คำกล่ำวเปิดกำรประชุม และปำฐกถำพิเศษ ของ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.20 น. – 10.50 น.
ณ ห้องแกรนด์ไดมอนบอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
จัดโดย สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

นมัสการพระคุณเจ้า, ท่านรองนายกรัฐมนตรี, ท่านรัฐมนตรี
ท่านประธานกรรมการและกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ท่านเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคงแห่งชาติ
และท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่าน
ผมมีค วามยิ นดี เป็ นอย่า งยิ่ งที่ ได้ม าเป็น ประธานในพิธี เปิ ดการประชุม ประจ าปี 2560 ของ
สานักงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ ในหัวข้ อเรื่อง “ขับเคลื่อนแผนฯ 12
สู่อนาคตประเทศไทย” ซึ่งเป็นเรื่องสาคัญอย่างยิ่งยวดในการที่ผลักดันให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ง ชาติ ฉบั บที่ 12 ได้ถู กนาไปปฏิบัติจริ ง ทาจริง ให้เ กิดผลเป็ นรูปธรรมและประเทศสามารถบรรลุ
เป้าหมายการพัฒ นาในมิติต่างๆ ได้อย่างแท้จริง ที่ สาคัญ ผมได้เน้น ยากับทุกภาคส่วนมาอย่างต่อเนื่อง
การขั บเคลื่ อนการพั ฒ นาในช่ ว ง 5 ปี ข องแผนฯ 12 นั บ เป็ น ก้ า วแรกและก้ า วย่ า งที่ ส าคั ญ ของ
การวางรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ เราต้ องเร่งกาจั ดจุดอ่อนก่อนที่จะเร่งพั ฒนาและเสริมจุดแข็ ง
ในช่ วงเวลาต่ อไปโดยมี ยุ ทธศาสตร์ ช าติ ร ะยะยาว 20 ปี เป็ น เป้ า หมายส าคั ญ ที่ ต้ องบรรลุ เป็ น
เป้าหมายที่เราอยากเห็นประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วตามเกณฑ์มาตรฐานนานาประเทศ และที่
สาคัญคือ ประเทศไทยเป็นสัง คมที่คนไทยมีความสุข กินอิ่ม นอนหลับ ปลอดภัยในชีวิตและทรั พย์ สิ น
สังคมมีความปรองดองสมานฉันท์ ทุกคนมีที่ยืนสมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

ภาพอนาคตประเทศไทยในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ท่า นผู้มี เ กีย รติครั บ เมื่ อวั นที่ 22 มิ ถุ นายนที่ผ่ า นมา สภานิติบัญญั ติแห่ ง ชาติ ก็ ได้ ผ่ านร่ า ง
พระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแผนและขันตอนการปฏิรู ป
ประเทศ พ.ศ. ....ซึ่งภายใต้พระราชบัญญัติทังสองฉบับก็จะมีการจัดตังกรรมการเพือ่ จัดทายุทธศาสตร์ ชาติ
20 ปี และแผนปฏิ รูปประเทศไทยในด้านต่างๆ และในโอกาสนี ผมอยากจะสร้ างความเข้าใจและเน้ น
ยาว่ า ยุ ทธศาสตร์ช าติร ะยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ซึ่ งรัฐ บาลนีได้พยายามผลักดันให้เกิ ดขึ นมา
อย่างต่ อเนื่องนัน เกิดขึนด้วยสาเหตุ ที่ว่า การพั ฒนาประเทศเพื่อ สร้างความสุ ขให้กับคนไทยทุ กคนได้
อย่ า งยั่ งยื นโดยมี เป้ าหมายอนาคตของประเทศเป็ นหลั กชั ยที่ ประชาชนไทยทุ กคนต้องร่ วมกั นผลั กดั นให้
เกิดขึนนัน จะมองการพั ฒนาแต่ เพี ยงในระยะใกล้ๆ ไม่ไ ด้ หากแต่ ต้องมองถึง ภาพของอนาคตที่ เรา
อยากจะให้เกิดขึนในระยะยาว
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การกาหนดเป้าหมายระยะยาวสาหรั บการพัฒนาประเทศมีประโยชน์ในหลายประการ อาทิ
ประการแรก เพื่ อเป็ นเป้าหมายร่ วมที่ทุกภาคส่วนในสัง คมไทยต้องร่ว มมื อกั นผลักดัน อย่ างต่ อเนื่อง
และประการที่ส อง การมีเ ป้าหมายระยะยาวจะเป็น กรอบในการจัดลาดั บความสาคัญประเด็น การ
พัฒนาในระยะสันและระยะกลางได้อย่างเหมาะสม รวมทังการจัดทาแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ชาติ
จะช่วยวางแนวทางสาหรับการจัดประเด็นการบูรณาการในการจัดสรรงบประมาณ และประการที่สาม
การแก้ ปัญหาพื นฐานส าคัญ และพั ฒ นาเพื่ อเสริ ม จุ ดแข็ ง ส าคัญ ของประเทศจะได้ รั บการจั ดสรร
งบประมาณอย่ างเหมาะสม โดยหลีกเลี่ ยงการจัดทาแผนการจัดสรรงบประมาณอย่ างเร่ง รีบส าหรั บ
วาระสาคัญ ๆ ของประเทศภายใต้เวลาที่จากัด
ท่า นผู้ มี เกี ยรติ ครั บ ลองมาคิดร่ วมกั นว่ า ภาพอนาคตของประเทศไทย ควรมี ลักษณะหรื อ
โฉมหน้าอย่างไร เมื่อเรามองจากมิติต่างๆ ดังเช่น คนไทยที่ตื่นรู้ มี ความเจริญเติบโตร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ
เป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก


มีรายได้ต่อหัวตามเกณฑ์ของประเทศรายได้สูง



คนไทยเป็นนวัตกร ทาเองได้ และขายเป็น



สังคมแห่งโอกาส เป็นธรรม คุณธรรม และเกือกูลกัน



ความเจริญกระจายสู่ทุกพืนที่ อย่างทั่วถึง มีการใช้พืนที่อย่า งเหมาะสมตามศักยภาพและ
เกิดความโดดเด่น ของเมื องที่น่ าอยู่ เมื องที่แ ข่งขั นได้ เมื องอัจ ฉริ ยะ แต่ ละภาคมีความ
โดดเด่นด้วยเอกลักษณ์และจุดเด่น



มีความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ



ภาครัฐดิ จิทัล กระทัดรั ด ทันสมัย โปร่งใส ประสิทธิ ภาพ เป็นระบบเปิดและเชื่อมโยงถึ ง
(Open and Connected)



เป็นประเทศที่มีความมั่นคงด้านอาหาร นา และพลังงาน

ด้ว ยเหตุ นี รั ฐบาลจึ งได้เ ริ่ม ต้ นวางกรอบการจัดทายุ ทธศาสตร์ช าติ ม าตั งแต่ ปี 2558 ได้ น า
นโยบายของรัฐบาล ประเด็นปฏิรู ป รวมถึ งข้อคิดเห็นจากภาคส่วนต่ างๆ มาใช้เป็นกรอบในการจัดทา
จนสามารถจัดทาร่างกรอบยุ ทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แล้วเสร็จในปี 2559 ซึ่งกรอบยุ ทธศาสตร์ชาติ
จะประกอบด้วย ยุ ทธศาสตร์ส าคัญ 6 ด้า น ได้แ ก่ (1) ด้านความมั่ นคง (2) ด้ านการสร้างความมั่นคง
ในการแข่งขัน (3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่า เทียมกั นในสังคม (5) ด้ านการสร้างการเติบโตบนคุณ ภาพชีวิ ตที่เป็นมิ ตรกับสิ่ งแวดล้ อม และ
(6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งกรอบยุทธศาสตร์ชาติทัง 6 ด้า น
ที่ผมกล่าวถึงนี จะเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะยาวที่มีผลในทางปฏิบัติ
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และในปี 2560 ผมได้ แ ต่ ง ตั งคณะ กรรมการเตรี ย มการยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ขึ น ภายใต้
คณะกรรมการเพื่ อพิ จารณากลั่น กรองเรื่ องเสนอคณะกรรมการบริ หารราชการแผ่ นดิ นตามกรอบ
การปฏิ รูปประเทศ ยุทธศาสตร์ช าติ และการสร้า งความปรองดอง (ป.ย.ป.) เพื่ อทาหน้าที่ จัดเตรีย ม
สาระของยุทธศาสตร์ ชาติ ให้มี ความสมบูรณ์ ที่สุ ดและตรงกับความต้องการของประชาชนไว้ สาหรั บ
ส่งมอบต่อให้ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติที่จะเกิ ดขึนตามพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในช่วงเดือนสิงหาคม 2560
ทังนี เพื่ อให้ยุ ทธศาสตร์ ชาติร ะยะ 20 ปี เกิ ดสั ม ฤทธิผ ล เครื่องมื อส าคัญที่ ผมเห็ นว่ าจะเป็ น
ตัวช่ว ยในการขั บเคลื่อนการทางานให้ เป็นไปตามเป้ าหมายที่ว างไว้ ได้แ ก่ แผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและ
สังคมแห่ง ชาติ ระยะ 5 ปี ทั งในส่ว นของแผนพั ฒนาฯ ฉบับที่ 12 ที่ประกาศใช้ ไปเมื่อเดื อนตุล าคม
2559 และแผนพั ฒ นาฯ ฉบับต่ อๆ ไป เพราะยุ ทธศาสตร์ และแนวทางการพั ฒ นาที่ กาหนดไว้ ใ น
แผนพั ฒ นาเศรษ ฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ จะเป็ น การเริ่ม ต้ น สานต่ อ และรองรั บ การพั ฒ นาที่
ต่อเนื่องกัน ไปตลอด 20 ปี โดยเฉพาะแผนพั ฒนาฯ ฉบั บที่ 12 ที่ ผมอยากยาว่ า จะต้ องเป็นเหมือน
ก้าวแรกในการสร้างการเปลี่ ยนแปลงที่ ดีในอนาคต เป็ นการวางรากฐานการพั ฒนาในด้ านต่ างๆ
เพื่อบรรลุเป้าหมายระยะยาวที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ในระยะยาวทัง 6 ด้านของยุทธศาสตร์ชาติข้างต้น
ซึ่งน่า ยินดี ว่า ยุทธศาสตร์การพัฒ นาทั้ง 10 ด้ านของแผนพั ฒนาฯ ฉบับที่ 12 ก็สะท้อนการ
ไปถึงเป้าหมายในระยะ 20 ปี ของยุทธศาสตร์ชาติอย่างชัดเจน ไมว่าจะเป็นใน 6 ยุทธศาสตร์แรกของ
แผนฯ ที่ตอบสนอง 6 ยุทธศาสตร์หลักของยุ ทธศาสตร์ ชาติ โดยตรง ได้แ ก่ (1) การเสริ มสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ (2) การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมลาในสังคม (3) การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน (4) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (5) การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน และ
(6) การบริ หารจั ดการในภาครัฐ ป้ องกั นการทุจ ริ ตประพฤติ มิช อบ และธรรมาภิบาลในสั งคมไทย
รวมถึง อี ก 4 ยุ ทธศาสตร์ ที่จะสนั บสนุ น การพั ฒ นาประเทศให้ ขับเคลื่อนได้ อย่ างมี ประสิ ทธิ ภ าพ
ได้แก่ (7) การพั ฒนาโครงสร้างพืนฐานและระบบโลจิสติกส์ (8) การพัฒ นาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิจัย และนวั ตกรรม (9) การพัฒ นาภาค เมื อง และพืนที่ เศรษฐกิจ และ (10) การสร้างความร่วมมื อ
ระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

