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สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน
แนวพระราชดำริ “สื บ สาน รั ก ษา ต่ อ ยอด สร้ า งสุ ข ปวงประชา” เพื่ อ สื บ สานพระราชปณิ ธ านของพระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในเรื่องน้ำและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นแนวพระราชดำริ
ที่พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยนำไปปฏิบัติเพื่อจะได้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งพระราชกรณียกิจของ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าไม้ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร
เพื่ อ สนองพระราชปณิ ธ านดั ง กล่ า ว คณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
ได้น้อมนำแนวพระราชดำริ “สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา” มาเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติภารกิจในการพิจารณากลั่นกรองงานที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการจัดทำ
ความเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีในการกำหนดนโยบายและมาตรการต่างๆ
อย่างรอบคอบ มีเหตุผล บนพืน้ ฐานของความรูค้ คู่ ณ
ุ ธรรม มุง่ ก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ประชาชน
เพื่อให้การบริหารและการพัฒนาประเทศดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง และในกลางปี 2560 เป็น
ช่วงเวลาที่ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ 2 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ชาติ และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ
ซึ่ ง กำหนดให้ สศช. ทำหน้ า ที่ ส ำนั ก งานเลขานุ ก ารคณะกรรมการยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ นับเป็น
ภารกิจสำคัญและท้าทายยิ่ง สศช. จึงได้ปรับโครงสร้างองค์กร และปรับปรุงร่าง
พระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่.. ) พ.ศ. ....
เพื่อรองรับภารกิจการปฏิรูปประเทศตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
รวมทั้งการดำเนินภารกิจเดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
การดำเนินงานในรอบปีทผี่ า่ นมา นับได้วา่ ประสบความสำเร็จ
เป็ น อย่ า งดี ยิ่ ง คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ น ำความเห็ น ของ
คณะกรรมการฯ ไปประกอบการพิ จ ารณากำหนด
นโยบายและแผนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องอย่างเป็น
รูปธรรม ในนามของคณะกรรมการฯ ขอขอบคุณเลขาธิการฯ
คณะผู้บริหาร รวมทั้งข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สศช. ที่ได้
ร่วมกันทุ่มเทปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จอย่างเต็มความสามารถ
ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความสำเร็จนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกท่าน
มุ่งมั่นอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่ย่อท้อ เพื่อยังประโยชน์สุข
แก่ประเทศชาติยิ่งๆ ขึ้นต่อไปในอนาคต

(นายอำพน  กิตติอำพน)
ประธานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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สาร
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติิ
หลังจากทีส่ ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ดำเนินภารกิจสำคัญขององค์กรในการจัดทำ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) จนสำเร็จลุล่วงโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พุทธศักราช 2559 โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศใช้แผนดังกล่าวเพื่อเป็น
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างต่อเนื่องในระยะเวลา 5 ปี
ในปี 2560 สศช. ยังมีภารกิจสำคัญๆ ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คือ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ ซึ่งได้ประกาศเป็นกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ และเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 จำนวน 2 ฉบับ คือพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560
และพระราชบั ญ ญั ติแ ผนและขั้น ตอนการดำเนิ น การปฏิ รูป ประเทศ พ.ศ. 2560 ซึ่ ง ร่ า งแผน
การปฏิ รู ป ประเทศทุ ก ด้ า นได้ เ สร็ จ สิ้ น เมื่ อ ปลายเดื อ นธั น วาคม 2560 และร่ า งยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
ในช่วงต้นปี 2561 ซึ่ง สศช. จะเผยแพร่ร่างแผนต่างๆ พร้อมรับฟังความเห็นจากประชาชน
ในวงกว้างทั่วประเทศ เพื่อนำความเห็นมาใช้ปรับปรุงร่างแผนฯ ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์
นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรียังได้มอบภารกิจให้ สศช. ทำหน้าที่กลั่นกรองแผนต่างๆ
ของประเทศให้มคี วามสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนฯ 12 ก่อนเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
ซึ่งเพิ่มเติมจากภารกิจการกลั่นกรองโครงการลงทุนขนาดใหญ่หลายโครงการที่นำเสนอ สศช.
อย่างต่อเนื่อง และรัฐบาลได้จัดตั้งคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.)
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างทั่วถึงใน 6 ภาค แต่ละภาคมีรองนายกรัฐมนตรี
เป็นผู้กำกับดูแล และ สศช. เป็นฝ่ายเลขานุการ ซึ่งจะต้องจัดทำแผนในแต่ละภาค
นอกจากนั้ น ยั ง มี บ ทบาทในการร่ ว มจั ด การประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี
อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ และได้รับมอบหมายภารกิจในการพิจารณา
ให้ ป ระเทศมี ก ารใช้ ก ารประเมิ น สิ่ ง แวดล้ อ มระดั บ ยุ ท ธศาสตร์ หรื อ SEA
(Strategic Environmental Assessment) ในนโยบายด้านต่างๆ
ผลการดำเนินงานของ สศช. ในปี 2560 ทีผ่ า่ นมา ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี
ด้วยความร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบตั งิ านจากคณะกรรมการฯ ผูบ้ ริหาร และเจ้าหน้าที่
สศช. ผมหวั ง ว่ า ความสำเร็ จ ในการทำงานของ สศช. จะเป็ น พลั ง หนึ่ ง ใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันของคนไทยอย่าง
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในอนาคต

(นายปรเมธี  วิมลศิริ)
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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4. คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา

6. นายทวีศักดิ์   กออนันตกูล

5. นายศักรินทร์   ภูมิรัตน

7. นายสนิท   อักษรแก้ว

กรรมการ
กรรมการ
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กรรมการ
กรรมการ
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8. นายอัชพร   จารุจินดา

10. นายนินนาท   ไชยธีรภิญโญ

9. นายลักษณ์  วจนานวัช

11. นางเมธินี   เทพมณี

กรรมการ

กรรมการ
(ดำรงตำแหน่งวันที่ 19 กันยายน - 17 พฤศจิกายน 2560
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
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กรรมการ

กรรมการ
(เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน)
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13

14

12. นายเดชาภิวัฒน์   ณ สงขลา

14. นายวิรไท  สันติประภพ

13. นายสุวิชญ  โรจนวานิช

15. นายปรเมธี   วิมลศิริ

กรรมการ
(ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ)

กรรมการ
(ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง)
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กรรมการ
(ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย)
กรรมการและเลขานุการ
(เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ)
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คณะผู้บริหาร
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3
1
1. นายปรเมธี   วิมลศิริ

2. นางชุตินาฏ  วงศ์สุบรรณ

เลขาธิการฯ

รองเลขาธิการฯ
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3. นางปัทมา   เธียรวิศิษฎ์สกุล
รองเลขาธิการฯ

4

5

6

7

4. นายมนตรี   บุญพาณิชย์

6. นายดนุชา   พิชยนันท์

5. นายประพันธ์  มุสิกพันธ์

7. นายวิชญายุทธ   บุญชิต

รองเลขาธิการฯ

รองเลขาธิการฯ
(ดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2560)

รองเลขาธิการฯ
รองเลขาธิการฯ
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8. นางสาวจินางค์กูร   โรจนนันต์

10. นางธิดา  พัทธธรรม

9. นางปิยนุช   วุฒิสอน

11. นายเอนก   มีมงคล

ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน
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ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน
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13

12. นายวิโรจน์   นรารักษ์

ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน

13. นางพัชรินทร์   ศรีนพนิคม

ผ ู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์
และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค
รักษาการในตำแหน่งทีป่ รึกษาด้านนโยบายและแผนงาน

14

15

14. นางชุลีพร  บุณยมาลิก

ผู้อำนวยการสำนักวางแผนการเกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
รักษาการในตำแหน่งทีป่ รึกษาด้านนโยบายและแผนงาน

15. นางสาวมารยาท   สมุทรสาคร

ผู้อำนวยการสำนักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา
รักษาการในตำแหน่งทีป่ รึกษาด้านนโยบายและแผนงาน
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16. นางสาวสุนิสา   บุญโยภาส

18. นายสุริยนต์   ธัญกิจจานุกิจ

17. นายสมหมาย   ภักดีชาติ

19. นายมนตรี   ดีมานพ

ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์
และการวางแผนพัฒนาพื้นที่

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ภาคกลาง
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ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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20. นายโสภณ   แท่งเพ็ชร์

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ภาคเหนือ

21. นางสาววรวรรณ   พลิคามิน
ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์
และการวางแผนพัฒนาทางสังคม

23

22. นางเสาวณีย์   แสงสุพรรณ

ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ

23. นายวันฉัตร   สุวรรณกิตติ

ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์
ด้านนโยบายสาธารณะ
และผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ
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24

25

27

24. นางสาวประสพศรี   รักความสุข

26. นางอรุณี  จันทร์แจ่มศรี

25. นางสาวสุนทราลักษณ์   เพ็ชรกูล

27. นายอภิชัย   ธรรมเสริมสุข

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาฐานข้อมูล
และตัวชี้วัดภาวะสังคม

ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ
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ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ภาคใต้
ผู้อำนวยการสำนักบัญชีประชาชาติ

วิสัยทัศน์ / โครงสร้างองค์กร
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วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร
พันธกิจ เป้าหมาย บทบาทหน้าที่
วิสัยทัศน์

หน่วยงานหลักในการวางแผนและจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
สู่ความสมดุลและยั่งยืน ที่ยึดประโยชน์ส่วนรวม ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
และมีประสิทธิภาพสูง

ค่านิยมองค์กร

มุ่งมั่น ทุ่มเท พัฒนาประเทศ
เพื่อประโยชน์สุขแก่สังคม
ด้วยคุณธรรม ตามหลักวิชาการ
อย่างมืออาชีพ
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วัฒนธรรมองค์กร
เป็นองค์กรที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ
เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบ
ต่อสาธารณะและสังคม
มีระบบธรรมาภิบาล
บุคลากรของสำนักงานฯ เป็นทรัพยากร
อันมีค่าที่สุดขององค์กร

พันธกิจ
เพื่ อ ให้ ส ามารถบรรลุ วิ สั ย ทั ศ น์ วั ต ถุ ป ระสงค์
และเป้ า หมายของสำนั ก งานฯ และสอดคล้ อ งกั บ
บทบาทหน้าทีต่ ามพระราชบัญญัตพ
ิ ฒ
ั นาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2521 และกฎหมายสำคัญๆ
ที่เกี่ยวข้อง สศช. จึงได้กำหนดพันธกิจหลักไว้ 3 ประการ
ดังนี้

พันธกิจที่ 1

หน่วยงานยุทธศาสตร์ (Strategic Unit)
จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติ
และการพัฒนาในระดับต่างๆ
ที่มีคุณภาพและรวดเร็ว รวมทั้งให้คำปรึกษารัฐบาล
ประสานการแปลงนโยบาย
และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไปสู่การปฏิบัติ
หน่วยงานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมเชิงลึก
ตลอดจนติดตามประเมินผลนโยบาย
(Intelligence Unit)
ของรัฐบาลและประเด็นการพัฒนาสำคัญ
โดยเป็นหน่วยงานวิเคราะห์ข้อมูลและเฝ้าระวัง
ของประเทศ
ภัยเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล (Warning
Center) ที่ถูกต้องแม่นยำและเชื่อถือได้ ตลอดจน
เป็นหน่วยเจาะข้อมูลเชิงลึกต่างประเทศที่มี
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย เพื่อใช้
หน่วยงานความรู้สมัยใหม่
ในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
(Knowledge Organization)
บริหารเศรษฐกิจ
ที่แสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ สำหรับ
และสังคมของประเทศ
การพัฒนาประเทศ ซึ่งเพียบพร้อมด้วยบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถที่หลากหลาย เป็นสหวิทยาการ
เป้าหมาย
(Multi-Disciplinary) เพื่อใช้ในการวางแผนและ
1. วางแผนพั ฒ นาและจั ด ทำยุ ท ธศาสตร์ ก าร
ยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์เชิงลึกและการ
พั ฒ นาประเทศที่ น ำไปสู่ ค วามสมดุ ล และยั่ ง ยื น ใน
ประสานงานเพื่อผลักดันขับเคลื่อนการพัฒนา
ระยะยาว รวมทั้งผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ประเทศอย่างมีประสิทธิผลและ
ให้เกิดผลในทางปฏิบตั ิ และมีระบบการติดตามประเมินผล
ประสิทธิภาพ
ที่มีประสิทธิภาพ

พันธกิจที่ 2

พันธกิจที่ 3

2. พั ฒ นาองค์ ก รให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง และ
นำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ พร้อมทั้งสามารถให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารและสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สาธารณชน
เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ รวมทั้งมีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศทีม่ ปี ระสิทธิภาพรองรับภารกิจของสำนักงานฯ
3. เพิ่ ม พู น สมรรถนะของบุ ค ลากรให้ สู ง ขึ้ น บน
พื้นฐานคุณธรรม มีความสามัคคี รับผิดชอบต่อสังคม
และมีผลงานเป็นที่ยอมรับของสังคม พร้อมทั้งเสริมสร้าง
บุคลากรให้มีสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี

4. เสริ ม สร้ า งวั ฒ นธรรม จริ ย ธรรม และ
ธรรมาภิบาลขององค์กร ที่จะนำไปสู่ภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อ
เป็ น เครื่ อ งกำหนดมาตรฐานพฤติ ก รรมที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์กร อีกทั้งยังเป็น
การสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ให้ แ ก่ ส าธารณชนในวิ ถี ท าง
ที่ข้าราชการที่ดีพึงปฏิบัติ โดยมีการสร้างกระบวนการ
เสริมสร้างวัฒนธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของ
องค์กร เพื่อนำไปสู่ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
รายงานประจำปี 2560
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5. พัฒนาสภาพแวดล้อมองค์กรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย อันรวมถึงงาน
สนับสนุนด้านการอำนวยการและการบริหารจัดการที่สามารถตอบสนองการปฏิบัติภารกิจของสำนักงานที่เหมาะสม
คล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น

บทบาทหน้าที่ของ สศช.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการ
กำหนดนโยบายและวางแผนยุท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาประเทศ รวมทั้ ง การติ ดตามและประเมิ น ผลความก้ า วหน้ า
ความสำเร็จของแผนงานและโครงการพัฒนาต่างๆ ตลอดจนการประสานการพัฒนาเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาฯ ไปสู่การปฏิบัติ บนพื้นฐานหลักวิชาการและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้าน เพื่อการขับเคลื่อน
ทิศทางการพัฒนาประเทศสู่ความสมดุล และยั่งยืน

“หน่วยงานหลักในการวางแผนและ
จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
สู่ความสมดุลและยั่งยืน ที่ยึดประโยชน์
ส่วนรวม ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
และมีประสิทธิภาพสูง”

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

“มุ่งมั่น ทุ่มเท พัฒนาประเทศ
เพื่อประโยชน์สุขแก่สังคม ด้วยคุณธรรม
ตามหลักวิชาการ อย่างมืออาชีพ”
ค่านิยม

22

รายงานประจำปี 2560
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Strategic Unit
Intelligence Unit
Knowledge
Organization

กลยุทธ์ ในการดำเนินงาน

สศช. ได้กำหนดกลยุทธ์และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจและเป้าหมายที่สำคัญไว้ ดังนี้

กลยุทธ์ที่ 1: การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มีความยั่งยืนโดยการวางแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาให้มีความยั่งยืนและสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและธรรมาภิบาลในระยะยาว การวางแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเฉพาะด้านในระดับต่างๆ เพิ่มเติม เพื่อเป็นยุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาที่สำคัญ รวมทั้ง
การบูรณาการและประสานแผนงานที่เชื่อมโยงหลายหน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ
กลยุทธ์ที่ 2: การวิเคราะห์แผนงาน/โครงการด้วยความเป็นกลางทางวิชาการและรักษาผลประโยชน์ของ
ประเทศโดยการวิเคราะห์แผนการลงทุนของประเทศ และกรอบการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งการให้คำปรึกษา
และข้อเสนอแนะด้านการลงทุนแก่รัฐบาล ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เพื่อสนับสนุนการลงทุนของประเทศ
ให้บรรลุผลสำเร็จ
กลยุทธ์ที่ 3: การขับเคลื่อนแผนพัฒนาสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนากระบวนการกำหนด
นโยบายและระบบกำกับการติดตามประเมินผล ตลอดจนการขับเคลื่อนการพัฒนาที่มุ่งให้เกิดการบูรณาการเชื่อมโยง
กับนโยบายรัฐบาลและแผนระดับต่างๆ ภายใต้หลักการพัฒนาพื้นที่ ภารกิจ และการมีส่วนร่วม (Area Function
Participation: AFP) โดยให้จังหวัดเป็นพื้นที่ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาและเป็นจุดเชื่อมโยงการพัฒนาจาก
ชุมชนสู่ประเทศ และประเทศสู่ชุมชน
กลยุทธ์ที่ 4: การติดตามประเมินผลและการพัฒนาดัชนีชี้วัดด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยการกำหนดแนวทาง
การติดตามประเมินผลให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาสำคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ การติดตามประเมินผลแผนงานโครงการอย่างเป็นระบบ และการพัฒนาดัชนีชี้วัดด้านเศรษฐกิจ สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นเครื่องมือกำกับและติดตามการพัฒนาประเทศที่มุ่งไปสู่การพัฒนา
ที่ยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 5: การพัฒนาฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศให้ทันสมัยเป็นที่ยอมรับ
และน่าเชื่อถือ โดยการรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบ
ติดตามและระบบเตือนภัยทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพัฒนาระบบ
ข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ถูกต้องและทันสมัย
กลยุทธ์ที่ 6: การบริหารจัดการองค์กรให้มีธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพสูง โดยการปรับโครงสร้างและ
อัตรากำลังของบุคลากรของ สศช. ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทันต่อการเปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับภารกิจและความต้องการขององค์กร รวมทั้ง
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุกในการ
ทำงาน การปฏิรูปกระบวนการดำเนินงานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการจัดการความรู้ (KM)
ในองค์กรให้มีประสิทธิภาพตลอดจนการเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้เป็นส่วนหนึ่ง
ในการดำเนินชีวิตในองค์กร
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สำนัก
สำนัก
สำนัก
พัฒนา ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ฐานข้อมูล
และการ
ด้าน
และ
วางแผน
นโยบาย
ตัวชี้วัด สาธารณะ
พัฒนา
ภาวะ
ทาง
สังคม
สังคม

ทปษ.จินางศ์กูร

รศช.ชุตินาฎ

สำนัก
ยุทธศาสตร์
และ
ประสาน
ความ
ร่วมมือ
ระหว่าง
ประเทศ

ทปษ.วิโรจน์

ทปษ.ปิยนุช

ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ
จัดทำยุทธศาสตร์ และคณะกรรมการ
ประสานงาน รวม 3 ฝ่ายฯ

สำนัก
สำนัก
พัฒนา ประเมินผล
ขีดความ
และ
สามารถ
เผยแพร่
ในการ การพัฒนา
แข่งขัน
ทาง
เศรษฐกิจ

รศช.ปัทมา

ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และ
การ
สื่อสาร
สำนัก
วิเคราะห์
โครงการ
ลงทุน
ภาครัฐ

- ภารกิจที่เกี่ยวกับการวางแผน
พัฒนากำลังคน
- ภารกิจการพัฒนากฎหมาย
- ภารกิจด้านการดำเนินการ
ตามนโยบายบริหารจัดการภาครัฐ
- คณะกรรมการติดตามการ
ปฎิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล

สำนัก
งาน
เลขาธิการ

รศช.มนตรี

กอง
ยุทธศาสตร์
ชาติและ
การปฎิรูป
ประเทศ

ภารกิจเกี่ยวกับ
คณะกรรมการขับเคลื่อน
และเร่งรัดการดำเนินงาน
ตามนโยบายรัฐบาล

กอง
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ระบบ
โลจิสติกส์

ทปษ.ธิดา

รศช.ดนุชา

สำนัก
ยุทธศาสตร์
และการ
วางแผน
เศรษฐกิจ
มหภาค

ร.ทปษ.พัชรินทร์

รศช.วิชญายุทธ

สำนัก
บัญชี
ประชา
ชาติ

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนัก
พัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
ภาค
ตะวันออก
เฉียงเหนือ

สำนัก
พัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
ภาคใต้

สำนัก
พัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
ภาคเหนือ

กลุ่มงาน
ประสาน
นโยบาย
การ
กระจาย
อำนาจ

หมายเหตุ:
รศช. : รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ทปษ. : ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน
ผอ. : ผู้อำนวยการสำนัก
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560

สำนัก
สำนัก
ยุทธศาสตร์ พัฒนา
และการ เศรษฐกิจ
วางแผน และสังคม
พัฒนา ภาคกลาง
พื้นที่

ทปษ.เอนก

กลุ่มงานประสานนโยบายด้านความมั่นคง

ศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านการทุจริต

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

สำนักวางแผนการเกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ผลการปฏิบัติราชการของ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ผลการดำเนินงาน

คณะกรรมการ
สศช.
คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย
คณะกรรมการ สศช.

จากนายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการอื่นๆ

ในช่วงปีงบประมาณ 2560 มีคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (คณะกรรมการ สศช.)
ปฏิบัติงาน 2 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 ระหว่างวันที่ 13 สิงหาคม 2556 – 12 สิงหาคม 2560 และ ชุดที่ 2 ระหว่างวันที่ 19
กันยายน 2560 – 18 กันยายน 2564 เนื่องจากคณะกรรมการฯ ชุดแรกได้ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระกำหนด 4 ปี เมื่อวันที่
12 สิงหาคม 2560 และเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 คณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน
โดยคณะกรรมการฯ ทั้ง 2 ชุด มีองค์ประกอบ ดังนี้
ชุดที่ 1 ประกอบด้วย นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ประธานกรรมการ และกรรมการ ได้แก่ นางจุรี วิจติ รวาทการ
นายอาชว์ เตาลานนท์ นายอิสระ ว่องกุศลกิจ นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล นายศักรินทร์ ภูมิรัตน นายสนิท อักษรแก้ว
นายอัชพร จารุจินดา นายอำพน กิตติอำพน นายศุภวุฒิ สายเชื้อ เลขาธิการ ก.พ. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และเลขาธิการ สศช. กรรมการและเลขานุการ
ชุดที่ 2 ประกอบด้วย นายอำพน กิตติอำพน ประธานกรรมการ และกรรมการ ได้แก่ นายคณิศ แสงสุพรรณ
นายวรากรณ์ สามโกเศศ คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา นายศักรินทร์ ภูมิรัตน นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล นายสนิท
อักษรแก้ว นายอัชพร จารุจินดา นายลักษณ์ วจนานวัช นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ เลขาธิการ ก.พ. ผู้อำนวยการ
สำนักงบประมาณ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และเลขาธิการ สศช.
กรรมการและเลขานุการ
สศช. ได้นำเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการ สศช.
ทั้ ง 2 ชุ ด เป็ น เรื่ อ งเพื่ อ พิ จ ารณา เรื่ อ งเพื่ อ หารื อ
และขอรับข้อคิดเห็น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา รวม 40 เรื่อง จำแนกเป็น 3
ด้านสำคัญ ดังนี้
1. การดำเนิ น การเพื่ อ กำหนดนโยบาย
ก า ร พั ฒ น า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ
ประกอบด้วย (1) ข้อเสนอแนวทางการปรับปรุงกฎหมาย
และโครงสร้าง สศช. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ
สศช. (2) การแก้ไขพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจ
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และสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2521 ของ สศช. (3) การปรับ
บทบาทและโครงสร้ า งการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ของ สศช.
(4) การจัดตั้งสถาบันวิจัย สศช. ภายใต้มูลนิธิพระยา
สุริยานุวัตร (5) แนวปฏิบัติในการเสนอเรื่องและขออนุมัติ
ดำเนินโครงการลงทุนขององค์การมหาชนทีม่ วี งเงินลงทุน
สูงเกินกว่า 1,000 ล้านบาท (6) การปรับปรุงองค์ประกอบ
ของคณะอนุกรรมการติดตามภาวะเศรษฐกิจ (7) บทบาท
และการขับเคลื่อนงานพัฒนาของ สศช. กับเครือข่าย
การพัฒนาระดับพืน้ ที่ (Bottom Up) และบทบาทวุฒอิ าสา
ธนาคารสมองร่ ว มขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาประเทศ

(8) การรับมอบนโยบายจากรองนายกรัฐนตรี (นายสมคิด
จาตุศรีพิทักษ์) ของ สศช. (9) (ร่าง) แผนประชากรเพื่อ
การพัฒนาประเทศระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
(10) ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและ
บริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... (11) โครงการเพิ่มศักยภาพ
กำลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุน
และเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศ
และภูมภิ าค ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ (12) บทบาทและหน้าทีข่ อง สศช.และ
คณะกรรมการ สศช. (13) แนวทางการผลักดัน สศช. ให้เป็น
องค์กรคลังสมอง (Excellent Think Tank ) ของรัฐบาล
ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2. การพิจารณาโครงการพัฒนา เป็นโครงการ
ที่หน่วยงานต่างๆ ได้จัดส่งให้ สศช. ทำการวิเคราะห์และ
นำเสนอคณะกรรมการ สศช. เพือ่ พิจารณาเสนอความเห็น
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี แบ่งเป็น 6 สาขา
ได้แก่

2559) (ปรับแผนการลงทุน) และแผนพัฒนาระบบไฟฟ้า
ในช่วงแผนฯ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) โครงการของการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 3 โครงการ คือ (2)
โครงการระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้า
เอกชนรายใหญ่ ระยะที่ 3 (3) ขอเปลี่ยนแปลงกำลังผลิต
ไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทนเครื่องที่ 1-2)
สาขาขนส่ง 5 โครงการ ประกอบด้วย โครงการ
ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 1 โครงการ คือ
การดำเนินการเพื่อขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
9 เมษายน 2556 โครงการของการทางพิ เ ศษแห่ ง
ประเทศไทย 1 โครงการ คือ โครงการทางพิเศษสาย
พระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
ด้านตะวันตก โครงการของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย (รฟม.) 2 โครงการ คือ (1) โครงการ
รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวน
กาญจนาภิ เ ษก) (2) โครงการรถไฟฟ้ า สายสี น้ ำ เงิ น

สาขาพลั ง งาน 6 โครงการ ประกอบด้ ว ย
โครงการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 5 โครงการ
คือ (1) โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1
(2) โครงการพั ฒ นาระบบไฟฟ้ า เพื่ อ รองรั บ การจั ด ตั้ ง
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 (3) โครงการขยาย
เขตไฟฟ้ า ให้บ้า นเรื อนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 (4)
แผนพัฒนาระบบไฟฟ้า ในช่วงแผนฯ 11 (พ.ศ. 2555-

รายงานประจำปี 2560
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

27

ส่วนต่อขยายช่วงบางแค-พุทธมณฑล สาย 4 โครงการของ
การรถไฟแห่งประเทศไทย 1 โครงการ คือ โครงการ
ความร่วมมือด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟ
ไทย - จีน ช่วงกรุงเทพ - นครราชสีมา
สาขาสื่ อ สาร 2 โครงการ ประกอบด้ ว ย
โครงการของบริษทั อสมท จำกัด (มหาชน) 1 โครงการ คือ
โครงการให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
ภาคพืน้ ดินในระบบดิจติ อล และให้บริการสิง่ อำนวยความ
สะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับปรับปรุงใหม่)
โครงการของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมสิ ารสนเทศ (องค์การมหาชน) 1 โครงการ คือ โครงการ
ระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2)
สาขาสาธารณูปการ 6 โครงการ ประกอบด้วย
โครงการของการเคหะแห่ ง ชาติ 5 โครงการ คื อ
(1) โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ปี 2559
ระยะที่ 1 (2) โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทาง
รถไฟฟ้ า ขนส่ ง มวลชนในพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานครและ
ปริมณฑล (3) โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย
ปี 2559 ระยะที่ 2 (4) โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ 1
ปี 2559 (5) โครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าชื้อ)
จังหวัดสงขลาและจังหวัดปัตตานี โครงการของการประปา
ส่วนภูมิภาค 1 โครงการ คือ โครงการเพื่อการพัฒนา
ปี 2560
สาขาสั ง คมและเทคโนโลยี 1 โครงการ คื อ
โครงการพิพธิ ภัณฑ์นวัตกรรม (Mega World : Innovation
Museum) ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
สาขาอืน่ ๆ 1 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างโรงงาน
ผลิตยารังสิต ระยะที่สอง ขององค์การเภสัชกรรม
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3. การพิ จ ารณางบประมาณรั ฐ วิ ส าหกิ จ
จำนวน 3 เรือ่ ง คือ (1) ข้อเสนองบประมาณของรัฐวิสาหกิจ
ประจำปี 2561 (2) กรอบและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
ประจำปีงบประมาณ 2561 (3) การมอบหมายผู้พิจารณา
อนุมัติการเปลี่ยนแปลงงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจระหว่าง
ปีงบประมาณ
ทั้งนี้ สศช. และหน่วยงานเจ้าของเรื่องได้นำเรื่อง
ที่ ผ่ า นการพิ จ ารณาจากคณะกรรมการ สศช. เสนอ
คณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาในช่ ว งเดื อ น
ตุลาคม 2559 - พฤศจิกายน 2560 จำนวน 28 เรื่อง
ซึง่ คณะรัฐมนตรีได้มมี ติแล้ว จำนวน 20 เรือ่ ง และยังอยูใ่ น
ขั้นตอนของการนำเสนอคณะรัฐมนตรี 8 เรื่อง ได้แก่
(1) (ร่าง) แผนประชากรเพื่อการพัฒนาประเทศระยะยาว
20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) (2) โครงการเพิ่มศักยภาพ
กำลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุน
และเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศ
และภูมภิ าค ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ (3) โครงการระบบส่งไฟฟ้าเพือ่ รับซือ้
ไฟฟ้าจากผูผ้ ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ระยะที่ 3 ของ กฟผ.
(4) โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่
ระยะที่ 2 ของ กฟภ. (5) การดำเนินการเพื่อขอทบทวน
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 ของ ขสมก.
(6) โครงการรถไฟฟ้ า สายสี น้ ำ เงิ น ส่ ว นต่ อ ขยายช่ ว ง
บางแค-พุทธมณฑล สาย 4 ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย (7) โครงการพิพธิ ภัณฑ์นวัตกรรม (Mega
World : Innovation Museum) ขององค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (8) โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยา
รังสิต ระยะที่สอง ขององค์การเภสัชกรรม

คณะกรรมการที่นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน
เพื่อแก้ ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)
ในช่วงเดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 ได้มี
การประชุมร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการ
กรอ.ส่วนกลาง และคณะกรรมการ กรอ.กลุ่มจังหวัด
จำนวน 3 ครั้ง ณ จ.ชลบุรี เชียงราย และนครพนม
ซึ่งภาคเอกชน 4 สถาบัน (สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย
และสภาอุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย)
ได้เสนอเรื่องในการแก้ไขปัญหาและขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ รวม 4 ด้าน 20 ประเด็น
ผลการดำเนินการทีส่ ำคัญ สรุปได้ดงั นี้ (1) ด้านการ
ส่งเสริมการค้าและการลงทุน 8 ประเด็น เช่น โครงการ
ยกระดับขีดความสามารถของศูนย์อบรมเทคโนโลยีชนั้ สูง
และการติดตามความคืบหน้าการพัฒนาด่านชายแดนสากล
ห้วยโก๋น จ.น่าน (2) ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและคมนาคม
3 ประเด็น เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายลำและ
ผ่ า นแดนของท่ า เรื อ แหลมฉบั ง ในการเป็ น ASEAN
GATEWAY (3) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่ ว
4 ประเด็น เช่น การเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวไทย
สปป.ลาว จีน ผ่านเส้นทาง R3A และการพัฒนาและ
ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง (4) ด้านการบริหาร
จัดการน้ำ 5 ประเด็น เช่น โครงการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำ
ประแสร์-หนองค้อ-บางพระ
นอกจากนี้ ได้มีการพบปะหารือระหว่างนายกรัฐมนตรี กับผูว้ า่ ราชการจังหวัด ผูแ้ ทนภาคเอกชน และ
ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัด จำนวน 2 ครั้ง ณ จ.นครราชสีมา
และพระนครศรีอยุธยา โดยมีประเด็นการพัฒนา รวม 5 ด้าน
49 ประเด็น ซึ่งผลการดำเนินการที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้
(1) ด้านการบริหารจัดการน้ำ 14 ประเด็น เช่น การเร่งรัด
แผนบริหารจัดการน้ำโขง เลย ชี มูล โดยแรงโน้มถ่วง
(Gravity) และขอให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณและ
ดำเนิ น การแก้ ไขปั ญ หาน้ ำ เค็ ม รุ ก ล้ ำ โดยสร้ า งประตู
ระบายน้ ำ ในพื้ น ที่ แ ม่ น้ ำ แม่ ก ลองและแม่ น้ ำ ท่ า จี น

(2) ด้านการเกษตร 12 ประเด็น เช่น การให้ความช่วยเหลือ
เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) ให้กับเกษตรกร และขอรับ
การสนับสนุนการจัดตัง้ ศูนย์แปรรูปอาหารทะเลครบวงจร
และจำหน่ายอาหารทะเล (3) ด้านการพัฒนาคมนาคมขนส่ง
14 ประเด็น เช่น การกำหนดรูปแบบการก่อสร้างสถานี
Hi Speed Train ของการรถไฟแห่งประเทศไทย และ
สถานี ข นส่ ง ทางบกของกรมการขนส่ ง ทางบกในพื้ น ที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (4) ด้านการค้าและการลงทุน
4 ประเด็น เช่น การจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการ
พัฒนาด่านชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (5) ด้านการท่องเทีย่ ว
5 ประเด็น เช่น การส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตแม่น้ำ
เจ้าพระยาตอนกลาง
ทั้งนี้ สศช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้นำเสนอผล
การประชุมต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ
รับทราบและให้ความเห็นชอบผลการประชุมฯ ดังกล่าว
โดยมอบหมายให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องรับมติไปดำเนินการ
ตามขั้ น ตอน และ สศช. ในฐานะฝ่ า ยเลขานุ ก ารฯ
ได้ติดตามผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ (กพข.)
ในปี 2560 สศช. ในฐานะฝ่ า ยเลขานุ ก าร
คณะกรรมการพั ฒ นาขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น
ของประเทศ (กพข.) ได้ขบั เคลือ่ นการพัฒนาความสามารถ
รายงานประจำปี 2560
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ในการแข่งขันของประเทศไทยในทุกมิติ โดยจัดการประชุม
คณะกรรมการ กพข. เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
โดยมีผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ กพข. และ
คณะอนุ ก รรมการภายใต้ กพข. ในประเด็ น ที่ ส ำคั ญ
หลายประการ ได้แก่
ด้านการพัฒนาเสถียรภาพเศรษฐกิจมหภาค
ได้ดำเนินงานเพื่อเพิ่มเสถียรภาพเศรษฐกิจและการคลัง
ทั้งการริเริ่มโครงการสำคัญที่มีศักยภาพ เพื่อเป็นตัวอย่าง
ที่ช่วยเสริมความมั่นใจให้แก่ภาคเอกชนในการลงทุน และ
การผลั ก ดั น กรอบกฎหมายเพื่ อ ดู แ ลวิ นั ย ทางการคลั ง
และเพื่อความยั่งยืนทางการคลัง
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในระยะต่อไป
จะเน้ น การขั บ เคลื่ อ นตามกรอบการดำเนิ น งานด้ า น
การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ มี จุ ด เน้ น ตามช่ ว งวั ย
ผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ด้วย
กลไกการบริหารจัดการของรูปแบบคณะกรรมการของ
ประชารั ฐ ให้ น ำตั ว อย่ า งความสำเร็ จ มาขยายผล
ใช้ ห ลั ก การ บ้ า น วั ด โรงเรี ย น (บวร) และกลไกสื่ อ
รณรงค์ ห นุ น เสริ ม สร้ า งพฤติ ก รรม บ่ ม เพาะคุ ณ ธรรม
จริยธรรม บทบาทของคนในแต่ละช่วงวัย
ด้านการจัดการข้อมูลและการสือ่ สารประชาสัมพันธ์
ได้ดำเนินงานแนวทางการขับเคลื่อนการจัดระบบข้อมูล
ตัวชี้วัดเพื่อสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ ผลักดันให้หน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบ
แต่ละตัวชี้วัดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ทำงานร่วมกับสำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ ปรับปรุงระบบข้อมูล
ตัวชี้วัดให้ครบถ้วน ถูกต้อง และแม่นยำมากขึ้น พร้อมทั้ง
มีข้อเสนอแนะแผนงาน/โครงการ/มาตรการ ที่ชัดเจน
สำหรับการปรับปรุงตัวชี้วัดในทุกมิติ
ทั้งนี้ ในปี 2560 ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับ
ดีขึ้น โดยผลการจัดอันดับจากสถาบัน IMD ปรับตัวดีขึ้น
1 อันดับจากปี 2559 เป็นอันดับที่ 27 (จาก 63 ประเทศ)
ขณะที่สถาบันจัดอันดับ WEF จัดอันดับประเทศไทยดีขึ้น
2 อั น ดั บ คื อ จากอั น ดั บ ที่ 34 (จาก 138 ประเทศ)
ในปี 2559 เป็นอันดับที่ 32 (จาก 137 ประเทศ) ในปี 2560
ซึง่ สะท้อนให้เห็นว่าภาคเอกชนมีการรับรูว้ า่ การดำเนินงาน
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พัฒนาด้านเศรษฐกิจของภาครัฐมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ตอบสนองความต้ อ งการบริ ก ารพื้ น ฐาน และการให้
ความสำคัญกับนวัตกรรมของภาคเอกชน ซึ่งประเทศไทย
ยังคงมีอันดับความสามารถในการแข่งขันเป็นอันดับที่ 3
ในอาเซียน เป็นรองเพียง สิงคโปร์ และมาเลเซีย โดยการ
พัฒนาเพื่อยกระดับการพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่ ง ขั น ของไทยจะมุ่ ง การเร่ ง ลงทุ น โครงสร้ า งพื้ น ฐาน
ขนาดใหญ่ พัฒนาระบบขนส่งและโลจิสติกส์ การปฏิรูป
ด้านการเมืองและสังคมอย่างบูรณาการเพื่อให้เกิดเสถียร
ภาพทางเศรษฐกิจ การปฏิรปู ระบบการศึกษา และการให้
ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการเพือ่ การพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน (กพย.)
1. งานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
จั ด ลำดั บ ความสำคั ญ เป้ า ประสงค์ ก าร
		
พัฒนาที่ยั่งยืน ที่มีความจำเป็นต้องเร่งดำเนินการ 30
ลำดับแรก เพื่อจัดทำแผนที่นำทาง (Roadmap) สำหรับ
การขับเคลื่อนเป้าประสงค์ร่วมกับภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม
		
กำหนดค่าเป้าหมายที่มีความจำเป็นใน
รายเป้ า ประสงค์ แ ละตั ว ชี้ วั ด โดยหน่ ว ยงานหลั ก และ
หน่วยงานสนับสนุนแต่ละเป้าหมาย เพื่อเป็นค่ากลางของ
ประเทศ และเป็นแนวทางในการทำงานของหน่วยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยยึ ด กรอบยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แผนฯ 12
และแผนแม่บทต่างๆ

		
จัดทำ Roadmap การขับเคลือ่ นเป้าหมาย/
เป้าประสงค์การพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้ง 17 เป้าหมาย ให้มี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกลไกขับเคลือ่ นสำคัญ โดยแบ่ง
ระยะเวลาการขับเคลื่อนเป็น 3 ช่วงเวลา คือ ระยะสั้น
(พ.ศ. 2560) ระยะกลาง (พ.ศ. 2561 – 2564) และ
ระยะยาว (พ.ศ. 2565 – 2573) โดยหน่ ว ยงาน
รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานสนับสนุน ร่วมกับภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม
		
จั ด ทำรายงานการทบทวนผลการ
ดำเนิ น การตามวาระการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ค.ศ. 2030
โดยสมัครใจ (Voluntary National Review: VNR)
ซึ่ ง นำไปเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม เวที ก ารหารื อ ทางการเมื อ ง
ระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (High-level Political
Forum on Sustainable Development- HLPF)
ระหว่างวันที่ 10 – 20 กรกฎาคม 2560 ณ สำนักงานใหญ่
องค์การสหประชาชาติ เพื่อทบทวนผลดำเนินการตาม
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับโลก
		
จัดประชุมระดมความคิดเห็น ส่งเสริม
บทบาทและสร้างความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ในการ
ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม และภาคเยาวชน
		
สร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพื้นที่ สศช. ได้จัด
ประชุ ม ระดมความคิ ด เห็ น ในการขั บ เคลื่ อ นเป้ า หมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพื้นที่ ครอบคลุม 4 ภูมิภาค
ทั่วประเทศ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อน
เป้าหมาย เป้าประสงค์และตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับ
เจ้าหน้าที่ระดับภูมิภาคและท้องถิ่น ที่ปฏิบัติหน้าที่หรือ
รับผิดชอบงานด้านแผนพัฒนาจังหวัดหรือแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
		
แก้ไขเพิม่ เติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2559 เพื่อเพิ่มเติมองค์ประกอบของ กพย. สศช.
ในฐานะฝ่ายเลขานุการ กพย. ได้นำเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่ อ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบการขอแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เพื่อเพิ่มเติม
องค์ประกอบของ กพย. ที่เป็นผู้แทนหน่วยงานที่มีพันธกิจ
ในการกำหนดนโยบายและสามารถบู ร ณาการ
การดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
สังคมทีส่ งบสุขและการเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรม ได้แก่
ปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยเสนอเป็นร่างระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่
27 มิถุนายน 2560 เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยคณะกรรมการเพือ่ การพัฒนา
ที่ยั่งยืน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่ สศช. เสนอ และส่ง
คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติ
ที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
นำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีลงนามในระเบียบดังกล่าว
2. ด้านการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน
		     ร่วมศึกษารายละเอียดตัวชี้วัด SDGs
ของสหประชาชาติ จำนวน 241 ตัวชี้วดั พร้อมจัด
ทำคำแปลเป้าหมาย เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด
SDGs เป็ น ภาษาไทย เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจ
ตรงกันและการนำไปใช้ประโยชน์ร่วมกัน จัดทำ
แหล่ ง ข้ อ มู ล และองค์ ค วามรู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
SDGs ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานสถิติ
แห่งชาติ
รายงานประจำปี 2560
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ติดตามข้อมูลและสถานการณ์การพัฒนา
ตัวชีว้ ดั การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนของคณะผูเ้ ชีย่ วชาญ IAEG-SDGs
ของคณะกรรมาธิการด้านสถิตแิ ห่งสหประชาชาติ เพือ่ การ
พัฒนากรอบตัวชีว้ ดั SDGs และการดำเนินงานจัดทำข้อมูล
ตัวชี้วัดของประเทศให้เหมาะสมสอดคล้องกับสากล
		
ศึกษาการจัดทำกรอบตัวชี้วัดการพัฒนา
ทีย่ งั่ ยืนระดับประเทศ (National Indicator Framework)
โดยยึ ด กรอบตั ว ชี้ วั ด SDGs สากล (Global SDGs
Indicators) ทั้งนี้กรอบตัวชี้วัดที่ยั่งยืนระดับประเทศ
ประกอบด้วย (1) ตัวชี้วัดระดับสากลที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ของประเทศ (Global Indicators) (2) ตัวชีว้ ดั แทน (Proxy
Indicators) และ (3) ตัวชี้วัดเพิ่มเติม เพื่อสะท้อนบริบท
การพัฒนาของประเทศ (Additional Indicators)
		
พั ฒ นาการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล และจั ด ทำ
ตั ว ชี้ วั ด เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ให้ ค รอบคลุ ม ทุ ก
เป้าประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายที่ 8 และ 10 ที่ สศช.
เป็นเจ้าภาพหลัก เพื่อนำส่งฐานข้อมูลกลาง

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)
รัฐบาลได้ดำเนินการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษใน 10 พื้นที่ชายแดนเป้าหมาย ได้แก่ ตาก สระแก้ว
ตราด มุกดาหาร สงขลา หนองคาย นครพนม เชียงราย
กาญจนบุ รี และนราธิ ว าส เพื่ อ กระจายความเจริ ญ สู่
ภูมิภาค ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จัดระเบียบ
ความมัน่ คงชายแดน และเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ โดยใช้ประโยชน์จากประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซี ย น โดยรั ฐ บาลได้ ส นั บ สนุ น ด้ า นสิ ท ธิ ป ระโยชน์
การลงทุน การจัดตัง้ ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ การบริหาร
จัดการแรงงาน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด่าน
ศุลกากร การจัดหาพื้นที่พัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์สำหรับ
การลงทุน โดยมี กนพ. เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน
การดำเนินงาน ซึ่งในปีที่ผ่านมา กนพ. มีการประชุมรวม
3 ครั้ ง และ สศช. ในฐานะฝ่ า ยเลขานุ ก าร กนพ.
ได้ประสานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยมีผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรม ดังนี้
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รายงานประจำปี 2560
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

1. การลงทุน การกำหนดสิทธิประโยชน์ และ
การจั ด ตั้ ง ศู น ย์ บ ริ ก ารเบ็ ด เสร็ จ ด้ า นการลงทุ น
ได้กำหนดสิทธิประโยชน์เพื่อส่งเสริมการลงทุนในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประกอบด้วย นโยบายส่งเสริม
การลงทุ น สำหรั บ กิ จ การทั่ ว ไปและกิ จ การเป้ า หมาย
สิทธิประโยชน์สำหรับ SMEs มาตรการลดหย่อนอัตราภาษี
เงินได้นิติบุคคล มาตรการผ่อนปรนหลักเกณฑ์คุณสมบัติ
ผู้ขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนและเขตปลอดอากร และ
สินเชื่อเพื่อการลงทุน รวมทั้งเปิดให้บริการศูนย์บริการ
เบ็ดเสร็จ (OSS) ด้านการลงทุนแล้วในทุกพื้นที่ ทั้งนี้
มี ก ารยื่ น ขอรั บ การส่ ง เสริ ม การลงทุ น จากสำนั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560
จำนวน 47 โครงการ วงเงินรวม 8,801 ล้านบาท และ
โครงการลงทุนของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด
(มหาชน) ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด มูลค่ารวม
3,001 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีผู้ขอใช้สิทธิประโยชน์
ของกรมสรรพากรและสินเชื่อของ EXIM Bank ด้วย
2. การจัดหาทีด่ นิ และบริหารจัดการ ดำเนินการ
แล้วเสร็จใน 7 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยตราดมี
ผู้ลงทุนพัฒนาพื้นที่แล้ว สระแก้วอยู่ระหว่างก่อสร้างนิคม
อุตสาหกรรมและด่านศุลกากร CIQ คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ในปี 2561 และ 2562 ตามลำดับ ซึ่งนิคมฯ มีนักลงทุน
2 รายได้ทำสัญญาเช่าและจองพื้นที่ล่วงหน้าแล้ว สำหรับ
ตาก มุกดาหาร หนองคาย นครพนม และกาญจนบุรี
เตรียมคัดเลือกเอกชนผู้พัฒนาโครงการ ทั้งนี้ ในส่วนของ
นราธิวาสอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางการจัดซื้อที่ดิน
เพื่อจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม
3. การบริ ห ารจั ด การแรงงานกั บ ประเทศ
เพื่อนบ้าน แรงงานกัมพูชาและแรงงานเมียนมาได้รับ
อนุญาตให้เข้ามาทำงานลักษณะไป-กลับหรือตามฤดูกาล
ได้แล้ว โดยให้พำนักได้ไม่เกิน 30 วัน และเปิดให้บริการ
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน (OSS) แล้วในทุกพื้นที่
4. การพั ฒ นาสั ง คม ทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มีการพัฒนาฝีมือแรงงาน สร้างสถานประกอบการต้นแบบด้านความปลอดภัยในการทำงาน
พัฒนาสาธารณสุขชายแดน บริหารจัดการชายแดนด้าน
ความมั่นคง และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมทั้งในเรื่องแหล่งน้ำและการกำจัดขยะ

5. การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานและด่ า น
ศุลกากร โครงการสำคัญที่ได้รับจัดสรรงบประมาณใน
ระหว่างปี 2558-2560 ดำเนินการได้ตามแผนโดยจะทยอย
ก่อสร้างเสร็จและมีความพร้อมในปี 2562-2563 สำหรับ
นิคมฯ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วคาดว่าจะ
เปิดรับนักลงทุนได้ในปี 2561 ส่วนนิคมฯ ในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษสงขลา ตาก และนราธิวาส คาดว่าจะ
เปิดรับนักลงทุนได้ในปี 2563
6. แผนงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
เรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ระหว่างปี 2558-2560 รวม 19,273 ล้านบาท โดยมี
โครงการสำคัญ อาทิ โครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร
การจัดการแหล่งน้ำและขยะ การผังเมืองและการจัดตั้ง
นิ ค มอุ ต สาหกรรม และการบริ ห ารจั ด การแรงงาน
สาธารณสุข และความมั่นคงชายแดน ทั้งนี้ สศช. ในฐานะ
เจ้าภาพหลักได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผน
งบประมาณบู ร ณาการฯ ปี 2561 โดยได้ รั บ จั ด สรร
งบประมาณภายใต้แผนรวม 9,883.4978 ล้านบาท

คณะกรรมการร่วมระดับสูงระหว่าง
ไทย-เมียนมา เพื่อการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการ
ที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายไทย และคณะกรรมการ
ประสานงานร่วมระหว่างไทย-เมียนมา
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
และพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายไทย
สศช. ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดำเนินงาน
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายตามนโยบายของรัฐบาล
ที่สนับสนุนการสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
และประเทศในภู มิ ภ าค โดยการพั ฒ นาโครงการเขต
เศรษฐกิจพิเศษทวายเป็นความร่วมมือระหว่างไทยและ
เมียนมาในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และเป็นไป
ตามยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการ
พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์
และโทรคมนาคม ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ของ
แผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภมู ภิ าค
ลุ่มแม่น้ำโขง (GMS Southern Economic Corridor)

ซึ่งจะนำไปสู่การขยายฐานเศรษฐกิจและต่อยอดห่วงโซ่
การผลิตระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เปิดประตู
การค้าและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ ยกระดับคุณภาพชีวติ
ของประชาชนทั้งสองประเทศ และเสริมสร้างความเจริญ
รุ่งเรืองของภูมิภาค
สศช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ
ร่วมระดับสูงระหว่างไทย-เมียนมา เพื่อการพัฒนาเขต
เศรษฐกิ จ พิ เ ศษทวายและพื้ น ที่ โ ครงการที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ฝ่ายไทย (Myanmar-Thailand Joint High Level
Committee for the Comprehensive Development
in the Dawei SEZ and Its related Project Areas:
JHC) และคณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างไทยเมียนมา เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและ
พืน้ ทีโ่ ครงการทีเ่ กีย่ วข้อง ฝ่ายไทย (Myanmar-Thailand
Joint Coordinating Committee for the
Comprehensive Development in the Dawei SEZ
and Its related Project Areas : JCC) ได้ประสานงาน
และร่วมดำเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายไทย
และเมียนมาเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทวายมาอย่างต่อเนือ่ ง และได้วเิ คราะห์ จัดเตรียมประเด็น
และผลักดันให้มีการหารือเรื่องการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษทวายระหว่างผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองประเทศ
ได้แก่ นายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี (ดร.สมคิด
จาตุ ศ รี พิ ทั ก ษ์ ) ในการเยื อ นสาธารณรั ฐ แห่ ง สหภาพ
เมียนมา รวมทั้งการหารือระหว่างรองประธานาธิบดี
เมียนมา (H.E. U Henry Van Thio) และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมของไทย (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)
ตลอดจนได้ ผ ลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การเจรจา/หารื อ ระหว่ า ง
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ฝ่ า ยไทยและฝ่ า ยเมี ย นมาใน
หลายวาระโอกาส ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ รั ฐ บาลเมี ย นมาชุด ใหม่
ตระหนักถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศ
เพื่อการพัฒนาโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย และ
นำไปสู่การที่รัฐบาลไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
คณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างไทย-เมียนมา
เพื่ อ การพั ฒ นาเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษทวายและพื้ น ที่
โครงการที่เกี่ยวข้อง (JCC) ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน
2560
รายงานประจำปี 2560
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โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560
รั บ ทราบผลการประชุ ม ดั ง กล่ า ว และมอบหมายให้
หน่ ว ยงานในองค์ ป ระกอบคณะทำงานร่ ว มเฉพาะกิ จ
ระหว่างไทย-เมียนมา 2 คณะ ได้แก่ (1) คณะทำงานร่วม
เฉพาะกิจสำหรับโครงการถนนสองช่องทางเชื่อมพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสู่ชายแดนไทย-เมียนมา และ
(2) คณะทำงานร่วมเฉพาะกิจสำหรับโครงการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายระยะแรก เร่งประสานฝ่ายเมียนมา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการให้ได้ข้อสรุป
และจัดทำข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ JCC ซึ่ง สศช.
ได้จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานฝ่ายไทยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวง
คมนาคม กระทรวงพลังงาน และฝ่ายเมียนมา รวม 4 ครั้ง
ในเดือนกันยายนและตุลาคม 2560 เพื่อสรุปแนวทางการ
ดำเนินงานและจัดทำข้อเสนอแนะเสนอต่อคณะกรรมการ
JCC
นอกจากนี้ สศช. ยังมีส่วนดำเนินการให้ประเทศ
ญีป่ นุ่ เข้าร่วมสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
โดยเร่งรัดให้รัฐบาลญี่ปุ่นร่วมลงทุนกับประเทศไทยและ
เมียนมาในนิติบุคคลเฉพาะกิจ (SPV) ซึ่งเป็นกลไกความ
ร่วมมือของทั้งสามประเทศเพื่อสนับสนุนคณะกรรมการ
เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายอย่างเป็นทางการ เพื่อให้การ
พัฒนาโครงการทวายเปิดกว้างสำหรับนักลงทุนนานาชาติ
และเป็นไปตามมาตรฐานสากล

คณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณ
ชายฝั่งทะเลตะวันออก (กพอ.)
คณะกรรมการ กพอ. มี ร องนายกรั ฐ มนตรี
(พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) รองหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการ และมีเลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เป็นกรรมการ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ
เพื่อให้การพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่บริเวณชายฝั่ง
ทะเลตะวันออกรวมถึงการแก้ไขปัญหามาบตาพุด เป็นไป
อย่างเป็นระบบ มีเอกภาพ และบังเกิดผลในทางปฏิบตั อิ ย่าง
มีประสิทธิภาพ มีการประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง โดยที่ประชุม
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(1) เห็นชอบการเปลีย่ นแปลงรายละเอียดของรายการ และ
การเพิ่มวงเงินโครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย
รวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง (ระยะที่ 2) ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นวงเงิน 329,185,169 บาท
โดยไม่เพิม่ วงเงินก่อหนีผ้ กู พัน (2) รับทราบผลการพิจารณา
ความเหมาะสมของทางเลือกแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิต
ประปาระยอง และข้อเสนอโครงการวางท่อส่งน้ำจาก
อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่มายังสถานีผลิตน้ำบ้านค่าย โดยให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอน
ของกฎหมายและระเบียบราชการ
นอกจากนี้ เมื่ อ วั น ที่ 28 ธั น วาคม 2559
ประธานกรรมการ กพอ. ได้เป็นประธานในพิธีลงนามใน
สัญญาให้เอกชนดำเนินการ “โครงการบริหารจัดการขยะ
ครบวงจร จังหวัดระยอง” โดยแปลงขยะเป็นเชื้อเพลิง
(Refuse Derived Fuel : RDF) ระหว่างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง กับ บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่
จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอย
ที่ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ก ารแปลงขยะมู ล ฝอยเป็ น พลั ง งาน
(Waste to Energy) ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของรัฐบาล
ในการแก้ไขปัญหาขยะแบบครบวงจรและมีประสิทธิภาพ
โดยใช้ เ ทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย ด้ ว ยความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
ภาครัฐและเอกชน

คณะกรรมการบริหารการพัฒนา
พื้นที่พิเศษถนนราชดำเนิน (กบพร.)
คณะกรรมการ กบพร. ภายใต้ ร ะเบี ย บสำนั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ

ถนนราชดำเนิน พ.ศ. 2547 ซึง่ มี สศช. เป็นฝ่ายเลขานุการ
ได้มกี ารประชุมเมือ่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 โดยทีป่ ระชุม
มีมติ (1) เห็นชอบร่างข้อกำหนดการจ้าง (Terms of
Reference : TOR) โครงการจ้างผู้ให้บริการออกแบบลาน
เฉลิมพระเกียรติฯ โดยให้เพิม่ เติมงานขุดค้นทางโบราณคดี
และงานการจัดนิทรรศการ ตามมติคณะกรรมการอนุรกั ษ์
และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า และมอบหมาย
กรุงเทพมหานครจัดทำรายละเอียด TOR และจัดจ้าง
ผูใ้ ห้บริการ ตามระเบียบราชการทีเ่ กีย่ วข้องโดยด่วนต่อไป
และ (2) มอบหมายกรุงเทพมหานครแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
จากคณะกรรมการ กบพร. และคณะกรรมการอนุรักษ์
และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า ประกอบด้วย
1) นายสุวิชญ์ รัศมิภูติ 2) รศ.บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย และ
3) ผศ.ยงธนิศร์ พิมลเสถียร เป็นกรรมการในคณะกรรมการ
ที่ทำหน้าที่กำหนด TOR สำหรับการออกแบบอาคาร
การขุดค้นทางโบราณคดี และออกแบบนิทรรศการ รวมทัง้
คณะกรรมการที่ทำหน้าที่กำกับการดำเนินงานตาม TOR
ดังกล่าว
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติ
รับทราบผลการประชุมและมอบหมายกรุงเทพมหานคร
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามผลการประชุม
ดังกล่าว ปัจจุบันกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างดำเนินการ

คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูป
การบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 2 และ
คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูป
ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง
การลงทุนภาครัฐ และโครงสร้างพื้นฐาน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหาร
ราชการแผ่นดินรวม 6 คณะ เพื่อนำนโยบายไปสู่การ
ขับเคลื่อนภาคปฏิบัติ จากเดิมที่เป็นการขับเคลื่อนราย
กระทรวงเปลี่ยนเป็นการขับเคลื่อนรายภารกิจ ซึ่ง สศช.
ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เลขานุการ ในคณะที่ 2 ที่มี
รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เป็นรอง
ประธาน โดยขับเคลือ่ นดูแลค่าครองชีพให้แก่ผมู้ รี ายได้นอ้ ย
ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม สร้างสังคมผู้ประกอบการ

ส่งเสริม SMEs ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ปรับปรุงการ
จัดเก็บภาษีเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและปรับโครงสร้างภาษี
เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาอุตสาหกรรม
และส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
บริ ห ารจั ด การพลั ง งานและส่ ง เสริ ม พลั ง งานทดแทน
ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล และเตรี ย มพร้ อ มเข้ า ร่ ว ม
ประชาคมเศรษฐกิจ ปฏิรูปส่งเสริมการเป็นศูนย์กลาง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปฏิรูปสหกรณ์ รัฐวิสาหกิจ
และปฏิรูปข้อมูลเพื่อการพัฒนาประเทศ
ในปีงบประมาณ 2560 มีการดำเนินงานสำคัญ อาทิ
(1) ปฏิรปู โครงสร้างภาษี โดยออก พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต
พ.ศ. 2560 ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 20
มีนาคม 2560 พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560
ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม
2560 (2) ปฏิรปู เศรษฐกิจดิจทิ ลั เช่น ติดตัง้ เครือ่ งรับชำระ
เงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
แห่งชาติ (National e-Payment) ซึง่ กระทรวงการคลังได้
ลงนามบันทึกข้อตกลงการให้บริการวางอุปกรณ์รบั ชำระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 ซึ่งผู้ให้
บริการจะเริ่มทยอยวางอุปกรณ์ฯ คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ภายในไตรมาสที่หนึ่งของปี 2561 (3) ผลักดันการสร้าง
ผู้ ป ระกอบการนวั ต กรรม Startup เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ น
ประเทศไทย 4.0 โดยขับเคลื่อนนโยบาย “มหาวิทยาลัย
แห่งการประกอบการ (Entrepreneurial University)”
ซึ่ ง ได้ มี ก ารลงนามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลง ความร่ ว มมื อ กั บ
มหาวิทยาลัย 30 แห่ง เพื่อสร้างระบบนิเวศในการส่งเสริม
วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup Ecosystem) ขึ้นในสถาบัน
การศึกษา และผลักดันให้เกิดพืน้ ทีพ่ ฒ
ั นานวัตกรรมร่วมกัน
ในมหาวิทยาลัย 27 แห่ง

คณะกรรมการนโยบายและ
พัฒนาการศึกษา
คณะกรรมการนโยบายและพั ฒ นาการศึ ก ษา
มีภารกิจสำคัญคือ การเสนอแนะนโยบาย แนวทางการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ และกำกับดูแล ติดตาม และ
รายงานประจำปี 2560
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บูรณาการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพือ่ ให้การขับเคลือ่ นการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาฯ
มี ค วามสอดคล้ อ งอย่ า งเป็ น ระบบ เป็ น เอกภาพ
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งในปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา ได้มีการประชุม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม
2560 เพื่อมอบนโยบายแนวทางการพัฒนาการศึกษา
โดยขอให้ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก คนน้ อ มนำพระราชดำรั ส
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ใ ห้ เ กิ ด ผลเป็ น รู ป ธรรม โดยทรงเน้ น
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เหมาะสมกับการพัฒนา
ประเทศ และตรงตามเป้าหมายของแต่ละกิจกรรม ทัง้ ในส่วน
ของภาคราชการและภาคธุรกิจต่างๆ เพื่อให้การพัฒนา
ประเทศเป็นไปตามเป้าหมายทีว่ างไว้ พร้อมทัง้ ให้มกี ารพัฒนา
เรื่องของระเบียบวินัย และการเคารพกฎหมาย โดยการ
สร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนใน 4 ด้าน ได้แก่ (1) มีทัศนคติ
ที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง (2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง
มีคุณธรรม รู้จักแยกแยะสิ่งผิด-ชอบ (3) มีอาชีพ-มีงานทำ
(4) เป็นพลเมืองดี มีจิตอาสา
พร้ อ มทั้ ง ให้ มี ก ารพั ฒ นาเรื่ อ งของระเบี ย บวิ นั ย
และการเคารพกฎหมาย โดยการสร้ า งพื้ น ฐานให้ แ ก่
ผู้เรียนใน 4 ด้าน ได้แก่ (1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
(2) มีพนื้ ฐานชีวติ ทีม่ นั่ คงเข้มแข็ง มีคณ
ุ ธรรม รูจ้ กั แยกแยะ
สิ่งผิด-ชอบ (3) มีอาชีพ-มีงานทำ (4) เป็นพลเมืองดี
มีจิตอาสา นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณาโครงการสำคัญ
อาทิ ยุทธศาสตร์การจัดตัง้ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
สถาบั น ทางการแพทย์ แ ละสถาบั น การศึ ก ษาต่ า งๆ
ในภาพรวมของประเทศในระยะยาว (5-10 ปี) ของกระทรวง
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สาธารณสุข โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 4 ของกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพัฒนาศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์ในอุดมศึกษา เพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลง
ของบริบทโลก (ทุนพัฒนาอาจารย์) พ.ศ. 2561-2580
ของกระทรวงศึกษาธิการ และโครงการผลิตทันตแพทย์เพิม่
ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระยะที่ 2
เพื่อพัฒนาทันตสุขภาวะของประชาชน (ปี 2560-2564)
ของกระทรวงศึกษาธิการ

คณะกรรมการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการและขนส่งสินค้า (กบส.)
คณะกรรมการ กบส. มีการประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง
โดยที่ประชุม (1) รับทราบผลการดำเนินงานการพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ ด้านการเกษตร ด้านอุตสาหกรรม และ
การเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล แบบบู ร ณาการสำหรั บ การนำเข้ า
ส่งออก และโลจิสติกส์ (NSW) (2) รับทราบความคืบหน้า
การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นคมนาคมขนส่ ง ของ
ประเทศ (3) เห็นชอบแนวทางการจัดตั้งหน่วยงานบริหาร
จัดการและพัฒนาระบบ National Single Window
(NSW) ที่บริหารงานภายใต้คณะกรรมการ กบส. และ
มอบหมายให้กรมศุลกากรรับไปดำเนินการปรับโครงสร้าง
องค์กรรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้น
สำหรั บ การติ ด ตามประเมิ น ผลปรั บ ลดขั้ น ตอน
กระบวนการทำงานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ รายสิ น ค้ า
ยุทธศาสตร์ (น้ำตาล ข้าว ยางพารา สินค้าแช่แข็ง และ
วัตถุอันตราย) ให้คณะอนุกรรมการพัฒนานโยบายและ
กำกับดูแลระบบ NSW ทำหน้าที่ดูแล และให้ ก.พ.ร.
นำข้อเสนอแนะการปรับลดขั้นตอนกระบวนการทำงาน
ภาครัฐ กำหนดเป็นตัวชี้วัด และ (4) เห็นชอบหลักการ
ร่ า งแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาระบบโลจิ ส ติ ก ส์ ข อง
ประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยให้ สศช.
รับความเห็นที่ประชุมไปปรับปรุงร่างแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 เช่น การสร้างความเชื่อมโยงทาง
การค้าในเส้นทางทีส่ ำคัญในภูมภิ าค ความเชือ่ มโยงกับจีน
รวมทั้ ง การใช้ ร ะบบ E-Commerce และให้ น ำเสนอ
ตามขั้นตอนต่อไป

คณะกรรมการอื่นๆ
คณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ
คณะกรรมการขับเคลือ่ นมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจ
และการลงทุ น ของประเทศมี ห น้ า ที่ ก ำกั บ และเร่ ง รั ด
ขับเคลื่อนแผนการลงทุนและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของประเทศ และรายงานความก้ า วหน้ า และปั ญ หา
อุปสรรคให้นายกรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ เพื่อมอบหมาย
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องไปดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2560 คณะกรรมการฯ
ได้มีการประชุม 4 ครั้ง เพื่อติดตามความคืบหน้าและเร่งรัด
การดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของ
ประเทศ พร้อมทั้งกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
โดยแนวทางและมาตรการสำคัญๆ ที่อยู่ภายใต้
การติดตามของคณะกรรมการฯ ในปีงบประมาณ 2560
เช่น (1) การขับเคลื่อนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน
อาทิ แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน
(Action Plan) พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560 (2) การส่งเสริม
การลงทุ น ผ่ า นคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น และ
(3) มาตรการช่ ว ยเหลื อ เกษตรกร ผู้ มี ร ายได้ น้ อ ย
ผู้ ป ระกอบการวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม
เศรษฐกิจฐานราก และประชาชนทัว่ ไป อาทิ โครงการสินเชือ่
1 ตำบล 1 SME เกษตร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาค

เกษตรไทย มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ
รายย่อยผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ
Micro Entrepreneurs ระยะที่ 2 มาตรการฟืน้ ฟูวสิ าหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ผ่านกองทุนส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มาตรการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการใหม่และนวัตกรรมผ่านโครงการ
ค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการใหม่และนวัตกรรม
(Start-up & Innovation) โครงการบ้านประชารัฐ โครงการ
บ้านธนารักษ์ประชารัฐ โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ
ภายใต้รม่ พระบารมี เพือ่ การพัฒนาการเกษตรอย่างยัง่ ยืน
และโครงการประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือ
ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นต้น
คณะกรรมการฯ ได้ มี ก ารประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ 2
พฤศจิกายน 2560 เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนิน
มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ และ
ได้มีมติเห็นควรให้ยุติการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ
เนื่องจากเศรษฐกิจไทยปรับตัวดีขึ้นตามลำดับ รวมทั้ง
มาตรการต่างๆ สามารถดำเนินการได้ตามแผน จึงถือว่า
คณะกรรมการฯ ได้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งแล้ว
ประกอบกับหน่วยงานต้นสังกัดได้มกี ารติดตามการดำเนิน
มาตรการต่างๆ อย่างใกล้ชดิ และรายงานให้คณะรัฐมนตรี
ทราบเป็นประจำอยูแ่ ล้ว ดังนัน้ จึงเห็นควรให้ฝา่ ยเลขานุการ
คณะกรรมการฯ นำเสนอคณะรั ฐ มนตรี เพื่ อ ขอยุ ติ
การดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ต่อไป
รายงานประจำปี 2560
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คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วม
ลงทุนในกิจการของรัฐ (คณะกรรมการ PPP)
การดำเนินการตาม พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 สศช. เข้าร่วมเป็นกรรมการ
ในคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ ตามมาตรา 8 รวมทั้งเสนอความเห็นของ สศช.
ตามมาตรา 27 และ 28 แห่ง พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 โดยในปี 2560 สศช. ได้ให้
ความเห็นต่อคณะกรรมการฯ ได้แก่ โครงการทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมืองสายบางปะอิน - นครราชสีมา และสายบางใหญ่กาญจนบุรี ในส่วนของการให้เอกชนร่วมลงทุนในการ
ดำเนินงานและบำรุงรักษาของกรมทางหลวง

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการกลุ่มกระทรวง
ด้านเศรษฐกิจ
(อ.ค.ต.ป.กลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ)
สศช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุม่ กระทรวงด้าน
เศรษฐกิจ ทำหน้าทีส่ ง่ เสริม ผลักดันการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการของส่ ว นราชการ
ในกลุม่ กระทรวงด้านเศรษฐกิจ (9 กระทรวง ประกอบด้วย
กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงคมนาคม
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
กระทรวงพลังงาน และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สั ง คม) เพื่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) และเป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยได้จัดทำ
รายงานการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของ
กลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ พร้อมข้อเสนอแนะที่ผ่านมา
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
กลุม่ กระทรวงด้านเศรษฐกิจได้จดั ส่งรายงานให้แก่ ค.ต.ป.
นำไปประมวล สั ง เคราะห์ เ ป็ น ภาพรวมรายงานการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ เสนอคณะรัฐมนตรี
แล้วจำนวน 2 เล่ม ดังนี้
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1. รายงานการตรวจสอบและประเมินผลภาค
ราชการกลุม่ กระทรวงด้านเศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 (รอบ 12 เดือน) ซึ่งเป็นการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลโครงการใน 3 เรือ่ ง คือ (1) โครงการภายใต้
แผนงานบูรณาการด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (2) โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ
ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร และ
(3) โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์สำคัญของกระทรวงด้าน
เศรษฐกิจ มีจำนวนโครงการรวมทั้งสิ้น 304 โครงการ/
กิจกรรม ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 49,351.37 ล้านบาท
2. รายงานการตรวจสอบและประเมินผลภาค
ราชการกลุม่ กระทรวงด้านเศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 เป็นติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
ผลสั ม ฤทธิ์ โ ครงการ (โครงการที่ ไ ด้ ด ำเนิ น การเสร็ จ
เรียบร้อยแล้ว) มีจำนวนโครงการรวมทั้งสิ้น 19 โครงการ/
กิจกรรม ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 6,097.26 ล้านบาท
ทั้งนี้ ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
โครงการทั้งหมดโดยรวมแล้ว พบว่า มีผลการดำเนินการ
โครงการโดยรวมอยู่ในระดับดี คือ การดำเนินงานตาม
โครงการแล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลา โดยมีบางกิจกรรม
ย่อยดำเนินการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขเวลาที่แผนกำหนด
แต่ยังสามารถดำเนินโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ที่กำหนด การเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 และยังพบว่าบุคลากรที่ทำหน้าที่สนับสนุนงาน
ค.ต.ป. ยังขาดองค์ความรู้ ทักษะ และความชำนาญใน
เรื่องเทคนิคการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลตาม

แนวทางที่ ค.ต.ป. กำหนด เช่น การประเมินความเหมาะสม
ของโครงการ ปัจจัยนำเข้าโครงการ/การใช้ทรัพยากร
กระบวนการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ การประเมิน
ในระดั บ ผลผลิ ต ผลลั พ ธ์ ผลกระทบ ประสิ ท ธิ ผ ล
ประสิทธิภาพ และความยั่งยืนของโครงการ นอกจากนี้
ยังขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติภารกิจตรวจสอบและ
ประเมินผลโครงการทีม่ ขี อบเขตการดำเนินการครอบคลุม
ทัว่ ประเทศ ทำให้การประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และคุณภาพไม่มากเท่าที่ควร
อย่างไรก็ตาม คณะอนุกรรมการตรวจสอบและ
ประเมิ น ผลภาคราชการกลุ่ ม กระทรวงด้ า นเศรษฐกิ จ
ไม่พบข้อบกพร่องอย่างมีนัยสำคัญที่เป็นเหตุให้เชื่อว่า
หน่วยงานไม่ปฏิบตั ติ ามข้อกำหนด และหน่วยงานราชการ
ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาการจัดทำรายงานดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง สามารถปฏิบัติตามระเบียบมาตรฐานและคู่มือ
การดำเนินงานที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการกลุ่มกระทรวงด้านสังคม
(อ.ค.ต.ป.กลุ่มกระทรวงด้านสังคม)
ในปีงบประมาณ 2560 สศช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้านสังคม ได้สอบทานและจัดทำ
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน
ของ 6 กระทรวงด้านสังคม (กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์
กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรม กระทรวงศึกษาธิการ

และกระทรวงสาธารณสุข) พร้อมข้อเสนอแนะ เสนอ
ค.ต.ป. เพือ่ พิจารณา ดังนี้ (1) รายงานผลการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ครั้งที่ 1 เป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการตามมาตรการ
กระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก
(2) รายงานผลการตรวจสอบและประเมิ น ผล
ภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2
เป็นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติซึ่งครอบคลุมโครงการตามยุทธศาสตร์
กระทรวง โครงการภายใต้แผนบูรณาการตามยุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 และแผนงานสำคัญตามที่ ค.ต.ป. กำหนด
(3) รายงานการประเมินตนเองของ อ.ค.ต.ป. กลุม่ กระทรวง
ด้านสังคม ครั้งที่ 1 และ 2

คณะกรรมการอำนวยการจัดระบบ
ศูนย์ราชการ (กศร.)
สศช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการ กศร.
ได้จดั ประชุมหารือกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง จำนวน 5 ครัง้
เพื่อเตรียมประเด็นก่อนและหลังการประชุม กศร. และ
ดำเนินการประชุม กศร. 1 ครัง้ เพือ่ พิจารณา (1) โครงการ
พัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พื้นที่โซนซี ของบริษัท ธนารักษ์
พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด และ (2) โครงการก่อสร้างอาคาร
ทีท่ ำการศาลปกครองสูงสุด (อาคารหลังที่ 2) โดยอยูร่ ะหว่าง
เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบตามขั้นตอน
รายงานประจำปี 2560
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การจัดทำ

ยุทธศาสตร์ชาติ

และการปฏิรูปประเทศ

พระราชบัญญัตกิ ารจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติ
แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 ได้มีผลบังคับใช้
เมือ่ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 โดยกำหนดให้ สศช. ทำหน้าทีส่ ำนักงานเลขานุการ
ของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ

การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ
ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. 2560 กำหนดให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เป็นกลไกหลักในการ
ดำเนินการ คณะรัฐมนตรีมมี ติเมือ่ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2558
เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ
โดยมีพลเอก วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
เป็นประธาน เลขาธิการ สศช. เป็นรองประธาน และ
รองเลขาธิ ก าร สศช. (นางปั ท มา เธี ย รวิ ศิ ษ ฎ์ ส กุ ล )
เป็นเลขานุการร่วม ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์
ชาติ ได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ
แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ....
ร่วมกับคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะพิเศษ
นอกจากนี้ เลขาธิ ก าร สศช. ได้ เข้ า ร่ ว มเป็ น
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. .... สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
และเป็นเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูป
ประเทศ พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
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การจั ด ทำยุ ท ธศาสตร์ ช าติ พ.ศ. .... ได้ มี ก ารประชุ ม
รวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง และคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัตแิ ผนและขัน้ ตอนการดำเนินการปฏิรปู
ประเทศ พ.ศ. .... ได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง
โดยทีป่ ระชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ซึง่ ประกอบ
ด้วยผูแ้ ทนจากส่วนราชการ สมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
ภาคธุรกิจเอกชน ผูแ้ ทนสถาบันและองค์กรต่าง ๆ ได้มกี าร
อภิปรายให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราช
บัญญัติทั้ง 2 ฉบับในประเด็นต่างๆ และหลังจากการ
พิจารณาแล้วเสร็จได้มีการจัดทำรายงานเสนอต่อสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ลงมติให้
ความเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัติทั้ง 2 ฉบับ เมื่อวันที่
22 มิถุนายน 2560 และมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560
คณะกรรมการยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ไ ด้ มี ก ารประชุ ม
ไปแล้ว 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 และได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ จำนวน 6 คณะ
เพี่อยกร่างยุทธศาสตร์ชาติในแต่ละด้าน ต่อมาที่ประชุม
ร่วมระหว่างประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ

จั ด ทำยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ไ ด้ เ ห็ น ชอบกรอบทิ ศ ทางและ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติในแต่ละด้านตาม (ร่าง)
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ทีร่ ฐั บาล
จัดทำขึ้นเป็นกรอบในการทำงาน เพื่อที่คณะกรรมการ
ปฏิ รู ป ประเทศแต่ ล ะด้ า นจะได้ น ำกรอบทิ ศ ทางและ
เป้าหมายไปใช้ประกอบการจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศ
ต่อไป นอกจากนี้ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ
แต่ละคณะได้ประชุมหารือเพื่อการกำหนดแนวทางใน
การทำงาน และเริ่มพิจารณาร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว โดยมีกำหนดส่งร่างยุทธศาสตร์ชาติ
ให้ฝา่ ยเลขานุการฯ ภายในวันที่ 25 มกราคม 2561 เพือ่ นำ
ไปรับฟังจากความเห็นหน่วยงานภาครัฐและประชาชน
และนำเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อนำเสนอ
คณะรัฐมนตรีต่อไป
การดำเนินการในช่วงทีผ่ า่ นมา คณะกรรมการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้านได้มีการพิจารณาทบทวนและ
ปรับปรุงเป้าหมายของ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2579) ในแต่ละด้าน ดังนี้
1. ด้านความมั่นคง มีมติเห็นชอบกรอบทิศทาง
และเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงของ (ร่าง)
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ฉบับ
ณ วั น ที่ 24 สิ ง หาคม 2560 โดยกำหนดเป้ า หมาย
แบ่งออกเป็น 4 ห้วงระยะเวลา ได้แก่ 1) ปี พ.ศ. 2560 2564 : “ปรับสภาพแวดล้อม พร้อมแก้ปัญหา” 2) ปี พ.ศ.
2565 - 2569 : “ปัญหาเก่าหมดไป ปัญหาใหม่ไม่เกิด”
3) ปี พ.ศ. 2570 - 2574 : “ประเทศชาติพฒ
ั นา ปวงประชา
ร่วมผลักดัน” และ 4) ปี พ.ศ. 2575 - 2579 : “ประเทศชาติ
มั่นคง ประชาชนมีความสุข”

2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
มีมติเห็นชอบเป้าหมายด้านความสามารถในการแข่งขัน
จำนวน 4 เป้าหมาย ได้แก่ หนึ่ง ประเทศไทยเป็นประเทศ
ที่ พั ฒ นาแล้ ว มี ร ายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ หั ว มากกว่ า 15,000
ดอลลาร์สหรัฐต่อปี ภายในปี 2580 สอง ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ประชาชาติ (GDP) ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5
ในระยะ 20 ปี สาม ผลิตภาพการผลิตรวมไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 3 ต่อปี และสี่ ประเทศไทยถูกจัดอันดับไม่ต่ำกว่า
1 ใน 20 ของการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน
ของ International Institute of Management
Development (IMD)
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นประเทศ
ทีม่ รี ายได้สงู สังคมไทยเป็นสังคมทีม่ คี วามสุข ประชาชนมี
คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี มี ค วามมั่ น คงปลอดภั ย ในชี วิ ต และ
ทรัพย์สิน มีงานและรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตใน
ระดับดี มีการธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย มีระบบการเมืองที่มี
เสถียรภาพและโปร่งใส มีการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
นำสู่การเป็นประเทศที่น่าอยู่ เป็นผู้นำด้านวิสาหกิจเพื่อ
สังคม และเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยว การคมนาคม
ขนส่ง การค้าการลงทุน การศึกษา ศาสนา และการดูแล
สุขภาพ
4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงกรอบทิศทางและ
เป้าหมาย ดังนี้ “ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม
ในทุกมิติ เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นกำลังของ
รายงานประจำปี 2560
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6. ด้ า นการปรั บ สมดุ ล และพั ฒ นาระบบ
การพั ฒ นาประเทศในทุ ก ระดั บ เพื่ อ ความสมานฉั น ท์
กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม และ การบริหารจัดการภาครัฐ ได้มีมติปรับปรุงเป้าหมาย
เพิ่ ม ขี ด ความสามารถของชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ในการพั ฒ นา ดังนี้ “เพือ่ ปรับเปลีย่ นภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐของประชาชน
การพึ่งตนเองและการจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ” เพื่อประชาชน” และแยกบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ทำ
หน้าทีก่ ำกับและเป็นผูใ้ ห้บริการในตลาดทีม่ กี ารแข่งขันกับ
5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ภาคเอกชนให้ชดั เจน มีขนาดทีเ่ หมาะสมกับบทบาทภารกิจ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีมติเห็นชอบกับการปรับปรุง
มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมภิบาล ปรับวัฒนธรรมการ
และเพิม่ เติมยุทธศาสตร์ ดังนี้ “สร้างเศรษฐกิจสีเขียวอย่าง
ทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความ
ยั่งยืน สร้างเศรษฐกิจภาคทะเลอย่างยั่งยืน สร้างความ
ทันสมัยและพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
มัน่ คงด้านน้ำอย่างยัง่ ยืน ส่งเสริมความมัน่ คงด้านพลังงาน
ของโลกอยู่ตลอดเวลา”
สะอาด การพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบทเกษตรกรรม และ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศและ สร้างสังคมคาร์บอนต่ำและมี
ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

การปฏิรูปประเทศ
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 ได้มีผลบังคับใช้ โดยมี สศช.
เป็นเลขานุการของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 11 คณะ แยกการทำงานออกเป็น
11 ด้าน โดยมีกลไกที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศเป็นเวทีที่แต่ละคณะจะหารือร่วมกันเพื่อให้
การจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศในแต่ละด้านมีความสอดคล้องกัน ซึ่งการทำงานของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
จะมีการกำหนด “ผลอันพึงประสงค์” ของการปฏิรูปในแต่ละด้านที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติตาม
ที่กฎหมายกำหนด ซึ่งคณะกรรมการปฏิรูปทั้ง 11 คณะได้จัดส่งร่างแผนปฏิรูปแต่ละด้านที่ผ่านการรับฟังความเห็น
ของภาครัฐและประชาชนแล้วมายังฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2560 และนำเสนอคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ และคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
โดยในเบื้องต้นคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 11 คณะ ได้กำหนดประเด็นการปฏิรูปที่สำคัญ ดังนี้
1. ด้านการเมือง ได้ ใ ห้ ค วามสำคั ญ กั บ การเลื อ กตั้ ง ที่ สุ จ ริ ต และเที่ ย งธรรม การสร้ า งรั ฐ ธรรมาธิ ป ไตย
การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข การแก้ไขความขัดแย้งและการสร้างความสามัคคี การกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิน่ และการจัดสรร
ทรัพยากรที่เป็นธรรม
2. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน มุ่งเน้นการ
ให้บริการโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง การบูรณาการ
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่อการบริหารราชการ
แผ่นดิน การบริหารกำลังคนภาครัฐ การจัดความสัมพันธ์
ของราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
การกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
การปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
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3. ด้านกฎหมาย ได้พจิ ารณาถึงการออกกฎหมาย
ทีด่ แี ละเท่าทีจ่ ำเป็น ยกเลิก/ปรับปรุงกฎหมายล้าสมัยและ
เป็นอุปสรรคกฎหมายเพื่อความเป็นธรรมและขจัดความ
เหลื่อมล้ำ กฎหมายเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
กระบวนการจัดทำและตรวจร่างกฎหมาย การเพิ่มการมี
ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการจัดทำกฎหมาย การให้
ประชาชนเข้าถึงกฎหมายสะดวกและเข้าใจได้งา่ ย การปฏิรปู
การศึกษาวิชากฎหมายเพือ่ พัฒนานักกฎหมาย การพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศให้ ป ระชาชนติ ด ต่ อ กั บ
เจ้าหน้าที่ได้อย่างสะดวก
4. ด้านกระบวนการยุตธิ รรม ให้ความสำคัญกับ
การกำหนดระยะเวลาทุกขัน้ ตอน การช่วยเหลือประชาชน
ให้เข้าถึงความยุติธรรม การลดความเหลื่อมล้ำการบังคับ
ใช้ ก ฎหมาย การสร้ า งสั ง คมที่ ป ลอดภั ย อย่ า งยั่ ง ยื น
การพัฒนาระบบสอบสวนให้มีการถ่วงดุล การกำหนด
ระยะเวลาดำเนินการสำหรับ ผู้เ กี่ย วข้ องทุ ก ฝ่ า ยในชั้ น
สอบสวน การสร้างความเชื่อมั่นการสอบสวน พนักงาน
สอบสวน พนักงานอัยการ ปฏิรูประบบนิติวิทยาศาสตร์
การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้มุ่งอำนวยความยุติธรรม
และการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรม
5. ด้านเศรษฐกิจ ให้ ความสำคั ญกั บ การเพิ่ ม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเน้นการเพิ่มผลิตภาพ
(Productivity) การเป็น Indochina Hub และ R&D /
Innovation Ecosystem การส่งเสริมความเท่าเทียมและ
การเติบโตอย่างมีสว่ นร่วมผ่านระบบ Social Safety Net &
Fiscal Space การเสริมพลังอำนาจชุมชนด้วยโปรแกรม
เฉพาะกลุ่ ม และการปฏิ รู ป สถาบั น เศรษฐกิ จ อาทิ
หน่วยงานนโยบาย หน่วยงานการคลังและงบประมาณ
หน่วยงานดำเนินการและประเมินผล
6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้กำหนดประเด็นด้านทรัพยากรทางบก ได้แก่ การบริหาร
ป่าไม้เชิงพื้นที่ จัดทำแผนการใช้ที่ดินของชาติทั้งระบบ
ส่งเสริมการใช้ที่ดินเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาเขต
ศักยภาพและเศรษฐกิจแร่ ควบคุมจัดการเหมืองแร่ให้เป็น
มิตรต่อสิง่ แวดล้อม ด้านทรัพยากรทางน้ำ เช่น การบริหาร
โครงการขนาดใหญ่ การบริหารเชิงพืน้ ที่ ระบบเส้นทางน้ำ
การพัฒนาเทคโนโลยี และศักยภาพบุคลากร ด้านทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝั่ง เช่น ระบบฐานข้อมูล โครงสร้าง
องค์ ก รและกฎหมาย การป้ อ งกั น และรั ก ษาเชิ ง พื้ น ที่
ด้ า นความหลากหลายทางชี ว ภาพและสิ่ ง แวดล้ อ ม
ปรับปรุงระบบกลไกระดับชาติ ระบบฐานทรัพยากรท้องถิน่
การวิจยั ความหลากหลายฯ และระบบเชือ่ มโยงฐานข้อมูล
และด้ า นระบบการจั ด การ เครื่ อ งมื อ บริ ห ารจั ด การ
โครงสร้างองค์กร วิธีปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐ
7. ด้านสาธารณสุข ให้ ค วามสำคั ฐ กั บ ระบบ
บริหารจัดการด้านสุขภาพ การกำหนดให้มคี ณะกรรมการ
นโยบายสุขภาพแห่งชาติ การกระจายอำนาจโดยตั้งเขต
สุขภาพ สารสนเทศระบบบริการสุขภาพ และกำลังคน
สุขภาพ ระบบบริการสาธารณสุข การส่งเสริมระบบบริการ
ปฐมภูมิ แพทย์แผนไทย การแพทย์ฉุกเฉิน สร้างเสริม/
ป้องกันและควบคุมโรค การคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ให้
บริการ การสร้าง Health Literacy คุ้มครองผู้บริโภค
และคุ้มครองผู้ให้บริการ
8. ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยด้านวิทยุโทรทัศน์ฯ ให้ความสำคัฐกับการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ และร่างพระราชบัญญัตกิ ารประกอบ
กิจการกระจายเสียงฯ ระบบโทรคมนาคมเพือ่ การบรรเทา
สาธารณภัย ความมั่นคงไซเบอร์ของโครงสร้างพื้นฐาน
การกำกับดูแลกิจการอวกาศและดาวเทียม สถานีวิทยุ
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โทรทั ศ น์ แ ห่ ง ประเทศไทย (สทท.) ด้ า นสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์
ให้ความสำคัญกับร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อสาร
มวลชน พ.ศ. ... และ ร่างพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ฯ
ร่ า งคู่ มื อ มาตรฐานกลางทางจริ ย ธรรมของสื่ อ มวลชน
ด้านสื่อ Online ให้ความสำคัญกับร่างพระราชบัญญัติว่า
ด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ฯ หน่วยงาน
กำกับดูแลสื่อออนไลน์ การประสานงานกับผู้ให้บริการ
สื่อออนไลน์ที่อยู่ใน/ต่างประเทศ การปฏิรูปการใช้สื่อ
อย่างสร้างสรรค์ และการปฏิรูปการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย
(Social Media)
9. ด้านสังคม ให้ความสำคัญกับประเด็นการออม
สวัสดิการ และการลงทุนทางสังคม เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงาน กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) สร้างระบบ
ให้ ค นไทยมี บ ำเหน็ จ บำนาญหลั ง เกษี ย ณ ระบบการ
สร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง บูรณาการจัดให้มกี ลไกประชารัฐ
ตำบลเข้มแข็ง การเน้นสิทธิ/บทบาทชุมชนและเศรษฐกิจ
ชุ ม ชน กลุ่ มผู้เสีย เปรีย บในสั งคม (เด็ก สตรี ผู้ พิ ก าร
ผู้ยากจน ผู้สูงวัย ผู้ไร้สัญชาติ ฯลฯ) จัดให้มี Universal
Design กลุ่มเป้าหมายเฉพาะผู้ด้อยโอกาส : ผู้สูงอายุ
ผู้บริโภค การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ กิจกรรมทาง
สั ง คม สร้ า งค่ า นิ ย ม สร้ า งคุ ณ ธรรมและทุ น สั ง คม
พลั ง ภู มิ คุ้ ม กั น ทางสั ง คม และการจั ด การข้ อ มู ล และ
องค์ความรู้ด้านสังคม

10. ด้านพลังงาน มุ่งเน้นด้านการบริหารจัดการ
พลังงาน ลดความซ้ำซ้อนของกฎหมายกำกับดูแล ศูนย์วจิ ยั
ข้อมูลพลังงานแห่งชาติ ส่งเสริมธรรมาภิบาลและการมี
ส่วนร่วม ด้านปิโตรเลียม ปรับโครงสร้างการใช้พลังงาน
ภาคขนส่ง นิคมอุตสาหกรรมนิเวศปิโตรเคมี ปฏิรูปการ
จัดหาก๊าซธรรมชาติ ปรับโครงสร้างตลาดและโครงสร้าง
ราคา ด้ า นไฟฟ้ า ปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งของแผนพั ฒ นา
กำลังผลิตไฟฟ้า ปรับปรุงโครงสร้างบริหารกิจการไฟฟ้า
ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน
พลังงานทดแทน เพื่มมาตรฐานการลดใช้พลังงานของ
อุตสาหกรรมใหม่ เทคโนโลยี เน้นการกักเก็บพลังงาน
Smart Grid และการพัฒนารถไฟฟ้า
11. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ให้ความสำคัญกับด้านการป้องกัน/
เฝ้าระวัง เช่น ปลูกจิตสำนึกทุกภาคส่วน มาตรการคุม้ ครอง
ผู้แจ้งเบาะแส ด้านการป้องปราบ เช่น การบริหารงานที่มี
ธรรมาภิบาลทัง้ ภาครัฐและเอกชน ทบทวนสินบนเงินรางวัล
ของเจ้าหน้าที่รัฐ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้
ประชาชนเข้าถึงตรวจสอบได้ ด้านการปราบปราม เช่น
จัดทำฐานข้อมูลคดีทุจริต ปรับปรุงการบังคับใช้กฎหมาย
ในกระบวนการยุติธรรม ด้านการบริหารจัดการ เช่น
พั ฒ นากลไกในการป้ อ งกั น และปราบปราม ปรั บ ปรุ ง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การวิเคราะห์แผนงาน/โครงการ
และงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ
ประจำปีงบประมาณ 2561

การวิเคราะห์และเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี
ในปี 2560 สศช. ได้มีการจัดทำความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี จำนวน 813 เรื่อง
สามารถจำแนกเป็นด้านเศรษฐกิจ จำนวน 357 เรื่อง ด้านสังคม จำนวน 176 เรื่อง ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม จำนวน 101 เรือ่ ง ด้านการพัฒนาพืน้ ที่ จำนวน 71 เรือ่ ง ด้านความมัน่ คง จำนวน 18 เรือ่ ง ด้านการกระจายอำนาจ
จำนวน 10 เรื่อง และด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ จำนวน 80 เรื่อง ดังนี้
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1. ด้านเศรษฐกิจ ในปีงบประมาณ 2560 ได้มี
การจัดทำความเห็นเสนอต่อคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น
จำนวน 357 เรื่อง จำแนกเป็นสาขาขนส่งและโลจิสติกส์
จำนวน 77 เรื่ อ ง สาขาพลั ง งาน จำนวน 30 เรื่ อ ง
สาขาสื่ อ สาร จำนวน 22 เรื่ อ ง สาขาสาธารณู ป การ
จำนวน 8 เรื่อง สาขาการเกษตร จำนวน 109 เรื่อง
สาขารัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน จำนวน 28 เรื่อง
สาขาการเงินการคลัง จำนวน 77 เรือ่ ง และสาขาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม จำนวน 4 เรื่อง
2. ด้ า นสั ง คม มี ก ารจั ด ทำความเห็ น เพื่ อ
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี รวม 176 เรื่อง
จำแนกเป็นด้านผู้สูงอายุและแรงงาน จำนวน 26 เรื่อง
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม
จำนวน 53 เรื่อง ด้านการศึกษาและการเรียนรู้ จำนวน
31 เรื่อง ด้านสาธารณสุข จำนวน 52 เรื่อง และด้านอื่นๆ
จำนวน 14 เรื่อง
3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้มีการจัดทำความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะรั ฐ มนตรี จำนวน 101 เรื่ อ ง จำแนกเป็ น ด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 76 เรือ่ ง และด้านสิง่ แวดล้อม
จำนวน 25 เรื่อง
4. ด้ า นการพั ฒ นาพื้ น ที่ ได้ มี ก ารจั ด ทำ
ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
จำนวน 71 เรื่อง จำแนกเป็นด้านการผังเมือง จำนวน
58 เรื่อง เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จำนวน 6 เรื่อง
และเรื่องอื่นๆ 7 เรื่อง
5. ด้านความมั่นคง ได้ มี ก ารจั ด ทำความเห็ น
เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาของคณะรั ฐ มนตรี จำนวน
18 เรื่อง
6. ด้ า นการกระจายอำนาจ ได้ มี ก ารจั ด ทำ
ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
จำนวน 10 เรื่อง
7. ด้ า น ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ
ได้มีการจัดทำความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี จำนวน 80 เรื่อง

ด้าน

จำนวน
357
77
30
22
8
109
28
77
4

ด้านเศรษฐกิจ
ขนส่งและโลจิสติกส์
พลังงาน
สื่อสาร
สาธารณูปการ
การเกษตร
รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน
การเงินการคลัง
SMEs
อื่นๆ
ด้านสังคม
ผู้สูงอายุและแรงงาน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
การคุ้มครองทางสังคม
การศึกษาและการเรียนรู้
สาธารณสุข
อื่นๆ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม
อื่นๆ
ด้านการพัฒนาพื้นที่
การผังเมือง
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
อื่นๆ
ด้านความมั่นคง
ความสงบเรียบร้อย
การเสริมสร้างศักยภาพกองทัพ
การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ
การแก้ไขปัญหาความไม่สงบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
อื่นๆ
ด้านการกระจายอำนาจ
ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ
รวม		

176
26
53
31
52
14
101
76
25
71
58
6
7
18
2
10
1
1
2
2
10
80
813
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การวิเคราะห์และพิจารณางบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2561
สศช. ได้จดั ทำแนวทางการพิจารณางบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2561 และข้อเสนอการลงทุน
ของรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2561 ในภาพรวม พร้อมทั้งจัดทำข้อวิเคราะห์งบประมาณประจำปีเป็นภาพรวม
รายกระทรวง และรายรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัด 16 กระทรวง รวม 57 รัฐวิสาหกิจ เพื่อเสนอคณะกรรมการ สศช.
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาอนุมัติ
การวิเคราะห์การปรับปรุงงบลงทุนเพิม่ เติมปีงบประมาณ 2560 พิจารณาอนุมตั เิ ปลีย่ นแปลง/เพิม่ เติมงบลงทุน
ในระหว่างปีงบประมาณ 2560 ของรัฐวิสาหกิจ ตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้ สศช. เป็นผู้พิจารณา โดยวิเคราะห์
การลงทุนที่รัฐวิสาหกิจขอปรับปรุง/เพิ่มเติมเพื่อเสนอคณะกรรมการ สศช. พิจารณาให้ความเห็นชอบ รวม 65 เรื่อง
ที่สำคัญ ได้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) อนุมัติโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ใหม่ 3 โครงการ ได้แก่
ช่วงนครปฐม - หัวหิน ช่วงลพบุรี - ปากน้ำโพ และช่วงหัวหิน - ประจวบคีรีขันธ์ และโครงการความร่วมมือ
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง
เพื่ อ เชื่ อ มโยงภู มิ ภ าค ช่ ว งกรุ ง เทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่ ว งกรุ ง เทพมหานคร - นครราชสี ม า)
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค (กฟภ.) อนุมตั งิ บลงทุนเพิม่ เติมตามนโยบายเร่งรัดการลงทุนของรัฐบาล (Front load) และ ปตท.
ปรับปรุงวงเงินลงทุนให้สอดคล้องกับการดำเนินงานและสถานการณ์การลงทุน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การจัดตั้ง
บริษัทใหม่ และการเพิ่มทุนของบริษัทในกลุ่มฯ

การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ

ฉบับที่ 12 สู่การปฏิบัติ

ภายหลั ง การประกาศใช้ แ ผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เมื่อเดือนตุลาคม 2559
สศช. ได้มีการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 สู่การปฏิบัติ
ที่สำคัญ ได้แก่
1. การจัดทำสื่อในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจสาระสำคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต่อกลุ่มเป้าหมาย
ต่ า งๆ เพื่ อ ให้ทุกภาคส่ว นตระหนัก ว่าแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12
เป็นแผนฯ ของทุกคน และจะบรรลุผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมทั้งการสร้าง
เครือข่ายแนวร่วมกับภาคีการพัฒนากลุ่มต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อให้การ
ขับเคลื่อนแผนฯ 12 มีประสิทธิภาพมากขึ้นและสัมฤทธิ์ผลตาม
เป้าหมายที่กำหนด ประกอบด้วย
		
หนังสือแผนฯ 12 สำหรับนักบริหารเพื่อการพัฒนา
ประเทศ เพื่อ สร้างความรู้ค วามเข้ าใจให้ กั บ ผู้ ที่ มี ห น้ า ที่ ก ำหนด
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นโยบายหรือวางแผนยุทธศาสตร์ รวมถึงผู้นำความคิด
โดยนำเสนอแนวทางการพัฒนาที่มีความสำคัญสูงและมี
ลักษณะบูรณาการ (Cross Cutting Issues) ในแผนฯ 12
ในรูปแบบของการจัดทำแผนผังความคิด (Mindmap)
		
หนั ง สื อ แผนฯ 12 ฉบั บ ประชาชน
เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนฯ 12 ที่มี
การนำเสนอความหมายและรับทราบประโยชน์ทปี่ ระชาชน
จะได้รับจากแผนฯ 12 โดยจำแนกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออก
เป็นกลุ่มๆ และวิเคราะห์ให้เห็นถึงประโยชน์ที่แต่ละกลุ่ม
จะได้รบั จากแผนฯ 12 โดยเรียบเรียงเนือ้ หาและออกแบบ
ให้สามารถสื่อสารเข้าใจง่าย
		
หนั ง สื อ แผนฯ 12 ฉบั บ ภาษาอั ง กฤษ
เพื่ อ เผยแพร่ ใ ห้ กั บ องค์ ก รระหว่ า งประเทศและชาว
ต่างประเทศ โดยได้รับความช่วยเหลือจากธนาคารพัฒนา
เอเชีย (ADB) จัดผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศในการตรวจสอบ
การแปล
		
สื่อเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในรูปแบบ
อื่นๆ อาทิ วีดิทัศน์ประกอบการประชุมประจำปี 2560
ของ สศช. แผ่ น พั บ สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
การขับเคลื่อนแผนฯ 12 แผนภาพอินโฟกราฟิคแสดง
สาระสำคัญของแผนฯ 12
2. การใช้กลไกคณะกรรมการและการสร้าง
เครื อ ข่ า ยการพั ฒ นา โดยผู้ แ ทน สศช. ร่ ว มเป็ น
กรรมการและเลขานุการ/กรรมการ และผูช้ ว่ ยเลขานุการ
ในคณะกรรมการต่างๆ เพื่อสร้างสะพานเชื่อมโยงและ
สนับสนุนการถ่ายทอดจากแผนฯ 12 ลงสู่แผนดำเนินงาน
ของหน่ ว ยงานปฏิ บัติ อาทิ คณะกรรมการระดั บ ชาติ
คณะกรรมการจั ด ทำแผนยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนปฏิ บั ติ
ราชการประจำปีของหน่วยราชการทั้งของกระทรวงและ
จังหวัด/กลุม่ จังหวัด ขณะเดียวกัน สศช. ได้สร้างเครือข่าย
กับภาคีการพัฒนาในทุกระดับเพื่อผลักดันการขับเคลื่อน
แผนฯ โดยสรุปการดำเนินการดังนี้
		
การดำเนินการตามปกติภายใต้กรรมการ
คณะต่างๆ อาทิ คณะกรรมการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่ ง ขั น คณะกรรมการนวั ต กรรมแห่ ง ชาติ
คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

		
การสร้ า งเครื อ ข่ า ยแนวร่ ว มการพั ฒนา
(Network) ร่วมกับภาคีการพัฒนาในกลุ่มต่างๆ เพื่อการ
ขับเคลื่อนแผนฯ 12 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ภาคีการพัฒนา
ตระหนักว่าทุกภาคส่วนเป็นเจ้าของแผนฯ 12 ร่วมกัน
ซึ่ ง จะเป็ น ผลให้ ภ าคี เข้ า ร่ ว มผลั ก ดั น แผนฯ 12 ไปสู่
การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนร่วมติดตาม
ความก้าวหน้าและการประเมินผลการดำเนินการขับเคลือ่ น
แผนฯ 12 อย่างต่อเนื่อง ได้แก่
(1) การขับเคลื่อนร่วมกับภาคเอกชน ผ่านคณะ
ทำงานสานพลังประชารัฐ เพือ่ ประสานพลังภาคเอกชนทีม่ ี
ความพร้อมด้านบุคลากรและงบประมาณ และสามารถ
เชื่ อ มโยงความต้ อ งการของประชาชนและตลาด
(Demand-Driven) ในการขับเคลือ่ นแผนฯ ขณะเดียวกัน
ก็เป็นการบูรณาการการทำงานภาครัฐและภาคเอกชน
ในลักษณะเสริมหนุนซึ่งกันและกัน รวมถึงเป็นการใช้
ประโยชน์จากกลไกประชารัฐที่มีความคล่องตัวสูง และ
เน้นผลสัมฤทธิแ์ ละเป้าหมายการดำเนินงานเป็นหลัก ทัง้ นี้
สศช. ร่วมกับฝ่ายเลขานุการของคณะทำงานสานพลัง
ประชารัฐ จำนวน 12 คณะ ศึกษาความเชื่อมโยงระหว่าง
เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาจากยุทธศาสตร์ต่างๆ
ในแผนฯ 12 กั บ เป้ า หมายและการดำเนิ น งานของ
คณะทำงานสานพลังประชารัฐแต่ละคณะเพื่อกำหนด
แนวทางการทำงานร่ ว มกั น ก่ อ นเสนอที่ ป ระชุ ม คณะ
กรรมการสานพลังประชารัฐชุดใหญ่ จากนั้นจัดทำแผน
ปฏิบัติการในรายละเอียดต่อไป
(2) การขับเคลื่อนร่วมกับมหาวิทยาลัย โดยจะได้
ประสานเพื่อดำเนินการร่วมกับที่ประชุมร่วมอธิการบดี
แห่งประเทศไทยในการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาที่มี
ลำดับความสำคัญสูงภายใต้ยุทธศาสตร์ของแผนฯ 12
ในเรื่องที่มหาวิทยาลัยจะมีบทบาทหลักในการขับเคลื่อน
ได้แก่ การผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่สอดคล้องกับความต้อง
การของตลาด การศึกษาวิจัยที่สอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาประเทศ โดยขั้นต่อไปจะมีการทำแผนการทำงาน
ร่วมกัน และจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นร่วมกับผู้แทน
จากมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนใน 4 ภูมิภาค
		
การขับเคลือ่ นแผนฯ 12 ระดับพืน้ ที/่ ชุมชน
เพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับสาระและการขับเคลือ่ น
รายงานประจำปี 2560
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แผนฯ 12 ให้กับภาคีในระดับชุมชน และประโยชน์ที่ประชาชนแต่ละกลุ่มจะได้รับ ซึ่งจะได้ประสานความร่วมมือกับ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ในการดำเนินงานร่วมกัน ซึง่ สศช. จะนำเสนอกรอบแนวคิด และแนวทางความร่วมมือ
ในเบือ้ งต้นต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการ พอช. ชุดใหญ่ จากนัน้ หารือร่วมกับคณะอนุกรรมการนโยบายและแผนของ พอช.
ซึ่งรองเลขาธิการฯ เป็นประธาน และมีผู้นำชุมชน/แกนนำเครือข่ายของ พอช. เป็นอนุกรรมการ เกี่ยวกับแนวทางการ
ขับเคลือ่ นแผนฯ 12 ระดับพืน้ ที/่ ชุมชน ร่วมกันในรายละเอียด และจัดทำแผนปฏิบตั กิ าร รวมถึงออกแบบวิธกี ารดำเนินการ/
รูปแบบเวที การคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย/ชุมชนตัวอย่าง และอื่นๆ ก่อนร่วมกับ พอช. เพื่อลงพื้นที่จัดเวทีขับเคลื่อน
ประเด็นการพัฒนาสำคัญภายใต้แผนฯ 12 ระดับหมู่บ้านและชุมชนต่อไป
3. สศช. หยิบยกประเด็นพัฒนาสำคัญที่มีลักษณะเกี่ยวโยงหลากหลายสาขา (Cross-cutting) ขึ้นมา
ผลักดันให้นำไปสู่การปฏิบัติ ขณะนี้ สศช. กำลังดำเนินการใน 3 เรื่องโดยที่บางส่วนดำเนินการร่วมกับคณะกรรมการ
ปฏิรูปเศรษฐกิจ คือ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio-economy) การเพิ่มผลิตภาพ และการพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
4. การพัฒนาเครือ่ งมือการติดตามและประเมินผลทีม่ ลี กั ษณะเป็นตรรกะ (Logical Framework) สำหรับ
ใช้ตรวจสอบความเชื่อมโยงจากระดับผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ ควบคู่ไปกับ สศช. สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้
ในเครื่องมือดังกล่าวให้กับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งขณะนี้ สศช. ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพัฒนาระบบติดตาม
ประเมินผลเพื่อเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนปฏิบัติระดับกระทรวง/
ระดับพื้นที่
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การขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ สำนักงานเกษตรอำเภอ
ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
ภาคเอกชน : สำนักกิจกรรมเพื่อสังคม เครือเบทาโกร
การแปลงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 –
2564) ในยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและ
ลดความเหลื่ อ มล้ ำ ในสั ง คม ดำเนิ น งานผ่ า นโครงการ
“การสานพลังประชารัฐเพื่อสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นการ
ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นแบบองค์รวมที่ใช้พื้นที่
เป็นตัวตัง้ (Area Based - Development) บนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการประสานความร่วมมือ และ
จัดเวทีหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับภาคีเครือข่ายการ
ดำเนิ น งาน ทั้ ง ภาครั ฐ ภาคเอกชน องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และวุฒิอาสาธนาคารสมอง ตามแนวทาง
ประชารัฐ ที่ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาใน
ระดับพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น
ตามความต้องการของชุมชนที่สอดคล้องกับศักยภาพ
ทุน บริบทและภูมิสังคม ใน 8 พื้นที่เป้าหมาย ได้แก่
(1) ต.เวี ย งเชี ย งแสน อ.เชี ย งแสน จ.เชี ย งราย
(2) บ้านสันดอนแก้ว ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
(3) ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย (4) ต.บุฮม อ.เชียงคาน
จ.เลย (5) ชุมชนท้องโกงกาง ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก
อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช (6) ต.ป่าระกำ อ.ปากพนัง
จ.นครศรีธรรมราช (7) ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ
จ.สระแก้ว และ (8) อ.วังม่วง จ.สระบุรี
ผลการดำเนินงาน มีดังนี้ (1) เกิดเครือข่ายภาคี
การพัฒนาที่หลากหลาย โดย สศช. ทำหน้าที่ประสาน
เชือ่ มโยงการดำเนินงานในรูปแบบ “ประชารัฐ” ทีก่ อ่ ให้เกิด
การส่งเสริม สนับสนุนการทำงานสู่การขับเคลื่อนปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม ซึง่ ภาคีเครือข่าย
การพัฒนา ประกอบด้วย ภาครัฐ : กรมการพัฒนาชุมชน
กรมชลประทาน สำนักงาน กปร. การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อ
การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น ธ.ก.ส. สำนั ก งานจั ง หวั ด

สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาลัยเพาะช่าง
โรงเรียนในพื้นที่ ภาคประชาสังคม องค์กร : สำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) วุฒิอาสา
ธนาคารสมอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน :
เทศบาล อบต. และชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย

(2) เกิดประเด็นการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ผ่าน
การทำงานร่วมกันระหว่างภาคีการพัฒนากับชุมชนที่
สอดคล้องกับความต้องการ ศักยภาพและบริบทของ
พืน้ ที่ เช่น ด้านการพัฒนาอาชีพ โดยการเสริมสร้างศักยภาพ
ชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การแก้ปญ
ั หาผลผลิตล้นตลาด
ด้วยการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ให้
กับชุมชน ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ส่ ง เสริ ม และอนุ รั ก ษ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ประวั ติ ศ าสตร์
วัฒนธรรม และการท่องเทีย่ วชุมชน ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ส่งเสริมการทำการเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์
การพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการขยายตัวของประชากร
การส่งเสริมการบริโภคที่ถูกหลักโภชนาการ การพัฒนา
อาชีพเกษตรกรรมแบบผสมผสานสู่ความอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชน ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้เกิด
ความร่วมมือระหว่างชุมชนกับภาคีการพัฒนาในรูปแบบ
ประชารัฐในการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และเกิดการ
แปลงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ ไปสู่
การปฏิ บั ติ ใ นระดั บ พื้ น ที่ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม ผ่ า นการ
ขับเคลือ่ นประเด็นการดำเนินงานร่วมกันของภาคีเครือข่าย
ที่ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

การขับเคลื่อนการประยุกต์ ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชน
1. ถอดบทเรียนการประยุกต์ ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชนขนาดใหญ่ และ
รายงานประจำปี 2560
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เครือข่าย (Supply) ซึง่ สศช. มูลนิธสิ ถาบันวิจยั และพัฒนา
ประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (มพพ.)
และ 7 องค์กรธุรกิจ ได้แก่ เอสซีจี บริษทั ปตท.จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จำกัด เครือเบทาโกร
บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีพี
ออลล์ จำกัด (มหาชน) และกลุ่มมิตรผล ร่วมเป็นพันธมิตร
ขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในภาคธุรกิจเอกชนและขยายผลไปยังเครือข่าย (Supply
Chain) จำนวน 37 แห่ง ตามบันทึกความร่วมมือ “7 องค์กร
ผู้ น ำขั บ เคลื่ อ นการประยุ ก ต์ ใช้ ป รั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงภาคธุรกิจเอกชน” เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556
ความร่วมมือดังกล่าวเพือ่ เป็นตัวอย่างทีแ่ สดงให้เห็น
ว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ในภาคธุรกิจเอกชนและนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนได้
ด้วยการดำเนินธุรกิจที่ยึดหลักความพอประมาณ ความมี
เหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ซึ่งมีแนวทางในการ
ประยุ ก ต์ ใช้ อาทิ การมี จ ริ ย ธรรมในการดำเนิ น ธุ ร กิ จ
คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า
เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
มี ก ารบริ ห ารความเสี่ ย ง การกำกั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
มีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในกระบวนการทางธุรกิจ
(CSR-in-process) และนอกกระบวนการทางธุ ร กิ จ
(CSR-after-process) รวมทั้งการสร้างวัฒนธรรม หรือ
ค่านิยมองค์กร ที่แสดงถึงความเป็น “คนดี คนเก่ง และทำ
ประโยชน์ เ พื่ อ สั ง คม” การสร้ า งองค์ ก รให้ เ ป็ น องค์ ก ร
แห่ ง การเรี ย นรู้ แ ละมี ค วามสุ ข พร้ อ มทั้ ง จั ด พิ ม พ์ เ ป็ น
รูปเล่มรายงาน เพื่อเผยแพร่ให้แก่ผู้สนใจได้เรียนรู้และ
นำไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมต่อไป
2. จั ด ทำแนวทาง “9 ย่ า ง สู่ ค วามยั่ ง ยื น
ภาคธุรกิจเอกชน” โดยประมวลสังเคราะห์องค์ความรู้
จากการถอดบทเรียน และเอกสาร งานศึกษาวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
จัดทำเป็นแนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม 9 ขั้นตอน
ง่ า ยต่ อ การประยุ ก ต์ ใช้ ใ ห้ เ หมาะสมกั บ องค์ ก รธุ ร กิ จ
เพื่อความยั่งยืน และอยู่ร่วมกับสังคม สิ่งแวดล้อมได้อย่าง
สมดุล
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3. นำเสนอผลการขับเคลื่อนการประยุกต์ ใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ 7 องค์กรธุรกิจ
ขนาดใหญ่และการขยายผลสู่ Supply Chain ด้วยการ
จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร “การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ในการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในภาคธุรกิจเอกชน” เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560
ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูนำ้ กรุงเทพฯ เพือ่ นำเสนอ
ผลการขับเคลื่อนการประยุกต์ ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในภาคธุรกิจเอกชน สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ในการต่อยอดขยายผลไปยังองค์กรธุรกิจต่างๆ รวมทั้ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาทของภาคธุรกิจเอกชนในการ
สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้ประกอบการ
และเจ้าหน้าที่ขององค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง
ขนาดเล็ก รวมทั้งกลุ่มธุรกิจ SMEs กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผู้ แ ทนหน่ ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ ภาคเอกชนที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการ เข้าร่วมประชุมประมาณ
340 คน

สนับสนุนการดำเนินงานของ
วุฒิอาสาธนาคารสมองในการขับเคลื่อน
การพัฒนาบนฐานปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
1. วุฒอิ าสาธนาคารสมองร่วมกับภาคีเครือข่าย
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ใน
6 ด้าน ได้แก่ ด้านการส่งเสริมอาชีพ รายได้ และพัฒนา
คุณภาพชีวิต เช่น โครงการพัฒนาสมุนไพรเพื่อชีวิตสู่
โรงเรียนและชุมชน การพัฒนาผลิตผลส้มโอพันธุท์ บั ทิมสยาม
ให้ ไ ด้ ม าตรฐาน และการสอน/สาธิ ต การนำรู ป ภาพ
ใส่ในขวดที่มีรูปแบบต่างๆ เป็นต้น ด้านการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการ
อุทยานบึงบัวอุบลราชธานี โครงการฝายมีชีวิต การทำ
เตาแก๊สชีวมวล เป็นต้น ด้านการสาธารณสุขและสังคม
สงเคราะห์ เช่น โครงการจัดแสดงดนตรีไทยจิตอาสา ณ
โรงพยาบาลบุรีรัมย์และบ้านพักผู้สูงอายุ และโครงการ
อุปกรณ์สง่ เสริมสุขภาพผูส้ งู อายุ ผูพ้ กิ าร และผูข้ าดทีพ่ งึ่ พิง
เป็นต้น ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม เช่น

โครงการ 115 ปี เทียนพรรษาอุบลราชธานี อู่อารยธรรมอุษาคเนย์ การฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นไท-ยวน คูบัว
และโครงการเสนอพระบรมธาตุนครศรีธ รรมราชเป็ น
มรดกโลก เป็นต้น ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เช่น
โครงการสอนภาษาอังกฤษและเขมร เพื่อการอาชีพและ
การสื่อสาร โครงการครอบครัวอบอุ่นแก่บุคคล 3 วัย
ในสถานศึกษา และการจัดหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต
สำหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น ด้านการพัฒนาเพื่อความมั่นคง
เช่น โครงการเครือข่ายยุติธรรมชุมชนและการจัดอบรม
ลูกเสือชาวบ้านร่วมกับ อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น
และเป็นวิทยากรให้คำปรึกษาตามทีไ่ ด้รบั การร้องขอ และ
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในด้านต่างๆ
2. ประสานความร่วมมือกับวุฒอิ าสาธนาคาร
สมอง ในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับ
ภาคีการพัฒนา ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคการศึกษา ชุมชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชนบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. สร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
ให้แก่วุฒิอาสาธนาคารสมอง เพื่อให้วุฒิอาสาธนาคาร
สมองเป็นกลไกในการแปลงแผนพัฒนาฯ และยุทธศาสตร์
ชาติไปสู่การปฏิบัติ และร่วมเป็นภาคีเครือข่ายการพัฒนา
ในระดับพื้นที่
4. รวบรวมองค์ความรู้ ประสบการณ์ และผล
การปฏิบัติงานของวุฒิอาสาฯ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
สาธารณชนได้รับทราบผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่

		
การจัดประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร เรือ่ ง “15 ปี
ธนาคารสมอง... พลังอาสาร่วมพัฒนาประเทศ” เมือ่ วันที่
13 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและ
คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ เพื่อสำนึกในพระมหา
กรุ ณ าธิ คุ ณ และเผยแพร่ พ ระเกี ย รติ คุ ณ สมเด็ จ
พระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ในรัชกาลที่ 9 ทีท่ รง
ริเริ่มแนวพระราชดำริธนาคารสมอง นำมาสู่การเผยแพร่
ผลการดำเนินงานของวุฒิอาสาฯ พร้อมเสริมสร้างความรู้
ความเข้ า ใจในทิ ศ ทางการพั ฒ นาประเทศในอนาคต
ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
		
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผา่ นสือ่ ต่างๆ เช่น
หนังสือ 15 ปีธนาคารสมอง... พลังอาสาร่วมพัฒนา
ประเทศ วีดิทัศน์ จุลสาร เว็บไซต์ (http://brainbank.
nesdb.go.th) และสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook
และ Line เป็นต้น

การขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน
1. ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรม
การส่งเสริมความเข้าใจและประเมินผลการพัฒนาที่
ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ มี
ดร.จุรี วิจิตรวาทการ เป็นประธาน โดยในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ได้จดั ประชุม 2 ครัง้ ทีป่ ระชุมได้ให้ความเห็นชอบ
(1) สรุปผลการจัดการความรู้การขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน กรณีตัวอย่างความสำเร็จในภาคธุรกิจเอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และการพัฒนาเชิงพืน้ ที่ (Area
Based Development) กรณีตัวอย่างความสำเร็จศูนย์
ศึกษาการพัฒนาอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ (2) แนวทาง
การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
และการดำเนินงานในระยะต่อไป ทีม่ งุ่ การนำเสนอ “แก่น”
เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และจัดการความรู้เชิงลึกในรูปแบบเครือข่ายขยายผล
เพื่อเชื่อมโยงสู่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และพฤติกรรม
จนเป็นวิถีชีวิตพอเพียงที่มีความสุขอย่างยั่งยืน
รายงานประจำปี 2560
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2. จั ด ทำ “สรุ ป ผลการจั ด การความรู้ ก าร
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีผลต่อ
การบรรลุ เ ป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ” ของภาคี
การพัฒนาทีไ่ ด้นอ้ มนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกต์ใช้ใน 3 ตัวอย่าง ได้แก่ (1) ภาคธุรกิจเอกชน
(2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (3) การพัฒนาเชิงพื้นที่
(Area Based Development) ด้วยการถอดบทเรียนที่
สะท้อนผลการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
การปรับกระบวนการความคิด (Mindset) แนวทางปฏิบตั ิ
ที่ ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ผลลั พ ธ์ สู่ “ความสมดุ ล ยั่ ง ยื น อย่ า งมี
ความสุข” และเชื่อมโยงผลลัพธ์กับการบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (SDGs) พร้อมทัง้ จัดทำข้อสรุปมโนทัศน์
(Concept) ที่ผ่านการสังเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ และ
กลัน่ กรองเป็น “9 ขัน้ ตอน สูก่ ารพัฒนาอย่างยัง่ ยืน” เสนอ
ทีป่ ระชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมความเข้าใจและประเมิน
ผลการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่
ยั่งยืน (ก.พ.ย.) ทราบ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560
3. จัดทำแนวทางการส่งเสริมความรูค้ วามเข้าใจ
หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งที่ มี ผ ลต่ อ
การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบด้วย
กรอบแนวคิดและแนวทางการดำเนินงาน โดยศึ ก ษา
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความรู้ความเข้าใจ
และการสือ่ สารเพือ่ การเปลีย่ นแปลง อาทิ การปรับเปลีย่ น
พฤติกรรม Stages of Behavior Change การเรียนรูส้ กู่ าร
เปลี่ยนแปลง Transformative Learning และได้พัฒนา
กรอบแนวคิดการดำเนินงานเพือ่ ส่งเสริมความรูค้ วามเข้าใจ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึง่ นำไปสูก่ ารปรับเปลีย่ น
ทัศนคติและพฤติกรรม จนเป็นวิถีชีวิตพอเพียง
4. จัดการความรู้เชิงลึกประเด็นการพัฒนาที่
ยัง่ ยืน โดยถอดบทเรียนการขับเคลือ่ นฯ ทีบ่ รรลุเป้าหมาย
SDGs ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อม และการสร้างสังคมที่เป็นธรรมและสงบสุข
โดยพิจารณาจากรายการขับเคลื่อนฯ ตามเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนที่ได้รวบรวมไว้ รวมทั้งให้ความสำคัญกับ
กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียของตัวอย่าง
ในการถอดบทเรียน จำนวน 10 พื้นที่ 13 เป้าหมาย
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5. เผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ อ งค์ ค วามรู้ แ ละ
การเรียนรู้ผ่านการสื่อสารสู่สาธารณะ โดยดำเนินการ
ดังนี้ (1) จัดทำร่างรายงานสำหรับการเข้าร่วมการทบทวน
ผลการดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030
ระดับชาติ โดยสมัครใจ (Voluntary National Review
– VNR) ในบทที่ 5 นโยบายและสภาพแวดล้อมที่เอื้อ
อำนวย (Policy and Enabling Environment) ข้อ 2
การวิเคราะห์เชิงลึกในเป้าหมายทีไ่ ทยประสบความสำเร็จ
อย่างโดดเด่น มีความก้าวหน้าที่ชัดเจน โดยระบุแนวโน้ม
ความสำเร็จ ความท้าทาย ประเด็นอุบัติใหม่ (emerging
issues) บทเรียนที่ได้รับ การจัดการกับความท้าทาย
แนวทางปฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น เลิ ศ และสิ่ ง ที่ ต้ อ งการได้ รั บ การ
สนับสนุน โดยนำเสนอ “การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในเป้าหมายต่างๆ ทีช่ ว่ ยให้สามารถ
บรรลุ ไ ด้ ห ลายเป้ า หมายพร้ อ มกั น ” (2) เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ เรื่อง การพัฒนาที่ยั่งยืนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อาทิ เอกสารการจัดการ
ความรู้ ตัวอย่างความสำเร็จการขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงทีม่ ผี ลต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ผ่านช่องทางเว็บไซต์ และบทความวิชาการ

การขับเคลื่อนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)
ความเป็นมาและทิศทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์
การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องนับจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2550-2554) ที่มุ่งเน้นการลดต้นทุนโลจิสติกส์และพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2556-2560) ที่มุ่งเน้นการเก็บเกี่ยวมูลค่าเพิ่มจากห่วงโซ่อุปทานและพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกทางการค้า
โดยการพัฒนาในช่วงทีผ่ า่ นมาสามารถขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ไปสูก่ ารปฏิบตั ไิ ด้ในระดับทีน่ า่ พอใจ ส่งผลให้ประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ของประเทศในภาพรวมปรับตัวดีขึ้น และ สศช. กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกัน
จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560–2564) ขึ้น ซึ่งเป็นแผนระยะ
ปานกลางทีเ่ ป็นการวางพืน้ ฐานการขับเคลือ่ นระบบโลจิสติกส์ไปสูท่ ศิ ทางและเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
และสอดรับกับแผนฯ 12 รวมทั้งนโยบายรัฐบาล โดยมีกรอบแนวทางการพัฒนา 3 ระยะ ดังนี้
ระยะ 5 ปี ของแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) วางพื้นฐานพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาในขั้น
รายละเอียดเพือ่ นำไปสูท่ ศิ ทางและเป้าหมายของยุทธศาสตร์ 20 ปี แนวทางการพัฒนาทีส่ ำคัญ ได้แก่ (1) กำหนดตำแหน่ง
ทางยุทธศาสตร์เพือ่ การเชือ่ มโยงในอนุภมู ภิ าคและเป็นประตูการค้า ยกระดับการบริหารจัดการห่วงโซ่อปุ ทาน (2) พัฒนา
ระบบ NSW ให้เชื่อมโยงสมบูรณ์ และปรับปรุงกฎหมายให้รองรับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และ (3) พัฒนา
มาตรฐานวิชาชีพโลจิสติกส์ และบุคลากรด้านโลจิสติกส์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ระยะ 5 - 10 ปี ผลักดันการพัฒนาประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าในอนุภูมิภาคและภูมิภาค เชื่อมโยง
การประกอบธุรกรรมทางการค้ารูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) พัฒนาระบบโลจิสติกส์สู่รูปแบบ
การเชือ่ มโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Logistics) อย่างสมบูรณ์ของผูป้ ระกอบการทัง้ ด้านการผลิต การบริการ การค้า
การลงทุนและกิจกรรมโลจิสติกส์ ขจัดอุปสรรคและอำนวยความสะดวกในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เกิดความสมดุลใน
แนวทางการพัฒนาทั้งด้านโครงสร้างและระบบ (Hardware)
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ระยะ 11-20 ปี ทิศทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยพัฒนาสู่การเป็นประเทศ
รายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาค ผลักดันสู่
ความเป็นประเทศการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรกรรมยั่งยืน
แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค
และใช้ฐานเศรษฐกิจดิจิทัลและการพัฒนานวัตกรรม
วิสัยทัศน์ “ยกระดับระบบโลจิสติกส์ของประเทศ
สนั บ สนุ น การเป็ น ศู น ย์ ก ลางทางการค้ า การบริ ก าร
การลงทุ น ในภู มิ ภ าคอาเซี ย น เพิ่ ม ขี ด ความสามารถ
ในการแข่งขัน”
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (1) เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการในการเก็บเกี่ยวมูลค่าเพิ่ม
จากห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Enhancement)
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหาร
จัดการระบบโลจิสติกส์ (2) ยกระดับประสิทธิภาพระบบ
อำนวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation
Enhancement) ให้ได้มาตรฐานสากล (3) พัฒนาปัจจัย
สนับสนุน (Capacity Building and Policy Driving
Factors)
เป้าหมาย ประเทศไทยมี ค วามสามารถในการ
แข่งขันด้านโลจิสติกส์ การอำนวยความสะดวกทางการค้า
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยมี
ศักยภาพการประกอบธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ
และบุคลากรด้านโลจิสติกส์ได้รบั การพัฒนาให้มผี ลิตภาพ
สูงขึ้น
ตัวชี้วัดความสำเร็จ (1) ดัชนีความสามารถใน
การแข่งขันด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่
ดีขึ้นในปี 2563 (อันดับดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์
ระหว่างประเทศของธนาคารโลก (International LPI))
(2) ประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกทางการค้าของ
ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ดีขึ้นในปี 2564 (อันดับด้าน
การค้าระหว่างประเทศของธนาคารโลก (Trading Across
Border)) (3) ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยคิดเป็น
สัดส่วนเท่ากับร้อยละ 12 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ณ ราคาประจำปี ในปี 2564 (สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ
GDP) และ (4) จำนวนธุรกรรมการให้บริการการนำเข้า
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และส่งออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นร้อยละ 100
ในปี 2564

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
โลจิสติกส์ของประเทศไทย (ปี 2560 - 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเพิ่มมูลค่าระบบ
ห่วงโซ่อุปทาน เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบ
การบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทานให้ได้มาตรฐาน
สากล สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่ม และสามารถบริหาร
จัดการตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานจนถึงจุดจำหน่ายสินค้าสู่
ผู้ อุ ป โภคบริ โ ภคได้ ประกอบด้ ว ย 3 กลยุ ท ธ์ ได้ แ ก่

(1) ยกระดับการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน
(2) เชื่ อ มโยงการค้ า สู่ รู ป แบบพาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e-Commerce) และ (3) พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการ
โลจิ ส ติ ก ส์ (Logistics Service Providers: LSPs)
ให้สามารถแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และสิ่งอำนวยความสะดวก เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง
สินค้าและเครือข่ายโลจิสติกส์ให้เชือ่ มโยงตลอดทัง้ ต้นทาง
และปลายทาง พร้อมส่งเสริมและพัฒนาระบบห่วงโซ่
อุปทานเส้นทางการค้าที่สนับสนุนซึ่งกันและกันระหว่าง
ประเทศในกลุ่ม CLMV (Cambodia-Laos-MyanmarVietnam) และความเชื่ อ มโยงกั บ จี น สนั บ สนุ น การ
เปลี่ ย นรู ป แบบการขนส่ ง สู่ รู ป แบบการขนส่ ง ต่ อ เนื่ อ ง
หลายรูปแบบ (Multimodal) ทีส่ ามารถลดต้นทุนโลจิสติกส์
ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอำนวยความสะดวก
ทางการค้ า ให้ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐานการค้ า โลก
ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ได้แก่ (1) พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
ด้านขนส่งและเครือข่ายโลจิสติกส์ตามเส้นทางยุทธศาสตร์
เพื่อเชื่อมโยงอนุภูมิภาคและเป็นประตูการค้า (2) พัฒนา
ระบบ NSW ให้สมบูรณ์ (3) พัฒนากระบวนการโลจิสติกส์
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และ (4) เร่งแก้ไขอุปสรรคการค้า
ระหว่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้าน
โลจิสติกส์ เร่งรัดการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ให้มี
คุณภาพมาตรฐาน สร้างความเป็นมืออาชีพ และยกระดับ
มาตรฐานวิชาชีพด้านโลจิสติกส์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กั บ ภาคเอกชนในการพั ฒ นากำลั ง คน ส่ ง เสริ ม การใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์
และพั ฒ นาระบบติ ด ตามและประเมิ น ผลการพั ฒ นา
ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ได้แก่ (1) พัฒนามาตรฐานวิชาชีพ
โลจิสติกส์ (2) พัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล (3) วิจัยและพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีด้านโลจิสติกส์ และ (4) ประเมินและติดตาม
ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ และพัฒนาฐาน
ข้ อ มู ล เพื่ อ ประเมิ น ผลการพั ฒ นาระบบโลจิ ส ติ ก ส์ ข อง
ประเทศ

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 โดยให้ สศช. เป็นหน่วยงาน
หลั ก ในการบู ร ณาการร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบใน
ระดับปฏิบตั กิ าร เพือ่ กำหนดแผนงาน/โครงการสนับสนุน
การพัฒนา การขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ การกำหนด
ตั ว ชี้ วั ด ที่ ชั ด เจน สามารถประเมิ น ผลและติ ด ตามผล
การดำเนินการ รวมทั้งสามารถปรับแผนยุทธศาสตร์ฯ
ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

การส่งเสริมและ
พัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
1. งานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน ภายใต้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
สศช. ขับเคลื่อนงานภายใต้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
เกษตรกรรมยั่งยืน ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการส่งเสริม
และพัฒนาระบบเกษตรกรรมยัง่ ยืน ซึง่ มีการจัดประชุมแล้ว
4 ครั้ง โดยได้พิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมาย
เกษตรกรรมยั่งยืนในช่วงแผนฯ 12 ที่จะต้องเพิ่มพื้นที่
การทำเกษตรกรรมยั่ ง ยื น เป็ น 5 ล้ า นไร่ ใ นปี 2564
การจัดทำแผนการประชุมเชิงปฏิบัติการในระดับพื้นที่
3 ภาค เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นขับเคลื่อน
ให้ เ กิ ด ผลเป็ น รู ป ธรรมและข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ ร่ า ง
กฎหมายพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และได้มีการพิจารณา
สรุ ป ผลการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารในระดั บ พื้ น ที่ ซึ่ ง มี
3 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ (1) การทบทวนนิยามเกษตรกรรม
ยัง่ ยืนและการจัดเก็บข้อมูล (2) การขับเคลือ่ นเกษตรกรรม
ยั่งยืนสู่เป้าหมาย 5 ล้านไร่ และ (3) ยกร่างกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน
2. งานประสานและติ ด ตามความก้ า วหน้ า
การดำเนิ น งานขั บ เคลื่ อ นเกษตรกรรมยั่ ง ยื น ของ
หน่วยงานต่างๆ ตามที่นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการ สศช.
ได้ตดิ ตามความก้าวหน้าใน 7 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ การเพิม่
บทบาทของศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านให้เป็นกลไกในพื้นที่ใน
การขยายผลการขั บ เคลื่ อ นการทำเกษตรกรรมยั่ ง ยื น
การส่งเสริมตลาดสีเขียว การส่งเสริมกระบวนการรับรอง
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มาตรฐานแบบมีสว่ นร่วม (PGS) การขับเคลือ่ นสินเชือ่ สีเขียว
(Green Credit) การสร้างนวัตกรรม การพัฒนาระบบการ
ศึกษาเกษตรกรรมยั่งยืน และการผลักดันองค์กรขับเคลื่อ
นงานเกษตรกรรมยัง่ ยืน ซึง่ สศช. ได้สรุปและรายงานความ
ก้ า วหน้ า เสนอนายกรั ฐมนตรี เพื่ อทราบแล้ ว เมื่ อ วั น ที่
7 มีนาคม 2560
3. การสำรวจและติ ด ตามการดำเนิ น การ
เกษตรกรรมยัง่ ยืน รวมทัง้ รวบรวมข้อมูลและขับเคลือ่ น
ประเด็นสำคัญของเกษตรกรรมยั่งยืน สศช. ได้มีการ
ลงพืน้ ที่ 2 ครัง้ ประกอบด้วย ครัง้ ที่ 1 ในอำเภอกำแพงแสน
จั ง หวั ด นครปฐม และครั้ ง ที่ 2 ในอำเภออู่ ท อง
จังหวัดสุพรรณบุรี เพือ่ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย
ของรัฐ ทั้งในส่วนของการส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน/
เกษตรอินทรีย/์ เกษตรปลอดภัย การส่งเสริมการทำเกษตร
แปลงใหญ่ และการส่งเสริมเกษตรปราดเปรื่อง (Smart
Farmer) ช่วยให้ได้รบั ทราบข้อเท็จจริง ปัญหาอุปสรรคใน
การขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน และความต้องการของ
เกษตรกรในพื้นที่ภาคกลาง ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการ
กำหนดแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
และประเด็นการพัฒนาการเกษตรที่สำคัญ
4. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในระดับพื้นที่
ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม 2560 สศช. ได้จัดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การขับเคลื่อนเกษตรกรรม
ยัง่ ยืน” ในระดับพืน้ ที่ 3 ภาค ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ณ จังหวัดอุบลราชธานี ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง และ
ภาคกลาง กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
		
เพื่อรับทราบเป้าหมายและแนวทางการ
พั ฒ นาเกษตรกรรมยั่ ง ยื น ภายใต้ แ ผนฯ 12 พร้ อ มทั้ ง
รับทราบแผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ผลักดันเกษตรกรรมยัง่ ยืน และการขับเคลือ่ นเกษตรกรรม
ยัง่ ยืนในประเด็นสำคัญของหน่วยงานต่างๆ ทีผ่ า่ นมา และ
เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนและ
หน่วยงานในพื้นที่
		
เพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
แนวทางการขับเคลือ่ นการพัฒนาเกษตรกรรมยัง่ ยืนให้เกิด
ผลเป็นรูปธรรมในเชิงพื้นที่ และบรรลุเป้าหมายที่กำหนด
ให้มีพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน 5 ล้านไร่ ภายในปี 2564
		
เพือ่ แลกเปลีย่ นความคิดเห็นและเสนอแนะ
ในการจัดทำนโยบาย/ยุทธศาสตร์และผลักดันกฎหมายที่
เกี่ยวกับการส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน รวมถึงการจัดตั้ง
องค์กร/หน่วยงานที่กำกับดูแลการขับเคลื่อนเกษตรกรรม
ยั่งยืน
ทั้ ง นี้ ได้ จั ด ทำสรุ ป ผลการประชุ ม และนำเสนอ
คณะอนุ ก รรมการขั บ เคลื่ อ นเกษตรกรรมยั่ ง ยื น แล้ ว
และอยูร่ ะหว่างนำเสนอคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ก่อนที่จะสรุปประเด็นสำคัญ
เสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป

การขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสังคม
รายงานการติดตามความก้าวหน้าการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ
ในสังคมไทย ภายใต้ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและ
ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
วัตถุประสงค์ รายงานฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความ
เป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมในปี 2560 ซึ่งเป็นปีแรกของแผนฯ 12 และประมวลสถานการณ์ตามตัวชี้วัด
เป้าหมายยุทธศาสตร์ฯ ในช่วงก่อนเริ่มใช้แผนฯ 12 สำหรับใช้เป็นข้อมูลฐานในการประเมินผลความสำเร็จตาม
เป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อไป
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ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม แผนฯ 12
เป้าหมาย : ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมฯ
มีเป้าหมายที่สำคัญในช่วง 5 ปี คือ ความเหลื่อมล้ำทาง
ด้านรายได้และความยากจนลดลงเศรษฐกิจฐานรากมี
ความเข้ ม แข็ ง ประชาชนทุ ก คนมี โ อกาสในการเข้ า ถึ ง
ทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม กลุ่มที่มีรายได้ต่ำสุด
ร้อยละ 40 มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 15 ต่อปี
จุดเน้นและประเด็นการพัฒนาหลัก : (1) การสร้าง
โอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มี
รายได้ต่ำสุด โดยจัดบริการของรัฐที่มคี ณ
ุ ภาพทัง้ ด้านการ
ศึกษา สาธารณสุขให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสและผู้ที่อาศัยใน
พื้นที่ห่างไกล การจัดสรรที่ดินทำกินอย่างมีเงื่อนไขให้แก่
กลุม่ คนจนในภาคเกษตรทีไ่ ร้ทดี่ นิ ทำกิน การพัฒนาทักษะ
ของกลุ่มเป้าหมายให้สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้
(2) การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม โดยสนับสนุน
การสร้างอาชีพ รายได้ และให้ความช่วยเหลือที่เชื่อมโยง
การเพิ่มผลิตภาพสำหรับประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้
ต่ำสุด ผู้ด้อยโอกาส สตรี และผู้สูงอายุ (3) การกระจาย
การจัดบริการภาครัฐให้มีความครอบคลุมและทั่วถึงทั้ง
ในเชิงปริมาณและคุณภาพ ในด้านการศึกษา สาธารณสุข
โครงสร้างพืน้ ฐาน และการจัดสวัสดิการ (4) การสร้างชุมชน
เข้มแข็งให้เป็นพลังร่วมทางสังคม

สถานการณ์ความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยก่อน
การประกาศใช้แผนฯ 12 พบว่าความเหลือ่ มล้ำทางด้าน
รายได้ ข องกลุ่ ม คนที่ มี ฐ านะทางเศรษฐกิ จ สั ง คมที่
แตกต่างกันมีแนวโน้มลดลง โดยค่าสัมประสิทธิ์ความ
ไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก
0.465 ในปี 2556 เหลือ 0.445 ในปี 2558 และส่วนแบ่ง
รายได้ของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุด
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 13.2 ของรายได้ทั้งหมด ในปี 2556
เป็นร้อยละ 14.3 ในปี 2558 การถือครองสินทรัพย์
ทางการเงินของกลุ่มครัวเรือนร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุด
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 11.8 เป็นร้อยละ 13.6 ในช่วงเวลา
เดียวกัน ความยากจนลดลงจากร้อยละ 10.9 ของประชากร
ทั้งหมดในปี 2556 เหลือร้อยละ 7.2 ในปี 2558 รวมทั้ง
เศรษฐกิจฐานรากมีแนวโน้มดีขึ้น โดยสัดส่วนครัวเรือน
ที่เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพิ่มขึ้น มูลค่าสินค้าชุมชนเพิ่มขึ้น
ความแข้มแข็งของชุมชนเพิม่ ขึน้ อย่างไรก็ตาม โอกาสการ
เข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ ยังมีความ
เหลื่อมล้ำระหว่างกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคม
ต่างกัน เช่น การเข้าถึงบริการด้านการศึกษา การเข้าถึง
ประกั น สั ง คมของแรงงานและการเข้ า ถึ ง กระบวนการ
ยุติธรรม เป็นต้น
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ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
ในช่วงปีแรกของแผนฯ 12 ที่สำคัญ เช่น (1) การแปลง
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารสร้ า งความเป็ น ธรรมและลดความ
เหลือ่ มล้ำในสังคม ไปสูก่ ารปฏิบตั ขิ องหน่วยงานภาครัฐ
6 กระทรวง โดยกระทรวงต่าง ๆ จัดทำแผนหรือยุทธศาสตร์
ของกระทรวงที่มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
ซึ่ ง ปรากฏตามเอกสารอย่ า งชั ด เจน 6 กระทรวง คื อ
กระทรวงการคลัง  กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและ
ความมั่นคของมนุษย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม
(2) การจั ดสรรงบประมาณรายจ่ ายประจำปี
2560 วงเงิน 241,149.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.8
ของวงเงินงบประมาณทั้งหมด สำหรับดำเนินการตาม
แผนงานต่างๆ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม อาทิ
แผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
จัดการปัญหาที่ดินทำกิน พัฒนาระบบประกันสุขภาพ
สร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ เสริมสร้าง
สวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต รวมทั้งส่งเสริม
และพั ฒ นาศาสนา ศิ ล ปะ และวั ฒ นธรรม (3) สศช.
จัดประชุมประจำปี 2560 เรื่อง “ขับเคลื่อนแผนฯ 12
สู่ อ นาคตประเทศไทย” เพื่ อ สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจ
ประเด็นการพัฒนาที่มีความสำคัญภายใต้ 10 ยุทธศาสตร์
ของแผนฯ 12 และแนวทาง/กลไกการขับเคลื่อนสู่ระดับ
ปฏิบัติในมิติต่างๆ
ประเด็นข้อคิดเห็น : (1) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
ในช่วงปีแรก (ปี 2560) ของแผนฯ 12 ได้ทมุ่ เทงบประมาณ
ส่ ว นใหญ่ ใ นด้ า นการพั ฒ นาระบบประกั น สุ ข ภาพ
(2) แผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ยังให้
ความสำคัญน้อยกับการพัฒนากลุ่มเป้าหมายประชากร
ร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุด (3) ปัจจุบันยังไม่มีระบบฐาน
ข้อมูลกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุด จึงเป็น
ข้ อ จำกั ด ของภาครั ฐ ในการเข้ า ถึ ง ประชากรกลุ่ ม นี้
อย่ า งไรก็ ต าม ในปี 2559 และต่ อ เนื่ อ งในปี 2560
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กระทรวงการคลังได้เริ่มดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อ
สวัสดิการแห่งรัฐหรือโครงการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย
จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลุ่ม
ประชากรผู้มีรายได้น้อยหรือกลุ่มประชากรร้อยละ 40
ที่มีรายได้ต่ำสุดต่อไป
ข้อเสนอแนะ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้าง
ความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายตามแผนฯ 12 นั้น ภาครัฐจะต้องมุ่งเน้น
ผู้มีรายได้น้อยหรือกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้
ต่ำสุดเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญในการพัฒนา เนื่องจาก
ประชากรกลุ่มนี้ยังด้อยโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา
ความรู้ ทักษะ แหล่งเงินทุนและทรัพยากรในการประกอบ
อาชีพ และการเข้าถึงบริการทางสังคม กว่าประชากรกลุม่
อื่ น ในสั ง คมที่ มี ฐ านะทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมที่ ดี ก ว่ า
ประกอบกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีของภาครัฐมี
จำนวนจำกัดจำเป็นต้องใช้จ่ายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
จึงต้องเลือกกลุ่มเป้าหมายผู้มีรายได้น้อยซึ่งมีความด้อย
โอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นลำดับแรกในการพัฒนา
ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้และยกระดับคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น ซึ่งจะมีส่วนสำคัญช่วยสร้างความเป็นธรรมและลด
ความเหลื่อมล้ำในสังคม เพื่อมุ่งไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่
กำหนดไว้ (เว็บไซต์ http://www.nesdb.go.th/ewt_dl_
link.php?nid=6969)

รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์
ความยากจนและความเหลื่อมล้ำ
ในประเทศไทย ปี 2559
สศช. ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์
ความยากจนและความเหลื่ อ มล้ ำ ในประเทศไทย
เป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา เพื่อชี้ให้เห็นถึง
ประเด็นปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำที่เป็น
สถานการณ์ลา่ สุด รวมทัง้ การวิเคราะห์ลกั ษณะของปัญหา
ความยากจนและความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย นอกจากนี้
มีการรวบรวมนโยบายและมาตรการ/โครงการสำคัญที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การแก้ ปั ญ หาความยากจนและลดความ
เหลื่อมล้ำของรัฐบาลที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาความยากจน
และลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยในระยะต่อไป
ผลการดำเนินงาน ในรอบเกือบ 3 ทศวรรษทีผ่ า่ นมา
สถานการณ์ความยากจนในภาพรวมของประเทศไทย
ดีขึ้นมาก โดยสัดส่วนคนจนลดลงจากร้อยละ 65.17 ในปี
2531 เหลือร้อยละ 8.6 ในปี 2559 และคิดเป็นจำนวน
คนจนประมาณ 5.81 ล้านคน ทัง้ นีป้ จั จัยทีม่ ผี ลกระทบต่อ
ความยากจนในปี 2559 ได้แก่ (1) ค่าครองชีพทีเ่ พิม่ ขึน้ ทัง้
ในเขตเมืองและชนบท โดยดัชนีราคาผู้บริโภคของหมวด
อาหารเขตเมืองและชนบทในปี 2559 ปรับตัวเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1.61 ในเขตเมืองและร้อยละ 2.29 ในเขตชนบท
(2) รายได้เกษตรลดลง โดยผลผลิตเกษตรที่ลดลงต่อเนื่อง

ร้อยละ 2.4 และ (3) ค่าจ้างแรงงานเกษตรที่ลดลงร้อยละ
1.9
นอกจากนัน้ มี “คนเกือบจน” เท่ากับ 5.79 ล้านคน
เมือ่ รวม “คนจน” กับ “คนเกือบจน” พบว่ามีจำนวน 11.6
ล้านคน หรือร้อยละ 17.2 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งเป็น
สัดส่วนที่สูงและจัดเป็นกลุ่มเปราะบางที่ควรได้รับการ
เฝ้ า ระวั ง และควรมี ม าตรการช่ ว ยเหลื อ จากภาครั ฐ
เมื่อพิจารณารายภาค พบว่าความยากจนยังคงกระจุกตัว
หนาแน่นอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และ
ภาคเหนือ โดยในปี 2559 มีสัดส่วนคนจนร้อยละ 12.96
ร้อยละ 12.35 และร้อยละ 9.83 ของประชากรในแต่ละภาค
ตามลำดับ ซึ่งลักษณะของประชากรในภูมิภาคดังกล่าว
ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาต่ำ มีอาชีพหลักอยู่ในภาค
การเกษตร และเป็นแรงงานนอกระบบในสัดส่วนที่สูง
สถานการณ์ความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยดีขึ้น
เล็กน้อย โดยความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ในภาพรวมมี
แนวโน้มดีขนึ้ สะท้อนจากค่าสัมประสิทธิค์ วามไม่เสมอภาค
(Gini coefficient) ด้านรายได้ เท่ากับ 0.445 ในปี 2558
ซึ่งมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วง 8 ปีที่ผ่านมา
จาก 0.499 0.490 0.484 และ 0.465 ในปี 2550 2552
2554 และ 2556 ตามลำดับ ส่วนความเหลื่อมล้ำด้านอื่น
ที่ไม่ใช่รายได้ เช่น ความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาของไทย
การเข้าถึงการศึกษาภาคบังคับของคนไทยอยู่ในสัดส่วน
ที่สูง แต่ยังคงมีเด็กในวัยเรียนบางส่วนที่หลุดออกจาก
ระบบการศึกษา และแนวโน้มอัตราการเข้าเรียนลดลง
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ตามระดับการศึกษาที่สูงขึ้น โดยการศึกษาระดับมัธยมศึ ก ษาตอนปลาย (รวม ปวช.) และระดั บ ปริ ญ ญาตรี
(รวม ปวส.) มีแนวโน้มอัตราการเข้าเรียนที่เพิ่มมากขึ้น
แต่ยังคงต่ำกว่าระดับชั้นอื่นๆ
หากพิจารณารายภาค พบว่า ในภาพรวมอัตราการ
เข้าเรียนในแต่ละภาคจำแนกตามระดับชั้นไม่แตกต่างกัน
มาก แต่อัตราการเข้าเรียนระดับปริญญาตรีของกรุงเทพมหานครมีสัดส่วนสูงกว่าภาคอื่นๆ โดยอยู่ที่ร้อยละ 40.4
ในขณะที่ภาคใต้มีอัตราการเข้าเรียนปริญญาตรีต่ำที่สุด
อยู่ที่ร้อยละ 19.2 และอัตราการเข้าเรียนของภาคใต้เริ่ม
ลดลงตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (รวม ปวช.)
ส่วนความเหลือ่ มล้ำด้านสาธารณสุข การกระจายบุคลากร
ทางการแพทย์มคี วามแตกต่างกันในแต่ละภูมภิ าค ส่งผลให้
เกิดความเหลือ่ มล้ำด้านคุณภาพการบริการทางสาธารณสุข
โดยบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะแพทย์ ทันตแพทย์
และเภสัชกร กระจุกตัวหนาแน่นอยู่ในกรุงเทพมหานคร
ขณะทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือมีการกระจุกตัวน้อยทีส่ ดุ
ทำให้ แ พทย์ ทั น ตแพทย์ และเภสั ช กร 1 คนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือต้องดูแลประชากรมากกว่าภูมภิ าคอืน่
ข้อเสนอทางนโยบาย ด้านการศึกษาควรเร่งรัด
การดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนที่ต้องการ
ความช่ ว ยเหลื อ และพั ฒ นาเป็ น พิ เ ศษอย่ า งเร่ ง ด่ ว น
(Intensive Care Unit: ICU) ให้ได้รบั การดำเนินงานแก้ไข
การเร่ ง รั ด ยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นโดยการ
ยกระดับคุณภาพครู การกระจายแนวคิดสะเต็มศึกษา
(STEM EDUCATION) ไปยังพื้นที่ต่างจังหวัดให้มากขึ้น
ด้านสาธารณสุข ควรวางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุข
ภาพครอบคลุ ม ประชากรในทุ ก ภาคส่ ว น และควรมี
มาตรฐานกลางเพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำระหว่างสิทธิ
ประโยชน์ แ ละคุ ณ ภาพในการรั ก ษาพยาบาลระหว่ า ง
กองทุนประกันสังคม กองทุนประกันสุขภาพถ้วนหน้า
และกลุ่มข้าราชการ นอกจากนี้ ควรเพิ่มโอกาสในการมี
รายได้ตามความสามารถ/ศักยภาพเพื่อให้แรงงานได้รับ
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามความสามารถและศักยภาพ
โดยเร่ ง สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ระบบคุ ณ วุ ฒิ
วิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ และค่าจ้างตามมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน
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(ร่าง) แผนประชากรเพื่อการพัฒนาประเทศ
ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
กรอบแนวคิด วิสัยทัศน์ ประเด็นการพัฒนา และ
แนวทางการขับเคลื่อน สรุปดังนี้
กรอบแนวคิด วิสัยทัศน์ ประเด็นการพัฒนา
มุง่ เน้นให้มโี ครงสร้างประชากรทีเ่ หมาะสมสอดรับกับบริบท
ทิ ศ ทางการพั ฒ นาประเทศ โดยยึ ด หลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาประชากรให้มีทักษะที่
สอดรับกับโลกในศตวรรษที่ 21 มีจติ สาธารณะ รับผิดชอบ
ต่อสังคม มีสขุ ภาพแข็งแรง มีครอบครัวสังคมทีเ่ อือ้ ต่อการ
ลงทุนในการสร้างและพัฒนาประชากร โดยมีแนวทางการ
พั ฒ นาทั้ ง ในมิ ติ เชิ ง ปริ ม าณและคุ ณ ภาพที่ ค รอบคลุ ม
ประชากรทุกช่วงวัยตัง้ แต่วยั เด็ก วัยแรงงาน และวัยผูส้ งู อายุ
โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีประชากรที่เกิดและ
เติบโตอย่างมีคุณภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศักยภาพใน
การร่วมยกระดับการพัฒนาประเทศ”
การพัฒนาประชากรประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก่
(1) การส่งเสริมให้ประชากรมีบุตรเพิ่มขึ้นโดยสมัครใจ
และสามารถเลี้ยงดูได้อย่างมีคุณภาพ โดยเสริมสร้าง
ทัศนคติเชิงบวกของครอบครัวและสังคมในการมีบุตร
(2) การพัฒนาและยกระดับผลิตภาพประชากร โดยเตรียม
ประชากรตั้งแต่ในช่วงปฐมวัยสำหรับการเป็นวัยแรงงาน
ที่ มี คุ ณ ภาพ มี ทั ก ษะสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ
ตลาดงาน (3) การสร้างความมั่นคงในชีวิต โดยส่งเสริม
ให้ประชากรมีความมัน่ คงทางการเงิน รายได้ อาชีพ การใช้
ชีวิตและทรัพย์สิน (4) การบริหารจัดการประชากร
ต่างชาติ โดยปรับปรุงกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับการเข้ามา
ตั้งถิ่นฐาน สร้างครอบครัว และการทำงานของประชากร
ต่างชาติ รวมทัง้ สือ่ สาร รณรงค์ให้ประชากรไทยและต่างชาติ
มีความเข้าใจ ยอมรับในวิถชี วี ติ และวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่างกัน
(5) การสร้างระบบนิเวศทางสังคมและสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อประชากรทุกกลุ่มวัย โดยสร้างสภาพแวดล้อม
ให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตร่วมกันของคนทุกกลุ่มวัย พัฒนา
ระบบการดู แ ลผู้ สู ง อายุ ทั้ ง ระยะกลางและระยะยาวที่
สอดรับกับบริบทของพื้นที่เมืองและชนบท

แนวทางการขับเคลื่อน (ร่าง) แผนประชากรฯ
กำหนดแนวทางการดำเนินงานตามกรอบการพัฒนา ดังนี้
ระยะ 5 ปีแรก ให้ความสำคัญกับการดำเนินการที่มีอยู่แล้ว
ในปัจจุบัน พัฒนาและขยายผลให้มีการดำเนินการใน
วงกว้างมากขึน้ โดยมีเป้าหมายในการสร้างสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการมีบุตร และการพัฒนาศักยภาพประชากรให้
มีผลิตภาพเพิ่มขึ้น ระยะต่อไป มีเป้าหมายในการพัฒนา
ระบบและสภาพแวดล้ อ มที่ จ ะรองรั บ เด็ ก รุ่ น ใหม่ ที่ จ ะ
เกิดขึ้นให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ และประชากรทุกคนใน
ประเทศไทยมีส่วนร่วมขับเคลื่อนและยกระดับการพัฒนา

ประเทศ การขับเคลื่อน (ร่าง) แผนประชากรฯ ไปสู่
การปฏิบัติ โดยกำหนดแนวทางไว้ทั้งหมด 5 แนวทาง
ประกอบด้วย (1) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ (ร่าง)
แผนประชากรฯ (2) จัดทำแผนปฏิบัติการในเชิงบูรณาการ
รายประเด็น (Agenda-based) ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง (3) จัดตั้งกลไกในการติดตามและประเมินผล
การดำเนิ น งาน (4) ศึ ก ษาวิ จั ย สร้ า งองค์ ค วามรู้ แ ละ
กระบวนการเรียนรู้ และ (5) จัดทำและพัฒนาระบบฐาน
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประชากร

การขับเคลื่อนการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ซึ่งมี
พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะ
ประธาน ได้ ม อบนโยบายการจั ด ที่ ดิ น ให้ ป ระชาชน
ผู้ด้อยโอกาส ด้วยการมุ่งจัดที่ดินในลักษณะแปลงรวม
อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นกลุ่มหรือ
ชุมชน และส่งเสริมพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยมีเป้าหมายแก้ไขปัญหาความยากจน ช่วยให้
ประชาชนมีที่อยู่อาศัยทำกินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต และลดการรุกล้ำพื้นที่ป่า

การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการจัด
สศช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ
ที่ดินทำกินให้ชุมชน ภายใต้คณะอนุกรรมการ ประเมินผลสัมฤทธิใ์ นการดำเนินการจัดทีด่ นิ ทำกินให้ชมุ ชน
ประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการ
ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากที่ ป ระชุ ม คณะอนุ ก รรมการฯ
จัดที่ดินทำกินให้ชุมชน
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ในการกำหนดกรอบแนวคิด
การบริ ห ารจั ด การที่ ดิ น และทรั พ ยากรดิ น ของ
ประเทศให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด และการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรือ่ งทีด่ นิ ทำกินของประชาชน
เป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล และเป็นส่วนหนึ่งของ
ยุ ท ธศาสตร์ ป ระเทศด้ า นการลดความเหลื่ อ มล้ ำ และ
การสร้างความเป็นธรรมในสังคม รวมทั้งเป็นเป้าหมาย
การดำเนินงานในแผนฯ 12 ซึง่ มุง่ สูก่ ารพัฒนาที่ “ไม่ทงิ้ ใคร
ไว้ข้างหลัง”

ติดตามประเมินผลและตัวชี้วัดตาม CIPP (ContextInput-Process-Product Evaluation Method)
นอกจากนี้ ยังได้ลงพืน้ ทีเ่ พือ่ ประเมินผลสัมฤทธิฯ์ พร้อมทัง้
รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐและประชาชน
ผู้เข้าร่วมโครงการในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคใต้ จำนวน 10 พื้นที่ 7 จังหวัด รวมทั้งจัดประชุม
ระดมความคิดเห็นความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ
จากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องใน 4 ภาครวม 4 ครั้ง
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จากการศึกษาค้นพบว่า โครงการจัดที่ดินทำกิน
ให้ชุมชนได้แก้ไขปัญหาการถือครองที่ดินซึ่งเป็นปัญหา
พื้นฐานที่สำคัญของชุมชน การจัดที่ดินทำกินในลักษณะ
แปลงรวมทำให้ชมุ ชนมีความมัน่ คงในทีด่ นิ ลดการซือ้ ขาย
เปลี่ยนมือ ชุมชนได้เปลี่ยนสถานะมาเป็นผู้ถือครองที่ดิน
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนัน้ การส่งเสริมอาชีพ
พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน และสนั บ สนุ น การรวมกลุ่ ม
มีส่วนช่วยลดรายจ่ายของครัวเรือนและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
ทั้งนี้ รายงานการศึกษา ได้นำเสนอแนวทางการ
ขับเคลื่อนโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในระยะต่อไป
ดังนี้ (1) ขยายพื้นที่เป้าหมายโครงการจัดที่ดินทำกินให้
ชุมชน ให้ครอบคุลมพื้นที่ที่เคยมีการสำรวจการถือครอง
ที่ดิน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541
ให้แล้วเสร็จพร้อมกันทั่วประเทศ ภายในระยะเวลา 3 ปี
(2) เร่งรัดการออกหนังสืออนุญาตการใช้ประโยชน์พื้นที่
และการอนุญาตรายชือ่ ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ เพือ่ ให้ประชาชน
ได้ รั บ สิ ท ธิ ใ นที่ ดิ น โดยเร็ ว (3) กำหนดมาตรการและ
แนวทางที่ ชั ด เจนสำหรั บ ผู้ ถื อ ครองที่ ดิ น หลั ง ปี 2545
(กรณีพื้นที่ป่าสงวน) และปี 2552 (กรณีพื้นที่ป่าชายเลน)
ที่ไม่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ คทช. กำหนดไว้และ
ไม่ยินยอมคืนพื้นที่
(4) จัดทำแผนบูรณาการพัฒนาอาชีพอย่างเป็น
ระบบครบวงจรและมีกระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็ง
โดยใช้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นต้นแบบ
(5) ให้ความสำคัญกับการจัดหาน้ำเพื่อการเกษตร ซึ่งตรง
กับความต้องการของราษฎรมากที่สุด (6) สนับสนุนกลไก
ขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็ง และกลไกการเงินระดับชุมชนที่
มีการดำเนินงานประสบความสำเร็จแล้ว และ (7) ปรับปรุง
หลักเกณฑ์กฎระเบียบและแนวทางปฏิบตั ขิ องหน่วยงานรัฐ
เพือ่ ให้สมาชิกโครงการ คทช. ได้สทิ ธิในการเข้าร่วมโครงการ
ของรัฐ รวมทั้งสิทธิประโยชน์อื่นๆ เท่าเทียมกับเกษตรกร
ที่มีเอกสารสิทธิในที่ดินรายแปลง
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การขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ (SEA) เพื่อการวางแผน
พัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
1. การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
(SEA) เป็นกระบวนการ ที่มีความสำคัญต่อการวางแผน
การพั ฒ นาที่ มี เ ป้ า หมายมุ่ ง สู่ ก ารพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น
เนือ่ งจาก SEA ใช้กรอบแนวคิดและกระบวนการวิเคราะห์
ประเมินศักยภาพ และขีดความสามารถในการรองรับของ
สิง่ แวดล้อม (Carrying Capacity) ตัง้ แต่การพัฒนานโยบาย
แผน แผนงาน และโครงการขนาดใหญ่ ใ นรายสาขา
(Sectoral based) หรือในเชิงพื้นที่ (Area based)
โดยบูรณาการด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
เปรียบเทียบทางเลือกในการตัดสินใจ เพื่อให้การตัดสินใจ
นั้นมีคุณภาพ รอบคอบ โปร่งใส และมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วน ซึ่ง SEA จะเริ่มดำเนินการก่อนถึงขั้นตอนการ
พัฒนา ทีจ่ ะช่วยชีว้ า่ นโยบาย แผน แผนงาน และโครงการ
ขนาดใหญ่ลักษณะใดเหมาะสมกับพื้นที่และเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งจะช่วยบ่งชี้เรื่องหรือประเด็นที่
ต้องให้ความสำคัญในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระดับโครงการ (EIA) ด้วย
2. การผลักดันระบบการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์มาใช้ ในการวางแผน ได้ถูกบรรจุไว้

