
 

 
ท่านประธานหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย  
ท่านสมาชิกหอการค้าต่างประเทศ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน 

 ผมมคีวามยนิดแีละเป็นเกยีรติอย่างยิง่ที่ได้มโีอกาสพบปะกบั
ผู้บริหารและสมาชิกหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย และหอการค้า
ต่างประเทศทุก  ๆทา่น พรอ้มทัง้กลา่วปาฐกถาพเิศษ เรือ่ง “Open for Business : The Next 
Chapter in Thailand’s Competitiveness” ซึ่งจดัโดยสภาหอการค้าร่วมต่างประเทศใน
ประเทศไทย (Joint Foreign Chambers of Commerce in Thailand : JFCCT) ใน
วนันี้ 

 ขณะนี้ ปวงชนชาวไทยก าลงัอยู่ในชว่งเวลาแห่งความวปิโยคอาลยั       
ที่พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต นับเป็นความ
สูญเสีย   ที่ยิ่งใหญ่ของชาวไทย เนื่องจากสูญเสียพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รกั 
เทดิทูนและทรงเป็นศูนยร์วมใจของคนไทยทัง้ชาต ิตลอดระยะเวลา 70 ปีแห่งการ
ครองสริริาชสมบตัิ ประชาชนชาวไทยล้วนต่างตระหนักดวี่า พระบาทสมเด็จพระ
ปรมนิทรมหาภูมพิล     อดุลยเดชทรงอุทศิทุ่มเทพระวรกายเพื่อความอยูด่กีนิดแีละ
ประเทศชาตมิกีารพฒันา     อยา่งยัง่ยนืในทุกๆ ดา้น พระองค์เป็นบุคคลทีค่นทัง้โลก
ยอมรบั รฐับาลและประชาชน     ชาวไทยทุกคนต่างส านึกในพระมหากรุณาธคิุณหา
ทีส่ดุมไิด ้ 

 รฐับาลนี้มเีจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ที่จะมุ่งมัน่เดนิหน้าพฒันา
ประเทศไปสู่ความมัน่คง มัง่คัง่และยัง่ยนื เพื่อสบืสานพระราชปณิธานและเจรญิตามรอย        
พระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช ด้วยการท า
ความด ี        เพื่อแผ่นดนิ และน้อมน าพระราชด ารสั พระบรมราโชวาทที่ได้ทรง
พระราชทานไวใ้นโอกาสต่างๆ และปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง รวมทัง้หลกัการทรงงาน
ไปถือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความสุข ความเจรญิในชวีิต และความสงบสุขในสงัคมและ
ประเทศชาต ิรวมทัง้ร่วมกนัรกัษาเอกราช อธปิไตย เพื่อความเจรญิรุง่เรอืงของชาติ
บา้นเมอืงต่อไป 

 รฐับาลมีนโยบายในการพัฒนาภาคเศรษฐกิจ การค้า การ
ลงทุนของประเทศใหม้คีวามเจรญิเตบิโตและขยายตวัอย่างต่อเนื่อง โดยไดก้ าหนด
มาตรการส่งเสรมิการคา้ การลงทุน และใหก้ารสนับสนุนผูป้ระกอบธุรกจิในดา้นต่างๆ 
ทัง้การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม การประสาน
นโยบายการเงนิและ 
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/การคลงั... 

การคลงัใหส้อดคลอ้งกนั การน าการวจิยั วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรมมา
ใช ้  ในการสรา้งผลติภาพทางธุรกจิ  

 ผมจะขอใชโ้อกาสนี้พูดคุยกบัทุกๆ ท่านใน 3 สว่นหลกั โดยส่วน
แรกคอื เรือ่งสถานการณ์ของประเทศไทย ส่วนท่ีสอง สิง่ทีร่ฐับาลไดด้ าเนินการในระยะ
ที่ผ่านมา และต้องด าเนินการต่อเนื่อง ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การแก้ไขปัญหาเชิง
โครงสรา้ง            การแกไ้ขปัญหาทีส่ ัง่สมมานาน และการวางรากฐานการพฒันา
ประเทศที่จะมสี่วนช่วยอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกจิการค้าและการ
ลงทุน 

 และส่วนท่ีสาม จะกล่าวถึงทิศทางของประเทศไทยในอนาคต          
เพื่อชีใ้หเ้หน็ถงึโอกาสทางธุรกจิ รวมทัง้สรา้งความเขา้ใจและความมัน่ใจใหก้บัท่าน
สมาชกิหอการคา้ฯ ทัง้หลาย ถงึการผลกัดนัขบัเคลื่อนนโยบายและมาตรการต่างๆ 
ของรฐับาลในการที่จะอ านวยความสะดวกให้แก่การด าเนินธุรกจิของภาคเอกชน 
และทีส่ าคญัคอื การวางรากฐานการพฒันาประเทศใหเ้ตบิโตอยา่งมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื ใน
อนาคต 

 นับตัง้แต่รฐับาลนี้เขา้มาบรหิารประเทศ เป็นระยะเวลา 2 ปีกว่า 
แล้ว     และได้เข้ามาแก้ไขปัญหาของประเทศตามแผนที่น าทาง (Roadmap) ที่
ก าหนดไว้ โดยร่างรฐัธรรมนูญฉบบัใหม่ได้ผ่านการท าประชามตไิปแล้วเมื่อวนัที่ 7 
สงิหาคม 2559 ทีผ่า่นมา ซึง่จะไดม้กีารประกาศใชร้ฐัธรรมนูญฉบบัใหมภ่ายหลงัการ
น าร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าฯ พระมหากษัตริย์เพื่อลงพระปรมาภิไธยก่อน
ประกาศใช ้และจะไดอ้อกกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญในล าดบัต่อไป ก่อนทีจ่ะไดจ้ดั
ใหม้กีารเลอืกตัง้ทัว่ไปและจดัตัง้รฐับาลใหมใ่นปี 2560 

ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครบั 

 เรื่องที่ผมจะพูดคุยกบัทุกท่านมคีวามเกี่ยวขอ้งกบัเศรษฐกิจ
การคา้ การลงทุนของประเทศ และการด าเนินธุรกจิของผูป้ระกอบธุรกจิ ซึง่ถอืว่ามี
ความส าคญัเป็นอยา่งยิง่ต่อการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศ คอื 

 ส่วนท่ี 1 สถานการณ์ของประเทศไทย  
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 เริม่จากสถานการณ์ดา้นเศรษฐกจิ โดยปีนี้เราตอ้งเผชญิกบั
ปัญหาเศรษฐกจิโลกที่ยงัฟ้ืนตวัเพยีงชา้ๆ โดยที่เศรษฐกจิโลกที่ขยายตวัต ่ากว่า 

/ที่... 
ที่คาดการณ์ไว้เป็นผลจากความล่าชา้ในการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิประเทศส าคญัๆ 
และผลกระทบเพิม่เตมิจากการลงประชามตใินสหราชอาณาจกัร ซึง่คาดว่าจะท าให้
เศรษฐกจิของสหราชอาณาจกัรเริม่ชะลอตวัลงในชว่งครึง่หลงัของปี  

 รวมทัง้ส่งผลให้เศรษฐกิจสหภาพยุโรปและประเทศที่มี
ความสมัพนัธท์างการคา้และการลงทุนใกลช้ดิกบัประเทศยโูรโซนและสหราชอาณาจกัร
ขยายตัวต ่ากว่าที่คาดการณ์ไว้ รวมทัง้ผลการเลอืกตัง้ประธานาธบิดีคนที่ 45 ของ
สหรฐัฯ   ทีห่ลายฝ่ายคาดว่านโยบาย “Make America Great Again” ของนายโดนัลด ์
ทรมัป์     อาจสง่ผลกระทบต่อเศรษฐกจิและทศิทางการเคลือ่นยา้ยเงนิทุนของโลก  

 ส าหรบัประเทศไทยการค้าโดยตรงกับสหรฐัซึ่งมีสัดส่วน
ประมาณรอ้ยละ 11.7 ของการสง่ออกโดยรวมอาจไมไ่ดร้บัผลกระทบมากนกั แต่กอ็าจ
ได้รบัผลกระทบทางอ้อมจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าส าคัญ
โดยเฉพาะจนี การแขง่ขนัระหว่างกนัในตลาดโลกจงึมแีนวโน้มสูงโดยเฉพาะอย่างยิง่ 
เมือ่พวกเราก าลงัอยู ่
ในโลกที่มคีวามไม่แน่นอนและความซับซ้อนมากขึ้นมกีารเปลี่ยนแปลงที่รวดเรว็
กลายเป็นความปกตใินรูปแบบใหม่ (New Normal) ในขณะเดยีวกนั เงนิบาทของเราก็
มคีวามผนัผวนท่ามกลางแนวโน้มของการแขง็ค่าซึ่งกม็สี่วนซ ้าเตมิต่อการส่งออก
ของไทย และส่งผลกระทบต่อรายได้และสภาพคล่องในรูป เงินบาทของ
ผูป้ระกอบการในภาคสง่ออก  

 อย่างไรก็ดี จากข้อมูลเศรษฐกิจซึ่งประกาศโดยส านักงาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิแสดงใหเ้หน็ว่า เศรษฐกจิไทยมี
การฟ้ืนตวัขึน้ตามล าดบั โดยไดข้ยายตวัอย่างต่อเนื่องจากรอ้ยละ 0.8 ในปี 2557 เป็น
รอ้ยละ 2.8 ในปี 2558 และรอ้ยละ 3.3 ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 ส าหรบั
ตลอดทัง้ปี 2559 คาดว่าจะขยายตวัรอ้ยละ 3.2 การขยายตวัของเศรษฐกจิในปีนี้
ไดร้บัแรงสนบัสนุนจาก  

 (1) การปรบัตวัดขีึน้อย่างชา้ๆ ของภาคการส่งออก ซึ่งจะเป็น
ปัจจยัสนบัสนุนใหก้ารผลติภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนภาคเอกชนขยายตวัไดด้ี
ขึน้  
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   (2) การขยายตวัเรง่ขึน้ของการผลติภาคการเกษตร ซึ่งจะเป็น
ปัจจยัสนบัสนุนการขยายตวัของการใชจ้า่ยภาคครวัเรอืน  

 (3) การลงทุนภาครฐัทีข่ยายตวัในเกณฑด์อียา่งต่อเนื่อง และ 
 

/(4)...  
 (4) แรงขบัเคลื่อนจากภาคการท่องเที่ยวยงัมแีนวโน้มที่จะยงั

อยูใ่นเกณฑด์ ี 
 เมื่อพิจารณาจากมติิด้านสงัคม การจ้างงานและรายได้เพิ่มขึ้น

เลก็น้อยในไตรมาสสอง ปี 2559 อตัราการว่างงานอยู่ในระดบัต ่า ค่าดชันีความสุข
ของคนไทย    อยู่ในอนัดบัที่สูงขึ้น ซึ่งอยู่ในอนัดบัที่ 2 รองจากสงิคโปร์ และจ านวน
ผูป่้วยดว้ยโรคเฝ้าระวงัลดลง แต่ในเชงิโครงสรา้งสงัคมไทยไดก้า้วสู่การเป็นสงัคมสูงวยั
อย่างรวดเรว็ และจะเป็นสงัคมสูงวยัอย่างเต็มตวัในที่สุด จ านวนวยัก าลงัแรงงาน
ลดลง ภาวะการเกดิกน้็อยลง  

 รฐับาลไดใ้หค้วามส าคญักบัการพฒันาประชากรในทุกช่วงวยัตัง้แต่    
การเพิม่คุณภาพการเกดิดขีึน้ การสนับสนุนเงนิช่วยเหลอืส าหรบัเดก็แรกเกดิถงึ 2 
ขวบ การปฏิรูปเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในทุกระดับ การพัฒนาทักษะของ
แรงงานในดา้นต่าง ๆ รวมถงึทกัษะภาษาต่างประเทศเพื่อการสือ่สารของคนไทยซึง่
ยงัอยูใ่นระดบัต ่า 

 ขณะเดียวกัน รฐับาลก็ตระหนักถึงปัญหาในหลายด้านของ
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ปัญหาเชงิโครงสรา้ง ที่ท าให้ประเทศไทยไม่สามารถ
กา้วขา้มจากประเทศทีม่รีะดบัรายไดป้านกลางไปสู่ประเทศทีม่รีายไดสู้งได ้อาท ิที่
ผา่นมาโครงสรา้งเศรษฐกจิไทยตอ้งพึง่การคา้ระหวา่งประเทศเป็นหลกัท าใหม้ีความ
อ่อนไหวต่อความ     ผนัผวนของเศรษฐกจิโลก  

 โดยทีเ่ศรษฐกจิไทยเตบิโตโดยอาศยัความไดเ้ปรยีบจากการใช้
ทรพัยากรและแรงงานราคาถูกมาเป็นระยะเวลายาวนาน การลงทุนดา้นการวจิยัและ
พัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม มีความล่าช้าและไม่เพียงพอ และการน า
ผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์ในเชงิพาณิชย์น้อย ท าใหส้นิค้าและบรกิารมมีูลค่าน้อย 
ประสทิธภิาพและผลติภาพการผลติต ่ากวา่ทีค่วรจะเป็น  

