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รายงานประจำ�ปี
งบประมาณ
2563 สศช.

70 ปีีที่่�ผ่่านมา สภาพััฒน์์เป็็นองค์์กรสำำ�คััญที่่�ทำำ�หน้้าที่่�วางแผนและวางรากฐาน
การพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมของประเทศ รวมถึึงแก้้ไขปััญหาและวิิกฤติิต่่าง ๆ ตั้้�งแต่่เริ่่�ม
ก่่อตั้้�งเมื่่�อปีี 2493 จนกระทั่่�งถึึงปััจจุุบััน แม้้ว่่าจะมีีความท้้าทายที่่�เกิิดขึ้้�นทั้้�งจากภายในและ
ภายนอกประเทศในแต่่ละช่่วงระยะเวลา 70 ปีีดัังกล่่าว การปฏิิบััติิงานของสภาพััฒน์์ก็็ยัังคง
ดำำ�เนิินต่่อไปอย่่างเข้้มแข็็ง มั่่�นคง เพื่่�อให้้เป็็นองค์์กรหลัักในการพััฒนาของประเทศสืืบต่่อไป
ในสถานการณ์์ความเปลี่่ย� นแปลงอย่่างรวดเร็็วของโลกปััจจุุบันั ตลอดจนความท้้าทาย
ของภารกิิจใหม่่ที่่� สศช. ได้้รับั มอบหมายในการขัับเคลื่่อ� นยุุทธศาสตร์์ชาติิและแผนการปฏิิรูปู
ประเทศ สภาพััฒน์์ได้้ปรับปรุ
ั งุ โครงสร้้างองค์์กรและกฎหมายหลัักเพื่่อ� ให้้สอดคล้้องกัับภารกิิจ
ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น โดยราชกิิจจานุุเบกษาได้้ประกาศใช้้ “พระราชบััญญััติิสภาพััฒนาการเศรษฐกิิจ
และสัังคมแห่่งชาติิ พ.ศ. 2561” เปลี่่�ยนชื่่�อหน่่วยงานเป็็น “สภาพััฒนาการเศรษฐกิิจและ
สัังคมแห่่งชาติิ” รวมทั้้�งได้้กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์การจััดทำำ�และติิดตามประเมิินผลการดำำ�เนิินการ
ตามแผนพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิใหม่่ เพื่่�อให้้สอดคล้้องและบููรณาการกัับภารกิิจ
สำำ�คััญในการจััดทำำ�ยุุทธศาสตร์์ชาติิ แผนการปฏิิรููปประเทศ และแผนการพััฒนาประเทศ
ในระดัับต่า่ ง ๆ นอกจากนั้้�น ที่่ผ่� า่ นมาสภาพััฒน์์ยังั ได้้รับค
ั วามไว้้วางใจในการวางแผน กำำ�หนด
ยุุทธศาสตร์์ และร่่วมแก้้ไขปััญหาวิิกฤตต่่าง ๆ ที่่�เกิิดขึ้้�น

โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในปีี 2563 ที่่�สภาพััฒน์์ครบรอบ 70 ปีี ประเทศไทยและทั่่�วโลก
กำำ�ลัังประสบวิิกฤตการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่่�ง
ส่่งผลกระทบอย่่างมากทั้้�งด้้านเศรษฐกิิจและสัังคม สภาพััฒน์์ได้้รัับมอบหมายให้้เป็็น
หน่่วยงานหลัักในการกลั่่�นกรองการใช้้จ่่ายเงิินกู้้� โดยเฉพาะในส่่วนแผนฟื้้�นฟููเศรษฐกิิจและ
สัังคมภายใต้้กรอบวงเงิิน 400,000 ล้้านบาท บนหลัักการที่่�สำำ�คััญว่่าจะดำำ�เนิินการใช้้จ่่าย
แผนฟื้้�นฟููฯ ตามความจำำ�เป็็นและเหมาะสมต่่อสถานการณ์์ทางเศรษฐกิิจและสัังคมของ
ประเทศในแต่่ละช่่วงเวลา
จากสถานการณ์์ ที่่� มีี การเปลี่่� ย นแปลงอย่่ า งซัั บซ้้ อ น และภารกิิ จ สำำ�คัั ญ ต่่ า ง ๆ
ที่่�สภาพััฒน์์ได้้รัับมอบหมายมาอย่่างต่่อเนื่่�องในรอบ 70 ปีีที่่�ผ่่านมา ทำำ�ให้้สภาพััฒน์์ต้้องมีี
การปรัับตัวั ให้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์และสภาพแวดล้้อม โดยในยุุคปัจั จุุบันั นี้้� การปรัับตัวั
ของสภาพััฒน์์ได้้มุ่่�งเน้้นการทำำ�งานในอนาคตให้้มีีความยืืดหยุ่่�นและคล่่องตััว เพื่่อ� ให้้พร้อ้ มต่่อ
การวิิเคราะห์์สถานการณ์์ที่มีีค
่� วามหลากหลายและซัับซ้อ้ นเพิ่่�มมากขึ้้น� บนพื้้�นฐานของหลััก
วิิชาการ โดยใช้้ทรัพั ยากรที่่มีี� อยู่่�อย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ เน้้นการทำำ�งานเป็็นทีีม และบููรณาการ
การทำำ�งานร่่วมกัับภาคส่่วนต่่าง ๆ ทั้้�งจากภายในและภายนอกประเทศ และเป็็นทีีมที่่พร้
� อ้ ม
เรีียนรู้้�ร่่วมกัันอยู่่�ตลอดเวลา รวมถึึงรัับผิิดชอบต่่อสัังคมส่่วนรวมสืืบไป

2

รายงานประจำำ�ปีีงบประมาณ 2563

นายสนิท อักษรแก้ว

ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำำ�นัักงานสภาพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ

Office of the National Economic and Social Development Council

3

สารประธาน

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ในปีี 2563 ปีีที่่�ครบรอบ 7 ทศวรรษแห่่งการสถาปนาสำำ�นัักงานสภาพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ
ซึ่่�งช่่วง 70 ปีีที่่�ผ่่านมา สศช. ได้้มุ่่�งมั่่�นปฏิิบััติิภารกิิจในช่่วงที่่�ประเทศไทยต้้องเผชิิญกัับสถานการณ์์ความท้้าทาย
ทั้้�งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดมา โดยในปีี 2563 ที่่�ผ่่านมานี้้� สศช. ได้้รัับความไว้้วางใจให้้เข้้าไปมีีบทบาท
สำำ�คััญในการแก้้ไขปััญหาการแพร่่ระบาดของไวรััสโคโรนา 2019 ซึ่่�งเป็็นวิิกฤตที่่�แพร่่กระจายส่่งผลกระทบกัับภาวะ
เศรษฐกิิจและสัังคมของโลกในวงกว้้าง
ในการทำำ�หน้้าที่่�ของสภาพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิในช่่วงปีีที่่�ผ่่านมาได้้พิิจารณาแนวนโยบาย
การพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมของประเทศที่่สำ� ำ�คัญ
ั ในหลากหลายมิิติขิ องการพััฒนา อาทิิ การปรัับโครงสร้้างภาคบริิการ
ของไทย การพััฒนาแพลตฟอร์์มด้้านแรงงาน (Labor Platform) ของประเทศ แผนพััฒนาศัักยภาพกำำ�ลัังคนภาครััฐ
ให้้พร้อ้ มเข้้าสู่่�สัังคมสููงอายุุ พ.ศ. 2562-2565 (ร่่าง) แผนประชากรเพื่่อ� การพััฒนาประเทศระยะยาว (พ.ศ. 2563-2580)
(ร่่าง) แผนปฏิิบััติิการด้้านการผลิิตและพััฒนากำำ�ลัังคนในสาขาอาชีีพที่่�มีีความจำำ�เป็็นเร่่งด่่วนต่่อการพััฒนาประเทศ
ตามกรอบคุุณวุุฒิิแห่่งชาติิ พ.ศ. 2562-2565 (ร่่าง) แผนด้้านการอุุดมศึึกษาเพื่่�อผลิิตและพััฒนากำำ�ลัังคนของประเทศ
พ.ศ. 2564-2570 ยุุทธศาสตร์์การจััดตั้้�งศููนย์์ความเป็็นเลิิศทางการแพทย์์ สถาบัันทางการแพทย์์และสถาบััน การศึึกษา
ต่่าง ๆ ในภาพรวมของประเทศในระยะยาว (5-10 ปีี) (ร่่าง) นโยบายและแผนการส่่งเสริิมและรัักษาคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม
แห่่งชาติิ พ.ศ. 2560-2580 และ (ร่่าง) แผนปฏิิบััติิการด้้านการจััดการขยะพลาสติิก ระยะที่่� 1 (พ.ศ. 2563-2565)
นอกจากนี้้� ได้้พิิจารณาให้้ความเห็็นเกี่่�ยวกัับแผนงาน/โครงการของหน่่วยงานต่่าง ๆ เพื่่�อประกอบการพิิจารณา
ของคณะรััฐมนตรีีในหลากหลายสาขา โดยคณะรััฐมนตรีีได้้ให้้ความเห็็นชอบแล้้วหลายเรื่่�อง อาทิิ กรอบและงบ
ลงทุุนของรััฐวิิสาหกิิจประจำำ�ปีีงบประมาณ 2564 ร่่างแผนปฏิิบััติิการด้้านการส่่งเสริิมเศรษฐกิิจสร้้างสรรค์์ ระยะที่่� 1
(พ.ศ. 2562-2566) (ร่่าง) แผนปฏิิบััติิการสาธารณสุุขเขตสุุขภาพพิิเศษแห่่งชาติิ ระยะที่่� 1 (พ.ศ. 2562-2565)
ร่่างนโยบายและแผนยุุทธศาสตร์์ความมั่่�นคงด้้านวััคซีีนแห่่งชาติิ พ.ศ. 2563-2565 แผนผัังแม่่บทการอนุุรักั ษ์์และพััฒนา
กรุุงรััตนโกสิินทร์์ โครงการสร้้างเครื่่อ� งกำำ�เนิิดแสงซิินโครตรอนระดัับพลังั งาน 3 GeV และห้้องปฏิิบัติั กิ าร โครงการพััฒนา
ระบบส่่งและจำำ�หน่่าย ระยะที่่� 2 ของการไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค โครงการจััดตั้้�งศููนย์์นวััตกรรมการผลิิตยั่่�งยืืน (Sustainable
Manufacturing Center : SMC) ในเขตนวััตกรรมระเบีียงเศรษฐกิิจพิิเศษภาคตะวัันออก : เมืืองนวััตกรรม ระบบอััตโนมััติิ
หุ่่�นยนต์์ และระบบอััจฉริิยะ (EECi - ARIPOLIS for BCG) และการลงทุุนโครงการพััฒนานิิคมอุุตสาหกรรม Smart Park
ผลการดำำ�เนิินงานในรอบปีีที่ผ่่� า่ นมา แม้้จะต้้องเผชิิญกัับสถานการณ์์การระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019
แต่่ผลการดำำ�เนิินงานดัังกล่่าวนัับได้้ว่่าประสบความสำำ�เร็็จตามวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายเป็็นอย่่างดีี ในโอกาสครบรอบ
70 ปีี ของ สศช. นี้้� ผมในนามของสภาพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ หวัังเป็็นอย่่างยิ่่�งว่่า ความสำำ�เร็็จนี้้�จะ
เป็็นแรงบัันดาลใจให้้ทุุกท่่านมุ่่�งมั่่�นอุุทิิศตนในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�อย่่างไม่่ย่่อท้้อต่่อไป เพื่่�อพััฒนาประเทศชาติิของเราให้้
เจริิญก้้าวหน้้ายิ่่�งขึ้้�น และท้้ายที่่�สุุดนี้้� ขอขอบคุุณท่่านเลขาธิิการฯ คณะผู้้�บริิหารและเจ้้าหน้้าที่่� สศช. ทุุกท่่าน ที่่�ได้้ทุ่่�มเท
แรงกายแรงใจปฏิิบััติิภารกิิจจนสำำ�เร็็จลุุล่่วงได้้เป็็นอย่่างดีี

(นายสนิิท อัักษรแก้้ว)
ประธานสภาพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ
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สารเลขาธิการ

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นัับเป็็นเวลาถึึง 70 ปีี ที่่สำ� ำ�นัักงานสภาพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ (สศช.) ได้้รัับความไว้้วางใจจาก
รััฐบาลให้้เข้้าไปมีีบทบาทสำำ�คััญในการพััฒนาประเทศ รวมถึึงการแก้้ไขวิิกฤตสำำ�คััญของประเทศ
ในปีี 2563 ที่่�ผ่่านมา นัับเป็็นอีีกวาระหนึ่่�ง ที่่� สศช. ได้้รัับความไว้้วางใจจากรััฐบาลให้้เข้้าไปแก้้ไขวิิกฤตการแพร่่
ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (โควิิด-19) ที่่�เริ่่�มก่่อตััวขึ้้�นตั้้�งแต่่ต้้นปีี 2563 โดยได้้รัับมอบหมายให้้เข้้าไป
มีีส่่วนร่่วมในการแก้้ไข บริิหารจััดการสถานการณ์์ และดููแลผลกระทบทางเศรษฐกิิจและสัังคมที่่�เกิิดจากการแพร่่ระบาด
โรคดัังกล่่าว
ในการบริิหารจััดการสถานการณ์์และดููแลผลกระทบทางเศรษฐกิิจและสัังคมของการแพร่่ระบาดโควิิด-19 นั้้�น
เป็็นการสร้้างสมดุุลระหว่่างการควบคุุมการแพร่่ระบาดโรค และการรัักษาการขยายตััวทางเศรษฐกิิจ ซึ่่ง� ได้้ดำำ�เนิินการผ่่าน
มาตรการกระตุ้้�นเศรษฐกิิจโดยคณะกรรมการชุุดต่่าง ๆ ที่่ส� ภาพััฒน์์ทำำ�หน้้าที่่เ� ป็็นฝ่่ายเลขานุุการ เช่่น คณะที่่�ปรึกึ ษาด้้าน
ธุุรกิิจภาคเอกชน ในศููนย์์บริหิ ารสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 (โควิิด-19) คณะที่่ปรึ
� กึ ษา
ด้้านผลกระทบทางเศรษฐกิิจและสัังคม ในศููนย์์บริิหารสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019
(โควิิด-19) และคณะกรรมการกลั่่�นกรองโครงการใช้้เงิินกู้้�ตามพระราชกำำ�หนด (พ.ร.ก.) กู้้�เงิิน 1 ล้้านล้้านบาท เพื่่�อร่่วม
แก้้ไขปััญหา เยีียวยา และฟื้้น� ฟููเศรษฐกิิจและสัังคม โดยเฉพาะในส่่วนของแผนงานฟื้้น� ฟููเศรษฐกิิจและสัังคมภายใต้้กรอบ
วงเงิิน 4 แสนล้้านบาท
นอกจากนี้้� ในฐานะสำำ�นัักงานเลขานุุการของคณะกรรมการยุุทธศาสตร์์ชาติิและคณะกรรมการปฏิิรููปประเทศ
ได้้ทบทวนและปรัับแก้้ไขแผนแม่่บทเฉพาะในด้้านที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผลกระทบจากโควิิด-19 ภายใต้้ยุุทธศาสตร์์ชาติิ
ให้้สอดคล้้องกัับครึ่่�งหลัังของแผนพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 12 และต่่อเนื่่�องไปถึึงแผนพััฒนาฯ
ฉบัับที่่� 13 ตลอดจนปรัับปรุุงแผนการปฏิิรููปประเทศ พร้้อมจััดทำำ�ฐานข้้อมููลเปิิดภาครััฐ (Open-Data) เพื่่�อสนัับสนุุน
และอำำ�นวยความสะดวกให้้กัับผู้้�ใช้้บริิการทุุกภาคส่่วนในการติิดตามและประเมิินผลการดำำ�เนิินงานตามยุุทธศาสตร์์ชาติิ
การใช้้ฐานข้้อมููลขนาดใหญ่่ (Big Data) ผ่่านการใช้้ระบบบริิหารจััดการข้้อมููลการพััฒนาคนแบบชี้้�เป้้า (Thai People
Map and Analytics Platform : TPMAP ) เพื่่�อแก้้ไขปััญหาความยากจนและความเหลื่่�อมล้ำำ�� ของประเทศ
ความสำำ�เร็็จของผลการดำำ�เนิินงานของ สศช. ในช่่วงปีีงบประมาณ 2563 รวมตลอดถึึงผลงานในช่่วง 7 ทศวรรษ
ที่่�ผ่่านมาของ สศช. ซึ่่�งเป็็นที่่�ประจัักษ์์และเป็็นที่่�เชื่่�อถืือ นำำ�มาซึ่�ง่ ความเจริิญก้้าวหน้้าของประเทศนั้้�น กล่่าวได้้ว่่าเป็็นผล
จากการทุ่่�มเทและร่่วมแรงร่่วมใจของผู้้�บริิหารและเจ้้าหน้้าที่่� สศช. ทุุกท่่าน ที่่�ได้้ร่่วมปฏิิบััติิภารกิิจที่่�ได้้รัับมอบหมาย
อย่่างไม่่รู้้�จัักเหน็็ดเหนื่่�อยย่่อท้้อ โดยต่่างพร้้อมที่่�จะเรีียนรู้้�และเพิ่่�มพููนประสบการณ์์ด้้วยมุุมมองใหม่่ ตลอดจนร่่วม
เป็็นพลัังขัับเคลื่่อ� นการพััฒนาประเทศ ในโอกาสนี้้�จึงึ ขอให้้พี่น้่� อ้ งชาว สศช. ร่่วมสืืบสานความมุ่่�งมั่่น� ทุ่่�มเทนี้้�เพื่่อ� ประโยชน์์
สุุขของสัังคมและประเทศยิ่่�ง ๆ ขึ้้�นต่่อไป

(นายทศพร ศิิริิสััมพัันธ์์)
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สารบัญ
2 สารประธานสภาพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ
4 สารเลขาธิิการสภาพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ
7 สภาพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ
11 คณะผู้้�บริิหาร สศช.
15	ข้้อมููลองค์์กร
21	ผลการปฏิิบััติิราชการของ สศช.
22	ผลการดำำ�เนิินงานของสภาพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ
34 การขัับเคลื่่�อนยุุทธศาสตร์์ชาติิและการปฏิิรููปประเทศ
44 การวิิเคราะห์์แผนงาน/โครงการและงบลงทุุนรััฐวิิสาหกิิจ
47 การขัับเคลื่่�อนแผนฯ 12 สู่่�การปฏิิบััติิ
67 การติิดตามประเมิินผลและการพััฒนาตััวชี้้�วััด
87 โครงการศึึกษาวิิจััย
100 ภารกิิจพิิเศษ

113 การบริิหารจััดการภายในองค์์กร
114
115
116
122
123
127
128

การประเมิินส่่วนราชการตามมาตรการปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพในการปฏิิบััติิราชการ
การพััฒนาระบบราชการ
การสร้้างธรรมาภิิบาลและความโปร่่งใส
การเพิ่่�มศัักยภาพและขีีดความสามารถบุุคลากร
การใช้้ทรััพยากรของหน่่วยงาน
การพััฒนาระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร สศช.
การสื่่�อสารเพื่่�อการพััฒนา

133 รายงานการเงิิน
142	กิิจกรรมสำำ�คััญของ สศช. ปีี 2563
158 รายชื่่�อคณะทำำ�งาน
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สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่ดำ�รงตำ�แหน่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)
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1 นายสนิท อักษรแก้ว

ประธานฯ
4 นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์

กรรมการฯ

2

1

2 คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา

กรรมการฯ
5 นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล

กรรมการฯ

3

3 นายคณิศ แสงสุพรรณ

กรรมการฯ

5
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6 นายเทวินทร์ วงศ์วานิช

7 นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ

9 นายวรากรณ์ สามโกเศศ

10 นายศักรินทร์ ภูมิรัตน

กรรมการฯ

กรรมการฯ

กรรมการฯ

กรรมการฯ

9

10

8 นายรัชตะ รัชตะนาวิน

กรรมการฯ
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12

13

11 นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์

12 นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ

14 นายปกรณ์ นิลประพันธ์

15 ม.ล.พัชรภากร เทวกุล

กรรมการฯ

กรรมการฯ

กรรมการฯ

กรรมการฯ

14

15

13 นายประสงค์ พูนธเนศ

กรรมการฯ
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16

17

18

16 นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ

17 พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา

19 นายวิรไท สันติประภพ

20 นายทศพร ศิริสัมพันธ์

กรรมการฯ

กรรมการฯ

กรรมการฯ

กรรมการและเลขานุการ

19

20

18 นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา

กรรมการฯ
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1
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7

2

1
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5

นายทศพร ศิริสัมพันธ์
เลขาธิการฯ

2 นางปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล

3

นายดนุชา พิชยนันท์
รองเลขาธิการฯ

นายวิชญายุทธ บุญชิต
รองเลขาธิการฯ

5 นายวิโรจน์ นรารักษ์

6

นายเอนก มีมงคล
รองเลขาธิการฯ

นางสาวจินางค์กูร โรจนนันต์
รองเลขาธิการฯ

รองเลขาธิการฯ

รองเลขาธิการฯ
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9

10

11

12

8 นางธิดา พัทธธรรม

9

11 นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ

12 นายสุริยนต์ ธัญกิจจานุกิจ

14 นางสาวกัญญารักษ์ ศรีทองรุ่ง

15 นางเสาวณีย์ แสงสุพรรณ

ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน

ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน

ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน

นางสาววรวรรณ พลิคามิน
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน

ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน

ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน

13

14

15

10 นางนภัสชล ทองสมจิตร

ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน

13 นางสาวนุชจรี วงษ์สันต์

ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน
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16

17

16 นางสาวสุนทราลักษณ์ เพ็ชรกูล
ผู้อ�ำนวยการกองยุทธศาสตร์
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
รักษาการในต�ำแหน่งที่ปรึกษา
ด้านนโยบายและแผนงาน
รักษาราชการแทนผู้อ�ำนวยการ
กองงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ
21 นางสาวมนต์ทิพย์ สัมพันธวงศ์

ผู้อ�ำนวยการกองพัฒนาข้อมูล
และตัวชี้วัดสังคม

18

19

20

21

22

17 นายสมหมาย ภักดีชาติ

18 นายมนตรี ดีมานพ

19 นายโสภณ แท่งเพ็ชร์

20 นายอภิชัย ธรรมเสริมสุข

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมภาคกลาง

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ

22 นายสุรพล ศรีเฮือง

ผู้อ�ำนวยการกองยุทธศาสตร์และ
การวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ผูอ้ ำ� นวยการกองบัญชีประชาชาติ
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23

24

25

26

23 นายสุรรัฐ เนียมกลาง

24 นายเติมทรัพย์ เตละกุล

26 นางสาวกานดา ชูเชิด

27 นางสาวศศิธร พลัตถเดช

ผู้อ�ำนวยการกองยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบโลจิสติกส์

ผู้อ�ำนวยการกองยุทธศาสตร์
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม

28 นายวิิชญ์์พิิพล ติิวะตัันสกุุล

ผู้อ�ำนวยการกองยุทธศาสตร์
การพัฒนาพื้นที่

ผู้้�อำำ�นวยการกองยุุทธศาสตร์์การพััฒนา
ความเสมอภาคและความเท่่าเทีียมทางสัังคม

ผู้อ�ำนวยการกองยุทธศาสตร์
และประสานการพัฒนาขีดความ
สามารถในการแข่งขัน

27

28

25 นางวีนัส นาคสุวรรณ
ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักงานพััฒนา
เศรษฐกิิจและสัังคมภาคใต้้
รัักษาราชการแทนผู้้�อำำ�นวยการ
กองยุุทธศาสตร์์และประสาน
การพััฒนาภาค
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วิิสััยทััศน์์
หน่่วยงานหลัักในการวางแผนและจััดทำำ�ยุุทธศาสตร์์
การพััฒนาประเทศสู่่�ความสมดุุลและยั่่�งยืืนที่่�ยึึดประโยชน์์
ส่่วนรวม ทัันต่่อการเปลี่่�ยนแปลงและมีีประสิิทธิิภาพสููง

ETHICS

ค่่านิิยมองค์์กร
มุ่่�งมั่่�น ทุ่่�มเท เพื่่�อพััฒนาประเทศ
และประโยชน์์สุุขแก่่สัังคมด้้วยคุุณธรรม
ตามหลัักวิิชาการอย่่างมืืออาชีีพ

วััฒนธรรมองค์์กร
เป็็นองค์์กรที่่�มุ่่�งสู่่�ความ
เป็็นเลิิศด้้านวิิชาการ
มีีระบบธรรมาภิิบาล
เป็็นองค์์กรที่่�มีีความ
รัับผิิดชอบต่่อสาธารณะ
และสัังคม
บุุคลากรของสำำ�นัักงานฯ
เป็็นทรััพยากรอัันมีีค่่า
ที่่�สุุดขององค์์กร
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พัันธกิิจ
เพื่่�อให้้สามารถบรรลุุวิิสััยทััศน์์ วััตถุุประสงค์์ และ
เป้้าหมายของสำำ�นักั งานฯ และสอดคล้้องกัับบทบาทหน้้าที่่ต� าม
พระราชบััญญััติิสภาพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ
พ.ศ. 2561 และกฎหมายสำำ�คััญ ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง สศช. จึึงได้้
กำำ�หนดพัันธกิิจหลัักไว้้ 3 ประการ ดัังนี้้�

พัันธกิิจที่่�

1

พันธกิจที่

2

พัันธกิิจที่่�

3

หน่่วยงานยุุทธศาสตร์์และ
คลัังสมองของประเทศ
(Pragmatic Policy
Think Tank)

หน่่วยงานด้้านข้้อมููลเศรษฐกิิจ
และสัังคมเชิิงลึึก (Intelligence
Unit) ในระดัับสากล

หน่่วยงานแห่่งความรู้้�สมััยใหม่่
(Knowledge Organization)

ที่่�มีีบทบาทที่่�ชััดเจนในการเชื่่�อมต่่อ
ระหว่่ า งการพัั ฒ นาองค์์ ค วามรู้้�
ไปขัั บ เคลื่่� อ นนโยบายสู่่�เป้้ า หมาย
อย่่างเป็็นรููปธรรม จััดทำำ�ยุุทธศาสตร์์
การพััฒนาระดัับชาติิ และการพััฒนา
ในระดัั บต่่ า ง ๆ ที่่� มีีคุุ ณ ภาพและ
รวดเร็็ว รวมทั้้�งให้้คำำ�ปรึึกษารััฐบาล
ประสานการแปลงนโยบายและ
ยุุทธศาสตร์์ของรััฐบาลไปสู่่�การปฏิิบัติั ิ
ตลอดจนติิดตามประเมิินผลนโยบาย
ของรััฐบาล

โดยเป็็ น หน่่ ว ยงานวิิ เ คราะห์์ ข้้ อ มูู ล
นำำ� เสนอ และเฝ้้ า ระวัั ง ภัั ย ด้้ า น
เศรษฐกิิ จ สัั ง คม และสิ่่� ง แวดล้้ อ ม
ของรัั ฐ บาล (Warning Center)
ที่่� ถูู ก ต้้ อ งแม่่ น ยำำ� และเชื่่� อ ถืือได้้
ตลอดจนเป็็นหน่่วยเจาะข้้อมููลเชิิงลึึก
ต่่างประเทศที่่มีีผ
� ลกระทบต่่อเศรษฐกิิจ
และสัังคมไทย เพื่่�อใช้้ในการวางแผน
เชิิ ง ยุุ ท ธศาสตร์์ บริิ ห ารเศรษฐกิิ จ
สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อมของประเทศ

ส่่ ง เสริิ ม และพัั ฒ นาให้้ บุุ ค ลากรมีี
องค์์ความรู้้� และทัักษะการทำำ�งาน
ที่่� ทัั น สมัั ย สอดคล้้ อ งกัั บ นโยบาย
รััฐบาลดิิจิทัิ ลั ที่่มุ่่�� งเน้้นการปรัับเปลี่่ย� น
องค์์กรไปสู่่�การบริิหารจััดการความรู้้�
ที่่� ทัั น สมัั ย โดยใช้้ Information
Communication Technology
(ICT) หรืือสื่่� อ อิิ เ ล็็ ก ทรอนิิ ก ส์์ เ ป็็ น
เครื่่�องมืือในการปฏิิบััติิงาน รวมทั้้�ง
การพััฒนาองค์์ความรู้้�ความสามารถ
ในการวางแผนยุุ ท ธศาสตร์์ การ
วิิเคราะห์์ และการประสานงานเพื่่�อ
ผลัั ก ดัั น การพัั ฒ นาประเทศอย่่ า งมีี
ประสิิทธิิภาพ
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รายงานประจำำ�ปีีงบประมาณ 2563

เป้้าหมาย
1

2

พัั ฒ นาและจัั ด ทำำ�ยุุ ท ธศาสตร์์ ก าร
พััฒนาประเทศที่่�นำ�ำ ไปสู่่�ความสมดุุล
และยั่่ง� ยืืนในระยะยาว รวมทั้้�งผลัักดััน
ยุุทธศาสตร์์การพััฒนาประเทศให้้
เกิิ ด ผลในทางปฏิิ บัั ติิ อ ย่่ า งเป็็ น รูู ป
ธรรม และมีีระบบการติิ ด ตาม
ประเมิินผลที่่�มีีประสิิทธิิภาพ

พััฒนาองค์์กรให้้มีีประสิิทธิิภาพสููง
และนำำ� ไปสู่่�องค์์ ก รแห่่ ง การเรีียนรู้้�
พร้้ อ มทั้้� ง สามารถให้้ บริิ ก ารข้้ อ มูู ล
ข่่ า วสารและสร้้ า งความรู้้�ความ
เข้้ า ใจแก่่ ส าธารณชนเกี่่� ย วกัั บ การ
พััฒนาประเทศ มีีระบบเทคโนโลยีี
สารสนเทศที่่�ทัันสมััยรองรัับภารกิิจ
ของสำำ�นัักงานฯ รวมทั้้�งการพััฒนา
ไปสู่่�องค์์กรดิิจิิทััล

3

4

5

เพิ่่�มพููนสมรรถนะของบุุ คลากรให้้
สูู ง ขึ้้� น ควบคู่่�กัั บ การเสริิ ม สร้้ า ง
คุุณธรรม มีีความสามััคคีี รัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคม และมีีผลงานเป็็นที่่�ยอมรัับ
ของสัั ง คมพร้้ อ มทั้้� ง เสริิ ม สร้้ า ง
บุุ คลากรให้้มีีสุุขภาพกายและใจที่่�
สมบููรณ์์ และมีีคุุณภาพชีีวิิตที่่ดีี�

เสริิ ม สร้้ า งวัั ฒ นธรรม จริิ ย ธรรม
และธรรมาภิิบาลขององค์์กร ที่่�จะ
นำำ� ไปสู่่�ภาพลัั ก ษณ์์ ที่่� ดีีทั้้� ง ในและ
นอกองค์์กร เพื่่�อเป็็นเครื่่�องกำำ�หนด
มาตรฐานพฤติิกรรมที่่�ทรงอิิทธิิพล
ต่่อความสััมพัันธ์์ระหว่่างบุุคลากร
ในองค์์ ก ร อีีกทั้้� ง ยัั ง เป็็ น การสร้้ า ง
ความเชื่่� อ มั่่� น ให้้ แ ก่่ ส าธารณชนใน
วิิถีีทางที่่ข้� า้ ราชการที่่ดีีพึ
� งึ ปฏิิบัติั ิ โดย
มีีการสร้้างกระบวนการเสริิมสร้้าง
วััฒนธรรม จริิยธรรม และธรรมาภิิบาล
ขององค์์กร เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�ภาพลัักษณ์์
ที่่�ดีีขององค์์กร

พััฒนาสภาพแวดล้้อมองค์์กร เพื่่�อ
คุุณภาพชีีวิิตที่่ดีีขึ้้
� น� เพื่่อ� ให้้การปฏิิบัติั ิ
งานบรรลุุ เ ป้้ า หมาย อัั น รวมถึึ ง
งานสนัับสนุุนด้้านการอำำ�นวยการ
และการบริิ ห ารจัั ด การที่่� ส ามารถ
ตอบสนองการปฏิิ บัั ติิ ภ ารกิิ จ ของ
สำำ�นัักงานที่่�เหมาะสม คล่่องตััว และ
มีีประสิิ ทธิิ ภ าพในการดำำ� เนิิ น งาน
มากยิ่่�งขึ้้�น
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กลยุุทธ์์ ในการดำำ�เนิินงาน
สศช. ได้้กำำ�หนดกลยุุทธ์์เพื่่�อเป็็นแนวทางการปฏิิบััติิ
ราชการให้้บรรลุุภารกิิจตามเป้้าหมาย และพัันธกิิจของ
สศช. ดัังนี้้�
กลยุุทธ์์ที่่�

2

กลยุุทธ์์ที่่�

1

กลยุุทธ์์ที่่�

3

การจััดทำำ�แผนยุุทธศาสตร์์การ
พััฒนาประเทศให้้มีีความยั่่�งยืืน

การวิิเคราะห์์แผนงาน/โครงการ การขัับเคลื่่�อนแผนพััฒนาสู่่�การปฏิิบััติิ
ด้้วยความเป็็นกลางทางวิิชาการ อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
โดยการวางแผนยุุทธศาสตร์์การพััฒนา และรัักษาผลประโยชน์์ของประเทศ โดยการพััฒนากระบวนการกำำ�หนดนโยบายและ

ให้้ มีีค วามยั่่� ง ยืืนและสมดุุ ล ระหว่่ า ง
เศรษฐกิิ จ สัั ง คม สิ่่� ง แวดล้้ อ ม และ
ธรรมาภิิ บ าลในระยะยาว เน้้ น หลัั ก
การ “เข้้าใจ-เข้้าถึึง-พััฒนา” ให้้มากขึ้้น�
รวมทั้้� ง บูู ร ณาการและประสาน
แผนงานที่่เ� ชื่่อ� มโยงหลายหน่่วยงานเพื่่อ�
ขัับเคลื่่�อนแผนไปสู่่�การปฏิิบััติิ

กลยุุทธ์์ที่่�

4

โดยการวิิ เ คราะห์์ แ ผนการลงทุุ น ของ
ประเทศและกรอบการลงทุุ น ของ
รััฐวิิสาหกิิจ ให้้คำำ�ปรึกึ ษาและข้้อเสนอแนะ
ด้้านการลงทุุนแก่่รััฐบาล ส่่วนราชการ
รััฐวิิสาหกิิจ และเอกชน เพื่่�อสนัับสนุุน
การดำำ�เนิินการตามแผนการลงทุุนของ
ประเทศ รวมทั้้�งตรวจสอบและประเมิินผล
แผนการลงทุุนหรืือโครงการ
กลยุุทธ์์ที่่�

5

การติิดตามประเมิินผล
และการพััฒนาดััชนีีชี้้�วััด
ด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม
และสิ่่�งแวดล้้อม

การพััฒนาฐานข้้อมููลด้้าน
เศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม
ของประเทศให้้ทัันสมััยเป็็นที่่�
ยอมรัับและน่่าเชื่่�อถืือ

โดยการพััฒนาแนวทางการติิดตาม
ประเมิิ น ผล ติิ ด ตามประเมิิ น ผล
แผนงานโครงการอย่่างเป็็นระบบ
อย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้การขัับเคลื่่�อน
แผนพััฒนาฯ บรรลุุผลตามเป้้าหมาย
ที่่� กำำ� ห น ด ร ว ม ถึึ ง ก า ร พัั ฒ น า
ดัั ชนีีชี้้� วัั ด ด้้ า นเศรษฐกิิ จ สัั ง คม
ทรััพยากรธรรมชาติิ และสิ่่ง� แวดล้้อม
เพื่่� อ ใช้้ เ ป็็ น เครื่่� อ งมืือกำำ�กัั บ และ
ติิ ด ตามการพัั ฒ นาประเทศที่่� มุ่่� งสู่่�
การพััฒนาที่่ยั่่� ง� ยืืน ทั้้�งด้้านเศรษฐกิิจ
สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม

มี ก ารรายงานสถานการณ์ เ ศรษฐกิ จ
และสังคมของประเทศโดยใช้ช่องทาง
ที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกกลุ่ม
เป้าหมาย และพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ระบบติดตามและระบบเตือนภัยให้เป็น
มาตรฐานสากล พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มีความทันสมัยรองรับกับ
การเป็นรัฐบาลดิจิทัล สามารถเข้าถึง
ข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย
ในกระบวนการท�ำงานในทุ ก ระดั บ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ระบบการติิดตามประเมิินผล ตลอดจนขัับเคลื่่�อน
การพััฒนาให้้เกิิดการบููรณาการเชื่่อ� มโยงกัับนโยบาย
รััฐบาลและแผนระดัับต่า่ ง ๆ ภายใต้้หลัักการพััฒนา
พื้้�นที่่� ภารกิิจ และการมีีส่่วนร่่วม (Area Function
Participation : AFP) โดยให้้จัังหวััดเป็็นพื้้�นที่่�
ดำำ�เนิินการขัับเคลื่่อ� นการพััฒนาและเป็็นจุุดเชื่่อ� มโยง
การพััฒนาจากชุุมชนสู่่�ประเทศ และประเทศสู่่�ชุุมชน
กลยุุทธ์์ที่่�

6

การบริิหารจััดการด้้วยระบบธรรมาภิิบาล
และพััฒนาศัักยภาพองค์์กรอย่่างต่่อเนื่่�อง
โดยการปรัับโครงสร้้างและอััตรากำำ�ลัังของบุุคลากรของ
สศช. ให้้สอดคล้้องกัับการเปลี่่ย� นแปลงและภารกิิจที่่ไ� ด้้รับั
มอบหมายเพิ่่�มเติิม ปรัับเปลี่่�ยนกระบวนการดำำ�เนิินงาน
ให้้ตอบสนองการดำำ�เนิินงานตามภารกิิจได้้อย่่างคล่่องตััว
และรวดเร็็ว ผลัักดัันให้้มีีการแปลงแผนยุุทธศาสตร์์ของ
สำำ�นักั งานฯ ให้้ไปสู่่�การปฏิิบัติั อิ ย่่างเป็็นรููปธรรม เสริิมสร้้าง
และพััฒนาวััฒนธรรม จริิยธรรม และธรรมาภิิบาล โดย
การเสริิมสร้้างความเป็็นธรรม โปร่่งใส และตรวจสอบได้้
พััฒนาศัักยภาพบุุคลากรให้้มีีความรู้้�ความสามารถทัันต่่อ
การเปลี่่ย� นแปลง สอดคล้้องกัับภารกิิจ และความต้้องการ
ขององค์์กร โดยพััฒนาทัักษะการวิิเคราะห์์ในรููปแบบ
พลวััตระบบ (System Dynamics) และการคิิดเชิิง
กลยุุทธ์์ (Strategic Thinking) ตลอดจนแสวงหาเครื่่อ� งมืือ
นโยบายใหม่่ๆ เพื่่อ� เตรีียมความพร้้อมในการเป็็นที่่ปรึ
� กึ ษา
ด้้านการพััฒนาแก่่รัฐั บาล (Think Tank) และเป็็นองค์์กร
แห่่งอนาคต (Organization for the Future)

กอง
กอง
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
การพัฒนา การพัฒนา
ทรัพยากร
พื้นที่
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ทปษ.นุชจรี

รศช.ปัทมา

กอง
กอง กองวิเคราะห์
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ งบลงทุน
การพัฒนา การพัฒนา รัฐวิสาหกิจ
โครงสร้าง ระบบ
พื้นฐาน โลจิสติกส์

ทปษ.ธิดา

ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากฎหมาย

กลุ่มงานประสานนโยบายด้านความเสี่ยง

กอง
ยุทธศาสตร์
และประสาน
การพัฒนาขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

ทปษ.สุรยิ นต์

กอง
กองศึกษา
กอง
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ และวิจยั เชิง
ชาติและ และประสาน ยุทธศาสตร์
การปฏิรูป ความร่วม
ประเทศ มือระหว่าง
ประเทศ

ทปษ.วันฉัตร

รศช.ดนุชา

ภารกิจเกี่ยวกับการวางแผน
พัฒนาก�ำลังคน

ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร

ทปษ.เสาวณีย์

รศช.วิโรจน์

กองบัญชี
กอง กองขับเคลื่อน ส�ำนักงาน
ประชาชาติ ยุทธศาสตร์ และประเมิน เลขาธิการ
และการ ผลการพัฒนา
วางแผน
เศรษฐกิจ
มหภาค

ทปษ.นภัสชล

รศช.วิชญายุทธ

ส�ำนักงาน
พัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมภาค
กลาง

ส�ำนักงาน
พัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
ภาคตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ

ส�ำนักงาน
พัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
ภาคใต้

ส�ำนักงาน
พัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
ภาคเหนือ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

กอง
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย์และ
สังคม

ทปษ.กัญญารักษ์

กอง
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ความเสมอ
ภาคและความ
เท่าเทียมทาง
สังคม

ทปษ.วรวรรณ

รศช.จินางค์กูร

กอง
กอง
กองพัฒนา
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ข้อมูลและตัว
การพัฒนา และการ ชี้วัดสังคม
เมือง
ประสาน
พัฒนา
ภาค

ทปษ.สุนทราลักษณ์

รศช.เอนก

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มตรวจสอบภายใน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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รายงานประจำำ�ปีีงบประมาณ 2563

ผลการดำ�เนินงานของสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สภาพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ มีีหน้้าที่่�
และอ�ำนาจตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย
ศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว เป็นประธาน และ
กรรมการ ได้แก่ คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา นายคณิศ
แสงสุ พ รรณ นายณั ฐ พร จาตุ ศ รีพิ ทั ก ษ์ นายทวี ศั ก ดิ์
กออนั น ตกู ล นายเทวิ น ทร์ วงศ์ ว านิ ช นายนิ น นาท
ไชยธีรภิญโญ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ
รัชตะนาวิน รองศาสตราจารย์วรากรณ์ สามโกเศศ รอง
ศาสตราจารย์ศกั รินทร์ ภูมริ ตั น รองศาสตราจารย์เสาวณีย์
ไทยรุ่งโรจน์ นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ ปลัดกระทรวงการคลัง
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎกี า เลขาธิการคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรอื น เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนั ก งบประมาณ ผู ้ ว ่ า การธนาคารแห่ ง ประเทศไทย
และเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เป็นกรรมการสภาและเลขานุการ
ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 จนถึงสิ้นเดือน
กันยายน 2563 ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ศกึ ษาวิเคราะห์โครงการ/แผนงาน
ต่างๆ ที่หน่วยงานเสนอมาและน�ำเสนอต่อสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ เ พื่อพิ จ ารณา เพื่อหารื อ
เพื่อขอรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะและเรื่องอื่น ๆ รวม
ทั้งสิ้น 51 เรื่อง การพิจารณาจ�ำแนกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. การพิิจารณากำำ�หนดแนวนโยบายการพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมของประเทศ จำำ�นวน 25 เรื่่�อง
ประกอบด้้วย
1) ร่่ า งแผนปฏิิ บัั ติิ ก ารสาธารณสุุ ข เขตสุุ ข ภาพ
พิเศษแห่งชาติ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2565) 2) ร่างนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ.
2563-2565 3) แผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และ
ควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด พ.ศ. 2562-2564 ตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 4) แผนปฏิบัติการ
ด้ า นการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาองค์ ก รภาคประชาสั ง คม
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561-2564) 5) ร่างแผนการกระจาย
อ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2562-2565 และร่างแผนปฏิบัติการก�ำหนดขั้นตอนการ
กระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2562-2565 6) แผนพัฒนาศักยภาพก�ำลัง
คนภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ พ.ศ. 2562-2565
7) ร่างแผนประชากรเพื่อการพัฒนาประเทศระยะยาว
(พ.ศ. 2563-2580) 8) นโยบาย แผนแม่บท และแผนปฏิบตั กิ าร
ด้านคนหาย คนนิรนามและศพนิรนาม พ.ศ. 2562-2565
9) แผนปฏิบตั กิ ารด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
พ.ศ. 2563-2565 10) ร่างแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมไทย

ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2563-2565) 11) ร่างแผนพัฒนาก�ำลัง
คนด้านสุขภาพแห่งชาติ (พ.ศ. 2563-2570) 12) ร่างแผน
ปฏิบัติการด้านการสร้างความรับผิดชอบร่วมทางสังคม
เกี่ยวกับอีสปอร์ตต่อเด็ก ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563-2565)
13) การพัฒนาแพลตฟอร์มด้านแรงงาน (Labor Platform)
ของประเทศ 14) ร่ า งแผนขั บ เคลื่ อ นกรอบคุ ณ วุ ฒิ
แห่งชาติสู่การปฏิบัติ พ.ศ. 2562-2565 15) ร่างแผน
ปฏิบัติการด้านการผลิตและพัฒนาก�ำลังคนในสาขาอาชีพ
ที่มีความจ�ำเป็นเร่งด่วนต่อการพัฒนาประเทศตามกรอบ
คุณวุฒิแห่งชาติ พ.ศ. 2562-2565 16) แผนปฏิบัติการ
ด้านผู้สูงอายุ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2545-2565) ฉบับปรับปรุง
ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 17) ร่างแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อ
ผลิตและพัฒนาก�ำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570
18) การแต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการ (เพิ่ ม เติ ม ) ภายใต้
พระราชบัญญัตสิ ภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
พ.ศ. 2561 19) ร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4
(พ.ศ. 2562-2565) 20) ร่ า งแผนแม่ บท การบริ ห าร
งานยุ ติ ธ รรมแห่ ง ชาติ ฉบั บที่ 3 (พ.ศ. 2562-2565)
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21) ข้อเสนอแนะการก�ำหนดเกณฑ์มาตรฐานระยะเวลา
การให้สินเชื่อการค้า (Credit Term) ในประเทศไทย
22) ขอความเห็ นชอบการด�ำเนินงานโครงการอาคาร
อเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต ของบริษทั ธนารักษ์พฒ
ั นา
สินทรัพย์ จ�ำกัด 23) ข้อเสนอส�ำหรับการช่วยเหลือธุรกิจ
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โรงแรมที่ไม่มีใบอนุญาต 24) แผนผังแม่บทการอนุรักษ์
และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ 25) ยุทธศาสตร์การจัดตั้ง
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ สถาบันทางการแพทย์
และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในภาพรวมของประเทศ
ในระยะยาว (5-10 ปี)

2. การพิิจารณาแผนงาน/โครงการ เพื่่�อนำำ�ความเห็็นเสนอประกอบการพิิจารณาของคณะรััฐมนตรีี
ในด้้านต่่าง ๆ ได้้แก่่

ด้้านพลัังงาน
จ�ำนวน 8 เรื่อง ประกอบด้วย 1) โครงการพัฒนาระบบ
ไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Microgrid) บนพื้นที่
เกาะพะลวย จ.สุราษฎร์ธานี ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2) แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2561-2580 (EEP2018)
3) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ.
2561-2580 (AEDP2018) 4) แผนพัฒนาก�ำลังผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1
(PDP2018 ฉบับปรับปรุงครั้งที่1) 5) แผนบริหารจัดการ
ก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2561-2580 (Gas Plan 2018) 6) แผน
รองรับวิกฤตการณ์ด้านน�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2563-2567
และแผนยุทธศาสตร์กองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 25632567 7) โครงการสร้างเครอื่ งก�ำเนิดแสงซินโครตรอนระดับ
พลังงาน 3 GeV และห้องปฏิบัติการ 8) โครงการพัฒนา
ระบบส่งและจ�ำหน่าย ระยะที่ 2 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ด้านการขนส่ง
จ�ำนวน 1 เรื่อง ได้แก่ ขออนุมัติด�ำเนินการโครงการ
ก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน โดยใช้เงินกู้ต่างประเทศ
ของกรมทางหลวง (ทล.)

ด้านการสื่อสาร
จ�ำนวน 2 เรื่อง ประกอบด้วย 1) ร่างนโยบายและ
แผนการประชาสั ม พั น ธ์ แ ห่ ง ชาติ ฉบั บที่ 5 พ.ศ. 25632565 (ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี)
2) ร่างแผนพัฒนาด้านการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563-2565)

ด้านสาธารณูปโภค
จ�ำนวน 3 เรื่อง ประกอบด้วย 1) โครงการเพื่อการพัฒนา
ปี 2564 ของการประปาส่วนภูมิภาค 2) แผนบริหารจัดการลดน�้ำ
สูญเสีย ปี 2562-2571 ของการประปาส่วนภูมิภาค 3) โครงการ
เพื่อการพัฒนาปี 2563 (เพิ่มเติม) ของการประปาส่วนภูมิภาค

ด้านการเกษตร
ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม จำำ�นวน 3
เรื่่อ� ง ประกอบด้้วย 1) (ร่่าง) นโยบายและแผนการส่่งเสริิม
และรัักษาคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมแห่่งชาติิ พ.ศ. 2560-2580
2) (ร่่าง) แผนปฏิิบััติิการด้้านการจััดการขยะพลาสติิก
ระยะที่่� 1 (พ.ศ. 2563-2565) 3) การปรัับปรุุงเพิ่่�มเติิม
องค์์ประกอบคณะอนุุกรรมการด้้านการสร้้างการเติิบโต
บนคุุณภาพชีีวิิตที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม

ด้านอุตสาหกรรม
การผลิต และการบริการ
จ�ำนวน 7 เรื่อง ประกอบด้วย 1) การลงทุนโครงการ
พัฒนานิคมอุตสาหกรรม Smart Park ของกระทรวงอุตสาหกรรม
2) โครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (Sustainable
Manufacturing Center : SMC) ในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก : เมืองนวัตกรรม ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์
และระบบอัจฉริยะ (EECi-ARIPOLIS for BCG) ของกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 3) การปรับ
โครงสร้างภาคบริการของไทย 4) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ปี 2562-2571 5) ร่างแผนปฏิบตั กิ าร
ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2566)
ของส�ำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
6) ร่างแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563-2565) 7) การปรับปรุงองค์ประกอบ
ของคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม
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3. การพิิจารณางบประมาณรััฐวิิสาหกิิจ จำำ�นวน 2 เรื่่�อง ได้้แก่่
1) กรอบและงบลงทุุ น ของรัั ฐ วิิ ส าหกิิ จ ประจำำ�
ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2) กรอบและงบลงทุ น ของรั ฐ วิ ส าหกิ จ ประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติแล้ว จ�ำนวน 16 เรื่อง
ประกอบด้ ว ย 1) กรอบและงบลงทุ น ของรั ฐ วิ ส าหกิ จ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2) ร่างนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ความมัน่ คงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563-2565
3) แผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
หรือโรคระบาด พ.ศ. 2562-2564 ตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 4) ร่างแผนพัฒนาด้านการพัฒนา
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563-2565)
5) ร่างแผนแม่บทการบริหารงานยุตธิ รรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3
(พ.ศ. 2562-2565) 6) โครงการสร้างเครื่องก�ำเนิดแสง
ซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV และห้องปฏิบัติการ
7) โครงการพัฒนาระบบส่งและจ�ำหน่าย ระยะที่ 2 ของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 8) ร่างแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2566) ของ

ส�ำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
9) ร่ า งแผนปฏิ บั ติ ก ารสาธารณสุ ข เขตสุ ข ภาพพิ เ ศษ
แห่งชาติ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2565) 10) โครงการพัฒนา
ระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Microgrid)
บนพื้นที่เกาะพะลวย จ.สุ ร าษฎร์ ธ านี ของการไฟฟ้ า
ส่วนภูมิภาค 11) แผนผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนา
กรุงรัตนโกสินทร์ 12) ร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562-2565) 13) ร่างนโยบายและแผนการ
ประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2563-2565
(ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี)
14) โครงการจัดตัง้ ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยัง่ ยืน (Sustainable
Manufacturing Center : SMC) ในเขตนวัตกรรมระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก : เมืองนวัตกรรม ระบบ
อัตโนมัติ หุน่ ยนต์ และระบบอัจฉริยะ (EECi-ARIPOLIS for
BCG) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 15) การลงทุนโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม
Smart Park ของกระทรวงอุตสาหกรรม และ 16) กรอบและ
งบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลการดำ�เนินงานของคณะกรรมการนโยบาย
ระดับชาติที่ สศช. เป็นฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ ไข
ปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)
สศช. ในฐานะฝ่่ายเลขานุุการคณะกรรมการร่่วม
ภาครััฐและเอกชนเพื่่อ� แก้้ไขปััญหาทางเศรษฐกิิจ (กรอ.)
ได้้ จัั ด ประชุุ ม ระหว่่ า งนายกรัั ฐ มนตรีี กัั บ ผู้้�ว่่ า ราชการ
จัังหวััด ผู้้�แทนภาคเอกชน และผู้้�บริิหารท้้องถิ่น่� (ระดัับภาค
และกลุ่่�มจัังหวััด) ไปแล้้ว 3 ครั้้ง� เมื่่อ� วัันที่่� 12 พฤศจิิกายน
2562 ณ จัั ง หวัั ด กาญจนบุุ รีี (กลุ่่�มจัั ง หวัั ด ภาคกลาง

ตอนล่าง 1) เมอื่ วันที่ 21 มกราคม 2563 ณ จังหวัดนราธิวาส
(กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน) และเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม
2563 ณ จังหวัดระยอง (กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1)
โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน รัฐมนตรี ภาครัฐและ
เอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม และ สศช. ท�ำหน้าที่
เลขานุการที่ประชุม โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาแก้ไข

ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Office of the National Economic and Social Development Council

ปัญหาและขับเคลอื่ นการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ ซึง่
สรุปประเด็นการประชุมและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ที่ส�ำคัญ ได้แก่ (1) การส่งเสริมการค้าและการลงทุน
(2) การส่งเสริมอุตสาหกรรม เกษตร ท่องเที่ยวและบริการ
(3) การบริหารจัดการน�้ำ (4) การพัฒนาโครงข่ายคมนาคม
และโลจิสติกส์ (5) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม และ (6) การพัฒนาก�ำลังคนและคุณภาพชีวิต
ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบผลการประชุมฯ ไปเมื่อ
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563
และเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้ สศช. ได้เผยแพร่
ผลการประชุมของคณะรัฐมนตรีใน www.nesdc.go.th
เพื่อให้ประชาชนได้น�ำใช้ประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า
และอ้างอิงได้อย่างถูกต้อง
ขณะเดียวกัน สศช. ได้ขับเคลื่อนและติดตามผล
การด�ำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทและความส�ำคัญของกลไก
กรอ. ทัง้ ในส่วนกลาง/กลุม่ จังหวัด/จังหวัดเพื่อแก้ไขปัญหา
ทางเศรษฐกิจของประเทศและในระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
โดยได้รว่ มกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
กระทรวงมหาดไทย (ระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และภาค)
ภาคเอกชน เช่น สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ฯลฯ โดย
ใช้เวที กรอ.กลุ่มจังหวัด/จังหวัด เพื่อสร้างความรับรู้ความ
เข้าใจในการใช้กลไก กรอ. พิจารณากลั่นกรองแผนงาน/
โครงการ และแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในพื้นที่ต่าง ๆ
สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เช่น ภาคเหนือ (จังหวัด
เชียงใหม่ ล�ำปาง เชียงราย) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(จังหวัดขอนแก่น อุบลราชธานี นครราชสีมา สกลนคร
อุดรธานี) ภาคใต้ (จังหวัดสุราษฎร์ธานี สงขลา ตรัง กระบี่
พังงา ภูเก็ต) และภาคกลาง (กรุงเทพฯ และจังหวัดภาค
ตะวันออก) เป็นต้น ส่งผลให้ภาครัฐและเอกชนในพื้นที่
ดังกล่าวได้มกี ารจัดท�ำข้อเสนอ ขับเคลอื่ น และติดตามการ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาร่วมกันได้อย่างตรงประเด็นและ
สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ ตลอดจนสามารถ
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น�ำไปใช้ประกอบการจัดท�ำแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาคเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การติดตามผลการด�ำเนินงาน กรอ. สศช. ในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการ กรอ.กลาง จะประสานหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนทัง้ ในส่วนกลางและในพื้นที่ (กรอ.กลุม่ จังหวัด/
จังหวัด) และคณะกรรมการ กกร. (สภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคม
ธนาคารไทย) เพื่อร่วมกันขับเคลอื่ นการด�ำเนินงานตามมติ
คณะรัฐมนตรีไปสู่การปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง
และได้ จั ด ท�ำ “รายงานผลการด�ำเนิ น งานการประชุ ม
ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาค
เอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร (ระดับภาค
และกลุ่มจังหวัด) รัฐบาลนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์
จั นทร์ โ อชา น�ำกราบเรี ย น นายกรั ฐ มนตรี รองนายก
รัฐมนตรี รัฐมนตรี ภาครัฐและเอกชนที่เกยี่ วข้อง ตลอดจน
ได้เผยแพร่ทาง www.nesdc.go.th เพื่อให้ผเู้ กยี่ วข้องและ
บุคคลทัว่ ไปที่สนใจได้รบท
ั ราบถึงกระบวนการพัฒนาความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนภายใต้การน�ำของ
นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา สามารถน�ำ
ไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า และอ้างอิงได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็วด้วย
ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้ขัับเคลื่่�อนยุุทธศาสตร์์ชาติิ แผนพััฒนา
เศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ และนโยบายรััฐบาลเป็็น
ไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและต่่อเนื่่�อง สศช. ในฐานะฝ่่าย
เลขานุุการ กรอ. จะใช้้ กรอ.กลุ่่�มจัังหวััด และ กรอ.จัังหวััด
(กระทรวงมหาดไทย) เป็็นกลไกขัับเคลื่่�อนและติิดตามการ
พััฒนาตามข้้อสั่่�งการของนายกรััฐมนตรีี และใช้้เป็็นเวทีีจััด
ทำำ�ข้อ้ เสนอการพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมให้้สอดคล้้องกัับ
ความต้้องการในพื้้�นที่่�และเชื่่�อมโยงแผนพััฒนาเศรษฐกิิจ
และสัังคมในระดัับพื้้�นที่่� ตลอดจนได้้ประสานกระทรวง
มหาดไทยรัับไปพิิจารณาดำำ�เนิินการมอบหมายให้้จัังหวััด
ได้้ใช้้เวทีี กรอ. จััดทำำ�/ขัับเคลื่่�อนและติิดตามการพััฒนาใน
พื้้�นที่่�เป็็นระยะและต่่อเนื่่�องด้้วย
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คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (กพข.)
สศช. ในฐานะฝ่่ า ยเลขานุุ ก ารคณะกรรมการ
พัั ฒ นาขีี ด ความสามารถในการแข่่ ง ขัั น ของประเทศ
(กพข.) ได้้ จัั ด การประชุุ ม เพื่่� อ ขัั บ เคลื่่� อ นการพัั ฒ นา
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในรูปแบบ
ต่าง ๆ ทั้งสิ้นจ�ำนวน 3 ครั้ง ได้แก่
1. การประชุมหารือแนวทางในการปรับปรุงตัวชี้วัด
เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เมอื่ วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 521
ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อท�ำความเข้าใจผลการจัดอันดับ
ขดี ความสามารถในการแข่งขันจากสถาบันต่าง ๆ พร้อมทัง้
เสนอผลการวิเคราะห์การจัดอันดับเพื่อจ�ำแนกกลุม่ ตัวชี้วัด
ขีดความสามารถในการแข่งขันฯ ที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน
ของประเทศไทยในรอบปีที่ผา่ นมา นอกจากนใี้ นการประชุม
ดังกล่าวยังได้หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหา
หน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัดที่เป็นจุดอ่อนของประเทศในการ
ร่วมกันขับเคลื่อนตัวชี้วัดดังกล่าว ผ่านการด�ำเนินแผนงาน
และโครงการที่ส่งผลต่อกลุม่ ตัวชี้วัดเหล่านใี้ ห้มีประสิทธิผล
ชัดเจนมากขึน้ และ สศช.ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ จะจัดให้
มีการรายงานความก้าวหน้าการด�ำเนินงานการพัฒนา
แผนงานและโครงการที่เกี่ยวข้อง ในระยะต่อไป
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Thailand
Competitiveness : How to turn challenges into
success? รับมือความท้าทายเพื่อยกระดับความสามารถ
ในการแข่งขันของไทย ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” เมื่อ
วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท
ประตููน้ำำ�� กรุุงเทพฯ โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อสร้้างความรู้้�
ความเข้้าใจให้้ผู้้�เข้้าร่่วมการประชุุมที่่�เป็็นตััวแทนทั้้�งจาก
ภาครััฐและภาคเอกชนได้้ทราบถึึงความสำำ�คััญของการ
ร่่วมกัันขัับเคลื่่�อนการสร้้างความสามารถในการแข่่งขััน
ภายใต้้ ยุุ ท ธศาสตร์์ ช าติิ รวมถึึ ง สื่่� อ สารผลการดำำ� เนิิ น
งานเพื่่�อพััฒนาขีีดความสามารถในการแข่่งขัันในรอบปีีที่่�
ผ่่านมา อัันจะนำำ�ไปสู่่�การสร้้างความเข้้าใจในการทำำ�งาน
ร่่วมกัันระหว่่างหน่่วยงานภาครััฐที่่เ� กี่่ย� วข้้องและภาคเอกชน
อีีกทั้้�งเพื่่�อให้้หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้รัับทราบเสีียงสะท้้อน
ความคิิดเห็็นและความคาดหวััง (needs) ของภาคเอกชน
ในการดำำ�เนิินการด้้านต่่าง ๆ และเป็็นเวทีีเพื่่อ� สื่่อ� สารรณรงค์์ให้้
ทุุกภาคส่่วนที่่เ� กี่่ย� วข้้อง ตระหนััก และเห็็นแนวทางการปฏิิบัติั ิ
ที่่ค� วรดำำ�เนิินการร่่วมกััน เพื่่อ� พััฒนาขีีดความสามารถในการ
แข่่งขัันของประเทศในระยะต่่อไปได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

3. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การยกระดับ
ขีดความสามารถในการแข่งขัน ในยุคหลัง COVID-19”
เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม และ 3 กันยายน 2563 ณ ห้อง
ราชด�ำเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ
โดยมกี ารบรรยายเพื่อให้ความรูเ้ กยี่ วกับทศิ ทางการด�ำเนิน
นโยบายที่เกี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาขี ด ความสามารถใน
การแข่งขันในยุคหลัง โควิด 19 และจัดให้มี workshop
เพื่อระดมความเห็นถึงทิศทางของแผนงานและโครงการ
ที่เหมาะสมภายใต้ฉากทัศน์ใหม่ที่จะเกิดขึ้นในยุคหลัง
โควิด 19 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมน�ำองค์ความรู้ดังกล่าว
ไปประกอบการจัดท�ำแผนงานและโครงการในการพัฒนา
ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งและมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นใน
ระยะถัดไป
การด�ำเนินการขับเคลื่อนขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศร่วมกับสภาเศรษฐกิจโลก (World
Economic Forum: WEF) ผ่ า นการด� ำ เนิ น งาน
Thailand Closing the Innovation Gap Accelerator
(Accelerator Model) ซึ่ ง สศช. ท�ำหน้ า ที่เป็ น ผู ้
ประสานงานของประเทศไทย (National co-ordinator)
ระหว่าง WEF และทีมผู้บริหารระดับสูง (Co-chairs) จาก
ภาครัฐ และภาคเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อน
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศผ่านการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และมุ่งเน้น
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงาน
วิ ช าการในการวิ เ คราะห์ ร ะบบนวั ต กรรมของประเทศ
(System Analysis) รวมถึงร่วมกันจัดท�ำแผนปฏิบัติการ
(Action Plan) ที่เน้ น ให้ ภ าคเอกชนเป็ น ผู ้ น�ำในการ
ด�ำเนินโครงการ เพื่อให้ตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมที่
สอดคล้องต่อความต้องการที่แท้จริงของภาคธุรกิจและ
เกิดการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนในการ
ส่่งเสริิมให้้ผู้้�ประกอบการรายย่่อยสามารถเข้้าถึึงและพััฒนา
นวััตกรรมได้้อย่่างตรงจุุด โดยในรอบปีีที่่�ผ่่านมา สศช.ได้้
ดำำ�เนิินการประสานหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง ร่่วมกัันจััดทำำ�
ผลการวิิเคราะห์์ระบบนวััตกรรม และได้้กำำ�หนดประเด็็น
การพัั ฒ นานวัั ต กรรมที่่� ป ระเทศไทยควรเร่่ ง ขัั บ เคลื่่� อ น
โดยในระยะถัดไป สศช.พร้อมผูแ้ ทนทุกภาคส่วนจะร่วมกัน
จัดท�ำโครงการส�ำคัญที่ควรเร่งด�ำเนินการเพื่อใช้ขับเคลื่อน
แผนงานให้้เกิิดผลเป็็นรููปธรรม
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คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.)
ซึง่ มี สศช. เป็นฝ่ายเลขานุการร่วมกับหน่วยงานที่เกยี่ วข้อง
มีภารกิจสนับสนุนการท�ำงานของ กพย. และผลักดัน
นโยบายไปสู ่ ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม โดยในปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้มกี ารประชุมคณะอนุกรรมการฯ
จ�ำนวน 3 ครั้ง
3. การด�ำเนินการตามแผนการขับเคลอื่ นเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยัง่ ยนื ส�ำหรับประเทศไทย ตามมติ กพย. ครัง้ ที่
1/2562 และ ครัง้ ที่ 1/2563 โดยครอบคลุมการด�ำเนินการ
หลัก 6 ด้าน

1. การประชุม กพย. จ�ำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่
1/2562 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 และ ครั้งที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานฯ
2. การแต่่งตั้้�งคณะอนุุกรรมการ 4 คณะ ประกอบ
ด้้วย (1) คณะอนุุกรรมการขัับเคลื่่อ� นเป้้าหมายการพััฒนาที่่�
ยั่่ง� ยืืน (2) คณะอนุุกรรมการส่่งเสริิมการพััฒนาที่่ยั่่� ง� ยืืนตาม
หลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียง (3) คณะอนุุกรรมการ
ติิ ด ตามและประเมิิ น ผลการพัั ฒ นาที่่� ยั่่� ง ยืืน (4) คณะ
อนุุกรรมการการประเมิินสิ่่�งแวดล้้อมระดัับยุุทธศาสตร์์

แผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนส�ำหรับประเทศไทย
(Thailand’s SDGs Roadmap)
การเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับแผน 3 ระดับของประเทศ
การขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ สามารถสะท้อน
การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ในคราวเดียวกัน
การสร้างการตระหนักรู้
ทุ ก ภาคส่ ว นเข้ า ใจหลั ก การเป้ า หมายการ
พั ฒ นาที่ยั่ ง ยื น โดยการสร้ า งการตระหนั ก รู ้
จะด�ำเนินการทั้งในระดับประเทศและระดับ
ท้องถิ่น เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
ขั บ เคลื่ อ นประเทศสู ่ เ ป้ า หมายการพั ฒ นา
ที่ยั่งยืนต่อไป
การติดตามประเมินผลการขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
การติ ด ตามและประเมิ น ผลเป้ า หมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนด้วยระบบฐานข้อมูลกลางที่มี
รายงานความก้าวหน้าจากทุกหน่วยงานของรัฐ

กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน
ทั้ ง ในระดั บ นโยบายและปฏิ บั ติ หน่ ว ยงานของ
รัฐบูรณาการการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน โดยมีผู้รับผิดชอบชัดเจน

2
1

3

6

4

การจัดท�ำโครงการ/การด�ำเนินงาน/
การพัฒนาเพื่อบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน
จัดล�ำดับความส�ำคัญของโครงการ/ การด�ำเนินงาน/
การพัฒนา ให้เหมาะสมกับในแต่ละพื้นที่เพื่อบรรลุ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนและยุทธศาสตร์ชาติ

5
ภาคีการพัฒนา
ทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศมีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย

4. การขัับเคลื่่�อนเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนใน
ระดัับพื้้น� ที่่� โดย สศช. ร่่วมกัับกระทรวงมหาดไทย คััดเลืือก
9 จัังหวััดนำำ�ร่่อง ได้้แก่่ กาฬสิินธุ์์� นราธิิวาส น่่าน ยโสธร
เลย ลพบุุรีี เพชรบุุรีี สุุราษฎร์์ธานีี และฉะเชิิงเทรา รวมทั้้�ง
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� 5 แห่่ง ได้้แก่่ อบจ.กระบี่่� อบต.
บ้้านไร่่ เทศบาลเมืืองศรีีสะเกษ เทศบาลนครสุุราษฎร์์ธานีี

และเทศบาลตำำ�บลวัังไผ่่ ซึ่่�ง สศช. ได้้หารืือกัับหน่่วยงานใน
พื้้�นที่่�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ทั้้�งภาครััฐ ภาคเอกชน และภาคประชา
สัังคม เพื่่�อร่่วมกัันจััดทำำ�แนวทางการขัับเคลื่่�อน SDGs
ในระดับพื้นที่ที่บูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด และแผน
พัฒนาท้องถิ่นต่อไป
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คณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ (ครศ.)

คณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจได้รับการ
แต่งตัง้ ตามค�ำสัง่ ส�ำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 164/2562 ลงวันที่
30 กรกฎาคม 2562 แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการรั ฐ มนตรี
ฝ่ายเศรษฐกิจ (ครศ.) เพื่อท�ำหน้าที่ในการพิจารณากลัน่ กรอง
เรื่่อ� งสำำ�คัญ
ั ในปััญหาเกี่่ย� วพัันหรืือมีีผลกระทบต่่อเศรษฐกิิจ
ในภาพรวม ตลอดจนประเมิิน วิิเคราะห์์ และเสนอแนะ
มาตรการหรืือแนวทางตััดสิินใจเชิิงรุุกต่่อคณะรััฐมนตรีี
(ครม.) โดยมีีนายกรัั ฐ มนตรีีเป็็ น ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ ประกอบด้วย รองนายกรัฐมนตรี
(นายสมคิด จาตุศรีพิทกั ษ์) รองนายกรัฐมนตรแี ละรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์)
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข
(นายอนุทิน ชาญวีรกูล) กรรมการประกอบด้วย รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่อเศรษฐกิ จ และ
สังคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และมี
นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งมี
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ร่วมกับรองเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีที่ได้รบั มอบหมาย ผูท้ รงคุณวุฒพิ เิ ศษประจ�ำ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี (นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์) และ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี

ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน
2563 คณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมจ�ำนวน 6 ครั้ง
โดยคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจและคณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบหรือรับทราบมาตรการภายใต้แนวทาง
การบริ ห ารเศรษฐกิ จในช่ วงที่เหลื อ ของปี 2562 และ
ปี 2563 และปัญหาที่เกยี่ วพันและมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ในภาพรวม ดังนี้ (1) มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว
ในระยะสั้้�นระยะกลาง และระยะยาว ของกระทรวงการ
ท่่องเที่่�ยวและกีีฬา (2) แนวทางการดำำ�เนิินการเพื่่�อรองรัับ
การตััดสิิทธิิพิิเศษทางภาษีีศุุลกากรเป็็นการทั่่�วไป (GSP)
(3) การกำำ�หนดสกุุลเงิินที่่�ใช้้ในสััญญางานระบบราง ระบบ
ไฟฟ้้าและเครื่่�องกล โครงการรถไฟไทย-จีีน (4) โครงการ
รถไฟฟ้้าสายสีีเขีียว (5) กรอบและแนวทางการส่่งเสริิม
วิิสาหกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อมครบวงจร (มาตรการ
MSME 2020) ของสำำ�นัักงานส่่งเสริิมวิิสาหกิิจขนาดกลาง
และขนาดย่่อม (6) ภาวะเศรษฐกิิจไทยในไตรมาสที่่�สาม
ของปีี 2562 และแนวโน้้มเศรษฐกิิจไทยในปีี 2562-2563
และกรอบแนวทางบริิหารจััดการเศรษฐกิิจในปีี 2563
(7) มาตรการพยุุงอุุ ตสาหกรรมท่่องเที่่�ยวไทยของการ
ท่่องเที่่�ยวแห่่งประเทศไทย (8) การพััฒนาเขตเศรษฐกิิจ
พิิ เ ศษ (9) มาตรการดูู แ ลและเยีียวยาผลกระทบจาก
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ชุดที่ 1 ของกระทรวงการคลัง
และ (10) มาตรการบรรเทาผลกระทบของสายการบินจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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คณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการบริหารเศรษฐกิจ ปี 2562-2563
คณะกรรมการขับเคลอื่ นมาตรการบริหารเศรษฐกิจ
ปี 2562-2563 ได้รับการแต่งตั้งตามค�ำสั่งส�ำนักนายก
รัฐมนตรี ที่ 221/2562 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 แต่งตั้ง
คณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นมาตรการบริ ห ารเศรษฐกิ จ
ปีี 2562-2563 เพื่่�อให้้การประสานงานและติิดตามการ
ดำำ�เนิินมาตรการของหน่่วยงานต่่าง ๆ เป็็นไปด้้วยความ
เรีียบร้้อย โดยมีีนายกอบศัักดิ์์� ภููตระกููล เป็็นประธาน
กรรมการ และคณะกรรมการประกอบด้้วย ปลััดกระทรวง
การคลัั ง ปลัั ด กระทรวงการท่่ อ งเที่่� ย วและกีีฬา ปลัั ด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ ปลััดกระทรวงคมนาคม
ปลััดกระทรวงพาณิิชย์์ ปลััดกระทรวงมหาดไทย ปลััด
กระทรวงอุุตสาหกรรม ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักงบประมาณ
เลขาธิิการคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุน เลขาธิิการสภา
พััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ ผู้้�ว่่าการธนาคาร
แห่่งประเทศไทย ผู้้�ว่่าการการท่่องเที่่�ยวแห่่งประเทศไทย
และรองเลขาธิิการสภาพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่ง
ชาติิที่่�ได้้รัับมอบหมาย รองผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักงบประมาณ
และผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นักั งานเศรษฐกิิจการคลััง เป็็นกรรมการ
และเลขานุุการ
ในช่่วงตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2562-30 กัันยายน
2563 คณะกรรมการฯ ได้้มีีการประชุุมจำำ�นวน 3 ครั้้�ง โดย

คณะกรรมการขัับเคลื่่�อนมาตรการบริิหารเศรษฐกิิจ ปีี
2562-2563 และคณะกรรมการรััฐมนตรีีฝ่่ายเศรษฐกิิจได้้
ให้้ความเห็็นชอบหรืือรัับทราบมาตรการภายใต้้แนวทาง
การบริิ ห ารเศรษฐกิิ จ ในช่่ ว งที่่� เ หลืือของปีี 2562 และ
ปีี 2563 และปัั ญ หาที่่� เ กี่่� ย วพัั น และมีีผลกระทบต่่ อ
เศรษฐกิิจในภาพรวม ดัังนี้้� (1) แนวทางการดำำ�เนิินงานของ
คณะกรรมการขัั บ เคลื่่� อ นมาตรการบริิ ห ารเศรษฐกิิ จ ปีี
พ.ศ. 2562-2563 (2) มาตรการกระตุ้้�นเศรษฐกิิจ (3) นโยบาย
การส่่งเสริิมการลงทุุนและมาตรการรองรัับการย้้ายฐานการ
ผลิิตของนัักลงทุุนต่่างชาติิ (4) การดำำ�เนิินโครงการลงทุุน
โครงสร้้างพื้้�นฐานขนาดใหญ่่ และ (5) นโยบายแนวทาง
และมาตรการกระตุ้้�นเศรษฐกิิจการท่่องเที่่�ยว

คณะกรรมการบริหารสถานการณ์
เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด 19)
ศููนย์์บริิหารสถานการณ์์เศรษฐกิิจจากผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (โควิิด
19) เรีียกโดยย่่อว่่า ศููนย์์บริิหารสถานการณ์์เศรษฐกิิจ
หรืือ ศบศ. แต่่งตั้้�งตามคำำ�สั่่�งนายกรััฐมนตรีีที่่� 26/2563
ลงวัันที่่� 11 สิิงหาคม 2563 ทำำ�หน้้าที่่�หลัักในการจััดทำำ�
ข้้อเสนอแนะและกรอบแนวทางการดำำ�เนิินการมาตรการ
เศรษฐกิิจ แบ่่งเป็็น 2 ระยะ ประกอบด้้วย (1) ระยะเร่่งด่่วน

เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ (2) ระยะปานกลาง
และระยะยาว เพื่อยกระดับศักยภาพและวางรากฐาน
การพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตภายหลังจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สิ้นสุดลง โดยมีนายก
รัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการ รองประธานกรรมการ
ประกอบด้ ว ย รองนายกรั ฐ มนตรี (พลเอก ประวิ ต ร
วงษ์สุวรรณ) รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)
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รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
(นายจุรนิ ทร์ ลักษณวิศษิ ฏ์) รองนายกรัฐมนตรแี ละรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายอนุทิน ชาญวีรกูล)
รองนายกรัฐมนตรแี ละรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงต่างประเทศ
(นายดอน ปรมัตถ์วินัย) รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงพลังงาน (นายสุพฒ
ั นพงษ์ พันธ์มเี ชาว์) ส่วน
กรรมการประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รัฐมนตรี
ว่ า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รั ฐ มนตรี ว ่ า การ
กระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
รัฐมนตรวี า่ การกระทรวงแรงงาน รัฐมนตรวี า่ การกระทรวง
อุตสาหกรรม ผูว้ า่ การธนาคารแห่งประเทศไทย เลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี ประธานสภาหอการค้าไทย ประธานสภา
อุตสาหกรรม ประธานสมาคมธนาคารไทย ประธานสภา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ประธาน
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายกานต์
คฤหเดช นายกิตพิ งศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ นายชาติศริ ิ โสภณพนิช
นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร และนายอาทิตย์ นันทวิทยา โดยมี
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เป็นกรรมการและเลขานุการ และรองเลขาธิการสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ นอกจากนี้ ยังมีค�ำสั่งนายกรัฐมนตรีที่
27/2563 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563 แต่งตัง้ คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนมาตรการบริหารเศรษฐกิจ ซึ่งมีหน้าที่ในการ
กลัน่ กรองและเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนการด�ำเนิน
การภายใต้กรอบการบริหารเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดผลอย่าง
เป็นรูปธรรมต่อคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจฯ
รวมถึงติดตามและประเมินผลการด�ำเนินการของหน่วยงาน
ของรัฐในการด�ำเนินการตามกรอบการบริหารเศรษฐกิจ

และให้มีคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการบริหาร
สถานการณ์เศรษฐกิจฯ อีก 3 ชุด ประกอบด้วย (1) คณะ
อนุกรรมการด้านมาตรการบริหารเศรษฐกิจระยะเร่งด่วน
(2) คณะอนุกรรมการด้านมาตรการบริหารเศรษฐกิจระยะ
ยาว และ (3) คณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนข้อมูล
เศรษฐกิจรายสาขา
ทั้งนี้ ในช่วงระหว่างวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ถึง
30 กันยายน 2563 มีการประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง โดยคณะ
กรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจฯ ได้ให้ความเห็น
ชอบมาตรการเศรษฐกิจที่ส�ำคัญ ดังนี้ (1) มาตรการรักษา
ระดับการบริโภคภายในประเทศและเพิ่มก�ำลังซื้อให้แก่
กลุ่มผู้มีรายได้น้อย และประชาชนทั่วไป ประกอบด้วย
โครงการเพิ่มก�ำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และ
โครงการคนละครึ่ง (2) มาตรการส่งเสริมการจ้างงาน
ใหม่ส�ำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน
(3) มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประกอบด้วย แนวทาง
การเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ Special Tourist
Visa (STV) และการเพิ่มสิทธิโครงการเราเที่ยวด้วยกัน
(4) มาตรการก�ำหนดเกณฑ์มาตรฐานระยะเวลาการให้
สินเชื่อการค้า (Credit term) ในประเทศไทย (5) มาตรการ
ดึงดูดนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ ผ่านการปรับปรุง
มาตรการ Smart Visa และการอนุญาตให้คนต่างด้าว
เข้ามามีถิน่ ที่อยูใ่ นราชอาณาจักร และ (6) โครงการบริหาร
เศรษฐกิจระยะปานกลางและระยะยาว ซึ่งประกอบด้วย
โครงการที่จะมีส่วนช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุน
และสังคม ก่อให้เกิดการจ้างงานและใช้วสั ดุอปุ กรณ์ภายใน
ประเทศ ตลอดจนเป็นโครงการที่ให้ความส�ำคัญกับการ
ร่วมทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Public Private
Partnership: PPP) โดยมีโครงสร้างการท�ำงานดังภาพ

โครงสร้างการท�ำงาน
คณะรัฐมนตรี
คณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจาก
ผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด 19)
คณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการบริหารเศรษฐกิจ
คณะอนุกรรมการวิเคราะห์และ
เสนอแนะมาตรการบริหารเศรษฐกิจ
ในระยะเร่งด่วน

คณะอนุกรรมการวิเคราะห์และ
เสนอแนะมาตรการบริหารเศรษฐกิจ
ในระยะปานกลางและระยะยาว

คณะอนุกรรมการวิเคราะห์และ
สนับสนุนข้อมูลเศรษฐกิจรายสาขา

ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Office of the National Economic and Social Development Council

ส�ำหรับคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการบริหาร
เศรษฐกิจ ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563
โดยที่ประชุมได้รับทราบและเห็นชอบวาระที่ส�ำคัญ สรุป
ดังนี้ 1) การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการ
บริ ห ารเศรษฐกิ จ ซึ่ ง มี อ�ำนาจหน้ า ที่ในการขั บ เคลื่ อ น
และเร่งรัดให้ส่วนราชการรับนโยบาย และมาตรการของ
รัฐบาลไปปฏิบัติ รวมทั้งกลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการบริหารเศรษฐกิจจากผลกระทบของการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบศ.) และ
การติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานตามมาตรการของ
ส่วนราชการ ตลอดจนการประสานความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วนเพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินงานของคณะกรรมการ
ศบศ. 2) สถานการณ์เศรษฐกิจและผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคโควิด 19 3) กรอบแนวทางการด�ำเนินงาน
ของคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการบริหารเศรษฐกิจ
และ 4) เห็นชอบแนวทางการจัดท�ำตัวชี้วัดน�ำ (Lead
Indicator) ที่สามารถช่วยก�ำหนดมาตรการที่เหมาะสม
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ได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ รวมทัง้ มเี ป้าหมายที่ชัดเจน
สามารถชี้วัดความส�ำเร็จของการด�ำเนินการได้อย่างเป็น
รูปธรรม และการจัดท�ำ Dashboard เพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจไทยภายใต้
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของจาก COVID-19 จาก
มาตรการ/นโยบายของภาครัั ฐ โดยมีีข้้ อ คิิ ด เห็็ น และ
ข้้อเสนอแนะเพิ่่�มเติิม ดัังนี้้� 1) การบููรณาการกำำ�หนดกรอบ
มาตรการบริิหารเศรษฐกิิจในระยะเร่่งด่่วน ระยะปานกลาง
และระยะยาว 2) การปรัับโครงสร้้างเศรษฐกิิจจุุลภาค
3) การสร้้างสมดุุลในดำำ�เนิินมาตรการทางเศรษฐกิิจกัับ
มาตรการด้้านสาธารณสุุข 4) การสนัับสนุุนการจ้้างงาน
สำำ�หรัับการจััดทำำ�แผนงานโครงการเพิ่่�มเติิม โดยมอบหมาย
หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องจััดทำำ�แผนงาน/โครงการ/มาตรการ
เพิ่่�มเติิมที่่�จะส่่งผลให้้เกิิดการกระตุ้้�นเศรษฐกิิจและก่่อให้้
เกิิดการจ้้างงาน และนำำ�เสนอที่่ป� ระชุุมคณะกรรมการฯ เพื่่อ�
พิิจารณาดำำ�เนิินการตามขั้้�นตอนต่่อไป

คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.)
รั ฐ บาลได้ ใ ห้ ค วามส�ำคั ญ กั บ การพั ฒ นาเชิ ง พื้นที่
แบบบู ร ณาการ โดยการวางกรอบการบริ ห ารจั ด การ
อย่างเป็นระบบภายใต้ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วย
การบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 และ
ก�ำหนดให้มกี ลไกการบริหารระดับนโยบาย คือ คณะกรรมการ
บููรณาการนโยบายพััฒนาภาค (ก.บ.ภ.) โดยมีีนายกรััฐมนตรีี
(พลเอก ประยุุทธ์์ จัันทร์์โอชา) เป็็นประธาน ทำำ�หน้้าที่่�
ในการก�ำหนดกรอบนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธกี าร และก�ำกับ
การบริ ห ารงานเชิ ง พื้นที่แบบบู ร ณาการ ในระดั บ ภาค
กลุม่ จังหวัด และจังหวัด และมีกลไกบริหารและขับเคลื่อน
งานในระดับภาค คือ คณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบาย
พัฒนาภาค (อ.ก.บ.ภ.) ของแต่ละภาค จ�ำนวน 6 คณะ โดยมี
รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรมี อบหมายเป็นประธาน
แต่ละคณะ ประกอบด้วย
(1)	ประธาน อ.ก.บ.ภ.ภาคกลาง รองนายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)
(2)	ประธาน อ.ก.บ.ภ.ภาคตะวันออก รองนายก
รัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)
(3)	ประธาน อ.ก.บ.ภ.ภาคเหนือ รองนายกรัฐมนตรี
(นายวิษณุ เครืองาม)
(4)	ประธาน อ.ก.บ.ภ.ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน
รองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์)

(5)	ประธาน อ.ก.บ.ภ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล)
(6)	ประธาน อ.ก.บ.ภ. ด้านวิชาการ รองนายก
รัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)
ที่ผ่ า นมาในปี ง บประมาณ พ.ศ.2563 ได้ มีก าร
ประชุม ก.บ.ภ.จ�ำนวน 2 ครั้ง และการประชุม อ.ก.บ.ภ.
จ�ำนวน 6 ครั้ง โดยมีผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ดังนี้

1. การขับเคลื่อนการพัฒนาภาค

ที่ประชุม ก.บ.ภ. เห็นชอบแผนปฏิบตั กิ ารภาค 6 ภาค
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ�ำนวน 1,097 โครงการ
วงเงิน 76,244 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้
1. แผนงาน/โครงการภายใต้ แ ผนปฏิ บั ติ ก าร
ภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 รวมจ�ำนวน 135 โครงการ งบประมาณ
11,961 ล้านบาท
2. แผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รวมจ�ำนวน 287 โครงการ งบประมาณ 26,533 ล้านบาท
3. แผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการภาค
ตะวันออก ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมจ�ำนวน
159 โครงการ งบประมาณ 7,433 ล้านบาท
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รายงานประจำำ�ปีีงบประมาณ 2563

4. แผนงาน/โครงการภายใต้ แ ผนปฏิ บั ติ ก าร
ภาคเหนือ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมจ�ำนวน
144 โครงการ งบประมาณ 12,825 ล้านบาท
5. แผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบตั กิ ารภาคใต้
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมจ�ำนวน 279 โครงการ
งบประมาณ 13,992 ล้านบาท
6. แผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบตั กิ ารภาคใต้
ชายแดน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมจ�ำนวน 93
โครงการ งบประมาณ 3,497 ล้านบาท

2. การพัฒนาเศรษฐกิจหลักเชิงพื้นที่
ระดับภาค

สศช. ได้ยกร่างกรอบแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจเชิง
พื้นที่ในภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภาคตะวันออก
ภาคใต้ และภาคใต้ชายแดน เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท�ำ
แผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค สรุปสาระส�ำคัญ
ได้ดังนี้
2.1 กรอบแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจหลักเชิง
พื้นที่ภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร : ศักยภาพ
โอกาส สามารถพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมการเกษตร
และเกษตรแปรรูป และอุตสาหกรรมบริการด้านโลจิสติกส์
และการท่องเที่ยวให้มีมูลค่าเพิ่มสูงและหลากหลาย โดยมี
แนวทางการพัฒนา
(1)	พื้นที่กรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล
ส่งเสริมการเพิม่ ประสิทธิภาพการเป็นศูนย์กลางบริการด้าน
โลจิสติกส์ (Logistics Hub) โดยพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานี
ขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ในเมือง และพัฒนาบริการและ
บุคลากรด้านโลจิสติกส์ และน�ำเทคโนโลยสี ารสนเทศมาใช้
(2)	พื้นที่จังหวัดปทุมธานี ส่งเสริมบทบาท
การเป็น “ศูนย์กลางวิจัยและนวัตกรรม” (Innovation
Hub) เพื่อขับเคลื่อนภาคกลาง ให้เป็นเมืองนวัตกรรม
เกษตรมูลค่าสูง (Agro Innopolis)
(3)	พื้นที่ชายฝั ่ ง ทะเลตะวั น ตก (เพชรบุ รี
ประจวบคีรขี นั ธ์) พัฒนาการท่องเที่ยวชายฝัง่ ทะเลตะวันตก
ของภาคกลาง (The Royal Coast) เชื่อมโยงกับจังหวัด
ชุมพร และระนองของภาคใต้
2.2 กรอบแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจหลักเชิง
พื้นที่ภาคตะวันออก : ศักยภาพ โอกาส มีศักยภาพด้าน
อุตสาหกรรม ด้านการเกษตร และสามารถพัฒนาให้เป็น
แหล่งผลิตและแปรรูปที่ได้มาตรฐาน และเชื่อมโยงสู่การ
ท่องเที่ยว โดยมีแนวทางการพัฒนา

(1)	พื้นที่เมืองผลไม้และพืชสมุนไพร (Fruit
and Herb Cities) และสามารถเชื่อมโยงไปสูก่ ารท่องเที่ยว
โดยการสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม
ด้านการผลิตและจัดการฟาร์ม และเชื่อมโยงสู่การพัฒนา
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
(2)	พื้นที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agro-tourism)
และขับเคลื่อนการท่องเที่ยวชุมชนที่ส�ำคัญ
2.3 กรอบแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจหลักเชิง
พื้นที่ภาคใต้ : ศักยภาพ โอกาส ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
มีทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ อุ ด มสมบู ร ณ์ แ ละหลากหลาย
โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงระดับโลก
จังหวัดพัทลุงและสงขลา เป็นแหล่งเพาะปลูกพืชอัตลักษณ์
พื้นถิ่ น ที่ส�ำคั ญ โดยเฉพาะข้ า ว และเป็ น แหล่ ง แปรรู ป
อุตสาหกรรมยางพาราที่ส�ำคัญของภาคใต้ โดยมีแนวทาง
การพัฒนา
(1) ด้านการยกระดับมาตรฐานและบริการ
การท่ อ งเที่ยว ทั้ ง ด้ า นสาธารณสุ ข และการป้ อ งกั น
อุบัติเหตุ-อุบัติภัย และส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว
ที่หลากหลาย ผ่าน Application และ Platform
(2) ด้านการพัฒนาเกษตร โดยการจัดท�ำฐาน
ข้อมูลและสนับสนุนความรู้ทางวิชาการ และปรับระบบ
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่
(3) การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
(SEC) โดยพัฒนาประตูการค้าฝั่งตะวันตก โดยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เพื่อ
เชื่อมโยงฝั่งอ่าวไทย-อันดามัน-ประเทศแถบเอเชียใต้
2.4 กรอบแนวคิิดการพััฒนาเศรษฐกิิจหลัักเชิิง
พื้้�นที่่�ภาคใต้้ชายแดน : ศัักยภาพ โอกาส มีีอััตลักั ษณ์์ความ
เป็็นสัังคมพหุุวััฒนธรรม มีีโครงสร้้างพื้้�นฐานที่่�สามารถ
เชื่่�อมโยงการขนส่่งทั้้�งทางน้ำำ�� ทางอากาศ และทางราง
รััฐบาลมีีนโยบายพััฒนาโครงการเมืืองต้้นแบบ “สามเหลี่่ย� ม
มั่่�นคง มั่่�งคั่่�ง ยั่่�งยืืน” โดยมีี แนวทางการพััฒนา
(1) การส่่งเสริิมเกษตรผสมผสานและการ
พัั ฒ นาเศรษฐกิิ จ ชุุ ม ชนเพื่่� อ ยกระดัั บ รายได้้ เ กษตรกร
รายย่่อยและสถาบัันเกษตรกร และสามารถพึ่่�งพาตนเอง
ได้้อย่่างยั่่�งยืืน
(2) การพั ฒ นาเมื อ งท่ อ งเที่ยวชายแดน
อ�ำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยส่งเสริมการตลาดและ
การประชาสัมพันธ์เชิงรุกในทุกช่องทาง และพัฒนาความ
ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านมาเลเซียและสิงคโปร์
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คณะที่ปรึกษาด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม
ในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)
นายกรััฐมนตรีีได้้มีีคำำ�สั่่�งที่่� 21/2563 แต่่งตั้้�งคณะ
ที่่�ปรึึกษาด้้านผลกระทบทางเศรษฐกิิจและสัังคม ในศููนย์์
บริิหารสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััส
โคโรนา 2019 เมื่่�อวัันที่่� 30 เมษายน 2563 จำำ�นวน 13 คน
เพื่อท�ำหน้าที่ให้ความเห็นทางวิชาการ เสนอแนะแนวทาง
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาผลกระทบทางเศรษฐกิจและ
สั ง คมจากสถานการณ์ โรคติ ด เชื้อไวรั ส โคโรนา 2019
คณะที่ปรึกษาฯ ได้มีการหารือแล้วทั้งสิ้น จ�ำนวน 25 ครั้ง
(5 พฤษภาคม-30 กันยายน 2563) และได้จัดท�ำข้อเสนอ
แนะถึงนายกรัฐมนตรี 6 ครั้ง 6 ประเด็น ดังนี้
ครั้งที่ 1 ประเด็น “การฟื้นฟูเศรษฐกิจด้วยการ
สร้างงาน สร้างรายได้” น�ำเสนอนายกรัฐมนตรี วันที่ 11
มิถุนายน 2563
ครั้้�งที่่� 2 ประเด็็น “การเตรีียมความพร้้อมในการ
ควบคุุมการแพร่่ระบาดขึ้้�นใหม่่ภายหลัังการผ่่อนคลาย”
นำำ�เสนอนายกรััฐมนตรีี วัันที่่� 22 มิิถุุนายน 2563

ครั้้� ง ที่่� 3 ประเด็็ น “การผ่่ อ นปรนให้้ นัั ก ธุุ ร กิิ จ
นัั ก ลงทุุ น ผู้้�เชี่่� ย วชาญ และช่่ า งเทคนิิ ค เข้้ า มาในราช
อาณาจัักรชั่่ว� คราว เพื่่อ� แก้้ปัญ
ั หาผลกระทบทางเศรษฐกิิจ”
นำำ�เสนอนายกรััฐมนตรีี วัันที่่� 24 มิิถุุนายน 2563
ครั้้�งที่่� 4 ประเด็็น “การเร่่งเข้้าสู่่�เศรษฐกิิจดิิจิทัิ ลั และ
ลดความเหลื่่อ� มล้ำำ��ด้ว้ ยการขยายการให้้บริกิ ารอิินเทอร์์เน็็ต
อย่่างทั่่�วถึึงและส่่งเสริิมการใช้้ประโยชน์์” นำำ�เสนอนายก
รััฐมนตรีี วัันที่่� 16 กรกฎาคม 2563
ครั้้�งที่่� 5 ประเด็็น “ผลกระทบและมาตรการด้้าน
การศึึกษาจากการระบาดของไวรััสโคโรนา 2019 (โควิิด 19)”
น�ำเสนอนายกรัฐมนตรี วันที่ 20 กรกฎาคม 2563
ครั้งที่ 6 ประเด็น “มาตรการในการป้องกันและ
แก้ไขการระบาดระลอกที่สองของโรคระบาดไวรัสโคโรนา
2019 (โควิด 19)” น�ำเสนอนายกรัฐมนตรี วันที่ 14
สิงหาคม 2563

ผลการดำ�เนินงานของคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการอื่น ๆ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการกลุ่มกระทรวง (อ.ค.ต.ป.) คณะที่ 2
สศช. ในฐานะฝ่่ายเลขานุุการ อ.ค.ต.ป. กลุ่่�มกระทรวง
คณะที่่� 2 ได้้จัดั ประชุุมรวม 8 ครั้้�ง เพื่่อ� พิิจารณารายงานผล
การตรวจสอบและประเมิินผลภาคราชการ ดัังนี้้�
1. รายงานผลการตรวจสอบและประเมิินผลภาค
ราชการ ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่่�อง “รายงาน
การพัฒนาเด็กปฐมวัย” พบว่าการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มี
พัฒนาการที่ดีรอบด้านทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์
สังคม และสติปัญญาสมกับวัย ตลอดจนมีคุณสมบัติที่ดีใน
มิิติต่ิ า่ ง ๆ นั้้�น จำำ�เป็็นต้้องอาศััยกลไกขัับเคลื่่อ� นในส่่วนต่่าง ๆ
ทั้้�งในส่่วนของการกำำ�หนดนโยบาย การนำำ�นโยบายลงสู่่�
การปฏิิบััติิ และการพััฒนาระบบสนัับสนุุนต่่าง ๆ ที่่�รองรัับ
การพััฒนาอย่่างเป็็นระบบ โดยแต่่ละส่่วนมีีจุุดคานงััด ที่่�
สำำ�คัญ
ั แตกต่่างกััน กล่่าวคืือ การกำำ�หนดนโยบายและการนำำ�

นโยบายไปสู่่�การดำำ�เนิินงานที่่เ� กิิดประสิิทธิผิ ล ต้้องอาศััยจุุด
คานงััดสำำ�คััญใน 3 กลุ่่�ม ได้้แก่่ (1) กลุ่่�มพ่่อแม่่ที่่�เข้้าใจและ
ให้้เวลากัับการเลี้้�ยงดููบุุตร (2) สถานพััฒนาเด็็กปฐมวััยที่่�
มีีคุุณภาพ และ (3) ชุุมชน/องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นที่่�
มีีองค์์ความรู้้� และการมีีระบบสนัับสนุุนอื่่�น ๆ เพื่่�อหนุุน
เสริิมการขัับเคลื่่�อนการพััฒนาเด็็กปฐมวััยให้้เป็็นไปตาม
เป้าหมายของประเทศที่ก�ำหนดไว้
2. รายงานผลการตรวจสอบและประเมิินผลภาค
ราชการประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเด็็นแนวทาง
การติิดตามมาตรการบรรเทาผลกระทบทางสัังคม กำำ�หนด
เสนอรายงานต่่อคณะกรรมการตรวจสอบและประเมิินผล
ภาคราชการ (ค.ต.ป.) ในเดืือนพฤศจิิกายน 2563 และ
น�ำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
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รายงานประจำำ�ปีีงบประมาณ 2563

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการ (อ.ค.ต.ป.) เฉพาะกิจ คณะที่ 2
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สศช. ได้ร่วมเป็น
อนุกรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะที่ 2
ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยงหรือผล
การด�ำเนินงานตามนโยบายส�ำคัญ เรื่อง การพัฒนาเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor:
EEC) โดยได้เข้าร่วมการประชุมรวม 5 ครัง้ ซึง่ มีประเด็นการ
ตรวจสอบที่ส�ำคัญ ได้แก่ 1) การติดตามความก้าวหน้า
โครงการโครงสร้างพื้นฐานส�ำคัญ (โครงการรถไฟความเร็ว
สูงเชื่อมสามสนามบิน / โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา
และเมื อ งการบิ น ตะวั น ออก / โครงการพั ฒ นาท่ า เรื อ
แหลมฉบัง ระยะที่ 3 ท่าเทียบเรือ F / โครงการพัฒนาท่าเรือ
อุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ช่วงที่ 1 / โครงการศูนย์
ซ่อมบ�ำรุงอากาศยานอูต่ ะเภา (MRO) / โครงการเขตส่งเสริม

อุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล) และการจัดท�ำฐาน
ข้อมูลในการพัฒนา EEC 2) การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ
การพัฒนา EEC และ 3) การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในพื้นที่เพื่อลดความเสยี่ งจากการคัดค้านโครงการ EEC ของ
คนในพื้นที่ อย่างไรก็ดี จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึง่ คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อ
การพัฒนา EEC อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะที่ 2 จึงได้ก�ำหนด
ประเด็นการตรวจสอบเพิม่ เติมในเรอื่ งการศึกษาผลกระทบ
และมาตรการเยยี วยาเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่ EEC ทัง้ นี้
อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะที่ 2 จะได้น�ำเสนอรายงานผลการ
ตรวจสอบและประเมินผล ฉบับสมบูรณ์ ต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) พิจารณา
เห็นชอบภายในเดือนพฤศจิกายน 2563

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ
สศช. ในฐานะสำำ�นัั ก งานเลขานุุ ก ารของคณะ
กรรมการยุุทธศาสตร์์ชาติิและคณะกรรมการปฏิิรูปป
ู ระเทศ
ตามพระราชบััญญััติิการจััดทำำ�ยุุทธศาสตร์์ชาติิ พ.ศ. 2560
และพระราชบััญญััติแิ ผนและขั้้น� ตอนการดำำ�เนิินการปฏิิรูปู

ประเทศ พ.ศ. 2560 ได้้มีีการดำำ�เนิินการเพื่่�อขัับเคลื่่�อน
ยุุทธศาสตร์์ชาติิและการปฏิิรููปประเทศ เพื่่�อให้้เกิิดผล
สั ม ฤทธิ์ บ รรลุ เ ป้ า หมายตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ในช่ ว งปี
ที่ผ่านมาในหลายมิติ ประกอบด้วย

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
รายงานสรุปผลการดำ�เนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและตามแผนการ
ปฏิรูปประเทศ ประจำ�ปี 2562
พระราชบััญญััติิการจััดทำำ�ยุุทธศาสตร์์ชาติิ พ.ศ.
2560 และพระราชบััญญััติิแผนและขั้้�นตอนการดำำ�เนิิน
การปฏิิรููปประเทศ พ.ศ. 2560 กำำ�หนดให้้ สศช. จััดทำำ�
รายงานสรุุปผลการดำำ�เนิินการประจำำ�ปีีตามยุุทธศาสตร์์ชาติิ
และตามแผนการปฏิรูปประเทศ เสนอต่อคณะกรรมการ
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ คณะรั ฐ มนตรี หั ว หน้ า หน่ ว ยงาน
ในฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระ องค์กร
อััยการ และรััฐสภาทราบ ประกอบกัับมติิคณะรััฐมนตรีี เมื่่อ�
วัันที่่� 3 ธัันวาคม 2562 ได้้เห็็นชอบตามมติิคณะกรรมการ
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ยุุทธศาสตร์์ชาติิ ในการประชุุมครั้้�งที่่� 2/2562 เมื่่�อวัันที่่� 28
ตุลาคม 2562 ให้ สศช. จัดท�ำรายงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จ
ในเดอื นมนี าคม 2563 ซึง่ สศช. ได้ด�ำเนินการจัดท�ำและ
น�ำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบตามขั้นตอนของกฎหมาย
เรียบร้อยแล้ว จากนัน้ ได้น�ำส่งรายงานสรุปผลการด�ำเนินการ
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ตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ละตามแผนการปฏิ รู ปป ระเทศ
ประจ�ำปี 2562 ไปยังหน่วยงานตามที่กฎหมายก�ำหนด
ด้วยแล้ว และได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิิ รูู ปป ระเทศ http://nscr.nesdb.go.th/
nscr_report/

การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ในการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครัง้ ที่
2/2562 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติได้มีมติเห็นชอบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติไปสูก่ ารปฏิบตั ผิ า่ นกลไกหลัก 3 ระดับ คือ (1) มอบหมาย
หน่ ว ยงานขั บ เคลื่ อ นแผนแม่ บท ฯ (2) การขั บ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตร์ชาติผ่านแผนระดับ 3 และ (3) การจัดท�ำ
โครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ
ซึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562
เห็นชอบตามมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติข้างต้น
ตามที่ สศช. ในฐานะฝ่ า ยเลขานุ ก ารคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ โดยได้ก�ำหนดหน่วยงานเจ้าภาพเพื่อ
ด�ำเนินการประสานและบูรณาการร่วมกันในการขับเคลอื่ น
ยุทธศาสตร์ ชาติ ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ (1) หน่ ว ยงาน
เจ้ า ภาพขั บ เคลื่ อ นระดั บ ประเด็ น แผนแม่ บ ทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ มภี ารกิจหลักในการประสานและบูรณาการ
การด�ำเนินงานระหว่างหน่วยงานเจ้าภาพต่าง ๆ และ

หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน
การพัฒนาของแผนแม่บทฯ ไปสู่การบรรลุเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติให้ประสบผลส�ำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
(2) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนระดับเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ มภี ารกิจหลักในการประสาน
และบูรณาการการด�ำเนินงานระหว่างหน่วยงานเจ้าภาพ
ต่าง ๆ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาตามค่าเป้าหมายที่ระบุไว้ในระดับ
ประเด็นของแผนแม่บทฯ และ (3) หน่วยงานเจ้าภาพ
ขัับเคลื่่�อนระดัับเป้้าหมายแผนแม่่บทย่่อย มีีภารกิิจหลััก
ในการประสานและบูู ร ณาการการดำำ� เนิิ น งานระหว่่ า ง
หน่่ ว ยงานของรัั ฐ ให้้ มีีค วามสอดคล้้ อ งตามแนวทาง
การพัั ฒ นาที่่� ร ะบุุ ไว้้ ใ นแต่่ ล ะแผนย่่ อ ย เพื่่� อ ให้้ เ กิิ ด การ
ขัับเคลื่่�อนการพััฒนาตามค่่าเป้้าหมายที่่�ระบุุไว้้ในแต่่ละ
แผนย่่อย

การจัดทำ�โครงการสำ�คัญเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สศช. ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงาน
เจ้ า ภาพตามแผนแม่ บท ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ละ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด�ำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
เมอื่ วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เพื่อให้หน่วยงานของรัฐร่วมกัน
จัดท�ำโครงการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็น
รูปธรรม โดยได้ด�ำเนินการร่วมกันกับหน่วยงานเจ้าภาพทัง้
3 ระดับ ในการจัดท�ำโครงการส�ำคัญเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งมีจ�ำนวนโครงการที่
หน่วยงานน�ำเข้าผ่านระบบ eMENSCR พร้อมผ่านการอนุมตั ิ
M7 รวมทั้งสิ้น 3,428 โครงการ โดยมีโครงการที่ผ่านการ
วิเคราะห์และพิจารณาให้คะแนนโครงการตามหลักเกณฑ์
การพิจารณาโครงการส�ำคัญ (Checklist) และด�ำเนินการ
ตามกระบวนการทางสถิติเพื่อพิจารณาคัดเลือกโครงการ
ส�ำคั ญ ของแต่ ล ะเป้ า หมายแผนแม่ บท ย่ อ ยจ�ำนวน

571 โครงการ จ�ำแนกเป็น (1) โครงการส�ำคัญประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ ซึง่ เป็น
โครงการที่ต้องให้ความส�ำคัญเป็นพิเศษ (Top Priorities)
รวม 250 โครงการ และ (2) โครงการส�ำคัญรองรับ
การพัฒนาประเทศ ที่สอดคล้องกับการด�ำเนินการเพื่อ
บรรลุเป้าหมายย่อยที่เกี่ยวข้องจากทั้ง 140 เป้าหมายของ
23 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รวม 321 โครงการ
ทั้ ง นี้ สศช. ได้ แจ้ ง ให้ ห น่ ว ยงานเจ้ า ของโครงการทั้ ง
571 โครงการข้้ า งต้้ น ดำำ� เนิิ น การจัั ด ทำำ� รายละเอีียด
โครงการสำำ�คััญเพื่่�อบรรลุุเป้้าหมายยุุทธศาสตร์์ชาติิและ
แผนแม่่บทภายใต้้ยุุทธศาสตร์์ชาติิประจำำ�ปีีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ให้้สมบููรณ์์ แล้้วเสร็็จทัันต่่อการจััดทำำ�คำำ�ขอ
งบประมาณรายจ่่ายประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เพื่อให้ ส�ำนั ก งบประมาณใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ประกอบ
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป
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การปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ
การรายงานความคืบหน้าการดำ�เนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตาม
มาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
สศช. และผู้้�แทนคณะกรรมการปฏิิรููปประเทศ ได้้
รายงานความคืืบหน้้าในการดำำ�เนิินการตามแผนการปฏิิรูปู
ประเทศ ตามมาตรา 270 ของรััฐธรรมนููญฯ ต่่อรััฐสภาแล้้ว
จำำ�นวน 3 ครั้้�ง ประกอบด้้วย 1) รอบเดืือนตุุลาคม-ธัันวาคม
2562 2) รอบเดืือนมกราคม-มีีนาคม 2563 และ 3) รอบ
เดืือนเมษายน-มิิถุุนายน 2563 โดยมีีประเด็็นภาพรวมของ
การอภิิปรายที่่�สำ�คั
ำ ัญ อาทิิ (1) การปรัับปรุุงรายงานความ
คืืบหน้้าฯ ให้้สะท้้อนความก้้าวหน้้าของการปฏิิรููปประเทศ
ที่่�เป็็นรููปธรรม (2) การนำำ�ประเด็็นการแพร่่ระบาดของเชื้้�อ
ไวรััสโคโรนา 2019 ไปปรัับปรุงุ แผนการปฏิิรูปป
ู ระเทศ และ

(3) ข้้อเสนอแนะต่่อการขัับเคลื่่�อนกิิจกรรมปฏิิรููปประเทศ
ด้้านต่่าง ๆ ทั้้�งนี้้� ในการรายงานความคืืบหน้้าฯ รอบเดืือน
กรกฎาคม-กัันยายน 2563 สศช. จะดำำ�เนิินการประมวลผล
ความก้ า วหน้ า ของการด�ำเนิ น งานตามแผนการปฏิ รู ป
ประเทศ ซึ่งการรายงานความคืบหน้าดังกล่าวจะเป็นการ
รายงานตามกิจกรรมของแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง 12
ด้าน โดยจะแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องของยุทธศาสตร์
ชาติกับแผนการปฏิรูปประเทศ รวมทั้งความคืบหน้าของ
กิจกรรมที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยส�ำคัญ (Big Rock)

กิจกรรมของแผนการปฏิรูปที่ส่งผลต่อประชาชน
อย่างมีนัยสำ�คัญ (Big Rock)
สศช. ได้ด�ำเนินการการปรับปรุงแผนการปฏิรูป
ประเทศครั้ ง ที่ 1 ตามมติ คณ ะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่
3 ธันวาคม 2562 ที่ได้เห็นชอบการปรับปรุงแผนการปฏิรปู
ประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และมอบหมายคณะ
กรรมการปฏิรปป
ู ระเทศด�ำเนินการตามขัน้ ตอนและกรอบ
ระยะเวลาของกฎหมาย ทั้งนี้ ในการรับฟังความเห็นของ
ภาคส่วนต่าง ๆ ให้ด�ำเนินการร่วมกัน เพื่อประสิทธิภาพ
ในการด�ำเนิ น การ การประหยัดเวลาและงบประมาณ
ต่อไป โดยมีประเด็นในการปรับปรุง 6 ประเด็น ได้แก่
(1) การก� ำห นดเป้ า หมายและตั ว ชี้ วั ด ในระดั บ แผน
ให้ชัดเจน สามารถวัดผลการด�ำเนินการได้ (2) การ
ปรับตัดกิจกรรมที่เข้าข่ายเป็นภารกิจปกติของหน่วย
งานและคั ด เลื อ กเฉพาะกิ จ กรรมปฏิ รู ป ประเทศที่ จ ะ
ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงต่ อ ประชาชนอย่ า งมี
นัยส�ำคัญ (Big Rock) (3) การทบทวนกฎหมายภายใต้
แผนการปฏิรูปประเทศ โดยคัดเลือกเฉพาะกฎหมายที่มี
ความส�ำคัญ รวมทั้ง จัดล�ำดับความส�ำคัญของการเสนอ
กฎหมาย (4) การทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 (5) พิจารณาความเห็น

ของหน่วยงานรับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ตามมาตรา 26 และมาตรา 27 ของพระราชบัญญัติฯ และ
(6) ปรับเค้าโครงของแผนการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน
ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน ซึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เห็นชอบขยายระยะเวลา
การปรับปรุงแผนการปฏิรปป
ู ระเทศ โดยให้คณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศด�ำเนินการภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่
ประกาศแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการปฏิรูป
ประเทศเพิม่ เติมทุกด้าน ต่อมา สศช. ได้ด�ำเนินการปรับปรุง
แผนการปฏิรูปประเทศครั้งที่ 2 โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ จ�ำนวน 13 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเมือง
2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 3) ด้านกฎหมาย
4) ด้านกระบวนการยุติธรรม 5) ด้านเศรษฐกิจ 6) ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7) ด้านสาธารณสุข
8) ด้านสอื่ สารมวลชน เทคโนโลยสี ารสนเทศ 9) ด้านสังคม
10) ด้านพลังงาน 11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตฯ 12) ด้านการศึกษา และ 13) ด้านวัฒนธรรม กีฬา
แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยปัจจุบนั คณะ
กรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านได้ด�ำเนินการปรับปรุง
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม) แล้วเสร็จ

ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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และอยู่ระหว่างการน�ำเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์
ชาติพจิ ารณาภายในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563 และเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
ทัง้ นี้ แผนการปฏิรปป
ู ระเทศ (ฉบับปรับปรุงเพิม่ เติม) จะให้
ความส�ำคัญกับกิจกรรมที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

1 การเมือง

2 การบริหาร
ราชการแผ่นดิน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

11.
12.
13.
14.
15.

4 กระบวนการ
ยุติธรรม

5 เศรษฐกิจ

6 ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ต่อประชาชนอย่างมีนัยส�ำคัญ (Big Rock) เพื่อมุ่งให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงและสร้างประโยชน์ให้กบป
ั ระชาชนอย่าง
แท้จริงตามผลอันพึงประสงค์ตามที่รัฐธรรมนูญก�ำหนด โดย
สรุปกิจกรรม Big Rock ได้ดังนี้
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9.
10.

3 กฎหมาย
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

การส่่งเสริิมความรู้้�ทางการเมืืองในระบอบประชาธิิปไตยอัันมีีพระมหากษััตริิย์์ทรงเป็็นประมุุข
การส่่งเสริิมการมีีส่่วนร่่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
การสร้้างความสามััคคีีปรองดองสมานฉัันท์์ของคนในชาติิ
การส่่งเสริิมการพััฒนาพรรคการเมืือง
การปรัับปรุุงกระบวนการร่่างรััฐธรรมนููญ
ปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบการบริิหารงานและการบริิการภาครััฐไปสู่่�ระบบดิิจิทัิ ัล
จััดโครงสร้้างองค์์กร และระบบงานภาครััฐให้้มีีความยืืดหยุ่่�นคล่่องตััวและเปลี่่�ยนแปลงได้้
ตามสถานการณ์
ปรัั บ เปลี่่� ย นการบริิ ห ารทรัั พ ยากรบุุ คค ลภาครัั ฐ สู่่�ระบบเปิิ ด เพื่่� อ ให้้ ไ ด้้ ม าและรัั ก ษาไว้้ ซึ่่� ง
คนเก่ง ดีและมีความสามารถอย่างคล่องตัว ตามหลักคุณธรรม
สร้้างความเข้้มแข็็งในการบริิหารราชการในระดัับพื้้�นที่่� โดยการมีีส่่วนร่่วมของประชาชน
ขจัั ด อุุ ป สรรคในการจัั ด ซื้้� อ จัั ด จ้้ า งภาครัั ฐ และการเบิิ ก จ่่ า ยเงิิ น เพื่่� อ ให้้ เ กิิ ด ความรวดเร็็ ว
คุ้มค่า โปร่งใส ปราศจากการทุจริต
จััดให้้มีีกลไกยกเลิิกหรืือปรัับปรุงุ กฎหมายที่่เ� ป็็นอุุปสรรคต่่อการดำำ�รงชีีวิิตและการประกอบอาชีีพ
ของประชาชน
จััดให้้มีีกลไกทางกฎหมายเพื่่อ� ให้้มีีการพิิจารณาปรัับเปลี่่ย� นโทษทางอาญาที่่ไ� ม่่ใช่่ความผิิดร้้ายแรง
ให้เป็นโทษปรับเป็นพินัย เพื่อลดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
จัั ด ให้้ มีี กลไกกำำ� หนดให้้ ส่่ ว นราชการหรืือหน่่ ว ยงานของรัั ฐ ซึ่่� ง มีีหน้้ า ที่่� ค วบคุุ ม กำำ�กัั บดูู แ ล
และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย น�ำเทคโนโลยีมาใช้ในการด�ำเนินการเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการบังคับใช้กฎหมาย
จััดให้้มีีกลไกช่่วยเหลืือประชาชนในการจััดทำำ�และเสนอร่่างกฎหมาย
จััดทำำ�ประมวลกฎหมายเพื่่�อรวบรวมกฎหมายเรื่่�องเดีียวกัันไว้้ด้้วยกัันเพื่่�อความสะดวกในการ
ใช้งาน
การให้้ประชาชนสามารถติิดตามความคืืบหน้้าขั้้�นตอนการดำำ�เนิินงานต่่าง ๆ ในกระบวนการ
ยุติธรรม
การรัับแจ้้งความร้้องทุุกข์์ต่่างท้้องที่่�
การจััดหาทนายความอาสาประจำำ�สถานีีตำำ�รวจให้้ครบทุุกสถานีีทั่่�วประเทศ
ปฏิิรููประบบการปล่่อยชั่่�วคราว
การบัันทึึกภาพและเสีียงในการตรวจค้้น จัับกุุม และการสอบปากคำำ�ในการสอบสวน
การสร้้างเกษตรมููลค่่าสููง (High Value Added)
การส่่งเสริิมและพััฒนาการท่่องเที่่�ยวคุุณภาพสููง
การเพิ่่�มโอกาสของผู้้�ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็็กในอุุตสาหกรรมและบริิการเป้้าหมาย
การเป็็นศููนย์์กลางด้้านการค้้าและการลงทุุนของไทยในภููมิภิ าค (Regional Trading/Investment
Center)
การพััฒนาศัักยภาพคนเพื่่�อเป็็นพลัังในการขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจ
เพิ่่�มและพััฒนาพื้้�นที่่�ป่่าไม้้ให้้ได้้ตามเป้้าหมาย
การบริิหารจััดการเขตทางทะเลและชายฝั่่�งรายจัังหวััด
การบริิหารจััดการน้ำำ�� เพื่่�อสร้้างเศรษฐกิิจชุุมชนในพื้้�นที่่�นอกเขตชลประทาน
ปฏิิรููประบบการบริิหารจััดการเขตควบคุุมมลพิิษกรณีีเขตควบคุุมมลพิิษมาบตาพุุด
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รายงานประจำำ�ปีีงบประมาณ 2563
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

7 สาธารณสุข

8 สื่อสารมวลชน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
9 สังคม

10 พลังงาน

11 การป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
12 การศึกษา

13 วัฒนธรรม กีฬา
แรงงานและการ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์

กิจกรรมปฏิรูปที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยส�ำคัญ (Big Rock)
30. การปฏิิรููปการจััดการภาวะฉุุกเฉิินด้้านสาธารณสุุขเพื่่�อความมั่่�นคงแห่่งชาติิด้้านสุุขภาพ
31. การปฏิิ รูู ป เพื่่� อ เพิ่่� ม ประสิิ ทธิิ ภ าพและประสิิ ทธิิ ผ ลของการสร้้ า งเสริิ ม สุุ ข ภาพ ความรอบรู้้�
ด้านสุขภาพ การป้องกันและดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อส�ำหรับประชาชนและผู้ป่วย
32. การปฏิิรููประบบบริิการสุุขภาพผู้้�สููงอายุุด้้านการบริิบาลดููแลรัักษาที่่�บ้้าน/ ชุุมชน และระบบ
สนับสนุนการเตรียมตัวของประชาชนในการเป็นผู้สูงอายุในอนาคต
33. การปฏิิรููประบบหลัักประกัันสุุขภาพและกองทุุนที่่�เกี่่�ยวข้้องให้้มีีความเป็็นเอกภาพ บููรณาการ
เป็นธรรม ทั่วถึง เพียงพอ และยั่งยืนด้านการเงินการคลัง
34. การปฏิิรููปเขตสุุขภาพให้้มีีระบบบริิหารจััดการแบบบููรณาการ คล่่องตััว และการร่่วมรัับผิิดชอบ
ด้านสุขภาพระหว่างหน่วยงานและท้องถิ่น
35. การพััฒนาระบบคลัังข้้อมููลข่่าวสารเพื่่�อการประชาสััมพัันธ์์เชิิงรุุกและการจััดการ Fake News
36. การกำำ�กัับดููแลสื่่�อออนไลน์์
37. การยกระดัับการรู้้�เท่่าทัันสื่่�อ
38. การมีีระบบการออมเพื่่อ� สร้้างหลัักประกัันรายได้้หลัังวััยเกษีียณที่่เ� พีียงพอและครอบคลุุมในกลุ่่�ม
แรงงานทั้งในและนอกระบบ
39. ผลัักดัันให้้มีีฐานข้้อมููลทางสัังคมและคลัังความรู้้�ในระดัับพื้้�นที่่� เพื่่�อให้้สามารถจััดสวััสดิิการและ
สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพที่ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
40. การปฏิิรููปการขึ้้�นทะเบีียนคนพิิการ เพื่่�อให้้คนพิิการได้้รัับสิิทธิิสวััสดิิการและความช่่วยเหลืือ
ได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง
41. การสร้้างกลไกที่่�เอื้้�อให้้เกิิดชุุมชนเมืืองจััดการตนเอง
42. การสร้้างมููลค่่าให้้กัับที่่ดิ� ินที่่�รััฐจััดให้้กัับประชาชน
43. ศููนย์์อนุุมััติิอนุุญาตเบ็็ดเสร็็จ One-Stop-Service โรงไฟฟ้้าที่่�แท้้จริิง
44. การพััฒนาศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ
45. การใช้้มาตรการบริิษััทจััดการพลัังงาน (ESCO) สำำ�หรัับหน่่วยงานภาครััฐ
46. การพััฒนาปิิโตรเคมีีระยะที่่� 4 New S-Curve
47. ปรัับโครงสร้้างกิิจการไฟฟ้้าและธุุรกิิจก๊๊าซธรรมชาติิเพื่่�อเพิ่่�มการแข่่งขััน
48. ส่่งเสริิมการมีีส่่วนร่่วมของภาคประชาชนในการต่่อต้้านการทุุจริิต
49. พััฒนาระบบคุ้้�มครองผู้้�แจ้้งเบาะแสการทุุจริิตที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
50. พััฒนากระบวนการยุุติิธรรมที่่�รวดเร็็ว โปร่่งใส ไม่่เลืือกปฏิิบััติิ ในการดำำ�เนิินคดีีทุุจริิตทั้้�งภาครััฐ
และภาคเอกชน
51. พััฒนาระบบราชการไทยให้้โปร่่งใส ไร้้ผลประโยชน์์
52. พััฒนามาตรการสกััดกั้้�นการทุุจริิตเชิิงนโยบายในการดำำ�เนิินโครงการขนาดใหญ่่
53. การสร้้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึึกษาตั้้�งแต่่ระดัับปฐมวััย
54. การพััฒนาการจััดการเรีียนการสอนสู่่�การเรีียนรู้้�ฐานสมรรถนะ เพื่่�อตอบสนองการเปลี่่�ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21
55. การสร้้างระบบการผลิิตและพััฒนาครููและบุุคลากรทางการศึึกษาที่่�มีีคุุณภาพ
56. การจััดอาชีีวศึึกษาระบบทวิิภาคีีและระบบอื่่�น ๆ ที่่�เน้้นการฝึึกปฏิิบััติิอย่่างเต็็มรููปแบบ นำำ�ไปสู่่�
การจ้างงานและการสร้างงาน
57. การปฏิิรูปบทบ
ู
าทการวิิจัยั และระบบธรรมาภิิบาลของสถาบัันอุุดมศึึกษาเพื่่อ� สนัับสนุุนการพััฒนา
ประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน
58. การส่่งเสริิมคุุณธรรม จริิยธรรมในทุุกช่่วงวััย : ผ่่านการปฏิิรููปอุุตสาหกรรมบัันเทิิงและการใช้้
กลไกร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อน
59. การพััฒนาการเรีียนรู้้�และเศรษฐกิิจชุุมชนบนฐานวััฒนธรรมแบบบููรณาการ
60. การส่่งเสริิมประชาชนเป็็นศููนย์์กลางในการสร้้างวิิถีีชีีวิิตทางการกีีฬาอย่่างทั่่�วถึึงและเท่่าเทีียม
และการสร้างโอกาสทางการกีฬาและการพัฒนานักกีฬา
61. การพััฒนาระบบการบริิหารจััดการกำำ�ลัังคนของประเทศแบบบููรณาการ
62. การบริิหารจััดการศัักยภาพบุุคลากรของประเทศ

ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผล
การดำ�เนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการดำ�เนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ผ่านระบบรายงานการติดตามและประเมินผล
ของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
(Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy
and Country Reform : eMENSCR)
สศช. ในฐานะส�ำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้ใช้ระบบ
ติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เป็นระบบ
สารสนเทศหลั ก ในการบู ร ณาการการติ ด ตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูป
ประเทศ และเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการนโยบาย
(Policy cycle) ตลอดจนสนับสนุนและอ�ำนวยความสะดวก
ในการด�ำเนินงานของคณะรัฐมนตรี รัฐสภา คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงาน
ของรัั ฐ โดยที่่� ผ่่ า นมา สศช. ได้้ นำำ� ฐานข้้ อ มูู ล จากระบบ
eMENSCR มาประกอบการจััดทำำ�รายงานสรุุปผลการดำำ�เนิิน
การตามยุุทธศาสตร์์ชาติิและการปฏิิรููปประเทศ ทั้้�งนี้้� ใน
ปััจจุุบัันได้้มีีหน่่วยงานของรััฐนำำ�เข้้าข้้อมููลโครงการมาแล้้ว
จำำ�นวน 49,801 โครงการ (ข้้อมููล ณ กัันยายน 2563) โดย
เป็็นโครงการที่่�สอดคล้้องกัับยุุทธศาสตร์์ชาติิ ดัังนี้้� (1) ด้้าน
ความมั่่�นคง จำำ�นวน 4,141 โครงการ (2) ด้้านการสร้้างความ
สามารถในการแข่่งขััน จำำ�นวน 7,174 โครงการ (3) ด้้านการ
พััฒนาและเสริิมสร้้างศัักยภาพมนุุษย์์ จำำ�นวน 22,422 โครงการ
(4) ด้้านการสร้้างโอกาสและความเสมอภาคทางสัังคม จำำ�นวน
3,678 โครงการ (5) ด้้านการสร้้างการเติิบโตบนคุุณภาพชีีวิิต
ที่่� เ ป็็ น มิิ ต รต่่ อสิ่่� ง แวดล้้ อม จำำ�นวน 5,415 โครงการ และ
(6) ด้้านการปรัับสมดุุลและพััฒนาระบบการบริิหารจััดการ
ภาครััฐ จำำ�นวน 6,971 โครงการ

จััดทำำ�ฐานข้้อมููลเปิิดภาครััฐ

พััฒนาระบบ eMENSCR

เพื่อเป็นเครื่องมือรองรับการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการด�ำเนินแผนงานหรือโครงการภายใต้เงื่อนไข
ของพระราชก�ำหนดให้อ�ำนาจกระทรวงการคลังกูเ้ งินเพื่อแก้ไข
ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รบผ
ั ลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563
ซึง่ สามารถด�ำเนินการครอบคลุมทุกขัน้ ตอน ตัง้ แต่ (1) การจัดส่ง
ข้้อเสนอโครงการ (2) การพิิจารณากลั่่น� กรองข้้อเสนอโครงการ
และกระบวนการจััดสรรงบประมาณ (3) การนำำ�เข้้าข้้อมููล
โครงการที่่�ผ่่านการพิิจารณา เพื่่�อรายงานผลการดำำ�เนิินงาน
สำำ�หรัับการติิดตามเป็็นรายเดืือน และ (4) การติิดตามประเมิิน
ผลการดำำ� เนิิ น แผนงานโครงการ ตลอดจนได้้ ดำำ� เนิิ น การ
เชื่่�อมโยงข้้อมููลกัับกรมบััญชีีกลางเพื่่�อดำำ�เนิินการแลกเปลี่่�ยน
ข้้อมููลโครงการเงิินกู้้� เพื่่�อบัันทึึกรายการเบิิกจ่่ายเงิินกู้้�ของ
ส่่วนราชการผ่่านระบบ GFMIS และส่่งรายงานผลการเบิิกจ่่าย
เงิินกู้้�ดัังกล่่าวเพื่่�อเผยแพร่่ผ่่านระบบ eMENSCR และเว็็บไซต์์
ThaiME (http://thaime.nesdc.go.th) ซึ่่�งเป็็นเว็็บไซต์์หลััก
ในการเผยแพร่่ข้อ้ มููลที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับเงิินกู้้�ฯ และเพื่่อ� ให้้ภาคส่่วน
ต่่าง ๆ สามารถติิดตาม ตรวจสอบการใช้้จ่่ายเงิินกู้้�ได้้อย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพ

เพื่่�อสนัับสนุุนการติิดตามและประเมิินผลการดำำ�เนิินงานตามยุุทธศาสตร์์ชาติิ
(Open-Data)
เพื่่�อเป็็นศููนย์์กลางแหล่่งข้้อมููลเปิิดภาครััฐ และเชื่่�อมโยงชุุดข้้อมููลสารสนเทศ
ระหว่่างหน่่วยงานภาครััฐ อาทิิ ข้้อมููลสถิิติิ สถานการณ์์ และข้้อมููลอื่่�น ๆ จากระบบ
eMENSCR ที่่มีีค
� วามสอดคล้้องกัับยุทุ ธศาสตร์์ชาติิ และแผนแม่่บทภายใต้้ยุทุ ธศาสตร์์ชาติิ
เพื่่อ� อำำ�นวยความสะดวกให้้กับผู้้�
ั ใช้้บริกิ ารทุุกภาคส่่วนสามารถใช้้ประโยชน์์จากฐานข้้อมููล
เปิิดภาครััฐ ในการค้้นหาและเข้้าถึึงข้้อมููลที่่มีีคุ
� ณ
ุ ภาพ ทัันสมััย รวมทั้้�งเป็็นช่่องทางในการ
ตรวจสอบการดำำ�เนิินการของภาครััฐ และการดำำ�เนิินงานภายใต้้ยุุทธศาสตร์์ชาติิได้้อย่่าง
สะดวก รวดเร็็ว และมีีประสิิทธิิภาพ
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การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการ
ดำ�เนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ผ่านเว็บไซต์ ThaiME
สศช. ได้พัฒนาเว็บไซต์ ThaiME (Thai Monitoring
and Evaluation) ขึ้น เพื่อรองรั บ การด�ำเนิ น การภายใต้
พระราชก�ำหนดให้อ�ำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไข
ปัญหา เยยี วยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รบผ
ั ลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563
โดยให้เว็บไซต์ ThaiME เป็นช่องทางส�ำหรับเผยแพร่และ
ประชาสั ม พั น ธ์ ค วามก้ า วหน้ า ของโครงการที่ใช้ เ งิ น กู ้ ต าม
พระราชก�ำหนดฯ เพื่อให้ทกุ ภาคส่วนที่เกยี่ วข้องสามารถติดตาม
และประเมิินผลสััมฤทธิ์์�การดำำ�เนิินการภายใต้้พระราชกำำ�หนด

เงิิ นกู้้�ฯ ได้้ อย่่ างมีีประสิิ ทธิิภาพ นอกจากนี้้� การเชื่่� อมโยง
เว็็บไซต์์ ThaiME กัับระบบ eMENSCR จะเป็็นการส่่งเสริิม
การมีีส่่วนร่่วมของประชาชน โดยในเบื้้�องต้้นได้้เปิิดโอกาสให้้
ประชาชนเข้้ามามีีส่่วนร่่วมในการติิดตามและตรวจสอบการ
ดำำ�เนิินโครงการภายใต้้พระราชกำำ�หนดเงิินกู้้�ฯ ดัังเช่่นในกรณีี
ที่่ป� ระชาชนและภาคีีการพััฒนาต่่าง ๆ พบว่่าการรายงานความ
ก้้าวหน้้าของโครงการไม่่ตรงกัับข้อ้ เท็็จจริิง สามารถรายงานข้้อ
เท็็จจริิงได้้ทั้้ง� ในรููปแบบของการบรรยายและภาพถ่่ายผ่่านการ
แสดงความเห็็นในเว็็บไซต์์ http://thaime.nesdc.go.th

การใช้ Big Data ในการบริหารราชการแผ่นดิน
ผ่านการใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลการ
พัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thailand People Map
and Analytics Platform :TPMAP)
ระบบ TPMAP คือ ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big
Data) เพื่อบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนตลอดทุกช่วงวัย
และการแก้ไขปัญหาความยากจนและเหลื่อมล�้ำแบบชี้เป้า
TPMAP ซึ่ ง สามารถใช้ ร ะบุ ป ั ญ หาความยากจนและ
ความต้องการการพัฒนาของแต่ละช่วงวัยได้ในระดับบุคคล
ครัวเรือน ชุมชน ท้องถิ่น/ท้องที่ จังหวัด ประเทศ หรือปัญหา
ความยากจนรายประเด็น ซึ่งท�ำให้การแก้ปัญหาตรงกับกลุ่ม
เป้าหมายมากขึ้นและสามารถออกแบบนโยบายหรือโครงการ
ในการแก้ปัญหาให้ตรงกับความต้องการหรือสภาพปัญหาได้
ดังนั้น ระบบ TPMAP จึงเป็นเครื่องมือเชิงนโยบายแรกของ
ประเทศที่สามารถระบุกลุ่มเป้าหมายของการพัฒนาได้ทั้ง
ในครัวเรือนและบุคคล ส่งผลให้หน่วยงานระดับนโยบาย
และระดับพื้นที่ที่เกี่ยวข้องสามารถจัดล�ำดับความส�ำคัญของ
ครั ว เรื อ นและบุ คค ลที่มีความจ�ำเป็ น ต้ อ งได้ รั บ การพั ฒ นา
และช่วยเหลือเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพบนฐานข้อมูล
เชิงประจักษ์ (Evidence Base) ด้วยการใช้ข้อมูลจากหลาย
แหล่งที่มีข้อมูลบัตรประชาชน 13 หลักมายืนยันซึ่งกันและกัน
โดยน�ำข้ อ มู ล ความจ�ำเป็ น พื้นฐาน (จปฐ.) จากกรมการ
พัฒนาชุมชนเป็นแกนกลาง และน�ำหลักดัชนีความยากจน
หลายมิติ (Multidimensional Poverty Index: MPI) ซึ่ง
คิดค้นโดย Oxford Poverty & Human Development
Initiative และUnited Nation Development Programme
มาประยุกต์ใช้กับข้อมูล จปฐ. เพื่อหาคนจน จปฐ. หรือ คนที่
ขัดสนใน 5 มิติตามบริบทของประเทศไทย ได้แก่ ด้านสุขภาพ
ความเป็นอยู่ การศึกษา รายได้ และการเข้าถึงบริการรัฐ และได้น�ำ

คนจน จปฐ. มาเชื่อมกับฐานข้อมูลลงทะเบียนสวัสดิการภาครัฐ
ของกระทรวงการคลั ง เพื่อหาคนจนเป้ า หมายของระบบ
ที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน รวมทั้งปัจจุบันได้มีการ
เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีข้อมูลเลขบัตร
ประชาชน 13 หลัก อาทิ ข้อมูลจากกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ที่ประกอบด้วยทะเบียนคนพิการ
ข้อมูลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีข้อมูลการรับเบี้ย
คนพิการและผู้สูงอายุ และข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาลจาก
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ทั้งนี้ การที่ระบบ
TPMAP สามารถประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ผู้รับ
สวัสดิการได้ถึงระดับรายบุคคล ระบบ TPMAP จึงสามารถ
ช่วยบรรเทาปัญหาความซ�้ำซ้อนของการรับสวัสดิการของ
ผู้รับสวัสดิการ รวมทั้งเกิดปัญหา “ภาวะรั่วไหล” หรือคนที่
ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายแต่ได้รับสวัสดิการ (Inclusion error) และ
“ภาวะตกหล่น” หรือการเข้าไม่ถึงกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง
(Exclusion error) และน�ำไปสู่การใช้เงินงบประมาณที่ไม่มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อความยั่งยืนทางการคลังของประเทศ
ได้ในท้ายที่สุด
การแสดงผลข้อมูลของ ระบบ TPMAP ได้รับการ
พัฒนาให้มีความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน โดยมีการเผยแพร่
จ�ำนวนคนจนเป้าหมายจ�ำแนกตามมิตคิ วามยากจนและพื้นที่
ระหว่างปี 2560-2562 (ปีปจั จุบนั ของข้อมูล) และมกี าร
แสดงผลในรูปแบบ “Data Storytelling” ที่เว็บไซต์ www.
tpmap.in.th ซึ่งจะแสดงข้อมูลจ�ำนวนคนจนทั้งหมด จ�ำนวน
คนจนแยกตามรายมิติความยากจน สัดส่วนคนจนเชิงพื้นที่

ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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ตัง้ แต่ระดับประเทศ จังหวัด อ�ำเภอ ต�ำบล และหมูบ่ า้ น รวมทัง้
ภาพรวมคนจนโดยเปรยี บเทียบว่าพื้นที่ใดมสี ดั ส่วนคนจนมาก/
น้อย ตามล�ำดับ รวมถึงสามารถเปรียบเทียบข้อมูลปีตอ่ ปี แสดง
ถึงทิศทางความยากจนที่ปรับลดหรือรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะช่วย
ให้ผู้ใช้งานสามารถประเมินปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ประสิทธิภาพ
ของนโยบาย/โครงการที่ด�ำเนินอยู่ และสามารถพิจารณาได้
ว่ากลุม่ คนจนกลุม่ ใดเป็นกลุม่ คนจนเป้าหมาย และพื้นที่ใดเป็น
พื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน แต่จะไม่มีการเปิดเผย
ข้อมูลรายบุคคลผ่านทางหน้าเว็บไซต์ TPMAP การเข้าถึง
ข้อมูลส่วนบุคคลจะสามารถด�ำเนินการได้ผ่านระบบ TPMAP
Logbook ที่มีการก�ำหนดชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน
(Password) โดยผู้มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย
ผู้ว่าราชการจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับอนุญาต
จากผู้ว่าราชการจังหวัดเท่านั้น ได้แก่ พัฒนาชุมชนจังหวัด
ส�ำนักงานจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด พัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด แรงงานจังหวัด และ
ที่ท�ำการปกครองจังหวัด ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตใน
การเข้าถึงข้อมูลในระบบ TPMAP Logbook สามารถเพิ่มเติม
ปรับปรุง แก้ไข ข้อมูลในระบบให้สอดคล้องกับข้อค้นพบตาม
ข้อเท็จจริง รวมทั้งสามารถเพิ่มเติมข้อมูลบุคคลตกหล่น (คน
กลุม่ เป้าหมายที่แท้จริงที่ไม่ได้อยูใ่ นฐานข้อมูล จปฐ. และระบบ
TPMAP (Exclusion error)
การนำำ�ข้้อมููลในระบบ TPMAP ไปใช้้ประกอบการ
แก้้ไขปััญหาความยากจนและความเหลื่่�อมล้ำำ��ในพื้้�นที่่� EEC
เพื่่อ� สร้้างการตระหนัักรู้้�ของการใช้้ประโยชน์์ของข้้อมููล
ในระบบ TPMAP ในการประกอบการวางแผน การจััดลำำ�ดับั
ความสำำ�คัญ
ั รวมทั้้�งการคััดเลืือกครััวเรืือนและบุุคคลเป้้าหมาย
ที่่จำ� ำ�เป็็นต้้องได้้รับั การช่่วยเหลืือและการพััฒนาเพื่่อ� แก้้ไขปััญหา
ความยากจนและความเหลื่่อ� มล้ำำ��ใน 3 จัังหวััด EEC (ฉะเชิิงเทรา
ชลบุุรีี ระยอง) พบว่่า เจ้้าหน้้าที่่�ที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้มีีการนำำ�ข้้อมููล
ในระบบ TPMAP ไปใช้้ในการช่่วยเหลืือและแก้้ไขปััญหา
ความยากจนในพื้้�นที่่�อย่่างต่่อเนื่่�อง อาทิิ จัังหวััดชลบุุรีี จำำ�นวน
14 ครัวเรือน พบว่า ครัวเรือนที่เจ้าหน้าที่ลงเยี่ยมส่วนมาก
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ประสบปัญหาความยากจนมิตริ ายได้ควบคูไ่ ปกับมิตกิ ารศึกษา
และสาเหตุปญ
ั หาหลัก ๆ คือ ประกอบอาชีพเกษตร และประสบ
ปัญหาช้างป่าเข้าหากินและท�ำลายพืชผลทางการเกษตร ซึ่ง
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ให้ความช่วยเหลือโดยการให้ความรู้
ความเข้าใจการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้าง และการปลูกพืช
ที่ไม่เป็นอาหารช้าง ซึง่ สอดคล้องกับความต้องการของครัวเรือน
ที่ต้องการผู้มีความรู้ความสามารถในการแก้ไขและป้องกัน
ปัญหาช้างป่าบุกรุกเข้าท�ำลายที่ดินท�ำกินได้อย่างยั่งยืนด้วย
ตนเอง
ทั้งนี้ เพื่อให้ระบบ TPMAP สามารถเป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาเชิงพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมและถูกต้องบนฐาน
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ต่อไป สศช. จะด�ำเนินการร่วมกับศูนย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กระทรวง
มหาดไทยใน (1) การพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลของ จปฐ. ให้มี
ความครอบคลุม พื้นที่เขตเมืองของทุกจังหวัดมากยิ่งขึ้น โดย
เฉพาะในเขตพื้นที่เมืองซึ่งจะช่วยสะท้อนให้เห็นถึงปัญหา
การพัฒนาคนและความยากจนหลากหลายมิติในเขตเมือง
(2) การจัดท�ำข้อค�ำถามของ จปฐ. ให้สามารถสะท้อนบริบท
การพัฒนาคนตลอดทุกช่วงวัย เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาหรือ
ปรับปรุงตัวชี้วัดของ จปฐ. ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับข้อ
เท็จจริงของสภาพสังคมและบริบทการพัฒนาในปัจจุบันของ
พื้นที่มากขึ้น อาทิ ข้อมูลภูมิล�ำเนาเพื่อให้เห็นถึงการโยกย้าย
ถิ่นฐานระหว่างครอบครัว ข้อมูลการเกื้อกูลระหว่างกันของ
สมาชิกในครอบครัว/คนในครัวเรือน (3) คุณภาพของข้อมูล
ซึ่งครอบคลุมไปถึงกระบวนการ/วิธีการส�ำรวจและการจัดเก็บ
ข้อมูล รวมทัง้ การตรวจทานข้อมูลภายหลังการจัดเก็บระหว่าง
ภาคีที่เกี่ ย วข้ อ ง เพื่อให้ ข ้ อ มู ล มีความถู ก ต้ อ งและสะท้ อ น
ข้อเท็จจริงได้มากที่สุด และ (4) กระบวนการพัฒนากลุ่ม
ประชากรเป้าหมายของระบบ TPMAP แบบภาคีพัฒนา โดย
ขยายผลการน�ำระบบ TPMAP ไปใช้ในวงกว้าง นอกเหนือจาก
ภาครัฐในปัจจุบัน โดยด�ำเนินการผ่านภาคีพัฒนาต่าง ๆ อาทิ
อาสาสมัครชุมชน สถาบันการศึกษา องค์กรระหว่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้อง

การสร้างการตระหนักรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วม
ของภาคีต่าง ๆ ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
1. การเรียนรูผ้ า่ นการขับเคลื่อนสูก่ ารปฏิบตั ิ ส�ำหรับ
การสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติและการ
ปฏิรปู ประเทศ เพอื่ ขับเคลื่อนต่อสาธารณชนทุกกลุม่ และทุก
ช่วงวัย ดังนี้
1.1 การเสริ ม สร้ า งความตระหนั ก รู ้ ใ น
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีดว้ ยวิธกี ารพัฒนานวัตกรรมทางสังคม
โดยการมีสว่ นร่วมของประชาชน เพื่อสร้างการตระหนักรูแ้ ละ

ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติให้กบป
ั ระชาชนทุกช่วงวัย
ในระดับชุมชนในพื้นที่น�ำร่องจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วย
การสอดแทรกการเรียนรู้สาระส�ำคัญของยุทธศาสตร์ชาติผ่าน
การลงมือปฏิบัติให้เกิดผลได้ด้วยตนเอง โดยการให้ประชาชน
ทุกช่วงวัยในชุมชนเรยี นรูป้ ญ
ั หาและค้นหาต้นทุนที่มอี ยูภ่ ายใน
ชุมชน และพัฒนาเป็นนวัตกรรมทางสังคมที่ส่งเสริมให้เกิดการ
ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงชุมชนให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
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รายงานประจำำ�ปีีงบประมาณ 2563
และความพร้อมของชุมชนให้มีความเข้มแข็ง สามารถจัดการ
ตนเองและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่งจะก่อให้เกิดการ
ยอมรับและเชื่อมัน่ ต่อยุทธศาสตร์ชาติ รวมทัง้ เข้ามามีสว่ นร่วม
ในระดับชุ ม ชนและสั ง คมในการช่ ว ยขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นา
ประเทศให้บรรลุเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ ทั้งนี้ สศช. จะน�ำข้อมูล
ต้นแบบและข้อควรระวังไปขยายผลในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป
1.2 การสร้างการตระหนักรู้และหุ้นส่วนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในกลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่ม
เปราะบาง เพื่อสร้างการตระหนักรู้และความเข้าใจให้กับเด็ก
และเยาวชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่น�ำร่อง ได้แก่ ศูนย์ฝึกและ
อบรมเด็กและเยาวชน เขต 5 จังหวัดอุบลราชธานี และสถาน
พินจิ และคุม้ ครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี โดยการ
ใช้กจิ กรรมการเรยี นรูผ้ า่ นการลงมอื ปฏิบตั เิ ป็นเครอื่ งมอื ในการ
ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ กระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
และความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน รวมทั้งการ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหาต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้เด็กและ
เยาวชนเหล่านี้มีทักษะในการจัดการตนเองและพร้อมที่ และ
เปลี่ยนแปลงตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จนสามารถกลับ
เข้าสู่สังคมและเติบโตเป็นวัยแรงงานที่มีคุณภาพและร่วมเป็น
ก�ำลังส�ำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ สศช.
จะน�ำข้อมูลต้นแบบและข้อควรระวังไปขยายผลในพื้นที่อื่น ๆ
ต่อไป
2. การเรีียนรู้้�ที่่�สร้้างสรรค์์ สำำ�หรัับการสร้้างการ
ตระหนัักรู้้�เกี่่�ยวกัับยุุทธศาสตร์์ชาติิและการปฏิิรููปประเทศ
เพื่่�อขัับเคลื่่�อนต่่อสาธารณชนทุุกกลุ่่�มและทุุกช่่วงวััย ดัังนี้้�

2.1 การส่ ง เสริ ม ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด ้ ว ยพลั ง
ภาพถ่ายที่สร้างสรรค์ เพื่อสร้างการตระหนักรู้ต่อยุทธศาสตร์
ชาติผ่านการถ่ายภาพให้แก่ประชาชนตั้งแต่วัยเรียนจนถึง
ผูส้ งู อายุที่สนใจการถ่ายภาพ ซึง่ มกี จิ กรรมหลัก คือ การประกวด
ภาพถ่าย โดยกระบวนการได้มาของ “ภาพถ่าย” ที่สามารถ
สะท้อนแนวคิดของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จะช่วยสร้างและ

พัฒนาทักษะส�ำคัญแห่งศตวรรษที่ 21 อาทิ ทักษะการคิด
การสังเกต การตีความ การคิดอย่างสร้างสรรค์ ความฉลาดทาง
สติปัญญา (IQ) และความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) โดยมีผู้สนใจ
ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดจ�ำนวนทั้งสิ้น 2,477 ภาพ และมี
ผลงานที่ได้รบั รางวัลจ�ำนวนทัง้ สิน้ 23 ภาพ ซึง่ ผูช้ นะการประกวด
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับโล่รางวัลจากนายกรัฐมนตรี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และ สศช. ได้มกี ารเผยแพร่ผลงาน
ที่ได้รับรางวัลผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th
2.2 การเรี ย นรู ้ ผ ่ า นภาพวาดดิ จิ ทั ล อาร์ ต ในกลุ ่ ม
นั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย นั ก ศึ ก ษาระดั บ
อุดมศึกษาและอาชีวศึกษา เพื่อสร้างการตื่นตัว การตระหนักรู้
และความเข้าใจในสาระส�ำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ โดยเน้นการ
ส่งเสริมกระบวนการเรยี นรูแ้ ละกระบวนการคิด จากการศึกษา
ค้นคว้าหรือการแลกเปลี่ยนความคิดร่วมกับบคค
ุ ลในครอบครัว
กลุ่มเพื่อน และสถาบันการศึกษา และสะท้อนภาพความคิด
และความเข้าใจในสาระส�ำคัญของยุทธศาสตร์ชาติในรูปแบบ
ภาพวาดดิจิทัลอาร์ตที่สามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจน รวมถึง
การจัดแสดงนิทรรศการผลงานภาพวาดที่จะสามารถขยายผล
การสร้างการตระหนักรู้และความเข้าใจต่อยุทธศาสตร์ชาติให้
แก่กลุ่มนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปให้เข้ามาร่วม
เป็ น พลั ง ส�ำคั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาประเทศ เมื่ อ
แล้วเสร็จจะเผยแพร่ผ่าน http://nscr.nesdc.go.th
3. การจั ด ท� ำ สื่ อ สาธารณะต่ า ง ๆ ส� ำห รั บ การ
สร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนทุกกลุ่มและทุกช่วงวัย
ดังนี้
3.1	สื่่�อวีีดิิทััศน์์เผยแพร่่รายวิิชายุุทธศาสตร์์
ชาติิ สำำ�หรัั บข้้ าราชการและบุุ คลากรภาครัั ฐบนหลัั ก สูู ต ร
การเรีียนการสอนแบบออนไลน์์ (Massive Open Online
Course: MOOCs) ซึ่่� ง เป็็ น หลัั ก สูู ต รเบื้้� อ งต้้ น เกี่่� ย วกัั บ
ยุุทธศาสตร์์ชาติิและการแปลงยุุทธศาสตร์์ชาติิไปสู่่�การปฏิิบััติิ
ที่่�จำำ�เป็็นสำำ�หรัับการปฏิิบััติิงานของข้้าราชการและเจ้้าหน้้าที่่�
ของรััฐ โดย สศช. ได้้จััด ส่่งหลััก สููตรดัังกล่่าวให้้โครงการ
มหาวิิทยาลััยไซเบอร์์ไทย กระทรวงการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์
วิิจััยและนวััตกรรม และเผยแพร่่บนเว็็บไซต์์ https://lms.
thaimooc.org/ (รหััสวิิชา nesdc001) พร้้อมทั้้�งได้้ประสาน
สำำ�นัักงานคณะกรรมการข้้าราชการพลเรืือน เพื่่�อบรรจุุเป็็น
หลัักสููตรเงื่่�อนไขสำำ�หรัับการบรรจุุ
เป็็นข้้าราชการและเจ้้าหน้้าที่่ข� องรััฐ
รวมถึึงการเลื่่�อนระดัับตำำ�แหน่่งของ
ข้้าราชการและเจ้้าหน้้าที่่รั� ัฐทุุกคน
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3.2	สื่่� อ วีี ดิิ ทัั ศ น์์ ก ารปฏิิ รูู ป ประเทศพัั ฒ นา
อนาคตเพื่่อ� คนไทยและความยั่่ง� ยืืน เพื่่อ� เผยแพร่่ผลการดำำ�เนิิน
งานของแผนการปฏิิรูปป
ู ระเทศ โดยได้้คัดั เลืือกโครงการภายใต้้
แผนการปฏิรปป
ู ระเทศที่มีผลสัมฤทธิเ์ ชิงประจักษ์ ประกอบด้วย
โครงการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (ด้านการ
ศึกษา) โครงการทนายความอาสาประจ�ำสถานีต�ำรวจ (ด้าน
กระบวนการยุติธรรม) และโครงการไม้มีค่า (ด้านสังคม) ซึ่ง
จะสร้างความตื่นรู้และสนใจให้กับประชาชนและน�ำไปสู่การ
ศึกษากิจกรรมอนื่ ๆ ภายใต้แผนการปฏิรปป
ู ระเทศต่าง ๆ และ
พร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนา
ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยคาดว่าจะด�ำเนินการแล้วเสร็จภายในเดอื นกันยายน 2563
และจะเผยแพร่ผา่ น http://nscr.nesdc.go.th และช่องทางอื่น ๆ
ที่เหมาะสมต่อไป
3.3 สื่อวีดิทัศน์ผลสัมฤทธิ์ของการด�ำเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2563 เพื่อสร้างการตระหนักรู้
เกยี่ วกับสาระส�ำคัญและผลการด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต โดยเฉพาะการเปรียบเทียบผลของการ
ด�ำเนินการก่อน-หลังของการมยี ทุ ธศาสตร์ชาติ ในรูปแบบวดี ทิ ศั น์
ความยาวตอนละ 3-5 นาที จ�ำนวน 2 ตอน เป็นภาษาไทย
และบทบรรยายภาพภาษาอังกฤษ โดยมีรูปแบบการสื่อสาร
ที่เหมาะกับการรับรู้ของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย
1) สอื่ วดี ทิ ศั น์ส�ำหรับประชาชนทัว่ ไป และ 2) สื่อวีดทิ ศั น์ส�ำหรับ
เยาวชนอายุระหว่าง 12-25 ปี ทัง้ นี้ ได้เผยแพร่ผา่ นทางเว็บไซต์
ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ http://nscr.nesdb.
go.th/
3.4 สอื่ วีดทิ ศั น์สร้างพลังสร้างสรรค์สงั คมแห่ง
โอกาส ซึ่งเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวของคนพิการ ผ่านการ
สะท้อนมุมมองในรูปแบบใหม่ ๆ พร้อมสอดแทรกสาระส�ำคัญ
ของยุทธศาสตร์ชาติ จ�ำนวน 5 เรื่อง เพื่อส่งเสริมให้คนพิการ
มีความภาคภูมิใจในคุณค่าและศักดิ์ศรีของตนเอง และเข้ามา
เป็นส่วนหนึง่ ในการขับเคลอื่ นการพัฒนาประเทศ รวมทัง้ สร้าง
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับคนพิการในสังคมให้ตระหนักและ
เล็งเห็นคุณค่าของคนพิการอย่างแท้จริง ซึ่งจะช่วยผลักดัน
และเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เป็นสังคมที่เปิดโอกาสและมีความ
เสมอภาคส�ำหรับคนพิการมากขึน้ เมื่อแล้วเสร็จจะเผยแพร่ผา่ น
http://nscr.nesdc.go.th
3.5 สื่อการ์ตูนสั้น สศช. ได้จัดท�ำการ์ตูนสั้น
เรอื่ ง “ประกอบร่างมนุษย์ทราย” และคลิปการ์ตนู สัน้ ในชื่อชุด
“ร่วมมือกัน มันช่วยได้” โดยเนื้อหาเน้นให้เห็นถึงความส�ำคัญ
ของความสามัคคีและความร่วมมอื ของคนไทยทุกคนทุกช่วงวัย
ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและสร้างอนาคตของ
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ประเทศให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ และได้มกี ารเผยแพร่
ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th/
บัญชีไลน์ทางการของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
Line@NSCR บัญชี Youtube ของยุทธศาสตร์ชาติและการ
ปฏิรูปประเทศ thailandcsreform
3.6 เกมกระดาน “เมืองพัฒน์”เพื่อสร้างการ
ตระหนักรู้ต่อยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมผ่านเกมกระดาน ส�ำหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษา และประชาชนทัว่ ไป
ที่สนใจ โดยมุง่ เน้นให้ผเู้ ล่นได้รว่ มกันวางแผนและคิดวิเคราะห์
เพื่อแก้ไขสถานการณ์หรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ที่ต้ อ งค�ำนึ ง ถึ ง ความสมดุ ล ของทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานของการเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสั ง คมของประเทศที่มีผลกระทบต่ อ คุ ณ ภาพชีวิ ต ของ
ประชาชน โดย สศช. ได้จัดส่งเกมกระดาน “เมืองพัฒน์”
ให้กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจยั และนวัตกรรม และหน่วยงานที่เกยี่ วข้อง พร้อมทัง้ เผยแพร่
เกมกระดานฯ และคู่มือการเล่นในรูปแบบ print & play
ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th ให้ผู้ที่สนใจ
สามารถผลิตและจัดท�ำขึ้นเล่นเองได้
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รายงานประจำำ�ปีีงบประมาณ 2563

