รายงานการประชุม
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ
ครั้งที่ 1/2558
วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ ห้องประชุมตึกสันติไมตรีหลังใน ทาเนียบรัฐบาล
กรรมการผู้เข้าประชุม
1. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
2. นายสมหมาย ภาษี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
3. นายดอน ปรมัตถ์วินัย
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
4. นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
5. พลตารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
6. นายอานวย ปะติเส
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
7. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
8. พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9. นายณรงค์ชัย อัครเศรณี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
10. พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
11. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
12. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
13. พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
14. นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2
16. นางอรรชกา สีบุญเรือง
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
17. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
ปลัดกระทรวงการคลัง
18. นายดิสทัต โหตระกิตย์
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
19. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
ผู้อานวยการสานักงบประมาณ
20. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
21. นายอิสระ ว่องกุศลกิจ
ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
22. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
23. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ
ประธานสมาคมธนาคารไทย
24. นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
25. นางวรวรรณ ธาราภูมิ
ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย
26. นายนพพร เทพสิทธา
ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
27. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
28. นายธานินทร์ ผะเอม
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรรมการลาประชุม
1. หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล
รองนายกรัฐมนตรี

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ติดราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
ภาครัฐ
1. พล.อ.วิลาศ อรุณศรี
2. พล.อ.จีระศักดิ์ ชมประสพ
3. พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์
4. ร.อ.นพ.ยงยุทธ มัยลาภ

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
โฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

นางสาวชลาใส ราชกิจภารวิสัย
รศ.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร
นายรุ่งโรจน์ กมลเดชเดชา
นายศุภฤกษ์ สุดยอดประเสริฐ
นายวิบูลย์ สงวนพงศ์
นางสุทธศรี วงษ์สมาน
นายประสงค์ พูนธเนศ
นายมณฑล สุดประเสริฐ
นายอกนิษฐ์ คลังแสง
นางสาวจริยา สุทธิไชยา
นายณัฐกร อุเทนสุต
นายประยงค์ ตั้งเจริญ
นางมนชิดา เจียรไพศาลเจริญ
นางเยาวลักษณ์ จาปีรัตน์
นายอนันต์ แก้วกาเนิด
นายกรณินทร์ กาญจโนมัย
นางสาวชวนชม กิจพันธ์
พ.ต.อ.พงษ์นคร นครสันติภาพ
นางสาววิมลกานต์ โกสุมาศ

ภาคเอกชน
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
24. นายภูมินทร์ หะรินสุต
25. นายกลินท์ สารสิน
26. นายประพัทธ์โชติ ธนวรศาสตร์
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
27. นายเจน นาชัยศิริ
28. นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา
29. นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา
30. นายขจรศักดิ์ มหคุณวรรณ
31. นายสุเมธ สิมะกุลธร
32. นางจินตนา ศิริสันธนะ
33. นายสุวัฒน์ กมลพนัส

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะทางานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจาสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (กระทรวงคมนาคม)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
อธิบดีกรมสรรพากร
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
รองเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา
รองเลขาธิการสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ผู้อานวยการสานักแผนภาษี
ผู้อานวยการสานักยุทธศาสตร์การงบประมาณ
ผู้อานวยการสานักจัดทางบประมาณด้านเศรษฐกิจ 1
ผู้อานวยการสานักจัดทางบประมาณด้านเศรษฐกิจ 2
ผู้อานวยการสานักจัดทางบประมาณด้านเศรษฐกิจ 3
ผู้อานวยการสานักจัดทางบประมาณด้านเศรษฐกิจ 4
ผู้อานวยการสานักจัดทางบประมาณด้านสังคม 3
ผู้กากับการฝ่ายอานวยการ 3 สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
รักษาการผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม
รองประธานกรรมการหอการค้าไทย
กรรมการเลขาธิการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ผู้อานวยการบริหารสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
รองประธานสภาอุตสาหกรรมฯ
รองประธานสภาอุตสาหกรรมฯ
เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมฯ
รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมฯ
ที่ปรึกษากลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศฯ
ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศฯ
รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน
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ผู้อานวยการใหญ่สภาอุตสาหกรรมฯ
34. นายจารัส สว่างสมุทร
สมาคมธนาคารไทย
35. นายกอบศักดิ์ ดวงดี
เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย
เจ้าหน้าที่สมาคมธนาคารไทย
36. นางสาวนพวรรณ แสงธีรกิจ
37. นายเบญจรงค์ สุวรรณคีรี
เจ้าหน้าที่สมาคมธนาคารไทย
สานักงานเลขานุการคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)
38. นายภาณุมาศ ศรีศุข
ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ กกร.
39. นางสาวกาญจนา ไทยชน
ผู้อานวยการสานักงาน กกร.
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
40. นางพรทิพย์ หิรัญเกตุ
รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
41. นายธเนศ ศุภรสหัสรังษี
รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
42. นายมานิตย์ บุญฉิม
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
43. นายศิลาชัย สุหร่าย
รองผู้อานวยการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ
สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
44. นายคเณศ วังส์ไพจิตร
ผู้อานวยการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย
สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
45. นายเตชะ บุณยะชัย
รองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
46. นายคงฤทธิ์ จันทริก
ผู้อานวยการบริหารสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
47. นายปรเมธี วิมลศิริ
รองเลขาธิการ สศช
48. นางสาวสมศรี เหลืองมณีรัตน์
รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน
49. นางสาวมารยาท สมุทรสาคร
ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์การผลิตและบริการ
50. – 116 เจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชน
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.1

คาสั่งปรับปรุงองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ในคณะกรรมการ กรอ.

1.

กรรมการและเลขานุ การฯ รายงานว่า เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 นายกรัฐมนตรีได้มีคาสั่ งส านัก
นายกรัฐมนตรี ที่ 142/2557 ปรับปรุงองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ในคณะกรรมการร่วมภาครัฐและ
เอกชนเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาทางเศรษฐกิ จ (กรอ.) โดยมี นายกรั ฐ มนตรี เ ป็ น ประธานกรรมการ
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รองนายกรั ฐ มนตรี (หม่ อมราชวงศ์ ปรี ดิ ยาธร เทวกุ ล ) เป็ นรองประธานกรรมการ รั ฐ มนตรี และ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ประธานภาคเอกชน 6 สถาบัน ได้แก่ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สภาธุ ร กิ จ ตลาดทุ น ไทย และสภาผู้ ส่ งสิ นค้ า ทางเรื อแห่ ง ประเทศไทย เป็ นกรรมการ เลขาธิ การ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุการ และรองเลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติที่ได้รับมอบหมาย (นายธานินทร์ ผะเอม)
เป็ น กรรมการและผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก าร มี ห น้ า ที่ พิ จ ารณาและเสนอแนะแนวทางและมาตรการต่ อ
คณะรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ของภาคเอกชนทั้งใน
ส่วนกลางและภูมิภาค รวมทั้งให้ภาคเอกชนร่วมกับภาครัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เจริญเติบโต
และสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
2.

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2.2
1.

ที่ประชุมรับทราบ
ความคืบหน้าผลการดาเนินการตามมติคณะกรรมการ กรอ. ครั้งที่ 1 – 2/2557

กรรมการและเลขานุการฯ รายงานว่า คณะกรรมการ กรอ. ได้มีการประชุมรวม 2 ครั้ง โดยเป็นการ
ประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 และครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557
โดยภาคเอกชนได้เสนอเรื่องที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จานวน 5 เรื่อง ได้แก่ (1) การ
ส่งเสริมการค้าและการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ (2) การส่งเสริมอุตสาหกรรม (3) การส่งเสริมการ
ท่องเที่ย วและบริ การ (4) การพัฒ นาโครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิส ติกส์ และ (5) การแก้ไข
กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ รวมทั้งสิ้น 30 ประเด็น ทั้งนี้ สศช. ในฐานะฝ่าย
เลขานุการได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ไปดาเนินการตามมติ
คณะกรรมการ กรอ. รายงานความคืบหน้าผลการดาเนินการให้ สศช. ทราบเป็นระยะๆ ซึ่งทุ ก
หน่วยงานได้รายงานผลการดาเนินการมาครบทุกหน่วยงาน สรุปได้ดังนี้
1.1

เรื่องที่ดาเนินการแล้วเสร็จที่สาคัญ เช่น (1) การขยายเวลามาตรการสาหรับเขตพัฒนา
พิเ ศษเฉพาะกิจ จั ง หวั ดชายแดนภาคใต้ (2) การแก้ไ ขปั ญหาการบริห ารจัด การแรงงาน
แห่งชาติ (3) ยุทธศาสตร์ข้าวไทย ฉบับที่ 3 ปี พ.ศ. 2558 – 2562 (4) การโอนถ่ายตลาด
สิ น ค้ า เกษตรล่ ว งหน้ า แห่ ง ประเทศไทย (AFET)
ไปอยู่ ภ ายใต้ ก ารก ากั บ ดู แ ลของ
กระทรวงการคลัง (5) การยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราสาหรับนักท่องเที่ยวจีนและ
ไต้หวัน เป็นเวลา 3 เดือน ในช่วงเดือนสิงหาคม – ตุลาคม 2557 เป็นต้น

1.2

เรื่องที่อยู่ระหว่างดาเนินการที่สาคัญและควรเร่งรัดการดาเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง เช่น
(1) การเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านยกระดับด่านชายแดนจากจุดผ่อนปรนให้เป็นด่านถาวร
(2) โครงการคูปองนวัตกรรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถ SMEs ไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ระยะที่ 2 (2557-2559) (3) การจัดตั้งศูนย์ทดสอบกลางเพื่อการทดสอบและรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ย างล้ อ ตามมาตรฐาน UN-ECE (4) มาตรการเร่งด่วนเพื่อผลักดัน
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพในภูมิภาคอาเซียน (5) การเร่งรัด
การพัฒ นาระบบเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูล และบริการภาครัฐ เพื่อการนาเข้า -ส่ งออกและ
โลจิสติกส์ของหน่วยงานต่างๆ ผ่านระบบ NSW ให้ครบถ้วนในปี 2558 เป็นต้น
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2.

