รายงานสรุปผลความคิดเห็น ความต้องการ ความคาดหวังของภาคประชาชนที่
ร่วมตรวจราชการ ต่อนโยบายของรัฐบาล/กระทรวง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 (รอบ 6 เดือน)
กระทรวงการคลังได้เชิญหน่วยงานและเครือข่ายภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือในการ
ตรวจ ราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ซึ่งมีข้อหารือ/ข้อคิดเห็น ดังนี้
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จังหวัดสมุทรสาคร
กรณีหารือร่วมกับภาคเอกชนและที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
1. ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร แจ้งว่า
การช่วยเหลือโดยใช้นโยบายประชานิย มทาให้ประชาชนไม่มีความเข้มแข็ง ไม่
สามารถพึ่งพาตนเองได้ต้องรอการช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐ ซึ่งในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เป็นพื้นที่ที่
เหมาะสมในการประกอบธุร กิจ ประมงน้ าจื ด ภาครั ฐ ควรส่ ง เสริมและสนับสนุ นการเพาะเลี้ ยงปลาน้าจื ด
โดยเฉพาะปลายี่สก เนื่องจากมีต้นทุนต่าและยังสามารถส่งออกไปยังตะวันออกกลางได้
ปัญหาการติดเครดิตบูโรของประชาชนในพื้นที่ทาให้ เสียโอการในการเข้าถึงแหล่ง
ทุน จึงควรมีมาตรการที่ช่วยแก้ไขโดยเฉพาะถ้าเป็นจานวนเงินที่ไม่มาก เมื่อนาเงินมาชาระเรียบร้อยแล้ ว
ธนาคารควรล้างประวัติการติดเครดิตบูโรออกจากระบบ
2. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร แจ้งว่า
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ได้ทาข้อตกลงร่ว มกันกับธนาคารพัฒ นา
วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มแห่ ง ประเทศไทย (ธพว.) หากมี ผู้ ป ระกอบการที่ เ ป็ น สมาชิ ก สภา
อุตสาหกรรมจังหวัดขออนุมัติสินเชื่อกับธนาคาร สามารถขอทราบผลการพิจารณาได้ภายใน 2 สัปดาห์ ใน
ปัจจุบันผู้ประกอบการประสบปัญหาเกี่ยวกับ การไม่มีตลาดรองรับสินค้า ดังนั้น หากได้รับการช่วยเหลือจาก
ภาครัฐโดยการหาตลาดรองรับสินค้าก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้
การส่งเสริมสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ เนื่องจากสินค้าที่ผลิตในประเทศจีนเข้ามา
จาหน่ายในประเทศไทยเป็นจานวนมาก เพราะประเทศไทยไม่มีมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่มาตรการทาง
ภาษีนาเข้า (Non-Tariff Barrier : NTB) ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการภายในประเทศ ภาครัฐควรกาหนด
มาตรการเพื่อช่ วยเหลือผู้ประกอบการภายในประเทศ โดยกาหนดให้สินค้าที่นาเข้าต้องผ่านมาตรฐานการ
ตรวจสอบของไทยแม้ว่าสินค้านั้นจะมีมาตรฐานขององค์กรระหว่างประเทศแล้วก็ตาม
การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการ โดยเฉพาะอง๕การปกครองส่วนท้องถิ่น
ควรพิจารณาให้จัดซื้อจากผู้ประกอบการภายในประเทศ โดยอาจกาหนดสัดส่วนไว้ตาความเหมาะสม เพื่อ
ช่วยเหลือสนับสนุนผู้ประกอบการภายในประเทศ
นโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับสิ นเชื่อนาโนไฟแนนซ์ เป็นโครงการที่ดีสามารถช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการรายย่อยระดับล่างที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้
3. นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร แจ้งว่า
มาตรการของภาครัฐที่ช่วยฟื้นฟูการท่องเที่ยว โดยสามารถนาค่าทัวร์และค่าที่พัก
มาลดหย่ อนภาษี ได้ ตามที่จ่ ายจริ ง แต่ ไม่เ กิน 15,000 บาท นั้ น เห็ น ว่าไม่ค่ อยได้ผ ลในการกระตุ้น การ
ท่องเที่ยว รั ฐบาลควรออกมาตรการเกี่ย วกับการท่องเที่ยวเพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิ จให้
ประชาชนสามารถจับจ่ายใช้สอยได้เพิ่ม มากขึ้น เช่น การออกคูปองการท่องเที่ยวโดยการรับส่วนลดครัวเรือน
ละสองพันบาท เป็นต้น
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สาหรับกฎหมายภาษีมรดก ควรพิจารณาปรั บปรุงจากเดิมที่ให้จัดเก็บร้อยละ 10
จากมูลค่ามรดกส่วนที่เกิน 50 ล้านบาท เปลี่ยนเป็นเก็บร้อยละ 5 จากมูลค่ามรดกส่วนที่เกิน 100 ล้านบาท
รั ฐบาลควรจัดตั้งกองทุน SMEs เพื่อปล่ อยสิ นเชื่อให้ ผู้ ประกอบการในอัตรา
ดอกเบี้ยต่า ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ยังไม่เข้มแข็งและไม่มีหลักประกันให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้
ความผันผวนของค่าเงินบาท ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการส่งออกสินค้า และอาจมีผลกระทบถึงภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศด้วย
ภาครัฐควรพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบรรจุภัณฑ์ ของผลิตผลทางการเกษตรและ
ขนมไทย เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วย
4. ประธานชมรมธนาคาร แจ้งว่า
- การปล่ อยสิ นเชื่อของธนาคารมีบรรษัทประกันสิ นเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่ อม
(บสย.) เข้ามาช่วยค้าประกัน การพิจารณาสินเชื่อใช้เวลานานเนื่องจากต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาของ
บสย. และธนาคาร และแม้ว่า บสย. จะเข้ามาช่วยค้าประกันแต่ก็สามารถให้ความช่วยเหลือได้เพียงบางส่วน
เท่านั้น เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่ติดเครดิตบูโร หากธนาคารอนุมัติสินเชื่ออาจทาให้เกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
เพิ่มขึ้น
- การตั้งกองทุน SMEs จะทาให้มีเงินไหลเวียนเข้าในระบบมากขึ้น
- ภาครั ฐควรช่วยเหลื อหาตลาดหรือช่องทางในการจัดจาหน่ายสินค้า เนื่องจาก
ผู้ประกอบการรายย่อยไม่มีความสามารถในการหาตลาดไว้รองรับสินค้า
- สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ อาจก่อให้เกิดภาระหนี้ซ้าซ้อน เนื่องจากผู้กู้ส่วนใหญ่จะเป็น
ผู้ประกอบการที่มีภาระหนี้อยู่แล้ว ทาให้ผู้ประกอบการมีภาระหนี้หลายด้าน
5. ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านวิชาการ แจ้งว่า
หน่วยงานราชการขาดความร่มมือการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกัน
การจัดสรรเงินงบประมาณ ควรเร่งรัดให้รวดเร็วเพื่อให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติ
ดาเนินการต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง
ผู้ประกอบกิจการภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครขาดการประสานงานกัน
จังหวัดควรเสริมสร้างกิจกรรมเพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างภาคเอกชน
แนวทางการจัดเก็บภาษีทรัพย์สิน และภาษีมรดก ควรพิจารณาหลักเกณฑ์ให้ มี
ความเหมาะสมและสร้างความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง

4

จังหวัดสมุทรสงคราม
1. กรณีหารือข้อราชการกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม (นายประภัสสร์ มาลา
กาญจน์ ) แจ้งว่า
- จังหวัดสมุทรสงครามเป็นจัง หวัดที่มีขนาดเล็ กส่ว นราชการน้อย งบประมาณที่
ได้รับจัดสรรน้อยลงตามลาดับ การเบิกจ่ายงบประมาณที่เบิกจ่ายได้ล่าช้า คือ งบจังหวัด เนื่องจากไม่มีการ
เตรียมการไว้เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณ ส่วนราชการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ให้ความสาคัญ ประกอบกับมี
การแก้ไขรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ทาให้การเบิกจ่ายล่าช้าและอยู่ลาดับท้ายๆของประเทศ ในส่วนของ
งบลงทุนโครงการใดที่มีความล่าช้าผู้ว่าราชการจังหวัดได้ให้ความสาคัญและติดตามอยู่เป็นประจา

2. กรณีหารือร่วมกับที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
2.1 ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านวิชาการ แจ้งว่า
- จังหวัดสมุทรสงครามมีโครงการจะฟื้นฟูการปลูกพริกบางช้างที่มีชื่อเสียงในพื้นที่
ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและเตรียมสายพันธ์ จังหวัดได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
ปลูกและเมื่อมีการสนับสนุนให้ประชาชนปลูกกันอย่างกว้างขวางแล้ว จะดาเนินการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญาและมูลนิธิชัยพัฒนาจะเข้ามารั บผิดชอบในส่วนของการจัดจาหน่าย แต่ปัจจุบันยังไม่ค่อยได้รับความ
ร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากไม่มีโอกาสได้ประชุมหารือกันอย่างจริงจัง
2.2 ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านเศรษฐกิจ แจ้งว่า
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกส้มโอ
ลิ้นจี่ มะพร้าว เป็นต้น และการทาประมง ปัจจุบันได้ผลักดันเรื่องการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นแต่ยังขาดตลาดที่
เป็นจุดศูนย์รวมในการจาหน่ายของฝาก ของขึ้นชื่อของจังหวัด โดยได้เสนอแนะไปยังกระทรวงพาณิชย์ ให้
ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งตลาดกลางขายของฝาก หากดาเนินการสาเร็จจะมีเงินหมุนเวียนในระบบ
เศรษฐกิจของจังหวัดเพิ่มมากขึ้น
การประกอบธุรกิจประมงในพื้นที่ มีปัญหาเกี่ยวกับเรือที่ใช้ในการประมงเลขที่
ใบอนุญาตที่ได้รับไม่ตรงกับทะเบียนและปัญหาด้านรงงาน เนื่องจากนายหน้าขายแรงงานพาแรงงานหลบหนี
ไม่ทางานตามระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ ทาให้ภาคประมงขาดแคลนแรงงาน
การส่งออกอาหารทะเลมีปั ญหา ส่งผลกระทบทั้งระบบเศรษฐกิจ เป็นสาเหตุให้
สินค้าประมงตกต่าตามไปด้วย
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สนับสนุนงบประมาณ ในการทาโครงการเพื่อเพิ่มมูลค่าของ
สินค้าประมง โดยการจัดสร้างอาคารเพื่อแปรรูปอาหารทะเลแลจัดซื้อรถฉีดน้า ให้แก่สหกรณ์ประมงแม่กลอง
เพื่อช่วยเหลือสมาชิกผู้ประกอบการประมง
ช่วงวันหยุดมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่จานวนมาก ทาให้การจราจรติดขัด และไม่
มีทจี่ อดรถเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว จังหวัดควรพัฒนาเส้นทางจราจรให้มีความสะดวกในการเดินทางควบคู่ไป
กับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวด้วย
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีความรู้และไม่มีความเข้มแข็งในการบริหารเงินและ
งบประมาณ จึงทาให้การใช้จ่ายเงินผิดวัตถุประสงค์
ส่วนใหญ่งบประมาณที่จังหวัดได้รับจัดสรรจะเป็นของสานักงานโยธาธิการและผัง
เมืองสมุทรสงคราม ซึง่ ดาเนินโครงการเกีย่ วกับการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเป็นส่วนมาก ทาให้งบประมาณใน
การกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ มีจานวนจากัด อีกทั้งรูปแบบโครงการเกี่ยวกับการก่อสร้างเละวัสดุ ที่ใช้ในการ
ก่อ สร้ า งไม่ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ สภาพพื้ น ที่ ท าให้ เ กิ ด ปั ญ หาทรุด ตั ว และแตกร้ า ว เกิ ด ความสู ญ เสี ย เงิ น
งบประมาณของประเทศ
2.3 ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านสังคม แจ้งว่า
สหกรณ์การเกษตรสมุทรสงครามขาดเครื่องเคลือบผิวผลไม้ ซึ่งจะช่วยทาผลไม้
สะอาดและรักษาคุณภาพของผลไม้ เป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้า และช่วยยืดอายุการเก็บรักษาก่อนส่งออกไป
ยังประเทศจีน ซึ่งปัจจุบันต้องนาไปดาเนินการที่สหกรณ์การเกษตรนครปฐม จึงไม่ค่อยได้รับความสะดวก
เท่าที่ควร

จังหวัดอุบลราชธานี
1. กรณีหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (นายเสริม ไชยณรงค์) แจ้งว่า
- หน่ วยงานในสั งกัดกระทรวงการคลั ง โดยเฉพาะคณะผู้บริห ารการคลั งประจา
จังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับจังหวัดเป็นอย่างดี มีการบูรณาการการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน

2. กรณีหารือกับภาคเอกชน
2.1 ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี แจ้งว่า
- การค้าชายแดน สินค้าส่งออกส่วนใหญ่จะเป็นวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างและสินค้า
ด้านภาคเกษตรเป็นหลัก และการเปิดด่านชายแดนชั่วคราวช่องอานม้าอีกหนึ่งช่องทางทาให้เศรษฐกิจของ
จังหวัด ดียิ่งขึ้น
- การสร้างถนนไปสู่ชายแดนจากอาเภอพิบูลมังสาหารไปด่านศุลกากรช่องแม็ก
ควรพัฒนาถนนให้เป็น 4 ช่องทางจราจร เพื่อความสะดวกในการคมนาคมและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว
การค้าชายแดน และควรเร่งดาเนินการก่อสร้างรถไฟรางคู่ไปพร้อมกันด้วย
- ด้านการท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวเข้า มาในจังหวัดอุบลราชธานีเพิ่มมากขึ้น คิด
เป็นร้อยละ 5 ต่อปี
- ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า เกษตรกรได้รับความเดือดร้ อนมากการใช้
มาตรการชดเชยรายได้เกษตรกรไร่ละ 1,000 บาท รายละไม่เกิน 15,000 บาท ช่วยเหลือเกษตรได้ในระดับ
หนึ่ง
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- จังหวัดได้กาหนดนโยบายให้จังหวัดอุบลราชธานีเป็น Hub ทางการบินในแถบ
อีสานใต้ เพื่ออานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและนักธุรกิจมากขึ้น
2.2 ประธานชมรมธนาคารจังหวัดอุบลราชธานี แจ้งว่า
ราคาที่ดินในจังหวัดอุบลราชธานี มีราคาสูงกว่าในจังหวัดใกล้เคียงเป็นอุปสรรคใน
ด้านการลงทุน ทาให้นักลงทุนย้ายฐานการลงทุนไปจังหวัดอื่นที่มีราคาที่ดินถูกกว่าจังหวัดอุบลราชธานี
- ธนาคารบางแห่งคิดค่าบริการรับแลกเหรียญกษาปณ์ ยกเว้นธนคารออมสิน ทั้งนี้
เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ธนาคารภาครัฐทุกแห่งควรเปิดบริการรับแลกเหรียญกษาปณ์โดยไม่
คิดค่าใช้จ่าย

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
- การดูแลลูกหนี้นอกระบบที่เข้ามาร้องทุกข์ ณ ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดฯ เพื่อขอ
ประนีประนอมหนี้ ในทางปฏิบัติอาจเชิญเจ้าหน้าที่ของสานักงานสรรพากพื้นที่เข้าร่วมประนอมหนี้ด้วยเพื่ อ
ตรวจสอบการช าระภาษีของเจ้ าหนี้ และต้องดาเนินการให้ เป็นไปตามระเบียบและกฎข้อบังคับของแต่ล ะ
ธนาคาร
- หนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้นเป็นปัญหาของประเทศ ภาครัฐและภาคเอกชนควรมีการ
ปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตัวเองได้โดยเน้นหลักเศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างวินัยใน
การใช้จ่ายเงิน
- โครงการก่ อ สร้ า งรถไฟรางคู่ จั ง หวั ด วางแผนอย่ า งรอบคอบและควรศึ ก ษา
วิเคราะห์ความคุ้มทุนในการก่อสร้ าง ตลอดจนช่วยกันผลั กดันนาเสนอแนวทางการพัฒ นาต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้รัฐบาลเห็นประโยชน์ในการดาเนินโครงการฯ

จังหวัดยโสธร
1. กรณีหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (นายประวัติ ถีถะแก้ว) แจ้งว่า
- หน่ ว ยงานในสั ง กัด กระทรวงการคลั ง ได้ ให้ ความร่ว มมื อในการปฏิ บัติ งานกั บ
จั ง หวั ด เป็ น อย่ า งดี มี ก ารบู ร ณาการการท างานร่ ว มกั น โดยเฉพาะธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
- จังหวัดจัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมโดยให้ส่วนราชการร่วมกันทาบุญตักบาตร
บริเวณถนนคนเดินทุกวันพุธและในช่วงเย็นปิดถนนให้ประชาชนนาสินค้ามาจาหน่ายโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ส่งผล
ให้ประชาชนในพื้นที่มีความกระตือรือร้นและมีกิจกรรมร่วมกันมากขึ้น
- ยุทธศาสตร์จังหวัดยโสธรกาหนดให้เศรษฐกิจของจังหวัดเติบโตขึ้นในลักษณะไข่
ดาวโดยไข่แดงมีเป้าหมายให้เศรษฐกิจโตขึ้น ร้อยละ 10 ต่อปี และไข่ขาวมีเป้าหมายให้เศรษฐกิจโตขึ้นร้อยละ
5 ต่อปี
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- จังหวัดได้ส่งเสริมการแห่มาลัยข้าวตอกซึ่งเป็นแห่งเดียวในประเทศ เพื่อสนับสนุน
วัฒนธรรมโบราณและส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง
- กิจกรรมบั้งไฟ จังหวัดยโสธรได้ร่วมกับประเทศญี่ปุ่นมีการศึกษาดูงานร่วมกั น
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 2 ประเทศ
- จังหวัดยโสธรได้รับจัดสรรงบประมาณในการปฏิรูปที่ดินเพื่อพัฒนาผังเมืองและ
เส้นทางการคมนาคมซึ่งจะทาให้ผังเมืองของจังหวัดสามารถรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้มากขึ้น
ในการนี้ จังหวัดได้กาหนดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในเขตอาเภอเลิงนกทา โดยมีโครงการจัดสร้างสนามบินและ
ทางรถไฟเพื่อเชื่อมต่อกับอาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี

2. กรณีหารือกับภาคเอกชน
2.1 ผู้แทนหอการค้าจังหวัดยโสธร แจ้งว่า
- ส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้มีความแตกต่าง
กันมากเกินไป ภาครัฐควรพิจารณาลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลงเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการอีกทางหนึ่ง
- บรรษัทสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ควรจัดสรรงบประมาณลงสู่จังหวัดเพื่อ
เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสกู้เงินเพื่อนามาลงทุนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้แก่กิจการ
2.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร แจ้งว่า
- รัฐบาลควรพิจารณาลดภาษีเงินได้นิติบุคคล และจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ภาษีแก่ผู้ประกอบการ เนื่องจากผู้ประกอบการรายย่อยบางรายยังไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเสีย
ภาษี
- ผู้ประกอบการที่ติดเครดิตบูโร ยื่นกู้เงินจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทยแต่ไม่สามารถกู้เงินจากธนาคารได้ ทาให้ผู้ประกอบการขาดโอกาสในการสร้าง
ธุรกิจขึ้นมาใหม่ อีกทั้งต้นทุนทางการเงินของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ
ไทยสูงทาให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูงตามด้วย
- การเปิดเสรีทางการค้าอาเซียน ทาให้ผู้ประกอบการประสงค์ที่จะทาบัญชีเพียง
บัญชีเดียวเพื่อสามารถแข่งขันกับต่างประเทศและเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ได้
2.3 ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดยโสธร แจ้งว่า
- การเปิ ด AEC ควรกาหนดมาตรฐานกลางของอาชีพด้านการท่องเที่ยวและ
จังหวัดควรเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับไกด์ท้องถิ่น เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
- การก่อสร้างสนามบินในจังหวัดยโสธร ซึ่งจะทาให้ อีก 3 จังหวัด คือจังหวัด
ยโสธร จังหวัดอานาจเจริญ และจังหวัดมุกดาหาร สามารถได้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และยุทธศาสตร์ด้าน
ทหารขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาโครงการฯ
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2.4 ประธานชมรมธนาคารจังหวัดยโสธร แจ้งว่า
- ชมรมธนาคารฯ ยินดีให้ความร่วมมือกับภาคเอกชน ทั้งหอการค้าจังหวัดและ
สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ถ้าไม่ส่งผลกระทบกับทางธนาคารมากนัก

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
- เพื่ อ ให้ ป ระชาชนมี ค วามเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ งในการพั ฒ นาผั ง เมื อ ง จั ง หวั ด ควร
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลอย่างถูกต้องและทั่วถึง
- รัฐบาลจัดเก็บภาษีเป็นอัตราเดียวกันทั่วประเทศ รัฐมีหน้าที่ให้บริการขั้นพื้นฐานแก่
ประชาชนทั้ ง ด้ า นการศึ ก ษา การรั ก ษาพยาบาล ดั ง นั้ น เงิ น รายได้ ที่ รั ฐ จั ด เก็ บ ได้ น ามาดู แ ลประชาชน
ภายในประเทศให้อยู่ดีกินดียิ่งขึ้น
- การลงทุนก่อสร้างสนามบินมีปัจจัยที่จะต้องศึกษาวิเคราะห์หลายด้าน เช่น ความ
คุ้มค่าในการลงทุนก่อสร้าง ผลกระทบแก่ประชาชน เป็นต้น

จังหวัดศรีสะเกษ
1. กรณีหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ (นายประทีป กีรติเลขา) แจ้งว่า
- หน่ วยงานในสั งกัดกระทรวงการคลั ง โดยเฉพาะคณะผู้บริ ห ารการคลังประจา
จังหวัดศรีสะเกษ ได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับจังหวัดเป็นอย่างดี
- เนื่องจากจังหวัดศรีสะเกษ มีชายแดนติดกับประเทศกัมพูชาหากรัฐสามารถ
ดาเนินการจัดทาพาสปอร์ตในพื้นที่ ณ บริเวณชายแดนจะทาให้ประชาชนมีความสะดวกและประหยัดเวลา
รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเดินทางมากขึ้น
- กรณีการถอนเงินคืนรายได้แผ่นดิน จังหวัดศรีสะเกษ โดยที่ทาการปกครองอาเภอ
ห้วยทับทัน ได้ทาสัญญาจ้างก่อสร้างกับห้างหุ้นส่วนจากัด คงธนบุรี ดาเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
กิจ กรรมก่อสร้ างหอศิล ป์ ภายในบริ เวณวัดปราสาท ตาบลปราสาท อาเภอห้ วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
จานวน 1 แห่ง ในวงเงิน 2,997,000.- บาท ตามสัญญาจ้างเลขที่ 13/2555 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม
2555 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 14 มกราคม 2556 หากไม่สามารถทางานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนดถูก
ปรับวันละ 2,997.- บาท ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดสุดท้ายเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2556 เกินกาหนดอายุสัญญา
จานวน 140 วัน ถูกปรับเป็นเงินจานวน419,580.- บาท โดยได้เบิกหักผลักส่งค่าปรับเป็นรายได้แผ่นดิน
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ภายหลังผู้รับจ้างมีหนังสือลงวันที่ 7 มกราคม 2557 (ที่ทาการปกครองห้วย
ทับทัน รับเรื่องวันที่ 8 มกราคม 2557) ขอคืนเงินค่าปรับตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน
2556 แจ้ งตามหนั งสือส านั กงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่ว นที่สุ ด ที่ นร 0506/ว 208 ลงวันที่ 27
พฤศจิกายน 2556 เนื่องจากจังหวัดศรีสะเกษ พิจารณาแล้วเห็นว่า สัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่ าวอยู่ในหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว จึงอนุมัติให้คืนเงินค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้างจาวัน 140 วัน เป็นเงิน

9

419,580.- บาท ดังนั้น จังหวัดศรีสะเกษ จึงขอถอนคืนเงินค่าปรับจานวน 419,580.- บาท เพื่อจ่ายคืน
ให้แก่ห้างหุ้นส่วนจากัด คงธนรุ่งเรือง
ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้ตอบแจ้งว่าอนุมัติให้ถอนคืนเงินค่าปรับ จานวน 419,580.บาท โดยให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2557 งบรายจ่ายอื่นของจังหวัดศรีสะเกษ หรือ
หากดาเนินการไม่ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ก็ให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ. 2558 งบรายจ่ายอื่นของจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อจ่ายคืนห้างหุ้นส่วนจากัด คงธนรุ่งเรือง
- ด้านการท่องเที่ยว จังหวัดกาหนดนโยบายการท่องเที่ยวเชิงอารยธรรมโบราณ
เชื่อมโยงกับนครวัด นครธม ซึ่งในช่วงปีใหม่มีประชาชนสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวบริเวณผามออีแดงเป็นจานวน
มาก

2. กรณีหารือกับภาคเอกชน
2.1 ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ แจ้งว่า
- รั ฐ บาลควรจั ด สรรงบประมาณในการซ่ อ มแซมเส้ น ทางการคมนาคมไปสู่
ด่านศุลกากรช่องชะงา เนื่องจากปัจจุบันพื้นผิวถนนมีสภาพขรุขระ การเดินทางมีความยากลาบาก
- ภาครัฐควรเข้ามาดูแลอานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
อาทิ การจัดสร้างห้องสุขา
2.2 ผู้แทนสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ แจ้งว่า
- การเดินทางไปด่านศุลกากรช่องสะงาเส้นทางการคมนาคมไม่สะดวก ทาให้การ
เดินทางล่าช้าส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่
- การพัฒนาด่านศุลกากรช่องสะงาให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต้องร่วมมือกันผลักดันให้เกิดศักยภาพมากขึ้น
- ภาครั ฐ ควรมีการจัดทาป้ายประชาสั มพันธ์การท่องเที่ยวที่ผามออีแดง เพื่อ
แนะนาให้นักท่องเทีย่ วทราบเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษ รวมทั้งจัดทาป้ายเตือนในพื้นที่เขต
อันตรายเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดกับนักท่องเที่ยว นอกจากนี้อุทยานแห่งชาติควรดูแลบ้านพัก
และปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักให้มีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ เนื่องจากปัจจุบันบ้านพักอุทยานฯ มีสภาพชารุด
ทรุดโทรม
2.3 ประธานชมรมธนาคารจังหวัดศรีสะเกษ แจ้งว่า
- ธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดทาระบบ I Cash เพื่อใช้ในการดาเนินการเคลียร์
ริ่งเช็ค เพื่อให้เกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
- กรณีการจ่ายเงินคืนค่าปรับให้แก่ผู้ประกอบการ (หจก. คงธนรุ่งเรือง) จังหวัดควร
ดาเนินการตามระเบียบของกรมบัญชีกลาง
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- จังหวัดควรประสานกับบริษัทขนส่งมวลชนเพื่อจัดหารถประจาทางเพื่อเดินรถ
ระหว่าง เสียมราฐ-จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้ง 2 ประเทศ และเป็นการเปิดประตูสู่เขา
พระวิหาร ช่วยกระตุ้นนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวชมนครวัด นครธม และที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในจังหวัดศรีสะเกษ
- การของบประมาณเพื่อก่อสร้างเส้นทางการจราจรต้องศึกษาว่าเส้นทางใดอยู่ใน
ความรับผิดชอบของหน่วยงานใด อาจจะอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เมื่อทราบว่าหน่ว ยงานใดเป็นผู้ รับผิ ดชอบ ควรประสานกับหน่วยงานที่รับผิ ดชอบเพื่อดาเนินการ
ก่อสร้างถนน หรือปรับปรุงผิวการจราจรให้มีความปลอดภัยในการเดินทางยิ่งขึ้น และการก่อสร้างถนนบริเวณ
ด่านศุลกากร ช่องสะงาอาจดาเนินการได้ยาก เนื่องจากต้องศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และหากเป็นพื้นที่
ในเขตอุทยานอาจเกิดปัญหามวลชนและส่งผลกระทบแก่สัตว์ป่า
- การที่จ ะให้ ด่านศุล กากรช่องสะงาเปลี่ ย นเป็นจุดผ่ านแดนถาวร อาจจะทาได้ยาก
เนื่องจากเป็นปัญหาด้านความมั่นคงของประเทศ การทาพาสปอร์ตในพื้นที่ต้องศึกษาข้อกฎหมาย ระเบียบของ
กระทรวงการต่างประเทศว่าสามารถดาเนินการได้หรือไม่

จังหวัดอํานาจเจริญ
1. กรณีหารือข้อราชการกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดอํานาจเจริญ (พ.อ.อ.ปัญญา สระทองอุ่น)
แจ้งว่า
- จั งหวัดจะดาเนินการพัฒนาจุดผ่ อนปรนบ้านยักษ์คุเป็นจุดผ่ านแดนถาวรเพื่อ
อานวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวได้ดียิ่งขึ้น
- ปัญหาสาคัญของจังหวัด ได้แก่ ประชาชนป่วยเป็นโรคพยาธิใบไม้ในตับ การบริหาร
จัดการน้าในพื้นที่
- ด้านการเกษตรในพื้นที่ สามารถปลูกข้าวได้ผลดี
2. กรณีหารือกับภาคเอกชน
2.1 ประธานหอการค้าจังหวัดอํานาจเจริญ แจ้งว่า
- รัฐบาลควรให้ ความช่วยเหลือประชาชนภาคการเกษตร เนื่องจากผลผลิตด้าน
การเกษตรราคาตกต่า เช่น ข้าว ยางพารา อ้อย
- ความชั ด เจนเรื่ อ งการเคลี ย ร์ ริ่ ง เช็ ค เนื่ อ งจากแต่ ล ะธนาคารใช้ เ วลาในการ
ดาเนินการไม่เท่ากัน และบางธนาคารผู้ประกอบการต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้แก่ธนาคาร ธนาคารควรแจ้งเวลา
ที่แน่นอนให้ผู้ประกอบการทราบเพื่อให้สามารถดาเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การจ่ายชาระภาษีกรณีนาเข้าสินค้าบริเวณด่านพรมแดน ผู้ป ระกอบการมีความ
ประสงค์ให้เจ้าหน้าที่รัฐอานวยความสะดวก ณ บริเวณจุดผ่อนปรนบ้านยักษ์คุ เนื่องจากผู้ประกอบการนาเข้า
และส่งออกสินค้าบริเวณพรมแดน
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- การรับแลกเหรียญกษาปณ์ สานักงานคลังจังหวัดและธนาคารภาครัฐไม่สามารถ
รับแลกเหรียญกษาปณ์ชารุดคืนได้ ประชาชนควรดาเนินการอย่างไร
- การบริการของธนาคารด้านการประกันภัย ธนาคารควรพิจารณาเฉพาะลูกค้าที่
สนใจเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกค้าซื้อประกันภัยเพราะความเกรงใจ
2.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอํานาจเจริญ แจ้งว่า
- ภาคอุตสาหกรรมต้องการให้ภาครัฐแนะนาความรู้ หรือชี้แจงให้ผู้ประกอบการ
ทราบรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากผู้ประกอบการบางรายยังขาดความรู้และประสบปัญหาในการ
ดาเนินกิจการ
- สินค้าภาคการเกษตรมีปริมาณมากเกินความต้องการของตลาด รัฐบาลจึงกาหนด
นโยบายจ่ายเงินชดเชย ส่งผลให้เกษตรกรเกิดความเกียจคร้าน รอรับความช่วยเหลือจากรัฐเพียงอย่างเดียว
2.3 ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอํานาจเจริญ แจ้งว่า
- ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงแรม ต้องการให้รัฐกาหนดนโยบาย
ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มการใช้จ่ายเงินในพื้นที่มากขึ้น และสร้างงานให้แก่ประชาชนในพื้นที่
2.4 ประธานชมรมธนาคารจังหวัดอํานาจเจริญ แจ้งว่า
- ธนาคารแห่งประเทศไทยได้นาระบบ I Cash มาบริหารจัดการเคลียร์ริ่งเช็ค ให้มี
ความสะดวกรวดเร็วขึ้น สาหรับเช็คที่มีลักษณะพิเศษยังคงต้องไปเคลียร์ริ่งเช็คแบบเดิม จึงทาให้ยังคงมีต้นทุน
ค่าใช้จ่ายและใช้เวลาในการดาเนินงาน ธนาคารแห่งประเทศไทยควรศึกษาแนวทางแก้ไขสภาพปัญหาในระบบ
ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น
- การดาเนินการเกี่ยวกับเหรียญกษาปณ์ธนาคารในจังหวัดอานาจเจริญ ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปจังหวัดขอนแก่น หรือจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีศูนย์เหรียญกษาปณ์ และการแลก
เหรียญกษาปณ์ที่ชารุด ไม่สามารถแลกคืนได้ ทาให้เป็นภาระเรื่องค่าใช้จ่ายของธนาคาร

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
- นโยบายรัฐบาลสนับสนุนราคาข้าว ยางพารา ไร่ละ 1,000 บาท ในวงเงินไม่เกิน
15,000 บาทต่อราย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้น สาหรับผู้เพาะปลูกอ้อยควรเจรจา
กับผู้ประกอบการโรงงานผลิตน้าตาล เพื่อปรับราคาน้าตาลให้สูงขึ้น
- การดาเนินการเคลียร์ริ่งเช็คมีความล่าช้า สาเหตุเกิดจากมีการแก้ไขเช็ค ประกอบกับ
เวลาในการดาเนินการในแต่ละธนาคารไม่เท่ากัน ทั้งนี้ผู้ประกอบการควรเลือกใช้บริการธนาคารที่เป็นประโยชน์แก่
ธุรกิจ
- จั งหวั ดควรเน้ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ชั ด เจน สร้า งความโดดเด่ น ทั้ งด้ า นอาหาร ด้ า น
สถานที่ท่องเที่ยว เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาใช้บริการต่างๆ ในพื้นที่มากขึ้น
- ปัญหาด้านอัตราค่าแรงงาน จาเป็นต้องเน้นการดาเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเพื่อลดต้นทุนการผลิต
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จังหวัดตรัง
1. กรณีหารือข้อราชการกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (นายนิกร สุกใส) แจ้งว่า
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับจังหวัด
เป็นอย่างดี
สภาพเศรษฐกิ จของจังหวั ดตรั งชะลอตัว เกษตรกรประสบปัญหารายได้ล ดลง
เนื่องจากราคายางพาราตกต่ามาก

2. กรณีหารือกับภาคเอกชน
2.1 นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตรัง แจ้งว่า
- สถานการณ์ท่องเที่ยวจังหวัดตรังประสบปัญหาเนื่องจากสาเหตุหลายด้าน ปัจจุบัน
มีนักท่องเที่ยวลดลงเพราะการรายงานเกี่ยวกับสภาพอากาศของภาคใต้ ทาให้ประชาชนเข้าใจว่าจังหวัดตรังมี
พายุ มรสุม และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอยู่พักในพื้นที่เป็นระยะเวลาสั้นลง ประกอบกับไม่มีการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเดิมและการเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ อีกทั้งนักท่องเที่ยวภายในประเทศมีจานวนน้อยลง เพราะ
สภาพเศรษฐกิจไม่ดี รายได้ลดลง ส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมได้รับผลกระทบไปด้วย
- การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ทั้งแหล่งท่องเที่ยวเดิม และการเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวแห่ง
ใหม่ มี ข้อจ ากัดเรื่ อ งพื้น ที่ อุทยานแห่ งชาติ ซึ่ง ต้องมี การขออนุญาตจากกรมอุท ยานแห่ งชาติ ฯ กระทรวง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม แต่ ติ ด ขั ด เรื่ อ งกฎระเบี ย บของกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม
การเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มการเข้ า ชมอุ ท ยาน แม้ เ ขตอุ ท ยานจะมี พื้ น ที่ ติ ด และ
ต่อเนื่องกัน แต่นักท่องเที่ยวจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมใหม่เมื่อเข้าเขตอุทยานอีกแห่งหนึ่ง ทาให้นักท่องเที่ยวไม่
อยากมาท่องเที่ยว เพราะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ทั้งๆ ที่เป็นเขตพื้นที่ทางธรรมชาติที่ติดและต่อเนื่องกัน
2.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง แจ้งว่า
- ภาคอุตสาหกรรม การเติบโตของธุร กิจน้ายางแผ่นและปาล์ มน้ามันลดลง ส่ว น
ธุรกิจที่สามารถขยายตัวได้ ได้แก่ ไม้ยางพาราแปรรูป และอาหารทะเลแช่แข็ง
- การแก้ปัญหาราคายางพารา ส่วนใหญ่จะเป็นภาคสหกรณ์และส่วนราชการที่เข้า
มาร่วมดาเนินการ แต่การแก้ไขปัญหาดังกล่าวจาเป็นต้องให้ผู้ประกอบการรายใหญ่เข้ามาร่วมกันดาเนินการ
เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกทางมากขึ้น
- การผลักดันการใช้ผังเมือง หากมีการประกาศใช้ผังเมือง จะเป็นอุปสรรคต่อธุรกิจ
แปรรูป การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ยางพารา และการขยายโรงงานปาล์มน้ามัน อีกทั้งผังเมืองที่มีการ
ผลักดันกันนั้น ก็ไม่มีเขตอุตสาหกรรมที่ชัดเจน
การส่ งออกไม้ย างพารา มี ปัญ หาเรื่องการขอคืน ภาษีมูล ค่าเพิ่ม ซึ่งติด ขัดเรื่อ ง
กระบวนการตรวจสอบล่ า ช้ า ในขณะที่ ผู้ ป ระกอบการมี ภ าระดอกเบี้ ย จากสิ น เชื่ อ จึ ง ต้ อ งการให้ มี ก าร
ดาเนินงานที่รวดเร็วขึ้น
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-

