รายงานสรุปผลความคิดเห็นของภาคประชาชนในการรวมตรวจราชการ
ตอนโยบายของรัฐบาล/กระทรวง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รอบ 6 เดือน)
(กระทรวงการคลังไดเชิญหนวยงานและเครือขายภาคประชาชนที่เกี่ยวของเขารวมประชุมหารือ
ในการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง)
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จังหวัดเชียงใหม

1. กรณีหารือขอราชการกับผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายกฤษณ ธนาวณิช) แจงวา

- หน ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวงการคลั ง โดย คบจ. ได ใ ห ค วามร ว มมื อ ในการ
ปฏิบัติงานกับจังหวัดเปนอยางดี
- จังหวัดเชียงใหมไดดําเนินการเปดประมูลสิทธิการเชาโรงอาหารบริเวณชั้นลาง
ภายในอาคารศูนยร าชการจังหวัดเชีย งใหม โดยให สิทธิการเชาแกผูป ระมูลไดเปนเวลา 5 ป แตเนื่องจาก
ผูประกอบการเดิมไมยอมยายออกจากพื้นที่ ทําใหผูเชาที่ประมูลไดไมสามารถเขาพื้นที่เพื่อดําเนินการกอสราง
ปรับปรุง ตอเติม ดัดแปลงรื้อถอน รวมทั้งติดตั้งอุปกรณตางๆ ตามเงื่อนไขการประมูลที่ทางราชการกําหนด
จึงไดมอบหมายใหสํานักงานธนารักษพื้นที่เชียงใหมเชิญผูเชาที่ประมูลไดและผูประกอบการเดิมมาประชุมเพื่อ
เจรจาหาขอยุติในประเด็นตางๆ แตผลปรากฏวา ทั้งสองฝายไมสามารถตกลงหรือยินยอมรับเงื่อนไขที่แตละ
ฝายเสนอได

2. กรณีหารือรวมกับภาคเอกชน ไดรับแจงวา
- ธนาคารแหงประเทศไทยไดกําหนดเงื่อนไขในการอนุมัติสินเชื่อ สงผลใหธนาคารภาครัฐ
ไมสามารถอนุมัติวงเงินสินเชื่อใหแกผูประกอบการได ทําใหผูประกอบการไดรับความเดือดรอน
- ผูประกอบการในสวนภูมิภาคมีความเสียเปรียบในดานตนทุนการผลิต เชน ราคาน้ํามัน
แกส สูงกวาราคาในกรุงเทพฯ และตองเสียคาใชจายในการขนสงไปยังกรุงเทพฯ ซึ่งในชวงภาวะวิกฤตจํานวน
การจําหนายลดนอยลง หากรัฐบาลสนับสนุนเงินกูดอกเบี้ยต่ํา (อัตรารอยละ 4) จะทําใหผูประกอบการราย
ยอยมีเงินทุนหมุนเวียนมากขึ้น
- รัฐบาลอนุมัติวงเงินมายังจังหวัดเชียงใหมคอนขางนอย และผูประกอบการรายใหญจะ
ไดรับสัดสวนเงินกูที่มากกวาผูประกอบการรายยอย

ขอเสนอแนะของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง
- การจัดตั้งศูนยอาหารควรคํานึงถึงสวัสดิการมากกวารายได หากการประมูลสูงเกินไปจะ
สงผลต อราคาอาหาร ซึ่งทางราชการไมควรผลักภาระใหกับผู บริโ ภค นอกจากนี้ สํานักงานธนารักษพ้ืน ที่
เชียงใหมควรประสานงานกับผูที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบศูนยอาหารเพื่อปรับปรุงอาคารศูนยอาหาร
ตอไป
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จังหวัดชัยนาท

1. กรณีหารือขอราชการกับผูวาราชการจังหวัดชัยนาท (นายบรรเจิด อนุเวช) แจงวา

หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยคณะผูบริหารการคลังประจําจังหวัด (คบจ.) ทุกหนวยงานไดใหความ
รวมมือในการปฏิบัติงานกับจังหวัดเปนอยางดี