 ในสว่นของภาคการเงนิกย็งัมสีภาพคลอ่งทีไ่มเ่ตม็ทีม่ากนกั ท า
ใหก้ารเขา้ถงึแหล่งเงนิทุน SMEs รวมทัง้การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและระบบโลจิ
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สติกส์    ให้เป็นระบบและมโีครงข่ายที่สมบูรณ์ค่อนข้างล่าช้า ภาคการคลงัยงัมี
ขอ้จ ากดัในการจดัท างบประมาณแบบบูรณาการเชงิยุทธศาสตรแ์ละเชงิพื้นที่ให้มี
ประสทิธภิาพ อกีทัง้ปัจจยัดา้นโครงสรา้งประชากรไทยทีเ่ขา้สูส่งัคมสูงวยั ส่งผลให้
เกดิการขาดแคลนแรงงาน 

 

/ทัง้ในกลุม่... 
ทัง้ในกลุ มทกัษะฝ มอืสูงและกลุ มทกัษะฝ มอืระดบัล่าง ส่งผลท าใหผ้ลติ
ภาพแรงงานคอ่นขา้งต ่า 

 นอกจากนี้ ประเทศไทยก็ยงัประสบปัญหาเรื้อรงัที่ต้องเร่งหา
ทางแก้ไขทัง้ในด้านคุณภาพการศกึษาและบรกิารด้านสาธารณสุข ปัญหาด าน
คุณธรรมและจรยิธรรม ปัญหาความแตกแยกในสงัคมไทย ปัญหาทุจรติคอรปัชัน่ 
การบงัคบัใชก้ฎหมายไม่มปีระสทิธภิาพเท่าทีค่วร กฎระเบยีบค่อนขา้งล าสมยัไม
ทันกับการเปลี่ยนแปลง    ที่เกิดขึ้น รวมทัง้ยังมีป ญหาในด านทรพัยากร
ธรรมชาตแิละสิง่แวดล อม รวมทัง้ปัญหา     ทีต่อ้งเรง่แกไ้ข อาท ิปัญหาการคา้มนุษย ์
แรงงานประมง และปัญหาการก ากบัดูแลความปลอดภยั    ดา้นการบนิ เป็นตน้ ซึง่ปัญหา
เหล่านี้ไดเ้หนี่ยวรัง้ใหป้ระเทศไทยตกอยู่ในสถานการณ์    ทีก่ าลงัสูญเสียความ
ได้เปรียบในการแข่งขนัและไม่สามารถก้าวข้ามกบัดกัประเทศรายได้ปานกลาง
ได้ 

 เมื่ อพิ จารณ าข้อมู ล เพิ่ ม เติม เกี่ ยวกับ ผลการจัดอันดับ
ความสามารถ  ในการแข่งขนั (Competitiveness Rankings) โดยสถาบันจัดอันดับ
ระหว่างประเทศ 3 แห่ง คอื International Institute for Management Development (IMD) 
World Economic Forum (WEF) และธน าคารโลก  (World Bank) ซึ่ งถือ เป็ น
ภาพลกัษณ์ทีร่ฐับาลตอ้งใหค้วามส าคญั เนื่องจากเป็นเป้าหมายของนกัลงทุนทัว่โลก
ในการแสวงหาโอกาสและความรว่มมอืทางเศรษฐกจิระหว่างประเทศ  

 ล่าสุด (ค.ศ. 2016 – 2017) IMD ได้จัดให้ประเทศไทยอยู่ใน
ล าดับที่ 28 จาก 61 ประเทศทัว่โลก ในขณะที่ WEF ได้จดัให้อยู่ในล าดับที่ 34 จาก 138 
ประเทศทัว่โลก    และธนาคารโลกไดจ้ดัใหอ้ยู่ในล าดบัที ่46 จาก 190 ประเทศทัว่โลก ผล
การจดัอนัดบัของ       ทัง้ 3 สถาบนั สะทอ้นใหเ้หน็ว่าประเทศไทยมจีุดแขง็ทางด้าน
เศรษฐกจิมหภาค แต่ยงัมขีอ้จ ากดัในดา้นการพฒันานวตักรรม การพฒันาศกัยภาพ
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โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและเทคโนโลยสีารสนเทศ คุณภาพคน ประสทิธิภาพของ
ภาครฐัและประสทิธภิาพของภาคเอกชน  

 โดยในด้านประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐ ควรต้ อง
ปรบัปรงุ     ในเรื่องขัน้ตอนการช าระภาษ ีการเริม่ต้นธุรกจิ การไดร้บัสนิเชื่อ และ
การจดทะเบยีนทรพัยส์นิ อนัจะสง่ผลต่อการบรรยากาศการลงทุนและการประกอบ
ธุรกจิภายในประเทศใหค้ลอ่งตวัและมปีระสทิธภิาพ 

/ส่วนที ่2 ... 
 ส่วนท่ี 2 ส่ิงท่ีรฐับาลได้ด าเนินการในระยะท่ีผ่านมา และ

ต้องด าเนินการต่อเน่ือง 
 

ท่านผู้มีเกียรติครบั  

 รัฐบ าล ได้ ให้ ค วามส าคัญ อย่ างม ากกับ การพัฒ น า
ความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ โดยไดด้ าเนินการใหม้กีารปฏริปูครอบคลุม
ในทุกมติ ิ 
เพื่อแกปั้ญหาเชงิโครงสรา้ง แกไ้ขปัญหาทีส่ ัง่สมมานาน และวางรากฐานการพฒันา
ประเทศ ใหเ้อือ้อ านวยต่อการด าเนินธุรกจิ เพือ่สรา้งพืน้ฐานทีม่ ัน่คงและมเีสถยีรภาพ
ของเศรษฐกจิในระยะยาว ดงันี้ 

  ประการแรก การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 

 จากปัญหาและขอ้จ ากดัทีผ่มไดก้ล่าวแลว้ รฐับาลไดด้ าเนินการ
แกปั้ญหาและขบัเคลื่อนเศรษฐกจิในช่วงเดอืนกนัยายน 2558 – เมษายน 2559 โดยรฐับาล        
ได้ใชม้าตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ส าคญั จ านวน 11 มาตรการ วงเงนิรวม 671,442 
ลา้นบาท (ไม่รวมมาตรการภาษี) เพื่อดูแลรายได้และสวสัดกิารของเกษตรกรและ
ประชาชนผู้มีรายได้น้อย และสนับสนุนการเข้าถึงสินเชื่อของ SMEs แบ่งเป็น 
มาตรการทีป่ระกาศในเดือนกนัยายน 2558 – ธนัวาคม 2558 จ านวน 6 มาตรการ 
วงเงนิรวม 450,942 ลา้นบาท ไดแ้ก ่ 

   (1) มาตรการสง่เสรมิความเป็นอยูข่องประชาชนผูม้รีายไดน้้อย
และมาตรการกระตุน้การลงทุนขนาดเลก็ของรฐับาลทัว่ประเทศ  

   (2) มาตรการการเงินการคลังเพื่อส่งเสริม SMEs ในระยะ
เรง่ดว่น  
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   (3) มาตรการการเงนิการคลังเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจภาค

อสงัหารมิทรพัย ์ 

   (4) มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนภายในประเทศ  
   (5) มาตรการเร่งรดัการลงทุนของส านักงานคณะกรรมการ
สง่เสรมิการลงทุน (BOI) และ  

   (6) โครงการสรา้งความเขม้แขง็ใหเ้กษตรกรชาวสวนยาง และ
มาตรการการจา้งงาน ภาคเกษตร 

 
/• และ... 

 
 และมาตรการทีไ่ด้มีการอนุมติัเพิม่เติมในเดือนมกราคม 

2559 – เมษายน 2559 จ านวน 5 มาตรการ วงเงนิรวม 220,500 ลา้นบาท ไดแ้ก ่ 
(1) โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตาม

แนวทางประชารฐั  
(2) มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งและมาตรการเพิ่มขีด

ความสามารถภาคการเกษตรโดยธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
(3) โครงการค ้าประกนัสนิเชือ่เพื่อผูป้ระกอบการ Micro Entrepreneurs 

ระยะที ่2  
(4) โครงการบา้นประชารฐั และ (5) โครงการบา้นธนารกัษ์ประชา

รฐั โดยในครึ่งปีแรกของปี 2559 มีการเบิกจ่ายเม็ดเงนิภายใต้กรอบมาตรการ
ดงักลา่วเขา้สู ่
ระบบเศรษฐกจิแลว้ 217,033 ลา้นบาท ประกอบดว้ย มาตรการสนิเชื่อ 128,407 ลา้น
บาท และมาตรการการใชจ้่ายภาครฐั 88,626 ล้านบาท และคาดว่าในช่วงที่เหลอื
ของปี 2559 จะมกีารเบกิจา่ยอกีประมาณ 100,488 ลา้นบาท 

  ประการท่ี 2 เรื่องการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง 

 รฐับาลได้วางกรอบการบรหิารด้านสถาบนั ด าเนินการปฏริูป
การบรหิารราชการแผน่ดนิ ผา่นกลไกคณะกรรมการขบัเคลือ่นและปฏริปูการบรหิาร
ราชการแผน่ดนิ โดยมอบหมายใหร้องนายกรฐัมนตรเีป็นประธานรวม 6 คณะ คอื  
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 (1) คณะกรรมการขบัเคลื่อนและปฏิรูปด้านการพฒันาทรพัยากร
มนุษยแ์ละระบบการศกึษา   

 (2) คณะกรรมการขบัเคลื่อนและปฏริูปดา้นเศรษฐกจิ การเงนิ การ
คลงั การลงทุนภาครฐั และโครงสรา้งพืน้ฐาน   

 (3) คณะกรรมการขบัเคลือ่นและปฏริปูดา้นระบบราชการ กฎหมาย 
กระบวนการยตุธิรรม และสรา้งความปรองดองสมานฉนัท ์  

 (4) คณะกรรมการขบัเคลือ่นและปฏริปูดา้นสาธารณสขุ 
 (5) คณะกรรมการขบัเคลื่อนและปฏิรูปด้านความมัน่คง ลด

ความเหลื่อมล ้า การเกษตร ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม และเรื่องที่เป็น
วาระเรง่ดว่นและการแกไ้ขปัญหาการด าเนินการตามพนัธกรณรีะหวา่งประเทศ 

/(6)...   
 (6) คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านการท่องเที่ยว 
วฒันธรรม และการกีฬา ดงันัน้ ขอให้ท่านทัง้หลายเชื่อมัน่ถึงความพยายามอย่าง
ยิง่ยวดของรฐับาล    ในการเตรยีมพรอ้มภาครฐัเพื่อรองรบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกจิ
ทีเ่ปลีย่นแปลงไป   

 นอกจากนี้ รฐับาลไดเ้รง่รดัเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการ     
ใหร้วดเรว็ขึน้ โดยออกกฎหมายที่จะช่วยใหป้ระชาชนได้รบับรกิารจากภาครฐัไดอ้ย่าง
รวดเรว็และเป็นธรรม อาท ิพระราชบญัญตักิารอ านวยความสะดวกในการพจิารณา
อนุมตัิ อนุญาต ของทางราชการเพื่อช่วยลดขัน้ตอนและเวลาการติดต่อราชการ 
พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พระราชบัญญัติล้มละลาย รวมทัง้ยังได้
ก าหนดไวใ้นรฐัธรรมนูญ ใหก้ารออกกฎหมายใหมต่อ้งมกีารประเมนิผลกระทบก่อน 
และต้องทบทวนกฎหมาย    ทุก 5 ปี และเร่งรดัคดี เขา้สู่กระบวนการยุตธิรรมให้
เรว็ขึน้ 

 อกีเรื่องหนึ่งที่จะต้องเร่งด าเนินการให้เกดิผลเป็นรูปธรรม คอื การ
ปฏิรูปศึกษา รฐับาลได้เริม่วางรากฐานโดยการลงทุนพัฒนาเพิ่มศักยภาพเด็ก
ปฐมวยั ปรบัปรุงระบบการศึกษาโดยขยายผลโครงการลดเวลาเรยีนเพิ่มเวลารู้
เพื่อใหน้ักเรยีนเรยีน        ในหอ้งเรยีนน้อยลง แต่เรยีนนอกหอ้งเรยีนมากขึน้และ
เพิ่มเวลาเพื่อจัดกิจกรรมเสริมสร้างสมอง (Head) คุณธรรม จรยิธรรม (Heart) 
ทกัษะ (Hand)  
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 รวมทัง้สุขภาพ (Health) และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏบิตัจิรงิรวมทัง้ขยายผลโครงการพฒันาคุณภาพการศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม 
(Distance Learning Television : DLTV) โครงการส่งเสรมิการศึกษาทางไกลผ่าน
การใชอ้นิเทอรเ์น็ตและโครงการสง่เสรมิการศกึษานอกระบบผา่นทวีสีาธารณะ (ตวิเขม้
เต็มความรู)้ ตลอดจนพฒันาแอพพลเิคชัน่ “Echo English” และจดัการเรยีนรูด้้วย
โปรแกรมพฒันาการเรยีนรู้ภาษาองักฤษด้วยหลกัสูตร Echo Hybrid เพื่อยกระดบั
มาตรฐานภาษาองักฤษของคนไทย  

 นอกจากนี้  ร ัฐบาลได้ส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่
เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร ์
(STEM) และการผลติก าลงัคนเพื่อตอบสนองความต้องการพฒันาประเทศภายใต้
โครงการสนบัสนุนนักเรยีนทุนรฐับาลทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีระยะที ่3 
และโครงการฯ ระยะที่ 3+ โครงการบูรณาการการยกระดบัการพฒันาและส่งเสรมิ
นักเรยีนที่มคีวามสามารถพเิศษดา้นวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีพื่อ
ยกระดบัสูม่าตรฐานสากล 

