
รว่มช้ีทิศทางแผนฯ ๑๒ ส ูจ่ดุหมายที่กําหนดรว่มกนัอยา่งยัง่ยืน 

ในการประชมุประจําปี ๒๕๕๘ ของ สศช.  

วันนี้ (๑๔ กันยายน ๒๕๕๘) พลเอก ประยุทธ์  จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมและแสดง
ปาฐกถาพิเศษในการประชุมประจําปี ๒๕๕๘ ของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
เรื่อง “ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
๑๒  (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)” ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม 
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เ มืองทองธานี  
จ.นนทบุรี 

ทุกภาคสวนรวมพัฒนาประเทศอยางย่ังยืน  
นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

คมนาคม และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ กล่าวรายงานว่า สศช. ได้จัดการประชุมใหญ่ทางวิชาการขึ้นทุก
ปี เพ่ือนําเสนอและรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนของสังคม ในเร่ือง
ที่เห็นว่ามีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศ สําหรับการประชุมในปีน้ี จัด
ขึ้นในช่วงเวลาที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ จะ
สิ้นสุดในปี ๒๕๕๙ และ สศช. อยู่ระหว่างการจัดทําแผนฯ ๑๒ โดยยึด
กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม    

สศช. ได้เริ่มกระบวนการจัดทําแผนฯ ๑๒ ด้วยการประเมินสถานภาพของประเทศในด้านต่างๆ  
ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม และธรรมาภิบาล 
ประเมินบริบทต่างๆ ที่จะกระทบต่อการ
พัฒนาประเทศ  รวมทั้ งสั ง เคราะห์
ข้อเสนอประเด็นการปฏิรูปที่สําคัญของ
สภาปฏิ รู ปแ ห่ ง ช า ติ  เ พ่ื อ ยกร่ า ง 
ทิศทางการพัฒนาในช่วงแผนฯ ๑๒  
ในเบ้ืองต้น และนําร่างดังกล่าวไประดม

ความคิดเห็นจากประชาชนในระดับพ้ืนที่ทั้ง ๔ ภาคของประเทศ และภาคีพัฒนากลุ่มต่างๆ อาทิ ภาคเอกชน 
สื่อมวลชน ผู้สูงอายุ เยาวชน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อดีตผู้บริหาร สศช. และ
หน่วยงานกลางของภาครัฐ ในช่วงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมที่ผ่านมา และได้นําผลจากการระดม 



๒ 

 

 
 

ความคิดเห็นดังกล่าว มาประมวลและปรับปรุงเป็นร่างทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ นําเสนอในการประชุม
ครั้งนี ้เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมซ่ึงเป็นตัวแทนของทุกภาคส่วนในสังคมไทย  

เศรษฐกิจอยูในระดับท่ีนาพอใจ สถานการณความยากจนมีแนวโนมลดลง และชุมชนมีความเขมแข็ง   

รั ฐ มนตรี ว่ า ก า รก ร ะทรว ง
คมนาคม และเลขาธิการ สศช. กล่าวว่า 
การพัฒนาประเทศไทยในภาพรวม 
พบว่าด้านเศรษฐกิจประสบความสําเร็จ
ในระดับที่ น่ าพอใจ ท้ั ง ใน ด้ านการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ เสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงของ
โ ค ร ง ส ร้ า ง ก า ร ผ ลิ ต  โ ด ย ร า ย ไ ด้
ประชาชาติต่อหัวของประชาชน (GNI 
Per Capita) เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้ธนาคารโลกขยับฐานะประเทศไทยเป็นประเทศรายได้ปานกลาง
ตอนบน (Upper Middle Income Country) อย่างไรก็ตาม ผลการพัฒนาในช่วง ๘ ปีที่ผ่านมาภายใต้
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ และในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจํากัดในการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและการลดลงของขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิต ซ่ึงเป็นความท้าทาย
ของการพัฒนาประเทศภายใต้การเปลี่ยนแปลงสําคัญซ่ึงจะเป็นอุปสรรคสําคัญต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
ในระยะต่อไป และมีแนวโน้มที่จะทําให้เศรษฐกิจไทยไม่สามารถยกระดับการพัฒนาออกจากการเป็นประเทศ
รายได้ปานกลางได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม 