หัวใจสาคัญของการนาพาประเทศไปสู่จุดเปลี่ยนแห่งอนาคต
ท่านผู้มีเกียรติครับ การขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่อนาคตที่ผมกล่าวไว้นัน จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
สร้างการเปลี่ยนแปลงในประเด็นการพัฒนาที่เป็นเสมือนหัวใจหลักที่จะส่งผลให้การพัฒนาในด้านอื่นๆ
เกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะลูกโซ่ตามไปด้วย ซึ่งประเด็นการพัฒนาที่เป็น “หัวใจสาคัญ” สาหรับผม
เห็นว่าต้องเร่งขับเคลื่อนในเรื่องหลักๆ ดังต่อไปนีครับ
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สร้างคนพันธุ์ใหม่
การพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคงในระยะยาว จาเป็นต้องคานึงถึงการใช้ “คนเป็นศูนย์กลาง
การพัฒ นา” มุ่ งสร้างคนไทยให้เป็น พลังส าคัญในการสร้างความมั่น คงของชาติ พั ฒนาคนไทยทุกช่ว ง
วัยให้เป็ นคนดี คนเก่ง มีศักยภาพและการเรีย นรู้ มีความคิดสร้ างสรรค์ เป็ นหั วใจสาคัญในการเพิ่ ม
ศักยภาพการแข่ งขัน ทังในภาคการผลิตและภาคบริการเพื่อ สร้ างความเข้มแข็ง ให้ กับเศรษฐกิจ ของ
ประเทศ เป็ น “คนพั น ธุ์ ใ หม่” ที่ ทัน โลกทัน การเปลี่ ย นแปลง แต่ ยั ง คงยึด มั่ นในคุ ณ ธรรมจริยธรรม
มี จิตสานึ กรับผิดชอบต่ อส่ วนรวมน าไปสู่การสร้ างสัง คมที่ พึง ปราถนา รวมทังมีจิต อนุ รักษ์ สามารถ
รักษา ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
โดยรัฐบาลก็พ ร้อมที่จ ะสนั บสนุน การพัฒ นาและสร้างคนคุ ณภาพในทุกมิ ติ เน้น ปรั บเปลี่ย น
ค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะในเรื่องจิตสาธารณะ พัฒ นาศักยภาพคนทุกช่วงวั ย
ให้มี ทักษะความรู้ และความสามารถในการดารงชีวิ ตในโลกศตวรรษที่ 21 การส่ง เสริ มคนไทยให้ มี
สุขภาพดีตลอดช่ วงชีวิ ต และการเสริมสร้างสถาบั นทางสังคมให้มีความเข้มแข็ งเอือต่อการพัฒ นาคน
และประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาการดาเนินการที่ได้ทาไปแล้วในหลายเรื่อง อาทิ การปรับปรุงมาตรฐานศูน ย์
เด็ กเล็ กแห่ ง ชาติ โ ครงการโรงเรี ย นคุ ณ ธรรม โครงการยกระดั บมาตรฐานกาลั ง คนอาชี ว ศึ กษา
เพิ่ ม ทักษะฝีมื อในอุตสาหกรรมที่เป็ นเป้าหมายการพั ฒนาประเทศ การจั ดตังศูน ย์เทคโนโลยีชั นสู ง
รองรับอุตสาหกรรมแห่ งอนาคตและพืนที่ร ะเบียงเศรษฐกิจ ภาคตะวั นออกและรองรั บนโยบาย ไทย
แลนด์ 4.0 รวมถึงการจัดทามาตรฐานฝีมือแรงงานและหลักสูตรรองรับไทยแลนด์ 4.0
สาหรั บเรื่องที่ผมอยากให้มุ่ งผลักดันให้ เห็นผลอย่ างเป็น รูปธรรมเรื่ องหนึ่งก็คือ การนา STEM
Education มาใช้ ซึ่ง ประเทศไทย ได้เ ริ่มมี การนา “สะเต็ มศึกษา” มาใช้ตังแต่ปี 2559 โดยเป็น การ
ร่วมมือกั นของกระทรวงศึกษาธิการ กั บสถาบั นส่ งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี ที่ เป็ น
นโยบายเชิ งรุก ในการนาสะเต็ม ศึกษาเข้า บรรจุ ไว้ในเนือหาวิช าต่าง ๆ รวมถึง กิจกรรมนอกชันเรีย น
ปัจ จุบันครอบคลุม ไปในทุกพืนที่เ ขตการศึ กษาแล้ว อี กทั งยั งมี การจัดตัง “ศู นย์ สะเต็ มศึ กษา” และ
เครือข่ า ยในการพั ฒ นาหลั กสูตร รวมถึ ง “ครูพี่ เ ลี ยง” ที่ จ ะช่ว ยพั ฒ นาครู ผู้ส อน ที่ กระจายไปทั่ ว
ประเทศอีกด้ วย ซึ่งในเรื่องของสะเต็มนี ผมอยากฝากให้นาเรื่องของศิลปะมาผนวกไว้ด้ว ย เพื่อปลูกฝั ง
เรื่องความคิดสร้างสรรค์แ ละความละเอียดอ่อนให้ กับผู้เรียนด้ว ยอีกทางหนึ่ง โดยผมขอชื่ นชมและเป็ น
กาลั งใจให้กับผู้ เกี่ ยวข้ องทุ กคน และขอให้ ช่ วยกั นผลั ก ดัน ให้ เ กิดผลเป็ นรู ปธรรม ในวงกว้า งขึนให้
ได้มากที่สุด เพื่อจะช่วยกันพัฒนาลูกหลานของเราให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ และเป็นกาลังสาคัญของชาติ
เป็นอนาคตของชาติต่อไป

