รายงานสรุปผลความคิดเห็นของภาคประชาชนในการร่วมตรวจราชการ
ต่อนโยบายของรัฐบาล/กระทรวง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 (รอบ 12 เดือน)
(กระทรวงการคลังได้เชิญหน่วยงานและเครือข่ายภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือ
ในการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง)
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จังหวัดพะเยา
แจ้งว่า

1. กรณีหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา (นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ )

- ปั ญ หาภั ย แล้ ง และการบริ ห ารจั ด การน้ า จั ง หวั ด พะเยาประสบปั ญ หาน้ า ไม่ เ พี ย งพอ
ต่อการอุปโภคบริโภค เนื่องจากในช่วงฤดู แล้งกว๊านพะเยาประสบปัญหาน้าแห้งท้าให้มีหญ้าปกคลุม พอเข้าสู่
ฤดูฝนจึงเกิดน้าท่วมขังส่งผลให้เกิดปัญหาน้าเน่าเสียและปลาตายเป็นจ้านวนมาก นอกจากนี การขุดลอก
กว๊านพะเยาเพื่อบริหารจัดการน้าท้าได้ยาก เนื่องจากไม่สามารถบริหารจัดการดินที่ขุดลอกได้ ทางจังหวัดจึงได้
ก้าหนดนโยบายเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการน้า โดยจะก่อสร้างฝายแบบพับได้เพื่อควบคุมปริมาณน้า
ให้มีความเหมาะสมและเพียงพอในการอุปโภคบริโภค
- ธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม ผู้ประกอบการควรพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติแหล่ง
ใหม่ ๆ ทีน่ ักท่องเที่ยวยังไม่รู้จัก เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวสามารถท่องเที่ยวแบบพักค้างคืน
- ภาคเกษตรกรรม พบว่า เกษตรกรมีต้นทุนในการเก็บเกี่ยวค่อนข้างสูง เนื่องจากเกษตรกร
นิยมใช้บริการรถเกี่ยวข้าวที่ตระเวนมารับจ้าง ประกอบกับรถเกี่ยวข้าวมีจ้านวนจ้ากัด ท้าให้ต้องเก็บเกี่ยวก่อน
เวลา
- ปัญหาการสร้างด่านพรมแดนบ้านฮวก เนื่องจากสถานที่ก่อสร้างเป็นพืนที่ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท้าให้มีขันตอนในการตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้าง
ดังกล่าว

2. กรณีหารือร่วมกับภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
2.1 ภาคเอกชนได้ให้ค้าชื่นชมต่อการปฏิบัติงานของหน่วยราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
โดยสนับสนุนการด้าเนินงานโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต้าบล (ต้าบลละ 5 ล้านบาท)
และโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ซึ่งสามารถ
ด้าเนินงานได้อย่างรวดเร็ว และให้ความเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถช่วยเหลือประชาชนฐานรากได้ อย่าง
แท้จริง
2.2 โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งมีการลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทย จ้ากัด
(มหาชน) ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ภาคเอกชนได้ให้ข้อมูล
ว่าหลักเกณฑ์การลงทะเบียนยังขาดความชัดเจนและการเตรียมความพร้อม โดยระยะเวลาในการลงทะเบียน
กระชันชิด เกินไป อย่างไรก็ดี เห็ นว่าโครงการดังกล่ าวเป็นโครงการที่จะช่วยสนับสนุนให้ ประชาชนมีเงิน
หมุนเวียนและกระตุ้นการใช้จ่ายเงินภายในจังหวัดมากขึนซึง่ ส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจจังหวัดพะเยา
2.3 การบริหารจัดการน้า ในช่วงฤดูแล้งกว๊านพะเยามีปริมาณน้าไม่เพียงพอต่อการอุป โภค
บริโภค จึงเห็นว่าทุกส่วนราชการควรร่วมกันแก้ปัญหาและควรเร่งผลักดันโครงการประตูเปิดปิดน้า เพื่อแก้ไข
สภาพปัญหาดังกล่าว
2.4 ธุร กิจ ท่ องเที่ ย วและการโรงแรมภาคเอกชนและภาครั ฐ ด้ า เนิ น การจั ด กิจ กรรมเพื่ อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดทังปี อย่างไรก็ดี สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งเป็นพืนที่ป่าไม้ท้าให้ มีข้อจ้ากัดในการ
ด้าเนินการ
สรุปผลความคิดเห็นของภาคประชาชนในการร่วมตรวจราชการต่อนโยบายของรัฐบาล/กระทรวงการคลัง
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2.5 การก่อสร้างด่านพรมแดนบ้านฮวก ภาครัฐควรเร่งด้าเนินการเพื่อเชื่อมต่อกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เนื่องจาก สปป.ลาว ได้ก่อสร้างด่านพรมแดนเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดย
เห็นว่าด่านพรมแดนบ้านฮวกควรเป็นด่านศุลกากรของจังหวัดพะเยาไม่ขึนกับด่านศุลกากรเชียงของ ทังนี หาก
การก่อสร้างด่านพรมแดนบ้านฮวกแล้วเสร็จจะส่งผลดีต่อการขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยว ท้าให้เศรษฐกิจ
ของจังหวัดมีการขยายตัวยิ่งขึน อย่างไรก็ดี ควรอ้านวยความสะดวกด้านการคมนาคมโดยการขยายช่ องทาง
จราจรเพื่อรองรับการขนส่งระบบตู้คอนเทนเนอร์
2.6 ปัญหาสภาพเศรษฐกิจฝืดเคือง เนื่องจากที่ดินส่วนใหญ่ของจังหวัดมีการใช้ประโยชน์ทาง
การเกษตร ดังนันเมื่อภาคการเกษตรประสบปัญหาภัยแล้ง และปัญหาราคาผลผลิตตกต่้าจึงส่งผลกระทบถึง
ภาคอุตสาหกรรม ท้าให้เศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดมีสภาพฝืดเคือง นอกจากนี ควรมีการส่งเสริมให้เกษตรกร
ท้าการปลูกพืชทดแทนเพื่อสร้างรายได้
2.7 ภาคเอกชนได้มีข้อเสนอเกี่ยวกับการจัดสรรโควตาให้ภาคเอกชนได้เข้าไป มีส่วนร่วมในการ
ประชุมกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อร่วมกันพัฒนาจังหวัด รวมทัง ได้เสนอให้กระทรวงการคลังจัดอบรมให้ความรู้
ส้าหรับผู้ประกอบการก่อนมีการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด้าเนินธุรกิจ เช่น ความรู้
ด้านบัญชี ความรู้ด้านภาษีอากร เป็นต้น

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ได้มีการรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคจากการ
ด้าเนิ น โครงการลงทะเบี ยนเพื่อสวัส ดิการแห่งรัฐ และการก่อสร้างด่านพรมแดนบ้านฮวก และจะน้าเรียน
ผู้บริหารต่อไป ทังนี ส้าหรับการจัดอบรมให้ความรู้ส้าหรับ ผู้ประกอบการ ได้ชีแจงว่า ส้านักงานเศรษฐกิจการ
คลัง (สศค.) มีการลงพืนที่ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนในหลาย ๆ พืนที่
ผ่านการจัด สัมมนาวิช าการเวที สศค. (FPO Forum) ภายใต้โ ครงการขยายบทบาท สศค. สู่ ภูมิภาค
โดยจะประสาน สศค. ในประเด็นที่ภาคเอกชนเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ

จังหวัดเชียงราย
1. กรณีหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวั ดเชียงราย (นายบุญส่ง เตชะมณี
สถิตย์) แจ้งว่า
- หนี สิ น ภาคครั ว เรื อ นของจั ง หวั ด เชี ย งรายมี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ นทุ ก ปี จากข้ อ มู ล
การให้สินเชื่อแก่ครัวเรือนของ ธ.ก.ส. แสดงให้เห็นถึงค่านิยมของการใช้จ่ายเงินเกินก้าลังและขาดวินัยของภาค
ครัวเรือน
- ธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมขยายตัวได้ดี โดยมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลให้ธุรกิจที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวขยายตัวตามไปด้วย อย่างไรก็ดี ทางจังหวัดเน้น การท่องเที่ยวแบบ
ยั่งยืนแต่ยังไม่ได้รับการประชาสัมพันธ์เท่าที่ควร

สรุปผลความคิดเห็นของภาคประชาชนในการร่วมตรวจราชการต่อนโยบายของรัฐบาล/กระทรวงการคลัง
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- ในประเด็นของความร่วมมือในภูมิภาค พบว่า สาธารณรัฐประชาชนจีน มีความเข้มงวด
ต่อการตรวจสอบสินค้าส่งออกของไทย ประกอบกับนโยบายลดการน้าเข้าสินค้า จากต่างประเทศจึงส่งผลให้
ปริมาณการส่งออกสินค้าลดลง
- ภาคเกษตรกรรม พบว่ า เกษตรกรควรหั น มาให้ ค วามส้ า คั ญ กั บ คุ ณ ภาพของข้ า ว
ที่ปลู ก เพื่อให้ ได้ผลผลิ ตที่ มีคุ ณภาพกว่าข้าวจากประเทศเพื่อนบ้ าน นอกจากนี ยั งควรปลู กจิ ตส้ านึกให้ กลุ่ ม
นักศึกษาที่ส้าเร็จการศึกษากลับมาพัฒนาด้านการเกษตรให้มีคุณภาพมากขึน ขณะเดียวกัน ในการดูแลทรัพยากร
ป่าไม้ จังหวัดเชียงรายมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อบ้ารุงรักษาแหล่งป่าต้นน้าให้มีสภาพอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึนอย่าง
ต่อเนื่อง

2. กรณีหารือร่วมกับภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
2.1 ส้าหรับมาตรการเขตเศรษฐกิจพิเศษและการค้าชายแดน ภาคเอกชนได้เห็นความ
พยายามของภาครัฐในการพัฒนาพืนที่จังหวัดเชียงรายที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อ สนับสนุนและ
ส่งเสริมผู้ประกอบการในการประกอบธุรกิจ อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการในพืนที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สิ ทธิประโยชน์ ต่ าง ๆ ดั งนั นจึ งเห็ นว่ ากระทรวงการคลั งควรช่ วยผลั กดั นและก้ าหนดมาตรการที่ตอบสนอง
ความต้องการของผู้ประกอบการในพืนที่ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการประกอบธุรกิจการค้าการลงทุนให้มากยิ่งขึน
ขณะเดี ยวกั น ได้ มี ความเห็ นเกี่ ยวกั บ สถาบั นการเงิ นว่ า ควรมี การออกผลิ ตภั ณฑ์ ทางการเงิ น ที่ ตอบสนอง
ความต้องการของผู้ประกอบการ เนื่องจากการค้าชายแดนมีความแตกต่างจากพืนที่อื่น ๆ รวมทัง ควรมีการ
ผ่อนปรนการน้าเงินออกไปประเทศเพื่อนบ้าน เพื่ออ้านวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการที่มีการท้าการค้า
กับประเทศเพื่อนบ้าน
2.2 ในส่วนของการจัดสรรเงินงบประมาณไปยังหมู่บ้าน ภาคเอกชนมองว่าโครงการที่ภาครัฐ
ให้การสนับสนุนควรเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งและเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทัง
เป็นไปในทิศทางเดียวกับการด้าเนินงานของจังหวัด เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพแก่ประชาชน และเป็นการพัฒนา
ชุมชนไปควบคู่กัน เช่น การพัฒนาป่าเสื่อมโทรมให้เป็นแหล่ง ท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้ประชาชนจากแหล่ง
ท่องเที่ยว ซึ่งเมือ่ ประชาชนมีรายได้กจ็ ะไม่เกิดการบุกรุกท้าลายป่า
2.3 ธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมยัง มีแนวโน้มอยู่ในเกณฑ์ดี อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมากระทรวง
คมนาคมเพิ่มความเข้มงวดในการขับรถยนต์เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึน ท้าให้มีนักท่องเที่ยวชาวจีน
จ้านวนมากเข้าใจผิดว่าประเทศไทยไม่อนุญาตให้ขับรถยนต์เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย จึงเห็นว่ากระทรวง
คมนาคมควรปรั บ ลดความเข้ ม งวดลง รวมทั งเพิ่ ม การประชาสั ม พั น ธ์ เ พื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ งแก่
นักท่องเที่ยว
2.4 ภาคเอกชนได้ช่วยกันรณรงค์ให้ผู้ประกอบการเสียภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่พบว่า
ยังมีบางธุรกิจที่ยังไม่ให้ความร่วมมือ เช่น ธุรกิจจ้าหน่ายรถยนต์มือสอง เป็นต้น

สรุปผลความคิดเห็นของภาคประชาชนในการร่วมตรวจราชการต่อนโยบายของรัฐบาล/กระทรวงการคลัง
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ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลั งได้ ชีแจงเกี่ยวกับมาตรการเขตเศรษฐกิจพิเศษและการค้า
ชายแดนว่า รัฐบาลได้ให้ความส้าคัญกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและได้ก้าหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อจูงใจ
ผู้ประกอบการและสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยอย่างต่อเนื่อง ทังนี ส้าหรับการผ่อนปรนการน้าเงิน
ออกไปยั ง ประเทศเพื่ อ นบ้ า นนั น ได้ มี ก ารแก้ ไ ขประกาศกระทรวงการคลั ง เมื่ อ ปี 2556 ให้ ส ามารถ
น้าเงินออกได้ครังละไม่เกิน 2 ล้านบาท จากเดิม 5 แสนบาท ทังนี จะแจ้งความกังวลของผู้ประกอบการไปยัง
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งต่ อ ไป นอกจากนี ได้ แ นะน้ า ว่ า ในช่ ว งที่ ฤ ดู ก ารท่ อ งเที่ ย วซบเซา (Low Season)
ทางจังหวัดควรสร้างการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวไทยมาเที่ยวในพืนที่ให้มากขึน

จังหวัดบุรีรัมย์
1. กรณีหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ (นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล) แจ้งว่า
- ปัญหาด้านการจัดสรรงบประมาณโดยเฉพาะงบกลุ่มจังหวัด เนื่องจากก้าหนดให้สัดส่วน
ร้ อ ยละ 50 จั ด สรรโดยหลั ก เฉลี่ ย เท่ า กั น ทุ ก จั ง หวั ด ส่ ง ผลท้ า ให้ บ างกลุ่ ม จั ง หวั ด ที่ มี ข นาดพื นที่ เ ล็ ก
มีงบประมาณเหลือจ่าย ขณะที่บางกลุ่มจังหวัดมีขนาดพืนที่ใหญ่กว่า ซึ่งมีความต้องการงบประมาณจ้านวน
มากกว่าในการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกพืนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณที่จ้ากัด
- ในด้านการค้าชายแดน จังหวัดบุรีรัมย์มีพืนที่ติ ดชายแดนประเทศกัมพูชา ซึ่งปัจจุบันมีการ
ติดต่อค้าขายทางช่องผ่านแดนชั่วคราว ดังนันจึงเห็นว่าหากรัฐบาลเร่งพัฒนาช่องผ่านแดนชั่วคราวให้เป็นด่าน
ศุลกากรถาวรจะสามารถช่วยเพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัด รวมทังยังสามารถดึงดูดผู้มีฐานะ
ดีจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนได้สะดวกมากยิ่งขึน
- ธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย วและโรงแรม การก่ อ สร้ า งโรงแรมมี แ นวโน้ ม ขยายตั ว ถึ ง แม้ ที่ ดิ น
จะมีราคาค่อนข้างสูง โดยในปัจจุบันโรงแรมในจังหวัดยังมีไม่เพียงพอในการรองรับนักกีฬาและนักท่องเที่ยว
เนื่องจากจังหวัดบุรีรัมย์มีสนามฟุตบอลและสนามแข่งรถที่ได้มาตรฐานระดับโลกซึ่งเปิดท้าการแข่งขันตลอดปี
ส่งผลให้ ในการเข้าชมแต่ล ะครั งมีความต้องการจองห้ องพักจ้านวนมาก ประกอบกับ มีการจัดกิจกรรมวิ่ง
มาราธอนในระดับมาตรฐานสากล ซึ่งการมีนักท่องเที่ยวเข้ามาพักที่จังหวัดบุรีรัมย์มากขึน ส่งผลให้เศรษฐกิจของ
จังหวัดมีการขยายตัวเพิ่มขึน
- ภาคเกษตรกรรม จังหวัดบุรีรัมย์สามารถบริหารจัดการพืชผลทางการเกษตรได้ โดยท้าการ
เพาะปลูกตามปริมาณน้าในพืนที่

2. การหารือกับภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า

2.1 ภาคเอกชนได้ ใ ห้ ค้ า ชื่ น ชมต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานราชการในสั ง กั ด
กระทรวงการคลังที่อ้านวยความสะดวกและให้บริการที่ดี ท้าให้ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการด้าเนินกิจการ
2.2 ด้านภาษีและสิทธิประโยชน์ทางภาษี ได้ให้ข้อมูลว่าจังหวัดมีผู้ประกอบการรายย่อย
จ้านวนมากที่ไม่ได้เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม จึงท้าให้ ไม่ได้รับประโยชน์จากนโยบายของรัฐ บาลที่เกี่ยวข้อง
กับการหักลดหย่อนภาษี ดังนัน ควรมีการประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการจด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคล เพื่อให้เข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากมาตรการของรัฐบาล ทังนี มีความเห็นว่า รัฐบาล
สรุปผลความคิดเห็นของภาคประชาชนในการร่วมตรวจราชการต่อนโยบายของรัฐบาล/กระทรวงการคลัง
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ควรมีมาตรการทีส่ นับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ร้านค้าแผงลอย ร้านอาหาร เป็นต้น เนื่องจากเป็นกลุ่มที่
มีจ้านวนมากและต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด
2.3 ด้านการค้าชายแดน จังหวัดบุรีรัมย์มีชายแดนติดต่อกับประเทศกัมพูชาแต่ยังไม่มี ด่าน
ศุลกากรถาวร จึงเห็นว่าหากภาครัฐด้าเนินการเปิดด่านศุลกากรถาวรจะส่งผลดีในด้านการค้าและการท่องเที่ยว
ซึ่งจะช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจของจังหวัดมีการขยายตัวเพิ่มขึน
2.4 ด้านการท่องเที่ยว รัฐบาลควรพัฒนาด้านโลจิสติกส์และระบบสาธารณูปโภค เพื่อรองรับ
การเติบโตของจังหวัด
2.5 ภาคเอกชนได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับมาตรการและนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลที่ผ่านมา
ได้แก่
1 ) มาตรการช่ วยเหลื อผู้ ประกอบการขนาดก ลางและขนาดย่ อม (SMEs)
มี ค วามเห็ น ว่ า ควรก้ า หนดวงเงิ น กู้ สิ น เชื่ อ ดอกเบี ยต่้ า (Soft Loan) ไม่ เ กิ น 5 ล้ า นบาท เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ
ผู้ ป ระกอบการรายย่ อยทั่ วไป เนื่ องจากการอนุ มั ติ เงิ นกู้ Soft Loan ที่ ผ่ านมาส่ วนใหญ่ เป็ นการช่ วยเหลื อ
ผู้ประกอบการรายใหญ่ รั ฐบาลควรก้าหนดมาตรการช่ว ยเหลือเพื่อให้เกิดความยุติธ รรมแก่ผู้ ประกอบการ
รายย่อยมากขึน
2) มาตรการกระตุ้ น ภาคอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ผ่ า นการลดค่ า ธรรมเนี ย มการโอน
เหลือร้อยละ 0.01 เป็นมาตรการที่ช่วยกระตุ้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้โตขึนแบบก้าวกระโดด ซึ่งเห็นว่า
ประชาชนต้องการให้มีนโยบายดังกล่าวอีก
3) การรั บ และโอนเงิ น ผ่ า นระบบพร้ อ มเพย์ (Prompt Pay) ภาคเอกชนมองว่ า
ประชาชนยังไม่ได้ให้การสนับสนุนมากนัก เนื่องจากยังขาดความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับข้อมูล ส่วน
บุ ค คลและมี ค วามกั ง วลในการที่ จ ะต้ อ งจ่ า ยช้ า ระภาษี เ พิ่ ม มากขึ น ซึ่ ง เห็ น ว่ าไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์
ในการด้าเนินธุรกิจมากนัก อย่างไรก็ดี ภาคเอกชนเห็นว่าหากส่วนราชการทุกแห่งมีการใช้ระบบพร้อมเพย์แล้ว
ประชาชนก็จะเกิดความเชื่อมั่นและเข้ามาในระบบเอง
2.6 นอกจากนี ได้ให้ข้อมูลว่านักธุรกิจชาวจีนจะเข้ามาสร้างโรงงานผลิตยางรถยนต์ จ้านวน
เงิ น ลงทุ น 30,000 ล้ า นบาท ในพื นที่ โ ดยให้ ช าวไทยถื อ หุ้ น ร้ อ ยละ 30 และชาวจี น ร้ อ ยละ 70
จึงถือเป็นข่าวดีที่จะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางให้ได้ราคายางสูงมากขึน