ด้าน Logistic ไม่มีตู้เก็บสินค้าที่ท่าเรือ ทาให้เป็นอุปสรรคด้าน Logistic
2.3 รองประธานหอการค้าจังหวัดตรัง แจ้งว่า
- ด้ านการเกษตร เนื่อ งจากยางพาราเป็ นรายได้ ห ลั ก ของจั งหวัด ปั จจุ บัน ราคา
ยางพาราตกต่า ทาให้รายได้ลดลงมาก
- หอการค้าจังหวัด พยายามทาการตลาดเชิงกิจกรรมต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวเช่น การวิวาห์ใต้สมุทร เป็นต้น ซึ่งการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวดังกล่าว จาเป็นต้องอาศัยการ
สนับสนุนและประสานงานจากหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงาน
2.4 ประธานชมรมธนาคารจังหวัดตรัง แจ้งว่า
- ภาพรวม การดาเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
- ด้านสินเชื่อ ภาพรวมลดลง จากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว หนี้เสียภาคครัวเรือน
เพิ่มขึ้น
พั น ธบั ต รออมทรั พ ย์ พิ เ ศษชุ ด “สุ ข กั น เถอะเรา” สามารถด าเนิ น การได้ ต าม
เป้าหมาย

จังหวัดสมุทรปราการ
1. กรณีหารือข้อราชการกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ (นายพรชัย สังวรเจต)
แจ้งว่า
-

หน่ วยงานในสั งกัดกระทรวงการคลัง ให้ความร่วมมือในการปฏิบั ติงานร่ว มกับ

จังหวัดเป็นอย่างดี
ปัญหาประชากรแฝง ทั้งผู้ใช้แรงงานและผู้เข้ามาอาศัยในพื้นที่แต่ไม่มีทะเบียนบ้าน
เป็นปัญหาสาคัญในการจัดสรรงบประมาณ
- สภาพเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์มวลรวมดีขึ้น ได้สอบถามจากผู้ประกอบการทราบว่า
รายได้ดีขึ้น
2. กรณีหารือกับภาคเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ
2.1 นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ แจ้งว่า
- จังหวัดสมุทรปราการเป็นจังหวัดใหญ่ มีแหล่งท่องเที่ยวจานวนมาก เช่น ฟาร์มจระเข้
เมืองโบราณ ตลาดน้าบางน้าผึ้ง ฯลฯ โดยเฉพาะห้างอิมพีเรียลถือเป็นห้างใหญ่ ได้จัดกิจกรรมด้านส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว และจาหน่ายสินค้าโอท็อป เป็นการเชื่อมระหว่างประชาชนระดับรากหญ้ากับศูนย์การค้าห้างอิมพี
เรียล ส่งผลให้การหมุนเวียนเงินเพิ่มมากขึ้น การดาเนินงานขององค์กรและหน่วยงานต่างๆ มีผลกาไร รายได้
มากขึ้น
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- ด้ านการท่ องเที่ย ว แหล่ ง ท่ องเที่ย วไม่ ไ ด้รั บ การพัฒ นา เนื่อ งจากติด ปั ญหาเรื่ อ ง
งบประมาณ
2.2 ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ แจ้งว่า
การเปิ ดห้ างสรรพสิ นค้าในจังหวัด ส่งผลให้ ร้านค้าโชว์ห่วย ได้รับผลกระทบมาก
เนื่องจากราคาสินค้าในห้างสรรพสินค้า ไม่แตกต่างจากร้านโชว์ห่วย และค่านิยมของประชาชนนิยมเดินซื้อ
สินค้าในห้างสรรพสินค้าเพิ่มมากขึ้น
- จังหวัดสมุทรปราการไม่มีชมรมธนาคาร เนื่องจากมีสมาคมธนาคารไทยอยู่แล้ว
และเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในเขตปริมณฑลซึ่งไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ทาให้ขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลด้าน
การเงินการคลัง ซึ่งข้อมูลดังกล่าวถือได้ว่าเป็นประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจโดยตรง เห็นควรให้มีการกาหนด
เงื่อนไขที่ชัดเจนในการจัดตัง้ ชมรมธนาคาร เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ภาครัฐควรเร่งหามาตรการแก้ไขปัญหาการเบิกจ่ายเงินล่าช้าของส่ วนราชการ ให้
สามารถเบิกจ่ายเงินได้โดยเร็ว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีขึ้น

จังหวัดนครนายก
1. กรณีหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก (ดร.ทวี นริสศิริกุล) แจ้งว่า
- หน่ วยงานในสังกัดกระทรวงการคลั ง มีการปฏิบัติงานร่ว มกันเป็นทีม ให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติงานกับจังหวัดเป็นอย่างดี
- การดาเนินงานของ ธกส. เกี่ยวกับมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย และ
โครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรสวนยาง สามารถดาเนินการได้ตามแผนงานที่กาหนด
- จังหวัดนครนายกไม่มีปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ แต่มีกรณีที่ดินทับซ้อนกับเขต
ที่ดินตามพระราชกฤษฎีกา ซึ่งอยู่ในระหว่างขั้นตอนการพิสูจน์สิทธิ์
- การเบิ กจ่ า ยงบประมาณของจัง หวัด ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 สามารถ
ดาเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กาหนด ผลการเบิกจ่ายอยู่ในลาดับที่ 13 ของประเทศ
2. กรณีหารือกับภาคเอกชนจังหวัดนครนายก
2.1 ประธานหอการค้าจังหวัดนครนายก แจ้งว่า
- ปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ผู้ประกอบการรายใหม่ขาดโอกาสในการเข้าถึง
แหล่ งเงิน ทุน เนื่ องจากไม่มีสิทธิตามกฎระเบียบของธนาคาร ส าหรับผู้ ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว บาง
ธนาคารไม่มีนโยบายอนุมัติสินเชื่อ
- การเปิดห้างสรรพสินค้าในจังหวัดนครนายก ส่ง ผลให้ผู้ประกอบการขาดแคลน
แรงงาน แรงงานนิยมทางานในห้างสรรพสินค้ามากกว่าโรงงาน
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- การค้า ในเขตจั ง หวั ด ร้ านขายปลี ก ทั่ ว ไปยั ง สามารถด าเนิน กิ จ การไปได้ และ
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐมีส่วนช่วยส่งเสริมการค้าขายในจังหวัด
- การทางานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง มีการประสานงานร่วมกัน
เป็นอย่างดี แต่ต้องการให้สานักงานสรรพากรพื้นที่ออกให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐในหน่วยอื่นๆ เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานด้านหลักฐานทางการเงินให้ถูกต้อง เพื่อภาคเอกชนที่ค้าขายหรือรับจ้างทางานกับหน่วยงานของ
รัฐสามารถนาไปใช้เป็นหลักฐานกับกรมสรรพากรได้
2.2 รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก แจ้งว่า
- ปัญหาด้านสินเชื่อ ผู้ประกอบการรายใหม่จะไม่ได้รับการสนับสนุนด้านสินเชื่อ
เพราะไม่ผ่านหลักเกณฑ์ของธนาคาร รัฐควรกาหนดนโยบายด้านสินเชื่อ ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้
และชมรมธนาคารควรมีการให้ข้อมูลเปรียบเทียบแหล่งสินเชื่อแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
- ปัญหาด้านแรงงาน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวเข้ามาทางานในพื้นที่
- ด้านการเกษตร เกษตรกรไม่สามารถปลูกข้าวได้ เนื่องจากปริมาณน้าไม่เพียงพอ
ส่งผลให้ปริมาณการขายข้าวของเกษตรกรลดลง
- การลงทุ น ด้ า นอุ ต สาหกรรม ไม่ ส ามารถขยายกิ จ การได้ เนื่ อ งจากติ ด ปั ญ หา
เกี่ยวกับผังเมืองที่กาหนดห้ามก่อสร้างและขยายกิจการในพื้นที่สีเขียว
2.3 ประธานชมรมธนาคารจังหวัดนครนายก แจ้งว่า
- ปัจจุบันมีสมาชิก 11 ธนาคาร สาหรับปัญหาในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ชมรม
ธนาคารขอรับไปประชุมกับสมาชิกชมรมธนาคาร เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป
- การให้บริการของ ธกส. ธนาคารไม่ได้ให้บริการสินเชื่อเฉพาะเกษตรกรเท่านั้น
ธนาคารยินดีให้เงินกู้เพื่อประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยวด้วย
2.4 ประธานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก แจ้งว่า
- จั ง หวั ด นครนายกเป็ น จั งหวั ด ขนาดเล็ ก อุ ต สาหกรรมในจั ง หวั ด ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ซึ่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มีไม่มากนัก เนื่องจากไม่ได้รับการสนับสนุนจาก BOI
- ปั ญหาการกาจั ดขยะ ขยะในจังหวัดนครนายกส่ว นใหญ่เป็นขยะจากครัว เรือน
ไม่ คุ้ ม ค่ า ที่ จ ะมี อุ ตสาหกรรมก าจั ด ขยะหรื อ น าขยะไปใช้ ด้ า นอุ ต สาหกรรม รั ฐ บาลควรก าหนดรู ป แบบที่
เหมาะสมในการกาจัดขยะในจังหวัด โดยควรจัดกลุ่มจังหวัด เพื่อให้รวบรวมขยะให้มีปริมาณพอที่จะนาไปใช้
ลงทุนด้านอุตสาหกรรมอย่างคุ้มค่า
ด้านการท่องเที่ยว ในปี 2557 ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบทางการเมือง
ส่งผลต่อธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก สาหรับปี 2558 การท่องเที่ยวเริ่มดีขึ้น เกิดจากมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจของรัฐบาล เช่น การจัดสัมมนา แต่เนื่องจากจังหวัดนครนายกอยู่ใกล้กรุงเทพฯ สามารถเดินทางไปกลับ
ได้สะดวก นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จึงไม่นิยมพักค้างคืน
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- แหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ คือ เขื่อนขุนด่านปราการชล เนื่องจากการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ มีน้อยมาก ขาดการบริหารจัดการที่ดี ไม่มีมาตรฐานเท่าที่ควร ดังนั้น อาจประสบ
ปัญหาในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว
- ปัญหาด้านแรงงาน รัฐบาลควรมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวว่าจะ
ผลักดันให้ออกนอกประเทศ หรือจะให้อยู่ในประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะแรงงาน
ด้านแหล่งเงินทุน ภาครัฐไม่มีนโยบายสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ
ธุรกิจท่องเที่ยว ธนาคารควรมีกฎเกณฑ์ที่สนับสนุนการให้สินเชื่อผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเป็นกรณีเฉพาะ
และไม่เข้มงวดมากจนเกินไป

จังหวัดปราจีนบุรี
1. กรณีหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี (นางสาวจิตรา พรหมชุติมา)
แจ้งว่า
- หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับ
จังหวัดเป็นอย่างดี
- นโยบายของรัฐบาล ส่งผลให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรวดเร็วขึ้นเป็นไปตาม
เป้าหมาย
- ด้านแรงงาน ได้รับผลกระทบทั้งภาคการเกษตรและภาคเอกชน ทั้งนี้ การจ้าง
แรงงานต่างด้าว จังหวัดมีการควบคุมโดยประชุมชี้แจงให้ผู้ประกอบการนาแรงงานเข้าสู่ระบบให้ถูกต้อง

2. กรณีหารือกับภาคเอกชน
2.1 ประธานหอการค้าจังหวัดปราจีนบุรี แจ้งว่า
- การค้าของจังหวัด ได้รับผลกระทบมาก จากการเปิดห้างสรรพสินค้า โดยเฉพาะ
ร้านอาหาร เนื่องจากคนส่วนใหญ่นิยมรับประทานอาหารในห้างสรรพสินค้าเพิ่มมากขึ้น
- ผลผลิตข้าวมีคุณภาพดีแต่ราคาไม่ดีเท่าที่ควร ผลไม้ของจังหวัดสามารถส่งออกได้
ทั้งหมด และมีผู้ประกอบการในจังหวัดอื่นซื้อผลผลิตของจังหวัดปราจีนบุรีแล้วไปใช้ชื่อเป็นผลผลิตของจังหวัดอื่น
เช่น มะม่วงบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ทุเรียน จังหวัดนนทบุรี เป็นต้น
ทุกส่ วนราชการในสั งกัดกระทรวงการคลั ง ให้ ความร่วมมือและให้ การช่วยเหลื อ
ภาคเอกชนในด้านพัฒนาสินค้าภาคการเกษตรเป็นอย่างดี ทั้งนี้ เพื่อให้การเสียภาษีมีความถูกต้องครบถ้วนมากขึ้น
สานักงานสรรพากรพื้นที่ควรจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปให้ความรู้เพิ่มเติม ในด้านการพัสดุและการเงิน
หอการค้าจั งหวัดมี ศูนย์ วิจั ย สิ น ค้า เพื่ อให้ ความช่ว ยเหลื อ ผู้ ประกอบการ และ
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ได้พิจารณาอนุมัติสินเชื่อโดยไม่ต้องใช้
หลักทรัพย์ค้าประกัน ในวงเงิน 1,000,000 บาท ซึ่งสมาชิกหอการค้าจังหวัดได้ใช้บริการสินเชื่อเป็นจานวนมาก
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2.2 ประธานชมรมธนาคารจังหวัดปราจีนบุรี แจ้งว่า
- ด้านเงินฝาก ปริมาณค่อนข้างคงที่และลดลง เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่า
ไม่จูงใจให้มีการออม
- ภาพรวม NPL มีหนี้เสียเพิ่มขึ้นแต่ไม่มาก เนื่องจากมีบริษัทรับจ้างบริหารหนี้ของ
ธนาคาร
- ชมรมธนาคารฯ ต้องการให้จังหวัดส่งเสริมเรื่องธุรกิจแปรรูปสินค้าภาคการเกษตร
ซึ่งจะช่วยส่งเสริมเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
2.3 นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี แจ้งว่า
- ในภาพรวม สถิตินักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 15 ส่งผลให้รายได้เพิ่มขึ้น
มีโรงแรม ห้ องพักเพิ่มขึ้น แนวโน้ มการท่องเที่ยวเน้นการท่องเที่ยวผจญภัย เนื่องจากเป็นจังหวัดเดียวที่ มี
อุทยานแห่งชาติจานวน 4 แห่ง และมีสถานที่ท่องเที่ยวจานวนมาก
2.4 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี แจ้งว่า
- ภาพรวมของอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี มีผู้ประกอบการมาลงทุนเพิ่มมากขึ้น
เนื่องจากภายหลังน้าท่วม ปี 2554 ภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาย้ายฐานการผลิตเข้ามา
ลงทุน เนื่องจากจังหวัดปราจีนบุรีไม่มีปัญหาน้าท่วม จึงเหมาะสมเป็นพื้นที่ในการลงทุน เช่น บริษัทฮอนด้าฯ
และบริษัทอสังหาริมทรัพย์เข้ามาลงทุนจานวนมาก
- ภาพรวมด้านอุตสาหกรรม ไม่มีปั ญหาด้ านค่ าแรงจากการปรับค่ าจ้ าง 300 บาท
จังหวัดมีปัญหาขาดแคลนแรงงาน ต้องใช้แรงงานต่างชาติสาหรับแรงงานไร้ฝีมือ

จังหวัดสระแก้ว
1. กรณีหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว (นายภัครธรณ์ เทียนไชย) แจ้งว่า
- ส่วนใหญ่ประชาชนในพื้นที่จะรอความช่วยเหลือจากภาครัฐโดยเฉพาะเกษตรกร
จังหวัดจึงได้จัดทาโครงการสระแก้วเมืองแห่งความสุข ภายใต้ 4 ดี วิถีพอเพียง ประกอบด้วย คนดี สุขภาพดี
รายได้ดี และสิ่งแวดล้อมดี ร่วมบูรณาการกันในทุกมิติ โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี
วัตถุประสงค์ เพื่อให้คุณภาพชีวิตของชาวสระแก้วดีขึ้นและมีความสุขมากขึ้น
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี
ปัญหาเกี่ยวกับการบริการของด่านศุลกากรอรัญประเทศ ขณะนี้ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ประเด็นปัญหา
คือการปฏิบัติงานของภาครัฐไม่ควรเลือกปฏิบัติ และการประกาศกฎ ระเบียบ เพื่อใช้ ในการปฏิบัติงานในพื้นที่
แต่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ อาจส่งผลให้เกิดปัญหามวลชนได้
ด้านการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวในพื้นที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
การบริ ก ารภาครั ฐ หน่ ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวงการคลั ง ควรด าเนิ น การ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงาน ในการให้บริการด้านต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนทราบและเข้าใจ
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อย่างถูกต้องในสิทธิ หน้าที่ และประโยชน์ที่จะได้รับจากการเสียภาษี การเช่าที่ดินราชพัสดุ การขอใบอนุญาต
จาหน่ายสุรา ยาสูบฯ โดยดาเนินการอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงในทุกพื้นที่
กรณีการบุกรุกที่ดินราชพัสดุ เนื่องจากผู้บุกรุกไม่มีที่ดินทากิน จังหวัดมีนโยบาย
จัดหาที่ดินทากินให้แก่ราษฎร เพือ่ แก้ไขปัญหาดังกล่าว

2. กรณีหารือกับภาคเอกชน
2.1 ผู้แทนชมรมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว แจ้งว่า
แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสระแก้วไม่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากนัก
รายได้จากภาคการท่องเที่ยวจะมาจากนักท่องเที่ยวที่เดินทาง ผ่านจังหวัดสระแก้วเพื่อไปท่องเที่ยวประเทศ
กัมพูชา ชมรมฯ จึงได้ทาการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเพิ่มขึ้น ซึ่งทาให้จานวนนักท่องเที่ยวจาก
ประเทศกัมพูชาเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดสระแก้วมากขึ้น
2.2 ประธานหอการค้าจังหวัดสระแก้ว แจ้งว่า
เรื่องงบประมาณของจังหวัดสระแก้วได้รับจัดสรรน้อยมาก
ในภาพรวม การค้าของจังหวัดไม่น่าเป็นห่วง ส าหรับการค้าในบริเวณ
ตลาดโรงเกลือ หากภาครัฐตรวจจับเข้มงวด อาจส่งผลต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดและทาให้จุดเด่นของตลาด
โรงเกลือลดน้อยลง
2.3 ประธานชมรมธนาคารจังหวัดสระแก้ว แจ้งว่า
ในภาพรวมด้านเงินฝากลดลง เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยต่า ประชาชนมี
ทางเลือกในการออมด้านอื่น เช่น สลากออมสิน สลาก ธ.ก.ส. พันธบัตรรัฐบาล เป็นต้น

