-๒ประมาณ ๒.๗ ล้านราย แต่ที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพียง ๗๐๐,๐๐๐ ราย
ดังนั้นหากมีการประกาศยกเว้นการคานวณภาษีเงินได้ย้อนหลังให้กับ SMEs หรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
สาหรับ SMEs ลง จะเป็นแรงผลักดันให้กับ SMEs ที่เหลืออีก ๒ ล้านราย ตัดสินใจที่จะจดทะเบียนเข้าสู่ระบบ
มากขึ้น ซึ่งส่งผลให้มี SMEs อยู่ในระบบฐานข้อมูลเพิ่มขึ้น การสนับสนุนและพัฒนาให้ความช่วยเหลือ SMEs
ได้ตรงกลุ่มมากขึ้นและสามารถขยายฐานภาษีได้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ SMEs ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการนี้ต้องมี
รายได้ไ ม่เ กิ น ๒๐๐ ล้ า นบาท/ปี โดยมีเ งื่อ นไขว่า ต้อ งมาลงทะเบี ยนกั บภาครัฐ ให้ ถู กต้ องเพื่ อ จัด เก็ บเป็ น
ฐานข้อมูล สาหรับมาตรการที่จะผลักดัน SMEs เข้าสู่ระบบมากขึ้น ควรมีการปรับลดอัตราการเสียภาษี ให้
สอดคล้องกับศักยภาพของ SMEs ด้วย
๒.๑.๒ ความเห็นที่ประชุม
๑)
การให้ ห น่ ว ยงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ น าเงิ น ที่ มี อ ยู่ ใ นสถาบั น
การเงินต่างๆ มารวมอยู่ในธนาคารในกากับของรัฐ เพื่อเป็นเงินทุนในการให้สินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยที่ต่าเพื่อลด
ต้นทุนการดาเนินกิจการของ SMEs ทาได้ยากในทางปฏิบัติ เนื่องจากการบริหารจัดการระบบการเงินของ
รัฐวิสาหกิจมีระบบและเป้าหมายในการดาเนินงานซึ่งมีคณะกรรมการควบคุมดูแลอย่างชัดเจนอยู่แล้ว
๒)
ที่ผ่ านมาภาครัฐได้มีมาตรการช่ว ยเหลื อด้านการเงินแก่
SMEs หลายมาตรการ อาทิ มาตรการให้การสนับสนุนธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Venture Capital) การให้สินเชื่อ
ในโครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพของ SMEs ผ่านธนาคารในกากับของรัฐ ได้แก่ ธนาคาร
ออมสิน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย รวมทั้งโครงการค้าประกันสิ นเชื่อ
ของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม สาหรับ SMEs ที่ต้องการขอสินเชื่อแต่ไม่มีหลักทรัพย์
ค้าประกัน อย่างไรก็ตาม จากการติดตามและประเมินผลโครงการต่างๆ พบว่ายังคงมี SMEs เข้ามาขอใช้สิทธิ
ประโยชน์น้อยกว่าที่ได้ตั้งเป้าไว้ จึงควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ SMEs ทราบอย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริม
ให้ SMEs เข้าถึงและใช้สิทธิประโยชน์จากมาตรการช่วยเหลือด้านการเงินที่ทางภาครัฐอานวยการสนับสนุนไว้แล้ว
๓)
ปั จ จุ บั น วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มมี จ านวน
๒.๗๖ ล้านราย โดยแบ่งเป็นวิสาหกิจที่เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จานวน ๖.๘๔ แสน
ราย และวิสาหกิจที่ไม่ใช่นิติบุคคลจานวน ๒.๐๘ ล้านราย นอกจากนี้ ในส่วนของกิจการของบุคคลธรรมดาที่มี
ที่ ตั้ ง กิ จ การชั ด เจนยั ง ได้ มี ก ารจดทะเบี ย นพาณิ ช ย์ กั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง อยู่ ใ นการดู แ ลของ
กระทรวงมหาดไทย ซึ่ง SMEs ในภาคอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังได้รับการ
ส่ ง เสริ ม อย่ า งไม่ เ ต็ ม ที่ เนื่ อ งจากอ านาจหน้ า ที่ ข องกระทรวงมหาดไทยยั ง ไม่ ค รอบคลุ ม การดู แ ลกิ จ การ
ในภาคอุตสาหกรรม
๔)
กรมสรรพากรได้ น าระบบก ากั บ ดู แ ลผู้ เ สี ย ภาษี ม าใช้
บริหารจัดการตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีโดยไม่ตรวจสอบย้อนหลัง อย่างไรก็ตาม
ภาคเอกชนร้ องเรี ยนว่ายังมีการตรวจสอบภาษีย้อนหลังและเรียกเก็บในอัตราเหมาจ่ายโดยเฉพาะในพื้นที่
ต่างจังหวัด ทั้งนี้การยกเว้นการเก็บภาษีย้อนหลังจะทาให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่กิจการที่อยู่ในระบบและ
เสียภาษีอย่างถูกต้ อง และเกิดความไม่เท่าเทียมกัน หากกาหนดให้มีการยกเว้นการเก็บภาษีย้อนหลังเฉพาะ
SMEs หรือเฉพาะนิติบุคคลไทย รวมทั้งปัญหาภาษีซ้อน นอกจากนี้ยังอาจเกิดปัญหาต่อ SMEs ที่อยู่ระหว่าง
ดาเนินคดีด้วย ซึ่งจะเป็นการสร้างปัญหาตามมาอีกด้วย
๕)
กระทรวงการคลังได้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เพื่อส่งเสริม SMEs จากอัตราร้อยละ ๒๐ ในกาไรสุทธิ ๑–๓
ล้านบาท เป็นอัตราร้อยละ ๑๕ และอัตราร้อยละ ๒๐ หากมีกาไรสุทธิเกินกว่า ๓ ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันอัตรา

-๓ภาษีเงินได้นิติบุคคลของประเทศไทยที่อัตราร้อยละ ๒๐ ถือเป็นอัตราภาษีที่ต่าเป็นอันดับ ๒ ในกลุ่มประเทศ
สมาชิกอาเซียน
๖)
ส านั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าได้ พิ จ ารณาร่ า ง
พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. .... ที่ผ่านการเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์
๒๕๕๘ แล้ ว โดยไม่ มี ป ระเด็ น หรื อ ข้ อ ขั ด ข้ อ งประการใด ขณะนี้ อ ยู่ ร ะหว่ า งการน าส่ ง ให้ ค ณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป
๒.๑.๓ มติที่ประชุม
๑)
มอบหมายให้ ก ระทรวงการคลั ง เป็ น เจ้ า ภาพหลั ก ใน
การจัดตั้งคณะทางานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม สานักงานส่งเสริม
วิส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อม และภาคเอกชน ในการพิจ ารณามาตรการส่ งเสริมให้ ผู้ ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพิ่มมากขึ้น โดยให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการ
ที่อยู่ในระบบรับทราบและเข้าถึงมาตรการส่งเสริมด้านการเงินที่ภาครัฐได้ดาเนินการไว้แล้ว รวมถึงพิจารณา
ความเหมาะสมในการยกเว้นการจัดเก็บภาษีย้อนหลังเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนเข้าสู่ระบบมาก
ขึ้น โดยคานึงถึงมาตรการและกลไกของภาครัฐที่มีอยู่ในปัจจุบันประกอบด้วย ทั้งนี้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ เดือน
๒)
รั บ ทราบความคื บ หน้ า เรื่ อ ง ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ
หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. .... ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ซึ่งอยู่
ระหว่างการนาส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติพิจารณาต่อไป
๒.๒