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

- ปีที่ผ่านมาด้านการลงทุนของประเทศไทยค่อนข้างชะลอตัว แต่ในปีนีการลงทุนมีแนวโน้ม
ขยายตัวดีกว่าปีที่ผ่ านมา เนื่องจากการกระตุ้นการลงทุนทังจากภาครัฐและภาคเอกชน ส้าหรับการลงทุน
ภาคเอกชน ในปี ที่ ผ่ า นมารั ฐ บาลได้ มี ก ารออกมาตรการภาษี เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม การลงทุ น ในประเทศ
โดยให้ผู้ประกอบการสามารถหักลดหย่อนค่าใช้จ่ายในการลงทุนได้ 2 เท่า ซึ่งในปี 2560 รัฐบาลได้ขยาย
ระยะเวลามาตรการภาษีดังกล่าวออกไปอีก 1 ปี โดยปรับลดเงื่อนไขการหักค่าใช้จ่ายจากเดิม 2 เท่า เหลือ 1.5 เท่า
โดยขอให้ภาคเอกชนใช้ประโยชน์จากมาตรการดังกล่าว
- หน่วยงานภาครัฐควรประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนโยบายการลดหย่อนภาษีให้มากขึน เนื่ องจาก
เป็นนโยบายที่ช่วยส่งเสริมการลงทุน ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม

สรุปผลความคิดเห็นของภาคประชาชนในการร่วมตรวจราชการต่อนโยบายของรัฐบาล/กระทรวงการคลัง
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จังหวัดชัยภูมิ
1. กรณีหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ (นายชูศักดิ์ ตรีสาร) แจ้งว่า

- ปั ญ หาในการจั ด สรรงบกลุ่ ม จั ง หวั ด ซึ่ ง จั ง หวั ด ที่ มี ข นาดเล็ ก จะยั ง ได้ รั บ งบประมาณ
ที่ จ้ า กั ด ทั งนี สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารบู ร ณาการในการใช้ ง บประมาณของกลุ่ ม จั ง หวั ด เพื่ อ ให้ จั ง หวั ด และ
กลุ่มจังหวัดสามารถน้างบประมาณมาบริหารและพัฒนาพืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ภาคเกษตรกรรม จั ง หวั ด ชั ยภู มิ มี ก ารบริ ห ารจั ด การน้ า ที่ ดี ซึ่ ง สนั บ สนุ น การท้ า เกษตร
และปศุสัตว์ รวมทังมีส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้แก่เกษตรกรรายย่อย
- ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วจั ง หวั ด ชั ย ภู มิ มี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ แ ละประชาชน
มีวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายจึงไม่เคยชินกับความเปลี่ยนแปลง ดังนันหากมีการปรับปรุงหรือก่อสร้างสถานที่ท่องเที่ยว
อาจท้าให้ไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชนมากนัก
- นอกจากนี ได้ แ สดงความเห็ น เกี่ ย วกั บ โครงการลงทะเบี ย นเพื่ อ สวั ส ดิ ก ารแห่ ง รั ฐ
ในปีที่ผ่านมาว่า มีผู้มีฐานะดีบางรายมาลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินสวัสดิการดังกล่าว ดังนัน กระทรวงการคลัง
ควรมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อให้การลงทะเบียนสามารถช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยได้อย่างแท้จริง

2. กรณีหารือกับภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า

2.1 ผู้ ป ระกอบการภาคเอกชนได้ ใ ห้ ความเห็ น เกี่ ย วกับ มาตรการส่ งเสริ ม การลงทุ น
และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ดังนี
1) มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศโดยเพิ่มการหักรายจ่ายส้าหรับการ
ลงทุนของผู้ประกอบการนิติบุคคล เป็นมาตรการที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งส้าหรับผู้ประกอบการ แต่ควรมีการ
ประชาสัมพันธ์มากขึน
2) กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวทางประชารัฐ มูลค่า 20,000 ล้านบาท ภายใต้
การด้าเนินงานของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการเห็นว่า จะสามารถช่วยเสริม
สภาพคล่องในการประกอบธุรกิจได้ ทังนี มูลค่าวงเงินกู้ยังต่้าไปเมื่อเทียบกับจ้านวนผู้ประกอบการ จึงขอให้
กระทรวงการคลังช่วยสนับสนุนและผลักดันกองทุนดังกล่าว
3) นอกจากนี ยั งเห็ นว่าหากภาครัฐ จะมี โ ครงการสินเชื่อดอกเบียต่้า (Soft Loan)
ออกมาเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ในอนาคตควรมีการปรับลดหลักเกณฑ์และวงเงินสินเชื่อต่อรายไม่
ควรสูงเกินไป เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs รายย่อยให้ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง
2.2
ภาคเกษตรกรรม เนื่ อ งจากเศรษฐกิ จ ของจั ง หวั ด ชั ย ภู มิ มี ก ารขั บ เคลื่ อ นโดย
ภาคเกษตรกรรม แต่พบว่าโครงการที่เกี่ยวข้องกับการชลประทานของจังหวัดยังได้รับจัดสรรงบประมาณ
ในจ้านวนไม่สูงมาก ประกอบกับการได้รับจัดสรรงบประมาณกลุ่มจังหวัดที่เห็นว่ายังไม่เป็นธรรม ท้าให้ไม่ได้รับ
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้าเท่าที่ควร นอกจากนี ควรมีการส่งเสริมให้เกษตรกรจัดระเบียบพืนที่
เพาะปลูก (Zoning) ให้เหมาะสมกับการบริหารจัดการน้า
2.3 ธุรกิจท่องเที่ยวและการโรงแรม
1) ในปี 2557 การท่องเที่ยวในจังหวัดชัยภูมิได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้มีการสนับสนุนงบประมาณค่าอาหารส้าหรับมาตรการสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ จ้านวนคณะละ 50 คน อย่างไรก็ดี ในปี 2558 ททท. มีการปรับเงื่อนไขเป็นจ้านวนคณะ
ละ 100 คน จึงท้าให้การท่องเที่ยวแบบกลุ่มซบเซาลง
2) ปั ญ หาผู้ ป ระกอบการที่พั ก และรี ส อร์ ท บริ เ วณทุ่ ง ดอกกระเจี ย วไม่ จ ดทะเบี ย น
ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ส่ ง ผลท้ า ให้ ไ ม่ ไ ด้ รั บ ประโยชน์ จ ากมาตรการกระตุ้ น เศรษฐกิ จ ของภาครั ฐ เนื่ อ งจาก
สรุปผลความคิดเห็นของภาคประชาชนในการร่วมตรวจราชการต่อนโยบายของรัฐบาล/กระทรวงการคลัง
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ผู้ประกอบการมีการใช้ประโยชน์จากที่ดินไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของเอกสารสิทธิ์ที่ดินจากสานักงานการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประกอบกับช่วงการท่องเที่ยวของทุ่งดอกกระเจียวที่มีเพียง 3 เดือน ท้าให้มี
รายได้ ไ ม่ ส ม่้ า เสมอ จึ ง ท าให้ ผู้ ป ระกอบการไม่ จ ดทะเบี ย นภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ทั งนี ภาคเอกชนได้ ข อให้
กระทรวงการคลังออกมาตรการสนับสนุนการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิให้มากขึน
2.4 ภาคการธนาคารและสถาบันการเงิน
1) ปัญหาการหลอกลวงประชาชนในหลายรูปแบบ เช่น กลุ่ม แชร์ลูกโซ่ และกลุ่ม Call
Center เป็ นต้ น ทางธนาคารยั งไม่ มี ระบบป้ องกั นปั ญหาการหลอกลวงดั งกล่ าว จึ งเห็ นว่ ากระทรวงการคลั ง
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรประชาสัมพันธ์ เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาโดยด่วน
2) ปัจจุบันธนาคารมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับประกันชีวิตและประกันภัย ซึ่งพนักงานต้อง
ได้ รั บ ใบอนุ ญ าตตั ว แทน/นายหน้ า ประกั น ภั ย แต่ พ บว่ า ส่ ว นใหญ่ มี ก ารจั ด สอบในกรุ ง เทพมหานคร
ท้าให้เกิดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง จึงเห็นว่าส้านักงานคณะกรรมการก้ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) ควรมีการเปิดสอบภายในจังหวัดเดือนละ 2 ครัง เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่พนักงาน
2.5 นอกจากนี ภาคเอกชนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐ อาทิ
โครงการลงทะเบี ย นเพื่ อ สวั ส ดิ ก ารแห่ ง รั ฐ ที่ เ ป็ น การโอนเงิ น ให้ ผู้ มี ร ายได้ น้ อ ยว่ า ควรเปลี่ ย นเป็ น
การส่งเสริมการจ้างงานแก่ผู้มีรายได้น้อย ความล่าช้าของมาตรการที่ช่วยเหลือประชาชนไม่ทันกับเหตุการณ์
ปั จ จุ บั น และภาครั ฐ ควรมี ม าตรการในการสร้ า งบั ณฑิ ต ใหม่ ใ ห้ ต รงกั บ ความต้ อ งการของผู้ ป ระกอบการ
ในสายงานต่าง ๆ เป็นต้น

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

- รั ฐบาลได้สนับสนุนมาตรการภาษีเพื่อส่ งเสริมการลงทุนในประเทศ โดยยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลส้าหรับรายจ่ายที่จ่ายไปเพื่อการลงทุนในทรัพย์สิน โดยมีการต่ออายุมาตรการดังกล่าวซึ่งได้ปรับ
เงื่อนไขการหักค่าใช้จ่ายจากเดิม 2 เท่า เหลือ 1.5 เท่า ทังนี ผู้ประกอบการสามารถใช้สิทธิได้ถึงเดือนธันวาคม
2560
- ที่ผ่ านมาภาครั ฐมีการออกมาตรการเพื่อสนับสนุนการใช้จ่ายเพื่อการเดิน ทางท่องเที่ยว
ภายในประเทศ อาทิ ค่าเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ ส้าหรับค่าบริการหรือค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายกินเที่ยวช่วง
เทศกาลสงกรานต์ ค่าซือสินค้าหรือค่าบริ การในประเทศในช่วงสินปี เป็นต้น อย่างไรก็ดี มาตรการต่าง ๆ
ก้าหนดให้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวต้องเป็นการจ่ายให้แก่ผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่มและได้รับใบก้ากับภาษี เท่านัน
ประกอบกับผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมต้องได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
- ทั งนี จะประสานไปยั งหน่ วยงานในสั งกั ดกระทรวงการคลั งในการประชาสั มพั นธ์ ให้
ผู้ ป ระกอบการในพื นที่ รั บ ทราบมาตรการเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การลงทุ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง รวมทั งชี แจงเกี่ ย วกั บ
สิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับจากการจดทะเบียนผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม

สรุปผลความคิดเห็นของภาคประชาชนในการร่วมตรวจราชการต่อนโยบายของรัฐบาล/กระทรวงการคลัง
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จังหวัดแพร่
1. กรณีหารือข้อราชการกับรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายวิรุฬ พรรณเทวี) แจ้งว่า
- การใช้จ่ายงบประมาณกลุ่มจังหวัด พบว่าส่วนราชการในจังหวัดแพร่ เร่งด้าเนินการในส่วน
ของงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงาน (Function) เนื่องจากหน่วยราชการต้นสังกัดเร่งรั ดการด้าเนินการ
จึงท้าให้การด้าเนินการในส่วนของงบกลุ่มจังหวัดมีความล่าช้า ประกอบกับผู้รับเหมารับงานหลายงาน จึงเร่ง
ด้าเนินการในโครงการที่เร่งด่วนก่อน
- การจัดท้าข้อมูลสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product : GPP) ช่วงที่
ผ่านมาจังหวัดไม่ได้รับจั ดสรรงบประมาณในการจัดท้า โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่าข้อมูลสถิติดังกล่าว
สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ในการประกอบการวิเคราะห์ของทางจังหวัด จึงขอให้ กระทรวงการคลังผลักดันการ
จัดท้าข้อมูลสถิติดังกล่าวเพื่อให้ทางจังหวัดน้าไปใช้ประโยชน์ต่อไป
- น อ ก จ า ก นี ไ ด้ แ ส ด ง ค ว า ม เ ห็ น เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ล ง พื น ที่ เ พื่ อ พ บ ป ร ะ ช า ช น ข อ ง
คณะผู้บริหารการคลังประจ้าจังหวัด (คบจ.) ว่าควรมีการบูรณาการประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ ของรัฐบาลไป
ในคราวเดียวกัน เช่น เมื่อส้านักงานคลังจังหวัดลงพืนที่เพื่อด้าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียน
สวัสดิการแห่งรัฐหรือกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ก็สามารถควรให้ความรู้เรื่องการลดหย่อนและจัดเก็บภาษีไป
พร้อมกัน ขณะเดียวกัน ได้ชื่นชมการท้างานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง อาทิ ส้านักงานคลังจังหวัดและ
ส้ า นั ก งานคณะกรรมการก้ า กั บ และส่ ง เสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย จั ง หวั ด แพร่ ที่ ช่ ว ยเหลื อ
การปฏิบัติราชการของทางจังหวัดเป็นอย่างดี

2. กรณีหารือกับภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
2.1 ภาคเอกชนได้ให้ค้าชื่นชมการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสั งกัดกระทรวงการคลั ง
โดยเฉพาะส้านักงานสรรพากรพืนที่ที่มีการลงพืนที่ให้ค้าแนะน้าแก่ผู้ประกอบการในการเสียภาษีอย่างถูกต้อง
2.2 การจั ด ซื อจั ด จ้ า งของหน่ ว ยงานภาครั ฐ พบว่ า การประกาศราคากลางของ
ส่วนราชการโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีการประกาศที่มาของราคากลางและมักน้าราคากลาง
มาจากจังหวัดอื่น จึงท้าให้ผู้ประกอบการในพืนที่ไม่สามารถแข่งขันได้ ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่การเงินบางราย
ไม่มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานท้าให้การเบิกจ่ายเกิดความล่าช้า
2.3 การสนั บ สนุ น สิ น เชื่ อ แก่ ผู้ ป ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่ อ ม (SMEs) และ
ผู้ ป ระกอบการรายใหม่ (New Start-up) พบว่ า ผู้ ป ระกอบการกลุ่ ม ดั ง กล่ า วยั ง ไม่ มี ห ลั ก ประกั น ส้ า หรั บ
การประกอบธุ ร กิ จ จึ ง เป็ น อุ ป สรรคท้ า ให้ ไ ม่ ส ามารถเข้ า ถึ ง แหล่ ง เงิ น ทุ น ได้ นอกจากนี บางราย
ยังขาดความรู้เกี่ยวกับการขอสินเชื่อและไม่มีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจ เช่น กิจการร้านกาแฟ เป็นต้น
2.4 ภาคเกษตรกรรม พบว่าภาคเอกชนมีความกังวลเกี่ยวกับราคาสิ นค้าเกษตรที่ตกต่้า
ประกอบกับมีการจัดท้าข้อตกลงทางการค้าต่าง ๆ ท้าให้สินค้าเกษตรของประเทศจีนสามารถเข้ามาแข่งขัน
ในประเทศได้ จึงเห็น ว่าเกษตรกรควรปรับ ปรุงคุณภาพสินค้าเกษตรและปฏิบัติตามค้าแนะน้าของภาครัฐ
ในการบริหารจัดการพืนที่เพาะปลูก (Zoning) ขณะเดียวกัน ภาครัฐควรสนับสนุนด้านเทคโนโลยีในการผลิต
ให้ แ ก่ เ กษตรกร เช่ น การน้ า เครื่ อ งจั ก รหรื อ อุ ป กรณ์ ข นาดใหญ่ ม าใช้ อ้ า นวยความสะดวกในการ
ท้าเกษตรกรรม เป็นต้น
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ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

- รั ฐ บาลและกระทรวงการคลั งจั ดให้ มีม าตรการภาษีเ พื่อส่ งเสริมประกอบธุ รกิจของ
ผู้ประกอบการ อาทิ มาตรการภาษีเพื่อ ส่งเสริมการลงทุนในประเทศโดยยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส้าหรับ
รายจ่ายที่จ่ายไปเพื่อการลงทุนในทรัพย์สิน ได้ 1.5 เท่า ซึ่งผู้ประกอบการสามารถใช้สิทธิ ดังกล่าวได้ถึงเดือน
ธั น วาคม 2560
มาตรการภาษี เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม การด้ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของ SMEs (มาตรการพี่ ช่ ว ยน้ อ ง)
ซึ่งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ถ่ายทอดความรู้แก่ SMEs โดยสามารถหักรายจ่ายได้ 2 เท่า ส้าหรับ
รายจ่ายที่ได้จ่ายเพื่อการส่งเสริมการด้าเนินธุรกิจของ SMEs เป็นต้น
- ส้ า หรั บ การสนั บ สนุ น สิ น เชื่ อ แก่ SMEs ภาครั ฐ ได้ มี ม าตรการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประกอบการ SMEs ผ่านโครงการค้าประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (Portfolio Guarantee Scheme ระยะ
ที่ 6 : PGS6) เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้ SMEs ที่ไม่มีหลักประกันสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้มาก
ขึนผ่านกลไกการค้าประกันของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
- ทังนี จะได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกั บสภาอุตสาหกรรมและหอการค้าจังหวัดใน
การประชาสัมพันธ์มาตรการและโครงการต่าง ๆ ให้ผู้ประกอบการรับทราบอย่างต่อเนื่องต่อไป

จังหวัดบึงกาฬ
1. กรณีหารือกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ (นายกรกต ธ้ารงวงศ์สวัสดิ์) แจ้งว่า
- หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังให้ความร่วมมื อในการปฏิบัติงานร่วมกับจังหวัดเป็น
อย่างดี
- ภาคเอกชนสนใจสร้างสนามบินในพืนที่ แต่ไม่อยู่ในอ้านาจการตัดสินใจของผู้ว่าราชการ
จังหวัด บึงกาฬ ทังนี จังหวัดได้รายงานเสนอไปที่ราชการส่วนกลางเพื่อพิจารณา ซึ่งก้าหนดพืนที่ก่อสร้าง
สนามบิ น ห่ างจากศาลากลางจั ง หวัด เป็ น ระยะทาง 10 กิ โ ลเมตร เนือที่ ประมาณ 4,000 ไร่ เป็ นพื นที่
สาธารณะยังไม่มีการบุกรุก
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัด ขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างถนน 4
เลน โดยกรมทางหลวงเป็นผู้ด้าเนินการ จะท้าให้ประชาชนเดินทางสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน
- จังหวัดบึงกาฬเกษตรกรส่วนใหญ่มีอาชีพท้าสวนยางพารา โดย 90 % เป็นยางก้อนถ้วย อีก
10 % ผลิตยางแผ่น การผลิตยางก้อนถ้วยมีปัญหาเรื่องการจัดเก็บเพราะไม่สามารถจัดเก็บได้นานจะมีปัญหา
เรื่องกลิ่น
- ชาวสวนยางพาราในจังหวัดบึงกาฬ มีการจดทะเบียนเอกสารสิทธิ์ จ้านวน 800,000 ไร่
แต่มีเกษตรกรบางส่วนที่ไม่สามารถจดทะเบียนเอกสารสิทธิ์ถูกต้องได้ ท้าให้เกษตรกรเสียโอกาสในการได้รับ
ความช่วยเหลือจากภาครัฐ
- จังหวัดบึงกาฬมีปัญหาเรื่องการโยกย้ายหัวหน้าส่วนราชการบ่อย โดยส่วนใหญ่เป็นการย้าย
ไปรับต้าแหน่งเป็นประเภทอ้านวยการระดับสูงที่จังหวัดอื่น ท้าให้การท้างานขาดความต่อเนื่อง หัวหน้าส่วน
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ราชการในจังหวัดบึงกาฬที่มีการก้าหนดต้าแหน่งไว้เป็นผู้อ้านวยการระดับต้นควรมีการพิจารณาปรับให้เป็น
ต้าแหน่งผู้อ้านวยการระดับสูง

