กรอ. กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ


๑.

ความเป็นมาของ กรอ. และผลงานในอดีต
๑.๑

๑.๒

ที่มาของความร่วมมือภาครัฐและเอกชน


จุดเริ่มต้น กรอ. เกิดจากความพยายามที่จะจัดระบบและกลไกการประสานงานกัน
ระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยมีแนวทางที่สําคัญคือการสนับสนุนให้สถาบัน
ภาคเอกชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศมากขึ้น



กรอ. ก่อเป็นรูปร่างที่ชัดเจนในปี ๒๕๒๔ รัฐบาล พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ได้
จัดตั้ง คณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ
(กรอ.) ขึ้น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๒๔ โดยมีนายกรัฐมนตรี
เป็นประธาน และมอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ หรือ สภาพัฒน์ ทําหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ โดยที่กรรมการจากภาครัฐ
ประกอบด้วยรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กรรมการ
ภาคเอกชนประกอบด้วยผู้แทนจาก ๓ สถาบัน คือ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย



ทั้งนี้ กรอ. ได้ถูกคาดหวังให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ในการเสนอแนะนโยบายแนว
ทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางเศรษฐกิจ แม้จะไม่ใช่องค์กรที่มีอํานาจตัดสินใจเชิง
นโยบายและสั่งการโดยตรง



ต่อมากลไกนี้ ได้ถูกขยายออกไปสู่ส่วนภูมิภาค ซึ่งนําไปสู่การจัดตั้ง กรอ. จังหวัด
ที่เป็นการจําลองรูปแบบมาจากคณะกรรมการ กรอ. ส่วนกลาง มีกระทรวงมหาดไทย
เป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ในการประสานงาน โดยมี ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เป็ น ประธาน
มีหน้าที่เสนอแนะนโยบาย แนวทางและมาตรการทั้งในด้านการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัด

ผลการดําเนินงานในช่วงที่ผ่านมา
๑.๒.๑ ช่วงเริ่มต้น
การที่ภาครัฐและเอกชนได้มีโอกาสมาหารือร่วมกันโดยตรง ทําให้ปัญหาต่างๆ ที่
เกิดขึ้นนั้น ได้รับการนําไปพิจารณาแก้ไขได้อย่างตรงจุด รวดเร็ว ทันเหตุการณ์และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงที่ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ดํารงตําแหน่ง
นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสําคัญสูงสุดกับการพัฒนากระบวนการ กรอ. โดยมีการจัด
ประชุมคณะกรรมการ กรอ. ทุกเดือน ทําให้การดําเนินการของคณะกรรมการ กรอ.
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีผลงานที่เป็นรูปธรรมที่สําคัญใน ๓ ประการ ดังนี้
ประการแรก

มีการจัดทําโครงการร่วมของภาครัฐบาลและเอกชน
ได้แก่
โครงการจั ดตั้ ง ศู นย์อ นุ รักษ์ พ ลั ง งานแห่ง ประเทศไทย โครงการ
ประกั น สิ น เชื่ อ เพื่ อ อุ ต สาหกรรมขนาดย่ อ ม การประกาศให้ ปี

๒
๒๕๓๐-๒๕๓๑ เป็นปีท่องเที่ยวไทย และโครงการความร่วมมือเพื่อ
ป้องกันและแก้ปัญหามลพิษ เป็นต้น
ประการที่สอง มีการปรับปรุงแก้ไขกฎ ระเบียบ และขั้นตอนของรัฐ เพื่อให้
เอื้ออํานวยต่อการประกอบธุรกิจยิ่งขึ้น เช่น การจัดตั้งศูนย์บริการ
เพื่อการลงทุนขึ้นที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม การปรับปรุงระเบียบ
และการบริ ห ารการจั ด เก็ บ ภาษี ส รรพากร การจั ด เก็ บ ภาษี
มูลค่าเพิ่มแทนภาษีการค้า ซึ่งส่งผลมาจนกระทั่งปัจจุบัน เป็นต้น
ประการที่สาม มีการพิจารณาประเด็นปัญหารายสาขา ได้แก่ การจัดตั้งกองทุน
เพื่ อ พั ฒ นาการส่ ง ออก พั ฒ นาระบบการจั ด ส่ ง สิ น ค้ า และแก้ ไ ข
ปัญหาค่าขนส่งสินค้าออก การพัฒนากําลังคนเพื่อสนับสนุนการ
ลงทุนในภาคธุรกิจ เป็นต้น
๑.๒.๒ กระบวนการที่มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง
กรอ. มีพัฒนาการทางด้านแนวคิด กระบวนการ และประเด็นการพัฒนาที่สําคัญที่
แตกต่างกันออกไปในแต่ละยุค ตามปัจจัยและสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
รัฐบาลทุกสมัยได้ใช้กลไก กรอ. ในการทํางานกับภาคเอกชนมาอย่างต่อเนื่อง จนถึง
รัฐบาลนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้กําหนดไว้ในนโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาลอย่างชัดเจน ที่ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไข
ปัญหาทางเศรษฐกิจ
โดยปัจจุบันมีการประชุมรวม ๑๙ ครั้ง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการให้ความสําคัญและ
ความจริงจังที่รัฐบาลชุดปัจจุบันได้ให้แก่ กรอ.

