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ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ปี 2562 เป็นอีกปีหนึ่งที่มีความส�ำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในระยะยาว โดยได้จัดท�ำแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาในยุทธศาสตร์ชาติ
ลงสู่แผนระดับต่าง ๆ ที่เน้นประสานเชื่อมโยงเป้าหมายของแผนแม่บทแต่ละแผนให้มีความสอดคล้อง
ไปในทิศทางเดียวกัน เกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
ในช่วงปีที่ผ่านมาสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้พิจารณาก�ำหนดแนวนโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ส�ำคัญในหลายเรื่อง อาทิ ร่างแผนการให้ความรู้พื้นฐาน
ทางการเงิน พ.ศ. 2561-2565 การขับเคลื่อนการบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ระดับพื้นที่การขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาที่ส�ำคัญในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (ร่าง) แผนประชากรเพื่อ
การพัฒนาประเทศระยะยาว (พ.ศ. 2563-2580) แนวทางการท�ำงานของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และการแต่งตัง้ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ภายใต้พระราชบัญญัตสิ ภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2561 จ�ำนวน 10 คณะ
นอกจากนี้ ได้พจิ ารณาให้ความเห็นเกีย่ วกับแผนงาน/โครงการของหน่วยงานต่าง ๆ เพือ่ ประกอบ
การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในหลากหลายสาขา โดยคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแล้วหลายเรื่อง
อาทิ แผนพัฒนาก�ำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) โครงการก่อสร้างทางรถไฟ
สายบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม ของการรถไฟแห่งประเทศไทย และกรอบและ
งบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจ�ำปีงบประมาณ 2563
ในรอบปีที่ผ่านมา ผลการด�ำเนินงานนับว่าประสบความส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีได้เป็นอย่างดี ผมในนามของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ต้องขอขอบคุณท่านเลขาธิการฯ คณะผู้บริหาร รวมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สศช. ทุกคน ที่ได้เสียสละ
ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการปฏิบัติงานอย่างไม่ย่อท้อ และสุดท้ายนี้ ขอให้ทุกท่านจงร่วมแรงร่วมใจ
พัฒนาประเทศของเราให้เจริญก้าวหน้า เพื่อการด�ำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพของคนไทยทุกคนตลอดไป

(นายสนิท  อักษรแก้ว )
ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะส�ำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ตามพระราชบัญญัติการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 และ
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด�ำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 ได้ด�ำเนินการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรปู ประเทศ พร้อมสร้างการรับรูแ้ ละขยายผลการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ชาติสกู่ ารปฏิบตั ิ เพือ่ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์
บรรลุตามเป้าหมาย
ในช่วงปีที่ผ่านมา สศช. ได้สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ภาคส่วนต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทัง้ ติดตามการตรวจสอบ และการประเมินผลการด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติดว้ ยระบบรายงาน
การติดตามและประเมินผลของยุทธศาสตร์ชาติ หรือ eMENSCR เพื่อบูรณาการการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล
นโยบาย แผนงาน โครงการภาครัฐ ช่วยให้เห็นภาพรวมการพัฒนาและผลการขับเคลือ่ นตามยุทธศาสตร์ชาติตงั้ แต่ระดับ
พื้นที่ จนถึงระดับนโยบาย
นอกจากนี้ สศช. ได้ติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ในระยะ 2 ปีแรก ซึ่งให้ความส�ำคัญกับการติดตามประเมินผล
การด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และการประเมินผลกระทบการพัฒนาด้วยดัชนีความอยูเ่ ย็น
เป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ซึ่งพบว่าสังคมไทยมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในระดับปานกลางและมีแนวโน้มดีขึ้น
รวมทั้งเศรษฐกิจไทยมีความเข้มแข็งและเป็นธรรมเพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ ได้มีการน�ำระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics
Platform: TPMAP) มาใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เป็นการจัดท�ำโครงการการบริหารจัดการและการพัฒนา
การน�ำข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินในประเด็นการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต และน�ำข้อมูล
จากระบบ TPMAP ไปใช้ในการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรม ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาความยากจน และพัฒนาคน
ตลอดช่วงชีวิตได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของแต่ละพื้นที่ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
อย่างยั่งยืน รวมทั้งด�ำเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ในประเด็นการบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐด้วย  
ผลการด�ำเนินงานของ สศช. ที่ผ่านมา ประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างดี ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของ
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผูบ้ ริหาร และเจ้าหน้าที่ สศช. ซึง่ หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าความส�ำเร็จในการท�ำงานนี้
จะเป็นพลังหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันของคนไทยอย่างมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืนในอนาคต
(นายทศพร  ศิริสัมพันธ์)
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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1

2

3

นายประสงค์ พูนธเนศ

นายปกรณ์ นิลประพันธ์

ม.ล. พัชรภากร เทวกุล

ปลัดกระทรวงการคลัง
กรรมการฯ

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรรมการฯ

4

5

พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา

นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา

6

7

นายวิรไท สันติประภพ

นายทศพร ศิริสัมพันธ์

เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
กรรมการฯ

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงบประมาณ
กรรมการฯ

เลขาธิการ สศช.
กรรมการสภาและเลขานุการ

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
กรรมการฯ

7

เลขาธิการ กพ.
กรรมการฯ

5

3

1

2

4

6

หมายเหตุ : ตำ�แหน่งเลขาธิการ ก.พร. อยู่ระหว่างนำ�ความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง
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คณะผู้บริหาร

สำ�นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
1

2

3

นายทศพร ศิริสัมพันธ์

นางปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล

นายดนุชา พิชยนันท์

เลขาธิการฯ

รองเลขาธิการฯ

4

รองเลขาธิการฯ

นายวิชญายุทธ บุญชิต

นายวิโรจน์ นรารักษ์

6

7

นายอเนก มีมงคล

นางสาวจินางค์กูร โรจนนันต์

รองเลขาธิการฯ

รองเลขาธิการฯ

รองเลขาธิการฯ

6

5

5

3

รองเลขาธิการฯ

1

2

4

7
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1

2

3

นางธิดา พัทธธรรม

นางสาววรวรรณ พลิคามิน

นางนภัสชล ทองสมจิตร

ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน

ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน

ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน

4

5

นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ

นายสุริยนต์ ธัญกิจจานุกิจ

ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน

ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน

6

7

8

นางสาวนุชจรี วงษ์สันต์

นางสาวกัญญารักษ์ ศรีทองรุ่ง

นางเสาวณีย์ แสงสุพรรณ

ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน

8

6

ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน

5

3

1

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเลขาธิการ
รักษาการในตำ�แหน่ง
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน

2

4

7

รายงานประจำ�ปี 2562 สำ�นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 13

63-01-063_001-016 Sorsorchor_UK Uncoated-dic2019.indd 13

2/6/20 5:23 PM

1

2

นายสมหมาย ภักดีชาติ

นายมนตรี ดีมานพ

ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมภาคกลาง

3

นายโสภณ แท่งเพ็ชร์

ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมภาคเหนือ

4

5

นางสาวสุนทราลักษณ์ เพ็ชรกูล

นายอภิชัย ธรรมเสริมสุข

ผู้อำ�นวยการกองยุทธศาสตร์
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ผู้อำ�นวยการกองวิเคราะห์งบลงทุนรัฐวิสาหกิจ

ผู้อำ�นวยการกองบัญชีประชาชาติ

6

7

นางสาวมนต์ทิพย์ สัมพันธวงศ์

นายสุรพล ศรีเฮือง

ผู้อำ�นวยการกองพัฒนาข้อมูล
และตัวชี้วัดสังคม

7

5

3

ผู้อำ�นวยการกองยุทธศาสตร์
และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

1

2

4

6
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1

2

นายสุรรัฐ เนียมกลาง

3

นายเติมทรัพย์ เตละกุล

ผู้อำ�นวยการกองยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบโลจิสติกส์

ผู้อำ�นวยการกองยุทธศาสตร์
การพัฒนาพื้นที่

นางวีนัส นาคสุวรรณ

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมภาคใต้ และผู้อำ�นวยการกองยุทธศาสตร์
และประสานการพัฒนาภาค

4

5

6

นายก่อเกียรติ สมประสงค์

นางสาวกานดา ชูเชิด

นางสาวศศิธร พลัตถเดช

ผู้อำ�นวยการกองยุทธศาสตร์
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

7

8

นายวิชญ์พิพล ติวะตันสกุล

นางสาวปิยะนิตย์ โอนพรัตน์วิบูล

ผู้อำ�นวยการกองยุทธศาสตร์
การพัฒนาความเสมอภาค
และความเท่าเทียมทางสังคม

7

ผู้อำ�นวยการกองยุทธศาสตร์
และประสานการพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขัน

ผู้อำ�นวยการกองยุทธศาสตร์
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม

6

4

ผู้อำ�นวยการกองขับเคลื่อน
และประเมินผลการพัฒนา

2

1

3

5

8
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วิสยั ทัศน์

โครงสร้างองค์กร
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หน่วยงานหลักในการวางแผน
และจัดทำ�ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน
ที่ยึดประโยชน์ส่วนรวม ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและมีประสิทธิภาพสูง

Vision
Mission

Strategy

1

2

หน่วยงานยุทธศาสตร์
(Strategic Unit)

การจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศ
ให้มีความยั่งยืน

1

การติดตามการประเมินผล
และการพัฒนาดัชนีชี้วัด
ด้านเศรษฐกิจ
และสังคม
4

Value

หน่วยงานข้อมูล
เศรษฐกิจเชิงลึก
(Intelligence Unit)

การวิเคราะห์แผนงาน/
โครงการด้วยความเป็นกลาง
ทางวิชาการและการรักษา
2 ผลประโยชน์ของประเทศ
การพัฒนาฐานข้อมูล ด้านเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศ
ให้ทันสมัยเป็นที่ยอมรับ
และน่าเชื่อถือ
5

3

หน่วยงานความรู้
สมัยใหม่
(Knowledge Organization)

3

6

การขับเคลื่อนแผนพัฒนา
สู่การปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการองค์กร
ให้มีธรรมาภิบาล
และประสิทธิภาพสูง

มุ่งมั่น ทุ่มเท พัฒนาประเทศ เพื่อประโยชน์สุขแก่สังคม
ด้วยคุณธรรมตามหลักวิชาการ อย่างมืออาชีพ

Culture

เป็นองค์กรที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการ

เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบ
ต่อสาธารณะและสังคม

มีระบบธรรมาภิบาล

บุคลากรของสำ�นักงานฯ เป็นทรัพยากร
อันมีค่าที่สุดขององค์กร

วิสัยทัศน์
เป็นหน่วยงานหลักในการวางแผน และจัดทำ�ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
สู่ความสมดุลและยั่งยืน ที่ยึดประโยชน์ส่วนรวม ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และมีประสิทธิภาพสูง

ค่านิยมองค์กร

มุ่งมั่น ทุ่มเท พัฒนาประเทศเพื่อประโยชน์สุขแก่สังคม
ด้วยคุณธรรม ตามหลักวิชาการอย่างมืออาชีพ

วัฒนธรรมองค์การ
เป็นองค์กรที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ
มีความรับผิดชอบต่อสาธารณะและสังคม
มีระบบธรรมาภิบาล
บุคลากรของสำ�นักงานฯ เป็นทรัพยากรอันมีค่าที่สุดขององค์กร

ร่วมคิด
ร่วมสร้าง
ร่วมวาง

อนาคตไทย
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พันธกิจ

เพื่อให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของส�ำนักงานฯ และสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2561 และกฎหมายส�ำคัญ ๆ ที่เกี่ยวข้อง สศช.
จึงได้ก�ำหนดพันธกิจหลักไว้ 3 ประการ ดังนี้
พันธกิจที่

1
2

หน่วยงานยุทธศาสตร์ (Strategic Unit) จัดท�ำยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติ และ
การพัฒนาในระดับต่าง ๆ ที่มีคุณภาพและรวดเร็ว รวมทั้งให้ค�ำปรึกษารัฐบาล ประสาน
การแปลงนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนติดตาม
ประเมินผลนโยบายของรัฐบาลและประเด็นการพัฒนาส�ำคัญของประเทศ

พันธกิจที่

หน่วยงานความรู้สมัยใหม่(Knowledge Organization) ที่แสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้
ใหม่ๆ ส�ำหรับการพัฒนาประเทศ ซึ่งเพียบพร้อมด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
ทีห่ ลากหลาย เป็นสหวิทยาการ (Multi-Disciplinary) เพือ่ ใช้ในการวางแผนและยุทธศาสตร์
การวิเคราะห์เชิงลึก และการประสานงานเพื่อผลักดันขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

พันธกิจที่

3

หน่วยงานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมเชิงลึก (Intelligence Unit) โดยเป็นหน่วยงานวิเคราะห์
ข้อมูลและเฝ้าระวังภัยเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล (Warning Center) ทีถ่ กู ต้องแม่นย�ำ
และเชื่อถือได้ ตลอดจนเป็นหน่วยเจาะข้อมูลเชิงลึกต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมไทย เพือ่ ใช้ในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ บริหารเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

เป้าหมาย

1. วางแผนพั ฒ นาและจั ด ท� ำ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
ประเทศที่น�ำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว รวมทั้งผลักดัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้เกิดผลในทางปฏิบัติ และมีระบบ
การติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูง และน�ำไปสู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้ พร้อมทั้งสามารถให้บริการข้อมูลข่าวสารและสร้าง
ความรูค้ วามเข้าใจแก่สาธารณชนเกีย่ วกับการพัฒนาประเทศ รวมทัง้
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพรองรับภารกิจของ
ส�ำนักงานฯ
3. เพิ่มพูนสมรรถนะของบุคลากรให้สูงขึ้นบนพื้นฐาน
คุณธรรม มีความสามัคคี รับผิดชอบต่อสังคม และมีผลงานเป็นที่
ยอมรับของสังคม พร้อมทั้งเสริมสร้างบุคลากรให้มีสุขภาพกาย
และใจที่สมบูรณ์และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
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4. เสริมสร้างวัฒนธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลขององค์กร ที่จะน�ำไปสู่ภาพลักษณ์ที่ดี
เพื่อเป็นเครื่องก�ำหนดมาตรฐานพฤติกรรมที่มีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์กร อีกทั้ง
ยังเป็นการสร้างความเชือ่ มัน่ ให้แก่สาธารณชนในวิถที างทีข่ า้ ราชการทีด่ พี งึ ปฏิบตั ิ โดยมีการสร้างกระบวนการ
เสริมสร้างวัฒนธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลขององค์กร เพื่อน�ำไปสู่ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
5. พัฒนาสภาพแวดล้อมองค์กรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย
อันรวมถึงงานสนับสนุนด้านการอ�ำนวยการและการบริหารจัดการที่สามารถตอบสนองการปฏิบัติภารกิจ
ของส�ำนักงานที่เหมาะสม คล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานมากยิ่งขึ้น

บทบาทหน้าที่ของ สศช.
จากความท้าทายของภารกิจใหม่ที่ สศช. ได้รับมอบหมายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนการปฏิรปู ประเทศ ประกอบกับ การเปลีย่ นแปลงทีท่ วีความรุนแรงและรวดเร็วขึน้ ของบริบทการพัฒนา
ประเทศด้านต่าง ๆ ทั้งของโลกและภายในประเทศที่มีความซับซ้อนและเชื่อมโยงระหว่างกันมากขึ้น สศช.
จึงต้องมีการปรับบทบาท เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพทางวิชาการที่เข้มแข็งสามารถเป็นคลังสมอง
ของประเทศ (Policy Think Tank) ที่ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำแก่รัฐบาลในทิศทางนโยบาย และยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศ ทัง้ ในระยะสัน้ ระยะปานกลาง และระยะยาว เป็นหน่วยงานทีท่ ำ� หน้าทีข่ บั เคลือ่ นประเด็น
การพัฒนาที่ส�ำคัญของประเทศที่ต้องอาศัยการบูรณาการความร่วมมือของภาคีทุกภาคส่วน รวมทั้งติดตาม
และประเมินผลความก้าวหน้าและ
ผลสัมฤทธิข์ องแผนงานและโครงการ
พัฒนาส�ำคัญต่าง ๆ ที่มีผลกระทบ
ในวงกว้ า งต่ อ การพั ฒ นาประเทศ
เพือ่ น�ำพาประเทศไปสูก่ ารเป็นประเทศ
ทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว บนฐานของความสมดุล
และยั่งยืน
สศช. ได้ เริ่ ม ด� ำ เนิ น การปรั บ โครงสร้ า งหน่ ว ยงาน ตั้ ง แต่ ก ลางปี 2560 โดยได้ ป รั บ ปรุ ง
พระราชบัญญัตพิ ฒ
ั นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2521 เพือ่ ให้มคี วามทันสมัยและสอดคล้องกับบริบท
และบทบาทภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยได้ยกร่างเป็นพระราชบัญญัติฉบับใหม่ เรียกว่า พระราชบัญญัติ
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ซึง่ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมือ่ วันที่ 25 ธันวาคม
2561 ส่งผลให้มีการเปลี่ยนชื่อส�ำนักงานจากเดิม คือ “ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ” เป็น “ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” รวมทั้งปรับรูปแบบ
การบริหารจาก “คณะกรรมการ” เป็น “สภา” ซึ่งมีองค์ประกอบกรรมการจ�ำนวนมากขึ้น ประกอบด้วย
ประธานสภา 1 คน และผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกิน 15 คน (จากเดิมไม่เกิน 9 คน) ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอ และมีกรรมการสภาโดยต�ำแหน่ง 8 คน
(จากเดิม 5 คน) รวมทั้งปรับหน้าที่และอ�ำนาจของสภาฯ ให้ชัดเจนและรองรับภารกิจใหม่ ๆ มากขึ้น
โดยให้คณะกรรมการชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการสรรหาและแต่งตั้งประธานสภาและ
กรรมการสภาภายใต้พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ สศช. ได้แต่งตั้ง “สภา” ชุดแรกภายใต้พระราชบัญญัติดังกล่าว
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562
20 รายงานประจำ�ปี 2562 สำ�นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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กลยุทธ์ในการด�ำเนินงาน
สศช. ได้ก�ำหนดกลยุทธ์และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจและเป้าหมายที่ส�ำคัญไว้ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1: การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มีความยั่งยืน
โดยการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้มคี วามยัง่ ยืนและสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อมและ
ธรรมาภิบาลในระยะยาวการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเฉพาะด้านในระดับต่าง ๆ เพิ่มเติม เพื่อเป็น
ยุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาที่ส�ำคัญ รวมทั้งการบูรณาการและประสานแผนงานที่เชื่อมโยง
หลายหน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ
กลยุทธ์ที่ 2: การวิเคราะห์แผนงาน/โครงการด้วยความเป็นกลางทางวิชาการและรักษาผลประโยชน์ของประเทศ
โดยการวิเคราะห์แผนการลงทุนของประเทศ และกรอบการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ รวมทัง้ การให้คำ� ปรึกษา
และข้อเสนอแนะด้านการลงทุนแก่รัฐบาล ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เพื่อสนับสนุนการลงทุน
ของประเทศให้บรรลุผลส�ำเร็จ
กลยุทธ์ที่ 3: การขับเคลื่อนแผนพัฒนาสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยการพัฒนากระบวนการก�ำหนดนโยบายและระบบก�ำกับการติดตามประเมินผล ตลอดจนการขับเคลือ่ น
การพัฒนาที่มุ่งให้เกิดการบูรณาการเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลและแผนระดับต่าง ๆ ภายใต้หลักการ
พัฒนาพื้นที่ ภารกิจ และการมีส่วนร่วม (Area Function Participation: AFP) โดยให้จังหวัดเป็นพื้นที่
ด�ำเนินการขับเคลือ่ นการพัฒนาและเป็นจุดเชือ่ มโยงการพัฒนาจากชุมชนสูป่ ระเทศ และประเทศสูช่ มุ ชน
กลยุทธ์ที่ 4: การติดตามประเมินผลและการพัฒนาดัชนีชี้วัดด้านเศรษฐกิจและสังคม
โดยการก�ำหนดแนวทางการติดตามประเมินผลให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาส�ำคัญ
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การติดตามประเมินผลแผนงานโครงการอย่างเป็นระบบ และ
การพัฒนาดัชนีชี้วัดด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นเครื่องมือก�ำกับ
และติดตามการพัฒนาประเทศที่มุ่งไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 5: การพัฒนาฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศให้ทันสมัยเป็นที่ยอมรับ
		 และน่าเชื่อถือ
โดยการรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบติดตาม
และระบบเตือนภัยทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพัฒนาระบบ
ข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ถูกต้องและทันสมัย
กลยุทธ์ที่ 6: การบริหารจัดการองค์กรให้มีธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพสูง
โดยการปรั บ โครงสร้ า งและอั ต ราก� ำ ลั ง และพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรของ สศช. ให้ ร องรั บ และ
เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนาของโลกและของประเทศและบทบาทภารกิจใหม่ขององค์กร
รวมทัง้ ความคาดหวังของภาคส่วนต่าง ๆ  การพัฒนาคุณภาพชีวติ และความผาสุกในการท�ำงาน การปฏิรปู
ระบบงานและกระบวนการท�ำงาน การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการจัดการความรู้
(KM) ในองค์กรให้มปี ระสิทธิภาพ ตลอดจนการเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ให้เป็นส่วนหนึ่งในการด�ำเนินชีวิตในองค์กร
รายงานประจำ�ปี 2562 สำ�นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 21
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ทปษ.ธิดา

กอง
กอง
กอง
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ วิเคราะห์งบ
การพัฒนา การพัฒนา ลงทุน
โครงสร้าง ระบบโลจิ รัฐวิสาหกิจ
พื้นฐาน
สติกส์

ทปษ.นุชจรี

กอง
กอง
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
การพัฒนา การพัฒนา
ทรัพยากร
พื้นที่
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม

รศช.ปัทมา

กอง
ยุทธศาสตร์
และ
ประสาน
การพัฒนา
ขีดความ
สามารถใน
การแข่งขัน

ทปษ.สุริยนต์

ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากฎหมาย

กลุ่มงานประสานนโยบายด้านความมั่นคง

กอง
กอง
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติและ
และ
การปฏิรูป ประสาน
ประเทศ ความร่วม
มือระหว่าง
ประเทศ

ทปษ.วันฉัตร

รศช.ดนุชา

กอง
กอง
กอง
บัญชี ยุทธศาสตร์ ขับเคลื่อน
และ
ประชาชาติ
และ
การวางแผน ประเมินผล
เศรษฐกิจ การพัฒนา
มหภาค

ทปษ.นภัสชล

รศช.วิชญายุทธ

ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร
ภารกิจเกี่ยวกับการวางแผน
พัฒนากำ�ลังคน

สำ�นักงาน
เลขาธิการ

รศช.วิโรจน์

ธันวาคม 2562

กอง
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย์
และสังคม

ทปษ.กัญญารักษ์

กองพัฒนา
กอง
ข้อมูล ยุทธศาสตร์
และ
การพัฒนา
ตัวชี้วัด ความเสมอ
สังคม
ภาคและ
ความเท่า
เทียมทาง
สังคม

ทปษ.วรวรรณ

รศช.จินางค์กูร

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

สำ�นักงาน
กอง
กอง
พัฒนา ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
เศรษฐกิจ การพัฒนา
และ
และสังคม
เมือง
ประสาน
ภาคเหนือ
การพัฒนา
ภาค

รศช.เอนก

สำ�นักงาน สำ�นักงาน สำ�นักงาน
พัฒนา
พัฒนา
พัฒนา
เศรษฐกิจ เศรษฐกิจ เศรษฐกิจ
และสังคม และสังคม และสังคม
ภาคกลาง
ภาค
ภาคใต้
ตะวันออก
เฉียงเหนือ

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในสำ�นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ผลการปฏิบตั ริ าชการของ

สศช.
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ผลการด�ำเนินงานของ

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจตามพระราชบัญญัตสิ ภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ สนิท อักษรแก้ว เป็นประธาน และกรรมการ ได้แก่ คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
นายคณิ ศ แสงสุ พ รรณ นายณั ฐ พร จาตุ ศ รี พิ ทั ก ษ์ นายทวี ศั ก ดิ์ กออนั น ตกู ล นายเทวิ น ทร์ วงศ์ ว านิ ช
นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นายแพทย์รชั ตะ รัชตะนาวิน รองศาสตราจารย์ วรากรณ์ สามโกเศศ
รองศาสตราจารย์ ศักรินทร์ ภูมริ ตั น รองศาสตราจารย์ เสาวณีย์ ไทยรุง่ โรจน์ นายเอ็นนู ซือ่ สุวรรณ ปลัดกระทรวงการคลัง
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงบประมาณ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
และเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการสภาและเลขานุการ
ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 จนถึง
สิน้ เดือนตุลาคม 2562 ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ศึกษาวิเคราะห์โครงการ/
แผนงาน และน�ำเสนอต่อสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (ชือ่ เดิมตามพระราชบัญญัตพิ ฒ
ั นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ.2521) เพื่อพิจารณา
เพื่อหารือ และเพื่อขอรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
รวมทั้งสิ้น 22 เรื่อง จ�ำแนกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1. การพิ จ ารณาก� ำ หนดแนวนโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จ�ำนวน
8 เรือ่ ง ประกอบด้วย 1)  (ร่าง) แผนแม่บทอวกาศแห่งชาติ
20 ปี พ.ศ. 2560-2579 ของคณะกรรมการนโยบาย
อวกาศแห่ ง ชาติ 2) การปรั บ ปรุ ง องค์ ป ระกอบของ
คณะอนุกรรมการติดตามภาวะเศรษฐกิจ 3) ร่างแผนการ
ให้ ค วามรู ้ พื้ น ฐานทางการเงิ น พ.ศ. 2561-2565
4) การปรั บ ปรุ ง องค์ ป ระกอบของคณะอนุ ก รรมการ
พิจารณางบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ  5) แนวทางการท�ำงาน
ของสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
6) การขับเคลื่อนการบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และนวั ต กรรมระดั บ พื้ น ที่ - การขั บ เคลื่ อ นประเด็ น
การพัฒนาส�ำคัญในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 7) การแต่งตัง้
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ภายใต้พระราชบัญญัติ
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2561
จ�ำนวน 10 คณะ และ 8) (ร่าง) แผนประชากรเพื่อการ
พัฒนาประเทศระยะยาว (พ.ศ.2563 – 2580)
2. การพิจารณาโครงการ/แผนงาน ทีห่ น่วยงาน
ต่างๆ เสนอมาเพื่อ สศช. ศึกษาวิเคราะห์ และน�ำเสนอ
ต่อสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิจารณา
เพื่ อ น� ำ ความเห็ น เสนอประกอบการพิ จ ารณาของ
คณะรั ฐ มนตรี ในสาขาต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ สาขาพลั ง งาน
สาขาขนส่ง สาขาสื่อสาร สาขาสาธารณูปการ
สาขาพลังงาน จ�ำนวน 3 เรื่อง ประกอบด้วย
1) แผนพั ฒ นาก� ำ ลั ง ผลิ ต ไฟฟ้ า ของประเทศไทย
พ.ศ. 2561-2580 (Power Development Plan : PDP
2018) 2) แผนงานเปลี่ ย นระบบสายไฟฟ้ า อากาศ
เป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ฉบับปฏิบัติการเร่งรัด (Quick Win)
ของการไฟฟ้ า นครหลวง และ 3) การศึ ก ษา
ความเหมาะสมของการจัดตั้งบรรษัทน�้ำมันแห่งชาติ

24 รายงานประจำ�ปี 2562 สำ�นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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สาขาขนส่ง จ�ำนวน 6   เรื่อง ประกอบด้วย
1) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ของบริษัท
ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) ได้แก่ (1) การขอ
เปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดของรายการงานก่ อ สร้ า ง
ส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก (East
Expansion) เป็ น งานก่ อ สร้ า งส่ ว นต่ อ ขยายอาคาร
ผู้โดยสารด้านทิศตะวันตก (West Expansion) โครงการ
พั ฒ นาท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ (ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2554-2560) และ (2) โครงการก่อสร้างทางวิ่ง
เส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 2) ขออนุมัติปรับเพิ่ม
กรอบวงเงินโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ของกรมทางหลวง  3) โครงการ
ก่อสร้างทางรถไฟ สายบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ดมุ ก ดาหาร-นครพนม ของการรถไฟแห่ ง ประเทศไทย
4) โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี
(สุ วิ น ทวงศ์ ) ของการรถไฟฟ้ า ขนส่ ง มวลชนแห่ ง
ประเทศไทย 5) โครงการจัดซื้อรถโดยสาร จ�ำนวน 99 คัน
ของบริษัท ขนส่ง จ�ำกัด และ 6) โครงการจัดหาเครื่องบิน
ปี 2562-2569 ของบริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
สาขาสื่อสาร จ�ำนวน 1 เรื่อง คือ โครงการ
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital
Park Thailand) ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด
(มหาชน)

สาขาสาธารณูปการ จ�ำนวน 3 เรือ่ ง ประกอบด้วย
1) โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ 2 ระยะที่ 2 โครงการ
อาคารเช่าส�ำหรับแรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัด
ตราดและจังหวัดนราธิวาส และโครงการอาคารเช่าส�ำหรับ
ผู ้ มี ร ายได้ น ้ อ ย ระยะที่ 2 ของการเคหะแห่ ง ชาติ
2) โครงการเพื่อการพัฒนาปี 2562 และปี 2563 ของ
การประปาส่วนภูมภิ าค 3)  โครงการพัฒนาโรงงานต้นแบบ
ไบโอรีไฟเนอรี (Biorefinery) ในเขตนวัตกรรมระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก : เมืองนวัตกรรมชีวภาพ
(BIOPOLIS)
3. การพิ จ ารณางบประมาณรั ฐ วิ ส าหกิ จ
จ�ำนวน 1 เรื่อง คือ กรอบและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
ประจ�ำปีงบประมาณ 2563
ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติแล้ว จ�ำนวน 4 เรื่อง
ประกอบด้วย 1) เรื่อง แผนพัฒนาก�ำลังผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 (Power Development
Plan : PDP 2018) : วันที่มีมติ 30/4/2562 2) เรื่อง
โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด   (มหาชน) : วันที่
มีมติ 17/04/2562  3)  เรื่องโครงการก่อสร้างทางรถไฟ
สายบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย : วันที่มีมติ 28/5/2562
และ 4) เรื่ อ ง กรอบและงบลงทุ น ของรั ฐ วิ ส าหกิ จ
ประจ�ำปีงบประมาณ 2563 : วันที่มีมติ 22/10/2562

รายงานประจำ�ปี 2562 สำ�นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 25
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ผลการด�ำเนินงานของ

คณะกรรมการนโยบายระดับชาติที่ สศช.
เป็นฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการร่วมภาครัฐ และเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)

ในช่วงปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหา
ทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ได้ด�ำเนินการดังนี้
• จัดการประชุมหารือระหว่างนายกรัฐมนตรี
กับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหาร
ท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร ในคราวนายกรัฐมนตรี
เดินทางไปตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่าง
เป็นทางการนอกสถานที่ โดยจัดการประชุมฯ 3 ครั้ง
ได้ แ ก่ เมื่ อ วั น ที่ 30 ตุ ล าคม 2561 จั ง หวั ด เชี ย งราย
วันที่ 13 ธันวาคม 2561 จังหวัดหนองคาย และวันที่ 15
มกราคม 2562 จังหวัดล�ำปาง โดย สศช. ได้เสนอประเด็น
เพือ่ พิจารณาต่อทีป่ ระชุมทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ (1) การพัฒนาระบบ
โลจิสติกส์ สนับสนุนด้านอุตสาหกรรม การค้าการลงทุน
และการค้าชายแดน เพือ่ ขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุน
ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ (2) การยกระดับ
การผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิต (3) การพัฒนา
แหล่งน�้ำเพื่อการเกษตร การแก้ไขปัญหาอุทกภัย และ
การบริหารจัดการน�้ำ  และ (4) การท่องเที่ยวและพัฒนา
คุณภาพชีวิต เพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ซึ่งผล
การประชุมและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีต่อประเด็น
ข้อเสนอได้บรรจุวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.
สั ญ จร) โดยคณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ รั บ ทราบผลการประชุ ม
และข้อสัง่ การของนายกรัฐมนตรีตามที่ สศช. เสนอ ในวันที่
30 ตุลาคม 2561 จังหวัดเชียงราย วันที่ 13 ธันวาคม 2561
จังหวัดหนองคาย และวันที่ 15 มกราคม 2562 จังหวัด
ล�ำปาง เป็นที่เรียบร้อย ตามล�ำดับ ทั้งนี้ สศช. ได้น�ำมติ
คณะรัฐมนตรีเผยแพร่ใน WEBSITE: www.nesdc.go.th
เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบและด�ำเนินการด้วย

• จั ด การประชุ ม ร่ ว มภาครั ฐ และเอกชน
เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาทางเศรษฐกิ จ (กรอ.) นั ด พิ เ ศษ
เมื่อวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ ท�ำเนียบรัฐบาล
โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน รัฐมนตรี ภาครัฐและเอกชน
ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม สศช. ท�ำหน้าที่เลขานุการ
ที่ประชุม ซึ่งสรุปประเด็นการประชุมและข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี ประกอบด้วย การขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ชาติ
สู่การปฏิบัติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
โดยการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และโอกาส
สร้างความเสมอภาคทางสังคม โดยการพัฒนาก�ำลังคน
เพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ดังนี้
(1) ให้สิทธิพิเศษทางภาษีส�ำหรับนิติบุคคลที่จัดตั้งศูนย์
ฝึ ก อบรมเพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรทั้ ง ภายในและภายนอก
องค์กร และสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดาส�ำหรับ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (Self-training) (2) เปิดเสรี
กฎระเบี ย บทางการเรี ย นการสอนส� ำ หรั บ ผู ้ ส อนและ
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านต่าง ๆ เพิม่ ประสิทธิภาพคณะกรรมการร่วม
ภาครัฐและเอกชนเพือ่ พัฒนาก�ำลังคนอาชีวศึกษา (กรอ.อศ.)
เพือ่ ขับเคลือ่ นการปรับโครงสร้างการผลิตก�ำลังคนของประเทศ
(แผนพัฒนาคน การปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน)
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน และ (3) การมี
และการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล อุ ป สงค์ แ ละอุ ป ทานก� ำ ลั ง คน
ของภาคอุตสาหกรรม โดยความร่วมมือของภาครัฐและ
เอกชน รวมทั้งการพัฒนาความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
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ฐานราก (Local Economy) โดยได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์
ชาวบ้านและชุมชน ดังนี้ (1) ผลักดันการใช้สินค้าที่ได้
จดทะเบี ย นสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ (Geographical
Indications: GI) การพัฒนาท่องเที่ยวชุมชน การพัฒนา
กลุ่มท่องเที่ยวและบริการ การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) และการส่งเสริมการใช้สินค้า
Made in Thailand ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้
คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส�ำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ (สศช.) ส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ส� ำ นั ก งบประมาณ
กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงพาณิ ช ย์ และหน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชน
ทีเ่ กีย่ วข้อง ในการจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารในประเด็นข้อเสนอ
ต่าง ๆ จัดส่งให้ สศช. เพื่อน�ำเสนอคณะกรรมการร่วม
ภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)
พิจารณา ก่อนน�ำเสนอคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป
• ขณะเดียวกัน ได้ด�ำเนินการติดตามผล
การด� ำ เนิ น งานตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี แ ละข้ อ สั่ ง การ
นายกรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น โดยมีความคืบหน้าที่
ส� ำ คั ญ อาทิ การพั ฒ นาระบบโลจิ ส ติ ก ส์ สนั บ สนุ น
ด้านอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน และการค้าชายแดน
เพือ่ ขยายโอกาสด้านการค้า การลงทุน ทัง้ ในระดับภูมภิ าค
และระดับประเทศ โดยการผลักดันให้เกิดโครงข่ายความ
เชื่อมโยงทางด้านโลจิสติกส์ที่ครอบคลุมทางบก ทางราง
ทางน�้ำ  ทางอากาศ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในด้านการสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน และความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเพือ่ การพัฒนา โดยผลการด�ำเนินงานของ
รัฐบาลที่ส�ำคัญ เช่น การก่อสร้างเส้นทางมอเตอร์เวย์
สายใหม่บางปะอิน-นครสวรรค์ การพัฒนาท่าเรือน�้ำลึก
ท่าเรือครุยส์ และท่าเทียบเรือ (เช่น ระนอง และสตูล)
การพัฒนาสนามบินหลัก และสนามบินรองที่มีศักยภาพ
ในการเชือ่ มโยงโครงข่ายทางบกและทางราง (เช่น เชียงใหม่
สุ ร าษฏร์ ธ านี และตรั ง ) การพั ฒ นาจั น ทบุ รี ใ ห้ เ ป็ น
นครอัญมณีศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับ
ของโลก การยกระดับเมืองนวัตกรรมอาหารภาคตะวันออก
เฉียงเหนือโครงการ Northeastern Food Innopolis

เพื่อบริหารจัดการโรงงานต้นแบบ (Pilot Plants) การจัด
ท�ำแผนบริหารจัดการน�ำ้ โขง ชี มูล การปรับปรุงประตูสบู น�ำ้
และระบายน�้ำ การบริหารจัดการลุ่มน�้ำยมและลุ่มน�้ำน่าน
(บึงสีไฟ) การฟื้นฟูแม่น�้ำพิจิตร การบริหารจัดการน�้ำ
แบบชุมชนมีส่วนร่วม : บางระก�ำโมเดล การพัฒนาพื้นที่
ท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตก (Thailand Riviera)
การพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วริ ม แม่ น�้ ำ โขง (ทั ว ร์ ริ ม โขง)
การพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herb City) และการแพทย์แผนไทย
เพื่อความเป็นเลิศ (ได้แก่ เมืองสมุนไพรไทย – พนา)
การยกระดับพัฒนาแหล่งสปาวารีบำ� บัดน�ำ้ พุรอ้ น (คลองท่อม
เมืองสปา) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสุขภาพ (น�้ำพุร้อน สปา)
และการสร้างศูนย์บริการสปาภายใต้แบรนด์เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ การติดตามและขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่
เป็นต้น ซึ่ง สศช. ได้จัดท�ำเป็นเอกสาร “รายงานผล
การด�ำเนินงานการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับ
ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น
และผู ้ แ ทนเกษตรกร (ระดั บ ภาคและกลุ ่ ม จั ง หวั ด )
รัฐบาลนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(พ.ศ. 2560 – 2562)” และได้นำ� กราบเรียนนายกรัฐมนตรี
รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ภาครัฐและเอกชน ตลอดจน
ได้เผยแพร่ทาง WWW.nesdc.go.th เพื่อให้บุคคลทั่วไป
ที่สนใจได้รับทราบถึงกระบวนการพัฒนาความร่วมมือ
ตามแนวทางประชารัฐภายใต้การน�ำของนายกรัฐมนตรี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์
ในการศึกษา ค้นคว้า และอ้างอิงได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ ขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบาย
รัฐบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง สศช.
ในฐานะฝ่ายเลขานุการ กรอ. จะใช้ กรอ.กลุ่มจังหวัด
และ กรอ.จังหวัด (กระทรวงมหาดไทย) เป็นกลไกขับเคลือ่ น
การพัฒนาตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และเป็นเวที
จัดท�ำข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้สอดคล้อง
กั บ ความต้ อ งการในพื้ น ที่ แ ละเชื่ อ มโยงแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมภาค ตลอดจนได้ประสานกระทรวง
มหาดไทยพิจารณามอบหมายให้จังหวัดได้ใช้เวที กรอ.
จัดท�ำ/ติดตามและขับเคลือ่ นการพัฒนาในพืน้ ทีเ่ ป็นระยะ
และต่อเนื่องด้วย
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คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.)
1. งานขับเคลือ่ นเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
สศช. ด�ำเนินงานตามมติ กพย. ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่
19 กันยายน 2561 ที่ให้ สศช. หารือร่วมกับกระทรวง
มหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดท�ำข้อมูล
ตัวชีว้ ดั ทัง้ ระดับภาค ระดับกลุม่ จังหวัด ระดับจังหวัด และ
ระดับพื้นที่ เพื่อให้กระทรวงมหาดไทยรับไปด�ำเนินการ
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน โดย สศช. ได้ด�ำเนินการจัดประชุมจ�ำนวน 2 ครั้ง
โดยครัง้ ที่ 1 เชิญหน่วยงานต่าง ๆ ทีร่ บั ผิดชอบในการจัดท�ำ
ตัวชี้วัด SDGs ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในส่วนกลาง ส่วนครั้งที่ 2
เชิญหน่วยงานต่าง ๆ ที่ปฏิบัตหิ น้าที่อยูใ่ นส่วนภูมิภาค คือ
เขตภาคกลางและภาคตะวันออก รวม 25 จังหวัด มาเข้า
ร่ ว มประชุ ม เพื่ อ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะ
เกีย่ วกับตัวชีว้ ดั SDGs โดยร่วมกันพิจารณาว่าเป้าหมายใด
มีขอ้ มูลในระดับจังหวัดหรือไม่ หรือบางตัวยังไม่เหมาะสม
สามารถเปลีย่ นตัวชีว้ ดั หรือเสนอแนะตัวชีว้ ดั ใหม่เพิม่ เติม
ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่าง
แท้จริง ในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับภาพรวม ระดับ
กลุ ่ ม จั ง หวั ด ระดั บ จั ง หวั ด และเพื่ อ ให้ เ กิ ด การจั ด ท� ำ
นโยบายและจัดสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
โดยผลการจัดระดมความคิดเห็นพบว่า ตัวชี้วัด SDGs
จ�ำนวน 69 ตัวชี้วัด ที่มหาดไทยเสนอมามีข้อมูลในระดับ
จังหวัดจ�ำนวน 35 ตัวชี้วัด ส่วนที่เหลือยังต้องพัฒนา
ในการจัดเก็บ ซึ่ง สศช. จะน�ำผลการจัดท�ำตัวชี้วัดระดับ
จังหวัดเข้าที่ประชุม กพย. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ต่อไป ซึ่งคาดว่าจะจัดในเดือนธันวาคม 2562
นอกจากนี้ สศช. ร่วมกับ UNDP จัดประชุม
ระหว่างประเทศ “ เรื่อง Upgrading Framework to
Accelerate the SDGs Implementation in Thailand
by NESDC and UNDP ” ในวันที่ 2 กันยายน 2562
ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน�้ำ  โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้หน่วยงานทบทวน Roadmap ในการขับเคลื่อน
SDGs ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
และนโยบายรั ฐ บาลชุ ด ใหม่ รวมทั้ ง ร่ ว มกั น ทบทวน
กรอบการด�ำเนินงาน และสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่าย

ประชาสังคมจากทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการตั้งค่า
เป้าหมายที่จะบรรลุในแต่ละช่วงเวลา โดยหาสถานะของ
ค่าเป้าหมาย (Baseline) เพือ่ น�ำไปสูก่ ารวิเคราะห์ชอ่ งว่าง
(Gap analysis) เพื่อการออกแบบ แผนงาน โครงการ
หรือมาตรการที่จะปิดช่องว่างดังกล่าวให้บรรลุภายในปี
ค.ศ. 2030 รวมทั้งเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการ
ขับเคลื่อน SDGs แบบบูรณาการ โดยเป็นการขับเคลื่อน
งาน SDGs ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยง (Interlinkages)
และการเกื้อหนุน (Interdependencies) กันระหว่างมิติ
การพัฒนาในแต่ละเป้าหมาย (SDGs) เป้าประสงค์และ
ตัวชี้วัดรวมทั้งร่วมกันในการขับเคลื่อนงานในแต่ละด้าน
ทั้งในระดับประเทศและระดับพื้นที่ และเพื่อให้มีระบบ
ติดตามประเมินผล หรือการรายงานผลการขับเคลื่อน
ความก้าวหน้าในรูปแบบที่เหมาะสมต่อไป
2. งานจั ด ท� ำ รายงานการทบทวนผลการ
ด� ำ เนิ น การของประเทศไทยตามวาระการพั ฒ นา
ที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 โดยสมัครใจ (Voluntary National
Review: VNR) ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สศช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการของ
คณะกรรมการเพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน และในฐานะหน่วยงาน
เจ้าภาพหลักเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 8
และ 10 ซึ่งในปีนี้ เลขาธิการฯ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สศช.
ได้เข้าร่วมประชุมเวทีหารือระดับสูงทางการเมืองว่าด้วย
การพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม
แห่งสหประชาชาติ ประจ�ำปี 2562 (High-level Political
Forum on Sustainable Development – HLPF 2019)
ระหว่างวันที่ 7 - 15 กรกฎาคม 2562 ณ ส�ำนักงานใหญ่
สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา โดยน�ำเสนอ
ความก้าวหน้าและตัวอย่างที่ดีของการพัฒนาที่ย่ังยืน
ต่อที่ประชุมสหประชาชาติใน 2 เป้าหมายหลักที่ สศช.
เป็นเจ้าภาพ คือ เป้าหมายที่ 8 การสร้างการเติบโต และ
การมีงานท�ำอย่างมีคุณค่า และเป้าหมายที่ 10 ลดความ
ไม่เสมอภาคทั้งภายในและภายนอกประเทศ
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คณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างไทย - เมียนมา (JCC)

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 นายศักดิ์สยาม
ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะ
ประธานร่ ว มฯ ฝ่ า ยไทย น� ำ คณะผู ้ แ ทนไทยเข้ า ร่ ว ม
การประชุ ม คณะกรรมการประสานงานร่ ว มระหว่ า ง
ไทย-เมียนมาเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
และพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง (Joint Coordinating
Committee for the Comprehensive Development
of the Dawei SEZ and Its Related Project Areas:
JCC) ครั้ ง ที่ 9 ณ โรงแรมเคมปิ น สกี้ กรุ ง เนปยี ด อ
สาธารณรั ฐ แห่ ง สหภาพเมี ย นมา โดยเป็ น ประธาน
การประชุมฯ ร่วมกับ ดร.ตาน มินท์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานร่วมฯ ฝ่ายเมียนมา
โดยทีป่ ระชุมฯ ได้เห็นพ้องในหลายประเด็น ดังนี้ 1) รับทราบ
ความคืบหน้าของฝ่ายเมียนมาในการขับเคลื่อนโครงการ
ทวายระยะแรก (Initial Phase Projects) 2) รับทราบ
ความคืบหน้าของโครงการถนนสองช่องทางเชื่อมพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสู่ชายแดนไทย-เมียนมา 3) ฝ่าย

เมี ย นมาแจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบถึ ง แผนการเริ่ ม พั ฒ นา
โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายระยะสมบูรณ์ (Full
Phase) ควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงการทวายระยะแรก
3) รับทราบแผนการจ่ายไฟฟ้าในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
ของฝ่ายเมียนมาซึ่งอยู่ระหว่างด�ำเนินการศึกษาเบื้องต้น
แผนพั ฒ นาก� ำ ลั ง ผลิ ต ไฟฟ้ า ในภาคตะนาวศรี แ ละ
เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย และ 4) มอบหมายให้ฝ่ายไทย
คือ สศช. และฝ่ายเมียนมาคือ คณะกรรมการบริหาร
เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย (DSEZMC) ร่วมกันติดตาม
การขับเคลื่อนโครงการทวายระยะแรก และหารือกับ
ผูไ้ ด้รบั สัมปทานคือ บ.อิตลั ไทยดีเวลล็อปเมนท์ เพือ่ เดินหน้า
โครงการทวายระยะแรกให้เกิดเป็นรูปธรรม ทัง้ นี้ ทีป่ ระชุมฯ
เห็นชอบให้จดั การประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมฯ
(JCC) ครั้งที่ 10 ในปี 2563 ณ ประเทศไทย และร่วมกัน
หารือเพื่อเตรียมการจัดการประชุมคณะกรรมการร่วม
ระดับสูงฯ (JHC) ภายในปี 2563 ต่อไป

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)
สศช. ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) ใน 10 พื้นที่

ชายแดนเป้าหมาย (ตาก มุกดาหาร สงขลา สระแก้ว ตราด
หนองคาย นราธิวาส เชียงราย นครพนม และกาญจนบุรี)
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เพื่ อ กระจายความเจริ ญ สู ่ ภู มิ ภ าค ยกระดั บ รายได้
และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งแก้ปัญหา
ความมัน่ คงบริเวณชายแดน โดยในปีทผี่ า่ นมา กนพ. มีการ
ประชุม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 และมี

การประชุ ม คณะอนุ ก รรมการและคณะท� ำ งานภายใต้
กนพ. รวม 4 ครัง้ ซึง่ มีการขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานส�ำคัญ
สรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ (รศก.)
คณะกรรมการรั ฐ มนตรี ฝ ่ า ยเศรษฐกิ จ ได้ รั บ
การแต่งตั้งตามค�ำสั่งส�ำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 164/2562
ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการ
รั ฐ มนตรี ฝ ่ า ยเศรษฐกิ จ (ครศ.) เพื่ อ ท� ำ หน้ า ที่ ใ นการ
พิ จ ารณากลั่ น กรองเรื่ อ งส� ำ คั ญ ในปั ญ หาเกี่ ย วพั น หรื อ
มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวม ตลอดจนประเมิน
วิเคราะห์ และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางตัดสินใจ
เชิงรุกต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.)
โดยมี น ายกรั ฐ มนตรี เ ป็ น ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ ประกอบด้วย รองนายกรัฐมนตรี  
(นายสมคิด จาตุศรีพทิ กั ษ์) รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์)
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข
(นายอนุทิน ชาญวีรกูล) กรรมการประกอบด้วย รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ท่องเทีย่ วและกีฬา รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และมี
นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล เป็นกรรมการและเลขานุการ
ซึง่ มีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ร่วมกับเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีทไี่ ด้รบั มอบหมาย เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ที่ได้รับมอบหมาย และผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานบริหาร
นโยบายของนายกรัฐมนตรี
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ในช่วงตัง้ แต่วนั ที่ 1 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2562
คณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมจ�ำนวน 5 ครั้ง โดย
คณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจและคณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบหรือรับทราบมาตรการภายใต้แนวทาง
การบริหารเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี 2562 และ
ปี 2563 และปั ญ หาที่ เ กี่ ย วพั น และมี ผ ลกระทบต่ อ
เศรษฐกิจในภาพรวม ดังนี้ (1) มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของกระทรวงการคลัง (2) กรอบและแนวทางการปรับปรุง
สภาพแวดล้ อ มทางการลงทุ น เพื่ อ ชั ก จู ง และรองรั บ

การลงทุนจากการย้ายฐานการผลิตของนักลงทุนต่างชาติ
มาประเทศไทย (Thailand Plus Package) ของส�ำนักงาน
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น (3) ความคื บ หน้ า
การด�ำเนินโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่
(Mega Projects) ของกระทรวงคมนาคม (4) มาตรการ
กระตุ ้ น เศรษฐกิ จ การท่ อ งเที่ ย วในระยะสั้ น และ
ระยะกลาง – ยาว ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
และ (5) แนวทางการด�ำเนินการเพื่อรองรับการตัดสิทธิ
พิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (GSP)

คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้มีการประชุม
ก.บ.ภ. จ�ำนวน 1 ครั้ง และการประชุม อ.ก.บ.ภ. จ�ำนวน
6 ครั้ง โดยมีผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ดังนี้
1. การขับเคลื่อนการพัฒนาภาค ได้เห็นชอบ
แผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2561-2565 รวม 6 ภาค ฉบับทบทวน
ทีไ่ ด้มกี ารปรับปรุงทบทวนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และกรอบแนวคิด
การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ หลั ก เชิ ง พื้ น ที่ ภ าคเหนื อ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเพือ่ เป็นกรอบชีน้ ำ� การพัฒนาในภาพรวม
ของพื้นที่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องเชื่อมโยงกัน
ในทุ ก ระดั บ และเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น
อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนได้อย่างทั่วถึง
รวมทั้งเห็นชอบแผนปฏิบัติการภาค ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ซึ่ ง เป็ น ข้ อ เสนอแผนงานโครงการของ
ส่วนราชการทีจ่ ะขับเคลือ่ นการพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาภาค
โดยส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการภาคที่ส่วนราชการขอรับ
การจั ด สรรภายใต้ แ ผนงานบู ร ณาการพั ฒ นาพื้ น ที่
ระดับภาค ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มี สศช.
เป็นเจ้าภาพ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม 17 กระทรวง
(72 หน่วยงาน 3 รัฐวิสาหกิจ และ 2 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น) ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 20,811
ล้านบาท
2. การขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาจั ง หวั ด และ
กลุ่มจังหวัด ได้ก�ำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ในการจัดท�ำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปี
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (76 จังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด)
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย ก.บ.ภ. ได้ให้

ความเห็ น ชอบแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด และกลุ ่ ม จั ง หวั ด
พ.ศ. 2560-2565 ฉบับทบทวน เพื่อเป็นกรอบก�ำหนด
ทิศทางและแนวทางในการพัฒนาพืน้ ทีใ่ นช่วง 5 ปี รวมทัง้
ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงิน
งบประมาณรวม 28,000 ล้ า นบาท เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ น
การพัฒนาในระดับพื้นที่ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
3. การขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับพื้นที่
อย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ (1) แม่ฮ่องสอนโมเดล ซึ่งเป็น
การด�ำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (พลเอก
ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา) และกรอบแนวคิ ด การพั ฒ นา
เศรษฐกิจหลักเชิงพืน้ ทีภ่ าคเหนือ โดยมีการจัดท�ำแนวทาง
และแผนปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นายกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต
จังหวัดแม่ฮ่องสอนภายใต้แนวคิดแม่ฮ่องสอนมนต์เสน่ห์
แห่งขุนเขา Mae Hong Son : The Valley of CHARM
โดยหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน ร่วมมือแก้ไข
ปัญหาเร่งด่วน (Quick win) และสร้างสรรค์เศรษฐกิจใหม่
เพื่อวางรากฐานการพัฒนาในระยะยาว โดยการจัดตั้ง
ศูนย์กล้วยไม้แห่งชาติ แม่ฮ่องสอน และ (2) การพัฒนา
อุ ท ยานธรณี โ ลกสตู ล (Satun UNESCO GLOBAL
GEOPARK) ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนงานตามแผนพัฒนา
ภาคใต้ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสร้างความเข้มแข็ง
ในระดับชุมชนและจังหวัด ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ เพือ่ น�ำไปสูก่ ารพัฒนาพืน้ ทีอ่ ย่างยัง่ ยืน
และเป็ น ต้ น แบบการพั ฒ นา (Geopark) ในพื้ น ที่ อื่ น
ของประเทศต่อไป
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ผลการด�ำเนินงานของ

คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการอื่นๆ
คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ
สศช. พิจารณาเสนอความเห็นเพื่อประกอบ
การพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วม
ลงทุนในกิจการของรัฐ ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติ
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556
จ� ำ นวน 1 โครงการ คื อ โครงการรถไฟฟ้ า สายสี ส ้ ม
ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ของการรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการบริหาร
เศรษฐกิจ ปี 2562 – 2563
คณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นมาตรการบริ ห าร
เศรษฐกิ จ ปี พ.ศ. 2562 – 2563 แต่ ง ตั้ ง ตามมติ
คณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ (ครศ.) เมื่อวันที่ 16
สิงหาคม 2562 และมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 20 สิงหาคม
2562 โดยมี นายกอบศั ก ดิ์ ภู ต ระกู ล เป็ น ประธาน
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เป็นกรรมการ และมีกรรมการและเลขานุการ ประกอบด้วย
รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย (นายวิชญายุทธ บุญชิต) รองผูอ้ ำ� นวยการ
ส�ำนักงบประมาณที่ได้รับมอบหมาย และผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เพื่อท�ำหน้าที่ติดตามความ
คืบหน้าการด�ำเนินการของมาตรการภายใต้กรอบการบริหาร
เศรษฐกิจ ปี พ.ศ. 2562 – 2563 ของหน่วยงานต่าง ๆ ให้
เป็นไปตามเป้าหมาย พร้อมทัง้ รายงานปัญหาและอุปสรรค
และเสนอแนวทางแก้ ไขต่ อ คณะกรรมการรั ฐ มนตรี
ฝ่ายเศรษฐกิจ
ในช่วงตัง้ แต่วนั ที่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2562
คณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการบริหารเศรษฐกิจ ได้มี
การประชุมจ�ำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562

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

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาค
ราชการกลุ่มกระทรวง (อ.ค.ต.ป.) คณะที่ 2
สศช. ในฐานะฝ่ า ยเลขานุ ก าร อ.ค.ต.ป.
กลุ่มกระทรวง คณะที่ 2 ได้จัดการประชุมรวม 10 ครั้ง
เพื่อพิจารณารายงานผลการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการ ดังนี้
1. รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2
“แผนงานบูรณาการการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว
และการค้ามนุษย์ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560”
มีขอ้ เสนอแนะ อาทิ ควรมีการพัฒนาศูนย์ขอ้ มูล (Central
Database) ของแรงงานต่ า งด้ า ว แยกประเภทตาม
การอนุ ญ าต การจั บ กุ ม และการส่ ง ฟ้ อ ง ควรเพิ่ ม
การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย มาตรการ
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ขอภาพประกอบ

ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย ที่สามารถ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและเข้าใจได้ง่าย รวมทั้งหน่วยงาน
ควรก� ำหนดเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้ วัด ที่ ชั ดเจน
โดยเป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนผลลัพธ์มากกว่าการด�ำเนินงาน
ให้ครบตามกระบวนการ ทัง้ นีไ้ ด้นำ� เสนอคณะรัฐมนตรีแล้ว
2. รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประเด็น
การพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย ก� ำ หนดเสนอรายงานต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
(ค.ต.ป.) ในเดื อ นพฤศจิ ก ายน 2562 และน� ำ เสนอ
คณะรัฐมนตรีภายในเดือนธันวาคม 2562

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาค
ราชการ (อ.ค.ต.ป.) เฉพาะกิจ คณะที่ 2
ในปี ง บประมาณ 2561 สศช. ได้ ร ่ ว มเป็ น
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ
คณะที่ 2 ประเมิ น ความเสี่ ย งหรื อ ผลการด� ำ เนิ น งาน
ตามนโยบายส�ำคัญ เรื่อง การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)
โดยได้เข้าร่วมการประชุมรวม 6 ครั้ง และได้ร่วมจัดท�ำ
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
โดยรายงานได้น�ำเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยง
และการบริหารความเสี่ยงของการด�ำเนินโครงการพัฒนา
ในพื้นที่ EEC นอกจากนี้ อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะที่ 2
ได้ น� ำ เสนอข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบาย 2 เรื่ อ ง ได้ แ ก่
1) การดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชน และ 2) การมี
ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในพื้ น ที่ และข้ อ เสนอแนะ
เชิงระบบงาน 4 เรื่อง ได้แก่ 1) กระบวนการบริหาร
ความเสีย่ งทีเ่ ป็นระบบ 2) ระบบการบริหารจัดการโครงการ
ที่มีประสิทธิภาพ 3) ระบบฐานข้อมูลในการด�ำเนินงาน
เพื่อเชื่อมโยงกับผู้ที่เกี่ยวข้อง และ 4) การผลิตและพัฒนา
ก�ำลังคนใน EEC
ทั้งนี้ อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะที่ 2 ได้น�ำเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบและประเมิ น ผลดั ง กล่ า วต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
(ค.ต.ป.) พิจารณาเห็นชอบแล้วเมือ่ วันที่ 16 ตุลาคม 2562
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การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ

ภายหลังจากการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 และแผนการ
ปฏิรปู ประเทศ 11 ด้าน เมือ่ วันที่ 6 เมษายน 2561 สศช. ในฐานะส�ำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ตามพระราชบัญญัติการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติ
แผนและขั้นตอนการด�ำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 ได้มีการด�ำเนินการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและ
การปฏิรปู ประเทศ เพือ่ ให้เกิดผลสัมฤทธิบ์ รรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ในช่วงปีทผี่ า่ นมาในหลายมิติ ประกอบด้วย

1. ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติ
1.1 แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
พระราชบัญญัติการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560
มาตรา 10 ก�ำหนดให้คณะกรรมการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ
แต่ละด้านเป็นผู้จัดท�ำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก�ำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ
ดังนั้น เมื่อยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ได้มี
พระบรมราชโองการประกาศใช้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ล้ ว
คณะกรรมการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 คณะ จึงได้
จัดท�ำแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ ซึง่ เป็นส่วนส�ำคัญ
ในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ของ
ยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผนระดับต่าง ๆ ต่อไป ซึ่งได้ค�ำนึงถึง
ประเด็นร่วมหรือประเด็นตัดข้ามยุทธศาสตร์และการ
ประสานเชื่อมโยงเป้าหมายของแต่ละแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติให้มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
โดยแผนแม่บทประกอบด้วย สถานการณ์และแนวโน้ม
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งของแผนแม่ บ ท เป้ า หมายและตั ว ชี้ วั ด ใน
การด�ำเนินการซึง่ แบ่งช่วงเวลาออกเป็น 4 ช่วง ช่วงละ 5 ปี
รวมทั้งก�ำหนดแนวทางการพัฒนาเพื่อเป็นกรอบในการ
ด�ำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บรรลุเป้าหมาย
การพั ฒ นาประเทศที่ ก� ำ หนดไว้ ใ นยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ได้มีการประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562
มีจำ� นวนรวมทัง้ สิน้ 23 ฉบับ ประกอบด้วย (1) ความมัน่ คง
(2) การต่างประเทศ (3) การเกษตร (4) อุตสาหกรรม

และบริการแห่งอนาคต (5) การท่องเที่ยว (6) พื้นที่และ
เมืองน่าอยูอ่ จั ฉริยะ (7) โครงสร้างพืน้ ฐาน ระบบโลจิสติกส์
และดิจทิ ลั (8) ผูป้ ระกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมยุคใหม่ (9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ (10) การปรับเปลีย่ น
ค่านิยม และวัฒนธรรม (11) ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(12) การพัฒนาการเรียนรู้ (13) การเสริมสร้างให้คนไทย
มีสุขภาวะที่ดี (14) ศักยภาพการกีฬา (15) พลังทางสังคม
(16) เศรษฐกิจฐานราก (17) ความเสมอภาคและหลักประกัน
ทางสังคม (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน(19) การบริหาร
จั ด การน�้ ำ ทั้ ง ระบบ (20) การบริ ก ารประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ   (21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
และ (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ซึ่งจะมีผลผูกพัน
ต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไป
ตามนั้น รวมทั้งการจัดท�ำงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
งบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทซึ่งจะน�ำไปสู่
การปฏิบัติต่อไป
1.2 การสร้ า งความรู ้ ค วามเข้ า ใจแก่
ภาคส่วนต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ภายหลั ง จากที่ ไ ด้ มี ก ารประกาศใช้
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 23 ฉบับ สศช. ได้มี
การด�ำเนินการ ดังนี้
1.2.1 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 สศช.
ได้จัดประชุมชี้แจงการด�ำเนินการตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อท�ำความเข้าใจและสร้างการรับรู้
เกี่ยวกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทฯ
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ให้แก่หน่วยงานของรัฐ อันจะน�ำไปสู่การปฏิบัติอย่าง
บู ร ณาการและเป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ณ โรงแรม
เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน�้ำ  กรุงเทพฯ โดยมีผู้แทนจาก
หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนเข้าร่วม
จ�ำนวนประมาณ 1,200 คน และต่อมาเมือ่ วันที่ 23 กันยายน
2562  สศช. ได้จดั การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารการขับเคลือ่ น
แผนแม่บทฯ เพือ่ ชีแ้ จงแนวทางการขับเคลือ่ นแผนแม่บทฯ
ผ่านการจัดท�ำแผนระดับที่ 3 และแผนงาน/โครงการของ
หน่วยงาน และร่วมกันระดมสมองในการจัดท�ำแผนงาน/
โครงการที่มีความส�ำคัญขึ้นใหม่ เพื่อน�ำไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายดังกล่าว และใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดท�ำ
ค�ำเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณเพือ่ ด�ำเนินการในอนาคต
ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน�้ำ  กรุงเทพฯ โดยมี
ผู้แทนจากหน่วยงานรัฐเข้าร่วม จ�ำนวน 311 หน่วยงาน
รวมประมาณ 1,260 คน
1.2.2 การจัดท�ำเว็บไซต์ NSCR (http://
nscr.nesdc.go.th) เพื่อเป็นช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ
แผนการปฏิรปู ประเทศอย่างเป็นสาธารณะ ซึง่ ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการปฏิ รู ป ประเทศ ตลอดจนความก้ า วหน้ า และ
ผลการด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสื่อประชาสัมพันธ์
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในรูปแบบวีดิทัศน์ เอกสารต่าง ๆ
1.3 การขั บ เคลื่ อ นแผนแม่ บ ทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นกลไกส�ำคัญที่ช่วยสนับสนุนให้
ยุทธศาสตร์ชาติสามารถบรรลุได้ตามเป้าหมายทีว่ างไว้ โดย
ในช่วงที่ผ่านมา สศช. ได้มีการด�ำเนินการที่ส�ำคัญ ดังนี้
1.3.1 การน� ำ ระบบบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล

การพัฒนาคนแบบชีเ้ ป้า (Thai People Map and Analytics
Platform:TPMAP) มาใช้ในการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ชาติ
เป็นการจัดท�ำโครงการการบริหารจัดการและการพัฒนา
การน�ำข้อมูลขนาดใหญ่ เพือ่ ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน
ในประเด็ น การพั ฒ นาคนตลอดช่ ว งชี วิ ต โดย สศช.
ได้รว่ มกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ (สวทช.) พัฒนาระบบ TPMAP ทีเ่ ป็นแพลตฟอร์ม
การประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้ มูลขนาดใหญ่ (Big Data)
ด้านความยากจน สวัสดิการสังคม การพัฒนาคนตลอดช่วง
ชีวิต ด้วยการใช้ข้อมูลเลขประจ�ำตัวประชาชน 13 หลัก
เชื่ อ มโยงกั บ ข้ อ มู ล ความจ� ำ เป็ น พื้ น ฐาน (จปฐ.) ของ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จ�ำนวน 36
ล้ า นคน และน� ำ มาวิ เ คราะห์ ห าคนจนเป้ า หมายตาม
หลักการของความยากจนหลายมิติ (Multidimensional
Poverty Index - MPI) ใน 5 ด้าน คือ สุขภาพ รายได้
การศึกษา ความเป็นอยู่ และการเข้าถึงบริการภาครัฐ
ข้อมูลที่ได้จึงเป็นข้อมูลความยากจนแบบหลายมิติระดับ
ประเทศ (National MPI) นอกจากนี้ ยังได้ประสาน
ความร่วมมือกับส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เพื่อให้เกิดการน�ำข้อมูล
จากระบบ TPMAP ไปใช้ในการพัฒนาต่อยอดงานวิจัย
และนวัตกรรมที่จะช่วยแก้ไขปัญหาความยากจน และ
พั ฒ นาคนตลอดช่ ว งชี วิ ต ได้ อ ย่ า งสอดคล้ อ งกั บ
ความต้องการที่แท้จริงของแต่ละพื้นที่ในการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
1.3.2 การขั บ เคลื่ อ นแผนแม่ บ ทฯ ใน
ประเด็นการบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ
สศช. ได้ ร ่ ว มกั บ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการข้ า ราชการ
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พลเรือน (ก.พ.) จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 35 หน่วยงาน อาทิ กระทรวง
ยุตธิ รรม กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ และกระทรวง
สาธารณสุ ข เพื่ อ ชี้ แ จงและท� ำ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
เป้าหมายหลักในการยกระดับการด�ำเนินการภาครัฐให้มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ด้ ว ยการน� ำ นวั ต กรรมและเทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้ รวมทั้งเพิ่มขีดสมรรถนะภาครัฐให้สามารถ
บริการประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส
โดยได้น�ำแบบส�ำรวจระดับความพร้อมและวุฒิภาวะของ
องค์กรในการพัฒนาไปสูร่ ฐั บาลดิจทิ ลั (Digital Government
Maturity Domain and Area : MDA) มาใช้ในการประเมิน
เมื่อด�ำเนินการส�ำรวจครบถ้วนแล้วจะมีข้อค้นพบที่สำ� คัญ
คือ การพิจารณาสถานะรัฐบาลดิจิทัลของส่วนราชการ
ของประเทศในภาพรวม และข้อเสนอแนวคิดแผนงาน/
โครงการส�ำคัญเพื่อขับเคลื่อนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล อีกทั้ง ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการด�ำเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ประเด็นการพัฒนา
การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ และประเด็น
การพั ฒ นากฎหมายและกระบวนการยุ ติ ธ รรมโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องมีความรู้
ความเข้าใจในประเด็นการพัฒนาที่ก�ำหนดในยุทธศาสตร์
ชาติ แ ละแผนแม่ บ ทฯ สามารถจั ด ท� ำ รายละเอี ย ด
แผนปฏิบตั กิ าร แผนปฏิบตั ริ าชการ และโครงการ/แผนการ
ด�ำเนินการทั้งในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง อันจะน�ำไปสู่การจัดท�ำค�ำของบประมาณ
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ซึ่ง
การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารครัง้ นีม้ ผี เู้ ข้าร่วมประมาณ 500 คน

2. ความก้าวหน้าของแผนการปฏิรูปประเทศ
2.1 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษาเมือ่ วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 โดยฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.)
ได้ดำ� เนินการครบถ้วนตามมาตรา 12 ของพระราชบัญญัติ
แผนและขัน้ ตอนการด�ำเนินการปฏิรปู ประเทศ พ.ศ. 2560
ปัจจุบันแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษามีผลบังคับใช้

แล้ว ซึง่ แผนปฏิรปู ประเทศด้านการศึกษาได้มกี ารก�ำหนด
แผนงานเพือ่ การปฏิรปู ทัง้ สิน้ จ�ำนวน 7 เรือ่ ง ประกอบด้วย
1) การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของ
ประเทศ 2) การปฏิ รู ป การพั ฒ นาเด็ ก เล็ ก และเด็ ก
ก่อนวัยเรียน 3) การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล�้ำทาง
การศึกษา 4) การปฏิรปู กลไกและระบบการผลิต คัดกรอง
และพัฒนาผูป้ ระกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ 5) การปฏิรปู
การจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21 6) การปรับโครงสร้างของหน่วยงานใน
ระบบการศึ ก ษา เพื่ อ บรรลุ เ ป้ า หมายในการปรั บ ปรุ ง
การจัดการเรียนการสอน และ 7) การปฏิรูปการศึกษา
และการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล ทั้งนี้
มี ก ฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งตามแผนปฏิ รู ป ประเทศด้ า น
การศึกษาทีป่ ระกาศใช้แล้ว อาทิ พ.ร.บ. กองทุนเพือ่ ความ
เสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 พ.ร.บ. การอุดมศึกษา
พ.ศ. 2562 พ.ร.บ. การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562
และ พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562
		
2.2 การขับเคลือ่ นแผนการปฏิรปู ประเทศ
สศช. ได้จัดให้มีการแถลงข่าวเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562
เกี่ยวกับความก้าวหน้าของการด�ำเนินการตามแผนการ
ปฏิรปู ประเทศทีส่ ำ� คัญเร่งด่วน (Quick Win) มีการรายงาน
กิจกรรมที่แล้วเสร็จเป็นรูปธรรม อาทิ ไม้มีค่า โดยการ
ด�ำเนินการปลดล็อกกฎหมายป่าไม้ เพื่อให้ประชาชน
สามารถตัดไม้มีค่าในที่ดินของตนเองได้ สถาบันการเงิน
ประชาชน โดยการแก้ไขปัญหาเงินนอกระบบ ประชาชน
ไม่ ถู ก ขู ดรี ด พ.ร.บ. ขายฝากฯ ที่ ช ่ วยแก้ ป ั ญ หาที่ ดิน
หลุ ด มื อ เกษตรกร การผลั ก ดั น กฎหมายเพื่ อ ลด
ความเหลื่อมล�้ำและความไม่เป็นธรรมในสังคม โครงการ
ทนายความอาสาประจ�ำสถานีต�ำรวจ เพื่อให้ผู้ต้องหา
ผูเ้ สียหาย และประชาชนทัว่ ไปเข้าถึงความยุตธิ รรมได้อย่าง
รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จา่ ย ลดปริมาณคดีขนึ้ สูศ่ าล รวมถึง
ลดความเหลื่อมล�้ำทางสังคม การพัฒนาระบบการสอบ
เพือ่ วัดความรูค้ วามสามารถทัว่ ไปให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ส� ำ หรั บ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ทุ ก ประเภท และคลิ นิ ก
หมอครอบครัว เพื่อส่งเสริมการสร้างสุขภาวะที่ดีเป็น
มิติใหม่สุขภาพของคนไทย
2.3 การเตรียมการปรับแผนการปฏิรปู ประเทศ
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ละแผนแม่ บ ทฯ
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เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 คณะรัฐมนตรีได้มีมติ ให้ สศช.
ตรวจสอบรายละเอียดความสอดคล้องของแผนการปฏิรปู
ประเทศ กับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ก่อนเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ
ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนฯ มาตรา 11 ต่อไป
ประกอบกับ มาตรา 13 ตาม พระราชบัญญัติแผนและ
ขั้นตอนฯ ก�ำหนดไว้ว่า ในกรณีมีเหตุจ�ำเป็นต้องแก้ไข
ปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านใดเพราะมีการแก้ไข
เพิ่มเติมยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บทหรือเพราะเหตุ
อืน่ ใด ให้คณะรัฐมนตรีแจ้งให้คณะกรรมการปฏิรปู ประเทศ
ด�ำเนินการแก้ไขปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านนั้น
โดยเร็ ว โดยให้ น� ำ ความในมาตรา 11 มาใช้ บั ง คั
โดยอนุโลม ซึ่งหลังจากได้มีการประกาศใช้แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแล้ว คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
จึงต้องด�ำเนินการพิจารณาปรับปรุงแผนปฏิรูปแต่ละด้าน
ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ ต่อมาเมื่อวันที่ 2 กันยายน
2562 ได้มีการประชุมร่วมประธานคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อหารือแนวทางการปรับปรุงแผนการปฏิรูป
ประเทศร่วมกันก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยมี
ประเด็น ในการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ อาทิ
(1) การก�ำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด ระดับแผน ที่ชัดเจน
(2) การปรั บ ลดกิ จ กรรมที่ มี ลั ก ษณะเป็ น ภารกิ จ ปกติ
ของหน่วยงาน (3) การตัง้ หน่วยงานใหม่ (4) ความทับซ้อน
ระหว่างแผนการปฏิรปู ประเทศแต่ละด้าน และ (5) เค้าโครง
ของแผนการปฏิรูปประเทศ

2.4การรายงานความคืบหน้าในการด�ำเนินการ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 270 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยต่อรัฐสภา โดย สศช.
ได้รายงานความคืบหน้าในการด�ำเนินการตามแผนการ
ปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อ
รัฐสภาแล้ว จ�ำนวน 2 ครั้ง ซึ่งครั้งที่ 1 คือ รอบเดือน
มกราคม – มีนาคม 2562 และครั้งที่ 2 คือ รอบเดือน
เมษายน – มิถนุ ายน 2562  โดยมีประเด็นอภิปรายทีส่ ำ� คัญ
ได้แก่ (1) การปรับปรุงรูปแบบการรายงานและการติดตาม
ผลให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น อาทิ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และ
ขอบเขตการด�ำเนินการของหน่วยงานที่รับผิดชอบตาม
แผนการปฏิ รู ป ประเทศ (2) การเร่ ง รั ด กิ จ กรรมตาม
แผนการปฏิรูปประเทศที่ส�ำคัญ และ (3) ข้อเสนอแนะ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพต่อการด�ำเนินการที่เกี่ยวข้อง อาทิ
การแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
และการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ

3. การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล
การด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
3.1ระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และ
แผนการปฏิ รู ป ประเทศ พ.ศ. 2560 ได้ ป ระกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
ก�ำหนดให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการ
ปฏิ รู ป ประเทศ ติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผล
การด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป
ประเทศผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลัก หรือ
ใช้วิธีอื่นที่ไม่สร้างภาระแก่หน่วยงาน และระบบต้องมี
ช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการติดตามประเมินผล
และให้หน่วยงานของรัฐด�ำเนินการเชือ่ มโยงฐานข้อมูลของ
หน่วยงานเข้ากับระบบ เพือ่ ให้เกิดการบูรณาการฐานข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
อันจะส่งผลให้การพัฒนาประเทศมีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรปู ประเทศ แผนแม่บทฯ และ
แผนระดับที่ 2 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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emenscr.nesdc.go.th โดย สศช. ก�ำหนดให้หน่วยงาน
ของรั ฐ ทุ ก หน่ ว ยงานรายงานผลการด� ำ เนิ น การเป็ น
รายไตรมาส เข้าสูร่ ะบบให้เสร็จสิน้ ภายใน 30 วัน หลังจาก
สิ้ น ไตรมาส ในส่ ว นของการน� ำ เข้ า ข้ อ มู ล ผ่ า นระบบ
ประกอบด้วย 7 ส่วนส�ำคัญ ได้แก่ 1) ความเชื่อมโยงกับ
แผนระดับต่าง ๆ 2) ข้อมูลทั่วไป 3) รายละเอียดโครงการ
4) กิจกรรม 5) แผนการใช้งบประมาณ 6) การรายงาน
ความก้าวหน้า และ 7) การอนุมัติข้อมูล

4. การสร้างการตระหนักรู้ ความเข้าใจ และ
การมีส่วนร่วมของภาคีต่าง ๆ ต่อการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ

3.2 ร ะ บ บ ร า ย ง า น ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผลของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
(Electronic Monitoring and Evaluation System of
National Strategy and Country Reform : eMENSCR)
สศช. ได้พัฒนาระบบ eMENSCR ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เพือ่ ใช้
ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด�ำเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศให้กับ
คณะกรรมการยุ ท ธศาสตร์ ช าติ คณะกรรมการจั ด ท�ำ
ยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ หน่วยงาน
ภาครัฐต่าง ๆ และภาคประชาชน เพื่อเป็นประโยชน์
ในการบู ร ณาการการติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผล
นโยบาย แผนงาน โครงการภาครัฐ (One Report) ระบบ
สามารถท�ำให้เห็นภาพรวมการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
ตั้งแต่ระดับพื้นที่ จนถึงระดับนโยบาย และเป็นเครื่องมือ
ในการบริหารจัดการ นโยบาย (ทุกขัน้ ตอน Policy Cycle)
และเป็นระบบฐานข้อมูลกลางที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูล
ทีเ่ กีย่ วข้องได้อย่างเป็นบูรณาการ ท�ำให้สามารถลดขัน้ ตอน
ระหว่างหน่วยงาน และลดการใช้กระดาษ มุ่งสู่ Digital
Government โดย สศช. ได้เปิดระบบรายงานการติดตาม
และประเมิ น ผลของยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ละการปฏิ รู ป
ประเทศ (eMENSCR) ให้หน่วยงานน�ำเข้าข้อมูลรายงาน
ผลการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่องแล้ว ผ่านทาง http://

4.1 การจั ด งานมหกรรมการสร้ า ง
การตระหนักรูต้ อ่ ยุทธศาสตร์ชาติ (Big Bang อนาคตไทย
อนาคตเรา) ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์
2562 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร
เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในแนวคิดและสาระ
ส� ำ คั ญ ของยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ให้ กั บ ทุ ก ภาคี ก ารพั ฒ นา
มองภาพอนาคตและเห็ น เป้ า หมายระยะยาวของการ
พั ฒ นาประเทศร่ ว มกั น น� ำ ไปสู ่ ค วามร่ ว มมื อ ในการ
ขับเคลื่อนประเทศให้บรรลุเป้าหมายระยะยาวได้อย่าง
บูรณาการและเป็นรูปธรรม ซึ่งมีผู้เข้ารับการฟังปาฐกถา
พิเศษจากภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ ข้าราชการ ภาคเอกชน
ภาคประชาชน นักเรียน นักศึกษา จ�ำนวนประมาณ 1,500 คน
และมีผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการรวมทั้งสามวัน ประมาณ
5,000 ราย โดยภายในงานมีการถ่ายทอดเนื้อหาของ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ผ่านห้องนิทรรศการต่าง ๆ
4.2 การจั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติร่วมกับภาคีระหว่างประเทศ
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 ณ โรงแรมสยาม แอ็ท
สยามดีไซน์ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ภาคี
ระหว่างประเทศ ต่อสาระส�ำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ
ซึ่งเป็นกรอบแนวทางในการด�ำเนินงานของส่วนราชการ
ต่าง ๆ ของประเทศไทย นอกจากนี้ การด�ำเนินการ
ในอนาคตอาจจัดให้มีการหารือร่วมกันกับภาคีระหว่าง
ประเทศเป็ น ประจ� ำ  เพื่ อ กระชั บ ความสั ม พั น ธ์ แ ละ
รายงานความก้าวหน้าในประเด็นต่าง ๆ เพื่อร่วมกัน
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่เป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ โดยมี
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ผูเ้ ข้าร่วม จ�ำนวนรวม 80 คน จากหน่วยงาน ประกอบด้วย
องค์การสหประชาชาติ ธนาคารโลก ธนาคารพัฒนาเอเชีย
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ หอการค้าต่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ และผู้แทนคณะกรรมการ
จัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ
4.3 การจัดท�ำสือ่ การเรียนการสอนออนไลน์
เรื่องยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ การจัดท�ำ
แผนปฏิบัติการ และสาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านระบบ
การจัดการเรียนการสอนในระบบเปิด (Thai-MOOC)
โดยจั ด จ้ า งเอกชนที่ มี ค วามสามารถในการออกแบบ
การผลิ ต และการจั ด ท� ำ สื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย และวี ดิ ทั ศ น์
เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจให้กับข้าราชการและ
บุคลากรของรัฐเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท
ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ทั้ ง ในส่ ว นของความเป็ น มา
ความส�ำคัญ สาระส�ำคัญการแปลงไปสู่การปฏิบัติผ่าน
แผนระดับที่ 3 และโครงการที่เกี่ยวข้องตามหลักการ
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relation: XYZ)
มีเนื้อหาครอบคลุมทั้งในภาพรวมของยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
รายละเอียดของยุทธศาสตร์ชาติ และแนวทางการขับเคลือ่ น
ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้านที่จะเผยแพร่ผ่านช่องทาง
NESDC MOOC (Massive Open Online Course) ให้แก่
กลุม่ ข้าราชการและบุคลากรของรัฐให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจ
ที่ ถู ก ต้ อ งเกี่ ย วกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ อ ย่ า งถ่ อ งแท้ และ
สามารถน�ำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.4 การจัดท�ำสื่อสาธารณะต่าง ๆ ส�ำหรับ
การสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติและ
การปฏิรูปประเทศ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนทุกกลุ่ม
และทุกช่วงวัย ดังนี้
4.4.1 สื่ อ วี ดิ ทั ศ น์ เ พื่ อ เผยแพร่ ก ารสร้ า ง
การตระหนักรู้ในการร่วมกันขับเคลื่อนประเทศ สศช.
ได้จัดท�ำสื่ อ วี ดิ ทั ศ น์ ชุ ด “ไม่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งมี พ ลั ง พิ เ ศษ
คุณก็พัฒนาประเทศได้ – You can be a Hero” จ�ำนวน
4 ตอนมีเนื้อหาชักชวนให้ทุกคนมาร่วมกันสร้างประโยชน์
จากความสามารถของตนเอง เพื่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นา
ประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ให้ประเทศไทยเป็นประเทศ
ที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว และ
ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของส�ำนักงานฯ http://nscr.
nesdb.go.th และ Facebook “อนาคตไทย อนาคตเรา”

4.4.2 สื่อวีดีทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 - 2580) ฉบับภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่ให้
นานาประเทศได้ทราบถึงความส�ำคัญและสาระส�ำคัญของ
ยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับ
จากการมียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และสร้างการตระหนักรู้
เกี่ยวกับวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาของประเทศที่
ต่อเนื่องในอนาคต ซึ่งจะสามารถช่วยสร้างความเชื่อมั่น
ของประเทศไทยในเวทีโลกต่อไป โดย สศช. ได้ด�ำเนินการ
แล้วเสร็จและได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.
nesdb.go.th/
4.4.3 โมชั่นกราฟฟิค (Motion Graphic)
เพื่ อ เผยแพร่ ป ระเด็ น การพั ฒ นาตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
ทั้ ง 6 ด้ า น ส� ำ หรั บ สร้ า งความรั บ รู ้ ใ ห้ แ ก่ ป ระชาชน
ทุกภาคส่วนให้มคี วามรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับยุทธศาสตร์ชาติ
เพื่ อ น� ำ ไปสู ่ ก ารสร้ า งความตระหนั ก และพลั ง ในการ
ขับเคลื่อนประเทศ โดย สศช. ได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์
http://nscr.nesdc.go.th
4.4.4 ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ เ ป็ น อั ก ษรเบรลล์
และจัดท�ำไฟล์เสียงประกอบ ส�ำหรับสร้างการรับรูเ้ กีย่ วกับ
ยุทธศาสตร์ชาติให้กับผู้บกพร่องทางการมองเห็น และ
จั ด ส่ ง ให้ แ ก่ อ งค์ ก รที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ผู ้ บ กพร่ อ งทางการ
มองเห็นทั่วประเทศ
4.4.5 ต้ น แบบส� ำ หรั บ ผลิ ต เกมฝึ ก สมอง
เพื่อสร้างทักษะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พร้อมกับ
วีดีโอสอนการเล่นและคู่มือเพื่อเป็นสื่อในการสร้างความรู้
ความเข้าใจให้กับกลุ่มนักเรียนระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ให้กับกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ใช้ ป ระกอบการเรี ย นการสอนและ
สร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติให้กับกลุ่ม
เป้าหมายผ่านกิจกรรมนันทนาการที่สามารถเข้าใจได้ง่าย
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การวิเคราะห์แผนงาน/
โครงการและงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ
การวิเคราะห์และเสนอความเห็นต่อรัฐบาล

ด้านเศรษฐกิจ

499

ด้านทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

132
102

การเกษตร

90

ทรัพยากรธรรมชาติ

อุตสาหกรรม

20

สิ่งแวดล้อม

30

การค้าการลงทุน

48

ด้านการพัฒนาพื้นที่

50

การผังเมือง

36

11

เขตเศรษฐกิจพิเศษ

14

118

ด้านความมั่นคง

33
26

การบริการและการท่องเที่ยว
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
ขนส่งและโลจิสติกส์

7

พลังงาน

23

การเสริมสร้างศักยภาพกองทัพ

การสื่อสาร

24

การแก้ปญ
ั หาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

4

สาธารณูปการ

16

อื่นๆ

3

รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน

21

ด้านการกระจายอ�ำนาจ

6

การเงิน/การคลัง
อื่นๆ

112
9

ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ

78

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

8
8

ด้านสังคม

64

ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ

การศึกษาและการเรียนรู้

48

รวม

สาธารณสุข

40

ผู้สูงอายุ แรงงาน และการคุ้มครองทางสังคม

25

878

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม/กระบวนการยุติธรรม 34
การพัฒนาชุมชน/เศรษฐกิจฐานราก

1

อื่นๆ

4
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การวิเคราะห์และพิจารณางบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
การพิจารณางบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ประจ�ำปี
งบประมาณ 2563 สศช. ได้จัดท�ำแนวทางการพิจารณา
งบลงทุนและวิเคราะห์ข้อเสนอการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
ประจ�ำปีงบประมาณ 2563 ในภาพรวม พร้อมทั้งจัดท�ำ
ข้อวิเคราะห์งบประมาณประจ�ำปีเป็นภาพรวมรายกระทรวง
และรายรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัด 15 กระทรวง รวม 44
รัฐวิสาหกิจ ผ่านการกลั่นกรองของคณะอนุกรรมการ
พิจารณางบลงทุนประจ�ำปีของรัฐวิสาหกิจ เพื่อเสนอ
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาให้
ความเห็นชอบก่อนเสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติ ซึ่ง ครม.
ได้มีมติเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 โดยมี
กรอบวงเงินด�ำเนินการรวม 1,443.891 พันล้านบาท และ
กรอบวงเงินเบิกจ่ายลงทุนรวม 346.262 พันล้านบาท
โดยทิศทางการลงทุนสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติทงั้ 6 ด้าน
โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ซึง่ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 87 ขณะทีเ่ มือ่ จ�ำแนก
การลงทุนรายสาขาจะเป็นการลงทุนด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
หลักร้อยละ 94 และด้านบริการสังคม/นโยบายพิเศษ
ของรัฐร้อยละ 6
การวิเคราะห์การปรับปรุงงบลงทุนเพิ่มเติม
ปี ง บประมาณ 2562 พิ จ ารณาอนุ มั ติ เ ปลี่ ย นแปลง/
เพิ่มเติมงบลงทุนในระหว่างปีงบประมาณ 2562 ของ
รัฐวิสาหกิจ ตามที่ ครม. มอบหมายให้ สศช. เป็นผูพ้ จิ ารณา
และน�ำเสนอสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ รวม 54 เรื่อง โดยผลักดันให้
เกิดการลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล
ที่ส�ำคัญได้แก่ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
อนุมัติเพิ่มเติมวงเงินลงทุนของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม

ช่วงศูนย์วฒ
ั นธรรม - มีนบุรี (สุวนิ ทวงศ์) โครงการรถไฟฟ้า
สายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต รวมถึงการจัด
กรรมสิ ท ธิ์ ที่ ดิ น ของโครงการรถไฟฟ้ า สายสี เ หลื อ ง
ช่วงลาดพร้าว - ส�ำโรง และสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ อนุมตั วิ งเงินเพิม่ เติมส�ำหรับ
โครงการจั ด ซื้ อ รถโดยสารใช้ ก ๊ า ซธรรมชาติ เ นื่ อ งจาก
ได้ ข ้ อ ยุ ติ จ ากค� ำ สั่ ง ศาลปกครองสู ง สุ ด ในการรั บ มอบ
รถโดยสารระยะแรก จ�ำนวน 489 คัน การไฟฟ้านครหลวง
อนุมตั เิ พิม่ เติมวงเงินลงทุนเพือ่ เร่งงานก่อสร้างท่อร้อยสาย
ไฟฟ้าใต้ดนิ และน�ำสายไฟฟ้าอากาศลงใต้ดิน การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค อนุมัติวงเงินลงทุนเพิ่มเติมเพื่อเร่งรัดการ
พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าเพือ่ แก้ไขปัญหาไฟตก/
ไฟดับ และเพิ่มวงเงินลงทุนโครงการที่ผ่านความเห็นชอบ
ของ ครม. อาทิ โครงการก่อสร้างสายเคเบิล้ ใต้นำ 
�้ 115 เควี
เพื่อทดแทนและเพิ่มความสามารถในการจ่ายไฟไปยัง
เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี โครงการติดตั้งมิเตอร์อัจฉริยะ
(AMI) ส�ำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ และโครงการขยายเขต
ติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เกาะต่าง ๆ (เกาะปันหยี จ.พังงา)
การประปานครหลวง อนุมัติปรับเพิ่มวงเงินลงทุนส�ำหรับ
งานปรับปรุงท่อประธานเพื่อเร่งการด�ำเนินการร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ในคราวเดียว อาทิ การก่อสร้าง
รถไฟฟ้าสายสีส้ม (ช่วงศูนย์วัฒนธรรม - สุวินทวงศ์) ของ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และบริษัท
วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด อนุมตั กิ ารจัดหาระบบ
AERODROME SIMULATOR ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
สุวรรณภูมิ และศูนย์ควบคุมการบินในภูมิภาค เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบฝึกอบรมและยกระดับความปลอดภัย
ในการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีค่ วบคุมจราจรทางอากาศ
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การวิเคราะห์แผนระดับที่ 3
ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจ�ำแนกแผนออกเป็น
3 ระดับ ประกอบด้วย 1) แผนระดับที่ 1 ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 2) แผนระดับที่ 2 ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนความมั่นคง และ
แผนระดับที่ 3 ได้แก่ แผนที่จัดท�ำขึ้นเพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานของแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 ให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ หรือจัดท�ำขึ้นตามที่กฎหมายก�ำหนด หรือจัดท�ำขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่าง
ประเทศ เช่น แผนของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ แผนบูรณาการรวมถึงแผนปฏิบัติการทุกระดับ
ส�ำหรับแนวทางการเสนอแผนระดับที่ 3 เพื่อน�ำเข้าสู่การพิจารณาของ ครม. จะต้องให้ สศช.
ให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของ ครม. โดยแผนระดับที่ 3 ที่จ�ำเป็นต้องเสนอ ครม. ประกอบด้วย
(1) แผนที่มีกฎหมายก�ำหนดให้เสนอต่อ ครม. และ (2) แผนที่ไม่มีกฎหมายก�ำหนดให้เสนอต่อ ครม. แต่อาจมี
ความจ�ำเป็นเสนอต่อ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ   โดย สศช. จะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้นว่าแผนดังกล่าว
มีความจ�ำเป็น ต้องเสนอ ครม. พิจารณาหรือไม่
ทั้งนี้ การวิเคราะห์แผนระดับที่ 3 ของการพัฒนาด้านต่าง ๆ มีความก้าวหน้า ดังนี้

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
สาขาขนส่งและโลจิสติกส์ จ�ำนวน 4 แผน คือ
1) แผนแม่ บ ทการพั ฒ นาโครงข่ า ยทางรถไฟสนั บ สนุ น เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ
การท่องเที่ยว และการพัฒนาพื้นที่ ของกระทรวงคมนาคม
2) แผนแม่บทรวมในการพัฒนาศูนย์คมนาคมพหลโยธิน (Integrated Master Plan
Development at Phahonyothin Transport Center) ของกระทรวงคมนาคม
3) แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2562 (Action Plan)
เพื่อขับเคลื่อนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ของกระทรวงคมนาคม
4) แผนแม่บทการจัดตั้งสนามบินพาณิชย์ของประเทศ (National Commercial
Airport Master Plan) ของส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
สาขาพลังงาน จ�ำนวน 1 แผน คือ แผนพัฒนาก�ำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย
พ.ศ. 2561-2580 (PDP2018) ของกระทรวงพลังงาน
สาขาสือ่ สาร จ�ำนวน 1 แผน คือ แผนแม่บทอวกาศแห่งชาติ 20 ปี พ.ศ. 2560 - 2579
ของคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ

42 รายงานประจำ�ปี 2562 สำ�นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

63-01-063_017-104 Sorsorchor2c UK Uncoated-dic2019.indd 42

2/6/20 4:56 PM

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แผนทีผ่ า่ นการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จ�ำนวน 5 เรือ่ ง
ดังนี้
1) ร่างแผนพัฒนาด้านการพัฒนาสือ่ ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 - 2564)
(กระทรวงวัฒนธรรม)
2) ร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 - 2565
(กระทรวงสาธารณสุข)
3) ร่างแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด พ.ศ. 2562
– 2564 ตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (กระทรวงสาธารณสุข)
4) ร่างแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2562 – 2565)
(คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ)
5) แผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาองค์ ก รภาคประชาสั ง คม ระยะที่ 1
(พ.ศ. 2561 – 2564) (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)
แผนที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์
และการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคมและอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขของหน่วยงาน
จ�ำนวน 10 เรื่อง
1) แผนแม่บทด้านการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศ ปี พ.ศ. 2560 – 2579   แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาและส่งเสริม
ผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ปี 2560 – 2564 และแผนปฏิบัติการ
โครงการส่งเสริมการผลิตครูทมี่ คี วามพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระยะที่ 3 พ.ศ. 2556 – 2561
ฉบับปรับปรุงและขยายระยะเวลาด�ำเนินงาน ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2562 – 2566) (กระทรวงศึกษาธิการ)
2) แผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) (กระทรวงแรงงาน)
3) (ร่าง) นโยบายแห่งชาติด้านยา และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ
พ.ศ. 2560 – 2564 (กระทรวงสาธารณสุข)
4) (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2561 – 2564 (กระทรวง
ศึกษาธิการ)
5) แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 – 2564) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561
(กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)
6) แผนการจัดการศึกษาส�ำหรับคนพิการ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) (กระทรวง
ศึกษาธิการ)
7) แผนปฏิบัติการด้านการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561 - 2564)
(กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)
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8) ยุทธศาสตร์การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ สถาบันทางการแพทย์ และ
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในภาพรวมของประเทศ ในระยะยาว (5 - 10 ปี) (กระทรวงสาธารณสุข)
9) ร่างแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมไทย ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 – 2565 (กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)
10) แผนพัฒนาศักยภาพก�ำลังคนภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ (ส�ำนักงาน ก.พ.)
แผนที่ สศช. พิจารณาแล้วและส่งให้หน่วยงานทราบ เนือ่ งจากเป็นแผนทีไ่ ม่เข้าตามเงือ่ นไข
ที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา มีจ�ำนวน 7 เรื่อง ได้แก่
1) ร่างแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี พ.ศ. 2560 – 2564 (กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)
2) ร่างแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้
(พ.ศ. 2560 – 2564) (กระทรวงยุติธรรม)
3) ร่างแผนปฏิบัติการพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2560 – 2564 (กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์)
4) ร่างแผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) (กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา)
5) ร่างแผนแม่บทการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. 2561 – 2573) (กระทรวงสาธารณสุข)
6) ร่างแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2579) (กระทรวงสาธารณสุข)
7) แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2560 – 2564  (กระทรวง
แรงงาน)

ด้านการพัฒนาสังคม
มีจำ� นวน 1 เรือ่ งคือ แผนปฏิบตั ดิ า้ นการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม ระยะที่ 1
(พ.ศ.2563-2565)

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มีจ�ำนวน 1 เรื่องคือ แผนพัฒนาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ พ.ศ. 25612565
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การขับเคลื่อนแผนฯ 12 สู่การปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
และยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล�้ำในสังคม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งเป็นกลไกส�ำคัญในการแปลง
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ ได้ก�ำหนดให้มียุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และยุทธศาสตร์
การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล�้ำในสังคม เป็นแนวทางการพัฒนาที่ให้ความส�ำคัญกับการเสริมสร้าง
การเรียนรู้ การจัดการความรู้ และการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านความร่วมมือ
ระหว่างภาคีเครือข่ายในแต่ละพื้นที่เพื่อให้เป็นพลังทางสังคม โดยด�ำเนินการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ และการน�ำใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ดังนี้
1. การขั บ เคลื่ อ นปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
1.1 สนับสนุนการมีส่วนร่วมของวุฒิอาสา
ธนาคารสมองในการขั บ เคลื่ อ นงานตามยุ ท ธศาสตร์
โดยการเสริมสร้างบทบาทของผู้ทรงคุณวุฒิที่เกษียณอายุ
และผู้ทรงภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีความพร้อมและสมัครใจ
มาช่วยพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ ให้เป็น
พลั ง ส� ำ คั ญ ที่ ท รงคุ ณ ค่ า ของสั ง คมในการขั บ เคลื่ อ น
การพัฒนาประเทศ ได้ด�ำเนินการ ดังนี้
1.1.1 สร้างความรู้ความเข้าใจในทิศทาง
การพัฒนาประเทศตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12 การปฏิรปู ประเทศทีน่ ำ� ไปสูก่ ารบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ให้แก่วฒ
ุ อิ าสาธนาคารสมอง ภาคีเครือข่าย โดยจัดประชุม
เชิงปฏิบตั กิ าร “วุฒอิ าสาธนาคารสมองรวมพลังขับเคลือ่ น
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” เมื่อวันที่ 24-25 ธันวาคม 2561
ณ กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 753 คน
ได้รับความรู้เพื่อน�ำไปเผยแพร่ ขยายผล และขับเคลื่อน
งานตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
ตามภูมิสังคมในแต่ละพื้นที่
1.1.2 สร้ า งเครื อ ข่ า ยการท� ำ งานแบบ
บูรณาการของวุฒอิ าสาฯ กับหน่วยงานต่างๆ และก�ำหนด

แนวทางการขับเคลื่อนงานของวุฒิอาสาฯ ภาคใต้ โดย
จั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ ง “รวมพลั ง วุ ฒิ อ าสา
ธนาคารสมองภาคใต้ ขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาประเทศ
บนหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” ระหว่ า ง
วันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
มีผู้เข้าร่วมประชุม จ�ำนวน 500 คน ท�ำให้เกิดการขยาย
ภาคีเครือข่ายการท�ำงานร่วมกับวุฒิอาสาฯ ใน 14 จังหวัด
ภาคใต้อย่างสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนา
ระดับต่าง ๆ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ผลการด�ำเนินงาน
ของวุฒิอาสาฯ สู่สาธารณะ
1.1.3   ขับเคลื่อนการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนระดับพืน้ ที่ โดยส่งเสริม
การขับเคลื่อนการน�ำใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในระดับพื้นที่ ขยายผลและต่อยอด
การด�ำเนินงานของวุฒิอาสาฯ และภาคีเครือข่ายจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ให้สามารถยกระดับเป็นเมืองน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน
เกิดภาคีความร่วมมือเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่เข้มแข็ง
ชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาและจัดการตนเองได้อย่างยัง่ ยืน
มี ผ ลการด� ำ เนิ น งานตามมิ ติ ก ารพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น 5 มิ ติ
9 โครงการ ประกอบด้วย มิตกิ ารพัฒนาคน มิตกิ ารพัฒนา
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม มิ ติ ค วามมั่ ง คั่ ง
และการเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ มิ ติ ค วามสงบสุ ข
และสันติภาพ และมิติหุ้นส่วนการพัฒนา
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1.1.4  ติดตามความก้าวหน้าและปรับปรุงข้อมูล
ผลการด�ำเนินงานของวุฒิอาสาฯ รวมทั้งสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนงานของวุฒิอาสาฯ จังหวัดต่างๆ อาทิ ชุมชน
จัดการตนเองบ้านทุ่งโต๊ะหย๊ะ พัทลุง โครงการฝายมีชีวิต
นครศรีธรรมราช โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและ
ผูพ้ กิ าร อุตรดิตถ์ โครงการรณรงค์ไม่เผาฟางข้าว โครงการ
เติมน�้ำในดินจากน�้ำทิ้ง นครสวรรค์ การประสานอ�ำนวย

ความสะดวกการจัดประชุมวุฒอิ าสาฯ นนทบุรี เป็นประจ�ำ
ทุกเดือน
1.1.5  เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ องค์ความรู้
ผลงาน และประสบการณ์ วุ ฒิ อ าสาธนาคารสมอง
สู่สาธารณชน โดยจัดท�ำจุลสารธนาคารสมองปี 2562
รายไตรมาส และการรับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่               
เว็บไซต์ สศช. (http://brainbank.nesdc.go.th) มูลนิธิ
พัฒนาไท (http://pattanathai.nesdc.go.th) และ
สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook และ Line เป็นต้น
1.2 เชื่ อ มโยงกลไกและภาคี เ ครื อ ข่ า ย
ความร่วมมือการท�ำงานในระดับพื้นที่ เพื่อหนุนเสริม
การสร้างการเรียนรู้ และการจัดการความรู้ที่สอดคล้อง
กั บ ศั ก ยภาพและบริ บ ทของพื้ น ที่ รวมทั้ ง การติ ด ตาม
การด� ำ เนิ น งานของชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น อย่ า งสอดคล้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 สู่เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน บนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทีน่ ำ� ไปสูก่ ารลดความยากจนและความเหลือ่ มล�ำ้ ของชุมชน
ท้องถิน่ ด�ำเนินการใน 5 พืน้ ที่ ได้แก่ 1) ต.ชุมโค อ.ปะทิว
จ.ชุมพร 2) ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่  3) ต.เชียงคาน
อ.เชียงคาน จ.เลย 4) ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม
5) ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
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2. การน�ำใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2559 - 2561) ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการส่งเสริมความเข้าใจและประเมินผลการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ได้จัดการความรู้เชิงลึกการน�ำใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและเผยแพร่ตวั อย่างทีเ่ ป็นต้นแบบความส�ำเร็จ ส่งเสริมและพัฒนาพืน้ ทีต่ น้ แบบการน�ำใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยได้ด�ำเนินงาน ดังนี้
2.1 การจั ด การความรู ้ เชิ ง ลึ ก โดยถอด ท่ามะนาว อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี โครงการพัฒนาระบบ
บทเรียนกรณีศกึ ษา/ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ของเศรษฐกิจ ขนส่งมวลชน (รถไฟฟ้ารางเบา) แบบมีสว่ นร่วม กรณีศกึ ษา
พอเพียงที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ขอนแก่นพัฒนาเมือง จ.ขอนแก่น หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์
ใน 5 มิติ ประกอบด้วย มิติการพัฒนาคน (People) มิติ บ้านหัวอ่าว อ.สามพราน จ.นครปฐม ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนา
การพัฒนาสิง่ แวดล้อม (Planet) มิตกิ ารพัฒนาความมัง่ คัง่ ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ อ.ดอยสะเก็ด
ทางเศรษฐกิจ (Prosperity) มิตกิ ารสร้างสังคมสันติสขุ และ จ.เชียงใหม่
2.2 จั ด งานก้ า วพอดี (A Bright Leap
ยุติธรรม (Peace) มิติหุ้นส่วนการพัฒนา (Partnership)
จ�ำนวน 35 พื้นที่ 23 จังหวัด อาทิ ชุมชนตัวอย่างการใช้ Forward) Open House การขับเคลือ่ นการน�ำใช้ปรัชญา
ข้ อ มู ล สมุ ด บั ญ ชี ค รั ว เรื อ นแก้ ไขปั ญ หาความยากจน ของเศรษฐกิจพอเพียงที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย
อ.พิ ม าย จ.นครราชสี ม า โครงการเกษตรเพื่ อ อาหาร การพัฒนาที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 9 - 11 กรกฎาคม 2562  
กลางวันโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน จ.เชียงราย ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
การส่งเสริมศักยภาพ การสร้างโอกาส และสร้างภูมคิ มุ้ กัน กรุ ง เทพฯ เผยแพร่ แ นวปฏิ บั ติ สู ่ ค วามยั่ ง ยื น ตา
ให้ กั บ ผู ้ ต ้ อ งขั ง ของเรื อ นจ� ำ จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา มหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับสาธารณชนได้
ศู น ย์ เรี ย นรู ้ พ ลั ง งานชุ ม ชนองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บล เรียนรู้และน�ำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของ
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ตนเองเพื่ อให้สาธารณชนเกิดความรู้ความเข้ า ใจเรื่ อ ง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืนได้
อย่างถ่องแท้และกระจายกลุม่ เป้าหมายในวงกว้างมากขึน้
เกิดการปรับเปลีย่ นความคิด ทัศนคติ ตลอดจนพฤติกรรม
มี ผู ้ เข้ า ร่ ว มงาน ประมาณ 1,500 ราย โดยรู ป แบบ
การจัดงาน ประกอบด้วย

2.2.1 การจั ด นิ ท รรศการและกิ จ กรรม
ส่งเสริมความรู้ SEP for SDGs  (Sufficiency Economy
Philosophy for Sustainable Development Goals)  
โดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมจัดนิทรรศการ SEP for
SDGs เพือ่ น�ำเสนอผลงานการขับเคลือ่ นการน�ำใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนตลอดระยะเวลา 3 ปี จ�ำนวน 33 หน่วยงาน
รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมความรู้การส�ำรวจความพอดีของ
ตนเองโดยจัดท�ำแบบส�ำรวจตนเองออนไลน์ และเอกสาร
องค์ความรู้ SEP for SDGs ประกอบด้วย (1) สูจิบัตรงาน
ก้าวพอดี (2) สรุปผลการจัดการความรู้เชิงลึกการพัฒนา
ที่ ยั่ ง ยื น ตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
รายเป้าหมาย 17 เป้าหมาย จ�ำนวน 36 กรณีตัวอย่าง
(3) “9 ย่าง สูค่ วามยัง่ ยืน” ของภาคเอกชน วิสาหกิจชุมชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ “9 ย่าง สู่ความยั่งยืน”
รายประเด็นการพัฒนา จ�ำนวน 27 แนวทาง (4) หนังสือ
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งฉบั บ พกพา และ
(5) ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
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2.2.2 การเสวนา SEP for SDGs Talk-Sharing   เพื่อเผยแพร่แนวคิดและแนวทางการขับเคลื่อนงาน
การน�ำใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนใน 7 ประเด็น ได้แก่
(1) จากปรัชญาฯ สู่ความยั่งยืน (2) Call for Collaboration & Action : “SDG 11 Nexus”  (3) นวัตกรรมฐานราก
สกัดความยากจน (4) ปฏิบัติการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน (5) The Right Pace Forward ธุรกิจกับการสร้าง
ความยั่งยืน (6) เรียนรู้ เรียนคิด... ก้าวที่ยั่งยืนของการศึกษาไทย (7) ปลุกพลังความ D-พอ  
2.3 สื่อสารสาธารณะ โดยจัดท�ำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง อาทิ
รายงานบทเรียนการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หนังสือ “9 ย่าง สู่ความยั่งยืน
ของภาคเอกชน วิสาหกิจชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 9 ย่าง คนดีพอ” ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
และสื่อสาธารณะอื่น ๆ อาทิ Facebook “D-พอ Design” คลิปวิดีโอสั้น “D-พอ Design ออกแบบความพอดี
ด้วยตัวเอง” ของเยาวชนคนรุ่นใหม่
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ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

การขับเคลื่อนความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รายงานด้านการจัดอันดับความสามารถใน
การแข่งขันของสถาบันนานาชาติในปี 2562 ซึ่งได้รับความสนใจและเป็นที่ยอมรับมาอย่างต่อเนื่องระดับสากล
โดยในส่วนของสถาบัน IMD ระบุวา่ ประเทศไทยมีอนั ดับดีขนึ้ 5 อันดับ มาอยูใ่ นอันดับที่ 25 (จากอันดับที่ 30 ในปี 2561)
และยังเป็นอันดับ 3 ในอาเซียน ในส่วนของรายงานของ WEF ปีที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนภาพยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0
หรือ The Fourth Industry Revolution ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 40 จาก 140 ประเทศ ทั้งนี้ เพื่อพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สศช. ได้ดำ� เนินการพัฒนาข้อมูลและติดตามความก้าวหน้าในการขับเคลือ่ น
และยกอันดับความสามารถในการแข่งขันมาอย่างต่อเนือ่ ง ได้แก่ การศึกษา/วิเคราะห์กระบวนการเก็บข้อมูลและรายงาน
ผลความสามารถในการแข่งขันของสถาบัน IMD และ WEF รวบรวมข้อมูล Hard data เพื่อน�ำส่งให้สถาบัน IMD
ใช้ประกอบการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันปี 2019 ด�ำเนินการร่วมกับสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
จัดสัมมนา Executive Forum on Competitiveness 2019 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 เพื่อให้ข้อมูลแก่ภาคเอกชน
ส�ำหรับการตอบแบบสอบถามของสถาบัน IMD และ WEF และจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ ง “การจัดระบบและพัฒนา
ข้อมูลเพื่อการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ” เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจด้านการจัดการข้อมูลเชิงประจักษ์ (Hard Data) ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
การพัฒนาฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็ง
และยั่งยืน สศช. ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตรให้
เข้มแข็งและยัง่ ยืนในภารกิจทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ 1) การชีแ้ จง
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรม
ยั่งยืน พ.ศ. .... ต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 7
ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา 2) การประสานติดตามและ
จัดท�ำรายงานความก้าวหน้าการด�ำเนินงานขับเคลื่อน
เกษตรกรรมยั่งยืน ปี 2561 ของหน่วยงานต่าง ๆ ตามที่
นายกรั ฐ มนตรี สั่ ง การ 3) การศึ ก ษาและติ ด ตามการ
ด�ำเนินงานงานเกษตรกรรมยั่งยืนและนโยบายด้านเกษตร
ที่ส�ำคัญ โดยการลงพื้นที่ 4 ครั้ง ประกอบด้วย (1) จังหวัด
ราชบุ รี / กาญจนบุ รี (2) จั ง หวั ด สระแก้ ว /ฉะเชิ ง เทรา
(3) จังหวัดสระบุรี/นครราชสีมา และ (4) จังหวัดเชียงราย
เพื่อติดตามการด�ำเนินงานตามนโยบายของรัฐ ทั้งในส่วน
ของการส่งเสริมเกษตรกรรมยัง่ ยืน/เกษตรอินทรีย/์ เกษตร
ปลอดภัย การส่งเสริมการท�ำเกษตรแปลงใหญ่ และการ
ส่งเสริมเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ท�ำให้
ได้รบั ทราบข้อเท็จจริง และปัญหาอุปสรรค เพือ่ น�ำไปจัดท�ำ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และ 4) การจัดสัมมนาและประชุม
เชิงปฏิบตั กิ าร เพื่อให้เกิดกระบวนการรับฟังความคิดเห็น