2. กรณีหารือร่วมกับผู้แทนภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
2.1 ประธานหอการค้าจังหวัดบึงกาฬ แจ้งว่า
- จังหวัดบึงกาฬประชาชนในพืนที่ประกอบอาชีพท้าสวนยางพาราเป็นหลัก ในช่วง
1 - 2 ปีที่ผ่านมา ราคายางพาราตกต่้าเป็นอย่างมาก แต่ช่วงต้นเดือนมกราคมที่มีน้าท่วมภาคใต้ท้าให้ ราคา
ยางพาราปรับตัวเพิ่มสูงขึน การผลิตยางพาราในจังหวัดบึงกาฬวิธีการผลิตยังไม่ยั่งยืนซึ่งส่วนใหญ่ประชาชนจะ
ผลิตยางก้อนถ้วย แต่ทางจังหวัดมีความต้องการที่จะส่งเสริมให้ผลิตยางแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต เนื่องจาก
ราคายางพาราผู้ซือจะเป็นผู้ก้าหนดราคา ทังนี จังหวัดได้ของบกลุ่มจังหวัดเพื่อน้ามาก่อสร้างโรงงานแปรรูปผลิต
หมอน ที่นอน ที่ท้าจากยางพารา เป็นโรงงานยางแผ่นแบบครบวงจร โดยให้ชุมชนเป็นผู้ดูแลเพื่อเป็นทางออก
ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพารา
- กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงวิทยาศาสตร์ร่วมมือกันน้าเสนอนวัตกรรม
ใหม่ๆเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยการน้ายางพารามาเป็นส่วนผสมในการก่อสร้างถนนในพืนที่เพื่อเป็นแนวทางในการต่อ
ยอดการน้ายางพารามาใช้ประกอบในการก่อสร้าง
- การส่งออกยางพาราไปจ้าหน่ายในต่างประเทศ ผู้ประกอบการต้องส่งสินค้าไปที่
ท่าเรือแหลมฉบังเพื่อส่งออกไปยังประเทศจีน ท้าให้เสียเวลาและเกิดความล่าช้า ในอนาคตถ้าสะพานมิตรภาพ
ไทย-ลาว ณ จังหวัดบึงกาฬ มีการก่อสร้างแล้วเสร็จ การขนส่งทางบกไปยังประเทศจีน จะมีระยะทางเพียง
ประมาณ 700 กิโลเมตร สามารถประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการขนส่งได้มาก
- ผู้ประกอบการรายย่อยให้ความสนใจเกี่ยวกับการผลิตแอลกอฮอล์สุราชุมชน ที่รัฐ
เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถผลิตในชุมชนได้ แต่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ
หรือข้อบังคับ
2.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ แจ้งว่า
- โครงการต่ า งๆ ตามนโยบายของรั ฐ บาลในปั จ จุ บั น สามารถสร้ า งรายได้ ใ ห้
ประชาชนในพืนที่ไม่ว่าจะเป็นผู้รับจ้างใช้แรงงาน หรือผู้ประกอบการรายย่อยต่างมีรายได้เพิ่มขึน
- การท้าสวนยางพารา ประชาชนควรปลูกพืชผักสวนครัวในสวนยางพารา ระหว่างที่
ยังไม่มีผลผลิตจากยางพารา เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่ง
2.3 ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ แจ้งว่า
- นักท่องเที่ยวจากประเทศจีนเพิ่มมากขึน สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพืนที่
- ผู้ ป ระกอบการบางส่ ว นยั ง ขาดความรู้ ความเข้ า ใจ เกี่ ย วกั บ มาตรฐานในการ
ให้บริการนักท่องเที่ยว ควรมีการอบรมผู้ประกอบการหรือนักศึกษาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษให้มีความรู้ ความ
ช้านาญ และเชี่ยวชาญมากขึน
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- การท่องเที่ยววิถีลุ่มแม่น้าโขงได้รับจัดสรรงบประมาณ จ้านวน 675 ล้านบาท เพื่อ
พัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัด ดังนี
(1) ป่าภูสิงห์ อยู่ในความดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
สวยงาม ควรให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้ามาดูแลเพื่อจัดระบบการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานมากขึน
( 2) การพั ฒ นาเกี่ ย วกั บ ป้ า ยทางหลวง ควรมี ป้ า ยบอกทาง แจ้ ง พิ กั ด สถานที่
ระยะทางในการเดินทาง
- ส่วนราชการควรดูแลเกี่ยวกับโครงสร้างพืนฐาน ระบบบ้าบัดน้าเสีย ประปา ไฟฟ้า
ให้เพียงพอต่อความต้องการที่จะใช้อุปโภคบริโภค
- สถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็นพืนที่ทับซ้อน ควรมีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน

จังหวัดพัทลุง
กรณีหารือกับภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
1. การเบิกเงินสดจากธนาคารในสาขาจังหวัดพัทลุงในวงเงินเกิน 1 ล้านบาท ธนาคารไม่มีเงินสด
ให้ลูกค้าในบางสาขาโดยให้ลูกค้าไปติดต่อสาขาอื่นแทน ท้าให้ผู้ประกอบการและลูกค้าได้รับความเดือดร้อน
ธนาคารควรปรับปรุงแก้ไขการด้าเนินงานของธนาคารเพื่อสร้างความมั่นใจกับลูกค้ามากขึน
2. ธนาคารควรปรับปรุงด้านการให้บริการให้ดียิ่งขึน เนื่องจากการขายประกันของพนักงาน
ธนาคารส่งผลกระทบต่อประชาชนและภาคเอกชนเป็นอย่างยิ่งในการติดต่อกับธนาคาร ลูกค้าต้องช่วยเหลือ
พนักงานโดยซือประกันของธนาคาร
3. เนื่ อ งจากภาคเอกชนไม่ เ ข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การด้ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานในสั ง กั ด
กระทรวงการคลัง หากส่วนราชการท้า Job Function ของแต่ละหน่วยงานและประชาสัมพันธ์ให้ภาคเอกชน
และประชาชนทราบ จะท้าให้ประชาชนมีความเข้าใจการปฏิบัติงานของภาครัฐดียิ่งขึน
4. การเกิดอุทกภัยในจังหวัดพัทลุ ง ส่งผลให้ ผู้ประกอบการและประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนเป็นอย่างมาก หากจังหวัดพัทลุงสามารถป้องกันการเกิดอุทัยภัยได้ โดยการระบายน้าไปสู่ทะเลสาบ
สงขลาได้อย่างรวดเร็ว จะส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจของจังหวัดพัทลุงดีขึน นอกจากนี ภาครัฐควรหาวิธีป้องกัน
ไม่ให้เกิดอุทกภัยอีก และส่วนราชการควรเข้ามาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่
5. จั ง หวัด พั ท ลุ ง เป็ น จั งหวั ด ที่ป ลู กยางพาราจ้ า นวนมาก แต่ เ นื่อ งจากเกิด อุ ทกภั ยท้ า ให้
ประชาชนไม่สามารถเดินทางออกไปกรีดยางพาราได้ ส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจของจังหวัดพัทลุงไม่ดีเท่าที่ควร
6. จังหวัดพัทลุงเป็นจังหวัดที่ก้าลังพัฒนา หากได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง
สนามบินในจังหวัดพัทลุง จะอ้านวยความสะดวกด้านการคมนาคม ซึ่งจะส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวใน
จังหวัดเพิ่มมากขึน

สรุปผลความคิดเห็นของภาคประชาชนในการร่วมตรวจราชการต่อนโยบายของรัฐบาล/กระทรวงการคลัง

13

7. การท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุงประสบปัญหาการน้ารถยนต์ของชาวมาเลเซียเข้ามาท่องเที่ยว
ในพืนที่ เนื่ องจากนักท่องเที่ ยวชาวมาเลเซีย จะต้องเปลี่ยนรถยนต์ มาใช้รถยนต์ของประเทศไทยแทน หาก
รัฐบาลปรับแก้กฎระเบียบให้ชาวมาเลเซียสามารถน้ารถยนต์เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุงได้ จะส่งผลให้
เศรษฐกิจของจังหวัดดียิ่งขึน
8. เศรษฐกิ จ จั ง หวั ด พัท ลุ ง เติ บ โตจากการท่อ งเที่ ย วเป็ น หลั ก ซึ่ งจั ง หวั ด พั ท ลุ ง มี ส ถานที่
ท่องเที่ยว ตามโครงการพระราชด้าริ “ฟาร์มตัวอย่างของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ”และผลิตภัณฑ์ OTOP ข้าว
สังข์หยด แต่เนื่องจากไม่ได้รับการพัฒนาและดูแลรักษา ทังนี หากทุกภาคส่วนร่วมกันบูรณาการและพัฒนาสิ่งที่
มีอยู่ในจังหวัดจะส่งผลให้เศรษฐกิจของจังหวัดพัทลุงดีขึน
9. ขอชื่นชมธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) และ
ส้านั กงานคลังจั งหวัดพัทลุ ง ที่ได้ป ระชาสั มพันธ์และจัดโครงการพบปะผู้ ประกอบการ ซึ่งเป็นที่ส นใจของ
ภาคเอกชนเป็นอย่างมาก
10. ภาคเอกชนให้ความสนใจกับโครงการปล่อยสินเชื่อดอกเบียต่้า (0%) ซึ่งเป็นโครงการที่ดี
มาก เนื่องจากผู้ประกอบการได้รับความเสียหายจากอุทกภัยจ้านวนมาก หากธนาคารภาครัฐประชาสัมพันธ์
อย่างทั่วถึงจะมีผู้สนใจมาใช้บริการกับธนาคารเพิ่มมากขึน
11. เนื่องจากบางธนาคารในพืนที่จังหวัดพัทลุงมีบริเวณที่จอดรถน้อย ท้าให้ประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อนจากการไปติดต่อธนาคาร หากภาครัฐจัดหาสถานที่ จอดรถเพื่ออ้านวยความสะดวกในการมา
ติดต่อกับธนาคารโดยใช้พืนที่ของการรถไฟจังหวัดพัทลุงจะท้าให้ผู้มาติดต่อมีความสะดวกมากยิ่งขึน
12. โครงการภาษาอังกฤษหมู หมู เป็นโครงการที่ดีมาก และส่วนราชการควรให้ความร่วมมือ
ในการฝึกภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
- ภาคเอกชนควรให้ความร่วมมือในการเข้ามาประชุมหารือร่วมกับส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงการคลัง เพราะจะท้าให้ ทราบถึงการด้าเนินงาน โครงการ และนโยบายต่างๆ ที่รัฐ บาลให้ความ
ช่วยเหลือ นอกจากนี หน่วยงานในสั งกัดกระทรวงการคลังจะต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์การด้าเนินงานของ
หน่วยงานตนเอง
- การขายประกันของธนาคารส่วนใหญ่จะเป็นธนาคารพาณิชย์ ซึ่งขณะนีธนาคารหลายแห่ง
จะเข้มงวดเรื่องการขายประกันมากขึน เนื่องจากผู้ขายประกันจะต้องผ่านการทดสอบและมีใบอนุญาตขาย
ประกันก่อนจึงจะขายประกันแก่ลูกค้าได้
- กาตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการว่าใช้จ่ายเงินอย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์
หรือไม่นัน ส้านักงานตรวจเงินแผ่นดินจะท้าหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินภาครัฐ
- เนื่องจากจังหวัดพัทลุงประสบอุทกภัยส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของจังหวัด ดั งนัน
เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนภาคเอกชนและภาครัฐจะต้องร่วมมือกันและรณรงค์ดูแลป่าไม้ และให้ความรู้สร้าง
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ความเข้าใจไม่ให้ประชาชนก่อสร้างสิ่งกีดขวางกันทางระบายน้า และไม่ปิดกันแม่น้าล้าคลอง หากประชาชน
รู้จักหน้าที่ของพลเมือง มองส่วนรวมให้มากกว่าส่วนตน จะท้าให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุข
- ทุกส่วนราชการและภาคเอกชนควรร่วมมือกันในการพัฒนาจังหวัด โดยการน้าปัญหาต่างๆ
มาหารื อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมกัน แก้ไขสภาพปัญหาอย่างจริงจัง และหากเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม ควรเร่งด้าเนินการต่อไป
- นักท่องเที่ยวที่น้ารถยนต์เข้ามาใช้ในประเทศไทยไม่ได้นัน เนื่องจากปัญหาด้านความมั่นคง
ปลอดภัยของประเทศและอาจก่อให้เกิดความเสียหายด้านการจราจร หากนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียสามารถ
น้ารถยนต์เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยได้ จะท้าให้เกิดประโยชน์กับประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ
รายได้จากปั้มน้ามัน ร้านอาหาร โรงแรม เป็นต้น ดังนัน กรมการขนส่งทางบกจะต้องประกาศให้นักท่องเที่ยว
สามารถน้ารถยนต์เข้ามาในประเทศไทยได้ แต่ต้องขึนทะเบียนรถยนต์ก่อน 30 วัน
- จั ง หวั ด พั ท ลุ ง มี ส ถานที่ ท่ อ งเที่ ย วหลายแห่ ง ในอนาคตหากภาคเอกชนสามารถ
ประชาสัมพันธ์และน้านักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุงได้ โดย
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เช่น ทะเลน้อย หาดไข่เต่า หนามมดแดง ข้าวพันธุ์สังข์หยด เป็นต้น โดย
เน้นด้านความสะอาด อาหารอร่อยและสร้างเรื่องราวความเป็นมา (Story) ในสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัด
พัทลุงจะท้าให้ได้รับความนิยมเกิดความน่าสนใจและสามารถสร้างรายได้ให้ประชาชนในจังหวัดพัทลุงเป็นอย่าง
มาก
- ภาคเอกชนควรร่วมมือกันจัดท้าแผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง (Master Plan) โดยร่วมมือกับ
ประชาชนและส่วนราชการ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและต่อเนื่อง

จังหวัดระยอง
1. กรณีหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ) แจ้งว่า
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังทุกหน่วยงาน ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกับ
จังหวัดเป็นอย่างดี ทังนีปัญหาด้านบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงส่วนใหญ่ค่อนข้างขาดอัตราก้าลัง
ในการปฏิบัติงาน ซึ่งส่วนกลางควรเร่งด้าเนินการแก้ไขต่อไป

2. กรณีหารือร่วมกับภาคเอกชน แจ้งว่า
2.1 ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง แจ้งว่า
- ภาครั ฐบาลก้าหนดนโยบายการคลั งและภาษี อากร รอบปี 2559 – 2560 ได้ แก่
นโยบายบัญชีชุดเดียว การกระตุ้นเศรษฐกิจ การกระตุ้นการลงทุน โดยนโยบายภาษีอากรให้ภาคเอกชนลงทุน
ในทรั พย์ สิ น ถาวร ท้ าให้ ส มาชิ ก ในกลุ่ ม หอการค้ าซึ่ ง เป็น ผู้ ป ระกอบการที่ เ สี ยภาษี อากรโดยตรงได้ น้ า ไป
ด้าเนินการ และมีความพึงพอใจในนโยบายดังกล่าวเป็นอย่างมาก
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- นโยบายภาครัฐเรื่องระบบ e-Payment กลุ่มสมาชิกหอการค้าที่อยู่ในระบบและเสียภาษี
อยู่แล้วจะไม่มีปัญหาในการด้าเนินงาน มาตรการนีหากภาครัฐด้าเนินการอย่างจริงจังจะเป็นการขยายฐานภาษี
ท้ า ให้ ก ารจั ด เก็ บ ภาษี อ ากรมี ค วามทั่ ว ถึ ง มากยิ่ ง ขึ น เป็ น เรื่ อ งที่ ดี แ ละส่ ง ผลให้ เ กิ ด ความเป็ น ธรรมแก่
ผู้ประกอบการ
- การผลักดันผู้ประกอบการประเภทบุคคลธรรมดาให้เป็นนิติบุคคล เป็นการยกระดับ
และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจ หากยังคงมีสภาพแบบเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง จะท้าให้ขาดโอกาสในการ
แข่งขันทางธุรกิจ และยังส่งผลต่อจ้านวนรายผู้เสียภาษีในระบบให้เพิ่มมากขึน
2.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง แจ้งว่า
- การก้าหนดคุณสมบัติให้กับผู้รับเหมาในการเข้ามาด้าเนินการจัดซือจัดจ้างกับภาครัฐ
เพื่อสร้างมาตรฐานให้กับระบบราชการ แก้ปัญหาผู้รับเหมาทิงงาน ท้างานไม่ได้คุณภาพ ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์
และสร้างความเชื่อมั่นได้
- ข้อมูลในการช่วยเหลือกลุ่มธุรกิจ SME ที่ธนาคารภาครัฐได้ด้าเนินการตามนโยบาย
ภาครัฐนัน กรณีการขอสินเชื่อของธุรกิจ SME และผลการด้าเนินการให้ความช่วยเหลือมีความส้าเร็จ/ไม่ส้าเร็จ
มากหรือน้อยเพียงใด มีปัญหาอุปสรรคในด้านใดบ้าง ธนาคารควรมีการแจ้งให้ทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพื่อ
รับทราบข้อมูลดังกล่าว จะได้น้าไปใช้เป็นฐานข้อมูลให้กับกลุ่มสมาชิกในการพัฒนาศักยภาพผู้ ประกอบการให้
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ต่อไป
- ในการประชุมประจ้าเดือนของจังหวัด คณะผู้บริหารการคลังประจ้าจังหวัดระยอง
(คบจ.) คลังจังหวัดในฐานะผู้รายงานควรเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับการด้าเนินการในภาพรวมให้มากขึน เพื่อให้ทราบ
ประสิทธิภาพในการท้างานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
- การประชาสัมพันธ์เพื่อ สร้างความเข้าใจ ระหว่างหน่ว ยงานของรัฐและภาคเอกชน
เกี่ย วกับ นโยบายหรื อมาตรการต่างๆ ซึ่ง ผู้ ประกอบการอาจยังเข้าใจไม่ตรงกัน หรือมีกลุ่ มผู้ ประกอบการ
รายใหม่ยังไม่รับทราบข้อมูล หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรด้าเนินการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจ
ที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง
- ปั ญหาการเข้าถึงแหล่ งเงินทุนของผู้ ประกอบการรายใหม่ ค่อนข้างจะเข้าถึงแหล่ ง
เงินทุนยากและส่วนใหญ่จะไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อจากธนาคาร ทังนี ในการก้าหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาของธนาคารภาครัฐควรจะมุ่งเน้นในการส่งเสริมธุรกิจใหม่ๆ ให้สามารถพัฒนาธุรกิจตัวเองต่อไปได้
- ปัญหาน้าประปาส้าหรับใช้บริโภคในจังหวัดระยอง การใช้น้าประปาในขณะนีมีปริมาณ
ที่เพิ่มมากขึน ประกอบกับขนาดท่อประปาที่ใช้งานมีขนาดเล็ก ท้าให้การใช้น้าไม่เพียงพอ ซึ่งการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวยังหาข้อสรุปไม่ได้ว่าใครจะต้องเป็นผู้ด้าเนินการแก้ไข เนื่องจากการประปาแจ้งว่าได้ท้าสัญญากับ
บริษัทอีสท์วอเตอร์ ในการดูแล ท้าให้ประชาชนได้รับความเดือนร้อนเป็นอย่างมาก
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จังหวัดสุรินทร์
1. กรณีหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัด (นายอรรถพร สิงหวิชัย) แจ้งว่า
- ในปีงบประมาณ 2559 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมของจังหวัดสุรินทร์สามารถ
ท้าได้ดีอยู่ในล้ าดับ ที่ 1 ของประเทศ ซึ่งในปีนีทางจังหวัดจะเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้ มี
ประสิทธิภาพเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา
- ด้านการค้าชายแดน ควรมีการขยายช่องทางการจราจร พืนที่การค้าชายแดน และปรับที่ตัง
ของพื นที่ ส้ า นั ก งานด่ า นศุ ล กากรช่ อ งจอม เพื่ อ อ้ า นวยความสะดวกในการขนส่ ง และรองรั บ
การขยายตัวทางการค้า เนื่องจากด่านศุลกากรช่องจอมเป็นด่านเชื่อมโยงทางการค้าระหว่างไทยและกัมพูชา
ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- นอกจากนี ทางจั ง หวั ด จะช่ ว ยอ้ า นวยความสะดวกด้ า นสถานที่ ใ ห้ แ ก่ ป ระชาชนที่ ม า
ลงทะเบียนตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 เนื่องจากส้านักงานคลังจังหวัด มีพืนที่
ค่อนข้างจ้ากัดอาจไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชนที่จะมาลงทะเบียน

2. กรณีหารือกับภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
2.1 ภาคเกษตรกรรม จากการที่ราคาผลผลิตข้าวตกต่้าลงส่งผลท้าให้รายได้ของเกษตรกรลดลง
จึงส่งผลให้เศรษฐกิจของจังหวัดหดตัว ทังนี ภาคเอกชนเห็นด้วยกับนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรของภาครัฐ อาทิ
โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และการเกษตรแบบอินทรีย์ อย่างไรก็ตาม พบว่า
เกษตรกรยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของภาครัฐ เนื่องจากบุคลากรของภาครัฐ ยังมีจ้านวนไม่
เพียงพอกับจ้านวนเกษตรกรในพืนที่ และการประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง นอกจากนี ด้านปศุสัตว์ พบว่าจังหวัด
สุรินทร์มีศักยภาพการเลียงโค จึงเห็นว่ าภาครัฐควรสนับสนุนการเลียงโควากิว เพื่อเป็นโอกาสในการสร้าง
รายได้ให้แก่เกษตรกร
2.2 ภาคอุตสาหกรรม พบว่าผู้ประกอบกิจการโรงโม่หินในจังหวัดทยอยปิดตัวลงเนื่องจาก
ใบอนุญาตประกอบกิจการหมดอายุและไม่สามารถต่อใบอนุญาตได้ทันเวลา โดยการต่อใบอนุญาตดังกล่าวค่อนข้าง
ใช้เวลาและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ้านวนมาก ขณะเดียวกันพบว่ามีผู้ประกอบการได้รับใบอนุญาตตังโรงงาน
น้าตาลในจังหวัดหลายราย โดยภาคเอกชนเห็นว่าเป็นโอกาสดีที่เกษตรกรจะหันมาปลูกอ้อย แทนการปลูกข้าว
ที่มีราคาตกต่้า แต่พบว่ายังไม่สามารถสร้างโรงงานได้เนื่องจากติดปัญหาเรื่อ งกฎหมายผังเมือง ดังนันจึงเห็นว่า
ภาครัฐควรอ้านวยความสะดวกด้านกฎระเบียบเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการ
2.3 ด้านการท่องเที่ยวและการบริการ
1) ด้านการท่องเที่ยว ที่ผ่านมาโรงแรมที่พักในจังหวัดสุรินทร์ได้รับ อานิสงส์จากการที่
จังหวัดบุรีรัมย์มีโรงแรมไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวทังจากชาวไทยและชาวกัมพูชาที่มาเข้า
พั กเพื่อชมการแข่งขัน กีฬา ดัง นั น ภาคเอกชนจึงเห็ นว่าเป็น โอกาสในการพัฒ นาสถานที่ท่ องเที่ยวโดยใช้
ประโยชน์จากความสะดวกของเส้นทางการเดินทาง ทังนี ภาครัฐควรผลักดันการขยายช่องทางจราจรเส้ นทาง
เชื่อมต่อไทยและกัมพูชา และสร้างสนามบินในพืนที่จังหวัดสุรินทร์ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวไทยและกัมพูชาให้
เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดมากขึน
2) การให้บริการด้านการแพทย์ของจังหวัดสุรินทร์มีความทันสมัยจึงดึงดูดชาวกัมพูชา
ที่มี ฐ านะให้ เ ข้ า มาใช้ บ ริ ก าร ภาคเอกชนจึ ง เห็ น ว่ า ภาครั ฐ ควรส่ ง เสริ ม การเป็น ศู น ย์ ก ลางทางการแพทย์
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(Medical Hub) รวมทังมีมาตรการในการรองรับชาวกัมพูชาที่เดินทางเข้ามาใช้บริการด้านการแพทย์ในพืนที่
จ้านวนมาก เช่น การอ้านวยความสะดวกเกี่ยวกับระยะเวลาการเข้าประเทศส้าหรับผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย เป็นต้น
2.4 ภาคการธนาคารและสถาบันการเงิน พบว่าจังหวัดมีปัญหาการชะลอตัว ด้านสิ นเชื่อ
และการลงทุนมีแนวโน้มลดต่้าลง โดยพิจารณาจากจ้านวนเงินฝากที่เพิ่มขึน ทังนี ได้ขอความร่วมมือจาก
ผู้ แ ทนสภาอุ ต สาหกรรมและผู้ แ ทนหอการค้ า จั ง หวั ด ในการสนั บ สนุ น ผู้ ป ระกอบการติ ด ตั งอุ ป กรณ์
รับ ช้าระเงิ น ทางอิเล็ กทรอนิ กส์ (เครื่ อง EDC) เพื่อรองรับการใช้บัตรเดบิตแทนการช้าระด้ว ยเงินสด ซึ่งมี
ค่าธรรมเนี ยมที่ต่้ากว่าบัตรเครดิต โดยจะเป็นการลดต้นทุนของผู้ประกอบการและสนับสนุนนโยบายของ
รัฐ บาล อย่ างไรก็ดี เห็น ว่าภาครั ฐ ควรเร่ ง ประชาสั มพันธ์ และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนและ
ผู้ประกอบการเกี่ยวกับระบบการช้าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment)

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังได้รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของภาคเอกชน โดยใน
การประชาสัมพันธ์นโยบายและมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาลและกระทรวงการคลังจะปรับแนวทางให้สามารถ
เข้าถึงประชาชนและผู้ประกอบการได้มากยิ่งขึน
ทังนี ส้าหรับการอ้านวยความสะดวกด้านกฎระเบียบเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจ ของ
ผู้ ป ระกอบการ ได้ แ นะน้ า ให้ ภ าคเอกชนน้ า เสนอความเห็ น ดั ง กล่ า วในคราวการประชุ ม ตรวจราชการ
แบบบูรณาการจังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้ผู้ตรวจราชการส้านักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงรับทราบ
ปัญหาอุปสรรคในประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการ

จังหวัดขอนแก่น
1. กรณีหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (นายพงษศักดิ์ ปรัชาวิทย์) ได้รับแจ้งว่า
- จั ง หวั ด ขอนแก่ น มี ก ารท้ า งานร่ วมกั น แบบบู ร ณาการ และหน่ ว ยงานในสั ง กั ด
กระทรวงการคลังให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกับจังหวัดเป็นอย่างดี โดยปฏิบัติงานตามนโยบายของ
นายกรัฐมนตรี ซึ่งอีกประมาณ 3 เดือนจะด้าเนินการสร้างการเรียนรู้ปฏิรูปตัวเองเพื่อให้สอดคล้องกับโมเดล
ไทยแลนด์ 4.0 ทังนี การขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเป็นโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล บนวิสัยทัศน์
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน แต่ประชาชน นักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 80 ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับไทยแลนด์
4.0 ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ด้าเนินการบรรยายในสถานศึกษาเพื่อสร้างความรู้ค วามเข้าใจ ในการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศ
- จังหวัดขอนแก่น มีการสร้างค่านิยมในการเป็นข้าราชการที่ดี โดยการปฏิบัติงานให้ตรงต่อ
เวลา มีความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เนื่องจากปัจจุบันคนไทยขาดวินัย โดยต้องเริ่มจากข้าราชการเพื่อเป็น
ต้นแบบให้กับประชาชน เพื่อให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคี ปรองดองของคนใน
ชาติ ทังนี ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้น้า Application line เข้ามาใช้ในการท้างาน เพื่อให้เกิดความ
สะดวก รวดเร็ว ในการเข้าถึงการช่วยเหลือประชาชน โดยสามารถรายงานตรงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ
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โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ใกล้ชิดประชาชน สามารถรายงานความเดือดร้อน
ของประชาชนและเข้าไปด้าเนินการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนได้ทันที
- จังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดเดียวที่มีถนน 12 เลน ผ่านกลางเมือง และ GDP ของจังหวัด
เป็นอันดับหนึ่งในภาคอีสาน ซึ่งจังหวัดก้าลังด้าเนินการสร้างรถไฟรางคู่อันจะส่งผลให้การคมนาคมมีความ
สะดวกมากยิ่งขึน
- จังหวัดขอนแก่น ได้มีการสร้างมาสคอต (Mascot) ชื่อ Dino เพื่อสร้างสัญลักษญ์ และ
เอกลักษณ์ให้กับจังหวัด รวมทังสร้างแบรนด์ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เป็นสินค้า OTOP ให้เกิดในท้องถิ่น เช่น
น้าดื่ม ขนม เพื่อน้ารายได้มาสร้างเป็นกองทุนใช้ในการพัฒนาจังหวัด สร้างความเข้มแข็งในท้องถิ่น

2. กรณีหารือร่วมกับผู้แทนภาคเอกชน แจ้งว่า
2.1 รองประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น แจ้งว่า
- ได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง การบริการที่ดี มีการ
ปฏิบัติงานในเชิงรุก โดยเฉพาะส้านักงานสรรพากรพืนที่ได้เข้าเยี่ยมหอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
และบรรยายเกี่ยวกับนโยบายต่างๆ ของกระทรวงการคลังที่มีการเปลี่ยนแปลงมากในระยะหลัง เพื่อรับไป
ด้าเนินการ เช่น ระบบบัญชีเล่มเดียว รวมทังการให้บริการของธนาคารภาครัฐ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองขอนแก่น ก้าหนดเป็น Gate way สู่ประเทศ อนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้าโขง 6 ประเทศ คือ ประเทศจีนตอนใต้ เวียดนาม ลาว พม่า กัมพูชา และไทย การเชื่อมโยงเส้นทาง
คมนาคมโดยมีจั งหวัดขอนแก่น เป็ น ศูน ย์ กลางของภาคอีส าน จะมีการผลั กดันให้ มี ก ารสร้างรถไฟรางคู่ ที่
สามารถเดินทางด้วยความเร็วสูงแล้วเชื่อมโยงไปยังท่าเรือ หากภาครัฐให้การสนับสนุน ผู้ประกอบการส่งออก
จังหวัดขอนแก่นจะสามารถด้าเนินการในพืนที่ได้ ไม่ต้องไปด้าเนินการที่ท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งไม่ได้รับความ
สะดวกเท่าที่ควร
- จังหวัดขอนแก่น ไม่มีพื นที่ติดชายแดนท้าให้ขาดโอกาสในการเป็นศูนย์กลางการบิน
เพื่อเชื่อมโยงกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้าโขง 6 ประเทศ การท่องเที่ยวขาดความเชื่อมโยงจากจังหวัดขอนแก่น
สู่เมืองคุนหมิง ฮานอย หลวงพระบาง และเสียมเรียบ เสียโอกาสไป เนื่องจากไม่มีเส้นทางติดประเทศเพื่อน
บ้านจึงไม่มีด่านตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร และไม่สามารถตังพืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษได้
- จังหวัดขอนแก่นมีสถานศึกษาชันน้าจ้านวนมาก และมีผลงานวิจัยของอาจารย์ต่างๆ
โดยมีนักศึกษาที่เป็น New Start-up เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ออกจ้าหน่าย และผู้ประกอบการได้รวมกลุ่มกันเพื่อ
ซือผลงานวิจั ย น้ ามาสร้ างผลิ ตภัณฑ์ แต่ป ระสบปัญหาด้านการจดทะเบียนสิ ทธิบัตร เนื่องจากต้องไปจด
ทะเบียนสิทธิบัตรที่กรุงเทพฯ เช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการคลัง เป็นต้น
ประกอบกับเกณฑ์การพิจารณาว่าบริษัทใดที่จะได้เกณฑ์การเสียภาษีพิเศษ ซึ่งหน่วยงานที่ มีอ้านาจในการ
ตัดสินใจจะตังอยู่ที่กรุงเทพทังหมด ภาครัฐควรกระจายอ้านาจให้หน่วยงานในส่วนภูมิภาคเพื่ออ้านวยความ
สะดวกแก่ผู้ประกอบการ
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2.2 รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น แจ้งว่า
- ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการที่ดี มีการกระตุ้นทุกภาคส่วน โดยมี
ภาคเอกชนสนับสนุน
- การเติบโตของ GDP ในจังหวัดสูงขึน 80% สาเหตุเกิดจากภาคอุตสาหกรรม ดังนัน
ควรแยกภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้า และภาคการเกษตร ออกจากกันเพื่อจะได้แก้ปัญหาได้ตรงจุด
- จังหวัดขอนแก่นภาคเอกชนมีการร่วมมือกันสร้างรถรางเบาโดยไม่ได้ใช้งบประมาณ
ของรัฐ ซึ่งเป็นต้นแบบให้หลายจังหวัดในภาคอีสานน้าไปเป็นแบบอย่าง
- ภาครัฐควรให้การสนับสนุนให้จังหวัดขอนแก่นเป็นพืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อเป็น
จุดศูนย์กลางการพัฒนา อันจะส่งผลให้จังหวัดต่างๆ ที่อยู่ รอบๆ 9 จังหวัดได้รับการพัฒนาไปด้วย
- จั งหวัด ขอนแก่น มี ป ระชากรตามทะเบี ยนบ้า น จ้า นวน 1.9 ล้ านคน แต่จ้ านวน
ประชากรที่อาศัยอยู่จริงมีมากกว่านัน สังเกตจากสภาพการจราจรและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
2.3 ประธานชมรมธนาคารจังหวัดขอนแก่น แจ้งว่า
- ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกธนาคาร ทังภาครัฐและภาคเอกชน สาขาธนาคาร
ที่ตังอยู่ในจังหวัดขอนแก่นมีทังหมด จ้านวน 170 สาขา เพียงพอต่อการให้บริการกับประชาชนได้อย่างทั่วถึง
- การประชาสั ม พั น ธ์ เ กี่ ย วกั บ ระบบพร้ อ มเพย์ มี ป ระชาชนสนใจ และลงทะเบี ย น
National e-Payment ซึ่งแต่ละธนาคารพยายามผลักดันการลงทะเบียนในระบบพร้อมเพย์ โดยการเข้าร่วม
ประชุมกับภาคเอกชนเป็นประจ้าทุกเดือน แต่ประชาชนยังไม่ให้ความสนใจ เนื่องจากยังไม่มั่นใจในระบบ
- นโยบายของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ธนาคารทัง 3
ธนาคารที่ด้าเนินการมีการเตรียมความพร้อมในการลงทะเบียนเป็นอย่างดี

จังหวัดร้อยเอ็ด
1. กรณีหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (นายสฤษดิ์ วิฑูรย์) ได้รับแจ้งว่า
- หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังให้ความร่วมมือกับจังหวัดเป็นอย่างดี
- การจัดซือจัดจ้างมีบางส่วนราชการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- นโยบายรัฐบาลในการกระจายรายได้ลงสู่ชุมชน เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งทางจังหวัด
พยายามด้าเนินการอย่างเต็มที่ แต่การด้าเนินโครงการมีระยะเวลาจ้ากัด เช่น กองทุนหมู่บ้านหมู่บ้านละ 5
ล้านบาท และหมู่บ้านละ 2 แสนบาท จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับจัดสรรงบประมาณจ้านวนมาก แต่วิธีปฏิบัติต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบราชการ ประกอบกับขาดผู้รับเหมาก่อสร้างซึ่งผู้รับเหมาส่วนใหญ่มาจากพืนที่อื่น
- การบรรจุบุคลากรเพื่อเข้ามาท้างานควรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ เพื่อ
ความพร้อมในการปฏิบัติงาน และมีเครื่องมือที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
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2. กรณีหารือร่วมกับผู้แทนภาคเอกชน แจ้งว่า
2.1 เลขาธิการหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด แจ้งว่า
- จังหวัดร้อยเอ็ดส่งเสริมให้ประชาชนเลียงกุ้งควบคู่กับการท้านา เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับ
เกษตรกร นอกจากนีผู้ประกอบการร้านอาหารช่วยรับซือกุ้งจากเกษตรกรเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรอีกทางหนึ่ง
การด้าเนินกิจกรรม 1 โครงการ 1 ต้าบล เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อ
น้ามาจ้าหน่าย มีการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ให้มีความน่าสนในดึงดูดลูกค้าเพิ่มราคาสินค้าให้สูงขึน
นโยบายของรัฐบาลที่ให้การสนับสนุนงบประมาณโครงการประชารัฐท้าให้ชุมชนเกิด
ความเข้มแข็ง มีงบประมาณในการด้าเนินกิจกรรมในชุมชน
การด้าเนินกิจกรรม 1 หอการค้า 1 อาชีวะ เพื่อให้เป็นต้นแบบในเขตภาคอีสานมี
การโชว์ผลงานของนักเรียนอาชีวะที่อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี มีกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีความคิด
สร้างสรรค์ช่วยกันขับเคลื่อน นอกจากนี ยังมีการขายสินค้าใน Application line ซึ่งควบคู่ไปกับการใช้ชีวิต
ตามปกติ
ภาครั ฐ ควรให้ ก ารสนับ สนุนการขยายสายการบิ นในจังหวัดร้อยเอ็ดเพิ่ม เพราะ
สนามบินจังหวัดร้อยเอ็ดถือเป็นยุทธศาสตร์ในภาคอีสานที่สามารถเดินทางต่อไปในจังหวัดอื่นๆ ได้
2.2 รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด แจ้งว่า
- นโยบายของรั ฐ บาลที่ใ ห้ ก ารสนั บสนุ น ผู้ ป ระกอบการ เม็ ด เงิน ที่ ล งมาสนับ สนุ น
ภาคเอกชนมีจ้านวนมาก จังหวัดร้อยเอ็ดพืนที่ส่วนใหญ่เป็นภาคเกษตรกรรม เกษตรกรขาดหลักในการเพิ่ม
มูลค่า และขาดองค์ความรู้เกี่ยวกับวิธีการแปรรูป การจ้าหน่าย และการบรรจุภัณฑ์ กระทรวงพาณิชย์ควรเข้า
มาสนับสนุน สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เกษตรกร
- กระทรวงอุ ต สาหกรรมจั ด ตั งกองทุ น จ้ า นวน 20,000 ล้ า นบาท เพื่ อ ให้
ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยคิดอัตราดอกเบีย 1 % ทังนี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดได้ประชาสัมพันธ์
ให้สมาชิกทราบ ส้าหรับโครงการเกษตรแปลงใหญ่ มีปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู้ สนับสนุนการให้ความรู้แต่มีปัญหา
เรื่องการด้าเนินงานโครงการ
2.3 ประธานสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด แจ้งว่า
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด เริ่มก่อตังเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 ซึ่งในปี
ที่ผ่านมามีการด้าเนินกิจกรรม
1) จั ด ท้ า แผ่ น พั บ ประชาสั ม พั น ธ์ จั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด เงิ น ทุ น สนั บ สนุ น มาจาก
ผู้ประกอบการภาคเอกชน ภาครัฐ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มีการผลิตแผ่นพับ จ้านวน 10,000
ฉบับ ได้น้าไปแจกนักท่องเที่ยวบริเวณสนามบินร้อยเอ็ด
2) การจัดท้าวารสาร แนะน้าจังหวัดร้อยเอ็ด แหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร ร้านค้า
เดือนละ 1,000 ฉบับ
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3) การฝึกอบรมมัคคุเทศก์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้การสนับสนุนงบประมาณ
จ้านวน 40,000.- บาท การอบรมมัคคุเทศก์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนอาชีวะ เพื่อให้เป็นเจ้า
บ้านที่ดี
2.4 ประธานชมรมธนาคารจังหวัดร้อยเอ็ด แจ้งว่า
- การลงทะเบียนพร้อมเพย์ ทุกธนาคารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ลงทะเบียน แต่
บางธนาคารมีประชาชนลงทะเบียนซ้าซ้อนกัน ซึ่งการลงทะเบียนต้องแสดงความจ้านง ทังนี การลงทะเบียน
ซ้าซ้อนไม่ได้กระทบกับการด้าเนินงานของธนาคาร ธนาคารสามารถยกเลิกการลงทะเบียนซ้าซ้อนได้
- การด้าเนินงานของส้านักหักบัญชี เกี่ยวกับการใช้เช็คในปัจจุบัน ซึ่งยังมีการวิ่งเช็คอยู่
เนื่องจากธนาคารแห่งประเทศไทยมีแนวทางการปฏิบัติหรือการจัดท้าหนังสือแจ้ง กรณีการยกเลิกส้านักหัก
บัญชีคงยังไม่สามารถด้าเนินการได้
- การให้บริการของธนาคารภาครัฐและธนาคารพาณิชย์ มีความแตกต่าง ซึ่งขึนอยู่กับ
นโยบายของแต่ละธนาคาร ธนาคารพาณิชย์บางแห่งมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการขายประกันพ่วง ชมรมธนาคาร
ประสานขอความร่วมมือแล้ว
- การลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ธนาคารที่เกี่ยวข้อง 3 ธนาคาร ได้เตรียมความพร้อม
เนื่องจากมีประสบการณ์มาจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากแต่ละธนาคารมีภารกิจหลัก อาจท้าให้การบริการมีความ
ล่าช้า ธนาคารได้ทบทวนกระบวนการให้รวดเร็วยิ่งขึน แต่ประชาชนไม่รู้ว่าตนเองจะได้รับสิ ทธิประโยชน์
อย่างไรบ้าง ปัจจุบันมีข่าวลือว่าจะได้รับเงิน 5,000 บาท ธนาคารจึงจ้าเป็นต้องสร้างความเข้าใจกับประชาชน
โดยการลงพืนที่ประชาสัมพันธ์สร้างองค์ความรู้