-5-

อีกเรื่องที่ต้องเร่งดาเนินการคือ ด้านพัฒนาฝีมือแรงงานและความมั่นคงในอาชีพ ซึ่งหลายเรื่อง
มีความก้าวหน้าไปมาก เช่น (1) ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) (2) การสร้าง
ระบบมาตรฐานแรงงาน ช่ ว ยกาหนดอั ต ราค่ า จ้ า งตามมาตรฐานฝี มื อแรงงาน เพื่ อรองรั บ 10
อุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล และ (3) การส่งเสริมอาชีวศึ กษาระบบทวิภาคี ภายใต้กลไกประชารัฐ เป็นต้ น
ที่กล่าวมาเป็นการบูรณาการหน่วยงาน และการสร้างระบบตลาดแรงงานที่สอดคล้องกันของฝั่ง Demand
คือ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิ ช ย์ และ ฝั่ ง Supply คื อ
กระทรวงศึกษา และกระทรวงแรงงาน ให้รองรับการก้าวไปสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” นั่นเอง
ทังนี ในอนาคต เราจะต้องยกระดับจาก “ผู้ใ ช้แรงงาน” เป็น “ผู้ใ ช้พลังสมอง” หรือที่เรียกว่ า
Manpower สู่ Brainpower ผมอยากให้ทุกภาคส่วน ให้ความสาคัญกับการพัฒนาตนเอง โดยเริ่มจากการ
เห็นว่าตนเองนัน มีความสาคัญกับการพัฒนาประเทศเท่าเทียมกัน ซึ่งคงต้องค่อย ๆ ยกระดับตนเองเป็น
แรงงานมีฝีมือ แรงงานคุณภาพ แรงงานที่มีนวัตกรรม และแรงงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ให้ได้ โดยต้อง
รู้จักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย อย่างเหมาะสมด้วย
ประเด็นความพร้อมด้านการพัฒนาแรงงาน หรือทรัพยากรมนุษย์ ผมถือว่าเป็นหัวใจสาคัญ ใน
การนาพาประเทศไปสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” ทังนี “คนไทย 4.0” ก็คือ คนในศตวรรษที่ 21 ที่จะต้องมีทักษะ
ความรู้ ความคิดวิเคราะห์ ความสามารถ มีแรงบันดาลใจ และความมุ่งมั่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน STEM
ที่เรียกว่า สะเต็ม โดยทุกภาคส่วน ทังภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ตลอดจนพ่อแม่ผู้ปกครอง
ต้องร่วมมือพัฒนาคนไทย เยาวชนไทย เพื่อให้พร้อมรองรับสถานการณ์การเปลี่ย นแปลงของโลก และ
สอดคล้องกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ ที่มุ่งไปสู่เทคโนโลยีและนวัตกรรม ยึดหลักการเรียนรู้
อย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ นาไปสู่การปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรม และคานึงถึงส่วนรวม มีจิตสาธารณะ
ในเรื่องของคุณ ธรรมก็เ ป็น ประเด็น สาคัญที่ จะละเลยไปไม่ ได้ ซึ่ง รัฐ บาลได้ประกาศใช้ แผน
แม่บทส่งเสริมคุณ ธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564) นับเป็ นแผนงานระดับชาติด้า นการ
ส่งเสริมคุ ณธรรมอย่างเป็น ระบบฉบั บแรกของประเทศไทยที่เปิ ดโอกาสให้ทุกภาคส่ วน ได้ มีส่ว นร่ว ม
ปลูกฝัง คุณธรรม สร้า งค่านิย ม และจิตสานึ กที่ดีให้ แก่ประชาชน ก็เป็นการขับเคลื่อนตามแนวคิดหลั ก
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งผ่า นกลไกประชารัฐ เพื่อจะให้ ครอบคลุ ม ทุกมิ ติ โดยเน้ น การสร้ า ง
ความเข้มแข็งจากภายในและใช้คุณธรรมนาการพัฒนาในการที่จะสร้างคนไทยให้เ ป็น มนุษย์ที่สมบูรณ์
รวมทังสร้างสังคมคุณธรรมที่เกือกูลและแบ่งปันกัน
ในปี 2560 นี จะเน้นคุณธรรมอันพึงประสงค์ 4 ประการ คือ ความพอเพียง มีวินัย สุจริต และ
จิตอาสา รวมทั ง เร่ งขยายเครื อข่า ยชุม ชนคุณ ธรรม และองค์ กร หน่ ว ยงานคุ ณ ธรรม ในทุ กพื นที่
ปัจจุบันก็ มีอยู่หลายแห่ง ไม่ ว่าจะเป็น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสัง คม ภาคสื่อมวลชน
และภาคประชาชน กว่า 300 หน่ว ยงาน ที่ ร่ว มกั น ประกาศเจตนารมณ์ นี และผนึ กกาลัง กัน สร้า ง
อบต.คุณ ธรรม บริ ษัทคุ ณธรรม โรงเรียนคุณธรรม โรงพักคุ ณธรรม โรงพยาบาลคุณธรรม และอื่น ๆ
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อีกนะครับ จนสามารถขยายเป็นภาคี เครือข่าย ได้มากกว่ า 5,000 แห่ง ทั่ วประเทศแล้ว เป็น ชุมชน
และองค์กรที่นอกจากจะมีคุณ ธรรม ทัง 4 ประการดังกล่าวแล้ว เราต้องช่วยกันสร้างชุมชนที่สามารถ
พึ่งพาตนเอง และพึ่งพาซึ่งกันและกันให้ได้อีกด้วย
ทังนี รั ฐบาลมี ความเชื่อมั่น ว่า แผนแม่บทส่งเสริมคุณ ธรรมนี ซึ่งสอดคล้องกับยุ ทธศาสตร์ชาติ
20 ปี ที่ เราให้ ความสาคัญกั บทรั พยากรมนุษย์ และชุมชน จะสามารถน าพาทุกคน และประเทศชาติ
ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และหลุดพ้นกับดักการทุจริตคอร์รัปชั่นให้ได้ในที่สุดนะครับ

ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุก มิติ
และอี กหนึ่ง ประเด็นสาคัญ ผมเห็น ว่า จะต้องมุ่ งเน้น คือ การพัฒ นาบนพื้นฐานของ “ปั ญญา
หรือองค์ความรู้”
รัฐ บาลมี ความตั งใจที่ จ ะปรั บเปลี่ ย นโครงสร้า งเศรษฐกิ จ ของประเทศไปสู่ “เศรษฐกิ จที่
ขับเคลื่อนด้ว ยนวัตกรรม หรื อเรี ยกว่ า การก้ าวสู่ “ประเทศไทย 4.0” กล่ าวคื อ ที่ ผ่านมา เรายั งติ ด
อยู่ในโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ทามาก ได้น้อย” ซึ่งทาให้ประเทศไทยติดอยู่ในกั บดักรายได้ ปานกลางมา
เป็นระยะเวลานาน ดังนั น เราต้องการปรับเปลี่ย นมาเป็น “ทาน้อย ได้มาก” นั่นหมายถึงเปลี่ยนจาก
การขั บเคลื่ อนประเทศด้ ว ยภาคอุ ตสาหกรรมไปสู่ ก ารขั บเคลื่ อนด้ ว ยวิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และการวิจัย และพัฒนาเป็ นเครื่องมือหลั กในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ในทุกมิติ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย
ทังนี เพื่อเป็นการเสริมสร้างบุ คลากรของประเทศให้มี ทักษะการคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์
อย่า งมี เหตุผ ลเป็ น วิทยาศาสตร์ อย่ างต่อเนื่อง ผมได้ม อบหมายให้ กระทรวงวิ ทยาศาสตร์เ ทคโนโลยี
ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิ การ พิจ ารณาแนวทางการส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และวิศวกรรม ในระดั บโรงเรี ยนให้เ ข้มข้นขึ น และนามาไปใช้ได้ จริงมากขึน อี กทังให้ รวบรวมผลงาน
ของนักเรียน ที่ได้รับรองคุณภาพ มาเผยแพร่ ขยายผล เป็นกรณีศึกษาให้เยาวชนได้เข้าถึงได้ ง่าย รวมทัง
นาผลงานไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างรายได้ และยกระดับขี ดความสามารถในการผลิต และใน
การแข่ งขั น ของประเทศด้ ว ย เนื่ องจากที่ผ่ า นมา น่ า เสี ย ดายที่ผ ลงานวิจั ย เหล่ า นี ต้ องกลายเป็ น
“งานวิจัยขึนหิง” ทังที่คนทาวิจัยไม่อยากให้เป็นเช่นนัน
ทุกวันนี เราจาเป็นต้ องมีการผลักดันให้เ กิดการสร้ าง “นวัตกรรม” โดยลดการนาเข้ าและเพิ่ ม
การส่ งออก เพื่ อสร้ า งรายได้ ใ ห้ กับประเทศ ทังนี รัฐ บาลตระหนั กถึง ความส าคั ญของการพั ฒ นา
นวัตกรรม และตังเป้าหมายที่จะเพิม่ สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ ให้อยู่ที่ร้อยละ
1.5 ของ GDP เมื่อสินแผนพัฒ นาฯ ฉบั บที่ 12 และเร่ง การลงทุ นภาครั ฐ เพื่ อยกระดับศั กยภาพของ
ประเทศให้ไ ด้อ ย่างเป็น รูปธรรมด้ว ย หนึ่ง ในกิ จกรรมของภาครัฐ เพื่อสนั บสนุนเรื่องนีคื อ การจั ดทา
บัญชีนวัตกรรมไทย เพื่ อเป็นกลไกขับเคลื่อนนวัตกรรมไทยอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็ นช่องทางให้
นักวิจัย สามารถนาผลงานวิจัยมาขึนบัญชี เพื่อรับการส่งเสริมจากภาครัฐ
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ปัจจุ บัน มีบัญชี นวัตกรรมไทย ทังสิ น 14 ประเภท เช่ น การเกษตร การศึกษา วิ ทยาศาสตร์
การแพทย์ ก่อสร้าง ไฟฟ้า อิ เล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม ยานพาหนะและขนส่ง อาวุธยุทโธปกรณ์
ด้านความมั่น คง เป็ นต้น โดยมีการยื่น แบบขอขึนทะเบียนบัญชีน วัตกรรมไทยแล้ว 201 รายการ โดย
ผ่านกระบวนการและประกาศขึนทะเบี ยนแล้ว 56 รายการ สาหรับสิทธิ ประโยชน์ที่จ ะได้ รับในการ
ขึนทะเบียนในบัญชีน วัตกรรมนัน มีตังแต่ การยกเว้นภาษีเงิน ได้นิติบุคคลสาหรับค่ าใช้จ่ายด้านงานวิจั ย
พั ฒ นา เทคโนโลยี และนวั ตกรรม ร้ อยละ 300 การได้ รั บสิทธิ ประโยชน์ ทางภาษี อื่น ๆ รวมถึ ง
หน่วยงานภาครัฐสามารถจัดซือจัดจ้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่อยู่ในบัญชีนีโดยวิธีพิเศษได้ด้วย
