
 
ทกุภาคส่วนรว่มพฒันาคนเพ่ืออนาคตประเทศไทย 
ในการประชมุประจ าปี ๒๕๕๗ ของ สศช.  

 เมื่อวันที่  ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ พลเอก ประยุทธ์   จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตร ีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุม
และแสดงปาฐกถาพิ เศษในการประชุมประจ าปี  ๒๕๕๗ ของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  เรื่อง “การพัฒนาคน
เพื่ออนาคตประเทศไทย” ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและ
การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุร ี

พัฒนา “คน” สู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  

 นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
คมนาคม และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ กล่าวรายงานว่า ส านักงานฯ ได้จัดการประชุมใหญ่เป็นประจ าปี
ทุกปี เพื่อน าเสนอและรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนของสังคม
เกี่ยวกับประเด็นของการพัฒนาประเทศที่ส านักงานฯ ได้พิจารณาแล้วเห็น
ว่า มีความส าคัญต่ออนาคตของประเทศ ซึ่งแต่ละปีจะมีหัวข้อการประชุม 
ที่แตกต่างกันไป ผลการประชุมทุกครั้ง จะน าไปสังเคราะห์ประกอบการ
จัดท าข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อรัฐบาล และใช้ประกอบการจัดท า
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   

ส าหรับหัวข้อการประชุมในปีนี้ เป็นหัวข้อที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตั้งแต่ฉบับที่ ๘ 
เป็นต้นมา โดยได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาคนมาตลอด แผนพัฒนาฯ ทุกฉบับได้เสนอให้ปรับเปลี่ยนแนวคิด
จากการพัฒนาในอดีตที่มองว่า คนเป็นปัจจัยการผลิต หรือวัตถุดิบอย่างหนึ่งของระบบเศรษฐกิจและ
กระบวนการผลิต มาเป็นแนวคิดใหม่ที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา โดยมีเป้าหมาย
สูงสุดที่จะท าให้ประชาชนคนไทยมีความอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน แนวคิดดังกล่าวได้รับการยอมรับและตอบสนอง
จากทุกภาคส่วนที่จะร่วมกันพัฒนาคนไทยไปสู่เป้าหมาย 

ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ได้ชี้ให้เห็นว่า คนที่มีคุณภาพเป็นปัจจัยที่จะท าให้ประเทศสามารถ
พัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน หลุดพ้นจากความยากจน สามารถแข่งขันกับนานาประเทศในมิติของเศรษฐกิจได้ 
รวมทั้งจะช่วยพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไว้ได้ นอกจากนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ยังได้
ก าหนดวิสัยทัศน์ของการพัฒนาที่มุ่งให้ “คนไทยมีคุณธรรมน าความรอบรู้ รู้เท่าทันโลก” และต่อมาในการ
ประชุมประจ าปี ๒๕๕๑ ที่ประชุมได้ร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศไทย ปี ๒๕๗๐ (หรือ ๒๐ ปีข้างหน้า)  
ว่า “คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรม
ประชาธิปไตยและหลักธรรมาภิบาล” 

ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนาฯ ส านักงานฯ ได้พัฒนาตัวชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน  
ในสังคมไทย ซึ่งข้อมูลล่าสุดพบว่า สังคมไทยมีความอยู่ดีมีสุขมากขึ้นในปี ๒๕๕๖ เพราะความเข้มแข็ง 
ของชุมชนที่เพิ่มขึ้นจากการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เรียนรู้ร่วมกันในการแก้ปัญหา ครอบครัวมีความอบอุ่นเพิ่มขึ้น 
เศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและเป็นธรรม จากการมีงานท าเต็มที่ ส่วนปัจจัยบั่นทอนความอยู่เย็นเป็นสุข  
ในสังคมไทยให้ลดลง คือ สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศที่เสื่อมโทรมลง และสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมภิบาลที่
ลดลงและอยู่ในระดับที่ต้องเร่งแก้ไข โดยเฉพาะความสมานฉันท์ของคนในชาติ ในขณะที่ สุขภาวะของ
ประชาชนไม่เปลี่ยนแปลง และจ าเป็นต้องแก้ไข ๒ เรื่องใหญ่ คือ ความเจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้ และ
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คุณภาพการศึกษาที่มีแนวโน้มถดถอยและเริ่มล้าหลังประเทศในกลุ่มอาเซียนจาก
การประเมินของสถาบันจดัอันดับการแข่งขันของต่างประเทศ 

จากการที่โครงสร้างประชากรของประเทศไทยจะก้าวสู่โครงสร้างสังคม
ผู้สูงอายุในอีก ๓๐ ปีข้างหน้า และจ านวนประชากรที่จะลดลงในปี ๒๕๖๗ ซึ่งจะ
ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งก าลังคนในวัยแรงงานที่
ลดลง จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรม และ

