
http://www.thaigov.go.th                                                                                         ข่าวท่ี 01/01 
                                          วันที่ 18 มกราคม 2554          
 
         วันน้ี เมื่อเวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมช้ัน 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี   นายอภิสิทธ์ิ   เวชชาชีวะ                   
นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี                                                                                                                                       
  จากน้ัน นายศุภชัย  ใจสมุทร รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  นายวัชระ  กรรณิการ์  รองโฆษกประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี  และนายมารุต   มัสยวาณิช  รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี   ได้แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี             
สรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี 
 กฎหมาย 
 1. เรื่อง  ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. ....   
 
 เศรษฐกิจ 
  5.   เรื่อง   ขอสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 งบกลาง รายการเงิน  
    สํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น (กระทรวงมหาดไทย) 
 6.   เรื่อง   ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติ ครั้งท่ี 2/2553 
 7. เรื่อง   ผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ครั้งที่ 14/2553 
 12.   เรื่อง   ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ครั้งที่ 7/2553 
  15.  เรื่อง   การปฏิบัติการคุ้มครองประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบ 
  
 สังคม 
 19.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบการดําเนินโครงการทุกบ้านปลอดภัย  : การสนับสนุนการดําเนินการตาม 
   พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 
  20.   เรื่อง  การทบทวนและวิเคราะห์สถานการณ์โครงการประกันภัยคุ้มครองชาวต่างชาติท่ีเดินทางเข้า 
    มาในประเทศไทยในกรณีเกิดจลาจล 
 
  เร่ืองที่คณะรัฐมนตรีรับทราบเพื่อเป็นข้อมูล 
    27.    เรื่อง สรุปสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรปี 2554 ครั้งที่ 2  
  
  

******************************** 
 

กรุณาตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกับสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหน่ึง 
สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ทุกวันอังคาร หรือวันที่มีการประชุม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจังหวัด รับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจําจังหวัด 

และติดตามมติคณะรัฐมนตรีที่สําคัญได้ทางรายการ “เจาะลึก ครม.” 
ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย   ทุกวันอังคารในเวลา  21.00-22.00 น. 

“หากท่านใดประสงค์จะขอรับข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรีสมัครได้ทาง www.thaigov.go.th  “ 
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กฎหมาย 
1. เร่ือง ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด           
(ฉบับท่ี ...)   พ.ศ. .... ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) เสนอ  และให้ส่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาแล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างระเบียบ 
  1.กําหนดให้กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถ่ินอย่างน้อยต้องมีผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหน่ึง
คน ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาลหน่ึงคน และผู้แทนสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลหน่ึงคนหรือสองคนแล้วแต่กรณี (ร่างข้อ 3 แก้ไข
ข้อ 6) 
  2.กําหนดวิธีการสรรหากรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถ่ิน การจัดทําบัญชีรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและ             
บัญชีรายช่ือสํารอง และการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการก่อนครบวาระ (ร่างข้อ 4 – ร่างข้อ 7 แก้ไขข้อ 10 ข้อ 12 – 13 ข้อ 16 
และข้อ 20) 
  3.กําหนดบทเฉพาะกาล ให้กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถ่ินปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าครบวาระ และกรณี          
ยังไม่มีบัญชีรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดําเนินการสรรหาภายใน 60 (ร่างข้อ 8 – ร่างข้อ 9) 
 

เศรษฐกิจ 
 
5.  เร่ือง  ขอสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉิน
หรือจําเป็น (กระทรวงมหาดไทย) 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเป็น ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ดังน้ี 
 1. อนุมติกรอบวงเงินให้ มท. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ซ่อมแซม บูรณะศาลากลางจังหวัด และจัดซ้ือครุภัณฑ์ 
รวม 5 จังหวัด ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง จํานวน 837,647,402 บาท 
 2. อนุมัติให้ มท. (สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย) เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น จํานวน 221,510,002 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ดังน้ี 
   2.1 ค่าก่อสร้างอาคารศาลากลางจังหวัด (รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ) จํานวน 4 จังหวัด งบประมาณท้ังส้ิน 
724,867,400 บาท ได้แก่  1) จังหวัดขอนแก่น วงเงิน 147,330,000 บาท  2) จังหวัดมุกดาหาร วงเงิน 145,519,800 บาท                 
3) จังหวัดอุดรธานี วงเงิน 147,439,100 บาท  4) จังหวัดอุบลราชธานี วงเงิน 284,578,500 บาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณ     
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น จํานวน 108,730,000 บาท 
ส่วนท่ีเหลืออีก 616,137,400 บาท ให้เสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2556 ตามความจําเป็น
และเหมาะสมต่อไป 
   2.2 ค่าครุภัณฑ์ (ปีเดียว) และงบดําเนินงานของส่วนราชการ จํานวน 11 หน่วยงาน ใน 4 จังหวัด งบประมาณ          
ทั้งส้ิน 56,537,002 บาท ได้แก่  1) สํานักข่าวกรองแห่งชาติ (สํานักนายกรัฐมนตรี จํานวน 534,000 บาท  2) กองทัพบก 
(กระทรวงกลาโหม) จํานวน 148,316 บาท  3) กรมบัญชีกลาง (กระทรวงการคลัง) จํานวน 559,100 บาท  4) สํานักงานสถิติ
แห่งชาติ (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร) จํานวน 117,930 บาท)  5) กรมการปกครอง (มท.) จํานวน 5,866,256 
บาท           6) กรมการพัฒนาชุมชน (มท.) จํานวน 1,461,000 บาท  7) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มท.) จํานวน 
21,434,000 บาท  8) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน (มท.) จํานวน 22,298,900 บาท  9) กรมการจัดหางาน (กระทรวงแรงงาน) 
จํานวน 3,410,300 บาท  10) สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จํานวน 571,700 บาท  11) สํานักงานตํารวจแห่งชาติ จํานวน 
135,500 บาท 
   2.3 ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง (ปีเดียว) ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จํานวน 56,243,000 บาท ส่วนท่ี
เหลืออีก จํานวน 970,000 บาท ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 รายการค่าปรับปรุงส่ิงก่อสร้าง
ของทางราชการ ซ่ึงได้ต้ังงบประมาณไว้แล้ว 
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 3. ส่วนค่าครุภัณฑ์ประกอบอาคารศาลากลางจังหวัดที่ก่อสร้างใหม่วงเงินรวม 91,922,200 บาท เห็นควรให้              
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่จะก่อสร้างอาคารศาลากลาง
จังหวัดแล้วเสร็จต่อไป 
 ทั้งน้ี ให้ มท. และส่วนราชการที่เก่ียวข้องจัดทําประมาณการค่าใช้จ่ายของรายการท่ีกล่าวข้างต้น และขอให้ทําความ
ตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบ
การก่อหน้ีผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมด้วย 
 
6.  เร่ือง  ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติ คร้ังที่ 2/2553 
 คณะรัฐมนตรีรับทราบและเห็นชอบในหลักการตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) เสนอ ดังน้ี 
 1. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติ ครั้งท่ี 2/2553 และรับทราบผล           
การพิจารณาและมติของคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติ 
  2. เห็นชอบในหลักการการขอแก้ไขระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขับเคล่ือนนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์
แห่งชาติ พ.ศ. 2553 ข้อ 10 วรรคสองจาก “ให้นายกรัฐมนตรีแต่งต้ังข้าราชการคนหน่ึงทําหน้าท่ีผู้อํานวยการบริหารและ
ควบคุมดูแลโดยทั่วไป ซึ่งราชการของสํานักงาน” เป็น “ให้นายกรัฐมนตรีแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีของรัฐคนหน่ึงทําหน้าที่เป็นผู้อํานวยการ
บริหารและควบคุมดูแลโดยท่ัวไป ซ่ึงราชการของสํานักงาน”   และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติท่ี
เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาด้วย                         
แล้วดําเนินการต่อไปได้    
 
7. เร่ือง  ผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ คร้ังที่ 14/2553 

คณะรัฐมนตรีรับทราบและเห็นชอบตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ (รศก.) คร้ังที่  14/2553 ตามท่ี
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  กรรมการและเลขานุการ รศก. เสนอ ดังน้ี   

1.  รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการ รศก. ครั้งที่ 14/2553  
2.  เห็นชอบตามมติของคณะกรรมการ รศก. ตามข้อ 1.2 ข้อ 2.3 และ 3.3   

 สาระสําคัญของเร่ือง 
 คณะกรรมการรัฐมนตรี เศรษฐกิจ (รศก.) ได้ มีการประชุม ครั้ งท่ี 14/2553 เม่ือวันที่  20 ธันวาคม 2553                        

เวลา 10.15 น. ณ ห้องประชุมสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทําเนียบรัฐบาล โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
  1.  ภาพรวมราคาสินค้าอุปโภคบริโภค 

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้รายงานผลการสํารวจภาพรวมราคาสินค้าอุปโภคบริโภค และการดําเนินการ
เพื่อกํากับดูแลราคาสินค้าในช่วงท่ีผ่านมา รวมท้ังการศึกษาผลกระทบของต้นทุนสินค้า โดยมีสาระสําคัญ สรุปได้ดังน้ี 

 
 

  1.1  สาระสําคัญ 
1.1.1 สินค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาท พิจารณาตามลักษณะโครงสร้างต้น 

ทุนของสินค้าท่ีผลิตและจําหน่ายในประเทศ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ  (1) กลุ่มสินค้าท่ีใช้วัตถุดิบในประเทศเป็นหลัก ซึ่งได้รับผลกระทบ
จากค่าเงินบาทท่ีแข็งค่าน้อยมาก  (2) กลุ่มสินค้าท่ีใช้ท้ังวัตถุดิบในประเทศและนําเข้า ซ่ึงได้รับผลกระทบจากค่าเงินบาทแข็งค่า           
ค่อนข้างน้อย และ (3) กลุ่มสินค้าท่ีใช้วัตถุดิบนําเข้าเป็นหลัก ซึ่งจะได้รับผลกระทบจากค่าเงินบาทแข็งค่อนข้างมาก  

1.1.2 การดําเนินการกํากับดูแลราคาสินค้า ได้แก่  (1) มาตรการการดูแล ประกอบด้วย                  
มาตรการทางกฎหมาย มาตรการบริหาร และ มาตรการธงฟ้า และ (2) วิธี ดําเนินการ ได้แก่ การติดตามและจัดลําดับความสําคัญ
ของสินค้า การติดตามราคาวัตถุ ดิบ ปัจจัยการผลิต สถานการณ์ด้านราคาท้ังในส่วนกลางและส่วนภู มิภาค แต่ง ต้ัง                        
คณะอนุกรรมการพิจารณาต้นทุนและราคาสินค้า  ตรวจสอบเครื่องช่ังตวงวัด ป้ายแสดงราคา จัดต้ังอาสาธงฟ้า1569 เพื่อ             
สอดส่องดูแลราคาสินค้า เป็นต้น 

