม ติ่อยอดการผ่ลิติจากวัติถึุดิบัที่างการเกษติรไปีสู่ 

สินค์้าท่ี่�ม่มูลค์่าเพิั�มสูงและม่ค์วามหลากหลาย และ
เพัิ�มศักยภาพัในด้านการที่่องเที่่�ยว กล่าวอ่กนัยหนึ�งได้
ว่า ภาค์กลางติะวันติกจะได้รับัการพััฒนาให้เปี็นพั่�นที่่�
เศรษฐกิจใหม่ท่ี่�สำาคั์ญของปีระเที่ศ และม่บัที่บัาที่ในการ
เปี็นฐานการผ่ลิติทัี่�งการเกษติร เกษติรอาหารแปีรรูปีและ
อุติสาหกรรมที่่�ใช่้เที่ค์โนโลย่ขั�นก้าวหน้าสูง ที่ั�งยานยนติ์ 
และชิ่�นส่วน และอเิลก็ที่รอนกิส์ เป็ีนปีระตูิการค้์า การลงทุี่น  
และการท่ี่องเที่่�ยวเช่งิมรดก ปีระวตัิศิาสติร์ และการอนุรกัษ์ 
เช่่�อมโยงเขติเศรษฐกิจพิัเศษที่วาย-ภาค์กลาง-เขติพััฒนา
พัิเศษภาค์ติะวันออก สามารถึดึงดูดการค์้าการลงทุี่นจาก
ที่ั�งในและติ่างปีระเที่ศ

5 ผู้ลที�ค�ดว่�จะได้รับ
1) ปีระช่าช่นม่รายได้และคุ์ณ์ภาพัช่่วิติด่ขึ�น  

ลดค์วามเหล่�อมลำ�าทัี่�งภายในและระหว่างภูมิภาค์
2) ยกระดับัการพััฒนาเกษติร อุติสาหกรรม และ

การท่ี่องเที่่�ยว สู่มาติรฐานสากล ด้วยเที่ค์โนโลย ่นวตัิกรรม 
และค์วามค์ดิสร้างสรรค์์ เป็ีนมติิรกบััสิ�งแวดล้อม และสร้าง
มูลค์่าเพัิ�มสูง
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1 พื้นที�เป้�หม�ย
สศช่. ได ้จัดที่ำาข ้อเสนอ จัดตัิ�ง พั่�นท่ี่�ระเบั่ยง

เศรษฐกิจพิัเศษภาค์ใต้ิ (Southern Economic Corridor :  
SEC) ในกลุ่มพั่�นที่่�เปี้าหมาย ค์รอบัค์ลุม 4 จังหวัด ค์่อ 
จังหวัดชุ่มพัร ระนอง สุราษฎร์ธาน่ และนค์รศร่ธรรมราช่ 

2 ศักยภ�พและโอก�ส
2.1 เป็นประตูการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงสู่

ภูมิภาคต่าง ๆ 
โดยสามารถึเปีิดสู ่ที่ะเลที่ั�งฝ่ั ่งอันดามันและฝ่ั ่ง 

อ่าวไที่ย และติั�งอยู่ในจุดกึ�งกลางระหว่างเอเช่่ยติะวันออก
และเอเช่ย่ใต้ิ และมแ่ผ่นพัฒันาโค์รงสร้างพั่�นฐานรองรบััทัี่�ง
ที่างบัก (ถึนนและรถึไฟื้) ที่างนำ�าและที่างอากาศ ซึ่ึ�งจะติ้อง
มก่ารลงที่นุพัฒันาอย่างต่ิอเน่�องเพั่�อให้สามารถึรองรับัการ
พััฒนาได้อย่างม่ปีระสิที่ธิภาพัและเพั่ยงพัอ
2.2 เป็นแหล่งท่องเที่ยวในระดับนานาชาติ 

จากการม่แหล่งที่่องเที่่�ยวที่่�หลากหลายที่ั�งแหล่ง
ที่่องเที่่�ยวที่างที่ะเลท่ี่�ม่ช่่�อเส่ยงระดับันานาช่าติิ แหล่ง 
ท่ี่องเที่่�ยวที่างวฒันธรรม แหล่งท่ี่องเท่ี่�ยวเช่งินิเวศเช่งิเกษติร
และเช่ิงสุขภาพั รวมทัี่�งม่การพััฒนาเส้นที่างส่งเสริมการ 
ท่ี่องเที่่�ยวติามแนวถึนนเลย่บัช่ายฝ่ั่งที่ะเล ช่่วงสมทุี่รสงค์ราม- 
เพัช่รบุัร่-ปีระจวบัค์่ร่ขันธ์-ชุ่มพัร-ระนอง ซึ่ึ�งจะช่่วย

พััฒนาพั่�นที่่� ระ เบั่ยง เศรษฐกิจพัิ เศษภาค์ใติ ้ 
(Southern Economic Corridor: SEC) ค์รอบัค์ลุม 
4 จังหวัด ค์่อ จังหวัดชุ่มพัร ระนอง สุราษฎร์ธาน่และ
นค์รศร่ธรรมราช่ เพั่�อดำาเนินการขับัเค์ล่�อนฐานการผ่ลิติ
ด้านอตุิสาหกรรมฐานช่ว่ภาพั อตุิสาหกรรมเกษติรมลูค่์าสูง 
เช่่�อมโยงปีระตูิการค้์า การลงทุี่น และการท่ี่องเที่่�ยว ให้เกดิ
ผ่ลเป็ีนรปูีธรรม เพั่�อพััฒนาพ่ั�นที่่�เศรษฐกจิใหม่และที่างออก
ที่างที่ะเลของภาค์ใต้ิติอนบัน โดยใช้่ที่รพััยากรในพั่�นที่่�ผ่สม
ผ่สานกับัเที่ค์โนโลย่และนวัติกรรมรวมทัี่�งค์วามได้เปีร่ยบั
ที่างกายภาพัของพั่�นที่่� โดยม่แนวที่างการพััฒนาสำาค์ญั ดงัน่�

3 ร้ปแบบและแนวท�งก�รพัฒน� “พ่้นที�ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภ�คใต้”

3.1 พัฒนาประตูการค้าฝั่งตะวันตก 
 (Western Gateway) 
โดยพััฒนาโค์รงสร้างพั่�นฐานและระบับัโลจิสติิกส์  

ท่ี่�เช่่�อมโยงโค์รงข่ายค์มนาค์มขนส่งทัี่�งที่างบัก (ถึนน ระบับัราง)  
ที่างนำ�าและที่างอากาศ ให้สามารถึเป็ีนเส้นที่างขนส่งสินค้์า
ผ่่านปีระตูิเศรษฐกิจที่างติะวันติกได้อย่างต่ิอเน่�อง
3.2 พัฒนาประตูสู่การท่องเที่ยวอ่าวไทย 

และอันดามัน (Royal Coast & Andaman 
Route) 
โดยปีรับัปีรุงและพััฒนาแหล ่งที่ ่องเที่่�ยวทัี่�งฝ่ ั ่ ง 

อ่าวไที่ยและอันดามันให้ม่ศักยภาพั และเช่่�อมโยงสู ่การ 
ที่่องเที่่�ยวสู ่ พ่ั�นที่่�ติอนในและปีระเที่ศเม่ยนมา พััฒนา

ซึ่ึ�งม่ศักยภาพัด้านการที่่องเที่่�ยวบัริเวณ์ช่ายฝ่ั่งที่ะเล และ
เปี็นฐานการผ่ลิติสินค์้าเกษติรหลัก (ยางพัาราและปีาล์ม
นำ�ามัน) ของภาค์ใติ้ 

สนับัสนุนการที่่องเท่ี่�ยวเล่ยบัช่ายฝ่ั่งที่ะเล ที่ั�งฝ่ั่งอ่าวไที่ย
และอันดามันเข้าสู่พั่�นที่่�ติอนในมากขึ�น
2.3 การพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้า

เกษตรเพื่อการส่งออกและอุตสาหกรรม
ชีวภาพ 
จากการเป็ีนแหล่งเพัาะปีลกูพัช่่เศรษฐกจิสำาค์ญัของ

ปีระเที่ศ ได้แก่ ปีาล์มนำ�ามัน ยางพัารา ผ่ลไม้ และฐานการ
ผ่ลิติอาหารที่ะเล จึงเปีิดโอกาสในการแปีรรูปีผ่ลผ่ลิติได้
อย่างหลากหลายและขยายติลาดการส่งออกสู่ติลาดโลก
ได้มากขึ�น
2.4 การพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ 

จากค์วามอุดมสมบูัรณ์์และค์วามหลากหลายของ
ที่รัพัยากรธรรมช่าติิและสิ�งแวดล้อมในพั่�นที่่� ทีุ่นที่าง
วัฒนธรรมและภูมิปีัญญาที่้องถึิ�นที่่�ม่เอกลักษณ์์เฉพัาะติัว

แนวคิดก�รพัฒน�พื้นที�ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภ�คใต้  
(Southern Economic Corridor)
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โค์รงสร้างพั่�นฐานด้านการที่่องเที่่�ยวที่างที่ะเล และพััฒนา
บัุค์ลากรด้านการที่่องเที่่�ยว
3.3 การพัฒนาฐานอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ

และการแปรรูปการเกษตรมูลค่าสูง  
(Bio-Based & Processed Agricultural 
Products) 
โดยการสนับัสนุนการนำาเที่ค์โนโลย่สมัยใหม่มาใช่้

ในการผ่ลิติสินค์้าเกษติรสำาคั์ญเพ่ั�อสร้างมูลค์่าเพิั�ม อาทิี่ 
ยางพัารา ปีาล์มนำ�ามนั สตัิว์นำ�าและการแปีรรปูีอาหารที่ะเล
3.4 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การส่งเสริม

วัฒนธรรมและการพัฒนาเมืองน่าอยู่  
(Green, Culture, Smart and Livable 
Cities) 
โดยส่งเสริมการอนรุกัษ์และฟ้ื้�นฟูื้ที่รพััยากรธรรมช่าติิ

และสิ�งแวดล้อมที่ั�งที่างบักและที่างที่ะเล พัฒันาเมอ่งให้เป็ีน
เมอ่งน่าอยู ่ส่งเสรมิวฒันธรรมและภมูปัิีญญาท้ี่องถึิ�น แหล่ง
การเร่ยนรู้และการที่่องเที่่�ยววิถึ่ชุ่มช่น

4 ภ�พอน�คต
พั่�นที่่�ระเบั่ยงเศรษฐกิจพัิเศษภาค์ใติ้ จะเปี็นพั่�นที่่�

ท่ี่�ม่ค์วามพัร้อมของระบับัโค์รงสร้างพั่�นฐานที่่�เอ่�อติ่อการ
ค์มนาค์มและขนส่งสินค์้า รวมที่ั�งเปี็นพั่�นที่่�ท่ี่�ม่เที่ค์โนโลย่
และนวัติกรรมเพ่ั�อสร้างมลูค่์าเพัิ�มให้สนิค้์าเกษติร สามารถึ
ดงึดดูการค้์า การลงที่นุ และการท่ี่องเท่ี่�ยวในพั่�นท่ี่� นอกจากน่�  
พ่ั�นที่่�ระเบั่ยงเศรษฐกิจภาค์ใติ้ จะเปี็นพั่�นที่่�ที่่�ได้รับัการ
พััฒนาเปี็นพั่�นที่่�เศรษฐกิจใหม่ท่ี่�สำาค์ัญของปีระเที่ศและม่
บัที่บัาที่สนับัสนุนให้เกิดกิจกรรมที่างเศรษฐกิจกระจายลง
สู่พั่�นที่่�อย่างที่ั�วถึึง

5 ผู้ลที�ค�ดว่�จะได้รับ
5.1 มพ่ั่�นที่่�เศรษฐกจิใหม่ที่่�เป็ีนศนูย์กลางการพัฒันา

และเช่่�อมโยงกับัพั่�นที่่�อ่�นของภาค์และปีระเที่ศ
5.2 ยกระดับัการพััฒนาเกษติรและอุติสาหกรรม 

ด้วยเที่ค์โนโลย่และนวัติกรรมเพั่�อสร้างมูลค์่าเพัิ�ม
5.3 ปีระช่าช่นและเกษติรกรม่รายได้และค์ุณ์ภาพั

ช่่วิติด่ขึ�น ลดค์วามเหล่�อมลำ�าระหว่างภูมิภาค์

1 พื้นที�เป้�หม�ย
สศช่. ได้จัดที่ำาข้อเสนอ จัดติั�ง พั่�นที่่�ระเบัย่งเศรษฐกจิ

พัิเศษภาค์เหน่อ (Northern Economic Corridor : NEC-
Creative LANNA) ปีระกอบัด้วย 4 จังหวัดในภาค์เหน่อ
ติอนบัน ได้แก่ เช่่ยงใหม่ เช่่ยงราย ลำาพัูน ลำาปีาง พั่�นที่่�
จังหวัดกลุ่มน่�ม่ค์วามโดดเด่นของอารยธรรมล้านนาที่่�ม่
ค์วามเช่่�อมโยงกนัอย่างช่ดัเจน ม่การอนรุกัษ์ ฟ้ื้�นฟื้ ูสบ่ัสาน

มาอย่างต่ิอเน่�อง และมก่ารพัฒันาเช่่�อมโยงสูภ่าค์เศรษฐกิจ 
จึงม่ศักยภาพัสูงสามารถึที่่�จะเสริมสร้างทีุ่นที่างวัฒนธรรม
ให้ม่ค์วามเข้มแขง็ (Asset Building) ค์วบัคู่์ไปีกบััการพัฒันา 
เศรษฐกิจเช่ิงสร้างสรรค์์ รวมทัี่�งเปี็นการรักษาพั่�นที่่� 
ศิลปีวัฒนธรรมที่่�ม่ค์ุณ์ค์่าของช่าติิได้อย่างยั�งย่น

แนวคิดก�รพัฒน�พื้นที�ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภ�คเหน่อ 
(Northern Economic Corridor : NEC-Creative LANNA)
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2 ศักยภ�พและโอก�ส

2.1 เปี ็นพั่�นที่่�อารยธรรมล้านนาที่่� ม่อัติลักษณ์  ์
โดดเด่นที่ั�งด้านปีระวตัิศิาสติร์ สถึาปัีติยกรรม ศลิปีวฒันธรรม  
ปีระเพัณ่์ และงานหตัิถึศลิป์ีท่ี่�ที่รงค์ณุ์ค่์า ผ่สานเป็ีนกจิกรรม
เศรษฐกิจและสังค์มของเม่องและขยายสู่ภาค์ที่่องเที่่�ยว 
บัรกิาร และผ่ลติิภณั์ฑ์์ต่ิาง ๆ  ม่กลุม่อตุิสาหกรรมสร้างสรรค์์ 
7 สาขา ได้แก่ งานฝ่ีม่อและหัติถึกรรม ที่ัศนศิลปี์ ดนติร่  
การออกแบับั แฟื้ช่ั�น สถึาปีัติยกรรม และซึ่อฟื้ติ์แวร์ เปี็น
โอกาสที่่�จะยกระดับัรายได้จากผ่ลิติภัณ์ฑ์์และบัริการ
สร้างสรรค์์ที่่�เข้าสู่ติลาดระดับัสากลสอดค์ล้องกับักระแส
เศรษฐกิจใหม่ของโลก

2.2 ม่ค์วามเช่่�อมโยงของปีระวัติิศาสติร ์และ
วัฒนธรรม ค์วบัคู์่ไปีกับัม่จุดเด่นเฉพัาะตัิวซึึ่�งจะสามารถึ
ดึงดูดค์วามสนใจของผู่้ค์นได้ติามกลุ ่มเปี้าหมาย โดย
เช่่ยงใหม่เปี็นเม่องเศรษฐกิจหลักม่แหล่งสร้างสรรค์์งาน

ศิลปี์แนวร่วมสมัย Contemporary Art ลำาพัูนม่ช่่�อเส่ยง
ด้านงานหัติถึกรรมสิ�งที่อ และงานไม้แกะสลัก ลำาปีาง
เปี็นแหล่งผ่ลิติงานเซึ่รามิกที่่�ม่อัติลักษณ์์ เช่่ยงรายเปี็น
เม่องเศรษฐกิจช่ายแดนเปี็นแหล่งสร้างสรรค์์งานของกลุ่ม
ศลิปิีนที่่�มช่่่�อเส่ยง และม่ผ่ลติิภณั์ฑ์์แนว Folk Art และกลุม่
ช่าติิพัันธุ์

2.3 บัรรยากาศของเม่องและภูมิปีระเที่ศสวยงาม
น่าอยู ่ ม่การค์มนาค์มท่ี่�สะดวกทัี่�งในและติ่างปีระเที่ศ  
รวมทัี่�งผู่ค้์นม่ทัี่กษะฝี่ม่อในงานหตัิถึศลิป์ี ม่การรวมกลุม่ค์น
และเค์ร่อข่ายขับัเค์ล่�อนกิจกรรมสร้างสรรค์์หลากหลาย ม่
พั่�นที่่�/กจิกรรมรองรบัั โดยเช่ย่งใหม่เป็ีนเค์รอ่ข่าย UNESCO 
Creative City: Craft and Folk Art และเปี็นเม่อง 
ยอดนิยมของกลุ่ม Digital Nomads

4 ภ�พอน�คต
1) พั่�นที่่�ระเบ่ัยงเศรษฐกิจพิัเศษภาค์เหน่อ เศรษฐกิจ

สร้างสรรค์์ล้านนา (Northern Economic Corridor : 
NEC-Creative LANNA) จะเปี็นพั่�นที่่�ที่่�ม่ค์วามพัร้อมของ 
Creative Ecosystem ซึ่ึ�งเอ่�อติ่อการสร้างสรรค์์งาน และ

ธรุกจิเช่งิสร้างสรรค์์ สามารถึดึงดูดผู่ค้์น/นกัธุรกจิเข้ามาร่วม
กิจกรรมขยายเศรษฐกิจในพั่�นที่่� 

2) พััฒนาผ่ลิติภัณ์ฑ์์เปี้าหมายทุี่กระดับัติ่อยอด
เป็ีนงานสร้างสรรค์์เข้าสู่ติลาดสากล ในเช่งิกายภาพัจะเป็ีน 

3 ร้ปแบบและแนวท�งก�รพัฒน� “พ่้นที�ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภ�คเหน่อ”

3.1 สร้าง Creative Ecosystem โดย (1) เสริม
ศักยภาพัของพ่ั�นที่่�เม่องสร้างสรรค์์ที่ั�งเช่ิงกายภาพัและ
โค์รงสร้างพั่�นฐานสำาค์ัญ โดยเฉพัาะระบับัสัญญาณ์ส่�อสาร
ค์วามเร็วสูง (เช่่น ระบับั 5G เพัิ�มจุดปีล่อยสัญญาณ์ WIFI) 
ภูมิที่ัศน์และสถึาปีัติยกรรมของเม่อง (Creative City 
Landscape) ระบับัขนส่งมวลช่นที่่�เหมาะสมกับัเม่อง
และเช่่�อมโยงระหว่างเม่อง และการสร้างพั่�นท่ี่�สร้างสรรค์์ 
เปี็นติ้น (2) สนับัสนุนปีัจจัยที่่�เอ่�อติ่อการลงทีุ่นของภาค์
เอกช่น อาที่ิ สิที่ธิปีระโยช่น์พัิเศษเฉพัาะพั่�นที่่�สำาหรับักลุ่ม
ธรุกจิสร้างสรรค์์ (3) ยกระดบัักลุม่อตุิสาหกรรมสร้างสรรค์์
ที่่�สามารถึพััฒนาติ่อยอดจากฐานเดิมที่่�ม่ศักยภาพั 7 กลุ่ม 
ได้แก่ งานฝ่ีม่อและหัติถึกรรม ที่ัศนศิลปี์ การออกแบับั 
แฟื้ช่ั�น สถึาปัีติยกรรม ดนติร ่และซึ่อฟื้ต์ิแวร์ โดยพัฒันาที่ั�ง
ระบับัตัิ�งแต่ิการวิจยัพััฒนาผ่ลติิภณั์ฑ์์สร้างสรรค์์ การติลาด
รปูีแบับัใหม่ แหล่งสร้างสรรค์์/แสดงผ่ลงาน และการพัฒันา
ผู่ป้ีระกอบัการและช่่างฝี่มอ่ เป็ีนต้ิน ซึ่ึ�งเน้นการที่ำางานอย่าง

ม่ส่วนร่วมระหว่างภาค์รัฐ เอกช่น และสถึาบัันการศึกษา 
(4) ขับัเค์ล่�อน Chiang Mai Smart City และ MICE City 
โดยพััฒนาด้าน Mobility และ Digital Infrastructure  
(5) สนับัสนุนการสร้างธุรกิจ Start Up ธุรกิจ Digital 
Content ธุรกิจ Digital Platform ธุรกิจ Design  
ที่่�ติ่อเน่�องกับัอุติสาหกรรมสร้างสรรค์์ของพั่�นที่่�

3.2 สร้าง Brand “Lanna Heritage” ฟ้ื้�นฟูื้ 4 เม่อง
เก่า ได้แก่ เช่่ยงใหม่ เช่่ยงราย ลำาพัูน และลำาปีาง พััฒนา
แหล่งศิลปีวัฒนธรรม เช่่�อมกับับัริการที่่องเที่่�ยว และผ่ลัก
ดนัให้เป็ีนเมอ่งท่ี่องเที่่�ยวที่่�มค่์ณุ์ค่์าเช่งิวฒันธรรมระดบััโลก

3.3 เช่่�อมโยงการที่่องเท่ี่�ยวและกิจกรรมสร้างสรรค์์
กับัเม่องวัฒนธรรมหลักในอนุภูมิภาค์ลุ่มแม่นำ�าโขงติอน
บัน (GMS) ได้แก่ เช่่ยงใหม่ เช่่ยงราย/เช่่ยงแสน เช่่ยงที่อง 
(หลวงพัระบัาง) เช่่ยงติุง และเช่่ยงรุ้ง (สิบัสองปีันนา) รวม
ไปีถึึงเม่องวัฒนธรรมในเอเช่่ยใติ้
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เม่องสร้างสรรค์์ที่่�ม่สภาพัแวดล้อมท่ี่�ด่สวยงามทัี่นสมัย 
น่าอยู่ และยังค์งไว้ซึึ่�งอัติลักษณ์์พั่�นถิึ�นล้านนา ม่ระบับั 
โค์รงข่ายโที่รค์มนาค์มท่ี่�ม่ปีระสิที่ธิภาพัสูง เกิดพั่�นที่่�
สร้างสรรค์์ Creative Space กระจายที่ั�ง 4 เม่อง 

3) ม่บัรรยากาศของเม่องสร้างสรรค์์ผ่่านเที่ศกาล
ปีระจำาเม่องและกิจกรรมที่่�หลากหลาย ก่อให้เกิดการยก
ระดับักระจายรายได้ในวงกว้าง

5 ผู้ลที�ค�ดว่�จะได้รับ
5.1 เกิดกลุ่มเม่องสร้างสรรค์์ระดับัสากล ค์วบัค์ู่ไปี

กับัการอนุรักษ์ศิลปีวัฒนธรรมที่่�ม่ช่่�อเส่ยงระดับัโลก จาก
การพััฒนาพั่�นที่่�สร้างสรรค์์ เพิั�มศักยภาพัของผ่ลิติภัณ์ฑ์์-
บัริการเช่ิงสร้างสรรค์์ และอนุรักษ์ศิลปีวัฒนธรรมใน
เขติเม่องเก่า เช่่�อมโยงการที่่องเที่่�ยว สร้างรายได้อย่าง
ยั�งย่น สินค์้าและบัริการม่มูลค์่าเพิั�มสูงขึ�นภายใติ้ Brand 
“Creative LANNA” / “LANNA Heritage” และกระจาย
รายได้สู่ปีระช่าช่นในพั่�นที่่�

5.2 ปีระช่าช่นม่รายได้เพัิ�มขึ�น ม่โอกาสในการสร้าง
งานสร้างอาช่่พัในถึิ�นฐานของตินเองได้อย่างหลากหลาย

5.3 ยกระดับัคุ์ณ์ภาพัช่่วิติปีระช่าช่นจากสภาพั
แวดล้อมเม่องที่่�ด่ สวยงาม ที่ันสมัย และค์งม่บัรรยากาศ
อัติลักษณ์์ที่้องถึิ�น

1 พื้นที�เป้�หม�ย
สศช่. ได ้จัดที่ำาข ้อเสนอ จัดตัิ�ง พั่�นท่ี่�ระเบั่ยง

เศรษฐกจิพัเิศษภาค์ติะวนัออกเฉย่งเหนอ่ (Northeastern 
Economic Corridor : NeEC-Bioeconomy) ในกลุ่ม
พั่�นที่่�เปี้าหมาย ค์รอบัค์ลุม 3 จังหวัด ค์่อ จังหวัดอุดรธาน่ 
ขอนแก่น และนค์รราช่ส่มา เพั่�อดำาเนินการขับัเค์ล่�อนการ
พัฒันาภาค์การเกษติรและอตุิสาหกรรมช่ว่ภาพัของภาค์ให้
เกิดผ่ลอย่างเปี็นรูปีธรรม

2 ศักยภ�พและโอก�ส
2.1 จังหวัดอุดรธาน่ ขอนแก่น และนค์รราช่ส่มา 

เป็ีนฐานการผ่ลติิพัช่่เศรษฐกจิที่่�สำาค์ญั ค์อ่ อ้อยโรงงาน มัน
สำาปีะหลงั และข้าว รวมที่ั�งเป็ีนที่่�ติั�งของโรงงานอตุิสาหกรรม 
แปีรรูปีเกษติร ม่ค์วามพัร้อมด้านโค์รงสร้างพ่ั�นฐานด้าน
ค์มนาค์มขนส่งที่่�สามารถึเช่่�อมโยงไปียังเขติพััฒนาพัิเศษ
ภาค์ติะวันออก (EEC) และจ่นติอนใติ้

แนวที่างการพััฒนาพั่�นท่ี่�
ระเบั่ยง เศรษฐกิจของ
ปีระเที่ศ

แนวคิดก�รพัฒน�พื้นที�ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภ�คตะวันออกเฉียงเหน่อ 
(Northeastern Economic Corridor : NeEC-Bioeconomy)
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2.3 ม่ศักยภาพัและโอกาสในการพััฒนาให้เกิดการ
เช่่�อมโยงกับักลุ่มจังหวัดภาค์เหน่อติอนล่าง ในการเปี็นเขติ
พััฒนาเศรษฐกิจฐานช่่วภาพั (Bioeconomy Corridor) 
ของปีระเที่ศได้

2.2 ม่สถึาบัันการศึกษา สถึาบัันวิจัย และอุที่ยาน
วิที่ยาศาสติร์ภูมิภาค์ ในจังหวัดอุดรธาน่ ขอนแก่น 
และนค์รราช่ส่มา ที่่�สนับัสนุนการพััฒนาวิที่ยาศาสติร์ 
เที่ค์โนโลย่ และนวัติกรรม เพั่�อติ่อยอดสร้างมูลค์่าเพิั�ม
ของผ่ลผ่ลิติที่างการเกษติรและฐานค์วามหลากหลายที่าง
ช่่วภาพัในพั่�นที่่�ได้

3 ร้ปแบบและแนวท�งก�รพัฒน� 
 “พ่้นที�ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภ�คตะวันออกเฉียงเหน่อ”

การพััฒนาพั่�นท่ี่�ระเบ่ัยงเศรษฐกิจพิัเศษภาค์ 
ติะวันออกเฉ่ยงเหน่อ (Northeastern Economic Corridor :  
NeEC-Bioeconomy) ค์รอบัค์ลมุ 3 จงัหวดัในกลุม่จงัหวดั
ภาค์ติะวันออกเฉ่ยงเหน่อติอนบัน 1 ติอนกลาง และติอน
ล่าง 1 ปีระกอบัด้วย อุดรธาน่ ขอนแก่น และนค์รราช่ส่มา 
ให้เปี็นเขติพััฒนาเศรษฐกิจฐานช่่วภาพัของปีระเที่ศ โดยม่
แนวที่างการพััฒนาสำาค์ัญดังน่�

3.1 พััฒนาศูนย ์กลางเที่ค์โนโลย่ช่่วภาพัเพั่�อ
การเกษติร (Technology Solution Hub) โดยส่งเสริม
และสนับัสนุนการวิจัยเที่ค์โนโลย่ช่่วภาพัแบับับัูรณ์าการ
ท่ี่�ติรงกับัค์วามติ้องการของติลาดและสร้างมูลค์่าของภาค์
การเกษติรในห่วงโซึ่่อุปีที่าน ยกระดับัการขยายผ่ลการ
ปีระยุกติ์ใช่้เที่ค์โนโลย่ช่่วภาพัเพั่�อการเกษติร ส่งเสริมการ
บั่มเพัาะธุรกิจที่่�เก่�ยวข้องกับัการเกษติรและเที่ค์โนโลย่
การเกษติร พััฒนาผ่ลิติภัณ์ฑ์์ช่่วภาพัที่่�ม่มูลค์่าสูง

3.2 บั ริ ห า ร จั ด ก า ร ค์ ลั ส เ ติ อ ร ์ ก า ร เ ก ษ ติ ร 
(Agricultural Clustering) โดยบัรหิารจดัการพั่�นที่่�ที่างการ
เกษติรติามค์วามเหมาะสมของพั่�นที่่�โดยใช้่ Agri-Map เพั่�อ
ปีรบััโค์รงสร้างการผ่ลติิใหม่ท่ี่�ม่ปีระสทิี่ธภิาพั รวมทัี่�งพััฒนา
เกษติรกรและกลุ่มเกษติรกรให้ม่ค์วามเข้มแข็ง ส่งเสริม
การใช้่เที่ค์โนโลยเ่กษติรสมยัใหม่ให้เกดิการยอมรบััในกลุ่ม
เกษติรกร

3.3 ส่งเสรมิการใช้่เที่ค์โนโลย่ดจิทิี่ลัเพั่�อการผ่ลติิและ
การค์้า (Digital Technology) โดยสนับัสนุนการพััฒนา

โค์รงข่ายพ่ั�นฐานดิจิทัี่ล (Digital Infrastructure) ให้พัร้อม
สนับัสนุนการเพัิ�มผ่ลิติภาพัการผ่ลิติ และเพัิ�มการเข้าถึึง
ติลาดพัร่เม่ยม พััฒนาระบับั National Single Window 
ที่่�ใช้่เที่ค์โนโลย่สารสนเที่ศเพั่�อลดเวลาและต้ินทุี่นการขนส่ง
สินค้์าเกษติร สร้างระบับัติรวจสอบัย้อนกลับั (Traceability 
System) สำาหรับัสินค์้าเกษติรซึ่ึ�งม่ข้อมูลติั�งแติ่เกษติรกร
ผู่้ผ่ลิติจนถึึงผู่้กระจายสินค์้า ส่งเสริมการที่ำาการเกษติร
แบับัแม่นยำาสูง (Precision Agriculture) สร้าง Online 
Platform สำาหรบััการซึ่่�อขายสนิค้์าเกษติร และสร้างค์วาม
เช่่�อมโยงระหว่างเกษติรและอตุิสาหกรรมช่ว่ภาพัเพ่ั�อก่อให้
เกิดการสร้างมูลค์่าติลอดห่วงโซึ่่อุปีที่าน

3.4 บัริหารจัดการค์วามเส่�ยงและการปีระกนัรายได้  
(Risk Management) โดยจัดติั�งระบับัการปีระกันภัยที่่�
ค์รอบัค์ลมุภยัสำาค์ญั ๆ  จากธรรมช่าติแิละการเปีล่�ยนแปีลง
สภาพัภูมิอากาศ โดยการสนับัสนุนที่างการเงินจากภาค์
รัฐอย่างเหมาะสม รวมทัี่�งพััฒนาระบับัการปีระกันค์วาม
เส่�ยงของรายได้โดยเกษติรกรเปี็นผู่้ร่วมจ่าย (Income 
insurance with co-payment)

3.5 บัริหารจัดการติลาด (Demand Management) 
โดยสร้างค์วามติ้องการเช่ิงพั่�นที่่�ของสินค์้าเกษติรและ
ผ่ลิติภัณ์ฑ์์ช่่วภาพั สร้างติลาดเฉพัาะกลุ่ม (Customized 
Market) สำาหรับัผ่ลิติภณั์ฑ์์ช่ว่ภาพั และพััฒนาช่่องที่างการ
ติลาดโดยเฉพัาะ Online-Platform สำาหรับัการซ่ึ่�อขาย
สินค์้าเกษติร

4 ภ�พอน�คต
พั่�นที่่� ระเบ่ัยงเศรษฐกิจพัิ เศษภาค์ติะวันออก

เฉ่ยงเหน่อ (Northeastern Economic Corridor : 
NeEC-Bioeconomy) จะเปี็นพั่�นที่่�ที่่�ม่ค์วามพัร้อมของ 
Bioeconomy Enabling Environment ซึ่ึ�งเอ่�อติ่อการ

พััฒนาเที่ค์โนโลย่ช่่วภาพัเพั่�อการเกษติร สามารถึดึงดูด
การลงทีุ่นและพััฒนานิค์มอุติสาหกรรมช่่วภาพัในพั่�นที่่� 
ติ่อยอดการผ่ลิติจากวัติถุึดิบัที่างการเกษติรและฐานค์วาม 
หลากหลายที่างช่ว่ภาพัไปีสูส่นิค้์าที่่�ม่มลูค่์าเพิั�มสงู นอกจากน่�
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5 ผู้ลที�ค�ดว่�จะได้รับ
5.1 ปีระช่าช่นและเกษติรกรม่รายได้และค์ุณ์ภาพั

ช่่วิติด่ขึ�น ลดค์วามเหล่�อมลำ�าระหว่างภูมิภาค์
5.2 ยกระดับัการพััฒนาเกษติร และอุติสาหกรรม 

พัฒันาเที่ค์โนโลย่ช่ว่ภาพัและนวตัิกรรม เพั่�อสร้างมลูค่์าเพิั�ม

กรอบัค์วามร่วมม่ออนุ ภู มิภาค์ ลุ่มแม่นำ�า โขง  
ก่อติั�งขึ�นเม่�อปีี พั.ศ. 2535 ปีระกอบัด้วยปีระเที่ศสมาช่ิก 
6 ปีระเที่ศที่่�แม่นำ�าโขงไหลผ่่าน ได้แก่ ปีระเที่ศไที่ย สปีปี.
ลาว กัมพัูช่า เม่ยนมา เว่ยดนาม และจ่น (มณ์ฑ์ลยูนนาน
และเขติการปีกค์รองตินเองกว่างซึ่่จ้วง) ม่วิสัยทัี่ศน์เพ่ั�อ
สร้างอนุภูมิภาค์ที่่�ม่ค์วามเปี็นอันหนึ�งอันเด่ยวกัน ม่ค์วาม
ปีรองดอง และค์วามมั�งค์ั�ง โดยได้กำาหนดกรอบัค์วาม 
ร่วมม่อกัน 3 ด้าน หร่อ “3Cs” ได้แก่ (1) สร้างความ
เช่�อมโยง (Connectivity) โดยการยกระดับัเค์รอ่ข่ายการ
ค์มนาค์ม ติลอดจนพัฒันาการระบับัการค์มนาค์มขนส่งเพ่ั�อ
ให้เกิดค์วามเช่่�อมโยงระหว่างกัน (2) เสริมสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขัน (Competitiveness) โดยการอำานวย
ค์วามสะดวกที่างด้านการเค์ล่�อนย้ายและการขนส่งที่่�ม่

แผู้นง�นก�รพัฒน�คว�มร่วมม่อท�งเศรษฐกิจในอนุภ้มิภ�ค 
ลุ่มแม่น้ำ�โขง 6 ประเทศ (Greater Mekong Subregion 
Economic Cooperation Program: GMS)

ปีระสิที่ธภิาพัทัี่�งในส่วนของสินค้์าและแรงงานข้ามปีระเที่ศ 
ติลอดจนการบัูรณ์าการติลาด กระบัวนการผ่ลิติ และห่วง
โซึ่่มูลค์่า และ (3) การสร้างความเข้มแข็งให่้กับัชุมชน 
(Community) ผ่่านโค์รงการและแผ่นการดำาเนินงานท่ี่�
ติอบัสนองติ่อปีระเด็นที่่�เก่�ยวข้องกับัสังค์ม สุขภาพั โดย
ได้รับัการช่่วยเหล่อและสนับัสนุนทัี่�งที่างด้านการเงินและ
วิช่าการจากธนาค์ารพััฒนาเอเช่่ย (Asian Development 
Bank: ADB) โดยในปีีงบัปีระมาณ์ พั.ศ. 2563 ม่ผ่ลการ
ดำาเนินงานค์่อการปีระชุ่มร่วมกับัปีระเที่ศสมาช่ิก GMS 
ผ่่านระบับัการปีระชุ่มที่างไกล (Video Conference)  
เพั่�อหารอ่เก่�ยวกบััแนวที่างการรบััมอ่กบััผ่ลกระที่บัของการ
แพัร่ระบัาดของโรค์ติิดเช่่�อไวรสัโค์โรนา 2019 หร่อโค์วดิ 19 

การขับัเค์ล่�อนแผ่นงาน IMT-GT โดยวิสัยทัี่ศน์ระยะ 
20 ปีี (IMT-GT Vision 2036) และแผ่นดำาเนินงานระยะ
ห้าปีี แผ่นท่ี่� 3 พั.ศ. 2560-2564 (Implementation 
Blueprint: IB 2017-2021) โดยในปีีงบัปีระมาณ์ พั.ศ. 
2563 สศช่. ได้เข้าร่วมการปีระชุ่มระดับัผู้่ปีระสานงาน
โค์รงการ ค์รั�งท่ี่� 5 และการปีระชุ่มระดับัสูง ค์รั�งท่ี่� 3 ภายใต้ิ 
แผ่นงาน JDS ระหว่างวันที่่� 10-11 ธันวาค์ม 2562 ณ์ 
เม่องอิโปีห์ ปีระเที่ศมาเลเซึ่่ย ซึ่ึ�งเปี็นการหาร่อถึึงแนวที่าง

แผู้นง�นก�รพัฒน�เขตเศรษฐกิจส�มฝ่�ย อินโดนีเซีย-ม�เลเซีย-ไทย  
(Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT) 

การขับัเค์ล่�อนโค์รงการพััฒนาบัริเวณ์ช่ายแดนร่วมกัน 
อาทิี่ โค์รงการก่อสร้างสะพัานข้ามแม่นำ�าโกลกทัี่�ง 2 แห่ง 
โค์รงการก่อสร้างที่างเช่่�อมระหว่างด่านศุลกากรสะเดา
แห่งใหม่-ด่านศุลกากรบัูกิติกายูฮิติัม นอกจากน่� ยังได้
เปี็นเจ้าภาพัจัดการปีระชุ่มวางแผ่นยุที่ธศาสติร์ ค์รั�งที่่� 13  
แผ่นงาน IMT-GT และการปีระชุ่มระดับัค์ณ์ะที่ำางาน ค์รั�งที่่�  
12 แผ่นงาน JDS ระหว่างวันท่ี่� 5-7 กุมภาพัันธ์ 2563  
ณ์ กรุงเที่พัมหานค์ร

4 ภ�พอน�คต (ต่อ)
ภาค์ติะวนัออกเฉย่งเหนอ่จะได้รบััการพัฒันาให้เป็ีน

พั่�นที่่�เศรษฐกิจใหม่ท่ี่�สำาคั์ญของปีระเที่ศ และม่บัที่บัาที่
สนบััสนนุให้ปีระเที่ศไที่ยเป็ีนฐานอตุิสาหกรรมช่่วภาพัของ
อาเซึ่่ยน (Bio Hub of ASEAN) ภายในปีี พั.ศ. 2570

สศช. กับการขับเคลื่อน 
กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ ในปี 2562
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สศช่. เปี็นหน่วยงานหลักรับัผ่ิดช่อบัในการติิดติาม 
และเข้าร่วมการปีระชุ่มในค์ณ์ะกรรมการเศรษฐกิจเอเปีค์ 
หร่อ Economic committee (EC) โดย EC ม่บัที่บัาที่
สำาค์ัญในการขับัเค์ล่�อนการปีฏิิรูปีโค์รงสร้าง (APEC 
Structural Reform) ซึ่ึ�งเปี็นกรอบัการดำาเนินการใน
ระดบัันโยบัายเพั่�อการปีฏิิรปูีทัี่�งในด้านกฎระเบ่ัยบัและการ
ปีรับัโค์รงสร้างที่างเศรษฐกิจ โดยม่ปีระเด็นค์าบัเก่�ยวกับั
หลายภาค์ส่วน (Cross-cutting) และค์รอบัค์ลุมปีระเด็น 

กรอบคว�มร่วมม่อกรอบเอเปค

การพััฒนาที่่�ดำาเนินการภายใติ้เอเปีค์ในหลายด้านไม่ได้
จำากัดอยู่เพ่ัยงด้านเศรษฐกิจเที่่านั�น โดยในปีีงบัปีระมาณ์ 
พั.ศ. 2563 สศช่. ได้ร่วมปีระชุ่มค์ณ์ะกรรมการเศรษฐกิจ
เอเปีค์ ค์รั�งที่่� 1 ร่วมกับัสมาช่ิกเอเปีค์ที่ั�ง 21 เขติเศรษฐกิจ 
ซึ่ึ�งได้หาร่อถึึงการดำาเนินงานภายใติ้วาระใหม่สำาหรับัการ
ปีฏิิรูปีโค์รงสร้างเอเปีค์ (RAASR) ที่่�ม่กำาหนดสิ�นสุดวาระ
การดำาเนินงานในปีี 2563 

ก�รพัฒน�โครงก�รเขตเศรษฐกิจพิเศษทว�ย
สศช่. เปี็นเจ้าภาพัจัดการปีระชุ่มค์ณ์ะที่ำางานร่วม

เฉพัาะกิจไที่ย-เม่ยนมา ว่าด้วยการพััฒนาโค์รงการเขติ
เศรษฐกิจพัิเศษที่วายระยะแรก ค์รั�งที่่� 1/2563 ในวันที่่� 21 
กุมภาพัันธ์ 2562 ณ์ โรงแรมปีทีุ่มวันปีริ๊นเซึ่ส กรุงเที่พัฯ 

เพ่ั�อผ่ลักดันการดำาเนินงานการพััฒนาโค์รงการระยะ
แรก (Initial Phase Projects) ของเขติเศรษฐกิจพัิเศษ
ที่วาย โดยม่วัติถึุปีระสงค์์เพั่�อส่งเสริมการเจริญเติิบัโติที่าง
เศรษฐกิจและค์วามสัมพัันธ์ระหว่างสองปีระเที่ศ

ในปีีงบัปีระมาณ์ พั.ศ. 2563 สศช่. ได้ขับัเค์ล่�อน
โค์รงการภายใต้ิ Country Programme (CP) ซึ่ึ�งเป็ีนค์วาม
ร่วมมอ่ระหว่างรฐับัาลไที่ยและ OECD ในการยกระดับัการ
พััฒนาปีระเที่ศในมิติิติ่าง ๆ โดย CP ม่โค์รงการที่ั�งสิ�น 16 
โค์รงการ ซึ่ึ�ง สศช่. ได้รับัมอบัหมายให้เปี็นผู่้ปีระสานงาน
กลางและติิดติามค์วามค์่บัหน้าการดำาเนินงาน นอกจากน่�  
ในเด่อนพัฤศจิกายน 2562 ผู่้แที่น สศช่. ได้เข้าร่วมการ
ปีระชุ่ม External Relations Committee ณ์ สำานักงาน
ใหญ่ OECD กรุงปีาร่ส สาธารณ์รัฐฝ่รั�งเศส เพั่�อรายงานผ่ล
การดำาเนินงานโค์รงการติ่าง ๆ ภายใติ้ CP ให้ External 
Relations Committee ของ OECD ที่ราบั พัร้อมรับัฟื้ัง
ค์วามค์ิดเห็นจากปีระเที่ศสมาช่ิก OECD

นอกจากน่� สศช่. ยังได้ร่วมกับั OECD ในการจัดที่ำา 
รายงาน Thailand’s Economic Assessment ซึ่ึ�งเปี็น 
โค์รงการภายใติ้ CP โดยม่วัติถุึปีระสงค์์เพั่�อปีระเมิน
สถึานะที่างเศรษฐกิจของปีระเที่ศไที่ย สำาหรับัใช่้เปี็น

คว�มร่วมม่อกับองค์ก�รเพื�อคว�มร่วมม่อท�งเศรษฐกิจ 
และก�รพัฒน� (Organisation for Economic Cooperation and 
Development: OECD)

แนวที่างกำาหนดปีระเด็นขับัเค์ล่�อนการพััฒนาท่ี่�สำาค์ัญ
ที่่�สอดค์ล้องกับัแผ่นพััฒนาเศรษฐกิจและสังค์มแห่งช่าติิ 
ฉบัับัที่่� 12 และยุที่ธศาสติร์ช่าติิระยะ 20 ปีี รวมถึึงเปี็น
ข้อมูลเช่ิงนโยบัายในการรับัม่อกับัปีระเด็นที่้าที่ายติ่าง ๆ 
ปีระกอบัด้วย 3 ส่วนที่่�สำาค์ัญ ได้แก่ (1) ปีระเด็นนโยบัาย
เช่ิงลึก (Key Policy Insights) ในด้านเศรษฐกิจ สังค์ม  
สิ�งแวดล้อม และจริยธรรม (2) ที่ักษะแรงงานที่่�จะนำาไปีสู่ 
ค์วามมั�งค์ั�งในอนาค์ติ (Getting the Right Skills for 
Future Prosperity) และ (3) การค์้าภาค์บัริการระหว่าง
ปีระเที่ศท่ี่�จะบัรรลุค์วามมั�งค์ั�งในอนาค์ติ (Making the 
Most of International Trade in Services to Achieve 
Future Economic Prosperity) ซึ่ึ�งในขณ์ะน่�รายงาน 
ดงักล่าวได้ดำาเนนิการจดัที่ำาเสรจ็เร่ยบัร้อยแล้ว โดยรายงาน
ดังกล่าวม่กำาหนดเผ่ยแพัร่เบั่�องติ้นในไติรมาสที่่� 1 ของ
ปีีงบัปีระมาณ์ พั.ศ. 2564
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สศช่. ได้ดำาเนินการติามท่ี่�นายกรัฐมนติร่ได้มอบัหมาย 
ให้เปี็นหน่วยงานหลักในการขับัเค์ล่�อนการปีระเมิน 
สิ�งแวดล้อมระดบััยทุี่ธศาสติร์ (Strategic Environmental 
Assessment: SEA) เม่�อวนัที่่� 30 สงิหาค์ม 2560 และในปีี 
2563 สศช่. ได้ดำาเนนิการขับัเค์ล่�อนการปีระเมนิสิ�งแวดล้อม
ระดับัยุที่ธศาสติร์ ดังน่� (1) จัดฝ่ึกอบัรมทางวิชาการ
ขั�นสูงด้าน SEA ส�าห่รับัผูู้้บัริห่ารระดับักลาง เพั่�อสร้าง
ค์วามรู้ค์วามเข้าใจที่่�ถูึกติ้องเก่�ยวกับั SEA ค์วามเช่่�อมโยง 
ระหว่างขั�นติอน SEA กบัักระบัวนการวางแผ่นและแผ่นงาน  
การกำากับังาน SEA และการติิดติามปีระเมินผ่ล ติลอดจน
ขั�นติอน วิธ่การและเค์ร่�องม่อติ่าง ๆ ของ SEA (2) จัดท�า
โครงการ SEA น�าร่อง: โครงการติิดติามและประเมิน
ผู้ลเขติพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพ่�อการพัฒนา
ที�ยั�งย่น เพั่�อให้เจ้าหน้าที่่� สศช่. เร่ยนรู ้กระบัวนการ
จัดที่ำา SEA ในทีุ่กขั�นติอนเพั่�อปีระกอบัการจัดที่ำาแผ่น  
(3) ประเมนิผู้ลการกระบัวนการจัดท�า SEA ของห่น่วยงาน 
ต่ิางๆ ที�ด�าเนนิการในปี 2562 ของ 2 หน่วยงาน ค์อ่ สำานักงาน
นโยบัายและแผ่น ที่รัพัยากรธรรมช่าติิและสิ�งแวดล้อม  
และสำานักงานที่รัพัยากรนำ�าแห่งช่าติิ ใน 5 โค์รงการ  

การขับเคลื่อนการประเมินสิ�งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  
(Strategic Environmental Assessment)

ปีระกอบัด้วย โค์รงการ SEA ด้านการใช่้ปีระโยช่น์ที่่�ดิน 
โค์รงการ SEA พั่�นที่่�ลุ่มนำ�าช่่ โค์รงการ SEA พั่�นที่่�ลุ่มนำ�า
สะแกกรงั โค์รงการ SEA พัฒันานำ�าต้ินที่นุลุม่นำ�าปีราจน่บัรุ-่
บัางปีะกง และโค์รงการ SEA พ่ั�นที่่�ลุ่มนำ�าภาค์ใต้ิฝ่ั่งติะวนัออก  
(4) จัดท�าระบับัข้อมูลส�าคัญที�สนับัสนุนการจัดท�า SEA 
เพั่�อใช่้ปีระกอบัการจัดที่ำา SEA ของหน่วยงานที่่�เก่�ยวข้อง 
(5) จัดท�าคู่ม่อ SEA ฉบัับัประชาชน สำาหรับัเผ่ยแพัร่
ให้ปีระช่าช่นทัี่�วไปี จำานวน 10,000 เล่ม และผ่ลิติส่�อ 
ว่ดิที่ัศน์สร้างค์วามรู้ค์วามเข้าใจในหัวข้อ “การปีระเมิน
สิ�งแวดล้อมระดับัยุที่ธศาสติร์” (6) จัดท�า ร่าง ระเบัียบั
ส�านกันายกรฐัมนติร ีว่าด้วยการปีระเมนิสิ�งแวดล้อมระดบัั
ยุที่ธศาสติร์ พั.ศ. .... โดยหาร่อกับัหน่วยงานเจ้าของแผ่น
หร่อแผ่นงานท่ี่�ติ้องจัดที่ำา SEA ได้แก่ กรมอุติสาหกรรม 
พั่�นฐานและการเหม่องแร่ กรมที่รัพัยากรธรณ์่ และ
สำานกังานที่รพััยากรนำ�าแห่งช่าติิ (7) ปรบััปรงุแนวทางการ
ประเมนิสิ�งแวดล้อมระดับัยทุธศาสติร์ (SEA Guideline) 
เพั่�อให้ม่ค์วามถึูกติ้องเหมาะสมกับัการนำาไปีใช่้งานและ 
ที่ันสมัยสอดค์ล้องกับับัริบัที่ของปีระเที่ศไที่ย

การขับเคลื่อนด้านการสร้างความเป็นธรรม 
และลดความเหลื่อมล�ำาในสังคม

แผ่นพััฒนาเศรษฐกิจและสังค์มแห่งช่าติิฉบัับัท่ี่� 
12 (พั.ศ. 2560-2564) ซึึ่�งเป็ีนกลไกสำาคั์ญในการแปีลง
ยุที่ธศาสติร์ช่าติิสู่การปีฏิิบััติิ ได้กำาหนดให้ม่ยุที่ธศาสติร์
การสร้างค์วามเป็ีนธรรมและลดค์วามเหล่�อมลำ�าในสังค์ม 
เป็ีนแนวที่างการพััฒนาท่ี่�ให้ค์วามสำาคั์ญกับัการเสริมสร้าง
ศักยภาพัชุ่มช่นติามหลักปีรัช่ญาของเศรษฐกิจพัอเพ่ัยง 
ผ่่านค์วามร่วมม่อระหว่างภาค่์เค์ร่อข่ายในแต่ิละพ่ั�นท่ี่�เพ่ั�อ

฿

ให้เป็ีนพัลังที่างสังค์ม โดยดำาเนินโค์รงการการขับัเค์ล่�อน
แผ่นพััฒนาฯ ฉบัับัท่ี่� 12 (พั.ศ. 2560-2564) สู่การปีฏิิบััติิ
ในระดับัพ่ั�นท่ี่� เพ่ั�อลดค์วามเหล่�อมลำ�าและแก้ไขปัีญหา
ค์วามยากจนบันพ่ั�นฐานปีรัช่ญาของเศรษฐกิจพัอเพ่ัยง 
และโค์รงการพััฒนานวัติกรรมเพ่ั�อบูัรณ์าการการลดค์วาม
เหล่�อมลำ�าและแก้ไขปัีญหาค์วามยากจนในระดับันโยบัาย 
ดังน่�

ก�รขับเคล่�อนปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงส้่ก�รปฏิิบัติในระดับพื้นที�

1. สร้�งคว�มร้้คว�มเข้�ใจเติมเต็มองค์คว�มร้้ และ
สนับสนุนก�รมีส่วนร่วมของวุฒิอ�ส�ธน�ค�รสมอง
และภ�คีเครือข่�ย 

รวมทัี่�งเป็ีนการปีระช่าสัมพัันธ์ผ่ลการดำาเนินงานของวุฒิอาสาฯ 
สู่สาธารณ์ะในระดับัพ่ั�นท่ี่� โดยจัดปีระชุ่มเชิ่งปีฏิิบััติิการ 3 ค์รั�ง ค่์อ 
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ครั�งที่ 1 เร่่อง “รวมพลังวุฒิอาสาธนาคารสมอง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

ระหว่างวันท่ี่� 18-19 ธันวาค์ม 2562 ณ์ จังหวัด
สุรินที่ร์ ม่ผู่้เข้าร่วมปีระชุ่ม จำานวน 350 ค์น วุฒิอาสาฯ 
ภาค์ติะวันออกเฉ่ยงเหน่อ 20 จังหวัดและภาค์่เค์ร่อข่าย 
ภาค์่การพััฒนา มูลนิธิพััฒนาไที่ และ สศช่.

ครั�งที่ 2 เรื่อง “รวมพลังวุฒิอาสาธนาคารสมอง
ภาคกลางขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศบนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

ระหว่างวันท่ี่� 25-27 สิงหาค์ม 2563 ณ์ จังหวัด
เพัช่รบุัร่ ม่ผู้่เข้าร่วมปีระชุ่ม จำานวน 200 ค์น ปีระกอบัด้วย 
วุฒิอาสาฯ ภาค์กลาง 14 จังหวัดและภาค่์เค์ร่อข่าย ภาค่์
การพััฒนา มูลนิธิพััฒนาไที่ และ สศช่.

ครั�งที่ 3 การสนับสนุนการขับเคลื่อน “พ่�นที่
ปฏิิบัติการแห่งการเรียนรู้ (SDGs Lab)” 

ด้วยกลไกวุฒิอาสาธนาค์ารสมองและภาค่์เค์ร่อข่าย
การพััฒนา โดยจัดปีระชุ่มเชิ่งปีฏิิบััติิการ “วุฒิอาสาธนาค์าร
สมองภาค์ติะวันออก เสริมพัลังสร้างเค์ร่อข่าย จากเม่อง
ยั�งย่นสู่สังค์มเสมอภาค์และเท่ี่าเท่ี่ยม” จำานวน 3 ค์รั�ง ดังน่� 

ค์รั�งท่ี่� 1 วันท่ี่� 23-24 กรกฎาค์ม 2563 ณ์ จังหวัด
ฉะเชิ่งเที่รา ค์รั�งท่ี่� 2 วันท่ี่� 20-21 สิงหาค์ม 2563 ณ์ จังหวัด
ระยอง และ ค์รั�งท่ี่� 3 วันท่ี่� 27-29 กันยายน 2563 ณ์ จังหวัด
ฉะเชิ่งเที่รา 

โดยส่งเสริมการขับัเค์ล่�อนการนำาใช่้ปีรัช่ญาของ
เศรษฐกิจพัอเพั่ยงให้เกิดผ่ลเปี็นรูปีธรรม ขยายผ่ลและ 
ติ่อยอดโดยการดำาเนินงานของวุฒิอาสาฯ 

(1) จัดเวท่ี่ชุ่มช่น ร ่วมกับัวุฒิอาสาฯ จังหวัด
พัระนค์รศรอ่ยธุยา องค์์กรปีกค์รองส่วนท้ี่องถึิ�น ผู่น้ำาท้ี่องถึิ�น  
ผู้่นำาชุ่มช่น และภาค์ปีระช่าสังค์ม ณ์ อบัติ.เกาะเร่ยน 
อ.พัระนค์รศร่อยุธยา จ.พัระนค์รศร่อยุธยา ระหว่างวันท่ี่� 
30 มิถุึนายน-1 กรกฎาค์ม 2563

2. ก�รขับเคล่�อนก�รพัฒน�ที�สอดคล้องกับก�รบรรลุเป้�หม�ยก�รพัฒน�ที�ยั�งย่น
ระดับพื้นที� 
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(1) จัด Road show ปีระช่าสัมพัันธ์บัที่บัาที่วุฒิ
อาสาธนาค์ารสมอง และรับัสมัค์รวุฒิอาสาธนาค์ารสมอง 
ณ์ สำานักงาน ก.พั. จังหวัดนนที่บุัร่ เม่�อวันท่ี่� 6 กุมภาพัันธ์ 
2563 โดยม่ผู้่สนใจสมัค์รเป็ีนวุฒิอาสาฯ จำานวน 96 ค์น 

(2) จัดที่ำาแบับัสอบัถึามเก็บัข้อมูลผ่ลการดำาเนินงาน
ของวุฒิอาสาฯ จาก 77 จังหวัด ทัี่�วปีระเที่ศจำานวนปีระมาณ์ 
5,600 ฉบัับั เพ่ั�อรวบัรวมผ่ลการดำาเนินงานท่ี่�เป็ีนรูปีธรรม
ของวุฒิอาสาฯ นำาไปีสู่การถึอดบัที่เร่ยน 20 ปีี การที่ำางาน

3. สนับสนุนก�รดำ�เนินง�น และปรับปรุงฐ�นข้อม้ลของวุฒิอ�ส�ธน�ค�รสมอง

ของวุฒิอาสาฯ จัดที่ำาว่ดิทัี่ศน์เผ่ยแพัร่ปีระช่าสัมพัันธ์ และ
จัดพิัมพ์ัหนังส่อ 20 ปีี ธนาค์ารสมอง 

(3) สนับัสนุนการขับัเค์ล่�อนการดำาเนินงานของวุฒิ
อาสาฯ ระดับัจังหวัด และจัดการปีระชุ่มวุฒิอาสาฯ ผ่่าน
แอปีพัลิเค์ชั่น Line และการปีระชุ่มผ่่านระบับั Zoom 
เพ่ั�อติิดติามสถึานการณ์์การขับัเค์ล่�อนงานของวุฒิอาสาฯ 
ในสถึานการณ์์การแพัร่ระบัาด COVID-19

4. เผู้ยแพร่ผู้ลก�รดำ�เนินง�นและก�รนำ�ใช้ปรัชญ�ของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่�ง ๆ 
ให้สาธารณ์ช่นได้รับัที่ราบัอย่างกว้างขวาง ทัี่�วถึึง และต่ิอเน่�อง โดย

จัดพิัมพ์ัหนังส่อ “9 ย่าง สู่ค์วามยั�งย่น องค์์กรปีกค์รองส่วนท้ี่องถิึ�น” จัดที่ำา 
ส่�อว่ดิทัี่ศน์ “20 ปีี ธนาค์ารสมอง พัลังอาสาร่วมสร้างสังค์มท่ี่�เท่ี่าเท่ี่ยม”  
จัดพิัมพ์ัและเผ่ยแพัร่จุลสารธนาค์ารสมอง จำานวน 2 ฉบัับั และเผ่ยแพัร่
บัที่บัาที่และผ่ลการดำาเนินงานของวุฒิอาสาฯ ผ่่านส่�อสิ�งพิัมพ์ั เว็บัไซึ่ต์ิ
ธนาค์ารสมอง เฟื้ซึ่บุ๊ัก แอปีพัลิเค์ชั่น Line

ก�รบ้รณ�ก�รลดคว�มเหล่�อมล้ำ�ในสังคมและแก้ ไขปัญห�คว�มย�กจน

1. ก�รดำ�เนินง�นต�มระเบียบสำ�นักน�ยกรัฐมนตรีว่�ด้วยก�รบ้รณ�ก�รเพื�อพัฒน�
คว�มเสมอภ�คและคว�มเท่�เทียมท�งสังคม พ.ศ. 2563 

โดย สศช่. เสนอเร่�อง ร่าง ระเบ่ัยบัสำานักนายก
รัฐมนติร่ว่าด้วยการบูัรณ์าการเพ่ั�อพััฒนาค์วามเสมอภาค์
และค์วามเท่ี่าเท่ี่ยมที่างสังค์ม พั.ศ. .... เข้าสู่การพิัจารณ์า
ของค์ณ์ะรัฐมนติร่ เม่�อวันท่ี่� 9 มิถุึนายน 2563 โดยค์ณ์ะ
รัฐมนติร่ม่มติิเห็นช่อบัและได้ปีระกาศในราช่กิจจานุเบักษา 

เม่�อวันท่ี่� 17 กรกฎาค์ม 2563 เพ่ั�อเป็ีนกลไกสนับัสนุนและ
ปีระสานการดำาเนินงานให้เกิดการบูัรณ์าการการพััฒนา
ค์วามเสมอภาค์และค์วามเท่ี่าเท่ี่ยมที่างสังค์มระหว่าง 
หน่วยงานของรัฐและภาค์ส่วนต่ิาง ๆ  ท่ี่�เก่�ยวข้องบัังเกิดผ่ล 
อย่างเปี็นรูปีธรรมและม่ปีระสิที่ธิภาพั

(2) จัดปีระชุ่มติิดติามการขับัเค์ล่�อนงานของ 
วุฒิอาสาฯ จังหวัดนค์รศร่ธรรมราช่ เพ่ั�อหาร่อแนวที่างการ
ดำาเนินงานหลังสถึานการณ์์แพัร่ระบัาดของโรค์ติิดเช่่�อไวรัส
โค์โรนา 2019 (โค์วิด 19)

(3) ลงพ่ั�นท่ี่�เพ่ั�อถึอดบัที่เร่ยนรูปีแบับัและวิธ่การ
บัริหารจดัการช่มุช่นแบับัม่ส่วนร่วมอย่างเป็ีนรูปีธรรม ภายใต้ิ 
สถึานการณ์์การแพัร่ระบัาดของโรค์ติิดเช่่�อไวรัสโค์โรนา 
(โค์วิด 19) ณ์. อบัติ. แว้ง จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันท่ี่� 
26-27 กันยายน 2563
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โดยเฉพัาะในช่่วงหลังสถึานการณ์์โค์วิด 19 หร่อ
สถึานการณ์์ค์วามเปีล่�ยนแปีลงท่ี่�อาจเกดิขึ�นในอนาค์ติ โดย
ดำาเนินการดังน่�

(1) ศึกษา รวบัรวมข้อมูล งานศึกษาวิจัยและองค์์
ค์วามรูเ้ร่�องค์วามยากจนและค์วามเหล่�อมลำ�าในช่่วงปีี พั.ศ. 
2560 ถึึงปีัจจุบััน และผ่ลกระที่บัจากการแพัร่ระบัาดของ
โค์วิด 19 ติ่อการเพัิ�มค์วามเหล่�อมลำ�าหลายมิติิในปีระช่ากร
กลุ่มติ่าง ๆ  ในภาพัรวมและในระดับัพั่�นที่่� อาที่ิ ด้านรายได้  
ด้านสาธารณ์สุข ด้านการศึกษา ด้านสวัสดิการสังค์ม  
รวมทัี่�งบัที่บัาที่ของภาค์ส่วนติ่าง ๆ และกลไกการแก้ไข
ปีัญหาที่ั�งในปีระเที่ศและติ่างปีระเที่ศ

(2) พััฒนากรอบัการวิ เค์ราะห ์และปีระเมิน
สถึานการณ์์ค์วามยากจนและค์วามเหล่�อมลำ�าหลายมิติิ 
ร่วมกับัผู่้ที่รงคุ์ณ์วุฒิและผู่้เช่่�ยวช่าญด้านการแก้ไขปีัญหา
ค์วามยากจนและค์วามเหล่�อมลำ�าหลายมิติิ เพั่�อปีระมวล
ผ่ลการศึกษาและวิเค์ราะห์ปีัจจัยสำาค์ัญท่ี่�ส่งผ่ลกระที่บัติ่อ

2. ก�รศึกษ� ประมวลและพัฒน�องค์คว�มร้้เกี�ยวกับก�รแก้ ไขปัญห�คว�มเหล่�อมลำ้� และ
ก�รพัฒน�คว�มเสมอภ�คและคว�มเท่�เทียมท�งสังคม 

การลดค์วามยากจนและค์วามเหล่�อมลำ�า จุดค์านงัด/ปัีจจยั
ค์วามสำาเร็จและข้อจำากัดในการลดค์วามเหล่�อมลำ�าและ
สร้างค์วามเปี็นธรรมในสังค์ม 

(3) พััฒนากรอบัแนวค์ิดการติิดติามสถึานการณ์์
ค์วามยากจนและค์วามเหล่�อมลำ�าในระดับัพ่ั�นท่ี่� โดยใช้่
ดัช่น่ค์วามก้าวหน้าของค์น (Human Achievement 
Index : HAI) ดัช่น่ค์วามยากจนหลายมิติิระดับัปีระเที่ศ 
(National Multidimensional Poverty Index : MPI) 
เป็ีนกรอบัการค์ัดเล่อกพ่ั�นท่ี่�สำาหรับัติิดติามสถึานการณ์์
ค์วามยากจนและค์วามเหล่�อมลำ�า โดยเล่อกศึกษากรณ่์
จังหวัดมหาสารค์ามและสตูิลสำาหรับัลงพ่ั�นท่ี่�เพ่ั�อสุ่มติรวจ
และติิดติามสถึานการณ์์ค์วามยากจนและค์วามเหล่�อมลำ�า  
(Spot Check) สรุปีข้อค้์นพับัจากการลงพ่ั�นท่ี่� พับัว่า ตัิวช่่�วัด 
ในการติิดติามสถึานการณ์์ค์วามยากจนและค์วามเหล่�อมลำ�า 
สามารถึสะท้ี่อนแนวโน้มหร่อทิี่ศที่างการพััฒนาในระดับั
จังหวัดได้อย่างเหมาะสม โดยตัิวช่่�วัดสามารถึบั่งช่่�ค์วาม
เปีล่�ยนแปีลงและผ่ลการพััฒนาของจังหวัดทัี่�งสองได้ด่ใน
ระดับัหนึ�ง นอกจากน่� ผ่ลสะท้ี่อนจากในพ่ั�นท่ี่�อ่กปีระการ
หนึ�ง ค่์อ การกำาหนดยุที่ธศาสติร์การพััฒนาต้ิองสอดค์ล้อง
กับับัริบัที่ของพ่ั�นท่ี่� และการพััฒนาจังหวัดต้ิองเป็ีนการ
พััฒนาติลอดห่วงโซ่ึ่คุ์ณ์ค่์า (Value Chain) ให้กระจายและ
ค์รอบัค์ลุมทุี่กพ่ั�นท่ี่� 

3. จัดเวทีแลกเปลี�ยนเรียนร้้เพื�อจัดก�รคว�มร้้ก�รขับเคล่�อนก�รลดคว�มเหล่�อมลำ้�และ
แก้ ไขปัญห�คว�มย�กจนที�สะท้อนผู้ลลัพธ์ก�รพัฒน�ที�ส�ม�รถปฏิิบัติได้จริงในบริบท
ของประเทศไทย 

