รายงานสรุปผลความคิดเห็นของภาคประชาชนในการร่วมตรวจราชการ
ต่อนโยบายของรัฐบาล/กระทรวง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 (รอบ 12 เดือน)
(กระทรวงการคลังได้เชิญหน่วยงานและเครือข่ายภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือ
ในการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง)
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จังหวัดลําพูน
1. กรณีหารือร่วมกับภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
- จังหวัดลาพูนแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1.) ด้านอุตสาหกรรม โดยอุตสาหกรรมในจังหวัดลาพูน
สามารถขยายตัวได้ตามระบบเศรษฐกิจของโลก ซึ่งส่วนใหญ่คนงานในภาคอุตสาหกรรมจะมาจากประเทศ
เพื่อนบ้าน 2.) นโยบายส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็นหน่วยงานที่ช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
สามารถพั ฒ นามาตรฐานการผลิ ต เพื่ อ แข่ ง ขั น ในตลาดโลกได้ แต่ เ ท่ า ที่ ผ่ า นมารั ฐ บาลยั ง ไม่ ส นั บ สนุ น
ผู้ประกอบการเท่าที่ควร 3.) ด้านการเกษตร จังหวัดลาพูนมีการปรับตัวด้านการเกษตรในระดับที่ดีขึ้ น จะเห็น
ได้จากการแปรรูปสินค้า เช่น ลาไย และยางพารา เป็นต้น ปัจจุบันการค้ากับประเทศจีนโดยส่วนใหญ่จะเป็น
สินค้าปฐมภูมิ
นอกจากนี้ ภาคเอกชนในจังหวัดลาพูนมีการระดมความคิดเกี่ยวกับการบริหารโครงสร้างของ
จังหวัดลาพูน จากการบริหารงานที่ผ่านมามีข้อผิดพลาดทั้งในส่วนราชการและภาคเอกชน ทั้งนี้จังหวัดลาพูน
ควรมีแผนการพัฒนาจังหวัดที่มองเห็นภาพของจังหวัดลาพูนในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้าได้
- จังหวัดลาพูนมีการผลักดันด้านการท่องเที่ยว โดยจัดสร้าง Homestay จานวน 3 แห่ง และ
ได้รั บ รางวั ล กิ น รี เพื่ อให้ นั ก ท่องเที่ ย วสามารถสั ม ผั ส ความเป็ น อยู่ของชาวล าพู น ซึ่ งได้รับ ความนิ ยมจาก
นักท่องเที่ยวจานวนมาก
- จั งหวัดล าพูน ได้ร่ ว มจัดบู ธ ด้านการท่องเที่ยวที่ส วนลุ มพินี ในปีท่องเที่ยววิถีไทย 2558
จานวน 5 วัน ซึ่ งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกาหนดให้จังหวัดล าพูนเป็นหนึ่ งใน “เมืองต้องห้ามพลาด”
นอกจากนี้ จั งหวัดล าพูนเป็ นเจ้ าภาพจั ด Mountain Bite เส้ นทาง 106 กม. ในกลุ่ มอารยธรรมล้ านนาซึ่ ง
ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ พะเยา แพร่ น่าน ลาพูน และลาปาง เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสธรรมชาติอย่าง
แท้จริง ซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจานวนมาก และในอนาคตมีโครงการจัดงานแสดงโดยใช้ชื่อว่า
“เมืองเขาเล่าว่า”

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
- ในภาพรวมจังหวัดลาพูนมีอุตสาหกรรมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศ ซึ่งเห็นว่า
ภาคเอกชนและส่วนราชการภาครัฐควรให้การสนับสนุนภาคการเกษตรและการท่องเที่ยวมากกว่านี้ โดยเฉพาะ
จังหวัดลาพูนมีการปลูกลาไยจานวนมาก ขณะเดียวกันประเทศจีนก็มีการปลูกลาไยเช่นเดียวกัน หากประเทศ
จีนควบคุมตลาดลาไยและกดราคาซื้อขายลาไย จะส่งผลให้ราคาลาไยของประเทศไทยตกต่าลง ภาคเอกชน
ควรรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นสหกรณ์ภายในจังหวัดลาพูน ซึ่งสามารถทาการซื้อขายลาไยได้เอง ทั้งนี้ภาคเอกชน
จะต้องช่วยกันขับเคลื่อนการแปรรูปสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า เช่น น้าลาไย หรือลาไยกวน เป็นต้น
- จังหวัดลาพูนมีศิลปะและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ นักท่องเที่ยวจึงให้ความสนใจมาก เช่น
Homestay และการปลูกผักเมืองหนาว เป็นต้น ดังนั้น ภาคเอกชนและภาครัฐควรส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ เพราะจะทารายได้ให้จังหวัดลาพูนมากขึ้น
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- ภาคเอกชน ภาครั ฐ และภาคประชาชน จะต้ อ งช่ ว ยกั น ระดมความคิ ด ในการจั ด ท า
แผนพัฒนาจั งหวัดลาพูน โดยมองอนาคตในอีก 20 ปีข้างหน้า และทุกภาคส่ วนจะต้องปฏิบัติตามแผนที่
กาหนดไว้

จังหวัดแม่ฮ่องสอน
1. กรณีหารือร่วมกับภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
- ภาคเอกชนในจั ง หวั ด แม่ ฮ่ อ งสอนได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากส่ ว นราชการในสั ง กั ด
กระทรวงการคลังเป็นอย่างดี
- ปัจจุบันนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในตัวเมืองแม่ฮ่องสอนมีจานวนน้อยลง เนื่องจาก
มีการขยายถนนเส้นทาง เชียงใหม่ – ปาย จึงส่งผลต่อธุรกิจด้านการท่องเที่ยว ทั้งนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้
กาหนดนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มจานวนนักท่องเที่ยวให้มากขึ้น โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมพัก
กางเต้นท์มากกว่า การเข้าพักในโรงแรม
ส าหรั บ นั กท่อ งเที่ย วที่เข้า มาพัก ในตั ว เมืองจั งหวัด แม่ฮ่อ งสอนนิ ยมอาหารจากร้า น
สะดวกซื้อมากกว่าร้านอาหารทั่วไป ทาให้ผู้ประกอบการร้านอาหารมีรายได้ลดลง
- ปัจจุบันจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีหมู่บ้าน จานวน 24 หมู่บ้าน 8 ชนเผ่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จึงได้สนับสนุนการท่องเที่ยวไปสู่ชุมชนต่างๆ โดยประเทศเมียนมาร์ให้ ความสนใจที่จะเข้ามาท่องเที่ยวใน
จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจานวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่นิยมใช้บริการที่พักแบบ Homestay
- การกู้เงินจากธนาคารไม่สามารถกู้ได้ เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่มี
เอกสารสิทธิ ทาให้ขาดหลักทรัพย์ค้าประกัน ปัจจุบันภาคเอกชนร่วมกับภาครัฐกาลังดาเนินการขอเอกสารสิทธิ
จากทางราชการ เนื่องจากการดาเนินธุรกิจบ้านพักแบบ Homestay ต้องใช้เงินลงทุนจานวนมาก ในขณะที่
เงินกองทุนหมู่บ้านฯ มีปัญหา ซึง่ จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีกองทุนหมู่บ้านเกรด C และ D จานวนมาก ประกอบกับ
หน่วยงานภาครัฐไม่ได้ให้ความรู้หรือคาแนะนากับประชาชนอย่างจริงจัง

จังหวัดอุดรธานี
1. กรณีหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายนายชยาวุธ จันทร) แจ้งว่า
- จังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางการคมนาคม และการท่องเที่ยวของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ เนื่ องจากเป็นที่ตั้งของอารยธรรมบ้านเชียง นอกจากนี้
ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่ง มีการทาหัตถกรรมที่น่าสนใจ มีเสน่ห์ตามแบบฉบับชุมชนไทย
อีสาน การคมนาคมสะดวก มีสนามบินรองรับการเดินทาง จึงเป็นจังหวัดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด
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- โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล (งบตาบลละ 5 ล้านบาท) ขาด
ความต่อเนื่องในการดาเนินโครงการ เนื่องจากนายอาเภอมีการโยกย้ายบ่อย ประกอบกับไม่สามารถหาตัวผู้รับจ้าง
ได้เพราะในพื้นที่มีผู้รับจ้างน้อยราย ทาให้การดาเนินงานเกิดความล่าช้า

2. กรณีหารือร่วมกับภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
2.1 ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี แจ้งว่า
- ระบบ e-bidding กระบวนการขั้นตอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ยังมีความยุ่งยาก
และล่าช้าในการปฏิบัติ ควรมีการปรับลดขั้นตอนให้น้อยลงและรวดเร็วขึ้น
- โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล (งบตาบลละ 5 ล้าน
บาท) ของรัฐบาล วัตถุประสงค์เพื่อการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ และการฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับฐานราก ยังไม่
ได้ผลเท่าที่ควร เนื่องจากการจัดทาโครงการของพื้นที่หมู่บ้าน/ตาบล ส่วนใหญ่ ยังเป็นโครงการเกี่ยวกับการ
ปรับปรุง ซ่อมแซม ซึ่งยังไม่มีโครงการที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้นมากนัก ทั้งนี้หากรัฐบาลกาหนดหลักเกณฑ์
แนวทางการจัดทาโครงการให้เป็นนวัตกรรมในท้องถิ่น จะเกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่นมากขึ้น
- รัฐบาลควรมีงบประมาณในการสนับสนุนภาคเอกชน เพื่อจะส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรม รวมทั้งสร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาจังหวัดให้ดีขึ้น
2.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี แจ้งว่า
- โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่า (Soft Loan) โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไม่เกินร้อยละ 4
ต่อปี ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ผู้ประกอบการขนาดเล็กส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนโครงการนี้ได้
เนื่องจากมีผู้สนใจเข้า ร่วมโครงการจานวนมาก และวงเงินที่แต่ละธนาคารได้รับจากัด อีกทั้งสถาบันการเงิน
ค่อนข้างมีความเข้มงวดในการพิจารณาสินเชื่อ
- กรมสรรพากร/สานักงานสรรพากรพื้นที่ ควรดาเนินการชี้แจงสิทธิประโยชน์ และ
สร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการ เกี่ยวกับมาตรการระบบบัญชีเล่มเดียวและการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้
สาหรับผู้ประกอบการ SME
- ภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ มีการร่วมมือกันเพื่อผลักดันให้จังหวัดอุดรธานี
มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต
2.3 ประธานชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี แจ้งว่า
- การจัดงาน “Money Expo งานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 3” จังหวัดอุดรธานี ใน
ระหว่างวันที่ 9 - 11 ตุลาคม 2558 ที่ อุดรธานี ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี ครอบคลุมพื้นที่
จังหวัดอุดรธานี หนองคาย ขอนแก่น มหาสารคาม มุกดาหาร สกลนคร หนองบัวลาภู และ บึงกาฬ ซึ่งภาพรวม
ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ยอดทะลุ 1 หมื่นล้านบาท ซึ่งงานครั้งนี้แตกต่างจาก ครั้งที่ 1 และ 2 สังเกตได้จาก
พฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าเริ่มเปลี่ยน และมีความเชื่อมั่นมากขึ้น ทาให้งานครั้งนี้ประสบความสาเร็จอย่างดียิ่ง
- โครงการเงินออมปลอดภาษี เป็นมาตรการกระตุ้นให้เกิดการออมระยะยาวของ
ประเทศ โดยผ่ านธนาคารพาณิช ย์ เป็ น สื่ อกลางในการระดมเงิน ออม ซึ่งมี ข้อก าหนดของโครงการฯ ให้ ฝ าก
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 24 เดือน กาหนดเงินฝากต่อเดือนไว้ไม่เกิน 25,000 บาท ตลอดอายุการฝากของบัญชี ซึ่ง
โครงการดังกล่าวเป็นผลดีต่อประเทศในการที่จะมีแหล่งเงินออมระยะยาวที่มั่นคง ดังนั้นกระทรวงการคลังควรมี
การขยายเพดานข้อกาหนดการฝากที่เพิ่มจากเดิม เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างวินัยการออม
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2.4 นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี แจ้งว่า จังหวัดอุดรธานีมีความ
หลากหลาย ทั้งด้านวัฒนธรรม ศิลปะประเพณี และแหล่งท่องเที่ยว ททท. จึงวางแผนชูจุดเด่นของแต่ละเดือน
แล้วเชื่อมโยงกับสินค้าทางการท่องเที่ยวอื่นๆ เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวได้ทุกเดือน

จังหวัดหนองบัวลําภู
๑. กรณีหารือข้อราชการกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลําภู (นายสมบูรณ์ โอฬารกิจเจริญ) แจ้งว่า
- หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังได้ให้ความร่วมมือกับจั งหวัดเป็นอย่างดี การโยกย้าย
ระดับหัวหน้าส่วนราชการน้อย ทาให้การทางานมีความต่อเนื่อง
- จังหวัดหนองบัวลาภูเป็นจังหวัดเล็ก การเร่งรัดการดาเนินงานของหน่วยงานค่อนข้างง่ายและ
รวดเร็ว
- จังหวัดหนองบัวลาภูเป็นเมืองผ่านไม่มีสิ่งจูงใจ ไม่มีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ การลงทุนหาก
ไม่มีการต่อต้านก็จะมีผู้ที่สนใจจะเข้ามาลงทุน การจ้างแรงงานน้อย ในการพัฒนาจังหวัด การกาหนดผังเมืองถือว่า
เป็นสิ่งสาคัญ เนื่องจากพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ในการกาหนดผังเมืองควรให้อานาจผู้ว่าราชการจังหวัด
และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกันพิจารณา
- การส ารวจที่ ดิ นที่ ราชพั สดุ หากมี หน่ วยงานที่ ใช้ ที่ ดิ นไม่ ก่ อให้ เกิ ดประโยชน์ หรื อมี การ
ครอบครองเกินความจาเป็น หรือที่ดินที่มีการบุกรุก หากได้นาที่ดินดังกล่าวมาพัฒนาหรือจัดให้นักลงทุนขนาดใหญ่มา
เช่า จะก่อให้เกิดประโยชน์ในจังหวัด และเกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น

๒. กรณีหารือร่วมกับภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
2.1 ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลําภู แจ้งว่า
- จังหวัดหนองบัวล าภูเป็นจั งหวัดที่เล็กทาให้ภาครัฐและภาคเอกชนมีความใกล้ชิดกัน
ค่อนข้างมาก
- เกษตรกรในจังหวัดได้รับความเดือนร้อน เนื่องจากปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นจากภาวะ
ฝนทิ้งช่วงส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูกพืชหลายชนิด รวมถึงปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่า โดยเฉพาะ
ข้าว และยางพารา ทาให้หนี้สินภาคครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้น
- จังหวัดหนองบัวลาภูเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้กับจังหวัดที่มีความเจริญสูง มีผลกระทบต่อ
ร้านค้าขนาดเล็ก เนื่องจากประชาชนจับจ่ายใช้สอยในจังหวัดน้อย
2.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลําภู แจ้งว่า
- ผลการเบิกจ่ายในช่วงปีที่ผ่านมาดี แต่ปีนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วง สาเหตุมาจากการบูรณา
การจัดการระหว่างหน่วยงานยังไม่เข้มงวดเท่าที่ควร ซึ่งบางโครงการจัดซื้อจัดจ้างแล้วแต่ยังไม่สามารถดาเนินการ
เบิกจ่ายได้ เนื่องจากบุคลากรภาครัฐไม่เพียงพอในการดาเนินงานด้านเอกสาร หากสามารถเร่งรัดให้กระบวนการ
ต่างๆ มีความรวดเร็วขึ้น จะทาให้การเบิกจ่ายได้เพิ่มขึ้น และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดได้ดียิ่งขึ้น
- จังหวัดหนองบัวลาภู มีปัญหาเกี่ยวกับผังเมือง ซึ่งเป็นข้อจากัดเป็นอย่างมากในการ
พัฒนาด้านอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สีเขียว การกาหนดผังเมืองไม่ได้อ้างข้อมูลจากพื้นที่ทา
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ให้ไม่สามารถพัฒนาพื้นที่ได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้การจัดทาผังเมืองควรมีการรับฟังจากทุกฝ่ายให้มากขึ้นเพื่อประโยชน์
สูงสุดในการบริหารจัดการพื้นที่
2.3 ประธานชมรมธนาคารจั งหวั ดหนองบั วลํ าภู แจ้ งว่ า ธนาคารพาณิ ช ย์ จั ง หวั ด
หนองบัวลาภู มียอดเงินฝากรวม จานวน 8,236 ล้านบาท และยอดสินเชื่อรวม 10,961 ล้านบาท ยอดเงินฝากใน
จังหวัดน้อยอาจเนื่องมาจากประชาชนนิยมนาเงินไปฝากที่จังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้ธนาคารภาครัฐยังเป็นอุปสรรคใน
การดาเนินงานในเรื่องขั้นตอนหรือวิธีการ ที่ยังมีความล่าช้าเมื่อเทียบกับธนาคารพาณิชย์ ควรจะต้องเร่งพัฒนาให้มี
ความรวดเร็วเท่ากับธนาคารพาณิชย์

จังหวัดนราธิวาส
๑. กรณีหารือข้อราชการกับผู้ ว่าราชการจั งหวัด นราธิ วาส (นายสิ ทธิชัย ศัก ดา) แจ้งว่ า
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยคณะผู้บริหารการคลังประจาจังหวัด (คบจ.) ทุกหน่วยงานได้ให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติงานกับจังหวัดเป็นอย่างดี สาหรับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสานักงานคลังจังหวัดได้รายงาน
สรุปสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดนราธิวาสเป็นรายสัปดาห์เสนอให้ผู้ ว่าราชการจังหวัด
และรองผู้ ว่าราชการจังหวัดทราบ ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามเร่งรัดการดาเนินงานและการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายต่อไป

๒. กรณีหารือร่วมกับภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
2.1 ประธานหอการค้าจังหวัดนราธิวาส แจ้งว่า
- ปัญหาจากเหตุการณ์ความไม่สงบภายในพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ
ของผู้ประกอบการ และไม่มีผู้ประกอบการรายใหม่ๆ กล้าเข้ามาลงทุน
- มาตรการในการให้ความช่วยเหลือค่าเสียหายจากผลกระทบที่ได้รับของภาครัฐ ที่
เรียกกันว่า “การเยียวยา” ควรจะเป็นกรณีผลกระทบที่เกิดจากบุคคล ส่วนกรณีผลกระทบที่เกิดจากทรัพย์สิน ควร
ใช้คาว่า “การชดเชย” ซึ่งมีความแตกต่างกันอยู่ ทั้งนี้การเยียวยาในเรื่องทรัพย์สิน เงินที่ได้รับจาการช่วยเหลือยัง
ต่าจากความเสียหายจริง อีกทั้งขั้นตอนในการดาเนินการยังมีความยุ่งยาก และใช้เวลานานในการจ่ายเงินชดเชย
ค่าเสียหาย
2.2 ประธานชมรมธนาคารจังหวัดนราธิวาส แจ้งว่า มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่าในพื้นที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จากการประชุมผู้ประกอบการเห็นตรงกันว่า อยากให้ภาครัฐสนับสนุนในเรื่องการ
กาหนดมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่า ให้แก่ผู้ประกอบการรายเดิมและรายใหม่ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้นัก
ลงทุนเข้ามาลงทุนในพื้นที่มากขึ้น
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จังหวัดนครราชสีมา
1. กรณีหารือกับภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
- การจัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลจังหวัด (GPP) ของจังหวัดนครราชสีมาข้อมูลไม่สะท้อน
ความเป็ น จริ ง โดยตัว เลขลดลงประมาณ 8 – 10% ซึ่ง กระทรวงการคลั งและส านั กงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติควรปรับข้อมูลให้ตรงกันเพื่อภาคเอกชนจะได้ใช้ข้อมูล GPP ในการ
พิจารณาวางแผนธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น
- ปั ญ หาภั ย แล้ ง ส่ ง ผลให้ พื ช ผลทางการเกษตรได้ รั บ ความเสี ย หาย เนื่ อ งจากจั ง หวั ด
นครราชสีมา มีพื้นที่ในการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรจานวนมาก
- การเก็บข้อมูลตัวเลขเกี่ยวกับจานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจังหวัดนครราชสีมาอาจ
จัดเก็บไม่ตรงตามความเป็นจริง เนื่องจากเป็นข้อมูลจากจานวนผู้เข้าพักในโรงแรมเท่านั้น
- ขณะนี้จังหวัดนครราชสีมาได้ดาเนินการด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวของจังหวัด
- ผู้ประกอบการรายย่อยไม่สามารถเข้าถึงโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่า (soft loan) ได้
เนื่องจากธนาคารภาครัฐดาเนินการล่าช้าและมีขั้นตอนในการดาเนินงานมาก ทาให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ไป
ขอกู้จากธนาคารพาณิชย์ซึ่งดาเนินการได้รวดเร็วกว่าได้รับสัดส่วนเงินกู้มากกว่าผู้ประกอบการรายย่อย
- ปัจจุบันธนาคารจัดเก็บค่าธรรมเนียมการขอกู้เงินจากผู้ประกอบการรายใหม่หรือราย
ย่อยในอัตราที่สู ง ซึ่งภาคเอกชนเห็ น ว่ารั ฐบาลควรยกเว้นค่าธรรมเนียมส าหรับโครงการเงินกู้ของรัฐ เพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย
- กรณีผู้ประกอบการจดภาษีมูลค่าเพิ่ม ต้องจ่ายชาระภาษีอย่างถูกต้องครบถ้วน ขณะที่
ผู้ประกอบการที่ไม่ได้จดภาษีมูลค่าเพิ่มบางรายยังจ่ายภาษีไม่ครบถ้วนถูกต้อง ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมใน
การจัดเก็บภาษี ทั้งนี้เพื่อเป็นการรองรับการจัดทาระบบบัญชีเดียว จึงเห็นควรให้ผู้ประกอบการทุกรายเข้า
ระบบภาษีมูลค่าเพิม่
- การจัดทาบัญชีเดียวรัฐควรมีมาตรฐานเดียวกันและเต็มรูปแบบ และควรประชาสัมพันธ์
ให้ผู้ประกอบการทราบถึงข้อดีของการจัดทาระบบบัญชีเดียว

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
- การยกเว้นการเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายกรณีผู้ประกอบการที่ขายสินค้า
หรือให้บริการที่มีรายรับไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี เป็นช่องว่างทาให้เกิดความเหลื่อมล้าในการจัดเก็บภาษี
ดังนั้น เพื่อให้การใช้ระบบบัญชีเดียวและ e-payment เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กรมสรรพากรควรเสนอให้
ยกเลิกเงื่อนไขดังกล่าว โดยให้ผู้ประกอบการทุกรายต้องเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
- เศรษฐกิจของประเทศไทยในขณะนี้ภาคอุตสาหกรรม อยู่ในช่วงชะลอตัว ทาให้ตัวเลข
การส่งออกลดลง ประกอบกับภาคการเกษตรได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ทาให้การบริโภคลดลงตามไปด้วย
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แต่ด้านการท่องเที่ยวยังสามารถช่วยพยุงเศรษฐกิจได้ จังหวัดนครราชสีมาควรส่งเสริมการท่ องเที่ยวในเชิง
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้มาท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น
- หากประเทศไทยสามารถพัฒนาด้านการผลิต อาทิ การผลิตรถยนต์และจาหน่ายใน
ต่างประเทศได้ จะส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น
- ปัจจุบันรัฐบาลมีโครงการต่างๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ เช่น โครงการสินเชื่อ
ดอกเบี้ยต่า (soft loan) แต่เนื่องจากธนาคารภาครัฐมีความล่าช้าในด้านระบบการดาเนินงานไม่สามารถ
แข่งขันกับธนาคารพาณิชย์ได้ ส่งผลให้ผู้ประกอบการรายย่อยเสียโอกาสไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ย
ต่า

จังหวัดนครปฐม
1. กรณีหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม (นายชาติชาย อุทัยพันธ์) ได้รับแจ้งว่า
- หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกับจังหวัด
เป็นอย่างดี โดยเฉพาะสานักงานคลังจังหวัดนครปฐมที่ทาหน้าที่รายงานด้านภาวะเศรษฐกิจของจังหวัด
- การดาเนินโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในท้องที่จังหวัดนครปฐม
โดยเฉพาะโครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล ตาบลละ 5 ล้านบาท ทางจังหวัดได้กาชับเจ้าหน้าที่ที่มี
ส่ว นเกี่ยวข้องทั้งในระดับจั งหวัดและระดับอาเภอไม่ให้ เข้าไปแทรกแซงหรือชี้นาชาวบ้าน ให้ ยึดถือความ
ต้องการของคนในพื้นที่เป็นหลัก โดยแต่ละโครงการจะต้องผ่านประชาคมและมีหลักฐานเอกสารที่ถูกต้อง ทั้งนี้
มีปัญหาและอุปสรรค ที่ส่งผลกระทบให้การดาเนินการเบิกจ่ายล่าช้า ดังนี้
1) ระยะเวลาในการจัดเตรียมโครงการน้อย ทาให้โครงการไม่ค่อยมีคุณภาพ
2) เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ชาวบ้านต้องการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องจักรกลดัดแปลง หรือเครื่องยนต์มือสอง แต่ระเบียบไม่เอื้อในการจัดซื้อจัด
จ้างเครื่องจักรกลดัดแปลงหรือเครื่องยนต์มือสอง
3) วัตถุประสงค์ของโครงการต้องการให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่เพื่อให้เกิดการกระตุ้น
เศรษฐกิจ แต่ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมไม่มีแรงงานเพียงพอ ทาให้ต้องจ้างในลักษณะจ้างเหมา หรือจ้างผู้รับเหมา
งาน จึงไม่เป็นตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
4) เจ้ า หน้ า ที่เสมีย นตราอาเภอที่ป ฏิบัติ ห น้า ที่ดูแ ลรั บผิ ด ชอบดาเนิน การเกี่ย วกั บ
เอกสารและการบันทึกในระบบ e-GP ในแต่ละอาเภอมีเจ้าหน้าที่เพียง 1 อัตรา ซึ่งต้องดูแลรับผิดชอบทุก
โครงการในอาเภอ ทาให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่ากาหนด
5) หน่วยงานที่ทาหน้าที่ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของโครงการมีมากเกินไปและปฏิบัติ
หน้าที่ซ้าซ้อนกัน ทาให้กระทบต่อการทางานในพื้นที่
6) การเร่งรัดเบิกจ่ายเงินในช่วงเวลาเดียวกันหลายมาตรการ/โครงการ ซึ่งหน่วยงาน
เบิกจ่ายมีเพียงหน่วยเดียวคืออาเภอ ทาให้การเร่งรัดการเบิกจ่ายทาได้ล่าช้า
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7) บางโครงการไม่ ส ามารถจั ด ซื้ อ วั ส ดุ แ ละครุ ภั ณ ฑ์ ไ ด้ เนื่ อ งจากขาดองค์ ค วามรู้
เกี่ยวกับราคากลาง ราคามาตรฐาน และราคาอ้างอิง
- จังหวัดนครปฐมได้รับผลกระทบจากภัยแล้งค่อนข้างน้อย แต่ละพื้นที่ยังมีน้าเพียงพอ
สาหรับทาการเกษตร
- ที่ผ่านมาผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรมักจะได้รับความช่วยเหลือจาก
ภาครัฐ เมื่อกิจการมีความเข้มแข็งสามารถดาเนินธุรกิจต่อไปได้เอง ผู้ประกอบการมักจะไม่กล้าลงทุนเพิ่มเพื่อ
ขยายกิจการเพิ่มเติม
- ด้านเศรษฐกิจของจังหวัดนครปฐมในภาพรวมสามารถดาเนินธุรกิจต่อไปได้ ประชาชน
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคต่าง ๆ และภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นสินค้า
เกี่ยวเนื่องกับการแปรรูปสินค้าเกษตร

2. กรณีหารือร่วมกับผู้แทนภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
2.1 ประธานหอการค้าจังหวัดนครปฐม แจ้งว่า
- หอการค้ าจั งหวัด ได้ รับ เอกสารรายงานภาวะเศรษฐกิจ จากส านั กงานคลั งจั งหวั ด
นครปฐมเป็นประจาทุกเดือน ซึ่งหอการค้าจังหวัดได้นาข้อมูลไปเผยแพร่ให้แก่สมาชิกได้ศึกษาและรับทราบถึ ง
ภาพรวมเศรษฐกิจของจังหวัดนครปฐม เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ทิศทางเศรษฐกิจต่อไป
- หอการค้าจังหวัดให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และทา
หน้าที่ในการส่งเสริมการค้า โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs ได้จัด อบรมสัม มนาให้ค วามรู้ คาแนะนา
ช่องทางการลงทุน ตลอดจนความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีใหม่ ๆ แก่ผู้ประกอบการ
- ผลกระทบจากภาคการส่งออกสินค้าทาให้เศรษฐกิจชะลอตัว หนี้ภาคครัวเรือนเพิ่ม
สูงขึ้น ภาคเอกชนไม่กล้าลงทุนเนื่องจากยังไม่ทราบทิศทางเศรษฐกิจ ประกอบกับรัฐบาลยังไม่มีนโยบายให้การ
ช่วยเหลือในการลดอัตราดอกเบี้ย การใช้จ่ายเงินงบประมาณของภาครัฐจึงเป็นเครื่องมือเดียวในขณะนี้ที่จะ
สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้
- รัฐบาลควรให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการ
ลงทุน เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศการลงทุนมากยิ่งขึ้น
- หอการค้ า ไทยมี น โยบายให้ ทุ ก จั ง หวั ด จั ด ท าโครงการนั ก ธุ ร กิ จ รุ่ น ใหม่ (Young
Entrepreneurs Chamber of Commerce (YEC)) โดยหอการค้าจังหวัดนครปฐมมีประมาณ 20 คน เป็นกลุ่ม
นักธุรกิจรุ่นใหม่ที่มีความคิดดี คาดว่าจะเป็นกาลังสาคัญและสานงานสร้างความมั่นคงของหอการค้าต่อไป
- ภาคราชการเป็นเหมือนเสาหลักของประเทศ ส่วนภาคเอกชนเป็นเหมือนไม้ที่คอยค้า
ยันให้เสาหลักมีความเข้มแข็งมากขึ้น ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปไม่ได้ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน เพื่อให้
สามารถพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองต่อไปได้
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- หอการค้าจังหวัดได้ประสานกับส านักงานสรรพากรพื้นที่น ครปฐมในการจัดอบรม
ให้แก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับมาตรการบัญชีเล่มเดียว โดยกาชับให้สมาชิกเข้าร่วมโครงการและแจ้งให้ทราบถึง
ประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการบัญชีเล่มเดียว
- ช่องทางการจาหน่ายสินค้า OTOP หรือผลิตภัณฑ์ของชุมชนมีน้อย รัฐควรกาหนด
มาตรการโดยให้ห้างสรรพสินค้าจัดพื้นที่สาหรับวางจาหน่ายสินค้า OTOP หรือสินค้าจากผู้ประกอบการ SMEs
เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าจากชุมชน ทั้งนี้ รัฐบาลอาจใช้มาตรการในการลดอัตราภาษีสาหรับ
ห้างสรรพสินค้าที่มีพื้นที่จาหน่ายสินค้า OTOP
2.2 อดีตประธานหอการค้าจังหวัดนครปฐม แจ้งว่า
- ในสภาพเศรษฐกิจ ปั จจุบันประชาชนมีเงิ นออมแต่ไ ม่กล้ าใช้จ่ ายหรือไม่ กล้ าลงทุ น
เพิ่ ม เติ ม สิ่ ง ที่ ค วรพั ฒ นาเพื่ อ ช่ ว ยขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ของประเทศ คื อ ผู้ ป ระกอบการรุ่ น ใหม่ แรงงาน
ภาคอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการ SMEs
- ความคิ ด ของรองนายกรั ฐ มนตรี (นายสมคิ ด จาตุ ศ รี พิ ทั ก ษ์ ) ในการพั ฒ นา
ผู้ป ระกอบการ SMEs หอการค้าจั งหวัดนครปฐมขอสนับสนุนและจะทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้ ความรู้แก่
ผู้ประกอบการที่เริ่มดาเนินธุรกิจ
- จุดด้อยของประเทศไทย คือ ด้านแรงงานภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและการประมง ทาให้
ต้องพึ่งพาแรงงานต่างชาติเป็นส่วนใหญ่ ส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบมาจากค่านิยมด้านการศึกษา ส่งผลให้ประเทศ
ไทยประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน รัฐบาลควรเร่งดาเนินการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง เพื่อการสร้างบุคลากร
และแรงงานที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต
- ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในพื้นที่นครปฐมยังสามารถดาเนินธุรกิจต่อไปได้ เพราะส่วน
ใหญ่เป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร
- ภาครัฐควรจัดลาดับความสาคัญในการจัดสรรงบลงทุน โดยควรส่งเสริมสนับสนุนด้าน
เศรษฐกิจเป็นลาดับแรก ด้านการอานวยความสะดวกเป็นลาดับรองลงไป
2.3 เลขาธิการฝ่ายเกษตร หอการค้าจังหวัดนครปฐม แจ้งว่า ผู้ประกอบการรุ่นใหม่เข้าถึง
แหล่งเงินทุน ข้อมูล และการสนับสนุนของภาครัฐได้ยาก รวมทั้ง การขอสินเชื่อกับธนาคารซึ่งมีเงื่อนไขมาก
และไม่ได้รับคาแนะนาจากธนาคารเมื่อไม่ผ่านการพิจารณาสินเชื่อ ประกอบกับจังหวัดไม่มีข้อมูลสนับสนุน
ผู้ประกอบการ ทาให้การประกอบกิจการจึงเป็นธุรกิจเล็ก ๆ ประเภทเดิม ๆ ซึ่งเกิดจากการค้น หาข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ต การประชาสัมพันธ์ของภาครัฐเกี่ยวกับนโยบายหรือมาตรการต่าง ๆ ที่สนับสนุนหรือช่วยเหลือ
ผู้ป ระกอบการรุ่น ใหม่ มีน้ อยมาก รัฐ ควรมีหน่ว ยงานที่ทาหน้าที่ ให้ ความรู้ ให้ คาแนะนา ให้ คาปรึกษาแก่
ผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรมหรือผลิ ตภัณฑ์ใหม่ ๆ และสนับสนุนการดาเนินธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้น ประกอบการ
โดยอาจจัด ตั้ง ในลัก ษณะศูน ย์ข้อ มูล ร่ว มภาคราชการ รวมถึง การจัด กิจ กรรม Money Expo ให้
ผู้ประกอบการรายใหม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น
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2.4 ประธานชมรมธนาคาร แจ้งว่า เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ธนาคารหลายแห่งได้
ออกผลิตภัณฑ์เพื่อจูงใจนักลงทุน เช่น กองทุน LTF RMF เป็นต้น ซึ่งให้ผลตอบแทนที่มากกว่าเงินฝากและไม่
ต้องช าระภาษีจึ งได้รั บความนิย มจากลู กค้าเพิ่มมากขึ้น ทาให้ เงินฝากของทั้งธนาคารภาครัฐ และธนาคาร
พาณิช ย์มีแนวโน้ มลดลง และดอกเบี้ยสิ นเชื่อยังไม่ล ดลงเท่าที่ควรทาให้การปล่อยสินเชื่อไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย
2.5 ผู้แทนชมรมท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม แจ้งว่า จังหวัดนครปฐมมีสถานที่ท่องเที่ยวที่
น่าสนใจจานวนมาก แต่ยังขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ ได้แก่ ด้านการประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรู้มีน้อย
เกินไป นักท่องเที่ยวมองจังหวัดนครปฐมเป็นทางผ่านเพื่อที่จะเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อื่น ส่งผลให้
การท่องเที่ยวของจังหวัดนครปฐมไม่เติบโตเท่าที่ควร หากมีการจัดตั้งสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม
อย่างเป็นทางการคาดว่าจะเกิดความร่วมมือของผู้ประกอบการท่องเที่ยวมากขึ้น

จังหวัดสุพรรณบุรี
1. กรณีหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี (ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพาณิช) ได้รับ
แจ้งว่า
- การประสานงานระหว่างจังหวัดกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังเป็นไปด้วยดี การ
ปฏิบัติงานได้รับความร่วมมือทั้งหน่วยงานที่สังกัดส่วนกลางและสังกัดส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะสานักงานคลัง
จังหวัดสุพรรณบุรีสามารถช่วยเหลือภารกิจของจังหวัดได้มาก
- ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ร้อยละ 90 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทาง
การเกษตรที่สาคัญ คือ ข้าว และธุรกิจที่ต่อเนื่องจากข้าว คือ โรงสีและโกดังเก็บข้าว เมื่อเกิดวิกฤตโครงการรับ
จานาข้าว ทาให้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั้งระบบ โดยเฉพาะด้านเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจและ
ด้านการบริโภคลดลง
- จั ง หวั ดสุ พรรณบุ รี มีพื้ นที่ บางส่ ว นที่ไ ด้รั บผลกระทบจากภัย แล้ ง แต่ จัง หวั ดยั งไม่ไ ด้
ประกาศเป็นพื้นทีป่ ระสบภัยแล้ง เนื่องจากเห็นว่าการให้เงินชดเชยช่วยเหลือเยียวยาไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้
อย่ างยั่ งยื น รวมถึงการจั ดอบรมส่ งเสริ มอาชีพให้ เกษตรกรนาไปประกอบอาชีพในช่ว งที่เกิดภัยแล้ ง เมื่อ
เกษตรกรได้รับการอบรมแล้ว เกษตรกรไม่ได้นาความรู้ที่ได้จากการอบรมไปต่อยอดสร้างอาชีพ หารายได้แต่
อย่างใด

2. กรณีหารือร่วมกับผู้แทนภาคเอกชนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับแจ้งว่า
2.1 รองประธานหอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี แจ้งว่า
- หอการค้าจังหวัดทางานร่วมกับหน่วยงานของกระทรวงการคลังทั้งส่วนราชการและ
ภาคธนาคารได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการทางานร่วมกับสานักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี โดยหอการค้า
จังหวัดได้ทาหน้าที่เป็นตัวกลางในการจัดอบรมสัมมนาการจัดทาบัญชีชุดเดียว ซึ่งมีผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรม
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เป็นจานวนมาก และได้เชิญชวนผู้ประกอบการให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการบัญชีชุดเดียว คาดว่าในอนาคต
จะได้ร่วมกันจัดทาโครงการที่เป็นประโยชน์ร่วมกันอีก
- ได้รับการร้องเรียนจากผู้ประกอบการในพื้นที่ว่าบางธนาคารได้มีการขายประกันภัย
พ่วงกับการขอสินเชื่อ
- ผู้ประกอบการรายเล็กที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้าประกัน ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้
เนื่องจากธนาคารเกรงว่าหากผู้ประกอบการไม่มี ความสามารถในการชาระหนี้ จะส่งผลให้เกิดเป็นหนี้เสียได้ใน
อนาคต
- รายได้หลักของเกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรีส่วนใหญ่มาจากการเพาะปลูกข้าว เมื่อ
เกิดภัยแล้งเกษตรกรไม่สามารถปลูกข้าวได้ ส่งผลให้เศรษฐกิจของจังหวัดสุพรรณบุรีตกต่า
2.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี แจ้งว่า
- การปล่อยสินเชื่อของภาคธนาคาร สาหรับผู้ประกอบการรายที่มีศักยภาพในการชาระ
หนี้ไม่มีปัญหาด้านเงินทุน แต่สาหรับผู้ประกอบการที่ไม่มีความสามารถหรือมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดเป็นหนี้เสีย
ธนาคารต้องระมัด ระวังในการปล่ อ ยสิ น เชื่อ ซึ่งเชื่อ ว่าแต่ล ะธนาคารต้องการปล่ อยสิ น เชื่อให้ เป็นไปตาม
เป้าหมายอยู่แล้ว แม้กระทั่งผู้ประกอบการรายที่มีปัญหาหรือติดเงื่อนไขบางประการ ธนาคารได้มอบหมายให้ที่
ปรึกษามาช่วยแนะนาให้คาปรึกษาว่าจะต้องทาอย่างไร เพื่อให้สามารถขอสินเชื่อกับธนาคารได้ ซึ่งถือว่าเป็น
มาตรการที่ดีมาก ประกอบกับขณะนี้ธนาคารได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ช่วยลดภาระของผู้ประกอบการลง
ได้มาก
- เกษตรกรประสบปัญหาภัยแล้ง ส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจฐานรากและทาให้กระทบ
ต่อเนื่องไปยังภาคอุตสาหกรรมด้วย
- ในสภาวะที่เศรษฐกิจของประเทศไทยตกต่า แต่เศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านหรือ
ประเทศในภูมิภาคอาเซียนยังอยู่ในเกณฑ์ดี รัฐบาลควรหาช่องทางช่วยเหลือผู้ประกอบการภายในประเทศ โดย
การประสานขอความร่วมมือระหว่างรัฐต่อรัฐในการนาผู้ประกอบการหรือสินค้าไปเปิดตลาดในต่างประเทศ
เพื่อหาผู้ประกอบการที่มีความสนใจหรือมีความต้องการเหมือนกันมาพบปะเจรจาการค้า ซึ่ งน่าจะประสบ
ผลสาเร็จมากกว่าที่ผู้ประกอบการจะดาเนินการเอง
2.3 ผู้แทนสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี แจ้งว่า
- การให้บริการและการทาธุรกรรมต่าง ๆ ของธนาคารได้มีการปรับปรุงให้สะดวกและ
รวดเร็วขึ้นมากกว่าเมื่อก่อน
- มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของรัฐบาลในช่ว งเทศกาลปีใหม่และ
สงกรานต์ ที่กาหนดให้สามารถนาใบเสร็จไปหักลดหย่อนภาษีได้นั้น ยังไม่แน่ใจว่าจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจ
ได้ จ ริ งหรื อ ไม่ เนื่ อ งจากกลุ่ มลู กค้ าจะเป็ น ลู ก ค้า กลุ่ ม เดิ มที่ มีก ารจับ จ่า ยใช้ส อยอยู่ แล้ ว เพี ยงแต่ มีก ารขอ
ใบเสร็จรับเงินเพื่อไปหักลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมขึ้นมาเท่านั้น
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- จังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ใกล้กับกรุงเทพมหานคร นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวที่
บึงฉวาก ตลาดสามชุก พิพิธภัณฑ์มังกรทอง แต่ไม่นิยมพักค้างคืน เนื่องจากการเดินทางสะดวกสบายใช้เวลา
เพียงประมาณ 1 ชั่วโมง การท่องเที่ยวจึงเป็นแบบทริปสั้น ๆ เช้าไป-เย็นกลับ (One Day Trip)
- การจัดอบรมสัมมนาของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อเทียบกับ 2 ปีที่
ผ่านมา ถือว่าลดลงอย่างมาก
- มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล แต่ละโครงการยังขาดความชัดเจน
ตั้งแต่การจัดตั้งงบประมาณ แนวทางการจั ดทาโครงการ ประกอบกับช่องทางการจัดทาโครงการผ่านกานัน
ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งไม่มีความพร้อมในเรื่องบุคลากรและระเบียบพัสดุ เกิดงานค้างสะสมที่เสมียนตราอาเภอซึ่งมีแค่
1 อัตรา ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของโครงการต้องการให้มีการต่อยอดโครงการที่เป็นประโยชน์ในพื้นที่และให้มีการ
หมุนเวียนเงินในระบบเศรษฐกิจ แต่โครงการที่ดาเนินการส่วนใหญ่แล้วเป็นการสร้างทรัพย์สินถาวร ทาให้เงิน
กระจุกตัวอยู่ในบางกลุ่มธุรกิจเท่านั้น หากรัฐบาลมีโครงการจะดาเนินการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเช่นนี้อีก
ควรมีการเตรียมความพร้อม กาหนดเป้าหมาย กรอบการดาเนินงานและการใช้เงินงบประมาณให้มีความ
ชัดเจนมากกว่านี้
2.4 ประธานชมรมธนาคารจังหวัดสุพรรณบุรี แจ้งว่า
- ปัจจุบันธนาคารภาครัฐและธนาคารพาณิชย์มีลูกหนี้ที่ขึ้นทะเบียนกับกองทุนฟื้นฟูและ
พัฒนาเกษตรกรจานวนมาก ในระยะแรกทางกองทุนฟื้นฟูฯ ได้แจ้งให้ธนาคารชะลอการบังคับคดีสาหรั บผู้ที่
ขึ้นทะเบียน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งทางธนาคารได้ระงับการดาเนินการทุกอย่างตามที่กฎหมาย
กาหนดจนถึงปัจจุบัน ซึ่งนอกจากเกษตรกรแล้วกองทุนฟื้นฟูฯ ยังรับขึ้นทะเบียนผู้ ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ
ภาคการเกษตรด้วย จึงทาให้เกิดช่องว่างสาหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มีภาระหนี้สินทุกประเภทกับธนาคารแอบอ้าง
ว่าทาธุร กิจ ที่เกี่ยวเนื่องกับ การเกษตรมาขึ้นทะเบียนกับกองทุนฯ ส่ งผลเสียแก่ธนาคารในการติดตามและ
รับภาระหนี้เสียที่เกิดขึ้น ในปี พ.ศ. 2545 สานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรแจ้งว่า ได้ให้สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความว่าธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรมีอะไรบ้าง และจากการสารวจในช่วงที่ราคา
ข้าวสูงขึ้นถึงตันละ 15,000 บาท ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีไม่มีเกษตรกรรายใดนาเงินมาชาระหนี้เลย ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่าสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ ไม่มีความรับผิดชอบ ทาให้หนี้สินภาคครัวเรือนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
ทั้งนี้ หากประเด็นดังกล่าวข้างต้นมีความชัดเจน ธนาคารจะสามารถดาเนินการแก้ไข
ปัญหาต่อไปได้ เนื่องจากในปัจจุบันกระทรวงการคลังมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรหรือผู้มี
รายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้มากขึ้น ธนาคารภาครัฐและธนาคารพาณิชย์มีหน่วยงานที่
พร้อมจะให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาเสริมสร้างทักษะความรู้ในการประกอบอาชีพ หรือสานักงานบังคับคดี
เร่งรัดการบังคับคดีสาหรับคดีที่ใกล้จะขาดอายุความการบังคับคดี ซึ่งจะช่วยให้ ธนาคารสามารถลดปัญหาหนี้
เสียได้
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จังหวัดชุมพร
1. กรณีหารือข้อราชการกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร (นายไมตรี ไตรติลานันท์ )
ได้รับแจ้งว่า
- หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังมีความเข้มแข็ง และทางานเป็นทีม โดยร่วมมือกับ
จังหวัดเป็นอย่างดี
- การปฏิบัติงานของส่วนราชการบางหน่วยงานยังไม่ส อดคล้องกัน เช่น การพิจารณา
อนุมัติเงินในการก่อสร้างอาคาร/โครงการต่างๆ สานักงบประมาณกาหนดให้หน่วยงานที่ขอรับการจัดสรร
งบประมาณต้อ งมีพื้น ที่ ดาเนิ น การก่อ สร้ างก่ อน จึง จะพิจารณาอนุ มัติเงิน งบประมาณให้ แต่ห น่ ว ยงานที่
ครอบครองพื้นที่จะขอให้หน่วยงานที่ขอใช้พื้นที่ ได้รับการอนุมัติงบประมาณก่อนเจ้าของพื้นที่ จึงจะยกที่ดินให้
เป็นต้น ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบและขาดความช่วยเหลือจากภาครัฐ

2. กรณีหารือกับภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
2.1 ประธานหอการค้าจังหวัดชุมพร แจ้งว่า
- ในภาพรวมเศรษฐกิจอยู่ในภาวะตกต่าประชาชนไม่มีกาลั งซื้อส่ งผลกระทบต่อ
ภาครัฐในการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม จะเห็นได้ว่าประชาชนบางรายประกาศขายที่ดินให้แก่นายทุนนอกพื้นที่
- การพิ จ ารณาสิ น เชื่ อ แก่ ผู้ ป ระกอบการ SME ยั ง เข้ า ไม่ ถึ ง รายย่ อ ยในท้ อ งถิ่ น
เท่ า ที่ ค วร เนื ่อ งจากนโยบายธนาคารจะคัด เลือ ก SME ที่เ ป็น คู ่ค ้า ที ่ม ีค วามแข็ง แรงอยู่แ ล้ว ส่ว น
ผู้ป ระกอบการ SME ขนาดเล็กหรือรายใหม่ห ลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อตามนโยบาย
รัฐ บาลจะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ทาให้ธนาคารไม่สามารถอนุมัติสินเชื่อได้ ภาครัฐควรหามาตรการช่วยเหลื อ
ผู้ประกอบการรายใหม่ เพื่อให้เศรษฐกิจสามารถเติบโตได้ดียิ่งขึ้น
- จั งหวัดชุ มพรเป็ น เมืองที่การท่อ งเที่ ยวแห่ งประเทศไทยกาหนดให้ เป็ น “เมือ ง
ต้องห้ามพลาด” ซึ่งจังหวัดมีแหล่งท่องเที่ยวจานวนมาก แต่ปัจจุบันการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวยัง
ไม่ชัดเจนเท่าที่ควร
- เกษตรกรสวนปาล์ม และสวนยางพาราในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันยังมองไม่เห็น
ทิศทางในการแก้ไขสภาพปัญหา
2.2 ชมรมธนาคารจังหวัดชุมพร
- ธนาคารบางแห่งปิดการรับ เช็คในเวลา 12.00 น. เห็นควรให้ธ นาคารขยาย
ระยะเวลาการรับเช็คออกไปอีก
- เศรษฐกิจ จัง หวัด ชุม พรชะลอตัว ปัจ จัย หลัก เกิด จากราคาผลผลิต ปาล์ม และ
ยางพาราลดลง สาหรับทุเรียนยังอยู่ในราคาที่ดี ควรได้รับการส่งเสริม
- ธุร กิจ อาหารกระป๋ องมีผ ลกระทบบ้า งจากธุร กิจ ประมงของไทย สาหรับ ธุร กิจ
โรงแรม และรีสอร์ทเกิดขึ้นจานวนมาก อาจส่งผลกระทบในอนาคต
- ด้านเงินฝาก ได้รับผลกระทบจากราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่า
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- ด้านอสั งหาริ มทรัพย์ชะลอตัว หมู่บ้านสร้างใหม่ค่อนข้างน้อย บางโครงการไม่
สามารถจาหน่ายได้
- หนี้ ที่ ไ ม่ ก่ อ ให้ เกิ ด รายได้ มี จ านวนเพิ่ ม มากขึ้ น สาเหตุ เ กิ ด จากสภาพเศรษฐกิ จ
โดยรวม
2.3 นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร แจ้งว่า
- ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรเป็นเมืองน่าเที่ยวมีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ เพิ่มมาก
ขึ้น มีโรงแรมเกิดขึ้นใหม่จานวนมาก แต่นักท่องเที่ ยวนิยมเดินทางด้วยรถยนต์ เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศ
จากเหนือจดใต้ของจังหวัดมีระยะทาง 222 กิโลเมตร ประกอบกับสถานที่ตั้งสนามบินอยู่ทางตอนบนของ
จังหวัด และสายการบิ นขนาดเล็ กเป็ นแบบใบพัดประชาชนจึงไม่นิยมใช้บริการ จังหวัดควรเพิ่มศักยภาพ
สนามบินจังหวัดชุมพรเพื่อให้ส ามารถรองรับนักท่องเที่ยว โดยการขยายรันเวย์ให้มีความเหมาะสมกับการ
รองรับเครื่องบินขนาดใหญ่ เพิ่มสายการบินให้มากกว่า 1 สายการบิน เพื่อลดการผูกขาดจะได้เกิดการแข่งขัน
ด้านราคา เนื่องจากเมื่อเปรียบเทียบกับค่าโดยสารของจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะเห็นได้ว่าราคาถูกกว่าจังห วัด
ชุมพรมาก
- จังหวัดชุมพร ควรผลักดันถนนเส้นทางจากสนามบินจังหวัดชุมพรมายังอาเภอเมือง
ให้มี 4 ช่องทาง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากขึ้น
- สภาพภูมิประเทศของจังหวัดชุมพรในรอบตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ทะเลมีคลื่นลม
แปรปรวนตลอดเวลา ทาให้นักท่องเที่ยวต้องยกเลิกการท่องเที่ยวทางทะเลส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยว

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1. กรณีหารือข้อราชการกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (นายศุภวัชร ศักดา) ได้รับ
แจ้ งว่า หน่ วยงานในสั งกัดกระทรวงการคลั งได้ ให้ ความร่วมมือในการปฏิบั ติงานกับจังหวัดเป็นอย่างดีและมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอบางประการ ดังนี้
- ปั จ จุ บั น นั กท่ อ งเที่ย วจีน นิ ยมเดิ น ทางด้ ว ยเครื่อ งบิ น โดยสารมาท่อ งเที่ ยวในจั งหวั ด
สุราษฎร์ธานีโดยขึ้นเรือ ไป – กลับ เกาะสมุยเป็นจานวนมาก ทาให้เศรษฐกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานีเติบโตขึ้น
- จังหวัดสุราษฎร์ธานี ควรดาเนินการสร้า งภาพลักษณ์ให้เป็นจังหวัดสวยงามน่าเดินทาง
มาท่องเที่ยว และดูแลนักท่องเที่ยวโดยให้ความสาคัญในด้านความปลอดภัย เนื่องจากปัจจุบันการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารมีความรวดเร็วในโลกโซเชียลหากมีข่าวไม่ดีแพร่ออกไปอย่างรวดเร็วอาจส่งผลเสียกับจังหวัดได้
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2. กรณีหารือกับภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
2.1 เลขาธิการหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี แจ้งว่า ผู้ประกอบการรายย่อยมีความประสงค์
จะขยายกิจการ แต่การจัดทาบัญชียังไม่ได้ มาตรฐานทาให้ผู้ประกอบการรายย่อยเสียโอกาสกู้เงิน Soft loan ซึง่
มีอัตราดอกเบี้ยต่า ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดใหญ่จะได้รับการอนุมัติจากธนาคาร ทั้งนี้
หากธนาคารมีโครงการใหม่ๆ จากภาครัฐออกมาเพิ่มเติมธนาคารควรแจ้งให้ผู้ประกอบการรายย่อยทราบ
ล่วงหน้าเพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีเวลาในการเตรียมความพร้อมและควรกาหนดวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท
เพื่อให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้
2.2 ชมรมธนาคารจังหวัดสุราษฎร์ธานี แจ้งว่า ผู้ประกอบการรายย่อยบางรายติดเครดิตบูโร
หากธนาคารภาครัฐ ผ่อนคลายเรื่องเครดิตบูโ ร โดยพิจารณาเป็นรายๆ เพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด ทั้งนี้
ผู้ประกอบการรายย่อยต้องปรับตัวและทาความเข้าใจ รวมทั้งพัฒนาตัวเองให้ เข้าเงื่อนไขของธนาคารด้วย
2.3 นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด สุราษฎร์ธานี แจ้งว่า ด้านการท่องเที่ยวเป็น
ช่วง High Season จึงมีนักท่องเที่ยวจานวนมากเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน การประกอบธุรกิจมีปัญหาด้านการ
ติดต่อสื่อสาร ภาครัฐควรสนับสนุน และประชาสัมพันธ์ให้ นักศึกษาหรือบุคลากรเห็นความสาคัญในการพัฒนา
ความรู้ความสามารถในด้านภาษาจีนให้มากขึ้น

จังหวัดสระบุรี
1. กรณีหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี (นายวิเชียร พุฒิวิญญู) ได้รับ
แจ้ งว่า หน่ วยงานในสั งกัดกระทรวงการคลั งได้ ให้ ความร่ว มมือในการปฏิบัติงานกับจั งหวัด เป็นอย่างดี และมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้จังหวัดได้ดาเนินการ และมีข้อเสนอแนะในเรื่องต่างๆ ดังนี้
- ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังมีความสามัคคีเป็น
หนึ่งเดียวและทางานเป็นทีม ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังในพื้นที่จังหวัดสระบุรีเ ป็นเจ้าภาพในการ
จัดการ Money Expo ระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2559 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถ
เข้าถึงแหล่งเงินทุน
- โรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบการในพื้นที่ มีการใช้ทรัพยากรและสร้างมลภาวะในพื้นที่
นั้น ควรจะชาระภาษีในท้องที่นั้น เพื่อจะได้นาเงินภาษีมาพัฒนาและบารุงท้องที่
- จัดให้มีการประชุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทุกๆ เดือน และสานักงานคลังจังหวัดได้
ให้ความช่วยเหลือสานักงานจังหวัดในการบันทึกข้อมูล การปฏิบัติงานของทีมที่เข้มแข็งของกระทรวงการคลัง
จังหวัดสระบุรีจึงไม่มีข้อกังวลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
- จังหวัดสระบุรีได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลการลงทุน เพื่อรองรับนักลงทุนในพื้นที่ประกอบกับ
CAT และ TOT มาอานวยความสะดวก ณ จังหวัดสระบุรี โดยได้ติดตั้งระบบเพื่อให้การติดต่อสื่อสารทาง
การค้ามีความสะดวกมากขึ้น
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- การพัฒนาจังหวัดสระบุรีมีการปรั บปรุงผังเมืองให้มีความสอดคล้องกับสภาพความเป็น
จริงมากยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ต่อโรงงานอุตสาหกรรม และเพื่อป้องกันการย้ายฐานการผลิ ตไปยังประเทศ
เวียดนาม
- ประชาชนจังหวัดสระบุรีมีศักยภาพในการลงทุน แต่เนื่องจากคนในพื้นที่มีวัฒนธรรม
ความเรียบง่าย จึงนิยมออมเงินเป็นส่วนใหญ่ทาให้เศรษฐกิจของจังหวัดไม่โตเท่าที่ควร
- จังหวัดกาหนดแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยสร้างถนนเลี่ยงเมืองเป็นประตูเข้าเมืองและ
จังหวัด สร้างจุดชมวิว รวมทั้งสนับสนุนการเปิดห้างสรรพสินค้าเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
- การด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวงการคลั ง เช่ น การจั ด โซนนิ่ ง รอบ
สถานศึกษาสามารถดาเนินการได้ด้วยความเรียบร้อย และการเสียภาษีของผู้ประกอบการรายย่อยในความดูแล
ของสรรพากรพื้น ที่ส ามารถพัฒ นาจั งหวัด ได้ม าก และการพิจ ารณาสิ นเชื่อของธนาคารภาครัฐ ส่ ว นใหญ่
ผู้ประกอบการรายย่อย ไม่มีหลักทรัพย์ค้าประกันสินเชื่อ

2. กรณีหารือกับภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
2.1 ประธานหอการค้าจังหวัดสระบุรี แจ้งว่า
- สภาพเศรษฐกิจตกต่าทาให้ผู้ประกอบการขาดสภาพคล่อง ต้องการการช่วยเหลือ
สนับสนุนจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล
- ธนาคารภาครัฐปล่อยสินเชื่อได้น้อย เนื่องจากหลักเกณฑ์ในการพิจารณาสินเชื่อ
ของธนาคารเข้มงวดมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการเกิดหนี้เสีย
- การจัดทาระบบบัญชีเดียวจะทาให้ประเทศเข้มแข็งมากขึ้น หอการค้าจังหวัดได้จัด
อบรมให้สมาชิกเข้าใจถึงการจัดทาบัญชีอย่างถูกต้องซึ่งจะช่วยในการชาระภาษีได้ดียิ่งขึ้น
- การจัดโครงการสัมมนา เพื่อรณรงค์ให้ผู้ ประกอบการจัดทาระบบบัญชีเดียว ควร
กาหนดหัวข้อให้น่าสนใจ เพื่อจูงใจผู้ประกอบการให้มากขึ้น
- โครงการปล่อยสินเชื่อ SMEs เป็นโครงการที่ดีมีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า เพื่อให้
ผู้ประกอบการเตรียมความพร้อม และภาคธนาคารที่ให้ความสาคัญกับผู้ประกอบการรายย่อยที่มีปัญหาด้า น
สภาพคล่อง ทั้งนี้ ควรแยกกลุ่มประวัติลูกค้า เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาปล่อยสินเชื่อ
2.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี แจ้งว่า
- สภาอุตสาหกรรมขอชื่นชมการทางานของคณะ คบจ.
- ภาคธนาคาร ควรพิจารณาคุณสมบัติ และเงื่อนไขการปล่อยสินเชื่อรายที่ประวัติ
เสียเพียงเล็กน้อย เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบรายย่อยอย่างแท้จริง
2.3 ผู้แทนชมรมธนาคารจังหวัดสระบุรี แจ้งว่า การปล่อยสินเชื่อของธนาคารเข้มงวด
มากขึ้น ในขณะที่ภาคเอกชนต้องการสินเชื่อดอกเบี้ยต่าจานวนมาก ซึ่งธนาคารพาณิชย์รองรับได้ ทาให้เป็น
จุดอ่อนของธนาคารภาครัฐ
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2.4 นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี แจ้งว่า
- ภาคการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี มีความต้องการให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สนับสนุนการท่องเที่ยวโดยจัดในรูปของแพ็คเกจหรือกลุ่มจังหวัด ซึ่งน่าจะส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ดียิ่งขึ้น
- จั ง หวั ด สระบุ รี เ ป็ น จั ง หวั ด อุ ต สาหกรรมสี เ ขี ย วแต่ ใ นภาวะเศรษฐกิ จ ที่ ถ ดถอย
ภาครั ฐควรกระตุ้นด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดสระบุรีให้ มากขึ้น ปัจจุบันจังหวัดสระบุรีมีแหล่งท่องเที่ยว
จานวนมากและหลากหลาย แต่เป็นเพียงทางผ่านของนักท่องเที่ยวทาให้รายได้เข้าจังหวัดไม่มากเท่าที่ควร
เนื่องจากนักท่องเที่ยวไม่นิยมพักค้างคืนในพื้นที่

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1. กรณีหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นายประยูร รัตนเสนีย์)
ได้รับแจ้งว่า หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับจังหวัดเป็นอย่างดีและมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีสภาพปัญหา และข้อเสนอแนะ ดังนี้
- จั งหวัดให้ ความส าคัญเรื่ องการเร่ งรั ดการเบิ กจ่ ายเงิ น งบประมาณ เพื่อให้ เป็ นไปตาม
เป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด โดยคลังเขตและคลังจังหวัดได้ติดตามกากับดูแลในทุกพื้นที่อย่างใกล้ชิด ซึ่งส่วนใหญ่
จะติดปัญหาด้านการบันทึกข้อมูล
- จั งหวัดพระนครศรี อยุธยาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2558 ล่ าช้า เนื่องจากงบประมาณ
ปี พ.ศ. 2558 ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมในเดือนกันยายน ทาให้ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทัน
- การจัดทาระบบบัญชีเดียว ควรให้ผู้ตรวจสอบบัญชีเข้าใจและให้ความร่วมมือกับภาครัฐ
- การจั ด โซนนิ่ ง รอบสถานศึ ก ษา ขณะนี้ จั ง หวั ด อยู่ ร ะหว่ า งการออกตรวจส ารวจ
ผู้ประกอบการ
- การประกาศภัยแล้งในพื้นที่ จังหวัดได้ดาเนินการบริหารจัดการน้า โดยให้เกษตรกรปลูก
พืชที่ใช้น้าน้อย ซึ่งจังหวัดคาดว่าจะสามารถช่วยเหลือชาวนาได้เพียง 6 เดือน เท่านั้น

2. กรณีหารือกับภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
2.1 เลขาธิการหอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แจ้งว่า
- หอการค้า ชี้แจงว่า ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ
ไทย (ธพว.) และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ได้มีการทางานและประสานงานความร่วมมือ
ร่วมกัน เมื่อมีผลิตภัณฑ์ของธนาคารหรือนโยบายภาครั ฐที่เป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการ ทาง ธพว. และ
บสย. ก็จะแจ้งให้ทางหอการค้าทราบโดยตลอด
- หอการค้าจังหวัดได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการใช้บริการ ธพว. โดยยินดีให้
ความร่วมมือกับภาครัฐ
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2.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แจ้งว่า
- ชื่น ชมการจัด อบรมการจัด ทาระบบบัญ ชีเ ดีย วของสานัก งานสรรพากรพื้น ที่
พระนครศรีอยุธยา 1 และ 2 ทาให้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรมจานวนมาก
2.3 ชมรมธนาคารจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แจ้งว่า
- การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ธนาคารมีแผนในการปรับเปลี่ยนการดาเนินธุรกรรมกับ
ธนาคารโดยการใส่ชิพในบัตรประชาชนเพื่อความสะดวกในการทาธุรกรรมในอนาคต
2.4 ผู้แทนนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แจ้งว่า
- สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวพร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ซึ่งหากภาครัฐมีนโยบายลง
มาจากส่วนกลาง ควรแจ้งให้สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวได้รับทราบด้วย

จังหวัดปทุมธานี
1. กรณีหารือข้อราชการกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (นายสุรชัย ขันอาสา)
แจ้งว่า
- การเบิกจ่ายเงินโครงการตาบลละ 5 ล้านบาท จังหวัดเร่งดาเนินการก่อหนี้ผูกพันให้
ครบถ้วน โดยได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่คลังจังหวัดลงพื้นที่ไปช่วยเหลือดูแลเจ้าหน้าที่การเงินระดับอาเภอ ซึ่งแต่
ละอาเภอจะมีความรู้ในการปฏิบัติงานไม่เท่ากัน การนาระเบียบราชการมาใช้กับชาวบ้านเป็นปัญหาในการ
ปฏิบั ติ ควรแก้ไขปั ญหาให้ ถูกจุ ด และด้ว ยระยะเวลาที่กาหนดให้ เสนอโครงการมีความกระชั้นชิด ทาให้
ผู้ปฏิบัติงานไม่กล้าปฏิบัติงาน เพราะเกรงว่าจะดาเนินการไม่ถูก ต้อง ตามระเบียบฯ ประกอบกับมีระบบการ
ตรวจสอบจาก สตง. ทาให้การดาเนินงานเกิดความล่าช้ามากยิ่งขึ้น
- ภาคการเกษตรซบเซาเนื่องจากชาวนาไม่ได้ทานา และการเปลี่ยนอาชีพจากการทานาไป
ประกอบอาชีพอย่างอื่นเป็นเรื่องที่ยาก เนื่องจากเกษตรกรไม่มีทักษะ หากรัฐบาลสามารถให้โควตาสลากกิน
แบ่งรัฐบาล เพื่อให้ชาวนาที่ประสงค์จะเปลี่ยนอาชีพมาประกอบอาชีพจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลแทน
- จังหวัดปทุมธานี ควรจัดทาโครงการแก้มลิงตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อ
ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- ชาวนาบริเวณคลอง 5 และคลอง 6 ทานาตลอดทั้งปีแต่มีการใช้สารเคมีจานวนมาก
ภาครัฐควรรณรงค์ให้ชาวนาทาการเกษตรอินทรีย์
- สานักงานธนารักพื้นที่ปทุมธานีมีที่ราชพัสดุซึ่งรวมถึงคลองส่งน้าจานวนมาก ซึ่ง หาก
ประชาชนต้องการใช้น้าในคลองไม่ว่าจะดูดน้าเข้าหรือออกจากคลองต้องขออนุญาตสานักงานธนารักษ์พื้นที่ก่อน
บางครั้งการอนุมัตลิ ่าช้า
- จังหวัดปทุมธานีเป็นเมืองกาลังเติบโตและมีเยาวชนจานวนมาก มีปัญหาด้านยาเสพติด
ในชุมชน ควรเร่งแก้ปัญหาโดยด่วน
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2. กรณีหารือร่วมกับภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
2.1 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี แจ้งว่า
- สภาอุตสาหกรรมมีการประสานงานและให้ความร่วมมือกับภาครัฐมาตลอด โดย
มีการเชิญชวนให้สมาชิกเข้าร่วมโครงการจัดทาระบบบัญชีเดียวตามนโยบายรัฐบาล เนื่องจากเป็นโครงการ
ที่ดี แต่ภาครัฐควรเข้ามาศึกษาอย่างแท้จริงว่าสาเหตุที่ผู้ประกอบการไม่เข้าร่วมโครงการเพราะเหตุใด ซึ่ง
ผู้ป ระกอบการอาจกลายเป็น ผู้ก ระทาความผิด และผู้ต รวจสอบบัญ ชีจ ะมีค วามผิด ด้ว ย จึง ประสงค์ใ ห้
สานักงานสรรพากรพื้นที่สร้างความชัดเจนว่าเป็นการรณรงค์ให้จัดทาบัญชีที่ถูกต้อง
- โครงการรถยนต์คันแรกเมื่อครบกาหนดการครอบครอง 5 ปีจะมีก ารซื้อ ขาย
รถยนต์มือ สองเพิ่ม ขึ้น ซึ่ง เต็น ท์ร ถยนต์มือ สองอาจใช้โ อกาสนี้ส ร้า งเงื่อ นไขเพื่อ กดราค ารถยนต์ กรม
สรรพสามิตควรเร่งกาหนดแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
- รั ฐ บาลเร่ ง รั ด ให้ ส่ ว นราชการเบิ ก จ่ ายเงิน ให้ เ ป็ น ไปตามเป้า หมายที่ กาหนด เพื่ อ ให้
งบประมาณลงไปสู่ ป ระชาชนโดยเร็ ว ดังนั้ นหน่ว ยงานที่ เกี่ยวข้องต้ องเร่ งแก้ไขปัญหาที่ทาให้ การดาเนิ น
โครงการและการเบิกจ่ายเงินล่าช้า โดยคลังจังหวัดควรลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้ด้านการบันทึกข้อมูลและการเบิก
จ่ายเงิน
- สานักงานสรรพากรพื้นที่ ควรเร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการทราบเกี่ยวกับ สิทธิ
ประโยชน์ที่ผู้ป ระกอบการจะได้รับ เมื่อ ผู้ป ระกอบการจัดทาระบบบัญ ชีเ ดีย ว และขอความร่ว มมือ ให้
หอการค้าจังหวัดกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัด แนะนา และประชาสัมพันธ์ / รณรงค์ให้ส มาชิกเข้าร่ว มการ
จัดทาระบบบัญชีเดียวด้วย และควรทั้งเชิญสานักงานจัดทาบัญชีเข้าร่วมสัมมนาด้วย เพื่อแนะนาให้ความรู้
และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกั บการจัดทาระบบบัญชีเดียว
- การปล่อยสินเชื่อของธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. โครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ยังดาเนินการได้น้อย ธนาคารออมสินและ ธ.ก.ส. ควรเร่งดาเนินการพิจารณาปล่อยสินเชื่อให้มากขึ้น
- ธนาคารพัฒ นาวิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อ มแห่ง ประเทศไทย (ธพว.)
มีเจ้าหน้าที่น้อย ทาให้ปล่อยสินเชื่อได้น้อย นอกจากนี้ผู้ประกอบการที่เป็นลูกค้าของธนาคารยังไม่มีความ
พร้อมในการขอรับสินเชื่อ เช่น เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ การจัดทางบการเงินฯลฯ ธนาคารจึงต้องหา
แนวทางแก้ไขและพิจารณาผ่อนปรนเงื่อนไขต่างๆ ประกอบกับ ปัจจุบันผู้จัดการเขตมีอานาจอนุมัติสินเชื่อ
ได้ ทาให้ลดขั้นตอนการพิจ ารณาสามารถอนุมัติสินเชื่อได้รวดเร็ว ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ได้ขอให้ห อการค้าจังหวัดกับ
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดแนะนา และประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกมาใช้บริการกับ ธพว.
- โครงการต่างๆ ที่ภาครัฐมีมาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และช่วยเหลือผู้ประกอบการ
SME รัฐบาลควรกาหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบการรายย่อยได้รับประโยชน์มากกว่าโครงการ Soft loan ที่พึ่งหมด
ไป
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จังหวัดนนทบุรี
1. กรณีหารือข้อราชการกับรองผู้ว่าราชการจังหวัด นนทบุรี (นายนิสิต จันทร์สม
วงศ์) แจ้งว่า
- การเบิกจ่ายเงินตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจล่าช้า เนื่องจากแต่ละโครงการมีความ
แตกต่างกัน ทาให้ การดาเนินงานเกิดความล่าช้า และจังหวัดนนทบุรีส่ วนใหญ่เป็นหมู่บ้านจัดสรร ไม่มี
ผู้ใหญ่บ้านและกานันทาให้การดาเนินงานการเบิกจ่ายเงินไม่คล่องตัวเท่าที่ควร ประกอบกับการทาโครงการมี
ความเร่งด่วนมาก ซึ่ งหากใช้วิธีการดาเนินงานแบบปกติอาจทาให้การดาเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
กาหนด รัฐบาลควรกาหนดขั้นตอนเพื่อให้การดาเนินงานมีความรวดเร็วและควรจัดแพ็คเกจการจัดทาโครงการ
ตามมาตรฐานลาดับขั้นตอนไว้ และกฎระเบียบควรมีข้อยกเว้น เพื่อให้การดาเนินงานมีความคล่องตัว สาหรับ
การตรวจสอบของ สตง.ควรเลือกตรวจเฉพาะโครงการที่มีความเสี่ยงสูง
- การจัดทาโครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ผู้กาหนดรูปแบบโครงการ/มาตรการควรเชิญ
เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดาเนินโครงการเข้าร่วมหารือ สอบถามความคิดเห็นก่อน ทั้งนี้ เพื่อให้การ
ดาเนินโครงการมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่ากับเม็ดเงินงบประมาณที่กระจายลงมาในแต่ละพื้นที่
- การกาจัดผักตบชวาต้องจ่ายค่าแรงคนละ 500 บาท ซึ่งเป็นงบสูญเปล่า แต่จาเป็นต้อง
ดาเนินการ เพราะผักตบชวาส่งผลกระทบการใช้เส้นทางการจราจรทางน้า
- โครงการปล่อยสินเชื่อ SME มีเพียงผู้ประกอบการรายใหญ่ที่เข้าถึงโครงการฯ เนื่องจาก
ธนาคารมีนโยบายลดความเสี่ยงในการพิจารณาสินเชื่อ
- พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดนนทบุรีเป็นที่พักอาศัย เกษตรกรมีจานวนลดน้อยลง
- ผู้ สู งอายุ ยั งคงต้องช าระภาษี ไปก่อนแล้ ว จึงขอคืนภาษีภ ายหลั ง รัฐ บาลควรกาหนด
นโยบายยกเว้นให้คนสูงอายุไม่ต้องชาระภาษี
- โครงการตลาดประชารัฐของ ธ.ก.ส. เป็นโครงการที่ดี เพราะนาสินค้า OTOP วิสาหกิจ
เกษตร และ SME ไปจาหน่าย โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนสินค้าหลายชนิดมาจาหน่ายในราคาที่เหมาะสม เปิด
โอกาสให้ลดความเหลื่อมล้า ธนาคารภาครัฐควรหมุนเวียนเปิดตลาดด้านหน้าธนาคาร เพื่อ เพิ่มช่องทางการ
จาหน่าย ทั้งนี้อาจมีการจัดเก็บค่าวางจาหน่ายสินค้า เพื่อเป็นรายได้ของธนาคาร
2. กรณีหารือร่วมกับภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
2.1 ประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรี แจ้งว่า
- จังหวัดนนทบุรี ไม่มีการร้องเรียนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังมายังที่
หอการค้าจังหวัด
- จั ง หวั ด นนทบุ รี มี พื้ น ฐานทางด้ า นการเกษตร การก่ อ สร้ า งรถไฟฟ้ า จะกระตุ้ น
เศรษฐกิจและทาให้ราคาที่ดินเพิ่มสูงขึ้น ปัจจุบันด้านการค้าตกต่า ด้านงานบริการยังสามารถดาเนินการต่อไป
ได้
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- การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อตามนโยบายรัฐบาล ผู้ประกอบการ SME รายย่อย ยัง
ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้มากเท่าที่ควร ผู้ประกอบการ SME ขนาดกลางและขนาดใหญ่จะ
เข้าถึงแหล่งเงิน ทุน ในระบบได้มากกว่า รัฐบาลควรหาแนวทางเพื่อให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเข้าถึง
แหล่งเงินทุนได้มากขึ้น
2.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี แจ้งว่า
- สภาอุตสาหกรรมจังหวัดได้รับความร่ว มมือจากส่ว นราชการเป็นอย่างดี โดยมี
สรรพากรพื้นที่ช่วยจัดอบรมให้สมาชิกเพื่อเพิ่มความรู้เกี่ยวกับการชาระภาษี
- สภาอุตสาหกรรมจังหวัดรณรงค์ให้สถานประกอบการ ประกอบธุรกิจที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมยึดหลักธรรมาภิบาล และจัดทาโครงการ CSR และโรงงานสีขาว

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
- รั ฐ บาลเร่ ง รั ด ให้ ส่ ว นราชการเบิก จ่ า ยเงิ น ให้ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมายที่ ก าหนด เพื่ อ ให้
งบประมาณลงไปสู่ ป ระชาชนโดยเร็ ว ดังนั้ นหน่ว ยงานที่ เกี่ยวข้องต้ องเร่ งแก้ไขปัญหาที่ทาให้ การดาเนิ น
โครงการและการเบิกจ่ายเงินล่าช้า โดยคลังจังหวัดควรลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้ด้านการบันทึกข้อมูลและการเบิก
จ่ายเงิน
- ส านัก งานสรรพากรพื้น ที่ ควรเร่ง ประชาสัม พัน ธ์ใ ห้ผู ้ป ระกอบการทราบเกี่ย วกับ
ผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับเมื่อผู้ประกอบการจัดทาระบบบัญชีเดียว โดยขอให้หอการค้าจังหวัด
กับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดแนะนา และประชาสัมพันธ์ให้ส มาชิกเข้าร่ว มการจัดทาระบบบัญชีเดียวด้ว ย
และควรเชิญสานักงานจัดทาบัญชีเข้าร่วมสัมมนาด้วย เพื่อแนะนาให้ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการจัดทาระบบบัญชีเดียว
- ธนาคารพัฒ นาวิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อ มแ ห่ง ประเทศไทย (ธพว.)
มีเจ้าหน้าที่น้อย ทาให้ปล่อยสินเชื่อได้น้อย นอกจากนี้ผู้ประกอบการที่เป็นลูกค้าของธนาคารยังไม่มีความ
พร้อมในการขอรับสินเชื่อ เช่น เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ การจัดทางบการเงินฯลฯ ธนาคารจึงต้องหา
แนวทางแก้ไขและพิจารณาผ่อนปรนเงื่อนไขต่างๆ ประกอบกับปัจจุบันผู้จัดการเขตมีอานาจอนุมัติสินเชื่อ
ได้ ทาให้ลดขั้นตอนการพิจ ารณาสามารถอนุมัติสินเชื่อได้รวดเร็ว ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ได้ขอให้ห อการค้าจังหวัดกับ
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดแนะนา และประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกมาใช้บริการกับ ธพว.
- โครงการจัดทาระบบบัญชีเดียว กรมสรรพากรควรขอความร่วมมือให้หอการค้าจังหวัด
กับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดรณรงค์ให้สมาชิกเข้าร่วมโครงการ
- โครงการที่ภาครัฐออกมาใหม่ ควรกาหนดเงื่อนไขต่างๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการรายย่อย
ได้รับประโยชน์มากขึ้น
- จังหวัดนนทบุรี ควรรณรงค์ปลูกจิตสานึกให้ประชาชนที่อยู่ริมคลองช่วยเก็บผักตบชวาหน้า
บ้าน
- สถาบันการเงินภาครัฐควรสนับสนุนเงินทุนและสถานที่ เพื่อจัดทาโครงการตลาดประชารัฐ
ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ประกอบการมีเงินทุนในการผลิตสินค้าและมีแหล่งจาหน่ายสินค้ามากขึ้น
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- โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่า (Soft Loan) ส่วนมากเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ ได้รับ
อนุมัติสินเชื่อ ในอนาคตหากรัฐบาลมีโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่าควรเน้นปล่อยสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการราย
ย่อยเพิ่มมากขึ้น

จังหวัดสมุทรสงคราม
1. กรณีหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัด สมุทรสงคราม (นางสาวจิตรา
พรหมชุติมา) แจ้งว่า
- หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังปฏิบัติงานร่วมกับจังหวัดได้เป็นอย่างดี
- ในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน จังหวัดสมุทรสงครามได้แจ้งให้ส่วนราชการจัดทา
รายงาน /แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจาปี รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
โดยมีการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเป็นประจาทุกเดือน
- กรณีเงินเหลือจ่ายจากการ e-bidding จังหวัดมีความประสงค์ขอนาเงินเหลือจ่ายมาจัดทา
โครงการใหม่ โดยได้จัดทาหนังสือไปยังสานักงบประมาณ กับ กพร. เพื่อขอใช้เงินเหลือจ่าย ซึ่งตามมติ ครม.
กาหนดให้มีการก่อหนี้ผู กพันภายใน 31 มีนาคม 2559 และโครงการที่ขอใหม่ต้องอยู่ใน Y1 Y2 แต่จังหวัด
สมุทรสงครามไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันภายในระยะเวลาที่กาหนดและโครงการไม่อยู่ใน Y1 Y2 (โครงการเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยววิถีทางน้า และการท่องเที่ยวโบราณสถาน โดยการติดไฟสปอร์ตไลท์ ส่องตามวัดและแหล่งท่องเที่ยวตลาด
บางนกแขวก 100 ปี ซึ่งเป็นโครงการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่) ทั้งนี้การกาหนด
วงเงินกรณีที่โครงการกระทบไม่อยู่ใน Y1 Y 2 ควรมีการกาหนดวงเงินที่ไม่เกิน 10 ล้านบาท และควรให้อานาจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดในการพิจารณาโครงการ เพื่อให้การดาเนินงานมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
- ปัญหาเกี่ยวกับผังเมืองที่เป็นพื้นที่สีเขียว ประกอบกับกลุ่ม NGO ได้นาพื้นที่บางส่วนไปขึ้น
ทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้าโลก ส่งผลให้ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมย้ายฐานการผลิตไปตั้งที่อื่น เนื่องจากไม่
สามารถที่จะพัฒนาและขยายพื้นที่เขตอุตสาหกรรมได้

2. กรณีหารือร่วมกับภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
2.1 ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสงคราม แจ้งว่า
- มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการเรือประมงของรัฐบาล โดยการให้สินเชื่อ
ผ่านธนาคารออมสิน ยังคงติดปัญหาในส่วนของระเบียบและเงื่อนไขของธนาคารอยู่บ้าง ซึ่งจุดประสงค์ที่สาคัญ
ของมาตรการดังกล่าว ต้องการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการประมง ธนาคาร
ออมสินควรผ่อนปรนเงื่อนไขต่างๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น
- นโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศเพื่อผลักดันให้เกิดกาลังซื้อ ใน
ประเทศ เนื่องจากขณะนี้มีปัญหาทางด้านการส่งออก ซึ่งทางรัฐบาลได้ผลักดันผ่านภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจประเทศผ่านพ้นวิกฤตไปได้ด้วยดีนั้น ปัญหาด้านการลงทุนไม่มี
ดาเนินการค่อนข้างง่ายสามารถลงทุนได้ทันที แต่ในภาคราชการการเบิกจ่ายเงินงบประมาณซึ่งมีเงินงบประมาณ
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มา กองรอแต่ส่วนราชการไม่สามารถดาเนินการขับเคลื่อนได้เต็มประสิทธิภาพ มีความล่าช้า ทั้งนี้งบประมาณจาก
ภาครัฐที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศได้ดีที่สุดที่หอการค้าไทยสารวจได้ คือ โครงการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง
- การเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาครัฐหากส่วนราชการต่างๆ ได้มีการจัดทาแผนให้มี
ความชัดเจนก่อนการเบิกจ่ายเงิน จะช่วยให้การเบิกจ่ายเงินได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
- ปั ญหาการกาหนดผั ง เมืองของจัง หวัดสมุ ทรสงครามควรได้รั บการแก้ไข เพื่อให้
ภาคอุตสาหกรรมมีการขยายตัวในอนาคตและเป็นการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจในจังหวัดต่อไป
- ปัญหาการกู้เงินนอกระบบที่มีอัตราดอกเบี้ยที่สูง เป็นการเอาเปรียบประชาชนคน
ยากจน หากภาครัฐเอาจริงเอาจังและเข้มงวดกวดขันธุรกิจปล่อยเงินกู้นอกระบบให้เข้าสู่ระบบนาโนไฟแนนซ์ให้
ถูกต้องต่อเนื่องจะช่วยให้ปัญหาดังกล่าวลดลง
2.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม แจ้งว่า
- การแก้ไขปั ญหาประมงที่ เกี่ยวข้องกับผู้ ประกอบธุ รกิจประมงโดยเฉพาะประมง
พื้นบ้านและประมงพาณิชย์ การแก้ไขปัญหาและหลักการทางานควรร่วมกันระหว่างภาคประชาสังคมและภาครัฐ
เพื่อความเป็นธรรมสาหรับผู้ประกอบการทั้งสองกลุ่ม
- สืบเนื่องจากการขึ้นทะเบียนเรือประมง ทาให้เรือประมงที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนไม่
สามารถออกทะเลไปจับสัตว์น้าได้ ส่งผลกระทบต่อกลุ่มธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องเป็นวงกว้าง เช่น ธุรกิจห้องเย็น
ธุรกิจแปรรูปอาหารทะเล เป็นต้น รวมทั้งมีการจ้างงานที่ลดลง แรงงานเริ่มทยอยเดินทางออกนอกพื้นที่ ส่งผลให้
ภาวะเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดสมุทรสงครามซบเซา
2.3 ประธานสมาคมธนาคารไทยจังหวัดสมุทรสงคราม แจ้งว่า ภาพรวมของจังหวัด
สมุทรสงครามมีวิถีชีวิตแบบพอเพียง ภาคการเกษตรถือว่าเป็นอันดับ 1 ของจังหวัด ส่วนใหญ่อยู่ที่อาเภออัมพวา และ
อาเภอบางคนที การขยายตัวด้านเงินฝากสูงกว่าด้านสินเชื่อ ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์เริ่มชะลอตัว
2.4 ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม แจ้งว่า
- จังหวัดมีนโยบายในการพัฒนาจังหวัด ให้เป็นจังหวัดท่องเที่ยว แต่ปัญหาด้านผังเมือง
ทาให้การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวทาได้ยาก
- พื้นที่อ่างเก็บน้าตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัด หากดาเนินการให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ มีที่พักรองรับ จะทาให้กระตุ้นการท่องเที่ยวในจังหวัดได้