จังหวัดฉะเชิงเทรา
1. กรณีหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย)
แจ้งว่า
- หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับจังหวัด
เป็นอย่างดี
- การดาเนินงานของ ธกส. เกี่ยวกับมาตรการชดเชยรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว
และโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ไร่ละ 1,000 บาท แต่ไม่เกิน 15,000 บาทต่อราย
จังหวัดสามารถดาเนินการได้ตามแผนงานที่กาหนด
- เศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดอยู่ที่ภาคอุตสาหกรรม รายได้ต่อหัวต่อคนต่อปีสูงเป็น
อันดับ 2 ของภาค
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ด้านการท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวเดินทางมายังจังหวัดฉะเชิงเทราเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
มีสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น แต่การท่องเที่ยวในจังหวัดฉะเชิงเทรา นักท่องเที่ยวจะไม่เน้นการพักค้างคืนใน
จังหวัด เพราะอยู่ใกล้กรุงเทพฯ ทาให้เดินทางกลับกรุงเทพฯ ได้สะดวก
- การท่องเที่ยว ทาให้สภาพการจราจรในจังหวัดมีความหนาแน่น จังหวัดจึงยังไม่เน้น
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น เพราะต้องการให้จังหวัดมีความพร้อมในเรื่องเส้นทางการจราจรเสียก่อน

2. กรณีหารือกับภาคเอกชน
2.1 ประธานชมรมธนาคารจังหวัดฉะเชิงเทรา แจ้งว่า
- ภาพรวมในปี 2557 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร สามารถดาเนิ น การได้บรรลุ เป้าหมาย ส าหรับธนาคารพาณิชย์ส่ วนใหญ่ไม่บรรลุ
เป้ า หมาย สาเหตุ เ กิ ด จากปริ มาณสาขาในพื้ น ที่มี น้ อ ย ประกอบกั บ ราคาสิ น ค้ า เกษตรตกต่ า โดยเฉพาะ
ข้าวเปลือก ยางพารา สาหรับด้านอุตสาหกรรมส่วนมากสานักงานใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ส่งผลกระทบให้
ปริมาณสินเชื่อไม่มากเท่าที่ควร
- ด้ า นเงิ น ฝาก เนื่ อ งจากประชากรส่ ว นใหญ่ มี ร ายได้ จ ากอาชี พ เกษตรกรรม
ระยะเวลาที่ผ่านมาภาวะราคาสินค้าภาคการเกษตรไม่เอื้ออานวย ส่งผลให้ยอดเงินฝากลดลง
2.2 รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา แจ้งว่า
- ภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดมีแนวโน้มด้านการลงทุนลดลง เนื่องจากปัญหาเรื่อง
ค่าจ้างแรงงาน และองค์ความรู้ของบุคลากรค่อนข้างน้อย ภาคเอกชนต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนการให้ความรู้
เกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต
- จังหวัดมีจุดแข็งในด้าน Logistic แต่ยังมีปัญหาเรื่องผังเมือง ทาให้พัฒนาได้
ยากลาบาก หากภาครัฐสนับสนุนการก่อสร้างรถไฟรางคู่ หรือรถไฟฟ้าความเร็วปานกลาง จะช่วยให้จังหวัด
มีการพัฒนาได้มากขึ้น
2.3 ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา แจ้งว่า
- จากนโยบายของรัฐบาล ทาให้ราคาข้าวลดต่าลง ชาวนาประสบปัญหาขาดทุน
ส่งผลให้เศรษฐกิจไม่ดีเท่าที่ควร ดังนั้นกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ควรดาเนินงานอย่าง
จริงจัง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการเพิ่มผลผลิต และจาหน่ายสินค้าการเกษตร

จังหวัดนครราชสีมา
1. กรณีหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายธงชัย ลืออดุลย์) แจ้งว่า
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานและช่วยเหลือกิจกรรม
ของจังหวัดเป็นอย่างดี
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การปรับเกณฑ์การคานวณราคากลางใหม่ ควรแจ้งให้แต่ละหน่วยงานทราบแนวทาง
การปฏิบัติที่ชัดเจน จะได้เร่งรัดดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไป
การจัดทาผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ของสานักงานคลังจังหวัด แม้จะไม่ถูกต้อง
แม่น ย าทั้งหมด แต่ส ามารถใช้ส ะท้อนสภาพเศรษฐกิจและทราบแนวโน้มหรือทิศทางการเจริญเติบโตด้าน
เศรษฐกิจของจังหวัดว่าเป็นไปในทิศทางใด เพื่อประโยชน์ในการกาหนดเป้าหมายหรือนโยบายการพัฒนาจังหวัด
ในปีต่อๆ ไป
ปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุบริเวณริมอ่างเก็บน้าลาตะคอง เนื่องจากแนวทางการจั ดให้
ผู้บุกรุกเช่าอย่างถูกต้องที่ผ่านมาเป็นการแก้ไขปัญหาที่ไม่ถูกต้อง เพราะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ผู้บุกรุก ซึ่งเรื่อง
นี้อยู่ในความสนใจของประชาชนต้องทาให้ถูกต้องตามระเบียบ ทั้งนี้ จังหวัดมีความเห็นว่าไม่ควรให้ผู้บุกเช่า
แต่ควรดาเนินการขอคืนพื้นที่ทั้งหมด รวมทั้งปรับภูมิทัศน์ใหม่ให้สวยงาม
๒. กรณีหารือร่วมกับภาคเอกชนและที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
๒.๑ ประธานหอการค้าและที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านเศรษฐกิจ แจ้งว่า
- สภาพเศรษฐกิจชะลอตัวทาให้เงินหมุนเวียนในระบบน้อย ประชาชนระดับรากหญ้าที่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีรายได้น้อย ซึ่งรัฐบาลต้องหาแนวทางช่วยเหลือมากกว่าการแก้ไขโดยใช้นโยบาย
ประชานิยมที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งระบบ จึงทาให้การปล่อยเงินกู้นอกระบบยังคงมีอยู่
การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้เร็วขึ้น เพื่อ
แก้ไขปัญหาการขาดเงินทุนหมุนเวียน
การจั ด ให้ เ ช่ า ที่ ร าชพั ส ดุ หากมี ห น่ ว ยงานใดขอใช้ พื้ น ที่ เ พื่ อ จั ด สร้ า งหรื อ ท า
ประโยชน์สาธารณะ ควรดาเนินการให้รวดเร็วโดยยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก และปัญหาการบุกรุกที่ดิน
บริ เวณอ่ า งเก็บ น้ าล าตะคอง ควรเร่ ง ดาเนิ น การกั บ ผู้ ป ระกอบการร้ า นอาหารที่ บุก รุ กให้ แ ล้ ว เสร็ จ โดยเร็ ว
เนื่องจากร้านอาหารได้ทิ้งน้าเสียลงในอ่างเก็บน้าส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ และควรพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวเป็น
สวนสาธารณะให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน
๒.๒ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดและที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านสังคม
แจ้งว่า
- ในแต่ละปีธุรกิจด้านการท่องเที่ยวสามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดนครราชสีมา
จานวนมาก แต่ยังขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ ที่ผ่านมาผู้ประกอบการช่วยเหลือกันเองมาโดยตลอด ภาครั ฐจึง
ควรจัดสรรเงินงบประมาณและกาหนดนโยบายการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวในด้านต่างๆ อาทิ ด้าน
ภาษา เนื่องจากขณะนี้เป็นปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน หรือการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตาม
พื้นที่ต่างๆ รวมทั้งมาตรการช่วยเหลือการลดหย่อนอัตราภาษี
- ในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาการท่องเที่ยวไม่ค่อยดี เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและ
ผลกระทบจากการเมืองที่ยังไม่มีความแน่นอน แม้ว่าราคาน้ามันจะถูกลงก็ตาม
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ผู้ ป ระกอบการได้ร่ ว มมือ กั นพั ฒ นาและผลั ก ดั นอ าเภอวั งน้ าเขี ยวให้ เ ป็น แหล่ ง
ท่องเที่ยว โดยได้มีการดาเนินการขออนุญาตก่อสร้าง ขอทะเบียนบ้าน ไฟฟ้าและประปา จากหน่วยงานของรั ฐ
อย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่าง แต่ต่อมากลับปรากฏว่าผู้ประกอบการกลายเป็นผู้บุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
และต้องดาเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ดังนั้น หากผู้ประกอบการกระทาผิดหน่วยงานราชการก็ไม่ควรอนุญาต
ให้ดาเนินการตั้งแต่แรก
ผู้ประกอบการรายใหญ่เข้ามาทาธุรกิจด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่อาเภอปากช่อง ทา
ให้ผู้ประกอบการรายเล็กในพื้นที่ได้รับผลกระทบไม่สามารถแข่งขันได้
๒.๓ ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านสิ่งแวดล้อม แจ้งว่า
- ในพื้นที่อาเภอวังน้าเขียวและอาเภอครบุรีประชาชนได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับ
ปัญหาที่ดินทากินที่ทับซ้อนกันกับพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ซึ่งเป็นข้อพิพาทระหว่างประชาชนกับอุทยานที่มีมา
ยาวนาน ทาให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากแต่ละรัฐบาลจะมีหลักแบ่งเขตที่ไม่ชัด เจนแน่นอน ทาให้
ประชาชนที่ อ ยู่ โ ดยรอบไม่ ก ล้ า ลงทุ น ประกอบธุ ร กิ จ หรื อ สร้ า งสิ่ ง ปลู ก สร้ า งอาคาร เพราะเกรงว่ า รั ฐ จะมี
แนวนโยบายในการขอคืนพื้นที่อีก
๒.๔ ผู้แทนชมรมธนาคาร แจ้งว่า
สั ด ส่ ว นเงิ น ฝากในพื้ น ที่ จั ง หวั ด นครราชสี ม ามี แ นวโน้ ม ลดลงจากปี ที่ ผ่ า นมา
เนื่องจากลูกค้านิยมออมเงินในรูปแบบของสหกรณ์หรือออมเงินในรูปแบบอื่นที่ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า

จังหวัดเลย
๑. กรณีหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดเลย (นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์) แจ้งว่า
- จั งหวัดเลยและภาคเอกชนกลุ่ มธุรกิจด้านการท่องเที่ยวพยายามผลั กดันให้
สนามบินจังหวัดเลยยกสถานะเป็นสนามบินศุลกากร เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางการคมนาคมในภูมิภาค อันจะช่วย
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และเพื่อให้ประชาชนไม่ต้องพึ่ งพาภาคการเกษตรเพียงอย่างเดียว รวมทั้งสอดคล้อง
กับการจัดตั้งโครงการสี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง และการจัดสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภู กระดึง ซึ่งจะมีส่วนในการ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้น และเพื่อเตรียมการรองรับ AEC และรองรับการขยายตัวทางด้าน
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น จึงควรยกระดับสนามบินเลยให้เป็นสนามบินศุลกากร
- การจ่ายเงินชดเชยแก่เกษตรกรผู้ปลู กข้าวและยางพารา จังหวัดเลยมีพื้นที่ปลูกข้าว
ไม่มากนักและเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราหันไปปลูกพืชไร่ชนิดอื่นทดแทน เม็ดเงินที่เข้ามาในพื้นที่จึงได้จากการ
ท่องเที่ ย วและการค้ าชายแดน จั งหวั ดเลยก าหนดนโยบายช่ วยเหลื อผู้ ที่ มี รายได้ ต่ ากว่ า ๓๐,๐๐๐ บาท /
ครัวเรือน/ปีโดยจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้แต่ละครัวเรือนเข้าร่วมอบรมเรียนรู้และปฏิบัติ
ตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงก่อนการสนับสนุนปัจจัยการผลิต คาดว่าจะสามารถช่วยเหลือให้ประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
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- การจัดทาผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) มีประโยชน์มาก โดยจังหวัดได้นาข้อมูล
มาใช้ในการกาหนดยุทธศาสตร์จังหวัด และสามารถดูแนวโน้มทิศทางการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของจังหวัด
ได้
๒. กรณีหารือร่วมกับภาคเอกชนและที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
๒.๑ ประธานหอการค้าจังหวัดเลย แจ้งว่า
- หอการค้าจังหวัดเลยได้ทาข้อตกลงร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย โดยหอการค้าจะทาหน้าที่ตรวจสอบผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกกับหอการค้า
จั งหวัด และยื น ยั น สภาพธุ ร กิ จ ให้ แ ก่ธ นาคารฯ ทั้ งนี้ หากผู้ ป ระกอบการมีวิ นัย ในการช าระหนี้แ ละประสบ
ความสาเร็จในการประกอบธุรกิจ หอการค้าจะสนับสนุนในการหาสินเชื่อเพื่อต่อยอดธุรกิจ สาหรับธนาคารอื่น
ขอให้ ผ่ อนปรนระเบี ย บและหลั กเกณฑ์ ให้ มากกว่ านี้ เพื่ อให้ ผู้ ป ระกอบการสามารถขอสิ น เชื่ อและมี เงิ นทุ น
หมุนเวียนในระบบต่อไป
- จังหวัดเลยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น แต่ก็ได้ประโยชน์เฉพาะ
ผู้ประกอบการบางราย จึงควรที่จะมีการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวไปยังระดับรากหญ้า เพื่อให้ประชาชน
ในท้องถิ่นมีส่ วนร่วมในการบริหารจั ดการแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ รวมทั้งมีการผลิตสิ นค้าและของฝากออกมา
จาหน่ายเพื่อชดเชยรายได้จากราคาผลผลิตทางการเกษตรที่ตกต่า
พื้นที่จังหวัดเลยมีเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา แต่ไม่มีตลาดกลางรับซื้อยางพารา
จากเกษตรกรโดยตรง ต้องอาศัยพ่อค้าคนกลางที่รับซื้อจากชาวสวนยาง เพื่อนาไปขายให้กับตลาดกลางในพื้นที่
จังหวัดหนองคายอีกทอดหนึ่ง ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบราคาที่ชาวสวนยางจาหน่ายจะไม่คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่ลงทุนไป
สาหรับโครงการชดเชยรายได้แก่ชาวสวนยางพารา ไร่ละ ๑,๐๐๐ บาท เห็นว่า ไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาในระยะยาว
แต่ควรช่วยเหลือโดยการส่งเสริมให้มีการรับซื้อยางพาราในราคากลาง
- กรณีสนามบินศุลกากรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จั งหวัดเลยได้
พยายามผลักดันมาหลายปี แต่ยังไม่สามารถดาเนินการได้ จังหวัดเลยจึงมีข้อด้อยในด้านการคมนาคมไม่สะดวก
เท่าที่ควร
- การสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นยอดภูกระดึงจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยว และเพิ่ม
ศักยภาพในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ซึ่งจังหวัดเลยมีรายได้ด้านการท่องเที่ยวมากเป็นอันดับที่ ๒ ของภาค
อีสาน
๒.๒ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเลย แจ้งว่า
- ด้านการท่องเที่ยวได้รับการสนับสนุนและประชาสัมพันธ์จากภาครัฐเป็นอย่าง
ดีมีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นทุกปี แต่การจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่ไม่สูงมาก เพราะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเดินทาง
มาท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาว และเฉพาะบางพื้นที่ที่เป็ นจุดท่องเที่ยวที่สาคัญเท่านั้น จากการเติบโตของการ
ท่องเที่ยวทาให้ธุรกิจที่พักขยายตัวอย่างรวดเร็ว แต่ก็ยังมีปัญหาในเรื่องคุณภาพของที่พักที่ไม่ดีมากนัก
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ประชาชนยังมีความต้องการแหล่งเงินทุน แต่ไม่สามารถเข้าถึงได้ เนื่องจาก
ชาวบ้านประกอบธุรกิจขนาดเล็กขาดความรู้ความเข้ าใจในการขอรับสินเชื่อจากธนาคาร ธนาคารควรแนะนาให้
ความรู้ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้มากขึ้น
การสนับสนุนให้สนามบินจังหวัดเลยเป็นสนามบินศุลกากรได้รับการสนับสนุน
จากด่านศุลกากรเป็นอย่างดี แต่ระดับนโยบายอาจยังไม่เห็นถึงความสาคัญ เนื่องจากจังหวัดเลยเป็นจังหวัดเล็ก
ทั้งนี้ ขอให้กระทรวงการคลังสนับสนุนต่อไปด้วย
สินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ไม่ได้รับการพัฒนาและการสนับสนุน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงยังไม่สามารถส่งออกไปจาหน่ายยังตลาดต่างประเทศได้
๒.๓ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเลย แจ้งว่า
ค่าธรรมเนียมการทาธุรกรรมทางการเงินของธนาคารภาครัฐ แม้ว่าการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมจะแตกต่างกันไปตามประเภทของธุรกรรม แต่อัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมก็ยังสูงเกินไปสาหรับ
การดาเนินธุรกิจ ภาคธนาคารควรพิจารณาปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของลูกค้า
๒.๔ ประธานชมรมธนาคารจังหวัดเลย แจ้งว่า
ธนาคารแห่งประเทศไทยจะออกประกาศยกเลิกเช็คกลุ่มพิเศษ โดยห้ามนาเข้า
เรียกเก็บเงินในระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็คและระบบการจัดเก็บภาพเช็ค (Image Cheque Clearing
and Archive System : ICAS) เช็คกลุ่มพิเศษจึงต้องดาเนินการในรูปแบบเดิม ซึ่งต้องมีการรับส่งเช็ค
แต่สานักหักบัญชีจังหวัดเลยมีปัญหาในการรับส่งเช็ค เนื่องจากได้มีการยกเลิกรถรับส่งเช็คแล้ว ธนาคารจึงต้อง
ประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดเช็คกลุ่มพิเศษขึ้น ทั้งนี้ เพื่อความรวดเร็วในการเรียกเก็บเงินตามเช็ค
การดาเนินการของชมรมธนาคารยังมีลักษณะที่ไม่เป็นทางการ โดยได้มีการ
นาเสนอไปยังธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อปรับสถานะของชมรมธนาคารให้มีความชัดเจน ซึ่งจะสามารถพัฒนา
ให้ชมรมมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น
๒.๕ ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านสังคม แจ้งว่า
จังหวัดเลยประกอบการเกษตรเป็นหลัก เช่น ยางพารา อ้อย มันสาปะหลัง
เป็นต้น รายได้จึงไม่แน่นอนขึ้นลงตามราคาผลผลิต การชดเชยรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราไร่ละ ๑,๐๐๐
บาทรายละไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท ไม่สามารถแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดเลยได้ เนื่องจากเกษตรกรกว่าครึ่งหนึ่งมี
พื้นที่เพาะปลูกในที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ จึ งไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ การไม่มีเอกสารสิทธิจึงเป็นอีก
สาเหตุ ห นึ่ ง ที่ เ กษตรกรในพื้ น ที่ จั ง หวั ด เลยไม่ ส ามารถเข้ า ถึ ง แหล่ ง เงิ น ทุ น รวมทั้ ง ไม่ ส ามารถใช้ ที่ ดิ น เป็ น
หลักประกันในการพิจารณาสินเชื่อ ธนาคารควรพิจารณาให้ความช่วยเหลืออนุมัติสินเชื่อแก่เกษตรกรที่มีเอกสาร
สิทธิทากิน (สทก.) ตามความเหมาะสม เพื่อให้เกษตรกรมีเงินทุนในการประกอบอาชีพต่อไป
๒.๖ ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านสิ่งแวดล้อม แจ้งว่า
- ภาคเอกชนร่วมมือกันพัฒนาจังหวัดเลยให้มีความเจริญมีศักยภาพในการ
แข่งขันเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แต่การพัฒนาต้องทาควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้
สอดคล้องกับแนวทางของจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวในช่วง
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ฤดูหนาวเท่านั้น เพราะสภาพอากาศเย็นสบาย เมื่อเข้าสู่ฤดูร้อนหมอกควันมลพิษมีมาก จึงควรเปรียบเทียบว่า
การลงทุนประกอบกิจการแต่ละอย่างมีความคุ้มค่าหรือ ไม่ เมื่อเปรียบเทียบกับการทาลายสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็น
ต้นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติที่สร้างรายได้ให้กับจังหวัด
เอกลักษณ์ต่างๆ ของจังหวัดเริ่มเสื่อมหายไป คนในพื้นที่ควรให้ความสาคัญ
และร่วมมือกันอนุรักษ์ไว้ เช่น การสร้างแหล่งท่องเที่ยวถนนสีเขียว ร้านอาหารปลอดสารพิษ โรงแรมที่พักใน
ลักษณะการรักษาสุขภาพ เป็นต้น