ความเห็นและประเด็นอภิปราย
2.1

การแก้ไ ขปัญหาการบริหารจัดการแรงงานแห่งชาติ มีการดาเนินการที่สาคัญ ได้แก่
(1) ปรับปรุงการต่ออายุใบอนุญาตทางานแก่คนต่างด้าว 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ช่างฝีมือหรือ
ผู้ชานาญการ ได้ลดขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1-3 วันทาการ และ
กลุ่มที่ 2 มิใช่ช่างฝีมือหรือผู้ชานาญการ ได้จัดตั้งศูนย์ “ด่านตรวจสอบและพิจารณาอนุญาต
การทางานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา สปป.ลาว และกัมพูชา” ขึ้นที่ จ.เชียงราย ตาก
สมุ ทรปราการ และระนอง นอกจากนี้ คณะรัฐ มนตรียั งได้เ ห็ นชอบการตรวจลงตราให้
แรงงานตามฤดูกาล และไปเช้า -เย็นกลับ โดยมุ่งเน้นแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านในพื้นที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (2) การอนุญาตการนาเข้าแรงงานจากประเทศเวียดนาม และอยู่
ระหว่างพิจารณานาเข้าแรงงานจากประเทศอื่นๆ เพิ่มเติม อาทิ บังคลาเทศและภูฐาน และ
(3) การนาแรงงานจากพื้นที่สูงเข้าสู่ระบบการจ้างงานของประเทศ อย่างไรก็ตาม การบริหาร
จัดการแรงงานต่างด้าวควรเตรียมการด้านระบบการประกันสังคมและการฝึกอบรมแรงงาน
อาทิ ภาษาไทยสาหรับแรงงานจากพื้นที่สูงอย่างเหมาะสม และพิจารณาถึงรายละเอียดการ
แก้ไขปัญหาด้านการค้ามนุษย์และประเด็นด้านความมั่นคงของประเทศควบคู่ไปด้วย

2.2

การส่งเสริมอุตสาหกรรม มีประเด็นที่ควรเร่งรัด ได้แก่ (1) การพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข
ปั ญ หาจากการวางและจั ด ท าผั ง เมื อ ง ซึ่ ง กระทรวงมหาดไทย และฝ่ า ยกฎหมายและ
กระบวนการยุ ติธรรม คสช. ได้พิจารณาแก้ไขปัญหากฎหมายผั งเมืองที่ห มดอายุล ง โดย
กาหนดให้ผังเมืองรวมใหม่ไม่มีการสิ้นสุดอายุการบังคับใช้ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้จัดทาร่าง
พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่..) พ.ศ. .... เรียบร้อยแล้ว และนาส่งสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี
และ (2) เร่งรัดการดาเนินการจัดตั้งศูนย์ทดสอบกลางเพื่อการทดสอบและรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ยางล้อ ตามมาตรฐาน UN-ECE โดยควรมีการเสนอรูปแบบทางเลือกเพื่อการลงทุน
ร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนที่เหมาะสม ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่ระหว่างการ
จัดตั้งการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เพื่อทาหน้าที่ดูแลอุตสาหกรรมยางพาราทั้งระบบ
ขณะที่ก ระทรวงอุต สาหกรรมจะสนั บ สนุน ในส่ ว นของนโยบายการพัฒ นาอุต สาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ยางขั้นปลายน้า

2.3

การส่งเสริมและอานวยความสะดวกการค้าชายแดนและการค้าข้ามแดน มีประเด็นที่ควร
เร่งดาเนินการเพิ่มเติม ได้แก่ (1) การจัดระเบียบรถขนส่งและรถโดยสาร ที่สัญจรข้ามแดน
และขนส่งสินค้าเข้าออกประเทศมาเลเซียและกัมพูชา ควรมีการจัดระบบหรือการร่วมกลุ่มใน
รูปแบบองค์กรที่ชัดเจนเพื่อการตรวจสอบและให้สิทธิในการขนส่งทางถนน อั นจะทาให้การ
อานวยความสะดวกการสัญจรข้ามแดนเป็นไปอย่างมีระเบียบ และ (2) การกากับดูแลบุคคล
2 สั ญ ชาติ ต ามแนวชายแดน โดยเฉพาะในกลุ่ ม ที่ เ ป็ น ภั ย ต่ อ ความมั่ น คงในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้

2.4

การส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ มาตรการทางวีซ่าเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวควรมี
กาหนดระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน ส่วนกรณีวีซ่าประเภทนักท่องเที่ยว 6 เดือน ควรอนุญาต
เฉพาะกรณีที่มีความจาเป็นและเหมาะสมอย่างยิ่งยวดเท่านั้น ทั้งนี้ การใช้ Visa on Arrival
เป็นปัญหาเร่งด่วนที่ควรแก้ไข เนื่องจากนักท่องเที่ยวจากหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศ
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จีนไม่คุ้นเคยการกรอกเอกสารเข้าเมืองด้วยภาษาอังกฤษ ขณะที่มีภาระต้องแลกเปลี่ยนเงิน
เป็นสกุลบาทเพื่อชาระเป็นค่าวีซ่า และมีข้อสังเกตว่าอาจจะมีกระบวนการทุจริตทาให้
นักท่องเที่ยวจีนต้องล่าช้าในกระบวนการขอ Visa on Arrival ถึงประมาณ 2-3 ชั่วโมง
3.

มติที่ประชุม
3.1

มอบหมายให้ ก ระทรวงมหาดไทยร่ ว มกั บ กระทรวงยุ ติ ธ รรมเร่ ง รั ด ผลั ก ดั น ให้ ร่ า ง
พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีผลบังคับโดยเร็ว เพื่อแก้ไขปัญหาจากการ
วางและจัดทาผังเมือง

3.2

มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัด
การจั ดทาข้อเสนอเพื่อการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนเพื่อจัดตั้งศูนย์ทดสอบกลางเพื่อการ
ทดสอบและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางล้อ ตามมาตรฐาน UN-ECE

3.3

มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง หารือถึงแนว
ทางการจัดระบบและการบริหารจัดการรถขนส่งและรถโดยสารที่สัญจรข้ามแดนและขนส่ง
สินค้าเข้าออกประเทศมาเลเซียและกัมพูชา

3.4

มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศเร่งรัดการแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคการขอ Visa on Arrival ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาประเทศไทย เพื่อให้
ขั้นตอนและกระบวนการขอ Visa on Arrival เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาที่
เหมาะสม

ระเบียบวาระที่ 2.3
1.

ความคืบหน้าการติดตามผลการดาเนินการตามมติคณะกรรมการ กรอ. ภูมิภาคของ
ภาคเอกชน

กรรมการและเลขานุการฯ รายงานว่า สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการ กรอ. ครั้งที่ 2/2557
เมื่ อ วั น ที่ 22 สิ ง หาคม 2557 มี ม ติ ม อบหมายให้ ภ าคเอกชนรั บ ไปติ ด ตามและพิ จ ารณาผลการ
ดาเนินงานประเด็นข้อเสนอที่ผ่านการพิจารณาของการประชุม กรอ. ภูมิภาค ในช่วงปี 2555-2556
หากประเด็นข้อเสนอเรื่องใดที่ยังไม่ได้รับการพิจารณาหรือไม่มีความคืบหน้าให้เสนอคณะกรรมการ
กรอ. พิจารณาตามขั้นตอน ซึ่งประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) และ
คณะผู้แทน กกร. ได้เข้าพบเพื่อหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระสาคัญได้ดงั นี้
1.1

การประชุมร่วมกับกระทรวงคมนาคม
ภาคเอกชนรับทราบการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง
ของไทย (พ.ศ. 2558 – 2565) ของกระทรวงคมนาคม และได้ เสนอให้มีการเร่งรัดการพัฒนา
ปรับปรุงขยายเส้นทางต่างๆ ได้แก่
1.1.1 เส้ น ทางหมายเลข 211 และ 212
เพื่อเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน

(หนองคาย-บึ งกาฬ-นครพนม-มุก ดาหาร)