/• ตลอดจน...  
 ตลอดจนเชือ่มโยงใหส้ถานศกึษามกีารเตรยีมก าลงัคนทีต่รงกบั

ความต้องการของตลาดแรงงานภายใต้โครงการพฒันาระบบบูรณาการการเรยีนรู้
กบัการ 
ท างาน (Work-integrated Learning : WiL) และการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
และสหกจิศกึษา รวมทัง้ยงัไดข้ยายระยะเวลาการใหส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษสี าหรบั
การบรจิาคให้แก่สถานศกึษาสามารถหกัได้ 2 เท่า ออกไปอีก 3ปี เพื่อสนับสนุน
การศกึษา 

 ในด้านการอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อม รฐับาลตระหนักถงึการรกัษา
ความมัน่คงของฐานทรพัยากร และสรา้งสมดุลระหว่างการอนุรกัษ์กบัการใชป้ระโยชน์
อยา่งยัง่ยนื เพื่อสนับสนุนการเตบิโตทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม และคุณภาพชวีติของ
ประชาชนโดยรฐับาลได้ส่งเสรมิการใช้พลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก 
ส่งเสริมอุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิลเพื่อจัดการสภาพแวดล้อม โครงการเมือง
อุตสาหกรรมเชงินิเวศ และจดัท าแผนแม่บทการพฒันายกระดบันิคมอุตสาหกรรมสู่
เมอืงอุตสาหกรรมเชงินิเวศของนิคมอุตสาหกรรม 11 แหง่ใน 8 จงัหวดั  
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 รวมทัง้ประเมนิผลการเป็นเมอืงอุตสาหกรรมเชงินิเวศระดบั 
Eco Champion ในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งในปัจจุบนัมนีิคมอุตสาหกรรม 8 แห่ง ได้รบั
การรบัรองเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับ Eco Champion แล้ว ยิ่งไปกว่านัน้ 
รฐับาลได้เตรยีมความพร้อมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพือ่รกัษา
คณุภาพสิง่แวดล้อม       ดว้ยการด าเนินการตามแผนงานลดก๊าซเรอืนกระจกใน
ภาคพลงังานและคมนาคมขนส่ง โดยมโีครงการที่ส าคญัที่จะด าเนินการในระยะ
ต่อไป เชน่ โครงการสง่เสรมิการปลกูป่าไมเ้ศรษฐกจิมคีา่ระยะยาว เพื่อเพิม่พืน้ทีป่่า
เศรษฐกจิและชว่ยเพิม่รายได ้โครงการสง่เสรมิการผลติและการบรโิภคทีย่ ัง่ยนื โดย
การสรา้งความตระหนกัและความรบัผดิชอบใหแ้กผู่บ้รโิภคในการเลอืกซื้อสนิคา้และ
บรกิารทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 

 อกีเรือ่งหนึ่งทีม่คีวามส าคญัมากเชน่กนัคอืการบริหารจดัการ
น ้า รฐับาลไดจ้ดัท าแผนยุทธศาสตรก์ารบริหารจดัการทรพัยากรน ้ า (ปี พ.ศ. 2558 – 
2569) ครอบคลุมทัง้การแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนน ้าการจดัการคุณภาพน ้า การ
ป้องกนัและบรรเทาอุทกภยั และการฟ้ืนฟูสภาพป่าตน้น ้าทีเ่สือ่มโทรม ตวัอยา่งเชน่ 
การจดัท าระบบประปาหมูบ่า้น จ านวน 7,490 แหง่ ด าเนินการแลว้ 5,583 แหง่ การ
พฒันาแหล่งน ้ า     ในเขตชลประทาน 4,800 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยเพิ่มพื้นที่
ชลประทาน 8,700,000 ไร ่

/• การพฒันา... 
 การพัฒนาน ้ าบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 3 ,086แห่ง 

188,530 ไร่ และโครงการอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาแหล่งน ้ า เป้าหมาย 592 
โครงการ ตลอดจน การเปิดศูนยบ์รกิารใหข้อ้มลูน ้าเคลื่อนทีใ่นภาวะฉุกเฉิน โดยเป็น
แห่งแรกและแห่งเดียว     ในภูมิภาคเอเชีย เพื่อให้บริการข้อมูลน ้ าได้อย่างมี
ประสทิธภิาพต่อเนื่องโดยเฉพาะ      ในภาวะฉุกเฉนิ 

ประการท่ี 3 การแก้ไขปัญหาท่ีสัง่สมมานาน 

 ปัญหาที่ส ัง่สมมานาน เป็นโจทย์ใหญ่ที่ท้าทายและมีความ
ละเอียดอ่อนมาก คอื การแก้ไขปัญหาความแตกแยกในสงัคมไทย รฐับาลได้
พยายามสรา้งความปรองดองสมานฉนัทโ์ดยผา่นกลไกระดบัจงัหวดั อ าเภอ ทอ้งถิน่ 
โดยเน้นการสรา้งบรรยากาศสนับสนุน กระบวนการปฏริปู และการบรหิารราชการ
แผ่นดนิ รวมทัง้ด าเนินการสรา้งความปรองดองสมานฉันท์อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความ
ขดัแยง้ และป้องกนัไมใ่หเ้กดิความขดัแยง้ขึน้ใหม ่ดว้ยการใหป้ระชาชนทุกภาคสว่น
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ไดม้สีว่นรว่มในการแสดงความคดิเหน็และตกผลกึแนวความคดิตามกรอบการปฏริปู
ประเทศไทย  

 โจทย์ใหญ่อีกเรื่องของรฐับาล คือ ปัญหาคอรปัชัน่รฐับาลได้
พยายามสรา้งความโปรง่ใสและเพิม่ความเป็นอสิระจากการเมอืงและเพิม่อ านาจใน
การตรวจสอบให้กับหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง ได้แก่  ส านักงานและ
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ ส านักงานป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงนิ ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติใน
ภาครัฐ ในการเร่งตรวจสอบข้อกล่าวหาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและ
เจา้หน้าทีข่องรฐัทีร่ ่ารวยผดิปกตแิละด าเนินการ  ทางวนิยัและอาญา  

 โดยมผีลการด าเนินงานกว่า 96 เรื่อง ที่มมีูลค่าความเสยีหาย
กว่า 1.7 แสนลา้นบาท และมกีารจดัตัง้ศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจรติแห่งชาต ิ
(ศอตช.) ขึน้ เพื่อตดิตามด าเนินคดทีี่สรา้งความเสยีหายต่อประเทศชาติ อาท ิคดี
ทุจริตโครงการ   รบัจ าน าข้าว คดีทุจริตบ่อบ าบัดน ้ าเสียคลองด่าน ปรบัปรุง
พระราชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปรามปรามการทุจรติ 
เพิม่โทษเจา้หน้าทีข่องรฐัและเจา้หน้าทีข่องรฐัต่างประเทศในไทยที่เรยีกรบัสนิบน 
และใชม้าตรการปกครองทางวนิัยเพือ่ป้องกนัการทุจรติ  จดัตัง้ศนูยร์บัเรือ่งรอ้งเรยีน
จากนกัลงทุนต่างชาต ิและปลกูฝังและ 

/สรา้ง… 
สร้างจิตส านึกต่อต้านการทุจรติ โดยการผลิตสื่อและรณรงค์สร้างการรบัรู้ เช่น 
“ส านึกไทย ไมโ่กง” “กา้นกลว้ยกบัโตไปไม่โกง” และคดัเลอืก Campaign Ambassadors  
เป็นตน้   

 นอกจากนี้  ร ัฐบาลอยู่ระหว่างวางระบบป้องกันการทุจริต
ส าหรบัใชใ้นอนาคต โดยการใชร้ะบบอเิลก็ทรอนิกสช์ว่ยในการบรหิารภาครฐั เช่น ระบบ e – 
payment     เพือ่ป้องกนัการทุจรติและยกระดบัความน่าเชือ่ถอืของรฐั เป็นตน้  

 ตลอดจนการใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม 
คุณธรรม จรยิธรรมและจติส านึก ในการรกัษาศกัดิศ์รขีองความเป็นขา้ราชการและ
ความซื่อสตัยส์ุจรติ ผ่านโครงการรณรงค์ปลุกจติส านึกเสรมิสรา้งธรรมาภบิาลรว่ม
ต้านทุจรติ เพื่อสรา้งค่านิยมรกัความถูกต้อง และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้าน
การทุจรติเพือ่สรา้งธรรมาภบิาลใหเ้กดิขึน้ในภาคราชการและในทุกภาคสว่น  
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 อกีทัง้ใหค้วามส าคญักบัการประเมนิคุณธรรม ความโปรง่ใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานของรฐั (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่ง
เป็นการประยุกต์แนวคิดของการประเมินคุณธรรมการด าเนินงาน ( Integrity 
Assessment)   ขององค์การต่างประเทศทีป่ระสบความส าเรจ็คอืองค์การต่อต้านการ
ทุ จริต (Anti - Corruption and  Civil Rights Commission : ACRC) จากสาธารณ รัฐ
เกาหลี และบูรณาการเข้ากบัดชันีวดัความโปร่งใสของส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแหง่ชาต ิ(ส านกังาน ป.ป.ท.)   

 อกีประเด็นหนึ่งที่ละเลยไม่ได้คอืการจดัท าขอ้ตกลงคุณธรรม 
(Integrity Pact) โดยใหภ้าคเอกชนและประชาชนทัว่ไปมสี่วนร่วมในการตรวจสอบ
การจดัซื้อจดัจ้างภาครฐั ด้วยการน าแนวคดิขอ้ตกลงคุณธรรม ( Integrity Pact) ซึ่ง
เป็นขอ้ตกลงร่วมกนัระหว่างภาครฐัและภาคเอกชนที่สนใจเขา้มาเป็นผูเ้สนอราคา
หรอืเสนองานกบัรฐัว่าจะไม่กระท าการทุจรติในกระบวนการจดัซื้อจดัจ้างภาครฐั 
และรว่มกนัท าใหก้ารจดัซื้อจดัจา้งเป็นไปดว้ยความโปรง่ใส เป็นธรรม โดยมบีุคคลภายนอก
รว่มเป็นผูส้งัเกตการณ์ โดยขอ้ตกลงดงักล่าวจะมุง่เน้นการตรวจสอบและลงโทษหาก
เกดิการทุจรติ   

 ทัง้นี้  ได้มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการความร่วมมอืป้องกนัการ
ทุ จ ริ ต  (Anti-Corruption Cooperation Committee) โ ด ย มี รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร
กระทรวงการคลังเป็นประธานเพื่อท าหน้าที่ก าหนดแนวทางและวิธีการในการ
ด าเนินการโครงการความรว่มมอื 

/ป้องกนั.. 
ป้องกนัการทุจรติในการจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัรวมทัง้พจิารณาคดัเลอืกโครงการจดัซื้อ
จดัจา้งเพือ่เขา้รว่มโครงการฯ เพือ่จดัท าขอ้ตกลงคุณธรรมต่อไป 

 ในด้านการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว รัฐบาลให้
ความส าคญักบัการจดัระบบคนต่างด้าวที่เข้ามาท างานในประเทศไทย โดยการ
ด าเนินการกวาดล้างจบักุมบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจกัรเกนิก าหนดอนุญาต 
และตรวจสอบบุคคลเขา้-ออกราชอาณาจกัรใหร้ดักุม พรอ้มทัง้แกไ้ขความตกลงว่าดว้ย
การข้ามแดนเพื่อสร้างความร่วมมอืด้านแรงงานกบัประเทศเพื่อนบ้านทัง้กมัพูชา 
เมยีนมา และสปป. ลาว โดยก าหนดแนวทางความร่วมมอืและบรหิารแรงงานเพื่อ
ขจดัปัญหาและอุปสรรคทีม่อียู่ในปัจจุบนั รวมถงึจดัระบบการบรหิารจดัการแรงงานต่าง
ดา้วแบบไป-กลบั ในขณะเดยีวกนัรฐับาลไดใ้หค้วามใสใ่จในดา้นพฒันาระบบประกนั
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สุขภาพแรงงานต่างด้าวส าหรบัการวางรากฐานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ให้
สามารถสนบัสนุนการเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศในระยะยาว 

 ส าหรบัการแกไ้ขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมายทีจ่ะสง่ผล
ต่อทรพัยากรทางทะเลของไทยและภาพรวมการคา้ระหว่างประเทศ รฐับาลตระหนัก
ถงึความส าคญัและได้เร่งเดนิหน้าแก้ไขปัญหาการท าการประมงผดิกฎหมาย (IUU)         
ตามค าแนะน าของ EU อย่างต่อเนื่องและเป็นรปูธรรมเพื่อความยัง่ยนืของทรพัยากร     
ทางทะเลและให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยการแก้ไขโดยเฉพาะในเรื่องข้อ
กฎหมาย การลงโทษ การตดิตัง้เครือ่งตดิตามเรอืประมงทุกล าซึง่รฐับาลไดท้ าส าเรจ็
เกอืบ 100 % 

 การจดทะเบียนเรอืประมงและออกใบอนุญาตท าการประมง 
ปัจจุบนัมเีรอืจดทะเบยีนในระบบทัง้สิน้ 49,713 ล า การตรวจอาชญาบตัรเรอืประมง     
ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 ได้มีตรวจอาชญาบัตรเรือประมง 2 ,376 ล า จับกุม
ผูก้ระท าผดิ 323 คด ีผูต้อ้งหา 1,007 ราย   