จังหวัดกาฬสินธุ์
1. กรณีหารือกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (นายมงคล อดทน) ได้รับแจ้งว่า
- หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังให้ความร่วมมือกับจังหวัดเป็นอย่างดี เป็นที่ปรึกษา
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การยื่นภาษีและการจ่ายช้าระภาษี
- โครงการเกษตรแปลงใหญ่มีเกษตรกรให้ความสนใจ 50 ราย มีพืนที่รวม 1,000 ไร่ แต่ยัง
ไม่มีเกษตรกรรายใดเข้าหลักเกณฑ์ของธนาคาร
- จั งหวัดกาฬสิ น ธุ์ป ระชาชนส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร พืช หลั ก ได้แก่ ข้าว และ
มันส้าปะหลัง จังหวัดกาฬสินธุ์มีโรงสีขนาดใหญ่สามารถรองรับการสีข้าวจากจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัด
ร้อยเอ็ด มีโรงงานมันส้าปะหลัง 7 โรง สามารถรับมันส้าปะหลังจากจังหวัดใกล้เคียง และสามารถส่งออกมัน
ส้าปะหลังในลักษณะมันเส้นโดยใช้เทคโนโลยีจากประเทศจีนและประเทศเกาหลี ราคาเครื่องท้ามันเส้นเครื่อง
ละ 28 ล้านบาท โดยการติดตังไม่ต้องใช้พืนที่มาก ไม่ท้าลายสิ่งแวดล้อม และมีโรงงานน้าตาล 2 โรง
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- การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย ส้านักงานคลังจังหวัดมีการตังคณะกรรมการเพื่อติดตามการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการที่มีความล่าช้า และมีการติดตามการเบิกจ่ายงบจังหวัด งบกลุ่มจังหวัด
งบฟังก์ชั่น รวมทังได้ลงพืนที่ในอ้าเภอต่างๆ เพื่อติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
- งบจังหวัด การเบิกจ่ายยังต่้ากว่าเป้าหมายที่ก้าหนด บางโครงการได้มีการก่อหนี ผูกพันไว้
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้เร่งให้ด้าเนินการตามสัญญา
- จังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ประสบปัญหาภัยแล้ง เพราะน้าในเขื่อนล้าปาวมีปริมาณสูงกว่าปีที่ผ่าน
มาจังหวัดกาฬสินธุ์สามารถบริหารจัดการน้าได้ แหล่งน้าใหญ่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ มี 15 แห่ง มีแม่น้าชีและ
เขื่อนล้าปาว มีอ่างเก็บน้าส้าหรับท้าการเกษตรของกรมชลประทาน แต่ยังมีบางอ้าเภอซึ่งตังอยู่บริเวณภูเขาซึ่ง
เป็นบริเวณที่สูงที่มีปัญหาบ้าง คือ อ้าเภอค้าม่วง อ้าเภอเขาวงศ์ อ้าเภอห้วยผึง และอ้าเภอกุสินารายณ์
- เกษตรกรที่อ้าเภอหนองปรือมีการรวมกลุ่มกันในการผลิตผักออแกนิ ก เนื่องจากสภาพดินมี
ความเหมาะสมในการปลูกผัก โดยใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด มีการตังกองทุนท้าปุ๋ย เพื่อปลูกผักปลอดจากสารเคมี

2. กรณีหารือร่วมกับผู้แทนภาคเอกชน แจ้งว่า
2.1 ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งว่า
- จังหวัดกาฬสินธุ์มีประชากรเฉลี่ย 900,000 คนเศษ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้าน
การเกษตร ส่ ว นภาคอุตสาหกรรมเป็ นอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร คือ ข้าว มันส้าปะหลั ง อ้อย และ
ยางพารา ซึ่งสินค้าภาคการเกษตรประสบปัญหาราคาตกต่้า รัฐบาลไม่ได้ประกันราคาพืชผลทางการเกษตร
และปัจจุบันราคายางพาราปรับตัวสูงขึน แต่ราคายังไม่เสถียร
- ประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ บางส่วนประกอบอาชีพประมง ในบริเวณเขื่อน ล้าปาว
ซึ่งจุ ดมุ่งหมายการสร้ างเขื่อนล้ าปาว คือ เพื่อการเกษตร มีการพัฒ นาคลองของกรมชลประทาน เพื่อให้
ประชาชนท้าการเกษตรได้ สามารถปลูกพืชหรือท้าการเกษตรได้ทุกฤดูกาล รวมทังการปลูกข้าวทังนาปีและ
นาปรัง
- ภาคการเกษตรในจังหวัดกาฬสินธุ์สามารถน้าผลผลิตทางการเกษตรส่งออกไปจ้าหน่าย
ที่ต ลาดไทย ผลไม้ที่ ส่ ง ออก ได้ แ ก่ มะม่ ว ง ขนุ น เป็น หลั ก โดยมะม่ ว งน้ า ดอกไม้ เ ป็ น สิ น ค้ า ส่ ง ออกไปยั ง
ต่างประเทศ
- การประมงมีการผลิตกุ้งก้ามกรามซึ่งเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน มีการรับพันธุ์ลูก
กุ้งมาจากจังหวัดฉะเชิงเทรา และการเลียงปลาเผาะ ปลาทับทิม เลียงในกะชังในเขื่อนล้าปาว ซึ่งเป็นรายได้
หลักอีกอย่างหนึ่งของเกษตรกร
- การท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ มีเขื่อนล้าปาวซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึนชื่อ รวมทังมี
ของดีของจังหวัดกาฬสินธุ์ คือ พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ซึ่งเป็นแหล่งสมบูรณ์ที่สุด ผ้าแพรวา อ้าเภอค้าม่วง และ
โปงลางซึ่งก้าเนิดที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ในอนาคตถ้ามีการพัฒนาการท่องเที่ยวให้ดี ยิ่งขึนจะสร้างเม็ดเงินให้กับ
จังหวัดอีกทางหนึ่ง และที่ตังของจังหวัดกาฬสิ นธุ์เป็นจุดยุทธศาสตร์เศรษฐกิจระหว่างอีสานตะวันตกและ
ตะวันออก
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- เศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ 2 - 3 ปีที่ผ่านมาไม่ดีเท่าที่ควร แต่จังหวัดกาฬสินธุ์
เป็นอุตสาหกรรมภาคการเกษตรจึงไม่ได้รับผลกระทบมากนัก ยังด้าเนินการส่งออกมันส้าปะหลัง น้าตาลไป
ต่างประเทศได้อย่างต่อเนื่ อง ด้านการค้าปลีกค้าส่ง ผู้ประกอบการในพืนที่ยังสามารถด้าเนินการต่อไปได้
แต่หากในอนาคตมีห้างแม็คโคร โลตัส เข้ามาตังในจังหวัดมากขึนผู้ประกอบการในพืนที่อาจได้รับผลกระทบ
2.2 รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งว่า
- โรงงานในจังหวัดกาฬสินธุ์จะเกี่ยวกับภาคการเกษตร เช่น โรงงานแป้งมัน โรงงาน
น้าตาล ส่วนโรงงานยางพาราเพิ่งมีการก่อสร้าง ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่้ากว่าที่ผ่านมา เนื่องมาจาก
สินค้าทางการเกษตรที่ส่งไปยังประเทศจีน คือ ข้าว และมั นส้าปะหลัง ในการน้าไปผลิตแอลกอฮอล์ ประเทศ
จีนสามารถก้าหนดราคาสินค้าได้เอง ท้าให้เกษตรกรในพืนที่เสียผลประโยชน์ทางการค้า รัฐบาลควรสนับสนุน
การตังโรงงานเพื่อผลิตแอลกอฮอล์ในประเทศเพื่อแก้ปัญหาราคาผลผลิตตกต่้า
- ประเทศจีนได้เข้ามาตังบริษัทนอมินีในประเทศไทยเป็นจ้านวนมาก เพื่อซือสินค้าจาก
ประเทศไทยแล้วส่งออกไปยังประเทศจีน ซึ่งบริษัทนอมินีทราบต้นทุนการผลิต และตังราคาแข่งกับผู้ผลิ ต
ภายในประเทศ
- จังหวัดกาฬสินธุ์มีโรงงานผลิตแป้งมันส้าปะหลัง ที่ส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา
และประเทศแถบยุโรป ส่วนการผลิตมันเส้นจะส่งออกไปยั งประเทศจีนเพียงประเทศเดียว ท้าให้ประเทศจีน
เป็นผู้ก้าหนดราคา ผู้ประกอบการประเทศไทยขาดอ้านาจการต่อรองทางการค้า

จังหวัดมหาสารคาม
1. กรณีหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (นายเสน่ห์ นนทะโชติ) ได้รับแจ้งว่า
- ปัญหาความอยากจน ปัญหาความเหลื่อมล้าทางสังคม ยังไม่มีหน่วยงานใดที่จะแก้ปัญหาให้
หมดได้
- การเบิกจ่ายเงินงบประมาณมีความล่าช้า เนื่องจากความไม่มีวินัยในระบบการเงินการคลัง
ขาดความรับผิดชอบของส่วนราชการ
- จังหวัดได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังเป็นอย่างดี

2. กรณีหารือร่วมกับผู้แทนภาคเอกชน แจ้งว่า
2.1 ประธานหอการค้าจังหวัดมหาสารคาม แจ้งว่า
- ระบบพร้อมเพย์ เน้นการน้ามาใช้เพื่อลดปริมาณการใช้เงินสดในระบบ ภาครัฐควร
ก้าหนดเป็นนโยบายหรือบังคับให้ทุกภาคส่วนเข้าสู่ระบบ ทังนี ประชาชนบางส่วนที่ยังไม่สมัครเข้าโครงการ
เนื่องจากประชาชนมีความกังวลใจไม่กล้าใช้ บริการ เพราะเกรงว่าภาครัฐจะรู้ข้อมูลหรือความลับส่วนบุคคล
น้าระบบพร้อมเพย์มาใช้จะสามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับธนบัตรปลอมได้อีกทางหนึ่ง
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- การจัดเก็บภาษีที่ดิน ภาครัฐควรมีความชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางการจ่ายช้าระภาษี
เนื่องจากผู้เสียภาษีที่ดินส่วนหนึ่งยังไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับการจ่ายช้าระภาษีระหว่างที่ดินรกร้างว่ างเปล่ากับ
ที่ดินที่มีการใช้ประโยชน์ว่ามีแตกต่างกันอย่างไร
2.2 รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม แจ้งว่า ภาคอุตสาหกรรมในพืนที่
จั ง หวั ด มหาสารคาม มี โ รงงานขนาดใหญ่ ได้ แ ก่ โรงงานน้ า สิ ง ห์ โรงงานน้ า ตาล โรงงา นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
โรงงานผลิตแป้งมัน และโรงงานผลิตเสือผ้าแบรนด์เนม นอกนันเป็นโรงงานขนาดเล็ก ภาคการก่อสร้างส่วน
ใหญ่เป็นการก่อสร้างในภาคราชการ ภาคเอกชนมีค่อนข้างน้อย การก่อสร้างคอนโดของบริษัทสิวลี ที่เป็นการ
ก่อสร้างบ้านจัดสรร ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการมาจากจังหวัดขอนแก่น ผู้ประกอบการในจังหวัดมหาสารคามมี
จ้านวนน้อย
2.3 ประธานชมรมธนาคารจังหวัดมหาสารคาม แจ้งว่า ระบบพร้อมเพย์เป็นระบบที่ดี
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้เชิญให้ทุกธนาคารเข้ารับฟังและท้าความเข้าใจในระบบพร้อมเพย์ แต่ประชาชน
ส่วนใหญ่ยังไม่มีความเข้าใจส่งผลให้มีผู้มาลงทะเบียนน้อยราย เนื่องจากขาดความมั่นใจหรือมีความกลัวใน
ความปลอดภัยด้านข้อมูลส่วนบุคคล ปีนีประชาชนมีความตื่นตัวมากขึน เนื่องจากมีการลงทะเบียนโครงการ
สวัสดิการแห่งรัฐ และการใช้บริการการโอนเงินระหว่างธนาคารไม่มีค่าธรรมเนียม

จังหวัดเลย
1. กรณีหารือกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย (นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์) แจ้งว่า
- หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกับจังหวัดเป็น
อย่างดี รวมทังการท้างานร่วมกันระหว่างกระทรวงต่างๆ ควรให้มีการพบปะสังสรรค์กันเป็นประจ้าทุกเดือน
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน
- การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จังหวัดเลยสามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ตามเป้าหมาย
ที่ก้าหนด
- จั งหวัดเลยมีปัญหาเรื่ องการค้ามนุษย์ และควรติดตังเครื่องเอ็ กซเรย์บุคคลบริเวณด่าน
พรมแดนเพื่อป้องปราบการกระท้าผิดกฎหมาย
- จังหวัดเลยมีพืนที่ทังหมด 7.1 ล้านไร่ ซึ่งมีพืนที่มากกว่าจังหวัดขอนแก่น แต่ภูมิประเทศส่วน
ใหญ่เป็นภูเขาและป่าไม้ ร้อยละ 70 ของพืนที่ มีพืนที่ราบเพียงร้อยละ 30 จ้านวนประชากร 700,000 คน
ท้าให้เกิดปัญหาการบุกรุกพืนที่บนภูเขาเพิ่มมากขึน
- จังหวัดเลยมีรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ 5,000 ล้านบาท มีนักท่องเที่ยวเข้ามา
จ้านวน 2.8 แสนคน ซึ่งปีนีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมีนโยบายให้เพิ่มจ้านวนนักท่องเที่ยวให้มากกว่า 3 ล้านคน
และให้นักท่องเที่ยวเพิ่มระยะเวลาพักค้างคืนในจังหวัดเลยนานขึน เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจภายในจังหวัด
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- การค้าชายแดนในจังหวัดเลย สินค้าส่งออกส่วนใหญ่เป็นประเภทวัสดุก่อสร้าง เนื่องจาก
ประเทศลาวก้าลังก่อสร้างเขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
- การจราจรในจังหวัดเลย เส้นทางการจราจรบางช่วง 2 เลน บางช่วง 4 เลน ภาครัฐควร
สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาจังหวัดโดยสร้างถนน 4 เลนทังจังหวัด ซึ่งจะส่งผลดีกับจั งหวัดทังในด้านการ
ท่องเที่ยวและการค้าชายแดน
- ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยและจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้บูรณาการงานร่วมกันโดยตังคณะกรรมการ
เพื่อการเจรจากับกงสุลประเทศลาวและกงสุ ลประเทศจีน เกี่ยวกับการส่งออกสินค้าโดยผ่านด่านศุลกากรท่า ลี่
ไปยังประเทศลาวที่แขวงไชยบุรี หลวงพระบาง-เชียงรุ้ง และกระจายสินค้าต่อไปยังมณฑลยูนาน ประเทศจีน
และกรมการพัฒนาชุมชน ได้เดินทางไปจัดงานที่แขวงไชยบุรี ประเทศลาว เป็นประจ้าทุกปี โดยมีผู้ว่าราชการ
จังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าร่วมงานเพื่อประสานความสัมพันธ์ทางการค้าและการท่องเที่ยว