แนวทางการปฏิรูประบบรางของประเทศ
๒.๒.๑ ข้อเสนอ

๑)
ขอให้ จั ด ตั้ ง “คณะกรรมการปฏิ รู ป ระบบรางของ
ประเทศ” โดยมีองค์ประกอบหลัก คือ กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง และสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจเป็นประธาน
กรรมการและมีกาหนดแล้วเสร็จภายใน ๑ ปี
๒)
ขอให้ มี แ นวทางการปฏิ รู ป ระบบรางที่ ชั ด เจน ได้ แ ก่
(๑) ปรับโครงสร้างองค์กรให้เป็นแบบกระจายอานาจ (De-Centralized) ลดความซ้าซ้อน มีบทบาทหน้าที่
ที่ชัดเจน (๒) ปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการให้เป็นระบบ มีเป้าหมาย และ KPIs ที่ชัดเจน (๓) ปรับปรุง
กฎหมาย และกฎระเบียบให้สอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจและโครงสร้างใหม่
๓)
ขอให้จัดตั้ง “กรมการขนส่งทางราง” เพื่อแยกหน้าที่ใน
การกากับดูแล (Regulator) และพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานออกจากการให้บริการเดินรถ (Operator)
๒.๒.๒ ความเห็นที่ประชุม
ขณะนี้รัฐบาลอยู่ระหว่างการจัดระเบียบระบบการคมนาคมของ
ประเทศใหม่ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการแก้ไขปั ญหาของการรถไฟแห่ งประเทศไทย (รฟท.) ผ่ านทางการปรั บ
โครงสร้ างองค์กรและการบริ ห ารจัดการภายใน โดยจะดาเนินการควบคู่ไปกับการปฏิรูปรัฐ วิส าหกิจอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) เป็นต้น

-๔๒.๒.๓ มติที่ประชุม
มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมจัดทารูปแบบการปฏิรูประบบราง
ของประเทศ โดยน าข้อเสนอของภาคเอกชนไปประกอบการพิจารณา ทั้งด้ านการปรับโครงสร้างองค์ก ร
การบริหารจัดการ และกลไกการดาเนินการ และให้นาเสนอคณะกรรมการ กรอ. ในการประชุมครั้งต่อไป
๒.๓

การพิจารณาจัดสรรการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนประเภทที่ใช้

วัตถุดิบในประเทศ
๒.๓.๑ ข้อเสนอ
๑)
ขอให้ ก ารไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ต แห่ ง ประเทศไทย (กฟผ.)
พิจารณาทบทวนจัดสรรการรับซื้อไฟฟ้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากโรงไฟฟ้าชีวมวลและก๊าซชีวภาพของ
ภาคเอกชน ให้ได้รับการเข้าถึงสายส่งอย่างทั่วถึง โดยพิจารณารับซื้อไฟฟ้าจากภาคเอกชนที่พร้อมจ่ายไฟฟ้า
เข้าระบบเป็นลาดับแรก
๒)
ขอให้สานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
กฟผ. และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกันพิจารณาทบทวนมาตรการส่งเสริมโรงไฟฟ้าชีวมวลและ
ก๊าซชีวภาพของภาคเอกชน โดยเฉพาะแผนและเป้าหมายการเพิ่มปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้า
เอกชน เพื่อให้สอดคล้องตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศ
๒.๓.๒ ความเห็นที่ประชุม
๑)
ในการลงทุนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนของเอกชน
ควรพิจารณาลงทุนในพื้นที่ที่มีร ะบบส่งไฟฟ้ารองรับแล้ว เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทนของ กฟผ. เนื่องจากการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าเป็นการลงทุนสูง และต้องมีการวางแผนการดาเนินงาน
ที่ชัดเจนล่วงหน้า จึงไม่อาจปรับเปลี่ยนได้ในทันที
๒)
ในกรณี ข องบริษั ท ฯ ในพื้ น ที่ภ าคตะวัน ออกเฉีย งเหนื อ
ที่ พ ร้ อ มจ าหน่ า ยไฟฟ้ า แต่ ยั ง ขาดระบบส่ ง ไฟฟ้ า ในพื้ น ที่ อาจจ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารหารื อ ร่ ว มกั น กั บ กฟผ .
เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการจัดสรรไฟฟ้าเพื่อใช้ในท้องถิ่นนั้นๆ ต่อไป
๓)
การลงทุ น ของภาคเอกชนในการผลิ ต พลั ง งานทดแทน
ควรพิจารณาให้สอดคล้องกับแผนการลงทุนระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ. ซึ่งปัจจุบัน กฟผ. ได้มีแผนปรับระบบส่ง
ไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และกรุงเทพฯ วงเงินลงทุนรวม ๙๔,๐๔๐
ล้านบาท และได้รับ ความเห็น ชอบจากคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติแล้ ว ขณะนี้
อยู่ระหว่างขั้นตอนการนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนต่อไป
๒.๓.๓ มติที่ประชุม
มอบหมายให้ ก ระทรวงพลั ง งานรั บ ข้ อ เสนอของภาคเอกชน
ไปพิจารณาดาเนินการตามความเหมาะสม โดยต้องพิจารณาในประเด็นดังนี้ (๑) การจัดสรรโควตาที่ให้กับ
บริษัทผู้ขายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนที่ผ่านมา (๒) ความสอดคล้องกับแผนพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือกร้อยละ ๒๕ ใน ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๔) และ (๓) แผนการลงทุนในโครงการปรับปรุงระบบ
ส่งไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

-๕๒.๔ การยกเลิกการจัดเก็ บภาษีสรรพสามิตเครื่องปรับอากาศชนิดที่ใช้ตาม
บ้านเรือนขนาดไม่เกิน ๗๒,๐๐๐ บีทียูต่อชั่วโมง
๒.๔.๑ ข้อเสนอ
ขอให้ แก้ไขการจัดเก็บภาษีส รรพสามิตเครื่องปรับอากาศขนาด
ไม่เกิน ๗๒,๐๐๐ บีทียูต่อชั่วโมง จากการยกเว้นภาษี (อัตราร้อยละ ๐) เป็น ยกเลิก เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ต่อ
การลงทุนและลดปัญหาค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บเอกสารทางภาษีสรรพสามิตทั้งภาครัฐและเอกชน
๒.๔.๒ ความเห็นที่ประชุม
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง ชี้ แ จงว่ า ได้ มี ก ารหารื อ กั บ
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในเรื่องการยกเลิกการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเครื่องปรับอากาศชนิด
ที่ใช้ตามบ้านเรือนขนาดไม่เกิน ๗๒,๐๐๐ บีทียูต่อชั่วโมง โดยเห็นชอบการยกเลิกการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
เครื่องปรับอากาศชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือนขนาดไม่เกิน ๗๒,๐๐๐ บีทียูต่อชั่วโมง ทั้งนี้ ต้องมีการพิจารณาความ
สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย
๒.๔.๓ มติที่ประชุม
มอบหมายให้กระทรวงการคลังรับไปพิจารณาดาเนินการยกเลิก
การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเครื่องปรับอากาศชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือนขนาดไม่เกิน ๗๒,๐๐๐ บีทียูต่อชั่วโมง
ตามขั้นตอนต่อไป โดยให้พิจารณาความสอดคล้องกับกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย
๒.๕