จากตัิวอย่างต้ินแบับัท่ี่�ด่ (Best Practice) ของการ 
ขับัเค์ล่�อนงานเพ่ั�อลดค์วามเหล่�อมลำ�าและแก้ไขปัีญหา
ค์วามยากจน รวมทัี่�งแลกเปีล่�ยนมุมมองการพััฒนากับั 
ภาค์ส่วนอ่�น ๆ เพ่ั�อแสวงหาแนวที่างร่วมในการผ่ลักดัน 
ข้อเสนอแนะเชิ่งนโยบัายเพ่ั�อการลดค์วามเหล่�อมลำ�าและ
แก้ไขปัีญหาค์วามยากจนท่ี่�สอดค์ล้องกับัทิี่ศที่างการพััฒนา
ของปีระเที่ศ โดยดำาเนินการดังน่�

(1) “บัที่เร่ยนจากพ่ั�นท่ี่� -การพััฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและการสรา้งพัลงัที่างสงัค์ม เพั่�อแก้ไขค์วามยากจน
และค์วามเหล่�อมลำ�า” ตัิวอยา่งการขยายผ่ลการแก้ไขปัีญหา

ค์วามยากจนและค์วามเหล่�อมลำ�าในระดับัพ่ั�นท่ี่� จำานวน 4 
พ่ั�นท่ี่� ได้แก่ (1) เค์ร่อข่ายผู้่ม่รายได้น้อยแก้ไขปัีญหาท่ี่�อยู่
อาศัย เที่ศบัาลนค์รนค์รสวรรค์์ (2) เค์ร่อข่ายบ้ัานมั�นค์ง 
เม่องชุ่มแพั จังหวัดขอนแก่น (3) สถึาบัันการเงินชุ่มช่นติำาบัล
หนองสาหร่าย จังหวัดกาญจนบุัร่ และ (4) สภาองค์์กรชุ่มช่น
ติำาบัลปีลาบ่ัา จังหวัดเลย ซึึ่�งม่กระบัวนการแก้ไขปัีญหา
ค์วามยากจนและค์วามเหล่�อมลำ�าในชุ่มช่นแบับัม่ส่วนร่วม 
อย่างเข้มข้น และแลกเปีล่�ยนค์วามเห็นข้อเสนอแนะ 
แนวที่างการสนับัสนุนจากภาค์รัฐในการขยายผ่ลการ
ดำาเนินการให้ค์รอบัค์ลุมในระดับัพ่ั�นท่ี่�ทัี่�วปีระเที่ศ
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(2) “มุมมองค์นรุ่นใหม่ : แนวที่างการพััฒนา
ปีระเที่ศ ภายหลงัสถึานการณ์์การแพัร่ระบัาดของโค์วดิ 19”  
เพั่�อระดมและแลกเปีล่�ยนค์วามค์ิดเห็นเพั่�อให้ค์นรุ่นใหม่ 
ได้เสนอแนวที่างการพััฒนาปีระเที่ศที่่�เหมาะสมในการ
สร้างโอกาสและค์วามเสมอภาค์ที่างสังค์มที่่�สอดรับั

กับัสถึานการณ์์ที่่�เปีล่�ยนแปีลงจากการแพัร่ระบัาดของ 
โค์วิด 19 ไปีสู่อนาค์ติที่่�พัึงปีระสงค์์ รวมที่ั�งสร้างเค์ร่อข่าย
ค์วามร่วมม่อระหว่างค์นรุ่นใหม่ ภาค์ปีระช่าสังค์ม และ
หน่วยงานภาค์รัฐในการขับัเค์ล่�อนการพััฒนาปีระเที่ศให้
กว้างขวางมากยิ�งขึ�น

ในระยะ 3 ปีีที่่�ผ่่านมาของแผ่นพััฒนาฯ ฉบัับัที่่� 12  
ปีระเที่ศไที่ยได้เผ่ช่ิญกับัการเปีล่�ยนแปีลงที่ั�งบัริบัที่โลก
และบัริบัที่ไที่ย ซึ่ึ�งส่งผ่ลกระที่บัติ่อการเปีล่�ยนแปีลง 
เช่ิงโค์รงสร้างในระยะยาว และระยะสั�นหร่อชั่�วค์ราว
ในหลายเร่�อง เช่่น เที่ค์โนโลย่พัลิกโลก (Disruptive 
Technology) การก้าวเข้าสูส่งัค์มสงูวยัที่่�อาจส่งผ่ลต่ิอการ
ขาดแค์ลนแรงงานในอนาค์ติ ปีัญหาค์วามขัดแย้งระหว่าง
ปีระเที่ศติ่าง ๆ ท่ี่�เส่�ยงติ่อภาวะเศรษฐกิจและค์วามมั�นค์ง 
ของโลก การเปีล่�ยนแปีลงสภาพัภมูอิากาศ และภยัธรรมช่าติิ  

การเปีล่�ยนแปีลงเหล่าน่�ส่งผ่ลกระที่บัที่ั�งในด้านบัวกและ
ด้านลบัติ่อการพััฒนาปีระเที่ศในหลายด้าน โดยส่วนหนึ�ง 
เปี ็นผ่ลมาจากบัริบัที่โลก และอ่กส่วนหนึ�งเปี ็นการ
เปีล่�ยนแปีลงเช่งิโค์รงสร้างและเช่งินโยบัายภายในปีระเที่ศ
ที่่�เอ่�อติ่อการขับัเค์ล่�อนการพััฒนาปีระเที่ศไปีในที่ิศที่าง 
ท่ี่�สอดค์ล้องกบััแผ่นพัฒันาฯ ฉบับััท่ี่� 12 และยทุี่ธศาสติร์ช่าติิ  
ขณ์ะที่่�บัางบัริบัที่เปี ็นค์วามที่ ้าที่ายหร่ออุปีสรรค์ท่ี่�
ปีระเที่ศไที่ยจะติ้องก้าวข้ามไปีให้ได้

การติดตามประเมินผลและการพัฒนาตัวชี้วัด

การติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
ในระยะ 3 ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2562)  
“ครึ่งทางแผนฯ 12 เตรียมพร้อมรับมือชีวิตวิถืีใหม่”



ม่ผ่ลการพััฒนาที่่�สำาค์ัญ อาที่ิ
1.1 การขยายตัิวของเศรษฐกิจไที่ยในภาพัรวม 

ช่ะลอตัิวลงเป็ีนร้อยละ 2.4 ในปีี 2562 ซึ่ึ�งห่างจากเป้ีาหมาย 
ท่ี่�กำาหนดให้เฉล่�ยไม่ติำ�ากว่าร้อยละ 5 อันเปี็นผ่ลจาก
สถึานการณ์์เศรษฐกิจโลกที่่�ผ่ันผ่วน ขณ์ะที่่�วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมม่บัที่บัาที่มากขึ�นในการสร้างการ
เติิบัโติของเศรษฐกิจไที่ย พัิจารณ์าจากสัดส่วนการสร้าง
มลูค่์าเพิั�มของธรุกจิ SME ม่สดัส่วนร้อยละ 43.2 ของ GDP 
ในปีี 2562

1.2 ปีระช่าช่นม่รายได้ติ่อหัวเพัิ�มขึ�นอย่างติ่อเน่�อง 
จาก 6,632.2 ดอลลาร์ สรอ. ติ่อค์นติ่อปีีในปีี 2560 เปี็น 
7,841.9 ดอลลาร์ สรอ. ติ่อค์นติ่อปีี ในปีี 2562 ซึ่ึ�งเข้า
ใกล้เปี้าหมายที่่�กำาหนดให้รายได้ติ่อหัวไม่ติำ�ากว่า 8,200 
ดอลลาร์ สรอ. ณ์ สิ�นสุดแผ่นพััฒนาฯ ฉบัับัที่่� 12 แติ่การ 
กระจายรายได ้ยังเปี ็นปีระเด็นที่ ้าที่ายสำาค์ัญ โดย 
ค์่าสัมปีระสิที่ธิ์ค์วามไม่เสมอภาค์ (Gini Coefficient)  
เพัิ�มขึ�นเปี็น 0.453 ในปีี 2560

1.3 ผ่ลติิภาพัยงัเป็ีนปัีญหาที่่�ท้ี่าที่ายในการยกระดับั
ค์วามสามารถึในการแข่งขันของภาค์การผ่ลิติและบัริการ
ของปีระเที่ศ อาที่ิ ผ่ลิติภาพัการผ่ลิติรวม (Total Factor 
Productivity: TFP) ขยายตัิวเฉล่�ยร้อยละ 2.27 ในช่่วง 2 ปีี
ของแผ่นพัฒันาฯ ฉบับััที่่� 12 และอนัดบััขด่ค์วามสามารถึใน
การแข่งขันด้านการที่่องเที่่�ยว (TTCI) ของไที่ยปีรับัติัวด่ขึ�น  
ในปีี 2562 อยู่ในอันดับัที่่� 31 จาก 140 ปีระเที่ศ

1. ก�รติดต�มประเมินผู้ลก�รพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
ในระยะ 3 ปีแรกของแผู้นพัฒน�ฯ ฉบับที� 12 (พ.ศ. 2560-2562) 

1.4 การพััฒนาโค์รงสร้างพั่�นฐานด้านค์มนาค์มขนส่ง
และระบับัโลจิสติิกส์ พับัว่า สัดส่วนติ้นทีุ่นโลจิสติิกส์ลดลง
เหลอ่ร้อยละ 13.4 ของ GDP แต่ิยงัค์งสงูกว่าเป้ีาหมายของ
แผ่นพััฒนาฯ ฉบัับัที่่� 12 การพััฒนาโค์รงข่ายบัรอดแบันด์
ค์วามเร็วสูงที่ั�งระบับัสายและไร้สายขยายค์รอบัค์ลุมที่ั�ว
ปีระเที่ศ และบัริการโที่รค์มนาค์มพั่�นฐานและบัริการเพั่�อ
สังค์มม่ค์วามที่ั�วถึึง ส่งผ่ลให้ม่ค์วามก้าวหน้าในด้านการ
พัฒันาดจิทัิี่ลในภาค์รฐัเพั่�อเพิั�มปีระสทิี่ธภิาพัการให้บัรกิาร
ปีระช่าช่น

1.5 การพััฒนาที่รัพัยากรมนุษย์ในภาพัรวมของ
ปีระเที่ศไที่ยมแ่นวโน้มดข่ึ�น จากการจดัอนัดบัั HDI ในช่่วงปีี 
2556-2561 ปีระเที่ศไที่ยถึกูจัดให้อยูใ่นอนัดับัท่ี่� 77 ในการ
จัดอันดับัโลก (จาก 189 ปีระเที่ศ) แติ่ค์ุณ์ภาพัการศึกษา
ยังเปี็นปีัญหาที่่�ที่้าที่ายติ่อการพััฒนาคุ์ณ์ภาพัทุี่นมนุษย ์
ของไที่ย

1.6 ด้านที่รัพัยากรธรรมช่าติิและสิ�งแวดล้อมม่ 
แนวโน้มด่ขึ�นในช่่วงค์รึ�งแรกของแผ่นพััฒนาฯ ฉบัับัท่ี่� 12 
อาที่ิ พั่�นที่่�ปี่าไม้เพัิ�มขึ�นเล็กน้อย ในปีี 2562 อยู่ที่่�ร้อยละ  
31.68 และการกำาจัดขยะมูลฝ่อยชุ่มช่นอย่างถูึกติ้อง
และการนำากลับัมาใช่้ปีระโยช่น์ ปีระมาณ์ร้อยละ 77.78  
ในปีี 2562 ซึ่ึ�งบัรรลุติามเปี้าหมายที่่�กำาหนดไว้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75

2. ชีวิตวิถีใหม่ : ประเด็นท้�ท�ยของก�รพัฒน�ในระยะต่อไป 

เหตุิการณ์์วิกฤติการณ์์แพัร่ระบัาดของโรค์ติิดเช่่�อ
ไวรัสโค์โรนา 2019 หร่อโค์วิด 19 (COVID-19) ที่่�แพัร่
กระจายอย่างรวดเรว็รนุแรง ส่งผ่ลกระที่บัต่ิอปีระเที่ศต่ิาง ๆ   
ที่ั�วโลก รวมทัี่�งปีระเที่ศไที่ย ที่ำาให้เกิดวิถึ่การดำาเนินช่่วิติ 
แนวใหม่ที่่�ทีุ่กค์นติ้องปีรับัวิธ่การในการใช่้ช่่วิติแบับัใหม่  
ที่่�เร่ยกว่า “ช่ว่ติิวถิึใ่หม่ (New Normal)” ซึ่ึ�งต้ิองมก่ารปีรับั
แนวที่างการพััฒนา โดยให้ค์วามสำาค์ัญกับัการสร้างสมดุล
ของมนุษย์และธรรมช่าติิ การสร้างสมดุลของปีฏิิสัมพัันธ์
ระหว่างกันของมนุษย์ในสังค์ม และการสร้างการเติิบัโติ
อย่างพัอเพั่ยง ขณ์ะเด่ยวกัน ค์วรสร้างโอกาสใหม่ๆ  
ที่่�เปี็นปีระโยช่น์จากสถึานการณ์์ท่ี่�เปีล่�ยนแปีลงไปี ภายใติ้

แนวค์ิด “Resilience” ที่่�ติ้องพััฒนาค์วามสามารถึของ
ปีระเที่ศ 3 ด้าน ได้แก่ (1) Cope หร่อ “พัร้อมรับั” เปี็น
ค์วามสามารถึในการติ้านที่าน เย่ยวยา และฟื้้�นสภาพัจาก
วกิฤติ (2) Adapt หรอ่ “ปีรบััติวั” ค์วามสามารถึในการปีรบัั
เปีล่�ยนให้ด่ขึ�น และ (3) Transform หร่อ “เปีล่�ยนแปีลง
เพั่�อพัร้อมเติิบัโติ” ค์วามสามารถึในการพัลิกโฉม สามารถึ
เปีล่�ยนแปีลงเช่ิงโค์รงสร้างของระบับัและปีัจจัยพั่�นฐาน  
ซึ่ึ� งจะที่ำาให ้ปีระเที่ศไที่ยพัร ้อมเผ่ชิ่ญสถึานการณ์  ์
การเปีล่�ยนแปีลงไม่ว่าจะรวดเร็วหร่อรุนแรง และสามารถึ
ก้าวเดนิต่ิอไปีด้วยค์วามระมดัระวงัและรอบัค์อบัสูจ่ดุหมาย
การพััฒนาที่่�เหมาะสม สมดุล และยั�งย่น
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3. แนวท�งใหม่ของก�รพัฒน�ประเทศในช่วงครึ�งหลังของแผู้นพัฒน�ฯ ฉบับที� 12 

และเช่่�อมโยงไปีสู ่แนวที่างการพััฒนาในแผ่น
พัฒันาฯ ฉบัับัที่่� 13 ด้วยการ (1) ปรบััจุดอ่อน เปลี�ยนวกิฤติ
เป็นโอกาส เพ่ั�อสนบััสนนุการปีรบััโค์รงสร้างที่างเศรษฐกจิ
และสังค์มของปีระเที่ศให้สามารถึรองรับั New Normal 
ลดค์วามเหล่�อมลำ�า และเกิดค์วามยั�งย่น โดยการยกระดับั
ค์ุณ์ภาพั และขยายผ่ลการพััฒนารัฐบัาลดิจิทัี่ลให้เข้าถึึง
ง่าย รวดเร็ว และติรงติ่อค์วามติ้องการของปีระช่าช่น การ
เสรมิสร้างค์วามเข้มแขง็ของระบับัเศรษฐกิจภายในปีระเที่ศ 
(Local Economy) การฟ้ื้�นฟื้แูละพัฒันาการบัรหิารจดัการ
ที่รัพัยากรธรรมช่าติิและสิ�งแวดล้อมเพั่�อค์วามยั�งย่น และ
การพััฒนาคุ์ณ์ภาพัทุี่นมนุษย์ให้พัร้อมรับัวิกฤติ และ  
(2) เสรมิจดุแขง็เดมิ สร้างจดุแข็งให่ม่ เพั่�อสร้างโอกาสการ
เติิบัโติที่างเศรษฐกิจและยกระดับัคุ์ณ์ภาพัช่่วิติของค์นใน

สังค์มให้ด่ขึ�น อาที่ิ การยกระดับัการที่่องเที่่�ยวที่่�ม่ค์ุณ์ภาพั
และปีลอดภัย การเสริมสร้างค์วามเข้มแข็งของภาค์เกษติร
ให้ต่ิอยอดสร้างมลูค่์าเพิั�มที่่�สูงขึ�น ค์วบัคู่์ไปีกบััการกระจาย 
ค์วามเจริญไปีสู่ภูมิภาค์ การสนับัสนุนโค์รงการพััฒนา
ระเบัย่งเศรษฐกิจพิัเศษภาค์ติะวนัออก (EEC) การสนบััสนนุ
ให ้เกิดการลงทีุ่นในการวิ จัยและพััฒนาด้านบัริการ  
โดยเฉพัาะบัริการแห่งอนาค์ติ การส่งเสริมการพััฒนา 
ผู่้ปีระกอบัการรุ่นใหม่ โดยเฉพัาะวิสาหกิจเริ�มติ้น (Start-
Up) ที่่�ใช่้เที่ค์โนโลย่ในการปีระกอบัธุรกิจท่ี่�ม่มูลค์่าเพิั�มสูง 
การส่งเสริมระบับัเศรษฐกิจแบั่งปีันแบับัพั่�ช่่วยน้อง

เอกสารฉบัับัสมบัูรณ์์สามารถึส่บัค์้นได้ที่่� www.nesdc.go.th 
(เอกสารปีระกอบัการปีระช่มุปีระจำาปีี 2563 ของ สศช่. “ช่่วติิวถิึใ่หม่  
ปีระเที่ศไที่ยหลังโค์วิด”)

เศรษฐกิจไที่ยในไติรมาสที่่�สองของปีี 2563 ปีรับัติัว 
ลดลงร้อยละ 12.2 ติ่อเน่�องจากการลดลงร้อยละ 2.0  
ในไติรมาสก่อนหน้า รวมครึ�งแรกของปี 2563 เศรษฐกิจ
ไที่ยปีรับัติัวลดลงร้อยละ 6.9 จากการขยายติัวร้อยละ 2.0 
ในช่่วงค์รึ�งปีีหลังของปีีที่่�ผ่่านมา โดยการปีรับัติัวลดลงของ
เศรษฐกิจในไติรมาสที�สองในด้านการใช้จ่าย การส่งออก
สนิค้์าและบัรกิาร และการบัรโิภค์และการลงทุี่นภาค์เอกช่น

ปีรับัติัวลดลง ขณ์ะที่่�การใช่้จ่ายและการลงทีุ่นภาค์รัฐกลับั
มาขยายตัิว ในด้านการผู้ลิติ สาขาท่ี่�พัักแรมและบัริการ
ด้านอาหาร สาขาอุติสาหกรรม สาขาเกษติรกรรม สาขา
การขนส่งและสถึานที่่�เก็บัสินค์้า สาขาการขายส่งการขาย
ปีล่ก และสาขาไฟื้ฟื้้าและก๊าซึ่ ปีรับัติัวลดลง ในขณ์ะที่่�การ
ผ่ลิติสาขาก่อสร้าง การเงินการปีระกนัภยั และสาขาข้อมูล
ข่าวสารและการส่�อสารขยายติัว 

ต�ร�งอัตร�ก�รขย�ยตัวของเศรษฐกิจไทย ปี 2561-2563

%
2561 2562 2563

ทั�งปี H1 H2 Q1 Q2 Q3 Q4 H1 Q1 Q2

GDP (%YoY) 4.2 2.4 2.7 2.0 2.9 2.4 2.6 1.5 -6.9 -2.0 -12.2

GDP ปีรบััฤดกูาล (%QoQ sa) - - - - 1.0 0.7 0.0 -0.3 - -2.5 -9.7

สถ�นก�รณ์เศรษฐกิจไทยในช่วงครึ�งแรกของปี 2563

รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยครึ่งปีแรกของปี 2563  
และแนวโน้มปี 2563
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สศช. คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2563 จะปรับัติัว 
ลดลงในช่วงร้อยละ (-7.8)-(-7.3) โดยเศรษฐกิจทัี่�งปี ี
ม่ข้อจำากัดจาก (1) การปีรับัติัวลดลงมากของรายได้จาก 
นกัท่ี่องเท่ี่�ยวต่ิางช่าติิ (2) ภาวะถึดถึอยรนุแรงของเศรษฐกจิ
และปีริมาณ์การค์้าโลก (3) ผ่ลกระที่บัจากการระบัาดของ
โรค์โค์วิด 19 ในปีระเที่ศ และ (4) ปีัญหาภัยแล้ง ที่ั�งน่�  

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2563

ค์าดว่ามูลค์่าการส่งออกสินค์้าจะลดลงร้อยละ 10.0 การ
บัรโิภค์ภาค์เอกช่น และการลงทุี่นรวมปีรบััตัิวลดลงร้อยละ 
3.1 และร้อยละ 5.8 ติามลำาดับั อัติราเงินเฟื้้อที่ั�วไปีเฉล่�ย
อยู่ในช่่วงร้อยละ (-1.2)-(-0.7) และบััญช่่เดินสะพััดเกินดุล 
ร้อยละ 2.5 ของ GDP 

ประเด็นก�รบริห�รนโยบ�ยเศรษฐกิจในช่วงที�เหล่อของปี 2563

ค์วรให้ค์วามสำาค์ัญกับัการปี้องกันการกลับัมา 
ระบัาดของไวรัสโค์วิดในปีระเที่ศ ค์วบัค์ู่ไปีกับัการบัริหาร
นโยบัายเศรษฐกิจในปีระเด็นสำาค์ัญ ๆ ปีระกอบัด้วย  
1) การประสานนโยบัายการเงนิการคลังเพ่ั�อสนบััสนนุการ
ฟื้้�นติัวที่างเศรษฐกิจ โดย (1) การเร่งรัดติิดติามมาติรการ
ที่่�ได้ดำาเนินการไปีแล้วให้เข้าถึึงกลุ่มเปี้าหมายได้อย่างม่
ปีระสทิี่ธภิาพั และม่ค์วามย่ดหยุน่ สอดค์ล้องกบััเง่�อนไขใน
การฟื้้�นติัวของแติ่ละภาค์ธุรกิจ (ii) การติิดติามและปี้องกัน
ปีัญหาในบัางภาค์การผ่ลิติท่ี่�อาจส่งผ่ลกระที่บัเช่่�อมโยง 
ไปียังภาค์การเงิน และ (iii) การสร้างสภาพัแวดล้อม
ที่างการเงินเพั่�อสนับัสนุนการฟื้้�นติัวที่างเศรษฐกิจ 2) การ
พิจารณามาติรการเพิ�มเติิมส�าห่รับัธุรกิจและแรงงาน 
ในสาขาเศรษฐกิจที�ยังมีปัญห่าอุปสรรคในการฟื้นติัว 
โดยเฉพัาะ (1) กลุม่ธรุกจิและแรงงานในภาค์การท่ี่องเที่่�ยว
และบัริการเก่�ยวเน่�อง (2) กลุ่มผู่้ปีระกอบัการ SMEs ที่่�ยัง
มศ่กัยภาพัในการฟ้ื้�นตัิวแต่ิยงัมปั่ีญหาอปุีสรรค์ในการเข้าถึึง 
มาติรการภาค์รฐั (3) กลุ่มธรุกจิและแรงงานท่ี่�อยูใ่นช่่วงของ
การปีิดกิจการช่ั�วค์ราว รวมที่ั�งการให้ค์วามสำาค์ัญกับัการ 
ดูแลผู่้ว่างงานและแรงงานที่่�จะเข้าสู ่ติลาดแรงงานใหม่  
3) การขับัเคล่�อนการส่งออกสินค้าและสนับัสนุนการ
ฟื ้นตัิวของภาคการผู้ลิติและการลงทุนภาคเอกชน  
โดยให้ค์วามสำาค์ัญกับั (1) การขับัเค์ล่�อนการส่งออกสินค์้า
ที่่�ได้รับัปีระโยช่น์จากการเบ่ั�ยงเบันทิี่ศที่างที่างการค์้าและ
การย้ายฐานการผ่ลิติในช่่วงก่อนหน้า รวมที่ั�งกลุ่มสินค์้า 
ที่่�ได้รับัปีระโยช่น์เพัิ�มเติิมจากการระบัาดของโรค์โค์วิด 19 

(2) การใช่้ปีระโยช่น์จากจุดแข็งของปีระเที่ศไที่ยในด้าน 
ข่ดค์วามสามารถึในการค์วบัคุ์มการระบัาดของโรค์ และ  
(3) การส่งเสริมค์วามร่วมม่อที่างเศรษฐกิจและการค้์าระหว่าง
ปีระเที่ศภายในกลุม่อาเซึ่ย่น 4) การดูแลภาคการเกษติร 
ที�ประสบัปัญห่าภัยแล้งและการลดลงของราคาสินค้า 
ส่งออก โดยให้ค์วามสำาค์ัญกับั (1) การจัดหาแหล่งนำ�าและ
การบัรหิารจัดการนำ�า (2) การช่ดเช่ยเยย่วยาเกษติรกร (3) การ
ปีรับัเปีล่�ยนการผ่ลิติในภาค์เกษติร และ (4) การสนับัสนุน
ช่่องที่างการจำาหน่ายสินค์้าเกษติรออนไลน์และบัริการ 
โลจิสติิกส์ติ้นทุี่นติำ�า 5) การขับัเคล่�อนการใช้จ่ายภาครัฐ
ภายใต้ิกรอบัสำาค์ญั ๆ  ที่ั�งงบัปีระมาณ์รายจ่ายปีระจำาปีี 2563 
งบัปีระมาณ์รายจ่ายปีระจำาปีี 2564 ในไติรมาสแรก และ 
งบัปีระมาณ์กันไว้เบัิกเหล่�อมปีี ค์วบัค์ู่ไปีกับัการขับัเค์ล่�อน 
มาติรการสร ้างศักยภาพัการขยายติัวที่างเศรษฐกิจ 
ระยะยาว 6) การส่งเสริมไทยเที�ยวไทยและการรณรงค์
ใช้สินค้าที�ผู้ลิติภายในประเทศ 7) การเติรียมการรองรับั
ความเสี�ยงส�าคัญ ๆ ที่่�อาจเกิดขึ�นจากค์วามย่ดเย่�อของ
การระบัาดของโรค์และการกลับัมาระบัาดในระลอกที่่�สอง 
ค์วามผั่นผ่วนของเศรษฐกิจและการเงินโลก และเง่�อนไข
ค์วามเปีราะบัางของระบับัเศรษฐกิจการเงินโลกในระยะ
ปีานกลาง และ 8) การรักษาบัรรยากาศทางการเม่อง 
ในประเทศเพ่�อไม่ให้่ส่งผู้ลกระทบัซ��าเติมิปัญห่าเศรษฐกิจ 
เปี็นอุปีสรรค์ติ่อการฟื้้�นตัิวและการขยายตัิวที่างเศรษฐกิจ
ท่ี่�ยังม่ค์วามเปีราะบัาง และม่ค์วามไม่แน่นอนอยู่สูงที่ั�ง 
ในระยะสั�นและระยะปีานกลาง 
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รายงานภาวะสังค์มไที่ย ปี ี 2563 ปีระกอบั
ด้วย (1) ค์วามเค์ล่�อนไหวที่างสังค์มรายไติรมาส ได้แก่ 
สถึานการณ์์ด้านแรงงาน หน่�ค์รัวเร่อน สุขภาพัและการ
เจ็บัปี่วย การบัริโภค์เค์ร่�องด่�มแอลกอฮอล์และบัุหร่�  
ค์วามปีลอดภัยในช่่วิติและที่รัพัย์สิน การค์ุ้มค์รองผู่้บัริโภค์  
(2) สถึานการณ์์ที่างสังค์มที่่�สำาค์ัญในมิติิติ่าง ๆ ที่่�สะที่้อน

รายงานภาวะสังคมไทย ปี 2563

ถึึงค์ุณ์ภาพัช่่วิติอย่างรอบัด้าน และ (3) บัที่ค์วามที่่� 
นำาเสนอปีระเด็นที่างสังค์มเช่ิงลึกที่่�อยู ่ในค์วามสนใจ 
และม่ผ่ลกระที่บัติ่อสังค์ม เพั่�อเฝ่้าระวังและเติ่อนภัย 
ให้สังค์มได้รับัที่ราบั ที่ั�งน่� ในปีีงบัปีระมาณ์ พั.ศ. 2563 
สาระสำาคั์ญค์วามเค์ล่�อนไหวและสถึานการณ์์ที่างสังค์ม 
รวมที่ั�งบัที่ค์วามปีระจำาฉบัับั สรุปีได้ ดังน่�

คว�มเคล่�อนไหวท�งสังคม 

สถ�นก�รณ์ก�รจ้�งง�น 
ในปีีงบัปีระมาณ์ พั.ศ. 2563 การจ้างงานลดลงที่ั�ง 

ภาค์เกษติรกรรมและนอกภาค์เกษติรกรรม ยกเว้นสาขา
โรงแรม/ภัติติาค์ารที่่�ม่การจ้างงานค์งที่่� อัติราการว่างงาน
อยู่ที่่�ร้อยละ 1.3 สูงขึ�นจาก 0.9 ค์่าจ้างแรงงานภาค์เอกช่น
เพัิ�มขึ�นร้อยละ 1.6 (ข้อมูล ไติรมาส 4 ปีี 2562-ไติรมาส 2 
ปีี 2563)

หนี้สินครัวเร่อน 
ณ์ สิ�นไติรมาสสอง ปีี 2563 ม่มูลค์่า 13.59 ล้าน

ล้านบัาที่ เพิั�มขึ�นร้อยละ 3.8 ช่ะลอตัิวจากร้อยละ 4.1 
และร้อยละ 5.1 ในไติรมาสหนึ�ง ปีี 2563 และสิ�นปีี 
2562 ติามลำาดับั อย่างไรก็ติาม สัดส่วนหน่�สินค์รัวเร่อน
ติ่อผ่ลิติภัณ์ฑ์์มวลรวมในปีระเที่ศยังค์งเพิั�มอย่างติ่อเน่�อง 
ค์ิดเปี็นร้อยละ 83.8 เพัิ�มขึ�นจากร้อยละ 79.9 ณ์ สิ�นปีี 
2562 เน่�องจากภาวะเศรษฐกิจท่ี่�หดติัว ในขณ์ะที่่�ด้าน
ค์วามสามารถึในการช่ำาระหน่�ของค์รัวเร่อนยังติ้องเฝ่้า
ระวัง โดยยอดค์งค์้างหน่�ที่่�ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ของ
ธนาค์ารพัาณ์ชิ่ย์ ในไติรมาสสอง ปีี 2563 มม่ลูค่์า 152,501 
ล้านบัาที่ ขยายติัวร้อยละ 19.7 และค์ิดเปี็นสัดส่วน 
ติ่อสินเช่่�อรวมอยู่ท่ี่�ร้อยละ 3.1 เพัิ�มขึ�นจากร้อยละ 2.9  
ณ์ สิ�นปีี 2562

สุขภ�พและก�รเจ็บป่วย 
ในโรค์เฝ้่าระวงัปีีงบัปีระมาณ์ พั.ศ. 2563 ลดลงจาก

ปีีงบัปีระมาณ์ พั.ศ. 2562 ร้อยละ 36.3 โดยผู่ป่้ีวยโรค์ไข้หวดัใหญ่ 
ลดลงร้อยละ 41.46 และผู่้ปี่วยโรค์ไข้เล่อดออกลดลง 
ร้อยละ 30.85 เปี็นผ่ลมาจากสถึานการณ์์การแพัร่ระบัาด
ของ COVID-19 ที่ำาให้ปีระช่าช่นเฝ่้าระวังและดูแลตัิวเอง
มากขึ�น (ข้อมูล ณ์ 22 กันยายน 2563)

ก�รบริโภคเคร่�องด่�มแอลกอฮอล์และบุหรี� 
การบัริโภค์เค์ร่�องด่�มแอลกอฮอล์และบุัหร่�ลดลง 

ร้อยละ 1.3 โดยการบัริโภค์เค์ร่�องด่�มแอลกอฮอล์ลดลง
ร้อยละ 2.1 ขณ์ะท่ี่�การบัริโภค์บัุหร่�ที่รงติัวจากปีีที่่�ผ่่านมา  
อย่างไรก็ติาม ยังติ้องเฝ่้าระวังการซ่ึ่�อขายเค์ร่�องด่�ม
แอลกอฮอล์ที่างออนไลน์ที่่�ที่ำาให้เด็กและเยาวช่นเข้าถึึง
เค์ร่�องด่�มแอลกอฮอล์ได้โดยง่าย 

คว�มปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ค์ด่อาญารวมเพัิ�มขึ�นร้อยละ 3 โดยค์ด่ยาเสพัติิด 

เพัิ�มขึ�นร้อยละ 3.4 ค์ด่ปีระทุี่ษร้ายติ่อที่รัพัย์เพิั�มขึ�น 
ร้อยละ 8.3 ค์ด่ช่่วิติร่างกายและเพัศลดลงร้อยละ 16.9  
การเกิดอุบััติิเหตุิจราจรที่างบักลดลงร้อยละ 10.1 และ
จำานวนผู่ ้เส่ยช่่วิติลดลงร้อยละ 19.1 (ข้อมูล ณ์ 14 
กรกฎาค์ม 2563) ยังค์งติ้องให้ค์วามสำาค์ัญกับัการปี้องกัน
การลักลอบัค์้ายาเสพัติิด การปีระทีุ่ษร้ายติ่อช่่วิติและ
ที่รัพัย์สินอย่างเข้มงวด และให้ค์วามสำาค์ัญกับัการปี้องกัน
หร่อลดอุบััติิเหตุิด้วยค์วามร่วมม่อจากผู่้ขับัข่�รถึรักษา 
กฎระเบั่ยบัจราจรอย่างเค์ร่งค์รัด

ก�รคุ้มครองผู้้้บริโภค 
การร้องเรย่นผ่่านสำานกังานค์ณ์ะกรรมการค์ุม้ค์รอง

ผู่ ้บัริโภค์เพัิ�มขึ�นร้อยละ 0.8 ขณ์ะที่่�การร้องเร่ยนผ่่าน
สำานกังานค์ณ์ะกรรมการกจิการกระจายเสย่ง กจิการโที่รที่ศัน์  
และกจิการโที่รค์มนาค์มแห่งช่าติิลดลงร้อยละ 24.1 (ข้อมลู 
ไติรมาส 4 ปีี 2562-ไติรมาส 2 ปีี 2563) อย่างไรก็ติาม  
ม่ปีระเด็นเฝ่้าระวัง การหลอกลวงและเอาเปีร่ยบัผู่้บัริโภค์ 
จากสถึานการณ์์แพัร่ระบัาดของเช่่�อไวรัสโค์วิด 19 อาที่ิ 
สนิค้์าปีลอม ราค์าสนิค้์าสงูเกินจริง การหลอกขายกรมธรรม์ 
ภยัไซึ่เบัอร์จากมาติรการที่ำางานท่ี่�บ้ัาน (Work from Home)  
และการซึ่่�อขายสินค์้าผ่่านแพัลติฟื้อร์มออนไลน์ติ่าง ๆ
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โดยมิติิที่่�เปี็นสาเหติุหลักที่่�ส ่งผ่ลให้เด็กยากจน
หลายมิติิมากที่่�สุด อันดับัหนึ�งจากมิติิด้านการศึกษา  
รองลงมาค์่อ มิติิด้านสุขภาพั มิติิด้านสวัสดิภาพัเด็ก และ
มิติิด้านสภาพัค์วามเปี็นอยู่ ติามลำาดับั โดยเขติช่นบัที่ 
ม่ค์ ่าดัช่น่ค์วามยากจนหลายมิ ติิในกลุ ่มเด็กสูงกว ่า 
ในเขติเม่อง แม้ท่ี่�ผ่่านมาภาค์รัฐจะม่นโยบัายช่่วยเหล่อ 
กลุ่มเปี้าหมายให้หลุดพั้นจากค์วามยากจนไปีบั้างแล้ว  
แติ่ยังค์งม่เด็กอ่กจำานวนมากที่่�ยังติ้องการค์วามช่่วยเหล่อ  
จึงจำาเปี ็นติ้องยกระดับัค์ุณ์ภาพัช่่วิติด ้วยการพััฒนา
ที่รัพัยากรมนุษย์รอบัด้าน 

สถ�นก�รณ์ท�งสังคมที�สำ�คัญ

เด็กไทย 1 ใน 5 ประสบภ�วะย�กจนหล�ยมิติ 

ก�รป้องกันเด็กและเย�วชนจ�กภัยออนไลน์ 
เที่ค์โนโลยดิ่จทิี่ลัและอนิเที่อร์เนต็ิเข้ามามบ่ัที่บัาที่ในช่ว่ติิปีระจำาวนั

มากขึ�น ถึงึแม้จะเป็ีนโอกาสในการเข้าถึงึและใช้่ปีระโยช่น์จากข้อมลูค์วามรู้
อนัเป็ีนปีระโยช่น์ แต่ิกแ็ฝ่งมาด้วยค์วามเส่�ยงและอนัติรายในหลายมติิ ิเดก็ไที่ย 
ร้อยละ 60 ม่ค์วามเส่�ยงจากภัยออนไลน์ อาทิี่ การถูึกกลั�นแกล้งบัน
โลกออนไลน์ การเข้าถึึงส่�อลามกและพูัดคุ์ยเร่�องเพัศกับัค์นแปีลกหน้า  
การติิดเกม และการถูึกล่อลวงออกไปีพับัค์นแปีลกหน้า จึงติ้องร่วมกัน 
ส่งเสริมให้เด็กและเยาวช่นทัี่นส่�อสารสนเที่ศ และม่ที่ักษะค์วามฉลาด 
ที่างดิจิที่ัล 
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ร้ปแบบก�รทำ�ง�นแบบคนรุ่นใหม่ หร่อ NextGen 
Work 

เปี็นการที่ำางานที่่�เน้นอิสระในการเล่อกงานและจัดระบับั 
การที่ำางานของแติ่ละบัุค์ค์ล เอ่�อให้บัุค์ค์ลม่รายได้เพัิ�มขึ�น โดย 1 ใน 3 
ของกลุ่มค์นเจเนอเรชั่นวายซึึ่�งเปี็นกลุ่มค์นที่่�เติิบัโติมาพัร้อมกับัการใช่้
เที่ค์โนโลยด่จิิที่ลัและอนิเที่อร์เนต็ิมแ่นวโน้มการที่ำางานแบับั NextGen 
Work สูงกว่าค์นในกลุ่มอ่�น อาช่่พัที่่�ผู่้ว่าจ้างนิยมจ้างบัุค์ค์ลในลักษณ์ะ
การที่ำางานแบับัค์นรุ่นใหม่ 4 อันดับัแรกได้แก่ อาช่่พักราฟื้ิกด่ไซึ่น์ 
อาช่่พัเก่�ยวกับัการติลาดออนไลน์และโฆษณ์า อาช่่พัเก่�ยวกับัเว็บัและ 
โปีรแกรมมิ�ง และอาช่่พัเก่�ยวกับังานเข่ยนและแปีลภาษา

การแพัร่ระบัาดของโรค์ติดิต่ิออบุัติัิใหม่อย่างรวดเรว็
และเป็ีนวงกว้าง ที่ำาให้แต่ิละปีระเที่ศต้ิองเติรย่มค์วามพัร้อม 
ด้านสาธารณ์สุขติลอดเวลา ปีระเที่ศไที่ยต่ิ�นติัวและ
ม่มาติรการรับัม่อโรค์อุบััติิใหม่ในระดับัมาติรฐานเพั่�อ 
ค์ดักรองและป้ีองกนัการแพัร่ระบัาด อย่างไรกด็ ่ปีระช่าช่น
ค์วรม่ส่วนร่วมในการปี้องกันตินเอง โดยการปีฏิิบััติิติาม 
ค์ำาแนะนำาของกระที่รวงสาธารณ์สุข และการดูแลสุขภาพั
ให้แข็งแรงม่ภูมิติ้านที่านโรค์

คุณภ�พก�รศึกษ�ไทยยังต้องเร่งพัฒน�
อย่�งต่อเน่�อง 

การปีระเมินคุ์ณ์ภาพัการศึกษาในระดับันานาช่าติิ 
ผ่ลการวัดค์วามสามารถึในการแข่งขันของแติ่ละปีระเที่ศ
ติ่างๆ ของ IMD ไที่ยอยู่ในอันดับัที่่� 56 จาก 63 ปีระเที่ศ 
และผ่ลการปีระเมินสมรรถึนะนักเร่ยนมาติรฐานสากล 
(PISA) ไที่ยอยูล่ำาดบััที่่� 66 จาก 79 ปีระเที่ศ สะท้ี่อนให้เหน็
ว่าการศึกษาของไที่ยยังม่ปีัญหาด้านค์ุณ์ภาพั โดยม่ปีัจจัย
สำาค์ัญมาจากค์วามเหล่�อมลำ�าของฐานะที่างเศรษฐกิจและ
สงัค์ม ที่ั�งน่� หากสามารถึขยายระบับัการศึกษาที่่�มค่์ณุ์ภาพั
ให้ม่ค์วามเที่่าเที่่ยมและทัี่�วถึึง ม่การพััฒนาระบับัการ 
กระจายที่รัพัยากรที่างการศึกษาเร่�องการจัดสรรค์รูและ

การผ่ลิติค์รูให้ไปีสอนในที่้องถิึ�น สนับัสนุนเค์ร่�องม่อการ
เรย่นการสอนที่่�สอดค์ล้องกบััค์วามจำาเป็ีนในแต่ิละพั่�นที่่� เร่ง
พััฒนาที่ักษะด้านการอ่านที่่�เปี็นจุดอ่อนที่่�สำาค์ัญ ค์ุณ์ภาพั
การศึกษาของไที่ยก็จะสามารถึพััฒนาไปีในระดับัสูงขึ�นได้

ก�รป้องกันก�รแพร่ระบ�ดโรคติดต่ออุบัติใหม่จ�กต่�งประเทศ

56

66
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ปัญห�ฝุ่น PM2.5 
ต้ิองการการจดัการอย่างจรงิจงัและต่ิอเน่�อง ปัีญหาฝุ่่น

ละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ม่สาเหติุหลักมาจากการเผ่าไหม้ 
เช่่�อเพัลิงฟื้อสซิึ่ลจากรถึยนติ์ และการเผ่าซึ่ากวัสดุที่างการ
เกษติร ฝุ่น่ PM2.5 เพิั�มค์วามเส่�ยงต่ิอการเป็ีนโรค์ซึึ่มเศร้า และ
ฆ่าตัิวติายสูงขึ�น แม้ว่าการแก้ไขปีัญหาดังกล่าวจะถูึกกำาหนด
เปี็นวาระแห่งช่าติิ ซึ่ึ�งเน้นมาติรการที่ั�งระยะสั�นและระยะยาว  
แติ่ค์นไที่ยยังติ้องเผ่ชิ่ญกับัปีัญหาฝุ่่น PM2.5 เหม่อนปี  ี
ที่่�ผ่่าน ๆ มา ดังนั�น การรับัรู้ปีัญหาอย่างติรงจุด การส่�อสาร
และให้ข้อมูลที่่�ถูึกติ้อง ติลอดจนการจัดการอย่างจริงจังและ
ติ่อเน่�อง ถึ่อเปี็นปีัจจัยแห่งค์วามสำาเร็จในการจัดการปีัญหา
ฝุ่่น PM 2.5 ที่่�ยั�งย่น 

พับัว่าม่เด็กและเยาวช่นหลุดจากระบับัการศึกษา
จำานวนมาก ถึึงแม้ว่าภาค์รัฐจะม่นโยบัายเร่ยนฟื้ร่ก็ติาม 
โดยม่สาเหตุิที่่�สำาคั์ญมาจากปีัญหาค์วามยากจน ซึ่ึ�ง
สะที่้อนให้เห็นถึึงค์วามเหล่�อมลำ�าในสังค์มไที่ย ซึ่ึ�งส่งผ่ลติ่อ
ที่ักษะและรายได้ของเด็กในอนาค์ติ เกิดเปี็นวัฏิจักรค์วาม
ยากจนในระยะยาว เปี็นอุปีสรรค์ติ่อการเพัิ�มผ่ลิติภาพั 
(Productivity) ที่ำาให้เกิดการสูญเส่ยโอกาสที่างเศรษฐกิจ
ของปีระเที่ศ ดงันั�น การพัฒันาศกัยภาพัที่รพััยากรมนษุย์ที่่�
จะเป็ีนกลไกสำาคั์ญในการขบััเค์ล่�อนปีระเที่ศในอนาค์ติ ค์วร
ม่แนวที่างการส่งเสริมเด็กและเยาวช่นให้กลับัเข้าสู่ระบับั
การศึกษา อาศัยค์วามร่วมม่อจากภาค์ส่วนท่ี่�เก่�ยวข้อง 
ในการดำาเนินงานแก้ไขปีัญหาดังกล่าว จัดติั�งหน่วยงาน
เฝ่้าระวัง ปี้องกันเด็กและเยาวช่นหลุดออกจากระบับั 

การศึกษา ม่การพััฒนาระบับัการศึกษาที่่�ย่ดหยุ่น ม่ระบับั
สะสมหน่วยกิติท่ี่�สามารถึโอนหน่วยกิติหร่อเท่ี่ยบัวุฒิ 
การศึกษา พััฒนาระบับัค์ัดกรองกลุ่มนักเร่ยนที่่�จะเข้าถึึง
กองทีุ่นกู้ย่มเพั่�อการศึกษาอย่างม่ปีระสิที่ธิภาพั 

ก�รเลิกเรียนกล�งคัน : คว�มเสี�ยงของอน�คตเย�วชนไทย 

ปีัจจุบัันสถึานการณ์์ค์รัวเร่อนของไที่ยกำาลังเผ่ชิ่ญ
ผ่ลกระที่บัที่ั�งในมิติิที่างเศรษฐกิจ สังค์ม การเปีล่�ยนแปีลง
เที่ค์โนโลย่/วฒันธรรม สะท้ี่อนให้เหน็ถึงึปัีญหาเช่งิโค์รงสร้าง 
และค์วามเปีราะบัางของระบับัเศรษฐกจิและสงัค์มในระดบัั
ค์รัวเร่อนอย่างช่ัดเจน ค์รัวเร่อนกำาลังสะสมค์วามเส่�ยง 
ที่างการเงิน ไม่ว่าจะเปี็นพัฤติิกรรมการใช่้จ่ายเงินของ 
ค์รัวเร่อนที่่�ที่ำาให้เกิดการออมน้อยและนำารายได้ในอนาค์ติ
มาใช่้เพั่�อการบัริโภค์มากเกินไปี (การก่อหน่�) นำาไปีสู่ค์วาม
เปีราะบัางที่างการเงนิค์รวัเร่อนขาดภมูคุ้ิ์มกนัและอ่อนไหว 
ติ่อค์วามผั่นผ่วนที่างเศรษฐกิจได้ง่าย โดยเฉพัาะกลุ ่ม 
ผู่้ม่รายได้น้อยที่่�สูญเส่ยรายได้จากการที่ำางานเพัราะภาวะ

พฤติกรรมท�งก�รเงินของครัวเร่อนไทยและคว�มเสี�ยงท�งก�รเงิน 
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ก�รปรับตัวท�งก�รศึกษ�ในภ�วะ 
ก�รระบ�ดของ COVID-19

เด็กนักเร่ยนได้รับัผ่ลกระที่บัอย่างมากจากการ 
แพัร่ระบัาดของ COVID-19 ส่งผ่ลให้ติ้องปีิดภาค์เร่ยน
ที่่�นานขึ�น การกลับัไปีเร่ยนในห้องเร่ยนปีกติิไม่สามารถึ
ที่ำาได้ นักเร่ยนติ้องเร่ยนรู้ผ่่านแพัลติฟื้อร์มการเร่ยนรู้อ่�น 
แติ่ยังค์งม่ข้อจำากัดอย่างมาก โดยเฉพัาะกลุ่มนักเร่ยนใน 
ค์รัวเร่อนที่่�ยากจน ที่ั�งสภาพัแวดล้อมในการเร่ยน อุปีกรณ์์
และเที่ค์โนโลย่ ค์ุณ์ภาพัการสอนและการเร่ยนรู้ รวมถึึง
โอกาสในการได้รับัอาหารและอาหารเสริมจากโรงเร่ยน  
ซึ่ึ�งม่ค์วามจำาเป็ีนอย่างยิ�งในการเติรย่มการเพั่�อหามาติรการ

รองรบััและต้ิองอาศยัค์วามร่วมม่อจากภาค์ส่วนที่่�เก่�ยวข้อง
ในการแก้ไขปีัญหาดังกล่าว เพ่ั�อพััฒนาค์ุณ์ภาพัการศึกษา
และลดค์วามเหล่�อมลำ�าที่างการศึกษาในอนาค์ติ

โค์รงการเย่ยวยาเกษติรกร (เงินเย่ยวยา 5,000 บัาที่) รวม
เปี็นจำานวน 22.8 ล้านค์น สะที่้อนให้เห็นว่ายังม่ปีระช่าช่น
จำานวนหนึ�งที่่�หลุดรอดออกจากระบับัการค์ุ้มค์รองที่าง
สังค์มที่่�ม่อยู่ โดยเฉพัาะกลุ่มแรงงานนอกระบับั ลูกจ้าง/ 
ผู่ ้ปีระกอบัการอิสระท่ี่�ไม่ได้รับัค์วามคุ์้มค์รองหร่อไม่ม่ 
หลักปีระกนัที่างสังค์ม ดังนั�น ภาค์รัฐจะต้ิองหาแนวที่างการ
พัฒันาระบับัติาข่ายคุ้์มค์รองที่างสงัค์มให้ม่ค์วามค์รอบัค์ลมุ
เพั่�อรับัม่อหากเกิดสถึานการณ์์วิกฤติขึ�นอ่กในอนาค์ติ

การระบัาดของ COVID-19 ส่งผ่ลกระที่บัติ่อ 
ผู่ม้ง่านที่ำาและปีระช่าช่นที่ั�วไปี โดยในกลุ่มแรงงานในระบับั 
ปีระกันสังค์มมาติรา 33 ม่ผู่้ปีระกันตินขอรับัปีระโยช่น์
ที่ดแที่นการว่างงานรายใหม่ ระหว่างเด่อนม่นาค์ม-
มิถึุนายน 2563 และขอรับัปีระโยช่น์ที่ดแที่นการว่างงาน 
ด้วยเหติุสุดวิสัยกว่า 1 ล้านค์น ส่วนผู่้ปีระกอบัอาช่่พัอิสระ 
และเกษติรกรซึึ่�งเปี็นแรงงานนอกระบับั ภาค์รัฐได้ม่
มาติรการช่่วยเหล่อเย่ยวยาติามโค์รงการเราไม่ที่ิ�งกัน และ

เศรษฐกิจที่่�หดตัิวและมาติรการเว้นระยะห่างที่างสังค์ม 
(Social Distancing) พัฤติิกรรมที่างการเงินของค์รัวเร่อน
ม่แนวโน้มนำาไปีสู่การสะสมค์วามเส่�ยงในมิติิติ่างๆ อาที่ิ 

การก่อหน่�ที่่�สร้างภาระมากเกินไปีและไม่สมดุลกับัรายได้ 
การขาดภูมิคุ์้มกันและระบับัรองรับัผ่ลกระที่บัจากปีัญหา
ด้านการเงนิ และทัี่ศนค์ติิและพัฤติิกรรมการจบััจ่ายใช้่สอย

คว�มท้�ท�ยของก�รออกแบบระบบก�รคุ้มครองท�งสังคม 
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ค์วามก้าวหน้าการพััฒนาของค์นไที่ยในภาพัรวมปีี 
2562 ไม่เปีล่�ยนแปีลงมากนัก โดยค์่าดัช่น่ค์วามก้าวหน้า
ของค์นเที่่ากับั 0.6219 การพััฒนาด้านที่่�อยู่อาศัยและ
สภาพัแวดล้อมม่ค์วามก้าวหน้ามากที่่�สุด ขณ์ะที่่�ด้าน 
การศึกษาม่ค์วามก้าวหน้าน้อยที่่�สุด จังหวัดส่วนใหญ ่
ม่ค์วามก้าวหน้า การพััฒนาค์นเพัิ�มขึ�น โดยภาค์กลาง 

ม่ค์วามก้าวหน้าการพััฒนาค์นมากที่่�สุด ขณ์ะที่่� 3 จังหวัด 
ช่ายแดนภาค์ใติ ้ ม่ค์วามก ้าวหน ้าน ้อยที่่� สุด ดังนั�น  
เพั่�อยกระดบััค์วามก้าวหน้าการพััฒนาค์นของปีระเที่ศไที่ย
ให้เพัิ�มขึ�น เหน็ค์วรให้ค์วามสำาค์ญักบััการยกระดบััค์ณุ์ภาพั
การศึกษา รวมที่ั�งการลดช่่องว่างการพััฒนาระหว่างพั่�นที่่�

“คว�มก้�วหน้�ก�รพัฒน�คนของประเทศไทย” 

ปีระเที่ศไที่ยจะเข้าสูส่งัค์มสงูวยัสมบูัรณ์์ ในปีี 2566 
โดยที่่�ปีระช่ากรวัยเด็กและวัยแรงงานลดลง ค์นรุ่นใหม่ 
หร่อค์น Gen Y จะเปี็นกลุ่มปีระช่ากรที่่�ม่สัดส่วนมากที่่�สุด 
จึงถึูกค์าดหวังให้รับัภาระในการดูแลผู่้สูงอายุที่่�เพัิ�มขึ�น  
ดังนั�น สังค์มไที่ยจึงติ้องเข้าใจพัฤติิกรรมและศักยภาพั 

“ก�รพัฒน� Generation Y เพ่�อรองรับก�ร
ขับเคล่�อนประเทศ” 

ของค์น Gen Y ในมติิต่ิิาง ๆ  เพั่�อนำาไปีสูก่ารพัฒันาค์นรุน่ใหม่ 
ให้ม่ค์วามพัร้อมที่่�จะเปี็นกำาลังสำาค์ัญในการขับัเค์ล่�อน 
การพััฒนาปีระเที่ศให้บัรรลุเปี้าหมายการเปี็นปีระเที่ศ 
ที่่�พััฒนาแล้วติ่อไปี

บทความประจำาฉบับ
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การแพัร่ระบัาดของ COVID-19 นำามาซึ่ึ�งมาติรการ
ในการค์วบัคุ์มการแพัร่กระจายของโรค์ ส่งผ่ลกระที่บั 
ติ่อระบับัเศรษฐกิจ สังค์ม ค์ุณ์ภาพัช่่วิติ สุขภาพัจิติ และ 
สิ�งแวดล้อมท่ี่�ปีระช่าช่นติ้องปีรับัเปีล่�ยน วิกฤติค์รั�งน่� 
ที่ำาให ้เกิดการเร่ยนรู ้และการปีรับัตัิวของสังค์มไที่ย  
ซึ่ึ�งจะกลายเปี็นค์วามคุ้์นชิ่นใหม่หลังการแพัร่ระบัาดยุติิลง 
อาที่ิ การเปีล่�ยนผ่่านสู่ดิจิที่ัล การติระหนักถึึงค์วามสำาค์ัญ
ของการดูแลสุขภาพั การมห่ลักปีระกนัที่างรายได้และสังค์ม  
ค์วามเข้มแข็งของภาค์ปีระช่าสังค์ม ถึ่อเปี็นบัที่เร่ยน
ของปีระช่าค์มโลกที่่�จะได้เร่ยนรู ้ร ่วมกันเพั่�อรับัม่อกับั 
โรค์อุบััติิใหม่อย่างม่ภูมิค์ุ้มกันในอนาค์ติ 

“มห�วิทย�ลัยร้�ง : วิกฤตอุดมศึกษ�ไทย” 
แนวโน ้มจำานวนนักศึกษาระดับัอุดมศึกษาที่่�

ลดลงอย่างติ่อเน่�องในช่่วงหลายปีีท่ี่�ผ่ ่านมา จำานวน
นักศึกษาที่่�ลดลงจากปีัจจัยโค์รงสร้างปีระช่ากรและการ
ม่ที่่�นั�งในมหาวิที่ยาลัยมากกว่าค์วามติ้องการ รายได้ของ
มหาวิที่ยาลัยลดลง ดังนั�น เพั่�อค์วามอยู ่รอด สถึาบััน
อุดมศึกษาไที่ยจำาเปี็นติ้องปีรับัติัว โดยการดึงจุดแข็งของ
ตินเองมาใช่้เปี็นจุดขายดึงดูดนักศึกษา ที่บัที่วน/ปีรับัปีรุง
หลักสูติรให้สอดรับักับัติลาดแรงงาน ร่วมกับัการใช่้
นวัติกรรมการศึกษา ติลอดจนส่งเสริมการวิจัยที่่�สามารถึ
ติ่อยอดในเช่ิงพัาณ์ิช่ย์ได้

“วิกฤต COVID-19 : บทเรียนเพ่�อก�รก้�วต่อไปอย่�งมีภ้มิคุ้มกัน” 

การวิเคราะห์สถืานการณ์ความยากจน 
และความเหลื่อมล�ำาในประเทศไทยปี 2562

สศช่. ได้จัดที่ำารายงานการวิเค์ราะห์สถึานการณ์์
ค์วามยากจนและค์วามเหล่�อมลำ�าในปีระเที่ศไที่ย เปี็น
ปีระจำาที่กุปีี เพั่�อนำาเสนอสถึานการณ์์ และวเิค์ราะห์ลกัษณ์ะ
ปีัญหาค์วามยากจนและค์วามเหล่�อมลำ�าในมิติิติ่าง ๆ  
โดยในรายงานฯ ปีี 2562 ได้ม่การนำาข้อมูลจากฐาน
ข้อมูลภาษ่เงินได้ของกรมสรรพัากร กระที่รวงการค์ลัง 
มาปีระกอบัการวิเค์ราะห์สถึานการณ์์เหล่�อมลำ�าให้ม่ค์วาม 

สมบัูรณ์์ยิ�งขึ�น นอกจากน่�  ยังรวบัรวมนโยบัายและ
มาติรการ/โค์รงการสำาค์ัญที่่�เก่�ยวข้องกับัการแก้ปีัญหา
ค์วามยากจนและลดค์วามเหล่�อมลำ�าของรัฐบัาลที่่�ดำาเนิน
การอยู่ในปีัจจุบััน รวมที่ั�งการวิเค์ราะห์หาช่่องว่างที่าง
นโยบัายและข้อเสนอแนะเช่ิงนโยบัายเพั่�อแก้ปีัญหา 
ค์วามยากจนและลดค์วามเหล่�อมลำ� า ในสั งค์มไที่ย 
ในระยะติ่อไปี 
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สถิ่านการณ์ความยากจนในประเทศไทยปี 2562 
สัดส่วนค์นจนเท่ี่ากับัร้อยละ 6.24 ลดลงเม่�อเท่ี่ยบักบััร้อยละ  
9.85 ในปีี 2561 หรอ่มค่์นจนจำานวน 4.3 ล้านค์น ลดลงจาก  
6.7 ล้านค์นในปีีก่อนหน้า ซึ่ึ�งเปี็นผ่ลจากการขยายติัวของ
เศรษฐกิจ และการขยายมาติรการช่่วยเหล่อผู้่ม่รายได้น้อย
ของภาค์รฐั ส่งผ่ลให้ค์นจนม่รายได้เพิั�มขึ�นในอตัิราที่่�สงูกว่า
ค์่าเฉล่�ย สะที่้อนถึึงผ่ลปีระโยช่น์ติ่าง ๆ ที่่�เกิดขึ�นในรอบัปีี 
ติกถึึงค์นจนมากขึ�น อย่างไรก็ติาม ถึึงแม้สัดส่วนค์นจน 
จะลดลง แติ่ยังม่ค์นเก่อบัค์นจนอ่กจำานวนมากที่่�ม่โอกาส

เส่�ยงที่่�จะเปี็นค์นจนได้ง่าย ซึ่ึ�งม่จำานวน 5.4 ล้านค์น ที่่�ติ้อง 
เฝ่้าระวังและให้มาติรการช่่วยเหล่ออย่างติ่อเน่�อง เม่�อ
พัจิารณ์าค์วามจนในมติิอิ่�นที่่�ไม่ใช่่รายได้ พับัว่า ค่์าดชั่นค่์วาม
ยากจนหลายมติิขิองปีี 2562 ม่ค่์าเท่ี่ากบัั 0.051 ม่สดัส่วนของ
ค์นจนหลายมติิิ ค์ดิเป็ีนร้อยละ 13.4 ของปีระช่ากรที่ั�งหมด 
หร่อม่ค์นยากจนหลายมิติิจำานวนปีระมาณ์ 9.3 ล้านค์น  
เม่�อจำาแนกเปี็นรายมิติิ พับัว่า มิติิด้านค์วามเปี็นอยู่ม่ค์วาม
ขัดสนมากที่่�สุด รองลงมาได้แก่ ค์วามมั�นค์งที่างการเงิน 
การใช่้ช่่วิติในแบับัที่่�ด่ติ่อสุขภาพั และการศึกษา 

ผู้ลก�รดำ�เนินง�น

เส้นความยากจน สัดส่วนคนจน ปี 2531-2562

ที่่�มา: ข้อมูลจากการสำารวจภาวะเศรษฐกิจและสังค์มของค์รัวเร่อน สำานักงานสถึิติิแห่งช่าติิ ปีระมวลผ่ลโดยกองพััฒนาข้อมูลและติัวช่่�วัด
สังค์ม สศช่.