2. กรณีหารือร่วมกับผู้แทนภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
2.1 ประธานหอการค้าจังหวัดเลย แจ้งว่า
- จังหวัดเลยผู้ประกอบการกับส่วนราชการมีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างดี เศรษฐกิจในปี
ที่ผ่านมาไม่ดีเท่าที่ควรยอดขายลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากประชาชนไม่มีก้าลังซือ มีโรงงานงานน้าตาลที่อ้าเภอ
ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งต้องใช้รถขนาดใหญ่ในการขนส่ง เนื่องจากเกษตรกรมีรายได้น้อย ท้าให้ไม่มีความ
พร้อมในการส่งผลผลิต และไม่มีเงินบ้ารุงรักษารถขนส่ง นโยบายต่างๆ ของภาครัฐที่สนับสนุนเงินงบประมาณ
มายังพืนที่ท้าให้ภาคการเกษตรมีแนวโน้มในทางที่ดีขึน
- การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของภาครัฐ มีการเบิกจ่ายรวดเร็วขึน ผู้รับเหมาก่อสร้าง
สามารถได้รับเงินค่าจ้างเร็วขึน ซึ่งต่างจากสมัยก่อนที่ต้องรอรับเงินค่าจ้างนาน 2 – 3 เดือน
- การท่ อ งเที่ ย วจั ง หวั ด เลย ในฤดู ก าลท่ อ งเที่ ย วจะมี นั ก ท่ อ งเที่ ย วเข้ า มามากท้ า ให้
เศรษฐกิจภายในจังหวัดดีขึน แต่เมื่อหมดฤดูท่องเที่ยวเศรษฐกิจภายในจังหวัดจะซบเซา ประชาชนมีการใช้จ่าย
น้อยลงเนื่องจากประชาชนไม่มีรายได้หรือมีรายได้ลดลง
- การค้าชายแดนในเดือนที่ผ่านมาภาคการส่งออก จ้านวน 300 ล้านบาท และสินค้า
น้าเข้า 200 ล้ านบาท จ้ านวนสิ น ค้าส่ งออกลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากสิ นค้ าส่ วนใหญ่ที่ส่งออกเป็นพวกวัส ดุ
ก่อสร้างของบริษัท ช.การช่าง ซึ่งส่งไปสร้างเขื่อนที่ประเทศลาว แต่ปัจจุบันการสร้างเขื่อนใกล้จะเสร็จสินแล้ว
ท้าให้การส่งออกสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้างลดลง
- การเดินทางจากจังหวัดเลยไปยังหลวงพระบาง ประเทศลาว เส้นทางการจราจรมี
ความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องผ่านภูเขา เหมาะสมในการใช้เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวและส่งออกสินค้าไปยัง
ประเทศจีนตอนใต้ ซึ่งขณะนีอยู่ระหว่างการเตรียมการเจรจาติดต่อกับประเทศลาวและประเทศจีน
2.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเลย แจ้งว่า
- อุตสาหกรรมในจังหวัดเลยมีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 5 โรง อุตสาหกรรมขนาดกลาง
100 โรง ส่วนที่เหลือจะเป็น SME ที่มีขนาดเล็ก สินค้าส่งออก ได้แก่ น้าตาล แป้งมัน และยางพาราแปรรูป
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จะส่ ง ออกทางท่ า เรื อ แหลมฉบั ง นอกจากนี ยั ง มี ผู้ ป ระกอบการลานข้ า วโพดและมั น ส้ า ปะหลั ง ในพื นที่
ซึ่งมันส้าปะหลัง และข้าวโพด เมื่อมี การแปรรูปต้องหาวิธีในการเพิ่มมูลค่าสินค้าให้มีราคาสูงขึน ลดระบบ
โลจิสติกส์ให้มีระยะสันลง เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย
- ประชาชนส่ ว นใหญ่ในประเทศไทยประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท้าให้ ประชาชนมี
รายได้ แ ค่ เ พี ย งปี ล ะครั ง ส่ ง ผลให้ ร ายได้ ต่ อ หั ว ต่้ า ภาครั ฐ ควรส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมในพื นที่ อาจเป็ น
อุตสาหกรรมขนาดกลางหรือขนาดเล็ก ได้แก่ การส่งเสริมให้เกษตรกรท้าธุรกิจด้านการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่ม
รายได้ให้เกษตรกร
- จังหวัดเลยมีการปลูกยางพาราเป็นจ้านวนมากถือเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัด
เพราะประชาชนสามารถสร้างรายได้ได้ทุกวัน สามารถแก้ปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงาน ในอดีตเมื่อเสร็จสินฤดู
ท้านาประชาชนจะเข้าไปใช้แรงงานหางานท้าในภาคอื่น เช่น กรุงเทพ ชลบุรี ภูเก็ต เป็นต้น ซึ่งคนชราและเด็ก
จะอาศัยอยู่ที่บ้านท้าให้เกิดปัญหาสังคม ปัญหายาเสพติด และการขับรถแข่งของเด็กบนท้องถนน
- บุคลากรของโรงพยาบาลควรให้บริการกับประชาชนอย่างเต็มที่ ไม่ควรเปิดคลินิก
ส่วนตัวในช่วงเวลาราชการ และโรงพยาบาลควรมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยพร้อมดูแลรักษาผู้ป่วย
- การค้าชายแดนเป็นลักษณะการค้าขายแบบมิตรภาพที่คอยช่วยเหลือกันไม่มีปัญหา
กระทบกระทั่งของประชาชนในบริเวณชายแดน การเติ บโตของ GDP บริเวณชายแดนเปลี่ยนจากสินค้าของ
หนักประเภทวัสดุก่อสร้าง มาเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค เนื่องจากประเทศลาวสร้างเขื่อนใกล้เสร็จแล้ว
- ผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่ได้พัฒนาจังหวัดเลยให้มีความเจริญมากยิ่งขึน ส่วนใหญ่ผู้ว่า
ราชการจังหวัดที่มาด้ารงต้าแหน่งในพืนที่ จะใกล้เกษียณอายุราชการท้าให้ขาดความต่อเนื่องในการพัฒนา
จังหวัด
- โครงการเกษตรแปลงใหญ่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรไม่ควรปล่อย
เงินกู้ให้กับเกษตรรายเก่าๆ เนื่องจากเกษตรกรเหล่านีจะน้าเงินไปช้าระหนีสินเดิม ผิดหลักการของโครงการ
ควรอนุ ม ติ สิ น เชื่ อ ให้ แ ก่เ กษตรกรรายใหม่ ๆ ที่ ส ามารถสร้า งอาชี พ หรือ มี ค วามคิ ดสร้ า งสรรค์ต่ อ ยอดภาค
การเกษตรเพื่อสร้างความยั่งยืนต่อไป
- การเขียนแผนยุทธศาสตร์ควรมี การอบรมเรียนรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ
ร่ ว มกั น ระหว่า งส่ ว นราชการกับ ภาคเอกชน เพื่อ ให้ เป็ น ไปในแนวทางเดี ย วกั น เนื่ อ งจากการจั ด ท้า แผน
ยุทธศาสตร์ถือเป็นหัวใจส้าคัญในการพัฒนาจังหวัด
2.3 ประธานชมรมธนาคารจังหวัดเลย แจ้งว่า
- ธนาคารในจังหวัดเลยมีทังหมด 59 สาขา เป็นธนาคารพาณิชย์ 30 สาขาและธนาคาร
ของรัฐ 29 สาขา ปริมาณเงินฝาก 17,040 ล้านบาท สัดส่วนเงินฝาก 70% ของเงินกู้
- การขยายตัวด้านสิ นเชื่ อมีการขยายตัว มากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขยายเพิ่มเป็น 4% เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ในจังหวัดเลยประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ท้ าให้ สิ น เชื่อในภาคการเกษตรมีการขยายตัว จากนโยบายของรัฐ บาล ส่ ว นการท่องเที่ยวมี
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การขยายตัว ไม่มาก ผู้ ป ระกอบการมีก ารรวมตัว ในการสร้างผลผลิ ต เช่น การแปรรูปอ้อย มันส้ าปะหลั ง
ข้าวโพด เป็นต้น
- การขยายตัวด้านเงินฝากใกล้เคียงกับด้านสินเชื่อ เพิ่มขึนประมาณ 5% สาเหตุมาจาก
ราคายางพาราที่เพิ่มสูงขึน ซึ่งเป็นพืชหลักของจังหวัดเลยในขณะนีท้าให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึน
- เนื่องจากภาคการเกษตรผลผลิตตกต่้า ราคาข้าวโพด ลดลง 7% มันส้าปะหลังราคา
ลดลงกิโลกรัมละ 1.50 บาท ท้าให้ความสามารถในการช้าระหนีลดลง
- จังหวัดเลยมีจุดเด่น ในด้านการท่องเที่ยวซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของผู้ว่าราชการ
จังหวัดที่จะสร้าง 1 อ้าเภอ 1 แหล่งท่องเที่ยว

จังหวัดกาแพงเพชร
กรณีหารือกับภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
- การท่องเที่ยวของจังหวัดก้าแพงเพชรและจังหวัดใกล้เคียง มีปัจจัยอยู่ 3 ประเด็น ได้แก่
การท่องเที่ยวมรดกโลก การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชาติบริเวณน้าตกคลองลานปริมาณน้า น้อย ท้าให้มีสภาพไม่สวยงามเหมือนในอดีต ส่งผลให้เป็นวิกฤต
ของการท่องเที่ยวในจั งหวัดก้าแพงเพชรอย่างมาก จังหวัดก้าแพงเพชรจึงมีการรณรงค์สร้างฝายชะลอน้า
เพื่อแก้ไขสภาพปัญหา ปัจจุ บันจังหวัดก้าแพงเพชรเกษตรกรเพาะปลูกองุ่น ซึ่งมีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยว
จ้านวนมาก นอกจากนี จังหวัดก้าแพงเพชร มีพิพิธภัณฑ์ชาวเขาซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ และทาง
สมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดก้าแพงเพชรได้เชิญชวนการท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานีเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ด้วย
โดยเฉพาะจั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี มี ม รดกโลกด้ า นป่ า ไม้ คื อ ห้ ว ยขาแข้ ง จั ง หวั ด ก้ า แ พงเพชรมี ม รดกโลกด้ า น
โบราณสถาน คือ อุทยานประวัติศาสตร์ ซึ่งขณะนีก้าลังผลักดันไปยังการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและจะ
เชื่อมโยงไปยังจังหวัดอื่นๆ ใกล้เคียงด้วย
- เนื่องจากจังหวัดก้าแพงเพชรมีการปลูกข้าวจ้านวนมาก ผู้ประกอบการจึงมีรายได้จากค่าเช่า
คลังสินค้า ซึ่งเดิมเป็นสัญญาเช่าที่ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่เนื่องจากรัฐบาลตีความว่าการเช่าคลังสินค้าเป็นการ
ให้บริการต้องจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องจ่ายช้าระภาษีเพิ่มขึน
- ด้านสินเชื่อ เนื่องจากจังหวัดก้าแพงเพชรมีรายได้จากสินค้าภาคการเกษตร แต่เนื่องจากการ
อนุมัติสินเชื่อของธนาคารมีเงื่อนไขสูงมาก ท้าให้ผู้ประกอบการไม่สามารถขอสินเชื่อได้ และท้าให้เกิด NPL สูง
ซึ่งส่ ว นใหญ่ผู้ ป ระกอบการรายย่อยจะได้รั บผลกระทบ สาเหตุเกิดจากการใช้จ่ายผิ ดประเภท ดังนัน ควร
พิจารณาสินเชื่อเป็นรายๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถด้าเนินธุรกิจต่อไปได้
- ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ปล่อยสินเชื่อ
ผู้ประกอบการรายย่อยจ้านวนมาก ปั จจุ บันจ้านวนการปล่อยสิ นเชื่อได้สูงสุด วงเงิน 15 ล้านบาทต่อราย
ซึ่งผู้ประกอบการไม่สามารถท้าประโยชน์ได้เต็มที่ ในอนาคตอาจเกิด NPL เนื่องจากจ้านวนเงินที่ใช้ในการ
สรุปผลความคิดเห็นของภาคประชาชนในการร่วมตรวจราชการต่อนโยบายของรัฐบาล/กระทรวงการคลัง

28

หมุนเวียนไม่เพียงพอ หากธนาคารพิจารณาเพิ่มวงเงินการปล่อยสิ นเชื่อเพิ่มขึนเป็น 50 ล้านบาท จะส่งผลให้
ผู้ประกอบการสามารถน้าเงินไปใช้หมุนเวียนในธุรกิจได้
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีโครงการที่ดีมากสามารถเชื่อมโยง
กับผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี ท้าให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส.
- ภาคอุ ต สาหกรรมในพื นที่ จั ง หวั ด ก้ า แพงเพชรส่ ว นใหญ่ เ ป็ น สิ น ค้ า ภาคการเกษตร แต่
เนื่องจากจังหวัดประสบปัญหาภัยแล้ง จึงส่งผลต่อภาคอุตสาหกรรมด้วย
- จังหวัดก้าแพงเพชร มีการปลูกกล้วยไข่จ้านวนมาก แต่มีปัญหาเกี่ยวกับศัตรูพืชคือ แมลงวันทอง
ประกอบกับสภาพอากาศมีลมแรง ส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูกเป็นอย่างมาก
- การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรประชาชนต้องเป็นบัตรสมาร์ทการ์ด เนื่องจากต้อง
ใช้ข้อมูลจากบั ตรประชาชนที่มีชิพการ์ ด มีเลขบัตรประชาชน รูปหน้า เพื่อสะดวกในการตรวจสอบข้อมูล
แต่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือคนพิการยังไม่ได้ใช้บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดและไม่สะดวกในการท้าบัตร
ใหม่ ซึ่งอาจส่งผลให้การจัดท้าข้อมูลเกิดความผิดพลาดได้ และในอนาคตคาดว่าผู้ที่ลงทะเบียนจะต้องมีการ
Update ข้อมูลทุกราย ทังนี หากสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับกระทรวงมหาดไทยได้จะท้าให้เกิดความสะดวก
และข้อมูลมีความถูกต้องสมบูรณ์มากยิ่งขึน
- กรณีที่ ธ.ก.ส. รับจ้านองที่ดินที่ออกเอกสารสิทธิ์ทับเขตป่าสงวนมีข้อจ้ากัดในการรับจ้านอง
หากมีการด้าเนินการฟ้องร้อง ผู้รับจ้านองจะต้องรับผิดชอบส่วนตัว เนื่อ งจากส้านักงานที่ดินด้าเนินการตีตรา
ยางประทับหลังโฉนดหรือ นส.3 ก. ว่า “เอกสารสิทธิ์จ้านองหากมีการเพิกถอนทางส้านักงานที่ดินไม่รับผิดชอบ
ให้คู่กรณีที่ท้านิติกรรมคือเจ้าหน้าที่ธนาคารรับผิดชอบ” ส่งผลให้การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อของธนาคารไม่
เป็นไป ตามเป้าหมายที่ก้าหนด
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
- จังหวัดก้าแพงเพชรมีจุดขายด้านการเกษตร เช่น ข้าว อ้อย และมันส้าปะหลัง แต่เนื่องจาก
ประสบปัญหาภัยแล้งและอุทกภั ย ประกอบกับราคาผลผลิตไม่แน่นอน ท้าให้เกษตรกรมีรายได้ลดลง ทังนี
ประเทศไทยมีจุ ดขายด้านสิ น ค้าเกษตร สิ นค้ าส่ งออก และการท่องเที่ ยว ดังนั น จังหวั ดก้าแพงเพชรควร
ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเกษตรที่ได้ราคาดี เช่น การปลูกข้าวโพดหวาน เป็นต้น และควรท้าการเกษตรแบบ
ผสมผสาน หรื อ เกษตรเชิ ง ท่ อ งเที่ ย ว เพื่ อ ดึ ง ดู ด นั ก ท่ อ งเที่ ย วให้ เ ข้ า มาท่ อ งเที่ ย วในจั ง หวั ด หรื อ ท้ า เป็ น
Homestay เพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้แก่ภาคการเกษตร
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จังหวัดหนองบัวลาภู
1. กรณีหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลาภู (นายธนากร อึงจิตรไพศาล) แจ้งว่า
- จังหวัดหนองบัวล้าภูสภาพภูมิประเทศเป็นลักษณะภูเขาล้อมรอบ ท้าให้เกิดอุทกภัยเป็น
ประจ้าทุกปีเนื่องจากเป็นพืนที่รองรับน้าจากจังหวัดต่างๆ
- จังหวัดหนองบัวล้าภูด้าเนินการโครงการอนุรักษ์ควายไทย ซึ่งมีก้าหนดจัดงานเดินตามรอย
นายฮ้อยทมิฬโดยใช้เส้นทางค้าขายวัวควายในสมัยโบราณ และจัดการประกวดธิดานายฮ้อยทมิฬด้วย
- นโยบายของรั ฐบาลซึ่งจั ดสรรเงินงบประมาณในการด้าเนินงานโครงการต่างๆ ในพืนที่
พบว่าสภาพปั ญหาส่ว นใหญ่ที่เกิดขึน ได้แก่ การเขียนโครงการซึ่งขัดกับวัตถุประสงค์ของเงินงบประมาณ
ที่ได้รับและเกษตรกรร้อยละ 80 ไม่สามารถด้าเนินการได้ตามกรอบที่ภาครัฐก้าหนด
- เส้นทางการจราจรในจังหวัดหนองบัวล้าภูที่เชื่อมต่อไปยังจังหวัดข้างเคียงส่วนใหญ่เป็นถนน
4 เลนทังหมด มีบางเส้นทางที่ยังเป็นถนน 2 เลน ซึ่งเป็นช่วงรอยต่อของจังหวัดเลยกับจังหวัดหนองบัวล้าภู
ระยะทางประมาณ 31 กิโลเมตร ขณะนีจังหวัดก้าลังขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณในการก่อสร้างเพื่อ
ปรับปรุงเป็นถนน 4 เลน
- จังหวัดหนองบัวล้าภู ยังไม่เป็นที่รู้จักของประชาชนโดยทั่วไป จังหวัดจึงจัดให้มีการแข่งขัน
เจ็ทสกีระดับประเทศ เพื่อให้คนทั่วไปรู้จักจังหวัดหนองบัวล้าภูมากขึนและเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัด
ผลปรากฏว่าการจัดงานดังกล่าวประสบความส้าเร็จอย่างสูง ส่งผลให้ที่พักในจังหวัดหนองบัวล้าภูมีการจอง
ห้องพักเต็ม โดยสามารถรับรองผู้แข่ งขันและผู้ชมได้เพียงร้อยละ 60 และที่เหลืออีกร้อยละ 40 ต้องพักที่
จังหวัดอุดรธานี
- โครงการตามนโยบายรัฐบาลที่มีการจ่ายเงินสนับสนุนให้แก่เกษตรกรปลูกข้าวไร่ละ 1,000
บาท มีการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรได้ 100 % จ้านวนกว่า 50,000 ราย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยให้ก้านัน ผู้ใหญ่บ้านประสานกับประชาชนในพืนที่

2. กรณีหารือร่วมกับผู้แทนภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
2.1 ประธานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลาภู แจ้งว่า
- จังหวัดหนองบัวล้าภูเป็นจังหวัดเล็ก ไม่เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป ภาคเอกชน
และภาครัฐร่วมมือกันในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนรู้จักมากยิ่งขึน
- จั งหวัดหนองบั ว ล้ าภูเ ป็นจัง หวัด ที่ประชาชนมี รายได้น้อ ยเป็ นอัน ดับที่ 76 ของ
ประเทศ และมีผู้เสียชีวิตจากพยาธิใบไม้ในตับมากที่สุด
- อาชีพหลักของประชาชนในจังหวัดหนองบัวล้าภูประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ
80 ซึ่งผลผลิ ตส่ วนใหญ่ขึนอยู่กับ สภาพภูมิอากาศ เนื่องจากระบบชลประทานมีน้อยมากท้าให้ เศรษฐกิจ
ภาพรวมของจังหวัดไม่ดีเท่าที่ควร ประกอบกับภาคเกษตรกรรมส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยสูงอายุท้าให้ขาดความ
กระตื อรื อร้ น ในการประกอบอาชีพ ส่ ว นวั ยรุ่นหนุ่มสาวจะไปท้า งานใช้แรงงานในจั งหวัด ระยอง จั งหวั ด
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สมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร และส่งเงินกลับบ้านให้พ่อแม่ โดยปล่อยให้ลูกอยู่กับพ่อแม่ ส่งผลให้เกิด
ปัญหาด้านสังคม
- ภาครัฐได้ออกนโยบายการให้สินเชื่ออัตราดอกเบียต่้า แต่ยังไม่ได้รับความสนใจจาก
ประชาชนเท่าที่ควร อาจเกิดจากการประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึ ง ท้าให้ประชาชนไม่ทราบนโยบายต่างๆ ที่รัฐให้
การช่วยเหลือ
- ด้านเศรษฐกิจ รายได้ของประชาชนในจังหวัดไม่มีสภาพคล่อง ประชาชนในจังหวัด
ส่วนใหญ่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ชอบความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ ท้าให้สภาพเศรษฐกิจซบเซา
- ด้ า นองค์ ค วามรู้ ภาครั ฐ ควรส่ ง เสริ ม กระตุ้ น ให้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารทั งทางด้ า น
เกษตรกรรม และด้านอุตสาหกรรม กับ ประชาชนทั่วไปหรือกลุ่มเป้าหมายที่ภ าครัฐต้องการจะช่วยเหลื อ
เนื่องจากยังมีประชาชนบางรายยังเข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสารภาครัฐหรืออาจไม่ได้ติดตาม ท้าให้ประชาชนเสีย
โอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ
- จังหวัดหนองบัวล้าภูเป็นเมืองเกษตรกรรม มีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมน้อยราย
และเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เนื่องจากมีข้อก้าจัดด้านผังเมือง ไม่สามารถขยายโรงงานได้เป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาจังหวัด

จังหวัดอุดรธานี
1. กรณีหารือกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายสุชัย บุตรสาระ) แจ้งว่า
- หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังให้ความร่วมมือกับจังหวัดเป็นอย่างดี
- การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จังหวัดอุดรธานีมีการตังคณะท้างานเพื่อติดตามการ
เบิกจ่ายเงินของหน่วยงานที่เบิกจ่ายล่าช้า หรือมีปัญหาในการด้าเนินการ
- การกระตุ้นเศรษฐกิจ ภาครัฐควรพิจารณาด้าเนินการหาแนวทางในการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ให้ แก่นั กท่องเที่ย วชาวต่ างประเทศในบริ เวณด่ านพรมแดน เพื่อ สร้างแรงจู งใจให้ แก่นั กท่องเที่ยวเข้ามา
ท่องเที่ยวและซือสินค้าในประเทศไทยเพิ่มขึน