และการสร้างการเรียนรู้ร่วมกันในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน และสามารถ
น�ำไปใช้ในการก�ำหนดแนวทางในการขับเคลือ่ นเรือ่ งดังกล่าว
ต่ อ ไป โดยส� ำ นั ก งานฯ ได้ จั ด สั ม มนาและประชุ ม เชิ ง
ปฏิบตั กิ าร รวม 3 ครัง้ ได้แก่ (1) การสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร
เรื่องการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันให้กับสินค้า
เกษตรอินทรีย์ เพื่อความยั่งยืนในภาคเกษตร เมื่อวันที่
15 - 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 จังหวัดนครปฐม (2) การจัด
ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารและระดมความคิดเห็น เรือ่ ง แนวทาง
การพัฒนาภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืนภายใต้บริบท
การเปลี่ยนแปลงของโลก เมื่อวันที่ 19 – 21 กันยายน
2562 จั ง หวั ด นครปฐม และ (3) การจั ด ประชุ ม เชิ ง
ปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจชีวภาพเพือ่ ความยัง่ ยืนในภาคเกษตร” เมือ่ วันที่
30 กันยายน 2562 ณ กรุงเทพมหานคร
การพัฒนานวัตกรรมเชิงนโยบาย “การปฏิรปู
ระบบการให้บริการและการส่งเสริม SMEs” สศช. ได้ให้
ความส�ำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนา SMEs ในฐานะที่
เป็นวิสาหกิจที่มีอยู่เป็นจ�ำนวนมาก และเป็นรากฐาน
ทางเศรษฐกิ จ ส� ำ คั ญ ที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด การจ้ า งงานและการ
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กระจายรายได้ของประเทศ จึงได้นำ 
� “Design Thinking”
ซึ่งเป็นเครื่องมือในการก�ำหนดนโยบายรูปแบบใหม่มาใช้
ในการท�ำความเข้าใจปัญหาการให้ความช่วยเหลือแก่
SMEs ของภาครัฐอย่างลึกซึ้ง โดยให้ผู้ใช้ (Users) เป็น
ศูนย์กลาง และออกแบบระบบการให้ความช่วยเหลือ
SMEs ที่มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ผู้ใช้ อันเป็นการจัดท�ำ
นโยบายทีแ่ ตกต่างไปจากรูปแบบการจัดท�ำนโยบายแบบเดิม
การศึกษาในครั้งนี้มีข้อเสนอแนะในการปฏิรูประบบการ
ให้บริการและการส่งเสริม SMEs ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โดยยึด
หลักการที่ส�ำคัญ (Guiding Principles) 5 ประการ คือ
(1) Inclusiveness ผู ้ ป ระกอบการทุ ก ระดั บ รวมถึ ง
ผู้ประกอบการรายย่อย (Micro Enterprises) สามารถ
เข้ า ถึ ง ได้ อ ย่ า งเท่ า เที ย ม (2) SMEs-very friendly
ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐได้สะดวก
และมีต้นทุนต�่ำมาก (3) SMEs’ Need Responsiveness
ผู้ประกอบการเป็นผู้เลือกใช้บริการได้ตามความต้องการ
(4) Professional & Quality Service การจัดท�ำแผนงาน/
โครงการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา SMEs ของหน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง มีคุณภาพ สามารถแก้ปัญหาเชิงลึกหรือสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการที่มีระดับการพัฒนา
แตกต่างกัน และ (5) Quality over Quantity KPIs
การก�ำหนดตัวชี้วัดความส�ำเร็จที่เหมาะสมในเชิงคุณภาพ
สามารถวัดผลกระทบและน�ำไปสู่การปรับปรุงมาตรการ/
โครงการที่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้
ยั ง ได้ อ อกแบบระบบการปฏิ รู ป และพั ฒ นาระบบการ
ส่ ง เสริ ม SMEs ที่ ต รงตามหลั ก การดั ง กล่ า วข้ า งต้ น
ครอบคลุมตัง้ แต่การขึน้ ทะเบียนเข้าสูร่ ะบบของ SMEs กับ
ภาครัฐ การวินจิ ฉัยปัญหาและความต้องการช่วยเหลือของ
SMEs โดยที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ (หรือประยุกต์ใช้

AI ซึ่งจะช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ครอบคลุม รวดเร็ว
และลดอคติในการตัดสินใจ) การติดตามและส่งต่อการให้
ความช่วยเหลือ SMEs ตลอดวงจร ไปจนถึงการประเมินผล
ทั้งในระดับธุรกิจและภาพรวมของแผน/โครงการภาครัฐ
เพือ่ น�ำไปสูก่ ารปรับปรุงวงจร PDCA (Plan-Do-Check-Act)
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยให้ส�ำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นหน่วยงาน
หลักในการก�ำกับดูแลและบูรณาการการให้ความช่วยเหลือ
SMEs ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทั้งนี้ สศช.
ได้ทำ� งานร่วมกันอย่างใกล้ชดิ กับ สสว. เพือ่ ปรับปรุงระบบ
ดังกล่าวให้มคี วามครอบคลุมครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมพิจารณา และผลักดันให้มี
การด�ำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วต่อไป

ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการจัดที่ดินท�ำกินให้ชุมชน
ภายใต้คณะอนุกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการด�ำเนินการจัดที่ดินท�ำกินให้ชุมชน

การจัดทีด่ นิ ท�ำกินให้ชมุ ชนเป็นนโยบายทีส่ ำ� คัญ
ของรัฐบาล และเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ประเทศ
ด้านการลดความเหลื่อมล�้ำและการสร้างความเป็นธรรม
ในสังคม โดยรัฐบาลได้แต่งตัง้ คณะกรรมการนโยบายทีด่ นิ

แห่งชาติ (คทช.) มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ
ทัง้ นี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะ
ประธาน คทช. ได้ลงนามค�ำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ในการด�ำเนินการจัดที่ดินท�ำกินให้
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ชุมชน โดยมีสำ� นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) เป็นฝ่ายเลขานุการ เมือ่ วันที่ 26 พฤศจิกายน
2558 ท�ำหน้าที่ในการติดตามความก้าวหน้า รวบรวม
ประเด็ น ปั ญ หาอุ ป สรรคที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการด� ำ เนิ น งาน
ในระดับปฏิบัติ พร้อมทั้งจัดท�ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อน
การด� ำ เนิ น โครงการจั ด ที่ ดิ น ท� ำ กิ น ให้ ชุมชนได้อย่างมี
ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต า ม นโ ย บา ย
ของรัฐบาล ซึ่งที่ผ่านมา สศช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการด�ำเนินการ
จัดที่ดินให้ชุมชน ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้า
การด�ำเนินโครงการจัดที่ดินท�ำกินให้ชุมชน ในปี 2559
และลงพื้นที่เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์การด�ำเนินโครงการ
จัดที่ดินท�ำกินให้ชุมชน ตาม CIPP Model (Context–
Input-Process-Product Evaluation Model) ตั้งแต่
ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน
ในปี 2562 สศช. ได้มอบหมายให้ศูนย์บริการ
วิ ช าการแห่ ง จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย เป็ น ผู ้ ติ ด ตาม
ความก้ า วหน้ า การด� ำ เนิ น การจั ด ที่ ดิ น ท� ำ กิ น ให้ ชุ ม ชน
โดยได้ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบสอบถาม พร้อมทั้งรับฟัง
ความคิดเห็นจากประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการจัดที่ดิน
ท�ำกินให้ชุมชนและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ จ�ำนวน
17 พืน้ ที่ จ�ำแนกออกได้เป็น 5 ประเภทพืน้ ที่ ดังนี้ (1) พืน้ ที่
ป่าสงวนแห่งชาติ 10 พื้นที่ ประกอบด้วย ป่าบางเบาและ
ป่าคลองเซียด จ.สุราษฎร์ธานี   ป่าควนบ้าหวี จ.ตรัง
ป่าแม่งาวฝัง่ ซ้าย จ. ล�ำปาง  ป่าแม่แจ่ม จ. เชียงใหม่  ป่าดง
ธรรมชาติ จ.ตราด  ป่าท่าโสม จ.ตราด  ป่าห้วยยอดมน
จ.อุบลราชธานี  ป่าดง ภูโหล่น จ.อุบลราชธานี  ป่าเขาบิน
จ.ราชบุร  ี และป่าเขากรวดป่าเขาพลอง จ.ราชบุรี (2) พืน้ ที่
ปฏิ รู ป ที่ ดิ น 3 พื้ น ที่ ประกอบด้ ว ย พื้ น ที่ ป ฏิ รู ป ที่ ดิ น
หมายเลขที่ 421 อ.วังน�้ำเย็น จ.สระแก้ว  พื้นที่ปฏิรูปที่ดิน

หมายเลขที่ 3931 อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว และพื้นที่
ปฏิรูปที่ดิน อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี (3) พื้นที่ป่าชายเลน
1 พื้นที่ ประกอบด้วย พื้นที่ป่าชายเลนบ้านคลองราง
จ.สุราษฎร์ธานี (4) พื้นที่สาธารณประโยชน์ 2 พื้นที่
ประกอบด้ ว ย พื้ น ที่ ท� ำ เลเลี้ ย งสั ต ว์ ทุ ่ ง ประเที ย น้ อ ย
สาธารณประโยชน์ จ.บุรีรัมย์ และพื้นที่ตะกาดหนองเหี่ยง
สาธารณประโยชน์ อ.เมือง จ.ตราด และ (5) พืน้ ทีร่ าชพัสดุ
1 พืน้ ที่ ประกอบด้วย พืน้ ทีร่ าชพัสดุ ปจ.259 จ.ปราจีนบุรี
นอกจากนี้ ได้มกี ารจัดประชุมระดมความคิดเห็น เพือ่ เผยแพร่
ผลการประเมิ น โครงการจั ด ที่ ดิ น ท� ำ กิ น ให้ ชุ ม ชนในปี
ทีผ่ า่ นมา และรับฟังปัญหา ข้อคิดเห็น รวมทัง้ ข้อเสนอแนะ
จากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการจัดที่ดินท�ำกิน
ให้ชุมชน จ�ำนวน 4 ครั้ง ประกอบด้วย ครั้งแรก เมื่อวันที่
25 มิ ถุ น ายน 2562 ณ โรงแรมเค พาร์ ค แกรนด์
จ.สุราษฎร์ธานี ครั้งที่สอง เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562
ณ โรงแรม ไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ ครั้งที่สาม
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล
แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี และ
ครั้งที่สี่ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมใบหยก
สกาย กรุงเทพฯ
ทั้งนี้ สศช. จะจัดท�ำรายงานการประเมินผล
สัมฤทธิ์การจัดที่ดินท�ำกินให้ชุมชน รวมทั้งข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการด�ำเนินโครงการจัดที่ดิน
ท�ำกินให้ชุมชนให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติต่อไป

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA)

1. การจั ด ท� ำ โครงการน� ำ ร่ อ ง SEA กั บ
การพัฒนาเชิงพื้นที่: จังหวัดระยอง โดยความร่วมมือกับ
ธนาคารพั ฒ นาเอเชี ย (ADB) ภายใต้ สั ญ ญาร่ ว มกั บ
ศูนย์การจัดการสิง่ แวดล้อมระหว่างประเทศ (International

Centre for Environmental Management: ICEM)
เพื่อทดลองน�ำแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ (กันยายน 2561) ไปด�ำเนินการประยุกต์ใช้
ในการศึ ก ษาจั ด ท� ำ การประเมิ น สิ่ ง แวดล้ อ มระดั บ
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ยุ ท ธศาสตร์ ใ นการพั ฒ นาพื้ น ที่ ซึ่ ง ได้ มี ก ารจั ด ประชุ ม
เชิงปฏิบตั กิ ารและระดมความคิดเห็น จ�ำนวน 4 ครัง้ ได้แก่
ครั้งที่ 1 การปรึกษาหารือร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการก�ำหนดขอบเขตและประเมินข้อมูลพืน้ ฐาน เมือ่ วันที่
24 เมษายน 2562 ณ จังหวัดระยอง ครัง้ ที่ 2 การปรึกษาหารือ
ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประเมินผลกระทบของ
แผนพัฒนาจังหวัดระยอง ปี พ.ศ. 2561 - 2565 เมื่อวันที่
10 - 11 มิถุนายน 2562 ณ จังหวัดระยอง ครั้งที่ 3
การปรึกษาหารือร่วมกับผู้มสี ว่ นได้สว่ นเสียในการก�ำหนด
แนวทางการพัฒนาจังหวัดระยองอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่
18 - 19 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดระยอง และครั้งที่ 4
บทเรี ย นที่ ไ ด้ รั บ จากการด� ำ เนิ น งานโครงการน� ำ ร่ อ ง
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์กับการพัฒนา
เชิงพืน้ ที่ และการปรับปรุงแนวทางการประเมินสิง่ แวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ (กันยายน 2561) เมือ่ วันที่ 22 กรกฎาคม
2562 ณ กรุงเทพฯ
2. การสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน SEA
ให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการขับเคลื่อน
การประเมินสิง่ แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ โดยผ่านการจัด
ฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ให้กับผู้ท�ำการศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการประชุมสัมมนาเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการปรับปรุงและพัฒนาข้อเสนอ
การจัดท�ำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และ
แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA
Guideline) ของประเทศให้มคี วามเหมาะสม ซึง่ มีกจิ กรรม
ที่ส�ำคัญ ประกอบด้วย
2.1 การฝึกอบรมทางวิชาการด้านการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ จ�ำนวน 6 ครั้ง
ทัว่ ประเทศ ให้กบั หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ ภาครัฐ เอกชน
ประชาสังคม สถาบันการศึกษา/บริษัทที่ปรึกษา จ�ำนวน
900 คน ได้แก่ ครัง้ ที่ 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่างวันที่ 8 – 12 กรกฎาคม 2562 ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ
และปริมณฑล) จังหวัดกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 24 – 26
และ 30 – 31 กรกฎาคม 2562 ครั้งที่ 3 (ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ) จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 5 - 9 สิงหาคม
2562 ครั้งที่ 4 (ภาคใต้) จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 19
- 23 สิงหาคม 2562 ครัง้ ที่ 5 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 16 - 20 กันยายน 2562 และครั้งที่ 6

(กรุงเทพฯ และปริมณฑล) จังหวัดกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่
3 - 4 และ 7 - 9 กรกฎาคม 2562
2.2 การประชาสั ม พั น ธ์ เ พื่ อ สร้ า งความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ SEA และเผยแพร่ความส�ำคัญของ
SEA ให้กบั ประชาชนทัว่ ไปและภาคีการพัฒนาทีเ่ กีย่ วข้อง
รับทราบ และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อน
และจัดท�ำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของ
ประเทศไทย จ�ำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 200 คน โดยครั้งที่ 1
จัดไปเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 และครั้งที่ 2 เมื่อ
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
2.3การประชุมระดมความคิดเห็น เพือ่ ปรับปรุง
และพัฒนาข้อเสนอการจัดท�ำการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ และแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ (SEA Guideline) (กันยายน 2561)
ให้มีความเหมาะสมและชัดเจนในการน�ำไปสู่การปฏิบัติ
จ�ำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 80 คน โดยครั้งที่ 1จัดไปเมื่อวันที่
2 สิงหาคม 2562 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562
3. การพัฒนาและปรับปรุงข้อเสนอการจัดท�ำ
SEA แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
(SEA Guideline) และ (ร่าง) ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. ....
ให้ มี ค วามถู ก ต้ อ งเหมาะสมตามหลั ก วิ ช าการ และมี
ความชัดเจนในการน�ำไปสู่การปฏิบัติ
4. การก� ำ กั บ งานวิ ช าการโครงการ SEA
จ�ำนวน 7 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการศึกษา SEA ส�ำหรับ
พื้ น ที่ จั ด ตั้ ง โรงไฟฟ้ า ถ่ า นหิ น ในภาคใต้ ของกระทรวง
พลังงาน  2) โครงการศึกษา SEA พื้นที่ลุ่มน�้ำ 5 แห่ง คือ
พื้นที่ลุ่มน�้ำชี ลุ่มน�้ำมูล ลุ่มน�้ำสะแกกรัง ลุ่มน�้ำปราจีนบุรี
และลุม่ น�ำ้ ภาคใต้ฝง่ั ตะวันออก ของส�ำนักงานทรัพยากรน�ำ้
แห่งชาติ และ 3) โครงการ SEA ด้านการใช้ประโยชน์
ที่ดิน ของส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
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ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการในภาครัฐ

การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
ผลงานการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 สู่การปฏิบัติ ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
ในภาครั ฐ การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบ และธรรมาภิ บ าลในสั ง คมไทย ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ภารกิ จ
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) สศช. ในปีงบประมาณ 2562 มีดังนี้
1. การด�ำเนินการร่วมกับหน่วยงานภายนอก
สศช. โดย ศปท. ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทีเ่ กีย่ วข้อง
ในการขั บ เคลื่ อ นภารกิ จ ด้ า นการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม
จริ ย ธรรม การท� ำ งานตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล และ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมชิ อบ ดังนี้
1.1 ค ว า ม ร ่ ว ม มื อ กั บ ส� ำ นั ก ง า น
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(ส�ำนักงาน ป.ป.ช.) โดย สศช. ได้เข้าร่วมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ซึ่งการประเมินดังกล่าว
ได้ถูกก�ำหนดให้เป็นกลยุทธ์ส�ำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560-2564) โดยคณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่
23 มกราคม 2561 เห็ น ชอบให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ
ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมิน ITA
ดังกล่าวในระหว่างปีงบประมาณ 2561-2564 โดยใช้
แนวทางและเครือ่ งมือการประเมินตามทีส่ ำ� นักงาน ป.ป.ช.
ก�ำหนด เพื่อน�ำไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้
การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของ
ประเทศไทยให้สงู ขึน้ ทัง้ นี้ ส�ำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผล
อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 สรุปได้ว่า
สศช. มีระดับผลการประเมิน ITA ในภาพรวมที่ 89.28
คะแนน จัดอยู่ในกลุ่ม A โดยภายใต้คะแนนภาพรวมดัง
กล่าว ประกอบด้วยคะแนนตัวชี้วัด 10 ตัว ซึ่งตัวชี้วัดที่
สศช. ได้คะแนนสูงสุด คือ การป้องกันการทุจริต ได้ 100
คะแนน
1.2 ค ว า ม ร ่ ว ม มื อ กั บ ส� ำ นั ก ง า น
คณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต
ในภาครัฐ (ส�ำนักงาน ป.ป.ท.) ในปีงบประมาณ 2562

ส�ำนักงาน ป.ป.ท. ก�ำหนดให้สว่ นราชการจัดท�ำแผนบริหาร
ความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งใช้มาตรฐาน Committee of
Sponsoring Organization of the Tread Way
Commission (COSO) เป็นแนวทางเพือ่ เตรียมการรองรับ
การเปลีย่ นแปลงทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากการด�ำเนินโครงการ/
แผนงานที่ส�ำคัญ โดยต้องน�ำแนวคิดธรรมาภิบาลหรือ
กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน 3 ด้าน มาเป็น
ปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยง (ประกอบด้วย ด้านการ
พิจารณาอนุมัติ อนุญาต ด้านความโปร่งใสของการใช้
อ�ำนาจและต�ำแหน่งหน้าที่ และด้านความโปร่งใสของ
การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร
ภาครัฐ) ทั้งนี้ หน่วยงานต้องคัดเลือกโครงการ/แผนงาน
ส�ำคัญ และมีผลกระทบสูงต่อการบรรลุความส�ำเร็จตาม
พันธกิจหรือประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงานอย่างน้อย
หน่วยงานละ 1 กระบวนงาน เพื่อน�ำมาจัดท�ำเป็นแผน
บริ ห ารความเสี่ ย งการทุ จ ริ ต และรายงานสรุ ป ผล
การด� ำ เนิ น งานตามแผน ฯ ส่ ง ให้ ส� ำ นั ก งาน ป.ป.ท.
ตามก�ำหนด เพื่อใช้ประกอบการประเมินผลองค์กรต่อไป
โดยในปีงบประมาณ 2562 สศช.ได้พิจารณาคัดเลือก
โครงการการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรปู
ประเทศ ซึง่ เป็นภารกิจหลักของส�ำนักงานฯ จัดท�ำเป็นแผน
บริหารความเสี่ยงการทุจริต และได้ส่งผลการด�ำเนินงาน
ตามแผนดังกล่าวไปยังส�ำนักงาน ป.ป.ท. แล้วเมื่อวันที่ 31
กรกฎาคม 2562 และรายงานผลการด�ำเนินงานตาม
แผนฯ แล้ว 3 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และ
รอบ 12 เดือน สรุปในภาพรวมได้วา่ สศช. สามารถด�ำเนินการ
ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนด และควบคุมความเสี่ยงการ
ทุจริตได้ตามแผนฯ ท�ำให้สามารถป้องกันความเสี่ยงได้
1.3 ความร่วมมือกับส�ำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ส�ำนักงาน ก.พ.) ในปีงบประมาณ
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2562 สศช. ได้จัดท�ำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนจริยธรรม
สศช. ตามที่ส�ำนักงาน ก.พ. ก�ำหนดและส่งรายงานผล
การด�ำเนินการตามแผนดังกล่าว สรุปได้ว่า สศช. สามารถ
บรรลุ ผ ลการด� ำ เนิ น งานตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องแผนที่
ก�ำหนดไว้2 ประการ ได้แก่ (1) การพัฒนา สศช. ให้เป็น
องค์กรที่บริหารงานโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม
และความโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับของสังคม โดยใน
ปีงบประมาณ 2562 สศช. มีคะแนนการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 89.28 คะแนน
ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ที่ระดับร้อยละ 85 และ
(2) การพัฒนาบุคลากรของ สศช. ที่เข้ารับการอบรม
ทุกระดับให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีขวัญก�ำลังใจในการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และ
ประชาคม สศช. มี ค วามเชื่ อ มั่ น ในระบบการรั บ เรื่ อ ง
ร้องเรียน และตรวจสอบของ สศช. โดยมีผลการด�ำเนินการ
จากการจัดการฝึกอบรม “รู้ทันจิต ชีวิตเป็นสุข ปีที่ 2”
ภายใต้ โ ครงการพั ฒ นาเชิ ง รุ ก เพื่ อ การป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตใน สศช. ประจ�ำปีงบประมาณ  2562
ตามทีก่ ำ� หนดไว้ในแผนปฏิบตั กิ ารดังกล่าว พบว่า บุคลากร
สศช. ผู้ที่ผ่านการอบรมได้รับความรู้หลังการอบรม เฉลี่ย
ร้ อ ยละ 85.36 และน� ำ ความรู ้ ที่ ไ ด้ จ ากการอบรมไป
ประยุกต์ใช้โดยเฉลี่ยร้อยละ 87.76 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่ก�ำหนดไว้ คือ ร้อยละ 70 และ ร้อยละ 80
ตามล�ำดับ

1.4 ความร่ ว มมื อ กั บ ส� ำ นั ก งานปลั ด
ส� ำ นั ก นายกรั ฐ มนตรี (สปน.) สศช. ได้ เข้ า ร่ ว ม
การประเมินผลการด�ำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาองค์กร
คุณธรรม ปี 2562 ซึ่งเป็นภารกิจที่หน่วยงานภาครัฐ
ต้ อ งด� ำ เนิ น การให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนแม่ บ ทส่ ง เสริ ม
คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 และมี
ส� ำ นั ก งานปลั ด ส� ำ นั ก นายกรั ฐ มนตรี เป็ น หน่ ว ยงาน
ประสานและรวบรวมผลการประเมินจากหน่วยงานใน
สังกัดส�ำนักนายกรัฐมนตรีสง่ ให้กรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม ซึง่ เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการขับเคลือ่ น
แผนแม่บทดังกล่าว ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2562 สศช.
ได้จัดท�ำและส่งรายงานการประเมินผลการด�ำเนินงาน
ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม ปี 2562 ระยะที่ 1
เรียบร้อยแล้ว โดยผลการด�ำเนินงานพบว่า สศช. ผ่านเกณฑ์
การเป็ น “องค์ ก รส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม” (ตามเกณฑ์
การประเมินระดับที่ 1 ตามที่กรมการศาสนาก�ำหนด)
ด้วยผลการประเมิน 5 คะแนนจากคะแนนเต็ม 6 คะแนน
ซึ่งครอบคลุม 3 ประเด็นหลักที่ผู้บริหารและบุคลากร
ได้ ด� ำ เนิ น การร่ ว มกั น ได้ แ ก่ การด� ำ เนิ น กิ จ กรรม
การประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต การก�ำหนด
เป้าหมายด้านคุณธรรมขององค์กร และการจัดท�ำแผน
ส่งเสริมคุณธรรมที่เป็นเป้าหมายขององค์กร
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2. การด�ำเนินการภายในหน่วยงาน สศช.
โดย ศปท. ได้ด�ำเนินการภายในหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อน
ภารกิจด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การท�ำงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล และการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนี้
		
2.1 การแต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครั ฐ และความมั่ น คง ตามค� ำ สั่ ง สภาพั ฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ 18/2562 (สั่ง ณ วันที่ 11
กันยายน 2562) มีนายทวีศักดิ์ กออนันตกูล เป็นประธาน
อนุกรรมการ และเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ หรือรองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ เป็นอนุกรรมการฯ มีอ�ำนาจหน้าที่
6 ประการ ประกอบด้ ว ย (1) จั ด ท� ำ ข้ อ เสนอแนะ
กรอบแนวทางการพัฒนาและกลไกการขับเคลื่อนระบบ
บริหารจัดการภาครัฐและความมั่นคง กลไกประเมินผล
กระทบระดับยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติเสนอสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  (2) ก�ำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การวิเคราะห์
แผน แผนงาน และโครงการพัฒนาของส่ วนราชการ
องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ ด้านการบริหารจัดการ
ภาครัฐและความมัน่ คง เสนอสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (3) กลั่นกรองแผน แผนงาน และโครงการ
พัฒนาของส่วนราชการ องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ
ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและความมัน่ คง ตามที่ สศช.
เสนอ เพือ่ ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ (4) ติ ด ตามรายงาน
การประเมินผลแผน แผนงาน และโครงการพัฒนาของ
ส่วนราชการ องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ และเสนอ
รายงานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จั ด การภาครั ฐ และความมั่ น คง ต่ อ สภาพั ฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพือ่ ทราบ (5) เชิญบุคคล หรือ
คณะบุคคล มาให้ข้อเท็จจริง ค�ำอธิบาย ความเห็น หรือ
ค�ำแนะน�ำเมื่อเห็นสมควร และ (6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด
ตามทีส่ ภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมอบหมาย
การด�ำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน
คุณธรรม จริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่า
ในปีงบประมาณ 2562 สศช. ได้พัฒนาองค์ความรู้และ

จัดท�ำสือ่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับคุณธรรม จริยธรรม
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ให้บุคลากร
สศช. และสาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ เป็นระยะๆ
มากกว่า 12 ครั้ง ยกร่างต้นฉบับเพื่อการจัดท�ำคู่มือ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สศช. พ.ศ. 2562
จัดกิจกรรมขับเคลือ่ นคุณธรรม จริยธรรมระหว่างบุคลากร
ใน สศช. ภายใต้การฝึกอบรม “รูท้ นั จิต ชีวติ เป็นสุข ปีที่ 2”
โครงการพัฒนาเชิงรุกเพือ่ การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตใน สศช. ประจ�ำปีงบประมาณ 2562 ในสถานทีต่ า่ ง ๆ
ร่วมกับเครือข่ายภายนอก ได้แก่ วัดอรุณราชวราราม
ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ มูลนิธิบ้านอารีย์ กรุงเทพฯ
วั ด สวนแก้ ว จั ง หวั ด นนทบุ รี วั ด เทพศิ ริ น ทราวาส
ราชวรวิหาร  พิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา กรุงเทพฯ และ
วัดโสมนัสราชวรวิหาร และผู้บริหารและบุคลากร สศช.
ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ได้แก่ กิจกรรมบริจาคโลหิต
ณ สภากาชาดไทย ในปี 2562 เป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 4 ครั้ง
และกิจกรรมบริจาคอุปกรณ์ท�ำขาเทียมส�ำหรับผู้พิการ
ให้โรงงานท�ำขาเทียมพระราชทาน โรงพยาบาลแม่สะเรียง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน นอกจากนี้ สศช. ยังได้ศึกษาและ
พัฒนาช่องทางรับแจ้งเบาะแสรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
และจั ด ท� ำ แบบบั น ทึ ก รั บ ข้ อ ร้ อ งเรี ย น ร้ อ งทุ ก ข์ ข อง
เจ้าหน้าที่ สศช. รวมทัง้ จัดท�ำประกาศเรือ่ งวิธกี ารร้องเรียน
หลักเกณฑ์คุ้มครองผู้ร้องเรียน และแนวทางการเยียวยา
ความเสี ย หายของผู ้ ถู ก ร้ อ งเรี ย น โดยเผยแพร่ ข ้ อ มู ล
ที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ของ สศช. และศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต สศช. ด้วย
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ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส์

การขับเคลื่อนด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

รายงานการติดตามและประเมินผลการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในช่วงระยะครึ่งแผน (พ.ศ. 2560-2562) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้ก�ำหนดเป้าหมายการพัฒนา
และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในระดับภาพรวมจ�ำนวน 3 เป้าหมายที่ส�ำคัญ ซึ่งจากการติดตาม
และประเมินผลการพัฒนาฯ สรุปเป้าหมาย ตัวชี้วัด และผลการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในระดับภาพรวม ดังนี้  
ตารางที่ 1 สรุปเป้าหมายและตัวชี้วัด ผลการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในระดับภาพรวม
		
เป้าหมายและตัวชี้วัด
2560
2561
2562
2563
1. สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Energy Intensity: EI)
ลดลงเป็น 7.7 พันตันเทียบเท่าน�้ำมันดิบ/พันล้านบาท
ผลการติดตามและประเมินผล
7.89
7.85
2. สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลงเป็นร้อยละ 12

2564

ผลการติดตามและประเมินผล

ร้อยละ
ร้อยละ
13.6
13.4
3. ต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลงต�ำ่ กว่าร้อยละ 7
ผลการติดตามและประเมินผล
ร้อยละ
ร้อยละ
7.4
7.3
ที่มา :  จากการรวบรวมข้อมูลของ สศช.
เป้าหมายสัดส่วนการใช้พลังงานขัน้ สุดท้ายต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (EI)1 ลดลงเป็น 7.7
พันตันเทียบเท่าน�้ำมันดิบ/พันล้านบาท การด�ำเนินงาน
ระยะครึ่งแผนฯ (ในปี 2561) ประเทศไทยมีสัดส่วนการใช้
พลังงานขั้นสุดท้ายต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ
EI อยู่ที่ 7.85 พันตันเทียบเท่าน�้ำมันดิบ/พันล้านบาท
ลดลงจากปี 2558 (ช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11) ที่มี
สัดส่วนประมาณร้อยละ 8.18 โดยค่า EI มีแนวโน้มลดลง
อย่างต่อเนื่องจากปี 2553 ซึ่งเป็นปีฐานที่เริ่มด�ำเนินการ
ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้สามารถ
บรรลุตามเป้าหมาย ได้แก่ นโยบายรัฐที่ให้ความส�ำคัญกับ
1

การใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุม้ ค่า และการด�ำเนินการ
ตามกลยุทธ์หรือมาตรการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน อาทิ
การบังคับใช้มาตรฐานอาคารก่อสร้างใหม่ การติดฉลาก
อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน และที่ส�ำคัญ ได้แก่ การพัฒนา
โครงการและการด�ำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานใน
ภาคขนส่ ง โดยเฉพาะการพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
คมนาคมขนส่งระบบราง และการพัฒนาระบบโลจิสติกส์
ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ดังนั้น จึงคาดว่าประเทศไทย
จะสามารถบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดนี้ได้ที่ 7.70 พันตัน
เทียบเท่าน�้ำมันดิบต่อพันล้านบาท

เป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนว่าสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายของประเทศ 1 หน่วยมูลค่า ใช้พลังงานในการผลิตมากน้อยเพียงใด
ซึ่งหากตัวชี้วัดนี้มีแนวโน้มลดลงอาจกล่าวได้ว่าประเทศมีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานที่ดีขึ้น
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เป้ า หมายสั ด ส่ ว นต้ น ทุ น โลจิ ส ติ ก ส์ ต ่ อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลงเป็นร้อยละ 12 และ
สัดส่วนต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศลดลงต�ำ่ กว่าร้อยละ 7 ในปี 2561 ประเทศไทย
มีต้นทุนโลจิสติกส์และต้นทุนค่าขนส่งสินค้าประมาณ
ร้อยละ 13.4 และ 7.3 ต่อ GDP ลดลงจากปี 2560 ที่มี
ต้นทุนโลจิสติกส์และต้นทุนค่าขนส่งสินค้าร้อยละ 13.6
และ 7.4 ต่อ GDP ตามล�ำดับ ซึ่งแม้ว่าต้นทุนโลจิสติกส์
และต้นทุนค่าขนส่งสินค้าของประเทศจะมีแนวโน้มลดลง
แต่อัตราการลดลงของต้นทุนดังกล่าวอยู่ในระดับต�่ำที่
ร้อยละ 0.1 - 0.2 ต่อปี
ข้อเสนอแนะ เพือ่ ให้การขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ฯ
สามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯ
ที่ก�ำหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยเฉพาะการลด
ต้นทุนโลจิสติกส์ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องจะต้องเร่งรัดพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่จะรองรับ
การขนส่งสินค้าทางรางทีอ่ ยูร่ ะหว่างด�ำเนินการให้แล้วเสร็จ
โดยเร็วหรือแล้วเสร็จตามแผนที่ก�ำหนดไว้ โดยเฉพาะ
บริเวณแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม และประตู
การค้าของประเทศที่ส�ำคัญ เช่น ท่าเรือ สนามบิน และ
ด่านชายแดน ทีจ่ ะเป็นการเพิม่ ประสิทธิภาพการคมนาคม
และการเปลีย่ นแปลงรูปแบบการขนส่งสินค้า อันจะน�ำไป
สูก่ ารช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งสินค้าของประเทศในภาพรวม
ต่อไป
การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์
ของประเทศไทย
การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย
ในช่ ว งที่ ผ ่ า นมาหน่ ว ยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน และ
ภาควิชาการ ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการด�ำเนินงานภายใต้
กรอบแนวทางตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาระบบ
โลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
โดยในปี พ.ศ. 2562 เป็นช่วงระยะเวลาครึง่ แรกของแผนฯ
สศช. จึงได้ท�ำการติดตาม และประเมินผลการด�ำเนินงาน
เพือ่ ใช้เป็นข้อมูลประกอบในการขับเคลือ่ นการพัฒนาระบบ
โลจิสติกส์ในระยะครึ่งหลังของแผนฯ ให้มีประสิทธิภาพ
สามารถบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแผนฯ ที่ได้
ก�ำหนดไว้ โดยสามารถสรุปประเด็นผลการพัฒนาได้ ดังนี้

ภาพรวมการพั ฒ นาระบบโลจิ ส ติ ก ส์ ข อง
ประเทศไทยมีผลการพัฒนาที่ดีขึ้นโดยจากการจัดอันดับ
ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์โดยธนาคารโลก (Logistics
Performance Index : LPI) ในปี พ.ศ. 2561 ประเทศไทย
ได้รบั การจัดให้อยูใ่ นอันดับที่ 32 จาก 160 ประเทศทัว่ โลก
ปรับตัวสูงขึน้ อย่างก้าวกระโดดจากอันดับที่ 45 ในปี 2559
โดยมี ค ะแนนอยู ่ ที่ 3.41 คะแนน สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง
การรับรูแ้ ละความพึงพอใจในประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์
ของประเทศที่ดีขึ้นในช่วงที่ผ่านมา นอกจากนี้ต้นทุน
โลจิสติกส์ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2560 มีมูลค่ารวม
2,106.5พันล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.6
ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมในประเทศ ณ ราคาประจ� ำ ปี
ซึง่ ลดลงจากร้อยละ 13.8 ต่อ GDP ในปี พ.ศ. 2559 และมี
แนวโน้มที่ ค าดว่ า จะลดลงต่ อ เนื่ อ งเหลื อ ร้ อ ยละ13.4
ต่อ GDP ในปี พ.ศ. 2561

ต้นทุนโลจิสติกส์และอันดับ LPI ปรับตัวดีขึ้น
ส�ำหรับการขับเคลือ่ นการพัฒนาระบบโลจิสติกส์  
สศช. ได้ดำ� เนินการสร้างเครือข่ายพัฒนาความร่วมมือและ
ติดตามการด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
โลจิสติกส์จากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในประเด็นการพัฒนา
เพือ่ เพิม่ มูลค่าในห่วงโซ่อปุ ทาน การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
และสิง่ อ�ำนวยความสะดวก และการพัฒนาปัจจัยสนับสนุน
ด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ ใ นระดั บ นโยบายและระดั บ การพั ฒ นา
เชิงพืน้ ที่ โดยการจัดประชุมระดมความคิดเห็นพร้อมทัง้ ลง
พื้นที่ส�ำรวจเส้นทางการขนส่ง ติดตามแผนงาน/โครงการ
ส�ำคัญทีม่ ผี ลกระทบกับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อย่างมี
นัยส�ำคัญ สร้างความรู้ความเข้าใจกับภาคีที่เกี่ยวข้อง
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เพื่ อ ให้ ต ระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ และเกิ ด ความร่ ว มมื อ
ในการพั ฒ นาระบบโลจิ ส ติ ก ส์ รวมถึ ง การจั ด ท� ำ
จดหมายข่ า วการพั ฒ นาระบบโลจิ ส ติ ก ส์ ซึ่ ง เป็ น การ
รวบรวมข้อมูลการพัฒนาทีน่ า่ สนใจ บริบทการเปลีย่ นแปลง
ด้านต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศเผยแพร่ให้แก่ผู้สนใจ
ผ่านเว็บไซต์ของ สศช. โดยในช่วงทีผ่ า่ นมาได้มกี ารน�ำเสนอ
ประเด็นส�ำคัญ อาทิ ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ของ
ประเทศไทย กรอบแนวคิดการพัฒนาพืน้ ทีร่ ะเบียงเศรษฐกิจ

ภาคใต้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น การพั ฒ นาเทคโนโลยี ที่ จ ะเข้ า มา
มี บ ทบาทในอนาคตและประเทศต้ น แบบการพั ฒ นา
ด้านโลจิสติกส์ และการพัฒนาโลจิสติกส์ในภาคการเกษตร
นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนความร่วมมือในการแลกเปลี่ยน
ข้ อ มู ล ทางวิ ช าการกั บ ภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ในพื้ น ที่
ส่วนกลาง ภูมิภาค และประเทศเพื่อนบ้านที่จะน�ำไปสู่
การพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ในแผน
จดหมายข่าว
พัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีเป้าหมายหลัก 2 ด้าน ได้แก่ การเพิม่ ความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์
กองยุทธศาสตร์
และเทคโนโลยีของประเทศ และเพิม่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ วทน. เพือ่ ยกระดับ
การพัฒนาระบบ
ความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวติ ของประชาชน
โลจิสติกส์
ซึ่ ง ที่ ผ ่ า นมามี ค วามก้ า วหน้ า ในการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นา โดยสถาบั น IMD
จัดอันดับให้ประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ดีขึ้น 4 อันดับ ปรับจากอันดับที่ 42 ในปี 2561 ขึ้นมาอยู่
ที่อันดับที่ 38 ในปี 2562 ขณะที่ อันดับความสามารถด้านนวัตกรรมของไทยขยับจากอันดับที่ 44 ในปี 2561 ขึ้นมาอยู่
อันดับที่ 43 ในปี 2562 และแนวโน้มการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเมื่อเทียบกับ GDP พบว่า เพิ่มขึ้นจากร้อยละ
0.37 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 1 ในปี 2560 ซึ่งคาดว่าจะเป็นไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ร้อยละ 1.5 ได้ ภายในสิ้นสุด
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 หรือปี 2564
นอกจากนี้แล้ว ยังมีมาตรการขับเคลื่อนด้านต่าง ๆ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา เช่น การยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลส�ำหรับค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรมหรือ EECi ทีม่ งุ่ เน้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีชวี ภาพ
เมืองนวัตกรรมระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์ และเมืองนวัตกรรมการบิน
และอวกาศ การส่งเสริมการพัฒนา BCG Model ที่ผลักดันให้เกิด
การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจ
สีเขียว เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะเป็นขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 แล้ว ยังมีความสอดคล้อง
กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDGs อีกด้วย
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ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจหลักเชิงพื้นที่ภาคเหนือ
(Northern Economic Cluster : NEC)

การพัฒนาภาคเหนือได้ก�ำหนดพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจหลักและแนวทางการพัฒนา ดังนี้
กลุม่ พืน้ ทีภ่ าคเหนือตอนบน พัฒนาให้เป็นพืน้ ที่
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Lanna Cluster)
ประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ล�ำพูน
ล�ำปาง  โดยฟื้นฟู 4 เมืองเก่า พัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรม
เชื่ อ มกั บ บริ ก ารท่ อ งเที่ ย ว สร้ า ง Brand “Lanna
Heritage” และมุง่ ผลักดันให้เป็นเมืองท่องเทีย่ วทีม่ คี ณ
ุ ค่า
เชิ ง วั ฒ นธรรมระดับโลก เชื่อมโยงแหล่งท่ อ งเที่ ย วกั บ
Cultural Cities ใน GMS ตอนบน

กลุ่มพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง พัฒนาให้เป็น
พืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจฐานชีวภาพหลักของประเทศ (Bio Economy
Cluster) ประกอบด้วย 9 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์
ก�ำแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย
อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี โดยพัฒนาแหล่งอุตสาหกรรม
ฐานชีวภาพของประเทศ โดยมีนครสวรรค์เป็นศูนย์กลาง
จากฐานวัตถุดิบ ข้าว อ้อย และมันส�ำปะหลัง พัฒนา
ต่อยอดการผลิตจากวัตถุดบิ ทางการเกษตรไปสูผ่ ลิตภัณฑ์
มูลค่าสูง กลุม่ พืน้ ทีท่ ยี่ งั มีขอ้ จ�ำกัดเชิงกายภาพ (Highland
Development Cluster) ประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่
แม่ฮอ่ งสอน พะเยา แพร่ และน่าน โดยพัฒนาและปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาแหล่งน�้ำเพื่อการเกษตร อุปโภค
บริโภค รวมทั้งพัฒนาระบบไฟฟ้าและระบบ ICT เพื่อลด

ข้อจ�ำกัดในการเข้าถึงบริการของภาครัฐ ปลดล๊อคการใช้
ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ และสร้างความมั่นคงในที่ดินท�ำกิน
ตามโครงการจัดทีด่ นิ ท�ำกินให้ชมุ ชน (คทช.) สนับสนุนการ
ปรั บระบบเกษตรตามแนวทางวนเกษตร และเกษตร
ผสมผสาน พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ พัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานราก (Local Economy)
ซึ่งในการจัดท�ำแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน
การพัฒนาเศรษฐกิจหลักเชิงพืน้ ทีภ่ าคเหนือได้ดำ� เนินการ
จัดประชุมไปแล้ว 2 กลุ่มพื้นที่ คือ กลุ่ม Bio Economy
Cluster เมื่ อ วั นที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ จั ง หวั ด
นครสวรรค์ และกลุม่ Highland Development Cluster
เมือ่ วันที่ 3 กันยายน 2562 ณ จังหวัดน่าน โดยการประชุม
ประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ
สถาบันการศึกษาในพืน้ ที่ เพือ่ รับฟังความคิดเห็นต่อกรอบ
แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจหลักเชิงพื้นที่ภาคเหนือ และ
เพื่อการน�ำเสนอแผนงาน โครงการส�ำหรับปีงบประมาณ
2564 เพื่อขับเคลื่อนการด�ำเนินงานต่อไป ซึ่งผลจากการ
ประชุมทั้ง 2 กลุ่มพื้นที่ ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็น
ต่ อ กรอบแนวคิ ด การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ หลั ก เชิ ง พื้ น ที่
ภาคเหนือและน�ำเสนอแผนงาน โครงการที่เกี่ยวข้องรวม
ทัง้ สิน้ 33 โครงการ ส�ำหรับกลุม่ Creative Lanna Cluster
จะได้ดำ� เนินการจัดประชุมระดมความคิดเห็นในระยะต่อไป
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กลุม่ พืน้ ทีก่ รุงเทพฯ และปริมณฑล ให้เป็นพืน้ ที่
การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจหลักเชิงพื้นที่
ศูนย์กลางบริการด้านโลจิสติกส์ โดยพัฒนาการขนส่ง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ก�ำหนด
พื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจหลักและแนวทางการพัฒนา ดังนี้
พื้นที่พัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นที่มีอัตลักษณ์
เฉพาะคุณภาพสูง โดยพัฒนาศูนย์กลางแฟชั่นผ้าไหม
ผ้าฝ้าย ผ้าย้อมคราม ที่อุดรธานี หนองบัวล�ำภู สกลนคร
ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูงที่สกลนคร มุกดาหาร
นครพนม และส่งเสริมการปลูกพืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ
เมืองหนาว สมุนไพร ในพื้นที่เลย อุดรธานี สกลนคร
นครพนม
พื้นที่เศรษฐกิจฐานชีวภาพและอุตสาหกรรม
เกษตรมูลค่าสูง โดยพัฒนาข้าวหอมมะลิในพื้นที่ทุ่งกุลา
ร้องไห้และทุ่งสัมฤทธิ์ พัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปเนื้อ
คุณภาพสูงที่นครราชสีมา และพัฒนาฐานอุตสาหกรรม
ชีวภาพ ที่มีศูนย์กลางการพัฒนาที่ขอนแก่น นครราชสีมา
อุบลราชธานี
พื้ น ที่ ฐ านอุ ต สาหกรรมอนาคต โดยพั ฒ นา
อุตสาหกรรมการบิน ในพื้นที่นครพนม ร้อยเอ็ด ขอนแก่น
และพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางทีข่ อนแก่น นครราชสีมา
พืน้ ทีท่ มี่ ศี กั ยภาพสูงในการดึงดูดนักท่องเทีย่ ว
โดยพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวริมแม่น�้ำโขงในพื้นที่
7 จังหวัดริมแม่น�้ำโขง พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
อารยธรรมอี ส านใต้ ที่ น ครราชสี ม า บุ รี รั ม ย์ สุ ริ น ทร์
ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ส่งเสริมและพัฒนาอุทยานธรณี
โคราช (Khorat Geopark) สู่การรับรองให้เป็นอุทยาน
ธรณีโลกของยูเนสโก (UNESCO Global Geoparks)
ใช้ประโยชน์จากการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
ของจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจ
ชุมชน และพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนช้าง
(Elephant World) ที่สุรินทร์

การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจหลักเชิงพื้นที่
ภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร
การพัฒนาภาคกลางและพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร
ได้ ก� ำ หนดพื้ น ที่ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ หลั ก และแนวทาง
การพัฒนา ดังนี้

ต่อเนื่องหลายรูปแบบที่เน้นการพัฒนาระบบเชื่อมต่อ
พัฒนาระบบอ�ำนวยความสะดวกทางการค้า พัฒนาพื้นที่
โดยรอบสถานีขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ในเมือง จัดตั้งศูนย์
รวบรวมและกระจายสินค้า (CDC) และศูนย์กระจายสินค้า
ย่อยในเขตเมือง พัฒนาบริการและบุคลากรด้านโลจิสติกส์
และส่งเสริมการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาบริการ
ด้านโลจิสติกส์
พืน้ ทีจ่ งั หวัดปทุมธานี ให้เป็น “ศูนย์กลางวิจยั
และนวัตกรรม” โดยสร้างนวัตกรรมให้กับอุตสาหกรรม
ฐานเดิม (S-curve) พัฒนาเกษตรกร ผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชน ผูป้ ระกอบการ SMEs และวิสาหกิจเริม่ ต้น
(Startup) สู่ Smart Farmer และ Tech Startup และ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก โดยอาศัยการด�ำเนินงานของ
เครือข่ายนวัตกรรมร่วมกับเครือข่ายเกษตรกร ภาครัฐ
ภาคเอกชน ในการขยายผลเกษตรปลอดภัยและเกษตร
อินทรียใ์ ห้เป็นไปตามเป้าหมาย เพิม่ ความหลากหลายของ
ผลิตผลการเกษตร เพิ่มผลิตภาพ และสร้างมูลค่า รวมทั้ง
เชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวสีเขียว (Green & Organic
Tourism) ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดผูป้ ระกอบการท่องเทีย่ ว
กลุ ่ ม พื้ น ที่ ที่ มี ศั ก ยภาพด้ า นการผลิ ต และ
แปรรูปสินค้าเกษตร ให้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง โดยพัฒนาเป็นแหล่ง
ผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง พัฒนากระบวนการผลิตสูร่ ะบบ
มาตรฐานความปลอดภัย วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์ พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็นเกษตรกร
อัจฉริยะ พัฒนาระบบการขนส่งเพือ่ ลดต้นทุนการผลิตและ
ความเสียหายจากการขนส่ง รวมทัง้ สนับสนุนการเชือ่ มโยง
ห่วงโซ่การผลิตทัง้ ภายในภาค ระหว่างภาค และต่างประเทศ
และพัฒนารูปแบบทางการตลาด และวิธกี ารในการเข้าถึง
ลูกค้าที่หลากหลาย
กลุม่ พืน้ ทีช่ ายฝัง่ ทะเลตะวันตก พัฒนาเชือ่ มโยง
การท่องเที่ยวกับจังหวัดชุมพร และระนอง ของภาคใต้
โดยฟื้นฟูและจัดระเบียบพื้นที่หาดชะอ�ำ-หัวหิน อนุรักษ์
และพั ฒ นาเมื อ งเก่ า เพชรบุ รี ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว
โครงการพระราชด� ำ ริ แ ละการท่ อ งเที่ ย วตามรอย
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ประวัติศาสตร์ตามยุคสมัยของพระมหากษัตริย์ในแต่ละ
พระองค์ พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรม
การท่ อ งเที่ ย วให้ มี ค วามหลากหลายและเชื่ อ มโยงกั บ
เส้นทางท่องเที่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดชุมพรและ
ระนองของภาคใต้ พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน และ
พัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการ
การท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์

การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจหลักเชิงพื้นที่
ภาคตะวันออก
การพัฒนาภาคตะวันออกได้กำ� หนดพืน้ ทีพ่ ฒ
ั นา
เศรษฐกิจหลักและแนวทางการพัฒนา ดังนี้

พื้นที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agro-tourism)
ได้แก่ ระยอง จันทบุรี และตราด โดยฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว
ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาเส้นทาง สิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ความปลอดภัย ระบบโลจิสติกส์ กิจกรรมการท่องเที่ยว
สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากล
สอดคล้ อ งกั บ เอกลั ก ษณ์ อั ต ลั ก ษณ์ ข องชุ ม ชน และ
เป็นธรรมชาติ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของ
นักท่องเที่ยว พัฒนาบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว
ให้ได้มาตรฐาน สร้างความรู้ ความเข้าใจ และการมี
ส่วนร่วมให้กบั ชุมชน รวมทัง้ สร้างระบบการบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรในชุมชน และพัฒนาระบบตลาด
และประชาสัมพันธ์ โดยการใช้สอื่ อิเล็กทรอนิกส์ การจัดท�ำ
และเผยแพร่หนังสั้นที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยว และ
สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ

การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจหลักเชิงพื้นที่
ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน
การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ หลั ก เชิ ง พื้ น ที่ ในพื้ น ที่
ภาคใต้ ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาศักยภาพส�ำคัญของ
พื้นที่ โดยมีประเด็นและแนวทางการพัฒนาที่ส�ำคัญ ดังนี้

พื้นที่เมืองผลไม้และพืชสมุนไพร (Fruit and
Herb Cities) ได้แก่ จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี นครนายก
และสระแก้ว โดยยกระดับจันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี และ
นครนายกให้ เ ป็ น มหานครผลไม้ เ มื อ งร้ อ นแห่ ง เอเชี ย
ยกระดับพืชสมุนไพรปราจีนบุรี จันทบุรี สระแก้วให้เป็น
ธุรกิจสมุนไพรสูต่ ลาดสากล สนับสนุนการวิจยั พัฒนา และ
สร้างนวัตกรรม รวมทัง้ เชือ่ มโยงสูก่ ารพัฒนาอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรม
เวชภัณฑ์และเวชส�ำอาง พัฒนาปัจจัยพื้นฐาน อาทิ ดิน
และน�้ำให้เหมาะสม ส่งเสริมและสร้างเกษตรกรให้เป็น
Smart Farmer ยกระดับการค้าการตลาดให้เข้าสู่ระบบ
ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และพัฒนาระบบการเก็บ
รักษาและการขนส่งสินค้า และพัฒนาฐานข้อมูลการเกษตร
ทั้งข้อมูลด้านการผลิต และความต้องการผลผลิต

พื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ให้ความส�ำคัญกับ
การพัฒนายกระดับมาตรฐานด้านการท่องเทีย่ วในพืน้ ที่
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยมีแนวทางพัฒนา
ส�ำคัญ ประกอบด้วย (1) พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู แหล่ง
ท่องเทีย่ วทางทะเลให้สามารถรองรับนักท่องเทีย่ วได้อย่าง

รายงานประจำ�ปี 2562 สำ�นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 63

63-01-063_017-104 Sorsorchor2c UK Uncoated-dic2019.indd 63

2/6/20 4:56 PM

เหมาะสม (Carrying Capacity) ในแหล่งท่องเที่ยวหลัก
ของภาค (ภูเก็ต สมุย พะงัน และหลีเป๊ะ เป็นต้น) การพัฒนา
การท่ อ งเที่ ย วที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม (Andaman
Go Green) (2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกทีเ่ พียงพอและได้มาตรฐาน การพัฒนาระบบ
คมนาคมเชื่อมโยงเส้นทาง (Route) ท่องเที่ยว เพื่อให้เกิด
โครงข่ายการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ พัฒนา Marina
Hub เชือ่ มโยงเส้นทางการท่องเทีย่ วทางทะเล และพัฒนา
ท่าเรือส�ำราญขนาดใหญ่ (3) ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน
เชือ่ มโยงแหล่งท่องเทีย่ วทีม่ ชี อื่ เสียง ต่อยอดฐานทรัพยากร
ชุมชน วิถชี วี ติ วัฒนธรรม อาหาร ผลิตภัณฑ์ชมุ ชนทีม่ คี วาม
โดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ เพื่อสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับ
เศรษฐกิจฐานราก (4) พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ จัดตั้งศูนย์อบรมเจ้าหน้าที่
ความปลอดภั ย ทางทะเล พั ฒ นาคุ ณ ภาพมาตรฐาน
ผู้ประกอบการ (5) พัฒนามาตรฐานความปลอดภัยและ
ความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยว สนับสนุนการพัฒนา
มาตรฐานความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว มีการบริหาร
จัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในแหล่งท่องเที่ยว
และ (6) ส่ ง เสริ ม ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละการตลาดการ
ท่องเที่ยวที่หลากหลาย สนับสนุนการใช้ระบบออนไลน์
ภูมิสารสนเทศ ส่งเสริมการสร้าง Platform Digital เพื่อ
อ�ำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว
พื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (จังหวัดพัทลุงและ
สงขลา) ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาเกษตรปลอดภัย
และเกษตรอินทรีย์ การพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา
และการค้าชายแดน โดยมีแนวทางการพัฒนาประกอบ
ด้วย (1) สนับสนุนการวิจัยและเทคโนโลยีชีวภาพและ
นวัตกรรมขยายผลสู่การผลิตสินค้าเกษตร การแปรรูป
เพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ห ลากหลาย (2) เพิ่ ม
ศั ก ยภาพฐานการผลิ ต เดิ ม (ข้ า ว ประมง ปศุ สั ต ว์ )
ปรับโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการ
ผลิตที่ได้ให้เอื้อต่อการผลิตที่ได้มาตรฐาน (GAP/HACCP)
/Zoning /Smart–Modern Farm) (3) ยกระดับคุณภาพ
และเอกลั ก ษณ์ สิ น ค้ า พั ฒ นาระบบตรวจสอบรั บ รอง
มาตรฐาน สร้ า งแบรนด์ สิ น ค้ า ความเป็ น อั ต ลั ก ษณ์
เฉพาะถิ่น เพื่อตอบสนองให้กับตลาดสินค้าเฉพาะกลุ่ม
(4) ต่อยอดสูอ่ ตุ สาหกรรมเกษตร (ยางพารา) ทีม่ มี ลู ค่าเพิม่

และการส่ ง เสริ ม การรวมกลุ ่ ม วิ ส าหกิ จ และสนั บ สนุ น
องค์ความรู้และแหล่งทุนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพารา
โดยใช้ระบบตลาดน�ำการผลิต และ (5) พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเชื่อมโยงเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