2. กรณีหารือรวมกับภาคเอกชน ไดรับแจงวา

2.1 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท แจงวา ไดรับการประสานงานจากสวน
ราชการเปนอยางดี ในภาพรวมสภาพเศรษฐกิจในจังหวัดประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมรอยละ
๘๐ รองลงมาดานพาณิชยรอยละ ๖ และดานอุตสาหกรรมและการหัตถกรรมรอยละ ๓ ผูประกอบการสวน
ใหญประกอบกิจการประเภทโรงสี และมีโรงงานไฟฟาแกลบ และอนาคตจะมีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับการเกษตร
เชน โรงงานน้ําตาล
2.2 ประธานหอการคาจังหวัดชัยนาท แจงวา สวนราชการในสังกัดไดใหความรวมมือกับ
ภาคเอกชนในการปฏิบัติงานเปนอยางดี มาตรการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาลในชวงปลายป ๒๕๕๘ การให
หักลดหยอนภาษีคาซื้อสินคาหรือบริการในประเทศ ไดผลตอบรับเปนอยางดี ยอดขายสูงขึ้นประมาณ 10 เทา
ถือวาเปนการกระตุนการใชจายไดในระดับหนึ่ง
2.3 ผูแทนสมาคมธุรกิจทองเที่ยวจังหวัดชัยนาท แจงวา จัง หวัด ชัย นาทมีแหลง
ทองเที่ยวหลากหลายทั้งดานธรรมชาติ โบราณสถาน และศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กระจายตามอําเภอ
ตา งๆ สถานที ่ทองเที่ ยวที่สํ า คัญ เช น สวนนกชัย นาท เขื่อนเจาพระยา วัดปากคลองมะขามเฒา เปน ตน
คุณสมบัติทางกายภาพของจังหวัดยังสามารถพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวในอนาคตไดอีก แนวทางในการ
พัฒนาการทองเที่ยวจะเนนแบบ “แนวแสวงหาอดีต” ที่พักชนบทแบบโฮมสเตย เดินทางดวยรถยนตในทองถิ่น
ทํากิจกรรมกับชาวบานในทองถิ่น รวมงานประเพณี รับประทานอาหารทองถิ่น ทั้งนี้มีแนวโนมวานักทองเที่ยว
จะเพิ่มมากขึ้น ภาครัฐบาลพิจารณาผลักดันการขยายเสนทางเขาออกสูจังหวัดและมีปายบอกทางที่ชัดเจน
2.4 ผูแทนสมาคมธนาคารจังหวัดชัยนาท แจงวา สมาคมธนาคารมีสมาชิกทั้งสิ้น 36
สาขา ในภาพรวมการใหบริการของธนาคารมีความครอบคลุมทุกพื้นที่ ทั้งในระดับอําเภอ และระดับตําบล การ
เขาถึงแหลงเงินทุนเปนที่เพียงพอแกผูใชบริการ

จังหวัดลพบุรี

1. กรณีหารือขอราชการกับผูวาราชการจังหวัดลพบุรี (นายภานุ แยมศรี) แจงวา หนวยงาน

ในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยคณะผูบริหารการคลังประจําจังหวัด (คบจ.) ไดใหความชวยเหลือและรวมมือใน
การปฏิบัติงานกับจังหวัดเปนอยางดี จังหวัดลพบุรีไดเตรียมความพรอมในการจัดงานประเพณีแตงผาไทย เพื่อ
สงเสริมวัฒนธรรมและการอนุรักษผาไทย
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2. กรณีหารือรวมกับภาคเอกชน ไดรับแจงวา

