คำกล่ำวรำยงำนของ นายปรเมธี วิมลศิริ
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ

ในการประชุมประจาปี 2560 ของ สศช. เรื่อง

“ขับเคลื่อนแผนฯ 12 สู่อนาคตประเทศไทย”
วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560
ณ ห้องแกรนด์ไดมอนบอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐ มนตรี
ในนามของ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน กระผมขอขอบพระคุณ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีเป็ นอย่างยิ่ง ที่ได้กรุณาให้เกียรติม า
เป็นประธานในพิ ธีเปิดการประชุ มประจ าปี 2560 ของส านักงานฯ ในวัน นี้ สานักงานฯ ได้จัดการ
ประชุ ม ใหญ่ ทางวิ ช าการขึ้ น ทุ กปี เพื่ อน าเสนอและรั บฟั ง ความคิ ดเห็ น จากทุ กภาคส่ วนของ
สังคม ในเรื่องที่สานักงานฯ เห็นว่า มีความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศ
สาหรับการประชุมในปีนี้ จัดขึ้นใน หัวข้อเรื่อง “ขับเคลื่อนแผนฯ 12 สู่อนาคตประเทศไทย”
ซึ่ง มี วัตถุ ประสงค์ ที่ จ ะน าเสนอการขั บเคลื่อนประเด็ นการพั ฒ นาที่ มี ความส าคั ญ ภายใต้ 10
ยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ง ชาติ ฉบั บที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ทั้ ง ที่
ดาเนิน การไปแล้ว และที่ต้องเร่ง ดาเนิน การต่ อไป รวมทั้งวางกลไกการขับเคลื่ อนสู่ร ะดับปฏิบัติใ น
มิติต่างๆ เพื่อสร้างรากฐานที่แข็ง แกร่งของประเทศในช่วงระยะ 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับทุกภาคส่วนเห็นความสาคัญของการ่วมมือร่ว ม
ใจในการขั บเคลื่ อนการพั ฒ นาประเทศเพื่ ออนาคต สู่ ก ารปฏิ บัติได้ อย่ างมี ประสิทธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล
สาหรับการประชุ มในปีนี้ มี ผู้เข้ าร่ว มประชุม ทั้งสิ้ นประมาณ 2,000 คน เป็ นตัว แทนของ
ทุกภาคส่วนในสั งคมไทยที่เ กี่ยวข้ องกั บการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ประกอบด้ว ย
คณะรัฐ มนตรี สมาชิ กสภานิ ติบัญญั ติแห่ง ชาติ สมาชิกสภาขั บเคลื่อนการปฏิรู ปประเทศ องค์กร
พัฒนาเอกชน ภาคเอกชน นั กวิชาการ ผู้นาชุ มชน ผู้แทนจากภาครั ฐ องค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น
สื่อมวลชน และประชาชน
การประชุม ในภาคเช้า เริ่มด้ว ย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี จะได้แสดงปาฐกถาพิเศษ เพื่อเป็ น
การจุดประกายความคิดที่ส าคั ญในเรื่องการพั ฒ นาประเทศสู่ อนาคต ก่อนที่ จะเป็ นการประชุ ม
ระดมความคิดเห็ น เรื่อง “ขับเคลื่ อนแผนฯ 12 สู่ อนาคตประเทศไทย” โดยมีกระผมเป็นผู้นาเสนอ
และจะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากที่ประชุม

2

หลังจากนั้น ในช่วงบ่ าย จะเป็นการประชุ มกลุ่ม ย่อยเพื่ อระดมความเห็นเกี่ ยวกับแนวทาง
การขั บเคลื่อนประเด็น การพั ฒนาที่มี ลาดั บความส าคัญสูง ภายใต้แผนพัฒ นาฯ ฉบั บที่ 12 สู่การ
ปฏิ บัติ ที่ จ ะเป็น ปั จจั ย เร่ง การเปลี่ย นแปลง (Game Changers) ที่ส าคัญ ในการวางรากฐานให้
แข็งแกร่ง (Mindestones) โดยแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
กลุ่มที่ 3
กลุ่มที่ 4
กลุ่มที่ 5
กลุ่มที่ 6

ศักยภาพคนไทยเพื่ออนาคตประเทศไทย
นวัตกรรมนาสู่อนาคตประเทศไทย
เกษตรกรยุคใหม่เพื่ออนาคตประเทศไทย
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เพื่ออนาคตประเทศไทย
ภาครัฐดิจิทัลเพื่ออนาคตประเทศไทย
การพัฒนาพื้นที่ ภาค และเมืองสู่อนาคตประเทศไทย

สานักงานฯ ใคร่ขอขอบพระคุณ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และผู้มีเกียรติทุก ท่าน
ที่ได้ส ละเวลาอั นมีค่า มาร่ วมประชุม ในวั นนี้ พร้อมทั้งขอขอบคุณสถานี วิทยุโ ทรทั ศน์แ ห่งประเทศ
ไทย และสถานี วิทยุ กระจายเสี ยงแห่ง ประเทศไทย กรมประชาสั มพั นธ์ ที่ได้ ให้ความอนุ เคราะห์
ถ่ายทอดสดการประชุม ในช่วงเช้ า รวมทั้ งทุกหน่ วยงานที่เข้าร่ว มจัดนิทรรศการ เรื่อง “นวัตกรรม
หัวใจในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ” ที่บริเวณหน้าห้องประชุม
บัดนี้ ได้เวลาอั นสมควรแล้ ว กระผมขอกราบเรี ยนเชิญ ฯพณฯ นายกรั ฐมนตรี ได้กรุ ณ า
กล่าวเปิดการประชุ ม และแสดงปาฐกถาพิเศษ เพื่อเป็นแนวทางในการประชุม ประจาปี 2560 ของ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในครั้งนี้ต่อไป

ขอกราบเรี ย นเชิ ญ ครั บ