จังหวัดสมุทรสาคร
1. กรณีหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัด สมุทรสาคร (นายแมนรัตน์ รัตนสุ
คลธ์) แจ้งว่า
- หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยคณะผู้บริหารการคลังประจาจังหวัด (คบจ.) ทุก
หน่วยงานได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับจังหวัดเป็นอย่างดี สาหรับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้มอบ
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นโยบายให้ส่วนราชการเร่งดาเนินงาน/โครงการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลให้สาเร็ จตามกาหนดเวลา เพื่อให้
การบริหารงบประมาณเป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่กาหนด
- สานักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาครมีตาแหน่งนายช่างสารวจ 1 อัตรา ซึ่งยังไม่มีการบรรจุ
แต่งตั้ง ทั้งนี้กรมธนารักษ์ควรแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้มาดารงตาแหน่งโดยเร็ว เนื่องจากจังหวัดสมุทรสาครมีปริมาณ
งานและโครงการที่ต้องดาเนินการเกี่ยวกับที่ดินราชพัสดุจานวนมาก
- โครงการก่อสร้างอาคารบริการผู้ป่วย 7 ชั้น ของโรงพยาบาลสมุทรสาคร เป็นงบประมาณ
ผูกพันข้ามปี พ.ศ. 2558 – 2560 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้ดาเนินการหาผู้รับจ้างและเบิกจ่ายเงิน
ค่าจ้างล่วงหน้า ร้อยละ 15 แล้ว แต่เมื่อผู้รับจ้างจะเข้าดาเนินงานในพื้นที่พบปัญหาพื้นที่จริงไม่ตรงกับพื้นที่ใน
แบบแปลน ส่งผลให้ไม่สามารถดาเนินการก่อสร้างได้ ต้องส่งเรื่องขอแก้ไขแบบแปลนและปรับราคาใหม่ไปยัง
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่งผลให้การดาเนินการเกิดความล่าช้าและไม่สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ได้ตามระยะเวลาที่กาหนด ทั้งนี้ได้ติดตามเพื่อเร่งรัดให้สามารถดาเนินการต่อได้รวดเร็วที่สุด

2. กรณีหารือร่วมกับภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
2.1 ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร แจ้งว่า
- จังหวัดส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงปลายี่สกซึ่งเป็นปลาที่ค่อนข้างหายากและได้ราคาดี
ในปัจจุบันเมื่อเปรียบเทียบกับปลาน้าจืดด้วยกัน ทั้งนี้สามารถนาส่วนประกอบต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์ ได้ทั้งหมด
อาทิ เนื้อ หนัง เกล็ด เนื้อปลามีรสชาติอร่อย หากการเลี้ยงปลายี่สก ได้รับความสนใจจากเกษตรกรอย่างจริงจัง
จะสามารถส่งออกไปยังตะวันออกกลางที่นิยมบริโภคแทนปลาทะเล ทาให้เพิ่มรายได้ภาคการเกษตรได้มากขึ้น
- การผลั กดัน ด่านสิงขรให้เป็นด่านถาวร เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่เชื่อมโยงกับ
การค้า การลงทุนด้านชายแดนฝั่งตะวันตก ซึ่งจะส่งผลให้มูลค่าทางการค้าเพิ่มขึ้น เนื่อ งจากสหภาพเมียนม่าร์จะ
ย้ายฐานการขนส่งสินค้าประมงจากเมืองมะริดผ่านเกาะสอง จังหวัดระนอง มาใช้เส้นทางด่านสิงขรแทน เพราะใช้
เวลาในการเดินทางน้อยกว่าประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า ทาให้สินค้ามีคุณภาพมากขึ้น ทั้งนี้วัตถุดิบในประเทศที่
ส่งโรงงานอุตสาหกรรมไม่เพียงพอต้องนาเข้าวัตถุดิบจากประเทศเพื่อนบ้าน และสหภาพเมียนม่าร์จะซื้อสินค้า
อุปโภคบริโภคจากฝั่งไทยกลับไป นอกจากนี้ด่านสิงขรยังเป็นเส้นทางเข้าเมืองมะริดซึ่งเป็นเมืองใหญ่และเป็นที่
สนใจของนักลงทุนและนักท่องเที่ยวจานวนมาก สาหรับการค้าขายกับเมืองทวายซึ่งเมืองอุตสาหกรรมและท่ าเรือ
น้าลึกสภาพการค้าและการท่องเที่ยวยังไม่มากเท่าที่ควร
2.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร แจ้งว่า
- โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่า (Soft Loan) ตามนโยบายภาครัฐ โดยมีอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ ไม่เกินร้ อยละ 4 ต่อปี ทั้งนี้ โครงการดังกล่ าวควรมีการตรวจสอบการปล่ อยสิ น เชื่อในภาพรวมว่ามีการ
ดาเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ และมีวงเงินเหลือเพื่อนาไปจัดสรรให้แก่ธนาคารที่มีความพร้อมในการ
อนุมัติสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการที่ต้องการต่อไปหรือไม่ เนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความประสงค์เข้าร่วม
โครงการจานวนมาก
- ปัญหาด้านการประมงที่เกิดขึ้นขณะนี้ ภาครัฐ ควรเร่งให้ ความช่ว ยเหลือเยีย วยา
ผู้ประกอบการประมงที่ได้รับผลกระทบโดยด่วน เนื่องจากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับกิจการและภาระหนี้สิน ส่งผล
ให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ติดเครดิตบูโร ไม่สามารถที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อลงทุนหรือประกอบกิจการอื่นๆ ได้
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- จากสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่าและการส่งออกที่ติดลบ ทาให้ประชาชนไม่มีความมั่นใจ
ในการจับจ่ายใช้สอยหรือมีการใช้จ่ายที่รอบคอบมากขึ้น แม้กระทั้งภาคเอกชนที่มีแผนการลงทุน ต้องชะลอแผน
ทั้งหมดไว้ก่อน
2.3 ประธานสมาคมธนาคารจังหวัดสมุทรสาคร แจ้งว่า ณ เดือน ธันวาคม 2558 มียอดเงิน
ฝากทั้งจังหวัดรวม จานวน 133,164 ล้านบาท ยอดสินเชื่อทั้งจังหวัดรวม 100,197 ล้านบาท สัดส่วนสินเชื่อต่อ
เงินฝาก คิดเป็นร้อยละ 75.24
2.4 นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร แจ้งว่า
- จั ง หวั ด ได้ ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การท่ อ งเที่ ย วโดยการจั ด งานเทศกาลต่ า งๆ เพื่ อ ให้
นักท่องเที่ยวหรือบุคคลที่สนใจเข้ามาท่องเที่ยวภายในจังหวัด ส่งผลให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในจังหวัดเพิ่มขึ้น
- การเปิดด่านถาวรสิงขร ทาให้จังหวัดมีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ประกอบกับศักยภาพ
หลักของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้านเศรษฐกิจ คือ ภาคการท่องเที่ ยว ซึ่งจังหวัดสมุทรสาครสามารถร่วมเป็นกลุ่ม
จังหวัดด้านการท่องเที่ยวได้ เพื่อเพิ่มจานวนนักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดมากขึ้น
- นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในจังหวัดส่วนใหญ่จะไม่พักค้างแรม ลักษณะการเดินทางแบบ
เช้าไปเย็นกลับ ส่วนใหญ่มารับประทานอาหาร ทาให้ธุรกิจร้านอาหารได้รับกระแสความนิยมโดยเฉพาะอาหาร
ทะเล ปัจจุบันเศรษฐกิจชะลอตัวส่งผลให้กาลังซื้อลดลง ธุรกิจร้านอาหารซบเซาและมีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการ
ลดลงมาก เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ภาครัฐควรหามาตรการ ส่งเสริม สนับสนุน เพื่อให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวใน
จังหวัดสมุทรสาครมากขึ้น

จังหวัดบุรีรัมย์
1. กรณีหารือร่วมกับภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
- นโยบายภาครัฐส่งผลดีให้กับภาคเอกชนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการลดดอกเบี้ยของ
ธนาคาร เพราะจะทาให้ต้นทุนในการกู้ยืมเงินของภาคเอกชนลดลง ปัจจุบันภาคเอกชนไม่มีความเชื่อมั่ นในการ
กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินหรือธนาคาร ดังนั้นภาครัฐควรประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความเชื่อมั่นกับภาคเอกชนให้
มากที่สุด
- จังหวัดบุรีรัมย์มีราษฎรประกอบอาชีพการเกษตรประมาณร้อยละ 80 และมีการก่อหนี้
ค่อนข้างมาก ภาครัฐควรให้ความรู้กับเกษตรกรในการสร้างรายได้จากการเพาะปลูก เช่น มะนาว พริก ไทยดา
หรือข้าวไรซ์เบอร์รี่ เป็นต้น
- ผู้ประกอบการมีการลงทุนในมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล (ตาบลละ 5 ล้านบาท)
ภาครัฐควรสนับสนุนในภาคการเกษตร โดยเฉพาะระบบระบายน้าในชุมชน หากมีงบประมาณไปดาเนินการจะ
ทาให้ในอนาคตระบบระบายน้าจะดีขึ้น
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- ปัจจุบันผู้ประกอบการรายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ดาเนินการจัดทาระบบบัญชีเดียว
แต่ผู้ประกอบการรายใหม่ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทาระบบบัญชีเดียว สานักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์ควร
ประชาสัมพันธ์และเร่งดาเนินการให้ผู้ประกอบการรายใหม่ทราบถึงผลดีของการจัดทาระบบบัญชีเดียว
- การจัด zoning ภาคการเกษตร เนื่องจากเกษตรกรมี ความเคยชินในการทาการเกษตร
สืบต่อกันมารุ่นต่อรุ่น แต่ที่ดินไม่มีความเหมาะสม หากภาครัฐให้ความรู้เกี่ยวกับการทาการเกษตรให้เหมาะสม
จะทาให้เกษตรกรมีรายได้และมีความมั่นคงมากขึ้น ส่งผลให้เศรษฐกิจของจังหวัดดีขึ้น

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
- ภาคเอกชนสามารถดูข้อมูลเศรษฐกิจได้จากหน่วยงานภาครัฐและนาไปประชาสัมพันธ์
ให้ภาคเอกชนในจังหวัดทราบ นอกจากนี้ภาครัฐควรดาเนินการให้ได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จะต้องส่งเสริมด้านการเกษตรโดยเฉพาะ
เกษตรเชิงเดี่ย ว เช่น ข้ าว อ้อย เป็ น ต้ น แต่เนื่ องจากมี การเพาะปลู กจ านวนมาก ส่ งผลให้ ราคาตกต่าลง
ขณะเดียวกันการเกษตรมีการจ้างงาน ทาให้เกษตรกรมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ดังนั้น คนรุ่นใหม่จะต้องนาความรู้มา
ใช้ให้สอดคล้องกับวิถชี ีวิตแบบดั้งเดิมของชุมชน เช่น การเลี้ยงสัตว์ อาทิ วัว ควาย และนามูลของสัตว์มาใช้ จะ
ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้มาก
- เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการเผาป่า เพราะนอกจากจะทาให้เกิดภาวะโลกร้อนแล้วยัง
ทาลายจุลินทรีย์ในดิน ดังนั้น ภาคเอกชนจะต้องช่วยกันส่งเสริมการทาการเกษตรให้ถูกต้อง โดยการแปรรูป
สินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้นและมีความปลอดภัย

จังหวัดลําปาง
1. กรณีหารือกับภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
- จังหวัดลาปางมีงบประมาณสาหรับนามาใช้ในการพัฒนาหลายๆ ด้าน ส่งผลให้ธุรกิจ
โรงแรมและผลิตภัณฑ์เซรามิค มีการขยายตัวมากขึ้น
- เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่มีนักท่องเที่ยวจานวนมาก แต่ไม่สามารถขยายสนามบินได้
หากในอนาคตจังหวัดลาปางได้รับการพัฒนาให้ขยายสนามบินเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวจังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่งจะมาลงเครื่องที่จังหวัดลาปางแทน จะทาให้การเดินทางสะดวกมากยิ่งขึ้นและเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดลาปางอีกทางหนึ่งด้วย
- รัฐบาลได้มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้ น ซึ่งเป็นมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่
ของประชาชนผู้มีรายได้น้อยและมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ แต่ผู้ประกอบการขนาดเล็ก
ในจังหวัดลาปางไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ เนื่องจากธนาคารมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาหลายขั้นตอน
ทาให้เกิดความล่าช้า
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- ภาครัฐและภาคเอกชนควรมีการบูรณาการร่วมกันโดยจัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับ การทากิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) เช่น การสอนภาษา เป็นต้น
- จังหวัดลาปางมีสถาบันกวดวิชาจานวนมากแต่มีหลายแห่งยังไม่เข้าสู่ร ะบบภาษีอย่าง
ถูกต้อง สานักงานสรรพากรพื้นที่ลาปางควรดาเนินการจัดเก็บภาษีให้ถูกต้องต่อไป

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
- ภาคเหนือเป็นภาคที่มีเสน่ห์ด้านการท่องเที่ยว แต่การเผาป่า เพื่อการเกษตรกรรมของ
เกษตรกรส่งผลให้จานวนนักท่องเที่ยวลดน้อยลง ภาครัฐและภาคเอกชนควรร่วมกันให้ความรู้ คาแนะนา สร้าง
จิตสานึกที่ดี ร่วมกันผลักดันและปรับเปลี่ยนแนวความคิดของเกษตรกรไม่ให้เผาป่าในพื้นที่ เพราะการเผาป่า
จะมีอันตรายต่อสุขภาพและส่งผลกระทบด้านการท่องเที่ยว
จังหวัดลาปางควรมีแผนพัฒนาจังหวัด เช่น แผนการท่องเที่ยว เป็น ต้น เพื่อสนับสนุน
และพัฒนาจังหวัดลาปาง นอกจากนี้ภาครัฐและภาคเอกชนควรหารือร่วมกันเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า และการ
พัฒนาปรับปรุงการผลิตสินค้าเซรามิคให้สามารถส่งออกได้มากขึ้น

จังหวัดแพร่
1. กรณีหารือข้อราชการกับผู้ว่าและรองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้รับแจ้งว่า
1.1 ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ (นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ) แจ้งว่า
- ได้ รั บ คว ามร่ ว มมื อ ในการปฏิ บั ติ ง านเป็ น อย่ า งดี ซึ่ ง หน่ ว ยงานในสั ง กั ด
กระทรวงการคลังถือเป็นกาลังสาคัญในการดาเนินงานของจังหวัด
- การเบิ ก จ่ า ยเงิ น งบประมาณ ส าหรั บ หน่ ว ยงานที่ มี ปั ญ หาด้ า นการเบิ ก จ่ า ยเงิ น
งบประมาณสานักงานคลังจังหวัดได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาเบิกจ่ายเงินงบประมาณในแต่ละ
ขั้นตอน ขณะนี้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณอยู่ในลาดับที่ 35 ของประเทศ
- ในปี พ.ศ. 2559 จังหวัดได้จัดงานเฉลิมฉลองเมืองแพร่ ครบรอบ 1,188 ปี เพื่อ
ส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัด โดยจัดให้มีพิธีทาบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล และกิจกรรมต่าง ๆ
ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเพื่อให้ประชาชนสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากขึ้น ซึ่งจังหวัดแพร่มีแหล่ง
ท่องเที่ยวจานวนมากทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและโบราณสถานต่าง ๆ
และผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากผ้าหม้อห้อม ผลิตภัณฑ์จากไม้สัก เป็นต้น

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
การท่องเที่ยวของจั งหวัดแพร่มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มมากขึ้น การจัดกิจกรรมครบรอบ
1,188 ปี ควรจัดให้เป็นงานประเพณีประจาปีโดยอาจให้ข้าราชการและประชาชน จานวน 1,188 คน มาทา
การแสดงฟ้อนราตามประเพณีล้านนา และสิ่งที่สาคัญที่สุดคือต้องทาการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้
นักท่องเที่ยวทราบด้วย
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1.2 รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน (นายวุฒิชัย เสาวโกมุท)
- หน่วยงานในสั งกัดกระทรวงการคลังให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนแผนงานของ
จังหวัด รวมทั้งปฏิบัติงานสนองนโยบายของรัฐบาลได้เป็นอย่างดี
- การดาเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล ตาบลละ 5 ล้าน
บาท ในจังหวัดน่านส่วนใหญ่เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการ ซ่อม สร้าง ซื้อ ซึ่งพื้นที่ดาเนินการโครงการร้อยละ
70 เป็นพื้นที่ป่าสงวน พื้นที่อุทยาน และพื้นที่สาธารณะ ไม่มีโฉนดหรือเอกสารสิทธิใด ๆ ขณะนี้จังหวัดได้
รวบรวมพื้นที่ที่ประสบปัญหาเพื่อขออนุญาตหน่วยงานที่ครอบครองพื้นที่ เพื่อเข้าไปดาเนินงานโครงการให้
ถูกต้องตามระเบียบ อาจส่งผลให้การเบิกจ่ายเงินล่าช้าออกไปด้วย
- ในปี พ.ศ. 2558 การท่องเที่ยวของจังหวัดน่านดีเกินเป้าหมายที่จังหวัดคาดการณ์ไว้
มาก เนื่องจากจังหวัดน่านเป็นเมืองเก่ามีมนต์เสน่ห์ดึงดูด มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยว
ทางประเพณีวัฒนธรรม รวมถึงอาหารการกินที่เป็นเอกลัก ษณ์ ทาให้ในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวโรงแรมและ
ร้านอาหารมีไม่เพียงพอให้บริการนักท่องเที่ยว การจราจรในตัวเมืองติดขัด
- ในแต่ละเดือนจังหวัดน่านมีการนาเข้าไข่และผักรวมทั้งพืชผลทางการเกษตรมาจาก
พื้นที่อื่นเป็นจานวนมาก ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเกษตรกรไม่ได้ทาการปศุสัตว์ห รือปลูกพืชชนิดอื่นนอกจากการ
ปลูกข้าวโพด
- ในช่วงฤดูแล้งจังหวัดน่านจะประสบกับปัญหาไฟป่าและหมอกควันเป็นประจาทุกปี
เนื่องจากชาวไทยภูเขามีแนวความคิดในการเผาป่าเพื่อทาไร่ จังหวัดได้แก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องและพยายาม
ปรับเปลี่ยนวิถีการทาการเกษตรโดยไม่ให้ชาวไทยภูเขาเผาป่า
- จั ง หวั ด น่ า นยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากปั ญ หาภั ย แล้ ง มากนั ก ซึ่ ง จั ง หวั ด น่ า นเองมี
แนวนโยบายในการบริหารงานการเตรียมความพร้อมโดยการจัดหน่วยงานภายในจังหวัดออกเป็น 4 ทีมงาน
คือ ป่า น้า การเกษตร และการท่องเที่ยว แต่ละหน่วยงานดูแลรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย แล้วนาข้อมูล
ของแต่ละทีมงานมาบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน

2. กรณีหารือร่วมกับผู้แทนภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
2.1 ประธานหอการค้าจังหวัดแพร่ แจ้งว่า
- ภาคธุรกิจมีการขยายตัวค่อนข้างน้อยสืบเนื่องจากการได้รับผลกระทบจากภาค
การส่งออกที่ลดลงอย่างมาก ประกอบกับปัญหาผลิตผลทางการเกษตรราคาตกต่า การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
จังหวัดส่วนหนึ่งจึงต้องอาศัยการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากภาครัฐมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ
- ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในกระบวนการบริหารจัดการของภาครัฐ โดยเฉพาะ
การจัดซื้อจัดจ้างบางโครงการมีการกาหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่เอื้อแก่ผู้ประกอบการรายใหญ่นอก
พื้นที่ ทาให้ผู้ประกอบการรายเล็กในพื้นที่ไม่สามารถเข้าแข่งขันได้ ในปี พ.ศ. 2558 มีการจัดลาดับการทุจริต
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คอรัปชั่นของจังหวัดแพร่จากที่เคยอยู่ลาดับท้าย ๆ ของประเทศ ปัจจุบันขึ้นมาอยู่ในลาดับที่ 5 ของประเทศ
ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของจังหวัดแพร่
- เมื่อได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ หน่วยงานเจ้าของโครงการควรดาเนินการ
เบิกจ่ายให้รวดเร็วที่สุด ไม่ควรให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณไปกระจุกตัวในช่วงเดือนกันยายนเหมือนที่ผ่าน
มาทุกปี
- กรมสรรพากรตั้งประมาณการการจัดเก็บภาษีเพิ่ มขึ้นทุกปีโดยไม่คานึงถึงสภาวะ
เศรษฐกิจ ควรตั้งประมาณการการจัดเก็บภาษีให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในแต่ละปีของแต่ละพื้นที่ด้วย
- กรมสรรพากรควรดาเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการทราบและเข้าใจ
รายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากมาตรการ SMEs ระบบบัญชีเดียว ซึ่งนอกจากผู้ประกอบการ
จะสามารถจัดทาบัญชีได้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายภาษีอากรแล้ว ยังจะได้รับสิทธิประโยชน์
ในการยกเว้นการตรวจสอบภาษีย้อนหลังและการลดหย่อนภาษีด้วย
- การสารวจผู้ประกอบการที่อยู่นอกระบบให้เข้ามาอยู่ในระบบอย่างถูกต้อง ขอให้
มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการทราบ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่ของสานักงาน
สรรพากรพื้นที่กับผู้ประกอบการ
- ขอให้สานักงานสรรพสามิตพื้นที่ดูแลและตรวจสอบผู้ประกอบการจาหน่ายสุรา
ยาสูบอย่างเคร่งครัด ว่ามีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ และควรมีการควบคุมการจัดพื้นที่ (Zoning)
ในการขายสุราบริเวณใกล้กับสถานศึกษา
2.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ แจ้งว่า
- โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้เป็นโรงงานที่ประกอบกิจการมานาน รูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์เหมือนเดิมไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้การสนับสนุนและส่งเสริม
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัยและหลากหลายมากยิ่งขึ้น
- อุตสาหกรรมในจังหวัดแพร่ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ผลิตภัณฑ์ที่มี
ความโดดเด่นและได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง คือ ผลิตภัณฑ์จากผ้าหม้อห้อม ที่มีการพัฒนาคุณ ภาพและ
รูปแบบให้ทันสมัย หากได้รับการส่งเสริมก็จะสามารถต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้เพิ่มมากขึ้น
- ปัญหาภัยแล้งทาให้นาข้าวบางส่วนได้รับความเสียหาย บางพื้นที่ไม่สามารถทานา
ปรังได้ เกษตรกรจึงหันมาปลูกข้าวโพดทดแทน
2.3 นายกสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ แจ้งว่า
- จั ง หวั ด แพร่ เ ป็ น เมื อ งเก่ า มี วิ ถี ชี วิ ต วั ฒ นธรรม สถาปั ต ยกรรม เรื่ อ งเล่ า ขาน
ตานานสมัยอาณาจักรล้านนาซึ่งเดิมยังไม่เป็นที่ดึงดูดใจนักทองเที่ยวมากนัก แต่ปัจจุบันกระแสการท่องเที่ยว
เปลี่ยนแปลงไปนักท่องเที่ยวหันมานิยมท่องเที่ยวเชิงวิถีไทยมากขึ้น ประกอบกับจังหวัดแพร่ ติดกับจังหวัดที่มี
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเหมือนกัน จึงมีส่วนส่งเสริมให้ธุรกิจท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ขยายตัวเพิ่มมาก
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยนักท่องเที่ยวจะลดลงในช่วงฤดูฝนเท่านั้น
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- ผู้ประกอบการในจังหวัดแพร่ส่วนใหญ่เป็นรายเล็กที่เพิ่งเริ่มต้นดาเนินธุรกิ จยัง
ขาดความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการภายใน การขออนุมัติสินเชื่อ การจัดทาบัญชี การตลาด และการเสียภาษี
อากร เมื่อขาดความรู้ความเข้าใจก็จะมอบหมายให้สานักงานบัญชีเป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการในส่วนนี้แทน ซึ่ง
ในบางครั้งสานักงานบัญชีก็ไม่มีจรรยาบรรณในการทางาน ดังนั้ น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมสรรพากรและ
ธนาคารภาครัฐควรเข้าไปให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ควรให้คาแนะนา
ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน ตั้งแต่ก่อนการลงทุน เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการได้อย่างยั่งยืนและรองรับการ
ท่องเที่ยวที่มีความเจริญเติบโตในอนาคต
2.4 ผู้แทนชมรมธนาคารจังหวัดแพร่ แจ้งว่า ชมรมธนาคารพร้อมให้ความร่วมมือกับ
ทุกหน่วยงาน ต้องการให้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมมือกันส่งเสริมและพัฒนาภาคธุรกิจในพื้นที่จังหวัดแพร่

จังหวัดน่าน
1. กรณีหารือร่วมกับผู้แทนภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
1.1 รองประธานหอการค้าจังหวัดน่าน แจ้งว่า
- ขอบคุณหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังที่ให้ความร่วมมือกับผู้ประกอบการ
ในพื้นที่เป็นอย่างดี โดยเฉพาะสานักงานสรรพากรพื้นที่และด่านศุลกากรที่แจ้งข้อมูลข่าวสารนโยบายใหม่ ๆ
ให้ภาคเอกชนทราบ
- การประเมินราคาที่ดินรายแปลงของกรมธนารักษ์ ข้อมูลคลาดเคลื่อนทาให้ราคา
ประเมินไม่สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงในพื้นที่
- มาตรการส่ งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล ตาบลละ 5 ล้ านบาท ผลที่ได้รับ
อาจจะไม่คุ้มค่ากับเม็ดเงินที่กระจายลงไปในแต่ละพื้นที่ เนื่องจากการดาเนินงานบางโครงการไม่มีประโยชน์
หรือประชาชนอาจจะไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควร
- ขณะนี้ไม่มีระบบพรรคการเมืองหากรัฐบาลปรับเพิ่มอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มจากร้อย
ละ 7 เป็นร้อยละ 10 จะช่วยให้รัฐบาลจัดเก็บภาษีได้มากขึ้น และหากภาคเอกชนได้รับผลกระทบจากการ
ปรับเพิ่มอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าว ควรให้ธนาคารภาครัฐปล่อยสินเชื่อ Soft Loan แก่ผู้ประกอบการ หรือมี
มาตรการลดหย่อนภาษีประเภทอื่นแทน
- สภาพเศรษฐกิจจังหวัดน่าน ภาคการเกษตรมีรายได้จากข้าวโพดเป็นหลัก แต่มี
การน าเข้าเนื้อสั ตว์และไข่ไก่จากพื้นที่อื่นเป็นจานวนมาก สาหรับการท่องเที่ยวมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวนักท่องเที่ยวเดินทางมาจานวนมาก ดังนั้น เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว จังหวัด
และภาคเอกชนพยายามส่งเสริมให้จังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี
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- ผังเมืองของจังหวัดน่านไม่มีเขตพื้นที่สีม่วง จึงไม่สามารถจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรม
ได้ รวมถึงสิ่งปลูกสร้างทุกชนิดจะต้องมีความสูงไม่เกิน 12 เมตร โรงแรมที่พักจึงสร้างได้สูงแค่ 3 – 4 ชั้น
เท่านั้น เมื่อการท่องเที่ยวมีการขยายตัวมากขึ้นต้องมีแผนการในการรองรับนักท่องเที่ยวที่มีจานวนเพิ่ม มากขึ้น
ตามลาดับ
1.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน แจ้งว่า
- โครงการสินเชื่อ Soft Loan พิจารณาสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ในอัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี มีจานวนจากัด ทาให้ผู้ประกอบการรายย่อยไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง
- พื้นที่จังหวัดน่านส่วนใหญ่เป็นภูเขา จึงมีแต่อุต สาหกรรมขนาดเล็กประกอบกับ
ติดปัญหาเรื่องผังเมือง การขยายโรงงานจึงทาได้ยาก อุตสาหกรรมเครื่องเงินซึ่งเป็นสินค้า OTOP ที่มีชื่อเสียง
ของจังหวัดน่านได้รับการสนับสนุนให้ไปร่วมงานแสดงโชว์สินค้าที่ต่างจังหวัดรวมถึงต่างประเทศเป็นประจา
อย่างต่อเนื่อง

จังหวัดนครพนม
1. กรณีหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้รับแจ้ง
ว่า
1.1 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (นายสมชาย วิทย์ดารงค์) ได้แจ้งความคืบหน้าในการ
ขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ดังนี้
1) ศักยภาพด้านการค้าชายแดน ภาพรวมมูลค่าการส่งออกในปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 มี มูล ค่าการค้ารวม 106,326.75 ล้ านบาท เพิ่ม ขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จานวน
28,445.67 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.52 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตั้งแต่ ต.ค. – ธ.ค. 58 มูลค่า
การค้ารวม จานวน 29,915.74 ล้านบาท แยกเป็นมูลค่าการส่งออก 19,067.65 ล้านบาท มูลค่าการ
นาเข้า จ านวน 10,848.09 ล้ านบาท โดยมีสิ นค้านาเข้าอันดับ 1-3 ได้แก่ อุปกรณ์เครื่องรับ -ส่ งวิทยุ
เครื่ อ งประมวลผลข้ อ มู ล -เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ พ ร้ อ มอุ ป กรณ์ แ ท๊ บ เล็ ต ,แผ่ น เก็บ ข้ อ มู ล ฮาร์ ด ดิ ส ก์ -อุ ป กรณ์
คอมพิวเตอร์ สาหรับสินค้าส่งออกอันดับ 1-3 ได้แก่ หน่วยประมวลผลข้อมูลในฮาร์ดดิสก์, เครื่องดื่มบารุง
กาลัง, ผลไม้สด
2) การคมนาคมขนส่ ง เส้ นทางการบิ น ณ ท่ า อากาศยานนครพนมมี บ ริก าร 4
เที่ยวบิน ในปี พ.ศ. 2558 จานวนผู้โดยสารขาเข้า 105,647 คน และผู้โดยสารขาออก 103,409 คน
3) บทบาทที่เหมาะสมที่ต้องการดาเนินการของจังหวัดนครพนมในการเป็นเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ การเป็นศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ การเป็นเมืองผลิตอาหารปลอดภัย
และอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรและการเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
4 ) ตามค าสั่ งคณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ ที่ 72/2557 ได้ แต่ งตั้ ง
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้ออกประกาศกาหนดให้อาเภอเมืองนครพนม 10 ตาบล
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และอ าเภอท่ าอุ เทน 3 ต าบล มี เนื้ อที่ ร วม 794.79 ตารางกิ โ ลเมตร หรื อ 495,743.75 ไร่ แปลงที่
กาหนดให้เอกชนเข้าใช้ประโยชน์ มี 2 แปลง คือ แปลงแรกที่สาธารณะประโยชน์ (นสล.) เลขที่ 7941 “โคก
ภูกระแต” เนื้อที่ 2,938 ไร่ 2 งาน 47 ตารางวา ตั้งอยู่บริเวณสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม - คาม่วน) ติด
กับด่านสากล และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 (มุกดาหาร - หนองคาย) ประกอบด้วยสานักงานศูนย์บริการ
เบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service : OSS) อาคารศูนย์โลจิสติกส์ และอาคารคลังสินค้า มีหน่ว ยราชการ 5
หน่วย คือ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนม ด่านควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศแขวงการทางจังหวัดนครพนม และสานักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ทั้งนี้ พื้นที่
ดังกล่าวมีราษฎรบุกรุก เนื้อที่ 526-0-25 ไร่ วัดครอบครอง เนื้อที่ 32 ไร่ และจังหวัดขอใช้ เนื้อที่ 1,8600-87 ไร่ พื้นที่มีความพร้อมด้านระบบไฟฟ้า แหล่งน้า เหมาะที่จะทาคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า ตลาด
กลางในการแลกเปลี่ยนสินค้า และแปลงที่ 2 ที่ราชพัส ดุ หมายเลขทะเบียน นพ.1294 “ใกล้สนามบิน
นครพนม” เนื้อที่ 831-0-08 ไร่
5) โครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ ประกอบด้วยสะพานมิตรภาพแห่งที่ 3 (นครพนม
- คาม่วน) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 (นครพนม - ท่าอุเทน) อาคารศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน
(OSS) อาคารคลังตรวจสินค้าและเก็บของกลาง (R8) อาคารคลังสินค้า (R12) และอาคารด่านชายแดน
(CIQ)
6) ในพื้นที่แปลงที่ 1 “โคกภูกระแต” จังหวัดได้กาหนดโซนนิ่งเพื่อใช้พื้นที่ ดังนี้
พื้นที่ 700 ไร่ รองรับศูนย์ราชการ พื้นที่ 1,100 ไร่ รองรับตลาดกลางและศูนย์แสดงสินค้า พื้นที่ 1,000 ไร่
รองรับนิคมอุตสาหกรรม และพื้นที่ 125 ไร่ ใช้เป็นแหล่งน้าโครงการ
7) ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม 2558 มีนักลงทุนที่เข้ามายื่นความประสงค์จะ
เข้ามาลงทุนในโครงการจานวน 65 ราย เป็นชาวไทย 54 ราย ชาวต่างชาติ 11 ราย ประเภทธุรกิจ ได้แก่
อุตสาหกรรมการเกษตร (การผลิต การแปรรูป ) โลจิสติกส์ และอุตสาหกรรมสิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม และการผลิต
คอมพิวเตอร์และชิ้นส่วนประกอบ ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการกาหนดความชัดเจนในระยะเวลาการให้เช่าที่ราชพัสดุ
8) สานักงานศูนย์บริการร่วมแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service :
OSS) บริเวณชั้น 1 เป็นศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครพนม เป็นสานักงานส่วนหน้า (Front Office) โดยมี
เจ้าหน้าที่ 12 หน่วยงาน และผู้บริหารศูนย์ รองผู้บริหารศูนย์ พร้อมเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ รวมทุกหน่วย 30
อัตรา
9) ขณะนี้จังหวัดมีความพร้อมในการดาเนินการหากรัฐบาลได้ดาเนินการใช้มาตรา
44 เพื่อประกาศให้พื้นที่ดาเนินการของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเป็นที่ราชพัสดุ และกาหนดหลักเกณฑ์ใน
การเช่าที่ราชพัสดุตลอดจนอัตราค่าเช่า/วิธีการ/รูปแบบในการจัดให้เช่า และกาหนดหน่วยงานดูแลรับผิดชอบ
พื้นที่เพื่อจะได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไป
นอกจากนี้ จั ง หวั ด ได้ ก าหนดเส้ น ทางใหม่ จ ากสะพานมิ ต รภาพแห่ ง ที่ 3 ไปยั ง
สนามบิน โดยบรรจุไว้ ในแผนงานปี พ.ศ. 2561 และปี พ.ศ. 2562 เพื่อสร้างความเชื่อมโยงในการขนส่ง
สาหรับระบบสาธารณูปโภคต่างๆ และผังเมือง จังหวัดนครพนมจะได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไป
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ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจ่ราชการกระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลั งโดยท่านรองนายกรัฐ มนตรี (นายสมคิ ด จาตุศรีพิทักษ์ ) กาหนดให้
เศรษฐกิจโตเพิ่มขึ้น แต่ประเทศประสบปัญหาหลายด้านทั้งเรื่องภัยแล้งและราคาพืชผลทางการเกษตรราคา
ตกต่า ทั้งนี้ได้เน้นให้กรมจัดเก็บรายได้ทั้ง 3 กรมจัดเก็บรายได้ให้ตามเป้าหมาย และให้กรมบัญชีกลางกากับ
ดู แ ลเรื่ อ งรายจ่ า ย โดยเร่ ง รั ด การลงทุ น และการใช้ จ่ า ยงบประมาณเพื่ อ น าเงิ น ไปกระตุ้ น เศรษฐกิ จ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อให้ GPP โตตามที่รัฐบาลกาหนดไว้ สาหรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัด
นครพนมจะได้นาข้อมูลข้างต้นไปเสนอคณะอนุกรรมาธิการเงินการคลังของสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป กรณี
รายได้ของจังหวัดนครพนมซึ่งเกษตรกรมีรายได้เพียง 1 ใน 3 ของจังหวัด ทั้งนี้สัดส่วนภาคเกษตรกรในพื้นที่มี
จานวนมาก ควรหาแนวทางให้เกษตรกรมีการประกอบอาชีพอื่นเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้มากขึ้น ซึ่งหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงการคลังหลายหน่ วยงานรวมทั้งธนาคารภาครัฐพร้อมสนับสนุนและให้ ความร่วมมือในการ
พัฒนาจังหวัด
1.2 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (นายไพฑูรย์ รักประเทศ) แจ้งว่า
- จังหวัดนครพนมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีความรักและสามัคคีกัน โดยดาเนินงานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างดี
- เกษตรกรในจังหวัดนครพนมส่วนใหญ่ปลูกข้าว หากเกษตรกรได้พิจารณาคุณภาพของ
ดินว่ามีความเหมาะสมที่จะทานาหรือไม่ และปรับเปลี่ยนการจาหน่ายผลผลิตเป็นตันซึ่งได้ราคาต่า เป็นการ
จาหน่ายเป็นกิโลกรัมจะทาให้ได้ราคาสูงขึ้น และหากเกษตรกรปรับเปลี่ยนมาปลูกอ้อยเพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่ม
รายได้ ก็จะทาให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
- จังหวัดนครพนมมีเขตเศรษฐกิจพิเศษที่นักลงทุนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และมี
ความพร้อมด้านการลงทุนหากรัฐบาลกาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขการเช่าที่ราชพัสดุให้มีความชัดเจนมาก
ขึ้น เพื่อให้นักลงทุนตัดสินใจในการลงทุนในพื้นที่ได้
- ผลไม้ไทยไม่สามารถจาหน่ายโดยตรงกับประเทศจีนได้ เนื่องจากการส่งออกผลไม้
จะต้องแปลงสัญชาติผลไม้ไทยเป็นของเวียดนาม เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีในอัตราสูง
- สินค้านาเข้า - ส่งออก ส่วนใหญ่เป็นสินค้าผ่านแดน ไม่ใช่สินค้าที่ผลิตในพื้นที่ หาก
มีโรงงานผลิตในพื้นที่ก็จะช่วยลดต้นทุนค่าขนส่ง ทั้งนี้จังหวัดนครพนมควรมีสถานที่เก็บสินค้าเพื่อรอส่งออกไป
ยังประเทศเพื่อนบ้าน อันจะส่งผลให้ศักยภาพทางการค้ามากยิ่งขึ้น
- ด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องดาเนินการในลักษณะร่วมกับประเทศเพื่อน
บ้าน เช่น ใช้สถานที่ท่องเที่ยวของเพื่อนบ้ านเข้ามารวมในการจัดทริปทัวร์ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
- ปัญหาเรื่องการกาหนดพื้นที่ภัยหนาว โดยกาหนดอุณหภูมิไว้ที่ 8 องศาเป็นเกณฑ์
ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการประกาศภัยหนาว เนื่องจากสภาพความเป็นจริงประชาชนจะหนาวลม ซึ่งมีความเย็น
มากเพราะใกล้แม่น้าโขงประชาชนจึงได้รับความเดือดร้อนมาก
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- การดาเนินงานโครงการตาบลละ 5 ล้านบาท มีความเข้มงวดในระบบตรวจสอบ
การเบิกจ่ายเงินส่งผลให้การเบิกจ่ายเงินล่าช้า ส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องการกาหนดราคากลางมีการแก้ไขเอกสาร
หลายครั้ง และท้องถิ่น ต้องดาเนิน การส ารวจความต้องการของประชาชน และเขียนโครงการไว้ล่ ว งหน้า
ประกอบกับผู้รับเหมาในพื้นที่มีจานวนน้อยแต่มีโครงการจานวนมาก ทาให้หาผู้รับจ้างในพื้นที่ยาก

2. กรณีหารือร่วมกับผู้แทนภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
2.1 ประธานหอการค้าจังหวัดนครพนม แจ้งว่า
- เกษตรกรที่ปลูกยางพารา ประสบปัญหาราคาตกต่าแต่ไม่มีการประท้วง ทั้งนี้ หาก
ทางภาคใต้มีการปรับราคายางเกษตรกรในพื้นที่ก็จะขอปรับราคาบ้าง ซึ่งขณะนี้ ได้แก่ ปัญหาโดยการรวมกลุ่ม
เกษตรกรในการรับซื้อยางพารา เพื่อให้สามารถต่อรองกับพ่อค้าได้
- ปัญหาหลักของประชาชน คือ รายได้ลดลง เนื่องจากผลผลิตภาคการเกษตรตกต่า
ส่งผลต่อการใช้จ่ายครัวเรือน
- จังหวัดนครพนมมีการประสานงานกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเป็นอย่างดี
ทาให้ไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆ มีเพียงความผิดพลาดที่ผู้ประกอบการธุรกิจบางรายรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ขอให้ส่วน
ราชการช่วยให้คาแนะนาในการดาเนินธุรกิจให้ถูกต้อง ทั้งนี้ขอให้ส่วนราชการมีการพัฒนาคน พัฒนางาน เพื่อ
สนับสนุนการขับเคลื่อนในภาคธุรกิจ
- ผู้ประกอบการต้องการให้ธนาคารภาครัฐมีผลิตภัณฑ์ด้านสินเชื่อที่เหมาะกับความ
ต้องการของผู้ประกอบการรายใหม่ และอนุมัติวงเงินให้เพียงพอต่อความต้องการ
- การกาหนดเส้นทางรถไฟสายบ้านไผ่ เป็นส่วนหนึ่งในการลดต้น ทุนการขนส่ง
ดังนั้นภาครัฐควรให้การสนับสนุนธุรกิจด้านโลจิสติกส์ เพื่อเป็นศูนย์กลางการนาเข้าและส่งออกสินค้าและเพื่อ
ส่งเสริมศักยภาพภาคการเกษตรให้สามารถกระจายผลผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
- การทานาของเกษตรกรต้องดาเนินการในเชิงพาณิชย์นาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
ในภาคการเกษตร
- บริษัทประกันภัยไม่รับทาประกันภัยผลไม้ส่งออกในเส้นทาง R 12 และ R 8 ทา
ให้ผลไม้ที่มีราคาสูงไม่ผ่านเส้นทางนี้ เนื่องจากมีความเสี่ยง หรือเมื่อผ่านไปแล้วก็จาเป็นต้องขายในราคาที่ไม่
เป็นธรรม (ปัจจุบันผลไม้ราคาสูงจะใช้เส้นทางผ่านด่านมุกดาหาร เพราะมีบริษัทรับทาประกันภัย)
2.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม แจ้งว่า
- นักธุร กิจ ตัด สิน ใจเลือ กลงทุนใน สปป. ลาว หรือ ประเทศเวีย ดนามเพราะมี
เงื่อนไขที่ชัดเจนและน่าสนใจกว่า เนื่องจากประเทศไทยมีอัตราค่าแรงที่สูงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน
- เงื่อนไขการพิจ ารณาสินเชื่อจะอนุมัติ ให้เ ฉพาะลูก ค้า ชั้นดี ทาให้ประชาชนผู้มี
รายได้น้อ ยเข้า ไม่ถึง แหล่ง เงิน ทุน ระบบและขั้น ตอนการอนุมัติสิน เชื่อ ของธนาคารภาครัฐ มีค วามล่า ช้า
เนื่องจากต้องส่งไปที่ส่วนกลางพิจารณา
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- ภาษีที่จัดเก็บ ในพื้นที่ กับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้จังหวัดไม่ส อดคล้องกัน
ทาให้จังหวัดนครพนมไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร
- ภาครัฐควรกาหนดให้จังหวัดนครพนมเป็นเขตปลอดอากร เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
ให้เติบโตยิ่งขึ้น
- ปัญหาการขนส่งสินค้าในพื้นที่จังหวัดนครพนมมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าส่วนกลาง แต่
ผู้ประกอบการต้องจาหน่ายสินค้าในราคาเท่ากับส่วนกลาง ซึ่งเป็นภาระในการดาเนินธุรกิจในพื้นที่
- เนื่องจากผู้ประกอบการส่งออกสินค้ามีค่าใช้จ่ายในการขนส่ง เส้นทางแขวงคา
ม่วน สปป.ลาวคิดค่าผ่านทางคันละ 7,000 บาท ซึ่งเป็นต้นทุนในการบริหารจัดการ หากรัฐบาลสามารถ
เจรจากับ ประเทศเพื่อนบ้านไม่ให้เก็บค่าผ่านทางได้จะสามารถลดต้นทุนการขน ส่งได้ทาให้ผู้ประกอบการ
ขนส่งสินค้าได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น
- ปัญหาการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยตามมาตรการ
การเงินของรัฐบาล “โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่าเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบกิจการ SMEs”
ไม่ได้เกิดประโยชน์กับผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดนครพนม เนื่องจากนโยบายของธนาคารพาณิชย์การ
อนุมัติสินเชื่อจะคัดเลือก SME ที่เป็นคู่ค้าเดิมซึ่งมีความแข็งแรงอยู่แล้วส่วนผู้ประกอบการ SME ขนาดเล็ก
หรือ ผู้ป ระกอบการรายใหม่จ ะได้รับ การพิจ ารณาน้อ ยมาก ผู้ประกอบการ SME ส่ว นใหญ่จึงไม่ส ามารถ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้จึงไม่ได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าว
2.3 ผู้แทนชมรมธนาคารจังหวัดนครพนม แจ้งว่า
ด้านการเงิน
- ธนาคารภาครัฐระดมเงินฝากได้ใกล้เคียงเป้าหมายเป็นส่วนใหญ่ เพราะ
มีนโยบายการออกผลิตภัณฑ์ที่จูงใจผู้ลงทุนมากกว่าธนาคารพาณิชย์ ส่วนธนาคารพาณิชย์ยังห่างเป้าหมาย
ค่อนข้างมาก
- นโยบายของธนาคารภาครัฐ และภาคเอกชน ให้ความสาคัญกับจังหวัด
พื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษทาให้การตั้งเป้าหมายเงินฝากค่อนข้างสูง
- ผลกระทบจากพืชผลภาคการเกษตรซึ่งมีผลผลิตน้อย เนื่องจากภัยแล้ง
และราคาผลผลิตตกต่า ส่งผลให้รายได้หลักของประชากรลดลง จึงทาให้ การขั บเคลื่ อนเศรษฐกิจของจังหวัด
ชะลอตัว
- ปัจ จุบัน นัก ลงทุน ยอมรับ ความเสี่ย งได้ม ากขึ้น โดยนาเงิน ไปลงทุน ใน
สถาบันการเงินในท้องถิ่น เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งให้ผลตอบแทนที่สูงประมาณ 5.5% - 6.4% ในขณะ
ที่ธนาคารให้ผลตอบแทนประมาณ 2%
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ด้านสินเชื่อ
- การขยายสิน เชื่อ ของธนาคารภาครัฐ และธนาคารพาณิช ย์ ส่ว นใหญ่
เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากเป็นสินเชื่อที่สนับสนุนตามโครงการรัฐบาล
- การให้สิน เชื่อ แก่ผู้ป ระกอบการ SME ยัง เข้า ไม่ถึง รายย่อ ยในท้อ งถิ่น
เท่า ที ่ค วร เนื ่อ งจากนโยบายธนาคารจะคัด เลือ ก SME ที ่เ ป็น คู ่ค ้า ที ่ม ีค วามแข็ง แรงอยู ่แ ล้ว ส่ว น
ผู้ประกอบการ SME ขนาดเล็กหรือรายใหม่จะไม่ค่อยได้รับการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อตามนโยบายรัฐบาล