2.1 ประธานหอการคาจังหวัดลพบุรี แจงวา
- รายได สวนใหญของจังหวัดเกี่ย วกับ อุตสาหกรรม รองลงมาเกี่ยวกับเกษตรกรรม
ประชากรมีรายไดตอหัว ประมาณ 112,119 บาท/คน/ป มาตรการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาล เชน มาตรการ
ลดหยอนภาษีคาสินคาและบริการรายละ 15,000 บาท ในชวงปลายป ๒๕๕๘ ไดผลตอบรับเปนอยางดี และเปน
การสรางแรงจูงใจใหผูบริโภค อีกทั้งผูประกอบการใหความสนใจเขาสูระบบภาษีเพิ่มขึ้น
- มาตรการกระตุนเศรษฐกิจ ในการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล ตําบลละ 5 ลาน
บาท เปนการสรางงานสรางรายไดใหแกคนในชุมชน
การจั ด ทํ า รายงานผลิ ต ภั ณ ฑ ม วลรวมจั ง หวั ด (GPP) โดยสํ า นั ก งานคลั ง จั ง หวั ด เป น
ประโยชนตอภาคเอกชนในการพยากรณภาวะเศรษฐกิจในจังหวัดไดเปนอยางมาก

จังหวัดเพชรบุรี

1. กรณีหารือขอราชการกับผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายสนิท ขาวสอาด) แจงวา

- ได มอบหมายให คลัง จังหวัดดําเนิน การในสว นที่เกี่ย วของหลายเรื่อง โดยเฉพาะ
โครงการตามมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล (งบตําบลละ 5 ลานบาท) ซึ่งปจจุบันไดกอหนี้ผูกพันแลว
ทั้งหมด คาดวาจะเบิกจายภายในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2559 ปญหาอุปสรรคสวนใหญเกี่ยวกับการบันทึกขอมูล
การจัดซื้อจัดจางในระบบ GFMIS และระบบ e-GP ซึ่งไดมอบหมายใหคลังจังหวัดใหคําแนะนําและแกไขปญหา
ดังกลาว เพื่อใหการเบิกจายโครงการตําบลละ 5 ลานบาท เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
- การใชอาวุธในสถานบริการยังมีผูไมปฏิบัติตามกฎหมายบอยครั้ง อาจทําใหนักลงทุน
และนักทองเที่ยวเกิดความไมมั่นใจ หากรัฐบาลมีการกําหนดมาตรการการออกใบอนุญาต โดยเพิ่มความเขมงวด
มากขึ้นอาจทําใหอาวุธปนในจังหวัดลดลง

2. กรณีหารือรวมกับภาคเอกชน ไดรับแจงวา

2.1 ประธานหอการคาจังหวัดเพชรบุรี แจงวา
- ภาพรวมเศรษฐกิจจังหวัดเพชรบุรี ชะลอตัว เปนผลมาจากเศรษฐกิจ โดยรวมของ
ประเทศ ผลกระทบจากการใชจายภาคครัวเรือนลดลง และการลงทุนลดนอยลง
- โครงการการลงทุนภาครัฐตามมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล (งบตําบล
ละ 5 ลานบาท) เปนโครงการเพื่อกระตุนเศรษฐกิจที่ลงสูทองถิ่นโดยตรง
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- ภาคเอกชนได รั บ การช ว ยเหลื อ จากส ว นราชการและรั ฐ วิ ส าหกิ จ ในสั ง กั ด
กระทรวงการคลังเปนอยางดี โดยเฉพาะธนาคารภาครัฐ เชน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
แหงประเทศไทย (SME Bank) และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) ผูประกอบการสามารถ
เขาถึงแหลงเงินทุนได

จังหวัดประจวบคีรีขันธ

1. กรณีหารือขอราชการกับผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ (นายทวี นริสศิริกุล)