พื้ น ที่ ภ าคใต้ ช ายแดน การพั ฒ นาเชิ ง พื้ น ที่
ในพื้ น ที่ ภ าคใต้ ช ายแดนให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การพั ฒ นา
ศักยภาพของพื้นที่ในประเด็นและแนวทางการพัฒนา
ที่ส�ำคัญ ในด้านการพัฒนาเกษตรผสมผสานและสร้าง
ความเข้มแข็งเศรษฐกิจชุมชน โดยมีแนวทางการพัฒนา
ประกอบด้วย (1) พัฒนาแหล่งน�้ำและระบบชลประทาน
ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ให้เพียงพอส�ำหรับการเกษตร
และอุปโภคบริโภค (2) ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร
และสถาบันเกษตรกรน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและศาสตร์พระราชาประยุกต์ใช้ (3) ส่งเสริม
การผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ทมี่ กี ารบ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์
(GI) และการตลาดโดยเทคโนโลยี (4) ยกระดับมาตรฐาน
สินค้าเกษตรโดยกระบวนการรับรองและตรวจสอบสินค้า
ย้อนกลับ (5) ยกระดับคุณภาพเกษตรกรสู่ Smart Farmer
(6) พัฒนาตลาดสินค้าชุมชน ตลาดกลางการเกษตรเพื่อ
เป็นแหล่งรวบรวมและจ�ำหน่ายสินค้าท้องถิ่น

การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ
พื้ น ที่ บ ริ เวณชายฝั ่ ง ทะเลตะวั น ออก พื้ น ที่
บริ เ วณชายฝั ่ ง ทะเลตะวั น ออกเป็ น ฐานการผลิ ต
อุตสาหกรรมหลักของประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมี พลังงาน และยานยนต์ และมีการเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขา
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อุตสาหกรรมคิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของประเทศ ปัจจุบัน
มีคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(กพอ.) ตามพระราชบัญญัตเิ ขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
พ.ศ. 2561 ซึง่ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และเลขาธิการ
สภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ร ่ ว มเป็ น
กรรมการเป็นกลไกหลักในการบริหารจัดการพื้นที่ภายใต้
แนวคิ ด การพั ฒ นาเขตพั ฒ นาพิ เ ศษภาคตะวั น ออก
(Eastern Economic Corridor: EEC) เพื่อยกระดับ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยมีการด�ำเนินโครงการและ
มาตรการส�ำคัญ ได้แก่ การพัฒนาโครงการโครงสร้าง
พื้ น ฐานหลั ก (เช่ น โครงการรถไฟความเร็ ว สู ง เชื่ อ ม
สามสนามบิน โครงการสนามบินอูต่ ะเภาและเมืองการบิน
ภาคตะวันออก โครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
ระยะที่ 3 โครงการท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 เป็นต้น)

การจัดตัง้ เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ การให้สทิ ธิประโยชน์
การจัดท�ำแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินและแผนผัง
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาระบบให้บริการ
แบบเบ็ดเสร็จ นอกจากนี้ สศช. ร่วมเป็นคณะท�ำงาน
ในโครงการโครงสร้างพื้นฐานส�ำคัญ และให้ความเห็น
ประกอบการพิ จ ารณาของคณะรั ฐ มนตรี เ กี่ ย วกั บ
การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
เขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษชายแดน สศช.
ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
ใน 10 พื้นที่ ได้แก่ ตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร สงขลา
หนองคาย เชียงราย นครพนม กาญจนบุรี และนราธิวาส
โดยมีความก้าวหน้า ดังนี้

การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน (SEC)
คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ ณ จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561
ได้มีมติเห็นชอบหลักการของกรอบแนวคิดการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน (Southern Economic
Corridor: SEC) ครอบคลุมภาคใต้ตอนบน 4 พื้นที่ ได้แก่ ระนอง ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ตามที่ สศช.
เสนอ และได้มอบหมายให้ สศช. ศึกษาความเหมาะสมในรายละเอียดของรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ชุมพร-ระนอง และ
พืน้ ทีส่ รุ าษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช โดย สศช. ได้รว่ มกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องจัดท�ำรายละเอียดของรูปแบบการพัฒนาฯ
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ซึ่งครอบคลุมแผนปฏิบัติการการพัฒนา SEC ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2562-2565) เสนอคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่
22 มกราคม 2562 โดยได้มมี ติรบั ทราบผลการศึกษาฯ และแผนปฏิบตั กิ ารการพัฒนา SEC ตามกรอบการพัฒนา 4 ด้าน
จ�ำนวน 116 โครงการ วงเงินรวม 106,790.13 ล้านบาท รวมทั้งมอบหมายให้ สศช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัด
ด�ำเนินโครงการทีจ่ ะช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจหรือเป็นประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว
ซึ่ง สศช. ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการส�ำคัญภายใต้แผนปฏิบัติการ SEC อาทิ
เพิ่มศักยภาพท่าเรือระนอง ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามแนวชายฝั่งทะเล Royal Coast   สนับสนุนการจัดตั้ง SECr
ศูนย์ความเชีย่ วชาญด้านการวิจยั เชิงพืน้ ทีร่ ะเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ แปรรูปสมุนไพรแบบครบวงจร ผลักดันป่าชายเลนระนอง
สูม่ รดกโลก พัฒนาเมืองน่าอยู่/เมืองอัจฉริยะ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ยังได้จัดท�ำวีดิทัศน์
และโปสเตอร์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนา SEC ให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนา SEC ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
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ยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
การประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 11 กรอบ
ความร่ วมมือลุ่มแม่น�้ำโขง-ญี่ปุ่นด้านเศรษฐกิ จ และ
อุตสาหกรรม (Mekong-Japan Economic Ministe
Meeting)
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 นายศักดิ์สยาม
ชิ ด ชอบ รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงคมนาคม ในฐานะ
รัฐมนตรีประจ�ำกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น�้ำโขง-ญี่ปุ่น
ด้ า นเศรษฐกิ จ และอุ ต สาหกรรมของไทย ได้ เข้ า ร่ ว ม
การประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น�้ำ
โขง-ญี่ปุ่น ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 11
ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพมหานคร
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรี
ประจ�ำกรอบความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
ของประเทศลุม่ แม่นำ�้ โขงอีก 4 ประเทศคือ กัมพูชา สปป.ลาว
เมียนมา และเวียดนาม รวมทั้ง นายชิเงฮิโระ ทานากะ
ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และ
อุตสาหกรรมของญีป่ นุ่ (METI) ได้รว่ มให้ความเห็นชอบต่อ
ร่างแถลงข่าวร่วมการประชุมฯ (Joint Media Statement)
และร่างวิสัยทัศน์การพัฒนาอุตสาหกรรมในอนุภูมิภาค
ลุม่ แม่นำ�้ โขงในระยะที่ 2 (ปี 2562-2566)  หรือ “MIDV 2.0”
ซึ่ ง มุ ่ ง พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนในอนุ ภู มิ ภ าค
ลุ่มแม่น�้ำโขงอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผ่านความเชื่อมโยงหลัก 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความ
เชื่ อ มโยงด้ า นอุ ต สาหกรรม โครงสร้ า งพื้ น ฐาน และ
กฎระเบียบ 2) ด้านนวัตกรรมเชิงดิจิทัล และ 3) ด้านการ
ด�ำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
ไทยได้ ใ ห้ ค วามเห็ น ต่ อ เรื่ อ งดั ง กล่ า วว่ า
การด�ำเนินงาน MIDV 2.0 ในระยะที่ 2 จะได้รบั ผลกระทบ
จากแนวโน้มที่จะพลิกโฉมการเปลี่ยนแปลงของโลก คือ
เทคโนโลยีทสี่ ร้างความพลิกผัน (Disruptive Technology)
มีผลต่อการพัฒนาการเชือ่ มโยงอุตสาหกรรม คือ การน�ำใช้
อินเทอร์เน็ทในทุกสิ่ง (Internet of Things: IoTs) และ
อุปกรณ์ดิจิทัลต่าง ๆ ซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าและขีดความ
สามารถแก่คลัสเตอร์อุตสาหกรรมซึ่งมีฐานการผลิตใน

ประเทศลุม่ แม่นำ�้ โขง จึงขอให้ญปี่ นุ่ ช่วยถ่ายทอดเทคโนโลยี
และเป็นผู้แนะแนวทางในการน�ำใช้ IoTs และอุปกรณ์
ดิ จิ ทั ล ต่ า ง ๆ เพื่ อ ขยายและสนั บ สนุ น ความเชื่ อ มโยง
ด้านอุตสาหกรรมระหว่างไทย ญี่ปุ่น และประเทศใน
อนุภมู ภิ าคลุม่ แม่นำ�้ โขง นอกจากนี้ ไทยยืนยันความพร้อม
ให้การสนับสนุนการเชือ่ มโยงโครงสร้างพืน้ ฐานทางกายภาพ
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นำ�้ โขงในทุกรูปแบบ ซึ่งสามารถเชื่อม
โยงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน และ
เชื่ อ มโยงกั บ โครงการพั ฒ นาระเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ
ภาคตะวันออก (EEC) เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
การเชื่อมต่อห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง เพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดสถานการณ์ทที่ งั้ สองฝ่ายต่างก็ได้ประโยชน์
และไม่ ทิ้ ง ใครไว้ เ บื้ อ งหลั ง ในส่ ว นของการเชื่ อ มโยง
เชิงกฏระเบียบนัน้ ประเทศไทยยืนยันสนับสนุนการด�ำเนินงาน
ในระยะแรกเริ่มของความตกลง CBTA สู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม และแสดงความยินดีทไี่ ทยและเมียนมาได้รว่ ม
ลงนามในบันทึกความเข้าใจในการเริม่ ใช้ความตกลงว่าด้วย
การขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขงและมี
ผลในทางปฏิบัติแล้ว ภาครัฐควรจะต้องร่วมพัฒนาและ
ปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ให้สามารถเชื่อมโยงกับตลาดที่ใหญ่และทันสมัย ซึ่งมีส่วน
ส�ำคัญในการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่ดีในการด�ำเนินธุรกิจ
ดิจทิ ลั และบ่มเพาะขีดความสามารถของ SMEs และธุรกิจ
ที่เริ่มต้นและเติบโตแบบก้าวกระโดด (Start-ups) เพื่อให้
พวกเขาสามารถเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่มูลค่าในระดับ
อนุภูมิภาคและภูมิภาคได้ต่อไป
อนึ่ง กรอบความร่วมมือลุ่มแม่น�้ำโขง-ญี่ปุ่น
ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม มุ่งสนับสนุนกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจระหว่างญีป่ นุ่ และประเทศลุม่ แม่นำ�้ โขงซึง่ เป็น
ฐานการผลิตของญีป่ นุ่ ประเทศไทยจ�ำเป็นต้องเร่งให้ญปี่ นุ่
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต เร่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน
คลัสเตอร์อตุ สาหกรรมทีไ่ ทยมีความเข้มแข็ง เช่น ยานยนต์
และอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งในกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve
ในพืน้ ที่ EEC ซึง่ คาดว่าญีป่ นุ่ จะเป็นกลุม่ ลงทุนหลัก ในขณะ
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เดียวกันประเทศไทยจะต้องมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนา
เพือ่ สร้างนวัตกรรม รวมทัง้ ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาใน
ทุกระดับเพื่อรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิต
เพื่อเพิ่มมูลค่า
การประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือ
ลุ ่ ม แม่ น�้ ำ โขง-ญี่ ปุ ่ น ด้ า นเศรษฐกิ จ และอุ ต สาหกรรม
ครั้งที่ 12 ก�ำหนดจัดขึ้นในปี 2563 ณ ประเทศเวียดนาม
ในโอกาสการประชุมระดับรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน
ครั้งที่ 52

การประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีและภาคเอกชน
กรอบความร่วมมือลุม่ แม่นำ�้ โขง-ญีป่ นุ่ ด้านเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรม ครั้งที่ 12
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 นายทศพร
ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ปฏิบตั ริ าชการแทนรัฐมนตรีประจ�ำแผนงาน
MJ-CI ท�ำหน้าที่ประธานที่ประชุมร่วมกับ นายชิเงฮิโระ
ทานากะ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า
และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น (Ministry of Economy,
Trade and Industry: METI) พร้อมด้วยรัฐมนตรี 5
ประเทศลุ่มแม่น�้ำโขง ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
ผู้แทนองค์กรหุ้นส่วนการพัฒนา โดยผลการประชุมฯ มี
สาระส�ำคัญคือการรับทราบและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับการด�ำเนินโครงการต่าง ๆ ภายใต้ร่างวิสัยทัศน์

2

การพัฒนาอุตสาหกรรมในอนุภมู ภิ าคลุม่ แม่นำ�้ โขงในระยะ
ที่ 2 (ปี 2562-2566)   หรือ “MIDV 2.0” รวมไปถึง
น�ำเสนอความก้าวหน้าการด�ำเนินงานของ AMEICC2
เพื่ อ สนั บ สนุ น 3 เสาหลั ก ของวิ สั ย ทั ศ น์ MIDV 2.0
ประกอบด้วย 1) ด้านความเชื่อมโยงด้านอุตสาหกรรม
โครงสร้างพื้นฐาน และกฎระเบียบ 2) ด้านนวัตกรรมเชิง
ดิจทิ ลั และ 3) ด้านการด�ำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนา
ทีย่ งั่ ยืน (SDGs) และการน�ำเสนอข้อมูลเชิงลึกและกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง-ญี่ปุ่น
ประเด็นที่ฝ่ายไทยเสนอ เห็นพ้องกับวิสัยทัศน์
MIDV 2.0 ซึง่ มีแนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมในลุม่ แม่นำ้� โขง
อย่างเชื่อมโยง โดยประเทศสมาชิกต้องร่วมก�ำหนดกรอบ
การด�ำเนินงาน รวมถึงเป้าหมายและทิศทางให้ชดั เจน และ
ประเมินผลการด�ำเนินงานทีก่ อ่ ให้เกิดผลลัพธ์เป็นรูปธรรม
มากยิ่งขึ้น และควรส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในกลุ่ม ACMECS กับญี่ปุ่น โดยเน้นความเชื่อมโยงด้าน
อุ ต สาหกรรม ปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นดิ จิ ทั ล
เพือ่ ส่งเสริมการตลาดดิจทิ ลั และนวัตกรรม เร่งการด�ำเนินการ
ตามความตกลง CBTA ในส่วนการสนับสนุนความเชือ่ มโยง
ห่วงโซ่ก ารผลิ ต ในอนุ ภู มิ ภ าค ส่ ง เสริ ม ห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า
ภาคเกษตร ส่งเสริมพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์เพือ่ พัฒนาธุรกิจ
SMEs ในพืน้ ทีใ่ ห้มคี วามเข้มแข็งขึน้ โดยการพัฒนาพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์จะสนับสนุนให้ธรุ กิจ SMEs มีความสามารถ
ในการแข่งขันมากขึ้น

AMEICC: AEM-METI Economic and Industrial Cooperation Committee คณะกรรมการความร่วมมือทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอาเซียนและญี่ปุ่น
จัดตั้งขึ้นเมื่อการประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 6 โดยจัดประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2541 ณ กรุงเทพฯ โดยเป็นการประชุมระหว่างรัฐมนตรีเศรษฐกิจ
ของอาเซียนและรัฐมนตรีการค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นด้านสถานการณ์เศรษฐกิจโลก
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การประชุ ม ระดั บ ผู ้ น� ำ ครั้ ง ที่ 12 แผนงาน
นอกจากนี้ ที่ประชุมมุ่งเน้นการบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย- ตามวิสัยทัศน์ปี 2579 ซึ่งให้ความส�ำคัญกับการบูรณาการ
มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand การใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน และลด
Growth Triangle: IMT-GT)
ความเหลื่อมล�้ำ  ประกอบด้วย การพัฒนาเมืองสีเขียว

การพัฒนาภายใต้กรอบการพัฒนาเมืองอย่างยัง่ ยืน การพัฒนา
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 พลเอก ประยุทธ์ เส้นทางและวงจรท่องเทีย่ วทีย่ งั่ ยืน ปราศจากความเหลือ่ มล�ำ 
้
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมระดับ และแข่ ง ขั นได้ ภายใต้ ก รอบยุ ท ธศาสตร์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว
ผู้น�ำ ครั้งที่ 11 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย ปี 2560-2579 ตลอดจนแผนปฏิบัติการ ปี 2560-2564
อิ น โดนี เซี ย -มาเลเซี ย -ไทย (Indonesia-Malaysia- การเตรียมพัฒนาเส้นทางท่องเทีย่ วเรือส�ำราญใน IMT-GT
Thailand Growth Triangle: IMT-GT) ณ  โรงแรมแชงกรี-ลา ทีเ่ ชือ่ มโยงสูน่ านาชาติและเน้นความส�ำคัญของภาคเอกชน
สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยมีนายโจโก วิโดโด ประธานาธิบดี ในการด�ำเนินงาน การพัฒนาภาคเกษตรเพื่อสร้างความ
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และ ตุน มูซา ฮิตัม ผู้แทนพิเศษ ยั่ ง ยื น ปราศจากความเหลื่ อ มล�้ ำ  และใช้ น วั ต กรรม
ของนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย เข้าร่วมการประชุม พร้อมด้วย การเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร การปรับปรุงร่าง
บุคคลส�ำคัญอื่น ๆ ประกอบด้วย รัฐมนตรีประจ�ำแผนงาน บันทึกความเข้าใจระหว่างสามประเทศเรื่องการขยาย
IMT-GT ของสามประเทศ โดยรัฐมนตรีประจ�ำแผนงาน เส้นทางบิน ซึ่งลงนามไว้ในปี 2538 เพื่อส่งเสริมการสร้าง
IMT-GT ของไทยได้ แ ก่ น ายอาคม เติ ม พิ ท ยาไพสิ ฐ ความเชื่ อ มโยงในอนุ ภู มิ ภ าค การผลั ก ดั น ให้ ใช้ ร ะบบ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นผู้แทนรัฐมนตรี พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และเศรษฐกิจดิจิทัลมาช่วยขยาย
ประจ�ำแผนงาน IMT-GT สามประเทศกล่าวรายงาน โอกาสทางการค้าและการลงทุนใน IMT-GT การจัดตั้ง
ความก้าวหน้าการด�ำเนินการในรอบปี 2560-2561 ต่อผูน้ ำ 
� เขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อสร้างระบบห่วงโซ่คุณค่าเชื่อมโยง
ร่วมด้วยเลขาธิการอาเซียน (ดาโต๊ะ ลิม จ๊อก หอย) รองประธาน ระหว่างเขตเศรษฐกิจพิเศษต่าง ๆ ในอนุภูมิภาค
ธนาคารพัฒนาเอเชีย (นายสตีเฟน พี กร๊อฟ) ร่วมด้วย
ทั้งนี้ ข้อเสนอฝ่ายไทย โดยพลเอกประยุทธ์
นายสุรงค์ บูลกุล ประธานสภาธุรกิจ IMT-GT การประชุมฯ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีของไทย ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อ
ผู้น�ำสามปะเทศ IMT-GT ได้ร่วมกันรับรอง แนวทางการขับเคลื่อนแผนงาน IMT-GT 4 ประเด็นดังนี้  
แถลงการณ์ร่วมของการประชุมซึ่งมีสาระส�ำคัญคือ ผู้น�ำ  1) การพัฒนาความเชือ่ มโยงทางกายภาพบนมิตคิ วามริเริม่
IMT-GT ได้รบั ทราบความส�ำเร็จของแผนงานความร่วมมือ ใหม่ ๆ โดยทัง้ สามประเทศควรพิจารณาปัจจัยหรือกลยุทธ์
IMT-GT ในโอกาสครบรอบ 25 ปี ที่แผนงานมีบทบาท ที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก (Game
ส�ำคัญในการลดความเหลื่อมล�้ำและความยากจนในพื้นที่ Changer) ต่อการพัฒนาพืน้ ที่ IMT-GT อาทิ นโยบายหนึง่
ภายใต้แผนงานความร่วมมือ ขณะเดียวกัน ผู้น�ำสาม แถบหนึ่งเส้นทางของจีน เป็นต้น 2) ความร่วมมือในการ
ประเทศ IMT-GT ได้เน้นย�้ำความส�ำคัญของการพัฒนา ก้าวเข้าสูพ่ ฒ
ั นาการทางเทคโนโลยีเปลีย่ นโลก ได้เน้นย�ำ้ ให้
ความเชือ่ มโยงด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน (Physical Connectivity ทุกสาขาความร่วมมือควรใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้า
Projects: PCPs) จ�ำนวน 38 โครงการของ 3 ประเทศ ทางเทคโนโลยีในปัจจุบันมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
(มูลค่ารวม 47,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ซึ่งเป็นปัจจัย 3) ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของภาคีการพัฒนาและการพัฒนา
ส�ำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจใน IMT-GT โดยไทยมี IMT-GT รุ่นใหม่ เพื่อลดความเหลื่อมล�้ำอย่างแท้จริง และ
โครงการที่มีความคืบหน้าที่ส�ำคัญ อาทิ โครงการก่อสร้าง 4) ก�ำหนดระยะเวลาความร่วมมือด้านสิง่ แวดล้อมทีช่ ดั เจน
รถไฟทางคู ่ หาดใหญ่ - ปาดั ง เบซาร์ และรถไฟทางคู ่ โดยไทยได้เสนอให้มกี ารจัดตัง้ คณะท�ำงานด้านสิง่ แวดล้อม
สุราษฎร์ธานี-หาดใหญ่-สงขลา ทีจ่ ะเริม่ ก่อสร้างโดยล�ำดับ ในแผนงาน IMT-GT ขึ้นอย่างเป็นทางการภายในปี 2562
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การด�ำเนินงานภายใต้คณะกรรมการเศรษฐกิจ
เอเปค (APEC Economic Committee) ประจ�ำ
ปี 2561
สศช. เป็นหน่วยงานหลักในการติดตาม และ
เข้ า ร่ ว มการประชุมในคณะกรรมการเศรษฐกิ จเอเปค
(Economic Committee: EC) โดยมีหน้าทีใ่ นการติดตาม
ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการปฏิรปู โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
และปัจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่อง ร่วมจัดท�ำ
แผนปฏิบัติการรายเขตเศรษฐกิจ (Individual Action
Plans: IAPs) เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปโครงสร้าง และ
รายงานนโยบายเศรษฐกิจเอเปค (APEC Economic
Policy Report: AEPR) โดยในปี 2461 ได้มีการประชุม
คณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 1/2561 (EC1)
ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2561 และการเจ้าหน้าที่ระดับ
สูงด้านการปฏิรปู โครงสร้าง และการประชุมคณะกรรมการ
เศรษฐกิจเอเปค ครัง้ ที่ 2/2561 (EC2) ระหว่างวันที่ 14-17
สิ ง หาคม 2561 ณ เมื อ งพอร์ ต มอร์ ส บี รั ฐ เอกราช
ปาปัวนิวกินี
ในช่ ว งการประชุ ม EC1 สศช. ในฐานะ
ผู้ประสานงานหลักของกลุ่มธรรมาภิบาลภาครัฐ (Public

Sector Governance: PSG) จัดกิจกรรมการหารือเชิง
นโยบาย (Policy Discussions) ภายใต้หวั ข้อความโปร่งใส
ในการด�ำเนินงานภาครัฐหรือภาครัฐแบบเปิด (Open
Government) ซึ่งหมายถึงการพัฒนาการปกครองที่
ส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใส ซือ่ ตรง ตรวจสอบได้ และการมี
ส่วนร่วมที่จะช่วยสนับสนุนประชาธิปไตยและการเติบโต
อย่างทั่วถึง การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการ
วางแผน ตัง้ แต่การออกแบบ การด�ำเนินนโยบาย การติดตาม
และประเมินผล ไปจนถึงการจัดท�ำรายงานและรับฟัง
ข้อเสนอแนะ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและกระตุ้นให้เกิด
ความโปร่งใสในการด�ำเนินงานภาครัฐ เพื่อเพิ่มคุณภาพ
ของบริ ก ารภาครั ฐ และการมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชน
ในการเข้าถึงข้อมูลภาครัฐ โดย ดร.ปัทมา เธียรวิศษิ ฎ์สกุล
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รองเลขาธิการฯ เป็นผู้ด�ำเนินรายการ และมีผู ้ เข้ า ร่ ว ม
อภิ ป ราย ประกอบด้ ว ย ผู ้ แ ทน Organization for
Economic Cooperation and Development (OECD)
พร้อมทั้งผู้แทนจากเขตเศรษฐกิจ เช่น ฟิลิปปินส์ จีนไทเป
และไทย (ผู้แทนส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ หรือ กพร.)
ในช่วงการประชุม EC2 ที่ประชุมได้เห็นชอบ
รายงานนโยบายเศรษฐกิจเอเปคประจ�ำปี 2561 เรื่องการ
ปฏิรปู โครงสร้างและโครงสร้างพืน้ ฐาน (APEC Economic
Policy Report on Structural Reform and Infrastructure:
AEPR 2018) ซึ่งมีเนื้อหาแบ่งออกเป็น 2 ส่วนที่ส�ำคัญ
ได้ แ ก่ (1) ความต้ อ งการด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐานและ
ผลกระทบจากการลงทุ น ด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐานทาง
กายภาพและดิจทิ ลั ต่อการเจริญเติบโตและความเชือ่ มโยง
และ (2) บทบาทของนโยบายด้านโครงสร้างในการผลักดัน
ข้อก�ำหนดและการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานที่มี
ประสิทธิภาพ ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการโครงสร้าง
พื้นฐานของเขตเศรษฐกิจ ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของจ�ำนวน
ประชากรและประชากรสูงวัย ความต้องการการขนส่งและ
ความเชื่อมโยง การเพิ่มขึ้นของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
และความต้องการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้พร้อมรับ
กับภาวะวิกฤต ทัง้ นี้ ได้มกี ารก�ำหนดหัวข้อรายงานนโยบาย
เศรษฐกิจเอเปคประจ�ำปี 2562 เรื่องการปฏิรูปโครงสร้าง
และเศรษฐกิจดิจิทัล (Structural Reform and the
Digital Economy)
นอกจากนี้ ดร.ปั ท มา เธี ย รวิ ศิ ษ ฎ์ ส กุ ล
รองเลขาธิการฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทย
ในการประชุมเจ้าหน้าทีร่ ะดับสูงด้านการปฏิรปู โครงสร้าง
ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีนี้ โดยที่ประชุมได้มีการหารือ
เพื่อปิดช่องว่างการพัฒนา และร่วมก�ำหนดทิศทางการ
ด�ำเนินงานด้านการปฏิรูปโครงสร้าง โดยให้ความส�ำคัญ
กับ 4 ประเด็นหลัก ได้แก่
1. ความครอบคลุมของการพัฒนา ที่ประชุม
ได้มกี ารหารือร่างกรอบแนวคิดเชิงนโยบายเรือ่ ง การปฏิรปู
โครงสร้างและการเติบโตอย่างทัว่ ถึง (Policy Framework
on Structural Reform and Inclusive Growth) ซึ่ง
ประกอบด้วย 3 แนวทางที่ส�ำคัญ ได้แก่ (1) การก�ำหนด
ให้มีการวางนโยบาย สถาบันและกฎระเบียบพื้นฐานเพื่อ

สนับสนุนตลาดที่เปิดกว้าง โปร่งใส และมีการแข่งขันสูง
(2) การให้ความส�ำคัญกับการปฏิรูปโครงสร้างเพื่อพัฒนา
ทุนมนุษย์ ภาคบริการ และนวัตกรรม และ (3) แนวทาง
แบบผสมผสานที่ จ ะวางนโยบายและด� ำ เนิ น โครงการ
ที่จะช่วยส่งเสริมการเติบโตอย่างทั่วถึง
2. ความเชื่อมโยง ที่ประชุมให้ความส�ำคัญ
กั บ ความเชื่ อ มโยงอย่ า งรอบด้ า นในทุ ก มิ ติ ซึ่ ง จะช่ ว ย
สนับสนุนการเจริญเติบโตที่ครอบคลุม และยั่งยืน โดยยึด
แผนแม่บทความเชื่อมโยงในเอเปค ปี 2558-2568 (APEC
Connectivity Blueprint 2015-2025) ที่มุ่งให้เกิด
การเชื่อมโยงอย่างทั่วถึงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
3. เศรษฐกิจดิจิทัล นโยบายรัฐบาลด้านการ
ปฏิรูปโครงสร้างในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล จะต้องตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น โดยต้องมี
การเตรี ย มพร้ อ มแรงงานให้ มี ทั ก ษะรองรั บ กั บ การ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การพัฒนาผู้ประกอบการให้
สามารถใช้ ป ระโยชน์ จ ากเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ในการเพิ่ ม
ผลิตภาพ และการกระตุน้ การค้าและการเปิดตลาดรองรับ
เศรษฐกิจดิจทิ ลั โดยการด�ำเนินงานภายใต้แผนอินเทอร์เน็ต
และเศรษฐกิจดิจิทัล (APEC Internet and Digital
Roadmap) นอกจากจะเน้นย�้ำถึงความส�ำคัญของการ
พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานดิ จิ ทั ล การเข้ า ถึ ง เครื อ ข่ า ย
บรอดแบนด์แล้ว ยังมุ่งเน้นการพัฒนากรอบนโยบาย
ภาครัฐที่เป็นเอกภาพเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและเศรษฐกิจ
ดิจทิ ลั ส่งเสริมความเชือ่ มโยงของประเด็นด้านกฎระเบียบ
ส่งเสริมนวัตกรรม ตลอดจนยกระดับความเชื่อมั่นและ
ความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ด ้ า นกฎระเบี ย บ (Good
Regulatory Practice: GRP) เทคโนโลยีดิจิทัลจะช่วย
สนับสนุนความโปร่งใสด้านกฎระเบียบและการมีสว่ นร่วม
ของประชาชน และการส่งเสริมให้กรอบการด�ำเนินงาน
ด้านกฎระเบียบสนับสนุนโลกให้กา้ วสูค่ วามเป็นดิจทิ ลั และ
ส่ ง เสริ ม นวั ต กรรม โดยเน้ น ย�้ ำ ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของ
กระบวนการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางกฎหมาย
(Regulatory Impact Assessment: RIA) ซึ่งจะน�ำไปสู่
การออกกฎระเบียบตามหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidencebased Regulations) ที่จะเกิดประสิทธิผลคุ้มค่า และ
ไม่กลับเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
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การประชุมระดับผูน้ ำ� ครัง้ ที่ 12 และการประชุมระดับรัฐมนตรี ครัง้ 25 และการประชุมอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand
Growth Triangle: IMT-GT)

แผนงาน IMT-GT ได้มีการจัดประชุมส�ำคัญ
2 ครั้งในปี 2562 โดยเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2562 ได้มี
การประชุมระดับผู้น�ำ  ครั้งที่ 12 โดยมีพลเอกประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมฯ นายโจโก
วิโดโด ประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ปฏิบตั หิ น้าที่
ประธานการประชุม และตุน ดร. มหาเธร์ โมฮัมหมัด
นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ร่วมด้วยรัฐมนตรีประจ�ำแผนงาน
IMT-GT ของสามประเทศ เลขาธิการอาเซียน ประธาน
ธนาคารพั ฒ นาเอเชี ย และเลขาธิ ก ารสภาพั ฒ นาการ
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ (ศาตราจารย์ พิ เ ศษ
ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์) ในฐานะเจ้าหน้าที่อาวุโสของไทย
เข้าร่วมประชุม โดยสาระส�ำคัญคือที่ประชุมเห็นพ้องให้มี
การทบทวนแผนด�ำเนินงานระยะห้าปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
ในช่วงกึง่ กลางแผนรับมือโอกาสและความท้าทายทีเ่ กิดขึน้
อาทิ การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 การเกิดขึ้นของ
เส้นทางการค้าใหม่ เช่น ความริเริ่มสายแถบและเส้นทาง
และยุทธศาสตร์อนิ โด-แปซิฟกิ การเปลีย่ นแปลงโครงสร้าง
ประชากร การเติบโตของชุมชนเมือง และการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศ เป็นต้น
ขณะเดียวกันผูน้ ำ 
� 3 ประเทศเห็นพ้องร่วมกันว่า
แนวทางการพั ฒ นาระเบี ย งเศรษฐกิ จ มี บ ทบาทส� ำคั ญ
ต่ อ การพั ฒ นาของ IMT-GT และยื น ยั น ที่ จ ะเพิ่ ม แนว
ระเบียงเศรษฐกิจที่ 6 เชือ่ มโยงจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา
และจังหวัดนราธิวาส เข้ากับรัฐเประและรัฐกลันตันใน

มาเลเซีย และเชื่อมโยงทางทะเลไปยังพื้นที่เกาะสุมาตรา
ตอนใต้ในอินโดนีเซีย และเร่งรัดการลงทุนในโครงการ
เชื่อมโยงทางกายภาพ มูลค่ารวม 4.7 หมื่นล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ทั้งนี้ การประชุมระดับผู้น�ำ  ครั้งที่ 13 แผนงาน
IMT-GT จะจัดขึ้นในปี 2563 ณ เมืองดานัง สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม ในโอกาสเดียวกับการประชุมสุดยอด
อาเซียน ครั้งที่ 36
ต่ อ มาในช่ ว งวั น ที่ 10-13 กั น ยายน 2562
ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และจังหวัดกระบี่ เป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 25 และการประชุม
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แผนงาน IMT-GT ณ จังหวัดกระบี่
โดยมี ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
คมนาคม ในฐานะผู ้ แ ทนรั ฐ มนตรี แ ผนงาน IMT-GT
พร้อมด้วยผู้แทนรัฐมนตรีแผนงาน IMT-GT ของมาเลเซีย
และอินโดนีเซีย รองเลขาธิการอาเซียน ผู้บริหารธนาคาร
พัฒนาเอเชีย และ ดร.ปัทมา เธียรวิศษิ ฎ์สกุล รองเลขาธิการ
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ผู้แทนเจ้าหน้าที่อาวุโสของไทยเข้าร่วมประชุม โดยมี
สาระส�ำคัญคือการน�ำผลการประชุมระดับผู้น�ำ  ครั้งที่ 12
มาขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ อาทิ เน้นย�้ำการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจและเพิ่มแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ 6 และเร่งรัด
การลงทุนในโครงการเชื่อมโยงทางกายภาพ
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นอกจากนี้ ได้หารือถึงแนวทางการอนุรกั ษ์และ
ใช้ประโยชน์จากเศรษฐกิจภาคทะเลอย่างยัง่ ยืน การพัฒนา
ความร่วมมือโครงการเมืองยางพาราระหว่าง 3 ประเทศ
เพื่อส่งเสริมการใช้วัตถุดิบยางในอนุภูมิภาคให้มากขึ้น
และส่งเสริมการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อกระตุ้น

การพัฒนาเศรษฐกิจของ IMT-GT ทัง้ นี้ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
จะเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 26
และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ของแผนงาน IMT-GT
ช่วงเดือนกันยายน ปี 2563 ณ เมืองปาดัง จังหวัดสุมาตรา
ตะวันตก

การประชุมระดับสูงอาเซียนว่าด้วยการพัฒนาทุนมนุษย์ (The ASEAN High-level Meeting on
Human Capital Development)

ในวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 ณ กรุงเทพมหานคร
สศช. ร่วมกับ World Bank และ UNICEF เป็นเจ้าภาพ
และมีกระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานสนับสนุน
ได้จัดการประชุมระดับสูงอาเซียนว่าด้วยการพัฒนาทุน
มนุษย์ (The ASEAN High-level Meeting on Human
Capital Development) ในวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562
ณ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ประเด็นการพัฒนาทุนมนุษย์
เป็ น ประเด็ น คาบเกี่ ย วระหว่ า งเสาภายใต้ ป ระชาคม
อาเซียนประเด็นหนึ่งที่เป็นเงื่อนไขส�ำคัญต่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับแนวคิดหลักส�ำหรับการเป็น
ประธานอาเซียนของไทย คือ “Advancing Partnership
for Sustainability”
การประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
และความส�ำเร็จในการพัฒนาทุนมนุษย์ในอาเซียน ดังนี้
1) การพัฒนาระบบสาธารณสุข โดยยกตัวอย่างความ
ส�ำเร็จของไทย เรื่องโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ซึ่งได้รับการยอมรับในเวทีระหว่างประเทศ (ไม่ว่าจะเป็น

OECD กลุ่มประเทศ G20 และ UN) ส่งผลให้ประชากร
ส่วนใหญ่เข้าถึงบริการทางสุขภาพได้มากขึน้ และช่วยสร้าง
สังคมที่เท่าเทียม รวมทั้งได้มีการหารือแนวทางการลด
ภาวะทุพโภชนาการ ผ่านการใช้ขอ้ มูลเชิงประจักษ์ ส่งเสริม
การมีสว่ นร่วมของภาคส่วนต่างๆ และการติดตามประเมินผล
อย่างเป็นรูปธรรม 2) การพัฒนาทักษะแรงงานภายใต้
การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ด้วยการยกระดับทักษะ
จ�ำเพาะด้านเชิงลึก การวิจัยและนวัตกรรม และความเป็น
สากลเพือ่ รองรับแนวโน้มการเปลีย่ นแปลงทางอุตสาหกรรม
เน้ น ย�้ ำ ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของสถานศึ ก ษาที่ จ� ำเป็ น ที่ ต ้ อ ง
ร่วมมือกับภาคเอกชนมากขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะทางดิจิทัล
ของแรงงานและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี และ
3) การส่งเสริมระบบการศึกษาทีค่ รอบคลุมและมีคณ
ุ ภาพ
โดยสนั บ สนุ น การกระจายโอกาสและการสนั บ สนุ น
ทางการเงิน รวมทั้งการสร้างหลักสูตรที่มุ่งเน้นความคิด
สร้างสรรค์ การเรียนรูแ้ บบสหวิทยาการ และการฝึกอบรม
เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
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การติดตามประเมินผลและการพัฒนาตัวชี้วัด
สรุปสาระส�ำคัญรายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจและ ต่อปี อย่างไรก็ตาม ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค
สังคมของประเทศ 2 ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ด้านรายได้เพิ่มขึ้นจาก 0.445 ในปี 2558 เป็น 0.453
1. ผลการพั ฒ นาตามยุ ท ธศาสตร์ ข อง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีผลการด�ำเนินงาน ดังนี้
1.1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์ คนไทยส่วนใหญ่มีจิตใจดี ช่วยเหลือผู้อื่น รู้จัก
ตอบแทนผู้มีพระคุณ มีวิถีชีวิตอยู่ในกรอบคุณงามความดี
สัดส่วนคดีอาญาต่อประชากรหนึง่ แสนคนมีแนวโน้มลดลง
อย่างต่อเนื่อง คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้
และความสามารถเพิ่มขึ้น ขณะที่เด็กมีไอคิวเฉลี่ยลดลง
จากร้อยละ 98.23 ในปี 2559 เหลือร้อยละ 94.73 ในปี
2561 วัยแรงงานมีความรู้และทักษะเป็นไปตามความ
ต้องการของตลาดแรงงานและเยาวชนไทยให้ความสนใจ
ศึกษาในระบบทวิภาคีเพิ่มสูงขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่องจาก
125,896 คน ในปี 2560 เป็น 139,727 คน ในปี 2561
นอกจากนี้ การออมส่วนบุคคลต่อรายได้พงึ จับจ่ายใช้สอย
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สัดส่วนคนไทยมีความ
ใฝ่รู้ เรียนรู้ด้วยตนเองเพิ่มขึ้น โดยคนไทยใช้อินเทอร์เน็ต
เพื่อการอ่านหาความรู้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 29.80 ในปี
2560 เป็นร้อยละ 29.82 ในปี 2561 และคนไทยใช้เวลา
ในการอ่านเฉลี่ย 80 นาทีต่อวัน ส่วนสถานการณ์ด้านสุข
ภาวะ พบว่า การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน สัดส่วน
แม่วยั ใส และรายจ่ายสุขภาพทัง้ หมดต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศลดลง ขณะที่ อัตราการฆ่าตัวตายของคนไทย
เพิม่ ขึน้ จาก 6.03 คนในปี 2560 เป็น 6.32 คนต่อประชากร
หนึ่งแสนคนในปี 2561
		 1.2 การสร้ า งความเป็ น ธรรมและลด
ความเหลื่อมล�้ำในสังคมไทย พบว่า การลดความเหลื่อม
ล�้ำยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
แม้วา่ ประชากรร้อยละ 40 ทีม่ รี ายได้ตำ�่ สุดมีรายได้เพิม่ ขึน้
จาก 3,353 บาท/คน/เดือน ในปี 2558 เป็น 3,408 บาท/
คน/เดื อ น ในปี 2560 แต่ เ พิ่ ม ขึ้ น เพี ย งร้ อ ยละ 0.8
ซึง่ ต�ำ่ กว่าค่าเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้ให้เพิม่ ขึน้ ไม่ตำ�่ กว่าร้อยละ 15

ในปี 2560 และปัญหาความยากจนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น
โดยสั ด ส่ ว นประชากรใต้ เ ส้ น ความยากจนลดลงอย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ ง ความเหลื่ อ มล�้ ำ ด้ า นคุ ณ ภาพการศึ ก ษาและ
บุคลากรทางการแพทย์ระหว่างพื้นที่ยังเป็นปัญหาที่ต้อง
เร่งแก้ไข อย่างไรก็ตาม ประชากรทีม่ ฐี านะยากจนสามารถ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก
1,820 รายในปี 2559 เป็น 2,795 รายในปี 2560 นอกจาก
นี้ ชุมชนมีศกั ยภาพในการพึง่ พาตนเอง โดยชุมชนมีรายได้
จากการจ�ำหน่ายสินค้าหนึ่งต�ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ
OTOP เพิ่มขึ้น โดยมีมูลค่าสินค้าที่ขายได้เพิ่มสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องจาก 125,231 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 153,467
ล้านบาท ในปี 2560
1.3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน เศรษฐกิจไทยขยายตัวเพิ่มขึ้น
ในปีที่สองของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และมีเสถียรภาพ
อยูใ่ นเกณฑ์ดี ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศขยายตัวสูงสุด
ในรอบ 6 ปี โดยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.0 ในปี 2560 เป็น
ร้อยละ 4.1 ในปี 2561 ขณะที่อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ 1.1 ในปี 2561 สูงสุดในรอบ 4 ปี ในปี 2561
สัดส่วนหนีส้ าธารณะคงค้างเพิม่ ขึน้ เล็กน้อยมาอยูท่ รี่ อ้ ยละ
41.88 และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลต่อเนื่องที่ 32.4
พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นผลมาจากการเกินดุลของทั้ง
ดุ ล การค้ า และดุ ล บริ ก าร การผลิ ต ภาคเกษตรและ
ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่การผลิตภาค
บริการหดตัว นอกจากนี้ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
มี สั ด ส่ ว นเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ในช่ ว งแผนพั ฒ นาฯ
ฉบับที่ 12 โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (GDP SME) ขยายตัวร้อยละ
5.2 ในปี 2561 สูงกว่าการขยายตัวเศรษฐกิจในภาพรวม
ทัง้ ประเทศทีข่ ยายตัวเพียงร้อยละ 4.1 และคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 42.95 ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ แต่ยังไม่
บรรลุเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ร้อยละ 45
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1.4 การเติบโตทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมเพือ่
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้ ทั้ง
ประเทศเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 31.58 ในปี 2560 เป็นร้อยละ
31.68 ในปี 2561 หมูบ่ า้ นในชนบทร้อยละ 94.83 มีระบบ
ประปา มีพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 274,824 ไร่ นอกจาก
นัน้ คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหาร
จัดการทรัพยากรน�้ำ  20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เมื่อวันที่
18 มิถนุ ายน 2562 เพือ่ ใช้เป็นกรอบและแนวทางการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาทรัพยากรน�้ำของประเทศ ส่วนการ
จัดการขยะมูลฝอย พบว่า สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชน
ได้รบั การจัดการอย่างถูกต้องและน�ำไปใช้ประโยชน์เพิม่ สูง
ขึ้นเป็นร้อยละ 73.60 คุณภาพน�้ำผิวดินทั่วประเทศดีขึ้น
มีแหล่งน�้ำที่อยู่ในเกณฑ์ดีถึงพอใช้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 45
ส่วนสถานการณ์หมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือมีแนวโน้ม
ดีขึ้นตั้งแต่ปี 2559 โดยในปี 2561 จ�ำนวนวันที่ฝุ่นละออง
เกินค่ามาตรฐานลดลงจากปี 2559 และปี 2560 จาก
61 วัน และ 38 วัน เป็น 34 วัน ขณะที่การปล่อยก๊าซ
คาร์ บ อนไดออกไซด์ (CO2) จากการใช้ พ ลั ง งานของ
ประเทศในช่วงที่ผ่านมามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ
3.0 ต่อปี ทัง้ นีไ้ ด้มกี ารติดตัง้ ระบบเตือนภัยล่วงหน้าส�ำหรับ
พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย–ดินถล่มในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบ
เชิงเขา รวม 1,095 สถานี 4,046 หมู่บ้าน
1.5 การเสริมสร้างความมัน่ คงแห่งชาติ
เพื่ อ การพั ฒ นาประเทศสู ่ ค วามมั่ ง คั่ ง และยั่ ง ยื น
มี ผ ลการด� ำ เนิ น งานที่ ส� ำ คั ญ อาทิ คนในสั ง คมไทยมี
ความจงรั ก ภั ก ดี แ ละร่ ว มกั น ปกป้ อ ง เชิ ด ชู ส ถาบั น
พระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประชาชนทั้งไทย
และต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราท�ำความดี
เพื่ อ ชาติ ศาสน์ กษัต ริย ์” ภายใต้โครงการจิตอาสา
พระราชทานเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง สั ง คมไทยมี ค วาม
สมานฉันท์เพิ่มขึ้น โดยดัชนีสันติภาพโลก Global Peace
Index) ของไทยมี แ นวโน้ ม ดี ขึ้ น จากอั น ดั บ ที่ 120
ในปี 2560 เป็นอันดับที่ 114 ในปี 2561 และดัชนี
ความไม่มเี สถียรภาพทางการเมืองมีคะแนนดีขนึ้ นอกจากนี้
ประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย
ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น มากขึ้ น เหตุ ก ารณ์ ค วามรุ น แรง
ที่ยืดเยื้อยาวนานกว่า 15 ปีมีแนวโน้มลดลง และรายได้
เฉลีย่ ของครัวเรือนเฉลีย่ ในพืน้ ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
มีแนวโน้มดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11

ขณะที่โอกาสทางการศึกษาของประชาชนใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ มี แ นวโน้ ม ลดลง และค่ า คะแนนดั ช นี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า นมี แ นวโน้ ม ลดลง
ประเทศไทยยั ง มี ค วามเสี่ ย งต่ อ การรั บ มื อ ภั ย คุ ก คาม
ทั้งทางทหารและอื่นๆ
1.6 การบริ ห ารจั ด การในภาครั ฐ
การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐและอันดับ
ความยากง่ายในการด�ำเนินธุรกิจของไทยมีแนวโน้มทีด่ ขี นึ้
ขณะที่ ป ระสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ลดลง
โดยสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของรัฐต่องบประมาณ
รายจ่ายประจ�ำปีลดลงจากร้อยละ 21.6 ในปี 2560 เหลือ
ร้อยละ 20.5 ในปี 2561 อุปสรรคในการด�ำเนินธุรกิจ
ในประเทศไทยลดลง พิจารณาจากการจัดอันดับความ
ยากง่ายในการด�ำเนินธุรกิจ (Ease of doing Business)
ของไทยมีแนวโน้มดีขึ้นจากอันดับที่ 46 ในปี 2560 เป็น
อันดับที่ 26 ในปี 2561 (จาก 190 ประเทศ) ขณะที่
ภาครัฐมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลดลงแต่ยัง
อยู่ในอันดับที่ 2 ของอาเซียน นอกจากนี้ องค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การที่ ดี มี
แนวโน้มเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งจากร้อยละ 1.68 ในปี 2560
เป็นร้อยละ 1.89 ในปี 2561 ขณะที่การทุจริตคอร์รัปชั่น
ยั ง คงเป็ น ที่ ต ้ อ งเร่ ง แก้ ไข คะแนนของดั ช นี ก ารรั บ รู ้
การทุจริต (CPI) ลดลงจาก 37 คะแนนในปี 2560 เหลือ
36 คะแนนในปี 2561
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1.7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ มีความก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ อาทิ
การใช้พลังงานของประเทศมีประสิทธิภาพมากขึน้ สัดส่วน
การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน
ประเทศมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจาก 8.53 พันตัน
เที ย บเท่ า น�้ ำ มั น ดิ บ ต่ อ พั น ล้ า นบาทในปี 2560 เหลื อ
8.39 พันตันฯ ในปี 2561 และสัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์
ลดลง โดยสัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางรางและ
ทางน�้ำต่อปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมดภายในประเทศ
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่วนด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อยู่
ในเกณฑ์ดี โดยอันดับดัชนีวดั ประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์
ระหว่างประเทศ (LPI) ของประเทศไทยอยู่อันดับที่ 32
จาก 160 ประเทศทัว่ โลกในปี 2561 ปรับตัวดีขนึ้ อย่างก้าว
กระโดดจากอันดับที่ 45 ในปี 2559 อันดับความพร้อมใช้
ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (NRI) ดีขึ้น
จ�ำนวนหมูบ่ า้ นทีม่ อี นิ เทอร์เน็ตความเร็วสูงเพิม่ ขึน้ เป็นร้อย
ละ 73.8 ในปี 2561 นอกจากนี้ การขยายก�ำลังการผลิต
น�ำ้ ประปาและกระจายโครงข่ายการให้บริการน�ำ้ ประปามี
ความครอบคลุมพืน้ ทีท่ วั่ ประเทศ แต่การบริหารจัดการลด
น�้ำสูญเสียยังด�ำเนินการไม่ได้ตามเป้าหมาย
1.8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิจยั และนวัตกรรม ในปีทสี่ องของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
มีความเข้มแข็งมากขึ้น โดยการลงทุนเพื่อการวิจัยและ
พัฒนาของประเทศไทยมีสดั ส่วนเพิม่ ขึน้ ถึงร้อยละ 36 หรือ
คิดเป็นร้อยละ 1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ขณะที่
การลงทุนวิจยั และพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเพิม่ ขึน้
และบรรลุเป้าหมายตามที่ก�ำหนด ในปี 2560 มีการลงทุน
วิจัยเพิ่มขึ้น คิดเป็นสัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของ
ภาคเอกชน:ภาครัฐ เพิ่มเป็นร้อยละ 80:20 (เป้าหมาย
ก�ำหนดไว้ที่ 70:30) ส่วนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา
แบบเที ย บเท่ า ท� ำ งานเต็ ม เวลามี จ� ำ นวนเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า ง
ต่อเนือ่ งเป็น 21.0 คนต่อประชากร 10,000 คน ในปี 2560
(รอบปีส�ำรวจ 2561) จาก 17.0 คนต่อประชากร 10,000
คนในปี 2559 แต่ ยั ง ต�่ ำ กว่ า เป้ า หมายที่ ก� ำ หนดให้ มี
บุ ค ลากรด้ านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเป็น 25 คนต่ อ
ประชากร 10,000 คน ขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน
โครงสร้างพืน้ ฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปรับตัว
ดีขึ้น 6 อันดับ จากอันดับที่ 48 ในปี 2560 ขึ้นมาอยู่ที่

อันดับที่ 42 ในปี 2561 นอกจากนี้ ผลงานวิจัยและ
เทคโนโลยีพร้อมใช้ของประเทศไทยถูกน�ำไปใช้ในการสร้าง
มูลค่าเชิงพาณิชย์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 37.17
ในปี 2560 เป็นร้อยละ 41.18 ในปี 2561
1.9 การพั ฒ นาภาค เมื อ ง และพื้ น ที่
เศรษฐกิจ ในปีทสี่ องของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีผลการ
พัฒนา ดังนี้ (1) ช่องว่างรายได้ระหว่างภาค การกระจาย
รายได้ ภ ายในภาค มี ค วามแตกต่ า งกั น เพิ่ ม ขึ้ น โดย
ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัว (GRP per capita) ค่าเฉลี่ยต่อหัว
ระหว่างภาคที่มีค่าผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวสูงสุดและต�่ำสุด
เพิ่มขึ้นจาก 6.0 เท่าในปี 2559 เป็น 6.2 เท่าในปี 2560
(2) สิ่งแวดล้อมในพื้นที่อุตสาหกรรมหลักยังเป็นปัญหาที่
ต้องได้รบั การแก้ไขอย่างจริงจัง โดยค่าเฉลีย่ สารเบนซีนใน
พื้นที่จังหวัดระยองในปี 2561 มีปริมาณค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
เป็น 2.76 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม)
ซึ่งมีค่าเกินมาตรฐานที่ก�ำหนดให้ไม่เกิน 1.7 มคก./ลบ.ม
และ (3) การลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน
เพิ่ ม ขึ้ น ทั้ ง มู ล ค่ า การลงทุ น และจ� ำ นวนผู ้ ป ระกอบการ
โดยมู ล ค่ า การลงทุ น ในพื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ พิ เ ศษชายแดน
เพิ่มขึ้นจาก 2,323.97 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 3,242.2
ล้านบาทในปี 2561
1.10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อ
การพัฒนา มีความก้าวหน้าในการพัฒนาเครือข่ายการ
เชือ่ มโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจทีค่ รอบคลุมและมีการ
ใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ โดยดัชนีความสามารถในการ
แข่งขันระดับโลก (GCI) ในด้านคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ปรับตัวดีขึ้นจากอันดับที่ 60 (140 ประเทศ) ในปี 2560
เป็นอันดับที่ 67 (137 ประเทศ) ในปี 2561 โดยสินค้าขัน้ กลาง
ทีผ่ า่ นด่านชายแดนระหว่างประเทศมีมลู ค่า 4,519 พันล้านบาท
ในปี 2561 มูลค่าการส่งออกมีอัตราการขยายตัวร้อยละ
7.7 การค้าชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
ในอนุภูมิภาคขยายตัวร้อยละ 5.58 นอกจากนี้ ไทยให้
ความช่วยเหลือด้านการเงินมีมูลค่า 5,945.11 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่มีมูลค่า 1,241.48 ล้านบาท ขณะที่
การด�ำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
มีความก้าวหน้ามากขึน้ ประเทศไทยมีคะแนน SDG Index
เท่ากับ 69.2 คะแนน จัดอยูใ่ นอันดับที่ 59 จาก 156 ประเทศ
ขณะที่คะแนนเฉลี่ยของภูมิภาคอยู่ที่ 64.1
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2. ในระยะ 2 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
สั ง คมไทยมี ค วามอยู ่ เ ย็ น เป็ น สุ ข ร่ ว มกั น ในระดั บ
ปานกลาง และมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยค่าดัชนีความอยู่เย็น
เป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นจากร้อยละ
66.60 ในปี 2559 หรื อ ปี สุ ด ท้ า ยของแผนพั ฒ นาฯ
ฉบับที่ 11 เป็นร้อยละ 70.40 ในปี 2560 หรือปีแรกของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 76.47
ในปี 2561 หรือปีที่สองของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
โดยปัจจัยเกื้อหนุนที่ส่งผลให้ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
ในสั ง คมไทยเพิ่ ม ขึ้ น คื อ สุ ข ภาวะโดยรวมของบุ ค คล
ครอบครัว และชุมชน มีระดับดีขึ้นมาก จากระดับปาน
กลางในปี 2560 เป็นระดับดีในปี 2561 เศรษฐกิจมี
ความเข้มแข็งและเป็นธรรมมีระดับดีขึ้นเล็กน้อย และ
ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับดี สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ
สมดุล มีระดับดีขึ้น จากระดับต้องปรับปรุงเป็นระดับ
ปานกลาง สังคมมีความเป็นประชาธิปไตยทีม่ ธี รรมาภิบาล
แม้จะมีคะแนนดีขึ้นมาก แต่ยังอยู่ในระดับต้องปรับปรุง
ขณะที่การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล�้ำ
ในสังคมมีระดับดีขึ้นมาก

ตารางอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย
ปี 2560 – 2562

รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย ปี 2562 และแนวโน้ม
เศรษฐกิจไทยปี 2562 และปี 2563
สถานการณ์ เ ศรษฐกิ จ ไทยในช่ ว ง 9 เดื อ นแรกของ
ปี 2562
เศรษฐกิ จ ไทยในปี 2562 ยั ง คงขยายตั ว
ต่อเนื่องจากปี 2561 โดยเศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรก
ขยายตัวร้อยละ 2.8 ไตรมาสสองขยายตัวร้อยละ 2.3 และ
ไตรมาสทีส่ ามขยายตัวร้อยละ 2.4 ตามล�ำดับ รวม 9 เดือน
แรกของปี 2562 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.5 ชะลอ
ตัวจากร้อยละ 4.3 ในช่วงเดียวกันของปีกอ่ น โดยการขยาย
ตั ว ของเศรษฐกิ จ ในไตรมาสที่ ส ามในด้ า นการใช้ จ ่ า ย
เป็นการขยายตัวต่อเนื่องของการบริโภคภาคเอกชน และ
การขยายตัวเร่งขึ้นของการลงทุนภาคเอกชน การลงทุน
ภาครัฐ และการใช้จ่ายของรัฐบาล ในขณะที่ปริมาณ
การส่งออกสินค้าลดลง ในด้านการผลิต การผลิตสาขา
เกษตรกรรมกลับมาขยายตัว การผลิตสาขาที่พักแรมและ
บริการด้านอาหารขยายตัวเร่งขึน้ การผลิตสาขาการขนส่ง
และสถานทีเ่ ก็บสินค้าขยายตัวต่อเนือ่ ง ในขณะทีก่ ารผลิต
สาขาการขายส่งและการขายปลีกฯ สาขาก่อสร้าง และ
สาขาไฟฟ้า ก๊าซฯ ชะลอตัวลง ส่วนสาขาอุตสาหกรรม
ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง

2561
2562
2560
%
			
ทั้งปี Q1 Q2 Q3 9M Q4 Q1 Q2 Q3 9M
GDP (%YoY)
4.0 4.1 5.0 4.7 3.2 4.3 3.6 2.8 2.3 2.4 2.5
GDP ปรับฤดูกาล (%QoQ sa)
- - 1.9 1.0 0.0 - 0.8 1.0 0.4 0.1 แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2562 – 2563
สศช. คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2562 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.6 โดยคาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจะลดลง
ร้อยละ 2.0 การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 4.3 และร้อยละ 2.7 ตามล�ำดับ อัตราเงินเฟ้อ
ทั่วไปเฉลี่ยร้อยละ 0.8 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 6.2 ของ GDP ส่วนปี 2563 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ
2.7 – 3.7 โดยมีแรงสนับสนุนส�ำคัญ ประกอบด้วย (1) แนวโน้มการขยายตัวในเกณฑ์ทนี่ า่ พอใจของอุปสงค์ภายในประเทศ
ทัง้ ในด้านการใช้จา่ ยภาคครัวเรือน และการลงทุนภาครัฐและเอกชน (2) การปรับตัวดีขนึ้ ของการส่งออกภายใต้แนวโน้ม
การปรับตัวดีขึ้นอย่างช้า ๆ ของเศรษฐกิจโลก และการปรับตัวของภาคการส่งออกต่อมาตรการกีดกันทางการค้า
(3) การด�ำเนินมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาครัฐ และ (4) การปรับตัวดีขึ้นของภาคการท่องเที่ยว ทั้งนี้ คาดว่า
มูลค่าการส่งออกสินค้าจะขยายตัวร้อยละ 2.3 การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 3.7 และร้อยละ
4.8 ตามล�ำดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ 0.5 – 1.5 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 5.6 ของ GDP
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ประเด็นการบริหารนโยบายเศรษฐกิจ
ในช่วงที่เหลือของปี 2562 และปี 2563
ควรให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ 1) การขั บ เคลื่ อ น
การส่งออกให้มลู ค่าการส่งออกกลับมาขยายตัวได้ไม่ตำ�่ กว่า
ร้อยละ 3.0 โดยให้ความส�ำคัญกับ (1) การขับเคลื่อนการ
ส่งออกสินค้าทีม่ โี อกาสได้รบั ประโยชน์จากมาตรการกีดกัน
ทางการค้า (2) การให้ความช่วยเหลือผู้ส่งออกที่ได้รับ
ผลกระทบผ่ า นความเชื่ อ มโยงของห่ ว งโซ่ ก ารผลิ ต
(3) การปฏิบตั ติ ามกรอบกติกาการค้าโลก ข้อก�ำหนด และ
แนวทางปฏิบัติในประเทศคู่ค้า และ (4) การขยายความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้า โดยเฉพาะกับประเทศที่
มีโอกาสใช้ประโยชน์จากการเบี่ยงเบนทิศทางทางการค้า
2) การขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวให้สามารถขยายตัว
และสนับสนุนเศรษฐกิจในภาพรวมได้อย่างต่อเนื่อง โดย
ให้ความส�ำคัญกับการเจาะตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวรายได้
สูง การกระจายตลาดนักท่องเทีย่ วให้มคี วามสมดุลมากขึน้
การรักษาความปลอดภัยของนักท่องเทีย่ ว การจัดกิจกรรม
ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว การอ� ำ นวยความสะดวกและ
ลดปัญหาความแออัดของนักท่องเที่ยว และการรณรงค์
ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยท่ อ งเที่ ย วในประเทศมากขึ้ น

3) การรักษาแรงขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจจาก
การใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐ โดยให้ความส�ำคัญกับ
(1) การเตรียมโครงการให้มีความพร้อมต่อการเบิกจ่าย
เมื่องบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี 2563 มีผลบังคับใช้
(2) การเร่งรัดอัตราเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
ในปีงบประมาณ 2563 ให้ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 92.3 โดย
งบประจ�ำ และงบลงทุนไม่ตำ�่ กว่าร้อยละ 98.0 และร้อยละ
70.0 ตามล�ำดับ งบเหลื่อมปีไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 73.0 และ
งบลงทุนรัฐวิสาหกิจไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 80.0 (3) การเร่งรัด
ด�ำเนินโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและการเบิกจ่าย
จากโครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่างก่อสร้าง และ (4) การขับเคลือ่ น
โครงการลงทุนทีม่ คี วามส�ำคัญและจ�ำเป็นต่อการยกระดับ
ศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 4) การสร้างความ
เชือ่ มัน่ และสนับสนุนการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชน
โดย (1) การขับเคลือ่ นการส่งออก (2) การผลักดันโครงการ
ลงทุ น ที่ ข อรั บ และได้ รั บ อนุ มั ติ ส ่ ง เสริ ม การลงทุ น ให้ มี
การลงทุนจริงโดยเร็ว (3) การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ
และนั ก ลงทุ น ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากมาตรการกี ด กั น
ทางการค้าเพิ่มการใช้ก�ำลังการผลิตและย้ายฐานการผลิต
มาประเทศไทย (4) การขับเคลื่อนโครงการลงทุนของ
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ภาครัฐ และ (5) การเตรียมความพร้อมด้านก�ำลังแรงงาน
และคุณภาพแรงงาน และ 5) การดูแลเกษตรกร ก�ำลัง
แรงงาน ผูม้ รี ายได้นอ้ ย วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
และเศรษฐกิจฐานราก
รายงานโลจิสติกส์ของประเทศไทยประจ�ำปี 2561
ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยในปี 2560
มีมูลค่ารวม 2,106.5 พันล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 13.6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคา
ประจ�ำปี (Nominal GDP) ลดลงจากร้อยละ 13.8 ต่อ
GDP ในปี 2559 มูลค่ารวมของต้นทุนโลจิสติกส์ขยายตัว
ในอัตราที่สูงขึ้นตามการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
ในภาพรวม โดยสัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ประกอบด้วย
ต้นทุนค่าขนส่งสินค้าคิดเป็นร้อยละ 7.4 ต่อ GDP ต้นทุน
การเก็บรักษาสินค้าคงคลังคิดเป็นร้อยละ 5.0 ต่อ GDP
และต้ น ทุ น การบริ ห ารจั ด การด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ คิ ด เป็ น
ร้อยละ 1.2 ต่อ GDP
ทั้งนี้ สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP ปรับ
ลดลงจากการปรับลดของสัดส่วนต้นทุนการเก็บรักษา
สินค้าคงคลังและต้นทุนการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์
โดยผู้ประกอบการมีการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร
จัดการสินค้าคงคลังได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในขณะที่
สัดส่วนต้นทุนค่าขนส่งสินค้ายังอยู่ในระดับคงที่ เนื่องจาก
ผู้ประกอบการยังคงเลือกใช้การขนส่งทางถนนที่มีต้นทุน
ค่าขนส่งต่อหน่วยสูงเป็นหลักประกอบกับปริมาณการ
ขนส่งสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น

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

ทีม่ า: กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ส�ำนักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปริมาณการขนส่งสินค้า (พันตัน)

ทีม่ า: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ส�ำนักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม
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แนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของ
ประเทศไทยในระยะต่อไป
ควรให้ความส�ำคัญกับ (1) การพัฒนาและผลักดัน
การใช้ประโยชน์โครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ สนับสนุนการขนส่ง
ต่อเนือ่ งหลายรูปแบบ โดยเร่งรัดการพัฒนาโครงข่ายระบบ
รางและผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์เป็นระบบการขนส่ง
สินค้าหลักของประเทศ (2) การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนและ
สิง่ อ�ำนวยความสะดวก โดยพัฒนาระบบ National Single
Window (NSW) ให้สมบูรณ์ การปรับลดขั้นตอนและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวกับการน�ำเข้าส่งออก พร้อมทั้งส่งเสริม
การใช้ เ ทคโนโลยี เ พื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห าร
จัดการของผู้ประกอบการ และ (3) การพัฒนาระบบฐาน
ข้อมูลใหญ่ (Big Data) ด้านโลจิสติกส์ ส�ำหรับใช้เป็น
เครื่องมือในการประเมินผลและวางแผนการพัฒนาระบบ
โลจิสติกส์ของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รายงานภาวะสังคมไทย ปี 2562
รายงานภาวะสังคมไทย ปี 2562 ประกอบด้วย
(1) ความเคลือ่ นไหวทางสังคมรายไตรมาส ได้แก่ คุณภาพ
คน ความเป็นอยู่และพฤติกรรมของคน ความมั่นคงทาง
สังคม (2) สถานการณ์ทางสังคมที่ส�ำคัญในมิติต่าง ๆ
ทีส่ ะท้อนถึงคุณภาพชีวติ อย่างรอบด้าน และ (3) บทความ
ซึ่งน�ำเสนอประเด็นทางสังคมเชิงลึกที่อยู่ในความสนใจ
มีผลกระทบต่อสังคม เพื่อเฝ้าระวังและเตือนภัยให้สังคม
ได้รับทราบ ทั้งนี้ ตลอดปี 2562 สาระส�ำคัญสถานการณ์
ทางสังคมและบทความประจ�ำฉบับ สรุปได้ดังนี้
ความเคลื่อนไหวทางสังคม
การมีงานท�ำและคุณภาพคน ในช่วง 9
เดือนแรกของปี 2562   ก�ำลังแรงงานลดลงร้อยละ 0.5
ผูม้ งี านท�ำลดลง ร้อยละ 0.5  ผูว้ า่ งงานเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 10.8
คิดเป็นอัตราการว่างงานเท่ากับร้อยละ 0.98 การจ้างงาน
ภาคเกษตรลดลงร้อยละ 3.3 และภาคนอกเกษตรเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 0.8 ส่วนหนี้ครัวเรือน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2562
มีมูลค่า 13.08 ล้านล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 5.8 หรือ
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 78.7 ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ ขณะที่ผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังรวม 9 เดือนแรก

ของปีลดลง ร้อยละ 5.2 ผู้ป่วยด้วยโรคปอดอักเสบลดลง
ร้อยละ 31.1 ผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ลดลงร้อยละ 1.3
แต่พบผูป้ ว่ ยโรคไข้เลือดออกเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 51.9 เนือ่ งจาก
ในหลายพื้นที่ยังมีฝนตกต่อเนื่อง
ความเป็ น อยู ่ ข องคนและพฤติ ก รรม
ของคน ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 ค่าใช้จ่ายใน
การบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ แ ละบุ ห รี่ ข ยายตั ว
ร้อยละ 3.3 โดยปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ขยายตัวร้อยละ 4.2 ขณะที่การบริโภคบุหรี่ขยายตัว
ร้อยละ 1.7 ทัง้ นี้ ยังต้องเฝ้าระวังกลยุทธ์ทางการตลาดของ
บริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผลิตเบียร์ไร้แอลกอฮอล์
ออกมาจ�ำหน่าย และอาศัยช่องโหว่ทางกฎหมายในการ
โฆษณา และอันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้า
ความมั่นคงทางสังคม ด้านสถานการณ์
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในช่วง 9 เดือนแรก
ของปี 2562  คดีอาญารวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.0 เป็นการ
เพิม่ ขึน้ ของคดียาเสพติดร้อยละ 23.3 (สัดส่วนร้อยละ 85.5
ของคดีอาญารวม) คดีชีวิตร่างกายและเพศลดลงร้อยละ
2.9 คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ลดลงร้อยละ 0.2 ยังคงต้อง
เฝ้าระวังการแพร่ระบาดยาเสพติด การรณรงค์ให้สงั คมได้
ตระหนักและร่วมป้องกันและขจัดความรุนแรงต่อเด็กและ
สตรีในทุกรูปแบบให้หมดสิ้นไป ด้านความปลอดภัยของ
ผูใ้ ช้รถใช้ถนน การเกิดอุบตั เิ หตุลดลงร้อยละ 11.1 ผูเ้ สียชีวติ
ลดลงร้อยละ 0.9 มูลค่าความเสียหายลดลงร้อยละ 2.1
จ�ำเป็นต้องยกระดับการบังคับใช้กฎหมายความเร็วให้เป็น
ไปตามภารกิจหลักในการกวดขันวินยั จราจร ปรับปรุงการ
ก�ำหนดบทลงโทษทีม่ ากขึน้ ตามความรุนแรงของการฝ่าฝืน
กฎหมาย ในส่วนการร้องเรียนสินค้าและบริการผ่าน สคบ.
ลดลง แต่การร้องเรียนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว
ยังอยู่ในระดับสูง ขณะที่การรับร้องเรียนผ่าน กสทช.
เพิ่มขึ้น และยังต้องเฝ้าระวังภัยจากข่าวปลอมหลอกลวง
ผ่าน E-mail Scam ที่สร้างความเสียหายในวงกว้าง
สถานการณ์ทางสังคมที่ส�ำคัญ
การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อเพิ่มศักยภาพ
แรงงานในอนาคต ด้วยการให้เด็กไทยได้รบั การศึกษาทีม่ ี
คุณภาพและการดูแลด้านสุขภาพอย่างเต็มที่ จึงต้องเร่งยก
ระดับคุณภาพการศึกษาและลดปัจจัยเสี่ยงเสียชีวิตจาก
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โรคไม่ ติ ด ต่ อ และอุ บั ติ เ หตุ เ พื่ อ เพิ่ ม อายุ ค าดเฉลี่ ย ใน
ประชากรวัยผู้ใหญ่
การแก้ไขปัญหามลพิษฝุ่นอย่างต่อเนื่อง
จ�ำเป็นต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด มี
หน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบการแก้ปญ
ั หาอย่างบูรณาการ
และครบวงจร รวมทั้งเร่งร่วมมือระดับภูมิภาคในการ
แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศโดยเฉพาะพื้นที่อาเซียน
ภาคพื้นสมุทร
เยาวชนมีความเสี่ยงต่อการเป็นภาวะ
ซึมเศร้าและฆ่าตัวตายมากขึ้น ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือ
ป้องกันแก้ไขอย่างจริงจัง โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน
ทั้งครอบครัวและคนใกล้ชิดต้องเอาใจใส่ต่อบุตรหลาน
สถานศึกษาต้องเฝ้าระวังและสังเกตพฤติกรรม พร้อมทั้ง
ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำ  ส่งเสริมทักษะชีวิตในกลุ่มเยาวชน
มากขึ้น
กองทุนเพือ่ ความเสมอภาคทางการศึกษา
(กศส.) ความท้ า ทายในการสร้ า งโอกาสการเข้ า ถึ ง
การศึกษาอย่างทั่วถึง เป็นเครื่องมือส�ำคัญในการลดความ
เหลื่อมล�ำ้ และเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ในปี 2561 กสศ.
ร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขให้
กับนักเรียน 510,040 คน ใน 26,557 โรงเรียนสังกัด สพฐ.
มี ก ารจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาทั ก ษะอาชี พ และทั ก ษะชี วิ ต
จนกลายเป็นตัวอย่างต้นแบบเพื่อใช้ขยายผลต่อไป
คนไทยอ่ า นและใช้ เวลาอ่ า นเพิ่ ม ขึ้ น
แต่เด็กวัยเรียนยังมีปัญหาอ่านไม่ออกและขาดทักษะด้าน
การอ่าน ภาพรวมการอ่านของคนไทยดีขนึ้ ทัง้ ในแง่จำ� นวน
คนอ่านและเวลาที่ใช้ในการอ่าน แต่ยังมีประเด็นที่ต้องเร่ง
แก้ไขทั้งในเรื่องปัญหาการอ่านไม่ออกและอ่านไม่คล่อง
จ�ำเป็นต้องรณรงค์ให้ความรูแ้ ละสร้างความเข้าใจกับพ่อแม่
และสังคมให้มากขึ้น เร่งด�ำเนินการแก้ไขหลักสูตร วิธีการ
จัดการเรียนการสอน
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นกับโอกาสทางการ
ศึกษา ข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข ปี 2560 พบจ�ำนวน
หญิงคลอดบุตรอายุ 10-19 ปี คิดเป็นร้อยละ 12.9 อัตรา
การคลอดของหญิงอายุ 10-14 ปี และอายุ 15-19 ปี ต่อ
ประชากรหญิงในช่วงอายุเดียวกัน 1,000 คน เท่ากับ

ร้อยละ 1.3 และ 39.6 ตามล�ำดับ ยังต้องเฝ้าระวังอย่าง
ต่ อ เนื่ อ งเพราะยั ง เป็ น วั ย ที่ ค วรอยู ่ ใ นระบบการศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการจึงมีการบังคับใช้กฎกระทรวงที่จะ
ท�ำให้แม่วัยรุ่นได้มีโอกาสอยู่ในระบบการศึกษาจนส�ำเร็จ
การศึกษาเป็นจ�ำนวนมากขึ้น
ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับการแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์เป็น Tier 2 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน
จากการแสดงให้เห็นถึงความพยายามที่เพิ่มขึ้นของไทย
ในการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ จริงจัง ป้องกัน และมีความ
คืบหน้าในการแก้ปัญหา
เด็กไทย 1 ใน 5 เป็นเด็กยากจนหลายมิติ
โดยประสบกั บ ความขั ด สนด้ า นการศึ ก ษามากที่ สุ ด
เขตชนบทมีคา่ ดัชนีความยากจนหลายมิตใิ นกลุม่ เด็กสูงกว่า
ในเขตเมื อ ง ทั้ ง สั ด ส่ ว นของเด็ ก ยากจนหลายมิ ติ แ ละ
ความรุ น แรงของความยากจน เมื่ อ พิ จ ารณาเฉพาะ
ความรุนแรงของความยากจนแล้วภาคเหนือมีความรุนแรง
สูงที่สุด แม้ว่าสัดส่วนเด็กยากจนหลายมิติจะน้อยกว่า
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ตาม
การป้ อ งกั น เด็ ก และเยาวชนจากภั ย
ออนไลน์ เด็กไทยยังมีทกั ษะความฉลาดทางดิจทิ ลั ต�ำ 
่ โดย
ร้ อ ยละ 60 มี ค วามเสี่ ย งจากภั ย ออนไลน์ ดั ง นั้ น
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจ�ำเป็นต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็ก
รู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และมีความฉลาดทางดิจิทัล
เด็กรุ่นใหม่มีรูปแบบการท�ำงานที่เปลี่ยน
ไปจากอดีต 1 ใน 3 ของกลุม่ คนเจเนอเรชันวาย มีแนวโน้ม
การท�ำงานแบบ NextGen Work สูงกว่าคนในกลุ่มอื่นๆ
ทีม่ อี ายุมากกว่า กลุม่ คนรุน่ ใหม่ยงั จ�ำเป็นจะต้องมีการปรับ
ตัวให้สามารถตอบสนองการท�ำงานในรูปแบบใหม่ ระบบ
ความคิดต้องมีการพัฒนาไปสูก่ ารคิดเชิงวิเคราะห์ และการ
คิดเชิงสร้างสรรค์มากขึ้น บทความทางสังคมที่น่าสนใจ
ความเหลือ่ มล�ำ้ ในสังคมไทย ยังอยูใ่ นระดับ
สูงยังพบช่องว่างที่ต้องเร่งแก้ไขทั้งเรื่องการบูรณาการ
ข้อมูลยากจนเพือ่ ช่วยเหลือได้ตรงกลุม่ เป้าหมาย ปรับปรุง
กฎระเบียบให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม ใช้นโยบาย
การคลั ง เพื่ อ เอื้ อ ประโยชน์ ต ่ อ ผู ้ มี ร ายได้ น ้ อ ย รวมทั้ ง
เพิ่มมาตรการยกระดับรายได้กลุ่ม ร้อยละ 40 ที่มีรายได้
น้อยที่สุด
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อีสปอร์ต สถานการณ์ผลกระทบ และ
แนวทางการดูแล อีสปอร์ตพัฒนาจากเกมออนไลน์ที่
แข่งขันเพื่อความสนุกสนาน ไปสู่การแข่งขันจริงจัง สร้าง
รายได้ ใ ห้ กั บ ผู ้ เ ล่ น และธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งที่ อ าจสร้ า ง
ผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนติดเกม จ�ำเป็นต้องมีแนวทาง
การดูแล มีข้อก�ำหนดกฎระเบียบและกติกาที่ชัดเจน
อุบัติเหตุทางถนนป้องกันได้ ด้วยการมี
ระบบที่ปลอดภัย ให้ความส�ำคัญกับโครงสร้างถนนและ
สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ยานพาหนะที่ปลอดภัย การใช้รถ
ใช้ถนนอย่างปลอดภัยและความเร็วที่ปลอดภัย

ความก้ า วหน้ า การพั ฒ นาคนของ
ประเทศไทย ภาพรวม ปี 2562 ค่าดัชนีความก้าวหน้าของ
คนเท่ากับ 0.6219 ด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยและสภาพ
แวดล้อมมีความก้าวหน้ามากที่สุด ด้านการศึกษามีความ
ก้าวหน้าน้อยที่สุด จังหวัดส่วนใหญ่มีความก้าวหน้าการ
พัฒนาคนเพิ่มขึ้น ควรให้ความส�ำคัญกับการสร้างเสริม
สุขภาวะ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและลดช่องว่าง
การพัฒนาระหว่างพื้นที่ การยกระดับรายได้ การขยาย
ระบบประกันสังคมให้ครอบคลุม ตลอดจนการสร้างความ
เข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

รายงานการติดตามความก้าวหน้าการสร้างความเป็นธรรม
และลดความเหลื่อมล�้ำในสังคมไทย ภายใต้ยุทธศาสตร์
การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล�้ำในสังคม แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล�้ำในสังคม ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 มีเป้าประสงค์เพื่อให้คนไทยได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร
และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ กลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต�่ำสุดได้รับการพัฒนาศักยภาพ
รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
สถานการณ์ความเหลื่อมล�้ำในสังคมไทยในปี ของกลุ่มประชากรที่มีฐานะยากจนเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับ
2561 พบว่า ปัญหาความเหลื่อมล�้ำด้านรายได้และแก้ไข การกระจายตัวของบุคลากรทางการแพทย์ในปี 2560
ปัญหาความยากจนยังไม่เป็นไปตามแผนพัฒนาฯ กล่าวคือ ที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2559 ในด้านการศึกษา อัตราการ
รายได้เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 เข้ า เรี ย นสุ ท ธิ ใ นระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานเพิ่ ม ขึ้ น ใน
ที่มีรายได้ต�่ำสุด (Bottom 40) เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.8 ทุกระดับชัน้ แต่ยงั ไม่ผา่ นเกณฑ์รอ้ ยละ 90 สัดส่วนนักเรียน
ต่อปี ต�่ำกว่าอัตราการขยายตัวของรายได้เฉลี่ยของกลุ่ม ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50
ประชากรร้อยละ 60 ที่มีรายได้สูง (Top 60) สัดส่วน เพิม่ ขึน้ ในทุกระดับชัน้ แต่ยงั มีความแตกต่างระหว่างพืน้ ที่
ประชากรทีอ่ ยูใ่ ต้เส้นความยากจนเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 7.87 ในด้านการเพิม่ ศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มี
ในปี 2560 เป็นร้อยละ 9.85 ในปี 2561 ในขณะเดียวกัน ความเข้ ม แข็ ง เพื่ อ ให้ ชุ ม ชนพึ่ ง พาตนเองและได้ รั บ
ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ โดยสะท้อนเศรษฐกิจ
ด้านรายได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 0.445 ในปี 2558 เป็น ชุ ม ชนจากรายได้ จ ากการจ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า หนึ่ ง ต� ำ บล
0.453 ในปี 2560 สะท้อนให้เห็นว่ารายได้ของประชากร หนึง่ ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ทีม่ มี ลู ค่าเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งจาก
มีความแตกต่างกันมากขึน้ ในด้านการเพิม่ โอกาสการเข้าถึง 125,208 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 190,320 ล้านบาท
บริ ก ารพื้ น ฐานทางสั ง คมของภาครั ฐ สามารถบรรลุ ในปี 2561 อย่างไรก็ดี สัดส่วนครัวเรือนที่เข้าถึงแหล่ง
เป้าหมายได้เป็นส่วนใหญ่ โดยการเข้าถึงประกันสังคมของ เงินทุนกลับลดลงจากร้อยละ 86.6 ในปี 2558 เป็นร้อยละ
แรงงานนอกระบบเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 7.78 ในปี 2560 เป็น 83.9 ในปี 2560
ร้อยละ 9.0 ในปี 2561 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
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ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลือ่ มล�ำ้ ในสังคม
มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ได้จัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายวงเงิน 332,584.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.5
ของวงเงินงบประมาณ เพือ่ สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาระบบประกันสุขภาพ
สร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ส่งเสริม
การด�ำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และเสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต  
การแปลงยุทธศาสตร์ฯ ไปสู่การปฏิบัติของ
หน่วยงานภาครัฐ ด้านการเพิม่ โอกาสให้กบั กลุม่ เป้าหมาย
ประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต�่ำสุดให้สามารถเข้าถึง
บริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพของรั ฐ และมี อ าชี พ ประกอบด้ ว ย
การขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน
ด้อยโอกาส การปฏิรปู ระบบการแพทย์ปฐมภูมิ ช่วยลดการ
รอคอยในการไปพบแพทย์ทโี่ รงพยาบาลใหญ่และลดค่าใช้
จ่ายในการเดินทาง การสร้างโอกาสการมีท่ีดินท�ำกินของ
ตนเองและยกระดับรายได้ การก�ำหนดนโยบายภาษีทชี่ ว่ ย
ให้เกิดการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น การจัด
สวัสดิการสังคมเพิ่มเติมให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากร
ร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต�่ำสุด ผ่านโครงการไทยนิยมยั่งยืน
มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูม้ บี ตั รสวัสดิการแห่งรัฐ และ
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดส�ำหรับ
ครัวเรือนทีม่ รี ายได้นอ้ ย ในด้านการกระจายบริการภาครัฐ
และสวัสดิการที่มีคุณภาพครอบคลุมและทั่วถึง ตลอดจน
ปรั บ ปรุ ง ปั จ จั ย แวดล้ อ มทางธุ ร กิ จ รวมทั้ ง กฎหมาย
กฎ ระเบียบให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม ประกอบด้วย
การยกระดับการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพให้เท่าเทียมกันมากขึน้
การบริ ห ารจั ด การบริ ก ารสาธารณสุ ข ที่ มี คุ ณ ภาพให้
ครอบคลุม การรณรงค์ให้แรงงานนอกระบบตระหนักถึง
ประโยชน์ของการสร้างหลักประกันในวัยเกษียณและ
ระบบประกันสังคม รวมถึงการจัดหาที่อยู่อาศัยเพื่อผู้มี
รายได้น้อยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับ
ประชากรทุกกลุ่ม รวมถึงการปรับปรุงปัจจัยแวดล้อมทาง
ธุรกิจให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม ในด้านการเสริมสร้าง
ศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้าง
ความเข้มแข็งการเงินฐานรากตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ประกอบด้วย การสร้างและพัฒนาผู้น�ำการ

เปลี่ยนแปลงในชุมชน การให้ความรู้ในการบริหารจัดการ
ทางการเงินแก่ชมุ ชน และการสนับสนุนชุมชนให้มสี ว่ นร่วม
ในการจัดสวัสดิการ บริการ และการจัดการทรัพยากร
ในชุมชน
ข้อเสนอแนะ
การด� ำ เนิ น งานขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2
การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล�้ำในสังคม
ในช่วง 2 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีความ
คืบหน้าเป็นอย่างมาก สะท้อนจากตัวชี้วัดที่ส่วนใหญ่
มี แ นวโน้ ม เป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั บ เป้ า หมายของ
ยุทธศาสตร์ฯ โดยมีการด�ำเนินนโยบาย มาตรการและ
โครงการของภาครัฐที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่
ระบุไว้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้อย่างครอบคลุม
แต่ยังคงมีช่องว่างทางนโยบาย (Policy Gaps) ซึ่งหาก
ต้องการให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก�ำหนดไว้ ภาครัฐจ�ำเป็น
ต้องเร่งด�ำเนินมาตรการต่าง ๆ เพิ่มเติม เช่น เร่งด�ำเนิน
มาตรการยกระดับรายได้ เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและ
อัตราการคงอยู่ในระบบการศึกษาของนักเรียน ปรับปรุง
ปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ รวมทั้งกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม เป็นต้น

รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจน
และความเหลื่อมล�้ำ ในประเทศไทยปี 2561
สศช.  ได้จดั ท�ำรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์
ความยากจนและความเหลื่อมล�้ำในประเทศไทย เป็น
ประจ�ำทุกปี ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อน�ำเสนอสถานการณ์ และชี้ให้เห็นถึงประเด็นปัญหา
ความยากจนและความเหลื่อมล�้ำที่เป็นสถานการณ์ล่าสุด
รวมทั้งการวิเคราะห์ลักษณะของปัญหาความยากจนและ
ความเหลื่อมล�้ำในสังคมไทย นอกจากนี้ มีการรวบรวม
นโยบายและมาตรการ/โครงการส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับการ
แก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล�้ำของรัฐบาล
ที่ ด� ำ เนิ น การอยู ่ ใ นปั จ จุ บั น รวมทั้ ง น� ำ เสนอแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล�้ำ
ในสังคมไทย
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สถานการณ์ความยากจนในประเทศไทย ปี 2561 สัดส่วนคนจนเท่ากับร้อยละ 9.85 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ
ร้อยละ 7.87 ในปี 2560 หรือมีคนจนจ�ำนวน 6.7 ล้านคน เพิ่มขึ้นจาก 5.3 ล้านคนในปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลจากกลุ่ม
คนจนได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ลดลง โดยคนยากจนส่วนใหญ่ท�ำงานในภาคเกษตรกรรม ซึ่งในปี 2561 ได้รับ
ผลกระทบจากราคาสินค้าเกษตรปรับตัวลดลงร้อยละ 5.7 ท�ำให้รายได้เกษตรกรลดลง
เส้นความยากจน สัดส่วนคนจน และจ�ำนวนคนจน ตั้งแต่ ปี 2531 - 2561

ที่มา : ข้อมูลจากการส�ำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ ประมวลผลโดยกองพัฒนา
ข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช.
สถานการณ์ความเหลื่อมล�ำ้ ในประเทศไทยปี 2561 ค่าสัมประสิทธิ์จินีด้านรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค
มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ในปี 2561 ค่าสัมประสิทธิ์จินีของรายจ่ายเพื่ออุปโภคบริโภคเท่ากับ 0.362 ลดลงจาก
0.364 ในปี 2560 และเป็นแนวโน้มลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2531 สัดส่วนรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคจ�ำแนกตามกลุ่ม
ประชากรร้อยละ 10 ตามระดับรายจ่าย (Decile) เปลี่ยนแปลงไปจากปีก่อนไม่มากนัก โดยรายจ่ายของกลุ่มประชากร
ทีม่ รี ายจ่ายน้อยทีส่ ดุ มีสดั ส่วนเท่ากับร้อยละ 3.02 ของรายจ่ายทัง้ หมด ในขณะทีร่ ายจ่ายของกลุม่ ประชากรทีม่ รี ายจ่าย
มากทีส่ ดุ เท่ากับร้อยละ 27.90 ลดลงจากปีกอ่ นทีร่ อ้ ยละ 28.18 ท�ำให้สดั ส่วนรายจ่ายของกลุม่ Decile ที่ 10 ต่อ Decile
ที่ 1 คิดเป็น 9.32 เท่า ลดลงเมื่อเทียบกับ 9.32 เท่าในปี 2560 ความเหลื่อมล�้ำจากความมั่งคั่ง โดยในปี 2560 มีค่า
สัมประสิทธิจินีของความมั่งคั่งที่ 0.665 สูงกว่าความเหลื่อมล�้ำด้านรายได้ที่มีค่าเพียง 0.453 ในด้านการศึกษา เด็กมี
โอกาสเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับสูง แต่เริ่มมีความแตกต่างในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น และในด้านสาธารณสุข
คนไทยมีหลักประกันด้านสุขภาพที่ครอบคลุม แต่ยังคงมีประเด็นด้านคุณภาพของการบริการที่มีความแตกต่างกัน
ในระดับพื้นที่
ความท้าทายต่อการขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล�้ำ ปัจจุบันประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัย ซึ่งส่งผลกระทบต่อการแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล�้ำของประเทศ
เนื่องจากวัยแรงงานจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายส�ำหรับการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ ขณะที่ต้องเก็บออมไว้ใช้ในยามเกษียณ
ท�ำให้วัยแรงงานรับภาระเพิ่มขึ้นมากกว่าวัยแรงงานในรุ่นก่อนหน้ามาก ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ท�ำให้แรงงานจ�ำเป็นจะต้องเพิม่ ทักษะหรือมีทกั ษะใหม่ทเี่ พียงพอเพือ่ ท�ำงานร่วมกับเทคโนโลยี โดยแรงงานไทยมีขอ้ จ�ำกัด
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คือแรงงานส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 50 มีการศึกษาต�ำ 
่ (ต�ำ่ กว่า
มัธยมศึกษาตอนต้น) และแรงงานร้อยละ 31 มีอายุ 50 ปี
ขึ้ น ไป ซึ่ ง อาจจะไม่ ส ามารถปรั บ ตั ว ได้ ทั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ในด้านการศึกษา ครัวเรือน
ยากจนมีคา่ ใช้จา่ ยกว่าร้อยละ 40.84 เกีย่ วกับการเดินทาง
ไปเรียน ขณะที่ครัวเรือนร�่ำรวยสามารถจัดสรรค่าใช้จ่าย
ส่วนใหญ่ไปเพื่อการเข้าถึงการศึกษา ส่งผลให้โอกาสที่
ครัวเรือนยากจนจะยกระดับรายได้ของตนเองเป็นไปได้
ยาก ในขณะที่ ก ารใช้ จ ่ า ยงบประมาณของรั ฐ ให้ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพจ� ำ เป็ น ต้ อ งอาศั ย นโยบายการคลั ง ที่ มี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากปัจจุบันการจัดสรรงบประมาณ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดกระจุกตัวอยู่ในจังหวัดที่มีระดับ
การพัฒนาสูง โครงสร้างงบประมาณมากกว่าครึง่ หนึง่ ของ
ประเทศเป็นค่าใช้จ่ายประจ�ำ  ขณะที่ค่าใช้จ่ายลงทุน
มีสัดส่วนไม่ถึง 1 ใน 5 ของงบประมาณทั้งหมด
ข้อเสนอแนะ
การด�ำเนินนโยบายควรมีการบูรณาการฐาน
ข้อมูลด้านความยากจนและน�ำมาใช้ในการช่วยเหลือ
ประชากรกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจงอย่างเป็นรูปธรรม
มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล�้ำ  โดยเฉพาะการปรับปรุง
ปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ รวมทั้งกฎหมาย กฎ ระเบียบให้
เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม รวมถึงบูรณาการโครงการ
สวัสดิการของภาครัฐให้เป็นองค์รวมเพื่อไม่ให้เกิดความ
ซ�ำ้ ซ้อนของการให้สวัสดิการกับประชากรในแต่ละกลุม่ และ
ค�ำนึงถึงความยัง่ ยืนทางการคลัง (Fiscal Sustainability)
ในการด�ำเนินโครงการต่าง ๆ

รายงานความยากจนหลายมิติของประเทศไทย
การจั ด ท� ำ ดั ช นี ค วามยากจนหลายมิ ติ ข อง
ประเทศไทย เป็นการพัฒนาตัวชี้วัดขึ้นเพื่อใช้ในการน�ำ
เสนอสถานการณ์ความยากจนให้ครอบคลุมทุกมิติ รวมทัง้
เป็นตัวชีว้ ดั ในการติดตามสถานการณ์ความยากจนภายใต้
เป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนในเป้าหมายที่ 1 การขจัดความ
ยากจนทุ ก รู ป แบบในทุ ก พื้ น ที่ และช่ ว ยสนั บ สนุ น
การด�ำเนินงานของส�ำนักงานฯ ทั้งในด้านการติดตาม
การพั ฒ นาภายใต้ แ ผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในยุทธศาสตร์ที่ 2 เรือ่ งการสร้างความ
เป็นธรรมและลดความเหลื่อมล�้ำในสังคม
ผลการศึกษาดัชนีความยากจนหลายมิติ
พบว่า ในปี 2560 ค่าดัชนีความยากจนหลายมิติ
หรือ MPI  มีค่าเท่ากับ 0.068 โดยมีสัดส่วนคนจนหลาย
มิติเท่ากับร้อยละ 17.6 หรือมีคนยากจนหลายมิติจ�ำนวน
11.9 ล้านคน และมีคา่ ความขัดสนเฉลีย่ ในกลุม่ คนยากจน
หรือความรุนแรงของปัญหาความยากจนที่ร้อยละ 38.7
หรือคนยากจนมีระดับความขัดสนเฉลี่ยที่ 38.7 จาก 100
โดยมิตทิ สี่ ง่ ผลต่อความยากจนหลายมิตมิ ากทีส่ ดุ ได้แก่ มิติ
ด้านความเป็นอยู่ รองลงมาได้แก่ มิติด้านการใช้ชีวิต
ในแบบทีด่ ตี อ่ สุขภาพ และมิตดิ า้ นความมัน่ คงทางการเงิน
ซึ่งแนวโน้มความยากจนหลายมิติของประเทศไทยลดลง
อย่างต่อเนื่อง

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

         ตัวชี้วัด

การศึกษา (Education)

จ�ำนวนปีที่ได้รับการศึกษา
การเข้าเรียนล่าช้า
การอยู่อาศัยร่วมกับพ่อแม่

12.1
1.7
3.5

การใช้ชีวิตในแบบที่ดี
ต่อสุขภาพ (Healthy Living)

น�้ำดื่ม
การดูแลตัวเอง
ความขัดสนด้านอาหาร

10.6
1.5
10.8

ความเป็นอยู่
(Living Conditions)

การก�ำจัดขยะ
การใช้อินเทอร์เน็ต
การถือครองสินทรัพย์

13.9
13.9
9.5

ความมั่นคงทาง
การเงิน (Financial Security)

การออม
ภาระทางการเงิน
บ�ำเหน็จ/บ�ำนาญ

2.9
4.9
14.7

ความมั่นคง
ทางการเงิน
22.5

อัตราส่วนการส่งผลต่อความยากจน (%)

การศึกษา
17.3

ความเป็นอยู่
37.2

การใช้ชีวิต
ในแบบที่ดี
ต่อสุขภาพ
22.9

ที่มา : การส�ำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ประมวลผลโดยกองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม, สศช.
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เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดที่ส่งผลต่อคนยากจนหลายมิติ พบว่า การไม่มีบ�ำเหน็จ/บ�ำนาญเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผล
ให้ครัวเรือนเป็นครัวเรือนยากจน ซึ่งเชื่อมโยงกับระบบบ�ำเหน็จ/บ�ำนาญของไทย ที่ปัจจุบันมีเพียงกลุ่มข้าราชการ และ
ลูกจ้างในระบบประกันสังคมเท่านัน้ ทีจ่ ะได้รบั สิทธิ ขณะทีป่ จั จัยทีส่ ง่ ผลต่อความยากจนเป็นอันดับสองคือ การก�ำจัดขยะ
และการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต ซึง่ การก�ำจัดขยะส่งผลต่อคุณภาพชีวติ ในด้านความเป็นอยูข่ องครัวเรือน ขณะทีก่ ารเข้าไม่ถงึ
อินเตอร์เน็ตสะท้อนให้เห็นว่า ครัวเรือนยากจนขาดโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลและและการพัฒนาในด้านต่างๆ ที่จ�ำเป็น
ในปัจจุบนั ขณะทีป่ จั จัยต่อมาคือด้านการศึกษา ซึง่ ส่งผลต่อคนยากจนหลายมิตริ อ้ ยละ 12.1 สะท้อนให้เห็นว่าคนยากจน
ยังมีระดับการศึกษาที่ไม่เพียงพอต่อการท�ำงานในปัจจุบัน
หากเปรียบเทียบครัวเรือนในเขตเทศบาลกับนอกเทศบาล พบว่า สัดส่วนคนยากจนหลายมิตนิ อกเขตเทศบาล
มีค่าเท่ากับร้อยละ 26.4 ซึ่งสูงกว่าในเขตเทศบาลที่มีสัดส่วนคนยากจนหลายมิติเพียงร้อยละ 9.4 ในขณะที่ระดับ
ความรุนแรงของปัญหาความยากจนหลายมิติมีค่าใกล้เคียงกัน โดยในเขตเทศบาลมีระดับความรุนแรงของปัญหา
ที่ร้อยละ 37.8 และนอกเขตเทศบาลอยู่ที่ร้อยละ 39.1
การเปรียบเทียบระดับภาคแสดงให้เห็นว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีค่าดัชนีความยากจนหลายมิติสูงที่สุด
รองลงมาได้แก่ ภาคใต้ ภาคเหนือ และภาคกลาง ในขณะที่กรุงเทพมหานครมีค่าดัชนีความยากจนหลายมิติต�่ำที่สุด
ความแตกต่างข้างต้นยังสามารถชีว้ า่ หากต้องการลดจ�ำนวนคนยากจนหลายมิติ ควรเน้นไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคใต้ และควรให้ความส�ำคัญกับมิตดิ า้ นความเป็นอยู่ ซึง่ เป็นสาเหตุหลักของความยากจนทีต่ อ้ งได้รบั การยกระดับ
ให้ดีขึ้น

รายงานดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI)
สศช.ได้จัดท�ำรายงานดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) ประจ�ำปี 2562 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือประเมิน
ความก้าวหน้าของคนในระดับจังหวัด ที่จะน�ำไปสู่การก�ำหนดแผน/ยุทธศาสตร์ระดับจังหวัดในการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาคนในระดับจังหวัดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นต่อไป โดยมีผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดังนี้
1. ความก้าวหน้าการพัฒนาคนของประเทศ ในปี 2562 มีคา่ ดัชนีความก้าวหน้าการพัฒนาคน เท่ากับ 0.6219
ใกล้เคียงกับปี 2558 ที่มีค่าเท่ากับ 0.6220 โดยด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมมีความก้าวหน้ามากที่สุด ส่วน
ด้านการศึกษามีความก้าวหน้าน้อยที่สุด ด้านที่มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ด้านการคมนาคมและสื่อสาร ด้านชีวิต
การงาน ด้านการศึกษา และด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม ส่วนด้านที่มีการพัฒนาลดลง ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วม
ด้านสุขภาพ ด้านรายได้ และด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน
2. การพัฒนาความก้าวหน้าของคนในระดับภาคและระดับจังหวัด ภาคกลาง (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร)
มีความก้าวหน้าการพัฒนาคนมากทีส่ ดุ รองลงมาคือ ภาคตะวันออก ภาคใต้ 11 จังหวัด ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคใต้ 3 จังหวัดชายแดน ตามล�ำดับ ส่วน 5 จังหวัดที่มีความก้าวหน้าในการพัฒนาคนมากที่สุด ได้แก่
จังหวัดนนทบุรี กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี ภูเก็ต และระยอง ขณะที่ 5 จังหวัดที่มีความก้าวหน้าในการพัฒนาคน
น้อยที่สุด ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี แม่ฮ่องสอน สุรินทร์ และบุรีรัมย์  ส่วนจังหวัดที่มีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นมาก
ที่สุด คือ พังงา สมุทรสาคร ก�ำแพงเพชร และประจวบคีรีขันธ์ ส่วนยโสธร บุรีรัมย์ สุรินทร์และสิงห์บุรี เป็นจังหวัด
ที่มีความก้าวหน้าลดลงมากที่สุด
3. แนวทางการพัฒนาความก้าวหน้าของคน โดยสร้างเสริมสุขภาวะและพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อ
การมีสุขภาพดี ยกระดับคุณภาพการศึกษาและลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างพื้นที่  ยกระดับรายได้ ขยายประกันสังคม
และส่งเสริมการออมเพื่อการเกษียณอายุ ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนให้สามารถดูแลสมาชิก
ทั้งเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุได้อย่างเข้มแข็ง
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โครงการศึกษาวิจัย
โครงการศึกษาวิจัยที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว

โครงการศึกษาเพือ่ ปรับปรุงแนวทางและหลักเกณฑ์ ประเด็นที่สามารถพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นได้ ได้แก่ การขยาย
การวิเคราะห์โครงการลงทุนด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน ขอบเขตของโครงการให้ครอบคลุมถึงการให้บริการของ

ความเป็นมา สศช. มีภารกิจในการวิเคราะห์
ความเหมาะสมของโครงการลงทุ น ของภาครั ฐ เพื่ อ
ประกอบการตัดสินใจลงทุนพัฒนาแผนงานและโครงการ
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานต่าง ๆ ของประเทศ ดังนัน้ จึงมีความ
จ�ำเป็นต้องปรับปรุงแนวทางและหลักเกณฑ์การวิเคราะห์
โครงการฯ ให้มีความสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น และในขณะ
เดียวกัน เพื่อให้บุคลากร สศช. ได้มีโอกาสพัฒนาความรู้
และทักษะให้มีความเชี่ยวชาญและเป็นมืออาชีพในการ
วิเคราะห์โครงการฯ โดยด�ำเนินการว่าจ้างธนาคารโลก
ด�ำเนินการศึกษา
วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ พั ฒ นาแนวทางและ
หลักเกณฑ์การวิเคราะห์โครงการลงทุนด้านโครงสร้าง
พื้ น ฐาน โดยเฉพาะเครื่ อ งมื อ และหลั ก เกณฑ์ ที่ ใช้ ใ น
การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินและเศรษฐกิจของ
โครงการฯของประเทศในแต่ละสาขา ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันของประเทศไทย และเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล รวมทัง้ เพือ่ พัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์
โครงการฯของบุคลากร สศช. ให้มคี วามเชีย่ วชาญและเป็น
มืออาชีพระดับสากลโดยการฝึกอบรมระหว่างการปฏิบัติ
งาน (On-the-job Training)
ผลการศึกษา จากการศึกษาเปรียบเทียบฐาน
ข้อมูลการวิเคราะห์โครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ของธนาคารโลกในช่วงปี พ.ศ. 2527-2561 ซึ่งมีโครงการ
ประมาณ 2,214 โครงการ ครอบคลุมทัง้ ด้านการขนส่งทาง
ถนน ทางราง ทางอากาศ และทางน�้ำ ด้านพลังงานสาขา
การผลิตไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้า ด้านการสือ่ สาร ด้านน�ำ้
ประปา และด้านที่อยู่อาศัย พบว่า การวิเคราะห์โครงการ
ลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน สศช. ท�ำได้ในระดับเทียบ
เท่ากับมาตรฐานสากลในด้านเทคนิคการวิเคราะห์ผล
ตอบแทนทางเศรษฐกิจและการเงิน อย่างไรก็ตาม ยังมี

โครงสร้างพื้นฐาน การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ครอบคลุม
หลายปัจจัยความเสี่ยงมากขึ้น และการก�ำหนดตัวชี้วัดที่
เฉพาะเจาะจงและการวัดผลความส�ำเร็จของวัตถุประสงค์
โครงการ
ส� ำ หรั บ การค� ำ นวณอั ต ราคิ ด ลดทางสั ง คม
(Social Discount Rate: SDR) และตัวปรับค่ามาตรฐาน
(Standard Conversion Factor: SCF) ที่เหมาะสมกับ
บริบทของประเทศไทยจากข้อมูลและวิธกี ารต่าง ๆ ทีม่ อี ยู่
พบว่า ค่า SDR ที่เหมาะสมในโครงการแต่ละประเภทมี
ความแตกต่างกันตามบริบทของโครงการนัน้ ๆ อย่างไรก็ดี
ในทางปฏิบัติการก�ำหนดอัตราคิดลดทางสังคม ผู้ก�ำหนด
นโยบายภาครัฐควรด�ำเนินการวิเคราะห์ความอ่อนไหว
(Sensitivity Analysis) ส�ำหรับการค�ำนวณมูลค่าปัจจุบัน
สุทธิ (Net Present Value: NPV) ของโครงการภาครัฐ
ด้วยอัตราคิดลดต่าง ๆ ที่หลากหลาย ขณะที่การค�ำนวณ
SCF เป็นการศึกษาโดยใช้ตาราง Input-Output Table
ปี 2010 และใช้การค�ำนวณเมทริกซ์ (Matrix Operations)
ซึ่งมีความซับซ้อนและอ่อนไหวต่อข้อมูล การน�ำไปใช้จริง
จะต้องพิจารณาถึงบริบททีเ่ กีย่ วข้อง ณ ปัจจุบนั ของแต่ละ
โครงการประกอบด้วย

โครงการติดตามและประเมินผลการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานในช่วงระยะครึ่งแผน
ความเป็นมา การด�ำเนินการเพือ่ ขับเคลือ่ นตาม
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12
(พ.ศ. 2560-2565) มีระยะเวลาล่วงเลยมาครึ่งแผนแล้ว
ประกอบกับในส่วนยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่
ส�ำคัญภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้ก�ำหนดแนวทาง
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในช่วงปี 2560-
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2564 ไว้หลายประการ เพื่อช่วยสนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การกระจายความเจริญ
และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงมีความ
จ�ำเป็นต้องติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานของ
ภาคส่วนต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบโลจิสติกส์ เพื่อให้ทราบสถานการณ์พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานในปัจจุบัน และเป็นข้อมูลหรือแนวทาง
ส�ำคัญส�ำหรับผลักดันการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานของ
ภาคส่วนต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
ตลอดจนใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ ฐานในระยะครึง่ หลังของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต่อไป
วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ติ ด ตามและประเมิ น ผล
การด�ำเนินงานพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านต่าง ๆ ในช่วง
ระยะครึ่ ง แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2565
ผลการศึกษา จากการศึกษาความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศในมิติโครงสร้างพื้นฐานทั่วไป
(Basic Infrastructure) ซึ่งประกอบด้วย โครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคม พลังงาน ดิจิทัล และสาธารณูปการ
(น�้ำประปา) ของ  IMD ที่ประกาศในปี 2562 ประเทศไทย
มีอนั ดับความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
ทั่วไปดีขึ้น 4 อันดับ คือ จากอันดับที่ 31 ในปี 2561 เป็น
อันดับที่ 27 ในปี 2562 และจากการติดตามประเมินผล
การพัฒนาตามแนวทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ใน
รายละเอียดของโครงสร้างพื้นฐานหลัก 4 ด้าน ได้แก่
ด้านคมนาคมขนส่ง พบว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งส่วนใหญ่
ยังขับเคลื่อนไปได้ค่อนข้างช้า ในขณะที่ด้านพลังงาน
ในภาพรวมสามารถด�ำเนินการได้ตามแผนทัง้ ในด้านความ
พอเพียงและด้านคุณภาพการให้บริการ ส�ำหรับด้านดิจทิ ลั
รัฐบาลได้ลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลในทุกมิติ
โดยการปรับปรุงเทคโนโลยีให้มีความทันสมัย พัฒนา
โครงข่ า ยครอบคลุ ม โครงข่ า ยการติ ด ต่ อ สื่ อ สารในทุ ก
รูปแบบทั้งในภาคพื้นดิน พื้นน�้ำ  อากาศหรืออวกาศ เพิ่ม
โอกาสในการเข้าถึงโครงสร้างพืน้ ฐานด้านดิจทิ ลั ในทุกพืน้ ที่
อย่างเท่าเทียม และการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค (ระบบ
น�้ำประปา) สามารถขยายเขตการให้บริการน�้ำประปาได้
ครอบคลุ ม เกื อ บทุ ก หมู ่ บ ้ า นและครั ว เรื อ น ทั้ ง ในเขต

นครหลวงและภูมิภาค แต่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านระบบประปายังมีปัญหาส�ำคัญที่มีแนวโน้มว่าจะไม่
สามารถด�ำเนินการได้ตามแผน คือ การลดอัตราน�ำ้ สูญเสีย
ซึ่งต้องหาแนวทางในการขับเคลื่อนในเรื่องนี้ต่อไป

โครงการศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
ดิจิทัลเพื่อการพัฒนาประเทศ
ความเป็นมา การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของ
ประเทศไทยได้กำ� หนดให้มกี ารผลักดันให้ภาคธุรกิจไทยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการลดต้นทุน การผลิตสินค้าและ
บริการ การเพิม่ ประสิทธิภาพในการด�ำเนินธุรกิจ และการ
พัฒนาไปสู่การแข่งขันเชิงธุรกิจรูปแบบใหม่ในระยะยาว
รวมทั้งการสร้างระบบนิเวศส�ำหรับธุรกิจดิจิทัล เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจไทยที่จะส่ง
ผลต่อการขยายฐานเศรษฐกิจและอัตราการจ้างงานของ
ประเทศไทยอย่างยั่งยืนในอนาคต จึงมีความจ�ำเป็นที่จะ
ต้องด�ำเนินการศึกษาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
เพื่อการพัฒนาประเทศเพื่อจะเป็นการส่งเสริมให้การ
พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลสามารถด�ำเนินการได้อย่างเป็น
รูปธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน
วัตถุประสงค์ เพือ่ ศึกษาผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ
และสังคมจากการใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ทัง้ ในด้านผลกระทบ
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) การลดต้นทุนหรือ
ค่าใช้จา่ ย การเพิม่ รายได้ของผูป้ ระกอบการเทคโนโลยี การ
เกิดธุรกิจใหม่ และการสร้างงานด้านนวัตกรรมและการ
ผลิต รวมทัง้ เสนอแนะแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
สร้างมูลค่าเพิม่ และเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ
ผลการศึกษา จากการศึกษาแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจดิจทิ ลั เพือ่ การพัฒนาประเทศ ทีป่ รึกษาโครงการฯ
ได้ศึกษาและก�ำหนดตัวแปรส�ำหรับการค�ำนวณหามูลค่า
เศรษฐกิจดิจิทัลผ่านต้นแบบตารางปัจจัยการผลิตและ
ผลผลิ ต ส� ำ หรั บ เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล (Input-Output
Table for Digital Economy) ขนาด 184x184 สาขา
โดยได้เพิ่มสาขาที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิทัล จ�ำนวน
4 สาขา ได้ แ ก่ สาขาการพาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e-Commerce) สาขาการให้ บ ริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต
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(Internet Service) สาขาซอฟท์แวร์ (Software) และ
สาขาดิจทิ ลั คอนเทนต์ (Digital Content) พร้อมทัง้ ศึกษา
กรณี ตั ว อย่ า งเพิ่ ม เติ ม และน� ำ มาก� ำ หนดข้ อ เสนอแนะ
เชิงนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล เช่น การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน การเข้าถึง และการพัฒนาทักษะ ICT
และการส่งเสริมด้านนวัตกรรมและการค้า เป็นต้น รวมถึง
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาตารางและแบบจ�ำลองปัจจัย
การผลิตและผลผลิตส�ำหรับเศรษฐกิจดิจทิ ลั ในระยะต่อไป

โครงการการปรับปรุงการคาดประมาณประชากร
ของประเทศไทย พ.ศ. 2553 – 2583
ความเป็นมา สศช. ได้จัดท�ำการคาดประมาณ
ประชากรของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง ครั้งล่าสุด
เป็นการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.
2553 - 2583 โดยใช้ข้อมูลส�ำมะโนประชากรและเคหะ
พ.ศ. 2553 ของส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติเป็นฐานในการคาด
ประมาณ ซึ่งได้มีการเผยแพร่เมื่อปี 2556 อย่างไรก็ตาม
เนือ่ งจากเป็นการคาดประมาณประชากรในอนาคต ท�ำให้
จ�ำนวนประชากรจากการคาดประมาณฯ แตกต่างจาก
ข้อมูลจริงในระบบทะเบียนราษฎร ของส�ำนักบริหาร
การทะเบียน กรมการปกครอง ประกอบกับมีขอ้ มูลใหม่ ๆ
ในองค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลงทางประชากร ทั้ง
การเกิด การตาย การย้ายถิ่น จึงต้องน�ำข้อมูลดังกล่าวมา
วิเคราะห์และปรับปรุงการคาดประมาณประชากรให้เป็น
ปัจจุบันมากขึ้น ดังนั้น สศช. จึงได้จัดท�ำโครงการการ
ปรับปรุงการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.
2553 - 2583 ขึ้น โดยว่าจ้างสถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ
วัตถุประสงค์ เพือ่ ปรับปรุงผลการคาดประมาณ
ประชากรให้มีความใกล้เคียงกับสถานการณ์ข้อมูลจริง
ส� ำ หรั บ น� ำ มาใช้ ใ นการวางแผนการพั ฒ นาทั้ ง ในระดั บ
ประเทศและระดับพื้นที่ให้มีความถูกต้องมากขึ้น รวมทั้ง
ศึกษาผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างประชากร
จากผลการคาดประมาณประชากรได้ปรับปรุงให้เป็น
ปัจจุบนั และจัดท�ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการพัฒนา
ประเทศจากผลการคาดประมาณประชากรที่ครอบคลุม
มิติด้านสังคม เศรษฐกิจและก�ำลังแรงงาน การศึกษา
สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล้อม