การวิเคราะห์แผนงาน/โครงการ
และงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ
การวิเคราะห์และเสนอความเห็นต่อรัฐบาล
รวม

ด้านเศรษฐกิจ
การเกษตร

อุตสาหกรรม

44

23

การค้า
การลงทุน

29

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (การสื่อสาร /
พลังงาน/สาธารณูปโภค ขนส่งและโลจิสติกส์)

158

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี รัฐวิสาหกิจ
วิจัยและนวัตกรรม

การเงิน/การคลัง

อื่น ๆ

70

31

7

19

14

140
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม/ การพัฒนาชุมชน/ อื่น ๆ
รวม

ด้านสังคม

การศึกษา
สาธารณสุข สูงอายุ แรงงาน
และการเรียนรู้
และการคุ้มครองทางสังคม กระบวนการยุติธรรม

29

395

การบริการและ
การท่องเที่ยว

39

27

29

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ

62

สิ่งแวดล้อม

23

13

5

รวม

95

รวม

24

10

การผังเมือง /เขตเศรษฐกิจพิเศษ

11

ด้านความมั่นคง
ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ
ด้านการประชาสัมพันธ์

11

อื่น ๆ

ด้านการพัฒนาพื้นที่
การกระจายอ�ำนาจ

เศรษฐกิจฐานราก

24
รวม 69
รวม
5
รวม 19
รวม
3
รวม 774
รวม
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การวิเคราะห์และพิจารณางบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
การพิจารณางบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สศช. ได้จัดท�ำแนวทางการ
พิจารณางบลงทุนและวิเคราะห์ข้อเสนอการลงทุนของ
รัฐวิสาหกิจประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวม
พร้ อ มทั้ ง จั ด ท�ำข้ อ วิ เ คราะห์ ง บประมาณประจ�ำปี เ ป็ น
ภาพรวม รายกระทรวง และรายรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัด
15 กระทรวง รวม 44 รัฐวิสาหกิจ ผ่านการกลั่นกรองของ
คณะอนุกรรมการพิจารณางบลงทุนประจ�ำปีของรัฐวิสาหกิจ
เพื่อเสนอสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอ ครม. พิจารณาอนุมตั ิ

ซึ่ง ครม. ได้มีมติเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563
โดยมีกรอบวงเงินด�ำเนินการรวม 1,510.238 พันล้านบาท
และกรอบวงเงินเบิกจ่ายลงทุนรวม 291.809 พันล้านบาท
(รวมกรอบเพิม่ เติมระหว่างปีและงบลงทุนในรูปแบบสัญญา
เช่าที่ไม่กอ่ ให้เกิดรายได้โดยตรง) โดยทิศทางการลงทุนสอดรับ
กับยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้าน โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ซึง่ คิดเป็นสัดส่วน
ร้ อ ยละ 87 ขณะที่เมื่ อ จ�ำแนกการลงทุ น รายสาขาจะ
เป็นการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานหลักร้อยละ 91 และ
ด้านบริการสังคม/นโยบายพิเศษของรัฐร้อยละ 9

แผนภาพแสดงสัดส่วนการลงทุนรายสาขา

โครงสร้างพื้นฐานหลัก

91%

9%

บริการสังคม/
นโยบายพิเศษของรัฐ
4.4%

38.6%

ขนส่ง

41.8%

ไฟฟ้า

2.4%
10.6%

1.5%

ประปา

สังคม สิ่งแวดล้อม เกษตร

การวิ เ คราะห์ ก ารปรั บ ปรุ ง งบลงทุ น เพิ่ ม เติ ม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลง/
เพิ่มเติมงบลงทุนในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ตุลาคม 2562-สิงหาคม 2563) ของรัฐวิสาหกิจ ตามที่ ครม.
มอบหมายให้ สศช. เป็นผู้พิจารณา และน�ำเสนอสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ รวม 59 เรอื่ ง โดยผลักดันให้เกิดการลงทุนเพื่อกระตุน้
เศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล ที่ส�ำคัญได้แก่ การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อนุมตั เิ พิม่ เติมวงเงินลงทุนของ
โครงการน�ำร่อง HYDRO-FLOATING SOLAR HYBRID
ขนาด 45 MWAC เขื่อนสิรินธร พร้อมทั้งขอลงทุนเพิ่มเติม
เพื่อจัดหาที่ดินและเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อรองรับภารกิจ
การขยายระบบโครงข่ายไฟฟ้าและเพิ่มประสิทธิภาพของ
องค์กรตามความจ�ำเป็น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อนุมัติ

0.7%
อื่น ๆ

วงเงินลงทุนเพิ่มเติมเพื่อรักษาเสถียรภาพและเพิ่มความ
เชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า รวมถึงสอดคล้องกับโครงการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอื่น และเพิม่ วงเงินลงทุนโครงการที่
ผ่านความเห็นชอบของ ครม. โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนา
ระบบส่งและจ�ำหน่าย ระยะที่ 2 การประปาภูมภิ าค อนุมตั ิ
ปรับเพิม่ วงเงินลงทุนส�ำหรับแผนก่อสร้างระบบประปาและ
อาคาร ปี 2563 เพื่อแก้ปญ
ั หาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) โดยจะด�ำเนินการก่อสร้างระบบสูบส่งน�้ำ
เพื่อแก้ไขปัญหาน�้ำเค็มที่ อ.บางน�้ำเปรี้ยว และ อ.เมือง
ฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา และก่อสร้างระบบประปาและ
โครงข่ า ยจ่ า ยน�้ำประปาเพื่อรองรั บ ศู น ย์ อุ ต สาหกรรม
ยานยนต์ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา การประปานครหลวง
อนุมัติปรับเพิ่มวงเงินลงทุนงานปรับปรุงก�ำลังน�้ำในเขต
พื้นที่สาขาแม้นศรี พญาไท และลาดพร้าว งานขยายเขตที่
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เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทาง
รถไฟฟ้า และบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ำกัด
อนุมัติเพิ่มเติมวงเงินลงทุนของโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วน
ขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม
2550 พื้นที่โซน C ที่สามารถเร่งรัดงานก่อสร้างได้เพิ่มขึ้น
ขณะที่มี ก ารปรั บป รุ ง การลงทุ น ที่ได้ รั บผ ลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
และข้อจ�ำกัดในการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ที่ส�ำคัญได้แก่
บริษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด อนุมตั ปิ รับลด

การลงทุนรายการจัดหาอุปกรณ์จากต่างประเทศ ท�ำให้เกิด
ข้อจ�ำกัดในการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมการใช้งาน
การเดินทางเพื่อตรวจรับอุปกรณ์ที่โรงงานผู้ผลิต และ
การเดินทางของบุคลากรจากผู้ผลิตเพื่อติดตั้งเครื่องจักร
อุปกรณ์ในประเทศไทย และการเคหะแห่งชาติ ปรับลด
วงเงินลงทุนของแผนงานฟื้นฟูเมอื งชุมชนดินแดง เนอื่ งจาก
มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ส่งผลให้ กคช. ต้องเลื่อน
กิจกรรมการรับฟงั ความคิดเห็นของประชาชนออกไป ท�ำให้
ไม่สามารถหาข้อสรุปและจัดท�ำรายละเอียดการลงทุนได้

การวิเคราะห์แผนระดับที่ 3
หน่วยงานภาครัฐได้ส่งแผนระดับที่สามมายัง สศช.
รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 101 แผน รวม 41 หน่วยงาน โดยแบ่ง
เป็น 3 กลุม่ ได้แก่ (1) แผนระดับที่สามซึง่ ผ่านกระบวนการ
พิจารณาและรายงานให้คณะรัฐมนตรีรบท
ั ราบแล้ว จ�ำนวน
60 แผน (2) แผนระดับที่สามที่ สศช. อยู่ระหว่างพิจารณา
กลัน่ กรอง หรือเห็นสมควรทบทวนปรับปรุงแผนให้มีความ
สมบูรณ์ย่ิงขึ้นก่อนน�ำเสนอตามขั้นตอนต่อไป จ�ำนวน
30 แผน และ (3) แผนระดับที่สามที่ผ่านกระบวนการ
พิจารณา ณ รอบเดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน 2563
จ�ำนวน 11 แผน ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเฉพาะแผนระดับที่ 3
ประจ�ำปี 2563 (เดือนมกราคม-กันยายน 2563) มีจ�ำนวน
ทั้งสิ้น 21 แผน ประกอบด้วย

1. แผนระดับที่สามซึ่งผ่านกระบวนการพิจารณา
และรายงานให้คณะรัฐมนตรีรับทราบแล้ว

จำำ�นวน 9 แผน ดัังนี้้� (1) แผนพััฒนาการขนส่่ง
ทางอากาศของประเทศ ระยะ 15 ปีี (พ.ศ. 2562-2576)
(กระทรวงคมนาคม) (2) (ร่่าง) แผนปฏิิบััติิการด้้านการ
พััฒนาพาณิิชย์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ ระยะที่่� 1 (พ.ศ. 25602564) (คณะกรรมการพาณิิชย์อิ์ เิ ล็็กทรอนิิกส์์) (3) แผนการ
บริิหารจััดการประมงทะเลประเทศไทย พ.ศ. 2563-2567
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์์) (4) (ร่่าง) แผนพััฒนารััฐบาล
ดิิจิิทััลของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565 (ฉบัับปรัับปรุุง)
(สำำ�นักั งานพััฒนารััฐบาลดิิจิทัิ ลั (องค์์การมหาชน)) (5) แผน
ปฏิิบััติิการด้้านการป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััยทาง
การแพทย์และการสาธารณสุข พ.ศ. 2563-2565 (กระทรวง
สาธารณสุ ข ) (6) (ร่ า ง) แผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นส่ ง เสริ ม
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (พ.ศ. 2563-2565) (กระทรวง
วัฒนธรรม) (7) (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายภาษา
แห่งชาติ (พ.ศ. 2561-2564) (ส�ำนักงานราชบัณฑิตยสภา)
(8) (ร่าง) นโยบายแห่งชาติด้านยาและแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. 2563-2565 (กระทรวง
สาธารณสุข) และ (9) แผนปฏิบตั กิ ารต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563-2565) (ส�ำนักงาน
ป.ป.ช.)

จ�ำนวน 3 แผน ดังนี้ (1) (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้าน
การผลิตและพัฒนาก�ำลังคนในสาขาอาชีพที่มีความจ�ำเป็น
เร่งด่วนต่อการพัฒนาประเทศตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
พ.ศ. 2562-2565 (กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร) (2) แผน
ปฏิบตั กิ ารด้านผูส้ งู อายุ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2545-2568) ฉบับ
ปรับปรุง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 (กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์) และ (3) แผนยกระดับความ 3. แผนระดัับที่่�สามที่่�ผ่่านกระบวนการพิิจารณา
มัน่ คงและความเป็นเลิศด้านควบคุมโรคของประเทศ ฉบับ ของคณะกรรมการสภาพััฒนาการเศรษฐกิิจและ
สัังคมแห่่งชาติิ ซึ่่�งอยู่่�ระหว่่างการพิิจารณาของ
ปรับปรุง พ.ศ. 2563-2565 (กระทรวงสาธารณสุข)

2. แผนระดัับที่่�สามที่่�สำำ�นัักงานฯ อยู่่�ระหว่่าง
พิิจารณากลั่่�นกรอง หรืือเห็็นสมควรทบทวน
ปรัับปรุุงแผนให้้มีีความสมบููรณ์์ยิ่่�งขึ้้�นก่่อนนำำ�
เสนอตามขั้้�นตอนต่่อไป

คณะรััฐมนตรีี

จำำ�นวน 9 แผน ดัังนี้้� (1) นโยบาย แผนแม่่บท และ
แผนปฏิิบััติิการด้้านคนหาย คนนิิรนามและศพนิิรนาม
พ.ศ. 2562-2565 (กระทรวงยุุติิธรรม) (2) แผนปฏิิบััติิการ

ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Office of the National Economic and Social Development Council

ด้้านการป้้องกัันและปราบปรามยาเสพติิด พ.ศ. 25632565 (กระทรวงยุุติิธรรม) (3) แผนปฏิิบััติิการบููรณาการ
ขัับเคลื่่�อนการพััฒนาตามปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียง
ระยะที่่� 3 (พ.ศ.2564-2565) (สำำ�นัักนายกรััฐมนตรีี (มููลนิิธิิ
ปิิดทองหลัังพระฯ)) (4) (ร่่าง) แผนด้้านการอุุดมศึึกษาเพื่่�อ
ผลิิตและพััฒนากำำ�ลัังคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570
(กระทรวงการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจัยั และนวััตกรรม)
(5) (ร่่ า ง) แผนพัั ฒ นากำำ�ลัั ง คนด้้ า นสุุ ข ภาพแห่่ ง ชาติิ
พ.ศ. 2563-2570 (ส�ำนั ก งานคณะกรรมการสุ ข ภาพ
แห่งชาติ) (6) ร่างแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความรับ
ผิดชอบร่วมทางสังคมเกี่ยวกับอีสปอร์ตต่อเด็ก ระยะที่ 1
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(พ.ศ. 2563-2565) (กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและ
ความมั่นคงของมนุษย์) (7) (ร่าง) นโยบายและแผนการ
ประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2563-2565 (ฉบับ
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) (คณะ
กรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์)
(8) (ร่าง) แผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมไทย ฉบับที่ 3
(พ.ศ. 2563-2565) (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์) และ (9) (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้าน
ครอบครัว พ.ศ. 2563-2565 (กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์)

การขับเคลื่อนแผนฯ 12 สู่การปฏิบัติ
การขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนา
สำ�คัญในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2565) สู่การปฏิบัติ
เรื่อง การพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ
(Smart Farming)
ส�ำนั ก งานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แห่งชาติ หรือ สศช. มภี ารกิจส�ำคัญในการขับเคลอื่ นประเด็น
การพั ฒ นาส�ำคั ญ ในแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565) ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ โดยมี
แนวทางการด�ำเนินการที่ส�ำคัญคือติดตามความก้าวหน้า
และประเมิ น การท�ำงานของกลไกที่รั บผิ ด ชอบการขั บ
เคลื่อนประเด็นการพัฒนาส�ำคัญต่าง ๆ ในแผนพัฒนาฯ
เพื่อเสนอแนวทางแก้ปญ
ั หา หรือผลักดันกลไกให้ด�ำเนินการ
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดการบูรณาการการท�ำงาน
ระหว่างกัน เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการของแต่ละพื้นที่และเกิดประสิทธิผลอย่างเป็น
รูปธรรม น�ำไปสูก่ ารบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ก�ำหนดไว้
ในแผนฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทัง้ นี้ การคัดเลอื กประเด็นการพัฒนาส�ำคัญมาศึกษา
วิเคราะห์และติดตามความก้าวหน้า และประเมินการท�ำงาน

ของกลไกที่รั บผิ ด ชอบในการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นา
ในแต่ละปี สศช. ได้คัดเลือกประเด็นมาด�ำเนินการภายใต้
หลักเกณฑ์ใน 3 ประการ ประกอบด้วย (1) เป็นประเด็นการ
พัฒนาที่มีความส�ำคัญและมีผลกระทบสูงต่อความส�ำเร็จ
ของยุทธศาสตร์ประเทศ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ หรือเป็น
ประเด็นที่จะช่วยวางรากฐานเชิงโครงสร้างของการพัฒนา
ระยะยาวให้มีความเข้มแข็งและเป็นแรงส่งให้การพัฒนา
ประเทศในภาพรวมก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและ
ยั่งยืน (2) เป็นประเด็นที่มีลักษณะเชิงบูรณาการ (Cross
Cutting Issues) ที่น�ำไปสู่การพัฒนาทั้งในด้านเศรษฐกิจ
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน
และตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
มากกว่า 1 ยุทธศาสตร์ และไม่มีเจ้าภาพที่ชัดเจนใน
การขับเคลื่อนหรือมีหลายหน่วยงานที่ต้องท�ำงานร่วมกัน
เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมาย และ (3) เป็นประเด็นที่ยึดโยง
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กับการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area-Based) โดยเป็นประเด็นที่
สนับสนุนนโยบายการพัฒนาในระดับพื้นที่ที่ช่วยยกระดับ
จุดแข็งหรือศักยภาพที่โดดเด่นของแต่ละพื้นที่ ให้มีความ
สามารถในการแข่งขันช่วยกระจายความเจริญและโอกาส
ทางเศรษฐกิจของคนในท้องถิน่ เพิม่ คุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชนและเอื้อต่อการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ในปี 2562-2563 การพั ฒ นาเกษตรอั จ ฉริ ย ะ
(Smart Farming) เป็นประเด็นที่ สศช. เลือกขึน้ มาท�ำการ
ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ เ พื่อผลั ก ดั น การขั บ เคลื่ อ นในเชิ ง พื้นที่
เนื่องจากสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ทั้ง 3 ข้ออย่างชัดเจน
โดยการด�ำเนินงานนั้น สศช. ได้ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล
ภาพรวมการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ รวมถึงผลการ
ด�ำเนิ น งานที่ผ่ า นมาเบื้องต้ น เพื่อจั ด ท�ำข้ อ เสนอการ
ขับเคลื่อนในระยะต่อไป และพบว่า การขับเคลื่อนเกษตร
อัจฉริยะในปัจจุบันมีประเด็นท้าทายที่ต้องให้ความส�ำคัญ
ดังนี้
1) การก�ำหนดค�ำนิยามของค�ำว่า “เกษตรอัจฉริยะ
(Smart Farming)” ยังไม่ชัดเจน โดยแต่ละหน่วยงาน
ได้ ใ ห้ ค�ำ จ�ำกั ด ความหรื อ นิ ย ามที่แตกต่ า งกั น ไป เช่ น
บางหน่วยงานนิยามว่าเกษตรอัจฉริยะหมายถึงเฉพาะ
การใช้ เ ทคโนโลยี ใ นการเพาะปลู ก หรื อ นิ ย ามไปที่ตั ว
เกษตรกรที่มีความรู้ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
ทางการเกษตรเท่านั้น
2) การขับเคลอื่ นเกษตรอัจฉริยะยังขาดการท�ำงาน
ร่วมกันในเชิงบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกษตร
อัจฉริยะมกี ารขับเคลอื่ นโดยหลายหน่วยงาน แต่การท�ำงาน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังมีลักษณะต่างคน
ต่างท�ำ

3) ไม่ มี ห น่ ว ยงานเจ้ า ภาพในการดู แ ลนโยบาย
เกษตรอัจฉริยะอย่างเป็นองค์รวมและครบวงจร ส่งผลให้
ขาดการประสานงานให้เกิดการส่งไม้ตอ่ การด�ำเนินงานจาก
หน่วยงานหนึ่งไปยังอีกหน่วยงานหนึ่งได้อย่างมีบูรณาการ
ทั้งนี้ เพื่อตรวจสอบยืนยันข้อค้นพบจากการศึกษา
วิเคราะห์ข้างต้น สศช. ได้คัดเลือก เรื่อง “การขับเคลื่อน
เกษตรอั จ ฉริ ย ะในมั น ส�ำปะหลั ง ในภาคเหนื อ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ” มาเป็นกรณีศึกษา เนื่องจากพิจารณา
ควบคู ่ กั บ เป้ า หมายการพั ฒ นาเชิ ง พื้นที่ภาคเหนื อ และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่สู่
การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจฐานชีวภาพหลักของประเทศ
(Bio-Based Hub) เพื่อให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่ส�ำคัญของ
ประเทศ ซึ่งเกษตรอัจฉริยะจะเป็นเครื่องมือส�ำคัญในการ
ผลักดันทั้ง 2 ภาคไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ เหตุผลที่เลือกเจาะลึกในเกษตรอัจฉริยะของ
พืชมันส�ำปะหลังเนื่องจากทั้ง 2 ภาคมีพื้นที่การเพาะปลูก
มันส�ำปะหลังมากที่สุด เป็นพืชหลักในการผลิตผลิตภัณฑ์
ชีวภาพต่างๆ ของประเทศ และยังไม่มีหน่วยงานเจ้าภาพ
ดูแลการพัฒนาทั้งระบบ ซึ่ง สศช. ได้ลงพื้นที่จัดประชุม
เฉพาะกลุ ่ ม (Focus Group) ในภาคเหนื อ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อระดมความเห็นเชิงลึกเกี่ยวกับ
ปัญหาดังกล่าวร่วมกับหน่วยงานและภาคีที่เกยี่ วข้อง รวมถึง
ร่วมกันก�ำหนดแนวทางการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะให้
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ รวม 2 ครัง้ ณ จังหวัดนครสวรรค์
และจังหวัดนครราชสมี าในช่วงเดอื นมนี าคม 2563 ซึง่ จาก
การรับฟังความคิดเห็นของที่ประชุม หน่วยงานและภาคี
ที่เข้าร่วมเห็นไปในทิศทางเดยี วกับผลการวิเคราะห์เบื้องต้น
ของ สศช. ว่า ความไม่ชัดเจนของนิยาม การขับเคลื่อน
ที่ขาดการบูรณาการ และการขาดหน่วยงานเจ้าภาพในการ
ดู แ ลนโยบายเกษตรอั จ ฉริ ย ะคือปั ญ หาส�ำคั ญ และเป็ น
ประเด็นท้าทายที่ต้องเร่งหาทางแก้ไข
นอกจากนี้ เพื่อให้ขอ้ ค้นพบจากเวทีระดมความเห็น
มี น�้ำหนั ก และตรงกั บ ข้ อ เท็ จ จริ ง ในพื้นที่ สศช. ยั ง ได้
น�ำความเห็ น ที่ได้ จ ากการจั ด ประชุ ม Focus group
มาประมวลและจัดท�ำเป็นแบบสอบถามความคิดเห็น จัดส่ง
ไปยังภาคีการพัฒนาที่เกยี่ วข้องทัง้ หน่วยงานรัฐ ผูป้ ระกอบ
การเอกชน สถาบันการศึกษาที่ท�ำการศึกษา วิจัยและ
พัฒนาเกษตรอัจฉริยะ รวมทั้งเกษตรกร ในภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม 800 ราย ได้รับกลับคืนมา

ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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400 กว่าราย ซึ่งผลการประมวลแบบสอบถามก็ยืนยัน
ความเห็นของที่ประชุม Focus Group ข้างต้น
ในขั้นตอนต่อไป สศช. จะศึกษาเจาะลึกในราย
ละเอียดและท�ำงานกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อออกแบบ
แนวทางและวิธีการในการขับเคลื่อนบางประเด็นที่ส�ำคัญ
ส�ำหรั บ การพั ฒ นาเกษตรอั จ ฉริ ย ะให้ เ กิ ด ผลอย่ า งเป็ น
รูปธรรม ได้แก่ ประเด็นที่หนึ่ง การก�ำหนดขอบเขตและ
นิยามของเกษตรอัจฉริยะที่ชัดเจน และสร้างความเข้าใจ
ที่ตรงกันให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเกษตรกรด้วย
และประเด็นที่สอง คือ หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อก�ำหนดหน่วยงานหรือกลไกหลักที่เป็นเจ้าภาพในการ
ขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะอย่างครบวงจร และผลักดัน
ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้มีการวางระบบการ
พัฒนา การเชื่อมโยงการท�ำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้ ง หมด ทั้ ง ในด้ า นการส่ ง เสริ มความรู ้ แ ละทั ก ษะของ
เกษตรกร การพัฒนาเทคโนโลยีและการวิจัยและพัฒนา
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การสนั บ สนุ น แหล่ ง เงิ น ทุ น การประสานการพั ฒ นา
โครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม การพัฒนาฐานข้อมูลด้าน
การผลิตและการตลาดอย่างเป็นระบบและเป็นประโยชน์
ต่อการวางแผนการผลิตของเกษตรกร รวมทัง้ การประสาน
การปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่ยังเป็นอุปสรรคต่อการ
ส่งเสริมเกษตรอัจฉริยะ

การพัฒนาและยกระดับ SMEs
สภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม โดยมี นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ
เป็นประธาน อนุกรรมการจ�ำนวน 11 คน ประกอบด้วย
กรรมการสภาฯ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และ
สศช. เป็นฝ่ายเลขานุการ ท�ำหน้าที่เสนอแนะยุทธศาสตร์
ประเด็นการพัฒนา และกรอบแนวทางกลไกการพัฒนา
SME รวมทัง้ วางแนวทางบูรณาการการด�ำเนินงานระหว่าง
หน่วยงานปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และเสนอแนะระบบการ
ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
ที่ผ่านมาคณะอนุกรรมการฯ ได้คัดเลือกประเด็น
การพัฒนาที่มีความส�ำคัญสูงต่อการเพิ่มความสามารถ
ในการแข่ ง ขั น ของ SME เพื่อขั บ เคลื่ อ นให้ เ กิ ด ผล
เป็นรูปธรรม รวม 3 ประเด็น ได้แก่ (1) สร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ MSME ด้วยระบบ Data Platform (2) ลดความ
เหลื่อมล�้ำและลดอุปสรรคจากกฎหมายและกฎเกณฑ์ของ
ภาครัฐ (Regulation and Incentive) และ (3) ส่งเสริม
SME ให้เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยมีความคืบหน้า
การด�ำเนินงาน ดังนี้

(1) ก� ำห นดเกณฑ์ ม าตรฐานระยะเวลาการให้
สินเชื่อการค้า (Credit term) ในประเทศไทย เพื่อสร้าง
ความเป็นธรรมทางการค้าและแก้ปัญหาการขาดสภาพ
คล่องให้กับ SME เนื่องจากระยะเวลาการให้สินเชื่อการ
ค้ามีแนวโน้มเพิ่มหรือถูกขยายให้ยาวนานขึ้น โดยก�ำหนด
มาตรฐานระยะเวลาการให้สินเชื่อการค้าให้มีผลบังคับ
ใช้ทางกฎหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารสถานการณ์
เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด 19) ได้เห็นชอบข้อเสนอมาตรการ
ดังกล่าวและรายงานคณะรัฐมนตรีรบท
ั ราบแล้ว ขณะนอี้ ยู่
ระหว่างกระทรวงพาณิชย์รว่ มกับส�ำนักงานคณะกรรมการ
แข่งขันทางการค้าท�ำการศึกษาและก�ำหนดเงื่อนไขและ
กลไกการด�ำเนินงานที่เหมาะสมเพื่อให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว
(2) พั ฒ นา ERP Platform เพื่ อ สร้ า งความ
เข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการ SME ด้วยการพัฒนา ERP
Open source Platform ส�ำหรับผู้ประกอบขนาดกลาง
ในกลุม่ ธุรกิจเกษตรและอาหาร และการพัฒนาระบบ Data
Exchange Platform เพื่อรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลของ
ธุรกิจขนาดย่อยและขนาดเล็ก เพื่อส่งเสริม SME ให้เข้าถึง
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(3) ส่งเสริม SME ให้เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาค
เครื่องมือในการบริหารจัดการธุรกิจ เพิ่มโอกาสการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนด้วยการรวบรวมและเชื่อมโยงชุดข้อมูลส�ำคัญ รัฐ ได้มกี ารพัฒนาระบบและท�ำความเข้าใจกับหน่วยงานที่
(Key Attribute) ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาการให้ เกยี่ วข้องครบถ้วนแล้ว โดย สสว. จะเริม่ เปิดใช้ระบบในวันที่
สินเชื่อให้กบั สถาบันการเงิน ซึง่ ขณะนอี้ ยูร่ ะหว่างการหารอื 1 ตุลาคม 2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาระบบ

การพัฒนาฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน
สำำ�นัักงานฯ ได้้ขัับเคลื่่�อนการพััฒนาฐานการผลิิต
ภาคการเกษตรให้้เข้้มแข็็งและยั่่�งยืืน โดยร่่วมกัับกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์์ (กษ.) ในการขัับเคลื่่�อนการพััฒนา
ที่ยัง่ ยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 2 ขจัดความหิวโหย และส่งเสริม
เกษตรกรรมที่ยัง่ ยนื เพื่อพัฒนาและรายงานผลตามตัวชี้วัด
ที่เหมาะสมกับประเทศไทย ส�ำหรับใช้ติดตามและรายงาน
การด�ำเนินงานที่ตอบเป้าประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืน
(SDGs) ต่อไป ตลอดจน ติดตามและร่วมกับกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ใ นการทบทวนการปรั บป รุ ง ร่ า งกฎหมาย
ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาเกษตรกรรมยั่ ง ยื น ตามประเด็ น
ความเห็นของส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎกี า นอกจากนี้
ยัังได้้ดำำ�เนิินการกระบวนการสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจของ
บุุคลากรผ่่านการสััมมนาเชิิงปฏิิบััติิการ เรื่่�องการเตรีียม
ความพร้อมในการพัฒนาภาคเกษตรสู่ความยั่งยืนและ
สอดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ก ารเปลี่ ย นแปลงที่เกิ ด ขึ้ น

เมื่อวันที่ 25-26 กันยายน พ.ศ. 2563 จังหวัดสมุทรสงคราม
เพื่อรับทราบสถานการณ์และข้อมูลการพัฒนาภาคเกษตร
ของภาคเอกชน และกลุ่มเกษตรกรที่มีบทบาทในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรใน
เชิงพื้นที่ ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่
สศช. ที่เป็นแกนหลักในการประสานงานและขับเคลื่อน
การพัฒนาแผนงานด้านการพัฒนาขดี ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศร่วมกับเครือข่ายพัฒนาภายนอกให้
ตระหนักถึงความส�ำคัญของการน�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มา
ใช้ในการผลิต และแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบเป็น
ระบบครบวงจร เพื่อน�ำไปใช้ในการก�ำหนดแนวทางในการ
ขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์
ชาติด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และ
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ทางเศรษฐกิ จ และ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืนภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต่อไป

การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
พื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก
พื้นที่บริเวณชายฝัง่ ทะเลตะวันออกเป็นฐานการผลิต
อุตสาหกรรมหลักของประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมี พลังงาน และยานยนต์ และมีการเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขา
อุตสาหกรรมสูงคิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของประเทศ
รั ฐ บาลจึ ง มี แ นวคิ ด การพั ฒ นาเขตพั ฒ นาพิ เ ศษภาค
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) โดยยกระดับ
การพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝัง่ ทะเลตะวันออก ให้เป็นพื้นที่
ต้นแบบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการ ยก
ระดับเศรษฐกิจ สังคมและสิง่ แวดล้อมให้ส�ำเร็จอย่างยัง่ ยนื
เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ผ่านกลไก

การบริหารงานของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (กพอ.) ตามพระราชบัญญัตเิ ขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธาน เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติเป็นกรรมการ และเลขาธิการคณะกรรมการ
นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป็นกรรมการ
และเลขานุ ก าร ปั จ จุ บั น การพั ฒ นาเขตพั ฒ นาพิ เ ศษ
ภาคตะวันออกอยู่ระหว่างด�ำเนินโครงการส�ำคัญ ได้แก่
การพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐานหลักในรูปแบบความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Public Private
Partnership: PPP) เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม

ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Office of the National Economic and Social Development Council

สามสนามบิน (ลงนามสัญญาร่วมทุนกับเอกชนแล้ว และ
อยู่ระหว่างการก�ำกับดูแลและด�ำเนินงานส่งมอบพื้นที่ให้
เอกชนคู่สัญญา) โครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
ระยะที่ 3 (ลงนามสัญญาร่วมทุนกับเอกชนแล้ว และอยู่
ระหว่างการก�ำกับดูแล) โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา
และเมื อ งการบิ น ภาคตะวั น ออก (ด�ำเนิ น การคั ด เลื อ ก
เอกชนร่วมลงทุนแล้วเสร็จ) โครงการท่าเรือแหลมฉบัง
ระยะที่ 3 (อยู่ระหว่างคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน) เป็นต้น
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การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย การจัดตั้งเขตส่งเสริม
เศรษฐกิจพิเศษและการให้สทิ ธิประโยชน์ การจัดท�ำแผนผัง
การใช้ประโยชน์ในที่ดินและแผนผังการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน แผนพัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนาสิง่ แวดล้อม การ
พัฒนาระบบให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ นอกจากนี้ ส�ำนักงานฯ
ร่วมเป็นคณะท�ำงานโครงการโครงสร้างพื้นฐานส�ำคัญ
และให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
เกี่ยวกับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

การพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (Special Economic Zone: SEZ)
สศช. จั ด ท� ำ ระเบี ย บส� ำ นั ก

กลไก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนา
การด�ำเนินงาน เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ พ.ศ. ....
เสนอคณะรัฐมนตรี (9 มิ.ย. 2563)
ให้ ค วามเห็ น ชอบในหลั ก การแล้ ว
ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการตรวจร่าง โดย
จะมีการตั้งคณะกรรมการนโยบาย
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.)
เพื่อก�ำกับดูแลและบริหารการพัฒนา
SEZ ชายแดน และเขตเศรษฐกิจใน
ภาคต่าง ๆ ของประเทศ

1. การขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI และด�ำเนินการ

มูลค่าการลงทุน ลงทุนแล้ว 44 โครงการ วงเงิน 7,625.90 ล้านบาท
เอกชนและ กนอ. (จากโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนทั้งหมด
ในเขตพัฒนา
85 โครงการ วงเงิน 17,606.72 ล้านบาท)
เศรษฐกิจพิเศษ 2. การลงทุนของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
รวมประมาณ
(กนอ.) รวม 2,114.21 ล้านบาท ใน SEZ สระแก้ว

23,698

และสงขลา
3. การขอใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้มาตรการของกรมศุลกากร
2 โครงการ 140 ล้านบาท ใน SEZ ตาก และสงขลา
4.	ผู้ได้รับสิทธิ์ลงทุนในพื้นที่พัฒนาใน SEZ ตราด
กาญจนบุรี นครพนม 5,106.02 ล้านบาท
5. นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ 4,399 ราย มูลค่าทุนจดทะเบียน
8,711.70 ล้านบาท

สศช.
ขับเคลื่อน
SEZ

• จััดตั้้�งศููนย์์บริิการแบบเบ็็ดเสร็็จด้้านการลงทุุน
เปิดให้บริการแล้วใน 10 พื้นที่
• บริิหารจััดการแรงงาน จดทะเบีียนแรงงานต่่างด้้าว
>1.5 แสนคน/ปี แรงงานกัมพูชา+เมียนมา เข้ามาท�ำงาน
ไป-กลับ กว่า 3.5 แสนคน โดยมีการรับประกันสุขภาพ
และฝึกอบรมแรงงานไทยแล้วประมาณ 8 พันคน
• พััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานสำำ�คััญแล้้วเสร็็จ เช่่น
ถนนตาก-แม่สอด 4 ช่องจราจร/สะพานข้ามแม่น�้ำเมย
แห่งที่ 2/สนามบินแม่สอด (ตาก)/ด่านศุลกากร
หนองคาย/ด่านศุลกากรพุน�้ำร้อน (กาญจนบุรี)/
นิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว
• บริิหารจััดการที่่�ดิินราชพััสดุุใน SEZ ภาคเอกชน
และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เช่าพื้นที่แล้ว
6 แห่ง (สระแก้ว สงขลา ตราด กาญจนบุรี นครพนม และ
ตาก) โดยอยู่ระหว่างการก่อสร้าง หรือเตรียมเข้าใช้พื้นที่

ล้านบาท

ร่วมกับ
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
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รายงานประจำำ�ปีีงบประมาณ 2563

กรอบแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจหลักเชิงพื้นที่
รััฐบาลได้้มอบหมายให้้ สศช. จััดทำำ�กรอบแนวคิิด
การพััฒนาเศรษฐกิิจหลัักในระดัับพื้้น� ที่่ภ� าคให้้ครบทุุกภาค
เพื่อพลิกฟื้นและยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่
ของแต่ละภาค ให้เกิดการสร้างงานและกระจายรายได้
สู ่ ป ระชาชนได้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง ครอบคลุ ม ทั้ ง การต่ อ ยอด
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและสร้างฐานอุตสาหกรรมใหม่
ให้เกิดการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของภาค
โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจหลักเชิงพื้นที่ที่เริม่ ด�ำเนินการแล้ว
ได้แก่ การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern

Economic Corridor: EEC) พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคเหนอื (Northern Economic Corridor: NEC-Creative
LANNA) พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิ จพิ เ ศษภาคตะวั น ออก
เฉียงเหนือ (Northeastern Economic Corridor: NeECBioeconomy) พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาคใต้
(Southern Economic Corridor: SEC) และพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคกลางตะวันตก (Central-Western
Economic Corridor: CWEC)

แนวคิดการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลางตะวันตก
(Central-Western Economic Corridor: CWEC)
1	พื้้�นที่่�เป้้าหมาย

สศช. ได้ จั ด ท�ำข้ อ เสนอ จั ด ตั้ ง พื้ น ที่ ร ะเบี ย ง
เศรษฐกิจพิเศษภาคกลางตะวันตก (Central-Western
Economic Corridor: CWEC) ในกลุ่มพื้นที่เป้าหมาย
ครอบคลุม 4 จังหวัด คือ จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี
พระนครศรอี ยุธยา และนครปฐม เพื่อด�ำเนินการขับเคลอื่ น
อุตสาหกรรมเกษตร เกษตรอาหารแปรรูป และอุตสาหกรรม

2

ไฮเทคระดั บ มาตรฐานสากล เชื่อมโยงประตู ก ารค้ า
การลงทุน และการท่องเที่ยว ระหว่างเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทวายกับพื้นที่ภาคกลางตะวันตก และเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อ
กระจายความเจริญและสร้างรายได้เพิ่มให้กับประชาชน
ในพื้นที่

ศักยภาพและโอกาส

2.1 เป็นฐานการผลิตพืชและปศุสัตว์เศรษฐกิจ
ที่ส�ำคัญ

ในจังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี พระนครศรอี ยุธยา
และนครปฐม ได้แก่ ข้าว โดยจังหวัดสุพรรณบุรเี ป็นจังหวัด
ที่มีผลผลิตข้าวนาปีในปี 2561 สูงเป็นอันดับ 5 ของประเทศ
อ้อยโรงงาน จังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่มีผลผลิตอ้อย
โรงงานสูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศ และจังหวัดสุพรรณบุรี
เป็นอันดับ 9 ของประเทศ มันส�ำปะหลัง จังหวัดกาญจนบุรี
เป็นจังหวัดที่มีผลผลิตมันส�ำปะหลังสูงเป็นอันดับ 4 ของ
ประเทศ โคเนื้อ จังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่มีจ�ำนวน
โคเนื้อสูงเป็นอันดับ 5 ของประเทศ และจังหวัดสุพรรณบุรี
เป็นอันดับ 13 ของประเทศ สุกร จังหวัดนครปฐมเป็น
จังหวัดที่มีจ�ำนวนสุกรสูงเป็นอันดับ 2 ของประเทศ และ
จังหวัดสุพรรณบุรเี ป็นอันดับ 9 ของประเทศ ไก่เนื้อ จังหวัด
กาญจนบุรเี ป็นจังหวัดที่มจี �ำนวนไก่เนอื้ สูงเป็นอันดับ 4 ของ
ประเทศ และจังหวัดสุพรรณบุรเี ป็นอันดับ 11 ของประเทศ

และ ไก่ไข่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดที่มีจ�ำนวน
ไก่ไข่สูงเป็นอันดับ 4 จังหวัดนครปฐมเป็นอันดับ 5 และ
จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นอันดับ 7 ของประเทศ รวมทั้งเป็นที่
ตัง้ ของโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรที่มกี ารผลิตและ
ส่งขายทัง้ ตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้
ยังมีโอกาสในการลงทุนด้านการแปรรูปอาหารจากสินค้า
เกษตรและประมงที่น�ำเข้าจากเมียนมา

2.2 มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย
และมีชื่อเสียง

ในปี 2561 จั ง หวั ด กาญจนบุ รี สุ พ รรณบุ รี
พระนครศรีอยุธยา และนครปฐม มีจ�ำนวนนักท่องเที่ยว
25.32 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 8.4 ของประเทศ โดยจังหวัด
กาญจนบุรีมีจ�ำนวนนักท่องเที่ยวมากที่สุดในกลุ่มและมี
จ�ำนวนนักท่องเที่ยวสูงเป็นอันดับที่ 6 ของประเทศ รอง
ลงมาคือจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีจ�ำนวนนักท่องเที่ยว
สูงเป็นอันดับที่ 8 ของประเทศ ด้านรายได้ท่องเที่ยว
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รวมทั้งสิ้นประมาณ 57,636 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.1
ของประเทศ จั ง หวั ด กาญจนบุ รี เ ป็ น จั ง หวั ด ที่มี ร ายได้
ท่องเที่ยวสูงที่สุดในกลุ่มเช่นกันและสูงเป็นอันดับที่ 13
ของประเทศ รองลงมาคือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสูง
เป็นอันดับที่ 16 ของประเทศ พื้นที่กลุม่ นมี้ แี หล่งท่องเที่ยว
ที่มีชื่อเสยี งเป็นที่รูจ้ กั หลายแห่ง โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยว
ทางประวั ติ ศ าสตร์ อาทิ แหล่ ง มรดกโลก จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา เมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ซึ่งมีหลักฐานทางโบราณคดีที่สันนิษฐานได้ว่า เคยเป็น
เมืองหลวงของอาณาจักรทวารวดี อุทยานประวัติศาสตร์
เมอื งสิงห์ สะพานข้ามแม่น�้ำแคว จังหวัดกาญจนบุรี วัดพระ
ประโทณเจดีย์ และวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรวิหาร จังหวัด
นครปฐม และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียง
ได้แก่ น�้ำตกเอราวัณ น�้ำตกไทรโยคน้อย น�้ำตกไทรโยคใหญ่
แม่น�้ำแควซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมไปล่องแพ และน�้ำพุร้อน
หินดาด ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี

2.3 เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์
และชิ้นส่วน และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
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โดยมี โ ครงสร้ า งพื้นฐานด้ า นคมนาคมขนส่ ง ที่สามารถ
เชื่อมโยงไปยังเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และ
เชื่อมต่อไปยังประเทศกัมพูชาและเวียดนาม รวมทั้งมีแผน
พัฒนาสถานีขนส่งสินค้าจังหวัดกาญจนบุรี โดยปัจจุบัน
อยูร่ ะหว่างการศึกษาทบทวนความเหมาะสมของโครงการ
คาดว่าจะเริ่มด�ำเนินการก่อสร้างในปี 2567 นอกจากนี้
จังหวัดกาญจนบุรียังเป็นที่ตั้งของกองพลทหารราบที่ 9
และมณฑลทหารบกที่ 17 มีกองก�ำลังทหารที่สามารถดูแล
ด้านความมั่นคง และมีพื้นที่ทหารจ�ำนวนมาก สามารถ
พัฒนาเป็นที่ตั้งอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ โดยเฉพาะ
การเป็นสถานที่ผลิตและทดสอบอาวุธยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ
ในเชิงพาณิชย์

2.5 เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ ในการเชื่อมโยง
เส้นทางการค้าการขนส่งระหว่าง
ทะเลตะวันตกและทะเลตะวันออก

โดยมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
ขนส่ง และโลจิสติกส์ เพื่อพัฒนาเชื่อมโยงภาคตะวันตก
กับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ทั้งทางถนน และทาง
ราง และมีการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง
เชื่อมต่อภาคอื่น ๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว อาทิ การ
เชื่อมไปยังภาคตะวันออกเฉยี งเหนอื เช่น โครงการก่อสร้าง
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-นครราชสีมา
ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ในปี 2564 การ
เชื่อมไปยังภาคใต้ เช่น โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง สายนครปฐม-ชะอ�ำ ปัจจุบันอยู่ระหว่างน�ำ
เสนอโครงการตามขั้นตอนพระราชบัญญัติการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 คาดว่าจะเริม่ ก่อสร้างใน
ปี 2564 แล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ในปี 2567 โครงการ
ก่อสร้างรถไฟทางคู่ ระยะที่ 1 ช่วงนครปฐม-หัวหิน คาดว่า
จะก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการในปี 2565 โครงการ
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายกาญจนบุรี-ชายแดน
ไทย/พม่า (บ้านพุน�้ำร้อน) อยู่ระหว่างเตรียมเสนอเรื่อง
ดังกล่าวให้กระทรวงคมนาคมและคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ตามขั้นตอน

โดยในปี 2561 พื้นที่กลุ ่ ม นี้ มี มู ล ค่ า ผลิ ต ภั ณฑ ์
อุต สาหกรรมการผลิตยานยนต์ รถพ่วงและรถกึ่ง พ่ วง
57,078 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 15 ของ
ประเทศ และมีมูลค่าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการผลิต
ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ทาง
ทัศนศาสตร์ 96,073 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
24.2 ของประเทศ โดยจังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตส�ำคัญ คือ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นแหล่งที่ตั้งอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์ที่ส�ำคัญของประเทศ และ
มีนิคมอุตสาหกรรมที่ส�ำคัญ ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรม
บางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค (บ้านหว้า) และ
นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร จังหวัดนครปฐม มีแหล่งที่
ตั้งอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนส�ำคัญของจังหวัดอยู่
ในเขตอ�ำเภอเมืองนครปฐม อ�ำเภอสามพราน และอ�ำเภอ
นครชัยศรี ส�ำหรับจังหวัดสุพรรณบุรี จากข้อมูลในปี 2561
เป็นแหล่งที่ตั้งอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ขนาดใหญ่ที่สุด
ในประเทศไทย อุตสาหกรรมผลิตชนิ้ ส่วนยานยนต์ และการ 2.6 มีสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงจ�ำนวนมาก
ผลิตเรืออะลูมิเนียมชั้นน�ำ
อาทิ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศิลปากร
2.4 เป็นประตูการค้า การลงทุน
และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาเขตสุพรรณบุรี สามารถสนับสนุนการวิจยั และพัฒนา
และการท่องเที่ยว
โดยมี เ ขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษชายแดนในจั ง หวั ด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อต่อยอดสร้าง
กาญจนบุรีที่สามารถเชื่อมโยงกับพื้นที่ทวายของประเทศ มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการในพื้นที่ได้
เมียนมา ภาคกลาง และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
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รูปแบบและแนวทางการพัฒนา “พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลางตะวันตก”

พั ฒ นาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาคกลาง
ตะวันตก (Central-Western Economic Corridor: CWEC)
ครอบคลุม 4 จังหวัด คือ จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี
พระนครศรอี ยุธยา และนครปฐม เพื่อด�ำเนินการขับเคลอื่ น
ฐานการผลิตด้านอุตสาหกรรมเกษตร เกษตรอาหารแปรรูป
และอุตสาหกรรมไฮเทคระดับมาตรฐานสากล เชื่อมโยง

ประตูการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ระหว่างเขต
เศรษฐกิจพิเศษทวายกับพื้นที่ภาคกลางตะวันตก และเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ให้เกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรม เพื่อกระจายความเจริญและสร้างรายได้เพิ่ม
ให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยมีแนวทางการพัฒนาส�ำคัญ
ดังนี้

3.1 ฐานการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม สร้างรูปแบบผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปใหม่ๆ ส่งเสริมการ
ไฮเทคมาตรฐานสากล (Agro and High- ลงทุนอาหารแห่งอนาคตที่มีมูลค่าสูง เพื่อเพิ่มผลิตภาพ
Tech Industrial Base)
สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม และความหลากหลายของผลิ ต ภั ณฑ ์

1) เพิม่ ศักยภาพการเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตร
และเกษตรอาหารแปรรูปมูลค่าสูง สามารถเชื่อมโยงห่วงโซ่
การผลิตทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ด้วยคุณภาพ
มาตรฐานระดับสากล ทัง้ มาตรฐาน GMP และ HACCP ใน
พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี พระนครศรอี ยุธยา และ
นครปฐม โดยส่งเสริมการท�ำ Smart Farm & Precision
Farming หรือการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการฟาร์มและ
แปลงปลูก ระบบสหกรณ์ และเกษตรแปลงใหญ่ สนับสนุน
ความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ สถาบันวิจัย ภาครัฐ
ภาคชุ ม ชนในพื้นที่ เพื่อสร้ า งนวั ต กรรมใหม่ ๆ ทั้ ง การ
ปรับปรุงพันธุ์ การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร และ

สามารถยกระดับการส่งออก ทดแทนการน�ำเข้า และส่งเสริม
บทบาทประเทศไทยให้เป็น “ครัวของโลก” อย่างแท้จริง
2) ยกระดับฐานการผลิตอุตสาหกรรมไฮเทคชัน้ น�ำ
ที่เชื่อมโยงกับห่วงโซ่การผลิตระดับโลก ทัง้ อุตสาหกรรมการ
ผลิตชนิ้ ส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรม
การผลิตเรืออะลูมเิ นียม อุตสาหกรรมการผลิตแม่พมิ พ์ และ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ไปสูอ่ ตุ สาหกรรมยานยนต์แห่ง
อนาคต (Next Generation Automotive) และการขนส่ง
สมัยใหม่ (Modern Transportation) และอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics) ในพื้นที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นครปฐม และสุพรรณบุรี โดย
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ส่งเสริมการร่วมวิจัยและพัฒนาระหว่างผู้ประกอบการ
สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา และภาครัฐ เพื่อพัฒนา
และต่อยอดเทคโนโลยี นวัตกรรม ทั้งด้านการออกแบบ
และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้มีคุณภาพสูงเทียบเท่าระดับสากล
สนับสนุนและจูงใจให้ปรับเปลยี่ นกระบวนการผลิตสูก่ ารใช้
เทคโนโลยีขั้นก้าวหน้ามากขึ้นและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
พัฒนาแรงงานให้มีทักษะขั้นสูง เพื่อยกระดับฝีมือแรงงาน
ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม
3) จั ด เตรี ย มฐานการผลิ ต ส�ำหรั บ อุ ต สาหกรรม
เป้ า หมายด้ า นการป้ อ งกั น ประเทศในพื้นที่จั ง หวั ด
กาญจนบุรี โดยศึกษาความเหมาะสมทั้งระบบนิเวศและ
รูป แบบเพื่อพั ฒ นาให้เ ป็นพื้นที่รองรับทั้งการผลิ ต และ
ทดสอบอาวุธยุทโธปกรณ์และยุทธภัณฑ์ทางการทหาร
เพื่อความมั่นคงและส่งออกเชิงพาณิชย์
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รองรับภัยพิบัติ โดยเฉพาะอุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อนุ รั ก ษ์ แ ละฟื้นฟู แ หล่ ง ท่ อ งเที่ยวมรดกโลกในจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา และสมัยทวารวดีในเขตพื้นที่จังหวัด
กาญจนบุรี สุพรรณบุรี และนครปฐม ทั้งโบราณสถาน
และศิลปวัฒนธรรม เพื่อรักษาอัตลักษณ์ของเมืองให้เป็น
มรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดความเจริญรุ่งเรืองด้านศิลป
วัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ของชาติให้ยั่งยืน พร้อมไปกับการยก
ระดับคณ
ุ ภาพและมาตรฐานธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ

3.3 เมืองน่าอยู่ อัจฉริยะ (Livable & Smart
City)

โดยวางแผนบริ ห ารจั ด การพื้นที่และเตรี ย มการ
พัฒนาเมืองนครปฐม และพระนครศรีอยุธยาให้สามารถ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เป็นที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัย
เพียบพร้อมทัง้ โครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศ โดยยังคง
3.2 เขตการท่องเที่ยวเชิงมรดก ประวัติศาสตร์ รักษาอัตลักษณ์ของพื้นที่ บนพื้นฐานการมสี ว่ นร่วมของทุก
และการอนุรักษ์ (Heritage and Green
ภาคส่วนในสังคม อันจะช่วยให้เกิดศูนย์กลางความเจริญ
ใหม่ ๆ ลดความเหลื่อมล�้ำ และยกระดับคุณภาพชีวิตของ
Tourism District)
โดยอนุรักษ์และฟื้นฟูบูรณะโบราณสถานให้เกิด ประชาชนทุกกลุ่มในพื้นที่
ความยั่งยืน และเตรียมความพร้อมของเมืองให้สามารถ

4

ภาพอนาคต

พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลางตะวันตก
(Central-Western Economic Corridor: CWEC)
จะเป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมทั้งด้านโลจิสติกส์ การวิจัย
และพั ฒ นา ที่เอื้ อ ต่ อ การพั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละสร้ า ง
นวัตกรรม มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ
สิ่ ง อ�ำนวยความสะดวก อั น จะช่ ว ยยกระดั บ ศั ก ยภาพ
ของพื้นที่ให้เป็นศูนย์กลางความเจริญแห่งใหม่ เกิดการ
พัฒนาทั้งการเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และ
การค้า ซึ่งสามารถต่อยอดไปสู่การสร้างอุตสาหกรรมและ
บริการประเภทใหม่ๆ ในอนาคต รวมถึงอุตสาหกรรม
ฐานเดิม ต่อยอดการผลิตจากวัตถุดิบทางการเกษตรไปสู่

5

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

สิ น ค้ า ที่มี มู ล ค่ า เพิ่ ม สู ง และมีความหลากหลาย และ
เพิ่มศักยภาพในด้านการท่องเที่ยว กล่าวอีกนัยหนึ่งได้
ว่า ภาคกลางตะวันตกจะได้รับการพัฒนาให้เป็นพื้นที่
เศรษฐกิจใหม่ที่ส�ำคัญของประเทศ และมีบทบาทในการ
เป็นฐานการผลิตทั้งการเกษตร เกษตรอาหารแปรรูปและ
อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นก้าวหน้าสูง ทั้งยานยนต์
และชิน้ ส่วน และอิเล็กทรอนิกส์ เป็นประตูการค้า การลงทุน
และการท่องเที่ยวเชิงมรดก ประวัตศิ าสตร์ และการอนุรกั ษ์
เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย-ภาคกลาง-เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก สามารถดึงดูดการค้าการลงทุนจาก
ทั้งในและต่างประเทศ

1)	ประชาชนมีีรายได้้ แ ละคุุ ณ ภาพชีีวิิ ตดีีขึ้้� น การท่องเที่ยว สูม่ าตรฐานสากล ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม
ลดความเหลื่่�อมล้ำำ��ทั้้�งภายในและระหว่่างภููมิิภาค
และความคิดสร้างสรรค์ เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม และสร้าง
2) ยกระดับการพัฒนาเกษตร อุตสาหกรรม และ มูลค่าเพิ่มสูง
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แนวคิดการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้
(Southern Economic Corridor)
1

พื้้�นที่่�เป้้าหมาย

2

ศักยภาพและโอกาส

สศช. ได้ จั ด ท�ำข้ อ เสนอ จั ด ตั้ ง พื้นที่ระเบียง ซึ่งมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งทะเล และ
เศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (Southern Economic Corridor : เป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรหลัก (ยางพาราและปาล์ม
SEC) ในกลุ่มพื้นที่เป้าหมาย ครอบคลุม 4 จังหวัด คือ น�้ำมัน) ของภาคใต้
จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช

2.1 เป็นประตูการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงสู่
ภูมิภาคต่าง ๆ

สนับสนุนการท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเล ทั้งฝั่งอ่าวไทย
และอันดามันเข้าสู่พื้นที่ตอนในมากขึ้น

โดยสามารถเปิ ด สู ่ ท ะเลทั้ ง ฝั ่ ง อั น ดามั น และฝั ่ ง 2.3 การพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้า
เกษตรเพื่อการส่งออกและอุตสาหกรรม
อ่าวไทย และตั้งอยู่ในจุดกึ่งกลางระหว่างเอเชียตะวันออก
และเอเชียใต้ และมีแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับทงั้
ชีวภาพ
ทางบก (ถนนและรถไฟ) ทางน�้ำและทางอากาศ ซึ่งจะต้อง
จากการเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจส�ำคัญของ
มีการลงทุนพัฒนาอย่างต่อเนอื่ งเพื่อให้สามารถรองรับการ ประเทศ ได้แก่ ปาล์มน�้ำมัน ยางพารา ผลไม้ และฐานการ
พัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ
ผลิตอาหารทะเล จึงเปิดโอกาสในการแปรรูปผลผลิตได้
อย่างหลากหลายและขยายตลาดการส่งออกสู่ตลาดโลก
2.2 เป็นแหล่งท่องเที่ยวในระดับนานาชาติ
จากการมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งแหล่ง ได้มากขึ้น
ท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ แหล่ง 2.4 การพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเชิงเกษตร
จากความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายของ
และเชิงสุขภาพ รวมทั้งมีการพัฒนาเส้นทางส่งเสริมการ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มในพื้นที่ ทุ น ทาง
ท่องเที่ยวตามแนวถนนเลียบชายฝัง่ ทะเล ช่วงสมุทรสงคราม- วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
เพชรบุ รี - ประจวบคีรี ขั น ธ์ - ชุ ม พร-ระนอง ซึ่ ง จะช่ ว ย

3

รูปแบบและแนวทางการพัฒนา “พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้”

พั ฒ นาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาคใต้
(Southern Economic Corridor: SEC) ครอบคลุม
4 จังหวัด คือ จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานีและ
นครศรีธรรมราช เพื่อด�ำเนินการขับเคลื่อนฐานการผลิต
ด้านอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ อุตสาหกรรมเกษตรมูลค่าสูง
เชื่อมโยงประตูการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ให้เกิด
ผลเป็นรูปธรรม เพื่อพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่และทางออก
ทางทะเลของภาคใต้ตอนบน โดยใช้ทรัพยากรในพื้นที่ผสม
ผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมทั้งความได้เปรียบ
ทางกายภาพของพื้นที่ โดยมแี นวทางการพัฒนาส�ำคัญ ดังนี้

3.1 พัฒนาประตูการค้าฝั่งตะวันตก
(Western Gateway)

โดยพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้นฐานและระบบโลจิ ส ติ ก ส์
ที่่เ� ชื่่อ� มโยงโครงข่่ายคมนาคมขนส่่งทั้้�งทางบก (ถนน ระบบราง)
ทางน้ำำ��และทางอากาศ ให้้สามารถเป็็นเส้้นทางขนส่่งสิินค้้า
ผ่่านประตููเศรษฐกิิจทางตะวัันตกได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง

3.2 พัฒนาประตูสู่การท่องเที่ยวอ่าวไทย
และอันดามัน (Royal Coast & Andaman
Route)

โดยปรั บป รุ ง และพั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ยวทั้ ง ฝั ่ ง
อ่ า วไทยและอั นดามั นให้ มีศัก ยภาพ และเชื่อมโยงสู ่ การ
ท่ อ งเที่ยวสู ่ พื้ นที่ตอนในและประเทศเมี ย นมา พั ฒ นา

ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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โครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวทางทะเล และพัฒนา
บุคลากรด้านการท่องเที่ยว

3.3 การพัฒนาฐานอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ
และการแปรรูปการเกษตรมูลค่าสูง
(Bio-Based & Processed Agricultural
Products)

โดยการสนับสนุนการน�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้
ในการผลิตสินค้าเกษตรส�ำคัญเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม อาทิ
ยางพารา ปาล์มน�้ำมัน สัตว์น�้ำและการแปรรูปอาหารทะเล

3.4 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การส่งเสริม
วัฒนธรรมและการพัฒนาเมืองน่าอยู่
(Green, Culture, Smart and Livable
Cities)

โดยส่งเสริมการอนุรกั ษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมทัง้ ทางบกและทางทะเล พัฒนาเมอื งให้เป็น
เมืองน่าอยู่ ส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ แหล่ง
การเรียนรู้และการท่องเที่ยววิถีชุมชน

4

ภาพอนาคต

5	ผลที่คาดว่าจะได้รับ

5.1 มีพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ที่เป็นศูนย์กลางการพัฒนา
พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ จะเป็นพื้นที่
ที่มีความพร้อมของระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการ และเชื่อมโยงกับพื้นที่อื่นของภาคและประเทศ
5.2 ยกระดับการพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรม
คมนาคมและขนส่งสินค้า รวมทั้งเป็นพื้นที่ที่มีเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิม่ ให้สนิ ค้าเกษตร สามารถ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
5.3	ประชาชนและเกษตรกรมีรายได้และคุณภาพ
ดึงดูดการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวในพื้นที่ นอกจากนี้
พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ จะเป็นพื้นที่ที่ได้รับการ ชีวิตดีขึ้น ลดความเหลื่อมล�้ำระหว่างภูมิภาค
พัฒนาเป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ที่ส�ำคัญของประเทศและมี
บทบาทสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจกระจายลง
สู่พื้นที่อย่างทั่วถึง

แนวคิดการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ
(Northern Economic Corridor : NEC-Creative LANNA)
1

พื้้�นที่่�เป้้าหมาย

สศช. ได้จดั ท�ำข้อเสนอ จัดตัง้ พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคเหนือ (Northern Economic Corridor : NECCreative LANNA) ประกอบด้วย 4 จังหวัดในภาคเหนือ
ตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ล�ำพูน ล�ำปาง พื้นที่
จังหวัดกลุ่มนี้มีความโดดเด่นของอารยธรรมล้านนาที่มี
ความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจน มีการอนุรกั ษ์ ฟื้นฟู สืบสาน

มาอย่างต่อเนอื่ ง และมกี ารพัฒนาเชื่อมโยงสูภ่ าคเศรษฐกิจ
จึงมีศักยภาพสูงสามารถที่จะเสริมสร้างทุนทางวัฒนธรรม
ให้มีความเข้มแข็ง (Asset Building) ควบคูไ่ ปกับการพัฒนา
เศรษฐกิ จ เชิ ง สร้ า งสรรค์ รวมทั้ ง เป็ น การรั ก ษาพื้นที่
ศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณค่าของชาติได้อย่างยั่งยืน
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2

ศักยภาพและโอกาส

2.1 เป็ น พื้นที่อารยธรรมล้ า นนาที่มี อั ต ลั ก ษณ์
โดดเด่นทัง้ ด้านประวัตศิ าสตร์ สถาปัตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และงานหัตถศิลป์ที่ทรงคุณคา่ ผสานเป็นกิจกรรม
เศรษฐกิจและสังคมของเมืองและขยายสู่ภาคท่องเที่ยว
บริการ และผลิตภัณฑต์ า่ ง ๆ มีกลุม่ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์
7 สาขา ได้แก่ งานฝีมือและหัตถกรรม ทัศนศิลป์ ดนตรี
การออกแบบ แฟชั่น สถาปัตยกรรม และซอฟต์แวร์ เป็น
โอกาสที่จะยกระดั บ รายได้ จ ากผลิ ต ภั ณฑ ์ แ ละบริ ก าร
สร้างสรรค์ที่เข้าสู่ตลาดระดับสากลสอดคล้องกับกระแส
เศรษฐกิจใหม่ของโลก
2.2 มีความเชื่อมโยงของประวั ติ ศ าสตร์ แ ละ
วัฒนธรรม ควบคู่ไปกับมีจุดเด่นเฉพาะตัวซึ่งจะสามารถ
ดึ ง ดู ด ความสนใจของผู ้ ค นได้ ต ามกลุ ่ ม เป้ า หมาย โดย
เชียงใหม่เป็นเมืองเศรษฐกิจหลักมีแหล่งสร้างสรรค์งาน

3

รูปแบบและแนวทางการพัฒนา “พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ”

3.1 สร้าง Creative Ecosystem โดย (1) เสริม
ศักยภาพของพื้นที่เมืองสร้างสรรค์ทั้งเชิงกายภาพและ
โครงสร้างพื้นฐานส�ำคัญ โดยเฉพาะระบบสัญญาณสื่อสาร
ความเร็วสูง (เช่น ระบบ 5G เพิ่มจุดปล่อยสัญญาณ WIFI)
ภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมของเมือง (Creative City
Landscape) ระบบขนส่งมวลชนที่เหมาะสมกับเมือง
และเชื่อมโยงระหว่างเมือง และการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์
เป็นต้น (2) สนับสนุนปัจจัยที่เอื้อต่อการลงทุนของภาค
เอกชน อาทิ สิทธิประโยชน์พิเศษเฉพาะพื้นที่ส�ำหรับกลุ่ม
ธุรกิจสร้างสรรค์ (3) ยกระดับกลุม่ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ที่สามารถพัฒนาต่อยอดจากฐานเดิมที่มีศักยภาพ 7 กลุ่ม
ได้แก่ งานฝีมือและหัตถกรรม ทัศนศิลป์ การออกแบบ
แฟชัน่ สถาปัตยกรรม ดนตรี และซอฟต์แวร์ โดยพัฒนาทัง้
ระบบตัง้ แต่การวิจยั พัฒนาผลิตภัณฑส์ ร้างสรรค์ การตลาด
รูปแบบใหม่ แหล่งสร้างสรรค์/แสดงผลงาน และการพัฒนา
ผูป้ ระกอบการและช่างฝีมอื เป็นต้น ซึง่ เน้นการท�ำงานอย่าง
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ศิลป์แนวร่วมสมัย Contemporary Art ล�ำพูนมีชื่อเสียง
ด้านงานหัตถกรรมสิ่งทอ และงานไม้แกะสลัก ล�ำปาง
เป็นแหล่งผลิตงานเซรามิกที่มีอัตลักษณ์ เชียงรายเป็น
เมืองเศรษฐกิจชายแดนเป็นแหล่งสร้างสรรค์งานของกลุ่ม
ศิลปินที่มีชื่อเสียง และมีผลิตภัณฑแ์ นว Folk Art และกลุม่
ชาติพันธุ์
2.3	บรรยากาศของเมืองและภูมิประเทศสวยงาม
น่ า อยู ่ มี ก ารคมนาคมที่สะดวกทั้ ง ในและต่ า งประเทศ
รวมทัง้ ผูค้ นมีทักษะฝีมอื ในงานหัตถศิลป์ มีการรวมกลุม่ คน
และเครือข่ายขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างสรรค์หลากหลาย มี
พื้นที่/กิจกรรมรองรับ โดยเชียงใหม่เป็นเครอื ข่าย UNESCO
Creative City: Craft and Folk Art และเป็นเมือง
ยอดนิยมของกลุ่ม Digital Nomads
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มีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา
(4) ขับเคลื่อน Chiang Mai Smart City และ MICE City
โดยพัฒนาด้าน Mobility และ Digital Infrastructure
(5) สนับสนุนการสร้างธุรกิจ Start Up ธุรกิจ Digital
Content ธุ ร กิ จ Digital Platform ธุ ร กิ จ Design
ที่ต่อเนื่องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของพื้นที่
3.2 สร้าง Brand “Lanna Heritage” ฟื้นฟู 4 เมือง
เก่า ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ล�ำพูน และล�ำปาง พัฒนา
แหล่งศิลปวัฒนธรรม เชื่อมกับบริการท่องเที่ยว และผลัก
ดันให้เป็นเมอื งท่องเที่ยวที่มีคุณคา่ เชิงวัฒนธรรมระดับโลก
3.3 เชื่อมโยงการท่องเที่ยวและกิจกรรมสร้างสรรค์
กับเมืองวัฒนธรรมหลักในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขงตอน
บน (GMS) ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย/เชียงแสน เชียงทอง
(หลวงพระบาง) เชียงตุง และเชียงรุ้ง (สิบสองปันนา) รวม
ไปถึงเมืองวัฒนธรรมในเอเชียใต้

1) พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนอื เศรษฐกิจ ธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ สามารถดึงดูดผูค้ น/นักธุรกิจเข้ามาร่วม
สร้างสรรค์ล้านนา (Northern Economic Corridor : กิจกรรมขยายเศรษฐกิจในพื้นที่
2)	พัฒนาผลิตภัณฑ์เป้าหมายทุกระดับต่อยอด
NEC-Creative LANNA) จะเป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมของ
Creative Ecosystem ซึ่งเอื้อต่อการสร้างสรรค์งาน และ เป็นงานสร้างสรรค์เข้าสูต่ ลาดสากล ในเชิงกายภาพจะเป็น

ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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เมืองสร้างสรรค์ที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีสวยงามทันสมัย
3) มีบรรยากาศของเมืองสร้างสรรค์ผ่านเทศกาล
น่าอยู่ และยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์พื้นถิ่นล้านนา มีระบบ ประจ�ำเมืองและกิจกรรมที่หลากหลาย ก่อให้เกิดการยก
โครงข่ า ยโทรคมนาคมที่มีประสิ ท ธิ ภ าพสู ง เกิ ด พื้นที่ ระดับกระจายรายได้ในวงกว้าง
สร้างสรรค์ Creative Space กระจายทั้ง 4 เมือง

5	ผลที่คาดว่าจะได้รับ

5.1 เกิดกลุ่มเมืองสร้างสรรค์ระดับสากล ควบคู่ไป
5.2	ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น มีโอกาสในการสร้าง
กับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงระดับโลก จาก งานสร้างอาชีพในถิ่นฐานของตนเองได้อย่างหลากหลาย
การพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ เพิ่มศักยภาพของผลิตภัณฑ์5.3 ยกระดั บคุณ ภาพชีวิ ตป ระชาชนจากสภาพ
บริ ก ารเชิ ง สร้ า งสรรค์ และอนุ รั ก ษ์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมใน แวดล้อมเมืองที่ดี สวยงาม ทันสมัย และคงมีบรรยากาศ
เขตเมืองเก่า เชื่อมโยงการท่องเที่ยว สร้างรายได้อย่าง อัตลักษณ์ท้องถิ่น
ยั่งยืน สินค้าและบริการมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นภายใต้ Brand
“Creative LANNA” / “LANNA Heritage” และกระจาย
รายได้สู่ประชาชนในพื้นที่

แนวคิดการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(Northeastern Economic Corridor : NeEC-Bioeconomy)
1	พื้้�นที่่�เป้้าหมาย

สศช. ได้ จั ด ท�ำข้ อ เสนอ จั ด ตั้ ง พื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeastern
Economic Corridor : NeEC-Bioeconomy) ในกลุ่ม
พื้นที่เป้าหมาย ครอบคลุม 3 จังหวัด คือ จังหวัดอุดรธานี
ขอนแก่น และนครราชสีมา เพื่อด�ำเนินการขับเคลื่อนการ
พัฒนาภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมชีวภาพของภาคให้
เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

2

ศักยภาพและโอกาส

2.1 จังหวัดอุดรธานี ขอนแก่น และนครราชสีมา
เป็นฐานการผลิตพืชเศรษฐกิจที่ส�ำคัญ คือ อ้อยโรงงาน มัน
ส�ำปะหลัง และข้าว รวมทัง้ เป็นที่ตัง้ ของโรงงานอุตสาหกรรม
แปรรูปเกษตร มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานด้าน
คมนาคมขนส่งที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) และจีนตอนใต้

แนวทางการพัฒนาพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิ จ ของ
ประเทศ
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2.3 มีศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาให้เกิดการ
2.2 มีสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และอุทยาน
วิ ท ยาศาสตร์ ภู มิ ภ าค ในจั ง หวั ด อุ ด รธานี ขอนแก่ น เชื่อมโยงกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ในการเป็นเขต
และนครราชสี มา ที่สนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bioeconomy Corridor)
เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่ม ของประเทศได้
ของผลผลิตทางการเกษตรและฐานความหลากหลายทาง
ชีวภาพในพื้นที่ได้

3

รูปแบบและแนวทางการพัฒนา
“พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

การพั ฒ นาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาค
ตะวันออกเฉยี งเหนือ (Northeastern Economic Corridor :
NeEC-Bioeconomy) ครอบคลุม 3 จังหวัดในกลุม่ จังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ตอนกลาง และตอน
ล่าง 1 ประกอบด้วย อุดรธานี ขอนแก่น และนครราชสีมา
ให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพของประเทศ โดยมี
แนวทางการพัฒนาส�ำคัญดังนี้
3.1	พั ฒ นาศู น ย์ ก ลางเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อ
การเกษตร (Technology Solution Hub) โดยส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพแบบบูรณาการ
ที่ตรงกับความต้องการของตลาดและสร้างมูลค่าของภาค
การเกษตรในห่วงโซ่อุปทาน ยกระดับการขยายผลการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการเกษตร ส่งเสริมการ
บ่มเพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและเทคโนโลยี
การเกษตร พัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง
3.2	บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ค ลั ส เ ต อ ร ์ ก า ร เ ก ษ ต ร
(Agricultural Clustering) โดยบริหารจัดการพื้นที่ทางการ
เกษตรตามความเหมาะสมของพื้นที่โดยใช้ Agri-Map เพื่อ
ปรับโครงสร้างการผลิตใหม่ที่มีประสิทธิภาพ รวมทัง้ พัฒนา
เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยเี กษตรสมัยใหม่ให้เกิดการยอมรับในกลุม่
เกษตรกร
3.3 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพื่อการผลิตและ
การค้า (Digital Technology) โดยสนับสนุนการพัฒนา

4
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พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาคตะวั น ออก
เฉียงเหนือ (Northeastern Economic Corridor :
NeEC-Bioeconomy) จะเป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมของ
Bioeconomy Enabling Environment ซึ่งเอื้อต่อการ

โครงข่ายพื้นฐานดิจทิ ลั (Digital Infrastructure) ให้พร้อม
สนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพการผลิต และเพิ่มการเข้าถึง
ตลาดพรีเมียม พัฒนาระบบ National Single Window
ที่ใช้เทคโนโลยสี ารสนเทศเพื่อลดเวลาและต้นทุนการขนส่ง
สินค้าเกษตร สร้างระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability
System) ส�ำหรับสินค้าเกษตรซึ่งมีข้อมูลตั้งแต่เกษตรกร
ผู้ผลิตจนถึงผู้กระจายสินค้า ส่งเสริมการท�ำการเกษตร
แบบแม่นย�ำสูง (Precision Agriculture) สร้าง Online
Platform ส�ำหรับการซื้อขายสินค้าเกษตร และสร้างความ
เชื่อมโยงระหว่างเกษตรและอุตสาหกรรมชีวภาพเพื่อก่อให้
เกิดการสร้างมูลค่าตลอดห่วงโซ่อุปทาน
3.4	บริหารจัดการความเสี่ยงและการประกันรายได้
(Risk Management) โดยจัดตั้งระบบการประกันภัยที่
ครอบคลุมภัยส�ำคัญ ๆ จากธรรมชาติและการเปลยี่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศ โดยการสนับสนุนทางการเงินจากภาค
รัฐอย่างเหมาะสม รวมทั้งพัฒนาระบบการประกันความ
เสี่ยงของรายได้โดยเกษตรกรเป็นผู้ร่วมจ่าย (Income
insurance with co-payment)
3.5	บริหารจัดการตลาด (Demand Management)
โดยสร้ า งความต้ อ งการเชิ ง พื้นที่ของสิ น ค้ า เกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ สร้างตลาดเฉพาะกลุ่ม (Customized
Market) ส�ำหรับผลิตภัณฑชี์ วภาพ และพัฒนาช่องทางการ
ตลาดโดยเฉพาะ Online-Platform ส�ำหรับการซื้อขาย
สินค้าเกษตร
พัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการเกษตร สามารถดึงดูด
การลงทุนและพัฒนานิคมอุตสาหกรรมชีวภาพในพื้นที่
ต่อยอดการผลิตจากวัตถุดิบทางการเกษตรและฐานความ
หลากหลายทางชีวภาพไปสูส่ นิ ค้าที่มีมลู ค่าเพิม่ สูง นอกจากนี้
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5	ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ภาคตะวันออกเฉยี งเหนอื จะได้รบั การพัฒนาให้เป็น
5.1	ประชาชนและเกษตรกรมีรายได้และคุณภาพ
พื้นที่เศรษฐกิจใหม่ที่ส�ำคัญของประเทศ และมีบทบาท ชีวิตดีขึ้น ลดความเหลื่อมล�้ำระหว่างภูมิภาค
สนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นฐานอุตสาหกรรมชีวภาพของ
5.2 ยกระดับการพัฒนาเกษตร และอุตสาหกรรม
อาเซียน (Bio Hub of ASEAN) ภายในปี พ.ศ. 2570
พัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิม่