สํ า ห รั บ ด้ า น สั ง คม  ใ น ร ะยะ  ๓  ปี ข อ ง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ค่าดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข
ร่วมกันในสังคมไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๗๑.๖๐ 
ในปี ๒๕๕๕ เป็นร้อยละ ๗๒.๑๔ ในปี ๒๕๕๖ และร้อยละ 
๗๒ .๗๖  ในปี  ๒๕๕๗  โดยโครงสร้ า งประชากร
เปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย จึงยังคงมีปัญหา
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย 
และแม้ว่าคนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากข้ึน แต่ยังมี
ปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และ
คุณธรรมจริ ยธรรม  สถานการณ์ความยากจน 

มีแนวโน้มลดลง โดยสัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙  
ในปี ๒๕๕๖ แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ําของการกระจายรายได้และระหว่างกลุ่มคน รวมทั้งยังเผชิญกับความเสื่อม
ถอยทางวัฒนธรรม และมีแนวโน้ม เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมากขึ้น อีกทั้งยังมีความขัดแย้งในสังคมจากความไม่
ยอมรับในความคิดต่าง ในขณะที่ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความต้องการของ
ชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น   
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แผนฯ ๑๒ มุงสรางประเทศไทยสูประเทศที่มีรายไดสูง  

 กรอบหลักการของการวางแผนฯ ๑๒ 
ได้น้อมนําและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลัก
สมดุล ย่ังยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาให้
ความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาที่
มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่
มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มี
การกระจายรายได้และการพัฒนาอย่างเท่า
เทียม มีระบบนิเวศน์ที่ดีสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “ม่ันคง ม่ังคั่ง 
ย่ังยืน” ของประเทศ โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สําคัญ ดังนี้  

๑. การพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวมประกอบด้วย (๑) การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม
ขนส่งและระบบโลจิสติกส์ของประเทศ  (๒) การสนับสนุนการเป็นฐานการผลิตของอุตสาหกรรมและบริการ

สมัยใหม่ ที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจระยะต่อไป รวมทั้งเป็นแหล่ง
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้างความเช่ือมโยง
กับอุตสาหกรรมและบริการที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
(๓ )  การลง ทุน เ พ่ือการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้า ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา (ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๙) 
และ (๔) การใช้ประโยชน์จากประชาคม

อาเซียนและการเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุน ทั้งในด้านการลดข้อจํากัดทางด้าน ขนาดของตลาดใน
ประเทศ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ และการลดต้นทุนทางการเงินและ
ต้นทุนทางธุรกรรม เป็นต้น 

๒. การพัฒนาเศรษฐกิจรายสาขา ประกอบด้วย (๑) การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา โดยเร่ง
ส่งเสริมสังคมนวัตกรรม และพัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
เป็นต้น (๒) การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน โดยสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนา



๔ 

 

 
 

กําลังคนและแรงงาน และพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ (๓) 
การพัฒนาสินค้าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
(OTOP) (๔) การเพ่ิมขีดความสามารถและ
สร้างแรงจูงใจให้ SMEs (๕) การส่งเสริม
ผู้ประกอบการให้เข้มแข็งสู่เศรษฐกิจดิจิตอล 
และ (๖) การปรับโครงสร้างภาคอุตสาหกรรม
และบริการ อาทิ ปรับโครงสร้างการผลิต
ภาคอุตสาหกรรม  โดยมุ่งเน้นการพัฒนา ๒ กลุ่มสาขาอุตสาหกรรมควบคู่กัน ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมที่ต่อ
ยอดจากศักยภาพหรือจุดแข็งในปัจจุบันของประเทศ เช่น อุตสาหกรรมที่เช่ือมโยงหรือต่อยอดจากภาคเกษตร 
และกลุ่มอุตสาหกรรมที่รองรับแนวโน้มการเปล่ียนแปลงใหม่ๆ ในบริบทโลก รวมทั้งปรับโครงสร้างภาคบริการ 
โดยเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคบริการศักยภาพในเชิงธุรกิจ พัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่งขันของธุรกิจภาคบริการที่มีศักยภาพในการเติบโตและมีส่วนสนับสนุนภาคการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
ในการแข่งขัน และสร้างรายได้จากการ
ท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิง
คุณภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
คงไว้ซ่ึงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์แห่ง
ความเป็นไทย  