1.1.3 ผลกระทบของต้นทุนสินค้าจากการแข็งค่าของเงินบาท  (ณ อัตราแลกเปล่ียน 30 บาทต่อ 
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เหรียญสหรัฐ) ได้แก่ (1) กลุ่มสินค้าที่ใช้วัตถุดิบในประเทศเป็นหลัก ซึ่งมีสัดส่วนวัตถุดิบนําเข้าน้อยกว่าร้อยละ 30 จะมีภาระต้นทุน
นําเข้าวัตถุดิบสูงข้ึนน้อยกว่าร้อยละ 2 ซ่ึงผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการและรับภาระต้นทุนท่ีเพิ่มข้ึนดังกล่าวได้ (2) กลุ่ม
สินค้าที่ใช้ทั้งวัตถุดิบในประเทศและนําเข้า ซึ่งมีสัดส่วนวัตถุดิบนําเข้ามากกว่าร้อยละ 30 แต่ไม่เกินร้อยละ 80 จะมีภาระต้นทุน
นําเข้าวัตถุดิบสูงข้ึนประมาณร้อยละ 2 ถึงร้อยละ  20 ส่งผลให้มีสินค้าบางรายการมีต้นทุนสินค้าสูงข้ึน และ (3) กลุ่มสินค้าที่ใช้
วัตถุดิบนําเข้าเป็นหลัก ซึ่งมีสัดส่วนวัตถุดิบนําเข้าประมาณร้อยละ 80 ข้ึนไป จะมีภาระต้นทุนนําเข้าวัตถุดิบสูงข้ึนประมาณร้อยละ 
10 ถึง          ร้อยละ 65 ได้รับผลกระทบจากภาวะราคาวัตถุดิบในตลาดโลกที่เพิ่มสูงข้ึนมากกว่าค่าเงินบาทที่แข็งค่า  

1.1.4 การป้องกันปัญหาผลกระทบของค่าเงินบาทต่อราคาสินค้าเกษตรและการส่งออก  
กระทรวงพาณิชย์ได้เชิญผู้ประกอบการสินค้า มาหารือถึงผลกระทบและแนวทางแก้ปัญหาจากสภาวะเงินบาทที่แข็งค่าข้ึน ส่งผลให้               
ผู้ส่งออกมีรายได้ลดลง และขีดความสามารถการแข่งขันลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันสําคัญ คือ จีน เวียดนาม เกาหลีใต้ โดยมี
แนวทางแก้ไขปัญหาดังน้ี  

(1) กลุ่มผู้ส่งออกสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูป ได้แก่ เสนอขอลดราคาอาหารสัตว์  
ให้ภาครัฐสนับสนุนนํ้าตาลทรายราคาพิเศษสําหรับการผลิตเพื่อการส่งออก ขอให้ชะลอการปรับราคาเหล็กแผ่นผลิตกระป๋อง ขอให้
รับฝากหรือจํานําเงินดอลลาร์ สรอ. จากผู้ส่งออกในรูปสินเช่ือOD การกําหนดอัตราดอกเบี้ยตํ่าชดเชยค่าดอกเบี้ย กําหนดระยะเวลา
ปลอดดอกเบ้ีย ยกเว้นค่าธรรมเนียม รักษาเสถียรภาพเงินบาท และให้ความช่วยเหลือผู้ส่งออกท้ังระบบ  

(2) กลุ่มผู้ส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม ได้แก่ เสนอขอชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกท่ีผลิต 
ในราชอาณาจักร (มุมนํ้าเงิน) ลดอัตราเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ขอให้เอกชนสามารถถือครองเงินสกุลเหรียญสหรัฐฯ ได้
ยาวนานข้ึน สนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในการบริหารจัดการและส่งออกมากข้ึน ให้กระทรวงพาณิชย์จัดทํา          
คู่มือการส่งออก เพื่อให้ผู้ประกอบการใช้เป็นข้อมูลติดต่อการค้าแก่ภาคเอกชนและเตรียมมาตรการรองรับปัญหาจากการส่งออก 
รวมทั้งการจัดงานแสดงสินค้าเพื่อกระตุ้นการส่งออก 
  1.2  มติที่ประชุม 
  รับทราบภาพรวมราคาสินค้าอุปโภคบริโภคของประเทศ และมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ ติดตาม และ
กํากับดูแลการปรับราคาสินค้า โดยเฉพาะสินค้าที่มีแนวโน้มปรับราคาเพิ่มข้ึน ได้แก่ (1) นํ้ามันพืช (2) ผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรซ์ 
และ (3) เครื่องแบบนักเรียน และเร่งพิจารณาราคาท่ีเหมาะสมต่อไป 

   2.  การจําหน่ายกิจการโครงการบัตรสมาชิกพิเศษ (Thailand Privilege Card) 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการจําหน่ายกิจการโครงการบัตร

สมาชิกพิเศษ (Thailand Privilege Card : TPC) และขอให้ความเห็นชอบเง่ือนไขในเร่ืองสิทธิการตรวจลงตราประเภทคนอยู่           
ช่ัวคราวพิเศษ (Special Entry Visa) ตามมติคณะกรรมการจําหน่ายกิจการฯ โดยมีสรุปสาระสําคัญและข้อเสนอเพื่อพิจารณา ดังน้ี 

  2.1  สาระสําคัญ  
คณะกรรมการจําหน่ายกิจการฯ ได้มีมติเม่ือวันที่ 7 กรกฎาคม 2553 ให้การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

(ททท.) หารือกับกระทรวงมหาดไทยเก่ียวกับประเด็นการถ่ายโอนสิทธิประโยชน์การถือครองวีซ่าและการอํานวยความสะดวกใน           
การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ช่ัวคราวพิเศษ (Special Entry Visa) ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มีความเห็นในเร่ืองดังกล่าว ดังน้ี 

2.1.1  สมาชิกเดิมของโครงการฯ ก็มีสิทธิได้รับการตรวจลงตราฯ และให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการ 
ตรวจลงตราที่ได้รับอยู่เดิมตามท่ีกําหนดในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจําพวกเข้ามาอยู่ใน          
ราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 30  มีนาคม 2552 และต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การมีสิทธิอยู่ใน
ประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง รวมท้ังจะต้องอยู่ภายใต้บังคับท่ีจะต้องมีการตรวจสอบประวัติของสมาชิกทุก 1 ปี   
หากพบว่ามีประวัติท่ีเก่ียวข้องกับการกระทําความผิดก็จะถูกดําเนินการเพิกถอนความเป็นสมาชิกต่อไป 

 2.1.2  สําหรับกรณีคนต่างด้าวกลุ่มที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ หากประสงค์ท่ีจะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ  
ต่อไป เช่น สิทธิได้รับการตรวจลงตราฯ และให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ก็จะต้องได้รับความเห็นชอบในการดําเนินการ
จากคณะรัฐมนตรี และอยู่ภายใต้ข้อบังคับของ พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 

อน่ึง กระทรวงมหาดไทยมีความเห็นเพิ่มเติมว่าเอกชนที่จะเข้าทําธุรกิจที่เก่ียวข้องกับโครงการบัตร
สมาชิกพิเศษ ควรจะต้องได้รับสิทธิต่างๆ ในการดําเนินการตามกฎหมายจากรัฐอย่างเท่าเทียมกัน 
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  2.2  ข้อเสนอเพื่อพิจารณา  
คณะกรรมการจําหน่ายกิจการฯ ได้พิจารณาร่างขอบเขตของงาน (TOR) เมื่อวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2553 

เห็นว่ามีเง่ือนไขท่ีสําคัญท่ีจะต้องกําหนดใน TOR เพื่อประกาศเชิญชวนเอกชนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ดังน้ี  
2.2.1 การให้สิทธิประโยชน์เก่ียวกับการถือครองวีซ่าและการอํานวยความสะดวกในการตรวจลง 

ตราประเภทคนอยู่ช่ัวคราวพิเศษ (Special Entry Visa) ดังน้ี (1) สมาชิกเดิมของโครงการบัตรสมาชิกพิเศษ (Thailand Privilege 
Card) จะได้รับสิทธิการตรวจลงตราฯ ตามเดิม   (2) สมาชิกใหม่ท่ีเข้าเป็นสมาชิกภายหลังจากการจําหน่ายกิจการบริษัท ไทย
แลนด์พริวิเลจ คารด์ จํากัด (บจก.TPC) ให้ภาคเอกชนแล้ว จะได้รับสิทธิการตรวจลงตราฯ สําหรับใช้เข้าประเทศไทยได้ไม่จํากัด
จํานวนครั้งเป็นเวลา 5 ปี รวมถึงสิทธิการยกเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆ และสิทธิการอยู่ในประเทศไทยได้ไม่เกิน 90 วัน เช่นเดียวกับ
สมาชิกเดิม  (3) เห็นสมควรให้มีกรอบระยะเวลาการให้สิทธิการตรวจลงตราฯ ไว้สําหรับสมาชิกใหม่ เป็นระยะเวลาไม่เกิน 30 ปี  
และ (4) เอกชนท่ีรับไปดําเนินการโครงการฯ จะต้องจัดส่งทะเบียนประวัติของสมาชิกใหม่และสมาชิกเดิม เพื่อให้สํานักงานตรวจ          
คนเข้าเมืองตรวจสอบประวัติทุก ๆ ปี  

2.2.2 จํานวนเงินชดเชยเงินลงทุนภาครัฐ จํานวน 500 ล้านบาท ซ่ึงเป็นจํานวนเงินท่ี ททท. ในฐานะ            
ผู้ถือหุ้นได้ชําระค่าหุ้นเพื่อจัดต้ัง บจก. TPC 

2.2.3  ทุนจดทะเบียนของนิติบุคคลที่จะเสนอเข้ามาดําเนินกิจการ ไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท  
2.2.4  หลักประกันซอง ผู้เสนอขอดําเนินการจะต้องวางหลักประกันซองเท่ากับร้อยละ 5 ของทุน 

จดทะเบียนของ บจก. TPC  
2.2.5 การรับโอนหน้ีสินและความรับผิดชอบทางกฎหมายต่างๆ ท้ังหมดของ บจก. TPC ที่มีอยู่ และ           

จะต้องรับสิทธิและหน้าที่ท่ีบริษัทมีต่อพนักงานก่อนการซื้อขายหรือโอนหุ้นไปท้ังหมด  
2.2.6 การแก้ไขร่าง TOR ให้สอดคล้องกับระเบียบพัสดุของ ททท. ให้ ททท. จัดทําประกาศและ 