มาตรการทางวีซ่าเพื่อกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวไทยในปี ๒๕๕๘
๒.๕.๑ ข้อเสนอ

ขอให้พิจารณามาตรการทางวีซ่าเพื่อกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยว
ไทยในปี ๒๕๕๘ ประกอบด้วย (๑) การยกเว้นการตรวจลงตราสาหรับนักท่องเที่ยวในตลาดที่มีอัตราการเติบโต
สูง เช่น จีน อินเดีย กลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก และกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา เป็นต้น โดยยกเว้นเฉพาะผู้ที่
ได้รับการตรวจลงตราจากสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย หรือกลุ่มประเทศยุโรป (Schengen Visa)
ที่ยังไม่หมดอายุเท่านั้น และ (๒) การสนับสนุนการกาหนดการตรวจลงตราประเภทเดินทางเข้าราชอาณาจักร
ได้หลายครั้ง (Multiple Entry Visa) เพื่ออานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวกลุ่มเดินทางซ้า (Repeat Visitor)
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวจากประเทศที่มาเยือนไทยในอัตราการเติบโตสูง เช่น จีน อินเดีย เป็นต้น
๒.๕.๒ ความเห็นที่ประชุม
๑)
ปั จ จุ บั น การตรวจลงตราเพื่ อ เดิ น ทางเข้ า ประเทศไทย
สามารถทาได้หลายช่องทาง โดยหากขอผ่านสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยในพื้นที่ต่างๆ
ทั่ว โลก ก็มีการดาเนิ น การให้ แล้ ว เสร็ จ โดยไม่ล่ าช้า ภายใน ๑-๓ วันทาการ ส าหรับกรณีการตรวจลงตรา
ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa on Arrival) ประสบปัญหาล่าช้า เนื่องจากนั กท่องเที่ยว
ขาดความเข้าใจในพิธีการตรวจลงตรา และเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ รวมทั้งกระบวนการขั้นตอน
เอกสารมี จ านวนมาก โดยในบางกรณี มี ป ระเด็ น ร้ อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ การที่ เ จ้ า หน้ า ที่ จ งใจท าให้ ล่ า ช้ า
เพื่อผลประโยชน์ตอบแทน ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงมหาดไทย สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงคมนาคม ควรพิจารณามาตรการอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ประสงค์
จะเดินทางเข้าประเทศไทย โดยลดขั้นตอนเพื่อให้กระบวนการต่างๆ เกิดความรวดเร็วและสร้างความเข้าใจ
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการขออนุญาต ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa on Arrival) ซึ่งจะเป็นการอานวยความ
สะดวกแก่นักท่องเที่ยว

-๖๒)
การยกเว้นการตรวจลงตราหรือการยกเว้นค่าธรรมเนียม
การตรวจลงตราแก่นักท่องเที่ยว ถึงแม้ว่าจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศ แต่จากการที่ไทยมีความได้เปรียบ
ด้านที่ตั้งทางภูมิศาสตร์จะดึงดู ดให้คนต่างชาติอื่นๆ เข้ามาแสวงหาประโยชน์ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านความ
มั่นคง โดยเฉพาะอาชญากรรมข้ามชาติ การก่อการร้าย ผลกระทบด้านสาธารณสุข ปัญหาการค้ามนุษย์ อันจะ
ส่งผลกระทบระยะยาวทางเศรษฐกิจและสังคม ประกอบกับการตรวจลงตราเป็นเครื่องมือในการคัดกรอง
อย่ างหนึ่ งที่มีความส าคัญต่อความมั่น คงของประเทศ ดังนั้นจึงควรพิจารณาและประเมินผลกระทบอย่าง
รอบด้าน โดยคานึงถึงความสมดุลระหว่างความมั่นคงของชาติกับความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ
๓)
กรณี ก ารยกเว้ น การตรวจลงตราส าหรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ในตลาดที่มีการเติบโตสูง (จีน อินเดีย กลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก และกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา) อาจส่งผล
กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ รวมทั้งปัญหาการลักลอบเข้าเมือง แม้ว่านักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวจะได้รับ
การตรวจลงตราจากประเทศที่น่ า เชื่อ ถือ เช่น สหรั ฐ อเมริกา ญี่ปุ่น ออสเตรเลี ย หรื อกลุ่ มประเทศยุโ รป
(Schengen Visa) เป็นต้น แต่ปัญหาความมั่นคงที่เกิดในประเทศไทยมีความซับซ้อน และขาดความพร้อม
ในการคัดกรองนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศ ทั้งนี้ การยกเว้นการตรวจลงตราอาจพิจารณาการยกเว้น
การตรวจลงตราเป็นรายประเทศตามความเหมาะสม
๔)
ส าหรั บ การขอรั บ การตรวจลงตราประเภทการเข้ า มา
ในราชอาณาจักรได้หลายครั้ง (Multiple Entry Visa) อาจส่งผลให้มีบุคคลต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศ
ไทยมากขึ้น รวมทั้งอาจเอื้อประโยชน์แก่การหลบหนีเข้าเมือง การค้ามนุษย์ อาชญากรรมข้ามชาติอาชญากรรม
ทางเศรษฐกิจ และขบวนการมิจฉาชีพ จึงไม่ควรกาหนดกรอบระยะเวลาการตรวจลงตราประเภทเดินทางเข้าออก ได้หลายครั้งแบบระยะยาว ทั้งนี้ ควรมีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบและรัดกุม โดยควร
กาหนดอายุการตรวจลงตราเพียง ๓-๖ เดือน เพื่อป้องกันปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ
๕)
อย่างไรก็ดี การขอรับการตรวจลงตราดังกล่าวจะต้องมี
การแก้ไขเพิ่มเติมในกฎกระทรวง ซึ่งปัจจุบันสานักงานตารวจแห่งชาติ (สตช.) อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอ
ยกร่างแก้ไขกฎกระทรวง โดยการยกร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง
พ.ศ. ๒๕๒๒ (กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวแบบใช้ได้หลายครั้ง) เพื่ออานวย
ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในการขอรับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวจากสถานทูตหรือ
สถานกงสุลไทยในต่างประเทศเพียงครั้งเดียว สามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยได้หลายครั้ง
๒.๕.๓ มติที่ประชุม
๑)
มอบหมายให้ ก ระทรวงคมนาคมเป็ น หน่ ว ยงานหลั ก
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
และสภาความมั่น คงแห่ งชาติ รับ ไปพิจ ารณามาตรการอานวยความสะดวกให้ แก่ผู้ ประสงค์จะเดินทางมา
ประเทศไทย โดยควรลดขั้นตอนเพื่อให้กระบวนการต่างๆ เกิดความรวดเร็วและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการขออนุญาต ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa on Arrival)
๒)
มอบหมายให้สานักงานตารวจแห่งชาติเร่งรัดการยกร่าง
กฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ (กาหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวแบบใช้ได้หลายครั้ง ) โดยพิจารณากาหนดกรอบอายุของ
การตรวจลงตรา ๓ – ๖ เดือน
๓)
มอบหมายให้ กระทรวงการต่างประเทศรับไปพิจารณา
การตรวจลงตราทั้งระบบ รวมทั้งค่าธรรมเนียมวีซ่า และการตรวจลงตราประเภทต่างๆ โดยควรพิจารณาและ