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตัง้ แต่แผนฯ 10
(พ.ศ. 2550-2554) และต่อเนือ่ งในแผนฯ 12 (พ.ศ. 25602564) โดยการผลักดันกระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์มาใช้เป็นเครื่องมือนำเสนอทางเลือกใน
การตัดสินใจระดับนโยบาย แผน และแผนงาน ทีเ่ หมาะสม
กับศักยภาพของลุ่มน้ำ เพื่อให้การพัฒนาที่เกิดขึ้นในพื้นที่
คำนึงถึงความยั่งยืน และความสามารถในการรองรับของ
ระบบนิเวศ
3. รั ฐ บาลให้ ค วามสำคั ญ กั บ การขั บ เคลื่ อ น
SEA เพือ่ การวางแผนพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
โดยให้ ก ระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ สศช. และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
พิจารณาแนวทางการนำการขับเคลื่อนการปฏิรูปการ
ประเมิ น สิ่ ง แวดล้ อ มระดั บ ยุ ท ธศาสตร์ ม าใช้ ป ระกอบ
การพัฒนาแผนงานหรือโครงการสำคัญของประเทศให้
เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยเมือ่ วันที่ 30 สิงหาคม 2560
ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ ภายใต้คณะกรรมการเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ซึ่งมีนายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา เป็นประธาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ เป็นรองประธานร่วม ทำหน้าที่กำหนดประเภท
ของยุทธศาสตร์/แผน/แผนงานและพื้นที่ที่ควรทำ SEA
เสนอแนะกระบวนการและวิ ธี ก ารในการจั ด ทำ SEA
ให้ ชั ด เจน ตลอดจนเสนอแนะองค์ ก รและกลไกใน
การพิจารณา SEA รวมทั้งระเบียบที่เกี่ยวข้อง
4. คณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ ได้แต่งตัง้ คณะทำงานพัฒนาการจัดทำ
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นกลไก
สนับสนุนการทำงานของคณะอนุกรรมการ SEA ซึ่งอยู่
ระหว่างการดำเนินการจัดทำ (ร่าง) ข้อเสนอการจัดทำ
การประเมินสิง่ แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ อันประกอบด้วย
ประเภทของแผน/แผนงานและพื้ น ที่ ที่ ค วรทำ SEA
กระบวนการ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดทำ SEA
องค์ ก รและกลไก รวมทั้ ง ระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการ
ขับเคลื่อน SEA และแนวทางการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ร่วมกันและเพิ่มศักยภาพ SEA เพื่อขับเคลื่อนการนำ
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์มาใช้กับการ
วางแผนพัฒนาประเทศ เพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการ
การประเมิ น สิ่ ง แวดล้ อ มระดั บ ยุ ท ธศาสตร์ และ
คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อพิจารณาต่อไป

การขับเคลื่อนการพัฒนาภาคและพื้นที่พิเศษเฉพาะ
ทิศทางการพัฒนาภาคกลางและ
พื้นที่กรุงเทพมหานคร ในช่วงแผนฯ 12
สศช. ได้จัดทำทิศทางการพัฒนาภาคกลางและ
พื้นที่กรุงเทพฯ ในช่วงแผนฯ 12 เสนอคณะรัฐมนตรี
ในคราวการประชุม ครม. อย่างเป็นทางการนอกสถานที่
เมือ่ วันที่ 19 กันยายน 2560 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เพือ่ ทราบทิศทางการพัฒนาภาคกลางและพืน้ ทีก่ รุงเทพฯ
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งงานและสร้างรายได้ที่สำคัญของ
ประเทศที่ ก ำลั ง ประสบปั ญ หาหลายประการ ได้ แ ก่
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม ปัญหา
คุณภาพชีวิตคนในเมือง พื้นที่เกษตรที่อุดมสมบูรณ์ลดลง

และมีการใช้สารเคมีจำนวนมาก อุตสาหกรรมส่วนใหญ่
ยังขาดการนำนวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่ม ใช้แรงงาน
เข้มข้น และส่งผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม การท่อง
เที่ยวกระจุกตัวในบางพื้นที่
ดังนั้น ทิศทางการพัฒนาในระยะต่อไปจึงจำเป็น
ต้องรักษาชือ่ เสียงของกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองชัน้ นำระดับโลก
ควบคู่กับการยกระดับภาคเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม
ที่ ใช้ เ ทคโนโลยี และนวั ต กรรมเพื่ อ ผลิ ต สิ น ค้ า และ
บริการที่มีมูลค่าสูง เร่งรัดผลักดันเส้นทางโลจิสติกส์เชื่อมโยง
ทวาย (เมียนมา) กับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
(EEC) รวมทั้งพัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคม
กับภาคอื่นๆ เพื่อให้เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ในการสร้าง
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ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเสริมสร้าง
เสถียรภาพและลดความเหลื่อมล้ำภายในประเทศ ดังนี้
1. พั ฒ นากรุ ง เทพฯ เป็ น มหานครทั น สมั ย
ระดับโลกควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง ได้แก่ เร่งพัฒนาระบบขนส่ง
มวลชนและขนส่ ง สาธารณะ ก่ อ สร้ า งถนนวงแหวน
ถนนเชือ่ มต่อ (Missing link) สะพานข้ามแม่นำ้ เจ้าพระยา
ใช้มาตรการผังเมืองควบคุมการใช้พื้นที่ พัฒนาระบบดูแล
ผูส้ งู อายุ แก้ไขปัญหาสิง่ แวดล้อมเมือง วางระบบป้องกันภัย
อาชญากรรมและภั ย ก่ อ การร้ า ย และพั ฒ นาเมื อ ง
ปริมณฑล
2. พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
ระดับนานาชาติและสร้างความเชื่อมโยงเพื่อกระจาย
การท่องเที่ยวทั่วทั้งภาค ได้แก่ พัฒนาคุณภาพแหล่ง
ท่องเทีย่ วระดับนานาชาติ พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วมรดกโลก
พระนครศรี อ ยุ ธ ยาอย่ า งยั่ ง ยื น เพิ่ ม มาตรฐานแหล่ ง
ท่องเที่ยวท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน พัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ เช่น กลุ่มประวัติศาสตร์และ
ศาสนา กลุ่ ม ดู แ ลสุ ข ภาพด้ ว ยแพทย์ แ ผนไทย และ
กลุ่ ม ท่ อ งเที่ ย วทางน้ ำ รวมทั้ ง พั ฒ นาการเข้ า ถึ ง แหล่ ง
ท่องเที่ยวชุมชน แหล่งผลิตสินค้า OTOP และแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
3. ยกระดั บ การผลิ ต สิ น ค้ า เกษตรและ
อุ ต สาหกรรมโดยใช้ น วั ต กรรม เทคโนโลยี และ
ความคิดสร้างสรรค์ เพื่ อให้ สามารถแข่ ง ขั น ได้ อ ย่ า ง
ยัง่ ยืน ได้แก่ นำผลงานวิจยั และพัฒนามาใช้ พัฒนามาตรฐาน
ฟาร์ม ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อยกระดับสู่
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Smart Farmer และ Smart Farming ฟื้นฟูความอุดม
สมบูรณ์ทรัพยากรประมงทะเล เพิ่มความสามารถการ
แข่ ง ขั น อุ ต สาหกรรมประมง ก่ อ สร้ า ง ยานยนต์ แ ละ
อิเล็กทรอนิกส์ สู่การใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้นและเป็นมิตร
สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมธุรกิจ SMEs และ Start Up
4. บริหารจัดการน้ำและทรัพยากรธรรมชาติ
เพือ่ แก้ ไขปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้ง และคงความสมดุลของ
ระบบนิเวศอย่างยั่งยืน ได้แก่ พัฒนาแหล่งน้ำ และระบบ
กระจายน้ำ ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ป้องกันการ
บุกรุกทำลายป่าและฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม ขุดลอกลำน้ำ
ฟื้นฟูคุณภาพน้ำ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเล
5. เปิดประตูการค้า การลงทุน และการท่องเทีย่ ว
เชือ่ มโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย-ภาคกลาง-ระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก ได้แก่ พัฒนาทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง รถไฟ เชือ่ มกรุงเทพ – กาญจนบุรี เร่งพัฒนา
พื้ น ที่ เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษชายแดน จั ง หวั ด กาญจนบุ รี
พัฒนามาตรฐานด่านชายแดนไทย-เมียนมา พัฒนาเมือง
และพื้นที่เศรษฐกิจของภาคกลางตามแนวแกนหลักการ
เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายกับ EEC
6. พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคม
กับทุกภาคเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพและลดความ
เหลื่อมล้ำภายในประเทศ โดยเร่งดำเนินการแผนพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงภาคกลาง
กับภาคอื่นๆ ของประเทศ และพัฒนาพื้นที่รอบสถานี
ขนส่งระบบรางและบริเวณเมืองชายแดนที่มีศักยภาพ

การศึกษาการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ
ตามแนวทางประชารัฐในภาคเหนือ
สศช. ได้ ท ำการศึ ก ษาวิ จั ย ประเด็ น การพั ฒ นา
ที่ ส ำคั ญ ของภาค เรื่ อ งการศึ ก ษาการอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู ป่ า
ต้ น น้ ำ ตามแนวทางประชารั ฐในภาคเหนือ เพื่ อ ศึ ก ษา
รูปแบบการดำเนินงานและติดตามผลการแก้ไขปัญหา
การทำลายทรั พ ยากรป่ า ไม้ โ ดยการมี ส่ ว นร่ ว มของทุ ก
ภาคส่วนภายใต้กระบวนการประชารัฐ
การลดลงของพื้ น ที่ ป่ า ไม้ ใ นอดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น
เป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติและ
ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รัฐบาล
ปัจจุบันจึงให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุก
ทำลายทรัพยากรป่าไม้ เพื่อรักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของระบบ
นิ เวศ และสร้ า งความสมดุ ล ระหว่ า งการอนุ รั ก ษ์ แ ละ
ใช้ประโยชน์อย่างยัง่ ยืน โดยการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน
ตามแนวทางประชารัฐ โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้
(1) การสร้างความรู้ความเข้าใจทุกภาคส่วน (2) การจัด
ระเบี ย บคนและพื้ น ที่ (3) การป้ อ งกั น และรั ก ษาป่ า
(4) การฟื้นฟูระบบนิเวศ (5) การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
(6) การสร้างองค์ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และ (7) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

การศึกษาการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำตามแนวทาง
ประชารัฐในภาคเหนือ ได้คัดเลือกจังหวัดน่านเป็นพื้นที่
ดำเนินการศึกษา เนื่องจากจังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่มี
ปัญหาการบุกรุกทำลายป่าอยู่ในระดับพื้นที่วิกฤตรุนแรง
และเป็นพื้นที่นำร่องในการแก้ไขปัญหาพื้นที่ป่าต้นน้ำ
เสื่อมสภาพ จังหวัดน่านได้กำหนดให้มีวาระการพัฒนา
“สร้างเมืองน่านน่าอยู่ คูป่ า่ ต้นน้ำ” เป็นวาระการพัฒนาของ
จังหวัด โดยมีเป้าหมายในการสร้างความตระหนักและ
ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาทรัพยากร
ป่าไม้และแก้ไขปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าตามแนวทาง
ประชารัฐ
ผลการดำเนิ น งานในการแก้ ไขปั ญ หาการตั ด ไม้
ทำลายป่าตามวาระการพัฒนาของจังหวัด ช่วยสร้างความ
ตระหนักและกระบวนการเรียนรู้ของทุกภาคส่วนให้เห็น
ความสำคัญของการอนุรักษ์ป่าไม้ ลดการบุกรุก ทวงคืน
ผืนป่าที่ถูกบุกรุกโดยผิดกฎหมาย ฟื้นฟูความสมบูรณ์ของ
ระบบนิ เ วศ และเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของภาค
ประชาสั ง คมในการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม ผลความสำเร็จของการดำเนินงานที่ชัดเจน
ได้แก่ พื้นที่ป่าต้นน้ำของจังหวัดน่านที่เคยถูกบุกรุกเฉลี่ย
ปีละ 60,000 ไร่ ในช่วงก่อนปี 2557 ลดลงเหนือเพียง
ปีละ 345 ไร่ ในช่วงระหว่างปี 2557-2558 พื้นที่ป่า
อนุรักษ์เพิ่มขึ้นจาก 2,775,564 ไร่ ในปี 2555 เพิ่มเป็น
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2,824,719 ไร่ ในปี 2558 และดำเนินการทวงคืนผืนป่า
จากการถูกบุกรุกโดยผิดกฎหมายได้มากกว่า 20,000 ไร่
ทั้งนี้ ปัจจัยความสำเร็จของการดำเนินงานอนุรักษ์
ฟืน้ ฟูปา่ ต้นน้ำตามแนวทางประชารัฐ ได้แก่ (1) การดำเนิน
งานการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำตามแนวทางประชารัฐของ
จังหวัดน่านเป็นการดำเนินงานในมิติของการพัฒนาเชิงพื้นที่
(Area-based approach) ที่บูรณาการการดำเนินงาน
ร่วมกันของทุกภาคส่วน ทำให้ทุกภาคส่วนตระหนักเห็น
ความสำคัญของการรักษาทรัพยากรป่าไม้ (2) การดำเนินงาน
ตามแนวทางประชารัฐก่อให้เกิดการประสานพลังการ
ดำเนินงานในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัด
น่าน “สร้างเมืองน่านน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ” (3) ภาคประชา
สังคมของจังหวัดน่านมีความเข้มแข็งในการดำเนินงาน
ด้ า นการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
ซึง่ ช่วยสนับสนุนการขับเคลือ่ นการดำเนินงานการอนุรกั ษ์
ฟื้นฟูป่าต้นน้ำตามนโยบายของภาครัฐ
สำหรับปัญหาอุปสรรคในการอนุรกั ษ์ฟนื้ ฟูปา่ ต้นน้ำ
ตามแนวทางประชารัฐ ได้แก่ (1) แผนงาน/โครงการในการ
อนุรกั ษ์ฟนื้ ฟูปา่ ต้นน้ำตามแนวทางประชารัฐของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องบางส่วนยังมีความซ้ำซ้อนของพื้นที่ กิจกรรม
และกลุ่มเป้าหมาย (2) การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
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ยังมีข้อจำกัด เนื่องจากติดข้อกฏหมายและระเบียบต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ อาทิ การขอใช้พื้นที่
ป่าต้นน้ำ (3) การสนับสนุนจากภาครัฐยังขาดความต่อเนื่อง
ในการส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำ
การเกษตรจากการปลู ก พื ช เชิ ง เดี่ ย วเป็ น การปลู ก พื ช
ผสมผสานหรือวนเกษตร (4) ฐานข้อมูลในการบริหาร
จัดการป่าต้นน้ำของแต่ละหน่วยงานยังมีความแตกต่างกัน
ทำให้การกำหนดพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงานขาด
ความชัดเจนและเป็นอุปสรรคในการบูรณาการแผนงาน/
โครงการ ร่วมกับหน่วยงาน
เพื่อให้การดำเนินการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำตาม
แนวทางประชารัฐประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น ควรมี
การบูรณาการ แผนงาน/โครงการ ของทุกภาคส่วนที่
เกีย่ วข้อง เพือ่ ลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินงาน ตลอดจน
ส่งเสริมให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามีส่วนร่วม
มากขึ้น และสนับสนุนการจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากร
ป่าไม้ของประเทศและระดับพืน้ ทีใ่ ห้เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน
ในลักษณะของ One Map เพื่อใช้ในการกำหนดกิจกรรม
เป้าหมายการดำเนินงานและการติดตามประเมินผลของ
ภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ

การติดตามประเมินผลและ

การพัฒนาตัวชี้วัด

สรุปผลการประยุกต์ ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และผลการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ ในระยะ 5 ปีของแผนฯ 11
1. การติดตามประเมินผลการประยุกต์ ใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สศช. ได้สำรวจการ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของภาคี
การพัฒนา พบว่า กลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมดรู้จักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และส่วนใหญ่มีการรับรู้และเข้าใจ
ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับปานกลาง
และรองลงมามี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในระดั บ เข้ า ใจมาก
อย่างไรก็ตาม จากการประเมินความรู้ความเข้าใจด้วย
แบบทดสอบ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ประเมินว่า
ตนเองเข้ า ใจปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในระดั บ
ปานกลางหรือมากนั้น ในความเป็นจริงกลับมีความเข้าใจ
อยู่ ใ นระดั บ น้อ ย ดัง นั้ น ผู้ที่ ประเมิ นตนเองว่ า มี ค วาม
เข้าใจมาก อาจยังเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง
ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการนำปรัชญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาประยุ ก ต์ ใช้ ส่ ว นผู้ ที่ ไ ม่ น ำมา
ประยุกต์ใช้ เพราะไม่รู้วิธีนำไปประยุกต์ใช้ ขณะที่ผู้ที่

ประยุกต์ใช้เกินครึง่ ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นประจำจนเป็นวิถชี วี ติ หรือเป็นการประยุกต์ใช้
ในระดับ “เข้าถึง” หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างแท้จริง1 โดยประยุกต์ใช้กับวิธีปฏิบัติในการทำงาน
มากที่สุด และมีวัตถุประสงค์หลักของการประยุกต์ใช้คือ
เพื่อการดำเนินชีวิตตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และ
การพึ่งตนเองได้มากขึ้น สำหรับปัจจัยแห่งความสำเร็จ
ที่สำคัญที่สุดของการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงคือ
การมีความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างแท้จริง
2. ความอยู่ เ ย็ น เป็ น สุ ข ร่ ว มกั น ในสั ง คมไทย
เพิม่ ขึน้ ต่อเนือ่ ง ในระยะ 5 ปีของแผนฯ 11 (พ.ศ. 25552559) มี ก ารพั ฒ นาอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง ค่ า ดั ช นี
ความอยู่ เ ย็ น เป็ น สุ ข ร่ ว มกั น ในสั ง คมไทยเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า ง
ต่อเนื่องจากร้อยละ 70.48 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 71.54
ในปี 2555 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 78.26 ในปี 2559

ศ.ดร.อภิชัย   พันธเสน แบ่งระดับความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ (1) “เข้าข่าย”
เป็นขั้นเริ่มต้นมีวิธีการที่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเองได้ (2) “เข้าใจ” เป็นขั้นที่เข้าใจแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว และ
เริ่มประยุกต์ใช้หลักการของความพอประมาณ และ (3) “เข้าถึง” เป็นขั้นที่เข้าใจเหตุผล และนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทั้งหมดมาประยุกต์ใช้จนเป็นวิถีชีวิต อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศ.ดร.อภิชัย พันธเสน, “เหลียวหลังเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียงในทศวรรษหน้า (2556-2565)”
1
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โดยมีปจั จัยเกือ้ หนุน ได้แก่ ชุมชนมีความเข้มแข็ง จากการ
ที่ชุมชนสามารถพึ่งตนเองและมีการรวมกลุ่มช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน เศรษฐกิจไทยมีความเข้มแข็งและเป็นธรรม
เพิม่ ขึน้ จากปัญหาความเหลือ่ มล้ำและความยากจนลดลง
เศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มขึ้น สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศ
สมดุลปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สนิ มากขึน้ และระบบนิเวศมีความอุดมสมบูรณ์ และ
ดัชนีการมีสุขภาวะเพิ่มขึ้น เนื่องจากคนไทยมีสติปัญญา
และใฝ่รู้เพิ่มขึ้น ส่วนปัจจัยบั่นทอน ได้แก่ ความอบอุ่นใน
ครอบครัวลดลง เนื่องจากสัมพันธภาพในครอบครัวมี
ความเปราะบาง การหย่าร้างเพิ่มขึ้น และผู้สูงอายุอยู่
คนเดียวมากขึน้ ขณะที่ สังคมประชาธิปไตยทีม่ ธี รรมาภิบาล
ยั ง อยู่ ใ นระดั บ ที่ ต้ อ งเร่ ง แก้ ไข โดยเฉพาะด้ า นความ
สมานฉันท์ทางสังคม และการมีจิตสำนึกประชาธิปไตย
3. ผลการพั ฒ นาตามยุ ท ธศาสตร์ ข อง
แผนฯ 11 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้
		
การสร้ า งความเป็ น ธรรมในสั ง คม
การกระจายรายได้ มี แ นวโน้ ม ดี ขึ้ น ความเหลื่ อ มล้ ำ
ด้านรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุด
ลดลงจาก 11.81 เท่า ในปีสุดท้ายของแผนฯ 10 เหลือ
10.31 เท่า เมื่อสิ้นสุดแผนฯ 11 คนยากจนและคนด้ อ ยโอกาสได้ รั บ การส่ ง เสริ ม ให้ มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น
ในขณะเดียวกันเศรษฐกิจฐานราก และผู้ประกอบการ
รายย่อยได้รับประโยชน์จากการพัฒนามากขึ้น สะท้อน
จากสัดส่วนของมูลค่าผลผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิม่ สูงขึน้ จาก
ร้อยละ 36.6 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 42.1 ในปี 2559
ขณะทีก่ ารคุม้ ครองทางสังคมครอบคลุมมากขึน้ โดยเฉพาะ
แรงงานนอกระบบสามารถเข้าถึงระบบสวัสดิการเพิ่มขึ้น
		
การพั ฒ นาคนสู่ สั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู้
ตลอดชีวติ อย่างยัง่ ยืน ด้านคุณภาพการศึกษายังไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย แม้ว่าคนไทยจะได้รับโอกาสทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง โดยปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยมีแนวโน้ม
เพิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ งเป็น 8.5 ปี ในปี 2559 จากเป้าหมาย
12 ปี ขณะที่สัดส่วนบุคลากรทางด้านการวิจัยและพัฒนา
เพิ่มขึ้นเป็น 13.6 คนในปี 2558 แต่ยังต่ำกว่าเป้าหมายที่
กำหนดไว้ 15 คนต่อประชากร 10,000 คน และอัตราการ
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เพิม่ ของผลิตภาพแรงงานเฉลีย่ บรรลุเป้าหมายทีก่ ำหนดไว้
ด้านสุขภาพ พบว่า สัดส่วนคนไทยที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่
ป้องกันได้ยังคงเพิ่มขึ้น เนื่องจากพฤติกรรมการดำรงชีวิต
ที่สุ่มเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพ จนกลายเป็นปัญหาเรื้อรัง
ส่ ว นสถาบั น ครอบครั วไทยมี ค วามเปราะบาง ค่ า ดั ช นี
ความอบอุ่นในครอบครัวมีแนวโน้มลดลงและอยู่ในระดับ
ที่ต้องปรับปรุง แม้ว่าเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัว
ลดลง ขณะที่ คนในชุมชนมีการเรียนรู้ และมีส่วนร่วมทำ
กิ จกรรมสาธารณะของหมู่บ้ านและชุ มชนเพิ่ มขึ้ น ตาม
เป้าหมาย
		
ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมัน่ คงของ
อาหารและพลั ง งาน ความเข้ ม แข็ ง ภาคเกษตรยั ง ไม่
สามารถบรรลุตามเป้าหมายของแผน โดยสัดส่วนมูลค่า
สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรลดลงต่อเนื่องจาก
ร้อยละ 16.8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในปี 2554
เป็นร้อยละ 13.5 ในปี 2558 ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด
ร้อยละ 16.0 ขณะทีต่ น้ ทุนการผลิตสูงขึน้ ส่งผลให้สดั ส่วน
รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรต่อรายได้เงินสดสุทธิของ
ครัวเรือนเกษตรลดลงต่อเนื่องจากร้อยละ 39.22 ในปี
2554 เหลือร้อยละ 28.91 ในปี 2559 ในส่วนของคุณภาพ
มาตรฐานและความปลอดภัยของสินค้าเกษตร พบว่า
จำนวนฟาร์มทีไ่ ด้รบั รองมาตรฐานมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย
และพืน้ ทีก่ ารทำเกษตรอินทรียเ์ พิม่ ขึน้ สำหรับความมัง่ คง
ด้านพลังงาน บรรลุเป้าหมายของแผน เนื่องจากสามารถ
ผลิตพลังงานทดแทน (เอทานอล และไบโอดีเซล) เพิ่มขึ้น
รวมทั้งมีการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากชีวมวล ก๊าซชีวภาพ
ของเสียจากครัวเรือน วัสดุเหลือใช้จากภาคเกษตรเพิ่มขึ้น
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสูก่ ารเติบโต
		
อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน เศรษฐกิจไทยค่อยๆ ฟื้นตัว
โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศขยายตัวร้อยละ
7.32 ในปี 2555 และชะลอตัวลงเป็นร้อยละ 2.9 ในปี
2558 ก่อนจะขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 3.2 ในปี 2559
มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.41 ต่อปีในระยะ 5 ปี
ของแผนฯ 11 จากการทีภ่ าคการท่องเทีย่ ว และการบริโภค
ภาคครัวเรือนขยายตัวเพิม่ ขึน้ ขณะทีก่ ารลงทุนรวมขยายตัว
ร้อยละ 2.8 ส่วนการส่งออกปรับตัวดีขนึ้ สำหรับเสถียรภาพ
เศรษฐกิจและการเงินยังอยู่ในเกณฑ์ดี โดยอัตราเงินเฟ้อ

ทัว่ ไปทีต่ ดิ ลบร้อยละ 0.9 ในปี 2558 ปรับตัวเพิม่ เป็นร้อยละ
0.2 ในปี 2559 เนื่องจากราคาพลังงานในประเทศมี
เสถียรภาพมากขึ้นและปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ำมันใน
ตลาดโลก โดยมีอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยร้อยละ 1.27 ต่อปี
ในระยะ 5 ปีของแผนฯ 11 ซึง่ เป็นไปตามเป้าหมายทีก่ ำหนด
ไว้ไม่เกินร้อยละ 3.5 ต่อปี สำหรับสัดส่วนมูลค่าภาคบริการ
ขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 60.35 ในปี 2555
เป็นร้อยละ 64.24 ในปี 2559 เป็นไปตามเป้าหมาย
ส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้น
จากร้อยละ 0.37 ต่อ GDP ในปี 2554 เป็นร้อยละ 0.62
ในปี 2558 ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนดให้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 1.0 อย่างไรก็ตาม ภาคเอกชนมีการลงทุนวิจยั และ
พัฒนาสูงกว่าภาครัฐ โดยมีอัตราเท่ากับ 70 : 30 บรรลุ
เป้าหมายที่กำหนด สำหรับอันดับขีดความสามารถใน
การแข่งขันของไทยมีอันดับดีขึ้น อยู่ในอันดับที่ 28 ในปี
2559 จากอันดับที่ 30 ในปี 2558 ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่
กำหนดให้เป็นอันดับที่ 16 โดยปัจจัยย่อยที่ไทยมีอันดับดี
ที่สุด คือ สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ในส่วนของสัดส่วน
ต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP ลดลงจากร้อยละ 14.41 ในปี
2555 เป็นร้อยละ 13.86 ในปี 2559 บรรลุเป้าหมายที่
กำหนดให้ต่ำกว่าร้อยละ 15

		
การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศใน
ภูมภิ าคเพือ่ ความมัน่ คงทางเศรษฐกิจและสังคม จากการ
จัดอันดับความสามารถการอำนวยความสะดวกทางการค้า
โดย The World Economic Forum (WEF) พบว่า ไทย
มีคะแนนรวมสูงขึ้นจาก 4.2 คะแนนในปี 2558 เป็น 4.4
คะแนน ในปี 2559 ขณะที่ อันดับความยาก-ง่ายในการ
ประกอบธุรกิจโดยธนาคารโลก ไทยอยูใ่ นอันดับทีต่ ำ่ ลงจาก
อันดับที่ 19 (183 เขตเศรษฐกิจ) ในปี 2554 มาเป็นอันดับที่
49 (189 เขตเศรษฐกิจ) อยู่ในอันดับที่ 9 ของเอเซีย และ
อันดับที่ 3 ของอาเซียนในปี 2559 การใช้สทิ ธิประโยชน์จาก
ความตกลงทางการค้าเสรีต่อมูลค่าส่งออกรวม มีสัดส่วน
ลดลงจากร้อยละ 72.21 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 56.47
ในปี 2559 เป็นไปตามเป้าหมายทีก่ ำหนดให้มีสดั ส่วนการ
ใช้สทิ ธิประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีตอ่ มูลค่าส่งออก
รวมเป็นร้อยละ 50.0 ในปี 2559 อัตราการเติบโตของมูลค่า
การค้าชายแดนไทยกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน (มาเลเซีย
เมียนมา ลาว และกัมพูชา) เท่ากับร้อยละ 0.71 ในปี 2559
ยังไม่บรรลุเป้าหมายทีก่ ำหนดให้มอี ตั ราการเติบโตร้อยละ
15 ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตของมูลค่าการลง
ทุนโดยตรงของไทยในประเทศเพื่อนบ้านบรรลุเป้าหมาย
ที่กำหนดให้การลงทุนโดยตรงของไทยในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.0 ต่อปี
		
การจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน พบว่า การรักษาความอุดมสมบูรณ์
ของพื้นที่ป่าอนุรักษ์เป็นไปตามเป้าหมาย สัดส่วนพื้นที่
อนุรักษ์ต่อพื้นที่ประเทศในปี 2559 ร้อยละ 20.66 สูงกว่า
เป้ า หมายที่ ก ำหนดให้ พื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์ ต่ อ พื้ น ที่ ป ระเทศ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 19 ขณะที่พื้นที่ป่าไม้มีสัดส่วนร้อยละ
31.60 ของพื้นที่ประเทศ ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดให้
เพิ่ ม พื้ น ที่ ป่ า ไม้ ใ ห้ ไ ด้ ร้ อ ยละ 40 ส่ ว นการขยายพื้ น ที่
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ชลประทานเพื่อลดปัญหาการขาดแคลนน้ำและบรรเทา
อุทกภัย สามารถดำเนินการเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้สูงกว่า
เป้าหมายที่กำหนด ทำให้ในปี 2559 มีพื้นที่ชลประทาน
ทั้งหมด 30.78 ล้านไร่ มีปริมาณน้ำที่สามารถเก็บกักและ
ใช้งานได้ต่อจำนวนประชากรเป็น 1,177 ลูกบาศก์เมตร
ต่อคน ขณะที่ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนยังเพิ่มสูงขึ้นจาก
ปี 2558 ประมาณ 190,000 ตัน หรือร้อยละ 0.7 สามารถ
กำจัดได้อย่างถูกต้องเพียงร้อยละ 36 และนำไปคัดแยก
เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้เพียงร้อยละ 21 ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายของแผนฯ ส่วนคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลักและ
แม่น้ำสายสำคัญที่อยู่ในเกณฑ์ตั้งแต่พอใช้ขึ้นไปมีสัดส่วน
ร้อยละ 80 ในปี 2559 ลดลงจากร้อยละ 82 ในปี 2555

รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย ปี 2560
และแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2560 – 2561
1. สถานการณ์เศรษฐกิจไทยในช่วง 9 เดือนแรก
ของปี 2560

เศรษฐกิจไทยในปี 2560 ปรับตัวดีขนึ้ อย่างต่อเนือ่ ง
จากปี 2559 ตามการฟื้ น ตั ว ของเศรษฐกิ จ ไทยและ
เศรษฐกิจโลก ดังจะเห็นได้จากการขยายตัวเร่งขึ้นของ
เศรษฐกิจไทยจากร้อยละ 3.3 ในไตรมาสแรก เป็นร้อยละ
3.8 และร้อยละ 4.3 ในไตรมาสที่สอง และไตรมาสที่สาม
ของปี 2560 ตามลำดับ รวม 9 เดือนแรกของปี 2560
เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 3.8 เร่งขึ้นจากการขยาย
ตัวร้อยละ 3.3 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยในด้าน
การใช้จ่าย การขยายตัวของเศรษฐกิจในไตรมาสที่สาม
มีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวเร่งขึ้นของการใช้จ่าย
ภาคครัวเรือน การใช้จา่ ยภาครัฐบาล การลงทุนภาคเอกชน
และการส่งออกสินค้าและบริการ ในด้านการผลิต มีปจั จัย
สนับสนุนจากการขยายตัวเร่งขึ้นของสาขาเกษตรกรรม
สาขาอุตสาหกรรม สาขาก่อสร้าง สาขาการค้าส่งค้าปลีก
และสาขาขนส่ ง และคมนาคม รวมทั้ ง การขยายตั ว ใน
เกณฑ์ดีต่อเนื่องของสาขาโรงแรมและภัตตาคาร และ
สาขาตัวกลางทางการเงิน

ตารางอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ปี 2558 – 2560
2559
2560
%
2558
ทั้งปี Q1 Q2 Q3 9M Q4 Q1 Q2 Q3 9M
GDP (%YoY)
2.9 3.2 3.1 3.6 3.2 3.3 3.0 3.3 3.8 4.3 3.8
GDP ปรับฤดูกาล (%QoQ sa)
- 1.0 0.9 0.5 - 0.5 1.3 1.4 1.0 2. แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2560 - 2561
สศช. คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2560 จะขยายตัวร้อยละ 3.9 ปรับตัวดีขนึ้ จากร้อยละ 3.2 เมือ่ เทียบกับปีกอ่ นหน้า
โดยมูลค่าการส่งออกสินค้าจะขยายตัวร้อยละ 8.6 การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 3.2
และร้อยละ 2.0 ตามลำดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 0.7 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 10.4 ของ GDP
ส่วนปี 2561 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวร้อยละ 3.6 – 4.6 โดยมีปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญต่อเนื่องจากในปี 2560
ประกอบด้วย (1) การขยายตัวในเกณฑ์ดีของเศรษฐกิจโลก (2) แรงขับเคลื่อนจากการลงทุนภาครัฐที่มีแนวโน้มเร่งตัว
ขึน้ ตามความคืบหน้าของโครงการลงทุนทีส่ ำคัญและการเพิม่ ขึน้ ของกรอบงบประมาณด้านการลงทุน (3) การปรับตัวดีขนึ้
ของการลงทุนภาคเอกชน (4) แนวโน้มการขยายตัวในเกณฑ์ดีต่อเนื่องของสาขาเศรษฐกิจสำคัญ ๆ และ (5) การปรับตัว
ในทิศทางที่ดีขึ้นของฐานรายได้ของประชาชนในระบบเศรษฐกิจ ทั้งนี้ คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจะขยายตัวร้อยละ
5.0 การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 3.1 และร้อยละ 5.5 ตามลำดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ย
อยู่ในช่วงร้อยละ 0.9 – 1.9 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 8.1 ของ GDP
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3. ประเด็ น การบริ ห ารนโยบายเศรษฐกิ จ
ในช่วงที่เหลือของปี 2560 และปี 2561
ในปี 2561 เศรษฐกิจไทยยังมีพลวัตของการปรับตัว
ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตามการลงทุนภาครัฐที่เร่งตัวขึ้นและ
การปรับตัวดีขนึ้ ของการลงทุนภาคเอกชน รวมทัง้ การฟืน้ ตัว
ของเศรษฐกิจโลกซึ่งจะทำให้การส่งออก การท่องเที่ยว
และบริ ก ารเกี่ ย วเนื่ อ งขยายตั ว ในเกณฑ์ ดี ในขณะที่
ภาคอุตสาหกรรมฟื้นตัวและสนับสนุนการขยายตัวของ
เศรษฐกิจได้มากขึน้ แม้กระนัน้ ก็ตาม ภาคเกษตรมีแนวโน้ม
ชะลอตัวลงเข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่งทำให้การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจต้องพึ่งพาภาคนอกเกษตรมากขึ้น ในขณะที่
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และการเคลื่อนย้ายเงินทุน
ยั ง มี ค วามเสี่ ย งที่ จ ะผั น ผวน ภายใต้ เ งื่ อ นไขดั ง กล่ า ว
(1) การบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคในช่วงที่เหลือ
ของปี แ ละในปี 2561 จึ ง ควรให้ ค วามสำคั ญ กั บ
(1.1) การดู แ ลการส่ ง ออกให้ ส ามารถขยายตั ว ได้ เ ต็ ม
ศักยภาพและต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเร่งขึ้น และสนับสนุนการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจได้มากขึ้น (1.2) การสนับสนุนการขยายตัว
ของการลงทุนภาคเอกชนทั้งในด้านการดำเนินการตาม
โครงการลงทุนที่สำคัญ การเชิญชวนนักลงทุนในสาขา
อุตสาหกรรมเป้าหมาย การยกระดับขีดความสามารถใน
การแข่ ง ขั น และการสร้ า งความมั่ น ใจแก่ นั ก ลงทุ น ใน
ความต่ อ เนื่ อ งของนโยบาย และมาตรการที่ ส ำคั ญ ใน
ช่วงหลังการเปลีย่ นผ่านเข้าสูก่ ารเลือกตัง้ (1.3) การสนับสนุน
การขยายตัวของภาคการท่องเทีย่ ว ควบคูก่ บั การกระจาย
รายได้จากการท่องเทีย่ วลงสูช่ มุ ชน (2) การขับเคลือ่ นการ
ลงทุนภาครัฐให้สามารถขยายตัวตามเป้าหมายได้อย่าง
ต่อเนื่อง โดย (2.1) การเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างในช่วงที่
เหลือของปี และการเบิกจ่ายงบลงทุนในกรอบงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี และงบลงทุนรัฐวิสาหกิจไม่ตำ่ กว่าร้อยละ
75.0 และร้อยละ 80.0 ตามลำดับ (2.2) การขับเคลื่อน
โครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ให้เข้าสู่
ขั้นตอนการก่อสร้างได้อย่างต่อเนื่อง (2.3) การขับเคลื่อน
โครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
(EEC) และพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (2.4) การขับเคลื่อนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง
โลจิสติกส์ และการพัฒนาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจใน

ระดับภาคและจังหวัดสำคัญ ๆ (3) การดูแลเกษตรกรและ
ผู้มีรายได้น้อย และการสร้างความเข้มแข็งให้ SMEs และ
เศรษฐกิจฐานราก ทั้งในด้านการผลิตสินค้าเกษตรและ
รายได้เกษตรกร การดำเนินการตามมาตรการการเงิน
การคลั ง เพื่ อ สนั บ สนุ น เกษตรกร ผู้ มี ร ายได้ น้ อ ย
ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน และการพัฒนา
SMEs ให้มีความเข้มแข็ง และ (4) การเตรียมความพร้อม
ด้านกำลังแรงงานและคุณภาพแรงงานให้มีเพียงพอต่อ
การรองรับการขยายตัวของภาคการผลิตและการลงทุน
ทั้งในด้านกำลังแรงงานทักษะฝีมือ แรงงานกึ่งทักษะฝีมือ
และแรงงานต่างชาติ

รายงานโลจิสติกส์ของประเทศไทย ปี 2559
ในปี 2558 ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทย
มี มูล ค่ ารวม 1,912.9 พัน ล้ านบาท เพิ่ มขึ้ น ร้อยละ
1.9 จากปี 2557 หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.0
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจำปี
(GDP at Current Prices) ลดลงจากร้อยละ 14.2
ต่อ GDP ในปี 2557 โดยสัดส่วนต้นทุนค่าขนส่งสินค้า
ต่อ GDP ยังคงที่ร้อยละ 7.5 ต่อ GDP จากการเติบโต
แบบชะลอตัวของมูลค่าต้นทุนค่าขนส่งสินค้า เนื่องจาก
ผู้ ป ระกอบการยั ง นิ ย มใช้ ก ารขนส่ ง ทางถนนที่ มี ต้ น ทุ น
ค่าขนส่งต่อหน่วยสูงเป็นหลัก ในขณะทีส่ ดั ส่วนต้นทุนการ
เก็บรักษาสินค้าคงคลังลดลงอยู่ที่ร้อยละ 5.2 ต่อ GDP
โครงสร้างต้นทุนโลจิสติกส์ ปี 2558 ต้นทุนค่าขนส่ง
สินค้ายังคงเป็นองค์ประกอบใหญ่ทสี่ ดุ คือ มีสดั ส่วนร้อยละ
53.5 ของต้นทุนโลจิสติกส์รวม เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 53.0
ในปี 2557 รองลงมา คือ ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้า
คงคลังมีสัดส่วนร้อยละ 37.4 ลดลงจากร้อยละ 37.9 ในปี
2557 ส่วนต้นทุนการบริหารจัดการโลจิสติกส์มีสัดส่วน
คงที่ร้อยละ 9.1 องค์ประกอบของต้นทุนโลจิสติกส์ ได้แก่
ต้ น ทุ น ค่ า ขนส่ ง สิ น ค้ า ของไทยมี มู ล ค่ า รวม 1,024.2
พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 จากปี 2557 หรือคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 7.5 ต่อ GDP ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้า
คงคลังมีมลู ค่ารวม 714.8 พันล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.5
จากปี 2557 หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.2 ต่อ GDP และ
ต้นทุนการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์มมี ลู ค่ารวม 173.9
รายงานประจำปี 2560
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พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 ต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ
1.3 ต่อ GDP
แนวโน้ ม ต้ น ทุ น โลจิ ส ติ ก ส์ ต่ อ GDP ปี 2559
สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP มีแนวโน้มลดลงเหลือ
ร้อยละ 13.9 โดยคาดว่าต้นทุนค่าขนส่งสินค้ามีสัดส่วน
ร้อยละ 7.5 ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลังมีสัดส่วน
ร้อยละ 5.1 และต้นทุนการบริหารจัดการมีสัดส่วนร้อยละ
1.3 ดังนั้น เพื่อให้แนวโน้มของต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP
ของประเทศอยู่ในระดับดีขึ้น จึงควรดำเนินการ (1) เร่งรัด
การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่มีความสำคัญ
ในการขนส่งของประเทศและการเชื่อมโยงสู่ประเทศเพื่อนบ้าน (2) ผลักดันการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง
สูก่ ารขนส่งทีม่ ปี ระสิทธิภาพ (Shift Mode) และการขนส่ง
ต่ อ เนื่ อ งหลายรู ป แบบ (Multimodal/Intermodal)
(3) เร่งพัฒนาระบบ NSW ให้สมบูรณ์ สามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลกระบวนการนำเข้าส่งออกและโลจิสติกส์ดว้ ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (Single
Window Entry) ส่งเสริมการเชื่อมโยงการค้าสู่รูปแบบ
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) (4) ส่งเสริมพัฒนา
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ใน
กลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถ
เชื่ อ มโยงการค้ า สู่ ต ลาดออนไลน์ (e-Marketplace)
ทั้งระดับประเทศและระดับโลก (5) เพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดส่งสินค้าระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคโดยตรงด้วย
การเชือ่ มโยงกับผูใ้ ห้บริการขนส่งสินค้าออนไลน์ (6) พัฒนา
หลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากรด้านโลจิสติกส์
ให้มที กั ษะสูงและมีความรูเ้ ฉพาะทาง (Advanced Skills)
ให้เพียงพอกับความต้องการของภาคเอกชน และ (7) เร่งรัด
การดำเนิ น การตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาระบบ
โลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560–2564)
เพื่ อ ให้ ป ระเทศไทยสามารถยกระดั บ ระบบโลจิ ส ติ ก ส์
ของประเทศ
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รายงานภาวะสังคมไทย ปี 2560
การจัดทำรายงานภาวะสังคมเผยแพร่สู่สาธารณะ ประกอบด้วย (1) รายงานสถานการณ์ทางสังคมที่สะท้อนถึง
ความเคลื่อนไหวและคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ได้แก่ คุณภาพคน ความเป็นอยู่และพฤติกรรมของคน ความมั่นคง
ทางสังคม และสิ่งแวดล้อม และ (2) บทความซึ่งนำเสนอประเด็นทางสังคมเชิงลึกที่อยู่ในความสนใจ มีผลกระทบ
ต่อสังคม เพื่อเฝ้าระวังและเตือนภัยให้สังคมได้รับทราบ ทั้งนี้ ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สาระสำคัญสถานการณ์
ทางสังคมและบทความ สรุปได้ดังนี้
1. สถานการณ์ทางสังคม
การมี ง านทำและคุ ณ ภาพคน ในปี
		
งบประมาณ 2560 การจ้างงานลดลงเล็กน้อยร้อยละ 1.6
โดยภาคเกษตรลดลงร้อยละ 1.2 อัตราการว่างงานเฉลี่ย
เท่ากับร้อยละ 1.19 ค่าจ้างแรงงานภาคเอกชนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 0.1 โดยค่าจ้างในภาคเกษตรกรรมยังคงเพิ่มขึ้น
ต่อเนื่องร้อยละ 2.0 ส่วนค่าจ้างในสาขาการผลิตและ
สาขาโรงแรมและภัตตาคาร เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 และ 7.3
ส่ ว นผลิ ต ภาพแรงงาน ภาพรวมขยายตั ว ร้ อ ยละ 6.0
เป็นการขยายตัวทั้งภาคเกษตรกรรมร้อยละ 11.2 และ
นอกภาคเกษตรกรรมขยายตัวร้อยละ 5.8 ในขณะทีผ่ ปู้ ว่ ย
ด้วยโรคเฝ้าระวังเพิ่มขึ้น เป็นการเพิ่มขึ้นของโรคที่แพร่
ระบาดในช่วงปลายฝนต้นหนาว ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่
และโรคปอดอักเสบ และยังต้องเฝ้าระวังสุขภาพจิตคนไทย

ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้งผู้ป่วยโรคจิต โรควิตกกังวล และ
โรคซึมเศร้า ขณะเดียวกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)
เป็นโรคที่มีอัตราการป่วยและการเสียชีวิตอยู่ในอันดับ
ต้นๆ ของประเทศ และมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ส่วนใหญ่มสี าเหตุ
มาจากการมีวิถีชีวิตที่ไม่เหมาะสม ทั้งการบริโภคอาหาร
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ และการมี
กิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ
		
ความเป็ น อยู่ ข องคนและพฤติ ก รรม
ของคน ค่าใช้จา่ ยในการบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์และ
การบริโภคบุหรี่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 และ 6.1
ตามลำดับ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการบริโภคบุหรี่และเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์คิดเป็นร้อยละ 3.4 ของค่าใช้จ่ายครัวเรือน
ซึ่งในปี 2560 รัฐได้มีการปฏิรูปกฎหมายและแนวทางการ
รายงานประจำปี 2560
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จัดเก็บภาษี เป็นการเก็บแบบระบบผสม ทั้งในอัตราตาม
มูลค่าและอัตราตามปริมาณ เพือ่ สะท้อนถึงความฟุม่ เฟือย
และหลักสุขภาพ ลดปัญหาสุราเถื่อน และลดการเข้าถึง
การบริโภคยาสูบ ความมั่นคงทางสังคม ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน รัฐบาลมีแนวนโยบายที่เน้นการ
ปราบปรามเพื่อสร้างสังคมปลอดภัยทำให้การรับแจ้งคดี
ชีวิตร่างกายและเพศ และคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ ลดลง
ร้อยละ 10.6 และ 12.6 ตามลำดับ และในปี 2560
เป็นปีแห่งการปราบปรามยาเสพติด เน้นการปราบปราม
ล่อซื้อ ขยายผลจับกุมเครือข่ายยาเสพติด คุมเข้มแนว
ชายแดน ทำให้ ค ดี ย าเสพติ ด เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 17.8
ด้านความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน การเกิดอุบัติเหตุ
จราจรทางบก ผูเ้ สียชีวติ ผูบ้ าดเจ็บและมูลค่าความเสียหาย
ลดลง แต่ยังต้องสร้างความตระหนักถึงความเสี่ยงและ
ความร้ายแรงของอุบัติเหตุเพื่อการปรับพฤติกรรมการ
ใช้รถใช้ถนนให้ปลอดภัยขึ้น
		
สิ่ ง แวดล้ อ ม ปั ญ หามลพิ ษ ทางน้ ำ ใน
ปัจจุบันรุนแรงมากขึ้นมักเกิดจากการระบายน้ำเสียจาก
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และส่วนใหญ่มาจากกิจกรรม
ต่างๆ ของชุมชนลงสูแ่ หล่งน้ำธรรมชาติ โดยปริมาณน้ำเสีย
ที่ปล่อยทิ้งจากอาคาร บ้านเรือน มีประมาณร้อยละ 80
ของปริมาณน้ำใช้ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศ
ธรรมชาติ ถู ก ทำลายหรื อ เสื่ อ มคุ ณ ภาพจนไม่ เ หมาะที่
สิ่ ง มี ชี วิ ต จะอาศั ย อยู่ ไ ด้ ภาครั ฐ ได้ ใ ห้ ค วามสำคั ญ และ
ตระหนักถึงปัญหาน้ำเสียของชุมชน โดยการใช้กฎหมาย
กับแหล่งกำเนิดน้ำเสียทีเ่ ข้มงวดมากขึน้ ผลักดันการจัดเก็บ
ค่าบริการบำบัดน้ำเสีย ฟื้นฟูระบบบำบัดน้ำเสีย และ
รณรงค์ให้นักท่องเที่ยวรักษาสิ่งแวดล้อม
2. บทความ
		
การออกแบบที่เป็นสากล : รูปธรรมของ
สังคมเสมอภาค เป็นการนำเสนอแนวคิดการสร้างสังคม
ให้น่าอยู่ จากการเข้าสู่สังคมสูงอายุที่ทำให้มีผู้เจ็บป่วย
เรื้อรัง พิการ และทุพพลภาพมากขึ้น โดยจัดสิ่งอำนวย
ความสะดวกพื้นฐาน 5 ด้าน ได้แก่ ทางลาด ที่จอดรถ
ห้องน้ำ ป้ายสัญลักษณ์ และบริการข้อมูล รวมทั้งมีการ
ออกแบบและจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในระบบขนส่ง
สาธารณะ การสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือสื่อสารและ
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อุ ป กรณ์ ช่ ว ยเหลื อ สิ่ ง เหล่ า นี้ จ ะช่ ว ยส่ ง เสริ ม คุ ณ ค่ า
ความเป็นมนุษย์ให้อยู่ได้โดยพี่งพาตนเองได้มากที่สุด
		
“การเตรียมความพร้อมทักษะแรงงานไทย
ในอนาคต : กรณีกลุ่มอุตสาหกรรมศักยภาพ First
S-Curve” เป็นการนำเสนอกลุ่มแรงงานที่มีทักษะตาม
ความต้องการของผู้ประกอบการจากการเปลี่ยนแปลง
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภาครัฐจึงต้องเร่งประชาสัมพันธ์
สร้างความเข้าใจ ร่วมมือในการผลิตและพัฒนาแรงงาน
ในกลุ่มต่างๆ ให้ครอบคลุมตามศักยภาพ ตลอดจนการ
วางแผนกำลังและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระยะยาว
		
“ดัชนีความก้าวหน้าของคน ปี 2560:
เครื่องมือวัดความก้าวหน้าของคนในระดับจังหวัด”
เป็นการนำเสนอ ดัชนี HAI ที่ใช้วัดความก้าวหน้าของคน
ในระดับจังหวัด องค์ประกอบ 8 ด้าน 32 ตัวชี้วัด สามารถ
นำไปประโยชน์ในการกำหนดยุทธศาสตร์/แผนจังหวัด
ได้ตรงกับสภาพปัญหาและความต้องการของพื้นที่
		
“ระบบการดู แ ลผู้ สู ง อายุ ร ะยะยาวใน
ประเทศไทย” เป็นการนำเสนอระบบการดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว ที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นจากการเป็นสังคม
สูงอายุ โดยมียุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการจัดบริการโดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน ภายใต้กรอบการดูแลทีค่ รอบคลุมผูส้ งู อายุ
กลุม่ ติดสังคม ติดบ้าน และติดเตียง มีการดูแลทัง้ ด้านสุขภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม ขณะทีก่ ารจัดบริการ
ในสถาบันโดยภาคเอกชนมีแนวโน้มเพิม่ มากขึน้ จึงต้องให้
ความสำคัญกับการกำกับดูแลคุณภาพมาตรฐาน พัฒนา
การดูแลระยะกลาง สนับสนุนการจัดบริการในชุมชน
ตามลักษณะพื้นที่ รวมทั้งสร้างเครื่องมือทางการเงินและ
นวัตกรรมเทคโนโลยีในการดูแลผู้สูงอายุ

ดัชนีความก้าวหน้าของคน ปี 2560
ดัชนีความก้าวหน้าของคน ปี 2560 : เครื่องมือ
วัดความก้าวหน้าของคนในระดับจังหวัด
ความเป็นมา : UNDP ประเทศไทย ได้นำแนวคิด
และวิธกี ารคำนวณ Human Development Index – HDI
มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาดัชนีความก้าวหน้าของคน

(Human Achievement Index - HAI) ให้เหมาะสม
กับบริบทของประเทศไทย โดยดัชนีความก้าวหน้าของ
คนหรือ HAI จัดทำขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2546 เพื่อใช้ใน
การประเมินความก้าวหน้าการพัฒนาคนในระดับจังหวัด
ของประเทศไทย จัดทำครั้งที่ 2 ในปี 2550 ครั้งที่ 3
ปี 2552 และครั้งที่ 4 ปี 2557 ต่อมา UNDP ได้โอน
ภารกิจการจัดทำดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) ให้ สศช.
ดำเนินการ โดย สศช. ได้จัดทำดัชนีความก้าวหน้าของคน
ปี 2558 เป็นเล่มแรก และดัชนีความก้าวหน้าของคน
ปี 2560 เป็นเล่มที่ 2
วัตถุประสงค์ : ดัชนีความก้าวหน้าของคน ปี 2560
ใช้เป็นเครื่องมือประเมินความก้าวหน้าของคนในระดับ
จังหวัดของประเทศไทย และเผยแพร่ให้จังหวัดต่างๆ
ได้ทราบถึงลำดับตำแหน่งความก้าวหน้าของคนในจังหวัด
ของตน พร้อ มทั้ งจุดเด่ นจุดด้อ ยในการพั ฒ นาคนของ
จังหวัด ซึ่งจะนำไปสู่การศึกษาข้อมูลเชิงลึกเพื่อจะได้
ดำเนิ น การแก้ ไขปั ญ หาและพั ฒ นาคนในจั ง หวั ด ให้ มี
คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นต่อไป
แนวคิดและองค์ประกอบ : ดัชนีความก้าวหน้า
ของคน ปี 2560 เป็นดัชนีรวม (Composite Index)
ยึดกรอบแนวคิดการพัฒนาคนที่ครอบคลุม การมีสุขภาพ
ที่ดี มีการศึกษา มีชีวิตการงาน มีรายได้ที่เพียงพอต่อการ
ดำรงชีวิต มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและอยู่ในสภาพแวดล้อม
ที่ดี มีชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นในชุมชนที่มีความปลอดภัย
มีการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัยและเข้าถึงการสื่อสาร
อย่างทั่วถึง ตลอดจนมีส่วนร่วมทางการเมืองและสังคม
อย่างมีศักดิ์ศรี ซึ่งแนวคิดดังกล่าวใช้เป็นกรอบกำหนด
องค์ประกอบของดัชนีความก้าวหน้าของคน ปี 2560
ประกอบด้วย 8 ดัชนีย่อยคือ (1) ด้านสุขภาพ (2) ด้านการ
ศึกษา (3) ด้านชีวิตการงาน (4) ด้านรายได้ (5) ด้านที่อยู่
อาศัยและสภาพแวดล้อม (6) ด้านชีวติ ครอบครัวและชุมชน
(7) ด้านการคมนาคมและการสื่อสาร และ (8) ด้านการมี
ส่วนร่วม โดยดัชนีย่อยในแต่ละด้าน มี 4 ตัวชี้วัดเท่าๆ กัน
รวมตัวชี้วัดทั้งหมด 32 ตัวชี้วัด
ข้อมูลที่ใช้ : ข้อมูลตัวชี้วัด 32 ตัวที่นำมาใช้ใน
การคำนวณดัชนีความก้าวหน้าของคนปี 2560 เป็นข้อมูล
ตัวชี้วัดระดับจังหวัด (77 จังหวัด) โดยส่วนใหญ่เป็นข้อมูล