ผลการศึกษา ซึ่งเป็นการปรับปรุงผลการคาด
ประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583
โดยการทบทวนประชากรฐาน และข้อสมมุติต่าง ๆ ที่ใช้
ในการคาดประมาณ ได้แก่ ภาวะเจริญพันธุ์ ภาวะการตาย
การย้ า ยถิ่ น และความเป็ น เมื อ ง และจั ด ท� ำ การคาด
ประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583
(ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ) ครอบคลุ ม ประชากรระดั บ ประเทศ
ภาค จังหวัด ในและนอกเขตเทศบาล รวมถึง การวิเคราะห์
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างประชากรในมิติ
ต่ า ง ๆ ที่ ส� ำ คั ญ และจั ด ท� ำ ข้ อ เสนอเชิ ง นโยบายต่ อ
การพัฒนาประเทศ
ผลการการคาดประมาณประชากรของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583 (ฉบับปรับปรุง) พบว่า
ประชากรของประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นจาก 63.79 ล้านคน
ในปี 2553 เป็น 66.79 ล้านคนในปี 2562 และจะมีจำ� นวน
สูงสุดที่ 67.19 ล้านคน ในปี 2571 หลังจากนั้นจ�ำนวน
ประชากรจะลดลง เหลือ 65.37 ล้านคน ในปี 2583
ซึ่งในปี 2562 เป็นปีแรกที่ประชากรวัยเด็ก (0-14 ปี)
เท่ากับประชากรผูส้ งู อายุ (60 ปีขนึ้ ไป) ทีป่ ระมาณ 11 ล้าน
คน และหลังจากนั้นประชากรวัยเด็กจะมีจ�ำนวนน้อยกว่า
ผู้สูงอายุโดยตลอด โดยในปี 2563 มีประชากรวัยเด็ก
จ�ำนวน 11.23 ล้านคน (ร้อยละ 16.87) ลดลงเป็น 8.36
ล้านคน (ร้อยละ 12.79) ในปี 2583 เป็นผลมาจากอัตรา
เจริญพันธุร์ วมลดลงจาก 1.53 เหลือ 1.30 ขณะทีอ่ ายุคาด
เฉลีย่ เมือ่ แรกเกิดของประชากรเพิม่ สูงขึน้ ท�ำให้ผสู้ งู อายุจะ
เพิ่มขึ้นจาก 12.04 ล้านคน (ร้อยละ 18.10) เป็น 20.51
ล้านคน (ร้อยละ 31.37) ในช่วงเวลาเดียวกัน ส�ำหรับวัย
แรงงานจะลดลงจาก 43.27 ล้านคน (ร้อยละ 65.03) เป็น
36.50 ล้านคน (ร้อยละ 55.83) ทั้งนี้ คาดการณ์ว่า
ประเทศไทยจะเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ที่มีผู้สูงอายุ
60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมดใน
พ.ศ. 2566 และสังคมสูงวัยระดับสุดยอดที่มีผู้สูงอายุ 60
ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 28 ของประชากรทั้งหมดในปี
2576 นอกจากนี้ ในปี 2563 ประเทศไทยจะมีประชากร
ที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองประมาณ 38.0 ล้านคน คิดเป็นร้อย
ละ 57.2 ของประชากรทั้งประเทศ เพิ่มขึ้นเป็น 46.2 ล้าน
คน หรือร้อยละ 74.3 ของประชากรทัง้ ประเทศในปี 2583
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การศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรฯ  สรุปได้ดังนี้

มิติ							
ด้านสังคม

ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ

• จากการตายของประชากรที่ลดลง อายุคาดเฉลี่ยที่ยืนยาวขึ้นและการเกิดที่ลดลง ส่งผล
ให้การเพิม่ ประชากรช้าลง และโครงสร้างอายุของประชากรไทยเปลีย่ นแปลงจากประชากร
ที่เคยมีอายุน้อย เป็นประชากรสูงวัยที่มีอายุสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นความท้าทาย
อย่างยิ่งทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และรัฐ
• ข้อเสนอแนะ 1) ควรมีมาตรการในการท�ำให้คนไทย “เจริญวัยขึ้นอย่างมีพลัง” และให้
ผู้สูงอายุยังคงอาศัยอยู่ในครอบครัวและชุมชนเดิมของตนให้นานที่สุด โดย อปท. เข้ามา
มีสว่ นร่วมในการสร้างระบบการดูแลทีเ่ ข้าถึงตัวบุคคลและครอบครัวในชุมชน 2) เร่งพัฒนา
ระบบบ�ำนาญ ระบบการออม และระบบสวัสดิการสังคมที่มีประสิทธิภาพและตรงเป้า
3) ปรับทัศนคติเพื่อให้คนต่างวัยอยู่ด้วยกันได้ โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งวัย
ทั้งการท�ำงาน การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมต่าง ๆ 4) มีมาตรการในการพิทักษ์สิทธิและ
ปกป้องผูส้ งู อายุทอี่ ยูใ่ นกลุม่ เปราะบาง เสีย่ งต่อการถูกกระท�ำความรุนแรง และถูกละเมิดสิทธิ

ด้านเศรษฐกิจ
• การขยายตัวของเศรษฐกิจทัว่ ประเทศท�ำให้เกิดการจ้างงานมากขึน้ โดยคาดการณ์วา่ ในอีก
และก�ำลังแรงงาน
20 ปีขา้ งหน้า ภาคบริการและภาคอุตสาหกรรมยังมีแนวโน้มความต้องการแรงงานเพิม่ สูง
ขึ้น จาก GDP ที่เพิ่มขึ้น และบางส่วนเป็นแรงงานที่เข้ามาทดแทนแรงงานที่เข้าสู่วัยสูงอายุ
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ขณะทีค่ วามต้องการแรงงานในภาคเกษตรกลับมีแนวโน้มลดลง เป็นผลจาก GDPภาคเกษตร
ที่ลดลง และมีแรงงานบางส่วนเคลื่อนย้ายไปท�ำงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการ
ในขณะที่อุปทานแรงงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากการเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนประชากรอายุ
15 ปีขึ้นไป แต่ก็ยังน้อยกว่าความต้องการแรงงานของประเทศ ทั้งนี้ หากก�ำหนดให้มี
ผลิตภาพแรงงานเพิม่ ขึน้ เฉลีย่ ร้อยละ 10 ความต้องการแรงงานจะใกล้เคียงกับจ�ำนวนก�ำลัง
แรงงานไทย
• ข้ อ เสนอแนะ 1) ควรเน้นเพิ่มผลิตภาพแรงงานมากกว่าการหาแรงงานมาทดแทน
ส่วนทีข่ าดแคลน โดยให้ความส�ำคัญกับการเพิม่ คุณภาพของประชากร วัยเรียนตัง้ แต่ระดับ
พื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา อาทิ พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนบนฐานสมรรถนะ
การเรียนการสอนแบบ STEM Education 2) เร่งยกระดับทักษะฝีมอื แรงงานให้ได้มาตรฐาน
สากล เพื่อเป็นการรับรองว่าแรงงานมีมาตรฐานและได้รับค่าตอบแทนตามสมรรถนะ
ที่สูงขึ้น ตามแนวทางจ่ายค่าตอบแทนตามความสามารถ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีเข้ามา
ทดแทนแรงงานทักษะต�่ำ
ด้านการศึกษา

• ในปี 2563 จ�ำนวนประชากรวัยเรียนอายุ 3 – 21 ปี มีจ�ำนวน 15.2 ล้านคน หรือร้อยละ
12.0 ของประชากรทั้งหมด ลดลงเหลือเพียง 11.6 ล้านคน (ร้อยละ 9.2) ในปี 2583 และ
มีแนวโน้มลดลงในทุกกลุ่มอายุ สัดส่วนนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ซึ่งคาดการณ์ว่าในปี 2583 มีนักเรียนจ�ำนวน 10.8 ล้านคน หรือ 93.6 คนต่อประชากร
วัยเรียน 100 คน   โดยคาดว่าจ�ำนวนนักเรียนที่จะศึกษาต่อเกือบทุกระดับลดลง ยกเว้น
ปวช. ปวส. และอนุปริญญา คาดว่าจะเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากนโยบายของรัฐบาลในการ
สนับสนุนการเรียนในสายอาชีพ และการก�ำหนดสัดส่วนนักเรียนในสายอาชีพเพิ่มสูงขึ้น
• ข้อเสนอแนะ 1) ควรพิจารณาควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก โดยค�ำนึงถึงความเสมอภาค
ทางการศึกษาและประสิทธิภาพในการจัดการการศึกษา และเปิดโอกาสให้ประชากร
ทุกช่วงวัยเข้าเรียนเพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 2) การใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาช่วยในการจัดการเรียนการสอน 3) พิจารณาจัดสรรงบประมาณส�ำหรับการ
ศึกษาในสายอาชีพที่มากขึ้น ส�ำหรับการจัดซื้อเทคโนโลยีและอุปกรณ์การเรียนที่มี
ราคาสูง เน้นการท�ำงานร่วมกับภาคเอกชน และการเพิ่มค่าแรงของแรงงานมีฝีมือ
ระดับอาชีวศึกษา

ด้านสุขภาพอนามัย • ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา แบบแผนการตายจากโรคไม่ติดต่อ 4 กลุ่มโรค (หัวใจและ
หลอดเลือด มะเร็ง เบาหวาน และระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง) เพิ่มขึ้น หากพิจารณาตาม
กลุ่มวัย พบว่า อัตราการตายในทารกจะลดลง ขณะที่การตายในวัยแรงงานและผู้สูงอายุ
มีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ โดยวัยแรงงานมีอตั ราการตายด้วยโรคไม่ตดิ ต่อเพิม่ ขึน้ อาทิ โรคมะเร็ง
อุบัติเหตุ ส�ำหรับกลุ่มผู้สูงอายุอัตราการตายมีมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มวัยอื่น
เนื่องจากจ�ำนวนผู้สูงอายุที่มีมากขึ้น และเมื่อคาดการณ์ตามปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ พบว่า ในช่วง พ.ศ. 2553 – 2583 ประชากรวัยเด็กอายุ 13 – 15 ปี ที่มีปัจจัย
เสี่ยงด้านสุขภาพมีแนวโน้มลดลง และเด็กที่มีพฤติกรรมเนือยนิ่งยังคงมีจ�ำนวนมากที่สุด
ขณะที่แนวโน้มประชากรในวัยแรงงาน (15 - 60 ปี) ที่มีปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพกลับ
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เพิ่มมากขึ้น เช่นเดียวกับวัยสูงอายุที่มีการเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนประชากรที่มีปัจจัยเสี่ยง
ด้านสุขภาพโดยตลอดช่วงระยะเวลา 30 ปี โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของประชากรที่มีภาวะ
สมองเสื่อม ซึ่งผู้หญิงมีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของภาวะสมองเสื่อมสูงกว่าผู้ชายค่อนข้างมาก
• ข้อเสนอแนะ ผลจากการเปลี่ยนผ่านทางประชากรและการเพิ่มขึ้นของการตายก่อนวัย
อันควร การด�ำเนินนโยบายด้านสุขภาพอนามัยจึงต้องค�ำนึงถึงความครอบคลุมประชากร
ทุกช่วงวัย การกระจายบริการสุขภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และมุ่งสร้างวิถีสุขภาพ
ตัง้ แต่เกิดจนสูงอายุ โดยในวัยเด็ก เน้นการได้รบั วัคซีนอย่างครบถ้วนตามก�ำหนด การตรวจ
คัดกรองพัฒนาการ วัยแรงงานเน้นการคัดกรองความเสี่ยง และวัยสูงอายุ ให้ความส�ำคัญ
กับการให้วัคซีน การคัดกรองปัจจัยเสี่ยงต่อโรคส�ำคัญ 4 กลุ่มโรค รวมถึงโรคทางจิต
ด้านสิ่งแวดล้อม

• คาดการณ์ว่าใน พ.ศ. 2583 จะมีประชากรอาศัยในเขตเมืองประมาณ 48.6 ล้านคน และ
มีการเติบโตเพิม่ ขึน้ ในทุกภูมภิ าค ซึง่ การเพิม่ ขึน้ ของประชากรเมืองจะก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมภายในเมือง อาทิ การเกิดชุมชนแออัดจ�ำนวนมาก การเพิ่มขึ้นของระดับ
ฝุ่น PM 2.5 ปัญหาขยะมูลฝอยและขยะอิเล็กทรอนิกส์ และการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ โดยองค์การอนามัยโลกจัดให้ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยง
ต่อโรคทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ นอกจากนี้ ยังท�ำให้เกิดเกาะความร้อน
ในทุกพื้นที่เมืองของประเทศไทย
• ข้อเสนอแนะ 1) ไม่ควรมุ่งไปที่การลดประชากรเมือง เนื่องจากเป็นสิทธิส่วนบุคคลในการ
ย้ายถิน่ แต่ควรให้ความส�ำคัญกับการบริหารจัดการสิง่ แวดล้อมทีด่ แี ทน 2) มีกจิ กรรมรณรงค์
ที่เหมาะสมกับประชากรแต่ละกลุ่มอายุ เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติและวิถีการ
ด�ำรงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเน้นประชากรวัยแรงงานเป็นล�ำดับแรก ส�ำหรับ
กลุม่ ผูส้ งู อายุและเด็ก ควรให้ความส�ำคัญกับการรณรงค์เกีย่ วกับการป้องกันการเกิดปัญหา
สุขภาพจากสิง่ แวดล้อมในชุมชน 3) ควรบรรจุหลักสูตรทีม่ งุ่ สร้างความตระหนักและจิตส�ำนึก
ด้านสิ่งแวดล้อมในการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลและประถมศึกษา

โครงการพัฒนาแบบจ�ำลองการจัดท�ำข้อมูล
ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทย
หลักการและเหตุผล สศช. โดยกองยุทธศาสตร์
การพั ฒ นาระบบโลจิ ส ติ ก ส์ (กลจ.) ได้ มี ก ารจั ด ท� ำ
รายงานโลจิสติกส์เป็นประจ�ำทุกปีอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
รายงานสัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (GDP) ซึง่ เป็นตัวชีว้ ดั ทีไ่ ด้รบั การยอมรับอย่างแพร่
หลาย โดยมีวิธีการค�ำนวณที่เป็นมาตรฐานสากล อ้างอิง
วิธกี ารค�ำนวณต้นทุนโลจิสติกส์ของสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก
โดยองค์ประกอบหลักของต้นทุนมี 3 ส่วน ได้แก่ (1) ต้นทุน
การขนส่งสินค้า (2) ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง
ประกอบด้วย ต้นทุนการถือครองสินค้าและการบริหาร

คลังสินค้า และ (3) ต้นทุนการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์
ทั้งนี้เพื่อให้การค�ำนวณต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP มีความ
ถูกต้อง ทันสมัย และสะท้อนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์
ของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องด�ำเนินการ
ศึกษาและเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้การค�ำนวณ มีความ
ถูกต้อง สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงสภาวการณ์
การพัฒนาที่มีผลกระทบกับสมมติฐานการค�ำนวณหรือ
ตัวแปรทีใ่ ช้ในการค�ำนวณ และเพิม่ การคาดการณ์ทแี่ ม่นย�ำ
สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของการพัฒนาระบบโลจิสติกส์
ของประเทศยิ่งขึ้น สามารถเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องทุกภาคส่วนใช้เป็นเครือ่ งมือในการติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในภาพรวม เป็น
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ข้อมูลประกอบการวางแผน การพัฒนาและการก�ำหนด
ยุทธศาสตร์ที่สามารถสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง เกณฑ์ ก ารวั ด
และเปรียบเทียบข้อมูลค่าคงที่ที่ใช้ในการค�ำนวณแบบ
จ�ำลองการค�ำนวณต้นทุนโลจิสติกส์ที่มีการอ้างอิงจาก
ต่างประเทศให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
สภาวการณ์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย
รวมถึ ง ส� ำ รวจและจั ด ท� ำ ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งส� ำ หรั บ การ
ค�ำนวณต้นทุนโลจิสติกส์ให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบันและ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาวการณ์การพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ของประเทศตามวิธีการในการจัดเก็บ
ข้อมูลเชิงสถิติอย่างเป็นระบบ
ผลการศึกษา จากผลการส�ำรวจและจัดเก็บ
ข้อมูลสามารถประมาณการสัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ
GDP ในปี 2560 อยู่ในช่วงระหว่างร้อยละ 13.2–14.0 ต่อ
GDP ซึง่ มีคา่ ใกล้เคียงกับ สศช. ทีไ่ ด้จดั ท�ำรายงานโลจิสติกส์
ของประเทศไทยประจ�ำปี 2560 เท่ากับร้อยละ 13.8 ต่อ
GDP ส�ำหรับตัวแปรและสมมติฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ (1)
ต้นทุนการขนส่งสินค้า (Transportation Cost) ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) และข้อมูล
ท่าเรือเอกชน (2) ข้อมูลต้นทุนการถือครองสินค้า (Inventory Carrying Cost) ในส่ ว นของค่ า ß หรื อ
ค่าเฉลี่ยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการถือครองสินค้า
คงคลัง อาทิ ค่าภาษี ค่าเสียหาย ค่าเสือ่ มราคา และค่าประกัน
(3) ต้นทุนการบริหารคลังสินค้า (Warehousing Cost)
ในส่วนทีผ่ ปู้ ระกอบการมีการด�ำเนินกิจกรรมในคลังสินค้า
ของตนเอง (In-house) และใช้ผู้ให้บริการคลังสินค้า
(Outsource) และ (4) ต้นทุนการบริหารจัดการด้าน
โลจิสติกส์(Administration Cost) ซึง่ ปัจจุบนั ใช้สมมติฐาน
การค�ำนวณเท่ากับร้อยละ 10 ของผลรวมต้นทุนค่าขนส่ง
สินค้าและต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง นั้น สศช.
อยูร่ ะหว่างน�ำข้อมูลทีไ่ ด้จากผลการศึกษามาประมวลผลและ
ปรับปรุงสมมติฐานการค�ำนวณหรือตัวแปรทีใ่ ช้เพือ่ พัฒนา
แบบจ�ำลองการค�ำนวณต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทย
ให้มีความเหมาะสม ทันสมัย สอดคล้องกับบริบทการ
เปลีย่ นแปลง และสะท้อนรูปแบบการพัฒนาระบบโลจิสติกส์
ของประเทศไทยในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

โครงการศึกษาธุรกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital
Economy)
หลักการและเหตุผล ปัจจุบันเทคโนโลยีและ
นวั ต กรรมทางการสื่ อ สารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ มี บ ทบาทต่ อ
ระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ผู้ประกอบการในหลายกลุ่มธุรกิจ
มีการน�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวมาปรับปรุง
กระบวนการผลิตสินค้าและบริการของตนเอง ใช้การเพิ่ม
ช่องทางการจ�ำหน่ายสินค้าและบริการ ปรับปรุงภาพ
ลักษณ์ของธุรกิจตนเองให้ทันสมัย เพื่อตอบสนองต่อ
ความต้ อ งการของผู ้ บ ริ โ ภคที่ เ ปลี่ ย นแปลงตลอดเวลา
กิจกรรมดังกล่าว เรียกโดยรวมได้ว่า “เศรษฐกิจดิจิทัล
(Digital Economy)” ซึ่งปรากฏในหลายรูปแบบ เช่น
การซื้อขายสินค้าออนไลน์ หรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(E-Commerce) ซึ่งสิ่งดังกล่าวมีบทบาทมากขึ้นในระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในด้านผู้ผลิตสินค้าและบริการ
และผู้บริโภค ส่งผลให้ความสะดวกสบายและประหยัด
เวลา สามารถตอบสนองรู ป แบบการด� ำ รงชี วิ ต ในยุ ค
อินเทอร์เน็ต (Internet of Things) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และให้อรรถประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน
ดังนั้น สศช. โดยกองบัญชีประชาชาติ (กบป.)
มีความจ�ำเป็นต้องศึกษากิจกรรมดังกล่าว เพื่อใช้เป็นฐาน
ข้อมูลการจัดท�ำผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ เพื่อให้การ
รายงานสถิติรายได้ประชาชาติครอบคลุมกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่ครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นระบบมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ โครงการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์
หลั ก 3 ประการ ได้ แ ก่ (1) เพื่ อ ก� ำ หนดค� ำ นิ ย าม
ความหมาย ขอบเขตเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัล แนวคิด
ข้อมูลพื้นฐาน รวมถึงศึกษารูปแบบการด�ำเนินงาน และ
ขั้นตอนในการด�ำเนินกิจกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลที่ส�ำคัญ
(2) เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางการจั ด จ� ำ แนกกิ จ กรรมที่ เ ป็ น
เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย ให้สอดคล้องกับการ
ประมวลผลสถิติรายได้ประชาชาติของประเทศ ตามการ
จัดจ�ำแนกมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย พ.ศ. 2552
(TSIC 2009) และ (3) เพื่อศึกษาวิธีการวัดมูลค่าเพิ่ม
เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล รวมถึ ง แนวทางในการประมวลผล
เศรษฐกิจดิจิทัลส�ำหรับใช้ประกอบการประมวลผลสถิติ
รายได้ประชาชาติของประเทศไทย
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ผลการศึกษา สามารถสรุปได้ ดังนี้
1) ก�ำหนดนิยามของเศรษฐกิจดิจิทัล ได้ดังนี้
“ระบบเศรษฐกิจสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับการน�ำเทคโนโลยี
ดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนิน
กิจกรรมการผลิตสินค้าและการบริการ และการอ�ำนวย
ความสะดวกในการด�ำรงชีวติ ของประชาชน โดยครอบคลุม
ถึงเครื่องอุปกรณ์ โครงข่ายเชื่อมต่อ การกระจายสัญญาณ
การติดต่อสื่อสาร การให้บริการที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ส�ำหรับประมวลผล
ด้วยคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารดิจิทัล บริการสื่อ
ดิจิทัล ข้อมูล ความรู้ และนันทนาการที่เป็นสื่อดิจิทัล
รวมทั้งธุรกรรมการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ
การเงินและประกันภัย และโลจิสติกส์ ที่ด�ำเนินการผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ต”
2) แนวทางในการพิจารณาขอบเขตเศรษฐกิจ
ดิจิทัลของประเทศไทย โดยพิจารณาจาก 3 เงื่อนไข คือ
(1) พิจารณาจากผลิตภัณฑ์ (Products) โดยเป็นสินค้า
และบริ ก ารที่ เ ป็ น ปั จ จั ย หลั ก ของกิ จ กรรมการดิ จิ ทั ล
(Digital Enabler) เช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เชื่อมต่อ
อุปกรณ์สอื่ สาร ซอฟท์แวร์และระบบปฎิบตั กิ ารต่าง ๆ หรือ
เป็นสินค้าและบริการทีป่ ฏิบตั กิ ารในระบบดิจทิ ลั ในตัวเอง
(Digital Content) เช่น เกมส์ ภาพยนตร์ เพลงเป็นต้น
(2) พิจารณาจากวิธีการ (How to) โดยพิจารณาจาก
ช่องทางการให้บริการ (Services Delivered) หมายถึง
การท�ำธุรกรรมระหว่างผูใ้ ห้บริการและผูร้ บั บริการ ด�ำเนิน
การในช่ อ งอิ น เทอร์ เ น็ ต ผ่ า นแพลตฟอร์ ม ต่ า ง ๆ เช่ น
e-commerce e-booking e-banking เป็ น ต้ น
(3) พิจารณาจากผู้ด�ำเนินกิจกรรม (Who) ซึ่งตามนิยาม
สากลได้แยกธุรกรรมออกเป็น B2B B2C B2G และ C2C
(ในการศึกษาครัง้ นี้ยงั ไม่นบั รวม กรณี C2C แม้วา่ จะอยูใ่ น
เงื่อนไข 1 และ 2 แล้วก็ตาม)
3) การก�ำหนดขอบเขตกิจกรรมเศรษฐกิจที่มี
ความเป็ น ไปได้ในการวัดค่าในกรอบบัญชี ประชาชาติ
สรุ ป ได้ ดั ง นี้ (1) ICT Sector ประกอบด้ ว ย ICT
Equipment Semiconductors, Software Computer
Telecommunication, Internet Access Services,
Information & Data Processing Services (2) Content
and Media Sector ประกอบด้วย Digital Content ได้แก่

การบริการข้อมูล การบริการประมวลผลข้อมูล การบริการ
ฝากข้อมูล รวมทัง้ การจัดท�ำสือ่ ดิจทิ ลั เช่น ภาพยนตร์ เพลง
หนังสือ ข้อมูล  เกมส์ออนไลน์ และการโฆษณา (3) SMART
Devices ได้แก่ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อ
และสั่งงานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เช่น กล้องวงจรปิด
เครื่องปรับอากาศ (4) Digital Services ประกอบด้วย
การให้บริการนันทนาการ อาทิ ภาพยนตร์ เพลง และ
สื่อดิจิทัลอื่น ๆ ผ่านการให้บริการออนไลน์ที่อยู่ในรูปแบบ
“Sharing Economy”  (5) E-Commerce ได้แก่ การให้
บริการตลาดกลาง (Market Place)  และการซือ้ ขายสินค้า
ทางอินเทอร์เน็ตผ่าน Platform-Enabled Services
4) การก�ำหนดแนวทางการวัดค่าเศรษฐกิจ
ดิจิทัล ได้น�ำกรอบแนวคิดการจัดท�ำสถิติบัญชีประชาชาติ
สากล หรือ SNA 2008 มาอ้างอิงและประยุกต์ใช้ พบว่ามี
กิจกรรมการผลิตทีอ่ ยูใ่ นขอบเขตเศรษฐกิจดิจทิ ลั กระจาย
อยูใ่ น 7 สาขาการผลิต ได้แก่ สาขาการผลิต (อุตสาหกรรม)
สาขาการขายส่งและการขายปลีก สาขาการขนส่งและ
สถานที่เก็บสินค้า สาขาข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
สาขากิ จ กรรมทางการเงิ น และการประกั น ภั ย สาขา
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค และสาขา
กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน
5) ผลการค�ำนวณเศรษฐกิจดิจิทัลในโครงการ
ศึ ก ษาธุ ร กรรมเศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล ในครั้ ง นี้ สรุ ป ได้ ดั ง นี้
(1) มูลค่าเพิม่ ของเศรษฐกิจดิจทิ ลั ในปี พ.ศ. 2558 มีมลู ค่า
ทั้ ง สิ้ น 1,077 ล้ า นบาท ปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น เป็ น 1,194
ล้านบาท และ 1,300 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2559 และ
พ.ศ. 2560 ตามล�ำดับ (2) สัดส่วนต่อ GDP ณ ราคาประจ�ำ
ปี เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 7.84 ในปี พ.ศ. 2558 เป็นร้อยละ
8.21 ในปี พ.ศ. 2559 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 8.42 ในปี
พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ สัดส่วนต่อ GDP เฉลี่ย 3 ปี (ระหว่าง
ปี พ.ศ. 2558-2560) อยู่ที่ร้อยละ 8.15
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โครงการการวิเคราะห์ผลส�ำเร็จของการ ความมัน่ คงได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง ประกอบกับมีการ
ด�ำเนินโครงการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของ โยกย้ายบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านความมั่นคงอยู่เป็น
ชาติในบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม ประจ�ำ  ท�ำให้ขาดความต่อเนื่องในการด�ำเนินงานด้าน
วัตถุประสงค์ เพื่อติดตามผลการด�ำเนินงาน
พัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ
ในบริบทต่าง ๆ 4 พื้นที่ ได้แก่ (1) การศึกษาแนวทางแก้ไข
ปัญหาด้านยาเสพติด ต.โพธิไพศาล อ.กุสมุ าลย์ จ.สกลนคร
(2) การศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาเขตพื้นที่อนุรักษ์และ
แรงงานต่างด้าว บ้านห้วยปลาหลด ต.ด่านแม่ละเมา  
อ.แม่สอด จ.ตาก (3) การศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหา
ช้างป่า ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรีและตราด และ
(4) การศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาโพงพางขวางทางน�้ำ 
ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา พร้อมทั้งขยายผลการ
วิเคราะห์ระดับความรุนแรงของสถานการณ์ด้านความ
มั่ น คงที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเสริ ม สร้ า งในพื้ น ที่ ใ กล้ เ คี ย ง
เพิ่มเติม ถอดบทเรียนแนวทางในการแก้ไขปัญหาความ
มัน่ คงในพืน้ ทีต่ วั อย่าง ตลอดจนวิเคราะห์ความส�ำเร็จและ
ข้อจ�ำกัดของการด�ำเนินงานโครงการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สังคมที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ
เพื่อน�ำมาขยายผลการขับเคลื่อนและปรับปรุงการด�ำเนิน
งาน ทีใ่ ช้กระบวนการน�ำระบบการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และสิง่ แวดล้อมมาเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาความมัน่ คง
ของชาติที่มีประสิทธิภาพในระยะต่อไป
ผลการศึกษา พบว่าการด�ำเนินการแก้ไขปัญหา
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกัน
ไปตามบริบทของปัญหา ความรุนแรงของปัญหา นโยบาย
และยุทธศาสตร์การแก้ปญ
ั หาของพืน้ ที่ การมีสว่ นร่วมของ
ประชาชนของแต่ละพื้นที่ และความเข้าใจในประเด็น
ปัญหาของบุคลากร โดยจากการวิเคราะห์ระดับความ
รุนแรงของสถานการณ์ความมั่นคง พบว่าในหลายพื้นที่
ระดับความรุนแรงของสถานการณ์ความมั่นคงระหว่าง
เจ้าหน้าที่กับประชาชนมีความแตกต่างกัน โดยข้อจ�ำกัดที่
เป็ น อุ ป สรรคของความส� ำ เร็ จ ในการด� ำ เนิ น งาน อาทิ
การขาดความรู้ความเข้าใจในปัญหาความมั่นคงรูปแบบ
ใหม่ ข องบุ ค ลากร การก� ำ หนดระดั บ ความรุ น แรงของ
สถานการณ์ด้านความมั่นคงที่ใช้ดุลยพินิจของบุคลากรไม่
สามารถสะท้อนระดับความรุนแรงของสถานการณ์ด้าน

ความมั่นคงที่มีการปรับเปลี่ยนประเด็นปัญหาอยู่ตลอด
เวลา การขาดความรูค้ วามเข้าใจของผูน้ ำ� ชุมชนและราษฎร
เกี่ ย วกั บ ปั ญ หาความมั่ น คงรู ป แบบใหม่ ตลอดจน
กระบวนการจัดท�ำแผนงาน/ โครงการที่ไม่ได้สะท้อนถึง
สถานการณ์และความต้องการที่แท้จริงของชุมชน
ข้อเสนอแนะเพื่อให้การด�ำเนินงานโครงการ
พั ฒ นาเพื่ อ เสริ ม ความมั่ น คงในบริ บ ททางเศรษฐกิ จ
สังคม และสิ่งแวดล้อม สามารถด�ำเนินการได้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ บุคลากรที่เกี่ยวข้องในแต่ละระดับควรให้
ความส�ำคัญกับการสร้างความรูค้ วามเข้าใจในมิตดิ า้ นความ
มั่นคงรูปแบบใหม่ การเสริมสร้างศักยภาพของผู้น�ำใน
แต่ละระดับให้มีความรู้ความเข้าใจในมิติต่าง ๆ ด้านความ
มั่นคง รวมถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง
แบบบูรณาการ ควรมีการจัดท�ำระบบฐานข้อมูลในรูปแบบ
ของ Big Data ที่มีข้อมูลเป็นปัจจุบัน เพื่อให้แผนงานด้าน
ความมั่ น คงถู ก บรรจุ อ ย่ า งเป็ น เอกภาพในแผนพั ฒ นา
จั ง หวั ด กรอบการประเมิ น จั ง หวั ด ตามมาตรฐานการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด
ในส่วนของ Agenda Base จ�ำเป็นต้องมีงานด้านความ
มั่นคงเป็นตัวชี้วัด และส่วนของ Area Base ควรมีการจัด
ท�ำฐานข้อมูล Big Data ด้านความมั่นคงในแต่ละจังหวัด
โครงการศึกษาวิจย
ั ทีอ
่ ยูร่ ะหว่างด�ำเนินการ

โครงการพัฒนาระบบข้อมูลโลจิสติกส์เพือ่ ประเมิน
ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ของ
ประเทศไทย
หลักการและเหตุผล การติดตามประเมินผลการ
พัฒนาระบบโลจิสติกส์ในระยะที่ผ่านมา พบว่าระบบ
ข้อมูลโลจิสติกส์ของประเทศไทยมีรูปแบบการจัดเก็บ
ข้อมูลที่มีความหลากหลาย ไม่ต่อเนื่อง และมีหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องจ�ำนวนมาก ตัวชี้วัดที่ส�ำคัญบางตัวยังไม่มี
หน่วยงานเจ้าภาพหลักท�ำหน้าที่ในการพัฒนาและเก็บ
ข้อมูลให้ได้มาตรฐานและเป็นระบบ ท�ำให้ไม่สามารถ
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ประเมิ น ผลการพั ฒ นาที่ ค รอบคลุ ม และตรงกั บ ความ
ต้องการใช้ประโยชน์ ดังนั้น จึงจ�ำเป็นต้องมีการพัฒนา
ระบบข้อมูลดัชนีชี้วัด (KPIs) ด้านโลจิสติกส์ เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือประกอบในการวิเคราะห์ข้อมูลส�ำหรับติดตาม
ประเมินผลและวางแผนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของ
ประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสถานภาพข้อมูลด้าน
โลจิสติกส์ของประเทศไทยทั้งในระดับจุลภาคและระดับ
มหภาค พัฒนาแนวทางการจัดเก็บข้อมูลทีใ่ ช้ในการจัดท�ำ
ดัชนีชี้วัดให้มีมาตรฐานและสามารถเทียบเคียงดัชนีชี้วัด
ของในระดับสากล รวมทั้งการเชื่อมโยงและพัฒนาระบบ
ข้อมูลและดัชนีชวี้ ดั ด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทยส�ำหรับ
ใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานภาพ ความก้าวหน้า
ระดับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศได้อย่าง
ต่อเนื่อง

ผลการศึกษาเบื้องต้น อยู่ระหว่างการน�ำเสนอ
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 (Progress Report II) โดย
ศึกษาสถานภาพการพัฒนาข้อมูลดัชนีชี้วัดด้านโลจิสติกส์
ของประเทศไทยจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง รวบรวมข้อมูล
ดัชนีชี้วัดที่มีการจัดเก็บและมีฐานข้อมูลแล้ว ส�ำรวจและ
จัดท�ำข้อมูลดัชนีชวี้ ดั ทีส่ ำ� คัญเพิม่ เติม จัดท�ำข้อเสนอแนะ
แนวทางการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ให้ มี ค วามสมบู ร ณ์ แ ละมี
ความต่อเนือ่ งอย่างเป็นระบบ พร้อมทัง้ จัดท�ำแนวทางการ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกแบบ
หน้าต่างการแสดงผล และจัดท�ำร่างต้นแบบสถาปัตยกรรม
ของระบบข้ อ มู ล ในเบื้ อ งต้ น เพื่ อ น� ำ ไปสู ่ ก ารพั ฒ นา
และจัดท�ำระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้าน
โลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อไป
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โครงการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา บทสัมภาษณ์ จัดเวทีเสวนา (Talk) ที่กรุงเทพฯ เชียงใหม่
และชลบุรี จัดท�ำแผนภาพอินโฟกราฟิก วีดีโออนิเมชัน
ระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3
ภาพยนตร์สนั้ ซึง่ ภายหลังสิน้ สุดโครงการการประชาสัมพันธ์
(พ.ศ.2560-2564) ในช่วงระยะครึ่งแผน
หลั ก การและเหตุ ผ ล แผนยุ ท ธศาสตร์
การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ.
2560-2564) จัดท�ำขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
พัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 และมอบหมายให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกลไกการด�ำเนินงานให้ส�ำเร็จ
และใช้ประโยชน์ตามระยะเวลาที่กำ� หนด ในปี 2562 อยู่
ในช่วงระยะเวลาครึ่งแรกของแผนฯ จึงมีความจ�ำเป็นใน
การประเมินผลการด�ำเนินงานและติดตามความก้าวหน้า
การด�ำเนินงานของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์
ในระยะครึ่งหลังของแผนฯ
วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินผลการด�ำเนินการ
พัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยของภาคส่วนต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ประเด็นปัญหาอุปสรรค ข้อจ�ำกัด
ศึกษาและวิเคราะห์บริบทการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
การค้า แนวทางการขับเคลือ่ นนโยบายการพัฒนาเชิงพืน้ ที่
ตามนโยบายรัฐบาลเพือ่ ให้การขับเคลือ่ นการพัฒนาระบบ
โลจิสติกส์ของประเทศไทยในช่วงครึ่งหลังของแผนฯ เป็น
ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสามารถบรรลุ เ ป้ า หมายและ
วัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้
ผลการศึกษา อยู่ระหว่างการจัดท�ำรายงานผล
การศึกษาฉบับสมบูรณ์และจะน�ำเสนอรายงานต่อคณะ
กรรมการพิจารณาผลการศึกษาภายในเดือนพฤศจิกายน
2562

โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
สศช. ได้ว่าจ้าง บริษัท ดิ วันโอวัน เปอร์เซ็นต์
เป็นที่ปรึกษาโครงการ ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 –
กรกฎาคม 2562 เพื่ อ สร้ า งความรู ้ ค วามเข้ า ใจให้ แ ก่
ประชาชนทุกกลุ่ม และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการพัฒนา
ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของประเทศ ผ่ า นสื่ อ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกผสมผสานในทุกมิติ เช่น บทความ

เชิงรุกฯ ได้มีการน�ำสื่อรูปแบบต่างๆ มาเผยแพร่ทางหน้า
เว็บไซต์และหน้า Facebook ของ สศช. และช่องทาง
อื่น ๆ เช่น หน้าเว็บไซต์ FuturisingThailand รวมทั้ง
การผลิตคูม่ อื ตัวชีว้ ดั ความสามารถในการแข่งขันของ IMD
และ WEF เพื่อเผยแพร่แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ยกอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

โครงการพัฒนาและวางระบบเชือ่ มโยงการติดตาม
ประเมินผลยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12 เชิงพืน้ ที่ (AREA BASED) ระยะที่ 2
ความเป็นมา : สศช. ได้จัดท�ำแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 2564)
เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศระยะ 5 ปี
และประกาศใช้นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 การด�ำเนิน
การขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้ล่วงเลย
ครึ่งแผนแล้ว จึงจ�ำเป็นต้องติดตามประเมินผลเพื่อให้
สามารถอธิบายปัจจัยความส�ำเร็จและความล้มเหลวทีเ่ กิด
ขึ้นจากการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12 ได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะประเด็นพัฒนาส�ำคัญ
ทีเ่ ป็น Cross Cutting Issue ทีเ่ ชือ่ มโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศในระดับพื้นที่ (Area Based)
อาทิ การสนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม SMEs การส่ ง เสริ ม
เศรษฐกิจชีวภาพ การสนับสนุนและส่งเสริมพลังงาน
ทดแทน และการสนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
วัตถุประสงค์ : เพือ่ ติดตามและประเมินสัมฤทธิ
ผลประเด็นพัฒนาส�ำคัญในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ที่ได้มี
การด�ำเนินการในระดับพื้นที่ ทั้งในมิติความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรปู ประเทศ ถอดบทเรียน
กระบวนการแปลงนโยบาย ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ และ
แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 ไปสู ่ ก ารปฏิ บั ติ และน� ำ ผล
การศึ ก ษาและองค์ ค วามรู ้ ที่ ไ ด้ ไ ปใช้ ป ระโยชน์ ใ นการ
ยกระดับระบบการติดตาม และประเมินผลการพัฒนา
ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ทั้งในระดับประเทศและ
ระดับหน่วยงานที่ดำ� เนินการอยู่ในปัจจุบัน
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ผลการศึกษาเบือ้ งต้น/ความก้าวหน้าของการ
ด�ำเนินโครงการ : สศช. ได้ว่าจ้างมูลนิธิสถาบันวิจัย
นโยบายเศรษฐกิจการคลังเป็นที่ปรึกษาด�ำเนินโครงการฯ
ซึ่ ง ได้ น� ำ เสนอรายงานการศึ ก ษาขั้ น กลาง (Interim
Report) แล้ว และจะด�ำเนินการโครงการฯ แล้วเสร็จใน
เดือนมีนาคม 2563

โครงการส�ำรวจและศึกษาเพื่อการเฝ้าระวัง
และเตือนภัยทางสังคม
สศช. มีภารกิจในการจัดท�ำรายงานภาวะสังคม
เผยแพร่สู่สาธารณะเพื่อรายงานสถานการณ์ทางสังคมใน
มิติต่างๆ ที่สะท้อนถึงคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้าน รวมทั้ง
จัดท�ำบทความประจ�ำฉบับ เพือ่ ศึกษาในเชิงลึกในประเด็น
ที่อยู่ในความสนใจหรือมีความเร่งด่วนที่ต้องเตือนภัย
เฝ้าระวังในช่วงเวลาที่ทันต่อเหตุการณ์ อย่างไรก็ตาม
ประเด็นการเปลีย่ นแปลงทางสังคมมีพลวัตทีร่ วดเร็วข้อมูล
ทีจ่ ดั เก็บเป็นรายไตรมาสหรือจัดเก็บตามกรอบการบริหาร
ราชการแผ่นดินนัน้ ไม่สามารถสะท้อนประเด็นในเชิงลึกได้
อย่างทันเหตุการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับ
ความคิ ด เห็ น และทั ศ นคติ ข องผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ในสั ง คม
การจั ด เก็ บข้อมูลจากฐานการส� ำรวจประกอบกั บการ
วิเคราะห์จงึ เป็นแนวทางทีจ่ ำ� เป็นในการสนับสนุนงานการ
วิเคราะห์ประเด็นและภาวะทางสังคมทีม่ คี วามเป็นปัจจุบนั
และมีความลึกซึ้งมากพอที่จะใช้เป็นฐานในการจัดท�ำ
ข้อเสนอเชิงนโยบายและการผลักดันการขับเคลื่อนไปสู่
การปฏิบัติรวมทั้งการสร้างความตระหนักร่วมกันของ
ทุกภาคส่วนในสังคม
วัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและ
สภาพแวดล้อมของคนที่เป็นประเด็นเร่งด่วนเพื่อเป็นการ
เฝ้าระวังและส่งสัญญาณเตือนภัยให้สังคมได้รับทราบ
(2) เพื่อส�ำรวจข้อมูลภาคสนาม ความคิดเห็นและทัศนคติ
ทางสังคม เกี่ยวกับประเด็นทางสังคมที่ส�ำคัญ เพื่อน�ำ
ผลส� ำ รวจมาใช้ ป ระกอบการวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตและ
สภาพแวดล้ อ มของคนที่ อ ยู ่ ใ นความสนใจในขณะนั้ น
น�ำเสนอเป็นบทความในรายงานภาวะสังคมไทย และ
จัดท�ำประเด็น/ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในระดับประเทศ

วิ ธี ก ารศึ ก ษาและผลการด� ำ เนิ น งาน จ้ า ง
ที่ปรึกษาเพื่อด�ำเนินการส�ำรวจความคิดเห็นและทัศนคติ
ทางสังคมเกีย่ วกับประเด็นทางสังคมทีส่ ำ� คัญ และน�ำเสนอ
เป็นบทความในรายงานภาวะสังคมไทย จ�ำนวน 2 เรื่อง
ขณะนี้ได้ส�ำรวจและศึกษาแล้วเสร็จ 1 เรื่อง คือ “พลวัต
ความเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท�ำงานของไทยและการ
เปลีย่ นผ่านสูก่ ารท�ำงานของคนรุน่ ใหม่ (NextGen Work)”
ผลการส�ำรวจพบว่าปัจจุบันมีแรงงานที่ท�ำงานในแบบ
NextGen Work ประมาณร้อยละ 30 โดยกลุ่มแรงงาน
รุ่นใหม่ที่อายุน้อย มีแนวโน้มการท�ำงานแบบ NextGen
Work สูงกว่าแรงงานที่มีอายุมากกว่า ปัจจัยส�ำคัญที่ส่ง
ผลกระทบต่อรูปแบบและลักษณะการท�ำงานของคนรุ่น
ใหม่ มาจากเทคโนโลยีเปลีย่ นโลก กระแสโลกาภิวตั น์ การ
โยกย้ายถิ่นฐานของประชากร และการก้าวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการด�ำเนินการส�ำรวจเรื่อง
ที่ 2 คื อ “สาเหตุ ที่ ค นไทยก่ อ หนี้ เ พื่ อ อุ ป โภคบริ โ ภค
ส่วนบุคคล” คาดว่าการศึกษาจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายใน
เดือนมกราคม 2563

โครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนา
เมืองในอนาคต ระยะที่ 2 (Project for Promoting
Sustainability in Future Cities of Thailand
Phase 2)
ความเป็นมา โครงการเสริมสร้างความยั่งยืน
ของการพัฒนาเมืองในอนาคต เป็นความร่วมมือระหว่าง
สศช. และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น
(JICA) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองตามแนวทางของ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ภายใต้แนวคิดการพัฒนา 5
องค์ประกอบส�ำคัญ ได้แก่ (1) การพึ่งพาตนเองและเพิ่ม
ศั ก ยภาพการแข่ ง ขั น (2) การมี อั ต ลั ก ษณ์ ข องตนเอง
(3) การเป็ น เมื อ งน่ า อยู ่ แ ละเป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
(4) การสร้างสังคมที่ปลอดภัย และ (5) การสร้างความ
ภูมิใจไว้ให้คนรุ่นต่อไป โดยโครงการฯ ในระยะที่ 1 (พ.ศ.
2557-2561) มีเมืองน�ำร่องจ�ำนวน 6 แห่งได้แก่ เทศบาล
นครเชี ย งราย เทศบาลนครพิ ษ ณุ โ ลก เทศบาลนคร
ขอนแก่น เทศบาลเมืองกระบี่ เทศบาลเมืองพนัสนิคม และ
เทศบาลเมืองน่าน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการด�ำเนินงาน
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ในระยะที่ 2 (พ.ศ.2562-2564) มีเทศบาลเป้าหมายในเขต
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน (SEC) จ�ำนวน
2 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองระนอง และเทศบาลเมืองชุมพร
วัตถุประสงค์ เพื่อผลักดันแนวคิดและสร้าง
กลไกที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาเมืองในอนาคตอย่าง
ยัง่ ยืน (SFC) ภายใต้หลักการการขับเคลือ่ นการพัฒนาโดย
ท้องถิ่นตามแนวทางของรัฐบาล โดยใช้กระบวนการการมี
ส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกกลุ่ม
ในพื้นที่โครงการ มีประชาชนเป็นศูนย์กลางในการร่วม
ตัดสินใจ และมีการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ความก้าวหน้าของการด�ำเนินงาน จากการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ศักยภาพและความต้องการการพัฒนาของ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ท�ำให้ได้วิสัยทัศน์ของเทศบาล
เมืองชุมพร คือ “ชุมพรเมืองน่าอยู่ สังคมอยูด่ มี สี ขุ คุณภาพ
ชีวติ ทีด่ ”ี และวิสยั ทัศน์ของเทศบาลเมืองระนอง คือ “เป็น
เมื อ งท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพชั้ น น� ำ และเมื อ งน่ า อยู ่ ที่
ประชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ”ี โดยขณะนีอ้ ยูใ่ นระหว่างการ
จัดท�ำรายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception Report)

โครงการติดตามประเมินผลตามยุทธศาสตร์การเสริม
สร้างความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศ
สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน ในระยะครึ่งแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12
วัตถุประสงค์ เพือ่ ติดตามประเมินผลการพัฒนา
ตามยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมัน่ คงแห่งชาติเพือ่ การ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน ในระยะครึ่งแผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2562) ในด้านการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ฯ และผลการพัฒนาเพื่อแก้
ปัญหาความมั่นคงที่มีต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ในมิติของ
การพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ สั ง คม ทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาหรือ
ลดเงื่อนไขของปัญหาด้านความมั่นคง และผลจากการ
ด�ำเนินโครงการที่มีต่อการพัฒนาในมิติต่างๆ
ผลการศึกษาเบื้องต้น ที่ปรึกษาอยู่ระหว่าง
การน�ำเสนอรายงานการศึกษาขัน้ กลาง (Interim Report)
โดยผลการศึ ก ษาในรายงานการเริ่ ม งาน (Inception
Report) ได้ด�ำเนินการทบทวนและรวบรวมองค์ความรู้ที่
เกี่ยวกับการติดตามประเมินผล ก�ำหนดกรอบแนวทาง
กลไกในการบริหารงาน และวิธีการติดตามประเมินผล
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการ
พั ฒ นาประเทศสู ่ ค วามมั่ ง คั่ ง และยั่ ง ยื น ในระยะครึ่ ง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เรียบร้อยแล้ว
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ภารกิจพิเศษ
โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)

“โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” เป็นโครงการ
ในพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เริม่ ด�ำเนินการขึน้ เมือ่ ปี 2552 โดยน�ำพระราชทรัพย์สว่ นพระองค์และ
ทรัพย์จากผู้บริจาคโดยเสด็จพระราชกุศล มาพระราชทานเป็นทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนที่เรียนดี ประพฤติปฏิบัติดี
ได้มีโอกาสศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
และเพื่อให้การด�ำเนินงานมีความต่อเนื่องยั่งยืน ทรงมีพระราชด�ำริให้จัดตั้ง “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” ขึ้นในปี 2553 โดยทรงเป็นองค์ประธานกรรมการ และส�ำนักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการโครงการทุนฯ มีหน่วยงานเกี่ยวข้อง
ร่วมประสานสนับสนุน ปัจจุบันการด�ำเนินงานโครงการฯ เข้าสู่ปีที่ 11 มีนักเรียนเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานทุนการศึกษา
แล้ว 11 รุ่น จ�ำนวน 1,764 ราย
การด�ำเนินงานในปี 2562 สศช. ในฐานะหน่วย
งานแกนกลาง ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
เกี่ยวข้อง อาทิ ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.)
กระทรวงมหาดไทย (มท.) ส�ำนักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย์ (พม.) รวมถึงมูลนิธสิ ถาบันวิจยั
และพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(มพพ.) ขับเคลือ่ นด�ำเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารประจ�ำปี
โดย สศช. ได้สนับสนุนกระบวนการคัดเลือก
คัดสรร ฯ นักเรียนเพือ่ เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานทุนการศึกษา
ซึ่งมุ่งเน้นให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก คัดสรร ฯ ศึกษา
ในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ สาขาขาดแคลน
รวมทั้งสาขาด้านความมั่นคง และได้รับการบ่มเพาะให้มี
ทัศนคติที่ถูกต้องดีงาม มีวินัย มีศักยภาพในการเรียนรู้
เติบโตเป็นคนดีมีจิตอาสา พร้อมกลับคืนถิ่นไปท�ำงาน
ช่วยเหลือชุมชน สังคม โดยได้รบั พระราชทานพระบรมราช
วโรกาสให้น�ำคณะนักเรียนที่ได้รับการอนุมัติเป็นนักเรียน
ทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุน่ ที่ 11 เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทาน
ทุนการศึกษา เมือ่ วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562 ณ พระทีน่ งั่
อัมพรสถาน
นั ก เรี ย นทุ น ฯ ม.ท.ศ. ทุ ก รายที่ ไ ด้ รั บ
พระมหากรุณาธิคุณ ฯ จะได้รับการติดตาม ดูแล และ
พัฒนาทั้งด้านการเรียน และการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อ
เนือ่ ง อาทิ การศึกษาเรียนรูด้ งู านทีม่ หาวิทยาลัยชัน้ น�ำ การ
เรียนรู้ฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลราชวิถี และจัดให้มกี ารฝึกปฏิบตั ิ
งานในช่วงปิดภาคเรียนทัง้ ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
รวมไปถึงสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายของนักเรียน
ทุนฯ เพือ่ สามารถช่วยเหลือดูแลกันในรูปแบบ “เพือ่ นช่วย
เพื่อน” และ“พี่ดูแลน้อง” และเป็นกลไกสนับสนุนการ
ด�ำเนินงานโครงการทุนฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนั้ น แล้ ว สศช. ได้ ร ่ ว มกั บ ส� ำ นั ก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และ มพพ. สนับสนุนการเข้ารับ
การฝึกและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 9 และ
รุ่นที่ 10 ซึ่งเป็นรุ่นที่ต้องเข้ารับการฝึกพัฒนาศักยภาพ
อย่างต่อเนื่องตามหลักสูตรของโรงเรียนทหารมหาดเล็ก
ราชวัลลภรักษาพระองค์ และเป็นไปตามสัญญาการรับทุน
พระราชทานฯ โดยในปี 2562 นักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 9 และ
รุ่นที่ 10 เข้ารับการฝึกแล้วรุ่นละ 2 ครั้ง ในช่วงปิด
ภาคเรียนเดือนเมษายน และเดือนตุลาคม 2562 โดย
จะได้รับการบ่มเพาะด้านระเบียบวินัย สร้างเสริมทักษะ
ชีวิตการเรียนรู้ด้านวิชาการ การแนะแนวเรียนต่อ รวมทั้ง
การเสริ ม สร้ า งทั ศ นคติ ที่ ถู ก ต้ อ งและความจงรั ก ภั ก ดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
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สศช. ร่วมกับส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
มูลนิธิ มพพ. และเครือข่ายนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. ด�ำเนิน
กิจกรรมจิตอาสา “นักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. ท�ำความดีด้วย
หัวใจ” เพือ่ แสดงความส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ฯ โดย
น�ำความรูค้ วามสามารถในสาขาวิชาทีเ่ รียนมาท�ำประโยชน์
เพือ่ ส่วนรวม ด้วยการลงพืน้ ทีด่ ำ� เนินกิจกรรมพัฒนาชุมชน
พัฒนาโรงเรียน จัดท�ำสื่อการเรียน เยี่ยมผู้ป่วย ผู้สูงอายุ
และให้บริการด้านต่าง ๆ โดยในปี 2562 ได้ด�ำเนินการมา
แล้ว 9 ครั้ง
ด้านการจบการศึกษาและการท�ำงาน นักเรียน
ทุนฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ 2 - รุ่นที่ 4 ทยอยจบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและเข้าสู่การท�ำงานในสาขาอาชีพต่าง ๆ โดย
ระหว่างปีการศึกษา 2558-2561 มีนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ.
รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 3 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งสิ้น 331
ราย เข้าสู่การท�ำงานแล้วร้อยละ 84 และมี 12 ราย หรือ

ร้อยละ 4 อยู่ระหว่างศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ส่วน
รุ่นที่ 4 จบหลักสูตร 4 ปี แล้ว 71 ราย เข้าสู่การท�ำงาน
แล้วร้อยละ 25 (ณ พฤษภาคม 2561)
โดยสรุป การด�ำเนินงานโครงการทุนฯ ทีผ่ า่ นมา
จนถึงปัจจุบนั มีนกั เรียนทีไ่ ด้รบั โอกาสเข้ารับพระราชทาน
ทุ น การศึ ก ษา และนั ก เรี ย นทุ น ฯ ม.ท.ศ. ที่ ไ ด้ รั บ
พระราชทานทุนการศึกษาต่อเนื่องไปแล้วรวม 11 รุ่น
จ�ำนวน 1,764 ราย รวมเงินทุนพระราชทานจ�ำนวน 461.8
ล้านบาท นักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. ทุกคนล้วนมีความส�ำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ได้รับโอกาสด้าน
การศึกษาอย่างอย่างมั่นคง และยึดมั่นในพระราชด�ำรัส
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทีพ่ ระราชทานแก่เหล่า
นักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
ความว่ า “เรี ย นดี ความรู ้ ดี การงานดี ชี วิ ต สดใส
ท�ำประโยชน์ให้กับประเทศชาติ มีความสุข”

การจัดสัมมนาทางวิชาการสายงานเศรษฐกิจมหภาคและการประเมินผล ประจ�ำปี 2562
สายงานเศรษฐกิจมหภาคและการประเมินผล ได้มีการจัดสัมมนาทางวิชาการของสายงานเศรษฐกิจและ
การประเมินผลอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน�ำเสนอผลการวิเคราะห์ ติดตาม ประเมิน
สถานการณ์ท างเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ ทัง้ นี้ นับตัง้ แต่สหรัฐฯ และจีนได้ประกาศสงครามทางการค้าระหว่างกัน
สายงานเศรษฐกิจมหภาคและการประเมินผล ได้มีการติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผลกระทบ โอกาส และความ
ท้าทายของการด�ำเนินมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีนต่อสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ
ที่เชื่อมโยงกับไทยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดท�ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนการส่งออกของไทย และการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทยในปี 2562
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ส�ำหรับในปี 2562 สายงานเศรษฐกิจมหภาค
และการประเมินผลได้จัดการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง
“การส่งออกสินค้าไทยภายใต้สงครามการค้าและการ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก” เพือ่ ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูล
การค้าระหว่างประเทศในเชิงลึกโดยเฉพาะข้อมูลการ
ส่งออกสินค้าของไทยในรายการสินค้าที่อยู่ภายใต้และ
ภายนอกมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และ
จีน รวมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบ โอกาส และความท้าทาย
ของการส่งออกของไทยที่จะเกิดจากการด�ำเนินมาตรการ
กี ด กั น ทางการค้า และน�ำ เสนอเผยแพร่ผ ลการศึ ก ษา
วิเคราะห์ผลกระทบ โอกาส และความท้าทายของการ
ส่งออกของไทยภายใต้สถานการณ์การกีดกันทางการค้า
ของสหรัฐฯ และจีน รวมทัง้ รับฟังและแลกเปลีย่ นข้อคิดเห็น

จากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการจั ด ท� ำ ข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายในการ
ขับเคลือ่ นการส่งออกของไทย และการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ
ไทยในปี 2562 นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างเครือข่าย
ทางด้านองค์ความรู้และทางวิชาการระหว่างข้าราชการ
และเจ้าหน้าทีข่ องส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
นอกจากนี้ ยังมีการปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “ทิศทาง
เศรษฐกิจและการค้าโลกในช่วงที่เหลือของปี 2562” โดย
ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์
ภัทร จ�ำกัด (มหาชน) ในการสัมมนาทางวิชาการครั้งนี้มี
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
ผู้แทนภาคเอกชนเข้าร่วมการเสวนาจ�ำนวน 300 คน

การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ปีงบประมาณ 2562
ครั้งที่ 1 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จ.เชียงราย น่าน พะเยา และแพร่ (29-30 ต.ค. 2561)
1. การพัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน โลจิสติกส์เชือ่ มโยงกับต่างประเทศ
ยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านฮวก จังหวัดพะเยา เป็นด่านถาวร
2. แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 วัฒนธรรมล้านนา
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและสุขภาพ เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาค
3. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ให้มีการเชื่อมต่อทั้งระบบ (บกและราง) ทั้งการพัฒนา
สายทางเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและภายในกลุ่มจังหวัด  
4. การพัฒนาคุณภาพชีวติ การส่งเสริมให้กลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เป็น “เมืองต้นแบบ
สุขภาวะในผู้สูงวัย” (Health Aging Smart Cities)
5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม บริหารจัดการทรัพยากรแหล่งต้นน�ำ้ ทีส่ ำ� คัญของ
ภูมิภาคและประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
รายงานประจำ�ปี 2562 สำ�นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 103
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ครั้งที่ 2 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 จ.หนองคาย บึงกาฬ (12 –13 ธ.ค. 2561)
1. แผนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ได้แก่ การพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ (Logistics) เพื่อเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านในด้านการค้า การลงทุน การค้าชายแดน
และการท่องเที่ยว
2. การพัฒนาแหล่งน�้ำเพื่อการเกษตรและการแก้ไขปัญหาอุทกภัย
3. การยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิต
4. การท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวบ้านเชียง แหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานค�ำ 
ครั้งที่ 3 กลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จ.เชียงใหม่ แม่ฮอ่ งสอน ล�ำปาง และล�ำพูน (14 –15 ม.ค. 2562)
1.    ทิศทางการพัฒนาภาคเหนือมุ่งให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง ที่ตั้งอยู่บน
เส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor: NSEC) เพื่อเชื่อมโยง
เศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง จีนตอนใต้ เมียนมา – เอเชียใต้
2.   การบูรณาการการท�ำงานเชื่อมโยงงานวิจัยของสถาบันการศึกษา
3.   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.   การปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่มรดกทางวัฒนธรรม “เมืองเก่าล�ำพูน”

การพัฒนาคลองแสนแสบและการเดินทางสัญจร ประชาชนริมฝั่งคลองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนรวม
คณะกรรมการขับเคลือ่ นและปฏิรปู การบริหาร
ราชการแผ่นดิน (กขป.) ได้มอบหมายให้ สศช. จัดท�ำสรุป
บทเรี ย นการขั บ เคลื่ อ นการแก้ ไขปั ญ หาที่ ส� ำ คั ญ ของ
ประเทศในส่วนของการพัฒนาคลองแสนแสบและการเดิน
ทางสัญจร ซึ่งสรุปผลของการพัฒนาเป็น 3 ด้าน ได้แก่
(1) ด้านการฟืน้ ฟูและปรับปรุงคุณภาพน�ำ้ ในคลองแสนแสบ
ให้สะอาด เป็นไปตามค่ามาตรฐาน และลดสิ่งปฏิกูลรวม
ถึงกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ ที่ส�ำคัญได้มีการตรวจสอบการ
ระบายน�ำ้ ทิง้ และการบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งก�ำเนิดมลพิษ
ในพื้นที่ริมคลองแสนแสบและคลองสาขาอย่างเข้มงวด
ท�ำให้สามารถลดค่าความสกปรกที่ระบายลงสู่คลองได้ใน
ระดับหนึง่ (2) ด้านการพัฒนาให้คลองแสนแสบเป็นเส้นทาง
คมนาคมทางน�ำ้ ทีป่ ลอดภัยและมีสภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสม
ได้มกี ารปรับปรุงภูมทิ ศั น์และสิง่ อ�ำนวยความสะดวก และ
มี ก ารจั ด ระบบการเดิ น เรื อ ในคลองแสนแสบ ท� ำ ให้
ประชาชนสามารถประหยัดเวลาในการเดินทางในช่วง
ระยะเวลาเร่งด่วนได้ และ (3) ด้านการสร้างจิตส�ำนึกให้

ในการรักษาและฟื้นฟูสภาพน�้ำ  ได้มีการด�ำเนินโครงการ
เพือ่ สร้างจิตส�ำนึกและการมีสว่ นร่วมในการรักษาและฟืน้ ฟู
สภาพน�้ำจ�ำนวน 14 โครงการ เพื่อให้เกิดจิตส�ำนึกในการ
รักษาสภาพน�้ำอย่างยั่งยืน
ทัง้ นี้ การพัฒนาคลองแสนแสบและการเดินทาง
สัญจรอาจยังไม่สามารถด�ำเนินการพัฒนาได้อย่างสมบูรณ์
แต่สามารถน�ำบทเรียนที่ได้จากการด�ำเนินงานไปพัฒนา
ต่อยอดในอนาคตได้ โดยมีประเด็นส�ำคัญที่ต้องได้รับการ
พิจารณาประกอบ ได้แก่ การด�ำเนินการแก้ไขปัญหา
คุณภาพน�้ำในล�ำคลองถ้าจะให้เกิดผลส�ำเร็จได้อย่างเป็น
รูปธรรมต้องขยายพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาให้ครอบคลุม
คลองสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และการจัดหาแหล่งเงิน
งบประมาณในการด�ำเนินการ เนือ่ งจากต้องใช้งบประมาณ
ในการแก้ไขปัญหาค่อนข้างสูง อาทิ อาจใช้วธิ กี ารให้เอกชน
เข้าร่วมลงทุน และ/หรือจัดท�ำแนวทางในการจัดเก็บ
ค่ า ธรรมเนี ย มบ� ำ บั ด น�้ ำ เสี ย ตามหลั ก การผู ้ ก ่ อ มลพิ ษ
เป็นผู้จ่าย (Polluter Pays Principle) เพื่อลดภาระ
งบประมาณของรัฐ
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การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกับการประเมินส่วนราชการตามค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที่ 5/2559 เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและให้ใช้การประเมินส่วนราชการ
ในรอบการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สศช. ได้มีการจัดท�ำรายงาน
ผลการด�ำเนินงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด
โดยมีผลการประเมินตนเองในเบื้องต้นมีรายละเอียดตัวชี้วัดใน 4 องค์ประกอบ ดังนี้
ตัวชี้วัด

ส�ำนัก/
กลุ่ม
งาน

เกณฑ์การประเมิน รอบ 12 เดือน (ก.ย.62)
เป้าหมายขั้นต�่ำ เป้าหมายมาตรฐาน

เป้าหมายขั้นสูง

ผลการประเมิน
ของ สศช.