จังหวัดหนองบัวลําภู
๑. กรณีหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลําภู (นายชยพล ธิติศักดิ์) แจ้งว่า
- หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี
- จังหวัดหนองบัวลาภูเป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็ก เงียบสงบ ประชาชนประกอบอาชีพ
ด้านการเกษตร เช่น ข้าว อ้อย ยางพารา เป็นต้ น รายได้ขึ้นอยู่กับภาคการเกษตร แม้ว่าประชากรจะมีฐานะ
ยากจน แต่ประชาชนมีความสุขดี
- โครงการเพิ่ ม รายได้ ให้ แก่ ผู้ มีร ายได้ น้ อย ช่ ว ยเหลื อเกษตรกรผู้ ปลู ก ข้า วและ
ยางพารา เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการบริโภคภายในพื้นที่ จังหวัดได้เร่งรัดและติดตามการจ่ายเงินช่วยเหลือ
โดยได้กาชับ เจ้ าหน้าที่ร ะดับอาเภอ และระดับตาบลให้ ตรวจสอบข้อมู ล ให้ ถูกต้องป้องกันการสวมสิ ทธิ์ ซึ่ง
สามารถจ่ายเงินได้เกือบครบทุกรายแล้ว ในส่วนรายที่ยังไม่สามารถจ่ายเงินได้ เนื่องจากฐานข้อมูลของกรม
ส่งเสริมการเกษตรยังไม่ถูกต้อง
การจัดทาผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) เป็นประโยชน์ในการสะท้อนสภาพ
เศรษฐกิจในพื้นที่ และใช้สาหรับบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานอื่นเพื่อประกอบการจัดทาแผนหรือโครงการ
ต่างๆ ของจังหวัด
ส านั ก งานสรรพากรพื้น ที่ห นองบัว ล าภู มี โ ครงการก่ อสร้า งอาคารส านัก งาน
ซึ่งจังหวัดเห็นว่า อาคารศาลากลางจังหวัด หนองบัวลาภูยังมีพื้นที่ใช้งานอีกจานวนมาก เพื่อเป็นการประหยัด
งบประมาณและเพื่อให้ใช้ประโยชน์จากทรัพย์ สินที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับภาครัฐเน้นนโยบาย
One Stop Service จึงควรจะอยู่รวมกันในศาลากลางเพื่อความสะดวกของประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
๒. กรณีหารือร่วมกับภาคเอกชนและที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
๒.๑ ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลําภู แจ้งว่า
เศรษฐกิ จ จั ง หวั ด ขึ้ น อยู่ กั บ ภาคการเกษตร สภาพอากาศที่ ค่ อ นข้ า งแห้ ง แล้ ง
ทาให้ผลผลิตเสียหายและราคาตกต่า เงินฝากในระบบธนาคารมีน้อย จึงขาดเงินทุนหมุนเวียนที่จะช่วยขับเคลื่อน
ระบบเศรษฐกิจ
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- การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างทั่วถึงและ
เป็นธรรม ทั้งนี้ ควรจัดตั้งกองทุนขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบโดยตรง น่าจะให้ความช่วยเหลือประชาชน
ได้ดียิ่งขึ้น
๒.๒ ผู้แทนหอการค้าจังหวัดหนองบัวลําภู แจ้งว่า
หนองบัวลาภูเป็นจังหวัดเล็กอยู่ใกล้กับจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่
และมีความเจริญมากกว่า ประชาชนในพื้นที่จึงนิยมเดินทางไปที่จังหวัดอุดรธานีเพื่อจับจ่ายซื้อสินค้า ทาให้มีเงิน
หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดหนองบัวลาภูน้อย
๒.๓ ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลําภู แจ้งว่า
- ประชาชนในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลาภูส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมสัดส่วน
ของเงินฝากจึงไม่มากเมื่อเปรียบเทียบกับสินเชื่อ
มาตรการช่วยเหลือโครงการต่างๆ ของรัฐบาล เกษตรกรแต่ละรายได้รับเงินชดเชยไม่
มากนัก แต่ก็สามารถช่วยให้มีเม็ดเงินไปกระตุ้นระบบเศรษฐกิจทาให้เกิดการหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้น
๒.๔ ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านวิชาการ แจ้งว่า
ประชาชนมีภาระหนี้สินมาก โดยเฉพาะหนี้ภาคครัวเรือน เนื่องจากได้ทาการกู้
เงินจากทุกช่องทางที่สามารถกู้ได้
๒.๕ ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านสังคม แจ้งว่า
- พื้นที่จังหวัดหนองบัวล าภูมีปริมาณเงินฝากน้อย เนื่องจากเกษตรกรมีรายได้
ลดลง ไม่สามารถนาเงินมาส่งชดใช้เงินต้นให้แก่ธนาคารได้ เพราะราคาผลผลิตตกต่า เช่น ยางพารา มีราคาตกต่า
อ้อย มีน้าหนักน้อยลงเพราะสภาพอากาศแห้งแล้ง เป็นต้น ทาให้ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจใน
จังหวัด
๒.๖ ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านเศรษฐกิจ แจ้งว่า
การประกอบอาชี พเกษตรกรรมมีต้ นทุนสู ง ได้ผ ลผลิ ต ไม่คุ้มกับการลงทุ น
เพราะราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่า ประกอบกับเกษตรกรบางรายไม่มีความรู้ในการปลูกพืชอย่างแท้จริง
ท าให้ ผลผลิ ตที่ ได้ รั บไม่ คุ้ มค่ า การส่ งเสริ มสนั บสนุ นภาครั ฐเน้ นให้ ยึ ดแนวปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยง แต่ ใน
ขณะเดียวกันรัฐบาลก็มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย ซึ่งแนวนโยบายทั้งสองอย่างสวนทางกัน ภาครัฐจึงควร
วางแนวนโยบายให้ ภาคการเกษตรมีร ายได้ที่มั่นคง ช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพผลผลิตและหาช่องทางการจัด
จาหน่าย
ประชากรในจังหวัดหนองบัวลาภูส่วนใหญ่ไม่มีวินัยทางการเงิน กู้เงินมาแล้ว
แต่ไม่มีแผนการชาระเงินหรือไม่มีความสามารถในการส่งเงินคืน
๒.๗ ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านสิ่งแวดล้อม แจ้งว่า
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสุวรรณคูหา สถานที่
ให้บริการมีความแออัดคับแคบ ประกอบกับเกษตรกรที่มาใช้บริการมีเป็นจานวนมาก จึงควรพิจารณาขยายพื้นที่
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สาขาหรืออาจแยกพื้นที่การให้บริการด้านสินเชื่อออกไปให้เป็นสัดส่วนเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรผู้
มาใช้บริการ
๒.๘ ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลําภู แจ้งว่า
ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวยังไม่มีความเข้มแข็ง และไม่มีความพร้อมรับ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวร้อยละ ๘๐ มีปัญหาการติดเครดิตบูโร ซึ่งถือ
ว่าเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ทาให้ผู้ประกอบการรายใหม่ที่กาลังเริ่มต้นทาธุรกิจขาดสภาพคล่อง
สมาชิกสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลาภู ได้ร่วมกันพัฒนา
พื้นที่บริเวณบ้านห้วยเดื่อ เพื่อสร้างให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ โดยมีบ้านพักในลักษณะของโฮมสเตย์ไว้
รองรับ ซึ่งจะช่วยพัฒนาและกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลาภู ได้ร่วมกับนักธุรกิจชาวเกาหลี
ในการนานักท่องเที่ยวชาวเกาหลีเข้ามาเที่ยวในจังหวัด เนื่องจากชาวเกาหลีมีความชื่นชอบอาหาร สภาพอากาศ
ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของจังหวัดหนองบัวลาภู นอกจากนี้ ยังต้องการให้มีสนามกอล์ฟที่ได้มาตรฐาน
แต่ยังไม่มีความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว

จังหวัดน่าน
1. กรณีหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัด (นายอุกริช พึ่งโสภา) แจ้งว่า
หน่ วยงานในสั งกัดกระทรวงการคลั งได้ ให้ ค วามร่ว มมือในการปฏิบัติ งานเป็นอย่างดีและมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอบางประการ ดังนี้
น่านเป็นจังหวัดเล็กๆ แต่มีปัญหาที่จะต้องแก้ไขและพัฒนาหลากหลาย
- จังหวัดได้ขอใช้ที่ดินราชพัสดุจากธนารักษ์พื้นที่น่าน เพื่อตั้งป้ายแอลอีดี ใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์จังหวัด ธนารักษ์พื้นที่น่านได้ดาเนินการหาที่ดินราชพัสดุให้เรียบร้อยแล้ว
สานักงานคลังจังหวัดได้ปฏิบัติงานในการเป็นพี่เลี้ยงหน่วยงานท้องถิ่นได้ดีมาก
- จังหวัดได้ชี้แจงให้ฝ่ายทหารทราบเกี่ยวกับการปราบปรามผู้กระทาผิดเกี่ยวกับสุรา
มี 2 กรณี คือ 1) กรณีการจาหน่ายสุราเถื่อน และ 2) กรณีการหลีกเลี่ยงภาษีหรือไม่ติดอากรแสตมป์ ซึ่งมี
ความแตกต่างกันในด้านค่าปรับ หากผู้กระทาผิดหลีกเลี่ยงภาษีจะมีค่าปรับสูงกว่าการจาหน่ายสุราเถื่อน และ
การลงโทษต้องเลือกดาเนินคดีด้านใดด้านหนึ่งไม่ดาเนินคดีทั้ง 2 ด้าน
- ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ควรชี้แจงข้อตกลง/เงื่อนไขต่างๆ ของธนาคารให้ลูกค้า
เข้าใจอย่างละเอียดเพื่อป้องกันไม่ให้ภาพลักษณ์ของธนาคารเสียหาย
- การดาเนินงานของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ
ไทย ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อยังไม่คล่องตัวเท่าที่ควร เนื่องจากกฎระเบียบของธนาคารทาให้การพิจารณา
สินเชื่อล่าช้า ประกอบกับวงเงินที่ได้รับและการขยายวงเงินน้อย ทาให้เงินที่รับไม่เพียงพอในการดาเนินธุรกิจ
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- จังหวัดได้ประสานกับนักธุรกิจชาวจีนซึ่งมีค วามประสงค์จะรับซื้อยางแท่ง เพราะ
ยางแท่งนาไปแปรรูปได้หลากหลายกว่าแผ่นยางรมควัน เกษตรกร/กลุ่มสหกรณ์ควรติดต่อกับโรงงานยางหรือ
พ่อค้ายางชาวจีน โดยตรง ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง และปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตจากยางแผ่นรมควันเป็น
ยางแท่ง
- การพิจารณาสินเชื่อให้เกษตรกรในกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มกองทุนยางพารา ควร
พิจ ารณาใน 2 มิติ คื อ 1) สิ น เชื่อ เพื่ อน าเงิ นมาใช้ใ นการก่ อสร้ างโรงงาน และ 2) สิ น เชื่ อเพื่ อน าเงิน มา
หมุนเวียนใช้ในการบริหารจัดการ

2. กรณีหารือกับภาคเอกชนภายในจังหวัด
2.1 ประธานหอการค้าจังหวัดน่าน แจ้งว่า
- ธุรกิจไฟแนนซ์ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และลูกค้านารถจักรยานยนต์
มาคืน เพราะไม่มีกาลังผ่อนชาระ
- ด้านการท่องเที่ยว ในไตรมาสที่ 3 มีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ทาให้มีการ
ใช้จ่ายเงินเพิ่มขึ้น และนักท่องเที่ยวนิยมซื้อของฝากเพิ่มมากขึ้น
2.2 ผู้แทนชมรมธนาคารจังหวัดน่าน แจ้งว่า
- ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเช็คบางธนาคารยังดาเนินการอยู่ เนื่องจากการ
บริห ารจัดการในแต่ละธนาคารแตกต่างกัน ได้ห ารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยเขตภาคเหนือ และได้มี
การแก้ปัญหาเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ ธนาคารได้ดาเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลการให้บริการลูกค้า เพื่อให้
ผู้มาใช้บริการเกิดความประทับใจ
2.3 นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดน่าน แจ้งว่า
- รายได้ส ่ว นใหญ่ม าจากภาคการเกษตรซึ ่ง เป็น พืช เชิง เดี ่ ย ว จัง หวัด
พยายามปรับเปลี่ยนให้เป็นภาคการท่องเที่ยว ประกอบกับราคาน้ามันถูกลงทาให้ธุรกิจการท่องเที่ยวเติบโต
มากขึ้น ประกอบกับการเดินทางสะดวกขึ้นมีเครื่องบินให้บริการวันละ 6–7 เที่ยวบิน ตั๋วเครื่องบินราคาถูก
ลง แต่การประชาสัมพันธ์การบริการด้านร้านอาหารที่น่าสนใจยังไม่เพียงพอ และจังหวัดได้จัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยจัดวิ่งมินิมาราธอนมีผู้สนใจจานวนมาก ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจาเป็นต้อง
ใช้กีฬาเป็นจุดเด่นด้านการท่องเที่ยว จึงขอให้ภาครัฐสนับสนุนงบประมาณเพื่อปรับปรุงสนามกีฬาสาหรับใช้
ในการเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาเยาวชนแห่งชาติ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดมากขึ้น

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
- การสนับสนุนของภาครัฐดาเนินการสอดคล้องกับภาคเอกชนแบบคู่ขนาน ซึ่งจะ
ส่งผลให้การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวดียิ่งขึ้น ปัจจุบันจังหวัดน่านมีนักท่องเที่ยวจานวนมากขึ้น และร้านอาหาร
มีผู้มาใช้บ ริการมากขึ้น เนื่องจากการคมนาคมสะดวก โรงแรมที่พักเพียงพอได้มาตรฐาน สามารถรองรับ
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นักท่องเที่ยวที่เข้ามามากขึ้น จังหวัดต้องพยายามหาจุดเด่นในเชิงวัฒนธรรม ความสวยงามของธรรมชาติ และ
ด้วยอัธยาศัยที่เป็นมิตรของคนน่านจะทาให้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดน่านมากขึ้น
ตามที่จังหวัดน่านมีนโยบายในการส่งเสริมอุตสาหกรรมผลิตยางแท่งเพื่อส่งออกไป
ยัง ประเทศจีน จังหวัดควรประสานกับ BOI เพื่อให้ได้รับสิทธิพิเศษในด้านการลงทุน

จังหวัดพะเยา
1. กรณีหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัด (นายชูชาติ กีฬาแปง) แจ้งว่า
จั ง หวั ด พะเยาไม่ มี ก ารสร้ า งสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ เป็ น แรงจู ง ใจ
นักท่องเที่ยว ในด้านการก่อสร้างอาคารที่พักบริเวณรอบๆ กว๊านพะเยาเอกชนมองในเชิงธุรกิจ ภาครัฐมองใน
เชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม การก่อสร้างอาคารที่พักจึงไม่เป็นระเบียบสวยงามเท่าที่ควร
2. กรณีหารือกับภาคเอกชนภายในจังหวัด
2.1 ประธานหอการค้าจังหวัดพะเยา แจ้งว่า
- ภาครัฐควรเร่งพัฒนาระบบโลจิสติกส์โดยด่วน ถ้ามีแผนแม่บท (Master
Plan) แล้วไม่ว่าจะเปลี่ยนรัฐบาลก็ยังคงดาเนินการตามแผนแม่บทอยู่เพราะเป็นแผนใหญ่ หากดาเนินการ
พัฒนาระบบโลจิสติกส์สาเร็จจะสามารถรองรับการขนส่งสินค้าและนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น
2.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา แจ้งว่า
- โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่มีจานวนน้อย และเป็นโรงงานขนาดเล็กทา
ให้เข้าถึง แหล่ง เงิน ทุน ในระบบยาก เนื่องจากติด ปัญหาหลัก ทรัพย์ค้าประกัน ประกอบกับปัญหาด้านผัง
เมืองไม่อนุญาตให้ก่อสร้างโรงงานในบางพื้นที่ได้ และโรงงานที่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่อยู่นอกพื้นที่
ที่ผังเมืองกาหนดก็ไม่สามารถทานิติกรรมใดๆ ได้
2.3 ผู้แทนชมรมธนาคารจังหวัดพะเยา แจ้งว่า
- พื้น ที่บ ริเ วณรอบกว๊า นพะเยาไม่ส ามารถออกโฉนดได้ ทาให้ธ นาคาร
ไม่สามารถรับจานองได้ ซึ่งเอกสารที่ดินที่ธนาคารรับจานองไว้ถือว่าเป็นโมฆะ ทาให้เกิดความเสียหายกับธนาคาร
2.4 นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา แจ้งว่า
- ด้ านธุ รกิ จโรงแรมประสบปั ญหาขาดทุ นในปี 2557 เนื่ องจากมี นั กท่ องเที่ ยว
น้อยและมีปัญหาขาดแคลนแรงงาน ทาให้ต้อ งใช้แ รงงานชาวพม่า ชาวลาว ซึ่งไม่มีประสบการณ์ใ นการ
ทางาน ในต้นปี 2558 เริ่มดีขึ้น
- นัก ท่อ งเที่ย วเป็น ลัก ษณะแขกมาเยือ นไม่พัก ค้า งคืน เช่น แวะมาเข้า
ห้องน้า หรือดื่มกาแฟ ถ้าสามารถประวิงเวลาให้นักท่องเที่ ยวพักค้างคืนที่จังหวัดพะเยานานขึ้นก็จะเป็น
ผลดีกับเศรษฐกิจของจังหวัดมากขึ้น
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- จัง หวัด พะเยาสามารถรองรับ นัก ท่อ งเที่ยวแนว Slow Life เนื่องจาก
นัก ท่อ งเที่ย วสามารถเดิน ทางได้ส ะดวก และมีโ รงพยาบาลกรุง เทพมาเปิด ให้บ ริก ารในพื้น ที ่ ซึ่ง เป็น
โรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงและมีมาตรฐานระดับโลก แพทย์มีความสามารถสูง ทาให้ช าวต่างชาตินิยมมาใช้
บริการจานวนมาก