-๗ประเมินผลกระทบอย่างรอบด้าน และให้คานึงถึงความสมดุลระหว่างความมั่นคงของชาติกับความคุ้มค่าทาง
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะอาชญากรรมข้ามชาติ การก่อการร้าย รวมทั้งความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย
๒.๖

ห้องปฏิบัติการ (Laboratory) และการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเพื่อ

การส่งออก
๒.๖.๑ ข้อเสนอ
กระทรวงพาณิชย์ได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาความขาดแคลน
ห้องปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพสูงสาหรับตรวจสอบมาตรฐานสินค้า โดยมอบหมายกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวง
สาธารณสุข พิจารณาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการดาเนินการ ดังนี้
๑)
สนั บ สนุ น งบประมาณในการลงทุ น ด้ า นเครื่ อ งมื อ และ
บุคลากรสาหรับห้องปฏิบัติการของหน่วยงานภาครัฐและมหาวิทยาลัยต่างๆ
๒)
ส่งเสริมการพัฒนาห้องปฏิบัติการที่มีอยู่ในประเทศไทย
ให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลและเป็นที่เชื่อถือของต่างประเทศ
๓)
เพิ่มการสนับสนุน ค่าใช้จ่ ายให้ แก่ ผู้ ประกอบการ SMEs
เมื่อใช้บริการทดสอบและรับรองมาตรฐานจากห้องปฏิบัติการของเอกชนที่มีอยู่ในประเทศไทย เพื่อลดความ
แออัดของห้องปฏิบัติการในสังกัดหน่วยงานภาครัฐและมหาวิทยาลัยต่างๆ
๔)
จัดตั้งศูนย์บริการด้านข้อมูล การให้คาแนะนา การให้บริการ
การทดสอบมาตรฐานสินค้าและการออกเอกสารรับรองมาตรฐานแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop
Service Center)
๒.๖.๒ ความเห็นที่ประชุม
๑)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีการดาเนินการ
จัดทาระบบสืบ ค้นข้อมูล โดย ๖ หน่ วยงานภายในกระทรวงที่ให้ บริการเกี่ยวกับระบบและห้องปฏิบัติการ
ทดสอบ เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ภาคเอกชน และขยายขอบเขตการให้บริการนอกเหนือจากการบริการ
ทดสอบ โดยให้มีการส่งต่อการทดสอบมาตรฐานสินค้าได้ทั้งภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้ง
วางแผนการพัฒนาให้เป็นศูนย์ One Stop Service เพื่อให้การดาเนินงานมีความคล่องตัวมากขึ้น
๒)
ควรสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การใช้ บ ริ ก ารห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าของภาคเอกชนที่ผ่านการรับรองมาตรฐานที่มากขึ้น และลดบทบาทห้องปฏิบัติการ
ของภาครั ฐ ให้ เป็ น หน่ ว ยงานในการก ากั บดู แลการด าเนิน การห้ องปฏิ บัติ การของภาคเอกชน เพื่อ ให้ เกิ ด
การแข่ง ขัน ของห้ อ งปฏิ บั ติ การทดสอบและนาไปสู่ การพั ฒ นาศัก ยภาพเพื่อ รองรั บ ความต้อ งการทดสอบ
มาตรฐานสินค้าของผู้ประกอบการในปัจจุบันได้
๓)
กระทรวงพาณิ ช ย์ ไ ด้ มี แ นวทางการก าหนดมาตรฐาน
สาหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เป็นสากลมากขึ้นโดยที่กระทรวงอุตสาหกรรมควรเป็นผู้กาหนดมาตรฐานสินค้าในการ
ส่งออก และให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการ เพื่อให้การพัฒนามาตรฐานสินค้าเกิดประโยชน์
เชิงพาณิชย์และสามารถสนับสนุนการค้าระหว่างประเทศ

-๘๔)
กระทรวงการคลั ง ได้ จัด รถเอ็ก ซเรย์ ประจาที่ด่ านถาวร
ทุกแห่งสามารถรองรับการให้บริการอย่างไรก็ดี ในส่วนของด่านผ่อนปรนยังไม่มีปริมาณรถเอ็กซเรย์รองรับ
การอานวยความสะดวก
๕)
กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ค วรพิ จ ารณา
ภาพรวมของระบบและห้องปฏิบัติการทดสอบ ทั้งในส่วนของภาครัฐ เอกชน และสถาบันวิชาการต่างๆ โดย
พิจารณากลุ่มประเภทของการให้บริการ มาตรฐาน งบประมาณในการบารุงรักษา รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบริการ
ตลอดจนการเชื่อมโยงข้อมูลและการบูรณาการการทางานร่วมกัน
๖)
ปั จ จุ บั น ประเทศไทยมี ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารภายในประเทศ
จานวน ๖๖๕ แห่ง ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC ๑๗๐๒๕ ซึ่งถือเป็นมาตรฐานสากลสาหรับ
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบจาก ๓ หน่วยงานที่เป็นผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
(กรมวิทยาศาสตร์บริการ สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์) อย่างไร
ก็ตาม ควรผลักดันให้ห้องปฏิบั ติการต่างๆ ที่ให้บริ การทดสอบทั้ งตามมหาวิทยาลั ยและเอกชน ผ่านการรั บรอง
ความสามารถของห้องปฏิบัติตามมาตรฐานเพิ่มขึ้น และให้ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานรับรองระบบอย่างถูกต้อง
๒.๖.๓ มติที่ประชุม
มอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงาน
เจ้าภาพหลักในการดาเนินการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคเอกชน เพื่อบูรณาการการจัดทาฐานข้อมูล
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทดสอบในภาพรวมทั้ ง ระบบของประเทศให้ ส ามารถเชื่ อ มโยงซึ่ ง กั น และกั น และง่ า ยต่ อ
การสืบค้นของผู้ใช้บริการ เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๗

การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายควบคุมการปล่อยน้าทิ้งจากโรงงานสู่แหล่งน้า
๒.๗.๑ ข้อเสนอ