บริการ และยังจะเพิ่มข้อจ ากัดของการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อดูแลและคุ้มครองประชากรที่สูงวัย
เพิ่มขึ้น  

ดังนั้น การประชุมในปีนี้ ส านักงานฯ จึงได้ก าหนดหัวข้อที่จะหารือร่วมกันในที่ประชุมแห่งนี้ว่า เราจะ
ร่วมกันพัฒนาคนเพื่ออนาคตประเทศไทยได้อย่างไร และจะร่วมกันก าหนดอนาคตและขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การเมือง และอื่นๆ ได้อย่างไร หนทางเดียวที่มองเห็นร่วมกันคือ  
การพัฒนาคน ซึ่งถือว่าเป็นส่วนส าคัญที่สุด จึงมีความจ าเป็นที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกัน โดยมีรัฐบาล 
เป็นผู้น าประกาศให้การพัฒนาคนไทยเป็นวาระแห่งชาติ  

จากนั้น พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวเปิดงานและแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง 
“การพัฒนาคนเพื่ออนาคตประเทศไทย” และการอภิปรายเรื่อง “การพัฒนาคนเพื่ออนาคตประเทศไทย” 
โดยมี นายพารณ  อิศรเสนา ณ อยุธยา ประธานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็น
ผู้ด าเนินการอภิปราย และนายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ เป็นผู้น าเสนอ โดยมีผู้อภิปรายน าได้แก่ ศาสตราจารย์ 
นายแพทย์ วิจารณ์  พานิช นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล นายโฆสิต  ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และ นายศุภชัย  เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะ
ผู้บริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)  

แนวทางการพัฒนาคนเพื่ออนาคตประเทศไทย  
นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ น าเสนอในการอภิปรายว่า บริบทการ

เปลี่ยนแปลงในอนาคต อาทิ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว วิถีชีวิตเป็นสังคมเมือง
และเลียนแบบตะวันตก เทคโนโลยี นวัตกรรม ภาวะโลกร้อน สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม 
และบทบาทเอเซียที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจโลก ล้วนมีผลต่อคนและสังคมไทย 
เราจึงต้องพัฒนาคนเพื่อให้มีคุณลักษณะที่รองรับและสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
ท าให้ต้องเร่งก าหนดแนวทางการพัฒนาคนในทุกมิติของการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ 
พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าภายในสังคม เพื่อให้การพัฒนามีความยั่งยืน 
และประชาชนในประเทศได้รับประโยชน์จากการพัฒนาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
โดยการพัฒนาคนในมิติต่างๆ ได้แก่    



๓ 
 

การพัฒนาคนในมิติสั งคม โดยการพัฒนา
ศักยภาพคนไทย ประกอบด้วย (๑) เสริมสร้างพัฒนาการ 
ที่สมวัยของเด็กปฐมวัย โดยจัดให้มีระบบการคัดกรอง
สุขภาพและการให้บริการสาธารณสุขให้กับหญิงตั้งครรภ์/
มารดาหลังคลอด และทารกที่มีคุณภาพ (๒) ส่งเสริม 
ให้กลุ่มนักเรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและทักษะ 

ที่จ าเป็นส าหรับโลกอนาคตในกลุ่มนักเรียน มุ่งยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาโดยยึดผู้ เรียน 
เป็นศูนย์กลาง (๓) พัฒนาทักษะชีวิตและทักษะการท างานในกลุ่มวัยรุ่น นักศึกษา โดยให้สถาบันการศึกษา
ของรัฐ ผลิตช่างฝีมือ แรงงาน ที่มีคุณภาพ (๔) พัฒนาทักษะและสมรรถนะของแรงงานอย่างต่อเนื่อง  
โดยเร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน และ (๕) พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ 
ของผู้สูงอายุ   

การสร้างความมั่นคงในชีวิต โดย (๑) เตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัยเป็นคนไทยที่มีความมั่นคง
ในชีวิต โดยการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมแก่ครัวเรือนไทย (๒) สร้างโอกาสทางการศึกษา 
ในระดับสูง เพื่อโอกาสการท างานและการสร้างความมั่นคงในชีวิตของนักเรียน (๓) สร้างโอกาสในการศึกษา
ระดับสูงและประสบการณ์การท างานจริง เพื่อวางรากฐานความมั่นคงในชีวิตของนักศึกษา โดยส่งเสริมการมี
รายได้ระหว่างเรียน (๔) สร้างความมั่นคงในชีวิตให้แรงงาน ส่งเสริมแรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบ
ประกันสังคมและการออมมากขึ้น (๕) สร้าง
ความมั่นคงในชีวิตของผู้สูงอายุ สร้างความ
มั่นคงทางด้านการเงินยามชราภาพ    