จังหวัดมุกดาหาร
1. กรณีหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สร
ไกร) แจ้งว่า
- จังหวัดให้ความสาคัญเรื่องการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน เพื่อให้ เป็นไปตามเป้าหมายที่
รัฐบาลกาหนด โดยได้ติดตามกากับดูแลในทุกพื้นที่อย่างใกล้ชิด
- ปัญหาการเบิกจ่ายเงินเกิดจากแบบแปลนการก่อสร้างมีความล่าช้า เนื่องจากทุก
หน่วยงานต้องให้กรมโยธาธิการเป็นผู้ออกแบบให้และปริมาณโครงการมีจานวนมากส่งผลให้การดาเนินงาน
ล่าช้า
- การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งจังหวัดมุกดาหารเป็น 1 ใน 5 จังหวัดนาร่อง
เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 โดยจังหวัดได้เตรียมการในเรื่องขอบเขตพื้นที่ใน 3 อาเภอ คือ อาเภอ
เมื อ ง อ าเภอหว่ านใหญ่ อาเภอดงตาล รวม 11 ตาบล พื้ นที่ ป ระมาณ 361,524 ไร่ ในด้ า นประสิ ท ธิ
ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้รับอนุมัติแล้ว 15 เรื่อง สาหรับสถานที่จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ
ด้านการลงทุน (OSS) ได้ใช้พื้นที่ของศูนย์ดารงธรรมจังหวัด บริเวณชั้นล่างของศาลากลางจังหวัด ซึ่งยังไม่
สมบูรณ์เท่าที่ควร เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในพื้นที่เป็ นผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ได้เสนอไปยังส่วนกลางให้
จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้มาให้บริการในพื้นที่ เพื่อให้การแนะนาผู้ประกอบการ/นักลงทุนมีความชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้รัฐบาลได้ใช้อานาจตามมาตรา 44 ด้านการใช้พื้นที่ โดยให้กรมธนารักษ์เพิกถอนที่ดินใน 3
ส่วน คือ ส่วนที่อยู่ในการครอบครองของศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตร สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ และสานักงาน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัด รวมพื้นที่ 1,085 ไร่ ให้เป็นที่ราชพัสดุซึ่งได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้วและที่ดินจังหวัดได้รังวัด
ออกโฉนดแล้ว จานวน 1,080 ไร่ขั้นตอนต่อไปกรมธนารักษ์จะดาเนินการประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้ามาลงทุน
ในพื้นที่ต่อไป ซึ่งได้กาหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาการเช่าไว้เรียบร้อยแล้ว
นอกจากนี้ ยั ง มีเรื่ องที่จะต้อ งดาเนินการในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ 1) ด้า น
เส้นทางการจราจรใน 4 เส้นทาง ปัจจุบันมีเพียงเส้นทางเดียว คือ เส้นทางอานาจเจริ ญ - อาเภอนิคมคาสร้อย
เป็ น 4 ช่อ งการจราจรแล้ ว อีก 3 เส้ น ทางได้ เสนอให้ ก รมทางหลวงตั้ง งบประมาณในการดาเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อไป ทั้งนี้ ขอให้กระทรวงการคลังผลักดันบทบาทภารกิจที่รับผิดชอบ เพื่อให้
จังหวัดมุกดาหารสามารถพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดชายแดนต่อไป 2) ภาครัฐควรสนับสนุนและส่งเสริมการ
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สร้างสนามบินในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร หรือการขอใช้สนามบินเก่าที่อาเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร เพื่อ
กระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหารขณะนี้อยู่ในการตัดสินใจของกระทรวงคมนาคม และ 3) การเร่งรัดการ
สร้างรถไฟรางคู่ เนื่องจากการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ออกสารวจ และออกแบบรถไฟรางคู่เรียบร้อยแล้วเหลือ
เพียงการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้าง
สานักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ได้แจ้งว่า การใช้ที่ดินราชพัสดุพื้นที่ 1,080 ไร่ ซึ่ง
กรมธนารักษ์ได้กาหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว คือ อัตราค่าเช่าที่ดินราชพัส ดุ 24,000 บาท ต่อไร่ต่อ
ปี อายุการให้เช่า 50 ปี อัตราค่าธรรมเนียม 160,000 บาท ต่อไร่ และปรับอัตราค่าเช่าที่ดินราชพัสดุเพิ่มขึ้น
15% ทุก 5 ปี ในการดาเนินการของผู้เข้ามาลงทุนในที่ดินแปลงดังกล่าว กรมธนารักษ์เป็นผู้ดาเนินการเอง
โดยวิธีการประมูล

2. กรณีหารือร่วมกับผู้แทนภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
2.1 ผู้แทนประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร แจ้งว่า
- ด่า นศุล กากรมุก ดาหารมีค นเข้า ออกเป็น จานวนมาก เครื่อ ง X – ray มี
ความจาเป็นมาก แต่ยังมีจานวนไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน
- นโยบายภาครัฐ ควรอนุญาตให้ดาเนินการบริการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่
นักท่องเที่ยวในบริเวณด่านพรมแดนมุกดาหาร
- ภาครัฐ กาหนดให้ จังหวัดมุกดาหารเป็นพื้นที่พัฒ นาเขตเศรษฐกิจพิเศษแต่
ปัจจุบันยังไม่มีใครมาขอใช้สิทธิในการลงทุน เพราะสิทธิพิเศษที่รัฐ บาลกาหนดยังไม่สร้างแรงจูงใจมากพอ
และค่าเช่าที่ดินมีราคาสูงทาให้ผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ไม่สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ ประกอบกับ
รัฐบาลไม่ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งทาให้เขตเศรษฐกิจพิเศษยังไม่ได้รับการ
พัฒนา
- ผู้ประกอบการรายย่อยไม่เข้าใจขั้นตอนการขอสินเชื่อ SME ทาให้โครงการ
สิน เชื่อ SME ไม่ส ามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการรายย่อยได้เต็มที่ เนื่องจากจานวน
สาขาและจานวนเจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอทาให้เกิดความล่าช้าในการดาเนินงาน
- จัง หวัด มุก ดาหารเป็น พื ้น ที ่ เ ขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ แต่ ปั จ จุ บั น เส้น ทาง
การจราจรเป็น 2 ช่องทาง ซึ่งเป็นปัญหาเกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์ ภาครัฐจาเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขต่อไป
- ห้า งสรรพสิน ค้า ใหญ่ๆ ที ่ม ีเ งิน ลงทุน สูง แย่ง ส่ว นแบ่ง การตลาดของ
ผู้ป ระกอบการรายย่อยในพื้น ที่และผู้ป ระกอบการรายใหญ่เสียภาษีในส่วนกลาง หากผู้ประกอบการราย
ใหญ่ชาระภาษีในพื้นที่จะสามารถสะท้อนกาลังซื้อในแต่ ละพื้นที่ได้
- การนาเงินเข้า-ออกนอกประเทศ การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และ
การยอมรับสกุลเงินของประเทศเพื่อนบ้าน หากรัฐบาลแก้ไขกฎหมายจะเอื้อกับสภาพเศรษฐกิจและกระตุ้น
การเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจ ซึ่งจะทาให้ประชาชนใช้เงินได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
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2.2 รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร แจ้งว่า
- เจ้าหน้าที่ภาครัฐยังมีจานวนไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่มีความเติบโตเพิ่มมาก
ขึ้น
- ธนาคารต่า งๆ ต้อ งอนุมัติสิน เชื่อ เพื่อ การลงทุน และสิน เชื่อ ที่อ ยู่อ าศัย
บริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตยิ่ งขึ้น
- บ้า นพัก ข้า ราชการที่อ ยู่บ ริเ วณริม แม่น้าโขงซึ่ง เป็น ทาเลที่เ หมาะกับ การ
ลงทุน สานักงานธนารักษ์พื้น ที่น ครพนม ควรพิจารณาพัฒ นาการใช้พื้นที่ราชพัส ดุให้เกิดประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์และความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน และเพื่อการสนับสนุนการดาเนินการธุรกิจราย
ย่อย
- การขายประกันของธนาคารต่างๆ ต้องดูความเหมาะสมของลูกค้า หากลูกค้า
ได้ทาประกันแล้วก็ไม่ควรให้ทาประกันซ้าอีก
- ในพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารผู้ประมูลโครงการต้องรับผิดชอบ
ภาระค่าใช้จ่ ายค่อนข้างสูง เนื่องจากผู้ประมูล จะต้องชาระค่าเช่าที่ดินราชพัสดุ และค่าธรรมเนียมแล้ว ผู้
ประมูลโครงการจะต้องดาเนินการเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคในโครงการ อาทิ ค่าก่อสร้างถนน ระบบประปา
– ไฟฟ้า แหล่งน้า การติดตั้งระบบกระแสไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง และ
ทาให้ผู้ที่จะมาลงทุนต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงมากในการดาเนินธุรกิจ
2.3 นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร แจ้งว่า
- จังหวัดมุกดาหารเป็นเมืองการค้าชายโขง การท่องเที่ยว และการเกษตร
ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม และร้านอาหาร ต้องรวมตัวกันเพื่อพยุงธุรกิจ จึงจาเป็นต้องให้สถาบันการเงิ น
ช่ว ยดูแ ลธุร กิจ การท่อ งเที่ย ว และขณะนี้ธุร กิจ ท่อ งเที่ย วกาลัง ปรับ ตัว เพื่อ รองรับ การพัฒ นาพื้น ที่เ ขต
เศรษฐกิจพิเศษ
- ปัญหานักธุรกิจต่างชาติเข้ามาดาเนินธุรกิจในจังหวัดมุกดาหาร โดยเข้ามา
ในรูปแบบนักวิจัย หรือตัวแทนนักวิชาการ ทาให้ผู้ประกอบการไม่มีข้อมูลของคู่แข่งทางธุรกิจ
- ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่เข้าไปท่องเที่ยวใน สปป.ลาว จะซื้อสินค้าเข้ามาใน
ประเทศไทย ได้แก่ เหล้า บุหรี่ ซึ่งไม่มีความรู้ด้านกฎหมายทาให้เป็นปัญหากับการท่องเที่ยว ดังนั้น จึง
ขอให้สรรพสามิตพื้นที่จังหวัดมุกดาหารช่วยแนะนาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบการซื้อเหล้า บุหรี่ เพื่อให้
นักท่องเที่ยวปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย
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จังหวัดสกลนคร
1. กรณีหารือข้อราชการกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (นายคุมพล
บรรเทาทุกข์) แจ้งว่า
- กรณีการสั่ งปิดสถานบันเทิงบริเวณใกล้ กับมหาวิทยาลั ย แต่ผู้ประกอบการยังคง
ลักลอบเปิดใหม่ ซึ่งต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป
- การทานาของเกษตรกรมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการบริโภค รายได้ส่วนใหญ่เกิดจาก
การรับจ้างทั่วไป ภาครัฐควรส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงวัวเพื่อเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้ภาคการเกษตร แต่
เนื่องจากเกษตรกรมีวัฒนธรรมในการทานามาเป็นเวลานาน รัฐควรสนับสนุนให้เกษตรกรมาปลูกพืชไร่ซึ่งได้
รายได้ดีกว่า ทั้งนี้ จังหวัดได้มีโครงการสร้าง “Young Smart Farmer” เพื่อให้คนรุ่นใหม่สร้างสังคมและ
เครือข่ายเพื่อเพิ่มการตลาดให้มากขึ้น

2. กรณีหารือร่วมกับผู้แทนภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
2.1 ประธานหอการค้าจังหวัดสกลนคร แจ้งว่า
- กลุ่มผู้ป ระกอบการรายย่อ ยยัง ไม่เ ข้า ใจและเป็น กัง วลเกี่ยวกับการจัด ทา
บัญ ชีเ ดีย ว เนื ่อ งจากผู ้ป ระกอบการรายใหญ่เ ข้า ถึง ข้อ มูล ข่า วสารได้ม ากกว่า ผู ้ป ระกอบการรายย่อ ย
โดยเฉพาะในอาเภอเล็กๆ ที่อยู่ห่างไกลความเจริญ ทั้งนี้ จะได้ประสานกับสรรพากรพื้นที่สกลนคร เพื่อให้
ความรู้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยต่อไป
- ปัญหาการลักลอบจาหน่ายสุร าบริเวณรอบสถานศึกษา และกรณีร้านค้า
ยินยอมเสียค่าปรับทุกวัน เนื่องจากค่าปรับมีอัตราไม่สูงทาให้ยังคงมีผู้ประกอบการเปิดบริการจาหน่วยสุรา
บริเวณสถานศึกษา ดังนั้ นจึงควรกาหนดอัตราค่าปรับให้สูงมากขึ้น
2.2 ประธานสภาอุต สาหกรรมจัง หวัด สกลนคร แจ้ง ว่า การรณรงค์ใ ห้
ผู้ประกอบการที่ดาเนินธุรกิจแบบครอบครัวเข้าสู่ระบบที่ถูกต้อง เพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐ และ
เพื่อแก้ไ ขปัญ หาผู้ป ระกอบการรายย่อ ยที่ยัง ไม่เ ข้า ใจขั้นตอนการขอสิ น เชื่อ SME ทาให้โ ครงการสินเชื่อ
SME ไม่สามารถตอบสนองผู้ป ระกอบการรายย่อยได้ ประกอบกับขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อของธนาคาร
ภาครัฐดาเนินการล่าช้า
2.3 ประธานชมรมธนาคารจังหวัดสกลนคร แจ้งว่า
- ขณะนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมในการใช้ระบบ E Commerce
เพื่อดาเนินธุรกิจโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการจะต้องเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ระบบ
- ธนาคารรับ แลกเหรีย ญในจ านวนไม่เ พีย งพอต่อ ความต้อ งการของ
ประชาชน เนื่องจากปริมาณเหรียญในจังหวัดสกลนครมีจานวนมาก ดังนั้น กรมธนารักษ์ควรมีรถโมบายรับ
แลกเหรีย ญ และปัญ หาธนาคารไม่ร ับ แลกเหรีย ญดา หรือ ช ารุด จึง ต้อ งการให้ก รมธนารัก ษ์กาหนด
หลักเกณฑ์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
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- โครงการสินเชื่อ Soft Loan มีวงเงินยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ผู้ประกอบการรายย่อย
- การพิจ ารณาสินเชื่อของสหกรณ์ข้าราชการครูยังไม่เข้าเครดิตบูโ ร ทาให้
เกิดความไม่คล่องตัวในการตรวจสอบเครดิตเพื่อพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร
2.4 เลขานุการชมรมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร แจ้งว่า
- การประชาสัมพันธ์ใ ห้ประชาชนเข้าใจผลประโยชน์ในการเข้า ระบบผู้
เสียภาษีที่ถูกต้อง หากประชาชนมีความเข้าใจมากขึ้นจะทาให้ผู้มีรายได้เข้ามาในระบบมากขึ้น
- การพัฒ นาที ่ร าชพัส ดุข องส านัก งานธนารัก ษ์พื ้น ที ่ส กลนคร ควร
ดาเนินการปักป้ายบอกให้ประชาชนทั่วไปทราบว่าเป็นที่ดินราชพัสดุ และระบุขอบเขตพื้นที่ให้ชัดเจน
- ภาพรวมการจัดเก็บรายได้สวนทางกับการรณรงค์การลดการดื่มสุราให้
น้อ ยลง ประกอบกับ การยกเลิก การอนุญาตให้ มีก ารจาหน่า ยเบีย ร์ต ามงานต่า งๆ ทาให้ภ าครัฐ ศูนย์เ สีย
รายได้เป็นจานวนมาก

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจ่ราชการกระทรวงการคลัง
- จากนโยบายที่ ป ระกาศให้ จั งหวั ดนครพนมเป็ นเขตเศรษฐกิ จพิ เศษ เป็ นการกระตุ้ น
เศรษฐกิจให้จังหวัดนครพนมเติบโตขึ้นอย่างมาก ซึ่งเกิดประโยชน์กับประชาชนสามารถสร้างรายได้ให้มากขึ้น
และในการส่งเสริมและสนับสนุนการส่งออกผลไม้สดผ่านด่านศุลกากรนครพนมเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรได้เป็น
อย่างดี
- งบประมาณที่จังหวัดได้รับจัดสรรจากภาครัฐหากไม่นาไปใช้ภายในระยะเวลาที่กาหนด
สานักงบประมาณจะดาเนินการเรียกเงินคืนทาให้ศูนย์เสียประโยชน์ที่จังหวัดจะได้รับ
- รั ฐ บาลก าหนดให้ ส่ ว นราชการเร่ ง รั ด การเบิ ก จ่ า ยเงิ น เพื่ อ ให้ ง บประมาณลงไปสู่
ประชาชนโดยเร็ ว และเร่ งแก้ไขปั ญหาการกาหนดราคากลาง ทั้งนี้ผู้ รับเหมา 1 รายไม่ควรรับงานหลาย
โครงการเพราะจะทาให้เกิดปัญหาการดาเนินงานก่อสร้างล่าช้าไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
- ด่านศุลกากรมุกดาหาร ควรขอสนับสนุนบุคลากรเพิ่มเติมจากต้นสั งกัดให้ เพียงพอต่อ
ปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น
- ส านัก งานสรรพากรพื้น ที่ ควรเร่ง ประชาสัม พัน ธ์ใ ห้ผู ้ป ระกอบการทราบเกี่ย วกับ
ผลประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อผู้ประกอบการจัดทาระบบบัญชีเดี ยว
- ธนาคารพัฒ นาวิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อ มแห่ง ประเทศไทย (ธพว.) มี
เจ้าหน้าที่ไม่มากนัก ดังนั้นผู้ประกอบการควรแจ้งสภาพปัญหา เพื่อให้ธนาคารหาแนวทางแก้ไขและหาข้อ
ผ่อนปรนเงื่อนไขต่างๆ ให้ และปัจจุบันผู้จัดการเขตมีอานาจอนุมัติสินเชื่อได้ ทาให้ลดขั้นตอนการพิจ ารณา
สามารถอนุมัติส ิน เชื่อ ได้ร วดเร็ว ยิ ่ง ขึ้น ประกอบกับ ธพว .มีส าขาเพีย ง 1 สาขาในแต่ล ะจัง หวัด และ
เจ้าหน้าที่มีจานวนจากัดอาจให้บริการไม่ทั่ว ถึง ทั้งนี้ หากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดและหอการค้าจังหวัด
ช่วยแนะนาลูกค้าให้กับธนาคารก็จะทาให้สมาชิกได้รับประโยชน์เพิ่มมากขึ้ น
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จังหวัดเพชรบูรณ์
1. กรณีหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ (นายบัณฑิตย์ เทวีทิวา
รักษ์) ได้รับแจ้ งว่า หน่วยงานในสั งกัดกระทรวงการคลังได้ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับจังหวัดอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีความเข้มแข็ง โดยดาเนินงานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างดีนอกจากนี้
ยังมีข้อเสนอบางประการ ดังนี้
- ด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากสภาพภูมิประเทศของจังหวัดเพชรบูรณ์อากาศเย็นสบาย
ทาให้มีนักท่องเที่ยวจานวนมากมารับลมหนาวส่งผลให้เศรษฐกิจจังหวัดเพชรบูรณ์เติบโตขึ้น
- รายได้หลักของจังหวัดเพชรบูรณ์ คือ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มะขาม อ้อย
- พื้นที่ที่ประสบภัยแล้ง จังหวัดได้ขอให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเป็นจาพวก
ถั่วเขียว ข้าวโพด แทนการทานาปรังซึ่งได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรเป็นอย่างดี ส่วนการปลูกพืชในฤดูแล้ง
ของเกษตรกรไม่ประสบปัญหา เนื่องจากมีการกักเก็บน้าไว้ใช้เพียงพอในพื้นที่
- องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ อย่ า งจริ ง จั ง ในการขั บ เคลื่ อ น
เศรษฐกิจของจังหวัดทาให้งาน/ภารกิจของจังหวัดสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างรวดเร็ว
- ปัญหาการเผาไร่ข้าวโพดบนพื้นที่ลาดเชิงเขา ไม่พบปัญหาหมอกควันเพราะอากาศ
เคลื่อนตัวถ่ายเทได้ดี การตัดอ้อยของเกษตรกรควรปรับเปลี่ยนเป็นใช้รถตัดอ้อยแทน ซึ่งเมื่อใช้รถตัดอ้อยจะ
ทาให้การเผาไร่อ้อยหมดไป
- การผลิตไฟฟ้าใช้ในจังหวัดเพชรบูรณ์ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการในพื้นที่ ต้องใช้
พลังงานไฟฟ้าจากจังหวัดขอนแก่นซึ่งส่งมาจาก สปป.ลาว
- การแก้ ไขปั ญ หาหนี้ น อกระบบ ยั ง ไม่ ส ามารถแก้ ปั ญ หาให้ ห มดสิ้ น ได้ เนื่ อ งจาก
เกษตรกรเป็นหนี้หลายด้านทั้ง ธ.ก.ส. และเอกชน โดยเกษตรกรกู้เงินมาทาการเกษตรเมื่อจาหน่ายผลผลิตได้
ต้องนาไปขายให้ผู้กู้เพื่อหักกลบลบหนี้เป็นวงจรต่อไปเรื่อยๆ ไม่สิ้นสุด
- ผลผลิ ต ใบยาสู บ ไม่ ดี เ ท่ า ที่ ค วร เนื่ อ งจากสภาพอากาศเปลี่ ย นแปลงท าให้ ก าร
เจริญเติบโตของใบยาชะงัก และหากอากาศไม่หนาวจะทาให้รากของใบยาเน่า

2. กรณีหารือกับภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
2.1 ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ แจ้งว่า
- หอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
ในสังกัดกระทรวงการคลังเป็นอย่างดีตลอดมา และได้ขออนุเคราะห์ข้อมูล GPP เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์
เศรษฐกิจจังหวัด เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการลงทุนของนักลงทุนในจังหวัดเพชรบูรณ์
- จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นจังหวัดที่มีการแบ่งวัฒนธรรมเป็น 2 ลักษณะ คือ ทาง
ตอนใต้ของจังหวั ดเป็น ภาคการเกษตรเกษตรกรนิยมปลู กอ้อย และมันสาปะหลัง ส่วนทางตอนเหนือของ
จังหวัดเกษตรกรนิ ย มปลูกใบยาสู บ การช่ว ยเหลื อเกษตรกรจึงต้องพิจารณาถึงวัฒ นธรรมของแต่ล ะพื้นที่
ประกอบด้วย
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- การรณรงค์ลดการดื่มเหล้าและสูบบุหรี่ประสบผลสาเร็จ จึงส่งผลให้การจัดเก็บ
รายได้ภาษีสรรพสามิตลดลง
- โครงการปล่อยสินเชื่อ SMEs Soft Loan มีเงื่อนไขกรณีผิดสัญญาธนาคารจะ
ดาเนินการคิดดอกเบี้ยในอัตราที่สูงมากอาจเกิดภาระหนักให้กับผู้ประกอบการ
- นโยบายต่างๆ ที่ภาครัฐออกมาเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนนั้น ประชาชน
ยังไม่สามารถเข้าถึงโครงการส่งผลให้ประชาชนไม่กล้าใช้จ่ายเงิน
- รัฐบาลควรมีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ทาหน้าที่เสียภาษีอย่างถูกต้อง
ให้มีความมั่นคงในวัยเกษียณอายุ เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการในวัยทางานเต็มใจชาระภาษีอย่างถูกต้อง
2.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ แจ้งว่า
- ผลผลิต ทางการเกษตรราคาตกต่าส่ง ผลให้ภ าพรวมรายได้ป ระชากรของ
จัง หวัด เพชรบูร ณ์ล ดลงร้อ ยละ 50 เนื่ องจากจังหวัดเพชรบูรณ์รายได้ห ลั กมาจากภาคการเกษตร เช่น
ข้าวโพด ข้าว มันสาปะหลัง และอ้อย
- การกู้เงินของภาคการเกษตรเกษตรกรจะกู้เงินนอกระบบมาใช้ก่อนในอัตรา
ดอกเบี้ยที่สูง เมื่อภาครัฐมีมาตรการโครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร เกษตรกรจะนาเงินจากภาครัฐมา
ชาระหนี้นอกระบบ หากเงินจากภาครัฐลงมาช้าจะส่งผลให้เกษตรกรเสียดอกเบี้ยเพิ่มมากขึ้น
- ภาคธนาคาร ควรพิจารณาคุณสมบัติ และเงื่อนไขการปล่อยสินเชื่อเป็นราย
คน ไม่ควรพิจารณาทั้งภาคการเกษตร เช่น โรงสีที่เปิดมานานกิจการดีมาตลอด แต่ต้องพยุงกิจการไปก่อน
เนื่องจากผลผลิตข้าวราคาตกต่า ซึ่งหากโรงสีปิดกิจการจะเกิดปัญหากับชาวนาเนื่องจากชาวนาไม่รู้จะนา
ข้าวไปขายที่ไหน
- โครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการให้ข้อมูลของส่วนราชการยังขาด
ความถูกต้อง ทาให้ผู้รับเหมาไม่กล้าลงมือปฏิบัติงาน เช่น โครงการขุดลอกคลองอาเภอหล่มสัก เป็นต้น
2.3 ผู้แทนชมรมธนาคารจังหวัดเพชรบูรณ์ แจ้งว่า
- ธนาคารในพื้น ที่จังหวัด เพชรบูรณ์มีจานวน 54 สาขา มูล ค่า เช็คประมาณ
100 ล้านบาทต่อวัน เช็คกลุ่มพิเศษ จานวน 20 ฉบับต่อวัน

จังหวัดพิษณุโลก
1. กรณีหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (นายชูชาติ กีฬาแปง)
ได้รับแจ้งว่า หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับจัง หวัดเป็นอย่างดีและมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอบางประการ ดังนี้
- จังหวัดให้ความสาคัญเรื่องการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิ น เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่
รัฐบาลกาหนด โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนาทีมหัวหน้าส่วนติดตามกากับดูแลในทุกพื้นที่อย่างใกล้ชิด
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- ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด มี อ านาจสั่ ง การและก ากั บ ดู แ ลภาพรวมทั้ ง จั ง หวั ด ซึ่ ง งาน
บางอย่างต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนินงานและความรอบคอบในการปฏิบัติงาน ประกอบกับนโยบายรัฐบาลมี
จานวนมาก ทาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สะดวกในการให้ความร่วมมือ เช่น ช่างโยธา วิศวกร เพราะแต่ละคน
มีปริมาณงานที่ต้องรับผิดชอบจานวนมาก และเจ้าหน้าที่บางรายอยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบ ทาให้เจ้าหน้าที่
เสียขวัญกาลังใจที่จะรับงานใหม่เพิ่มอีก
- การทาโครงการเร่งด่ว นส่งผลให้ เกิดปัญหา เช่น อนุมัติ โ ครงการแล้ ว ไม่ส ามารถ
ก่อสร้างได้ เนื่องจากสเปคไม่ถูกต้อง ต้องลดสเปคลงเพื่อให้อยู่ในวงเงิน ที่สามารถเบิกจ่ายได้ ประกอบกับบาง
โครงการผู้ปฏิบัติงานมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกตรวจสอบ เนื่องจากขอคาแนะนาจากผู้ตรวจสอบแล้วได้รับการ
ปฏิเสธ เพราะผู้ตรวจสอบอ้างว่าไม่มีหน้าที่ให้คาแนะนา

2. กรณีหารือกับภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
2.1 ประธานหอการค้าจังหวัดพิษณุโลก แจ้งว่า ในอดีตภาคเอกชนไม่มีความรู้ใน
การจัดทาบัญชี แต่ปัจจุบันเมื่อมีการประชาสัมพันธ์การจัดทาระบบบัญชีเดียว จึงมีผู้ประกอบการสนใจเข้า
ร่วมโครงการจานวนมาก
2.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก แจ้งว่า จังหวัดกาหนดผังเมืองส่วน
ใหญ่เป็นพื้นที่สีเขียว ทาให้เป็นอุปสรรคกับการเติบโตด้านอุตสาหกรรม
2.3 ชมรมธนาคารจังหวัดพิษณุโลก แจ้งว่า
- โครงการจัดทาระบบบัญชีเดียว เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ชมรมจะขอเชิญสรรพากรพื้นที่ร่วมชี้แจงสมาชิกของชมรมเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
- ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกพบธนบัตรที่มีครุฑครึ่งตัว ซึ่งทางชมรมธนาคารจะ
ดาเนินการตรวจสอบความถูกต้องต่อไป
- ราคาที่ดินในพื้นที่มีราคาสูง ทุกธนาคารจะตรวจสอบราคาประเมินเทียบกับ
ราคาตลาด เพื่อประกอบการพิจารณาสินเชื่อ
2.4 นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก แจ้งว่า
- ปี พ.ศ. 2558 ธุรกิจท่องเที่ยวค่อนข้างซบเซา ในปี พ.ศ. 2559 รัฐบาลออก
นโยบายใหม่ๆ มากระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น การลดหย่อนภาษีการใช้จ่ายช่วงปลายปี พ.ศ. 2558 รายละ 15,000
บาท ส่งผลให้ธุรกิจการท่องเที่ยว โรงแรม และร้านอาหารมีการใช้จ่ายมากขึ้น
- การยกระดั บ สนามบิ น พิ ษ ณุ โ ลกให้ ไ ด้ ม าตรฐานสากล เพื่ อ เพิ่ ม ปริ ม าณ
นักท่องเที่ยว และการจัดประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม และร้านอาหาร ภายในอาคารผู้โดยสาร
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จังหวัดอุตรดิตถ์
1. กรณีหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ (นายสุรศักดิ์ เจริญศิริ
โชติ) แจ้งว่า
- ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสาคัญ และสนับสนุนนโยบายรัฐบาลโครงการตาบลละ 5
ล้านบาท โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สานักงานคลังจังหวัดลงพื้นที่ช่วยเหลือดูแลเจ้าหน้าที่การเงินระดับอาเภอ
ซึง่ แต่ละอาเภอจะมีบคุ ลากรทีม่ คี วามรูใ้ นการปฏิบตั ิงานไม่เท่ากัน จังหวัดจึงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเข้า
มาช่วยงานในบางอาเภอที่มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ
- จั งหวัด อุตรดิต ถ์มีผ ลไม้ที่เ ป็น ที่นิย มบริโ ภค ได้ แก่ ทุเ รียนหลงลั บ แล เป็ นสิ นค้ า
การเกษตรที่ควรให้การสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง
- เนื่องจากผู้ ประกอบการรายย่อยไม่มีความรู้ในการเขียนโครงการเพื่อขอกู้เงินกับ
ธนาคาร หากผู้ประกอบการประสงค์ขอกู้เงินจาเป็นต้องจ้างผู้ที่มีความรู้มาเขียนโครงการให้ ทาให้มีต้นทุน
ค่าใช้จ่ายเพิ่ม ซึ่งทาให้ผู้ ประกอบการตั ดสินใจไม่ใช้บริการของธนาคาร ประกอบกับการดาเนินธุรกิจเป็น
ลักษณะธุรกิจครอบครัวจึงทาให้ผู้ประกอบการรายย่อยมีการขยายกิจการจานวนน้อยราย
- การบุกรุกที่ราชพัสดุในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ อต.505
และอต.506 อาเภอท่าปลา ราษฎรที่เข้ามาบุกรุกและทายาทของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อน
สิริกิติ์ยังคงเรียกร้องให้กรมธนารักษ์จ่ายค่าชดเชย ค่าเสียโอกาส และขอให้กรมธนารักษ์ถอนการเป็นที่ราช
พัสดุเพื่อมอบให้เป็นที่ทากินของราษฎร ซึ่งกรมธนารักษ์พิจารณาแล้วว่าหากมีการถอนที่ราชพัสดุจะส่งผลให้
ราษฎรจังหวัดอื่นๆ เรียกร้องเหมือนจังหวัดอุตรดิตถ์
- การจัดโซนนิ่งรอบสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวะ และต่อไปรัฐบาล
กาหนดจะจัดโซนนิ่งรอบสถานศึกษาระดับประถมศึกษาด้วย อาจส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการรายย่อยใน
ชุมชน ซึ่งชาวบ้านใช้ชีวิตแบบเดิมมาเป็นระยะเวลายาวนาน หากมีการกาหนดพื้ นที่เพิ่มเติมอาจทาให้ไม่เหลือ
ร้านขายเหล้าในพื้นที่ ซึ่งสวนทางกับนโยบายของรัฐบาลที่สนันสนุนธุรกิจ SME
- ในพื้น ที่ความรั บผิดชอบของด่านศุล กากรทุ่งช้างมีช่องทางการค้าชายแดน 4
ช่องทาง คือ ด่านศุลกากรภูดู่ (จุดผ่านแดนถาวรภูดู่) จุดผ่อนปรนช่องห้วยต่าง จุดค้าขายประเพณีช่องมหาราช
และจุดค้าขายประเพณีช่องห้วยพร้าว แต่ผู้ประกอบการนิยมใช้เพียงเส้นทางจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ เนื่องจาก
พิจารณาจากเส้นทางคมนาคมที่เข้าไปยังตัวเมืองไซยะบุรี สปป.ลาว มีเทือกเขาน้อยกว่าเส้นทางอื่น

2. กรณีหารือกับภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
2.1 ผู้แทนประธานหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ แจ้งว่า
- จังหวัดอุตรดิตถ์มีการประสานงาน และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับส่วนราชการเป็นอย่าง
ดี
- รัฐบาลควรเร่งการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการจัดทาระบบบัญชีเดียวให้
มากขึ้น รวมทั้งการเสียภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้เสีย ภาษีได้รับความสะดวกเพิ่มมากขึ้น
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- โครงการปล่อยสินเชื่อ SMEs Soft Loan มีประโยชน์มากแต่หากผู้กู้ผิดสัญญา
ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยสูงมาก ขณะเดียวกันจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับสรรพากรพื้นที่ด้วย และหาก
ธนาคารภาครัฐสามารถดาเนินการปล่อยสินเชื่อได้เร็ว ธนาคารพาณิชย์ ก็ไม่สามารถแย่งลูกค้าได้
- สรรพสามิตพื้นที่ ควรระมัดระวังและตรวจสอบผู้ประกอบการจาหน่ายน้ามัน
ที่ไม่มีคุณภาพในพื้นที่ อันจะส่งผลเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน
2.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ แจ้งว่า
- หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังมีการประสานงานและให้ ความร่วมมือ
กัน อย่างต่อเนื่อง ในการจัดอบรมผู้ประกอบการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดจะเชิญเจ้าหน้าที่ของสานักงาน
สรรพากรพื้น ที่ม าให้ความรู้เ กี่ย วกับ การจัดทาระบบบัญชีเดียว ซึ่ง คาดว่าจะมีผู้ป ระกอบการเข้า มาร่ว ม
โครงการจานวนมาก ทั้งนี้ ผู้ประกอบการบางรายยังไม่มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์ การจัดทาระบบบัญชี
เดีย วน่าจะต้องใช้ร ะยะเวลาในการเรีย นรู้ระยะหนึ่ง ซึ่ง ในสภาพปัจ จุบันผู้ประกอบการจ้างให้สานักงาน
บัญชีจัดทาบัญชีเมื่อเจ้าหน้าที่สรรพากรตรวจพบข้อผิดพลาดผู้ประกอบการต้องเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายชาระ
ค่าปรับเป็นการเสียเปรียบสานักงานจัด ทาบัญชี
- ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจถดถอย เกษตรกรบางรายปลูก
ข้าวน้อยลง บางรายไม่ส ามารถปลูกข้าวได้ โรงสีข้าวต้องพยุงเศรษฐกิจตนเอง เนื่องจากมีข้าวป้อนโรงสี
น้อย ส่งผลให้รายได้ร วมภาคการเกษตรน้อยลง การค้าขายไม่มีเงินทุนหมุนเวียนในระบบ ภาครัฐควรมี
นโยบายส่งเสริมช่วยเหลือผู้ประกอบการให้มากขึ้น
- ผู้ประกอบการต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยไม่
ต้องเสียภาษีก่อให้เกิดการแข่งขันสูงมากขึ้น
- การขายสิ น ค้ า ผ่ า นระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต การจั ด เก็ บ ภาษี ยั ง ไม่ ทั่ ว ถึ ง ท าให้
ผู้ประกอบการที่เสียภาษีอย่างถูกต้องเสี ยเปรียบ เกิดความไม่เป็นธรรมในการชาระภาษี
2.3 ชมรมธนาคารจังหวัดอุตรดิตถ์ แจ้งว่า
- ผู้ป ระกอบการมีความกังวลใจในการจัด ทาระบบบัญชีเดีย วกรมสรรพากร
และสรรพากรพื้นที่ ควรประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่กลุ่มผู้ประกอบการให้มากขึ้น
- ภาครัฐมีนโยบายผลักดันนิติบุคคลเป็นส่วนใหญ่ บุคคลธรรมดาขาดการดูแล
ไม่ค่อยได้รับสิทธิประโยชน์เท่าที่ควร

จังหวัดตาก
1. กรณีหารือข้อราชการกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก (นายวสันต์ ชานาญจุ้ย)
ได้รับแจ้งว่า หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับจังหวัดเป็นอย่างดีและมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอบางประการ ดังนี้
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- การเดินทางโดยเครื่องบินมีราคาลดลงทาให้ประชาชนใช้บริการรถโดยสารประจา
ทางน้อยลง เนื่องจากราคาโดยสารเครื่องบินกับการโดยสารรถประจาทางไม่แตกต่างกัน ซึ่งหากรัฐบาลสร้าง
รถไฟฟ้ารางคู่ประชาชนน่าจะปรับเปลี่ยนมาเดินทาง โดยรถไฟฟ้ารางคู่เป็นจานวนมากขึ้น
- จังหวัดตากเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีโรงแรมจานวนน้อยไม่เพียงพอในการรองรับ
นักท่องเที่ยวจานวนมากได้
- รายได้หลักของจังหวัดตากมาจากภาคการเกษตรแต่ปัจจุบันประสบปัญหาภัยแล้ง
ภาครัฐควรเร่งให้การช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเร่งด่วน
- การพั ฒ นาสนามบินตาก โดยขยายรันเวย์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดใช้
สนามบินปัจจุบันใช้ในทางราชการเท่านั้น
- เส้ น ทางไปแม่ ส อดขยายเป็น ถนน 4 ช่อ งทาง จะแล้ ว เสร็ จเดือ นสิ ง หาคม พ.ศ.
2560 เพื่อรองรับการเติบโตเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก แต่ยังมีปัญหาเรื่องราคาที่ดิน เนื่ องจากราคา
ที่ดินปรับสูงขึ้นสาเหตุเกิดจากการปั่นราคาที่ดินทาให้ต้นทุนการลงทุนสูง

2. กรณีหารือกับภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
2.1 ผู้แทนประธานหอการค้าจังหวัดตาก แจ้งว่า
- ขอขอบคุณ ธพว. ที่ได้สนับสนุนสมาชิกของหอการค้าจานวน 3 ราย ให้ได้รับ
การอนุมัติสินเชื่อ
- หอการค้าจังหวัดสนับสนุนให้มีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมาหลายปี ซึ่งเดิมที่ดิน
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใช้เป็นแหล่งพักสินค้าเพื่อรอผ่านด่านศุลกากรแม่สอดไปชายแดนประเทศเมียนมาร์
2.2 รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก แจ้งว่า
- การค้าชายแดนส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดได้เป็นอย่างดี
- อาเภอแม่สอดมีโรงงานจานวนมากส่วนใหญ่เป็นโรงงานสีเขียว จึงไม่ก่อให้เกิด
ปัญหากับราษฎร มีบางแปลงที่ราษฎรประท้วง ซึ่งในอดีตผู้บริหารไม่เคยลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสภาพปัญหา
หรือรับทราบความต้องการของราษฎรอย่างจริงจังเพื่อรับทราบถึงปัญหาที่แท้จริง ปัจจุ บันที่ดินอยู่ในความ
รับผิดชอบของธนารักษ์พื้นที่ตาก

จังหวัดสุโขทัย
1. กรณีหารือข้อราชการกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย (นายรณชัย จิตรวิเศษ)
ได้รับแจ้งว่า หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับจังหวัดเป็นอย่างดี
นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอแนะบางประการ ดังนี้
- รัฐบาลควรมีการเตรียมการเพื่อรับภัยน้าท่วม เนื่องจากเป็นเรื่องที่สาคัญมาก
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- การผลักดันน้าเค็ม เพื่อป้องกันอิทธิพลน้าทะเลหนุนส่งผลให้เกิดความเสียหาย เช่น
น้าประปากร่อย หรือต้นทุเรียนตาย เป็นต้น

2. กรณีหารือกับภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
2.1 ผู้แทนประธานหอการค้าจังหวัดสุโขทัย แจ้งว่า
- สภาพเศรษฐกิจ ในปัจจุบันมีส ภาพเศรษฐกิจถดถอย หากมี โครงการสินเชื่อ
SMEs Soft Loan มาสนับสนุนจะช่วยผู้ประกอบการได้มาก แต่ยังมีจานวนไม่เพียงพอกับความต้องการของ
ผู้ประกอบการ
- สินค้าทางการเกษตรราคาค่อนข้างตกต่า ประกอบกับประสบปัญหาภัยแล้ง
ส่งผลให้เกษตรกรที่ปลูกข้าว จาเป็นต้องปลูกพืชอย่างอื่นทดแทน
- โครงการรถไฟฟ้า รางคู่จะช่ว ยกระตุ้น เศรษฐกิจให้มีการซื้อขายกัน มากขึ้น
และส่งเสริมให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัยมากขึ้น
- การจัดทาระบบบัญชีเดียวมีแนวโน้มที่ดีมากผู้ประกอบการให้ความสนใจมาก
- การให้บริการด้านการศึกษาแก่กลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เมียนมาร์ และ
สปป.ลาว จะช่วยยกระดับ GPP และความเป็นอยู่ของคนจังหวัดสุโขทัยให้ดีขึ้น
2.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย แจ้งว่า
- จัง หวัด สุโ ขทัย มีอุต สาหกรรมขนาดใหญ่ค่อ นข้า งน้อ ย ภาคอุต สาหกรรม
ต้องการให้มีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ในการผลิต โดยต้องได้รับความร่วมมือจากภาคการศึกษามารองรับ
ทั้งยังต้องผลิตแรงงานให้ตรงกับความต้องการของตลาด
- จัง หวัด สุโ ขทัย ไม่ม ีม หาวิท ยาลัย ในพื ้น ที ่ จัง หวัด พยายามผลัก ดัน ให้
มหาวิทยาลัยมาเปิดสอนในจังหวัดสุโขทัย เพื่อให้นักศึกษาค้นคว้า วิจัย และสร้างองค์ความรู้ที่ภาคเอกชน
สามารถนามาใช้งานได้
- การกระตุ้น เศรษฐกิจ การค้า ขายในจัง หวัด ต้อ งร่ว มมือ กัน ในจัง หวัด เพื่อ
กระตุ้นการขาย เช่น ควรลดราคาสินค้า เป็นต้น
- การผลัก ดัน ให้เ ปิด ศูน ย์ก ารค้า และควบคุม มาตรฐานสิน ค้ า เพื ่อ รองรับ
ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดสารให้เกษตรกรได้มีตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตรปลอดสาร และให้ประชาชน
ได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพด้วย ซึ่งหากเศรษฐกิจภาคการเกษตรดีจะส่งผลให้ภาคอื่นๆ ดีตาม
ไปด้วย
2.3 ชมรมธนาคารจังหวัดสุโขทัย แจ้งว่า
- ยอดเงิน ฝากภาพรวมจัง หวั ด 42,000 ล้า นบาทเศษ และยอดสิน เชื ่อ
ภาพรวมของจังหวัด 49,000 ล้านบาทเศษ ประเภทสินเชื่อส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อผู้ปลูกใบยาสูบ กองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่า และสินเชื่อที่อยู่อาศัย

49

- ชมรมมีความสัมพันธ์อันดีกับภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิ สาหกิจ
ในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อให้การปฏิบัติงานดาเนินไปอย่างสะดวก
2.4 รองนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย แจ้งว่า
- จังหวัดสุโขทัยมีแหล่งท่องเที่ยวจานวนมาก ภาครัฐควรจัดสรรเงินงบประมาณ
ในการสนับสนุนการท่องเที่ยว ทั้งยังขาดการประสานงาน และการประชาสัมพันธ์อย่างจริงจัง ซึ่งด้านการ
ท่องเที่ยวสามารถสร้างรายได้ให้จังหวัดสุโขทัยจานวนมาก แต่วันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ การท่องเที่ยงกลับเงียบ
มาก ภาครัฐควรกระตุ้นธุรกิจการท่องเที่ยวให้มากขึ้น
- จั งหวัดสุ โ ขทัยมีนักกีฬาบาสเกตบอลทีมชาติ แต่ยังขาดการสนับสนุนอย่ าง
จริงจังจากภาครัฐ

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจ่ราชการกระทรวงการคลัง
1. งบประมาณที่จังหวัดได้รับจัดสรรจากภาครัฐหากไม่นาไปใช้ภายในระยะเวลาที่กาหนด
สานักงบประมาณจะดาเนินการเรียกเงินคืนทาให้สูญเสียประโยชน์ที่จังหวัดจะได้รับ
2. รั ฐบาลกาหนดให้ส่ วนราชการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน เพื่อให้งบประมาณลงไปสู่
ประชาชนโดยเร็ ว และเร่ งแก้ไขปั ญหาการกาหนดราคากลาง ทั้งนี้ผู้ รับเหมา 1 รายไม่ควรรับงานหลาย
โครงการเพราะจะทาให้เกิดปัญหาการดาเนินงานก่อสร้างล่าช้าไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
3. สานักงานสรรพากรพื้นที่ ควรเร่งประชาสัมพัน ธ์ใ ห้ผู้ป ระกอบการทราบเกี่ย วกับ
ผลประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อผู้ประกอบการจัดทาระบบบัญชีเดียว ทั้งนี้ ขอความร่วมมือให้หอการค้าจังหวัด
และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดแนะนา และประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกเข้าร่วมการจัด ทาระบบบัญชีเดียวด้วย
พร้อมทั้งเชิญสานักงานจัดทาบัญชีเข้าร่วมสัมมนา เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ
จัดทาระบบบัญชีเดียว
4. ธนาคารพัฒ นาวิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อ มแห่ง ประเทศไทย (ธพว.)
มีเจ้าหน้าที่ไม่มากนัก ดังนั้นผู้ประกอบการควรแจ้งสภาพปัญหา เพื่อให้ธนาคารหาแนวทางแก้ไขและหาข้อ
ผ่อนปรนเงื่อนไขต่างๆ ให้ ซึ่งปัจจุบันผู้จัดการเขตมีอานาจอนุมัติสินเชื่อได้ ทาให้ลดขั้นตอนการพิจารณา
สามารถอนุมัติสินเชื่อได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้ หอการค้าจังหวัดและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดควรแนะนา และ
ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกมาใช้บริการกับ ธพว.
5. ขอให้ส ภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ และหอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์เร่งหา
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพด และข้าว เพื่อเสนอรัฐบาลให้ความช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป
6. จังหวัดพิษณุโลก ควรสร้างอัตลักษณ์ของจังหวัด เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมา
ท่องเที่ยวได้ทั้งปี
7. ขอให้ ด่ า นศุ ล กากรแม่ ส อดร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานในพื้ น ที่ เ พื่ อ ให้ โ ครงการเขตพั ฒ นา
เศรษฐกิจ พิเ ศษบรรลุ ความส าเร็ จ เนื่ องจากรัฐ บาลให้ ค วามส าคัญ และผลั ก ดัน ให้ มี การจั ด ตั้ง เขตพัฒ นา
เศรษฐกิจ พิเศษในพื้นที่เพื่อให้ ประเทศมีการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ มากขึ้น ดังนั้น เพื่อให้ ส ามารถพัฒ นา
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เศรษฐกิจของจังหวัดตากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ควรรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับราคาที่ดินและค่าใช้จ่ายที่จะต้อง
ชดเชย เพื่อจะได้ทราบว่าใช้ว งเงิน จ านวนเท่าใด เพื่อชดเชยให้ แก่ประชาชนจานวนเท่าได จึงจะมีความ
เหมาะสมเป็นธรรม และควรลงพื้นที่พบปะประชาชนโดยใช้ความใกล้ชิด และใช้ความสัมพันธ์อันดี โดยอาจให้
ธ.ก.ส.สาขาจังหวัดตากช่วยเจรจากับราษฎรให้เข้าใจถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการมีพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษตาก ทั้งนี้ราษฎรที่อยู่ในภาคการเกษตรอาจปรับเปลี่ยนอาชีพซึ่งจะมีโอกาสได้รับสิทธิพิเศษในการเลื อก
อาชีพก่อน เช่น ค้าขาย หรือรับซักรีด เป็นต้น
8. ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันแก้ไขปัญหาที่ดินที่จะจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษแม่สอด และช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบให้ได้รับความเป็นธรรมโดยเร็ว
9. จังหวัดควรผลักดันให้มหาวิทยาลัยเข้ามาเปิดสาขาที่ จังหวัดสุโขทัย เพื่อสร้างบุคลากร
ให้มีความพร้อมในการดาเนินงานในพื้นที่
10. เกษตรปลอดสารเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน ควรสร้างแบรนด์สินค้าที่มีหน่วยงาน
รับรองความปลอดภัยของสินค้า เพื่อส่งจาหน่วยโดยตรงไปยังผู้บริโภค เช่น ร้านค้า หรือโรงแรม หากขาย
ภายในจังหวัดยอดจาหน่ายยังไม่เพียงพอ ควรส่งเสริมให้เกษตรกรส่งผักปลอดสารเข้ามาขายในกรุงเทพฯ ตาม
ห้างสรรพสินค้าต่างๆ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการสร้างรายได้

จังหวัดอ่างทอง
๑. กรณีหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (นายวีร์รวุทธ์ ปุตระ
เศรณี) แจ้งว่า
- หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังปฏิบัติงานร่วมกับจังหวัดได้เป็นอย่างดี
- ปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณในจังหวัดอ่างทองส่วนใหญ่เกิดจากผู้รับจ้างในพื้นที่มีน้อยราย
มีการรับงานหลายแห่ง ทาให้หาผู้รับจ้างได้ยาก ส่งผลการดาเนินการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงาน/โครงการที่
กาหนด
- ในปีท่องเที่ยววิถีไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้เปิดแคมเปญ “เขาเล่าว่า”
ต่อเนื่องจากโครงการ Dream Destination ของปีก่อนๆ ภายใต้แนวคิด “การสร้างเรื่องราวจากความเชื่อให้
แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อสร้างกระแสให้คนไทยเที่ยวในประเทศ กระตุ้นให้คนอยากเดินทางท่อ งเที่ยวสักครั้งใน
ชี วิ ต ”โดยรู ป แบบการน าเสนอในโครงการนี้ จ ะเป็ น การเก็ บ เกี่ ย วต านานเรื่ อ งเล่ า จากทั่ ว เมื อ งไทยมาเปิ ด
ประสบการณ์ใหม่ให้กับนักท่องเที่ยว จานวน 24 แหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ ซึ่งจังหวัดอ่างทองเป็นหนึ่งจังหวัดใน
กลุ่มภาคกลางที่ได้รับการคัดเลือก โดยมีแหล่งท่องเที่ยวคือ พระประทานพระหลวงพ่อสด วัดจันทรังสี อ.เมือง จ.
อ่างทอง พระพุทธเจ้าองค์ใหญ่ วัดม่วง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง พระนอน วัดขุนอินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.
อ่างทอง
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๒. กรณีหารือร่วมกับภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
2.1 ประธานหอการค้าจังหวัดอ่างทอง แจ้งว่า จังหวัดประสบปัญหาภัยแล้ง ส่งผลให้
เกษตรกรไม่มีน้าในการปลูกข้าว ซึ่งข้าวถือเป็นผลผลิตที่สาคัญของจังหวัด ทาให้ปริมาณการเพาะปลูกข้าวใน
จังหวัดลดลง ขณะนี้ได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชน้าน้อยทดแทน ทั้งนี้ภาครัฐควรหาตลาดรองรับ
ด้วย
2.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง แจ้งว่า
- โครงการในจังหวัดอ่างทองมีหลายโครงการ แต่ผู้รับจ้างในพื้นที่มีน้อยราย ต้อง
หันไปจ้างผู้รับจ้างต่างพื้นที่ แต่หากเป็นโครงการขนาดเล็กผู้รับจ้างจะไม่รับงาน เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการลงทุน
- โครงการของภาครัฐที่เกิดขึ้นหลายๆ โครงการส่วนใหญ่ขาดงบประมาณในการ
ดูแลบารุงรักษา ทาให้มีสภาพเสื่อมโทรมตามกาลเวลา
- คณะผู้บริ หารการคลังประจาจังหวัด (คบจ.) ได้จัดงานมหกรรมการเข้าถึงแหล่ ง
เงินทุน ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการในจังหวัดอ่างทองในการพัฒนาต่อยอดธุรกิจได้มากยิ่งขึ้น
2.3 ประธานชมรมธนาคารจังหวัดอ่างทอง แจ้งว่า ธนาคารพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง
ปี พ.ศ. 2558 มี ยอดเงิ น ฝากรวม จ านวน 176,634 ล้ านบาท และยอดสิ นเชื่ อรวม 106,034 ล้ านบาท
สัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝาก ร้อยละ 60.03
2.4 ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง แจ้งว่า
- จังหวัดอ่างทองมีวัดที่ สวยงามและพระพุทธรูปที่สาคัญหลายองค์ จึงมักมีผู้คน
และนักท่องเที่ย วนิย มเดิน ทางไปเยือนเพื่อไหว้พระทาบุญ ทั้งนี้ควรมีการบูรณาการด้านการท่องเที่ยวร่วมกัน
ระหว่างจังหวัดอ่างท่องและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการจัดกลุ่มการท่องเที่ยวมรดกโลกเพื่อดึงนักท่องเที่ยว
ชาวต่ างชาติ อีกทั้งทางจังหวัดอ่างทองโดยผู้ ว่าราชการจังหวัดได้ให้ความสนใจและพยายามผลั กดันด้านการ
ท่องเที่ยวให้มีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น
- วิถีชี วิต ของเกษตรกรจั งหวัด อ่า งทองเปลี่ ยนแปลงไปจากเดิ มที่ ทาสวนผลไม้
เปลี่ยนไปทานาปลูกข้าว ซึ่งขณะนี้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนทั้งด้านราคาผลผลิตที่ตกต่าและปัญหาภัยแล้ง
- มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล (ตาบลละ 5 ล้านบาท) เป็นการใช้เงิน
งบประมาณไม่คุ้มค่า และเม็ดเงินบางส่วนลงไปไม่ถึงประชาชนในท้องถิ่น เป็นมาตรการที่ดี แต่ผู้ปฏิบัติดาเนิน
โครงการไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
- กองทุ น หมู่ บ้ า นและชุ ม ชนเมื อ งที่ อ าเภอวิ เ ศษชั ย ชาญ เป็ น กองทุ น ที่ มี ค วาม
เข้มแข็งที่สุด มีสวัสดิการ เงินสงเคราะห์ต่างๆ ให้สมาชิก และกองทุนมีความยินดีที่จะให้หน่วยงานหรือกองทุน
หมู่บ้านอื่นๆ มาศึกษาดูงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินกองทุนให้ประสบความสาเร็จต่อไป
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จังหวัดสิงห์บุรี
๑. กรณีหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี (นายอัครเดช เจิมศิริ)
แจ้งว่า หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยคณะผู้บริหารการคลังประจาจังหวัด (คบจ.) ทุกหน่วยงานได้ให้
ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับจังหวัดเป็นอย่างดี

๒. กรณีหารือร่วมกับภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
2.1 ประธานหอการค้าจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งว่า
- เศรษฐกิจในปีนี้ยังน่าเป็นห่วง และน่าจะอยู่ในสภาพฟื้นตัวได้ยาก ค่าครองชีพสูง
กาลังซื้อลดลง เกษตรกรมีผลกระทบจากราคาผลผลิตที่ตกต่า
- ควรมีการกระตุ้นการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้มีความรวดเร็วขึ้นเพื่อ
เม็ดเงินจะได้ลงไปยังท้องถิ่นได้มากยิ่งขึ้น
2.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งว่า การบังคับใช้กฎหมายผังเมือง
ของจังหวัดสิงห์บุรี ส่งผลกระทบกับภาคอุตสาหกรรม ที่ไม่สามารถขยายกิจการ หรือประกอบกิจการในบางพื้นที่
ได้ เห็นสมควรให้จังหวั ดพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสิงห์บุรี พ.ศ. 2554
โดยกาหนดให้โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด
สิงห์บุรี พ.ศ. 2554 มีผลใช้บังคับและยังประกอบกิจการอยู่สามารถขยายพื้นที่โรงงานได้ และแก้ไขเพิ่มเติมบัญชี
ท้ายกฎกระทรวง เพื่อกาหนดให้การประกอบกิจการโรงงานบางประเภทและบางจาพวกสามารถดาเนินการได้ใน
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวง
2.3 ประธานชมรมธนาคารจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งว่า มีธนาคารในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี
จานวน 28 สาขา 13 ธนาคาร ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในจังหวัด ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร
สถานการณ์ด้านเงินฝากลดลง แต่มีการถอนออกเพิ่มขึ้น สืบเนื่องจากปัญหาราคาผลผลิตที่ตกต่าทาให้รายได้
เกษตรกรลดลงรายจ่ายเพิ่มขึ้นจึงจาเป็นต้องนาเงินที่เก็บออมมาใช้จ่าย ด้านสินเชื่อประชาชนยังไม่กล้าที่จะมาขอ
สินเชื่อเพื่อใช้ในการลงทุน ทั้งนี้หากเกษตรกรในจังหวัดมีการปรับเปลี่ยนการเกษตรแนวใหม่ ไม่ยึดติดแบบเดิมๆ
จะสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรมากขึ้น
2.4 ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งว่า จังหวัดสิงห์บุรีเป็น
จังหวัดที่ต้องพึ่งพาภาคการเกษตรเป็นหลัก ถือเป็นจุดแข็งของจังหวัด หากได้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภาค
การเกษตร โดยปลูกฝังจิตสานึกคนในพื้นที่ให้สามารถพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้
มาตรฐาน เพิ่มมูลค่าการผลิต จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดและเพิ่มรายได้ให้ชุมชน ส่งผลให้การ
พัฒนาเศรษฐกิจของประชาชนในจังหวัดดีขึ้น
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จังหวังนครศรีธรรมราช
1. กรณีหารือข้อราชการกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (ดร.พงศ์
เทพ ไข่มุกด์) ได้รับแจ้งว่า การเขียนโครงการควรดาเนินการเขียนแบบโครงการฯ ให้ถูกต้อง ทั้งนี้เมื่ อได้รับ
งบประมาณแล้วไม่ควรปรับเปลี่ยนแบบจะทาให้การก่อสร้างเกิดความล่าช้า

2. กรณีหารือกับภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
2.1 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช แจ้งว่า
- การจ่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่มของสานักงานสรรพากรพื้นที่ยังมีความล่าช้าในการ
ดาเนินงาน
- เนื่องจากการกาหนดผังเมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่เอื้อที่จะดาเนินการ
ก่อสร้างโรงแรม และโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่
- อัตราค่าแรงขั้นต่าเท่ากันหมดทั้งประเทศ ทาให้โรงงานอุตสาหกรรมย้ายฐาน
การผลิตไปตั้งประเทศอื่น จึงควรกาหนดค่าแรงขั้นต่าตามวุฒิการศึกษา เช่น คนงานที่ไม่มี ความรู้ควรได้รับ
อัตราค่าแรงขั้นต่า 300 บาท ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น ควรได้รับอัตราค่าแรงขั้นต่า 350 บาท ผู้จบ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ควรได้รับอัตราค่าแรงขั้นต่า 370 บาท เป็นต้น
- การตรวจสอบรายได้ลูกจ้าง สรรพากรพื้นที่ควรตรวจสอบบริษัท หรือห้างร้ าน
ใหญ่ๆ เพราะลูกจ้างส่วนใหญ่มีรายได้น้อย ไม่ถึงเกณฑ์จ่ายชาระภาษี
- น้าประปาไม่เพียงพอสาหรับการอุปโภคและต้องเปิดเป็นเวลา
2.2 นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช แจ้งว่า
- การก่อสร้างถนนของภาครัฐบางโครงการไม่ตรงตามความต้องการของประชาชน
ก่อให้เกิดการสูญเสียงบประมาณ
- จังหวัดนครศรีธรรมราช ควรให้เป็นสนามบินศุลกากรนครศรีธรรมราชไว้ต่อไป
เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวยุโรป และจีน และควรมีการบริหารจัดการนักท่องเที่ยวชาวยุโรป และจีนอย่างเป็น
ระเบียบ
- ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวบางรายยังไม่เข้าระบบภาษี ควรนาเข้าระบบให้
ถูกต้อง และภาครัฐควรสนับสนุนผู้ประกอบการที่เสียภาษีถูกต้อง เพื่อเป็นขวัญกาลังใจแก่ผู้ประกอบการ และ
เพื่อให้มีผู้ประกอบการเสียภาษีที่ถูกต้องเพิ่มมากขึ้น

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจ่ราชการกระทรวงการคลัง
1. สรรพากรพื้นที่ควรสร้างความเข้าใจ และแนะนาความรู้ให้แก่ผู้เสียภาษี เพื่อลดภาระ
ในการสารวจผู้เสียภาษีรายใหม่
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2. ควรสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราช เช่น การจัด
โปรโมชั่นของสายการบินพาณิชย์ในราคาถูก เป็นต้น และการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เช่น
หมู่บ้านคีรีวง เป็นต้น
3. รั ฐ บาลก าหนดให้ ส่ ว นราชการเร่ ง รัด การเบิ กจ่ ายเงิน งบประมาณ ทั้ งนี้ หากส่ ว น
ราชการใดไม่สามารถดาเนินการเบิกจ่ายเงินได้ภายในระยะเวลาที่รัฐบาลกาหนด อาจต้องส่งเงินงบประมาณ
คืนทาให้เสียโอกาสในการพัฒนาท้องถิ่น ยากในการของบประมาณใหม่อีกครั้ง เพราะฉะนั้นสานักงานคลัง
จังหวัดต้องให้คาปรึกษาแนะนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายเงินได้ภายในระยะเวลา
ที่กาหนด
4. การประกวดราคา E-bidding เจ้ าหน้ าที่ และผู้ รั บเหมายังไม่มี ความรู้ เท่ าที่ควร คลั ง
จังหวัดควรจัดอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมอย่างทั่วถึง
5. ค่าเช่าค้างชาระ สานักงานธนารักษ์พื้นที่ควรเร่งรัดให้ผู้เช่าชาระค่าเช่าตามกาหนดเวลา
6. การเร่ ง รั ด หนี้ ภ าษี อ ากรค้ า ง กรมสรรพากรและส านั ก งานสรรพากรพื้ น ที่ ควรมี
มาตรการแก้ปัญหาหนี้ค้างชาระ เพื่อลดจานวนหนี้ค้างชาระ
7. การจั ดเก็บ ภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่ได้ตามเป้าหมาย ส านักงานสรรพากรพื้ นที่ควร
วิเคราะห์ว่าเกิดจากสาเหตุใด (กรมสรรพากรกาหนดเป้าหมายไว้สูง หรือผลกระทบจากเศรษฐกิจ)
8. การจั ดอบรมให้ ค วามรู้แ ก่ผู้ ประกอบการ ควรให้ เอกชนเป็น ผู้ จัดอบรม เนื่ องจาก
ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมอบรมจะมีความใกล้ชิดกับสภาหอการค้าจังหวัดและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมากกว่า
9. สนามบิ นศุ ลกากรนครศรี ธรรมราช กรมศุ ลกากรควรเร่ งพิ จารณาศึ กษาว่ าควรเป็ น
สนามบินศุลกากรนครศรีธรรมราชต่อไปหรือไม่ เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวจากต่างชาติเข้ามาใช้บริการในพื้นที่
10. โครงการรณรงค์ในสถานศึกษาโรงเรียนปอเนาะ เพื่อให้เด็กนักเรียนเปิดบัญชีกับ
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นโครงการที่ดี จึงควรดาเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการออมเงินตาม
วัตถุประสงค์ของธนาคาร
11. การประชาสัมพันธ์ คปภ.ควรประชาสัมพันธ์การทาประกันภัย 200 บาท อย่าง
ทั่ว ถึ ง เพื่อให้ คนในพื้นที่ ทราบ เช่น การปิ ดป้ายประชาสั มพั นธ์ หรื อให้ คณะผู้ บริ หารการคลั งประจ าจังหวั ด
นครศรีธรรมราชช่วยเป็นลูกค้าและหาลูกค้าให้

จังหวัดพัทลุง
1. กรณีหารือข้าราชการกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง (นายวินัย บัวประดิษฐ์)
ได้รับแจ้งว่า
- การเบิกจ่ายเงินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโครงการตาบลละ 5 ล้านบาท เบิกจ่ายได้
ตามเป้าหมายเป็นลาดับที่ 4 ของประเทศ
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- โครงการสิ นเชื่อที่อยู่อาศัยวงเงิน 1.5 ล้ านบาท ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ปล่ อยได้
ค่อนข้างน้อย เนื่องจากปัจจุบันราคาบ้านพร้อมที่ดินส่วนใหญ่ราคาประเมินเกิน 1.5 ล้านบาท ทาให้ไม่เข้า
หลักเกณฑ์ที่ธนาคารกาหนด
- โครงการบ้านเอื้ออาทรหยุดดาเนินการมาหลายปี ปัจจุบันมีถนนบายพาสตัดผ่าน แต่
ยังไม่มีระบบสาธารณูปโภคหากผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินงานโครงการให้แล้วเสร็จจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจของ
จังหวัดได้ดียิ่งขึ้น
- โครงการต่างๆ ของรัฐ บาลการดาเนินการเบิกจ่ายเงินและการจัดซื้อจัดจ้างคลั ง
จังหวัดควรลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหา

2. กรณีหารือกับภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
2.1 ประธานหอการค้าจังหวัดพัทลุง แจ้งว่า
- จังหวัดพัทลุงเป็นเมืองเกษตรผลผลิตส่วนใหญ่ คือ ปลูกยางพารา 70% และ
ข้าว 30% หากยางพาราราคาดีรายได้ประชาชนก็จะดี ขณะนี้ราคายางพาราสูงขึ้นแต่อยู่ในช่วงหน้าแล้งมี
น้ายางน้อย
- ปัจจุบันจังหวัดพัทลุงเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดี มีนักท่องเที่ยวมาพักค้างคืนมาก
ขึ้น มีที่พักและร้านอาหารเพิ่มขึ้น มีโรงแรมที่ได้มาตรฐานเปิดให้บริการ สถานที่ท่องเที่ยวจานวนมากและ
สามารถพัฒ นาเพื่อรองรับ นัก ท่องเที่ย วได้อย่างมีประสิทธิภ าพ จังหวัดพัท ลุง มีสิ่ง แวดล้อมและอากาศที่
บริสุทธิ์ เหมาะแก่การออกกาลังกาย แต่ยังขาดนักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ ผู้ประกอบการมีการพัฒ นา
สินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย
- จังหวัดพัทลุงเป็นศูนย์กลางของภาคใต้ การไม่มีสนามบินทาให้เสียโอกาสใน
การ พัฒนาเศรษฐกิจ
2.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง แจ้งว่า
- โครงการหมู่บ้านละ 5 แสนบาท หากให้ประชาชนคิดและดาเนินโครงการ
เองอาจมีมุมมองที่ยังไม่ดีเท่าที่ควร ทาให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดประโยชน์ไม่คุ้มค่า
- การพิจารณาสินเชื่อ SME ยังมีความล่าช้าในการดาเนินงาน
- การประกวดราคา E-bidding สามารถประหยัดรายได้ แต่ยังมีการรั่วไหลด้าน
ข้อมูล
- การพิจ ารณาสินเชื่อของธนาคาร จะบังคับให้ลูกค้าทาประกันในราคาที่สูง
และหากลูกค้าผิดนัดชาระค่างวดจะเสียค่าปรับสูง ซึ่งการคิดค่าปรับผิดนัดควรคิดค่าปรับเฉพาะค่างวดในส่วน
ที่ผิดนัด ไม่ควรคิดทั้งจานวนเงินต้น และธนาคารควรแนะนาการทาบัญชีรายรับรายจ่ายให้แก่ลูกค้าด้วย
2.3 นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง แจ้งว่า
- การสนับสนุนการท่องเที่ยวควรทาควบคู่กับการกีฬา เช่น การขี่จักรยานเสือ
ภูเขา วอลเล่ย์บอลชายหาด เป็นต้น
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- จังหวัดพัทลุงมีสถานที่ท่องเที่ยวจานวนมากและมีการพัฒนาแหล่ งท่องเที่ยว
เพิ่มมากขึ้น การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในแหล่งท่องเที่ยว “เขา 7 ยอด” ควรพัฒนาเส้นทางการเดินทาง
ให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น การทารถราง หรือกระเช้าลอยฟ้า เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวให้แก่จังหวัดพัทลุง
- รั ฐ บาลควรประชาสั มพั นธ์และให้ การสนับ สนุนสิ นค้ารัง นกนางแอ่น 3 น้ า
(น้าจืด น้าเค็ม น้ากร่อย) ซึ่งเป็นสินค้าที่มีคุณภาพระดับโลกและเป็นที่นิยมของชาวจีน
- จังหวัดพัทลุงควรมีสนามบิน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด และเพื่อให้
นักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุงได้สะดวกมากขึ้น

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจ่ราชการกระทรวงการคลัง
1. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณล่าช้า ทาให้ต้องคืนเงินงบประมาณกลับสู่ รัฐบาลไปก่อน
แล้วจึงทาเรื่องของบประมาณใหม่ค่อนข้างยุ่งยากทาให้สูญเสียโอกาสในการพัฒนาจังหวัด กรมบัญชีกลางและ
สานักงานคลังจังหวัดควรติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายของส่วนราชการให้เป็นไปตามเป้าหมาย
2. การประกวดราคา E-bidding สานักงานคลังจังหวัดควรแนะนาให้ความรู้แก่ผู้ประกวด
ราคาถึงผลเสียในการเปิดเผยราคาให้ผู้อื่นทราบ
3. โครงการบ้านเอื้ออาทรหยุดดาเนินการมาหลายปีปัจจุบันมีถนนบายพาสตัดผ่าน แต่ยัง
ไม่มีระบบสาธารณูปโภคหากผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินงานโครงการแล้วเสร็จจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด
ได้ดียิ่งขึ้น
4. ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ควรให้ความรู้ใน
การจัดทาบัญชี และสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์แก่ลูกค้าโครงการกองทุนหมู่บ้านฯ
5. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ควรประสานกับหอการค้าจังหวัด และสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
เพื่อช่วยหาลูกค้าและคัดกรอกลูกค้าให้ธนาคาร
6. การพิจารณาสินเชื่อ SME ของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย (ธพว.) ดาเนิน การล่า ช้า เนื่อ งจากใช้เ วลาในการประเมิน หลัก ทรั พ ย์ค้าประกัน ควรเร่ง
ดาเนินการประเมินหลักทรัพย์ค้าประกันให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
7. ประชาชนในจังหวัดพัทลุงไม่นิยมทาประกัน ภาครัฐและภาคเอกชนควรร่วมมือกัน
รณรงค์ และลงพื้นที่ให้ความรู้ตามหมู่บ้าน และโรงเรียนให้ทั่วถึงทุกพื้นที่
8. ธนาคาร และ คปภ. ควรร่วมกันให้ความรู้เกี่ยวกับการทาประกัน และธนาคารควรแจ้ง
ให้ลูกค้าทราบว่าลูกค้าจะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้างและลูกค้าควรให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนว่าเป็นโรค
อะไร เพื่อป้องกันปัญหาบริษัทประกันภัยไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทน
9. ด้านการท่องเที่ยว ภาครัฐและภาคเอกชนควรร่วมกันประชาสัมพั นธ์สถานที่ท่องเที่ยว
เช่น การแนะนาแหล่งท่องเที่ยวทางโทรทัศน์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ทราบสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุง
และการพัฒนาโรงแรม รีสอร์ทให้ได้มาตรฐาน เป็นต้น รวมทั้ง ปรับปรุงเว็บไซด์ของจังหวัดให้ทันสมัย เพื่อ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
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10. การสร้างสนามบินจังหวัดพัทลุง ภาคเอกชนควรร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง
เพื่อสนับสนุนการสร้างสนามบินจังหวัดพัทลุง เพื่ออานวยความสะดวกในการเดินทางมายังจังหวัดพัทลุง

จังหวัดสุรินทร์
1. กรณีหารือกับภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
- จังหวัดสุรินทร์มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านทาให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา
จานวนมากแต่ปริมาณรถที่เข้ามาในจังหวัดลดน้อยลง สืบเนื่องจากการทาประกันรถยนต์ โดยผู้นารถเข้ามา
จะต้องทาประกันภัยรถยนต์
- โครงการกองทุนหมู่บ้านละ 2 แสนบาท รัฐบาลควรกาหนดกรอบการดาเนินงาน
เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างยั่งยืน
- จังหวัดสุรินทร์มีการพัฒนาที่ค่อนข้างช้า ทาให้สานักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์
จัดเก็บภาษีได้ไม่เต็มที่ สาเหตุอาจเนื่องมาจากการกาหนดผังเมืองที่ใช้ตั้งแต่ปี 2547 ปัจจุบันได้มีการแก้ไขในปี
2559 เพื่อให้สามารถลงทุนในจังหวัดได้มากขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากจังหวัดสุรินทร์มีพื้นที่ทาการเกษตร 80% โดยในบาง
พื้นที่เหมาะที่จะปลูกอ้อยมากกว่าปลูกข้าว และมีผู้ประกอบการสนใจเข้ามาก่อสร้างโรงงานน้าตาล ซึ่งจะทาให้
จังหวัดได้รับการพัฒนาดียิ่งขึ้น
- สานักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์ควรให้ความรู้ภาคเอกชนและประชาชนเกี่ยวกับ
ระบบ e-payment และชมรมธนาคารจังหวัดสุรินทร์ ควรลงพื้นที่จัดอบรมให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับ
หนี้สินภาคครัวเรือน