สถิ่านการณ์ความเห่ล่�อมล��าในประเทศไทยปี 
2562 ค์วามเหล่�อมลำ�าด้านรายได้ม่แนวโน้มลดลงอย่าง 
ต่ิอเน่�อง ในปีี 2562 ค่์าสมัปีระสทิี่ธ์ิจน่่ด้านรายได้มค่่์า 0.43  
ลดลงจาก 0.452 ในปีี 2560 สะที่้อนค์วามเหล่�อมลำ�า 
ด้านรายได้ในระดับัติำ�าที่่�สุด นับัตัิ�งแติ่ปีี 2531 แต่ิเม่�อนำา
ข้อมูลจากฐานข้อมูลภาษ่เงินได้มาปีระกอบัการปีระเมิน
ส่วนแบั่งรายได้ของกลุ่มผู่้ม่รายได้สูง ค์่าสัมปีระสิที่ธ์ิจ่น่ 
ในปีี 2560 เท่ี่ากบัั 0.522 สงูกว่าค่์าเดมิท่ี่�ได้จากข้อมลูสำารวจ
ท่ี่� 0.452 ค์วามเหล่�อมลำ�าด้านรายจ่ายม่แนวโน้มลดลง 
อย่างติ่อเน่�องเช่่นเด่ยวกับัค์วามเหล่�อมลำ�าด้านรายได้ โดย
ม่ค์่าสัมปีระสิที่ธิ์จ่น่เที่่ากับั 0.348 ในปีี 2562 ลดลงจาก 
0.362 ในปีี 2561 สัดส่วนรายจ่ายของปีระช่ากรจำาแนก
ติามระดับัรายจ่าย (decile) ที่่�กลุ่มปีระช่ากร decile 1-8 
มส่่วนแบ่ังรายจ่ายเพัิ�มสงูขึ�น ขณ์ะที่่�กลุม่ปีระช่ากร decile 
9-10 ม่สัดส่วนรายจ่ายติ่อรายจ่ายรวมทัี่�งปีระเที่ศลดลง

อย่างติ่อเน่�อง ค์วามเหล่�อมลำ�าในการถึ่อค์รองที่รัพัย์สิน
รวมยังที่รงตัิวอยู่ในระดับัสูง โดยค์่าสัมปีระสิที่ธิ์ค์วาม 
ไม่เสมอภาค์ด้านการถึ่อค์รองที่รัพัย์สินรวม อยู่ที่่� 0.6207 
ในปีี 2562 เช่่นเด่ยวกับัปีี 2560 ในปีี 2562 เกษติรกร 
ร้อยละ 10 ท่ี่�ม่การถ่ึอค์รองท่ี่�ดินเพ่ั�อการเกษติรมากที่่�สุด 
(decile 10) ม่การถึ่อค์รองที่่�ดินมากกว่าเกษติรกรยากจน 
(decile 1) ถึึง 2.4 เที่่า ค์วามสามารถึในการเข้าถึึงแหล่ง
ทีุ่นของปีระช่าช่นที่่�ม่เศรษฐานะติ่างกันยังไม่เที่่าเที่่ยมกัน 
โดยปีระช่ากรร้อยละ 40 ที่่�ม่รายจ่ายติำ�าสุด (Bottom 40) 
ม่แหล่งเงินกู้หลัก ค์่อ ธนาค์ารเพั่�อการเกษติรและสหกรณ์์
การเกษติร และกองทุี่นหมูบ้่ัาน การเข้าถึึงโค์รงสร้างพั่�นฐาน  
ปีระกอบัด้วย ไฟื้ฟื้้า นำ�าปีระปีาเพิั�มขึ�น ที่ั�งน่� ยังม่ค์วาม
เหล่�อมลำ�าในการเข้าถึึงอินเที่อร์เน็ติ โดยค์รัวเร่อนยากจน
ที่่�สุด (decile 1) สามารถึเข้าถึึงอินเที่อร์เน็ติเพั่ยงร้อยละ 
41.39
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ในด้านการศึกษา ถึึงแม้เด็กจะม่โอกาสเข้าถึึง 
การศึกษาขั�นพั่�นฐานมากขึ�น แติ่กลุ่มเด็กที่่�ม่ฐานะด่ท่ี่�สุด 
(decile 10) ม่อัติราการเข้าศึกษาติ่อระดับัมัธยมศึกษา 
ติอนปีลายสูงกว่าเด็กที่่�ม่ฐานะที่างเศรษฐกิจติำ�าที่่� สุด 
(decile 1) ปีระมาณ์สองเที่่า และค์วามแติกติ่างดังกล่าว
เพัิ�มขึ�นเปี็น 13 เที่่าเม่�อเปี็นระดับัปีริญญาติร่ ปีัญหาการ
จดัสรรที่รพััยากรที่างการศกึษาที่่�ไม่เท่ี่าเที่ย่มส่งผ่ลกระที่บั
ต่ิอคุ์ณ์ภาพัการศกึษาระหว่างสงักดัโรงเร่ยน ขนาดโรงเร่ยน 
ภูมิภาค์ และระหว่างกลุ่มรายได้ของปีระช่ากร และใน
ด้านสาธารณ์สุข หลักปีระกันสุขภาพัม่ค์วามค์รอบัค์ลุม

ปีระช่ากรเก่อบัที่ั�งปีระเที่ศ แติ่ยังค์งม่ค์วามเหล่�อมลำ�าด้าน 
ค์ุณ์ภาพับัริการท่ี่�ได ้ รับัระหว่างหลักปีระกันค์ุณ์ภาพั  
3 ระบับัและในระดับัพั่�นที่่� ผู่้ม่รายได้น้อยเข้าถึึงสวัสดิการ
ของรฐัมากขึ�น อาทิี่ เงนิอดุหนนุเพั่�อการเล่�ยงดเูดก็แรกเกิด 
บัตัิรสวสัดกิารแห่งรฐั เบั่�ยยงัช่พ่ัค์นพักิาร/ผู่ส้งูอาย ุแต่ิยงัม่
ค์นจนที่่�ติกหล่นไม่ได้รบััการช่่วยเหล่อ ในด้านกระบัวนการ
ยุติิธรรม ค์่าใช่้จ่ายการขอปีล่อยช่ั�วค์ราวผู่้ติ้องหาหร่อ
จำาเลยม่สัดส่วนค์่าใช่้จ่ายสูงที่่�สุด หากผู้่ติ้องหาหร่อจำาเลย 
ไม่สามารถึเข้าถึึงกองทีุ่นยุติิธรรม อาจส่งผ่ลให้ถึูกกักขัง 
ในระหว่างกระบัวนการพัิจารณ์าค์ด่

ถึึงแม้รัฐบัาลได้ดำาเนินนโยบัายแก้ไขปีัญหาค์วาม
ยากจนและค์วามเหล่�อมลำ�าในสงัค์ม แต่ิยงัค์งม่ช่่องว่างที่าง
นโยบัาย ที่่�หากม่การดำาเนินนโยบัายเพัิ�มเติิมก็อาจนำาไปีสู่
การแก้ไขปัีญหาดังกล่าวได้อย่างม่ปีระสทิี่ธภิาพัยิ�งขึ�น อาที่ิ 
การช่่วยเหล่อของภาค์รัฐยังค์งไม่สามารถึระบัุติัวค์นจนได้
ถึกูต้ิองทัี่�งหมด ที่ำาให้งบัปีระมาณ์ถูึกจดัสรรไปียงัค์นที่่�ไม่จน  
ในขณ์ะที่่�ค์นจนที่่�เปี็นกลุ ่มเปี้าหมายกลับัไม่ได้รับัการ 
ช่่วยเหลอ่ ที่ั�งน่� เงนิโอนช่่วยเหลอ่จากรฐัอย่างเดย่วไม่สามารถึ 
ช่่วยให้ค์นจนพัึ�งพัาตินเองได้ จึงจำาเปี็นติ้องม่กลไกส่งเสริม
การสร้างอาช่่พัและรายได้ให้แก่ปีระช่ากรกลุ่มน่�อย่างเปี็น
รูปีธรรม ค์วามเหล่�อมลำ�าที่างเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาค์

เปี็นปีัจจัยสำาค์ัญของค์วามเหล่�อมลำ�าในปีระเที่ศไที่ย  
ก่อให้เกิดค์วามไม่เที่่าเที่่ยมในด้านของโอกาส และการ
เข้าถึึงบัริการสาธารณ์ะติ่าง ๆ ซึ่ึ�งสะที่้อนจากการจัดสรร
ที่รัพัยากรด้านการศึกษาและสาธารณ์สุขที่่�ไม่เปี็นธรรม
ระหว่างพ่ั�นท่ี่� แม้ว่าภาค์รัฐจะม่มาติรการช่่วยเหล่อค์นจน
หลายปีระการ แติ่ยังขาดการวิเค์ราะห์เช่ิงลึก ติิดติามและ
ปีระเมินผ่ลของนโยบัายการแก้ไขปีัญหาค์วามยากจนและ
ค์วามเหล่�อมลำ�า ที่ำาให้ไม่สามารถึนำามาปีรับัปีรุงเพ่ั�อนำาไปี
สู่การออกแบับันโยบัายท่ี่�เหมาะสมกับับัริบัที่ของปีระเที่ศ
และม่ปีระสิที่ธิภาพัสูงสุดได้

คว�มท้�ท�ยต่อก�รขจัดคว�มย�กจนและลดคว�มเหล่�อมล้ำ�

อินเทอร์เน็ต ธนาคารพาณิชย์การศึกษารายได้

แตกต่�ง
15.8

เท่า

แตกต่�ง
10.4

เท่า

แตกต่�ง
2.0
เท่า

แตกต่�ง
15.4

เท่า
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การแก้ไขปีัญหาค์วามยากจนและค์วามเหล่�อมลำ�า 
จำาเปี็นติ้องให้ค์วามสำาคั์ญกับัการมุ่งเน้นพััฒนาข้อมูลที่่�
ค์รอบัค์ลุมปีระช่ากรที่ั�งปีระเที่ศ โดยเฉพัาะกลุ่มปีระช่ากร
ที่่�ยากจน กลุม่เปีราะบัาง เพั่�อให้แก้ไขปัีญหาได้อย่างติรงจดุ 
การที่บัที่วนเง่�อนไข/คุ์ณ์สมบัตัิขิองผู่ม้ส่ทิี่ธเิข้าร่วมโค์รงการ
ของรฐัให้ติรงกบัักลุม่เป้ีาหมายมากขึ�น เพั่�อแก้ไขปัีญหาการ
ให้ค์วามช่่วยเหล่อแก่กลุ่มที่่�ไม่ใช่่กลุ่มเปี้าหมายที่่�แที่้จริง 
ภาค์รัฐติ้องจัดสวัสดิการมาติรการช่่วยเหล่อให้กับัค์นจน
อย่างเหมาะสมและแติกติ่างติามลักษณ์ะของค์นจน การ 
กระจายค์วามเจรญิไปีสูภู่มภิาค์และท้ี่องถิึ�น โดยการยกระดับั 
เศรษฐกิจให้กับัจังหวัดท่ี่�ม่รายได้ติ่อหัวติำ�า ส่งเสริมการ 
เช่่�อมโยงของกิจกรรมที่างเศรษฐกิจระหว่างพั่�นท่ี่�ที่่�ม่ค์วาม
เจริญกับัพั่�นท่ี่�ช่นบัที่โดยรอบั รวมถึึงการเปีิดโอกาสให้
ปีระช่าช่นในพ่ั�นที่่�ม่ส่วนร่วมในการตัิดสินใจเล่อกการ
พััฒนาด้วยตินเอง การบัริหารจัดการที่รัพัยากรเพั่�อพััฒนา

ค์ุณ์ภาพัการศึกษา และการบัริการสาธารณ์สุขให้ม่ค์วาม
เที่่าเท่ี่ยมมากขึ�น โดยการจัดสรรที่รัพัยากรที่างการศึกษา
ให้แก่โรงเร่ยนที่่�ขาดแค์ลนเปี็นพัิเศษ การใช่้ที่รัพัยากร
ร่วมกันระหว่างโรงเร่ยน ในด้านสาธารณ์สุข ค์วรลงทุี่น
เพัิ�มศักยภาพัของระบับับัริการสุขภาพัโดยเฉพัาะอย่างยิ�ง
ในส่วนภูมิภาค์ พัร้อมทัี่�งผ่ลักดันการปีฏิิรูปีระบับับัริการ
สุขภาพัปีฐมภูมิและค์ลินิกหมอค์รอบัค์รัวให้สมบูัรณ์์  
การขยายฐานภาษ่และปีรับัโค์รงสร้างภาษ่ให้เปี็นกลไก
การกระจายรายได้และลดค์วามเหล่�อมลำ�าได้อย่างม่
ปีระสิที่ธิภาพั นอกจากน่�ค์วรม่การปีระเมินผ่ลมาติรการ
แก้ไขปัีญหาค์วามยากจนและค์วามเหล่�อมลำ�าที่่�สำาค์ญัอย่าง
เป็ีนระบับั เพ่ั�อช่่วยให้ผู่ก้ำาหนดนโยบัายมองเหน็ผ่ลของการ
ออกแบับันโยบัายได้อย่างเป็ีนรปูีธรรม นำาไปีสูก่ารปีรบััแต่ิง
นโยบัายให้เกิดปีระสิที่ธิภาพัสูงสุดติ่อไปี

ปีระเที่ศไที่ยกำาลังเผ่ช่ิญกับัการเปีล่�ยนแปีลงที่าง
โค์รงสร้างปีระช่ากรและเข้าสู ่สังค์มสูงวัยอย่างรวดเร็ว 
โดยปีระช่ากรในวัยเด็ก (อายุ 0-14 ปีี) และปีระช่ากรวัย
แรงงาน (อาย ุ15-59 ปีี) ม่สดัส่วนลดลงอย่างต่ิอเน่�อง ขณ์ะ
ที่่�ปีระช่ากรผู่้สูงอายุปีรับัตัิวเพิั�ม ที่ำาให้เกิดค์วามกังวลใน
หลายปีระเดน็โดยเฉพัาะการออกแบับัและดำาเนนินโยบัาย
ติ่าง ๆ ของปีระเที่ศไที่ย เค์ร่�องม่อหนึ�งที่่�นิยมนำามาใช่้ 
ในการวิเค์ราะห์และจัดที่ำานโยบัายสาธารณ์ะเพั่�อรองรับั
สถึานการณ์์ดังกล่าว ค์่อ บััญช่่กระแสการโอนปีระช่าช่าติิ 

(National Transfer Accounts: NTA) ซึ่ึ�งเปี็นการบัันที่ึก
กระแสการโอนเงินระหว่างปีระช่ากรแติ่ละวัยภายใน
ปีระเที่ศ ติามแนวค์ิดที่่�ว่ารายได้จากแรงงานที่่�แติ่ละค์น 
ได้รับัจะไม่สมำ�าเสมอติลอดช่่วงช่่วิติ จะติำ�าในช่่วงวัยเด็ก
และวัยสูงอายุ และจะสูงในช่่วงวัยที่ำางานหร่อวัยกลางค์น  
ในขณ์ะที่่�การบัริโภค์จะม่ค์วามสมำ�าเสมอและไม่ผั่นผ่วน
ติามรายได้ ที่ำาให้จำาเปี็นติ้องอาศัยเค์ร่�องม่อติ่าง ๆ ในการ
ปิีดช่่องว่างระหว่างรายได้จากแรงงานและการบัรโิภค์ อาที่ิ 
การออม การลงทีุ่น และการโอนระหว่างช่่วงวัย

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ย

บัญชีกระแสการโอนประชาชาติ  
(The National Transfer Account : NTA)

ผู้ลก�รดำ�เนินง�น

ในภาพัรวมสถึานการณ์์ขาดดลุรายได้ของปีระช่ากร
ภายในปีระเที่ศด่ขึ�น เน่�องจากระดับัการบัริโภค์ท่ี่�สูงกว่า 
รายได้ลดลงที่ำาให้ภาระการช่ดเช่ยส่วนติ่างดังกล่าวลดลง 
โดยในปีี 2560 ปีระช่ากรไที่ยม่การขาดดุลรายได้ติามช่่วง
อายอุยูท่ี่่� 1,738,921 ล้านบัาที่ ปีรบััติวัลดลงร้อยละ 1.7 จาก

ปีี 2556 โดยมม่ลูค่์าการบัรโิภค์ เท่ี่ากบัั 8,649,026 ล้านบัาที่  
ในขณ์ะที่่�รายได้จากแรงงาน ม่มูลค์่า 6,910,105 ล้านบัาที่  
ซึ่ึ�งแบั่งเปี็นรายได้จากค์่าติอบัแที่นแรงงาน เที่่ากับั 
4,887,424 ล้านบัาที่ และรายได้จากการปีระกอบัอาช่่พั
อิสระ เที่่ากับั 2,022,682 ล้านบัาที่
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การขาดดุลรายได้ตามช่วงอายุของประเทศไทย เฉลี่ยต่อคน ปี 2560 

(หน่วย: บัาที่ติ่อค์น)

ที่่�มา: สำานกังานสถึติิแิห่งช่าติ ิ(สสช่.) และสำานกังานสภาพัฒันาการเศรษฐกจิและสงัค์มแห่งช่าติ ิ(สศช่.) ปีระมวลผ่ลโดยกองพัฒันาข้อมลู
และติัวช่่�วัดสังค์ม (กขส.)

ในด้านการเก่�อหนนุระหว่างช่่วงวยัของปีระช่ากรไที่ย  
พับัว่า มีเพียงประชากรในวัยแรงงานเท่านั�นที�มีรายได้
ห่ลักจากการท�างานและเพียงพอติ่อการบัริโภค รวม
ถิ่ึงมีเงินเห่ล่อพอส�าห่รับัการออมและการโอนไปให่้
ประชากรในช่วงวัยอ่�น ๆ ในขณ์ะที่่�ปีระช่ากรในช่่วงวัย
อ่�นจำาเปี็นติ้องพึั�งพัาเงินได้จากการโอนรับัทัี่�งจากภาค์รัฐ
และภาค์เอกช่น รวมทัี่�งเงินได้จากการจัดสรรสินที่รัพัย์
เปี็นหลัก โดยในกลุ่มปีระช่ากรวัยแรกเกิด/ปีฐมวัย จนถึึง  
กลุม่ปีระช่ากรวยัเดก็/นักเรย่น (0-14 ปีี) ช่ดเช่ยการขาดดลุ 
เก่อบัทัี่�งหมดจากการโอนสุที่ธิทัี่�งจากภาค์รัฐและภาค์
เอกช่นเพัราะยงัเป็ีนช่่วงวยัที่่�ยงัไม่สามารถึที่ำางานหารายได้ 
ด้วยตินเอง เช่่นเด่ยวกบััการช่ดเช่ยการขาดดุลรายได้ในกลุม่
ปีระช่ากรวัยรุ่น/นักเร่ยน/นักศึกษา (15-24 ปีี) ที่่�ส่วนใหญ่
มาจากการโอนของภาค์เอกช่น ในส่วนของกลุ่มปีระช่ากร
วัยแรงงานในช่่วงวัยท่ี่�เกินดุลรายได้ (24-58 ปีี) พับัว่า  
ในช่่วงแรกของวัยแรงงาน (24-36 ปีี) รายได้ในส่วนเกิน
ถึูกนำาไปีใช่้ในการจัดสรรสินที่รัพัย์ในรูปีแบับัของการออม  

จากนั�นในช่่วงหลงัของวยัแรงงาน (37-58 ปีี) รายได้ส่วนเกนิ 
ส่วนใหญ่จงึถูึกนำาไปีใช้่ในการโอนให้แก่ปีระช่ากรในช่่วงวยั
อ่�น ๆ  เพ่ั�อที่ดแที่นการขาดดุลรายได้ในทุี่กช่่วงวยั ในขณ์ะที่่�
กลุ่มปีระช่ากรผู่้สูงอายุ (60 ปีีขึ�นไปี) การจัดสรรสินที่รัพัย์
จะมบ่ัที่บัาที่สำาค์ญัในการช่่วยช่ดเช่ยการขาดดลุรายได้โดย
เฉพัาะในช่่วงต้ินของวยัสงูอาย ุ(60 -85 ปีี) จากนั�นเม่�อเข้าสู่ 
อายุที่่�มากขึ�น (85 ปีีขึ�นไปี) เงินโอนระหว่างช่่วงวัยกลับัมา
ม่บัที่บัาที่เพัิ�มขึ�นในการช่ดเช่ยการขาดดุลรายได้

หากพิัจารณ์าบััญช่่กระแสการโอนปีระช่าช่าติิ
จำาแนกเปี็น 5 กลุ่มรายจ่าย พับัว่า ปีระช่ากรในกลุ่มที่่�ม่ 
รายจ่ายสงูสดุ (Quintile ที่่� 5) ม่รายได้และรายจ่ายเพั่�อการ
บัริโภค์สูงกว่ากลุ่มอ่�น ๆ อย่างช่ัดเจน โดยรายได้แรงงาน
ของกลุ่ม Quintile ที่่� 4 และที่่� 5 แติกติ่างกันกว่า 2 เที่่า 
และในด้านรายจ่ายเพั่�อการบัริโภค์ พับัว่า รายจ่ายอ่�น ๆ 
ของภาค์เอกช่น เปี็นปีัจจัยหลักที่่�ที่ำาให้รายจ่ายเพั่�อการ
บัริโภค์ระหว่าง 5 กลุ่มรายจ่ายแติกติ่างกัน โดยปีระช่ากร
กลุม่ Quintile ที่่� 5 มร่ายจ่ายอ่�น ๆ  ภาค์เอกช่นสงูกว่ากลุม่ 

แบับัแผ่นรายอายุของการขาดดุลรายได ้ติาม 
ช่่วงอายุ พับัว่า ปีระช่ากรไที่ยเฉล่�ยทีุ่กช่่วงอายุ ม่รายจ่าย
เพั่�อการบัรโิภค์โดยเฉล่�ยปีระมาณ์ 132,003 บัาที่ต่ิอค์น โดย
ปีระช่ากรวัยรุ่น/นักเร่ยน/นักศึกษา (15-24 ปีี) ม่รายจ่าย
เพั่�อการบัรโิภค์มากที่่�สดุ ค์อ่ 152,588 บัาที่ต่ิอค์น รองลงมา 
ค่์อ ปีระช่ากรวยัแรงงาน (25-59 ปีี) มร่ายจ่ายดงักล่าวเฉล่�ย 
134,169 บัาที่ติ่อค์น ปีระช่ากรวัยสูงอายุ (60 ปีีขึ�นไปี)  
131,808 บัาที่ติ่อค์น ปีระช่ากรวัยเด็ก/นักเร่ยน (5-14 ปีี) 

126,495 บัาที่ติ่อค์น และปีระช่ากรวัยแรกเกิด/ปีฐมวัย 
(0-4 ปีี) ม่รายจ่ายเพั่�อการบัรโิภค์น้อยที่่�สดุ ค์อ่ 73,782 บัาที่ 
ติ่อค์น ที่ั�งน่� เม่�อพัิจารณ์าที่ั�งรายได้และรายจ่ายพัร้อมกัน  
จะเห็นว่า คนไทยในปี 2560 เริ่มเกินดุลรายได้เมื่อ
อายุประมาณ 25 ปี และคงสภาพการเกินดุลรายได ้
ดงักล่าวจนถงึอายปุระมาณ 57 ปี หลงัจากนัน้จะกลบัมา 
อยู่ในสภาพขาดดุลรายได้อีกครั้งหนึ่ง
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Quintile ที่่� 1 ถึึง 7.0 เที่่า และหากพัิจารณ์าการจัดสรร
ระหว่างช่่วงอายุ พับัว่า กลุ่มที่่�ม่สถึานะที่างเศรษฐกิจไม่ด่  
(Quintile ที่่� 1 และ 2) จะอาศัยเงินโอนในการปีิดการ
ขาดดุลเปี็นหลัก ในขณ์ะท่ี่�กลุ่มท่ี่�ม่สถึานะที่างเศรษฐกิจด่ 
การจัดสรรสินที่รัพัย์จะม่บัที่บัาที่มากขึ�นในการปีิดการ 

ขาดดลุ นอกจากน่� ปีระช่ากรในช่่วงอาย ุ50-80 ปีี ที่่�มส่ถึานะ
ที่างเศรษฐกิจด่มาก (Quintile ที่่� 4 และ 5) จะโอนจ่าย 
ไปียังกลุ่มปีระช่ากรช่่วงวัยอ่�นเปี็นหลัก กล่าวค์่อ จะรับั
ภาระสำาค์ัญในการช่่วยกลุ่มปีระช่ากรในช่่วงวัยอ่�น ๆ ให้ม่
ระดับัรายได้ที่่�เพั่ยงพัอติ่อการบัริโภค์

เม่�อ 25 ปีีก่อน (พั.ศ. 2537) ปีระเที่ศไที่ยเป็ีนหนึ�งใน  
179 รัฐสมาชิ่กสหปีระช่าติิที่่�รับัรองแผ่นปีฏิิบััติิการของ
การปีระชุ่มนานาช่าติิว่าด้วยเร่�องปีระช่ากรและการ
พััฒนา (Programme of Action of the International 
Conference on Population and Development: 
ICPD) นับัจากนั�น ไที่ยก็ได้แสดงให้เห็นถึึงค์วามมุ่งมั�นที่่�จะ 
บัรรลุวัติถุึปีระสงค์์ด้านการพััฒนาและปีระช่ากรของแผ่น
ปีฏิิบััติิการฯ เพั่�อสร้างหนที่างสู่การพััฒนาที่่�ยั�งย่น และใน
ปีี 2562 สำานักงานสภาพัฒันาการเศรษฐกจิและสงัค์มแห่ง

ช่าติิ ร่วมกับักระที่รวงสาธารณ์สุข กระที่รวงการพััฒนา
สังค์มและค์วามมั�นค์งของมนษุย์ สำานกังานค์ณ์ะกรรมการ
ส่งเสริมวิที่ยาศาสติร์ วิจัยและนวัติกรรม และกองทุี่น
ปีระช่ากรแห่งสหปีระช่าช่าติิ (UNFPA) จัดที่ำารายงาน
การพััฒนาปีระช่ากรเพั่�ออนาค์ติที่่�ยั�งย่นของปีระเที่ศไที่ย  
25 ปีีหลัง ICPD (Population and Development for 
a Sustainable Future in Thailand : 25 Years after 
the ICPD) โดยม่สาระสำาค์ัญ ปีระกอบัด้วย

1. ประเทศไทย และ 25 ปี หลังก�รประชุมน�น�ช�ติว่�ด้วยเร่�องประช�กรและก�รพัฒน�
พับั (1) ความส�าเร็จของการด�าเนินงานด้าน

ประชากรและการพัฒนาของประเทศไทยท่ีผ่านมา อาที่ิ 
อัติราการติายของมารดาที่่�ลดลงจากการเข้าถึึงการบัริการ
ที่างการแพัที่ย์ในการค์ลอดบัตุิร การขยายค์วามค์รอบัค์ลุม
ของการให้บัริการที่างการแพัที่ย์ภายใติ้ระบับัหลักปีระกัน
สขุภาพัถ้ึวนหน้า การเข้าถึงึการศกึษาในระดบััปีระถึมและ
มัธยมศกึษาของนกัเร่ยนในช่นบัที่ห่างไกล (2) สถานการณ์ 
ทีย่งัคงเป็นความท้าทายส�าคญั อาที่ ิการเพัิ�มขึ�นของผู่ส้งูอายุ 
ในอนาค์ติ อัติราการติิดเช่่�อเอช่ไอว่ในกลุ่มวัยรุ ่นที่่�เพัิ�ม 
สงูขึ�น อตัิราการออกกลางค์นัของเดก็ในระดบััมธัยมศกึษา 

ที่่�มค่่์อนข้างสงู และ (3) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย มุง่ผ่ลกัดัน 
แนวค์ดิการพัฒันาค์นติลอดช่่วงช่่วติิให้เป็ีนหลักการของการ
พััฒนาที่รัพัยากรมนุษย์ในทุี่กนโยบัาย ภายใติ้การที่ำางาน 
ร่วมกบััทุี่กภาค์ส่วนทัี่�งภาค์ปีระช่าสงัค์ม ภาค์เอกช่น รวมถึงึ 
องค์์กรระหว่างปีระเที่ศ อาทิี่ การสร้างที่างเล่อกของการ
เจริญพัันธุ์ที่่�ตัิ�งอยู่บันพั่�นฐานการตัิดสินใจของบุัค์ค์ลและ 
ค์ูค่์รอง การสร้างโอกาสการเร่ยนรูข้องค์นทุี่กกลุม่ การเติร่ยม 
ค์วามพัร้อมของปีระช่ากรในการเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างม่
ค์ุณ์ภาพั

การจัดทำารายงานการพัฒนาประชากร 
เพ่่ออนาคตที่ยั่งยืนของประเทศไทย 25 ปีหลัง ICPD 
(The International Conference on Population  
and Develop)

2. พินิจประช�กรไทย คว�มเปลี�ยนแปลงและก�รค�ดก�รณ์อน�คต 
ค์วามก้าวหน้าของการพััฒนาปีระช่ากรที่่�ผ่่านมา

เปี็นผ่ลจาก (1) ค์วามสำาเร็จของบัริการด้านสุขภาวะที่าง
เพัศและอนามัยการเจริญพัันธุ์ การพััฒนาสุขภาพัของแม่
และเด็ก (2) ค์วามมุ่งมั�นติ่อการบัริการสุขภาพัถึ้วนหน้า  
และการจัดการเร่ยนการสอนเพัศวิถึ่ศึกษา (3) การบัรรลุ

เปี้าหมายเร่�องการเจริญพัันธุ์ (4) การเปี็นศูนย์กลางการ
พัฒันาค์วามรูแ้ละแนวการปีฏิิบัติัิที่่�ด่ ด้านการจดัการบัรกิาร
ที่่�ม่ค์ุณ์ภาพั ค์รอบัค์ลุมทีุ่กกลุ่มค์น และการดูแลสุขภาพั 
มารดา และ (5) ค์วามร่วมม่อระดบััไติรภาค่์ (South-South 
Cooperation) โดยการสนับัสนุนของ UNFPA 
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3. อน�คตที�ยั�งย่นด้วยก�รลงทุนพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์
ในช่่วง 20 ปีีข้างหน้า ปีระช่ากรวัยแรงงานจะลดลง 

อย่างมากจากการเปีล่�ยนแปีลงโค์รงสร้างปีระช่ากร 
สถึานการณ์์ดังกล่าวเน้นยำ�าถึึงค์วามสำาค์ัญของการลงทีุ่น
ในการศึกษาของค์นรุ่นใหม่ เพั่�อให้สามารถึใช่้ศักยภาพั
ได้เต็ิมศักยภาพัและค์งไว้ซึึ่�งแรงขับัเค์ล่�อนแห่งการพััฒนา 
ที่ั�งน่� การลงทุี่นดังกล่าวจำาเปี็นติ้องให้ค์วามสำาคั์ญกับั  
(1) การส่งเสริมพััฒนาการเด็กปีฐมวัยซึ่ึ�งเปี็นช่่วงวัยสำาค์ัญ
ของการเร่ยนรู ้(2) การปีรับัปีรงุปีระสทิี่ธภิาพัที่างการศึกษา  
(3) การเพัิ�มข่ดค์วามสามารถึที่างด้านวิที่ยาศาสติร์ 
เที่ค์โนโลย่ วิศวกรรม และค์ณ์ิติศาสติร์ (STEM) (4) การ
ลดค์วามเหล่�อมลำ�าในการเข้าถึึงการศึกษาที่่�ม่ค์ุณ์ภาพั  
(5) การแก้ปีัญหาการลาออกกลางค์ันของเด็กและเยาวช่น 
(6) การลดอัติราการติั�งค์รรภ์ของวัยรุ่น (7) การส่งเสริมให้
ผู่้หญิงได้เร่ยนระดับัอุดมศึกษาในสาขาวิที่ยาศาสติร์และ
วิศวกรรมศาสติร์ และ (8) การปีิดช่่องว่างระหว่างอุปีสงค์์
และอุปีที่านแรงงาน

สำาหรับัการพััฒนาทีุ่นมนุษย ์ที่่� จะช่ ่วยนำาพัา
ปีระเที่ศไที่ยให้ก้าวพั้นจากกับัดักการเปี็นปีระเที่ศรายได้ 
ปีานกลางพัร้อมก้าวเข้าสู่สถึานะปีระเที่ศรายได้สูง ต้ิองมุง่เน้น  
(1) การจัดการศึกษาให้สอดค์ล้องติ่อการเพิั�มผ่ลิติภาพั 
ของแรงงาน (2) การพััฒนาทัี่กษะที่่�ม่อยู่และการเสริม
ที่ักษะใหม่ของแรงงาน โดยเฉพัาะด้านวิที่ยาศาสติร์และ
เที่ค์โนโลย่ (3) การยกระดับัภาค์บัริการและอุติสาหกรรม
เพั่�อสร้างงานที่่�ม่มูลค์่าเพัิ�ม (4) การปีฏิิรูปีและขับัเค์ล่�อน
เศรษฐกิจผ่่านนวัติกรรมและเที่ค์โนโลย่ ติามยุที่ธศาสติร์ 
“Thailand 4.0” และโค์รงการพััฒนาระเบั่ยงเศรษฐกิจ
พัเิศษภาค์ติะวนัออก (Eastern Economic Corridor หร่อ 
EEC) (5) การดึงดูดผู่้ม่ค์วามสามารถึจากติ่างปีระเที่ศเพั่�อ
เริ�มจดุกลไกขบััเค์ล่�อนให้ได้เรว็ขึ�น (6) ค์วามร่วมม่อระหว่าง
ภาค์รัฐและเอกช่น เพั่�อเช่่�อมนายจ้างกับัสถึาบัันการศึกษา 
ผ่ลิติบุัค์ลากรที่่�ม่ที่ักษะสอดค์ล้องกับัค์วามติ้องการ และ 
(7) การดูแลสุขภาพัของเด็กไที่ยทีุ่กกลุ่มวัยอย่างติ่อเน่�อง

4. เม่�อประเทศไทยส้งวัย โอก�สและคว�มท้�ท�ย 

ปีระเที่ศไที่ยก้าวสูภ่าวะปีระช่ากรสงูวยัอย่างรวดเร็ว
และเปี็น “สังค์มสูงวัย” ติั�งแติ่ปีี 2558 และค์าดว่าจะเปี็น 
“สังค์มสูงวัยโดยสมบัูรณ์์” (completed-aged society) 
และเปี็น “สังค์มสูงวัยระดับัสุดยอด” (superaged 
society) ในปีี 2564 และปีี 2574 ติามลำาดับั ซึ่ึ�งจะใช่้เวลา
น้อยกว่า 30 ปีี โดยพััฒนาการดังกล่าวม่นัยติ่อระยะเวลา
การให้สวัสดิการและปีระกันสังค์ม และค์วามจำาเปี็นที่่�จะ 
ติ้องจัดให้ม่การดูแลภาวะเจ็บัปี่วยและพัิการในวัยช่รา 
มากขึ�น ที่ั�งน่� รฐับัาลให้ค์วามสำาค์ญักบััการเติร่ยมพัร้อมเข้าสู่ 
ภาวะสูงวัยอย่างยั�งย่น โดยจัดที่ำากฎหมายและนโยบัายที่่�
สนับัสนุนผู่้สูงอายุ ได้แก่ พัระราช่บััญญัติิผู่้สูงอายุแห่งช่าติิ 
ยุที่ธศาสติร์ช่าติิ 20 ปีี และแผ่นผู่้สูงอายุแห่งช่าติิ รวมที่ั�ง
มาติรการที่่�สนับัสนนุค์วามเป็ีนอยูท่ี่่�ดข่องผู่ส้งูอาย ุอาที่ ิการ
จัดติั�งกองทุี่นบัำาเหน็จบัำานาญข้าราช่การ กองทีุ่นปีระกัน
สังค์มกรณ์่ช่ราภาพั กองทีุ่นสำารองเล่�ยงช่่พั อย่างไรก็ติาม 

ยังม่ค์วามที่้าที่ายของการเข้าสู่ภาวะสูงวัยที่่�ติ้องให้ค์วาม
สำาค์ัญ ปีระกอบัด้วย (1) การเติร่ยมพัร้อมค์นรุ่นติ่อไปี 
สำาหรับัภาวะสูงวัย (2) การสนับัสนุนการดูแลผู่้สูงอายุ  
(3) ค์วามเส่�ยงที่่�จะติกอยู่ในค์วามยากจนของผู่้สูงอายุ  
(4) การสร้างค์วามมั�นค์งที่างเศรษฐกิจ และ (5) การสร้าง
บั้านและชุ่มช่นที่่�เปี็นมิติรกับัผู่้สูงอายุ

สำาหรับัโอกาสจากการเข้าสู่สังค์มสูงวัย (1) การ
พััฒนาไปีสู่การเปี็นเศรษฐกิจสูงวัย (silver economy) 
โดยการพัฒันานวตัิกรรมด้านผ่ลิติภัณ์ฑ์์และบัรกิารสำาหรับั 
ผู่ส้งูอาย ุรวมถึึงการท่ี่องเที่่�ยวสำาหรบััผู้่สงูอาย ุ(2) โอกาสการ 
จ้างงานที่่�เพัิ�มขึ�น สำาหรับัผู่้สูงอายุหลังเกษ่ยณ์ และสำาหรับั
ผู่้ดูแลผู่้สูงอายุ (3) การกระตุ้ินให้เกิดการสะสมสินที่รัพัย ์
ในปีระช่ากร เพั่�อเติรย่มพัร้อมสำาหรบััระยะเกษย่ณ์ที่่�ยาวขึ�น  
และ (4) การลงทีุ่นในการออกแบับัที่่�เปี็นมิติรกับัผู่้สูงอายุ

ส�าหรับทิศทางการพัฒนาในอนาคต จากโค์รงสร้าง
ปีระช่ากรและค์รอบัค์รัวที่่�เปีล่�ยนแปีลงไปี ม่ค์วามจำาเปี็น
ในการดำาเนินการ (1) การจัดการปีัญหาค์วามไม่เสมอภาค์
ระหว่างเพัศ (2) การให้ค์วามสำาคั์ญติ่อโรค์มะเร็งระบับั

ส่บัพัันธุ์และภาวะการม่บัุติรยาก (3) การย้ายถึิ�นข้ามช่าติิ  
(4) นโยบัายลดค์วามเหล่�อมลำ�าและการส่งเสริมการ 
อยู่ร่วมกันของค์นในสังค์ม รวมถึึงการจัดสวัสดิการสังค์ม
สำาหรับักลุ่มเปีราะบัาง
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5. นัยท�งนโยบ�ยจ�กแนวโน้มด้�นประช�กรและก�รพัฒน�ในประเทศไทย

(1) การสร้างที่างเล่อกการเจริญพัันธุ์ในทุี่กช่่วงวัย
เพั่�อก้าวสู่สังค์มสูงวัย (2) การปี้องกันการใช่้ช่่วิติคู์่และ
การติั�งค์รรภ์ในวัยรุ่น (3) การเสริมสร้างค์วามเข้มแข็งของ
บัรกิารสขุภาวะที่างเพัศและอนามยัการเจรญิพัันธุร์อบัด้าน
ในหลักปีระกันสุขภาพัถึ้วนหน้า (4) การลดช่่องว่างด้าน 
การบัริการและผ่ลลัพัธ์สุขภาวะที่างเพัศและอนามัยการ
เจริญพัันธุ์ของปีระช่ากร (5) การส่งเสริมค์วามเสมอภาค์ 
ที่างเพัศ และการสร้างพัลงัอำานาจแก่ผู้่หญงิ (6) การติอบัสนอง
ติ่อการเปีล่�ยนแปีลงแนวโน้มค์รอบัค์รัวและการแติ่งงาน  
(7) การจัดการการย้ายถึิ�นฐาน และ (8) การเติร่ยมพัร้อม

สู่วัยช่ราอย่างยั�งย่น ผ่่านการม่ส่วนร่วมอย่างกระติ่อร่อร้น 
การเร่ยนรู้ติลอดช่่วิติ และการส่งเสริมสุขภาพั 

ที่ั�งน่� ได้ม่การนำาเสนอรายงานการพััฒนาปีระช่ากร
เพั่�ออนาค์ติที่่�ยั�งย่นของปีระเที่ศไที่ย 25 ปีีหลัง ICPD 
ฉบัับัภาษาอังกฤษ ในการปีระชุ่ม The Nairobi Summit 
ปีระเที่ศเค์นยา เม่�อเด่อนพัฤศจิกายน 2562 และจัดงาน
เปิีดติวัรายงานฯ เพ่ั�อเผ่ยแพัร่ ปีระช่าสัมพันัธ์ให้หน่วยงาน
ที่่�เก่�ยวข้องนำาไปีใช้่ปีระโยช่น์ ผ่่านที่างเพัจ Facebook Live 
ของ UNFPA เม่�อวันที่่� 1 มิถึุนายน 2563

ติ้นทุนโลจิสติิกส์ของประเทศไทยในปี 2561 ม่
มูลค์่ารวม 2,190.2 พัันล้านบัาที่ หร่อค์ิดเปี็นสัดส่วน 
ร้อยละ 13.4 ของผ่ลิติภัณ์ฑ์์มวลรวมในปีระเที่ศ ณ์ ราค์า
ปีระจำาปีี (Nominal GDP) ม่อัติราการขยายติัวค์ิดเปี็น 
ร้อยละ 5.0 โดยขยายติัวติามการเติิบัโติของภาพัรวม
เศรษฐกิจภายในปีระเที่ศ เน่�องจากการเพัิ�มขึ�นของอปุีสงค์์
จากทัี่�งในและติ่างปีระเที่ศ ส่งผ่ลให้การบัริโภค์และการ
ลงทีุ่นภาค์เอกช่นและการส่งออกไปียังติลาดปีระเที่ศค์ู่ค์้า
ที่่�สำาค์ัญเพัิ�มขึ�น 

รายงานโลจิสติกส์ ปี 2562

 ที่่�มา : กองยุที่ธศาสติร์การพััฒนาระบับัโลจิสติิกส์ สศช่.
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ในปี 2562 ติ้นทุนโลจิสติิกส์ของประเทศไทย 
คาดว่ามีมูลค่า 2,258.4 พันล้านบัาท คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 13.4 ติ่อ GDP ม่อัติราการขยายติัวค์ิดเปี็นร้อยละ 
3.1 เป็ีนไปีในที่ศิที่างเด่ยวกนักับัการขยายติวัของเศรษฐกิจ

ภายในปีระเที่ศที่่�มก่ารช่ะลอติวั เน่�องจากค์วามผ่นัผ่วนของ
เศรษฐกจิโลกที่่�ได้รบััผ่ลกระที่บัจากสงค์รามการค้์าระหว่าง
สหรัฐอเมริกาและสาธารณ์รัฐปีระช่าช่นจ่น

ที่่�มา : กองยุที่ธศาสติร์การพััฒนาระบับัโลจิสติิกส์ สศช่.

แนวโน้มต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP  
ในปี 2563 

ค์าดว่าปีรับัลดลงอยู่ท่ี่�ระหว่างร้อยละ 12.9-13.4 
จากสถึานการณ์์เศรษฐกิจภายในปีระเที่ศที่่�หดติัว โดยม่
ปีัจจัยหลักจากสถึานการณ์์การแพัร่ระบัาดของเช่่�อไวรัส 
โค์โรนา 2019 (COVID-19) ซึ่ึ�งส่งผ่ลกระที่บัอย่างรุนแรง 
ในหลายปีระเที่ศที่ั�วโลก

แนวท�งก�รพัฒน�ระบบโลจิสติกส์ 
ของประเทศไทยในระยะต่อไป

(1) เร่งพัฒันาและผ่ลักดันการใช้่ปีระโยช่น์โค์รงสร้าง
พั่�นฐาน สิ�งอำานวยค์วามสะดวก และพัฒันาปัีจจยัสนบััสนนุ 
เพั่�อเพัิ�มข่ดค์วามสามารถึในการแข่งขัน (2) สนับัสนุนการ
ปีรับัเปีล่�ยนรูปีแบับัการดำาเนินธุรกิจไปีสู่ B2C (Business 
to Consumer) ผ่่านช่่องที่างอิเล็กที่รอนิกส์ได้อย่าง 
ม่ออาช่่พั (3) สร้างเค์ร่อข่ายผู่้ให้บัริการโลจิสติิกส์ไที่ยและ
สร้างพัันธมิติรกับัผู่้ปีระกอบัการในระดับัภูมิภาค์ 
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โครงการศึกษาวิจัย

โครงการศึกษาวิจัยที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว

โครงก�รพัฒน�และว�งระบบเช่�อมโยงก�รติดต�มประเมินผู้ลยุทธศ�สตร์ช�ติ 
และแผู้นพัฒน�ฯ ฉบับที� 12 เชิงพื้นที� (AREA BASED) ระยะที� 2

สำานักงานฯ ได้ดำาเนินการโค์รงการพััฒนาและวาง
ระบับัเช่่�อมโยงการติิดติามปีระเมินผ่ลยุที่ธศาสติร์ช่าติิและ
แผ่นพััฒนาฯ ฉบัับัท่ี่� 12 เชิ่งพ่ั�นท่ี่� (AREA BASED) ระยะ
ท่ี่� 2 (ระหว่างเด่อนเมษายน 2562-เมษายน 2563) โดย
ว่าจ้างมูลนิธิสถึาบัันวิจัยนโยบัายเศรษฐกิจการค์ลังเป็ีน 
ที่่�ปีรกึษาดำาเนนิการติดิติามและปีระเมนิผ่ลการดำาเนนิงาน
ของหน่วยงานภาค์รัฐ พัร้อมทัี่�งนำาเสนอชุ่ดข้อมูลตัิวช่่�วัด
สำาหรับัการติิดติามปีระเมินผ่ลปีระเด็นการพััฒนาสำาค์ัญ 

ที่่�มผ่่ลต่ิอการเสรมิสร้างขด่ค์วามสามารถึในการแข่งขนัของ
ปีระเที่ศ ภายใติ้แผ่นพััฒนาฯ ฉบัับัที่่� 12 ระดับัพั่�นที่่� รวม  
4 ปีระเด็น ได้แก่ (1) การสนับัสนุนและส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (2) การส่งเสริมเศรษฐกิจช่่วภาพั 
(Bio economy) (3) การสนับัสนุนและส่งเสริมพัลังงาน
ที่ดแที่น และ (4) การสนับัสนุนเขติพััฒนาเศรษฐกิจพิัเศษ 
(Special Economic Zone: SEZ) ผ่ลการดำาเนินงานม่ดังน่�

ผู้ลก�รศึกษ� 
การกำาหนดแนวที่างการพััฒนาของแผ่นพััฒนาฯ 

ฉบัับัท่ี่� 12 ช่่วยให้เกิดค์วามชั่ดเจนและง่ายต่ิอการนำาไปี
ปีฏิิบััติิมากยิ�งขึ�น อย่างไรก็ด่ การขับัเค์ล่�อนในที่างปีฏิิบััติิ
อาจไม่สามารถึที่ำาให้บัรรลุเป้ีาหมายของแผ่นพััฒนาฯ  
ฉบับััที่่� 12 และยทุี่ธศาสติร์ช่าติิได้ในหลายกรณ์ ่อาทิี่ ขาดการ 
ม่ส่วนร่วมรับัผิ่ดช่อบัติ่อเปี้าหมายของแผ่นของหน่วยงาน
ระดับัปีฏิิบััติิ ขาดค์วามพัร้อมในการจัดที่ำาข้อมูลสำาหรับัใช่้

เปี็นติัวช่่�วัดค์่าเปี้าหมาย ขาดกลไกการขับัเค์ล่�อนที่่�ม่การ 
บูัรณ์าการร่วมระหว่างหน่วยงานท่ี่�เก่�ยวข้อง หน่วยงาน
ไม่ให้ค์วามสำาคั์ญกับัการติิดติามผ่ลแผ่นงาน/โค์รงการ 
(Follow up) ที่ำาให้ขาดข้อมูลสำาหรับัการปีระเมินผ่ลลัพัธ์
และผ่ลกระที่บั ติลอดจนทิี่ศที่างและนโยบัายการพััฒนา
ขาดค์วามช่ัดเจนส่งผ่ลติ่อการจัดลำาดับัค์วามสำาคั์ญในการ
ปีฏิิบััติิและผ่ลสัมฤที่ธ์ิของการพััฒนา 

ข้อเสนอแนะก�รพัฒน�และว�งระบบเช่�อมโยงก�รติดต�มประเมินผู้ลยุทธศ�สตร์ช�ติ
และแผู้นพัฒน�ฯ ฉบับที� 12 เชิงพื้นที� (AREA BASED) 

ม่ดังน่� (1) ค์วรปีรบััปีรุงระบับัติิดติามและปีระเมนิผ่ล 
ที่่�ดำาเนนิการอยูใ่นปัีจจบุันั โดยกำาหนดให้มก่ารปีระเมนิผ่ล 
ก่อนเริ�มดำาเนินงาน (Ex-ante Evaluation) และการ
ปีระเมินผ่ลหลังดำาเนินงาน (Ex-Post Evaluation) ซึึ่�ง
ค์รอบัค์ลุมทัี่�งผ่ลผ่ลิติ (Output) ผ่ลลัพัธ์ (Outcome) 
และผ่ลกระที่บั (Impact) เพ่ั�อให้เห็นผ่ลสำาเร็จและใช้่
ที่บัที่วนคุ์ณ์ค่์าของโค์รงการ (2) จัดให้ม่กลไกเช่่�อมโยงการ
ขับัเค์ล่�อนการพััฒนาระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค์ 
และเช่่�อมโยงระหว่างแผ่นกับัการปีฏิิบััติิในระดับัพ่ั�นท่ี่� 
(Meso Function) เพ่ั�อให้การถ่ึายที่อดแนวที่างของแผ่น
ไปีสู่การปีฏิิบััติิเป็ีนไปีอยา่งม่ปีระสิที่ธิภาพั สามารถึกำาหนด

แผ่นและแผ่นงาน/โค์รงการท่ี่�สอดค์ล้องกับับัริบัที่ของ
พ่ั�นท่ี่� (3) กำาหนดให้ม่หน่วยงานรับัผิ่ดช่อบัในการติิดติาม
และปีระเมินผ่ลการดำาเนินโค์รงการโดยติรง (Oversight 
Body) ที่ำาหน้าท่ี่�วางระบับัการติิดติามและปีระเมินผ่ล 
รวมทัี่�งดำาเนินการติิดติามและปีระเมินผ่ลโค์รงการติ่าง ๆ 
ร่วมกับัหน่วยงานท่ี่�รับัผิ่ดช่อบั และ (4) นำาระบับัติิดติาม
และปีระเมินผ่ลแห่งช่าติิ (eMENSCR) มาใช้่เป็ีนเค์ร่�องม่อ
ในการติิดติามและปีระเมินผ่ล และการจัดที่ำาฐานข้อมูล 
(Baseline Data) เพ่ั�อรองรับัการติิดติามและปีระเมินทัี่�ง
ในส่วนของผ่ลผ่ลิติ ผ่ลลัพัธ์ และผ่ลกระที่บั
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หลักก�รและเหตุผู้ล
(สศช่.) ม่ภารกิจในการจัดที่ำารายงานภาวะสังค์ม 

เผ่ยแพัร่สู่สาธารณ์ะเพั่�อรายงานสถึานการณ์์ที่างสังค์มใน
มิติต่ิิาง ๆ  ที่่�สะท้ี่อนถึงึค์ณุ์ภาพัช่ว่ติิอย่างรอบัด้าน รวมที่ั�งได้
จัดที่ำาบัที่ค์วามปีระจำาฉบัับั เพั่�อศึกษาในเช่ิงลึกในปีระเด็น
ท่ี่�อยู ่ในค์วามสนใจหร่อม่ค์วามเร่งด่วนที่่�ติ้องเต่ิอนภัย 
เฝ้่าระวงัในช่่วงเวลาที่่�ที่นัต่ิอเหติกุารณ์์ อย่างไรกต็ิาม ปีระเด็น 
การเปีล่�ยนแปีลงที่างสังค์มม่พัลวัติที่่�รวดเร็วข้อมูลที่่� 
จัดเก็บัเปี็นรายไติรมาสหร่อจัดเก็บัติามกรอบัการบัริหาร 
ราช่การแผ่่นดินนั�น ไม่สามารถึสะที่้อนปีระเด็นในเช่ิงลึก 

ได้อย่างทัี่นเหตุิการณ์์ โดยเฉพัาะอย่างยิ�งในส่วนที่่�เก่�ยวกับั
ค์วามค์ิดเห็นและที่ัศนค์ติิของผู่้ม่ส่วนได้เส่ยในสังค์ม การ
จดัเกบ็ัข้อมลูจากฐานการสำารวจปีระกอบักบััการวเิค์ราะห์
จึงเปี็นแนวที่างท่ี่�จำาเปี็นในการสนับัสนุนงานการวิเค์ราะห์
ปีระเด็นและภาวะที่างสังค์มท่ี่�ม่ค์วามเปี็นปีัจจุบัันและม่
ค์วามลึกซึึ่�งมากพัอที่่�จะใช่้เปี็นฐานในการจัดที่ำาข้อเสนอ
เช่ิงนโยบัายและการผ่ลักดันการขับัเค์ล่�อนไปีสู่การปีฏิิบััติิ  
รวมที่ั�งการสร้างค์วามติระหนักร่วมกันของทีุ่กภาค์ส่วน 
ในสังค์ม

วิธีก�รศึกษ�และผู้ลก�รดำ�เนินง�น 

วัตถุประสงค์
(1) เพ่ั�อศึกษาสถึานการณ์์การเปีล่�ยนแปีลงที่าง

สังค์มท่ี่�ม่ผ่ลกระที่บัต่ิอคุ์ณ์ภาพัช่่วิติและสภาพัแวดล้อม
ของค์นท่ี่�เป็ีนปีระเด็นเร่งด่วนเพ่ั�อเป็ีนการเฝ้่าระวังและส่ง
สัญญาณ์เต่ิอนภัยให้สังค์มได้รับัที่ราบั (2) เพ่ั�อสำารวจข้อมูล
ภาค์สนาม ค์วามคิ์ดเห็นและทัี่ศนค์ติิที่างสังค์มรายไติรมาส
เก่�ยวกับัปีระเด็นที่างสังค์มท่ี่�สำาคั์ญ เพ่ั�อนำาผ่ลสำารวจมาใช้่

ปีระกอบัการวิเค์ราะห์สถึานการณ์์การเปีล่�ยนแปีลงที่าง
สังค์มท่ี่�ม่ผ่ลกระที่บัต่ิอวิถ่ึช่่วิติและสภาพัแวดล้อมของค์น
ท่ี่�อยู่ในค์วามสนใจในขณ์ะนั�น นำาเสนอเป็ีนบัที่ค์วามใน
รายงานภาวะสังค์มไที่ย และจัดที่ำาปีระเด็น/ข้อเสนอแนะ
เชิ่งนโยบัายในระดับัปีระเที่ศ

จ้างที่่�ปีรกึษาเพั่�อดำาเนนิการสำารวจค์วามคิ์ดเหน็และ
ที่ัศนค์ติิที่างสังค์มเก่�ยวกับัปีระเด็นที่างสังค์มที่่�สำาค์ัญ และ
นำาเสนอเปี็นบัที่ค์วามในรายงานภาวะสังค์มไที่ย จำานวน 
2 เร่�อง ค์่อ 

(1) พลวัติความเปลี�ยนแปลงรูปแบับัการท�างาน
ของไทยและการเปลี�ยนผู้่านสู่การท�างานของคนรุ่นให่ม่ 
(NextGen Work) ผ่ลการศึกษาพับัว่า ปีัจจุบัันม่แรงงาน
ที่่�ที่ำางานแบับั NextGen Work ปีระมาณ์ร้อยละ 30 โดย
กลุ่มแรงงานรุ่นใหม่ท่ี่�อายุน้อยม่แนวโน้มการที่ำางานแบับั 
NextGen Work สูงกว่าแรงงานที่่�ม่อายุมากกว่า รูปีแบับั
การที่ำางานที่่�อยู่ในค์วามสนใจในอนาค์ติมักเก่�ยวข้องกับั
ค์วามเปี็นอิสระด้านเวลา และสถึานที่่� ภายใติ้กรอบัด้าน
รายได้หร่อวิธ่การจ่ายค์่าจ้างท่ี่�เปี็นธรรมและเหมาะสม 
ที่ั�งน่� เปี็นที่่�น่าสังเกติว่าการที่ำางานแบับั NextGen Work 
รวมถึึงค์วามสนใจของกลุ่มแรงงานรุ่นใหม่โดยส่วนใหญ ่

ยังค์งเน้นไปีที่่�งานที่่�ไม่ติ้องใช่้ที่ักษะสูง และสามารถึเข้าถึึง
ได้ง่าย เช่่น การค้์าขายออนไลน์ และงานบัรกิารส่วนบัคุ์ค์ล 
สำาหรบััปัีจจยัสำาค์ญัที่่�ส่งผ่ลกระที่บัต่ิอรปูีแบับัและลกัษณ์ะ
การที่ำางานของค์นรุ่นใหม่มาจากเที่ค์โนโลย่เปีล่�ยนโลก  
กระแสโลกาภวิตัิน์ การโยกย้ายถึิ�นฐานของปีระช่ากร และ
การก้าวเข้าสู่สังค์มผู่้สูงอายุ 

(2) การศึกษาสาเห่ติุที�คนไทยก่อห่นี�เพ่�ออุปโภค
บัริโภคส่วนบัคุคล ผ่ลการศกึษาพับัว่า กลุ่มตัิวอย่าง 2 ใน 3  
ม่หน่�สินอยู่ในปีัจจุบััน โดยร้อยละ 39.7 เปี็นหน่�รถึยนติ์/ 
รถึจกัรยานยนต์ิ และร้อยละ 9.3 เป็ีนหน่�ที่่�อยูอ่าศยั ขณ์ะที่่� 
ส่วนใหญ่ร้อยละ 72.1 เปี็นหน่�เพั่�อการอุปีโภค์บัริโภค์ 
ส่วนบัคุ์ค์ลอ่�น ซึ่ึ�งเม่�อพัจิารณ์าหน่�สนิในกลุม่น่� พับัว่า ร้อยละ  
40.7 เปี็นหน่�สินเช่่�อส่วนบัุค์ค์ล ร้อยละ 15.2 เปี็นหน่�บััติร
เค์รดิติ ร้อยละ 15.2 เป็ีนหน่�เพ่ั�อธรุกจิ/การปีระกอบัอาช่พ่ั/
การเกษติร ร้อยละ 10.1 เป็ีนหน่�การศกึษา และร้อยละ 0.1  

โครงก�รศึกษ�วิจัย “โครงก�รสำ�รวจและศึกษ� 
เพื�อก�รเฝ้�ระวังและเต่อนภัยท�งสังคม”
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เป็ีนหน่�การลงทุี่นในหลักที่รัพัย์ โดยกลุ่มอายุ 46-65 ปีี 
กลุ่มรายได้ไม่เกิน 10,000 บัาที่ และกลุ่มท่ี่�ม่การศึกษาน้อย 
จะม่หน่�เพ่ั�อการอุปีโภค์บัริโภค์ส่วนบุัค์ค์ลอ่�นสูงกว่า 
กลุ่มอ่�นอย่างชั่ดเจน สำาหรับัสาเหติุในการก่อหน่� พับัว่า 
ส่วนใหญ่นำามาจ่ายค่์าค์รองช่่พั โดยเฉพัาะในกลุ่มท่ี่�ม่รายได้ 
ไม่เพ่ัยงพัอกับัรายจ่าย และม่บัางส่วนก่อหน่�ซึ่ำ�าโดยการนำา
เงินจากการกู้สินเช่่�อเพ่ั�อการอุปีโภค์บัริโภค์ส่วนบุัค์ค์ลอ่�น
มาหัก/ปิีดหน่�อ่�น

โครงก�รพัฒน�ต�ร�งอุปสงค์และอุปท�นของประเทศไทย
หลักก�รและเหตุผู้ล

กองบััญช่่ปีระช่าช่าติิ (กบัปี.) ม่หน้าที่่�ในการจัดที่ำา
และเผ่ยแพัร่สถึิติิบััญช่่ปีระช่าช่าติิของปีระเที่ศไที่ย เพั่�อ
ใช่้เปี็นเค์ร่�องช่่�ภาวะเศรษฐกิจมหภาค์ อย่างไรก็ติาม เม่�อ
พัจิารณ์าจากสถึติิริายได้ปีระช่าช่าติริายปีี หรอ่สถึติิมิวลรวม 
ในปีระเที่ศรายไติรมาสที่่�เผ่ยแพัร่ พับัว่าม่ค์่าค์ลาดเค์ล่�อน
ที่างสถึิติิที่่� เกิดจากการค์ำานวณ์ระหว่างด้านการผ่ลิติ 
และด้านการใช้่จ่าย และค่์าดังกล่าวม่แนวโน้มสูงขึ�น
อย่างต่ิอเน่�อง โดยค่์าค์วามค์ลาดเค์ล่�อนที่างสถึิติิดังกล่าว  
เกิดจากขั�นติอนการได้มาของข้อมูลท่ี่�หลากหลาย รวมถึึง
วิธ่การค์ำานวณ์แต่ิละตัิวแปีรท่ี่�แติกต่ิางกัน หากเกิดกรณ่์
ท่ี่�การวัดมูลค่์าการผ่ลิติ การใช้่จ่าย และรายได้ไม่เท่ี่ากัน
มาติรฐานระบับับััญช่่ปีระช่าช่าติิสากลได้เสนอให้ม่การ
จัดที่ำาติารางอุปีสงค์์และอุปีที่าน (Supply and Use 
Table) เพ่ั�อใช้่วิเค์ราะห์ค์วามค์ลาดเค์ล่�อนดังกล่าว โดย
ติารางอุปีสงค์์และอุปีที่าน เป็ีนติารางท่ี่�แสดงค์วามสัมพัันธ์

ระหวา่ง ค์วามติอ้งการ (อปุีสงค์์) และปีรมิาณ์การเสนอขาย 
(อุปีที่าน) ของสินค้์าและบัริการโดยละเอ่ยด ผ่่านรูปีแบับั
ติารางค์วามสัมพัันธ์ระหว่างกิจกรรมการผ่ลิติ (Activities 
of product) และปีระเภที่สินค้์า (Goods) ซึึ่�งสามารถึใช้่
ปีระกอบัการที่ำาสมดุลระหว่างด้านการผ่ลิติ ด้านการใช้่จ่าย  
และด้านรายได้ ให้ม่ค์วามถูึกต้ิองยิ�งขึ�น นอกจากนั�น
ติารางอุปีสงค์์และอุปีที่านยังสามารถึใช้่ปีระโยช่น์ในการ
เป็ีนเค์ร่�องม่อที่างเศรษฐศาสติร์สำาหรับัการวิเค์ราะห์และ
ปีระมาณ์การเศรษฐกิจ

ดังนั�น กบัปี. ในฐานะผู้่รับัผิ่ดช่อบัการจัดที่ำาและ
เผ่ยแพัร่สถิึติิปีระช่าช่าติิจึงม่ค์วามจำาเป็ีนต้ิองพััฒนาระบับั
ปีระมวลผ่ลติารางอุปีสงค์์และอุปีที่าน เพ่ั�อปีระกอบัการที่ำา
สมดุลระหว่างด้านการผ่ลิติ ด้านการใช้่จ่าย และด้านรายได้  
เพ่ั�อให้สถึิติิรายได้ปีระช่าช่าติิของปีระเที่ศไที่ยม่ค์วาม 
ถึูกติ้องสมบัูรณ์์ยิ�งขึ�น 

2 ใน 3 มีหนี�สินในปัจจุบัน

แรงงานรุ่นใหม่มีแนวโน้มทำางานแบบ  NextGen Work สูงกว่าแรงงานที่มีอายุมากกว่า

อาชีพใหม่ ๆ ที่ให้ความสนใจ

30% 
ทำางานแบบ

NEXTGEN WORK
(ท�างานมากกว่า 1 อาชีพ, 

ท�างานอิสระ,
ท�างานในรูปแบบสัญญาจ้าง,  

ค้าขายออนไลน์)

Younger Mill
18-24

Older Mill
25-34

Younger Gen X
35-39

91%

67.6% 68.4% 74.7%

12.6%
17.6%

61.8%

TOTAL
AGE

20-32
AGE

33-45
AGE

46-65

25.8%

14.0%
มีหนี้สิน

เคยมีแต่ใช้แล้ว

ไม่เคยมีหนี้

18.4%

87%

87%

62% ขายสินค้าออนไลน์
42% ไลฟ์สดขายเสื้อผ้า-สินค้ามือสอง
20% รับพรีออร์เดอร์สินค้า
18% ขับรถรับจ้างอิสระ เช่น  Uber Grab
16% ท�าอาหารกล่อง อาหารคลีน ส่งออฟฟิศ ขายออนไลน์

40% ขายสินค้าออนไลน์
26% ไลฟ์สดขายเสื้อผ้า-สินค้ามือสอง
18% รับพรีออร์เดอร์สินค้า
16% ขับรถรับจ้างอิสระ เช่น  Uber Grab
14% ท�าอาหารกล่อง อาหารคลีน ส่งออฟฟิศ ขายออนไลน์

36% ขายสินค้าออนไลน์
22% ไลฟ์สดขายเสื้อผ้า-สินค้ามือสอง
19% รับพรีออร์เดอร์สินค้า
18% ขับรถรับจ้างอิสระ เช่น  Uber Grab
16% ท�าอาหารกล่อง อาหารคลีน ส่งออฟฟิศ ขายออนไลน์

12.7% 20.6%5.8%

หนี้ที่อยู่อาศัย

สัดส่วนหนี�คงค้าง
แบ่งตามประเภท

หนี้รถ

หนี้ LOPC

9.3% 4.7% 12.0% 10.3%

39.7% 45.6% 45.8%
29.8%

72.1% 68.9% 68.8% 77.4%
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วัตถุประสงค์ของโครงก�ร 
1.  เพั่�อศึกษาแนวที่างในการจัดที่ำา การจำาแนก

ข้อมูล และการที่ำาสมดุลติารางอุปีสงค์์และอุปีที่านของ
ปีระเที่ศไที่ยให้เหมาะสมกับัข้อมูลพั่�นฐาน กระบัวนการ
ปีระมวลผ่ล และระบับัฐานข้อมลูของกองบััญช่ป่ีระช่าช่าติิ 
สศช่. เพ่ั�อให้สามารถึจัดที่ำารายงานข้อมูลติารางอุปีสงค์ ์

ผู้ลก�รศึกษ�
1. การศึกษากรอบัแนวคิดการจัดท�าบััญชี

ประชาชาติิ และติารางอุปสงค์และอุปทานติามระบับั 
SNA 2008 โดยม่สาระที่่�สำาค์ัญ ค์่อ 

ติารางอุปีที่าน เป็ีนติารางภาค์ติดัขวาง แนวค์อลมัน์
แสดงกิจกรรมการผ่ลิติ (จำาแนกติาม ISIC) ด้านแนวนอน
แสดงมูลค์่าผ่ลผ่ลิติ จำาแนกติาม CPC โดยม่องค์์ปีระกอบั
ที่่�สำาค์ัญ ค์่อ Gross Output at Basic Prices, Tax less 
Subsidies on Production, Import of Goods & 
Services (FOB), Trade Margin (Wholesale + Retail 
trade) และ Transport Cost 

ติารางอุปีสงค์์ เปี็นติารางภาค์ติัดขวาง แนวค์อลัมน์
แสดงการใช่้จ่ายขั�นกลางจำาแนกติามกิจกรรมการผ่ลิติ 
(TSIC) และการใช้่จ่ายขั�นสดุท้ี่ายในแต่ิละรายการ แนวนอน 
แสดงรายการสินค์้าและบัริการจำาแนกติามมาติรฐาน 
CPC โดยม่องค์์ปีระกอบัหลัก ค์่อ Intermediate Use, 
Household Final Consumption Expenditure, 
NPISH Final Consumption, Government Final 
Consumption, Gross Fixed Capital Formation, 
Change in Inventory และ Export of Goods and 
Services (FOB)

ผ่ลติ่างระหว่างค์่ารวมของด้านอุปีที่านและด้าน
อุปีสงค์์ ค์่อ ค์่าค์วามค์ลาดเค์ล่�อน ซึ่ึ�งจะติ้องขจัดให้เหล่อ
ศูนย์ หมายถึึงค์วามสมดุลระหว่างอุปีสงค์์และอุปีที่าน 
ในระบับัเศรษฐกิจทัี่�งในระดับัรายการ CPC ย่อย และ 
ในระดับัภาพัรวม

2. การศึกษาออกแบับัติารางอุปสงค ์และ
อุปทานของประเทศไทย การจัดที่ำาติารางอุปีสงค์์และ
อุปีที่านของปีระเที่ศไที่ยใช่้รูปีแบับัมาติรฐานขององค์์การ
สหปีระช่าช่าติ ิโดยมข่นาดติารางท่ี่�เหมาะสม ปีระกอบัด้วย 
กจิกรรมการผ่ลติิจำาแนกติามมาติรฐานการจำาแนกปีระเภที่
อุติสาหกรรมของปีระเที่ศไที่ย ฉบัับั ปีี 2552 (TSIC) รวม
ที่ั�งหมด 580 กิจกรรม ส่วนรายการสินค์้าและบัริการ 

และอุปีที่าน และติารางสนับัสนุนได้อย่างม่ปีระสิที่ธิภาพั 
2.  เพ่ั�อจัดที่ำาโปีรแกรมปีระมวลผ่ลติารางอุปีสงค์์

และอุปีที่าน และปีรับัสมดุลระหว่างข้อมูลอุปีสงค์์และ
อุปีที่าน

จำาแนกติามมาติรฐานการจำาแนกสินค์้าและบัริการ CPC 
2.14 ซึ่ึ�งเปี็นมาติรฐานที่่�กองบััญช่่ปีระช่าช่าติิได้ปีระยุกติ์
ให้เหมาะสมกับัสภาพัข้อมูลของปีระเที่ศไที่ย รวมที่ั�งหมด 
353 รายการ 

3. การพัฒนาระบับัประมวลผู้ลติารางอุปสงค์
และอุปทานของประเทศไทย การพััฒนาระบับัปีระมวล
ผ่ลได้ออกแบับัโปีรแกรมค์อมพัิวเติอร์ให้เหมาะสมกับัการ
ใช้่งานของกองบััญช่ป่ีระช่าช่าติิ โดยมก่ารจำาแนกระดบััการ
ที่ำางานระหว่างผู่้ค์วบัค์ุมระบับั (admin) และผู่้ปีฏิิบััติิงาน  
(sector expert) เพั่�อค์วบัค์ุมรอบัการที่ำางานและ
การกำาหนดสิที่ธิในการนำาข้อมูลเข้าระบับัปีระมวลผ่ล  
การกำาหนดรหัสรายการข้อมูล การกำาหนดปีีข ้อมูล  
การเที่่ยบัรหัสมาติรฐานข้อมูล การนำาข้อมูลเข้าระบับั
ปีระมวลผ่ล การจัดที่ำาติารางอปุีสงค์์และอปุีที่าน การปีรบััค่์า 
ค์วามแติกติ่างระหว่างด้าน และการออกรายงานข้อมูล 
ในรูปีแบับัติารางอุปีสงค์์และติารางอุปีที่านในระดับั 
ภาพัรวมและการสรุปีรายการติามลำาดับัช่ั�นของข้อมูล 

4. ผู้ลการจัดท�าติารางอุปสงค์และอุปทาน
ของประเทศไทย การดำาเนินงานจัดที่ำาติารางอุปีสงค์์
และอุปีที่านของปีี 2560 สามารถึดำาเนินการแล้วเสร็จ 
ติามเปี้าหมาย โดยม่ขนาดติาราง 580 อุติสาหกรรม 
การผ่ลิติ และ 353 CPC ย่อย ผ่ลการจัดที่ำาในเบั่�องติ้น 
มลูค่์าอปุีที่านรวม 43,402.6 พันัล้านบัาที่ มลูค่์าอุปีสงค์์รวม  
42,886.1 พันัล้านบัาที่ มค่์วามแติกต่ิางระหว่างด้านเท่ี่ากบัั 
1,032.8 พัันล้านบัาที่ (อุปีที่านรวมสูงกว่าอุปีสงค์์รวม)  
โดยค์ิดเปี็นร้อยละ 2.35 ของยอดอุปีที่านรวม 
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โครงก�รศึกษ�ก�รจัดทำ�งบดุลแห่งช�ติต�มระบบบัญชีประช�ช�ติ