 การด าเนินการเพื่อรองรบักฎระเบียบของประเทศคู่ค้า โดย
ควบคุมและเฝ้าระวงัการท าประมงใหเ้ป็นไปตามกฎหมายภายใตร้ะบบตดิตามเรอื (VMS) 
47 ครัง้ ตดิตามการด าเนินการของศูนยค์วบคุมการน าเขา้-สง่ออกเรอืประมง (Port in – 
Port out) 177 ครัง้  และตรวจเร่งรดัการใช้ใบอนุญาตท าการประมง 160 ครัง้ 
นอกจากนี้ รฐับาลมุ่งมัน่แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะการเร่งรดัสบืสวน
สอบสวนตามกระบวนการ 

/ทางกฎหมาย… 
ทางกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระท าผิดโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ร ัฐอย่าง
เครง่ครดั     มกีารคุม้ครอง การป้องกนั และดา้นความรว่มมอืกบัต่างประเทศ 

 อกีเรื่องหนึ่งที่จะต้องเร่งด าเนินการใหเ้กดิผลเป็นรูปธรรม คอื การ
แก้ไขปัญหามาตรฐานด้านการบินพลเรือน รฐับาลได้เหน็ชอบแผนการแก้ไข
ปัญหาการบนิ พลเรอืน เพื่อใชเ้ป็นกรอบในการด าเนินการและใชร้ายงานความกา้วหน้าต่อ 
ICAO องค์การก ากับดูแลความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป (European 
Aviation Safety Agency : EASA) และองคก์ร/หน่วยงานอื่นๆ  

 ทัง้ยงัมคีวามรว่มมอืทางเทคนิคตามโครงการ Civil Aviation Safety 
Oversight Improvement Project กบัประเทศญี่ปุ่ น โดยจะมผีูเ้ชีย่วชาญมารว่มปรบัปรุง
ระบบตรวจสอบความปลอดภัยด้านความสมควรเดินอากาศ ( Improvement of 
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Safety Audit System) และระบบรายงานความปลอดภัยภาคบังคับ (Improvement of 
Mandatory Safety Reporting System) ดา้นการบ ารุงรกัษาอากาศยาน ประกอบกบั
เร่งศึกษาโครงสร้างของ Model Law ซึ่ง ICAO ได้จดัท าขึ้นเพื่อให้ประเทศภาคี
น าไปเป็นแบบอย่างในการยกร่างกฎหมายการบนิระดบัพระราชบญัญตัเิพื่อน ามา
ปรบัปรุงพระราชบญัญตักิารเดนิอากาศ พ.ศ. 2497 ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานของ 
ICAO ต่อไป 

  ประการท่ี 4 การวางรากฐานการพฒันาประเทศท่ีจะมีส่วนช่วย
อ านวยความสะดวกในการท าธรุกิจการค้าและการลงทุน 

ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครบั 

 รฐับาลไดใ้หค้วามส าคญัอยา่งยิง่กบัการวางรากฐานการพฒันา
ประเทศให้เติบโตอย่างมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื ในอนาคต ซึ่งจะมสี่วนช่วยอ านวยความ
สะดวก   ในการท าธุรกจิการคา้และการลงทุนดว้ยอกีทางหนึ่ง ส าหรบัประเดน็แรกที่
ผมจะกลา่ว   ในสว่นนี้กค็อื การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่งเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขนัและสร้างความเช่ือมโยงให้ไทยเป็นศูนย์กลาง
ของภมิูภาค  

 รัฐบาลได้ด าเนินการทัง้ส่วนของการพัฒนาระบบรถไฟ 
รถไฟฟ้า  ท่าอากาศยาน และท่าเรอืชายฝัง่ที่ท่าเรอืแหลมฉบงั เพื่อสนับสนุนการ
ขนส่งที่เชื่อมโยงแหล่งผลิต เกษตร อุตสาหกรรมและท่องเที่ยวที่ส าคญั รวมทัง้
รองรบัการขยายตวัของ 

/เมอืง... 
เมอืงและพื้นทีเ่ศรษฐกจิหลกั และสนับสนุนใหเ้กดิความเชือ่มโยงในอนุภูมภิาคและ     
ในอาเซียนอย่างเป็นระบบ ตลอดจนเร่งแก้ไขปัญหาการเข้าถึงบริการสื่อสาร
โทรคมนาคม ซึง่เป็นปัจจยัส าคญัต่อการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการด าเนิน
ธุรกจิและการใหบ้รกิารของภาครฐั  

 โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการและมีความก้าวหน้าอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น การพฒันาท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิระยะที ่2 ซึ่งปัจจุบนัอยูร่ะหว่าง
ขัน้ตอนการต่อรองราคากบัผูเ้สนอราคาต ่าสุด และโครงการพฒันาท่าอากาศยานอู่
ตะเภาเป็นท่าอากาศยานนานาชาตแิห่งที่ 3 ขณะนี้ กระทรวงคมนาคมได้แต่งตัง้
คณะกรรมการเพื่อพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและการเชือ่มโยงโครงขา่ยการคมนาคมกบั
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ภายนอกท่าอากาศยาน โครงการพฒันาศูนย์การขนส่งตู้สนิค้าทางรถไฟที่ท่าเรอื
แหลมฉบัง ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยคาดว่าจะเปิดด าเนินการในปี 2561 
โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการขนส่งสนิคา้ในแม่น ้าป่าสกั เพื่อเชื่อมโยงการขนส่ง
สินค้าทางน ้ าภายในประเทศ ที่ จะเชื่อมโยงการขนส่งทางภาคเหนือ ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ มายงัท่าเรอืต่างๆ ในเขตท่าเรอืศรรีาชา และท่าเรอืแหลมฉบงั 
โดยอยูร่ะหวา่งด าเนินงานกอ่สรา้ง 

 การด าเนินงานระยะต่อไปรฐับาลยงัคงให้ความส าคญักบัการ
เร่งรดัโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่เฟสแรก 6 เส้นทาง และเฟสที่ 2 จ านวน 7 
เสน้ทาง โครงการก่อสรา้งรถไฟความเรว็สูง โครงการพฒันาเสน้ทางรถไฟสายใหม่
ในแนวระเบยีงเศรษฐกจิทีส่าคญัของประเทศ โครงการกอ่สรา้งรถไฟฟ้า 10 เสน้ทาง
ในกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล  โครงการก่อสรา้งทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืง (สาย 
6-สายบางปะอนิ – สระบุร ี– นครราชสมีา) เพื่อเชือ่มการเดนิทางในพืน้ทีด่่านการคา้
ชายแดน เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ และประตูการคา้หลกัทีส่ าคญัของประเทศ การ
พัฒนาระบบขนส่งทางน ้ าบรเิวณท่าเรอืแหลมฉบัง ได้แก่ โครงการท่าเทียบเรอื
ชายฝัง่ (ท่าเทยีบเรอื A) โครงการพฒันาศูนย์การขนส่งตู้สนิค้าทางรถไฟ (Single 
Rail Transfer Operator : SRTO) ระยะที ่1 และโครงการพฒันาท่าเรอืแหลมฉบงั ขัน้
ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการโลจิสติกส์ให้สามารถแข่งขนัได้ รวมทัง้พัฒนา
โครงขา่ย Internet ความเรว็สงูใหค้รอบคลุมพืน้ที ่    ทุกหมูบ่า้นทัว่ประเทศ 
 

/• ในดา้น...  
 ในด้านการบริหารจดัการพลงังาน ไดม้กีารด าเนินงานตาม

แผนบูรณาการพลงังานระยะยาว (พ.ศ. 2558-2579) รวมเป็น 5 แผน ครอบคลุมมติิ
ทางดา้นพลงังาน และหว่งโซ่คุณคา่อยา่งครบถว้น ไดแ้ก่ 

  1) แผนพฒันาก าลงัผลติไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP 2015) 
อาทิ โครงการก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้า โรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ 2 และ
โครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง โครงการเชือ่มโยงระบบสง่ไฟฟ้าระหว่างประเทศแบบระบบต่อ
ระบบ เพื่อรองรบั      การพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียน (ASEAN  Power  Grid  :  
APG) 

 2) แผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP 2015) อาทิ การใช้มาตรฐาน
ประสทิธภิาพพลงังานขัน้สูง (HEPS) โดยการส่งเสรมิผลติภณัฑ์ประสทิธภิาพสูง 
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และติดฉลากประหยดัพลงังานประสทิธภิาพสูง จ านวน 5 ,156,317 ใบ และการ
ส่งเสรมิการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ปัจจุบัน เป็นขัน้ของการเตรยีมความพรอ้ม
ด้านกฎหมาย โดยเน้นน าร่องกลุ่มรถโดยสารสาธารณะ (ขสมก.) 200 คนั และรถ
เฉพาะจุด เช่น รถรบั-ส่ง พนักงานของบรษิัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) รถรบั -ส่ง 
สวุรรณภมู-ิพทัยา รวมถงึการเตรยีมความพรอ้มสถานี Charging Station  
 3) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP 
2015) อาท ิการลงทุนพฒันาพลงังานทดแทน โดยมกีารอนุมตัใิหต้อบรบัซื้อไฟฟ้า 
จ านวนทัง้สิน้ 276 โครงการ ปรมิาณรวม 1,643.72 เมกะวตัต์ ตามชนิดเชื้อเพลงิ
ประกอบด้วย โครงการแสงอาทติย์ (โครงการค้างท่อ) จ านวน 171 โครงการ  โครงการ
ขยะ จ านวน 17  โครงการ โครงการชวีมวล จ านวน 56 โครงการ และโครงการก๊าซ
ชวีภาพ จ านวน 32 โครงการ   
 4) แผนบรหิารจดัการก๊าซธรรมชาติ (GAS Plan) อาทิ การ
พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพื่อรองรบัการน าเขา้ก๊าซธรรมชาตเิหลว (LNG) โดยการ
สร้างท่าเรือ (LNG Receiving Terminal) ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 แห่ง สามารถ
รองรบัการน าเขา้ LNG ไดใ้นปรมิาณ 5 ลา้นตนัต่อปี และจะมกีารขยายท่าเรอืระยะที ่
2 ต่อไป และ 5) แผนบรหิารจดัการน ้ามนัเชือ้เพลงิ (Oil Plan) อาท ิโครงการกอ่สรา้ง
ระบบการขนสง่น ้ามนัทางท่อไปยงัภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และการ
ขยายสถานีบรกิาร NGV ซึง่ในปี 2559 มแีผนขยายสถานีแนวท่อ 6 แหง่ (ก่อสรา้งแลว้
เสรจ็และเปิดใหบ้รกิารแลว้     2 สถานี)  

/• ในสว่น... 
 

 ในส่วนของการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการและ
คุ้มครองแรงงาน รฐับาลใหค้วามส าคญักบัการส ารวจขอ้มลูความตอ้งการแรงงานและ
การขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ รวมทัง้การเพิม่ศกัยภาพฝีมอืแรงงาน
ไทยในอุตสาหกรรมทีข่าดแคลนเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตลาด  โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ภาคบรกิารและการท่องเที่ยวและ
อุตสาหกรรมทีใ่ชเ้ทคโนโลยชีัน้สงู  

 รวมถงึพฒันาฝีมอืแรงงานใหร้องรบัการพฒันาในเขตเศรษฐกจิ
ชายแดน  จงึได้พฒันาศูนย์ฝึกอบรมสมรรถนะแรงงานให้ได้มาตรฐานตามระบบ
คุณวุฒิวิชาชพีและมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเพิ่มประสทิธิภาพระบบการ
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ทดสอบมาตรฐานฝีมอืแหง่ชาตซิึง่ทีผ่า่นมามผีูเ้ขา้ทดสอบมาตรฐานฝีมอืจ านวน 53,157 
คน ก าหนดอตัราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมอืแรงงานให้ครบทุกสาขาส าคญั การพฒันา 
Mobile Application ในชื่อ Smart Labor เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
บรกิารดา้นแรงงานไดอ้ย่างสะดวกและรวดเรว็ผา่นอุปกรณ์สมารท์โฟนและแทบ็เลต็
พฒันาระบบศนูยข์อ้มลูแรงงานแหง่ชาต ิ(National Labor Center: NLIC)  

 ตลอดจนประชาสมัพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน
ใหก้บัประชาชนในพื้นทีผ่่านอาสาสมคัรแรงงานทัว่ประเทศ 19,581 คน ศูนยบ์รกิาร
ร่วมกระทรวงแรงงาน จ านวน 64 แห่ง ใน 63 จังหวัด รวมถึงบริการสายด่วน
กระทรวงแรงงาน หมายเลขโทรศพัท ์“1506”  

 ในส่วนของการบรหิารจดัการแรงงานนอกระบบ รฐับาลได้
จัดตัง้ “ศูนย์ประสานงานและสนับสนุนเครือข่ายแรงงานนอกระบบ ” ขึ้น ณ 
ส านักงานแรงงานจงัหวดั เพื่อแก้ไขปัญหาและช่วยเหลอืแรงงานนอกระบบใหไ้ดร้บั
ความคุ้มครองดูแลและสรา้งโอกาสการเข้าถึงบรกิารของรฐั รวมทัง้จดัท ามาตรการ
ยกระดบัการคุ้มครองแรงงาน คุม้ครองลูกจา้งเดก็ โดยจดัท า MoU ร่วมกบัผูป้ระกอบ
กจิการประมง สิง่ทอ อ้อย/น ้าตาล สนับสนุนใหส้ถานประกอบกจิการน ามาตรฐานแรงงาน
ไทย และแนวทางปฏบิตักิารใชแ้รงงาน    ทีด่ ี(Good Labor Practices : GLP) มาใช ้
 