ขอให้พิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายควบคุมการปล่อยน้าทิ้งจาก
โรงงานลงสู่แหล่งน้า ให้อยู่ภายใต้กฎหมายฉบับเดียว และมีหน่วยงานรับผิดชอบเพียงหน่วยงานเดียว
๒.๗.๒ ความเห็นที่ประชุม
๑)
ภาคเอกชนประสบปัญหาความซ้าซ้อนในกระบวนการ
ขั้นตอนการทางาน และการจัดทาเอกสารเพื่อรายงานต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากปัจจุบัน
มีการบังคับใช้ข้อกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้ องกับน้าทิ้งจากโรงงานหลายฉบับจากหน่วยงาน
กากับดูแลที่มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ได้แก่ พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๒๒ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่า นน้าไทย พ.ศ. ๒๔๕๖ พระราชบัญญัติชลประทานหลวง พ.ศ.๒๕๓๐ และ
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
๒)
ปัญหาอันเกิดจากกฎหมายเกี่ยวกับการปล่อยน้าทิ้งจาก
โรงงานสู่แหล่งน้าและมลพิษจากโรงงานงานนั้น มีความคล้ายคลึงกันและส่วนใหญ่เกิดจาก (๑) ความแตกต่าง
ในการกาหนด “นิยาม” ของแหล่งกาเนิดมลพิษ ค่ามาตรฐานน้าทิ้ง ความซ้าซ้อนในการกาหนดบุคลากร
ผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลภายในโรงงาน แนวทางปฏิบัติ และระบบการรายงานต่อหน่วยงานกากับดูแลภาครัฐ
(๒) การปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกันทุกหน่วยงานเป็นไปอย่างล่าช้าไม่ทันต่อเหตุการณ์ เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี กระบวนการผลิตและการบริหารจัดการมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรมมีความ

-๙รวดเร็วอย่างมาก และ (๓) ขาดองค์ความรู้ เทคโนโลยี เครื่องมือ และบุคลากร โดยเฉพาะในระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้มีการกระจายอานาจให้ออกข้อกาหนดท้องถิ่นเพื่อป้องกันปัญหาที่ จะเกิดกับสุขภาพ
ของประชาชนในพื้นที่ หากแต่หน่วยงานระดับท้องถิ่นยังขาดความพร้อม ดังนั้น การแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
ดังกล่าว จึงควรกาหนดโจทย์เพื่อมุ่งเน้นการกากับดูแลแหล่งมลพิษจากโรงงานเป็นสาคัญ และควรครอบคลุม
ถึงมลพิษในด้านต่างๆ อาทิ สารระเหย กากและของเสีย ซึ่งมี ปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการดาเนินงาน
ที่ซ้าซ้อนของหน่วยงานรับผิดชอบในลักษณะเดียวกัน โดยอาจใช้แนวทางในลักษณะเดียวกับการแก้ไขปัญหา
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่ได้มีการออกระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดระบบบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗ และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้
กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
๒.๗.๓ มติที่ประชุม
๑)
เห็นชอบให้มีการบูรณาการกระบวนทางานของเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบในหน่วยงานของรัฐให้เป็นรูปแบบการบริการแบบครบวงจร (One Stop Service) โดย
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการกากับดูแลมลพิษทุกประเภทจากแหล่งโรงงานอย่าง
เหมาะสม และมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมทาหน้าที่เป็นหน่วยงานรับผิ ดชอบหลั กเพื่อบูรณาการ
การปฏิบัติงานและให้บริการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
๒)
มอบหมายให้ ก ระทรวงอุ ต สาหกรรมและกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก พร้อมทั้งหารือกับสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎี ก า กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย
ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน ๓ สถาบัน (กกร.) เพื่อบูรณาการการกากับดูแลมลพิษจากแหล่งโรงงาน
ซึ่งรวมถึงการมอบอานาจในส่วนงานจากผู้มีอานาจกากับดูแลให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
อย่างเหมาะสม โดยหากเห็นสมควรปรับปรุงแก้ ไขกฎหมายควบคุมการปล่อยน้าทิ้งจากโรงงานลงสู่แหล่งน้า
ขอให้เร่งดาเนินการยกร่างกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องดังกล่าว เพื่อนาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป
๒.๘ (ร่าง) ยุทธศาสตร์สินค้าเกษตร ๔ สินค้า (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสาปะหลัง
ผลิตภัณฑ์ปาล์มน้ามันและน้ามันปาล์ม อ้อยโรงงานและน้าตาลทราย)
๒.๘.๑ ข้อเสนอ
ก ร ะ ท ร ว ง เ ก ษ ต ร แ ล ะ ส ห ก ร ณ์ ใ น ฐ า น ะ ฝ่ า ย เ ล ข า นุ ก า ร
คณะอนุกรรมการร่วมจัดทายุทธศาสตร์สินค้าเกษตรเป็นรายพืชเศรษฐกิจ ๔ สินค้า (Roadmap) คือ ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ มันสาปะหลัง ปาล์มน้ามัน และอ้อย ได้นาเสนอ (ร่าง) ยุทธศาสตร์สินค้าเกษตร ๔ สินค้า (ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ มันสาปะหลัง ผลิตภัณฑ์ปาล์มน้ามันและน้ามันปาล์ม อ้อยโรงงานและน้าตาลทราย) สรุปสาระสาคัญ
ได้ดังนี้
๑)
(ร่าง) ยุทธศาสตร์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กาหนดวิสัยทัศน์
ที่จะผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้สอดคล้องกับความต้องการในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ของประเทศ โดยเกษตรกร
ต้องมีรายได้ที่ดีและมั่นคง และมีเป้าหมายที่จะเพิ่มผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ของอุตสาหกรรม
อาหารสัตว์ในประเทศ โดย (๑) เพิ่มผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่จาก ๖๕๙ กิโลกรัม เป็น ๘๓๕ กิโลกรัม ในปี ๒๕๖๒
และ ๑,๐๐๐ กิโลกรัม ในปี ๒๕๖๙ (๒) เพิ่มผลผลิตรวมจาก ๔.๘๑ ล้านตัน เป็น ๖.๑๘ ล้านตัน ในปี ๒๕๖๒
และ ๗.๔๐ ล้านตัน ในปี ๒๕๖๙ (๓) ลดพื้นที่ปลูกในเขตป่า ๓.๒๖ ล้านไร่ และพื้นที่ไม่เหมาะสม ๐.๘๒ ล้านไร่