สศช. กับการขับเคลื่อน
กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ ในปี 2562
แผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ำ�โขง 6 ประเทศ (Greater Mekong Subregion
Economic Cooperation Program: GMS)
กรอบความร่่ ว มมืืออนุุ ภูู มิิ ภ าคลุ่่�มแม่่ น้ำำ�� โขง
ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 ประกอบด้วยประเทศสมาชิก
6 ประเทศที่แม่น�้ำโขงไหลผ่าน ได้แก่ ประเทศไทย สปป.
ลาว กัมพูชา เมียนมา เวียดนาม และจีน (มณฑลยูนนาน
และเขตการปกครองตนเองกว่างซีจ้วง) มีวิสัยทัศน์เพื่อ
สร้างอนุภูมิภาคที่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความ
ปรองดอง และความมั่งคั่ง โดยได้ก�ำหนดกรอบความ
ร่วมมือกัน 3 ด้าน หรือ “3Cs” ได้แก่ (1) สร้างความ
เชื่อมโยง (Connectivity) โดยการยกระดับเครือข่ายการ
คมนาคม ตลอดจนพัฒนาการระบบการคมนาคมขนส่งเพื่อ
ให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างกัน (2) เสริมสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขัน (Competitiveness) โดยการอ�ำนวย
ความสะดวกทางด้านการเคลื่อนย้ายและการขนส่งที่มี

ประสิทธิภาพทัง้ ในส่วนของสินค้าและแรงงานข้ามประเทศ
ตลอดจนการบูรณาการตลาด กระบวนการผลิต และห่วง
โซ่มูลค่า และ (3) การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
(Community) ผ่านโครงการและแผนการด�ำเนินงานที่
ตอบสนองต่อประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสังคม สุขภาพ โดย
ได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุนทั้งทางด้านการเงินและ
วิชาการจากธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development
Bank: ADB) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการ
ด�ำเนินงานคือการประชุมร่วมกับประเทศสมาชิก GMS
ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)
เพื่อหารอื เกยี่ วกับแนวทางการรับมอื กับผลกระทบของการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรอื โควิด 19

แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย
(Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT)
การขัับเคลื่่อ� นแผนงาน IMT-GT โดยวิิสัยั ทััศน์์ระยะ
20 ปีี (IMT-GT Vision 2036) และแผนดำำ�เนิินงานระยะ
ห้้าปีี แผนที่่� 3 พ.ศ. 2560-2564 (Implementation
Blueprint: IB 2017-2021) โดยในปีีงบประมาณ พ.ศ.
2563 สศช. ได้้เข้้าร่่วมการประชุุมระดัับผู้้�ประสานงาน
โครงการ ครั้้�งที่่� 5 และการประชุุมระดัับสูงู ครั้้�งที่่� 3 ภายใต้้
แผนงาน JDS ระหว่างวันที่ 10-11 ธันวาคม 2562 ณ
เมืองอิโปห์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นการหารือถึงแนวทาง

การขั บ เคลื่ อ นโครงการพั ฒ นาบริ เวณชายแดนร่ ว มกั น
อาทิ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�้ำโกลกทั้ง 2 แห่ง
โครงการก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างด่านศุลกากรสะเดา
แห่งใหม่-ด่านศุลกากรบูกิตกายูฮิตัม นอกจากนี้ ยังได้
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวางแผนยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 13
แผนงาน IMT-GT และการประชุมระดับคณะท�ำงาน ครัง้ ที่
12 แผนงาน JDS ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563
ณ กรุงเทพมหานคร
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รายงานประจำำ�ปีีงบประมาณ 2563

กรอบความร่วมมือกรอบเอเปค
สศช. เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบในการติดตาม
และเข้าร่วมการประชุมในคณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปค
หรือ Economic committee (EC) โดย EC มีบทบาท
ส�ำคั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป โครงสร้ า ง (APEC
Structural Reform) ซึ่งเป็นกรอบการด�ำเนินการใน
ระดับนโยบายเพื่อการปฏิรปท
ู งั้ ในด้านกฎระเบียบและการ
ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ โดยมีประเด็นคาบเกี่ยวกับ
หลายภาคส่วน (Cross-cutting) และครอบคลุมประเด็น

การพัฒนาที่ด�ำเนินการภายใต้เอเปคในหลายด้านไม่ได้
จ�ำกัดอยู่เพียงด้านเศรษฐกิจเท่านั้น โดยในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 สศช. ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจ
เอเปค ครั้งที่ 1 ร่วมกับสมาชิกเอเปคทั้ง 21 เขตเศรษฐกิจ
ซึ่งได้หารือถึงการด�ำเนินงานภายใต้วาระใหม่ส�ำหรับการ
ปฏิรูปโครงสร้างเอเปค (RAASR) ที่มีก�ำหนดสิ้นสุดวาระ
การด�ำเนินงานในปี 2563

การพัฒนาโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
สศช. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะท�ำงานร่วม
เฉพาะกิจไทย-เมียนมา ว่าด้วยการพัฒนาโครงการเขต
เศรษฐกิจพิเศษทวายระยะแรก ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 21
กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

เพื่อผลั ก ดั น การด�ำเนิ น งานการพั ฒ นาโครงการระยะ
แรก (Initial Phase Projects) ของเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทวาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ

ความร่วมมือกับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนา (Organisation for Economic Cooperation and
Development: OECD)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สศช. ได้ขับเคลื่อน
โครงการภายใต้ Country Programme (CP) ซึง่ เป็นความ
ร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและ OECD ในการยกระดับการ
พัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ โดย CP มีโครงการทั้งสิ้น 16
โครงการ ซึ่ง สศช. ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงาน
กลางและติดตามความคืบหน้าการด�ำเนินงาน นอกจากนี้
ในเดือนพฤศจิกายน 2562 ผู้แทน สศช. ได้เข้าร่วมการ
ประชุม External Relations Committee ณ ส�ำนักงาน
ใหญ่ OECD กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส เพื่อรายงานผล
การด�ำเนินงานโครงการต่าง ๆ ภายใต้ CP ให้ External
Relations Committee ของ OECD ทราบ พร้อมรับฟัง
ความคิดเห็นจากประเทศสมาชิก OECD
นอกจากนี้ สศช. ยังได้ร่วมกับ OECD ในการจัดท�ำ
รายงาน Thailand’s Economic Assessment ซึ่งเป็น
โครงการภายใต้ CP โดยมี วั ตถุ ป ระสงค์ เ พื่อประเมิ น
สถานะทางเศรษฐกิ จ ของประเทศไทย ส�ำหรั บ ใช้ เ ป็ น

แนวทางก�ำหนดประเด็ นขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาที่ส�ำคั ญ
ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี รวมถึงเป็น
ข้อมูลเชิงนโยบายในการรับมือกับประเด็นท้าทายต่าง ๆ
ประกอบด้วย 3 ส่วนที่ส�ำคัญ ได้แก่ (1) ประเด็นนโยบาย
เชิงลึก (Key Policy Insights) ในด้านเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อม และจริยธรรม (2) ทักษะแรงงานที่จะน�ำไปสู่
ความมั่งคั่งในอนาคต (Getting the Right Skills for
Future Prosperity) และ (3) การค้าภาคบริการระหว่าง
ประเทศที่จะบรรลุความมั่งคั่งในอนาคต (Making the
Most of International Trade in Services to Achieve
Future Economic Prosperity) ซึ่งในขณะนี้รายงาน
ดังกล่าวได้ด�ำเนินการจัดท�ำเสร็จเรยี บร้อยแล้ว โดยรายงาน
ดังกล่าวมีก�ำหนดเผยแพร่เบื้องต้นในไตรมาสที่ 1 ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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การขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
(Strategic Environmental Assessment)
สศช. ได้้ดำ�ำ เนิินการตามที่่น� ายกรััฐมนตรีีได้้มอบหมาย
ให้ เ ป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ในการขั บ เคลื่ อ นการประเมิ น
สิง่ แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental
Assessment: SEA) เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 และในปี
2563 สศช. ได้ด�ำเนินการขับเคลื่อนการประเมินสิง่ แวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ ดังนี้ (1) จัดฝึกอบรมทางวิชาการ
ขั้นสูงด้าน SEA ส�ำหรับผู้บริหารระดับกลาง เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ SEA ความเชื่อมโยง
ระหว่างขัน้ ตอน SEA กับกระบวนการวางแผนและแผนงาน
การก�ำกับงาน SEA และการติดตามประเมินผล ตลอดจน
ขั้นตอน วิธีการและเครื่องมือต่าง ๆ ของ SEA (2) จัดท�ำ
โครงการ SEA น�ำร่อง: โครงการติดตามและประเมิน
ผลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพื่อการพัฒนา
ที่ ยั่ ง ยื น เพื่อให้ เจ้ า หน้ า ที่ สศช. เรี ย นรู ้ ก ระบวนการ
จัดท�ำ SEA ในทุกขั้นตอนเพื่อประกอบการจัดท�ำแผน
(3) ประเมินผลการกระบวนการจัดท�ำ SEA ของหน่วยงาน
ต่างๆ ทีด่ ำ� เนินการในปี 2562 ของ 2 หน่วยงาน คือ ส�ำนักงาน
นโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และส�ำนั ก งานทรั พ ยากรน�้ำแห่ ง ชาติ ใน 5 โครงการ

ประกอบด้วย โครงการ SEA ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน
โครงการ SEA พื้นที่ลุ่มน�้ำชี โครงการ SEA พื้นที่ลุ่มน�้ำ
สะแกกรัง โครงการ SEA พัฒนาน�้ำต้นทุนลุม่ น�้ำปราจีนบุร-ี
บางปะกง และโครงการ SEA พื้นที่ลุม่ น�้ำภาคใต้ฝง่ั ตะวันออก
(4) จัดท�ำระบบข้อมูลส�ำคัญที่สนับสนุนการจัดท�ำ SEA
เพื่อใช้ประกอบการจัดท�ำ SEA ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(5) จัดท�ำคู่มือ SEA ฉบับประชาชน ส�ำหรับเผยแพร่
ให้ประชาชนทั่วไป จ�ำนวน 10,000 เล่ม และผลิตสื่อ
วีดิทัศน์สร้างความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ “การประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์” (6) จัดท�ำ ร่าง ระเบียบ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประเมินสิง่ แวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ พ.ศ. .... โดยหารือกับหน่วยงานเจ้าของแผน
หรือแผนงานที่ต้องจัดท�ำ SEA ได้แก่ กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมื อ งแร่ กรมทรั พ ยากรธรณี และ
ส�ำนักงานทรัพยากรน�้ำแห่งชาติ (7) ปรับปรุงแนวทางการ
ประเมินสิง่ แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA Guideline)
เพื่อให้มีความถูกต้องเหมาะสมกับการน�ำไปใช้งานและ
ทันสมัยสอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย

การขับเคลื่อนด้านการสร้างความเป็นธรรม
และลดความเหลื่อมล้ำ�ในสังคม
แผนพัั ฒ นาเศรษฐกิิ จ และสัั ง คมแห่่ ง ชาติิ ฉ บัั บ ที่่�
12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่่�งเป็็นกลไกสำำ�คััญในการแปลง
ยุุทธศาสตร์์ชาติิสู่่�การปฏิิบััติิ ได้้กำำ�หนดให้้มีียุุทธศาสตร์์
การสร้้างความเป็็นธรรมและลดความเหลื่่�อมล้ำำ��ในสัังคม
เป็็นแนวทางการพััฒนาที่่�ให้้ความสำำ�คััญกัับการเสริิมสร้้าง
ศัักยภาพชุุมชนตามหลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียง
ผ่่านความร่่วมมืือระหว่่างภาคีีเครืือข่่ายในแต่่ละพื้้�นที่่�เพื่่�อ

฿

ให้้เป็็นพลัังทางสัังคม โดยดำำ�เนิินโครงการการขัับเคลื่่�อน
แผนพััฒนาฯ ฉบัับที่่� 12 (พ.ศ. 2560-2564) สู่่�การปฏิิบััติิ
ในระดัับพื้้�นที่่� เพื่่�อลดความเหลื่่�อมล้ำำ��และแก้้ไขปััญหา
ความยากจนบนพื้้�นฐานปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียง
และโครงการพััฒนานวััตกรรมเพื่่�อบููรณาการการลดความ
เหลื่่�อมล้ำำ��และแก้้ไขปััญหาความยากจนในระดัับนโยบาย
ดัังนี้้�

การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
1. สร้้างความรู้้�ความเข้้าใจเติิมเต็็มองค์์ความรู้้� และ
สนัับสนุุนการมีีส่่วนร่่วมของวุุฒิิอาสาธนาคารสมอง
และภาคีีเครืือข่่าย
รวมทั้้�งเป็็นการประชาสััมพัันธ์์ผลการดำำ�เนิินงานของวุุฒิอิ าสาฯ
สู่่�สาธารณะในระดัับพื้้�นที่่� โดยจััดประชุุมเชิิงปฏิิบััติิการ 3 ครั้้�ง คืือ
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ครั้้�งที่่� 1 เรื่่�อง “รวมพลัังวุุฒิิอาสาธนาคารสมอง
ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือขัับเคลื่่�อนการพััฒนา
ประเทศบนหลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียง”
ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัด
สุรินทร์ มีผู้เข้าร่วมประชุม จ�ำนวน 350 คน วุฒิอาสาฯ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัดและภาคีเครือข่าย
ภาคีการพัฒนา มูลนิธิพัฒนาไท และ สศช.

ครั้งที่ 2 เรื่อง “รวมพลังวุฒิอาสาธนาคารสมอง
ภาคกลางขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศบนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ระหว่่างวัันที่่� 25-27 สิิงหาคม 2563 ณ จัังหวััด
เพชรบุุรีี มีีผู้้�เข้้าร่่วมประชุุม จำำ�นวน 200 คน ประกอบด้้วย
วุุฒิิอาสาฯ ภาคกลาง 14 จัังหวััดและภาคีีเครืือข่่าย ภาคีี
การพััฒนา มููลนิิธิิพััฒนาไท และ สศช.

ครั้้�งที่่� 3 การสนัับสนุุนการขัับเคลื่่�อน “พื้้�นที่่�
ปฏิิบััติิการแห่่งการเรีียนรู้้� (SDGs Lab)”
ด้้วยกลไกวุุฒิอิ าสาธนาคารสมองและภาคีีเครืือข่่าย
การพััฒนา โดยจััดประชุุมเชิิงปฏิิบัติั กิ าร “วุุฒิอิ าสาธนาคาร
สมองภาคตะวัันออก เสริิมพลัังสร้้างเครืือข่่าย จากเมืือง
ยั่่�งยืืนสู่่�สัังคมเสมอภาคและเท่่าเทีียม” จำำ�นวน 3 ครั้้�ง ดัังนี้้�
ครั้้�งที่่� 1 วัันที่่� 23-24 กรกฎาคม 2563 ณ จัังหวััด
ฉะเชิิงเทรา ครั้้�งที่่� 2 วัันที่่� 20-21 สิิงหาคม 2563 ณ จัังหวััด
ระยอง และ ครั้้�งที่่� 3 วัันที่่� 27-29 กัันยายน 2563 ณ จัังหวััด
ฉะเชิิงเทรา

2. การขัับเคลื่่�อนการพััฒนาที่่�สอดคล้้องกัับการบรรลุุเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
ระดัับพื้้�นที่่�
โดยส่งเสริมการขับเคลื่อนการน�ำใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ขยายผลและ
ต่อยอดโดยการด�ำเนินงานของวุฒิอาสาฯ
(1) จั ด เวทีชุ ม ชน ร่ ว มกั บ วุ ฒิ อ าสาฯ จั ง หวั ด
พระนครศรอี ยุธยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ผูน้ �ำท้องถิน่
ผู้้�นำำ�ชุุมชน และภาคประชาสัังคม ณ อบต.เกาะเรีียน
อ.พระนครศรีีอยุุธยา จ.พระนครศรีีอยุุธยา ระหว่่างวัันที่่�
30 มิิถุุนายน-1 กรกฎาคม 2563

ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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(2)	จัั ด ประชุุ ม ติิ ด ตามการขัั บ เคลื่่� อ นงานของ
วุุฒิอิ าสาฯ จัังหวััดนครศรีีธรรมราช เพื่่อ� หารืือแนวทางการ
ดำำ�เนิินงานหลัังสถานการณ์์แพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััส
โคโรนา 2019 (โควิิด 19)
(3) ลงพื้้�นที่่�เพื่่�อถอดบทเรีียนรููปแบบและวิิธีีการ
บริิหารจััดการชุุมชนแบบมีีส่่วนร่่วมอย่่างเป็็นรููปธรรม ภายใต้้
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา
(โควิิด 19) ณ. อบต. แว้้ง จัังหวััดนราธิิวาส ระหว่่างวัันที่่�
26-27 กัันยายน 2563

3. สนัับสนุุนการดำำ�เนิินงาน และปรัับปรุุงฐานข้้อมููลของวุุฒิิอาสาธนาคารสมอง
(1)	จััด Road show ประชาสััมพัันธ์์บทบาทวุุฒิิ
อาสาธนาคารสมอง และรัับสมััครวุุฒิิอาสาธนาคารสมอง
ณ สำำ�นัักงาน ก.พ. จัังหวััดนนทบุุรีี เมื่่�อวัันที่่� 6 กุุมภาพัันธ์์
2563 โดยมีีผู้้�สนใจสมััครเป็็นวุุฒิิอาสาฯ จำำ�นวน 96 คน
(2)	จััดทำำ�แบบสอบถามเก็็บข้อ้ มููลผลการดำำ�เนิินงาน
ของวุุฒิอิ าสาฯ จาก 77 จัังหวััด ทั่่�วประเทศจำำ�นวนประมาณ
5,600 ฉบัับ เพื่่�อรวบรวมผลการดำำ�เนิินงานที่่�เป็็นรููปธรรม
ของวุุฒิิอาสาฯ นำำ�ไปสู่่�การถอดบทเรีียน 20 ปีี การทำำ�งาน

ของวุุฒิิอาสาฯ จััดทำำ�วีีดิทัิ ัศน์์เผยแพร่่ประชาสััมพัันธ์์ และ
จััดพิิมพ์์หนัังสืือ 20 ปีี ธนาคารสมอง
(3) สนัับสนุุนการขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินงานของวุุฒิิ
อาสาฯ ระดัับจัังหวััด และจััดการประชุุมวุุฒิิอาสาฯ ผ่่าน
แอปพลิิเคชััน Line และการประชุุมผ่่านระบบ Zoom
เพื่่�อติิดตามสถานการณ์์การขัับเคลื่่�อนงานของวุุฒิิอาสาฯ
ในสถานการณ์์การแพร่่ระบาด COVID-19

4. เผยแพร่่ผลการดำำ�เนิินงานและการนำำ�ใช้้ปรััชญาของ
เศรษฐกิิจพอเพีียงในระดัับต่่าง ๆ

ให้้สาธารณชนได้้รัับทราบอย่่างกว้้างขวาง ทั่่�วถึึง และต่่อเนื่่�อง โดย
จััดพิิมพ์์หนัังสืือ “9 ย่่าง สู่่�ความยั่่�งยืืน องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น” จััดทำำ�
สื่่�อวีีดิิทััศน์์ “20 ปีี ธนาคารสมอง พลัังอาสาร่่วมสร้้างสัังคมที่่�เท่่าเทีียม”
จััดพิิมพ์์และเผยแพร่่จุุลสารธนาคารสมอง จำำ�นวน 2 ฉบัับ และเผยแพร่่
บทบาทและผลการดำำ�เนิินงานของวุุฒิิอาสาฯ ผ่่านสื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์ เว็็บไซต์์
ธนาคารสมอง เฟซบุ๊๊�ก แอปพลิิเคชััน Line

การบูรณาการลดความเหลื่อมล้ำ�ในสังคมและแก้ ไขปัญหาความยากจน
1. การดำำ�เนิินงานตามระเบีียบสำำ�นัักนายกรััฐมนตรีีว่่าด้้วยการบููรณาการเพื่่�อพััฒนา
ความเสมอภาคและความเท่่าเทีียมทางสัังคม พ.ศ. 2563
โดย สศช. เสนอเรื่่�อง ร่่าง ระเบีียบสำำ�นัักนายก
รััฐมนตรีีว่่าด้้วยการบููรณาการเพื่่�อพััฒนาความเสมอภาค
และความเท่่าเทีียมทางสัังคม พ.ศ. .... เข้้าสู่่�การพิิจารณา
ของคณะรััฐมนตรีี เมื่่�อวัันที่่� 9 มิิถุุนายน 2563 โดยคณะ
รััฐมนตรีีมีีมติิเห็็นชอบและได้้ประกาศในราชกิิจจานุุเบกษา

เมื่่�อวัันที่่� 17 กรกฎาคม 2563 เพื่่�อเป็็นกลไกสนัับสนุุนและ
ประสานการดำำ�เนิินงานให้้เกิิดการบููรณาการการพััฒนา
ความเสมอภาคและความเท่่ า เทีียมทางสัั ง คมระหว่่ า ง
หน่่วยงานของรััฐและภาคส่่วนต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องบัังเกิิดผล
อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ
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2. การศึึกษา ประมวลและพััฒนาองค์์ความรู้้�เกี่่�ยวกัับการแก้้ ไขปััญหาความเหลื่่�อมล้ำำ�� และ
การพััฒนาความเสมอภาคและความเท่่าเทีียมทางสัังคม

โดยเฉพาะในช่วงหลังสถานการณ์โควิด 19 หรือ
สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึน้ ในอนาคต โดย
ด�ำเนินการดังนี้
(1) ศึกษา รวบรวมข้อมูล งานศึกษาวิจัยและองค์
ความรูเ้ รื่องความยากจนและความเหลอื่ มล�้ำในช่วงปี พ.ศ.
2560 ถึงปัจจุบัน และผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
โควิด 19 ต่อการเพิ่มความเหลื่อมล�้ำหลายมิติในประชากร
กลุ่มต่าง ๆ ในภาพรวมและในระดับพื้นที่ อาทิ ด้านรายได้
ด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านสวัสดิการสังคม
รวมทั้งบทบาทของภาคส่วนต่าง ๆ และกลไกการแก้ไข
ปัญหาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(2)	พั ฒ นากรอบการวิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น
สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล�้ำหลายมิติ
ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ไขปัญหา
ความยากจนและความเหลื่อมล�้ำหลายมิติ เพื่อประมวล
ผลการศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลกระทบต่อ

การลดความยากจนและความเหลอื่ มล�้ำ จุดคานงัด/ปัจจัย
ความส�ำเร็จและข้อจ�ำกัดในการลดความเหลื่อมล�้ำและ
สร้างความเป็นธรรมในสังคม
(3) พััฒนากรอบแนวคิิดการติิดตามสถานการณ์์
ความยากจนและความเหลื่่�อมล้ำำ��ในระดัับพื้้�นที่่� โดยใช้้
ดััชนีีความก้้าวหน้้าของคน (Human Achievement
Index : HAI) ดััชนีีความยากจนหลายมิิติิระดัับประเทศ
(National Multidimensional Poverty Index : MPI)
เป็็นกรอบการคััดเลืือกพื้้�นที่่�สำำ�หรัับติิดตามสถานการณ์์
ความยากจนและความเหลื่่�อมล้ำำ�� โดยเลืือกศึึกษากรณีี
จัังหวััดมหาสารคามและสตููลสำำ�หรัับลงพื้้�นที่่�เพื่่�อสุ่่�มตรวจ
และติิดตามสถานการณ์์ความยากจนและความเหลื่่�อมล้ำำ��
(Spot Check) สรุุปข้อ้ ค้้นพบจากการลงพื้้�นที่่� พบว่่า ตััวชี้้วั� ดั
ในการติิดตามสถานการณ์์ความยากจนและความเหลื่่อ� มล้ำำ��
สามารถสะท้้อนแนวโน้้มหรืือทิิศทางการพััฒนาในระดัับ
จัังหวััดได้้อย่่างเหมาะสม โดยตััวชี้้�วััดสามารถบ่่งชี้้�ความ
เปลี่่�ยนแปลงและผลการพััฒนาของจัังหวััดทั้้�งสองได้้ดีีใน
ระดัับหนึ่่�ง นอกจากนี้้� ผลสะท้้อนจากในพื้้�นที่่�อีีกประการ
หนึ่่�ง คืือ การกำำ�หนดยุุทธศาสตร์์การพััฒนาต้้องสอดคล้้อง
กัับบริิบทของพื้้�นที่่� และการพััฒนาจัังหวััดต้้องเป็็นการ
พััฒนาตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่า่ (Value Chain) ให้้กระจายและ
ครอบคลุุมทุุกพื้้�นที่่�

3.	จััดเวทีีแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�เพื่่�อจััดการความรู้้�การขัับเคลื่่�อนการลดความเหลื่่�อมล้ำำ��และ
แก้้ ไขปััญหาความยากจนที่่�สะท้้อนผลลััพธ์์การพััฒนาที่่�สามารถปฏิิบััติิ ได้้จริิงในบริิบท
ของประเทศไทย
จากตััวอย่่างต้้นแบบที่่�ดีี (Best Practice) ของการ
ขัั บ เคลื่่� อ นงานเพื่่� อ ลดความเหลื่่� อ มล้ำำ�� และแก้้ ไขปัั ญ หา
ความยากจน รวมทั้้�งแลกเปลี่่�ยนมุุมมองการพััฒนากัับ
ภาคส่่วนอื่่�น ๆ เพื่่�อแสวงหาแนวทางร่่วมในการผลัักดััน
ข้้อเสนอแนะเชิิงนโยบายเพื่่�อการลดความเหลื่่�อมล้ำำ��และ
แก้้ไขปััญหาความยากจนที่่ส� อดคล้้องกัับทิศิ ทางการพััฒนา
ของประเทศ โดยดำำ�เนิินการดัังนี้้�
(1) “บทเรีียนจากพื้้� น ที่่� - การพัั ฒ นาเศรษฐกิิ จ
ฐานรากและการสร้้างพลัังทางสัังคม เพื่่อ� แก้้ไขความยากจน
และความเหลื่่อ� มล้ำำ��” ตััวอย่่างการขยายผลการแก้้ไขปััญหา

ความยากจนและความเหลื่่�อมล้ำำ�� ในระดัับพื้้�นที่่� จำำ�นวน 4
พื้้�นที่่� ได้้แก่่ (1) เครืือข่่ายผู้้�มีีรายได้้น้้อยแก้้ไขปััญหาที่่�อยู่่�
อาศััย เทศบาลนครนครสวรรค์์ (2) เครืือข่่ายบ้้านมั่่�นคง
เมืืองชุุมแพ จัังหวััดขอนแก่่น (3) สถาบัันการเงิินชุุมชนตำำ�บล
หนองสาหร่่าย จัังหวััดกาญจนบุุรีี และ (4) สภาองค์์กรชุุมชน
ตำำ�บลปลาบ่่า จัังหวััดเลย ซึ่่�งมีีกระบวนการแก้้ไขปััญหา
ความยากจนและความเหลื่่�อมล้ำำ��ในชุุมชนแบบมีีส่่วนร่่วม
อย่่ า งเข้้ ม ข้้ น และแลกเปลี่่� ย นความเห็็ น ข้้ อ เสนอแนะ
แนวทางการสนัั บ สนุุ น จากภาครัั ฐ ในการขยายผลการ
ดำำ�เนิินการให้้ครอบคลุุมในระดัับพื้้�นที่่�ทั่่�วประเทศ
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(2) “มุ ม มองคนรุ ่ น ใหม่ : แนวทางการพั ฒ นา
ประเทศ ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19”
เพื่อระดมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้คนรุ่นใหม่
ได้เสนอแนวทางการพัฒนาประเทศที่เหมาะสมในการ
สร้ า งโอกาสและความเสมอภาคทางสั ง คมที่สอดรั บ
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กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงจากการแพร่ระบาดของ
โควิด 19 ไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์ รวมทั้งสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างคนรุ่นใหม่ ภาคประชาสังคม และ
หน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้
กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

การติดตามประเมินผลและการพัฒนาตัวชี้วัด
การติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ในระยะ 3 ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2562)
“ครึ่งทางแผนฯ 12 เตรียมพร้อมรับมือชีวิตวิถีใหม่”
ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
ประเทศไทยได้เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งบริบทโลก
และบริ บท ไทย ซึ่ ง ส่ ง ผลกระทบต่ อ การเปลี่ ย นแปลง
เชิ ง โครงสร้ า งในระยะยาว และระยะสั้น หรื อ ชั่ ว คราว
ในหลายเรื่ อ ง เช่ น เทคโนโลยีพลิ ก โลก (Disruptive
Technology) การก้าวเข้าสูส่ งั คมสูงวัยที่อาจส่งผลต่อการ
ขาดแคลนแรงงานในอนาคต ปัญหาความขัดแย้งระหว่าง
ประเทศต่าง ๆ ที่เสี่ยงต่อภาวะเศรษฐกิจและความมั่นคง
ของโลก การเปลยี่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ และภัยธรรมชาติ

การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลกระทบทั้งในด้านบวกและ
ด้านลบต่อการพัฒนาประเทศในหลายด้าน โดยส่วนหนึ่ง
เป็ น ผลมาจากบริ บท โลก และอี ก ส่ ว นหนึ่ ง เป็ น การ
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและเชิงนโยบายภายในประเทศ
ที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปในทิศทาง
ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ
ขณะที่บางบริ บท เป็ น ความท้ า ทายหรื อ อุ ป สรรคที่
ประเทศไทยจะต้องก้าวข้ามไปให้ได้
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รายงานประจำำ�ปีี 2563

1. การติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ในระยะ 3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2562)
มีผลการพัฒนาที่ส�ำคัญ อาทิ
1.1 การขยายตั ว ของเศรษฐกิ จ ไทยในภาพรวม
ชะลอตัวลงเป็นร้อยละ 2.4 ในปี 2562 ซึง่ ห่างจากเป้าหมาย
ที่ก�ำหนดให้ เ ฉลี่ ย ไม่ ต�่ำ กว่ า ร้ อ ยละ 5 อั น เป็ น ผลจาก
สถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ผันผวน ขณะที่วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมมีบทบาทมากขึ้นในการสร้ า งการ
เติบโตของเศรษฐกิจไทย พิจารณาจากสัดส่วนการสร้าง
มูลค่าเพิม่ ของธุรกิจ SME มสี ดั ส่วนร้อยละ 43.2 ของ GDP
ในปี 2562
1.2	ประชาชนมีรายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จาก 6,632.2 ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีในปี 2560 เป็น
7,841.9 ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ในปี 2562 ซึ่งเข้า
ใกล้เป้าหมายที่ก�ำหนดให้รายได้ต่อหัวไม่ต�่ำกว่า 8,200
ดอลลาร์ สรอ. ณ สิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 แต่การ
กระจายรายได้ ยั ง เป็ น ประเด็ น ท้ า ทายส�ำคั ญ โดย
ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient)
เพิ่มขึ้นเป็น 0.453 ในปี 2560
1.3	ผลิตภาพยังเป็นปัญหาที่ท้าทายในการยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ
ของประเทศ อาทิ ผลิตภาพการผลิตรวม (Total Factor
Productivity: TFP) ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 2.27 ในช่วง 2 ปี
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และอันดับขีดความสามารถใน
การแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (TTCI) ของไทยปรับตัวดีขึ้น
ในปี 2562 อยู่ในอันดับที่ 31 จาก 140 ประเทศ

1.4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง
และระบบโลจิสติกส์ พบว่า สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ลดลง
เหลอื ร้อยละ 13.4 ของ GDP แต่ยงั คงสูงกว่าเป้าหมายของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 การพัฒนาโครงข่ายบรอดแบนด์
ความเร็วสูงทั้งระบบสายและไร้สายขยายครอบคลุมทั่ว
ประเทศ และบริการโทรคมนาคมพื้นฐานและบริการเพื่อ
สังคมมีความทั่วถึง ส่งผลให้มีความก้าวหน้าในด้านการ
พัฒนาดิจทิ ลั ในภาครัฐเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการให้บริการ
ประชาชน
1.5 การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ในภาพรวมของ
ประเทศไทยมแี นวโน้มดขี นึ้ จากการจัดอันดับ HDI ในช่วงปี
2556-2561 ประเทศไทยถูกจัดให้อยูใ่ นอันดับที่ 77 ในการ
จัดอันดับโลก (จาก 189 ประเทศ) แต่คุณภาพการศึกษา
ยังเป็นปัญหาที่ท้าทายต่อการพัฒนาคุณภาพทุนมนุษย์
ของไทย
1.6 ด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มมี
แนวโน้มดีขึ้นในช่วงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
อาทิ พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ
31.68 และการก�ำจั ด ขยะมู ล ฝอยชุ ม ชนอย่ า งถู ก ต้ อ ง
และการน�ำกลับมาใช้ประโยชน์ ประมาณร้อยละ 77.78
ในปี 2562 ซึ่งบรรลุตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75

2. ชีวิตวิถีใหม่ : ประเด็นท้าทายของการพัฒนาในระยะต่อไป
เหตุการณ์วิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (COVID-19) ที่แพร่
กระจายอย่างรวดเร็วรุนแรง ส่งผลกระทบต่อประเทศต่าง ๆ
ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ท�ำให้เกิดวิถีการด�ำเนินชีวิต
แนวใหม่ที่ทุกคนต้องปรับวิธีการในการใช้ชีวิตแบบใหม่
ที่เรียกว่า “ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)” ซึง่ ต้องมีการปรับ
แนวทางการพัฒนา โดยให้ความส�ำคัญกับการสร้างสมดุล
ของมนุษย์และธรรมชาติ การสร้างสมดุลของปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกันของมนุษย์ในสังคม และการสร้างการเติบโต
อย่ า งพอเพียง ขณะเดี ย วกั น ควรสร้ า งโอกาสใหม่ ๆ
ที่เป็นประโยชน์จากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ภายใต้

แนวคิด “Resilience” ที่ต้องพัฒนาความสามารถของ
ประเทศ 3 ด้าน ได้แก่ (1) Cope หรือ “พร้อมรับ” เป็น
ความสามารถในการต้านทาน เยียวยา และฟื้นสภาพจาก
วิกฤต (2) Adapt หรอื “ปรับตวั ” ความสามารถในการปรับ
เปลี่ยนให้ดีขึ้น และ (3) Transform หรือ “เปลี่ยนแปลง
เพื่อพร้อมเติบโต” ความสามารถในการพลิกโฉม สามารถ
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของระบบและปัจจัยพื้นฐาน
ซึ่ ง จะท�ำให้ ป ระเทศไทยพร้ อ มเผชิ ญ สถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะรวดเร็วหรือรุนแรง และสามารถ
ก้าวเดินต่อไปด้วยความระมัดระวังและรอบคอบสูจ่ ดุ หมาย
การพัฒนาที่เหมาะสม สมดุล และยั่งยืน
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3. แนวทางใหม่ของการพัฒนาประเทศในช่วงครึ่งหลังของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
และเชื่อมโยงไปสู ่ แ นวทางการพั ฒ นาในแผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ด้วยการ (1) ปรับจุดอ่อน เปลีย่ นวิกฤต
เป็นโอกาส เพื่อสนับสนุนการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศให้สามารถรองรับ New Normal
ลดความเหลื่อมล�้ำ และเกิดความยั่งยืน โดยการยกระดับ
คุณภาพ และขยายผลการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลให้เข้าถึง
ง่าย รวดเร็ว และตรงต่อความต้องการของประชาชน การ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ
(Local Economy) การฟื้นฟูและพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน และ
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพทุ น มนุ ษ ย์ ใ ห้ พ ร้ อ มรั บ วิ ก ฤต และ
(2) เสริมจุดแข็งเดิม สร้างจุดแข็งใหม่ เพื่อสร้างโอกาสการ
เติบโตทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนใน

สังคมให้ดีขึ้น อาทิ การยกระดับการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
และปลอดภัย การเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตร
ให้ตอ่ ยอดสร้างมูลค่าเพิม่ ที่สูงขึน้ ควบคูไ่ ปกับการกระจาย
ความเจริญไปสู่ภูมิภาค การสนับสนุนโครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) การสนับสนุน
ให้ เ กิ ด การลงทุ น ในการวิ จั ย และพั ฒ นาด้ า นบริ ก าร
โดยเฉพาะบริการแห่งอนาคต การส่งเสริมการพัฒนา
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ โดยเฉพาะวิสาหกิจเริ่มต้น (StartUp) ที่ใช้เทคโนโลยีในการประกอบธุรกิจที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
การส่งเสริมระบบเศรษฐกิจแบ่งปันแบบพี่ช่วยน้อง
เอกสารฉบับสมบูรณ์สามารถสืบค้นได้ที่ www.nesdc.go.th
(เอกสารประกอบการประชุมประจ�ำปี 2563 ของ สศช. “ชีวิตวิถีใหม่
ประเทศไทยหลังโควิด”)

รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยครึ่งปีแรกของปี 2563
และแนวโน้มปี 2563
สถานการณ์เศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งแรกของปี 2563
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สองของปี 2563 ปรับตัว
ลดลงร้อยละ 12.2 ต่อเนื่องจากการลดลงร้อยละ 2.0
ในไตรมาสก่อนหน้า รวมครึ่งแรกของปี 2563 เศรษฐกิจ
ไทยปรับตัวลดลงร้อยละ 6.9 จากการขยายตัวร้อยละ 2.0
ในช่วงครึ่งปีหลังของปีที่ผ่านมา โดยการปรับตัวลดลงของ
เศรษฐกิจในไตรมาสที่สองในด้านการใช้จ่าย การส่งออก
สินค้าและบริการ และการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน

ปรับตัวลดลง ขณะที่การใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐกลับ
มาขยายตัว ในด้านการผลิต สาขาที่พักแรมและบริการ
ด้านอาหาร สาขาอุตสาหกรรม สาขาเกษตรกรรม สาขา
การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า สาขาการขายส่งการขาย
ปลีก และสาขาไฟฟ้าและก๊าซ ปรับตัวลดลง ในขณะที่การ
ผลิตสาขาก่อสร้าง การเงินการประกันภัย และสาขาข้อมูล
ข่าวสารและการสื่อสารขยายตัว

ตารางอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ปี 2561-2563
%
GDP (%YoY)
GDP ปรับฤดูกาล (%QoQ sa)

2561

2562
2563
ทั้งปี H1 H2 Q1 Q2 Q3 Q4 H1 Q1 Q2

4.2

2.4

2.7

2.0

2.9

2.4

2.6

1.5 -6.9 -2.0 -12.2

-

-

-

-

1.0

0.7

0.0 -0.3

- -2.5 -9.7
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แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2563
สศช. คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2563 จะปรับตัว
ลดลงในช่วงร้อยละ (-7.8)-(-7.3) โดยเศรษฐกิจทั้งปี
มีข้อจ�ำกัดจาก (1) การปรับตัวลดลงมากของรายได้จาก
นักท่องเที่ยวต่างชาติ (2) ภาวะถดถอยรุนแรงของเศรษฐกิจ
และปริมาณการค้าโลก (3) ผลกระทบจากการระบาดของ
โรคโควิด 19 ในประเทศ และ (4) ปัญหาภัยแล้ง ทั้งนี้

คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจะลดลงร้อยละ 10.0 การ
บริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมปรับตวั ลดลงร้อยละ
3.1 และร้อยละ 5.8 ตามล�ำดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ย
อยู่ในช่วงร้อยละ (-1.2)-(-0.7) และบัญชีเดินสะพัดเกินดุล
ร้อยละ 2.5 ของ GDP

ประเด็นการบริหารนโยบายเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี 2563
ควรให้ ค วามส�ำคั ญ กั บ การป้ อ งกั น การกลั บ มา
ระบาดของไวรัสโควิดในประเทศ ควบคู่ไปกับการบริหาร
นโยบายเศรษฐกิ จ ในประเด็ น ส�ำคั ญ ๆ ประกอบด้ ว ย
1) การประสานนโยบายการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนการ
ฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ โดย (1) การเร่งรัดติดตามมาตรการ
ที่ได้ด�ำเนินการไปแล้วให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีความยืดหยุน่ สอดคล้องกับเงอื่ นไขใน
การฟื้นตัวของแต่ละภาคธุรกิจ (ii) การติดตามและป้องกัน
ปัญหาในบางภาคการผลิตที่อาจส่งผลกระทบเชื่อมโยง
ไปยังภาคการเงิน และ (iii) การสร้างสภาพแวดล้อม
ทางการเงินเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ 2) การ
พิจารณามาตรการเพิ่มเติมส�ำหรับธุรกิจและแรงงาน
ในสาขาเศรษฐกิจที่ยังมีปัญหาอุปสรรคในการฟื้นตัว
โดยเฉพาะ (1) กลุม่ ธุรกิจและแรงงานในภาคการท่องเที่ยว
และบริการเกี่ยวเนื่อง (2) กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ที่ยัง
มศี กั ยภาพในการฟื้นตัวแต่ยงั มีปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึง
มาตรการภาครัฐ (3) กลุม่ ธุรกิจและแรงงานที่อยูใ่ นช่วงของ
การปิดกิจการชั่วคราว รวมทั้งการให้ความส�ำคัญกับการ
ดูแลผู้ว่างงานและแรงงานที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานใหม่
3) การขับเคลื่อนการส่งออกสินค้าและสนับสนุนการ
ฟื ้ น ตั ว ของภาคการผลิ ต และการลงทุ น ภาคเอกชน
โดยให้ความส�ำคัญกับ (1) การขับเคลื่อนการส่งออกสินค้า
ที่ได้รับประโยชน์จากการเบี่ยงเบนทิศทางทางการค้าและ
การย้ายฐานการผลิตในช่วงก่อนหน้า รวมทั้งกลุ่มสินค้า
ที่ได้รับประโยชน์เพิ่มเติมจากการระบาดของโรคโควิด 19

(2) การใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของประเทศไทยในด้าน
ขีดความสามารถในการควบคุมการระบาดของโรค และ
(3) การส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่าง
ประเทศภายในกลุม่ อาเซียน 4) การดูแลภาคการเกษตร
ที่ประสบปัญหาภัยแล้งและการลดลงของราคาสินค้า
ส่งออก โดยให้ความส�ำคัญกับ (1) การจัดหาแหล่งน�้ำและ
การบริหารจัดการน�้ำ (2) การชดเชยเยยี วยาเกษตรกร (3) การ
ปรับเปลี่ยนการผลิตในภาคเกษตร และ (4) การสนับสนุน
ช่องทางการจ�ำหน่ายสินค้าเกษตรออนไลน์และบริการ
โลจิสติกส์ต้นทุนต�่ำ 5) การขับเคลื่อนการใช้จ่ายภาครัฐ
ภายใต้กรอบส�ำคัญ ๆ ทัง้ งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี 2563
งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี 2564 ในไตรมาสแรก และ
งบประมาณกันไว้เบิกเหลื่อมปี ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อน
มาตรการสร้ า งศั ก ยภาพการขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ
ระยะยาว 6) การส่งเสริมไทยเที่ยวไทยและการรณรงค์
ใช้สินค้าที่ผลิตภายในประเทศ 7) การเตรียมการรองรับ
ความเสี่ยงส�ำคัญ ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากความยืดเยื้อของ
การระบาดของโรคและการกลับมาระบาดในระลอกที่สอง
ความผันผวนของเศรษฐกิจและการเงินโลก และเงื่อนไข
ความเปราะบางของระบบเศรษฐกิจการเงินโลกในระยะ
ปานกลาง และ 8) การรักษาบรรยากาศทางการเมือง
ในประเทศเพอื่ ไม่ให้สง่ ผลกระทบซ�้ำเติมปัญหาเศรษฐกิจ
เป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ที่ยังมีความเปราะบาง และมีความไม่แน่นอนอยู่สูงทั้ง
ในระยะสั้นและระยะปานกลาง

ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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รายงานภาวะสังคมไทย ปี 2563
รายงานภาวะสั ง คมไทย ปี 2563 ประกอบ
ด้วย (1) ความเคลื่อนไหวทางสังคมรายไตรมาส ได้แก่
สถานการณ์ด้านแรงงาน หนี้ครัวเรือน สุขภาพและการ
เจ็ บป ่ ว ย การบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ แ ละบุ ห รี่
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การคุ้มครองผู้บริโภค
(2) สถานการณ์ทางสังคมที่ส�ำคัญในมิติต่าง ๆ ที่สะท้อน

ถึ ง คุ ณ ภาพชีวิ ต อย่ า งรอบด้ า น และ (3) บทความที่
น�ำเสนอประเด็ น ทางสั ง คมเชิ ง ลึ ก ที่อยู ่ ใ นความสนใจ
และมีผลกระทบต่ อ สั ง คม เพื่อเฝ้ า ระวั ง และเตือนภั ย
ให้สังคมได้รับทราบ ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สาระส�ำคัญความเคลื่อนไหวและสถานการณ์ทางสังคม
รวมทั้งบทความประจ�ำฉบับ สรุปได้ ดังนี้

ความเคลื่อนไหวทางสังคม
สถานการณ์การจ้างงาน

การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การจ้างงานลดลงทั้ง
ภาคเกษตรกรรมและนอกภาคเกษตรกรรม ยกเว้นสาขา
โรงแรม/ภัตตาคารที่มีการจ้างงานคงที่ อัตราการว่างงาน
อยู่ที่ร้อยละ 1.3 สูงขึ้นจาก 0.9 ค่าจ้างแรงงานภาคเอกชน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 (ข้อมูล ไตรมาส 4 ปี 2562-ไตรมาส 2
ปี 2563)

การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ลดลง
ร้อยละ 1.3 โดยการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดลง
ร้อยละ 2.1 ขณะที่การบริโภคบุหรี่ทรงตัวจากปีที่ผ่านมา
อย่ า งไรก็ ต าม ยั ง ต้ อ งเฝ้ า ระวั ง การซื้อขายเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ทางออนไลน์ที่ท�ำให้เด็กและเยาวชนเข้าถึง
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้โดยง่าย

ณ สิ้นไตรมาสสอง ปี 2563 มีมูลค่า 13.59 ล้าน
ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 ชะลอตัวจากร้อยละ 4.1
และร้อยละ 5.1 ในไตรมาสหนึ่ง ปี 2563 และสิ้นปี
2562 ตามล�ำดับ อย่างไรก็ตาม สัดส่วนหนี้สินครัวเรือน
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศยังคงเพิ่มอย่างต่อเนื่อง
คิดเป็นร้อยละ 83.8 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 79.9 ณ สิ้นปี
2562 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่หดตัว ในขณะที่ด้าน
ความสามารถในการช�ำระหนี้ของครัวเรือนยังต้องเฝ้า
ระวัง โดยยอดคงค้างหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ของ
ธนาคารพาณิชย์ ในไตรมาสสอง ปี 2563 มีมลู ค่า 152,501
ล้ า นบาท ขยายตั ว ร้ อ ยละ 19.7 และคิ ด เป็ น สั ด ส่ ว น
ต่อสินเชื่อรวมอยู่ที่ร้อยละ 3.1 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.9
ณ สิ้นปี 2562

คดีอาญารวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 โดยคดียาเสพติด
เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 3.4 คดีประทุ ษ ร้ า ยต่ อ ทรั พ ย์ เ พิ่ ม ขึ้ น
ร้อยละ 8.3 คดีชีวิตร่างกายและเพศลดลงร้อยละ 16.9
การเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบกลดลงร้อยละ 10.1 และ
จ�ำนวนผู ้ เ สี ย ชีวิ ต ลดลงร้ อ ยละ 19.1 (ข้ อ มู ล ณ 14
กรกฎาคม 2563) ยังคงต้องให้ความส�ำคัญกับการป้องกัน
การลักลอบค้ายาเสพติด การประทุษร้ายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินอย่างเข้มงวด และให้ความส�ำคัญกับการป้องกัน
หรื อ ลดอุ บั ติ เ หตุ ด ้ ว ยความร่ ว มมื อ จากผู ้ ขั บ ขี่ ร ถรั ก ษา
กฎระเบียบจราจรอย่างเคร่งครัด

หนี้สินครัวเรือน

สุขภาพและการเจ็บป่วย

ในโรคเฝ้าระวังปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลดลงจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร้อยละ 36.3 โดยผูป้ ว่ ยโรคไข้หวัดใหญ่
ลดลงร้อยละ 41.46 และผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกลดลง
ร้อยละ 30.85 เป็นผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของ COVID-19 ท�ำให้ประชาชนเฝ้าระวังและดูแลตัวเอง
มากขึ้น (ข้อมูล ณ 22 กันยายน 2563)

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

การคุ้มครองผู้บริโภค

การร้องเรยี นผ่านส�ำนักงานคณะกรรมการคุม้ ครอง
ผู ้ บ ริ โ ภคเพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 0.8 ขณะที่การร้องเรียนผ่าน
ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติลดลงร้อยละ 24.1 (ข้อมูล
ไตรมาส 4 ปี 2562-ไตรมาส 2 ปี 2563) อย่างไรก็ตาม
มีประเด็นเฝ้าระวัง การหลอกลวงและเอาเปรียบผู้บริโภค
จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 อาทิ
สินค้าปลอม ราคาสินค้าสูงเกินจริง การหลอกขายกรมธรรม์
ภัยไซเบอร์จากมาตรการท�ำงานที่บ้าน (Work from Home)
และการซื้อขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ
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สถานการณ์ทางสังคมที่สำ�คัญ

เด็กไทย 1 ใน 5 ประสบภาวะยากจนหลายมิติ
โดยมิ ติ ที่ เป็ น สาเหตุ ห ลั ก ที่ส่ ง ผลให้ เ ด็ ก ยากจน
หลายมิ ติ ม ากที่สุ ด อั น ดั บ หนึ่ ง จากมิ ติ ด ้ า นการศึ ก ษา
รองลงมาคือ มิติด้านสุขภาพ มิติด้านสวัสดิภาพเด็ก และ
มิติด้านสภาพความเป็นอยู่ ตามล�ำดับ โดยเขตชนบท
มีค่ า ดั ช นีความยากจนหลายมิ ติ ใ นกลุ ่ ม เด็ ก สู ง กว่ า
ในเขตเมือง แม้ที่ผ่านมาภาครัฐจะมีนโยบายช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมายให้หลุดพ้นจากความยากจนไปบ้างแล้ว
แต่ยังคงมีเด็กอีกจ�ำนวนมากที่ยังต้องการความช่วยเหลือ
จึ ง จ�ำเป็ น ต้ อ งยกระดั บคุ ณ ภาพชีวิ ต ด้ ว ยการพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์รอบด้าน

การป้องกันเด็กและเยาวชนจากภัยออนไลน์

เทคโนโลยดี จิ ทิ ลั และอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ�ำวัน
มากขึน้ ถึงแม้จะเป็นโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลความรู้
อันเป็นประโยชน์ แต่กแ็ ฝงมาด้วยความเสี่ยงและอันตรายในหลายมิติ เด็กไทย
ร้อยละ 60 มีความเสี่ยงจากภัยออนไลน์ อาทิ การถูกกลั่นแกล้งบน
โลกออนไลน์ การเข้าถึงสื่อลามกและพูดคุยเรื่องเพศกับคนแปลกหน้า
การติดเกม และการถูกล่อลวงออกไปพบคนแปลกหน้า จึงต้องร่วมกัน
ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนทันสื่อสารสนเทศ และมีทักษะความฉลาด
ทางดิจิทัล
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รูปแบบการท�ำงานแบบคนรุ่นใหม่ หรือ NextGen
Work

เป็ น การท�ำงานที่เน้ น อิ ส ระในการเลื อ กงานและจั ด ระบบ
การท�ำงานของแต่ละบุคคล เอื้อให้บุคคลมีรายได้เพิ่มขึ้น โดย 1 ใน 3
ของกลุ่มคนเจเนอเรชันวายซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เติบโตมาพร้อมกับการใช้
เทคโนโลยดี จิ ทิ ลั และอินเทอร์เน็ตมแี นวโน้มการท�ำงานแบบ NextGen
Work สูงกว่าคนในกลุ่มอื่น อาชีพที่ผู้ว่าจ้างนิยมจ้างบุคคลในลักษณะ
การท�ำงานแบบคนรุ่นใหม่ 4 อันดับแรกได้แก่ อาชีพกราฟิกดีไซน์
อาชีพเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์และโฆษณา อาชีพเกี่ยวกับเว็บและ
โปรแกรมมิ่ง และอาชีพเกี่ยวกับงานเขียนและแปลภาษา

การป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่ออุบัติใหม่จากต่างประเทศ
การแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบตั ใิ หม่อย่างรวดเร็ว
และเป็นวงกว้าง ท�ำให้แต่ละประเทศต้องเตรยี มความพร้อม
ด้ า นสาธารณสุ ข ตลอดเวลา ประเทศไทยตื่นตั ว และ
มี ม าตรการรั บ มื อ โรคอุ บั ติ ใ หม่ ใ นระดั บ มาตรฐานเพื่อ
คัดกรองและป้องกันการแพร่ระบาด อย่างไรก็ดี ประชาชน
ควรมีส่วนร่วมในการป้องกันตนเอง โดยการปฏิบัติตาม
ค�ำแนะน�ำของกระทรวงสาธารณสุข และการดูแลสุขภาพ
ให้แข็งแรงมีภูมิต้านทานโรค

คุณภาพการศึกษาไทยยังต้องเร่งพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง

การประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับนานาชาติ
ผลการวัดความสามารถในการแข่งขันของแต่ละประเทศ
ต่างๆ ของ IMD ไทยอยู่ในอันดับที่ 56 จาก 63 ประเทศ
และผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล
(PISA) ไทยอยูล่ �ำดับที่ 66 จาก 79 ประเทศ สะท้อนให้เห็น
ว่าการศึกษาของไทยยังมีปัญหาด้านคุณภาพ โดยมีปัจจัย
ส�ำคัญมาจากความเหลื่อมล�้ำของฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคม ทัง้ นี้ หากสามารถขยายระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ
ให้ มีความเท่ า เทียมและทั่ ว ถึ ง มี ก ารพั ฒ นาระบบการ
กระจายทรัพยากรทางการศึกษาเรื่องการจัดสรรครูและ

56
66

การผลิตครูให้ไปสอนในท้องถิ่น สนับสนุนเครื่องมือการ
เรยี นการสอนที่สอดคล้องกับความจ�ำเป็นในแต่ละพื้นที่ เร่ง
พัฒนาทักษะด้านการอ่านที่เป็นจุดอ่อนที่ส�ำคัญ คุณภาพ
การศึกษาของไทยก็จะสามารถพัฒนาไปในระดับสูงขึ้นได้
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ปัญหาฝุ่น PM2.5

ต้องการการจัดการอย่างจริงจังและต่อเนอื่ ง ปัญหาฝุน่
ละอองขนาดเล็ก (PM2.5) มีสาเหตุหลักมาจากการเผาไหม้
เชื้อเพลิงฟอสซิลจากรถยนต์ และการเผาซากวัสดุทางการ
เกษตร ฝุน่ PM2.5 เพิม่ ความเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้า และ
ฆ่าตัวตายสูงขึ้น แม้ว่าการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะถูกก�ำหนด
เป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งเน้นมาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาว
แต่ ค นไทยยั ง ต้ อ งเผชิ ญ กั บป ั ญ หาฝุ ่ น PM2.5 เหมื อ นปี
ที่ผ่าน ๆ มา ดังนั้น การรับรู้ปัญหาอย่างตรงจุด การสื่อสาร
และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ตลอดจนการจัดการอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง ถือเป็นปัจจัยแห่งความส�ำเร็จในการจัดการปัญหา
ฝุ่น PM 2.5 ที่ยั่งยืน

การเลิกเรียนกลางคัน : ความเสี่ยงของอนาคตเยาวชนไทย
พบว่ามีเด็กและเยาวชนหลุดจากระบบการศึกษา
จ�ำนวนมาก ถึงแม้ว่าภาครัฐจะมีนโยบายเรียนฟรีก็ตาม
โดยมี ส าเหตุ ที่ ส�ำคั ญ มาจากปั ญ หาความยากจน ซึ่ ง
สะท้อนให้เห็นถึงความเหลื่อมล�้ำในสังคมไทย ซึ่งส่งผลต่อ
ทักษะและรายได้ของเด็กในอนาคต เกิดเป็นวัฏจักรความ
ยากจนในระยะยาว เป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มผลิตภาพ
(Productivity) ท�ำให้เกิดการสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ ดังนัน้ การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ที่
จะเป็นกลไกส�ำคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต ควร
มีแนวทางการส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้กลับเข้าสู่ระบบ
การศึกษา อาศัยความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ในการด�ำเนินงานแก้ไขปัญหาดังกล่าว จัดตั้งหน่วยงาน
เฝ้าระวัง ป้องกันเด็กและเยาวชนหลุดออกจากระบบ

การศึกษา มีการพัฒนาระบบการศึกษาที่ยืดหยุ่น มีระบบ
สะสมหน่ ว ยกิ ตที่ สามารถโอนหน่ ว ยกิ ต หรื อ เทียบวุ ฒิ
การศึกษา พัฒนาระบบคัดกรองกลุ่มนักเรียนที่จะเข้าถึง
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

พฤติกรรมทางการเงินของครัวเรือนไทยและความเสี่ยงทางการเงิน
ปัจจุบันสถานการณ์ครัวเรือนของไทยก�ำลังเผชิญ
ผลกระทบทั้งในมิติทางเศรษฐกิจ สังคม การเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลย/ี วัฒนธรรม สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาเชิงโครงสร้าง
และความเปราะบางของระบบเศรษฐกิจและสังคมในระดับ
ครัวเรือนอย่างชัดเจน ครัวเรือนก�ำลังสะสมความเสี่ยง
ทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของ
ครัวเรือนที่ท�ำให้เกิดการออมน้อยและน�ำรายได้ในอนาคต
มาใช้เพื่อการบริโภคมากเกินไป (การก่อหนี้) น�ำไปสู่ความ
เปราะบางทางการเงินครัวเรอื นขาดภูมคิ มุ้ กันและอ่อนไหว
ต่อความผันผวนทางเศรษฐกิจได้ง่าย โดยเฉพาะกลุ่ม
ผู้มีรายได้น้อยที่สูญเสียรายได้จากการท�ำงานเพราะภาวะ
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เศรษฐกิจที่หดตัวและมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม การก่อหนี้ที่สร้างภาระมากเกินไปและไม่สมดุลกับรายได้
(Social Distancing) พฤติกรรมทางการเงินของครัวเรือน การขาดภูมิคุ้มกันและระบบรองรับผลกระทบจากปัญหา
มีแนวโน้มน�ำไปสู่การสะสมความเสี่ยงในมิติต่างๆ อาทิ ด้านการเงิน และทัศนคติและพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอย

การปรับตัวทางการศึกษาในภาวะ
การระบาดของ COVID-19
เด็ ก นั ก เรี ย นได้ รั บผ ลกระทบอย่ า งมากจากการ
แพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้ต้องปิดภาคเรียน
ที่นานขึ้น การกลับไปเรียนในห้องเรียนปกติไม่สามารถ
ท�ำได้ นักเรียนต้องเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้อื่น
แต่ยังคงมีข้อจ�ำกัดอย่างมาก โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนใน
ครัวเรือนที่ยากจน ทั้งสภาพแวดล้อมในการเรียน อุปกรณ์
และเทคโนโลยี คุณภาพการสอนและการเรียนรู้ รวมถึง รองรับและต้องอาศัยความร่วมมอื จากภาคส่วนที่เกยี่ วข้อง
โอกาสในการได้รับอาหารและอาหารเสริมจากโรงเรียน ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ซึง่ มีความจ�ำเป็นอย่างยิง่ ในการเตรยี มการเพื่อหามาตรการ และลดความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษาในอนาคต

ความท้าทายของการออกแบบระบบการคุ้มครองทางสังคม
การระบาดของ COVID-19 ส่ ง ผลกระทบต่ อ
ผูม้ งี านท�ำและประชาชนทัว่ ไป โดยในกลุม่ แรงงานในระบบ
ประกันสังคมมาตรา 33 มีผู้ประกันตนขอรับประโยชน์
ทดแทนการว่ า งงานรายใหม่ ระหว่ า งเดื อ นมี น าคมมิถุนายน 2563 และขอรับประโยชน์ทดแทนการว่างงาน
ด้วยเหตุสุดวิสัยกว่า 1 ล้านคน ส่วนผู้ประกอบอาชีพอิสระ
และเกษตรกรซึ่ ง เป็ น แรงงานนอกระบบ ภาครั ฐ ได้ มี
มาตรการช่วยเหลือเยียวยาตามโครงการเราไม่ทิ้งกัน และ

โครงการเยียวยาเกษตรกร (เงินเยียวยา 5,000 บาท) รวม
เป็นจ�ำนวน 22.8 ล้านคน สะท้อนให้เห็นว่ายังมีประชาชน
จ�ำนวนหนึ่งที่หลุดรอดออกจากระบบการคุ้มครองทาง
สังคมที่มีอยู่ โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานนอกระบบ ลูกจ้าง/
ผู ้ ประกอบการอิส ระที่ไม่ ได้ รับความคุ ้ม ครองหรื อไม่ มี
หลักประกันทางสังคม ดังนัน้ ภาครัฐจะต้องหาแนวทางการ
พัฒนาระบบตาข่ายคุม้ ครองทางสังคมให้มีความครอบคลุม
เพื่อรับมือหากเกิดสถานการณ์วิกฤตขึ้นอีกในอนาคต
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บทความประจ�ำฉบับ
“ความก้าวหน้าการพัฒนาคนของประเทศไทย”

ความก้าวหน้าการพัฒนาของคนไทยในภาพรวมปี
2562 ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก โดยค่าดัชนีความก้าวหน้า
ของคนเท่ากับ 0.6219 การพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยและ
สภาพแวดล้ อ มมีความก้ า วหน้ า มากที่สุ ด ขณะที่ด้ า น
การศึ ก ษามีความก้าวหน้าน้อยที่สุด จังหวัดส่ วนใหญ่
มีความก้าวหน้า การพัฒนาคนเพิ่มขึ้น โดยภาคกลาง

มีความก้าวหน้าการพัฒนาคนมากที่สุด ขณะที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ มีความก้ า วหน้ า น้ อ ยที่สุ ด ดั ง นั้ น
เพื่อยกระดับความก้าวหน้าการพัฒนาคนของประเทศไทย
ให้เพิม่ ขึน้ เห็นควรให้ความส�ำคัญกับการยกระดับคณ
ุ ภาพ
การศึกษา รวมทั้งการลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างพื้นที่

“การพัฒนา Generation Y เพื่อรองรับการ
ขับเคลื่อนประเทศ”

ประเทศไทยจะเข้าสูส่ งั คมสูงวัยสมบูรณ์ ในปี 2566
โดยที่ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานลดลง คนรุ่นใหม่
หรือคน Gen Y จะเป็นกลุ่มประชากรที่มีสัดส่วนมากที่สุด
จึงถูกคาดหวังให้รับภาระในการดูแลผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น
ดังนั้น สังคมไทยจึงต้องเข้าใจพฤติกรรมและศักยภาพ

ของคน Gen Y ในมิตติ า่ ง ๆ เพื่อน�ำไปสูก่ ารพัฒนาคนรุน่ ใหม่
ให้มีความพร้อมที่จะเป็นก�ำลังส�ำคัญในการขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายการเป็นประเทศ
ที่พัฒนาแล้วต่อไป
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“วิกฤต COVID-19 : บทเรียนเพื่อการก้าวต่อไปอย่างมีภูมิคุ้มกัน”
การแพร่ระบาดของ COVID-19 น�ำมาซึ่งมาตรการ
ในการควบคุมการแพร่กระจายของโรค ส่งผลกระทบ
ต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต สุขภาพจิต และ
สิ่ ง แวดล้ อ มที่ประชาชนต้ อ งปรั บ เปลี่ ย น วิ ก ฤตครั้ ง นี้
ท�ำให้ เ กิ ด การเรี ย นรู ้ แ ละการปรั บตั ว ของสั ง คมไทย
ซึ่งจะกลายเป็นความคุ้นชินใหม่หลังการแพร่ระบาดยุติลง
อาทิ การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล การตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของการดูแลสุขภาพ การมหี ลักประกันทางรายได้และสังคม
ความเข้ ม แข็ ง ของภาคประชาสั ง คม ถือเป็ น บทเรี ย น
ของประชาคมโลกที่จะได้ เรี ย นรู ้ ร ่ ว มกั น เพื่อรั บ มื อ กั บ
โรคอุบัติใหม่อย่างมีภูมิคุ้มกันในอนาคต

“มหาวิทยาลัยร้าง : วิกฤตอุดมศึกษาไทย”

แนวโน้ ม จ�ำนวนนั ก ศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาที่
ลดลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ งในช่ ว งหลายปี ที่ผ ่ า นมา จ�ำนวน
นักศึกษาที่ลดลงจากปัจจัยโครงสร้างประชากรและการ
มีที่นั่งในมหาวิทยาลัยมากกว่าความต้องการ รายได้ของ
มหาวิทยาลัยลดลง ดังนั้น เพื่อความอยู่รอด สถาบัน
อุดมศึกษาไทยจ�ำเป็นต้องปรับตัว โดยการดึงจุดแข็งของ
ตนเองมาใช้เป็นจุดขายดึงดูดนักศึกษา ทบทวน/ปรับปรุง
หลั ก สู ต รให้ ส อดรั บ กั บต ลาดแรงงาน ร่ ว มกั บ การใช้
นวัตกรรมการศึกษา ตลอดจนส่งเสริมการวิจัยที่สามารถ
ต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้

การวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจน
และความเหลื่อมล้ำ�ในประเทศไทยปี 2562
สศช. ได้จัดท�ำรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์
ความยากจนและความเหลื่อมล�้ำในประเทศไทย เป็น
ประจ�ำทุกปี เพื่อน�ำเสนอสถานการณ์ และวิเคราะห์ลกั ษณะ
ปั ญ หาความยากจนและความเหลื่ อ มล�้ำในมิ ติ ต ่ า ง ๆ
โดยในรายงานฯ ปี 2562 ได้มีก ารน�ำข้อมูลจากฐาน
ข้อมูลภาษีเงินได้ของกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
มาประกอบการวิเคราะห์สถานการณ์เหลื่อมล�้ำให้มีความ

สมบู ร ณ์ ย่ิ ง ขึ้ น นอกจากนี้ ยั ง รวบรวมนโยบายและ
มาตรการ/โครงการส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา
ความยากจนและลดความเหลื่อมล�้ำของรัฐบาลที่ด�ำเนิน
การอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งการวิเคราะห์หาช่องว่างทาง
นโยบายและข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายเพื่อแก้ ป ั ญ หา
ความยากจนและลดความเหลื่ อ มล�้ำในสั ง คมไทย
ในระยะต่อไป
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ผลการดำ�เนินงาน
สถานการณ์ความยากจนในประเทศไทยปี 2562
สัดส่วนคนจนเท่ากับร้อยละ 6.24 ลดลงเมื่อเทียบกับร้อยละ
9.85 ในปี 2561 หรือมีคนจนจ�ำนวน 4.3 ล้านคน ลดลงจาก
6.7 ล้านคนในปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลจากการขยายตัวของ
เศรษฐกิจ และการขยายมาตรการช่วยเหลอื ผูม้ รี ายได้นอ้ ย
ของภาครัฐ ส่งผลให้คนจนมีรายได้เพิม่ ขึน้ ในอัตราที่สูงกว่า
ค่าเฉลี่ย สะท้อนถึงผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในรอบปี
ตกถึงคนจนมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ถึงแม้สัดส่วนคนจน
จะลดลง แต่ยังมีคนเกือบคนจนอีกจ�ำนวนมากที่มีโอกาส

เสี่ยงที่จะเป็นคนจนได้ง่าย ซึ่งมีจ�ำนวน 5.4 ล้านคน ที่ต้อง
เฝ้าระวังและให้มาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง เมื่อ
พิจารณาความจนในมิตอิ นื่ ที่ไม่ใช่รายได้ พบว่า ค่าดัชนีความ
ยากจนหลายมิตขิ องปี 2562 มีค่าเท่ากับ 0.051 มีสดั ส่วนของ
คนจนหลายมิติ คิดเป็นร้อยละ 13.4 ของประชากรทัง้ หมด
หรือมีคนยากจนหลายมิติจ�ำนวนประมาณ 9.3 ล้านคน
เมื่อจ�ำแนกเป็นรายมิติ พบว่า มิติด้านความเป็นอยู่มีความ
ขัดสนมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ความมั่นคงทางการเงิน
การใช้ชีวิตในแบบที่ดีต่อสุขภาพ และการศึกษา

เส้นความยากจน สัดส่วนคนจน ปี 2531-2562

ที่มา: ข้อมูลจากการส�ำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ ประมวลผลโดยกองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัด
สังคม สศช.

สถานการณ์ ค วามเหลื่ อ มล�้ำ ในประเทศไทยปี
2562 ความเหลื่อมล�้ำด้านรายได้มีแนวโน้มลดลงอย่าง
ต่อเนอื่ ง ในปี 2562 ค่าสัมประสิทธิจ์ นี ดี า้ นรายได้มีค่า 0.43
ลดลงจาก 0.452 ในปี 2560 สะท้อนความเหลื่อมล�้ำ
ด้านรายได้ในระดับต�่ำที่สุด นับตั้งแต่ปี 2531 แต่เมื่อน�ำ
ข้อมูลจากฐานข้อมูลภาษีเงินได้มาประกอบการประเมิน
ส่วนแบ่งรายได้ของกลุ่มผู้มีรายได้สูง ค่าสัมประสิทธิ์จีนี
ในปี 2560 เท่ากับ 0.522 สูงกว่าค่าเดิมที่ได้จากข้อมูลส�ำรวจ
ที่ 0.452 ความเหลื่อมล�้ำด้านรายจ่ายมีแนวโน้มลดลง
อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับความเหลื่อมล�้ำด้านรายได้ โดย
มีค่าสัมประสิทธิ์จีนีเท่ากับ 0.348 ในปี 2562 ลดลงจาก
0.362 ในปี 2561 สัดส่วนรายจ่ายของประชากรจ�ำแนก
ตามระดับรายจ่าย (decile) ที่กลุ่มประชากร decile 1-8
มสี ว่ นแบ่งรายจ่ายเพิม่ สูงขึน้ ขณะที่กลุม่ ประชากร decile
9-10 มีสัดส่วนรายจ่ายต่อรายจ่ายรวมทั้งประเทศลดลง

อย่างต่อเนื่อง ความเหลื่อมล�้ำในการถือครองทรัพย์สิน
รวมยังทรงตัวอยู่ในระดับสูง โดยค่าสัมประสิทธิ์ความ
ไม่เสมอภาคด้านการถือครองทรัพย์สินรวม อยู่ที่ 0.6207
ในปี 2562 เช่นเดียวกับปี 2560 ในปี 2562 เกษตรกร
ร้อยละ 10 ที่มีการถือครองที่ดินเพื่อการเกษตรมากที่สุด
(decile 10) มีการถือครองที่ดินมากกว่าเกษตรกรยากจน
(decile 1) ถึง 2.4 เท่า ความสามารถในการเข้าถึงแหล่ง
ทุนของประชาชนที่มีเศรษฐานะต่างกันยังไม่เท่าเทียมกัน
โดยประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายจ่ายต�่ำสุด (Bottom 40)
มีแหล่งเงินกู้หลัก คือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร และกองทุนหมูบ่ า้ น การเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน
ประกอบด้วย ไฟฟ้า น�้ำประปาเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ยังมีความ
เหลื่อมล�้ำในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต โดยครัวเรือนยากจน
ที่สุด (decile 1) สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพียงร้อยละ
41.39
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รายได้

การศึกษา

อินเทอร์เน็ต

ธนาคารพาณิชย์

แตกต่าง

แตกต่าง

แตกต่าง

แตกต่าง

เท่า

เท่า

เท่า

เท่า

15.8

10.4

ในด้ า นการศึ ก ษา ถึ ง แม้ เ ด็ ก จะมี โ อกาสเข้ า ถึ ง
การศึกษาขั้นพื้นฐานมากขึ้น แต่กลุ่มเด็กที่มีฐานะดีที่สุด
(decile 10) มีอัตราการเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายสู ง กว่ า เด็ ก ที่มี ฐ านะทางเศรษฐกิ จ ต�่ำที่สุ ด
(decile 1) ประมาณสองเท่า และความแตกต่างดังกล่าว
เพิ่มขึ้นเป็น 13 เท่าเมื่อเป็นระดับปริญญาตรี ปัญหาการ
จัดสรรทรัพยากรทางการศึกษาที่ไม่เท่าเทียมส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพการศึกษาระหว่างสังกัดโรงเรยี น ขนาดโรงเรียน
ภูมิภาค และระหว่างกลุ่มรายได้ของประชากร และใน
ด้านสาธารณสุข หลักประกันสุขภาพมีความครอบคลุม

2.0

15.4

ประชากรเกือบทั้งประเทศ แต่ยังคงมีความเหลื่อมล�้ำด้าน
คุ ณ ภาพบริ ก ารที่ได้ รั บ ระหว่ า งหลั ก ประกั น คุ ณ ภาพ
3 ระบบและในระดับพื้นที่ ผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงสวัสดิการ
ของรัฐมากขึน้ อาทิ เงินอุดหนุนเพื่อการเลยี้ งดูเด็กแรกเกิด
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เบี้ยยังชีพคนพิการ/ผูส้ งู อายุ แต่ยงั มี
คนจนที่ตกหล่นไม่ได้รบั การช่วยเหลอื ในด้านกระบวนการ
ยุติธรรม ค่าใช้จ่ายการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือ
จ�ำเลยมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายสูงที่สุด หากผู้ต้องหาหรือจ�ำเลย
ไม่สามารถเข้าถึงกองทุนยุติธรรม อาจส่งผลให้ถูกกักขัง
ในระหว่างกระบวนการพิจารณาคดี

ความท้าทายต่อการขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ�
ถึงแม้รัฐบาลได้ด�ำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความ
ยากจนและความเหลอื่ มล�้ำในสังคม แต่ยงั คงมีช่องว่างทาง
นโยบาย ที่หากมีการด�ำเนินนโยบายเพิ่มเติมก็อาจน�ำไปสู่
การแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ อาทิ
การช่วยเหลือของภาครัฐยังคงไม่สามารถระบุตัวคนจนได้
ถูกต้องทัง้ หมด ท�ำให้งบประมาณถูกจัดสรรไปยังคนที่ไม่จน
ในขณะที่คนจนที่เป็ น กลุ ่ ม เป้ า หมายกลั บ ไม่ ไ ด้ รั บ การ
ช่วยเหลอื ทัง้ นี้ เงินโอนช่วยเหลอื จากรัฐอย่างเดยี วไม่สามารถ
ช่วยให้คนจนพึ่งพาตนเองได้ จึงจ�ำเป็นต้องมีกลไกส่งเสริม
การสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชากรกลุ่มนี้อย่างเป็น
รูปธรรม ความเหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาค

เป็ น ปั จ จั ย ส�ำคั ญ ของความเหลื่ อ มล�้ำในประเทศไทย
ก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมในด้านของโอกาส และการ
เข้าถึงบริการสาธารณะต่าง ๆ ซึ่งสะท้อนจากการจัดสรร
ทรัพยากรด้านการศึกษาและสาธารณสุขที่ไม่เป็นธรรม
ระหว่างพื้นที่ แม้ว่าภาครัฐจะมีมาตรการช่วยเหลือคนจน
หลายประการ แต่ยังขาดการวิเคราะห์เชิงลึก ติดตามและ
ประเมินผลของนโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจนและ
ความเหลื่อมล�้ำ ท�ำให้ไม่สามารถน�ำมาปรับปรุงเพื่อน�ำไป
สู่การออกแบบนโยบายที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ
และมีประสิทธิภาพสูงสุดได้

ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
การแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล�้ำ
จ�ำเป็นต้องให้ความส�ำคัญกับการมุ่งเน้นพัฒนาข้อมูลที่
ครอบคลุมประชากรทั้งประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประชากร
ที่ยากจน กลุม่ เปราะบาง เพื่อให้แก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด
การทบทวนเงื่อนไข/คุณสมบัตขิ องผูม้ สี ทิ ธิเข้าร่วมโครงการ
ของรัฐให้ตรงกับกลุม่ เป้าหมายมากขึน้ เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง
ภาครัฐต้องจัดสวัสดิการมาตรการช่วยเหลือให้กับคนจน
อย่างเหมาะสมและแตกต่างตามลักษณะของคนจน การ
กระจายความเจริญไปสูภ่ มู ภิ าคและท้องถิน่ โดยการยกระดับ
เศรษฐกิจให้กับจังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต�่ำ ส่งเสริมการ
เชื่อมโยงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างพื้นที่ที่มีความ
เจริญกับพื้นที่ชนบทโดยรอบ รวมถึงการเปิดโอกาสให้
ประชาชนในพื้นที่มี ส ่ ว นร่ ว มในการตั ด สิ น ใจเลื อ กการ
พัฒนาด้วยตนเอง การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศึกษา และการบริการสาธารณสุขให้มีความ
เท่าเทียมมากขึ้น โดยการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษา
ให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนเป็นพิเศษ การใช้ทรัพยากร
ร่วมกันระหว่างโรงเรียน ในด้านสาธารณสุข ควรลงทุน
เพิ่มศักยภาพของระบบบริการสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งผลักดันการปฏิรูประบบบริการ
สุ ข ภาพปฐมภู มิ แ ละคลิ นิ ก หมอครอบครั ว ให้ ส มบู ร ณ์
การขยายฐานภาษีและปรับโครงสร้างภาษีให้เป็นกลไก
การกระจายรายได้ แ ละลดความเหลื่ อ มล�้ำได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ควรมีการประเมินผลมาตรการ
แก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลอื่ มล�้ำที่ส�ำคัญอย่าง
เป็นระบบ เพื่อช่วยให้ผกู้ �ำหนดนโยบายมองเห็นผลของการ
ออกแบบนโยบายได้อย่างเป็นรูปธรรม น�ำไปสูก่ ารปรับแต่ง
นโยบายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

บัญชีกระแสการโอนประชาชาติ
(The National Transfer Account : NTA)
ประเทศไทยก�ำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทาง
โครงสร้างประชากรและเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างรวดเร็ว
โดยประชากรในวัยเด็ก (อายุ 0-14 ปี) และประชากรวัย
แรงงาน (อายุ 15-59 ปี) มีสดั ส่วนลดลงอย่างต่อเนอื่ ง ขณะ
ที่ประชากรผู้สูงอายุปรับตัวเพิ่ม ท�ำให้เกิดความกังวลใน
หลายประเด็นโดยเฉพาะการออกแบบและด�ำเนินนโยบาย
ต่าง ๆ ของประเทศไทย เครื่องมือหนึ่งที่นิยมน�ำมาใช้
ในการวิเคราะห์และจัดท�ำนโยบายสาธารณะเพื่อรองรับ
สถานการณ์ดังกล่าว คือ บัญชีกระแสการโอนประชาชาติ

(National Transfer Accounts: NTA) ซึ่งเป็นการบันทึก
กระแสการโอนเงิ น ระหว่ า งประชากรแต่ ล ะวั ย ภายใน
ประเทศ ตามแนวคิดที่ว่ารายได้จากแรงงานที่แต่ละคน
ได้รับจะไม่สม�่ำเสมอตลอดช่วงชีวิต จะต�่ำในช่วงวัยเด็ก
และวัยสูงอายุ และจะสูงในช่วงวัยท�ำงานหรือวัยกลางคน
ในขณะที่การบริโภคจะมีความสม�่ำเสมอและไม่ผันผวน
ตามรายได้ ท�ำให้จ�ำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือต่าง ๆ ในการ
ปิดช่องว่างระหว่างรายได้จากแรงงานและการบริโภค อาทิ
การออม การลงทุน และการโอนระหว่างช่วงวัย

ผลการดำ�เนินงาน
ในภาพรวมสถานการณ์ขาดดุลรายได้ของประชากร
ภายในประเทศดีขึ้น เนื่องจากระดับการบริโภคที่สูงกว่า
รายได้ลดลงท�ำให้ภาระการชดเชยส่วนต่างดังกล่าวลดลง
โดยในปี 2560 ประชากรไทยมีการขาดดุลรายได้ตามช่วง
อายุอยูที่่ 1,738,921 ล้านบาท ปรับตวั ลดลงร้อยละ 1.7 จาก

ปี 2556 โดยมมี ลู ค่าการบริโภค เท่ากับ 8,649,026 ล้านบาท
ในขณะที่รายได้จากแรงงาน มีมูลค่า 6,910,105 ล้านบาท
ซึ่ ง แบ่ ง เป็ น รายได้ จ ากค่ า ตอบแทนแรงงาน เท่ า กั บ
4,887,424 ล้านบาท และรายได้จากการประกอบอาชีพ
อิสระ เท่ากับ 2,022,682 ล้านบาท
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แบบแผนรายอายุ ข องการขาดดุ ล รายได้ ต าม
ช่วงอายุ พบว่า ประชากรไทยเฉลี่ยทุกช่วงอายุ มีรายจ่าย
เพื่อการบริโภคโดยเฉลี่ยประมาณ 132,003 บาทต่อคน โดย
ประชากรวัยรุ่น/นักเรียน/นักศึกษา (15-24 ปี) มีรายจ่าย
เพื่อการบริโภคมากที่สุด คือ 152,588 บาทต่อคน รองลงมา
คือ ประชากรวัยแรงงาน (25-59 ปี) มีรายจ่ายดังกล่าวเฉลี่ย
134,169 บาทต่อคน ประชากรวัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)
131,808 บาทต่อคน ประชากรวัยเด็ก/นักเรียน (5-14 ปี)

126,495 บาทต่อคน และประชากรวัยแรกเกิด/ปฐมวัย
(0-4 ปี) มีรายจ่ายเพื่อการบริโภคน้อยที่สุด คือ 73,782 บาท
ต่อคน ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาทั้งรายได้และรายจ่ายพร้อมกัน
จะเห็นว่า คนไทยในปี 2560 เริ่มเกินดุลรายได้เมื่อ
อายุประมาณ 25 ปี และคงสภาพการเกินดุลรายได้
ดังกล่าวจนถึงอายุประมาณ 57 ปี หลังจากนัน้ จะกลับมา
อยู่ในสภาพขาดดุลรายได้อีกครั้งหนึ่ง

การขาดดุลรายได้ตามช่วงอายุของประเทศไทย เฉลี่ยต่อคน ปี 2560
(หน่วย: บาทต่อคน)

ที่มา: ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ (สสช.) และส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ประมวลผลโดยกองพัฒนาข้อมูล
และตัวชี้วัดสังคม (กขส.)