1.1.2 โครงการก่อสร้าง Motorway เส้นทางเชียงใหม่-เชียงราย และโคราช-แหลมฉบัง
และเร่งรัดโครงการก่อสร้าง Motorway เส้นทางบางใหญ่-บ้านโป่ง-กาญจนบุรี
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1.1.3 การสร้ างทางยกระดับจากกรุงเทพฯ ไปยังเมื องต่างๆ เช่น กรุงเทพฯ-ปราณบุรี /
โคราช/ระยอง
1.1.4 การพัฒนาปรับปรุงเส้นทางสายรอง เพื่อสนับสนุนเส้นทางสายหลักในภาคใต้
1.1.5 การเร่งรัดโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (คาดว่าจะเสร็จกลางปี 2559) และการพัฒนา
ระบบรางเส้นทางมาบตาพุด-แหลมฉบัง
1.1.6 การก่อสร้างสะพานกลับรถบริเวณอุตสาหกรรมเกตเวย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
1.2

การประชุมร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.2.1 ขอให้เร่งรัดเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามกฎหมายป่าไม้ EU (EU FLEGT)
1.2.2 ขอให้เร่งรัดดาเนินการเรื่องแนวทาง/มาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมไม้ยางพารา ตาม
มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 8 มี น าคม 2554 โดยการแก้ ไ ขกฎกระทรวงฯ
เพื่อปรับปรุงการออกและต่อใบอนุญาตโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา จาก 1 ปี เป็น
3 ปี และการปรับระยะเวลาจัดทาบัญชีไม้เป็นปัจจุบัน ภายใน 7 วัน

1.3

การประชุมร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ขอให้เร่งรัดโครงการจั ดสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการน้า (War Room) ภาคตะวันออก ซึ่ง
ภาคเอกชนได้มีหนังสือยืนยันโครงการฯ ไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เพื่อพิจารณาดาเนินการขอการจัดสรรงบประมาณในปี 2559

1.4

การประชุมร่วมกับกระทรวงมหาดไทย
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี 2559 เพื่อดาเนินโครงการศึกษาวิจัยโครงการนครราชสีมา
เมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจใหม่ในอนุภูมิภาค จานวน 20 ล้านบาท

1.5

การประชุมร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม
1.5.1 ขอให้ เ ร่ ง รั ด การจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ท ดสอบกลางเพื่ อ การทดสอบและรั บ รองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ยางล้อตามมาตรฐาน UN-ECE ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมรับข้อเสนอนี้
โดยจะประสานงานกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในรายละเอียดเพิ่มเติม
และนาเสนอคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติตามลาดับ
1.5.2 ขอให้เร่งรัด มาตรการเร่งด่วนเพื่อผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม
พลาสติกชีวภาพในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมยินดีผลักดันเรื่องนี้
และหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทาเป็น Conceptual Paper ในการ
หารือร่วมกัน ก่อนนาเสนอคณะรัฐมนตรีตามลาดับ

2.

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2.4
1.

ที่ประชุมรับทราบและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดาเนินการต่อไป
ผลการดาเนินการของคณะกรรมการ กรอ.จังหวัด และกลุ่มจังหวัด

กรรมการและเลขานุการฯ รายงานว่า ในคราวประชุมคณะกรรมการ กรอ. ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่
16 กรกฎาคม 2557 ได้มีมติมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรับไปพิจารณาปรับปรุงองค์ประกอบ
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ของคณะกรรมการ กรอ.จังหวัดและ กรอ.กลุ่มจังหวัด ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
จั ง หวัด รวมทั้ ง พิจ ารณาจั ด ประชุม ในห้ ว งเวลาที่ ส อดคล้ อ งกั บการประชุม คณะกรรมการ กรอ .
ส่วนกลาง ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดดาเนินการปรับปรุง
องค์ ป ระกอบของคณะกรรมการ กรอ.จัง หวั ดและ กรอ.กลุ่ มจั งหวั ด ให้ เหมาะสมสอดคล้ อ งกั บ
ทิ ศ ทางการพั ฒ นาจั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด และจั ด ให้ มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการ กรอ.จั ง หวั ด
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และคณะกรรมการ กรอ.กลุ่มจังหวัด อย่างน้อย 1 - 2 เดือน/ครั้ง โดยให้
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการ กรอ.จังหวัด เป็นประจาทุกเดือนอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และ
คณะกรรมการ กรอ.กลุ่มจังหวัด อย่างน้อย 1 - 2 เดือน/ครั้ง สรุปสาระสาคัญ ดังนี้
1.1

กรอ.จังหวัด ได้จัดประชุมฯ รวมทั้งสิ้น 76 จังหวัด โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณา จานวน 338 เรื่อง
1.1.1 เรื่องที่สามารถดาเนินการได้ในจังหวัด จานวน 306 เรื่อง เช่น การส่งเสริมการค้า
และการลงทุ น จ านวน 107 เรื่ อ ง และการพั ฒ นาโครงข่ า ยคมนาคม/ระบบ
โลจิสติกส์ จานวน 96 เรื่อง
1.1.2 เรื่ องที่ขอรั บ การสนับสนุนจากหน่ว ยงานอื่น จานวน 32 เรื่อง เช่น การส่งเสริม
การค้าและการลงทุน จานวน 4 เรื่อง และการพัฒนาโครงข่ ายคมนาคม/ระบบ
โลจิสติกส์ จานวน 18 เรื่อง
1.1.3 กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการดาเนินการไปยังหน่วยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และมี ก ารติ ด ตามผลการด าเนิ น การเป็ น ระยะๆ จ านวน 27 เรื่ อ ง
ประกอบด้วย (1) ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 15 เรื่อง (2) อยู่ระหว่างดาเนินการ
จานวน 1 เรื่อง และ (3) อยู่ระหว่างขอข้อมูลจังหวัดเพิ่มเติม จานวน 5 เรื่อง

1.2

กรอ.กลุ่มจั งหวัด ได้ จั ด ประชุมฯ รวมทั้ งสิ้น 18 กลุ่มจัง หวัด โดยมี เรื่องเพื่อพิ จารณา
จานวน 61 เรื่อง
1.2.1 เรื่องที่สามารถดาเนินการเองได้ในกลุ่มจังหวัด จานวน 59 เรื่อง เช่น การส่งเสริม
การค้าและการลงทุน จานวน 24 เรื่อง และการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม/ระบบ
โลจิสติกส์ จานวน 20 เรื่อง
1.2.2 เรื่ องที่ขอรั บ การสนับสนุน จากหน่ว ยงานอื่น (กลุ่ มจั งหวัดภาคเหนือตอนบน 1)
จานวน 2 เรื่อง ได้แก่ โครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 1337 ตอนแยกทาง
หลวงหมายเลข 108 (หางปอน) – ประตูเมือง และโครงการขบวนรถไฟวิ่งสายสั้น
ระหว่างจังหวัดลาปาง – เชียงใหม่

2.

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2.5
1.

ที่ประชุมรับทราบ
ยุทธศาสตร์ข้าวไทย ปี 2558 - 2562

กรรมการและเลขานุการฯ รายงานว่า คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ในคราว
ประชุมครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ข้าวไทย ปี 2558–
2562 ตามที่ ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แ ละกระทรวงพาณิ ช ย์ น าเสนอ สรุ ป สาระส าคั ญ ของ
ยุทธศาสตร์ได้ดังนี้
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1.1 วิสัยทัศน์ ไทยเป็นผู้นาการค้าข้าวในตลาดโลก กลไกตลาดมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างความ
สมดุลให้กับทุกภาคส่วน และเป็นแหล่งผลิตข้าวที่มีประสิทธิภาพ ชาวนามีความเป็นอยู่ที่ดี
องค์กรชาวนามีความเข้มแข็ง
1.2 พันธกิจ ให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูกและปริมาณผลผลิตข้าวทั้งประเทศให้
เหมาะสม การส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การเพิ่มมูลค่าของสินค้าข้าว
และผลิตภัณฑ์จากข้าว การส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวนาและองค์กรชาวนามีความเข้มแข็ง
และการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าว เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว รวมทั้งพัฒนา
งานวิจัยให้เกิดนวัตกรรมข้าว เป็นต้น
1.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (1) ยุทธศาสตร์ด้านการผลิต ได้แก่ การบริหารจัดการพื้นที่
ปลูกและปริมาณผลผลิตข้าวให้เหมาะสม การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การยกระดับคุณภาพ
และการเพิ่มมูลค่าข้าว การสร้างความเข้มแข็งแก่ชาวนาและองค์กรชาวนา (2) ยุทธศาสตร์ด้าน
การตลาด ได้แก่ มีแผนพัฒนาข้าว การสร้างความเป็นธรรมในระบบการค้าข้าว การส่งเสริม
และผลักดันการใช้มาตรฐานการผลิตและการค้าให้ ได้มาตรฐานสากล การพัฒนาศักยภาพ
ระบบการค้าข้าว การสร้างค่านิยมบริโภคข้าว การสร้างนวัตกรรม และการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการด้านโลจิสติกส์
2.

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 3.1

มาตรการขับเคลื่อน SMEs ระยะเร่งด่วน

1.