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
- เนื่องจากจังหวัดพะเยาส่วนใหญ่ประชาชนมีอาชีพเกษตรกรรม ประกอบกับรายได้จาก
การท่องเที่ยวไม่มากนักเพราะนักท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยวในบางฤดูกาล ทาให้เกษตรกรและผู้ประกอบการ
ธุรกิจท่องเที่ยวต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายที่สูงกว่ารายได้ ธนาคารควรให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจ
ท่องเที่ยวชาวนา ชาวสวนยาง โดยผ่อนปรน กฎ ระเบียบ

จังหวัดเชียงราย
กรณีหารือกับภาคเอกชนภายในจังหวัด
1. ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย แจ้งว่า
- จั งหวัดเชียงรายมีความโดดเด่นในภาคเหนือตอนบน มีการค้าขายกั บ
ประเทศเพื่อนบ้านเศรษฐกิจการค้าคล่องตัวดีมาก แม้จะมีอุปสรรคในปีที่ผ่านมาจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว แต่
พอเหตุการณ์ปกตินั กท่องเที่ยวก็กลับ เข้ามาใหม่ ส าหรับภาคการเกษตร ผั กออร์แกนิคเป็นที่ต้องการของ
ประเทศเวียดนาม และเมื่อเปิดประชาคมอาเซียน จังหวัดเชียงรายจะเป็นประตูสาคัญทางภาคเหนือ
2. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย แจ้งว่า
- รายได้ห ลั กๆ ที่ ส าคั ญในจัง หวัด เชี ยงราย ได้ แก่ การค้ าชายแดน การ
ท่องเที่ยว และสินค้าเกษตร พื้นที่จังหวัดเชียงรายมีอุตสาหกรรมจานวนน้อยมาก โดยเป็นการแปรรูปการเกษตร
เช่น ขิงดอง สมุนไพร ชา เป็นต้น
- ผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อยมีการปรับตัวเร็วมาก โดยทางานเชิกรุก
มากขึ้น
- การกาหนดเป้าหมาย ภาครัฐควรกาหนดเป้าหมายของธนาคารภาครัฐ
ให้ชัดเจน เพื่อสนับสนุนให้เกิดธุรกิจรายใหม่ มากกว่าการมุ่งเน้นทากาไร หรือทายอดจานวนลูกหนี้
3. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดเชียงราย แจ้งว่า
- หลาย ๆ ธนาคารพยายามขยายสาขาให้ทั่ว ถึง ในเขตอาเภอรอบนอก
เพื่อเตรียมความพร้อมเศรษฐกิจพิเศษในอาเภอแม่สาย อาเภอเชียงแสน อาเภอเชียงของ และเพื่ออานวย
ความสะดวกให้กับประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆ ให้รวดเร็วขึ้น
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4. ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย แจ้งว่า
- ภาครัฐ ควรให้ก ารสนับ สนุน ธุร กิจ SME เช่น การอนุมัติสิน เชื่อ อัต รา
ดอกเบี้ย ต่า ซึ่งส่ว นใหญ่จ ะพิจ ารณาเฉพาะผู้ประกอบการรายใหญ่ ส่งผลให้นักธุร กิจต่างชาติที่มีเงินทุน
จานวนมาก เข้ามาฉวยโอกาสด้านการท่องเที่ยว ที่ดิน หรืออาชีพทานา โดยอาศัยช่องโหว่ด้านกฎหมาย
ภาครัฐควรให้การสนับสนุนธุรกิจ SME เพราะเป็นตัวขับเคลื่อนประเทศให้เจริญได้อย่างยั่งยืน
- ภาครัฐ ควรสนับสนุนงบประมาณให้จังหวัดเชียงรายมากขึ้น เนื่องจาก
จังหวัดเชีย งรายเป็น ประตูนาเงิน หลั่งไหลเข้ามาในประเทศ ทั้งด้านการค้าและการท่องเที่ยว ซึ่งปัจจุบัน
นักท่องเที่ย วจากประเทศจีน พม่า และลาว เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย และหากประเทศเพื่อนบ้าน
สามารถนารถยนต์เข้ามายังจังหวัดเชียงรายได้จะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปทั่วทั้งประเทศ
เมื่อหน้าบ้านดีก็จะดึงดูดให้นั กท่องเที่ยวเข้ามา จากผลการวิเคราะห์นักท่องเที่ยวชาวจีนใช้จ่ายเกี่ยวกับซื้อ
ของฝากร้อยละ 60 ค่าที่พักและค่าบริการอื่นๆ ร้อยละ 40 นักท่องเที่ยวชาวจีนนิยมซื้อสินค้าแบรนด์ไทย
และจาพวกสินค้าหัตถกรรม ดังนั้น เห็นควรให้รัฐสนับสนุนกลุ่มสินค้าโอท๊อป โดยให้ความรู้ด้ านบรรจุภัณฑ์
และการกระจายสินค้าด้วย

จังหวัดสิงห์บุรี
1. กรณีหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี (นายชโลธร ผาโคตร) แจ้งว่า
- งานยุทธศาสตร์ของจังหวัดสิงห์บุรีมีงบประมาณไม่เพียงพอ ซึ่งทางจังหวัดต้องการ
ให้มี Landmark โดยภาคเอกชนให้ความสนใจที่จะนาผลิตภัณฑ์มาจาหน่าย
- จังหวัดจัดสร้างพระพรหมจาลอง เพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาสักการะ
- จังหวัดสิงห์บุรีมีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ดี
- การเพิ่มมูลค่าของสินค้า เข่น ข้าวไรซ์เบอร์รี่ หากนาไปแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าของ
สินค้า สกัดเป็นน้ามันสามารถต้านสารอนุมูลอิสระได้ ถ้าสามารถดาเนินการได้จะเพิ่มมูลค่าได้มากยิ่งขึ้น
2. กรณีหารือกับภาคเอกชน
2.1 ผู้แทนประธานหอการค้าจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งว่า
- โดยภาพรวมการใช้จ่ายเงินและซื้อของฝากบริเวณถนนสายเอเชียมีจานวน
เพิ่มขึ้น อาจเกิดจากราคาน้ามันลดลง ส่งผลให้เศรษฐกิจในพื้นที่ดีขึ้น
- การกู้เงินมาดาเนินธุรกิจไม่มีความคุ้มทุน เนื่องจากต้นทุนต่างๆ เช่น ค่าแรง การ
ขนส่งมีอัตราเพิ่มสูงขึ้น แต่ผู้ประกอบการไม่สามารถเพิ่มราคาสินค้าได้

31

2.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งว่า
- ภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดสิงห์บุรี มีธุรกิจส่งออก ได้แก่ ตู้เย็น ตู้แช่ ไปจาหน่าย
ยังประเทศแถบตะวันออกกลาง ปัจจุบันมีการลดจานวนพนักงานและเลิกจ้างตามกฎหมายแรงงาน ประมาณ
กว่า 100 คน เนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดี
- โรงสีข้าวมีปริมาณข้าวในโกดังจานวนมาก แต่ไม่มีการซื้อขาย ทาให้เกษตรกร
ได้รับผลกระทบมาก
- ภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดสิงห์บุรีมีการปรับตัวมากเพื่อรองรับ AEC โดยเฉพาะ
โรงงานผลิตกระดาษ
- ผั งเมืองของจังหวั ดสิ งห์ บุรี ส่ งผลกระทบกับภาคอุตสาหกรรม เนื่ องจากไม่
สามารถขยายกิจการ เพราะกฎหมายผังเมืองบังคับ ทาให้หลายโรงงานอุตสาหกรรมต้องขายกิจการ
2.3 ผู้แทนชมรมธนาคารจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งว่า
- สินเชื่อของธนาคารกรุงไทยเมื่อเทียบกับธนาคารพาณิชย์อื่นๆ อัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ต่ากว่า
- การปรับระบบโครงสร้างของธนาคารให้มีความโปร่งใสด้านการเงินมากขึ้น โดย
มีการเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยกับธนาคารพาณิชย์เพื่อให้ลูกค้าเลือกตัดสินใจใช้บริการของธนาคาร

จังหวัดลพบุรี
1. กรณีหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี (นายธนาคม จงจิระ) แจ้งว่า
- หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังปฏิบัติงานร่วมกับจังหวัดได้เป็นอย่างดี
- จังหวัดลพบุ รีมีการจัดงานประเพณีแต่งผ้าไทย เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและการ
อนุรักษ์ผ้าไทย
- ภาคเอกชนสนับสนุนการประชาสัมพันธ์และการปลูกต้นทานตะวัน เพื่อกระตุ้น
การท่องเที่ยวในระยะยาว
- ในอนาคตรัฐบาลสนับสนุนโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง จะส่งผลให้การคมนาคม
ขนส่งมีความสะดวกมากขึ้น
2. กรณีหารือกับภาคเอกชน
2.1 ประธานหอการค้าจังหวัดลพบุรี แจ้งว่า
- พื้น ที่ส่ ว นใหญ่ของจังหวั ดลพบุรีเป็นที่ราชพัส ดุของส านักงานธนารักษ์พื้น ที่
ลพบุรีรวมทั้งบริเวณถนนสายเศรษฐกิจ เป็นสถานที่ราชการทั้งสิ้น โดยทหารจะเป็นผู้ดูแล และบางส่วนได้โอน
มาเป็นของสานักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรีเพื่อจัดสรรในเชิงพาณิชย์ การโอนที่ราชพัสดุยั งขาดความคล่องตัวใน
การธุร กิจ เพราะมีการทาสั ญญาเช่ าทุก 3 ปี มีผู้ เช่าประมาณ 3,000 กว่าราย ในขณะที่เจ้าหน้าที่ของ
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สานักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรีมีเจ้าหน้าที่จานวนจากัด นอกจากนี้ ยังมีการค้าประกันสัญญา ค่าธรรมเนียม
ธนาคารพาณิชย์ไม่รับพิจารณาการอนุมัติสินเชื่อ รัฐควรแก้ไขระเบียบการใช้ที่ราชพัสดุเพื่อให้สามารถนาที่ราช
พัสดุมาสนับสนุนการขอสินเชื่อได้
- ที่ดินราชพัสดุที่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดลพบุรี สานักงานธนารักษ์พื้นที่
ลพบุรีควรยกเลิกการต่อสัญญาเช่าเดิม เพื่อนาที่ดินมาใช้พัฒนาจังหวัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
- การกระตุ้นเศรษฐกิจ รัฐได้จัดสรรงบประมาณสาหรับการกระตุ้นเศรษฐกิจใน
ระดับรากหญ้า เกษตรกร และคนที่รับเงินเดือนฐานล่าง แต่รัฐยังให้การสนับสนุนไม่เพียงพอ ทาให้ประชาชน
ต้องไปกู้หนี้นอกระบบเพิ่มอีก รัฐควรนามาตรการสินเชื่อ Nano - Finance มาใช้ซึ่งจะเป็นทางออกที่ดีอีกทาง
หนึ่ง
- การจัดเก็บภาษีมรดกมีการประชาสัมพันธ์ค่อนข้างน้อยและขาดความชัดเจน
รัฐควรเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
- การขยายฐานภาษีของกรมสรรพากร ควรดาเนินการไปพร้อมกับการสร้าง
จิตสานึกแก่ผู้เสียภาษี เพราะเป็นหน้าที่ของประชาชนในการเสียภาษี ความเป็นประชาธิปไตยทุกคนควรเสีย
ภาษีอย่างเท่าเทียมกัน
- การนา SME เข้าระบบภาษี ควรดาเนินการอย่างจริงจัง และรัฐควรส่งเสริม
และช่วยเหลือ SME โดยแนะนาให้ บสย.เข้ามาดูแลด้วย
2.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี แจ้งว่า
- จังหวัดลพบุรีมีร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว วัฒนธรรม เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ แต่
ยังขาดความโดดเด่น นอกจากนี้จังหวัดลพบุ รีมีโครงการผลิตพลังงานทดแทน คือโซล่าฟาร์มที่ อาเภอโคก
สาโรง และโรงงานผลิตเอทานอลจากมันสาปะหลัง แต่รัฐยังไม่มีความชัดเจนในการส่งเสริมการลงทุน
- รัฐบาลต้องการให้ SME เป็นวาระแห่งชาติ แต่รัฐไม่ได้กาหนดมาตรการที่ชัดเจน
ในการเข้าถึง SME เนื่ องจากปั จ จุบั น SME ที่ยังไม่เปิดเผยข้อมูล มีอีกมาก สาเหตุ เกิดจากการไม่ไว้วางใจ
บุคลากรของรัฐ รัฐควรประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการ SME ทราบถึงผลกระทบของการเข้าระบบและการไม่
เข้าระบบ
2.3 ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี แจ้งว่า
- จังหวัดลพบุรีมีความเจริญเติบโตด้านการท่องเที่ยวมากขึ้น โดยเฉพาะที่เขาวง
พระจันทร์ น้าพุร้อนธรรมชาติ (Onsen) ทุ่งทานตะวัน โดยการปลูกต้นทานตะวันจะเน้นพันธุ์ดีๆ และปลูก
ตลอดทั้งปี
- จังหวัดลพบุรีควรเปิดให้มีบริการสนามบิน เนื่ องจากมีสนามบินของทหารอยู่
แล้ว หากจังหวัดเปิดบริการสนามบินจะทาให้การคมนาคมขนส่งมีความสะดวกมากขึ้น เพราะจังหวัดลพบุรี
เป็นสะดือของประเทศไทย
- การเช่าที่ราชพัสดุควรปรับเปลี่ยนขยายระยะเวลาการทาสัญญาจากเดิม 3 ปี
เป็น 15 – 20 ปี
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จังหวัดอ่างทอง
1. กรณีหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (นายปวิณ ชานิประศาสน์) แจ้งว่า
- หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังปฏิบัติงานร่วมกับจังหวัดได้เป็นอย่างดี
- การจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการมีความซับซ้อน ทาให้หน่วยงานดาเนินการล่าช้า
- จังหวัดอ่างทองมีสินค้า OTOP เช่น ตะกร้าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน มีการบริหาร
จัดการที่ดี แต่ปัจจุบันวัตถุดิบ (หวาย) มีราคาแพง ส่งผลให้ต้องลดปริมาณการผลิต
- การจั ด เก็ บ ภาษี ข องจั ง หวั ด อ่ า งทองส่ ว นใหญ่ ม าจากโรงสี และการขุ ด ทราย
เนื่องจาก ทรายคุณภาพดี ปัจจุบันมีการขยายบ่อทรายเพิ่มมากขึ้น
2. กรณีหารือกับภาคเอกชน
2.1 ประธานหอการค้าจังหวัดอ่างทอง แจ้งว่า
- ปัจจุบันเกษตรกรในจังหวัดอ่างทองมีรายได้ลดลง ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด (GPP) เนื่องจากปริมาณน้าไม่เพียงพอในการปลูกข้าว ทาให้เกิดปัญหาสังคม เกษตรกรมีหนี้สินเพิ่ม
มากขึ้น ภาครัฐควรเร่งผลักดันด้านชลประทาน เพราะจังหวัดอ่างทองมีแหล่งชลประทาน 90% ในที่ลุ่ม
- การค้าปลีกและค้าส่งในจังหวัดอ่างทองมีจานวนมาก เนื่องจากจังหวัดอ่างทอง
ยัง ไม่มีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ แต่กาลังการซื้อของผู้บริโภคมีไม่มากนัก
- วิสาหกิจชุมชนและกลุ่มผู้ประกอบการ SME ประสบปัญหาหลายด้าน ซึ่งทาง
ภาคเอกชนได้พัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP และผู้ประกอบการ SME เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดและ
สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร โดยใช้ชื่อว่า สหกรณ์บริการทางตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดอ่างทอง ทั้งนี้
เพื่อเป็นการผลักดันและส่งเสริมสินค้าให้เกษตรกรมีรายได้
2.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง แจ้งว่า
- จั ง หวั ด อ่ า งทองมีเ ครื่ อ งจั ก รสานผลิ ต เป็ น สิ น ค้ า OTOP ภาครั ฐ จั ด ให้ มี ก าร
ฝึกอบรม แต่ไม่สามารถเพิ่มยอดขายและขยายตลาดได้ เนื่องจากภาครัฐกาหนดตัวชี้วัดเป็นจานวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมไม่ได้ให้ความสาคัญด้านคุณภาพ รัฐควรปรับปรุงหลักสูตรในการฝึกอบรมหรือจัดตั้งโรงเรียนฝึกอบรม
ที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้า OTOP
- สินค้าเกษตรของจังหวัดอ่างทองส่วนใหญ่จะเป็นผลผลิตจากฝ้าย ที่ต้องนามาใช้
ในสินค้าอุตสาหกรรมต่างๆ และไม่ต้องเสียภาษีศุลกากร
2.3 ผู้แทนประธานชมรมธนาคารจังหวัดอ่างทอง แจ้งว่า
- ด้านเงินฝากของธนาคารภาครัฐจะมีมากกว่าด้านสินเชื่อ ในขณะที่ธนาคาร
พาณิชย์ยอดเงินฝากจะกระจายอยู่ตามชานเมือง
- ธนาคารพาณิชย์ดาเนินการผ่อนปรนหลักเกณฑ์บางกลุ่มเพื่อเอื้อกับผู้ผลิตสินค้า
OTOP โดยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ
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2.4 ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง แจ้งว่า
- การท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทองเป็นพื้นที่ที่เหมาะสาหรับการท่องเที่ยว
- จังหวัดอ่างทองนาทรายที่ดูดได้ไปใช้ในสถานที่ราชการต่างๆ และส่งจาหน่ายทั้ง
ในและนอกประเทศ นาชื่อเสียงมาให้กับจังหวัดอ่างทอง แต่การดูดทรายเป็นจานวนมากจะมีน้าซึม ซึ่งทาให้
เกิดความแห้งแล้งอาจส่งผลกระทบในอนาคตได้
- ปัจจุบันจานวนเกษตรกรลดปริมาณลง เนื่องจากรายได้ไม่เพียงพอ สาเหตุเกิด
จากภาครัฐไม่เชิญชวนให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยเกษตรอินทรีย์ในการทาการเกษตร