ในด้านการเกื้อหนุนระหว่างช่วงวัยของประชากรไทย
พบว่า มีเพียงประชากรในวัยแรงงานเท่านั้นที่มีรายได้
หลักจากการท�ำงานและเพียงพอต่อการบริโภค รวม
ถึ ง มี เ งิ น เหลื อ พอส� ำห รั บ การออมและการโอนไปให้
ประชากรในช่วงวัยอื่น ๆ ในขณะที่ประชากรในช่วงวัย
อื่นจ�ำเป็นต้องพึ่งพาเงินได้จากการโอนรับทั้งจากภาครัฐ
และภาคเอกชน รวมทั้งเงินได้จากการจัดสรรสินทรัพย์
เป็นหลัก โดยในกลุ่มประชากรวัยแรกเกิด/ปฐมวัย จนถึง
กลุม่ ประชากรวัยเด็ก/นักเรยี น (0-14 ปี) ชดเชยการขาดดุล
เกื อ บทั้ ง หมดจากการโอนสุ ท ธิ ทั้ง จากภาครั ฐ และภาค
เอกชนเพราะยังเป็นช่วงวัยที่ยังไม่สามารถท�ำงานหารายได้
ด้วยตนเอง เช่นเดียวกับการชดเชยการขาดดุลรายได้ในกลุม่
ประชากรวัยรุ่น/นักเรียน/นักศึกษา (15-24 ปี) ที่ส่วนใหญ่
มาจากการโอนของภาคเอกชน ในส่วนของกลุ่มประชากร
วัยแรงงานในช่วงวัยที่เกินดุลรายได้ (24-58 ปี) พบว่า
ในช่วงแรกของวัยแรงงาน (24-36 ปี) รายได้ในส่วนเกิน
ถูกน�ำไปใช้ในการจัดสรรสินทรัพย์ในรูปแบบของการออม

จากนัน้ ในช่วงหลังของวัยแรงงาน (37-58 ปี) รายได้สว่ นเกิน
ส่วนใหญ่จงึ ถูกน�ำไปใช้ในการโอนให้แก่ประชากรในช่วงวัย
อื่น ๆ เพื่อทดแทนการขาดดุลรายได้ในทุกช่วงวัย ในขณะที่
กลุ่มประชากรผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) การจัดสรรสินทรัพย์
จะมีบทบาทส�ำคัญในการช่วยชดเชยการขาดดุลรายได้โดย
เฉพาะในช่วงต้นของวัยสูงอายุ (60 -85 ปี) จากนัน้ เมอื่ เข้าสู่
อายุที่มากขึ้น (85 ปีขึ้นไป) เงินโอนระหว่างช่วงวัยกลับมา
มีบทบาทเพิ่มขึ้นในการชดเชยการขาดดุลรายได้
หากพิ จ ารณาบั ญ ชีกระแสการโอนประชาชาติ
จ�ำแนกเป็น 5 กลุ่มรายจ่าย พบว่า ประชากรในกลุ่มที่มี
รายจ่ายสูงสุด (Quintile ที่ 5) มรี ายได้และรายจ่ายเพื่อการ
บริโภคสูงกว่ากลุ่มอื่น ๆ อย่างชัดเจน โดยรายได้แรงงาน
ของกลุ่ม Quintile ที่ 4 และที่ 5 แตกต่างกันกว่า 2 เท่า
และในด้านรายจ่ายเพื่อการบริโภค พบว่า รายจ่ายอื่น ๆ
ของภาคเอกชน เป็นปัจจัยหลักที่ท�ำให้รายจ่ายเพื่อการ
บริโภคระหว่าง 5 กลุ่มรายจ่ายแตกต่างกัน โดยประชากร
กลุม่ Quintile ที่ 5 มีรายจ่ายอื่น ๆ ภาคเอกชนสูงกว่ากลุม่

ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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Quintile ที่ 1 ถึง 7.0 เท่า และหากพิจารณาการจัดสรร
ระหว่างช่วงอายุ พบว่า กลุ่มที่มีสถานะทางเศรษฐกิจไม่ดี
(Quintile ที่ 1 และ 2) จะอาศัยเงินโอนในการปิดการ
ขาดดุลเป็นหลัก ในขณะที่กลุ่มที่มีสถานะทางเศรษฐกิจดี
การจัดสรรสินทรัพย์จะมีบทบาทมากขึ้นในการปิดการ
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ขาดดุล นอกจากนี้ ประชากรในช่วงอายุ 50-80 ปี ที่มีสถานะ
ทางเศรษฐกิจดีมาก (Quintile ที่ 4 และ 5) จะโอนจ่าย
ไปยังกลุ่มประชากรช่วงวัยอื่นเป็นหลัก กล่าวคือ จะรับ
ภาระส�ำคัญในการช่วยกลุ่มประชากรในช่วงวัยอื่น ๆ ให้มี
ระดับรายได้ที่เพียงพอต่อการบริโภค

การจัดทำ�รายงานการพัฒนาประชากร
เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของประเทศไทย 25 ปีหลัง ICPD
(The International Conference on Population
and Develop)
เมื่อ 25 ปีกอ่ น (พ.ศ. 2537) ประเทศไทยเป็นหนึง่ ใน
179 รัฐสมาชิกสหประชาติที่รับรองแผนปฏิบัติการของ
การประชุ ม นานาชาติ ว ่ า ด้ ว ยเรื่ อ งประชากรและการ
พัฒนา (Programme of Action of the International
Conference on Population and Development:
ICPD) นับจากนั้น ไทยก็ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะ
บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการพัฒนาและประชากรของแผน
ปฏิบัติการฯ เพื่อสร้างหนทางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และใน
ปี 2562 ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ง

ชาติ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกองทุน
ประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) จัดท�ำรายงาน
การพัฒนาประชากรเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของประเทศไทย
25 ปีหลัง ICPD (Population and Development for
a Sustainable Future in Thailand : 25 Years after
the ICPD) โดยมีสาระส�ำคัญ ประกอบด้วย

1. ประเทศไทย และ 25 ปี หลังการประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่องประชากรและการพัฒนา
พบ (1) ความส� ำ เร็ จ ของการด� ำ เนิ น งานด้ า น
ประชากรและการพัฒนาของประเทศไทยที่ผ่านมา อาทิ
อัตราการตายของมารดาที่ลดลงจากการเข้าถึงการบริการ
ทางการแพทย์ในการคลอดบุตร การขยายความครอบคลุม
ของการให้บริการทางการแพทย์ภายใต้ระบบหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า การเข้าถึงการศึกษาในระดับประถมและ
มัธยมศึกษาของนักเรียนในชนบทห่างไกล (2) สถานการณ์
ทีย่ งั คงเป็นความท้าทายส�ำคัญ อาทิ การเพิม่ ขึน้ ของผูส้ งู อายุ
ในอนาคต อัตราการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มวัยรุ่นที่เพิ่ม
สูงขึน้ อัตราการออกกลางคันของเด็กในระดับมัธยมศึกษา

ที่มีค่อนข้างสูง และ (3) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย มุง่ ผลักดัน
แนวคิดการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตให้เป็นหลักการของการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกนโยบาย ภายใต้การท�ำงาน
ร่วมกับทกุ ภาคส่วนทัง้ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน รวมถึง
องค์กรระหว่างประเทศ อาทิ การสร้างทางเลือกของการ
เจริญพันธุ์ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานการตัดสินใจของบุคคลและ
คูค่ รอง การสร้างโอกาสการเรียนรูข้ องคนทุกกลุม่ การเตรยี ม
ความพร้อมของประชากรในการเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมี
คุณภาพ

2. พินิจประชากรไทย ความเปลี่ยนแปลงและการคาดการณ์อนาคต
ความก้าวหน้าของการพัฒนาประชากรที่ผ่านมา
เป็นผลจาก (1) ความส�ำเร็จของบริการด้านสุขภาวะทาง
เพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ การพัฒนาสุขภาพของแม่
และเด็ก (2) ความมุ่งมั่นต่อการบริการสุขภาพถ้วนหน้า
และการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา (3) การบรรลุ

เป้าหมายเรื่องการเจริญพันธุ์ (4) การเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนาความรูแ้ ละแนวการปฏิบตั ที่ิ ดี ด้านการจัดการบริการ
ที่มีคุณภาพ ครอบคลุมทุกกลุ่มคน และการดูแลสุขภาพ
มารดา และ (5) ความร่วมมอื ระดับไตรภาคี (South-South
Cooperation) โดยการสนับสนุนของ UNFPA
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ส�ำหรับทิศทางการพัฒนาในอนาคต จากโครงสร้าง
ประชากรและครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงไป มีความจ�ำเป็น
ในการด�ำเนินการ (1) การจัดการปัญหาความไม่เสมอภาค
ระหว่างเพศ (2) การให้ความส�ำคัญต่อโรคมะเร็งระบบ

สืบพันธุ์และภาวะการมีบุตรยาก (3) การย้ายถิ่นข้ามชาติ
(4) นโยบายลดความเหลื่ อ มล�้ำและการส่ ง เสริ ม การ
อยู่ร่วมกันของคนในสังคม รวมถึงการจัดสวัสดิการสังคม
ส�ำหรับกลุ่มเปราะบาง

3. อนาคตที่ยั่งยืนด้วยการลงทุนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ในช่วง 20 ปีข้างหน้า ประชากรวัยแรงงานจะลดลง
อย่ า งมากจากการเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งประชากร
สถานการณ์ดังกล่าวเน้นย�้ำถึงความส�ำคัญของการลงทุน
ในการศึกษาของคนรุ่นใหม่ เพื่อให้สามารถใช้ศักยภาพ
ได้เต็มศักยภาพและคงไว้ซึ่งแรงขับเคลื่อนแห่งการพัฒนา
ทั้งนี้ การลงทุ นดังกล่าวจ�ำเป็นต้องให้ความส�ำคั ญกั บ
(1) การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นช่วงวัยส�ำคัญ
ของการเรยี นรู้ (2) การปรับปรุงประสิทธิภาพทางการศึกษา
(3) การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (STEM) (4) การ
ลดความเหลื่ อ มล�้ำในการเข้ า ถึ ง การศึ ก ษาที่มีคุ ณ ภาพ
(5) การแก้ปัญหาการลาออกกลางคันของเด็กและเยาวชน
(6) การลดอัตราการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น (7) การส่งเสริมให้
ผู้หญิงได้เรียนระดับอุดมศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ และ (8) การปิดช่องว่างระหว่างอุปสงค์
และอุปทานแรงงาน

ส�ำหรั บ การพั ฒ นาทุ น มนุ ษ ย์ ที่ จะช่ ว ยน�ำพา
ประเทศไทยให้ก้าวพ้นจากกับดักการเป็นประเทศรายได้
ปานกลางพร้อมก้าวเข้าสูส่ ถานะประเทศรายได้สงู ต้องมุง่ เน้น
(1) การจัดการศึกษาให้สอดคล้องต่อการเพิ่มผลิตภาพ
ของแรงงาน (2) การพัฒนาทักษะที่มีอยู่และการเสริม
ทักษะใหม่ของแรงงาน โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (3) การยกระดับภาคบริการและอุตสาหกรรม
เพื่อสร้างงานที่มีมูลค่าเพิ่ม (4) การปฏิรูปและขับเคลื่อน
เศรษฐกิจผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ตามยุทธศาสตร์
“Thailand 4.0” และโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor หรอื
EEC) (5) การดึงดูดผู้มีความสามารถจากต่างประเทศเพื่อ
เริม่ จุดกลไกขับเคลอื่ นให้ได้เร็วขึน้ (6) ความร่วมมอื ระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน เพื่อเชื่อมนายจ้างกับสถาบันการศึกษา
ผลิตบุคลากรที่มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการ และ
(7) การดูแลสุขภาพของเด็กไทยทุกกลุ่มวัยอย่างต่อเนื่อง

4. เมื่อประเทศไทยสูงวัย โอกาสและความท้าทาย
ประเทศไทยก้าวสูภ่ าวะประชากรสูงวัยอย่างรวดเร็ว
และเป็น “สังคมสูงวัย” ตั้งแต่ปี 2558 และคาดว่าจะเป็น
“สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์” (completed-aged society)
และเป็ น “สั ง คมสู ง วั ย ระดั บ สุ ด ยอด” (superaged
society) ในปี 2564 และปี 2574 ตามล�ำดับ ซึ่งจะใช้เวลา
น้อยกว่า 30 ปี โดยพัฒนาการดังกล่าวมีนัยต่อระยะเวลา
การให้สวัสดิการและประกันสังคม และความจ�ำเป็นที่จะ
ต้องจัดให้มีการดูแลภาวะเจ็บป่วยและพิการในวัยชรา
มากขึน้ ทัง้ นี้ รัฐบาลให้ความส�ำคัญกับการเตรยี มพร้อมเข้าสู่
ภาวะสูงวัยอย่างยั่งยืน โดยจัดท�ำกฎหมายและนโยบายที่
สนับสนุนผู้สูงอายุ ได้แก่ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ รวมทั้ง
มาตรการที่สนับสนุนความเป็นอยูที่่ ดีของผูส้ งู อายุ อาทิ การ
จัดตั้งกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ กองทุนประกัน
สังคมกรณีชราภาพ กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ อย่างไรก็ตาม

ยังมีความท้าทายของการเข้าสู่ภาวะสูงวัยที่ต้องให้ความ
ส�ำคัญ ประกอบด้วย (1) การเตรียมพร้อมคนรุ่นต่อไป
ส�ำหรับภาวะสูงวัย (2) การสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุ
(3) ความเสี่ยงที่จะตกอยู่ในความยากจนของผู้สูงอายุ
(4) การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และ (5) การสร้าง
บ้านและชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ
ส�ำหรับโอกาสจากการเข้าสู่สังคมสูงวัย (1) การ
พัฒนาไปสู่การเป็นเศรษฐกิจสูงวัย (silver economy)
โดยการพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑแ์ ละบริการส�ำหรับ
ผูส้ งู อายุ รวมถึงการท่องเที่ยวส�ำหรับผสู้ งู อายุ (2) โอกาสการ
จ้างงานที่เพิ่มขึ้น ส�ำหรับผู้สูงอายุหลังเกษียณ และส�ำหรับ
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (3) การกระตุ้นให้เกิดการสะสมสินทรัพย์
ในประชากร เพื่อเตรียมพร้อมส�ำหรับระยะเกษียณที่ยาวขึน้
และ (4) การลงทุนในการออกแบบที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ

ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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5. นัยทางนโยบายจากแนวโน้มด้านประชากรและการพัฒนาในประเทศไทย
(1) การสร้างทางเลือกการเจริญพันธุ์ในทุกช่วงวัย
เพื่อก้าวสู่สังคมสูงวัย (2) การป้องกันการใช้ชีวิตคู่และ
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (3) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
บริการสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุร์ อบด้าน
ในหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (4) การลดช่องว่างด้าน
การบริการและผลลัพธ์สุขภาวะทางเพศและอนามัยการ
เจริญพันธุ์ของประชากร (5) การส่งเสริมความเสมอภาค
ทางเพศ และการสร้างพลังอ�ำนาจแก่ผหู้ ญิง (6) การตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มครอบครัวและการแต่งงาน
(7) การจัดการการย้ายถิ่นฐาน และ (8) การเตรียมพร้อม

รายงานโลจิสติกส์ ปี 2562
ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยในปี 2561 มี
มูลค่ารวม 2,190.2 พันล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 13.4 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคา
ประจ�ำปี (Nominal GDP) มีอัตราการขยายตัวคิดเป็น
ร้อยละ 5.0 โดยขยายตัวตามการเติบโตของภาพรวม
เศรษฐกิจภายในประเทศ เนอื่ งจากการเพิม่ ขึน้ ของอุปสงค์
จากทั้งในและต่างประเทศ ส่งผลให้การบริโภคและการ
ลงทุนภาคเอกชนและการส่งออกไปยังตลาดประเทศคู่ค้า
ที่ส�ำคัญเพิ่มขึ้น

ที่มา : กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ สศช.

สู่วัยชราอย่างยั่งยืน ผ่านการมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และการส่งเสริมสุขภาพ
ทั้งนี้ ได้มีการน�ำเสนอรายงานการพัฒนาประชากร
เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของประเทศไทย 25 ปีหลัง ICPD
ฉบับภาษาอังกฤษ ในการประชุม The Nairobi Summit
ประเทศเคนยา เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 และจัดงาน
เปิดตัวรายงานฯ เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงาน
ที่เกยี่ วข้องน�ำไปใช้ประโยชน์ ผ่านทางเพจ Facebook Live
ของ UNFPA เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563
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ในปี 2562 ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทย ภายในประเทศที่มกี ารชะลอตัว เนอื่ งจากความผันผวนของ
ั ลกระทบจากสงครามการค้าระหว่าง
คาดว่ามีมูลค่า 2,258.4 พันล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน เศรษฐกิจโลกที่ได้รบผ
ร้อยละ 13.4 ต่อ GDP มีอัตราการขยายตัวคิดเป็นร้อยละ สหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีน
3.1 เป็นไปในทิศทางเดยี วกันกับการขยายตัวของเศรษฐกิจ

ที่มา : กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ สศช.

แนวโน้มต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP
ในปี 2563

คาดว่าปรับลดลงอยู่ที่ระหว่างร้อยละ 12.9-13.4
จากสถานการณ์เศรษฐกิจภายในประเทศที่หดตัว โดยมี
ปัจจัยหลักจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรง
ในหลายประเทศทั่วโลก

แนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์
ของประเทศไทยในระยะต่อไป

(1) เร่งพัฒนาและผลักดันการใช้ประโยชน์โครงสร้าง
พื้นฐาน สิง่ อ�ำนวยความสะดวก และพัฒนาปัจจัยสนับสนุน
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (2) สนับสนุนการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจไปสู่ B2C (Business
to Consumer) ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่าง
มืออาชีพ (3) สร้างเครือข่ายผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยและ
สร้างพันธมิตรกับผู้ประกอบการในระดับภูมิภาค

ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Office of the National Economic and Social Development Council
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โครงการศึกษาวิจัย
โครงการศึกษาวิจัยที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว
โครงการพัฒนาและวางระบบเชื่อมโยงการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เชิงพื้นที่ (AREA BASED) ระยะที่ 2
สำำ�นัักงานฯ ได้้ดำำ�เนิินการโครงการพััฒนาและวาง
ระบบเชื่่อ� มโยงการติิดตามประเมิินผลยุุทธศาสตร์์ชาติิและ
แผนพััฒนาฯ ฉบัับที่่� 12 เชิิงพื้้�นที่่� (AREA BASED) ระยะ
ที่่� 2 (ระหว่่างเดืือนเมษายน 2562-เมษายน 2563) โดย
ว่่าจ้้างมููลนิิธิิสถาบัันวิิจััยนโยบายเศรษฐกิิจการคลัังเป็็น
ที่ปรึกษาด�ำเนินการติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมทั้งน�ำเสนอชุดข้อมูลตัวชี้วัด
ส�ำหรับการติดตามประเมินผลประเด็นการพัฒนาส�ำคัญ

ที่มีผลต่อการเสริมสร้างขดี ความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ระดับพื้นที่ รวม
4 ประเด็็น ได้้แก่่ (1) การสนัับสนุุนและส่่งเสริิมวิิสาหกิิจ
ขนาดกลางและขนาดย่่อม (2) การส่่งเสริิมเศรษฐกิิจชีีวภาพ
(Bio economy) (3) การสนัับสนุุนและส่่งเสริิมพลัังงาน
ทดแทน และ (4) การสนัับสนุุนเขตพััฒนาเศรษฐกิิจพิิเศษ
(Special Economic Zone: SEZ) ผลการดำำ�เนิินงานมีีดัังนี้้�

ผลการศึึกษา
การกำำ�หนดแนวทางการพััฒนาของแผนพััฒนาฯ
ฉบัับที่่� 12 ช่่วยให้้เกิิดความชััดเจนและง่่ายต่่อการนำำ�ไป
ปฏิิบััติิมากยิ่่�งขึ้้�น อย่่างไรก็็ดีี การขัับเคลื่่�อนในทางปฏิิบััติิ
อาจไม่่ ส ามารถทำำ� ให้้ บ รรลุุ เ ป้้ า หมายของแผนพัั ฒ นาฯ
ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติได้ในหลายกรณี อาทิ ขาดการ
มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อเป้าหมายของแผนของหน่วยงาน
ระดับปฏิบัติ ขาดความพร้อมในการจัดท�ำข้อมูลส�ำหรับใช้

เป็นตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย ขาดกลไกการขับเคลื่อนที่มีการ
บููรณาการร่่วมระหว่่างหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง หน่่วยงาน
ไม่่ ให้้ความสำำ�คััญกัั บการติิ ดตามผลแผนงาน/โครงการ
(Follow up) ทำำ�ให้้ขาดข้้อมููลสำำ�หรัับการประเมิินผลลััพธ์์
และผลกระทบ ตลอดจนทิิศทางและนโยบายการพััฒนา
ขาดความชััดเจนส่่งผลต่่อการจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญในการ
ปฏิิบััติิและผลสััมฤทธิ์์�ของการพััฒนา

ข้้อเสนอแนะการพััฒนาและวางระบบเชื่่�อมโยงการติิดตามประเมิินผลยุุทธศาสตร์์ชาติิ
และแผนพััฒนาฯ ฉบัับที่่� 12 เชิิงพื้้�นที่่� (AREA BASED)
มีีดัังนี้้� (1) ควรปรัับปรุงุ ระบบติิดตามและประเมิินผล
ที่ด�ำเนินการอยูใ่ นปัจจุบนั โดยก�ำหนดให้มกี ารประเมินผล
ก่่อนเริ่่�มดำำ�เนิินงาน (Ex-ante Evaluation) และการ
ประเมิินผลหลัังดำำ�เนิินงาน (Ex-Post Evaluation) ซึ่่�ง
ครอบคลุุมทั้้�งผลผลิิต (Output) ผลลััพธ์์ (Outcome)
และผลกระทบ (Impact) เพื่่�อให้้เห็็นผลสำำ�เร็็จและใช้้
ทบทวนคุุณค่่าของโครงการ (2) จััดให้้มีีกลไกเชื่่�อมโยงการ
ขัับเคลื่่�อนการพััฒนาระหว่่างส่่วนกลางและส่่วนภููมิิภาค
และเชื่่� อมโยงระหว่่ างแผนกัั บการปฏิิ บัั ติิ ในระดัั บพื้้� นที่่�
(Meso Function) เพื่่�อให้้การถ่่ายทอดแนวทางของแผน
ไปสู่่�การปฏิิบัติั เิ ป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ สามารถกำำ�หนด

แผนและแผนงาน/โครงการที่่� ส อดคล้้ อ งกัั บบริิ บท ของ
พื้้�นที่่� (3) กำำ�หนดให้้มีีหน่่วยงานรัับผิิดชอบในการติิดตาม
และประเมิินผลการดำำ�เนิินโครงการโดยตรง (Oversight
Body) ทำำ�หน้้าที่่�วางระบบการติิดตามและประเมิินผล
รวมทั้้�งดำำ�เนิินการติิดตามและประเมิินผลโครงการต่่าง ๆ
ร่่วมกัับหน่่วยงานที่่�รัับผิิดชอบ และ (4) นำำ�ระบบติิดตาม
และประเมิินผลแห่่งชาติิ (eMENSCR) มาใช้้เป็็นเครื่่�องมืือ
ในการติิดตามและประเมิินผล และการจััดทำำ�ฐานข้้อมููล
(Baseline Data) เพื่่�อรองรัับการติิดตามและประเมิินทั้้�ง
ในส่่วนของผลผลิิต ผลลััพธ์์ และผลกระทบ
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โครงการศึกษาวิจัย “โครงการสำ�รวจและศึกษา
เพื่อการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม”
หลัักการและเหตุุผล

(สศช.) มีภารกิจในการจัดท�ำรายงานภาวะสังคม
เผยแพร่สู่สาธารณะเพื่อรายงานสถานการณ์ทางสังคมใน
มิตติ า่ ง ๆ ที่สะท้อนถึงคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้าน รวมทัง้ ได้
จัดท�ำบทความประจ�ำฉบับ เพื่อศึกษาในเชิงลึกในประเด็น
ที่อยู ่ ใ นความสนใจหรื อ มีความเร่ ง ด่ ว นที่ต้ อ งเตือนภั ย
เฝ้าระวังในช่วงเวลาที่ทันต่อเหตุการณ์ อย่างไรก็ตาม ประเด็น
การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมมีพลวั ตที่ รวดเร็ ว ข้ อ มู ล ที่
จัดเก็บเป็นรายไตรมาสหรือจัดเก็บตามกรอบการบริหาร
ราชการแผ่นดินนั้น ไม่สามารถสะท้อนประเด็นในเชิงลึก

วัตถุประสงค์

(1) เพื่่�อศึึกษาสถานการณ์์การเปลี่่�ยนแปลงทาง
สัังคมที่่�มีีผลกระทบต่่อคุุณภาพชีีวิิตและสภาพแวดล้้อม
ของคนที่่�เป็็นประเด็็นเร่่งด่่วนเพื่่�อเป็็นการเฝ้้าระวัังและส่่ง
สััญญาณเตืือนภััยให้้สังั คมได้้รับท
ั ราบ (2) เพื่่อ� สำำ�รวจข้้อมููล
ภาคสนาม ความคิิดเห็็นและทััศนคติิทางสัังคมรายไตรมาส
เกี่่�ยวกัับประเด็็นทางสัังคมที่่�สำำ�คััญ เพื่่�อนำำ�ผลสำำ�รวจมาใช้้

ได้อย่างทันเหตุการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในส่วนที่เกี่ยวกับ
ความคิดเห็นและทัศนคติของผู้มีส่วนได้เสียในสังคม การ
จัดเก็บข้อมูลจากฐานการส�ำรวจประกอบกับการวิเคราะห์
จึงเป็นแนวทางที่จ�ำเป็นในการสนับสนุนงานการวิเคราะห์
ประเด็นและภาวะทางสังคมที่มีความเป็นปัจจุบันและมี
ความลึกซึ้งมากพอที่จะใช้เป็นฐานในการจัดท�ำข้อเสนอ
เชิงนโยบายและการผลักดันการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ
รวมทั้งการสร้างความตระหนักร่วมกันของทุกภาคส่วน
ในสังคม
ประกอบการวิิเคราะห์์สถานการณ์์การเปลี่่�ยนแปลงทาง
สัังคมที่่�มีีผลกระทบต่่อวิิถีีชีีวิิตและสภาพแวดล้้อมของคน
ที่่�อยู่่�ในความสนใจในขณะนั้้�น นำำ�เสนอเป็็นบทความใน
รายงานภาวะสัังคมไทย และจััดทำำ�ประเด็็น/ข้้อเสนอแนะ
เชิิงนโยบายในระดัับประเทศ

วิิธีีการศึึกษาและผลการดำำ�เนิินงาน
จ้างที่ปรึกษาเพื่อด�ำเนินการส�ำรวจความคิดเห็นและ
ทัศนคติทางสังคมเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมที่ส�ำคัญ และ
น�ำเสนอเป็นบทความในรายงานภาวะสังคมไทย จ�ำนวน
2 เรื่อง คือ
(1) พลวัตความเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท�ำงาน
ของไทยและการเปลี่ยนผ่านสู่การท�ำงานของคนรุ่นใหม่
(NextGen Work) ผลการศึกษาพบว่า ปัจจุบันมีแรงงาน
ที่ท�ำงานแบบ NextGen Work ประมาณร้อยละ 30 โดย
กลุ่มแรงงานรุ่นใหม่ที่อายุน้อยมีแนวโน้มการท�ำงานแบบ
NextGen Work สูงกว่าแรงงานที่มีอายุมากกว่า รูปแบบ
การท�ำงานที่อยู่ในความสนใจในอนาคตมักเกี่ยวข้องกับ
ความเป็นอิสระด้านเวลา และสถานที่ ภายใต้กรอบด้าน
รายได้หรือวิธีการจ่ายค่าจ้างที่เป็นธรรมและเหมาะสม
ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่าการท�ำงานแบบ NextGen Work
รวมถึงความสนใจของกลุ่มแรงงานรุ่นใหม่โดยส่วนใหญ่

ยังคงเน้นไปที่งานที่ไม่ต้องใช้ทักษะสูง และสามารถเข้าถึง
ได้งา่ ย เช่น การค้าขายออนไลน์ และงานบริการส่วนบุคคล
ส�ำหรับปจั จัยส�ำคัญที่ส่งผลกระทบต่อรูปแบบและลักษณะ
การท�ำงานของคนรุ่นใหม่มาจากเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก
กระแสโลกาภิวตั น์ การโยกย้ายถิน่ ฐานของประชากร และ
การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
(2) การศึกษาสาเหตุที่คนไทยก่อหนี้เพื่ออุปโภค
บริโภคส่วนบุคคล ผลการศึกษาพบว่า กลุม่ ตัวอย่าง 2 ใน 3
มีหนี้สินอยู่ในปัจจุบัน โดยร้อยละ 39.7 เป็นหนี้รถยนต์/
รถจักรยานยนต์ และร้อยละ 9.3 เป็นหนี้ที่อยูอ่ าศัย ขณะที่
ส่วนใหญ่ร้อยละ 72.1 เป็นหนี้เพื่อการอุปโภคบริโภค
ส่วนบุคคลอนื่ ซึง่ เมอื่ พิจารณาหนสี้ นิ ในกลุม่ นี้ พบว่า ร้อยละ
40.7 เป็นหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล ร้อยละ 15.2 เป็นหนี้บัตร
เครดิต ร้อยละ 15.2 เป็นหนี้เพื่อธุรกิจ/การประกอบอาชีพ/
การเกษตร ร้อยละ 10.1 เป็นหนกี้ ารศึกษา และร้อยละ 0.1

ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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แรงงานรุ่นใหม่มีแนวโน้มท�ำงานแบบ NextGen Work สูงกว่าแรงงานที่มีอายุมากกว่า

เป็็นหนี้้�การลงทุุนในหลัักทรััพย์์ โดยกลุ่่�มอายุุ 46-65 ปีี
กลุ่่�มรายได้้ไม่่เกิิน 10,000 บาท และกลุ่่�มที่่มีี� การศึึกษาน้้อย
จะมีีหนี้้� เ พื่่� อ การอุุ ป โภคบริิ โ ภคส่่ ว นบุุ คค ลอื่่� น สูู ง กว่่ า
กลุ่่�มอื่่�นอย่่างชััดเจน สำำ�หรัับสาเหตุุในการก่่อหนี้้� พบว่่า
ส่่วนใหญ่่นำำ�มาจ่่ายค่่าครองชีีพ โดยเฉพาะในกลุ่่�มที่่มีี� รายได้้
ไม่่เพีียงพอกัับรายจ่่าย และมีีบางส่่วนก่่อหนี้้�ซ้ำำ��โดยการนำำ�
เงิินจากการกู้้�สิินเชื่่�อเพื่่�อการอุุปโภคบริิโภคส่่วนบุุคคลอื่่�น
มาหััก/ปิิดหนี้้�อื่่�น

อาชีพใหม่ ๆ ที่ให้ความสนใจ

91%

30%
ท�ำงานแบบ

NEXTGEN WORK

87%

(ท�ำงานมากกว่า 1 อาชีพ,
ท�ำงานอิสระ,
ท�ำงานในรูปแบบสัญญาจ้าง,
ค้าขายออนไลน์)

87%

2 ใน 3 มีหนี้สินในปัจจุบัน
67.6%

14.0%

Younger Mill
18-24

Older Mill
25-34

62% ขายสินค้าออนไลน์
42% ไลฟ์สดขายเสื้อผ้า-สินค้ามือสอง
20% รับพรีออร์เดอร์สินค้า
18% ขับรถรับจ้างอิสระ เช่น Uber Grab
16% ท�ำอาหารกล่อง อาหารคลีน ส่งออฟฟิศ ขายออนไลน์
40% ขายสินค้าออนไลน์
26% ไลฟ์สดขายเสื้อผ้า-สินค้ามือสอง
18% รับพรีออร์เดอร์สินค้า
16% ขับรถรับจ้างอิสระ เช่น Uber Grab
14% ท�ำอาหารกล่อง อาหารคลีน ส่งออฟฟิศ ขายออนไลน์

36% ขายสินค้าออนไลน์
22% ไลฟ์สดขายเสื้อผ้า-สินค้ามือสอง
19% รับพรีออร์เดอร์สินค้า
Younger Gen X 18% ขับรถรับจ้างอิสระ เช่น Uber Grab
35-39
16% ท�ำอาหารกล่อง อาหารคลีน ส่งออฟฟิศ ขายออนไลน์

68.4%

74.7%

61.8%

AGE
20-32

AGE
33-45

AGE
46-65

มีหนี้สิน
เคยมีแต่ใช้แล้ว 18.4%

TOTAL

ไม่เคยมีหนี้
สัดส่วนหนี้คงค้าง
แบ่งตามประเภท
หนี้ที่อยู่อาศัย
หนี้รถ
หนี้ LOPC

25.8%

5.8%

12.6%

17.6%
12.7%

9.3%

4.7%

12.0%

39.7%

45.6%

45.8%

72.1%

68.9%

68.8%

20.6%
10.3%
29.8%
77.4%

โครงการพัฒนาตารางอุปสงค์และอุปทานของประเทศไทย
หลัักการและเหตุุผล

กองบัญชีประชาชาติ (กบป.) มีหน้าที่ในการจัดท�ำ
และเผยแพร่สถิติบัญชีประชาชาติของประเทศไทย เพื่อ
ใช้เป็นเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจมหภาค อย่างไรก็ตาม เมื่อ
พิจารณาจากสถิตริ ายได้ประชาชาติรายปี หรอื สถิตมิ วลรวม
ในประเทศรายไตรมาสที่เผยแพร่ พบว่ามีค่าคลาดเคลื่อน
ทางสถิ ติ ที่ เกิ ด จากการค�ำนวณระหว่ า งด้ า นการผลิ ต
และด้้ า นการใช้้ จ่่ า ย และค่่ า ดัั ง กล่่ า วมีีแนวโน้้ ม สูู ง ขึ้้� น
อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยค่่าความคลาดเคลื่่�อนทางสถิิติิดัังกล่่าว
เกิิดจากขั้้�นตอนการได้้มาของข้้อมููลที่่�หลากหลาย รวมถึึง
วิิธีีการคำำ�นวณแต่่ละตััวแปรที่่�แตกต่่างกััน หากเกิิดกรณีี
ที่่�การวััดมููลค่่าการผลิิต การใช้้จ่่าย และรายได้้ไม่่เท่่ากััน
มาตรฐานระบบบััญชีีประชาชาติิสากลได้้เสนอให้้มีีการ
จััดทำำ�ตารางอุุปสงค์์และอุุปทาน (Supply and Use
Table) เพื่่�อใช้้วิิเคราะห์์ความคลาดเคลื่่�อนดัังกล่่าว โดย
ตารางอุุปสงค์์และอุุปทาน เป็็นตารางที่่แ� สดงความสััมพัันธ์์

ระหว่่าง ความต้้องการ (อุุปสงค์์) และปริิมาณการเสนอขาย
(อุุปทาน) ของสิินค้้าและบริิการโดยละเอีียด ผ่่านรููปแบบ
ตารางความสััมพัันธ์์ระหว่่างกิิจกรรมการผลิิต (Activities
of product) และประเภทสิินค้้า (Goods) ซึ่่�งสามารถใช้้
ประกอบการทำำ�สมดุุลระหว่่างด้้านการผลิิต ด้้านการใช้้จ่า่ ย
และด้้ า นรายได้้ ให้้ มีีค วามถูู ก ต้้ อ งยิ่่� ง ขึ้้� น นอกจากนั้้� น
ตารางอุุปสงค์์และอุุปทานยัังสามารถใช้้ประโยชน์์ในการ
เป็็นเครื่่�องมืือทางเศรษฐศาสตร์์สำำ�หรัับการวิิเคราะห์์และ
ประมาณการเศรษฐกิิจ
ดัังนั้้�น กบป. ในฐานะผู้้�รัับผิิดชอบการจััดทำำ�และ
เผยแพร่่สถิิติปิ ระชาชาติิจึงึ มีีความจำำ�เป็็นต้้องพััฒนาระบบ
ประมวลผลตารางอุุปสงค์์และอุุปทาน เพื่่อ� ประกอบการทำำ�
สมดุุลระหว่่างด้้านการผลิิต ด้้านการใช้้จ่า่ ย และด้้านรายได้้
เพื่อให้ ส ถิ ติ ร ายได้ ป ระชาชาติ ข องประเทศไทยมีความ
ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
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รายงานประจำำ�ปีีงบประมาณ 2563

วััตถุุประสงค์์ของโครงการ

1. เพื่อศึกษาแนวทางในการจัดท�ำ การจ�ำแนก และอุุปทาน และตารางสนัับสนุุนได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ข้อมูล และการท�ำสมดุลตารางอุปสงค์และอุปทานของ
2. เพื่่�อจััดทำำ�โปรแกรมประมวลผลตารางอุุปสงค์์
ประเทศไทยให้เหมาะสมกับข้อมูลพื้นฐาน กระบวนการ และอุุปทาน และปรัับสมดุุลระหว่่างข้้อมููลอุุปสงค์์และ
ประมวลผล และระบบฐานข้อมูลของกองบัญชีประชาชาติ อุุปทาน
สศช. เพื่อให้สามารถจัดท�ำรายงานข้อมูลตารางอุปสงค์

ผลการศึกษา

1. การศึ ก ษากรอบแนวคิ ด การจั ด ท� ำบั ญ ชี
ประชาชาติ และตารางอุปสงค์และอุปทานตามระบบ
SNA 2008 โดยมีสาระที่ส�ำคัญ คือ
ตารางอุปทาน เป็นตารางภาคตัดขวาง แนวคอลัมน์
แสดงกิจกรรมการผลิต (จ�ำแนกตาม ISIC) ด้านแนวนอน
แสดงมูลค่าผลผลิต จ�ำแนกตาม CPC โดยมีองค์ประกอบ
ที่ส�ำคัญ คือ Gross Output at Basic Prices, Tax less
Subsidies on Production, Import of Goods &
Services (FOB), Trade Margin (Wholesale + Retail
trade) และ Transport Cost
ตารางอุปสงค์ เป็นตารางภาคตัดขวาง แนวคอลัมน์
แสดงการใช้จ่ายขั้นกลางจ�ำแนกตามกิจกรรมการผลิต
(TSIC) และการใช้จา่ ยขัน้ สุดท้ายในแต่ละรายการ แนวนอน
แสดงรายการสิ น ค้ า และบริ ก ารจ�ำแนกตามมาตรฐาน
CPC โดยมีองค์ประกอบหลัก คือ 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)
ผลต่างระหว่างค่ารวมของด้านอุปทานและด้าน
อุปสงค์ คือ ค่าความคลาดเคลื่อน ซึ่งจะต้องขจัดให้เหลือ
ศูนย์ หมายถึงความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน
ในระบบเศรษฐกิจทั้งในระดับรายการ CPC ย่อย และ
ในระดับภาพรวม
2. การศึ ก ษาออกแบบตารางอุ ป สงค์ แ ละ
อุปทานของประเทศไทย การจัดท�ำตารางอุปสงค์และ
อุปทานของประเทศไทยใช้รูปแบบมาตรฐานขององค์การ
สหประชาชาติ โดยมขี นาดตารางที่เหมาะสม ประกอบด้วย
กิจกรรมการผลิตจ�ำแนกตามมาตรฐานการจ�ำแนกประเภท
อุตสาหกรรมของประเทศไทย ฉบับ ปี 2552 (TSIC) รวม
ทั้งหมด 580 กิจกรรม ส่วนรายการสินค้าและบริการ

จ�ำแนกตามมาตรฐานการจ�ำแนกสินค้าและบริการ CPC
2.14 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่กองบัญชีประชาชาติได้ประยุกต์
ให้เหมาะสมกับสภาพข้อมูลของประเทศไทย รวมทั้งหมด
353 รายการ

3. การพัฒนาระบบประมวลผลตารางอุปสงค์
และอุปทานของประเทศไทย การพัฒนาระบบประมวล
ผลได้ออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับการ
ใช้งานของกองบัญชีประชาชาติ โดยมกี ารจ�ำแนกระดับการ
ท�ำงานระหว่างผู้ควบคุมระบบ (admin) และผู้ปฏิบัติงาน
(sector expert) เพื่อควบคุ ม รอบการท�ำงานและ
การก�ำหนดสิ ท ธิ ใ นการน�ำข้ อ มู ล เข้ า ระบบประมวลผล
การก�ำหนดรหั ส รายการข้ อ มู ล การก�ำหนดปี ข ้ อ มู ล
การเทียบรหัสมาตรฐานข้อมูล การน�ำข้อมูลเข้าระบบ
ประมวลผล การจัดท�ำตารางอุปสงค์และอุปทาน การปรับคา่
ความแตกต่างระหว่างด้าน และการออกรายงานข้อมูล
ในรู ป แบบตารางอุ ป สงค์ แ ละตารางอุ ปท านในระดั บ
ภาพรวมและการสรุปรายการตามล�ำดับชั้นของข้อมูล
4.	ผลการจัั ด ทำำ�ตารางอุุ ป สงค์์ แ ละอุุ ป ทาน
ของประเทศไทย การดำำ� เนิิ น งานจัั ด ทำำ�ต ารางอุุ ป สงค์์
และอุุปทานของปีี 2560 สามารถดำำ�เนิินการแล้้วเสร็็จ
ตามเป้ า หมาย โดยมี ข นาดตาราง 580 อุ ต สาหกรรม
การผลิต และ 353 CPC ย่อย ผลการจัดท�ำในเบื้องต้น
มูลค่าอุปทานรวม 43,402.6 พันล้านบาท มูลค่าอุปสงค์รวม
42,886.1 พันล้านบาท มีความแตกต่างระหว่างด้านเท่ากับ
1,032.8 พันล้านบาท (อุปทานรวมสูงกว่าอุปสงค์รวม)
โดยคิดเป็นร้อยละ 2.35 ของยอดอุปทานรวม
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โครงการศึกษาการจัดทำ�งบดุลแห่งชาติตามระบบบัญชีประชาชาติ
หลัักการและเหตุุผล

สศช. มีหน้าที่จัดท�ำบัญชีรายได้ประชาชาติรายปี
ทั้งด้านการผลิต ด้านรายจ่าย และด้านรายได้ ผลิตภัณฑ์
มวลรวมรายภาคและรายจังหวัด ตารางปัจจัยการผลิตและ
ผลผลิต บัญชีเศรษฐกิจเงินทุน ตลอดจนบัญชีงบดุลแห่งชาติ
โดยงบดุลแห่งชาติ (National Balance Sheet) เป็นบัญชี
ทางเศรษฐกิจชุดสุดท้ายของระบบบัญชีประชาชาติสากล
ค.ศ. 2008 อย่างไรก็ตามงบดุลแห่งชาติของประเทศไทย
ยังไม่ได้มีการจัดท�ำอย่างสมบูรณ์ โดยปัจจุบันจัดท�ำและ
เผยแพร่เฉพาะสต๊อกทุนของประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของงบดุลแห่งชาติเท่านั้น สศช. ได้พิจารณาเห็นความ
ส�ำคัญของการจัดท�ำงบดุลเป็นภาคสถาบัน (Institutional
Sector) และระบบเศรษฐกิจทั้งหมด (Total Economy)
ทั้งนี้ เนื่องจากการมีข้อมูลดังกล่าว จะท�ำให้ทราบถึง
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ในงบดุล ท�ำให้สามารถ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1)	ศึึกษารวบรวมข้้อมููลและจััดทำำ�งบดุุลแห่่งชาติิ
เบื้้�องต้้น ตามระบบบััญชีีประชาชาติิสากลเพื่่�อประโยชน์์
ในการปรัับปรุงุ การจััดทำำ�บััญชีีประชาชาติิของประเทศให้้มีี
ความสมบููรณ์์ ถููกต้้อง สอดคล้้องกัับระบบบััญชีีประชาชาติิ
สากล ค.ศ. 2008

ผลการศึึกษา

วิเคราะห์และติดตามภาวะและพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ
และการเงิน (Economic and Financial Conditions
and Behavior) ในหลายด้าน เช่น การศึกษาปัจจัยก�ำหนด
พฤติกรรมครัวเรือน (Household Behavior) การบริโภค
และการออมของครัวเรือนที่มักรวมตัวแปรความมั่งคั่ง
(Wealth Variable) เข้ า ไว้ เ พื่อติ ด ตามผลของปั จ จั ย
ดังกล่าวต่อพฤติกรรมการซื้อของครัวเรอื น (Household’s
Purchasing Patterns) หรือหน่วยสถาบันอื่น อาจจะใช้
ประโยชน์ในการศึกษาพฤติกรรมการลงทุนและการใช้เงิน
เพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรของหน่วยธุรกิจ เป็นต้น
ดังนั้น สศช. โดยกองบัญชีประชาชาติ (กบป.) จึงมี
ความจ�ำเป็นต้องศึกษาจัดท�ำงบดุลแห่งชาติ และระบบฐาน
ข้อมูลบัญชี เพื่อปรับปรุงการจัดท�ำระบบบัญชีประชาชาติ
ของประเทศไทยให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นต่อไป
2) ออกแบบระบบและจัดท�ำฐานข้อมูล และระบบ
โปรแกรมประมวลผล งบดุลแห่งชาติ ทั้งในทรัพย์สินที่มิใช่
ทางการเงิน และทรัพย์สนิ ทางการเงิน โดยจัดท�ำโครงสร้าง
การได้มาและการใช้ไปซึ่งทรัพย์สินและหนี้สินทางการเงิน
ของทุกภาคสถาบันเศรษฐกิจ โดยครอบคลุมรายละเอียด
เครื่องมือทางการเงินตามระบบ SNA 2008

ตามมาตรฐานระบบบััญชีีประชาชาติิสากล ค.ศ. 2008 ได้้กำำ�หนดลำำ�ดับั การเรีียงบััญชีีไว้้ดัังนี้้�

การเรียงล�ำดับบัญชี
Production account
Generation of income account
Allocation of primary income account
Secondary distribution
of income account

Redistribution of income
in kind account
Use of disposable
income account
Use of adjusted disposable income account
Neutral Real
The
Other
Change
in
the
Capital
Revaluation
Financial
account
account
account Volume of Asset account

Opening
Balance
Sheet

Total change in Assets

Closing
Balance
Sheet
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โครงการนี้้�จะทำำ�การศึึกษาทรััพย์์สิินและหนี้้�สิินทั้้�ง
ในด้้านการเงิิน (Financial assets) และไม่่ใช่่ทางการเงิิน
(Non-financial assets) ของภาคสถาบัันเศรษฐกิิจผ่่าน
บััญชีีและงบดุุลดัังนี้้� 1. Capital account 2. Financial
account 3. The other change in volume asset
account 4. The revaluation account และ 5. Balance
sheet โดยได้้แบ่่งภาคเศรษฐกิิจหลัักออกเป็็น 6 ภาคส่่วน
คือ 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
ผลการศึ ก ษาเบื้องต้ น ในโครงการนี้ สรุ ป ได้ ว ่ า
ประเทศไทยมีทรัพย์สินและหนี้สินเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในช่วงปี พ.ศ. 2550-2560 กล่าวคือ ณ สิน้ ปี 2550 เศรษฐกิจไทย
มีทรัพย์สินประเภท Non-financial asset รวมกันทุก
ภาคสถาบันเศรษฐกิจ เท่ากับ 29,713,825.8 พันล้านบาท

ผลการศึึกษาของโครงการพบว่่ายัังมีีค่่า
ความคลาดเคลื่่อ� นทางสถิิติริ ะหว่่างการประมวลผล
ในแต่่ ล ะสถาบัั น ซึ่่� ง ทาง สศช. จะนำำ�ผ ลการ
ศึึกษาดัังกล่่าวไปเพื่่�อใช้้ประโยชน์์ในการปรัับปรุุง
ปรัับปรุุงการประมวลผลระบบบััญชีีประชาชาติิ
ในส่่วนของการจััดทำำ�งบดุุลแห่่งชาติิต่่อไป

เทียบกับล่าสุดในปี พ.ศ. 2560 ทรัพย์สินดังกล่าวมีมูลค่า
เท่ากับ 33,513,169.8 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.79
ในขณะที่ Financial asset ของประเทศ มี มู ล ค่ า
33,949.6 พัันล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้น� เป็็น 82,475.7 พัันล้้านบาท
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 142.94 ส่่วนในด้้านหนี้้�สิินของประเทศ
มีีมููลค่่า 36,618.3 พัันล้้านบาท ในปีี พ.ศ. 2550 ได้้เพิ่่�ม
ขึ้้�นเป็็น 80,954.1 พัันล้้านบาท ในปีี พ.ศ. 2560 ผลจาก
การมีีทรัั พย์์ สิินและหนี้้� สิินในจำำ� นวนดัั ง กล่่ า ว ทำำ� ให้้ ค่่า
Net worth ของประเทศ (The economy) ในปีี พ.ศ.
2550 ซึ่�ง่ เท่่ากัับ 29,713,819.1 พัันล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นเป็็น
33,512,393.7 พัันล้้านบาท ในปีี พ.ศ. 2560 เฉลี่่�ยเพิ่่�มขึ้้�น
ร้้อยละ 1.28 ต่่อปีี
ผลการศึึกษาเบื้้�องต้้นของโครงการพบว่่า ณ สิ้้�นปีี
2560 สามารถแจกแจงรายละเอีียดการถืือครองทรััพย์์สิิน
หนี้้�สิิน และทรััพย์์สิินสุุทธิิเป็็นรายภาคเศรษฐกิิจได้้ดัังนี้้�
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โครงการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ในช่วงระยะครึ่งแผน
หลัักการและเหตุุผล

แผนยุุทธศาสตร์์การพััฒนาระบบโลจิิสติิกส์์ของ
ประเทศไทย ฉบัับที่่� 3 (พ.ศ. 2560-2564) ได้้ผ่่านความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบแนวทางการ
ด�ำเนินงานพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ในปี 2562
เป็นช่วงครึ่งแรกของแผนฯ จึงต้องด�ำเนินการโครงการ
ประเมินผลการด�ำเนินงานและติดตามความก้าวหน้าการ
ด�ำเนินงานขึน้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ในระยะครึ่งหลังของแผนฯ
ผลการศึึกษา มีีข้้อเสนอแนะ ดัังนี้้�
(1) การบริ ห ารจั ด การต้ น ทุ น โลจิ ส ติ ก ส์ ก ารค้ า
และอุตสาหกรรมต้องบูรณาการการด�ำเนินงานร่วมกัน
ทั้งภาครัฐและเอกชน (2) การพัฒนาเชิงพื้นที่ต้องสร้าง
เครือข่ายเชื่อมโยงแหล่งวัตถุดิบ แหล่งผลิตและตลาด
(3) สร้้างระบบความปลอดภััยและความเชื่่�อมั่่�นในพาณิิชย์์
อิิเล็็กทรอนิิกส์์โดยนำำ�ระบบ e-Logistics มาสนัับสนุุนการ
ทำำ� งาน (4) เสริิ มสร้้ างเครืือข่่ ายผู้้�ให้้ บริิก ารโลจิิ ส ติิ ก ส์์
(LSPs Network) ด้วยการจับคธู่ รุ กิจ (Business Matching)
และ (5) ก�ำหนดมาตรการด้านภาษีเพื่อลดภาษีซ�้ำซ้อน
ของผู้ประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้ง

วััตถุุประสงค์์

เพื่่� อ ประเมิิ น ผลการดำำ� เนิิ น การพัั ฒ นาระบบ
โลจิิ ส ติิ ก ส์์ ข องประเทศไทย วิิ เ คราะห์์ ป ระเด็็ น ปัั ญ หา
อุุปสรรค ข้้อจำำ�กัดั ศึึกษา วิิเคราะห์์บริบท
ิ การเปลี่่ย� นแปลง
ทางเศรษฐกิิจการค้้า และแนวทางการขัับเคลื่่�อนนโยบาย
การพััฒนาเชิิงพื้้�นที่่�ตามนโยบายรััฐบาล

ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับโลจิสติกส์ และ (6) การพัฒนา
เชิงพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC) เป็นศูนยกระจาย
สินค้าของภูมิภาค โดยท่าเรือระนองสามารถเชื่อมโยง
ท่ า เรื อ ฝั ่ ง อั น ดามั น และท่ า เรื อ แหลมฉบั ง หรื อ ท่ า เรื อ
ในกลุ่มประเทศ GMS หรือฝั่งทะเลจีนใต้หรือมหาสมุทร
แปซิฟิก และพัฒนาเป็นเมืองอุตสาหกรรมการแปรรูป
และไบโอเทคด้านการเกษตร เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้า
ด้วยการส่งเสริมการวิจยั และพัฒนา และพัฒนาเชื่อมโยงกับ
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เป็นฐานการผลิต
และแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรแช่แข็ง

โครงการพัฒนาระบบข้อมูลโลจิสติกส์เพื่อประเมิน
ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทย
หลัักการและเหตุุผล

ระบบข้อมูลโลจิสติกส์ของประเทศไทยมกี ารจัดเก็บ
หลากหลาย ไม่ตอ่ เนอื่ ง หน่วยงานที่เกยี่ วข้องมจี �ำนวนมาก
ท�ำให้การประเมินผลการพัฒนาไม่ครอบคลุมและตรงกับ
ความต้ อ งการใช้ ป ระโยชน์ ตั ว ชี้วั ด ส�ำคั ญ บางตั ว ไม่ มี
หน่ ว ยงานเจ้ า ภาพหลั ก ในการจั ด เก็ บ อย่ า งเป็ น ระบบ
จึ ง จ�ำเป็ น ต้ อ งมีก ารจั ด ท�ำระบบข้ อ มู ล เพื่อใช้ ป ระกอบ
การวางแผนการพัฒนาและการติดตามประเมินผลด้าน
โลจิสติกส์ของประเทศ

วัตถุประสงค์

เพื่อศึ ก ษาสถานภาพข้ อ มู ล ด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ ข อง
ประเทศไทยในระดับจุลภาคและมหภาค พัฒนาแนวทาง
การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล เพื่อจั ด ท�ำดั ช นีชี้วั ด ให้ มี ม าตรฐาน
เทียบเคียงระดับสากล รวมทัง้ การเชื่อมโยงและพัฒนาระบบ
ข้้อมููลและดััชนีีชี้้วั� ดั ด้้านโลจิิสติิกส์์ของประเทศไทยสำำ�หรัับ
ใช้้เป็็นเครื่่อ� งมืือในการประเมิินสถานภาพระดัับการพััฒนา
ระบบโลจิิสติิกส์์ของประเทศ
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ผลการศึกษา

จากการรวบรวมข้ อ มู ล ดั ช นีชี้วั ด ภายใต้ แ ผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ฉบับที่ 3 จ�ำนวน
21 ดัชนีชี้วัด พบว่ามีดัชนีชี้วัดที่สมบูรณ์ 8 ตัวชี้วัด โดย
2 ดัชนีชี้วดั พร้อมแสดงผล 6 ดัชนีชี้วดั ต้องการพัฒนาต่อเนื่อง
ที่เหลื อ 13 ดั ช นีชี้วั ด ขาดความสมบู ร ณ์ แ ต่ ส ามารถ
น�ำไปพัฒนาได้ 8 ดัชนีชี้วดั ส�ำหรับดัชนีชี้วดั ภายใต้แผนระดับ
กระทรวง/กรม/หน่่วยงาน จำำ�นวน 29 ดััชนีีชี้้�วััด พบว่่ามีี
ความสมบููรณ์์ 8 ดััชนีีชี้้�วััด ขาดความสมบููรณ์์ 21 ดััชนีีชี้้�วััด

ข้้อเสนอแนะ

1. การพััฒนาความสมบููรณ์์ของดััชนีีชี้้วั� ดั ควรเพิ่่�ม
เติิมดััชนีีชี้้�วััดในมิิติิต่่าง ๆ เพื่่�อเพิ่่�มความสอดคล้้องระหว่่าง
ดััชนีีชี้้� วััดในระดัั บยุุทธศาสตร์์ กัับระดัับกระทรวง กรม
และหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยการพััฒนาระบบโลจิิสติิกส์์
จำำ� เป็็ น ต้้ อ งพัั ฒ นาควบคู่่�ไปกัั บ การพัั ฒ นาข้้ อ มูู ล และ
ดัชนีชี้วัด แบ่งการด�ำเนินงาน 3 ระยะ ดังรูป

ข้้อเสนอแนะการพััฒนาความสมบููรณ์์ของดััชนีีชี้้�วััด

ที่่�มา: โครงการพััฒนาระบบข้้อมููลโลจิิสติิกส์์เพื่่�อประเมิินขีีดความสามารถในการแข่่งขัันด้้านโลจิิสติิกส์์ของประเทศไทย

2. การพััฒนาระบบข้้อมููลโลจิิสติิกส์์ ประกอบ
ด้้วย 2 ส่่วน คืือการรวบรวมข้้อมููลและการพััฒนาระบบ
โดยปััจจััยสำำ�คััญที่่�ส่่งผลสััมฤทธิ์์�ให้้การใช้้งานระบบข้้อมููล
สำำ�เร็็จได้้คืือความร่่วมมืือจากหน่่วยงานต่่าง ๆ ในการ
ใช้้ประโยชน์์จากการใช้้ข้้อมููลร่่วมกััน การพััฒนาระบบ

เทคโนโลยีีสารสนเทศทำำ�ได้้ไม่่ยาก แต่่หน่่วยงานส่่วนใหญ่่
จะประสบปััญหาด้้านความพร้้อมด้้านบุุคลากร การบำำ�รุุง
รัักษาให้้ระบบข้้อมููลเป็็นปััจจุุบัันและใช้้ประโยชน์์อย่่าง
ต่อเนื่อง ดังรูป

แนวทางการพััฒนาระบบควบคู่่�ไปกัับการพััฒนาข้้อมููลและดััชนีีชี้้�วััด

ที่่�มา: โครงการพััฒนาระบบข้้อมููลโลจิิสติิกส์์เพื่่�อประเมิินขีีดความสามารถในการแข่่งขัันด้้านโลจิิสติิกส์์ของประเทศไทย

ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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โครงการติดตามประเมินผลตามยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง
และยั่งยืน ในระยะครึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
วััตถุุประสงค์์

เพื่อติดตามประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์
การเสริมสร้างความมัน่ คงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ
สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน ในระยะครึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2562) ในด้านการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุ ท ธศาสตร์ ฯ และผลการพั ฒ นาเพื่อแก้ ป ั ญ หา

ผลการศึกษา

1. การประเมินผลการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์
การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติฯ ในระดับประเทศ
และในระดับพื้นที่ สรุปได้ ดังนี้
1.1 ในระดับประเทศ การประเมินผลตาม
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ฯ ที่ก�ำหนดไว้ทั้งสิ้น 6 เป้าหมาย
ผลการประเมิ น ตั ว ชี้วั ด ภายใต้ เ ป้ า หมายทั้ ง หมดพบว่ า
ในภาพรวมการด�ำเนินงานบรรลุ 3 เป้าหมาย ได้แก่ เป้าหมาย
ที่ 1 ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็น
สถาบันหลักของประเทศ เป้าหมายที่ 2 สังคมมีความ
สมานฉั น ท์ ผู ้ เ ห็ น ต่ า งทางความคิ ด ของคนในประเทศ
สามารถอยูร่ ว่ มกันได้อย่างสันติประชาชนมสี ว่ นร่วมป้องกัน
แก้ไขปัญหาความมั่นคง และเป้าหมายที่ 6 แผนงานด้าน
ความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ส่วนที่เหลืออีก 3 เป้าหมาย ผลการด�ำเนินงานยังไม่บรรลุ
ตามเป้าหมายที่วางไว้
1.2 ในระดับพื้นที่ ได้พิจารณาก�ำหนดพื้นที่
เป้ า หมายและประเด็นปัญหาที่มีผลต่อมิติความมั่ นคง
ในเชิงพื้นที่ 7 ประเด็น ได้แก่ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงขั้วอ�ำนาจ ความยากจน
และการกระจายรายได้ โรคติดเชื้ออุบตั ใิ หม่และโรคติดเชื้อ
อุบัติซ�้ำ แรงงานต่างด้าว การแก้ไขเหตุรุนแรงและความ
มั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และยาเสพติด
โดยจากการพิจารณาศึกษาพื้นที่เป้าหมายในแต่ละประเด็น
ปัญหา ผลการศึกษามีการน�ำเสนอตัวชี้วัดเพิ่มเติม ที่ควร
น�ำมาใช้ในการประเมินผลประเด็นด้านความมัน่ คงเชิงพื้นที่
ที่เน้นสะท้อนผลการด�ำเนินงานโดยตรง จ�ำนวน 18 ตัวชี้วัด

ความมั่่�นคงที่่�มีีต่่อการพััฒนาเชิิงพื้้�นที่่�ในมิิติิของการพััฒนา
ทางเศรษฐกิิจ สัังคม ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
ที่่มีีวั
� ตถุ
ั ปุ ระสงค์์เพื่่อ� แก้้ไขปััญหาหรืือลดเงื่อ่� นไขของปััญหา
ด้้านความมั่่น� คง และผลจากการดำำ�เนิินโครงการที่่มีีต่
� อ่ การ
พััฒนาในมิิติต่ิ ่าง ๆ
2. การวิเคราะห์กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ผลการศึกษา พบว่า (1) ด้านของนโยบาย การก�ำหนด
ยุ ท ธศาสตร์ ยั ง ให้ ค วามส�ำคั ญ กั บป ระเด็ น ความมั่ น คง
รูปแบบเก่าที่เน้นการแก้ไขปัญหาความมัน่ คงจากภัยคุกคาม
ในเรื่องของความไม่สงบเป็นหลัก (2) ด้านการก�ำหนด
ตั ว ชี้ วั ด ในยุ ท ธศาสตร์ พบว่ า ตั ว ชี้วั ด ที่ก�ำหนดไว้
หลายตั ว ชี้วั ด ไม่ ส ามารถที่จะหาข้ อ มู ล มาติ ด ตามและ
ประเมินผลได้ เนื่องจากขาดเจ้าภาพในการจัดเก็บข้อมูล
อย่างเป็นระบบ และไม่มกี ารระบุเป้าหมายที่พึงประสงค์อย่าง
ชัดเจน รวมทัง้ ตัวชี้วัดที่ก�ำหนดไว้ ยังไม่ครอบคลุมประเด็น
ความมั่นคงในบางประเด็น/มิติ (3) ด้านงบประมาณ
การก�ำหนดกรอบงบประมาณภายใต้ยทุ ธศาสตร์ฯ ส่วนใหญ่
อยู่ภายใต้การด�ำเนินงานของหน่วยงานด้านความมั่นคง
เป็นหลัก เช่น กระทรวงกลาโหม และกระทรวงมหาดไทย
เป็นต้น ในระดับจังหวัด งบประมาณด้านความมั่นคง
ที่ได้รับมีสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับงบประมาณทั้งหมดที่
จังหวัดได้รบั (4) ด้านบุคลากร พบว่า บุคลากรที่รับผดิ ชอบ
ด้านความมัน่ คงในพื้นที่มกี ารโยกย้ายบ่อยท�ำให้การด�ำเนิน
งานด้ า นความมั่ น คงขาดความต่ อ เนื่ อ ง และบุ ค ลากร
บางจังหวัดยังขาดความเข้าใจในความหมายของความ
มัน่ คงแบบองค์รวม ท�ำให้ไม่สามารถจัดท�ำแผนงานโครงการ
เพื่อรองรับสถานการณ์ด้านความมั่นคงแบบองค์รวมได้
3. ข้ อ เสนอแนะ ข้ อ เสนอแนะในการติ ด ตาม
ประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและ
ยั่งยืนในระยะครึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 25602562) มีดังนี้
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รายงานประจำำ�ปีีงบประมาณ 2563

3.1 ด้ า นนโยบาย ควรเน้ น ให้ ค วามส�ำคั ญ กั บ
ประเด็ น ความมั่ น คงแบบองค์ ร วมเพื่อให้ ส อดรั บ กั บ
สถานการณ์ความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เช่น
มิติความมั่นคงทางด้านน�้ำและอาหาร ความมั่นคงด้าน
พลังงาน ความมั่นคงเกี่ยวกับความเหลื่อมล�้ำทางรายได้
ความมั่นคงสาธารณสุข เป็นต้น ซึ่งรวมถึงการสร้างความ
เข้าใจกับทกุ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในประเด็นนิยามของความ
มั่นคง
3.2 ด้านตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ ตัวชี้วัดที่
ก�ำหนดภายใต้ยุทธศาสตร์ หลายตัวชี้วัดไม่สามารถหา
ข้อมูลในการติดตามประเมินผล ดังนั้น การศึกษาในครั้งนี้
จึงได้เสนอแนะตัวชี้วัดเพื่อให้หน่วยงานที่เกยี่ วข้องสามารถ
ใช้ในการติดตามและประเมินผลการด�ำเนินการภายใต้
ยุทธศาสตร์ได้ชดั เจนยิง่ ขึน้ ประกอบด้วย (1) ตัวชีว้ ดั ภายใต้
ยุทธศาสตร์ฯ ระดับประเทศ ในภาพรวม ควรเพิ่มเติม
ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงความอยู่ดีมีสุขในพื้นที่มากกว่าการ
ก�ำหนดตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงความรุนแรงในพื้นที่ เช่น จ�ำนวน
นักท่องเที่ยวและมูลค่าการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
เพิ่มขึ้น เป็นต้น (2) ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ ในเชิง
พืน้ ที่ เนื่องจากในยุทธศาสตร์ฯ ไม่มกี ารก�ำหนดตัวชี้วัดการ
ด�ำเนินงานด้านความมัน่ คงในระดับพื้นที่ การศึกษานี้ จึงได้
พิจารณาก�ำหนดตัวชี้วัดในระดับพื้นที่ อาทิ ค่าสัมประสิทธิ์
ความไม่เสมอภาคด้านรายได้ลดลง และจ�ำนวนครั้งของ
อาชญากรรมที่มี ส าเหตุ ม าจากแรงงานต่ า งด้ า วลดลง
(3) ตััวชี้้�วััดภายใต้้ยุุทธศาสตร์์ฯ แบบองค์์รวม เห็็นควรให้้
มีีการรวบรวมตััวชี้้วั� ดั ที่่ไ� ด้้กำำ�หนดไว้้แล้้วภายใต้้ยุทุ ธศาสตร์์

อื่่� น ๆ ของแผนพัั ฒ นาเศรษฐกิิ จ และสัั ง คมแห่่ ง ชาติิ
เป็็นตััวชี้้�วััดในหมวดของความมั่่�นคงด้้วยเช่่นกััน
3.3 ด้านบุคลากร เห็นควรให้มกี ารจัดท�ำระบบการ
บริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)
ด้านความมั่นคงในพื้นที่ เพื่อให้สามารถด�ำเนินงานด้าน
ความมั่นคงพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการสร้างความรู้
ความเข้าใจกับบคุ ลากรเกยี่ วกับนิยามของความมัน่ คงแบบ
องค์รวม
3.4 ด้านงบประมาณ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการ
จัดท�ำแผนงานโครงการด้านความมั่นคงควรจัดท�ำแผน
งานโครงการที่มีความยืดหยุ่นและมีการวิเคราะห์ประเด็น
ปัญหาด้านความมั่นคง เพื่อคาดการณ์สถานการณ์ความ
มัน่ คงในอนาคต เพื่อจะได้แปลงแผนการด�ำเนินงานได้สอด
รับกับบริบทความมัน่ คงในแต่ละพื้นที่ รวมถึงการพิจารณา
ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เป็นอุปสรรคต่อการ
ด�ำเนินงานด้านความมั่นคง
3.5 ด้านการด�ำเนินงาน การบริหารจัดการงานด้าน
ความมั่นคงยังขาดการบูรณาการ ดังนั้น ส่วนงานต่าง ๆ ที่
ด�ำเนินงานด้านความมั่นคงควรมีการบูรณาการแผนงาน
โครงการด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องไว้ด้วยกัน เช่น การ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านความมั่นคงในพื้นที่ในมิติของ
ความมัน่ คงรูปแบบเก่าและใหม่ รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูล
จากส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ควรหากลไก
สนับสนุนให้ส่วนงานที่ด�ำเนินการด้านความมั่นคงด�ำเนิน
การเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวและน�ำส่งเข้าระบบติดตาม
และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

โครงการศึกษาวิจัยที่อยู่ระหว่างดำ�เนินการ
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย
หลัักการและเหตุุผล

สศช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมผลักดันแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ มกี าร
จัดเก็บ เผยแพร่ และพัฒนาข้อมูลด้านโลจิสติกส์เพื่อให้
สามารถรองรับการเชื่อมโยงฐานข้อมูลขนาดใหญ่ น�ำมา
ใช้เป็นข้อมูลในการประเมินความสามารถด้านโลจิสติกส์
ของประเทศให้เทียบเคียงดัชนีชี้วัด (KPIs) ระดับสากลได้
อย่างไรก็ตาม ระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ

โลจิสติกส์และโซ่อุปทานมีผู้รับผิดชอบหลายหน่วยงาน
มี รู ป แบบและความถี่ในการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล หลากหลาย
ขาดการเชื่อมโยงระบบข้อมูลระหว่างหน่วยงานอย่าง
บู ร ณาการ ส่ ง ผลให้ ไ ม่ ส ามารถน�ำมาใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ
ประกอบการตัดสินใจวางแผนและก�ำหนดนโยบายการ
พัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพสูงสุดได้

ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลโลจิสติกส์ของประเทศไทย
ให้เกิดการบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
เหมาะสมเป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล และเป็นข้อมูล
ประกอบการตั ด สิ น ใจและวางแผนเชิ ง นโยบายในการ
พัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยในอนาคต รวมทั้ง
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์ของประเทศที่เป็น
ประโยชน์ให้แก่ผู้ที่สนใจทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาควิชาการ
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ผลการศึกษา

อยู ่ ร ะหว่ า งการน�ำเสนอรายงานความก้ า วหน้ า
ครั้้�งที่่� 1 (Progress Report I) ประกอบด้้วย แนวทางการศึึกษา
และแผนการดำำ� เนิิ น งานโครงการ การทบทวนข้้ อ มูู ล
เบื้องต้น การทบทวนสถานภาพการพัฒนาตัวชี้วัด และการ
ทบทวนแผนงาน ICT ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
และการเผยแพร่ข้อมูลการลงทุนของภาครัฐ
ความเป็็นมา

สศช. มีหน้าที่ส�ำคัญด้านหนึ่งในการจัดท�ำนโยบาย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา กรอบการลงทุนด้านโครงสร้าง
พื้้�นฐานของประเทศ กรอบการลงทุุนประจำำ�ปีีของรััฐวิิสาหกิิจ
ในภาพรวม และการพิิจารณาแผนงานหรืือโครงการพััฒนา
ของส่่วนราชการและรััฐวิิสาหกิิจและโครงการที่่�ให้้เอกชน
เข้้าร่่วมลงทุุน จึึงจำำ�เป็็นต้้องดำำ�เนิินโครงการพััฒนาระบบ
ฐานข้้อมููลและการเผยแพร่่ข้อ้ มููลด้้านการลงทุุนของภาครััฐ
เพื่อให้มีระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์งานและ

วัตถุประสงค์

เพื่่�อพััฒนาฐานข้้อมููลและระบบติิดตามประเมิินผล
โครงการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการลงทุุนด้้านโครงสร้้างพื้้�นฐาน
การลงทุุนของรััฐวิิสาหกิิจ เพื่่�อเพิ่่�มขีีดความสามารถใน
การวิิเคราะห์์และการพััฒนาทัักษะการวิิเคราะห์์การลงทุุน
ของเจ้้าหน้้าที่่� สศช. ให้้มีีความครอบคลุุมรอบด้้าน ผ่่าน

เป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ และสามารถ
ติดตามประเมินผลการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของ
ประเทศ รวมทั้งใหบริการข้อมูลการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานของประเทศและกรอบงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
ให้หน่วยงานภายนอกและประชาชนได้มีความรูค้ วามเข้าใจ
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการลงทุนของภาครัฐบนหลักพื้นฐาน
ทางวิชาการ

ระบบประมวลผล/แสดงผลข้้อมููลที่่�ทัันสมััย และปรัับปรุุง
เว็็บไซต์์ให้้มีีประสิิทธิภิ าพ รองรัับการให้้บริกิ ารข้้อมููลต่่าง ๆ
ที่ครอบคลุมความต้องการของหน่วยงานทัง้ ภาครัฐ เอกชน
และประชาชนที่สนใจได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