เอกสารประมูลโครงการฯ ให้เป็นไปตามแบบประกาศประกวดราคาของ ททท.  
2.2.7 กระทรวงมหาดไทยได้ให้ความเห็นว่าในเรื่องการตรวจลงตราฯ  ของสมาชิกใหม่จะต้องเสนอ 

คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ประกอบกับคณะกรรมการจําหน่ายกิจการฯ ได้จํากัดกรอบระยะเวลาการให้สิทธิดังกล่าวสําหรับ
สมาชิกใหม่ไว้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 30 ปี ซึ่งการประกาศเงื่อนไขดังกล่าวจะมีผลผูกพันต่อเอกชนที่จะเข้ามาดําเนินการใหม่ จึงมี
ความจําเป็นจะต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อให้เกิดความชัดเจนก่อนที่จะดําเนินการส่งเรื่องให้ ททท. 
ดําเนินการต่อไป  

  2.3  มติที่ประชุม 
      รับทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการจําหน่ายกิจการฯ และเห็นชอบในหลักการการ
จําหน่ายกิจการโครงการบัตรสมาชิกพิเศษ (Thailand Privilege Card) ตามท่ีกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาเสนอ โดยยกเลิกสิทธิ
การยกเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆ สําหรับสมาชิกใหม่ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาเสนอ ท้ังน้ีให้กระทรวง           
การท่องเท่ียวและกีฬารอผลการพิจารณาข้อกฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาก่อนดําเนินการต่อไป เพื่อให้                     
การดําเนินการการจําหน่ายกิจการโครงการบัตรสมาชิกพิเศษเป็นไปตามข้อกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
 

3. รายงานผลการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก (Doing Business 2011) 
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ได้รายงานผลการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของ

ธนาคารโลก (Doing Business 2011) โดยมีสาระสําคัญสรุปได้ ดังน้ี  
    3.1  สาระสําคัญ 

    3.1.1 เมื่อ ปี 2547 ธนาคารโลก (World Bank) ได้จัดทํารายงานการวิจัยเรื่อง Doing Business 
แสดงผลการศึกษาการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการเข้าไปประกอบธุรกิจของประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลก โดยตัวช้ีวัดที่ใช้ในการจัดลําดับ               
มีท้ังหมด 10 ด้าน ได้แก่ การเริ่มต้นธุรกิจ (Starting a Business) การขออนุญาตก่อสร้าง (Dealing with Construction Permits) 
การจ้างงาน (Employing Workers) การจดทะเบียนทรัพย์สิน (Registering Property) การได้รับสินเช่ือ (Getting Credit)                
การคุ้มครองผู้ลงทุน (Protecting Investors) การชําระภาษี (Paying Taxes) การค้าระหว่างประเทศ (Trading Across Boarders) 
การบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง (Enforcing Contracts) และการปิดกิจการ (Closing a Business)  

 3.1.2  การปรับลดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก ประเทศไทยได้รับ 
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การจัดให้อยู่ในอันดับท่ี 19 ในปี 2011 จากทั้งหมด 183 ประเทศ โดยวัดประเมินต้ังแต่ 1 มิถุนายน 2552 ถึง 1 มิถุนายน 2553      
ลดลงจากปีท่ีแล้วในช่วงเวลาเดียวกันคือ อันดับที่ 12 จากทั้งหมด 183 ประเทศ มีสาเหตุที่สําคัญดังน้ี 

(1) ธนาคารโลกได้มีการปรับฐานการประเมินผลจากปี ค.ศ.2010 ที่ประเมินผลจากตัว 
ช้ีวัด 10 ด้าน เป็นการประเมินผลจากตัวช้ีวัด 9 ด้าน ในปี ค.ศ. 2011 โดยไม่นําตัวช้ีวัดด้านการจ้างงานมาร่วมในการพิจารณา          
จัดอันดับ ซ่ึงการดําเนินการดังกล่าวเป็นผลให้อันดับของประเทศไทยในภาพรวมเดิมในปี ค.ศ. 2010 ถูกจัดอยู่ในอันดับท่ี 12 ปรับเป็น
อันดับที่ 16 

(2) ธนาคารโลกได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ประเทศต่างๆ เช่น เกาหลี และญ่ีปุ่น เป็นต้น ได้ 
ให้ความสําคัญของรายงานผลการวิจัย เรื่อง Doing Business มากข้ึน ทําให้หลายประเทศมีการพัฒนาบริการอย่างจริงจังและต่อเน่ือง          
ในอัตราเร่งจนมีผลให้อันดับกระโดดข้ามประเทศไทย 

(3) สําหรับตัวช้ีวัดที่ส่งผลให้อันดับของไทยปรับลดลงจากเดิม ท่ีสําคัญได้แก่ ตัวช้ีวัดด้าน 
การเริ่มต้นธุรกิจ ซ่ึงธนาคารโลกเห็นว่าประเทศอ่ืนมีการพัฒนาในอัตราท่ีรวดเร็วกว่าประเทศไทย  ตัวช้ีวัดด้านการจดทะเบียนทรัพย์สิน 
ซึ่งในปี 2553 ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนสินทรัพย์เพิ่มข้ึน และตัวช้ีวัดด้านการชําระภาษี ซึ่งประเทศไทยมีจํานวนครั้งของการ  
ชําระภาษีสูง  

    3.2  ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
3.2.1 รับทราบรายงานผลการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจในประเทศต่างๆ ของ 

ธนาคารโลก (Doing Business 2011) 
3.2.2 พิจารณาเห็นชอบให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องทําการปรับปรุงการดําเนินงานในระยะส้ัน  

และระยะยาว ดังน้ี 
(1)  การปรับปรุงบริการในระยะส้ัน ได้แก่ 1) การพัฒนาระบบการส่งมอบบริการแบบ 

หน้าต่างเด่ียว (Single Window Service) เพื่ออํานวยความสะดวกเรื่อง การชําระภาษีทุกประเภท เพื่อลดจํานวนครั้งที่ผู้ประกอบ
ธุรกิจต้องจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้รัฐ และเพื่ออํานวยความสะดวกในกระบวนการนําเข้า-ส่งออกสินค้าระหว่างประเทศได้                  
ณ จุดบริการเดียวกัน ซึ่งจะช่วยลดจํานวนเอกสารข้ันตอนและระยะเวลา  และ 2) กําหนดมาตรการถาวรในการลดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนทรัพย์สินที่รัฐต้องจัดเก็บ  

(2)  การดําเนินการในระยะยาว ได้แก่  1) การพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องฐาน 
ข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจของประเทศ ให้สามารถเช่ือมโยงกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินการด้านการเร่ิมต้นธุรกิจได้ครอบคลุม
ทุกหน่วยงาน หรือการนําระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐ              
ลดระยะเวลาเพิ่มความสะดวกแก่ภาคเอกชนและประชาชน  2) ปรับรื้อระบบการจัดเก็บภาษีของประเทศ  และ  3) การแก้ไข
กฎหมาย กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลเครดิต  

    3.3  มติที่ประชุม 
3.3.1 รับทราบรายงานผลการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก  

(Doing Business 2011)  
3.3.2  มอบหมายให้สํานักงาน ก.พ.ร. ดําเนินการศึกษาวิจัยแนวทางการดําเนินงานของประเทศ 

ต้นแบบท่ีได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับต้น ๆ แล้วนํามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของไทย  
3.3.3  มอบหมายให้สํานักงาน ก.พ.ร. จัดส่งข้อมูลดัชนีช้ีวัดของการจัดอันดับความยาก-ง่ายใน 

การประกอบธุรกิจของธนาคารโลก (Doing Business 2011) ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทําแนวทางการ              
ปรับปรุงการดําเนินการ และจัดส่งให้สํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อรวบรวมและนําเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจเพื่อพิจารณาต่อไป 

3.3.4 มอบหมายให้กระทรวงการคลังพิจารณาแนวทางการปรับปรุงอายุสัญญาการเช่า 
อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่อไป 
 
12.  เร่ือง  ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ คร้ังที่ 7/2553 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบและเห็นชอบตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอ   ดังน้ี  
 1.  รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการ กรอ. ครั้งท่ี 7/2553  
 2.  เห็นชอบผลการพิจารณาและมติของคณะกรรมการ กรอ. รวม 7 เรื่อง ดังน้ี 



 7 

  2.1  การพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการก่อสร้าง 
  2.2  แนวทางการขับเคล่ือนการท่องเท่ียวไทยปี 2554 
  2.3  ผลการสัมมนาเรื่อง “ทิศทางคุณวุฒิวิชาชีพแรงงานไทย...สู่สากล” 
  2.4  ความเห็นต่อร่างกฎกระทรวงแรงงานว่าด้วยการกําหนดจํานวนท่ีนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ
และหน่วยงานของรัฐจะต้องรับคนพิการเข้าทํางานและจํานวนเงินท่ีนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนําส่งเงินเข้า          
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ        
พ.ศ. 2550 
  2.5  ข้อคิดเห็นต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรมในพื้นท่ีมาบตาพุด 
  2.6  ความคืบหน้าแนวทางแก้ไขปัญหาการนําเข้าสินค้าวัตถุอันตราย ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย          
พ.ศ. 2535 
  2.7  ผลการจัดอันดับ Doing Business 2011 

