๑๘ เมษายน ๒๕๕๔

ข่าว

กรอ.

คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ได้มีการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ ในวันจันทร์ที่
๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน วัตถุประสงค์ของการประชุมวันนี้เป็นการร่วมกันพิจารณาข้อเสนอ
ภาคเอกชน ซึ่งที่ประชุมได้มีการหารือข้อเสนอประเด็นด้านเศรษฐกิจที่สําคัญ ๗ ประเด็นและมีข้อสรุป ดังนี้
๑.

รับทราบความคืบหน้าการพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการก่อสร้าง ซึ่งกระทรวงการคลัง
ได้ จัดประชุ ม เพื่ อพิ จารณาหลักเกณฑ์ และเงื่ อนไขการพิจารณาแก้ ไขปั ญหาความเดื อดร้ อนของผู้ป ระกอบการ
ก่ อสร้ างในเขตพื้น ที่ จัง หวัด ที่ มี ก ารประกาศสถานการณ์ ฉุ กเฉิ น ที่ มีค วามร้ ายแรง ซึ่ ง ออกตามความในพระราช
กําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ในช่วงระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม ๒๕๕๓
ตามที่ สมาคมอุ ต สาหกรรมก่ อ สร้ า งไทยในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ เสนอ ตามมติค ณะรัฐ มนตรี ซึ่ ง เห็น ชอบตามมติ
คณะกรรมการ กรอ. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓ โดยมีเงื่อนไขในการให้ความช่วยเหลือ อาทิ การให้ความช่วยเหลือที่ใช้กับ
สัญญาจ้างก่อสร้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ให้ความช่วยเหลือเฉพาะในเขตจังหวัดที่มี
การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ให้ขยายระยะเวลาออกไปอีกจํานวน ๔๕ วัน โดยมิต้องใช้ดุลยพินิจ
ต้องยื่นคําร้องขอรับการช่วยเหลือต่อหน่วยงานคู่สัญญาภายใน ๓๐ วัน และกรณีที่มีค่าควบคุมงานและหรือค่าจ้าง
ที่ปรึกษา ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับภาระค่าควบคุมงานและหรือค่าจ้างที่ปรึกษาสําหรับระยะเวลาที่ได้ขยายออกไปซึ่ง
ที่ประชุมมีมติรับทราบ และให้นําเรื่องเสนอเข้าสู่การพิจารณาของ ครม. ในสัปดาห์หน้า

๒.

รับทราบผลการสั มมนาเรื่ อง “การจั ดอั นดั บความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทย โดย IMD” ซึ่ ง
คณะกรรมการร่ ว มภาคเอกชน ๓ สถาบั น ร่ ว มกั บ สมาคมการจั ด การธุ ร กิ จ แห่ ง ประเทศไทย (Thailand
Management Association: TMA) และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดขึ้น
เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ที่โรงแรมสวิสโซเทล นายเลิศปาร์ค ถนนวิทยุ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ภาคเอกชน
ในการให้ ข้ อ มู ล แก่ ห น่ ว ยงานจั ด อั น ดั บ ความสามารถในการแข่ ง ขั น ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ซึ่ ง เห็ น ชอบตามมติ
คณะกรรมการ กรอ. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓ ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นว่าแม้ว่าเป้าหมายการเป็นอันดับที่ ๑๖ ในอนาคตตาม
ที่ตั้งไว้จะเป็นไปได้ยากแต่ต้องเร่งดําเนินการ และควรมีการพิจารณาในรายละเอียดว่าเรื่องใดสามารถขับเคลื่อนได้
เร็วโดยแยกกําหนดเป็นเป้าหมายที่ทําได้ง่ายและรวดเร็วก่อน รวมทั้งต้องมีการพิจารณาจัดทําโครงการรองรับโดย
อาจพิจารณาจากโครงการที่มีการดําเนินการอยู่แล้วโดยมีการกําหนดเจ้าภาพที่ชัดเจน เพื่อให้การขับเคลื่อนสามารถ
ดําเนินการได้รวดเร็ว ซึ่งที่ประชุมมีมติรับทราบและมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ รับไปพิจารณารายละเอียดให้มี
ความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

๓.

รับทราบผลการสัมมนาเสริมสร้างสมรรถนะภาครัฐและเอกชนเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด เรื่อง “กรอ. ... รู้ทัน รู้คิด... ใกล้ชิด AEC” ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เพื่อให้ผู้บริหารภาครัฐและเอกชนจากส่วนกลาง จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และ
หน่วยงานภาคเอกชนได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ซึ่งที่ประชุมมีมติรับทราบและขอให้จังหวัดในพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนมีการเตรียมการรองรับผลกระทบต่างๆ
และให้มีการนําผลการศึกษาของสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมาขยายผลในการดําเนินการ
ต่อไป

๔.