2. กรณีหารือร่วมกับผู้แทนภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
2.1 ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี แจ้งว่า
- การค้าภายในจังหวัดอุดรธานียังคงซบเซา ผู้ประกอบการร้านค้าขาดสภาพคล่องท้าให้
เศรษฐกิจภายในพืนที่ไม่ดีเท่าที่ควร
- การให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง สามารถให้บริการประชาชนได้
เป็นอย่างดี เช่น ส้านักงานคลังจังหวัดด้าเนินการวิ เคราะห์สภาพเศรษฐกิจซึ่งผู้ประกอบการสามารถน้าข้อมูล
มาใช้ประกอบการตัดสินใจในการด้าเนินธุรกิจได้
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- ผู้ประกอบการยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องภาษีอากร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควรจั ด อบรมให้ ค วามรู้ แก่ ผู้ ป ระกอบการเพื่ อ สร้า งความเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ งในการช้ า ระภาษี อ า กรและสิ ท ธิ
ประโยชน์ทางภาษีอากรที่ผู้ประกอบการจะได้รับ
- ปัจจุบันมีกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาภาครัฐ เน้นให้ความช่วยเหลือในระดับปริญญาตรี
มากกว่าระดับอาชีวะศึกษา เนื่องจากภาคธุรกิจมีความจ้าเป็นต้องใช้แรงงานในด้านอาชีวะศึกษา ภาครัฐควรให้
การสนับสนุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้แก่นักศึกษาอาชีวะเพิ่มขึน เพื่อให้มีความสอดคล้องกับการใช้แรงงานใน
พืนที่
- การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ภาครัฐควรจัดสรรงบประมาณให้มากยิ่งขึนเพื่อสนับสนุน
เงินทุนหมุนเวียนให้กับประชาชนในการพัฒนาธุรกิจซึ่งจะท้าให้กระตุ้นเศรษฐกิจในพืนที่ได้เพิ่มขึน
2.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี แจ้งว่า
- ภาพรวมของอุตสาหกรรมภายในจังหวัดยังไม่ได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน ทังนี ผู้ประกอบการได้ผลักดันให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ๆ (New Start-Up) โดยสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ
อาทิ การสร้างรถสามล้อเครื่อง แต่ไม่สามารถจดทะเบียนได้เพราะกฎหมายไม่รองรับท้าให้ขาดความต่อเนื่อง
ในการพัฒนาทางธุรกิจ ประกอบกับผู้ประกอบการมีความต้องการเงินงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ
- ภาคอุตสาหกรรมในพืนที่เป็นอุตสาหกรรมทั่วไป เช่น อิเล็กทรอนิกส์ โรงงานน้าตาล
โรงงานยางพารา การจะขยายโรงงานอุตสาหกรรมในเขตชานเมือง ไม่สามารถด้าเนินการได้ เนื่องจากติด
ปัญหาผังเมืองประกอบกับราคาที่ดินมีราคาสูง
- ค่าภาคหลวงที่รัฐจัดเก็บได้จากแหล่งก๊าชธรรมชาติซึ่งกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ดูแล
เนื่องจากจังหวัดที่เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติจะได้รับค่าตอบแทนน้อยท้าให้ไม่สามารถน้าเงินมาพัฒนา
ท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการใช้ทรัพยากรในพืนที่ ภาครัฐควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอเพื่อให้
ท้องถิ่นสามารถพัฒนางานและแก้ไขสภาพปัญหาในพืนที่ได้ดียิ่งขึน
2.3 นายกสมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี แจ้งว่า
- ในอนาคตภาพรวมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดอุ ดรธานีมีการขยายตัว สายการบิน
เพิ่มเที่ยวบินมากขึนเป็น 20 เที่ยวบินต่อวัน
- สถานประกอบการโรงแรม ที่พัก มีนักท่องเที่ยวเข้ามาพักหนาแน่นตลอดทังปี จะมี
กลุ่มนักท่องเที่ยวต่างประเทศมาจากประเทศลาว ประเทศเวียดนาม ซึ่งนักท่องเที่ยวจากประเทศเวียดนามเข้า
มาเฉลี่ยเดือนละ 1,000 คน ในอนาคตจะมีนักท่องเที่ยวจากประเทศเวียดนามเพิ่มมากขึน
- ภาคเอกชนด้าเนิน การส่ งเสริมด้านการท่องเที่ยว โดยประสานกับประเทศจีนและ
ประเทศลาว สถานที่ท่องเที่ย วที่ได้รับ ความนิยมมากคือทะเลบัว แดง และวัดค้าชะโนด และในปัจจุบันมี
ผู้ประกอบการจากต่างประเทศเข้ามาดูแลกิจการโรงแรม ร้านอาหาร และจ่ายค่าเช่าเป็นรายปี ซึ่งภาคเอกชน
พยายามหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดบริษัทนอมินีและทัวร์ศูนย์เหรียญในพืนที่
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- ผู้ประกอบการที่รับงานจากภาครัฐประสบปัญหาเกี่ยวกับขันตอนและระเบียบของ
ทางราชการ รวมทังด้านเอกสารหลักฐานต่างๆ เพื่อประกอบการเบิกจ่าย ภาครัฐควรลดขันตอนหรือปรับ
ระเบียบให้ภาคเอกชนด้าเนินการได้สะดวกมากยิ่งขึน
- จากมาตรการการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการมีความเข้มงวดมาก
ขึน ท้าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการต่างๆ ไม่กล้าเดินทางไปศึกษาดูงานหรือทัศนศึกษา
ต่างจังหวัดส่งผลกระทบด้านการท่องเที่ยวลดลง
- ภาครัฐควรจัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องภาษีให้กับผู้ประกอบการ
เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจอย่างถูกต้องทั่วถึง
2.4 ประธานชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี แจ้งว่า
- ภาคการลงทุนยังไม่สะท้อนตัวเลขทางเศรษฐกิจ ยอดสินเชื่อด้านการลงทุนของธุรกิจ
SME เติบโตในระดับต่้า ส่วนใหญ่ต้องการสินเชื่อจากธนาคารแต่ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ของธนาคาร
เนื่องจากเป็นผู้ประกอบการรายเล็ก ประกอบกับการปล่อยสินเชื่อของธนาคารต้องด้าเนินการตรวจเอกสาร
หลักฐานอย่างเข้มงวด ท้าให้ผู้ประกอบการบางส่วนไม่ผ่านหลักเกณฑ์ของธนาคาร และธนาคารต้องปฏิบัติตาม
ข้อบังคับของธนาคารแห่งประเทศไทยด้วย
- ธนาคารพยายามสร้ า งความเข้ า ใจกั บ ประชาชนทั่ ว ไป ภาคเอกชน และภาครั ฐ
เกี่ ย วกั บ ระบบพร้ อ มเพย์ เนื่ อ งจากประชาชนยั ง ไม่ มี ค วามเชื่ อ มั่ น ในระบบ ธนาคารได้ ด้ า เนิ น การเร่ ง
ประชาสัมพันธ์ให้มากขึน

จังหวัดปราจีนบุรี
1. กรณีหารือข้อราชการกับรองผู้ว่าราชการจังหวั ดปราจีนบุรี (นายสุริยะ อมรโรจน์
วรวุฒิ) แจ้งว่า
- หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังปฏิบัติงานร่วมกับจังหวัดได้เป็นอย่างดี
- จังหวัดปราจีนบุรีได้ให้ความส้าคัญในการขับเคลื่อนนโยบายเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของรัฐบาล
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่รัฐบาลก้าหนดโดยเฉพาะงบลงทุน เพื่อผลักดันให้เม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจ
ในภาพรวม และการขยายตัวโครงสร้างพืนฐานของจังหวัด จึงได้แต่งตังคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน คลังจังหวัดเป็น
กรรมการและเลขานุการ เพื่อเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการผู้เบิกในจังหวัดให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย
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2. กรณีหารือร่วมกับภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
2.1 ประธานหอการค้าจังหวัดปราจีนบุรี แจ้งว่า โดยสภาพด้านเศรษฐกิจของพืนที่จังหวัด
ปราจีนบุรีไม่ดีเท่าที่ควร โดยทั่วไปจะเป็นเมืองเกษตร ซึ่งขณะนีเกษตรกรเองประสบปัญหาราคามันส้าปะหลัง
ตกต่้า ท้าให้มีเกษตรกรออกมาร้องเรียน ปัจจุบันราคามันส้าปะหลังอยู่ที่ 1.60 – 1.70 บาท/กิโลกรัม ขณะที่
ราคาต้นทุนอยู่ที่ 1.90 – 2.00 บาท/กิโลกรัม ท้าให้ได้รับความเดือนร้อนเป็นอย่างมาก ซึ่งรัฐบาลต้องเร่ง
แก้ไขต่อไป ในส่วนด้านผู้ประกอบการร้านค้าที่เป็นตลาดสดเริ่มมีปัญหา เนื่องจากมีตลาดที่เป็นลักษณะตลาดนัด
จ้านวนเพิ่มมากขึน จากเดิมเปิดขายสัปดาห์ละ 1 วัน เป็น 2 วันต่อสัปดาห์ ท้าให้ร้านค้าในตลาดมีความรู้สึกถึง
ความไม่เท่ าเที ยมกัน เพราะต้องแบกรั บ ภาระค่า ใช้จ่ ายที่สู งกว่ ากลุ่ ม ตลาดนัด ด้านภาคอุ ตสาหกรรม
การด้าเนินการควรมุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้มากกว่าเรื่องผลก้าไร
2.2 ประธานสมาคมธนาคารไทยจังหวัดปราจีนบุรี แจ้งว่า จังหวัดปราจีนบุรีมีปริมาณ
เงินฝากและสินเชื่อ ดังนี ธนาคารเฉพาะกิจ ยอดเงินฝาก จ้านวน 20,957.74 ล้านบาท ยอดสินเชื่อ จ้านวน
18,791.45 ล้านบาท ธนาคารพาณิชย์ ยอดเงินฝาก 33,147 ล้านบาท ยอดสินเชื่อ 21,489 ล้านบาท
2.3 ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี แจ้งว่า แนวโน้มการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดปราจีนบุรี ส่วนใหญ่จะเป็นการท่องเที่ยวในประเทศ ซึ่งมีทิศทางเพิ่มขึน นักท่องเที่ยว
ต่างชาติมีเพียง 3-5% ในช่วงฤดูฝนจะมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาท่องเที่ยวในจังหวัดมากขึน ทังนี จังหวัด
ปราจีนบุรียังไม่ได้รับการพิจารณาให้ตังส้านักงานการท่องเที่ยวในพืนที่ เห็นควรให้ตังส้านักงานในพืนที่ เพื่อ
พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืนในอนาคตต่อไป

จังหวัดจันทบุรี
1. กรณีหารือข้อราชการกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (นายวิทูรัช ศรีนาม) แจ้ง
ว่า หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังทุกหน่วยงาน ได้ให้ความร่วมมือและช่วยขับเคลื่อนการบริหารงาน
จังหวัดได้เป็นอย่างดี

2. กรณีหารือร่วมกับภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
2.1 ประธานหอการค้าจังหวัดจันทบุรี แจ้งว่า ตามที่รัฐบาลมีแผนและนโยบายส่งเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันทางการค้า และการขนส่ งในเขตจังหวัดชายแดนกับ
ประเทศเพื่อนบ้านอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เช่น โครงการจัดตังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน
ด่านศุลกากรและการพัฒ นาเขตเศรษฐกิจบนระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก (EEC) ทังนี ภาคธุรกิจเอกชนมี
ความเห็นว่า มาตรการที่ภาครัฐส่งเสริมยุทธศาสตร์ดังกล่ าวข้างต้น ได้ผลมีประสิทธิภาพ และใช้งบประมาณ
ได้ผลคุ้มค่าสอดคล้องกับงานให้บริการทันสมัยเป็นสากล รัฐบาลควรก้าหนดให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงาน
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หลักในการสนับสนุนผลักดันด้านงบประมาณ จัดหาที่ดิน และการส่งเสริมให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรแก่
ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนประกอบการและการให้บริการด้านโลจิสติกส์อย่างชัดเจน
2.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี แจ้งว่า
จังหวัดจันทบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมเป็นจ้านวนมาก ส่งผลให้
การท่องเที่ย วของจังหวัดจั น ทบุ รี ส ร้างรายได้ให้ กับจังหวัดเป็นจ้านวนมาก จากสถิติ ในแต่ล ะปีจะพบว่ามี
ปริมาณนักท่องเที่ย วและรายได้จ ากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึน โดยเกือบทังหมดเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย
ในส่วนของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัด น้อย ทังนี หากกระทรวงคมนาคมได้มี
การพัฒนาเส้นทางจาก สนามบินอู่ตะเภา-จันทบุรี ซึ่งนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มการใช้บริการสนามบินเพิ่มขึน ดึง
นักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวในจังหวัดจันทบุรีได้จะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่ง
การพัฒนาพืนที่แหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ภาครัฐควรจัดท้า
ป้ายบอกทางส้าหรับนักท่องเที่ยว และการพัฒนาบุคลกรในการอบรมด้านภาษา

จังหวัดนครนายก
1. กรณีหารือข้อราชการกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก (นายประดิษฐ์ ยมานันท์)
แจ้งว่า หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังทุกหน่วยงานได้ให้ความร่วมมือและช่วยขับเคลื่อนการบริหารงาน
จังหวัดได้เป็นอย่างดี

2. กรณีหารือร่วมกับภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
2.1 ประธานหอการค้าจังหวัดนครนายก แจ้งว่า ในการสนับสนุน SME ส่วนใหญ่หอการค้า
จังหวัดจะมีการประชุมทุก 2 เดือน ซึ่งจะมีการแลกเปลี่ยนและเสนอปัญหาเข้า คณะกรรมการร่วมภาครัฐและ
เอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด (กรอ.จังหวัดนครนายก) ทังนี ในการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐหอการค้าจังหวัดได้รับความร่วมมือกับส่วนราชการในจังหวัดเป็นอย่างดี
2.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก แจ้งว่า อุตสาหกรรมของจังหวัดเป็น
อุตสาหกรรมขนาดเล็กและยังไม่ขยายตัวได้มากนัก เนื่องจากติดปัญหาด้ านผังเมืองรวมจังหวัด เป็นผลท้าให้
การลงทุนในจังหวัดชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง
2.3 ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก แจ้งว่า จังหวัดนครนายกมี
นโยบายสนับสนุนให้เป็นจังหวัดท่องเที่ยว ภาครัฐควรเร่งด้าเนินการเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคต่างๆ รวมทัง
ระบบการคมนาคม หากมีการก่อสร้างทางคมนาคม สายตรงจากกรุงเทพฯ จะย่นระยะทางเหลือเพียงประมาณ
60 กม. เพื่อความสะดวกในการเดินทางมากยิ่งขึน รวมถึงการแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด
นครนายก ให้เอือต่อการพัฒนาด้านต่างๆ ให้มากขึน เพื่อรองรับนโยบายและดึงนักท่องเที่ ยวให้มาเที่ยวใน
จังหวัดนครนายกเพิ่มมากขึน
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2.4 ประธานชมรมธนาคารจังหวัดนครนายก แจ้งว่า ในภาพรวมของจังหวัดนครนายก
ปัจจุบันมีสมาชิกธนาคารรวม 23 สาขา ยอดเงินฝากทังจังหวัด จ้านวน 28,721.06 ล้านบาท ยอดสินเชื่อทัง
จังหวัด จ้านวน 15,561.10 ล้านบาท ปีที่ผ่านมาธนาคารมีความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อ โดยมุ่งเน้น
คัดกรองลูกค้าที่ดีมากขึน

จังหวัดปทุมธานี
1. กรณีหารือข้อราชการร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (นายนิรัตน์ พงษ์
สิทธิถาวร) แจ้งว่า
- หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังนอกจากจะปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลักของหน่ วยงาน
แล้วยังให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือตามที่จังหวัดมอบหมายเป็นอย่างดียิ่ง
- การก้าหนดเขตโซนนิ่งของกรมสรรพสามิตยังไม่มีความชัดเจนมากนัก เนื่องจากไม่ได้ใช้
บังคับผู้ค้าทุกราย ส่งผลให้การจัดการความเป็นระเบียบเรียบร้อยของร้านจ้าหน่ายสุรายังไม่ดีเท่าที่ควร
- พืนที่จังหวัดปทุมธานีมีที่ราชพัสดุจ้านวนมาก ซึ่งโดยส่วนใหญ่หน่วยงานจากส่วนกลางจะ
เป็นผู้ครอบครองและด้าเนินการขอใช้เกือบเต็มพืนที่แล้ว การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ ควรค้านึงถึง
หน่ วยงานที่ จะต้องปฏิบั ติงานด้านการให้ บริการประชาชนในจั งหวั ดด้วย โดยให้ ยึ ดถือความต้ องการและ
ประโยชน์ของประชาชนในพืนที่ก่อนเป็นอันดับแรก เช่น โครงการย้ายเรือนจ้า คลองเปรมไปอยู่ที่ราชพัสดุ
ที่อยู่ในความครอบครองของกรมประชาสัมพันธ์ ต้าบลคลอง 5 อ้าเภอคลองหลวง โดยส่วนตัวแล้วไม่เห็นด้วย
และขอคัดค้าน เนื่องจากบริเวณนันตังอยู่ใกล้สถานที่ส้าคัญ ได้แก่ โครงการสระเก็บน้าพระราม 9 อันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ หออัครศิลปิน จึงเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะย้ายเรือนจ้าไปตังในบริเวณดังกล่าว ควรใช้ที่ราชพัสดุ
แปลงดังกล่าวเพื่อก่อสร้างศูนย์ราชการหรือโรงพยาบาลจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากกว่า
- กรณีการขอใช้น้าในคลองส่งน้าซึ่งการอนุมัติล่าช้านัน เนื่องจากคลองส่งน้า อยู่ในความดูแล
รับผิดชอบของกรมชลประทานซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากกรมธนารักษ์ การขออนุญาตใช้น้าในคลอง
ส่งน้าดังกล่าวจึงจ้าเป็นต้องขออนุญาตหลายหน่วยงานท้าให้ล่าช้า แต่เป็นการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่ก้าหนด
ไว้ หากจะให้รวดเร็วต้องแก้ไขที่ระเบียบและขันตอนการปฏิบัติ ส้าหรับเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็ว
ขึนมาก
- จังหวัดปทุมธานีเป็นจังหวัดที่รัฐบาลจะด้าเนินการโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร หรือ ฟู้ด
อินโนโพลิส (Food Innopolis) เป็นเมืองอุตสาหกรรมแปรรูปและเพิ่มมูลค่าอาหาร เป็นศูนย์กลางในการรวบรวม
และกระจายสินค้าโดยเฉพาะสินค้าเกษตร
- การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดปทุมธานีในช่วงต้นปีงบประมาณ จะเบิกจ่ายได้น้อย
แต่ล้าดับการเบิกจ่ายจะค่อย ๆ ดีขึนตามล้าดับจนถึงสินปีงบประมาณ โดยปัจจัยส่วนหนึ่งที่ส่งผลต่อการเบิกจ่าย
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เนื่องจากเป็นสถานที่ตังของหน่วยงานระดับเขต หน่วยงานส่วนกลาง ซึ่งการด้าเนินการโครงการต่าง ๆ ครอบคลุม
พืนทีห่ ลายจังหวัดและอยู่ต่างพืนที่ ท้าให้การติดตามเร่งรัดท้าได้ยากล้าบาก