 สาระสําคัญของเร่ือง 
  คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ได้มีการประชุมครั้งที่ 7/2553           
เมื่อวันท่ี 27 ธันวาคม 2553 เวลา 14.30-17.30 น. ณ ห้องประชุมสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทําเนียบรัฐบาล โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 1.  การพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการก่อสร้าง สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ได้เสนอเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการ กรอ. พิจารณา โดยมีข้อเสนอเพื่อพิจารณา ความเห็นและประเด็น
อภิปราย และมติคณะกรรมการ กรอ. ดังน้ี 
  1.1  ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
  สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เสนอคณะกรรมการ กรอ. พิจารณา เร่ืองการ
พิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการก่อสร้าง เพื่อขอให้เป็นมติคณะรัฐมนตรีในการขยายระยะเวลาสัญญา
โครงการก่อสร้างออกไปทุกจังหวัดที่ประกาศใช้พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 และการ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง เพื่อส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ ถือไปปฏิบัติโดยไม่ใช้ดุลยพินิจ โดย
มี           หลักเกณฑ์และเง่ือนไขประกอบการพิจารณา ดังน้ี 
   1.1.1  การพิจารณาให้ความช่วยเหลือน้ีใช้กับสัญญาจ้างก่อสร้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ             
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
   1.1.2  เป็นการให้ความช่วยเหลือเฉพาะในเขตจังหวัดที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 และการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีมีความร้ายแรง ช่วงระหว่างวันท่ี 11 มีนาคม ถึง            
31 พฤษภาคม 2553 
   1.1.3  ให้ขยายระยะเวลาออกไปอีกจํานวน 45 วัน โดยมิต้องใช้ดุลยพินิจ 
   1.1.4  ผู้ประกอบการก่อสร้างท่ีมีสิทธิได้รับการพิจารณาขยายระยะเวลาก่อสร้างข้างต้น เป็นผู้รับจ้างท่ีได้
ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ โดยให้มีผลบังคับใช้กับสัญญา ดังน้ี 
    1)  สัญญาจ้างก่อสร้างที่ได้ลงนามไว้กับทางราชการก่อนวันท่ี 11 มีนาคม 2553 ซึ่งสัญญาดังกล่าว
ยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และยังมิได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้าย เม่ือผู้รับจ้างมีคําขอให้ขยายระยะเวลาสัญญาออกไปอีก 45 วัน ในกรณี
อายุสัญญาก่อสร้างน้อยกว่า 45 วัน ก็ให้ขยายเวลาได้เท่ากับอายุสัญญาเดิม 
    2)   สัญญาจ้างก่อสร้างท่ีได้ลงนามไว้กับทางราชการระหว่างวันที่ 11 มีนาคม ถึง 31 พฤษภาคม 
2553 เมื่อผู้รับจ้างมีคําขอ ให้ขยายระยะเวลาสัญญาออกไปอีก 45 วัน ในกรณีอายุสัญญาก่อสร้างน้อยกว่า 45 วัน ก็ให้ขยายเวลาได้
เท่ากับอายุสัญญาเดิม 
   1.1.5  กรณีที่เข้าข่ายได้รับการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว หากการขยายระยะเวลาออกไป มีผลให้
ผู้รับจ้างถูกปรับ ก็ให้งด ลดค่าปรับ หรือคืนเงินค่าปรับ ตามความเป็นจริงแล้วแต่กรณี 
  1.2  มติคณะกรรมการ กรอ.  
   1.2.1  เห็นชอบในหลักการของหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ         
ผู้ประกอบการก่อสร้าง ในเขตพื้นที่จังหวัดท่ีมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีมีความร้ายแรง ซึ่งออกตามความในพระราช
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กําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ในช่วงระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2553 ตามท่ีสมาคม
อุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์เสนอ  
   1.2.2  มอบหมายให้กรมบัญชีกลาง ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ พิจารณา          
รายละเอียดข้อเสนอของสมาคมฯ ให้ชัดเจนอีกคร้ังหน่ึง โดยเฉพาะเง่ือนไขระยะเวลาสัญญาจ้างก่อสร้างท่ีจะมีผลบังคับใช้ตาม
ข้อเสนอ 1.4 พร้อมทั้งเร่งรัดการจัดประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีสมาคมฯ เสนอ                
ก่อนนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 2.  แนวทางการขับเคล่ือนการท่องเที่ยวไทยปี 2554 สภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (สทท.) ได้
เสนอเ ร่ืองดังกล่าวให้คณะกรรมการ กรอ. พิจารณา โดยมีข้อเสนอเพื่อพิจารณา ความเห็นและประเด็นอภิปราย และ                   
มติคณะกรรมการ กรอ. ดังน้ี 
  2.1  ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
  สภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (สทท.) เสนอคณะกรรมการ กรอ. พิจารณา ข้อเสนอแนะ                
เชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเท่ียวในปี 2554 ให้คณะกรรมการ กรอ. พิจารณาให้การสนับสนุนเชิง
นโยบาย ดังน้ี  
   2.1.1  สร้างจุดขายใหม่ของประเทศไทย โดยต้ังเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็น Hospitality & Wellness 
Center of the World ครอบคลุมธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกับการท่องเท่ียว ได้แก่ การพํานักระยะยาว (Long Stay) ธุรกิจสุขภาพ และ
อาหาร โดยให้มีการศึกษาเพื่อจัดทํายุทธศาสตร์ในเรื่องน้ี 
   2.1.2  เสริมสร้างบรรยากาศการลงทุนในกิจการทางการท่องเที่ยวใหม่ๆ ท่ีมีศักยภาพ เช่น ธุรกิจด้าน          
สุขภาพ ธุรกิจด้านนันทนาการ และสวนสนุก และธุรกิจท่ีมีลักษณะเชิงสร้างสรรค์ เป็นต้น โดยการกําหนดนโยบาย และมาตรการใน
ทิศทางท่ีจะกระตุ้น และส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชน ได้แก่ การปรับกฎ ระเบียบการส่งเสริมการลงทุนของสํานักงาน                
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยเฉพาะการใช้ระบบภาษีให้เอ้ือต่อการลงทุนในกิจการทางการท่องเท่ียวใหม่ๆ ที่เป็น           
กลุ่มเป้าหมาย  
   2.1.3  เร่งรัดและสนับสนุนการจัดทําระบบข้อมูลที่มีความสําคัญต่อการท่องเที่ยว เพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจทางนโยบายของภาครัฐ และการดําเนินธุรกิจของภาคเอกชน และเพื่อเป็นการเตือนภัยล่วงหน้าทางการท่องเท่ียว โดย 
    1)  มอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เร่งรัดจัดทําข้อมูลนักท่องเท่ียวภายในประเทศ 
(ไทยเท่ียวไทย) ท่ีมีความสมบูรณ์ รวดเร็ว ทันสมัยอย่างต่อเน่ือง 
    2)  สนับสนุนให้ สทท. ร่วมกับสถาบันการศึกษาจัดทําระบบการพยากรณ์ และคาดการณ์              
สถานการณ์ทางการท่องเที่ยว (Tourism Forecast) อย่างต่อเน่ือง  
    3)  จัดทําข้อมูล เพื่อส่งสัญญาณให้ผู้ประกอบการใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนได้อย่างมี                  
ประสิทธิภาพ เช่น การศึกษาด้านอุปสงค์ และอุปทานของธุรกิจโรงแรม และที่พัก ธุรกิจนําเที่ยว ธุรกิจนวด และสปาในแต่ละพื้นท่ี 
เป็นต้น โดย กก. ร่วมกับ สทท. 
   2.1.4  ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว โดยให้ สทท. เข้าร่วมเป็นกรรมการ
โดยตําแหน่งใน “คณะกรรมการบริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ” ภายใต้ (ร่าง) พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ
มหาชน) ท่ีกระทรวงศึกษาธิการจะจัดต้ังข้ึน ซ่ึงมีตัวแทนของภาคเอกชน (คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน) เข้าร่วมอยู่ด้วย 
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้รับการยกระดับความสามารถ และทักษะ มีการรับรองมาตรฐานท้ังในประเทศ 
และมาตรฐานสากล พร้อมกับการเปิดเสรีภาคบริการในระดับต่างๆ  
   2.1.5  กระตุ้น และส่งเสริม “ไทยเที่ยวไทย” อย่างต่อเน่ือง โดยสนับสนุนมาตรการส่งเสริมการตลาด          
ในทุกระดับและมาตรการจูงใจด้านภาษี ได้แก่ การอนุญาตให้นําค่าใช้จ่ายในการซ้ือทัวร์ หรือโรงแรมท่ีพักไปหักค่าลดหย่อนในวงเงิน 
15,000 บาท รวมท้ังสนับสนุนการจัดประชุมสัมมนาในประเทศ และนําค่าใช้จ่ายไปหักค่าลดหย่อนได้สองเท่า 
  2.2  มติคณะกรรมการ กรอ.    
    2.2.1  เห็นชอบในหลักการตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม             
ท่องเที่ยวไทย ตามที่สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเสนอ โดยให้กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬารับข้อเสนอแนะไป
พิจารณาปรับปรุงใน (ร่าง) แผนพัฒนาการท่องเท่ียวแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 ก่อนนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
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    2.2.2  เห็นชอบให้ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย เข้าร่วมเป็นกรรมการโดยตําแหน่ง
ในคณะกรรมการบริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ภายใต้ (ร่าง) พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยให้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับไปพิจารณาในข้ันของการตรวจ (ร่าง) พระราชกฤษฎีกาฯ ดังกล่าว 
   2.2.3  มอบหมายให้กระทรวงการท่องเ ท่ียวและกีฬา หารือร่วมกับกระทรวงการคลัง และ                          
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณาทบทวนความเหมาะสมและความจําเป็นของมาตรการจูงใจด้านภาษีท่ีใช้
เพื่อการกระตุ้นตลาดการท่องเท่ียวในช่วงท่ีเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง ว่าสมควรดําเนินการต่อไปหรือไม่ 
 3.  ผลการสัมมนาเร่ือง “ทิศทางคุณวุฒิวิชาชีพแรงงานไทย...สู่สากล” คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 
สถาบัน (กกร.) ได้เสนอเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการ กรอ. พิจารณา โดยมีข้อเสนอเพื่อพิจารณา ความเห็นและประเด็นอภิปราย 
และมติคณะกรรมการ กรอ. ดังน้ี 
  3.1  ข้อเสนอเพื่อพิจารณา  
   คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เสนอคณะกรรมการ กรอ. พิจารณาผลการสัมมนาเรื่อง  
“ทิศทางคุณวุฒิวิชาชีพแรงงานไทย...สู่สากล” ซ่ึงคณะกรรมการ กกร. ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ จัดข้ึนเมื่อวันท่ี 1 ธันวาคม 2553 โดยมีข้อเสนอให้มีการบูรณาการการดําเนินงานเรื่องคุณวุฒิวิชาชีพ ระหว่าง 
กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ องค์กรภาคเอกชน 3 สถาบัน ได้แก่ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย รวมทั้งสมาคมวิชาชีพ/กลุ่มอาชีพที่เก่ียวข้อง เพื่อหลีกเล่ียงการเพิ่มภาระและความซ้ําซ้อนใน
การดําเนินงาน ตลอดจนเพื่อให้สามารถนําคุณวุฒิวิชาชีพใช้เป็นเครื่องมือวัดสมรรถนะของแรงงานอย่างจริงจัง และเป็นท่ียอมรับ
ของแรงงานและผู้ประกอบการโดยรวม 
  3.2  มติคณะกรรมการ กรอ.    
    3.2.1  มอบหมายให้กระทรวงแรงงาน และกระทรวง ศึกษาธิการ ร่วมกับองค์กรภาคเอกชน 3 สถาบัน            
ได้แก่ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย และสมาคมวิชาชีพ/กลุ่มอาชีพท่ี
เก่ียวข้อง พัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพเชิงบูรณาการ เพื่อหลีกเล่ียงการเพิ่มภาระและลดความซํ้าซ้อนในการดําเนินงาน และเป็นท่ี
ยอมรับของแรงงานและผู้ประกอบการ  
    3.2.2  มอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เร่งพิจารณา (ร่าง) พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบัน             
คุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ..... ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
 4.  ความเห็นต่อร่างกฎกระทรวงแรงงานว่าด้วยการกําหนดจํานวนที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ
และหน่วยงานของรัฐจะต้องรับคนพิการเข้าทํางานและจํานวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนําส่งเงินเข้า
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ พ.ศ. 2550 คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ได้เสนอเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการ กรอ. พิจารณา โดยมี   
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา สาระสําคัญ ความเห็นและประเด็นอภิปราย และมติคณะกรรมการ กรอ. ดังน้ี 
  4.1  ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
  คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เสนอให้คณะกรรมการ กรอ. พิจารณาความเห็น                       
ต่อร่างกฎกระทรวงแรงงานว่าด้วยการกําหนดจํานวนที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับคน
พิการเข้าทํางานและจํานวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนําส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการพ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ใน 2 เรื่อง ดังน้ี 
    4.1.1  ขอให้ชะลอการบังคับใช้กฎกระทรวงแรงงานฯ (ออกตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550  มาตรา 33) ออกไปจนกว่าจะมีการสํารวจจํานวนคนพิการที่สามารถเข้าสู่ภาคแรงงาน 
(อายุระหว่าง 20-60 ปี) เพื่อกําหนดอัตราส่วนการรับคนพิการเข้าทํางานท่ีสอดคล้องกับความเป็นจริง ทั้งน้ีการสํารวจดังกล่าว              
อาจจัดทําทุกๆ 3 หรือ 5 ปี 
    4.1.2  หากไม่สามารถดําเนินการตามข้อ 2.4.1.1 ได้ ขอให้พิจารณาแก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวง โดย
เพิ่มเติมข้อความ “หากสถานประกอบการใดยังไม่มีคนพิการทํางานหรือมีไม่ครบตามอัตราท่ีกําหนดให้แจ้งสํานักงานส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ทราบภายในวันท่ี 30 มกราคม ของแต่ละปี และประกาศรับสมัครคนพิการเข้าทํางาน โดย
กําหนดระยะเวลารับสมัครไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ถ้าไม่มีคนพิการมาสมัครงานภายในเวลาท่ีกําหนด และสํานักงานส่งเสริมและ