กรรมการและเลขานุการฯ รายงานว่าภาคเอกชนได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณามาตรการขับเคลื่อน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ระยะเร่งด่วนรวม 3 ประเด็น ดังนี้
1.1

โครงการ Policy Loan โดยการสนับสนุนทางการเงินให้กับ SMEs ที่ต้องการสภาพคล่อง
หรื อขยายกิจ การในอัตราดอกเบี้ยต่า ซึ่งเป็นแนวทางที่ต้องอาศัยนโยบายภาครัฐในการ
สนับสนุนให้หน่วยงานของภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจที่มีเงินฝากกระจายอยู่ตามสถาบันการเงิน
ต่างๆ นาเงินมาฝากหรือให้กู้กับสถาบันการเงินของรัฐ เพื่อนามาเป็นเงินทุนปล่อยกู้ให้กับ
SMEs ในอัตราดอกเบี้ยที่ไม่สูง โดยผู้ให้กู้ได้ผลตอบแทนที่เหมาะสม

1.2

ผลักดัน พ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจ ให้มีผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน เนื่องจาก พ.ร.บ.
ดังกล่าวได้มีการร่างไว้นานแล้ว ซึ่งหากสามารถผลักดันให้เป็น พ.ร.บ. และมีผลบังคับใช้
จะเป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยให้ SMEs สามารถมีหลักประกันทางทรัพย์สินได้หลากหลายขึ้น

1.3

ให้ยกเว้นการเก็บภาษี SMEs นอกระบบย้อนหลัง โดยยกเว้นการคานวณภาษีย้อนหลัง
ตั้งแต่เริ่มดาเนินกิจการ เพื่อให้ SMEs ที่อยู่นอกระบบให้เข้าสู่ระบบที่ถูกต้อง ซึ่งจากการ
ส ารวจของส านั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ แ ละกรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า พบว่ า ปั จ จุ บั น SMEs
ทั้งประเทศมีอยู่ประมาณ 2.7 ล้านราย แต่ที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าเพียง 700,000 ราย ดังนั้นหากมีการประกาศยกเว้นการคานวณภาษี เงินได้ย้อนหลัง
ให้กับ SMEs หรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับ SMEs ลง จะเป็นแรงผลักดันให้กับ
SMEs ที่เหลืออีก 2 ล้านราย ตัดสินใจที่จะจดทะเบียนเข้าสู่ระบบมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้มี SMEs
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อยู่ในระบบฐานข้อมูลเพิ่มขึ้น การสนับสนุนและพัฒนาให้ความช่วยเหลือ SMEs ได้ตรงกลุ่ม
มากขึ้นและสามารถขยายฐานภาษีได้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ SMEs ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการนี้ต้อง
มีรายได้ไม่เกิน 200 ล้านบาท/ปี โดยมีเงื่อนไขว่าต้องมาลงทะเบียนกับภาครัฐให้ถูกต้องเพื่อ
จัดเก็บเป็นฐานข้อมูล สาหรับมาตรการที่จะผลักดัน SMEs เข้าสู่ระบบมากขึ้น ควรมีการปรับ
ลดอัตราการเสียภาษี ให้สอดคล้องกับศักยภาพของ SMEs ด้วย ซึ่งเสนอให้มีมาตรการ ดังนี้


2.

มาตรการกาหนดกรอบการเสียภาษี เงินได้นิติบุคคลสาหรับผู้ประกอบการ SMEs โดย
แบ่งสัดส่วนการคานวณตามกาไรก่อนหักภาษี ดังนี้
ข้อเสนอยอดเงินกาไร

ข้อเสนออัตราภาษี

กาไร 0 – 300,000 บาท
กาไร 300,000 – 5,000,000 บาท
ส่วนเกินจาก 5,000,000 – 10,000,000 บาท
ส่วนเกินจาก 10,000,000 – 15,000,000 บาท
เกินจาก 15,000,000 บาทขึ้นไป

ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นติ ิบุคคล
อัตราภาษี ร้อยละ 5
อัตราภาษี ร้อยละ 10
อัตราภาษี ร้อยละ 15
อัตราภาษีตามปกติ



กาหนดกรอบระยะเวลามาตรการเป็นระยะเวลา 3 ปี



ผู้ ป ระกอบที่จ ะได้รั บ สิ ท ธิ์ จะต้อ งมี คุณ สมบัติต ามเงื่ อนไขและนิย ามในการส่ งเสริ ม
ผู้ประกอบการ SMEs กล่าวคือ (1) ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 20 ล้านบาท (2) ยอดขายไม่
เกิน 200 ล้านบาท (3) กาไรสุทธิก่อนเสียภาษีไม่เกิน 20 ล้านบาท (4) ถือหุ้นโดยบุคคล
ธรรมดาสัญชาติไทยรวมกันมากกว่าร้อยละ 50



ในกรณีที่หลบเลี่ยง ให้พิจารณาโทษตามกฎหมายในปัจจุบันและอาจเพิ่มฐานความผิด
ตามกฎหมายฟอกเงิน

ความเห็นและประเด็นอภิปราย
2.1

การให้หน่วยงานรัฐวิ สาหกิจนาเงินที่มีอยู่ในสถาบันการเงินต่างๆ มารวมอยู่ในธนาคารใน
กากับของรัฐ เพื่อเป็นเงินทุนในการให้สินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยที่ต่าเพื่อลดต้นทุนการดาเนิน
กิจการของ SMEs ทาได้ยากในทางปฏิบัติ เนื่องจากการบริหารจัดการระบบการเงินของ
รัฐ วิส าหกิจมีร ะบบและเป้าหมายในการดาเนินงานซึ่งมีคณะกรรมการควบคุมดูแลอย่าง
ชัดเจนอยู่แล้ว

2.2

ที่ผ่ านมาภาครั ฐ ได้มีมาตรการช่ว ยเหลื อด้านการเงิน แก่ SMEs หลายมาตรการ อาทิ
มาตรการให้การสนับสนุนธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Venture Capital) การให้สินเชื่อในโครงการ
ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพของ SMEs ผ่านธนาคารในกากับของรัฐ ได้แก่
ธนาคารออมสิน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย รวมทั้ง
โครงการค้าประกันสินเชื่อของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม สาหรับ SMEs
ที่ ต้ อ งการขอสิ น เชื่ อ แต่ ไ ม่ มี ห ลั ก ทรั พ ย์ ค้ าประกั น อย่ า งไรก็ ต าม จากการติ ด ตามและ
ประเมินผลโครงการต่างๆ พบว่ายังคงมี SMEs เข้ามาขอใช้สิทธิประโยชน์น้อยกว่าที่ได้ตั้งเป้า
ไว้ จึงควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ SMEs ทราบอย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ SMEs
เข้าถึงและใช้สิ ทธิประโยชน์จากมาตรการช่วยเหลือด้านการเงินที่ทางภาครัฐ อานวยการ
สนับสนุนไว้แล้ว
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3.

2.3

ปัจจุบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีจานวน 2.76 ล้านราย โดยแบ่งเป็นวิสาหกิจที่
เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จานวน 6.84 แสนราย และวิสาหกิจที่
ไม่ใช่นิติบุคคลจานวน 2.08 ล้านราย นอกจากนี้ ในส่วนของกิจการของบุคคลธรรมดาที่มี
ที่ตั้งกิจการชัดเจนยังได้มีการจดทะเบียนพาณิชย์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งอยู่ในการ
ดูแลของกระทรวงมหาดไทย ซึ่ง SMEs ในภาคอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนกับ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นยังได้รับการส่งเสริมอย่างไม่เต็มที่ เนื่องจากอานาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย
ยังไม่ครอบคลุมการดูแลกิจการในภาคอุตสาหกรรม

2.4

กรมสรรพากรได้น าระบบกากับดูแลผู้ เสี ยภาษีมาใช้บริห ารจัดการตั้งแต่ปี 2544 เพื่อให้
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีโดยไม่ตรวจสอบย้อนหลัง อย่างไรก็ตาม ภาคเอกชนร้องเรียน
ว่ า ยั ง มี ก ารตรวจสอบภาษี ย้ อ นหลั ง และเรี ย กเก็ บ ในอั ต ราเหมาจ่ า ยโดยเฉพาะในพื้ น ที่
ต่างจังหวัด ทั้งนี้การยกเว้นการเก็บภาษีย้อนหลังจะทาให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่กิจการที่
อยู่ในระบบและเสี ยภาษีอย่างถูกต้อง และเกิดความไม่เท่าเทียมกัน หากกาหนดให้มีการ
ยกเว้นการเก็บภาษีย้อนหลังเฉพาะ SMEs หรือเฉพาะนิติบุคคลไทย รวมทั้งปัญหาภาษีซ้อน
นอกจากนี้ยังอาจเกิดปัญหาต่อ SMEs ที่อยู่ระหว่างดาเนินคดีด้วย ซึ่งจะเป็นการสร้างปัญหา
ตามมาอีกด้วย