ปรับโครงสร้างภาคการค้าและ
การลงทุน อาทิ พัฒนาประเทศสู่ความ
เป็นชาติการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางการค้า  
โดยใช้ฐานเศรษฐกิจดิจิตอลและการพัฒนานวัตกรรม ปรับปรุงมาตรฐานและประสิทธิภาพการทําธุรกิจของ
ผู้ประกอบการ สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ และ
สนับสนุนการเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุน ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี ส่งเสริมและสนับสนุนให้

ผู้ประกอบการไทยสามารถขยายตลาด 
สาขาการผลิต และการลงทุนในประเทศ
เพื่ อนบ้ านและ ใน ภูมิ ภ าค  โ ดยอาศั ย
ประโยชน์จากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
และการเช่ือมโยงความร่วมมือจากประเทศใน
อนุภูมิภาค โดยเฉพาะการลดอุปสรรคทาง
การค้าภายใต้กรอบข้อตกลงประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน เป็นต้น   

๓. การพัฒนาการเกษตรสู่ความเป็นเลิศด้านอาหาร ให้ความสําคัญกับการปรับโครงสร้างการ
ผลิตภาคเกษตร โดยการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือสนับสนุนฐานการผลิต
การเกษตรที่เข้มแข็งและยั่งยืน การจัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และความต้องการของ
ตลาดตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ํา ทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ ซ่ึงจะส่งผลถึงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่จะ
สนับสนุนในแต่ละพ้ืนที่ การส่งเสริมการรวมกลุ่มการผลิตทางการเกษตร จากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการ
ประกอบการในลักษณะสถาบันเกษตรกร การสร้างโอกาสในการเขา้ถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือ
ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร การเพิ่มมูลค่าผลผลิตภาคเกษตร จากการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็น



๕ 

 

 
 

สินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน  

 นอกจากนี้ ควรเร่งพัฒนาและขับเคล่ือนการผลิตเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง โดยยกระดับราคา
สินค้าเกษตรอินทรีย์ให้แตกต่างจากสินค้าเกษตรที่ใช้สารเคมี ส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา 
โดยประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทําและเป็นเจ้าของมาใช้ในการพัฒนาการเกษตร การสนับสนุนการจัดทําแผน
แม่บทภาคเกษตรให้มีความยั่งยืน เพ่ือบูรณาการ
ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร และยุทธศาสตร์ด้าน
การเกษตรของทุกภาคส่วนไปสู่การขับเคลื่อนอย่าง
เป็นระบบ การพัฒนาฐานข้อมูลด้านอุปสงค์และ
อุปทานด้านการเกษตร ให้มีประสิทธิภาพและ
สามารถนํามาใช้ประโยชน์สําหรับการวางแผนพัฒนา
ภาคเกษตรด้านต่างๆ  และมุ่งพัฒนาศักยภาพคนใน
ทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การสร้างความเสมอภาค
เพ่ือรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ และสร้างโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมอย่างเสมอ
ภาค เป็นต้น  

๔. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ประกอบด้วยการพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยการส่งเสริม
อนามัยแม่และเด็ก และพัฒนาการท่ีสมวัยทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม การยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและการเรียนรู้ โดยพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ ๒๑ ปรับระบบการคลังด้านการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียนและแก่สถานศึกษา
ในเขตพื้นที่ห่างไกล พัฒนาคุณภาพครู โดยพัฒนาระบบการสรรหา พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรม
ในการจัดการเรียนการสอน และทักษะในการสื่อสาร เป็นต้น รวมทั้งการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
โดยมุ่งเน้นการป้องกันและควบคุมปัจจัยกําหนดสุขภาพทางสังคม (Social Determinant of Health) การ
สร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยให้เอื้อต่อการพัฒนาคน โดยการส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว 
การปลูกฝังและบ่มเพาะวิถีการดําเนินชีวิตแก่สมาชิกในครอบครัวให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตย์สุจริต 
มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  