/• อกีเรือ่งหนึ่ง...  
 อีกเรื่องหนึ่งที่รฐับาลให้ความส าคัญเป็นอย่างมากคือ  การ

พฒันาด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี รฐับาลไดมุ้่งเน้นใหม้กีารลงทุนและใช้
ประโยชน์วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและการสร้างนวตักรรม การจดัระบบการบรหิารงาน
วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวจิยั และนวตักรรมใหม้เีอกภาพและประสทิธภิาพ โดยสรา้ง
ความเชื่อมโยง      ให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางเข้าถึง
ผลงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยความร่วมมือ จากหน่วยงานและ
สถานศกึษาภาครฐั ผ่านโครงการคูปองนวตักรรมซึ่งการสนับสนุนเงนิใหเ้ปล่าแก ่
SMEs ในรปูแบบของคปูอง  

 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้บรกิารของผู้ให้บรกิารงานนวัตกรรม 
(Innovation Service Provider: ISP) ในการต่อยอดเชงิพาณิชย์และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่ธุรกจิ โครงการ (Industrial Technology Assistance Program: iTAP) เพื่อให้ความ
ชว่ยเหลอืผูป้ระกอบการดา้นการวจิยัและพฒันา การเสาะหาเทคโนโลยทีัง้ในประเทศ
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และต่างประเทศ และการพฒันาเทคโนโลยขีองกลุ่มผูป้ระกอบการในรูปแบบของคลสั
เตอร์ โครงการส่งเสรมิบุคลากรด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรมจาก
มหาวทิยาลยัและสถาบนัวจิยัของภาครฐัไปปฏบิตังิานเพื่อเพิม่ขดีความสามารถใน
ภาคเอกชน (Talent Mobility)  

 รวมทัง้โครงการร่วมทุนเพื่อสรรหาเทคโนโลยทีี่เหมาะสมและ
น าไปสู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดดในการด าเนินธุรกิจ ยิ่งไปกว่านี้  ร ัฐบาลยังให้
ความส าคญักบัการปฏริปูระบบการใหส้ิง่จูงใจ ระเบยีบ และกฎหมายทีเ่ป็นอุปสรรค
ต่อการน างานวจิยัและพฒันาไปต่อยอดหรอืใชป้ระโยชน์ อาท ิการผลกัดนัมาตรการ
ยกเว้นภาษีเงนิได้นิติบุคคล จากค่าใช้จ่ายด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวตักรรม 300 %  

 การเร่งรดัพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิการใชป้ระโยชน์ผลงานวจิยั
และนวัตกรรม พ.ศ. ... ให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว การเร่งรัดการจัดท าบัญชี
สิง่ประดษิฐ์และนวตักรรมไทยและปรบัปรุงระเบียบให้หน่วยงานของรฐัสามารถ
จดัซื้อจดัจา้งนวตักรรมไทยทีผ่า่นการรบัรองมาตรฐานแลว้ รวมทัง้ผลกัดนังานวจิยั
และพฒันาไปสู่การใชป้ระโยชน์เชงิพาณิชย ์และจดัท าโครงการพฒันานักวจิยัและ
งานวจิยัเพื่ออุตสาหกรรม ตลอดจนโครงการส่งเสรมิการจดัตัง้ศูนยว์จิยัและพฒันา
ในประเทศไทย และจดัท า 

 

/ฐานขอ้มลู... 
ฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการเชงิบูรณาการทดสอบมาตรฐานสนิค้าเพื่อการส่งออกเพื่อ
อ านวยความสะดวกแกผู่ป้ระกอบการธุรกจิสง่ออก 

 

ท่านผู้มีเกียรติครบั 

 ผมอยากจะใหข้อ้มูลเพิม่เตมิทีค่ดิว่าทุกท่านใหค้วามสนใจคอื     
การส่งเสริมการลงทุนรฐับาลให้ความส าคญัในเรื่องการส่งเสรมิการลงทุนจาก
ต่างประเทศเพื่อสนับสนุนใหป้ระเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการค้าและการลงทุน
ภูมภิาคโดยเมื่อวนัที ่3 พฤศจกิายน 2558 คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบมาตรการภาษี
เพือ่ส่งเสริมการลงทุนในประเทศและมาตรการเร่งรดัการลงทุนโดยไดเ้พิม่เตมิ
สทิธปิระโยชน์การยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลส าหรบัโครงการลงทุนทีย่ ืน่ขอรบัการ
สง่เสรมิตัง้แต่วนัที ่      1 มกราคม 2558 ถงึวนัที ่30 มถุินายน 2559 
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 รฐับาลได้ก าหนดนโยบายการส่งเสรมิการลงทุนที่เอื้อต่อการ
ยกระดบัความสามารถในการแขง่ขนัของภาคการผลติและบรกิารเป้าหมาย เพื่อให้
สามารถต่อยอดไปสู่การใชเ้ทคโนโลยขี ัน้สูง สง่เสรมิการเชื่อมโยงธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง
กนัตลอดหว่งโซ่มลูคา่ ประกอบดว้ย นโยบาย Super Cluster เพือ่ดงึดดูการลงทุน
ในพืน้ทีเ่ป้าหมายทีเ่ป็นการสรา้งฐานอุตสาหกรรมแหง่อนาคต โดยแบ่งเป็น กลุม่ Super 
Cluster      ทีเ่ป็นกจิการทีใ่ชเ้ทคโนโลยขี ัน้สงูและอุตสาหกรรมแหง่อนาคต ไดแ้ก ่ 

   (1) คลสัเตอรย์านยนตแ์ละชิน้สว่น  
   (2) คลัสเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้ า อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์

โทรคมนาคม  
   (3) คลสัเตอรปิ์โตรเคมแีละเคมภีณัฑท์ีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 

และ          (4) คลัสเตอร์ดิจิทัล และกลุ่มคลัสเตอร์เป้าหมายอื่นๆ ได้แก ่             
(1) คลัสเตอร์เกษตรแปรรูป และ (2) คลัสเตอร์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม โดยให้สิทธิ
ประโยชน์ทางดา้นภาษ ีและการพฒันาก าลงัคนและเทคโนโลย ีสนับสนุนการพฒันา
โครงสรา้งพื้นฐาน สนับสนุนทางการเงนิในการวจิยัและพฒันา รวมทัง้การแก้ไข
กฎระเบยีบทีเ่ป็นอุปสรรค 

 นอกจากนี้รฐับาลยงัไดก้ าหนดนโยบาย Double S-Curve มุง่
ให้เกิดการลงทุนเพื่ อให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยมี
อุตสาหกรรมเป้าหมายเป็น 2 กลุม่ คอื กลุม่ 5 อุตสาหกรรมปัจจุบนั ไดแ้ก ่ 

/(1)...  
(1) อุตสาหกรรมยานยนตส์มยัใหม ่ 
(2) อุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกสอ์จัฉรยิะ  
(3) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิง

สขุภาพ   
(4) การเกษตรและเทคโนโลยชีวีภาพ และ  
(5) อุตสาหกรรมการแปรรปูอาหาร  

 และกลุ่ม 5 อุตสาหกรรมในอนาคต (New S-curve) 
ไดแ้ก่ (1) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (2) อุตสาหกรรมการบนิและโลจสิตกิส ์(3) อุตสาหกรรม
เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (4) อุตสาหกรรมดิจิทัล และ (5) อุตสาหกรรม
การแพทยค์รบวงจร โดยใหส้ทิธปิระโยชน์ทางดา้นภาษทีีเ่หนือกว่านโยบาย Super 
Cluster  
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 พรอ้มกบัก าหนดใหม้ ี“กองทุนการเพิม่ขดีความสามารถในการ
แขง่ขนัส าหรบักลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย” เพื่อเป็นแรงจูงใจใหเ้กดิการลงทุนทีเ่รว็
ขึน้ ผลจากการด าเนินมาตรการระหว่างเดอืน ม.ค. – ก.ค. 2559 โครงการลงทุนที่
ได้รบัการส่งเสริมการลงทุนตามนโยบาย Super Cluster มีมูลค่าเงินลงทุนสูงถึง 
157,769 ลา้นบาท  

 ระยะต่อจากนี้ ร ัฐบาลมุ่ งเน้นสนับสนุนให้ เกิดการสร้าง
นวตักรรมในวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดใหญ่ สรา้งความรว่มมอืและการเชือ่มโยง
กลุ่มอุตสาหกรรม SMEs ภายในห่วงโซ่อุปทานพฒันาครวัไทยสู่โลก จดัตัง้ศูนย์
ทดสอบยานยนต์และยางลอ้แห่งชาตพิฒันาเมอืงอุตสาหกรรมนิเวศ (Eco industry 
Towns) ใน 8 จงัหวดั และใหค้วามส าคญักบัการเรง่รดัพฒันาพื้นทีเ่ศรษฐกจิเฉพาะ
และเมอืงตน้แบบเพื่อใหเ้ป็นพืน้ทีท่ ีม่คีวามพรอ้มดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานและบุคลากร
ด้ าน วิท ย าศ าสต ร์  เท ค โน โลยี แล ะน วัต ก รรม  มีค ว าม ร่วมมือ ระห ว่ า ง
สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และภาคเอกชน ตลอดจนพัฒนากลไกและ
กระบวนการจดัซื้อจดัจ้างที่มเีงื่อนไขการตอบแทนด้วยการสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศ (Thailand offset policy) เพื่อวางรากฐานการพฒันาอุตสาหกรรมใหม่ที่
เป็นอนาคตของประเทศ 

 อกีมติหินึง่ทีเ่ป็นเรือ่งของการส่งเสรมิการลงทุน คอื  รฐับาลได้
ใหค้วามส าคญักบัการพฒันาพื้นท่ีเศรษฐกิจเฉพาะ โดยก าหนดนโยบายพฒันาเขต
พฒันาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อพฒันาพืน้ทีเ่ศรษฐกจิใหมบ่รเิวณชายแดนซึง่เป็นชอ่งทาง
การค้าส าคญักบัประเทศเพื่อนบ้าน อนัจะน าไปสู่การกระจายความเจรญิสู่ภูมภิาค ใน
ปัจจุบนัมกีารประกาศ 

/พีน้ที.่.. 
พื้นที่เขตพฒันาเศรษฐกจิพิเศษ 10 พื้นที่ คอื ตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร สงขลา 
หนองคาย นครพนม เชยีงราย กาญจนบุร ีและนราธวิาส  

 โดยในปีงบประมาณ 2559 ได้ร ับจัดสรรงบประมาณตาม
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 6 ,168.91 ล้านบาท และใน
ปีงบประมาณ 2560ไดร้บัจดัสรรงบประมาณ 3,305 ลา้นบาท นอกจากนี้ รฐับาลยงั
ได้ให้ความส าคญัต่อ   การพฒันาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (Eastern 
Economic Corridor: EEC)    เพื่อเป็นกลไกการพัฒนาต่อยอด 3 จังหวัดภาค
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ตะวนัออกซึ่งเป็นฐานการผลติอุตสาหกรรม    ที่ส าคญัของประเทศ ให้เป็นพื้นที่
เศรษฐกจิชัน้น าของทวปีเอเชยี  

 โดยเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 คณะรัฐมนตรีได้ผ่านความ
เหน็ชอบพระราชบญัญตักิารพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก พ.ศ. .... 
เรยีบรอ้ยแล้ว โดยร่างพระราชบญัญัติดงักล่าวจะเขา้สู่กระบวนการพิจารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา ก่อนที่จะน าเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา
ออกเป็นกฎหมายใชบ้งัคบัต่อไปนอกจากนี้ ยงัได้ขยายระยะเวลาส าหรบัมาตรการ
ภาษเีพือ่สนบัสนุนการประกอบธุรกจิในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิ 

 นอกจากนี้ รฐับาลได้ออกพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรษัฎากรว่าดว้ยการลดอตัราและยกเวน้รษัฎากร (ฉบบัที ่586 และฉบบัที ่587)     
พ .ศ.2558 เพื่ อส่ งเสริมการจัดตั ้งส านั กงานใหญ่ ข้ ามประเทศ ( International 
Headquarters : IHQ) และบรษิทัการคา้ระหวา่งประเทศ (International Trading Center: 
ITC) โดยยกเวน้ภาษธีุรกจิเฉพาะส าหรบัรายรบัจากการบรหิารเงนิทัง้หมดของ IHQ 
จากการใหกู้ย้มืแกว่สิาหกจิในเครอื  

 ทัง้นี้  ระหว่างเดือนมกราคม 2558 – ตุลาคม 2559 มผีู้ได้รบั
การส่งเสรมิการลงทุนในกิจการ IHQ และ ITC แล้วทัง้สิ้น จ านวน 466 โครงการ 
แบ่งเป็น กจิการ IHQ จ านวน 97 โครงการ และกจิการ ITC จ านวน 369 โครงการ 
ส าหรบัการ/ขอรบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษเีงนิไดจ้ากกรมสรรพากรนัน้ กจิการ IHQ 
ได้รบัอนุมตัิไปแล้วจ านวน 17 ราย และกิจการ ITC ได้รบัอนุมัติจ านวน 2 ราย 
นอกจากนี้ยงัมบีรษิทัทีอ่ยู่ระหว่างการพจิารณาใหส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษเีงนิไดอ้กี 
12 ราย ส าหรบัคนต่างชาตทิี่ไดร้บัสทิธปิระโยชน์ภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดามทีัง้หมด 
191 ราย นอกจากนี้ แรงงานต่างดา้ว 

/ทีม่.ี.. 
ที่มี Work Permit สามารถรายงานตัวทุก 90 วัน โดยการส่งเอกสารรายงานทาง
ไปรษณยี ์ไดโ้ดยไมต่อ้งไปรายงานตวัทีส่ านกังานตรวจคนเขา้เมอืง 

 ส าหรับการด าเนินงานในระยะต่อไปรัฐบาลมีแผนการที่จะ
ปรบัปรุงแกไ้ขเงื่อนไขและกฎระเบยีบภาครฐัทีย่งัเป็นอุปสรรคส าคญัของการพฒันา
ปัจจยัสนับสนุนการเตบิโตของธุรกจิ  การสรา้งปัจจยัแวดลอ้มและแรงจูงใจทีเ่อื้อให้
เกิดการลงทุนและการวิจยัและพัฒนาต่อยอดสู่การใช้เทคโนโลยขี ัน้สูง  การจดัท า
ทดสอบและบงัคบัใชม้าตรฐานเพื่อยกระดบัคุณภาพสนิคา้และบรกิาร และการพฒันา
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บุคลากรใหพ้รอ้มส าหรบัการเปลี่ยนแปลงที่รวดเรว็  และจดัท าโครงการการพฒันา
ระบบศนูยก์ลางบรกิาร : เวบ็การลงทุน (Investment Portal)   

 อกีเรือ่งหนึ่งที่ผมเชื่อว่ามคีวามส าคญัและจะเป็นประโยชน์กบั
ท่านทัง้หลายคือ การอ านวยความสะดวกด้านการค้าที่ผ่านมารฐับาลได้ใชก้าร
เจรจาระหว่างประเทศเพื่อสรา้งความคล่องตวัและลดอุปสรรคด้านการน าเขา้ส่งออก 
สง่เสรมิขยายการคา้ในตลาดศกัยภาพใหม่ๆ  รวมถงึเร่งด าเนินการตามความตกลงใน
กรอบความร่วมมอืระหว่างประเทศเพื่อการพฒันาภายใต้กรอบต่างๆ โดยเฉพาะ
แผนงานความร่วมมอืทางเศรษฐกจิในอนุภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขง 6 ประเทศ (GMS) 
แผนงานการพฒันาเขตเศรษฐกจิสามฝ่าย อนิโดนีเซยี-มาเลเซยี-ไทย (IMT-GT) และ
แผนงานโครงการทีส่าคญัภายใต้กรอบเอเปคเพื่อขยายความรว่มมอืทางเศรษฐกจิ
กบัประเทศเพือ่นบา้น ตลอดจนสรา้งความเชือ่มโยงทางเศรษฐกจิ การคา้ การลงทุน 
ในภมูภิาคอาเซยีน  

 โดยเฉพาะการเชือ่มโยงดา้นการขนสง่และระบบโลจสิตกิส ์การ
พฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษ โดยเริม่จากการพฒันาด่านการคา้ชายแดนและโครงขา่ย
การคมนาคมขนส่งบรเิวณประตูการค้าหลักของประเทศเพื่อรองรบัการเชื่อมโยง
กระบวนการผลติ และการลงทุนขา้มแดน นอกจากนี้ รฐับาลไดเ้ร่งรดัการเชื่อมโยง
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (National Single Window : NSW) ซึ่ งมีโครงสร้างพื้ น
ฐานรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงานต่างๆ 
ภายในประเทศและต่างประเทศทัง้ภายในและภายนอกภมูภิาคอาเซยีนแลว้ จ านวน 28 
หน่วยงาน 

 

 /• นอกจากนี้... 
 นอกจากนี้ ช่วงที่ผ่านมารฐับาลได้ผลกัดนัให้หน่วยงานภาครฐั

ปรบัปรุงบริการตามรายงานผลการจดัอนัดบัความยากง่ายในการประกอบ
ธรุกิจของธนาคารโลก (Doing Business) เพื่อลดอุปสรรคในการประกอบธุรกจิให้
น้อยลง รฐับาลไดพ้ฒันากลไกในการขบัเคลือ่นการด าเนินงานใน 3 เรือ่ง คอื  

  (1) จดัตัง้คณะท างานพฒันาประสทิธภิาพกระบวนงานบรกิาร
ภาครฐั และมอบหมายใหร้ฐัมนตรรีบัผดิชอบผลกัดนัและตดิตามการด าเนินงานใน
แต่ละกลุม่ พรอ้มก าหนดใหม้กีระทรวงท าหน้าทีเ่ป็นเจา้ภาพหลกั  
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  (2 ) บู รณ าการงานบริการภาครัฐ  โดยศึกษ าวิเค ราะห์
กระบวนงานให้บรกิารที่เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานตัง้แต่ต้นจนจบและออกแบบ
แนวทางการพฒันากระบวนงานเพือ่การใหบ้รกิารแบบครบวงจร และ  

  (3) ส่งเสรมิการประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีในการปรบัปรุงการบรกิาร
ส าคญัๆ คอื การพฒันาระบบ Biz portal ซึ่งเป็นระบบกลางในการด าเนินการเริม่ต้น
ธุรกจิ    ที่ผูป้ระกอบการสามารถด าเนินการเบ็ดเสรจ็ ณ จุดเดยีวผ่านระบบออนไลน์ การ
พฒันาระบบ Land Map ท าใหเ้จา้ของทีด่นิสามารถสบืคน้ต าแหน่งและรปูแปลงทีด่นิ
ผ่านออนไลน์และ Application การจัดท าและให้บริการคะแนนเครดิต (Credit 
Scoring) แก่สถาบันการเงนิ เพื่อให้สถาบันการเงนิสามารถสืบค้นรายงานข้อมูล
เครดติและคะแนนเครดติ    เพือ่การวเิคราะหส์นิเชือ่ไดง้า่ย  

 การพฒันาระบบการใหบ้รกิารน าเขา้สนิคา้ โดยน าระบบการ
ตรวจปล่อยสนิค้าล่วงหน้า (Pre-Arrival Processing) มาใช้ ช่วยให้การตรวจปล่อย
สนิค้าน าเขา้กรณีไม่มปัีญหารวดเรว็มากขึ้น รวมทัง้การพฒันาระบบ e-filing ให้
สามารถยืน่ค ารอ้งขอช าระค่าใชจ้่ายผา่นทางเวบ็ไซต์ เพื่ออ านวยความสะดวกและ
ลดภาระการเดนิทางแกป่ระชาชน  

 ผลจากการด าเนินการของรฐับาลอยา่งจรงิจงั ท าใหป้ระเทศ
ไทยมผีลการจดัอนัดบัดีข้ึนใน 5 ด้าน คอื ด้านการเริม่ต้นธุรกจิ ด้านการได้รบั
สนิเชือ่ดา้นการคุม้ครองการลงทุน ดา้นการบงัคบัใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลง และดา้น
การแกไ้ขปัญหา 
ล้มละลาย ทัง้นี้  แม้ว่าอันดับโดยรวมคงที่อยู่ในล าดับที่ 46 (จากจ านวน 190 
ประเทศ) แต่มคีะแนนดขีึน้กวา่ปีทีผ่า่นมา 0.88 คะแนน 

/• ส าหรบั... 
 

 ส าหรบัการด าเนินงานในการอ านวยความสะดวกดา้นการคา้ใน
ระยะต่อไป รฐับาลได้ก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาและยกระดบัความสามารถใน
การแขง่ขนัตามกรอบการจดัอนัดบั Doing Business  

 ด้านการเริม่ต้นธุรกิจ โดย (1) เชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อลดขัน้ตอนและระยะเวลา และ (2) พฒันาระบบศูนยก์ลาง
บรกิารธุรกจิ (BizPortal)  
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 ด้านการขออนุญาตก่อสร้าง โดย (1) แก้กฎหมายใหม้กีาร
ควบคุมโดยวศิวกรระหว่างการกอ่สรา้ง (2) แกก้ฎหมายใหม้ปีระกนัภยัความรบัผดิชอบ (3) 
แยกประเภทของอาคารตามความเสี่ยงและสถานที่ตัง้เพื่อประสิทธิภาพในการ
ด าเนินการ และ       (4) ทบทวนกฎระเบยีบที่เกี่ยวขอ้งเพื่อท าใหม้ปีระสทิธภิาพ
มากขึน้ 

 ด้านการขอใช้ไฟฟ้า  โดย (1) ปรับปรุงขัน้ตอนคู่ขนาน
ระหว่างการตรวจสอบอาคารและการตรวจสอบการเดนิสายไฟ (2) ลดระยะเวลาและ
ความถี่ของปัญหาไฟฟ้าดับ และ (3) แจ้งการปรบัค่าไฟฟ้าในรอบบิลถัดไป (4) 
น าเสนอชอ่งทางในการสือ่สารขอ้มลูกบัผูใ้ชบ้รกิาร 

 ด้านการจดทะเบียนทรพัย์สิน โดย (1) ปรบัปรุง Landmap 
ใหม้คีวามครอบคลุมและมรีปูแบบการใชง้านทีม่ากขึน้ (2) ปรบัปรุงการแกไ้ขปัญหา
ขอ้พพิาทดา้นทีด่นิ (3) ใชร้ะบบอเิลก็ทรอนิกสใ์นการด าเนินการ และ (4) ปรบัปรุง
ความโปรง่ใส (Opendata)  

 ด้านการได้รบัสินเชือ่ โดย (1) ปรบัแกก้ฎหมายหลกัประกนั
ทางธุรกจิใหเ้กดิความครอบคลุม (2) ขยายความลกึของขอ้มลูเครดติ และ (3) แกไ้ข
ความแขง็แกรง่ของสทิธทิางกฎหมาย 

 ด้านการคุ้มครองผู้ลงทุน  โดย (1) แก้ไขให้เกิดความ
รบัผดิชอบต่อความเสยีหายที่เกดิขึน้โดยกรรมการบรษิัท (2) ส่งเสรมิความสะดวกใน
การฟ้องร้องของผู้ถือหุ้น (3) ขยายสิทธิของผู้ถือหุ้น ความเป็นเจ้าของและการ
ควบคุม และ(4) สง่เสรมิความโปรง่ใสของกจิการ 

 ด้านการค้าระหว่างประเทศ โดยพฒันาระบบอเิลก็ทรอนิกส ์
NSW และ Risk-based inspection ใหส้ามารถลดระยะเวลาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

/• ดา้นการบงัคบั... 
 ด้านการบงัคับให้เป็นไปตามข้อตกลง โดยพัฒนาระบบ

ระบบอเิลก็ทรอนิกสแ์ละระบบศาลอตัโนมตั ิ
 ด้านการแก้ปัญหาการล้มละลาย  โดย (1) ปรบัปรุงการ

เริม่ตน้ของกระบวนการลม้ละลายและฟ้ืนฟูกจิการ (2) ปรบัปรงุการจดัการทรพัยส์นิ
ของลูกหนี้    (3) ปรบัปรุงกระบวนการปรบัโครงสรา้งหนี้ และ (4) ปรบัปรุงการมี
สว่นรว่มของเจา้หนี้ 
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 การพฒันาธุรกิจเอกชน รฐับาลได้ให้ความส าคญักบัการ
พฒันาผลิตภาพและประสิทธิภาพของภาคการผลิตรฐับาลตระหนักดวี่า SMEs 

ซึ่งเป็นวสิาหกจิส่วนใหญ่และเป็นรากฐานการพฒันาประเทศ สดัส่วนสูงถงึรอ้ยละ 
99.72 ยงัมคีวามอ่อนแอและมผีลติภาพค่อนขา้งต ่า จะเหน็ไดจ้ากสดัส่วนผลติภณัฑ์
มวลรวมภายในประเทศของ SME มสีดัส่วนเพยีงรอ้ยละ 41.1 เมื่อเทยีบกบั GDP จงึ
จ าเป็นอย่างยิ่ง    ที่จะต้องเพิม่ศักยภาพการผลิตและความสามารถในการ
บริหารจดัการธรุกิจให้กบัSMEs  โดยรฐับาลไดจ้ดัท ามาตรการเพิม่ขดีความสามารถ
ในการแข่งขนัของ SMEs มเีป้าหมายที่จะส่งเสรมิ SMEs จ านวน 97,503 ราย ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 รวมทัง้ยงัไดจ้ดัท ามาตรการภาษเีพื่อสนับสนุนการจดัท าบญัชี
ของ SMEs มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมสินค้าท้องถิ่น (OTOP Extravaganza) 
รวมทัง้ขยายผลการโครงการใหค้ าปรกึษาแนะน าเชงิลกึแก่ SMEs ครอบคลุมทัง้ในเรือ่ง
การปรบัปรงุประสทิธภิาพการผลติของเครือ่งจกัรและเทคโนโลยกีารเพิม่ผลติภาพและ
มาตรฐาน         การผลติ และการรวมกลุม่เครอืขา่ยคลสัเตอร ์ตลอดจนสง่เสรมิใหม้ี
การเชือ่มโยง SMEs กบัผูป้ระกอบการรายใหญ่ผา่นมาตรการภาษเีพื่อสง่เสรมิการด าเนิน
ธุรกิจของ SMEs (มาตรการ     พี่ช่วยน้อง) โดยผู้ประกอบการรายใหญ่สามารถน า
ค่าใชจ้่ายในโครงการสง่เสรมิการด าเนินธุรกจิ เพื่อเพิม่ขดีความสามาถในการแขง่ขนั
ใหแ้ก ่SMEs มาหกัเป็นรายจา่ยในการค านวณก าไรสทุธ ิ2 เทา่  