จังหวัดชัยนาท
กรณีหารือกับภาคเอกชน
1. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท แจ้งว่า
- พื้นที่การปลูกข้าวของจังหวัดชัยนาท มีการแบ่ง zoning ในการเพาะปลูก โดย
จังหวัดได้จัดทาการประชาสัมพันธ์ และสอบถามความสมัครใจของเกษตรกรก่อนว่าจะเลือกปลูกข้าวหรืออ้อย
- การให้ สิ น เชื่ อของธนาคาร ผู้ ประกอบการ SME จะต้องแสดงรายได้ ในการ
ประกอบธุรกิจอย่างน้อย 3 บัญชี แต่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ของธนาคาร จึงไม่ได้รับเงินกู้
เพื่อขยายกิจการ
- จังหวัดชัยนาท ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นประเภทโรงสี และมีโรงงานไฟฟ้า
แกลบ และอนาคตจะมีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เช่น โรงงานน้าตาล
- นอกจากนี้ จั ง หวั ด ชั ย นาทได้ จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ป ลู ก เมล็ ด พั น ธุ์ พื ช เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ
เกษตรกรอีกทางหนึ่ง
2. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดชัยนาท แจ้งว่า
- ลูกค้ารายย่อยส่วนใหญ่จะเป็นข้าราชการที่มาขอรับสินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยกับ
ธนาคาร
- ธนาคารมีความระมัดระวังในการพิจารณาสินเชื่อมากขึ้น โดยส่วนใหญ่จะต้องมี
บุคคลหรือโฉนดที่ดินค้าประกัน
- ปริมาณเงินฝากและสินเชื่อมีจานวนไม่ต่างกันมาก เนื่องจากผู้ประกอบการและ
เกษตรกรจะไม่ประกอบธุรกิจขนาดใหญ่มากนัก
3. ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท แจ้งว่า
- จังหวัดชัยนาท ผู้ประกอบการรายย่อยแบบดั่งเดิ มสามารถแข่งขันกับร้านเซเว่น
ได้ ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกรหรือผู้มีรายได้น้อย ในขณะที่ห้างสรรพสินค้าโลตัสมีลูกค้าที่มีรายได้ประจา
เนื่องจากมีบริการด้านธนาคารเปิดให้บริการด้วย
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- ช่ว งที่เกษตรกรยังไม่ได้รับเงินจานาข้ าว เกษตรกรไม่ส ามารถช าระหนี้ได้ ไม่
จับจ่ายใช้สอย
- จั ง หวั ด ชั ย นาทมี ก ารรั ก ษาระดั บ น้ าท าให้ น้ าไม่ ท่ ว มพื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ ธุ ร กิ จ
อสังหาริมทรัพย์และราคาที่ดินบริเวณริมแม่น้าเจ้าพระยา และในเมืองจึงมีราคาเพิ่มสูงขึ้น

จังหวัดกาญจนบุรี
1. กรณีหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี (นายวันชัย โอสุคนทิพย์) แจ้งว่า
- ส่วนราชการ คบจ. ในสังกัดกระทรวงการคลังปฏิบัติงานร่วมกับจังหวัดได้เป็น
อย่างดี
- การดาเนินการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมไปทวายประเทศพม่า โดยบริษัทอิตาเลียน
ไทย จะดาเนินการแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ.2559
- ภาคอุตสาหกรรมและภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดเริ่มดีขึ้น ภาครัฐควรผลักดั นให้
จังหวัดกาญจนบุรีเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ บริเวณด่านศุลกากรบ้านพุน้าร้อน และด่านศุลกากรสังขละบุรี
2. กรณีหารือกับภาคเอกชน
2.1 ประธานหอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี แจ้งว่า
- ปัจจุบันพนักงานธนาคารเป็นนายหน้าขายประกันและธนาคารกาหนดให้เป็น
ตัวชี้วัดของพนักงาน ทาให้กระทบต่อการดาเนินชีวิตของพนักงาน ไม่มีเวลาให้ครอบครัวเกิดปัญหาสังคมและมี
ผลกระทบต่อลูกค้าเพราะลูกค้าซื้อประกันด้วยความเกรงใจ
- การร่วมงานระหว่างภาคเอกชนกับสานักงานด่านศุลกากรมีความสัมพันธ์ที่ดี ไม่
มีปัญหาระหว่างผู้ประกอบการกับด่านศุลกากร จะมีเฉพาะปัญหาด้านความมั่นคงทางทหารที่เข้ามาดูแลในการ
นาเข้าและส่งออกสินค้า
- สานักงานคลังจังหวัดได้จัดทารายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อภาคเอกชนเป็นอย่างมาก
2.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี แจ้งว่า
- ภาคเอกชนได้ช่วยกันผลักดันด่านศุลกากรบ้านพุน้าร้อนให้เป็นด่านที่มีศักยภาพ
เนื่องจากประเทศพม่ามีการปรับตัวและพัฒนาได้เร็ว มีการก่อสร้างถนน และระบบสาธารณูปโภค ทาให้การค้า
ชายแดนมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น
- ภาพรวมด้านเศรษฐกิจของจังหวัดดีขึ้น มีผู้มาลงทุนสร้างโรงงานอุตสาหกรรม
น้าตาล 7 โรง ปีนี้การปลูกอ้อยได้รับผลกระทบเพราะปริมาณน้าน้อยกว่าปีที่ผ่านมา จึงทาให้ปริมาณการปลูก
อ้อยน้อยลง หากภาครัฐสนับสนุนให้บริเวณแนวชายแดนพม่าปลูกอ้อยและนาเข้ามายังไทยจะสามารถเพิ่ม
มูลค่าได้อย่างมหาศาล

36

- ส านั ก งานสรรพากรพื้น ที่ ก าญจนบุรี ไ ด้นั ด ประชุ ม หารื อ กับ ภาคเอกชนเป็ น
ประจาทุกเดือน ทาให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจในการจัดเก็บภาษีมากขึ้น และสานักงานสรรพากรพื้นที่
กาญจนบุรีสามารถดาเนินได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ และควรขยายฐานภาษีไปยังผู้ที่ไม่เคยเสียภาษี ให้เสีย
ภาษีอย่างถูกต้อง เพื่อนาเข้ามาในระบบภาษี
- จังหวัดกาญจนบุรีมีพื้นที่ที่อยู่ในการครอบครองของทหารจานวนมาก และมีการ
บุกรุกที่ราชพัสดุ เนื่องจากการดูแลไม่ทั่วถึง ธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรีควรกาหนดขอบเขตที่ราชพัสดุให้ชัดเจน
เพื่อนามาพัฒนาโดยให้ภาคเอกชนใช้พื้นที่ในการประกอบธุรกิจได้ หากทาได้อย่างชัดเจนก็จะสามารถแก้ไข
ปัญหาการบุกรุกและนามาจัดสรรสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นรายได้ให้ภาครัฐต่อไป
2.3 ประธานสมาคมธนาคารพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี แจ้งว่า
- การเช่าที่ราชพัสดุของสานักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี ควรขยายเวลา
ในสัญญาเช่าจากเดิม 3 ปี เป็น 5 ปี เพื่อให้ภาคเอกชนสามารถเช่าได้ในระยะยาว
การขายประกันของพนักงานธนาคาร ส่งผลให้ลูกค้าถูกบังคับให้ต้องซื้อ
ประกัน
2.4 นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวกาญจนบุรี แจ้งว่า
โครงการท่าเรือทวาย ประเทศพม่ามีปัญหาที่ยุ่งยากในด้านการลงทุน การ
ก่อสร้างถนน จาเป็ นต้องใช้เงินลงทุนจากต่างประเทศ และยังไม่มีความพร้อมในการเข้าไปลงทุนด้านการ
ท่องเที่ยว เนื่องจากปั ญหาการน ารถจากประเทศไทยเข้าไปในประเทศพม่าไม่ได้ ภาครัฐ ควรเร่งประสาน
ผลักดันและหาข้อยุติให้รถยนต์ในประเทศไทยเข้า–ออกไปประเทศพม่าได้
จั ง หวั ด กาญจนบุ รี มี ก ารส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ยวในท้ อ งถิ่ น แต่ มี ปั ญ หา
เกี่ยวกับการออกใบ Folio เพราะที่พักส่วนใหญ่ผู้ประกอบการไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องและไม่มีเอกสาร
สิทธิ์ ภาครัฐควรเร่งให้มีการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ
ผู้ ป ระกอบการธุรกิจ รีส อร์ท โรงแรมไม่ส ามารถเข้าถึงแหล่ งเงินทุน ได้
เนื่องจากไม่มีเอกสารสิทธิ์ ซึ่งการประกอบธุรกิจจาเป็นต้องใช้เงินลงทุนจานวนมาก และใช้เงินสดในการลงทุน
เนื่องจากตัวเลขทางบัญชีไม่ดี จึงไม่สามารถนาไปขอสินเชื่อกับธนาคารได้ ในขณะที่ บสย.ได้เข้ามาให้ความ
ช่วยเหลือแต่อัตราดอกเบี้ยสูง หากรัฐเข้ามาช่วยเหลือผู้ประกอบการโดยการลดอัตราดอกเบี้ยจะช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการได้ดีขึ้น

จังหวัดนครปฐม
1. กรณีหารือกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม (นายกาธร ตุ้งสวัสดิ์) แจ้งว่า
- การจัดทาประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดมีความล่าช้ามาก ไม่ทันต่อสถานการณ์
ปัจจุบัน จึงไม่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ สานักงานคลังจังหวัดนครปฐมควรจัดทาข้อมูลให้ Update หาก
ข้อมูลมีความรวดเร็วก็จะนาไปใช้วางแผนยุทธศาสตร์จังหวัดได้ ซึ่งจังหวัดได้กาหนดแผนยุทธศาสตร์ไว้ 4 ด้าน
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คือ ด้า นการเกษตร ด้ านการท่ องเที่ย วเชิง อนุรั ก ษ์ ด้ านคุ ณภาพชีวิ ต ของประชาชน และด้ า นการศึ ก ษา
สานักงานคลังจังหวัดควรเร่งทาข้อมูลให้มีความรวดเร็วทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน
- การนาเงินงบประมาณของจังหวัดมาใช้ไม่เกิดประโยชน์เท่า ที่ควรและไม่ตรงกับ
วัตถุประสงค์ เช่น นาไปสร้างเขื่อนที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แท้จริง หากนาไปสร้างลานออกกาลังกายจะได้รับ
ประโยชน์มากกว่า และตรงกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดที่ได้วิเคราะห์ไว้แล้ว
- ประชาชนกู้ เ งิ น นอกระบบเพิ่ ม มากขึ้ น เพื่ อ แก้ ไ ขสภาพปั ญ หา ภาครั ฐ ควร
สนับ สนุน ส่งเสริ มให้มีสิ นค้า OTOP และผู้ประกอบการ SME ให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มรายได้ให้ประชาชนและ
สานักงานคลังจังหวัดควรจัดกิจกรรมที่มีศักยภาพเพื่อส่งเสริมให้กับประชาชนอีกทางหนึ่งด้วย
- ควรจัดหาอาคารสถานที่ให้สานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาสามพราน เนื่องจาก
ปัจจุบันมีสภาพแออัด กระทรวงการคลังควรสนับสนุนงบประมาณเพื่อแก้ไขสภาพปัญหาให้มีความเหมาะสม
กับหน่วยงานของกระทรวงการคลังซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดเก็บภาษีให้ประเทศ

2. กรณีหารือกับภาคเอกชน
2.1 ประธานหอการค้าจังหวัดนครปฐม แจ้งว่า
จั งหวัดนครปฐมมี โ รงงานอุ ตสาหกรรมทั้ งหมดประมาณ 5,000 กว่ าโรง จด
ทะเบียนเข้าระบบอย่างถูกต้อง มีการจัดอบรมให้กับผู้ ประกอบการ SME ซึ่งขณะนี้ผู้ประกอบการประสบ
ปัญหา ภาครัฐควรให้ความช่วยเหลือดูแลผู้ประกอบการ SME ให้มากขึ้น
ภาครัฐควรให้การสนับสนุนและส่งเสริมสินค้า OTOP เนื่องจากผู้ผลิตสินค้าไม่มี
ความรู้เกี่ยวกับการจดสิทธิบัตร หากได้รับการจนสิทธิบัตรสินค้า OTOP จะทาให้เพิ่มยอดสั่งซื้อและเพิ่มกาลัง
การผลิตเพื่อส่งไปจาหน่ายในพื้นที่ใกล้เคียง เช่น เมืองทวาย ประเทศพม่า แต่ปัจจุบันยังมีปัญหาด้านโลจิสติกส์
ระบบคมนาคม ซึ่งโครงสร้างพื้นที่ฐานของประเทศไทยจะต้องมีความพร้อมก่อน เพราะอาจส่งผลต่อการพัฒนา
ด้านการท่องเที่ยว และด้านแรงงาน
- การติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ ง านของภาครั ฐ ยั ง ไม่ ดี ขึ้ น เนื่ อ งจากยั ง มี ก ารทุ จ ริ ต
คอร์รัปชั่น รัฐต้องหาวิธีการในการขจัดปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้ประเทศไทยได้มีโอกาสในการพัฒนาและ
สามารถส่งสินค้าไปยังประเทศต่างๆได้ เช่น รัสเซีย บราซิล อินเดีย จีน และประเทศในแถบแอฟริกา หากรัฐ
ช่วยผลักดันจะทาให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น
2.2 ประธานชมรมธนาคารจังหวัดนครปฐม แจ้งว่า
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ไม่ได้ให้พนักงานขาย
ประกันในลักษณะแบบบังคับลูกค้า แต่จะให้ลูกค้ามีความประสงค์ซื้อประกันเอง ทั้งนี้ ธ.ก.ส.ได้จัดฝึกอบรม
ให้กับพนักงานที่ขายประกัน 3 เดือน เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจและสามารถตอบปัญหาและข้อสงสัยให้กับ
ลูกค้าได้
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2.3 ประธานชมรมท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม แจ้งว่า
ภาคเอกชนมี ค วามพยายามที่ จ ะผลั ก ดั น ด่ า นศุ ล กากรบ้ า นพุ น้ าร้ อ น จั ง หวั ด
กาญจนบุรี เพื่อให้สามารถเดินทางไปยังเมืองทวาย ประเทศพม่า ซึ่งจะส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา
เป็น จานวนมาก และรั ฐควรสนับ สนุ นในด้านโลจิกติกส์และการติดตั้งป้ายเพื่ออานวยความสะดวกในการ
เดินทางที่ชัดเจน
รัฐควรเข้ามาให้การสนับสนุนผู้ประกอบการ SME แต่ไม่ควรสนับสนุนมาตรการ
สินเชื่อ Nano - Finance
การวางผังเมืองของแต่ละจังหวัดมีความสาคัญ จึงควรให้ภาคเอกชนเข้าไปมีส่วน
แสดงความคิดเห็นในการวางผังเมืองด้วย และหากธนาคารแห่งประเทศไทยให้เงินสนับสนุนในการพัฒนา
จังหวัดเพื่อใช้ในการแก้ไขผังเมืองจะมีประโยชน์มากกว่านาเงินไปใช้สนับสนุนด้านอื่น
- จังหวัดนครปฐมมีชื่อเสียงเกี่ยวกับการจัดเลี้ยงโต๊ะจีน ปัจจุบันได้รับการจองให้ไป
จัดโต๊ะจีนในต่างประเทศ แต่ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ หากได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐจะสามารถ
ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มมากขึ้น
การซื้อประกันภัยกับพนักงานธนาคาร ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับผู้ทาประกันไม่ได้รับ
ความรู้และคาแนะนาจากพนักงานธนาคาร และการสื่อสารที่ไม่เข้าใจในการทาสัญญา เช่น กรณีผู้ซื้อประกัน
ไม่ส่งเบี้ยประกันต่อจะไม่ได้รับเงินประกันคืน เป็นต้น