๖ 

 

 
 

๕. การสร้างความเสมอภาคเพ่ือรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ ประกอบด้วย การสร้าง
โอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมอย่างเสมอภาค โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและ 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส การสร้างความมั่นคงทางด้านรายได้และโอกาสในการประกอบอาชีพ โดยสนับสนุนให้
ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้ ได้รับการฝึกทักษะอาชีพ และการสนับสนุนสินเช่ือหรือทุนเพ่ือการ
ประกอบอาชีพอิสระ และการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ การพัฒนาการบริหารจัดการในระบบสุขภาพ  
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําระหว่างระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอ
ภาค โดยการให้ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายแก่ประชาชน การพัฒนาศักยภาพชุมชน
ให้มีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบยุติธรรมชุมชน การสร้าง 

สภาพแวดล้อมและ นวัตกรรมที่เอื้อต่อผู้สูงอายุ โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจําเป็นทางกายภาพ
ให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ การเสริมสร้างบทบาทของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม โดยการฟ้ืนฟู
บทบาทสถาบันศาสนาในการส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ตามหลักคําสอนที่ถูกต้องของทุกศาสนา 
การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยเสริมสร้างกระบวนการวิจัยในชุมชน
เพ่ือนําไปสู่การแก้ปัญหาในชุมชนและต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์ รวมทั้งสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและ
สถาบันการศึกษาในการร่วมกันพัฒนาความรู้ในเชิง ทฤษฎีและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ  
เพ่ือสร้างศักยภาพให้กับชุมชนในการประกอบธุรกิจ เป็นต้น 

๖. การพั ฒนาพื้ นที่  ภาค  และ 
การเชื่อมโยงภูมิภาค ประกอบด้วย การจัดตั้ง
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน พัฒนา
พ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนโดยส่งเสริมการลงทุน
และการค้าชายแดน รวมทั้งวิสาหกิจขนาด
กลางขนาดย่อมและธุรก ิจเพื ่อส ังคม  เ พื ่อ
ดึงดูดนักลงทุนไทยและในภูมิภาคให้เข้ามา
ลงทุนในพื้นที่  การพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่
ฐานเศรษฐกิจหลัก  แก้ ปัญหามลพิษและ

สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สนับสนุนการปรับเปลี่ยนกิจการหรือ
กระบวนการผลิตให้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน  และเร่งพัฒนโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพ่ือรองรับการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนและการเป็นฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ  

 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอํานวยความสะดวกของเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาค 
ให้เป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัย มีระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ รวมทั้งพัฒนา
ระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาค เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการเข้าถึงตลาด
และบริการสาธารณะด้วยต้นทุนตํ่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนเพ่ิมประสิทธิภาพและความโปร่งใสใน
การบริหารจัดการเมือง การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เช่ือมโยงในประเทศและภูมิภาค โดยพัฒนา
โครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง โดยให้ความสําคัญกับการเช่ือมโยงโครงข่ายถนนภายในประเทศไปยัง
ด่านการค้า/ประตูการค้าที่สําคัญเพ่ือรองรับปริมาณการเดินทางและขนส่งสินค้า พัฒนาโครงข่ายระบบราง
เช่ือมโยงเมืองศูนย์กลางความเจริญทั่วประเทศ เพ่ือลดต้นทุนด้านพลังงาน และพัฒนาระบบอํานวยความสะดวก
ด้านการค้าและการผ่านแดนที่มีความคล่องตัวในประตูการค้าชายแดนที่สําคัญ โดยการใช้เทคโนโลยีและระบบ
ปฏิบัติงานเช่ือมโยงข้อมูลโดยใช้เครื่องมือทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ (National Single Window) รวมทั้งการ
ปรับปรุงกฎระเบียบ เป็นต้น 