รับทราบผลการจัดงาน “Thailand Focus ๒๐๑๑ - Enhancing Thailand’s Competitiveness Through
the Next Decade” ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔
ณ โรงแรมโฟร์ซีซัน กรุงเทพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารถึงเรื่องความสามารถในการแข่งขันและความแข็งแกร่ง
ของบริษัทจดทะเบียน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ซึ่งหลังจากการจัดงานมีเงินไหลเข้าจนถึงเดือน
เมษายน คิดเป็นมูลค่า ๒๙,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าในช่วงก่อนจัดงานมากแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจของนักลงทุน
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ต่างชาติ นอกจากนั้น อัตราผลตอบแทนในตลาดหลักทรัพย์ไทยในช่วงต้นปีจนถึงปัจจุบันสูงเป็นอันดับสองรองจาก
ประเทศจีน อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมเห็นว่าการส่งเสริมให้มีการลงทุนจากจีนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยมาก
ขึ้นจะต้องมีการทํา MOU ก่อน และต้องเป็นการหารือนโยบายระดับประเทศ จึงควรจัดเป็นวาระในการหารือกับ
ประเทศจีนในครั้งต่อไป ซึ่งที่ประชุมมีมติรับทราบและมอบหมายให้กระทรวงต่างประเทศรับไปพิจารณาดําเนินการ
ต่อไป
๕.

คณะกรรมการ กรอ. พิจารณาข้อเสนอของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) เรื่อง สถานการณ์
ท่องเที่ยวไทยไตรมาส ๑/๒๕๕๔ และทิศทางในปี ๒๕๕๔ โดยในไตรมาสที่ ๑ ปี ๒๕๕๔ มีจํานวนนักท่องเที่ยว
ต่างชาติจํานวน ๔.๓๖ ล้านคน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ ๑๕ โดยประเทศในกลุ่ม
ภูมิภาคเอเซียมีสัดส่วนนักท่องเที่ยวสูงสุดที่ร้อยละ ๕๐ รองลงมาคือนักท่องเที่ยวจากทวีปยุโรปประมาณร้อยละ ๓๔
ขยายตัวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ ๑๗ สําหรับปี ๒๕๕๔ คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ ๕-๘
หรือประมาณ ๑๖.๗๓-๑๗.๒๑ ล้านคน ซึ่งจะสร้างรายได้ให้กับประเทศได้ประมาณ ๖ แสนล้านบาท และมีจํานวน
คนไทยท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๓ ร้อยละ ๕ ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นว่ามีประเด็นสําคัญที่ต้องเร่ง
ดําเนินการ คือ การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนเพื่ออํานวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวหลักโดย
เฉพาะที่จังหวัดภูเก็ต และเกาะสมุย ซึ่งจะต้องมีการดําเนินการร่วมกันระหว่างชุมชนในท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐใน
ท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ระบบการชี้แจงข้อมูลให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติในกรณีเกิดเหตุการณ์ภัย
พิบัติในพื้ นที่ ที่เป็ นรู ปธรรมและรวดเร็ วทัน ต่อ สถานการณ์ โดยที่ ประชุม มีม ติรั บข้ อเสนอของสภาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวฯ และมอบหมายให้หน่วยงานตามที่ สทท.เสนอ รับไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๖.

คณะกรรมการ กรอ. พิจารณาข้ อเสนอของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ เรื่ อง ผลการประชุ ม “ส.อ.ท. นํ า
อุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืนคู่สังคมไทย” ซึ่งนําเสนอการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยอย่างยั่งยืนใน ๖ ด้าน ๑. การสร้าง
คุณค่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ๒. การอยู่ร่วมกับชุมชน ๓. การดําเนินธุรกิจแบบคลัสเตอร์และ
ซัพพลายเชน ๔. การขับเคลื่อนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเขตการค้าเสรี ๕. การสร้างปัจจัยสนับสนุนต่อการ
ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม และ ๖. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่ความยั่งยืนของอุตสาหกรรม) ซึ่งที่ประชุมมี
ความเห็นว่าในระยะยาวต้องมีการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมเพื่อรองรับ และต้องมีการสร้างชนชั้นกลาง
เพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มกําลังซื้อภายในประเทศและลดการพึ่งพาการส่งออกด้วย รวมทั้งเน้นการพัฒนาในรูปแบบ
คลัสเตอร์ระดับภูมิภาคเพื่อรองรับกับกรอบประชาคมอาเซียนในปี ๒๐๑๕ โดยต้องมีการศึกษาเชิงลึกในแต่ละ
กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการเชื่อมโยงเรื่องการค้าและการลงทุนไว้อย่างเป็นระบบ และต้องเป็นการทํางานร่วมกัน
ระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยถือเป็นยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่ต้องมีเจ้าภาพดําเนินการที่ชัดเจน โดยที่ประชุมมี
มติมอบหมาย ให้ สศช. รับไปพิจารณาประกอบการจัดทําตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และมอบหมายให้
กระทรวงอุต สาหกรรม กระทรวงคมนาคม และกระทรวงพาณิ ชย์ ประสานกับภาคเอกชนในการพิจารณา
จัดลําดับความสําคัญยุทธศาสตร์และแนวทางที่ต้องดําเนินการให้ชัดเจน รวมทั้งพิจารณาเสนอแนะรูปแบบ
กลไกในการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการบูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

๗

เรื่องอื่น: การให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ นรม. ได้
สั่งการให้สํา นักงบประมาณประสานกับ คณะกรรมการอํานวยการกํากั บติดตามการช่วยเหลือผู้ป ระสบอุทกภัย
นําเสนอ ครม. ในวันพุธที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ เพื่อพิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือในด้าน การให้สินเชื่อ
การยกเว้นการนําเงินเข้ากองทุนประกันสังคม และการต่ออายุประกันภัย
*************************************************