หลักก�รและเหตุผู้ล
สศช่. ม่หน้าที่่�จัดที่ำาบััญช่่รายได้ปีระช่าช่าติิรายปีี 

ที่ั�งด้านการผ่ลิติ ด้านรายจ่าย และด้านรายได้ ผ่ลิติภัณ์ฑ์์
มวลรวมรายภาค์และรายจงัหวดั ติารางปัีจจยัการผ่ลติิและ
ผ่ลผ่ลติิ บัญัช่เ่ศรษฐกจิเงนิที่นุ ติลอดจนบัญัช่ง่บัดลุแห่งช่าติิ 
โดยงบัดลุแห่งช่าติ ิ(National Balance Sheet) เป็ีนบัญัช่่
ที่างเศรษฐกิจชุ่ดสุดที่้ายของระบับับััญช่่ปีระช่าช่าติิสากล 
ค์.ศ. 2008 อย่างไรก็ติามงบัดุลแห่งช่าติิของปีระเที่ศไที่ย
ยังไม่ได้ม่การจัดที่ำาอย่างสมบัูรณ์์ โดยปีัจจุบัันจัดที่ำาและ
เผ่ยแพัร่เฉพัาะสติ๊อกทีุ่นของปีระเที่ศไที่ย ซึ่ึ�งเปี็นส่วนหนึ�ง
ของงบัดุลแห่งช่าติิเที่่านั�น สศช่. ได้พัิจารณ์าเห็นค์วาม
สำาค์ญัของการจัดที่ำางบัดลุเป็ีนภาค์สถึาบััน (Institutional 
Sector) และระบับัเศรษฐกิจที่ั�งหมด (Total Economy) 
ที่ั�งน่� เน่�องจากการม่ข้อมูลดังกล่าว จะที่ำาให้ที่ราบัถึึง
การเปีล่�ยนแปีลงของสินที่รัพัย์ในงบัดุล ที่ำาให้สามารถึ

วิเค์ราะห์และติิดติามภาวะและพัฤติิกรรมที่างเศรษฐกิจ
และการเงิน (Economic and Financial Conditions 
and Behavior) ในหลายด้าน เช่่น การศึกษาปัีจจยักำาหนด
พัฤติิกรรมค์รัวเร่อน (Household Behavior) การบัริโภค์ 
และการออมของค์รัวเร่อนที่่�มักรวมติัวแปีรค์วามมั�งคั์�ง  
(Wealth Variable) เข้าไว้เพ่ั�อติิดติามผ่ลของปีัจจัย 
ดงักล่าวต่ิอพัฤติกิรรมการซึ่่�อของค์รวัเรอ่น (Household’s 
Purchasing Patterns) หร่อหน่วยสถึาบัันอ่�น อาจจะใช่้
ปีระโยช่น์ในการศึกษาพัฤติิกรรมการลงทุี่นและการใช่้เงิน
เพั่�อการลงทีุ่นในสินที่รัพัย์ถึาวรของหน่วยธุรกิจ เปี็นติ้น

ดังนั�น สศช่. โดยกองบััญช่่ปีระช่าช่าติิ (กบัปี.) จึงม่
ค์วามจำาเป็ีนต้ิองศกึษาจัดที่ำางบัดุลแห่งช่าติ ิและระบับัฐาน
ข้อมูลบััญช่่ เพั่�อปีรับัปีรุงการจัดที่ำาระบับับััญช่่ปีระช่าช่าติิ
ของปีระเที่ศไที่ยให้ม่ค์วามสมบัูรณ์์มากยิ�งขึ�นติ่อไปี

วัตถุประสงค์ของโครงก�ร 
1) ศึกษารวบัรวมข้อมูลและจัดที่ำางบัดุลแห่งช่าติิ

เบ่ั�องต้ิน ติามระบับับััญช่่ปีระช่าช่าติิสากลเพั่�อปีระโยช่น์
ในการปีรบััปีรุงการจัดที่ำาบััญช่่ปีระช่าช่าติิของปีระเที่ศใหม่้
ค์วามสมบูัรณ์์ ถูึกต้ิอง สอดค์ล้องกับัระบับับััญช่่ปีระช่าช่าติิ
สากล ค์.ศ. 2008 

2) ออกแบับัระบับัและจัดที่ำาฐานข้อมลู และระบับั
โปีรแกรมปีระมวลผ่ล งบัดุลแห่งช่าติิ ที่ั�งในที่รัพัย์สินที่่�มิใช่่
ที่างการเงนิ และที่รพััย์สนิที่างการเงนิ โดยจดัที่ำาโค์รงสร้าง
การได้มาและการใช่้ไปีซึึ่�งที่รัพัย์สินและหน่�สินที่างการเงิน
ของทุี่กภาค์สถึาบัันเศรษฐกิจ โดยค์รอบัค์ลุมรายละเอ่ยด
เค์ร่�องม่อที่างการเงินติามระบับั SNA 2008

ผู้ลก�รศึกษ�
ติามมาติรฐานระบับับััญช่่ปีระช่าช่าติิสากล ค์.ศ. 2008 ได้กำาหนดลำาดับัการเร่ยงบััญช่่ไว้ดังน่�

การเรียงลำาดับบัญชี
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โค์รงการน่�จะที่ำาการศึกษาที่รัพัย์สินและหน่�สินทัี่�ง
ในด้านการเงิน (Financial assets) และไม่ใช่่ที่างการเงิน 
(Non-financial assets) ของภาค์สถึาบัันเศรษฐกิจผ่่าน
บััญช่่และงบัดุลดังน่� 1. Capital account 2. Financial 
account 3. The other change in volume asset 
account 4. The revaluation account และ 5. Balance 
sheet โดยได้แบ่ังภาค์เศรษฐกิจหลักออกเป็ีน 6 ภาค์ส่วน  
ค่์อ 1. Financial Corporation 2. Non-financial 
corporation 3. Household 4. General Government 
5. Non-profit institution serving household (NPISH) 
และ 6. The rest of the world 

ผ่ลการศึกษาเบ่ั�องติ้นในโค์รงการน่� สรุปีได้ว ่า
ปีระเที่ศไที่ยม่ที่รัพัย์สินและหน่�สินเพัิ�มขึ�นอย่างติ่อเน่�อง 
ในช่่วงปีี พั.ศ. 2550-2560 กล่าวค์อ่ ณ์ สิ�นปีี 2550 เศรษฐกจิไที่ย 
ม่ที่รัพัย์สินปีระเภที่ Non-financial asset รวมกันทุี่ก
ภาค์สถึาบัันเศรษฐกิจ เที่่ากับั 29,713,825.8 พัันล้านบัาที่  

เที่่ยบักับัล่าสุดในปีี พั.ศ. 2560 ที่รัพัย์สินดังกล่าวม่มูลค์่า
เที่่ากับั 33,513,169.8 พัันล้านบัาที่ เพัิ�มขึ�นร้อยละ 12.79  
ในขณ์ะที่่� Financial asset ของปีระเที่ศ ม่มูลค์่า  
33,949.6 พัันล้านบัาที่ เพิั�มขึ�นเป็ีน 82,475.7 พัันลา้นบัาที่ 
เพิั�มขึ�นร้อยละ 142.94 ส่วนในด้านหน่�สินของปีระเที่ศ
ม่มูลค่์า 36,618.3 พัันล้านบัาที่ ในปีี พั.ศ. 2550 ได้เพิั�ม
ขึ�นเป็ีน 80,954.1 พัันล้านบัาที่ ในปีี พั.ศ. 2560 ผ่ลจาก
การม่ที่รัพัย์สินและหน่�สินในจำานวนดังกล่าว ที่ำาให้ค่์า 
Net worth ของปีระเที่ศ (The economy) ในปีี พั.ศ. 
2550 ซึึ่�งเท่ี่ากับั 29,713,819.1 พัันล้านบัาที่ เพิั�มขึ�นเป็ีน 
33,512,393.7 พัันล้านบัาที่ ในปีี พั.ศ. 2560 เฉล่�ยเพิั�มขึ�น
ร้อยละ 1.28 ต่ิอปีี

ผ่ลการศึกษาเบ่ั�องต้ินของโค์รงการพับัว่า ณ์ สิ�นปีี 
2560 สามารถึแจกแจงรายละเอ่ยดการถ่ึอค์รองที่รัพัย์สิน 
หน่�สิน และที่รัพัย์สินสุที่ธิเป็ีนรายภาค์เศรษฐกิจได้ดังน่�

ผ่ลการศึกษาของโค์รงการพับัว่ายังม่ค่์า
ค์วามค์ลาดเค์ล่�อนที่างสถึติิิระหว่างการปีระมวลผ่ล 
ในแติ่ละสถึาบััน ซึ่ึ�งที่าง สศช่. จะนำาผ่ลการ
ศึกษาดังกล่าวไปีเพ่ั�อใช้่ปีระโยช่น์ในการปีรับัปีรุง
ปีรับัปีรุงการปีระมวลผ่ลระบับับััญช่่ปีระช่าช่าติิ 
ในส่วนของการจัดที่ำางบัดุลแห่งช่าติิต่ิอไปี
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โครงก�รประเมินผู้ลแผู้นยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย 
ฉบับที� 3 (พ.ศ. 2560-2564) ในช่วงระยะครึ�งแผู้น

หลักก�รและเหตุผู้ล
แผ่นยุที่ธศาสติร์การพััฒนาระบับัโลจิสติิกส์ของ

ปีระเที่ศไที่ย ฉบัับัท่ี่� 3 (พั.ศ. 2560-2564) ได้ผ่่านค์วาม 
เห็นช่อบัจากค์ณ์ะรัฐมนติร่เม่�อวันท่ี่� 15 สิงหาค์ม 2560  
เพั่�อให้หน่วยงานท่ี่�เก่�ยวข้องใช่้เปี็นกรอบัแนวที่างการ
ดำาเนินงานพััฒนาระบับัโลจิสติิกส์ของปีระเที่ศ ในปีี 2562 
เปี็นช่่วงค์รึ�งแรกของแผ่นฯ จึงติ้องดำาเนินการโค์รงการ
ปีระเมินผ่ลการดำาเนินงานและติิดติามค์วามก้าวหน้าการ
ดำาเนนิงานขึ�นเพั่�อใช้่เป็ีนข้อมลูในการขับัเค์ล่�อนการพััฒนา
ในระยะค์รึ�งหลังของแผ่นฯ

ผู้ลก�รศึกษ� ม่ข้อเสนอแนะ ดังน่� 
(1) การบัริหารจัดการติ้นทีุ่นโลจิสติิกส์การค์้า 

และอุติสาหกรรมติ้องบัูรณ์าการการดำาเนินงานร่วมกัน 
ที่ั�งภาค์รัฐและเอกช่น (2) การพััฒนาเช่ิงพั่�นที่่�ติ้องสร้าง
เค์ร่อข่ายเช่่�อมโยงแหล่งวัติถุึดิบั แหล่งผ่ลิติและติลาด  
(3) สร้างระบับัค์วามปีลอดภัยและค์วามเช่่�อมั�นในพัาณิ์ช่ย์
อิเล็กที่รอนิกส์โดยนำาระบับั e-Logistics มาสนับัสนุนการ
ที่ำางาน (4) เสริมสร้างเค์ร่อข่ายผู้่ให้บัริการโลจิสติิกส์  
(LSPs Network) ด้วยการจบััคู่์ธรุกจิ (Business Matching) 
และ (5) กำาหนดมาติรการด้านภาษ่เพั่�อลดภาษ่ซึ่ำ�าซึ่้อน 
ของผู่้ปีระกอบัการที่ั�งในปีระเที่ศและติ่างปีระเที่ศ รวมที่ั�ง 

วัตถุประสงค์
เ พ่ั�อปีระเมินผ่ลการดำา เนินการพััฒนาระบับั 

โลจิสติิกส์ของปีระเที่ศไที่ย วิเค์ราะห์ปีระเด็นปัีญหา
อุปีสรรค์ ข้อจำากัด ศึกษา วิเค์ราะห์บัริบัที่การเปีล่�ยนแปีลง
ที่างเศรษฐกิจการค้์า และแนวที่างการขับัเค์ล่�อนนโยบัาย
การพััฒนาเชิ่งพ่ั�นท่ี่�ติามนโยบัายรัฐบัาล

ปีรับัปีรุงกฎหมายเก่�ยวกับัโลจิสติิกส์ และ (6) การพััฒนา 
เช่ิงพั่�นที่่�ระเบั่ยงเศรษฐกิจภาค์ใติ้ (SEC) เปี็นศูนยกระจาย
สินค์้าของภูมิภาค์ โดยที่่าเร่อระนองสามารถึเช่่�อมโยง
ที่่าเร่อฝ่ั ่งอันดามันและที่่าเร่อแหลมฉบััง หร่อที่่าเร่อ 
ในกลุ่มปีระเที่ศ GMS หร่อฝ่ั่งที่ะเลจ่นใติ้หร่อมหาสมุที่ร
แปีซิึ่ฟื้ิก และพััฒนาเปี็นเม่องอุติสาหกรรมการแปีรรูปี
และไบัโอเที่ค์ด้านการเกษติร เพั่�อยกระดับัมาติรฐานสนิค้์า 
ด้วยการส่งเสรมิการวจัิยและพััฒนา และพััฒนาเช่่�อมโยงกับั 
เขติพััฒนาพิัเศษภาค์ติะวันออก (EEC) เปี็นฐานการผ่ลิติ
และแปีรรูปีผ่ลิติภัณ์ฑ์์เกษติรแช่่แข็ง

หลักก�รและเหตุผู้ล
ระบับัข้อมลูโลจสิติกิส์ของปีระเที่ศไที่ยมก่ารจัดเกบ็ั

หลากหลาย ไม่ต่ิอเน่�อง หน่วยงานที่่�เก่�ยวข้องม่จำานวนมาก
ที่ำาให้การปีระเมินผ่ลการพััฒนาไม่ค์รอบัค์ลุมและติรงกับั 
ค์วามติ้องการใช่้ปีระโยช่น์ ติัวช่่�วัดสำาคั์ญบัางติัวไม่ม่ 
หน่วยงานเจ้าภาพัหลักในการจัดเก็บัอย่างเปี็นระบับั 
จึงจำาเปี็นติ้องม่การจัดที่ำาระบับัข้อมูลเพั่�อใช่้ปีระกอบั
การวางแผ่นการพััฒนาและการติิดติามปีระเมินผ่ลด้าน 
โลจิสติิกส์ของปีระเที่ศ

วัตถุประสงค์
เพั่�อศึกษาสถึานภาพัข้อมูลด้านโลจิสติิกส์ของ

ปีระเที่ศไที่ยในระดับัจุลภาค์และมหภาค์ พััฒนาแนวที่าง
การจัดเก็บัข ้อมูลเพั่�อจัดที่ำาดัช่น่ช่่�วัดให ้ม่มาติรฐาน 
เท่ี่ยบัเค์ย่งระดบััสากล รวมที่ั�งการเช่่�อมโยงและพัฒันาระบับั 
ข้อมูลและดัช่น่ช่่�วัดด้านโลจิสติิกส์ของปีระเที่ศไที่ยสำาหรับั
ใช้่เป็ีนเค์ร่�องม่อในการปีระเมินสถึานภาพัระดับัการพััฒนา
ระบับัโลจิสติิกส์ของปีระเที่ศ

โครงก�รพัฒน�ระบบข้อม้ลโลจิสติกส์เพื�อประเมิน 
ขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันด้�นโลจิสติกส์ของประเทศไทย
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ผู้ลก�รศึกษ�
จากการรวบัรวมข ้อมูลดัช่น่ ช่่�วัดภายใติ ้แผ่น

ยุที่ธศาสติร์การพััฒนาระบับัโลจิสติิกส์ ฉบัับัท่ี่� 3 จำานวน 
21 ดัช่น่ช่่�วัด พับัว่าม่ดัช่น่ช่่�วัดที่่�สมบูัรณ์์ 8 ติัวช่่�วัด โดย  
2 ดชั่น่ช่่�วัดพัร้อมแสดงผ่ล 6 ดชั่น่ช่่�วดัต้ิองการพััฒนาต่ิอเน่�อง  
ที่่�เหล่อ 13 ดัช่น่ช่่�วัด ขาดค์วามสมบัูรณ์์แติ่สามารถึ 
นำาไปีพััฒนาได้ 8 ดัช่น่ช่่�วดั สำาหรบััดชั่น่ช่่�วดัภายใต้ิแผ่นระดบัั 
กระที่รวง/กรม/หน่วยงาน จำานวน 29 ดัช่น่ช่่�วัด พับัว่าม่
ค์วามสมบูัรณ์์ 8 ดัช่น่ช่่�วัด ขาดค์วามสมบูัรณ์์ 21 ดัช่น่ช่่�วัด

ข้อเสนอแนะ 
1. การพัฒนาความสมบูัรณ์ของดัชนีชี�วัด ค์วรเพิั�ม

เติิมดัช่น่ช่่�วัดในมิติิต่ิาง ๆ  เพ่ั�อเพิั�มค์วามสอดค์ล้องระหว่าง
ดัช่น่ช่่�วัดในระดับัยุที่ธศาสติร์กับัระดับักระที่รวง กรม  
และหน่วยงานท่ี่�เก่�ยวข้อง โดยการพััฒนาระบับัโลจิสติิกส์ 
จำาเป็ีนต้ิองพััฒนาค์วบัคู่์ไปีกับัการพััฒนาข้อมูลและ 
ดัช่น่ช่่�วัด แบั่งการดำาเนินงาน 3 ระยะ ดังรูปี

ข้อเสนอแนะการพัฒนาความสมบูรณ์ของดัชนีชี�วัด

ท่ี่�มา: โค์รงการพััฒนาระบับัข้อมูลโลจิสติิกส์เพ่ั�อปีระเมินข่ดค์วามสามารถึในการแข่งขันด้านโลจิสติิกส์ของปีระเที่ศไที่ย

2. การพัฒนาระบับัข้อมูลโลจิสติิกส์ ปีระกอบั
ด้วย 2 ส่วน ค่์อการรวบัรวมข้อมูลและการพััฒนาระบับั 
โดยปัีจจัยสำาคั์ญท่ี่�ส่งผ่ลสัมฤที่ธ์ิให้การใช้่งานระบับัข้อมูล
สำาเร็จได้ค่์อค์วามร่วมม่อจากหน่วยงานต่ิาง ๆ ในการ
ใช้่ปีระโยช่น์จากการใช้่ข้อมูลร่วมกัน การพััฒนาระบับั

เที่ค์โนโลย่สารสนเที่ศที่ำาได้ไม่ยาก แต่ิหน่วยงานส่วนใหญ่
จะปีระสบัปัีญหาด้านค์วามพัร้อมด้านบุัค์ลากร การบัำารุง
รักษาให้ระบับัข้อมูลเป็ีนปัีจจุบัันและใช้่ปีระโยช่น์อย่าง 
ติ่อเน่�อง ดังรูปี

แนวทางการพัฒนาระบบควบคู่ไปกับการพัฒนาข้อมูลและดัชนีชี�วัด

ท่ี่�มา: โค์รงการพััฒนาระบับัข้อมูลโลจิสติิกส์เพ่ั�อปีระเมินข่ดค์วามสามารถึในการแข่งขันด้านโลจิสติิกส์ของปีระเที่ศไที่ย 
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วัตถุประสงค์
เพั่�อติิดติามปีระเมินผ่ลการพััฒนาติามยุที่ธศาสติร์

การเสรมิสร้างค์วามมั�นค์งแห่งช่าติเิพั่�อการพัฒันาปีระเที่ศ
สู่ค์วามมั�งค์ั�งและยั�งย่น ในระยะค์รึ�งแผ่นพััฒนาฯ ฉบัับั
ท่ี่� 12 (พั.ศ. 2560-2562) ในด้านการบัรรลุเปี้าหมาย
ติามยุที่ธศาสติร์ฯ และผ่ลการพััฒนาเพั่�อแก้ปี ัญหา 

ผู้ลก�รศึกษ�
1. การประเมนิผู้ลการด�าเนินงานติามยทุธศาสติร์

การเสริมสร้างความมั�นคงแห่่งชาติิฯ ในระดับัประเทศ
และในระดับัพ่�นที� สรุปีได้ ดังน่�

 1.1 ในระดับัประเทศ การปีระเมินผ่ลติาม 
เปี้าหมายของยุที่ธศาสติร์ฯ ที่่�กำาหนดไว้ที่ั�งสิ�น 6 เปี้าหมาย  
ผ่ลการปีระเมินติัวช่่�วัดภายใติ้เปี้าหมายที่ั�งหมดพับัว่า  
ในภาพัรวมการดำาเนนิงานบัรรล ุ3 เป้ีาหมาย ได้แก่ เป้ีาหมาย 
ที่่� 1 ปีกปี้องและเช่ิดชู่สถึาบัันพัระมหากษัติริย์ให้เปี็น
สถึาบัันหลักของปีระเที่ศ เปี้าหมายที่่� 2 สังค์มม่ค์วาม
สมานฉันที่์ผู่ ้เห็นติ่างที่างค์วามค์ิดของค์นในปีระเที่ศ
สามารถึอยูร่่วมกันได้อย่างสนัติปิีระช่าช่นมส่่วนร่วมป้ีองกนั
แก้ไขปีัญหาค์วามมั�นค์ง และเปี้าหมายที่่� 6 แผ่นงานด้าน
ค์วามมั�นค์งม่การบัูรณ์าการสอดค์ล้องกับันโยบัายการ
พัฒันาเศรษฐกจิ สงัค์ม ที่รพััยากรธรรมช่าติิและสิ�งแวดล้อม 
ส่วนที่่�เหล่ออ่ก 3 เปี้าหมาย ผ่ลการดำาเนินงานยังไม่บัรรลุ
ติามเปี้าหมายที่่�วางไว้

 1.2 ในระดับัพ่�นที� ได้พิัจารณ์ากำาหนดพ่ั�นท่ี่�
เปี้าหมายและปีระเด็นปีัญหาที่่�ม่ผ่ลติ่อมิติิค์วามมั�นค์ง 
ในเช่ิงพั่�นที่่� 7 ปีระเด็น ได้แก่ ด้านที่รัพัยากรธรรมช่าติิ
และสิ�งแวดล้อม การเปีล่�ยนแปีลงขั�วอำานาจ ค์วามยากจน
และการกระจายรายได้ โรค์ติดิเช่่�ออบุัตัิใิหม่และโรค์ติดิเช่่�อ 
อุบััติิซึ่ำ�า แรงงานติ่างด้าว การแก้ไขเหตุิรุนแรงและค์วาม
มั�นค์งในพ่ั�นที่่� 3 จังหวัดช่ายแดนภาค์ใติ้ และยาเสพัติิด 
โดยจากการพิัจารณ์าศกึษาพั่�นที่่�เป้ีาหมายในแต่ิละปีระเด็น
ปีัญหา ผ่ลการศึกษาม่การนำาเสนอติัวช่่�วัดเพัิ�มเติิม ท่ี่�ค์วร 
นำามาใช้่ในการปีระเมนิผ่ลปีระเดน็ด้านค์วามมั�นค์งเช่งิพั่�นที่่�
ที่่�เน้นสะท้ี่อนผ่ลการดำาเนินงานโดยติรง จำานวน 18 ติวัช่่�วดั 

ค์วามมั�นค์งท่ี่�ม่ต่ิอการพััฒนาเชิ่งพ่ั�นท่ี่�ในมิติิของการพััฒนา
ที่างเศรษฐกิจ สังค์ม ที่รัพัยากรธรรมช่าติิและสิ�งแวดล้อม 
ท่ี่�ม่วัติถุึปีระสงค์์เพ่ั�อแก้ไขปัีญหาหร่อลดเง่�อนไขของปัีญหา
ด้านค์วามมั�นค์ง และผ่ลจากการดำาเนินโค์รงการท่ี่�ม่ต่ิอการ
พััฒนาในมิติิต่ิาง ๆ

2. การวิเคราะห่์กลไกการขับัเคล่�อนยุทธศาสติร์ 
ผ่ลการศึกษา พับัว่า (1) ด้านของนโยบัาย การกำาหนด
ยุที่ธศาสติร์ยังให้ค์วามสำาค์ัญกับัปีระเด็นค์วามมั�นค์ง 
รปูีแบับัเก่าที่่�เน้นการแก้ไขปัีญหาค์วามมั�นค์งจากภยัคุ์กค์าม 
ในเร่�องของค์วามไม่สงบัเปี็นหลัก (2) ด้านการก�าห่นด 
ติัวชี�วัดในยุทธศาสติร ์ พับัว่า ติัวช่่�วัดที่่�กำาหนดไว ้ 
หลายตัิวช่่�วัดไม่สามารถึท่ี่�จะหาข้อมูลมาติิดติามและ
ปีระเมินผ่ลได้ เน่�องจากขาดเจ้าภาพัในการจัดเก็บัข้อมูล 
อย่างเป็ีนระบับั และไม่ม่การระบุัเป้ีาหมายท่ี่�พึังปีระสงค์์อย่าง
ช่ดัเจน รวมที่ั�งติวัช่่�วดัที่่�กำาหนดไว้ ยงัไม่ค์รอบัค์ลมุปีระเดน็ 
ค์วามมั�นค์งในบัางปีระเด็น/มิติิ (3) ด้านงบัประมาณ  
การกำาหนดกรอบังบัปีระมาณ์ภายใต้ิยทุี่ธศาสติร์ฯ ส่วนใหญ่ 
อยู่ภายใติ้การดำาเนินงานของหน่วยงานด้านค์วามมั�นค์ง
เปี็นหลัก เช่่น กระที่รวงกลาโหม และกระที่รวงมหาดไที่ย 
เปี็นติ้น ในระดับัจังหวัด งบัปีระมาณ์ด้านค์วามมั�นค์ง 
ที่่�ได้รับัม่สัดส่วนที่่�น้อยเม่�อเที่่ยบักับังบัปีระมาณ์ที่ั�งหมดที่่�
จงัหวดัได้รับั (4) ด้านบุัคลากร พับัว่า บัคุ์ลากรที่่�รบััผ่ดิช่อบั 
ด้านค์วามมั�นค์งในพ่ั�นที่่�มก่ารโยกย้ายบ่ัอยที่ำาให้การดำาเนนิ
งานด้านค์วามมั�นค์งขาดค์วามติ่อเน่�อง และบัุค์ลากร 
บัางจังหวัดยังขาดค์วามเข้าใจในค์วามหมายของค์วาม
มั�นค์งแบับัองค์์รวม ที่ำาให้ไม่สามารถึจัดที่ำาแผ่นงานโค์รงการ 
เพั่�อรองรับัสถึานการณ์์ด้านค์วามมั�นค์งแบับัองค์์รวมได้

3. ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะในการติิดติาม
ปีระเมนิผ่ลการพัฒันาติามยทุี่ธศาสติร์การเสรมิสร้างค์วาม
มั�นค์งแห่งช่าติิเพั่�อการพััฒนาปีระเที่ศสู่ค์วามมั�งค์ั�งและ
ยั�งย่นในระยะค์รึ�งแผ่นพััฒนาฯ ฉบัับัท่ี่� 12 (พั.ศ. 2560-
2562) ม่ดังน่�

โครงก�รติดต�มประเมินผู้ลต�มยุทธศ�สตร์ก�รเสริมสร้�งคว�ม
มั�นคงแห่งช�ติ เพื�อก�รพัฒน�ประเทศส้่คว�มมั�งคั�ง 
และยั�งย่น ในระยะครึ�งแผู้นพัฒน�ฯ ฉบับที� 12
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3.1 ด้านนโยบัาย ค์วรเน้นให้ค์วามสำาค์ัญกับั 
ปีระเด็นค์วามมั�นค์งแบับัองค์์รวมเพั่�อให้สอดรับักับั
สถึานการณ์์ค์วามมั�นค์งที่่�เปีล่�ยนแปีลงอยู่ติลอดเวลา เช่่น 
มิติิค์วามมั�นค์งที่างด้านนำ�าและอาหาร ค์วามมั�นค์งด้าน
พัลังงาน ค์วามมั�นค์งเก่�ยวกับัค์วามเหล่�อมลำ�าที่างรายได้ 
ค์วามมั�นค์งสาธารณ์สุข เปี็นติ้น ซึ่ึ�งรวมถึึงการสร้างค์วาม
เข้าใจกบััที่กุภาค์ส่วนที่่�เก่�ยวข้องในปีระเดน็นยิามของค์วาม
มั�นค์ง

3.2 ด้านติัวชี�วัดภายใติ้ยุทธศาสติร์ฯ ติัวช่่�วัดที่่�
กำาหนดภายใติ้ยุที่ธศาสติร์ หลายติัวช่่�วัดไม่สามารถึหา
ข้อมูลในการติิดติามปีระเมินผ่ล ดังนั�น การศึกษาในค์รั�งน่�
จงึได้เสนอแนะติวัช่่�วดัเพั่�อให้หน่วยงานที่่�เก่�ยวข้องสามารถึ
ใช่้ในการติิดติามและปีระเมินผ่ลการดำาเนินการภายใติ้
ยทุี่ธศาสติร์ได้ช่ดัเจนยิ�งขึ�น ปีระกอบัด้วย  (1) ตวัชีว้ดัภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ฯ ระดับประเทศ ในภาพัรวม ค์วรเพิั�มเติิม 
ติัวช่่�วัดที่่�สะที่้อนถึึงค์วามอยู่ด่ม่สุขในพั่�นท่ี่�มากกว่าการ
กำาหนดติวัช่่�วดัที่่�สะท้ี่อนถึึงค์วามรนุแรงในพั่�นท่ี่� เช่่น จำานวน
นกัท่ี่องเท่ี่�ยวและมลูค่์าการลงทุี่นในพั่�นที่่�จังหวดัช่ายแดนใต้ิ
เพัิ�มขึ�น เปี็นติ้น (2) ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ ในเชิง
พืน้ที ่เน่�องจากในยทุี่ธศาสติร์ฯ ไม่มก่ารกำาหนดติวัช่่�วดัการ
ดำาเนนิงานด้านค์วามมั�นค์งในระดับัพั่�นท่ี่� การศึกษาน่� จงึได้
พัจิารณ์ากำาหนดตัิวช่่�วดัในระดบััพั่�นที่่� อาทิี่ ค่์าสมัปีระสทิี่ธ์ิ 
ค์วามไม่เสมอภาค์ด้านรายได้ลดลง และจำานวนค์รั�งของ
อาช่ญากรรมที่่�ม่สาเหตุิมาจากแรงงานติ่างด้าวลดลง  
(3) ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ แบบองค์รวม เห็นค์วรให้
ม่การรวบัรวมติวัช่่�วัดท่ี่�ได้กำาหนดไว้แล้วภายใติย้ทุี่ธศาสติร์

อ่�น ๆ ของแผ่นพััฒนาเศรษฐกิจและสังค์มแห่งช่าติิ  
เป็ีนตัิวช่่�วัดในหมวดของค์วามมั�นค์งด้วยเช่่นกัน 

3.3 ด้านบัคุลากร เหน็ค์วรให้มก่ารจดัที่ำาระบับัการ
บัริหารจัดการองค์์ค์วามรู้ (Knowledge Management) 
ด้านค์วามมั�นค์งในพั่�นท่ี่� เพ่ั�อให้สามารถึดำาเนินงานด้าน
ค์วามมั�นค์งพ่ั�นท่ี่�ได้อย่างติ่อเน่�อง รวมที่ั�งการสร้างค์วามรู้ 
ค์วามเข้าใจกบัับัคุ์ลากรเก่�ยวกบัันยิามของค์วามมั�นค์งแบับั
องค์์รวม

3.4 ด้านงบัประมาณ ส่วนงานที่่�เก่�ยวข้องในการ
จัดที่ำาแผ่นงานโค์รงการด้านค์วามมั�นค์งค์วรจัดที่ำาแผ่น
งานโค์รงการท่ี่�ม่ค์วามย่ดหยุ่นและม่การวิเค์ราะห์ปีระเด็น
ปีัญหาด้านค์วามมั�นค์ง เพั่�อค์าดการณ์์สถึานการณ์์ค์วาม
มั�นค์งในอนาค์ติ เพั่�อจะได้แปีลงแผ่นการดำาเนนิงานได้สอด
รบัักบัับัรบิัที่ค์วามมั�นค์งในแต่ิละพั่�นที่่� รวมถึึงการพิัจารณ์า
ปีรับัปีรุงกฎหมาย ระเบั่ยบัข้อบัังค์ับัที่่�เปี็นอุปีสรรค์ติ่อการ
ดำาเนินงานด้านค์วามมั�นค์ง

3.5 ด้านการด�าเนินงาน การบัริหารจัดการงานด้าน
ค์วามมั�นค์งยังขาดการบัูรณ์าการ ดังนั�น ส่วนงานติ่าง ๆ ที่่�
ดำาเนินงานด้านค์วามมั�นค์งค์วรม่การบัูรณ์าการแผ่นงาน
โค์รงการด้านค์วามมั�นค์งท่ี่�เก่�ยวข้องไว้ด้วยกัน เช่่น การ
พััฒนาระบับัฐานข้อมูลด้านค์วามมั�นค์งในพ่ั�นที่่�ในมิติิของ
ค์วามมั�นค์งรปูีแบับัเก่าและใหม่ รวมถึงึการเช่่�อมโยงข้อมูล
จากส่วนงานติ่าง ๆ ที่่�เก่�ยวข้อง นอกจากน่� ค์วรหากลไก
สนับัสนุนให้ส่วนงานที่่�ดำาเนินการด้านค์วามมั�นค์งดำาเนิน
การเก็บัรวบัรวมข้อมูลดังกล่าวและนำาส่งเข้าระบับัติิดติาม
และปีระเมินผ่ลแห่งช่าติิ (eMENSCR)

โครงการศึกษาวิจัยที่อยู่ระหว่างดำาเนินการ

โครงก�รพัฒน�ระบบฐ�นข้อม้ลด้�นระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย

หลักก�รและเหตุผู้ล 
สศช่. และหน่วยงานที่่�เก่�ยวข้องได้ร่วมผ่ลักดันแผ่น

ยทุี่ธศาสติร์การพััฒนาระบับัโลจิสติกิส์ไปีสูก่ารปีฏิิบัตัิ ิมก่าร 
จัดเก็บั เผ่ยแพัร่ และพััฒนาข้อมูลด้านโลจิสติิกส์เพ่ั�อให้
สามารถึรองรับัการเช่่�อมโยงฐานข้อมูลขนาดใหญ่ นำามา
ใช่้เปี็นข้อมูลในการปีระเมินค์วามสามารถึด้านโลจิสติิกส ์
ของปีระเที่ศให้เที่่ยบัเค์่ยงดัช่น่ช่่�วัด (KPIs) ระดับัสากลได้ 
อย่างไรก็ติาม ระบับัข้อมูลที่่�เก่�ยวข้องกับัการพััฒนาระบับั

โลจิสติิกส์และโซึ่่อุปีที่านม่ผู่้รับัผ่ิดช่อบัหลายหน่วยงาน  
ม่รูปีแบับัและค์วามถึ่�ในการจัดเก็บัข้อมูลหลากหลาย  
ขาดการเช่่�อมโยงระบับัข้อมูลระหว่างหน่วยงานอย่าง 
บัูรณ์าการ ส่งผ่ลให้ไม่สามารถึนำามาใช่้เปี็นเค์ร่�องม่อ
ปีระกอบัการติัดสินใจวางแผ่นและกำาหนดนโยบัายการ
พััฒนาปีระเที่ศให้ม่ปีระสิที่ธิภาพัสูงสุดได้ 
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วัตถุประสงค์
เพั่�อพััฒนาระบับัฐานข้อมลูโลจสิติิกส์ของปีระเที่ศไที่ย 

ให้เกิดการบัูรณ์าการและเช่่�อมโยงข้อมูลอย่างติ่อเน่�อง
เหมาะสมเปี็นไปีติามมาติรฐานระดับัสากล และเปี็นข้อมูล
ปีระกอบัการตัิดสินใจและวางแผ่นเช่ิงนโยบัายในการ
พััฒนาระบับัโลจิสติิกส์ของปีระเที่ศไที่ยในอนาค์ติ รวมที่ั�ง
เผ่ยแพัร่ข้อมูลเก่�ยวกับัระบับัโลจิสติิกส์ของปีระเที่ศที่่�เปี็น
ปีระโยช่น์ให้แก่ผู่้ท่ี่�สนใจที่ั�งในภาค์รัฐ ภาค์เอกช่น และ
ภาค์วิช่าการ

ผู้ลก�รศึกษ� 
อยู ่ระหว่างการนำาเสนอรายงานค์วามก้าวหน้า 

ค์รั�งท่ี่� 1 (Progress Report I) ปีระกอบัด้วย แนวที่างการศึกษา 
และแผ่นการดำาเนินงานโค์รงการ การที่บัที่วนข้อมูล 
เบั่�องต้ิน การที่บัที่วนสถึานภาพัการพััฒนาตัิวช่่�วัด และการ
ที่บัที่วนแผ่นงาน ICT ของหน่วยงานที่่�เก่�ยวข้อง

คว�มเป็นม�
สศช่. ม่หน้าท่ี่�สำาคั์ญด้านหนึ�งในการจัดที่ำานโยบัาย 

ยุที่ธศาสติร์การพััฒนา กรอบัการลงทุี่นด้านโค์รงสร้าง 
พ่ั�นฐานของปีระเที่ศ กรอบัการลงทุี่นปีระจำาปีีของรัฐวิสาหกิจ
ในภาพัรวม และการพิัจารณ์าแผ่นงานหร่อโค์รงการพััฒนา
ของส่วนราช่การและรัฐวิสาหกิจและโค์รงการท่ี่�ให้เอกช่น
เข้าร่วมลงทุี่น จึงจำาเป็ีนต้ิองดำาเนินโค์รงการพััฒนาระบับั
ฐานขอ้มูลและการเผ่ยแพัรข้่อมูลด้านการลงที่นุของภาค์รฐั  
เพั่�อให้ม่ระบับัฐานข้อมูลท่ี่�ใช่้ในการวิเค์ราะห์งานและ

เปี็นเค์ร่�องม่อช่่วยติัดสินใจท่ี่�ม่ปีระสิที่ธิภาพั และสามารถึ
ติิดติามปีระเมินผ่ลการลงทีุ่นด้านโค์รงสร้างพ่ั�นฐานของ
ปีระเที่ศ รวมที่ั�งให้บัริการข้อมูลการพััฒนาด้านโค์รงสร้าง
พั่�นฐานของปีระเที่ศและกรอบังบัลงทุี่นของรัฐวิสาหกิจ  
ให้หน่วยงานภายนอกและปีระช่าช่นได้ม่ค์วามรูค้์วามเข้าใจ
ที่่�ถึูกติ้องเก่�ยวกับัการลงทีุ่นของภาค์รัฐบันหลักพ่ั�นฐาน 
ที่างวิช่าการ

วัตถุประสงค์
เพ่ั�อพััฒนาฐานข้อมูลและระบับัติิดติามปีระเมินผ่ล

โค์รงการท่ี่�เก่�ยวข้องกับัการลงทีุ่นด้านโค์รงสร้างพ่ั�นฐาน 
การลงทุี่นของรัฐวิสาหกิจ เพ่ั�อเพิั�มข่ดค์วามสามารถึใน
การวิเค์ราะห์และการพััฒนาทัี่กษะการวิเค์ราะห์การลงทุี่น
ของเจ้าหน้าท่ี่� สศช่. ให้ม่ค์วามค์รอบัค์ลุมรอบัด้าน ผ่่าน

ระบับัปีระมวลผ่ล/แสดงผ่ลข้อมูลท่ี่�ทัี่นสมัย และปีรับัปีรุง
เว็บัไซึ่ต์ิให้ม่ปีระสิที่ธิภาพั รองรับัการให้บัริการข้อมูลต่ิาง ๆ   
ที่่�ค์รอบัค์ลมุค์วามต้ิองการของหน่วยงานทัี่�งภาค์รฐั เอกช่น 
และปีระช่าช่นที่่�สนใจได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

ผู้ลก�รศึกษ�เบ่้องต้นหรือคว�มก้�วหน้�ของก�รจัดทำ�โครงก�ร

ที่่�ปีรึกษาอยู่ระหว่างปีรับัปีรุงรายงานการศึกษา
ขั�นกลาง (Interim Report) ของโค์รงการ ซึ่ึ�งจะม่เน่�อหา
ปีระกอบัด้วยรายการข้อมูลการลงทีุ่นด้านโค์รงสร้าง 
พ่ั�นฐานท่ี่�จำาเป็ีนต่ิอการติิดติามปีระเมินผ่ลการพััฒนาระดับั
โค์รงการ และการพััฒนาตัิวช่่�วัดท่ี่�ปีรากฏิอยูใ่นแผ่นแม่บัที่
ภายใต้ิยทุี่ธศาสติร์ช่าติิ และแผ่นพััฒนาเศรษฐกิจและสังค์ม

แห่งช่าติิ ฉบัับัท่ี่� 12 ค์วามก้าวหน้าในการออกแบับัและ
พััฒนาระบับัฐานข้อมูลสารสนเที่ศและเว็บัไซึ่ต์ิของกอง
ยุที่ธศาสติร์การพััฒนาโค์รงสร้างพ่ั�นฐาน และร่างคู่์ม่อและ
รายงานการจัดเก็บัข้อมูลการลงทุี่นด้านโค์รงสร้างพ่ั�นฐาน
ของปีระเที่ศ ซึึ่�งค์าดว่าโค์รงการฯ จะดำาเนินการแล้วเสร็จ
ในเด่อนพัฤษภาค์ม 2564

โครงก�รพัฒน�ระบบฐ�นข้อม้ล 
และก�รเผู้ยแพร่ข้อม้ลก�รลงทุนของภ�ครัฐ
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หลักก�รและเหตุผู้ล 
อิที่ธิพัลของเที่ค์โนโลย่ส่งผ่ลต่ิอรูปีแบับัการที่ำางาน

ท่ี่�ต่ิางไปีจากอด่ติเป็ีนอย่างมาก โดยงานบัางปีระเภที่จะ
สูญหายไปี แรงงานบัางส่วนต้ิองออกจากอาช่่พัเดิม อ่กทัี่�ง 
ค์าดว่าจะม่งานนอกระบับัท่ี่�เป็ีนการปีระกอบัอาช่่พัอิสระ/
งานไม่ปีระจำา ม่สัดส่วนเพิั�มขึ�นอย่างต่ิอเน่�อง อย่างไรก็ด่ 
ระบับัการปีระกันสังค์มในปัีจจุบัันยังเป็ีนการออกแบับัท่ี่�
อยู่บันพ่ั�นฐานของบัริบัที่การที่ำางานในอด่ติและยังไม่จูงใจ
ให้ผู้่ท่ี่�อยู่นอกระบับัเข้าสู่ระบับั นอกจากน่� การวิเค์ราะห์
เร่�องระบับัปีระกันสังค์ม จำาเป็ีนต้ิองพิัจารณ์ามาติรการ
ท่ี่�เก่�ยวข้องกับัการบัริหารจัดการค์วามเส่�ยง/คุ้์มค์รอง
ปีระช่าช่นเม่�อเกิดเหตุิการณ์์ไม่ค์าดฝั่นขึ�น และม่หลัก
ปีระกันด้านการดำารงช่่วิติได้ติามสมค์วร ค์รอบัค์ลุมการ

อุดหนุนในลักษณ์ะให้เปีล่า การสมที่บัร่วม จนไปีถึึงการจ่าย
แบับัสมัค์รใจ โดยผู้่จ่ายออกเองทัี่�งหมด ซึึ่�งม่ค์วามเก่�ยวข้อง
กับัหลายหน่วยงาน ทัี่�งสำานักงานปีระกันสังค์ม ระบับั
ปีระกันของภาค์เอกช่น และมาติรการท่ี่�เก่�ยวข้องในระดับั
ท้ี่องถิึ�น และต้ิองม่ค์วามเช่่�อมโยงกับัระบับัสวัสดิการอ่�น ๆ 
อาทิี่ ระบับัการช่่วยเหล่อที่างสังค์ม (Social assistance) 
และนโยบัายด้านแรงงาน โดยเฉพัาะนโยบัายเพ่ั�อช่่วยเหล่อ
แรงงานให้ม่งานที่ำาอย่างเหมาะสม ดังนั�น จึงจำาเป็ีนต้ิอง
ศึกษา วิเค์ราะห์ เพ่ั�อนำาไปีสู่การออกแบับัระบับัปีระกนัสังค์ม 
ท่ี่�สามารถึติั�งรับักับัค์วามที่้าที่ายดังกล่าว และจัดที่ำา 
ข้อเสนอแนะติ่อหน่วยงานท่ี่�เก่�ยวข้องอย่างเปี็นรูปีธรรม
ติ่อไปี

วัตถุประสงค์ของโครงก�ร
1. เพั่�อศึกษารูปีแบับัระบับัการปีระกันสังค์ม

สำาหรับัแรงงานนอกระบับั ท่ี่�สามารถึติอบัโจที่ย์การ
เปีล่�ยนแปีลงและค์วามที่้าที่ายรูปีแบับัใหม่ของติลาดงาน 
บันพั่�นฐานการวิเค์ราะห์การเปีล่�ยนแปีลงของรูปีแบับังาน
ในลกัษณ์ะไม่ปีระจำา ค์วามเส่�ยงท่ี่�จะที่ำาให้แรงงานหลุดจาก
ระบับัค์วามค์ุ้มค์รอง ค์วามติ้องการของแรงงานนอกระบับั
กลุม่ต่ิาง ๆ  ที่ศันค์ติิการปีระกอบัอาช่่พัของค์นรุน่ใหม่ และ
แรงจูงใจในการเข้าสู่ระบับัการปีระกันสังค์ม 

2. เพั่�อจัดที่ำาข้อเสนอแนะเช่ิงนโยบัายและแผ่น 
การดำาเนินงานสู่การปีฏิิบััติิที่่�เปี็นรูปีธรรม สำาหรับัการ
พััฒนาระบับัการปีระกันสังค์มรูปีแบับัใหม่ดังกล ่าว  
บันฐานการวิเค์ราะห์ในลักษณ์ะองค์์รวมที่่�เช่่�อมโยงกับั
มาติรการอ่�น ๆ  ท่ี่�เก่�ยวข้องกบััการบัริหารจัดการค์วามเส่�ยง/ 
ค์ุ้มค์รองปีระช่าช่นไม่ให้ได้รับัค์วามเด่อดร้อนเม่�อติ้อง 
สญูเสย่รายได้ที่ั�งหมดหรอ่บัางส่วน หรอ่มร่ายได้ไม่เพัย่งพัอ

ผู้ลก�รศึกษ�เบ่้องต้น 
อยู่ระหว่างการนำาเสนอรายงานการศึกษาขั�นติ้น 

(Inception Report) โดยค์รอบัค์ลุมปีระเด็นสำาค์ัญ ได้แก่ 
(1) การศึกษาสถึานการณ์์ติลาดงาน รูปีแบับัการที่ำางาน 
ในปีัจจุบัันและแนวโน้มที่่�สำาค์ัญและค์วามเปี็นไปีได้ 
ในอนาค์ติ (2) การวิเค์ราะห์ผ่ลกระที่บัจากการเปีล่�ยนแปีลง
ของติลาดงานต่ิอแรงงาน และทัี่ศนค์ติิการปีระกอบัอาช่่พั
ของค์นรุ่นใหม่ (3) การศึกษาเค์ร่�องม่อที่างการปีระกัน
สังค์มในปัีจจุบััน ตัิ�งแต่ิการอุดหนุนในลักษณ์ะให้เปีล่า 

การสมที่บัร่วม การซ่ึ่�อผ่ลิติภัณ์ฑ์์แบับัสมัค์รใจ รวมถึึงการ
ดำาเนินการจากรัฐบัาลกลางและที่้องถิึ�น และผ่ลิติภัณ์ฑ์์
ของบัริษัที่เอกช่นท่ี่�เก่�ยวข้อง พัร้อมกับัรวบัรวมสถิึติิต่ิาง ๆ  
ท่ี่�เก่�ยวข้อง ที่ั�งน่� ติ้องม่การศึกษาค์วามเช่่�อมโยงกับั 
องค์์ปีระกอบัอ่�น ๆ  ของระบับัสวสัดิการที่่�เก่�ยวข้อง ที่ั�งระบับั 
การช่่วยเหล่อที่างสงัค์ม (Social assistance) และนโยบัาย
ด้านแรงงาน โดยเฉพัาะนโยบัายเพั่�อช่่วยเหลอ่แรงงานให้ม่
งานที่ำาอย่างเหมาะสม (Active labour market policies)

โครงก�รก�รออกแบบระบบก�รประกันสังคมที�รองรับ 
ก�รเปลี�ยนแปลงของร้ปแบบก�รทำ�ง�นในอน�คต
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คว�มเป็นม�
สศช่. โดย กพัม. ได้รับัการจัดสรรงบัปีระมาณ์

รายจ่ายปีระจำาปีีงบัปีระมาณ์ พั.ศ. 2563 สำาหรับัดำาเนิน
โค์รงการพััฒนาเม่องในอนาค์ติให้น่าอยู ่อย่างย่น เพั่�อ 
ขับัเค์ล่�อนการพััฒนาเม่องติามแผ่นแม ่บัที่ภายใติ ้
ยุที่ธศาสติร์ช่าติิ ปีระเด็นพั่�นท่ี่�และเม่องน่าอยู่อัจฉริยะ 
และแผ่นพััฒนาเศรษฐกิจและสังค์มแห่งช่าติิฉบัับัที่่� 12 ม่
เป้ีาหมายเพ่ั�อสร้างต้ินแบับักลไกและกระบัวนการวางแผ่น
พััฒนาเม่องให้น่าอยู่และยั�งย่นในทุี่กมิติิ สอดค์ล้องกับั
บัริบัที่ขององค์์กรปีกค์รองส่วนที่้องถิึ�นไที่ย (อปีที่.) อย่าง
แที่้จริง โดยปีระยุกติ์ใช่้แนวค์ิดการพััฒนาเม่องอัจฉริยะ 

ในการวางแผ่นและออกแบับัเม่อง ผ่่านกระบัวนการม่ 
ส่วนร่วมจากทุี่กภาค์ส่วน ติลอดจนการรวบัรวมและวิเค์ราะห์ 
ข้อมูลเช่ิงปีระจักษ์ที่ั�งด้านปีริมาณ์และค์ุณ์ภาพัอย่างเปี็น
ระบับั โดยดำาเนินงานในพั่�นที่่�เม่องนำาร่อง จำานวน 2 แห่ง 
ได้แก่ เที่ศบัาลนค์รลำาปีาง และเที่ศบัาลเม่องสโุขทัี่ยธาน่ ซึ่ึ�ง
เปี็นการดำาเนินงานติามข้อติกลงค์วามร่วมม่อที่างวิช่าการ
ระหว่าง สศช่. กับัองค์์การค์วามร่วมม่อระหว่างปีระเที่ศ
แห่งญ่�ปีุ่น (JICA) ในการเสริมสร้างค์วามยั�งย่นของการ
พััฒนาเม่องในอนาค์ติ (Sustainable Future City: SFC) 

วัตถุประสงค์
1. เพ่ั�อสร้างติ้นแบับักลไกและกระบัวนวางแผ่น

พััฒนาเม่องในอนาค์ติให้น่าอยู่อย่างยั�งย่น
2. เพั่�อพััฒนาระบับัติิดติามค์วามก้าวหน้าการ

พััฒนาเม่องในอนาค์ติให้น่าอยู่อย่างยั�งย่น
3. เพ่ั�อติิดติามค์วามก้าวหน้าการดำาเนินงาน 

ติามแผ่นพััฒนาเม่องในอนาค์ติให้น่าอยู่อย่างยั�งย่นของ 

6 เม่องนำาร่อง ภายใติ้โค์รงการเสริมสร้างค์วามยั�งย่นของ
การพัฒันาเมอ่งในอนาค์ติ ในระยะที่่� 1 (พั.ศ. 2558-2561) 
ได้แก่ เที่ศบัาลนค์รขอนแก่น เที่ศบัาลนค์รเช่ย่งราย เที่ศบัาล
นค์รพิัษณ์ุโลก เที่ศบัาลเม่องกระบั่� เที่ศบัาลเม่องน่าน  
และเที่ศบัาลเม่องพันัสนิค์ม

คว�มก้�วหน้�ของก�รดำ�เนินง�น
จากการดำาเนินงานโค์รงการพััฒนาเม่องในอนาค์ติ

ให้น่าอยูอ่ย่างยั�งยน่ ในพั่�นท่ี่�เมอ่งนำาร่องที่ั�ง 2 แห่ง ปัีจจบุันั
ได้ยกร่างแผ่นพััฒนาเม่องในอนาค์ติให้น่าอยู่อย่างยั�งย่น 
ของเม่องนำาร่องที่ั�ง 2 แห่ง ร่างกรอบัแนวค์ิดและติัวช่่�วัด
เพั่�อติิดติามค์วามก้าวหน้าการพััฒนาเม่อง รวมไปีถึึงร่าง
แนวที่างการวางแผ่นพััฒนาเม่องในอนาค์ติให้น่าอยู่อย่าง
ยั�งย่น (Guideline for Sustainable Future City Plan) 
นอกจากน่� ภายใติ้โค์รงการได้จัดอบัรมพััฒนาค์วามรู ้ 
ให้บัคุ์ลากรของ สศช่. ด้วย โดยขณ์ะน่�โค์รงการพััฒนาเม่อง 
ในอนาค์ติให้น่าอยู ่อย่างยั�งย่น อยู ่ระหว่างการจัดที่ำา
รายงานการศึกษาขั�นกลาง ฉบัับัท่ี่� 2 ค์าดว่าจะแล้วเสร็จ
ภายในเด่อนมกราค์มปีี 2564

โครงก�รพัฒน�เม่องในอน�คตให้น่�อย้่อย่�งยั�งย่น

01
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ความสามารถในการ
แข่งขันเชิงเศรฐกิจ
ที่ยั่งยืน

ความยดืหยุ่นปรบัตัว
รองรับสถานการณ์

ต่าง ๆ และเป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม

เอกลักษณ์ 
และอตัลักษณ ์
ที่โดดเด่น

ความภาคภูมิใจ
และพลเมือง 
ในอนาคต

เมืองอัจฉริยะ
(Smart City)

ความปลอดภัย 
และความเท่าเทียม

เมืองน่าอยู่ 
ยั่งยืน  
(SFC)
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ภารกิจพิเศษ

โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)

“โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จ
พระบัรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร” เป็ีน
โค์รงการในพัระราช่ดำาริของพัระบัาที่สมเด็จพัระเจ้าอยูหั่ว 
เริ�มดำาเนินการขึ�นเม่�อปีี 2552 โดยนำาพัระราช่ที่รัพัย์ส่วน
พัระองค์์และที่รัพัย์จากผู้่บัริจาค์โดยเสด็จพัระราช่กุศล 
มาพัระราช่ที่านเปี็นทุี่นการศึกษาให้แก่เยาวช่นท่ี่�เร่ยนด่ 
ปีระพัฤติิปีฏิิบััติิด่ ได้ม่โอกาสศึกษาอย่างต่ิอเน่�อง ตัิ�งแต่ิ
ระดับัมัธยมศึกษาติอนปีลายจนสำาเร็จการศึกษาระดับั
ปีริญญาติร่หร่อเท่ี่ยบัเท่ี่า และเพ่ั�อให้การดำาเนินงานม่
ค์วามต่ิอเน่�องยั�งยน่ ที่รงม่พัระราช่ดำาริให้จัดตัิ�ง “มูลนิธิทุน 
การศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบัรมโอรสาธิราช ฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” ขึ�นใน ปีี 2553 โดยที่รง
เปี็นองค์์ปีระธานกรรมการ และสำานักงานสภาพััฒนาการ
เศรษฐกิจและสังค์มแห่งช่าติิ (สศช่.) ปีฏิิบััติิหน้าที่่�ฝ่่าย
เลขานกุารโค์รงการทุี่นฯ ม่หน่วยงานเก่�ยวข้องร่วมปีระสาน
สนับัสนุน ปีัจจุบัันการดำาเนินงานโค์รงการฯ เข้าสู่ปีีที่่� 12  
ม่นักเร่ยนเข้าเฝ่้าฯ รับัพัระราช่ที่านทุี่นการศึกษาแล้ว  
11 รุ่น จำานวน 1,764 ราย 

ระหว่างปีีการศึกษา 2558-2562 ม่นักเร่ยนทีุ่นฯ 
รุ่นที่่� 1-5 เข้าศึกษาติ่อระดับัปีริญญาติร่หร่อเที่่ยบัเที่่า 
725 ราย ในจำานวนดังกล่าว ม่กลุ่มที่่�จบัการศึกษาแล้วที่ั�ง
ปีรญิญาติร ่สายอาช่พ่ั/ปีวส. และสายค์วามมั�นค์ง 566 ราย/ 
ร้อยละ 78 ในจำานวนน่�จบัการศึกษาระดับัปีริญญาติร่ 
546 ราย ส่วนใหญ่จบัด้านสายสังค์มศาสติร์ 316 ราย/
ร้อยละ 58 กลุ่มที่่�จบัด้านสายวิที่ยาศาสติร์ 230 ราย/ 
ร้อยละ 42 ภาพัรวมการที่ำางานของนักเร่ยนทุี่นฯ รุน่ที่่� 1-5  
(ณ์ กรกฎาค์ม 2563) เข้าสูก่ารที่ำางานแล้ว 464 ราย/ร้อยละ 85  
กลุ่มที่่�ศึกษาติ่อปีริญญาโที่-เอก ม่ 12 ราย/ร้อยละ 2.2 

การดำาเนนิงานในปีี 2563 สศช่. ในฐานะหน่วยงาน 
แกนกลาง ได้ปีระสานค์วามร่วมม่อกบััหน่วยงานเก่�ยวข้อง 
อาที่ ิสำานกัเลขาธิการค์ณ์ะรัฐมนติร ่(สลค์.) กระที่รวงมหาดไที่ย 
(มที่.) สำานักงานค์ณ์ะกรรมการการศึกษาขั�นพั่�นฐาน  
(สพัฐ.) และกระที่รวงการพััฒนาสังค์มและค์วามมั�นค์ง

ของมนุษย์ (พัม.) รวมถึึงมูลนิธิสถึาบัันวิจัยและพััฒนา
ปีระเที่ศติามปีรัช่ญาของเศรษฐกิจพัอเพั่ยง (มพัพั.)  
ขบััเค์ล่�อนดำาเนนิงานติามแผ่นปีฏิบิัตัิกิารปีระจำาปีี โดย สศช่. 
ได้สนับัสนุนกระบัวนการค์ัดเล่อก ค์ัดสรรฯ นักเร่ยนเพ่ั�อ 
เข้าเฝ้่าฯ รบััพัระราช่ที่านทุี่นการศึกษา ซึ่ึ�งมุง่เน้นให้นกัเร่ยน
ที่่�ได้รับัการค์ัดเล่อก ค์ัดสรรฯ ศึกษาในสาขาที่่�เปี็นค์วาม
ติ้องการของปีระเที่ศ สาขาขาดแค์ลน รวมทัี่�งสาขาด้าน
ค์วามมั�นค์ง และได้รับัการบั่มเพัาะให้ม่ที่ัศนค์ติิ ที่่�ถึูกติ้อง 
ด่งาม ม่วินัย ม่ศักยภาพัในการเร่ยนรู้ เติิบัโติเปี็นค์นด่ 
มจ่ติิอาสา พัร้อมกลบััค์น่ถึิ�นไปีที่ำางานช่่วยเหลอ่ช่มุช่น สงัค์ม 

แม้ว่าช่่วงการคั์ดเล่อก ค์ดัสรร นกัเร่ยนทุี่นฯ รุน่ใหม่  
ในปีี 2563 จะอยู ่ในสถึานการณ์์แพัร่ระบัาดของโรค์ 
โค์วิด 19 และม่การปีระกาศสถึานการณ์์ฉุกเฉินที่ั�ว
ปีระเที่ศ แติ่ก็สามารถึดำาเนินการได ้เร่ยบัร ้อยและ
รอบัค์อบั โดยพัระบัาที่สมเดจ็พัระเจ้าอยูห่วั ที่รงพัระกรณุ์า 
โปีรดเกล้าโปีรดกระหม่อม พัระราช่ที่านพัระบัรมราช่วโรกาส 
ให้ค์ณ์ะกรรมการ ม.ที่.ศ. ค์ณ์ะอนุกรรมการขับัเค์ล่�อนงาน 
ม.ที่.ศ. และผู่ว่้าราช่การจงัหวดัทุี่กจงัหวดั นำาค์ณ์ะนกัเร่ยน
เข้าเฝ่้าฯ รับัพัระราช่ที่านทีุ่นเปี็นนักเร่ยนทีุ่นพัระราช่ที่าน 
ม.ที่.ศ. รุ่นท่ี่� 12 ในวันอาที่ิติย์ท่ี่� 22 พัฤศจิกายน 2563  
ณ์ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิติรลดา 

นักเร่ยนทีุ่นฯ ม.ที่.ศ. ทีุ่กรายที่่�ได้รับัพัระมหา
กรุณ์าธิค์ุณ์ฯ ได้รับัการติิดติาม ดูแล และพััฒนา ที่ั�งด้าน
การเร่ยน และการพััฒนาศักยภาพัอย่างติ่อเน่�อง อาที่ิ 
การศึกษาเร่ยนรู้ดูงานที่่�มหาวิที่ยาลัยช่ั�นนำา การเร่ยนรู้ 
ฝึ่กปีฏิบิัตัิงิานในโรงพัยาบัาลศริริาช่ โรงพัยาบัาลจฬุาลงกรณ์์ 
โรงพัยาบัาลราช่วิถึ่ โรงพัยาบัาลพัระมงกุฎเกล้า และจัด
ให้ม่การฝ่ึกปีฏิิบััติิงานในช่่วงปีิดภาค์เร่ยนที่ั�งในหน่วยงาน
ภาค์รัฐและเอกช่น รวมไปีถึึงสนับัสนุนกิจกรรมพััฒนา
เค์ร่อข่ายของนักเร่ยนทีุ่นฯ เพั่�อสามารถึช่่วยเหล่อดูแลกัน
ในรูปีแบับั “เพั่�อนช่่วยเพั่�อน” และ “พั่�ดูแลน้อง” และ
เปี็นกลไกสนับัสนุนการดำาเนินงานโค์รงการทีุ่นฯ ได้อย่าง
ม่ปีระสิที่ธิภาพั 



101ส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำต ิ
Office of the National Economic and Social Development Council

ในส่วนของการสนับัสนุนการเข้ารับัการฝ่ึกและ
พััฒนาศักยภาพัของนักเร่ยนทีุ่นฯ ระดับัมัธยมศึกษา 
ติอนปีลาย รุน่ที่่� 10 และรุน่ที่่� 11 ติามหลกัสตูิรของโรงเรย่น
ที่หารมหาดเล็กราช่วัลลภรักษาพัระองค์์ ซึ่ึ�งเปี็นไปีติาม
สัญญาการรับัทีุ่นพัระราช่ที่านฯ ที่่�นักเร่ยนทีุ่นฯ ติั�งแติ่ 
รุ่นที่่� 9 เปี็นติ้นมาจะเข้ารับัการฝ่ึกฯ ในช่่วงปีิดภาค์เร่ยน
จำาเปี็นติ้องเล่�อนออกไปี เน่�องจากสถึานการณ์์แพัร่ระบัาด
ของโรค์โค์วิด 19 และเม่�อสถึานการณ์์กลับัมาปีกติิจะจัด 
ให้ม่การฝ่ึกฯ ติามที่่�กำาหนดไว้ 

นอกจากน่� สศช่. ร่วมกับัสำานักเลขาธิการค์ณ์ะ
รัฐมนติร่ มูลนิธิ มพัพั. และเค์ร่อข่ายนักเร่ยนทีุ่นฯ ม.ที่.ศ. 
ดำาเนินกิจกรรมจิติอาสา โดยปีรับัเข้ากับัสถึานการณ์์  
งดเว้นการรวมตัิวที่ำากิจกรรมจิติอาสากลุ่มใหญ่ เช่่นท่ี่�เค์ย

ปีฏิบิัตัิ ิปีรบััเป็ีนการสนบััสนนุการที่ำาจติิอาสากลุม่เลก็ติาม
โอกาส และบัริจาค์เงินช่่วยเหล่อโรงพัยาบัาลเพั่�อใช่้จัดหา
วสัดอุปุีกรณ์์เค์ร่�องใช้่จำาเป็ีนสำาหรับับัคุ์ลากรที่างการแพัที่ย์
และการดูแลรักษาผู้่ป่ีวย โค์วดิ 19 รวมทัี่�งการร่วมกจิกรรม
การเฝ่้าฯ รับัเสด็จในพัระราช่พิัธ่สำาค์ัญ โดยแติ่ละค์รั�ง 
นักเร่ยนทีุ่นฯ ได้ร่วมกันจัดที่ำาชุ่ดเจลแอลกอฮอล์ล้างม่อ
และหน้ากากอนามัยปี้องกันโค์วิด 19 แจกให้ปีระช่าช่น
ที่่�มาร่วมเฝ่้าฯ รับัเสด็จ ด้วย โดยการสนับัสนุนกิจกรรม
ติ่าง ๆ อย่างติ่อเน่�อง เปี็นส่วนหนึ�งที่่�บั่มเพัาะที่ำาให ้
นักเรียนทุนฯ ล้วนมีความจงรักภักดี และส�านึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อม
ท�าประโยชน์ช่วยเหลือส่วนรวมและประเทศชาติ

สายงานเศรษฐกิจมหภาค์และการปีระเมินผ่ล 
(สายงานเศรษฐกิจฯ) สำานักงานสภาพััฒนาการเศรษฐกิจ
และสังค์มแห่งช่าติิ (สศช่.) ม่ภารกิจหลักท่ี่�สำาคั์ญปีระการ
หนึ�ง ค่์อ การวิเค์ราะห์ ติิดติาม ปีระเมินสถึานการณ์์์ที่าง
เศรษฐกิจทัี่�งในระดับัภาพัรวมของปีระเที่ศและในระดับั
ภูมิภาค์ เพ่ั�อการจัดที่ำาข้อเสนอแนะและปีระเด็นการพััฒนา
เศรษฐกิจในระดับัมหภาค์ท่ี่�เหมาะสมกับัสถึานการณ์์ และ
อยู่ภายใต้ิกรอบัแนวที่างการพััฒนาปีระเที่ศในระยะ 20 ปีี 
ติลอดจนการให้ข้อเสนอแนะเชิ่งนโยบัายในด้านเศรษฐกิจ
แก่รัฐบัาล ซึึ่�งการปีฏิิบััติิภารกิจดังกล่าวให้ได้อย่างม่
ปีระสิที่ธิภาพั สายงานเศรษฐกิจจำาเป็ีนท่ี่�ต้ิองม่การพััฒนา
เค์ร่�องม่อ องค์์ค์วามรู้ และข่ดค์วามสามารถึในการวเิค์ราะห์ 
ศึกษา และวิจัย ให้ม่ค์วามทัี่นสมัย ถูึกต้ิอง และม่ค์วาม 
น่าเช่่�อถึ่อ บันพั่�นฐานของหลักวิช่าการ รวมที่ั�งจัดให้ม่การ
สัมมนาที่างวิช่าการ เพั่�อเผ่ยแพัร่ผ่ลงานการศึกษาวิจัย 
และแลกเปีล่�ยนองค์์ค์วามรู้และสร้างเค์ร่อข่ายที่างด้าน
องค์์ค์วามรู้และที่างวิช่าการระหว่างเจ้าหน้าที่่�ของ สศช่. 
กับัผู่้ที่รงค์ุณ์วุฒิ และหน่วยงานติ่าง ๆ ที่ั�งภาค์รัฐและภาค์
เอกช่นในปีระเด็นเศรษฐกิจที่่�สำาค์ัญ ๆ เปี็นปีระจำาทีุ่กปีี