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
- ภาคเอกชนควรศึกษาหลักเกณฑ์การทาประกั นภัยรถยนต์ของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) เพื่อแก้ไขปัญหาข้างต้นได้
- ภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐควรใช้ประโยชน์ในการประชุมเพื่อช่วยกันทางานใน
จังหวัดอันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
- เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการเผาป่า เพราะนอกจากจะทาให้เกิดภาวะโลกร้อนแล้วยัง
ทาลายจุลินทรีย์ในดิน และทาให้เพิ่มต้นทุนการผลิต อันจะส่งผลให้เกษตรกรมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น ประกอบกับ
ธนาคารจะต้องแนะนาให้ความรู้กับเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรสามารถสร้างงานและสร้างรายได้แบบยั่งยืน
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จังหวัดพะเยา
1. กรณีหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา (นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ) ได้
แจ้งว่า
- การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดพะเยาอยู่ในเกณฑ์ดี เป็นลาดับต้น ๆ ของ
ประเทศ สานักงานสรรพากรพื้นที่พะเยาจัดเก็บภาษีได้เพิ่มมากขึ้น และดาเนินการประชาสัมพันธ์มาตรการ
บัญชีชุดเดียวผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง สาหรับสานักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยาจัดเก็บภาษีได้น้อยลง
เนื่องจากจังหวัดพะเยาได้รณรงค์ให้ประชาชนเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- การดาเนินการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล ตาบลละ 5 ล้านบาท ที่
ผ่านมาสานักงานคลังจังหวัดพะเยามีส่วนร่วมค่อนข้างมาก ในการบันทึกข้อมูลโครงการ การให้คาแนะนาใน
การจัดซื้อจัดจ้ าง ตลอดจนการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทาให้ การดาเนินงานโครงการราบรื่น ซึ่งต้อง
ขอขอบคุณสาหรับความมีน้าใจช่วยเหลืองานของจังหวัดอย่างเต็มที่และเต็มความสามารถมาโดยตลอด
- มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิ จของรัฐบาล เป็นประโยชน์ในการจ้างงานในพื้นที่และ
เกิดการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เป็นโครงการที่เกิดจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการทางานเกิดการเรียนรู้ในการจัดทาโครงการ ปัจจุบันยังไม่มีปัญหาทุจริตหรือการร้องเรียน สาหรับปัญหา
ในการดาเนินงานส่วนใหญ่ประชาชนยังไม่มีความเข้าใจประกอบกับระยะเวลาในการดาเนินการน้อยเกินไป
- จังหวัดพะเยาได้มอบหมายให้ทุกชุมชนและหมู่บ้านในจังหวัดจัดเตรียมแผนงาน/
โครงการที่จะดาเนินการเพื่อรองรับนโยบายรัฐบาล หากได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจังหวัดจะได้
สามารถดาเนินการได้ทันที และสามารถนาไปเชื่อมโยงกับแผนงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น หรือของจังหวัด
ได้
- เนื่องจากส่วนราชการที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคบางหน่วยงานขาดความรู้ความเชี่ยวชาญ
หรือขาดอัตรากาลังที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดตั้งหน่วยงานกลางเพื่อปฏิ บัติหน้าที่ด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างโดยมีผู้ชานาญการหรือผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะจะสามารถ
ช่วยแก้ไขปัญหาของส่วนราชการที่ไม่มีความพร้อมด้านการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจะ
ดาเนินการได้รวดเร็วขึ้น
- การเปลี่ยนผ่า นสู่ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ที่เน้นด้านนวัตกรรม
วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิ จั ย และการพั ฒ นา มี 5 กลุ่ ม เทคโนโลยี แ ละอุ ต สาหกรรมเป้ า หมายนั้ น
สอดคล้องกับจังหวัดพะเยาในกลุ่มอาหารและการเกษตร ที่เป็นอาชีพหลักของชาวจังหวัดพะเยา กลุ่มสุขภาพ
และกลุ่มวัฒนธรรมและการบริการที่จะสามารถเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรมในจังหวัดพะเยาได้
- จังหวัดพะเยาได้จัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเป็นราย
ครัวเรือน ปัจจุบันดาเนินการได้ร้อยละ 90 เมื่อดาเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเรียกดูข้อมูลความยากจน
ข้อมูลคนชรา และผู้พิการได้ เพื่อให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างทั่วถึง
และไม่ซ้าซ้อนกัน
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2. กรณีหารือร่วมกับภาคเอกชนจังหวัดพะเยา ได้รับแจ้งว่า
2.1 ประธานหอการค้าจังหวัดพะเยา แจ้งว่า
- มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ตาบลละ 5 ล้านบาท โครงการส่วนใหญ่ ที่ผ่าน
ประชาคมจะเป็นโครงการเกี่ยวกับการสร้างอาคาร ศาลา หรือสิ่งปลูกสร้างถาวร รวมถึงการขุดลอกคูคลอง
แม้ว่าจะเป็นประโยชน์ด้านการเกษตรในอนาคตแต่กว่าที่คลองจะสามารถกักเก็บน้าได้ก็ต้องใช้ระยะเวลานาน 3
– 4 ปี จึงควรพิจารณาจัดทาโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร การประกอบอาชีพของคนในพื้นที่ หรือการต่อ
ยอดสิ่งเดิมที่มีอยู่ ซึ่งจะทาให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนมากกว่า บางโครงการสูญเสียเงินงบประมาณ โดยไม่เกิด
ความคุ้ ม ค่ า กั บ ประโยชน์ ที่ไ ด้ รั บ กลั บ คื น มา และหากมี ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเข้ า มาช่ ว ยดู แ ลแนะน าให้
คาปรึกษาในการจัดทาแผนงานหรื อโครงการน่าจะเป็นประโยชน์และประสบผลสาเร็จมากกว่านี้ เนื่องจาก
ชาวบ้านมีความเชื่อถือและรับฟังข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐ นักวิชาการ หรือผู้ที่มีองค์ความรู้ ซึ่งจะ
แตกต่างกับภาคเอกชนที่ชาวบ้านไม่ค่อยให้ความเชื่อถือ
- ปั จ จุ บั น สภาพเศรษฐกิ จ ตกต่ าและยั ง ไม่ ส ามารถคาดการณ์ ไ ด้ ส่ ง ผลให้
ภาคเอกชนไม่กล้าลงทุนหรือขยายกิจการเพิ่มเติม
- ภาคเอกชนอยู่ในพื้นที่มานานจึงทราบข้อมูลรายละเอียดข้อเท็จจริงของจังหวัด
มากกว่าภาครัฐ ประกอบกับภาคเอกชนในจังหวัดพะเยาได้ให้ความร่วมมือกับภาครัฐมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน
จึงต้องการให้ภาครัฐนาข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของภาคเอกชนเข้ามาร่วมในการบริหารงานของจังหวัด
เพื่อให้การแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากขึ้น
2.2 รองประธานหอการค้าจังหวัดพะเยา แจ้งว่า
- รัฐบาลควรกาหนดแนวทางหรื อมาตรการในการสนับสนุนด้านเงินทุนส าหรั บ
ผู้ประกอบการที่ต้องการประกอบธุร กิจในต่างประเทศ แล้วส่งเงินกลับมายังประเทศไทย เพื่อเป็นการสร้าง
รายได้ให้กับประเทศและเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ โดยมีหลายประเทศในภูมิภาคได้เริ่มดาเนินการ
บ้างแล้ว
- มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล ตาบลละ 5 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่
ชาวบ้านจัดทาโครงการปลูกสร้างสิ่งก่อสร้าง ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมอาชีพ
- ในปัจจุ บันห้ างสรรพสินค้ารายใหญ่หลายรายได้ขยายสาขาและปรับเปลี่ยน
รูปแบบให้สามารถเข้าถึงแหล่งชุมชนและหมู่บ้านแล้ว ผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่หากไม่มีความเข้มแข็งก็
ไม่สามารถที่จะดาเนินธุ รกิจต่อไปได้ จึงจาเป็นที่ภาครัฐจะต้องช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย และสร้าง
ผู้ประกอบการรายใหม่
2.3 รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา แจ้งว่า รัฐบาลและผู้บริหารใน
จังหวัดมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ทาให้การดาเนินงานโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐไม่ต่อเนื่อง และมาตรการ
ส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล ตาบลละ 5 ล้านบาท เป็นโครงการของชาวบ้านที่ขาดการวางแผนและจัดทา
ไม่ ต รงประเด็น โดยจั ง หวัด พะเยาร้ อ ยละ 90 เป็ นเกษตรกร จึง ควรจั ด ท าโครงการที่ เ กี่ย วข้ อ งกั บ ภาค
การเกษตร อาชีพเสริม การสร้างงานให้แก่เกษตรกร การแก้ไขปัญหาเรื่องน้า จังหวัดพะเยามีทรัพยากรจานวน
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มาก แต่หลายฝ่ายไม่ค่อยให้ความสนใจและมองข้าม ภาครัฐควรเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องแหล่งน้า เพื่อแก้ไข
สภาพปัญหาในปัจจุบัน
2.4 นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา แจ้งว่า
- สมาคมธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย วจั ง หวั ด พะเยาได้ ด าเนิ น การประชาสั ม พั น ธ์ ส ถานที่
ท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยาให้เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งสมาคมฯ ได้เดินทางไปจัดงานแสดง
ที่ประเทศจีน เพื่อแนะนานักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ให้เดินทางมา
ท่องเที่ยวที่จังหวัดพะเยาด้วย ในเดือนพฤษภาคมช่วงวันวิส าขบูชาจะจัดงานเวียนเทียนกลางน้าขึ้น เพื่อช่วย
กระตุ้นเศรษฐกิจอีกทางหนึ่ง และในอนาคตทางสมาคมฯ มีแผนงานจะพัฒนาเวียงรอและวัดร่องคือ ให้เป็น
สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของนักท่องเที่ยว
- การที่ประเทศไทยจะปรับเปลี่ยนเป็น Thailand 4.0 นั้น มีประเด็นเรื่อง
อาหารและสุขภาพที่เป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคน และการที่รัฐบาลจัดทามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ รัฐควรกาหนด
แนวทางในการใช้จ่า ยเงิน งบประมาณให้ส อดคล้อ งกับ การปรับ เปลี่ย นเป็น Thailand 4.0 เช่น การ
ทาอาหารหรือเกษตรปลอดภัย เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะสอดคล้องกันแล้วยังสามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้แก่
ประชาชน เมื่อเกษตรกรมีรายได้ดีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจก็จะดีตามไปด้วย โดยหน่วยงานภาครัฐควร
เข้าไปแนะนาให้ความรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่ เพื่อให้เข้าใจวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องและเกิดประโยชน์ในพื้นที่
- ภาคเอกชนพยายามผลักดันจุดผ่อนปรนชายแดนไทย-ลาว บ้านฮวก (กิ่วหก)
อาเภอภูซาง ให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร เนื่องจากมีระยะทางในการเดินทางไปหลวงพระบางใกล้กว่าที่จะเดินทาง
ในเส้นทางผ่านด่านศุลกากรเชียงของ ทั้งนี้ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดพะเยาจะได้นาคณะนักท่องเที่ยวเดิน
ทางผ่านจุดผ่อนปรนบ้านฮวกไปยังประเทศลาว ซึ่งจะทาให้จังหวัดพะเยาไม่ต้องเป็นจังหวัดทางผ่าน
2.5 ผู้แทนชมรมธนาคารจังหวัดพะเยา แจ้งว่า
- การรวมตัวกันเป็นชมรมธนาคารเป็นการรวมตัวกันแบบไม่เป็นทางการไม่เหมือน
การดาเนินงานของหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมที่มีลักษณะเป็นทางการและเป็นระบบ สาหรับจังหวัด
พะเยามีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นประธานชมรมคราวละ 4 เดือน ซึ่งการดาเนินการของชมรมธนาคาร
แต่ละจังหวัดก็จะแตกต่างกันออกไปเนื่องจากไม่มีกฎเกณฑ์กาหนด โดยมีสมาคมธนาคารไทยเป็นผู้ดูแลภาพรวมใน
ระดับประเทศ สมาคมธนาคารไทยจึงควรวางกรอบแนวทางการดาเนินงานของชมรมธนาคารอย่างเป็ นระบบ
เหมือนกันทั้งประเทศ และหากผลักดันได้สาเร็จจะเกิดประโยชน์ต่อการดาเนินงานของภาครัฐ ในการสนับสนุน
ข้อมูลแก่จังหวัด รวมถึงการจัดทาข้อมูลสารสนเทศประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนทั่วไป
- มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล ตาบลละ 5 ล้านบาท ชาวบ้านยังไม่
ค่อยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ทาให้การจัดทาโครงการมีลักษณะคล้าย ๆ กัน
นโยบายรัฐบาลต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นมาตรการที่ดี แต่วิธีการที่ให้ชาวบ้านปฏิบัติยังไม่ดีเท่าที่ควร
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จังหวัดเชียงราย
1. กรณีหารือร่วมกับภาคเอกชนจังหวัดเชียงราย ได้รับแจ้งว่า
1.1 ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย แจ้งว่า
- ปัจจุบันภาครัฐได้เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น มีการพบปะ
หารื อกันนอกเหนือจากการประชุมของจังหวัด ภาคเอกชนได้ส ะท้อนสภาพปัญหาต่าง ๆ ทาให้ เกิดความ
ร่วมมือภายในจังหวัดมากขึ้น
- สาหรับมาตรการบัญชีชุดเดียว หอการค้าได้เชิญสรรพากรพื้นที่ไปให้ความรู้และ
แนะนาผู้ประกอบการในพื้นที่ให้ทราบถึงผลดีและประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ
- เนื่ องจากจั งหวัดเชียงรายเป็นจังหวั ดชายแดนมีการนาเข้าและส่ งออกสิ นค้ า
ผู้ประกอบการจาเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับการค้าชายแดน เมื่อมีระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ และข้อกาหนด
ต่าง ๆ ที่ออกมาใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องจึงต้องจัดอบรมเสวนาให้ความรู้
ชี้แนะแนวทาง ว่ากฎหมายที่ออกมานั้นมีประโยชน์อย่างไรและผู้ประกอบการควรปฏิบัติหรือปรับตัวอย่างไร
นอกจากนั้น ผู้ประกอบการยังขาดความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบการนาเข้าสินค้าไปยังประเทศลาวและ
ประเทศพม่ า ทาให้ ก ารส่ ง ออกสิ น ค้ า จากประเทศไทยมี ปั ญ หาบ่ อ ยครั้ ง และหน่ ว ยงานศุ ล กากรควรมี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อจะได้ช่วยอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการอีกทางหนึ่ง
- จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ครอบคลุมพื้นที่ 3 อาเภอ คือ แม่สาย เชียงแสน และเชียงของ ซึ่งประเทศไทยถือว่าเป็นศูนย์กลางในภูมิภาค
อาเซียน แต่เขตเศรษฐกิจพิเศษไม่มีสิ่งที่จะดึงดูดและจูงใจให้นักลงทุนเข้ามาลงทุน ประกอบกับการดาเนินการ
ในประเทศไทยมีขั้นตอนมากและผู้ว่าราชการจังหวัดไม่มีอานาจในการตัดสินใจ ทาให้นักลงทุนมองข้ามและไป
ลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านแทน นอกจากนั้น การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ รัฐบาลควรให้ข้อเสนอหรือ
สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีภูมิลาเนาอยู่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
- การพัฒนายกระดับศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้า อาเภอเชียงของ จากเดิมที่เคยเป็น
ประตูทางออกและเป็นเพียงทางผ่านของสินค้าเพื่อรอส่งออกไปประเทศจีน ซึ่งสินค้าเหล่านี้ไม่มีสินค้าที่ผลิต
หรือดาเนินการในจังหวัดเชียงรายแต่เป็นสินค้า จากพื้นที่อื่น ดังนั้น เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม การจ้างงาน และ
สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ จึงควรยกระดับให้ศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าเป็นศูนย์กระจายสินค้าเพื่อส่งออกไป
ยังต่างประเทศ
- ขณะนี้ประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นประเทศจีน ประเทศลาว และประเทศพม่า
ได้มีการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ โดยก่อสร้างท่าเรือ สร้างเส้นทางมอเตอร์เวย์และสร้างเขื่อน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้
ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยแทบทั้งสิ้น หน่วยงานภาครัฐควรเตรียมความพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น และควรมีการพัฒนาเส้นทางระบบการขนส่งของประเทศไทยให้สอดรับกับการพัฒนาของประเทศ
เพื่อนบ้านด้วย
- นักลงทุนชาวจีนเริ่มเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียราย เกรงว่าในอนาคตจะเกิดปัญหา
เหมื อ นจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ที่ มี นั ก ลงทุ น ชาวจี น เข้ า มาซื้ อ กิ จ การโรงแรมและร้ า นขายของที่ ร ะลึ ก และของฝาก
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โดยใช้ชื่อคนไทย ซึ่งทาให้ประเทศไทยไม่ได้ประโยชน์และไม่ได้เม็ดเงินจากการท่องเที่ยวกลับคืนมา หน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะกรมสรรพากรต้องช่วยกันดูแลตรวจสอบ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อระบบ
เศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
1.2 รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย แจ้งว่า
- ภาครั ฐและภาคเอกชนมีเป้าหมายเดียวกันคือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศ ในช่ว ง 5 – 10 ปี ที่ ผ่ านมา หน่ ว ยงานราชการได้พัฒ นาและปรั บเปลี่ ย นบทบาทไปมาก ทาให้
ประชาชนได้รับการบริการที่ดีขึ้น
- การวัดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของส่วนราชการในส่วนภูมิภาคด้วยตัวเลข
โดยเฉพาะการจัดเก็บภาษีไม่เป็นตามเป้าหมาย ไม่ได้หมายความว่าการปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ แต่อาจ
เป็นเพราะสภาพเศรษฐกิจในพื้นที่ตกต่า ควรพิจารณาด้านคุณภาพควบคู่กันไปด้วย หรือการตั้งเป้าหมายการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ การที่รัฐบาลจัดสรรเม็ดเงินลงมายังส่วนภูมิภาคเพื่อต้องการให้เกิดการจ้างงานการสร้าง
รายได้ แต่ละส่วนราชการก็ดาเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายโดยที่ยังไม่มีความจาเป็นที่จะต้องใช้จ่าย ทาให้การใช้
จ่ายเงินงบประมาณไม่เกิดประโยชน์ ซึ่งการวัดผลการปฏิบัติด้วยตัวเลขควรดูปัจจัยอื่นเป็นองค์ประกอบด้วย
1.3 ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย แจ้งว่า
- ปัจจัยที่ทาให้เกิดการพัฒนาไปสู่ความเจริญมาจากภาครัฐส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่ง
เป็นภาคธุรกิจ SMEs ที่เป็นรากฐานของประเทศ หากผู้ประกอบการ SMEs มีความเข้มแข็งสามารถดาเนิน
ธุรกิจได้อย่างมั่นคง ทาให้สามารถจัดเก็บภาษีได้มากขึ้นและเงินงบประมาณที่จะนามาพัฒนาพื้นที่ก็จะเพิ่มมาก
ขึ้น ด้ ว ย ในแต่ ล ะปี จั ง หวั ด เชี ย งรายได้ รั บ จั ด สรรงบประมาณจ านวนมาก แต่ ยั ง จัด เก็ บ ภาษี ไ ด้ น้ อ ยเมื่ อ
เปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับ จึงควรใช้งบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า เช่น การสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ส่งเสริมการสร้าง รายได้อย่างยั่งยืน การส่งเสริมธุรกิจในพื้นที่ เป็นต้น ซึ่งดีกว่าการใช้งบประมาณในแต่ละปีให้
หมดไปโดยเปล่าประโยชน์
- ภาคการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายได้ เสนอโครงการเพื่อขอเงินงบประมาณนามา
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในทุก ๆ ปี ซึ่งโครงการที่ได้รับอนุมัติจะดาเนินการโดยหน่วยงานของจังหวัด ภาคการ
ท่องเที่ยวไม่ได้เข้ าไปมีส่ว นร่ว มในการดาเนินการ ควบคุม หรือ ประเมินผลโครงการเลย ทาให้ โครงการที่
ดาเนินการแล้วเสร็จ ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวไม่ได้รับประโยชน์และไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ด้านการ
ท่องเที่ยว ซึ่งแต่ละโครงการที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของหน่วยงานรัฐไม่ว่าเป็นจังหวัดหรือองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ไม่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มและไม่ ส ามารถดึ ง ดู ด นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ ดี เ ท่ า ที่ ค วร สั ง เกตได้ จ ากจ านวน
นักท่องเที่ยวและการจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่ ซึ่งไม่เหมือนกับสถานที่ท่องเที่ยวของเอกชนซึ่งได้รับความนิยม
อย่างสูงจากนักท่องเทีย่ ว
1.4 ที่ปรึกษาชมรมธนาคารจังหวัดเชียงราย แจ้งว่า
- ในภาพรวมสามารถดาเนินการปล่อยสินเชื่อได้เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากรัฐบาลมี
นโยบายสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ประกอบกับมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่าง ๆ ทาให้ยอดสินเชื่อ
สูงขึ้น
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- ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดให้ ใช้ระบบ I-Cash เพื่อเป็นการสนับสนุนให้
สามารถดาเนินการรับ-จ่าย ชาระเงินได้อย่างรวดเร็ว ในแต่ละปีพื้นที่จังหวัดเชียงรายมีเงินหมุนเวียนในระบบ
จานวนมาก แต่ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเช็ค การประทับตรา การขีดฆ่า หรือแก้ไข ซึ่งระบบ ICash ยังไม่สามารถรองรับได้
- คณะรัฐมนตรี มีมติขยายระยะเวลาการคุ้มครองเงินฝากออกไป และลดระดับ
วงเงินคุ้มครองแบบค่อยเป็น ค่อยไป โดยตั้งแต่วันที่ 11 สิ งหาคม 2563 เป็นต้นไป กาหนดวงเงินความ
คุ้มครองเงินฝากที่ 1 ล้านบาท จึงยังไม่ส่งผลกระทบต่อการหมุนเวียนเงินในระบบมากนัก

จังหวัดพิจิตร
1. กรณีหารือกับภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
- ที่ผ่านมาจังหวัดพิจิตรมีการผลิตไวน์ ยี่ห้อชาโต เดอ ชาละวัน แต่ปัจจุบันได้หยุดการ
ผลิตแล้ว เนื่องจากลงทุนสูง นอกจากนี้จังหวัดพิจิตรยังมีการแปรรูปพืชผลทางการเกษตรโดยนามาผลิตสุรา
ชุมชน ซึ่งเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่น
- ปั ญหาส าคัญของภาคการเกษตรเกิดจากปัญหาภัยแล้ ง ส่ งผลให้ ต้นทุนการผลิ ต
เพิ่มขึ้น และอีกปัจจัยหนึ่งคือเกษตรกรขาดองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ
- ภาคเอกชนให้การสนับสนุนโครงการ Any ID เนื่องจากเป็นโครงการของรัฐบาลที่จะ
ช่วยผลักดันเศรษฐกิจของประเทศ โดยใช้หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ในการทาธุรกรรมทางการเงิน
ทั้งนี้ภาครัฐจะใช้หมายเลขบัตรประชาชนสาหรับการโอนเงินสวัสดิการหรือคืนเงินภาษีจากภาครัฐ

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
- กรณี ก ารพัฒ นาผลิ ต ภั ณฑ์ สุ ราชุม ชน ส านั กงานสรรพสามิต พื้ นที่ พิจิ ต รควรร่ ว มกั บ
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตรผลักดันกฎหมายสุราชุมชน จาก 5 แรงม้า เป็น 15 แรงม้า โดยเน้นความ
สะอาด มีการควบคุมคุณภาพ เพื่อให้เกิดการพัฒนาในการดาเนินธุรกิจต่อไป
- จังหวัดพิจิตรควรนาผลไม้ เช่น ส้มโอ ข้าว เป็นต้น มาแปรรูปเพื่อการส่งออก โดยทาเป็น
Brand ให้หลากหลายเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าภาคการเกษตร
- จังหวัดพิจิตรควรสนับสนุนการทาเกษตรแบบอินทรีย์ เช่น การปลูกผักปลอดสารพิษ
แล้วส่งขายในสถานที่ต่างๆ โดยภาคเอกชนต้องให้ความรู้และช่วยกันปรับเปลี่ยนวิธีคิดเพื่อให้เกษตรกรสามารถ
สร้างงานและสร้างรายได้แบบยั่งยืน
- ระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-payment เป็นระบบเกี่ยวกับการซื้อ
สินค้าหรือบริการ หรือการทาธุรกรรมทางการเงิน ซึ่งกรมสรรพากรจะนาระบบนี้มาใช้ในการจัดเก็บภาษี ซึ่ง
การใช้ระบบ Any ID เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการใช้ระบบ e-payment
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จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร และ
จังหวัดอํานาจเจริญ
1. กรณีหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการ หรือรองผู้ว่าราชการ ได้รับแจ้งว่า
1.1 ส่วนราชการและสถาบันการเงินในสังกัดกระทรวงการคลังให้ความร่วมมือกับ
จังหวัดอย่างดียิ่ง มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนอย่า งดี และยังไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงการคลัง
1.2 ทุกจั งหวัดได้ให้ ความสาคัญในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพื่อให้
เป็ น ไปตามเป้ าหมายที่รั ฐ บาลกาหนด โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายของจังหวัดเพื่อ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายให้มากยิ่งขึ้น แต่ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาต่อการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ไม่เป็นไปตามแผนที่จังหวัดได้กาหนดไว้ คือ
- การจัดสรรงบประมาณและการอนุมัติงบประมาณจากส่วนกลางล่าช้า ส่วน
ราชการมีการเปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้าง และมีการแก้ไขรายละเอียดแบบการก่อสร้าง อีกทั้งข้อจากัดในการ
กาหนดให้กรมโยธาเป็นผู้เขียนแบบโครงการก่อสร้างสถานที่ราชการ ซึ่งมีอัตรากาลังในตาแหน่งนายช่างไม่เพียง
พอที่จะรองรับหน่วยงานราชการในพื้นที่ซึ่งมีอยู่เป็นจานวนมาก ส่งผลให้การคานวณราคากลางล่าช้า
- การเบิ กจ่ ายงบเงินกั นไว้ เบิ กเหลื่ อมปีไม่ สามารถเบิ กจ่ ายได้ ตามเป้ าหมาย
เนื่ องจาก ราคากลางต่ากว่าราคาในปั จจุ บัน ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญทาให้ผู้ รับเหมาไม่ให้ความสนใจเข้าร่ว ม
ประกวดราคาประมูลงานก่อสร้างในโครงการต่างๆ ของส่วนราชการ ดังนั้น กรมบัญชีกลางควรนาปัญหา
ดังกล่าวไปพิจารณาเพื่อหาแนวทางการแก้ไขในข้อตกลง TOR ที่ไม่เป็นราคาปัจจุบันต่อไป
- การส่งมอบพื้นที่เพื่อดาเนินโครงการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ เมื่อมีการจัดสรร
เงินงบประมาณมาให้กับพื้นที่ ทาให้ไม่สามารถเริ่มโครงการได้ทันที บางโครงการเป็นงบประมาณที่เป็นงบ
ผูกพัน จึงส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเหลื่อมปีในระยะยาว เป็นปัญหาสะสมที่ทาให้จังหวัดไม่
สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ตามเป้าหมาย จึงเห็นควรให้มีการกาหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับส่วนราชการที่
ต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจะต้องมีพื้นที่ในการดาเนินโครงการก่อสร้างก่อน และจะต้องมีแบบ
ก่อสร้างเรียบร้อยด้วยแล้ว
- ผู้รับเหมาขาดความรู้ความชานาญในการจัดทาเอกสารเพื่อใช้ประกอบในการ
จัดทาสัญญาจ้างงาน ส่งผลให้จังหวัดก่อหนี้ผูกพันล่าช้า และส่งผลต่อการเบิกจ่ายเงินตามแผนงานที่กาหนด ใน
บางพื้นที่ยังขาดผู้รับเหมาที่มีศักยภาพในการดาเนินโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่
1.3 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล
(ตาบลละ 5 ล้านบาท) ยังไม่สามารถดาเนินการได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ เนื่องจาก
- หลักเกณฑ์ในการอนุมัติโครงการของคณะกรรมการกลั่นกรองระดับจังหวัด
ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
- เจ้ าหน้ าที่ ขาดความรู้ ความเข้ าใจในการปฏิ บั ติ งานด้ านบั ญชี เกี่ ยวกั บการ
ดาเนินงานทางการเงิน เช่น การเบิกจ่าย การเก็บรักษาเงินและสินทรัพย์ การนาเงินส่งคลังและ/หรือฝากคลัง
ตลอดจนขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างยั งคงต้องถือปฏิบัติตามระเบียบของกรมบัญชีกลาง ซึ่งกระบวนการและ
ขั้นตอนต่างๆ มีความยุ่งยาก ขาดความยืดหยุ่น ส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายที่ล่าช้าอย่างชัดเจน จึงเห็นว่า
กรมบัญชีกลางควรพิจารณากาหนดระเบียบเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบัติงานด้านบัญชี การ
จัดซื้อจัดจ้างรองรับโครงการเร่งด่วนตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล เพื่อทาให้การเบิกจ่ายเป็นไป
ตามเป้าหมายที่กาหนด
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- ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในพื้นที่มีจานวนน้อย
1.4 กรมบัญชีกลางควรเพิ่มหน่วยงานใหม่ โดยมีภารกิจในการให้ความรู้ คาแนะนา
ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาแก่ส่วนราชการ ภาคเอกชน เกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยเฉพาะ
1.5 การจัดทาข้อมูลภาวะเศรษฐกิจจังหวัด ควรหารูปแบบการนาเสนอใหม่ ใช้ภาษา
ทีง่ ่ายต่อการสื่อสารกับประชาชนระดับรากแก้วให้มีความเข้าใจในข้อมูลภาวะเศรษฐกิจอย่างแท้จริง โดยให้ผู้แทน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นผู้นาข้อมูลไปเผยแพร่ เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มี บุคลากรมี
ความสามารถในการสื่อสารและมีความใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี

2. กรณีหารือกับภาคเอกชน (ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรม
จังหวัด สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และประธานชมรมธนาคาร) สรุปได้ดังนี้
2.1 การนาข้อมูลเครดิตบูโรเข้ามามีบทบาทในการประเมินผลของสถาบันการเงิน
และธนาคารเพื่อจากัดความเสี่ยงหรือความเสียหายต่อสถาบันการเงินและธนาคาร ถือว่าเป็นการปิดโอกาสใน
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการในรายที่เคยติดแบล็คลิสต์ทั้งที่มีการชาระหนี้ทั้งหมดแล้ว
2.2 การท่ องเที่ ยวถื อว่ าเป็ นรายได้ หลั กของประเทศไทยเพราะมี แหล่ งท่ องเที่ ยวที่
หลากหลายทาให้มีชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็นจานวนมาก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน จึงเป็น
ที่มาของการทาธุรกิจในลักษณะ “ทัวร์ศูนย์เหรียญ” ซึ่งมีนักธุรกิจชาวจีนมาใช้ชื่อคนไทยเป็นนอมินี หรือบาง
รายก็มีการทาธุรกิจจดทะเบียนร่วมทุนระหว่างกันเพื่อเปิดบริษัททัวร์ในไทยรองรับทัวร์จีนทั้งระบบ มีธุรกิจ
เครือข่ายครบ เช่น โรงแรม ร้านจิวเวอร์รี่ ร้านขายสินค้าที่ระลึก ขณะนี้พบว่ากาลังแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
และส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการชาวไทยโดยตรง จึงเห็นว่ากรมสรรพากรควรเน้นตรวจสอบการเสียภาษีของ
บริษัททัวร์อย่างจริงจัง
2.3 ผู้ประกอบการที่ได้ดาเนินการจดแจ้งต่อกรมสรรพากรในการใช้บัญชีเล่มเดียวยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดต่างๆ รวมถึงสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติ
บุคคล ดังนั้น จึงเห็นควรให้สานักงานสรรพากรพื้นที่จัดโครงการสัมมนาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการและ
ประโยชน์ต่างๆ ของมาตรการบัญชีเล่มเดียวให้กับผู้ประกอบการเข้าใจมากยิ่งขึ้น
2.4 การเบิ กจ่ายงบลงทุนของภาครัฐ ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด ดังนั้น
หน่วยงานที่มีส่ วนเกี่ยวข้องโดยตรงจะต้องเร่งดาเนินการติดตามหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณดังกล่ าวให้
ดาเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญา โดยเฉพาะงบลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดียิ่งขึ้น
2.5 การจัดสรรเงินงบประมาณของภาครัฐมายังพื้นที่ของแต่ละจังหวัดควรสอดคล้อง
กับจานวนเม็ดเงินภาษีที่จัดเก็บได้ในแต่ละพื้นที่
2.6 สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) คือ สถาบันการเงินของรัฐที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึ้น เพื่อดาเนิ นการตามนโยบายของรัฐ ในการพัฒนาส่ งเสริมเศรษฐกิจ และสนับสนุนการลงทุนต่าง
ๆ ดังนั้น SFIs ควรมีการดาเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งด้ว ย ไม่ควรมีนโยบายในการ
แข่งขันด้านผลประกอบการกับธนาคารพาณิชย์ ควรมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ช่วยเหลือและเป็นที่
พึ่งของผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการระดับกลาง และระดับล่างให้มีความเข้มแข็งขึ้น
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จังหวัดชัยภูมิ
1. กรณีหารือกับภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
- ด้านสินเชื่อของธนาคารออมสิน เนื่องจากธนาคารมีเงื่อนไขและขั้นตอนมากในการ
พิจารณาสินเชื่อส่งผลให้การพิจารณาสินเชื่อค่อนข้างล่าช้า
- การช่วยเหลือของรัฐบาลจะให้ความช่วยเหลือเมื่อผู้ประกอบการธุรกิจเกิดปัญหาแล้ว
แต่ผู้ประกอบการที่กาลังประสบปัญหาทางภาครัฐยังไม่มีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือ
- ผลิตภัณฑ์ของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ยัง
ไม่จูงใจผู้ประกอบการ ธนาคารควรกาหนดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อจูงใจลูกค้า
- เส้นทางการคมนาคมใน 3 เส้นทางที่มายังจังหวัดชัยภูมิไม่ได้รับงบประมาณในการ
พัฒนาขยายเป็น 4 ช่องทาง ส่งผลในการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นไปค่อนข้างช้า
- หากรัฐบาลกาหนดนโยบายในการสร้างทางรถไฟมายังจังหวัดชัยภูมิ จะทาให้สะดวก
ในการขนส่งแร่โปแตชได้ดีขึ้นและส่งผลให้การเดินทางมีความสะดวกมากขึ้น
- อุตสาหกรรมสิ่งทอซึ่งเป็นอุตสาหกรรมพิเศษมีสภาพทรุดและถดถอยลงเนื่อ งจาก
ค่าแรง 300 บาท ทาให้หลายโรงงานต้องปิดตัวหรือย้ายฐานการผลิตไปประเทศอื่น ส่งผลให้รายได้ของจังหวัด
ลดลง
- ราคาผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ อ้อย, มันสาประหลัง ราคาอยู่ในเกณฑ์พอใช้ แต่
เศรษฐกิจยังไม่ดีเท่าที่ควร เนื่องจากหนี้สินครัวเรือนมีจานวนมาก

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
- ธนาคารออมสินควรลดขั้นตอน และเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อ เพื่อให้การพิจารณา
สินเชื่อสะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น
- ภาคการเกษตร ธ.ก.ส. ควรแนะนาให้ความรู้แก่เกษตรกรในการปลูกพืชผสมผสาน และ
ควรแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และปรับเปลี่ยนวิธีการจาหน่ายผลผลิต ซึ่งเดิมขายให้โรงงานเพียงอย่าง
เดียว ควรพัฒนาเพิ่มมูลค่าสินค้าขั้นปฐม และปรับเปลี่ยนรูปแบบจาหน่ายสินค้าโดยขายตรงแก่ผู้บริโภค และ
ควรสร้างแบรนด์สินค้า เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า

จังหวัดยะลา
๑. กรณีหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา (นายดลเดช พัฒนรัฐ) แจ้ง
ว่าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังมีความเข้มแข็ง และได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกับจังหวัดได้
เป็นอย่างดี โดยมีการบูรณาการร่วมกัน ปัญหาที่พบส่วนใหญ่เกี่ยวกับการบุกรุกที่ราชพัสดุในจังหวัดซึ่งจะต้องเร่ง
ดาเนินการแก้ไขต่อไป
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2. กรณีตรวจเยี่ยมศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต) แจ้งว่า ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง ในการกาหนดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ได้นาเสนอคณะรัฐมนตรีค่อนข้างดี
และเป็นที่พึงพอใจแก่นักลงทุนในจังหวัดชายแดนใต้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่า (Soft
Loan) ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จะไม่เกินร้อยละ 4 ต่อปี ผู้ประกอบการมีความสนใจและต้องการให้รัฐสนับสนุน
แหล่งเงินทุนอีกจานวนมาก รัฐควรดาเนินการอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้จังหวัดมีนโยบายดาเนินการกระจายสินค้า
“ของดีชายแดนใต้” ซึง่ ได้รับความร่วมมือจากด่านศุลกากรบ้านประกอบ และด่านศุลกากรสะเดา ในการส่งออก
ไปยังประเทศมาเลเซียเป็นอย่างดี ทาให้มียอดส่งออกประมาณ 40 กว่าล้านบาท
3. กรณีหารือร่วมกับภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
3.1 ประธานหอการค้าจังหวัดยะลา แจ้งว่า
- รัฐบาลควรสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ถนนหมายเลข
410 เส้นทางจากจังหวัดยะลา - อาเภอเบตง เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวมีลักษณะคดเคี้ยวและโค้งมาก พื้นที่เป็น
ภูเขาและมีเนิ น เขาสูง อีกทั้งความปลอดภัยเกี่ยวกับการก่อการร้ายในพื้นที่ บางพื้นที่ยังมีความเสี่ ยงอย่าง
ต่อเนื่อง จึงเป็นอุปสรรคและเป็นปัญหาในการค้า การท่องเที่ยว และการพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวม
- การกาหนดมาตรการในเรื่องอสังหาริมทรัพย์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการลด
อัตราดอกเบี้ยให้แก่ผู้ที่อยากมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง เพื่อกระตุ้นให้ภาคอสังหาริมทรัพย์มีความตื่นตัว และ
ควรปรับลดขั้นตอนการปล่อยสินเชื่อของภาคธนาคารให้มีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น
- ความไม่สงบในพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ ทาให้นัก
ลงทุนขาดความเชื่อมั่น และไม่กล้าลงทุนในพื้นที่
3.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา แจ้งว่า
- การขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการส่วนใหญ่ส่งออก - นาเข้าสินค้าที่ท่าเรือปีนัง
เนื่องจากมีเรือสินค้าในการให้บริการจานวนมาก และมี ผู้ประกอบการบางส่วนใช้การขนส่งทางรถไฟ ทาให้การ
ขนส่งมีความสะดวก รวดเร็ว คุ้มค่า และลดต้นทุนการขนส่งได้มาก ทั้งนี้ควรมีการพัฒนาการขนส่งระบบรางเพื่อ
รองรับการขนส่งสินค้าในพื้นที่
- โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่า (Soft Loan) ตามนโยบายภาครัฐ สถาบันการเงิน
เฉพาะกิจของรัฐและธนาคารพาณิชย์พิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย ในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ร้อยละ 4 ต่อปี ซึ่งโครงการดังกล่าวยังมีผู้ประกอบการที่สนใจอีกจานวนมาก ทั้งนี้ควรมีการตรวจสอบการปล่อย
สินเชื่อในภาพรวมว่ายังมีวงเงินคงเหลือหรือไม่ เพื่อจะได้นาไปจัดสรรให้แก่ธนาคารที่มีความพร้อม และอนุมัติ
ให้แก่ผู้ประกอบการต่อไป
- การพิจารณาสินเชื่อของธนาคารในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ผู้ประกอบการมี
ความยากลาบากกว่าพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ในการดาเนินการเป็นอย่างมาก ทั้งด้านขั้นตอน/เงื่อนไข/วิธีการที่เพิ่มขึ้น
และเข้มงวดของธนาคาร โดยเฉพาะในเรื่องการทาประกันชีวิต ทาให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึง
แหล่งเงินทุนในระบบได้
3.3 ประธานชมรมธนาคารไทยจังหวัดยะลา แจ้งว่าชมรมธนาคารมีสาขาธนาคารที่
เป็นสมาชิกในจังหวัด จานวน 26 สาขา เศรษฐกิจในจังหวัดยะลาขณะนี้ประสบปัญหาหนี้ครัวเรือนค่อนข้างสูง
ทาให้เกิดปัญหาหนี้ค้างมี NPL สูง ประชาชนต้องเป็น หนี้นอกระบบเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ ชมรมธนาคารฯ ได้มีการ
หารือร่วมกันเพื่อแก้ไขสภาพปัญหา นอกจากนี้ ชมรมธนาคารฯ ได้จัด ทาโครงการ CSR เกี่ยวกับการสนับสนุน
ทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสาคัญและควรส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง
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จังหวัดบึงกาฬ
๑. กรณีหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัด บึงกาฬ (นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชา
วิทย์) แจ้งว่า
- หน่ ว ยงานในสั งกั ดกระทรวงการคลั งทุ กหน่ว ยงาน มีค วามปลองดองและช่ว ย
ขับเคลื่อนการบริหารงานจังหวัดได้เป็นอย่างดี
- ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ และเป็นจุดแข็งของจังหวัดบึงกาฬ เกษตรกร
เป็นเจ้าของและดาเนินการเอง 84 % ซึ่งต่างจากจังหวัดอื่นๆ ที่ต้องจ้างคนต่างด้าวมาดาเนินการทาให้ต้นทุน
การผลิตเพิ่มขึ้น เมื่อเกิดภาวะยางพาราตกต่า เกษตรกรในจังหวัดจึ งไม่ได้รับผลกระทบมากจึงไม่มีการออกมา
เรียกร้องจากรัฐบาล
- จังหวัดบึงกาฬเป็นจังหวัดนาร่องในการบริหารจัดการขยะโดยยึดหลัก “รู้ตัวตน สร้าง
วินัย สร้างบึงกาฬ” ทาให้คนในจังหวัดมีจิตสานึกและสร้างวินัย โดยเน้นการจัดระเบียบสังคมและให้ประชาชน
รักษาความสะอาดบริเวณหน้ าบ้าน รวมทั้งการพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งได้รับความ
ร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง
- คาดว่าอีก 2 ปี จังหวัดบึงกาฬจะมีการขยายตัวจากการก่อสร้างสนามบิน โดย
ภาคเอกชนได้เข้ามาสารวจและมีความสนใจที่จะมาลงทุนในพื้นที่ ซึ่งมีความพร้อมและมีความเหมาะสมทั้ งด้าน
พื้นที่และแหล่งน้า โดยเป็นสนามบินน้าดาเนินการเกี่ยวกับการดับไฟป่าในภูมิภาคอาเซียน

๒. กรณีหารือร่วมกับภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
2.1 ประธานหอการค้าจังหวัดบึงกาฬ แจ้งว่า
- รายได้ ของประชากรในจั ง หวั ดค่ อ นข้ า งดี เศรษฐกิจ ในจั ง หวั ดขึ้ น อยู่ กั บภาค
การเกษตรโดยเฉพาะยางพาราถือเป็นพืชเศรษฐกิจ และเป็นอาชีพที่สาคัญ หากราคายางพาราสูงขึ้นจะส่งผลให้
เศรษฐกิจในจั งหวัดดีขึ้นตามไปด้วย แต่ปั จจุบันราคายางตกต่า ทาให้ เกษตรกรต้องมีการปรับตัวให้ เข้ากับ
ภาวการณ์ปัจจุบัน โดยการลดหนี้สิน ลดภาระการกู้ยืม เน้นส่งเสริมการเกษตรด้านอื่นเพื่อสร้างรายได้เสริม ทาให้
เกษตรกรไม่เดือนร้อนมากนัก
- ผู้ประกอบการในจังหวัดบึงกาฬส่วนใหญ่เป็นผู้รับจ้างรายใหม่และเป็นรายเล็ก
ทาให้ไม่สามารถดาเนินการโครงการใหญ่ๆ ในจังหวัดได้ อีกทั้งความห่างไกลของจังหวัดทาให้ผู้ประกอบการต่าง
ถิ่นไม่เข้ามารับงานในพื้นที่ เนื่องจากต้องใช้ต้นทุนในการดาเนินการค่อนข้างสูง
2.2 ประธานชมรมธนาคารจังหวัด บึงกาฬ แจ้งว่า ชมรมธนาคารจังหวัดบึงกาฬมี
สมาชิก 25 สาขาธนาคาร ปี พ.ศ. 2559 ปริมาณเงินฝากรวม จานวน 13,964 ล้านบาท ปริมาณสินเชื่อรวม
จานวน 26,590 ล้ านบาท ปั จจุบั นได้รับผลกระทบในการปล่อยสินเชื่ อของธนาคารลดลง เนื่องจากราคา
ยางพาราที่ตกต่า ทาให้ผู้ประกอบการยางพาราในจังหวัดไม่กล้าขอสินเชื่อในการลงทุนเพิ่ม การปล่อยสินเชื่อ
ของธนาคารและการดาเนินการตามโครงการนโยบายของภาครัฐต้องมีความระมัดระวังและความเข้มงวดเพิ่ม
มากขึ้น อีกทั้งด้านเงินฝากทุกธนาคารลดลง ปัญหาที่ตามมาคือด้าน NPL มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
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2.3 นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ แจ้งว่า จังหวัดบึงกาฬถือเป็น
จังหวัดใหม่มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลากหลาย แต่ยังขาดการพัฒนา ซึ่ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุน
งบประมาณในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความสมบรูณ์ได้มาตรฐาน มีสิ่งอานวยความสะดวก และเพิ่มการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของจังหวัดให้มากขึ้น จะทาให้นักท่องเที่ยวสนใจมาท่องเที่ยวและพักอาศัย
ในจังหวัดเพิ่มขึ้น

จังหวัดหนองคาย
๑. กรณีหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย (นายสุชาติ นพวรรณ)
แจ้งว่า
- หน่ วยงานในสั งกัดกระทรวงการคลั งได้ให้ ความร่วมมื อกับจังหวั ดเป็นอย่ างดี การ
บริหารงานในจังหวัดที่ผ่านมายังขาดความต่อเนื่องของงาน เนื่องจากหัวหน้าส่วนราชการมีการโยกย้ายบ่อย
- เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกและการลดความแออัดในบริเวณพื้นที่ให้บริการของ
ด่านศุลกากรหนองคาย สรรพสามิตพื้นที่หนองคาย แขวงการทางจังหวัดหนองคาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควรบูรณาการร่วมกัน และเชื่อมโยงข้อมูลการชั่งน้าหนักจากรถขนส่งสินค้า ร่วมกันโดยใช้เครื่องชั่งร่วมกับแขวง
การทางจังหวัดหนองคายจะทาให้ด่านศุลกากรหนองคายมีพื้นที่ในการให้บริการเพิ่มขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการ
ได้รับความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น และลดความแออัดด้านการจราจรได้เป็นอย่างดี
- การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัด หนองคาย สาเหตุที่เบิกจ่ายเงินล่าช้าส่วนใหญ่
เกิดจากผู้รับ จ้างในจังหวัดมีจานวนน้อย ผู้รับจ้างรายเดียวแต่รับงานหลายงานทาให้การดาเนินงานล่าช้า
และบางโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดความพร้อมในการดาเนินงาน ทั้งนี้ จังหวัดได้พยายาม
ดาเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง
๒. กรณีหารือร่วมกับภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
2.1 ประธานหอการค้าจังหวัดหนองคาย แจ้งว่า
- การเบิกจ่ายเงินงบประมาณมีความล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความ
พร้ อม การแก้ไขแบบแปลนในการก่อสร้ างทาให้ การเบิกจ่ายหยุดชะงัก ส่ งผลให้ผู้ ประกอบการไม่ส ามารถ
ดาเนินการก่อสร้างต่อไปได้และไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามงวดงานที่กาหนด
- กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ SME ในจังหวัดหนองคาย ขณะนี้บางรายมีการปิดตัวลง
เนื่ องจากมีห้ างร้ านค้าปลี กขนาดใหญ่และธุรกิจออนไลน์ที่เพิ่มขึ้น ทาให้กลุ่ มผู้ ประกอบการ SME ได้รับ
ผลกระทบและไม่สามารถที่จะดาเนินกิจการต่อได้
2.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย แจ้งว่า
- ผู้ประกอบการ SME มีปัญหาในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เนื่องจากหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขของธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารควรลดความเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการ SME เพื่อเป็น
เงินทุนในการพัฒนาคุณภาพการผลิต และพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพมาตรฐาน
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- ภาครัฐ ควรสร้า งความชัด เจนและความเชื่อ มั่น ให้แ ก่นัก ลงทุน ในการกาหนด
พื้นที่
จังหวัดหนองคายให้เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
สานักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคายได้รายงานความคืบหน้าโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุ
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย กรณีความพร้อมด้านการคัดเลือกและสรรหาผู้ลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิ จ
พิเศษ ดังนี้
1) รูปแบบการดาเนินการ คือ การจัดให้เอกชนเพียงรายเดียวเป็นผู้ลงทุนพัฒนา
โดยการเช่าพื้นที่ทั้งแปลงเป็นระยะเวลา 50 ปี ด้วยวิธีการเปิดประมูล
2) ทางราชการจะต้องจัดให้ มีค วามพร้อมในเรื่องของระบบสาธารณูป โภค เช่ น
ไฟฟ้า ประปา และเส้นทางการคมนาคม ที่ผู้ลงทุนสามารถเชื่อมโยงเข้าสู่โครงการได้ทันที
3) ข้อเสนอการลงทุนและผลประโยชน์ตอบแทนการเช่าพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ
- แผนผังการใช้ที่ดิน/แนวคิดในการจัดทาแผนแม่บทเบื้องต้น
- รูปแบบจาลองเชิงธุรกิจ กรอบระยะเวลาดาเนินการ
- ข้อเสนอผลประโยชน์ตอบแทนการเช่า
4) ประโยชน์ที่จะได้รับ
- มีเ งิน ลงทุน โดยตรงจากต่ างประเทศเข้า มาในพื้น ที่เ พื่อ ผลิ ตสิ นค้ าส่ งออก
ต่างประเทศ
- ส่งเสริมสินค้าเกษตร และ SME ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
- การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
- สร้างงาน สร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
2.3 ประธานชมรมธนาคาร แจ้งว่า ขณะนี้ด้านเงินฝากในภาพรวมลดลง เนื่องจาก
ประชาชนให้ความสนใจในการลงทุนประเภทอื่นๆ ที่ให้ผลตอบแทนดีกว่าเงินฝาก เช่น กองทุนรวม เป็นต้น
2.4 นายกสมาคมธุร กิจการท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย แจ้งว่า จังหวัดได้ให้
ความสาคัญกับการพัฒนาและส่งเสริมด้านการท่องเที่ ยว แต่ยังขาดงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพในการ
รองรับนักท่องเที่ยว และขาดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ทั้งนี้ ภาครัฐควรให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ
เพื่อสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมให้แก่จังหวัดหนองคาย และเป็นการพัฒนาศักยภาพการ
ท่องเที่ยวจังหวัดหนองคายในการรองรับการพัฒนาและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น นอกจากนี้สมาคมฯ กาหนด
แผนการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และเพื่อรักษาประโยชน์จากความเป็นเมืองชายแดนให้
สามารถส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวโดยรวมของจังหวัด
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จังหวัดสมุทรปราการ
1. กรณีหารือกับผู้ว่ าราชการจังหวัดสมุทรปราการ (นายพินิจ หาญพาณิชย์ )
ได้รับแจ้งว่า
- พื้น ที่จั งหวัดสมุทรปราการเป็นพื้นที่ส าคัญที่สร้างรายได้ให้ กับภาครัฐ ช่ว ยให้
หน่วยงานจัดเก็บสามารถจัดเก็บภาษีให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด โดยเป็นจังหวัดที่มีการจัดเก็บภาษีสูง
ที่สุดในประเทศรองจากกรุงเทพมหานคร เนื่องจากมีผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมเป็นจานวนมาก
- โครงการ e-Payment ตามนโยบายของรัฐบาล ส่งผลกระทบต่อภาคธนาคารทาให้
ต้องปรับตัวเพื่อรองรับการดาเนินการตามโครงการดังกล่าว
- ปัจจุบันอัตราค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้น ภาครัฐโดยกระทรวงการคลัง กรมบัญชี กลาง
ควรปรั บ เพิ่ ม สวัส ดิ ก ารของข้ าราชการชั้ น ผู้ น้อ ย เพื่อ ดู แ ลบุค ลากรภาครั ฐ และสร้า งขวั ญก าลั ง ใจในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- กรมสรรพากรควรสารวจและติดตามผู้ประกอบการที่ยังไม่เข้าสู่ระบบภาษีให้เข้ามา
อยู่ในระบบ ส่วนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบอยู่แล้วควรกากับดูแลให้สามารถดาเนินธุรกิจต่อไปได้
- หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกับจังหวัด
เป็นอย่างดี โดยเฉพาะสานักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการที่ทาหน้าที่รายงานภาวะเศรษฐกิจของจังหวัด
- ภาครัฐมีเงินงบประมาณจานวนจากัด เนื่องจากการจัดเก็บรายได้ภาครัฐไม่สูงมาก
ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ ภาครัฐควรพัฒนารูปแบบการหารายได้ โดยเฉพาะ
การลงทุนในระบบเศรษฐกิจ