 นอกจากนี้ ร ัฐบาลได้ ให้ ความส าคัญกับการสร้ างสั งคม
ผู้ประกอบการ    ทีมี่ความสามารถในการสร้างนวตักรรม โดยไดผ้ลกัดนัเพิม่
การลงทุนวจิยัและพัฒนาผ่านกลไกการสนับสนุนจดัตัง้ศูนย์วจิยัและพัฒนาของ
ภาคเอกชนทัง้บรษิัทไทยและบรษิัทข้ามชาติในระยะเบื้องต้น (Pre R&D Lab) ซึ่ง
ปัจจุบันมีภาคเอกชนที่ เข้าร่วมโครงการแล้วทัง้หมด 9 บริษัท รวมทัง้จัดตัง้
ศนูยบ์รกิารขอ้มลูและใหค้ าปรกึษาผูป้ระกอบการใหม่ 

/สรา้ง... 
สรา้ง incubation facilities (เชน่ co-working space) ในเมอืงหลกั ศนูยด์จิทิลัชมุชน
บ่มเพาะผูป้ระกอบการ Tech Startup, SME และ Micro SMEs และสรา้งผูป้ระกอบการ
ใหม ่ 

 โดยการถ่ายทอดองค์ความรูใ้นการจดัตัง้ธุรกจิ การวางแผนธุรกจิ      
กลยุทธ์การด าเนินธุรกิจ เพื่อให้มีความรู้ด้านการบรหิารจัดการ การวิเคราะห์
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วางแผนธุรกจิ เพือ่เพิม่ชอ่งทางการตลาด ตลอดจนสามารถมกีจิการของตนเองและ
มแีนวทางการท าธุรกจิทีย่ ัง่ยนื โดยมทีายาททีต่้องการสบืทอดกจิการและผูท้ีส่นใจ
เป็นผูป้ระกอบการไดร้บัการพฒันาแลว้ จ านวน 4,495 คน 

 นอกจากเรือ่งการพฒันาภาคการผลติแลว้ ในด้านการเกษตร
รฐับาลได้ผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในภาพรวมของประเทศ 
ยุทธศาสตรร์ายสนิคา้ ทัง้พชื ปศุสตัว ์และประมง เพื่อบรหิารจดัการและพฒันาสนิคา้
เกษตรอยา่งเป็นระบบตัง้แต่ตน้น ้าถงึปลายน ้า เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายทีจ่ะใหป้ระเทศ
ไทยเป็นเมอืงผลติและสง่ออกอาหารปลอดภยั ตลอดจนสรา้ง Smart Farmer เพื่อใหเ้ป็น
คนรุ่นใหม่ในท าการเกษตรอย่างมปีระสทิธภิาพ นอกจากนี้ยงัได้จดัท าแผนงาน/
โครงการเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพ    การผลติ ควบคุมคุณภาพมาตรฐานสนิค้า และ
เชือ่มโยงตลาด   

 ตลอดจนปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ ให้เอื้ออ านวย จัดท า
โครงการพฒันาคุณภาพมาตรฐานสนิคา้เกษตรสู่มาตรฐานสากล GAP การบรหิาร
จดัการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) โดยก าหนดพื้นที่เหมาะสมในการผลิตสนิค้า
เกษตรและส่งเสรมิการผลติในระดบัพื้นที่ การจดัท าเกษตรแปลงใหญ่และเกษตร
ยัง่ยนื การพฒันาศูนยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตรและธนาคาร
พันธุ์พืชพันธุ์สตัว์      ตลอดจนพัฒนาช่องทางการกระจายสนิค้าด้วยการพัฒนา
สหกรณ์เกษตร 4,000 แห่ง     เป็น Business Agent ใหเ้กษตรกรจดัตัง้ศูนยร์วบรวม
และกระจายสนิคา้เกษตรปลอดภยั และชอ่งทางจ าหน่าย Online  

 รวมทัง้รณรงค์การบริโภคอาหารปลอดภัยและเพิ่มความ
เขม้งวดการตรวจรบัรองคุณภาพสนิค้าในตลาด นอกจากนี้ยงัใหค้วามส าคญักบั
การพฒันา 
เครอืข่ายคลสัเตอร์อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหาร รวมถึงโครงการเมือง
อาหาร (Thailand Food Valley) และโครงการเมืองนวตักรรมอาหาร(Food 
InnoPolis) เพื่อใหเ้ป็นศูนยก์ลางการลงทุนวจิยัและพฒันาในดา้นอาหาร ปัจจุบนัมี
บรษิทัเอกชน 

/อยู่ระหว่าง... 
อยู่ ระหว่างจัดท าสัญญาเช่ าพื้ นที่  4 บริษัท และเมื่ อวันที่  27กันยายน 2559 
คณะรฐัมนตร ี   มมีตเิหน็ชอบร่างพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิและพฒันาระบบเกษตร
พนัธสญัญาทีเ่ป็นธรรม พ.ศ. .... เพื่อใชเ้ป็นเครือ่งมอืส าคญัในการก ากบัดแูลและสรา้ง
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ความเป็นธรรมและ          มปีระสทิธิภาพให้แก่ระบบการเกษตรและอาหารใน
อนาคต 

 ในขณะเดยีวกนัส าหรบัด้านการท่องเท่ียว รฐับาลได้ยกระดบั
มาตรฐานบรกิารท่องเที่ยวในทุกสาขา โดยการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ
คมนาคมขนส่ง ประชาสมัพนัธ์มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย การดูแลรกัษาความปลอดภยั
นักท่องเที่ยว     การแก้ไขปัญหาการหลอกลวงนักท่องเที่ยว รวมถึงพฒันาและ
ยกระดบัแหล่งท่องเทีย่วใหมใ่นเชงิกลุ่มพืน้ทีท่ ีม่ศีกัยภาพเพิม่เตมิ นอกเหนือจากแหล่ง
ท่องเที่ยวหลกัและสรา้งสรรค์กจิกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆ ใหส้อดคล้องกบั
ความสนใจของนกัทอ่งเทีย่วและตรงกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะ
การท่องเที่ยวเชงิสุขภาพ ประกอบกบัใช้กลยุทธ์ทางการตลาด โดยสรา้งเส้นทาง
ทอ่งเทีย่วเชือ่มโยงแหลง่ทอ่งเทีย่วกลุม่ประเทศอนิโดจนี  

 โดยรฐับาลยงัมุ่งเน้นการพฒันา MICE CITY ในภูมภิาคและการจดั
งาน MICE อย่างมืออาชีพที่มีภาพลักษณ์ ความเป็นไทย ตลอดจนเพิ่มขีด
ความสามารถบรกิาร   ท่าอากาศยานหลกัส่งผลใหใ้นปี 2558 สามารถสรา้งรายได้ใหก้บั
ประเทศถงึ 2.23 ล้านล้านบาท และมนีักท่องเที่ยวต่างชาต ิ29.8 ล้านคน ซึ่งถอืเป็น
สถติทิี่มากที่สุดในรอบ 10 ปี สะท้อนใหเ้หน็ถึงความเชื่อมัน่ของนักท่องเที่ยวที่มตี่อ
ประเทศไทย  

 นอกจากนี้ รฐับาลไดส้่งเสรมิภาพยนตรต์่างประเทศที่ถ่ายท า
ในไทย โดยในปี 2558 มภีาพยนตรต์่างประเทศทีถ่่ายท าในไทยถงึ 724 เรือ่ง สรา้ง
รายได้ 3,164 ล้านบาท เป็นอนัดบั 1 ของเอเชยี นอกจากนี้ยงัได้ส่งเสรมิสาขาการค้า/
บรกิารอื่นทีม่ศีกัยภาพ โดยสง่เสรมิการขยายเครอืข่ายธุรกจิใหบ้รกิารโลจสิตกิสไ์ปสู่
ประเทศอาเซียนส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขยายการลงทุนในต่างประเทศ (Outward 
Investment) ตลอดจนปรบัปรุงพระราชบญัญัติแข่งขนัทางการค้าเพื่อส่งเสรมิการ
แขง่ขนัทีเ่ป็นธรรม 

 อกีเรือ่งหนึ่งทีจ่ะสนบัสนุนการพฒันาศกัยภาพธุรกจิเอกชน คอื 
การส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนรฐับาลไดม้นีโยบายสนับสนุนใหม้กีารลงทุน
ของบรษิทัทีต่ัง้ข ึน้ตามกฎหมายไทยและทรสัต์ ใหป้ระกอบกจิการเงนิรว่มลงทุนให้
มากยิง่ขึน้ 

/ตลอดจน... 
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ตลอดจนพัฒนาเครื่องมือทางการเงนิเพื่อเชื่อมโยง Startup กับนักลงทุน เช่น 
Crowd Funding, Venture Capital เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่ง
เงนิทุนไดม้ากขึน้ 

  โดยเมื่อวนัที่ 13 ตุลาคม 2558 คณะรฐัมนตรมีมีติเห็นชอบ
มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนกิจการเงนิร่วมลงทุน (Venture Capital) โดยให้สทิธิ
ประโยชน์ทางภาษีส าหรบักจิการเงนิร่วมลงทุนและสทิธปิระโยชน์ทางภาษีส าหรบัผู้
ลงทุนในกจิการเงนิร่วมลงทุน เพื่อสนับสนุนให้กจิการเงนิร่วมลงทุนเป็นแหล่งเงนิทุน
ให้กับกิจการที่มีการใช้เทคโนโลยีหลักเป็นฐานในการสร้างมูลค่าเพิ่มและการสร้าง
นวตักรรมในภาคการผลติ และการบรกิาร  

 ลา่สดุเมือ่วนัที ่26 กรกฎาคม 2559 คณะรฐัมนตรมีมีตใิหค้วาม
เหน็ชอบมาตรการฟ้ืนฟูวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ผ่านกองทุน
ส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อช่วยให ้SMEs ทีป่ระสบปัญหาหนี้
ค้างช าระหรือถูกฟ้องร้องด าเนินคดี เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ โดยสนับสนุน
งบประมาณเขา้กองทุน        ในกรอบวงเงนิ 2,000 ลา้นบาท ขณะนี้อยูร่ะหวา่งการ
ก าหนดหลกัเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารใหก้ารอุดหนุน ใหเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสม  

 นอกจากนี้ รฐับาลยงัได้สนับสนุนผูป้ระกอบการในการเขา้ถงึ
แหล่งเงนิทุนจากระบบสถาบนัการเงนิ โดยจดัท าโครงการสนิเชื่อดอกเบี้ยต ่าเพื่อ
เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ระยะที่ 2  โครงการสนิเชื่อดอกเบี้ยต ่า
เพื่อปรบัเปลี่ยนเครื่องจกัรและเพิม่ประสทิธภิาพการผลติส าหรบัผูป้ระกอบกจิการ 
SMEs  โครงการ      ค ้าประกนัสนิเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs  
ระยะที่2 (ซึ่งคาดว่าจะสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs เข้าถึง
แหล่งเงนิทุนได้ประมาณ 135,000 ราย) การขยายระยะเวลาด าเนินโครงการค ้าประกัน
สนิเชือ่ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที ่5 (ปรบัปรุงใหม)่ รวมทัง้มาตรการใหค้วาม
ช่วยเหลือผู้ประกอบการใหม่  และนวตักรรมผ่านโครงการค ้าประกันสินเชื่อเพื่อ
ผูป้ระกอบการใหมแ่ละนวตักรรม (Startup & Innovation) 

 
 

/ส่วนท่ี 3… 
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   ส่วนท่ี 3 ทิศทางของประเทศไทยในอนาคต 

ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครบั 

 รฐับาลตระหนักดวี่าในอดตีที่ผ่านมาประเทศไทยไม่ได้มกีาร
ก าหนดวสิยัทศัน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตรข์องประเทศในระยะยาว การบรหิาร
ราชการแผ่นดนิของฝ่ายบรหิารจงึให้ความส าคญักบันโยบายของพรรคการเมอืง
หรือนโยบายของรฐับาล ซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรฐับาลส่งผลให้การด าเนิน
นโยบายขาดความต่อเนื่อง 
ท าใหสู้ญเสยีโอกาสและสิน้เปลอืงทรพัยากรของประเทศ จงึถงึเวลาทีป่ระเทศไทย
จ าเป็นตอ้งมยีทุธศาสตรช์าตเิพือ่ใหเ้ป็นแผนแมบ่ทหลกัในการบรหิารพฒันาประเทศ
ในระยะยาว 

 รฐับาลจงึได้ให้ความส าคญักบัการก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560– พ.ศ. 2579) เพื่อขบัเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายที่เป็น
เอกภาพและเป็นทีย่อมรบัร่วมกนัในสงัคมไทย คอื “ประเทศไทยมคีวามมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื                
เป็นประเทศพฒันาแลว้ ดว้ยการพฒันาตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง”  

 สาระส าคญัของยุทธศาสตรช์าตทิี่จะใชเ้ป็นกรอบแนวทางการ
พฒันาประเทศในระยะต่อจากนี้ไป ประกอบดว้ย 6 ยุทธศาสตร ์ไดแ้ก่  (1)  ยุทธศาสตร
ดา้นความมัน่คง (2) ยทุธศาสตรด์ านการสร างความสามารถในการแข งขนั 

(3) ยุทธศาสตร การพฒันาและเสรมิสร างศกัยภาพคน (4) ยุทธศาสตร ด
านการสรา้งโอกาสความเสมอภาคและเท าเทยีมกนัทางสงัคม (5) ยทุธศาสตร
ด านการสร างการเตบิโตบนคุณภาพชวีติที ่   เป นมติรกบัสิง่แวดล อม และ
(6) ยทุธศาสตร ดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั 