/2.4... 
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พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ยังไม่ส่งคนพิการมาสมัครภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง ให้นายจ้างหรือเจ้าของ                    
สถานประกอบการน้ันได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามสําหรับปีน้ัน” เช่นเดียวกับกฎกระทรวงปี 2537 
  4.2  สาระสําคัญ 
   4.2.1  คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันท่ี 22 มิถุนายน 2553 อนุมัติหลักการ (ร่าง) กฎกระทรวงฯ กําหนด
จํานวนที่นายจ้างหรือเจ้าของ สถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับคนพิการเข้าทํางาน และจํานวนเงินที่นายจ้างหรือ
เจ้าของสถานประกอบการ จะต้องนําส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามข้อกําหนดมาตรา 33 และ
มาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และให้กระทรวงแรงงานปรับอัตราส่วนการ          
รับคนพิการเข้าทํางาน จาก 200 : 1 เป็น 100 : 1 และพิจารณาความเหมาะสมของระยะเวลาในการใช้บังคับกฎกระทรวงดังกล่าว 
โดยอาจให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนด 90 วัน หรือ 180 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ปัจจุบัน (ร่าง)                    
กฎกระทรวงฯ อยู่ในข้ันตอนการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
   4.2.2  อย่างไรก็ตาม ไม่ได้กําหนดข้อยกเว้นท่ีไม่มีคนพิการมาสมัครงานภายในเวลาที่กําหนด และ              
สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ยังไม่ส่งคนพิการมาสมัครภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งให้
นายจ้างหรือเจ้าของสถานประการน้ัน ดังเช่นท่ีเคยกําหนดไว้ ในกฎกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (พ.ศ. 2537) ออกตาม
ความ  ในพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 
   4.2.3  ภาคเอกชนพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ภาคเอกชนยอมรับการให้คนพิการเข้ามาทํางานทั้งใน
อัตราส่วนลูกจ้างทุกสองร้อยคนต่อคนพิการหน่ึงคนหรือทุกหน่ึงร้อยคนต่อคนพิการหน่ึงคน แต่ปัญหาที่ต้องเผชิญคือความไม่
เพียงพอของคนพิการที่สามารถทํางานได้ และหากหน่วยงานใดไม่สามารถรับคนพิการเข้าทํางานต้องส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและ
พัฒนา             คุณภาพชีวิตคนพิการในอัตราประมาณ 50,000 บาทต่อหัว ดังน้ัน จึงต้องการให้มีการสํารวจจํานวนคนพิการท่ี
สามารถเข้าทํางานได้ให้เป็นมาตรฐานทุก 3-5 ปี และถ้าไม่สามารถหาคนพิการเข้าทํางานได้ ไม่จําเป็นต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนฯ 
รวมทั้งภาคเอกชนควร เข้าไปมีส่วนร่วมในคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้วย 
  4.3  มติคณะกรรมการ กรอ.    
   4.3.1  มอบหมายให้กระทรวงแรงงาน และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ร่วมกับ
องค์กรภาคเอกชน 3 สถาบัน ได้แก่ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย 
ดําเนินการสํารวจจํานวนคนพิการที่สามารถเข้าสู่ภาคแรงงาน เพื่อกําหนดแนวทางดําเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต           
คนพิการร่วมกัน 
   4.3.2  มอบหมายให้สํานักงาน ก.พ. เร่งประสานหน่วยงานภาครัฐในการรับคนพิการเข้าทํางานตาม           
สัดส่วนที่กําหนดสําหรับหน่วยงานภาครัฐด้วย 
 5.  ข้อคิดเห็นต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุด คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน 
(กกร.) ได้เสนอเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการ กรอ. พิจารณา โดยมีสาระสําคัญ ความเห็นและประเด็นอภิปราย และ                        
มติคณะกรรมการ กรอ. ดังน้ี 
  5.1  สาระสําคัญ  
  คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เสนอข้อคิดเห็นต่อเรื่อง การขยายตัวของอุตสาหกรรมใน           
พื้นท่ีมาบตาพุด ดังน้ี 
   5.1.1  ให้มีการนํามาตรการปรับลดตามหลักการ 80:20 มาใช้กับสารสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ด้วย 
เน่ืองจากท่ีผ่านการดูแลเรื่องส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ีมาบตาพุดโดยใช้มาตรการปรับลดอัตราการระบายมลพิษตามหลักการ 80:20 ทําให้
ขณะน้ีในเรื่องของมลพิษท่ีเกิดจากสาร NOx และ SO2 มีแนวโน้มลดลง แต่ยังมีสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) บางตัวท่ียังเกิน              
ค่ามาตรฐาน ได้แก่ เบนซีน 1,3 บิวทาไดอีน และ 1,2 ไดคลอโรอีเทน ซึ่งเป็นการเกินมาตรฐานในบางช่วงเวลาและบางกรณี  
   5.1.2  ให้มีการนําแนวคิด Emission Trading ระหว่างโครงการหรือระหว่างบริษัทในพื้นท่ีมาบตาพุดมา
ใช้ซ่ึงเป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะช่วยควบคุมค่ามลพิษในพื้นท่ีมาบตาพุดให้ลดลงได้รวมท้ังเสนอให้มีผู้เช่ียวชาญจากต่างประเทศ เช่น            
ผู้เช่ียวชาญจากประเทศสหรัฐอเมริกา (USEPA) เป็นต้น มาให้ความช่วยเหลือในเร่ืองการคิดแบบจําลองทางคณิตศาสตร์เพื่อใช้เป็น
กรอบแนวทางในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่มาบตาพุด ท้ังน้ี เพื่อให้การแก้ไขปัญหาถูกต้องตรงตามสถานการณ์           
ที่เกิดข้ึนจริง 
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   5.1.3  กําหนดให้มีมาตรการจูงใจและลดข้ันตอนของระเบียบปฏิบัติสําหรับโครงการที่มีวัตถุประสงค์             
เพื่อลดมลพิษให้มีความรวดเร็วมากข้ึน เน่ืองจากที่ผ่านมาผู้ประกอบการมีความต้ังใจที่จะให้ความร่วมมือในการลดมลพิษโดยจะ 
ปรับปรุงโรงงานหรือกระบวนการผลิตด้วยการใช้เทคโนโลยีท่ีดีท่ีสุด แต่การดําเนินการทําได้ล่าช้าเพราะต้องผ่านกระบวนการจัดทํา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม (EIA) ซึ่งต้องใช้ระยะเวลานาน นอกจากน้ัน เห็นควรสนับสนุนให้มีการออกกฎหมาย
สําหรับควบคุมสารอินทรีย์ระเหยง่ายจากแหล่งกําเนิดซ่ึงจะทําให้สภาพอากาศในพื้นที่ดีข้ึน 
  5.2  มติคณะกรรมการ กรอ.    
  รับทราบข้อเสนอของภาคเอกชน และมอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ           
สังคมแห่งชาติ เร่งรัดดําเนินการศึกษาเรื่องศักยภาพของพื้นที่มาบตาพุดในการรองรับอุตสาหกรรมให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
 6.  ความคืบหน้าแนวทางแก้ไขปัญหาการนําเข้าสินค้าวัตถุอันตราย ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย             
พ.ศ. 2535 ประธานผู้แทนการค้าไทย ได้รายงานความคืบหน้าเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการ กรอ. ทราบ โดยมีสาระสําคัญ               
ความเห็นและประเด็นอภิปราย และมติคณะกรรมการ กรอ. ดังน้ี 
  6.1  สาระสําคัญ  
  ประธานผู้แทนการค้าไทยได้รายงานผลการดําเนินงานเรื่อง แนวทางแก้ไขปัญหาการนําเข้าสินค้าวัตถุอันตราย 
ที่ได้จากประสานข้อมูลกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ดังน้ี 
   6.1.1  ภายหลังจากที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกประกาศเรื่อง บัญชีรายช่ือวัตถุอันตราย เม่ือวันท่ี 29 
มกราคม 2552 โดยยกเลิกให้สารซัลเฟอร์ท่ีใช้ในการอุตสาหกรรมเป็นวัตถุอันตรายทําให้สามารถนําเข้าสารซัลเฟอร์สําหรับใช้ใน         
อุตสาหกรรมได้โดยไม่ผิดกฎหมาย แต่หลังจากน้ันมีผู้ร้องเรียนต่อศาลปกครองกลางจนทําให้เม่ือวันที่ 4 มีนาคม 2552 ศาลปกครอง
กลางได้มีคําส่ังคุ้มครองช่ัวคราวโดยทุเลาการใช้บังคับตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  
   6.1.2  ต่อมาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีความเห็นว่าการออกประกาศของกระทรวง                 
อุตสาหกรรมเม่ือวันที่ 29 มกราคม 2552 มีผลทําให้สารซัลเฟอร์ไม่ใช่สารท่ีเป็นวัตถุอันตรายต่อไปและไม่เป็นความผิดตามกฎหมาย 
แต่เน่ืองจากขณะน้ีศาลปกครองกลางมีคําส่ังทุเลาโดยให้ชะลอการบังคับใช้ประกาศดังกล่าว ดังน้ันหากฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงดําเนินการ
โดยไม่รอคําตัดสินของศาลก่อนก็อาจจะมีความผิดได้ทําให้ปัญหายังคงไม่ได้รับการแก้ไข กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงได้มีการแต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการคดีพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าว เพื่อหาทางออกร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับภาคเอกชน ซึ่งมี
ความเห็นร่วมกันว่าเพื่อให้ปัญหาได้รับการแก้ไขเห็นควรใช้วิธีการเปรียบเทียบปรับกับผู้ประกอบการนําเข้าเป็นรายใบขนสินค้าใบละ 
25,000 บาท แต่ติดปัญหาท่ีกรมศุลกากรมีความเห็นว่าควรจะรอคําวินิจฉัยจากศาลปกครองกลางก่อน 
  6.2  มติคณะกรรมการ กรอ.    
  รับทราบความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการนําเข้าสินค้าวัตถุอันตราย ตามท่ีประธานผู้แทนการค้าไทยรายงาน 
และมอบหมายให้กระทรวงการคลังรับไปพิจารณารายละเอียดของปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไขให้ได้ข้อยุติต่อไป 
 7.  ผลการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ คร้ังที่ 28 คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน ได้รายงานเรื่อง           
ดังกล่าวให้คณะกรรมการ กรอ. ทราบ โดยมีสาระสําคัญ และมติคณะกรรมการ กรอ. ดังน้ี 
  7.1  สาระสําคัญ  
  คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน รายงานผลการสัมมนาหอการค้าท่ัวประเทศ ครั้ง ท่ี 28                      
ซึ่งหอการค้าไทยจัดข้ึนระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2553 ณ จังหวัดขอนแก่น การสัมมนาครั้งน้ีประกอบด้วย การปาฐกถา
พิเศษและการประชุมกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม เพื่อแปลงวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างต่อเน่ือง โดย กลุ่มที่ 1 ให้
ความสําคัญกับการสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยมองที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 ซึ่งจะเป็น
กุญแจสําคัญของการเปล่ียนแปลงประเทศ กลุ่มท่ี 2 ให้ความสําคัญกับการลดความเหล่ือมลํ้า เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและ
นําไปสู่การปฏิบัติที่เกิดข้ึนจริง และกลุ่มท่ี 3 ให้ความสําคัญกับการมุ่งขจัดคอร์รัปช่ัน ซึ่งเป็นปัจจัยฉุดรั้งการพัฒนาประเทศ สรุป
สาระสําคัญได้ดังน้ี 
     7.1.1  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 เป็นกุญแจสําคัญของการเปล่ียนแปลง 
ผลการประชุมสรุปได้ดังน้ี 
    1)  รายงานผลการดําเนินกิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจของหอการค้าไทย 6               
ยุทธศาสตร์หลัก ใน 7 กลุ่มธุรกิจ และ 18 กลุ่มจังหวัด โดยในปี 2553 หอการค้าไทยดําเนินกิจกรรมที่เน้นการเพิ่มขีดความสามารถ
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ในการแข่งขันและการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ รวมท้ังส้ิน 189 โครงการ และในปี 2554 จะให้ความสําคัญกับกิจกรรมต่อเน่ืองจาก
ปี 2553 รวมทั้งเน้นส่งเสริมจริยธรรมและธรรมาภิบาล และรักษาส่ิงแวดล้อมและคุณภาพชีวิตเพิ่มข้ึน  
    2)  ความเห็นที่ประชุม เห็นด้วยกับแนวทางยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม           
แห่งชาติ ฉบับท่ี 11 และการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจของหอการค้าไทย ซึ่งมีความสอดคล้องและสนับสนุน
แผนฯ 11 และเห็นควรมีแนวทางการขับเคล่ือนการแปลงแผนฯ 11 สู่ภาคปฏิบัติท่ีสําคัญดังน้ี (1) บูรณาการความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานและกระทรวงต่างๆ ให้ขับเคล่ือนไปสู่จุดหมายเดียวกัน (2) ให้หอการค้าไทย หอการค้าจังหวัด และมหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทย ร่วมมือกันจัดทํายุทธศาสตร์จังหวัด (3) ดําเนินงานแผนเชิงรุกเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผ่านโครงสร้างพื้นฐาน             
โลจิสติกส์ และการค้าชายแดน และ (4) ผลักดันการลงทุนของเอกชนในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในสมาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
     7.1.2  การมุ่งขจัดคอร์รัปชัน เพ่ือการพัฒนาประเทศที่ย่ังยืน  
    1)  รายงานผลการดําเนินกิจกรรมสนับสนุนการขจัดคอร์รัปชัน ได้แก่ ประกาศเจตนารมณ์ความ
ร่วมมือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ และร่วมกับองค์กรเอกชนอีก 4 หน่วยงาน ประกาศ
เจตนารมณ์เป็นแนวร่วมต่อต้านการทุจริตของภาคเอกชนไทย อีกท้ังสนับสนุนอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
ปี 2003 ตลอดจนร่วมกับหอการค้าต่างประเทศทําการศึกษา Hong Kong Model ในการกําจัดคอร์รัปชัน นอกจากน้ี ได้มีการสร้าง
เครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชัน เช่น จัดทําดัชนีวัดคอร์รัปชันของประเทศไทย เป็นต้น  
    2)  ความเห็นที่ประชุม เห็นควรให้มีการบูรณาการหน่วยงานที่ทํางานในเรื่องเดียวกัน และ           
เป็นศูนย์กลางท่ีมีอํานาจเต็มในการดําเนินงาน และให้ทุกฝ่ายสร้างจิตสํานึกและเครือข่ายในทุกระดับ รวมทั้งภาครัฐควรปรับปรุง           
ข้ันตอนการดําเนินงานให้ส้ัน กระชับ ชัดเจน ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ี ในขณะที่หอการค้าไทยจะร่วมกับภาครัฐเพื่อสร้าง
ความร่วมมือระหว่างองค์กรท้ังในและต่างประเทศ  
     7.1.3  ลดความเหล่ือมลํ้า เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ   
    1)  โครงการนําร่อง มี 2 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการ 1 บริษัท 1 ชุมชน มีทั้งส้ิน 33 โครงการ           
มีบริษัทท่ีเข้าร่วมโครงการ 3 บริษัท และมีชุมชนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ จํานวน 50 ชุมชน 23 จังหวัด และวางเป้าหมายที่จะ
ขยายผลให้ครบทุกจังหวัด และ (2) โครงการ 1 ไร่ 1 แสน ได้ดําเนินโครงการที่บ้านหนองแต้ บ้านบ่อ และบ้านกุดเชียงมี อําเภอ
อุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 19 ราย 19 ไร่ และจะขยายผลให้ครอบคลุมพื้นที่อย่างน้อย 20,000 ไร่ 
ในปี 2554  
    2)  ความเห็นที่ประชุม เห็นควรให้มีการขยายแหล่งนํ้าของชุมชนท้องถ่ินที่มีอยู่แล้วให้สามารถใช้
งานทางการเกษตรอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาในพื้นท่ีร่วมทําการวิจัยกับภาคเอกชน               
เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ท่ีสนองความต้องการของพื้นท่ี ตลอดจนให้สิทธิพิเศษทางภาษีหรือจัดให้เป็นพื้นท่ีพิเศษแก่จังหวัดหรืออําเภอ
ยากจน เพื่อดึงดูดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
  7.2  มติคณะกรรมการ กรอ. 
  รับทราบผลการสัมมนาหอการค้าท่ัวประเทศ คร้ังที่ 28 โดยนายกรัฐมนตรีแจ้งเพิ่มเติมว่าได้มีการหารือร่วมกับ
ภาคเอกชนในเรื่องน้ีแล้วในการประชุมร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในโครงการปฏิรูปประเทศไทย และคาดว่าจะมีการขยาย           
ความร่วมมือในวงกว้างข้ึนในระยะต่อไป 
 8.  ความคืบหน้าการระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ สศช. ได้รายงานความคืบหน้าเรื่องดังกล่าวให้       
คณะกรรมการ กรอ. ทราบ โดยมีรายงานความก้าวหน้า ความเห็นและประเด็นอภิปราย และมติคณะกรรมการ กรอ. ดังน้ี 
 