2.5

กระทรวงการคลังได้ปรั บลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมติคณะรัฐ มนตรีเมื่อวันที่ 23
ธัน วาคม 2557 เพื่อส่งเสริม SMEs จากอัตราร้อยละ 20 ในกาไรสุ ทธิ 1–3 ล้ านบาท
เป็นอัตราร้อยละ 15 และอัตราร้อยละ 20 หากมีกาไรสุทธิเกินกว่า 3 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบัน
อัตราภาษี เงิน ได้ นิติบุคคลของประเทศไทยที่อัตราร้อยละ 20 ถือเป็นอัตราภาษีที่ต่าเป็น
อันดับ 2 ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน

2.6

ส านั กงานคณะกรรมการกฤษฎี ก าได้ พิจ ารณาร่ างพระราชบั ญญั ติ หลั กประกั นทางธุ รกิ จ
พ.ศ. .... ที่ผ่านการเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 แล้ว โดยไม่มี
ประเด็นหรือข้อขัดข้องประการใด ขณะนี้อยู่ระหว่างการนาส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม
3.1

มอบหมายให้กระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดตั้งคณะทางานร่วมกับกระทรวง
พาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม และภาคเอกชน ในการพิจารณามาตรการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่ อมเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพิ่มมากขึ้น โดยให้ มีการประชาสัมพันธ์ให้
ผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบรับทราบและเข้าถึงมาตรการส่งเสริมด้านการเงินที่ภาครัฐได้
ดาเนินการไว้แล้ว รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมในการยกเว้นการจัดเก็บภาษีย้อนหลังเพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนเข้าสู่ระบบมากขึ้น โดยคานึงถึงมาตรการและกลไกของ
ภาครัฐที่มีอยู่ในปัจจุบันประกอบด้วย ทั้งนี้ ให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน

3.2

รับทราบความคืบหน้าเรื่อง ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. .... ที่คณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งอยู่ระหว่างการนาส่งให้คณะกรรมการ
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ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา
ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 3.2
1.

2.

แนวทางการปฏิรูประบบรางของประเทศ

กรรมการและเลขานุการฯ รายงานว่า ภาคเอกชนได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแนวทางการปฏิรูป
ระบบรางของประเทศ รวม 3 ประเด็น ดังนี้
1.1

ขอให้ จั ดตั้ง “คณะกรรมการปฏิรูประบบรางของประเทศ” โดยมีองค์ประกอบหลั ก คื อ
กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สั ง คมแห่ ง ชาติ โดยมี น ายกรัฐ มนตรี ห รื อ รองนายกรั ฐ มนตรี ฝ่ า ยเศรษฐกิ จ เป็ น ประธาน
กรรมการและมีกาหนดแล้วเสร็จภายใน 1 ปี

1.2

ขอให้มีแนวทางการปฏิรูประบบรางที่ชัดเจน ได้แก่ (1) ปรับโครงสร้างองค์กรให้เป็นแบบ
กระจายอานาจ (De-Centralized) ลดความซ้าซ้อน มีบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน (2) ปรับปรุง
กระบวนการบริหารจั ดการให้เป็นระบบ มีเป้าหมาย และ KPIs ที่ชัดเจน (3) ปรับปรุง
กฎหมาย และกฎระเบียบให้สอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจและโครงสร้างใหม่

1.3

ขอให้จัดตั้ง “กรมการขนส่งทางราง” เพื่อแยกหน้าที่ในการกากับดูแล (Regulator) และ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานออกจากการให้บริการเดินรถ (Operator)

ความเห็นและประเด็นอภิปราย
ขณะนี้รัฐบาลอยู่ระหว่างการจัดระเบียบระบบการคมนาคมของประเทศใหม่ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการ
แก้ไขปัญหาของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ผ่านทางการปรับโครงสร้างองค์กรและการบริหาร
จัดการภายใน โดยจะดาเนิ น การควบคู่ไปกับการปฏิรูปรัฐ วิส าหกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น บริษัท
การบินไทย จากัด (มหาชน) และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) เป็นต้น

3.

มติที่ประชุม
มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมจัดทารูปแบบการปฏิรูประบบรางของประเทศ โดยนาข้อเสนอของ
ภาคเอกชนไปประกอบการพิจารณา ทั้งด้านการปรับโครงสร้างองค์กร การบริหารจัดการ และกลไกการ
ดาเนินการ และให้นาเสนอคณะกรรมการ กรอ. ในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ 3.3
1.

การพิจารณาจัดสรรการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนประเภทที่ใช้วัตถุดิบใน
ประเทศ

กรรมการและเลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อเสนอของภาคเอกชนใน 2 ประเด็น ดังนี้
1.1

ขอให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พิจารณาทบทวนจัดสรรการรับซื้อไฟฟ้าใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากโรงไฟฟ้าชีวมวลและก๊าซชีวภาพของภาคเอกชน ให้ได้รับการ
เข้าถึงสายส่งอย่างทั่วถึง โดยพิจารณารับซื้อไฟฟ้าจากภาคเอกชนที่พร้อมจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ
เป็นลาดับแรก

1.2

ขอให้สานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ กฟผ. และสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทยร่วมกันพิจารณาทบทวนมาตรการส่งเสริมโรงไฟฟ้าชีวมวลและก๊าซชีวภาพของ
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ภาคเอกชน โดยเฉพาะแผนและเป้าหมายการเพิ่มปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้า
เอกชน เพื่อให้สอดคล้องตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศ
2.

3.

ความเห็นและประเด็นอภิปราย
2.1

ในการลงทุนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนของเอกชน ควรพิจารณาลงทุนในพื้นที่ที่มีระบบ
ส่งไฟฟ้ารองรั บ แล้ ว เพื่อไม่ ให้ เกิดปัญหาการรับซื้อไฟฟ้าจากพลั งงานทดแทนของ กฟผ.
เนื่องจากการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าเป็นการลงทุนสูง และต้องมีการวางแผนการดาเนินงาน
ที่ชัดเจนล่วงหน้า จึงไม่อาจปรับเปลี่ยนได้ในทันที

2.2

ในกรณีของบริษัทฯ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่พร้อมจาหน่ายไฟฟ้า แต่ยังขาดระบบ
ส่งไฟฟ้าในพื้นที่ อาจจาเป็นต้องมีการหารือร่วมกันกับ กฟผ. เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมใน
การจัดสรรไฟฟ้าเพื่อใช้ในท้องถิ่นนั้นๆ ต่อไป

2.3

การลงทุนของภาคเอกชนในการผลิตพลังงานทดแทน ควรพิจารณาให้สอดคล้องกับแผนการ
ลงทุนระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ. ซึ่งปัจจุบัน กฟผ. ได้มีแผนปรับระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และกรุงเทพฯ วงเงินลงทุนรวม 94,040
ล้านบาท และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตาม
ขั้นตอนต่อไป

มติที่ประชุม
มอบหมายให้กระทรวงพลังงานรับข้อเสนอของภาคเอกชนไปพิจารณาดาเนินการตามความ
เหมาะสม โดยต้องพิจารณาในประเด็นดังนี้ (1) การจัดสรรโควตาที่ให้กับบริษัทผู้ขายไฟฟ้า
จากพลั งงานทดแทนที่ผ่านมา (2) ความสอดคล้องกับแผนพลั งงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือกร้อยละ 25 ใน 10 ปี (พ.ศ. 2555 – 2564) และ (3) แผนการลงทุนในโครงการ
ปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ระเบียบวาระที่ 3.4

การยกเลิกการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเครื่องปรับอากาศชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือน
ขนาดไม่เกิน 72,000 บีทียูต่อชั่วโมง

1.

กรรมการและเลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อเสนอของภาคเอกชนที่ ให้รัฐบาลแก้ไขการ
จัดเก็บภาษีสรรพสามิตเครื่องปรับอากาศขนาดไม่เกิน 72,000 บีทียูต่อชั่วโมง จากการยกเว้นภาษี
(อัตราร้ อยละ 0) เป็น ยกเลิ ก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการลงทุนและลดปัญหาค่าใช้จ่ายในการ
จัดเก็บเอกสารทางภาษีสรรพสามิตทั้งภาครัฐและเอกชน

2.

ความเห็นและประเด็นอภิปราย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงว่าได้มีการหารือกับประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ในเรื่องการยกเลิกการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเครื่องปรับอากาศชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือนขนาดไม่เกิน
72,000 บีทียูต่อชั่วโมง โดยเห็นชอบการยกเลิกการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเครื่องปรับอากาศชนิดที่ใช้
ตามบ้ านเรื อนขนาดไม่เกิน 72,000 บีทียูต่อชั่ว โมง ทั้งนี้ ต้องมีการพิจารณาความสอดคล้ องกับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย
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3.

มติที่ประชุม
มอบหมายให้ ก ระทรวงการคลั ง รั บ ไปพิ จ ารณาด าเนิ น การยกเลิ ก การจั ด เก็ บ ภาษี ส รรพสามิ ต
เครื่องปรับอากาศชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือนขนาดไม่เกิน 72,000 บีทียูต่อชั่วโมง ตามขั้นตอนต่อไป โดย
ให้พิจารณาความสอดคล้องกับกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

ระเบียบวาระที่ 3.5

มาตรการทางวีซ่าเพื่อกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวไทยในปี 2558

1.

กรรมการและเลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อเสนอมาตรการทางวีซ่าเพื่อกระตุ้นตลาดการ
ท่องเที่ยวไทยในปี 2558 ของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) ประกอบด้วย (1)
การยกเว้นการตรวจลงตราสาหรับนักท่องเที่ ยวในตลาดที่มีอัตราการเติบโตสูง เช่น จีน อินเดีย กลุ่ม
ประเทศยุโรปตะวันออก และกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา เป็นต้น โดยยกเว้นเฉพาะผู้ที่ได้รับการตรวจ
ลงตราจากสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย หรือกลุ่มประเทศยุโรป (Schengen Visa) ที่ยัง
ไม่ ห มดอายุ เ ท่ า นั้ น และ (2) การสนั บ สนุ น การก าหนดการตรวจลงตราประเภทเดิ น ทางเข้ า
ราชอาณาจักรได้หลายครั้ง (Multiple Entry Visa) เพื่ออานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวกลุ่ม
เดินทางซ้า (Repeat Visitor) โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวจากประเทศที่มาเยือนไทยในอัตรา
การเติบโตสูง เช่น จีน อินเดีย เป็นต้น

2.

ความเห็นและประเด็นอภิปราย
2.1

ปัจจุบันการตรวจลงตราเพื่อเดินทางเข้าประเทศไทยสามารถทาได้หลายช่องทาง โดยหากขอ
ผ่ า นสถานเอกอั ค รราชทู ต และสถานกงสุ ล ใหญ่ ข องไทยในพื้ น ที่ ต่ า งๆ ทั่ ว โลก ก็ มี ก าร
ดาเนินการให้แล้วเสร็จโดยไม่ล่าช้า ภายใน 1-3 วันทาการ สาหรับกรณีการตรวจลงตรา ณ
ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa on Arrival) ประสบปัญหาล่าช้า เนื่องจาก
นั ก ท่อ งเที่ย วขาดความเข้ าใจในพิธี การตรวจลงตรา และเจ้า หน้ าที่ ไม่ เพี ยงพอต่อ ความ
ต้อ งการ รวมทั้ ง กระบวนการขั้น ตอนเอกสารมี จ านวนมาก โดยในบางกรณี มี ประเด็ น
ร้ อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ การที่ เ จ้ า หน้ า ที่ จ งใจท าให้ ล่ า ช้ า เพื่ อ ผลประโยชน์ ต อบแทน ดั ง นั้ น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงมหาดไทย สานักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงการ
ต่างประเทศ และกระทรวงคมนาคม ควรพิจ ารณามาตรการอานวยความสะดวกให้ แ ก่
ผู้ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศไทย โดยลดขั้นตอนเพื่อให้กระบวนการต่างๆ เกิดความ
รวดเร็วและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการขออนุญาต ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa
on Arrival) ซึ่งจะเป็นการอานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว

2.2

การยกเว้นการตรวจลงตราหรือการยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราแก่นักท่องเที่ยว
ถึงแม้ว่าจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศ แต่จากการที่ไทยมีความได้เปรียบด้านที่ตั้ง
ทางภูมิศาสตร์จะดึงดูดให้คนต่างชาติอื่นๆ เข้ามาแสวงหาประโยชน์ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้าน
ความมั่นคง โดยเฉพาะอาชญากรรมข้ามชาติ การก่อการร้าย ผลกระทบด้านสาธารณสุข
ปัญหาการค้ามนุษย์ อันจะส่งผลกระทบระยะยาวทางเศรษฐกิจและสังคม ประกอบกับการ
ตรวจลงตราเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการคั ด กรองอย่ า งหนึ่ ง ที่ มี ความส าคั ญ ต่ อ ความมั่ น คงของ
ประเทศ ดังนั้น จึงควรพิจ ารณาและประเมินผลกระทบอย่างรอบด้าน โดยคานึงถึงความ
สมดุลระหว่างความมั่นคงของชาติกับความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ
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3.

2.3

กรณีการยกเว้นการตรวจลงตราสาหรับนักท่องเที่ยวในตลาดที่มีการเติบโตสูง (จีน อินเดีย
กลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก และกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา) อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคง
ของประเทศ รวมทั้งปัญหาการลักลอบเข้าเมือง แม้ว่านักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวจะได้รับการ
ตรวจลงตราจากประเทศที่น่าเชื่อถือ เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย หรือกลุ่มประเทศ
ยุโรป (Schengen Visa) เป็นต้น แต่ปัญหาความมั่นคงที่เกิดในประเทศไทยมีความซับซ้อน
และขาดความพร้อมในการคัดกรองนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศ ทั้งนี้ การยกเว้นการ
ตรวจลงตราอาจพิจารณาการยกเว้นการตรวจลงตราเป็นรายประเทศตามความเหมาะสม

2.4

ส าหรั บ การขอรั บ การตรวจลงตราประเภทการเข้ า มาในราชอาณาจั ก รได้ ห ลายครั้ ง
(Multiple Entry Visa) อาจส่งผลให้มีบุคคลต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น
รวมทั้ งอาจเอื้ อ ประโยชน์ แ ก่ การหลบหนี เข้ า เมื อง การค้ ามนุษ ย์ อาชญากรรมข้า มชาติ
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และขบวนการมิจฉาชีพ จึงไม่ควรกาหนดกรอบระยะเวลาการ
ตรวจลงตราประเภทเดินทางเข้า -ออก ได้หลายครั้งแบบระยะยาว ทั้งนี้ ควรมี การพิจารณา
ความเหมาะสมอย่างรอบคอบและรัดกุม โดยควรกาหนดอายุการตรวจลงตราเพียง 3-6
เดือน เพื่อป้องกันปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ

2.5

อย่างไรก็ดี การขอรับ การตรวจลงตราดังกล่ าวจะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมในกฎกระทรวง
ซึ่ง ปั จ จุ บั น ส านั ก งานตารวจแห่ ง ชาติ (สตช.) อยู่ ร ะหว่ า งขั้ นตอนการเสนอยกร่ างแก้ ไ ข
กฎกระทรวง โดยการยกร่ า งกฎกระทรวง ฉบั บ ที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 (กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราประเภท
นักท่องเที่ยวแบบใช้ได้หลายครั้ง ) เพื่ออานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวชาวต่ างชาติ ใน
การขอรั บ การตรวจลงตราประเภทนั ก ท่ อ งเที่ ย วจากสถานทู ต หรื อ สถานกงสุ ล ไทยใน
ต่างประเทศเพียงครั้งเดียว สามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยได้หลายครั้ง

มติที่ประชุม
3.1

มอบหมายให้ ก ระทรวงคมนาคมเป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง อาทิ
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ สานักงานตรวจคนเข้าเมือง และสภาความ
มั่นคงแห่งชาติ รับไปพิจารณามาตรการอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ประสงค์จะเดินทางมา
ประเทศไทย โดยควรลดขั้นตอนเพื่อให้กระบวนการต่างๆ เกิดความรวดเร็วและสร้างความ
เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการขออนุญาต ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa on Arrival)

3.2

มอบหมายให้สานักงานตารวจแห่งชาติเร่งรัดการยกร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....)
ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้ าเมือง พ.ศ. 2522 (กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการ
ตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวแบบใช้ได้หลายครั้ง ) โดยพิจารณากาหนดกรอบอายุของ
การตรวจลงตรา 3 – 6 เดือน

3.3

มอบหมายให้ กระทรวงการต่างประเทศรับไปพิจารณาการตรวจลงตราทั้งระบบ รวมทั้ง
ค่าธรรมเนีย มวีซ่า และการตรวจลงตราประเภทต่างๆ โดยควรพิจารณาและประเมินผล
กระทบอย่างรอบด้าน และให้คานึงถึงความสมดุลระหว่างความมั่นคงของชาติกับความคุ้มค่า
ทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอาชญากรรมข้ามชาติ การก่อการร้าย รวมทั้งความเชื่อมั่นด้าน
ความปลอดภัย
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ระเบียบวาระที่ 3.6 ห้องปฏิบัติการ (Laboratory) และการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเพื่อการส่งออก
1.

2.

