สศช. ร่วมประเมินผลการประชุมภาครัฐ-ภาคเอกชน ปี ๕๕-๕๖
น า ย อ า ค ม เ ติ ม พิ ท ย า ไ พ สิ ฐ เ ล ข า ธิ ก า ร
คณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
กล่าวว่า สศช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการการประชุมร่วมภาครัฐ
และภาคเอกชนเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาทางเศรษฐกิ จ ในภู มิ ภ าค
ได้จัดทา “รายงานการติดตามและประเมินผลการประชุม
ร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ
ในภูมิภาค (กรอ. ภูมิภาค)” ขึ้น เพื่อรวบรวมผลการดาเนินการ
ตามมติ การประชุ ม กรอ. ภู มิ ภาค ของหน่ วยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงานต่างๆ และเจ้าหน้าที่ที่ เป็นเครือข่าย
การปฏิบัติงานร่วมกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนบุคคล
ทั่วไปที่สนใจสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า
และอ้ างอิ งได้ อย่ างสะดวกและรวดเร็ ว ซึ่ งสามารถติ ดตาม
รายละเอียดของรายงานดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ สศช. ที่ www.nesdb.go.th เมนู เรื่องน่าสนใจ
การจั ด ท ารายงานฉบั บ นี้ สศช. ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากสถาบั น ภาคเอกชน ๕ สถาบั น ได้ แ ก่
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สภาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย ในการจัดเตรียมประเด็นข้อเสนอสาหรับการประชุม
ตลอดจนร่วมพิจารณากลั่นกรองวาระการประชุมเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบท
การพัฒนาของแต่ละกลุ่มจังหวัด รวมทั้ง การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าและผลลัพธ์
ของการดาเนินการตามมติที่ประชุม ตลอดจนได้รับความร่วมมือสนับสนุนข้อมูลต่างๆ จากเครือข่ายการทางาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
การประชุม กรอ. ภูมิภาค มีวัตถุประสงค์ให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้รับทราบปัญหาและ
อุปสรรคในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการภาคเอกชนในพื้นที่ รวมทั้งเป็นเวทีให้ภาคเอกชนได้นาเสนอ
แนวทางการแก้ไขปัญหาและแนวทางการพัฒนาพื้นที่ที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศและ
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บที่ ๑๑ ซึ่ ง สศช. ในฐานะฝ่ ายเลขานุ การจะน าผลการประชุ ม
เสนอคณะรั ฐ มนตรี เพื่ อพิ จารณาสั่ งการให้ มี การแก้ ไขปั ญ หาและขั บเคลื่ อนยุ ทธศาสตร์ การพั ฒนาต่ อไป
ในโอกาสเดียวกันกับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ทุกครั้ง
จากการติดตามและประเมินผลการประชุม
ร่ ว มภาครั ฐ และภาคเอกชนฯ ดั ง กล่ า ว ในช่ ว งปี
๒๕๕๕-๒๕๕๖ มีการจัด ประชุม รวมทั้งสิ้น ๑๒ ครั้ง
เป็นการประชุม ในปี ๒๕๕๕ จานวน ๗ ครั้ง ณ จังหวัด
เชียงใหม่ อุดรธานี ภูเก็ต กาญจนบุรี ชลบุรี สุรินทร์
และสุราษฎร์ธานี ตามลาดับ และในปี ๒๕๕๖ จานวน
๕ ครั้ง ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ ฉะเชิงเทรา กาแพงเพชร
พระนครศรีอยุธยา และลพบุรี ตามลาดับ โดยในการประชุม
แต่ ละครั้ งจะมี การพิ จารณาประเด็ นข้ อเสนอของภาคเอกชนในเรื่ อง (๑) การส่ งเสริ มการค้ าและการลงทุ น
(๒) การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิ สติกส์ (๓) การบริหารจั ดการทรัพยากรน้ า (๔) การส่ งเสริ ม

๒