สาหรับในภาพรวมของประเทศ การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพืนฐาน จะช่วยกระตุ้ น
การสร้างนวัตกรรมของคนไทยเพื่อรองรับความก้า วหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อี ก
ทังยั งช่ วยกระตุ้ นการผลิ ตผลิตภัณ ฑ์ และบริการที่เ ป็น นวั ตกรรม เพื่ อน ามาผลิตเชิง พาณิ ชย์ อย่ างมี
มาตรฐาน สร้ างมู ลค่ า เพิ่ ม ได้ สูง ขึ น ช่ว ยลดการน าเข้า สิ นค้ า ราคาแพง ลดการพึ่ งพาแรงงานและ
ทรั พยากรที่ เริ่ มมี จากัด ซึ่ งจะเป็ น อีกก้า วในการเข้า สู่ยุ ค ไทยแลนด์ 4.0 ผมได้ มอบหมายกระทรวง
สาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องของการใช้ยาหรือเครื่ องมือทางการแพทย์ ขอให้ใช้สิ่ง ที่
ผลิตได้ใ นประเทศไทยเป็ นหลักก่ อน เพราะเราผลิตทุกอย่า งอย่ างมี คุณ ภาพ ผ่า นมาตรฐาน ใช้ ได้ไ ม่
แตกต่างกัน แต่ราคาถูกกว่าหลายเท่า
ล่าสุดคณะรัฐ มนตรี ได้ มีม ติอนุ มัติโ ครงการสร้าง “ศูนย์ นวัตกรรมแห่ งอนาคต” หรื อเรี ยกว่ า
Futurium ขึน ที่อาเภอคลองหลวง จัง หวัดปทุม ธานี เพื่อให้เป็ นศูน ย์การเรีย นรู้แ ห่งใหม่ข องเยาวชน
และประชาชนทั่วไป โดยจะกระตุ้นให้เกิดการคิดวิเ คราะห์และแก้ปัญหา ซึ่งจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจ
ในการสร้างสรรค์สิ่ง ประดิษฐ์ใหม่ ๆ และนวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ
และโลกใบนี เช่น นวัตกรรมการขนส่ ง นวั ตกรรมหุ่ นยนต์ นวัตกรรมพลั งงานทางเลือก และนาโน
เทคโนโลยี เป็นต้น
โครงการนี คาดว่ าแล้ ว เสร็ จ ภายในปี 2564 โดยจะมี การพั ฒ นา Futurium ไปสู่ การเป็ น
“พิพิธ ภัณ ฑ์มีชี วิต” มีเนื อหาสาระของนิ ทรรศการที่ส ามารถปรับปรุง ให้ทันต่อการเปลี่ ยนแปลงของ
โลกวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมทั งสอดคล้ องกั บความต้ องการของประชาชนและ
ภาคเอกชน เพื่อให้ Futurium เป็นสถานที่ แห่ง การเรี ยนรู้ ที่สมบูรณ์ แบบยิ่ งขึน การสร้างและบริห าร
จัดการ Futurium จะเป็นการร่วมมือกัน ระหว่างภาครั ฐโดยองค์ การพิพิธ ภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
และภาคเอกชน ขณะนีมี ภาคเอกชนสนใจที่จ ะร่ว มลงทุ นกับภาครั ฐ เพื่ อร่ วมสร้า งแรงบั นดาลใจให้
เยาวชน นักเรียน นักศึกษา มุ่งสู่อาชีพสมัยใหม่ ซึ่ง จะเป็นการเตรียมกาลังคนของประเทศ เพื่อเพิ่มขี ด
ความสามารถในการแข่ ง ขัน และน าพาประเทศก้า วพ้ นกั บดั ก “ประเทศรายได้ ปานกลาง” ไปสู่
“ประเทศพัฒนาแล้ว” ที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและรายได้ที่สูงขึนในเร็ววันนี
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นอกจากนี ยังให้ความส าคัญกับการผลั กดัน เรื่องการวิจัยและนวัตกรรมลงสู่ร ะดับพืนที่ ผ่า น
การสนั บ สนุ น “การวิ จั ยนวั ตกรรมเพื่ อ สั ง คมและชุ ม ชน” โดยเป็ น การสนั บสนุ น ทุ น ให้ กั บ
มหาวิทยาลัยในพืนที่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของมหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการงานวิจัย ที่จะช่ว ย
แก้ปัญหาให้ กับชุมชน โดยสนับสนุ นตังแต่การตังโจทย์วิจั ยให้ตรงกับความต้องการของพืนที่ การสร้า ง
เครื อข่ ายภาคีแ ละกระบวนการมี ส่ว นร่ วมกับทุ กภาคส่ว น การพัฒ นานั กวิ จัย /นั กวิ ชาการรุ่น ใหม่ ที่
ทางานยึดโยงกับพืนที่ การติดตามและสร้างกลไกความร่วมมือ และการจัดการการนาผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ ซึ่งทังหมดจะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีให้กับพืนที่ชุมชนได้อย่างยั่งยืน

การเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ และป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น
รัฐบาลเล็งเห็นความส าคัญของการนาเทคโนโลยี มาใช้ ในการพัฒ นาและยกระดับการทางาน
ของภาครัฐ จึงได้ประกาศวิสัย ทัศน์ข องประเทศไทยในการมุ่ งสู่การเป็นรั ฐบาลดิจิทัล ว่า “ในอีก 5 ปี
ข้างหน้า ภาครัฐจะยกระดับสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน มี การทางาน
แบบอัจฉริยะ ให้ บริการโดยมีประชาชนเป็ นศูนย์กลาง และขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ ยนแปลงได้อย่า ง
แท้ จริ ง” โดยอยู่ บนพื นฐานของการบู ร ณาการเชื่ อมโยงข้ อมู ล และการดาเนิน งานร่ว มกั น ระหว่ า ง
หน่วยงาน การให้ บริการของรัฐบาลดิจิทัล จะเน้นการใช้งานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แ ทนกระดาษ การ
อานวยความสะดวกแบบจุดเดีย วเบ็ดเสร็จ และที่ส าคัญคื อ ประชาชนสามารถตรวจสอบและติดตาม
การดาเนินงานของรัฐได้อย่างเป็นธรรม ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ
ที่ผ่ านมา รัฐ บาลได้ดาเนิน การเพิ่ ม ประสิ ทธิ ภาพของภาครั ฐในประเด็ นส าคั ญๆ ได้แ ก่ การ
ส่งเสริม และการอานวยความสะดวกในการชาระเงิ นทางอิเล็ กทรอนิ กส์ ให้ แก่ ประชาชน ภาคธุ รกิ จ
และภาครัฐ โดยวางโครงสร้า งพืนฐานระบบการชาระเงินแบบอิ เล็กทรอนิกส์ แห่งชาติ ( e-Payment)
รวมทังปรับปรุงกฎหมายด้ านการเงินการคลัง โดยรั ฐบาลได้เสนอ ร่าง พ.ร.บ. ระบบการชาระเงิน เข้ า
สภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว
ขณะเดี ยวกัน ได้มุ่งพั ฒนาในเรื่องความยาก-ง่ายของการประกอบธุรกิ จในประเทศไทย และ
การอานวยความสะดวกในการนาเข้ าและส่ งออก โดยเร่ ง รัดโครงการ National Single Window
(NSW) ให้ เ ห็ น ผลเป็ น รู ปธรรม ภายในปลายปี 2561 ซึ่ งจะมี ความพร้ อมรองรั บ ธุ ร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มมากขึ นในอนาคต รวมทังอานวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ ให้สามารถลด
ขันตอน ด้ วยการบัน ทึกข้ อมูล เพียงครังเดียว แล้วสามารถน าข้อมู ลดัง กล่า วนันไปจัดทาใบอนุญาต –
ใบแจ้งการนาเข้าส่งออกสินค้า พร้อมทัง สามารถส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันที เป็นต้น
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รัฐบาลยังให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ เช่น โครงการพัฒนานั ก
บริ หารการเปลี่ ยนแปลงรุ่ น ใหม่ (นปร.) ซึ่ งเน้ น การจั ดหาบุ คลากรที่ มี ความรู้ ความสามารถ และ
สมรรถนะสูง เข้า มาสู่ระบบราชการ ได้รับการพัฒ นาและการศึกษาอบรมอย่างเป็น ขันเป็น ตอน ด้ว ย
การทางานจริง พร้อมทังกาหนดแนวทางการสร้างแรงจูงใจ การให้ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ ให้
เหมาะสมกับลักษณะของงานและความเชี่ยวชาญในทุ กระดับ ทังนี เป็ นแนวทางการบริหารจัดการ
ข้าราชการรุ่น ใหม่ เพื่อรองรับการปฏิรูประบบราชการไทยในอนาคต ซึ่ง สอดคล้ องกับการปฏิ บัติงาน
ใน “ยุคดิจิทัล” และตามนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” ด้วย
สาหรั บเรื่ องส าคั ญที่ต้องเน้น ย าให้ เห็ นความตั งใจของรั ฐบาลที่ จ ะดาเนิ นการให้เ ห็น ผลเป็ น
รูปธรรม คื อ การป้ องกั นการทุจริตคอรั ปชั น เนื่ องจากเป็ นปั ญหาใหญ่ ที่ฝั งรากลึกในสั งคมไทยมา
ยาวนานส่ งผลให้ ประเทศต้ องสู ญเสีย โอกาสในหลายๆ ด้า น โดยเฉพาะการขาดความเชื่อมั่ นจาก
สายตาของชาวต่ า งชาติ ทาให้ ถู กปิ ดกั นการลงทุ น จากต่ างประเทศ ทั งยั งทาให้ ประเทศสู ญเสี ย
ทรั พ ยากรแบบสู ญเปล่ า พวกเราทุ กคนล้ วนเป็ น พลั งส าคัญที่ จะต่ อสู้ กับการทุ จริ ตคอร์รั ปชัน และ
สามารถเปลี่ยนแปลงสังคมการโกง รั ฐบาลจึงให้ความสาคั ญกับนโยบายการป้ องกัน และปราบปราม
การทุจริตคอร์ รัปชัน และกาหนดให้การแก้ ไขปัญหาการทุ จริตคอร์รัปชั่น อยู่ ในทุกหัวข้อของการปฏิรู ป
และถือเป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศ
ที่ผ่านรัฐบาลได้ ดาเนินการเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารที่ เปิดเผย โปร่งใส
ตรวจสอบได้ ซึ่งเป็ นปัจจัยที่ มีความส าคัญอย่า งยิ่งในการต่อสู้กับการคอร์รั ปชัน โดยได้ผลักดั น พ.ร.บ.
การอานวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และ พ.ร.บ.การจัดซื อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นต้น
การดาเนินการโดยใช้กลไก “ประชารัฐ” นันก็เป็ นอีกแนวทางหนึ่ง ช่วยเพิ่ มประสิทธิภ าพการ
ทางานภาครัฐและสร้างความโปร่ งใสได้เป็นอย่างดี ตัวอย่าง “พีพี โมเดล” ที่เรียกว่า แผนพัฒนาฟื้น ฟู
หมู่เกาะพีพี จากที่เก็บรายได้เพียง 1 ล้านบาทต่อปี จนสามารถนารายได้เข้า ประเทศเพิ่มขึน ด้วยการ
เพิ่มประสิทธิภาพการทางานของข้าราชการ ให้มีวิ สัยทัศน์ รู้จริง ที่สาคัญคือ โปร่งใส ไม่ให้มีการทุจริ ต
ภายใต้การร่ว มมือกับภาคเอกชน ชุม ชนและนักอนุรักษ์ธรรมชาติ ทั งนี ปัจจุ บันอุ ทยานหาดนพรัตน์
ธารา หมู่เกาะพีพีแห่งเดียว สามารถทาเงินได้ ร้อยละ 20 จากอุทยาน 149 แห่ง ทังประเทศเป็นเพีย ง
ตัวอย่างหนึ่งเท่านั น ถ้าทุกอุ ทยานทาแบบนีได้ ทุกอย่างก็จะดีขึนตามลาดั บ และถ้ าหน่วยงานภาครั ฐ
ได้ รั บการเพิ่ ม เติ ม ศั กยภาพ และเติ ม เต็ ม ด้ ว ยกลไกประชารั ฐแล้ ว ประเทศของเราก็ จะสามารถ
ขับเคลื่อนก้าวข้ามกับดักต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
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อีกเรื่องที่ต้องให้ความส าคัญ คือการส่งเสริมหลั กนิติรัฐนิติธ รรมในสังคมไทย ซึ่งให้ ความสาคั ญ
กับความสั ม พั น ธ์ ระหว่ า งรั ฐ ผู้ ใ ช้ อานาจรั ฐ และการปกป้ องสิ ทธิขั นพื นฐานของประชาชน โดย
กฎหมายที่ดี ต้องชัดเจน ต้องมีเหตุ มีผล ต้องปฏิบัติได้ ต้องนาไปสู่ความยุติธรรม ขจัดความขัดแย้ง ทั ง
ในเชิงรูปแบบและเนือหา โดยในช่ วง 3 ปีที่ผ่ านมา รั ฐบาลได้พิ จารณาร่างกฎหมายไปแล้ว 401 ฉบั บ
และมี ผลใช้บัง คับแล้ วมี จ านวน 230 ฉบับ ประกอบด้ว ย การผลั กดั น กฎหมายใหม่ ที่จาเป็ น การ
ปรั บปรุ งกฎหมายเดิ มที่ ล้ า สมั ย และยกเครื่ องกฎหมายที่ ไ ม่เ ป็ นธรรม ทั งกฎหมายด้า นเศรษฐกิ จ
กฎหมายตามพันธกรณี ระหว่างประเทศ กฎหมายลดความเหลื่อมล า กฎหมายเกี่ยวกับสวั สดิการและ
มนุษยธรรม และกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาสังคม ตลอดจนในเรื่ องของการรักษาความสงบเรีย บร้อย
เป็นต้น