จากสถึานการณ์์การแพัร่ระบัาดของโรค์ติดิเช่่�อไวรสั
โค์โรนา 2019 (โค์วิด 19) ได้ส่งผ่ลกระที่บัอย่างรุนแรงติ่อ
เศรษฐกจิโลกและเศรษฐกจิไที่ย ที่ำาให้หลายปีระเที่ศรวมที่ั�ง
ปีระเที่ศไที่ยติ้องดำาเนินมาติรการค์วบัค์ุมการแพัร่ระบัาด
ที่ั�งการปีิดสถึานที่่�และการจำากัดการเดินที่างทัี่�งภายใน

การจัดสัมมนาทางวิชาการสายงานเศรษฐกิจมหภาคและการประเมินผล 
ประจำาปี 2563 : “เศรษฐกิจและแรงงานไทย ฝ่าภัยโควิด”

และระหว่างปีระเที่ศ ส่งผ่ลให้กิจกรรมที่างเศรษฐกิจติ้อง
หยุดช่ั�วค์ราว โดยเฉพัาะในช่่วงไติรมาสที่่�สองของปีี 2563 
อย่างไรกด่็ แม้ว่าภายใต้ิสถึานการณ์์ปัีจจุบันัที่่�ปีระเที่ศไที่ย
สามารถึค์วบัคุ์มการระบัาดภายในปีระเที่ศได้ ที่ำาให้เริ�มม่
การผ่่อนค์ลายมาติรการค์วบัค์ุมและการปีิดสถึานที่่�ติ่าง ๆ 
มากขึ�น ส่งผ่ลให้กิจกรรมที่างเศรษฐกิจเริ�มค์่อย ๆ กลับัมา
ฟื้้�นติัวได้อย่างช่้า ๆ แติ่เศรษฐกิจในหลายสาขายังค์งได้รับั
ผ่ลกระที่บัรุนแรงโดยเฉพัาะภาค์การที่่องเที่่�ยวและสาขา 
ท่ี่�เก่�ยวเน่�อง ภาค์ธุรกิจโดยเฉพัาะธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมซึ่ึ�งได้รับัผ่ลกระที่บัจากปีัญหาการขาดสภาพั
ค์ล่องและภาระหน่�สินที่่�เพัิ�มขึ�น นอกจากน่� การลดลงของ
กิจกรรมที่างเศรษฐกิจยังได้ส่งผ่ลกระที่บัติ่อเน่�องไปียัง 
ภาค์การจ้างงาน ดังจะเห็นได้จากแรงงานจำานวนมากที่่�ถึูก
เลิกจ้างและอ่กจำานวนหนึ�งที่่�ม่ค์วามเส่�ยงที่่�จะถึูกเลิกจ้าง 
ในระยะต่ิอไปีหากสถึานการณ์์เศรษฐกจิฟ้ื้�นติวัได้อย่างล่าช้่า

ภายใติ้สถึานการณ์์ดังกล่าวสายงานเศรษฐกิจฯ  
ม่ค์วามจำาเปี็นที่่�จะติ้องติิดติามและปีระเมินผ่ลกระที่บั 
ที่่�เกิดขึ�นจากการแพัร่ระบัาดของโค์วิด 19 อย่างใกล้ชิ่ด 
โดยเฉพัาะอย่างยิ�งผ่ลกระที่บัท่ี่�จะม่ติ่อภาค์การผ่ลิติและ
ภาค์ค์รวัเรอ่น ผ่่านการวเิค์ราะห์ขด่ค์วามสามารถึของแต่ิละ 
ภาค์ส่วนในการรองรบััผ่ลกระที่บัจากปัีจจยัภายนอก รวมถึงึ 
ค์วามเช่่�อมโยงของภาค์การผ่ลิติต่ิาง ๆ  เพ่ั�อที่่�จะใช้่ปีระเมนิ
ผ่ลกระที่บัที่่�เกิดจากการช่ะลอติัวลงของกิจกรรมที่าง
เศรษฐกิจ ดังนั�น ในปีีงบัปีระมาณ์ พั.ศ. 2563 สายงาน
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เศรษฐกิจฯ ได้กำาหนดให้ม่การศึกษาในปีระเด็นเศรษฐกิจ 
ที่่�เก่�ยวข้องกับัการแพัร่ระบัาดของโค์วดิ 19 โดยกำาหนดให้ม่
โค์รงการสมัมนาวชิ่าการในหวัข้อ “เศรษฐกจิและแรงงาน
ไทย ฝ่่าภัยโควดิ” โดยมุง่เน้นการนำาเสนอผ่ลการวเิค์ราะห์
ผ่ลกระที่บัที่่�เกิดขึ�นจากการแพัร่ระบัาดของโค์วดิ 19 ที่่�มต่่ิอ 
เศรษฐกิจไที่ย เพั่�อที่ำาค์วามเข้าใจค์วามรุนแรงของผ่ล 
กระที่บัที่างเศรษฐกิจจากการแพัร่ระบัาดท่ี่�ม่ติ่อภาค์การ
ผ่ลติิแติล่ะสาขา ข่ดค์วามสามารถึในการรองรบััผ่ลกระที่บั
จากภายนอก รวมไปีถึึงผ่ลกระที่บัที่่�อาจจะเกิดกับัแรงงาน
ในภาค์ส่วนการผ่ลิติติ่าง ๆ อ่กที่ั�งการศึกษาถึึงระบับั
สวัสดิการสังค์ม และนโยบัายภาค์รัฐเพั่�อรองรับัแรงงาน
ที่่�ได้รับัผ่ลกระที่บัดังกล่าว รวมถึึงแนวโน้มของเศรษฐกิจ
และภาค์แรงงานของไที่ยภายหลังจากการระบัาดของ 
โค์วดิ 19 สิ�นสดุลง พัร้อมทัี่�งศกึษาข้อจำากดัของปีระเที่ศไที่ย
ในการปีรบััติวัสู่สภาวะปีกติใิหม่ เพั่�อนำาไปีสูก่ารแลกเปีล่�ยน
ค์วามค์ิดเห็นและข้อเสนอแนะเช่ิงนโยบัายสำาหรับัการ
เย่ยวยาและฟื้้�นฟืู้เศรษฐกิจไที่ยท่ี่�ได้รับัผ่ลกระที่บัจากการ
แพัร่ระบัาดของโค์วิด 19 รวมถึึงใช่้ปีระกอบัในการจัดที่ำา 
ข้อเสนอแนะเช่ิงนโยบัายและยุที่ธศาสติร์การพััฒนา
ปีระเที่ศด้านติ่าง ๆ อย่างเหมาะสมติ่อไปี

โดยผ่ลการศึกษาปีระเด็นเศรษฐกิจที่่�เก่�ยวข้องกับั
การแพัร่ระบัาดของโค์วิด 19 ในหัวข้อ เศรษฐกิจและ
แรงงานไที่ย ฝ่่าภัยโค์วิด ม่รายละเอ่ยดดังน่�

1. เร่�อง แรงงานและผู้ลิติภาพแรงงานในบัริบัท
ของบััญชีประชาชาติิ ได้ข้อสรุปีว่า ค์่าติอบัแที่นแรงงาน
ม่ค์วามสัมพัันธ์กับัติัวแปีรอ่�นในระบับัเศรษฐกิจ อาที่ิ การ
ใช้่จ่ายภาค์ค์รวัเรอ่น และการออม ในขณ์ะเดย่วกนัเม่�อเกดิ
วิกฤติิเศรษฐกิจก็ส่งผ่ลกระที่บัติ่อปีัจจัยที่างด้านแรงงาน
เช่่นกัน ที่ั�งอัติราการว่างงานที่่�สูงขึ�นติ่อเน่�องเปี็นเวลานาน 

อตัิราการขยายติวัของค่์าติอบัแที่นแรงงานที่่�ลดลง เป็ีนต้ิน 
ในขณ์ะที่่�การศึกษาผ่ลิติภาพัแรงงานพับัว่าการขยายติัว 
ม่ที่่�มาจากในแติ่ละภาค์การผ่ลิติเปี็นหลัก การเค์ล่�อน
ย้ายแรงงานไปีสู่ภาค์การผ่ลิติที่่�ม่ผ่ลิติภาพัแรงงานสูงม่ 
ไม่มากนัก นอกจากนั�นยังพับัค์วามเหล่�อมลำ�าค์่อนข้างมาก
ระหว่างผ่ลิติภาพัแรงงานในภาค์อุติสาหกรรมและบัริการ
กับัภาค์เกษติรกรรมอ่กด้วย

2. เร่�อง ผู้ลกระทบัการแพร่ระบัาดของโควิด 19 
ติ่อติลาดแรงงานไทย ได้ข้อสรุปีว่า ผ่ลกระที่บัท่ี่�เกิดขึ�น
ติ่อแรงงานแติ่ละสาขาการผ่ลิติ ปีระเภที่อาช่่พั พั่�นที่่�และ
กลุ่มอายุ ม่ค์วามรุนแรงที่่�แติกติ่างกันออกไปี โดยแรงงาน
ในสาขาท่ี่�เก่�ยวข้องกับัการที่่องเท่ี่�ยว และกิจกรรมที่่�ได้รับั
ผ่ลกระที่บัโดยติรงจากมาติรการล็อกดาวน์ เช่่น บัริการ
ที่่�พัักแรม เป็ีนต้ิน ได้รับัผ่ลกระที่บัที่่�รุนแรงทัี่�งในกลุ่มลกูจ้าง
ภาค์เอกช่นและแรงงานอิสระ ขณ์ะท่ี่�แรงงานในสาขาการ
ผ่ลิติอุติสาหกรรมได้รับัผ่ลกระที่บัจากสงค์รามการค์้าและ
การเปีล่�ยนแปีลงของเที่ค์โนโลย่ในช่่วงก่อนหน้าและได้
รับัผ่ลกระที่บัจากการแพัร่ระบัาดของโค์วิด 19 ที่ำาให้ได้
รับัผ่ลกระที่บัรุนแรงกว่าแรงงานในอุติสาหกรรมอ่�น ที่ั�งน่� 
ผู่ป้ีระกอบัการมว่ธิก่ารในการรบััมอ่กบััวกิฤติที่่�แติกต่ิางกัน 
เช่่น การลดจำานวนลูกจ้าง การลดช่ั�วโมงการที่ำางาน ดังนั�น
แนวที่างการให้ค์วามช่่วยเหลอ่จึงค์วรมร่ปูีแบับัที่่�เหมาะสม
กบััแต่ิละภาค์การผ่ลิติและแรงงานแต่ิละกลุ่ม เม่�อพัจิารณ์า
จากปีัจจัยอายุของแรงงานพับัว่า ลูกจ้างภาค์เอกช่นอายุ 
20-39 ปีี ม่แนวโน้มที่่�จะถูึกลดช่ั�วโมงการที่ำางานมากกว่า 
ถึกูเลกิจ้าง ขณ์ะที่่�กลุม่อาย ุ40-59 ปีี ม่แนวโน้มที่่�จะถูึกเลกิจ้าง 
มากกว่าถึูกลดช่ั�วโมงการที่ำางาน สำาหรับัแรงงานอิสระม่
แนวโน้มที่่�จะถึูกลดช่ั�วโมงการที่ำางานมากกว่าถึูกเลิกจ้าง 
โดยกลุ่มที่่�ได้รับัผ่ลกระที่บัมากที่่�สุดค์่อกลุ่มอายุ 20-39 ปีี

ครั้งที� 1 
การประชุมคณะรัฐมนติรีอย่างเป็นทางการนอก

สถิ่านที� ครั�งที� 1/2562 และการประชุมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม กลุ่มจังห่วัดภาคกลางติอนล่าง 1 
(จงัห่วดักาญจนบัรีุ ราชบัรีุ และสพุรรณบัรีุ) ระหว่างวนัที่่�  
11-12 พัฤศจิกายน 2562 ในพ่ั�นท่ี่�กลุ่มจังหวัดภาค์กลาง
ติอนล่าง 1 (จังหวัดกาญจนบัุร่ ราช่บัุร่ และสุพัรรณ์บัุร่) 

1. การพัฒนาทางห่ลวงพิเศษระห่ว่างเม่องและ
รถิ่ไฟ เช่่�อมกรุงเที่พัฯ-กาญจนบัุร่ เพั่�อเช่่�อมโยงเศรษฐกิจ
พัเิศษช่ายแดนกบััพั่�นท่ี่�เศรษฐกจิหลกัของปีระเที่ศ ให้มส่่วน
สนับัสนุนกิจกรรมที่างเศรษฐกิจระหว่างกันเช่่�อมที่่าเร่อ
ที่วาย-แหลมฉบััง-ส่หนุวิลล์

สรุปผลการปฏิิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรี
อย่างเป็นทางการนอกสถืานที่ (ครม.สัญจร)
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2. เร่งพฒันาพ่�นที�เขติเศรษฐกจิพเิศษ บ้ัานพันุำ�าร้อน  
อ.เม่องกาญจนบัุร่ จ.กาญจนบัุร่ ให้เปี็นปีระติูเช่่�อม
ระเบั่ยงเศรษฐกิจภาค์ใติ้ (เอสอ่ซึ่่) จากที่่าเร่อที่วาย-ที่่าเร่อ 
แหลมฉบััง-ท่ี่าเร่อสห่นวุลิล์ ปีระเที่ศกมัพูัช่า ไปีจนถึึงท่ี่าเร่อ
วังเติา ปีระเที่ศเว่ยดนาม 

3. พฒันาด่านชายแดนไทย-เมยีนมา บ้ัานพุันำ�าร้อน  
ด่านเจด่ย์สามองค์์ และด่านสิงขร เพั่�อเช่่�อมโยงการค์้า  
การลงทีุ่น และการที่่องเที่่�ยวกับัเม่ยนมา 

•  การยกระดับัการผ่ลิติสินค้์าเกษติรและ
อตุิสาหกรรมโดยใช้่นวตัิกรรม เที่ค์โนโลย่ และ
ค์วามค์ิดสร้างสรรค์์

•  การบัริหารจัดการนำ�า ต้ิองดำาเนินการอย่าง
ค์รบัถึ้วน ที่ั�งการศึกษาและที่ำาปีระช่าพัิจารณ์์
ผู่้ม่ส่วนได้เส่ย สร้างค์วามเข้าใจ โดยนายก
รัฐมนติร่มอบัหมายให้ สที่นช่. พัิจารณ์า
สนับัสนุนงบัปีระมาณ์สำาหรับัโค์รงการใหญ่ ๆ 
ติ่อไปี

•  การพััฒนาคุ์ณ์ภาพัแหล่งท่ี่องเท่ี่�ยว และสร้าง
ค์วามเช่่�อมโยงเพั่�อกระจายการที่่องเที่่�ยว 
การปีรับัปีรุงภูมิที่ัศน์และพััฒนาเม่องเก่า
กาญจนบัุร่ 

•  การพััฒนาค์ุณ์ภาพัช่่วิติ การพััฒนาศูนย์ 
ค์วามเช่่�ยวช่าญที่างการแพัที่ย์และเค์ร่อข่าย
บัริการสุขภาพั การจัดหาอาค์ารเร่ยนและ
อาค์ารที่่�พัักอาศัยวิที่ยาลัยเที่ค์นิค์ราช่บัุร่ 

•  ด้านที่รัพัยากรธรรมช่าติิและสิ�งแวดล้อมนั�น 
ท่ี่�ปีระชุ่มสนับัสนุนโค์รงการเพิั�มปีระสิที่ธิภาพั
ระบับัที่่อรวบัรวมและระบับับัำาบััดนำ�าเส่ย
เที่ศบัาลเม่องราช่บัุร่ 

•  ผู้่แที่นกลุ่มจังหวัดฯ ได้นำาเสนอ โดยขอรับัการ
สนับัสนุนเพั่�อขับัเค์ล่�อนกลุ่มจังหวัดฯ ดังน่� 
ด้านการเกษติร เพั่�อพััฒนาติ้นแบับัระบับัการ
ติัดอ้อยสดและบัรรทีุ่กอ้อยเข้าโรงงาน วิจัย
และพััฒนาอปุีกรณ์์ต่ิอพ่ัวงเค์ร่�องจักรกลเกษติร 
การเพิั�มผ่ลติิภาพัแรงงาน การติิดติามเฝ้่าระวงั
และติรวจวัดค์ุณ์ภาพัอากาศ 

ครั้งที� 2 
การประชุมคณะรัฐมนติรีอย ่างเป็นทางการ 

นอกสถิ่านที� ครั�งที� 1/2563 และการประชุมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม กลุ ่มจังห่วัดภาคใติ้ชายแดน 
(จังห่วัดปัติติานี ยะลา และนราธิวาส) ระหว่างวันที่่� 20-
21 มกราค์ม 2563 ในพั่�นท่ี่�กลุ่มจังหวัดภาค์ใติ้ช่ายแดน 
(จังหวัดปีัติติาน่ ยะลา และนราธิวาส)

ค์ณ์ะรัฐมนติร่ปีระกาศกำาหนดให้อำาเภอจะนะ 
จงัหวดัสงขลา ในฐานะเม่องต้ินแบับัท่ี่� 4 “เม่องอุติสาหกรรม
ก้าวหน้าแห่งอนาค์ติ” เปี็นเขติพััฒนาเฉพัาะกิจ สามารถึ
รองรับัแรงงานในพั่�นที่่�จำานวนมาก และม่ค์วามพัร้อมด้าน
กายภาพัจากลักษณ์ะที่างกายภาพัท่ี่�เปี็นพั่�นท่ี่�ช่ายฝ่ั่ง จึง
ม่ค์วามเหมาะสมที่่�จะดำาเนินการที่่าเร่อนำ�าลึก เพั่�อให้นิค์ม
อุติสาหกรรมที่่�จะเกิดขึ�นสามารถึใช่้ปีระโยช่น์จากการ 
นำาเข้าและส่งออกสินค์้าได้อย่างสะดวก

แผ่นการขับัเค์ล่�อนการพััฒนาเขติเศรษฐกิจพัิเศษ
นราธวิาส ซึ่ึ�งเป็ีนแผ่นบัรหิารจดัการที่่�ดนิสำาหรบััการจัดติั�ง 
นิค์มอุติสาหกรรมในพั่�นที่่� โดยการจัดซึ่่� อที่่�ดินจาก 
บัริษัที่เอกช่นจำานวน 1,683 ไร่ ในพั่�นที่่�อำาเภอย่�งอ และ
อำาเภอเม่องนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เพั่�อบัริหารจัดการ
ที่่�ดินดังกล่าว 

เห็นช่อบัการเร่งรัดออกเอกสารสิที่ธิ์ท่ี่�ดินที่ำากินใน
พั่�นที่่�จังหวัดช่ายแดนภาค์ใต้ิและการแต่ิงตัิ�งค์ณ์ะกรรมการ
นโยบัายและอำานวยการการเย่ยวยาผู่ ้ได้รับัผ่ลกระที่บั 

ส่บัเน่�องจากสถึานการณ์์ค์วามไม่สงบัในจังหวัดช่ายแดน
ภาค์ใติ้

เห็นช่อบัแนวที่างการพััฒนาของศูนย์อำานวยการ
บัริหารจังหวัดช่ายแดนภาค์ใติ้ (ศอ.บัติ.) ในการยกระดับั
การบัริหารจัดการด่านช่ายแดนที่ั�ง 9 ด่านในพั่�นที่่�จังหวัด
ช่ายแดนภาค์ใติ้ โดยเฉพัาะ 3 ด่าน ค์่อ ด่านสุไหงโก-ลก  
ด่านบูัเก๊ะติา ซึ่ึ�งในอนาค์ติจะเป็ีนด่านขนส่งสินค้์าหลักเช่่�อม
ไที่ย-มาเลเซ่ึ่ย และด่านติากใบั รวมที่ั�งการส่งเสรมิการจบััค์ู่ 
ที่างธุรกิจที่ั�งในพั่�นที่่�และระหว่างปีระเที่ศ เช่่น ติลาด
มาเลเซ่ึ่ย ซึ่ึ�งยำ�าว่าต้ิองม่มาติรฐานสนิค้์าอย่างสมำ�าเสมอด้วย 

การบัริหารจัดการนำ�าที่ั�งระบับั ใน 4 ลุ่มนำ�า ลุ่มนำ�า 
สไุหงโก-ลก ลุม่นำ�าบัางนรา ลุม่นำ�าสายบัรุ ่และลุม่นำ�าปัีติติาน่ 
ด้วยการสร้างค์ันกั�นนำ�า ศึกษาการจัดเก็บันำ�า เพั่�อเปี็น 
แก้มลิงสำาหรับัการเกษติรในหน้าแล้ง 

นายกรัฐมนติร่ช่่�แจงว่า รัฐบัาลให้การสนับัสนุนการ
ปีลูกพ่ัช่เกษติร แต่ิต้ิองค์ำานงึถึึงด่มานด์-ซัึ่ปีพัลายของติลาด
ด้วย ไม่ว่าจะเปี็นปีาล์มนำ�ามัน มะพัร้าว ยางพัารา ติ้อง
สอดค์ล้องกับัค์วามติ้องการของติลาดในและติ่างปีระเที่ศ 
เพั่�อไม่ให้เกิดปีัญหาสินค์้าเกษติรล้นติลาด 

รัฐบัาลติ้องการส่งเสริมพััฒนาศักยภาพัการเล่�ยง
ปีศุสัติว์ ให้ม่การปีฏิิรูปีการจัดการติลาดกลาง จะช่่วย
รองรับัอุติสาหกรรมสินค์้าฮาลาลด้วย 
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ส่วนด้านการค์้าและการลงทุี่นนั�น ปีัจจุบัันรัฐบัาล
ก็ม่มาติรการพัิเศษ รวมที่ั�งการให้สินเช่่�อดอกเบั่�ยติำ�า (soft 
loan) เพั่�อสนับัสนุนสำาหรับัผู่้ปีระกอบัการในพั่�นที่่�จังหวัด
ช่ายแดนใติ้ ซึ่ึ�งถึ่อเปี็นเขติเศรษฐกิจพัิเศษอยู่แล้ว 

สำาหรับัการส ่งเสริมและพััฒนาการที่่องเที่่�ยว 
เช่ิงธรรมช่าติิ วัฒนธรรม และเม่องที่่องเท่ี่�ยวช่ายแดน- 
ด้านการที่่องเที่่�ยวนั�น เห็นช่อบัให้ศึกษาค์วามเปี็นไปีได ้
ในการจัดติั�งศูนย์วัฒนธรรมช่ายแดนใติ้ โดยขอให้ยึดโยง
กับักิจกรรมและปีระโยช่น์ รวมทัี่�งให้ม่การส่งเสริมการ 
ที่ ่องเ ท่ี่� ยวชุ่มช่น การที่ ่องเ ท่ี่� ยววิ ถ่ึปีระสบัการณ์ ์ 
(Experience Tourism) และการที่่องเท่ี่�ยวโฮมสเติย์  
โดยภาค์ใติ้ม่สังค์มพัหุวัฒนธรรม

นายกรัฐมนติร่ยั งช่่� แจงถึึงแผ่นพััฒนาระบับั 
โลจิสติกิส์และโค์รงสร้างพ่ั�นฐานที่ั�งที่างรถึและที่างราง อาที่ิ 
การเช่่�อมยะลา-เบัติง-สนามบันิเบัติง ซึ่ึ�งในช่่วงกลางปีี พั.ศ. 
2563 สนามบัินเบัติงจะเปีิดให้บัริการอย่างเปี็นที่างการ 
ค์าดว่าจะม่นักที่่องเที่่�ยวช่าวติ่างช่าติิมาเที่่�ยวในพั่�นที่่� และ
ม่รายได้จากการที่่องเที่่�ยวมากขึ�น

นอกจากน่� ยงัม่การขยายช่่องที่างจราจรเป็ีน 4 เลน 
ในโค์รงข่ายที่างหลวงแผ่่นดินที่างเล่�ยงเม่อง จังหวัดยะลา 
การพััฒนาเส้นที่างเช่่�อมเขติเศรษฐกิจพัิเศษ-ด่านช่ายแดน 

นายกรัฐมนติร่ได้เห็นช่อบัแผ่นพััฒนาค์ุณ์ภาพัช่่วิติ
ของปีระช่าช่น ที่ั�งการก่อสร้างระบับัปี้องกันนำ�าที่่วมและ
การระบับันำ�าในพั่�นที่่�ชุ่มช่นในจังหวัดนราธิวาส และการ 
ยกระดับัการบัริการสาธารณ์สุข พััฒนาค์วามเปี็นเลิศ
ที่างการแพัที่ย์ 

ครั้งที� 3 
การประชุมคณะรัฐมนติรีอย ่างเป ็นทางการ 

นอกสถิ่านที� ครั�งที� 2/2563 และการประชุมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม กลุ่มจังห่วัดภาคติะวันออก 1 
(จงัห่วัดฉะเชงิเทรา ชลบัรุ ีและระยอง) ระหว่างวนัที่่� 24-
25 สิงหาค์ม 2563 ในพั่�นที่่�กลุ่มจังหวัดภาค์ติะวันออก 1  
(จังหวัดฉะเช่ิงเที่รา ช่ลบัุร่ และระยอง) ม่พั่�นที่่�รวมที่ั�งสิ�น 
13,266 ติารางกิโลเมติร ม่เปี้าหมายการพััฒนาเปี็นฐาน
เศรษฐกิจชั่�นนำาของอาเซึ่ย่น มศ่กัยภาพัด้านอตุิสาหกรรม ม่
การลงทุี่นในอตุิสาหกรรมขนาดใหญ่และอตุิสาหกรรมหลกั
ที่่�สำาค์ญั อาที่ ิอตุิสาหกรรมปิีโติรเค์ม่ กลั�นนำ�ามนั ยานยนต์ิ 
อเิลก็ที่รอนกิส์และเค์ร่�องใช้่ไฟื้ฟ้ื้า รวมถึึงแปีรรปูีการเกษติร ม่
แหล่งท่ี่องเที่่�ยวที่่�สำาคั์ญและเป็ีนที่่�รูจ้กัแพัร่หลายในระดับัช่าติิ  
และนานาช่าติิ อาที่ิ พััที่ยา บัางแสน เกาะเสม็ด รวมที่ั�ง 
พั่�นที่่�หลายแห่งม่สภาพัภมิูอากาศและธรรมช่าติิที่่�เหมาะสม 
ต่ิอการพััฒนาเป็ีนแหล่งท่ี่องเท่ี่�ยวเช่งิอนุรกัษ์ การท่ี่องเท่ี่�ยว 
แบับัผ่จญภัย ที่ัวร์ปี่า ล่องแก่ง และม่พั่�นที่่�ปีลูกผ่ลไม้ 
จำานวนมาก ซึ่ึ�งสามารถึพััฒนาเปี็นแหล่งที่่องเที่่�ยว 
เช่ิงเกษติรที่่�ม่ปีระสิที่ธิภาพั และเปี็นแหล่งเกษติรกรรมที่่�
สำาค์ญั อาที่ ิการปีลกูไม้ผ่ล พัช่่ไร่ และยางพัารา การปีศสุตัิว์ 
และการปีระมง รวมที่ั�งการที่ำาปีระมงที่ะเลและช่ายฝ่ั่ง และ
การเพัาะเล่�ยงสตัิว์นำ�าช่ายฝ่ั่ง โดยกลุม่จงัหวดัภาค์ติะวนัออก 1  
ม่การกำาหนดปีระเด็นการพััฒนา ปีระกอบัด้วย 

(1) พััฒนาค์วามพัร้อมของพั่�นท่ี่� สร้างบัรรยากาศ
เพ่ั�อส่งเสริมการค์้า การลงทุี่นอุติสาหกรรม มุ ่งสู ่เขติ
เศรษฐกิจพิัเศษที่่�ด่และทัี่นสมัยท่ี่�สุดในภูมิภาค์อาเซึ่่ยน 

ไม่ว่าจะเปี็นโค์รงการยกระดับัเส้นที่างการค์มนาค์มเพั่�อ
รองรบัั EEC โค์รงการก่อสร้างที่างหลวงพิัเศษระหว่างเม่อง
เช่่�อมต่ิอจากด่านอูต่ิะเภาเข้าต่ิอสนามบันิอูต่ิะเภา และการ
เพัิ�มสถึาน่รถึไฟื้ค์วามเร็วสูงเช่่�อมสนามบัินระยอง

(2) พััฒนาให้ภาค์ติะวันออกเปี็นแหล่งผ่ลิติอาหาร
ที่่�ม่ค์ุณ์ภาพัและได้มาติรฐานสากล 

(3) ปีรับัปีรุงมาติรฐานสินค์้าและธุรกิจบัริการด้าน
การที่่องเท่ี่�ยวเช่ิงนิเวศ เช่ิงสร้างสรรค์์ โค์รงการปีรับัปีรุง
และฟ้ื้�นฟูื้เม่องเก่าระยอง (ถึนนยมจินดา) โค์รงการก่อสร้าง
ถึนนเฉลิมบัูรพัาช่ลที่ิติระยะ 2 โค์รงการปีรับัปีรุงภูมิที่ัศน์
ภายในศูนย์บัริการการพััฒนาปีลวกแดงติามพัระราช่ดำาริ 

(4) เร่งแก้ไขปีัญหาวิกฤติมลพัิษและพััฒนาระบับั
บัริหารจัดการที่รัพัยากร ธรรมช่าติิให้ม่ปีระสิที่ธภิาพั เพิั�มขึ�น 
ด้วยการสร้างอ่างเก็บันำ�าเพั่�อกักเก็บันำ�าและปี้องกันปีัญหา
อุที่กภัยในจังหวัดระยอง

(5) พััฒนาที่รัพัยากรมนุษย ์ในทีุ่กช่ ่วงวัยให ้ม่
ค์ณุ์ภาพัช่ว่ติิที่่�ด ่ม่ค์วามมั�นค์งปีลอดภยั รวมที่ั�งการยกระดบัั 
ระบับับัริการสุขภาพัรองรับัโรค์อุบััติิใหม่ที่่�จะเกิดขึ�น 
ในพั่�นที่่�ภาค์ติะวันออก

ที่ั�งน่�ในระหว่างการปีระชุ่ม ค์รม. ได้เปีิดโอกาส
ให้เยาวช่นค์นรุ่นใหม่ในจังหวัดระยอง ได้มาเสนอค์วาม 
ค์ดิเห็นและข้อเสนอแนะด้านต่ิาง ๆ  ซึ่ึ�งเยาวช่นได้มข้่อเสนอ
ในการพััฒนาปีรับัปีรุงด้านพััฒนาหลักสูติรการศึกษา ด้าน
สิ�งแวดล้อม และอนาค์ติของจังหวัดระยองในมุมมองของ
เยาวช่นค์นรุ่นใหม่
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การแพัร่ระบัาดของเช่่�อไวรสัโค์วดิ 19 ส่งผ่ลกระที่บั 
ให้รายได้จากการที่่องเที่่�ยวและการส่งออก ซึ่ึ�งเปี็นรายได้
สำาคั์ญของปีระเที่ศหายไปีอย่างฉับัพัลัน ผู่้ปีระกอบัการ 
รายย่อยขาดกำาลังทีุ่น และปีระช่าช่นขาดกำาลังซึ่่�อ ซึ่ึ�งเม่�อ
ปีัจจัยภายนอกเหล่าน่�ไม่อาจเปี็นที่่�พัึ�งได้ดังที่่�เค์ยเปี็นมา 
การฟื้้�นติัวของเศรษฐกิจไที่ยจึงติ้องหันกลับัมาสร้างค์วาม
เข้มแขง็ภายในปีระเที่ศอนัเป็ีนไปีติามยทุี่ธศาสติร์ช่าติ ิหรอ่
กค่็์อ การสร้างฐานรากให้มั�นค์ง ด้วยการเปีล่�ยนวกิฤติไวรสั
โค์วิด 19 ให้เปี็นโอกาสในการสร้างเศรษฐกิจฐานราก ใน
ระดับัที่้องถึิ�นและชุ่มช่น ค์วบัค์ู่ไปีกับัการกระจายค์วาม
เจริญไปีสู่ภูมิภาค์ในพั่�นที่่�ระเบั่ยงเศรษฐกิจใหม่ที่ั�ง 4 แห่ง
เพั่�อให้เติิบัโติอย่างยั�งย่นผ่่านการเพัิ�มปีระสิที่ธิภาพัการ
ผ่ลติิภาค์เกษติรหร่อปีรบััเข้าสูเ่กษติรแปีลงใหญ่ และเกษติร 
สมัยใหม่ การแปีรรูปีเพั่�อสร้างมูลค์่า อุติสาหกรรมอาหาร
และเศรษฐกิจบันฐานช่่วภาพั BCG รวมที่ั�งการพััฒนาการ
ที่่องเที่่�ยวและบัริการเช่ิงสร้างสรรค์์ที่่�ม่ค์ุณ์ภาพัสูง โดยม่
การยกระดบััโค์รงสร้างพั่�นฐาน และสนบััสนนุกระบัวนการ
ผ่ลิติที่่�เก่�ยวข้อง

จากผ่ลกระที่บัจากการระบัาดของเช่่�อไวรสัโค์วิด 19  
ที่่�ได้ส่งผ่ลกระที่บัอย่างรุนแรงติ่อภาค์เศรษฐกิจสำาค์ัญ ๆ  
ส่งผ่ลให้รัฐบัาลได้เร่งรัดออกมาติรการท่ี่�สำาค์ัญติ่าง ๆ 
เพั่�อเย่ยวยาและบัรรเที่าผ่ลกระที่บัให้แก่ปีระช่าช่นและ 
ผู่ป้ีระกอบัการโดยเฉพัาะผู้่ปีระกอบัการขนาดย่อม ภายใต้ิ
มาติรการดูแลและเย่ยวยาผ่ลกระที่บัจากโรค์ติิดเช่่�อไวรัส
โค์โรนา 2019 ติ่อเศรษฐกิจไที่ย ระยะที่่� 1 (ติามมติิค์ณ์ะ
รัฐมนติร่ ณ์ วันที่่� 10 ม่นาค์ม 2563) และระยะที่่� 2 (ติาม
มติิค์ณ์ะรัฐมนติร่ ณ์ วันที่่� 24 ม่นาค์ม 2563) ซึ่ึ�งค์รอบัค์ลุม
มาติรการที่่�สำาค์ญัในหลายด้าน อาที่ ิมาติรการด้านการเงนิ
ที่ั�งการให้สินเช่่�อดอกเบั่�ยติำ�า การปีรับัปีรุงโค์รงสร้างหน่�  
มาติรการด้านการค์ลังที่ั�งการเพัิ�มวงเงินหักลดหย่อนภาษ่ 
การเล่�อนการช่ำาระภาษ่ รวมทัี่�งมาติรการเงนิโอนเพั่�อช่ดเช่ย
รายได้ให้แก่ผู่้ได้รับัผ่ลกระที่บัมาติรการลดภาระค์่าใช่้จ่าย
โดยการลดค์่าไฟื้ฟื้้าและนำ�าปีระปีา และการลดอัติราเงิน
สมที่บักองทุี่นปีระกันสังค์มของผู่้ปีระกอบัการและลูกจ้าง 
เปี็นติ้น

อย่างไรกด่็ สถึานการณ์์การแพัร่ระบัาดของเช่่�อไวรสั
โค์วิด 19 ยังค์งม่ค์วามไม่แน่นอนสูงและม่แนวโน้มท่ี่�จะ 
ส่งผ่ลกระที่บัในวงกว้างและม่ค์วามรุนแรงย่ดเย่�อมากขึ�น
กว่าที่่�ค์าด แม้ว่ารฐับัาลจะได้ดำาเนนิมาติรการเพั่�อช่่วยเหล่อ 
และเย่ยวยาผู่ ้ที่่�ได้รับัผ่ลกระที่บัอย่างติ่อเน่�องแติ่ก็ยัง 

ไม่เพ่ัยงพัอที่่�จะช่่วยเหล่อและแก้ไขปีัญหาท่ี่�เกิดขึ�นได้
ค์รอบัค์ลุมทีุ่กภาค์ส่วน ในขณ์ะเด่ยวกัน แนวที่างการ
จัดหางบัปีระมาณ์รายจ่ายในกระบัวนการงบัปีระมาณ์
ปีกติิจะติ้องอาศัยระยะเวลาดำาเนินการซึ่ึ�งอาจจะไม่ที่ัน
ติ่อการรับัม่อกับัผ่ลกระที่บัจากสถึานการณ์์การระบัาดที่่�
ที่ว่ค์วามรุนแรงมากขึ�นและยังค์งม่ค์วามไม่แน่นอนสูงมาก 
โดยเฉพัาะภายใต้ิภาวะที่่�ยงัไม่สามารถึคิ์ดค้์นวคั์ซ่ึ่นหร่อยา
รักษาโรค์ได้ในระยะเวลาอันใกล้ ดังนั�น จึงม่ค์วามจำาเปี็น 
เร่งด่วนที่่�มิอาจหล่กเล่�ยงได้เปี็นกรณ์่ฉุกเฉินที่่�จะติ้องเร่ง
ดำาเนนิมาติรการดูแลและเย่ยวยาผ่ลกระที่บัจากโรค์ติิดเช่่�อ 
ไวรัสโค์โรนา 2019 ติ่อเศรษฐกิจไที่ยที่ั�งที่างติรงและ
ที่างอ้อม ในระยะที่่� 3 (ติามมติิค์ณ์ะรัฐมนติร่ ณ์ วันที่่� 7 
เมษายน 2563) โดยการออกพัระราช่กำาหนด 3 ฉบัับั 
ปีระกอบัด้วย (1) พระราชก�าห่นดให่้อ�านาจกระทรวง
การคลังกู ้เงินเพ่�อแก้ไขปัญห่า เยียวยา และฟื ้นฟู
เศรษฐกิจและสังคมที�ได้รับัผู้ลกระทบัจากการระบัาด
ของโรคติิดเช่�อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 วงเงิน
ไม่เกิน 1 ล้านล้านบัาท (ปีระกาศ ณ์ วันที่่� 18 เมษายน 
2563) เพั่�อให้การช่่วยเหล่อเย่ยวยาปีระช่าช่นที่่�ได้รับั 
ผ่ลกระที่บัทัี่�งกลุม่ปีระกอบัอาช่พ่ัอสิระ เกษติรกร และกลุม่
เปีราะบัาง การฟ้ื้�นฟื้เูศรษฐกจิและสงัค์ม และการยกระดบัั 
ระบับัสาธารณ์สขุเพั่�อเติร่ยมค์วามพัร้อมให้สามารถึรองรบัั
สถึานการณ์์การระบัาดที่่�ยังค์งม่ค์วามไม่แน่นอนสูงได้  
(2) พระราชก�าห่นดการให้่ความช่วยเห่ลอ่ทางการเงินแก่ 
ผูู้ป้ระกอบัวสิาห่กจิ ที�ได้รบััผู้ลกระทบัจากการระบัาดของ
โรคติิดเช่�อไวรสัโคโรนา 2019 วงเงินไม่เกิน 5 แสนล้านบัาท  
(ปีระกาศ ณ์ วนัท่ี่� 19 เมษายน 2563) เพ่ั�อให้ค์วามช่่วยเหล่อ
เพัิ�มเติิมแก่ผู้่ปีระกอบัวสิาหกจิซึึ่�งเป็ีนภาค์ธรุกจิที่่�ขบััเค์ล่�อน
เศรษฐกิจของปีระเที่ศและเปี็นแหล่งจ้างงานที่่�สำาคั์ญ
ของระบับัเศรษฐกิจ โดยการให้สินเช่่�อเพิั�มเติิมเพั่�อเสริม 
สภาพัค์ล่อง รวมถึงึการช่ะลอการช่ำาระหน่�และ (3) พระราช
ก�าห่นดการรกัษาเสถิ่ยีรภาพของระบับัการเงนิและความ
มั�นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. 2563 วงเงินไม่เกนิ  
4 แสนล้านบัาท (ปีระกาศ ณ์ วันที่่� 19 เมษายน 2563) 
เพั่�อรักษาเสถึ่ยรภาพัและสภาพัค์ล่องของติลาดติราสาร
หน่�ภาค์เอกช่นซึ่ึ�งถึ่อเปี็นช่่องที่างระดมทีุ่นที่่�สำาค์ัญในการ
ปีระกอบัธุรกิจ การลงทีุ่น และการออมของปีระช่าช่น ซึ่ึ�ง
จะเป็ีนการช่่วยลดค์วามผั่นผ่วนและบัรรเที่าค์วามเส่ยหาย 
ที่่�อาจจะนำาไปีสู ่ค์วามเส่�ยงที่่�จะกระที่บัติ่อเสถึ่ยรภาพั 
ของระบับัเศรษฐกิจและระบับัการเงินของปีระเที่ศ
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แผ่นการฟื้้�นฟูื้เศรษฐกิจและสังค์มจากผ่ลกระที่บั
ของไวรัสโค์วิด 19 ภายใติ้กรอบัวงเงิน 4 แสนล้านบัาที่  
ติาม พั.ร.ก. กู้เงินฯ 1 ล้านล้านบัาที่ (รอบัท่ี่� 1) จะมุง่ติอบัโจที่ย์ 
เป้ีาหมายสำาค์ญั 3 ปีระการ ได้แก่ 1) การสร้างความเข้มแข็ง 
แก่เศรษฐกิจฐานราก โดยเน้นการจ้างงาน เกษติรที่ฤษฎ่ 
ใหม่ ที่่องเที่่�ยวชุ่มช่น กองทุี่นหมู่บั้าน และโลจิสติิกส์  
2) เน้นการกระจายความเจริญไปสูภ่มูภิาค ด้วยการลงทุี่น

ในพั่�นที่่�ระเบั่ยงเศรษฐกิจใหม่ ที่่�ม่ศักยภาพั (Nec, NeEC, 
CWEC, SEC) เพ่ั�อรองรับัการเติิบัโติท่ี่�ยั�งย่นในอนาค์ติ  
เน้นเกษติรสมัยใหม่ เศรษฐกิจช่่วภาพั ที่่องเที่่�ยวค์ุณ์ภาพั 
และ 3) เน้นกระติุ้นอุปสงค์และการท่องเที�ยวในประเทศ 
เพั่�อขบััเค์ล่�อนเศรษฐกจิภาค์บัรกิารและเศรษฐกจิภาพัรวม 
ของปีระเที่ศ

พัระราช่กำาหนดให้อำานาจกระที่รวงการค์ลังกู้เงิน
เพั่�อแก้ไขปีัญหา เย่ยวยา และฟื้้�นฟูื้เศรษฐกิจและสังค์มที่่�
ได้รบััผ่ลกระที่บัจากการระบัาดของโรค์ติดิเช่่�อไวรสัโค์โรนา 
2019 พั.ศ. 2563 วงเงินไม่เกนิ 1 ล้านล้านบัาที่ มาติรา 
7 ได้กำาหนดให้ม่ค์ณ์ะกรรมการกลั�นกรองการใช่้จ่ายเงินกู้
ปีระกอบัด้วย เลขาธกิารสภาพัฒันาการเศรษฐกจิและสงัค์ม
แห่งช่าติ ิเป็ีนปีระธานกรรมการฯ ปีลดัสำานกันายกรฐัมนติร่ 
ปีลดักระที่รวงการค์ลงั ผู่อ้ำานวยสำานกังบัปีระมาณ์ ผู่อ้ำานวย
การสำานกังานบัรหิารหน่�สาธารณ์ะ ผู่อ้ำานวยการสำานกังาน
เศรษฐกิจการค์ลัง และผู่ ้ที่รงค์ุณ์วุฒิท่ี่�นายกรัฐมนติร่ 
แต่ิงติั�งจำานวนไม่เกนิ 5 ค์น (ปัีจจุบันัแต่ิงติั�ง 1 ท่ี่าน ได้แก่ 
นายปีกรณ์์ นลิปีระพัันธ์ เลขาธกิารค์ณ์ะกรรมการกฤษฎ่กา) 
เป็ีนกรรมการฯ รองเลขาธกิาร สศช่. เป็ีนเลขานุการฯ และ 
ผู่ ้แที่นสำานักงานบัริหารหน่�สาธารณ์ะ ผู่ ้แที่นสำานัก 
งบัปีระมาณ์ เปี็นผู่้ช่่วยเลขานุการฯ โดยค์ณ์ะกรรมการฯ  
ม่หน้าที่่�และอำานาจท่ี่�สำาค์ัญได้แก่ การพัิจารณ์ากลั�นกรอง
และกำากับัดูแลการดำาเนินงานติามแผ่นงาน/โค์รงการ 
ให้เปี็นไปีติามแผ่นงานหร่อโค์รงการใช่้จ่ายเงินกู ้ติาม 
พัระราช่กำาหนดฯ 

นอกจากน่� พัระราช่กำาหนดฯ ยังได้กำาหนดให้การ
ใช่้เงินกู้ติามพัระราช่กำาหนดฯ จะสามารถึนำาไปีใช่้ใน
วัติถึุปีระสงค์์ที่่�สำาค์ัญภายใติ้กรอบัวงเงินท่ี่�กำาหนดไว้ และ
กำาหนดให้ม่หน่วยงานรับัผิ่ดช่อบัในแติ่ละแผ่นงานเปี็น 
ผู่้รวบัรวมและจัดที่ำาค์วามเห็นเสนอค์ณ์ะกรรมการฯ ดังน่� 
(1) แผู้นงานห่ร่อโครงการที�มวีตัิถิ่ปุระสงค์ทางการแพทย์
และสาธารณสขุ เพั่�อแก้ไขปัีญหาการระบัาดของโรค์ติิดเช่่�อ
ไวรสัโค์โรนา 2019 (แผ่นงานท่ี่� 1) วงเงนิ 45,000 ล้านบัาที่  
(กระที่รวงสาธารณ์สุข) (2) แผู้นงานห่ร่อโครงการที�มี

กระบวนก�รกลั�นกรองแผู้นง�นโครงก�รภ�ยใต้พระร�ชกำ�หนดฯ

วตัิถิ่ปุระสงค์เพ่�อช่วยเห่ลอ่ เยียวยา และชดเชยให้่แก่ภาค
ประชาชน เกษติรกร และผูู้ป้ระกอบัการ ซึ�งได้รับัผู้ลกระทบั 
จากการระบัาดของโรคติดิเช่�อไวรสัโคโรนา 2019 (แผู้นงาน 
ที� 2) วงเงนิ 555,000 ล้านบัาที่ (กระที่รวงการค์ลงั) และ  
(3) แผู้นงานห่ร่อโครงการที�มีวัติถุิ่ประสงค์เพ่�อฟื้นฟ ู
เศรษฐกจิและสงัคมที�ได้รบััผู้ลกระทบัจากการระบัาดของ
โรคติิดเช่�อไวรสัโคโรนา 2019 (แผ่นงานที่่� 3) วงเงนิไม่เกิน 
400,000 บัาที่ (สศช่.) 

อย่างไรกด็ ่เพั่�อให้การดำาเนนิการของค์ณ์ะกรรมการฯ 
เป็ีนไปีด้วยค์วามเรย่บัร้อยและสามารถึบัรรลวัุติถึปุีระสงค์์ที่่�
กำาหนดไว้อย่างม่ปีระสทิี่ธภิาพั คณะกรรมการฯ จงึได้มกีาร
แต่ิงตัิ�งคณะอนุกรรมการภายใต้ิคณะกรรมการฯ จ�านวน  
4 คณะ ปีระกอบัด้วย ค์ณ์ะอนกุรรมการกลั�นกรองค์วาม
เหมาะสมของโค์รงการภายใต้ิแผ่นงานหร่อโค์รงการ จำานวน 
2 ค์ณ์ะ ค์ณ์ะอนกุรรมการเพ่ั�อที่ำาหน้าที่่�ติิดติามการดำาเนนิงาน
ติามแผ่นงานหรอ่โค์รงการใช้่จ่ายเงนิกูต้ิามพัระราช่กำาหนดฯ 
และค์ณ์ะอนุกรรมการพััฒนาระบับัสารสนเที่ศเพ่ั�อรองรับั
การดำาเนนิการภายใต้ิพัระราช่กำาหนดฯ รวมถิ่งึก�าห่นดให้่
ใช้ระบับัติิดติามและประเมินผู้ลแห่่งชาติิ (eMENSCR) 
ของ สศช่. เปี็นระบับัฐานข้อมูลหลักในการให้หน่วยงาน 
รบััผ่ดิช่อบัจดัส่งข้อเสนอแผ่นงาน/โค์รงการ การจดัสรรเงนิ
ให้แก่หน่วยงานรับัผิ่ดช่อบั และการติิดติามปีระเมนิผ่ลการ 
ดำาเนินการติามแผ่นงาน/โค์รงการ รวมทั�งเป็นระบับัฐาน
ข้อมูลที�ใช้ในการเผู้ยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
ที� เกี�ยวข้องกับัการอนุมัติิและการใช้จ ่ายเงินกู ้ติาม 
พระราชก�าห่นดฯ ในเว็บัไซติ์ Thaime.nesdc.go.th  
อกีด้วย
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สศช. ในฐานะห่น่วยงานรับัผู้ิดชอบัแผู้นงานที� 3  
ได้จัดท�ากรอบันโยบัายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศในด้านติ่างๆ เสนอคณะรัฐมนติรี เม่�อวันที� 
12 พฤษภาคม 1563 เพั่�อให้เปี็นไปีติามระเบ่ัยบัสำานัก 
นายกรัฐมนติร่ว่าด้วยการดำาเนินการติามแผ่นงานหร่อ
โค์รงการภายใต้ิพัระราช่กำาหนดให้อำานาจกระที่รวงการค์ลงั 
กู้เงินเพั่�อแก้ไขปีัญหา เย่ยวยา และฟื้้�นฟูื้เศรษฐกิจและ
สงัค์ม ที่่�ได้รบััผ่ลกระที่บัจากการแพัร่ระบัาดของโรค์ติดิเช่่�อ 
ไวรัสโค์โรนา 2019 พั.ศ. 2563 (ระเบั่ยบัสำานักนายก 
รัฐมนติร่ฯ) นอกจากน่� เพั่�อให้การจัดที่ำาข้อเสนอแผ่นงาน/
โค์รงการของหน่วยงานรบััผิ่ดช่อบัในแต่ิละช่่วงเวลาเป็ีนไปี 
อย่างสอดค์ล้องกับัสถึานการณ์์และปีัญหาที่างเศรษฐกิจ 
แนวโน้มค์วามเส่�ยงและการแพัร่ระบัาดของโรค์โค์วิด 19 
ในแต่ิละช่่วงเวลา และบัรบิัที่ที่่�เปีล่�ยนแปีลงไปีในช่่วงต่ิอไปี  
รวมถึึงกรอบันโยบัายการฟื้้�นฟูื้เศรษฐกิจและสังค์มของ
ปีระเที่ศในด้านติ่างๆ ซึ่ึ�งจะช่่วยให้การพัิจารณ์ากลั�นกรอง 
และอนุมัติิการใช่้เงินกู ้ติามพัระราช่กำาหนดฯ เปี็นไปี
ติามหลักการติามมาติรา 6 ของพัระราช่กำาหนดฯ อย่าง 
ม่ปีระสิที่ธิภาพั 

สศช. จึงได ้ด�าเนินการจัดท�ากรอบัแนวคิด
การด�าเนินงานภายใติ้แผู้นฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม  
(แผู้นงานที� 3) เสนอคณะรฐัมนติรีพิจารณา โดยเม่�อวนัท่ี่�  
8 กรกฎาค์ม 2563 ค์ณ์ะรัฐมนติร่ได้ม่มติิรับัที่ราบักรอบั

แนวค์ิดการดำาเนินงานภายใติ้แผ่นงานที่่� 3 รอบัที่่� 1 วงเงิน
รวม 92,400 ล้านบัาที่ ที่่�ยึดการดำาเนินการในระดับัพ่�นที� 
(Area Based) เปี็นหลัก โดยมุ่งเน้นให้เกิดการจ้างงาน
เพ่ั�อสร้างรายได้ และสร้างอาช่่พัของปีระช่าช่น ชุ่มช่นใน
พั่�นที่่�ติ่าง ๆ  ที่ั�วปีระเที่ศ การสร้างมูลค์่าเพัิ�มของผ่ลิติภัณ์ฑ์์
ในชุ่มช่น และผ่ลผ่ลิติที่างการเกษติร โดยใช่้เที่ค์โนโลย่ 
และนวัติกรรม และการยกระดับัการพัฒนาในสาขา 
ที�ประเทศไทยมีความได้เปรียบัและมีศักยภาพในการ
พัฒนา เพั่�อกระจายผ่ลปีระโยช่น์ไปีสู่ปีระช่าช่นในระดับั
ฐานราก โดยมุ ่งเน้นการพััฒนาภาค์เกษติรสมัยใหม่ที่่� 
เช่่�อมโยงไปีสูภ่าค์อตุิสาหกรรมอ่�น ๆ  อาที่ ิอตุิสาหกรรมอาหาร 
อตุิสาหกรรมช่ว่ภาพั และมุง่เน้นการพััฒนาภาค์ท่ี่องเที่่�ยว 
ไปีสู่การที่่องเที่่�ยวเช่ิงค์ุณ์ภาพัที่่�ม่มูลค์่าเพัิ�มสูงขึ�น 

ดังนั�น การดำาเนินแผ่นงาน/โค์รงการในรอบัที่่� 1  
จะให้ค์วามสำาค์ัญกับัการลงทีุ่นแผ่นงาน/โค์รงการท่ี่�
สามารถึช่่วยบัรรลเุป้ีาหมายสำาค์ญั 3 ปีระการ ดังน่� (1) สร้าง 
ความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก เน้นการจ้างงาน 
เกษติรที่ฤษฎใ่หม่ ท่ี่องเที่่�ยวช่มุช่น ดิจิที่ลัแพัลติฟื้อร์มและ 
โลจิสติิกส์ (2) กระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคด้วย
การลงทุนในพ่�นที�เศรษฐกิจที�มีศักยภาพ (Nec, NeEC, 
CWEC, SEC) เพั่�อรองรบััการเติบิัโติที่่�ยั�งยน่ในอนาค์ติ เน้น
เกษติรสมัยใหม่ เศรษฐกิจช่่วภาพั ที่่องเที่่�ยวค์ุณ์ภาพั และ 
(3) กระติุ้นอุปสงค์ และการท่องเที�ยวในประเทศ
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สรุปวงเงินใช้จ่าย วงเงินตาม
บัญชีท้าย วงเงินอนุมัติ จำานวน

โครงการ คงเหลือ ผลการ 
เบิกจ่าย ร้อยละ

แผู้นงาน/โครงการกลุ่มที� 1 45,000 1,677.2962 4 43,322.7038 0 -

1.1 แผ่นงานเพั่�อรองรับัค์่าใช่้จ่าย
สำาหรับับัุค์ลากรที่างการแพัที่ย์ฯ

1,575.4590 1

1.2 แผ่นงานหร่อโค์รงการเพั่�อจัด
ซึ่่�อจัดหาอุปีกรณ์์การแพัที่ย์และ
สาธารณ์สุขวัค์ซึ่่นปี้องกันโรค์และ
ห้องปีฏิิบััติิการที่างการแพัที่ย์

2.9394 1 0 -

1.3 แผ่นงานหร่อโค์รงการด้าน
สาธารณ์สุขเพั่�อรับัม่อสถึานการณ์์
ฉุกเฉินอันเน่�องมาจากการระบัาด
ของโรค์ติิดเช่่�อไวรัสโค์โรนา

 98.8978 2 0 -

แผู้นงาน/โครงการกลุ่มที� 2 555,000 344,734.9490 5 210,265.0510 297,292.96 86.24

2.1 แผ่นงานเพั่�อช่่วยเหล่อเย่ยวยาและ
ช่ดเช่ยให้แก่ปีระช่าช่น

194,734.9490 4 182,940.78 93.94

2.2 แผ่นงานโค์รงการช่่วยเหล่อ
เกษติรกร

150,000.0000 1 114,352.18 76.23

แผู้นงาน/โครงการกลุ่มที� 3 400,000  78,332.7789 26 321,667.2211 1,556.4558 1.99

3.1 แผ่นงานสร้างค์วามเข้มแข็ง
เศรษฐกิจฐานราก

 16,967.6805 9 0.0443 0.00

3.2 แผ่นงานสร้างค์วามเจริญเติิบัโติ
อย่างยั�งย่น**

14,610.5727 10 - 0.00

3.3 แผ่นงานกระติุ้นอุปีโภค์บัริโภค์และ
กระติุ้นการที่่องเที่่�ยว

 46,754.5257 7 1,556.41 3.33

3.4 แผ่นงานพััฒนาโค์รงสร้างพั่�นฐาน - - - 0.00

รวมทั�งห่มด 1,000,000 424,745.0241 35 575,254.9759 298,849.4128 70.3597

หมายเหติุ:
* กรมป่ีาไม้และสถึาบัันวจิยัวทิี่ยาศาสติร์และเที่ค์โนโลย่แห่งปีระเที่ศไที่ยแจ้งว่าจะเริ�มดำาเนนิการก่อหน่�ได้ในเด่อนตุิลาค์ม 2563 จงึไม่

สามารถึใช่้จ่ายจากงบัปีระมาณ์รายจ่ายปีระจำาปีีงบัปีระมาณ์ พั.ศ. 2563 งบักลางฯ ได้ และขอดำาเนินโค์รงการโดยใช่้จ่ายจากเงินกู้ 
ภายใติ้แผ่นงานที่่� 3.3 ติามบััญช่่ที่้ายพัระราช่กำาหนดฯ ติ่อไปี

** สำาหรับัโค์รงการของจังหวัดภายใติ้แผ่นงานที่่� 3.2 จำานวน 157 โค์รงการ (ผ่ลการพัิจารณ์าของ ค์กง. ค์รั�งที่่� 13/2563) และ จำานวน 
53 โค์รงการ (17/2563) นบััเฉพัาะโค์รงการที่่�หน่วยงานเจ้าของโค์รงการย่นยนัค์วามปีระสงค์์ที่่�ต้ิองการใช้่จ่ายเงนิกู ้ที่ั�งน่� ณ์ วนัท่ี่� 15 
กันยายน 2563 ค์ณ์ะรัฐมนติร่ ได้พัิจารณ์าม่มติิอนุมัติิโค์รงการภายใติ้กรอบัแนวค์ิดฯ รอบัที่่� 1 (ติามมติิ ค์รม. เม่�อวันที่่� 8 กรกฎาค์ม 
2563) แล้ว จำานวน 25 โค์รงการ วงเงินรวม 58,870.7772 ล้านบัาที่ กรอบัวงเงินค์งเหล่อ 33,529.2228 ล้านบัาที่

สรุปผู้ลก�รอนุมัติโครงก�รภ�ยใต้พระร�ชกำ�หนด

ณ วันที� 15 กันยายน คณะรัฐมนติรีได้มีมติิอนุมัติิ
โครงการที�เสนอขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใติ้พระราชก�าห่นด
ติามที�คณะกรรมการฯ เสนอแล้ว จ�านวน 35 โครงการ 

รวมกรอบัวงเงินกู้ 424,745.0241 ล้านบัาที่ ค์งเหล่อ 
575,254.9759 ล้านบัาที่
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รายการ (ล้านบาท) กรอบวงเงิน

1. กรอบัวงเงินภายใติ้กรอบัแนวคิดฯ (รอบัที� 1) ติามมติิ ครม. เม่�อวันที� 8 ก.ค. 2563 92,400.0000 

2. โครงการที� ครม. อนุมัติิแล้ว 58,870.7772

1) โค์รงการ 1 ติำาบัล 1 กลุ่มเกษติรที่ฤษฎ่ใหม่  9,805.7070 

2) โค์รงการพััฒนาพั่�นที่่�ต้ินแบับัการพััฒนาคุ์ณ์ภาพัช่ว่ติิติามหลกัที่ฤษฎ่ใหม่ปีระยกุต์ิสู่ “โค์ก หนอง นา โมเดล” 4,787.9164

3) โค์รงการพััฒนาธุรกิจบัริการดินและปีุ๋ยเพั่�อชุ่มช่น (One Stop Service) 169.8850

4) โค์รงการพั่�นที่่�ที่่องเที่่�ยวปีลอดภัยสำาหรับันักที่่องเที่่�ยว (Safety Zone) 15.0000

5) โค์รงการพััฒนาศักยภาพัแหล่งที่่องเที่่�ยวเร่ยนรู้ด้านสัติว์ปี่า 741.5880

6) โค์รงการเราเที่่�ยวด้วยกัน 20,000.0000

7) โค์รงการกำาลังใจ 2,400.0000

8) โค์รงการอาสาสมัค์รบัริบัาลที่้องถึิ�นเพั่�อดูแลผู่้สูงอายุที่่�ม่ภาวะพัึ�งพัิง 1,080.5860

9) โค์รงการพััฒนาติำาบัลแบับับัูรณ์าการ 2,701.8760

10) โค์รงการเฝ่้าระวังสร้างแนวกันไฟื้สร้างรายได้ชุ่มช่น 246.6990

11) โค์รงการศูนย์นวัติกรรมการผ่ลิติหัวเช่่�อจุลินที่ร่ย์เพั่�ออุติสาหกรรมอาหาร ของ วว. 154.1327

12) โค์รงการยกระดับัเศรษฐกิจในพั่�นที่่�ระเบั่ยบัเศรษฐกิจพัิเศษภาค์กลางติะวันติกด้วย BCG โมเดล ของ วว. 115.3598

13) โค์รงการพััฒนาปี่าไม้ สร้างงาน สร้างรายได้ เพั่�อกระติุ้นเศรษฐกิจชุ่มช่น ของ กรมปี่าไม้ 863.3630

14) โค์รงการปีรับัโค์รงสร้างการผ่ลิติ การรวบัรวม และการแปีรรูปีของสถึาบัันเกษติรกรรองรับัผ่ลผ่ลิติที่างการ
เกษติร ของกรมส่งเสริมสหกรณ์์

1,803.3469

15) โค์รงการ Gastronomy Tourism : LANNA Gastronomy “ค์ิดถึึงเช่่ยงใหม่” ของมหาวิที่ยาลัยเช่่ยงใหม่ 48.6000

16) โค์รงการพััฒนาการผ่ลิติและใช่้โปีรต่ินจากแมลงเพั่�อเปี็นแหล่งวัติถุึดิบัในอุติสาหกรรมการผ่ลิติอาหารสัติว์ 
ของมหาวิที่ยาลัยขอนแก่น

15.2681

17) โค์รงการยกระดับัแปีลงใหญ่ด้วยเกษติรสมัยใหม่และเช่่�อมโยงติลาด ของ กษ. 13,904.5000

18) โค์รงการพััฒนาเพัิ�มศักยภาพัมัลเบัอร่�วัลเล่ย์ จังหวัดสระบัุร่ (1 ในโค์รงการ 157 โค์รงการของจังหวัด) 3.0000

19) โค์รงการพััฒนาบุัค์ลากรเพั่�อยกระดับัการให้บัริการการที่่องเที่่�ยวบันวิถึ่ช่่วิติใหม่ (New Normal)  
(1 ในโค์รงการ 157 โค์รงการของจังหวัด)

1.0000

20) โค์รงการส่งเสรมิผ่ลติิภัณ์ฑ์์และสนิค้์าชุ่มช่นเพั่�อการติลาดออนไลน์ด้วยแนวที่าง New Normal (1 ในโค์รงการ 
157 โค์รงการของจังหวัด)

1.1031

21) โค์รงการส่งเสริมการเล่�ยงสัติว์ปีีกแบับัยั�งย่น ติามหลักเศรษฐกิจพัอเพั่ยง (1 ในโค์รงการ 157 โค์รงการของ
จังหวัด)

7.6666

22) โค์รงการวิถึ่ชุ่มช่นแม่ลาเพั่�อการอนุรักษ์ฟื้้�นฟืู้ลำานำ�าแม่ลา (1 ในโค์รงการ 157 โค์รงการของจังหวัด) 2.0442

ผ่ลการพัิจารณ์าโค์รงการภายใติ้กรอบัแนวค์ิดการ
จัดที่ำาแผ่นงานหร่อโค์รงการเพั่�อขอใช่้จ่ายเงินกู้ภายใติ้
วงเงินในแผ่นงานหร่อโค์รงการที่่� 3 ติามบััญช่่ที่้ายพัระราช่
กำาหนด (รอบัที่่� 1) วงเงินรวม 92,400 ล้านบัาที่ ค์รม. ได้ม่

มติิอนุมัติิโค์รงการภายใติ้กรอบัแนวค์ิดฯ แล้ว จำานวน 25 
โค์รงการ วงเงินรวม 58,870.7772 ล้านบัาที่ กรอบัวงเงิน
ค์งเหล่อ 33,529.2228 ล้านบัาที่ 
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สำานักงานบัริหารหน่�สาธารณ์ะ (สบัน.) ได้ม่การ
กู ้ เงินติามพัระราช่กำาหนดแล้วจำานวนรวมปีระมาณ์ 
338,761.000 ล้านบัาที่ โดยหน่วยงานรบััผ่ดิช่อบัได้เบักิจ่าย 
เงินกู ้ภายใติ ้พัระราช่กำาหนดเพั่�อดำา เนินโค์รงการ

จากบััญช่่เงินฝ่ากกระที่รวงการค์ลังแล้ว วงเงินรวม  
298,849.4128 ล้านบัาที่ ค์ิดเปี็นร้อยละ 70.3597 ของ
วงเงินที่่� ค์รม. อนุมัติิโดยม่รายละเอ่ยดการเบัิกจ่าย ดังน่�

ที่ ชื่อโครงการ เจ้าของ
โครงการ

วงเงินกู้  
(เงินงบประมาณ) 
ที่ได้รับอนุมัติโดย 

ครม.

แผนย่อย
ตามแนบท้าย 

พ.ร.ก.

ผลการเบิกจ่าย 
(ล้านบาท) ร้อยละ

1. โค์รงการเพั่�อช่่วยเหล่อ เย่ยวยา และช่ดเช่ยให้แก่ปีระช่าช่น 
ซึ่ึ�งได้รับัผ่ลกระที่บัจากการระบัาดของโรค์ติิดเช่่�อไวรัสโค์โรนา 
2019 ของสำานักงานเศรษฐกิจการค์ลัง *

กค์. 170,000.0000
(70,000 ลบั.*)

16.000 ล้านราย

2.1 159,583.9400 
(70,000 ลบั.)