 นอกจากนี้ รฐับาลไดใ้หค้วามส าคญัอยา่งมากต่อการปฏริปูและ
การพฒันาระบบและกลไกการบรหิารราชการแผ่นดนิในการขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์
ให้สามารถน าสู่การปฏิบัติได้อย่างจริงจัง โดยเฉพาะการจัดท าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งถอืเป็นกลไกส าคญั
ทีส่ดุของการถ่ายทอดยทุธศาสตรช์าตสิูก่ารปฏบิตัใินชว่ง 5 ปีแรก เพือ่หน วยงาน
ต่างๆ จะได้ใช้เป็นแนวทางในการจดัท าแผนปฏบิตักิารระดบักระทรวงและในระดบั
พืน้ที ่และแผนเฉพาะดา้นต่างๆ ใหม้คีวามสอดคลอ้งตามหว้งเวลา 
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/• ซึง่...  
 ซึ่งเงื่อนไขในปัจจุบนัและแนวโน้มการเปลีย่นแปลงในอนาคต     

จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก จึงจ าเป็นต้องก าหนด
ยุทธศาสตร ์      ทีเ่หมาะสมเพื่อแกไ้ขจุดอ่อนและเสรมิจุดแขง็ใหเ้อื้อต่อการพฒันา
ประเทศอยา่งเตม็ที ่ส าหรบัยุทธศาสตรท์ีก่ าหนดในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่12 มจี านวน 
10 ยุทธศาสตร์  ซึ่งมีรายละเอียดมากกว่าในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประกอบด้วย
ยุทธศาสตรช์าตทิัง้ 6 ยุทธศาสตร ์และอกี 4 ยุทธศาสตรท์ีมุ่่งเน้นการพฒันาพื้นฐาน
เชงิยุทธศาสตรแ์ละกลไกสนับสนุนใหก้ารด าเนินยุทธศาสตรท์ัง้ 6 ดา้นใหส้มัฤทธิผ์ล 
โดยมจีุดเน้นและประเดน็หลกัทีส่ าคญัทีจ่ะตอ้งด าเนินเนินการในชว่ง 5 ปี ต่อจากนี้
ไป ดงันี้ 

 ยุทธศาสตร์แรก การเตรียมพร้อมด้านก าลงัคนและการ
เสริมสร้างศกัยภาพของประชากรในทุกช่วงวยั มุง่เน้นการพฒันาคนในทุกมติแิละ
ในทุกชว่งวยัใหเ้ป็นทุนมนุษยท์ีม่ศีกัยภาพสงู  

 ยุทธศาสตรท่ี์สอง การสร้างความเป็นธรรมและลดความ
เหล่ือมล า้ เน้นการยกระดบัคุณภาพบรกิารทางสงัคมใหท้ัว่ถงึโดยเฉพาะอย่างยิง่
ดา้นการศกึษาและสาธารณสขุ  

 ยุทธศาสตร์ท่ีสาม การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขนัได้อย่างยัง่ยืนอาทกิารปรบัโครงสรา้งการผลติและต่อยอดไปสูฐ่านการ
ผลติและบรกิารใหม่โดยใชเ้ทคโนโลยทีี่เขม้ขน้และนวตักรรม และการสรา้งโอกาส
ทางเศรษฐกจิ การพฒันาวสิาหกจิขนาดย่อม ขนาดเลก็ และขนาดกลาง วสิาหกจิ
ชุมชน และวิสาหกิจเพื่ อสังคม ควบคู่ ไปกับการพัฒนาและส่งเสริมสังคม
ผู้ประกอบการเพื่อส่งเสรมิผู้ประกอบการที่ผลติได้และขายเป็นการปรบัปรุงภาค
การเงนิและปฏริปูดา้นการคลงัและงบประมาณ  

 ยุทธศาสตรท่ี์ส่ี การเติบโตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อมเพ่ือ
การพฒันาอย่างยัง่ยืน มุง่เน้นรกัษาและฟ้ืนฟูฐานทรพัยากรธรรมชาตแิละยกระดบั
คุณภาพสิง่แวดลอ้ม  

 ยุทธศาสตรท่ี์ห้า การฟ้ืนฟูพื้นฐานด้านความมัน่คงท่ีเป็น
ปัจจยัส าคญัต่อการพฒันาทางเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 

 

/• ยทุธศาสตรท่ี์หก… 
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 ยุทธศาสตรท่ี์หก การบริหารจดัการในภาครฐั ป้องกนัการ
ทุจรติประพฤตมิชิอบและการสรา้งธรรมาภบิาลในสงัคมไทย  

 ยทุธศาสตรท่ี์เจด็ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิ
สติกส์ของประเทศเพ่ือขยายขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการเพือ่รองรบัการขยายตวัของเมอืงและพืน้ทีเ่ศรษฐกจิหลกั  

 ยุทธศาสตรท่ี์แปดการพฒันาวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี วิจยั 
และนวตักรรม โดยมุง่เน้นการพฒันานวตักรรมและการน ามาใชเ้ป็นปัจจยัขบัเคลื่อน
การพัฒนาในทุกมิติ และการเตรยีมความพร้อมของประเทศในด้านการพัฒนา
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีละนวตักรรม 

 ยทุธศาสตรท่ี์เก้า การพฒันาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
โดยการพฒันาเมอืงใหเ้ตบิโตอยา่งมคีุณภาพ  

 ยุทธศาสตรท่ี์สิบ การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศให้
เข้มข้นและส่งผลต่อการพฒันาอย่างเต็มท่ี มุ่งเน้นการผลกัดนัให้ความเชื่อมโยง
ดา้นกฎระเบยีบและในเชงิสถาบนัมคีวามคบืหน้าและชดัเจนในระดบัปฏบิตักิารและใน
แต่ละจุดพืน้ทีเ่ชือ่มโยงระหวา่งประเทศ 

 

ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครบั 

 ผมอยากจะกล่าวว่า สิ่งส าคัญที่สุดคือ การขับเคลื่อนหรือ
แนวทางทีจ่ะเดนิไปสูเ่ป้าหมายอนาคตประเทศไทยดงักล่าว ซึง่รฐับาลไดก้ าหนดให้
เป็นนโยบายหนึ่งในการปฏริูปเศรษฐกจิของประเทศ คอื “ประเทศไทย 4.0” เพื่อ
น าพาประเทศไปสู่เศรษฐกจิทีข่บัเคลื่อนดว้ยเทคโนโลยแีละนวตักรรมและมรีายได้
สูงได้ในอนาคตโดยให้ความส าคัญกับการปรับเปลี่ยนความได้เปรียบเชิง
เปรยีบเทยีบของประเทศทีม่อียู่ 2 ดา้น คอื ความหลากหลายทางชวีภาพ และทาง
วฒันธรรม ใหเ้ป็นความไดเ้ปรยีบในเชงิแขง่ขนั โดยอาศยัการบรหิารจดัการทีด่ ีการ
ใชปั้ญญาองคค์วามรู ้เตมิเตม็ดว้ยวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีการวจิยัและพฒันา  

 พรอ้มทัง้ก าหนดแนวทางทีส่ าคญัในการเปลีย่นสู่ประเทศไทย 
4.0 ไวด้งันี้  

/(1)... 
   (1) เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดัง้เดมิ (Traditional Farming) 

ไปสูก่ารเกษตรสมยัใหม ่ทีเ่น้นการบรหิารจดัการและเทคโนโลย ี(Smart Farming)  



- ๓๒ - 
 

  (2 ) เป ลี่ ย น จ าก  Traditional SMEs ไป สู่ ก า ร เป็ น  Smart 
Enterprises และ Startups ทีม่ศีกัยภาพสงู  

(3) เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมกีารสรา้งมูลค่าค่อนขา้ง
ต ่า ไปสู ่High Value Services และ  
  (4) เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต ่ าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความ
เชีย่วชาญ และทกัษะสูง ซึ่งเป็นการเปลีย่นปัญหาและความท้าทายใหเ้ป็นศกัยภาพ
และโอกาส     เมือ่ประเทศไปสูป่ระเทศไทย 4.0 เตม็รปูแบบ 

 รูปธรรมที่จะเห็นได้อย่างชัดเจน คือ รายได้ต่อหัวของ
ประชาชนจะเพิ่มขึ้นอย่างมนีัยส าคญั ความเหลื่อมล ้าจะลดลง ประเทศไทยจะมี
ความมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนื ทุกคนในสงัคมมคีวามอยู่ดมีสีุข และมคีุณภาพชวีติทีด่ี
ข ึน้ และเพือ่ขบัเคลือ่นสู ่Thailand 4.0 รฐับาลไดเ้น้นในสองเรือ่งส าคญัคอื  

  1) การส่งเสรมิการรงัสรรค์นวตักรรมรฐับาลไดด้ าเนินนโยบาย
เพิ่มการลงทุนด้านการวจิยัและพัฒนาของประเทศให้ถึง 1% ของ GDP โดยการ
ลงทุนของรฐัเองควบคูก่บัการสง่เสรมิและสรา้งแรงจงูใจใหเ้อกชนสรา้งนวตักรรมใน 4 
กลุ่มคือผู้ประกอบการ SMEs เอกชนไทยรายใหญ่ บรรษัทข้ามชาติ และวิสาหกิจ
เริม่ตน้ (Startup) 

     2) การเปลีย่นผ่านสูเ่ศรษฐกจิดจิติลั (Digital Economy) ดว้ยการ
ลงทุนใน  Digital Infrastructure อาทิ การสร้างเครอืข่ายบรอดแบรนด์ทัว่ประเทศ      
การจดัท ากฎหมายCyber Laws ทีค่รอบคลุมตัง้แต่ความปลอดภยัไปจนถงึธุรกรรม
อเิลก็ทรอนิกส ์อกีทัง้ยงัสง่เสรมิการสรา้งเมอืงอจัฉรยิะ (Smart Cities) อยา่งเป็นรปูธรรม    
เพือ่ลดชอ่งวา่งการพฒันาระหวา่งชมุชนเมอืงและพืน้ทีห่า่งไกล 
 

ท่านประธานหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย 
ท่านสมาชิกหอการค้าต่างประเทศและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครบั 

 ผมขอใช้โอกาสนี้กล่าวย ้าอีกครัง้ว่า รฐับาลจะด าเนินการ
ผลกัดนัและขบัเคลื่อนการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตาม Roadmap ที่รฐับาลไดว้างไว ้การ
แกไ้ขปัญหา 

 
/ทีค่ ัง่คา้ง... 

ที่คัง่ค้างและวางรากฐานการพฒันาประเทศในระยะยาว เพื่อ เตยีมความพรอ้มให้
รฐับาลต่อไปทีจ่ะเขา้มาบรหิารประเทศในชว่งกลางปี 2560  
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 ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการพูดคุยกันในวันนี้  จะท าให้ท่าน
ทัง้หลายได้รบัขอ้มูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตดัสนิใจทางธุรกจิของท่านในประเทศ
ไทยและเชือ่มโยงกบัประเทศเพื่อนบา้น รวมทัง้ในกลุม่ประเทศอาเซยีน ผมในฐานะ
ผูน้ ารฐับาล    ขอยนืยนัถงึความมุ่งมัน่ที่จะสรา้งบรรยากาศที่เอื้อต่อการลงทุนและ
การเตบิโตของธุรกจิ ด้วยการผลกัดนัให้การด าเนินแผนงาน / โครงการของภาครฐัมี
ประสทิธภิาพ โปร่งใสและบรรลุผลสมัฤทธิ ์ที่จะส่งผลใหบ้รรยากาศทางเศรษฐกจิดี
ขึน้ สนบัสนุนใหโ้อกาสในการด าเนินธุรกจิในประเทศไทยเปิดกวา้งมากขึน้ มีความ
คล่องตวัทัง้ในดา้นกฎระเบียบ   การไดร้บัสทิธปิระโยชน์ต่างๆ การมรีะบบโครงสรา้ง
พื้นฐานและระบบโลจสิตกิส์ที่ด ีการมกี าลงัคนที่มคีุณภาพเขา้ร่วมในกระบวนการ
ผลติการบรกิารธุรกจิของทา่นทัง้หลาย และทีส่ าคญัไมย่ิง่หยอ่นไปกวา่นัน้ รฐับาลจะ
ใ ห้ ค ว า ม ส า คั ญ กั บ ก า ร เ ปิ ด โ อ ก า ส ใ ห้ ภ า ค เ อ ก ช น 
เป็นพนัธมติรทีส่ าคญัในการขบัเคลือ่นการพฒันาประเทศในระยะต่อไป 

 สุดท้ายนี้ ผมต้องขอขอบคุณท่านสมาชกิหอการค้าทุกๆ ท่าน         
ที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้เชื่อมัน่ในศักยภาพของประเทศไทยและให้ความ
ร่วมมอืกบัรฐับาลเป็นอย่างดี รวมทัง้ร่วมกนัผลกัดนัและขบัเคลื่อนนโยบายและ
มาตรการต่าง ๆ ของรฐับาลให้เป็นรูปธรรม สามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจแก่
ผูป้ระกอบการและสรา้งความเขม้แขง็ของระบบเศรษฐกจิของประเทศ  ขอใหท้่าน
ทัง้หลายมัน่ใจว่ารฐับาลมีความมุ่งมัน่ที่จะพัฒนาเศรษฐกิจการค้า การลงทุนของ
ประเทศให้มีความเจรญิเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างพื้นฐานที่มัน่คงและความมี
เสถยีรภาพทางเศรษฐกจิทีย่ ัง่ยนืของประเทศตลอดไป 

        
              ข อ บ คุ ณ

ครบั 
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 นบั                                                       /•โดย...  
                                                                                    ขอบคณุครบั 

 
 
 
 
 