ผลการศึึกษาเบื้้�องต้้นหรืือความก้้าวหน้้าของการจััดทำำ�โครงการ
ที่ปรึกษาอยู่ระหว่างปรับปรุงรายงานการศึกษา
ขั้นกลาง (Interim Report) ของโครงการ ซึ่งจะมีเนื้อหา
ประกอบด้ ว ยรายการข้ อ มู ล การลงทุ น ด้ า นโครงสร้ า ง
พื้้�นฐานที่่จำ� ำ�เป็็นต่่อการติิดตามประเมิินผลการพััฒนาระดัับ
โครงการ และการพััฒนาตััวชี้้�วััดที่่�ปรากฏอยู่่�ในแผนแม่่บท
ภายใต้้ยุทุ ธศาสตร์์ชาติิ และแผนพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคม

แห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 12 ความก้้าวหน้้าในการออกแบบและ
พััฒนาระบบฐานข้้อมููลสารสนเทศและเว็็บไซต์์ของกอง
ยุุทธศาสตร์์การพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐาน และร่่างคู่่�มืือและ
รายงานการจััดเก็็บข้้อมููลการลงทุุนด้้านโครงสร้้างพื้้�นฐาน
ของประเทศ ซึ่่�งคาดว่่าโครงการฯ จะดำำ�เนิินการแล้้วเสร็็จ
ในเดืือนพฤษภาคม 2564
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รายงานประจำำ�ปีีงบประมาณ 2563

โครงการการออกแบบระบบการประกันสังคมที่รองรับ
การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการทำ�งานในอนาคต
หลัักการและเหตุุผล

อิิทธิิพลของเทคโนโลยีีส่่งผลต่่อรููปแบบการทำำ�งาน
ที่่�ต่่างไปจากอดีีตเป็็นอย่่างมาก โดยงานบางประเภทจะ
สููญหายไป แรงงานบางส่่วนต้้องออกจากอาชีีพเดิิม อีีกทั้้�ง
คาดว่่าจะมีีงานนอกระบบที่่เ� ป็็นการประกอบอาชีีพอิิสระ/
งานไม่่ประจำำ� มีีสััดส่่วนเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง อย่่างไรก็็ดีี
ระบบการประกัันสัังคมในปััจจุุบัันยัังเป็็นการออกแบบที่่�
อยู่่�บนพื้้�นฐานของบริิบทการทำำ�งานในอดีีตและยัังไม่่จููงใจ
ให้้ผู้้�ที่่�อยู่่�นอกระบบเข้้าสู่่�ระบบ นอกจากนี้้� การวิิเคราะห์์
เรื่่�องระบบประกัันสัังคม จำำ�เป็็นต้้องพิิจารณามาตรการ
ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ การบริิ ห ารจัั ด การความเสี่่� ย ง/คุ้้�มครอง
ประชาชนเมื่่� อ เกิิ ด เหตุุ ก ารณ์์ ไ ม่่ ค าดฝัั น ขึ้้� น และมีีหลัั ก
ประกัันด้้านการดำำ�รงชีีวิิตได้้ตามสมควร ครอบคลุุมการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อศึ ก ษารู ป แบบระบบการประกั น สั ง คม
ส�ำหรั บ แรงงานนอกระบบ ที่สามารถตอบโจทย์ ก าร
เปลี่ยนแปลงและความท้าทายรูปแบบใหม่ของตลาดงาน
บนพื้นฐานการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบงาน
ในลักษณะไม่ประจ�ำ ความเสยี่ งที่จะท�ำให้แรงงานหลุดจาก
ระบบความคุ้มครอง ความต้องการของแรงงานนอกระบบ
กลุม่ ต่าง ๆ ทัศนคติการประกอบอาชีพของคนรุน่ ใหม่ และ
แรงจูงใจในการเข้าสู่ระบบการประกันสังคม

ผลการศึกษาเบื้องต้น

อยู่ระหว่างการน�ำเสนอรายงานการศึกษาขั้นต้น
(Inception Report) โดยครอบคลุมประเด็นส�ำคัญ ได้แก่
(1) การศึกษาสถานการณ์ตลาดงาน รูปแบบการท�ำงาน
ในปั จ จุ บั น และแนวโน้ ม ที่ส�ำคั ญ และความเป็ น ไปได้
ในอนาคต (2) การวิิเคราะห์์ผลกระทบจากการเปลี่่ย� นแปลง
ของตลาดงานต่่อแรงงาน และทััศนคติิการประกอบอาชีีพ
ของคนรุ่่�นใหม่่ (3) การศึึกษาเครื่่�องมืือทางการประกััน
สัังคมในปััจจุุบััน ตั้้�งแต่่การอุุดหนุุนในลัักษณะให้้เปล่่า

อุุดหนุุนในลัักษณะให้้เปล่่า การสมทบร่่วม จนไปถึึงการจ่่าย
แบบสมััครใจ โดยผู้้�จ่่ายออกเองทั้้�งหมด ซึ่ง่� มีีความเกี่่ย� วข้้อง
กัับหลายหน่่วยงาน ทั้้�งสำำ�นัักงานประกัันสัังคม ระบบ
ประกัันของภาคเอกชน และมาตรการที่่�เกี่่�ยวข้้องในระดัับ
ท้้องถิ่่�น และต้้องมีีความเชื่่�อมโยงกัับระบบสวััสดิิการอื่่�น ๆ
อาทิิ ระบบการช่่วยเหลืือทางสัังคม (Social assistance)
และนโยบายด้้านแรงงาน โดยเฉพาะนโยบายเพื่่อ� ช่่วยเหลืือ
แรงงานให้้มีีงานทำำ�อย่่างเหมาะสม ดัังนั้้�น จึึงจำำ�เป็็นต้้อง
ศึึกษา วิิเคราะห์์ เพื่่อ� นำำ�ไปสู่่�การออกแบบระบบประกัันสัังคม
ที่สามารถตั้ ง รั บ กั บค วามท้ า ทายดั ง กล่ า ว และจั ด ท�ำ
ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม
ต่อไป
2. เพื่อจัดท�ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแผน
การด�ำเนินงานสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ส�ำหรับการ
พั ฒ นาระบบการประกั น สั ง คมรู ป แบบใหม่ ดั ง กล่ า ว
บนฐานการวิเคราะห์ในลักษณะองค์รวมที่เชื่อมโยงกับ
มาตรการอนื่ ๆ ที่เกยี่ วข้องกับการบริหารจัดการความเสยี่ ง/
คุ้มครองประชาชนไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนเมื่อต้อง
สูญเสยี รายได้ทงั้ หมดหรอื บางส่วน หรอื มรี ายได้ไม่เพียงพอ

การสมทบร่่วม การซื้้�อผลิิตภััณฑ์์แบบสมััครใจ รวมถึึงการ
ดำำ�เนิินการจากรััฐบาลกลางและท้้องถิ่่�น และผลิิตภััณฑ์์
ของบริิษัทั เอกชนที่่�เกี่่�ยวข้้อง พร้้อมกัับรวบรวมสถิิติิต่่าง ๆ
ที่เกี่ ย วข้ อ ง ทั้ ง นี้ ต้ อ งมี ก ารศึ ก ษาความเชื่อมโยงกั บ
องค์ประกอบอนื่ ๆ ของระบบสวัสดิการที่เกยี่ วข้อง ทัง้ ระบบ
การช่วยเหลอื ทางสังคม (Social assistance) และนโยบาย
ด้านแรงงาน โดยเฉพาะนโยบายเพื่อช่วยเหลือแรงงานให้มี
งานท�ำอย่างเหมาะสม (Active labour market policies)
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โครงการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน
ความเป็็นมา

สศช. โดย กพม. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส�ำหรับด�ำเนิน
โครงการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยืน เพื่อ
ขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาเมื อ งตามแผนแม่ บท ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 มี
เป้าหมายเพื่อสร้างต้นแบบกลไกและกระบวนการวางแผน
พัฒนาเมืองให้น่าอยู่และยั่งยืนในทุกมิติ สอดคล้องกับ
บริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย (อปท.) อย่าง
แท้จริง โดยประยุกต์ใช้แนวคิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างต้นแบบกลไกและกระบวนวางแผน
พัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน
2. เพื่อพั ฒ นาระบบติ ด ตามความก้ า วหน้ า การ
พัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน
3. เพื่อติ ด ตามความก้ า วหน้ า การด�ำเนิ น งาน
ตามแผนพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืนของ

ในการวางแผนและออกแบบเมือง ผ่านกระบวนการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ตลอดจนการรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงประจักษ์ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพอย่างเป็น
ระบบ โดยด�ำเนินงานในพื้นที่เมืองน�ำร่อง จ�ำนวน 2 แห่ง
ได้แก่ เทศบาลนครล�ำปาง และเทศบาลเมอื งสุโขทัยธานี ซึง่
เป็นการด�ำเนินงานตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่าง สศช. กับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ
แห่งญี่ปุ่น (JICA) ในการเสริมสร้างความยั่งยืนของการ
พัฒนาเมืองในอนาคต (Sustainable Future City: SFC)

6 เมืองน�ำร่อง ภายใต้โครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของ
การพัฒนาเมอื งในอนาคต ในระยะที่ 1 (พ.ศ. 2558-2561)
ได้แก่ เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลนครเชียงราย เทศบาล
นครพิษณุโลก เทศบาลเมืองกระบี่ เทศบาลเมืองน่าน
และเทศบาลเมืองพนัสนิคม

ความก้าวหน้าของการด�ำเนินงาน

จากการด�ำเนินงานโครงการพัฒนาเมืองในอนาคต
ให้นา่ อยูอ่ ย่างยัง่ ยืน ในพื้นที่เมืองน�ำร่องทัง้ 2 แห่ง ปัจจุบนั
ได้ยกร่างแผนพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน
ของเมืองน�ำร่องทั้ง 2 แห่ง ร่างกรอบแนวคิดและตัวชี้วัด
เพื่อติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาเมือง รวมไปถึงร่าง
แนวทางการวางแผนพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่าง
ยั่งยืน (Guideline for Sustainable Future City Plan)
นอกจากนี้ ภายใต้ โ ครงการได้ จั ด อบรมพั ฒ นาความรู ้
ให้บคุ ลากรของ สศช. ด้วย โดยขณะนี้โครงการพัฒนาเมอื ง
ในอนาคตให้ น ่ า อยู ่ อ ย่ า งยั่ ง ยื น อยู ่ ร ะหว่ า งการจั ด ท�ำ
รายงานการศึกษาขั้นกลาง ฉบับที่ 2 คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ภายในเดือนมกราคมปี 2564

06
เมืองอัจฉริยะ
(Smart City)

05
ความภาคภูมิใจ
และพลเมือง
ในอนาคต

ความสามารถในการ
แข่งขันเชิงเศรฐกิจ
ที่ยั่งยืน

01

เมืองน่าอยู่
ยั่งยืน
(SFC)
04 ความปลอดภัย

และความเท่าเทียม

เอกลักษณ์
และอัตลักษณ์
ที่โดดเด่น

02

ความยืดหยุน่ ปรับตัว
รองรับสถานการณ์
ต่าง ๆ และเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

03

100

รายงานประจำำ�ปีีงบประมาณ 2563

ภารกิจพิเศษ
โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ
สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)
“โครงการทุุ น การศึึ ก ษาพระราชทาน สมเด็็ จ
พระบรมโอรสาธิิราช ฯ สยามมกุุฎราชกุุมาร” เป็็น
โครงการในพระราชดำำ�ริขิ องพระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว
เริ่่�มดำำ�เนิินการขึ้้�นเมื่่�อปีี 2552 โดยนำำ�พระราชทรััพย์์ส่่วน
พระองค์์และทรััพย์์จากผู้้�บริิจาคโดยเสด็็จพระราชกุุศล
มาพระราชทานเป็็นทุุนการศึึกษาให้้แก่่เยาวชนที่่�เรีียนดีี
ประพฤติิปฏิิบััติิดีี ได้้มีีโอกาสศึึกษาอย่่างต่่อเนื่่�อง ตั้้�งแต่่
ระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลายจนสำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับ
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า และเพื่่�อให้้การดำำ�เนิินงานมีี
ความต่่อเนื่่อ� งยั่่ง� ยืืน ทรงมีีพระราชดำำ�ริใิ ห้้จัดั ตั้้ง� “มููลนิิธิทุิ นุ
การศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ
สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” ขึ้นใน ปี 2553 โดยทรง
เป็นองค์ประธานกรรมการ และส�ำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ปฏิบัติหน้าที่ฝ่าย
เลขานุการโครงการทุนฯ มีหน่วยงานเกี่ยวข้องร่วมประสาน
สนับสนุน ปัจจุบันการด�ำเนินงานโครงการฯ เข้าสู่ปีที่ 12
มีนักเรียนเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานทุนการศึกษาแล้ว
11 รุ่น จ�ำนวน 1,764 ราย
ระหว่างปีการศึกษา 2558-2562 มีนักเรียนทุนฯ
รุ่นที่ 1-5 เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
725 ราย ในจ�ำนวนดังกล่าว มีกลุ่มที่จบการศึกษาแล้วทั้ง
ปริญญาตรี สายอาชีพ/ปวส. และสายความมัน่ คง 566 ราย/
ร้อยละ 78 ในจ�ำนวนนี้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
546 ราย ส่วนใหญ่จบด้านสายสังคมศาสตร์ 316 ราย/
ร้อยละ 58 กลุ่มที่จบด้านสายวิทยาศาสตร์ 230 ราย/
ร้อยละ 42 ภาพรวมการท�ำงานของนักเรยี นทุนฯ รุน่ ที่ 1-5
(ณ กรกฎาคม 2563) เข้าสูก่ ารท�ำงานแล้ว 464 ราย/ร้อยละ 85
กลุ่มที่ศึกษาต่อปริญญาโท-เอก มี 12 ราย/ร้อยละ 2.2
การด�ำเนินงานในปี 2563 สศช. ในฐานะหน่วยงาน
แกนกลาง ได้ประสานความร่วมมอื กับหน่วยงานเกยี่ วข้อง
อาทิ ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) กระทรวงมหาดไทย
(มท.) ส�ำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้นฐาน
(สพฐ.) และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ (พม.) รวมถึงมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประเทศตามปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพียง (มพพ.)
ขับเคลอื่ นด�ำเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารประจ�ำปี โดย สศช.
ได้สนับสนุนกระบวนการคัดเลือก คัดสรรฯ นักเรียนเพื่อ
เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานทุนการศึกษา ซึง่ มุง่ เน้นให้นกั เรียน
ที่ได้รับการคัดเลือก คัดสรรฯ ศึกษาในสาขาที่เป็นความ
ต้องการของประเทศ สาขาขาดแคลน รวมทั้งสาขาด้าน
ความมั่นคง และได้รับการบ่มเพาะให้มีทัศนคติ ที่ถูกต้อง
ดีงาม มีวินัย มีศักยภาพในการเรียนรู้ เติบโตเป็นคนดี
มีจติ อาสา พร้อมกลับคืนถิน่ ไปท�ำงานช่วยเหลือชุมชน สังคม
แม้วา่ ช่วงการคัดเลอื ก คัดสรร นักเรยี นทุนฯ รุน่ ใหม่
ในปี 2563 จะอยู ่ ใ นสถานการณ์ แ พร่ ร ะบาดของโรค
โควิ ด 19 และมี ก ารประกาศสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ทั่ ว
ประเทศ แต่ ก็ ส ามารถด�ำเนิ น การได้ เรี ย บร้ อ ยและ
รอบคอบ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชวโรกาส
ให้คณะกรรมการ ม.ท.ศ. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงาน
ม.ท.ศ. และผูว้ า่ ราชการจังหวัดทุกจังหวัด น�ำคณะนักเรยี น
เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานทุนเป็นนักเรียนทุนพระราชทาน
ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12 ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
นั ก เรี ย นทุ น ฯ ม.ท.ศ. ทุ ก รายที่ได้ รั บพ ระมหา
กรุณาธิคุณฯ ได้รับการติดตาม ดูแล และพัฒนา ทั้งด้าน
การเรียน และการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง อาทิ
การศึกษาเรียนรู้ดูงานที่มหาวิทยาลัยชั้นน�ำ การเรียนรู้
ฝึกปฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลศิรริ าช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และจัด
ให้มีการฝึกปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียนทั้งในหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงสนับสนุนกิจกรรมพัฒนา
เครือข่ายของนักเรียนทุนฯ เพื่อสามารถช่วยเหลือดูแลกัน
ในรูปแบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน” และ “พี่ดูแลน้อง” และ
เป็นกลไกสนับสนุนการด�ำเนินงานโครงการทุนฯ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
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ในส่วนของการสนับสนุนการเข้ารับการฝึกและ
พั ฒ นาศั ก ยภาพของนั ก เรี ย นทุ น ฯ ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา
ตอนปลาย รุน่ ที่ 10 และรุน่ ที่ 11 ตามหลักสูตรของโรงเรียน
ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ซึ่งเป็นไปตาม
สัญญาการรับทุนพระราชทานฯ ที่นักเรียนทุนฯ ตั้งแต่
รุ่นที่ 9 เป็นต้นมาจะเข้ารับการฝึกฯ ในช่วงปิดภาคเรียน
จ�ำเป็นต้องเลื่อนออกไป เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19 และเมื่อสถานการณ์กลับมาปกติจะจัด
ให้มีการฝึกฯ ตามที่ก�ำหนดไว้
นอกจากนี้ สศช. ร่วมกับส�ำนักเลขาธิการคณะ
รัฐมนตรี มูลนิธิ มพพ. และเครือข่ายนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ.
ด�ำเนิ น กิ จ กรรมจิ ต อาสา โดยปรั บ เข้ า กั บ สถานการณ์
งดเว้นการรวมตัวท�ำกิจกรรมจิตอาสากลุ่มใหญ่ เช่นที่เคย
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ปฏิบตั ิ ปรับเป็นการสนับสนุนการท�ำจิตอาสากลุม่ เล็กตาม
โอกาส และบริจาคเงินช่วยเหลือโรงพยาบาลเพื่อใช้จัดหา
วัสดุอปุ กรณ์เครอื่ งใช้จ�ำเป็นส�ำหรับบคุ ลากรทางการแพทย์
และการดูแลรักษาผูป้ ว่ ย โควิด 19 รวมทัง้ การร่วมกิจกรรม
การเฝ้าฯ รับเสด็จในพระราชพิธีส�ำคัญ โดยแต่ละครั้ง
นักเรียนทุนฯ ได้ร่วมกันจัดท�ำชุดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ
และหน้ากากอนามัยป้องกันโควิด 19 แจกให้ประชาชน
ที่มาร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ ด้วย โดยการสนับสนุนกิจกรรม
ต่ า ง ๆ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ที่บ่ ม เพาะท�ำให้
นั ก เรี ย นทุ น ฯ ล้ ว นมี ค วามจงรั ก ภั ก ดี และส� ำ นึ ก ใน
พระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อม
ท�ำประโยชน์ช่วยเหลือส่วนรวมและประเทศชาติ

การจัดสัมมนาทางวิชาการสายงานเศรษฐกิจมหภาคและการประเมินผล
ประจำ�ปี 2563 : “เศรษฐกิจและแรงงานไทย ฝ่าภัยโควิด”
สายงานเศรษฐกิิ จ มหภาคและการประเมิิ น ผล
(สายงานเศรษฐกิิจฯ) สำำ�นัักงานสภาพััฒนาการเศรษฐกิิจ
และสัังคมแห่่งชาติิ (สศช.) มีีภารกิิจหลัักที่่�สำำ�คััญประการ
หนึ่่�ง คืือ การวิิเคราะห์์ ติิดตาม ประเมิินสถานการณ์์ทาง
เศรษฐกิิจทั้้�งในระดัับภาพรวมของประเทศและในระดัับ
ภููมิภิ าค เพื่่อ� การจััดทำำ�ข้อ้ เสนอแนะและประเด็็นการพััฒนา
เศรษฐกิิจในระดัับมหภาคที่่�เหมาะสมกัับสถานการณ์์ และ
อยู่่�ภายใต้้กรอบแนวทางการพััฒนาประเทศในระยะ 20 ปีี
ตลอดจนการให้้ข้้อเสนอแนะเชิิงนโยบายในด้้านเศรษฐกิิจ
แก่่ รัั ฐ บาล ซึ่่� ง การปฏิิ บัั ติิ ภ ารกิิ จ ดัั ง กล่่ า วให้้ ไ ด้้ อ ย่่ า งมีี
ประสิิทธิิภาพ สายงานเศรษฐกิิจจำำ�เป็็นที่่�ต้้องมีีการพััฒนา
เครื่่อ� งมืือ องค์์ความรู้้� และขีีดความสามารถในการวิิเคราะห์์
ศึึกษา และวิิจััย ให้้มีีความทัันสมััย ถููกต้้อง และมีีความ
น่าเชื่อถือ บนพื้นฐานของหลักวิชาการ รวมทั้งจัดให้มีการ
สัมมนาทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่ผลงานการศึกษาวิจัย
และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายทางด้าน
องค์ความรู้และทางวิชาการระหว่างเจ้าหน้าที่ของ สศช.
กับผู้ทรงคุณวุฒิ และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาค
เอกชนในประเด็นเศรษฐกิจที่ส�ำคัญ ๆ เป็นประจ�ำทุกปี
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด 19) ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อ
เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย ท�ำให้หลายประเทศรวมทัง้
ประเทศไทยต้องด�ำเนินมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด
ทั้งการปิดสถานที่และการจ�ำกัดการเดินทางทั้งภายใน

และระหว่างประเทศ ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจต้อง
หยุดชั่วคราว โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสที่สองของปี 2563
อย่างไรก็ดี แม้วา่ ภายใต้สถานการณ์ปจั จุบนั ที่ประเทศไทย
สามารถควบคุมการระบาดภายในประเทศได้ ท�ำให้เริ่มมี
การผ่อนคลายมาตรการควบคุมและการปิดสถานที่ต่าง ๆ
มากขึ้น ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มค่อย ๆ กลับมา
ฟื้นตัวได้อย่างช้า ๆ แต่เศรษฐกิจในหลายสาขายังคงได้รับ
ผลกระทบรุนแรงโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวและสาขา
ที่เกี่ยวเนื่อง ภาคธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมซึ่งได้รับผลกระทบจากปัญหาการขาดสภาพ
คล่องและภาระหนี้สินที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ การลดลงของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจยังได้ส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยัง
ภาคการจ้างงาน ดังจะเห็นได้จากแรงงานจ�ำนวนมากที่ถูก
เลิกจ้างและอีกจ�ำนวนหนึ่งที่มีความเสี่ยงที่จะถูกเลิกจ้าง
ในระยะต่อไปหากสถานการณ์เศรษฐกิจฟื้นตัวได้อย่างล่าช้า
ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวสายงานเศรษฐกิจฯ
มีความจ�ำเป็นที่จะต้องติดตามและประเมินผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 อย่างใกล้ชิด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบที่จะมีต่อภาคการผลิตและ
ภาคครัวเรอื น ผ่านการวิเคราะห์ขดี ความสามารถของแต่ละ
ภาคส่วนในการรองรับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก รวมถึง
ความเชื่อมโยงของภาคการผลิตตา่ ง ๆ เพื่อที่จะใช้ประเมิน
ผลกระทบที่เกิ ด จากการชะลอตั ว ลงของกิ จ กรรมทาง
เศรษฐกิจ ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สายงาน
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เศรษฐกิจฯ ได้ก�ำหนดให้มีการศึกษาในประเด็นเศรษฐกิจ
ที่เกยี่ วข้องกับการแพร่ระบาดของโควิด 19 โดยก�ำหนดให้มี
โครงการสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “เศรษฐกิจและแรงงาน
ไทย ฝ่าภัยโควิด” โดยมุง่ เน้นการน�ำเสนอผลการวิเคราะห์
ผลกระทบที่เกิดขึน้ จากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่มีต่อ
เศรษฐกิ จ ไทย เพื่อท�ำความเข้าใจความรุนแรงของผล
กระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดที่มีต่อภาคการ
ผลิตแต่ละสาขา ขีดความสามารถในการรองรับผลกระทบ
จากภายนอก รวมไปถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดกับแรงงาน
ในภาคส่ ว นการผลิ ตต ่ า ง ๆ อี ก ทั้ ง การศึ ก ษาถึ ง ระบบ
สวัสดิการสังคม และนโยบายภาครัฐเพื่อรองรับแรงงาน
ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว รวมถึงแนวโน้มของเศรษฐกิจ
และภาคแรงงานของไทยภายหลังจากการระบาดของ
โควิด 19 สิน้ สุดลง พร้อมทัง้ ศึกษาข้อจ�ำกัดของประเทศไทย
ในการปรับตวั สูส่ ภาวะปกติใหม่ เพื่อน�ำไปสูก่ ารแลกเปลยี่ น
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส�ำหรับการ
เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยที่ได้รับผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของโควิด 19 รวมถึงใช้ประกอบในการจัดท�ำ
ข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
ประเทศด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสมต่อไป
โดยผลการศึกษาประเด็นเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับ
การแพร่ระบาดของโควิด 19 ในหัวข้อ เศรษฐกิจและ
แรงงานไทย ฝ่าภัยโควิด มีรายละเอียดดังนี้
1. เรื่อง แรงงานและผลิตภาพแรงงานในบริบท
ของบัญชีประชาชาติ ได้ข้อสรุปว่า ค่าตอบแทนแรงงาน
มีความสัมพันธ์กับตัวแปรอื่นในระบบเศรษฐกิจ อาทิ การ
ใช้จา่ ยภาคครัวเรอื น และการออม ในขณะเดยี วกันเมอื่ เกิด
วิกฤติเศรษฐกิจก็ส่งผลกระทบต่อปัจจัยทางด้านแรงงาน
เช่นกัน ทั้งอัตราการว่างงานที่สูงขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลานาน

อัตราการขยายตัวของค่าตอบแทนแรงงานที่ลดลง เป็นต้น
ในขณะที่การศึกษาผลิตภาพแรงงานพบว่าการขยายตัว
มีที่มาจากในแต่ ล ะภาคการผลิ ต เป็ น หลั ก การเคลื่อ น
ย้ายแรงงานไปสู่ภาคการผลิตที่มีผลิตภาพแรงงานสูงมี
ไม่มากนัก นอกจากนั้นยังพบความเหลื่อมล�้ำค่อนข้างมาก
ระหว่างผลิตภาพแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการ
กับภาคเกษตรกรรมอีกด้วย
2. เรื่อง ผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิด 19
ต่อตลาดแรงงานไทย ได้ข้อสรุปว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ต่อแรงงานแต่ละสาขาการผลิต ประเภทอาชีพ พื้นที่และ
กลุ่มอายุ มีความรุนแรงที่แตกต่างกันออกไป โดยแรงงาน
ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และกิจกรรมที่ได้รับ
ผลกระทบโดยตรงจากมาตรการล็อกดาวน์ เช่น บริการ
ที่พักแรม เป็นต้น ได้รบผ
ั ลกระทบที่รุนแรงทัง้ ในกลุม่ ลูกจ้าง
ภาคเอกชนและแรงงานอิสระ ขณะที่แรงงานในสาขาการ
ผลิตอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าและ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในช่วงก่อนหน้าและได้
รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ท�ำให้ได้
รับผลกระทบรุนแรงกว่าแรงงานในอุตสาหกรรมอื่น ทั้งนี้
ผูป้ ระกอบการมีวธิ กี ารในการรับมือกับวิกฤตที่แตกต่างกัน
เช่น การลดจ�ำนวนลูกจ้าง การลดชั่วโมงการท�ำงาน ดังนั้น
แนวทางการให้ความช่วยเหลอื จึงควรมรี ปู แบบที่เหมาะสม
กับแต่ละภาคการผลิตและแรงงานแต่ละกลุม่ เมื่อพิจารณา
จากปัจจัยอายุของแรงงานพบว่า ลูกจ้างภาคเอกชนอายุ
20-39 ปี มีแนวโน้มที่จะถูกลดชั่วโมงการท�ำงานมากกว่า
ถูกเลิกจ้าง ขณะที่กลุม่ อายุ 40-59 ปี มีแนวโน้มที่จะถูกเลิกจ้าง
มากกว่าถูกลดชั่วโมงการท�ำงาน ส�ำหรับแรงงานอิสระมี
แนวโน้มที่จะถูกลดชั่วโมงการท�ำงานมากกว่าถูกเลิกจ้าง
โดยกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือกลุ่มอายุ 20-39 ปี

สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรี
อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร)
ครั้้�งที่่� 1

การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอก
สถานที่ ครั้งที่ 1/2562 และการประชุมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1
(จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุร)ี ระหว่างวันที่
11-12 พฤศจิกายน 2562 ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 1 (จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี)

1. การพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและ
รถไฟ เชื่อมกรุงเทพฯ-กาญจนบุรี เพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดนกับพื้นที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ ให้มสี ว่ น
สนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างกันเชื่อมท่าเรือ
ทวาย-แหลมฉบัง-สีหนุวิลล์

ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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2. เร่งพัฒนาพื้นทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษ บ้านพุน�้ำรอ้ น
อ.เมื อ งกาญจนบุ รี จ.กาญจนบุ รี ให้ เ ป็ น ประตู เชื่อม
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (เอสอีซี) จากท่าเรือทวาย-ท่าเรือ
แหลมฉบัง-ท่าเรอื สีหนุวลิ ล์ ประเทศกัมพูชา ไปจนถึงท่าเรือ
วังเตา ประเทศเวียดนาม
3. พัฒนาด่านชายแดนไทย-เมียนมา บ้านพุน�้ำรอ้ น
ด่านเจดีย์สามองค์ และด่านสิงขร เพื่อเชื่อมโยงการค้า
การลงทุน และการท่องเที่ยวกับเมียนมา
• การยกระดัั บ การผลิิ ตสิิ น ค้้ า เกษตรและ
อุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และ
ความคิดสร้างสรรค์
• การบริิหารจััดการน้ำำ�� ต้้องดำำ�เนิินการอย่่าง
ครบถ้วน ทั้งการศึกษาและท�ำประชาพิจารณ์
ผู้มีส่วนได้เสีย สร้างความเข้าใจ โดยนายก
รั ฐ มนตรี ม อบหมายให้ สทนช. พิ จ ารณา
สนับสนุนงบประมาณส�ำหรับโครงการใหญ่ ๆ
ต่อไป

ครั้งที่ 2

การประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี อ ย่ า งเป็ น ทางการ
นอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2563 และการประชุมการพัฒนา
เศรษฐกิ จ และสั ง คม กลุ ่ ม จั ง หวั ด ภาคใต้ ช ายแดน
(จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) ระหว่างวันที่ 2021 มกราคม 2563 ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
(จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส)
คณะรั ฐ มนตรีประกาศก�ำหนดให้ อ�ำเภอจะนะ
จังหวัดสงขลา ในฐานะเมืองต้นแบบที่ 4 “เมืองอุตสาหกรรม
ก้าวหน้าแห่งอนาคต” เป็นเขตพัฒนาเฉพาะกิจ สามารถ
รองรับแรงงานในพื้นที่จ�ำนวนมาก และมีความพร้อมด้าน
กายภาพจากลักษณะทางกายภาพที่เป็นพื้นที่ชายฝั่ง จึง
มีความเหมาะสมที่จะด�ำเนินการท่าเรือน�้ำลึก เพื่อให้นิคม
อุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นสามารถใช้ประโยชน์จากการ
น�ำเข้าและส่งออกสินค้าได้อย่างสะดวก
แผนการขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
นราธิวาส ซึง่ เป็นแผนบริหารจัดการที่ดินส�ำหรับการจัดตัง้
นิ ค มอุ ต สาหกรรมในพื้นที่โดยการจั ด ซื้อที่ดิ น จาก
บริษัทเอกชนจ�ำนวน 1,683 ไร่ ในพื้นที่อ�ำเภอยี่งอ และ
อ�ำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เพื่อบริหารจัดการ
ที่ดินดังกล่าว
เห็นชอบการเร่งรัดออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินท�ำกินใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และการแต่งตัง้ คณะกรรมการ
นโยบายและอ�ำนวยการการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
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• การพััฒนาคุุณภาพแหล่่งท่่องเที่่�ยว และสร้้าง
ความเชื่อมโยงเพื่อกระจายการท่ อ งเที่ยว
การปรั บป รุ ง ภู มิ ทั ศ น์ แ ละพั ฒ นาเมื อ งเก่ า
กาญจนบุรี
• การพัั ฒ นาคุุ ณ ภาพชีีวิิ ต การพัั ฒ นาศูู น ย์์
ความเชี่ยวชาญทางการแพทย์และเครือข่าย
บริ ก ารสุ ข ภาพ การจั ด หาอาคารเรี ย นและ
อาคารที่พักอาศัยวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
• 	ด้้านทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อมนั้้�น
ที่ประชุมสนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบท่ อ รวบรวมและระบบบ�ำบั ด น�้ำเสี ย
เทศบาลเมืองราชบุรี
• 	ผู้้�แทนกลุ่่�มจัังหวััดฯ ได้้นำำ�เสนอ โดยขอรัับการ
สนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัดฯ ดังนี้
ด้านการเกษตร เพื่อพัฒนาต้นแบบระบบการ
ตัดอ้อยสดและบรรทุกอ้อยเข้าโรงงาน วิจัย
และพัฒนาอุปกรณ์ตอ่ พ่วงเครอื่ งจักรกลเกษตร
การเพิม่ ผลิตภาพแรงงาน การติดตามเฝ้าระวัง
และตรวจวัดคุณภาพอากาศ
สืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
เห็นชอบแนวทางการพัฒนาของศูนย์อ�ำนวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ในการยกระดับ
การบริหารจัดการด่านชายแดนทั้ง 9 ด่านในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะ 3 ด่าน คือ ด่านสุไหงโก-ลก
ด่านบูเก๊ะตา ซึง่ ในอนาคตจะเป็นด่านขนส่งสินค้าหลักเชื่อม
ไทย-มาเลเซีย และด่านตากใบ รวมทัง้ การส่งเสริมการจับคู่
ทางธุรกิจทั้งในพื้นที่และระหว่างประเทศ เช่น ตลาด
มาเลเซีย ซึง่ ย�้ำว่าต้องมมี าตรฐานสินค้าอย่างสม�่ำเสมอด้วย
การบริหารจัดการน�้ำทั้งระบบ ใน 4 ลุ่มน�้ำ ลุ่มน�้ำ
สุไหงโก-ลก ลุม่ น�้ำบางนรา ลุม่ น�้ำสายบุรี และลุม่ น�้ำปัตตานี
ด้วยการสร้างคันกั้นน�้ำ ศึกษาการจัดเก็บน�้ำ เพื่อเป็น
แก้มลิงส�ำหรับการเกษตรในหน้าแล้ง
นายกรัฐมนตรีชี้แจงว่า รัฐบาลให้การสนับสนุนการ
ปลูกพืชเกษตร แต่ตอ้ งค�ำนึงถึงดีมานด์-ซัปพลายของตลาด
ด้วย ไม่ว่าจะเป็นปาล์มน�้ำมัน มะพร้าว ยางพารา ต้อง
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในและต่างประเทศ
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาด
รัฐบาลต้องการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการเลี้ยง
ปศุสัตว์ ให้มีการปฏิรูปการจัดการตลาดกลาง จะช่วย
รองรับอุตสาหกรรมสินค้าฮาลาลด้วย
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ส่วนด้านการค้าและการลงทุนนั้น ปัจจุบันรัฐบาล
ก็มีมาตรการพิเศษ รวมทั้งการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต�่ำ (soft
loan) เพื่อสนับสนุนส�ำหรับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนใต้ ซึ่งถือเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษอยู่แล้ว
ส�ำหรั บ การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการท่ อ งเที่ยว
เชิงธรรมชาติ วัฒนธรรม และเมืองท่องเที่ยวชายแดนด้านการท่องเที่ยวนั้น เห็นชอบให้ศึกษาความเป็นไปได้
ในการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมชายแดนใต้ โดยขอให้ยึดโยง
กับกิจกรรมและประโยชน์ รวมทั้งให้มีการส่งเสริมการ
ท่ อ งเที่ยวชุ ม ชน การท่ อ งเที่ยววิ ถีป ระสบการณ์
(Experience Tourism) และการท่องเที่ยวโฮมสเตย์
โดยภาคใต้มีสังคมพหุวัฒนธรรม

ครั้งที่ 3

การประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี อ ย่ า งเป็ น ทางการ
นอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2563 และการประชุมการพัฒนา
เศรษฐกิ จ และสั ง คม กลุ ่ ม จั ง หวั ด ภาคตะวั น ออก 1
(จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง) ระหว่างวันที่ 2425 สิงหาคม 2563 ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1
(จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง) มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น
13,266 ตารางกิโลเมตร มีเป้าหมายการพัฒนาเป็นฐาน
เศรษฐกิจชัน้ น�ำของอาเซียน มศี กั ยภาพด้านอุตสาหกรรม มี
การลงทุนในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และอุตสาหกรรมหลัก
ที่ส�ำคัญ อาทิ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี กลัน่ น�้ำมนั ยานยนต์
อิเล็กทรอนิกส์และเครอื่ งใช้ไฟฟ้า รวมถึงแปรรูปการเกษตร มี
แหล่งท่องเที่ยวที่ส�ำคัญและเป็นที่รูจ้ กั แพร่หลายในระดับชาติ
และนานาชาติ อาทิ พัทยา บางแสน เกาะเสม็ด รวมทั้ง
พื้นที่หลายแห่งมสี ภาพภูมอิ ากาศและธรรมชาติที่เหมาะสม
ต่อการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรกั ษ์ การท่องเที่ยว
แบบผจญภัย ทัวร์ป่า ล่องแก่ง และมีพื้นที่ปลูกผลไม้
จ�ำนวนมาก ซึ่ ง สามารถพั ฒ นาเป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ยว
เชิงเกษตรที่มีประสิทธิภาพ และเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่
ส�ำคัญ อาทิ การปลูกไม้ผล พืชไร่ และยางพารา การปศุสตั ว์
และการประมง รวมทัง้ การท�ำประมงทะเลและชายฝัง่ และ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำชายฝัง่ โดยกลุม่ จังหวัดภาคตะวันออก 1
มีการก�ำหนดประเด็นการพัฒนา ประกอบด้วย
(1)	พัฒนาความพร้อมของพื้นที่ สร้างบรรยากาศ
เพื่อส่ ง เสริ ม การค้ า การลงทุ น อุ ต สาหกรรม มุ ่ ง สู ่ เขต
เศรษฐกิจพิเศษที่ดีและทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน

นายกรั ฐ มนตรี ยั ง ชี้แจงถึ ง แผนพั ฒ นาระบบ
โลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐานทัง้ ทางรถและทางราง อาทิ
การเชื่อมยะลา-เบตง-สนามบินเบตง ซึง่ ในช่วงกลางปี พ.ศ.
2563 สนามบินเบตงจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ
คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเที่ยวในพื้นที่ และ
มีรายได้จากการท่องเที่ยวมากขึ้น
นอกจากนี้ ยังมกี ารขยายช่องทางจราจรเป็น 4 เลน
ในโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินทางเลี่ยงเมือง จังหวัดยะลา
การพัฒนาเส้นทางเชื่อมเขตเศรษฐกิจพิเศษ-ด่านชายแดน
นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน ทั้งการก่อสร้างระบบป้องกันน�้ำท่วมและ
การระบบน�้ำในพื้นที่ชุมชนในจังหวัดนราธิวาส และการ
ยกระดั บ การบริ ก ารสาธารณสุ ข พั ฒ นาความเป็ น เลิ ศ
ทางการแพทย์
ไม่ว่าจะเป็นโครงการยกระดับเส้นทางการคมนาคมเพื่อ
รองรับ EEC โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
เชื่อมต่อจากด่านอูต่ ะเภาเข้าต่อสนามบินอูต่ ะเภา และการ
เพิ่มสถานีรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสนามบินระยอง
(2)	พัฒนาให้ภาคตะวันออกเป็นแหล่งผลิตอาหาร
ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
(3)	ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้าน
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงสร้างสรรค์ โครงการปรับปรุง
และฟื้นฟูเมืองเก่าระยอง (ถนนยมจินดา) โครงการก่อสร้าง
ถนนเฉลิมบูรพาชลทิตระยะ 2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด�ำริ
(4) เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤตมลพิษและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพ เพิม่ ขึน้
ด้วยการสร้างอ่างเก็บน�้ำเพื่อกักเก็บน�้ำและป้องกันปัญหา
อุทกภัยในจังหวัดระยอง
(5)	พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ นทุ ก ช่ ว งวั ย ให้ มี
คุณภาพชีวิตที่ดี มีความมัน่ คงปลอดภัย รวมทัง้ การยกระดับ
ระบบบริ ก ารสุ ข ภาพรองรั บ โรคอุ บั ติ ใ หม่ ที่ จะเกิ ด ขึ้ น
ในพื้นที่ภาคตะวันออก
ทั้งนี้ในระหว่างการประชุม ครม. ได้เปิดโอกาส
ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ในจังหวัดระยอง ได้มาเสนอความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านต่าง ๆ ซึง่ เยาวชนได้มขี อ้ เสนอ
ในการพัฒนาปรับปรุงด้านพัฒนาหลักสูตรการศึกษา ด้าน
สิ่งแวดล้อม และอนาคตของจังหวัดระยองในมุมมองของ
เยาวชนคนรุ่นใหม่

ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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แผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด 19
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ส่งผลกระทบ
ให้รายได้จากการท่องเที่ยวและการส่งออก ซึ่งเป็นรายได้
ส�ำคัญของประเทศหายไปอย่างฉับพลัน ผู้ประกอบการ
รายย่อยขาดก�ำลังทุน และประชาชนขาดก�ำลังซื้อ ซึ่งเมื่อ
ปัจจัยภายนอกเหล่านี้ไม่อาจเป็นที่พึ่งได้ดังที่เคยเป็นมา
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยจึงต้องหันกลับมาสร้างความ
เข้มแข็งภายในประเทศอันเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ หรือ
ก็คือ การสร้างฐานรากให้มน่ั คง ด้วยการเปลยี่ นวิกฤตไวรัส
โควิด 19 ให้เป็นโอกาสในการสร้างเศรษฐกิจฐานราก ใน
ระดับท้องถิ่นและชุมชน ควบคู่ไปกับการกระจายความ
เจริญไปสู่ภูมิภาคในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจใหม่ทั้ง 4 แห่ง
เพื่อให้เติบโตอย่างยั่งยืนผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตภาคเกษตรหรือปรับเข้าสูเ่ กษตรแปลงใหญ่ และเกษตร
สมัยใหม่ การแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่า อุตสาหกรรมอาหาร
และเศรษฐกิจบนฐานชีวภาพ BCG รวมทั้งการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวและบริการเชิงสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพสูง โดยมี
การยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน และสนับสนุนกระบวนการ
ผลิตที่เกี่ยวข้อง
จากผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19
ที่ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาคเศรษฐกิจส�ำคัญ ๆ
ส่งผลให้รัฐบาลได้เร่งรัดออกมาตรการที่ส�ำคัญต่าง ๆ
เพื่อเยียวยาและบรรเทาผลกระทบให้แก่ประชาชนและ
ผูป้ ระกอบการโดยเฉพาะผูป้ ระกอบการขนาดย่อม ภายใต้
มาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ต่อเศรษฐกิจไทย ระยะที่ 1 (ตามมติคณะ
รัฐมนตรี ณ วันที่ 10 มีนาคม 2563) และระยะที่ 2 (ตาม
มติคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563) ซึ่งครอบคลุม
มาตรการที่ส�ำคัญในหลายด้าน อาทิ มาตรการด้านการเงิน
ทั้งการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต�่ำ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้
มาตรการด้านการคลังทั้งการเพิ่มวงเงินหักลดหย่อนภาษี
การเลื่อนการช�ำระภาษี รวมทัง้ มาตรการเงินโอนเพื่อชดเชย
รายได้ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบมาตรการลดภาระค่าใช้จ่าย
โดยการลดค่าไฟฟ้าและน�้ำประปา และการลดอัตราเงิน
สมทบกองทุนประกันสังคมของผู้ประกอบการและลูกจ้าง
เป็นต้น
อย่างไรก็ดี สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด 19 ยังคงมีความไม่แน่นอนสูงและมีแนวโน้มที่จะ
ส่งผลกระทบในวงกว้างและมีความรุนแรงยืดเยื้อมากขึ้น
กว่าที่คาด แม้วา่ รัฐบาลจะได้ด�ำเนินมาตรการเพื่อช่วยเหลือ
และเยี ย วยาผู ้ ที่ ได้ รั บผ ลกระทบอย่ า งต่ อ เนื่ อ งแต่ ก็ ยั ง

ไม่เพียงพอที่จะช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
ครอบคลุมทุกภาคส่วน ในขณะเดียวกัน แนวทางการ
จัดหางบประมาณรายจ่ายในกระบวนการงบประมาณ
ปกติจะต้องอาศัยระยะเวลาด�ำเนินการซึ่งอาจจะไม่ทัน
ต่อการรับมือกับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดที่
ทวีความรุนแรงมากขึ้นและยังคงมีความไม่แน่นอนสูงมาก
โดยเฉพาะภายใต้ภาวะที่ยังไม่สามารถคิดค้นวัคซีนหรือยา
รักษาโรคได้ในระยะเวลาอันใกล้ ดังนั้น จึงมีความจ�ำเป็น
เร่งด่วนที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้เป็นกรณีฉุกเฉินที่จะต้องเร่ง
ด�ำเนินมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากโรคติดเชื้อ
ไวรั ส โคโรนา 2019 ต่ อ เศรษฐกิ จ ไทยทั้ ง ทางตรงและ
ทางอ้อม ในระยะที่ 3 (ตามมติคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ 7
เมษายน 2563) โดยการออกพระราชก�ำหนด 3 ฉบับ
ประกอบด้วย (1) พระราชก�ำหนดให้อ�ำนาจกระทรวง
การคลั ง กู ้ เ งิ น เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หา เยี ย วยา และฟื ้ น ฟู
เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 วงเงิน
ไม่เกิน 1 ล้านล้านบาท (ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน
2563) เพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบทัง้ กลุม่ ประกอบอาชีพอิสระ เกษตรกร และกลุม่
เปราะบาง การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม และการยกระดับ
ระบบสาธารณสุขเพื่อเตรยี มความพร้อมให้สามารถรองรับ
สถานการณ์การระบาดที่ยังคงมีความไม่แน่นอนสูงได้
(2) พระราชก�ำหนดการให้ความช่วยเหลอื ทางการเงินแก่
ผูป้ ระกอบวิสาหกิจ ทีไ่ ด้รบผ
ั ลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดเชอื้ ไวรัสโคโรนา 2019 วงเงินไม่เกิน 5 แสนล้านบาท
(ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน 2563) เพื่อให้ความช่วยเหลอื
เพิม่ เติมแก่ผปู้ ระกอบวิสาหกิจซึง่ เป็นภาคธุรกิจที่ขับเคลอื่ น
เศรษฐกิ จ ของประเทศและเป็ น แหล่ ง จ้ า งงานที่ส�ำคั ญ
ของระบบเศรษฐกิจ โดยการให้สินเชื่อเพิ่มเติมเพื่อเสริม
สภาพคล่อง รวมถึงการชะลอการช�ำระหนแี้ ละ (3) พระราช
ก�ำหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความ
มัน่ คงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. 2563 วงเงินไม่เกิน
4 แสนล้านบาท (ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน 2563)
เพื่อรักษาเสถียรภาพและสภาพคล่องของตลาดตราสาร
หนี้ภาคเอกชนซึ่งถือเป็นช่องทางระดมทุนที่ส�ำคัญในการ
ประกอบธุรกิจ การลงทุน และการออมของประชาชน ซึ่ง
จะเป็นการช่วยลดความผันผวนและบรรเทาความเสียหาย
ที่อาจจะน�ำไปสู ่ ค วามเสี่ ย งที่จะกระทบต่ อ เสถียรภาพ
ของระบบเศรษฐกิจและระบบการเงินของประเทศ
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แผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบ
ของไวรัสโควิด 19 ภายใต้กรอบวงเงิน 4 แสนล้านบาท
ตาม พ.ร.ก. กูเ้ งินฯ 1 ล้านล้านบาท (รอบที่ 1) จะมุง่ ตอบโจทย์
เป้าหมายสําคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1) การสร้างความเข้มแข็ง
แก่เศรษฐกิจฐานราก โดยเน้นการจ้างงาน เกษตรทฤษฎี
ใหม่ ท่องเที่ยวชุมชน กองทุนหมู่บ้าน และโลจิสติกส์
2) เน้นการกระจายความเจริญไปสูภ่ มู ภิ าค ด้วยการลงทุน

ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจใหม่ ที่มีศักยภาพ (Nec, NeEC,
CWEC, SEC) เพื่อรองรับการเติบโตที่ยั่งยืนในอนาคต
เน้นเกษตรสมัยใหม่ เศรษฐกิจชีวภาพ ท่องเที่ยวคุณภาพ
และ 3) เน้นกระตุ้นอุปสงค์และการท่องเที่ยวในประเทศ
เพื่อขับเคลอื่ นเศรษฐกิจภาคบริการและเศรษฐกิจภาพรวม
ของประเทศ

กระบวนการกลั่นกรองแผนงานโครงการภายใต้พระราชกำ�หนดฯ
พระราชก�ำหนดให้อ�ำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่
ได้รบผ
ั ลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 พ.ศ. 2563 วงเงินไม่เกิน 1 ล้านล้านบาท มาตรา
7 ได้ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
ประกอบด้วย เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เป็นประธานกรรมการฯ ปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ปลัดกระทรวงการคลัง ผูอ้ �ำนวยส�ำนักงบประมาณ ผูอ้ �ำนวย
การส�ำนักงานบริหารหนสี้ าธารณะ ผูอ้ �ำนวยการส�ำนักงาน
เศรษฐกิ จ การคลั ง และผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ นายกรั ฐ มนตรี
แต่งตัง้ จ�ำนวนไม่เกิน 5 คน (ปัจจุบนั แต่งตัง้ 1 ท่าน ได้แก่
นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา)
เป็นกรรมการฯ รองเลขาธิการ สศช. เป็นเลขานุการฯ และ
ผู ้ แ ทนส�ำนั ก งานบริ ห ารหนี้ ส าธารณะ ผู ้ แ ทนส�ำนั ก
งบประมาณ เป็นผู้ช่วยเลขานุการฯ โดยคณะกรรมการฯ
มีหน้าที่และอ�ำนาจที่ส�ำคัญได้แก่ การพิจารณากลั่นกรอง
และก�ำกั บ ดู แ ลการด�ำเนิ น งานตามแผนงาน/โครงการ
ให้ เ ป็ น ไปตามแผนงานหรื อ โครงการใช้ จ ่ า ยเงิ น กู ้ ต าม
พระราชก�ำหนดฯ
นอกจากนี้ พระราชก�ำหนดฯ ยังได้ก�ำหนดให้การ
ใช้ เ งิ น กู ้ ต ามพระราชก�ำหนดฯ จะสามารถน�ำไปใช้ ใ น
วัตถุประสงค์ที่ส�ำคัญภายใต้กรอบวงเงินที่ก�ำหนดไว้ และ
ก�ำหนดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในแต่ละแผนงานเป็น
ผู้รวบรวมและจัดท�ำความเห็นเสนอคณะกรรมการฯ ดังนี้
(1) แผนงานหรือโครงการทีม่ วี ตถ
ั ปุ ระสงค์ทางการแพทย์
และสาธารณสุข เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (แผนงานที่ 1) วงเงิน 45,000 ล้านบาท
(กระทรวงสาธารณสุข) (2) แผนงานหรือโครงการที่มี

วัตถปุ ระสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ภาค
ประชาชน เกษตรกร และผูป้ ระกอบการ ซึง่ ได้รบผ
ั ลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (แผนงาน
ที่ 2) วงเงิน 555,000 ล้านบาท (กระทรวงการคลัง) และ
(3) แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคมทีไ่ ด้รบผ
ั ลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดเชอื้ ไวรัสโคโรนา 2019 (แผนงานที่ 3) วงเงินไม่เกิน
400,000 บาท (สศช.)
อย่างไรก็ดี เพื่อให้การด�ำเนินการของคณะกรรมการฯ
เป็นไปด้วยความเรยี บร้อยและสามารถบรรลุวตถ
ั ปุ ระสงค์ที่
ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการฯ จึงได้มกี าร
แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการฯ จ�ำนวน
4 คณะ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการกลัน่ กรองความ
เหมาะสมของโครงการภายใต้แผนงานหรอื โครงการ จ�ำนวน
2 คณะ คณะอนุกรรมการเพื่อท�ำหน้าที่ติดตามการด�ำเนินงาน
ตามแผนงานหรือโครงการใช้จา่ ยเงินกูต้ ามพระราชก�ำหนดฯ
และคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับ
การด�ำเนินการภายใต้พระราชก�ำหนดฯ รวมถึงก�ำหนดให้
ใช้ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
ของ สศช. เป็นระบบฐานข้อมูลหลักในการให้หน่วยงาน
รับผดิ ชอบจัดส่งข้อเสนอแผนงาน/โครงการ การจัดสรรเงิน
ให้แก่หน่วยงานรับผดิ ชอบ และการติดตามประเมินผลการ
ด�ำเนินการตามแผนงาน/โครงการ รวมทั้งเป็นระบบฐาน
ข้ อ มู ล ที่ ใช้ ใ นการเผยแพร่ แ ละประชาสั ม พั น ธ์ ข ้ อ มู ล
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การอนุ มั ติ แ ละการใช้ จ ่ า ยเงิ น กู ้ ต าม
พระราชก�ำหนดฯ ในเว็บไซต์ Thaime.nesdc.go.th
อีกด้วย
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สศช. ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบแผนงานที่ 3
ได้จัดท�ำกรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศในด้านต่างๆ เสนอคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
12 พฤษภาคม 1563 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบส�ำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการด�ำเนินการตามแผนงานหรือ
โครงการภายใต้พระราชก�ำหนดให้อ�ำนาจกระทรวงการคลัง
กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและ
สังคม ที่ได้รบผ
ั ลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (ระเบียบส�ำนักนายก
รัฐมนตรีฯ) นอกจากนี้ เพื่อให้การจัดท�ำข้อเสนอแผนงาน/
โครงการของหน่วยงานรับผดิ ชอบในแต่ละช่วงเวลาเป็นไป
อย่างสอดคล้องกับสถานการณ์และปัญหาทางเศรษฐกิจ
แนวโน้มความเสี่ยงและการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
ในแต่ละช่วงเวลา และบริบทที่เปลยี่ นแปลงไปในช่วงต่อไป
รวมถึงกรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศในด้านต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้การพิจารณากลั่นกรอง
และอนุ มั ติ ก ารใช้ เ งิ น กู ้ ต ามพระราชก�ำหนดฯ เป็ น ไป
ตามหลักการตามมาตรา 6 ของพระราชก�ำหนดฯ อย่าง
มีประสิทธิภาพ
สศช. จึ ง ได้ ด� ำ เนิ น การจั ด ท� ำ กรอบแนวคิ ด
การด�ำเนินงานภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
(แผนงานที่ 3) เสนอคณะรัฐมนตรีพจิ ารณา โดยเมอื่ วันที่
8 กรกฎาคม 2563 คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบกรอบ
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แนวคิดการด�ำเนินงานภายใต้แผนงานที่ 3 รอบที่ 1 วงเงิน
รวม 92,400 ล้านบาท ที่ยึดการด�ำเนินการในระดับพื้นที่
(Area Based) เป็นหลัก โดยมุ่งเน้นให้เกิดการจ้างงาน
เพื่อสร้างรายได้ และสร้างอาชีพของประชาชน ชุมชนใน
พื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์
ในชุมชน และผลผลิตทางการเกษตร โดยใช้เทคโนโลยี
และนวั ต กรรม และการยกระดั บ การพั ฒ นาในสาขา
ที่ประเทศไทยมีความได้เปรียบและมีศักยภาพในการ
พัฒนา เพื่อกระจายผลประโยชน์ไปสู่ประชาชนในระดับ
ฐานราก โดยมุ ่ ง เน้ น การพั ฒ นาภาคเกษตรสมั ย ใหม่ ที่
เชื่อมโยงไปสูภ่ าคอุตสาหกรรมอื่น ๆ อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมชีวภาพ และมุง่ เน้นการพัฒนาภาคท่องเที่ยว
ไปสู่การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
ดังนั้น การด�ำเนินแผนงาน/โครงการในรอบที่ 1
จะให้ ค วามส�ำคั ญ กั บ การลงทุ น แผนงาน/โครงการที่
สามารถช่วยบรรลุเป้าหมายส�ำคัญ 3 ประการ ดังนี้ (1) สร้าง
ความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก เน้นการจ้างงาน
เกษตรทฤษฎใี หม่ ท่องเที่ยวชุมชน ดิจทิ ลั แพลตฟอร์มและ
โลจิสติกส์ (2) กระจายความเจริ ญไปสู่ ภูมิภาคด้ว ย
การลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจที่มีศักยภาพ (Nec, NeEC,
CWEC, SEC) เพื่อรองรับการเติบโตที่ยัง่ ยืนในอนาคต เน้น
เกษตรสมัยใหม่ เศรษฐกิจชีวภาพ ท่องเที่ยวคุณภาพ และ
(3) กระตุ้นอุปสงค์ และการท่องเที่ยวในประเทศ
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สรุปผลการอนุมัติโครงการภายใต้พระราชกำ�หนด
ณ วันที่ 15 กันยายน คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติ รวมกรอบวงเงินกู้ 424,745.0241 ล้านบาท คงเหลือ
โครงการที่เสนอขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชก�ำหนด 575,254.9759 ล้านบาท
ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแล้ว จ�ำนวน 35 โครงการ
สรุปวงเงินใช้จ่าย

วงเงินตาม
บัญชีท้าย

แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 1
45,000
1.1 แผนงานเพื่อรองรับค่าใช้จ่าย
ส�ำหรับบุคลากรทางการแพทย์ฯ
1.2 แผนงานหรือโครงการเพื่อจัด
ซื้อจัดหาอุปกรณ์การแพทย์และ
สาธารณสุขวัคซีนป้องกันโรคและ
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
1.3 แผนงานหรือโครงการด้าน
สาธารณสุขเพื่อรับมือสถานการณ์
ฉุกเฉินอันเนื่องมาจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 2
555,000
2.1 แผนงานเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและ
ชดเชยให้แก่ประชาชน
2.2 แผนงานโครงการช่วยเหลือ
เกษตรกร
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 3
400,000
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
เศรษฐกิจฐานราก
3.2 แผนงานสร้างความเจริญเติบโต
อย่างยั่งยืน**
3.3 แผนงานกระตุ้นอุปโภคบริโภคและ
กระตุ้นการท่องเที่ยว
3.4 แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
รวมทั้งหมด
1,000,000

จ�ำนวน
โครงการ

คงเหลือ

1,677.2962

4

43,322.7038

1,575.4590

1

2.9394

วงเงินอนุมัติ

ผลการ
เบิกจ่าย

ร้อยละ

0

-

1

0

-

98.8978

2

0

-

344,734.9490

5

297,292.96

86.24

194,734.9490

4

182,940.78

93.94

150,000.0000

1

114,352.18

76.23

78,332.7789

26

1,556.4558

1.99

16,967.6805

9

0.0443

0.00

14,610.5727

10

-

0.00

46,754.5257

7

1,556.41

3.33

424,745.0241

35

210,265.0510

321,667.2211

0.00
575,254.9759 298,849.4128 70.3597

หมายเหตุ:
* กรมป่าไม้และสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแี ห่งประเทศไทยแจ้งว่าจะเริม่ ด�ำเนินการก่อหนไี้ ด้ในเดอื นตุลาคม 2563 จึงไม่
สามารถใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลางฯ ได้ และขอด�ำเนินโครงการโดยใช้จ่ายจากเงินกู้
ภายใต้แผนงานที่ 3.3 ตามบัญชีท้ายพระราชก�ำหนดฯ ต่อไป
** ส�ำหรับโครงการของจังหวัดภายใต้แผนงานที่ 3.2 จ�ำนวน 157 โครงการ (ผลการพิจารณาของ คกง. ครั้งที่ 13/2563) และ จ�ำนวน
53 โครงการ (17/2563) นับเฉพาะโครงการที่หน่วยงานเจ้าของโครงการยนื ยันความประสงค์ที่ตอ้ งการใช้จา่ ยเงินกู้ ทัง้ นี้ ณ วันที่ 15
กันยายน 2563 คณะรัฐมนตรี ได้พิจารณามีมติอนุมัติโครงการภายใต้กรอบแนวคิดฯ รอบที่ 1 (ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม
2563) แล้ว จ�ำนวน 25 โครงการ วงเงินรวม 58,870.7772 ล้านบาท กรอบวงเงินคงเหลือ 33,529.2228 ล้านบาท

ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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ผลการพิจารณาโครงการภายใต้กรอบแนวคิดการ มติอนุมัติโครงการภายใต้กรอบแนวคิดฯ แล้ว จ�ำนวน 25
จัดท�ำแผนงานหรือโครงการเพื่อขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้ โครงการ วงเงินรวม 58,870.7772 ล้านบาท กรอบวงเงิน
วงเงินในแผนงานหรือโครงการที่ 3 ตามบัญชีท้ายพระราช คงเหลือ 33,529.2228 ล้านบาท
ก�ำหนด (รอบที่ 1) วงเงินรวม 92,400 ล้านบาท ครม. ได้มี
รายการ (ล้านบาท)

กรอบวงเงิน

1. กรอบวงเงินภายใต้กรอบแนวคิดฯ (รอบที่ 1) ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2563
2. โครงการที่ ครม. อนุมัติแล้ว
1) โครงการ 1 ต�ำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
2) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎใี หม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
3) โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service)
4) โครงการพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยส�ำหรับนักท่องเที่ยว (Safety Zone)
5) โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า
6) โครงการเราเที่ยวด้วยกัน
7) โครงการก�ำลังใจ
8) โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
9) โครงการพัฒนาต�ำบลแบบบูรณาการ
10) โครงการเฝ้าระวังสร้างแนวกันไฟสร้างรายได้ชุมชน
11) โครงการศูนย์นวัตกรรมการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรมอาหาร ของ วว.
12) โครงการยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่ระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคกลางตะวันตกด้วย BCG โมเดล ของ วว.
13) โครงการพัฒนาป่าไม้ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ของ กรมป่าไม้
14) โครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการ
เกษตร ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
15) โครงการ Gastronomy Tourism : LANNA Gastronomy “คิดถึงเชียงใหม่” ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
16) โครงการพัฒนาการผลิตและใช้โปรตีนจากแมลงเพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
17) โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ของ กษ.
18) โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพมัลเบอรี่วัลเล่ย์ จังหวัดสระบุรี (1 ในโครงการ 157 โครงการของจังหวัด)
19) โครงการพั ฒ นาบุ ค ลากรเพื่อยกระดั บ การให้ บ ริ ก ารการท่ อ งเที่ยวบนวิ ถีชี วิ ต ใหม่ (New Normal)
(1 ในโครงการ 157 โครงการของจังหวัด)
20) โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑแ์ ละสินค้าชุมชนเพื่อการตลาดออนไลน์ดว้ ยแนวทาง New Normal (1 ในโครงการ
157 โครงการของจังหวัด)
21) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกแบบยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (1 ในโครงการ 157 โครงการของ
จังหวัด)
22) โครงการวิถีชุมชนแม่ลาเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูล�ำน�้ำแม่ลา (1 ในโครงการ 157 โครงการของจังหวัด)

92,400.0000
58,870.7772
9,805.7070
4,787.9164
169.8850
15.0000
741.5880
20,000.0000
2,400.0000
1,080.5860
2,701.8760
246.6990
154.1327
115.3598
863.3630
1,803.3469
48.6000
15.2681
13,904.5000
3.0000
1.0000
1.1031
7.6666
2.0442
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รายการ (ล้านบาท)

กรอบวงเงิน

23) โครงการธนาคารสัตว์น�้ำประจ�ำหนองสาหร่าย (1 ในโครงการ 157 โครงการของจังหวัด)
1.0280
24) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกอุยร่วมกับปลานิลแบบครบวงจร (1 ในโครงการ 157 โครงการของจังหวัด)
0.5232
25) โครงการส่งเสริมกลุ่มเกษตรในการพัฒนาในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการพัฒนาการตลาดสินค้า
เกษตร (โครงการย่อย การจัดการอาหารสัตว์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคเนื้อ) (1 ในโครงการ 53
0.5842
โครงการ ของจังหวัด)
คงเหลือ
33,529.2228

ผลการเบิกจ่ายโครงการ
ส�ำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้มีการ จากบั ญ ชีเงิ น ฝากกระทรวงการคลั ง แล้ ว วงเงิ น รวม
กู ้ เ งิ น ตามพระราชก�ำหนดแล้ ว จ�ำนวนรวมประมาณ 298,849.4128 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70.3597 ของ
338,761.000 ล้านบาท โดยหน่วยงานรับผดิ ชอบได้เบิกจ่าย วงเงินที่ ครม. อนุมัติโดยมีรายละเอียดการเบิกจ่าย ดังนี้
เงิ น กู ้ ภ ายใต้ พ ระราชก�ำหนดเพื่อด�ำเนิ น โครงการ
ที่

ชื่อโครงการ

วงเงินกู้
แผนย่อย ผลการเบิกจ่าย
เจ้าของ (เงินงบประมาณ) ตามแนบท้
าย
โครงการ ที่ ได้รับอนุมัติโดย
(ล้านบาท)
พ.ร.ก.
ครม.

1. โครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชน

กค.

2. โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการ

กษ.

ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ของส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง *

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของส�ำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร
3. โครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้แก่ประชาชน
ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 เพื่อช่วยเหลือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของส�ำนักงาน
เศรษฐกิจการคลัง
4. โครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้แก่ประชาชน
ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ของส�ำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
5. โครงการก�ำลังใจ ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

6. โครงการเราเที่ยวด้วยกัน ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
7. โครงการ 1 ต�ำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ของส�ำนักงาน

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
8. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
หลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ของกรม
การพัฒนาชุมชน
9. โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One
Stop Service) ของกรมส่งเสริมการเกษตร

170,000.0000
(70,000 ลบ.*)
16.000 ล้านราย
150,000.0000
10.000 ล้านราย

ร้อยละ

2.1

159,583.9400
93.87
(70,000 ลบ.) (100.00)
15.302 ล้านราย
2.2 114,352.1750
76.23
7.526 ล้านราย

กค.

3,492.6660
1.164 ล้านราย

2.1

3,087.5940
1.025 ล้านราย

88.40

พม.

20,345.6430
6.782 ล้านราย

2.1

20,160.6780
6.650 ล้านราย

99.09

กก.
กก
กษ.

2,400.0000
20,000.0000
9,805.7070

3.3
3.3
3.2

494.7880
1,061.6235
-

20.92
5.30
-

มท.

4,787.9164

3.2

-

-

กษ.

169.8850

3.1

-

-

ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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วงเงินกู้
แผนย่อย ผลการเบิกจ่าย
เจ้าของ (เงินงบประมาณ) ตามแนบท้
าย
โครงการ ที่ ได้รับอนุมัติโดย
(ล้านบาท)
พ.ร.ก.
ครม.

ร้อยละ

Office of the National Economic and Social Development Council

ที่

ชื่อโครงการ

10. โครงการพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยส�ำหรับนักท่องเที่ยว

กก.

15.0000

3.1

0.0443

0.29

11.

ทส.

741.5880

3.1

-

-

สธ.

48.6574

1.5

-

-

สธ.

2.9394

1.2

-

-

สธ.

50.2404

1.5

-

-

รง.

896.6400
0.060 ล้านราย

2.1

108.5700
(0.007 ล้านราย)

17.24

มท.

1,080.5860

3.3

-

-

17.
18. โครงการอนุมัติโครงการเฝ้าระวังสร้างแนวกันไฟสร้างรายได้

มท.
ทส.

2,701.8760
246.6990

3.3
3.3

-

-

19.

อว.

154.1327

3.1

-

-

อว.

115.3598

3.1

-

-

ทส.

863.3630

3.3

-

-

กษ.

1,803.3469

3.1

-

-

อว.

48.6000

3.1

-

-

อว.

15.2681

3.1

-

-

กษ.

13,904.5000

3.1

-

-

กษ.

3.0000

3.2

12.
13.
14.

15.

16.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

(Safety Zone) ของกรมการท่องเที่ยว
โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า
ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
โครงการพัฒนาศักยภาพของการผลิตและการควบคุมภาพ
วัคซีนและยาชีววัตถุส�ำหรับ COVID-19 ของประเทศ (A13)
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โครงการเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการเพื่อต่อสู้ภัยพิบัติ
จากโรคอุบัติใหม่อุบัติซ�้ำ (COVID-19) (A11.3) ของกรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์
โครงการพัฒนาเครื่องมือแพทย์ในการป้องกันและการตรวจ
โรคติดเชื้อ COVID-19 เพื่อการพึ่งพาตนเองและความมั่นคง
ทางสุขภาพของประเทศไทย (A14) ของกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์
โครงการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการ
ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา
(COVID-19) ซึ่งยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาฯ (ผู้ประกัน
ตนตามมาตรา 33 (ส่งเงินสมทบไม่ครบ 6 เดือน ภายใน
15 เดือน)) ของส�ำนักงานประกันสังคม
โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการพัฒนาต�ำบลแบบบูรณาการ ของกรมการปกครอง
ชุมชน ของกรมอุทยาน สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
โครงการศูนย์นวัตกรรมการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่อ
อุตสาหกรรมอาหาร ของ วว.**
โครงการยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่ระเบียบเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคกลางตะวันตกด้วย BCG โมเดล ของ วว.**
โครงการพัฒนาป่าไม้ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจชุมชน ของ กรมป่าไม้**
โครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการ
แปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
โครงการ Gastronomy Tourism : LANNA Gastronomy
“คิดถึงเชียงใหม่” ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการพัฒนาการผลิตและใช้โปรตีนจากแมลงเพื่อเป็น
แหล่งวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่
และเชื่อมโยงตลาด ของ กษ.
โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพมัลเบอรี่วัลเล่ย์ จังหวัดสระบุรี
(1 ในโครงการ 157 โครงการของจังหวัด)

-
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ที่

ชื่อโครงการ

วงเงินกู้
แผนย่อย ผลการเบิกจ่าย
เจ้าของ (เงินงบประมาณ) ตามแนบท้
าย
โครงการ ที่ ได้รับอนุมัติโดย
(ล้านบาท)
พ.ร.ก.
ครม.

ร้อยละ

27. โครงการค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัย ส�ำหรับ

สธ.

878.2000

1.1

-

-

28.

รง.

19,462.0017

3.3

-

-

อว.

1.0000

3.2

-

-

อว.

1.1031

3.2

-

-

มท.

7.6666

3.2

-

-

มท.
มท.
มท.

2.0442
1.0280
0.5232

3.2
3.2
3.2

-

-

มท.

0.5842

3.2

-

-

29.
30.
31.

การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน
(อสม.) ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ในชุมชน ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
(สธ.)
โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ส�ำหรับผู้จบการศึกษาใหม่
โดยภาครัฐและเอกชน
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับการให้บริการ
การท่องเที่ยวบนวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)
โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์และสินค้าชุมชนเพื่อการตลาด
ออนไลน์ด้วยแนวทาง New Normal
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกแบบยั่งยืน ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการวิถีชุมชนแม่ลาเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูล�ำน�้ำแม่ลา

32.
33. โครงการธนาคารสัตว์น�้ำประจ�ำหนองสาหร่าย
34. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกอุยร่วมกับปลานิลแบบครบ

วงจร
35. โครงการส่งเสริมกลุ่มเกษตรในการพัฒนาในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและการพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตร
(โครงการย่อย การจัดการอาหารสัตว์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การเลี้ยงโคเนื้อ) (ของ 53 โครงการ)
รวม

424,745.0241

298,849.4128 70.3597%

หมายเหตุ:
*	ครม. อนุมัติโครงการ วงเงิน 240,000 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินกู้ 170,000 ล้านบาท เงินงบประมาณ 70,000 ล้านบาท โดยในส่วน
ของเงินงบประมาณได้มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณครบถ้วนแล้ว
** กรมป่าไม้และสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแี ห่งประเทศไทยแจ้งว่าจะเริม่ ด�ำเนินการก่อหนไี้ ด้ในเดอื นตุลาคม 2563 จึงไม่
สามารถใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลางฯ ได้ และขอด�ำเนินโครงการโดยใช้จ่ายจากเงินกู้
ภายใต้แผนงานที่ 3.3 ตามบัญชีท้ายพระราชก�ำหนดฯ ต่อไป
*** โครงการของจังหวัดภายใต้แผนงานที่ 3.2 จ�ำนวน 53 โครงการ (อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาของหน่วยงานรับผิดชอบตามมติ
ครม.)
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การประเมินส่วนราชการ

ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ตามมติิคณะรััฐมนตรีี 6 พฤศจิิกายน 2561 เห็็นชอบ
กรอบ กลไก และแนวทางในการประเมิินส่่วนราชการตาม
มาตรการปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพในการปฏิิบััติิราชการ โดย
ให้้ประเมิินใน 5 องค์์ประกอบ และแบ่่งเกณฑ์์การประเมิิน
เป็็น 3 ระดัับ ได้้แก่่ ระดัับคุุณภาพ ระดัับมาตรฐาน และ
ระดัับต้้องปรัับปรุุง รวมทั้้�งกำำ�หนดให้้มีีการประเมิินส่่วน
ราชการ ปีีละ 1 ครั้้�ง (รอบการประเมิินตั้้ง� แต่่วันั ที่่� 1 ตุุลาคม
ถึึง 30 กัันยายน ของทุุกปีี) และเมื่่อ� วัันที่่� 15 สิิงหาคม 2562

คณะกรรมการพััฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้้ให้้ความ
เห็็นชอบกัับกรอบ กลไก และแนวทางในการประเมิินส่่วน
ราชการตามมาตรการปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพในการปฏิิบััติิ
ราชการ ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีีจำำ�นวน
ตัวชี้วัด 3-5 ตัวชี้วัดใน 5 องค์ประกอบ โดยมกี ารถ่วงน�้ำหนัก
ตััวชี้้�วััดให้้มีีน้ำำ��หนัักรวมเท่่ากัับ 100 ซึ่่�งในปีีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 สศช. มีีจำำ�นวนตััวชี้้�วััด 5 ตััวชี้้�วััด ดัังนี้้�

น�้ำหนัก
(ร้อยละ)

ล�ำดับ

ตัวชี้วัด

1

ความสำำ�เร็็จของแผนงานจััดทำำ� Thailand Closing the Innovation Gap Accelerator
(Accelerator Model) ภายใต้้ความร่่วมมืือกัับ World Economic Forum (WEF)

20

2

ความสำำ�เร็็จของแนวทางและกลไกการพััฒนาพื้้�นที่่�ระเบีียงเศรษฐกิิจพิิเศษ 2 แห่่ง : (1) NECCreative LANNA และ (2) NeEC-Bioeconomy

20

3

ความสำำ�เร็็จของระบบสารสนเทศการติิดตามและประเมิินผลของยุุทธศาสตร์์ชาติิและการปฏิิรูปู
ประเทศ (eMENSCR)

20

4

การติิดตามประเมิินผลการพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมของประเทศในระยะ 3 ปีี ของแผนพััฒนาฯ
ฉบัับที่่� 12

25

5

ความสำำ�เร็็จในติิดตามสถานการณ์์ความยากจนและความเหลื่่�อมล้ำำ�� ในระดัับพื้้�นที่่� : กรณีีศึึกษา

15

รวมน้ำำ��หนััก

100
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การพัฒนาระบบราชการ
สศช. ได้้ให้้ความสำำ�คััญกัับการพััฒนาระบบราชการ
มาอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง เพื่่� อ จะยกระดัั บคุุ ณ ภาพการปฏิิ บัั ติิ ง าน
ของสำำ�นัั ก งานฯ ให้้ เ ทีียบเท่่ า มาตรฐานสากล รวมทั้้� ง ยึึ ด
หลัั ก วิิ ธีี การบริิ ห ารกิิ จ การบ้้ า นเมืืองที่่� ดีี ที่่� มุ่่� งเน้้ น ให้้ ก าร
บริิหารราชการเป็็นไปเพื่่�อประโยชน์์สุุขของประชาชน เกิิด
ผลสัั ม ฤทธิ์์�ต่่ อ ภารกิิ จ โดยในปีี ง บประมาณ พ.ศ. 2563
สำำ�นัักงานฯ ได้้ดำำ�เนิินการ ดัังนี้้�
1. การควบคุุ ม ภายใน หมายถึึ ง กระบวนการที่่�
กำำ� หนดขึ้้� น เพื่่� อ ให้้ บ รรลุุ วัั ตถุุ ป ระสงค์์ ใ นเรื่่� อ งดัั ง ต่่ อ ไปนี้้�
(1) ความมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลของการดำำ�เนิินงาน
(2) ความเชื่่� อ ถืือได้้ ข องข้้ อ มูู ล และรายงานทางการเงิิ น
และ (3) การปฏิิบััติิตามกฎหมาย ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ ทั้้�งนี้้�
ตามพระราชบััญญััติิวิินััยการเงิินการคลัังของรััฐ พ.ศ. 2561
หมวด 4 การบััญชีี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา 79
ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ จั ด ให้ มี ก ารตรวจสอบภายใน
การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้
ถือหลั ก ปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานและหลั ก เกณฑ์ ที่ กระทรวง
การคลังก�ำหนด กระทรวงการคลังจึงได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยมาตรฐานและหลั ก เกณฑ์ปฏิบัติ
การควบคุ ม ภายในส�ำหรั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ พ.ศ. 2561
ให้ทุกหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ ซึ่งในปี 2563 สศช. อยู่
ระหว่างด�ำเนินการในการจัดท�ำรายงานการควบคุมภายใน
ตามมาตรฐานและหลั ก เกณฑ์ ที่ กระทรวงการคลั ง ก�ำหนด
ซึ่งในปีที่ผ่านมา ส�ำนักงานฯ ได้จัดท�ำรายงานการควบคุม
ภายในเพื่อให้ ร องรั บค วามเสี่ ย งได้ อ ย่ า งเพียงพอ
โดยกิจกรรมใดที่ประเมินแล้วเห็นว่ายังคงมีความเสี่ยงอยู่
จะมีการก�ำหนดแนวทางการปรับปรุงการควบคุม เพื่อให้
การด�ำเนิ น งานบรรลุ วั ตถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายที่วางไว้
มีการใช้เทคโนโลยีในการควบคุมและมีการเตรียมความพร้อม
ในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึน้ กับระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศ
2. การบริหารจัดการความเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
บริหารจัดการความเสี่ยงส�ำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562
ก�ำหนดให้สว่ นราชการต้องจัดให้มกี ารบริหารจัดการความเสยี่ ง
เพื่อให้ ก ารด�ำเนิ น งานบรรลุ วั ตถุป ระสงค์ ต ามยุ ท ธศาสตร์
ที่หน่วยงานของรัฐก�ำหนด โดย สศช. ได้ก�ำหนดให้มีขั้นตอน
หลักเกณฑ์การวิเคราะห์ ประเมินและจัดการความเสี่ยงอย่าง
เหมาะสม จากการคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่ส�ำคัญและมี
ผลกระทบสูงต่อการบรรลุความส�ำเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์

ที่ได้รบั งบประมาณอย่างน้อยประเด็นยุทธศาสตร์ละ 1 แผนงาน
หรือโครงการ มาด�ำเนินการจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดการ
กับการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อความส�ำเร็จหรือ
การบรรลุเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ ตามกระบวนการ
บริ ห ารความเสี่ ย งตามมาตรฐาน COSO (Committee
of Sponsoring Organization of the Treadway
Commission) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้คัดเลือก
จ�ำนวน 5 โครงการ ประกอบด้วย โครงการการบริหารจัดการ
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ละการปฏิ รู ปป ระเทศ โครงการพั ฒ นา
ระบบฐานข้อมูลและการเผยแพร่ข้อมูลการลงทุนของภาครัฐ
โครงการศึ ก ษาและวางระบบการติ ด ตามและขั บ เคลื่ อ น
ตามกรอบเป้ า หมายการพั ฒ นาที่ยั่ ง ยื น (Sustainable
Development Goals : SDGs) โครงการเพิม่ ขีดความสามารถ
ในการวิ เ คราะห์ การปรั บป รุ ง ฐานข้ อ มู ล และการพั ฒ นา
เครื่ อ งมื อ ในการบริ ห ารเศรษฐกิ จ มหภาค และโครงการ
จัดประชุมประจ�ำปี 2563 ของ สศช.
3. แผนการบริ ห ารความพร้ อ มต่ อ สภาวะวิ ก ฤต
(Business Continuity Plan-BCP) ตามมติ คณ ะ
รัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 เห็นชอบ
ในหลั ก การมาตรการเตรี ย มความพร้ อ มของหน่ ว ยงาน
ภาครั ฐ ในการบริ ห ารราชการและให้ บ ริ ก ารประชาชน
ในสภาวะวิิ ก ฤต (รองรัั บ สถานการณ์์ ก ารระบาดของโรค
ติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19)) โดยมอบหมาย
ให้้ ห น่่ ว ยงานรัั ฐ ทุุ ก หน่่ ว ยดำำ� เนิิ น การทบทวนและปรัั บปรุุ ง
แผนการบริิ ห ารความพร้้ อ มต่่ อ สภาวะวิิ ก ฤต (Business
Continuity Plan-BCP) ให้้เป็็นปััจจุุบััน เพื่่�อรองรัับกรณีี
เกิิดโรคระบาดต่่อเนื่่�องได้้ โดยในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สศช. ได้้นำำ�แผนบริิหารความพร้้อมต่่อสภาวะวิิกฤติิ (BCP) มา
ทบทวนและปรัับปรุุง เพื่่�อรองรัับสถานการณ์์ต่่าง ๆ ที่่�อาจ
เกิดขึ้น รวมถึง การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) โดยได้ ป ระเมิ น ความเสี่ ย งภั ย คุ ก คาม และ
ผลกระทบที่มี โ อกาสเกิ ด ในพื้นที่ปฏิ บั ติ ง านของ สศช.
แล้ ว จึ ง ก�ำหนดกลยุ ท ธ์ หรื อ แนวทางในการสร้ า งความ
ต่่ อ เนื่่� อ งของการปฏิิ บัั ติิ เ พื่่� อ ให้้ มั่่� น ใจได้้ ว่่ า แผนการบริิ ห าร
ความต่่อเนื่่�องในสภาวะวิิกฤตของ สศช. มีีความสอดคล้้อง
กัับนโยบายของ สศช. และสามารถนำำ�ไปปฏิิบััติิได้้ รวมถึึง
กำำ�หนดโครงสร้้างและทีีมงานบริิหารความต่่อเนื่่�องในสภาวะ
วิิกฤต ที่่�มีีภารกิิจสอดคล้้องกัับการดำำ�เนิินงานและสามารถ
ปฏิิบััติิภารกิิจได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
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การสร้างธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
สศช. พร้อมใจประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
ศาสตราจารย์์ พิิ เ ศษ ดร.ทศพร ศิิ ริิ สัั ม พัั น ธ์์
เลขาธิิการสภาพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ
นำำ�คณะผู้้�บริิ ห ารและประชาคม สศช. ยึึ ด มั่่� น ในคำำ�
ประกาศเจตนารมณ์์ แ ละปฏิิ ญ าณตน “การต่่ อ ต้้ า น
การทุุจริิต” ที่่�ข้้าราชการและบุุคลากร สศช. ทุุกระดัับ
ได้้ปฏิิญาณตน ทำำ�ความตกลงร่่วมกััน และให้้คำำ�มั่่�นต่่อ
สาธารณะไว้้ว่่าจะไม่่ข้้องเกี่่�ยวกัับการทุุจริิต การรัับสิินบน
ในทุุกรููปแบบ และร่่วมประเมิินความเสี่่�ยงด้้านการทุุจริิต
รวมทั้้� ง สนัั บ สนุุ น การปฏิิ บัั ติิ ต นและปฏิิ บัั ติิ ง านอย่่ า งมีี
จริิ ย ธรรม น้้ อ มนำำ� หลัั ก ปรัั ช ญาของเศรษฐกิิ จ พอเพีียง
มาใช้้เป็็นแนวทางในการดำำ�เนิินชีีวิิต รัับผิิดชอบและมีี
ค่่านิิยมในการปฏิิบััติิงานที่่�เป็็นไปเพื่่�อประโยชน์์ส่่วนรวม
และประโยชน์์ของประชาชน

ผลการดำ�เนินงานขับเคลื่อนจริยธรรม ป้องกัน
และต่อต้านการทุจริต สศช. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สศช. ได้้ ดำำ� เนิิ น กิิ จ กรรมเพื่่� อ ส่่ ง เสริิ ม จริิ ย ธรรม
ป้้องกััน และต่่อต้้านการทุุจริิตประพฤติิมิิชอบ ภายใต้้
โครงการยกระดัับคุุณธรรม ความโปร่่งใส และเสริิมสร้้าง
วััฒนธรรมต้้านทุุจริิตเชิิงรุุกของสำำ�นัักงานสภาพััฒนาการ
เศรษฐกิิ จ และสัั ง คมแห่่ ง ชาติิ (สศช.) ปีี ง บประมาณ

พ.ศ. 2563 ประกอบด้้วย กิิจกรรมการพััฒนาสมรรถนะและ
องค์์ความรู้้�เชิิงสร้้างสรรค์์ของบุุคลากร สศช. กิิจกรรมการ
สร้้างวััฒนธรรมต้้านทุุจริิตใน สศช.และกิิจกรรมประเมิิน
คุุณธรรมและความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงานของ สศช.
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กิิจกรรมการพััฒนาสมรรถนะและองค์์ความรู้้�เชิิงสร้้างสรรค์์ของบุุคลากร สศช.
ในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สศช. ได้้จััดการฝึึก
อบรมหลัั ก สูู ต รข้้ า ราชการที่่� ดีี และหลัั ก สูู ต รต้้ า นทุุ จ ริิ ต
สศช. (STRONG NESDC) ระหว่่างวัันที่่� 21 กุุมภาพัันธ์์11 มีีนาคม 2563 ในลัักษณะการบรรยายให้้ความรู้้�โดย
ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิและการเข้้าศึึกษาดููงาน จำำ�นวน 9 หััวข้้อ
ดัังนี้้� (1) หััวข้้อ “ความหมายและหน้้าที่่�ของข้้าราชการ
และกรอบกฎหมายเกี่่� ย วกัั บพ ฤติิ ก รรมข้้ า ราชการ”
บรรยายโดย ศาสตราจารย์์ พิิ เ ศษธงทอง จัั น ทรางศุุ
อดีีตปลัั ด สำำ�นัั ก นายกรัั ฐ มนตรีี และผู้้�เชี่่� ย วชาญด้้ า น
ประวััติิศาสตร์์ ศาสนา วััฒนธรรม (2) หััวข้้อ “การน้้อมนำำ�
พระบรมราโชวาทและพระราชดำำ�รัสั สู่่�การปฏิิบัติั หิ น้้าที่่เ� ป็็น
ข้้าราชการที่่ดีี� ” บรรยายโดย นายณรงค์์ศัักดิ์์� โอสถธนากร
ผู้้�ว่่ า ราชการจัั ง หวัั ด ลำำ�ป าง (3) หัั ว ข้้ อ “วิิ นัั ย พื้้� น ฐาน
ข้้าราชการและการพิิทัักษ์์ระบบคุุณธรรม” บรรยายโดย
นางสาวพรนััชชา พัันธ์์ชาติิ นิิติิกรชำำ�นาญการพิิเศษ และ
นางสาวหนึ่่�งฤทััย สุุนทรพงษ์์ นิิติิกรปฏิิบััติิการ สำำ�นััก
มาตรฐานวิินััย สำำ�นัักงาน ก.พ. (4) หััวข้้อ “ประสบการณ์์
การพิิ ทัั ก ษ์์ ร ะบบคุุ ณ ธรรม (ก.พ.ค.)” บรรยายโดย
นางจรวยพร ธรณิินทร์์ อดีีตปลััดกระทรวงศึึกษาธิิการและ
อดีีตกรรมการพิิทัักษ์์ระบบคุุณธรรม (5) หััวข้้อ “ภาพรวม
การป้้ อ งกัั น และต่่ อ ต้้ า นการทุุ จ ริิ ต ในประเทศไทยและ
การคิิดแยกแยะประโยชน์์ส่่วนตนและส่่วนรวม” บรรยาย
โดย นายอุุทิิศ บััวศรีี รองเลขาธิิการคณะกรรมการป้้องกััน
และปราบปรามการทุุจริิตแห่่งชาติิ (6) หััวข้้อ “ภาพรวม
สถานการณ์์ รููปแบบ และแนวทางแก้้ไขปััญหาการทุุจริิต

ร้้อยละ

95.00

และการป้้องกัันผลประโยชน์์ทัับซ้้อน” และการศึึกษา
ดููงาน ณ พิิพิิธภััณฑ์์ต้้านโกง สำำ�นัักงาน ป.ป.ช. บรรยาย
และนำำ�ชมโดย เจ้้าหน้้าที่่�ของสำำ�นัักงาน ป.ป.ช. (7) หััวข้้อ
“ประสบการณ์์นัักบริิหารและคุุณลัักษณะที่่ดีี� มีีจิิตบริิการ
ของข้้ า ราชการไทยยุุ ค ใหม่่ ใสสะอาด” บรรยายโดย
พลตำำ�รวจเอก อดุุลย์์ แสงสิิงแก้้ว อดีีตรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวง
แรงงาน (8) การอภิิปรายเรื่�่อง “ความเป็็นมาโครงการ
จิิตอาสาพระราชทาน” บรรยายโดย วิิทยากรจิิตอาสา
สศช. ได้้แก่่ นางสาวโชโนรส มููลสภา และ นายนพพร
วงศ์์วิิวััฒน์์ (9) หััวข้้อ “หน้้าที่่�การเป็็นพลเมืืองที่่�ดีี” และ
ศึึ ก ษาดูู ง าน ณ ศูู น ย์์ ศึึ ก ษาประชาธิิ ป ไตย สำำ�นัั ก งาน
คณะกรรมการการเลืือกตั้้�ง (สำำ�นัักงาน กกต.) บรรยาย
และนำำ�ชมโดย เจ้้าหน้้าที่่�ของสำำ�นัักงาน กกต. และการ
บรรยายพิิเศษในหััวข้้อ “นิิยามและแนวคิิดปรััชญาของ
เศรษฐกิิจพอเพีียง” บรรยายโดย ดร.สุุเมธ ตัันติิเวชกุุล
เลขาธิิการมููลนิิธิิชััยพััฒนา โดยผลการสำำ�รวจความคิิด
เห็็นของผู้้�เข้้าร่่วมหลัักสููตร STRONG NESDC เฉลี่่�ยทั้้�ง
9 หัั ว ข้้ อ ในภาพรวม พบว่่ า ผู้้�ที่่� ผ่่ า นการอบรมได้้ รัั บ
ความรู้้�หลัั ง การอบรม เฉลี่่� ย ร้้ อ ยละ 86.46 และนำำ�
ความรู้้�ที่่� ไ ด้้ จ ากการอบรมไปประยุุ ก ต์์ ใช้้ ใ นการปฏิิ บัั ติิ
หน้้ า ที่่� ร าชการโดยเฉลี่่� ย ร้้ อ ยละ 89.48 ซึ่่� ง สูู ง กว่่ า
ค่่ า เป้้ า หมายตัั ว ชี้้� วัั ด ที่่� กำำ� หนดไว้้ ทั้้� ง นี้้� ผลการสำำ� รวจ
ด้้ า นการนำำ�ค วามรู้้�ไปประยุุ ก ต์์ ใช้้ ใ นการปฏิิ บัั ติิ ห น้้ า ที่่�
ราชการโดยเฉลี่่�ยจากการอบรมแต่่ละครั้้�ง มีีดัังนี้้�

การนำำ�ความรู้้�จากการเข้้าอบรมหลัักสููตรข้้าราชการที่่�ดีี และหลัักสููตรต้้านทุุจริิต สศช.
(STRONG NESDC) ไปประยุุกต์์ ใช้้ในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ราชการของบุุคลากร สศช.
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การจัดอบรมหลักสูตร STRONG NESDC ภายใต้โครงการพัฒนาเชิงรุกเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
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กิิจกรรมการสร้้างวััฒนธรรมต้้านทุุจริิตใน สศช.
สศช. ได้้จััดทำำ�สื่่�อเกี่่�ยวกัับการป้้องกัันและต่่อต้้าน
การทุุจริิต ได้้แก่่ การจััดทำำ�หนัังสืือแผนภาพการประเมิิน
คุุณธรรมและความโปร่่งใสของ สศช. และแผ่่นบัันทึึกข้้อมููล
โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อเผยแพร่่ข้้อมููล 2 ด้้าน ประกอบ
ด้้วย (1) ความรู้้� แผนภาพเกี่่�ยวกัับการประเมิินคุุณธรรม
และความโปร่่งใสของ สศช. รวมทั้้�งการดำำ�เนิินการเพื่่�อ
ขัับเคลื่่�อนภารกิิจป้้องกัันและต่่อต้้านการทุุจริิตของ สศช.
และ (2) แผนแม่่บทตามยุุทธศาสตร์์ชาติิด้้านการต่่อต้้าน
การทุุจริิตและประพฤติิมิชิ อบ และข้้อมููลอื่่น� ๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
นอกจากนี้้� สศช. ได้้ทบทวนและพััฒนาช่่องทางรัับแจ้้ง
เบาะแสรัับเรื่่�องร้้องเรีียน ร้้องทุุกข์์ และจััดทำำ�แบบบัันทึึก
รัับข้้อร้้องเรีียน ร้้องทุุกข์์ของเจ้้าหน้้าที่่� สศช. รวมทั้้�ง
ทบทวนกฎระเบีียบและนโยบายต่่ างๆ ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ
เรื่่�องวิิธีีการร้้องเรีียน หลัักเกณฑ์์คุ้้�มครองผู้้�ร้้องเรีียน และ
แนวทางการเยีียวยาความเสีียหายของผู้้�ถููกร้้องเรีียน โดย
เผยแพร่่ข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องบนเว็็บไซต์์ของ สศช. และของ
ศููนย์์ปฏิิบััติิการต่่อต้้านการทุุจริิต สศช.

นอกจากนี้้� ผู้้�บริิหารและประชาคม สศช. ได้้ดำำ�เนิิน
กิิจกรรมเพื่่อ� สัังคม โดยบำำ�เพ็็ญสาธารณประโยชน์์ “ทำำ�ดีี
ตามรอยพระยุุคลบาท เพื่่อ� สัังคมไทย” ด้้วยการเชิิญชวน
ประชาคม สศช. ร่่วมบริิจาคโลหิิต ณ สภากาชาดไทย
จำำ�นวน 3 ครั้้�งในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (วัันที่่� 26
ธัันวาคม 2562 วัันที่่� 8 เมษายน 2563 และวัันที่่� 15
กรกฎาคม 2563)

ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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กิิจกรรมการประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงานของหน่่วยงานภาครััฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของ สศช.
ในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สศช. ได้้เข้้าร่่วมในโครงการ
ประเมิิ น คุุ ณ ธรรมและความโปร่่ ง ใสในการดำำ� เนิิ น งาน
ของหน่่ ว ยงานภาครัั ฐ (Integrity & Transparency
Assessment : ITA) ที่่จั� ัดทำำ�โดยสำำ�นัักงานคณะกรรมการ
ป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิตแห่่งชาติิ (สำำ�นัักงาน
ป.ป.ช.) ต่่อเนื่่�องมาจากปีีก่่อน ๆ
เนื่่�องด้้วยค่่าเป้้าหมายและตััวชี้้�วััดตามแผนแม่่บท
ภายใต้้ยุุทธศาสตร์์ชาติิในประเด็็นการต่่อต้้านการทุุจริิต
และประพฤติิมิิชอบ (พ.ศ. 2561-2580) กำำ�หนดไว้้ว่่า
จำำ�นวนหน่่วยงานร้้อยละ 80 ของหน่่วยงานที่่�เข้้าร่่วม
ประเมิิน ITA ทั้้�งหมด ผ่่านเกณฑ์์การประเมิิน ITA ที่่�ระดัับ
ตััวชี้้�วััดที่่� 85 คะแนนขึ้้�นไป ดัังนั้้�น ในปีีงบประมาณ 2563
สศช. จึึงตั้้�งเป้้าหมายขั้้�นต่ำำ��จะพััฒนาในแต่่ละตััวชี้้�วััดย่่อย
10 ตััวชี้้�วััด ให้้บรรลุุผลมากกว่่า 85 คะแนน เพื่่�อผลัักดััน
ให้้ผลการประเมิิน ITA ในภาพรวมบรรลุุถึึงระดัับ A คืือ
มากกว่่า 90 คะแนน

ของ สศช. มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา สศช. ให้ปฏิบัติ
งานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและประชาชนต่อไป ซึ่งผลการ
จัดการประชุมดังกล่าวพบว่า ผู้เข้าร่วมการประชุมมีความ
พึงพอใจมาก เฉลยี่ อยูที่่ ร้อยละ 82.65 โดยได้รบค
ั วามรูเ้ พิม่
ขึน้ หลังจากเข้าร่วมประชุมเฉลยี่ ที่ร้อยละ 42.45 และจะน�ำ
ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ในการประเมิน
ITA ในฐานะผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ภายในองค์ ก รเฉลี่ ย ที่
ร้อยละ 87.35 นอกจากนี้ ยังมีความเห็นว่าการจัดการประชุม
ดังกล่าวมีความคุม้ ค่าต่อองค์กรในระดับมาก ทัง้ นี้ ผูเ้ ข้าร่วม
ประชุมแสดงความคิดเห็นว่าประโยชน์ที่ได้รบั จากกิจกรรม
นี้อย่างชัดเจน คือ การน�ำความรูไ้ ปใช้ในการประเมิน ITA ใน
ฐานะผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียภายในองค์กรที่ร่วมท�ำการประเมิน
(Internal Integrity and Transparency Assessment:
IIT) และมีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งตระหนักถึงความ
ส�ำคัญของ ITA มากขึ้น

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการประเมิน ITA ข้างต้น ใน
ปี 2563 สศช. จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจง
แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ สศช.
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (NESDC ITA 2020
Workshop) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและเตรียมความ
พร้อมให้กบั ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สศช. เกยี่ วกับเกณฑ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ตามแนวทาง
ที่ส�ำนักงาน ป.ป.ช. ก�ำหนด และเพื่อสนับสนุนให้ผู้บริหาร
และประชาคม สศช. ทุกระดับมีส่วนร่วมในการประเมิน
ITA ศึกษาและพัฒนาน�ำข้อมูลเกี่ยวกับการประเมิน ITA
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ทั้้�งนี้้� ผลคะแนนการประเมิินคุุณธรรมและความ
โปร่่งใสในการดำำ�เนิินงาน (ITA) ของ สศช. ในภาพรวม
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เท่่ากัับ 90.62 คะแนน
จากคะแนนเต็็ม 100 คะแนน คะแนนดัังกล่่าวสะท้้อนให้้
เห็็นว่่า สศช. มีีคุุณธรรมและความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงาน
อยู่่�ในระดัับสูงู มากหรืือระดัับ A นอกจากนี้้� เมื่่อ� พิิจารณาผล
คะแนนรายตััวชี้้วั� ดั (เรีียงตามลำำ�ดับค
ั ะแนน) พบว่่า ตััวชี้้วั� ดั
ทั้้�ง 10 ด้้าน มีีคะแนนอยู่่�ในระดัับสููงมาก โดยได้้คะแนนสููง
กว่่า 80 คะแนนขึ้้�นไปในทุุกตััวชี้้�วััด นอกจากนี้้� ผลคะแนน
สููงสุุดของตััวชี้้วั� ดั 5 อัันดัับแรกที่่เ� ป็็นจุุดแข็็งของ สศช. (เรีียง
ตามลำำ�ดับค
ั ะแนน) ที่่�ได้้ 91 คะแนนขึ้้�นไป ซึ่�ง่ แสดงให้้เห็็น
ถึึงจุุดแข็็งของ สศช. ที่่�ควรรัักษาและพััฒนาต่่อยอดอย่่าง
ต่่อเนื่่�องนั้้�น ประกอบด้้วยตััวชี้้�วััด ดัังนี้้� (1) การป้้องกััน
การทุุจริิต (100 คะแนนเต็็ม) (2) การปฏิิบััติิหน้้าที่่� (93.09
คะแนน) (3) คุุณภาพการดำำ�เนิินงาน (91.31 คะแนน) (4)
ประสิิทธิิภาพการสื่่�อสาร (91.29 คะแนน) และ (5) การ
ปรัับปรุุงระบบการทำำ�งาน (91.22 คะแนน)

เมื่่�อเปรีียบเทีียบผลคะแนนการประเมิินคุุณธรรม
และความโปร่่งใส (ITA) ของ สศช. ประจำำ�ปีีงบประมาณ แผนภาพแสดงผลการประเมิินคุุณธรรมและความ
พ.ศ. 2563 กัับปีีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะพบว่่า (1) โปร่่งใสในการดำำ�เนิินงานปีี 2563 เปรีียบเทีียบกัับ
ตััวชี้้�วัดั 1 ด้้านที่่�ได้้คะแนนระดัับสูงู สุุดต่่อเนื่่อ� ง คืือ ตััวชี้้วั� ดั ปีี 2562 (จำำ�แนกตามตััวชี้้�วััด)
ด้้านการป้้องกัันการทุุจริิต โดยได้้คะแนนเต็็ม 100 คะแนน
ต่่อเนื่่�องทั้้�ง 2 ปีีงบประมาณ (2) ตััวชี้้�วััด 8 ด้้านที่่�ระดัับ
คะแนนเพิ่่�มขึ้้�น ประกอบด้้วย 1) ตััวชี้้�วััดด้้านการปฏิิบััติิ
หน้้าที่่� 2) ตััวชี้้วั� ดั ด้้านการใช้้งบประมาณ 3) ตััวชี้้วั� ดั ด้้านการ
ใช้้อำำ�นาจ 4) ตััวชี้้�วััดด้้านการใช้้ทรััพย์์สิินของราชการ
5) ตััวชี้้�วััดด้้านการแก้้ไขปััญหาการทุุจริิต 6) ตััวชี้้�วััดด้้าน
คุุณภาพการดำำ�เนิินงาน 7) ตััวชี้้�วััดด้้านประสิิทธิิภาพการ
สื่่อ� สาร และ 8) ตััวชี้้วั� ดั ด้้านการปรัับปรุงุ ระบบการทำำ�งาน และ
(3) ตััวชี้้�วััด 1 ด้้านที่่�ระดัับคะแนนลดลง คืือ ตััวชี้้�วััดด้้าน
การเปิิดเผยข้้อมููล โดยสรุุปผลการเปรีียบเทีียบคะแนน
รายตััวชี้้�วััดของ สศช.ระหว่่างปีี 2562-2563 ปรากฏตาม
ที่่�มา : ประมวลข้้อมููลโดย ศปท. สศช.
แผนภาพ

สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตามแผนการตรวจสอบประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ของกลุ่่�มตรวจสอบภายใน (กตส.) จำำ�แนกเป็็นภารกิิจ
หลัักในการตรวจสอบด้้านการเงิิน การบััญชีี การพััสดุุ และ
การปฏิิบัติั ติ ามระเบีียบ การบริิหาร การดำำ�เนิินงานและงาน

บริิการให้้คำำ�ปรึึกษา รวม 11 รายงาน ภารกิิจสนัับสนุุนซึ่่�ง
เป็็นงานอื่่น� ๆ รวม 26 เรื่่อ� ง โดยสรุุปผลการปฏิิบัติั งิ านรวม
ตามแผนการตรวจสอบประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผลการดำำ�เนิินงาน ดัังนี้้�

ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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ภารกิิจหลััก

ภารกิิจสนัับสนุุน

• งานบริิการให้้ความเชื่่�อมั่่�น (Assurance Services)
จำำ�นวน 10 รายงาน ดำำ�เนิินงานแล้้วเสร็็จตามแผน 10
รายงาน สรุุปผลการตรวจสอบ กตส. ได้้แจ้้งข้้อสัังเกต
และข้้อเสนอแนะเพื่่�อเป็็นแนวทางในการปรัับปรุุงแก้้ไข
การปฏิิบััติิงานให้้มีีประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�น พร้้อมทั้้�งแจ้้ง
เจ้้าหน้้าที่่ผู้้�� ที่่�รัับผิิดชอบทราบเรีียบร้้อยแล้้ว
• งานบริิการให้้คำำ�ปรึึกษา (Consulting Services)
จำำ�นวน 1 โครงการ ได้้แก่่ โครงการอบรมให้้ความรู้้�
เพื่่�อป้้องกัันและลดข้้อผิิดพลาดจากการปฏิิบััติิงานตาม
ระเบีียบด้้านการเงิิน การบััญชีีและการพััสดุุ ซึ่่�ง กตส.
ได้้ปรับั ลดแผนเนื่่อ� งจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ
โรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตามที่่รั� ฐั บาล
ต้้องกำำ�หนดมาตรการทางสัังคม (Social Distancing)

ตามแผนการตรวจสอบประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ.
2563 จำำ�นวน 26 เรื่่อ� ง ดำำ�เนิินการแล้้วเสร็็จตามแผนจำำ�นวน
24 เรื่่�อง ดำำ�เนิินการแล้้วเสร็็จล่่าช้้ากว่่าแผนฯ จำำ�นวน 2
เรื่่�อง (เสนอรายงานภายใน 2 เดืือนนัับจากวัันดำำ�เนิินการ
แล้้วเสร็็จแต่่ยัังคงอยู่่�ภายใต้้ระเบีียบกำำ�หนด)
ทั้้�งนี้้� การดำำ�เนิินงานของ กตส. เป็็นไปตามหลััก
เกณฑ์์กระทรวงการคลัังว่่าด้้วยมาตรฐานและหลัักเกณฑ์์
ปฏิิ บัั ติิ ก ารตรวจสอบภายในสำำ� หรัั บ หน่่ ว ยงานของรัั ฐ
พ.ศ. 2561 และหลัั ก เกณฑ์์ ก ารประกัั น คุุ ณ ภาพงาน
ตรวจสอบภายในภาครััฐ

ประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ

ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (Internal Audit Quality Assurance : IAQA)
ด้้วยกรมบััญชีีกลางได้้กำำ�หนดให้้ส่่วนราชการต้้อง
จััดให้้มีีการประกัันคุุณภาพงานตรวจสอบภายในอย่่างน้้อย
ทุุก ๆ 5 ปีี โดยบุุคคลหรืือคณะบุุคคลจากภายนอกส่่วน
ราชการที่่�มีีความเหมาะสมและมีีความเป็็นอิิสระ ซึ่่�งกรม
บััญชีีกลางได้้กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์การประกัันคุุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในภาครััฐ พ.ศ. 2555 และได้้กำำ�หนดเป็็น
แนวทางการประกัันคุุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครััฐ
ในปีีต่่อ ๆ มาด้้วย โดย กตส. เข้้าร่่วมโครงการฯ รอบแรก
เมื่่�อปีีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สรุุปผลการประเมิิน กตส.
ผ่่านเกณฑ์์การประกัันคุุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครััฐ
ในระดัับ “เป็็นไปตามมาตรฐาน”
โครงการประกัันคุุณภาพงานตรวจสอบภายในภาค
รััฐประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็็นการประกัันคุุณภาพ
งานตรวจสอบภายในภาครัั ฐ ในรอบที่่� 2 ของทุุ ก ส่่ ว น
ราชการ โดยแนวทางการประกัั น คุุ ณ ภาพเป็็ น ไปตาม
หลัักเกณฑ์์การประกัันคุุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครััฐ
พ.ศ. 2559 และมีีประเด็็นที่่�ใช้้พิิจารณาทั้้�งหมด 4 ด้้าน
(16 ประเด็็ น ) ประกอบด้้ ว ย 1. ด้้ า นการกำำ�กัั บดูู แ ล
(Governance) 2. ด้้านบุุคลากร (Staff) 3. ด้้านการจััดการ
(Management) และ 4. ด้้านกระบวนการ (Process)
คะแนนตามประเด็็นรวม 64 คะแนน คิิดเป็็นคะแนนสุุทธิิ

4 คะแนน ซึ่ง่� กตส. ได้้เข้้าร่่วมโครงการฯ รอบที่่� 2 ได้้คะแนน
ประเมิินตามประเด็็นรวม 59 คะแนน คิิดเป็็นคะแนนสุุทธิิ
3.67 ผ่่านเกณฑ์์การประกัันคุุณภาพในระดัับเป็็นไปตาม
มาตรฐาน (General Conforms : GC) ทั้้�งนี้้� มีีส่่วนราชการ
ที่่�ผ่่านเกณฑ์์การประกัันคุุณภาพงานตรวจสอบในภาครััฐ
จำำ�นวน 31 หน่่วยงาน จากส่่วนราชการเข้้าร่่วมโครงการฯ
ทั้้�งหมดจำำ�นวน 75 หน่่วยงาน
กรมบััญชีีกลางได้้จััดพิิธีีมอบประกาศเกีียรติิคุุณให้้
กัับส่่วนราชการที่่�มีีผลการประเมิินผ่่านเกณฑ์์การประกััน
คุุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครััฐ (Internal Audit
Quality Assurance : IAQA) ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ในวัันที่่� 21 กุุมภาพัันธ์์ 2563 นายวิิโรจน์์ นรารัักษ์์
รองเลขาธิิการสภาพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่ง
ชาติิ ได้้เข้้ารัับมอบโล่่ประกาศเกีียรติิคุุณในพิิธีีรัับมอบโล่่
ประกาศเกีียรติิคุุณ จากนายภููมิิศัักดิ์์� อรััญญาเกษมสุุข
อธิิบดีีกรมบััญชีีกลาง ณ เดอะเบอร์์เคลีีย์์ โฮเต็็ล ประตููน้ำำ��
เพื่่�อเป็็นการยกย่่องเชิิดชููเกีียรติิแก่่ส่่วนราชการที่่�มีีผลการ
ประเมิิ น ผ่่ า นเกณฑ์์ ก ารประกัั น คุุ ณ ภาพงานตรวจสอบ
ภายในภาครััฐ (IAQA) ซึ่่�ง กตส. มีีผลการประเมิินการ
ประกัันคุุณภาพระดัับเป็็นไปตามมาตรฐาน
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การเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถบุคลากร
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำำ�นักั งานฯ ได้้รับจั
ั ดั สรร
วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 6.25 ล้านบาท ประกอบด้วย
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร (งบรายจ่าย
อื่น) 6.25 ล้านบาท แต่เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด
COVID-19 ได้คืนเงินงบประมาณส่วนหนึง่ เพื่อเป็นงบกลาง
ส�ำหรับด�ำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาโรค COVID-19 ของ
รัฐบาล การด�ำเนินการจัดอบรม In-house Training
และส่ ง บุ ค ลากรเข้ า รั บ การอบรมในหลั ก สู ต รภายนอก
รวมทั้งการศึกษาดูงานผู้บริหาร ประกอบด้วย
(1) หลักสูตรอบรมภายใน (In-house Training)
จ�ำนวน 12 หลักสูตรมีผู้เข้าอบรมรวม 606 คน (มีการ
นับซ�้ำ) ใช้งบประมาณ 1.73 ล้านบาท โดยมีหลักสูตรที่
น่าสนใจ อาทิ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร หลักสูตรดัชนี
วัดรูปแบบบุคลิกภาพ MBTI® ส�ำหรับข้าราชการบรรจุใหม่
สศช. หลักสูตร “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและจด
รายงานการประชุม” หลักสูตร “การพัฒนาทักษะการคิด
เชิงระบบ (Systems Thinking) และการใช้แบบจ�ำลอง
พลวัตระบบ (System Dynamics Modeling)” หลักสูตร
การถอดบทเรี ย นและประยุ ก ต์ ใช้ ก ารคิ ด เชิ ง ระบบ
และพลวัตระบบ (Systems Thinking and System
Dynamics) เพื่อพัฒนาองค์กร และหลักสูตรพัฒนาความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ตามค�ำขอสายงาน/ส�ำนัก/กอง/
กลุม่ งาน (On-demand courses) อาทิ หัวข้อ “การวางแผน
จากล่่างขึ้้น� บนด้้วยกระบวนการปรึึกษาหารืือ: จากบทเรีียน
ฐานรากสู่่�การออกแบบนโยบายที่่�ไม่่ทิ้้�งใครไว้้ข้้างหลััง”
หััวข้้อ “การผัังเมืืองเบื้้�องต้้น” หััวข้้อ “พลิิกโฉมการพััฒนา
ด้้วยการประเมิินผลเชิิงระบบ” และ หััวข้้อ การประเมิิน
สิง่ แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental
Assessment : SEA)

(2) หลักสูตรอบรมภายนอก (Public Training)
เพื่อพั ฒ นาศั ก ยภาพและทั ก ษะโดยเฉพาะด้ า นบริ ห าร
จัดการและสมรรถนะเฉพาะด้านรวม 28 หลักสูตร จ�ำนวน
ผู้เข้าอบรมรวม 64 คน (มีการนับซ�้ำ) ใช้งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น 0.72 ล้านบาท ได้ส่งเสริมให้บุคลากร สศช.
อบรมในรูปแบบออนไลน์มากขึ้น เช่น หลักสูตรการเรียน
การสอนแบบออนไลน์ (Massive Open Online Course:
MOOCs) ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ละการน�ำไปสู ่ ก ารปฏิ บั ติ
ส�ำหรับข้าราชการและหน่วยงานของรัฐ
(3) โครงการแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้� (KM Knowledge
Sharing Session) เพื่่�อพััฒนาบุุคลากรในองค์์กรให้้มีี
โอกาสเรีียนรู้้� และพััฒนาศัักยภาพของตนเองให้้มีีความ
พร้้อมต่่อการปฏิิบััติิภารกิิจที่่�ได้้รัับมอบหมาย สามารถ
ถ่่ายทอดความรู้้�ให้้แก่่บุุคลากรในองค์์กร โดยเปิิดโอกาส
ให้้มีีการแลกเปลี่่�ยนประสบการณ์์ระหว่่างบุุคลากรภายใน
และมีีผู้้�มีีความรู้้� ความเชี่่�ยวชาญจากหน่่วยงานภายนอก
เพื่่� อ ให้้ ส ามารถเข้้ า ถึึ ง ความรู้้� แ ละนำำ�ค วามรู้้�นั้้� น ไปใช้้ ใ น
การจัั ด การความรู้้�ในองค์์ ก รได้้ อ ย่่ า งเป็็ น ระบบและมีี
ประสิิทธิภิ าพ โดยในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Knowledge
Sharing Session จำำ�นวน 5 ครั้้�ง ผู้้�เข้้าร่่วมรวมทั้้�งสิ้้น� 224 คน
(มีีการนัับซ้ำำ��) ใช้้งบประมาณ 13,655 บาท โดยเชิิญวิิทยากร
ผู้้�ทรงคุุณวุฒิ
ุ ิ ที่่มีีค
� วามเชี่่ย� วชาญในเรื่่อ� งนั้้�น ๆ จากภายนอก
หรืือภายในองค์์กร มาบรรยายและร่่วมแลกเปลี่่�ยนความรู้้�
และความคิิดเห็็นในหััวข้้อที่่�มีีความสำำ�คััญหรืือเรื่่�องที่่�อยู่่�
ในความสนใจ ดัังนี้้� หััวข้้อ “การเสริิมสร้้างความยั่่�งยืืน
ของการพััฒนาเมืืองในอนาคต” หััวข้้อ “Policy Lab 1st
Anniversary” หััวข้้อ “การใช้้ประโยชน์์จากดััชนีีความ
ยากจนหลายมิิติิของไทยในการจััดทำำ�นโยบายเพื่่�อเร่่งรััด
การแก้้ปัญ
ั หาความยากจน” และ หััวข้้อ “แลกเปลี่่ย� นเรีียนรู้้�
แนวคิิดการประเมิินผลกระทบตามแผนพััฒนาฯ ฉบัับที่่� 12
อย่่างเป็็นรููปธรรม”

โครงการทุนการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก/อบรมในต่างประเทศ
ในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำำ�นักั งานฯ ได้้รับจั
ั ดั สรร
วงเงิินงบประมาณ 12 ล้้านบาท (งบอุุดหนุุน) ได้้ขอกัันเงิิน
จำำ�นวน 4 ล้้านบาท เนื่่อ� งจาก ปััจจุุบันั สศช. ยัังมีีข้้าราชการ
ที่่�อยู่่�ระหว่่างศึึกษาอยู่่� ณ ต่่างประเทศ อีีกจำำ�นวน 9 คน

ประกอบด้้วย ระดัับปริิญญาเอก 1 คน (หลัักสููตร 5 ปีี)
และปริญญาโท 8 คน ซึ่งอยู่ระหว่างการแจ้งเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายจากส�ำนักงาน ก.พ. แต่ไม่ได้พิจารณาจัดสรรทุน
ให้กับข้าราชการเพื่อไปศึกษาต่อ/อบรม ณ ต่างประเทศ
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เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 และต้อง อย่างไรก็ตาม สศช. มแี ผนในการจัดสรรงบประมาณส�ำหรับ
คืนเงิ น งบประมาณในส่ ว นนี้ เพื่อเป็ น งบกลางส�ำหรั บ เป็นทุนศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศอีกครั้งหากสถานการณ์
ด�ำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาโรค COVID-19 ของรัฐบาล ดีขึ้น

การใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน
งบประมาณที่ ได้รับ
งบประมาณที่ ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การติดตามประเมิน
ผลการพัฒนาประเทศ

15.0%

การจัดท�ำและผลักดัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

39.0%

การสร้างองค์ความรู้
เพื่อการพัฒนา

8.0%

การจัดท�ำระบบฐานข้อมูล
เพื่อการพัฒนา

38.0%

ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ รั บ จั ด สรรงบ
ประมาณรวมทั้ ง สิ้ น 688.5616 ล้ า นบาทเพิ่ ม ขึ้ น จาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คิดเป็นร้อยละ 10 แยกเป็น
ค่่าใช้้จ่า่ ยด้้านบุุคลากรมากที่่สุ� ดุ 266.0071 ล้้านบาท คิิดเป็็น
ร้้อยละ 38 ของงบประมาณที่่�ได้้รัับจััดสรร รองลงมาเป็็น
ค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินภารกิิจตามยุุทธศาสตร์์ จำำ�นวน
179.5295 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 26 งบเงิินอุุดหนุุน
141.74 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 21 รายจ่่ายเพื่่อ� การลงทุุน
52.0241 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 8 และงบดำำ�เนิินงาน
49.2609 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 7 ของงบประมาณที่่ไ� ด้้รับั
จััดสรรตามลำำ�ดับั สำำ�หรัับงบประมาณที่่ใ� ช้้ในการดำำ�เนิินการ
ขัับเคลื่่�อนยุุทธศาสตร์์การพััฒนาของ สศช. สรุุปได้้ดัังนี้้�
1. การจััดทำำ�และผลัักดัันยุุทธศาสตร์์การพััฒนา
ใช้้ ง บประมาณรวมคิิ ด เป็็ น ร้้ อ ยละ 39 เพื่่� อ การจัั ด ทำำ�
และผลัักดัันยุุทธศาสตร์์การพััฒนา อาทิิ เช่่น ขัับเคลื่่�อน
ยุุ ท ธศาสตร์์ ช าติิ (พ.ศ.2560-2579) การพัั ฒ นาเขต
เศรษฐกิิจพิิเศษ รวมทั้้�งเขตเศรษฐกิิจพิิเศษที่่เ� กี่่ย� วข้้อง และ
การขัับเคลื่่�อนการบููรณาการนโยบายพััฒนาภาคและพื้้�นที่่�
ฯลฯ
2. การจัั ด ทำำ�ระบบฐานข้้ อ มูู ล เพื่่� อ การพัั ฒ นา
ใช้้งบประมาณคิิดเป็็นร้้อยละ 38 เพื่่อ� จััดทำำ�ระบบฐานข้้อมููล
และตััวชี้้�วััดเพื่่�อการพััฒนาที่่สำ� ำ�คััญ อาทิิ การพััฒนาระบบ

สถิิติข้ิ อ้ มููลและตััวชี้้วั� ดั เพื่่อ� ใช้้ในการบริิหารราชการแผ่่นดิิน
ตามยุุทธศาสตร์์ชาติิ พััฒนาระบบฐานข้้อมููลและการเผยแพร่่
ข้้อมููลการลงทุุนของภาครััฐ และการพััฒนาระบบข้้อมููล
โลจิิสติิกส์์เพื่่�อประเมิินขีีดความสามารถในการแข่่งขัันด้้าน
โลจิิสติิกส์์ของประเทศไทย ฯลฯ
3. การสร้้างองค์์ความรู้้�เพื่่�อการพััฒนา ใช้้งบ
ประมาณรวมคิิดเป็็นร้้อยละ 8 เพื่่อ� การสร้้างองค์์ความรู้้�เพื่่อ�
การพััฒนา อาทิิ การพััฒนานวััตกรรมเพื่่�อการบููรณาการ
ลดความเหลื่่�อมและแก้้ไขปััญหาความยากจนในระดัับ
นโยบาย รวมถึึงการทบทวนตััวชี้้วั� ดั ศัักยภาพชุุมชนเพื่่อ� การ
ติิดตามยุุทธศาสตร์์การสร้้างความเป็็นธรรมและลดความ
เหลื่่�อมล้ำำ��ในสัังคมภายใต้้แผนพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคม
แห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 12 ฯลฯ
4. การติิดตามประเมิินผลการพััฒนาประเทศ
ใช้้งบประมาณรวมคิิดเป็็นร้้อยละ 15 เพื่่�อการติิดตาม
ประเมิิ น ผลการพัั ฒ นา อาทิิ ติิ ด ตามประเมิิ น ผลช่่ ว ง
ครึ่่�งแผนพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 12
ภายใต้้ ยุุ ท ธศาสตร์์ ส ร้้ า งความเป็็ น ธรรมและลดความ
เหลื่่�อมล้ำำ��ของสัังคม รวมทั้้�งการสื่่�อสารเผยแพร่่การพััฒนา
สู่่�สาธารณะเพื่่� อ สร้้ า งความเข้้ า ใจเกี่่� ย วกัั บ แนวคิิ ด และ
ทิิศทางการพััฒนากัับทุุกภาคส่่วนในสัังคม
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รายงานประจำำ�ปีีงบประมาณ 2563

สำำ�หรัับการเบิิกจ่่ายในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สศช.
เบิิกจ่่ายงบประมาณทั้้�งสิ้้�น 564.5134 ล้้านบาท หรืือคิิด
เป็็นร้้อยละ 82 ของงบประมาณที่่ไ� ด้้รับจั
ั ดั สรร จำำ�แนกเป็็น
งบบุุคลากร จำำ�นวน 266.0512 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 39

งบดำำ�เนิินงาน จำำ�นวน 51.9405 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 8
งบลงทุุน จำำ�นวน 19.9763 คิิดเป็็นร้้อยละ 3 งบเงิินอุุดหนุุน
จำำ�นวน 137.3719 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 20 และงบ
รายจ่่ายอื่่�น จำำ�นวน 89.1735 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 1

อัตรากำ�ลัง
ในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่่าทรััพยากรบุุคคล ร้้อยละ 36.02 เป็็นข้้าราชการประเภทวิิชาการ ระดัับ
ของ สศช. มีีบุุคลากรรวม 664 คน แบ่่งเป็็นข้้าราชการ ชำำ�นาญการ และระดัับการศึึกษาส่่วนใหญ่่ร้้อยละ 54.45
จำำ�นวน 522 คน ลููกจ้้างประจำำ� พนัักงานราชการ และ สำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับปริิญญาโท
ลููกจ้้างชั่่�วคราว จำำ�นวน 142 คน โดยข้้าราชการส่่วนใหญ่่
จำำ�นวนข้้าราชการพลเรืือนจำำ�แนกตามระดัับ ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563

จำำ�นวนข้้าราชการพลเรืือนจำำ�แนกตามวุุฒิิการศึึกษา
ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563

จำำ�นวนลููกจ้้างประจำำ� พนัักงานราชการ
และลููกจ้้างชั่่�วคราว ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563
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การใช้พลังงานไฟฟ้าและวัสดุเชื้อเพลิง
ด้านไฟฟ้า
ในปี 2563 สศช. มีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า
รวมทั้งหมด 1,988,138.36 กิโลวัตต์ เพิ่มขึ้นจากปี 2562
ร้อยละ 4.08 สาเหตุที่ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิม่ ขึน้ เนื่องจาก
สศช. มีภารกิจเพิ่มขึ้น ซึ่งได้รับมอบหมายให้ท�ำหน้าที่เป็น
ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะ
กรรมการปฏิรปป
ู ระเทศ คณะกรรมการบริหารสถานการณ์
เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด 19) และคณะกรรมการใช้จ่ายเงินกู้
ซึ่งมีการประชุมคณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง จึงจ�ำเป็น
ต้องปฏิบัติงานทั้งในและนอกเวลาราชการ อย่างไรก็ตาม
เจ้้าหน้้าที่่�ทุุกคนได้้ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญและปฏิิบััติิตาม
แผนปฏิิบััติิการลดใช้้พลัังงานของ สศช. ปีีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 โดยได้้รับผ
ั ลการประเมิินประสิิทธิภิ าพการลดใช้้
พลัังงานในภาครััฐ ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 5 คะแนนเต็็ม
(ลดได้้มากกว่่าร้้อยละ 10 เมื่่�อเทีียบกัับค่่ามาตรฐานของ
หน่่วยงาน) ซึ่ง่� ประเมิินจากระบบ e-report.energy.go.th
ของสำำ�นัักนโยบายและแผนพลัังงาน กระทรวงพลัังงาน
ในด้้านการใช้้พลัังงานไฟฟ้้า โดยได้้ดำำ�เนิินตามมาตรการ
ดัังนี้้�

20.00%

มูลค่า
(บาท)
ปี 2563

ปริมาณ
(kWh)
ปี 2562

มูลค่า (บาท)
ปี 2563

สพอ.
มูลค่า (บาท)
ปี 2562

ปริมาณ (kWh)
ปี 2563

2.89%

0.00%

-4.55%

35,110.54
32,742.86

40,940.85

สพต.

28,856.19
26,928.65

0.00

39,029.11

0.00

1,887,526.00

1,964,587.00

2,000,000.00

-5.00%

สพน.
ปริมาณ (kWh)
ปี 2562

4.08%

5.00%

% มูลค่า
ส่วนกลาง
และ สพก.

สพน.

-4.67%

4,000,000.00

7.23%

10.00%
7.16%

160,249.13

155,304.57

134,960.89

100,000.00

138,179.99

15.00%

161,513.62
169,304.57

8,941,174.89

6,000,000.00

8,690,029.24

8,000,000.00

200,000.00

แสดงปริมาณเปอร์เซ็นต์ (%) การเพิ่ม (+) / ลด (-) การใช้ ไฟฟ้า
เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2563 กับปีงบประมาณ 2562
ของแต่ละหน่วยงาน

15.79%

10,000,000.00

แสดงปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของ สพน. สพอ. และ สพต.
ปีงบประมาณ 2563 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2562

15.07%

แสดงปริมาณการใช้ ไฟฟ้าของ สศช. ส่วนกลางและ สพก.
ปีงบประมาณ 2563 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2562

1. ระบบปรัับอากาศ เปิิดเครื่่อ� งปรัับอากาศในช่่วง
เวลา 08.30-16.30 น. และตั้้�งอุุณหภููมิิเครื่่�องปรัับอากาศ
ที่่� 25-26 องศาเซลเซีียส และในกรณีีมีีภารกิิจเร่่งด่่วนเปิิด
เครื่่�องปรัับอากาศเท่่าที่่จำ� ำ�เป็็นต่่อการปฏิิบััติิงาน
2. ระบบแสงสว่ า ง ส�ำหรั บพื้ นที่และห้ อ งน�้ำ
ส่วนกลาง ฝบป. จะเปิดไฟเท่าที่จ�ำเป็นในการใช้งาน ส�ำหรับ
ภายในกอง/ ส�ำนัก/ กลุ่มงาน และศูนย์ เวลากลางวัน
หากมีแสงสว่างเพียงพอขอความร่วมมือเปิดเท่าที่จ�ำเป็น
และปิดทันทีเมื่อเลิกใช้งาน
3.	อุุปกรณ์์สำำ�นัักงาน เช่่น เครื่่�องคอมพิิวเตอร์์
ปิิดสวิิตซ์์จอภาพเวลาที่่�ไม่่ใช้้งานเกิิน 15 นาทีี และเวลา
พัักกลางวััน ลดการใช้้ลำำ�โพงโดยใช้้หููฟัังแทน ปิิดสวิิตซ์์
คอมพิิวเตอร์์เมื่่�อไม่่มีีการใช้้งานติิดต่่อกัันเกิิน 1 ชั่่�วโมง
เป็็นต้้น สำำ�หรัับเครื่่�องถ่่ายเอกสาร ปััจจุุบัันเป็็นแบบพััก
เครื่่�องอััตโนมััติิ สำำ�นัักงานฯ ได้้ตั้้�งเวลาพัักเครื่่�องไว้้ทุุก ๆ
10 นาทีี เมื่่�อไม่่มีีผู้้�ใช้้งาน
4. การจองห้้ อ งประชุุ ม ผ่่ า นระบบ e-office
(ระบบจองห้้องประชุุมออนไลน์์) เลืือกใช้้งานห้้องประชุุม
ให้้เหมาะสมกัับจำำ�นวนผู้้�เข้้าร่่วมประชุุม

% ปริมาณ
สพอ.

สพต.

หมายเหตุุ :-ข้้อมููลส่่งสำำ�นัักงานนโยบายและแผนพลัังงาน (สนพ.) คืือข้้อมููลส่่วนกลางและ สพก. โดยหัักมููลนิิธิิสถาบัันวิิจััยและพััฒนา
ประเทศตามปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียง
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รายงานประจำำ�ปีีงบประมาณ 2563

ด้านวัสดุเชื้อเพลิง
1. ประเภทวััสดุุเชื้้�อเพลิิง

อย่่างไรก็็ตามเจ้้าหน้้าที่่�ทุุกคนได้้ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญ
และปฏิิบััติติ ามมาตรการด้้านการใช้้วััสดุุเชื้้�อเพลิิง ดัังนี้้�
2.1 ลดการเดิินทางโดยรถยนต์์ และใช้้การติิดต่่อ
สื่่�อสารในลัักษณะอื่่�นแทน เช่่น การใช้้โทรศััพท์์ โทรสาร
ไปรษณีีย์์ และไปรษณีีย์์อิเิ ล็็กทรอนิิกส์์ (E-mail) ในรููปของ
การเชิิญประชุุม การจััดส่่งรายงานการประชุุม เป็็นต้้น
2.2 การจองรถยนต์ผ่านระบบ e-office (ระบบ
จองยานพาหนะออนไลน์) ผู้จองรถยนต์ต้องท�ำการจอง
ล่่วงหน้้าไม่่น้้อยกว่่า 30 นาทีีก่่อนการเดิินทาง (เนื่่�องจาก
ต้้องได้้รัับการอนุุมััติิจาก ผอ. หรืือผู้้�ได้้รัับมอบหมาย ก่่อน
เวลาเดิินทางอย่่างน้้อย 30 นาทีี) เพื่่�อให้้หััวหน้้าหมวด
รถยนต์์วางแผนจััดรถยนต์์อำำ�นวยความสะดวกได้้อย่่าง
เหมาะสม หากเส้้นทางเดีียวกัันหรืือใกล้้เคีียงกัันจะได้้
ไปพร้้อมกััน (Car Pool) และพนัักงานขัับรถยนต์์จะได้้
ดำำ�เนิินการวางแผนการใช้้เส้้นทาง
2.3	กำำ�ชับพนั
ั กั งานขัับรถยนต์์ให้้ศึกึ ษาเส้้นทางก่่อน
ออกเดิินทาง และมีีนโยบายให้้ใช้้รถยนต์์ที่�่ใช้้ก๊๊าซ NGV
ให้มากที่สุด

70,000.00

40,000.00

-60.00%

54,935.00

50,000.00

-40.00%

52,700.00

591,391.14

60,000.00

64,610.00

600,000.00

400,000.00

-20.00%

-80.00%

จ�ำนวนเงิน ปริมาณ NGV
(บาท)
(กก.)
ปี 2563

ปริมาณน�้ำมัน
(ลิตร)

ปี 2562

สพต.
มูลค่าการ
ใช้เชื้อเพลิง
(บาท)
ปี 2563

สพอ.
มูลค่าการ
ใช้เชื้อเพลิง
(บาท)
ปี 2562

NGV ปี 2563

1,922.79

749.42

19,630.00

1,889.06

963.24

0.00

24,350.00

10,000.00

3,548.47

20,000.00
2,644.74

23,924.87

21,297.20

6,896.42

0.00

10,835.90

30,000.00
200,000.00

-32.96%

80,000.00

-64.27%
-53.80%

825,335.46

90,000.00
800,000.00

-32.00%
-28.39%
% จ�ำนวนเงิน

96,381.00

100,000.00

-61.04%

1,000,000.00

แสดงปริมาณเปอร์เซ็นต์ (%) การเพิ่ม (+) / ลด (-) การใช้วัสดุเชื้อเพลิง
เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2563 กับปีงบประมาณ 2562
ของแต่ละหน่วยงาน
0.00%

แสดงปริมาณการใช้วัสดุเชื้อเพลิงของ สพน. สพอ. และ สพต.
ปีงบประมาณ 2563 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2562

สพน.
น�้ำมัน (ลิตร)
ปี 2562

-100.00%

-100%

แสดงปริมาณการใช้วัสดุเชื้อเพลิงของ สศช. ส่วนกลางและ สพก.
ปีงบประมาณ 2563 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2562

-18.70%
-10.98%
% น�้ำมัน
-49.01%
-25.47%

การใช้้น้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิงของ สศช. ลดลงเนื่่�องจากปีี
2563 มีีการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019
(COVID-19) ทั่่�วโลก รวมทั้้�งประเทศไทย จากสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของโรค COVID-19 รััฐบาลจึึงได้้ประกาศ
สถานการณ์์ฉุุกเฉิิน ในทุุกเขตพื้้�นที่่ทั่่� �วราชอาณาจัักร และ
ให้้มีีการทำำ�งานจากที่่�บ้้าน (Work from Home) ติิดต่่อ
ผ่่านสมาร์์ตโฟน และประชุุมผ่่านระบบวิิดีีโอคอนเฟอร์์เรนซ์์
ทำำ�ให้้ลดการเดิินทางโดยรถยนต์์ รวมทั้้�งไม่่มีีการเดิินทาง
ออกต่่างจัังหวััด การใช้้น้ำำ��มัันและก๊๊าซ NGV จึึงลดลง

% NGV
0.00%
0.00%

2. มาตรการประหยัดเชื้อเพลิง

-36.70%
-36.36%

ในปี 2563 สศช. ได้ใช้วัสดุเชื้อเพลิงโดยแบ่งเป็น
2 ประเภท ได้แก่
1.1 น�้ำมันเชื้อเพลิง มีการใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงจ�ำนวน
25,654.29 ลิตร ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ร้อยละ 18.00
1.2 ก๊าซ NGV มีการใช้จ�ำนวน 6,896.42 กิโลกรัม
ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร้อยละ 36.70

สพต.
รวมทั้งสิ้น

สพอ.
ส่วนกลาง
และสพก.

สพน.

สพน.
สพอ.

สพต.

ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สศช.
ศููนย์์เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร (ศทส.)
มีีภารกิิ จ หลัั ก ในการบริิ ห ารจัั ด การและพัั ฒ นาระบบ
เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่� อ สารของ สศช. ให้้
มีีประสิิ ทธิิ ภ าพ ทัั นสมัั ย มีีความมั่่� นคงปลอดภัั ย เพื่่� อ
สนัับสนุุนการดำำ�เนิินภารกิิจต่่างๆ ของสำำ�นักั งานฯ ที่่มุ่่�� งเน้้น
การปรับเปลี่ยนภาครัฐไปสูก่ ารเป็นรัฐบาลดิจทิ ลั สอดคล้อง
กั บ แผนพั ฒ นารั ฐ บาลดิ จิ ทั ล ของประเทศไทย ทั้ ง นี้
ในปี ง บประมาณ 2563 ได้ ด�ำเนิ น โครงการเพื่อเน้ น
พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการให้บริการทาง
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อยกระดับศักยภาพการปฏิบัติงาน
และการให้บริการต่าง ๆ กับเจ้าหน้าที่ของ สศช. ที่ส�ำคัญ
ใน 2 ด้าน คือ
1. ด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สาร โดยมุ ่ ง เน้ น พั ฒ นาระบบ
งานด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สอดคล้องตาม
หลักการบริหารจัดการความเสยี่ งในการเตรยี มความพร้อม
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินด้านสารสนเทศ สศช. ดังนี้
1) โครงการบริ ห ารจั ด การระบบเครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ ซึง่ มีขอบเขตการด�ำเนินงานเพื่อบริหารจัดการ
ระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบโสตทัศนูปกรณ์ของ สศช.
2) โครงการบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครอื ข่าย
คอมพิวเตอร์ด�ำเนินการต่ออายุลิขสิทธิ์และรับประกัน
การใช้งานอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยบนระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้มีเสถียรภาพอย่างต่อเนื่อง
3) การบ�ำรุงรักษาระบบโทรศัพท์แบบดิจิทัล
(IP Phone) เพื่อต่ออายุลิขสิทธิ์และดูแลบ�ำรุงรักษาระบบ
อุปกรณ์ระบบโทรศัพท์แบบดิจิทัล ให้สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
4) โครงการต่่ อ อายุุ ลิิ ข สิิ ทธิ์์� และรัั บป ระกัั น
อุุปกรณ์์ Firewall ซึ่่�งเป็็นอุุปกรณ์์ที่่�สำำ�คััญในการรัักษา
ความมั่่�นคงปลอดภััยให้้กัับระบบเครืือข่่าย สำำ�หรัับป้้องกััน
การโจมตีีผู้้�ไม่่ประสงค์์ดีีจากภายนอกเครืือข่่าย รวมทั้้�ง
ควบคุุมการใช้้งานภายในระบบเครืือข่่าย ทั้้�งนี้้�การบำำ�รุุง
รัักษาอุุปกรณ์์อย่่างต่่อเนื่่�องจะทำำ�ให้้ระบบเครืือข่่ายของ
สศช. มีีความมั่่�นคงปลอดภััย
5) โครงการเช่่าบริิการวงจรสื่่อ� สารชนิิดใยแก้้ว
นำำ�แสงและการเชื่่�อมโยงระบบเครืือข่่ายอิินเทอร์์เน็็ตแบบ

องค์์กร (Internet Corporate Users) และการเช่่าโครงข่่าย
สื่อสารข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงระหว่าง สศช. ส่วนกลาง กับ
ส�ำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค (สพน. สพอ. สพต.
และ สพก.) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
สศช. ด้านการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต การค้นหาข้อมูล
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ การติดต่อสื่อสารและ
รับส่งข้อมูลผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
รวมถึงการให้บริการเผยแพร่ข้อมูลด้านข่าวสารบริการ
ต่าง ๆ ของ สศช.
6) โครงการจ้้างเหมาบริิการบำำ�รุุงรัักษาระบบ
เครื่่� อ งปรัั บ อากาศชนิิ ด ควบคุุ ม อุุ ณ หภูู มิิ แ ละความชื้้� น
อััตโนมััติิห้้อง Data Center เพื่่�อให้้การควบคุุมอุุณหภููมิิ
และความชื้้�นมีีความเหมาะสมกัับการทำำ�งานของเครื่่�อง
คอมพิิวเตอร์์แม่่ข่่ายและอุุปกรณ์์เครืือข่่ายที่่�ติิดตั้้�งในห้้อง
Data Center
2.	ด้้านเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการปฏิิบััติิงาน โดย
มุ่่�งเน้้นการพััฒนาและปรัับปรุุงในส่่วนของฮาร์์ดแวร์์เพื่่�อ
เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการปฏิิบััติิงานให้้กัับเจ้้าหน้้าที่่�ในองค์์กร
ได้้แก่่ การจััดหาเครื่่�องคอมพิิวเตอร์์แบบตั้้�งโต๊๊ะ สำำ�หรัับ
ทดแทนเครื่่� อ งที่่� มีีป ระสิิ ทธิิ ภ าพต่ำำ�� และจัั ด สรรให้้ กัั บ
ข้้าราชการใหม่่ การจััดซื้้�อชุุดโปรแกรมระบบปฏิิบััติิการ
และชุุดโปรแกรมจััดการสำำ�นัักงานแบบสิิทธิิการใช้้งาน
ประเภท Volume License ที่่� มีีลิิ ข สิิ ทธิ์์�ถูู ก ต้้ อ งตาม
กฎหมายสำำ�หรัับติิดตั้้�งบนเครื่่�องคอมพิิวเตอร์์และเครื่่�อง
คอมพิิวเตอร์์ Notebook เพื่่�อสนัับสนุุนการปฏิิบััติิงาน
ของเจ้้าหน้้าที่่� นอกจากนี้้� ศทส. ได้้มีีมาตรการเตรีียม
ความพร้้อมรองรัับการทำำ�งานของเจ้้าหน้้าที่่น� อกสถานที่่ตั้้� ง�
(Work from Home) จากสถานการณ์์การระบาดของ
โรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการจััดหา
เครื่่อ� งคอมพิิวเตอร์์ Notebook และอุุปกรณ์์เครื่่อ� ง Printer
สำำ�หรัับปฏิิบัติั งิ านชั่่ว� คราวนอกสำำ�นักั งานฯ รวมทั้้�งติิดตั้้ง� ชุุด
อุุปกรณ์์ประชุุมทางไกลผ่่านจอภาพ (VDO Conference)
และเช่่าระบบประชุุมออนไลน์์ Zoom Meetings สำำ�หรัับ
ให้้บริกิ ารประชุุมผ่่านสื่่อ� อิิเล็็กทรอนิิกส์์ ตาม พ.ร.ก. ว่่าด้้วย
การประชุุมผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ พ.ศ. 2563 เพื่่�อควบคุุม
การระบาดของโรคตามคำำ�แนะนำำ�ขององค์์การอนามััยโลก
โดยการเว้้นระยะห่่างทางสัังคม (Social Distancing)
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การสื่อสารเพื่อการพัฒนา
การจัดประชุมประจำ�ปี 2563 ของ สศช.
เรื่อง “ชีวิตวิถีใหม่ ประเทศไทยหลังโควิด”

สศช. ได้้จััดการประชุุมใหญ่่ทางวิิชาการขึ้้�นทุุกปีี
เพื่่�อนำำ�เสนอและรัับฟัังความคิิดเห็็นจากทุุกภาคส่่วนของ
สัังคม ในหััวข้้อที่่มีีค
� วามสำำ�คััญต่่อการพััฒนาประเทศ โดย
ในปีี 2563 ได้้จััดการประชุุมประจำำ�ปีีขึ้้�นในวัันจัันทร์์ที่่� 21
กัันยายน 2563 ณ ห้้องแกรนด์์ไดมอนบอลรููม ศููนย์์แสดง
สิินค้้าและการประชุุมอิิมแพ็็ค เมืืองทองธานีี ภายใต้้หััวข้้อ
“ชีีวิิตวิิถีีใหม่่ ประเทศไทยหลัังโควิิด” โดยกรอบสาระ
ของการประชุุมนั้้�น เนื่่�องจากเป็็นระยะครึ่่�งทางของแผน
พััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 12 หรืือช่่วง
ครึ่่�งแผนแม่่บทภายใต้้ยุุทธศาสตร์์ชาติิระยะที่่�หนึ่่�ง (พ.ศ.
2561-2565) สำำ�นัักงานฯ จึึงได้้ทำ�ำ การติิดตามประเมิินผล
การพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมของประเทศ ที่่ค� รอบคลุุมทั้้�ง
ด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
และการบริิหารจััดการภาครััฐที่่�ดีี โดยมีีการวิิเคราะห์์และ
รายงานผลการพััฒนาต่่าง ๆ ที่่�เกิิดขึ้้�น โดยเฉพาะผลการ
พััฒนาตามตััวชี้้วั� ดั ที่่สำ� ำ�คัญ
ั ต่่างๆ ที่่กำ� ำ�หนดไว้้เพื่่อ� หน่่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและภาคีการพัฒนาต่าง ๆ สามารถน�ำไปใช้
ประโยชน์ ใ นการปรั บป รุ ง และบริ ห ารจั ด การภารกิ จ ที่
รัับผิิดชอบได้้อย่่างมีีประสิิทธิิผลและประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น
ที่่�สำำ�คััญ ในปีี 2563 ประเทศไทยได้้รัับผลกระทบจากการ
แพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 หรืือโควิิด 19
อย่่างรุุนแรง ส่่งผลให้้การพััฒนาประเทศและการดำำ�รงชีีวิิต
ของคนไทยต้้องเปลี่่�ยนแปลงไปจากเดิิม ดัังนั้้�น นอกจาก
การนำำ�เสนอผลการพััฒนาที่่�ผ่่านมาแล้้ว การประชุุมจึึง
เป็็นการระดมความเห็็นร่่วมกัันเกี่่�ยวกัับประเด็็นท้้าทาย
และแนวทางการปรัับตััวของประเทศไทยเพื่่�อก้้าวสู่่� “ชีีวิิต
วิิถีีใหม่่” หรืือ “New Normal”

การประชุมเริ่มด้วยการน�ำเสนอวีดิทัศน์ประกอบ
การประชุม ก่อนที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก
รัฐมนตรี จะกล่าวเปิดการประชุมได้แสดงปาฐกถาพิเศษ
เพื่อเป็ น การจุ ด ประกายความคิ ด ที่ส�ำคั ญ ในเรื่ อ งการ
พัฒนาประเทศสู่ชีวิตวิถีใหม่ จากนั้นเป็นการเสวนา เรื่อง
“ครึ่งทางแผนฯ 12 เตรียมพร้อมรับมือชีวิตวิถีใหม่” โดย
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ น�ำเสนอผลการ
พัฒนาในระยะ 3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และ
ได้รบั เกียรติจากผูท้ รงคุณวุฒริ ว่ มแสดงความคิดเห็นเกยี่ วกับ
แนวทางการปรัั บตัั ว จากการแพร่่ ร ะบาดของเชื้้� อ ไวรัั ส
โคโรนา (โควิิด 19) และประเด็็นท้้าทายที่่ป� ระเทศไทยต้้อง
เผชิิญในอนาคต ได้้แก่่ นางปิิยะมาน เตชะไพบููลย์์ ประธาน
กิิตติิมศัักดิ์์�สภาอุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยวแห่่งประเทศไทย
แสดงความคิิดเห็็นเกี่่ย� วกัับการขัับเคลื่่อ� นอุุตสาหกรรมการ
ท่่องเที่่�ยวไทยเพื่่�อรัับมืือกัับการเปลี่่�ยนแปลงภายใต้้ชีีวิิต
วิิถีีใหม่่ นายวิิศิิษฐ์์ ลิ้้�มลืือชา ประธานกลุ่่�มอุุตสาหกรรม
อาหาร สภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย และประธาน
คณะกรรมการสมาคมการค้้ากลุ่่�มอาหารและเครื่่�องดื่่�ม
สภาหอการค้้าแห่่งประเทศไทย แสดงความคิิดเห็็นเรื่่�อง
การเชื่่อ� มโยงภาคเกษตรสู่่�อุุตสาหกรรมอาหารอนาคต และ
นายอุุกฤษ อุุณหเลขกะ ผู้้�ก่่อตั้้ง� กิิจการเพื่่อ� สัังคม “Ricult”

ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Office of the National Economic and Social Development Council

แสดงความคิิดเห็็นเกี่่ย� วกัับการใช้้เทคโนโลยีีและนวััตกรรม
ด้้านข้้อมููลสารสนเทศเพื่่อ� ส่่งเสริิมภาคเกษตรและเศรษฐกิิจ
ฐานราก
การประชุุมในปีีนี้้� มีีผู้้�เข้้าร่่วมประชุุมทั้้�งสิ้้น� ประมาณ
600 คน ประกอบด้้ ว ย คณะรัั ฐ มนตรีี ประธานและ
รองประธานสภาผู้้�แทนราษฎร ประธานและรองประธาน
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วุุฒิิสภา ประธานองค์์กรอิิสระ ปลััดกระทรวงและหััวหน้้า
ส่่วนราชการการระดัับกรม/เทีียบเท่่า รััฐวิิสาหกิิจ ประธาน
กรรมการยุุทธศาสตร์์ชาติิ 6 ด้้าน ประธานกรรมการปฏิิรููป
ประเทศ 13 ด้้าน กลุ่่�มองค์์กรภาคเอกชน องค์์กรระหว่่าง
ประเทศ และสื่่อ� มวลชน นอกจากนี้้� ยัังได้้มีีการถ่่ายทอดสด
การประชุมผ่านทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 สถานีวิทยุ
กระจายเสียงแห่งประเทศไทย และสื่อสังคมออนไลน์
(เฟซบุ๊๊�ก ไลฟ์์) เพื่่อ� ให้้ประชาชนที่่ส� นใจได้้ร่ว่ มรัับชมได้้อย่่าง
กว้้างขวาง โดยได้้เปิิดช่่องทางให้้ผู้้�ที่่�สนใจสามารถแสดง
ความคิิดเห็็นเข้้ามาได้้ตลอดเวลาของการประชุุม
ทั้้�งนี้้� สศช. จะได้้นำำ�ผลที่่�ได้้จากการประชุุมครั้้�งนี้้�ไป
ใช้้ประกอบการวิิเคราะห์์เพื่่�อกำำ�หนดประเด็็นสำำ�หรัับการ
ปรัับแผนแม่่บทภายใต้้ยุุทธศาสตร์์ชาติิ และวางกรอบการ
พััฒนาในแผนพััฒนาฯ ฉบัับที่่� 13 ต่่อไป

การประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนา
ในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่่ผ่� า่ นมา ซึ่ง่� เป็็นปีีที่่� 3 ของ
การใช้้แผนพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 12
หรืือช่่ ว งครึ่่� ง แผนแม่่ บท ภายใต้้ ยุุ ท ธศาสตร์์ ช าติิ ร ะยะ
ที่่� ห นึ่่� ง (พ.ศ. 2561-2565) สศช. ได้้ มีี การติิ ด ตาม
ประเมิินผลการพััฒนาประเทศ ทั้้�งด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม
ทรัั พ ยากรธรรมชาติิ แ ละสิ่่� ง แวดล้้ อ ม และการบริิ ห าร
จัั ด การภาครัั ฐ ที่่� ดีี นอกจากนี้้� ได้้ เ กิิ ด เหตุุ ก ารณ์์ วิิ ก ฤต
การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 หรืือ
โควิิด 19 (COVID-19) ที่่�แพร่่กระจายอย่่างรวดเร็็วรุุนแรง
ส่่งผลกระทบต่่อประเทศต่่าง ๆ ทั่่�วโลก รวมถึึงประเทศไทย
ภารกิิจด้้านการประชาสััมพัันธ์์จึึงเผยแพร่่ข้้อมููลข่่าวสาร
การพััฒนาประเทศและส่่วนที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการแก้้ไขปััญหา
ด้้านเศรษฐกิิจจากผลกระทบของการแพร่่ระบาดของโรค
ติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 โดยเน้้นการสื่่�อสารในช่่องทาง
ประชาสััมพัันธ์์ที่่�หลากหลาย ได้้แก่่

1.	สื่่�อออนไลน์์

โดยนำำ�เสนอข้้อมููลข่่าวสารและความเคลื่่อ� นไหวของ
สศช. ทั้้�งในเรื่่�องการขัับเคลื่่�อนแผนพััฒนาฯ ฉบัับที่่� 12
ยุุทธศาสตร์์ชาติิ 20 ปีี การปฏิิรููปประเทศด้้านต่่าง ๆ สถิิติิ
และข้้อมููลที่่�สำำ�คััญ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งการแก้้ไขวิิกฤต
การแพร่่ระบาดโรคโควิิด 19 ซึ่่�งดำำ�เนิินงานผ่่านมาตรการ

กระตุ้้�นเศรษฐกิิจโดยคณะกรรมการชุุดต่่าง ๆ ที่่�สภาพััฒน์์
เป็็นฝ่่ายเลขานุุการ ตลอดจนกลั่่�นกรองโครงการใช้้เงิินกู้้�
ตามพระราชกำำ�หนด (พ.ร.ก.) กู้้�เงิิน 1 ล้้านล้้านบาท เพื่่�อ
ร่่วมแก้้ไขปััญหา เยีียวยา และฟื้้�นฟููเศรษฐกิิจและสัังคม
โดยเฉพาะในส่่วนของแผนงานฟื้้�นฟููเศรษฐกิิจและสัังคม
ภายใต้้กรอบวงเงิิน 4 แสนล้้านบาท ผ่่านช่่องทางต่่าง ๆ
ดัังนี้้�
(1) เว็็บไซต์์ สศช. www.nesdb.go.th โดยมีีผู้้�เข้้า
ชมเว็็บไซต์์รวมทั้้�งสิ้้�น 2,257,700 ครั้้�ง ข้้อมููล ณ วัันที่่� 30
กัันยายน 2563
(2)	สื่่�อสัังคมออนไลน์์ (Social Media) ได้้แก่่
Facebook “สภาพััฒน์์” โดยมีีผู้้�ติดิ ตามเพจ 18,480 บััญชีี
Youtube “สภาพััฒน์์” 735 บััญชีี Line Official
Account “สภาพััฒน์์ Update” โดยมีีผู้้�มีีสมััครรัับข้อ้ มููล
รวมทั้้�งสิ้้น� 3,012 บััญชีี Twitter “สภาพััฒน์์” มีีผู้้�ติดิ ตาม
เพจรวม 211 บััญชีี ข้้อมููล ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563

2.	สื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์ ประกอบด้้วย

2.1 วารสาร จุุลสาร จดหมายข่่าว อาทิิ วารสาร
เศรษฐกิิจและสัังคม เพื่่�อสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับ
การพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมของประเทศ โดยจััดทำำ� 2 เล่่ม
อาทิิ (1) การพััฒนาเชิิงพื้้�นที่่�ของประเทศสู่่�ความยั่่�งยืืน
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(2) ประเทศไทยหลัังโควิิด 19...ก้้าวต่่อไปอย่่างยั่่�งยืืน
จุุลสารธนาคารสมอง โดยจััดทำำ� 3 เล่่ม ได้้แก่่ (1) ฉบัับที่่� 20
เดืือนกรกฎาคม-กัันยายน 2562 (2) ฉบัับที่่� 21 เดืือนตุุลาคมธัันวาคม 2562 (3) ฉบัับที่่� 22 เดืือนมกราคม-มีีนาคม
2563 จดหมายข่่าวกองยุุทธศาสตร์์การพััฒนาระบบ
โลจิิสติิกส์์ โดยจััดทำำ� 1 เล่่ม ได้้แก่่ ปีีที่่� 3 ฉบัับที่่� 1 เดืือน
มกราคม-มิิถุุนายน 2563 จดหมายข่่าวยุุทธศาสตร์์ชาติิ
และการปฏิิรูปู ประเทศ โดยจััดทำำ� 3 เล่่ม ได้้แก่่ (1) ฉบัับที่่� 1
เดืือนมกราคม-กุุมภาพัันธ์์ 2562 (2) ฉบัับที่่� 2 เดืือนมีีนาคมเมษายน 2562 (3) ฉบัับที่่� 3 เดืือนพฤษภาคม-มิิถุุนายน
2562
2.2 เอกสารเผยแพร่่ ต่่ า งๆ อาทิิ รายงานสรุุ ป
ผลการประชุุมประจำำ�ปีี 2562 ของ สศช. พััฒนาพื้้�นที่่�
ไทย : เชื่่�อมไทย ก้้าวไกล เชื่่�อมโลก เอกสารประกอบ
การประชุุมประจำำ�ปีี 2563 ของ สศช. ครึ่่�งทางแผนฯ 12
เตรีียมพร้้อมรัับมืือชีีวิิตวิิถีีใหม่่ (ร่่าง) แผนแม่่บทเฉพาะ
กิิจภายใต้้ยุุทธศาสตร์์ชาติิอัันเป็็นผลมาจากสถานการณ์์
โควิด 19 พ.ศ. 2564-2565 ยุทธศาสตร์ชาติฉบับประชาชน
ยุทธศาสตร์ชาติฉบับย่อ การ์ตูนยุทธศาสตร์ชาติ เรื่อง
ประกอบร่างมนุษย์ทราย

3. สื่อวีดิทัศน์ อาทิ

3.1 วีดิทัศน์ประกอบการประชุมประจ�ำปี 2563
ของ สศช. เรื่อง “ชีวิตวิถีใหม่ ประเทศไทยหลังโควิด”
ซึ่ ง น�ำเสนอให้ มี ก ารปรั บ แนวทางการพั ฒ นาที่ส�ำคั ญ
3 ประการ ได้แก่ (1) สร้างสมดุลของมนุษย์และธรรมชาติ
(2) สร้้างสมดุุลของปฏิิสััมพัันธ์์ระหว่่างกัันของมนุุษย์์ใน
สัังคม และ (3) สร้้างการเติิบโตอย่่างพอเพีียง สามารถ
ติิดตามชมได้้ที่่�
วีีดิิทััศน์์ “ชีีวิิตวิิถีีใหม่่
ประเทศไทยหลัังโควิิด”
http://streaming.nesdb.go.th/vdoondemand/other/
Yearend2020_01.mp4

3.2	วีี ดิิ ทัั ศ น์์ เ กี่่� ย วกัั บยุุ ท ธศาสตร์์ ช าติิ แ ละการ
ปฏิิรูปู ประเทศ อาทิิ เรื่่อ� งยุุทธศาสตร์์ชาติิสำำ�หรัับประชาชน
ทั่่�วไป เรื่่อ� งการรณรงค์์ให้้ทุกุ คนมีีส่่วนร่่วมกัับการขัับเคลื่่อ� น
ยุุทธศาสตร์์ชาติิ ชุุด “น้้องมะม่่วง ร่่วมมืือกััน มัันช่่วยได้้”
จำำ�นวน 3 เรื่่� อง เรื่่�องกองทุุนเสมอภาคทางการศึึ กษา

เรื่่�องการสร้้างการตระหนัักรู้้�และหุ้้�นส่่วนการขัับเคลื่่�อน
ยุุทธศาสตร์์ชาติิในกลุ่่�มคนพิิการ จำำ�นวน 5 เรื่่�อง สามารถ
ติิดตามชมได้้ที่่� http://nscr.nesdb.go.th/สื่่�อวิิดีีโอ/

4. อินโฟกราฟิก (Infographics)

โดยการน�ำข้อมูลต่าง ๆ มาจัดท�ำเป็นรูปภาพให้
เข้าใจง่ายและน่าสนใจ อาทิ ข้อมูล GDP รายไตรมาส ข้อมูล
ภาวะสังคมรายไตรมาส การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคใต้ ข้อมูลเรื่องน่ารู้ แผนฟื้นฟู 4 แสนล้านบาท ภายใต้
กรอบเศรษฐกิิจฐานรากและเศรษฐกิิจชุุมชน ผลสำำ�รวจ
จากแบบสอบถามข้้อคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับมาตรการบรรเทา
ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโรคระบาดโควิด 19

5. พิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ
สศช.