การสร้ า งความอยู่ ดี มี สุ ขของ
ครอบครัวไทย โดย (๑) สร้างความอบอุ่น
ให้เด็กปฐมวัย โดยการส่งเสริมการให้บริการศูนย์รับเลี้ยงเด็กอ่อน (๐-๓ ปี) ที่ได้มาตรฐาน (๒) วางรากฐาน
จริยธรรม คุณธรรมเพื่อความอยู่ดีมีสุขของเด็กนักเรียน โดยการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เชื่อมโยงกับสถานศึกษาในการเสริมสร้างพัฒนาการและการเรียนรู้ (๓) สร้างภูมิคุ้มกัน
ให้นักศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่  โดยการพัฒนาหลักสูตรครอบครัว
ศึกษา (๔) ส่งเสริมความอบอุ่นในครอบครัวส าหรับวัยแรงงาน โดยสร้างความสมดุลระหว่างเวลาในการ
ท างานและเวลาที่ให้กับครอบครัว และ (๕) สร้างคุณค่าและความอบอุ่นในวัยผู้สูงอายุ โดยการสร้างเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรสามวัยในชุมชนในการร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในแต่ละช่วงวัย  

ก า รพั ฒน าค น ใ นมิ ติ เ ศ ร ษฐ กิ จ  โ ด ย มี 
แนวทางการพัฒนาก าลังคนที่อยู่ในภาคการผลิตและ
บริการในปัจจุบัน  ได้แก่  (๑) สนับสนุนให้ เกิด 
การจัดท าฐานข้อมูลความต้องการและการผลิต
ก าลังคนส าหรบัภาคการผลิตและบริการ ทั้งด้านปริมาณ
และคุณภาพที่เป็นระบบและต่อเนื่อง (๒) พัฒนาและ
ส่งเสริมการใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพในภาคอุตสาหกรรม

และภาคบริการอย่างจริงจัง และขยายผลให้เกิดการใช้ประโยชน์เชื่อมโยงกับการก าหนดค่าตอบแทนตาม
ทักษะฝีมือแรงงานอย่างเต็มรูปแบบ (๓) ปรับปรุงขั้นตอนและระบบการขอรับสิทธิประโยชน์จากการฝึกอบรม
ฝีมือแรงงาน ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ (๔) เพิ่มผลิตภาพก าลังคนในภาคเกษตร 
(๕) จัดท านโยบายที่สนับสนุนการเคลื่อนย้ายแรงงานที่ดี โดยก าหนดมาตรการแผนงานหรือโครงการ 
ที่ส่งเสริมและปกป้องสิทธิของแรงงานต่างประเทศ (๖) ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนก าลังคนด้าน



๔ 
 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างภาครัฐ สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน  และ (๗) ส่งเสริม
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ต่อการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งสถานที่ท างานและ
สถานศึกษาให้เป็นแหล่งรวมวัฒนธรรมการเรียนรู้   

แนวทางการพัฒนาและเตรียมความพร้อมของก าลังคน 
ที่ก าลังจะเข้าสู่ภาคการผลิตและบริการในอนาคต ได้แก่ (๑) ปรับ
โครงสร้างระบบการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  
เพื่อส่งเสริมการเตรียมความพร้อมของนักเรียนนักศึกษาที่จะก้าว 
เข้าสู่การเป็นก าลังแรงงาน (๒) พัฒนาระบบครูแนะแนว
การศึกษาอย่างจริงจังตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ 

ในระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการแนะน าสาขาวิชาที่นักเรียนนักศึกษาควรเลือก
เรียนให้สอดคล้องกับอาชีพหรืออุตสาหกรรมที่ตนมีความสนใจอย่างแท้จริง (๓) ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
การเรียนรู้และการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  อาทิ ผลักดันให้เกิดการน าเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการศึกษาที่หน่วยงานต่างๆ ในประเทศพัฒนาขึ้นไปใช้ในวงกว้าง 

การพัฒนาคนในมิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คนในฐานะผู้บริโภค มีแนวทางการพัฒนา
ที่ส าคัญ ดังนี้ (๑) ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตส านึกที่ดีในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  
(๒) ยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิต เพื่อลดปัญหาความยากจน (๓) สร้างชุมชน 
ให้เข้มแข็ง โดยสร้างผู้น าชุมชนที่เสียสละ และเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน (๔) เรียนรู้และปรับตัวเพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันต่อสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมรับมือต่อสถานการณ์และสภาพปัญหาในพื้นที่ (๕) มีความรู้
ความเข้าใจเรื่องสิทธิและหน้าที่ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และการร่วมบริหารจัดการอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 