กรรมการและเลขานุการฯ รายงานว่า กระทรวงพาณิชย์ได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาความขาด
แคลนห้องปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพสูงสาหรับตรวจสอบมาตรฐานสินค้า โดยมอบหมายกระทรวงที่
เกี่ย วข้อ ง ได้แ ก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิ ทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี กระทรวง
อุตสาหกรรม และกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการดาเนินการ
ดังนี้
1.1

สนับ สนุน งบประมาณในการลงทุนด้านเครื่องมือและบุคลากรสาหรับห้องปฏิบัติการของ
หน่วยงานภาครัฐและมหาวิทยาลัยต่างๆ

1.2

ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารที่ มี อยู่ ใ นประเทศไทยให้ ไ ด้ รั บ การรั บ รองตาม
มาตรฐานสากลและเป็นที่เชื่อถือของต่างประเทศ

1.3

เพิ่มการสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs เมื่อใช้บริการทดสอบและรับรอง
มาตรฐานจากห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารของเอกชนที่ มี อ ยู่ ในประเทศไทย เพื่อ ลดความแออั ด ของ
ห้องปฏิบัติการในสังกัดหน่วยงานภาครัฐและมหาวิทยาลัยต่างๆ

1.4

จัดตั้งศูนย์บริการด้านข้อมูล การให้คาแนะนา การให้บริการการทดสอบมาตรฐานสินค้าและ
การออกเอกสารรับรองมาตรฐานแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service Center)

ความเห็นและประเด็นอภิปราย
2.1

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีการดาเนินการจัดทาระบบสืบค้นข้อมูล โดย 6
หน่วยงานภายในกระทรวงที่ให้บริการเกี่ยวกับระบบและห้องปฏิบัติการทดสอบ เพื่ออานวย
ความสะดวกให้แก่ภาคเอกชน และขยายขอบเขตการให้บริการนอกเหนือจากการบริการ
ทดสอบ โดยให้มีการส่งต่อการทดสอบมาตรฐานสินค้าได้ทั้งภายในหน่วยงานและภายนอก
หน่วยงาน รวมทั้งวางแผนการพัฒนาให้เป็นศูนย์ One Stop Service เพื่อให้การดาเนินงาน
มีความคล่องตัวมากขึ้น

2.2

ควรสนับสนุนให้เกิดการใช้บริการห้องปฏิบัติการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าของภาคเอกชนที่
ผ่ า นการรั บ รองมาตรฐานที่ ม ากขึ้ น และลดบทบาทห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารของภาครั ฐ ให้ เ ป็ น
หน่วยงานในการกากับดูแลการดาเนินการห้ องปฏิบัติการของภาคเอกชน เพื่อให้เกิดการ
แข่งขันของห้องปฏิบัติการทดสอบและนาไปสู่การพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับความต้องการ
ทดสอบมาตรฐานสินค้าของผู้ประกอบการในปัจจุบันได้

2.3

กระทรวงพาณิชย์ได้มีแนวทางการกาหนดมาตรฐานสาหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เป็นสากลมาก
ขึ้น โดยที่กระทรวงอุต สาหกรรมควรเป็นผู้ ก าหนดมาตรฐานสิ นค้า ในการส่ งออก และให้
ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการ เพื่อให้การพัฒนามาตรฐานสินค้าเกิดประโยชน์
เชิงพาณิชย์และสามารถสนับสนุนการค้าระหว่างประเทศ

2.4

กระทรวงการคลังได้จัดรถเอ็กซเรย์ประจาที่ด่านถาวรทุกแห่งสามารถรองรับการให้บริการ
อย่ างไรก็ดี ในส่ ว นของด่านผ่ อนปรนยังไม่มีปริมาณรถเอ็กซเรย์รองรับการอานวยความ
สะดวก
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3.

2.5

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควรพิจารณาภาพรวมของระบบและห้องปฏิบัติการ
ทดสอบ ทั้งในส่วนของภาครัฐ เอกชน และสถาบันวิชาการต่างๆ โดยพิจารณากลุ่มประเภท
ของการให้บริการ มาตรฐาน งบประมาณในการบารุงรักษา รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบริการ
ตลอดจนการเชื่อมโยงข้อมูลและการบูรณาการการทางานร่วมกัน

2.6

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีห้องปฏิบัติการภายในประเทศ จานวน 665 แห่ง ที่ได้รับการรับรอง
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ซึ่งถือเป็นมาตรฐานสากลสาหรับห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
จาก 3 หน่ ว ยงานที่ เ ป็ น ผู้ ต รวจประเมิ น ระบบคุ ณ ภาพและมาตรฐานห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
(กรมวิทยาศาสตร์บริการ สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม และกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ) อย่างไรก็ตาม ควรผลักดันให้ห้ องปฏิบัติการต่างๆ ที่ให้บริการทดสอบทั้งตาม
มหาวิทยาลัยและเอกชน ผ่านการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติตามมาตรฐานเพิ่มขึ้น
และให้ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานรับรองระบบอย่างถูกต้อง

มติที่ประชุม
มอบหมายให้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่ว ยงานเจ้าภาพหลัก ในการดาเนินการ
ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม
และหน่ วยงานที่เกี่ย วข้อง รวมทั้งภาคเอกชน เพื่อ บู รณาการการจัดทาฐานข้อมูล ห้ องปฏิบัติการ
ทดสอบในภาพรวมทั้งระบบของประเทศให้สามารถเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน และง่ายต่อการสืบค้นของ
ผู้ใช้บริการ เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

ระเบียบวาระที่ 3.7

การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายควบคุมการปล่อยน้าทิ้งจากโรงงานสู่แหล่งน้า

1. กรรมการและเลขานุ ก ารฯ เสนอให้ ที่ป ระชุม พิจ ารณาข้อ เสนอของภาคเอกชนที่ ขอให้ พิจ ารณา
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายควบคุมการปล่อยน้าทิ้งจากโรงงานลงสู่แหล่งน้า ให้อยู่ภายใต้กฎหมายฉบับ
เดียว และมีหน่วยงานรับผิดชอบเพียงหน่วยงานเดียว
2. ความเห็นและประเด็นอภิปราย
2.1

ภาคเอกชนประสบปัญหาความซ้าซ้อนในกระบวนการ ขั้นตอนการทางาน และการจัดทา
เอกสารเพื่อรายงานต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากปัจจุบันมีการบังคับใช้ข้อ
กฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับน้าทิ้งจากโรงงานหลายฉบับจากหน่วยงาน
กากั บ ดู แลที่ มีวั ตถุ ป ระสงค์ที่แ ตกต่า งกัน ได้ แก่ พระราชบัญญั ติ โ รงงาน พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย พ.ศ.
2456 พระราชบัญญัติชลประทานหลวง พ.ศ.2530 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535

2.2

ปัญหาอันเกิดจากกฎหมายเกี่ยวกับการปล่อยน้าทิ้งจากโรงงานสู่แหล่งน้าและมลพิษจาก
โรงงานงานนั้น มีความคล้ายคลึงกันและส่วนใหญ่เกิดจาก (1) ความแตกต่างในการกาหนด
“นิยาม” ของแหล่งกาเนิดมลพิษ ค่ามาตรฐานน้าทิ้ง ความซ้าซ้อนในการกาหนดบุคลากร
ผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลภายในโรงงาน แนวทางปฏิบัติ และระบบการรายงานต่อหน่วยงาน
กากับดูแลภาครัฐ (2) การปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกันทุกหน่วยงานเป็นไปอย่างล่าช้า
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ไม่ทันต่อเหตุการณ์ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี กระบวนการผลิตและการ
บริหารจัดการมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรมมีความรวดเร็วอย่างมาก และ (3) ขาดองค์
ความรู้ เทคโนโลยี เครื่องมือ และบุคลากร โดยเฉพาะในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
ได้มีการกระจายอานาจให้ออกข้อกาหนดท้องถิ่นเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดกับสุขภาพของ
ประชาชนในพื้น ที่ หากแต่ห น่ว ยงานระดับ ท้อ งถิ่ นยั งขาดความพร้ อม ดั งนั้ น การแก้ไ ข
ปรับปรุงกฎหมายดังกล่าว จึงควรกาหนดโจทย์เพื่อมุ่งเน้นการกากับดูแลแหล่งมลพิษจาก
โรงงานเป็นสาคัญ และควรครอบคลุมถึงมลพิษในด้านต่างๆ อาทิ สารระเหย กากและของ
เสีย ซึ่งมีปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการดาเนินงานที่ซ้าซ้อนของหน่วยงานรับผิดชอบใน
ลักษณะเดียวกัน โดยอาจใช้แนวทางในลักษณะเดียวกับการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยที่ได้มีการออกระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดระบบบริหารจัดการ
ขยะมู ล ฝอยของประเทศ พ.ศ. 2557 และระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการ
ประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
3.

มติที่ประชุม
3.1

เห็นชอบให้มีการบูรณาการกระบวนทางานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในหน่วยงานของรัฐให้
เป็นรูปแบบการบริการแบบครบวงจร (One Stop Service) โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการกากับดูแลมลพิษทุกประเภทจากแหล่งโรงงานอย่างเหมาะสม
และมอบหมายให้ก ระทรวงอุต สาหกรรมทาหน้า ที่เ ป็น หน่ว ยงานรับ ผิด ชอบหลัก เพื่อ
บูรณาการการปฏิบัติงานและให้บริการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน

3.2

มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็น
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก พร้อมทั้งหารือกับสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กระทรวง
สาธารณสุ ข กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย
ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ การนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เพื่อบูรณาการการ
กากับดูแลมลพิษจากแหล่งโรงงาน ซึ่งรวมถึงการมอบอานาจในส่วนงานจากผู้มีอานาจกากับ
ดูแลให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม โดยหากเห็นสมควร
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายควบคุมการปล่อยน้าทิ้งจากโรงงานลงสู่แหล่งน้าขอให้เร่งดาเนินการ
ยกร่างกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องดังกล่าว เพื่อนาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอน
ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 3.8
1.