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน (Functional Base)
1.
		
		
		
		

กพข.
ผลอันดับความ
สามารถในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ
ในภาพรวมโดย IMD

อันดับที่ 30
(ผลคะแนน
ปีที่ผ่านมา)

อันดับที่ 28
อันดับที่ 27
(อันดับเฉลี่ย 5 ปี (อันดับที่ดีที่สุด
ย้อนหลัง)
ที่เคยได้)

ผลักดัน
ผลักดัน
2. ความส�ำเร็จในการ กยป. คณะรัฐมนตรี
ให้ความเห็นชอบ การด�ำเนินการ การด�ำเนินการ
		 จัดท�ำแผนแม่บท
ร่างแผนแม่บทตาม ตามแผนแม่บท ตามแผนแม่บท
		 ตามยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติ
3 ด้าน
6 ด้าน
และประกาศใน อย่างน้อยด้านละ อย่างน้อยด้านละ
ราชกิจจานุเบกษา 1 โครงการ
1 โครงการ

ได้อันดับที่ 25

สศช. ด�ำเนินการครบ
ทุกเป้าหมาย โดยมีการ
ผลักดันและขับเคลื่อน
ให้หน่วยงานด�ำเนินการ
ตามแผนแม่บท
6 ด้านอย่างน้อย
ด้านละ 1 โครงการ

องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์
		
หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Base)
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
ระดับความส�ำเร็จ กพท.
ความเหมาะสม ความเหมาะสม ความเหมาะสม
ของการศึกษา
ในรายละเอียด ในรายละเอียด ในรายละเอียด
ความเหมาะสมใน
ของรูปแบบ
ของรูปแบบ
ของรูปแบบ
รายละเอียดของ
การพัฒนาในพื้นที่ การพัฒนาฯ
การพัฒนาฯ
รูปแบบการพัฒนา
จังหวัดชุมพร
ได้ด�ำเนินการ ได้รบั ความเห็นชอบ
ในพื้นที่จังหวัดชุมพร
– ระนอง และพื้นที่ แล้วเสร็จ
จากผู้บริหาร
– ระนอง และพื้นที่
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สศช. น�ำเสนอต่อ
		
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
– นครศรีธรรมราช
คณะรัฐมนตรี
		 – นครศรีธรรมราช
มีผลการด�ำเนินงาน
		 ภายใต้การพัฒนา
และการหารือ
		 ระเบียงเศรษฐกิจ
ร่วมกับหน่วยงาน
		 ภาคใต้อย่างยั่งยืน
ที่เกี่ยวข้อง
		 (Southern Economic
3.
		
		
		
		
		
		

		

สศช. ด�ำเนินการ
ได้ครบทุก
เป้าหมาย
โดย ครม. มีมติ
รับทราบผล
การศึกษา
ความเหมาะสม
ในรายละเอียด
ของรูปแบบ
การพัฒนาฯ เมื่อ
วันที่ 22 ม.ค.62

Corridor : SEC)
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ตัวชี้วัด
4. การชี้แจงประเด็น
		 ส�ำคัญที่ทัน
		 ต่อสถานการณ์

กอง/
กลุ่ม
งาน
ปชส.

ผลการด�ำเนินงาน
สศช. ได้รับมอบหมายจาก IA Chat ให้ชี้แจงประเด็นส�ำคัญ
ที่ทันต่อสถานการณ์ 2 ครั้ง ได้แก่
ครั้งที่ 1 เรื่อง ข้อวิจารณ์ปัญหาความเหลื่อมล�้ำ
			 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ธ.ค. 2561
ครั้งที่ 2 เรื่อง กรณีตัวเลขหนี้ครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้น ในวันพุธที่ 12 ธ.ค. 61
			 โดย สศช. ได้ด�ำเนินการชี้แจงทันเวลาที่ก�ำหนด

องค์ประกอบที่ 3 การด�ำเนินงานตามภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด (Area Base)
-ไม่มีตัวชี้วัดในองค์ประกอบนี้องค์ประกอบที่ 4 การบริหารจัดการและการพัฒนานวัตกรรม (Innovation Base)
5. การจัดตั้งสถาบัน
		 นโยบายสาธารณะ
		 และการพัฒนา

กพร.

สรุปผลการประเมิน
1. สศช. มีการจัดตั้งสถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา
โดยได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สงป. ส�ำหรับปีงบประมาณ 2562
จ�ำนวน 48.56 ล้านบาท
2. จัดท�ำรายงานการศึกษาเบื้องต้น 2 หัวข้อ (1) Future of Work
และ (2) Future of Living
3. จัดท�ำ MOU ร่วมกับ SET และ The Economist เพื่อผลิตงานวิจัย
จัดท�ำข้อมูล Economic Foresight พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ทางวิชาการ

องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการด�ำเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Potential Base)
6.

การด�ำเนินการตามแผนปฏิรูปองค์การของส่วนราชการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเด็น

		
		
		
		
		
		
		

กอง/
กลุ่ม
งาน

ผลผลิต

สรุปผลการประเมิน

กพร. 1. มีสถาบันนโยบายสาธารณะและ		 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการก�ำกับ
ประเด็นที่ 1 :
การพัฒนา (Institute of Public
สถาบันฯ
เสริมสร้างศักยภาพ
Policy and Development)
- สงป. จัดสรรงบประมาณให้กับ
งานวิจัยเพื่อน�ำมาใช้
เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการท�ำงาน สถาบันฯ ในปีงบประมาณ
ในการจัดท�ำ
ของ สศช. ในด้านการวิจัยนโยบาย พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์และ
อนาคตระยะยาว
- สถาบันฯ มีการด�ำเนินการในปี 62
จัดท�ำนโยบาย
2. มีผลการศึกษาเชิงนโยบาย โดยใช้
ประกอบด้วย 1) Dashboard
สาธารณะ
เครื่องมือการวิเคราะห์สมัยใหม่
Report 2) Data Policy and
เช่น Policy Lab ส�ำหรับประเด็น
Data Architecture Report
นโยบายส�ำคัญประมาณ 1-2 เรื่อง
เพื่อจะน�ำไปขับเคลื่อนต่อในระยะ
ต่อไป
รายงานประจำ�ปี 2562 สำ�นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 107
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กอง/
กลุ่ม
ผลผลิต
งาน
กบภ. 1. รายงานสรุปกระบวนการท�ำงาน
ประเด็นที่ 2 :
อย่างมีส่วนร่วม
ขับเคลื่อนการท�ำงาน
2. แผนงานโครงการส�ำคัญของภาค
ในระดับภาคของ
และกลุ่มจังหวัด ในประเด็น
ส�ำนักงานพัฒนา
การพัฒนาน�ำร่องไม่น้อยกว่า
เศรษฐกิจและ
2 ประเด็น ตามแผนแม่บท
สังคมภาค
3. การผลักดันแผนงานโครงการส�ำคัญ
ให้บรรจุในแผนปฏิบัติการภาคและ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดประจ�ำปี
2563/2564
4. ร่างแนวทางการติดตามประเมินผล
การพัฒนาพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์
ประเด็น

		
		
		
		
		
		

สรุปผลการประเมิน
- มีการท�ำงานอย่างมีส่วนร่วม
โดยได้เชิญหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม
ประชุม เพื่อหารือและสร้างความ
เข้าใจเพื่อให้มีการขับเคลื่อนงาน
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- จัดท�ำสรุปผลการระดมความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะแผนงานโครงการ
ในประเด็นการพัฒนาตามแผน
แม่บท 3 เรื่อง
- สรุปผลการปรับปรุงรายละเอียด
งบประมาณรายจ่าย ปี 63 แผนงาน
บูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
- จัดท�ำแผนปฏิบัติการภาคประจ�ำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
- แผนปฏิบัติราชการประจ�ำปี 63
ของกลุ่มจังหวัด
- ร่างข้อก�ำหนดการศึกษา (TOR)
โครงการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัด
ภายใต้กลไก ก.บ.ภ.

กยป. 1. ต้นแบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่
		 ประเด็นที่ 3 :
ด้านความยากจนและการพัฒนา
		
ปรับปรุงข้อมูลให้มี ศทส.
คนตลอดช่วงชีวิตและข้อมูลส�ำหรับ
		 ความทันสมัย และ กลจ.
การใช้ระบบ TPMAP ในการ
		 พัฒนาระบบ
วางแผนและแก้ไขปัญหา
		 Big Data และ
ความยากจน
		 Business
2. ระบบสารสนเทศการติดตามและ 		 Intelligence มาใช้
ประเมินผลของยุทธศาสตร์ชาติ
		
ในกระบวนการ
และการปฏิรูปประเทศ
		 นโยบายทั้งระบบ
(eMENSCR) ที่สามารถรายงาน
		 และสนับสนุน
ความคืบหน้าของกิจกรรม/
		 การยกระดับระบบ
โครงการของหน่วยงานภาครัฐ
		 การติดตาม
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
		 ประเมินผล
และแผนการปฏิรูปประเทศ
		 เชิงบูรณาการ
3. ระบบรายงานอัจฉริยะ
ด้านภาวะเศรษฐกิจและสังคม
บนระบบ Cloud

สศช. มีการลงนามในบันทึกความร่วมมือ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ
สนับสนุนการจัดท�ำข้อมูลขนาดใหญ่
(Big Data) และการน�ำระบบ TPMAP
มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สศช. ร่วมกับ NECTEC พัฒนาระบบการ
ติดตามและประเมินผลของยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ (eMENSCR)
ให้หน่วยงานของรัฐน�ำเข้าข้อมูลโครงการ/
แผนงาน ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ		
และแผนปฏิรปู หรือแผนอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยได้น�ำข้อมูลจากการประมวลผลผ่าน
ระบบ eMENSCR จัดท�ำรายงานความ
คืบหน้าตาม มาตรา 270
พัฒนาระบบรายงานอัจฉริยะด้านภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมบนระบบ Cloud
เพื่อสร้างระบบรายงานอัจฉริยะเพื่อ
การบริหารงาน (Business Intelligence
Dashboard)
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ประเด็น

กอง/
กลุ่ม
งาน

ผลผลิต

สรุปผลการประเมิน

1. รายงานผลการศึกษาวิเคราะห์
- โครงการจัดท�ำสถาปัตยกรรม
และออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร การบริหารจัดการองค์การด้วย
(EA) ที่สามารถน�ำไปพัฒนาระบบ
Enterprise Architecture (EA)
IT เพื่อใช้ในด้านระบบงานบริหาร
ของ สศช. เพื่อศึกษาวิเคราะห์
และอ�ำนวยการในปีงบประมาณ
ระบบงานด้านบริหาร
2563
และอ�ำนวยการ
2 ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- จัดท�ำชุดข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้อง
ด้านโลจิสติกส์ส�ำหรับเป็นต้นแบบ
ด้านโลจิสติกส์ส�ำหรับเป็นต้นแบบ
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ด้านโลจิสติกส์
ด้านโลจิสติกส์ โดยคัดเลือก
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ เพื่อพัฒนา
ดัชนีชี้วัดและระบบข้อมูล
ในด้านโลจิสติกส์ส�ำหรับการจัดท�ำ
ระบบฐานข้อมูลเพื่อประเมิน
ขีดความสามารถด้านโลจิสติกส์
ของประเทศไทย
สรุปผลการประเมินในภาพรวม : ผ่านการประเมินในระดับคุณภาพ
หมายเหตุ : ผลการประเมินนี้เป็นผลการประเมินตนเองเบื้องต้นของ สศช.
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การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

สศช. ได้ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาระบบราชการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน
ของส�ำนักงานฯ ให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล รวมทั้งยึดหลักวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ที่มุ่งเน้นให้การบริหาร
ราชการเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส�ำนักงานฯ
ได้ด�ำเนินการ ดังนี้

การควบคุ ม ภายใน หมายถึ ง กระบวนการ
ที่ก�ำหนดขึ้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด�ำเนิน
งาน (2) ความเชือ่ ถือได้ของข้อมูลและรายงานทางการเงิน
และ (3) การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ทัง้ นี้
ตามพระราชบัญญัตวิ นิ ยั การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
หมวด 4 การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา 79
ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ จั ด ให้ มี ก ารตรวจสอบภายใน
การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
โดยให้ ถื อ หลั ก ปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานและหลั ก เกณฑ์ ท่ี
กระทรวงการคลังก�ำหนด กระทรวงการคลังจึงได้ก�ำหนด
หลั ก เกณฑกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส�ำหรับหน่วยงาน
ภาครัฐ พ.ศ. 2561 ให้ทุกหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ
ซึ่งในปี พ.ศ. 2562 สศช. ได้ด�ำเนินการจัดให้มีการอบรม
เชิงปฏิบัติการฯ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องใน
การจัดท�ำรายงานการควบคุมภายในตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ทกี่ ระทรวงการคลังก�ำหนดให้แก่เจ้าหน้าที่ สศช.
ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นคณะกรรมการจัดท�ำรายงาน
การประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายในของส� ำ นั ก งาน
สภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ โดย
ส�ำนักงานฯ ได้จัดท�ำแผนบริหารความเสี่ยง และจัดท�ำ
ระบบการควบคุมภายในเพื่อให้รองรับความเสี่ยงได้อย่าง
เพียงพอ โดยกิจกรรมใดที่ประเมินแล้วเห็นว่ายังคงมี

ความเสี่ ย งอยู ่ จะมี ก ารก� ำ หนดแนวทางการปรั บ ปรุ ง
การควบคุมเพื่อให้การด�ำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายทีว่ างไว้ มีการใช้เทคโนโลยีในการควบคุมรวมถึง
การจัดท�ำคู่มือเตรียมความพร้อมกรณีเหตุฉุกเฉินเพื่อ
เป็นการเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาทีอ่ าจเกิดขึน้
กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ สศช. ได้จัดท�ำ
แผนบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นการทุ จ ริ ต ของโครงการ/
กิจกรรมที่เป็นกระบวนงานหลักขององค์กร ตามแนวทาง
การบริหารความเสี่ยงของ ส�ำนักงาน ปปช. อีกด้วย
สศช. พร้อมใจประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
น�ำคณะผูบ้ ริหารและประชาคม สศช. ประกาศเจตนารมณ์
และปฏิญาณตน “การต่อต้านการทุจริต” ในโอกาส
การจัดงานสัมมนา สศช. ประจ�ำปี 2562 เมือ่ วันที่ 7 กันยายน
2562 ณ โรงแรมเดอะซายน์ จังหวัดชลบุรี ซึ่งข้าราชการ
และบุคลากร สศช. ทุกระดับ ได้ร่วมปฏิญาณตน ท�ำความ
ตกลงร่วมกัน และให้ค�ำมั่นต่อสาธารณะที่จะไม่ข้องเกี่ยว
กับการทุจริต การรับสินบนในทุกรูปแบบ และร่วมประเมิน
ความเสี่ยงด้านการทุจริต รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติตน
และปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม น้อมน�ำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินชีวิต
รั บ ผิ ด ชอบและมี ค ่ า นิ ย มในการปฏิ บั ติ ง านที่ เ ป็ น ไป
เพื่อประโยชน์ส่วนรวมและประโยชน์ของประชาชน
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ผลการด�ำเนินงานขับเคลื่อนจริยธรรม ป้องกัน และ
ต่อต้านการทุจริต สศช. ในปีงบประมาณ 2562
สศช. ได้ด�ำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมจริยธรรม
ป้องกัน และต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ภายใต้
โครงการพัฒนาเชิงรุกเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของ สศช. ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย กิจกรรมการปลูกจิตส�ำนึกและ
ส่งเสริมการตระหนักรู้ กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือในการขับเคลื่อนจริยธรรม กิจกรรมการเฝ้าระวัง
ตรวจสอบ และป้องปรามเชิงรุก และกิจกรรมการพัฒนา
และเสริมสร้างระบบบริหารและเครือ่ งมือในการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมในองค์กร
กิ จ กรรมการปลู ก จิ ต ส� ำ นึ ก และส่ ง เสริ ม
การตระหนักรู้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สศช. ได้จดั ท�ำ
สื่ อ เผยแพร่ ข ่ า วสารกิ จ กรรมการขั บ เคลื่ อ นคุ ณ ธรรม
จริยธรรมใน สศช. และองค์ความรู้เกี่ยวกับประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน กฎหมาย กฎระเบียบทีเ่ กีย่ วกับ
การเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐที่ดี และพระราช
บัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ผ่านสื่อ
ต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างการตระหนักรู้ ปลูกฝัง สนับสนุน
ข้าราชการและบุคลากร สศช. ให้มีความรู้และปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนอย่างถูกต้อง ชัดเจน
ต่อเนือ่ ง เช่น การเผยแพร่ผา่ นสือ่ สิง่ พิมพ์ สือ่ ประชาสัมพันธ์

ออนไลน์ ในช่องทางต่าง ๆ อาทิ Email (All Users) Social
Network เป็นต้น นอกจากนี้ สศช. ได้จัดกิจกรรมยกย่อง
ข้าราชการและบุคลากรที่มีคุณธรรม จริยธรรม โดยคัด
เลือกข้าราชการดีเด่น จ�ำนวน 2 คน ได้แก่ นางสาวมัทธนีย์
ภูมิไกล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ และ
นางมุยรี ฉิมสุด เจ้าพนักงานธุรการช�ำนาญงาน
กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือใน
การขับเคลื่อนจริยธรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สศช. ได้จัดกิจกรรมการสร้างวัฒนธรรมต้านทุจริต :
การฝึกอบรม “รู้ทันจิต ชีวิตเป็นสุข ปีที่ 2 ซึ่งเป็นกิจกรรม
การขั บ เคลื่ อ นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ร่ ว มกั บ เครื อ ข่ า ย
หน่วยงานด้านคุณธรรม จริยธรรม ทั้งหมด 6 หน่วยงาน
ได้แก่ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ
มูลนิธิบ้านอารีย์ กรุงเทพฯ วัดสวนแก้ว จังหวัดนนทบุรี
วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร และพิพิธภัณฑ์พระพุทธ
ศาสนา กรุงเทพฯ และวัดโสมนัสราชวรวิหาร โดยผลการ
ส�ำรวจความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรมเฉลี่ยทั้ง 6 ครั้ง
พบว่า ผู้ที่ผ่านการอบรมได้รับความรู้หลังการอบรม เฉลี่ย
ร้ อ ยละ 85.36 และน� ำ ความรู ้ ที่ ไ ด้ จ ากการอบรมไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยเฉลี่ยร้อยละ
87.76 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่ก�ำหนดไว้ ทั้งนี้
ผลการส�ำรวจด้านการน�ำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการโดยเฉลีย่ จากการอบรมแต่ละครัง้ มีดงั นี้

การเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถบุคลากร

ในปี 2562 สศช. ได้มกี ารด�ำเนินการเพือ่ พัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร ในหลากหลายรูปแบบ ดังนี้
1. โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากร ใน
ปีงบประมาณ 2562 ส�ำนักงานฯ ได้รับจัดสรรวงเงิน
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 6.573 ล้านบาท ประกอบด้วย
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร (งบรายจ่าย
อื่น) 6.573 ล้านบาท เพื่อด�ำเนินการจัดอบรม In-house
Training และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตร
ภายนอกรวมทั้งการศึกษาดูงานผู้บริหาร ประกอบด้วย
		 (1) หลั ก สู ต รอบรมภายใน (In-house
Training): จ�ำนวน 27 หลักสูตรมีผเู้ ข้าอบรมรวม 825 คน
(มีการนับซ�ำ้ ) ใช้งบประมาณ 3.22 ล้านบาท โดยมีหลักสูตร

ทีน่ า่ สนใจ อาทิ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร หลักสูตร
“การเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะ
รั ฐ มนตรี ” โครงการฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารหลั ก สู ต ร
“เทคนิ ค การเขี ย นหนั ง สื อ ราชการและจดรายงาน
การประชุม” และการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร หลักสูตรการ
วิเคราะห์สถานการณ์ (Scenario Analysis Workshop)
		 (2) หลักสูตรอบรมภายนอก: เพื่อพัฒนา
ศักยภาพและทักษะโดยเฉพาะด้านบริหารจัดการและ
สมรรถนะเฉพาะด้านรวม 62 หลักสูตร จ�ำนวนผูเ้ ข้าอบรม
รวม 201 คน (มีการนับซ�ำ้ ) ใช้งบประมาณรวมทัง้ สิน้ 2.58
ล้านบาท
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2. โครงการทุนการศึกษาระดับปริญญาโท/
เอก/อบรมในต่ า งประเทศ ในปี ง บประมาณ 2562
ส�ำนักงานฯ ได้รับจัดสรรวงเงินงบประมาณ 12,000,000
ล้านบาท (งบอุดหนุน) โดยสามารถจัดสรรทุนศึกษา/
ฝึกอบรม จ�ำนวน 10 คน ดังนี้ (1) ทุนระดับปริญญาเอก
จ�ำนวน 1 คน (2) ทุนระดับปริญญาโท จ�ำนวน 9 คน
3. โครงการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ (KM Knowledge
Sharing Session) เพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มี
โอกาสเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพของตนเองให้มีความ
พร้อมต่อการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย สามารถ
ถ่ายทอดความรูใ้ ห้แก่บคุ ลากรในองค์กร โดยเปิดโอกาสให้
มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างบุคลากรภายใน

และมีผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอก
เพื่ อ ให้ ส ามารถเข้ า ถึ ง ความรู ้ แ ละน� ำ ความรู ้ นั้ น ไปใช้
ในการจัดการความรู้ในองค์กรได้อย่างเป็นระบบและ
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562
Knowledge Sharing Session จ�ำนวน 13 ครั้ง ผู้เข้าร่วม
รวมทั้งสิ้น 547 คน โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มี
ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ จากภายนอก หรือภายใน
องค์ ก ร มาบรรยายและร่ ว มแลกเปลี่ ย นความรู ้ แ ละ
ความคิดเห็นในหัวข้อที่มีความส�ำคัญหรือเรื่องที่อยู่ใน
ความสนใจ อาทิ หัวข้อ “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก”
หัวข้อ “Economic Outlook” หัวข้อ “Big Data”และ
หัวข้อ “อีสาน...มุมมองความเหลื่อมล�้ำ”

หมายเหตุ รายละเอียดและหัวข้อการอบรม
1. การปฏิบัติตนและปฏิบัติงานสู่การเป็นข้าราชการมีวินัย ใสสะอาด ปราศจากการทุจริต ปีที่ 2
		 ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2562 ณ กรุงเทพฯ จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม
2. เพลินธรรมะ ปลูกจริยธรรม น�ำชมปูชนียสถาน วันที่ 28 มกราคม 2562 ณ วัดอรุณราชวราราม
		 ราชวรมหาวิหาร
3. การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว แนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ วันที่ 6 มีนาคม 2562 ณ บ้านอารีย์ กรุงเทพฯ
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4. หลักธรรมปฏิบัติสู่การเป็นข้าราชการใจสัตย์ซื่อ ยึดถือประโยชน์ส่วนรวม วันที่ 29 พฤษภาคม 2562
		 ณ วัดสวนแก้ว จังหวัดนนทบุรี
5. ตามรอยธรรม ค�้ำจุนพระพุทธศาสนา ผ่านพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา วันที่ 6 สิงหาคม 2562
		 ณ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร และพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา กรุงเทพฯ
6. ความเพียรและหลักการปฏิบัติธรรมตามรอยพระมหาชนก วันที่ 19 กันยายน 2562
		 ณ วัดโสมนัสราชวรวิหาร กรุงเทพฯ
นอกจากนี้ ผูบ้ ริหารและประชาคม สศช. ได้ดำ� เนินกิจกรรมเพือ่ สังคม เพือ่ สร้างส�ำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม
แก่ข้าราชการและบุคลากร สศช. ร่วมกับเครือข่ายเพื่อสังคม ประกอบด้วย สภากาชาดไทย (กิจกรรม ท�ำดีตามรอย
พระยุคลบาทเพือ่ สังคมไทย โดยจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต จ�ำนวน 4 ครัง้ ในปี 2562) และโรงพยาบาลแม่สะเรียง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน (กิจกรรมบริจาคอุปกรณ์ท�ำขาเทียมส�ำหรับผู้พิการ) กิจกรรมการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และป้องปรามเชิงรุก
โดย สศช. ได้ศึกษาและพัฒนาช่องทางรับแจ้งเบาะแสรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และจัดท�ำแบบบันทึกรับข้อร้องเรียน
ร้องทุกข์ของเจ้าหน้าที่ สศช. รวมทัง้ จัดท�ำประกาศเรือ่ งวิธกี ารร้องเรียน หลักเกณฑ์คมุ้ ครองผูร้ อ้ งเรียน และแนวทางการ
เยียวยาความเสียหายของผู้ถูกร้องเรียน โดยเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ของ สศช. และของศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต สศช. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment : ITA) ของ สศช. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency
Assessment : ITA) จัดท�ำโดยส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส�ำนักงาน ป.ป.ช.)
ซึ่งปัจจุบัน มีการปรับปรุงเกณฑ์การประเมินใหม่ในปีงบประมาณ 2562 โดยก�ำหนดเป็นตัวชี้วัด 10 ตัว เพื่อใช้ประเมิน
ส่วนราชการที่เข้ารับการประเมิน โดย สศช. เข้ารับการประเมินภายใต้กิจกรรมการพัฒนาและเสริมสร้างระบบบริหาร
และเครื่องมือในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร ทั้งนี้ จากการประกาศผลอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 17
ตุลาคม 2562 พบว่า สศช. มีระดับผลการประเมิน ITA ในภาพรวมที่ 89.28 คะแนน จัดอยูใ่ นกลุม่ A และภายใต้คะแนน
ภาพรวมดังกล่าว ประกอบด้วยคะแนนตัวชีว้ ดั 10 ตัว ซึง่ ตัวชีว้ ดั ทีม่ คี ะแนนสูงสุด คือ การป้องกันการทุจริต (100 คะแนน)
ส่วนตัวชี้วัดที่มีคะแนนต�่ำสุด คือ การใช้ทรัพย์สินของราชการ (77.35 คะแนน) โดยคะแนนของตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัว
ของ สศช. มีดังนี้
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* หมายเหตุ :
IIT - การประเมินระดับการรับรูข้ องผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียภายในทีม่ ตี อ่ หน่วยงานตนเอง (บุคลากร สศช. ตอบแบบ
ส�ำรวจ) : สศช. เป็นหน่วยงานที่มีคะแนน IIT อยู่ในระดับดี (Good) ชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการด�ำเนินงาน
ที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่ยังเชื่อมั่น และแสดงความ
ไว้วางใจทีม่ ตี อ่ การบริหารงานของผูบ้ ริหารทีม่ งุ่ สูก่ ารป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล
EIT - การประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อ สศช. (ผู้รับบริการจาก สศช.
ตอบแบบส�ำรวจ) : สศช. เป็นหน่วยงานที่มีคะแนน EIT อยู่ในระดับดี (Good) ชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการ
มีความเชื่อมั่นในคุณภาพการด�ำเนินงานของหน่วยงานที่ยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้
โดยมีการให้ขอ้ มูลทีช่ ดั เจนแก่ผรู้ บั บริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่นำ� ผลประโยชน์ของพวกพ้องอยูเ่ หนือผลประโยชน์สาธารณะ
0IT - การประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้
(ประเมินจากข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ สศช.) : สศช. เป็นหน่วยงานที่มีคะแนน OIT ในระดับยอดเยี่ยม
(Excellence) ชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีการวางระบบที่เป็นเลิศในการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชน
ได้รบั ทราบอย่างเป็นปัจจุบนั และแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานทีจ่ ะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลง
และสามารถเป็น “ต้นแบบ” ในการด�ำเนินงานในด้านความโปร่งใสแก่ส่วนราชการอื่น ๆ ได้)

การใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน
งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ 2562

ในปีงบประมาณ 2562 ได้รับจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 606.9198 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ
2561 คิดเป็นร้อยละ 6 แยกเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรมากที่สุด รวม 264.4329 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44
ของงบประมาณทีไ่ ด้รบั จัดสรร รองลงมาเป็นค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินภารกิจตามยุทธศาสตร์ จ�ำนวน 258.8369 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 43 งบด�ำเนินงาน 49.8357 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8 งบเงินอุดหนุน 21.1975 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 3 และรายจ่ายเพื่อการลงทุน 12.6168 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตามล�ำดับ
ส�ำหรับงบประมาณที่ใช้ในการด�ำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ สศช. สรุปได้ดังนี้
1. การจัดท�ำและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนา ใช้งบประมาณรวมคิดเป็นร้อยละ 47 เพื่อการจัดท�ำและ
ผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนา อาทิ เช่น ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2560 – 2579) การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
รวมทั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เกี่ยวข้อง และการขับเคลื่อนการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคและพื้นที่ ฯลฯ
2. การจัดท�ำระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนา ใช้งบประมาณคิดเป็นร้อยละ 35 เพื่อจัดท�ำระบบฐานข้อมูล
และตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาที่ส�ำคัญ อาทิ การบริหารจัดการและการพัฒนาการน�ำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้
ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ และการพัฒนาระบบข้อมูลโลจิสติกส์
เพื่อประเมินขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฯลฯ
3. การสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนา ใช้งบประมาณรวมคิดเป็นร้อยละ 9 เพื่อการสร้างองค์ความรู้
เพือ่ การพัฒนา อาทิ การพัฒนาและวางระบบเชือ่ มโยงการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
เชิงพื้นที่ (AREA BASED) ระยะที่ 2 และการจัดท�ำรายงานทบทวนสถานการณ์ประเทศเชื่อมโยงหลายมิติ ฯลฯ
4. การติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศ ใช้งบประมาณรวมคิดเป็นร้อยละ 9 เพือ่ การติดตามประเมินผล
การพัฒนา อาทิ ติดตามประเมินผลตามยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ
สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน ในระยะครึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 รวมทั้งการสื่อสารเผยแพร่การพัฒนาสู่สาธารณะ
เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและทิศทาง การพัฒนากับทุกภาคส่วนในสังคม
114 รายงานประจำ�ปี 2562 สำ�นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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ส�ำหรับการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2562 สศช. เบิกจ่ายงบประมาณทัง้ สิน้ 543.1611 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 90 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ�ำแนกเป็นงบบุคลากร จ�ำนวน 256.6229 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42
งบด�ำเนินงาน จ�ำนวน 51.7862 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9 งบลงทุน จ�ำนวน 13.3836 คิดเป็นร้อยละ 2 งบเงินอุดหนุน
จ�ำนวน 21.2606 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4 และงบรายจ่ายอื่น จ�ำนวน 200.1079 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33
อัตราก�ำลัง
จ�ำนวนข้าราชการพลเรือนจ�ำแนกตามระดับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562

จ�ำนวนข้าราชการพลเรือนจ�ำแนกตามวุฒิการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562
จ�ำนวนลูกจ้างประจ�ำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562
รายงานประจำ�ปี 2562 สำ�นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 115
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ในปีงบประมาณ 2562 พบว่าทรัพยากรบุคคลของ สศช. มีบุคลากรรวม 651 คน แบ่งเป็นข้าราชการ
จ�ำนวน 492 คน ลูกจ้างประจ�ำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว จ�ำนวน 159 คน โดยข้าราชการส่วนใหญ่
ร้อยละ 39.02 เป็นข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับช�ำนาญการ ส่วนระดับการศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ 58.74
ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2562)

การใช้พลังงานไฟฟ้าและวัสดุเชื้อเพลิงประจ�ำปีงบประมาณ 2562
ด้านไฟฟ้า
ในปี 2562 สศช. มีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้ารวมทั้งหมด 1,988,138.36 กิโลวัตต์ เพิ่มขึ้นจากปี 2561
ร้อยละ 8.82 สาเหตุที่ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น เนื่องจาก สศช. ได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ มีภารกิจเพิ่มขึ้น
และได้รบั มอบหมายให้ทำ� หน้าทีเ่ ป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการปฏิรปู ประเทศ
ด้านต่าง ๆ ซึ่งมีการประชุมคณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง จึงจ�ำเป็นต้องปฏิบัติงานทั้งในและนอกเวลาราชการ
อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ทุกคนได้ตระหนักถึงความส�ำคัญและปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานของ สศช.
ปีงบประมาณ 2562 โดยได้รับผลการประเมินประสิทธิภาพการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
5 คะแนนเต็ม (ลดได้มากกว่าร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานของหน่วยงาน) ซึ่งประเมินจากระบบ e-report.
energy.go.th ของส�ำนักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ในด้านการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยได้ด�ำเนิน
ตามมาตรการดังนี้
1. ระบบปรับอากาศ เปิดเครื่องปรับอากาศในช่วงเวลา 08.30-16.30 น. และตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ
ที่ 25-26 องศาเซลเซียส และในกรณีมีภารกิจเร่งด่วนเปิดเครื่องปรับอากาศเท่าที่จำ� เป็นต่อการปฏิบัติงาน
2. ระบบแสงสว่าง ส�ำหรับพื้นที่และห้องน�้ำส่วนกลาง ฝบป. จะเปิดไฟเท่าที่จ�ำเป็นในการใช้งาน ส�ำหรับ
ภายในกอง/ ส�ำนัก/ กลุ่มงาน และศูนย์ เวลากลางวันหากมีแสงสว่างเพียงพอขอความร่วมมือเปิดเท่าที่จ�ำเป็น
และปิดทันทีเมื่อเลิกใช้งาน
3. อุปกรณ์ส�ำนักงาน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ปิดสวิทซ์จอภาพเวลาที่ไม่ใช้งานเกิน 15 นาที และเวลา
พักกลางวัน ลดการใช้ล�ำโพงโดยใช้หูฟังแทน ปิดสวิทซ์คอมพิวเตอร์เมื่อไม่มีการใช้งานติดต่อกันเกิน 1 ชั่วโมง เป็นต้น
ส�ำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร ปัจจุบันเป็นแบบพักเครื่องอัตโนมัติ ส�ำนักงานฯ ได้ตั้งเวลาพักเครื่องไว้ทุกๆ 10 นาที เมื่อไม่มี
ผู้ใช้งาน
4. การจองห้องประชุมผ่านระบบ e-office (ระบบจองห้องประชุมออนไลน์) เลือกใช้งานห้องประชุม
ให้เหมาะสมกับจ�ำนวนผู้เข้าร่วมประชุม
116 รายงานประจำ�ปี 2562 สำ�นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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ตารางที่ 1 แสดงปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของ สศช.
ปีงบประมาณ 2561 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2562

ปีงบประมาณ 2561

เพิ่มขึ้น
/ลดลง
ร้อยละ

ปริมาณการใช้
(kWh)

จ�ำนวนเงิน
(บาท)

ปริมาณการใช้ เพิ่มขึ้น/
ลดลง
(kWh)
ร้อยละ

1,733,123.81

7,938,662.09

1,887,526.00

สพน.

34,426.53

169,865.10

32,742.86 -4.89

138,179.99 -18.65

สพอ.

21,745.73

115,686.00

26,928.65 23.83

134,960.89 16.66

สพต.

37,764.10

155,525.77

40,940.85

8.41

169,215.49

8.80

รวมทั้งสิ้น 1,827,060.17

8,379,738.96

1,988,138.36

8.82

9,132,385.61

8.98

หน่วยงาน
ส่วนกลาง
และ สพก.

8.91

จ�ำนวนเงิน
(บาท)
8,690,029.24

9.46

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

ด้านวัสดุเชื้อเพลิง

1. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิง
ในปี 2562 สศช. ได้ใช้วัสดุเชื้อเพลิงโดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
		 1.1 น�้ำมันเชื้อเพลิง มีการใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงจ�ำนวน 31,285.18 ลิตร ลดลงจากปีงบประมาณ 2561
ร้อยละ 1.19
		 1.2 ก๊าซ NGV มีการใช้จ�ำนวน 10,894.32 กิโลกรัม ลดลงจากปีงบประมาณ 2561 ร้อยละ 48.02
2. มาตรการประหยัดเชื้อเพลิง
การใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงของ สศช. ลดลงเนื่องจากมีการบริหารจัดการในการเดินทางใช้ระบบ CAR POOL และ
การประชุม ครม. สัญจรในปี 2562 ลดลง ส่งผลให้เที่ยววิ่งรถของส�ำนักงานฯ มีปริมาณลดลง อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่
ทุกคนได้ตระหนักถึงความส�ำคัญและปฏิบัติตามมาตรการด้านการใช้วัสดุเชื้อเพลิง ดังนี้
		 2.1 ลดการเดินทางโดยรถยนต์ และใช้การติดต่อสื่อสารในลักษณะอื่นแทน เช่น การใช้โทรศัพท์ โทรสาร
ไปรษณีย์ และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ในรูปของการเชิญประชุม การจัดส่งรายงานการประชุม เป็นต้น
		 2.2 การจองรถยนต์ผ่านระบบ e-office (ระบบจองยานพาหนะออนไลน์) ผู้จองรถยนต์ต้องท�ำการ
จองล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 นาทีก่อนการเดินทาง (เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจาก ผอ. หรือผู้ได้รับมอบหมาย
ก่อนเวลาเดินทางอย่างน้อย 30 นาที) เพื่อให้หัวหน้าหมวดรถยนต์วางแผนจัดรถยนต์อ�ำนวยความสะดวกได้อย่าง
เหมาะสม หากเส้นทางเดียวกันหรือใกล้เคียงกันจะได้ไปพร้อมกัน (Car Pool) และพนักงานขับรถยนต์จะได้ด�ำเนินการ
วางแผนการใช้เส้นทาง
		 2.3 ก�ำชับพนักงานขับรถยนต์ให้ศกึ ษาเส้นทางก่อนออกเดินทาง และมีนโยบายให้ใช้รถยนต์ทใี่ ช้กา๊ ซ NGV
ให้มากที่สุด
รายงานประจำ�ปี 2562 สำ�นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 117
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ตารางที่ 2 แสดงปริมาณการใช้วัสดุเชื้อเพลิงของ สศช.
ปีงบประมาณ 2561 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2562
หน่วยงาน

ปีงบประมาณ 2561
ปริมาณการใช้
จ�ำนวนเงิน

น�้ำมัน
(ลิตร)

(บาท)

NGV
(กก.)

น�้ำมัน
(ลิตร)

ปีงบประมาณ 2562
เพิ่มขึ้น
ปริมาณการใช้
จ�ำนวนเงิน
NGV
(กก.)

เพิ่มขึ้น/ลดลง
ร้อยละ

เพิ่มขึ้น/ลดลง
ร้อยละ

(บาท)

/ลดลง
ร้อยละ

ส่วนกลาง
และ สพก. 24,816.40 20,411.96 989,775.56 23,924.87

-3.59 10,835.90

-46.91 825,335.46

สพน.		

2,025.35

39.45

58,966.31

1,922.79

-5.06

58.42

48.09

54,935.00

-6.84

สพอ.		

2,266.12

-

65,310.40

1,889.06

-16.64

-

-

52,700.00

-19.31

สพต.		

2,552.68

508.83

78,903.18

3,548.47

39.01

-

-100

96,381.00

22.15

20,960.24 1,192,955.45 31,285.19

-1.19

10,894.32

-48.02 1,029,351.46

-13.71

รวมทั้งสิ้น 31,660.55

-16.61

หมายเหตุ : ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลแบบรวมทุกงบรวมโครงการที่ไปต่างจังหวัด
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ สศช.

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) มีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สศช. ให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และมีความมั่นคงปลอดภัย เพื่อสนับสนุน
การด�ำเนินภารกิจต่าง ๆ ของส�ำนักงานฯ ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนภาครัฐไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
ในปีงบประมาณ 2562 ศทส. ได้ด�ำเนินโครงการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของส�ำนักงานฯ โดยให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการปฏิบัติงานและให้บริการต่าง ๆ กับเจ้าหน้าที่ของ สศช. ใน 2 ด้านที่สำ� คัญ คือ
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อรองรับ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย
1) โครงการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยมีขอบเขตการด�ำเนินงานเพื่อบริหารจัดการ
ระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบโสตทัศนูปกรณ์ของ สศช.
2) โครงการบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด�ำเนินการต่ออายุลิขสิทธิแ์ ละรับประกันอุปกรณ์
ระบบรักษาความปลอดภัยบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้มีเสถียรภาพอย่างต่อเนื่อง
3) การบ�ำรุงรักษาระบบโทรศัพท์แบบดิจิทัล (IP Phone) โดยท�ำการต่ออายุลิขสิทธิ์และดูแลบ�ำรุงรักษา
ระบบอุปกรณ์แบบดิจิทัลบนระบบเครือข่าย ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) โครงการจ้างทีป่ รึกษาโครงการจัดท�ำสถาปัตยกรรมการบริหารจัดการองค์กรด้วย Enterprise Architecture
(EA) ของ สศช. ระยะที่ 1 เพื่อจัดท�ำสถาปัตยกรรมองค์กรในส่วนของระบบงานบริหารและอ�ำนวยการ ที่เน้นพัฒนางาน
ด้านสารสนเทศและเชื่อมต่อฐานข้อมูลส�ำหรับหน่วยงาน Back Office ซึ่งน�ำไปสู่การพัฒนาแอพพลิเคชั่นให้สามารถ
ใช้งานบนอุปกรณ์ Mobile Devices ได้อย่างสะดวก ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพื่อมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
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5) โครงการพัฒนาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายปัจจุบันสู่ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (VM)
เพือ่ ลดจ�ำนวนเครือ่ งคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ยที่ สศช. ใช้งานอยูใ่ นปัจจุบนั ให้สามารถใช้งานร่วมกันได้บนเครือ่ งคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายเสมือน ซึ่งจะส่งผลให้ลดพื้นที่การใช้งานในห้อง Data Center และลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในอนาคต และ
6) โครงการน�ำเสนอระบบรายงานอัจฉริยะด้านภาวะเศรษฐกิจและสังคม (โดยการเช่าใช้และพัฒนา
Dashboard สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลบนระบบ Cloud) เป็นการพัฒนาระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse)
ด้านเศรษฐกิจและสังคมของ สศช. โดยระบบสามารถแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมผ่านระบบ
รายงานอัจฉริยะเพือ่ การบริหารงาน (Business Intelligence Dashboard) ส�ำหรับใช้ในการวิเคราะห์ การประมาณการ
การติดตามสถานะของข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ผู้บริหารและสามารถน�ำไปต่อยอดการพัฒนาระบบ
ข้อมูล Big Data ของ สศช. ในอนาคต
2. ด้านเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นการ
พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ในส่ ว นของฮาร์ ด แวร์ เ พื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
การปฏิบตั งิ านให้กบั เจ้าหน้าทีใ่ นองค์กร ได้แก่ การจัดหาเครือ่ งคอมพิวเตอร์
แบบตั้งโต๊ะ ส�ำหรับเปลี่ยนทดแทนเครื่องรุ่นเก่า จัดซื้อโทรศัพท์แบบ
ดิจิทัล (IP Phone) พร้อมลิขสิทธิ์ เพื่อสนับสนุนการใช้ปฏิบัติงานของ
ข้าราชการ/พนักงานราชการที่บรรจุใหม่ นอกจากนี้ยังมีการจัดหา
เครือ่ งคอมพิวเตอร์แบบพกพา เพือ่ จัดสรรให้แก่ผบู้ ริหาร และให้บริการ
ส�ำหรับหน่วยงานต่าง ๆ น�ำไปใช้ในการประชุมนอกสถานที่ ในส่วนของ
การพัฒนาระบบงานโสตทัศนูปกรณ์ได้ด�ำเนินการติดตั้ง Projector
และไมโครโฟน เพื่อเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์รุ่นเก่า จัดหาอุปกรณ์
Matrix Switch ที่รองรับระบบ HDMI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ใช้งานและน�ำเสนอข้อมูล ส�ำหรับห้องประชุมในส�ำนักงานฯ รวมถึงจัดซือ้
ล�ำโพง เพือ่ ให้บริการส�ำหรับเจ้าหน้าทีใ่ นกรณีทมี่ กี ารจัดกิจกรรมต่าง ๆ
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การสื่อสารเพื่อการพัฒนา
การจัดประชุมประจ�ำปี 2562 ของ สศช. เรื่อง พัฒนาพื้นที่ไทย: เชื่อมไทย ก้าวไกล เชื่อมโลก
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การประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนา
ในปีงบประมาณ 2562 ที่ผ่านมา สศช. ได้
ด�ำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ภายใต้ยทุ ธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ซึ่งก�ำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจนในการที่จะยก
ระดับศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม
อย่างต่อเนือ่ งและครอบคลุมทัว่ ถึง ด้วยการให้ความส�ำคัญ
ต่อการประชาสัมพันธ์ โดยเพิ่มความเข้มข้นและความ
หลากหลายของเนื้ อ หามากขึ้ น ผ่ า นการสื่ อ สารใน
รูปแบบต่าง ๆ ทั้งสื่อที่ สศช. จัดท�ำขึ้นเอง สื่อมวลชน
และสื่อกิจกรรม โดยเน้นทั้งสื่อออนไลน์ที่รวดเร็วฉับไว
สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ สื่ อ บุ ค คล และอื่ น ๆ เผยแพร่ ไ ปยั ง
กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ได้แก่
1. สื่อออนไลน์ ส�ำนักงานฯ ได้ให้ความส�ำคัญ
กับสื่อออนไลน์ซึ่งมีความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน
โดยน� ำ เสนอข้ อ มู ล ข่ า วสารและความเคลื่ อ นไหวของ
สศช. ทั้งในเรื่องการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ
ภารกิจพิเศษ สถิติและข้อมูลที่ส�ำคัญ และประกาศต่าง ๆ
อย่างฉับไวทันสถานการณ์ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ
		 • เว็บไซต์ สศช. www.nesdc.go.th
		 • Facebook จ�ำนวน 4 เพจ ประกอบด้วย
“สภาพัฒน์” “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” “ร่วมปฎิรูป
ประเทศ” และ “สร้างไทยไปด้วยกัน”
		 • Youtube “สภาพัฒน์”
		 • ไลน์ “สภาพัฒน์ Update”
2. สื่อสิ่งพิมพ์ อาทิ วารสารเศรษฐกิจและ
สังคม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา
เศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศ โดยจั ด ท� ำ 2 เล่ ม
ได้แก่ (1) การพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศสู่ความยั่งยืน
(2) คนไทยแห่งอนาคต จุลสารธนาคารสมอง รายไตรมาส
จ�ำนวน 4 เล่ม จดหมายข่าวกองยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ รายไตรมาส จ�ำนวน 4 เล่ม เอกสาร
รายงานโลจิ ส ติ ก ส์ ข องประเทศไทยประจ� ำ ปี 2561
(THAILAND’S LOGISTICS REPORT 2018)