แจงวา
- จังหวั ดประจวบคีรีขันธอยูระหวางจัดระเบีย บที่ร าชพัส ดุพื้น ที่ที่มีการบุ กรุก หรื อ
พื้นที่ที่มีการเชาแตไมมีการใชประโยชนหรือใชประโยชนไมตรงตามวัตถุประสงค ทั้งนี้หากไมเปนไปตามวัตถุประสงค
ธนารักษพื้นที่ควรดําเนินการยกเลิกการเชา
- โครงการตามมาตรการส งเสริ มความเป นอยู ระดั บตํ าบล (งบตํ าบลละ 5 ล านบาท)
สํานักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธไดชวยในการเรงรัดติดตามการใชจายงบประมาณ การจัดหาพัสดุวงเงินไมเกิน
500,000 บาท ใชวิธีตกลงราคาชวยไดมาก ซึ่งโครงการดังกลาวเปนโครงการที่ลงสูทองถิ่นในทุกหมูบานจึงตองมี
ผูวาจางจํานวนมากและอยูในทองที่นั้นๆ ทั้งนี้ ระบบการจัดซื้อจัดจางเปนระบบที่ดี แตวงเงินในการดําเนินการ
คอนขางนอย ควรมีการปรับขยายวงเงิน ภาครัฐควรหาแนวทาง/วิธีการ เพื่อใหผูรับเหมารายเล็กสามารถรับงาน
จากภาครัฐได เพื่อแกปญหาผูรับเหมารายใหญที่มีการรับงานจํานวนมาก แตไมสามารถดําเนินการไดทัน
- นโยบายของธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณก ารเกษตร (ธ.ก.ส.) สามารถ
ชวยเหลื อดานเงินทุน ใหแกเกษตรกรไดเ ปนอยางมาก เนื่ องจากจั งหวัดประจวบคี รีขัน ธมีป ริมาณผลผลิต ทาง
การเกษตรเปนจํานวนมาก

2. กรณีหารือรวมกับภาคเอกชน ไดรับแจงวา

2.1 ประธานหอการคาจังหวัดประจวบคีรีขันธ แจงวา
- จังหวัดประจวบคีรีขันธเปนจังหวัดที่มีความหลากหลายทางเศรษฐกิจ กลุมธุรกิจทุก
ประเภทอยูในจังหวัด เชน กลุมเกษตรกรรม กลุมอุตสาหกรรม กลุมการทองเที่ยว กลุมการคาปลีกคาสง
- การคาชายแดนผานจุดผอนปรนพิเศษดานสิงขร มีการสงออกสินคาเพิ่มมากขึ้น ดาน
สิงขรเป น เพี ยงจุ ดผ อนปรนพิ เ ศษทํ า ให การขนสงสิน คาขามแดนยังไมคลองตัว เทาที่ควร ทั้งนี้ในอนาคตจะมี
แนวโนมทีผ่ ูประกอบการจะนําเขาสินคาประมงไปยังจังหวัดสมุทรสาครเพื่อการแปรรูปเพิ่มมากขึ้น
- ผลผลิตดานการเกษตร โดยเฉพาะ สับปะรด จังหวัดประจวบคีรีขันธมีการสงออก
มากที่สุดในประเทศไทย ขณะนี้มีปญหาผลผลิตออกสูตลาดนอย ทําใหราคาสับปะรดสูงขึ้นเฉลี่ยกิโลกรัมละ 12
บาท ทั้งนี้ควรมีการจัดโซนนิ่งและวางแผนการเพาะปลูกเพื่อใหผลผลิตเพียงพอตอความตองการของตลาด
- โครงการเสริมสภาพคลองใหผูประกอบการ SME ของรัฐบาล สงผลใหผูประกอบการ
มีศักยภาพในการผลิตและการจําหนายเพิ่มมากขึ้น
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2.2 ประธานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ แจงวา
- จังหวัดประจวบคีรีขันธมีพื้นที่ติดทะเล 200 กวากิโลเมตร แตมีทาเรือน้ําลึกเพียงทา
เดียวและยังไมมีนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งศักยภาพของจังหวัดสามารถพัฒนาไดมากกวานี้
- อุตสาหกรรมหลักของจังหวัดจะเปนอุตสาหกรรมเกษตร เชน สับปะรด มะพราว
น้ํามันปาลม ที่ผานมาจังหวัดประจวบคีรีขันธประสบปญหาเรื่องผังเมือง ที่ยังไมไดมีกําหนดพื้นที่สีมวงทําใหไม
สามารถตั้งโรงงานอุตสาหกรรมได ทั้งนี้อยูระหวางการปรับผังเมืองใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
- ธนาคารภาครัฐโดยเฉพาะธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ชวย
ผูป ระกอบการ SME ไดมากในเรื่องแหลงเงินทุน
- หนวยงานภาครัฐในสังกัดกระทรวงการคลังทุกหนวยงาน มีการชวยเหลือภาคเอกชน
เปนอยางดี