15.302 ล้านราย

93.87
(100.00)

2. โค์รงการช่่วยเหล่อเกษติรกรที่่�ได้รับัผ่ลกระที่บัจากการ
ระบัาดของโรค์ติิดเช่่�อไวรัสโค์โรนา 2019 ของสำานักงาน
เศรษฐกิจการเกษติร

กษ. 150,000.0000
10.000 ล้านราย 

2.2 114,352.1750
7.526 ล้านราย

76.23

3. โค์รงการเพั่�อช่่วยเหล่อ เย่ยวยา และช่ดเช่ย ให้แก่ปีระช่าช่น
ซึ่ึ�งได้รับัผ่ลกระที่บัจากการระบัาดของโรค์ติิดเช่่�อไวรัสโค์โรนา 
2019 เพั่�อช่่วยเหล่อผู่้ม่บััติรสวัสดิการแห่งรัฐของสำานักงาน
เศรษฐกิจการค์ลัง

กค์. 3,492.6660
1.164 ล้านราย 

2.1 3,087.5940
1.025 ล้านราย

88.40

4. โค์รงการเพั่�อช่่วยเหล่อ เย่ยวยา และช่ดเช่ย ให้แก่ปีระช่าช่น
ซึ่ึ�งได้รับัผ่ลกระที่บัจากการระบัาดของโรค์ติิดเช่่�อไวรัส
โค์โรนา 2019 ของสำานักงานปีลัดกระที่รวงการพััฒนาสังค์ม
และค์วามมั�นค์งของมนุษย์

พัม. 20,345.6430
6.782 ล้านราย 

2.1 20,160.6780
6.650 ล้านราย

99.09

5. โค์รงการกำาลังใจ ของการที่่องเที่่�ยวแห่งปีระเที่ศไที่ย กก. 2,400.0000 3.3 494.7880 20.92

6. โค์รงการเราเที่่�ยวด้วยกัน ของการที่่องเที่่�ยวแห่งปีระเที่ศไที่ย กก 20,000.0000 3.3 1,061.6235 5.30

7. โค์รงการ 1 ติำาบัล 1 กลุ่มเกษติรที่ฤษฎ่ใหม่ ของสำานักงาน
ปีลัดกระที่รวงเกษติรและสหกรณ์์

กษ. 9,805.7070 3.2 - -

8. โค์รงการพััฒนาพั่�นที่่�ติ้นแบับัการพััฒนาค์ุณ์ภาพัช่่วิติติาม
หลักที่ฤษฎ่ใหม่ปีระยุกติ์สู่ “โค์ก หนอง นา โมเดล” ของกรม
การพััฒนาชุ่มช่น 

มที่. 4,787.9164 3.2 - -

9. โค์รงการพััฒนาธุรกิจบัริการดินและปีุ๋ยเพั่�อชุ่มช่น (One 
Stop Service) ของกรมส่งเสริมการเกษติร 

กษ. 169.8850 3.1 - -

ผู้ลก�รเบิกจ่�ยโครงก�ร

รายการ (ล้านบาท) กรอบวงเงิน

23) โค์รงการธนาค์ารสัติว์นำ�าปีระจำาหนองสาหร่าย (1 ในโค์รงการ 157 โค์รงการของจังหวัด) 1.0280

24) โค์รงการส่งเสริมการเล่�ยงปีลาดกุอยุร่วมกบััปีลานลิแบับัค์รบัวงจร (1 ในโค์รงการ 157 โค์รงการของจังหวดั) 0.5232

25) โค์รงการส่งเสริมกลุ่มเกษติรในการพััฒนาในการเพิั�มปีระสิที่ธิภาพัการผ่ลิติและการพััฒนาการติลาดสินค์้า
เกษติร (โค์รงการย่อย การจัดการอาหารสตัิว์เพั่�อเพิั�มปีระสิที่ธิภาพัการเล่�ยงโค์เน่�อ) (1 ในโค์รงการ 53 
โค์รงการ ของจังหวัด)

0.5842

คงเห่ล่อ 33,529.2228
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ที่ ชื่อโครงการ เจ้าของ
โครงการ

วงเงินกู้  
(เงินงบประมาณ) 
ที่ได้รับอนุมัติโดย 

ครม.

แผนย่อย
ตามแนบท้าย 

พ.ร.ก.

ผลการเบิกจ่าย 
(ล้านบาท) ร้อยละ

10. โค์รงการพั่�นที่่�ที่่องเที่่�ยวปีลอดภัยสำาหรับันักที่่องเที่่�ยว 
(Safety Zone) ของกรมการที่่องเที่่�ยว

กก. 15.0000 3.1 0.0443 0.29

11. โค์รงการพััฒนาศักยภาพัแหล่งที่่องเที่่�ยวเร่ยนรู้ด้านสัติว์ปี่า 
ของกรมอุที่ยานแห่งช่าติิ สัติว์ปี่า และพัันธุ์พั่ช่

ที่ส. 741.5880 3.1 - -

12. โค์รงการพััฒนาศักยภาพัของการผ่ลิติและการค์วบัค์ุมภาพั
วัค์ซึ่่นและยาช่่ววัติถึุสำาหรับั COVID-19 ของปีระเที่ศ (A13) 
ของกรมวิที่ยาศาสติร์การแพัที่ย์

สธ. 48.6574 1.5 - -

13. โค์รงการเติร่ยมค์วามพัร้อมห้องปีฏิิบััติิการเพั่�อติ่อสู้ภัยพัิบััติิ
จากโรค์อุบััติิใหม่อุบััติิซึ่ำ�า (COVID-19) (A11.3) ของกรม
วิที่ยาศาสติร์การแพัที่ย์

สธ. 2.9394 1.2 - -

14. โค์รงการพััฒนาเค์ร่�องม่อแพัที่ย์ในการปี้องกันและการติรวจ
โรค์ติิดเช่่�อ COVID-19 เพั่�อการพัึ�งพัาตินเองและค์วามมั�นค์ง
ที่างสุขภาพัของปีระเที่ศไที่ย (A14) ของกรมวิที่ยาศาสติร์
การแพัที่ย์

สธ. 50.2404 1.5 - -

15. โค์รงการช่ดเช่ยรายได้แก่ลูกจ้างของสถึานปีระกอบัการ
ที่่�ได้รับัผ่ลกระที่บัจากการแพัร่ระบัาดของไวรัสโค์โรนา 
(COVID-19) ซึ่ึ�งยังไม่ได้รับัการช่่วยเหล่อเย่ยวยาฯ (ผู่้ปีระกัน
ตินติามมาติรา 33 (ส่งเงินสมที่บัไม่ค์รบั 6 เด่อน ภายใน  
15 เด่อน)) ของสำานักงานปีระกันสังค์ม

รง. 896.6400
0.060 ล้านราย

2.1 108.5700
(0.007 ล้านราย)

17.24

16. โค์รงการอาสาสมัค์รบัริบัาลที่้องถึิ�นเพั่�อดูแลผู่้สูงอายุที่่�ม่
ภาวะพัึ�งพัิง ของกรมส่งเสริมการปีกค์รองส่วนที่้องถึิ�น

มที่. 1,080.5860 3.3 - -

17. โค์รงการพััฒนาติำาบัลแบับับัูรณ์าการ ของกรมการปีกค์รอง มที่. 2,701.8760 3.3 - -

18. โค์รงการอนุมัติิโค์รงการเฝ่้าระวังสร้างแนวกันไฟื้สร้างรายได้
ชุ่มช่น ของกรมอุที่ยาน สัติว์ปี่าและพัันธุ์พั่ช่

ที่ส. 246.6990 3.3 - -

19. โค์รงการศูนย์นวัติกรรมการผ่ลิติหัวเช่่�อจุลินที่ร่ย์เพั่�อ
อุติสาหกรรมอาหาร ของ วว.**

อว. 154.1327 3.1 - -

20. โค์รงการยกระดับัเศรษฐกิจในพั่�นที่่�ระเบั่ยบัเศรษฐกิจพัิเศษ
ภาค์กลางติะวันติกด้วย BCG โมเดล ของ วว.**

อว. 115.3598 3.1 - -

21. โค์รงการพััฒนาปี่าไม้ สร้างงาน สร้างรายได้ เพั่�อกระติุ้น
เศรษฐกิจชุ่มช่น ของ กรมปี่าไม้**

ที่ส. 863.3630 3.3 - -

22. โค์รงการปีรับัโค์รงสร้างการผ่ลิติ การรวบัรวม และการ
แปีรรูปีของสถึาบัันเกษติรกรรองรับัผ่ลผ่ลิติที่างการเกษติร 
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์์

กษ. 1,803.3469 3.1 - -

23. โค์รงการ Gastronomy Tourism : LANNA Gastronomy 
“ค์ิดถึึงเช่่ยงใหม่” ของมหาวิที่ยาลัยเช่่ยงใหม่

อว. 48.6000 3.1 - -

24. โค์รงการพััฒนาการผ่ลิติและใช่้โปีรติ่นจากแมลงเพั่�อเปี็น
แหล่งวัติถึุดิบัในอุติสาหกรรมการผ่ลิติอาหารสัติว์ ของ
มหาวิที่ยาลัยขอนแก่น 

อว. 15.2681 3.1 - -

25. โค์รงการยกระดับัแปีลงใหญ่ด้วยเกษติรสมัยใหม่ 
และเช่่�อมโยงติลาด ของ กษ.

กษ. 13,904.5000 3.1 - -

26. โค์รงการพััฒนาเพัิ�มศักยภาพัมัลเบัอร่�วัลเล่ย์ จังหวัดสระบัุร่ 
(1 ในโค์รงการ 157 โค์รงการของจังหวัด)

กษ. 3.0000 3.2 -
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ที่ ชื่อโครงการ เจ้าของ
โครงการ

วงเงินกู้  
(เงินงบประมาณ) 
ที่ได้รับอนุมัติโดย 

ครม.

แผนย่อย
ตามแนบท้าย 

พ.ร.ก.

ผลการเบิกจ่าย 
(ล้านบาท) ร้อยละ

27. โค์รงการค์่าติอบัแที่น เย่ยวยา ช่ดเช่ย และเส่�ยงภัย สำาหรับั
การปีฏิิบััติิงานของอาสาสมัค์รสาธารณ์สุขปีระจำาหมู่บั้าน 
(อสม.) ในการเฝ่้าระวัง ปี้องกัน และค์วบัค์ุมโรค์ติิดเช่่�อไวรัส
โค์โรนา 2019 ในชุ่มช่น ของกรมสนับัสนุนบัริการสุขภาพั 
(สธ.) 

สธ.  878.2000 1.1 - -

28. โค์รงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำาหรับัผู่้จบัการศึกษาใหม่
โดยภาค์รัฐและเอกช่น 

รง.  19,462.0017 3.3 - -

29. โค์รงการพััฒนาบัุค์ลากรเพั่�อยกระดับัการให้บัริการ 
การที่่องเที่่�ยวบันวิถึ่ช่่วิติใหม่ (New Normal) 

อว.  1.0000 3.2 - -

30. โค์รงการส่งเสริมผ่ลิติภัณ์ฑ์์และสินค์้าชุ่มช่นเพั่�อการติลาด
ออนไลน์ด้วยแนวที่าง New Normal 

อว.  1.1031 3.2 - -

31. โค์รงการส่งเสริมการเล่�ยงสัติว์ปีีกแบับัยั�งย่น ติามหลัก
เศรษฐกิจพัอเพั่ยง

มที่.  7.6666 3.2 - -

32. โค์รงการวิถึ่ชุ่มช่นแม่ลาเพั่�อการอนุรักษ์ฟื้้�นฟืู้ลำานำ�าแม่ลา มที่.  2.0442 3.2 - -

33. โค์รงการธนาค์ารสัติว์นำ�าปีระจำาหนองสาหร่าย มที่.  1.0280 3.2 - -

34. โค์รงการส่งเสริมการเล่�ยงปีลาดุกอุยร่วมกับัปีลานิลแบับัค์รบั
วงจร

มที่.  0.5232 3.2 - -

35. โค์รงการส่งเสริมกลุ่มเกษติรในการพััฒนาในการเพัิ�ม
ปีระสิที่ธิภาพัการผ่ลิติและการพััฒนาการติลาดสินค์้าเกษติร 
(โค์รงการย่อย การจัดการอาหารสัติว์เพั่�อเพัิ�มปีระสิที่ธิภาพั
การเล่�ยงโค์เน่�อ) (ของ 53 โค์รงการ)

มที่.  0.5842 3.2 - -

รวม 424,745.0241 298,849.4128 70.3597%

หมายเหติุ: 
* ค์รม. อนุมัติิโค์รงการ วงเงิน 240,000 ล้านบัาที่ แบั่งเปี็นเงินกู้ 170,000 ล้านบัาที่ เงินงบัปีระมาณ์ 70,000 ล้านบัาที่ โดยในส่วน

ของเงินงบัปีระมาณ์ได้ม่การเบัิกจ่ายเงินงบัปีระมาณ์ค์รบัถึ้วนแล้ว
** กรมป่ีาไม้และสถึาบันัวจิยัวทิี่ยาศาสติร์และเที่ค์โนโลยแ่ห่งปีระเที่ศไที่ยแจ้งว่าจะเริ�มดำาเนนิการก่อหน่�ได้ในเดอ่นติลุาค์ม 2563 จงึไม่

สามารถึใช่้จ่ายจากงบัปีระมาณ์รายจ่ายปีระจำาปีีงบัปีระมาณ์ พั.ศ. 2563 งบักลางฯ ได้ และขอดำาเนินโค์รงการโดยใช่้จ่ายจากเงินกู้ 
ภายใติ้แผ่นงานที่่� 3.3 ติามบััญช่่ที่้ายพัระราช่กำาหนดฯ ติ่อไปี

*** โค์รงการของจังหวัดภายใติ้แผ่นงานที่่� 3.2 จำานวน 53 โค์รงการ (อยู่ระหว่างรอผ่ลการพิัจารณ์าของหน่วยงานรับัผิ่ดช่อบัติามมติิ 
ค์รม.)
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การประเมินส่วนราชการ 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ติามมติิค์ณ์ะรัฐมนติร่ 6 พัฤศจิกายน 2561 เห็นช่อบั
กรอบั กลไก และแนวที่างในการปีระเมินส่วนราช่การติาม
มาติรการปีรับัปีรุงปีระสิที่ธิภาพัในการปีฏิิบััติิราช่การ โดย
ให้ปีระเมินใน 5 องค์์ปีระกอบั และแบ่ังเกณ์ฑ์์การปีระเมิน 
เป็ีน 3 ระดับั ได้แก่ ระดับัคุ์ณ์ภาพั ระดับัมาติรฐาน และ
ระดับัต้ิองปีรับัปีรุง รวมทัี่�งกำาหนดให้ม่การปีระเมินส่วน
ราช่การ ปีีละ 1 ค์รั�ง (รอบัการปีระเมินตัิ�งแต่ิวันท่ี่� 1 ตุิลาค์ม 
ถึึง 30 กันยายน ของที่กุปีี) และเม่�อวันท่ี่� 15 สิงหาค์ม 2562 

ค์ณ์ะกรรมการพััฒนาระบับัราช่การ (ก.พั.ร.) ได้ให้ค์วาม
เห็นช่อบักับักรอบั กลไก และแนวที่างในการปีระเมินส่วน
ราช่การติามมาติรการปีรับัปีรุงปีระสิที่ธิภาพัในการปีฏิิบััติิ
ราช่การ ปีระจำาปีีงบัปีระมาณ์ พั.ศ. 2563 โดยม่จำานวน 
ติวัช่่�วดั 3-5 ติวัช่่�วดัใน 5 องค์์ปีระกอบั โดยมก่ารถ่ึวงนำ�าหนกั 
ตัิวช่่�วัดให้ม่นำ�าหนักรวมเท่ี่ากับั 100 ซึึ่�งในปีีงบัปีระมาณ์ 
พั.ศ. 2563 สศช่. ม่จำานวนตัิวช่่�วัด 5 ตัิวช่่�วัด ดังน่�

 

ลำาดับ ตัวชี�วัด
นำ�าหนัก 
(ร้อยละ)

1 ค์วามสำาเร็จของแผ่นงานจัดที่ำา Thailand Closing the Innovation Gap Accelerator 
(Accelerator Model) ภายใต้ิค์วามร่วมม่อกับั World Economic Forum (WEF)

20

2 ค์วามสำาเร็จของแนวที่างและกลไกการพััฒนาพ่ั�นท่ี่�ระเบ่ัยงเศรษฐกิจพิัเศษ 2 แห่ง : (1) NEC-
Creative LANNA และ (2) NeEC-Bioeconomy

20

3 ค์วามสำาเร็จของระบับัสารสนเที่ศการติิดติามและปีระเมินผ่ลของยุที่ธศาสติร์ช่าติิและการปีฏิิรูปี
ปีระเที่ศ (eMENSCR)

20

4 การติิดติามปีระเมนิผ่ลการพััฒนาเศรษฐกจิและสังค์มของปีระเที่ศในระยะ 3 ปีี ของแผ่นพััฒนาฯ 
ฉบัับัท่ี่� 12

25

5 ค์วามสำาเร็จในติิดติามสถึานการณ์์ค์วามยากจนและค์วามเหล่�อมลำ�าในระดับัพ่ั�นท่ี่� : กรณ่์ศึกษา 15

รวมน��าห่นัก 100

หมายเหตุิ : สำานักงาน ก.พั.ร. กำาหนดปีระเมินฯ ตัิวช่่�วัด เด่อนตุิลาค์ม 2563
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การพัฒนาระบบราชการ
สศช่. ได้ให้ค์วามสำาคั์ญกับัการพััฒนาระบับัราช่การ

มาอย่างต่ิอเน่�อง เพ่ั�อจะยกระดับัคุ์ณ์ภาพัการปีฏิิบััติิงาน
ของสำานักงานฯ ให้เท่ี่ยบัเท่ี่ามาติรฐานสากล รวมทัี่�งยึด
หลักวิธ่การบัริหารกิจการบั้านเม่องท่ี่�ด่ ท่ี่� มุ่งเน้นให้การ
บัริหารราช่การเป็ีนไปีเพ่ั�อปีระโยช่น์สุขของปีระช่าช่น เกิด
ผ่ลสัมฤที่ธ์ิต่ิอภารกิจ โดยในปีีงบัปีระมาณ์ พั.ศ. 2563  
สำานักงานฯ ได้ดำาเนินการ ดังน่�

1. การควบัคุมภายใน หมายถึึง กระบัวนการท่ี่�
กำาหนดขึ�น เพ่ั�อให้บัรรลุวัติถุึปีระสงค์์ในเร่�องดังต่ิอไปีน่�  
(1) ค์วามม่ปีระสิที่ธิภาพัและปีระสิที่ธิผ่ลของการดำาเนินงาน  
(2) ค์วามเช่่�อถ่ึอได้ของข้อมูลและรายงานที่างการเงิน  
และ (3) การปีฏิิบััติิติามกฎหมาย ระเบ่ัยบั ข้อบัังคั์บั ทัี่�งน่� 
ติามพัระราช่บััญญัติิวินัยการเงินการค์ลังของรัฐ พั.ศ. 2561 
หมวด 4 การบััญช่่ การรายงาน และการติรวจสอบั มาติรา 79  
ให ้ หน ่ วย ง านของรั ฐ จั ด ให ้ ม่ ก า รติรวจสอบัภาย ใน  
การค์วบัคุ์มภายใน และการบัริหารจัดการค์วามเส่�ยง โดยให ้
ถึ่อหลักปีฏิิบััติิติามมาติรฐานและหลักเกณ์ฑ์์ที่่�กระที่รวง
การค์ลังกำาหนด กระที่รวงการค์ลังจึงได้กำาหนดหลักเกณ์ฑ์์
กระที่รวงการค์ลังว่าด้วยมาติรฐานและหลักเกณ์ฑ์์ปีฏิิบััติิ
การค์วบัคุ์มภายในสำาหรับัหน่วยงานภาค์รัฐ พั.ศ. 2561 
ให้ทีุ่กหน่วยงานของรัฐถึ่อปีฏิิบััติิ ซึ่ึ�งในปีี 2563 สศช่. อยู่
ระหว่างดำาเนินการในการจัดที่ำารายงานการค์วบัค์ุมภายใน
ติามมาติรฐานและหลักเกณ์ฑ์์ที่่�กระที่รวงการค์ลังกำาหนด 
ซึ่ึ�งในปีีที่่�ผ่่านมา สำานักงานฯ ได้จัดที่ำารายงานการค์วบัค์ุม 
ภาย ใน เ พ่ั� อ ให ้ ร อ ง รั บัค์วาม เส่� ย ง ได ้ อย ่ า ง เพั่ ย งพัอ  
โดยกิจกรรมใดที่่�ปีระเมินแล้วเห็นว่ายังค์งม่ค์วามเส่�ยงอยู ่  
จะม่การกำาหนดแนวที่างการปีรับัปีรุงการค์วบัคุ์ม เพั่�อให ้
การดำาเนินงานบัรรลุวัติถึุปีระสงค์์และเปี้าหมายที่่�วางไว้  
ม่การใช่้เที่ค์โนโลย่ในการค์วบัค์ุมและม่การเติร่ยมค์วามพัร้อม
ในการแก้ไขปัีญหาที่่�อาจเกิดขึ�นกบััระบับัเที่ค์โนโลยส่ารสนเที่ศ 

2. การบัริห่ารจัดการความเสี�ยง ติามหลักเกณ์ฑ์์
กระที่รวงการค์ลัง ว่าด้วยมาติรฐานและหลักเกณ์ฑ์์ปีฏิิบััติิการ
บัริหารจัดการค์วามเส่�ยงสำาหรับัหน่วยงานของรัฐ พั.ศ. 2562 
กำาหนดให้ส่วนราช่การต้ิองจัดให้มก่ารบัรหิารจัดการค์วามเส่�ยง  
เพ่ั�อให้การดำาเนินงานบัรรลุวัติถุึปีระสงค์์ติามยุที่ธศาสติร ์
ที่่�หน่วยงานของรัฐกำาหนด โดย สศช่. ได้กำาหนดให้ม่ขั�นติอน 
หลักเกณ์ฑ์์การวิเค์ราะห์ ปีระเมินและจัดการค์วามเส่�ยงอย่าง
เหมาะสม จากการคั์ดเล่อกแผ่นงาน/โค์รงการที่่�สำาคั์ญและม่
ผ่ลกระที่บัสงูต่ิอการบัรรลคุ์วามสำาเรจ็ติามปีระเด็นยทุี่ธศาสติร์

ที่่�ได้รบัังบัปีระมาณ์อย่างน้อยปีระเด็นยทุี่ธศาสติร์ละ 1 แผ่นงาน 
หร่อโค์รงการ มาดำาเนินการจัดการค์วามเส่�ยง เพั่�อจัดการ
กับัการเปีล่�ยนแปีลงท่ี่�อาจส่งผ่ลกระที่บัติ่อค์วามสำาเร็จหร่อ
การบัรรลุเปี้าหมายของแผ่นงาน/โค์รงการ ติามกระบัวนการ 
บัริหารค์วามเส่�ยงติามมาติรฐาน COSO (Committee 
of Sponsoring Organization of the Treadway 
Commission) โดยในปีีงบัปีระมาณ์ พั.ศ. 2563 ได้ค์ัดเล่อก 
จำานวน 5 โค์รงการ ปีระกอบัด้วย โค์รงการการบัริหารจัดการ
ยุที่ธศาสติร์ช่าติิและการปีฏิิรูปีปีระเที่ศ โค์รงการพััฒนา
ระบับัฐานข้อมูลและการเผ่ยแพัร่ข้อมูลการลงทุี่นของภาค์รัฐ  
โค์รงการศึกษาและวางระบับัการติิดติามและขับัเค์ล่�อน 
ติามกรอบัเปี้าหมายการพััฒนาที่่�ยั�งย่น (Sustainable 
Development Goals : SDGs) โค์รงการเพิั�มข่ดค์วามสามารถึ 
ในการวิเค์ราะห์ การปีรับัปีรุงฐานข้อมูลและการพััฒนา 
เค์ร่�องม่อในการบัริหารเศรษฐกิจมหภาค์ และโค์รงการ 
จัดปีระชุ่มปีระจำาปีี 2563 ของ สศช่.

3. แผู้นการบัริห่ารความพร้อมติ่อสภาวะวิกฤติ 
(Business Continuity Plan-BCP) ติามมติิค์ณ์ะ
รัฐมนติร่ในการปีระชุ่มเม่�อวันท่ี่� 31 ม่นาค์ม 2563 เห็นช่อบั 
ในหลักการมาติรการเติร่ยมค์วามพัร้อมของหน่วยงาน
ภาค์รัฐในการบัริหารราช่การและให ้บัริการปีระช่าช่น 
ในสภาวะวิกฤติ (รองรับัสถึานการณ์์การระบัาดของโรค์
ติิดเช่่�อไวรัสโค์โรนา 2019 (COVID-19)) โดยมอบัหมาย
ให้หน่วยงานรัฐทุี่กหน่วยดำาเนินการที่บัที่วนและปีรับัปีรุง
แผ่นการบัริหารค์วามพัร้อมต่ิอสภาวะวิกฤติ (Business 
Continuity Plan-BCP) ให้เป็ีนปัีจจุบััน เพ่ั�อรองรับักรณ่์
เกิดโรค์ระบัาดต่ิอเน่�องได้ โดยในปีีงบัปีระมาณ์ พั.ศ. 2563 
สศช่. ได้นำาแผ่นบัริหารค์วามพัร้อมต่ิอสภาวะวิกฤติิ (BCP) มา 
ที่บัที่วนและปีรับัปีรุง เพ่ั�อรองรับัสถึานการณ์์ต่ิาง ๆ ท่ี่�อาจ 
เกิดขึ�น รวมถึึง การระบัาดของโรค์ติิดเช่่�อไวรัสโค์โรนา 2019  
(COVID-19) โดยได้ปีระเมินค์วามเส่�ยงภัยค์ุกค์าม และ
ผ่ลกระที่บัท่ี่�ม่ โอกาสเกิดในพ่ั�นท่ี่�ปีฏิิบััติิงานของ สศช่. 
แล้วจึงกำาหนดกลยุที่ธ ์ หร่อแนวที่างในการสร้างค์วาม 
ต่ิอเน่�องของการปีฏิิบััติิเพ่ั�อให้มั�นใจได้ว่าแผ่นการบัริหาร
ค์วามต่ิอเน่�องในสภาวะวิกฤติของ สศช่. ม่ค์วามสอดค์ล้อง
กับันโยบัายของ สศช่. และสามารถึนำาไปีปีฏิิบััติิได้ รวมถึึง 
กำาหนดโค์รงสร้างและท่ี่มงานบัริหารค์วามต่ิอเน่�องในสภาวะ
วิกฤติ ท่ี่�ม่ภารกิจสอดค์ล้องกับัการดำาเนินงานและสามารถึ
ปีฏิิบััติิภารกิจได้อย่างม่ปีระสิที่ธิภาพั
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สศช่. ได้ดำาเนินกิจกรรมเพ่ั�อส่งเสริมจริยธรรม 
ป้ีองกัน และต่ิอต้ิานการทุี่จริติปีระพัฤติิมิช่อบั ภายใต้ิ
โค์รงการยกระดับัคุ์ณ์ธรรม ค์วามโปีร่งใส และเสริมสร้าง
วัฒนธรรมต้ิานทุี่จริติเชิ่งรุกของสำานักงานสภาพััฒนาการ
เศรษฐกิจและสังค์มแห่งช่าติิ (สศช่.) ปีีงบัปีระมาณ์  

พั.ศ. 2563 ปีระกอบัด้วย กิจกรรมการพััฒนาสมรรถึนะและ
องค์์ค์วามรู้เชิ่งสร้างสรรค์์ของบุัค์ลากร สศช่. กิจกรรมการ
สร้างวัฒนธรรมต้ิานทุี่จริติใน สศช่.และกิจกรรมปีระเมิน
คุ์ณ์ธรรมและค์วามโปีร่งใสในการดำาเนินงานของ สศช่.

ผลการดำาเนินงานขับเคลื่อนจริยธรรม ป้องกัน  
และต่อต้านการทุจริต สศช. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การสร้างธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

สศช. พร้อมใจประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

ศาสติราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ 
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่่งชาติิ  
น�าคณะผูู้้บัริห่ารและประชาคม สศช. ยึดมั�นในค�า
ประกาศเจตินารมณ์และปฏิญาณติน “การต่ิอต้ิาน
การทุจริติ” ท่ี่�ข้าราช่การและบุัค์ลากร สศช่. ทุี่กระดับั 
ได้ปีฏิิญาณ์ติน ที่ำาค์วามติกลงร่วมกัน และให้ค์ำามั�นต่ิอ
สาธารณ์ะไว้ว่าจะไม่ข้องเก่�ยวกับัการทุี่จริติ การรับัสินบัน
ในทุี่กรูปีแบับั และร่วมปีระเมินค์วามเส่�ยงด้านการทุี่จริติ 
รวมทัี่�งสนับัสนุนการปีฏิิบััติิตินและปีฏิิบััติิงานอย่างม่
จริยธรรม น้อมนำาหลักปีรัช่ญาของเศรษฐกิจพัอเพ่ัยง
มาใช้่เป็ีนแนวที่างในการดำาเนินช่่วิติ รับัผิ่ดช่อบัและม่ 
ค่์านิยมในการปีฏิิบััติิงานท่ี่�เป็ีนไปีเพ่ั�อปีระโยช่น์ส่วนรวม
และปีระโยช่น์ของปีระช่าช่น
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ในปีีงบัปีระมาณ์ พั.ศ. 2563 สศช่. ได้จัดการฝึ่ก
อบัรมหลักสูติรข้าราช่การท่ี่�ด่และหลักสูติรต้ิานทุี่จริติ 
สศช่. (STRONG NESDC) ระหว่างวันท่ี่� 21 กุมภาพัันธ์- 
11 ม่นาค์ม 2563 ในลักษณ์ะการบัรรยายให้ค์วามรู้โดย
ผู้่ที่รงคุ์ณ์วุฒิและการเข้าศึกษาดูงาน จำานวน 9 หัวข้อ 
ดังน่� (1) หัวข้อ “ค์วามหมายและหน้าท่ี่�ของข้าราช่การ 
และกรอบักฎหมายเก่�ยวกับัพัฤติิกรรมข้าราช่การ” 
บัรรยายโดย ศาสติราจารย์พิัเศษธงที่อง จันที่รางศุ  
อด่ติปีลัดสำานักนายกรัฐมนติร่ และผู้่เช่่�ยวช่าญด้าน
ปีระวัติิศาสติร์ ศาสนา วัฒนธรรม (2) หัวข้อ “การน้อมนำา
พัระบัรมราโช่วาที่และพัระราช่ดำารัสสู่การปีฏิิบััติิหน้าท่ี่�เป็ีน
ข้าราช่การท่ี่�ด่” บัรรยายโดย นายณ์รงค์์ศักด์ิ โอสถึธนากร  
ผู้่ว่าราช่การจังหวัดลำาปีาง (3) หัวข้อ “วินัยพ่ั�นฐาน
ข้าราช่การและการพิัทัี่กษ์ระบับัคุ์ณ์ธรรม” บัรรยายโดย 
นางสาวพัรนัช่ช่า พัันธ์ช่าติิ นิติิกรช่ำานาญการพิัเศษ และ
นางสาวหนึ�งฤทัี่ย สุนที่รพังษ์ นิติิกรปีฏิิบััติิการ สำานัก
มาติรฐานวินัย สำานักงาน ก.พั. (4) หัวข้อ “ปีระสบัการณ์์
การพิัทัี่กษ์ระบับัคุ์ณ์ธรรม (ก.พั.ค์.)” บัรรยายโดย  
นางจรวยพัร ธรณิ์นที่ร์ อด่ติปีลัดกระที่รวงศกึษาธิการและ 
อด่ติกรรมการพิัทัี่กษ์ระบับัคุ์ณ์ธรรม (5) หัวข้อ “ภาพัรวม 
การป้ีองกันและต่ิอต้ิานการทุี่จริติในปีระเที่ศไที่ยและ 
การคิ์ดแยกแยะปีระโยช่น์ส่วนตินและส่วนรวม” บัรรยาย
โดย นายอุทิี่ศ บััวศร่ รองเลขาธิการค์ณ์ะกรรมการป้ีองกัน
และปีราบัปีรามการทุี่จริติแห่งช่าติิ (6) หัวข้อ “ภาพัรวม
สถึานการณ์์ รูปีแบับั และแนวที่างแก้ไขปัีญหาการทีุ่จริติ 

และการป้ีองกันผ่ลปีระโยช่น์ที่ับัซ้ึ่อน” และการศึกษา 
ดูงาน ณ์ พิัพิัธภัณ์ฑ์์ต้ิานโกง สำานักงาน ปี.ปี.ช่. บัรรยาย
และนำาช่มโดย เจ้าหน้าท่ี่�ของสำานักงาน ปี.ปี.ช่. (7) หัวข้อ 
“ปีระสบัการณ์์นักบัริหารและคุ์ณ์ลักษณ์ะท่ี่�ด่ ม่จิติบัริการ
ของข้าราช่การไที่ยยุค์ใหม่ ใสสะอาด” บัรรยายโดย  
พัลติำารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว อด่ติรัฐมนติร่ว่าการกระที่รวง
แรงงาน (8) การอภิปีรายเร่�อง “ค์วามเป็ีนมาโค์รงการ
จิติอาสาพัระราช่ที่าน” บัรรยายโดย วิที่ยากรจิติอาสา  
สศช่. ได้แก่ นางสาวโช่โนรส มูลสภา และ นายนพัพัร  
วงศ์วิวัฒน์ (9) หัวข้อ “หน้าท่ี่�การเป็ีนพัลเม่องท่ี่�ด่” และ
ศึกษาดูงาน ณ์ ศูนย์ศึกษาปีระช่าธิปีไติย สำานักงาน
ค์ณ์ะกรรมการการเล่อกตัิ�ง (สำานักงาน กกติ.) บัรรยาย
และนำาช่มโดย เจ้าหน้าท่ี่�ของสำานักงาน กกติ. และการ
บัรรยายพิัเศษในหัวข้อ “นิยามและแนวค์ิดปีรัช่ญาของ
เศรษฐกิจพัอเพ่ัยง” บัรรยายโดย ดร.สุเมธ ตัินติิเวช่กุล  
เลขาธิการมูลนิธิชั่ยพััฒนา โดยผ่ลการสำารวจค์วามคิ์ด
เห็นของผู้่เข้าร่วมหลักสูติร STRONG NESDC เฉล่�ยทัี่�ง  
9 หัวข้อ ในภาพัรวม พับัว่า ผู้่ท่ี่�ผ่่านการอบัรมได้รับั
ค์วามรู้หลังการอบัรม เฉล่�ยร้อยละ 86.46 และนำา
ค์วามรู้ท่ี่�ได้จากการอบัรมไปีปีระยุกต์ิใช้่ในการปีฏิิบััติิ
หน้าท่ี่�ราช่การโดยเฉล่�ย ร้อยละ 89.48 ซึ่ึ� ง สูงกว่า 
ค่์าเป้ีาหมายตัิวช่่�วัดท่ี่�กำาหนดไว้ ทัี่�งน่� ผ่ลการสำารวจ 
ด้านการนำาค์วามรู้ไปีปีระยุกต์ิใช้่ในการปีฏิิบััติิหน้าท่ี่�
ราช่การโดยเฉล่�ยจากการอบัรมแต่ิละค์รั�ง ม่ดังน่�

กิจกรรมก�รพัฒน�สมรรถนะและองค์คว�มร้้เชิงสร้�งสรรค์ของบุคล�กร สศช.

การนำาความรู้จากการเข้าอบรมหลักสูตรข้าราชการที่ดี และหลักสูตรต้านทุจริต สศช.  
(STRONG NESDC) ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิิบัติหน้าที่ราชการของบุคลากร สศช.

ร้อยละ
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การจัดอบัรมหลักสูติร STRONG NESDC ภายใติ้โค์รงการพััฒนาเช่ิงรุกเพั่�อยกระดับัการปีระเมินค์ุณ์ธรรมและค์วามโปีร่งใส

85.00

75.00

65.00



118
รายงานประจำำาปีงบประมาณ  2563

สศช่. ได้จัดที่ำาส่�อเก่�ยวกับัการป้ีองกันและต่ิอต้ิาน
การทุี่จริติ ได้แก่ การจัดที่ำาหนังส่อแผ่นภาพัการปีระเมิน
คุ์ณ์ธรรมและค์วามโปีร่งใสของ สศช่. และแผ่่นบัันทึี่กข้อมูล 
โดยม่วัติถุึปีระสงค์์เพั่�อเผ่ยแพัร่ข้อมูล 2 ด้าน ปีระกอบั
ด้วย (1) ค์วามรู้ แผ่นภาพัเก่�ยวกับัการปีระเมินคุ์ณ์ธรรม
และค์วามโปีร่งใสของ สศช่. รวมทัี่�งการดำาเนินการเพ่ั�อ
ขับัเค์ล่�อนภารกิจป้ีองกันและต่ิอต้ิานการทุี่จริติของ สศช่. 
และ (2) แผ่นแม่บัที่ติามยุที่ธศาสติร์ช่าติิด้านการติ่อต้ิาน
การที่จุริติและปีระพัฤติิมิช่อบั และขอ้มูลอ่�น ๆ  ท่ี่�เก่�ยวข้อง 
นอกจากน่� สศช่. ได้ที่บัที่วนและพััฒนาช่่องที่างรับัแจ้ง
เบัาะแสรับัเร่�องร้องเร่ยน ร้องทุี่กข์ และจัดที่ำาแบับับัันทึี่ก 
รับัข้อร้องเร่ยน ร้องทุี่กข์ของเจ้าหน้าท่ี่� สศช่. รวมทัี่�ง
ที่บัที่วนกฎระเบ่ัยบัและนโยบัายต่ิางๆ ท่ี่�เก่�ยวข้องกับั
เร่�องวิธ่การร้องเร่ยน หลักเกณ์ฑ์์คุ้์มค์รองผู้่ร้องเร่ยน และ
แนวที่างการเย่ยวยาค์วามเส่ยหายของผู้่ถูึกร้องเร่ยน โดย
เผ่ยแพัร่ข้อมูลท่ี่�เก่�ยวข้องบันเว็บัไซึ่ต์ิของ สศช่. และของ
ศูนย์ปีฏิิบััติิการต่ิอต้ิานการทุี่จริติ สศช่.

กิจกรรมก�รสร้�งวัฒนธรรมต้�นทุจริตใน สศช. 

นอกจากน่� ผู้่บัริหารและปีระช่าค์ม สศช่. ได้ดำาเนิน
กิจกรรมเพ่�อสังคม โดยบั�าเพ็ญสาธารณประโยชน์ “ท�าดี
ติามรอยพระยคุลบัาท เพ่�อสังคมไทย” ด้วยการเชิญชวน
ประชาคม สศช. ร่วมบัริจาคโลหิ่ติ ณ สภากาชาดไทย 
จำานวน 3 ค์รั�งในปีีงบัปีระมาณ์ พั.ศ. 2563 (วันท่ี่� 26 
ธันวาค์ม 2562 วันท่ี่� 8 เมษายน 2563 และวันท่ี่� 15 
กรกฎาค์ม 2563)
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กิจกรรมก�รประเมินคุณธรรมและคว�มโปร่งใสในก�รดำ�เนินง�นของหน่วยง�นภ�ครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของ สศช. 

ในปีีงบัปีระมาณ์ พั.ศ. 2563 สศช่. ได้เข้าร่วมในโค์รงการ
ปีระเมินคุ์ณ์ธรรมและค์วามโปีร่งใสในการดำาเนินงาน 
ของหน่วยงานภาค์รัฐ (Integrity & Transparency 
Assessment : ITA) ท่ี่�จัดที่ำาโดยสำานักงานค์ณ์ะกรรมการ
ป้ีองกันและปีราบัปีรามการทุี่จริติแห่งช่าติิ (สำานักงาน 
ปี.ปี.ช่.) ต่ิอเน่�องมาจากปีีก่อน ๆ 

เน่�องด้วยค่์าเป้ีาหมายและตัิวช่่�วัดติามแผ่นแม่บัที่
ภายใต้ิยุที่ธศาสติร์ช่าติิในปีระเด็นการต่ิอต้ิานการทีุ่จริติ
และปีระพัฤติิมิช่อบั (พั.ศ. 2561-2580) กำาหนดไว้ว่า 
จำานวนหน่วยงานร้อยละ 80 ของหน่วยงานท่ี่�เข้าร่วม
ปีระเมิน ITA ทัี่�งหมด ผ่่านเกณ์ฑ์์การปีระเมิน ITA ท่ี่�ระดับั
ตัิวช่่�วัดท่ี่� 85 ค์ะแนนขึ�นไปี ดังนั�น ในปีีงบัปีระมาณ์ 2563 
สศช่. จึงตัิ�งเป้ีาหมายขั�นติำ�าจะพััฒนาในแต่ิละตัิวช่่�วัดย่อย 
10 ตัิวช่่�วัด ให้บัรรลุผ่ลมากกว่า 85 ค์ะแนน เพ่ั�อผ่ลักดัน
ให้ผ่ลการปีระเมิน ITA ในภาพัรวมบัรรลุถึึงระดับั A ค่์อ
มากกว่า 90 ค์ะแนน 

เพั่�อให้บัรรลุเปี้าหมายการปีระเมิน ITA ข้างติ้น ใน
ปีี 2563 สศช่. จึงได้จัดการปีระชุ่มเช่ิงปีฏิิบััติิการเพั่�อช่่�แจง
แนวที่างการปีระเมินค์ุณ์ธรรมและค์วามโปีร่งใสของ สศช่. 
ปีระจำาปีีงบัปีระมาณ์ พั.ศ. 2563 (NESDC ITA 2020 
Workshop) เพั่�อสร้างค์วามรู ้ค์วามเข้าใจและเติร่ยมค์วาม
พัร้อมให้กบััข้าราช่การและเจ้าหน้าที่่� สศช่. เก่�ยวกบััเกณ์ฑ์์
การปีระเมนิค์ณุ์ธรรมและค์วามโปีร่งใส (ITA) ติามแนวที่าง
ที่่�สำานักงาน ปี.ปี.ช่. กำาหนด และเพั่�อสนับัสนุนให้ผู่้บัริหาร
และปีระช่าค์ม สศช่. ทีุ่กระดับัม่ส่วนร่วมในการปีระเมิน 
ITA ศึกษาและพััฒนานำาข้อมูลเก่�ยวกับัการปีระเมิน ITA 

ของ สศช่. มาใช่้เปี็นแนวที่างในการพััฒนา สศช่. ให้ปีฏิิบััติิ
งานเพั่�อปีระโยช่น์ส่วนรวมและปีระช่าช่นติ่อไปี ซึ่ึ�งผ่ลการ
จัดการปีระชุ่มดังกล่าวพับัว่า ผู่้เข้าร่วมการปีระชุ่มม่ค์วาม
พังึพัอใจมาก เฉล่�ยอยูท่่ี่�ร้อยละ 82.65 โดยได้รบััค์วามรูเ้พัิ�ม
ขึ�นหลงัจากเข้าร่วมปีระชุ่มเฉล่�ยที่่�ร้อยละ 42.45 และจะนำา
ค์วามรู้ที่่�ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปีใช่้ในการปีระเมิน 
ITA ในฐานะผู่ ้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ยภายในองค์์กรเฉล่�ยท่ี่� 
ร้อยละ 87.35 นอกจากน่� ยงัมค่์วามเหน็ว่าการจดัการปีระช่มุ 
ดังกล่าวม่ค์วามคุ้์มค่์าต่ิอองค์์กรในระดบััมาก ที่ั�งน่� ผู่เ้ข้าร่วม
ปีระช่มุแสดงค์วามค์ดิเหน็ว่าปีระโยช่น์ที่่�ได้รบััจากกจิกรรม
น่�อย่างช่ดัเจน ค์อ่ การนำาค์วามรูไ้ปีใช้่ในการปีระเมนิ ITA ใน
ฐานะผู้่ม่ส่วนได้ส่วนเส่ยภายในองค์์กรที่่�ร่วมที่ำาการปีระเมนิ 
(Internal Integrity and Transparency Assessment: 
IIT) และม่ค์วามรู้ ค์วามเข้าใจ รวมทัี่�งติระหนักถึึงค์วาม
สำาค์ัญของ ITA มากขึ�น
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ทัี่�งน่� ผ่ลค์ะแนนการปีระเมินคุ์ณ์ธรรมและค์วาม
โปีร่งใสในการดำาเนินงาน (ITA) ของ สศช่. ในภาพัรวม 
ปีระจำาปีีงบัปีระมาณ์ พั.ศ. 2563 เท่ี่ากับั 90.62 ค์ะแนน 
จากค์ะแนนเต็ิม 100 ค์ะแนน ค์ะแนนดังกล่าวสะท้ี่อนให้
เห็นว่า สศช่. ม่คุ์ณ์ธรรมและค์วามโปีร่งใสในการดำาเนินงาน
อยูใ่นระดบััสูงมากหร่อระดบัั A นอกจากน่� เม่�อพิัจารณ์าผ่ล
ค์ะแนนรายตัิวช่่�วัด (เร่ยงติามลำาดับัค์ะแนน) พับัวา่ ตัิวช่่�วัด
ทัี่�ง 10 ด้าน ม่ค์ะแนนอยูใ่นระดับัสูงมาก โดยได้ค์ะแนนสูง
กว่า 80 ค์ะแนนขึ�นไปีในทุี่กตัิวช่่�วัด นอกจากน่� ผ่ลค์ะแนน
สูงสุดของติวัช่่�วัด 5 อันดับัแรกท่ี่�เปีน็จุดแข็งของ สศช่. (เร่ยง
ติามลำาดับัค์ะแนน) ท่ี่�ได้ 91 ค์ะแนนขึ�นไปี ซึึ่�งแสดงให้เห็น
ถึึงจุดแข็งของ สศช่. ท่ี่�ค์วรรักษาและพััฒนาต่ิอยอดอย่าง
ต่ิอเน่�องนั�น ปีระกอบัด้วยตัิวช่่�วัด ดังน่� (1) การปี้องกัน
การทุี่จริติ (100 ค์ะแนนเต็ิม) (2) การปีฏิิบััติิหน้าท่ี่� (93.09 
ค์ะแนน) (3) คุ์ณ์ภาพัการดำาเนินงาน (91.31 ค์ะแนน) (4) 
ปีระสิที่ธิภาพัการส่�อสาร (91.29 ค์ะแนน) และ (5) การ
ปีรับัปีรุงระบับัการที่ำางาน (91.22 ค์ะแนน) 

เม่�อเปรียบัเทียบัผู้ลคะแนนการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส (ITA) ของ สศช. ประจ�าปีงบัประมาณ 
พ.ศ. 2563 กับัปีงบัประมาณ พ.ศ. 2562 จะพับัว่า (1) 
ตัิวชี�วัด 1 ด้านที�ได้คะแนนระดับัสูงสุดต่ิอเน่�อง ค่์อ ตัิวช่่�วัด
ด้านการป้ีองกันการทุี่จริติ โดยได้ค์ะแนนเต็ิม 100 ค์ะแนน
ต่ิอเน่�องทัี่�ง 2 ปีีงบัปีระมาณ์ (2) ตัิวชี�วัด 8 ด้านที�ระดับั
คะแนนเพิ�มขึ�น ปีระกอบัด้วย 1) ตัิวช่่�วัดด้านการปีฏิิบััติิ
หน้าท่ี่� 2) ตัิวช่่�วัดด้านการใช้่งบัปีระมาณ์ 3) ตัิวช่่�วัดด้านการ 
ใช้่อำานาจ 4) ตัิวช่่�วัดด้านการใช้่ที่รัพัย์สินของราช่การ  
5) ตัิวช่่�วัดด้านการแก้ไขปัีญหาการทุี่จริติ 6) ตัิวช่่�วัดด้าน
คุ์ณ์ภาพัการดำาเนินงาน 7) ตัิวช่่�วัดด้านปีระสิที่ธิภาพัการ
ส่�อสาร และ 8) ตัิวช่่�วัดด้านการปีรับัปีรุงระบับัการที่ำางาน และ  
(3) ตัิวชี�วัด 1 ด้านที�ระดับัคะแนนลดลง ค่์อ ตัิวช่่�วัดด้าน
การเปิีดเผ่ยข้อมูล โดยสรุปีผ่ลการเปีร่ยบัเท่ี่ยบัค์ะแนน
รายตัิวช่่�วัดของ สศช่.ระหว่างปีี 2562-2563 ปีรากฏิติาม
แผ่นภาพั

แผนภาพแสดงผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำาเนินงานปี 2563 เปรียบเทียบกับ
ปี 2562 (จำาแนกตามตัวชี�วัด)

ท่ี่�มา : ปีระมวลข้อมูลโดย ศปีที่. สศช่.

สรุปผลการปฏิิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ติามแผ่นการติรวจสอบัปีระจำาปีีงบัปีระมาณ์ พั.ศ. 
2563 ของกลุ่มติรวจสอบัภายใน (กติส.) จำาแนกเป็ีนภารกิจ
หลักในการติรวจสอบัดา้นการเงนิ การบััญช่่ การพััสด ุและ
การปีฏิิบััติิติามระเบ่ัยบั การบัริหาร การดำาเนินงานและงาน

บัริการให้ค์ำาปีรึกษา รวม 11 รายงาน ภารกิจสนับัสนุนซึึ่�ง 
เป็ีนงานอ่�น ๆ  รวม 26 เร่�อง โดยสรุปีผ่ลการปีฏิิบััติิงานรวม
ติามแผ่นการติรวจสอบัปีระจำาปีีงบัปีระมาณ์ พั.ศ. 2563  
ผ่ลการดำาเนินงาน ดังน่�
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ภารกิจหลัก 
• งานบัริการให่้ความเช่�อมั�น (Assurance Services) 

จำานวน 10 รายงาน ดำาเนินงานแล้วเสร็จติามแผ่น 10 
รายงาน สรุปีผ่ลการติรวจสอบั กติส. ได้แจ้งข้อสังเกติ
และข้อเสนอแนะเพั่�อเป็ีนแนวที่างในการปีรับัปีรุงแก้ไข
การปีฏิิบััติิงานให้ม่ปีระสิที่ธิภาพัยิ�งขึ�น พัร้อมทัี่�งแจ้ง 
เจ้าหน้าท่ี่�ผู้่ท่ี่�รับัผิ่ดช่อบัที่ราบัเร่ยบัร้อยแล้ว

• งานบัริการให้่ค�าปรึกษา (Consulting Services) 
จำานวน 1 โค์รงการ ได้แก่ โค์รงการอบัรมให้ค์วามรู้
เพ่ั�อป้ีองกันและลดข้อผิ่ดพัลาดจากการปีฏิิบััติิงานติาม
ระเบ่ัยบัด้านการเงิน การบััญช่่และการพััสดุ ซึึ่�ง กติส. 
ได้ปีรับัลดแผ่นเน่�องจากสถึานการณ์์การแพัร่ระบัาดของ
โรค์ติิดเช่่�อไวรัสโค์โรนา 2019 (Covid-19) ติามท่ี่�รัฐบัาล
ต้ิองกำาหนดมาติรการที่างสังค์ม (Social Distancing) 

ภารกิจสนับสนุน 
ติามแผ่นการติรวจสอบัปีระจำาปีีงบัปีระมาณ์ พั.ศ. 

2563 จำานวน 26 เร่�อง ดำาเนนิการแลว้เสร็จติามแผ่นจำานวน 
24 เร่�อง ดำาเนินการแล้วเสร็จล่าช้่ากว่าแผ่นฯ จำานวน 2 
เร่�อง (เสนอรายงานภายใน 2 เด่อนนับัจากวันดำาเนินการ
แล้วเสร็จแต่ิยังค์งอยู่ภายใต้ิระเบ่ัยบักำาหนด)

ทัี่�งน่� การดำาเนินงานของ กติส. เปี็นไปีติามหลัก
เกณ์ฑ์์กระที่รวงการค์ลังว่าด้วยมาติรฐานและหลักเกณ์ฑ์์
ปีฏิิบััติิการติรวจสอบัภายในสำาหรับัหน่วยงานของรัฐ  
พั.ศ. 2561 และหลักเกณ์ฑ์์การปีระกันคุ์ณ์ภาพังาน 
ติรวจสอบัภายในภาค์รัฐ

ประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (Internal Audit Quality Assurance : IAQA)

ด้วยกรมบััญช่่กลางได้กำาหนดให้ส่วนราช่การต้ิอง
จัดให้ม่การปีระกันคุ์ณ์ภาพังานติรวจสอบัภายในอย่างน้อย
ทุี่ก ๆ 5 ปีี โดยบุัค์ค์ลหร่อค์ณ์ะบุัค์ค์ลจากภายนอกส่วน
ราช่การท่ี่�ม่ค์วามเหมาะสมและม่ค์วามเป็ีนอิสระ ซึึ่�งกรม
บััญช่่กลางได้กำาหนดหลักเกณ์ฑ์์การปีระกันคุ์ณ์ภาพังาน
ติรวจสอบัภายในภาค์รัฐ พั.ศ. 2555 และได้กำาหนดเป็ีน
แนวที่างการปีระกันคุ์ณ์ภาพังานติรวจสอบัภายในภาค์รัฐ
ในปีีต่ิอ ๆ มาด้วย โดย กติส. เข้าร่วมโค์รงการฯ รอบัแรก
เม่�อปีีงบัปีระมาณ์ พั.ศ. 2557 สรุปีผ่ลการปีระเมิน กติส. 
ผ่่านเกณ์ฑ์์การปีระกันคุ์ณ์ภาพังานติรวจสอบัภายในภาค์รัฐ  
ในระดับั “เป็ีนไปีติามมาติรฐาน” 

โค์รงการปีระกันคุ์ณ์ภาพังานติรวจสอบัภายในภาค์
รัฐปีระจำาปีีงบัปีระมาณ์ พั.ศ. 2562 เป็ีนการปีระกันคุ์ณ์ภาพั
งานติรวจสอบัภายในภาค์รัฐในรอบัท่ี่� 2 ของทีุ่กส่วน 
ราช่การ โดยแนวที่างการปีระกันคุ์ณ์ภาพัเปี็นไปีติาม 
หลักเกณ์ฑ์์การปีระกันคุ์ณ์ภาพังานติรวจสอบัภายในภาค์รัฐ  
พั.ศ. 2559 และม่ปีระเด็นท่ี่�ใช้่พิัจารณ์าทัี่�งหมด 4 ด้าน 
(16 ปีระเด็น) ปีระกอบัด้วย 1. ด้านการกำากับัดูแล 
(Governance) 2. ด้านบุัค์ลากร (Staff) 3. ด้านการจดัการ 
(Management) และ 4. ด้านกระบัวนการ (Process) 
ค์ะแนนติามปีระเด็นรวม 64 ค์ะแนน คิ์ดเป็ีนค์ะแนนสุที่ธิ  

4 ค์ะแนน ซึึ่�ง กติส. ได้เข้าร่วมโค์รงการฯ รอบัท่ี่� 2 ได้ค์ะแนน 
ปีระเมินติามปีระเด็นรวม 59 ค์ะแนน คิ์ดเป็ีนค์ะแนนสุที่ธิ 
3.67 ผ่่านเกณ์ฑ์์การปีระกันคุ์ณ์ภาพัในระดับัเป็ีนไปีติาม
มาติรฐาน (General Conforms : GC) ทัี่�งน่� ม่ส่วนราช่การ
ท่ี่�ผ่่านเกณ์ฑ์์การปีระกันคุ์ณ์ภาพังานติรวจสอบัในภาค์รัฐ 
จำานวน 31 หน่วยงาน จากส่วนราช่การเข้าร่วมโค์รงการฯ 
ทัี่�งหมดจำานวน 75 หน่วยงาน

กรมบััญช่่กลางได้จัดพิัธ่มอบัปีระกาศเก่ยรติิคุ์ณ์ให้
กับัส่วนราช่การท่ี่�ม่ผ่ลการปีระเมินผ่่านเกณ์ฑ์์การปีระกัน
คุ์ณ์ภาพังานติรวจสอบัภายในภาค์รัฐ (Internal Audit 
Quality Assurance : IAQA) ปีระจำาปีีงบัปีระมาณ์ พั.ศ. 
2562 ในวันท่ี่� 21 กุมภาพัันธ์ 2563 นายวิโรจน์ นรารักษ์ 
รองเลขาธิการสภาพััฒนาการเศรษฐกิจและสังค์มแห่ง
ช่าติิ ได้เข้ารับัมอบัโล่ปีระกาศเก่ยรติิคุ์ณ์ในพัิธ่รับัมอบัโล่
ปีระกาศเก่ยรติิคุ์ณ์ จากนายภูมิศักด์ิ อรัญญาเกษมสุข 
อธิบัด่กรมบััญช่่กลาง ณ์ เดอะเบัอร์เค์ล่ย์ โฮเต็ิล ปีระตูินำ�า  
เพ่ั�อเป็ีนการยกย่องเชิ่ดชู่เก่ยรติิแก่ส่วนราช่การท่ี่�ม่ผ่ลการ
ปีระเมินผ่่านเกณ์ฑ์์การปีระกันคุ์ณ์ภาพังานติรวจสอบั
ภายในภาค์รัฐ (IAQA) ซึึ่�ง กติส. ม่ผ่ลการปีระเมินการ
ปีระกันคุ์ณ์ภาพัระดับัเป็ีนไปีติามมาติรฐาน
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การเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถบุคลากร 

ในปีีงบัปีระมาณ์ พั.ศ. 2563 สำานักงานฯ ได้รับัจัดสรร 
วงเงินงบัปีระมาณ์รวมที่ั�งสิ�น 6.25 ล้านบัาที่ ปีระกอบัด้วย 
โค์รงการพััฒนาศักยภาพับัุค์ลากรขององค์์กร (งบัรายจ่าย
อ่�น) 6.25 ล้านบัาที่ แติ่เน่�องจากสถึานการณ์์โรค์ระบัาด 
COVID-19 ได้ค่์นเงนิงบัปีระมาณ์ส่วนหนึ�ง เพั่�อเป็ีนงบักลาง 
สำาหรับัดำาเนินมาติรการแก้ไขปีัญหาโรค์ COVID-19 ของ
รัฐบัาล การดำาเนินการจัดอบัรม In-house Training 
และส่งบัุค์ลากรเข้ารับัการอบัรมในหลักสูติรภายนอก 
รวมที่ั�งการศึกษาดูงานผู่้บัริหาร ปีระกอบัด้วย 

(1) ห่ลักสตูิรอบัรมภายใน (In-house Training) 
จำานวน 12 หลักสูติรม่ผู่้เข้าอบัรมรวม 606 ค์น (ม่การ
นับัซึ่ำ�า) ใช่้งบัปีระมาณ์ 1.73 ล้านบัาที่ โดยม่หลักสูติรที่่� 
น่าสนใจ อาทิี่ โค์รงการฝึ่กอบัรมเช่งิปีฏิิบััติกิาร หลกัสตูิรดชั่น่
วดัรปูีแบับับุัค์ลกิภาพั MBTI® สำาหรบััข้าราช่การบัรรจุใหม่  
สศช่. หลักสูติร “เที่ค์นิค์การเข่ยนหนังส่อราช่การและจด
รายงานการปีระชุ่ม” หลักสูติร “การพััฒนาที่ักษะการค์ิด
เช่ิงระบับั (Systems Thinking) และการใช่้แบับัจำาลอง
พัลวัติระบับั (System Dynamics Modeling)” หลักสูติร 
การถึอดบัที่เร่ยนและปีระยุกติ์ใช่ ้การค์ิด เช่ิงระบับั 
และพัลวัติระบับั (Systems Thinking and System 
Dynamics) เพั่�อพััฒนาองค์์กร และหลักสูติรพััฒนาค์วาม
เช่่�ยวช่าญเฉพัาะด้าน ติามค์ำาขอสายงาน/สำานัก/กอง/ 
กลุม่งาน (On-demand courses) อาที่ ิหวัข้อ “การวางแผ่น 
จากล่างขึ�นบันด้วยกระบัวนการปีรึกษาหาร่อ: จากบัที่เร่ยน
ฐานรากสู่การออกแบับันโยบัายท่ี่�ไม่ทิี่�งใค์รไว้ข้างหลัง” 
หัวข้อ “การผั่งเม่องเบ่ั�องต้ิน” หัวข้อ “พัลิกโฉมการพััฒนา
ด้วยการปีระเมินผ่ลเชิ่งระบับั” และ หัวข้อ การปีระเมิน 
สิ�งแวดล้อมระดบััยทุี่ธศาสติร์ (Strategic Environmental 
Assessment : SEA)

โครงการทุนการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก/อบรมในต่างประเทศ 

ในปีีงบัปีระมาณ์ พั.ศ. 2563 สำานักงานฯ ได้รับัจัดสรร 
วงเงินงบัปีระมาณ์ 12 ล้านบัาที่ (งบัอุดหนุน) ได้ขอกันเงิน
จำานวน 4 ล้านบัาที่ เน่�องจาก ปัีจจุบััน สศช่. ยงัม่ข้าราช่การ
ท่ี่�อยู่ระหว่างศึกษาอยู่ ณ์ ต่ิางปีระเที่ศ อ่กจำานวน 9 ค์น 

ปีระกอบัด้วย ระดับัปีริญญาเอก 1 ค์น (หลักสูติร 5 ปีี)  
และปีริญญาโที่ 8 ค์น ซึ่ึ�งอยู่ระหว่างการแจ้งเร่ยกเก็บั 
ค์่าใช่้จ่ายจากสำานักงาน ก.พั. แติ่ไม่ได้พัิจารณ์าจัดสรรทีุ่น
ให้กับัข้าราช่การเพ่ั�อไปีศึกษาติ่อ/อบัรม ณ์ ติ่างปีระเที่ศ 

(2) ห่ลักสูติรอบัรมภายนอก (Public Training) 
เพ่ั�อพััฒนาศักยภาพัและทัี่กษะโดยเฉพัาะด้านบัริหาร
จดัการและสมรรถึนะเฉพัาะด้านรวม 28 หลกัสตูิร จำานวน
ผู่้เข้าอบัรมรวม 64 ค์น (ม่การนับัซึ่ำ�า) ใช่้งบัปีระมาณ์
รวมที่ั�งสิ�น 0.72 ล้านบัาที่ ได้ส่งเสริมให้บัุค์ลากร สศช่. 
อบัรมในรูปีแบับัออนไลน์มากขึ�น เช่่น หลักสูติรการเร่ยน 
การสอนแบับัออนไลน์ (Massive Open Online Course: 
MOOCs) ยุที่ธศาสติร์ช่าติิและการนำาไปีสู ่การปีฏิิบััติิ 
สำาหรับัข้าราช่การและหน่วยงานของรัฐ

(3) โครงการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ (KM Knowledge 
Sharing Session) เพ่ั�อพััฒนาบุัค์ลากรในองค์์กรให้ม่
โอกาสเร่ยนรู้ และพััฒนาศักยภาพัของตินเองให้ม่ค์วาม
พัร้อมต่ิอการปีฏิิบััติิภารกิจท่ี่�ได้รับัมอบัหมาย สามารถึ
ถ่ึายที่อดค์วามรู้ให้แก่บุัค์ลากรในองค์์กร โดยเปีิดโอกาส
ให้ม่การแลกเปีล่�ยนปีระสบัการณ์์ระหว่างบุัค์ลากรภายใน 
และม่ผู้่ม่ค์วามรู้ ค์วามเช่่�ยวช่าญจากหน่วยงานภายนอก  
เพ่ั�อให้สามารถึเข้าถึึงค์วามรู้และนำาค์วามรู้นั�นไปีใช้่ใน
การจัดการค์วามรู้ในองค์์กรได้อย่างเป็ีนระบับัและม่
ปีระสิที่ธิภาพั โดยในปีีงบัปีระมาณ์ พั.ศ. 2563 Knowledge 
Sharing Session จำานวน 5 ค์รั�ง ผู้่เข้าร่วมรวมทัี่�งสิ�น 224 ค์น  
(ม่การนบััซึ่ำ�า) ใช้่งบัปีระมาณ์ 13,655 บัาที่ โดยเชิ่ญวิที่ยากร
ผู้่ที่รงคุ์ณ์วุฒิ ท่ี่�ม่ค์วามเช่่�ยวช่าญในเร่�องนั�น ๆ  จากภายนอก 
หร่อภายในองค์์กร มาบัรรยายและร่วมแลกเปีล่�ยนค์วามรู้ 
และค์วามคิ์ดเห็นในหัวข้อท่ี่�ม่ค์วามสำาคั์ญหร่อเร่�องท่ี่�อยู่
ในค์วามสนใจ ดังน่� หัวข้อ “การเสริมสร้างค์วามยั�งย่น
ของการพััฒนาเม่องในอนาค์ติ” หัวข้อ “Policy Lab 1st 

Anniversary” หัวข้อ “การใช้่ปีระโยช่น์จากดัช่น่ค์วาม
ยากจนหลายมิติิของไที่ยในการจัดที่ำานโยบัายเพ่ั�อเร่งรัด
การแก้ปัีญหาค์วามยากจน” และ หัวข้อ “แลกเปีล่�ยนเร่ยนรู้ 
แนวคิ์ดการปีระเมินผ่ลกระที่บัติามแผ่นพััฒนาฯ ฉบัับัท่ี่� 12 
อย่างเป็ีนรูปีธรรม”

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
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งบประมาณที่ได้รับ

ในปีีงบัปีระมาณ์ พั.ศ. 2563 ได้รับัจัดสรรงบั
ปีระมาณ์รวมทัี่�งสิ�น 688.5616 ล้านบัาที่เพิั�มขึ�นจาก
ปีีงบัปีระมาณ์ พั.ศ. 2562 ค์ิดเปี็นร้อยละ 10 แยกเปี็น 
ค่์าใช้่จ่ายด้านบุัค์ลากรมากท่ี่�สุด 266.0071 ล้านบัาที่ คิ์ดเป็ีน 
ร้อยละ 38 ของงบัปีระมาณ์ท่ี่�ได้รับัจัดสรร รองลงมาเป็ีน
ค่์าใช้่จ่ายในการดำาเนินภารกิจติามยุที่ธศาสติร์ จำานวน 
179.5295 ล้านบัาที่ คิ์ดเป็ีนร้อยละ 26 งบัเงินอุดหนุน 
141.74 ล้านบัาที่ คิ์ดเป็ีนร้อยละ 21 รายจ่ายเพ่ั�อการลงทุี่น 
52.0241 ล้านบัาที่ คิ์ดเป็ีนร้อยละ 8 และงบัดำาเนินงาน 
49.2609 ล้านบัาที่ คิ์ดเป็ีนร้อยละ 7 ของงบัปีระมาณ์ท่ี่�ได้รับั 
จัดสรรติามลำาดับั สำาหรบัังบัปีระมาณ์ท่ี่�ใช้่ในการดำาเนนิการ 
ขับัเค์ล่�อนยุที่ธศาสติร์การพััฒนาของ สศช่. สรุปีได้ดังน่�

1. การจัดท�าและผู้ลักดันยุทธศาสติร์การพัฒนา 
ใช้่งบัปีระมาณ์รวมคิ์ดเป็ีนร้อยละ 39 เพ่ั�อการจัดที่ำา
และผ่ลักดันยุที่ธศาสติร์การพััฒนา อาทิี่ เช่่น ขับัเค์ล่�อน
ยุที่ธศาสติร์ช่าติิ (พั.ศ.2560-2579) การพััฒนาเขติ
เศรษฐกิจพิัเศษ รวมทัี่�งเขติเศรษฐกิจพิัเศษท่ี่�เก่�ยวข้อง และ
การขับัเค์ล่�อนการบูัรณ์าการนโยบัายพััฒนาภาค์และพ่ั�นท่ี่� 
ฯลฯ

2. การจัดท�าระบับัฐานข้อมูลเพ่�อการพัฒนา  
ใช้่งบัปีระมาณ์คิ์ดเป็ีนร้อยละ 38 เพ่ั�อจัดที่ำาระบับัฐานข้อมูล
และตัิวช่่�วัดเพ่ั�อการพััฒนาท่ี่�สำาคั์ญ อาทิี่ การพััฒนาระบับั