๒.

การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการทํางานร่วมกับภาครัฐในปัจจุบัน
ปัจจุบันแนวทางการทํางานร่วมกันในรูปแบบของคณะกรรมการ กรอ. ได้ถูกใช้เป็นโมเดลตัวอย่าง และ
ขยายไปสู่การทํางานของคณะกรรมการระดับชาติอีกหลายชุดทั้งในระดับประเทศ และในระดับระหว่าง
ประเทศ เพื่ อทํ าหน้ าที่ เสนอแนะและขั บเคลื่ อนนโยบายการปรั บโครงสร้ างเศรษฐกิ จและเพิ่ มขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ นโยบายการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ที่ช่วยลดขั้นตอน ลดเวลา
และต้นทุน รวมทั้งเพิ่มความเร็วในการประกอบการ ซึ่งช่วยให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ดีขึ้น ดังนี้
๒.๑

บทบาทภายในประเทศ
๒.๑.๑ การทํ า งานร่ ว มกั น ในรู ป คณะกรรมการ ซึ่ ง ได้ ข ยายไปในวงกว้ า งในปั จ จุ บั น
รวมทั้งการให้มีผู้แทนภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดยุทธศาสตร์ใน
คณะกรรมการระดับชาติที่สําคัญ ดังนี้


กรณี กรอ. กระทรวง เช่น ในกรณีการทํางานร่วมกันกับภาคเอกชนของ
กระทรวงพาณิ ช ย์ กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี และ
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น



คณะกรรมการระดั บ ชาติ เช่ น คณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น

๓
คณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก คณะกรรมการ
พั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การขนส่ ง สิ น ค้ า และบริ ก ารของประเทศ
คณะกรรมการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
เป็นต้น

คณะกรรมการในองค์กรภาคเอกชน ในส่ว นของภาคเอกชนได้ มีก าร
แต่ ง ตั้ ง ผู้ แ ทนภาครั ฐ เข้ า ร่ ว มเป็ น องค์ ป ระกอบในคณะกรรมการของ
ภาคเอกชน เช่น คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจของสภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย คณะกรรมการสายงานวิชาการของสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย เป็นต้น
๒.๑.๒ การเสนอแนะยุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนา ภาคเอกชนได้มีการนําเสนอ
ยุทธศาสตร์ การพั ฒนาที่สํ าคัญ เช่น แผนยุทธศาสตร์ การพั ฒนาเศรษฐกิ จ ของ
หอการค้ า ไทย แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมไทยสู่ ค วามยั่ ง ยื น คู่
สังคมไทยของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมและชุมชนอย่างยั่งยืนตามแนวคิดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศน์
(Eco-Industrial Town) การนําเสนอยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมก่อสร้าง ยุทธศาสตร์
ยางและไม้ยางพารา เป็นต้น รวมทั้งให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการฟ้องร้อง
ต่อศาลปกครองเพื่อบังคับให้รัฐต้องปฏิบัติตามกฎหมายทุกขั้นตอนตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๖๗ (๒) ด้วย
๒.๑.๓ การรับมอบงานจากภาครัฐไปดําเนินการแทน ซึ่งนอกจากการทํางานร่วมกันแล้ว
ภาครัฐยั ง ได้ ให้ภ าคเอกชนช่ ว ยงานของรั ฐ เพื่ อลดขั้ น ตอนการทํา งาน และให้
เอกชนได้รับบริการที่รวดเร็ว เช่น


งานมาตรฐานสินค้า ที่กระทรวงพาณิชย์ได้ประกาศกําหนดมอบหมายให้
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นผู้ออกใบรับรองมาตรฐานสินค้ากับ
สินค้าทุกชนิดที่กระทรวงพาณิชย์ได้กําหนดเป็นสินค้ามาตรฐาน

การรับรองเอกสาร ที่หอการค้าไทยได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานที่มี
อํานาจให้ การรับรองเอกสาร แสดงแหล่งกําเนิดสินค้า (Certificate of
Origin)

การจดทะเบียนธุรกิจ โดยศูนย์จดทะเบียนธุรกิจ หอการค้าไทย ซึ่งเป็น
หนึ่งในโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับหอการค้าไทย
ตั้งแต่ปี ๒๕๔๕
๒.๑.๔ ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)


หลั ก จรรยาบรรณและหลั ก บรรษั ท ภิ บ าล (Good
Corporate
Governance) ภาคเอกชนได้นํามาใช้ในการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการ
สร้างความเป็นธรรม ความโปร่งใส และความมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ที่ดีต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือของธุรกิจที่มีต่อ
สังคมและภาครัฐ

๔


๒.๒

มีการดําเนินโครงการตราสัญลักษณ์ Q-Mark เพื่อยกระดับมาตรฐาน
ของผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้ให้บริการ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

บทบาทในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศ
๒.๒.๑ กรอบ ASEAN

มีการจัดตั้ง ASEAN Chamber of Commerce and Industry: ASEAN
– CCI และ สภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ASEAN Business Advisory
Council: ASEAN BAC) ซึ่งมีหน้าที่สะท้อนข้อคิดเห็นของภาคเอกชน
และเสนอแนะสาขาความร่วมมือที่มีความสําคัญในการสนับสนุนและ
ผลักดันการรวมตัวด้านเศรษฐกิจของอาเซียน


ได้ มี การสะท้ อ นข้ อ คิ ดเห็ นของภาคเอกชน และเสนอแนะสาขาความ
ร่ ว มมื อ ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ในการสนั บ สนุ น และผลั ก ดั น การรวมตั ว ด้ า น
เศรษฐกิจของอาเซียน
๒.๒.๒ กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาค (GMS/ACMECS/IMT-GT)




การจัดตั้งสภาธุรกิจ GMS Business Forum ผลักดันเรื่องการอํานวย
ความสะดวกการขนส่งข้ามพรมแดน/การเพิ่มศักยภาพให้ SMEs
ACMECS Business Council เน้นผลักดันความร่วมมือในการส่งเสริมการ
ผลิตร่วมตามแนวชายแดน/ Contract Farming
IMT-GT Joint Business Council (JBC) เน้นความร่วมมือเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันและอํานาจต่อรองตลาดนอกกลุ่มของสินค้า
เกษตรที่มีศักยภาพร่วมกัน

๒.๒.๓ FTA


ภาคเอกชนยังมีบทบาทที่เข้มแข็งในการช่วยรัฐบาลไทยผลักดันการเจรจา
เขตการค้าเสรี (FTA) ทั้งก่อนและหลังการดําเนินงาน



ก่อนการเจรจา ภาครัฐและเอกชนจะมีการหารือร่วมกันในลักษณะ Focus
Group แยกตามแต่ละคลัสเตอร์อุตสาหกรรม เพื่อร่วมกันกําหนดท่าทีไทย
และประเมินความได้เปรียบเสียเปรียบในด้านต่างๆ
หลังการเจรจาจะมีการหารือเพื่อกําหนดมาตรการเยียวยาและการติดตาม
ประเมินผลของแต่ละคลัสเตอร์



๓.

กรอ. กลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
๓.๑

กรอ. ส่วนกลาง
รัฐบาลโดยการนําของนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ กรอ.
ตามมติ ค ณะรัฐมนตรี เมื่อ วั นที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๒ มี นายกรั ฐมนตรี เป็ นประธาน รอง
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หัวหน้าหน่วยงานด้านเศรษฐกิจ และผู้แทนสถาบันธุรกิจภาคเอกชน

๕
เป็นกรรมการ และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็น
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการ กรอ. มีหน้าที่พิจารณาและเสนอแนะแนวทางและมาตรการต่อคณะรัฐมนตรี
ในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนของภาคเอกชน เพื่อให้
ภาคเอกชนร่วมกับภาครัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตและสามารถแข่งขันได้
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๒ – เมษายน ๒๕๕๔ ได้มีการประชุมรวม ๑๙ ครั้ง มีการ
ปรึกษาหารือในวาระสําคัญต่างๆ ที่เป็นข้อเสนอของภาคเอกชน รวม ๑๕๒ วาระ และมีหลาย
เรื่องที่คณะกรรมการ กรอ. ได้พิจารณาตัดสินใจ และนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ
เป็นมติคณะรัฐมนตรี โดยเรื่องสําคัญที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการ
กรอ. มีบางเรื่องกําลังอยู่ระหว่างดําเนินการ และหลายเรื่องได้มีผลในทางปฏิบัติแล้ว ดังนี้
๓.๑.๑ การจัดตั้งกลไกรองรับการดําเนินงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ได้แก่ การแต่งตั้งคณะกรรมการ กรอ. ระดับจังหวัด รวม ๗๕ จังหวัด และกลุ่มจังหวัด
๑๘ กลุ่ม คณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก คณะกรรมการ
พั ฒนาระบบการบริ ห ารจั ด การขนส่ ง สิ น ค้ าและบริ ก ารของประเทศ การแต่ งตั้ ง
คณะทํางานร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาของอุตสาหกรรมแปรรูป
ไม้ยางพารา และคณะทํางานร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพิจารณาแนวทางการยกเลิก
อัตราการนําเงินเข้ากองทุนอ้อยและน้ําตาลทราย เป็นต้น
๓.๑.๒ การเสริมสร้างสภาพคล่องและภาษี
ได้ แ ก่ มาตรการภาษี เ พื่ อ การปรั บ โครงสร้ า งหนี้ การปล่ อ ยสิ น เชื่ อ ให้ กั บ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การลดหย่อนภาษีเงินได้ให้แก่
ผู้บริจาคเงินให้กับสถาบันการศึกษาเอกชน การเร่งรัดกระบวนการแลกเปลี่ยน
สัตยาบันอนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทยและสหภาพพม่า
การปรับ
โครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ เป็นต้น
๓.๑.๓ การจ้างงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน
ได้แก่ การแก้ไขปัญหาการว่างงาน การพิจารณาผลกระทบจากการบังคับใช้ พ.ร.บ.
คุ้ ม ครองแรงงาน (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๑/๑ ผลการสั ม มนาเรื่ อ ง
“ทิศทางคุณวุฒิวิชาชีพแรงงานไทย...สู่สากล” ความเห็นต่อร่างกฎกระทรวงแรงงาน
ว่าด้วยการกําหนดจํานวนที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงาน
ของรัฐจะต้องรับคนพิการเข้าทํางานและจํานวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถาน
ประกอบการจะต้องนําส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้น
๓.๑.๔ แนวทางการขับเคลื่อนแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะเร่งด่วน ตามงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