จังหวัดสงขลา

1. กรณีหารือขอราชการกับผูวาราชการจังหวัดสงขลา (นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา) แจง

วา
- หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลังปฏิบัติงานรวมกับจังหวัดไดเปนอยางดี
- การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสงขลา จังหวัดตองดําเนินการใหราษฎร
ออกจากพื้นที่ รวม 239 ราย ซึ่งจังหวัดไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานเพื่อแกไขปญหา โดยสนธิเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
หลายหนวยงาน อาทิ ทหาร ตํารวจ และศุลกากร เปนตน
- การดํ า เนิ น การกอสร างดา นศุล กากรสะเดา ในพื้น ที่ 595 ไร โดยใชพื้น ที่ สปก.
เนื่องจากที่บริเวณดําเนินการมีถนนเดิมที่ประชาชนใชสัญจรเปนประจําอยูในบริเวณพื้นที่ดานศุลกากรสะเดา ซึ่ง
กรมศุลกากรไมไดตั้งงบประมาณเพื่อรองรับการกอสรางถนนเพื่อชดเชยของเดิม ซึ่งจากการพิจารณาแลวเห็นวา
พื้นที่ที่เหมาะสมในการกอสรางถนนชดเชยของเดิมควรสรางบริเวณรอบนอกดานริมรั้วของดานฯ โดยแบงพื้นที่
ของดานฯ บางสวน วงเงินในการกอสรางประมาณ 81 ลานบาท ซึ่งตองขอใชงบประมาณเพิ่มเติมตอไป
- พื้นที่บริเวณหนาดานศุลกากรสะเดาแหงใหม จังหวัดสงขลาใหธนารักษพื้นที่มอบ
ที่ดินราชพัสดุใหนิคมอุตสาหกรรมเขามาดําเนินการเพื่อใหผูประกอบการเชาดําเนินการกิจกรรมตางๆ ทั้งนี้จังหวัด
ไมไดจัดสรรพื้นที่สาธารณะสําหรับบริการประชาชนเกี่ยวกับระบบขนสงคนและสินคา อาจสงผลใหเกิดปญหา
ความแออัด บริเวณหนาดานฯ ได

2. กรณีหารือรวมกับภาคเอกชน ไดรับแจงวา

2.1 ประธานหอการคาจังหวัดสงขลา แจงวา
- หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ไดปฏิบัติงานรวมกับภาคเอกชนเปนอยางดี
โดยเฉพาะสํานักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา ภาคเอกชนและภาครัฐไดพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนความรูเกี่ยวกับมาตรการ