คนในฐานะผู้ผลิต มีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ดังนี้ (๑) ปรับเปลี่ยนทัศนคติและค่านิยมสู่การผลิต 
สีเขียวที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจในการผลิตที่ยั่งยืน (๒) ลงทุนพัฒนา วิจัย 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมเพื่อยกระดับกระบวนการผลิตและมาตรฐานคุณภาพสินค้า พัฒนา 
องค์ความรู้ด้ านการผลิตและการ
จัดการสิ่งแวดล้อม (๓) วางแผนเพื่อ
รองรับการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
เนื่ องจากภัยพิบัติก่อให้ เกิดความ
เสียหายทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล 
และ (๔) ปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ อย่างเคร่งครัด  

คนในฐานะเป็นผู้ส่งเสริม ก ากับ และควบคุมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญดังนี้ (๑) สร้างองค์ความรู้และปลูกจิตส านึกรับผิดชอบเรื่อง
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชใ้ห้เหมาะสม (๒) ก าหนดนโยบายที่ส่งเสริมและน าไปสู่การผลิตและบริโภคที่ยั่งยืนในสังคม (๓) 
ปรับปรุงเครื่องมือและกลไกเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและการจัดการให้มีประสิทธิภาพ  (๔) ลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมการลงทุนในทุนธรรมชาติและสร้างรายได้จากการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ (๕) จัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ และส่งเสริมการน าไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 



๕ 
 

การสร้างสภาพแวดล้อมเมืองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ระดับนโยบาย โดยส่งเสริมนโยบาย 
การพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน รวมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมเมืองเพื่อรองรับ
สังคมผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มจะสูงขึ้นในอนาคต ระดับท้องถิ่น เลือกใช้เทคโนโลยีที่ลงทุนไม่แพงและชุมชน
สามารถบริการจัดการได้ และใช้ทุนทาง
สังคมที่มีในชุมชนเป็นปัจจัยหลักในการ
ด าเนินงาน และเน้นการบริหารจัดการ
ตนเองเป็นหลัก ระดับชุมชน สนับสนุน
การมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้
บุคลากรทั้งของภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชนทั่วไปรับรู้วิสัยทัศน์และเห็นภาพร่วมกันในการขับเคลื่อนสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่   

การลดความเหลื่อมล้ าของคนในสังคม (๑) เพิ่มศักยภาพและโอกาสของคนจน คนเกือบจน และ
ผู้ด้อยโอกาส (๒) ปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบให้สนับสนุนการกระจายรายได้และเป็นเครื่องมือในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ (๓) ยกระดับระบบคุ้มครองทางสังคมส าหรับคนจนและคนด้อยโอกาส (๔) ปรับปรุงระบบ
การบริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐให้สนับสนุนการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ า  (๕) ใช้กลไก 
เพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ า และ (๖) การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการด าเนินนโยบายและ
มาตรการเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ า   

ทุกภาคส่วนร่วมระดมความคิดขับเคลื่อนการพัฒนาคน    

ในช่วงบ่ายจะเป็นการประชุมกลุ่มย่อย โดยแบ่งออกเป็น ๖ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ ๑ การพัฒนาคน 
ทุกช่วงวัยสู่สังคมไทยที่มีคุณภาพ กลุ่มที่ ๒ ก าลังคน... หัวใจของความสามารถในการแข่งขันของไทย  
กลุ่มที่ ๓ การพัฒนาคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กลุ่มที่ ๔ การพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต กลุ่มที่ ๕ ความเหลื่อมล้ าของประเทศไทย : 
การศึกษาและตลาดแรงงานตอบโจทย์อย่างไร กลุ่มที่ ๖ การวัดความสุขของคนไทย 

 ทั้งนี้  สศช. จะน าผลการประชุมในวันน้ีไปใช้
ขั บ เ คลื่ อ นแผนพัฒนาฯ  ฉบั บที่  ๑๑  ใ ห้ บ ร รลุ ผ ล 
ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ และน าไปก าหนดกรอบทิศทาง
แ ล ะ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ข อ ง แ ผ น พั ฒ น า ฯ  ฉ บั บ ที่  ๑ ๒  
ที่มีก าหนดประกาศใช้ในปี ๒๕๖๐ เพื่อให้แผนพัฒนา
ประเทศที่ได้ เป็นแผนที่มาจากความเห็นชอบร่วมกัน 
ของประชาชน สามารถสนองความต้องการของประชาชน
ได้อย่างแท้จริง  
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๒๖  กนัยายน  ๒๕๕๗ 