สถิึติิข้อมูลและตัิวช่่�วัดเพ่ั�อใช้่ในการบัริหารราช่การแผ่่นดิน
ติามยุที่ธศาสติร์ช่าติิ พััฒนาระบับัฐานข้อมูลและการเผ่ยแพัร่ 
ข้อมูลการลงทุี่นของภาค์รัฐ และการพััฒนาระบับัข้อมูล 
โลจิสติิกส์เพ่ั�อปีระเมินข่ดค์วามสามารถึในการแข่งขันด้าน
โลจิสติิกส์ของปีระเที่ศไที่ย ฯลฯ

3. การสร้างองค์ความรู้เพ่�อการพัฒนา ใช้่งบั
ปีระมาณ์รวมค์ดิเป็ีนร้อยละ 8 เพ่ั�อการสร้างองค์์ค์วามรู้เพ่ั�อ
การพััฒนา อาทิี่ การพััฒนานวัติกรรมเพ่ั�อการบูัรณ์าการ 
ลดค์วามเหล่�อมและแก้ไขปัีญหาค์วามยากจนในระดับั
นโยบัาย รวมถึึงการที่บัที่วนตัิวช่่�วัดศักยภาพัชุ่มช่นเพ่ั�อการ
ติิดติามยุที่ธศาสติร์การสร้างค์วามเป็ีนธรรมและลดค์วาม
เหล่�อมลำ�าในสังค์มภายใติ้แผ่นพััฒนาเศรษฐกิจและสังค์ม
แห่งช่าติิ ฉบัับัท่ี่� 12 ฯลฯ

4. การติิดติามประเมินผู้ลการพัฒนาประเทศ  
ใช้่งบัปีระมาณ์รวมคิ์ดเป็ีนร้อยละ 15 เพ่ั�อการติิดติาม
ปีระเมินผ่ลการพััฒนา อาที่ิ ติิดติามปีระเมินผ่ลช่่วง 
ค์รึ�งแผ่นพััฒนาเศรษฐกิจและสังค์มแห่งช่าติิ ฉบัับัท่ี่� 12 
ภายใต้ิยุที่ธศาสติร์สร้างค์วามเป็ีนธรรมและลดค์วาม
เหล่�อมลำ�าของสังค์ม รวมทัี่�งการส่�อสารเผ่ยแพัร่การพััฒนา 
สู่สาธารณ์ะเพ่ั�อสร้างค์วามเข้าใจเก่�ยวกับัแนวคิ์ดและ
ทิี่ศที่างการพััฒนากับัทุี่กภาค์ส่วนในสังค์ม

เน่�องจากสถึานการณ์์โรค์ระบัาด COVID-19 และติ้อง
ค่์นเงินงบัปีระมาณ์ในส่วนน่� เพั่�อเปี็นงบักลางสำาหรับั
ดำาเนินมาติรการแก้ไขปีัญหาโรค์ COVID-19 ของรัฐบัาล  

อย่างไรก็ติาม สศช่. มแ่ผ่นในการจดัสรรงบัปีระมาณ์สำาหรบัั
เปี็นทีุ่นศึกษาติ่อ ณ์ ติ่างปีระเที่ศอ่กค์รั�งหากสถึานการณ์์
ด่ขึ�น

การใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน

การจัดทำาและผลักดัน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
39.0%

การจัดทำาระบบฐานข้อมูล 
เพื่อการพัฒนา

38.0%

การสร้างองค์ความรู ้
เพื่อการพัฒนา 

8.0%

การติดตามประเมิน 
ผลการพัฒนาประเทศ 

15.0%

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ในปีีงบัปีระมาณ์ พั.ศ. 2563 พับัว่าที่รัพัยากรบุัค์ค์ล
ของ สศช่. ม่บุัค์ลากรรวม 664 ค์น แบ่ังเป็ีนข้าราช่การ 
จำานวน 522 ค์น ลูกจ้างปีระจำา พันักงานราช่การ และ
ลูกจ้างชั่�วค์ราว จำานวน 142 ค์น โดยข้าราช่การส่วนใหญ่

ร้อยละ 36.02 เปี็นข้าราช่การปีระเภที่วิช่าการ ระดับั
ช่ำานาญการ และระดับัการศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ 54.45 
สำาเร็จการศึกษาระดับัปีริญญาโที่

สำาหรับัการเบิักจ่ายในปีีงบัปีระมาณ์ พั.ศ. 2563 สศช่. 
เบิักจ่ายงบัปีระมาณ์ทัี่�งสิ�น 564.5134 ล้านบัาที่ หร่อคิ์ด
เป็ีนร้อยละ 82 ของงบัปีระมาณ์ท่ี่�ไดรั้บัจัดสรร จำาแนกเปีน็
งบับุัค์ลากร จำานวน 266.0512 ล้านบัาที่ คิ์ดเป็ีนร้อยละ 39  

งบัดำาเนินงาน จำานวน 51.9405 ล้านบัาที่ คิ์ดเป็ีนร้อยละ 8 
งบัลงทุี่น จำานวน 19.9763 คิ์ดเป็ีนร้อยละ 3 งบัเงินอุดหนุน 
จำานวน 137.3719 ล้านบัาที่ คิ์ดเป็ีนร้อยละ 20 และงบั 
รายจ่ายอ่�น จำานวน 89.1735 ล้านบัาที่ คิ์ดเป็ีนร้อยละ 1

อัตรากำาลัง

จำานวนข้าราชการพลเร่อนจำาแนกตามระดับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563

จำานวนข้าราชการพลเร่อนจำาแนกตามวุฒิการศึกษา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563

จำานวนลูกจ้างประจำา พนักงานราชการ 
และลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563
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ในปีี 2563 สศช่. ม่ปีริมาณ์การใช่้พัลังงานไฟื้ฟื้้า
รวมที่ั�งหมด 1,988,138.36 กิโลวัติติ์ เพัิ�มขึ�นจากปีี 2562  
ร้อยละ 4.08 สาเหติทุี่่�ปีรมิาณ์การใช้่ไฟื้ฟ้ื้าเพัิ�มขึ�น เน่�องจาก 
สศช่. ม่ภารกิจเพัิ�มขึ�น ซึ่ึ�งได้รับัมอบัหมายให้ที่ำาหน้าที่่�เปี็น
ฝ่่ายเลขานุการของค์ณ์ะกรรมการยุที่ธศาสติร์ช่าติิ ค์ณ์ะ
กรรมการปีฏิิรปูีปีระเที่ศ ค์ณ์ะกรรมการบัรหิารสถึานการณ์์
เศรษฐกจิจากผ่ลกระที่บัของการระบัาดของโรค์ติิดเช่่�อไวรสั
โค์โรนา 2019 (โค์วิด 19) และค์ณ์ะกรรมการใช่้จ่ายเงินกู้  
ซึ่ึ�งม่การปีระชุ่มค์ณ์ะกรรมการอย่างติ่อเน่�อง จึงจำาเปี็น
ติ้องปีฏิิบััติิงานที่ั�งในและนอกเวลาราช่การ อย่างไรก็ติาม 
เจ้าหน้าท่ี่�ทุี่กค์นได้ติระหนักถึึงค์วามสำาคั์ญและปีฏิิบััติิติาม
แผ่นปีฏิิบััติิการลดใช้่พัลังงานของ สศช่. ปีีงบัปีระมาณ์ 
พั.ศ. 2563 โดยไดรั้บัผ่ลการปีระเมินปีระสิที่ธิภาพัการลดใช้่
พัลังงานในภาค์รัฐ ปีีงบัปีระมาณ์ พั.ศ. 2563 5 ค์ะแนนเต็ิม 
(ลดได้มากกว่าร้อยละ 10 เม่�อเท่ี่ยบักับัค่์ามาติรฐานของ
หน่วยงาน) ซึึ่�งปีระเมินจากระบับั e-report.energy.go.th 
ของสำานักนโยบัายและแผ่นพัลังงาน กระที่รวงพัลังงาน  
ในด้านการใช้่พัลังงานไฟื้ฟื้้า โดยได้ดำาเนินติามมาติรการ
ดังน่�

1. ระบับัปรับัอากาศ เปิีดเค์ร่�องปีรับัอากาศในช่่วง
เวลา 08.30-16.30 น. และตัิ�งอุณ์หภูมิเค์ร่�องปีรับัอากาศ
ท่ี่� 25-26 องศาเซึ่ลเซ่ึ่ยส และในกรณ่์ม่ภารกิจเร่งด่วนเปิีด
เค์ร่�องปีรับัอากาศเท่ี่าท่ี่�จำาเป็ีนต่ิอการปีฏิิบััติิงาน

2. ระบับัแสงสว่าง สำาหรับัพ่ั�นที่่�และห้องนำ�า 
ส่วนกลาง ฝ่บัปี. จะเปิีดไฟื้เท่ี่าท่ี่�จำาเป็ีนในการใช้่งาน สำาหรบัั
ภายในกอง/ สำานัก/ กลุ่มงาน และศูนย์ เวลากลางวัน 
หากม่แสงสว่างเพ่ัยงพัอขอค์วามร่วมม่อเปีิดเที่่าท่ี่�จำาเปี็น
และปีิดที่ันที่่เม่�อเลิกใช่้งาน

3. อุปกรณ์ส�านักงาน เช่่น เค์ร่�องค์อมพิัวเติอร์ 
ปิีดสวิติซ์ึ่จอภาพัเวลาท่ี่�ไม่ใช้่งานเกิน 15 นาท่ี่ และเวลา
พัักกลางวัน ลดการใช้่ลำาโพังโดยใช้่หูฟัื้งแที่น ปิีดสวิติซ์ึ่
ค์อมพิัวเติอร์เม่�อไม่ม่การใช้่งานติิดต่ิอกันเกิน 1 ชั่�วโมง 
เป็ีนต้ิน สำาหรับัเค์ร่�องถ่ึายเอกสาร ปัีจจุบัันเป็ีนแบับัพััก
เค์ร่�องอัติโนมัติิ สำานักงานฯ ได้ตัิ�งเวลาพัักเค์ร่�องไว้ทุี่ก ๆ  
10 นาท่ี่ เม่�อไม่ม่ผู้่ใช้่งาน

4. การจองห้่องประชุมผู่้านระบับั e-office 
(ระบับัจองห้องปีระชุ่มออนไลน์) เล่อกใช้่งานห้องปีระชุ่ม
ให้เหมาะสมกับัจำานวนผู้่เข้าร่วมปีระชุ่ม

แสดงปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ สศช. ส่วนกลางและ สพก. 
ปีงบประมาณ 2563 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2562
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1. ประเภทวัสดุเชื�อเพลิง
ในปีี 2563 สศช่. ได้ใช่้วัสดุเช่่�อเพัลิงโดยแบั่งเปี็น  

2 ปีระเภที่ ได้แก่ 
1.1 นำ�ามันเช่่�อเพัลิง ม่การใช่้นำ�ามันเช่่�อเพัลิงจำานวน 

25,654.29 ลิติร ลดลงจากปีีงบัปีระมาณ์ พั.ศ. 2562  
ร้อยละ 18.00 

1.2 ก๊าซึ่ NGV ม่การใช่้จำานวน 6,896.42 กิโลกรัม 
ลดลงจากปีีงบัปีระมาณ์ พั.ศ. 2562 ร้อยละ 36.70

2. มาตรการประหยัดเชื�อเพลิง
การใช้่นำ�ามันเช่่�อเพัลิงของ สศช่. ลดลงเน่�องจากปีี 

2563 ม่การแพัร่ระบัาดของโรค์ติิดเช่่�อไวรัสโค์โรนา 2019 
(COVID-19) ทัี่�วโลก รวมทัี่�งปีระเที่ศไที่ย จากสถึานการณ์์
การแพัร่ระบัาดของโรค์ COVID-19 รัฐบัาลจึงได้ปีระกาศ
สถึานการณ์์ฉุกเฉิน ในทุี่กเขติพ่ั�นท่ี่�ทัี่�วราช่อาณ์าจักร และ
ให้ม่การที่ำางานจากท่ี่�บ้ัาน (Work from Home) ติิดต่ิอ
ผ่่านสมาร์ติโฟื้น และปีระชุ่มผ่่านระบับัวิด่โอค์อนเฟื้อร์เรนซ์ึ่  
ที่ำาให้ลดการเดินที่างโดยรถึยนต์ิ รวมทัี่�งไม่ม่การเดินที่าง 
ออกต่ิางจังหวัด การใช้่นำ�ามันและก๊าซึ่ NGV จึงลดลง 

อย่างไรก็ติามเจ้าหน้าท่ี่�ทุี่กค์นได้ติระหนักถึึงค์วามสำาคั์ญ
และปีฏิิบััติิติามมาติรการด้านการใช้่วัสดุเช่่�อเพัลิง ดังน่�

2.1 ลดการเดินที่างโดยรถึยนต์ิ และใช้่การติิดต่ิอ
ส่�อสารในลักษณ์ะอ่�นแที่น เช่่น การใช้่โที่รศัพัท์ี่ โที่รสาร 
ไปีรษณ่์ย์ และไปีรษณ่์ย์อิเล็กที่รอนิกส์ (E-mail) ในรูปีของ
การเชิ่ญปีระชุ่ม การจัดส่งรายงานการปีระชุ่ม เป็ีนต้ิน 

2.2 การจองรถึยนติ์ผ่่านระบับั e-office (ระบับั
จองยานพัาหนะออนไลน์) ผู่้จองรถึยนติ์ติ้องที่ำาการจอง 
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 นาท่ี่ก่อนการเดินที่าง (เน่�องจาก
ต้ิองได้รับัการอนุมัติิจาก ผ่อ. หร่อผู้่ได้รับัมอบัหมาย ก่อน
เวลาเดินที่างอย่างน้อย 30 นาท่ี่) เพ่ั�อให้หัวหน้าหมวด
รถึยนต์ิวางแผ่นจัดรถึยนต์ิอำานวยค์วามสะดวกได้อย่าง
เหมาะสม หากเส้นที่างเด่ยวกันหร่อใกล้เค่์ยงกันจะได้
ไปีพัร้อมกัน (Car Pool) และพันักงานขับัรถึยนต์ิจะได้ 
ดำาเนินการวางแผ่นการใช้่เส้นที่าง

2.3 กำาชั่บัพันักงานขับัรถึยนต์ิให้ศึกษาเส้นที่างก่อน
ออกเดินที่าง และม่นโยบัายให้ใช้่รถึยนต์ิท่ี่�ใช้่ก๊าซึ่ NGV  
ให้มากที่่�สุด

ด้�นวัสดุเช่้อเพลิง 

แสดงปริมาณการใช้วัสดุเชื�อเพลิงของ สศช. ส่วนกลางและ สพก. 
ปีงบประมาณ 2563 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2562
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ศูนย์เที่ค์โนโลย่สารสนเที่ศและการส่�อสาร (ศที่ส.) 
ม่ภารกิจหลักในการบัริหารจัดการและพััฒนาระบับั
เที่ค์โนโลย่สารสนเที่ศและการส่�อสารของ สศช่. ให้
ม่ปีระสิที่ธิภาพั ทัี่นสมัย ม่ค์วามมั�นค์งปีลอดภัย เพ่ั�อ
สนับัสนุนการดำาเนินภารกิจต่ิางๆ ของสำานักงานฯ ท่ี่�มุ่งเน้น 
การปีรับัเปีล่�ยนภาค์รฐัไปีสูก่ารเป็ีนรฐับัาลดิจิที่ลั สอดค์ล้อง
กับัแผ่นพััฒนารัฐบัาลดิจิที่ัลของปีระเที่ศไที่ย ที่ั�งน่� 
ในปีีงบัปีระมาณ์ 2563 ได้ดำาเนินโค์รงการเพ่ั�อเน้น
พััฒนาและปีรับัปีรุงโค์รงสร้างพั่�นฐานการให้บัริการที่าง 
เที่ค์โนโลย่ดิจิที่ัล เพั่�อยกระดับัศักยภาพัการปีฏิิบััติิงาน
และการให้บัริการติ่าง ๆ กับัเจ้าหน้าที่่�ของ สศช่. ที่่�สำาค์ัญ
ใน 2 ด้าน ค์่อ

1. ด ้านโครงสร ้างพ่�นฐานด ้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่�อสาร โดยมุ ่งเน้นพััฒนาระบับั
งานด้านโค์รงสร้างพั่�นฐาน และระบับัรักษาค์วามมั�นค์ง
ปีลอดภัยบันระบับัเค์ร่อข่ายค์อมพิัวเติอร์ สอดค์ล้องติาม
หลกัการบัริหารจดัการค์วามเส่�ยงในการเติรย่มค์วามพัร้อม
กรณ์่เกิดเหติุฉุกเฉินด้านสารสนเที่ศ สศช่. ดังน่�

 1) โค์รงการบัริหารจัดการระบับัเค์ร่อข่าย
ค์อมพัวิเติอร์ ซึ่ึ�งมข่อบัเขติการดำาเนนิงานเพั่�อบัรหิารจดัการ
ระบับังานค์อมพิัวเติอร์และระบับัโสติทัี่ศนปูีกรณ์์ของ สศช่. 

 2) โค์รงการบัำารงุรกัษาอปุีกรณ์์ระบับัเค์ร่อข่าย 
ค์อมพัิวเติอร์ดำาเนินการติ่ออายุลิขสิที่ธิ์และรับัปีระกัน
การใช่้งานอุปีกรณ์์ระบับัรักษาค์วามปีลอดภัยบันระบับั 
เค์ร่อข่ายค์อมพัิวเติอร์ให้ม่เสถึ่ยรภาพัอย่างติ่อเน่�อง

 3) การบัำารุงรักษาระบับัโที่รศัพัที่์แบับัดิจิทัี่ล 
(IP Phone) เพั่�อติ่ออายุลิขสิที่ธิ์และดูแลบัำารุงรักษาระบับั
อุปีกรณ์์ระบับัโที่รศัพัที่์แบับัดิจิทัี่ล ให้สามารถึใช่้งานได้
อย่างม่ปีระสิที่ธิภาพัอย่างติ่อเน่�อง 

 4) โค์รงการติ่ออายุลิขสิที่ธ์ิและรับัปีระกัน
อุปีกรณ์์ Firewall ซึึ่�งเป็ีนอุปีกรณ์์ท่ี่�สำาคั์ญในการรักษา
ค์วามมั�นค์งปีลอดภัยให้กับัระบับัเค์ร่อข่าย สำาหรับัป้ีองกัน
การโจมต่ิผู้่ไม่ปีระสงค์์ด่จากภายนอกเค์ร่อข่าย รวมทัี่�ง
ค์วบัค์ุมการใช้่งานภายในระบับัเค์ร่อข่าย ทัี่�งน่�การบัำารุง
รักษาอุปีกรณ์์อย่างต่ิอเน่�องจะที่ำาให้ระบับัเค์ร่อข่ายของ 
สศช่. ม่ค์วามมั�นค์งปีลอดภัย 

 5) โค์รงการเช่่าบัริการวงจรส่�อสารช่นิดใยแก้ว
นำาแสงและการเช่่�อมโยงระบับัเค์ร่อข่ายอินเที่อร์เน็ติแบับั

องค์์กร (Internet Corporate Users) และการเช่่าโค์รงขา่ย 
ส่�อสารข้อมูลเพั่�อเช่่�อมโยงระหว่าง สศช่. ส่วนกลาง กับั
สำานกังานพััฒนาเศรษฐกจิและสงัค์มภาค์ (สพัน. สพัอ. สพัติ. 
และ สพัก.) เพั่�อสนับัสนุนการปีฏิิบััติิงานของเจ้าหน้าที่่�  
สศช่. ด้านการใช่้งานระบับัอินเที่อร์เน็ติ การค์้นหาข้อมูล
ที่ั�งภายในปีระเที่ศและติ่างปีระเที่ศ การติิดติ่อส่�อสารและ
รับัส่งข้อมูลผ่่านที่างจดหมายอิเล็กที่รอนิกส์ (E-mail)  
รวมถึึงการให้บัริการเผ่ยแพัร่ข้อมูลด้านข่าวสารบัริการ 
ติ่าง ๆ ของ สศช่. 

 6) โค์รงการจ้างเหมาบัริการบัำารุงรักษาระบับั
เค์ร่�องปีรับัอากาศช่นิดค์วบัคุ์มอุณ์หภูมิและค์วามช่่�น
อัติโนมัติิห้อง Data Center เพั่�อให้การค์วบัคุ์มอุณ์หภูมิ
และค์วามช่่�นม่ค์วามเหมาะสมกับัการที่ำางานของเค์ร่�อง
ค์อมพิัวเติอร์แม่ข่ายและอุปีกรณ์์เค์ร่อข่ายท่ี่�ติิดตัิ�งในห้อง 
Data Center 

2. ด้านเพิ�มประสิทธิภาพการปฏิบััติิงาน โดย
มุ่งเน้นการพััฒนาและปีรับัปีรุงในส่วนของฮาร์ดแวร์เพ่ั�อ
เพิั�มปีระสิที่ธิภาพัการปีฏิิบััติิงานให้กับัเจ้าหน้าท่ี่�ในองค์์กร 
ได้แก่ การจัดหาเค์ร่�องค์อมพัิวเติอร์แบับัตัิ�งโต๊ิะ สำาหรับั
ที่ดแที่นเค์ร่�องท่ี่� ม่ปีระสิที่ธิภาพัติำ�าและจัดสรรให้กับั
ข้าราช่การใหม่ การจัดซ่ึ่�อชุ่ดโปีรแกรมระบับัปีฏิิบััติิการ 
และชุ่ดโปีรแกรมจัดการสำานักงานแบับัสิที่ธิการใช้่งาน
ปีระเภที่ Volume License ท่ี่�ม่ลิขสิที่ธ์ิถูึกต้ิองติาม
กฎหมายสำาหรับัติิดตัิ�งบันเค์ร่�องค์อมพิัวเติอร์และเค์ร่�อง
ค์อมพิัวเติอร์ Notebook เพ่ั�อสนับัสนุนการปีฏิิบััติิงาน
ของเจ้าหน้าท่ี่� นอกจากน่� ศที่ส. ได้ม่มาติรการเติร่ยม
ค์วามพัรอ้มรองรับัการที่ำางานของเจ้าหน้าท่ี่�นอกสถึานท่ี่�ตัิ�ง  
(Work from Home) จากสถึานการณ์์การระบัาดของ
โรค์ติิดเช่่�อไวรัสโค์โรนา 2019 (COVID-19) โดยการจัดหา
เค์ร่�องค์อมพิัวเติอร์ Notebook และอุปีกรณ์์เค์ร่�อง Printer 
สำาหรับัปีฏิิบััติิงานชั่�วค์ราวนอกสำานักงานฯ รวมทัี่�งติิดตัิ�งชุ่ด
อุปีกรณ์์ปีระชุ่มที่างไกลผ่่านจอภาพั (VDO Conference) 
และเช่่าระบับัปีระชุ่มออนไลน์ Zoom Meetings สำาหรับั
ให้บัริการปีระช่มุผ่่านส่�ออิเล็กที่รอนกิส์ ติาม พั.ร.ก. ว่าด้วย
การปีระชุ่มผ่่านส่�ออิเล็กที่รอนิกส์ พั.ศ. 2563 เพ่ั�อค์วบัคุ์ม
การระบัาดของโรค์ติามค์ำาแนะนำาขององค์์การอนามัยโลก 
โดยการเว้นระยะห่างที่างสังค์ม (Social Distancing)

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร สศช.
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การจัดประชุมประจำาปี 2563 ของ สศช.  
เร่่อง “ชีวิตวิถืีใหม่ ประเทศไทยหลังโควิด”

สศช่. ได้จัดการปีระชุ่มใหญ่ที่างวิช่าการขึ�นทุี่กปีี 
เพ่ั�อนำาเสนอและรับัฟัื้งค์วามค์ิดเห็นจากทีุ่กภาค์ส่วนของ
สังค์ม ในหัวข้อท่ี่�ม่ค์วามสำาคั์ญต่ิอการพััฒนาปีระเที่ศ โดย
ในปีี 2563 ได้จัดการปีระชุ่มปีระจำาปีีขึ�นในวันจันที่ร์ท่ี่� 21 
กันยายน 2563 ณ์ ห้องแกรนด์ไดมอนบัอลรูม ศูนย์แสดง
สินค้์าและการปีระชุ่มอิมแพ็ัค์ เม่องที่องธาน่ ภายใต้ิหัวข้อ 
“ช่่วิติวิถ่ึใหม่ ปีระเที่ศไที่ยหลังโค์วิด” โดยกรอบัสาระ
ของการปีระชุ่มนั�น เน่�องจากเป็ีนระยะค์รึ�งที่างของแผ่น
พััฒนาเศรษฐกิจและสังค์มแห่งช่าติิ ฉบัับัท่ี่� 12 หร่อช่่วง
ค์รึ�งแผ่นแม่บัที่ภายใต้ิยุที่ธศาสติร์ช่าติิระยะท่ี่�หนึ�ง (พั.ศ. 
2561-2565) สำานักงานฯ จึงได้ที่ำาการติิดติามปีระเมินผ่ล
การพััฒนาเศรษฐกิจและสังค์มของปีระเที่ศ ท่ี่�ค์รอบัค์ลุมทัี่�ง
ด้านเศรษฐกิจ สังค์ม ที่รัพัยากรธรรมช่าติิและสิ�งแวดล้อม 
และการบัริหารจัดการภาค์รัฐท่ี่�ด่ โดยม่การวิเค์ราะห์และ
รายงานผ่ลการพััฒนาต่ิาง ๆ ท่ี่�เกิดขึ�น โดยเฉพัาะผ่ลการ
พััฒนาติามตัิวช่่�วัดท่ี่�สำาคั์ญต่ิางๆ ท่ี่�กำาหนดไว้เพ่ั�อหน่วยงาน 
ที่่�เก่�ยวข้องและภาค์่การพััฒนาติ่าง ๆ สามารถึนำาไปีใช่้
ปีระโยช่น์ในการปีรับัปีรุงและบัริหารจัดการภารกิจที่่� 
รับัผิ่ดช่อบัได้อย่างม่ปีระสิที่ธิผ่ลและปีระสิที่ธิภาพัมากขึ�น 
ท่ี่�สำาคั์ญ ในปีี 2563 ปีระเที่ศไที่ยได้รับัผ่ลกระที่บัจากการ
แพัรร่ะบัาดของโรค์ติิดเช่่�อไวรสัโค์โรนา 2019 หร่อโค์วดิ 19 
อยา่งรุนแรง ส่งผ่ลใหก้ารพััฒนาปีระเที่ศและการดำารงช่่วติิ
ของค์นไที่ยต้ิองเปีล่�ยนแปีลงไปีจากเดิม ดังนั�น นอกจาก
การนำาเสนอผ่ลการพััฒนาท่ี่�ผ่่านมาแล้ว การปีระชุ่มจึง
เป็ีนการระดมค์วามเห็นร่วมกันเก่�ยวกับัปีระเด็นท้ี่าที่าย
และแนวที่างการปีรับัตัิวของปีระเที่ศไที่ยเพ่ั�อก้าวสู่ “ช่่วิติ
วิถ่ึใหม่” หร่อ “New Normal” 

การปีระชุ่มเริ�มด้วยการนำาเสนอว่ดิที่ัศน์ปีระกอบั
การปีระชุ่ม ก่อนที่่�พัลเอก ปีระยุที่ธ์ จันที่ร์โอช่า นายก
รัฐมนติร่ จะกล่าวเปีิดการปีระชุ่มได้แสดงปีาฐกถึาพิัเศษ 
เพ่ั�อเปี็นการจุดปีระกายค์วามค์ิดที่่�สำาค์ัญในเร่�องการ
พััฒนาปีระเที่ศสู่ช่่วิติวิถึ่ใหม่ จากนั�นเปี็นการเสวนา เร่�อง 
“ค์รึ�งที่างแผ่นฯ 12 เติร่ยมพัร้อมรับัม่อช่่วิติวิถึ่ใหม่” โดย 
ศาสติราจารย์พัิเศษ ดร.ที่ศพัร ศิริสัมพัันธ์ เลขาธิการสภา
พััฒนาการเศรษฐกิจและสังค์มแห่งช่าติิ นำาเสนอผ่ลการ
พััฒนาในระยะ 3 ปีีแรกของแผ่นพััฒนาฯ ฉบัับัที่่� 12 และ 
ได้รบััเกย่รติจิากผู่ท้ี่รงค์ณุ์วฒุร่ิวมแสดงค์วามค์ดิเหน็เก่�ยวกบัั 
แนวที่างการปีรับัตัิวจากการแพัร่ระบัาดของเช่่�อไวรัส
โค์โรนา (โค์วิด 19) และปีระเด็นท้ี่าที่ายท่ี่�ปีระเที่ศไที่ยต้ิอง
เผ่ชิ่ญในอนาค์ติ ได้แก่ นางปิียะมาน เติช่ะไพับูัลย์ ปีระธาน
กิติติิมศักด์ิสภาอุติสาหกรรมที่่องเท่ี่�ยวแห่งปีระเที่ศไที่ย 
แสดงค์วามคิ์ดเห็นเก่�ยวกับัการขับัเค์ล่�อนอุติสาหกรรมการ
ท่ี่องเท่ี่�ยวไที่ยเพั่�อรับัม่อกับัการเปีล่�ยนแปีลงภายใติ้ช่่วิติ
วิถ่ึใหม่ นายวิศิษฐ์ ลิ�มล่อช่า ปีระธานกลุ่มอุติสาหกรรม
อาหาร สภาอุติสาหกรรมแห่งปีระเที่ศไที่ย และปีระธาน
ค์ณ์ะกรรมการสมาค์มการค้์ากลุ่มอาหารและเค์ร่�องด่�ม 
สภาหอการค้์าแห่งปีระเที่ศไที่ย แสดงค์วามค์ิดเห็นเร่�อง
การเช่่�อมโยงภาค์เกษติรสู่อุติสาหกรรมอาหารอนาค์ติ และ
นายอุกฤษ อุณ์หเลขกะ ผู้่กอ่ตัิ�งกิจการเพ่ั�อสังค์ม “Ricult” 

การสื่อสารเพื่อการพัฒนา
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ในปีีงบัปีระมาณ์ พั.ศ. 2563 ท่ี่�ผ่่านมา ซึึ่�งเป็ีนปีีท่ี่� 3 ของ
การใช้่แผ่นพััฒนาเศรษฐกิจและสังค์มแห่งช่าติิ ฉบัับัท่ี่� 12  
หร่อช่่วงค์รึ�งแผ่นแม่บัที่ภายใติ้ยุที่ธศาสติร์ช่าติิระยะ
ท่ี่�หนึ�ง (พั.ศ. 2561-2565) สศช่. ได้ม่การติิดติาม
ปีระเมินผ่ลการพััฒนาปีระเที่ศ ทัี่�งด้านเศรษฐกิจ สังค์ม 
ที่รัพัยากรธรรมช่าติิและสิ�งแวดล้อม และการบัริหาร
จัดการภาค์รัฐท่ี่�ด่ นอกจากน่� ได้เกิดเหตุิการณ์์วิกฤติ
การแพัร่ระบัาดของโรค์ติิดเช่่�อไวรัสโค์โรนา 2019 หร่อ 
โค์วิด 19 (COVID-19) ท่ี่�แพัร่กระจายอย่างรวดเร็วรุนแรง 
ส่งผ่ลกระที่บัติอ่ปีระเที่ศติา่ง ๆ  ทัี่�วโลก รวมถึึงปีระเที่ศไที่ย 
ภารกิจด้านการปีระช่าสัมพัันธ์จึงเผ่ยแพัร่ข้อมูลข่าวสาร
การพััฒนาปีระเที่ศและสว่นท่ี่�เก่�ยวข้องกับัการแกไ้ขปัีญหา
ด้านเศรษฐกิจจากผ่ลกระที่บัของการแพัร่ระบัาดของโรค์
ติิดเช่่�อไวรัสโค์โรนา 2019 โดยเน้นการส่�อสารในช่่องที่าง
ปีระช่าสัมพัันธ์ท่ี่�หลากหลาย ได้แก่
1. สื่อออนไลน์ 

โดยนำาเสนอข้อมูลข่าวสารและค์วามเค์ล่�อนไหวของ 
สศช่. ทัี่�งในเร่�องการขับัเค์ล่�อนแผ่นพััฒนาฯ ฉบัับัท่ี่� 12  
ยุที่ธศาสติร์ช่าติิ 20 ปีี การปีฏิิรูปีปีระเที่ศด้านต่ิาง ๆ สถิึติิ
และข้อมูลท่ี่�สำาคั์ญ โดยเฉพัาะอย่างยิ�งการแก้ไขวิกฤติ
การแพัร่ระบัาดโรค์โค์วิด 19 ซึึ่�งดำาเนินงานผ่่านมาติรการ

กระตุ้ินเศรษฐกิจโดยค์ณ์ะกรรมการชุ่ดต่ิาง ๆ ท่ี่�สภาพััฒน์
เป็ีนฝ่่ายเลขานุการ ติลอดจนกลั�นกรองโค์รงการใช้่เงินกู้
ติามพัระราช่กำาหนด (พั.ร.ก.) กู้เงิน 1 ล้านล้านบัาที่ เพ่ั�อ
ร่วมแก้ไขปัีญหา เย่ยวยา และฟ้ื้�นฟูื้เศรษฐกิจและสังค์ม  
โดยเฉพัาะในส่วนของแผ่นงานฟ้ื้�นฟูื้เศรษฐกิจและสังค์ม
ภายใต้ิกรอบัวงเงิน 4 แสนล้านบัาที่ ผ่่านช่่องที่างต่ิาง ๆ 
ดังน่�

(1) เว็บัไซต์ิ สศช. www.nesdb.go.th โดยม่ผู้่เข้า
ช่มเว็บัไซึ่ต์ิรวมทัี่�งสิ�น 2,257,700 ค์รั�ง ข้อมูล ณ์ วันท่ี่� 30 
กันยายน 2563

(2) ส่�อสังคมออนไลน์ (Social Media) ได้แก่ 
Facebook “สภาพฒัน์” โดยม่ผู้่ติิดติามเพัจ 18,480 บััญช่่  
Youtube “สภาพัฒน์” 735 บััญช่่ Line Official 
Account “สภาพฒัน์ Update” โดยม่ผู้่ม่สมัค์รรับัข้อมูล
รวมทัี่�งสิ�น 3,012 บััญชี Twitter “สภาพัฒน์” ม่ผู้่ติิดติาม
เพัจรวม 211 บััญช่่ ข้อมูล ณ์ วันท่ี่� 30 กันยายน 2563

2. สื่อสิ�งพิมพ์ ปีระกอบัด้วย
2.1 วารสาร จุลสาร จดห่มายข่าว อาทิี่ วารสาร

เศรษฐกิจและสังคม เพ่ั�อสร้างค์วามรู้ค์วามเข้าใจเก่�ยวกับั 
การพััฒนาเศรษฐกจิและสงัค์มของปีระเที่ศ โดยจัดที่ำา 2 เลม่  
อาทิี่ (1) การพััฒนาเชิ่งพ่ั�นท่ี่�ของปีระเที่ศสู่ค์วามยั�งย่น  

การประชาสัมพันธ์เพ่่อการพัฒนา

แสดงค์วามคิ์ดเห็นเก่�ยวกับัการใช้่เที่ค์โนโลยแ่ละนวัติกรรม
ด้านข้อมูลสารสนเที่ศเพ่ั�อส่งเสริมภาค์เกษติรและเศรษฐกิจ
ฐานราก

การปีระชุ่มในปีีน่� ม่ผู้่เข้าร่วมปีระชุ่มทัี่�งสิ�นปีระมาณ์ 
600 ค์น ปีระกอบัด้วย ค์ณ์ะรัฐมนติร่ ปีระธานและ 
รองปีระธานสภาผู้่แที่นราษฎร ปีระธานและรองปีระธาน

วุฒิสภา ปีระธานองค์์กรอิสระ ปีลัดกระที่รวงและหัวหน้า
ส่วนราช่การการระดบัักรม/เท่ี่ยบัเที่า่ รัฐวิสาหกิจ ปีระธาน
กรรมการยุที่ธศาสติร์ช่าติิ 6 ด้าน ปีระธานกรรมการปีฏิิรูปี
ปีระเที่ศ 13 ด้าน กลุ่มองค์์กรภาค์เอกช่น องค์์กรระหว่าง
ปีระเที่ศ และส่�อมวลช่น นอกจากน่� ยงัได้ม่การถึา่ยที่อดสด 
การปีระชุ่มผ่่านที่างสถึาน่โที่รที่ัศน์ช่่อง 11 สถึาน่วิที่ยุ
กระจายเส่ยงแห่งปีระเที่ศไที่ย และส่�อสังค์มออนไลน์  
(เฟื้ซึ่บุ๊ัก ไลฟ์ื้) เพ่ั�อให้ปีระช่าช่นท่ี่�สนใจไดร่้วมรับัช่มไดอ้ย่าง
กว้างขวาง โดยได้เปิีดช่่องที่างให้ผู้่ท่ี่�สนใจสามารถึแสดง
ค์วามคิ์ดเห็นเข้ามาได้ติลอดเวลาของการปีระชุ่ม

ทัี่�งน่� สศช่. จะได้นำาผ่ลท่ี่�ได้จากการปีระชุ่มค์รั�งน่�ไปี
ใช้่ปีระกอบัการวิเค์ราะห์เพ่ั�อกำาหนดปีระเด็นสำาหรับัการ
ปีรับัแผ่นแม่บัที่ภายใต้ิยุที่ธศาสติร์ช่าติิ และวางกรอบัการ
พััฒนาในแผ่นพััฒนาฯ ฉบัับัท่ี่� 13 ต่ิอไปี
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เร่�องการสร้างการติระหนักรู้และหุ้นส่วนการขับัเค์ล่�อน
ยุที่ธศาสติร์ช่าติิในกลุ่มค์นพิัการ จำานวน 5 เร่�อง สามารถึ
ติิดติามช่มได้ท่ี่� http://nscr.nesdb.go.th/ส่�อวิด่โอ/
4. อินโฟกราฟิก (Infographics) 

โดยการนำาข้อมูลติ่าง ๆ มาจัดที่ำาเปี็นรูปีภาพัให้
เข้าใจง่ายและน่าสนใจ อาที่ ิข้อมลู GDP รายไติรมาส ข้อมูล
ภาวะสังค์มรายไติรมาส การพััฒนาพั่�นที่่�ระเบั่ยงเศรษฐกิจ
ภาค์ใติ้ ข้อมูลเร่�องน่ารู้ แผ่นฟื้้�นฟืู้ 4 แสนล้านบัาที่ ภายใติ้ 
กรอบัเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจชุ่มช่น ผ่ลสำารวจ
จากแบับัสอบัถึามข้อคิ์ดเห็นเก่�ยวกับัมาติรการบัรรเที่า 
ผ่ลกระที่บัที่างเศรษฐกิจจากโรค์ระบัาดโค์วิด 19
5. พิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ 
สศช. 

จัดตัิ�งขึ�นสำาหรับัเป็ีนแหล่งเผ่ยแพัร่และแลกเปีล่�ยน
เร่ยนรู้เร่�องราวเก่�ยวกับัการพััฒนาปีระเที่ศไที่ย โดยขณ์ะน่�
อยูร่ะหว่างปีรับัปีรุงพิัพิัธภัณ์ฑ์์ให้ทัี่นสมัยและน่าสนใจยิ�งขึ�น
6. สื่อมวลชน 

นอกจากการผ่ลิติส่�อเผ่ยแพัร่ไปียังกลุ่มเป้ีาหมาย
โดยติรงแล้ว สศช่. ยังได้เผ่ยแพัร่ข้อมูลข่าวสารไปีสู่
ปีระช่าช่นกลุ่มต่ิาง ๆ อย่างกว้างขวางผ่่านส่�อมวลช่น  
ทัี่�งหนังส่อพิัมพ์ั วิที่ยุ โที่รทัี่ศน์ และเว็บัไซึ่ต์ิต่ิาง ๆ  โดยผ่่าน
กิจกรรมดังน่�

6.1 การแถิ่ลงข่าว จัดการแถึลงข่าวแก่ส่�อมวลช่น
เพ่ั�อสร้างค์วามรู้ค์วามเข้าใจเก่�ยวกับัผ่ลการพััฒนาด้าน
เศรษฐกิจและสังค์มของปีระเที่ศอย่างต่ิอเน่�อง เพ่ั�อให้
ส่�อมวลช่นนำาไปีเผ่ยแพัร่แก่สาธารณ์ช่นติ่อไปี อาที่ิ การ
รายงานผ่ลิติภัณ์ฑ์์มวลรวมในปีระเที่ศรายไติรมาส การ
รายงานภาวะสังค์มรายไติรมาส การแถึลงข่าวกรอบั
นโยบัายการฟ้ื้�นฟูื้เศรษฐกิจของปีระเที่ศในด้านต่ิาง ๆ  (เงินกู้  
4 แสนล้านบัาที่) พัร้อมทัี่�งจัดที่ำาข่าวแจกแก่ส่�อมวลช่น 
และการจัดส่งข้อมูลที่่�สำาคั์ญไปีให้ส่�อมวลช่นที่างส่�อ
อิเล็กที่รอนิกส์ และโซึ่เช่่ยลม่เด่ย อาที่ิ อ่เมล ไลน์ และ 
เฟื้ซึ่บัุ๊ก

6.2 การสัมภาษณ์ผูู้้บัริห่าร สศช. โดยการปีระสาน
ให้ส่�อมวลช่นเข้าสัมภาษณ์์ผู้่บัริหาร สศช่. เก่�ยวกับั 
แนวที่างการพััฒนาปีระเที่ศในเร่�องต่ิาง ๆ ท่ี่�อยู่ในค์วาม 
รับัผิ่ดช่อบัของ สศช่. เพ่ั�อเผ่ยแพัร่ข้อมูลข่าวสารท่ี่�น่าสนใจ
สู่สาธารณ์ช่น

นอกจากการปีระช่าสัมพัันธ์ สู่กลุ่มเป้ีาหมาย
ภายนอกองค์์กรแล้ว สศช่. ได้ให้ค์วามสำาคั์ญกับัการ

(2) ปีระเที่ศไที่ยหลังโค์วิด 19...ก้าวต่ิอไปีอย่างยั�งย่น 
จุลสารธนาคารสมอง โดยจัดที่ำา 3 เล่ม ได้แก่ (1) ฉบัับัท่ี่� 20  
เด่อนกรกฎาค์ม-กันยายน 2562 (2) ฉบัับัท่ี่� 21 เด่อนตุิลาค์ม-
ธันวาค์ม 2562 (3) ฉบัับัท่ี่� 22 เด่อนมกราค์ม-ม่นาค์ม  
2563 จดห่มายข่าวกองยุทธศาสติร์การพัฒนาระบับั 
โลจิสติิกส์ โดยจัดที่ำา 1 เล่ม ได้แก่ ปีีท่ี่� 3 ฉบัับัท่ี่� 1 เด่อน
มกราค์ม-มิถุึนายน 2563 จดห่มายข่าวยุทธศาสติร์ชาติิ
และการปฏรูิปประเทศ โดยจัดที่ำา 3 เล่ม ได้แก่ (1) ฉบัับัท่ี่� 1  
เด่อนมกราค์ม-กุมภาพัันธ์ 2562 (2) ฉบัับัท่ี่� 2 เด่อนม่นาค์ม-
เมษายน 2562 (3) ฉบัับัท่ี่� 3 เด่อนพัฤษภาค์ม-มิถุึนายน 
2562 

2.2 เอกสารเผู้ยแพร่ต่ิางๆ อาทิี่ รายงานสรุปี
ผ่ลการปีระชุ่มปีระจำาปีี 2562 ของ สศช่. พััฒนาพ่ั�นท่ี่�
ไที่ย : เช่่�อมไที่ย ก้าวไกล เช่่�อมโลก เอกสารปีระกอบั
การปีระชุ่มปีระจำาปีี 2563 ของ สศช่. ค์รึ�งที่างแผ่นฯ 12 
เติร่ยมพัร้อมรับัม่อช่่วิติวิถ่ึใหม่ (ร่าง) แผ่นแม่บัที่เฉพัาะ
กิจภายใติ้ยุที่ธศาสติร์ช่าติิอันเป็ีนผ่ลมาจากสถึานการณ์์ 
โค์วดิ 19 พั.ศ. 2564-2565 ยทุี่ธศาสติร์ช่าติิฉบับััปีระช่าช่น 
ยุที่ธศาสติร์ช่าติิฉบัับัย่อ การ์ตูินยุที่ธศาสติร์ช่าติิ เร่�อง 
ปีระกอบัร่างมนุษย์ที่ราย

3. สื่อวีดิทัศน์ อาที่ิ 
3.1 วีดิทัศน์ประกอบัการประชุมประจ�าปี 2563 

ของ สศช. เร่�อง “ชีวิติวิถิ่ีให่ม่ ประเทศไทยห่ลังโควิด”  
ซึ่ึ�งนำาเสนอให้ม่การปีรับัแนวที่างการพััฒนาที่่�สำาค์ัญ  
3 ปีระการ ได้แก่ (1) สร้างสมดุลของมนุษย์และธรรมช่าติิ  
(2) สร้างสมดุลของปีฏิิสัมพัันธ์ระหว่างกันของมนุษย์ใน
สังค์ม และ (3) สร้างการเติิบัโติอย่างพัอเพ่ัยง สามารถึ
ติิดติามช่มได้ท่ี่� 

http://streaming.nesdb.go.th/vdoondemand/other/

Yearend2020_01.mp4

ว่ดิทัี่ศน์ “ช่่วิติวิถ่ึใหม่ 
ปีระเที่ศไที่ยหลังโค์วิด”  

3.2 วีดิทัศน์เกี�ยวกับัยุทธศาสติร์ชาติิและการ
ปฏิรูปประเทศ อาทิี่ เร่�องยทุี่ธศาสติรช์่าติิสำาหรับัปีระช่าช่น
ทัี่�วไปี เร่�องการรณ์รงค์์ใหทุ้ี่กค์นม่สว่นร่วมกับัการขบััเค์ล่�อน
ยุที่ธศาสติร์ช่าติิ ชุ่ด “น้องมะม่วง ร่วมม่อกัน มันช่่วยได้”  
จำานวน 3 เร่�อง เร่�องกองทุี่นเสมอภาค์ที่างการศึกษา 

https://www.youtube.com/watch?v=PeBWgvzpsPA
https://www.youtube.com/watch?v=PeBWgvzpsPA
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ห้องสมุดสุริยานุวัติร ม่หน้าท่ี่�ในการจัดหาและให้
บัริการสารสนเที่ศเพ่ั�อสนับัสนุนการปีฏิิบััติิภารกิจของ
บุัค์ลากรของสำานักงาน และให้บัริการบุัค์ค์ลทัี่�วไปีท่ี่�สนใจ 
ห้องสมุดตัิ�งอยูท่่ี่� อาค์าร 4 ชั่�น 1-2 

งานของห้องสมุดปีระกอบัด้วย การจัดหาที่รัพัยากร
สารสนเที่ศ การวิเค์ราะห์และบัันทึี่กรายการบัรรณ์านุกรม
ลงฐานข้อมูล บัริการค์อมพิัวเติอร์ บัริการย่ม-ค่์น บัริการ
แนะนำาและช่่วยการส่บัค้์นสารสนเที่ศ บัริการข่าวสารและ
กิจกรรมห้องสมุด และงานท่ี่�ไดรั้บัมอบัหมายอ่�น ๆ  เน่�องด้วย 
การแพัร่ระบัาดของโรค์ระบัาดโค์วิด 19 สำานักงานได้
ม่มาติรการการค์วบัคุ์มโรค์อย่างเค์ร่งค์รัด ห้องสมุดปิีด 
ให้บัริการบุัค์ค์ลภายนอกชั่�วค์ราว ตัิ�งแต่ิเด่อนเมษายน 
2563 และได้ที่ดลองให้บัริการหนังส่อพิัมพ์ัออนไลน์สำาหรับั 
เจ้าหน้าท่ี่� สศช่. ได้ติิดติามข่าวสารผ่่านแอปีพัลิเค์ชั่น แที่น
การเข้าใช้่บัริการภายในห้องสมุด อย่างไรก็ติาม การปิีดให้
บัริการยังค์งส่งผ่ลกระที่บัต่ิอการให้บัริการของห้องสมุดใน
ภาพัรวมทัี่�งปีีงบัปีระมาณ์ พั.ศ. 2563 โดยสรุปีได้ดังต่ิอไปีน่�

1.1 การจัดห่าทรัพยากรสารสนเทศ 
 1) หนังส่อ ห้องสมุดดำาเนินการจัดซ่ึ่�อหนังส่อ 

1 รอบั จำานวน 77 รายการ และได้รับัอภินันที่นาการ
หนังส่อจากหน่วยอ่�น ปีระมาณ์ 80 รายการ หนังส่อ
ส่วนใหญ่ม่เน่�อหาสาระที่างด้านเศรษฐศาสติร์ และสังค์ม 
เน่�องจากม่ค์วามจำาเป็ีนในการใช้่ปีระกอบัการปีฏิิบััติิภารกิจ
ของสำานักงาน นอกจากน่�ยงัม่หนังส่อท่ี่�ให้ค์วามรู้ด้านอ่�น ๆ   
จำานวนมากสำาหรับัให้บัริการ อาทิี่ หนังส่อด้านการบัริหาร
จัดการ ปีระวัติิศาสติร์ จิติวิที่ยา ศาสนา เป็ีนต้ิน

 2) นิติยสารและหนังส่อพิัมพ์ั ห้องสมุด
ดำาเนินการบัอกรับัเป็ีนสมาชิ่กนิติยสารฉบัับัภาษาไที่ย
และภาษาต่ิางปีระเที่ศ รวม 14 รายการ และบัอกรับั
หนังส่อพิัมพ์ัฉบัับัภาษาไที่ยและภาษาต่ิางปีระเที่ศ รวม 
9 รายการ และได้รับัอภินันที่นาการจากหน่วยงานอ่�น ๆ 
ปีระมาณ์ 20 รายการ 

1.2 การวิเคราะห์่และบัันทึกรายการบัรรณานกุรม
ลงฐานข้อมูล ในปีีงบัปีระมาณ์ พั.ศ. 2563 ม่การวิเค์ราะห์
และบัันทึี่กข้อมูลที่รัพัยากรสารสเที่ศ จำานวน 598 รายการ 
ปัีจจุบัันห้องสมุดม่หนังส่อท่ี่�ให้บัริการและสามารถึส่บัค้์น
รายการบัรรณ์านุกรมด้วยระบับัออนไลน์ มากกว่า 19,000 
รายการ

1.3 การบัริการสารสนเทศของห้่องสมุด ห้องสมุด
เปิีดให้บัริการเจ้าหน้าท่ี่� สศช่. และบุัค์ค์ลทัี่�วไปีท่ี่�สนใจ  
วันจันที่ร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. โดยในปีีงบัปีระมาณ์ 
พั.ศ. 2563 ม่ผู้่เข้าใช้่บัริการภายในห้องสมุด จำานวน 3,710 ค์น  
บัริการยม่ค่์นที่รัพัยากรสารสนเที่ศ จำานวน 1,997 รายการ 
บัริการใช้่เค์ร่�องค์อมพิัวเติอร์ จำานวน 430 ค์น ม่ผู้่เข้าใช้่
บัริการเว็บัเพัจห้องสมุด จำานวน 4,355 ค์รั�ง 

1.4 การจัดท�ากฤติภาคข่าวออนไลน์ (News 
Clipping) ในปีีงบัปีระมาณ์ พั.ศ. 2563 ม่การจัดที่ำา News 
Clipping จากข่าว สัมภาษณ์์ บัที่ค์วาม บัที่วิเค์ราะห์-
วิจารณ์์ รายงาน หร่อข้อเข่ยนอ่�น ๆ เก่�ยวข้องกับั สศช่. 
จำานวน 1,362 ข่าว สำาหรับัให้บัริการกับัเจ้าหน้าท่ี่� สศช่. 
และจัดเก็บัลงฐานข้อมูลสำาหรับัส่บัค้์นข่าวย้อนหลัง

ห้องสมุดสุริยานุวัตร

ปีระช่าสัมพัันธ์ภายในองค์์กร โดยการจัดที่ำาส่�อหลากหลาย
รูปีแบับั อาทิี่ บัอร์ด โปีสเติอร์ จออิเล็กที่รอนิกส์ การส่ง
อ่เมล ไลน์กลุ่ม NESDB และการจัดที่ำา KM องค์์กร เพ่ั�อ
ปีระมวลและแลกเปีล่�ยนองค์์ค์วามรู้ผ่่านที่างอินที่ราเน็ติ

ของ สศช่. เพ่ั�อให้เกิดการแลกเปีล่�ยนเร่ยนรู้ และเสริม
สร้างสัมพัันธภาพัท่ี่�ด่ต่ิอกันอันเป็ีนการเพิั�มปีระสิที่ธิภาพั
ในการปีฏิิบััติิงาน
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ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของ สศช.

ศูนย์บัริการข้อมูลข่าวสารของสำานักงานสภา
พััฒนาการเศรษฐกิจและสังค์มแห่งช่าติิ สศช่. ตัิ�งอยูภ่ายใน
ห้องสมุดสุริยานุวัติร ได้ดำาเนินงานติามพัระราช่บััญญัติิ
ข้อมูลข่าวสารของราช่การ พั.ศ. 2540 โดยม่เจ้าหน้าท่ี่� 
ห้องสมุด กลุ่มงานปีระช่าสัมพัันธ์ เปี็นฝ่่ายเลขานุการและ
ดูแลศูนย์บัริการข้อมูลฯ ในปีีงบัปีระมาณ์ 2563 ม่ผ่ลการ
ดำาเนินงานโดยสรุปีได้ดังน่�

1.7 การจัดแสดงข้อมูลข่าวสาร ศูนย์บัริการข้อมูล
ข่าวสาร สศช่. จัดให้บัริการข้อมูลข่าวสาร สำาหรับัให้
ปีระช่าช่นเข้าติรวจดภูายในศนูย์ และที่างเวบ็ัไซึ่ต์ิของศนูย์
ข้อมลูข่าวสารอเิลก็ที่รอนกิส์ ติามมาติรา 7 และ 9 แห่ง พั.ร.บั.  
ข้อมูลข่าวสารของราช่การ พั.ศ. 2540 และติามปีระกาศ
ของค์ณ์ะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราช่การกำาหนด และ
ม่การปีรับัปีรุงข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ อย่างติ่อเน่�อง

1.8 การที่บัที่วนแก้ไขระเบั่ยบัสำานักงานสภา
พััฒนาการเศรษฐกิจและสังค์มแห่งช่าติิว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของราช่การ พั.ศ. 2563 และส่งไปีปีระกาศใน
ราช่กิจจานุเบักษา เพั่�อปีรับัปีรุงข้อมูลและค์ำาสั�งแติ่งตัิ�ง
ให้ม่ค์วามที่ันสมัย รวมที่ั�งเพั่�อให้การดำาเนินงานค์วบัค์ุม  
ติรวจสอบั ติิดติาม รวบัรวม จัดปีระเภที่ และที่ำารายการ
ข้อมลูข่าวสารที่่�อยูใ่นค์วามรบััผ่ดิช่อบัจดัส่งให้ศนูย์บัริการ
ข้อมูลข่าวสาร เผ่ยแพัร่เปี็นไปีอย่างเปี็นระบับั

1.9 การจัดโค์รงการฝ่ึกอบัรมค์วามรู ้ เ ก่�ยวกับั 
พัระราช่บััญญัติิข้อมูลข่าวสารของราช่การ พั.ศ. 2540  
ให้กบััเจ้าหน้าที่่� เพั่�อมุง่เน้นให้เจ้าหน้าท่ี่�ของ สศช่. ม่ค์วามรู้  
ค์วามเข้าใจในสาระสำาค์ญัของพัระราช่บัญัญัติข้ิอมลูข่าวสาร 

ของราช่การ พั.ศ. 2540 และการปีรับัที่ัศนค์ติิของ 
เจ้าหน้าที่่�ในเร่�องการให้บัรกิารข้อมลูข่าวสารแก่ปีระช่าช่น 
ได้อย่างม่ปีระสิที่ธิภาพั ปีระจำาปีีงบัปีระมาณ์ พั.ศ. 2563 
เม่�อวันที่่� 6 สิงหาค์ม 2563 

1.10 การ เข ้ า ร ่ วมที่ดสอบัค์วามรู ้ เ ก่� ย วกั บั 
พัระราช่บััญญัติิข้อมูลข่าวสารของราช่การ พั.ศ. 2540 
ของสำานักงานค์ณ์ะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราช่การ 
สำานักงานปีลัดสำานักนายกรัฐมนติร่ เพั่�อให้เจ้าหน้าที่่�ของ
รัฐม่ค์วามรู้ค์วามเข้าใจในหลักการและสาระสำาค์ัญของ 
พัระราช่บัญัญตัิฯิ ได้อย่างถึกูต้ิองและเป็ีนไปีติามที่่�กำาหนด
ไว้ในกฎหมาย โดยสำานักงานได้ส่งเจ้าหน้าที่่�เข้าร่วมการ
ที่ดสอบัเปี็นปีระจำาทีุ่กปีี และในปีีงบัปีระมาณ์ พั.ศ. 2563 
ม่เจ้าหน้าที่่� สศช่. ผ่่านการที่ดสอบั จำานวน 2 ค์น

1.11 การเข้าร่วมปีระกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของราช่การโดดเด่น ปีระจำาปีี 2563 จัดโดยสำานักงาน 
ค์ณ์ะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราช่การ สำานักงานปีลัด
สำานักนายกรัฐมนติร่ เพั่�อเปี็นการส่งเสริมให้หน่วยงาน 
สามารถึปีฏิิบััติิติามพัระราช่บััญญัติิข ้อมูลข ่าวสาร 
ของราช่การ พั.ศ. 2540 สูงกว่ามาติรฐานที่่�กำาหนดไว้

1.12 การจัดที่ำารายงานติิดติามปีระเมินผ่ลการ
ปีฏิิบััติิการติาม พั.ร.บั. ข ้อมูลข่าวสารของราช่การ  
พั.ศ. 2540 ทีุ่กสิ�นปีีงบัปีระมาณ์ ให้กับัสำานักงานปีลัด
สำานกันายกรัฐมนติร ่โดยจะเน้นการเผ่ยแพัร่ข้อมลูข่าวสาร
ผ่่านเว็บัไซึ่ติ์ศูนย์ข้อมูลอิเล็กที่รอนิกส์ให้มากขึ�น สำาหรับั
ปีีงบัปีระมาณ์ พั.ศ. 2563 มผู่่ใ้ช้่บัรกิารผ่่านเวบ็ัไซึ่ต์ิ จำานวน 
7,229 ค์รั�ง

1.5 การรับัสมัครสมาชิกห้่องสมุด ในปีีงบัปีระมาณ์ 
พั.ศ. 2563 ม่การผู้่สมัค์รเปี็นสมาชิ่กห้องสมุด จำานวน  
51 ค์น ปีัจจุบัันห้องสมุดม่สมาช่ิกที่ั�งหมด รวม 1,150 ค์น  
เจ้าหน้าที่่� สศช่. และข้าราช่การเกษย่ณ์ รวม 878 ค์น บัคุ์ค์ล
ภายนอกที่ั�วไปี จำานวน 272 ค์น

1.6 การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของห้่องสมุด 
อาทิี่ แนะนำาสารสนเที่ศใหม่ของห้องสมุด การเสนอ 
รายช่่�อสารสนเที่ศสำาหรับัจัดซ่ึ่�อเข้าห้องสมุด ผ่่านที่าง 
E-mail, NESDC Community, facebook ทุี่กวัน
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รายงานการเงิน1

สำ�นักง�นสภ�พัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ 
ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2563

งบัการเงนิของ สศช่. ปีระกอบัด้วยงบัแสดงฐานะที่างการเงิน งบัแสดงผ่ลการดำาเนนิงานที่างการเงิน ภาพัรวม
ของฐานะการเงิน และผ่ลการดำาเนินงานของ สศช่. โดยม่รายละเอ่ยด ดังน่�

สำ�นักง�นสภ�พัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย : บัาที่)

2563 2562
สินทรัพย์

สินทรัพย์ห่มุนเวียน

เงินสดและรายการเที่่ยบัเที่่าเงินสด 48,099,291.45 22,140,870.82

ลูกหน่�อ่�นระยะสั�น 9,299,964.06 1,624,134.62

วัสดุค์งเหล่อ 879,536.88 1,473,838.23

รวมสินทรัพย์ห่มุนเวียน 58,278,792.39 25,238,843.67

สินทรัพย์ไม่ห่มุนเวียน

ที่่�ดิน อาค์าร และอุปีกรณ์์ 304,713,452.45 326,660,243.56

สินที่รัพัย์ไม่ม่ติัวติน 10,132,193.02 880,970.15

รวมสินทรัพย์ไม่ห่มุนเวียน 314,845,645.47 327,541,213.71

รวมสินทรัพย์ 373,124,437.86 352,780,057.38

1  รอติรวจสอบัข้อมูลจากสำานักงานติรวจเงินแผ่่นดิน
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สำ�นักง�นสภ�พัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย : บัาที่)

2563 2562
ห่นี�สิน

ห่นี�สินห่มุนเวียน

เจ้าหน่�อ่�นระยะสั�น 80,373,283.81 30,935,396.36

เจ้าหน่�เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั�น 15,530.00 0.00

เงินรับัฝ่ากระยะสั�น 8,587,866.28 7,962,573.73

หน่�สินหมุนเว่ยนอ่�น 15,114.00 97,309.00

รวมห่นี�สินห่มุนเวียน 88,991,794.09 38,995,279.09

ห่นี�สินไม่ห่มุนเวียน

เจ้าหน่�เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว 0.00 0.00

เงินที่ดรองราช่การรับัจากค์ลังระยะยาว 2,000,000.00 2,000,000.00

รวมห่นี�สินไม่ห่มุนเวียน 2,000,000.00 2,000,000.00

รวมห่นี�สิน 90,991,794.09 40,995,279.09

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

ทีุ่น 14,433,667.34 14,433,667.34

รายได้ติำ�ากว่าค์่าใช่้จ่ายสะสม 267,698,976.43 297,351,110.95

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 282,132,643.77 311,784,778.29

รวมห่นี�สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 373,124,437.86 352,780,057.38
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สำ�นักง�นสภ�พัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ
งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย : บัาที่)

2563 2562
รายได้

รายได้จากงบัปีระมาณ์ 879,461,081.63 849,581,766.54

รายได้จากการขายสินค์้าและบัริการ 53,019.50 193,606.00

รายได้จากการอุดหนุนอ่�นและบัริจาค์ 0.00 57,725.87

รวมรายได้ 879,514,101.13 849,833,098.41

ค่าใช้จ่าย

ค์่าใช่้จ่ายบัุค์ลากร 307,537,148.38 300,079,062.90

ค์่าบัำาเหน็จบัำานาญ 146,014,976.75 136,667,735.13

ค์่าติอบัแที่น 608,633.50 285,720.00

ค์่าใช่้สอย 263,511,804.09 317,386,307.89

ค์่าวัสดุ 6,825,170.10 7,449,377.09

ค์่าสาธารณ์ูปีโภค์ 13,427,672.48 13,006,614.97

ค์่าเส่�อมราค์าและค์่าติัดจำาหน่าย 33,835,002.35 33,782,792.40

ค์่าใช่้จ่ายจากการอุดหนุนอ่�นและบัริจาค์ 137,371,853.00 57,822,403.00

ค์่าใช่้จ่ายอ่�น 33,975.00 6.00

รวมค่าใช้จ่าย 909,166,235.65 866,480,019.38

รายได้ติ��ากว่าค่าใช้จ่ายก่อนติ้นทุนทางการเงิน (29,652,134.52) (16,646,920.97)

ติ้นทีุ่นที่างการเงิน 0.00 0.00

รายได้ติ��ากว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (29,652,134.52) (16,646,920.97)
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การวิเค์ราะห์งบัการเงินน่�แสดงให้ที่ราบัถึึงฐานะ 
การเงิน และผ่ลการดำาเนินงานที่่�เปี็นปีระโยช่น์ในการ
บัรหิารจดัการที่รพััยากรขององค์์กร โดยได้แสดงให้เหน็ถึงึ
ค์วามสัมพัันธ์ของสินที่รัพัย์ หน่�สิน รายได้ และค์่าใช่้จ่าย 

พัร้อมแสดงการเปีรย่บัเท่ี่ยบัข้อมูลที่างการเงนิ เพั่�อให้ที่ราบั 
แนวโน้มการเพิั�มขึ�นหร่อลดลงของรายการบััญช่่ท่ี่�เกิดขึ�น 
โดยแสดงข้อมูลที่างการเงินที่่�ม่นัยสำาค์ัญ สรุปีได้ดังน่�

แสดงสินทรัพย์ของ สศช.  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงสร้างสินทรัพย์ของ สศช. 
ปีระกอบัด้วย สินที่รัพัย์หมุนเว่ยนร้อยละ 15.62 และ

สินที่รัพัย์ไม่หมุนเว่ยนร้อยละ 84.38 สินที่รัพัย์ส่วนใหญ่ของ สศช่. 
เปี็นรายการที่่�ดิน อาค์าร และอุปีกรณ์์ (สุที่ธิ) ร้อยละ 81.67 
นอกจากน่� ยงัปีระกอบัด้วยสนิที่รพััย์ปีระเภที่อ่�น ๆ  อก่ร้อยละ 18.33 
ได้แก่ เงินสดและรายการเท่ี่ยบัเที่่าเงินสด ลูกหน่�ระยะสั�น วัสดุ 
ค์งเหล่อ และสินที่รัพัย์ไม่ม่ติัวติน (สุที่ธิ)

การวิเคราะห์งบการเงิน

โครงสร้างหนี�สินและทุนของ สศช. 
ปีระกอบัด้วยโค์รงสร้างของหน่�สินรวมร้อยละ 24.38  

ส่วนใหญ่เปี็นรายการหน่�สินหมุนเว่ยนร้อยละ 23.84 หน่�สิน 
ไม่หมนุเวย่นร้อยละ 0.54 ส่วนของทุี่นร้อยละ 75.62 ปีระกอบัด้วย 
รายได้สูง (ติำ�า) กว่าค์่าใช่้จ่ายสะสมร้อยละ 71.75 และทีุ่นร้อยละ 
3.87

แสดงหนี�สินและทุนของ สศช. 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แสดงรายได้จากการดำาเนินงานทั�งหมดของ สศช. 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แสดงค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานของ สศช. 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายได้จากการดำาเนินงาน
ส่วนใหญ่เปี็นรายได้เงินงบัปีระมาณ์ที่่�ได้รับัจากรัฐบัาล

ร้อยละ 99.99 ปีระกอบัด้วย รายได้จากงบับุัค์ลากร งบัลงทีุ่น  
งบัดำาเนินงาน งบัอุดหนุน งบัรายจ่ายอ่�น และงบักลาง นอกจากน่�
ยังม่รายได้จากแหล่งอ่�นอ่กร้อยละ 0.01 ได้แก่ รายได้จากการขาย
สินค์้าและบัริการ 

ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงาน 
ส่วนใหญ่เปี็นค์่าใช่้จ่ายบุัค์ลากรร้อยละ 33.83 ค์่าใช่้สอย

ร้อยละ 28.98 ค์่าบัำาเหน็จบัำานาญร้อยละ 16.06 และค์่าใช่้จ่าย 
ในการดำาเนินงานอ่�น ๆ อ่กร้อยละ 21.13