๗ 

 

 
 

๗. การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ประกอบด้วย การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว โดยปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างย่ังยืน และแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม 
พร้อมพัฒนาระบบบรหิารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุก
ที่ดินของรัฐ  การบริหารจัดการน้ําเพื่อให้เกิดความ
ย่ังยืน โดยบูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ 
สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรนํ้า จัดต้ังองค์กรบริหารจัดการ
นํ้าในระดับพ้ืนที่ การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม โดยส่งเสริมการผลิตและจําหน่ายสินค้าที่

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการขยายตลาดสินค้า กําหนดมาตรการส่งเสริม และสร้างแรงจูงใจ เพ่ือให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู่
เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การให้ความสําคัญในการแก้ไขปัญหาวิกฤตส่ิงแวดล้อม ด้วย
การเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ นํ้าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค    

การบริหารจัดการเพื่อลดความเส่ียงด้านภัยพิบัติ เพ่ือให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดและนําไปสู่การ
พัฒนาที่ย่ังยืน โดยบูรณาการการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเข้าสู่กระบวนการวางแผน ทั้งระดับชาติ ระดับ
ชุมชนท้องถิ่น และสาขาการผลิตต่างๆ เสริมสร้างขีดความสามารถในการเตรียมความพร้อมและการรับมือภัย
พิบัติ พัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน ให้มีความแม่นยํา น่าเช่ือถือและมีประสิทธิภาพ พัฒนา
ระบบการฟ้ืนฟูบูรณะหลังการเกิดภัย ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประสบภัยได้อย่างทั่วถึงและ
เป็นธรรม และการพัฒนาความร่วมมือด้านส่ิงแวดล้อมระหว่างประเทศ โดยผลักดันการจัดทําแผนแม่บท
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ําโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น  
ทุกภาคสวนรวมระดมความคิดช้ีทิศทางแผนฯ ๑๒    

 

สําหรับการประชุมในวันน้ี ภาคเช้า ภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้แสดงปาฐกถาพิเศษแล้ว จะเป็น
การประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒” โดยมี 
นายพารณ  อิศรเสนา ณ อยุธยา ประธานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานดําเนิน
รายการ และนายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และเลขาธิการคณะกรรมการ 

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นผู้ดําเนินรายการ โดยจะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากที่ประชุม 
หลังจากน้ัน ในช่วงบ่าย จะเป็นการประชุมกลุ่ม ย่อย โดยแบ่งออกเป็น ๗ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ ๑ ศักยภาพการแข่งขัน



๘ 

 

 
 

เพ่ือมุ่งสู่การเป็นประเทศ รายได้สูง กลุ่มที่ ๒ การลงทุนเพ่ืออนาคตของประเทศไทย กลุ่มที่ ๓ คนไทยกับสังคมสูงวัย 
ที่ มีคุณภาพ กลุ่มที่ ๔ การพัฒนาพื้นที่ ภาค แล ะการเช่ือมโยงภูมิภาค กลุ่มที่ ๕ การพัฒนาการเกษตรไทยสู่
ความเป็นเลิศด้านอาหารของโลก ภายใต้บริบทที่เปลี่ยนแปลง กลุ่มที่ ๖ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน กลุ่มที่ ๗ การบริหารงานภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน 

ทั้งนี้ สศช. จะนําข้อเสนอแนะ
จากการระดมความคิดครั้งน้ีไปปรับปรุง
ร่างทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา เม่ือได้รับความ
เห็นชอบแล้วจะจัดทํารายละเอียดของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ ๑๒ และจะได้หารือกับภาคี
การพัฒนาที่เก่ียวข้องอีกครั้งหน่ึง รวมทั้ง
จะนําเสนอต่อสาธารณชนในการประชุม
ประจําปี ๒๕๕๙ ของ สศช. และเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา ก่อนนําขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธย และ
ประกาศใช้ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ต่อไป  
 

 
************************************** 

๑๔  กนัยายน  ๒๕๕๘ 