ในปี 2559 (จำนวน 21 ตัวชี้วัด) และเป็นข้อมูลในปี 2558
จำนวน 11 ตัวชี้วัด ซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุดที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ผลการประเมินด้วยดัชนีความก้าวหน้าของคน
ปี 2560 : 5 จังหวัดที่มีความก้าวหน้าการพัฒนาคน
มากที่สุดคือ ภูเก็ต พระนครศรีอยุธยา ลำพูน นนทบุรี
และกรุงเทพมหานคร ตามลำดับ ทั้ง 5 จังหวัดมีความ
ก้าวหน้าการพัฒนาคนด้านชีวิตการงาน ด้านที่อยู่อาศัย
และสภาพแวดล้อม และด้านการคมนาคมและการสือ่ สาร
ค่อนข้างสูงมีค่าดัชนีเกินกว่า 0.6 รวมทั้งการพัฒนาคน
ด้านการศึกษา ด้านรายได้ และด้านชีวิตครอบครัวและ
ชุมชน ก็มคี วามก้าวหน้าในระดับปานกลางจนถึงค่อนข้าง
สูงโดยมีคา่ ดัชนีเกินกว่า 0.5 ในทางตรงกันข้าม การพัฒนา
คนด้ า นการมี ส่ ว นร่ ว มกลั บ มี ค วามก้ า วหน้ า น้ อ ยมาก
(ค่าดัชนีต่ำกว่า 0.3) โดยเฉพาะในจังหวัดภูเก็ต นนทบุรี
และกรุงเทพมหานคร แต่ยกเว้นจังหวัดลำพูนมีความ
ก้าวหน้ามากที่สุดคืออยู่ลำดับที่ 1 ของประเทศ
5 จังหวัดทีม่ คี วามก้าวหน้าการพัฒนาคนน้อยทีส่ ดุ
คือ แม่ฮอ่ งสอน นราธิวาส ชัยนาท ปัตตานี และสระแก้ว
ตามลำดับ ทั้ง 5 จังหวัดมีความก้าวหน้าการพัฒนาคน
ด้ า นการศึ ก ษาและด้ า นรายได้ น้ อ ยมาก ซึ่ ง มี ค่ า ดั ช นี
ด้านการศึกษาอยู่ระหว่าง 0.1190 – 0.3303 (ค่าเฉลี่ย
ประเทศ = 0.4790) และค่าดัชนีด้านรายได้อยู่ระหว่าง
0.2760 – 0.4323 (ค่ า เฉลี่ ย ประเทศ = 0.5463)
โดยเฉพาะนราธิวาส ปัตตานี และแม่ฮอ่ งสอน มีการพัฒนา
คนด้านการศึกษาน้อยที่สุดโดยอยู่ลำดับที่ 77, 76, และ
75 ตามลำดั บ รวมทั้ ง นราธิ ว าสและปั ต ตานี ยั ง มี ก าร
พัฒนาคนด้านรายได้น้อยที่สุดโดยอยู่ลำดับที่ 77 และ
76 ตามลำดับ อีกด้วย (เว็บไซต์ http://www.nesdb.
go.th/ewt_dl_link.php?nid=6838 )
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ความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ

การประชุมระดับผู้นำ ครั้งที่ 10 แผนงาน
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย
อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย
(Indonesia-Malaysia-Thailand Growth
Triangle: IMT-GT)
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560 พลเอก ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้นำคณะผู้แทนฝ่ายไทย
เข้าร่วมการประชุมระดับผูน้ ำ ครัง้ ที่ 10 แผนงาน IMT-GT
ณ สาธารณรัฐฟิลปิ ปินส์ ผูน้ ำ IMT-GT ได้ยนื ยันถึงบทบาท
สำคัญของแผนงาน IMT-GT ต่อการสร้างประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และรับทราบถึงความสำเร็จการ
ดำเนินงานภายใต้แผนดำเนินงานระยะห้าปี แผนที่ 2
พ.ศ. 2555–2559 รวมทั้งโครงการเพื่อความเชื่อมโยงใน
IMT-GT ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจทีส่ ำคัญ อาทิ การก่อสร้าง
ศูนย์กระจายสินค้าทุง่ สงระยะที่ 1 จังหวัดนครศรีธรรมราช
การออกแบบก่ อ สร้ า งทางหลวงพิ เ ศษระหว่ า งเมื อ ง
หาดใหญ่-สะเดา จังหวัดสงขลา การขยายด่านศุลกากร
บูกติ กายูฮติ มั -สะเดา การพัฒนาท่าเรือนาเกลือ จังหวัดตรัง
เมืองยางพาราสงขลา และเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา
รวมทั้งการจัดงานแสดงสินค้า BIMP-EAGA & IMT-GT
ต่อเนือ่ งในปี 2555 2557 และ 2559 และการเปิดเส้นทาง
การบินใหม่กว่า 10 เส้นทางใน IMT-GT พร้อมทั้งรับรอง

วิสัยทัศน์ระยะ 20 ปี ของแผนงาน (IMT-GT Vision
2036) และแผนดำเนินงานระยะห้าปี แผนที่ 3 พ.ศ.
2560-2564 ซึ่ ง เป็ น แผนแรกของสี่ แ ผน โดยจะเป็ น
ยุทธศาสตร์ใหม่ของ IMT-GT ทีน่ ำไปสูก่ ารเป็นอนุภมู ภิ าค
แห่งบูรณาการ การพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
ความเหลื่ อ มล้ ำ น้ อ ย และเติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น ภายใน
พ.ศ. 2579
ข้ อ เสนอของฝ่ า ยไทย ในช่ ว งแผนดำเนิ น งาน
ระยะห้าปี แผนที่ 3 พ.ศ. 2560-2564 ควรให้ความสำคัญ
ต่ อ การดำเนิ น การให้ เ ป็ น รู ป ธรรมใน 4 เรื่ อ ง ได้ แ ก่
(1) การพัฒนาความเชือ่ มโยงโครงข่ายโครงสร้างพืน้ ฐาน
ทุกมิติ จะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของ IMT-GT และสร้างโอกาสการพัฒนาอย่างทั่วถึง
โดยไทยมีความก้าวหน้าการขับเคลือ่ นโครงการสำคัญ เช่น
อาคารด่านชายแดนสะเดา เมืองยางพารา เขตเศรษฐกิจ
พิเศษสงขลา และนายกรัฐมนตรียังได้เร่งรัดการหารือ
ทางเทคนิคเพื่อให้สามารถเริ่มก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำ
โกลกแห่ ง ใหม่ ที่ ต ากใบ-เปิ ง กาลั น กุ โ บร์ และสะพาน
แห่งสองทีส่ ไุ หงโกลก-รันเตาปันยัง ได้ภายในปี 2560 และ
รายงานประจำปี 2560
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การบูรณาการการเชื่อมโยงปลายทางพิเศษหาดใหญ่สะเดากับด่านบูกติ กายูฮติ มั มาเลเซีย (2) การพัฒนาด้าน
การอำนวยความสะดวก เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์
โครงสร้างพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลตาม
เป้ า หมาย อาทิ การเจรจาความตกลงด้ า นการขนส่ ง
ข้ามแดนไทย-มาเลเซีย ที่มีความเท่าเทียมในทุกรูปแบบ
การขนส่ง โดยหารือทั้งภายใต้แผนงาน IMT-GT และ
กรอบทวิภาคีที่เกี่ยวข้อง
(3) การพัฒนาด้านวัตกรรมและการใช้ความคิด
สร้างสรรค์เพื่อนำ IMT-GT สู่โลกอนาคต โดยในแผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไทยได้มีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
ในทิศทางดังกล่าวโดยใช้ไทยแลนด์ 4.0 จุดกระแสการ
เปลี่ยนแปลงในทุกด้าน รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ
รูปแบบใหม่ๆ เช่น สตาร์ตอัพ รวมทั้งต่อยอดศักยภาพ
ด้านการค้าอิเล็กทรอนิกส์ของทุกประเทศใน IMT-GT
ด้วยการเชื่อมโยงโครงข่าย เช่น เขตการค้าเสรีดิจิตัล
ข้ามแดน ฮาลาล อีคอมเมอร์ส โครงข่ายไอทีเพือ่ ความมัน่ คง
และ (4) การพัฒนาที่ยั่งยืน ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ
ซึ่งทั้งสามประเทศมีความก้าวหน้าในความร่วมมือพัฒนา
เมืองสีเขียว ในพื้นที่เมืองนำร่องและเตรียมขยายผลไปสู่
เมืองอื่น ๆ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญต่อกลไก
สามประสาน กล่าวคือ ภาครัฐ ทั้งส่วนกลางและท้องถิ่น
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่ ป ราศจากช่ อ งว่ า ง
ระหว่างกัน เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน มีความ
ไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน และไม่ทิ้งฝ่ายใดไว้ข้างหลัง

การประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 23
แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย
อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย
(Indonesia-Malaysia-Thailand Growth
Triangle: IMT-GT)
เมื่ อ วั น ที่ 29 กั น ยายน 2560 นายอาคม
เติ ม พิ ท ยาไพสิ ฐ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงคมนาคม
ในฐานะรัฐมนตรีประจำแผนงาน IMT-GT ได้เข้าร่วมการ
ประชุมระดับรัฐมนตรี ครัง้ ที่ 23 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
พร้อมด้วย ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการฯ ดร.ปัทมา
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เธี ย รวิ ศิ ษ ฎ์ ส กุ ล รองเลขาธิ ก ารฯ และผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
มีสาระสำคัญดังนี้
1. รัฐมนตรี IMT-GT เห็นพ้องต่อการเร่งรัด
การขับเคลื่อนแผนงานและโครงการต่าง ๆ ภายใต้
แผนดำเนินงานระยะห้าปี (พ.ศ. 2560-2564) เพื่อบรรลุ
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ปี 2579 ของแผนงาน IMT-GT
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การขับเคลือ่ นโครงการด้านการเชือ่ มโยง
โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพมูลค่ากว่า 47,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงทางกายภาพ
ทั่วทั้งภูมิภาค IMT-GT นอกจากนี้ เห็นควรให้เร่งรัด
การหารื อ ความตกลงที่ เ กี่ ย วกั บ กฎระเบี ย บด้ า นการ
อำนวยความสะดวกในการขนส่ ง ข้ า มพรมแดนใน
อนุภูมิภาค IMT-GT โดยหนึ่งในความคืบหน้าที่สำคัญ
คือ การเห็นชอบให้มีคณะทำงานย่อยด้านการเชื่อมโยง
ด้านการขนส่ง เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อ สาร
ภายใต้แผนงาน IMT-GT ให้มีการทบทวนและปรับปรุง
บันทึกความเข้าใจของอนุภูมิภาคเกี่ยวกับการขยายการ
เชื่อมโยงทางอากาศที่ลงนามไว้เมื่อเดือนเมษายน 2538
เพื่อเพิ่มการเชื่อมโยงทางอากาศตามนโยบายการเปิด
เสรีทางการบินของอาเซียน

2. รั ฐ มนตรี IMT-GT แสดงความมุ่ ง มั่ น ต่ อ
การพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันในด้านต่าง ๆ อาทิ
การสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั สินค้าเกษตร การรับรองเค้าโครง
ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวระดับอนุภูมิภาคที่มุ่งสู่การ
เป็นแหล่งท่องเทีย่ วเดียว (Single Destination) มอบหมาย
ให้เจ้าหน้าทีอ่ าวุโสเร่งกระบวนการหารือและการเสริมสร้าง
มาตรฐานฮาลาลเพื่อให้เกิดการยอมรับมาตรฐานฮาลาล
ระหว่างประเทศสมาชิก IMT-GT และเร่งดำเนินการสรุป
กรอบการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน (Sustainable Urban
Development Framework: SUDF) ในพื้นที่ IMT-GT
ซึ่งจะช่วยขยายข้อริเริ่มเมืองสีเขียวให้กว้างขวางไปยัง
เมืองอืน่ ๆ ทีม่ ศี กั ยภาพ และการขยายการเชือ่ มโยงภายใน
อนุภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเชื่อมโยงทางอากาศ
3. ประเด็นที่ฝ่ายไทยเสนอ 6 เรื่อง ได้แก่
		
การจั ด ลำดั บ ความสำคั ญ โครงการ
เชื่อมโยงทางกายภาพในแต่ละแนวระเบียงเศรษฐกิจ
ตามมิติการเชื่อมโยงที่เหมาะสมและเพิ่มแนวระเบียง
เศรษฐกิจใหม่ เพือ่ ให้เกิดการขับเคลือ่ นโครงการเชื่อมโยง
ทางกายภาพด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
		
การสนับสนุนการประชาสัมพันธ์กจิ กรรม
ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วข้ า มพรมแดน เพื่ อ มุ่ ง สู่ ก ารเป็ น
Single Destination และการพั ฒ นากิ จ กรรม
การท่ อ งเที่ ย วและทำการตลาดเพื่ อ รองรั บ ตลาดใหม่
ซึ่งธนาคารพัฒนาเอเชีย ได้ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ
ในการจั ด ทำ เพื่ อ เป็ น แนวทางการดำเนิ น งานใน
การพัฒนาการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคให้มีความยั่งยืน
สามารถแข่งขันได้ และมีความครอบคลุม

		
การเร่งรัดการเจรจาเพือ่ จัดทำความตกลง
ด้ า นการอำนวยความสะดวกในการขนส่ ง ผ่ า นแดน
เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ด้านโครงสร้างพื้นฐานทาง
กายภาพอย่างเต็มประสิทธิภาพ ตลอดจนการเร่งรัดการ
เชือ่ มโยงด้านการผ่านแดนทีม่ อี ปุ สรรค เช่น จุดผ่านแดนใหม่
เชื่อมโยงระหว่างด่านสะเดา – ด่านบูกิตกายูฮิตัม
		
การเร่งรัดความร่วมมือที่สามารถสร้าง
รายได้ แ ละส่ ง ผลกระทบต่ อ อนุ ภู มิ ภ าคอย่ า งรวดเร็ ว
บนพืน้ ฐานของการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน เช่น การสร้างเส้นทาง
การท่ อ งเที่ ย วที่ เ ป็ น เป้ า หมายเดี ย วกั น การยกระดั บ
มาตรฐานฮาลาลทีเ่ ท่าเทียมกันและเพือ่ ยกระดับการเข้าสู่
ตลาดสากล ความร่วมมือด้านการแปรรูปเกษตรระดับสูง
ของยางพารา ปาล์มน้ำมัน ประมง เป็นต้น พร้อมทั้ง
การเชื่ อ มโยงห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า ในอนุ ภู มิ ภ าคระหว่ า งเขต
เศรษฐกิจพิเศษที่มีศักยภาพ
		
การขยายการพัฒนาตามข้อริเริ่มเมือง
สี เขี ย วให้ ก ว้ า งขวางไปยั ง เมื อ งอื่ น ๆ ที่ มี ศั ก ยภาพ
ไทยอาจเริ่มการดำเนินการตามกรอบ SUDF โดยคัดเลือก
จังหวัดละ 1 เทศบาลในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้เป็นพื้นที่
นำร่อง ก่อนขยายไปสู่เทศบาลอื่น ๆ โดยปรับยุทธศาสตร์
ให้สอดคล้องกับความสามารถของแต่ละเมือง เป็นต้น
		
การพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ เชื่ อ มโยงกั บ
ระบบการศึกษาในทุกระดับชั้น โดยครอบคลุมทั้งระดับ
อุ ด มศึ ก ษาภายใต้ เ ครื อ ข่ า ยมหาวิ ท ยาลั ย IMT-GT
และขยายไปสู่ ค วามร่ ว มมื อ ระดั บ สถาบั น อาชี ว ศึ ก ษา
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อการสร้างตลาดแรงงานที่
เชื่อมโยงระหว่างกัน และมีการรับรองทักษะฝีมือและ
มาตรฐานแรงงานร่วมกันเพือ่ รองรับการเคลือ่ นย้ายแรงงาน
อย่างเสรียิ่งขึ้น
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การประชุมระดับรัฐมนตรี
แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ (Greater Mekong
Sub-region Economic Cooperation
Program: GMS) ครั้งที่ 22
nd
(22 GMS Ministerial Conference)
เมื่ อ วั น ที่ 20 กั น ยายน 2560 นายอาคม
เติ ม พิ ท ยาไพสิ ฐ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงคมนาคม
ในฐานะรัฐมนตรีประจำแผนงาน GMS ของไทย นำคณะ
ผูแ้ ทนไทย อาทิ ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการฯ ดร.ปัทมา
เธียรวิศษิ ฎ์สกุล รองเลขาธิการฯ และ ดร.ปิยนุช วุฒสิ อน
ทีป่ รึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช. เข้าร่วมการประชุม
ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 22 แผนงาน GMS ณ สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม ภายใต้หัวข้อหลักเรื่อง “ความสำเร็จ
อันยิ่งใหญ่ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ด้วยความร่วมมือ
ที่ แ ข็ ง แกร่ ง และมุ่ ง สู่ ก ารปฏิ บั ติ ” (Greater GMS
Achievements through Stronger and Pragmatic
Cooperation) และการประชุ ม อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
1. รั ฐ มนตรี GMS รั บ ทราบความก้ า วหน้ า
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
6 ประเทศ ที่ดำเนินเข้าสู่ปีที่ 25 โดยสาขาความร่วมมือ
ที่ มี ค วามก้ า วหน้ า สู ง อาทิ สาขาคมนาคม ได้ จั ด ทำ
ยุ ท ธศาสตร์ ส าขาคมนาคมของอนุ ภู มิ ภ าคฉบั บ ใหม่
(Transport Sector Strategy: TSS) แล้วเสร็จ สาขา
การอำนวยความสะดวกทางการค้าและคมนาคมขนส่ง
ได้เริ่มดำเนินการ “ระยะแรกเริ่ม” (Early Harvest) ของ
ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ำโขง (Cross-border Transport Agreement:
CBTA) ในวันที่ 1 สิงหาคม 2560 เพือ่ เคลือ่ นย้ายรถบรรทุก
และยานพาหนะระหว่างประเทศสมาชิกได้อย่างเสรีมากขึน้
สาขาพลังงาน เริ่มบูรณาการเครือข่ายรับส่งไฟฟ้าของ
แต่ละประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกการซื้อขายไฟฟ้า
ระหว่างหลายภาคส่วน และสาขาการพัฒนาเมือง ได้เริ่ม
ผลักดันการพัฒนาเมืองและเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามแนว
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ระเบียงเศรษฐกิจใน GMS เพื่อแปลงเปลี่ยนแนวระเบียง
คมนาคมเป็นแนวระเบียงเศรษฐกิจอย่างสมบูรณ์แบบ
2. รัฐมนตรี GMS ได้ให้ความเห็นชอบต่อผลการ
ทบทวนระยะกลางรอบของกรอบยุทธศาสตร์แผนงาน
GMS (2555-2565) (Mid-Term Review of GMS
Strategic Framework) ซึ่งเน้นย้ำความสอดคล้องของ
กรอบยุทธศาสตร์แผนงาน GMS ในภาพรวม กับยุทธศาสตร์
รายสาขา และวาระการพัฒนาของประเทศสมาชิก และ
รั ฐ มนตรี GMS ยั ง ได้ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบต่ อ ร่ า งแผน
ปฏิบตั กิ ารฮานอย (Hanoi Action Plan) ปี 2561-2565
ซึ่งถือเป็นกรอบและแนวทางการดำเนินงานของแผนงาน
GMS ในระยะ 5 ปีข้างหน้า ซึ่งได้ให้ความสำคัญกับการ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งการพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยเฉพาะ
แนวระเบียงเศรษฐกิจ มุ่งรักษาสมดุลการพัฒนาความ
เชือ่ มโยงภายในประเทศและระหว่างประเทศเพือ่ กระจาย
ผลประโยชน์การเติบโตอย่างครอบคลุม รวมทั้งข้อเสนอ
ให้ จั ด ตั้ ง สาขาความร่ ว มมื อ ใหม่ คื อ สาขาความร่ ว มมื อ
ด้านสุขภาพ (Health Cooperation Working Group)
ใน GMS
3. รัฐมนตรี GMS ได้ให้ความเห็นชอบต่อกรอบ
การลงทุนของภูมิภาค ปี 2565 (RIF 2022) ซึ่งเป็น
แผนงาน/โครงการและร่างเอกสารที่มีความเคลื่อนไหว
(Living Documents) สามารถทบทวนและปรับปรุงได้
ทุกเมื่อ โดยกรอบการลงทุนของภูมิภาค ปี 2565 ปัจจุบัน
ประกอบด้วยโครงการลงทุนและโครงการความช่วยเหลือ
ทางวิชาการจำนวน 222 โครงการ รวมมูลค่าประมาณ
6.4 หมื่ น ล้ า นเหรี ย ญ สรอ. อย่ า งไรก็ ต าม โครงการ
จำนวนกว่ า ครึ่ ง ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ จั ด สรรงบประมาณลงทุ น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของไทย จึงเสนอให้
ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) จัดเวทีการลงทุน (Investment
Forum) เพือ่ นำเสนอกลไกทางการเงินในรูปแบบใหม่เพือ่
ดึงดูดการลงทุน และควรศึกษาในเชิงลึกและหารูปแบบที่
เหมาะสมเพื่อผลักดันความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
เอกชน (PPP) ในการลงทุนโครงการภายใต้ RIF 2022

4. รั ฐ มนตรี GMS รั บ ทราบการดำเนิ น การ
ระยะแรกเริม่ ตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามแดน
ใน GMS (CBTA) ซึ่งได้เริ่มขึ้นแล้วในวันที่ 1 สิงหาคม
2560 โดยประเทศสมาชิกได้เริ่มออกใบอนุญาตขนส่ง
ทางถนนใน GMS แล้ ว อย่ า งไรก็ ต าม เมี ย นมาจะมี
ความพร้อมเข้าร่วมในระยะ Early Harvest ในวันที่
1 มกราคม 2562 ต่อไป
5. รัฐมนตรี GMS ตระหนักถึงบทบาทที่สำคัญ
ของความร่วมมือในภูมภิ าคและการบูรณาการในภูมภิ าค
โดยสนั บ สนุ น หลั ก การภู มิ ภ าคแบบเปิ ด กว้ า ง (Open
Regionalism) และผลการประชุมเวทีหารือหนึ่งแถบ
หนึ่ ง เส้ น ทาง (Belt and Road Initiative : BRI)
เพือ่ เสริมสร้างความแข็งแกร่งความร่วมมือระหว่างประเทศ
และประสานความสอดคล้ อ งการดำเนิ น งานระหว่ า ง
แผนงาน GMS ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (AEC)
เวที ห ารื อ หนึ่ ง แถบหนึ่ ง เส้ น ทาง และแผนงานอื่ น ๆ
ในภูมิภาค
6. รัฐมนตรี GMS รับทราบกำหนดการประชุม
ระดับสุดยอดผู้นำ GMS ครั้งที่ 6 (6th GMS Summit)
ซี่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 - 31 มีนาคม 2561
ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
7. การประชุมระดับรัฐมนตรี ครัง้ ที่ 23 แผนงาน
GMS และเวที ห ารื อ การพั ฒ นาระเบี ย งเศรษฐกิ จ
ครั้งที่ 10 (ECF-10) กำหนดจัดขึ้น ณ กรุงพนมเปญ
ราชอาณาจักรกัมพูชา

การประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบ
ความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง-ญี่ปุ่น
ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 9
(9th Mekong-Japan Economic
Ministers Meeting)
เมือ่ วัน 10 กันยายน 2560 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงคมนาคม ในฐานะรั ฐ มนตรี
ประจำกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง-ญี่ปุ่น
ด้ า นเศรษฐกิ จ และอุ ต สาหกรรมของไทย ได้ เข้ า ร่ ว ม
การประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาค
ลุ่ ม แม่ น้ ำ โขง-ญี่ ปุ่ น ด้ า นเศรษฐกิ จ และอุ ต สาหกรรม
ครั้งที่ 9 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
การประชุ ม มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ร่ ว มแลกเปลี่ ย น
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางและการดำเนินงานในอนาคต
ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาอุตสาหกรรมในอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ำโขง (Mekong Industrial Development
Vision: MIDV) และกลไก Plan, Do, Check, Act (PDCA)
มีสาระสำคัญ ดังนี้
1. รั ฐ มนตรี ป ระเทศลุ่ ม แม่ น้ ำ โขงให้ ค วาม
เห็นชอบและรับทราบแถลงข่าวร่วมการประชุมระดับ
รั ฐ มนตรี ก รอบความร่ ว มมื อ ลุ่ ม แม่ น้ ำ โขง-ญี่ ปุ่ น
ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครัง้ ที่ 9 (Joint Media
Statement)
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2. รั ฐ มนตรี ป ระเทศลุ่ ม แม่ น้ ำ โขงรั บ ทราบ
ความสำเร็จการดำเนินโครงการต่าง ๆ ภายใต้แผน
ปฏิบัติการ ประกอบด้วยโครงการความร่วมมือระหว่าง
ประเทศอนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม แม่ น้ ำ โขง ญี่ ปุ่ น และหุ้ น ส่ ว น
เพื่อการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
3. รัฐมนตรีประเทศลุ่มแม่น้ำโขงรับทราบผล
การประชุ ม ร่ ว มระหว่ า งรั ฐ มนตรี แ ละภาคเอกชน
กรอบความร่วมมือลุม่ แม่นำ้ โขง-ญีป่ นุ่ ด้านเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม ครัง้ ที่ 10 โดยได้เน้นย้ำความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและเอกชนเพือ่ ยกระดับโครงสร้างอุตสาหกรรมและ
ดึงดูดอุตสาหกรรมเกิดใหม่ สร้างความแข็งแกร่งแก่พื้นที่
จังหวัดตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ เพิ่มปริมาณการค้า
ข้ามแดน และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
4. รัฐมนตรีประเทศลุม่ แม่นำ้ โขงรับทราบแนวคิด
การพัฒนาอุตสาหกรรมในอนุภมู ภิ าคลุม่ แม่นำ้ โขงอย่าง
เชื่อมโยง (Connected Mekong Mekong Industrial
Development) โดยการดำเนิ น งานตามวิ สั ย ทั ศ น์
การพัฒนาอุตสาหกรรมในอนุภมู ภิ าคลุม่ แม่นำ้ โขง ได้นำใช้
กลไก PDCA เพื่อประเมินผลและติดตามความก้าวหน้า
การดำเนินงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายยกระดับผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงให้เพิ่มขึ้น
เป็น 2 หมื่นล้านเหรียญ สรอ. ภายในปี 2563
5. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของไทย
เห็นว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมมีความสำคัญอย่างยิ่งใน
การเชื่อมโยง และขยายห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้ำโขง ผ่านการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษต่าง ๆ ให้มี
ความก้ า วหน้ า เป็ น รู ป ธรรมโดยเร็ ว และการพั ฒ นา
โครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ ทั้งทางกายภาพและ
กฎระเบียบ รวมทั้งควรเน้นเสริมสร้างและพัฒนาทักษะ
ที่จำเป็นต่อภาคอุตสาหกรรมในอนุภูมิภาค อย่างไรก็ตาม
ไทยกำลังเผชิญปัญหาขาดแคลนแรงงาน จึงจำเป็นต้อง
พึ่งพาระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจส่งผล
ให้การจ้างงานลดลงและเกิดปัญหาการว่างงานได้
6. รัฐมนตรีประเทศลุม่ แม่นำ้ โขงรับทราบกำหนด
การประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมืออนุภมู ภิ าค
ลุ่มแม่น้ำโขง-ญี่ปุ่น ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
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ครั้งที่ 10 ในปี 2561 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยเป็นการ
ประชุมต่อเนื่องกับการประชุมระดับรัฐมนตรีเศรษฐกิจ
อาเซียนครั้งที่ 50 (50th ASEAN Economic Ministers’
Meeting)

การประชุมคณะกรรมการ
เศรษฐกิจเอเปค ประจำปี 2560
สศช. เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบในการติดตาม
และเข้าร่วมการประชุมในคณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปค
(Economic Committee: EC) ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการ
ขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป โครงสร้ า ง (APEC Structural
Reform) ทีเ่ ป็นกรอบใหญ่ในระดับนโยบายเพือ่ การปฏิรปู
และการปรั บ โครงสร้ า งทางเศรษฐกิ จ โดยมี ป ระเด็ น
คาบเกี่ ย วกั บ หลายภาคส่ ว น และครอบคลุ ม ประเด็ น
การพั ฒ นาที่ ด ำเนิ น การภายใต้ ก ลไกและคณะทำงาน
ภายใต้เอเปคเกือบทุกด้าน โดยในปี 2560 ได้มกี ารประชุม
คณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่
27-28 กุมภาพันธ์ 2560 และครัง้ ที่ 2 ระหว่างวันที่ 25-26
สิงหาคม 2560 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ทั้งนี้ ประเด็นที่ EC ได้ให้ความสำคัญในปี 2560
ได้แก่ การขับเคลือ่ นการดำเนินงานภายใต้วาระใหม่สำหรับ
การปฏิรูปโครงสร้างเอเปค (Renewed APEC Agenda
for Structural Reform: RAASR) เพือ่ (1) เพิม่ การแข่งขัน
ที่เปิดกว้างอย่างเป็นระบบและโปร่งใส (2) เพิ่มการมี
ส่วนร่วมในตลาดของทุกภาคส่วนในสังคม รวมทัง้ วิสาหกิจ
ขนาดกลาง ขนาดย่ อ มและรายย่ อ ย (MSMEs) สตรี
เยาวชน แรงงานสูงวัย และผู้พิการ และ (3) ส่งเสริม
นโยบายทางสั ง คมเพื่ อ ความยั่ ง ยื น ในส่ ว นที่ ส นั บ สนุ น
วัตถุประสงค์ในสองข้อแรก และได้มีการจัดทำรายงาน

นโยบายเศรษฐกิจเอเปค เรื่องการปฏิรูปโครงสร้างและ
การพั ฒ นาทุ น มนุ ษ ย์ ซึ่ ง ได้ ก ล่ า วถึ ง ความสำคั ญ ของ
การศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับทุกคนซึ่งถือเป็นรากฐานของ
การพัฒนาทุนมนุษย์ที่สำคัญ ตลอดจนสนับสนุนนโยบาย
ตลาดแรงงานเชิงรุกเพือ่ การเชือ่ มโยงประเด็นทีห่ ลากหลาย
ของการพัฒนาทุนมนุษย์และการจ้างงาน
นอกจากนี้ ไทยในฐานะผู้ประสานงานหลักของ
กลุ่มเพื่อนประธานในเรื่องธรรมาภิบาลภาครัฐ (Public
Sector Governance: PSG) วางแผนจะจัดกิจกรรม
การหารือเชิงนโยบาย ภายใต้หัวข้อความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานภาครัฐ (Open Government) ในช่วงของ
การประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 1 ในปี

2561 ณ เมืองพอร์ตมอร์สบี รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี
เพื่อแลกเปลี่ยนแนวความคิด และกระตุ้นให้เกิดความ
โปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ เพิ่มคุณภาพของบริการ
ภาครัฐและการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูล
ภาครัฐ โดยรูปแบบของการหารือ จะมีการเชิญผูเ้ ชีย่ วชาญ
จากองค์กรระหว่างประเทศ เช่น OECD ให้ชแี้ จงถึงหลักการ
หรือแนวคิด Open Government และให้สมาชิกเอเปค
ทีส่ นใจแลกเปลีย่ นประสบการณ์การดำเนินงานทีเ่ กีย่ วข้อง
กับ Open Government ในเขตเศรษฐกิจของตน
ในปีงบประมาณ 2560 สศช. ได้ดำเนินโครงการ
ศึ ก ษาวิ จั ย หลายโครงการ โดยมี ทั้ ง โครงการที่ เ สร็ จ
เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการศึกษา ดังนี้

โครงการศึกษาวิจัย
โครงการศึกษาวิจัย

ที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว
โครงการศึกษาและประมวลผลสต๊อกทุน
และค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร
แบบดัชนีปริมาณลูกโซ่ของประเทศไทย

สถิติบัญชีประชาชาติของประเทศไทยอนุกรมที่
เผยแพร่ปัจจุบัน ได้มีการปรับปรุงโดยการนําแนวคิดใหม่
ที่ได้มีการแนะนำไว้ในระบบบัญชีประชาชาติสากลล่าสุด
มาใช้ ที่ เรี ยกว่า ดัชนีป ริมาณลูก โซ่ (Chain Volume
Measures: CVMs) แทนการจัดทำแบบปีฐานที่มีราคา
ถ่วงน้ำหนักคงที่ (Fixed-Weighted Volume Measures)
สำหรับการจัดทำสถิติสต็อกทุนของประเทศไทย ได้ใช้วิธี
การประมวลผลทางอ้อม เรียกว่าวิธีการสะสมทุนนิรันดร์
(Perpetual Inventory Method: PIM) โดยมีแนวคิด
พื้นฐานคือ การหามูลค่าของสินทรัพย์ถาวรที่มีอยู่ทั้งหมด
ณ ปีใดปีหนึ่ง มูลค่าดังกล่าวครอบคลุมทุนส่วนที่ได้ลงทุน
ในอดีตตั้งแต่ปีแรกของการใช้งาน รวมกับที่จัดหาเพิ่มเติม

ในปีตอ่ มา หักด้วยส่วนปลดระวาง (Retirement) ทีอ่ อกไป
จากขบวนการผลิต จนถึงปีสุดท้ายที่ต้องการวัดสต็อกทุน
มูลค่ารวมของสินทรัพย์ถาวรตามราคาปีปจั จุบนั ทีย่ งั ไม่ได้
หักค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวร เรียกว่า สต็อกทุน
เบื้องต้น (Gross Capital Stock)
แต่ในความเป็นจริง คุณสมบัติของสินทรัพย์ถาวร
ทุ ก ชนิ ด เมื่ อ ถู ก ใช้ ง านแล้ ว จะมี ก ารสึ ก หรอและชำรุ ด
เสียหายในระหว่างการผลิต การสึกหรอนีม้ ผี ลทำให้มลู ค่า
ของสินทรัพย์ถาวรลดลงไปทุกปีตามสภาพการใช้งาน
มู ล ค่ า การสึ ก หรอในแต่ ล ะปี เรี ย กว่ า ค่ า เสื่ อ มราคา
(Depreciation) และเมื่อต้องการทราบมูลค่าของสินทรัพย์
รายงานประจำปี 2560
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ถาวรที่คงเหลืออยู่ในราคาตามสภาพ ต้องนำสต็อกทุน
เบื้องต้นหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม (Accumulative
Depreciation) มูลค่าที่ได้เรียกว่า สต็อกทุนสุทธิ (Net
Capital Stock) โดยมูลค่าสินทรัพย์ถาวรที่เกิดใหม่ใน
แต่ละปีที่ใช้ประกอบการจัดทำสถิติสต็อกทุน จะต้องมี
ความสอดคล้ อ งกั บ มู ล ค่ า สิ น ทรั พ ย์ ถ าวรในสถิ ติ บั ญ ชี
ประชาชาติ
วัตถุประสงค์ ปัจจุบันโครงสร้างความสัมพันธ์ของ
ราคาในปีฐานได้ปรับเปลี่ยนไปมาก รวมทั้งโครงสร้าง
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
และคุม้ รวมการลงทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามระบบบัญชีประชาชาติ
สากลล่าสุด เช่น การพัฒนาและวิจัย ปัจจัยเหล่านี้ส่ง
ผลกระทบต่อความถูกต้องในการวัดสต็อกทุนทีแ่ ท้จริงของ
ประเทศ ด้วยเหตุนี้ สศช. จึงมีความจำเป็นต้องปรับเปลีย่ น
การประมวลผลสถิติสต็อกทุนและค่าเสื่อมราคา ทั้งมูลค่า
ณ ราคาประจำปีและมูลค่า ณ ราคาคงที่ เพือ่ ให้สอดคล้อง
กับสถิตบิ ญ
ั ชีประชาชาติอนุกรมปัจจุบนั โดยเฉพาะอย่างยิง่
การปรับเปลี่ยนการคิดมูลค่าที่แท้จริงด้วยวิธีดัชนีปริมาณ
ลูกโซ่ ที่น้ำหนักของโครงสร้างราคาสินทรัพย์เปลี่ยนไปใน
แต่ละช่วงเวลา หรือทีเ่ รียกว่า Chain Volume Measures
(CVMs) เพื่ อ ให้ ก ารประมวลผลสถิ ติ ส ต็ อ กทุ น และ
ค่ า เสื่ อ มราคาสิ น ทรั พ ย์ ถ าวรสอดคล้ อ งกั บ สถิ ติ บั ญ ชี
ประชาชาติอนุกรมปัจจุบัน สามารถสะท้อนข้อเท็จจริง
ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ และสามารถนำมาใช้ประโยชน์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ สศช. จึงได้จา้ งบริษทั ทีป่ รึกษา
เพื่อจัดทำ “โครงการศึกษาและประมวลผลสต็อกทุนและ
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรแบบดัชนีปริมาณลูกโซ่ของ
ประเทศไทย อนุกรม 2536-2558”
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ผลการศึ ก ษา ดั ง กล่ า วสามารถนำมาพั ฒ นา
(1) การประมวลผลสถิติสต็อกทุนแบบดัชนีปริมาณลูกโซ่
ของประเทศไทย และมูลค่า ณ ราคาประจำปี อนุกรม
2536-2558 จำแนกตามมาตรฐานต่าง ๆ ประกอบด้วย
ประเภทสินทรัพย์ การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม
(ประเทศไทย) ปี 2552 และสถาบันภาครัฐและเอกชน
(2) พัฒนาการประมวลผลค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร
แบบดั ช นี ป ริ ม าณลู ก โซ่ ข องประเทศไทย และมู ล ค่ า
ณ ราคาประจำปี อนุกรม 2536-2558 จำแนกตามมาตรฐาน
ต่าง ๆ ประกอบด้วย ประเภทสินทรัพย์ การจัดประเภท
มาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ปี 2552 และ
สถาบันภาครัฐและเอกชน และ (3) ฐานข้อมูลและระบบ
โปรแกรมประมวลผลสถิติสต็อกทุนและค่าเสื่อมราคา
สินทรัพย์ถาวรแบบดัชนีปริมาณลูกโซ่ อนุกรม 2536-2558
รวมถึงมูลค่า ณ ราคาประจำปี จำแนกตามมาตรฐานต่าง ๆ
ประกอบด้วย ประเภทสินทรัพย์ การจัดประเภทมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ปี 2552 และสถาบันภาครัฐ
และเอกชน ซึ่ ง สศช. ได้ น ำผลการศึ ก ษาดั งกล่ า วมา
ปรับปรุงการประมวลผลสถิติสต็อกทุนของประเทศไทย
ที่จะนำเสนอในปี 2560 ต่อไป

โครงการศึกษารูปแบบของการสร้าง
ความร่วมมือที่เน้นผลลัพธ์เพื่อสังคม
(Social Impact Partnership Model: SIPM)
วัตถุประสงค์ เพือ่ ศึกษารูปแบบของการสร้างความ
ร่วมมือที่เน้นผลลัพธ์เพื่อสังคม ที่ได้มีการดำเนินการใน
ต่ า งประเทศในการระดมทรั พ ยากรทางการเงิ น และ
ยกระดับคุณภาพการให้บริการทางสังคมที่สำคัญของ
ภาครัฐ 4 ด้าน ได้แก่ (1) การพัฒนาการศึกษา (2) การให้
บริการส่งเสริมสุขภาพ/ป้องกันโรค (3) การเพิ่มผลิตภาพ
SMEs และ (4) การฝึกอาชีพ/ส่งเสริมการจ้างงาน รวมทั้ง
กำหนดข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินโครงการ SIPM
ที่ เ หมาะสมและสามารถปฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง ในบริ บ ทของ
ประเทศไทย

ความเสี่ยงของนักลงทุน
กรณีที่โครงการ
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์

นักลงทุน
ร่วมลงทุนระยะยาวในโครงการที่มี
วัตถุประสงค์และเป้าหมายชัดเจน

ให้ทุนและกำกับติดตาม
โครงการที่มีหลักฐาน
เชิงประจักษ์
และเน้นเชิงป้องกัน

ได้รับเงินต้น +
ผลตอบแทนจากการลงทุน

องค์กรตัวกลาง
ผู้ประเมิน

ผู้ให้บริการ
(องค์กรภาคสังคม)

ประเมินผลสำเร็จ
ของโครงการ

จ่ายเงินให้กับ
โครงการที่ประสบ
ผลสำเร็จเท่านั้น
ซึ่งช่วยประหยัดงบประมาณ

ผู้จ่ายเงิน
(รัฐบาล)

มีทรัพยากรเพียงพอเพื่อสร้างผลลัพธ์ทางสังคม
ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและวัดผลได้

ผลการศึกษา พบว่า รูปแบบของโครงการ SIPM
คือ ความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในการออกแบบ
ดำเนินการ และให้ทนุ สนับสนุนโครงการทีเ่ น้นการป้องกัน
(Preventive) และให้ความช่วยเหลือแต่แรกเริ่ม (Early
Intervention) เพื่อให้เกิดผลกระทบทางสังคมทางบวก
ที่ เ ป็ น รู ป ธรรม และลดค่ า ใช้ จ่ า ยงบประมาณในการ
ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นหากไม่ได้มีการป้องกัน
โดยภาคเอกชนและประชาชนจะร่วมลงทุนในโครงการที่
มีเป้าประสงค์ที่ชัดเจนในการดำเนินงานเพื่อสังคม และ
ทำสัญญากับผู้จ่ายเงิน (Payer) ซึ่งโดยมากแล้วมักเป็น
ภาครัฐทีม่ ภี าระหน้าทีต่ อ้ งดำเนินงานดังกล่าว ว่าจะจ่ายคืน
เงิ น ต้ น พร้ อ มผลตอบแทนให้ แ ก่ ผู้ ล งทุ น หากโครงการ
ดังกล่าวบรรลุเป้าประสงค์ เมื่อตกลงทำสัญญาแล้วจะมี
องค์กรกลาง (Intermediary) ทำหน้าที่ประสานงานและ
บริหารจัดการเงินทุนที่ได้รับซึ่งจะถูกนำไปให้ผู้ให้บริการ
ทางสังคม (Social service provider) และจะมีการ
ประเมินผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึง่ มีผลต่อ
การจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ลงทุนต่อไป

ทั้ ง นี้ ได้ จั ด ทำเป็ น ข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบาย
ประกอบด้วย (1) ข้อเสนอแนะที่ดำเนินการได้ทันที
ได้แก่ รัฐบาลควรจัดตั้งเวทีที่เปิดกว้างสำหรับผู้เกี่ยวข้อง
ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาควิชาการ
ให้ เข้ า มาร่ ว มแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น เพื่ อ ออกแบบ
โครงการ SIPM ในประเทศไทย ซึ่งหน่วยงานของรัฐควร
เริม่ จัดเก็บข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการให้บริการสังคมทีต่ นเอง
รับผิดชอบ การดำเนินโครงการรูปแบบ SIPM ควรเป็น
โครงการขนาดเล็ ก ในระดั บ พื้ น ที่ โดยมี อ งค์ ป ระกอบ
ด้านการเงิน (Financing Component) ที่ผู้จ่ายเงิน
ควรเป็นกองทุนทีเ่ กีย่ วข้องกับประเด็นทีจ่ ะดำเนินการ หรือ
งบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ด้านการ
บริหารจัดการ (Management Component) ควรมี
องค์กรกลางเพื่อประสานงานทำหน้าที่ต่างๆ โดยต้องเป็น
องค์กรนอกภาครัฐที่ไม่แสวงหาผลกำไร/เป็นอิสระ และ
ด้านการประเมินผล (Evaluation Component) ควรมี
ผู้ประเมินที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านนั้น ๆ และ
ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผลสำเร็จของโครงการ
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(2) ข้อเสนอแนะระยะยาว ได้แก่ ควรมีการศึกษา
เพือ่ แก้ไขและเพิม่ เติมกฎระเบียบทีจ่ ะเอือ้ ให้เกิดโครงการ
รูปแบบ SIPM จัดตั้งองค์กรกลางที่เป็นองค์กรนอกภาครัฐ
ไม่แสวงหาผลกำไร/เป็นอิสระให้เข้ามามีบทบาทเป็นกลไก
ขับเคลื่อนในระยะยาวเช่นเดียวกับ Social Finance และ
มีการประชาสัมพันธ์ผลลัพธ์ของโครงการต่อสาธารณะ
ในวงกว้ า งในกรณี ที่ โ ครงการนำร่ อ งประสบผลสำเร็ จ
เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น โดยอาจใช้มาตรการคืนเงินต้น
พร้อมผลตอบแทนในกรณีทโี่ ครงการประสบผลสำเร็จ และ
การให้นำเงินลงทุนมาลดหย่อนภาษีได้เหมือนเงินบริจาค
ในกรณีที่โครงการไม่ประสบผลสำเร็จ

โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ความมั่นคงในแผนฯ 12 ลงสู่การปฏิบัติ
ในระดับพื้นที่ โดยผ่านกระบวนการ
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาหารูปแบบ กลไก และ
กระบวนการทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ผลักดันการจัดทำยุทธศาสตร์ความมั่นคงในระดับพื้นที่
เข้ากับกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและสอดคล้อง
กับทิศทางของยุทธศาสตร์ในแผนฯ 12 และเพือ่ จัดทำกรอบ
การวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคงใน
ระดับพื้นที่ รวมทั้งแนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการ
เพื่ อ แก้ ไขหรื อ พั ฒ นาเพื่ อ เสริ ม ความมั่ น คงในลั ก ษณะ
การบูรณาการทัง้ ระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมภิ าค
และส่วนท้องถิ่น ในเชิงพื้นที่ โดยกรอบการวิเคราะห์และ
ประเมินสถานการณ์ฯ ดังกล่าว สามารถเชื่อมโยงเป็น
ส่ว นหนึ่ งของกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาจั งหวัดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ สศช. ได้เลือกพื้นที่จังหวัดเป้าหมายที่จะศึกษา
สถานการณ์และปัญหาความมัน่ คง โดยรวบรวมข้อมูลและ
ตัวชี้วัดของปัญหาต่างๆ และจัดทำการวิเคราะห์ประเด็น
ปัญหาความมั่นคงที่จงั หวัดเผชิญอยู่ พร้อมทัง้ ยุทธศาสตร์
การพัฒนา กลยุทธ์ และแนวทาง รวมถึงมาตรการเพือ่ แก้ไข
หรือบรรเทาปัญหา ที่กระจายอยู่ทั้ง 4 ภาค (ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้) อ้างอิงกับ

86

รายงานประจำปี 2560
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

พื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 1 - 4 ทัพเรือภาคที่
1 - 3 และกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ได้แก่ (1) การศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติด
ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร (2) การศึกษา
แนวทางแก้ไขปัญหาเขตพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์และแรงงานต่างด้าว
บ้านห้วยปลาหลด ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก
(3) การศึ ก ษาแนวทางแก้ ไขปั ญ หาช้ า งป่ า ต.พวา
อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี และจ.ตราด และ (4) การศึกษา
แนวทางแก้ ไขปั ญ หาโพงพางขวางทางน้ ำ ต.หั ว เขา
อ.สิงหนคร จ.สงขลา
ผลการศึกษา จากพืน้ ทีน่ ำร่องในแต่ละพืน้ ทีข่ า้ งต้น
สศช. ได้ทำการสังเคราะห์การศึกษาแนวทางการพัฒนา
เพือ่ เสริมความมัน่ คงภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติที่ผ่านมา ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาตาม
แนวทางของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ
สัมภาษณ์เชิงลึกในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ทราบถึงแนวทาง
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงในระดับ
จังหวัด ผลการศึกษาในทั้ง 4 พื้นที่ได้ข้อสรุปที่สอดคล้องกัน
โดยประเด็นปัญหาที่สำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ดังกล่าวในระดับจังหวัด ได้แก่ ปัญหาเรื่องของบุคลากร
อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ตามกรอบวาระในการดำเนินการ ส่งผลให้การดำเนินการ
ขาดความต่อเนื่อง ประกอบกับเจ้าหน้าที่แต่ละท่านมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนงานโครงการด้านความ
มัน่ คงทีแ่ ตกต่างกัน ซึง่ สถานการณ์ดงั กล่าวสะท้อนให้เห็น
ถึงปัญหาการขาดระบบการจัดการองค์ความรู้ด้านความ
มั่นคงในระดับจังหวัด
ขณะเดียวกันปัญหาความมั่นคงในแต่ละพื้นที่มี
ความเฉพาะเจาะจงแตกต่างกันตามบริบทของแต่ละพืน้ ที่
รวมถึงข้อจำกัดด้านเวลาและเรื่องของการทำแผน ที่ขาด
การบูรณาการระหว่างกองทัพและจังหวัดส่งผลให้แผนงาน
โครงการของแต่ละส่วนงานขาดการบูรณาการในเรือ่ งงาน
และทีส่ ำคัญคือการให้ลำดับความสำคัญของแผนงานด้าน
ความมั่นคงในแผนพัฒนาจังหวัดมีน้ำหนักค่อนข้างน้อย
ประกอบกับในปัจจุบนั ความมัน่ คงได้มกี ารเปลีย่ นรูปแบบ
ของประเด็ น ปั ญ หาด้ า นความมั่ น คงจากความมั่ น คง
แบบเดิม เป็นปัญหาความมั่นคงในรูปแบบใหม่ ซึ่งจาก

การศึกษาจะเห็นได้ว่าแผนงานโครงการด้านความมั่นคง
ไม่ ไ ด้ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นจากที่ เ คยทำมาตั้ ง แต่ อ ดี ต
จะดำเนินการในรูปแบบของโครงการฝึกอบรมให้ความรู้
ความเข้าใจเป็นส่วนใหญ่
การศึกษาในครัง้ นีจ้ งึ ได้พจิ ารณาถึงประเด็นปัญหา
ด้านความมั่นคงในรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่เพื่อนำมา
สั ง เคราะห์ เ ป็ น ดั ช นี ภั ย คุ ก คามด้ า นความมั่ น คงทั้ ง สิ้ น
11 ดัชนี ได้แก่ ความยากจนและการกระจายรายได้
การทำลายทรัพยากรธรรมชาติและภัยธรรมชาติ สุขภาวะ
และโรคระบาด ยาเสพติ ด ความมั่ น คงด้ า นอาหาร
การศึกษา แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย กฎระเบียบที่
เกีย่ วข้องโครงสร้างพืน้ ฐาน และปัญหาเฉพาะในแต่ละพืน้ ที่
โดยในแต่ละดัชนีจะมีประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมา
สรุปเป็นระดับความรุนแรงของแต่ละดัชนี ซึ่งจากระดับ
ความรุนแรงของปัญหาด้านความมั่นคงข้างต้นสรุปได้ว่า
ปัญหาทีม่ คี วามรุนแรงมาก 3 อันดับแรก ได้แก่ ปัญหาด้าน
ความยากจนและการกระจายรายได้ ปัญหาด้านการทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและภัยธรรมชาติ ปัญหาด้านยาเสพติด
ซึ่งจำเป็นต้องมีการแก้ไขให้ตรงกับปัญหาในแต่ละพื้นที่
อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาได้ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์
ของปัญหาต่าง ๆ ที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางในการแก้ไข
ปั ญ หาความมั่ น คงซึ่ ง จะต้ อ งทำในลั ก ษณะของการ
บูรณาการ โดยปัญหาความมั่นคงแบบแยกส่วนจะไม่
สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวในภาพรวมได้

ข้อเสนอแนะ เพือ่ ให้การขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ดา้ น
ความมั่นคงในแผนฯ 12 สามารถดำเนินการสู่การปฏิบัติ
ในระดับพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ
จึงมีข้อเสนอแนะถึงรูปแบบกลไกในการดำเนินการใน
ระดับจังหวัด ระดับกลุม่ จังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ
ประกอบด้วย (1) ควรมีกลไกของโครงการพัฒนาเพื่อ
ความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ (พมพ.) คู่ขนานกับแผนพัฒนา
ในแต่ละระดับ เพื่อให้มีการประสานการดำเนินการทั้งใน
ส่วนแผนงานโครงการ ในระดับพืน้ ทีแ่ ละกลุม่ จังหวัด ทัง้ นี้
การดำเนินการให้ความสำคัญกับการสะท้อนประเด็น
ปัญหาในแต่ละพื้นที่ (2) การจัดทำแผนงานโครงการด้าน
การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงในแผนจังหวัด ควรมีการ
กำหนดพื้นที่เพื่อระบุปัญหาความรุนแรงของสถานการณ์
ความมั่นคง โดยใช้เครื่องมือในการประเมินระดับความ
รุนแรงของปัญหาที่ได้ทำการพัฒนาขึ้นจากการศึกษาใน
ครั้งนี้ เพื่อจะนำมาซึ่งการกำหนดพื้นที่และปัญหาความ
มั่นคงร่วมกันของส่วนงานต่าง ๆ ในจังหวัด (3) การแก้ไข
ปัญหาความมั่นคงไม่ควรทำในลักษณะการแยกส่วนของ
ปั ญ หา หากแต่ ค วรดำเนิ น การในลั ก ษณะของการ
บูรณาการประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน
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โครงการศึกษาแนวทางการปรับปรุง
แผนงาน/โครงการพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด : กรณีศึกษาการสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยวภาคกลาง
วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาและถอดบทเรี ย น
กระบวนการสร้างมูลค่าเพิม่ ตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ทีน่ ำเรือ่ งเล่ามาใช้ในการพัฒนาการท่องเทีย่ วของภาคกลาง
และจัดทำเครื่องมือสำหรับการประเมินการนำเรื่องเล่า
มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรและกิจกรรม
การท่องเที่ยวแต่ละประเภท พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทาง
การพัฒนาการท่องเที่ยวภาคกลางจากการนำเรื่องเล่ามา
สร้างมูลค่าเพิม่ ตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึง่ ดำเนินการ
ศึกษาโดยแบ่งทรัพยากรการท่องเทีย่ วออกเป็น 5 ประเภท
(แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว งานกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว
ประจำจังหวัด งานประเพณีวัฒนธรรมประจำถิ่น สินค้า
ของฝากและของทีร่ ะลึก และธุรกิจบริการท่องเทีย่ ว) และ
จัดทำแบบประเมินระดับความเข้มข้นของการนำเรื่องเล่า
มาใช้ ใ นการสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ตามแนวทางเศรษฐกิ จ
สร้ า งสรรค์ ที่ มี อ งค์ ป ระกอบ 3 มิ ติ (พื้ น ที่ (Place)
การสื่ อ ความหมาย (Interpretation) และกิ จ กรรม
การท่องเที่ยว (Tourism Activity)
ผลการศึกษา พบว่า แนวทางการพัฒนาจำแนก
ตามประเภททรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย วที่ ส ำคั ญ มี ดั ง นี้
แหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ (1) พัฒนา ฟื้นฟู และดูแลรักษา
แหล่งท่องเที่ยวให้คงความแท้ดั้งเดิม (Authentic) และ
รักษาสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและสวยงาม รวมทั้ง
พั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วใหม่ ๆ ที่ มี ศั ก ยภาพเพื่ อ สร้ า ง
ทางเลือก และจุดขายใหม่ๆ ทางการท่องเที่ยว (2) พัฒนา
สิ่ ง อำนวยความสะดวกด้ า นการท่ อ งเที่ ย วให้ เ พี ย งพอ
ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย และสอดคล้องกับเรื่องเล่า
และ (3) พัฒนาความพร้อมด้านข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเล่า
งานกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวประจำจังหวัดและ
งานประเพณีวฒ
ั นธรรมประจำถิน่ ได้แก่ (1) พัฒนาพืน้ ที่
จัดงานให้เกิดสำนึกถึงถิ่นที่ตามเรื่องเล่า (2) ยกระดับ
ศักยภาพทางการตลาดและประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ตรงกับ
กลุ่มเป้าหมาย และ (3) พัฒนารูปแบบกิจกรรมท่องเที่ยว
ให้มีความหลากหลาย
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สินค้าของฝากและของที่ระลึก ได้แก่ (1) พัฒนา
สินค้าและสื่อความหมายของฝากและของที่ระลึกของ
ภาคกลางให้เชือ่ มโยงกับเรือ่ งเล่า (2) พัฒนาพืน้ ทีจ่ ำหน่าย
สินค้าของฝากและของทีร่ ะลึกของภาคกลางโดยเชือ่ มโยง
กับเรื่องเล่า (3) สร้างนวัตกรรมการท่องเที่ยวในสินค้า
ของฝากและของที่ระลึกของภาคกลาง ที่เชื่อมโยงกับ
เรื่องราวหรือเรื่องเล่าจากพื้นฐานของทรัพยากรในพื้นที่
ให้มากขึ้น และ (4) พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและ
ผูน้ ำเสนอสินค้า โดยเน้นคนรุน่ ใหม่ให้สามารถนำเนือ้ หาของ
เรื่องเล่ามาประยุกต์ใช้ บริการท่องเที่ยว ได้แก่ (1) พัฒนา
ผู้ประกอบการและบุคลากรธุรกิจบริการท่องเที่ยวให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ ด้านการนำเรื่องเล่ามาสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับธุรกิจบริการท่องเที่ยว (2) ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
บริ ก ารท่ อ งเที่ ย วให้ เชื่ อ มโยงกั บ วิ ถี ชี วิ ต และเรื่ อ งเล่ า
(3) ส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจบริการ
ท่องเทีย่ วกับทรัพยากรการท่องเทีย่ วอืน่ ๆ และ (4) พัฒนา
ช่องทางในการสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้าให้มีความสะดวก
และรวดเร็ว
ข้อเสนอแนะ แผนงานโครงการจังหวัด/กลุม่ จังหวัด
ในการนำเรื่องเล่าไปสร้างมูลค่าเพิ่มกับทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่ โครงการพัฒนาศาสตร์การนำ
เรื่องเล่ามาสร้างมูลค่าเพิ่มกับทรัพยากรการท่องเที่ยว
โครงการเมื อ งสร้ า งสรรค์ ท างการท่ อ งเที่ ย วบนฐาน
ทรัพยากรมรดกทางวัฒนธรรม โครงการพัฒนาและจัดทำ
ฐานข้อมูลเรื่องเล่าของภาคกลางเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจาก
การท่องเที่ยว โครงการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันโดย
ประยุกต์ใช้เรื่องเล่ามาสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว
และโครงการเรื่องเล่าภาคกลางกับการท่องเที่ยวชุมชน
วัฒนธรรม 12 เดือน