การท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ (๕) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ (๖) เรื่องอื่นๆ ที่เป็นประเด็นระดับชาติ
ซึ่งรวมได้ทั้งสิ้น ๒๑๖ ประเด็น
ผลจากการประเมิน พบว่า ปัจจัยแห่งความสาเร็จเกี่ยวกับประเด็นข้อเสนอของภาคเอกชน คือ
การจัดทาข้อเสนอของภาคเอกชนได้ดาเนินการอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและบูรณาการกับทุกภาคส่วนในพื้นที่
โดยคานึงถึงประเด็นต่างๆ เช่น ความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ประเทศและทิศทางการพัฒนา
จังหวัด ความซ้ าซ้ อนกับงบประมาณจังหวัด (จังหวัดละ ๑๐๐ ล้านบาท) หรือกระทรวงที่ได้รับ การจัดสรร
ให้ดาเนินการไปแล้ว เป็นต้น
นอกจากนี้ ในการพิ จ ารณา
กลั่ น กรองข้ อ เสนอของจั ง หวั ด ต่ า งๆ
ภายในกลุ่ ม พื้ น ที่ จั ง หวั ด จะมี ผู้ แ ทน
ของภาคเอกชนและผู้เกี่ยวข้องในกลุ่มจังหวัด
ที่เสนอเรื่องมาเข้าร่วมพิจารณาด้วย และ
จะมี ผู้ แ ทนภาคเอกชนจากส่ ว นกลาง
เข้าร่วมให้คาชี้แนะในการจัดทาประเด็น
ข้อเสนอและกติกาในการประชุมเตรียมการ กรอ. ภูมิภาค เพื่อให้การประชุมเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และภาคเอกชน
ส่วนกลาง ๕ สถาบัน ดังกล่าวข้างต้น ได้จัดประชุมเตรียมการสาหรับการประชุม กรอ. ภูมิภาคขึ้น โดยมีผู้บริหาร
ระดั บสู ง ของแต่ ละสถาบั นเข้ าร่ วมการประชุ ม ร่ วมกั บ สศช. เพื่ อให้ ข้ อสั งเกตต่ อข้ อเสนอของภาคเอกชน
ในบางประเด็นที่เห็นว่าสมควรต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมให้สมบูรณ์
ทั้ งนี้ ปั จจั ยที่ เป็ นอุ ปสรรคต่ อการน าประเด็ นข้ อเสนอของภาคเอกชนไปขั บเคลื่ อนสู่ การปฏิ บั ติ
ประกอบด้วย การจัดทาข้อเสนอของภาคเอกชนในบางประเด็นยังขาดความชัดเจน โดยเฉพาะข้อมูลรายละเอียด
สาคัญในการสนับสนุนการดาเนินโครงการ/กิจกรรมที่ต้องอาศัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับพื้นที่และ
ส่ว นกลาง เมื่ อรั บมติ ที่ ป ระชุ ม ไปแล้ ว จึง ไม่ส ามารถดาเนิน การได้ อย่ า งเหมาะสม ในขณะที่ บางประเด็ น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานว่าไม่คุ้มค่าในการลงทุน นอกจากนี้ ยังขาดหน่วยงานเจ้าภาพหลักที่ชัดเจน
จาเป็นต้องสร้างระบบของหน่วยงานเจ้าภาพในการดาเนินการให้ชัดเจนกว่านี้ โดยในการดาเนินโครงการ/
กิจกรรมจาเป็นต้องสอดคล้ องกับภารกิจหลักของหน่วยงานที่เป็นเจ้าของเรื่องอย่างแท้จริง รวมทั้งต้องมี
กระบวนการปรึกษาหารือในระดับพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้น
สาหรับแนวทางการส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนในระยะต่อไปและการบริหารจัดการในช่วง
แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บที่ ๑๒ มุ่ งส่ งเสริ มภาคเอกชนให้ จั ดท าแผนธุ รกิ จของบริ ษั ทให้ สอดคล้ องกั บยุ ทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศในทุกระดับ ส่งเสริมการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม และสนับสนุนการลงทุนเพื่ อสร้าง
องค์ความรู้ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และต้องปรับทัศนคติโดยเปลี่ยนบทบาทมาเป็น “ผู้นา”
ในการปรับโครงสร้างมากยิ่งขึ้น โดยต้องพัฒนาตนเอง พัฒนาคุณภาพในการผลิต และร่วมมือกันเป็นเครือข่าย
เพื่ อเป็น พลั งร่ วมกับ ภาครั ฐ โดยเฉพาะการสร้ างความเข้ มแข็ง ขององค์ กรภาคเอกชนในระดับภูมิ ภาค เช่ น
หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด เป็นต้น