๖
เช่น โครงการต้นกล้าอาชีพ โครงการด้านพาณิชย์เพื่อช่วยเหลือประชาชน เป็นต้น
๓.๑.๕ การส่งเสริมและให้ความช่วยเหลืออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ได้แก่ แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพของประเทศ การจัดกิจกรรม
ลดราคา Amazing Thailand 2009 – the best destination on value for
money ทั้งประเทศ การขยายระยะเวลาการยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา
การบังคับใช้พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.๒๕๔๗ กับธุรกิจอพาร์ตเมนต์ ผลกระทบ
ทางการเมืองต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย มาตรการฟื้นฟูด้านการท่องเที่ยว
และการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต
ปัญหาทางการเมืองภายในประเทศ แนวทางและมาตรการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยจากความขัดแย้งทางการเมือง แนวทางการ
ขับ เคลื่ อ นการท่ อ งเที่ ย วไทยปี ๒๕๕๔ แนวทางและมาตรการเพื่ อ อํ า นวยความ
สะดวกแก่ ผู้โ ดยสารและนั กท่ องเที่ย ว ณ ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ สถานการณ์
ท่องเที่ยวไทยไตรมาส ๑/๒๕๕๔ และทิศทางในปี ๒๕๕๔ เป็นต้น
๓.๑.๖ การส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรม
ได้แก่ การแก้ไข พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ การแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ยางพารา การแก้ไขปัญหาน้ําตาลทราย โควตา ก.และ ค. การยกเลิกภาษี
สรรพสามิตของเครื่องปรับอากาศชนิดขนาดไม่เกิน ๗๒,๐๐๐ บีทียู/ชั่วโมง การ
พัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและชุมชนอย่างยั่งยืน (Eco-Industrial Town) การ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมก่อสร้าง การพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของผู้ประกอบการก่อสร้าง ยุทธศาสตร์ยางและไม้ยางพารา การพิจารณาปรับลดค่า
อนุ รั ก ษ์ น้ํ า บาดาล แนวทางการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมการขนส่ ง ระบบรางและ
อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง การสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประกอบการเซรามิกส์ในจังหวัด
ลําปาง มาตรการเร่งด่วนและมาตรการเสริมเพื่อส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม
พลาสติกชีวภาพในประเทศไทย แนวทางแก้ไขปัญหาการนําเข้าสินค้าวัตถุอันตราย
ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นต้น
๓.๑.๗ การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการค้าและบริการ
ได้แก่ การทบทวนการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี การเร่งรัดแก้ไขปัญหา
และอุปสรรคการนําเข้าเหล็กภายใต้กรอบความตกลง JTEPA การแก้ไขปัญหาการใช้
ระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction) การกําหนดหลักเกณฑ์
และแนวทางตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ การขอ
อนุมัติเปิดตลาดนําเข้านมผงขาดมันเนย ปี ๒๕๕๒ เพิ่มเติมให้กับผู้ประกอบการกลุ่ม
นิติบุคคลที่ ๒ แนวทางแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนากองเรือพาณิชย์ไทย
การสนับสนุนการเปิดเส้นทางบิน สุวรรณภูมิ-ลําปาง-สุวรรณภูมิ และการขยายทาง
วิ่งท่าอากาศยานตรัง แนวทางการแก้ไขปัญหาการยกเลิกเที่ยวบินประจําของสาย
การบินที่ได้รับอนุญาต และแนวทางพัฒนาและใช้ประโยชน์ท่าอากาศยานภูมิภาค
การเร่งรัดการพัฒนาระบบ National Single Window (NSW) ของประเทศไทย
นโยบายและมาตรการนําเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ เป็นต้น