7

ภาษี การสรางความเขาใจในการดําเนินงานของหนวยงาน และภาคธนาคาร โดยเฉพาะธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) ไดชวยให
ผูประกอบการสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนไดมากขึ้น
- ราคายางพาราตกต่ํากวาปกอน ทําใหรายไดและกําลังซื้อของประชาชนลดลง ในทาง
กลับกันผูประกอบการที่ผลิตสินคาจากยางพารามีผลประกอบการดีขึ้น เนื่องจากราคาตนทุนยางพาราต่ํา ราคา
ขายสินคาที่ผลิตยังคงเดิม ทั้งนี้หากเกษตรกรหันมาแปรรูปผลิตเองจะสามารถเพิ่มรายไดแกเกษตรกรไดมากขึ้น
2.2 สมาคมธุรกิจทองเที่ยวจังหวัดสงขลา แจงวา
- ภารกิจหลักของสมาคมคือการทําตลาดการทองเที่ยว ในภาพรวมปที่ผานมาจํานวน
นักทองเที่ยวคอนขางลดลง 15 - 20%
- นักทองเที่ยวจากประเทศเพื่อนบาน ขณะนี้นิยมทองเที่ยวโดยการใชรถยนตในการ
เดินทาง เขา - ออก เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะเสนทางดานศุลกากรสะเดาเพื่อเขามาทองเที่ยวในประเทศไทย ทั้งนี้ยัง
มีขอติดขัดในเรื่องกฎหมายการนํารถยนตในการทองเที่ยวระหวางประเทศที่ยังไมรองรับ หากไดมีการทําขอตกลง
ในการพัฒนาและปรับปรุงดานระบบคมนาคมจุดเชื่อมตอระหวางประเทศเพื่อนบานใหมีความสะดวกยิ่งขึ้น จะทํา
ใหรายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

จังหวัดสตูล

1. กรณีหารือขอราชการกับผูวาราชการจังหวัดสตูล (นายภัทรพนธ รัตนพิเชฏฐชัย) แจง

วา หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยคณะผูบริหารการคลังประจําจังหวัด (คบจ.) ทุกหนวยงานไดใหความ
รวมมือในการปฏิบัติงานกับจังหวัดเปนอยางดี