สรุป : การขับเคลื่อนแผนฯ 12 คือหน้าที่ของคนไทยทุกคน
ท่านผู้ มีเกี ยรติ ครับ ผมอยากเรียนยาว่า ความสาเร็จของการขั บเคลื่ อนแผนพั ฒนาเศรษฐกิ จ
และสั งคมแห่ง ชาติ จะเกิดขึ นได้ ต้องเกิดจากการบู รณาการการทางานร่ วมกั นของทุกฝ่ายที่ เป็น พลั ง
ประชารั ฐเข้ ามาร่ว มรั บผิ ดชอบและลงมื อปฏิ บัติอย่ า งจริ งจั ง ในการดาเนิ น การให้ ประสบผลเป็ น
รูปธรรมตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
และเพื่อให้พลังประชารัฐ เป็นพลัง ที่สามารถนาพาประเทศไปสู่เป้า หมายได้ ผมขอใช้โอกาสนี
ฝากเรื่ องสาคัญไว้ ให้ทุกท่านช่วยกั นนาไปคิดและร่ วมกัน ดาเนิ นการเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่า ง
จริงจังก็คือ การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมในหลาย ๆ เรื่องในสัง คมไทยเรา หากไม่เช่ นนันแล้วทุกประเด็ น
ยุทธศาสตร์ ที่กล่ า วถึง ซึ่ ง แผนฯ 12 ได้ กาหนดไว้ก็จ ะไม่ ส ามารถน าไปสู่ ปฏิบัติใ ห้ เกิ ดผลได้ จริ ง จั ง
วัฒ นธรรม 4 เรื่ องที่ ผ มคิ ดว่ า มีความส าคั ญที่ ควรปรั บเปลี่ ย น นั่ น คื อ วั ฒ นธรรมการดาเนิ น ชี วิ ต
วัฒนธรรมการเรียนรู้ วัฒนธรรมการทางาน และวัฒนธรรมการดาเนินธุรกิจ นั่นคือ
ภาครั ฐต้องปรั บเปลี่ ยนไปสู่รั ฐบาลดิ จิทัล ที่ ยึ ดประชาชนเป็ นศู น ย์กลาง เป็ น ภาครัฐ ที่เ ปิ ด
กว้า งและเชื่อมโยงกัน และเป็น ภาครัฐ ที่มี สมรรถนะสูง เพื่อให้ การบริ หารราชการแผ่น ดินและการ
ให้บริการสาธารณะมีประสิทธิภ าพ มี ความโปร่งใส เป็น ธรรม ภาคธุ รกิจเอกชนก็ต้องให้ความสาคั ญ
กับการเชื่ อมโยงธุร กิ จกั บการพั ฒ นาสร้ างสรรค์สิ่ ง ใหม่ ควบคู่ กับความรั บผิ ดชอบต่อสั งคม ทางาน
ร่วมกับภาคีต่างๆ อย่างเป็ นพันธมิตรตามแนวทางประชารัฐ ปรับเปลี่ยนวัฒ นธรรมไปสู่การขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม วัฒ นธรรมการขับเคลื่ อนสู่ความยั่งยืน และวัฒนธรรมของการใช้ความร่วมมื อ รวมทั ง
ภาควิชาการนาองค์ความรู้จากการศึกษาวิจัยมาประยุกต์ใช้ เป็นแกนประสานภาคส่วนอื่นๆ สนับสนุ น
การพัฒ นาชุม ชน เป็ นแหล่ งพัฒนาเทคโนโลยี และศูน ย์การเรียนรู้ เพื่อพัฒ นาท้องถิ่น และสื่อมวลชน
มุ่งประโยชน์ของส่วนรวม เป็นกลาง นาเสนอข้อมูลที่เป็นจริง สะท้ อนความต้องการของประชาชน
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สาหรับประชาชน ต้องปรับตั วให้ เรี ยนรู้ ตื่นรู้ อยู่ ตลอดเวลา เรีย นรู้อย่ า งมี เป้ า หมาย เรีย นรู้อย่ า ง
สร้างสรรค์ เรีย นรู้เพื่อนาไปปฏิบัติอย่างจริง จัง และเรียนรู้ ในการที่จะมีส่ วนร่วมในการพัฒนา รัฐบาล
เองก็ให้ความสาคัญอย่างยิ่งยวดในการที่ จะพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของประชาชนให้ ประชาชน
ทุกคนเป็น พลเมืองดีของสัง คม มี คุณ ธรรมและจริ ยธรรม ตระหนักถึ งบทบาทหน้ าที่ความรั บผิดชอบ
เคารพกฎหมาย สิทธิเสรีภ าพของผู้อื่น มีจิ ตสาธารณะ ซึ่งผมมั่นใจว่า หากทุ กภาคีจั บมือกัน เดินอย่า ง
มุ่งมั่น และเร่งปรับเปลี่ยนหรือปฏิ รูปที่ตัวเองก่อนไม่ว่าจะในฐานะและบทบาทใดก็ตามโดยไม่มัวแต่นั่ ง
รอให้ คนอื่นหรือหน่ว ยงานอื่น เปลี่ ยนแปลงก่อน การน าแผนพั ฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไปสู่การปฏิบัติก็จ ะ
เกิดผล และด้ วยความมุ่งมั่น ของพลังประชารัฐที่ขับเคลื่อนการพัฒนาต่ อเนื่องไปในอนาคตเราก็บรรลุ
เป้าหมายอนาคตประเทศไทยที่เรียกได้ว่า “ประเทศพัฒนาแล้ว”
ดังนัน ผมขอฝากให้ทุกท่านร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการระดมสมองในภาคบ่ายอย่างเต็ม ที่
เพื่ อให้ สานั กงานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ งชาติ ไ ด้น าผลไปประมวลและ
นาไปใช้ในการกาหนดทิศทางและดาเนินการขับเคลื่อนแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ 12 ภายใต้ ความร่วมมื อ
ของทุกภาคีพัฒนาต่อไป
บั ด นี ได้ เ วลาอั น สมควรแล้ ว ผมขอเปิ ด การประ ชุ ม ประจ าปี 2560 ของส านั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ง ชาติ เรื่ อง “ขั บเคลื่อนแผนฯ 12 สู่อนาคตประเทศ
ไทย” และขออวยพรให้การจัดงานประสบผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตังไว้ทุกประการ

ขอบพระคุณครับ