โครงการศึกษาขีดความสามารถและ
สมรรถนะขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
ต่อภารกิจการถ่ายโอน
วัตถุประสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษากระบวนการถ่ า ยโอน
ภารกิจ และปัญหาอุปสรรคของการถ่ายโอนภารกิจ ค้นหา
รูปแบบของภารกิจที่ถ่ายโอนให้เหมาะสมกับขนาดของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อให้สามารถจัด
บริการสาธารณะขั้นพื้นฐานได้เป็นอย่างดี เกิดประโยชน์
แก่ ป ระชาชนในพื้ น ที่ ตลอดจนมี ข้ อ เสนอแนะในการ
สนับสนุนให้ท้องถิ่นระดับต่างๆ ทำงานร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมในการ
จัดการภารกิจที่ถ่ายโอนไปยัง อปท. แล้วแต่มีปัญหา/
ไม่ประสบความสำเร็จ
ผลการศึกษา จากการศึกษาทบทวนกระบวนการ
ถ่ า ยโอนภารกิ จ ทั้ ง ในและต่ า งประเทศ (ญี่ ปุ่ น และ
อิ น โดนี เซี ย ) สรุ ป บทเรี ย นและข้ อ เสนอแนะเพื่ อ การ
ปรับปรุงการกระจายอำนาจและการถ่ายโอนภารกิจของ
ไทยในอนาคตได้ 5 ประเด็นหลักคือ (1) การกระจายอำนาจสู่
อปท. มีความเชื่อมโยงกับการปรับปรุงโครงสร้างการบริหาร
ราชการแผ่นดิน (2) ความจำเป็นในการกำหนดตรรกะ
และทิ ศ ทางการกระจายอำนาจให้ มี ค วามเหมาะสม
(3) ความชัดเจนในการจัดจำแนกประเภทของภารกิจที่
ถ่ายโอนลงสู่ อปท. และความเชือ่ มโยงกับระบบการกำกับ
ดู แ ล (4) การปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งของ อปท. ให้ มี ขี ด
ความสามารถที่เหมาะสมกับภารกิจที่รับผิดชอบ และ
(5) การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานนโยบายการกระจาย
อำนาจให้มีเอกภาพและคำนึงถึงผลประโยชน์ของ อปท.
ปัญหาและข้อจำกัดของการกระจายอำนาจและ
การถ่ายโอนภารกิจในไทยที่สำคัญพบว่าเป็นปัญหาเชิง
โครงสร้างของกระบวนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.
และนโยบายรัฐบาล ทีป่ ระกอบทัง้ ปัญหาจากส่วนราชการ
เจ้าของภารกิจ และปัญหาจาก อปท. เอง อาทิ การไม่สามารถ
ขั บ เคลื่ อ นการถ่ า ยโอนภารกิ จ ให้ เ ป็ น ไปตามแผนการ
กระจายอำนาจให้แก่ อปท. การขาดการพัฒนาความ
สามารถในการจัดภารกิจทีถ่ า่ ยโอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อปท. ยังไม่สามารถรับผิดชอบการจัดภารกิจที่ถ่ายโอนได้

โดยสมบู ร ณ์ ที่ น ำไปสู่ ก ารขอส่ ง คื น ภารกิ จ ให้ กั บ ส่ ว น
ราชการ ทั้งนี้ ในรายงานการศึกษาได้ประมวลรายละเอียด
ปัญหาและแนวทางแก้ไขไว้แล้ว
สำหรับการค้นหารูปแบบของภารกิจที่ถ่ายโอน
ให้เหมาะสมกับขนาดของ อปท. เพือ่ ให้สามารถจัดบริการ
สาธารณะขัน้ พืน้ ฐานได้นนั้ เบือ้ งต้นได้มกี ารเสนอเครือ่ งมือ
ทางด้านการเงินโดยพิจารณาจากค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการ
ดำเนินรายกิจกรรม (ภารกิจ) ต่อหัวประชากรจำแนกตาม
ขนาดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่
ได้นี้จะทำให้ อปท. รู้ถึงขีดความสามารถในการบริหาร
จัดการภารกิจถ่ายโอนที่รับผิดชอบเมื่อเปรียบเทียบกับ
รายได้ ว่าทำได้มากน้อยเพียงใด และจำเป็นต้องดำเนินงาน
แบบใดเพื่อให้เกิดความเหมาะสม รวมทั้งมีการเสนอ
เครือ่ งมือชีว้ ดั ฐานะ/สัญญาณเตือนภัยทางการเงินการคลัง
ของ อปท. โดยจัดทำตัวชี้วัดฐานทางการเงินการคลังและ
ความยัง่ ยืนทางการเงินการคลัง ซึง่ ใช้ขอ้ มูลหลักจากรายได้
รายจ่าย หนีส้ นิ สินทรัพย์ จำนวนประชากร เป็นฐานในการ
คำนวณ นอกจากนี้ มีการเสนอแนวทางการพิจารณาความ
เหมาะสมของประเภทภารกิจและรูปแบบการดำเนินงาน
ร่วมกันของ อปท. กับหน่วยงานต่าง ๆ ตามประเภทภารกิจ
จากการจำแนกประเภทภารกิจของ อปท. ความสอดคล้อง
กับลักษณะกิจกรรมของ อปท. กรอบภารกิจการถ่ายโอน
ที่ให้ อปท. เข้ามามีบทบาทร่วมดำเนินการหรือดำเนินการ
แทนหน่วยงานภาครัฐ และรูปแบบการดำเนินงานร่วมมือ
กันในการขับเคลื่อนภารกิจของ อปท.
ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงกระบวนการกระจาย
อำนาจและถ่ า ยโอนภารกิ จ ให้ แ ก่ อปท. ในอนาคต
ที่สำคัญ ได้แก่ การระบุบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการถ่ายโอนภารกิจ
ให้มีความชัดเจนตามกิจกรรมของแต่ละภารกิจถ่ายโอน
การปรับบทบาทของภาครัฐให้เป็นผูส้ นับสนุน (Supporter)
ในเชิงพื้นที่และเป็นผู้กำกับดูแล (Regulator) การสร้าง
เงื่อนไขให้เกิดการแข่งขันในการจัดทำบริการสาธารณะ
ของรัฐ (Contestability) ตลอดจนแนวทางการส่งเสริม
บทบาท อปท. ในกระบวนการถ่ายโอนภารกิจ เสริมสร้าง
ศั ก ยภาพและความพร้ อ มรองรั บ การถ่ า ยโอนภารกิ จ
การปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง การกำหนดขนาด
อปท. ที่เหมาะสม
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ทั้ ง นี้ ได้ เ สนอจั ด แบ่ ง แนวทางการดำเนิ น การ
ดังกล่าวออกเป็น 3 ระยะ คือ (1) ระยะสั้น (1–3 ปี)
เน้นการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ใน
การจัดภารกิจถ่ายโอน กำหนดกรอบอัตรากำลังตำแหน่ง
ของบุคลากรของท้องถิน่ ให้เหมาะสมกับภารกิจทีถ่ า่ ยโอน
พัฒนาระบบพีเ่ ลีย้ ง/นิเทศงานให้ อปท. จัดสรรงบประมาณ
ในการทำภารกิจถ่ายโอน (2) ระยะกลาง (4–6 ปี) จะต้อง
ทบทวน ปรั บ ปรุ ง แผนแม่ บ ทและแผนปฏิ บั ติ ก าร
การกระจายอำนาจ พัฒนาและจัดทำเกณฑ์มาตรฐาน
กลางในการจัดทำบริการสาธารณะ ทบทวนการตั้งกรอบ
อัตรากำลัง และงบประมาณของส่วนราชการที่มีภารกิจ
ถ่ายโอนไปให้แก่ อปท.และ (3) ระยะยาว (7 ปีขึ้นไป)
จำเป็นต้องทบทวนโครงสร้างของส่วนราชการเพื่อยุบเลิก
บางหน่ ว ยงานหรื อ บางส่ ว นของหน่ ว ยงานที่ มี ภ ารกิ จ
ซ้ำซ้อนกับ อปท. ทบทวนโครงสร้างของ อปท. ให้มีขนาด
และขี ด ความสามารถที่ เ หมาะสมต่ อ การจั ด บริ ก าร
สาธารณะในพื้นที่ ซึ่งอาจเป็นไปได้ทั้งการยุบรวม อปท.
ที่มีขนาดเล็ก หรือเสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง อปท.
ในการจัดบริการสาธารณะ

โครงการศึกษาแนวทางการเชื่อมโยง
ระเบียงเศรษฐกิจ (EWEC) สู่การพัฒนา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วัตถุประสงค์ เพือ่ ศึกษาศักยภาพ โอกาส ข้อจำกัด
ผลกระทบ และประโยชน์จากการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
ที่มีต่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิเคราะห์
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ความต้องการ (Demand) ของสินค้าและบริการของ
ตลาดตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ วิเคราะห์ความเชื่อมโยง
การพัฒนาห่วงโซ่อปุ ทาน (Supply Chains) เพือ่ ให้สะท้อน
ความเชือ่ มโยงไปข้างหน้าและไปข้างหลังของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ ศึกษาวิเคราะห์และสำรวจพืน้ ทีจ่ ริง ด้านการค้า
การลงทุน การจ้างงาน ศักยภาพ และภาพรวมการพัฒนา
พื้นที่เศรษฐกิจ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับจังหวัดในพื้นที่ศึกษา
นำไปพิจารณาในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดต่อไป
ผลการศึกษา พบว่า (1) การพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจทีม่ ศี กั ยภาพในพืน้ ทีท่ ำการศึกษา 8 กิจกรรมหลัก
ได้แก่ การขนส่ง อาหาร ผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ยางและ
ผลิตภัณฑ์จากยาง โรงเรื่อยและผลิตภัณฑ์ไม้ ผลิตภัณฑ์
จากหนังสัตว์ โรงสีข้าวและผลิตภัณฑ์จากแป้ง และผลิต
สิ่งทอและเสื้อผ้า (2) ข้อเสนอโครงการสำคัญของพื้นที่
ดำเนินการศึกษา อาทิ การพัฒนากำลังคนด้านโลจิสติกส์
การพัฒนาระบบการสืบค้นย้อนกลับไปถึงวัตถุดิบตลอด
การผลิตของห่วงโซ่คุณค่า การวิจัยและพัฒนาอาหาร
อย่างมีระบบฯ การพัฒนาการลงทุนระหว่างผู้ผลิตใน
พื้นที่กับผู้ผลิตต่างชาติที่มีความเชี่ยวชาญในการแปรรูป
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย างพาราให้ มี ค วามหลากหลาย เป็ น ต้ น
(3) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่จำเป็นต่อการวิเคราะห์
ปัจจัยการผลิตและผลผลิต (Input-Output) โดยการเพิ่ม
รายละเอียดตารางเป็นรายจังหวัดหรือกลุม่ จังหวัด เพือ่ ให้
สามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่แตกต่างของแต่ละพื้นที่ได้
ชัดเจนมากขึ้น โดยเพิ่มกิจกรรมการผลิตที่มีรายละเอียด

ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนและผู้ ป ระกอบการ SMEs พั ฒ นา
แบบจำลองเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบต่อกลุ่มครัวเรือนที่มี
รายได้แตกต่างกัน เป็นต้น (4) การนำผลการศึกษาไปใช้
ประโยชน์ จำเป็นต้องมีการศึกษาบริบทของแต่ละพื้นที่
ซึ่งต้องศึกษาวิจัยเชิงลึกเพิ่มเติม โดยเฉพาะการเชื่อมโยง
การผลิตเศรษฐกิจฐานรากกับอุตสาหกรรมที่เหมาะสม
อาทิ ความเป็นไปได้และขีดจำกัดในการผลิต การตลาด
ทั้งในและนอกประเทศ เป็นต้น

รายงานการศึกษาแนวทางการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยระดับเทศบาลตำบล
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วัตถุประสงค์ เพือ่ ศึกษาวิธกี ารกำจัดขยะทีเ่ หมาะสม
และคุ้มค่าต่อการลงทุน อันเนื่องมาจากการเติบโตทาง
ด้ า นเศรษฐกิ จ และการขยายตั ว ของเมื อ งเพื่ อ รองรั บ
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เพิ่มขึ้นของเทศบาลตำบล
ผลการศึกษา การศึกษาได้เปรียบเทียบต้นทุนและ
ผลตอบแทนของวิธกี ารกำจัดขยะ สรุปได้วา่ (1) การกำจัด
ขยะโดยวิธีการฝังกลบให้ผลตอบแทนการลงทุนสูงสุด
เมื่อเปรียบเทียบกับการทำปุ๋ยหมัก และการใช้เตาเผา
ซึ่งในระยะยาว จะเป็นภาระด้านงบประมาณของท้องถิ่น
และถ้าหากราคาที่ดินสูงขึ้น จำเป็นต้องหาวิธีลดปริมาณ
การเกิดขยะมูลฝอย จึงจำเป็นต้องใช้วิธีการคัดแยกขยะ
มูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง (2) ผลตอบแทนจากการบริหาร
จัดการขยะในส่วนของการคัดแยกขยะต้นทาง ชุมชน
สามารถได้รับผลประโยชน์ โดยตรงจากการนำกลับมา
ใช้ใหม่ทงั้ ในรูปแบบการใช้ซำ้ ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
ขายเพื่อสร้างรายได้ (3) การคัดแยกขยะต้นทาง จำเป็น
ต้ อ งได้ รั บ การส่ ง เสริ ม จากหน่ ว ยงานภาครั ฐ ในการให้
องค์ความรู้ รวมทั้งให้ประชาชน ลด คัดแยก กำจัดทำลาย
และใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ (4) การกำจัดขยะ
ปลายทาง ด้วยวิธีการทำปุ๋ยหมัก การฝังกลบ และการเผา
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมจำเป็นของแต่ละพื้นที่

ข้อเสนอแนะ เพือ่ เป็นแนวทางในการศึกษาเกีย่ วกับ
การบริหารจัดการขยะในอนาคต ทัง้ ในระดับนโยบายและ
ในระดับพื้นที่ ได้แก่ (1) การให้ความสำคัญกับมาตรการ
ส่งเสริมการคัดแยกขยะตัง้ แต่ตน้ ทาง และส่งเสริมช่องทาง
เพิ่ ม รายได้ ข องชุ ม ชนผ่ า นกิ จ กรรมการขั บ เคลื่ อ นและ
ขยายผลอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ลดภาระภาครัฐด้านงบประมาณ
ในการเก็บขน รวบรวม และกำจัดขยะมูลฝอย ตลอดจน
การรวมศูนย์เพื่อกำหนดพื้นที่กำจัดขยะ เนื่องจากบาง
เทศบาลหรื อ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลมี ข นาดเล็ ก
(2) การค้นหาชุมชนต้นแบบในการบริหารจัดการขยะ
ระดับชุมชนที่ประสบผลสำเร็จ เพื่อขยายผลในทุกระดับ
รณรงค์ให้มกี ารใช้ถงุ ผ้า และ/หรือวัสดุทไี่ ด้จากการรีไซเคิล
ให้มากขึ้น เพื่อลดปริมาณขยะที่เกิดจากการบริโภคใน
ชุมชน การศึกษาแนวทางการแปลงขยะเป็นพลังงาน
ทางเลื อ กเพื่ อ ประโยชน์ ด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คมและ
สิ่งแวดล้อม และคัดเลือกเมืองหลักของแต่ละภูมิภาค
เพื่อให้เป็นพื้นที่ต้นแบบในการขับเคลื่อน (3) การศึกษา
มาตรการทางการเงิน การคลัง ควบคูก่ บั มาตรการทางสังคม
และมาตรการทางกฎหมายในการสร้างแรงจูงใจให้ชุมชน
บริหารจัดการการขยะอย่างถูกวิธี (4) การกำหนดตัวชี้วัด
ความสำเร็จด้านการบริหารจัดการขยะ โดยการศึกษา
ติดตามรวบรวม ข้อมูลขยะในระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
เพื่อเปรียบเทียบความสำเร็จสอดคล้องกับข้อเท็จจริง
ในพื้นที่
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โครงการศึกษาการจัดทำแผนปฏิบัติ
การพัฒนาพื้นที่การท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ
สูงอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี – นครศรีธรรมราช

การศึกษานโยบายส่งเสริมการปลูก
ข้าวอินทรีย์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วัตถุประสงค์ เพือ่ ทบทวนนโยบาย ปัญหาอุปสรรค
ของการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ที่ผ่านมา โดยการ
วิเคราะห์หาต้นทุนและผลตอบแทน และหาสาเหตุว่า
เพราะเหตุใดในช่วงที่ผ่านมาพื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์จึงไม่
เพิ่ ม ขึ้ น เพื่ อ ใช้ เ ป็ น รากฐานในการเสนอแนะนโยบาย
ส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์ต่อไป
ผลการศึกษา พบว่า การปลูกข้าวหอมมะลิอนิ ทรีย์
ให้ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 2,724 บาทต่อไร่ ขณะที่ข้าว
หอมมะลิทั่วไปมีผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยเท่ากับ 723 บาท
ต่อไร่ ซึ่งผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยต่อไร่ของข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์สูงกว่าข้าวหอมมะลิทั่วไป ถึง 2,001 บาทต่อไร่
แต่การปลูกข้าวอินทรีย์ยังไม่สามารถเพิ่มพื้นที่ได้เท่าที่
ควร เนื่องจาก (1) เกษตรกรบางรายยังไม่สามารถเข้าถึง
ช่องทางการตลาดเกษตรอินทรีย์ได้ เนื่องจากข้าวอินทรีย์
เป็ น ตลาดเฉพาะกลุ่ ม การขายข้ า วอิ น ทรี ย์ ข องกลุ่ ม
เกษตรกรจะต้องผ่านบริษัทที่มีช่องทางการตลาด และ
ผู้ บ ริ โ ภคปลายทางเป็ น ผู้ ก ำหนดมาตรฐานรั บ ซื้ อ
(2) เกษตรกรบางรายขาดความรู้ความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับ
การผลิตข้าวอินทรีย์ เนื่องจากเกษตรกรมีความเชื่อว่า
ในการทำเกษตรอินทรีย์นั้นมีความยุ่งยาก และให้ผลผลิต
เฉลี่ยต่อไร่ที่ต่ำ (3) ยังคงมีเกษตรกรที่ไม่สามารถรวมกลุ่ม
เกษตรอินทรีย์ที่เข้มแข็งได้ จึงไม่สามารถลดต้นทุน หรือ
แบ่งปันความรูเ้ กษตรอินทรียร์ ะหว่างเกษตรกร (4) เกษตรกร
ยังมีความเชื่อและความคุ้นเคยกับการทำการเกษตรแบบ
ใช้สารเคมีอยู่
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วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสำรวจ ศักยภาพ โอกาส
ความพร้ อ ม และปั ญ หาอุ ป สรรคของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
ประเภทต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี และ
นครศรีธรรมราช รวมทั้งศึกษาและเสนอแนวทางการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับ
ความสามารถในการรองรับ (Carrying Capacity) จัดทำ
แผนปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาพื้ น ที่ ก ารท่ อ งเที่ ย วฯ เพื่ อ เป็ น
เครื่องมือขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
ที่กำหนด
ผลการศึกษา พบว่ า กระแสการท่ อ งเที่ ย วใน
ปัจจุบันให้ความสำคัญกับ “การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”
โดยมีรูปแบบการท่องเที่ยวที่จะได้รับความนิยม ได้แก่
การท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ (Wellness Travel) การท่องเทีย่ ว
ในเวลาเดียวกับการทำธุรกิจ (Bleisure) การตอบสนอง
การท่ อ งเที่ ย วรวมคนหลายรุ่ น (Multi-generation)
ในพื้ น ที่ ทั้ ง 3 จั ง หวั ด มี ศั ก ยภาพสู ง ในการพั ฒ นาการ
ท่ อ งเที่ ย วรู ป แบบต่ า งๆ อาทิ การท่ อ งเที่ ย วประเภท
ชายหาดและเกาะ ประเภทธรรมชาติทางบก ภูเขา น้ำตก
ประเภทวิถชี มุ ชน ประเภทประวัตศิ าสตร์ และการท่องเทีย่ ว
ประเภทศาสนา ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ประเพณี โดยมี
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ศั ก ยภาพสู ง สุ ด 10 อั น ดั บ แรก
จำนวน 17 แห่ง ประกอบด้วย ประเภทชายหาดและเกาะ
จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ หาดทรายรี หาดลกกำ ในจังหวัด
ชุมพร เกาะสมุย เกาะพะลวย เกาะพะงัน และเกาะเต่า
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเภทประวัติศาสตร์ ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ พระบรม
ธาตุ ส วี พระบรมธาตุ ไชยา และสวนโมกขพลาราม
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี พระบรมธาตุเจดีย์ พระพุทธสิหงิ ค์
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ประเภทวิถชี วี ติ /ชุมชน จำนวน
4 แห่ ง ได้ แ ก่ โฮมสเตย์ ท้ อ งตมใหญ่ โฮมสเตย์ ถ้ ำ ผึ้ ง
สินมานะฟาร์มสเตย์ และบ้านคีรีวง

อย่างไรก็ตาม ยังมีปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัดใน
การพัฒนาการท่องเทีย่ วในพืน้ ที่ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์
และการตลาดยังไม่ครอบคลุมแหล่งท่องเทีย่ วทีม่ ศี กั ยภาพ
ทั้ง 3 จังหวัด ภาคเอกชนขาดแคลนบุคลากรที่เชี่ยวชาญ
การบริหารจัดการท่องเทีย่ ว ขาดการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
โดยชุมชนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โครงสร้างพื้นฐาน
และสิง่ อำนวยความสะดวกในการเชือ่ มโยงแหล่งท่องเทีย่ ว
ทรุดโทรมและไม่มีประสิทธิภาพ
ผลการศึกษาได้เสนอแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่
การท่ อ งเที่ ย วฯ มี แ นวคิ ด การพั ฒ นา คื อ การพั ฒ นา
การท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่มี
ความสมดุ ล ในมิ ติ ด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม สิ่ ง แวดล้ อ ม
และขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม โดยกระจาย
นักท่องเที่ยวจากแหล่งท่องเที่ยวที่มีการกระจุกตัวไปยัง
แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ที่มีศักยภาพ เพื่อให้เกิดการกระจาย
รายได้อย่างทั่วถึงและยั่งยืน กำหนดวิสัยทัศน์ คือ พื้นที่
แห่งการพักผ่อนระดับโลก (World Class of Leisure
Destination) และกำหนดยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
(1) ยุทธศาสตร์พัฒนาการตลาด ฐานข้อมูลเว็บไซต์และ
Social media (2) ยุ ทธศาสตร์พัฒ นาและเชื่อ มโยง
แหล่งท่องเที่ยวศักยภาพสูงและชุมชน (3) ยุทธศาสตร์
ยกระดับการบริหารจัดการท่องเทีย่ วและการบริการคุณภาพ
สูงในทุกมิติ และ (4) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยว
บอกเล่าประสบการณ์ที่น่าประทับใจใน Social media
โดยมีแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้อง จำนวน 152 โครงการ
ประกอบด้วยโครงการตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและ

แผนพัฒนาจังหวัด จำนวน 102 โครงการ และโครงการ
ที่เสนอเพิ่มเติม จำนวน 50 โครงการ รวมทั้ง ในระยะยาว
ได้เสนอให้มกี ารจัดตัง้ คณะกรรมการและประกาศกำหนด
เขตการท่องเที่ยวพิเศษ เพื่อทำหน้าที่บูรณาการภาคส่วน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวใน
พื้นที่ให้บรรลุตามเป้าหมาย

โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบาย
ของรัฐบาล
สศช. ได้ดำเนินโครงการติดตามประเมินผลการ
ดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายของ
รั ฐ บาล เพื่ อ ติ ด ตามความก้ า วหน้ า ของโครงการและ
ผลการดำเนินงานตามมาตรการ ประเมินผลกระทบ และ
ประเมินความพึงพอใจของภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งจัดทำ
ข้อเสนอแนะการพัฒนา โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือน
มิถุนายน 2559 แล้วเสร็จเดือนมิถุนายน 2560 สรุปผล
ได้ดงั นี้ (1) การติดตามความก้าวหน้า พบว่าหน่วยงานต่างๆ
ที่รับผิดชอบในการดำเนินโครงการภายใต้นโยบายเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษประสบความสำเร็จในการบริหาร
จัดการโครงการในเกณฑ์ดี สำหรับการดำเนินงานตาม
มาตรการด้ า นการลงทุ น จะต้ อ งปรั บ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ความต้องการของนักลงทุนในอนาคต (2) การสอบถาม
ความพึงพอใจของภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ หน่วยงานภาครัฐ
ประชาชน ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ภาคเอกชน เห็นด้วยและสนับสนุนนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ เนื่องจากจะช่วยให้ประชาชนในพื้นที่มี
งานทำ มีรายได้สูงขึ้น และใช้ประโยชน์จากโครงสร้าง
พื้นฐานที่มีคุณภาพดีขึ้น (3) ผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่
พบว่าในด้านเศรษฐกิจการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษยังมีผลสัมฤทธิ์ที่จำกัด เนื่องจากโครงการโครงสร้าง
พื้นฐานหลักยังอยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งคาดว่าจะทยอย
แล้วเสร็จในปี 2562-2563 อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมาประสบ
ความสำเร็จเบื้องต้นในการสร้างความตื่นตัวให้กับภาค
เอกชนในพื้นที่ และคาดการณ์ว่าจะส่งผลให้เศรษฐกิจ
ของจังหวัดที่เป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษขยายตัว
สำหรับด้านสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รายงานประจำปี 2560
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และความมั่นคงยังไม่มีผลกระทบ เนื่องจากการลงทุนยังกระจุกตัวอยู่ในบางพื้นที่และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ต่างๆ ดำเนินการภายใต้กฎหมายที่มีอยู่อย่างเคร่งครัด และ (4) ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐ
กิจพิเศษ อาทิ การเพิ่มศักยภาพและให้โอกาส SMEs ในการลงทุนมากขึ้น การปรับปรุงศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS)
ด้านการลงทุนและแรงงาน การเพิ่มศักยภาพการให้บริการสาธารณสุข การยกระดับฝีมือแรงงานและเพิ่มกำลังแรงงาน
วิชาชีพ การกำหนดพื้นที่นำร่องโดยเฉพาะการพัฒนาในจังหวัดที่นักลงทุนกำลังให้ความสนใจ (เช่น ตาก สงขลา
และสระแก้ว) และการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนและนักลงทุน

โครงการศึกษาวิจัย

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
โครงการศึกษาและสำรวจพฤติกรรม
การใช้จ่ายของประชาชนจำแนกตามช่วงอายุ

เนื่องจากในปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้าน
ต่างๆ ที่จะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การเปลีย่ นแปลงด้านโครงสร้างประชากรของประเทศไทย
ที่ ก ำลั ง ก้ า วเข้ า สู่ สั ง คมผู้ สู ง อายุ (Aging Society)
ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้จ่ายของ
ประชาชน เนื่ อ งจากผู้ บ ริ โ ภคในแต่ ล ะช่ ว งอายุ จ ะมี
พฤติกรรมการใช้จา่ ยทีแ่ ตกต่างกันออกไป ซึง่ มีแนวโน้มจะ
ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจและระบบเศรษฐกิจโดยรวม
วัตถุประสงค์ สศช. ได้เล็งเห็นความสำคัญของ
การเปลีย่ นแปลงเชิงโครงสร้างดังกล่าว จึงจัดจ้างทีป่ รึกษา
ดำเนินโครงการศึกษาและสำรวจพฤติกรรมการใช้จา่ ยของ
ประชาชนจำแนกตามช่วงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้
เป็ น ฐานข้ อ มู ล สำหรั บ เตรี ย มการพั ฒ นาแบบจำลอง
เหลื่อมรุ่น (Overlapping Generations Model: OLG)
สำหรั บ การวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลง
โครงสร้างอายุของประชากรทีม่ ตี อ่ โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
ทั้งในด้านโครงสร้างการใช้จ่ายภาคครัวเรือน การใช้จ่าย
ภาครัฐ การออม โครงสร้างภาคการผลิต และการค้าระหว่าง
ประเทศ ซึ่งจะสามารถนำไปใช้ประกอบการวางแผน
พัฒนาประเทศ รวมทั้งเสนอแนะแนวนโยบายเพื่อนำไปสู่
การดำเนินนโยบายของรัฐบาลในการบริหารเศรษฐกิจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมี
ประโยชน์ต่อการตัดสินใจของภาคธุรกิจในประเทศ และ
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เป็นการสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคธุรกิจและของประเทศให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
วิธีการศึกษา การศึกษาครั้งนี้จะสำรวจข้อมูล
รายจ่ายของประชาชนเป็นค่าสถิตริ ายปีตามปีปฏิทนิ 2559
(1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559) โดยทำการสำรวจข้อมูล
การใช้จ่ายของประชาชนจำแนกออกเป็น 18 ช่วงอายุ
เริ่มจากช่วงอายุ 0-4 ปี ช่วงอายุละ 5 ปี จนกระทั่งอายุ
85 ปีขึ้นไป ซึ่งครอบคลุมการสำรวจข้อมูลการใช้จ่ายของ
ประชาชนครบทัง้ 5 ภูมภิ าค ได้แก่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้
ซึ่งข้อมูลการสำรวจยึดหลักเกณฑ์ตามระเบียบวิธีการ
ทางสถิติเป็นสำคัญ
ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จากโครงการศึกษาและสำรวจ
พฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนจำแนกตามช่วงอายุ
ในครั้งนี้จะนำมาสรุปผลและจัดทำเป็นฐานข้อมูลการ
ใช้จา่ ยของประชาชนโดยจำแนกตามช่วงอายุ ซึง่ ครอบคลุม
ทัง้ ในระดับภูมภิ าคทัง้ 5 ภูมภิ าค และภาพรวมทัง้ ประเทศ
เพื่อเตรียมการสำหรับการวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจาก
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยอาศัยแบบจำลองเหลื่อมรุ่น
ต่อไป

โครงการประสานการขับเคลื่อนนโยบาย
และยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ
ประเทศไทยได้จดั ตัง้ คณะกรรมการเพือ่ การพัฒนา
ที่ยั่งยืน (กพย.) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และ
สศช. เป็นฝ่ายเลขานุการ กพย. มีหน้าทีส่ ำคัญในการกำหนด
นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ
ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ
และเอกชน สศช. ซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการของ กพย. และ
อนุ ก รรมการขั บ เคลื่ อ นเป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
มี ห น้ า ที่ ห ลั ก ในการวางแนวทางดำเนิ น การ ประสาน
ติดตามความก้าวหน้า และบูรณาการการดำเนินงานของ
หน่วยงาน ประสานเพื่อกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด
การพัฒนาที่ยั่งยืน และจัดทำแผนที่นำทาง (Roadmap)
เพือ่ ขับเคลือ่ นการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย เสนอแนะ
ให้ มี ก ารกำหนดหรื อ ปรั บ ปรุ ง มาตรการเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
การพัฒนาที่ยั่งยืน วางระบบและกลไกการติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ซึง่ ปัจจุบนั
สศช.ได้ดำเนินงานตามภารกิจแล้ว และผลการดำเนินงาน
มีความก้าวหน้าเป็นลำดับ
วัตถุประสงค์ เพื่อ (1) สร้างเครื่องมือสำหรับ
การติดตาม ตรวจสอบสถานภาพของข้อมูลความก้าวหน้า
ในการดำเนินงานตามแผนที่นำทางจากหน่วยงานต่างๆ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ทั้ ง ในระดั บ เป้ า หมาย เป้ า ประสงค์ และ
ตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน (2) รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline Data) ของตั ว ชี้ วั ด การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ที่ มี
การจัดเก็บอยู่แล้วในปัจจุบัน รวมทั้งการดำเนินงานตาม
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มีการบูรณาการระหว่าง
สาขาต่างๆ (Integrated Inter-Sectoral) ได้อย่างเป็นระบบ
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ (3) ออกแบบต้นแบบ
และจัดทำช่องทางการสือ่ สาร ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ข้อมูลสู่สาธารณะเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง
17 เป้าหมาย

โครงการศึกษาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ผู้ประกอบการไทยในโซ่อุปทานตามแนว
ระเบียงเศรษฐกิจของประเทศ
ประเทศไทยมีความได้เปรียบเชิงกายภาพภายใต้
ลั ก ษณะทางภู มิ ศ าสตร์ ที่ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางในการพั ฒ นา
ความเชือ่ มโยงเพือ่ เป็นศูนย์กลางการผลิตและการกระจาย
สินค้าตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridor)
ที่สำคัญในภูมิภาคและอนุภูมิภาค จึงต้องมีการวางแผน
รองรับการปรับตัวการเพิ่มผลิตภาพของภาคการผลิต
การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และการสร้างความร่วมมือ
การเชือ่ มโยงโครงข่ายในห่วงโซ่อปุ ทานทัง้ ในระดับภูมภิ าค
และระดับโลกให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มในโซ่อุปทานของ
สินค้าและบริการและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม
ที่มีมูลค่าเพิ่ม (Market High Value Segmentation)
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเชิงลึกแนวทางการพัฒนา
การเพิ่มมูลค่าของโซ่อุปทานตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ
แนวทางการพั ฒ นาด้ า นการผลิ ต และบริ ก าร การค้ า
การลงทุน การขนส่ง และการเชื่อมโยงเศรษฐกิจของ
อนุภมู ภิ าคและภูมภิ าค ซึง่ เป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุน
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว
หลั ง จากการรวมตั ว อย่ า งเป็ น ทางการของ ASEAN
Economic Community (AEC) สอดคล้องกับแนว
นโยบายรัฐบาลในการพัฒนาเชิงพื้นที่ ทั้งเขตเศรษฐกิจ
พิเศษแนวชายแดนและรูปแบบคลัสเตอร์ ศึกษาจัดทำ
ข้ อ มู ล ด้ า นการอำนวยความสะดวกและโลจิ ส ติ ก ส์
การเชื่อมโยงการค้าการลงทุนการพัฒนาการผลิตและ
ฐานการผลิตใหม่ โดยนำข้อมูลมาที่ได้รับจากการศึกษา
มาใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์ การกำหนดนโยบาย
กรอบแนวทางพัฒนาการเพิ่มมูลค่าโซ่อุปทาน การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และการอำนวยความ
สะดวกด้านโลจิสติกส์ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่สำคัญ
เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกทาง
การค้ า และยกระดั บ ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของ
ประเทศ
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วิธีการศึกษา (1) ทบทวนนโยบาย ยุทธศาสตร์
แผนงานและรายงานที่เกี่ยวข้อง (2) ทิศทางนโยบาย
ยุทธศาสตร์ และแผนงานภาครัฐในการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ในโซ่อุปทาน (3) กรณีศึกษาการสร้างมูลค่าเพิ่มของโซ่
อุปทานในต่างประเทศ (4) วิเคราะห์สภาพภายใน ปัญหา
และอุปสรรคของการพัฒนา การจัดลำดับความสำคัญของ
Economic Corridor (5) วิเคราะห์โครงร่างโซ่อปุ ทานของ
สินค้าเป้าหมาย (6) วิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาเชิงพื้นที่
และ (7) สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบการไทยในโซ่
อุปทาน โดยพิจารณาถึงความเชื่อมโยงของจุดต้นทาง
จุดปลายทาง (Transport Corridor) ความเชื่อมโยงของ
การค้าและการผลิต (Production Network) โซ่อุปทาน
(Supply Chain) ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) และ
การสร้างมูลค่าเพิ่มในโซ่อุปทาน

ในระยะต่ อ ไป เนื่ อ งจากความต้ อ งการใช้ น้ ำ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
จากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร การขยายตัวของ
ชุมชนเมือง การเติบโตทางเศรษฐกิจและบริการ ในขณะที่
การจัดการด้านอุปทานเพื่อเพิ่มปริมาณแหล่งน้ำต้นทุน
ทำได้ จ ำกั ด ประกอบกั บ การเปลี่ ย นแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศที่ก่อให้เกิดความผันผวนของปริมาณฝน ซึ่งนำ
ไปสูป่ ญ
ั หาน้ำท่วมและภัยแล้งทีม่ คี วามถีแ่ ละความรุนแรง
เพิ่ ม ขึ้ น ส่ ง ผลกระทบและสร้ า งความเสี ย หายแก่ ชี วิ ต
ทรัพย์สนิ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ ระบบโครงสร้าง
พื้นฐานของประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณกลุ่มลุ่มน้ำ
เจ้าพระยา ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจหลักของประเทศที่มี
ความต้องการใช้นำ้ เพิม่ มากขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง แต่มขี อ้ จำกัด
ในการบริ ห ารจั ดการและพั ฒ นาแหล่ ง น้ ำ ต้ น ทุ น และ
เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงอุทกภัยในระดับสูง

ผลการดำเนิ น งาน ที่ ป รึ ก ษาอยู่ ร ะหว่ า งการ
นำเสนอร่ างรายงานศึก ษาฉบับ สมบู รณ์ ซึ่ ง คาดว่ า จะ
ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2561

แผนฯ 12 ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำ
ในระดับลุ่มน้ำ เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างความต้องการ
ใช้ น้ ำ ทุ ก กิ จ กรรมกั บ ปริ ม าณน้ ำ ต้ น ทุ น นอกจากนั้ น
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ได้กำหนด
แผนในการจัดหาน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค การเกษตร
อุตสาหกรรม บริการ และการรักษาระบบนิเวศ รวมทั้ง
การบริ ห ารจั ด การความต้ อ งการใช้ น้ ำ ทุ ก กิ จ กรรมให้
สมดุลกับปริมาณน้ำต้นทุนด้วย

โครงการศึกษาแนวทางการบริหาร
จัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา (ปิง วัง ยม
น่าน ป่าสัก เจ้าพระยา ท่าจีน และแม่กลอง)
อย่างสมดุล (Water Balance)
การบริหารจัดการน้ำเพื่อให้การใช้น้ำได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สมดุล เป็นธรรม และยั่งยืน เป็นประเด็น
ท้าทายต่อการพัฒนาประเทศและการบริหารจัดการน้ำ
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วัตถุประสงค์ สศช. ได้จัดทำโครงการดังกล่าวเพื่อ
ใช้ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินสถานะของปริมาณน้ำ
ต้นทุนตัง้ แต่ตน้ น้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ต่อความต้องการ

ใช้น้ำจากภาคส่วนต่าง ๆ และคาดการณ์สถานการณ์ใน
อนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2561-2580) นำไปสู่การ
จัดทำข้อเสนอแนะและใช้เป็นเครื่องมือของภาครัฐในการ
บริ ห ารจั ด การน้ ำ ในกลุ่ ม ลุ่ ม น้ ำ เจ้ า พระยาและลุ่ ม น้ ำ
แม่กลองในระยะต่อไป

โครงการศึกษาแนวทางการปรับตัวของ
ภาคเกษตรเพื่อรองรับการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน เพื่อยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันของไทย

วิธีการศึกษา โครงการศึกษาแนวทางการบริหาร
จัดการน้ำในลุม่ น้ำเจ้าพระยาฯ มีระยะเวลาศึกษา 9 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2560
ครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองและกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยา
อันประกอบด้วย 8 ลุ่มน้ำ ได้แก่ ลุ่มน้ำปิง ลุ่มน้ำวัง
ลุ่มน้ำยม ลุ่มน้ำน่าน ลุ่มน้ำป่าสัก ลุ่มน้ำสะแกกรัง ลุ่มน้ำ
เจ้าพระยา และลุ่มน้ำท่าจีน โดยมีขอบเขตการดำเนินงาน
ที่สำคัญ ได้แก่ (1) ทบทวนสถานการณ์น้ำและนโยบายที่
เกี่ ย วข้ อ งในลุ่ ม น้ ำ แม่ ก ลองและลุ่ ม น้ ำ เจ้ า พระยา
(2) วิ เ คราะห์ ปั จ จั ย และเงื่ อ นไขที่ จ ะส่ ง ผลกระทบต่ อ
การเปลี่ยนแปลงอุปสงค์และอุปทานด้านน้ำในอนาคต
ในกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำแม่กลอง ตลอดจน
จัดทำแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่คาดการณ์ปริมาณ
อุปสงค์และอุปทานน้ำใน 20 ปีขา้ งหน้า (พ.ศ.2561-2580)
ในกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำแม่กลอง (3) จัดทำ
ระบบฐานข้ อ มู ล และบั ญ ชี ส มดุ ล น้ ำ ทั้ ง น้ ำ ใต้ ดิ น และ
น้ ำ ผิ ว ดิ น ในกลุ่ ม ลุ่ ม น้ ำ เจ้ า พระยาและลุ่ ม น้ ำ แม่ ก ลอง
(4) จัดทำข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการน้ำ
ในกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำแม่กลอง รวมทั้งจัดทำ
ประเด็นสำคัญและแผนงาน/โครงการที่สำคัญ ในการ
ขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีการเปิดเสรีการค้า
และการลงทุน ตั้งแต่ปี 2558 ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในภาคเกษตรทีเ่ ป็นภาคการผลิตทีส่ ำคัญของประเทศ และ
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ประชากรส่ ว นใหญ่ ข องประเทศ รวมทั้ ง
ข้ อ ตกลงทางการค้ า ร่ ว มกั น ทำให้ ป ริ ม าณการค้ า
สิ น ค้ า เกษตรและอาหาร และมู ล ค่ า ทางเศรษฐกิ จ มี
แนวโน้ ม เพิ่ ม สู ง ขึ้ น จากการที่ สิ น ค้ า เกษตรจะถู ก ส่ ง ไป
จำหน่ายในตลาดของประเทศในอาเซียนด้วยต้นทุนที่
ถูกลง ขณะเดียวกันผูผ้ ลิตรายอืน่ ทีแ่ ข่งขันไม่ได้กจ็ ะปรับตัว
ไปผลิตสินค้าที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงกว่าโดย
เปรี ย บเที ย บแทน และเกิ ด การแลกเปลี่ ย นสิ น ค้ า
ระหว่างกัน สำหรับด้านของผู้บริโภคสินค้านั้นจะมีความ
พอใจเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม เพราะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ
เพิ่มขึ้นและมีต้นทุนและราคาขายต่ำกว่า
วัตถุประสงค์ มีความจำเป็นที่จะต้องมีการศึกษา
และติดตามเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับภาคเกษตร
ภายหลังจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ
สร้างโอกาสในการแข่งขัน
ผลการดำเนินงาน สศช. ได้ศึกษาผลกระทบที่
เกิ ด ขึ้ น ต่ อ ภาคเกษตรของไทยภายหลั ง จากการเข้ า สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมถึงความพร้อมในการ
ปรับตัวของเกษตรกรต่อการแข่งขันจากสินค้าเกษตรของ
ประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะในการ
เร่ ง ปรั บ ตั ว เพื่ อ ลดผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น และเสริ ม สร้ า ง
โอกาสและความสามารถในการแข่ ง ขั น ของประเทศ
โดย สศช. จะนำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายผลักดันไปสู่
หน่วยงานปฏิบัติเพื่อดำเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
ต่อไป
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ภารกิจพิเศษ

โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนิน “โครงการทุนการศึกษา
พระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” ขึ้นเมื่อปี 2552 เพื่อนำพระราชทรัพย์
ส่วนพระองค์และทรัพย์จากผู้บริจาคโดยเสด็จพระราชกุศล มาพระราชทานเป็นทุนการศึกษาให้กับ
เยาวชนที่เรียนดี ประพฤติปฏิบัติดี มีฐานะยากจน ได้มีโอกาสศึกษาต่อเนื่องตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ต่อมาในปี 2553 ทรงมีพระราชดำริให้
จัดตั้ง “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)”
ขึ้น โดยทรงเป็นองค์ประธานกรรมการ และให้นำโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ มาอยู่ภายใต้
ม.ท.ศ. โดยการดำเนินงานมีหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องร่วมประสานสนับสนุน รวมทัง้ สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นแกนกลางในการประสานงาน รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขา
นุการโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ มาตั้งแต่ปี 2552
ในปี 2560 การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษา
พระราชทาน ม.ท.ศ. มีนกั เรียนทุนพระราชทานฯ แล้ว 9 รุน่
จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวม 1,397 ราย รวมเงิน
ทุนพระราชทานไปแล้ว จำนวน 318,336,524 บาท
โดยที่ในปี 2560 ได้มีการปรับปรุงหลักการและแนวทาง
การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาฯ ตามองค์ประธานกรรมการ ม.ท.ศ. โดย
(1) ยึดหลักการพระราชทานทุนการศึกษาให้แก่
ผู้ที่เรียนดี ประพฤติดี มีคุณธรรม ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี โดยมุ่งเน้นสาขา
ความต้องการของประเทศ สาขาขาดแคลน สาขาด้าน
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การเกษตร รวมทั้งสาขาด้านความมั่นคง ไม่ยึดไม่กำหนด
สัดส่วนชายหญิง ไม่กำหนดสัดส่วนจำนวนทุนแต่ละจังหวัด
และเพิม่ ให้มกี ระบวนการฝึกพัฒนาศักยภาพเพือ่ คัดกรอง
ในขั้นสุดท้าย
(2) ยึดหลักการที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทัศนคติที่
ถูกต้อง ดีงามต่อสถาบันและประเทศชาติ บ่มเพาะความมี
วินยั สร้างศักยภาพความสามารถในการเรียนรู้ ให้นกั เรียน
ทุนฯ เติบโตเป็นคนดีมีคุณภาพ เป็นพลเมืองดี มีสัมมาชีพ
ที่มั่นคง กลับคืนถิ่นไปทำงานช่วยเหลือชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ

(3) ยึดหลักการที่กำหนดให้มีการทำสัญญารับทุน
และชดใช้ทุน ภายใต้เงื่อนไขเมื่อจบการศึกษาให้ชดใช้ทุน
พระราชทาน ด้วยการเข้าสู่เส้นทางอาชีพอย่างมั่นคง
ตามที่ โ ครงการทุ น ม.ท.ศ. จะเชื่ อ มโยงตำแหน่ ง งาน
รองรับ
ทั้ ง นี้ ได้ มี ก ารปรั บ กลไกการคั ด เลื อ ก คั ด สรร
นักเรียนทุนฯ ระดับพื้นที่ และเพิ่มกลุ่มเป้าหมายจาก
โครงการกองทุนการศึกษารัชกาลที่ 9 โดยนำมาใช้กับ
การคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 9 เป็นรุ่นแรก
เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึ้น โดยสำนักงานฯ ได้ประสานดำเนินการคัดเลือก
คัดสรร นักเรียนผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าสู่การพิจารณา
เป็นนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 9 และนำนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก
คั ด สรร เข้ า สู่ ก ารคั ด กรองขั้ น สุ ด ท้ า ยด้ ว ยการฝึ ก และ
พัฒนาศักยภาพและประเมินผล โดยมีนักเรียนผ่านการ
คัดกรองขั้นสุดท้ายเป็นนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 9 จำนวน
169 ราย ซึ่งได้นำเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานทุนการศึกษา
พร้อมคณะนักเรียนดีเด่น รุ่นที่ 6 และครูดีเด่นประจำปี
2560 เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ และ
นักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 1-2 ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
ในปีการศึกษา 2559 เข้าเฝ้าฯ กราบพระบาทสำนึกใน
พระมหากรุณาธิคณ
ุ ฯ เมือ่ วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
ภายใต้การดำเนินงานของ โครงการทุนการศึกษา
พระราชทาน ม.ท.ศ. ได้ให้ความสำคัญกับการติดตาม
ดูแลนักเรียนทุนฯ อย่างเป็นระบบ ทั้งในด้านการเรียน
ความประพฤติ แ ละการใช้ จ่ า ยเงิ น ทุ น พระราชทาน
การช่วยเหลือนักเรียนทุนพระราชทานฯ เป็นกรณีเฉพาะ
รวมถึ ง การพั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก เรี ย นทุ น ฯ และพั ฒ นา
เครือข่ายนักเรียนทุน ม.ท.ศ. ให้มคี วามเข้มแข็ง เพือ่ สามารถ
ช่วยเหลือดูแลกันในรูปแบบ “พีด่ แู ลน้อง” และ “เพือ่ นช่วย
เพื่อน” รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการ
ทุนการศึกษาฯ ให้มีประสิทธิภาพ โดยความร่วมมือของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ด้านการติดตามดูแลนักเรียน
ทุนฯ สำนักงานฯ ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ

สำนั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี (สลค.) ติ ด ตามและ
จัดทำรายงานผลการเรียน ความประพฤติ และการใช้จ่าย
ในทุกภาคเรียนเสนอคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงาน
ม.ท.ศ. และคณะกรรมการ ม.ท.ศ. รวมทั้งการติดตาม
ดูแลนักเรียนทุนฯ ระดับภูมิภาคร่วมกับกรรมการ ม.ท.ศ.
และการลงพื้นที่ติดตามนักเรียนทุนฯ เป็นรายกรณี
ด้ า นพั ฒ นาศั ก ยภาพและการพั ฒ นาเครื อ ข่ า ย
นั ก เรี ย นทุ น ฯ สำนั ก งานฯ ร่ ว มกั บ สำนั ก เลขาธิ ก าร
คณะรัฐมนตรี (สลค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และมูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (มพพ.)
จั ด ให้ มี กิ จ กรรมเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพทั้ ง ด้ า นการเรี ย น
การแนะแนวศึกษาต่อ สร้างทักษะการทำงานเป็นทีม
รวมทัง้ การสร้างความตระหนักความจงรักภักดีตอ่ สถาบันฯ
อาทิ การจัดค่ายเสริมพลังสานฝันเยาวชนคนเก่ง ระหว่าง
วันที่ 25 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2560 สำหรับนักเรียนทุนฯ
ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย การพั ฒ นาเครื อ ข่ า ย
นักเรียนทุนฯ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผล
การเรียนฯ ระดับปริญญาตรี ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน
2560 รวมทั้งการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ผ่านการฝึก
ปฏิบัติงานจริงทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และ
การเรียนรู้ฝึกงานจิตอาสาในช่วงปิดภาคเรียน
ด้านการจบการศึกษาและการทำงาน ในปีการศึกษา
2558-2559 มีนกั เรียนทุนฯ รุน่ ที่ 1 จบการศึกษาหลักสูตร
ปริญญาตรี รวม 110 ราย และในปีการศึกษา 2559
มีนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 2 จบการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี
รวม 74 ราย รวมจำนวน 184 ราย ในภาพรวมสามารถ
เข้าสู่การทำงานในสัดส่วนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ
โดยนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 1 ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
เข้าสูก่ ารประกอบอาชีพแล้ว 101 ราย คิดเป็นร้อยละ 91.8
ส่วนรุ่นที่ 2 เข้าสู่การประกอบอาชีพแล้ว 51 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 68.9 โดยนักเรียนทุนฯ เข้าสู่การประกอบอาชีพที่
หลากหลาย ทั้ ง ข้ า ราชการ ลู ก จ้ า ง พนั ก งานของรั ฐ
พนักงานธุรกิจเอกชน มูลนิธิ และประกอบอาชีพส่วนตัว
นอกจากนี้ ยังมีนักเรียนทุนฯ ที่จบการศึกษาระดับ ปวส.
และสถาบั น เฉพาะทาง และเข้ า สู่ ก ารประกอบอาชี พ
20 ราย
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นักเรียนทุนพระราชทานฯ ทุกคน ล้วนสำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ได้รับโอกาสด้าน
การศึกษาอย่างอย่างมั่นคงต่อเนื่อง และยึดมั่นปฏิบัติตน
ตามพระราชดำรั ส สมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ที่ ไ ด้ ท รง
พระราชทานแก่นักเรียนทุนพระราชทานฯ เมื่อครั้งที่ได้
เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ ณ วัดป่าวิเวกธรรม จังหวัดขอนแก่น
เมือ่ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 ความว่า “เรียนดี ความรูด้ ี
การงานดี ชีวิตสดใส ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติ
มีความสุข” โดยจะมุ่งใช้ความรู้ ศักยภาพความสามารถ
และการมีจิตอาสาที่ได้รับการบ่มเพาะ ในการประกอบ
อาชีพการงาน และทำประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติต่อไป