จััดตั้้�งขึ้้�นสำำ�หรัับเป็็นแหล่่งเผยแพร่่และแลกเปลี่่�ยน
เรีียนรู้้�เรื่่�องราวเกี่่�ยวกัับการพััฒนาประเทศไทย โดยขณะนี้้�
อยู่่�ระหว่่างปรัับปรุงุ พิิพิธิ ภััณฑ์์ให้้ทันั สมััยและน่่าสนใจยิ่่ง� ขึ้้น�

6.	สื่่�อมวลชน

นอกจากการผลิิตสื่่�อเผยแพร่่ไปยัังกลุ่่�มเป้้าหมาย
โดยตรงแล้้ ว สศช. ยัั ง ได้้ เ ผยแพร่่ ข้้ อ มูู ล ข่่ า วสารไปสู่่�
ประชาชนกลุ่่�มต่่าง ๆ อย่่างกว้้างขวางผ่่านสื่่�อมวลชน
ทั้้�งหนัังสืือพิิมพ์์ วิิทยุุ โทรทััศน์์ และเว็็บไซต์์ต่่าง ๆ โดยผ่่าน
กิิจกรรมดัังนี้้�
6.1 การแถลงข่่าว จััดการแถลงข่่าวแก่่สื่่�อมวลชน
เพื่่�อสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับผลการพััฒนาด้้าน
เศรษฐกิิจและสัังคมของประเทศอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้
สื่่�อมวลชนนำำ�ไปเผยแพร่่แก่่สาธารณชนต่่อไป อาทิิ การ
รายงานผลิิตภััณฑ์์มวลรวมในประเทศรายไตรมาส การ
รายงานภาวะสัั ง คมรายไตรมาส การแถลงข่่ า วกรอบ
นโยบายการฟื้้น� ฟููเศรษฐกิิจของประเทศในด้้านต่่าง ๆ (เงิินกู้้�
4 แสนล้านบาท) พร้อมทั้งจัดท�ำข่าวแจกแก่สื่อมวลชน
และการจั ด ส่ ง ข้ อ มู ล ที่ส�ำคั ญ ไปให้ สื่ อ มวลชนทางสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ และโซเชียลมีเดีย อาทิ อีเมล ไลน์ และ
เฟซบุ๊ก
6.2 การสััมภาษณ์์ผู้้�บริิหาร สศช. โดยการประสาน
ให้้ สื่่� อ มวลชนเข้้ า สัั ม ภาษณ์์ ผู้้�บริิ ห าร สศช. เกี่่� ย วกัั บ
แนวทางการพััฒนาประเทศในเรื่่�องต่่าง ๆ ที่่�อยู่่�ในความ
รัับผิดิ ชอบของ สศช. เพื่่อ� เผยแพร่่ข้อ้ มููลข่่าวสารที่่น่� า่ สนใจ
สู่่�สาธารณชน
นอกจากการประชาสัั ม พัั น ธ์์ สู่่� กลุ่่�มเป้้ า หมาย
ภายนอกองค์์ ก รแล้้ ว สศช. ได้้ ใ ห้้ ค วามสำำ�คัั ญ กัั บ การ
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ประชาสััมพัันธ์์ภายในองค์์กร โดยการจััดทำำ�สื่อ่� หลากหลาย ของ สศช. เพื่่�อให้้เกิิดการแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้� และเสริิม
รููปแบบ อาทิิ บอร์์ด โปสเตอร์์ จออิิเล็็กทรอนิิกส์์ การส่่ง สร้้างสััมพัันธภาพที่่�ดีีต่่อกัันอัันเป็็นการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
อีีเมล ไลน์์กลุ่่�ม NESDB และการจััดทำำ� KM องค์์กร เพื่่�อ ในการปฏิิบััติิงาน
ประมวลและแลกเปลี่่�ยนองค์์ความรู้้�ผ่่านทางอิินทราเน็็ต

ห้องสมุดสุริยานุวัตร
ห้้องสมุุดสุุริิยานุุวััตร มีีหน้้าที่่�ในการจััดหาและให้้
บริิการสารสนเทศเพื่่�อสนัับสนุุนการปฏิิบััติิภารกิิจของ
บุุคลากรของสำำ�นัักงาน และให้้บริิการบุุคคลทั่่�วไปที่่�สนใจ
ห้้องสมุุดตั้้�งอยู่่�ที่่� อาคาร 4 ชั้้�น 1-2
งานของห้้องสมุุดประกอบด้้วย การจััดหาทรััพยากร
สารสนเทศ การวิิเคราะห์์และบัันทึึกรายการบรรณานุุกรม
ลงฐานข้้อมููล บริิการคอมพิิวเตอร์์ บริิการยืืม-คืืน บริิการ
แนะนำำ�และช่่วยการสืืบค้้นสารสนเทศ บริิการข่่าวสารและ
กิิจกรรมห้้องสมุุด และงานที่่ไ� ด้้รับั มอบหมายอื่่น� ๆ เนื่่อ� งด้้วย
การแพร่่ระบาดของโรคระบาดโควิิด 19 สำำ�นัักงานได้้
มีีมาตรการการควบคุุมโรคอย่่างเคร่่งครััด ห้้องสมุุดปิิด
ให้้บริิการบุุคคลภายนอกชั่่�วคราว ตั้้�งแต่่เดืือนเมษายน
2563 และได้้ทดลองให้้บริกิ ารหนัังสืือพิิมพ์์ออนไลน์์สำำ�หรัับ
เจ้้าหน้้าที่่� สศช. ได้้ติิดตามข่่าวสารผ่่านแอปพลิิเคชััน แทน
การเข้้าใช้้บริิการภายในห้้องสมุุด อย่่างไรก็็ตาม การปิิดให้้
บริิการยัังคงส่่งผลกระทบต่่อการให้้บริกิ ารของห้้องสมุุดใน
ภาพรวมทั้้�งปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยสรุุปได้้ดังั ต่่อไปนี้้�
1.1 การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
1) หนัังสืือ ห้้องสมุุดดำำ�เนิินการจััดซื้้อ� หนัังสืือ
1 รอบ จำำ�นวน 77 รายการ และได้้รัับอภิินัันทนาการ
หนัังสืือจากหน่่วยอื่่�น ประมาณ 80 รายการ หนัังสืือ
ส่่วนใหญ่่มีีเนื้้�อหาสาระทางด้้านเศรษฐศาสตร์์ และสัังคม
เนื่่อ� งจากมีีความจำำ�เป็็นในการใช้้ประกอบการปฏิิบัติั ภิ ารกิิจ
ของสำำ�นักั งาน นอกจากนี้้�ยังั มีีหนัังสืือที่่ใ� ห้้ความรู้้�ด้า้ นอื่่น� ๆ
จำำ�นวนมากสำำ�หรัับให้้บริิการ อาทิิ หนัังสืือด้้านการบริิหาร
จััดการ ประวััติิศาสตร์์ จิิตวิิทยา ศาสนา เป็็นต้้น
2)	นิิ ต ยสารและหนัั ง สืือพิิ ม พ์์ ห้้ อ งสมุุ ด
ดำำ�เนิิ นการบอกรัับเป็็ นสมาชิิ กนิิตยสารฉบัั บภาษาไทย
และภาษาต่่างประเทศ รวม 14 รายการ และบอกรัับ
หนัังสืือพิิมพ์์ฉบัับภาษาไทยและภาษาต่่างประเทศ รวม
9 รายการ และได้้รัับอภิินัันทนาการจากหน่่วยงานอื่่�น ๆ
ประมาณ 20 รายการ

1.2 การวิิเคราะห์์และบัันทึึกรายการบรรณานุุกรม
ลงฐานข้้อมููล ในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีีการวิิเคราะห์์
และบัันทึึกข้้อมููลทรััพยากรสารสเทศ จำำ�นวน 598 รายการ
ปััจจุุบัันห้้องสมุุดมีีหนัังสืือที่่�ให้้บริิการและสามารถสืืบค้้น
รายการบรรณานุุกรมด้้วยระบบออนไลน์์ มากกว่่า 19,000
รายการ
1.3 การบริิการสารสนเทศของห้้องสมุุด ห้้องสมุุด
เปิิดให้้บริิการเจ้้าหน้้าที่่� สศช. และบุุคคลทั่่�วไปที่่�สนใจ
วัันจัันทร์์-วัันศุุกร์์ เวลา 8.30-16.30 น. โดยในปีีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 มีีผู้้�เข้้าใช้้บริกิ ารภายในห้้องสมุุด จำำ�นวน 3,710 คน
บริิการยืืมคืืนทรััพยากรสารสนเทศ จำำ�นวน 1,997 รายการ
บริิการใช้้เครื่่�องคอมพิิวเตอร์์ จำำ�นวน 430 คน มีีผู้้�เข้้าใช้้
บริิการเว็็บเพจห้้องสมุุด จำำ�นวน 4,355 ครั้้�ง
1.4 การจัั ด ทำำ�กฤตภาคข่่ า วออนไลน์์ (News
Clipping) ในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีีการจััดทำำ� News
Clipping จากข่่าว สััมภาษณ์์ บทความ บทวิิเคราะห์์วิิจารณ์์ รายงาน หรืือข้้อเขีียนอื่่�น ๆ เกี่่�ยวข้้องกัับ สศช.
จำำ�นวน 1,362 ข่่าว สำำ�หรัับให้้บริิการกัับเจ้้าหน้้าที่่� สศช.
และจััดเก็็บลงฐานข้้อมููลสำำ�หรัับสืืบค้้นข่่าวย้้อนหลััง
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1.5 การรัับสมััครสมาชิิกห้้องสมุุด ในปีีงบประมาณ
1.6 การประชาสัั ม พัั น ธ์์ กิิ จ กรรมของห้้ อ งสมุุ ด
พ.ศ. 2563 มีีการผู้้�สมััครเป็็นสมาชิิกห้้องสมุุด จำำ�นวน อาทิิ แนะนำำ� สารสนเทศใหม่่ ข องห้้ อ งสมุุ ด การเสนอ
51 คน ปัจจุบันห้องสมุดมีสมาชิกทั้งหมด รวม 1,150 คน รายชื่่�อสารสนเทศสำำ�หรัับจััดซื้้�อเข้้าห้้องสมุุด ผ่่านทาง
เจ้าหน้าที่ สศช. และข้าราชการเกษียณ รวม 878 คน บุคคล E-mail, NESDC Community, facebook ทุุกวััน
ภายนอกทั่วไป จ�ำนวน 272 คน

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของ สศช.
ศูู น ย์์ บริิ ก ารข้้ อ มูู ล ข่่ า วสารของสำำ�นัั ก งานสภา
พััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ สศช. ตั้้ง� อยู่่�ภายใน
ห้้องสมุุดสุุริิยานุุวััตร ได้้ดำำ�เนิินงานตามพระราชบััญญััติิ
ข้้อมููลข่่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยมีีเจ้้าหน้้าที่่�
ห้องสมุด กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เป็นฝ่ายเลขานุการและ
ดูแลศูนย์บริการข้อมูลฯ ในปีงบประมาณ 2563 มีผลการ
ด�ำเนินงานโดยสรุปได้ดังนี้
1.7 การจัดแสดงข้อมูลข่าวสาร ศูนย์บริการข้อมูล
ข่าวสาร สศช. จัดให้บริการข้อมูลข่าวสาร ส�ำหรับให้
ประชาชนเข้าตรวจดูภายในศูนย์ และทางเว็บไซต์ของศูนย์
ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรา 7 และ 9 แห่ง พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และตามประกาศ
ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก�ำหนด และ
มีการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง
1.8 การทบทวนแก้ ไขระเบียบส�ำนั ก งานสภา
พั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ งชาติ ว ่ า ด้ ว ยข้ อ มู ล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2563 และส่งไปประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เพื่อปรับปรุงข้อมูลและค�ำสั่งแต่งตั้ง
ให้มีความทันสมัย รวมทั้งเพื่อให้การด�ำเนินงานควบคุม
ตรวจสอบ ติดตาม รวบรวม จัดประเภท และท�ำรายการ
ข้อมูลข่าวสารที่อยูใ่ นความรับผดิ ชอบจัดส่งให้ศนู ย์บริการ
ข้อมูลข่าวสาร เผยแพร่เป็นไปอย่างเป็นระบบ
1.9 การจั ด โครงการฝึ ก อบรมความรู ้ เ กี่ ย วกั บ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ให้กบั เจ้าหน้าที่ เพื่อมุง่ เน้นให้เจ้าหน้าที่ของ สศช. มีความรู้
ความเข้าใจในสาระส�ำคัญของพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสาร

ของราชการ พ.ศ. 2540 และการปรั บทั ศ นคติ ข อง
เจ้าหน้าที่ในเรื่องการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563
1.10 การเข้ า ร่ ว มทดสอบความรู ้ เ กี่ ย วกั บ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ของส�ำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ
รัฐมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและสาระส�ำคัญของ
พระราชบัญญัตฯิ ได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามที่ก�ำหนด
ไว้ในกฎหมาย โดยส�ำนักงานได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการ
ทดสอบเป็นประจ�ำทุกปี และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มีเจ้าหน้าที่ สศช. ผ่านการทดสอบ จ�ำนวน 2 คน
1.11 การเข้ า ร่ ว มประกวดศู น ย์ ข ้ อ มู ล ข่ า วสาร
ของราชการโดดเด่น ประจ�ำปี 2563 จัดโดยส�ำนักงาน
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ส�ำนักงานปลัด
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงาน
สามารถปฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ข ้ อ มู ล ข่ า วสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 สูงกว่ามาตรฐานที่ก�ำหนดไว้
1.12 การจั ด ท�ำรายงานติ ด ตามประเมิ น ผลการ
ปฏิ บั ติ ก ารตาม พ.ร.บ. ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ
พ.ศ. 2540 ทุกสิ้นปีงบประมาณ ให้กับส�ำนักงานปลัด
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี โดยจะเน้นการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร
ผ่านเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้มากขึ้น ส�ำหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผูใ้ ช้บริการผ่านเว็บไซต์ จ�ำนวน
7,229 ครั้ง
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รายงานการเงิน1
สำ�นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบการเงินของ สศช. ประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน งบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน ภาพรวม
ของฐานะการเงิน และผลการด�ำเนินงานของ สศช. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
(หน่วย : บาท)

2563
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้อื่นระยะสั้น
วัสดุคงเหลือ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

1

รอตรวจสอบข้อมูลจากส�ำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

2562

48,099,291.45
9,299,964.06
879,536.88
58,278,792.39

22,140,870.82
1,624,134.62
1,473,838.23
25,238,843.67

304,713,452.45
10,132,193.02
314,845,645.47
373,124,437.86

326,660,243.56
880,970.15
327,541,213.71
352,780,057.38
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
(หน่วย : บาท)

2563
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น
เงินรับฝากระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
ทุน
รายได้ต�่ำกว่าค่าใช้จ่ายสะสม
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

2562

80,373,283.81
15,530.00
8,587,866.28
15,114.00
88,991,794.09

30,935,396.36
0.00
7,962,573.73
97,309.00
38,995,279.09

0.00
2,000,000.00
2,000,000.00
90,991,794.09

0.00
2,000,000.00
2,000,000.00
40,995,279.09

14,433,667.34
267,698,976.43
282,132,643.77
373,124,437.86

14,433,667.34
297,351,110.95
311,784,778.29
352,780,057.38
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ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
งบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
(หน่วย : บาท)

2563

2562

รายได้
รายได้จากงบประมาณ
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค
รวมรายได้

879,461,081.63
53,019.50
0.00
879,514,101.13

849,581,766.54
193,606.00
57,725.87
849,833,098.41

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้ต�่ำกว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
รายได้ต�่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

307,537,148.38
146,014,976.75
608,633.50
263,511,804.09
6,825,170.10
13,427,672.48
33,835,002.35
137,371,853.00
33,975.00
909,166,235.65
(29,652,134.52)
0.00
(29,652,134.52)

300,079,062.90
136,667,735.13
285,720.00
317,386,307.89
7,449,377.09
13,006,614.97
33,782,792.40
57,822,403.00
6.00
866,480,019.38
(16,646,920.97)
0.00
(16,646,920.97)
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การวิเคราะห์งบการเงิน
การวิเคราะห์งบการเงินนี้แสดงให้ทราบถึงฐานะ พร้อมแสดงการเปรยี บเทียบข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้ทราบ
การเงิน และผลการด�ำเนินงานที่เป็นประโยชน์ในการ แนวโน้มการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของรายการบัญชีที่เกิดขึ้น
บริหารจัดการทรัพยากรขององค์กร โดยได้แสดงให้เห็นถึง โดยแสดงข้อมูลทางการเงินที่มีนัยส�ำคัญ สรุปได้ดังนี้
ความสัมพันธ์ของสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย

แสดงสินทรัพย์ของ สศช.
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน (สุทธิ)

2.71%

แสดงหนี้สินและทุนของ สศช.
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เงินสด และรายการ
เทียบเท่าเงินสด

12.89%

ลูกหนี้ระยะสั้น

2.49%

ที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ (สุทธิ)

รายได้สูงกว่า
ค่าใช้จ่ายสะสม

71.75%

เจ้าหนี้ระยะสั้น

21.54%

เงินรับฝากระยะสั้น

2.30%

วัสดุคงเหลือ

81.67%

0.24%

เงินทดรองราชการ
รับจากคลังระยะยาว

0.54%
3.87%
ทุน

โครงสร้างสินทรัพย์ของ สศช.

โครงสร้างหนี้สินและทุนของ สศช.

ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียนร้อยละ 15.62 และ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนร้อยละ 84.38 สินทรัพย์ส่วนใหญ่ของ สศช.
เป็นรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) ร้อยละ 81.67
นอกจากนี้ ยังประกอบด้วยสินทรัพย์ประเภทอื่น ๆ อีกร้อยละ 18.33
ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้ระยะสั้น วัสดุ
คงเหลือ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)

ประกอบด้ ว ยโครงสร้ า งของหนี้ สิ น รวมร้ อ ยละ 24.38
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น รายการหนี้ สิ น หมุ น เวี ย นร้ อ ยละ 23.84 หนี้ สิ น
ไม่หมุนเวยี นร้อยละ 0.54 ส่วนของทุนร้อยละ 75.62 ประกอบด้วย
รายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมร้อยละ 71.75 และทุนร้อยละ
3.87

แสดงรายได้จากการด�ำเนินงานทั้งหมดของ สศช.
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายได้งบกลาง

28.02%

รายได้จากการขาย
สินค้าและบริการ

0.01%

รายได้งบรายจ่ายอื่น

18.47%

รายได้จากการด�ำเนินงาน

รายได้งบบุคลากร

30.01%

รายได้งบลงทุน

2.46%

รายได้งบด�ำเนินงาน

5.11%
รายได้งบอุดหนุน

15.92%

ส่วนใหญ่เป็นรายได้เงินงบประมาณที่ได้รับจากรัฐบาล
ร้อยละ 99.99 ประกอบด้วย รายได้จากงบบุคลากร งบลงทุน
งบด�ำเนินงาน งบอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง นอกจากนี้
ยังมีรายได้จากแหล่งอื่นอีกร้อยละ 0.01 ได้แก่ รายได้จากการขาย
สินค้าและบริการ

แสดงค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานของ สศช.
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจ�ำหน่าย

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค

15.11%

3.72%

ค่าใช้จา่ ยบุคลากร

33.83%

ค่าสาธารณูปโภค

1.48%

ค่าวัสดุ

0.75%
ค่าใช้สอย

28.98%

ค่าตอบแทน

0.07%
ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ

16.06%

ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน
ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรร้อยละ 33.83 ค่าใช้สอย
ร้อยละ 28.98 ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญร้อยละ 16.06 และค่าใช้จ่าย
ในการด�ำเนินงานอื่น ๆ อีกร้อยละ 21.13
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วิเคราะห์งบการเงิน
ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
วิเคราะห์งบแสดงฐานะทางการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562
จ�ำนวนเงิน (บาท)
2563
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้อื่นระยะสั้น
วัสดุคงเหลือ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

2562

48,099,291.45 22,140,870.82
9,299,964.06 1,624,134.62
879,536.88 1,473,838.23
58,278,792.39 25,238,843.67

304,713,452.45 326,660,243.56
10,132,193.02
880,970.15
314,845,645.47 327,541,213.71
373,124,437.86 352,780,057.38

เปรียบเทียบ เพิ่ม/(ลด)
จ�ำนวนเงิน
ร้อยละ
(บาท)

25,958,420.63
7,675,829.44
(594,301.35)
33,039,948.72

117.24
472.61
(40.32)
130.91

(21,946,791.11)
(6.72)
9,251,222.87 1,050.12
(12,695,568.24)
(3.88)
20,344,380.48
5.77
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ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
วิเคราะห์งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562
จ�ำนวนเงิน (บาท)
2563
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น
80,373,283.81
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสัน้
15,530.00
เงินรับฝากระยะสั้น
8,587,866.28
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
15,114.00
		รวมหนี้สินหมุนเวียน
88,991,794.09

2562

30,935,396.36
0.00
7,962,573.73
97,309.00
38,995,279.09

เปรียบเทียบ เพิ่ม/(ลด)
จ�ำนวนเงิน
ร้อยละ
(บาท)

49,437,887.45 159.81
15,530.00
0.00
625,292.55
7.85
(82,195.00) (84.47)
49,996,515.00 128.21

	หนี้สินไม่หมุนเวียน
เจ้าหนเี้ งินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว
0.00
0.00
0.00
0.00
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว
2,000,000.00 2,000,000.00
0.00
0.00
		รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
2,000,000.00 2,000,000.00
0.00
0.00
รวมหนี้สิน
90,991,794.09 40,995,279.09 49,996,515.00 121.96

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
ทุน
รายได้สูง/(ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

14,433,667.34 14,433,667.34
0.00
267,698,976.43 297,351,110.95 (29,652,134.52)
282,132,643.77 311,784,778.29 (29,652,134.52)
373,124,437.86 352,780,057.38 20,344,380.48

0.00
(9.97)
(9.51)
5.77
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ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
วิเคราะห์งบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562
จ�ำนวนเงิน (บาท)
2563
2562
รายได้
รายได้จากงบประมาณ
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค
รวมรายได้

879,461,081.63 849,581,766.54
53,019.50
193,606.00
0.00
57,725.87
879,514,101.13 849,833,098.41

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้ต�่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

307,537,148.38
146,014,976.75
608,633.50
263,511,804.09
6,825,170.10
13,427,672.48
33,835,002.35
137,371,853.00
33,975.00
909,166,235.65
(29,652,134.52)

300,079,062.90
136,667,735.13
285,720.00
317,386,307.89
7,449,377.09
13,006,614.97
33,782,792.40
57,822,403.00
6.00
866,480,019.38
(16,646,920.97)

เปรียบเทียบ เพิ่ม/(ลด)
จ�ำนวนเงิน (บาท) ร้อยละ
29,879,315.09
(140,586.50)
(57,725.87)
29,681,002.72

3.52
(72.61)
(100.00)
3.49

7,458,085.48
2.49
9,347,241.62
6.84
322,913.50
113.02
(53,874,503.80)
(16.97)
(624,206.99)
(8.38)
421,057.51
3.24
52,209.95
0.15
79,549,450.00
137.58
33,969.00 566,150.00
42,686,216.27
4.93
(13,005,213.55) (78.12)
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สรุปภาพรวมของฐานะการเงิน และผลการดำ�เนินงานของ สศช.

สินทรัพย์

หน่วย : บาท

รายการ

ปีงบประมาณ
พ.ศ.2563

สินทรัพย์
หนี้สิน
ทุน

373,124,437.86 352,780,057.38
90,991,794.09 40,995,279.09
282,132,643.77 311,784,778.29

20,344,380.48
49,996,515.00
(29,652,134.52)

5.77
121.96
(9.51)

รายได้
ค่าใช้จ่าย

879,514,101.13 849,833,098.41
909,166,235.65 866,480,019.38

29,681,002.72
42,686,216.27

3.49
4.93

สิ น ทรั พ ย์ ร วมของ สศช.
มีปริมาณที่เพิม่ ขึน้ จากงบประมาณ
ปีกอ่ น ร้อยละ 5.77 เป็นผลมาจาก
สินทรัพย์หมุนเวียน และสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียน ที่เพิม่ ขึน้ เมื่อเทียบกับ
งบประมาณปีก่อน

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

รายได้

หนี้สิน
หนี้สินของ สศช. มีปริมาณ
เพิ่ ม ขึ้ น จากงบประมาณปี ก ่ อ น
ร้อยละ 121.96 เป็นผลมาจาก
เจ้ า หนี้ ร ะยะสั้ น ที่เพิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ
เทียบกับงบประมาณปีก่อน

ทุน
ทุ น ของ สศช. ลดลงจาก
ปีงบประมาณปีก่อน ร้อยละ 9.51
เป็ น ผลมาจากในปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2563 สศช. มีรายได้ต�่ำกว่า
ค่าใช้จ่ายสุทธิ 29.652 ล้านบาท
จึ ง เป็ น การลดมู ล ค่ า ในส่ ว นของ
รายได้สงู /(ต�่ำ) กว่าค่าใช้จา่ ยสะสม

ผลต่าง
ผลต่าง
จ�ำนวนเงิน เพิ่ม/ (ร้อยละ)
(ลด)

รายได้ ข อง สศช. รวมทั้ ง สิ้ น
879.514 ล้านบาท เป็นรายได้จากงบ
ประมาณประจ�ำและงบกลาง ประกอบด้วย
งบบุ ค ลากรจากการเบิ ก จ่ า ยเงิ น เดื อ น
ค่าจ้างประจ�ำ งบด�ำเนินงานส�ำหรับการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร และค่าใช้จา่ ย
ในการด�ำเนินงานต่าง ๆ ของส�ำนักงาน และ
งบรายจ่ายอื่น เพื่อเป็นค่าใช้จา่ ยที่ใช้ในการ
ขับเคลื่อนโครงการที่สนับสนุนแผนและ
ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ของประเทศ งบลงทุน
จากการได้รับจัดสรรให้ซื้อครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้าง งบกลางจากการเบิกค่าใช้จ่าย
สวัสดิการให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจ�ำ
และข้าราชการบ�ำนาญ

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จา่ ยจากการด�ำเนินงานของ
สศช. เพิ่มขึ้นจากงบประมาณปีก่อนคิด
เป็นร้อยละ 4.93 เป็นผลมาจากการ
เพิม่ ขึน้ ของค่าใช้จา่ ยบุคลากร ค่าใช้สอย
และค่าวัสดุ ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ และค่า
ใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค
เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง และค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการ
ด�ำเนินงานอื่น เป็นต้น

ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Office of the National Economic and Social Development Council

143

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สศช. ร่่วมกิิจกรรมเนื่่�องในวัันคล้้ายวัันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 วันชาติ
และวันพ่อแห่งชาติ 2562
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์
เลขาธิการฯ น�ำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ร่วมพิธีท�ำบุญตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้ง และร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติและน้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องใน
โอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2562 ณ บริเวณ
ท้องสนามหลวง
ในวันเดียวกันนัน้ นายวิโรจน์ นรารักษ์ รองเลขาธิการฯ ได้น�ำคณะเจ้าหน้าที่
สศช. มาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์

ผู้บริหาร สศช.
ร่วมลงนามถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563
เมื่่�อวัันที่่� 1 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์์พิิเศษ
ดร.ทศพร ศิิริิสััมพัันธ์์ เลขาธิิการฯ นำำ�คณะผู้้�บริิหาร สศช.
ร่่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว
เนื่่�องในโอกาสวัันขึ้้�นปีีใหม่่ พุุทธศัักราช 2563 ณ ศาลา
สหทััยสมาคม ในพระบรมมหาราชวััง

สศช. จััดพิิธีีถวายพระพรชััยมงคล
และลงนามถวายพระพร
พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว
เนื่่�องในวัันฉััตรมงคล 4 พฤษภาคม

เมื่่�อวัันที่่� 1 พฤษภาคม 2563 ศาสตราจารย์์พิิเศษ ดร.ทศพร ศิิริิสััมพัันธ์์
เลขาธิิการฯ พร้้อมด้้วยผู้้�บริิหารและเจ้้าหน้้าที่่� สศช. ร่่วมถวายพระพรชััยมงคล
และลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว เนื่่�องในอภิิลัักขิิตสมััย
วัันฉััตรมงคล 4 พฤษภาคม 2563 อัันเป็็นวัันที่่�ระลึึกในการครบรอบปีีที่่�พระบาท
สมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััวทรงประกอบพิิธีีพระบรมราชาภิิเษกเป็็นพระมหากษััตริย์ิ แ์ ห่่ง
ประเทศไทยโดยสมบููรณ์์ตามโบราณราชประเพณีี ณ ห้้องโถง ชั้้น� 1 อาคาร 1 สศช.
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สศช. ร่วมบันทึกเทป
ถวายพระพร
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
และพระบรมวงศานุวงศ์
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการฯ พร้อมด้วย
คณะผู ้ บ ริ ห าร สศช. ร่ ว มบั น ทึ ก เทปถวายพระพรเนื่ อ งในโอกาส
เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินี และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ 17
กรกฎาคม และ 20 พฤษภาคม 2563 ณ สถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 MCOT HD
และสถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ ก องทั พบ ก ตามล�ำดั บ เพื่อน้ อ มร�ำลึ ก ใน
พระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทยอันหาที่สุดมิได้

สศช. ร่วมลงนาม
ถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินี
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2563 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์
เลขาธิการฯ พร้อมด้วยผูบ้ ริหาร สศช. เดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พร้อมด้วยถวายแจกันดอกไม้ ณ ศาลาสหทัย
สมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เนอื่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา
3 มิถุนายน 2563

สศช. จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของ
แผ่นดิน ประจ�ำปี 2563

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ศาสตราจารย์พเิ ศษ ดร.ทศพร ศิรสิ มั พันธ์
เลขาธิการฯ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ร่วมพิธีถวายพระพรชัย
และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจ�ำ
ปี 2563 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 1 สศช.
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สศช. ร่วมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพร
ชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ศาสตราจารย์พิเศษ
ดร.ทศพร ศิรสิ มั พันธ์ เลขาธิการฯ ร่วมพิธีท�ำบุญตักบาตรถวาย
พระราชกุศล และพิธีถวายสัตย์ปฏญ
ิ าณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
และพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจ�ำปีพุทธศักราช 2563
ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
วันเดียวกันนั้น เลขาธิการฯ ได้น�ำคณะผู้บริหาร สศช.
เดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จ รองเลขาธิการฯ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวาง
พระเจ้าอยูห่ วั พร้อมด้วยถวายแจกันดอกไม้ ณ ศาลาสหทัยสมาคม พานพุ่ม พร้อมทั้งจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ มณฑลพิธี
ในพระบรมมหาราชวัง และในช่วงเย็น นายวิโรจน์ นรารักษ์ ท้องสนามหลวง ด้วยความจงรักภักดียิ่ง

สศช. ร่วมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร
ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการฯ ร่ว มพิธีท�ำบุญตักบาตรถวายพระราชกุ ศ ล
เนื่ อ งในโอกาสวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา สมเด็ จ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง ประจ�ำปีพุทธศักราช 2563 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
จากนั้น เลขาธิการฯ ได้น�ำคณะผู้บริหารเดินทางไปร่วมลงนามถวาย
พระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลาสหทัยสมาคม
ในพระบรมมหาราชวัง

146

รายงานประจำำ�ปีีงบประมาณ 2563

กิจกรรมสำ�คัญ
เลขาธิิการฯ พร้้อมคณะ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช.
ท�ำบุญตักบาตร
ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563
เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563
ศาสตราจารย์ พิ เ ศษ ดร.ทศพร
ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการฯ น�ำคณะผู้บริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
สศช. ร่วมท�ำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและอาหารคาว
หวาน ถวายแด่คณะสงฆ์จากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ราชวรวิหาร จ�ำนวน 9 รูป ณ บริเวณลานสุริยานุวัตร สศช.
เพื่อความเป็นสิรมิ งคลในวันแรกของการท�ำงานในปีใหม่ 2563
ซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทุกปี

ในวั น เดี ย วกั น นี้ คณะผู ้ บ ริ ห าร สศช. ได้ เข้ า ร่ ว ม
พิธีเจริญพระพุทธมนต์และร่วมตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องใน
โอกาสวั น ขึ้ น ปี ใ หม่ พุ ท ธศั ก ราช 2563 ณ ตึ ก สั น ติ ไ มตรี
และบริ เ วณหน้ า ตึ ก ไทยคู ่ ฟ ้ า ท�ำเนี ย บรั ฐ บาล ร่ ว มกั บ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี

เลขาธิการฯ สศช. หนุนหน่วยงานรัฐฝ่าอุปสรรค
ระบบราชการ ร่วมขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ
ยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นตัวตั้งคิดโครงการ
เมอื่ วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ศาสตราจารย์พเิ ศษ ดร.ทศพร ศิรสิ มั พันธ์
เลขาธิ ก ารฯ เป็ น ประธานกล่ า วเปิ ด “โครงการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ การจัดท�ำโครงการส�ำคัญเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ของยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ” ณ โรงแรมเดอะ เบอร์ เ คลี ย ์ โฮเต็ ล ประตู น�้ำ
กรุงเทพมหานคร จัดโดย สศช. เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่่ย� วกัับการขัับเคลื่่อ� นยุุทธศาสตร์์ชาติิ และเข้้าใจแนวทางการจััดทำำ�โครงการ
สำำ�คััญเพื่่�อบรรลุุเป้้าหมายของยุุทธศาสตร์์ชาติิ มีีผู้้�แทนหน่่วยงานภาครััฐ
ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง ผู้้�บริิ ห ารและเจ้้ า หน้้ า ที่่� สศช. ตลอดจนผู้้�สัั ง เกตการณ์์
รวมประมาณ 1,500 คน เข้้าร่่วมประชุุม

สภาพััฒน์์จััดงานวัันเด็็ก ปีี 2563
สร้้างความสุุข สนุุกสนานแก่่เด็็กๆ
ในชุุมชนวััดญวน-คลองลำำ�ปััก เขตดุุสิิต

เมอื่ วันที่ 10 มกราคม 2563 นายวิโรจน์ นรารักษ์ รองเลขาธิการฯ
รักษาราชการแทนเลขาธิการฯ น�ำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช.
จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 ณ ชุมชนวัดญวน-คลองล�ำปัก เขตดุสิต
กรุงเทพฯ โดยมีเด็ก ๆ ประมาณ 200 คน ร่วมงานอย่างมีความสุข
สนุกสนาน และเจ้าหน้าที่เขตดุสิต ให้เกียรติร่วมกิจกรรมนี้ด้วย
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สศช. และสถาบัันนโยบายสาธารณะฯ จััดเสวนา ร่่วม
สร้้างไทยเป็็นสัังคมอุุดมปััญญาในทศวรรษใหม่่
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์พเิ ศษ ดร. ทศพร
ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการฯ กล่าวเปิดงานเสวนา “Thailand 2020s
and Beyond: Building an Intelligent Society” จัดโดยสถาบัน
นโยบายสาธารณะและการพั ฒ นา มู ล นิ ธิ พ ระยาสุ ริ ย านุ วั ต ร
ซึง่ เป็นหน่วยงานได้รบั งบประมาณสนับสนุนจาก สศช. ณ สามย่าน
มิิตรทาวน์์ฮอลล์์ อาคารสามย่่านมิิตรทาวน์์ โดยมีีผู้้�เข้้าร่่วมงาน
เสวนาประกอบด้้วยผู้้�บริิหารและนัักคิิดจากภาครััฐ ภาคเอกชน
ภาควิิชาการ และองค์์กรระหว่่างประเทศ

“เลขาธิิการ สศช.” เปิิดงาน “สภาพััฒน์์ 70 ปีี”
มั่่�นใจก้้าวเป็็นองค์์กรร้้อยปีี พร้้อมปรัับตััว
รัับโลกยุุคใหม่่

เมื่่� อ วัั น ที่่� 14 กุุ ม ภาพัั น ธ์์ 2563 ศาสตราจารย์์ พิิ เ ศษ
ดร.ทศพร ศิิริิสััมพัันธ์์ เลขาธิิการฯ เป็็นประธานในพิิธีีเปิิดงานวััน
ครบรอบการสถาปนา 70 ปีี สศช. โดยช่่วงเช้้าในการประกอบ
พิิธีีทางศาสนา สมเด็็จพระมหาวีีรวงศ์์ (สุุชิิน อคคฺฺชิิโน) ผู้้�ช่่วย
เจ้้าอาวาสวััดราชบพิิธสถิิตมหาสีีมารามราชวรวิิหาร พิิธีีมอบโล่่
แก่่ ข้้ า ราชการพลเรืือนดีีเด่่ น และมอบทุุ น การศึึ ก ษารวมทั้้� ง
การแข่่งขัันกีีฬาประเภทต่่าง ๆ ตลอดช่่วงเช้้าและบ่่าย
ในโอกาสนี้้� ดร.สนิิท อัักษรแก้้ว ประธานกรรมการสภา
พััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ และกรรมการสภาฯ
ได้้แก่่ นายนิินนาท ไชยธีีรภิิญโญ และนายรััชกรณ์์ นภาพรพิิพััฒน์์
ให้้เกีียรติิมาร่่วมงาน
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สศช. จััดหลัักสููตรข้้าราชการที่่�ดีีและหลัักสููตรต้้านทุุจริิต สศช. (STRONG NESDC)
ศาสตราจารย์์พิิเศษ ดร.ทศพร ศิิริสัิ ัมพัันธ์์ เลขาธิิการฯ
เห็็นชอบให้้จัดั กิิจกรรมการพััฒนาสมรรถนะและองค์์ความรู้้�เชิิง
สร้้างสรรค์์ของบุุคลากรด้้านการป้้องกัันและปราบปรามการ
ทุุจริิต : หลัักสููตรข้้าราชการที่่ดีี� และหลัักสููตรต้้านทุุจริิต สศช.
(STRONG NESDC) ระหว่่างวัันที่่� 21 กุุมภาพัันธ์์-11 มีีนาคม
2563 เพื่่�อปลููกฝัังและปรัับฐานความคิิดด้้านความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคมแก่่ข้้าราชการและเจ้้าหน้้าที่่� สศช. ให้้ตระหนัักถึึง
ผลกระทบจากการทุุจริิตของบุุคลากร สศช.

“สศช.” จััดประชุุมวางแผนยุุทธศาสตร์์ ครั้้�งที่่� 13 แผนงาน IMT-GT และการประชุุมระดัับคณะทำำ�งาน
ครั้้�งที่่� 12 แผนงาน JDS มุ่่�งขัับเคลื่่�อนโครงการที่่�เป็็นผลประโยชน์์ร่่วม
สศช. เป็ น เจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างประเทศ
2 การประชุมส�ำคัญ ได้แก่ (1) การประชุมวางแผนยุทธศาสตร์
ครัง้ ที่ 13 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนเี ซียมาเลเซีย-ไทย (The 13th Indonesia-Malaysia-Thailand
Growth Triangle Strategic Planning Meeting) และ
(2) การประชุมระดับคณะท�ำงาน ครั้งที่ 12 แผนงานคณะ
กรรมการว่ า ด้ ว ยยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาร่ ว มส�ำหรั บพื้ นที่
ชายแดนไทย-มาเลเซีย (The 12th Working Group Meeting

of Thailand-Malaysia Committee on Joint Development
Strategy for Border Areas) ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โดยมนี ายดนุชา
พิิชยนัันท์์ รองเลขาธิิการ สศช. ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ประธานการ
ประชุุมและเป็็นหััวหน้้าคณะผู้้�แทน (เจ้้าหน้้าที่่อ� าวุุโส) ฝ่่ายไทย
พร้้อมด้้วยนายวัันฉััตร สุุวรรณกิิตติิ ที่่ปรึ
� กึ ษาด้้านนโยบายและ
แผนงาน และเจ้าหน้าที่จากกองยุทธศาสตร์และประสาน
ความร่่วมมืือระหว่่างประเทศ สศช.

สภาพััฒน์์รัับมอบโล่่ประกาศเกีียรติิคุุณและประกาศนีียบััตรด้้านการ
ตรวจสอบภายในภาครััฐ ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เมื่่อ� วัันที่่� 21 กุุมภาพัันธ์์ 2563 นายวิิโรจน์์ นรารัักษ์์ รองเลขาธิิการฯ เข้้ารัับมอบ
โล่่ประกาศเกีียรติิคุุณในพิิธีีรับั มอบโล่่ประกาศเกีียรติิคุุณและประกาศนีียบััตรด้้านการ
ตรวจสอบภายในภาครััฐ ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากนายภููมิิศัักดิ์์� อรััญญา
เกษมสุุข อธิิบดีีกรมบััญชีีกลาง ณ เมย์์แฟร์์ บอลรููม ซีี ชั้้�น 11 เดอะเบอร์์เคลีีย์์ โฮเต็็ล
ประตููน้ำำ�� ทั้้�งนี้้� เพื่่�อเป็็นการเชิิดชููเกีียรติิสำำ�หรัับหน่่วยงานตรวจสอบภายในที่่�มีีผลการ
ประเมิินการประกัันคุุณภาพระดัับเป็็นไปตามมาตรฐาน
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สศช. ร่วมผลักดันระนองให้เป็นเมืองท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพชั้นน�ำและเมืองน่าอยู่
ที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
เมื่่อ� วัันที่่� 24 กุุมภาพัันธ์์ 2563 นายเอนก มีีมงคล รองเลขาธิิการฯ
ร่่วมกัับ นายจตุุพจน์์ ปิิยัมั ปุุตระ ผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดระนอง เป็็นประธาน
การประชุุมโครงการเสริิมสร้้างความยั่่ง� ยืืนของการพััฒนาเมืืองในอนาคต
ระยะที่่� 2 ในพื้้�นที่่เ� ทศบาลเมืืองระนอง ณ ห้้องประชุุมศาลากลางจัังหวััด
ระนอง โดยมีีผู้้�แทนจากส่่วนราชการ องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
ภาคเอกชนและประชาสัังคม เข้้าร่่วมประชุุมหารืือ

สศช. และผู้้�เชี่่�ยวชาญจาก ADB
ร่่วมประชุุมหารืือ การประเมิิน
ผลกระทบโครงการภายใต้้
นโยบายรััฐบาล

เมื่่�อวัันที่่� 27 กุุมภาพัันธ์์ 2563 รศช.วิิชญายุุทธ บุุญชิิต
เป็็ น ประธานในการหารืือในเรื่่� อ งการดำำ� เนิิ น การประเมิิ น
ผลกระทบกัับ Mr. David Raitzer ผู้้�เชี่่ย� วชาญจาก ADB เรื่่อ� งการ
ขอความช่่วยเหลืือด้้านเทคนิิค (Technical Assistance : TA)
จากธนาคารพััฒนาเอเชีีย (Asian Development Bank : ADB)
เพื่่อ� การประเมิินผลกระทบ (Impact Evaluation) ของโครงการ
ภายใต้้นโยบายรััฐบาล ณ สศช. โดยมีีหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง

จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์์เข้้าร่่วมการประชุุม ทั้้�งนี้้�
มีีวัั ตถุุ ป ระสงค์์ เ พื่่� อ เรีียนรู้้�เทคนิิ ค และวิิ ธีี การดำำ� เนิิ น การ
ประเมิิ น ผลกระทบ ซึ่่� ง เป็็ น วิิ ธีี การทางสถิิ ติิ ที่่� ส ามารถระบุุ
ผลกระทบที่่� เ กิิ ด ขึ้้� น เป็็ น เชิิ ง ปริิ ม าณได้้ อ ย่่ า งเป็็ น รูู ป ธรรม
อัันจะช่่วยนำำ�ไปปรัับปรุุงการกำำ�หนดโครงการภายใต้้นโยบาย
ให้้ตรงต่่อเป้้าประสงค์์ของการพััฒนาประเทศมากขึ้้�น

สศช. เตรียมบรรจุแผนงานโครงการในพื้นที่ภาคใต้
และภาคใต้ชายแดน ปีงบฯ 64 เข้า ก.บ.ภ.
เมื่ อ วั น ที่ 12 มี น าคม 2563 นายจุ ริ น ทร์ ลั ก ษณวิ ศิ ษ ฏ์
รองนายกรััฐมนตรีี เป็็นประธานการประชุุมคณะ อ.ก.บ.ภ. ภาคใต้้และ
ภาคใต้้ชายแดน ครั้้�งที่่� 1/2563 โดยมีีนายนิิพนธ์์ บุุญญามณีี รััฐมนตรีีช่่วย
ว่่าการกระทรวงมหาดไทย นายนิิพิิฏฐ์์ อิินทรสมบััติิ ที่่ปรึ
� ึกษารองนายก
รััฐมนตรีี ศาสตราจารย์์พิิเศษ ดร.ทศพร ศิิริิสััมพัันธ์์ เลขาธิิการฯ และ
ผู้้�แทนจากหน่่วยงานภาครััฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสัังคม ในฐานะ
อนุุกรรมการ เข้้าร่่วมประชุุม โดยมีีนายเอนก มีีมงคล รองเลขาธิิการฯ
เป็็นฝ่่ายเลขานุุการ ณ ห้้องประชุุมคณะรััฐมนตรีี (เดิิม) ชั้้�น 2 อาคาร
สำำ�นัักงานเลขาธิิการคณะรััฐมนตรีี ทำำ�เนีียบรััฐบาล
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คณะกรรมการยุุทธศาสตร์์ชาติิ
มอบหมาย สศช. จััดประชุุมเชิิง
ปฏิิบััติิการร่่วมกัับหน่่วยงานเจ้้าภาพ
ขัับเคลื่่�อนแผนแม่่บทฯ ประกอบการ
จััดทำำ�คำำ�ของบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่่อ� วัันที่่� 1 เมษายน 2563 พลเอก ประยุุทธ์์ จัันทร์์โอชา นายกรััฐมนตรีี
และรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานกรรมการยุุทธศาสตร์์
ชาติิ เป็็นประธานการประชุุมคณะกรรมการยุุทธศาสตร์์ชาติิ ครั้้�งที่่� 1/2563
โดยมีี นายชวน หลีีกภััย ประธานรััฐสภาและประธานสภาผู้้�แทนราษฎร
ศาสตราจารย์์พิิเศษพรเพชร วิิชิิตชลชััย ประธานวุุฒิิสภา และผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
เข้้าร่่วมการประชุุม ณ ห้้องตึึกสัันติิไมตรีี หลัังนอก ทำำ�เนีียบรััฐบาล โดย
คณะกรรมการฯ มีี ศาสตราจารย์์พิเิ ศษ ดร.ทศพร ศิิริสัิ มั พัันธ์์ เลขาธิิการฯ สศช.
เป็็นกรรมการและเลขานุุการ

สภาพัฒน์ เชิญเอกชนถกแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
จากผลกระทบโควิิด 19 ครั้้�งที่่� 1-2/2563
เมื่่� อ วัั น ที่่� 13-20 เมษายน 2563 ศาสตราจารย์์ พิิ เ ศษ
ดร.ทศพร ศิิริสัิ มั พัันธ์์ เลขาธิิการฯ เป็็นประธานการประชุุมคณะที่่ปรึ
� กึ ษา
ด้้านธุุรกิิจภาคเอกชนในศููนย์์บริิหารสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ
โรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (โควิิด 19) ครั้้�งที่่� 1-2/2563 ตามที่่�
นายกรััฐมนตรีีแต่่งตั้้�งตามคำำ�สั่่�งนายกรััฐมนตรีีที่่� 8/2563 ลงวัันที่่�
8 เมษายน 2563 ร่่วมกัับภาครััฐ ภาคเอกชน พร้้อมด้้วย ผู้้�บริิหาร สศช.
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ผ่่านทางระบบการประชุุมทางไกล (Video Conference)
ณ ห้้องประชุุม 521 และ 532

สศช. หารืือภาคธุุรกิิจ
คืืบหน้้าพััฒนา
แอปพลิิเคชััน
เตรีียมพร้้อมเปิิด
สถานประกอบการ
ช่่วงโควิิด 19
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์
รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่อเศรษฐกิ จ และสั ง คม
เป็นประธานในการประชุมหารือกับภาคธุรกิจและเอกชน
เพื่อเตรี ย มความพร้ อ มเปิ ด สถานประกอบการในช่ ว ง
สถานการณ์โควิด 19 ซึง่ เป็นการประชุมต่อเนื่องจากการประชุม
ครัง้ แรกเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา โดยมี ศาสตราจารย์
พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการฯ และผู้บริหาร สศช.

พร้อมด้วยภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และประธานกรรมการ
กิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
และ ดร.ทวี ศั ก ดิ์ กออนั น ตกู ล กรรมการสภาพั ฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งผู้แทนกระทรวงคมนาคม
กรมควบคุมโรค และส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ ณ ห้องประชุม 521 สศช. ร่วมประชุม
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รองนายกฯ สมคิิด หารืือ “กก.กลั่่�นกรอง
การใช้้จ่่ายเงิินกู้้�ฯ” แก้้ ไขฟื้้�นฟููเศรษฐกิิจและสัังคม
จากภััยโควิิด 19 ยกเศรษฐกิิจชุุมชนเข้้มแข็็งทัันสมััย สร้้างงานสร้้างรายได้้
เมื่่�อวัันที่่� 30 เมษายน 2563 ดร.สมคิิด จาตุุศรีีพิิทัักษ์์
รองนายกรััฐมนตรีี เดิินทางมาตรวจเยี่่�ยมและประชุุมหารืือ
ร่่ ว มกัั บคณ ะกรรมการกลั่่� น กรองการใช้้ จ่่ า ยเงิิ น กู้้� ภายใต้้
พระราชกำำ�หนดอำำ�นาจกระทรวงการคลัังกู้้�เงิินเพื่่อ� แก้้ไขปััญหา
เยีียวยา และฟื้้�นฟููเศรษฐกิิจและสัังคม ที่่�ได้้รัับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563
โดยมีี ศาสตราจารย์์พิิเศษ ดร.ทศพร ศิิริิสััมพัันธ์์ เลขาธิิการฯ
และผู้้�บริิ ห าร สศช. พร้้ อ มด้้ ว ย ดร.กอบศัั ก ดิ์์� ภูู ต ระกูู ล

รองเลขาธิิการนายกรััฐมนตรีีฝ่่ายการเมืือง และผู้้�แทนหน่่วยงาน
ในคณะกรรมการฯ อาทิิ นายประสงค์์ พููนธเนศ ปลััดกระทรวง
การคลััง นายลวรณ แสงสนิิท ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นักั งานเศรษฐกิิจ
การคลััง ณ ห้้องประชุุม 521 สศช.

สศช. หารืือผู้้�ประสานงาน UN ร่่วมจััดทำำ�รายงานประเมิิน
ผลกระทบจากโควิิด 19 และการขัับเคลื่่�อนเป้้าหมาย
การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน สำำ�หรัับประเทศไทย
เมื่่� อ วัั น ที่่� 14 พฤษภาคม 2563 ศาสตราจารย์์ พิิ เ ศษ
ดร.ทศพร ศิิ ริิ สัั ม พัั น ธ์์ เลขาธิิ ก ารฯ และนายดนุุ ช า พิิ ช ยนัั น ท์์
รองเลขาธิิการฯ พร้้อมด้้วยผู้้�บริิหารกองศึึกษาและวิิจัยั เชิิงยุุทธศาสตร์์
และกองยุุทธศาสตร์์และประสานความร่่วมมืือระหว่่างประเทศ สศช.
ร่่ ว มให้้ ก ารต้้ อ นรัั บ และประชุุ ม หารืือกัั บ นางกีีต้้ า ซัั พบ ระวาล
(Mrs. Gita Sabharwal) ผู้้�ประสานงานสหประชาชาติิ ป ระจำำ�
ประเทศไทย (The United Nation Resident Coordinator in
Thailand) และคณะ ณ ห้้องประชุุม 522 สศช.

เลขาธิิการฯ นำำ�คณะผู้้�บริิหารและเจ้้าหน้้าที่่� สศช.
ร่่วมบริิจาคอาหารแห้้งที่่� “ตู้้�ปัันสุุข” สศช.
เมื่่� อ วัั น ที่่� 25 พฤษภาคม 2563 ศาสตราจารย์์ พิิ เ ศษ
ดร.ทศพร ศิิริสัิ มั พัันธ์์ เลขาธิิการฯ พร้้อมด้้วยผู้้�บริิหารและเจ้้าหน้้าที่่� สศช.
นำำ�อาหารแห้้งร่่วมบริิจาคที่่� “ตู้้�ปัันสุุข” ของ สศช. เพื่่�อแบ่่งปัันและ
บรรเทาทุุกข์์ให้้กัับผู้้�ได้้รัับผลกระทบจากโควิิด 19 ที่่�อยู่่�บริิเวณโดยรอบ
สำำ�นัั ก งานและที่่� สัั ญ จรไปมา บริิ เวณประตูู อ าคาร สศช. ด้้ า นถนน
กรุุงเกษม
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สศช. Kick off โครงการ
พััฒนาเมืืองในอนาคต
ให้้น่่าอยู่่�อย่่างยั่่�งยืืน
เมื่่� อ วัั น ที่่� 2 มิิ ถุุ น ายน 2563 นายเอนก มีีมงคล ระหว่่าง สศช. และจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย โดยศููนย์์บริิการ
รองเลขาธิิการฯ เป็็นประธาน การประชุุมเริ่่�มงาน (Kick off วิิชาการแห่่งจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย ณ ห้้องประชุุมสุุนทร
Meeting) โครงการพััฒนาเมืืองในอนาคตให้้น่่าอยู่่�อย่่างยั่่�งยืืน หงส์์ลดารมภ์์ สศช.

สศช. หารืือร่่วมผลัักดััน “โคก หนอง นา
เมื่่�อวัันที่่� 5 มิิถุุนายน 2563 ศาสตราจารย์์พิเิ ศษ ดร.ทศพร ศิิริสัิ มั พัันธ์์
โมเดล” และโครงการ “หนึ่่�งหมู่่�บ้้านหนึ่่�ง เลขาธิิการฯ เป็็นประธานการประชุุมระดมความคิิดเห็็นและรัับฟังั ข้้อเสนอแนะ
เกษตรทฤษฎีีใหม่่” เป็็นโครงการต้้นแบบ การดำำ�เนิินแผนงานโครงการด้้านการเกษตรภายใต้้หลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจ
พอเพีียง ณ ห้้องประชุุมหลานหลวง โรงแรมรอยััลปริ๊๊�นเซส กรุุงเทพฯ
ด้้านการเกษตรผสมผสาน
“สภาพััฒน์์” วิิเคราะห์์
ข้้อเสนอโครงการเงิินกู้้�ฯ
4 แสนล้้านบาทรอบแรก
มููลค่่าแสนล้้านบาท
คาดจ้้างงานกว่่า 4 แสนราย
เมื่่�อวัันที่่� 26 มิิถุุนายน 2563 ศาสตราจารย์์พิิเศษ ดร.ทศพร ศิิริิสััมพัันธ์์
เลขาธิิการฯ และคณะผู้้�บริิหาร สศช. ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ร่่วมแถลงข่่าวชี้้�แจงความ
ก้้าวหน้้าการดำำ�เนิินการเพื่่อ� ฟื้้น� ฟููเศรษฐกิิจและสัังคมจากผลกระทบของโควิิด 19
กรอบวงเงิิน 400,000 ล้้านบาท ภายใต้้ พ.ร.ก. ให้้อำำ�นาจกระทรวงการคลััง
กู้้�เงิิน เพื่่�อแก้้ไขปััญหา เยีียวยา และฟื้้�นฟูู เศรษฐกิิจและสัังคมที่่�ได้้รัับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563
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การประชุุมร่่วมระหว่่างรััฐมนตรีีและภาคเอกชน กรอบความร่่วมมืือ
ลุ่่�มแม่่น้ำำ��โขง-ญี่่�ปุ่่�นด้้านเศรษฐกิิจและอุุตสาหกรรม ครั้้�งที่่� 13
เมื่่อ� วัันที่่� 17 กรกฎาคม 2563 นายศัักดิ์์�สยาม ชิิดชอบ รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวง
คมนาคม เป็็นประธานการประชุุมร่่วมระหว่่างรััฐมนตรีีและภาคเอกชนกรอบความ
ร่่วมมืือลุ่่�มแม่่น้ำำ��โขง-ญี่่�ปุ่่�นด้้านเศรษฐกิิจและอุุตสาหกรรม ครั้้�งที่่� 13 และการประชุุม
คณะทำำ�งานเพื่่�อการพััฒนาระเบีียงเศรษฐกิิจตะวัันตก-ตะวัันออก ครั้้�งที่่� 1/2563
ผ่่านระบบการประชุุมทางไกล ร่่วมกัับผู้้�ช่่วยรััฐมนตรีีด้้านการต่่างประเทศ (นายชิิเงฮิิโระ
ทานะกะ) กระทรวงเศรษฐกิิจ การค้้า และอุุตสาหกรรมของญี่่�ปุ่่�น (METI) พร้้อมด้้วย
รััฐมนตรีีหรืือผู้้�แทนรััฐมนตรีี 5 ประเทศลุ่่�มแม่่น้ำำ��โขง โดยมีี นายดนุุชา พิิชยนัันท์์
รองเลขาธิิการฯ ในฐานะผู้้�ประสานงานหลัักระดัับประเทศ (National Coordinator)
กรอบความร่่วมมืือลุ่่�มแม่่น้ำำ��โขง-ญี่่�ปุ่่�นด้้านเศรษฐกิิจและอุุตสาหกรรม (MJ-CI) และ
ผู้้�แทนหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องเข้้าร่่วม ณ ห้้องราชดำำ�เนิิน กระทรวงคมนาคม

สศช. ส่่งเสริิมการขัับเคลื่่�อนงานของวุุฒิิอาสาธนาคารสมอง
เมื่่� อ วัั น ที่่� 19-20 กรกฎาคม 2563 นางสาวจิิ น างค์์ กูู ร โรจนนัั น ต์์
รองเลขาธิิการฯ พร้้อมด้้วยผู้้�บริิหารและเจ้้าหน้้าที่่� สศช. เข้้าร่่วมการประชุุม
ติิดตามการขัับเคลื่่�อนงานของวุุฒิิอาสาธนาคารสมองจัังหวััดนครศรีีธรรมราช
ณ มหาวิิทยาลััยราชภััฏนครศรีีธรรมราช จ.นครศรีีธรรมราช เพื่่�อแลกเปลี่่�ยน
ความคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับแนวทางการทำำ�งาน / ผลการดำำ�เนิินงานที่่�ผ่่านมา และหารืือ
แนวทางการดำำ�เนิินงานของธนาคารสมองภายหลัังสถานการณ์์การแพร่่ระบาด
ของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา (โควิิด 19)

สศช. จััดประชุุมระดมความเห็็นเฉพาะกลุ่่�ม
(Focus group) ครั้้�งที่่� 1 “การพััฒนาเกษตรยั่่�งยืืน”
เมื่่อ� วัันที่่� 11 สิิงหาคม 2563 นายวิิชญายุุทธ บุุญชิิต รองเลขาธิิการฯ
เป็็นประธานกล่่าวเปิิด การประชุุมระดมความเห็็น (Focus group)
ครั้้�งที่่� 1 การขัับเคลื่่อ� นประเด็็นการพััฒนาสำำ�คัญ
ั ในแผนพััฒนาเศรษฐกิิจ
และสัังคมแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 12 สู่่�การปฏิิบััติิ เรื่่�อง “การพััฒนาเกษตร
ยั่่�งยืืน” จััดโดย สศช. ณ โรงแรมรอยััลปริ๊๊�นเซส กรุุงเทพฯ ผู้้�เข้้าร่่วม
ประชุุมประกอบด้้วยผู้้�บริิหารและเจ้้าหน้้าที่่� สศช. และผู้้�แทนหน่่วยงาน
ภาครััฐที่่�เกี่่�ยวข้้อง
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สศช. รวมพลัังวุุฒิิอาสาธนาคารสมองภาคกลางขัับเคลื่่�อนการพััฒนาประเทศ

เมื่่�อวัันที่่� 26 สิิงหาคม 2563 สศช. ร่่วมกัับ มููลนิิธิิพััฒนาไท และ
วุุฒิิอาสาธนาคารสมอง จ.เพชรบุุรีี จััดประชุุมเชิิงปฏิิบััติิการ “รวมพลััง
วุุ ฒิิ อ าสาธนาคารสมองภาคกลางขัั บ เคลื่่� อ นการพัั ฒ นาประเทศ
บนหลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียง” ณ โรงแรมลองบีีช ชะอำำ� อ.ชะอำำ�
จ.เพชรบุุรีี โดยมีีนางสาวเอกรััตน์์ นาคาคง รองผู้้�ว่่าราชการจัังหวััด
เพชรบุุรีี เข้้าร่่วมและกล่่าวต้้อนรัับในพิิธีีเปิิด นางสาวจิินางค์์กูรู โรจนนัันต์์
รองเลขาธิิการฯ กล่่าวรายงานและนายธรรมรัักษ์์ การพิิศิษิ ฎ์์ กรรมการ
มููลนิิธิิพััฒนาไท เป็็นประธานเปิิดการประชุุม

สศช. เพิ่่�มศัักยภาพบุุคลากร
พััฒนาทัักษะการคิิดเชิิงระบบ
และการใช้้แบบจำำ�ลองพลวััต

เมื่่�อวัันที่่� 1 กัันยายน 2563 นายวิิโรจน์์ นรารัักษ์์ รองเลขาธิิการฯ
เป็็นประธานกล่่าวเปิิดการอบรมเชิิงปฏิิบััติิการหลัักสููตร “การพััฒนา
ทัักษะการคิิดเชิิงระบบ (Systems Thinking) และการใช้้แบบจำำ�ลองพลวััต
ระบบ (System Dynamics Modeling)” ณ ห้้องราชดำำ�เนิิน โรงแรม
รอยััลปริ๊๊�นเซส หลานหลวง กรุุงเทพฯ โดยมีี ผศ. ดร. นพ.บวรศม ลีีระพัันธ์์
อาจารย์์ประจำำ�ภาควิิชาเวชศาสตร์์ชุมุ ชน คณะแพทยศาสตร์์ โรงพยาบาล
รามาธิิบดีี มหาวิิทยาลััยมหิิดล เป็็นวิิทยากรการฝึึกอบรม
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“เลขาธิิการ สศช.” ถอดประสบการณ์์ ยกการบ้้าน 8 ข้้อกระตุ้้�นชาวสภาพััฒน์์
ชี้้� “โควิิด 19” คืือโอกาสสร้้างความเข้้มแข็็งเศรษฐกิิจฐานราก
เมื่่อ� วัันที่่� 16 กัันยายน 2563 ที่่โ� รงแรมเซ็็นทารา แกรนด์์ แอท เซ็็นทรััลเวิิลด์์ กรุุงเทพมหานคร
สศช.จััดการประชุุมเชิิงปฏิิบััติิการ เรื่่�อง “สศช. กัับการขัับเคลื่่�อนยุุทธศาสตร์์ชาติิด้้วยงบประมาณ
พ.ศ. 2564 โดยในช่่วงเช้้า ศาสตราจารย์์พิเิ ศษ ดร.ทศพร ศิิริสัิ มั พัันธ์์ เลขาธิิการฯ ได้้บรรยายหััวข้้อ “ถอด
บทเรีียนประสบการณ์์ในฐานะ สศช. จุุดอ่่อน จุุดแข็็ง ของ สศช. และความคาดหวัังต่่อบทบาทของ สศช.
ในระยะต่่อไป” มีีผู้้�บริิหารและเจ้้าหน้้าที่่� สศช. จากทุุกสายงานเข้้าร่่วมการประชุุมอย่่างพร้้อมเพรีียง
ในโอกาสนี้้� เลขาธิิการ สศช. นำำ�ผู้้�บริหิ ารและประชาคม สศช. ประกาศเจตนารมณ์์และปฏิิญาณตน
“การต่่อต้้านการทุุจริิต” โดยให้้คำำ�มั่่�นต่่อสาธารณะที่่�จะไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับการทุุจริิต รวมทั้้�งสนัับสนุุน
การปฏิิบััติิงานอย่่างมีีจริิยธรรม
นายดนุุชา พิิชยนัันท์์ รองเลขาธิิการ สศช. ในฐานะเลขาธิิการ สศช. คนต่่อไป ได้้แสดงวิิสัยั ทััศน์์
และมอบนโยบายการบริิหาร สศช. ในระยะต่่อไป ความตอนหนึ่่�งว่่า ที่่�ผ่่านมามีีหลายปััจจััยที่่�
ทำำ�ให้้การทำำ�งานของ สศช. ต้้องเปลี่่�ยนแปลงไป อย่่างไรก็็ตาม การบริิหารจััดการองค์์กรในอนาคต
ต้้องเป็็นแบบเมทริิกซ์์ เจ้้าหน้้าที่่�ต้้องทำำ�งานข้้ามสายงานมากขึ้้�น เพราะหลายเรื่่�องไม่่ได้้เกี่่�ยวข้้อง
เฉพาะสายงานใดสายงานหนึ่่�ง สิ่่�งที่่�ตนเสนอคืือความต้้องการที่่�จะทำำ�ให้้สภาพััฒน์์เป็็น “ตััวจริิงใน
ระบบราชการ” (NESDC REAL) อย่่างต่่อเนื่่�องจากรุ่่�นสู่่�รุ่่�น

สภาพััฒน์์ ร่่วมงาน “Thailand 2020s and
Beyond : Building a Better Society Together”
เมื่่� อ วัั น ที่่� 25 กัั น ยายน 2563 ศาสตราจารย์์ พิิ เ ศษ
ดร.ทศพร ศิิริิสััมพัันธ์์ เลขาธิิการฯ และ นายดนุุชา พิิชยนัันท์์
รองเลขาธิิการฯ พร้้อมด้้วยเจ้้าหน้้าที่่� สศช. ร่่วมงานประชุุม
วิิชาการประจำำ�ปีี ในหััวข้้อ “Thailand 2020s and Beyond:
Building a Better Society Together” จััดโดยสถาบััน
นโยบายสาธารณะและการพัั ฒ นา ณ สามย่่ า นมิิ ต รทาวน์์
ฮอล์์ 1 ชั้้�น 5 อาคารสามย่่านมิิตรทาวน์์
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“สภาพััฒน์์” จััดประชุุมประจำำ�ปีี 2563 “ชีีวิิตวิิถีีใหม่่ ประเทศไทยหลััง
โควิิด” เผยผลการพััฒนาครึ่่�งแผนฯ 12 พร้้อมรัับมืือวิิกฤต
และชีีวิิตวิิถีีใหม่่
พลเอก ประยุุทธ์์ จัันทร์์โอชา นายกรััฐมนตรีี เป็็นประธานเปิิดการประชุุม
และแสดงปาฐกถาพิิเศษในการประชุุมประจำำ�ปีี 2563 ของ สศช. เรื่่�อง “ชีีวิิตวิิถีีใหม่่
ประเทศไทยหลัังโควิิด” เมื่่�อวัันที่่� 21 กัันยายน 2563 สศช. ณ ห้้องแกรนด์์ไดมอนด์์
บอลรููม ศููนย์์การประชุุมอิิมแพ็็ค ฟอรั่่�ม เมืืองทองธานีี จ.นนทบุุรีี

ในการประชุุมดัังกล่่าว ศาสตราจารย์์พิิเศษ ดร.ทศพร ศิิริิสััมพัันธ์์ เลขาธิิการฯ
ได้้นำำ�เสนอประเด็็น “ครึ่่�งทางแผนฯ 12 เตรีียมพร้้อมรัับมืือชีีวิิตวิิถีีใหม่่” เพื่่�อเข้้าสู่่�
การเสวนาแสดงความคิิ ด เห็็ น เกี่่� ย วกัั บ แนวทางการปรัั บตัั ว จากการแพร่่ ร ะบาดของ
โควิิด 19 และประเด็็นท้้าทายในระยะต่่อไปด้้วย
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เลขาธิิการฯ นำำ�คณะผู้้�บริิหารและเจ้้าหน้้าที่่� ถวายผ้้าพระกฐิินพระราชทาน
ณ วััดวรนายกรัังสรรค์์เจติิยบรรพตาราม
พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััวทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้าฯ พระราชทานผ้้าพระกฐิินให้้ สศช. เพื่่�อนำำ�ไปถวายพระสงฆ์์
จำำ�พรรษากาลถ้้วนไตรมาส ณ วััดวรนายกรัังสรรค์์เจติิยบรรพตาราม ตำำ�บลบางปะหััน อำำ�เภอบางปะหััน จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา
เพื่่�อเป็็นการทำำ�นุุบำำ�รุุงพระพุุทธศาสนา โดยมีีศาสตราจารย์์พิิเศษ ดร.ทศพร ศิิริิสััมพัันธ์์ เลขาธิิการฯ เป็็นประธานอัันเชิิญ
ผ้้ากฐิินพระราชทาน และมอบเงิินสมทบทำำ�บุุญให้้กัับโรงเรีียนมััธยมบางปะหััน โดยมีีคณะผู้้�บริิหารและคณะเจ้้าหน้้าที่่� ศสช.
คณะผู้้�บริิหารจัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา และประชาชนจัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยาเข้้าร่่วมพิิธีีจำำ�นวนมาก และมีี ดร.ต่่อพงษ์์
วััจนะสวััสดิ์์� นายกสมาคมไทยอเมริิกััน ในฐานะสมาคมไทยอเมริิกัันและอดีีตข้้าราชการ สศช. ได้้ร่่วมทำำ�บุุญและมอบปั๊๊�มน้ำำ��
ให้้กับท
ั างวััดไว้้ใช้้ประโยชน์์ด้้วย

แถลงข่่าวตััวเลขผลิิตภััณฑ์์
มวลรวมในประเทศ
รายไตรมาส
ศาสตราจารย์์พิิเศษ ดร.ทศพร
ศิิ ริิ สัั ม พัั น ธ์์ เลขาธิิ ก ารฯ พร้้ อ มด้้ ว ย
ดร.วิิชญายุุทธ บุุญชิิต รองเลขาธิิการฯ
และผู้้�บริิหาร สศช. ร่่วมแถลงข่่าวตััวเลข
ผลิิตภััณฑ์์มวลรวมในประเทศ (GDP)
ซึ่่�งจััดแถลงข่่าวทุุก 3 เดืือน

แถลงข่่าวรายงานภาวะสัังคม
รายไตรมาส
ศาสตราจารย์์พิิเศษ ดร.ทศพร
ศิิ ริิ สัั ม พัั น ธ์์ เลขาธิิ ก ารฯ พร้้ อ มด้้ ว ย
นางสาวจิิ น างค์์ กูู ร โรจนนัั น ต์์ รอง
เลขาธิิการฯ และผู้้�บริิหาร สศช. ร่่วมแถลง
ข่่ า วรายงานภาวะสัั ง คมรายไตรมาส
ซึ่่�งจััดแถลงข่่าวทุุก 3 เดืือน
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รายชื่อคณะทำ�งาน

จัดทำ�รายงานประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ สศช.
ประธานคณะท�ำงาน
นายวิโรจน์ นรารักษ์

รองประธานคณะท�ำงาน
นางเสาวณีย์ แสงสุพรรณ

คณะท�ำงาน
นางสาวนิภา กิตติเรืองชาญ

นางสาวนริสา พิชัยวรุตมะ

ว่าที่ร้อยตรี อธินธ์ ร ทองเวสพีรสิน

นางสาววรรณิยา เอมะศิริ

นางอภิญญา เนตรสุข�ำ

จ่าสิบเอก จิรวัฒน์ กุศลสร้าง

นางลักษณา ศรีสมบูรณ์

นางสาวจริญญา สายหยุด

นายธัชไท กีรติพงค์ไพบูลย์

นายชาญชัย รุกขวัฒนกุล

นางพนิดา ภู่งามดี

นางสาวภัทราพร ลดี่ �ำรงวัฒนากุล

นางจินดารัตน์ ชิบูเอะ

นางจันทร์เพ็ญ พยัคฆ์เกษม

นายอุปราช พันธุ์ภักดี

นางสาวบุญเลี้ยง หน่ายโคกสูง

นางสาวสรัญญา ตั้งยงตระกูล

นางพรทิพย์ บุญชัย

นายกษิตพัฒน์ ทวีธนาเศรษฐ์

นายธีระพงษ์ มาลัยทอง

นางสาวอภิญญา หงษ์กลาง

นายนพดล ธัญญาดี

นางสาวจีระพร จรอุโมงค์

นางสาวภัทรา เสียงเครือ

นางสาวกีรติญา ครองแก้ว

นายประลองพล ประสงค์พร

นายพีรณัฐ ฤกษนันทน์

นายเสกสรร ไทยสุวรรณ

ผู้แทนคณะท�ำงาน
นางสาวเอมอร พฤกษ์สุริยา

นางสาวธิดารัตน์ รัตนพงษ์

คณะท�ำงานและเลขานุการ

คณะท�ำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

นางจันทร์ทิพย์ ปาละนันทน์

นายคมสัน วรวิวัฒน์

นางสาวกุลนันทน์ ยอดเพ็ชร

นางสาวรวีวรรณ เลียดทอง

นางสาววันทนีย์ สุขรัตนี

นางสาวเมฐติญา วงษ์ภักดี

นางสาวณัฐพร ก๊อใจ

นางสาวพัชนี นิยมจันทร์

นางสาวปราณี ขวัญเกิด

นายอภิิชาติิ แดงดีี

นายจัักรพงศ์์ สวภาพมงคล

กองบรรณาธิการ
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