(ร่ า ง) ยุ ท ธศาสตร์ สิ น ค้ า เกษตร 4 สิ น ค้ า (ข้ า วโพดเลี้ ย งสั ต ว์ มั น ส าปะหลั ง
ผลิตภัณฑ์ปาล์มน้ามันและน้ามันปาล์ม อ้อยโรงงานและน้าตาลทราย)

กรรมการและเลขานุ การฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจ ารณา (ร่าง) ยุทธศาสตร์สิ นค้าเกษตร 4 สิ นค้ า
(ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสาปะหลัง ผลิตภัณฑ์ปาล์มน้ามันและน้ามันปาล์ม อ้อยโรงงานและน้าตาล
ทราย) ตามที่คณะอนุกรรมการร่วมจัดทายุทธศาสตร์สินค้าเกษตรเป็นรายพืชเศรษฐกิจ 4 สินค้า
(Roadmap) คือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสาปะหลัง ปาล์มน้ามัน และอ้อย เสนอ สรุปสาระสาคัญได้
ดังนี้
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1.1

(ร่า ง) ยุทธศาสตร์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กาหนดวิสัยทัศน์ที่จะผลิตข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ให้
สอดคล้องกับความต้องการในอุตสาหกรรมอาหารสั ตว์ของประเทศ โดยเกษตรกรต้องมี
รายได้ที่ดีและมั่นคง และมีเป้าหมายที่จะเพิ่มผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ของ
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ในประเทศ โดย (1) เพิ่มผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่จาก 659 กิโลกรัม เป็น
835 กิโลกรัม ในปี 2562 และ 1,000 กิโลกรัม ในปี 2569 (2) เพิ่มผลผลิตรวมจาก 4.81
ล้านตัน เป็น 6.18 ล้านตัน ในปี 2562 และ 7.40 ล้านตัน ในปี 2569 (3) ลดพื้นที่ปลูก
ในเขตป่า 3.26 ล้านไร่ และพื้นที่ไม่เหมาะสม 0.82 ล้านไร่ รวม 4.08 ล้านไร่ โดยหันไปเพิ่ม
พื้นที่ปลูกในนาข้าวไม่เหมาะสม 2.06 ล้านไร่ และพื้นที่ปลูกหลังนา 0.35 ล้านไร่ เป็น 2 ล้านไร่
ในปี 2569

1.2

(ร่าง) ยุทธศาสตร์มันสาปะหลังและผลิตภัณฑ์ กาหนดวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้นาด้านการผลิต
และค้าผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังของโลก และมีเป้าหมายที่สาคัญคือ (1) เพิ่มผลผลิตเฉลี่ยต่อ
ไร่จาก 3.60 ตัน เป็น 5 ตัน ในปี 2562 และ 7 ตัน ในปี 2569 (2) มีการบริหารจัดการพื้นที่
ปลูกมันสาปะหลังในพื้นที่ 8.50 ล้านไร่ (3) ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลายสามารถสร้างรายได้
จากการส่งออกไม่ต่ากว่า 120,000 ล้านบาท ในปี 2562 และไม่ต่ากว่า 150,000 ล้านบาท
ในปี 2569

1.3

(ร่าง) ยุทธศาสตร์ปาล์มน้ามันและน้ามันปาล์ม กาหนดวิสัยทัศน์ให้อุตสาหกรรมปาล์ม
น้ ามัน มี ความยั่ ง ยื น เพื่ อความมั่ นคงทางด้า นอาหาร และพลั งงานที่ ส ะอาดเป็น มิ ตรกั บ
สิ่งแวดล้อม และมีเป้าหมายที่จะเพิ่มผลผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการภายในประเทศ
การพัฒนาพลังงานทดแทน และการส่งออก โดย (1) ขยายพื้นที่ปลูกปีละ 2.5 แสนไร่ และ
ปลูกทดแทนสวนเก่าปีละ 3 หมื่นไร่ ในปี 2558 - 2569 (2) เพิ่มอัตราน้ามันเฉลี่ยจากร้อยละ
18 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 20 ในปี 2569 (3) เพิ่มผลผลิตต่อไร่จาก 3.22 ตัน ในปี 2558
เป็น 3.50 ตัน ในปี 2569 อันจะส่งผลทาให้ ณ ปี 2569 ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ามัน
รวม 7.50 ล้านไร่ เป็นพื้นที่ให้ผล 6.49 ล้านไร่ ได้รับผลผลิตรวม 21.40 ล้านตัน โดยคิดเป็น
น้ามันปาล์ม 4.28 ล้านตัน

1.4

(ร่าง) ยุทธศาสตร์อ้อยโรงงานและน้าตาลทราย กาหนดวิสัยทัศน์ให้อุตสาหกรรมอ้อยและ
น้าตาลทรายเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ เกษตรกรชาวไร่อ้อยมีรายได้ที่มั่นคง สามารถประกอบ
อาชีพการปลูกอ้อยได้อย่างยั่งยืน เป็นอุตสาหกรรมที่สร้างความมั่นคงทั้งทางด้านอาหาร และ
พลังงานให้กับประเทศ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีเป้าหมายที่สาคัญคือ (1) เพิ่มพื้นที่
ปลูกอ้อยทดแทนในพื้นที่นาข้าวไม่เหมาะสมจานวน 6 ล้านไร่ ในปี 2569 (2) เพิ่มผลผลิต
อ้อยจากจานวน 103.68 ล้านตัน ในปี 2557 เป็น 182.04 ล้านตัน ในปี 2569 แบ่งเป็น
ผลผลิตอ้อยจากพื้นที่นาไม่เหมาะสม 61.20 ล้านตัน และพื้นที่อ้อยเดิม 120.84 ล้านตัน
(3) เพิ่มผลผลิตน้าตาลทรายจากจานวน 11.29 ล้านตัน ในปี 2557 เป็น 20.36 ล้านตันในปี
2569 แบ่งออกเป็น ผลผลิตน้าตาลทรายจากพื้นที่นาไม่เหมาะสม 6.19 ล้านตัน และพื้นที่
อ้อยเดิม 14.17 ล้านตัน
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2.

ความเห็นและประเด็นอภิปราย
เพื่อให้ยุทธศาสตร์สินค้าเกษตร 4 สินค้า (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสาปะหลัง ผลิตภัณฑ์ปาล์มน้ามันและ
น้ ามั น ปาล์ ม อ้ อ ยโรงงานและน้ าตาลทราย) สามารถน าสู่ ก ารปฏิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ควรเพิ่มเติมประเด็นดังต่อไปนี้

3.

2.1

การพั ฒ นาตลาดและส่ ง เสริ ม การรวมกลุ่ มเกษตรกรรายย่ อย เพื่ อให้ เกษตรกรรายย่ อ ย
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน และการสนับสนุนต่างๆ ที่จะช่วยสร้างรายได้และลดต้นทุน

2.2

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ สู่ระดับท้องถิ่น อาทิ องค์การบริหารส่วนตาบล

2.3

การส่งเสริมให้เกิดการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน

มติที่ประชุม
เห็นชอบ (ร่าง) ยุทธศาสตร์สินค้าเกษตร 4 สินค้า (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสาปะหลัง ผลิตภัณฑ์ปาล์ม
น้ามันและน้ามันปาล์ม อ้อยโรงงานและน้าตาลทราย) โดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน เร่งรัดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ โดยให้ความสาคัญกับ
(1) การพัฒนาตลาดและส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรรายย่อย (2) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ สู่การ
ปฏิบัติในระดับท้องถิ่น และ (3) การประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่นๆ

ระเบียบวาระที่ 4.1

ขอรับการสนับสนุนเชิงนโยบายในการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศไทย

1.

กรรมการและเลขานุ การฯ ได้ขอให้ นายอิส ระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการสภาหอการค้า แห่ ง
ประเทศไทยนาเสนอวาระขอรับการสนับสนุนเชิงนโยบายในการยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศไทย โดยมีสาระสาคัญดังนี้
1.1

ภาคเอกชนเสนอให้ภาครัฐและเอกชนร่วมมือกันในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ โดยได้นาเสนอสถานภาพขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ซึ่ง
จากผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน โดย World Economic Forum (WEF)
พบว่าอันดับ ความสามารถของประเทศไทยปรับตัวดีขึ้นจากอันดับที่ 37 ในปี 2556 เป็น
อันดับที่ 31 ในปี 2557 แต่แนวโน้มความเปลี่ยนแปลงอันดับความสามารถปรับเพิ่มขึ้นน้อย
โดยคาดการณ์ว่าในปี 2560 ประเทศไทยอาจจะอยู่ที่อันดับที่ 38 ดังนั้น จึงต้องมีการพัฒนา
เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งตามผลการศึกษาของ WEF มีทั้งหมด 6 มิติ
ได้แก่ (1) ด้านกฎกติกาด้านเศรษฐกิจและสังคม (Institution) (2) ประสิทธิภาพของกลไก
ตลาด (Goods Market Efficiency) (3) การจ้างงานและประสิทธิภาพแรงงาน (Labor
Market Efficiency) (4) การพัฒนาการศึกษา และทักษะฝีมือแรงงาน (Higher Education
& Training) (5) โครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยี (Infrastructure & Technology) และ
(6) นวั ต กรรมและการเพิ่ ม มู ล ค่ า ห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า ธุ ร กิ จ (Innovation & Business
Sophistication)