    8.1  รายงานความก้าวหน้า 
   สศช. รายงานความคืบหน้าการระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ ซึ่งเป็นเรื่องสืบเน่ืองจากการ
ประชุมคณะกรรมการ กรอ. ครั้งท่ี 8/2552 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 และคร้ังที่ 5/2553 วันที่ 17 กันยายน 2553 ว่า สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดประชุมหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และนักวิชาการ 
ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ กรอ. และได้นําเสนอเรื่อง การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 28 กรกฎาคม 2552 
เรื่อง การทําสัญญาระหว่างรัฐกับเอกชน ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ 7 ธันวาคม 2553 ดังน้ี 
    8.1.1  รับทราบผลการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องท้ังภาครัฐ เอกชน และนักวิชาการ             
เก่ียวกับการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 (เรื่อง การทําสัญญาระหว่างรัฐกับเอกชน) และมอบหมายให้
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สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก โดยร่วมกับกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ในการเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรด้านกฎหมายของหน่วยงานต่างๆ และการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสัญญา             
ที่มีประสิทธิภาพ ตามที่ สศช. เสนอ 
    8.1.2  ในส่วนของการปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 มอบหมายให้
กระทรวงยุติธรรมเร่งรัดการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 31 สิงหาคม 2553 (เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....)  ที่ให้กระทรวงยุติธรรมรับไปพิจารณาหาแนวทางการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ และมาตรการ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีอาจเกิดจากการจัดทําสัญญา การบริหารสัญญา และการต้ังอนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาท
ของสัญญาระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน ให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายใน 2 เดือน แล้วให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
  8.2  มติคณะกรรมการ กรอ.    
  รับทราบความคืบหน้าการระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ติดตาม
ความก้าวหน้าและนําเสนอคณะกรรมการ กรอ. ต่อไป 
 9.  การปฏิรูปโครงสร้างในเอเปค สศช. ได้รายงานเร่ืองดังกล่าวให้คณะกรรมการ กรอ. ทราบ โดยมีสาระสําคัญ 
ความเห็นและประเด็นอภิปราย และมติคณะกรรมการ กรอ. ดังน้ี 
  9.1  สาระสําคัญ  
  สศช. รายงานเรื่องการปฏิรูปโครงสร้างในเอเปค ซึ่งเป็นเรื่องสืบเน่ืองจากการท่ีผู้นําเอเปคได้ให้การรับรอง 
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างรูปแบบใหม่ (The APEC New Strategy for Structural Reform: ANSSR) เมื่อวันท่ี                      
14 พฤศจิกายน 2553 เน่ืองจากแผนงานเอเปคด้านการปฏิรูปโครงสร้างเดิม (APEC Work Plan on Leaders’ Agenda to 
Implement Structural Reform – LAISR 2010) กําลังจะหมดอายุลงในปี 2553 โดยขยายความครอบคลุมมากข้ึน 
ไปกว่า 5 สาขาเดิม (behind-the-border) ซึ่งประกอบไปด้วย (1) การปฏิรูปกฎระเบียบ (2) นโยบายการแข่งขัน (3) บรรษัทภิบาล 
(4) ธรรมาภิบาลภาครัฐ และ (5) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้างพื้นฐานทางกฎหมายเศรษฐกิจ ดังน้ี 
   9.1.1  เอเปคได้กําหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างรูปแบบใหม่ ในปี 2558 ดังน้ี 
    1)  กําหนดให้ผู้นําเอเปคร่วมให้สัตยาบัน ณ เมือง Yokohama เพื่อยืนยันถึงความสําคัญของการ
ปฏิรูปโครงสร้างในประเทศตนเอง เพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีก่อให้เกิดการเจริญเติบโตท่ีมีความเข้มแข็ง ย่ังยืน และมีความสมดุล รวมท้ัง
ก่อให้เกิด (1) การเปิดตลาดมากข้ึน มีความโปร่งใส มีการแข่งขัน และเป็นระบบ (2) ระบบควบคุมกํากับตลาดการเงินที่มี                 
ประสิทธิภาพ (3) สร้างโอกาสในตลาดแรงงานและการศึกษา (4) การพัฒนา SME ได้อย่างย่ังยืน และสร้างโอกาสแก่สตรีและ             
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และ (5) มีระบบเครือข่ายความปลอดภัยทางสังคมที่มีประสิทธิภาพ 
    2)  แต่ละเขตเศรษฐกิจจะต้องให้สัตยาบันในการกําหนดลําดับสําคัญของการปฏิรูปโครงสร้าง              
ภายในปี 2554 ตามความพร้อมของตน แต่ไม่จํากัดเพียงแค่ลําดับสําคัญของการปฏิรูปโครงสร้างทั้ง 5 ประเด็นข้างต้น นอกจากน้ี 
ยังต้องจัดทํารายงานถึงนโยบายและมาตรการท่ีก่อให้เกิดความก้าวหน้าในการดําเนินงาน ภายในปี 2558  
    3)  จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ เพื่อช่วยสมาชิกในการปฏิรูปโครงสร้าง ดังน้ี (1) พัฒนาศักยภาพใน
สาขาเฉพาะ (อาทิ โครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน การขนส่ง พลังงาน) งานความร่วมมือทางวิชาการ (ECOTECH) (2) พัฒนา
ศักยภาพในประเด็นเฉพาะ (อาทิ การปฏิรูปกฎระเบียบ ธรรมาภิบาลภาครัฐ) งานภายใต้ ECOTECH และกิจกรรมอ่ืน (3) โครงการ
เฉพาะท่ีจัดข้ึนตามความต้องการ โดยสนับสนุนจาก ECOTECH และ (4) ต้ังเป้าหมายจัดให้มีการประชุมระดับรัฐมนตรี เพื่อได้              
รับการสนับสนุนในระดับสูงในเรื่องการปฏิรูปโครงสร้าง 
   9.1.2  แนวทางการดําเนินงานของไทยในระยะต่อไป โดยไทยจะต้องพิจารณาการกําหนดลําดับ
ความสําคัญของการปฏิรูปโครงสร้างของไทย เพื่อแจ้งให้แก่เอเปคได้ทราบเป็นท่าทีของไทยในการกําหนดเป็นสัตยาบัน ในปี 2554 
และเพื่อใช้เป็นประเด็นประกอบการจัดทํารายงานความก้าวหน้าในการปฏิรูปโครงสร้างของไทย ในปี 2558 โดยฝ่ายเลขานุการ                  
ได้กําหนดลําดับความสําคัญเบื้องต้นในการปฏิรูปโครงสร้างของไทย ดังน้ี 
    1)  การปฏิรูปทางการเงิน ซึ่งไทยได้เริ่มทํามาต้ังแต่หลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจทางการเงินในปี 2540 
ซึ่งจะมีแนวทางและผลของการปฏิรูปที่ชัดเจน และต่อเน่ือง ซึ่งก่อให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างย่ังยืน หรือ  
    2)  การปฏิรูปทางการศึกษา ซ่ึงถือเป็นเรื่องสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต และสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การเจริญเติบโตของเอเปค ที่ให้ความสําคัญกับการเจริญเติบโตอย่างเท่าเทียม สมดุล ย่ังยืน บนพื้นฐานนวัตกรรมและ
มั่นคง ซ่ึงเอเปคเห็นว่าการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนาให้เกิดความเจริญเติบโตอย่างเท่าเทียมกัน และ