สำหรับในปี 2560 สายงานเศรษฐกิจได้จัดการ
สัมมนาในหัวข้อ “เจาะลึกโครงสร้างเศรษฐกิจไทยด้วย
ตาราง I – O (Input – Output Table)” เพือ่ ศึกษาวิจยั
โครงสร้างภาคการผลิตและฐานะของภาคการผลิตไทย
ในห่วงโซ่การผลิตโลก รวมทัง้ ศึกษาผลกระทบของนโยบาย
กีดกันทางการค้าและแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ภายใต้กรอบการวิเคราะห์แบบจำลองตารางปัจจัยการผลิต
และผลผลิต โดยในการสัมมนาดังกล่าว สายงานเศรษฐกิจ
ได้เชิญ ดร.ฉลองภพ สุสงั กร์กาญจน์ นักวิชาการเกียรติคณ
ุ
ของสถาบั น วิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นาประเทศ (TDRI)
เป็นองค์ปาฐกในการปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “เศรษฐกิจไทย
กับบริบทการเปลี่ยนแปลงสู่โครงสร้างใหม่”

การจัดสัมมนาทางวิชาการ
ของสายงานเศรษฐกิจ ประจำปี 2560

นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการที่
ดำเนินการศึกษาวิจัยโดยเจ้าหน้าที่ในสายงานเศรษฐกิจ
จำนวน 3 เรือ่ ง ประกอบด้วย (1) โครงสร้างการผลิตและ
ห่ ว งโซ่ ก ารผลิ ต ของประเทศไทย (2) สถานะของ
อุ ต สาหกรรมไทยภายใต้ ห่ ว งโซ่ มู ล ค่ า โลก (Global
Value Chain) และการวิเคราะห์ผลกระทบจากการ
ดำเนิ น นโยบายเศรษฐกิ จ ของประเทศสำคั ญ และ
(3) แนวโน้มการขยายตัวและการปรับตัวของโครงสร้าง
เศรษฐกิ จ ไทยในระยะยาวในกรอบการวิ เ คราะห์
Dynamic Input-Output Model โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ
จากสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยภาคเอกชนเป็น
ผู้วิจารณ์บทความ และมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาจากภาครัฐ
ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาจำนวน 385 คน

สายงานเศรษฐกิ จ ได้ มี ก ารจั ด สั ม มนาวิ ช าการ
สายงานเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการศึกษาวิจัยของเจ้าหน้าที่
ในสายงานเศรษฐกิจสู่สาธารณชน รวมทั้งเพื่อเป็นการ
แลกเปลี่ยนความรู้และสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับ
หน่ ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ ภาคเอกชน และองค์ ก รต่ า งๆ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ซึ่ ง จะเป็ น การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถของ
บุคลากรในด้านการศึกษาวิจัย และนำไปสู่การปรับปรุง
ฐานข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น
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รายงานประจำปี 2560
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การบริหารจัดการ
ภายในองค์กร

การประเมิน ส่วนราชการตามมาตรการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ออกคำสั่ง คสช. ที่ 5/2559 เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์ในการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดิน เกี่ยวกับการดำเนินงานและ
การปรับปรุงการดำเนินงานให้ดีขึ้น ประกอบด้วยกรอบการประเมิน 5 องค์ประกอบ

องค์ประกอบ
การประเมิน
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ประเด็นการประเมิน

น้ำหนัก

จำนวน
ตัวชี้วัด
ของส่วน
ราชการ

1. ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
ตามหลักภารกิจพื้นฐาน
งานประจำ งานตามหน้าที่ปกติ
หรืองานตามหน้าที่
ความรับผิดชอบหลัก งานตาม
กฎหมาย กฏ นโยบายของ
รัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี
(Function Based)

100

1. ดำเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจำ
ไม่เกิน
งานตามหน้าที่ปกติ หรือ
5 ตัวชี้วัด
งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
2. การดำเนินงานตามกฎหมาย
3. การดำเนินงานตามนโยบายและแผนของรัฐบาล
และมติคณะรัฐมนตรี
4. การดำเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

2. ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
ตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์
แนวทางปฏิรูปภาครัฐ
นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจ
ที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ
(Agenda Based)

100

1. การดำเนินการข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
2. การดำเนินการตามวาระการขับเคลื่อน
และการปฏิรูปประเทศ
3. การแก้ไขปัญหาสำคัญเฉพาะเรื่อง หรือภารกิจ
ที่ได้รับมอบหมายพิเศษจาก นายกรัฐมนตรี/
รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรี ที่กำกับ
และติดตามการปฏิบัติราชการ
4. การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
(บังคับเฉพาะส่วนราชการ)

รายงานประจำปี 2560
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ไม่เกิน
3 ตัวชี้วัด

องค์ประกอบ
การประเมิน

น้ำหนัก

3. ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 100
ตามหลักภารกิจพื้นที่ /ท้องถิ่น
ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด
หรือการบูรณาการ
การดำเนินงานหลายพื้นที่หรือ
หลายหน่วยงาน (Area Based)
(ถ้าไม่มีภารกิจนี้ไม่ต้องประเมิน)

ประเด็นการประเมิน
1. การดำเนินงานตามภารกิจในพื้นที่/ท้องถิ่น
ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด
2. การบูรณาการระบบการปฏิบัติงานร่วมกัน
หลายหน่วยงานที่มีภารกิจร่วมกันในพื้นที่
3. การบรูณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง
กระทรวง/หน่วยงาน/จังหวัด
4. การดำเนินการตามนโยบายประชารัฐ

จำนวน
ตัวชี้วัด
ของส่วน
ราชการ
ไม่เกิน
2 ตัวชี้วัด

4. ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการและพัฒนานวัตกรรม
การบริหารจัดการระบบงาน
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล
และการให้บริการประชาชน
หรือหน่วยงานของรัฐ
(Innovation Based)

100

1. ข้อเสนอการพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงาน ไม่เกิน
1) ข้อเสนอการพัฒนาขีดความสามารถของ
3 ตัวชี้วัด
หน่วยงานในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนา
นวัตกรรมในการบริหารจัดการ ระบบงาน
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล ความผูกพัน
ของบุคลากรต่อองค์กร เทคโนโลยี ฐานข้อมูล
กฎหมาย การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร
ตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมผลงานที่จะ
ส่งมอบแยกตามรายไตรมาส
2) ผลงานที่เกิดขึ้นจริง รวมทั้งรางวัลที่ได้รับจาก
องค์กรภายในหรือภายนอกประเทศ (ถ้ามี)
2. การบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรม
ในการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ
3. การจัดการข้อร้องเรียนหรือเรื่องราวร้องทุกข์ (ถ้ามี)
4. ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ (บังคับ)

5. ศักยภาพในการเป็น
ส่วนราชการที่มีความสำคัญ
เชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ประเทศ ตามแผนหรือ
นโยบายระดับชาติ นโยบาย
ของรัฐบาล (Potential
Based) ประกอบกับ
ผลการประเมินโดยองค์กร
ภายในและภายนอกประเทศ

100

1. การจัดทำและดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ (บังคับ)
1) การจัดทำแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ตามภารกิจ/บทบาท ของส่วนราชการ
2) ผลงานที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละไตรมาส
รวมทั้งผลการประเมินจากองค์กรภายใน
หรือภายนอกประเทศ (ถ้ามี)

1 ตัวชี้วัด

รายงานประจำปี 2560
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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ผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ สศช.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สศช. ได้มีการจัดทำตัวชี้วัดในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
(มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดย สศช. มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการผ่านเกณฑ์การประเมิน
ซึ่งมีรายละเอียดตัวชี้วัดใน 5 องค์ประกอบ ดังนี้

องค์ประกอบการประเมิน

ตัวชี้วัด/โครงการ

1. ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
1. ความสำเร็จของการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
ตาม หลักภารกิจพื้นฐาน งานประจำ
และการพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ
งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตาม
ฉบับที่ 12
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
2. ความสำเร็จของการติดตามการพัฒนา
งานตามกฎหมาย กฏ นโยบายของ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
รัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี
3. อันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
(Function Based)
ของประเทศโดย IMD  
4. ความสำเร็จของการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ฉบับที่ 2 และการจัดทำ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ฉบับที่ 3
5. ความสำเร็จของการพัฒนาตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG)
2. ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
ตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทาง
ร้อยละการดำเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือ
แก่ประชาชน  (ผ่าน - ร้อยละ 100)
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ
(Agenda Based)
3. ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
ตามหลักภารกิจพื้นที่ /ท้องถิ่น
ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด หรือ
การบูรณาการการดำเนินงาน
หลายพื้นที่หรือหลายหน่วยงาน
(Area Based)
(ถ้าไม่มีภารกิจนี้ไม่ต้องประเมิน)
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ความสำเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพการแปลงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12 สู่การปฏิบัติระดับพื้นที่

รายงานประจำปี 2560
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องค์ประกอบการประเมิน

ตัวชี้วัด/โครงการ

4. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
และพัฒนานวัตกรรมการบริหาร
จัดการระบบงาน งบประมาณ
ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการ
ประชาชน หรือหน่วยงานของรัฐ
(Innovation Based)

ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2560
(บังคับ)
การพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการด้าน e-Office
ระบบจองห้องประชุมและยานพาหนะ

5. ศักยภาพในการเป็นส่วนราชการที่มี
ความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์เพื่อ
การพัฒนาประเทศตามแผน หรือ
นโยบายระดับชาติ นโยบายของ
รัฐบาล (Potential Based)

รายงานเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
1) การสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
2) การประสานการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์
การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ
3) การติดตามการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
4) การวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ
5) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย
6) การพัฒนาฐานการผลิตการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภายในองค์กร

ให้มีธรรมาภิบาล

สศช. ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบราชการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานให้
เทียบเท่ามาตรฐานสากล รวมทั้งยึดหลักวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ที่มุ่งเน้นให้การบริหารราชการเป็นไป
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สศช. ได้ดำเนินการ ดังนี้
2.1 นโยบายกำกับดูแลองค์การทีด่ ขี อง สศช. เพือ่ ให้การปฏิบตั ริ าชการของ สศช. มีระบบการบริหารจัดการทีด่ ี
ตามหลักธรรมาภิบาล อันจะเป็นการเสริมสร้างศักดิศ์ รีของการเป็นหน่วยงานภาครัฐ พร้อมสร้างความมัน่ ใจ ศรัทธา และ
ไว้วางใจจากประชาชน ผูร้ บั บริการ ผูป้ ฏิบตั งิ าน และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย โดยนโยบายดังกล่าว ได้รวบรวมหลักการ นโยบาย
ปฏิบัติราชการ แนวทางปฏิบัติ มาตรการ/โครงการรองรับนโยบาย เพื่อให้บุคลากร สศช. ในทุกระดับ สามารถนำกรอบ
นโยบายไปใช้เป็นมาตรฐานในการดำเนินงาน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สศช. ได้ทบทวนมาตรการ/โครงการ
ที่สอดคล้องกับนโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายฯ ประจำปี 2560 ทั้ง 4 ด้าน
ได้แก่ 1) นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม 2) นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย 3) นโยบายด้านองค์กร
และ 4) นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน
รายงานประจำปี 2560
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2.2 แผนบริ ห ารความเสี่ ย ง เพื่ อ ช่ ว ยให้ ก าร
บริหารงานและการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผน
การกำหนดกลยุ ท ธ์ การติ ด ตามควบคุ ม และวั ด ผล
การปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดการสูญเสียและ
โอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร สศช. จึงได้
จัดทำแผนบริหารความเสีย่ ง เพือ่ วางแนวทางป้องกันและ
ควบคุมปัญหาในด้านต่าง ๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากสถานการณ์
ความไม่แน่นอน ซึง่ มีผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กร
โดยพิจารณาความสอดคล้องของประเด็นยุทธศาสตร์และ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสูงสุดในปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 จำนวน 4 โครงการ ประกอบด้วย (1) โครงการศึกษา
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบการไทยในโซ่อุปทาน
ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจของประเทศ (2) โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการแปลงแผนฯ 12 สู่การปฏิบัติระดับพื้นที่
(3) โครงการศึกษาและสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของ
ประชาชนจำแนกตามช่วงอายุ และ (4) โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรขององค์กร และได้ใช้กลยุทธ์การควบคุม
หลีกเลีย่ ง การถ่ายโอนความเสีย่ ง และรับความเสีย่ งไว้เอง
ทำให้สามารถบริหารความเสี่ยงของโครงการฯ ให้อยู่ใน
ระดั บ ปานกลาง ซึ่ ง เป็ น ระดั บ ความเสี่ ย งที่ ย อมรั บ ได้
จึงสามารถปฏิบตั ภิ ารกิจได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง
2.3 การควบคุมภายใน เพื่อเป็นเครื่องมือด้าน
การจั ด การประเภทหนึ่ ง ที่ ช่ ว ยกำกั บ ดู แ ลการดำเนิ น
กิจกรรมต่าง ๆ ในหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ทตี่ งั้ ไว้ โดย สศช. ได้จดั วาง
ระบบการควบคุมภายใน และการประเมินผลการดำเนินงาน
ครอบคลุมทุกส่วนงานมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีแนวทาง
การปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ที่พบจากการดำเนินงานที่ผ่านมา ส่งผลให้ผลการดำเนิน
การจัดวางระบบการควบคุมภายในของ สศช. สามารถ
ดำเนิ น การได้ ต ามระเบี ย บคณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ฯ สามารถส่ ง รายงานการควบคุ ม ภายในให้
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) กำหนด และ
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลราชการ (ค.ต.ป.)
ได้ทันตามเวลากำหนด
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อย่ า งไรก็ ต าม มี บ างกิ จ กรรมที่ ต้ อ งปรั บ ปรุ ง
กระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยได้สังเคราะห์กระบวนการ
ปฏิบตั งิ านและพิจารณาภารกิจทีม่ คี วามเสีย่ งสำคัญ ซึง่ เป็น
อุปสรรคต่อการดำเนินงานและส่งผลกระทบต่อองค์กร
รวมถึงแนวทางการควบคุมของหน่วยงานย่อย (สำนักต่างๆ)
เพื่อจัดทำเป็นรายงานการควบคุมภายในระดับองค์กร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ สศช. มีโครงสร้าง
การควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบ ซึ่งเป็นไปตาม
มาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจ
เงิ น แผ่ น ดิ น ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลและเพี ย งพอ ที่ จ ะทำให้
การปฏิบตั งิ านของ สศช. ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์
ที่วางไว้
2.4 การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับ
องค์การลงสู่ระดับสำนัก เพื่อขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ของ
สศช. ให้ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมายที่ ก ำหนดไว้ โดยแปลง
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์หลักไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
กำหนดตัวชี้วัด (KPIs) เป้าหมายและกลยุทธ์ พร้อมทั้ง
กำหนดโครงการ แผนปฏิบตั กิ าร ตัวชีว้ ดั โครงการ ระยะเวลา
และงบประมาณดำเนิ น การตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจำปี และคำรับรองการปฏิบัติราชการให้สอดคล้อง
เชื่ อ มโยงและเป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ทั่ ว ทั้ ง องค์ ก ร
เพื่อสะท้อนให้เห็นภาพความสำเร็จขององค์กร โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สศช. ได้ดำเนินการถ่ายทอด
ตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์การสู่ระดับสำนัก/กอง
ตามโครงการสร้างแบ่งส่วนราชการ รวม 17 สำนัก/กอง
มีจำนวนตัวชี้วัดระดับสำนัก/กอง ทั้งสิ้น 91 ตัวชี้วัด
โดยทุกสำนักสามารถดำเนินการตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ทำให้มีผลการประเมินในระดับดีมาก

2.5 รายงานผลการดำเนิ นงานการป้ อ งกั น
ผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม อันเป็นผลมาจาก
การดำเนิ น การของ สศช. ประจำปี 2560 เพื่ อ ให้
การปฏิบัติราชการของ สศช. มีระบบบริหารจัดการที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล อันจะเป็นการเสริมสร้างศักดิ์ศรีของ
การเป็นหน่วยงานภาครัฐ พร้อมสร้างความมั่นใจ ศรัทธา
และไว้วางใจจากประชาชน ซึ่งภารกิจหลักของ สศช. นั้น
เป็นภารกิจเชิงนโยบาย สศช. จึงได้จดั ทำมาตรการป้องกัน
ผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม อันเป็นผลมาจาก
การดำเนินการของ สศช. เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ
สำหรับกรณีที่การดำเนินการของ สศช. อาจก่อให้เกิดผล
กระทบทางลบต่ อ สั ง คม ซึ่ ง มาตรการดั ง กล่ า ว สศช.
ได้วิเคราะห์กระบวนการทำงาน โดยยึดภารกิจหลักตาม
ยุทธศาสตร์ของ สศช. จากนั้น จึงได้กำหนดมาตรการ
ป้องกันผลกระทบทางลบต่อสังคมโดยผ่านกระบวนการ
มีส่วนร่วมในการดำเนินภารกิจของ สศช. เป็นสำคัญ

สศช. พร้อมใจประกาศเจตนารมณ์
ต่อต้านการทุจริต
ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการฯ นำผู้บริหารและ
ประชาคม สศช. ประกาศเจตนารมณ์และปฏิญาณตน
เรื่องการต่อต้านการทุจริต ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา
ครบรอบปีที่ 67 ของ สศช. เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรทุกระดับดำเนินการตาม
นโยบายด้านการต่อต้านการทุจริต ปฏิเสธการมีพฤติกรรม
ใดๆ ที่เอื้อต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมุ่งยึดถือ
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมเป็ น แนวทางในการปฏิ บั ติ ง าน
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน นำพาประเทศไปสู่ความ
เจริญรุ่งเรืองอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สืบไป

นอกจากนี้ สศช. ยังได้ประกาศ นโยบายด้านการ
ต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบของ สศช.
ประกอบด้วย หลักสำคัญในการปฏิบัติงาน กำหนดให้
ผู้บริหารและบุคลากร สศช. ทุกระดับต้องดำเนินตาม
นโยบายด้ า นการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต และปฏิ เ สธการมี
พฤติกรรมใดๆ ที่เอื้อต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(ได้ แ ก่ การรั บ ของขวั ญ การมี ผ ลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น
การบริจาคหรือเรี่ยไรเพื่อกิจกรรมการกุศลที่ไม่เป็นไป
ตามกฎหมาย กฎระเบียบ และการดำเนินการทีไ่ ม่โปร่งใส)
ซึ่ ง เป็ น การฝ่ า ฝื น กฎหมายว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ของ สศช.
ในปีงบประมาณ 2560 สศช. ได้ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) จัดทำ
โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) โดยในปีงบประมาณ
2560 สศช. มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสโดยรวม
อยู่ ใ นระดั บ ที่ ดี ม าก คื อ ที่ ร ะดั บ 83.94 คะแนน
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) แยกผลการพิจารณาเป็น
2 องค์ประกอบ ดังนี้
1. การประเมิน ITA ซึ่งวัดระดับการดำเนินการ
ในหน่วยงาน ครอบคลุม 5 ด้าน ได้แก่ (1) ดัชนีด้านความ
โปร่งใส ได้ 87.44 คะแนน (2) ดัชนีความพร้อมรับผิด ได้
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82.89 คะแนน (3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ได้ 90.71 คะแนน (4) ดัชนีด้านวัฒนธรรมคุณธรรม
ในองค์กร ได้ 73.51 คะแนน และ (5) ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน ได้ 80.94 คะแนน
2. การประเมิน ITA ซึ่งประมวลจากแบบสำรวจความคิดเห็น 3 ประเภท ประกอบด้วย (1) แบบสำรวจ
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT) ได้ 93.18 คะแนน
(2) เป็นแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีสว่ นได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)
ได้ 74.89 คะแนน (3) แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency
Assessment: EIT) ได้ 84.16 คะแนน

การเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถ

บุคลากร ประจำปี 2560

ในปี 2560 สศช. ได้ มี ก ารดำเนิ น การพั ฒ นา
ศักยภาพบุคลากร ดังนี้
1. โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากร
ในปีงบประมาณ 2560 สำนักงานฯ ได้รับจัดสรรวงเงิน
งบประมาณรวมทัง้ สิน้ 9.7 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร (งบรายจ่ายอื่น)
7.7 ล้านบาท และเงินงบประมาณปี 2558 ที่เหลือจ่าย
ไว้เบิกเหลื่อมปีเพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ (งบจูงใจ
2 ล้านบาท) เพื่อดำเนินการจัดอบรม In-house Training
และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรภายนอก
รวมทั้งการศึกษาดูงานผู้บริหาร ประกอบด้วย
		
หลั ก สู ต รอบรมภายใน (In-house
Training) จำนวน 21 หลักสูตรมีผเู้ ข้าอบรมรวม 1,223 คน
(มีการนับซ้ำ) ใช้งบประมาณ 4,034,202 บาท โดยมีหลักสูตร
ที่ น่ า สนใจ อาทิ หลั ก สู ต รดั ช นี วั ด รู ป แบบบุ ค ลิ ก ภาพ
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MBTI® เพื่ อ การพั ฒ นาองค์ ก รและบุ ค ลากรอย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ และหลั ก สู ตรการเสริ ม สร้ า งสมรรถนะ
การวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ
		
หลักสูตรอบรมภายนอก : เพื่อพัฒนา
ศักยภาพและทักษะโดยเฉพาะด้านบริหารจัดการและ
สมรรถนะเฉพาะด้านรวม 45 หลักสูตร จำนวนผูเ้ ข้าอบรม
รวม 231 คน (มีการนับซ้ำ) ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น
3,496,522 บาท
2. โครงการทุนการศึกษาระดับปริญญาโท/
เอก/อบรมในต่างประเทศ พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากร
ในปีงบประมาณ 2560 สำนักงานฯ ได้รับจัดสรรวงเงิน
งบประมาณ 12,000,000 ล้านบาท (งบอุดหนุน) โดยจัดทำ
ประกาศฯ เพื่ อ รั บ สมั ค รและคั ด เลื อ กผู้ รั บ ทุ น ศึ ก ษา
ระดับปริญญาโท/เอก/อบรมในต่างประเทศ ประจำปี
2560 จำนวน 2 รอบ คณะกรรมการได้มีมติคัดเลือก

ผู้สมัครรับทุนในรอบที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 255931 มีนาคม 2560) จำนวน 5 คน เป็นทุนระดับปริญญาโท
ทั้งหมด นอกจากนี้ยังส่งบุคลากรเข้ารับทุนศึกษาของ
สถาบันชัน้ นำต่างประเทศ รวมจำนวน 3 ทุน ประกอบด้วย
ทุ น ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอก 3 ทุ น และทุ น ฝึ ก อบรม
รวมจำนวน 2 ทุน

ความสนใจ อาทิ หัวข้อ Balancing Economic Growth
and Environmental Sustainability, Let’s GO Study
Abroad, คนรุ่ น ใหม่ กั บ การพั ฒ นาประเทศตามหลั ก
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง, องค์ ก รแห่ ง ความสุ ข
(Happy Workplace)

3. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนให้
เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรูภ้ ายในองค์กร โดยในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 มีการจัด KM Talk ทั้งสิ้น 7 ครั้ง ผู้เข้าร่วม
รวมทั้งสิ้น 374 คน ได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มี
ความเชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆ จากภายนอกหรือภายใน
องค์ ก ร มาบรรยายและร่ ว มแลกเปลี่ ย นความรู้ แ ละ
ความคิดเห็นในหัวข้อที่มีความสำคัญหรือเรื่องที่อยู่ใน

การใช้ทรัพยากร

ของหน่วยงาน

ในปีงบประมาณ 2560 ได้รับจัดสรรงบประมาณ
รวมทัง้ สิน้ 537.3732 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีงบประมาณ
2559 คิดเป็นร้อยละ 1.00 แยกเป็นค่าใช้จา่ ยด้านบุคลากร
มากที่สุด รวม 276.8651 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.52
ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร รองลงมาเป็นค่าใช้จ่ายใน
การดำเนินภารกิจตามยุทธศาสตร์ จำนวน 148.6274
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.66 งบดำเนินงาน 61.8827
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.52 งบเงินอุดหนุน 25.7750
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.79 และรายจ่ายเพื่อการลงทุน
24.2230 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.51 ของงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร ตามลำดับ สำหรับงบประมาณที่ใช้ใน
การดำเนิ น การขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาของ
สศช. สรุปได้ดังนี้

1. การจัดทำและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนา
ใช้งบประมาณรวมคิดเป็นร้อยละ 45 เพื่อการจัดทำและ
ผลั ก ดั น ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา อาทิ โครงการพั ฒ นา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เกี่ยวข้อง
และการจัดทำแผนฯ 12 ฯลฯ
2. การจั ด ทำระบบฐานข้ อ มู ล เพื่ อ การพั ฒ นา
ใช้งบประมาณคิดเป็นร้อยละ 21 เพื่อจัดทำระบบฐาน
ข้อมูลและตัวชี้เพื่อการพัฒนาที่สำคัญ อาทิ การสำรวจ
ข้อมูลโครงสร้างการผลิตสินค้าและบริการเพือ่ จัดทำตาราง
ปัจจัยการผลิตและผลผลิตปี 2558 การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและการประมวลผลผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด
ด้านการผลิตและด้านการใช้จ่าย ฯลฯ
รายงานประจำปี 2560
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3. ก า ร ส ร้ า ง อ ง ค์ ค ว า ม รู้ เ พื่ อ ก า ร พั ฒ น า
ใช้ ง บประมาณรวมคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 29 เพื่ อ การสร้ า ง
องค์ความรู้เพื่อการพัฒนา อาทิ ศึกษาและพัฒนาการ
จัดทำบัญชีประชาชาติสู่ระบบ ค.ศ. 2008 ระยะที่ 2
การศึกษาและสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชน
จำแนกตามช่ว งอายุ และศึก ษารูป แบบของการสร้ า ง
ความร่วมมือที่เน้นผลลัพท์เพื่อสังคม ฯลฯ

4. การติ ด ตามประเมิ น ผลการพั ฒ นาประเทศ
ใช้ ง บประมาณรวมคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 5 เพื่ อ การติ ด ตาม
ประเมินผลการพัฒนา อาทิ ติดตามประเมินผลการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมในระยะ 5 ปี แผนฯ 11 รวมทัง้ สือ่ สาร
เผยแพร่ ก ารพั ฒ นาสู่ ส าธารณะ เพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจ
เกี่ยวกับแนวคิดและทิศทางการพัฒนากับทุกภาคส่วน
ในสังคม

แผนภูมิ แสดงร้อยละของค่าใช้จ่ายเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2560
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การจัดทำและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนา
การจัดทำระบบฐานข้อมูลและ
ตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนา
การสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนา
การติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศ

ร้อยละ

สำหรับการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2560 สศช. เบิกจ่ายงบประมาณทัง้ สิน้ 476.3176 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ
88.64 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำแนกเป็นงบบุคลากร จำนวน 249.6019 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.45
งบดำเนินงาน จำนวน 53.9702 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.04 งบลงทุน จำนวน 23.6548 คิดเป็นร้อยละ 4.40
งบเงินอุดหนุน จำนวน 25.7424 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.80 และงบรายจ่ายอื่น จำนวน 123.3483 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 22.95
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อัตรากำลัง

จำนวนข้าราชการพลเรือนจำแนกตามระดับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560
200

200

186
ปี 2559
ปี 2560

150

121
105

100 97

100

44 44

50

7 7
0

บริหารสูง

6 9

18 22

14 12
1

21 19

0

วิชาการ อำนวยการ อำนวยการ วิชาการ
วิชาการ วิชาการ
วิชาการ
ทั่วไป
ทั่วไป
ทรงคุณวุฒิ
สูง
ต้น
เชี่ยวชาญ ชำนาญการ ชำนาญการ ปฏิบัติการ ชำนาญงาน ปฏิบัติงาน
พิเศษ

จำนวนข้าราชการพลเรือนจำแนกตามวุฒิการศึกษา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560

จำนวนลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ
และลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560
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ลูกจ้างประจำ

พนักงานราชการ

ลูกจ้างชั่วคราว

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สศช. มีบุคลากรรวม 647 คน แบ่งเป็นข้าราชการ จำนวน 515 คน ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ และลูกจ้างชัว่ คราว จำนวน 132 คน โดยข้าราชการส่วนใหญ่รอ้ ยละ 38.83 เป็นข้าราชการประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการ ส่วนระดับการศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ 57.28 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
รายงานประจำปี 2560
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

111

การใช้พลังงานและน้ำ
ประจำปีงบประมาณ 2560
ด้านใช้ ไฟฟ้า ในปี 2560 สศช. มีปริมาณการใช้
พลั ง งานไฟฟ้ า รวมทั้ ง หมด 1,782,523.55 กิ โ ลวั ต ต์
เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 2.58 สาเหตุที่ปริมาณการใช้
ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเนื่องจาก สศช. ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่
เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
และคณะกรรมการปฏิ รู ป ประเทศด้ า นต่ า งๆ ซึ่ ง มี
การประชุมคณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้อง
ปฏิบัติงานทั้งในและนอกเวลาราชการ เพื่อขับเคลื่อนงาน
ให้บรรลุผลสำเร็จ แม้ว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนได้ตระหนักถึง
ความสำคั ญ และปฏิ บั ติ ต ามแผนปฏิ บั ติ ก ารการลดใช้
พลังงานของ สศช. อาทิ การเปิดเครื่องปรับอากาศในช่วง
เวลา 08.30-16.30 น. และตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่
25-26 องศาเซลเซียส การเปิดไฟเท่าที่จำเป็นในการ
ใช้ ง านและปิ ด ทั น ที เ มื่ อ เลิ ก ใช้ ง าน ปิ ด สวิ ท ซ์ จ อภาพ
เครื่องคอมพิวเตอร์เวลาที่ไม่ใช้งานเกิน 15 นาที และ
เวลาพักกลางวัน
ด้านวัสดุเชื้อเพลิง ในปี 2560 สศช. ได้ใช้วัสดุ
เชื้อเพลิงโดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ น้ำมันเชื้อเพลิง
มีการใช้นำ้ มันเชือ้ เพลิงจำนวน 27,134.96 ลิตร ลดลงจาก

ปีงบประมาณ 2559 ร้อยละ 14.80 และก๊าซ NGV มีการใช้
จำนวน 18,952.82 กิโลกรัม ลดลงร้อยละ 3.65 ทั้งนี้
สศช. ได้ ด ำเนิ น การตามมาตรการประหยั ด เชื้ อ เพลิ ง
อย่ า งเคร่ ง ครั ด อาทิ มี ก ารวางแผนในการจั ด รถยนต์
ให้ เจ้ า หน้ า ที่ ที่ มี ก ารเดิ น ทางในเส้ น ทางเดี ย วกั น ใช้ ร ถ
ร่ ว มกั น ลดการเดิ น ทางโดยรถยนต์ แ ละใช้ ก ารติ ด ต่ อ
สื่อสารในลักษณะอื่นแทน เช่น การใช้โทรศัพท์ โทรสาร
ไปรษณีย์ และไปรษณีย์อิเลคทรอนิกส์ (E-mail) ในการ
จัดส่งเอกสาร รวมทั้งผู้บริหารมีนโยบายให้ใช้รถยนต์เช่า
และใช้ ร ถยนต์ ที่ ใช้ ก๊ า ซ NGV ให้ ม ากที่ สุ ด จึ ง ทำให้ มี
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงลดลงมากในภาพรวม
ด้านการใช้นำ้ ในปี 2560 สศช. มีปริมาณการใช้นำ้
รวมทั้งหมด 16,368.01 หน่วย ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ
18.10 สาเหตุของการลดลงเนื่องจาก เจ้าหน้าที่ให้ความ
ร่วมมือประหยัดน้ำตามมาตรการที่สำคัญ อาทิ ใช้ภาชนะ
แก้ ว หรื อ ขั น แทนการเปิ ด น้ ำ ไหลตลอดเวลาในการทำ
ภารกิจต่างๆ และ สศช. ได้ตรวจสอบระบบการส่งน้ำของ
สศช. เพือ่ ป้องกันน้ำรัว่ ไหลอย่างสม่ำเสมอ หากตรวจสอบ
พบว่ า มี น้ ำ รั่ ว ไหล สศช. จะดำเนิ น การซ่ อมแซมทั น ที
เพื่อมิให้สูญเสียทรัพยากรน้ำโดยเปล่าประโยชน์

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล

และสารสนเทศ สศช.

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.)
สศช. ได้ดำเนินการพัฒนาระบบงานด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
และสารสนเทศของ สศช. มาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้น
การนำเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาปรับปรุงและเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในกระบวนการทำงานขององค์กรทั้งงานด้านวิชาการ
งานบริหารและอำนวยการ รวมถึงการให้บริการภาคประชาชน ซึ่งมีทิศทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับแผน
พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนารัฐบาล
ดิ จิ ทั ล ของประเทศ เพื่ อ สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม การ
พัฒนาระบบงานภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยใน
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ปีงบประมาณ 2560 ได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่มุ่งให้เกิด
การบูรณาการทรัพยากรและยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือ่ เปลีย่ นแปลงภาครัฐสูก่ ารเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล ดังนี้
1. การพั ฒ นาระบบดิ จิ ทั ล และสารสนเทศ
โดยได้จดั ทำโครงการจัดจ้างทีป่ รึกษาเพือ่ พัฒนาระบบงาน
ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ (1) โครงการจ้างที่ปรึกษา

เพือ่ พัฒนาระบบดิจทิ ลั ได้แก่ โครงการบริหารจัดการระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ โครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ต้องต่ออายุรับประกันอุปกรณ์
ระบบรั ก ษาความปลอดภั ย บนระบบเครื อ ข่ า ยให้ มี
เสถียรภาพอย่างต่อเนือ่ ง และโครงการปรับปรุงระบบสำรอง
และกู้คืนข้อมูลให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยรองรับกับ
เทคโนโลยีทเี่ ปลีย่ นแปลงไป รวมทัง้ โครงการปรับปรุงระบบ
E-mail ของ สศช. ซึ่งเป็นบริการหลักที่ใช้ติดต่อสื่อสาร
ทั้ ง ภายในและภายนอกองค์ ก รให้ ทั น สมั ย และมี
ประสิทธิภาพตอบสนองต่อการใช้งานบนอุปกรณ์ Mobile
Devices ได้มากยิ่งขึ้น และ (2) โครงการจ้างที่ปรึกษา
เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ ซึ่งประกอบด้วยโครงการ
ปรับปรุงโปรแกรมบริหารจัดการฐานข้อมูล และโครงการ
ปรับปรุงระบบสารสนเทศบริหารและอำนวยการที่เน้น
พั ฒ นาระบบงานสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ ห้ ส ามารถ
ติดตามเส้นทางของหนังสือตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง
และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเชื่อมโยงเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐในอนาคต

2. การพัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ ฐานเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และระบบโทรศัพท์ ซึ่งได้มีการปรับปรุง
ระบบการเดินสายสัญญาณ Fiber Optic ปรับเปลี่ยน
อุ ป กรณ์ ก ระจายสั ญ ญาณ (Switch) และโมดู ล ใหม่
เพื่อให้ระบบเครือข่ายมีเสถียรภาพและมีระบบสัญญาณ
ครอบคลุมพื้นที่อาคารปฏิบัติงานของ สศช. การจัดซื้อ
ลิ ข สิ ท ธิ์ เ ครื่ อ งโทรศั พ ท์ ช นิ ด IP Phone เพื่ อ เสริ ม
ประสิทธิภาพการใช้งานเครือ่ งโทรศัพท์และระบบโทรสาร
(FAX) ของ สศช. บนอุปกรณ์ Call Manager ซึ่งเป็นการ
ช่วยให้ระบบการติดต่อสื่อสารของ สศช. มีความมั่นคง
สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
3. การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านให้
กับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ
และติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและ Notebook
เพื่อทดแทนเครื่องรุ่นเก่าที่มีประสิทธิภาพต่ำ รวมทั้งการ
จัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลบนระบบเครือข่าย
SAN Storage เพื่อใช้จัดเก็บข้อมูลให้กับระบบงานต่าง ๆ
ที่มีลำดับความสำคัญสูง ได้แก่ ระบบอีเมล์ ระบบ File
Sharing และระบบ NESDB Website

การสื่อสาร

เพื่อการพัฒนา
การประชุมประจำปี 2560 ของ สศช.
เรื่อง ขับเคลื่อนแผนฯ 12 สู่อนาคตประเทศไทย
สศช. ได้ จั ด การประชุ ม ประจำปี 2560 เรื่ อ ง
“ขับเคลื่อนแผนฯ 12 สู่อนาคตประเทศไทย” เมื่อวันที่
3 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม
อิ ม แพ็ ค เมื อ งทองธานี จั ง หวั ด นนทบุ รี เพื่ อ เป็ น เวที
สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และระดมความเห็นร่วมกัน
จากทุกภาคส่วน เกี่ยวกับการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนา
ทีม่ ลี ำดับความสำคัญสูงภายใต้แผนฯ 12 ทีเ่ ชือ่ มโยงไปสูก่ าร
บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งจากภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาชน สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน
และประชาชนทั่วไป
การประชุ ม ดั ง กล่ า วมี กิ จ กรรมสำคั ญ เริ่ ม ด้ ว ย
ในช่วงเช้า เป็นการกล่าวรายงานโดย ดร.ปรเมธี วิมลศิริ
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เลขาธิการฯ จากนั้นเป็นปาฐกถาพิเศษ โดย พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และการนำเสนอ
วีดิทัศน์เรื่อง “ขับเคลื่อนแผนฯ 12 สู่อนาคตประเทศ”
และช่วงบ่าย เป็นการระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อย 6 กลุ่ม
เพื่ อ กำหนดแนวทางการขั บ เคลื่ อ นและประเด็ น
การพัฒนาเชิงบูรณาการในมิตติ า่ งๆ ทีม่ ลี ำดับความสำคัญ
สูง ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 การเพิ่มศักยภาพคนไทย
เพื่ออนาคตประเทศไทย กลุ่มที่ 2 การพัฒนาและการใช้
นวัตกรรมเพื่ออนาคตประเทศไทย กลุ่มที่ 3 การพัฒนา
เกษตรกรยุ ค ใหม่ เ พื่ อ อนาคตประเทศไทย กลุ่ ม ที่ 4
การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานเพื่ อ อนาคตประเทศไทย
กลุ่มที่ 5 การพัฒนาภาครัฐดิจิทัลเพื่ออนาคตประเทศไทย
และกลุ่มที่ 6 การขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ ภาค และ
เมืองสู่อนาคตประเทศไทย ซึ่งได้รับความสนใจจากภาคี
การพั ฒ นาต่ า งๆ เข้ า ร่ ว มแสดงความคิ ด เห็ น อย่ า ง
กว้างขวาง มีผู้เข้าร่วมการประชุมถึง 2,900 คน สรุปผล
การประชุมประจำปี 2560 ได้ดังนี้
1. ปาฐกถาพิ เ ศษของนายกรั ฐ มนตรี เรื่ อ ง
“สานพลังทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการพัฒนาสู่อนาคต
ประเทศไทย” โดยพลเอก ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา
นายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดการประชุมและแสดงปาฐกถาพิเศษระบุว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ระยะ 5 ปี จะเป็ น เครื่ อ งมื อ สำคั ญ ในการขั บ เคลื่ อ น
การทำงานและผลักดันให้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งปัจจุบันแผนฯ 12
ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ทีเ่ ชือ่ มโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ
ซึ่ ง จะเป็ น ก้ า วแรกในการวางรากฐานการพั ฒ นาใน
ด้านต่าง ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายระยะยาวที่มุ่งสู่วิสัยทัศน์
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ทั้งนี้ การขับเคลื่อนแผนฯ 12 เพื่อบรรลุเป้าหมาย
ของแผนฯ และวางรากฐานการพัฒนาระยะยาว ต้องเร่ง
ขั บ เคลื่ อ นประเด็ น การพั ฒ นาที่ มี ค วามสำคั ญ สู ง
หลายเรื่อง อาทิ การสร้างคนพันธุ์ใหม่ที่ปรับตัวให้เรียนรู้
ตื่นรู้อยู่ตลอดเวลา การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติ การปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมในหลายเรื่องในสังคมไทย การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตคอร์รปั ชัน่ และการปรับเปลีย่ นภาครัฐ
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ไปสู่รัฐบาลดิจิทัลสำคัญ ความสำเร็จของการขับเคลื่อน
แผนฯ จะเกิดจากการบูรณาการการทำงานร่วมกันของ
ทุ ก ฝ่ า ยที่ เข้ า มาร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบและลงมื อ ปฏิ บั ติ อ ย่ า ง
จริงจัง และขอให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันปฏิรูปประเทศ
ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
2. การนำเสนอเรื่ อ ง “ขั บ เคลื่ อ นแผนฯ 12
สูอ่ นาคตประเทศไทย” โดย ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สรุปได้วา่ การประชุมในปีนี้ เป็นการระดมความเห็นร่วมกัน
กำหนดประเด็นการพัฒนาที่มีลำดับความสำคัญสูงใน
มิติต่างๆ ในแผนฯ 12 ที่จะส่งผลให้การแปลงแผนฯ
สู่การปฏิบัติเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง โดยจำเป็นต้อง
วางฐานรากสำคัญ (Milestones) ทีเ่ ข้มแข็งให้กบั ประเทศ
เมือ่ สิน้ สุดแผนฯ 12 (2560-2564) ทีค่ นไทยและประเทศไทย
จะมีลักษณะ/คุณสมบัติที่สำคัญ อาทิ ภาพรวมเศรษฐกิจ
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี และรายได้ต่อหัว 8,200
ดอลล่าร์สหรัฐ การเกิดและการเลี้ยงดูมีคุณภาพ ครูและ
การศึกษาไทยมีคุณภาพ มีการใช้ STEMA เป็นรูปธรรม

ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองได้ ธุรกิจเอกชนเป็นผู้นำ
ลงทุน R&D เพือ่ พาณิชย์ เกษตรอัจฉริยะ เป็นระบบอัตโนมัติ
และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการผลิต เกิดธุรกิจ บริการ
และ SME ใหม่ ๆ ที่มีมูลค่าสูง สร้างสรรค์ และมีระบบ
โลจิสติกส์ที่คล่องตัว โครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงเป็น
โครงข่ า ยภายในประเทศที่ ส มบู ร ณ์ และเชื่ อ มต่ อ กั บ
ประเทศเพื่ อ นบ้ า นและอาเซี ย น ความเชื่ อ มโยงกั บ
ประเทศเพื่อนบ้านและอาเซียนแล้วเสร็จสมบูรณ์ ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (CIP) เป็นอันดับ 2 ในอาเซียน
มีกระบวนการจัดทำกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายสาธารณะได้ ม าตรฐานสากล จากนั้ น เลขาธิ ก ารฯ
ได้กล่าวถึง ประเด็นเร่งด่วนภายใต้ 10 ยุทธศาสตร์ของแผนฯ
12 ที่ มี เรื่ อ งที่ ต้ อ งเร่ ง ดำเนิ น การเพื่ อ ช่ ว ยเสริ ม สร้ า ง
รากฐานที่เป็นคานงัดการพัฒนาประเทศ อาทิ
		
คนไทยในศตวรรษที่ 21 ช่ ว ยเหลื อ
กลุ่ ม ประชากรที่ มี ร ายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ หั ว ต่ ำ สุ ด ร้ อ ยละ 40
(Bottom 40) พัฒนาสถาบันฝึกอบรมฐานสมรรถนะ
แรงงาน และสร้ า งวั ฒ นธรรมการทำงานที่ ดี รวมทั้ ง
สนับสนุนการสร้างความร่วมมือใหม่ ๆ จากทุกภาคส่วน
ในการจัดบริการทางสังคม และสร้างพฤติกรรมสุขภาพ
ที่เหมาะสม
		
สร้างความเป็นธรรมไม่ทงิ้ ใครไว้ขา้ งหลัง
การผลั ก ดั น มาตรการการเงิ น การคลั ง เพื่ อ ปฏิ รู ป การ
กระจายรายได้ การส่งเสริมและพัฒนาระบบการเงิน
ภาคประชาชน มาตรการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่าน
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย และ
การจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนที่ยากจน
		
เศรษฐกิจเข้มแข็งและแข่งขันได้ การให้
ความสำคัญกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
การส่งเสริมบริการทางการเงินและ การลงทุน การสร้าง
ความเข้มแข็งในห่วงโซ่คุณค่าของภาคเกษตร การพัฒนา
กลไกสนั บ สนุ น การสร้ า งอุ ต สาหกรรม และการสร้ า ง
มูลค่าเพิ่มในภาคบริการ
		
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การบริหาร
จั ด การที่ ดิ น ป่ า ไม้ ศู น ย์ ข้ อ มู ล น้ ำ แห่ ง ชาติ / ผั ง น้ ำ
การขับเคลื่อนการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ

ยุทธศาสตร์ (SEA) การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
การผลักดันมาตรการภาษีเพื่อการผลิตและการบริโภคที่
ยั่งยืน และเร่งลงทุนจัดการขยะอย่างครบวงจร
		
เสริมสร้างความมั่นคงเพื่อการพัฒนา
ประเทศ การเสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติ
การใช้กระบวนการทางเศรษฐกิจและการศึกษาเพื่อสร้าง
ความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ สังคม ในจังหวัดชายแดนใต้ และ
การเตรียมความพร้อมรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่จะ
ส่งผลต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
		
รั ฐ บาลกะทั ด รั ด โปร่ ง ใส เข้ า ถึ ง ได้
จั ด โครงสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งส่ ว นท้ อ งถิ่ น ส่ ว นภู มิ ภ าค-ส่ ว นกลาง ให้ เ กิ ดการบู ร ณาการในพื้ น ที่
ปรั บ แก้ ร ะเบี ย บ และกฎหมายให้ ท้ อ งถิ่ น มี อิ ส ระและ
มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบมากขึ้ น ตามภารกิ จ ที่ ไ ด้ รั บ ถ่ า ยโอน
เพื่อสร้างโอกาสในการให้บริการและพัฒนาเศรษฐกิจ
ท้องถิน่ ด้วยกระบวนการมีสว่ นร่วม กำหนดสูตรการจัดสรร
เงินรายได้ให้แก่ อปท. ให้สะท้อนขนาดและภารกิจหน้าที่
รับผิดชอบที่แตกต่าง
		
พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานเพื่ อ เพิ่ ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันและลดความเหลื่อมล้ำ
อนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมและขนส่ง เตรียม
โครงสร้างพื้นฐานรองรับยานยนต์ไฟฟ้า พัฒนาระบบ
โลจิสติกส์ โดยเร่งรัดระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิ ก ส์ ข องประเทศและในอาเซี ย น (Nation Single
Window (NSW)/ ASEAN Single Window (ASW))
พัฒนาระบบขนส่งทางรางให้เป็นโครงข่ายหลักตามแนว
ระเบียงเศรษฐกิจ เร่งรัดการพัฒนาท่าอากาศยานหลัก
		
วิ จั ย พั ฒ นา นวั ต กรรม วั ฒ นธรรม
ภูมิปัญญา ยกระดับศักยภาพประเทศ โครงการยกระดับ
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และพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
(EECi) ขยายผลการใช้งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม
และชุมชน เพิ่มศักยภาพวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีพื้นฐานเพื่อให้สามารถสร้างนวัตกรรมของ
ไทยและรองรับเทคโนโลยีพลิกโฉม
		
พัฒนาศักยภาพเมือง ภาค และเชิงพื้นที่
ติดตาม ทบทวน และกำหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุน
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษในระยะต่อไป เร่งรัดการพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐานสำคัญ และด่านศุลกากรในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษให้เป็นไปตามแผน ส่งเสริมการลงทุนโครงสร้าง
พื้นฐานสำคัญ รวมถึงการออกกฎหมายเพื่อรองรับเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
		
ใช้ จุ ด เด่ น และเป็ น หุ้ น ส่ ว นการพั ฒ นา
เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง และ
โลจิสติกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน
มุ่ ง เน้ น บทบาทการเป็นหุ้ นส่ว นการพัฒ นาโดยร่ ว มกั บ
องค์ ก รระหว่ า งประเทศในการจั ด ลำดั บ ความสำคั ญ
ประเด็ น ความร่ ว มมื อ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ การขั บ เคลื่ อ น
แผนฯ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
3. สรุปการนำเสนอและความคิดเห็นการประชุม
กลุ่มย่อยภาคบ่าย การประชุ ม กลุ่ ม ย่ อ ยในภาคบ่ า ย
เป็นการระดมความเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนประเด็น
ที่มีลักษณะเชื่อมโยงและบูรณาการระหว่างยุทธศาสตร์
และมีความสำคัญอันดับสูงภายใต้แผนฯ 12 สู่การปฏิบัติ
ทีต่ อ้ งบรรลุในช่วงเวลาต่าง ๆ และบรรลุเป้าหมายระยะยาว
20 ปี โดยสามารถประมวลและสรุ ป ความเห็ น ของ
ของแต่ละกลุ่มได้ ดังนี้
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กลุ่มที่ 1 การเพิ่มศักยภาพคนไทยเพื่ออนาคต
ประเทศไทย จุดคานงัดและแนวทางขับเคลื่อนที่สำคัญ
จะต้องมุ่งขับเคลื่อนร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน
ในรูปแบบ “ประชารัฐ” และร่วมกันระหว่างภาครัฐเพื่อ
ให้เกิดการขับเคลื่อนเชิงบูรณาการ โดยมุ่งเน้นประเด็น
ทางสังคมที่เร่งด่วนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในระยะ
เวลาอันใกล้ อาทิ การส่งเสริมการมีรายได้และการมี
งานทำของคนพิการ การส่งเสริมการมีรายได้และการมี
งานทำของผู้สูงอายุ การออมเพื่อการเกษียณอายุ ผลิต
และพัฒนากำลังอาชีวศึกษาต้องเน้นการเรียนการสอน
ควบคู่การปฏิบัติจริงผ่านการจัดการเรียนการสอนแบบ
ทวิภาคีเพือ่ สร้าง “เด็กเก่งปฏิบตั ”ิ รวมถึงร่วมจัดการเรียน
การสอนในโรงงาน ควบคู่ กั บ การสร้ า งการยอมรั บ ใน
การเรียนสายอาชีพ/ อาชีวศึกษา
กลุ่มที่ 2 การพัฒนาและการใช้นวัตกรรมเพื่อ
อนาคตประเทศไทย เสนอการขับเคลื่อนการพัฒนาและ
การใช้นวัตกรรมที่สำคัญ อาทิ ปรับรูปแบบการพัฒนา
ระบบนวัตกรรมของไทยจากการสร้างความร่วมมือแบบ
Triple Helix (ภาครัฐ-ภาคเอกชน-สถาบันการศึกษา)
ไปสู่ Quadruple Helix (ภาครัฐ-ภาคเอกชน-สถาบัน
การศึกษา-สังคม) ภาคเอกชนมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับสินค้าและบริการมากกว่าการเพิ่มจำนวนบุคลากร
หรือเพิ่มปริมาณเงิน โดยผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นมาต้อง
สามารถจำหน่ายได้จริงและสามารถจดสิทธิบัตรได้
กลุ่มที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรยุคใหม่เพือ่ อนาคต
ประเทศไทย การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่สำคัญ อาทิ
ส่งเสริมการทำการเกษตรทีแ่ ม่นยำ (Precision Farming)
โดยใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลมาช่วยในการบริหารจัดการ
การเกษตรให้มปี ระสิทธิภาพดีขึ้น เร่งส่งเสริมให้เกษตรกร
ปรับตัวจากการส่งออกวัตถุดิบเพียงอย่างเดียวมาเป็น
ผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ โดยการแปรรูปวัตถุดิบที่มีให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย สร้างเครือข่ายเกษตรกร
ยุ ค ใหม่ เ พื่ อ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น
ทัง้ ในเรือ่ งการผลิต การแปรรูป เพือ่ ลดต้นทุนการผลิตและ
ขยายตลาดให้กว้างขึ้นผ่านการถอดบทเรียนการทำงาน

กลุ่มที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ อนาคต
ประเทศไทย การขับเคลือ่ นทีส่ ำคัญ อาทิ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ระบบการขนส่งทางรางให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าด้วย
การบริหารจัดการที่ดีและการกำกับควบคุมดูแลอย่างมี
ประสิทธิภาพเพือ่ ให้ระบบขนส่งทางรางเป็นโครงข่ายหลัก
ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่สำคัญ พัฒนาด้านพลังงาน
ต้องปรับตัวเพือ่ รองรับการเชือ่ มโยงทีเ่ รียกว่าอิเล็กทรอนิกส์
สีเขียว (Go Electric-Go Green) ได้แก่ กระแสผู้บริโภค
ยุคใหม่ (Prosumer) ผู้ใช้พลังงานเปลี่ยนตัวเองเป็นผู้ผลิต
โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ที่ใช้อินเทอร์เน็ต,
ICT, การมีข้อมูลปริมาณมากๆ (Big Data) เพื่อให้มีข้อมูล
ที่ครบถ้วน
กลุ่มที่ 5 การพัฒนาภาครัฐดิจิทัลเพื่ออนาคต
ประเทศไทย ประเด็นที่ต้องขับเคลื่อน อาทิ มุ่งเน้นการ
เปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Government Data)
โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาพัฒนาระบบบริการ
ภาครัฐ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างแท้จริง พัฒนาบุคลากรภาครัฐปรับตัวเข้าสูค่ วามเป็น
ดิ จิ ทั ล โดยเฉพาะการทำงานแบบคลาวน์ (Cloud)
กับอุปกรณ์เคลื่อนที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อน
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน เร่งพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐานแบบไร้สายให้มคี วามสมบูรณ์ สนับสนุน
โครงข่ายพื้นฐานแบบมีสาย หรือการขยายอินเตอร์เน็ต
ทางสาย (Fiber Optic)
กลุ่มที่ 6 การขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ ภาค
และเมืองสู่อนาคตประเทศไทย ประเด็นที่ต้องขับเคลื่อน
อาทิ ให้ ค วามสำคั ญ กั บ การจั ด ตั้ ง เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ
ชายแดน (SBEZ) เพื่อรองรับการขยายระเบียงเศรษฐกิจ
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS’s Economic Corridors)
ที่มีการขยายความเชื่อมโยงเส้นทางการค้าการลงทุนใน
ประเทศเมียนมาร์ซึ่งจะส่งผลให้ GMS Corridors ตัดผ่าน
เขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทยทัง้ หมด ให้ความสำคัญ
กั บ การพั ฒ นาระเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาคตะวั น ออก
(EASTERN ECONOMIC CORRIDOR : EEC)
(ควรพิมพ์ตัวใหญ่ทั้งหมดหรือไม่) เพื่อวางรากฐานการ
พัฒนาสู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากนี้ สศช. ยั ง ได้ จั ด นิ ท รรศการ เรื่ อ ง
“นวัตกรรม หัวใจการขับเคลื่อนประเทศสู่อนาคต”
ที่บริเวณหน้าห้องประชุม โดยได้รับความร่วมมือจาก
หน่วยงานทัง้ ภาคเอกชน ภาครัฐ และสถาบันการศึกษารวม
13 แห่ง นำผลงานความสำเร็จของการนำนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาขับเคลื่อนประเทศในด้านต่างๆ อาทิ
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เรื่อง “หุ่นยนต์บริการ
สำหรั บ ธุ ร กิ จ และชี วิ ตประจำวั น ” ศู น ย์ ค วามเป็ น เลิ ศ
ด้านฟิสิกส์ เรื่อง “เทคโนโลยีฐานฟิสิกส์เพื่ออนาคต”
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง “นวัตกรรมการตรวจ
คั ด กรองเพื่ อ ป้ อ งกั น ตาบอดจากโรคจอประสาทตา”
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) เรื่อง “TCDC
Charoenkrung: A Path to the New Experience”
กระทรวงคมนาคม เรื่อง “นวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐาน
ของไทย” สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
เรื่อง “e-Government Showcase”

การประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาประเทศ
ในรอบปี ง บประมาณ 2560 ที่ ผ่ า นมา สศช.
อยู่ระหว่างจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (2560–
2579) ซึ่งเป็นแผนการพัฒนาประเทศที่จะกำหนดกรอบ
และแนวทางการพัฒนาให้หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วน
ร่วมดำเนินการ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมี
ความมั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น เป็ น ประเทศที่ พั ฒ นาแล้ ว
ด้วยการพัฒนาตามแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” รวมทั้งแนวพระราชดำริในการพัฒนาประเทศ
ด้านต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
แก่กลุ่มเป้าหมาย รวมถึงได้เริ่มกระบวนการจัดทำแผน
การปฏิรูปประเทศ สศช. โดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์จึง
มีภารกิจพิเศษในการสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างความรู้
ความเข้าใจเรื่องยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
สู่สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง
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สำหรับการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานพัฒนา
ประเทศนั้ น สศช. ได้ ใช้ ก ารสื่ อ สารในรู ป แบบต่ า งๆ
ทัง้ การสือ่ สารผ่านสือ่ ที่ สศช. จัดทำขึน้ เอง สือ่ มวลชน และ
สื่อกิจกรรม โดยได้ผลิตสื่อเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
และการประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบ เน้นทั้งสื่อ
ออนไลน์ที่รวดเร็วฉับไว สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อบุคคล และอื่นๆ
เผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้แก่

และกำจัดจุดอ่อนของประเทศอย่างจริงจัง แก้ปัญหา
พื้ น ฐานสำคั ญ ให้ ต รงจุ ด และวางรากฐานการพั ฒ นา
ประเทศที่ต้องทำจริง ปฏิบัติจริงอย่างต่อเนื่องให้เกิดผล
อุปสรรคของการพัฒนาที่จะต้องข้ามผ่านไปให้ได้ เพื่อมุ่ง
สู่เป้าหมายความอยู่ดีมีสุขของคนไทยทุกคนโดยไม่ทิ้งใคร
ข้างหลัง วีดิทัศน์ชุด NESDB TALK โดยจัดทำเทป
สัมภาษณ์เลขาธิการฯ ในประเด็นเกี่ยวกับการรายงาน
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศรายไตรมาส และการรายงาน
ภาวะสังคมรายไตรมาส ในรูปแบบใหม่ เพื่อให้น่าสนใจ
ติดตาม และนำเผยแพร่ผ่านทาง NESDB on YouTube

1. สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ อาทิ หนั ง สื อ “แผนฯ 12
กับประเทศไทยในฝันของเด็ก” เพื่อรวบรวมผลงาน
ที่ ไ ด้ รั บ รางวัล และผลงานของผู้ ที่ส่ งเข้ าร่ ว มประกวด
ภาพวาดของนั ก เรี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษาทั่ ว ประเทศ
หัวข้อ “ประเทศไทยในฝัน” ในการประชุมประจำปี 2559
ของ สศช. เพื่อใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12 วารสารเศรษฐกิจและสังคม เผยแพร่เพือ่ สร้าง
ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ ได้แก่ “หลักการทรงงานและหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ” “6-6-4
ยุทธศาสตร์ชาติกับแผนฯ 12” “ขับเคลื่อนแผนฯ 12
สู่อนาคตประเทศไทย” “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สร้างสังคม
เป็นธรรมและเข้มแข็ง”

3. สื่ อ ออนไลน์ นำเสนอข้ อ มู ล ข่ า วสารของ
สศช. อย่างฉับไวทันสถานการณ์ อาทิ เว็บไซต์ สศช.
www.nesdb.go.th แอพพลิเคชั่น NESDB Store
ในระบบ IOS และ Android นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ สศช.
ข้อมูลด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ภารกิจสำคัญของ สศช. อาทิ การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12 การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การปฏิรูป
ประเทศด้านต่างๆ ภารกิจพิเศษ ข่าวความเคลื่อนไหว
ในการทำงานของ สศช. สถิ ติ แ ละข้ อ มู ล ที่ ส ำคั ญ
และประกาศต่างๆ ตลอดจนให้บริการดาวน์โหลดเอกสาร
เผยแพร่ พร้อมทั้งนำเสนอวีดิทัศน์  
Facebook โดยได้สร้าง “Facebook สภาพัฒน์”
เพื่อนำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวในการทำงานของ
สศช. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการปฎิรูปประเทศ
รวมถึ ง เผยแพร่ ทั้ ง 2 เรื่ อ งดั ง กล่ า วผ่ า น Facebook
เฉพาะอีกด้วย ได้แก่ “Facebook ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี”
และ “Facebook ร่ ว มปฏิ รู ป ประเทศ” ตลอดจน
ถ่ายทอดสดการแถลงข่าว หรือการประชุมที่สำคัญผ่าน
ทาง Facebook Live อีกทั้งเป็นช่องทางให้ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาประเทศผ่านทาง Facebook นอกจากนี้
ยังมีการเผยแพร่วีดิทัศน์ที่สำคัญผ่านทาง NESDB on
YouTube

2. สื่อวีดิทัศน์ วี ดิ ทั ศ น์ ป ระกอบการประชุ ม
ประจำปี 2560 ของ สศช. เรื่อง “ขับเคลื่อนแผนฯ 12
สู่ อ นาคตประเทศไทย” นำเสนอประเด็ น การพั ฒ นา
ประเทศไทยสูอ่ นาคตอย่างมีทศิ ทาง จำเป็นต้องแก้ปญ
ั หา

4. พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ สุ ริ ย านุ วั ต รเพื่ อ การพั ฒ นา
ประเทศ สศช. จัดตั้งขึ้นสำหรับเป็นแหล่งเผยแพร่และ
แลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ รือ่ งราวเกีย่ วกับการพัฒนาประเทศไทย
โดยจัดแสดงชีวประวัติและผลงานของพระยาสุริยานุวัตร
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นักเศรษฐศาสตร์คนแรกของประเทศไทย วิวฒ
ั นาการของ
การจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 ถึงฉบับที่ 11 ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแสดงภาพผู้นำองค์กรและ
บุ ค คลสำคั ญ ที่ มี บ ทบาทในการพั ฒ นาประเทศ และ
ประวัติอาคารสุริยานุวัตร โดยในปีงบประมาณที่ผ่านมา
มีคณะจากโรงเรียน มหาวิทยาลัย องค์กร สถาบันต่างๆ
และประชาชน ตลอดจนคณะจากต่างประเทศเข้าเยีย่ มชม
และขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงเพิ่มเติมเนื้อหาสาระ
และการนำเสนอให้ทันสมัย และน่าสนใจยิ่งขึ้น
5. สื่ อ มวลชน นอกจากการผลิ ต สื่ อ เผยแพร่
ไปยังกลุม่ เป้าหมายโดยตรงแล้ว สศช. ยังได้เผยแพร่ขอ้ มูล
ข่าวสารไปสู่ประชาชนกลุ่มต่างๆ อย่างกว้างขวางผ่าน
สื่อมวลชน ทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ โดยผ่าน
กิ จ กรรม ได้ แ ก่ การแถลงข่ า ว จั ด การแถลงข่ า วแก่
สื่อมวลชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างต่อเนือ่ ง
เพื่อให้สื่อมวลชนนำไปเผยแพร่แก่สาธารณชนต่อไป อาทิ
การรายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศรายไตรมาส
และการรายงานภาวะสังคมรายไตรมาส การจัดการประชุม
ประจำปี 2560 ของ สศช. พร้อมทั้งจัดทำข่าวแจกแก่
สื่อมวลชน และการจัดส่งข้อมูลที่สำคัญไปให้สื่อมวลชน
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และโซเชียลมีเดีย อาทิ อีเมล์ ไลน์
และเฟสบุค๊ การสัมภาษณ์ผบู้ ริหาร สศช. โดยการประสาน
ให้สอื่ มวลชนเข้าสัมภาษณ์ผบู้ ริหาร สศช. เกีย่ วกับแนวทาง
การพัฒนาประเทศในเรือ่ งต่างๆ ทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบของ
สศช. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจสู่สาธารณชน
6. สื่อบุคคล สศช. ได้สร้างความรู้ความเข้าใจใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศผ่านสื่อบุคคล
ในโอกาสต่างๆ ได้แก่ การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่
ผู้มาเยือน สศช. โดยในปีงบประมาณ 2560 มีผู้สนใจ
เข้ามาศึกษาดูงาน ณ สศช. ทั้งคณะนักศึกษา ข้าราชการ
และนักบริหาร จากในประเทศและต่างประเทศ เช่น
คณะข้ า ราชการในโครงการพั ฒ นานั ก บริ ห ารการ
เปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 9 โครงการพัฒนานักบริหาร
การเปลี่ ย นแปลงรุ่ น ใหม่ สถาบั น ส่ ง เสริ ม การบริ ห าร
กิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี สำนั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) คณะอาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษา

คณะบริ ห ารศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี
คณะผู้ บ ริ ห ารและเจ้ า หน้ า ที่ สำนั ก ยุ ท ธศาสตร์ แ ละ
ประเมิ น ผล กรุ ง เทพมหานคร เป็ น ต้ น เพื่ อ รั บ ฟั ง
การบรรยายเกี่ ย วกั บ บทบาทภารกิ จ ของ สศช. และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กระบวนการจัดทำแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระบวนการกำหนด
นโยบายสาธารณะภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง และ
การจัดการสารสนเทศเพื่อการวางแผน
การบรรยายแก่ ห น่ ว ยงาน/องค์ ก รต่ า งๆ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ สศช. ได้รับเชิญไปบรรยาย
อภิปราย หรือเป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้แก่หน่วยงาน/
องค์กรต่างๆ อาทิ การบรรยาย เรื่อง “นโยบายการ
พัฒนากำลังคนของประเทศตามกรอบ Thailand 4.0”
จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา การบรรยาย
เรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579
กับการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ” จัดโดยกรมส่งเสริม
และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก าร การบรรยาย เรื่ อ ง
“ทิ ศ ทางงานคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 – 2564)” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
7. สื่อนิทรรศการ สศช. ได้จัดแสดงและร่วม
จัดแสดงบอร์ดนิทรรศการในงานต่างๆ โดยได้จดั ทำบอร์ด
นิทรรศการทีส่ ำคัญ อาทิ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
และ “ธนาคารสมอง... ธนาคารแห่งภูมิปัญญา”
นอกจากการประชาสั ม พั น ธ์ สู่ ก ลุ่ ม เป้ า หมาย
ภายนอกองค์ ก รแล้ ว สศช. ได้ ใ ห้ ค วามสำคั ญ กั บ การ
รายงานประจำปี 2560
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ประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร โดยการจัดทำสือ่ หลากหลาย
รู ป แบบ อาทิ บอร์ ด โปสเตอร์ จออิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
การส่งอีเมล์ และการจัดทำ KM องค์กร เพื่อประมวลและ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ผ่านทางอินทราเน็ตของ สศช.
เพื่ อ ให้ เ กิ ด การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ และเสริ ม สร้ า ง
สั ม พั น ธภาพที่ ดี ต่ อ กั น อั น เป็ น การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
ในการปฏิบัติงาน

ห้องสมุดสุริยานุวัตรศูนย์รวมองค์ความรู้
การพัฒนาประเทศ
ห้องสมุดสุริยานุวัตร สศช. แหล่งรวบรวมและให้
บริการทรัพยากรสารสนเทศด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ ทั้งในรูปแบบเอกสาร
สิง่ พิมพ์ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เปิดให้บริการแก่เจ้าหน้าที่
สศช. และประชาชนทั่วไปทั้ง ณ ห้องสมุดและทางเว็บไซต์
ผลการดำเนินงานของห้องสมุดสุริยานุวัตร
ในรอบปีงบประมาณ 2560 สรุปได้ดังนี้
1. การบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือ ข้อมูลหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ และวารสาร เพื่อสืบค้น การยืม-คืน และ
การจัดทำรายงานด้วยระบบโปรแกรมห้องสมุด NAVASAN
6000
2. การจั ด หาทรั พ ยากรสารสนเทศ จั ด ทำ
แบบสำรวจความต้องการ และข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่
สศช. ก่อนการจัดซื้อหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบันห้องสมุดฯ มีทรัพยากร
สารสนเทศประมาณ 20,800 รายการ
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3. การบริการสารสนเทศ ห้องสมุดฯ มีสมาชิก
รวมทั้งหมด 1,025 คน ในปีงบประมาณ 2560 มีผู้เข้าใช้
ห้องสมุดฯ จำนวน 6,895 คน, สถิติการยืมทรัพยากร
สารสนเทศ จำนวน 2,794 รายการ และสถิตกิ ารใช้บริการ
เว็บไซต์ห้องสมุดฯ จำนวน 6,298 ครั้ง

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สศช.
สศช. ตระหนักถึงความสำคัญของการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงาน และส่งเสริมการมีสว่ นร่วมในการตรวจสอบ
ของภาคประชาชน โดยจัดตั้ง “ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
สศช.” ไว้ภายในห้องสมุดสุรยิ านุวตั ร ชัน้ 1 อาคาร 4 สศช.
ซึง่ ประชาชนผูส้ นใจ สามารถขอตรวจดูขอ้ มูลข่าวสารของ
สศช. ที่จัดเตรียมไว้บริการได้ในวัน-เวลาราชการ และได้
จัดทำเว็บไซต์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนใน
การเข้าตรวจดูข้อมูลได้ตลอดเวลาอีกด้วย
ผลการดำเนินงานของศูนย์บริการ
ข้อมูลข่าวสาร สศช.
ในรอบปีงบประมาณ 2560 สรุปได้ดังนี้
ศู น ย์ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสาร สศช. จั ด ให้ บ ริ ก าร
ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา 7 และ 9
ของ พ.ร.บ.ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ พ.ศ. 2540
โดยจัดทำบัญชีรายการหรือดัชนีรายการข้อมูลข่าวสาร
ที่จัดแสดงไว้ภายในศูนย์ มีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอย
แนะนำและให้บริการ ตลอดทั้งปรับปรุงข้อมูลที่จัดแสดง
ภายในศู น ย์ และข้ อ มู ล บนเว็ บ ไซต์ อ ย่ า งสม่ ำ เสมอ
พร้ อ มทั้ ง จั ด ทำแบบรายงานการติ ด ตามประเมิ น ผล
การปฏิบัติการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ ทุกสิ้นปี
งบประมาณ สำหรับในปีงบประมาณ 2560 มีผเู้ ข้าใช้บริการ
ณ ศูนย์บริการจำนวน 98 คน ใช้บริการผ่านเว็บไซต์ศูนย์ฯ
จำนวน 716 ครั้ง

รายงานการเงิน

รายงาน การเงิน
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
งบการเงินของ สศช. ประกอบด้วย งบแสดงฐานะ
ทางการเงิ น งบแสดงผลการดำเนิ น งานทางการเงิ น
วิเคราะห์งบการเงิน ภาพรวมของฐานะการเงิน และ
ผลการดำเนินงานของ สศช. โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

งบแสดงฐานะทางการเงิน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สศช. มีสินทรัพย์รวม
จำนวน 357.082 ล้ า นบาท ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น สิ น ทรั พ ย์
ไม่หมุนเวียน ได้แก่ ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 86.25 ของทั้งหมด รองลงมาเป็นรายการเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด ร้อยละ 11.61 โดยมีสนิ ทรัพย์
รวมเพิม่ ขึน้ จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 36.301
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.32 โดยเพิ่มขึ้นในส่วน
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 31.633
ล้านบาท และในส่วนของหนี้สินเพิ่มขึ้น จำนวน 33.852
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 149.48
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
11.61%

ลูกหนี้ระยะสั้น
1.66%

งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สศช. มีรายได้สว่ นใหญ่
เป็นเงินงบประมาณที่ได้รับจากรัฐบาล จำนวน 682.061
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.97 นอกจากนี้ ยังมีรายได้จาก
แหล่งอื่นอีก 0.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.03 ได้แก่
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ และรายได้จากการ
อุดหนุนและบริจาค ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 จำนวน 58.192 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.32
และในส่วนค่าใช้จา่ ยจากการดำเนินงานเพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น
จำนวน 68.368 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.18

การวิเคราะห์งบการเงิน
การวิเคราะห์งบการเงินนี้แสดงให้ทราบถึงฐานะ
การเงิน และผลการดำเนินงานทีเ่ ป็นประโยชน์ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรขององค์กร โดยได้แสดงให้เห็นถึงความ
สัมพันธ์ของสินทรัพย์ หนีส้ นิ รายได้ และค่าใช้จา่ ย พร้อมแสดง
การเปรียบเทียบข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้ทราบแนวโน้ม
การเพิม่ ขึน้ หรือลดลงของรายการบัญชีทเี่ กิดขึน้ โดยแสดง
ข้อมูลทางการเงินที่มีนัยสำคัญ สรุปได้ดังนี้
วัสดุคงเหลือ 0.21%

สินทรัพย์
ไม่มีตัวตน (สุทธิิ)
0.27%

ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ (สุทธิ)
86.25%

แสดงสินทรัพย์ทั้งหมดของ สศช. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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โครงสร้างสินทรัพย์ของ สศช. ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียนร้อยละ 13.48 และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนร้อยละ
86.52 สินทรัพย์ส่วนใหญ่ของ สศช. เป็นรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) ร้อยละ 86.25 นอกจากนี้
ยังประกอบด้วยสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ อีกร้อยละ 13.75 ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้ระยะสั้น
วัสดุคงเหลือ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)

เจ้าหนี้ระยะสั้น
14.12%
เงินรับฝากระยะสั้น

รายได้สูงกว่า
ค่าใช้จา่ ยสะสม
80.14%

ทุน

4.04%

1.13%

เจ้าหนี้เงินโอนและ
รายการอุดหนุนระยะยาว

0.01%

เงินทดรองราชการ
รับจากคลังระยะยาว
0.56%

แสดงหนี้สินและทุนของ สศช. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงสร้างหนี้สินและทุนของ สศช. ประกอบด้วยโครงสร้างของหนี้สินรวมร้อยละ 15.82 ส่วนใหญ่เป็นรายการ
หนี้ สิ น หมุ น เวี ย นร้ อ ยละ 15.25 หนี้ สิ น ไม่ ห มุ น เวี ย นร้ อ ยละ 0.57 ส่ ว นของทุ น ร้ อ ยละ 84.18 ประกอบด้ ว ย
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมร้อยละ 80.14 และทุนร้อยละ 4.04
รายได้งบรายจ่ายอืน่
17.34%
รายได้งบอุดหนุน
3.26%

รายได้งบกลาง
29.69%

รายได้งบดำเนินงาน
8.51%
รายได้งบลงทุน
4.87%

รายได้จากการอุดหนุน
และบริจาค 0.03%

รายได้งบบุคลากร
36.30%

แสดงรายได้จากการดำเนินงานทั้งหมดของ สศช. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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รายได้จากการดำเนินงาน ส่วนใหญ่เป็นรายได้เงินงบประมาณที่ได้รับจากรัฐบาลร้อยละ 99.97 ประกอบด้วย
รายได้จากงบบุคลากรร้อยละ 36.30 งบลงทุนร้อยละ 4.87 งบดำเนินงานร้อยละ 8.51 งบอุดหนุนร้อยละ 3.26  
งบรายจ่ายอื่นร้อยละ 17.34 และงบกลางร้อยละ 29.69 นอกจากนี้ ยังมีรายได้จากแหล่งอื่นอีกร้อยละ 0.03
ได้แก่ รายได้จากการขายสินค้าและบริการ และรายได้จากการอุดหนุนและบริจาค
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
4.37%
ค่าสาธารณูปโภค
1.75%
ค่าวัสดุ

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค

7.26%

1.32%

ค่าใช้จ่ายบุคลากร
42.88%

ค่าใช้สอย
23.53%

ค่าตอบแทน

0.18%
ค่าบำเหน็จบำนาญ

18.35%
แสดงค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานของ สศช. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรร้อยละ 42.88 ค่าใช้สอยร้อยละ 23.53  
ค่าบำเหน็จบำนาญร้อยละ 18.35 และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่นๆ อีกร้อยละ 14.88

สรุปภาพรวมของฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของ สศช.
รายการ

สินทรัพย์
หนี้สิน
ทุน
รายได้
ค่าใช้จ่าย
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ผลต่าง (ร้อยละ)

357,081,718.75
56,500,039.27
300,581,679.48
682,280,877.91
679,832,179.50

320,780,235.25
22,647,254.18
298,132,981.07
624,088,386.56
611,463,627.64

11.32
149.48
0.82
9.32
11.18

รายงานประจำปี 2560
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สินทรัพย์

รายได้

สินทรัพย์รวมของ สศช. มีปริมาณที่เพิ่มขึ้นในปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ร้อยละ 11.32 จากการเพิ่มขึ้น
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สำหรับเป็นเงิน
สนั บ สนุ น การดำเนิ น งานตามแผนงาน Thailand
Enhancement Program ประจำปี 2558-2560
ของสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

รายได้ของ สศช. รวมทั้งสิ้น 682.281 ล้านบาท
เป็ น รายได้ จ ากงบประมาณประจำและงบกลาง
ประกอบด้ ว ย งบบุ ค ลากรจากการเบิ ก จ่ า ยเงิ น เดื อ น
ค่าจ้างประจำ งบดำเนินงานสำหรับการพัฒนาศักยภาพ
ของบุ ค ลากร และค่ า ใช้ จ่ า ยในการดำเนิ น งานต่ า งๆ
ของสำนักงาน และงบรายจ่ายอื่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ที่ ใช้ ใ นการขั บ เคลื่ อ นโครงการที่ ส นั บ สนุ น แผนและ
ยุทธศาสตร์ต่างๆ ของประเทศ งบลงทุนจากการได้รับ
จัดสรร ให้ซื้อครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง งบกลางจากการ
เบิกค่าใช้จ่ายสวัสดิการให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
และข้าราชการบำนาญ

หนี้สิน
หนีส้ นิ ของ สศช. มีปริมาณเพิม่ ขึน้ จากงบประมาณ
ปีก่อนร้อยละ 149.48 เป็นผลมาจากหนี้สินหมุนเวียน
ที่เพิ่มขึ้นเนื่องมาจาก เจ้าหนี้ระยะสั้น ประกอบด้วย
เจ้ า หนี้ ก ารค้ า -หน่ ว ยงานภาครั ฐ เจ้ า หนี้ ก ารค้ า บุคคลภายนอก และเจ้าหนีอ้ นื่ -หน่วยงานภาครัฐ ทีเ่ พิม่ ขึน้
เมื่อเทียบกับงบประมาณปีก่อน

ทุน
ทุนของ สศช. เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณปีก่อน
ร้อยละ 0.82 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สศช.
มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 2.448 ล้านบาท จึงเป็น
การเพิ่มมูลค่าในส่วนของรายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย
สะสม

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จา่ ยจากการดำเนินงานของ สศช. เพิม่ ขึน้ จาก
ปีงบประมาณก่อนคิดเป็นร้อยละ 11.18 เป็นผลมาจาก
การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
และค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค เช่น ค่ารักษา
พยาบาล ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอุดหนุน
เพื่อการดำเนินงานของภาคธุรกิจเอกชน เป็นต้น

รายงานประจำปี 2560
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

งบแสดงฐานะทางการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

(หน่วย : บาท)
			

2560

2559

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ระยะสั้น
วัสดุคงเหลือ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

41,464,583.00

9,832,137.86

5,923,969.64

1,400,592.18

733,879.20

1,086,341.73

48,122,431.84

12,319,071.77

308,003,426.47

308,434,993.58

955,860.44

26,169.90

308,959,286.91

308,461,163.48

357,081,718.75

320,780,235.25

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

126

รายงานประจำปี 2560
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

(หน่วย : บาท)
			

2560

2559

หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้ระยะสั้น
		

50,432,535.85

17,677,298.59

เงินรับฝากระยะสั้น

4,022,208.36

2,797,595.20

รวมหนี้สินหมุนเวียน

54,454,744.21

20,474,893.79

45,295.06

172,360.39

เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว

2,000,000.00

2,000,000.00

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

2,045,295.06

2,172,360.39

56,500,039.27

22,647,254.18

300,581,679.48

298,132,981.07

14,433,667.34

14,433,667.34

286,148,012.14

283,699,313.73

300,581,679.48

298,132,981.07

หนี้สินไม่หมุนเวียน
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว
		

รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
ทุน
รายได้สูง/ (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

รายงานประจำปี 2560
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

(หน่วย : บาท)
			

2560

2559

682,060,735.36

623,795,267.43

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

26,928.50

59,168.00

รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค

193,214.05

233,951.13

682,280,877.91

624,088,386.56

ค่าใช้จ่ายบุคลากร

292,647,019.51

288,804,719.85

ค่าบำเหน็จบำนาญ

125,165,961.94

111,064,137.47

1,206,308.50

1,498,356.00

160,513,538.64

144,466,812.21

9,036,082.53

8,899,834.38

ค่าสาธารณูปโภค

11,937,960.65

12,180,108.32

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

29,790,214.90

29,935,707.51

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค

49,502,403.00

13,776,853.00

32,689.83

837,098.90

679,832,179.50

611,463,627.64

2,448,698.41

12,624,758.92

รายได้
รายได้จากงบประมาณ

รวมรายได้		

ค่าใช้จ่าย

ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย
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รายงานประจำปี 2560
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วิเคราะห์งบการเงิน

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559
(หน่วย : บาท)
			

2560

2559

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

41.465

11.61

9.832

3.06

ลูกหนี้ระยะสั้น

5.924

1.66

1.401

0.44

วัสดุคงเหลือ

0.734

0.21

1.086

0.34

48.122

13.48

12.319

3.84

308.003

86.25

308.435

96.15

0.956

0.27

0.026

0.01

308.959

86.52

308.461

96.16

357.082

100.00

320.780

100.00

				

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

			

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
			

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์

รายงานประจำปี 2560
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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วิเคราะห์งบการเงิน

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559

(หน่วย : บาท)
			

2560

2559

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

50.433

14.12

17.677

5.51

เงินรับฝากระยะสั้น

4.022

1.13

2.798

0.87

รวมหนี้สินหมุนเวียน

54.455

15.25

20.475

6.38

เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว

0.045

0.01

0.172

0.06

เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว

2.000

0.56

2.000

0.62

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

2.045

0.57

2.172

0.68

56.500

15.82

22.647

7.06

14.434

4.04

14.434

4.50

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม

286.148

80.14

283.699

88.44

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

300.582

84.18

298.133

92.94

357.082

100.00

320.780

100.00

				

หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้ระยะสั้น
		

หนี้สินไม่หมุนเวียน

		

รวมหนี้สิน		
ส่วนทุน
ทุน
		

รวมหนี้สินและส่วนทุน
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รายงานประจำปี 2560
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วิเคราะห์งบการเงิน

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559

(หน่วย : บาท)
			

2560

2559

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

682.061

99.97

623.795

99.95

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

0.027

0.00

0.059

0.01

รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค

0.193

0.03

0.234

0.04

682.281

100.00

624.088

100.00

ค่าใช้จ่ายบุคลากร

292.647

42.88

288.805

46.28

ค่าบำเหน็จบำนาญ

125.166

18.35

111.064

17.80

1.206

0.18

1.498

0.24

160.514

23.53

144.467

23.15

9.036

1.32

8.900

1.43

ค่าสาธารณูปโภค

11.938

1.75

12.180

1.95

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

29.790

4.37

29.936

4.80

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค

49.502

7.26

13.777

2.21

0.033

0.00

0.837

0.13

679.832

99.64

611.464

97.98

2.449

0.36

12.625

2.02

				

รายได้
รายได้จากงบประมาณ

รวมรายได้		

ค่าใช้จ่าย

ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย

รายงานประจำปี 2560
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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ประมวลภาพกิจกรรม

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ภาพกิจกรรม สศช.
ปี 2560

การบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน)
ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน)
ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดย ดร.ปรเมธี วิมลศิริ
เลขาธิการฯ ร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลฯ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 ณ ทำเนียบรัฐบาล
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ถวายราชสดุดเี ทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เลขาธิการ ฯ ปาฐกถาพิเศษ
“เศรษฐกิจพอเพียงสูก่ ารบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน”
ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการฯ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน – พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเชิงประจักษ์”
(Sufficiency Economy to Sustainable Development Goals: His Majesty King Bhumibol
Adulyadej’s Compassion in Action) ในการประชุมเพื่อสันติภาพนานาชาติ 2560 (International
Peace Conference 2017) หัวข้อ “Sustainable World Peace” จัดโดยองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์
แห่งโลก (พ.ส.ล.) เมือ่ วันที่ 26 กันยายน 2560 ณ สำนักงานใหญ่องค์การยูเนสโก กรุงปารีส ประเทศฝรัง่ เศส
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ผูบ้ ริหารและประชาคม สศช. ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จนั ทน์
เพือ่ ใช้ในพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพฯ
ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการฯ นำคณะผู้บริหารและประชาคม สศช. ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม - 15 สิงหาคม 2560 ณ สศช.
ซึ่ง สศช. ได้ส่งมอบดอกไม้จันทน์ให้เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จำนวน 13,993 ดอก มากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
จำนวน 9,000 ดอก
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กรมวางแผนเมียนมาศึกษาดูงาน
การจัดทำบัญชีประชาชาติของไทย
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ดร.วิชญายุทธ
บุ ญ ชิ ต รองเลขาธิ ก ารฯ เป็ น ประธานในการ
ต้อนรับและบรรยาย เรื่อง “การจัดทำระบบบัญชี
ประชาชาติ ข องประเทศไทย” แก่ เจ้ า หน้ า ที่ จ าก
กรมวางแผน สาธารณรั ฐ แห่ ง สหภาพเมี ย นมา
ในโอกาสศึกษาดูงานด้านการจัดทำและวิเคราะห์
บัญชีประชาชาติของไทย ณ สศช. ระหว่างวันที่ 7-9
ธันวาคม 2559

สศช. จัดกิจกรรมออกกำลังกาย
ด้วยการเต้นแอโรบิคทุกวันพุธ
ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการฯ เป็นประธาน
ในพิ ธี เ ปิ ด กิ จ กรรมการออกกำลั ง กายของ สศช.
ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี โดยมีวัตถุประสงค์
เพือ่ สร้างเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจของผูบ้ ริหาร
และเจ้าหน้าที่ สศช. ให้แข็งแรง สามารถนำความรู้
ความสามารถปฏิบัติภารกิจ เพื่อประโยชน์สุขแก่
สังคมสูก่ ารพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืนได้ เมือ่ วันที่ 28
ธันวาคม 2559
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สศช. จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ ชุมชนวัดโสมนัส
ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการฯ มีนโยบายจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในชุมชนบริเวณโดยรอบ สศช.
โดยเมือ่ วันที่ 13 มกราคม 2560 ได้นำคณะผูบ้ ริหารและประชาคม สศช. จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของ สศช.
ณ ชุมชนวัดโสมนัส โดยร่วมกันบริจาคเงิน มอบทุนการศึกษา จักรยานออกกำลังกายและอุปกไรณ์กีฬา
พร้อมเลีย้ งอาหารและจัดกิจกรรมเล่นเกมและตอบคำถามมอบของขวัญแก่เด็กๆ ทุกคน ซึง่ มีผรู้ ว่ มงานประมาณ
200 คน
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เลขาธิการฯ หารือผูแ้ ทนธนาคารโลกร่วมแปลงแผนยุทธศาสตร์ชาติของไทย
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการฯ
ให้ ก ารต้อ นรับ และหารื อกั บ Dr.Mathew Verghis, Manager for
Macroeconomics and Fiscal Management Global Practice
(ผู้จัดการด้านเศรษฐกิจมหภาคและบริหารการคลังโลก) ธนาคารโลก
และคณะ เกี่ยวกับความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนแนวคิด วิธีการ และ
ขั้ น ตอนในการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ การแปลงแผนยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี
ของประเทศไทย ซึ่ง สศช. จะได้นำผลการหารือเสนอนายกรัฐมนตรีและ
คณะรัฐมนตรีต่อไป

ผูบ้ ริหารและประชาคม สศช. ประกาศเจตนารมณ์
และปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริต
ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการฯ นำผูบ้ ริหารและประชาคม
สศช. ประกาศเจตนารมณ์และปฏิญาณตน เรื่องการต่อต้าน
การทุจริต ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบปีที่ 67 ของ
สศช. เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สศช.
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แถลงข่าวตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ รายไตรมาศ (QGDP)
และรายงานภาวะสังคมไทยรายไตรมาส
ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร สศช. ร่วมแถลงข่าวตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ รายไตรมาส (QGDP) และรายงานภาวะสังคมไทย รายไตรมาส ณ สศช. ซึ่งจัดแถลงข่าว
ทุก 3 เดือน

ผูบ้ ริหาร สศช. รับมอบนโยบายการบริหาร
และพัฒนา สศช. จากรัฐมนตรีทก่ี ำกับดูแล สศช.
ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ตำแหน่งในขณะนั้น) ในฐานะที่กำกับดูแล
สศช. เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการบริหารและพัฒนา สศช. แก่คณะผู้บริหาร สศช. โดยได้
แลกเปลี่ยนมุมมองการปรับภารกิจและเสริมบทบาทของ สศช. ให้สอดคล้องกับการเป็นประเทศไทย 4.0
พร้อมรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและภารกิจต่างๆ ของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 3
มีนาคม 2560 ณ สศช.
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การหารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี
คณะกรรมการ กรอ. ส่วนกลาง
และคณะกรรมการ กรอ.
กลุม่ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 2
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เป็ น ประธานการประชุ ม หารื อ ร่ ว มระหว่ า ง
นายกรัฐมนตรี คณะกรรมการร่วมภาครัฐและ
เอกชนเพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาทางเศรษฐกิ จ (กรอ.)
ส่วนกลาง และคณะกรรมการ กรอ. กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (นครพนม
สกลนคร มุกดาหาร) โดยมีรองนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีทเี่ กีย่ วข้องเข้าร่วมประชุม และดร.ปรเมธี
วิ ม ลศิ ริ เลขาธิ ก ารฯ ร่ ว มประชุ ม ในฐานะ
เลขานุการการประชุม เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560
ณ ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม ม ห า วิ ท ย า ลั ย น ค ร พ น ม
จังหวัดนครพนม

รองนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายแก่ผบู้ ริหาร สศช.
ปรับองค์กรให้สอดคล้องกับภารกิจใหม่
ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บริหาร สศช.
ในการปรับโครงสร้างและรูปแบบการทำงานขององค์กร ให้สอดคล้องกับภารกิจใหม่ที่จะต้องเข้าไปเป็น
หน่วยงานหลักในการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ พร้อมหาแนวทางจูงใจให้คนเก่ง
มีความสามารถเข้ามาร่วมงาน เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ณ สศช.
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เลขาธิการฯ ปาฐกถาพิเศษเรือ่ ง “ความเชือ่ มโยงยุทธศาสตร์ชาติและแผนฯ 12”
แก่สมาชิกหอการค้าต่างประเทศ
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Thailand’s Transformation Roadmap” แก่สมาชิก
หอการค้าต่างประเทศหลายประเทศ ณ ห้องบอลรูม โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพฯ จัดโดยหอการค้าฝรัง่ เศส-ไทย
โดยมี Mr.Alexandre Dupont ประธานหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย กล่าวต้อนรับ

การประชุมระดับผูน้ ำ ครัง้ ที่ 10
แผนงานการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซียมาเลเซีย-ไทย
พลเอก ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา
นายกรัฐมนตรี ร่วมประชุมระดับผู้นำ ครั้งที่ 10
แผนงานการพั ฒ นาเขตเศรษฐกิ จ สามฝ่ า ย
อิ น โดนี เซี ย -มาเลเซี ย -ไทย (IndonesiaMalaysia-Thailand Growth Triangle:
IMT-GT) โดยรัฐมนตรีประจำแผนงาน IMT-GT
ของไทย ได้แก่ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะ
รัฐมนตรีประจำแผนงาน IMT-GT ของไทย
และดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการฯ เข้าร่วม
ประชุม เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560 ณ ศูนย์
การประชุมนานาชาติฟิลิปปินส์ กรุงมะนิลา
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
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ทุกภาคส่วนร่วมขับเคลือ่ นแผนฯ 12 สูอ่ นาคตประเทศไทย
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมประจำปี 2560 ของ สศช.
เรื่อง “ขับเคลื่อนแผนฯ 12 สู่อนาคตประเทศไทย” เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมระดมความคิดเห็น
ในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 สู่การปฏิบัติ พร้อมทั้งแสดงปาฐกถาพิเศษและเยี่ยมชมนิทรรศการ
แสดงผลงานและสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ โดยมีคณะรัฐมนตรี สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เครือข่ายองค์กรชุมชนทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค สื่อมวลชน และนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมประชุม รวมประมาณ 2,900 คน เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม
2560 ณ ห้องประชุมแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
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เลขาธิการฯ นำคณะผูบ้ ริหาร สศช. บันทึกเทปถวายพระพร
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการฯ
นําคณะผู้บริหาร สศช. บันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระองค์ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อบําบัดทุกข์บํารุงสุขให้แก่ปวงชนชาวไทยตลอดมา

ผูบ้ ริหาร สศช. บันทึกเทป
ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินนี าถ ในรัชกาลที่ 9
เมื่ อ วั น ที่ 31 กรกฎาคม 2560 ณ
สถานีวทิ ยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ดร.ปรเมธี
วิมลศิริ เลขาธิการฯ นําคณะผู้บริหาร สศช.
บันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินนี าถ ในรัชกาลที่ 9 เนือ่ งในโอกาส
เฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม
2560 ด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระองค์ ที่ ท รงปฏิ บั ติ พ ระราชกรณี ย กิ จ
นานัปการเพื่อบําบัดทุกข์บํารุงสุข ให้ปวงชน
ชาวไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
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สศช. จัดพิธลี งนาม
ถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ สศช. ร่วมพิธลี งนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ สศช. เพื่อแสดงความจงรักภักดี
และพร้อมใจกันขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

สศช. จัดอบรมระบบพิทกั ษ์คณ
ุ ธรรม
และประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน
นายมนตรี บุญพาณิชย์ รองเลขาธิการฯ
เป็ น ประธานกล่ า วเปิ ด การบรรยายเรื่ อ ง
“ระบบการพิทกั ษ์คณ
ุ ธรรม ประมวลจริยธรรม
ข้ า ราชการพลเรื อ นและองค์ ค วามรู้ ที่
เกี่ ย วข้ อ ง” ณ สศช. ให้ แก่บุ คลากร สศช.
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคณะกรรมการ
พิทกั ษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ระบบการพิทกั ษ์
คุณธรรม และระบบการร้องเรียน การวินิจฉัย
การอุ ท ธรณ์ รวมถึ ง การร้ อ งทุ ก ข์ แ ละกฎ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทาง
ในการปฏิ บั ติ ง านตามประมวลจริ ย ธรรม
ข้ า ราชการพลเรื อ นอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560
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ขยายผลการสร้างเครือข่ายความร่วมมือธุรกิจเอกชน
ในการขับเคลือ่ นการประยุกต์ ใช้เศรษฐกิจพอเพียง
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม
เชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในภาคธุรกิจเอกชน” ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ จัดโดย สศช. และมูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (มพพ.)

สศช. ระดมความคิดเห็นการขับเคลือ่ นเป้าหมายการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน
ในระดับพืน้ ทีภ่ าคอีสาน
นางสาวลดาวัลย์ คำภา รองเลขาธิการฯ เป็นประธานการประชุมและบรรยายพิเศษเรื่อง “การ
ดำเนินการทีส่ ำคัญของภาครัฐในการขับเคลือ่ นเป้าหมายการพัฒนา ทีย่ งั่ ยืน” ในการประชุมระดมความคิดเห็น
“การขับเคลือ่ นเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนในระดับพืน้ ที่ : เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ณ โรงแรมเจริญธานี
จังหวัดขอนแก่น จัดโดย สศช. เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560
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15 ปี ธนาคารสมอง...พลังอาสาร่วมพัฒนาประเทศ
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
เปิ ด การประชุ มเชิ งปฏิบั ติการ “15 ปี ธ นาคารสมอง..พลั ง อาสาพั ฒ นาประเทศ” และปาฐกถาพิ เ ศษ
“อนาคตประเทศไทยกับสังคมสูงวัย” ณ โรงแรมเซนทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เพื่อเป็น
การสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเผยแพร่พระเกียรติคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงริเริ่มแนวคิดธนาคารสมอง
ร่วมพัฒนาประเทศ และเพื่อเผยแพร่บทบาทการดำเนินงานธนาคารสมอง  
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สศช. จัดบรรยาย “Design Thinking”
เพิม่ สมรรถนะข้าราชการบรรจุใหม่ NESDB Future Team รุน่ ที่ 6
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 นายมนตรี บุญพาณิชย์ รองเลขาธิการฯ เป็นประธานกล่าวเปิดการ
บรรยายหัวข้อ “การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)” ภายใต้โครงการฝึกอบรม NESDB Future Team
รุ่นที่ 6 : การพัฒนาสมรรถนะเฉพาะด้าน (ภาคทฤษฎี) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ณฐา คุปตัษเฐียร
ผู้ ช่ ว ยอธิ ก ารบดี แ ละผู้ อ ำนวยการกองยุ ท ธศาสตร์ ต่ า งประเทศ และอาจารย์ สุ รั ติ ว ดี ทั่ ง มั่ ง มี จาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นวิทยากรบรรยาย ณ สศช.

การประชุมคณะทำงานร่วมเฉพาะกิจระหว่างไทย-เมียนมา
ภายใต้โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพืน้ ทีโ่ ครงการทีเ่ กีย่ วข้อง
ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการฯ ได้นำคณะผู้แทนฝ่ายไทย และคณะทำงานร่วมฯ โครงการถนน
สองช่ อ งทางเชื่ อ มพื้ น ที่ เ ขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษทวายสู่ ช ายแดนไทย-เมี ย นมา (คณะทำงานร่ ว มฯ
สำหรับโครงการถนน) ภายใต้โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย และพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง
ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560
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สศช. ร่วมสร้างความเชือ่ มโยงการปฏิรปู
และการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ
ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
การประชุมหารือร่วมกับประธานกรรมการปฏิรปู ประเทศทุกคณะ
(13 คณะ) และประธานกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ
(6 คณะ) เพื่ อ หารื อ เกี่ ย วกั บ การดำเนิ น งานตาม
ขั้นตอนของพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์
ชาติ พ.ศ. 2560 และพระราชบั ญ ญั ติ แ ผนและ
ขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560
ให้ มี ค วามสอดคล้ อ งและเชื่ อ มโยงกั น โดยมี
ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการฯ ในฐานะเลขานุการ
คณะกรรมการปฏิ รู ป ประเทศ และเลขานุ ก าร
คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และรองเลขาธิการฯ ประกอบด้วย ดร.ปัทมา เธียรวิศษิ ฎ์สกุล นางชุตนิ าฏ
วงศ์สุบรรณ นายมนตรี บุญพาณิชย์ และ นายดนุชา พิชยนันท์ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560
ณ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
ประชุมวางเป้าหมายการพัฒนาเพือ่ จัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ
คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้านได้ประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางและวางเป้าหมาย
การพัฒนาสู่การจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติในด้านต่างๆ และได้ส่งร่างยุทธศาสตร์ชาติให้ สศช. เมื่อวันที่ 25
มกราคม 2561 เพื่อนำไปรับฟังความเห็นจากภาคส่วนต่างๆ จากนั้นนำมาแก้ไขปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์ชาติ
และนำเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
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คณะกรรมการปฏิรปู ประเทศด้านเศรษฐกิจ
รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคส่วนต่างๆ
ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ พร้อมคณะกรรมการฯ
จั ด การประชุ ม รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะต่ อ ประเด็ น การปฏิ รู ป ประเทศด้ า นเศรษฐกิ จ จาก
ภาคส่ ว นต่า งๆ ทั้ง หน่ว ยงานภาครัฐ /ภาคเอกชน ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละผู้ เชี่ ย วชาญในสาขาต่ า งๆ รวมทั้ ง
ตัวแทนจากภาคประชาชนในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2560
คณะกรรมการฯ ได้กำหนดการปฏิรูปเป็น 3 ด้านหลัก ได้แก่ (1) ด้านการเพิ่มผลิตภาพและ
ความสามารถในการแข่งขัน โดยมีประเด็นปฎิรูป 3 ประเด็นสำคัญ คือ การเพิ่มผลิตภาพ การเชื่อมโยงใน
ภูมิภาค และระบบนิเวศด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม (2) ด้านการสร้างความเท่าเทียมและเติบโต
อย่ า งมี ส่ ว นร่ ว ม โดยมี ป ระเด็ น ปฏิ รู ป หลั ก ได้ แ ก่ ก ารยกระดั บ รายได้ และคุ ณ ภาพชี วิ ต ระดั บ บุ ค คล
การเสริมสร้างพลังอำนาจของชุมชน และการสร้างสมดุลระดับประเทศและ (3) การปฏิรูปสถาบันทาง
เศรษฐกิจ โดยมุ่งปรับและจัดระบบกลไกรวมทั้งบทบาทของภาครัฐประกอบด้วยประเด็นปฏิรูป 5 ประเด็น
ได้แก่ การปฏิรูปสถาบันเพื่อการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ การปฏิรูปหน่วยงาน
บริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ ข องภาครั ฐ การปฏิ รู ป สถาบั น ด้ า นการเพิ่ ม ผลิ ต ภาพ การมาตรฐานและนวั ต กรรม
การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และ
การปฏิรูปสถาบันด้านการประเมินผลการพัฒนาของประเทศ
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คณะกรรมการปฏิรปู ประเทศด้านสังคมจัดรับฟังความคิดเห็น 4 ภาค
นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เป็นประธานในการ
รับฟังความคิดเห็นการปฏิรูปสังคมไทยสู่ “สังคมคุณภาพ” ใน 4 ภาค ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนถึง
กลางเดือนธันวาคม 2560 เพื่อนำความเห็นมาประกอบการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิรูปประเทศด้านสังคม
อย่างครอบคลุมต่อไป โดยกำหนดประเด็นการรับฟังความคิดเห็นเป็นประเด็นการปฏิรูปด้านสังคมที่สำคัญ
5 เรื่อง ได้แก่ (1) การออม สวัสดิการสังคม และการลงทุนทางสังคม (2) กลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม อาทิ
เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส (3) การจัดการข้อมูลทางสังคมและองค์ความรู้
(4) การสร้างเสริมระบบชุมชนเข้มแข็ง (5) การมีสว่ นร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม
โดยมี นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์ เป็นประธานอนุกรรมการที่ทำหน้าที่จัดการรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูป
สังคมไทย

รายงานประจำปี 2560
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

151

คณะกรรมการปฏิรปู ประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
จัดระดมความคิดเห็น 4 ภาค พร้อมลงพืน้ ทีด่ แู บบอย่างความสำเร็จ
ดร.รอยล จิตรดอน ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อม
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ จัดการประชุมระดมความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ รู ป ประเทศด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มจากภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
4 ภาคทัว่ ประเทศ ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น นครศรีธรรมราช ชลบุรี และเชียงใหม่ โดยมีผรู้ ว่ มประชุมประกอบด้วย
ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคมที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนภาคละประมาณ 200 คน พร้อมลงพื้นที่ศึกษาดูงานแบบอย่างความสำเร็จ
ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2560
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ระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนการปฏิรปู ประเทศด้านพลังงาน 4 ภาค
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน นำโดย ดร.พรชัย รุจิประภา ประธานกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านพลังงาน วางกรอบการปฏิรูปพลังงาน “เร่ง ซ่อม สร้าง” เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของ
ประเทศไทย พร้อมจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นข้อเสนอการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานจากทุกภาคส่วน
4 ครัง้ โดยมีผรู้ ว่ มสัมมนาประกอบด้วย ผูแ้ ทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และประชาชน
ทั้ ง นี้ กำหนดจั ด สั ม มนาเริ่ ม ที่ ก รุ ง เทพมหานคร จากนั้ น เป็ น จั ง หวั ด นครราชสี ม า จั ง หวั ด นครสวรรค์
และจังหวัดระยอง และนำความเห็นที่ได้มาประกอบการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไป
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สศช. ศึกษาการจัดทำเกณฑ์และแนวทางการพัฒนา
เพือ่ ยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าสูด่ า่ นชายแดน
เมื่ อ วั น ที่ 17 มกราคม 2560 นายประพั น ธ์ มุ สิ ก พั น ธ์
รองเลขาธิการฯ  เป็นประธานเปิดการประชุมเผยแพร่ “โครงการศึกษา
เพื่อจัดทำเกณฑ์และแนวทางการพัฒนาเพื่อยกระดับจุดผ่านแดนและ
จุ ด ผ่ อ นปรนการค้ า ไปสู่ ด่ า นชายแดน”
ณ โรงแรมรอยั ล ปริ๊ น เซส เพื่ อ นำเสนอ
ผลการศึกษาการจัดทำเกณฑ์การพิจารณา
ความเหมาะสม รวมทั้ ง จั ด ทำแนวทาง
การพั ฒ นาเพื่ อ ยกระดั บ จุ ด ผ่ า นแดนและ
จุดผ่อนปรนการค้าเป็นด่านชายแดน

สัมมนาทางวิชาการของสายงานเศรษฐกิจ
ประจำปี 2560
ดร.วิชญายุทธ บุญชิต รองเลขาธิการฯ เป็นประธาน
การสัมมนาเรื่อง “เจาะลึกโครงสร้างเศรษฐกิจไทยด้วย
ตาราง I – O (Input – Output Table)” เพื่อศึกษาวิจัย
โครงสร้างภาคการผลิตและฐานะของภาคการผลิตไทย
ในห่วงโซ่การผลิตโลก รวมทัง้ ศึกษาผลกระทบของนโยบาย
กีดกันทางการค้าและแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ภายใต้ ก รอบการวิ เ คราะห์ แ บบจำลองตารางปั จ จั ย
การผลิตและผลผลิต โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ฉลองภพ
สุสังกร์กาญจน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
และนักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย (TDRI) แสดงปาฐกถาพิเศษ และเจ้าหน้าที่
สายงานเศรษฐกิจนำเสนอผลงานวิชาการ เมื่อวันที่ 25
กันยายน 2560 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ
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สศช. จัดงานครบรอบการสถาปนา “67 ปี ตามรอยพ่อ สานต่อการพัฒนา”
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.ปรเมธี
วิมลศิริ เลขาธิการฯ เป็นประธานจัดงานวันครบรอบ
การสถาปนา 67 ปี สศช. โดยในช่วงเช้ามีพิธีทาง
ศาสนา พิ ธี ม อบโล่ แ ก่ ข้ า ราชการพลเรื อ นดี เ ด่ น
ของ สศช. พิธีมอบทุนการศึกษา การแข่งขันกีฬา
และในตอนเย็นได้จดั ให้มกี ารประกวด NESDB Talks
2017 โดยมีอดีตผู้บริหารที่ให้เกียรติร่วมงาน อาทิ
นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม อดีตเลขาธิการฯ
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ที่ปรึกษาคณะทำงาน
เลขาธิการฯ
นายปรเมธี วิมลศิริ

รองเลขาธิการฯ
นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ
นางปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล
นายมนตรี บุญพาณิชย์
นายดนุชา พิชยนันท์
นายวิชญายุทธ บุญชิต

ที่ปรึกษาด้านโยบายและแผนงาน
นางสาวจินางค์กูร โรจนนันต์
นางปิยนุช วุฒิสอน
นางธิดา พัทธธรรม
นายเอนก มีมงคล
นายวิโรจน์ นรารักษ์
รักษาการทีป่ รึกษาด้านโยบายและแผนงาน
นางพัชรินทร์ ศรีนพนิคม
นางชุลีพร บุณยมาลิก
นางสาวมารยาท สมุทธสาคร

คณะทำงานจัดทำรายงานประจำปี 2560 ของ สศช.
ประธานคณะทำงาน
นายมนตรี บุญพาณิชย์
รองประธานคณะทำงาน
นางสาวกัญญารักษ์ ศรีทองรุ่ง
คณะทำงาน
นางนิตยา อารีบุญชู
นางสาวเบญจมาศ จันทร์เอี่ยม
นายพิตรพิบูล ศรีประเสริฐภาพ
นางสาววรรณิยา เอมะศิริ
นายชัยภัทร เพ็ญรัตน์
นางลักษณา ศรีสมบูรณ์
นายธีระพงษ์ มาลัยทอง
นายนิกร ด้วงทรง
นางสาวกาญจนา พรมเทพ
นางสาวอัมภัสชา รักขุมแก้ว

นางสาวปิยฉัตร สอนคม
นางสาวกานดา ชูเชิด
นางสาวอาทิสุดา ณ นคร
นายนิติ ช่างภิญโญ
นางสาวชมพูนุช รามัญวงศ์
นางสาวสุพัฒนา ทองสุนทร
นายอุปราช พันธุ์ภักดี
นายกษิตพัฒน์ ทวีธนาเศรษฐ์
นายกัญจน์ แสงจันทร์

คณะทำงานและเลขานุการ
นางสาวช่อผกา แก้วใหญ่

คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
นายคมสัน วรวิวัฒน์
นางสาววันทนีย์ สุขรัตนี

นางวรรณี วรรณชาติ
นางจันทร์ทิพย์ ปาละนันทน์
ว่าที่ร้อยตรี อธิกเศรษฐ ทองเวส
นายเสมา คล้ายสุวรรณ
จ่าสิบเอก จิรวัฒน์ กุศลสร้าง
นางสุจารี ดิษยครินทร์
นางพิรุณทิพย์ สุขหนองบึง
นางรุ่งนิภา สวนขยัน
นายสุกรี คลองวิธี

ฝ่ายจัดการ
นางสาวพุทธิดา เชี่ยวชาญพานิชย์ นางสาวรวีวรรณ เลียดทอง
นางสาวปราณี ขวัญเกิด
นางสาวเมฐติญา วงษ์ภักดี

นางสาวพัชนี นิยมจันทร์
นายอมรเทพ ศรีประเสริฐ
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