รายได้สูงกว่า
ค่าใช้จ่ายสะสม
71.75%ที่ดิน อาคาร และ

อุปกรณ์ (สุทธิ)
81.67%

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
 2.71%

เจ้าหนี้ระยะสั้น
21.54%

เงินสด และรายการ
เทียบเท่าเงินสด
12.89%

เงินรับฝากระยะสั้น
2.30%วัสดุคงเหลือ

0.24% เงินทดรองราชการ 
รับจากคลังระยะยาว
0.54%

ลูกหนี้ระยะสั้น
2.49%

ทุน
3.87%

รายได้งบบุคลากร
30.01%

ค่าใช้จ่ายบคุลากร
33.83%

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค
15.11%

ค่าตอบแทน
0.07%

ค่าบำาเหน็จบำานาญ
16.06%

รายได้งบลงทุน
2.46%

รายได้งบดำาเนินงาน
5.11%

รายได้งบอุดหนุน
15.92%

รายได้งบรายจ่ายอื่น 
18.47%

รายได้จากการขาย
สินค้าและบริการ

0.01%

รายได้งบกลาง
28.02%

ค่าเสื่อมราคา 
และค่าตัดจำาหน่าย

3.72%
ค่าสาธารณูปโภค

1.48%
ค่าวัสดุ

0.75%

ค่าใช้สอย
28.98%
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วิเคราะห์งบการเงิน

สำ�นักง�นสภ�พัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ
วิเคราะห์งบแสดงฐานะทางการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562

จำานวนเงิน (บาท) เปรียบเทียบ เพิ่ม/(ลด)

2563 2562
จำานวนเงิน 

(บาท)
ร้อยละ

สินที่รัพัย์

 สินที่รัพัย์หมุนเว่ยน

 เงินสดและรายการเที่่ยบัเที่่าเงินสด 48,099,291.45 22,140,870.82 25,958,420.63 117.24

 ลูกหน่�อ่�นระยะสั�น 9,299,964.06 1,624,134.62 7,675,829.44 472.61

 วัสดุค์งเหล่อ 879,536.88 1,473,838.23 (594,301.35) (40.32)

 รวมสินที่รัพัย์หมุนเว่ยน 58,278,792.39 25,238,843.67 33,039,948.72 130.91

 สินที่รัพัย์ไม่หมุนเว่ยน

 ที่่�ดิน อาค์ารและอุปีกรณ์์ (สุที่ธิ) 304,713,452.45 326,660,243.56 (21,946,791.11) (6.72)

 สินที่รัพัย์ไม่ม่ติัวติน (สุที่ธิ) 10,132,193.02 880,970.15 9,251,222.87 1,050.12

 รวมสินที่รัพัย์ไม่หมุนเว่ยน 314,845,645.47 327,541,213.71 (12,695,568.24) (3.88)

รวมสินทรัพย์ 373,124,437.86 352,780,057.38 20,344,380.48 5.77
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สำ�นักง�นสภ�พัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ
วิเคราะห์งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562

จำานวนเงิน (บาท) เปรียบเทียบ เพิ่ม/(ลด)

2563 2562
จำานวนเงิน 

(บาท)
ร้อยละ

ห่นี�สิน

 ห่นี�สินห่มุนเวียน

 เจ้าหน่�อ่�นระยะสั�น 80,373,283.81 30,935,396.36 49,437,887.45 159.81

 เจ้าหน่�เงนิโอนและรายการอดุหนนุระยะสั�น 15,530.00 0.00 15,530.00 0.00

 เงินรับัฝ่ากระยะสั�น 8,587,866.28 7,962,573.73 625,292.55 7.85

 หน่�สินหมุนเว่ยนอ่�น 15,114.00 97,309.00 (82,195.00) (84.47)

  รวมหน่�สินหมุนเว่ยน 88,991,794.09 38,995,279.09 49,996,515.00 128.21

 ห่นี�สินไม่ห่มุนเวียน

 เจ้าหน่�เงนิโอนและรายการอดุหนนุระยะยาว 0.00 0.00 0.00 0.00

 เงินที่ดรองราช่การรับัจากค์ลังระยะยาว 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00

  รวมหน่�สินไม่หมุนเว่ยน 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00

รวมห่นี�สิน 90,991,794.09 40,995,279.09 49,996,515.00 121.96

 สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

 ทีุ่น 14,433,667.34 14,433,667.34 0.00 0.00

 รายได้สูง/(ติำ�า) กว่าค์่าใช่้จ่ายสะสม 267,698,976.43 297,351,110.95 (29,652,134.52) (9.97)

 รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 282,132,643.77 311,784,778.29 (29,652,134.52) (9.51)

 รวมห่นี�สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 373,124,437.86 352,780,057.38 20,344,380.48 5.77
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สำ�นักง�นสภ�พัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ
วิเคราะห์งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562

จำานวนเงิน (บาท) เปรียบเทียบ เพิ่ม/(ลด)

2563 2562 จำานวนเงิน (บาท) ร้อยละ

รายได้

 รายได้จากงบัปีระมาณ์ 879,461,081.63 849,581,766.54 29,879,315.09 3.52

 รายได้จากการขายสินค์้าและบัริการ 53,019.50 193,606.00 (140,586.50) (72.61)

 รายได้จากการอุดหนุนอ่�นและบัริจาค์ 0.00 57,725.87 (57,725.87) (100.00)

รวมรายได้ 879,514,101.13 849,833,098.41 29,681,002.72 3.49

ค่าใช้จ่าย

 ค์่าใช่้จ่ายบัุค์ลากร 307,537,148.38 300,079,062.90 7,458,085.48 2.49

 ค์่าบัำาเหน็จบัำานาญ 146,014,976.75 136,667,735.13 9,347,241.62 6.84

 ค์่าติอบัแที่น 608,633.50 285,720.00 322,913.50 113.02

 ค์่าใช่้สอย 263,511,804.09 317,386,307.89 (53,874,503.80) (16.97)

 ค์่าวัสดุ 6,825,170.10 7,449,377.09 (624,206.99) (8.38)

 ค์่าสาธารณ์ูปีโภค์ 13,427,672.48 13,006,614.97 421,057.51 3.24

 ค์่าเส่�อมราค์าและค์่าติัดจำาหน่าย 33,835,002.35 33,782,792.40 52,209.95 0.15

 ค์่าใช่้จ่ายจากการอุดหนุนอ่�นและบัริจาค์ 137,371,853.00 57,822,403.00 79,549,450.00 137.58

 ค์่าใช่้จ่ายอ่�น 33,975.00 6.00 33,969.00 566,150.00

รวมค่าใช้จ่าย 909,166,235.65 866,480,019.38 42,686,216.27 4.93

รายได้ติ��ากว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (29,652,134.52) (16,646,920.97) (13,005,213.55) (78.12)
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สรุปภาพรวมของฐานะการเงิน และผลการดำาเนินงานของ สศช.
หน่วย : บัาที่

รายการ ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 

ผลต่าง 
จำานวนเงิน เพิ่ม/

(ลด)

ผลต่าง  
(ร้อยละ)

สินที่รัพัย์  373,124,437.86  352,780,057.38 20,344,380.48 5.77

หน่�สิน  90,991,794.09  40,995,279.09 49,996,515.00 121.96

ทีุ่น  282,132,643.77 311,784,778.29 (29,652,134.52) (9.51)

รายได้  879,514,101.13  849,833,098.41 29,681,002.72 3.49

ค์่าใช่้จ่าย  909,166,235.65  866,480,019.38 42,686,216.27 4.93

สินที่รัพัย์รวมของ สศช่. 
มป่ีรมิาณ์ที่่�เพิั�มขึ�นจากงบัปีระมาณ์
ปีีก่อน ร้อยละ 5.77 เป็ีนผ่ลมาจาก
สินที่รัพัย์หมุนเว่ยน และสินที่รัพัย์
ไม่หมนุเว่ยน ที่่�เพัิ�มขึ�นเม่�อเที่ย่บักบัั
งบัปีระมาณ์ปีีก่อน

หน่�สินของ สศช่. ม่ปีริมาณ์
เพัิ�มขึ�นจากงบัปีระมาณ์ปีีก ่อน  
ร้อยละ 121.96 เปี็นผ่ลมาจาก  
เจ ้าหน่�ระยะสั�น ท่ี่� เพัิ�มขึ�นเม่�อ 
เที่่ยบักับังบัปีระมาณ์ปีีก่อน

ทีุ่นของ สศช่. ลดลงจาก
ปีีงบัปีระมาณ์ปีีก่อน ร้อยละ 9.51 
เปี็นผ่ลมาจากในปีีงบัปีระมาณ์ 
พั.ศ. 2563 สศช่. ม่รายได้ติำ�ากว่า 
ค์่าใช่้จ่ายสุที่ธิ 29.652 ล้านบัาที่  
จึงเปี็นการลดมูลค์่าในส่วนของ 
รายได้สงู/(ติำ�า) กว่าค่์าใช้่จ่ายสะสม

รายได ้ของ สศช่.  รวมทัี่� ง สิ�น  
879.514 ล้านบัาที่ เปี็นรายได้จากงบั
ปีระมาณ์ปีระจำาและงบักลาง ปีระกอบัด้วย  
งบับัุค์ลากรจากการเบัิกจ่ายเงินเด่อน  
ค์่าจ้างปีระจำา งบัดำาเนินงานสำาหรับัการ
พัฒันาศกัยภาพัของบัคุ์ลากร และค่์าใช้่จ่าย
ในการดำาเนินงานต่ิาง ๆ  ของสำานักงาน และ
งบัรายจ่ายอ่�น เพ่ั�อเป็ีนค่์าใช้่จ่ายที่่�ใช้่ในการ
ขับัเค์ล่�อนโค์รงการท่ี่�สนับัสนุนแผ่นและ
ยุที่ธศาสติร์ติ่าง ๆ ของปีระเที่ศ งบัลงทีุ่น 
จากการได้รับัจัดสรรให้ซ่ึ่�อค์รุภัณ์ฑ์์และ
สิ�งก่อสร้าง งบักลางจากการเบัิกค์่าใช่้จ่าย
สวัสดิการให้กับัข้าราช่การ ลูกจ้างปีระจำา
และข้าราช่การบัำานาญ

ค่์าใช้่จ่ายจากการดำาเนนิงานของ 
สศช่. เพัิ�มขึ�นจากงบัปีระมาณ์ปีีก่อนค์ิด
เปี็นร้อยละ 4.93 เปี็นผ่ลมาจากการ
เพัิ�มขึ�นของค่์าใช้่จ่ายบัคุ์ลากร ค่์าใช้่สอย
และค์่าวัสดุ ค์่าบัำาเหน็จบัำานาญ และค์่า
ใช่้จ่ายจากการอุดหนุนอ่�นและบัริจาค์ 
เช่่น ค์่ารักษาพัยาบัาล ค์่าใช่้จ่ายในการ
เดินที่าง และค์่าใช่้จ่ายอุดหนุนเพั่�อการ
ดำาเนินงานอ่�น เปี็นติ้น

รายได้สินทรัพย์

หนี�สิน

ทุน

ค่าใช้จ่าย
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กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

เม่�อวันท่ี่� 1 มกราค์ม 2563 ศาสติราจารย์พิัเศษ 
ดร.ที่ศพัร ศิริสัมพัันธ์ เลขาธิการฯ นำาค์ณ์ะผู้่บัริหาร สศช่. 
ร่วมลงนามถึวายพัระพัร พัระบัาที่สมเด็จพัระเจ้าอยู่หัว 
เน่�องในโอกาสวันขึ�นปีีใหม่ พุัที่ธศักราช่ 2563 ณ์ ศาลา 
สหทัี่ยสมาค์ม ในพัระบัรมมหาราช่วัง

ผู้บริหาร สศช.  
ร่วมลงนามถืวายพระพร  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
เนื่องในโอกาสวันขึ�นปีใหม่ 2563

สศช. ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 วันชาติ  
และวันพ่อแห่งชาติ 2562

เม่�อวันท่ี่� 5 ธันวาค์ม 2562 ศาสติราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ ์ 
เลขาธิการฯ นำาค์ณ์ะผู่้บัริหารและเจ้าหน้าที่่� สศช่. ร่วมพัิธ่ที่ำาบัุญติักบัาติรข้าวสาร
อาหารแห้ง และร่วมพัิธ่วางพัวงมาลาและถึวายบัังค์มหน้าพัระบัรมฉายาลักษณ์์ 
พระบัาทสมเด็จพระบัรมชนกาธิเบัศร มห่าภูมิพลอดุลยเดชมห่าราช บัรมนาถิ่
บัพิติร เพั่�อร่วมเฉลิมพัระเก่ยรติิและน้อมรำาลึกในพัระมหากรุณ์าธิค์ุณ์ เน่�องใน
โอกาสวนัค์ล้ายวนัพัระบัรมราช่สมภพั วันช่าติิ และวนัพ่ัอแห่งช่าติิ 2562 ณ์ บัรเิวณ์
ที่้องสนามหลวง

ในวนัเดย่วกนันั�น นายวโิรจน์ นรารกัษ์ รองเลขาธกิารฯ ได้นำาค์ณ์ะเจ้าหน้าที่่� 
สศช่. มาร่วมกิจกรรมจิติอาสาพััฒนาสิ�งแวดล้อมและบัำาเพั็ญสาธารณ์ปีระโยช่น์

เม่�อวันท่ี่� 1 พัฤษภาค์ม 2563 ศาสติราจารย์พิัเศษ ดร.ที่ศพัร ศิริสัมพัันธ์ 
เลขาธิการฯ พัร้อมด้วยผู้่บัริหารและเจ้าหน้าท่ี่� สศช่. ร่วมถึวายพัระพัรชั่ยมงค์ล
และลงนามถึวายพัระพัร พัระบัาที่สมเด็จพัระเจ้าอยู่หัว เน่�องในอภิลักขิติสมัย 
วันฉัติรมงค์ล 4 พัฤษภาค์ม 2563 อันเป็ีนวันท่ี่�ระลึกในการค์รบัรอบัปีีท่ี่�พัระบัาที่
สมเดจ็พัระเจ้าอยูห่วัที่รงปีระกอบัพัธ่ิพัระบัรมราช่าภเิษกเปีน็พัระมหากษตัิริยแ์ห่ง
ปีระเที่ศไที่ยโดยสมบูัรณ์์ติามโบัราณ์ราช่ปีระเพัณ่์ ณ์ ห้องโถึง ชั่�น 1 อาค์าร 1 สศช่.

สศช. จัดพิธีถืวายพระพรชัยมงคล
และลงนามถืวายพระพร  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 
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ศาสติราจารย์พัิเศษ ดร.ที่ศพัร ศิริสัมพัันธ์ เลขาธิการฯ พัร้อมด้วย 
ค์ณ์ะผู่ ้บัริหาร สศช่. ร ่วมบัันที่ึกเที่ปีถึวายพัระพัรเน่�องในโอกาส 
เฉลมิพัระช่นมพัรรษา พัระบัาที่สมเด็จพัระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพัระนางเจ้า ฯ  
พัระบัรมราช่ิน่ และสมเด็จพัระบัรมราช่ช่นน่พัันปีีหลวง เม่�อวันท่ี่� 17 
กรกฎาค์ม และ 20 พัฤษภาค์ม 2563 ณ์ สถึาน่โที่รที่ัศน์ ช่่อง 9 MCOT HD  
และสถึาน่วิที่ยุโที่รทัี่ศน ์กองทัี่พับัก ติามลำาดับั เพั่�อน ้อมรำาลึกใน 
พัระมหากรุณ์าธิค์ุณ์ที่่�ม่ติ่อปีวงช่นช่าวไที่ยอันหาที่่�สุดมิได้

สศช. จัดพิธีถืวายสัตย์ปฏิิญาณ 
เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของ
แผ่นดิน ประจำาปี 2563 

สศช. ร่วมบันทึกเทป
ถืวายพระพร  
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว  
และพระบรมวงศานุวงศ์

เม่�อวนัที่่� 20 กรกฎาค์ม 2563 ศาสติราจารย์พัเิศษ ดร.ที่ศพัร ศริสิมัพันัธ์ 
เลขาธิการฯ พัร้อมด้วยผู่้บัริหารและเจ้าหน้าท่ี่� สศช่. ร่วมพัิธ่ถึวายพัระพัรชั่ย 
และพิัธ่ถึวายสัติย์ปีฏิิญาณ์เพั่�อเปี็นข้าราช่การที่่�ด่และพัลังของแผ่่นดิน ปีระจำา
ปีี 2563 เน่�องในโอกาสวันเฉลิมพัระช่นมพัรรษา พัระบัาที่สมเด็จพัระเจ้าอยู่หัว  
ณ์ ห้องโถึง ช่ั�น 1 อาค์าร 1 สศช่.

เม่�อวันที่่� 3 มิถึุนายน 2563 ศาสติราจารย์พัิเศษ ดร.ที่ศพัร ศิริสัมพัันธ์ 
เลขาธกิารฯ พัร้อมด้วยผู้่บัรหิาร สศช่. เดนิที่างไปีร่วมลงนามถึวายพัระพัรชั่ยมงค์ล 
สมเดจ็พัระนางเจ้า ฯ พัระบัรมราช่นิ ่พัร้อมด้วยถึวายแจกนัดอกไม้ ณ์ ศาลาสหที่ยั
สมาค์ม ในพัระบัรมมหาราช่วงั เน่�องในโอกาสวนัเฉลมิพัระช่นมพัรรษา 42 พัรรษา 
3 มิถึุนายน 2563 

สศช. ร่วมลงนาม 
ถืวายพระพรชัยมงคล 
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ 
พระบรมราชินี 
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สศช. ร่วมเฉลิมพระเกียรติและถืวายพระพร
ชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เม่�อวันที่่� 28 กรกฎาค์ม 2563 ศาสติราจารย์พิัเศษ 
ดร.ที่ศพัร ศริิสัมพัันธ์ เลขาธกิารฯ ร่วมพัธิท่ี่ำาบัญุตัิกบัาติรถึวาย
พัระราช่กุศล และพัธิถ่ึวายสตัิย์ปีฏิญิาณ์เพั่�อเป็ีนข้าราช่การที่่�ด่
และพัลังของแผ่่นดิน เน่�องในโอกาสวันเฉลิมพัระช่นมพัรรษา 
พัระบัาที่สมเด็จพัระเจ้าอยู่หัว ปีระจำาปีีพัุที่ธศักราช่ 2563  
ณ์ มณ์ฑ์ลพัิธ่ที่้องสนามหลวง 

วันเด่ยวกันนั�น เลขาธิการฯ ได้นำาค์ณ์ะผู่้บัริหาร สศช่.  
เดินที่างไปีร่วมลงนามถึวายพัระพัรช่ัยมงค์ล พัระบัาที่สมเด็จ
พัระเจ้าอยูห่วั พัร้อมด้วยถึวายแจกนัดอกไม้ ณ์ ศาลาสหทัี่ยสมาค์ม 
ในพัระบัรมมหาราช่วัง และในช่่วงเย็น นายวิโรจน์ นรารักษ์  

รองเลขาธิการฯ เข้าร่วมพิัธ่ถึวายเค์ร่�องราช่สักการะและวาง
พัานพัุ่ม พัร้อมที่ั�งจุดเที่่ยนถึวายพัระพัรช่ัยมงค์ล ณ์ มณ์ฑ์ลพัิธ่
ที่้องสนามหลวง ด้วยค์วามจงรักภักด่ยิ�ง

สศช. ร่วมเฉลิมพระเกียรติและถืวายพระพรชัยมงคล 
สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เม่�อวันท่ี่� 12 สิงหาค์ม 2563 ศาสติราจารย์พิัเศษ ดร.ที่ศพัร 
ศิริสัมพัันธ์ เลขาธิการฯ ร่วมพิัธ่ที่ำาบุัญตัิกบัาติรถึวายพัระราช่กุศล 
เน่�องในโอกาสวันเฉลิมพัระช่นมพัรรษา สมเด็จพัระบัรมราช่ช่นน่ 
พัันปีีหลวง ปีระจำาปีีพัุที่ธศักราช่ 2563 ณ์ มณ์ฑ์ลพัิธ่ที่้องสนามหลวง  
จากนั�น เลขาธิการฯ ได้นำาค์ณ์ะผู่้บัริหารเดินที่างไปีร่วมลงนามถึวาย
พัระพัรชั่ยมงค์ล สมเดจ็พัระบัรมราช่ช่นน่พันัปีีหลวง ณ์ ศาลาสหทัี่ยสมาค์ม  
ในพัระบัรมมหาราช่วัง 
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กิจกรรมสำาคัญ

ศิริสัมพัันธ์ เลขาธิการฯ นำาค์ณ์ะผู่้บัริหารพัร้อมด้วยเจ้าหน้าที่่� 
สศช่. ร่วมที่ำาบัุญติักบัาติรข้าวสารอาหารแห้งและอาหารค์าว
หวาน ถึวายแด่ค์ณ์ะสงฆ์จากวัดเบัญจมบัพิัติรดุสิติวนาราม
ราช่วรวิหาร จำานวน 9 รูปี ณ์ บัริเวณ์ลานสุริยานุวัติร สศช่.  
เพ่ั�อค์วามเป็ีนสริิมงค์ลในวนัแรกของการที่ำางานในปีีใหม่ 2563 
ซึ่ึ�งเปี็นปีระเพัณ์่ที่่�ปีฏิิบััติิอย่างติ่อเน่�องทีุ่กปีี 

ในวันเด่ยวกันน่� ค์ณ์ะผู่ ้บัริหาร สศช่. ได้เข้าร่วม
พัิธ่เจริญพัระพุัที่ธมนติ์และร่วมตัิกบัาติรพัระสงฆ์ เน่�องใน
โอกาสวันขึ�นปีีใหม่ พัุที่ธศักราช่ 2563 ณ์ ติึกสันติิไมติร่  
และบัริเวณ์หน้าตึิกไที่ยคู์ ่ฟื้ ้า ที่ำาเน่ยบัรัฐบัาล ร ่วมกับั  
พัลเอก ปีระยทุี่ธ์ จนัที่ร์โอช่า นายกรฐัมนติร่ และค์ณ์ะรฐัมนติร่ 

เลขาธิการฯ สศช. หนุนหน่วยงานรัฐฝ่าอุปสรรค 
ระบบราชการ ร่วมขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ  
ยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นตัวตั�งคิดโครงการ 

เม่�อวนัที่่� 26 ธนัวาค์ม 2562 ศาสติราจารย์พัเิศษ ดร.ที่ศพัร ศริสิมัพันัธ์ 
เลขาธิการฯ เปี็นปีระธานกล่าวเปีิด “โค์รงการปีระชุ่มเช่ิงปีฏิิบััติิการ 
การขับัเค์ล่�อนยุที่ธศาสติร์ช่าติิ การจัดที่ำาโค์รงการสำาค์ัญเพั่�อบัรรลุเปี้าหมาย 
ของยุที่ธศาสติร์ช่าติิ” ณ์ โรงแรมเดอะ เบัอร์เค์ล่ย์ โฮเติ็ล ปีระติูนำ�า 
กรงุเที่พัมหานค์ร จดัโดย สศช่. เพั่�อให้หน่วยงานที่่�เก่�ยวข้องมค่์วามรู้ ค์วามเข้าใจ 
เก่�ยวกับัการขับัเค์ล่�อนยทุี่ธศาสติร์ช่าติิ และเข้าใจแนวที่างการจัดที่ำาโค์รงการ
สำาคั์ญเพ่ั�อบัรรลุเป้ีาหมายของยุที่ธศาสติร์ช่าติิ ม่ผู้่แที่นหน่วยงานภาค์รัฐ 
ท่ี่� เก่�ยวข้อง ผู้่บัริหารและเจ้าหน้าท่ี่�  สศช่. ติลอดจนผู้่สังเกติการณ์์  
รวมปีระมาณ์ 1,500 ค์น เข้าร่วมปีระชุ่ม 

เม่�อวนัที่่� 10 มกราค์ม 2563 นายวโิรจน์ นรารักษ์ รองเลขาธกิารฯ 
รักษาราช่การแที่นเลขาธิการฯ นำาค์ณ์ะผู่้บัริหารและเจ้าหน้าที่่� สศช่.  
จัดงานวันเด็กแห่งช่าติิ ปีี 2563 ณ์ ชุ่มช่นวัดญวน-ค์ลองลำาปีัก เขติดุสิติ 
กรุงเที่พัฯ โดยม่เด็ก ๆ ปีระมาณ์ 200 ค์น ร่วมงานอย่างม่ค์วามสุข 
สนุกสนาน และเจ้าหน้าที่่�เขติดุสิติ ให้เก่ยรติิร่วมกิจกรรมน่�ด้วย

สภาพัฒน์จัดงานวันเด็ก ปี 2563  
สร้างความสุข สนุกสนานแก่เด็กๆ  
ในชุมชนวัดญวน-คลองลำาปัก เขตดุสิต 

เลขาธิการฯ พร้อมคณะ 
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. 
ทำาบุญตักบาตร 
ในโอกาสวันขึ�นปีใหม่ 2563 

เม่�อวันที่่� 2 มกราค์ม 2563 
ศาสติราจารย์พิัเศษ ดร.ที่ศพัร 
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สศช. และสถืาบันนโยบายสาธารณะฯ จัดเสวนา ร่วม
สร้างไทยเป็นสังคมอุดมปัญญาในทศวรรษใหม่ 

เม่�อวนัที่่� 29 มกราค์ม 2563 ศาสติราจารย์พัเิศษ ดร. ที่ศพัร 
ศิริสัมพัันธ์ เลขาธิการฯ กล่าวเปีิดงานเสวนา “Thailand 2020s 
and Beyond: Building an Intelligent Society” จดัโดยสถึาบััน 
นโยบัายสาธารณ์ะและการพััฒนา มูลนิธิพัระยาสุริยานุวัติร  
ซึ่ึ�งเป็ีนหน่วยงานได้รบัังบัปีระมาณ์สนบััสนนุจาก สศช่. ณ์ สามย่าน 
มิติรที่าวน์ฮอลล์ อาค์ารสามย่านมิติรที่าวน์ โดยม่ผู้่เข้าร่วมงาน
เสวนาปีระกอบัด้วยผู้่บัริหารและนักคิ์ดจากภาค์รัฐ ภาค์เอกช่น  
ภาค์วิช่าการ และองค์์กรระหว่างปีระเที่ศ

เม่�อวันท่ี่� 14 กุมภาพัันธ์ 2563 ศาสติราจารย์พิัเศษ 
ดร.ที่ศพัร ศิริสัมพัันธ์ เลขาธิการฯ เป็ีนปีระธานในพิัธ่เปิีดงานวัน
ค์รบัรอบัการสถึาปีนา 70 ปีี สศช่. โดยช่่วงเช้่าในการปีระกอบั
พิัธ่ที่างศาสนา สมเด็จพัระมหาว่รวงศ์ (สุชิ่น อค์คฺ์ชิ่โน) ผู้่ช่่วย 
เจ้าอาวาสวัดราช่บัพิัธสถิึติมหาส่มารามราช่วรวิหาร พิัธ่มอบัโล่ 
แก่ข้าราช่การพัลเร่อนด่เด่น และมอบัทีุ่นการศึกษารวมทัี่�ง 
การแข่งขันก่ฬาปีระเภที่ต่ิาง ๆ ติลอดช่่วงเช้่าและบ่ัาย

ในโอกาสน่� ดร.สนิที่ อักษรแก้ว ปีระธานกรรมการสภา
พััฒนาการเศรษฐกิจและสังค์มแห่งช่าติิ และกรรมการสภาฯ 
ได้แก่ นายนินนาที่ ไช่ยธ่รภิญโญ และนายรัช่กรณ์์ นภาพัรพิัพััฒน์  
ให้เก่ยรติิมาร่วมงาน

“เลขาธิการ สศช.” เปิดงาน “สภาพัฒน์ 70 ปี” 
มั่นใจก้าวเป็นองค์กรร้อยปี พร้อมปรับตัว 
รับโลกยุคใหม่ 
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ศาสติราจารย์พิัเศษ ดร.ที่ศพัร ศิริสัมพัันธ์ เลขาธิการฯ 
เห็นช่อบัให้จัดกิจกรรมการพััฒนาสมรรถึนะและองค์์ค์วามรู้เชิ่ง
สร้างสรรค์์ของบุัค์ลากรด้านการป้ีองกันและปีราบัปีรามการ
ทุี่จริติ : หลักสูติรข้าราช่การท่ี่�ด่และหลักสูติรต้ิานทุี่จริติ สศช่. 
(STRONG NESDC) ระหว่างวันท่ี่� 21 กุมภาพัันธ์-11 ม่นาค์ม 
2563 เพั่�อปีลูกฝั่งและปีรับัฐานค์วามค์ิดด้านค์วามรับัผิ่ดช่อบั
ต่ิอสังค์มแก่ข้าราช่การและเจ้าหน้าท่ี่� สศช่. ให้ติระหนักถึึง 
ผ่ลกระที่บัจากการทุี่จริติของบุัค์ลากร สศช่. 

สภาพัฒน์รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและประกาศนียบัตรด้านการ
ตรวจสอบภายในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เม่�อวันท่ี่� 21 กุมภาพัันธ์ 2563 นายวิโรจน์ นรารักษ์ รองเลขาธิการฯ เข้ารับัมอบั
โล่ปีระกาศเก่ยรติิคุ์ณ์ในพิัธ่รับัมอบัโล่ปีระกาศเก่ยรติิคุ์ณ์และปีระกาศน่ยบััติรด้านการ
ติรวจสอบัภายในภาค์รัฐ ปีระจำาปีีงบัปีระมาณ์ พั.ศ. 2562 จากนายภูมิศักด์ิ อรัญญา
เกษมสุข อธิบัด่กรมบััญช่่กลาง ณ์ เมย์แฟื้ร์ บัอลรูม ซ่ึ่ ชั่�น 11 เดอะเบัอร์เค์ล่ย์ โฮเต็ิล 
ปีระติูนำ�า ทัี่�งน่� เพ่ั�อเป็ีนการเชิ่ดชู่เก่ยรติิสำาหรับัหน่วยงานติรวจสอบัภายในท่ี่�ม่ผ่ลการ
ปีระเมินการปีระกันคุ์ณ์ภาพัระดับัเป็ีนไปีติามมาติรฐาน

สศช. จัดหลักสูตรข้าราชการที่ดีและหลักสูตรต้านทุจริต สศช. (STRONG NESDC) 

“สศช.” จัดประชุมวางแผนยุทธศาสตร์ ครั�งที่ 13 แผนงาน IMT-GT และการประชุมระดับคณะทำางาน 
ครั�งที่ 12 แผนงาน JDS มุ่งขับเคลื่อนโครงการที่เป็นผลประโยชน์ร่วม 

สศช่. เปี็นเจ้าภาพัจัดการปีระชุ่มระหว่างปีระเที่ศ  
2 การปีระช่มุสำาค์ญั ได้แก่ (1) การปีระช่มุวางแผ่นยทุี่ธศาสติร์ 
ค์รั�งที่่� 13 แผ่นงานการพััฒนาเขติเศรษฐกจิสามฝ่่าย อินโดน่เซึ่ย่-
มาเลเซึ่่ย-ไที่ย (The 13th Indonesia-Malaysia-Thailand 
Growth Triangle Strategic Planning Meeting) และ  
(2) การปีระชุ่มระดับัค์ณ์ะที่ำางาน ค์รั�งที่่� 12 แผ่นงานค์ณ์ะ
กรรมการว่าด้วยยุที่ธศาสติร์การพััฒนาร่วมสำาหรับัพ่ั�นที่่�
ช่ายแดนไที่ย-มาเลเซึ่ย่ (The 12th Working Group Meeting 

of Thailand-Malaysia Committee on Joint Development 
Strategy for Border Areas) ระหว่างวันท่ี่� 5-7 กุมภาพัันธ์ 2563  
ณ์ โรงแรมเซึ่น็ที่าราแกรนด์ แอที่ เซึ่น็ที่รลัเวลิด์ โดยม่นายดนชุ่า  
พิัช่ยนันท์ี่ รองเลขาธิการ สศช่. ปีฏิิบััติิหน้าท่ี่�ปีระธานการ
ปีระชุ่มและเป็ีนหัวหน้าค์ณ์ะผู้่แที่น (เจ้าหน้าท่ี่�อาวุโส) ฝ่่ายไที่ย 
พัร้อมด้วยนายวันฉัติร สุวรรณ์กิติติิ ท่ี่�ปีรึกษาด้านนโยบัายและ 
แผ่นงาน และเจ้าหน้าท่ี่�จากกองยุที่ธศาสติร์และปีระสาน 
ค์วามร่วมม่อระหว่างปีระเที่ศ สศช่. 
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สศช. ร่วมผลักดันระนองให้เป็นเมืองท่องเที่ยว 
เชิงสุขภาพชั�นนำาและเมืองน่าอยู ่
ที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

เม่�อวันท่ี่� 24 กุมภาพัันธ์ 2563 นายเอนก ม่มงค์ล รองเลขาธกิารฯ 
ร่วมกับั นายจตุิพัจน์ ปิียมัปุีติระ ผู้่ว่าราช่การจังหวัดระนอง เป็ีนปีระธาน
การปีระช่มุโค์รงการเสรมิสร้างค์วามยั�งยน่ของการพััฒนาเม่องในอนาค์ติ 
ระยะท่ี่� 2 ในพ่ั�นท่ี่�เที่ศบัาลเม่องระนอง ณ์ ห้องปีระชุ่มศาลากลางจงัหวัด
ระนอง โดยม่ผู้่แที่นจากส่วนราช่การ องค์์กรปีกค์รองส่วนท้ี่องถิึ�น  
ภาค์เอกช่นและปีระช่าสังค์ม เข้าร่วมปีระชุ่มหาร่อ 

สศช. และผู้เชี่ยวชาญจาก ADB 
ร่วมประชุมหาร่อ การประเมิน
ผลกระทบโครงการภายใต้
นโยบายรัฐบาล 

เม่�อวันท่ี่� 27 กุมภาพัันธ์ 2563 รศช่.วิช่ญายุที่ธ บุัญชิ่ติ  
เป็ีนปีระธานในการหาร่อในเร่�องการดำาเนินการปีระเมิน 
ผ่ลกระที่บักับั Mr. David Raitzer ผู้่เช่่�ยวช่าญจาก ADB เร่�องการ
ขอค์วามช่่วยเหล่อด้านเที่ค์นิค์ (Technical Assistance : TA)  
จากธนาค์ารพััฒนาเอเช่่ย (Asian Development Bank : ADB)  
เพ่ั�อการปีระเมินผ่ลกระที่บั (Impact Evaluation) ของโค์รงการ
ภายใต้ินโยบัายรัฐบัาล ณ์ สศช่. โดยม่หน่วยงานท่ี่�เก่�ยวข้อง 

จากกระที่รวงเกษติรและสหกรณ์์เข้าร่วมการปีระชุ่ม ทัี่�งน่� 
ม่วัติถุึปีระสงค์์เพ่ั�อเร่ยนรู้เที่ค์นิค์และวิธ่การดำาเนินการ
ปีระเมินผ่ลกระที่บั ซึ่ึ�งเป็ีนวิธ่การที่างสถึิติิท่ี่�สามารถึระบัุ 
ผ่ลกระที่บัท่ี่�เกิดขึ�นเป็ีนเชิ่งปีริมาณ์ได้อย่างเป็ีนรูปีธรรม  
อันจะช่่วยนำาไปีปีรับัปีรุงการกำาหนดโค์รงการภายใต้ินโยบัาย 
ให้ติรงต่ิอเป้ีาปีระสงค์์ของการพััฒนาปีระเที่ศมากขึ�น

สศช. เตรียมบรรจุแผนงานโครงการในพื�นที่ภาคใต้ 
และภาคใต้ชายแดน ปีงบฯ 64 เข้า ก.บ.ภ. 

เม่�อวันที่่�  12 ม่นาค์ม 2563 นายจุรินที่ร์ ลักษณ์วิศิษฏิ์  
รองนายกรัฐมนติร่ เป็ีนปีระธานการปีระชุ่มค์ณ์ะ อ.ก.บั.ภ. ภาค์ใต้ิและ
ภาค์ใติช้่ายแดน ค์รั�งท่ี่� 1/2563 โดยม่นายนิพันธ ์บุัญญามณ่์ รัฐมนติร่ช่่วย
ว่าการกระที่รวงมหาดไที่ย นายนิพิัฏิฐ์ อินที่รสมบััติิ ท่ี่�ปีรึกษารองนายก
รัฐมนติร่ ศาสติราจารย์พิัเศษ ดร.ที่ศพัร ศิริสัมพัันธ์ เลขาธิการฯ และ 
ผู้่แที่นจากหน่วยงานภาค์รัฐ ภาค์เอกช่นและภาค์ปีระช่าสังค์ม ในฐานะ
อนุกรรมการ เข้าร่วมปีระชุ่ม โดยม่นายเอนก ม่มงค์ล รองเลขาธิการฯ 
เป็ีนฝ่่ายเลขานุการ ณ์ ห้องปีระชุ่มค์ณ์ะรัฐมนติร่ (เดิม) ชั่�น 2 อาค์าร

สำานักงานเลขาธิการค์ณ์ะรัฐมนติร่ ที่ำาเน่ยบัรัฐบัาล
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คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ  
มอบหมาย สศช. จัดประชุมเชิง 
ปฏิิบัติการร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพ
ขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ประกอบการ
จัดทำาคำาของบประมาณ พ.ศ. 2565 

เม่�อวันท่ี่� 1 เมษายน 2563 พัลเอก ปีระยุที่ธ์ จันที่ร์โอช่า นายกรัฐมนติร่
และรัฐมนติร่ว่าการกระที่รวงกลาโหม ในฐานะปีระธานกรรมการยุที่ธศาสติร์
ช่าติิ เป็ีนปีระธานการปีระชุ่มค์ณ์ะกรรมการยุที่ธศาสติร์ช่าติิ ค์รั�งท่ี่� 1/2563 
โดยม่ นายช่วน หล่กภัย ปีระธานรัฐสภาและปีระธานสภาผู้่แที่นราษฎร 
ศาสติราจารย์พิัเศษพัรเพัช่ร วิชิ่ติช่ลชั่ย ปีระธานวุฒิสภา และผู้่ท่ี่�เก่�ยวข้อง 
เข้าร่วมการปีระชุ่ม ณ์ ห้องตึิกสันติิไมติร่ หลังนอก ที่ำาเน่ยบัรัฐบัาล โดย 
ค์ณ์ะกรรมการฯ ม่ ศาสติราจารยพิ์ัเศษ ดร.ที่ศพัร ศิริสัมพัันธ์ เลขาธิการฯ สศช่.  
เป็ีนกรรมการและเลขานุการ

สภาพัฒน์ เชิญเอกชนถืกแก้ปัญหาเศรษฐกิจ 
จากผลกระทบโควิด 19 ครั�งที่ 1-2/2563

เม่�อวันท่ี่�  13-20 เมษายน 2563 ศาสติราจารย์พิัเศษ  
ดร.ที่ศพัร ศิริสัมพัันธ์ เลขาธกิารฯ เปีน็ปีระธานการปีระช่มุค์ณ์ะท่ี่�ปีรึกษา 
ด้านธุรกิจภาค์เอกช่นในศูนย์บัริหารสถึานการณ์์การแพัร่ระบัาดของ
โรค์ติิดเช่่�อไวรัสโค์โรนา 2019 (โค์วิด 19) ค์รั�งท่ี่� 1-2/2563 ติามท่ี่�
นายกรัฐมนติร่แต่ิงตัิ�งติามค์ำาสั�งนายกรัฐมนติร่ท่ี่� 8/2563 ลงวันท่ี่�  
8 เมษายน 2563 ร่วมกับัภาค์รัฐ ภาค์เอกช่น พัร้อมด้วย ผู้่บัริหาร สศช่. 
ท่ี่�เก่�ยวข้อง ผ่่านที่างระบับัการปีระชุ่มที่างไกล (Video Conference) 
ณ์ ห้องปีระชุ่ม 521 และ 532 

สศช. หาร่อภาคธุรกิจ  
คืบหน้าพัฒนา 
แอปพลิเคชัน 
เตรียมพร้อมเปิด 
สถืานประกอบการ 
ช่วงโควิด 19 

เม่�อวันที่่� 28 เมษายน 2563 นายพัุที่ธิพังษ์ ปีุณ์ณ์กันติ์  
รัฐมนติร่ว่าการกระที่รวงดิจิที่ัลเพั่�อเศรษฐกิจและสังค์ม  
เปี็นปีระธานในการปีระชุ่มหาร่อกับัภาค์ธุรกิจและเอกช่น  
เพั่�อเติร่ยมค์วามพัร ้อมเปี ิดสถึานปีระกอบัการในช่ ่วง
สถึานการณ์์โค์วดิ 19 ซึ่ึ�งเป็ีนการปีระชุ่มต่ิอเน่�องจากการปีระชุ่ม
ค์รั�งแรกเม่�อวันที่่� 23 เมษายน 2563 ที่่�ผ่่านมา โดยม่ ศาสติราจารย์
พัิเศษ ดร.ที่ศพัร ศิริสัมพัันธ์ เลขาธิการฯ และผู่้บัริหาร สศช่.  

พัร้อมด้วยภาค์เอกช่นที่่�เก่�ยวข้อง และปีระธานกรรมการ
กิจกรรมเพั่�อสังค์ม ธนาค์ารไที่ยพัาณ์ิช่ย์ จำากัด (มหาช่น)  
และ ดร.ที่ว่ศักดิ์ กออนันติกูล กรรมการสภาพััฒนาการ
เศรษฐกิจและสังค์มแห่งช่าติิ รวมที่ั�งผู่้แที่นกระที่รวงค์มนาค์ม  
กรมค์วบัคุ์มโรค์ และสำานกังานกองทุี่นสนบััสนนุการสร้างเสรมิ 
สุขภาพั ณ์ ห้องปีระชุ่ม 521 สศช่. ร่วมปีระชุ่ม
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เม่�อวันท่ี่� 30 เมษายน 2563 ดร.สมคิ์ด จาตุิศร่พิัทัี่กษ์ 
รองนายกรัฐมนติร่ เดินที่างมาติรวจเย่�ยมและปีระชุ่มหาร่อ
ร่วมกับัค์ณ์ะกรรมการกลั�นกรองการใช้่จ่ายเงินกู้ ภายใต้ิ 
พัระราช่กำาหนดอำานาจกระที่รวงการค์ลงักู้เงินเพ่ั�อแก้ไขปัีญหา 
เย่ยวยา และฟ้ื้�นฟูื้เศรษฐกิจและสังค์ม ท่ี่�ได้รับัผ่ลกระที่บัจาก
การระบัาดของโรค์ติิดเช่่�อไวรัสโค์โรนา 2019 พั.ศ. 2563 
โดยม่ ศาสติราจารย์พิัเศษ ดร.ที่ศพัร ศิริสัมพัันธ์ เลขาธิการฯ  
และผู้่บัริหาร สศช่. พัร้อมด้วย ดร.กอบัศักด์ิ ภูติระกูล  

รองนายกฯ สมคิด หาร่อ “กก.กลั่นกรอง 
การใช้จ่ายเงินกู้ฯ” แก้ไขฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
จากภัยโควิด 19 ยกเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง- 
ทันสมัย สร้างงานสร้างรายได้

รองเลขาธิการนายกรัฐมนติร่ฝ่่ายการเม่อง และผู้่แที่นหน่วยงาน 
ในค์ณ์ะกรรมการฯ อาทิี่ นายปีระสงค์์ พูันธเนศ ปีลัดกระที่รวง
การค์ลงั นายลวรณ์ แสงสนทิี่ ผู้่อำานวยการสำานักงานเศรษฐกจิ
การค์ลัง ณ์ ห้องปีระชุ่ม 521 สศช่.

เม่�อวันท่ี่�  14 พัฤษภาค์ม 2563 ศาสติราจารย์ พิั เศษ  
ดร.ที่ศพัร ศิริสัมพัันธ์ เลขาธิการฯ และนายดนุช่า พิัช่ยนันท์ี่  
รองเลขาธิการฯ พัร้อมด้วยผู้่บัริหารกองศึกษาและวิจัยเชิ่งยุที่ธศาสติร์ 
และกองยุที่ธศาสติร์และปีระสานค์วามร่วมม่อระหว่างปีระเที่ศ สศช่.  
ร่วมให้การต้ิอนรับัและปีระชุ่มหาร่อกับั นางก่ต้ิา ซัึ่พับัระวาล  
(Mrs. Gita Sabharwal) ผู้่ปีระสานงานสหปีระช่าช่าติิปีระจำา
ปีระเที่ศไที่ย (The United Nation Resident Coordinator in 
Thailand) และค์ณ์ะ ณ์ ห้องปีระชุ่ม 522 สศช่.

สศช. หาร่อผู้ประสานงาน UN ร่วมจัดทำารายงานประเมิน 
ผลกระทบจากโควิด 19 และการขับเคลื่อนเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน สำาหรับประเทศไทย 

เลขาธิการฯ นำาคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช.  
ร่วมบริจาคอาหารแห้งที่ “ตู้ปันสุข” สศช. 

เ ม่� อ วันท่ี่�  25 พัฤษภาค์ม 2563 ศาสติราจารย์ พิั เศษ  
ดร.ที่ศพัร ศิริสัมพัันธ์ เลขาธิการฯ พัร้อมด้วยผู้่บัริหารและเจ้าหน้าท่ี่� สศช่.  
นำาอาหารแห้งร่วมบัริจาค์ท่ี่� “ตู้ิปัีนสุข” ของ สศช่. เพ่ั�อแบ่ังปัีนและ
บัรรเที่าทุี่กข์ให้กับัผู้่ได้รับัผ่ลกระที่บัจากโค์วิด 19 ท่ี่�อยู่บัริเวณ์โดยรอบั
สำานักงานและท่ี่�สัญจรไปีมา บัริเวณ์ปีระตูิอาค์าร สศช่. ด้านถึนน
กรุงเกษม 
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เม่�อวันท่ี่� 2 มิถุึนายน 2563 นายเอนก ม่มงค์ล  
รองเลขาธิการฯ เปี็นปีระธาน การปีระชุ่มเริ�มงาน (Kick off 
Meeting) โค์รงการพััฒนาเม่องในอนาค์ติให้น่าอยู่อย่างยั�งย่น 

สศช. Kick off โครงการ
พัฒนาเมืองในอนาคต 
ให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน 

ระหว่าง สศช่. และจุฬาลงกรณ์์มหาวิที่ยาลัย โดยศูนย์บัริการ
วิช่าการแห่งจุฬาลงกรณ์์มหาวิที่ยาลัย ณ์ ห้องปีระชุ่มสุนที่ร 
หงส์ลดารมภ์ สศช่.

เม่�อวันท่ี่� 26 มิถุึนายน 2563 ศาสติราจารย์พิัเศษ ดร.ที่ศพัร ศิริสัมพัันธ์ 
เลขาธิการฯ และค์ณ์ะผู้่บัริหาร สศช่. ท่ี่�เก่�ยวข้อง ร่วมแถึลงข่าวช่่�แจงค์วาม
ก้าวหน้าการดำาเนินการเพ่ั�อฟ้ื้�นฟูื้เศรษฐกิจและสังค์มจากผ่ลกระที่บัของโค์วิด 19  
กรอบัวงเงิน 400,000 ล้านบัาที่ ภายใต้ิ พั.ร.ก. ให้อำานาจกระที่รวงการค์ลัง 
กู้เงิน เพ่ั�อแก้ไขปัีญหา เย่ยวยา และฟ้ื้�นฟูื้ เศรษฐกิจและสังค์มท่ี่�ได้รับัผ่ลกระที่บั
จากการระบัาดของโรค์ติิดเช่่�อไวรัสโค์โรนา 2019 พั.ศ. 2563

สศช. หาร่อร่วมผลักดัน “โคก หนอง นา  
โมเดล” และโครงการ “หนึ่งหมู่บ้านหนึ่ง
เกษตรทฤษฎีใหม่” เป็นโครงการต้นแบบ
ด้านการเกษตรผสมผสาน 

เม่�อวันท่ี่� 5 มิถุึนายน 2563 ศาสติราจารย์พิัเศษ ดร.ที่ศพัร ศิริสัมพัันธ์ 
เลขาธิการฯ เป็ีนปีระธานการปีระชุ่มระดมค์วามคิ์ดเห็นและรับัฟัื้งข้อเสนอแนะ 
การดำาเนินแผ่นงานโค์รงการด้านการเกษติรภายใต้ิหลักปีรัช่ญาของเศรษฐกิจ
พัอเพ่ัยง ณ์ ห้องปีระชุ่มหลานหลวง โรงแรมรอยัลปีร๊ินเซึ่ส กรุงเที่พัฯ

“สภาพัฒน์” วิเคราะห์ 
ข้อเสนอโครงการเงินกู้ฯ  
4 แสนล้านบาทรอบแรก 
มูลค่าแสนล้านบาท  
คาดจ้างงานกว่า 4 แสนราย
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การประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีและภาคเอกชน กรอบความร่วมมือ
ลุ่มแม่นำ�าโขง-ญี่ปุ่นด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั�งที่ 13 

เม่�อวันท่ี่� 17 กรกฎาค์ม 2563 นายศักด์ิสยาม ชิ่ดช่อบั รัฐมนติร่ว่าการกระที่รวง
ค์มนาค์ม เปี็นปีระธานการปีระชุ่มร่วมระหว่างรัฐมนติร่และภาค์เอกช่นกรอบัค์วาม 
ร่วมม่อลุ่มแม่นำ�าโขง-ญ่�ปุ่ีนด้านเศรษฐกิจและอุติสาหกรรม ค์รั�งท่ี่� 13 และการปีระชุ่ม
ค์ณ์ะที่ำางานเพ่ั�อการพััฒนาระเบ่ัยงเศรษฐกิจติะวันติก-ติะวันออก ค์รั�งท่ี่� 1/2563  
ผ่่านระบับัการปีระชุ่มที่างไกล ร่วมกับัผู้่ช่่วยรฐัมนติร่ด้านการต่ิางปีระเที่ศ (นายชิ่เงฮิโระ  
ที่านะกะ) กระที่รวงเศรษฐกิจ การค้์า และอุติสาหกรรมของญ่�ปุ่ีน (METI) พัร้อมด้วย 
รัฐมนติร่หร่อผู้่แที่นรัฐมนติร่ 5 ปีระเที่ศลุ่มแม่นำ�าโขง โดยม่ นายดนุช่า พิัช่ยนันท์ี่  
รองเลขาธิการฯ ในฐานะผู้่ปีระสานงานหลักระดับัปีระเที่ศ (National Coordinator) 
กรอบัค์วามร่วมม่อลุ่มแม่นำ�าโขง-ญ่�ปุ่ีนด้านเศรษฐกิจและอุติสาหกรรม (MJ-CI) และ 
ผู้่แที่นหน่วยงานท่ี่�เก่�ยวข้องเข้าร่วม ณ์ ห้องราช่ดำาเนิน กระที่รวงค์มนาค์ม

สศช. ส่งเสริมการขับเคลื่อนงานของวุฒิอาสาธนาคารสมอง 
เม่�อวันท่ี่� 19-20 กรกฎาค์ม 2563 นางสาวจินางค์์กูร โรจนนันต์ิ  

รองเลขาธิการฯ พัร้อมด้วยผู้่บัริหารและเจ้าหน้าท่ี่� สศช่. เข้าร่วมการปีระชุ่ม 
ติิดติามการขับัเค์ล่�อนงานของวุฒิอาสาธนาค์ารสมองจังหวัดนค์รศร่ธรรมราช่ 
ณ์ มหาวิที่ยาลัยราช่ภัฏินค์รศร่ธรรมราช่ จ.นค์รศร่ธรรมราช่ เพ่ั�อแลกเปีล่�ยน 
ค์วามคิ์ดเห็นเก่�ยวกับัแนวที่างการที่ำางาน / ผ่ลการดำาเนินงานท่ี่�ผ่่านมา และหาร่อ
แนวที่างการดำาเนินงานของธนาค์ารสมองภายหลังสถึานการณ์์การแพัร่ระบัาด 
ของโรค์ติิดเช่่�อไวรัสโค์โรนา (โค์วิด 19) 

สศช. จัดประชุมระดมความเห็นเฉพาะกลุ่ม  
(Focus group) ครั�งที่ 1 “การพัฒนาเกษตรยั่งยืน” 

เม่�อวันท่ี่� 11 สิงหาค์ม 2563 นายวิช่ญายทุี่ธ บุัญชิ่ติ รองเลขาธิการฯ 
เป็ีนปีระธานกล่าวเปิีด การปีระชุ่มระดมค์วามเห็น (Focus group)  
ค์รั�งท่ี่� 1 การขบััเค์ล่�อนปีระเดน็การพััฒนาสำาคั์ญในแผ่นพััฒนาเศรษฐกจิ
และสังค์มแห่งช่าติิ ฉบัับัท่ี่� 12 สู่การปีฏิิบััติิ เร่�อง “การพััฒนาเกษติร
ยั�งย่น” จัดโดย สศช่. ณ์ โรงแรมรอยัลปีร๊ินเซึ่ส กรุงเที่พัฯ ผู้่เข้าร่วม
ปีระชุ่มปีระกอบัด้วยผู้่บัรหิารและเจ้าหน้าท่ี่� สศช่. และผู้่แที่นหน่วยงาน 
ภาค์รัฐท่ี่�เก่�ยวข้อง 
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สศช. รวมพลังวุฒิอาสาธนาคารสมองภาคกลางขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

เม่�อวันท่ี่� 26 สิงหาค์ม 2563 สศช่. ร่วมกับั มูลนิธิพััฒนาไที่ และ
วุฒิอาสาธนาค์ารสมอง จ.เพัช่รบุัร่ จัดปีระชุ่มเชิ่งปีฏิิบััติิการ “รวมพัลัง 
วุฒิอาสาธนาค์ารสมองภาค์กลางขับัเค์ล่�อนการพััฒนาปีระเที่ศ  
บันหลักปีรัช่ญาของเศรษฐกจิพัอเพ่ัยง” ณ์ โรงแรมลองบ่ัช่ ช่ะอำา อ.ช่ะอำา 
จ.เพัช่รบุัร่ โดยม่นางสาวเอกรัติน์ นาค์าค์ง รองผู้่ว่าราช่การจังหวัด
เพัช่รบุัร่ เข้าร่วมและกล่าวต้ิอนรับัในพิัธ่เปิีด นางสาวจินางค์์กูร โรจนนันต์ิ  
รองเลขาธกิารฯ กล่าวรายงานและนายธรรมรกัษ์ การพิัศิษฎ์ กรรมการ
มูลนิธิพััฒนาไที่ เป็ีนปีระธานเปิีดการปีระชุ่ม 

เม่�อวันท่ี่� 1 กันยายน 2563 นายวิโรจน์ นรารักษ์ รองเลขาธิการฯ 
เป็ีนปีระธานกล่าวเปิีดการอบัรมเชิ่งปีฏิิบััติิการหลักสูติร “การพััฒนา
ทัี่กษะการคิ์ดเชิ่งระบับั (Systems Thinking) และการใช้่แบับัจำาลองพัลวัติ
ระบับั (System Dynamics Modeling)” ณ์ ห้องราช่ดำาเนิน โรงแรม
รอยัลปีร๊ินเซึ่ส หลานหลวง กรุงเที่พัฯ โดยม่ ผ่ศ. ดร. นพั.บัวรศม ล่ระพัันธ์ 
อาจารย์ปีระจำาภาค์วิช่าเวช่ศาสติร์ชุ่มช่น ค์ณ์ะแพัที่ยศาสติร์ โรงพัยาบัาล
รามาธิบัด่ มหาวิที่ยาลัยมหิดล เป็ีนวิที่ยากรการฝึ่กอบัรม

สศช. เพิ�มศักยภาพบุคลากร 
พัฒนาทักษะการคิดเชิงระบบ 
และการใช้แบบจำาลองพลวัต
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“เลขาธิการ สศช.” ถือดประสบการณ์ ยกการบ้าน 8 ข้อกระตุ้นชาวสภาพัฒน์  
ชี� “โควิด 19” คือโอกาสสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก 

เม่�อวันท่ี่� 16 กันยายน 2563 ท่ี่�โรงแรมเซ็ึ่นที่ารา แกรนด์ แอที่ เซ็ึ่นที่รัลเวิลด์ กรุงเที่พัมหานค์ร 
สศช่.จัดการปีระชุ่มเชิ่งปีฏิิบััติิการ เร่�อง “สศช่. กับัการขับัเค์ล่�อนยุที่ธศาสติร์ช่าติิด้วยงบัปีระมาณ์  
พั.ศ. 2564 โดยในช่่วงเช้่า ศาสติราจารยพิ์ัเศษ ดร.ที่ศพัร ศิริสัมพัันธ์ เลขาธิการฯ ได้บัรรยายหัวข้อ “ถึอด
บัที่เร่ยนปีระสบัการณ์์ในฐานะ สศช่. จุดอ่อน จุดแข็ง ของ สศช่. และค์วามค์าดหวงัต่ิอบัที่บัาที่ของ สศช่.  
ในระยะต่ิอไปี” ม่ผู้่บัริหารและเจ้าหน้าท่ี่� สศช่. จากทุี่กสายงานเข้าร่วมการปีระชุ่มอย่างพัร้อมเพัร่ยง

ในโอกาสน่� เลขาธิการ สศช่. นำาผู้่บัริหารและปีระช่าค์ม สศช่. ปีระกาศเจตินารมณ์์และปีฏิิญาณ์ติน  
“การต่ิอต้ิานการทุี่จริติ” โดยให้ค์ำามั�นต่ิอสาธารณ์ะท่ี่�จะไม่เก่�ยวข้องกับัการทุี่จริติ รวมทัี่�งสนับัสนุน
การปีฏิิบััติิงานอย่างม่จริยธรรม 

นายดนชุ่า พิัช่ยนันท์ี่ รองเลขาธกิาร สศช่. ในฐานะเลขาธกิาร สศช่. ค์นติอ่ไปี ไดแ้สดงวสัิยทัี่ศน์ 
และมอบันโยบัายการบัริหาร สศช่. ในระยะต่ิอไปี ค์วามติอนหนึ�งว่า ท่ี่�ผ่่านมาม่หลายปัีจจัยท่ี่� 
ที่ำาให้การที่ำางานของ สศช่. ต้ิองเปีล่�ยนแปีลงไปี อย่างไรก็ติาม การบัริหารจัดการองค์์กรในอนาค์ติ 
ต้ิองเป็ีนแบับัเมที่ริกซ์ึ่ เจ้าหน้าท่ี่�ต้ิองที่ำางานข้ามสายงานมากขึ�น เพัราะหลายเร่�องไม่ได้เก่�ยวข้อง
เฉพัาะสายงานใดสายงานหนึ�ง สิ�งท่ี่�ตินเสนอค่์อค์วามติ้องการท่ี่�จะที่ำาให้สภาพััฒน์เป็ีน “ติัวจริงใน
ระบับัราช่การ” (NESDC REAL) อย่างต่ิอเน่�องจากรุ่นสู่รุ่น

สภาพัฒน์ ร่วมงาน “Thailand 2020s and 
Beyond : Building a Better Society Together” 

เม่�อวันท่ี่� 25 กันยายน 2563 ศาสติราจารย์พิัเศษ 
ดร.ที่ศพัร ศิริสัมพัันธ์ เลขาธิการฯ และ นายดนุช่า พิัช่ยนันท์ี่ 
รองเลขาธิการฯ พัร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ี่� สศช่. ร่วมงานปีระชุ่ม
วิช่าการปีระจำาปีี ในหัวข้อ “Thailand 2020s and Beyond: 
Building a Better Society Together” จัดโดยสถึาบััน
นโยบัายสาธารณ์ะและการพััฒนา ณ์ สามย่านมิติรที่าวน์  
ฮอล์ 1 ชั่�น 5 อาค์ารสามย่านมิติรที่าวน์



156
รายงานประจำำาปีงบประมาณ  2563

“สภาพัฒน์” จัดประชุมประจำาปี 2563 “ชีวิตวิถืีใหม่ ประเทศไทยหลัง 
โควิด” เผยผลการพัฒนาครึ่งแผนฯ 12 พร้อมรับมือวิกฤต 
และชีวิตวิถืีใหม่ 

พัลเอก ปีระยุที่ธ์ จันที่ร์โอช่า นายกรัฐมนติร่ เป็ีนปีระธานเปิีดการปีระชุ่ม
และแสดงปีาฐกถึาพิัเศษในการปีระชุ่มปีระจำาปีี 2563 ของ สศช่. เร่�อง “ช่่วิติวิถ่ึใหม่ 
ปีระเที่ศไที่ยหลังโค์วิด” เม่�อวันท่ี่� 21 กันยายน 2563 สศช่. ณ์ ห้องแกรนด์ไดมอนด์
บัอลรูม ศูนย์การปีระชุ่มอิมแพ็ัค์ ฟื้อรั�ม เม่องที่องธาน่ จ.นนที่บุัร่ 

ในการปีระชุ่มดังกล่าว ศาสติราจารย์พิัเศษ ดร.ที่ศพัร ศิริสัมพัันธ์ เลขาธิการฯ 
ได้นำาเสนอปีระเด็น “ค์รึ�งที่างแผ่นฯ 12 เติร่ยมพัร้อมรับัม่อช่่วิติวิถ่ึใหม่” เพ่ั�อเข้าสู่ 
การเสวนาแสดงค์วามคิ์ดเห็นเก่�ยวกับัแนวที่างการปีรับัตัิวจากการแพัร่ระบัาดของ 
โค์วิด 19 และปีระเด็นท้ี่าที่ายในระยะต่ิอไปีด้วย 
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เลขาธิการฯ นำาคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ถืวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  
ณ วัดวรนายกรังสรรค์เจติยบรรพตาราม

พัระบัาที่สมเด็จพัระเจ้าอยู่หัวที่รงพัระกรุณ์าโปีรดเกล้าฯ พัระราช่ที่านผ้่าพัระกฐินให้ สศช่. เพ่ั�อนำาไปีถึวายพัระสงฆ์ 
จำาพัรรษากาลถึว้นไติรมาส ณ์ วัดวรนายกรงัสรรค์์เจติิยบัรรพัติาราม ติำาบัลบัางปีะหนั อำาเภอบัางปีะหนั จังหวัดพัระนค์รศร่อยธุยา 
เพ่ั�อเป็ีนการที่ำานุบัำารุงพัระพุัที่ธศาสนา โดยม่ศาสติราจารย์พิัเศษ ดร.ที่ศพัร ศิริสัมพัันธ์ เลขาธิการฯ เป็ีนปีระธานอันเชิ่ญ 
ผ้่ากฐินพัระราช่ที่าน และมอบัเงินสมที่บัที่ำาบุัญให้กับัโรงเร่ยนมัธยมบัางปีะหัน โดยม่ค์ณ์ะผู้่บัริหารและค์ณ์ะเจ้าหน้าท่ี่� ศสช่. 
ค์ณ์ะผู้่บัริหารจังหวัดพัระนค์รศร่อยุธยา และปีระช่าช่นจังหวัดพัระนค์รศร่อยุธยาเข้าร่วมพิัธ่จำานวนมาก และม่ ดร.ต่ิอพังษ์ 
วัจนะสวัสด์ิ นายกสมาค์มไที่ยอเมริกัน ในฐานะสมาค์มไที่ยอเมริกันและอด่ติข้าราช่การ สศช่. ได้ร่วมที่ำาบุัญและมอบัปัี�มนำ�า 
ให้กับัที่างวัดไว้ใช้่ปีระโยช่น์ด้วย

แถืลงข่าวตัวเลขผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ  
รายไตรมาส

ศาสติราจารย์พิัเศษ ดร.ที่ศพัร 
ศิริสัมพัันธ์ เลขาธิการฯ พัร้อมด้วย 
ดร.วิช่ญายุที่ธ บุัญชิ่ติ รองเลขาธิการฯ 
และผู้่บัริหาร สศช่. ร่วมแถึลงข่าวตัิวเลข
ผ่ลิติภัณ์ฑ์์มวลรวมในปีระเที่ศ (GDP)  
ซึึ่�งจัดแถึลงข่าวทุี่ก 3 เด่อน

แถืลงข่าวรายงานภาวะสังคม  
รายไตรมาส

ศาสติราจารย์พิัเศษ ดร.ที่ศพัร 
ศิริสัมพัันธ์ เลขาธิการฯ พัร้อมด้วย 
นางสาวจินางค์์กูร โรจนนันต์ิ รอง
เลขาธิการฯ และผู้่บัริหาร สศช่. ร่วมแถึลง
ข่าวรายงานภาวะสังค์มรายไติรมาส  
ซึึ่�งจัดแถึลงข่าวทุี่ก 3 เด่อน
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รายชื่อคณะทำางาน 
จัดทำารายงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ สศช.

ประธานคณะทำางาน

นายวิโรจน์ นรารักษ์

รองประธานคณะทำางาน

นางเสาวณ์่ย์ แสงสุพัรรณ์

คณะทำางาน

นางสาวนิภา กิติติิเร่องช่าญ นางสาวนริสา พัิช่ัยวรุติมะ ว่าที่่�ร้อยติร ่อธน์ิธร ที่องเวสพ่ัรสนิ

นางสาววรรณ์ิยา เอมะศิริ นางอภิญญา เนติรสุขำา จ่าสิบัเอก จิรวัฒน์ กุศลสร้าง

นางลักษณ์า ศร่สมบัูรณ์์ นางสาวจริญญา สายหยุด นายธัช่ไที่ ก่รติิพังค์์ไพับัูลย์

นายช่าญช่ัย รุกขวัฒนกุล นางพันิดา ภู่งามด่ นางสาวภทัี่ราพัร ล่�ดำารงวฒันากลุ

นางจินดารัติน์ ช่ิบัูเอะ นางจันที่ร์เพั็ญ พัยัค์ฆ์เกษม นายอุปีราช่ พัันธุ์ภักด่

นางสาวบัุญเล่�ยง หน่ายโค์กสูง นางสาวสรัญญา ติั�งยงติระกูล นางพัรที่ิพัย์ บัุญช่ัย

นายกษิติพััฒน์ ที่ว่ธนาเศรษฐ์ นายธ่ระพังษ์ มาลัยที่อง นางสาวอภิญญา หงษ์กลาง

นายนพัดล ธัญญาด่ นางสาวจ่ระพัร จรอุโมงค์์ นางสาวภัที่รา เส่ยงเค์ร่อ

นางสาวก่รติิญา ค์รองแก้ว นายปีระลองพัล ปีระสงค์์พัร นายพั่รณ์ัฐ ฤกษนันที่น์

นายเสกสรร ไที่ยสุวรรณ์

ผู้แทนคณะทำางาน

นางสาวเอมอร พัฤกษ์สุริยา นางสาวธิดารัติน์ รัตินพังษ์

คณะทำางานและเลขานุการ คณะทำางานและผู้ช่วยเลขานุการ

นางจันที่ร์ที่ิพัย์ ปีาละนันที่น์ นายค์มสัน วรวิวัฒน์ นางสาวกุลนันที่น์ ยอดเพั็ช่ร

กองบรรณาธิการ

นางสาวรว่วรรณ์ เล่ยดที่อง นางสาววันที่น่ย์ สุขรัติน่ นางสาวเมฐติิญา วงษ์ภักด่

นางสาวณ์ัฐพัร ก๊อใจ นางสาวพััช่น่ นิยมจันที่ร์ นางสาวปีราณ์่ ขวัญเกิด

นายอภิช่าติิ แดงด่ นายจักรพังศ์ สวภาพัมงค์ล
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