จังหวัดราชบุรี
1. กรณีหารือข้อราชการกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์)
แจ้งว่า
- จังหวัดราชบุรีมีเหล่าทหารช่างจังหวัดราชบุรี ซึ่งการขอเบิกงบประมาณของเหล่า
ทหารช่างจังหวัดราชบุรี รวมถึงเหล่าทหารช่างที่อยู่ในจังหวัดอื่นๆ ด้วย ทาให้สานักงานคลังจังหวัดราชบุรีไม่
สามารถเร่งรั ดการเบิกจ่ ายในต่างท้องที่ได้และการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดราชบุรีจะมีห น่วยงาน
ราชการขอเบิ ก งบประมาณ จ านวน 110 หน่ ว ย ซึ่ ง บางหน่ ว ยต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบเบิ ก ต่ า งพื้ น ที่ ด้ ว ย ท าให้
งบประมาณที่จะต้องเบิกจ่ายมีจานนมาก
2. กรณีหารือกับภาคเอกชน
2.1 ประธานหอการค้าจังหวัดราชบุรี แจ้งว่า
- ภาคเอกชนได้ช่วยกันผลักดันให้มีการเปิดจุดผ่อนปรนบ้านตะโกบน ปัจจุบัน
เป็นที่แลกเปลี่ยนสินค้าของชาวบ้าน ซึ่งเป็นเขตติดต่อกับประเทศพม่า (ทวายกับมะริด) ซึ่งจากทวายสามารถ
เดินทางไปยังประเทศอินเดียได้ โอกาสที่ประเทศไทยจะได้รับวัตถุดิบ เช่น ไม้ไผ่ แร่ธาตุ และอัญมณี ทั้งนี้
ภาครัฐได้ส่งเสริมด้านการตลาด โดยทูตพาณิชย์ได้เชิญภาคเอกชนไปร่วมทาการค้าอัญมณี โดยมีส่วนแบ่งทาง
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การตลาดให้ 50:50 ขณะนี้พม่าได้ทาการขุดคลองที่มีอัญมณีไว้ 11 คลอง เทียบเท่ากับสนามฟุตบอล หากได้
เปิดจุดผ่อนปรนบ้านตะโกบนไทยจะมีโอกาสมากในการทาธุรกิจ
- อ าเภอสวนผึ้ ง มี แ หล่ ง ท่อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ ที่ไ ด้ รั บ ความสนใจ แต่ ใ น
อนาคตนักท่องเที่ยวอาจให้ความสนใจน้อยลง จังหวัดควรหาช่องทางในการเปิดแหล่งท่องเที่ ยวใหม่ โดยเฉพะ
เมืองมะริดของประเทศพม่า ซึ่งมีลักษณะเป็นตัวเอ็ม (M) และใกล้กับจังหวัดราชบุรีมาก ใช้เวลาในการเดินทาง
ประมาณ 4 ชั่วโมง ใกล้กว่าการเดินทางผ่านด่านพรมแดนสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากเมืองมะริด
เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะทรัพยากรทางทะเล หากประเทศไทยเข้าไปทาการค้าขยายตลาดได้จะเป็น
สิ่งที่น่ายินดีมาก
2.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี แจ้งว่า
- ภาคเอกชนกาลังเร่งผลักดันจุดพักกระจายสินค้า หากดาเนินการก่อสร้างรถไฟ
ความเร็วสูงและรถไฟรางคู่แล้วเสร็จจะส่งผลดีในการขนส่งสินค้า ซึ่งขณะนี้ได้มีการเวนคืนที่ดิ นไปบ้างแล้ว
เนื่องจากจังหวัดราชบุรีมีความเหมาะสมที่จะเป็นจุดแวะพักและกระจายสินค้าทั่วประเทศ เพื่อส่งไปยังประเทศ
ใกล้เคียง
2.3 ประธานชมรมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี แจ้งว่า
- การออกใบเสร็จรับเงินของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อ
นาไปใช้ในการลดหย่อนภาษี แต่นักท่องเที่ย วไม่สามารถนาไปหักลดหย่อนภาษีได้ เนื่องจากผู้ประกอบการ
ธุรกิจท่องเที่ยวไม่ได้จดทะเบียนสถานประกอบการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
- การบริหารจัดการที่ราชพัสดุของสานัก งานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดราชบุรียังไม่มี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทาให้เกิดความเหลื่อมล้าในการประกอบการที่พักที่จดทะเบียนอย่างถูกต้อง และ
ที่พักที่ดาเนินการบุกรุ กที่ราชพัสดุและไม่ได้จดทะเบียน หากไม่ดาเนินการจัดระเบียบให้เกิด ความเรียบร้อย
อาจเป็นปัญหาในระยะยาวต่อไป
- กฎระเบี ย บของกระทรวงมหาดไทยเกี่ ยวกับ การเก็บภาษีท้ องถิ่น ยังมี ความ
เหลื่อมล้า รัฐควรศึกษาการจัดเก็บภาษีเชิงลึก และเพิ่มบทลงโทษผู้ที่หลบเลี่ยงภาษี ซึ่งปัจจุบันระบบข้อมูล
ภาครัฐสามารถนาไปใช้ในระบบการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากรได้

จังหวัดสุพรรณบุรี
กรณีหารือกับภาคเอกชน
1. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี แจ้งว่า
- ธนาคารมีหน้าที่ ให้บริการด้านการเงินกับลูกค้า แต่ปัจจุบันธนาคารหารายได้
โดยให้พนักงานขายประกัน ธนาคารไม่สมควรขายประกันเพราะมีบริษัทประกันทาหน้าที่ขายประกันอยู่แล้ว
- ภาคการเกษตรของจังหวัดสุพรรณบุรี ประมาณ 60% ของพื้นที่ ปัจจุบันข้าวมี
ราคาตกต่า ทาให้มีการพักชาระหนี้เกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรีประมาณ 94% ส่งผลให้คนระดับล่างลด
ปริมาณการจับจ่ายใช้สอยลง ส่งผลกระทบกับความเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจของจังหวัดสุพรรณบุรี
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- การปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ ในระยะยาวอาจมีคุณภาพลดลง สาเหตุเกิดจากศัตรูพืช
เช่น เพลี้ยกระโดด และหากเกษตรกรจะเปลี่ยนจากการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่มาปลูกข้าวขาวจะทาให้เมล็ดข้าว
เปลี่ยนสี เนื่องจากข้าวไรซ์เบอร์รี่มีสีดาเข้มจะปนกับข้าวขาวได้
- การจัดทาข้อมูลต่างๆ ของภาคราชการควรให้ภาคเอกชนสามารถ Link ข้อมูล
ได้ด้วย
2. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดสุพรรณบุรี แจ้งว่า
- กฎหมายค้ าประกั นของรัฐ บาลจะมีผ ลกระทบในมุมกว้างอาจส่ งผลให้ การ
อนุมัติสินเชื่อแก่ภาคเอกชนที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้าประกันและภาคการเกษตรหยุดชะลอและลดน้อยลง
- พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นพื้นที่การเกษตร กรณีเกษตรกรขึ้น
ทะเบียนกับกองทุนฟื้นฟูเกษตรกร ก่อให้เกิดปัญหา NPL และเกษตรกรไม่สามารถขอสินเชื่อเพิ่มกับธนาคารได้
ทาให้เกษตรกรไปกู้หนี้นอกระบบเพิ่มอีกทางหนึ่ง
- การซื้อประกันกับพนักงานของธนาคาร เป็นความสมัครของผู้ซื้อประกัน ผู้ซื้อ
ประกันต้องศึกษาถึงความเสี่ยง และผู้ขายประกันควรแนะนาให้ความรู้ที่ถูกต้องกับลูกค้า
- การเปิ ด AEC ส่ ง ผลให้ ร าคาที่ ดิ น เพิ่ ม สู ง ขึ้ น การเดิ น ทางระหว่ า งจั ง หวั ด
สุพรรณบุรี ด่านศุลกากรบ้านพุน้าร้อน จังหวัดกาญจนบุรี มีความสะดวกมากขึ้น

จังหวัดมหาสารคาม
1. กรณีหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (นายชยาวุธ จันทร) แจ้งว่า
- หน่ ว ยงานในสั ง กัด กระทรวงการคลั ง ให้ ค วามร่ ว มมือ เป็ นอย่ า งดี แ ละมี ค วาม
เข้มแข็งมาก
- จังหวัดมหาสารคามเป็นเมืองตักสิลา เป็นจังหวัดด้านการศึกษา มีโรงเรียนและ
มหาวิทยาลัย ทาให้นักเรียน นักศึกษาจากจังหวัดอื่นๆ เข้ามาศึกษาจานวนมาก ในขณะเดียวกันเด็กในพื้นที่
จังหวัดมหาสารคามไม่สามารถสอบเข้าเรียนได้เพราะคะแนนสอบ O-net ไม่ผ่านและภาษาอังกฤษไม่ดี จังหวัด
มหาสารคามต้องการเน้นให้นักศึกษาเรียนด้านอาชีวศึกษามากกว่าด้านอุดมศึกษา เนื่องจากเด็กที่จบด้าน
อาชีวศึกษาจะมีงานรองรับมากกว่า
- จังหวัดมหาสารคามมีปูทู ลกระหม่อมซึ่งจัง หวัดอื่นๆ ไม่มี เป็นการเชิญชวนให้
นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคามเพิ่มมากขึ้น

2. กรณีหารือกับภาคเอกชน
2.1 ผู้แทนประธานหอการค้าจังหวัดมหาสารคาม แจ้งว่า
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- รัฐควรจัดสรรเงินงบประมาณเพื่ออัดฉีดให้คนระดับรากหญ้าในท้องถิ่นมีงานทา
เน้น การจ้างงาน เช่น การขุดลอกคู่คลองในหมู่บ้าน การเพาะปลูก เป็นต้น หากจ้างผู้ รับเหมาจะไม่มีการ
กระจายรายได้
- จังหวัดมหาสารคามมีการเลี้ยงปลากระชังจานวนมาก และในปีนี้ได้รับแจ้งว่าน้า
จะแล้งมากกว่าปกติ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรดาเนินการขุดลอกคลองชลประทาน เพื่อป้องกันการเกิด
ปัญหาปริมาณน้าไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน ทาให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและส่งผลต่อ
เศรษฐกิจของจังหวัด
2.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม แจ้งว่า
- จังหวัดมหาสารคามมีผู้ประกอบการธุรกิจโรงงานน้าตาล แป้งมันสาปะหลังและ
โรงสีข้าว ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่มาจากพื้นที่อื่น
- ภาคเอกชนได้ร่วมกันผลักดันอัตราค่าแรงงานของจังหวัดมหาสารคามไปยัง
รัฐบาล เนื่องจากจังหวัดมหาสารคามมีค่าแรงสูงกว่า 300 บาท ซึ่งส่งผลต่อผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก
- การก่อสร้างในจังหวัดมหาสารคามส่วนใหญ่จะใช้วัต ถุดิบจากจังหวัดใกล้เคียง
มีเพียงเฉพาะทรายและหินที่จะสั่งซื้อในจังหวัดมหาสารคาม
- การขอสินเชื่อจากธนาคารมีเงื่อนไขมากและผู้ประกอบการไม่มีหลักทรัพย์ค้า
ประกัน ทาให้ผู้ประกอบการไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้
- จานวนหนี้นอกระบบในจังหวัดมหาสารคามมีจานวนมาก เนื่องจากประชาชน
ไม่ส ามารถกู้ เงิน จากธนาคารได้ รั ฐ ควรปลู กจิตส านึกให้ ประชาชนใช้ จ่ายเงินอย่างประหยัด ถูกต้ องตาม
วัตถุประสงค์ที่ ขอสินเชื่อ
2.3 ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดมหาสารคาม แจ้งว่า
- หากมีการจ้างงานระดับล่างในพื้นที่จะทาให้ผู้มีรายได้น้อยมีรายได้เพิ่มขึ้น แต่
ปัจจุบันประชาชนระดับล่างจะมีรายได้จากการชุมนุมทางการเมือง ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้การสนับสนุนและ
ส่งเสริม
- ปัจจุบันประชาชนในระดับรากหญ้าไม่สามารถขอสินเชื่อกับธนาคารภาครัฐได้
ทาให้ต้องไปกู้หนี้นอกระบบ รัฐต้องหาวิธีแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้หมดสิ้นไปเพื่อให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงระบบของธนาคารได้
2.4 ประธานชมรมธนาคารจังหวัดมหาสารคาม แจ้งว่า
- ตามที่รัฐให้การสนับสนุนเงินโครงการรับจานาข้าวแก่เกษตรกร เมื่อเกษตรกร
ได้รับเงินส่วนใหญ่อาจใช้จ่ายเงินไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควรและก่อหนี้เพิ่มมากขึ้นอีก
- ลูกค้าของ ธ.ก.ส.ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ ส่งผลให้ในอนาคตจานวนเกษตรกร
อาจลดน้อยลง และปัจจุบันการทาการเกษตรมีลักษณะจ้างทาการเกษตรและใช้เครื่องทุนแรงมากขึ้น ทาให้ต้นทุน
เพิ่มสูงขึ้น
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- จากรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารภาครัฐมียอดด้านเงิน
ฝากปี 2557 เพิ่มจากปี 2556 เนื่องจากรัฐใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และมีการออกผลิตภัณฑ์ของ
ธนาคารจานวนมาก เช่น เงินฝากประเภทมีเงินรางวัล
- ธนาคารออมสินและ ธ.ก.ส. สามารถช่วยเกษตรกรได้อย่างเต็มที่และเปิด
โอกาสให้เกษตรกรมาลงทะเบียนหนี้นอกระบบและผ่อนชาระในระยะยาว ซึ่งเมื่อเกษตรกรเข้ามาในระบบจะ
ช่วยลดอัตราดอกเบี้ยได้

จังหวัดขอนแก่น
1. กรณีหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (นายกาธร ถาวรสถิตย์) แจ้งว่า
- หน่ว ยงานในสังกัดกระทรวงการคลั งปฏิบัติงานร่ว มกับจังหวัดได้เป็น
อย่างดี
- จังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางของ Hub ในด้านการศึกษาและใน
อนาคตจั ง หวัด ขอนแก่ น จะมี ร ถไฟรางคู่ หากจั ง หวั ดขอนแก่ นได้ รับ การสนั บ สนุ น จากหลายภาคส่ ว นจะ
กลายเป็นเมืองหลักของภาคอีสานในด้านการค้า
- การเบิกจ่ายเงินภาครัฐในจังหวัดขอนแก่นมีความถดถอยจากปัจจัย
หลายๆ ด้าน และงบยุทธศาสตร์ที่ได้รับมีจานวนจากัด
- การตรวจสอบโครงการต่ า งๆ เช่ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งในระบบ eAuction ส าหรั บ การประมู ล ที่ มีร าคาประมู ล 200 ล้ า นบาทขึ้น ไป ไม่ควรท าการประมู ล ทั่ ว ทั้ งประเทศ
เนื่องจากผู้ประกอบการในจังหวัดมีความสามารถในการดาเนินงาน
- การจัดทาผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ควรดาเนินการต่อไป เพราะ
จะเป็นประโยชน์กับจังหวัดเป็นอย่างมาก สามารถนามาวิเคราะห์และใช้งานได้จริง ซึ่งควรปรับปรุงข้อมูลของ
GPP ให้ Update ด้วย
2. กรณีหารือกับภาคเอกชน
2.1 ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น แจ้งว่า
- ภาครัฐมองว่าจังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดใหญ่ จึงมีการตั้งเป้าในการ
จัดเก็บภาษีสูง ซึ่งในปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจของจังหวัดตกต่า ทาให้ต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งสานักงาน
สรรพากรพื้นที่ได้เข้ามาทาความเข้าใจให้ผู้ประกอบการทราบและสามารถแก้ไขปัญหาในจังหวัดได้เป็นอย่างดี
- การท าสั ญ ญาเช่ า ที่ ร าชพั ส ดุ ข องส านั ก งานธนารั ก ษ์ พื้ น ที่ ข อนแก่ น มี
ระยะเวลาเช่า ไม่เหมาะสม ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของผู้ประกอบการด้านความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจ
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- จั ง หวั ด ขอนแก่ น ไม่ มี บ รรษั ท ประกั น สิ น เชื่ อ อุ ต สาหกรรมขนาดย่ อ ม
(บสย.) เปิดให้บริการในพื้นที่ ทาให้ภาคเอกชนได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ บสย.น้อย
- ธนาคารเป็นการดาเนินธุรกิจประเภทหนึ่ ง หากมียอด NPL เพิ่มมากขึ้น
อาจส่งผลต่อภาวะทางเศรษฐกิจของจังหวัด
- นักท่องเที่ยวจาก สปป.ลาว ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดอุดรธานี
ส่วนใหญ่จะมีความสามารถทางการเงินสูง แต่ข้อตกลงฝ่ายความมั่นคงของทั้ง 2 ฝ่าย เกี่ยวกับสนธิสัญญาการ
เดินทางมีข้อจากัดเกี่ยวกับระยะทางในการเดินทาง ทาให้ไม่สามารถเดินทางเข้ามาในจังหวัดขอนแก่นได้ หาก
ได้รับการส่งเสริมเพื่อให้ประชาชนลาว เดินทางเข้ามาถึงจังหวัดขอนแก่นได้จะสามารถสร้างรายได้ให้แก่จังหวัด
ขอนแก่นได้มากขึ้น เนื่องจากจังหวัดขอนแก่นมีสถานศึกษาที่หลากหลาย และมีศูนย์ ทางการแพทย์รวมทั้งเป็น
ศูนย์กลางทางอุตสาหกรรมด้วย
- ภาคเอกชนในพื้นที่ประสบปั ญหาทางการเงินควรได้รับการแก้ไข โดย
ธนาคารควรพิจารณาประวัติทางการเงินของภาคเอกชนและหาแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อให้เศรษฐกิจของ
จังหวัดเติบโตได้
- โครงสร้างต้นทุนของเกษตรกรมีการสนับสนุนให้เกษตรกรขายข้าวเกษตร
อินทรีย์ ภาครัฐควรให้การสนับสนุนการส่งสินค้าออกไปยังต่างประเทศ และแนะนาให้ความรู้เพื่อเพิ่มมูลค่า
สินค้าได้มากขึ้นโดยเฉพาะข้าวหอมนิล และข้าวไรซ์เบอร์รี่ แต่ในปัจจุบันภาครัฐไม่ได้ให้การสนับสนุนเกี่ย วกับ
วิธีการและช่องทางในการจัดจาหน่าย
2.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น แจ้งว่า
- จังหวัดขอนแก่นมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ประมาณ 3 โรง มีการ
ทางานเป็น ระบบ ปัญหาที่เกิดขึ้น จึงน้อยมาก นอกจากนี้ จังหวัดมี Hub ทางการแพทย์และการศึกษาที่มี
ชื่อเสียงมาก
- เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรให้จังหวัดขอนแก่นมีจานวนจากัด
ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ขาดโอกาสในหลายๆ ด้าน รัฐควรกระจายเม็ดเงินให้ทั่วถึงในแต่ละท้องถิ่น
- งบประมาณที่ภาครัฐนาออกมาพัฒนา ควรให้ความสาคัญในด้านงานวิจัย
เพื่อพัฒนาความรู้ในด้านต่างๆ
- เนื่องจากปัจจุบันการใช้แรงงานต่างชาติมีจานวนมาก แรงงานที่ขาด
แคลนส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่มีฝีมือ เช่น ก่ออิฐ ฉาบปูน กลึง เป็นต้น รัฐควรพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อให้เกิดการ
จ้างแรงงานเพิ่มขึ้น
- อุตสาหกรรมยางพารายังขาดการขับเคลื่อน ภาคเอกชนมีนโยบายด้าน
การเกษตรโดยสนับสนุนให้ปลูกอ้อยมากขึ้น เพราะในอนาคตราคาอ้อยจะเพิ่มสูงขึ้น
- ภาคเอกชนและส่วนราชการในจังหวัดขอนแก่นได้ให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดี มีการพบปะประชุมหารือกัน ทาให้ภาคเอกชนทราบข้อมูลทั้งของภาครัฐและธนาคาร
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2.3 ผู้แทนผู้อํานวยการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แจ้งว่า
-

งบประมาณในการวิจัยได้รับการประสานกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดย

มุ่งเน้นทางด้านวิศวการเกษตร
- การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของรัฐบาล ตัวเลขของหมวดเงินเดือนบาง
หน่วยงานที่โอนผ่านบัญชีธนาคารไม่ผ่านระบบ GFMIS ทาให้เม็ดเงินเข้ามาในจังหวัดขอนแก่นน้อยและไม่
สามารถทาการวิเคราะห์ข้อมูลได้