- ๑๐ รวม ๔.๐๘ ล้านไร่ โดยหันไปเพิ่มพื้นที่ปลูกในนาข้าวไม่เหมาะสม ๒.๐๖ ล้านไร่ และพื้นที่ปลูกหลังนา ๐.๓๕
ล้านไร่ เป็น ๒ ล้านไร่ ในปี ๒๕๖๙
๒)
(ร่าง) ยุทธศาสตร์มันสาปะหลังและผลิตภัณฑ์ กาหนด
วิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้นาด้านการผลิตและค้าผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังของโลก และมีเป้าหมายที่สาคัญคือ (๑) เพิ่ม
ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่จาก ๓.๖๐ ตัน เป็น ๕ ตัน ในปี ๒๕๖๒ และ ๗ ตัน ในปี ๒๕๖๙ (๒) มีการบริหารจัดการ
พื้นที่ปลูกมันสาปะหลังในพื้นที่ ๘.๕๐ ล้านไร่ (๓) ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลายสามารถสร้างรายได้จากการ
ส่งออกไม่ต่ากว่า ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท ในปี ๒๕๖๒ และไม่ต่ากว่า ๑๕๐,๐๐๐ ล้านบาท ในปี ๒๕๖๙
๓)
(ร่าง) ยุทธศาสตร์ปาล์มน้ามันและน้ามันปาล์ม กาหนด
วิสัยทัศน์ให้อุตสาหกรรมปาล์มน้ามันมีความยั่งยืน เพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร และพลังงานที่สะอาดเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีเป้าหมายที่จะเพิ่มผลผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการภายในประเทศ การพัฒนา
พลังงานทดแทน และการส่งออก โดย (๑) ขยายพื้นที่ปลูกปีละ ๒.๕ แสนไร่ และปลูกทดแทนสวนเก่าปีละ ๓
หมื่นไร่ ในปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๙ (๒) เพิ่มอัตราน้ามันเฉลี่ยจากร้อยละ ๑๘ ในปี ๒๕๕๘ เป็นร้อยละ ๒๐ ในปี
๒๕๖๙ (๓) เพิ่มผลผลิตต่อไร่จ าก ๓.๒๒ ตัน ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๓.๕๐ ตัน ในปี ๒๕๖๙ อันจะส่งผลทาให้
ณ ปี ๒๕๖๙ ประเทศไทยมีพื้นที่ปลู กปาล์ มน้ามันรวม ๗.๕๐ ล้ านไร่ เป็นพื้นที่ให้ ผล ๖.๔๙ ล้ านไร่ ได้รับ
ผลผลิตรวม ๒๑.๔๐ ล้านตัน โดยคิดเป็นน้ามันปาล์ม ๔.๒๘ ล้านตัน
๔)
(ร่าง) ยุทธศาสตร์อ้อยโรงงานและน้าตาลทราย กาหนด
วิสัยทัศน์ให้อุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทรายเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ เกษตรกรชาวไร่อ้อยมีรายได้ที่มั่น คง
สามารถประกอบอาชีพการปลูกอ้อยได้อย่างยั่งยืน เป็นอุตสาหกรรมที่สร้างความมั่นคงทั้งทางด้านอาหาร และ
พลังงานให้กับประเทศ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีเป้าหมายที่สาคัญคือ (๑) เพิ่มพื้นที่ปลูกอ้อยทดแทน
ในพื้นที่นาข้าวไม่เหมาะสมจานวน ๖ ล้านไร่ ในปี ๒๕๖๙ (๒) เพิ่มผลผลิตอ้อยจากจานวน ๑๐๓.๖๘ ล้านตัน
ในปี ๒๕๕๗ เป็น ๑๘๒.๐๔ ล้านตัน ในปี ๒๕๖๙ แบ่งเป็นผลผลิตอ้อยจากพื้นที่นาไม่เหมาะสม ๖๑.๒๐ ล้านตัน
และพื้นที่อ้อยเดิม ๑๒๐.๘๔ ล้านตัน (๓) เพิ่มผลผลิตน้าตาลทรายจากจานวน ๑๑.๒๙ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๗
เป็น ๒๐.๓๖ ล้านตันในปี ๒๕๖๙ แบ่งออกเป็น ผลผลิตน้าตาลทรายจากพื้นที่นาไม่เหมาะสม ๖.๑๙ ล้านตัน
และพื้นที่อ้อยเดิม ๑๔.๑๗ ล้านตัน
๒.๘.๒ ความเห็นที่ประชุม
เพื่ อ ให้ ยุ ท ธศาสตร์ สิ น ค้ า เกษตร ๔ สิ น ค้ า (ข้ า วโพดเลี้ ย งสั ต ว์
มันสาปะหลัง ผลิตภัณฑ์ปาล์มน้ามันและน้ามันปาล์ม อ้อยโรงงานและน้าตาลทราย) สามารถนาสู่การปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ควรเพิ่มเติมประเด็นดังต่อไปนี้
๑)
การพัฒนาตลาดและส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรราย
ย่อย เพื่อให้เกษตรกรรายย่อยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน และการสนับสนุนต่างๆ ที่จะช่วยสร้างรายได้และลดต้นทุน
๒)

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ สู่ระดับท้องถิ่ น อาทิ องค์การ

๓)

การส่งเสริมให้เกิดการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิด

บริหารส่วนตาบล
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
๒.๘.๓ มติที่ประชุม
เห็นชอบ (ร่าง) ยุทธศาสตร์สินค้าเกษตร ๔ สินค้า (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
มันสาปะหลัง ผลิตภัณฑ์ปาล์มน้ามันและน้ามันปาล์ม อ้อยโรงงานและน้าตาลทราย) โดยมอบหมายให้กระทรวง

- ๑๑ เกษตรและสหกรณ์ ร่ วมกั บหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องและภาคเอกชน เร่ งรั ดการขั บเคลื่ อนยุ ทธศาสตร์ ฯ โดยให้
ความสาคัญกับ (๑) การพัฒนาตลาดและส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรรายย่อย (๒) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ สู่
การปฏิบัติในระดับท้องถิ่น และ (๓) การประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
๒.๙

ยุทธศาสตร์ข้าวไทย ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒
๒.๙.๑ ข้อเท็จจริง

กระทรวงพาณิช ย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไ ด้น าเสนอ
ยุทธศาสตร์ ข้าวไทย ปี ๒๕๕๘–๒๕๖๒ ซึ่งคณะกรรมการนโยบายและบริห ารจัดการข้าว (นบข.) ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
๑)
วิ สั ย ทั ศ น์ ไทยเป็ น ผู้ น าการค้ า ข้ า วในตลาดโลก กลไก
ตลาดมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างความสมดุลให้กับทุกภาคส่ว น และเป็นแหล่งผลิตข้าวที่มีประสิทธิภาพ
ชาวนามีความเป็นอยู่ที่ดี องค์กรชาวนามีความเข้มแข็ง
๒)
พั น ธกิ จ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การบริ ห ารจั ด การพื้ น ที่
เพาะปลูกและปริมาณผลผลิตข้าวทั้งประเทศให้เหมาะสม การส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
การเพิ่มมูลค่าของสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว การส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวนาและองค์กรชาวนา
มีความเข้มแข็งและการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าว เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว รวมทั้งพัฒนา
งานวิจัยให้เกิดนวัตกรรมข้าว เป็นต้น
๓)
ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้ว ย (๑) ยุทธศาสตร์ด้าน
การผลิต ได้แก่ การบริหารจัดการพื้นที่ปลูกและปริมาณผลผลิตข้าวให้เหมาะสม การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
การยกระดั บ คุ ณ ภาพและการเพิ่ ม มู ล ค่ า ข้ า ว การสร้ า งความเข้ ม แข็ ง แก่ ช าวนาและองค์ ก รชาวนา (๒)
ยุทธศาสตร์ด้านการตลาด ได้แก่ มีแผนพัฒนาข้าว การสร้างความเป็นธรรมในระบบการค้าข้าว การส่งเสริม
และผลักดันการใช้มาตรฐานการผลิตและการค้าให้ได้มาตรฐานสากล การพัฒนาศักยภาพระบบการค้าข้าว
การสร้างค่านิยมบริโภคข้าว การสร้างนวัตกรรม และการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านโลจิสติกส์
๒.๙.๒ มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
๒.๑๐ ความคืบหน้าผลการดาเนินการตามมติคณะกรรมการ กรอ. ครั้งที่ ๑–๒/
๒๕๕๗
๒.๑๐.๑ ข้อเท็จจริง
สศช. ได้ น าเสนอความคื บ หน้ า ผลการด าเนิ น การตามมติ
คณะกรรมการ กรอ. ครั้งที่ ๑ – ๒/๒๕๕๗ ซึ่งได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และวันที่
๒๒ สิ งหาคม ๒๕๕๗ ตามล าดับ โดยภาคเอกชนได้เสนอเรื่องที่มีผ ลต่อการพัฒ นาเศรษฐกิจของประเทศ
จานวน ๕ เรื่อง ได้แก่ (๑) การส่งเสริมการค้าและการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ (๒) การส่งเสริมอุตสาหกรรม
(๓) การส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ (๔) การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ และ (๕) การ
แก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ รวมทั้งสิ้น ๓๐ ประเด็น
๒.๑๐.๒ ความเห็นที่ประชุม
๑) การแก้ ไ ขปั ญ หาการบริ ห ารจั ด การแรงงานแห่ ง ชาติ
มีการดาเนินการที่สาคัญ ได้แก่ (๑) ปรับปรุงการต่ออายุใบอนุญาตทางานแก่คนต่างด้าว ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มที่ ๑