3. สื่ อ วี ดิ ทั ศ น์ อาทิ วี ดิ ทั ศ น์ ป ระกอบ
การประชุมประจ�ำปี 2562 ของ สศช. เรื่อง “จิ๊กซอว์
ประเทศไทย” น�ำเสนอการพัฒนาประเทศตามแนวทาง
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อวางรากฐาน
การพัฒนาของไทยขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายของประเทศ
ทีพ่ งึ ประสงค์ในระยะยาว คือ ประเทศชาติมนั่ คง ประชาชน
มีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม
ฐานทรัพยากรธรรมชาติยงั่ ยืน น�ำพาประเทศสูค่ วามเจริญ
รุง่ เรือง และวีดทิ ศั น์เกีย่ วกับการน�ำเสนอผลการด�ำเนินงาน
ของคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.)
ในการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาเชิ ง พื้ น ที่ อ ย่ า งบู ร ณาการ
บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม น�ำไปสู่การยกระดับเศรษฐกิจ
ในพื้นทื่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข ประเทศมี
ความก้าวหน้า อย่างมัง่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน จ�ำนวน 6 เรือ่ ง
ได้แก่ “คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค
(ก.บ.ภ.)” “กรอบแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจหลัก
ในพื้นที่ภาคเหนือ (Northern Economic Cluster :
NEC)” “กรอบแนวคิ ด การพั ฒ นาพื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeastern Economic
Cluster : NeEC)” “อุทยานธรณีโลกสตูล (Satun
UNESCO Global Geopark)” “เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน (SEZ)” และ “การพัฒนาพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน (Southern Economic
Corridor: SEC)”
4. อินโฟกราฟฟิก (Infographics) โดยการน�ำ
ข้อมูลต่าง ๆ มาจัดท�ำเป็นรูปภาพให้เข้าใจง่ายและน่าสนใจ
อาทิ ข้ อ มู ล GDP รายไตรมาส ข้ อ มู ล ภาวะสั ง คม
รายไตรมาส การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
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5. สื่ อ กิ จ กรรมและนิ ท รรศการ สศช. ได้
จัดแสดงและร่วมจัดแสดงบอร์ดนิทรรศการในงานต่าง ๆ
โดยได้จดั ท�ำบอร์ดนิทรรศการทีส่ ำ� คัญ คือ นิทรรศการงาน
ประชุมประจ�ำปี 2562 ของ สศช. เรือ่ ง “พัฒนาพืน้ ทีไ่ ทย :
เชื่อมไทย ก้าวไกล เชื่อมโลก” โดยจัดแสดง ณ ห้อง
แกรนด์ไดมอนบอลรูม อาคารศูนย์ประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันพุธที่ 18 กันยายน
2562 และจัดแสดง ณ สศช. ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2562
6. พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ สุ ริ ย านุ วั ต รเพื่ อ การพั ฒ นา
ประเทศ สศช. จัดตั้งขึ้นส�ำหรับเป็นแหล่งเผยแพร่และ
แลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ รือ่ งราวเกีย่ วกับการพัฒนาประเทศไทย
โดยจัดแสดงชีวประวัติและผลงานของพระยาสุริยานุวัตร
นักเศรษฐศาสตร์คนแรกของประเทศไทย วิวฒ
ั นาการของ
การจัดท�ำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมห่งชาติ ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแสดงภาพผู้น�ำองค์กรและ
บุคคลส�ำคัญทีม่ บี ทบาทในการพัฒนาประเทศ และประวัติ
อาคารสุรยิ านุวตั รซึง่ ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างปรับปรุงพิพธิ ภัณฑ์
ให้ทันสมัยและน่าสนใจยิ่งขึ้น แต่ยังสามารถให้บริการ
น�ำชมตึกสุริยานุวัตรพร้อมทั้งบรรยายเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์
โดยในปี ง บประมาณที่ ผ ่ า นมามี ค ณะจากโรงเรี ย น
มหาวิทยาลัย องค์กร สถาบันต่าง ๆ และประชาชน

เข้าเยี่ยมชม 4 คณะ รวมกับรายบุคคลเป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น
139 คน
7. สื่อมวลชน นอกจากการผลิตสื่อเผยแพร่
ไปยังกลุม่ เป้าหมายโดยตรงแล้ว สศช. ยังได้เผยแพร่ขอ้ มูล
ข่าวสารไปสู่ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ อย่างกว้างขวางผ่าน
สื่อมวลชน ทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และเว็บไซต์
ต่าง ๆ โดยผ่านกิจกรรมดังนี้
		
1) การแถลงข่ า ว จั ด การแถลงข่ า วแก่
สื่ อ มวลชนเพื่ อ สร้ า งความรู ้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
ผลการพั ฒ นาด้ า นเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศ
อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้สอื่ มวลชนน�ำไปเผยแพร่แก่สาธารณชน
ต่อไป อาทิ การรายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
รายไตรมาส และการรายงานภาวะสังคมรายไตรมาส
พร้อมทั้งจัดท�ำข่าวแจกแก่สื่อมวลชน และการจัดส่งข้อมูล
ทีส่ ำ� คัญไปให้สอื่ มวลชนทางสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ และโซเชียล
มีเดีย อาทิ อีเมล์ ไลน์ และเฟสบุ๊ค
2) การสัมภาษณ์ผู้บริหาร สศช. โดยการ
ประสานให้ สื่ อ มวลชนเข้ า สั ม ภาษณ์ ผู ้ บ ริ ห าร สศช.
เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาประเทศในเรื่องต่าง ๆ ที่อยู่
ในความรับผิดชอบของ สศช. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ที่น่าสนใจสู่สาธารณชน
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8. สื่อบุคคล สศช. ได้สร้างความรู้ความเข้าใจ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ผ่านบุคคล
ดังนี้
		
1) การสร้างความรูค้ วามเข้าใจแก่ผมู้ าเยือน
สศช. โดยในปีงบประมาณ 2562 มีผู้สนใจเข้ามาศึกษา
ดูงาน ณ สศช. ทัง้ คณะนักศึกษา ข้าราชการ และนักบริหาร
จากในประเทศและต่างประเทศ เช่น คณะเอกอัครราชทูต
อิตาลีประจ�ำประเทศไทย คณะผู้แทนจาก ASEAN+3
Macroeconomic Research Office (AMRO) คณะจาก
Mendon Capital Advisors New York และ DSM
Capital New York คณะข้าราชการอาวุโสจากสาธารณรัฐ
ประชาชนบังกลาเทศ อาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ม หานคร คณะอาจารย์ แ ละ
นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ
ภาครัฐ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล คณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
คณะศึกษาดูงาน “โครงการนักลงทุนออนทัวร์ ปี 4”
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เพื่อรับฟัง
การบรรยายเกี่ ย วกั บ บทบาทภารกิ จ ของ สศช. และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
2) การบรรยายแก่หน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ สศช. ได้รับเชิญไปบรรยาย

อภิปราย หรือเป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้แก่หน่วยงาน/
องค์ ก รต่ า งๆ อาทิ การบรรยาย เรื่ อ ง “ยุ ท ธศาสตร์
การพัฒนาประเทศ 20 ปี จัดโดย วิทยาลัยนักบริหาร
สาธารณสุ ข สถาบั น พระบรมราชชนก ส� ำ นั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข การบรรยาย เรือ่ ง “การพัฒนา
เด็กปฐมวัยตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” จัดโดย
กรมกิจการเด็กและเยาวชน การบรรยาย เรือ่ ง “การเชือ่ มโยง
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บท และการตรวจราชการ
แบบบูรณาการเพือ่ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภาค จัดโดย
ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับส�ำนักงาน ก.พ.
การบรรยาย เรื่อง “ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ประเทศ
20 ปี จัดโดย มูลนิธสิ ถาบันวิจยั นโยบายเศรษฐกิจการคลัง
การร่วมอภิปรายในหัวข้อ “ก�ำลังคนภาครัฐพร้อมเข้าสู่
สังคมสูงอายุ : ท�ำไม? อะไร? อย่างไร? จัดโดย ส�ำนักงาน
ก.พ.
นอกจากการประชาสัมพันธ์สู่กลุ่มเป้าหมาย
ภายนอกองค์กรแล้ว สศช. ได้ให้ความส�ำคัญกับการ
ประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร โดยการจัดท�ำสือ่ หลากหลาย
รูปแบบ อาทิ บอร์ด โปสเตอร์ จออิเล็กทรอนิกส์ การส่ง
อีเมล์ ไลน์กลุ่ม NESDC และการจัดท�ำ KM องค์กร
เพื่ อ ประมวลและแลกเปลี่ ย นองค์ ค วามรู ้ ผ ่ า นทาง
อินทราเน็ตของ สศช. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และเสริ ม สร้ า งสั ม พั น ธภาพที่ ดี ต ่ อ กั น อั น เป็ น การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
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ห้องสมุดสุริยานุวัตร
และศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สศช.
ห้องสมุดสุริยานุวัตร

ห้ อ งสมุ ด สุ ริ ย านุ วั ต ร ส� ำ นั ก งานสภาพั ฒ นา
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มีภารกิจหลัก
ในการท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางจั ด หาและให้ บ ริ ก าร
สารสนเทศทั้งในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์ และเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เพือ่ ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบตั ิ
ภารกิจของบุคลากรของส�ำนักงาน โดยมีเป้าหมายมุ่งสู่
การเป็ น พื้ น ที่ เ อื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู ้ (Learning Space)
ได้มพี ฒ
ั นาการและเพิม่ ศักยภาพการให้บริการสารสนเทศ
มาอย่างต่อเนื่อง สามารถค้นหาข้อมูลสารสนเทศด้วย
ระบบโปรแกรมห้ อ งสมุ ด อั ต โนมั ติ ผ ่ า น Website
ของส�ำนักงานฯ ที่ www.nesdc.go.th เปิดให้บริการ
แก่เจ้าหน้าที่ สศช. และบุคคลภายนอกทั่วไป ในวัน เวลา
ราชการ โดยในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ห้องสมุด
มีการด�ำเนินการด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. การจั ด หาทรั พ ยากรสารสนเทศ จั ด ซื้ อ
หนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 92 รายการ ได้รับ
อภินนั ทนาการ 105 รายการ จัดซือ้ นิตยสารภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 25 รายการ และได้รับอภินันทนาการจาก
หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ (ทั้ ง ได้ รั บ ต่ อ เนื่ อ งและไม่ ต ่ อ เนื่ อ ง)

ประมาณ 70 รายการ จัดซื้อหนังสือพิมพ์ ฉบับภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ 11 รายการ ปัจจุบันมีสารสนเทศที่
ลงทะเบียนในฐานข้อมูลพร้อมให้บริการสืบค้นบรรณานุกรม
ผ่านเว็บเพจห้องสมุดทั้งหมด 19,443 รายการ และ
สามารถดาวน์โหลดข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
1,764 รายการ
2. การบริการสารสนเทศห้องสมุด มีผู้เข้าใช้
บริการ จ�ำนวน 6,244 ราย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ สศช.
จ�ำนวน 3,712 ราย บุคคลภายนอก 2,532 ราย และใช้
บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ จ�ำนวน 2,244 รายการ
ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ สศช. จ�ำนวน 1,927 รายการ
บุคคลภายนอก 317 รายการ โดยห้องสมุดได้บริการน�ำส่ง
ทรัพยากรสารสนเทศ Book Delivery Service จ�ำนวน
79 รายการ บริการคอมพิวเตอร์/สืบค้นอินเทอร์เน็ต
จ�ำนวน 872 ครัง้ และบริการผ่านเว็บเพจห้องสมุด จ�ำนวน
4,411 ครั้ง
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3. การจัดท�ำ Clipping ข่าวที่เกี่ยวข้องกับ
สศช. ส�ำหรับให้บริการกับเจ้าหน้าที่ สศช. และจัดเก็บลง
ฐานข้อมูลส�ำหรับสืบค้นข่าวย้อนหลัง จ�ำนวน 1,795 ข่าว
4. การจั ด โครงการส่ ง เสริ ม การอ่ า น เพื่ อ
กระตุน้ และสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ สศช. ใช้บริการห้อง
สมุดสุริยานุวัตรและยืมทรัพยากรสารสนเทศซึ่งเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งเป็น 3 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1
“แชะ โชว์ แชร์” ก�ำหนดให้ผู้ใช้บริการห้องสมุดถ่ายภาพ
เซลฟีกับหนังสือ/นิตยสารเล่มโปรดที่ยืมจากห้องสมุด
พร้อมอัพโหลดลงบนเฟสบุ๊คของตัวเองพร้อมใส่แฮชแท็ก

ห้องสมุดสุรยิ านุวตั ร โดยคณะกรรมการจะท�ำการคัดเลือก
ภาพถ่ายที่ประทับใจ ทุกเดือน ๆ ละ 1 รางวัล กิจกรรมที่
2 “อ่านเพลิน เชิญสอยดาว” เมื่อยืมหนังสือ/นิตยสาร
ครบทุก ๆ 1 รายการ รับสิทธิสอยดาวลุ้นรางวัล 1 ครั้ง
กิจกรรม “อ่านได้ สะสมแต้ม” โดยการสะสมรายการยืม
หนังสือ/นิตยสาร ตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน 2562
5. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของห้องสมุด
อาทิ แนะน� ำ สารสนเทศใหม่ ข องห้ อ งสมุ ด การเสนอ
รายชื่อสารสนเทศส�ำหรับจัดซื้อเข้าห้องสมุด ผ่านทาง
E-mail, NESDC Official News, face book ทุกวัน
6. การส�ำรวจความพึงพอใจต่อการใช้บริการ
ห้องสมุด จากการส�ำรวจพบว่าผูใ้ ช้บริการมีความพึงพอใจ
ต่ อ การใช้ บ ริ ก ารห้ อ งสมุ ด โดยรวมอยู ่ ใ นเกณฑ์ ร ะดั บ
พึงพอใจมากในทุกด้าน อาทิ ด้านทรัพยากรสารสนเทศ
ที่ทันสมัย ตรงกับความต้องการผู้ใช้ ด้านเว็บเพจห้องสมุด
มีความน่าสนใจ ใช้งานได้สะดวก และด้านการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ มีความสุภาพ กระตือรือร้น เอาใจใส่
ตลอดทั้งมีสภาพแวดล้อมที่ดีภายในห้องสมุด

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของ สศช.

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของส�ำนักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ตั้งอยู่
ภายในห้องสมุดสุริยานุวัตร ได้ด�ำเนินงานตามพระราช
บัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในรอบ
ปีงบประมาณ 2562 สรุปได้ดังนี้
1. การจัดแสดงข้อมูลข่าวสาร ศูนย์บริการ
ข้อมูลข่าวสาร สศช. จัดให้บริการข้อมูลข่าวสาร ส�ำหรับ
ให้ประชาชนเข้าตรวจดูภายในศูนย์ และทางเว็บไซต์ของ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรา 7 และ
9 แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และ
ตามประกาศของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ก�ำหนด และมีการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง
2. การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูล
ข่าวสารของส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สั ง คมแห่ ง ชาติ (กข.สศช.) เนื่องจากมีการประกาศ
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส�ำนักงานสภาพัฒนาการ
รายงานประจำ�ปี 2562 สำ�นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 125
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เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ใหม่ แ ละให้ ย กเลิ ก
กฎกระทรวงฯ ฉบับเดิม การเปลี่ยนแปลงอ�ำนาจหน้าที่
ความรับผิดชอบภายใน สศช. จึงมีการแต่งตั้ง กข.สศช.
ขึ้ น ใหม่ เพื่ อ ให้ ก ารด� ำ เนิ น การบริ ห ารข้ อ มู ล ข่ า วสาร
ของ สศช. เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ
เกิดความต่อเนื่อง คล่องตัว สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ตามที่ ก�ำ หนดไว้ในพระราชบัญญัติข้อมูล ข่ า วสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 ครอบคลุมบทบาทภารกิจหน้าที่
ความรับผิดชอบของ สศช. มากยิ่งขึ้น
3. การฝึกอบรมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อมุ่งเน้น
ให้เจ้าหน้าทีข่ อง สศช. มีความรู้ ความเข้าใจในสาระส�ำคัญ
ของพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

และเป็นการปรับทัศนคติของเจ้าหน้าที่ในเรื่องการให้
บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยจัดฝึกอบรมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 มีผู้เข้ารับ
การอบรม จ�ำนวน 43 คน
4. การจั ด ท� ำ รายงานติ ด ตามประเมิ น ผล
การปฏิบัติการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 ทุ ก สิ้ น ปี ง บประมาณ ให้ กั บ ส� ำ นั ก งาน
ปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี โดยจะเน้นการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารผ่านเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้มากขึ้น
ส�ำหรับปีงบประมาณ 2562 มีผู้ใช้บริการผ่านเว็บไซต์
จ�ำนวน 2,206 ครั้ง
126 รายงานประจำ�ปี 2562 สำ�นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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รายงานการเงิน
ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปีงบประมาณ 2562
งบการเงินของ สศช. ประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน งบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน
ภาพรวมของฐานะการเงิน และผลการด�ำเนินงานของ สศช. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
(หน่วย : บาท)
สินทรัพย์			

2562

2561		

สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

22,140,870.82

34,612,977.57

ลูกหนี้อื่นระยะสั้น

1,624,134.62

5,087,702.47

วัสดุคงเหลือ

1,473,838.23

1,594,487.90

25,238,843.67

41,295,167.94

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

326,660,243.56

341,543,460.91

880,970.15

1,063,614.48

327,541,213.71

342,607,075.39

352,780,057.38

383,902,243.33

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
		

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์

128 รายงานประจำ�ปี 2562 สำ�นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

63-01-063_127-136 Sorsorchor2c UK Uncoated-dic2019.indd 128

2/6/20 5:08 PM

ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
หนี้สิน			

(หน่วย : บาท)
2562

2561		

หนี้สินหมุนเวียน				
เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น

30,935,396.36

49,267,860.67

เงินรับฝากระยะสั้น

7,962,573.73

4,202,683.40

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

97,309.00

0.00

38,995,279.09

53,470,544.07

รวมหนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว

0.00

0.00

เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว

2,000,000.00

2,000,000.00

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

2,000,000.00

2,000,000.00

40,995,279.09

55,470,544.07

311,784,778.29

328,431,699.26

รวมหนี้สิน		
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

					
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน				
ทุน
รายได้ต�่ำกว่าค่าใช้จ่ายสะสม
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

14,433,667.34

14,433,667.34

297,351,110.95

313,998,031.92

311,784,778.29

328,431,699.26

งบแสดงฐานะทางการเงิน
ในปีงบประมาณ 2562  สศช. มีสนิ ทรัพย์รวม จ�ำนวน 352.780 ล้านบาท  ส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ได้แก่ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 92.60 ของทั้งหมด รองลงมาเป็นรายการเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด ร้อยละ 6.27  โดยมีสนิ ทรัพย์รวมลดลงจากปีงบประมาณ 2561 จ�ำนวน 31.122 ล้านบาท และ
ในส่วนของหนี้สินลดลง จ�ำนวน 14.475 ล้านบาท
รายงานประจำ�ปี 2562 สำ�นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 129
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ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
รายได้			
รายได้จากงบประมาณ

(หน่วย : บาท)
2562

2561		

849,581,766.54

825,386,409.77

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

193,606.00

488,545.35

รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

57,725.87

45,116.24

849,833,098.41

825,920,071.36

ค่าใช้จ่ายบุคลากร

300,079,062.90

289,573,319.07

ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ

136,667,735.13

130,588,654.54

285,720.00

1,052,805.50

317,386,307.89

253,880,380.40

7,449,377.09

9,290,314.14

ค่าสาธารณูปโภค

13,006,614.97

12,440,322.70

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย

33,782,792.40

32,396,884.03

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

57,822,403.00

68,815,859.25

6.00

31,511.95

รวมค่าใช้จ่าย

866,480,019.38

798,070,051.58

รายได้สูง/(ต�่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

(16,646,920.97)

27,850,019.78

รวมรายได้		
ค่าใช้จ่าย

ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

ค่าใช้จ่ายอื่น

งบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน
ในปี ง บประมาณ 2562 สศช. มี ร ายได้ ส ่ ว นใหญ่ เ ป็ น เงิ น งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ จากรั ฐ บาล จ� ำ นวน
849.581ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.97 นอกจากนี้ยังมีรายได้จากแหล่งอื่นอีก 0.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.03
ได้แก่ รายได้จากการขายสินค้าและบริการ และรายได้จากการอุดหนุนและบริจาค  ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561
จ�ำนวน 23.913 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.90 และในส่วนค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานเพิ่มขึ้นจากปีก่อน
จ�ำนวน 68.409 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.57
130 รายงานประจำ�ปี 2562 สำ�นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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โครงสร้างสินทรัพย์ของ สศช.
โครงสร้างสินทรัพย์ของ สศช. โครงสร้างสินทรัพย์ของ สศช. ประกอบด้วย  สินทรัพย์หมุนเวียนร้อยละ 7.15
และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนร้อยละ 92.85  สินทรัพย์ส่วนใหญ่ของ สศช. เป็นรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)
ร้อยละ 92.60 นอกจากนี้ ยังประกอบด้วยสินทรัพย์ประเภทอื่น ๆ อีกร้อยละ 7.40 ได้แก่ เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด  ลูกหนี้ระยะสั้น วัสดุคงเหลือ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)

แสดงสินทรัพย์ของ สศช. ปีงบประมาณ 2562

โครงสร้างหนีส้ นิ และทุนของ สศช. ประกอบด้วยโครงสร้างของหนีส้ นิ รวมร้อยละ 11.62  ส่วนใหญ่เป็นรายการ
หนี้สินหมุนเวียนร้อยละ 11.05  หนี้สินไม่หมุนเวียนร้อยละ 0.57  ส่วนของทุนร้อยละ 88.38  ประกอบด้วยรายได้สูง
(ต�ำ่ ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมร้อยละ 84.29 และทุนร้อยละ 4.09

แสดงหนี้สินและทุนของ สศช. ปีงบประมาณ 2562

รายงานประจำ�ปี 2562 สำ�นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 131
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แสดงรายได้จากการด�ำเนินงานทั้งหมดของ สศช. ปีงบประมาณ 2562

รายได้จากการด�ำเนินงาน ส่วนใหญ่เป็นรายได้เงินงบประมาณทีไ่ ด้รบั จากรัฐบาลร้อยละ 99.97 ประกอบด้วย
รายได้จากงบบุคลากร งบลงทุน งบด�ำเนินงาน งบอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง นอกจากนี้ยังมีรายได้จาก
แหล่งอื่นอีกร้อยละ 0.03 ได้แก่ รายได้จากการขายสินค้าและบริการ และรายได้จากการอุดหนุนและบริจาค

แสดงค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานของ สศช. ปีงบประมาณ 2562

ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรร้อยละ 34.63 ค่าใช้สอยร้อยละ 36.63
ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญร้อยละ 15.77 และค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานอื่น ๆ อีกร้อยละ 12.97
132 รายงานประจำ�ปี 2562 สำ�นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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สรุปภาพรวมของฐานะการเงิน และผลการด�ำเนินงานของ สศช.

หน่วย : บาท
ผลต่าง
จ�ำนวนเงินเพิ่ม/(ลด)

ผลต่าง
(ร้อยละ)

383,902,243.33

(31,122,185.95)

(8.11)

             40,995,279.09

55,470,544.07

(14,475,264.98)

(26.10)

311,784,778.29

328,431,699.26

(16,646,920.97)

(5.07)

รายได้

           849,833,098.41

825,920,071.36

23,913,027.05

2.90

ค่าใช้จา่ ย

           866,480,019.38

798,070,051.58

68,409,967.80

8.57

รายการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สินทรัพย์

           352,780,057.38

หนี้สิน
ทุน

สินทรัพย์
สินทรัพย์รวมของ สศช. มีปริมาณทีล่ ดลงจากงบประมาณปีกอ่ น ร้อยละ 8.11 เป็นผลมาจากสินทรัพย์หมุนเวียน
และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ที่ลดลงเมื่อเทียบกับงบประมาณปีก่อน
หนี้สิน
หนี้สินของ สศช. มีปริมาณลดลงจากงบประมาณปีก่อน ร้อยละ 26.10 เป็นผลมาจาก เจ้าหนี้ระยะสั้น
ที่ลดลงเมื่อเทียบกับงบประมาณปีก่อน
ทุน
ทุนของ สศช. ลดลงจากปีงบประมาณปีก่อน ร้อยละ 5.07 เป็นผลมาจากในปีงบประมาณ 2562 สศช.
มีรายได้ต�่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 16.646 ล้านบาท  จึงเป็นการลดมูลค่าในส่วนของรายได้สูง/(ต�ำ่ ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
รายได้
รายได้ของ สศช. รวมทั้งสิ้น 849.833 ล้านบาท เป็นรายได้จากงบประมาณประจ�ำและงบกลาง ประกอบด้วย
งบบุคลากรจากการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจ�ำ  งบด�ำเนินงานส�ำหรับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และ
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานต่าง ๆ ของส�ำนักงาน  และงบรายจ่ายอื่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการขับเคลื่อนโครงการ
ที่สนับสนุนแผนและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ของประเทศ งบลงทุนจากการได้รับจัดสรรให้ซื้อครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
งบกลางจากการเบิกค่าใช้จ่ายสวัสดิการให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจ�ำและข้าราชการบ�ำนาญ                  
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานของ สศช. เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณก่อนคิดเป็นร้อยละ 8.57 เป็นผลมาจาก
การเพิม่ ขึน้ ของค่าใช้จา่ ยบุคลากร ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ และค่าใช้จา่ ยจากการอุดหนุนและบริจาค เช่น ค่ารักษาพยาบาล
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการด�ำเนินงานอื่น เป็นต้น
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วิเคราะห์งบการเงิน
ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
วิเคราะห์งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561
จ�ำนวนเงิน (บาท)

เปรียบเทียบเพิ่ม/(ลด)

2562
2561
จ�ำนวนเงิน (บาท) สัดส่วน
สินทรัพย์ 				
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 22,140,870.82

34,612,977.57

(12,472,106.75)   (36.03)

ลูกหนี้อื่นระยะสั้น

   1,624,134.62

5,087,702.47

(3,463,567.85)   (68.08)

วัสดุคงเหลือ

   1,473,838.23

1,594,487.90

(120,649.67)     (7.57)

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

25,238,843.67

41,295,167.94

(16,056,324.27)   (38.88)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)

326,660,243.56

341,543,460.91

(14,883,217.35)     (4.36)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)

880,970.15

1,063,614.48

(182,644.33)   (17.17)

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

327,541,213.71

342,607,075.39

(15,065,861.68)     (4.40)

รวมสินทรัพย์

352,780,057.38 383,902,243.33

(31,122,185.95)

(8.11)
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ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
วิเคราะห์งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561
จ�ำนวนเงิน (บาท)

เปรียบเทียบเพิ่ม/(ลด)

2562
2561
จ�ำนวนเงิน (บาท)
หนี้สิน 				

สัดส่วน

หนี้สินหมุนเวียน					
เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น

30,935,396.36

49,267,860.67

(18,332,464.31)

(37.21)

เงินรับฝากระยะสั้น

7,962,573.73

4,202,683.40

3,759,890.33

0.89

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

97,309.00

0.00

97,309.00

100.00

38,995,279.09

53,470,544.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2,000,000.00

2,000,000.00

0.00

0.00

2,000,000.00

2,000,000.00

0.00

0.00

40,995,279.09

55,470,544.07

14,475,264.98

26.10

รวมหนี้สินหมุนเวียน

(14,475,264.98)    (27.07)

หนี้สินไม่หมุนเวียน
เจ้าหนี้เงินโอน
และรายการอุดหนุนระยะยาว
เงินทดรองราชการ
รับจากคลังระยะยาว
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน					
ทุน

14,433,667.34

14,433,667.34

0.00

0.00

รายได้สูง/(ต�่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 297,351,110.95

313,998,031.92

(16,646,920.97)

   (5.30)

311,784,778.29 328,431,699.26

(16,646,920.97)

(5.07)

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
			

352,780,057.38 383,902,243.33
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ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
วิเคราะห์งบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562  และ 2561
จ�ำนวนเงิน (บาท)

เปรียบเทียบเพิ่ม/(ลด)

2562
2561
จ�ำนวนเงิน (บาท)
รายได้					
รายได้จากงบประมาณ

849,581,766.54

825,386,409.77

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

193,606.00

488,545.35

รายได้จากการอุดหนุนอืน่ และบริจาค

57,725.87

45,116.24

12,609.63

27.95

849,833,098.41 825,920,071.36

23,913,027.05

2.90

รวมรายได้		

24,195,356.77

สัดส่วน
2.93

(294,939.35)   (60.37)

ค่าใช้จ่าย 				
ค่าใช้จ่ายบุคลากร

300,079,062.90

289,573,319.07

10,505,743.83

3.63

ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ

136,667,735.13

130,588,654.54

6,079,080.59

4.66

285,720.00

1,052,805.50

317,386,307.89

253,880,380.40

7,449,377.09

9,290,314.14

ค่าสาธารณูปโภค

13,006,614.97

12,440,322.70

566,292.27

4.55

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย

33,782,792.40

32,396,884.03

1,385,908.37

4.28

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่น
และบริจาค

57,822,403.00

68,815,859.25

(10,993,456.25)   (15.98)

6.00

31,511.95

(31,505.95)   (99.98)

ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่าย		

866,480,019.38 798,070,051.58

(767,085.50)   (72.86)
63,505,927.49

25.01

(1,840,937.05)   (19.82)

68,409,967.80

8.57

136 รายงานประจำ�ปี 2562 สำ�นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

63-01-063_127-136 Sorsorchor2c UK Uncoated-dic2019.indd 136

2/6/20 5:08 PM

กิจกรรมส�ำคัญของ สศช. ปี 2562

เลขาธิการ สศช. น�ำคณะผู้บริหารร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ทรงเปิดโครงการชัยพัฒนาประชาเกษม และร้านภัทรพัฒน์
เมื่ อ วั น ที่ 23 พฤษภาคม 2562 สมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า กรมสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนินมาทรงเปิดโครงการชัยพัฒนาประชาเกษม และร้านภัทรพัฒน์ มูลนิธชิ ยั พัฒนา
สาขาโครงการชัยพัฒนาประชาเกษม (นางเลิ้ง) ณ เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ
มูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมผู้บริหารมูลนิธิชัยพัฒนา ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการฯ พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร สศช. และหน่วยงานที่ได้รับเชิญร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ
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คณะผู้บริหาร สศช. ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ศาสตราจารย์พิเศษ
ดร.ทศพร ศิรสิ มั พันธ์ เลขาธิการฯ พร้อมคูส่ มรส น�ำคณะผูบ้ ริหาร
สศช. ร่ ว มเข้ า เฝ้ า ทู ล ละอองธุ ลี พ ระบาทและแสดงความ
จงรักภักดีแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ณ บริเวณด้านนอก
พระที่ นั่ ง อั ม ริ น ทรวิ นิ จ ฉั ย และพระที่ น่ั ง ดุ สิ ต มหาปราสาท
พระบรมมหาราชวัง ส่วนเจ้าหน้าที่ สศช. ได้ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ
ณ บริเวณท�ำเนียบรัฐบาล ฝั่งตรงข้ามกระทรวงศึกษาธิการ

สศช. ร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการฯ พร้อมด้วย นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ รองเลขาธิการฯ
(ต�ำแหน่ง ณ ขณะนั้น) และเจ้าหน้าที่ สศช. ร่วมพิธีท�ำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ณ ท้องสนามหลวง จากนั้นได้น�ำคณะผู้บริหาร สศช.
เดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง และในช่วงเย็นของวันเดียวกัน
นายวิโรจน์ นรารักษ์ รองเลขาธิการฯ น�ำเจ้าหน้าที่ สศช. ร่วมพิธีจุดเทียน ณ ท้องสนามหลวง เพื่อน้อมร�ำลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
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สศช. ร่วมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เมือ่ วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ศาสตราจารย์พเิ ศษ ดร.ทศพร ศิรสิ มั พันธ์
เลขาธิการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีท�ำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
และพิธถี วายสัตย์ปฏิญาณเพือ่ เป็นข้าราชการทีด่ แี ละพลังของแผ่นดิน เนือ่ งในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั ณ ท้องสนามหลวง
หลังจากนั้นได้น�ำคณะผู้บริหาร สศช. เดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล
ณ พระบรมมหาราชวัง และในช่วงเย็นของวันเดียวกัน นายวิโรจน์ นรารักษ์
รองเลขาธิการฯ น�ำคณะผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ร่วมพิธจี ดุ เทียน ณ ท้องสนามหลวง เพือ่ น้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
อันหาที่สุดมิได้

สศช. ร่วมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
ร่วมพิธที ำ� บุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ
พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง จากนัน้ ได้นำ� คณะผูบ้ ริหาร สศช. เดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาสหทัยสมาคม
ในพระบรมมหาราชวัง และในช่วงเย็นของวันเดียวกัน นายวิโรจน์ นรารักษ์ รองเลขาธิการฯ น�ำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
สศช. ร่วมพิธีจุดเทียน ณ ท้องสนามหลวง เพื่อน้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
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สศช. ร่วมพิธีบ�ำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมร�ำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมือ่ วันที่ 13 ตุลาคม 2562 ศาสตราจารย์พเิ ศษ ดร.ทศพร ศิรสิ มั พันธ์
เลขาธิการฯ พร้อมด้วย นายดนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการฯ ร่วมพิธีท�ำบุญ
ตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ต่อมาได้เดินทางไปร่วม
พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ หลังจากนั้น
นายวิโรจน์ นรารักษ์ รองเลขาธิการฯ ได้น�ำเจ้าหน้าที่ สศช. ร่วมกิจกรรม
จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ และท�ำความสะอาดคูคลอง ณ บริเวณ
รอบวัดธรรมาภิรตาราม (สะพานสูง) เขตดุสิต กรุงเทพฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และในช่วงเย็นได้ เข้าร่วมพิธีจุดเทียน
เพื่อน้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณท้องสนามหลวง ด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

สศช. ร่วมพิธีบ�ำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมร�ำลึกเนื่องใน
วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมือ่ วันที่ 23 ตุลาคม 2562 ศาสตราจารย์พเิ ศษ ดร.ทศพร ศิรสิ มั พันธ์
เลขาธิการฯ น�ำคณะผูบ้ ริหาร สศช. ร่วมพิธที ำ� บุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
จากนั้นได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
ต่อมา นายวิ โรจน์ นรารักษ์ รองเลขาธิการฯ ได้น�ำเจ้าหน้าที่ สศช.
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ และท�ำความสะอาดคูคลอง
บริเวณสถานีรถไฟหัวล�ำโพง และในช่วงเย็นได้เดินทางไปเข้าร่วมพิธีจุดเทียน
เพื่อน้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
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สศช. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สศช. เข้าร่วมบันทึกเทป
ถวายพระพรเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
และ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562,  3 มิถุนายน 2562 และ 12 สิงหาคม 2562
ตามล�ำดับ เพื่อน้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทยอันหาที่สุดมิได้
รายงานประจำ�ปี 2562 สำ�นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 141
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สศช. ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการฯ น�ำคณะผู้บริหาร สศช.
ร่วมพิธีท�ำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชบรมสมภพของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2562 ต่อมาได้เดินทางไปร่วมพิธถี วายพานพุม่ ราชสักการะ ถวายราชสดุดี
และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์   หลังจากนั้น นายวิโรจน์ นรารักษ์ รองเลขาธิการฯ ได้น�ำคณะเจ้าหน้าที่ สศช.
เดินทางไปร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ บริเวณท้องสนามหลวง ตลอดจนร่วมชม
นิทรรศการ

คณะผู้บริหาร สศช. ร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพ
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สำ� นักงาน
สภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ (สศช.) เป็ น เจ้ า ภาพ
ในการสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธาน
องคมนตรีและรัฐบุรุษ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์
เลขาธิการฯ และ ดร.เสนาะ อูนากูล อดีตรองนายกรัฐมนตรีและ
อดีตเลขาธิการ สศช. พร้อมด้วยภริยา น�ำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่
สศช. ทั้งอดีตและปัจจุบันร่วมวางพวงหรีดและเข้าร่วมพิธี เพื่อเป็น
การเคารพศพ และแสดงความอาลัยอย่างยิ่งต่อการอสัญกรรมของพลเอก เปรมฯ ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ราชวรวิหาร
142 รายงานประจำ�ปี 2562 สำ�นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ท�ำบุญตักบาตร
ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562
เมือ่ วันที่ 2 มกราคม 2562 ศาสตราจารย์พเิ ศษ ดร.ทศพร ศิรสิ มั พันธ์ เลขาธิการฯ น�ำคณะผูบ้ ริหารพร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมท�ำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
และอาหารคาวหวาน ถวายแด่คณะสงฆ์จากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร จ�ำนวน 9 รูป ณ บริเวณหน้าตึก
สุริยานุวัตร สศช. เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันแรกของการท�ำงานในปีใหม่ 2562 ซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
ทุกปี
วันเดียวกันนี้ นายอเนก มีมงคล รองเลขาธิการฯ ได้เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และตักบาตรพระสงฆ์
เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ร่วมกับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี ณ บริเวณหน้าตึก
ไทยคู่ฟ้า และตึกสันติไมตรี ท�ำเนียบรัฐบาล

สภาพัฒน์จัดงานวันเด็ก ปี 2562
สร้างความสุข สนุกสนานแก่เด็กๆ ในชุมชนมัสยิดมหานาค

เมือ่ วันที่ 12 มกราคม 2562 ศาสตราจารย์พเิ ศษ ดร.ทศพร ศิรสิ มั พันธ์
เลขาธิการฯ น�ำทีมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. จัดงานวันเด็กแห่งชาติ
ปี 2562 ณ ชุมชนมัสยิดมหานาค เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ โดยได้มอบทุน
การศึกษา จักรยานออกก�ำลังกาย มอบของขวัญแก่เด็กทุกคน เล่นเกมชิงรางวัล
และจัดเลี้ยงอาหาร พร้อมไอศกรีม ให้เด็กในชุมชนร่วมงานอย่างมีความสุข
สนุกสนานและอบอุ่นยิ่ง

รายงานประจำ�ปี 2562 สำ�นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 143
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สภาพัฒน์จัดงานครบรอบการสถาปนา 69 ปี
“เหลียวหลัง แลหน้า น�ำพา สศช. ก้าวไกล”

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการฯ เป็นประธานจัดงาน
วันครบรอบการสถาปนา 69 ปี ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยได้รับเกียรติจาก
ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ
กรรมการสภาฯ เข้ า ร่ ว มงาน โดยในช่ ว งเช้ า มี พิ ธี ท างศาสนา และแสดงสั ม โมทนี ย กถา โดย ศาสตราจารย์
ดร. พระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร พิธีมอบโล่แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น และมอบทุน
การศึกษา ซึ่งมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน

นายกรัฐมนตรีเปิดงานและแสดงปาฐกถาพิเศษในงานมหกรรมยุทธศาสตร์ชาติ
“อนาคตไทย อนาคตเรา : Our Country Our Future”

เมือ่ วันที่ 30 มกราคม 2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ในฐานะประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เป็นประธานเปิดงานพร้อมแสดง
ปาถกฐาพิเศษ เรือ่ ง “อนาคตไทย อนาคตเรา Our Country Our Future”
โดยงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูล สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ
ในสาระส�ำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ให้กบั ทุกภาคส่วนในสังคมไทย ณ คอนเวนชัน่
ฮอลล์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบริเวณลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยมี
ศาสตราจารย์พเิ ศษ ดร.ทศพร ศิรสิ มั พันธ์ เลขาธิการฯ กล่าวรายงาน
144 รายงานประจำ�ปี 2562 สำ�นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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รายงานความก้าวหน้าการด�ำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ
และการพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

เมือ่ วันที่ 21 มีนาคม 2562 ดร.สมชัย ฤชุพนั ธุ์ ประธานกรรมการขับเคลือ่ นการปฏิรปู ประเทศ ศาสตราจารย์
พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการฯ และ นายดนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการฯ และโฆษก สศช. ร่วมแถลงข่าว
เรื่อง “รายงานความก้าวหน้าของการด�ำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ และการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12” ณ ห้อง 511 สศช.

สศช. จัดประชุมขับเคลื่อนการบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในระดับพื้นที่และภาค

ดร.วิชญายุทธ บุญชิต รองเลขาธิการ ฯ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อน
การบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของไทยในระดับพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคเพื่อมุ่งระดมความเห็น
ทุกภาคส่วน รวมจ�ำนวน 4 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) วันที่ 28 มีนาคม 2562 ณ จังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ 2 (ภาคกลาง) วันที่ 22 เมษายน 2562 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3 (ภาคใต้) วันที่ 24 เมษายน 2562
ณ จังหวัดสงขลา และ ครั้งที่ 4 (ภาคเหนือ) วันที่ 30 เมษายน 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่
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สศช. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ศาสตราจารย์พิเศษ
ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการฯ เป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก”
ณ ห้อง 511 สศช. โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ให้ความ
สนใจร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นจ�ำนวนมาก

ศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยดีขึ้น 5 อันดับ
สภาพัฒน์และ TMA เผยผลการจัดอันดับฯ จาก IMD
ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 25

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง 511 สศช. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการฯ
พร้อมด้วย ดร.ปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล รองเลขาธิการฯ และนางสาววรรณวีรา รัชฎาวงศ์ กรรมการบริหาร
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย หรือ TMA ร่วมแถลงข่าวผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศจาก World Competitiveness Center ของ International Institute for Management Development
หรือ IMD สวิตเซอร์แลนด์ ประจ�ำปี 2562 โดยเขตเศรษฐกิจที่มีอันดับสูงสุด 5 อันดับแรกคือ สิงคโปร์เลื่อนขึ้นมาอยู่
อันดับที่ 1 แทนทีส่ หรัฐอเมริกาซึง่ ลดอันดับลงไปเป็นที่ 3 รองลงมาคือ ฮ่องกง สวิตเซอร์แลนด์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ตามล�ำดับทั้งนี้ IMD ท�ำการส�ำรวจและจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันทั้งหมด 63 เขตเศรษฐกิจทั่วโลก  
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สศช. ส�ำรวจพื้นที่จังหวัดสตูล และร่วมประชุม
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

เมื่ อ วั น ที่ 13 – 15 พฤษภาคม 2562 นายอเนก มี ม งคล
รองเลขาธิการฯ และเจ้าหน้าที่ สศช. ลงพื้นที่จังหวัดสตูล เพื่อส�ำรวจพื้นที่
และร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
(Local Economy Development) กรณี “อุทยานธรณีโลกสตูล (Satun
UNESCO Global Geopark)”

สศช. ร่วมกับ สกสว. และ UNFPA จัดสัมมนา
“ครอบครัวไทย ยุคเกิดน้อย อายุยืน : ทางเลือกและข้อท้าทาย”

เมือ่ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ศาสตราจารย์พเิ ศษ ดร.ทศพร ศิรสิ มั พันธ์ เลขาธิการฯ กล่าวเปิดงานสัมมนา
เรือ่ ง “ครอบครัวไทย ยุคเกิดน้อย อายุยนื : ทางเลือกและข้อท้าทาย” ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ
โดยมี ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม และ คุณมาเซล่า ซูอาโซ ผูอ้ ำ� นวยการกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจ�ำประเทศไทย ร่วมกล่าว
เปิดงานสัมมนาประจ�ำปี และได้รับเกียรติจาก ดร.ปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ซึ่งเป็นอดีตเลขาธิการ สศช. ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การสนับสนุนบทบาทครอบครัวเพื่อการ
ปรับสมดุลโครงสร้างประชากรไทย” หลังจากนั้น นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ รองเลขาธิการฯ (ต�ำแหน่ง ณ ขณะนั้น)
ในฐานะประธานคณะกรรมการที่ปรึกษากรอบประเด็นการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากร (SRI9)” ได้มอบของที่ระลึกให้ กับผู้เข้าร่วมการเสวนา และกล่าวสรุปปิดการสัมมนา
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การประชุมแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย
อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย” (IMT-GT)

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2562 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมระดับผู้น�ำ 
ครั้งที่ 12 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand
Growth Triangle: IMT-GT) ณ โรงแรมดิแอทธินีโฮเทล แบงค็อก อะลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่นโฮเทล กรุงเทพฯ โดยมีผู้น�ำ
ประเทศเข้าร่วมการประชุมส�ำคัญได้ แก่ นายโจโก วิโดโด ประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ปฏิบัติหน้าที่ประธาน
การประชุม และ ตุน ดร.มหาเธร์ โมฮัมหมัด นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ร่วมด้วยรัฐมนตรีประจ�ำแผนงาน IMT-GT
ของสามประเทศ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ต�ำแหน่ง ณ ขณะนั้น) ปฏิบัติหน้าที่
รัฐมนตรีแผนงาน IMT-GT ของไทย ดาโต๊ะ ปาดูกา ลิม จ๊อก ฮอย เลขาธิการอาเซียน นายทาเคฮิโกะ นากาโอะ ประธาน
ธนาคารพัฒนาเอเชีย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการฯ และ ดร.ปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล
รองเลขาธิการ ฯ   

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประชุมนัดแรก

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว เป็นประธาน การประชุมสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อรับทราบภารกิจของสายงานต่างๆ ของ สศช. และ
สถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา ภายใต้มูลนิธิพระยาสุริยานุวัตร ที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมี
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการฯ เป็นผู้น�ำเสนอ จากนั้นได้พิจารณาการจัดตั้งคณะอนุกรรมการ
ที่จ�ำเป็น เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่สภาพัฒนาฯ มอบหมาย ตลอดจนพิจารณาการแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรือ่ งเพือ่ ด�ำเนินการตามภารกิจทีไ่ ด้รบั มอบหมายเป็นพิเศษ ณ ห้องหลานหลวง โรงแรมรอยัล
ปริ๊นเซส
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สศช. จัดอบรมทางวิชาการด้านการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ทั่วประเทศ

นางชุลีพร บุณยมาลิก ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช. (ต�ำแหน่ง ณ ขณะนั้น) เป็นประธาน
กล่าวเปิดการอบรมทางวิชาการด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ให้แก่ผู้ที่สนใจทั่วประเทศ
เพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจในรายละเอียดทางด้านการประเมินสิง่ แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ทถี่ กู ต้อง และพัฒนาทักษะ
และความสามารถ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยทาง สศช. ได้จัดการฝึกอบรมในแต่ละภูมิภาคครอบคลุมทั่วประเทศ จ�ำนวน 6 ครั้ง ในช่วงเดือน
กรกฎาคม - ตุลาคม 2562 ได้แก่ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอนแก่น สงขลา เชียงใหม่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล
(จัด 2 ครั้ง)

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ร่วมกับนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการฯ น�ำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. พร้อมด้วย
นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. และประชาชนในพื้นที่ ร่วมท�ำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน จ�ำนวน 2 ครั้ง
ครัง้ แรก เมือ่ วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดรุง้ (วิบลู ย์วทิ ยาคาร) จังหวัดอ่างทอง โดยมี นายประมวล มุง่ มาตร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา และ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562
ณ โรงเรียนโนนท่อนวิทยา จ.ขอนแก่น โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับ
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาคม สศช. นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. และประชาชนในพื้นที่
ร่วมกันบ�ำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชน
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สศช. จัดบรรยาย “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ :
ฐานส�ำคัญสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต”

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดการบรรยาย
เพิม่ ความรูใ้ ห้แก่ผบู้ ริหารและเจ้าหน้าที่ ในหัวข้อ “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : ฐานส�ำคัญสูก่ ารพัฒนาคุณภาพชีวติ ”
โดย ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ
วิ ท ยากรผู ้ บ รรยาย ดร.มี ชั ย วี ร ะไวทยะ อดี ต รั ฐ มนตรี ป ระจ� ำ ส� ำ นั ก นายกรั ฐ มนตรี และข้ า ราชการ สศช.
ณ ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์  

รวมพลังวุฒิอาสาธนาคารสมองภาคใต้พัฒนาประเทศ
บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่ อ วั น ที่ 26 สิ ง หาคม 2562 นายถาวร เสนเนี ย ม รั ฐ มนตรี ช ่ ว ย
ว่าการกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดประชุม “รวมพลัง
วุฒิอาสาธนาคารสมองภาคใต้พัฒนาประเทศ บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง” และกล่ า วปาฐกถาพิ เ ศษ เรื่ อ ง “การขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาพื้ น ที่
ภาคใต้ ด ้ ว ยพลั ง วุ ฒิ อ าสาธนาคารสมองและภาคี เ ครื อ ข่ า ย” โดยมี ผู ้ เข้ า ร่ ว ม
ประชุ ม ประกอบด้ ว ย นายกิ ติ ศั ก ดิ์ สิ น ธุ ว นิ ช รองประธานมู ล นิ ธิ พั ฒ นาไท
นายพายัพ พะยอมยนต์ กรรมการมูลนิธิพัฒนาไท นางสาวจินางค์กูร โรจนนันต์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน
สศช. (ต�ำแหน่ง ณ ขณะนั้น) วุฒิอาสาฯ ภาคใต้และ ภาคีเครือข่ายวุฒิอาสาฯ ภาคอื่นๆ เจ้าหน้าที่ สศช. และมูลนิธิ
พัฒนาไท
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สศช.ร่วมกับธนาคารโลกและยูนิเซฟเร่งผลักดัน
การพัฒนาทุนมนุษย์ในอาเซียน

เมือ่ วันที่ 9 กันยายน 2562 นายอนุทนิ ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข
เป็นประธานกล่าวปาฐกถาพิเศษเรือ่ ง “ประเด็นความส�ำเร็จของไทยในการด�ำเนินงานโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า”
ในงานการประชุมระดับสูงอาเซียนว่าด้วยการพัฒนาทุนมนุษย์ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์
เลขาธิการฯ และ ดร.ปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล รองเลขาธิการฯ เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อาวุโสระดับสูง
ของอาเซียน ผู้แทนภาครัฐและเอกชนของไทย สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศและ
สถานทูต ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลเวิลด์

การประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 25 และ แผนงาน IMT-GT

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะผู้แทน
รัฐมนตรีประจ�ำแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย เป็นประธาน การประชุมระดับ
รัฐมนตรี ครั้งที่ 25 แผนงาน IMT-GT ณ จังหวัดกระบี่ โดยมี ดร.รัดซี จิดิน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการเศรษฐกิจ
ของมาเลเซีย ดร.ริซาล อาฟฟานดี ลุคมาน ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประสานกิจการเศรษฐกิจของสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย ดร.อาลาดิน ดี ริลโล รองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และนายราเมช ซูบรามาเนียม
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานภูมภิ าคเอเชียตะวันออก ธนาคารพัฒนาเอเชีย เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วย ดร.ปัทมา เธียรวิศษิ ฎ์สกุล
รองเลขาธิการฯ และ นางสาวนุชจรี วงษ์สันต์ รักษาการในต�ำแหน่งที่ปรึกษานโยบายและแผนงาน สศช. (ต�ำแหน่ง
ณ ขณะนั้น) ในฐานะผู้แทนไทยที่ประสานงานระดับชาติ แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซียมาเลเซีย-ไทย
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ทุกภาคส่วนร่วม “พัฒนาพื้นที่ไทย : เชื่อมไทย ก้าวไกล เชื่อมโลก”

พลเอก ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา นายกรั ฐ มนตรี
เป็นประธานเปิดการประชุมและแสดงปาฐกถาพิเศษในการประชุม
ประจ�ำปี 2562 ของส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) เรื่อง “พัฒนาพื้นที่ไทย :เชื่ อ มไทยก้ า วไกล
เชื่อมโลก” เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์
บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
หลังจากนั้น ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการฯ น�ำเสนอและรับฟังความคิดเห็น
ในหัวข้อ “พัฒนาพื้นที่ไทย : เชื่อมไทย ก้าวไกล เชื่อมโลก” ในประเด็นแนวทางการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาส�ำคัญ
ระดับพื้นที่ในมิติต่าง ๆ เพื่อให้สามารถตอบโจทย์เป้าหมายระยะยาวภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
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สศช. จัดประชุมติดตามประเมินผลด้านโครงสร้างพื้นฐานในช่วงครึ่งแผนฯ 12

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 นายดนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการฯ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม
เรื่ อ ง การติ ด ตามและประเมิ น ผลการพั ฒ นา ด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐานในช่ ว งระยะครึ่ ง แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12
ณ ห้องเคนชิงตันบอลรูม โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ กรุงเทพฯ โดยมี นางธิดา พัทธธรรม ที่ปรึกษาด้านนโยบาย
และแผนงาน สศช. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคประชาสังคมเข้าร่วมประชุม

สศช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ร่วมกับภาคีระหว่างประเทศ
เมือ่ วันที่ 27 กันยายน 2562 ศาสตราจารย์พเิ ศษ
ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการฯ เป็นประธาน
กล่าวเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อน
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ร ่ ว มกั บ ภาคี ร ะหว่ า งประเทศ”
ณ ห้อง Function Eleven โรงแรมสยาม แอ็ทสยาม
ดีไซน์ กรุงเทพฯ โดยมี นายดนุชา พิชยนันท์
รองเลขาธิการฯ ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ รักษาการในต�ำแหน่งทีป่ รึกษานโยบายและแผนงาน สศช. (ต�ำแหน่ง ณ ขณะนัน้ )
ผู้แทนจากภาคีระหว่างประเทศ และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพเพื่อความยั่งยืนในภาคเกษตร
เมือ่ วันที่ 30 กันยายน 2562 นายดนุชา พิชยนันท์
รองเลขาธิการฯ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม
เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ ง แนวทางการขั บ เคลื่ อ น
การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ชี ว ภาพเพื่ อ ความยั่ ง ยื น
ในภาคเกษตร หลั ง จากนั้ น เป็ น การน� ำ เสนอ
กรอบแนวคิดและทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจชีวภาพ โดย นายสุริยนต์ ธัญกิจจานุกิจ รักษาการในต�ำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช.
(ต�ำแหน่ง ณ ขณะนั้น) และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลต่อการด�ำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชีวภาพกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท กรุงเทพฯ
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สศช. จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

นายวิโรจน์ นรารักษ์ รองเลขาธิการฯ เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ประกอบด้วย หมวก
และผ้าพันคอพระราชทาน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้แก่ผู้สมัคร
จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ณ สศช. เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562

ประธานสภาพัฒนาฯ น�ำทีมลงพื้นที่เยี่ยมชมและศึกษาดูงานพื้นที่ จ.ระยอง

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

สศช. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดวรนายกรังสรรค์เจติยบรรพตาราม

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

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

แถลงข่าวรายงานภาวะสังคม รายไตรมาส

ศาสตราจารย์พเิ ศษ ดร.ทศพร ศิรสิ มั พันธ์ เลขาธิการฯ พร้อมด้วย นางชุตนิ าฏ วงศ์สบุ รรณ รองเลขาธิการฯ
(ต�ำแหน่ง ณ ขณะนั้น) และ นางสาวจินางค์กูร โรจนนันต์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน (ต�ำแหน่ง ณ ขณะนั้น)
และผู้บริหาร สศช. ร่วม แถลงข่าวรายงานภาวะสังคมรายไตรมาส ซึ่งจัดแถลงข่าวทุก 3 เดือน
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ที่ปรึกษาคณะทำ�งาน

เลขาธิการ
นายทศพร  ศิริสัมพันธ์

รองเลขาธิการ
นางปัทมา  เธียรวิศิษฎ์สกุล
นายดนุชา  พิชยนันท์
นายวิชญายุทธ  บุญชิต
นายวิโรจน์  นรารักษ์
นายเอนก  มีมงคล
น.ส.จินางค์กูร  โรจนนันต์

ที่ปรึกษาด้านโยบายและแผนงาน
นางธิดา  พัทธธรรม
น.ส.วรวรรณ  พลิคามิน
นางนภัสชล  ทองสมจิตร
นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ
นายสุริยนต์  ธัญกิจจานุกิจ
น.ส.นุชจรี  วงษ์สันต์
น.ส.กัญญารักษ์  ศรีทองรุ่ง

คณะทำ�งานจัดทำ�รายงานประจำ�ปี 2562 ของ สศช.

ประธานคณะท�ำงาน		
นายวิโรจน์  นรารักษ์
รองประธานคณะท�ำงาน		
น.ส.กัญญารักษ์  ศรีทองรุ่ง
คณะท�ำงาน
น.ส.นริสา  พิชัยวรุตมะ
นายเสมา  คล้ายสุวรรณ
น.ส.สุจารี  ผุดผาด
นางพนิดา ภู่งามดี
นายธนพัฒน์  สันติวงษ์
นางจันทร์เพ็ญ  พยัคฆ์เกษม
น.ส.สรัญญา  ตั้งยงตระกูล
นางพรพิสิทธิ์  ปาวิชัย
นายอภิชาติ  จักรศรีพร
น.ส.สุพัตรา  บุญโญปกรณ์

ว่าที่ร้อยตรี อธิกเศรษฐ  ทองเวส
จ่าสิบเอก จิรวัฒน์  กุศลสร้าง
นายวุฒิเดช  ช�ำนิกิจ
น.ส.ภัทราพร  ลี่ด�ำรงวัฒนากุล
นางพรทิพย์  บุญชัย
นายธีระพงษ์  มาลัยทอง
นายกษิตพัฒน์  ทวีธนาเศรษฐ์
น.ส.ภัทรา  เสียงเครือ
นายประลองพล  ประสงค์พร

คณะท�ำงานและเลขานุการ
นางจันทร์ทิพย์  ปาละนันทน์

คณะท�ำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
นายคมสัน  วรวิวัฒน์
น.ส.วันทนีย์  สุขรัตนี

น.ส.วรรณิยา  เอมะศิริ
นางลักษณา  ศรีสมบูรณ์
น.ส.จริญญา  สายหยุด
น.ส.ณุชาดา  เจริญพานิช
น.ส.น�้ำเพชร  มีสัตย์
นายอุปราช  พันธุ์ภักดี
น.ส.อภิญญา  หงษ์กลาง
นายกัญจน์  แสงจันทร์
นายเสกสรร  ไทยสุวรรณ

กองบรรณาธิการ

น.ส.รวีวรรณ  เลียดทอง
น.ส.พัชนี  นิยมจันทร์
นายอภิชาติ  แดงดี
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น.ส.เมฐติญา  วงษ์ภักดี
น.ส.ปราณี  ขวัญเกิด

น.ส.กุลนันทน์  ยอดเพ็ชร
นายธนเทพ  ปลายแก่น
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sun 8 mm

รายงานประจำ�ปี 2562 สำ�นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมวางอนาคตไทย

8.25 X 11.5 inc

NESDC
รายงานประจำ�ปี

962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 0 2628 2847 แฟกซ์ : 0 2628 2846
www.nesdc.go.th
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