2. กรณีหารือร่วมกับผู้แทนภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
2.1 เลขานุการหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ แจ้งว่า
- หอการค้ า จั ง หวั ด ได้ ร่ ว มงานกั บ คลั ง จั ง หวั ด ได้ เ ป็ นอย่ า งดี ทั้ ง นี้ มี ข้ อ สั ง เกต
เกี่ยวกับการดาเนินงานโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ธนาคารให้กู้ยืมแก่ชุมชน ธนาคารควรติดตาม
ว่าผู้กู้ได้มีการใช้จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้หรือไม่
- นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พยายามผลักดันเศรษฐกิจฐาน
รากแต่ไม่สามารถที่จะผลักดันได้ โดยเฉพาะด้านการบริโภคเพราะประชาชนมีกาลังซื้อน้อย ในด้านการลงทุน
ของภาคเอกชนโดยเฉพาะในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่จังหวัดสระแก้ว ไม่ส ามารถขับเคลื่อนได้อย่างเป็น
รูปธรรม
- จั งหวัดสมุทรปราการมีภ าคการเกษตรไม่มากนัก ปัจจัยต่างๆ ในการผลิ ตมี
ปัญหา รวมถึงกาลังซื้อที่ไม่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเกิดจากหลายปัจจัย เช่น ช่วงเปิดเทอม ภาวะภัยแล้ง แรงงานไม่มีงาน
ทาเกิดการว่างงาน ผลกระทบจากเศรษฐกิจโดยรวม เป็นต้น

72

- การส่งออก ภาคเอกชนยอดการสั่งซื้อจากต่างประเทศลดลงประมาณร้อยละ
25 คาดว่าในไตรมาสที่ 2 นอกจากทรงตัวแล้วอาจลดต่ากว่าเดิม แต่ในไตรมาสที่ 3 - 4 อาจดีขึ้น นอกจากนี้
ในพื้นที่ยังมีปัญหาด้านแรงงานต่างด้าว และแรงงานแฝงด้วย
- ธนาคารภาครัฐที่ดาเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจยังมีข้อจากัดในการปล่อย
สินเชื่อ เนื่องจากลูกค้ามีความสามารถในการชาระคืนน้อย และผู้ประกอบการส่วนใหญ่ติดปัญหาเครดิตบูโรทา
ให้ไม่สามารถกู้เงินจากธนาคารได้ โดยการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากมีการสร้าง
รถไฟฟ้าเข้ามาในพื้นที่ ทาให้มีการสร้างที่อยู่อาศัยประเภทคอนโด บ้านเดี่ยว บ้า นแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ตามแนว
รถไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของกรุงเทพมหานคร
- การบริการภาครัฐช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้มาก การใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ของภาครัฐเป็นเครื่องมือเดียวในขณะนี้ที่จะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ เนื่องจากภาคเอกชนไม่กล้าลงทุน
เพราะยังไม่ทราบทิศทางเศรษฐกิจที่แน่นอน และมีปัจจัยอื่นประกอบ เช่น ราคาที่ดินที่เพิ่มสูงขึ้น เป็นต้น
โดยการขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ต้ องร่ ว มคิด ร่ ว มทาระหว่า งภาครั ฐ กั บภาคเอกชน โดยเน้น จากฐานรากคื อ
ภาคประชาชน ชุมชนเป็นหลัก

จังหวัดกําแพงเพชร
1. กรณีหารือกับภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
- ด้านอุตสาหกรรมหลักของจังหวัด (อุตสาหกรรมด้านลานมัน ) ผู้ประกอบการราย
ย่อยเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ยาก เนื่องจากติดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของธนาคาร ทาให้ขาดสภาพคล่อง
ด้านอุตสาหกรรมทั่วไปและโรงสีข้าวจะได้รับการสนับสนุนสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์เป็นส่ว นใหญ่ ธนาคาร
ภาครัฐควรให้โอกาสผู้ประกอบการในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้มากขึ้น
- ด้านการท่องเที่ย วของจังหวัดกาแพงเพชรมีแนวโน้มลดลง รัฐ บาลควรส่ งเสริม
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงวันหยุดยาว โดยการนารายจ่ายในการซื้อสินค้าหรือรับบริการมาหักลดหย่อน
ภาษีได้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
- โครงการสิ น เชื่อ ดอกเบี้ย ต่า Soft Loan เพื่ อเป็น เงิ นทุ นหมุน เวี ยนให้ แ ก่
ผู้ ป ระกอบการ SMEs การปล่ อ ยสิ น เชื่ อ ติ ด เงื่ อ นไข หลั ก เกณฑ์ ใ นการพิ จ ารณาสิ น เชื่ อ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
ผู้ประกอบการรายเดิมที่ได้รับสินเชื่อดอกเบี้ยต่า ซึ่งเป็นผู้มีฐานะอยู่แล้ว ธนาคารควรให้โอกาสในการขยาย
ธุรกิจสาหรับผู้ประกอบการรายใหม่ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
- รัฐบาลควรส่งเสริมและดาเนินการอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับโครงการชดเชยดอกเบี้ย
ให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกข้าว

ข้ อ เสนอแนะของผู้ ต รวจราชการกระทรวงการคลั ง ธนาคารภาครั ฐ ควรปรั บ เงื่ อนไข
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ SMEs เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยในการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนได้มากขึ้น
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จังหวัดปราจีนบุรี
1. กรณีหารือร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี (นายภิญโญ ประกอบ
ผล) แจ้งว่า
- หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกับจังหวัด
เป็นอย่างดี
- การปล่ อ ยสิ น เชื่ อ SMEs ภาคการเกษตร จั ง หวั ด ประสบภาวะภั ย แล้ ง ท าให้
ผู้ประกอบการรายใหญ่ไม่กล้าลงทุน เนื่องจากมีความเสี่ยงสูง
- ผู้ประกอบการลงทุนเพิ่มขึ้นทุกเดือนตามรายงานผลการประชุมของจังหวัด ซึ่ง ผู้ว่า
ราชการจังหวัดมีการติดตามภาคการลงทุนของผู้ประกอบการ โดยมีการขอจดทะเบียนผู้ประกอบการเพิ่มมาก
ขึ้น
ซึ่งสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเป็นผู้ติดตามและรายงานผล
- ภาพรวมด้านการท่องเที่ยว ตัวเลขภาพรวมปี 2558 ลดลงจากปี 2557 ตามที่
สมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดรายงาน สาเหตุเกิดจากผลกระทบเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยทั่วๆ ไป ส่วนนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดมีไม่มากนัก โดยนักท่องเที่ยวจะไปเพิ่มจานวนที่จังหวัดสระแก้วเนื่องจาก
นิยมไปเที่ยวตลาดโรงเกลือ ทาให้รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดสระแก้วเพิ่มขึ้น แต่จังหวัดปราจีนบุรีลด
น้อยลง
- รายได้ต่อหัวของประชากรในจังหวัดปราจีนบุรี อยู่ที่ 200,000 บาท/คน/ปี เป็น
อันดับที่ 5 ของประเทศ เนื่องจากมีนิคมอุตสาหกรรม 5 แห่ง ส่งผลให้รายได้ต่อหัวต่อคนสูง (ประชากรจังหวัด
ปราจีนบุรี จานวน 460,000 คน)
- มาตรการส่ ง เสริ ม ความเป็ นอยู่ ร ะดั บ ต าบล (ต าบลละ 5 ล้ านบาท) การเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณ สามารถดาเนินการเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 95
- ทั้งนี้มีกรณีร้องเรียนไปที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เกี่ยวกับการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมติ
ของประชาคมชาวบ้านที่ตาบลเมืองเขาแล อาเภอกบินทร์บุรี โดยชาวบ้านขอสร้างการประปาหมู่ บ้านแต่กลับ
ดาเนิ น การโครงการก่ อ สร้ า งศาลาประชาคมซึ่ ง มี อยู่ 24 แห่ ง ขณะนี้ อยู่ ร ะหว่ า งนายอ าเภอกบิ น ทร์ บุ รี
ตรวจสอบการดาเนินการโครงการว่าเป็นไปโดยถูกต้องหรือไม่ ซึ่งการจ้างงานมีตั้งแต่ 300,000 – 500,000
บาท
- การเบิกจ่ายเงินงบประมาณสามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กาหนด โดยจังหวัด
ดาเนินการประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายกับสานักงานคลังจังหวัดทุกเดือน สภาพปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากหัวหน้า
ส่วนราชการได้รับงบประมาณใกล้สิ้นปีงบประมาณ ทาให้กระทบต่อเป้าหมายการเบิกจ่าย และเบิกจ่ายไม่ทัน
ภายในปีงบประมาณ
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2. กรณีหารือร่วมกับผู้แทนภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
2.1 ประธานหอการค้าจังหวัดปราจีนบุรี แจ้งว่า
- หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ให้ความร่วมมือกับภาคเอกชนเป็นอย่างดี
อานวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มาติดต่อ
- สภาวะเศรษฐกิจจังหวัดปราจีนบุรีปีนี้ค่อนข้างซบเซา ภาคการเกษตร ผลไม้ประสบ
ภัยแล้งแต่ละพื้นที่แทบจะไม่มีผลผลิต ได้แก่ การเพาะปลูกทุเรียน กระท้อน มังคุด ข้าว ได้รับความเสียหาย
ส่ว นโรงงานที่ยั งสามารถดาเนิ น การได้เป็ นโรงงานผลไม้อบแห้ งซึ่งเป็นภาคอุตสาหกรรม ปัจจุบันจังหวัด
ปราจีนบุรี มีนักธุรกิจจากประเทศจีนสนใจธุรกิจโรงงาน และมาสารวจความต้ องการผลไม้สด คือ มะพร้าว
อ่อนและส้มโอ เนื่องจากมะพร้าวอ่อนประเทศจีนมีความต้องการมาก ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเจรจาทาข้อตกลง
หากการเจรจาเป็นผลสาเร็จจะทาให้สามารถส่งออกมะพร้าวอ่อนได้เดือนละประมาณ 20 ตู้คอนเทนเนอร์
ส่งผลให้จังหวัดมีรายได้ จากการส่งออกเพิ่มขึ้น
- ได้ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นจากผู้ ป ระกอบการกรณี ข อสิ น เชื่ อ จากสถาบั น การเงิ น
ผู้ประกอบการจะต้องทาประกันภัย ถ้าผู้ประกอบการไม่ทาประกันภัยจะไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
- ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) กับ
หอการค้าจังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดทาบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) โดยให้สมาชิกหอการค้าจังหวัดสามารถขอ
สิน เชื่อได้โ ดยไม่มีห ลักทรั พย์ค้าประกัน ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่าธนาคารพาณิช ย์ทั่วไป โดยให้บรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นผู้ค้าประกัน
2.2 รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี แจ้งว่า
- จังหวัดปราจีนบุรีเป็นเมืองอุตสาหกรรมใหม่ ซึ่งปัจจุบันจังหวัดปราจีนบุรีมีเขต
อุตสาหกรรมใหญ่ๆ จานวน 5 แห่ง มีโรงงานกว่า 900 โรงงาน และแนวโน้มต่อไปจังหวัดปราจีนบุรีจะ
สามารถรองรับอุตสาหกรรมที่เพิ่มมากขึ้น แต่การรับรู้เกี่ยวกับนโยบายต่างๆ หรือสิทธิพิเศษตามที่รัฐบาล
กาหนด จะรับ รู้เมื่อใกล้จะสิ้น สุดระยะเวลาจึงไม่สามารถเตรียมการเพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลได้ ซึ่ง
ส่ ว นมากผู้ ป ระกอบการจะแสวงหาข้ อ มู ล ต่า งๆ ด้ ว ยตนเอง หน่ ว ยงานสั ง กั ด กระทรวงการคลั ง ควรแจ้ ง
คณะกรรมการร่ว มภาครั ฐบาลและเอกชน (กรอ.) ที่มีการประชุมทุกเดือนเพื่อให้ ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
มาตรการ/โครงการ และระเบียบใหม่ๆ ผู้ประกอบการจะได้เตรียมความพร้อมในการดาเนินการ
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การลงทุนของจังหวัดปราจีนบุรี โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs ซึ่งเป็นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมจังหวัด เนื่องจาก
รัฐบาลคาดหวังที่จะกระจายงบประมาณให้กับนักลงทุนเพื่อส่งเสริมการลงทุน สร้างรายได้และเพิ่มมิติใหม่ๆ ใน
การลงทุน
- เนื่องจากมีเพียงบางโรงงานที่มีศักยภาพในการจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยให้แก่
กลุ่มลูกจ้าง แต่หากลูกจ้างอยู่ใ นโรงงานเล็กๆ ซึ่งไม่มีการจัดสวัสดิการที่เพียงพอ จาเป็นที่จะต้องได้รับความ
ช่วยเหลือเกี่ยวกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคารออมสินและธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อให้ได้รับอัตรา
ดอกเบี้ยที่ถูกกว่าธนาคารพาณิชย์ทั่วไป
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2.3 ชมรมธนาคารจังหวัดปราจีนบุรี แจ้งว่า
- ธนาคารทุกธนาคารพร้อมดาเนินการโครงการพร้อมเพย์ (PromptPay) โดยจะ
เริ่มให้บริการในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 พร้อมกันทั่วประเทศ
- การทาประกันควรให้แต่ละธนาคารมีอานาจในการพิจารณาแต่ละราย ภาพรวม
ของแต่ละธนาคารที่ต้องทาประกันเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยง
- สวัสดิการสิน เชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย แต่ละโรงงานสามารถเชิญสถาบันการเงินทุก
สถาบั นเพื่อไปชี้แจง แนะน า และให้ความรู้ เนื่องจากแต่ละธนาคารมีโครงการสินเชื่อที่แตกต่างกันซึ่งทุก
ธนาคารมีโปรแกรมในการพิจารณาว่าผู้ขอสินเชื่อแต่ละรายเหมาะกับอัตราดอกเบี้ยประเภทไหน
- ผู้ประกอบการ SMEs สามารถเลือกใช้บริการสินเชื่อตามความต้องการของลูกค้า
ซึง่ แต่ละธนาคารมีผลิตภัณฑ์ในการรองรับแต่ละประเภทธุรกิจอยูแ่ ล้ว

จังหวัดสระแก้ว
1. กรณีหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว (นายภัครธรณ์ เทียนไชย) แจ้ง
ว่า
- หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังให้ความร่วมมื อในการปฏิบัติงานร่วมกับจังหวัด
เป็นอย่างดี
- เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว กรณีการสร้างด่านศุลกากรและการเปิดจุดผ่าน
แดน มีปัญหาว่าจะดาเนินการในบริเวณบ้านป่าไร่หรือบริเวณบ้านหนองเอี่ยน ซึ่งขณะนี้ได้ดาเนินการในส่วน
ของบริเวณบ้านป่าไร่ เนื่องจากเป็นพื้นที่ ที่ไม่มีปัญหาเรื่องน้าท่วม โดยได้มีการเวนคืนที่ดินจานวน 525 ไร่
เพื่อสร้าง ด่านศุลกากร และเพิกถอนที่สาธารณะประโยชน์ จานวน 600 ไร่ แต่ทางประเทศกัมพูชายังไม่ได้มี
การดาเนินการใดๆ ในบริเวณตรงข้ามบ้านป่าไร่ เนื่องจากเกรงว่าถ้าเปิดจุดผ่านแดนบริเวณบ้านป่าไร่ไปแล้ ว
ฝ่ายไทยจะไม่ดาเนินการบริเวณบ้านหนองเอี่ยน ทั้งที่ได้มีการตกลงกันตั้งแต่รัฐบาลชุดที่แล้วว่าจะเปิดจุดผ่าน
แดนบริเวณ บ้านหนองเอี่ยนก่อน เพราะไม่มีปัญหาเรื่องเขตแดน ประกอบกับทางประเทศกัมพูชาได้มีการ
เตรียมการที่จะเปิดด่านบริเวณบ้านหนองเอี่ยนไว้แล้ว แต่เมื่อมีก ารเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเป็นรัฐบาลชุดปัจจุบัน
นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ทราบสภาพปัญหาในพื้นที่บริเวณ
บ้านหนองเอี่ยนว่าเป็นพื้นที่รับน้า แต่บริเวณบ้านป่าไร่มีสภาพภูมิสาสตร์ที่เหมาะสมกว่า จึงให้ดาเนินการ
บริเวณบ้านป่าไร่ไปก่อนและให้ชะลอการดาเนินการในบริเวณบ้านหนองเอี่ยน ทาให้ทางประเทศกัมพูชามอง
ว่าทางไทยจะไม่ดาเนินการเปิดด่านที่บริเวณบ้านหนองเอี่ยนทั้งที่ได้มีการตกลงและเตรียมการกันไว้แล้ว ต่อมา
เมื่อคราวนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเยือนประเทศไทย ได้มีการประชุมหารือร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ซึ่งผล
การประชุมให้เปิดจุดผ่านแดนถาวรสองแห่งระหว่างจังหวัดสระแก้วกับจังหวัดบันเตียนเมียนเจย กล่าวคือ บ้าน
หนองเอี่ยน - สตึงบท และบ้านป่าไร่ - โดเนียง เพื่ออานวยความสะดวกการขนส่งสินค้าและส่งเสริมการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษของทั้งสองฝ่ายบริเวณชายแดน ในขณะนี้รัฐบาลจึงให้ดาเนินการทั้งในบริเวณบ้านป่าไร่และ
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บริเวณบ้ านหนองเอี่ยนควบคู่กัน ไป โดยบริเวณบ้านป่าไร่ได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว และจะดาเนินการ
ก่อสร้างในปี 2560 ในส่วนของบริเวณบ้านหนองเอี่ยนอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ
- โครงสร้างพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษ กระทรวงคมนาคมเริ่มดาเนินการพัฒนาพื้นที่
โดยจัดหาผู้รับจ้างได้แล้ว กรมชลประทานอยู่ระหว่างเตรียมการสร้างอ่างเก็บน้า โดยมีการเพิ่มงบประมาณ
เกี่ยวกับการจัดการน้า ส่วนระบบไฟฟ้ามีการก่อสร้างสถานีย่อยแล้ว
- ด้านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล จังหวัดสระแก้ว ได้ดาเนินการติดตาม
อย่างใกล้ชิดซึ่งบางโครงการติดขัดปัญหาข้อกฎหมายและระเบียบบางประการ แต่สามารถประสานงานกับ
สานักงบประมาณ เพื่อให้งานโครงการสามารถดาเนินงานไปได้ด้วยดี
- การจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง โดยสานักงานคลังจังหวัดเป็นผู้ให้คาแนะนาและลง
พื้น ที่แ ก้ ไขปั ญหารวมทั้ ง เป็ น ศูน ย์ ก ลางการด าเนิน งานของจัง หวัด ทั้ง นี้ การก าหนดราคากลางควรเป็ น
มาตรฐานอ้างอิงจากสภาพความเป็นจริง เพื่อให้สามารถดาเนินงานโครงการในพื้นที่ได้

2. กรณีหารือร่วมกับผู้แทนภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
2.1 รองประธานหอการค้าจังหวัดสระแก้ว แจ้งว่า
- การประสานงานระหว่างหน่วยงานราชการต่างๆ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
มีการประชุมร่วมกันระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน
- โครงการและมาตรการต่ า งๆ ที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรรงบประมาณ สามารถช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างเส้นทางเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ขาด
การประชาสั ม พัน ธ์ ใ ห้ ป ระชาชนทราบแนวทางการก่ อ สร้ า งเส้ นทางการคมนาคมและระบบขนส่ ง ว่ า จะ
ดาเนินการในบริเวณใด
- มูลค่าการค้าชายแดน ประมาณร้อยละ 10 เป็นสินค้าในพื้นที่ นอกนั้นเป็นสินค้าที่
ส่งมาจากส่วนกลาง
- ที่ราชพัสดุเป็นทรัพย์สมบัติของชาติ การบริหารจัดการควรคานึงถึงส่วนรวม ไม่ควร
ให้ผู้หนึ่งผู้ใดครอบครอง โดยต้องนามาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ
2.2 ชมรมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว แจ้งว่า
- จังหวัดสระแก้วไม่มีสานักงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยให้สานักงาน
การท่องเที่ยวจังหวัดนครนายกเป็ นผู้กากับดูแล ประกอบกับบุคลากรของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาใน
จังหวัดสระแก้ว โดยส่วนใหญ่จะเป็นบุคลากรด้านการกีฬา ซึ่งไม่มีความรู้ด้านการท่องเที่ยวทาให้เป็นปัญหาใน
การดาเนินการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวในจังหวัด
- สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว ส่ ว นใหญ่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล (อบต.) ซึ่งหากภาครัฐสนับสนุนงบประมาณพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวจะทาให้สถานที่ท่องเที่ยวใน
จังหวัด มีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้น
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จังหวัดราชบุรี
1. กรณีหารือร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชุบรี (นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ) แจ้ง
ว่า
- หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกับจังหวัด
เป็นอย่างดี โดยเฉพาะสานักงานคลังจังหวัดราชบุรีไม่มีปัญหาเรื่องการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ แต่
ภาพรวมยัง ต่ากว่าเป้าหมาย
- การกาหนดตัวชี้วัดจากส่วนกลางต้องกากับให้ได้ตามเป้าหมาย ซึ่งส่วนใหญ่มีการ
เบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าส่งผลให้ตัวชี้วัดของจังหวัดต่ากว่าเป้าหมาย เห็นควรให้กาหนดตัวชี้วัดใหม่ เนื่องจาก
มีบางหน่วยงานที่ไม่ขึ้นอยู่ภายใต้การกากับของผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ซึ่งมีการเบิกจ่ายงบประมาณต่ากว่า
เป้าหมายเมื่อนาเงินมารวมกับจังหวัด ส่งผลให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดต่ากว่าตัวชี้วัดที่กาหนด
ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานทางด้านการศึกษา
- ปั ญ หาการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณล่ า ช้ า เนื่ อ งจากความไม่ พ ร้ อ มของหน่ ว ยงานที่
รับผิดชอบขาดการวางแผนงานโครงการ เมื่อได้รับงบประมาณจึงขาดความพร้อม ไม่รู้ระเบียบวิธีการจัดซื้อจัด
จ้างทาให้ต้องดาเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงการ ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางควรเป็นหน่วยงานกลางเพื่อ
ดูแลเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างให้ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบที่กาหนดเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
- โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่ อนเศรษฐกิจฐานราก (หมู่บ้านละ
200,000 บาท) การจ่ายเงินต้องดาเนินการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ทั้งนี้ สรรพากรพื้นที่ราชบุรีได้ประสาน
กับกานันผู้ใหญ่บ้านทาความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางวิธีการปฏิบัติเพื่อสร้างความเข้าใจกับกรรมการหมู่บ้าน
เกี่ยวกับการจ่ายเงิน และควรประสานกับธนาคารเพื่อหาวิธีในการหักภาษีเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจ
เกิดขึ้น และเพื่ออานวยความสะดวกแก่คณะกรรมการหมู่บ้านฯ
- การดาเนินการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล (ตาบลละ 5 ล้านบาท)
มีปัญหาเกี่ยวกับผู้รับจ้างทิ้งงาน ต้องดาเนินการหาผู้รับจ้างใหม่ และบางโครงการยกเลิกการดาเนินงานทาให้เงิน
งบประมาณคงค้างในระบบ

2. กรณีหารือร่วมกับผู้แทนภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
2.1 ประธานหอการค้าจังหวัดราชบุรี แจ้งว่า
- กระทรวงการคลังควรกาหนดนโยบายให้ธนาคารรัฐผ่อนปรนหลักเกณฑ์การ
พิจ ารณาอนุ มัติสิ น เชื่อส าหรั บ ผู้ ป ระกอบการ SMEs เนื่องจากเป็นผู้ ล งทุนรายย่อย และในปัจจุบันผล
ประกอบการประสบภาวะขาดทุน ทาให้การยื่นขอสิ นเชื่อเป็นไปได้อยากและขาดสภาพคล่ องไม่มีเงินทุน
หมุนเวียน ผู้ประกอบการรายใหม่ในพื้นที่ยังไม่เพิ่มขึ้น และควรให้ผ่อนปรนการชาระหนี้ ส่วนภาคการเกษตร
ธนาคารควรพิจารณาสินเชื่อจากความตั้งใจของเกษตรกรเป็นหลัก
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- ปั จ จุ บั น ราคาสิ น ค้า มี การปรับ ตั ว สู ง ขึ้น ทาให้ ผู้ ป ระกอบการมี เ งิน ลงทุ น ไม่
เพียงพอขาดเงินทุนหมุนเวียน การขอสินเชื่อจากธนาคารมีขั้นตอนและใช้ระยะเวลาในการพิจารณา ซึ่งอาจไม่
ทันกับการปรับตัวของราคาสินค้าส่งผลให้ผู้ประกอบการได้รับความเดือดร้อน
2.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี แจ้งว่า
- สานักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรีได้ดาเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ระบบบัญชี
ชุดเดียว ซึ่งจะสามารถสร้างความยุติธรรมให้กับผู้เสียภาษีทุกคนโดยเสียภาษีในระดับเดียวกัน รวมทั้งลดความ
ไม่เสมอภาค สร้างความเท่าเทียมกัน
- การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรมสรรพากรควรดาเนินการด้วยความ
ยุติธรรมไม่เน้นเฉพาะรายที่เสียภาษีอยู่แล้ว ควรขยายฐานภาษีให้มากขึ้นและดูแลผู้ที่เสียภาษีอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนให้ดียิ่งขึ้น
- การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อกระจุกตัวที่ผู้ประกอบการรายใหญ่ ผู้ประกอบการ
รายย่อยได้รับการพิจารณาน้อยราย
2.3 กรรมการสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี แจ้งว่า
- ปัญหาที่ดินในบริเวณอาเภอสวนผึ้ง จานวน 2,000 แปลง มีข้อพิพาทเรื่อง
เอกสารสิทธิของกรมที่ดินกับกรมธนารักษ์ โดยกรมที่ดินออก นส.3 ทับซ้อนที่ของกรมธนารักษ์ สร้างความ
เดือดร้อนให้กับ ผู้ที่ครอบครองพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งขณะนี้จะถูกเพิกถอนสิทธิการครอบครองโดยกรมธนารักษ์
- ผู้ประกอบการรีสอร์ทในบริเวณสวนผึ้ ง จากเดิมมีการเช่าพื้นที่กรมธนารักษ์
3 ปี ขณะนี้สัญญาเช่าขยายเป็น 30 ปี ถือว่าคุ้มทุนเพื่อช่วยลดความเดือนร้อนจากการเช่าระยะสั้น
- ประชาชนอาเภอสวนผึ้งอยากได้รับความมั่นคงในชีวิตและความเป็นธรรมใน
การเช่าที่ราชพัสดุจากกรมธนารักษ์เพื่ออยู่อาศัยและทาการเกษตร กรมธนารักษ์ควรปรับระยะเวลาในการเช่าที่ดิน
ราชพัสดุ เพื่อที่อยู่อาศัยและทาการเกษตรในเขตอาเภอสวนผึ้ง ให้มากกว่า 3 ปี (เนื่องจากผู้ประกอบการ
รีสอร์ทสามารถเช่าที่ราชพัสดุ ได้ 30 ปี) เพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับประชาชนในท้องที่

จังหวัดกาญจนบุรี
1. กรณีหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี (นายศักดิ์ สมบุญโต) แจ้งว่า
- จังหวัดกาญจนบุรีปีนี้ปัญหาภาวะภัยแล้งไม่รุนแรงมากนัก การดาเนินงานโครงการ
มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล ตาบลละ 5 ล้านบาท และมาตรการต่างๆ ของรัฐบาลที่กระตุ้น
เศรษฐกิ จ ฐานราก จั ง หวั ด ได้ ร่ ว มกั น ด าเนิ น การให้ ไ ด้ ต ามเป้ า หมาย ซึ่ ง ไม่ มี ปั ญ หาในการเบิ ก จ่ า ยเงิ น
งบประมาณ
- ด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี มีนักท่องเที่ยวเข้ามาจานวนมากทาให้
เศรษฐกิจในจังหวัดขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
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- การลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษไม่มีปัญหาเรื่องการบุกรุกพื้นที่ทาให้เอื้อใน
การพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่
- การสร้ า งมอเตอร์ เ วย์ส ายอาเภอบางใหญ่ - จั ง หวั ด กาญจนบุรี โดยกระทรวง
คมนาคม กรมทางหลวง เป็นหน่วยงานที่กากับดูแลขณะนี้ได้รับการอนุมัติการก่อสร้างจากคณะรัฐมนตรี
เรียบร้อยแล้ว
- การก่อสร้างด่านศุลกากรบ้านพุน้าร้อนได้ให้ด่านศุลกากรประสานงานกับทหารใน
พื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจและร่วมมือกันแก้ไขสภาพปัญหาการค้าชายแดนบริเวณพรมแดน
- การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตประเทศสหภาพเมียนม่าร์ ประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้
ลงทุนสร้างเส้นทางจากชายแดนไทยไปยังท่าเรือน้าลึกทวาย และรัฐบาลได้กาหนดนโยบายการก่อสร้างรถไฟ
รางคู่ไปยังบ้านพุน้าร้อน จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเชื่อมเส้นทางการคมนาคม ซึ่งขณะนี้อยู่ ระหว่างดาเนินการหา
ผู้ออกแบบโครงการ
- สถาบั น การเงิ น ภาครั ฐ ให้ ก ารสนั บ สนุ น งานของจั ง หวั ด เป็ น อย่ า งดี ขณะนี้ ใ ห้
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ดาเนินโครงการตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานเปิดงานการจัดเก็บน้า และดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เป็นผู้บรรยายเรื่องการเก็บน้าในพื้นที่ เนื่องจาก
ประเทศไทยมีฝนตก ประมาณ 700,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี แต่มีเขื่อนเก็บน้าได้เพียงแค่ประมาณ
70,000 ล้านลูกบาศก์เมตร รัฐบาลควรหาวิธีในการจัดการน้าในแต่ละพื้นที่เพื่อเก็บน้าไว้ใช้ได้อย่างเพียงพอ
สาหรับจั งหวัดกาญจนบุรีมีพื้น ที่จานวน 12 ล้านไร่ มีประชาชน 100,000 ครัวเรือน หากมีการเก็บน้า
ครัวเรือนละ 3 ไร่ และกระทรวงการคลังโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารออม
สินพิจารณารูปแบบการอนุมัติสินเชื่อเพื่อใช้ในการสร้างบ่อเพื่อกักเก็บน้า โดยมีการตรวจสอบโครงการเหมือน
การกู้เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยมีการติดตามเป็นระยะจะทาให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและเป็นการช่วยประเทศได้
มากเพิ่มขึ้น
- กรณีการขอพื้นที่เพิ่มอีก 200 ไร่ เพื่อก่อสร้างด่านศุลกากร นายด่านศุลกากรควร
สร้างความสัมพันธ์กับทางทหารในพื้นที่เพื่อประสานงานการขอใช้พื้นที่ต่อไป
- การสร้างความเข้าใจให้บุคลากรภายในจังหวัดกาญจนบุรีเกี่ยวกับการใช้ระบบการ
ชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e- Payment) สามารถใช้เวลาการออกอากาศทางวิทยุ เวลา 06.00 นาฬิกา ทุกเช้า
วันจันทร์ – ศุกร์ เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

2. กรณีหารือร่วมกับผู้แทนภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
2.1 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี แจ้งว่า
- จังหวัดกาญจนบุรีประสบภัยแล้งค่อนข้างรุนแรงในปีนี้แต่โชคดีที่จังหวัดกาญจนบุรี
มีแหล่งน้าต้นทุนที่ดี ปัจจุบันฝนเริ่มตกการกักเก็บน้าเริ่มเก็บได้มากขึ้นสถานการณ์ในภาคเกษตรกรรมเริ่มดีขึ้น
- จังหวัดกาญจนบุรีมีโรงงานเกษตรแปรรูปจานวนมาก เช่น โรงงานน้าตาล โรงงาน
แปรรูปผลไม้ เป็นต้น กรณีที่เกิดภาวะภัยแล้งทาให้พืชผลทางการเกษตรตกต่า หรือไม่ได้มาตรฐาน ทาให้
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กระทบถึงภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น โรงงานผลิตปุ๋ย เป็นต้น ประกอบกับภาคอุตสาหกรรมนักลงทุนส่วน
ใหญ่รอความชัดเจนเรื่องการจัดการที่ดินบริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งฝ่ายทหารส่งมอบให้กรมธนารักษ์ดูแล
เรียบร้อยแล้ว
- ภาคการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีในปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจของจังหวัดดีขึ้น รวมทั้ง
การอุปโภคบริโภคภายในจังหวัดในภาพรวมมีการใช้จ่ายมากขึ้นและผลประกอบการดีขึ้น
- มาตรการทางเศรษฐกิจหลายมาตรการของภาครัฐที่ช่วยเหลือภาคเกษตรกรรมและ
ผู้ใช้แรงงาน ประชาชนได้รับประโยชน์เป็นอย่างมาก ทาให้สามารถยกระดับรายได้ของภาคเกษตรกรรมจาก
เดิมที่ค่อนข้างต่าให้สูงขึ้น
- การประสานงานระหว่างหน่วยราชการต่างๆ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี มีการ
ประชุมร่วมกันระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน
- การจัดทาผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) สานักงานคลังจังหวัดเป็นผู้จัดทาข้อมูล
เพื่อใช้ในการช่วยตัดสินใจให้แก่นักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนในจังหวัด และนาไปใช้ในเชิงวิเคราะห์ภาพรวมว่ามี
การเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเป็นข้อมูลยืนยันในเชิงคุณภาพเพื่อเป็นการสนับสนุนทิศทางการลงทุน
2.2 ประธานหอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี แจ้งว่า
- หน่วยงานภาครัฐควรให้ความรู้เรื่องระบบ e-Payment ซึ่งเป็นเรื่องใหม่สาหรับ
ภาคเอกชน
- การเสียภาษีของประชาชนมีความซ้าซ้อน เช่ น ผู้ประกอบการจาหน่ายน้ามัน
เชื้อเพลิงต้องดาเนินการหักภาษี ณ ที่จ่าย และต้องเสียภาษีร้อยละ 1 ของรายได้ เป็นต้น ภาครัฐควรปรับ
วิธีการเสียภาษีโดยให้จ่ายเพียงครั้งเดียวและไม่ทาให้ภาครัฐเสียผลประโยชน์

จังหวัดเลย
1. กรณีหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดเลย (นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ )
แจ้งว่า
- หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังมีความเข้มแข็งและพร้อมเพียงกัน ซึ่งได้ให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกับจังหวัดได้เป็นอย่างดี
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรผลักดันให้ท่าอากาศยานจังหวัดเลยยกสถานะเป็นสนามบิน
ศุลกากร เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางการคมนาคมในภูมิภาค ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการลงทุนของกลุ่มภาคเอกชน
และกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยว และเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเลยเพิ่มมากขึ้น
และเพื่อเตรียมการรองรับ AEC ตามแนวทางหรือยุทธศาสตร์ของจังหวัดในการพัฒนาการท่องเที่ยวและการ
พัฒนาด้านอื่นๆ ที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งจะส่งผลต่อเศรษฐกิจของจังหวัดเลยในภาพรวมในอนาคต
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2. กรณีหารือร่วมกับภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
2.1 ประธานหอการค้าจังหวัดเลย แจ้งว่า
- เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศยังมีความไม่แน่นอน ทาให้นัก
ลงทุนไม่มีความชัดเจนที่เป็นรูปธรรมในการลงทุน ซึ่งขณะนี้นโยบายของภาครัฐที่มีการอัดฉีดเม็ดเงินในการสร้าง
ฐานรากให้มีความมั่นคงขึ้นนั้น ควรทาอย่างไรที่จะช่วยกระตุ้นให้นักลงทุนภาคเอกชนหันมาลงทุนให้มากขึ้น
- เม็ ด เงิ น ที่ ไ ด้ จ ากการท่ อ งเที่ ย วมี จ านวนไม่ ม ากนั ก เนื่ อ งจากนั ก ท่ องเที่ ย ว
ชาวต่างชาติส่วนใหญ่ ไม่สนใจท่องเที่ยวทางภาคอีสานเมื่อเทียบกับภาคอื่นๆ ทั้งนี้ ควรมีการพัฒนาการท่องเที่ยว
ในภาคอีสานให้มีเอกลักษณ์ที่เด่นชัด และเป็นที่จูงใจนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้มากขึ้น
- การสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึงจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยว และเป็นการเพิ่ม
ศักยภาพในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หอการค้าจังหวัดเลยได้ผลักดันมาโดยตลอด ซึ่งขณะนี้ได้ชะลอโครงการ
เนื่องจากเกิดการต่อต้านจากประชาชน ทั้งนี้ หากได้มีการทาความเข้าใจที่ดี เพื่อให้ทราบถึงประโยชน์ที่คนใน
พื้นที่จะได้รับ น่าจะสามารถดาเนินการต่อได้ หากไม่มีการดาเนินโครงการอาจจะเกิดการสูญเสียเงินงบประมาณ
ในการศึกษาโครงการจานวนมาก
2.2 นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเลย แจ้งว่า จังหวัดเลยมีประชากรเกือบ
700,000 คน มีสภาพภูมิประเทศที่หลากหลาย ทาให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวหลายประเภท ประกอบด้วยแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ จานวน 90 แห่ง แหล่งท่องเที่ยวโบราณคดี จานวน 28 แห่ง แหล่งท่องเที่ยวประเพณี
วัฒนธรรม จานวน 38 แห่ง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กาหนดให้จังหวัดเลยเป็น 1 ใน 9 เมืองที่มี
ศักยภาพในการท่องเที่ยว เหมาะสาหรับผู้ประกอบการที่จะลงทุนด้านบริการประเภท โรงแรม รีสอร์ท และ
ร้านอาหาร ทั้งนี้ มีนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดเลยประมาณ 3 เท่าของจานวนประชากร ส่งผลให้มีเงินสะพัด
ประมาณ 2,500 ล้านบาท ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย เนื่องจากจังหวัดเลยมีภูมิอากาศหนาวประมาณ 3
เดือน ทาให้นักท่องเที่ยวมักนิยมท่องเที่ ยวกันมากในช่วงฤดูหนาว (เป็นการท่องเที่ยวตามฤดูกาล) สาหรับกรณี
การยกสถานะท่าอากาศยานเลยให้เป็นสนามบินศุลกากร เพื่อเป็นการรองรับนักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อน
บ้าน เนื่องจากประเทศลาวมีสนามบินหลวงพระบางที่มีการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับประเทศไทย และกรณีการ
ปรับปรุงจุดผ่านแดนถาวรบ้านคกไผ่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งดาเนินการเพื่อประโยชน์ในการคมนาคม และ
การส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ในอนาคต

จังหวัดปัตตานี
๑. กรณี ห ารื อ ข้ อ ราชการกั บ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ปั ต ตานี (นายวี ร พงค์
แก้วสุวรรณ) แจ้งว่าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังมีความเข้มแข็ง และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับจังหวัดได้
เป็นอย่างดี
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๒. กรณีหารือร่วมกับภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
2.1 ประธานหอการค้าจังหวัดปัตตานี แจ้งว่า
- ปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณส่วนใหญ่เกิดจากผู้รับจ้างรายใหญ่ในพื้นที่มีน้อย ต้อง
จ้างผู้รับจ้างจากต่างพื้นที่ซึ่งหาได้ยากอีกทั้งผู้รับจ้างบางรายไม่รับงานและไม่กล้าที่จะเข้ามาลงทุน เนื่องจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การดาเนินงานล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงาน/
โครงการที่กาหนด
- ควรมีการจัดงาน Money Expo งานมหกรรมการเงินภายในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เพื่อเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการให้เข้าถึงแหล่งเงิน และบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการราย
ย่อยที่ประสบปัญหาขาดแหล่งเงินทุนให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและเพื่อเป็นการขยายการลงทุนในพื้นที่
- โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่า (Soft Loan) ตามนโยบายภาครัฐ ซึ่งสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจของรัฐและธนาคารพาณิชย์พิจารณาอนุมัติให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อใช้เป็นเงินทุนหรือเงินทุน
หมุนเวียนในการประกอบอาชีพ หรือ เป็นค่าใช้จ่ายที่จาเป็นต่อการดารงชีพ หรือชาระหนี้อื่นๆ โดยอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้จะไม่เกินร้อยละ 4 ต่อปี ทั้งนี้โครงการดังกล่าวควรมีการตรวจสอบการปล่อยสินเชื่อในภาพรวมว่ามีการ
ดาเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ และมีวงเงินเหลือเพื่อนาไปจัดสรรให้แก่ธนาคารที่มีความพร้อมในการ
อนุมัติให้แก่ผู้ประกอบการที่ต้องการต่อไปหรือไม่
2.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี แจ้งว่า ความไม่สงบในพื้นที่ ส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ ทาให้นักลงทุนขาดความเชื่อมั่นในการลงทุน ไม่มีการขยายตัวของ
กิจการ ประกอบกับการดาเนินกิจการขาดการนาเทคโนโลยีหรือการสร้างนวัตกรรม มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะยางพารา ซึ่งขณะนี้ประสบปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่า ซึ่ง
เกษตรกรยังขาดความรู้ความเข้าใจ และส่วนใหญ่ยังคงใช้รูปแบบและวิธีการผลิตแบบเดิมๆ
2.3 ประธานสมาคมธนาคารไทยจังหวัดปัตตานี แจ้งว่า ณ เดือน ธันวาคม 2558 มี
ยอดเงินฝากทั้งจังหวัดรวม จานวน 33,459.23 ล้านบาท ยอดสินเชื่อทั้งจังหวัดรวม 27,208.77 ล้านบาท
สัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากร้อยละ 81.31
2.4 สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี แจ้งว่า การดูแลผู้ประกอบการธุรกิจการ
ท่องเที่ยว กลุ่มธุรกิจด้านที่พัก โรงแรม รีสอร์ท อพาร์ทเม้นท์ ควรมีความเท่าเทียมกัน ซึ่งผู้ประกอบการบางรายยัง
ไม่ได้มีการจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ภาครัฐควรมี ความเข้มงวดในการตรวจสอบให้มากยิ่งขึ้น และ
ให้ภาคราชการที่มีการจัดประชุมสัมมนาใช้โรงแรมที่พักที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องด้วย

จังหวัดจันทบุรี
1. กรณีการหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (นายวิทูรัช ศรีนาม) ได้รับแจ้งว่า
- ภาวะเศรษฐกิจในจังหวัดซบเซา นโยบายภาครัฐที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจบาง
มาตรการไม่สามารถดาเนินการได้ในระดับพื้นที่ เนื่องจากขัดกับลักษณะการค้าปกติในพื้นที่ อาทิเช่น กรณีที่
ภาครัฐพยายามผลักดันให้เกษตรกรเป็นผู้ขายผลผลิตเองโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง โดยการจัดสร้างตลาดกลาง
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ในพื้นที่ แต่ในพื้นที่ก็ยังคงมีพ่อค้าคนกลางที่ไปรับซื้อผลผลิตจากสวนเองโดยตรง และเกษตรกรก็ขายผลผลิต
ให้ เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการขนสินค้ามาขายที่ตลาดกลางมีต้นทุนที่สูงกว่า
- ปัจจุบันภาครัฐให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็น
สิ่งสาคัญที่ภาครัฐต้องเพิ่มบทบาทในการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน
- ส่ ว นกลางควรให้ ค วามส าคั ญ กั บ การส่ งเสริ ม เจ้ า หน้ า ที่ ที่ ปฏิ บั ติ ร าชการในส่ ว น
ภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมให้เติบโตในสายงานที่ปฏิบัติ การส่งเสริมความรู้ การปรับปรุง สวัสดิการต่าง ๆ
เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจ
- ส่วนกลางควรรายงานสรุปสภาพปัญหาและอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาในการ
ดาเนินโครงการตามมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาลให้แก่ส่วนภูมิภาค เพื่อที่จะได้ใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการ
แก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่

2. กรณีการหารือร่วมกับภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
2.1 ประธานหอการค้าจังหวัดจันทบุรี แจ้งว่า
- หน่วยงานภาคเอกชนมีการประชุมและทางานร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐอย่าง
สม่าเสมอและใกล้ชิด ทาให้สามารถช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที
- จังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดทางผ่าน ไม่ค่อยมีแหล่งท่องเที่ยวอันโดดเด่น รวมทั้งไม่มี
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ จึงไม่สามารถพัฒนาให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษได้

จังหวัดตราด
1. กรณีการหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดตราด (นายชาญนะ เอี่ยมแสง) ได้รับ
แจ้งว่า
- หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังให้ความร่วมมือในการทางานร่วมกับจังหวัดเป็น
อย่างดี โดยเฉพาะคลังจังหวัดที่ช่วยในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
- จังหวัดได้รับงบประมาณมาประมาณ 10 ล้านบาท เพื่อนามาพัฒนาปรับปรุงบริเวณ
ด่านพรมแดนบ้านหาดเล็ก แต่ต้องหยุดก่อสร้างชั่วคราว เนื่องจากประสบปัญหาแนวเขตแดนที่ยังไม่แน่นอน
และไม่มีพื้นที่ก่อสร้างเพียงพอ
- การเบิกจ่ายงบประมาณที่ล่าช้าส่วนใหญ่เป็นงบจังหวัดและงบพัฒนาจังหวัด ซึ่งมีวงเงิน
งบประมาณที่ค่อนข้างสู ง โดยการเบิ กจ่ ายที่ล่าช้าไม่ได้ติดปัญหาที่ระเบียบกฎเกณฑ์ หรือการปฏิบัติตาม
ระเบียบ แต่ปัญหาส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน นอกจากนั้น บาง
โครงการเสนอขอจัดทาไม่เหมาะสมกับช่วงเวลา อาทิเช่น โครงการขุดสระเพื่อกักเก็บน้า ควรที่จะดาเนินการ
ในช่วงหน้าแล้ง แต่การขุดสระกลับดาเนินการในช่วงหน้าฝน ทาให้ไม่ทันต่อการใช้งานและการดาเนินการ
ล่าช้า
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- จังหวัดตราดมีความพร้อมในการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งอยู่ระหว่างการ
ดาเนินการประมูลเพื่อจัดหาผู้ดาเนินการพัฒนาพื้นที่
2. กรณีการหารือร่วมกับผู้แทนภาคเอกชนจังหวัดตราด ได้รับแจ้งว่า
2.1 ประธานสภาหอการค้าจังหวัดตราด ได้แจ้งว่า
- การลงทุนในระบบเศรษฐกิจขณะนี้ ส่วนใหญ่เป็นโครงการลงทุนของภาครัฐที่
ต้องการกระจายเม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจ แต่ภาคเอกชนยังขาดความเชื่อมั่นในสภาวะเศรษฐกิจ จึงยังไม่
ค่อยมีการลงทุนจากภาคเอกชนเท่าที่ควร
- ยุทธศาสตร์ของจังหวัดตราด ประกอบด้วย การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับประเทศ
เพื่อนบ้าน ซึ่งจังหวัดตราดมีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีศักยภาพ และการส่งเสริมการค้าชายแดนทั้งทางบก
และทางทะเล โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาท่าเทียบเรือแห่งใหม่ที่บ้านหาดเล็ก อาเภอคลองใหญ่
- ขอให้ ระดับนโยบายขยายกาหนดระยะเวลามาตรการทางภาษีที่ช่วยในการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะมาตรการลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมในการโอนอสังหาริมทรัพย์
- ขอให้ ท บทวนการก าหนดอั ต ราค่ า แรงขั้ น ต่ า 300 บาทต่ อ วั น เนื่ อ งจาก
ผู้ประกอบการต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเป็นจานวนมาก และแรงงานในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าว
โดยควรกาหนดอัตราค่าแรงตามฝีมือแรงงาน ซึ่งจะทาให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นและไม่มีปัญหาการเคลื่อนย้าย
แรงงาน
2.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตราด ได้แจ้งว่า
- การกาหนดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษโดยภาครัฐไม่เหมาะสมกับการลงทุนของ
ผู้ประกอบการในพื้นที่ อาทิเช่น การประกอบธุรกิจโรงงานแปรรูปผลไม้ไม่สามารถจัดตั้งโรงงานในเขตพื้นที่
อาเภอคลองใหญ่ได้ เนื่องจากพื้นที่บริเวณอาเภอคลองใหญ่ไม่มีสวนผลไม้
- การเปิ ดจุ ดผ่ านแดนถาวร ขอให้ คานึง ถึง มูล ค่ าและปริ มาณการน าเข้า และ
ส่งออกเป็นหลัก ซึ่งด่านพรมแดนบ้านหาดเล็กมีความเหมาะสม แต่จุดผ่อนปรนการค้าชั่วคราวบ้านท่าเส้น ยัง
ไม่มีความเหมาะสม เนื่องจากมูลค่าการค้าขายระหว่างประเทศไม่มากนัก
- ขณะนี้การส่งออกไม่ดี สังเกตได้จากโรงงานรับทาลังไม้พาเลตมีอัตราการผลิต
ลดลงอย่างต่อเนื่อง
- ผู้ ป ระกอบการส่ ว นใหญ่มีปัญหาในการเข้าถึงแหล่ งทุน เนื่องจากติดปัญหา
เครดิตบูโร ทาให้ธนาคารไม่อนุมัติสินเชื่อให้ ธนาคารภาครัฐจึงควรผ่อนปรนหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุมัติ
สินเชื่อ
- ควรมีการพัฒนาระบบขนส่งทางรางให้ผ่านเข้ามาในจังหวัด ซึ่งจะช่วยลดต้นทุน
ในการขนส่งได้เป็นอย่างมาก รวมทั้งรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
2.3 ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดตราด ได้รับแจ้งว่า
- โรงแรมที่พักในจังหวัดตราดมีอัตราการเข้าพักเพิ่มสูงขึ้น แต่ค่าใช้จ่ายต่อหัว
กลับมีอัตราที่ลดลง
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- ขณะนี้ มี ก ารพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วเชื่ อ มโยงระหว่ างเกาะต่ าง ๆ โดยไม่ ต้ อ ง
เดินทางกลับมาเปลี่ยนเรือที่ทางฝั่งแผ่นดินใหญ่
- ผู้ ป ระกอบการบางรายได้ รั บ ผลกระทบจากการจดทะเบี ย นเข้ า สู่ ร ะบบ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจากไม่มีภาษีซื้อที่นามาหักออกจากภาษีขาย อาทิเช่น ธุรกิจปางช้าง ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่
เป็นค่าอาหารช้างที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ทาให้ไม่มีภาษีซื้อที่จะนามาหัก ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะกรมสรรพากรควรสร้ างความเข้าใจทั้งข้อดีและข้อเสี ยของการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่
ผู้ประกอบการ
- ควรมีการพัฒนาสนามบินจังหวัดตราดให้ได้มาตรฐานและสามารถรองรับได้ทุก
สายการบิน เนื่องจากปัจจุบันเป็นสนามบินเอกชน ทาให้ไม่ค่อยมีเที่ยวบินในแต่ละวัน และมีอัตราค่าโดยสารที่
สูงกว่าปกติ
- นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาทางด่านพรมแดนบ้านหาดเล็กยังต้องใช้หนังสือ
เดิน ทาง (Passport) ในการข้ามแดน จึงควรส่งเสริมให้ส ามารถใช้ห นังสือผ่านแดน (Border Pass) ได้
แทน ซึ่งจะทาให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกมากกว่า

จังหวัดฉะเชิงเทรา
1. กรณีการหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (นายอนุกูล ตังคณานุ
กูลชัย) ได้รับแจ้งว่า
- การดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาลตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด
ฉะเชิงเทราได้รับความร่วมมือจากสานักงานคลังจังหวัดในการช่วยเหลือให้คาแนะนาเกี่ยวกับระเบียบการ
จั ดซื้ อจั ด จ้ าง แนวทางการปฏิบั ติ การติ ดตามงบประมาณและกาหนดแนวทางการแก้ ไขหากเกิดปั ญหา
อุปสรรค รวมถึงการติดตามและประสานงานในกรณีที่มีข้อหารือกับกรมบัญชีกลาง อาทิ เช่น กรณีสานักงานตรวจ
เงินแผ่นดินทักท้วงเรื่องการหักภาษีมูลค่าเพิ่ม ส่งผลให้การดาเนินงานของจังหวัดมีความรวดเร็วขึ้น
- กระทรวงมหาดไทยขอใช้พื้นที่ที่ราชพัสดุในเขตอาเภอบางปะกงเพื่อสงวนใช้ในราชการ
โดยมีภาคเอกชนบางรายแนะนาให้ เปิ ดเช่าเป็นพื้นที่ให้ผู้ ประกอบการร้านค้าเข้ามาค้าขาย แต่จังหวัดไม่มี
แนวคิด ในการเปิ ด ให้ เช่ า ยั ง คงจะสงวนไว้ ใช้ ในราชการหรื อใช้เ ป็น พื้น ที่จั ดสร้า งศู นย์ ราชการในอน าคต
เนื่องจากในเขตอาเภอบางปะกงมีที่ราชพัสดุเพียงแปลงเดียวที่จะใช้เป็นศูนย์ราชการได้
- ผู้ว่าราชการจั งหวัดมีแนวคิดพัฒนาพื้นที่ศาลากลางจังหวัดและบริเวณโดยรอบเป็น
ศูนย์ราชการส่วนภูมิภาค เพราะเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาต่อไปได้ โดยให้บริษัทธนารักษ์พัฒนา
สินทรัพย์ จากัด เข้ามาลงทุนสร้างอาคารศูนย์ราชการใหม่ โดยจัดแบ่งพื้นที่เป็นส่วนของร้านค้าและร้านอาหาร
เเฟรนไชส์ รวมถึงห้างสรรพสินค้าและที่ทาการของหน่วยงานราชการ โดยเป็นการรวมศูนย์ย่านการค้าและ
หน่วยงานราชการในพื้นที่เดียวกัน

86

- จังหวัดฉะเชิงเทราได้เปรียบจังหวั ดอื่น ๆ เนื่องจากมีพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนา
ต่อไปได้ ตั้งอยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร และศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทางอากาศและทางเรือ
- จังหวัดฉะเชิงเทราจะต้องปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว โดยนามาเชื่อมต่อกับ
เรื่ องศาสนาและความเชื่อ ซึ่งได้รั บ ความนิยมมากเป็น ทุนเดิมอยู่แล้ ว ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวชาวจีนนิยม
เดินทางมาไหว้พระตามวัดต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นจานวนมาก

2. กรณีการหารือร่วมกับผู้แทนภาคเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับแจ้งว่า
2.1 กรรมการกิตติมศักดิ์ ผู้แทนหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา แจ้งว่า
- ระบบการตรวจสอบการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มของกรมสรรพากรใช้ระยะเวลานาน
มีผลต่อการหมุนเวียนเงินทุนของผู้ประกอบการทาให้ขาดสภาพคล่อง แม้ว่ากรมสรรพากรจะจ่ายดอกเบี้ยให้
แต่ก็ไม่เท่ากับที่ผู้ประกอบการต้องสูญเสียไป ซึ่งควรปรับปรุงระบบกลไกการตรวจสอบการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ของกรมสรรพากรให้รวดเร็วขึ้น
- สาหรับ ลูกค้าที่มีเงินฝากจานวนมากแต่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ในอัตราต่า
สถาบันการเงินของรัฐ เช่น ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นต้น มีการออก
สลากเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการลงทุน
- รัฐ บาลสนับ สนุน โครงการพั ฒ นาผู้ป ระกอบการใหม่ (Startup) กระตุ้น
ให้ ผู้ประกอบการกล้าลงทุนและกล้าที่จะประกอบกิจการ เพื่อให้เกิดการจ้างงานและการหมุนเวียนเงินใน
ระบบเศรษฐกิจมากขึ้น โดยการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี แต่ในสถานการณ์ที่ราคา
สินค้าเกษตรมีความผันผวน มีผลทาให้ผู้ประกอบการรายเก่าไม่ลงทุนเพิ่มเติม จึงเป็นข้อคิดว่าผู้ประกอบการ
รายใหม่ที่เกิดขึ้นจะสามารถดาเนินธุรกิจต่อไปได้หรือไม่
2.2 รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา แจ้งว่า
- ปัจจุบันดัชนีความเชื่อมั่นในภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น
- ส าหรั บ ในปี ที่ผ่ า นมาการขยายตัว ภาคอุต สาหกรรมยั งทรงตัว ส่ ว นภาค
การเกษตรตกต่า แต่ผลการจัดเก็บภาษีลดลงเล็กน้อย อันเนื่องมาจากการจัดเก็บภาษีโดยหลักไม่ได้มาจากภาค
การเกษตร แต่จัดเก็บจากภาคอุตสาหกรรม ปาล์ม รถยนต์ น้ามัน เป็นหลัก
- อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเพิ่มขึ้ นเล็ กน้อย ถือว่า
ได้รับผลกระทบน้อยและยังพอมีความสามารถในการแข่งขัน เมื่อเปรียบเทียบกับบางประเทศที่การเติบโตของ
เศรษฐกิจติดลบ การส่งออกที่ชะลอตัวมาจากภาคการเกษตรที่ตกลงเป็นหลัก ในส่วนของการส่งออกชิ้นส่วน
อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ในช่วงที่เศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากนโยบายทางการเมืองหรือสังคม อย่างไรก็ตาม
หากเกิดวิกฤตอย่างหนึ่งก็จะเกิดโอกาสบางอย่างขึ้น เช่น วิกฤตน้ามันแพง ทาให้เกิดการคิดค้นการใช้พลังงาน
ทดแทน และกรณีค่าแรงแพง ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมหันมาใช้เครื่องจักรทดแทนแรงงาน ทาให้เกิดการ
พัฒนาเครื่องจักร ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจโรงงานผลิตเครื่องจักรมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น เป็นต้น
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- การใช้จ่ายเงินงบประมาณของภาครัฐเพื่อให้ เกิดการหมุนเวียนเงินในระบบ
เศรษฐกิจ โดยผ่านมาตรการหรือนโยบายของรัฐบาล เช่น การก่อสร้างถนน เส้นทางรถไฟ รถไฟฟ้า เป็นต้น
เมื่อโครงการเหล่านี้ก่อสร้างเสร็จจะเป็นปัจจัยที่ช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
- รัฐบาลมีความพยายามในการผลักดันและช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่เพิ่ง
เริ่มต้นประกอบกิจการให้เข้ามาอยู่ในระบบธนาคาร แต่ในความเป็นจริงแล้ว ผู้ประกอบการ SMEs ที่เริ่ม
ประกอบกิจ การยังไม่ถึง 3 ปี และยังไม่เคยมีกาไรจากผลประกอบการ ธนาคารจะไม่ค่อยพิจารณาอนุมัติ
สินเชื่อ โครงการ Startup จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสาหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่เริ่มต้นประกอบกิจการที่มี
นวัตกรรมหรือความคิดใหม่ ๆ แต่ไม่มีเงินทุน
- ขอชื่นชมการปฏิบัติงานของสานักงานคลังจังหวัดและสานักงานสรรพากรพื้นที่
ที่ให้ความช่วยเหลือและร่วมมือในการปฏิบัติงานกับภาคเอกชน
- สภาอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด ฉะเชิง เทราได้ มี การประสานความร่ ว มมื อ และได้
แนะนาสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมให้ใช้บริการสินเชื่อกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย สาขาฉะเชิงเทรา ซึ่งปัจจุบันการดาเนินงานของธนาคารได้ปรับเปลี่ยนในหลาย ๆ ด้านให้
ทันสมัยมากขึ้น และมีแนวคิดในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถดาเนินธุรกิจต่อไปได้
2.3 ผู้แทนชมรมธนาคารจั งหวัด ฉะเชิงเทรา แจ้ง ว่า นโยบายพร้อ มเพย์
(PromtPay) การผูก หมายเลขบัต รประชาชนกับ บัญ ชี ธนาคาร เป็นโครงการที่ดีเพราะทาให้หน่วยงาน
ภาครัฐสามารถจ่ายเงินหรือคืนเงินได้โดยตรงให้แก่ประชาชนหรือภาคเอกชน

จังหวัดชลบุรี
1. กรณีการหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี (นายคมสัน เอกชัย) ได้รับ
แจ้งว่า
- หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังมีความเข้มแข็งมีความเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ สามารถช่วยเหลือภารกิจของจังหวัดได้เป็นอย่างดี การประสานงานกับจังหวัดไม่มีปัญหาและอุปสรรค
- งบประมาณเหลือจ่ายจากการดาเนินโครงการต่าง ๆ ที่จังหวัดได้นาเงินส่งคืนไป
รัฐ บาลควรพิจารณาจัดสรรเงิน เหลือจ่ ายดังกล่ าวของจังหวัดที่ดาเนินงานถูกต้องและรวดเร็ว เป็นไ ปตาม
แผนงานหรืองวดงาน กลับคืนมายังจังหวัดเพื่อนามาพัฒนาด้านอื่น ๆ ต่อไป
- ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีจัดอยู่ในกลุ่ม 4 จังหวัดภาคตะวันออก ชลบุรี ระยอง
จันทบุรี ตราด ซึ่งสามารถเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวกับการเป็นซูเปอร์คลัสเตอร์ (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง)
โดยรัฐบาลจะให้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีเพื่อดึงดูดนักลงทุนและนักธุรกิจให้เข้ามาลงทุน ซึ่งโดยปกติแล้ว
จังหวัดชลบุรีมีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
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2. กรณีหารือร่วมกับภาคเอกชนจังหวัดชลบุรี ได้รับแจ้งว่า
2.1 เลขาธิการหอการค้าจังหวัดชลบุรี แจ้งว่า
- จากการส ารวจสภาพเศรษฐกิ จ ในภาพรวมของหอการค้ า จั ง หวั ด ชลบุ รี ใ น
ไตรมาสที่ 4 ระดับความเชื่อมั่นของทุกภาคส่วนอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น และการเปิดเพิ่มพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษของจังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา น่าจะได้รับเม็ดเงินสนับสนุนการลงทุนด้ านต่าง
ๆ จากรัฐบาลและกระทรวงการคลังอีกจานวนมาก ส่งผลให้เศรษฐกิจภาพรวมมีการเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้น
- โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ เกี่ยวกับการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อกาหนดของสถาบันการเงินในปัจจุบันได้ยืดหยุ่นและผ่อนปรนบ้ างแล้ว ทาให้
ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายยิ่งขึ้น
- ปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs เป็นปัญหามาอย่างยาวนาน สาหรับ
ผู้ประกอบการที่เพิ่งเริ่มต้นประกอบกิจการ จะต้องเข้าร่วมกับหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องหรือให้การสนับสนุน
SMEs เช่น สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น
โดยเฉพาะกระทรวงอุตสาหกรรมมีการผลักดันและส่งเสริมสนับสนุนหลายโครงการ แค่ผู้ประกอบการ SMEs
มีแ นวความคิด หรื อ นวัต กรรม ภาครั ฐ ยิ น ดี ที่จ ะให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และสนับ สนุน ด้ านเงิน ทุ น โดยเฉพาะ
นวัตกรรมที่รองรับไทยแลนด์ 4.0
- หน่วยงานของภาครัฐแต่ละหน่วยงานมีคานิยามของคาว่า SMEs แตกต่างกัน
แต่ในเมื่อรัฐบาลได้มอบหมายให้สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นเจ้าภาพหลัก
ในการดูแลผู้ประกอบการ SMEs จึงควรใช้นิยามของ สสว. เป็นเกณฑ์ เนื่องจาก สสว. ให้ความสาคัญในด้าน
เงินลงทุนและด้านแรงงานเป็นหลัก จะทาให้ผู้ประกอบการที่ติด รง.4 (ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน) จะ
สามารถเข้าถึงเงินทุนได้ง่ายขึ้น
- ผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้ารายใหญ่หลายรายออกใบกากับภาษีอย่างย่อ
หากต้องการใบกากับภาษีเต็มรูปแบบจะต้องไปดาเนินการอีกครั้งหนึ่งทาให้เสียเวลาในการขอใบกากับภาษี ซึ่ง
เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค บริษัทควรมีจริยธรรมทางการค้าในเมื่อผู้บริโภคจ่ายเงินซื้อของแล้วควรได้รับ
ใบกากับภาษีที่สมบูรณ์แบบในทันที รัฐบาลควรกาหนดมาตรการในการให้ออกใบกากับภาษีเต็มรูปแบบให้มี
ความรวดเร็วมากขึ้น
2.2 รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี แจ้งว่า
- ผู้ประกอบการ SMEs ส่วนใหญ่ประสบปัญหาด้านเงินทุน แม้ว่ารัฐบาลจะมี
นโยบายหรือมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น แต่เมื่อดาเนินการขอสินเชื่อแล้ว
สถาบันการเงินมีเงื่อนไขต่าง ๆ เช่น หลักทรัพย์ในการค้าประกัน เป็นต้น ให้การดาเนินธุรกิจ SMEs ส่วนใหญ่
ไม่ประสบผลสาเร็จ ส่วนใหญ่สถาบันการเงินจะปล่อยสินเชื่อให้แก่บริษัทใหญ่ ๆ ที่มีความน่าเชื่อถือมากกว่า
- ปัจจุบันมีนักลงทุนและนักธุรกิจที่มีเงินทุนมากจากกรุงเทพมหานครหรือ จาก
จังหวัดอื่นเข้ามาลงทุน ประกอบธุร กิจในจังหวัดชลบุรีมากขึ้น ทาให้ผู้ ประกอบการในจังหวัดชลบุรีจึงขาด
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ความสามารถในการแข่งขันเนื่ องจากขาดเงินทุน รัฐบาลควรมีนโยบายในการให้สิ ทธิแก่คนในพื้นที่หากมี
ความสามารถในการประกอบกิจการนั้น ๆ
- ด้านการขนส่งและการจราจรของจังหวัดชลบุรีติดขัด ในแต่ละวันมีปริมาณรถ
หนาแน่น ควรพิจารณาดาเนินการก่อสร้างถนนเส้นเลียบทะเลให้มีความยาวเพิ่มขึ้นอีก เพราะเป็นเส้นทางที่ไม่
ต้องเวนคืนที่ดิน โดยเชื่อมต่อกับถนนบูรพาวิถี เพื่อให้มีเส้นทางใหม่ช่วยในการระบายรถและส่งเสริมด้านการ
ท่องเที่ยวให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น
- มาตรการบัญชีชุดเดียว รัฐบาลควรประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
เนื่องจากผู้ประกอบการจะกลัวสรรพากร ทั้งนี้ หากทาทุกอย่างถูกต้องแล้วไม่น่าจะมีปัญหา และที่สาคัญต้อง
ขยายฐานภาษีทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
2.3 ประธานชมรมธนาคารจังหวัดชลบุรี แจ้งว่า โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่า (Soft
Loan) ผู้ประกอบการให้ความสนใจและสามารถปล่อยสินเชื่อได้จานวนมาก แต่ติดที่นโยบายการปล่อยสินเชื่อ
ของแต่ละธนาคารที่ค่อนข้างเข้มงวดและมีความซับซ้อน ทาให้ธุรกิจ SMEs ไม่สามารถใช้ประโยชน์จาก
นโยบายของรัฐได้เต็มที่ จึงควรมีมาตรการยืดหยุ่นเกี่ยวกับเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs
โดยเฉพาะ

จังหวัดระยอง
1. กรณีการหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต)
ได้รับแจ้งว่า
- หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังมีความเข้มแข็ง
- จังหวัดระยองได้เตรียมการเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นผลจากการเปิด
สนามบินอู่ตะเภา โดยการเสนอขอเปิดเส้นทางเดินรถโดยสารสาธารณะจากสนามบินอู่ตะเภาไปยังสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารแห่งที่ 2 เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวที่ไม่ได้เดินทางมากับบริษัททัวร์ในการเดินทางไป
ท่องเที่ยวยังเกาะเสม็ด แต่เนื่องจากยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่จากถนนเข้าไปในเขตสนามบินจึงยังไม่ได้เปิด
ให้สัมปทานแก่บริษัทใด ทั้งนี้ ท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสาคัญและกาชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งรัด
ดาเนินการอนุญาตเรียบร้อยแล้ว
- จังหวัดระยองถือว่าเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภาคตะวันออกนักท่องเที่ยวพักที่
ระยองสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็น ชลบุรี จันทบุรี และตราด ซึ่งจังหวัด
ระยองมีโรงแรมที่พักที่สามารถรองรับการจัดประชุมสัมมนาของหน่วยงานได้ ประกอบกั บมีสถานที่ท่องเที่ยว
ทางทะเล สวนผลไม้ และการคมนาคมที่ส ะดวกสบาย และหากการก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสู งเส้นทาง
กรุงเทพฯ พัทยา ระยอง แล้ว เสร็ จจะใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพเพียงแค่ 1 ชั่วโมงเท่านั้น ซึ่งจังหวัดได้
สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการเปิดตัวตราสินค้ าการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง และจัดทามาสค็อต
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“หมะม้าหมุด” ผีเสื้อสมุทรในวรรณคดีของสุนทรภู่ ซึ่งจัดทาให้เป็นแบบน่ารักสดใส เพื่อสร้างความประทับใจ
แก่นักท่องเที่ยว
- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยควรสนับสนุนงบประมาณในการพาผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดระยองไปจัดแสดงและนาเสนอสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดระยองยังต่างประเทศให้เป็นที่
รู้จักมากขึ้น เนื่องจากจังหวัดไม่มีงบประมาณในการดาเนินงานเองได้
- การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ต้นสังกัดหน่วยงานในส่วนกลางโอนเงินงบประมาณมา
ในช่วงปลายปีงบประมาณ ทาให้การเบิกจ่ายเงินต่ากว่าเป้าหมาย การทารายงานการเบิกจ่ายต้องทาหนังสือ
และหมายเหตุชี้แจงอีกหนึ่งฉบับว่าเหตุใดถึงเบิกจ่ายได้ล่าช้า
- โรงงานอุตสาหกรรมประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากปัจจุบันเยาวชนนิยม
ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีมากกว่าระดับอาชีว ะศึกษา อาจารย์แนะแนวควรให้ ข้อมูลและคาแนะนาใน
การศึกษาต่อที่เหมาะสมกับความสามารถและสถานะทางครอบครัว หากเลือกศึกษาระดับอาชีวะก็จะสามารถ
เลือกทางานใกล้บ้านได้ เพราะมีโรงงานรองรับกว่า 2,000 โรง และขณะนี้ได้ทาการสารวจตาแหน่งงานว่าง
ตามโรงงานอุตสาหกรรม ว่าต้องใช้วุฒิการศึกษาสาขาใดบ้าง เพื่อใช้เป็นข้อมูลของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ใน
การเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษาต่อ ๆ ไป และเพื่อวางแผนในการปรับปรุงหลักสูตรหรือเพิ่มหลักสูตรการ
เรียนการสอนที่ยังไม่มี เพื่อรองรับงานซึ่งจะมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งในอนาคต เช่น สาขาโลจิสติกส์ เป็นต้น

2. กรณีหารือร่วมกับภาคเอกชนจังหวัดระยอง ได้รับแจ้งว่า
2.1 ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง แจ้งว่า
- จากรายงานภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดระยองรวมทั้งเศรษฐกิจภาคตะวันออก
เมื่อเปรียบเทียบกับภาคอื่น ๆ ยังถือว่ามีความเข้มแข็ง ภาคการค้ารายย่อย และภาคการบริการลดลงบ้าง
สาหรับภาคการท่องเที่ยวถือว่าลดลงน้อยที่ สุด เนื่องจากได้รับการกระตุ้นให้ท่องเที่ยวภายในประเทศ สาหรับ
กาลังซื้อที่ลดลงคงไม่ได้เกิดจากเศรษฐกิจที่ย่าแย่เสมอไป ส่วนหนึ่งเกิดจากผู้ประกอบการมีความระมัดระวังใน
การลงทุนประกอบกับนโยบายทางการเงิน อัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินด้วย
- ปัญหาการขาดแคลนแรงงานลดน้อยลง ส่วนใหญ่จะขาดแรงงานเฉพาะภาค
การเกษตรซึ่งเป็นไปตามฤดูการผลิตและการเก็บเกี่ยวผลผลิต ประกอบกับราคายางพาราตกต่า ปัญหาด้าน
แรงงานจึงลดน้อยลง
- หอการค้าจังหวัดระยองร่วมกับหอการค้าไทย ได้จัดงานสัมมนา “SMEs รู้บัญชี
รู้ภาษี มีกาไรที่ยั่งยืน” เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการรายย่อยจัดทาบัญชีเดียวให้สอดคล้องกับของสรรพากร
การท างบบั ญชี ที่ถู กต้ องตามประมวลรั ษ ฎากร โดยสรรพากรได้ เข้ าไปร่ ว มให้ ข้ อมู ล สร้า งความเข้า ใจแก่
ผู้ประกอบการ และยังได้ร่วมกับธนาคารกสิกรไทยจัดบรรยายในหัวข้อ “ลดต้นทุนเกินคาด ด้วยภาษีบัญชีเดียว
รับมาตรการรัฐ” ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโครงการที่กระตุ้นให้ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการจัดทาบัญชีเดียว และได้รับ
ความร่วมมือจากสรรพากรพื้นที่ระยองเป็นอย่างดี ทาให้ผู้ประกอบการทราบว่าการจัดทาบัญชีเดียวอย่าง

91

ถูกต้องมีประโยชน์ทางด้านภาษีอย่างไร ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้รับความร่วมมือจากสรรพากรพื้นที่ระยองในการให้
ความรู้แก่ผู้ประกอบการ และต้องยอมรับว่าสรรพากรปฏิบัติงานเชิงรุก
- ปัจจุบันมีโรงแรมเล็ก ๆ หรือการทาบ้านมาเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าพักจานวน
มาก ซึ่งไม่ได้ขออนุญาตให้ถูกต้อง หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรเร่งแก้ไขปัญหาให้ดาเนินการขออนุญาตให้
ถูกต้อง รวมทั้งการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม การก่อสร้าง และการขออนุญาต เพื่อให้อยู่ใน
ระบบและเสียภาษีอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
- โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่ส ามารถประหยัดได้นั้นควรพิจารณาว่า เกิดจาก
มาตรการของทางภาครัฐ หรือเกิดจากราคากลางที่ไม่ถูกต้อง
- นโยบายประชารัฐ การกระตุ้นเศรษฐกิจโครงการเร่งด่วนต่าง ๆ ที่ลงมาในพื้นที่
บางโครงการซ้าซ้อนกับงบฟังก์ชั่นของหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบอยู่แล้วและส่วนใหญ่โครงการไม่มี
ความยั่งยื น หากรัฐ สามารถกาหนดโครงการที่มีความยั่งยืนจะช่ว ยเหลื อหรือส่ งเสริมให้ ช าวบ้านสามารถ
ประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่องต่อไป
- เมื่ อ มี ก ารจั ด สร้ า งสนามบิ น อู่ ต ะเภาแล้ ว เสร็ จ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การจราจรการขนส่ ง ควรศึ ก ษาเส้ น ทางที่ จ ะช่ ว ยระบายรถที่ น อกจากเส้ น ทางหลั ก เพื่ อ เตรี ย มรองรั บ
นักท่องเที่ยวที่จะเข้ามามากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันการจราจรในจังหวัดระยองค่อนข้างติดขัด โดยเส้นทางที่
เหมาะสมที่จะเป็นเส้นทางลัดมากที่สุดคือเส้นทางจากชายหาดสัตหีบถึงปากน้าประแส ซึ่งเป็นโครงการเก่าที่ได้
มีการสารวจเส้นทาง ออกแบบภูมิทัศน์ และบางช่วงได้มีการสารวจผลกระทบสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว แต่
ไม่ได้มีการดาเนินการแต่อย่างใด หากผลักดันให้สาเร็จจะเป็นเส้นทางเลี่ยงที่สามารถแก้ปัญหาการจราจร
อานวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และที่สาคัญจะเป็นเส้นทางเศรษฐกิจ
ด้านการท่องเที่ยวด้วย
2.2 รองประธานหอการค้าจังหวัดระยอง แจ้งว่า
- กรมสรรพากรและกรมจัดเก็บภาษีควรมุ่งเน้นการขยายฐานภาษี เพิ่มจานวน
รายผู้เสียภาษี นาผู้ประกอบการที่อยู่นอกระบบเข้ามาอยู่ในระบบภาษี โดยให้ความสาคัญในการขยายฐานภาษี
ควบคู่ไปกับการกากับดูแล และการตรวจสอบภาษี ทั้งนี้ การกาหนดตัวชี้วัดเปรียบเทียบทั้งจานวนภาษีที่
สามารถจัดเก็บได้และจานวนผู้ประกอบการรายใหม่ที่เข้าสู่ระบบภาษีด้วย
- ประมวลกฎหมายรัษฎากรของกรมสรรพากรใช้มานานล้าสมัย อัตราภาษีมี
จานวนมาก ควรพิจารณาดาเนินการปรับปรุงแก้ไขใหม่ให้ทันสมัย ไม่ซับซ้อน อ่านแล้วเข้าใจง่าย สะดวกต่อ
การที่จะให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามได้อย่างง่าย ไม่ยุ่งยากมากจนเกินไป
2.3 ประธานฝ่ายการเงินและการคลัง หอการค้าจังหวัดระยอง แจ้งว่า
- อยากให้การดาเนินการตามนโยบายหรือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล
ประสบผลสาเร็จมากกว่านี้ ตัวอย่างเช่นการดาเนินการโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่า (Soft Loan) ที่คาดหวังว่า
จะทาให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างทั่วถึง แต่ในทางปฏิบัติแล้วการปล่อยสินเชื่อผ่าน
ธนาคารพาณิชย์ ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงยากเพราะธนาคารพาณิชย์จะปล่อยสินเชื่อให้ลูกค้าเก่าที่มี
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ประวัติอยู่แล้ว ไม่ใช่ผู้ประกอบการ SMEs รายย่อยที่เพิ่งเริ่มดาเนินธุรกิจ ซึ่งหากผู้ประกอบการรายย่อย
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างทั่วถึงจะสามารถช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ดียิ่งขึ้น
- ดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้มีส่วนต่างของอัตราสูง สถาบันการเงิน
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากแต่ไม่ลดอั ตราดอกเบี้ยเงินกู้ ผู้ประกอบการต้องแบกรับภาระ ซึ่งแตกต่างจาก
ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีการเจรจากับธนาคารจึงได้ลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก ทาให้ผู้ประกอบการรายย่อยไม่มี
ความสามารถในการแข่งขันกับผู้ประกอบการรายใหญ่ ภาครัฐควรกาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ให้ชัดเจนหรือการกาหนดอัตราดอกเบี้ยขั้นต่าไว้ เพื่อให้ผู้ประกอบการรายย่อยแบกรับภาระ
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่สามารถดาเนินธุรกิจต่อไปได้
2.4 นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง แจ้งว่า
- ปัญหาการนาคอนโดมาจัดให้เช่าเป็นปัญหาในการดูแลควบคุม และเป็นส่วน
แบ่งทางการตลาดของโรงแรมที่พักและรีสอร์ทที่ดาเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
- การท่องเที่ยวจังหวัดระยองมีส่วนในการสร้างรายได้เข้าประเทศในแต่ละปีเป็น
เงินจ านวนมหาศาล กระจายรายได้ให้ แก่คนในท้องถิ่นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แต่เงินงบประมาณที่ได้รั บ
จัดสรรเพื่อมาใช้ในการดูแลรักษาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนพัฒนาด้านการจราจรขนส่ง และระบบ
สาธารณูปโภคต่าง ๆ ไม่สอดคล้องกับรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยว
- สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดระยองได้พยายามกระตุ้นภาคเอกชนให้ลงทุน
จัดสร้างสถานที่ท่องเที่ยวแบบที่มนุษย์สร้างขึ้น (Man-made) เพื่อให้เป็นสถานที่จูงใจและดึงดูดนักท่องเที่ยว
ให้เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดระยองมากขึ้น เนื่องจากจังหวัดระยองเสียเปรียบจังหวัดชลบุรีที่มีพัทยาซึ่งเป็น
แหล่งท่องเที่ยว Man-made ทาให้นักท่องเที่ยวกระจุกตัวอยู่ที่พัทยาจานวนมาก
- สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดระยองร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในการเสริมสร้าง
ศักยภาพด้านภาษาแก่ผู้ประกอบการ (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน) ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวภาคการเกษตรได้รับความ
นิยมจากนักท่องเที่ยวชาวจีนเป็นอย่างมาก นอกจากนั้นยังได้เพิ่มในส่วนของวัฒ นธรรมและวิถีชีวิ ตชุมชน
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมถึง
การจัดกิจกรรมเพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาพักค้างคืนที่จังหวัดระยองยาวนานขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
วันหยุดยาว รวมทั้งการจัดโครงการวันธรรมดาน่าเที่ยว
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบเกาะเสม็ดควรเร่งรัดดาเนินการให้แล้ว
เสร็จ เนื่องจากส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และบรรยากาศการท่องเที่ยว ตั้งแต่มีการจัดระเบียบทาให้จานวน
นักท่องเที่ยวลดลงจานวนมาก
- การด าเนิ น การจั ด เก็ บ สถิ ติ ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ควรมี
หน่ ว ยงานที่ด าเนิ น การเพีย งหน่ ว ยงานเดียวเพื่อ ความสะดวกในการรวมรวมข้อ มูล ซึ่ง ทางสมาคมธุ รกิ จ
ท่องเที่ยวจังหวัดระยองพยายามเชิญชวนผู้ประกอบการด้านที่พัก โรงแรม รีสอร์ท เข้ามาลงทะเบียน เพื่อจะได้
ทราบจานวนห้องพักและจานวนที่ตั้งที่แท้จริง แต่การควบคุมก็ค่ อนข้างยาก เนื่องจากมีโรงแรมที่พักสร้างใหม่
ตลอดเวลา
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จังหวัดนครนายก
1. กรณีหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก (ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์)
ได้รับแจ้งว่า
- หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง การปฏิบัติงานเรียบร้อยดีที่ผ่านมาไม่มีข้อ
ร้องเรียน ซึ่งแต่ละหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ มีความเอาใจใส่ และติดตามงานเป็นอย่างดี
ภาพรวมการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังอยู่ในเกณฑ์ดี
- โครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล การกระจายเม็ดเงินลงสู่ราก
หญ้าเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จังหวัดไม่ได้เข้าไปแทรกแซงโครงการที่ดาเนินการเป็นโครงการที่ตรงตามความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่ บางโครงการประสบปัญหาบ้าง เช่น ด้านการเบิกจ่ายเงินก่อนเริ่มดาเนิน
โครงการ การก่อสร้างไม่ตรงตามรูปแบบหรือสเปค เป็นต้น ทั้งนี้ หากรัฐบาลจะดาเนินการโครงการในลักษณะ
นี้อีก เพื่อให้การใช้เงินงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ควรกาหนดกรอบการดาเนินการว่า
ต้องการให้ดาเนินการโครงการในลักษณะใด โครงการแบบใดที่ไม่สามารถดาเนินการได้ และควรมอบหมายให้
หน่วยงานภูมิภาคซึ่งเป็นกลไกการกากับที่มีประสิทธิภาพทาหน้าที่ในการบริหารจัดการและสามารถตรวจสอบ
ได้อย่างเบ็ดเสร็จ เพื่อความรวดเร็วในการดาเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ

2. กรณีหารือร่วมกับภาคเอกชนจังหวัดนครนายก ได้รับแจ้งว่า
2.1 รองประธานหอการค้าจังหวัดนครนายก แจ้งว่า
- หน่วยงานภาคเอกชนได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากหัวหน้า
ส่วนราชการในจังหวัดนครนายกเป็นอย่างดี โดยเฉพาะคลังจังหวัดนครนายกซึ่งได้มีโอกาสปฏิบัติงานร่วมกัน
อย่างใกล้ชิด
- โครงการกองทุนหมู่บ้านเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐเพื่อ
การกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถกระจายเม็ดเงินให้ถึงมือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีขั้นตอน
การดาเนินการน้อยกว่าระบบธนาคาร ขณะเดียวกันคณะกรรมการกองทุนหมูบ้านที่มาจากการคัดเลือกจาก
ชาวบ้านซึ่งกรรมการอาจยั งไม่มีความรู้ด้านการบริหารจัดการ ด้านงบประมาณ ซึ่งทางกองทุนฯ ได้พยายาม
พัฒนาศักยภาพในส่วนนี้และได้หาเครือข่ายที่คอยให้การช่วยเหลือและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
2.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก แจ้งว่า
- สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายกได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานราชการอยู่ใน
เกณฑ์ที่ดี การขอความร่วมมือในการให้ความรู้ การจัดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ตลอดจนการเข้าร่วมสภา
กาแฟทาให้เมื่อมีปญ
ั หาในการทางานสามารถเข้ามาร่วมพูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการได้อีกทางหนึ่ง
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- สภาอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด นครนายกได้ จั ด ท าบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงร่ ว มกั บ
สถาบันการศึกษาทั้งสายอาชีพและสายสามัญ โดยการนานักศึกษาเข้ามาฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้
นักศึกษาได้ปฏิบัติงานในสถานที่จริงก่อนที่จะสาเร็จการศึกษาเพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน
- ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดนครนายกมีความกังวลเกี่ยวกับผัง
เมืองฉบับที่เป็นทางการซึ่งยังไม่ประกาศใช้ ส่งผลให้ผู้ประกอบการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ต้องการขยาย
กิจการหรือเพิ่มกาลังการผลิตของเครื่ องจักรเพื่อรองรับการสั่งซื้อยังไม่สามารถดาเนินการได้ ผู้ประกอบการ
ชาวต่างชาติบ างรายจึ งตัดสิ น ใจย้ ายฐานการผลิ ตไปประเทศอื่ น เนื่องจากไม่ส ามารถต่อยอดการผลิ ตได้
ภาคเอกชนได้ดาเนินการผลักดันมาเป็นระยะเวลานาน ทั้งนี้ ภาครัฐอาจเกรงว่าจะกระทบกับแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติของจังหวัด จึงขอแสนอแนะให้จัดแบ่งโซนในการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม และได้ชี้แจงให้ทราบถึง
นวัตกรรมการผลิตของโรงงานสมัยใหม่ที่ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนโดยรอบ
- ในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา ผู้ประกอบการ SMEs ไม่ค่อยประสบปัญหาการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนมากนัก เนื่องจากว่ายังไม่สามารถขยายกิจการได้
- ผลกระทบจากภั ย แล้ ง ที่ เ กิ ด เมื่ อ ตอนต้ น ปี 2559 ส่ ง ผลกระทบต่ อ ธุ ร กิ จ
การเกษตรและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการเกษตร แต่เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูฝนเริ่มมีคาสั่งซื้อเครื่องจักรทางการ
เกษตรเข้ามาบ้างแล้ว ซึ่งปริมาณฝนเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้