- ๑๒ ช่างฝีมือหรือผู้ชานาญการ ได้ลดขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑-๓ วันทาการ และกลุ่มที่
๒ มิใช่ช่างฝีมือหรือผู้ชานาญการ ได้จัดตั้งศูนย์ “ด่านตรวจสอบและพิจารณาอนุญาตการทางานของคนต่างด้าว
สัญชาติเมียนมา สปป.ลาว และกัมพูชา” ขึ้นที่ จ.เชียงราย ตาก สมุทรปราการ และระนอง นอกจากนี้
คณะรัฐมนตรียังได้เห็นชอบการตรวจลงตราให้แรงงานตามฤดูกาล และไปเช้า-เย็นกลับ โดยมุ่งเน้นแรงงานจาก
ประเทศเพื่อนบ้านในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (๒) การอนุญาตการนาเข้าแรงงานจากประเทศเวียดนาม
และอยู่ระหว่างพิจารณานาเข้าแรงงานจากประเทศอื่นๆ เพิ่ มเติม อาทิ บังคลาเทศและภูฐาน และ (๓) การนา
แรงงานจากพื้นที่สูงเข้าสู่ระบบการจ้างงานของประเทศ อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวควร
เตรียมการด้านระบบการประกันสังคมและการฝึกอบรมแรงงาน อาทิ ภาษาไทยสาหรับแรงงานจากพื้นที่สูง
อย่างเหมาะสม และพิจารณาถึงรายละเอียดการแก้ไขปัญหาด้านการค้ามนุษย์และประเด็นด้านความมั่นคง
ของประเทศควบคู่ไปด้วย
๒) การส่งเสริมอุตสาหกรรม มีประเด็นที่ควรเร่งรัด ได้แก่
(๑) การพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขปัญหาจากการวางและจัดทาผังเมือง ซึ่งกระทรวงมหาดไทย และฝ่ายกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม คสช. ได้พิจารณาแก้ไขปัญหากฎหมายผังเมืองที่หมดอายุลง โดยกาหนดให้ผังเมือง
รวมใหม่ไม่มีการสิ้นสุดอายุการบังคับใช้ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้จัดทาร่าง พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่..)
พ.ศ. .... เรียบร้อยแล้ว และนาส่งสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ ขณะนี้อยู่
ระหว่างการเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี และ (๒) เร่งรัดการดาเนินการจัดตั้งศูนย์ทดสอบกลางเพื่อการทดสอบ
และรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางล้อ ตามมาตรฐาน UN-ECE โดยควรมีการเสนอรูปแบบทางเลือกเพื่อ
การลงทุนร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนที่เหมาะสม ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่ระหว่างการจัดตั้ง
การยางแห่ ง ประเทศไทย (กยท.) เพื่ อ ท าหน้ า ที่ ดู แ ลอุ ต สาหกรรมยางพาราทั้ ง ระบบ ขณะที่ ก ระทรวง
อุตสาหกรรมจะสนับสนุนในส่วนของนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางขั้นปลายน้า
๓) การส่งเสริ มและอานวยความสะดวกการค้า ชายแดน
และการค้าข้ามแดน มีประเด็นที่ควรเร่งดาเนินการเพิ่มเติม ได้แก่ (๑) การจัดระเบียบรถขนส่งและรถโดยสาร
ที่สัญจรข้ามแดนและขนส่งสินค้าเข้าออกประเทศมาเลเซียและกัมพูชา ควรมีการจัดระบบหรือการร่วมกลุ่ม
ในรูปแบบองค์กรที่ชัดเจนเพื่อการตรวจสอบและให้สิทธิในการขนส่งทางถนน อันจะทาให้การอานวยความสะดวก
การสั ญ จรข้ า มแดนเป็ น ไปอย่ า งมี ร ะเบี ย บ และ (๒) การก ากั บ ดู แ ลบุ ค คล ๒ สั ญ ชาติ ต ามแนวชายแดน
โดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นภัยต่อความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
๔) การส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ มาตรการทางวีซ่า
เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวควรมีกาหนดระยะเวลาไม่เกิน ๓ เดือน ส่วนกรณีวีซ่าประเภทนักท่องเที่ยว ๖ เดือน
ควรอนุญาตเฉพาะกรณีที่มีความจาเป็นและเหมาะสมอย่างยิ่งยวดเท่านั้น ทั้งนี้ การใช้ Visa on Arrival เป็น
ปัญหาเร่งด่วนที่ควรแก้ไข เนื่องจากนักท่องเที่ยวจากหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศจีนไม่คุ้นเคยการกรอก
เอกสารเข้าเมืองด้วยภาษาอังกฤษ ขณะที่มีภาระต้องแลกเปลี่ยนเงินเป็นสกุลบาทเพื่อชาระเป็นค่าวีซ่า และ
มีข้อสังเกตว่าอาจจะมีกระบวนการทุจริตทาให้นักท่องเที่ยวจีนต้องล่าช้าในกระบวนการขอ Visa on Arrival
ถึงประมาณ ๒-๓ ชั่วโมง
๒.๑๐.๓ มติที่ประชุม
๑) มอบหมายให้ ก ระทรวงมหาดไทยร่ ว มกั บ กระทรวง
ยุติธรรมเร่งรัด ผลักดันให้ร่าง พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีผลบังคับโดยเร็ว เพื่อแก้ไข
ปัญหาจากการวางและจัดทาผังเมือง