๗
๓.๑.๘ การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการลงทุน
ได้แก่ แนวทางความร่วมมือเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่มาบตาพุด
และพื้นที่ใกล้เคียง ข้อคิดเห็นต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุด
ผลการศึกษาเบื้องต้นศักยภาพในการรองรับอุตสาหกรรมของพื้นที่มาบตาพุด การ
จัดตั้งศูนย์ประสานการบริการนักลงทุน (OSOS) การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ ๒๘
กรกฎาคม ๒๕๕๒
เรื่องการทําสัญญาระหว่างรัฐกับเอกชน
(อนุญาโตตุลาการ) การเร่งรัดออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ วรรคห้า ผลการสํารวจแนวโน้มทางเศรษฐกิจของ
บริษัทร่วมทุนญี่ปุ่นในประเทศไทย ประจําครึ่งหลังของปี ๒๕๕๓ เป็นต้น
๓.๑.๙ การแก้ไขปัญหาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจส่วนรวม
ได้แก่ การสนับสนุนผลการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ ๒๗ และ ๒๘ ผลการ
ประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ ๒๑ การปฏิรูปโครงสร้างในเอเปค ผลการสัมมนาเรื่อง
“Thailand’s Investment Environment: Looking Forward” ผลการจัดอันดับ
Doing Business 2011 ผลกระทบทางการเมืองต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย
แนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย มาตรการช่วยเหลือและฟื้นฟู
ผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย การให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
และการพัฒนาประเทศ ผลการประชุมเวทีเศรษฐกิจโลก (World Economic
Forum) ประจําปี ๒๕๕๔ บทบาทการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในแผนปฏิบัติการ
ปฏิรูปประเทศไทย ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิ
ที่ประเทศญี่ปุ่น ผลการสัมมนาเรื่อง “การจัดอันดับความสามารถทางการแข่งขันของ
ประเทศไทย โดย IMD” ผลการสัมมนาเสริมสร้างสมรรถนะภาครัฐและเอกชนเพื่อ
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เรื่อง “กรอ. ... รู้ทัน รู้คิด...
ใกล้ชิด AEC” ผลการจัดงาน “Thailand Focus 2011 - Enhancing Thailand’s
Competitiveness Through the Next Decade” ผลการประชุม “ส.อ.ท. นํา
อุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืนคู่สังคมไทย” ปัญหาและแนวทางการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ เป็นต้น
๓.๒

กรอ. จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
๓.๒.๑ คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๒ ได้มีมติเห็นชอบตามมติ
คณะกรรมการ กรอ. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๒ เรื่อง การจัดตั้ง
คณะกรรมการ กรอ. จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ซึ่งได้มอบหมายกระทรวงมหาดไทย
ดังนี้ (๑) เร่งรัดดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ กรอ. จังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยให้
มี ก ารกํ า หนดจํ า นวนผู้ แ ทนในคณะกรรมการให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพและขนาด
เศรษฐกิจของจังหวัด (๒) เพิ่มภารกิจด้านการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน ในอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ กรอ.จังหวัด และกลุ่มจังหวัด
และ (๓) ให้มีการจัดสรรงบประมาณจากงบประมาณของจังหวัดมาสนับสนุนการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการ กรอ.จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

๘
๓.๒.๒ กระทรวงมหาดไทยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ กรอ. จังหวัด รวม ๗๕ จังหวัด
และคณะกรรมการ กรอ. กลุ่มจังหวัด รวม ๑๘ กลุ่ม เรียบร้อยแล้ว
๓.๒.๓ คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ ได้มีมติเห็นชอบตามมติ
คณะกรรมการ กรอ. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๒ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ เรื่อง ผลการ
สัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ ๒๗ โดยมอบหมายให้ สศช. รับไปพิจารณา
ประกอบในการจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยในส่วนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้ประสานคณะกรรมการนโยบายการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) และกระทรวงมหาดไทย
๓.๒.๔ คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ได้มีมติเห็นชอบตามมติ
คณะกรรมการ กรอ. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๓ เรื่อง แนว
ทางการขับเคลื่อน กรอ. จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุม
หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม
๒๕๕๓ เพื่อร่วมกันกําหนดแนวทางการขับเคลื่อน กรอ. จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้
๑)

คณะกรรมการ กรอ. จั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด ควรมี ก ารจั ด ประชุ ม
คณะกรรมการ กรอ. จังหวัด อย่างน้อย ๒ เดือน/ครั้ง ส่วนคณะกรรมการ
กรอ. กลุ่มจังหวัด ๓ เดือน/ครั้ง

๒)

สํานักงานจังหวั ด/สํานักงานพาณิชย์จังหวัด ในฐานะฝ่ายเลขานุการรั บ
ประเด็ นข้ อ เสนอจากภาคเอกชนเป็ น หลั ก พร้ อ มทั้ ง แนวทางการแก้ ไ ข
ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดในระดับพื้นที่

๓)

วาระการประชุ ม คณะกรรมการ กรอ. จั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด ควร
ประกอบด้วยการติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจในระดับพื้นที่ การพิจารณา
ประเด็นข้อเสนอของภาคเอกชน เช่น ข้อเสนอการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ในการประกอบธุรกิจของภาคเอกชนด้านการค้า การลงทุน ทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว การรายงานความก้าวหน้าของการดําเนินการตามข้อเสนอของ
ภาคเอกชนทั้งที่เป็นมาตรการ แผนงาน และโครงการ และวาระการประชุม
ควรครอบคลุ ม ความเป็ น มา ปั ญ หาอุ ป สรรค กฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาและยุทธศาสตร์การพัฒนาต่างๆ

๔)

ขออนุมัติวาระและการประชุมจากผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธาน
กรรมการ กรอ. จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

๕)

ช่องทางการเสนอเรื่องที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ กรอ. จังหวัด
และกลุ่มจังหวัด มายังส่วนกลาง แยกเป็น
(๑)

การเสนอเรื่องไปที่ส่วนราชการ เป็นเรื่องที่สามารถดําเนินการได้
โดยส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กระทรวงมหาดไทย
จะแจ้ งหน่วยงานที่ดู แลรับผิดชอบโดยตรง หรื อคณะกรรมการ
นโยบายระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การสนับสนุน

๙

๖)

(๒)

การเสนอเรื่องไปที่ กรอ. ส่วนกลาง ให้กระทรวงมหาดไทยจัดตั้ง
คณะทํางานร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อพิจารณากลั่นกรอง
ประเด็ น จาก กรอ. จั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด ก่ อ นนํ า เสนอ
คณะกรรมการ กรอ. ส่ ว นกลาง ทั้ ง นี้ จะต้ อ งเป็ น ประเด็ น
ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจส่วนรวม
หรือรายสาขาธุรกิจระดับประเทศที่สําคัญ มีผลกระทบในวงกว้าง
และไม่สามารถแก้ไขได้ในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

(๓)

การเสนอเรื่ อ งไปที่ ค ณะกรรมการร่ ว มภาคเอกชน ๓ สถาบั น
(กกร.) หรือสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.)
ซึ่งภาคเอกชนในจังหวัดและกลุ่มจังหวัดอาจเสนอไปยัง กกร. หรือ
สทท. เพื่อให้มีการพิจารณากลั่นกรองประเด็นปัญหาก่อน และให้
กกร. หรื อ สทท. เป็ นผู้ เ สนอประเด็ นปัญ หาต่ อ คณะกรรมการ
กรอ. ส่วนกลาง พิจารณาดําเนินการต่อไป

ให้ ก ระทรวงมหาดไทยทํา หน้ า ที่ เ ป็ นศู นย์ ป ระสานการขั บ เคลื่ อ น กรอ.
จังหวัดและกลุ่มจัง หวัด โดยเป็นกลไกประสานกับคณะกรรมการ กรอ.
จั ง หวั ด และกลุ่ มจั ง หวั ด กระทรวง กรม หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมทั้ ง
คณะกรรมการนโยบายในระดับต่ างๆ เช่ น คณะกรรมการพัฒนาความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจกั บประเทศเพื่อนบ้าน คณะกรรมการส่งเสริ มการ
ลงทุ น คณะกรรมการนโยบายการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ชาติ คณะกรรมการ
นโยบายและมาตรการช่วยเหลื อเกษตรกร คณะกรรมการนโยบายข้ าว
แห่งชาติ เป็นต้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในการประกอบ
ธุรกิจของภาคเอกชน ตลอดจนทําหน้าที่ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
การขับเคลื่อน กรอ. จังหวัดและกลุ่มจังหวัด เสนอต่อคณะกรรมการ กรอ.
ส่วนกลาง และคณะรัฐมนตรีต่อไป

๓.๒.๕ คณะกรรมการ กรอ.
ได้ มอบหมายให้ รัฐมนตรีป ระจํ า สํ านักนายกรั ฐมนตรี
(นายวีระชัย วีระเมธีกุล) ประสานกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
เพื่อให้คณะกรรมการ กรอ. จังหวัดและกลุ่มจังหวัด มีส่วนร่วมในกระบวนการเสนอ
กรอบงบประมาณของคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ถือปฏิบัติต่อไป
๓.๒.๖ ปัจจุบัน คณะกรรมการ กรอ.จังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่อง
และเป็นเวทีที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชนร่วมทํางานกับภาครัฐในการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดในระดับภูมิภาคได้เป็นอย่างดี

๑๐
กลไกการขับเคลื่อน กรอ.

หนวยงาน
ภาครัฐ
กกร.
สภาทองเที่ยวฯ
สภาตลาดทุนฯ

ภาคเอกชน
สวนภูมิภาค

สศช.

กรอ.
กลุมจังหวัด

มท.

กรอ.

ครม.

กระทรวง
กรม

ภาครัฐ
สวนภูมิภาค

กรอ.
จังหวัด

คณะกรรมการ
นโยบายตางๆ
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แนวทางการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในอนาคต
แนวทางความร่วมมือ กรอ. ในอนาคต จําเป็นต้องคํานึงถึงภาพยุทธศาสตร์ของประเทศ และ
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นารายสาขา ควบคู่ กั บ การปรั บ บทบาทการดํ า เนิ น งานขององค์ ก รให้ มี ก าร
เสริมสร้างพลังแห่งการทํางานร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนี้
๔.๑

ภาพรวมยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ร่วมดําเนินการตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.
๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ดังนี้
๑)
ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
๒)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
๓)
๔)
๕)

ยุทธศาสตร์การสร้างความสมดุลและมั่นของอาหารและพลังงาน
ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในภูมิภาค

๖)
ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ ภาคเอกชนอาจจะต้องปรับยุทธศาสตร์ขององค์กรที่ได้จัดทําขึ้น ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาเศรษฐกิจของหอการค้าไทย และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยสู่
ความยั่งยืนคู่สังคมไทยของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑

๑๑
๔.๒

ยุทธศาสตร์การพัฒนารายสาขา
๔.๒.๑ พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดย (๑) สนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่
มู ล ค่ า ของการผลิ ต สิ น ค้ า และบริ ก ารเชิ ง สร้ า งสรรค์ โดยการใช้ ร ะบบเครื อ ข่ า ย
(Network) (๒) ลงทุนและพัฒนาระบบการผลิตและบริการสร้างสรรค์ โดยให้มีการ
นําความหลากหลายทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่ได้รับการสืบทอดมาเป็นเวลานานจนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของไทย รวมทั้งองค์
ความรู้ที่เกิดขึ้นจากจินตนาการและพรสรรค์ มาเพิ่มคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ของการผลิ ต และบริ ก ารไทย และ (๓) ร่ ว มมื อ กั บ ภาครั ฐ เพื่ อ พั ฒ นายกระดั บ
บุคลากรให้มีความคิดสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับความต้องการทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ
๔.๒.๒ พัฒนาฟื้นฟู ยกระดับแหล่งท่องเที่ยว โดย (๑) ร่วมดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยว
คุณค่าทางวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยคํานึงถึงสภาพแวดล้อมดั้งเดิมของชุมชน
(๒) ลงทุนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ เพื่อกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวในพื้นที่ (๓)
ให้ความร่วมมือในการดูแลรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นและสนับสนุนการเดินทางมาเที่ยวซ้ํา (๔) สนับสนุนการบริหารจัดการจํานวน
นักท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับความสามารถในการรองรับของแหล่งท่องเที่ยว เพื่อ
ความยั่งยืน และ (๕) ผลิตสินค้าและบริการที่สะท้อนถึงศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตของ
ท้องถิ่น รวมทั้งจัดกิจกรรม/เทศกาลที่สามารถสื่อเรื่องราว
๔.๒.๓ พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ โดย (๑) สร้างจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคม และ
สิ่งแวดล้อม เป็นแกนกลางในการสร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับ
สิ่ ง แวดล้ อ ม มุ่ ง สร้ า งผลิ ต ภาพสะอาด (๒) ส่ ง เสริ ม ให้ จั ด ตั้ ง ภาคี ร่ ว มระหว่ า ง
ภาคเอกชน ภาครัฐ ประชาสังคม และภาคองค์ความรู้ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในพื้นที่เชิงบูรณาการ รวมทั้งเฝ้าระวังปัญหาในพื้นที่
และ (๓) ร่วมมือกับภาครัฐ ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนในพื้นที่ รับรู้ถึงผลได้ผลเสียที่จะ
เกิดขึ้นกับชุมชน
๔.๒.๔ ส่งเสริมสถาบันการเงินที่ให้สินเชื่อระดับจุลภาค (Micro Finance) เพื่อเพิ่ม
โอกาสการเข้าถึงบริการทางการเงิน เช่น สร้างวินัยทางการเงินของผู้ประกอบการ
เป็นต้น
๔.๒.๕ การค้าเสรีที่เป็นธรรม โดยสร้างจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
เป็นแกนกลางในการสร้างเครือข่ายในการประกอบธุรกิจ
๔.๒.๕ เพิ่มสัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเป็น ๗๐ : ๓๐
ดังนี้
๑)

พัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม โดย (๑)
เพิ่มการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สู่ตลาดที่
สอดคล้องกับรสนิยมของผู้บริโภค และตอบสนองต่อวิถีการดําเนินชีวิต
สมัยใหม่ และ (๒) พัฒนาเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

๑๒
ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม ให้ความร่วมมือในการเสนอ
ความต้ อ งการ/โจทย์ ก ารวิ จั ย สู่ ผลิ ตผลงานวิ จัย เพื่ อ ให้ การวิ จั ย พั ฒ นา
สอดคล้องกับความต้องการ
๒)

๔.๓

ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะฝีมือเพิ่มขึ้น โดย (๑) ร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยในการฝึกอบรม พัฒนา และผลิตบุคลากรให้สามารถรองรับ
และดูดซับเทคโนโลยีใหม่ๆ และ (๒) กระตุ้นให้บุคลากรมีความตระหนักใน
การเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาตนเองอย่ า งสม่ํ า เสมอ เพื่ อ ให้ พ ร้ อ มรั บ กั บ การ
เปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ และก้าวสู่เศรษฐกิจที่ใช้องค์ความรู้ และความคิด
สร้างสรรค์ และการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

การปรับบทบาทองค์กร
๔.๓.๑ การปรับบทบาทของภาครัฐ


การบริหารจัดการภาครัฐ จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการคิดและวิธีการทํางาน
โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการทํางานร่วมกับภาคเอกชน ในฐานะผู้ส่งเสริม
และสนับสนุนที่มุ่งอํานวยความสะดวกในเรื่องข่าวสารข้อมูล การลดต้นทุน
และเพิ่มความเร็วในการประกอบการ ทั้งในส่วนของภาคการผลิต บริการ
และปัจจัยสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง

การปรับปรุงกฎ ระเบียบที่ไม่จําเป็นและเป็นอุปสรรคต่อการประกอบ
ธุรกิจ พร้อมทั้งแสวงหาโอกาสใหม่ๆ จากความร่วมมือที่จะริเริ่มและใช้
ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศให้เอื้อต่อ
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ

การลงทุนของภาครัฐ จะต้องคํานึงถึงความคุ้มค่าและความยั่งยืน โดยต้อง
มุ่ ง เน้ น ถึ ง การประหยั ด พลั ง งาน การเปลี่ ย นแปลงของสภาวะโลกร้ อ น
เป็นต้น

การทําสัญญาประชาคม โดยส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต้องมีการจัดทํา
แผนกลยุ ท ธ์ แ ละมี ก ารแถลงต่ อ สาธารณะ เพื่ อ ชี้ แ จงเป้ า หมายการ
ปฏิ บัติ ง านขององค์ ก ร ตลอดจนการรายงานถึ ง ผลการติ ด ตามประเมิ น
ผลงาน
๔.๓.๒ การปรับบทบาทของภาคเอกชน


สร้างความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคม ในรูปแบบดังนี้ (๑) การดูแล
ผู้ ป ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่ อ ม (SMEs) (๒) การดู แ ลภายใน
โรงงานไม่ให้เกิดผลกระทบต่อแรงงานและชุมชนรอบโรงงาน (๓) การดูแล
ชุมชนบริเวณใกล้เคียง และ (๔) การดูแลสังคมโดยรวม ทั้งนี้ การสร้าง
ความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคมไม่ใช่กระแสในการทําธุรกิจ แต่เป็น
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม เนื่ อ งจากมี ก ารนํ า ทรั พ ยากรของโลกมาใช้
ประโยชน์

๑๓

๕.



สร้างกลไกความเชื่อมโยงระบบการทํางานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ โดย
องค์กรหลักของภาคเอกชน ซึ่งได้แก่ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ควรมีการจัดตั้ง
สถาบันที่ทําหน้าที่ยึดโยงหรือเป็นศูนย์ความร่วมมือขององค์กรภาคเอกชน
ที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อประสานเชื่อมโยงการทํางานของภาคเอกชนให้เกิด
ความเป็ น เอกภาพ และประสิ ท ธิ ภ าพอย่ า งแท้ จ ริ ง ในลั ก ษณะที่ เ ป็ น
Intelligence Unit เพื่อให้การสนับสนุนบทบาทของภาคเอกชนในการ
กําหนดท่าที หรือแนวทางโดยมีข้อมูลสนับสนุนอย่างพอเพียงในการร่วมมือ
กับภาครัฐในด้านต่างๆ ทั้งนี้ สถาบันดังกล่าวจะต้องให้การสนับสนุนให้
ภาคเอกชนสามารถเข้ า ไปมี บ ทบาทในความร่ ว มมื อ กั บ ภาครั ฐ ได้ อ ย่ า ง
ต่อเนื่องและทันกาล



ให้ความสําคัญกับการลงทุนเพื่อที่จะสร้างองค์ความรู้ เพื่อเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน และต้องปรับทัศนคติ เปลี่ยนบทบาทมาเป็น
"ผู้นํา" ในการปรับโครงสร้างมากยิ่งขึ้น โดยต้องพัฒนาตนเอง พัฒนาคุณภาพ
ในการผลิต ทํางานร่วมกันให้มากขึ้น และร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในสายงาน
ธุรกิจประเภทเดียวกัน เพื่อเป็นพลังร่วมกับภาครัฐ โดยเฉพาะการสร้างความ
เข้ มแข็ งขององค์ ก รภาคเอกชนในระดั บภู มิ ภ าค เช่ น หอการค้ า จั งหวั ด
อุตสาหกรรมจังหวัด เป็นต้น

บทสรุป
กลไกและกระบวนการ กรอ. ได้มีพัฒนาการในเชิงสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพัฒนาการที่
มิได้จํากัดอยู่เฉพาะกรอบงานภายในประเทศ แต่ได้ขยายขอบเขตออกไปสู่เวทีระหว่างประเทศ และ
สิ่ ง ที่ สํ า คั ญ คื อ การที่ ภ าคเอกชนได้ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ ภาครั ฐ ในการพั ฒ นาในมิ ติ ท างสั ง คมและ
สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง นอกเหนือจากมิติทางเศรษฐกิจ ซึ่งได้ดําเนินมาเป็นอย่างดีโดยลําดับ
ทั้งนี้ กระบวนการ “กรอ. ยุคใหม่” ที่เกิดจากการ “ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมรับผิดชอบ” ระหว่างภาครัฐ
และเอกชน ที่มุ่งยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก มิใช่กลุ่มบุคคลหรือธุรกิจกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จะเป็น
พลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศไทยให้เจริญเติบโตยั่งยืนสืบไป


ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
โทร ๐ –๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๓๓๓๓