2. กรณีหารือรวมกับภาคเอกชน ไดรับแจงวา

2.1 ประธานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล แจงวา
- การคมนาคมของจั ง หวั ด สตู ล ซึ่ ง ติ ด ต อ กั บ ประเทศเพื่ อ นบ า น สามารถเดิ น
ทางเขาออกไดทางดานตรวจคนเขาเมืองสตูล (ตํามะลัง) และดานตรวจคนเขาเมืองควนโดน (วังประจัน) ไปยัง
ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย หากภาครัฐสามารถเพิ่มศักยภาพดานการคมนาคมขนสง และระบบโลจิ
สติกสใหมีความสะดวก ปลอดภัย มีมาตรฐาน พรอมทั้งสามารถสนับสนุนการพัฒนาและเชื่อมโยงการทองเที่ยว
การเกษตร และการค าชายแดน ฝงอันดามั นกับฝงอาวไทย และระหวางกลุมประเทศอาเซียน จะนําไปสูการ
พัฒนาเศรษฐกิจในดานตางๆ ของจังหวัดไดเพิ่มมากขึ้น
- โครงการกอสรางทาเรือน้ําลึก ซึ่งถือวามีความสําคัญในเชิงการขนสง ในเชิงความ
มั่นคงทางดานตางๆ ประเทศไทยถือเปนจุดยุทธศาสตรที่สําคัญของโลก เนื่องจากตั้งอยูระหวางสองมหาสมุทร
สามารถเปนจุดขนถายสินคาทั้งฝงตะวันออกและฝงตะวันตก หากสามารถควบคุมเสนทางการคาไดทั้ง 2 ฝง
มหาสมุทรจะสามารถสรางความเจริญทางดานตางๆ ไดอยางตอเนื่อง
- โครงการกอสรางทาเทียบเรือน้ําลึกปากบาราบริเวณปากแมน้ําปากบารา อําเภอละงู
จังหวัดสตูล ในอุทยานแหงชาติหมูเกาะเภตรา ครอบคลุมพื้นที่ขนาดราว 4,000 ไร โดยแบงการกอสรางออกเปน 3 ระยะ
ระยะที่ 1 ซึ่งรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ไดผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการผูชํานาญการ เมื่อ
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วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 โดยมีผูพัฒนาโครงการคือกรมเจาทา ซึ่งปจจุบันยังอยูในกระบวนการศึกษาเพิ่มเติม
เพื่อจัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ (EHIA) หากผลักดันโครงการนี้ไดสําเร็จจะนําไปสู
การพัฒนาเศรษฐกิจตอไป
2.2 ประธานหอการคาจังหวัดสตูล แจงวา
- จั ง หวั ดสตู ล มี ศั กยภาพทางดา นการทอ งเที่ย ว เนื่ องจากจั งหวัด สตู ล มี ธ รรมชาติ
แวดลอมดวยภู เขาและทะเล อุดมสมบูรณด วยปาไมและปาชายเลน รายลอมด วยหมูเกาะที่ส วยงามและเป น
จั ง หวั ด ที่ ส งบ ปลอดภั ย ไม มี เ หตุ ก ารณ ค วามไม ส งบ จึ ง ทํ า ให เ ป น ที่ ส นใจของนั ก ท อ งเที่ ย วทั้ ง ชาวไทยและ
ชาวตางชาติ จังหวัดสตูลยังมีชายแดนติดตอกับประเทศมาเลเซีย ไดแกดานศุลกากรวังประจันเปนชองทางในการ
ขนสงสินคา ซึ่งสินคาสงออกที่สําคัญ ไดแก อิฐกอสราง กระเบื้องซีเมนต เปนตน ศักยภาพในดานตางๆ ที่มีอยูใน
จังหวัด ถือวาเปนจังหวัดหนึ่งที่นาสนใจในการเขามาลงทุนของผูประกอบการที่ตองการแหลงลงทุนใหมๆ
- ความต อเนื่ องในการขั บ เคลื่ อ นความต องการของประชาชนในด า นต า งๆ ยั ง ไม
กาวหนาเทาที่ควร หนวยงานที่เกี่ยวของตองชวยกันทําใหจังหวัดสตูลมีการเปลี่ยนแปลงจากเมืองปดใหเปนเมือง
เปดรับสิ่งใหมๆ เขามา ซึ่งศักยภาพของจังหวัดสตูลเองยังเอื้อตอการพัฒนาไดอีกมาก สิ่งสําคัญในการพัฒนา
จังหวั ด คื อ การพัฒ นาระบบการคมนาคมขนสงเชื่อมตอกับ ปะลิส ประเทศมาเลเซีย จากการตรวจสอบของ
หนวยงานภาครัฐและความเห็นของภาคเอกชนเห็นควรใหมีการสรางสะพานเชื่อมระหวางสตูลกับปะลิส ระยะทาง
ประมาณ 17 กิโลเมตร ซึ่งปจจุบันมาเลเซียมีถนนไฮเวย ระหวางปะลิส – สิงคโปร เพื่อรองรับเสนทางการขนสง
จากจั งหวัด สตู ล ซึ่งขณะนี้ มีภ าคเอกชนเสนอเงิน ลงทุน ในการกอสรางสะพาน 2 บริษัท โดยบริษัทแรกเสนอ
ขอตกลงสัมปทาน 30 ป และอีกบริษัทเสนอขอตกลงโดยแลกกับขาวในประเทศ
- จังหวั ดสตู ลมี การโยกยายขาราชการบอยโดยเฉพาะระดับ ผูบริหาร ทําใหงานใน
จังหวัดขาดความตอเนื่อง
2.3 ผูแทนสมาคมธนาคารจังหวัดสตูล แจงวา การใชจายผานระบบธนาคารคอนขางนอย
จํานวนนักทองเที่ยวลดลง ไมมีการลงทุนในจังหวัดทําใหไมสามารถปลอยสินเชื่อได สินเชื่อสวนใหญจะเปนราย
ยอย ปริมาณ NPL สูง หนี้เสียจากบัตรเครดิตเพิ่มมากขึ้น ผูประกอบการตองปรับโครงสรางหนี้ หากมีการลงทุน
ภาครัฐหรือการเปดระบบ Logistic จะสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจในจังหวัดไดดีขึ้น

