รายงานสรุปผลความคิดเห็นของภาคประชาชนในการร่วมตรวจราชการ
ต่อนโยบายของรัฐบาล/กระทรวง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 (รอบ 6 เดือน)
(กระทรวงการคลังได้เชิญหน่วยงานและเครือข่ายภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือ
ในการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง)
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จังหวัดลาพูน
1. กรณีหารือร่วมกับภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
- จังหวัดลาพูนมีผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่เข้ามาดาเนินธุรกิจจานวนมาก
ส่งผลให้ธุรกิจขนาดเล็กได้รับผลกระทบ และบางรายต้องเลิกกิจการ
- ปัจจุบันผู้ประกอบการรายใหญ่นาตู้หยอดเหรียญมาจาหน่ายเนื้อหมูในชุมชนที่ห่างไกล
ทาให้การดารงชีวิตของคนในชุมชนเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้คนในชุมชนได้นาที่ดินขายให้กับผู้ประกอบการ
เพื่อทาธุรกิจแบบผูกขาด ซึ่งภาคเอกชนมีความกังวลว่าในอนาคตประชาชนจะไม่มีที่ดินทากินและจะได้รับ
ความเดือดร้อนจากธุรกิจแบบผูกขาด
- เนื่ อ งจากผู้ ป ระกอบการรายเล็ ก ของจั ง หวั ด ล าพู น ส่ ว นใหญ่ ป ระกอบธุ ร กิ จ ภายใน
ครอบครัว จึงไม่ได้ทาหลักฐานทางบัญชีตามที่ธนาคารกาหนด ส่งผลให้ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้
- รัฐบาลได้ให้ความสาคัญด้านการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ แต่ไม่ได้
ผลั ก ดั น ให้ มี ค วามชั ด เจนในการเข้ าถึ ง แหล่ ง เงิ น ทุ น รั ฐ บาลควรจั ด ตั้ งให้ มี ธ นาคารการท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ ให้
ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและขยายกิจการท่องเที่ยวได้ นอกจากนี้ ภาครัฐ
ควรปรับอัตราการจัดเก็บภาษีป้ายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้สอดรับกับการเข้าสู่ AEC

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
- ประธานหอการค้าจังหวัดลาพูนจะต้องช่วยกันผลักดันไปยังหอการค้าแห่งประเทศไทย
เนื่องจากภาคเอกชนในจังหวัดลาพูนมองเห็นถึงปัญหาในจังหวัด นอกจากนี้ ภาคเอกชนจะต้องช่วยกันส่งเสริม
และให้ความรู้กับคนในชุมชนให้รู้จักการขายปลีก เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
- เนื่องจากคนจนขายที่ดินให้กับคนรวย ส่งผลให้ในอนาคตคนในชุมชนจะไม่มีที่ดินเพื่อ
การเพาะปลูก หากมีการออกกฎหมายภาษีที่ดินและมรดกจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้บางส่วน
สานักงานคลังจังหวัดลาพูนควรประสานไปยังสานักงานท้องถิ่นจังหวัดลาพูนเกี่ยวกับ
การจัดเก็บภาษีในจังหวัดลาพูน

จังหวัดลาปาง
1. กรณีหารือกับภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
ขอขอบคุณท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (นายประสิทธิ์ สืบชนะ) และส่ว น
ราชการในจั ง หวั ด ล าปางที่ ม าให้ ค วามรู้ แ ละข้ อ มู ล และจะน าข้ อ มู ล ในการประชุ ม ไปป ระชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้
ภาคเอกชนในจังหวัดลาปางทราบต่อไป
- เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศซบเซา จึงส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจของจังหวัด
ลาปางได้รับผลกระทบตามไปด้วย
สรุปผลความคิดเห็นของภาคประชาชนในการร่วมตรวจราชการต่อนโยบายของรัฐบาล/กระทรวงการคลัง
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- ปัจจุบันประชาชนให้ความสนใจในการซื้อบ้านเป็นของตนเองจานวนมากและมีความ
ประสงค์ขอสิ นเชื่อกับ ธอส. แต่ไม่ผ่ า นเงื่อนไขในการพิจารณาสิ นเชื่อของธนาคาร ส่งผลให้ ประชาชนไม่
สามารถซื้อบ้านได้ ดังนั้น ธนาคารฯ ควรปรับเงื่อนไขให้ผู้ประสงค์ขอสินเชื่อได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้
และควรประสานกับเจ้าของโครงการเพื่อนาบ้านราคาถูกพร้อมดอกเบี้ยต่ามาบริการลูกค้า

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
- การกาหนดอัตราดอกเบี้ยเป็นนโยบายทางการเงินที่ธนาคารใช้อ้างอิง โดยธนาคารจะลด
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อการแข่งขัน การที่ธนาคารขึ้น อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อต้องการให้ประชาชนออมเงินให้
มากขึ้น ทั้งนี้ ธนาคารภาครัฐเป็นเครื่องมือ ของรัฐบาลเพื่อสร้างความสมดุลในการกาหนดอัตราดอกเบี้ยของ
สถาบันการเงิน
- รัฐบาลได้กาหนดนโยบายเพื่อดูแลและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ไม่มีบ้านอยู่อาศัย
ให้มีบ้านเป็นของตนเอง และธนาคารภาครัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการ โดยให้ ธอส. เป็นองค์กรหลัก
ในการให้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยในอัตราดอกเบี้ยต่ากว่าธนาคารพาณิชย์

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1. กรณีหารือกับภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
1.1 กรณีหารือกับประธานหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับแจ้งว่า
- หอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ร่วมกับส านักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี
ดาเนินการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนด้านการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าระบบการเสีย
ภาษีอย่างถูกต้อง
- ปัจจุบันภาพรวมด้านการเกษตรของประเทศไทยจะลดพื้นที่การปลูกยางพาราลง
3 ล้านไร่ จากเดิมมีพื้นที่การปลูกยางพารา 11 ล้านไร่ และเพิ่มพื้นที่การปลูกปาล์ มน้ามัน สาหรับจังหวัด
สุราษฎร์ธานีได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกกล้วยหอมและสมุนไพรมากขึ้น

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
- ประธานหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะต้องช่วยกันผลักดันเกี่ยวกับการปลูกปาล์ม
น้ามัน และยางพาราไปยังประธานหอการค้าไทย โดยจะต้องให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการงดการนาเข้าปาล์ม
น้ ามั น จากต่า งประเทศ นอกจากนี้ การปลู ก ยางพาราที่ มีจ านวนมากในประเทศไทยเป็น การลงทุน ที่ ไ ม่
เหมาะสมต่อสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากมีการเพิ่มพื้นที่การปลูกในสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐ
ประชาชนลาว ซึ่งมีผลผลิตมากกว่าในประเทศไทย

สรุปผลความคิดเห็นของภาคประชาชนในการร่วมตรวจราชการต่อนโยบายของรัฐบาล/กระทรวงการคลัง

4

จังหวัดน่าน
1. กรณีหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน (นายไพศาล วิมลรัตน์) แจ้งว่า
- ปั ญหาการเบิ กจ่ ายงบประมาณที่ล่ าช้าและอัตราการเบิกจ่ายที่ต่ากว่าเป้าหมายการ
เบิกจ่ายของงบลงทุนในช่วงที่ผ่านมาของจังหวัดน่าน เกิดจากการที่ จังหวัดน่านมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้และ
อุทยานแห่งชาติ ทาให้โครงการเร่งด่วนของรัฐบาลหลายโครงการเกิดความล่าช้าเนื่องจากต้องขออนุญาตจาก
กรมป่าไม้ กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ก่อนการดาเนินโครงการที่อยู่ในพื้นที่ป่าไม้และ
อุท ยานแห่ ง ชาติ ส่ ง ผลให้ จั ง หวั ด มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งส่ ง เงิ น คืน เนื่ อ งจากไม่ส ามารถด าเนิน การได้ ภ ายใน
ระยะเวลาที่กาหนด นอกจากนี้ โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณที่ดาเนินการส่วนใหญ่ เป็นโครงการ
ขนาดเล็กและไม่มีการบูรณาการ ซึ่งทาให้เม็ดเงินที่ลงสู่ระบบเศรษฐกิจสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้เพียงระยะสั้น
โดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวเท่าที่ควร เมื่อเปรียบเทียบกับโครงการลงทุนขนาดใหญ่
- จังหวัดน่านยังคงประสบปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น โครงการของ
รัฐบาลในการเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน เช่น การสนับสนุนการปลูกพืชปลอดสารเคมี
การเลี้ยงไก่ไข่ การส่งเสริมด้านการตลาด และการสร้างองค์ความรู้อย่างยั่งยืน โดยไม่พึ่งพาระบบบริษัทเอกชน
ขนาดใหญ่เพียงอย่างเดียว จึงเป็นสิ่งที่จาเป็น เพื่อบรรเทาปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า และช่วยเหลือ ประชาชนที่
ยากจนและได้รับความเดือดร้อน อีกทั้งเป็นการลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ จังหวัดน่านมี
จานวนประชากรค่อนข้างน้อย และรายได้เฉลี่ยต่า ในการดาเนินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ควร
พิจารณาโครงการที่ช่วยปรับเพิ่มค่าแรงให้แรงงานในพื้นที่ และควรดาเนินงานผ่านคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเนื่องจากจะมีความเข้าใจถึงความต้องการในพื้นที่
- ธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมมีการขยายตัวดีในจังหวัดน่าน อย่างไรก็ดี จังหวัดไม่มีความ
ประสงค์ให้ การขยายตัว ของโรงแรมเป็ น ไปอย่างรวดเร็ว โดยให้ ความส าคัญกับการรักษาวัฒ นธรรมและ
อัตลักษณ์ของจังหวัดน่าน
- ในประเด็นของความร่วมมือในภูมิภาค มีความเห็นว่าประเทศไทยควรมีความร่วมมือกับ
สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ในการค้ า ขายกั บ ประเทศจี น และเวี ย ดนาม
ซึ่ง นั กลงทุ น ชาวจี น ได้ก่ อ สร้ า งทางรถไฟมาถึ ง โรงไฟฟ้ า เมือ งหงสา สปป. ลาว ทั้ งนี้ ผู้ ประกอบการกลุ่ ม
ภาคเหนื อตอนกลางจะได้ รั บ ประโยชน์ ม าก เนื่ อ งจากเป็ น เส้ น ทางที่ ใกล้ ป ระเทศจี น และไม่ ต้อ งพึ่ ง พา
กระแสน้าเหมือนเส้นทางขนส่งทางน้า จากด่านศุลกากรเชียงแสน อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
2. กรณีหารือกับภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
- ภาคเอกชนได้ให้คาชื่นชมต่อการปฏิบัติงานของหน่วยราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
ที่อานวยความสะดวก และมีการให้บริการที่ดี ทาให้ไม่มีปัญหาอุปสรรค ในการดาเนินกิจการ
- สาหรับมาตรการด้านเศรษฐกิจของภาครัฐในช่วงที่ผ่านมา ภาคเอกชนได้เห็นความ
พยายามของภาครัฐในการออกมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะมาตรการในการสนับสนุนการ
ลงทุ น ของภาคเอกชน ซึ่ ง เห็ น ว่ า มาตรการโครงการสิ น เชื่ อ ดอกเบี้ ย ต่ าเพื่ อ เป็ น เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นให้ แ ก่
ผู้ประกอบการ เป็นมาตรการที่ช่วยให้ผู้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนได้เร็วขึ้น อย่างไรก็ดี ควรมีการ
กาหนดมาตรการในการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อให้นักลงทุนนาเงินไปลงทุนจริง ไม่ใช่เป็นวงเงินเดิ มแต่
เปลี่ยนแหล่งเงินกู้ (Refinance)
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- ในส่วนของระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ (Prompt Pay) ภาคเอกชนมองว่าประชาชน
ยังไม่ได้ให้ความสนับสนุนมากนัก เนื่องจากยังขาดความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
และมีความกังวลในการที่จะต้องจ่ายชาระภาษีเพิ่มมากขึ้น โดยเห็นว่าไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจ
เท่าใดนัก
- สาหรับธุรกิจโรงแรมในจังหวัดน่าน ยังคงมีการหลบเลี่ยงภาษีอยู่หลายราย โดยทาการ
จดทะเบียนเป็นธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ ซึ่งเห็นว่าภาครัฐควรดาเนินการตรวจสภาพกิจการเพื่อให้ผู้ประกอบการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ได้กล่าวถึงความสาคัญของการลงทุนต่อการเพิ่ม
ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งการลงทุนภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งในปัจจุบันรัฐบาลได้เร่งการลงทุน
ของภาครัฐซึ่งรวมถึงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ต่าง ๆ แล้ว จึงขอให้ภาคเอกชนใช้ประโยชน์ของ
มาตรการต่ า ง ๆ ที่ อ อกมาเพื่ อ สนั บ สนุ น การลงทุ น ภาคเอกชนอย่ า งเต็ ม ที่ ด้ ว ย เช่ น มาตรการในการ
หักรายจ่ายได้ 2 เท่า สาหรับการลงทุนภายในปี 255๙ เป็นต้น

จังหวัดสมุทรสาคร
1. กรณีหารือข้อราชการกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร (นายเทพประสิทธิ์ วงษ์
ท่าเรือ) แจ้งว่า

- หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยคณะผู้บริหารการคลังประจาจังหวัด (คบจ.)
ทุกหน่วยงานได้ให้ความร่วมมือกับจังหวัดอย่างดียิ่ง มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนเป็นอย่างดี
และยังไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงการคลัง ในการนี้ ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง (นายลวรณ แสงสนิ ท ) ได้กล่ าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงการคลั งได้ให้ ความสาคัญและ
ดาเนินการขับเคลื่อนโครงการคุณธรรมอย่างจริงจัง หากพบการกระทาอันเป็นการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในสังกัด
กระทรวงการคลัง สามารถแจ้งไปยังกระทรวงการคลังได้โดยตรง
- การเบิกจ่ายงบประจาสามารถดาเนินการได้เป็นปกติ ยกเว้นงบลงทุนที่ยังไม่ สามารถ
เบิกจ่ายได้ตามเป้า หมายที่กาหนด แต่อย่างไรก็ดีจังหวัดจะนาแนวทางการปฏิบัติงานของปีที่ผ่ านมาเป็น
เครื่องมือในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้ได้มากที่สุด
- การใช้บริการระบบ Prompt Pay ของประชาชนในจังหวัดยังมีจานวนน้อย เนื่องจาก
ขาดความเชื่อมั่นในการรักษาข้อมูลทางการเงินหากมีการใช้จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็ กทรอนิกส์ สาหรับภาคเอกชน
ยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องภาษี
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2. กรณีหารือร่วมกับภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
2.1 ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร (ดร.ปรีชา ศิริแสงอาราพี) แจ้งว่า
- ผู้ ประกอบการธุรกิจแปรรู ปอาหารทะเลและผู้ ประกอบการประมง ขณะนี้ประสบ
ปัญหาด้านการเงินเพื่อใช้ดาเนินธุรกิจเป็นจานวนมาก กระทรวงการคลังและสถาบันการเงินควรเร่งหาทาง
ช่วยเหลือสนับสนุนเงินทุนให้แก่ผู้ประกอบการโดยด่วน ในปัจจุบันพบว่าผู้ประกอบการมีภาระหนี้สินกับสถาบัน
การเงินไม่สามารถชาระเงินให้แก่ธนาคารได้ตามกาหนดเวลา จนทาให้มีสถานภาพเป็นลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิด
รายได้ (NPLs) ส่งผลให้ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อนาเงินมาลงทุนหรือประกอบกิจการต่อไปได้
- ผู้ ประกอบการในพื้นที่มี ความตั้งใจที่จะส่งเสริมให้ จังหวัดสมุทรสาครเป็นพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษ เป็นครัวของโลกด้านอาหารทะเลและการเกษตร เพราะจังหวัดมีศักยภาพในด้านการส่งออกสินค้า
อาหารทะเลแปรรูปอยู่ในอันดับต้น ๆ ของประเทศ ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ให้สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ของจังหวัด แต่อย่างไรก็ดี โครงการดังกล่าวจะสาเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรมก็ต้องได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ช่วยผลักดันด้วย
- ในปัจจุบันเจ้าหน้าที่ของสานักงานสรรพากรพื้นที่ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานเป็น
ที่ปรึกษาแก่ภาคเอกชน สร้างความรู้สึกที่ดีแก่ผู้ประกอบการ จึงขอชื่นชมในความตั้งใจในการปฏิบัติ หน้าที่ แต่
อยากให้ส่วนกลางจัดสรรงบประมาณด้านการประชาสัมพันธ์ให้แก่หน่วยงานในพื้นที่ เพื่อเน้นการประชาสัมพันธ์
โดยเฉพาะข้อมูลสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของผู้เสียภาษีที่จะได้รับ
- ชื่นชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ - ขนาด
ย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK) สาขาสมุทรสาคร ที่มีความตั้งใจอย่างดีที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ ตลอดจนให้คาแนะนาและคาปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทาเอกสารด้านการบัญชีได้เป็นอย่ าง
ดี
2.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร (ดร.อภิวัฒน์ วังวิวัฒน์) แจ้งว่า
โครงการสิทธิประโยชน์เร่งรัดการลงทุนในปี 2559 ตามมาตรการกระทรวงการคลังสู่ปี
ทองแห่งการลงทุน 2559 เพื่อสนับสนุนการลงทุนภาคเอกชน โดยมอบสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อเป็นการ
เร่งรัดและจูงใจให้เกิดการลงทุน ไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันชะลอตัว
และการออกกฎหมายต่าง ๆ ยังคงไม่ชัดเจน ผู้ประกอบการจึงไม่กล้าลงทุนในธุรกิจ ทั้งนี้ สรรพากรพื้นที่
สมุทรสาคร 2 (นายกนิษ นงค์นวล) ได้ชี้แจงว่า โครงการดังกล่าวขาดการประชาสัมพันธ์ ที่ดี ผู้ประกอบการใน
พื้นที่ยังคงได้รับข้อมูลค่ อนข้างน้อย จึงขอให้สภาอุตสาหกรรมจังหวัด และหอการค้าจังหวัด สร้าง Link เพื่อ
เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของกรมสรรพากรไว้ที่เว็บเพจของตนเอง เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ประกอบการติดตาม
ข้อมูลข่าวสารได้ดียิ่งขึ้น
ในการนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (นายลวรณ แสงสนิท) เห็นว่า ภาคเอกชน
ควรเพิ่มช่องทางการติดต่อระหว่างผู้ประกอบการกับหน่วยงานราชการ เพื่อใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูล
สาคัญ ตลอดจนสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ผู้ประกอบการพึงจะได้รับ
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จังหวัดสมุทรสงคราม
ได้รับแจ้งว่า

1. กรณีหารือข้อราชการกั บผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม (นายคันฉัตร ตันเสถียร)

- หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังทุกหน่วยงานได้ให้ความร่วมมือกับจังหวัดอย่างดียิ่ง
โดยเฉพาะสานักงานคลังจังหวัดเพราะจะมีการติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายอย่างใกล้ชิด
- ในขณะนี้ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ได้เริ่มโอนเงินให้แก่ผู้
มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว
- หน่วยงานส่วนท้องถิ่นยังมีความเข้าใจในบริบทไม่ชัดเจน จึงทาให้การปฏิบัติงานเกิด
ปั ญ หาอยู่ บ่ อ ยครั้ ง สร้ า งความเสี ย หายให้ ป ระเทศชาติ จึ ง อยากให้ ก ระทรวงการคลั ง ร่ ว มกั บ กระทรวง
มหาดไทยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เน้นการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานส่ว น
ท้องถิ่น
- กระทรวงการคลังควรหาแนวทางในการนาผู้ประกอบการทุกประเภทกิจการเข้ามาอยู่
ในระบบอย่างถูกต้องทั้งหมด และควรกาหนดบทลงโทษอย่างชัดเจนและดาเนินการโดยเคร่งครัด ปัจจุบันพื้นที่
จังหวัดสมุทรสงครามมีผู้ประกอบการที่ยังไม่มีการจดทะเบียนเพื่อขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมอยู่เป็น
จานวนมาก
2. กรณีหารือร่วมกับภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
2.1 ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสงคราม (นายมงคล สุขเจริญคณา) แจ้งว่า
- ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของจังหวัด คือ การขาดแคลนแรงงานในการ
ดาเนินธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจการประมง เนื่องจากนโยบายของภาครัฐไม่เปิดให้มีการขึ้นทะเบียนแรงงานต่าง
ด้าวใหม่ และการจัดระเบียบเรือประมงไทยตามกฎระเบียบ IUU Fishing (Illegal Unreported and
Unregulated fishing) ทาให้ผู้ประกอบการประมงต้องปิดกิจการลง เพราะไม่มีใบอนุญาต ซึ่งถือว่าเป็น
เรือประมงผิดกฎหมาย และกฎหมายประมงไทยมีบทลงโทษที่รุนแรง ส่งผลให้เป็นลูกหนี้ค้างชาระกับสถาบัน
การเงิน ดังนั้น ภาครัฐควรหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน โดยการจัดตั้งกองทุนซื้อเรือจาก
ผู้ ประกอบการประมงที่เลิ กประกอบกิจการ โดยระดมเงินทุนจากธนาคารภาครัฐเงิน ค่าธรรมเนียมการขอ
ใบอนุญาต หรือเงิน 1 เปอร์เซ็นต์จากการขุดเจาะน้ามัน เป็นต้น
- จังหวัดสมุทรสงครามมีผู้ประกอบการโฮมสเตย์ และโรงแรมเป็นจานวนมาก แต่ไม่
สามารถขอใบอนุญาตได้เนื่องจากติดปัญหาผังเมือง
- หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังให้ความร่วมมือกับภาคเอกชนเป็นอย่างดี ให้
คาปรึกษาและข้อเสนอแนะได้อย่างชัดเจน สร้างความเข้าใจกับภาคเอกชนได้มาก
2.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม แจ้งว่า
- สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐควรผ่ อนปรนหลักเกณฑ์สาหรับการให้สินเชื่อแก่
ผู้ประกอบการมากขึ้น เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถดาเนินธุรกิจได้อย่างคล่องตัว
- หลักการประเมินภาษีบารุงท้องที่สาหรับผู้ประกอบการที่จดแจ้งบัญชีชุดเดียวกับ
กรมสรรพากร ยังไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน
- โครงการสินเชื่อสาหรับ ผู้ประกอบการใหม่ Start-Up SMEs ในจังหวัดยังไม่
ประสบผลสาเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากสถานที่ตั้งประกอบการส่วนมากจะติดปัญหาเรื่องผังเมือง ส่งผลให้ต้องมี
การจัดเตรียมเอกสารเป็นจานวนมาก และมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก
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จังหวัดแม่ฮ่องสอน
1. กรณีหารือกับภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
จั ง หวั ด แม่ ฮ่ อ งสอนมี ร ายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย ว การบริ ก าร และการค้ า ชายแดน
โดยเฉพาะรายได้ส่วนใหญ่มาจากการค้าชายแดน แต่เนื่องจากปัจจุบันเศรษฐกิจของประเทศตกต่าจึงส่งผลให้
การค้าชายแดนได้รับผลกระทบ
การคมนาคมขนส่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีความยากล าบาก ภาครัฐ ควรสนั บสนุน
งบประมาณด้านการคมนาคมขนส่ง
ภาครัฐควรปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับศุลกากรและสรรพสามิต
โดยให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และชี้แจงให้ประชาชนทราบ เช่น ภาษีนาเข้าศุลกากร
และภาษีสรรพสามิต เป็นต้น
การท่อ งเที่ย วของจั งหวั ดแม่ฮ่องสอนในช่ว งระยะ 5 ปี ข้ างหน้า จะได้รับผลกระทบ
เนื่ อ งจาก
มี ส ายการบิ น มายั ง จั ง หวั ด แม่ ฮ่ อ งสอนน้ อ ยลงและตั๋ ว โดยสารมี ร าคาสู ง อาจส่ ง ผลให้ มี
นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดลดลง
สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้จัดทาแผนพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด
เพื่อให้นักท่องเที่ย วมีกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมการดาเนินชีวิตเชิงธรรมชาติและวัฒ นธรรม หัตถกรรม
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ และด้านการเกษตร เป็นต้น โดยสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เสนอโครงการ
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบแล้ว ซึ่งหากจังหวัดแม่ฮ่ องสอนสามารถดาเนินการตามโครงการที่กาหนดได้จะทา
ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
- การวัดระดับความสุขของประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะต้องวัดจากการสร้างสินค้า
ที่ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นและการท่องเที่ย วในเชิงธรรมชาติ ดังนั้น ภาคเอกชนจะต้องเป็นหลั กในการพัฒนา
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ที่แท้จริง
- จั ง หวั ด แม่ ฮ่ อ งสอนมี วั ฒ นธรรม ประเพณี ก ารท่ อ งเที่ ย วซึ่ ง เป็ น สิ่ ง ที่ ดี ง ามแล้ ว แต่
เนื่ อ งจากประชาชนยั งไม่มี ความรู้ ใ นสิ่ งที่มี อยู่ เช่ น การท า Homestay จะต้ องเน้นด้ านความสะอาด
บรรยากาศดี มีการสอนปลูกต้นไม้ การทาเกษตรอินทรีย์ ซึ่งจะทาให้ นักท่องเที่ยวให้ ความสนใจและเดิน
ทางเข้ามาท่องเที่ยวจานวนมาก หากสามารถทาได้จะเป็นที่สนใจของนักลงทุนโดยเฉพาะบริษัททัวร์ ดังนั้น
ภาคเอกชนควรร่วมมือกันกาหนดแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
- ผู้ประกอบการมีข้อจากัดด้านอาคาร ที่ดิน และ พรบ.ควบคุมอาคาร จึงไม่สามารถเข้าถึง
แหล่งเงินทุนของสถาบันการเงิน ทาให้ผู้ประกอบการไม่สามารถขยายการลงทุนได้
- แนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีประมาณ 5 – 10% มาจาก
การจัดสรรที่ดินเพื่อขาย ส่งผลให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพิ่มสูงขึ้น
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- การเติบ โตของภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่อนข้างน้อย เนื่องจากธุรกิจ
บางอย่ างต้ องใช้ การจดทะเบี ย นเครื่ อ งจั กรในการนาไปขอสิ น เชื่ อ แต่ผู้ ประกอบการส่ ว นใหญ่ในจัง หวั ด
แม่ฮ่องสอนไม่ได้ จดทะเบียนเครื่องจักร ส่งผลให้ผู้ประกอบการไม่สามารถขอสินเชื่อจากธนาคารภาครัฐได้

จังหวัดสุพรรณบุรี
1. กรณีหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี (ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพาณิช) ได้รับแจ้ง
ว่า
การประสานงานระหว่างจังหวัดกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังเป็นไปด้วยดี การ
ปฏิบัติงานได้รับความร่วมมือทั้งหน่วยงานที่สังกัดส่วนกลางและสังกัดส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะสานักงานคลัง
จังหวัดสุพรรณบุรีสามารถช่วยเหลือภารกิจของจังหวัดได้มาก
- ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ร้อยละ 90 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทาง
การเกษตรที่สาคัญ คือ ข้าว และธุรกิจที่ต่อเนื่องจากข้าว
จังหวัดสุพรรณบุรีมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ทาให้ปลูกข้าวได้ลดลง จังหวัด
กาหนดวิธีการระบายน้าให้แก่เกษตรกรโดยระบายน้าสลับวันกันในแต่ละอาเภอเพื่อให้เกษตรกรสามารถปลูก
ข้าวได้
ปัญหาเกษตรกรนิยมเผาวัชพืชเพื่อปรับพื้นที่ในการปลูกอ้อย ทาให้เกิดภาวะหมอกควัน
และก่อให้เกิดความเสียหายแก่ดินที่ใช้ในการเพาะปลูก จังหวัดได้แนะนาให้เกษตรกรหันมาใช้เครื่องจักรแทน
การเผาทาลายดิน และลดจานวนแรงงานเพื่อลดต้นทุนการผลิต
2. กรณีหารือร่วมกับผู้แทนภาคเอกชนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับแจ้งว่า
2.1 ประธานหอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี แจ้งว่า
ภาวะเศรษฐกิจในปีที่ผ่านมาในเรื่องการลงทุน ภาครัฐต้องการให้ภาคเอกชนลงทุน
ให้มากขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่เนื่องจากภาคการเกษตรประสบภาวะภัยแล้ง และภาคอุตสาหกรรมไม่กล้า
ลงทุน เพราะการลงทุน ส่ วนใหญ่เป็น ธุรกิจต่อเนื่องภาคเกษตรโดยเฉพาะสินค้าเกษตรแปรรูป จังหวัด
สุพรรณบุรีมีผู้ประกอบการต้องการส่งออกสินค้าวัสดุก่อสร้างและสินค้าเกษตรแปรรูปไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
ผ่านด่านเจดีย์สามองค์ ทั้งนี้ หอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรีพยายามผลักดันหน่วยงานภาครัฐให้มีการเปิดด่ าน
เจดีย์สามองค์เพื่อขยายการส่งออกสินค้า
- รายได้หลักของเกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรีส่วนใหญ่มาจากการเพาะปลูกข้าว
เมื่อเกิดภัยแล้งเกษตรกรไม่สามารถปลูกข้าวได้ ส่งผลให้เศรษฐกิจของจังหวัดสุพรรณบุรีตกต่า
การปล่อยสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการ SME เป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการได้
เป็นอย่างดี รัฐบาลควรให้ธนาคารภาครัฐปล่อยสินเชื่ออย่างต่อเนื่อง เพราะผู้ประกอบการได้รับประโยชน์ใน
เรื่องเงินลงทุน และควรดาเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง
สรุปผลความคิดเห็นของภาคประชาชนในการร่วมตรวจราชการต่อนโยบายของรัฐบาล/กระทรวงการคลัง
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2.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี แจ้งว่า
เกษตรกรประสบปั ญหาภั ยแล้ ง ส่ งผลกระทบกับ เศรษฐกิ จฐานรากและทาให้
กระทบต่อเนื่องไปยังภาคอุตสาหกรรมด้วย
ภาคอุตสาหกรรมให้ความสนใจด้านการเกษตรโดยเฉพาะโครงการปลูกผักปลอด
สารพิษ ภาครัฐควรดาเนินการสร้างกลไกการตรวจสอบสารพิษตกค้าง ออกหนังสือรับรองการผลิตและให้ก าร
สนับสนุนทางด้านตลาด เพื่อให้ผู้เพาะปลูกสามารถจาหน่ายได้โดยตรงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง
2.3 ประธานสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี แจ้งว่า
- จั งหวั ดสุ พรรณบุ รี อยู่ ใกล้ กับ กรุง เทพมหานครการเดิ นทางสะดวกสบาย จาก
กรุงเทพ – สุพรรณบุรี ใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมง นักท่องเที่ยวจึงนิยมเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดแต่ไม่นิยม
พักค้างคืน ลักษณะการท่องเที่ยวจึงเป็นแบบทริปสั้น ๆ (One Day Trip)
- ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ในระดับปานกลาง แต่มีการเติบโต
อย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ ทั้งนี้ จังหวัดสนับสนุนการเปิดสถานที่ท่องเที่ยวแบบชุมชน เน้นที่พักแบบโฮมสเตย์
ที่ผู้ประกอบการไม่ต้องใช้เงินลงทุนสูงมาก
2.4 ประธานชมรมธนาคารจังหวัดสุพรรณบุรี แจ้งว่า
- ปัจจุบันธนาคารภาครัฐและธนาคารพาณิชย์มีลูกหนี้ที่ขึ้นทะเบียนกับกองทุนฟื้ นฟู
และพัฒนาเกษตรกรจานวนมาก ในระยะแรกกองทุนฟื้นฟูฯ ได้แจ้งให้ธนาคารชะลอการบังคับคดีสาหรับผู้ที่
ขึ้นทะเบียน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบัน ธนาคารได้ระงับการดาเนินการทุกอย่างตามที่กฎหมาย
กาหนดจนถึงปัจจุบัน ซึ่งนอกจากเกษตรกรแล้วกองทุนฟื้นฟูฯ ยังรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ
ภาคการเกษตรด้วย ก่อให้เกิดช่องว่างสาหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มีภาระหนี้สินทุกประเภทกับธนาคารแอบอ้างว่า
ทาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรมาขึ้นทะเบียนกับกองทุนฯ ส่งผลเสียแก่ธนาคารในการติดตามและรับภาระ
หนี้เสีย

จังหวัดนครปฐม
1. กรณีหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม (นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์) ได้รับแจ้งว่า
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกับจังหวัดเป็น
อย่างดี โดยเฉพาะสานักงานคลังจังหวัดนครปฐม
ด้านเศรษฐกิจของจังหวัดนครปฐมส่วนใหญ่จะมีรายได้ทางด้านการค้าปลีกค้าส่งและ
ด้านอุตสาหกรรม รายได้ต่อหัวของประชากรอยู่ในอัตราที่สูง
สภาอุตสาหกรรมจังหวัด มีความประสงค์ให้ภาครัฐดาเนินพิธีการทางศุลกากร ในการ
อานวยความสะดวกด้านการส่งออก (one stop service) ในพื้นที่เพื่อความรวดเร็วและประหยัดต้นทุนของ
ผู้ประกอบการ
สรุปผลความคิดเห็นของภาคประชาชนในการร่วมตรวจราชการต่อนโยบายของรัฐบาล/กระทรวงการคลัง
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จังหวัดนครปฐมกาหนดแนวทางของจังหวัดให้เป็นเมืองนวัตกรรมด้านอาหาร เน้นการ
แปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก ปัจจุบันมีการส่งออกมะพร้าวน้าหอมแช่แข็งไปประเทศจีนและประเทศ
สหรัฐอเมริกาเพิ่มมากขึ้น
- กรณีการใช้พื้นที่ราชพัสดุที่สานักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐมได้ รับคืนจากเรือนจากลาง
ประชาชนในพื้นที่บางกลุ่มต้องการอนุรักษ์ไว้เป็นโบราณสถาน ในขณะที่บางกลุ่มต้องการปรับปรุงพื้นที่ให้เป็น
สวนสาธารณะ จึงควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการสารวจความต้องการที่แท้จริงของประชาชน
2. กรณีหารือร่วมกับผู้แทนภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
2.1 ประธานหอการค้าจังหวัดนครปฐม แจ้งว่า
- ภาคเอกชนมีการลงทุนในจังหวัดนครปฐมน้อย สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจในภาพรวมทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น การที่ประเทศอังกฤษถอนตัวจาก EU หรือผล
การเลือกตั้งของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น
เศรษฐกิจประเทศไทยขับเคลื่อนโดยพึ่งพาการผลักดันจากนโยบายรัฐบาลเพียง
อย่างเดียว ที่ผ่านมาด้านการส่งออกยังติดลบ ด้านการท่องเที่ยวประสบปัญหาเรื่องทัวร์ศูนย์เหรียญของ
ประเทศจีน
หนี้ ภ าคครั ว เรื อ นเพิ่ ม สู ง ขึ้ น ธนาคารมี ย อดเงิ น ฝากสู ง กว่ า ยอดสิ น เชื่ อ
ผู้ประกอบการที่ขอสินเชื่อได้ต้องเป็นองค์กรขนาดใหญ่ ส่วนธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กยังมีข้อจากัดในการ
เข้าถึงแหล่งสินเชื่อยอด NPL มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
- ภาครัฐควรกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพราะอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ในปัจจุบันสูงมาก ทาให้ภาคเอกชนไม่กล้าลงทุน แต่ยังโชคดีที่ราคาน้ามันไม่อยู่ในระดับสูง ทาให้สามารถ
ควบคุมราคาสินค้าอุปโภคและบริโภคไว้ได้
ภาคราชการเป็นเหมือนเสาหลักของประเทศ ส่วนภาคเอกชนเป็นเหมือนไม้ที่ค้ายัน
ให้ เสาหลักมีความเข้มแข็งมากขึ้น จะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ ภาครัฐและภาคเอกชนต้องช่วยเหลื อเกื้อกูล
กัน เพื่อให้สามารถพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป
2.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม แจ้งว่า
ผั ง เมื อ งจั ง หวั ด นครปฐม ไม่ เ อื้ อ ต่ อ การลงทุ น ผั ง เมื อ งจั ง หวั ด ฉบั บ ใหม่ ยั ง ไม่
ประกาศใช้ ผังเมืองที่เอื้อต่อการทาอุตสาหกรรมและคลังสินค้าที่กาหนดให้เป็นพื้ นที่สีม่วงมีพื้นที่ไม่มาก ผัง
เมืองส่วนมากกาหนดเป็นพื้นที่เกษตรกรรม
- สนั บสนุน การตั้งเขตพื้นที่ปฏิบัติการพิธีการศุล กากรในรูปแบบของ Container
Yard หรือ ICD (Inland Container Depot) โดยการขนส่งทางราง เพื่อเป็น Hab ในการขนส่งและกระจาย
สินค้า รองรับการขยายตัวของสินค้าเกษตรในกลุ่มจังหวัด สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ในเบื้องต้นได้
ขอทางจังหวัดให้การสนับสนุนในการทาการศึกษาในเรื่องดังกล่าว
- การออกบัตร ATM ของธนาคารพาณิชย์ โดยพ่วงการขายประกันชีวิตและอุบัติเหตุ
ทาให้ลูกค้ากลุ่มแรงงานที่มีรายได้น้อยได้รับผลกระทบ
สรุปผลความคิดเห็นของภาคประชาชนในการร่วมตรวจราชการต่อนโยบายของรัฐบาล/กระทรวงการคลัง

12

ช่องว่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก กับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แตกต่างกันมาก
ภาครัฐควรลดช่องว่างอัตราดอกเบี้ยให้มีความเหมาะสมเป็นธรรมมากขึ้น เนื่องจากผู้ประกอบการต้องแบก
รับภาระอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราสูง
ผู้ประกอบการชื่นชมนโยบายของสานักงานสรรพากรภาคและพื้นที่ ที่ดาเนินการ
ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการ โดยแนะนาวิธีการจัดทาบัญชีและ
การชาระภาษีที่ถูกต้อง
2.3 ผู้แทนชมรมท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม แจ้งว่า
การท่ อ งเที่ ย วและการบริ ก ารในปี 2559 ในท้ อ งที่ จัง หวั ด นครปฐมมี จ านวน
นักท่องเที่ยวลดลง การบริหารจัดการสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณโดยรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ซึ่งควรปรับปรุงใน
การบริหารจัดการพื้นที่เป็นพื้นที่ในการดูแลรับผิดชอบของกรมธนารักษ์ ซึ่งมีการให้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อสร้าง
อาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ ในการบริหารจัดการก่อสร้างอาคารควรจัดสรรพื้นที่สาหรับที่จอดรถด้วยเพื่อป้องกัน
ปัญหาการจอดรถกีดขวางการจราจร
- การก าหนดพื้ น ที่ ผั ง เมื อ งเป็ น สภาพปั ญ หาของจั ง หวั ด นครปฐมมาเป็ น ระยะ
เวลานาน ส่งผลกระทบด้านการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวไม่มีสถานที่จอดรถ

จังหวัดราชบุรี
1. กรณีหารือกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (นางณิทฐา แสวงทอง) ได้รับแจ้งว่า
-

หน่ ว ยงานในสั งกัดกระทรวงการคลั งให้ ความร่ว มมือ ในการปฏิ บัติง านร่ ว มกั บ

จังหวัดเป็นอย่างดี
- การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ จังหวัดราชบุรีจะมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดภาพรวม
ของจั งหวัดเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของแต่ล ะหน่ว ยงาน หน่ว ยงานใดที่ติดขัดหรือมีปัญหาไม่
สามารถเบิกจ่ายได้จะมีการกากับดูแลอย่างใกล้ชิดและมีการติดตามเป็นรายโครงการ เพื่อให้การเบิกจ่ายได้ทัน
ตามระยะเวลาที่กาหนดและเพื่อไม่ให้ตัวชี้วัดของจังหวัดต่ากว่าเป้าหมาย
- เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ผู้ ว่าราชการจังหวัดได้ให้ความสาคัญในการ
อานวยความสะดวกให้กับประชาชน โดยการขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ให้บริการประชาชนอย่าง
ทั่วถึง
- เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภูมิภาค ส่วนกลาง
ควรให้ความสาคัญในการสอบเลื่อนตาแหน่งของเจ้า หน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ในส่วนภูมิภาค ด้วยความตั้งใจและ
อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความรู้ความสามารถ
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- รายได้ต่อหัวของประชากรในจังหวัดอยู่ในระดับสูง เนื่องจากจังหวัดราชบุรีเป็นแหล่ง
ที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมจานวนมาก ประกอบกับผลผลิตจากภาคเกษตรกรรม มีโรงงานอุตสาหกรรมหรือ
โรงงานแปรรูปในพื้นที่
2. กรณีหารือร่วมกับผู้แทนภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
2.1 ประธานหอการค้าจังหวัดราชบุรี แจ้งว่า
- การขยายตัวของโรงงานเป็นไปด้วยความลาบาก เนื่องจากผังเมืองไม่เอื้อต่อการ
ขยายตัวของโรงงาน และแรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างชาติจึงมีปัญหาเรื่องการติดต่อสื่อสาร
- การขอสิ น เชื่อ SME ของผู้ ประกอบการ หรือการขอสิ นเชื่อเกี่ยวกับที่พักอาศัย
ธนาคารในกากับของรัฐ ควรพิจารณาเป็นรายๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถดาเนินกิจการได้ โดยหลักเกณฑ์
ในการพิจารณาสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการควรมีความยืดหยุ่นมากขึ้น
2.2 รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี แจ้งว่า
- ภาคอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ ส่งผลให้ธุรกิจและอุตสาหกรรมไม่ขยายตัว
- การตั้งกาแพงภาษีสินค้าที่นาเข้า จากต่างประเทศ ปัจจุบันมีการนาเข้าสินค้าจาก
ต่างประเทศ ประเภทเสื้อผ้า หรือสิ่งทอ ทาให้กระทบการค้าและการผลิตภายในประเทศอย่างมาก รัฐควรตั้ง
กาแพงภาษีสินค้านาเข้าเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการภายในประเทศ
2.3 ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี แจ้งว่า
- การท่องเที่ยวของจังหวัดปีที่ผ่านมาลดลงต่ามาก เพราะนักท่องเที่ยวนิยมไปเที่ยว
ต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายต่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเดินทางมาท่องเที่ยวแบบไม่ได้จอง
ล่วงหน้าและจะมีจานวนเพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาล
- การประกาศใช้กฎกระทรวง กาหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจ
โรงแรม พ.ศ. 2559 ทาให้ผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็กหรือโฮมสเตย์ที่มีจานวนมากในพื้นที่อาเภอสวนผึ้ง
ได้รับผลกระทบจากการควบคุมของกฎกระทรวงนี้ เนื่องจากแบบแปลนตัวอาคารสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่เดิมไม่
สอดคล้องกับกฎกระทรวง ภาครัฐควรพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กสามารถประกอบ
กิจการโรงแรมที่พักต่อไปได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย

จังหวัดกาญจนบุรี
1. กรณีหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี (นายศักดิ์ สมบุญโต) ได้รับแจ้งว่า
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกับจังหวัดเป็น
อย่างดี โดยเฉพาะสานักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี
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การเร่ งรั ด การเบิ กจ่ าย เนื่องจากต้ องรั บผิ ดชอบการเบิ กจ่ายหลายหน่ว ยงานทาให้
เบิกจ่ายไม่ทัน และมีการโอนเงินงบประมาณมาใกล้สิ้นปีงบประมาณ
จังหวัดกาญจนบุรีได้รับเงินงบประมาณจานวน 10 ล้านบาท ใช้ในการเดินสารวจพื้นที่ที่
จะสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งมีเนื้อที่จานวน 8,000 ไร่ ส่งมอบพื้นที่ ปัจจุบันได้ดาเนินการ E-Bidding แล้ว
- การจัดเก็บรายได้ จังหวัดกาญจนบุรีจะเร่งดาเนินการในส่วนของผู้ประกอบการกิจการ
โรงแรมให้จดทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบและเสียภาษีให้ถูกต้อง
การจั ดเก็ บ สถิติ ตัว เลขด้ านเศรษฐกิจของจัง หวัด กาญจนบุรี เช่ น จ านวนประชากร
จานวนนักท่องเที่ยว จานวนสถานบริการน้ามัน ธนาคาร ยังมีความคลาดเคลื่อนอยู่มาก จังหวัดจึงมีนโยบายใน
การจัดเก็บใหม่ เนื่องจากตัวเลขเหล่านี้จะต้องใช้ประกอบการวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจของจังหวัด จึงจาเป็น
จะต้องจัดเก็บให้ได้ใกล้เคียงกับสภาพที่แท้จริง
ภาคอุตสาหกรรม ที่ผ่านมาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวประสบปัญหาภัยแล้ง เลยหันมาปลูก
ข้าวโพดหวานทดแทนซึ่งเป็นพืชใช้น้าน้อย ใน 1 ปี สามารถปลูกได้ 3 – 4 รอบ ทาให้เกษตรกรสนใจปลูก
ข้าวโพดหวานเพิ่มมากขึ้น
การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ บริเวณด่านชายแดนบ้านพุน้าร้อน ทางจังหวัดจะพัฒนาให้
เกิดตลาดการค้าชายแดนขึ้น สนับสนุนให้ประชาชนทั้งสองประเทศทาการค้าระหว่างชายแดน สามารถขยาย
การส่งออกสินค้าไปยังเมืองมะริด ทวาย ตะนาวศรี ประเทศพม่า เนื่องจากทางฝั่งพม่าสินค้าอุปโภค บริโภค
และวัสดุก่อสร้างเป็นที่ต้องการมาก โดยจะต้องดาเนินการจัดโซนพื้นที่ของร้านค้า และสร้างที่จอดรถ ซึ่งอยู่ใน
ความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรการหรือนโยบายทางการเงินของรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME
ทั้งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อของธนาคารและผู้ประกอบการ SME ควรมีความรู้ความเข้าใจด้านการลงทุนและ
แนวโน้ มสภาวะเศรษฐกิจ ภาครั ฐ ควรให้ ความส าคัญในการจัด อบรม ตลอดจนการให้ คาปรึก ษาแนะน า
ผู้ประกอบการในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการขออนุมัติสินเชื่อ
2. กรณีหารือร่วมกับผู้แทนภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
2.1 รองประธานหอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี แจ้งว่า
- ในปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจของจังหวัดกาญจนบุรีในปีที่ผ่านมาไม่ดีนัก ปัจจุบันสินค้า
เกษตรโดยเฉพาะอ้อยมีราคาเพิ่มสูงขึ้นตามราคาตลาดโลก โดยมีโรงงานน้าตาลตั้งอยู่ในพื้นที่ สาหรับมัน
สาปะหลังราคายังทรงตัวอยู่
- ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรียังได้รับความนิยมจากนักท่ องเที่ยวดูได้จาก
สภาพการจราจรที่ติดขัด เพราะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเดินทางมาแบบไปเช้าเย็นกลับ
- การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี มีภาคเอกชนและผู้ประกอบการ
สนใจและสอบถามจ านวนมาก แต่การดาเนินของภาครัฐ ยังมีความล่าช้า ประกอบกับพื้นที่ยังไม่มีระบบ
สาธารณูปโภคที่เหมาะสม ทาให้ภาคเอกชนยังไม่มีความมั่นใจที่เข้ามาลงทุน
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2.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี แจ้งว่า
- ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังเป็นประจาทุกเดือน
รวมทั้งสามารถขอคาปรึกษาหรือคาแนะนาในประเด็นที่มีปัญหาได้
- สภาพเศรษฐกิจของจังหวัดกาญจนบุรี มีการค้าขายสินค้าเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
สินค้าเกษตร และการขยายตัวของบ้านที่พักอาศัยเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งห้างค้าปลีกรายใหญ่มาเปิดสาขาเพิ่มขึ้น
เพื่อรองรับการค้าชายแดนที่จะมีการเปิดด่าน
- การจ้างงานภาคการเกษตรในฤดูเก็บเกี่ยวอ้อยจะมีการจ้างงานในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น
ในระยะเวลา 2 – 3 เดือน สาหรับยางพารามีการปรับราคาเพิ่มเป็นกิโลกรัมละ 86 บาท ในช่วงระยะเวลา
เพียง 1 เดือน เนื่องจากภาคใต้ประสบปัญหาอุทกภัย
2.3 ประธานชมรมธนาคารจังหวัดกาญจนบุรี แจ้งว่า
- ปีที่ผ่านมาการประกอบกิจการของหลายธนาคารมีผลประกอบการที่มีกาไรเพิ่ม
มากขึ้นทั้งธนาคารภาครัฐและเอกชน
- นโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับพร้อมเพย์ (Prompt Pay) แต่ละธนาคารได้ประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการแต่ยังไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร เนื่องจากประชาชนยังไม่มีความมั่นใจในความ
ปลอดภัยของระบบ แม้ว่าแต่ละธนาคารมีการออกโปรโมชั่นต่างๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับประชาชนแล้วก็ตาม
- จังหวัดกาญจนบุรีมีประชาชนร้องเรียนที่ศูนย์ดารงธรรมเกี่ยวกับปัญหาเรื่องหนี้สิน
และทรัพย์สินที่โดนยึดหรือขายทอดตลาด ได้มีการติดต่อกับธนาคารเพื่อให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสถานะหนี้
แต่ทางธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจจะไม่สามารถเปิดเผยสถานะข้อมูลของลูกค้าได้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

จังหวัดเชียงใหม่
1. กรณีหารือร่วมกับผู้แทนภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
- จังหวัดเชียงใหม่มีทัวร์ศูนย์เหรียญลดน้อยลง นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางมาโดยรถยนต์ ซึ่งเป็น
นักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ แต่เนื่องจากรั ฐบาลกาหนดมาตรการต่างๆ ด้านการท่องเที่ยวทาให้ นักท่องเที่ยวเข้ามา
ท่องเที่ยวลดลง ส่งผลให้ภาษีที่ได้จากการท่องเที่ยวลดน้อยลง
- ธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานภาคเหนือ ขอขอบคุณส่วนราชการที่ได้จัดทาข้อมูลและรายงาน
ผลการจัดเก็บรายได้ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ทาให้ทราบถึงตัวเลขเพื่อนามาวิเคราะห์ประเมินภาวะเศรษฐกิจของ
จังหวัดได้
- ในปีที่ผ่านมากระทรวงการคลังและกรมสรรพากรได้ออกกฎหมายหลายฉบับ จึงขอให้สานักงาน
สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ให้ความรู้และจัดอบรมเกี่ยวกับกฎหมายสรรพากร เพื่ อให้ภาคเอกชนและประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจมากขึ้น เช่น สิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบการ เป็นต้น
สรุปผลความคิดเห็นของภาคประชาชนในการร่วมตรวจราชการต่อนโยบายของรัฐบาล/กระทรวงการคลัง
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- สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ส่งผลกระทบแก่ผู้ประกอบการ ทาให้ยอด NPL เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งธนาคารต่างๆ
เพิ่มความเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อ
- นักท่องเที่ยวจีนที่ขับรถยนต์เข้ ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย เนื่องจากรัฐบาลมีข้อบังคับมากขึ้น
ส่งผลให้มีจานวนนักท่องเที่ยวลดลงกระทบกับรายได้ด้านการท่องเที่ยวจานวนมาก

จังหวัดอุทัยธานี
1. กรณีหารือร่วมกับกับภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
- ผู้ประกอบการรายย่อยของจังหวัดอุทัยธานี ประสบปัญหาน้าท่วม ส่งผลกระทบในการดาเนิน
ธุรกิจ ประกอบกับผู้ประกอบการขนาดเล็กไม่ได้จัดทาบัญชีรับ – จ่าย และธนาคารมีรายละเอียดและเงื่อนไขในการ
พิจารณาสินเชื่อจานวนมาก ทาให้ผู้ประกอบการรายย่อยไม่สามารถขอรับสินเชื่อจากธนาคารได้
- จังหวัดอุทัยธานีมีการท่องเที่ยว 7 สาขา ผู้ประกอบการรายย่อยมีเงินลงทุนไม่เกิน 10 ล้านบาท และ
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่สามารถขอกู้เงินจากธนาคารได้ เนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไขของธนาคาร หากรัฐบาล จัดกลุ่ม
ผู้ประกอบการ (Classic fire) และจัดงาน Mini SME โดยหา Partner ในการเป็นพี่เลี้ยงเพื่อให้ความรู้แก่
ผู้ประกอบการในแต่ละด้านจะทาให้ผู้ประกอบการ SME มีความเข้มแข็งมากขึ้น
- ผู้ประกอบการบางรายในจังหวัดอุทัยธานีติด Blacklist ทาให้ธนาคารไม่ปล่อยกู้ ส่งผลให้จังหวัด
อุ ทั ย ธานี ไ ม่ มี ผู้ ป ระกอบการรายใหม่ ดั ง นั้ น ภาครั ฐ หรื อ กระทรวงการคลั ง ควรลดเงื่ อ นไขและควรพิ จ ารณา
ความสามารถของผู้ขอกู้เป็นรายๆ ไป
- ผู้ ป ระกอบการภาคอุ ต สาหกรรมในจั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี มี จ านวนน้ อ ยราย หากภาครั ฐ ให้ ก าร
สนับสนุนจะทาให้ภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดมีความคล่องตัวในการลงทุนมากขึ้น

จังหวัดฉะเชิงเทรา
1. กรณีหารือข้อราชการกับรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายชาธิป รุจนเสรี) ได้รับแจ้ง
ว่า หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังปฏิบัติงานร่วมกับจังหวัดได้เป็นอย่างดี
2. กรณีหารือร่วมกับภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
2.1 ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา แจ้งว่า ประเทศไทยประสบปัญหาราคาสินค้า
เกษตรตกต่ามายาวนานมากโดยเฉพาะเรื่องข้าวถือเป็นเรื่องที่สาคั ญในขณะนี้ เกษตรกรในจังหวัดฉะเชิงเทรา
ส่วนใหญ่ทาการเพาะปลูกข้าวหลายพื้นที่ ซึ่งการแก้ปัญหาก็ยังหาวิธีการแบบยั่งยืนไม่ได้ ส่วนใหญ่มาตรการใน
การให้ความช่วยเหลือมักแก้ปัญหาได้แบบระยะสั้นๆ เช่น การจานาข้าว รัฐรับซื้อผลผลิตไว้เอง เป็นต้น เป็นการ
ช่วยเหลือเกษตรกรได้แบบชั่วคราวเท่านั้น
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2.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา แจ้งว่า
- อุ ต สาหกรรมหลั ก ของจั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา จะเป็ น ประเภทกลุ่ ม ธุ ร กิ จ ด้ า น
อิเล็กทรอนิกส์ และกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งกลุ่มธุรกิจดังกล่าวขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจโลก การนาเข้าส่งออก
ขณะนี้อยู่ในภาวะชะลอตัวกว่าปีก่อน
- การบริ การภาครั ฐโดยเฉพาะภาคธนาคาร ปัจจุบันการดาเนินงานของธนาคารได้
ปรั บ เปลี่ ย นในหลายๆ ด้ า น ให้ มี ค วามทั น สมั ย มากยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง เป็ น ที่ ย อมรั บ และสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ให้ กั บ
ภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งยังช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถดาเนินธุรกิจต่อไปได้
- ปัญหาด้านราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่า หากไม่มีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือจาก
ภาครัฐ จะมีผลกระทบต่อเกษตรกรเป็นอย่างมาก
- สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราได้มีการประสานความร่วมมือและได้แนะนา
สมาชิกของสภาอุตสาหกรรมในการใช้บริ การสินเชื่อกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ ง
ประเทศไทย (ธพว.) สาขาฉะเชิงเทรา ซึ่งได้รับการแนะนาจากธนาคารเป็นอย่างดี
2.3 ประธานสมาคมธนาคารไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา แจ้งว่า ปี 2559 ปริมาณยอดรวม
เงินฝาก จานวน 109,339.50 ล้านบาท อัตราการขยายตัวจากปีก่อนร้อยละ 5.66 ปริมาณยอดรวมสินเชื่อ
จานวน 84,234.80 ล้านบาท อัตราการขยายตัวจากปีก่อนร้อยละ 5.15 สมาชิกในกลุ่มจะมีทั้งธนาคารภาครัฐ
และเอกชน การปรับเปลี่ยนในขณะนี้มีผลกระทบต่อภาคธนาคารเป็นอย่างมากโดยเฉพาะธนาคารภาคเอกชน ใน
เรื่องการลดกระแสเงินสดโดยใช้ระบบอิเล็ กทรอนิกส์ แทนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ ซึ่ งธนาคาร
จะต้องมีการปรับเปลี่ยนหลายๆ ด้าน ทั้งด้านการปรับโครงสร้างธนาคาร ด้านบุคลากรที่จะต้องเน้นคุณภาพของ
พนักงานในการทาธุรกรรมทางการเงิน ด้านทิศทางธุรกิจ ผลกระทบขณะนี้เห็นได้จากปริมาณลูกค้าที่ใช้บริการมี
จานวนลดลงมาก ธนาคารบางสาขามีการปรับตัวควบรวมกัน
2.4 ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา แจ้งว่า การท่องเที่ยวใน
จังหวัดฉะเชิงเทราจะเป็นการท่องเที่ยวภายในประเทศ ซึ่งมีปริมาณนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจานวนมากจนเกิดปัญหา
การจราจรในพื้นที่ ซึ่งจะต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐในการก่อสร้างถนน สะพานลอย เพื่อแก้ไข
ปัญหา ซึ่งจะทาให้การท่องเที่ยวภายในจังหวัดดีขึ้น ทั้งนี้ได้มีการเปิดสานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
(ททท.) ขึ้น ซึ่งดูแล 2 จังหวัดประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดสมุทรปราการ จะทาให้การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

จังหวัดสมุทรปราการ
1. กรณีหารือข้อราชการกับรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายสยาม ศิริมงคล) ได้รับ
แจ้งว่า
- หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังทุกหน่วยงาน ได้ให้ความร่วมมือและช่วยขับเคลื่อน
การบริหารงานจังหวัดได้เป็นอย่างดี
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- การลงทุนภาคอุตสาหกรรม ขณะนี้จังหวัดสมุท รปราการมีการกาหนดเขตผังเมืองรวม
ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด จึงมีข้อจากัดในการขออนุญาตตั้งและขยายโรงงานได้เฉพาะบางพื้นที่และบางชนิด
ประเภทของโรงงาน ดังนั้น ภาวะในเรื่องการลงทุนในปัจจุบันจึงชะลอตัว แต่เนื่องจากมีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ตั้งอยู่ ในพื้น ที่ จึ งช่ วยทาให้ เกิ ดความก้าวหน้า ซึ่งในอนาคตสิ่ งที่ จั งหวัด ต้องดาเนิ นการคือแก้ไขปั ญหาด้ าน
การจราจรที่ยังไม่คล่องตัวในช่วงเวลาเร่งด่วน
- การจัดการปัญหาด้านขยะแบบครบวงจร โดยภาคเอกชนเข้ามาลงทุนในพื้นที่ ซึ่งสามารถ
แปรรูปขยะเป็นพลังงานเพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า ทาน้าจุลินทรีย์ EM แก้ปัญหาเรื่องน้าเสียจากขยะให้เป็นน้า
สะอาด การนาดินไปใช้ในการเพาะปลูก และน้ามันเชื้อเพลิง ซึ่งสามารถดาเนินการจากขยะได้ 100% บริษัทจะ
เปิดดาเนินการแบบครบวงจรประมาณปลายเดือนมกราคม 2560 ซึ่งจะเป็นต้นแบบการกาจัดขยะแบบครบวงจร
แห่งแรกในประเทศไทย
2. กรณีหารือร่วมกับภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
2.1 ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ แจ้งว่า สถานการณ์เศรษฐกิจที่ผ่านมาอยู่
ในสภาวะน่าเป็นห่วง การขยายตัวของเศรษฐกิจอยู่ในระดับต่ามีการลงทุนในภาคเอกชนน้อย เนื่องจากไม่มี
ปัจจัยที่สามารถกระตุ้นให้ภาคเอกชนเกิดความมั่นใจในการลงทุนได้ การส่งออกติดลบติดต่อกันหลายไตรมาส
ลดลงประมาณ 45 % สวนทางกับหนี้ครัว เรือนที่ไต่ระดับสู งขึ้น ประชาชนไม่มีเงินในการจับจ่ายใช้ส อย
มาตรการและโครงการต่ า งๆ เพื่ อ กระตุ้ น เศรษฐกิ จ ของภาครั ฐ ยั ง ไม่ เ ห็ น ผลเท่ า ที่ ค วร เพราะไม่ ไ ด้ ล งถึ ง
กลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง ประกอบกับสถานการณ์ภัยแล้งที่ทวีความรุนแรงมากกว่าที่ผ่านมา กระทบต่อเกษตรกร
ขณะที่ราคาตลาดสินค้าเกษตรตกต่า ทั้งนี้การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลางยังเป็นปัญหาอยู่ เนื่องจาก
การกาหนดทิศทางในหลายๆ ด้าน ยังไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
2.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ แจ้งว่า
จังหวัดสมุทรปราการมีการทานา ประมง และอุตสาหกรรม จังหวัดมีแหล่งท่องเที่ยว
และสถานที่สาคัญหลายแห่ง แต่การท่องเที่ยวยังบริหารจัดการไม่เป็นระบบเท่าที่ควร ส่วนใหญ่จังหวัดจะมุ่งเน้นใน
เรื่องภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดมี แนวคิดที่จะจัดการท่องเที่ยวในสถานประกอบการ
โรงงานอุตสาหกรรม หากการคมนาคมดีจะทาให้การท่องเที่ยวดีขึ้น
ขณะนี้จังหวัดสมุทรปราการมีแนวคิดที่จะจัดหาพื้นที่ในการจัดตั้งศูนย์จาหน่ายสินค้า
บริเวณใกล้สนามบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อเป็นสถานที่ในการจาหน่ายสินค้าดี สินค้าพื้นเมือง สินค้าของฝาก
จากในประเทศหลายๆ จังหวัด มารวบรวมไว้ให้นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางออกนอกประเทศ
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