
นายกรฐัมนตรีเปิดประชมุประจ าปี ๒๕๕๘ ของ สศช.  
"ทิศทางแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี ๑๒ 

(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)" ๑๔ ก.ย. น้ี 
สมคัรด่วน ๒๐๐ ท่านแรกรว่มระดมความคิดเห็น รบัเอกสารฟรี 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) ก ำหนดจัดกำรประชุม
ประจ ำปี ๒๕๕๘ เรื่อง “ทิศทำงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)”  
ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้ำและกำรประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธำนี จ.นนทบุรี โดยได้รับเกียรติ
จำกพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี เป็นประธำนเปิดกำรประชุมและแสดงปำฐกถำพิเศษ 

นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และเลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดเผยว่า ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) ก าหนดจัดการประชุมประจ าปี ๒๕๕๘ เรื่อง “ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)” ขึ้น เพ่ือเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมระดม
ความคิดเห็นในการก าหนดกรอบทิศทางและแนวทางการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ในช่วงระยะของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เพ่ือให้มีความครบถ้วนและสมบูรณ์ รวมทั้งเพ่ือรายงานผลการพัฒนาในช่วง ๓ ปี 
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) โดยจะมีผู้เข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วนของสังคมไทย
ประมาณ ๒,๕๐๐ คน   

ในโอกาสนี้ สศช. ขอเชิญประชาชนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้ จ ากัดที่นั่ง
เพียง ๒๐๐ ท่านแรกที่ลงทะเบียนสมัครผ่านทางเว็บไซต์ สศช. (www.nesdb.go.th) โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะ
ได้รับเอกสาร อาทิ ร่างทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ รายงานการติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศ
ในช่วง ๓ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และวารสารเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง “จุดประกายอนาคตไทย 
ในแผนฯ ๑๒”  

 “แผนฯ ๑๒” มุ่งพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

เลขาธิการฯ กล่าวต่อไปว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 
จะสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙  สศช. จึงได้เริ่มกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ ของสังคม เริ่มจากการประเมินสถานภาพของประเทศในด้าน
ต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล และบริบทต่างๆ ที่จะกระทบ
ต่อการพัฒนาประเทศ รวมทั้งสังเคราะห์ข้อเสนอประเด็นการปฏิรูปที่ส าคัญของสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพ่ือยกร่าง
ทิศทางการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  และได้น าไประดมความคิดเห็นจากประชาชนในระดับพื้นที่
ทั้ง ๔ ภาคของประเทศ และภาคีการพัฒนากลุ่มต่างๆ อาทิ ภาคเอกชน สื่อมวลชน ผู้สูงอายุ เยาวชน 
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และอดีตผู้บริหาร สศช. ตลอดจนหน่วยงานกลางของ
ภาครัฐ ในช่วงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมท่ีผ่านมา  

http://www.nesdb.go.th/


๒ 

 

จากนั้นจึงน าผลจากการระดมความคิดเห็นของภาคีการพัฒนาดังกล่าวมาประมวลและปรับปรุง 
ร่างทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เพ่ือน าเสนอในการประชุมประจ าปี ๒๕๕๘ ของ สศช.   

นายกรัฐมนตรีเปิดการประชุมและปาฐกถาพิเศษ 

ส าหรับก าหนดการประชุม ภาคเช้าเริ่มด้วยพิธีเปิดการประชุมและการแสดงปาฐกถาพิเศษ  
โดยนายกรัฐมนตรี การฉายวีดิทัศน์ เรื่อง“ทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒”  
การประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  ๑๒”  
โดย นายพารณ  อิศรเสนา ณ อยุธยา ประธานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธาน
ด าเนินรายการ และนายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และเลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นผู้ด าเนินรายการ  

ทุกภาคส่วนร่วมระดมความคิดชี้ทิศทางแผนฯ ๑๒   

ภาคบ่าย เป็นการประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือระดมความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะทิศทางการพัฒนา 
ประเทศในช่วงแผนฯ ๑๒ โดยแบ่งเป็น ๗ กลุ่ม มีกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธาน
ด าเนินรายการ และรองเลขาธิการ สศช. เป็นผู้ด าเนินรายการ ได้แก่ กลุ่มที่ ๑ ศักยภาพการแข่งขันเพื่อ 
มุ่งสู่การเป็นประเทศรายได้สูง รองศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน เป็นประธานด าเนินรายการ  
กลุ่มที่ ๒ การลงทุนเพื่ออนาคตของประเทศไทย นายอิสระ  ว่องกุศลกิจ เป็นประธานด าเนินรายการ  
กลุ่มที่ ๓ คนไทยกับสังคมสูงวัยที่มีคุณภาพ รองศาสตราจารย์ ดร.จุรี  วิจิตรวาทการ เป็นประธานด าเนิน
รายการ กลุ่มที่ ๔ การพัฒนาพื้นที่ ภาค และการเชื่อมโยงภูมิภาค ดร.อนุสรณ์  แสงนิ่มนวล เป็นประธาน
ด าเนินรายการ กลุ่มที่ ๕ การพัฒนาการเกษตรไทยสู่ความเป็นเลิศด้านอาหารของโลกภายใต้บริบท 
ที่ เปลี่ยนแปลง ดร.อาชว์ เตาลานนท์  เป็นประธานด าเนินรายการ กลุ่มที่  ๖  การเติบโตที่ เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  ศาสตราจารย์ ดร.สนิท  อักษรแก้ว เป็นประธานด าเนินรายการ  
กลุ่มที่ ๗ การบริหารงานภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน นายศุภวุฒิ  สายเชื้อ เป็นประธานด าเนินรายการ 

ทั้งนี้ สศช. จะน าข้อเสนอแนะจากการระดมความคิดครั้งนี้ไปปรับปรุงร่างทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วจะจัดท ารายละเอียดของยุทธศาสตร์การพัฒนา
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และจะได้หารือกับภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง รวมทั้งจะน าเสนอต่อ
สาธารณชนในการประชุมประจ าปี ๒๕๕๙ ของ สศช. และเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ก่อนน าขึ้นทูลเกล้าฯ 
ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธย และประกาศใช้ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙     

ติดตามรับชมการถ่ายทอดสด 

ส าหรับท่านที่ไม่มีโอกาสเข้าร่วมการประชุม สามารถรับชมและรับฟังการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุ
โทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ เวลา ๙.๐๐–๑๐.๕๐ น. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คลื่นเอเอ็ม 
๘๑๙ กิโลเฮิรตซ์ เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. และเว็บไซต์ สศช. www.nesdb.go.th เวลา ๙.๐๐-๑๒.๓๐ น.  รวมทั้ง
สมาร์ ท โฟ น และแท็ บ เล็ ตที่ ด าวน์ โห ลดแอพ พ ลิ เคชั่ น  NESDB-Store แ ล ะ ช ม ย้ อ น ห ลั งท า ง 
http://www.youtube.com/user/nesdbtube ส าหรับเอกสารประกอบการประชุม สามารถสืบค้นได้ที่
เว็บไซต์ของ สศช. เช่นกัน 

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

 
๔ กนัยายน  ๒๕๕๘ 

http://www.nesdb.go.th/