/ไปกว่า... 
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เป็นรากฐานการพัฒนาประเทศ ท้ังน้ี ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 และกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11             
ก็ได้เน้นถึงความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
    โดย สศช. จะแจ้งผลการจัดสาขาที่มีลําดับความสําคัญในการปฏิรูปโครงสร้างของไทยต่อเอเปคใน 
ปี 2554 และ ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องประสานการจัดทํารายงานความก้าวหน้าด้านการปฏิรูปโครงสร้างในลําดับท่ีมีความสําคัญ
ของไทย เพื่อเสนอแก่เอเปค ในปี 2558 
  9.2  มติคณะกรรมการ กรอ. 
  รับทราบความคืบหน้าการปฏิรูปโครงสร้างในเอเปค 
 10.  ผลการจัดอันดับ Doing Business 2011 สศช. ได้รายงานเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการ กรอ. ทราบ โดย
มีสาระสําคัญ ความเห็นและประเด็นอภิปราย และมติคณะกรรมการ กรอ. ดังน้ี 
  10.1  สาระสําคัญ  
  สศช. ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานผลการจัดอันดับ Doing Business 2011 ของธนาคารโลก ดังน้ี 
   10.1.1  ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 19 จาก 183 ประเทศ ลดลงจากปีที่แล้วท่ีอยู่ใน
อันดับที่ 16 (เดิมประกาศให้ไทยอยู่อันดับที่ 12 เม่ือมีการปรับฐานการคํานวณใหม่โดยยกเลิกตัวช้ีวัดด้านการจ้างงานออกไป ทําให้
เทียบเท่ากับอันดับที่ 16) จาก 183 ประเทศ คิดเป็นการปรับลดอันดับลง 3 อันดับ โดยสาขาที่มีอันดับปรับดีข้ึน ได้แก่ การขอ
ใบอนุญาตก่อสร้าง และการปิดกิจการ และสาขาท่ีอันดับปรับลดลง ได้แก่ การเริ่มต้นธุรกิจ การจดทะเบียนทรัพย์สิน การได้รับ
สินเช่ือ การชําระภาษี 
   10.1.2  สาเหตุที่อันดับของไทยลดลง เน่ืองจากธนาคารโลกได้ทําการปรับฐานการคํานวณใหม่ โดยสาเหตุ
ของตัวช้ีวัดท่ีส่งผลให้อันดับของไทยปรับลดลงจากเดิม ได้แก่ 
    1)  การเริ่มต้นธุรกิจ เน่ืองจากประเทศอ่ืนมีการพัฒนาโดยนําระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้อย่าง              
ครอบคลุมทุกกระบวนการ ทําให้มีการพัฒนาในอัตราท่ีรวดเร็วกว่าไทย 
    2)  สรุปผลการดําเนินงานของธนาคารโลก ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องการนับผลการดําเนินงาน
ตามปีปฏิทิน หรือตามปีงบประมาณ ทําให้ผลการพัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลการเร่ิมต้นธุรกิจสู่หน่วยงานพันธมิตร  (e-Starting 
Business) ซึ่งไทยได้เริ่มดําเนินการในเรื่อง Single Point (จุดให้บริการท่ีผู้ประกอบการสามารถย่ืนขอจดทะเบียนจัดต้ังนิติบุคคล 
ขอเลขประจําตัวผู้เสียภาษี และเลขทะเบียนนายจ้าง ได้ท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ) ต้ังแต่เดือนมิถุนายน 2553 
รวมทั้งการจัดต้ังศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (One Start One Stop Investment Center : OSOS) มิได้ถูกใช้
ประกอบการจัดอันดับในรอบน้ี แต่ได้ถูกกําหนดให้นําผลสําเร็จของการดําเนินการท้ังสองเรื่องดังกล่าว ไปประกอบการจัดอันดับของ
ไทยใน           ปี 2555 ซึ่งน่าจะทําให้อันดับของไทยในปีหน้าขยับตัวดีข้ึน 
    3)  การจดทะเบียนทรัพย์สิน เน่ืองจากรัฐบาลได้ประกาศยกเลิกนโยบายการลดอัตราค่าธรรมเนียม
ในการโอนทรัพย์สินในปี 2553 ส่งผลให้ต้นทุนในการดําเนินธุรกิจเพิ่มข้ึน และทําให้อันดับของไทยลดลง 
    4)  ด้านการได้รับสินเช่ือ ไทยขาดข้อมูลจากผู้ค้าปลีกและบริษัทผู้ให้บริการสาธารณูปโภค ทําให้           
ผู้ประกอบการไม่ได้ข้อมูลท่ีครอบคลุมในการตัดสินใจทําธุรกรรมต่าง ๆ 
    5)  การชําระภาษี เน่ืองจากไทยยังมีจํานวนครั้งในการชําระภาษี และจํานวนภาษีท่ีต้องชําระ  
หลากหลายประเภทเป็นจํานวนมาก และแยกหน่วยงานในการจัดเก็บ (23 ครั้งต่อปี และ 264 ช่ัวโมงต่อปี) ก่อให้เกิดความยุ่งยาก 
ในการประกอบธุรกิจ 
    6)  หลายประเทศพัฒนาการให้บริการอย่างจริงจังและต่อเน่ืองในอัตราเร่ง จนมีผลให้อันดับของ
ไทยลดลง 
  10.2  มติคณะกรรมการ กรอ.    
  รับทราบผลการวิจัยเรื่อง Doing Business 2011 โดยมอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดําเนินการ ดังน้ี 
    10.2.1  จัดทําการวิเคราะห์ในระดับดัชนีของการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of 
Doing Business) ของธนาคารโลก รวมทั้งความสามารถในการแข่งขันท่ีจัดทําโดย International Institute of Management 
Development (IMD) และ World Economic Forum (WEF) พร้อมท้ังเสนอแนวทางในการปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน 
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โดยให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการให้การสนับสนุนข้อมูลด้านการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ 
(Ease of Doing Business)  
    10.2.2  เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับองค์กรภาคเอกชน 3 สถาบัน ได้แก่ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ในการให้ความรู้ความเข้าใจกับภาคเอกชน เพื่อสร้างความตระหนัก          
ถึงความสําคัญในการให้ข้อมูลแก่หน่วยงานจัดอันดับต่างๆ ที่ถูกต้องและเป็นไปทิศทางเดียวกัน 
   
15. เร่ือง  การปฏิบัติการคุ้มครองประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบ 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงแรงานเสนอ ดังน้ี  
  1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ  ประเภทของประโยชน์         
ทดแทน  ตลอดจนหลักเกณฑ์และเง่ือนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. .... ตามท่ี
กระทรวงแรงงานเสนอ   และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อตรวจพิจารณาแล้วดําเนินการต่อไป    
   2. อนุมัติให้ถอนร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ  ประเภทของประโยชน์         
ทดแทน  ตลอดจนหลักเกณฑ์และเง่ือนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนผู้ประกันตน ตามมาตรา 40  พ.ศ. ....  (ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 8 ธันวาคม 2552) ออกจากช้ันการตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  3.  มอบหมายให้สํานักงาน ก.พ.ร. และคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ  พิจารณา
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานประกันสังคม  กระทรวงแรงงาน  และกรอบอัตรากําลังเพิ่มเติมให้แก่หน่วยงาน           
ดังกล่าว    ให้สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลตามแผนปฏิบัติการปฏิรูปประเทศไทย   ในการสร้างระบบความคุ้มครองและ
หลักประกันทางสังคมให้แก่แรงงานนอกระบบ และเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนกุมภาพันธ์  2554     
 

สังคม 
 
19. เร่ือง ขอความเห็นชอบการดําเนินโครงการทุกบ้านปลอดภัย  : การสนับสนุนการดําเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง          
ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบข้อตกลงเพื่อการดําเนินโครงการทุกบ้านปลอดภัย :  การสนับสนุนการดําเนินการตาม             
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ. 2550  [Every Home a Safe Home : Supporting 
Thailand Towards Effective Implementation of Protection  of Domestic  Violence  Victims Act B.E. 2550 (2007)]  
ระหว่างสํานักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ  (United Nations  Development Programme : UNDP)   กับกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  และให้ผู้อํานวยการสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย์  ลงนามในหนังสือข้อตกลงกับผู้ประสานงานสํานักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) 
ประจําประเทศไทย ตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์เสนอ 
 
 20.  เร่ือง การทบทวนและวิเคราะห์สถานการณ์โครงการประกันภัยคุ้มครองชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยใน
กรณีเกิดจลาจล 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาดําเนินโครงการประกันภัยคุ้มครองชาวต่างชาติที่เดิน
ทางเข้ามาในประเทศไทยในกรณีเกิดจลาจลไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554 ตามระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 
2 มีนาคม 2553 และยกเว้นให้กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาก่อหน้ีผูกพันก่อนได้รับเงินประจํางวดและก่อหน้ีผูกพันข้าม                
ปีงบประมาณ ตามนัยมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 
ตามที่สํานักงบประมาณเสนอ   
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เร่ืองที่คณะรัฐมนตรีรับทราบเพ่ือเป็นข้อมูล 
27.  เร่ือง  สรุปสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรปี 2554 คร้ังที่ 2  
   คณะรัฐมนตรีรับทราบข้อมูลสรุปสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรปี 2554 ครั้งท่ี 2  ณ วันท่ี 17 มกราคม 2554 
ประกอบด้วย สถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร สถานการณ์นํ้า การจัดสรรนํ้าและการปลูกพืชฤดูแล้งปี 2553/2554 การ
ช่วยเหลือด้านการเกษตร ความก้าวหน้าการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2553 กรณีพิเศษ และการช่วยเหลือเกษตรกร
ชาวสวนยางพาราท่ีได้รับความเสียหายจากอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สรุปได้ดังน้ี 
   สถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร   
   อุทกภัย   ไม่มีสถานการณ์ 
   ภัยแล้ง   จังหวัดประกาศพื้นที่ภัยพิบัติแล้ว 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกําแพงเพชร พะเยา อุดรธานี สุรินทร์ 
ประจวบคีรีขันธ์  ไม่มีรายงานผลกระทบด้านการเกษตร 
   สภาพอากาศ 
   ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ต อ น บ น มี อ า ก า ศ ห น า ว เ ย็ น แ ล ะ มี ล ม แ ร ง  ภ า ค ใ ต้ ต้ั ง แ ต่ จั ง ห วั ด สุ ร า ษ ฎ ร์ ธ า นี 
ลงไปมีฝนกระจาย (40% ของพื้นท่ี) และมีฝนตกหนักบางแห่ง 
   สถานการณ์นํ้า 
 1. สภาพนํ้าในอ่างเก็บนํ้า 
 สภาพนํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่และขนาดกลางท้ังประเทศ 400 แห่ง มีปริมาณนํ้าท้ังหมด ร้อยละ 70 ของความ
จุอ่าง  เป็นปริมาณนํ้าใช้การได้ ร้อยละ 38 ของความจุอ่าง น้อยกว่าปี 2553 ร้อยละ 72  
 สภาพนํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ มีปริมาณนํ้าทั้งหมด 33 แห่ง มีปริมาณนํ้าทั้งหมดร้อยละ 69 ของความจุอ่าง  
เป็นปริมาณนํ้าใช้การได้ ร้อยละ 36 ของความจุอ่าง น้อยกว่าปี 2553 ร้อยละ 72 จํานวน  
 สภาพนํ้าในอ่างเก็บนํ้าเข่ือนภูมิพล สิริกิต์ิ แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธ์ิ มีปริมาณนํ้าท้ังหมด ร้อยละ 66 ของ
ความจุอ่าง  เป็นปริมาณนํ้าใช้การได้ ร้อยละ 39 ของความจุอ่าง 
  อ่างเก็บนํ้าท่ีอยู่ในเกณฑ์นํ้า น้อยกว่า ร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ จํานวน 1 อ่าง  คือ อ่างเก็บนํ้าปราณบุรี  
  อ่างเก็บนํ้าท่ีอยู่ในเกณฑ์นํ้า มากกว่าร้อยละ 80 ของความจุอ่างฯ จํานวน 15 อ่าง  ได้แก่  อ่างเก็บนํ้าแม่งัดฯ               
ก่ิวลม ก่ิวคอหมา.แควน้อยฯ ห้วยหลวง จุฬาภรณ์ อุบลรัตน์ ลําตะคอง ลําพระเพลิง มูลบน ลําแซะ กระเสียว หนองปลาไหล              
ประแสร์ บางลาง 
 2. สภาพน้ําท่า 
  ปริมาณนํ้าในแม่นํ้าปิง น่าน เจ้าพระยา ชี และมูล มีปริมาณนํ้าอยู่ในเกณฑ์ปกติ  แม่นํ้าวัง ยม ปริมาณ              
นํ้าอยู่ในเกณฑ์นํ้าน้อย 
 ความก้าวหน้าการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2553 กรณีพิเศษ เป็นเงิน 
 ความเสียหาย ณ วันท่ี 11 ม.ค. 54 
 ด้านพืช  พื้นท่ีเสียหายส้ินเชิง จํานวน 7.45 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 6.07 ล้านไร่ พืชไร่ 0.96 ล้านไร่ พืชสวนและ
อ่ืนๆ 0.42 ล้านไร่ เกษตรกร 712,518 ราย 
 ด้านประมง พื้นท่ีเพาะเล้ียงสัตว์นํ้า 151,800 ไร่ แบ่งเป็น บ่อปลา 131,056 ไร่ บ่อกุ้ง ปู หอย 20,744 ไร่ กระชัง/
บ่อซีเมนต์ 409,289 ตารางเมตร เกษตรกร 120,854 ราย  
 ด้านปศุสัตว์ สัตว์ตาย/ สูญหาย รวมท้ังส้ิน 2,415,336 ตัว แปลงหญ้า 9,576.75 ไร่ เกษตรกร 25,603 ราย   
 การช่วยเหลือ 
 1. เงินทดรองราชการ เกษตรกร 79,025 ราย วงเงิน 199.57 ล้านบาท  
 2. ขอเงินงบกลาง ส่งเอกสารให้ ธกส. เพื่อขออนุมัติเงินงวดแล้วทั้งส้ิน จํานวน 64 จังหวัด วงเงิน 14,763.16 
ล้านบาท และ ธกส. โอนเงินให้ ธกส. สาขา เพื่อโอนเข้าบัญชีเกษตรกรแล้ว จํานวน 56 จังหวัด วงเงิน 12,427.17 ล้านบาท โอน
เข้าบัญชีเกษตรกรแล้ว 55,438 ราย วงเงิน 1,330.72 ล้านบาท 
 ความก้าวหน้าการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย วาตภัย และ           
ดินถล่ม 
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 สํารวจ พบว่า มีสวนยางพาราที่เสียสภาพสวนท้ังส้ิน 24,839.35 ไร่ เกษตรกร 10,401 ราย คิดเป็นเงินช่วยเหลือ
ทั้งส้ิน จํานวน 177.42 ล้านบาท ซึ่งได้ส่งเอกสารให้ ธกส. เพื่อขออนุมัติเงินงวดจากสํานักงบประมาณต่อไป 
 การจัดสรรนํ้าและการปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2552/2553 
 จัดสรรนํ้าไปแล้ว 7,320 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 36 ของแผน (20,144 ล้าน ลบ.ม.)  
 พื้นท่ีปลูกแล้ว 4.46 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 29 ของแผน(15.29 ล้านไร่) แบ่งเป็น ข้าว 4.23 ล้านไร่ พืชไร่-                
พืชผัก 0.23 ล้านไร่ 
  การช่วยเหลือด้านการเกษตร  สนับสนุนเครื่องสูบนํ้าเคล่ือนที่ ในพื้นท่ี 23 จังหวัด จํานวน 188 เครื่อง   

 
**************************************** 