- ๑๓ ๒) มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับกระทรวงการคลัง
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการจัดทาข้อเสนอเพื่อการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนเพื่อจัดตั้งศูนย์ทดสอบกลาง
เพื่อการทดสอบและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางล้อ ตามมาตรฐาน UN-ECE
๓) มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนที่เกี่ยวข้อง หารือถึงแนวทางการจัดระบบและการบริหารจัดการรถขนส่งและรถโดยสารที่สัญจร
ข้ามแดนและขนส่งสินค้าเข้าออกประเทศมาเลเซียและกัมพูชา
๔) มอบหมายให้ ก ระทรวงคมนาคมร่ ว มกั บ กระทรวงการ
ต่างประเทศเร่งรัดการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการขอ Visa on Arrival ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา
ประเทศไทย เพื่อให้ขั้นตอนและกระบวนการขอ Visa on Arrival เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลา
ที่เหมาะสม
๒.๑๑ ความคืบหน้าการติดตามผลการดาเนินการตามมติคณะกรรมการ กรอ.
ภูมิภาคของภาคเอกชน
๒.๑๑.๑ ข้อเท็จจริง
ประธานคณะกรรมการร่ ว มภาคเอกชน ๓ สถาบั น (กกร.)
ได้นาเสนอผลการเข้าพบเพื่อหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ กรอ. ครั้งที่
๒/๒๕๕๗ ที่มอบหมายให้ภาคเอกชนไปติดตามความคืบหน้าการดาเนินการตามมติการประชุม กรอ. ภูมิภาค
ในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖ โดยประเด็นข้อเสนอเรื่องใดที่ยังไม่ได้รับการพิจารณาหรือไม่มีความคืบหน้าให้เสนอ
คณะกรรมการ กรอ. พิจารณาตามขั้นตอน สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
๑)
การประชุมร่วมกับกระทรวงคมนาคม ภาคเอกชน
รับทราบการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย (พ.ศ. ๒๕๕๘ –
๒๕๖๕) ของกระทรวงคมนาคม และได้เสนอให้มีการเร่งรัดการพัฒนา ปรับปรุงขยายเส้ นทางต่างๆ ได้แก่
(๑) เส้นทางหมายเลข ๒๑๑ และ ๒๑๒ (หนองคาย-บึงกาฬ-นครพนม-มุกดาหาร) เพื่อเชื่อมโยงประเทศเพื่อน
บ้าน (๒) โครงการก่อสร้าง Motorway เส้นทางเชียงใหม่-เชียงราย และโคราช-แหลมฉบัง และเร่งรัดโครงการ
ก่อสร้าง Motorway เส้นทางบางใหญ่-บ้านโป่ง-กาญจนบุรี (๓) การสร้างทางยกระดับจากกรุงเทพฯ ไปยังเมือง
ต่างๆ เช่น กรุงเทพฯ-ปราณบุรี/โคราช/ระยอง (๔) การพัฒนาปรับปรุงเส้นทางสายรอง เพื่อสนับสนุนเส้นทาง
สายหลักในภาคใต้ (๕) การเร่งรัดโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (คาดว่าจะเสร็จกลางปี ๒๕๕๙) และการพัฒนาระบบ
รางเส้นทางมาบตาพุด-แหลมฉบัง และ (๖) การก่อสร้างสะพานกลับรถบริเวณอุตสาหกรรมเกตเวย์ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
๒) การประชุ ม ร่ ว มกั บ กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม ขอให้เร่งรัดเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามกฎหมายป่าไม้ EU (EU FLEGT) และขอให้เร่งรัด
ดาเนินการเรื่องแนวทาง/มาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมไม้ยางพารา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม
๒๕๕๔ โดยการแก้ไขกฎกระทรวงฯ เพื่อปรับปรุงการออกและต่อใบอนุญาตโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา จาก ๑ ปี
เป็น ๓ ปี และการปรับระยะเวลาจัดทาบัญชีไม้เป็นปัจจุบัน ภายใน ๗ วัน
๓) การประชุมร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอให้
เร่งรัดโครงการจัดสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการน้า (War Room) ภาคตะวันออก ซึ่งภาคเอกชนได้มีหนังสือยืนยัน
โครงการฯ ไปยั ง รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่ อ พิ จ ารณาด าเนิ น การขอการจั ด สรร
งบประมาณในปี ๒๕๕๙

- ๑๔ ๔) การประชุมร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณปี ๒๕๕๙ เพื่อดาเนินโครงการศึกษาวิจัยโครงการนครราชสีมาเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจใหม่ใน
อนุภูมิภาค จานวน ๒๐ ล้านบาท
๕) การประชุมร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม ขอให้เร่งรัด
การจัดตั้งศูนย์ทดสอบกลางเพื่อการทดสอบและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางล้อตามมาตรฐาน UN-ECE
ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมรับข้อเสนอนี้ โดยจะประสานงานกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในรายละเอียด
เพิ่มเติม และนาเสนอคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติตามลาดับ และขอให้เร่งรัดมาตรการเร่ งด่วนเพื่อ
ผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรม
ยินดีผลักดันเรื่องนี้ และหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทาเป็น Conceptual Paper ในการหารือ
ร่วมกัน ก่อนนาเสนอคณะรัฐมนตรีตามลาดับ
๒.๑๑.๒ มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไป
ดาเนินการต่อไป
๒.๑๒ ผลการดาเนินการของคณะกรรมการ กรอ.จังหวัด และกลุ่มจังหวัด
๒.๑๒.๑ ข้อเท็จจริง
กระทรวงมหาดไทยได้นาเสนอผลการประชุมคณะกรรมการ กรอ.
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด สรุปสาระสาคัญ ดังนี้
๑) กรอ.จังหวัด ได้จัดประชุมฯ รวมทั้งสิ้น ๗๖ จังหวัด โดย
มีเรื่องเพื่อพิจารณา จานวน ๓๓๘ เรื่อง ได้แก่ (๑) เรื่องที่สามารถดาเนินการได้ในจังหวัด จานวน ๓๐๖ เรื่อง
เช่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุน จานวน ๑๐๗ เรื่อง และการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม/ระบบโลจิสติกส์
จานวน ๙๖ เรื่อง (๒) เรื่องที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น จานวน ๓๒ เรื่อง เช่น การส่งเสริมการค้า
และการลงทุน จานวน ๔ เรื่อง และการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม/ระบบโลจิสติกส์ จานวน ๑๘ เรื่อง และ
(๓) กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการดาเนินการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมี
การติดตามผลการดาเนินการเป็นระยะๆ จานวน ๒๗ เรื่อง ประกอบด้วย (๑) ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน
๑๕ เรื่อง (๒) อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน ๑ เรื่อง และ (๓) อยู่ระหว่างขอข้อมูลจังหวัดเพิ่มเติม จานวน ๕ เรื่อง
๒) กรอ.กลุ่มจังหวัด ได้จัดประชุมฯ รวมทั้งสิ้น ๑๘ กลุ่ม
จังหวัด โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณา จานวน ๖๑ เรื่อง ได้แก่ (๑) เรื่องที่สามารถดาเนินการเองได้ในกลุ่มจังหวัด
จานวน ๕๙ เรื่อง เช่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุน จานวน ๒๔ เรื่อง และการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม/
ระบบโลจิสติกส์ จานวน ๒๐ เรื่อง และ (๒) เรื่องที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น (กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ๑) จานวน ๒ เรื่อง ได้แก่ โครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๑๓๓๗ ตอนแยกทางหลวง
หมายเลข ๑๐๘ (หางปอน) – ประตูเมือง และโครงการขบวนรถไฟวิ่งสายสั้นระหว่างจังหวัดลาปาง – เชียงใหม่
๒.๑๒.๒ มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
๓.

ข้อเสนอของส่วนราชการ

๓.๑ รั บ ทราบผลการประชุ มคณะกรรมการร่ว มภาครัฐ และเอกชนเพื่อแก้ไ ข
ปัญหาทางเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