2. กรณีหารือร่วมกับภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
2.1 ประธานหอการค้าจังหวัดปทุมธานี แจ้งว่า
- ส่วนใหญ่ภาคเอกชนจะติดต่อประสานงานกับธนาคารภาครัฐเกี่ยวกับการให้บริการ
ทางการเงิน โดยเฉพาะธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับความ
ร่วมมือที่ดีเสมอมา
- ปัจจุบันกรมสรรพากรมีนโยบายการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการร้านทองที่ ประกอบ
กิจการในรูปแบบของบุคคลธรรมดาให้ปรับเปลี่ยนเป็นนิติบุคคล โดยภาคเอกชนได้จัดประชุมและให้ค้าแนะน้า
แก่ ผู้ ป ระกอบการ ซึ่ ง ผู้ ป ระกอบการส่ ว นใหญ่ เ ห็ น ด้ ว ยที่ จ ะปรั บ เปลี่ ย นเป็ น นิ ติ บุ ค คลเพื่ อ ประโยชน์
ในการด้าเนินธุรกิจ แม้จะมีผู้ประกอบการบางส่วนที่ยึดติดกับรูปแบบเดิม ๆ แต่เป็นเพียงส่วนน้อย หากมีประเด็น
ข้อสงสัยจะปรึกษาและสอบถามไปยัง ส้านักงานสรรพากรพืนที่และน้าข้อมูลที่เป็นประโยชน์แจ้งให้สมาชิก
ชมรมผู้ค้าทองค้าทราบต่อไป ทังนี ในการด้าเนินงานที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากส้านักงานสรรพากรพืนที่
เป็นอย่างดี
- ด้านนโยบายภาครัฐที่มีต่อภาคการเกษตรและ SMEs ได้เชิญผู้ประกอบการ SMEs
เข้า ร่ว มปรับ ปรุงแผนธุร กิจ ตามนโยบายภาครัฐ ที่ต้อ งการให้ผู้ป ระกอบการปรับ ปรุง นวัต กรรมและ แผน
ด้ า เนิ น การ โดยได้ รั บ เสี ย งสะท้ อ นจากผู้ ป ระกอบการว่ า ผลประกอบการไม่ ดี เ ท่ า ที่ ค วร เนื่ อ งจาก
อสังหาริมทรัพย์ขายได้น้อย ประกอบกับราคาสินค้าเกษตรตกต่้า
- ขณะนีบริษัทประชารัฐรักสามัคคีของจังหวัดปทุมธานี ด้าเนินการเรื่องความสามารถใน
การเข้าถึงแหล่งเงินทุน การตลาด และการใช้องค์ความรู้ โดยเฉพาะเรื่องการตลาดมี ความส้าคัญมาก เนื่องจาก
ผู้ประกอบการ SMEs ที่ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพหรือผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล OTOP ไม่มีความรู้ด้านการตลาด
ท้าให้ส่งผลต่อยอดการจ้าหน่ายสินค้า ที่ผ่านมาจังหวัดให้ความสนใจและมีส่วนในการสนับสนุนมาโดยตลอด
- สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันซบเซา แต่หน่วยงานจัดเก็บภาษียังคงตังเป้าการจัดเก็บไว้สูง
ซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจเท่าที่ควร
- การจั ดท้างบประมาณของจังหวั ดปทุมธานี เปิดโอกาสให้ ภ าคเอกชนเข้าร่ว มการ
ประชุม ซึ่งจังหวัดได้ให้ความส้าคัญ ในการน้าโครงการที่ภาคเอกชนเสนอไปด้าเนินการของบประมาณหรือ
น้าไปปรับให้เข้ากับโครงการของจังหวัด แต่บางโครงการอาจจะไม่ผ่านการพิจารณาของส้านักงบประมาณ
- การลงทุนภาคอุตสาหกรรมติดเงื่อนไขการขออนุญาตใช้พืนที่ เพราะพืนที่ส่วนใหญ่เป็น
เขตชุมชนที่อยู่อาศัยหรือเพื่อประกอบการเกษตร ภาคเอกชนได้ผลักดันให้แก้ไขเอกสารแนบท้ายผังเมือง โดย
ให้ระบุเฉพาะประเภทกิจการที่ไม่อนุญาตให้ด้าเนินการได้ เนื่องจากปั จจุบันจะระบุทังประเภทกิจการ ที่สามารถ
ด้าเนินการได้และไม่สามารถด้าเนินการได้ หากกิจการใดที่ไม่ได้ระบุในเอกสารว่าสามารถประกอบกิจการได้
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จะไม่สามารถขออนุญาตจัดตังโรงงานได้เลย แม้ว่าจะมีนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ ก็ตาม ผู้ประกอบการ
จึงย้ายไปลงทุนในพืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามากขึน
- กรณีการให้นายจ้างหักเงินเดือนของลูกจ้างเพื่อน้าไปชดใช้หนีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึ ก ษา หน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งควรมี ก ารบู ร ณาการข้ อ มู ล หรื อ มี แ นวทางการปฏิ บั ติ ที่ เ อื อให้
ผู้ประกอบการที่เป็นนายจ้างปฏิบัติได้โดยง่าย
2.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี แจ้งว่า
- เมื่อปีที่ผ่านมาทางสภาอุตสาหกรรมได้ท้างานร่วมกับ ส้านักงานสรรพากรพืนที่ในการ
รณรงค์ให้ผู้ประกอบการและสมาชิกสภาอุตสาหกรรมใช้บัญชีชุดเดียว
- นโยบายหรือมาตรการทางภาษีที่รัฐบาลประกาศใช้ ผู้ประกอบการบางรายยังไม่ทราบ
หรือทราบแต่ยังไม่เข้าใจความชัดเจนในรายละเอียด การปฏิบัติจึงไม่ถูกต้อง ส่งผลให้ไม่เข้าหลักเกณฑ์หรือไม่
ได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ สภาอุตสาหกรรมจึงท้าหน้าที่ในการแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมาตรการของรัฐบาล
ให้ผู้ป ระกอบการและสมาชิกได้รับ ทราบ ซึ่งหากมีข้อสงสั ยจะปรึกษาส้านักงานสรรพากรพืนที่เพื่อแจ้งให้
สมาชิกทราบ ท้าให้สมาชิกสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตังแต่แรก
- ผู้บริโภคและผู้ประกอบการเครื่องดื่มมีความกังวลเกี่ยวกับข่าวสารการปรับโครงสร้าง
ภาษีสรรพสามิต เนื่องจากเกรงว่าจะท้าให้ราคาสินค้าปรับเพิ่มสูงขึนส่งผลต่อยอดขายสินค้า
- บรรยากาศการลงทุนใหม่และการขยายโรงงานของผู้ประกอบการมีปัจจัยอย่างอื่นเข้า
มาเกี่ยวข้อง โดยปัญหาหลักคือเรื่องผังเมือง ซึ่งมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการลงทุนอย่างมาก ท้าให้
โรงงานที่ตังอยู่ก่อนการประกาศผังเมืองไม่สามารถขยายกิจการได้ และพืนที่ที่มีโครงการจะก่อสร้างโรงงานก็
ไม่สามารถด้าเนินการได้ เนื่องจากพืนที่โดยรอบเป็นเขตพืนที่สีเขียวและราคาที่ดินปรับเพิ่มสูงขึน
- มาตรการทางการเงิน เพื่ อกระตุ้ นเศรษฐกิ จและการลงทุน ของรัฐ บาล ยั งไม่เ พีย ง
พอที่จ ะกระตุ้น ความต้องการของนัก ลงทุน ได้ ซึ่งสาเหตุส่ วนหนึ่งเกิด จากการประชาสัมพันธ์และการรับรู้
ข่าวสารของผู้ประกอบการมีน้อย
- งบบูรณาการกลุ่มจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้เชิญภาคเอกชนเข้าร่วมประชุม VDO
conference และร่วมการประชุม work shop เพื่อแสดงความคิดเห็น ซึ่งภาคเอกชนอาจไม่ใช่หน่วยงานที่
ได้รับงบประมาณโดยตรง เพียงแต่เสนอแนะความคิดเห็นว่ามีความต้องการอย่างไร ทังนี อาจไม่ได้ด้าเนินการ
ทังหมดทุกเรื่องที่เสนอ แต่จังหวัดเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมและน้าข้อเสนอแนะไปด้าเนินการบางส่วน
- การแก้ไขปัญหาหนีนอกระบบ เป็นการด้าเนินการน้าหนีนอกระบบเข้ามาอยู่ในระบบ
ให้ถูกต้อง แต่ไม่สามารถรับรองได้ว่าจะสามารถน้าเข้าระบบได้ถูกต้องทังหมด ซึ่งอาจส่งผลให้จ้านวนหนีราย
ย่อยลดลง
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จังหวัดนนทบุรี
1. กรณีหารือข้อราชการร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (นายนิสิต จันทร์สมวงศ์)
แจ้งว่า
- เนื่องจากการก้าหนดเขตห้ามจ้าหน่วยสุราใกล้เคียงสถานศึกษายังไม่ประกาศใช้เป็นกฎหมาย
ผู้ประกอบการอาศัยช่องว่างขอใบอนุญาตจ้าหน่ายสุรา และได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่ามี ก ารจัด ท้า
เขต Zoning แล้ว เหตุใ ดร้า นเหล้า จึง ยัง คงเปิด ให้บ ริก ารได้ และในอนาคตหากเขต Zoning
ประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว ร้านเหล้าที่ตังอยู่ ใกล้เคียงสถานศึกษาที่มี อยู่เดิม ไม่ควรได้รับการต่อใบอนุญาต
จ้าหน่ายสุรา เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึนในภายหลัง
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีรับโอนอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษกจากกรมธนารักษ์
จังหวัดจึงจัดท้าโครงการปรับปรุงอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณจ้านวน 60.50
ล้านบาท ดูแลรับ ผิดชอบร่ว มกันระหว่างส้านักงานธนารักษ์พืนที่นนทบุรีและองค์การบริห ารส่ว นจัง หวัด
นนทบุรี ขณะนีอยู่ในขันตอนการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งถือว่าการด้าเนิน โครงการมี
ความล่าช้ามาก
- จังหวัดนนทบุรีได้ท้าหนังสือถึงกรมธนารักษ์เสนอปรับ หลักเกณฑ์การก้าหนดราคาประเมิน
อสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากเดิมการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์พิจารณาจากสิ่งอ้านวยความสะดวกในอาคาร
เช่น ระบบคีย์การ์ด สถานที่ออกก้าลังกาย สระว่ายน้า เป็นต้น ซึ่งไม่ได้ค้านึงถึงสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
ชุมชนเมืองที่สอดคล้องกับผังเมือง กรมธนารักษ์ควรปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ โดย
พิจารณาจากการติดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด สถานที่จอดรถที่เพียงพอแก่ผู้พักอาศัย ระบบคัดแยกขยะ ระบบ
บ้าบัดน้าเสีย มาประกอบการพิจารณาก้าหนดมาตรฐานและราคาคอนโดแทนหลักเกณฑ์เดิม เพื่อให้เกิดความ
เหมาะสมและสอดคล้องในแต่ละพืนที่ตามสภาพปัจจุบัน
- ชุมชน/หมู่บ้านจัดสรรในพืนที่จังหวัดนนทบุรี ประสบปัญหาด้านการบริหารจัดการดูแล
พืนที่และระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง จึงเริ่มโอนถนนหรือพืนที่ส่วนกลางให้มาอยู่ในความดูแลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แต่บางพืนที่ประสบปัญหา เนื่องจากถนนดังกล่าวไม่ติดกับเส้นทางสาธารณะเป็นเส้นทาง
ที่ใช้เฉพาะคนในหมูบ่ ้านหรือชุมชนเท่านัน ท้าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลไม่ทั่วถึง
- ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดนนทบุรี อยู่ในล้าดับ
ท้าย ๆ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขรายละเอียดของสัญญา จึงมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในเข้าไป
ด้ า เนิ น การตรวจสอบเพื่ อ ป้ อ งกั น ความผิ ด พลาดอี ก ครั งหนึ่ ง ในช่ ว งแรกจึ ง มี ค วามล่ า ช้ า บ้ า ง ส้ า หรั บ
ปีงบประมาณนีได้ปรับปรุงและปฏิบัติได้รวดเร็วมากขึน
- มาตรการแก้ไขปั ญหาหนีนอกระบบ PICO Finance การรับรู้ ของประชาชนและ
ผู้ประกอบการยังไม่ทั่วถึง และเงื่อนไขหลักเกณฑ์ ไม่สามารถจูงใจเจ้าหนีนอกระบบให้เข้ามาอยู่ในระบบได้
หากไม่มีมาตรการบังคับให้เข้าลงทะเบียนในระบบจะได้รับความร่วมมือน้อยมาก เนื่องจากเจ้าหนีนอกระบบ
เสียผลประโยชน์จากที่เคยได้รับดอกเบียในอัตราที่สูง และต้องเข้าสู่ระบบการจ่ายช้าระภาษีให้ถูกต้อง ทังนี ยัง
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มีความน่ากังวลว่า เมื่อลงทะเบีย นเป็น PICO Finance แล้ว จะมั่นใจได้ห รือไม่ว่าจะไม่ปล่อยเงินกู้นอก
ระบบควบคู่กันไป ดังนัน ธนาคารภาครัฐควรเป็นหน่วยงานน้าร่องโดยการเปิดบริษัทย่อยรับหน้าที่ในการ
ปล่อยสินเชื่อ PICO Finance น่าจะเป็นที่น่าเชื่อถือมากกว่า

2. กรณีหารือร่วมกับภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
2.1 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี แจ้งว่า
- ภาคเอกชนได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการในจังหวัด
นนทบุรีเป็นอย่างดี
- ขณะนีการก่อสร้างคอนโดมิเนียมที่อยู่อาศัยมีมากเกินความต้องการของผู้บริโภค ทังนี
หากโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าเชื่อมต่อเส้นทางระหว่างเตาปูนและบางซื่อแล้วเสร็จจะส่งผลดีต่อภาคธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์มากขึน
- การช่วยเหลือภาคธุรกิจ SMEs ของรัฐบาล งบประมาณ 2 หมื่นล้านบาท โดยแบ่ง
ปล่อยกู้ 1.8 หมื่นล้านบาท และอีก 2 พันล้านบาท น้ามาใช้ในการบริหารจัดการ การให้ค้าปรึกษา และช่วย
พั ฒ นาศั ก ยภาพของผู้ ป ระกอบการ โดยคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ป ระกอบการ SMEs ที่ ข อรั บ สิ น เชื่ อ ต้ อ งเป็ น
นิติบุคคล โดยส่วนใหญ่ผู้ประกอบการ SMEs ไม่ได้เป็นนิติบุคคล มีผู้ประกอบการ SMEs บางส่วนเท่านันที่อยู่
ในระบบ จึงอาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการปล่อยสินเชื่อไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก้าหนด ส้าหรับ
ผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นนิติบุคคล แต่เป็นลูกหนี NPL มีความประสงค์รับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแต่
ไม่ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อในโครงการนี
2.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แจ้งว่า
- ธุรกิจ SMEs ที่ประสบปัญหาทางด้านการเงิน ส่วนหนึ่งเกิดจากขาดความรู้และทักษะ
ในการบริหารจัดการการเงินและการบัญชี จึงต้องเริ่มแก้ไขตังแต่ระบบการศึกษาของประเทศในระดับประถม
ถึงระดับอุดมศึกษา ประกอบกับลักษณะนิสัยการใช้จ่ายเงินของคนไทยที่ไม่มี วินัย เมื่อประสบปัญหาด้าน
การเงินจึงยากที่จะแก้ไขได้
- การประชุ ม ร่ ว มกั น ระหว่ า งภาคเอกชนและหน่ ว ยงานราชการ ต้ อ งการให้ แ ต่ ล ะ
หน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการบูรณาการอย่างแท้จริง เพราะบางเรื่องมีความเกี่ยวเนื่องกับหลาย
หน่วยงานซึ่งสามารถร่วมมือกันได้
- การช้าระภาษีของร้านค้าประเภทอาหารฟาสต์ฟู้ด ร้านกาแฟ ปัจจุบันได้ขยายสาขา
ออกจากห้างสรรพสินค้ารายใหญ่กระจายอยู่ ทั่วไปตามชุมชนแหล่งเศรษฐกิจ ร้านค้าเหล่านีควรจ่ายช้าระภาษี
ในท้องที่ที่ตังอยู่ เนื่องจากพืนที่ ต้องรับผิดชอบในการบ้าบัดน้า เสีย การจัดการขยะ หรือมลพิษที่ เกิดจากการ
ประกอบกิจการนัน ๆ
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จังหวัดสระบุรี
1. กรณี ห ารื อ ข้ อ ราชการร่ ว มกั บ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด สระบุ รี (นายบั ณ ฑิ ต ย์
เทวีทิวารักษ์) แจ้งว่า
- หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังมีความเข้มแข็ง สถาบันการเงินของรัฐ 3 แห่ง และ
ส้านักงานคลังจังหวัด ได้เตรียมความพร้อมในการรับลงทะเบียนโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ รอบที่ 2 ปี 2560
โดยจังหวัดใช้สื่อวิทยุท้องถิ่น ขอความร่วมมือนายอ้าเภอและองค์การบริหารส่วนต้าบล ในการสร้างความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการกรอกแบบฟอร์ม รายละเอียดของผู้ลงทะเบียนเพื่อเข้าถึงประชาชนในพืนที่
- การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย ส่วนใหญ่ได้ด้าเนินการก่อหนีผูกพันไว้แล้ว
ส้าหรับงบประมาณกลุ่มจังหวัดได้มีการมอบอ้านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดด้าเนินการแทนหัวหน้ากลุ่มจังหวัด
และสามารถมอบอ้านาจต่อให้หัวหน้าส่วนราชการที่รับผิดชอบโครงการด้าเนินการแทน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และสามารถก่อหนีผูกพันได้ทันในวันที่ 25 เมษายน 2560
- โครงการหรือนโยบายของรัฐบาลที่ด้าเนินการผ่านสถาบันการเงินภาครัฐสามารถด้าเนินการ
ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้อ ย โดยเฉพาะธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกร ณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึง่ สามารถช่วยเหลือเกษตรกรและชาวนาได้เป็นอย่างดี
- การจัดตั งกองทุน เพื่อพัฒ นา SMEs วงเงิน 2 หมื่นล้า นบาท ของส้า นักงานส่ง เสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) คาดว่าจะสามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็น Start-up
ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้เพิ่มมากขึน
- การแก้ไขปัญหาหนีนอกระบบที่รับเรื่องผ่านศูนย์ด้ารงธรรม จังหวัดมอบหมายให้คลังจังหวัด
เป็ น ผู้ คัดกรองการให้ ความช่ว ยเหลือ ส้ าหรับรายย่อยจะส่ ง ให้ ส ถาบันการเงิน ภาครัฐ ด้าเนินการให้ ความ
ช่วยเหลือต่อไป
- เนื่องจากรัฐบาลมีโครงการลงทุนก่อสร้า งโครงสร้างพืนฐานจ้านวนมาก จังหวัดสระบุรีซึ่ง
เป็นแหล่งผลิตวัสดุก่อสร้าง ได้รับผลดีจากนโยบายดังกล่าว ท้าให้ประชาชนมีรายได้ มีงานท้า มีการกระจาย
รายได้และการหมุนเวียนของเงิน ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดจึงดีขึนตามล้าดับ

2. กรณีหารือร่วมกับภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
2.1 รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี แจ้งว่า
- หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังให้ความร่วมมือและบริการประชาชนที่มาติดต่อ
เป็นอย่างดี ส้าหรับสถาบันการเงินมีความเอาใจใส่และดูแลลูกค้าดี
- โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 6 สายบางปะอิน - สระบุรี นครราชสีมา เฟสที่ 2 การด้าเนินการก่อสร้างยังไม่คืบหน้าเท่าที่ควร
- จากภาวะเศรษฐกิจตกต่้าส่งผลให้ผู้ประกอบการขาดสภาพคล่องและผู้ประกอบการ
บางรายติดเครดิตบูโร เมื่อขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินจะไม่ได้รับ การอนุมัติสินเชื่อ เนื่องจากธนาคารเกรงว่า
จะเกิดหนีเสีย ท้าให้ผู้ประกอบการขาดเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ
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2.2 ประธานชมรมธนาคารจังหวัดสระบุรี แจ้งว่า
- นอกจากชมรมธนาคารจะร่วมมือกับสถาบันการเงินด้วยกันแล้ว ยังได้ร่วมมือและมี
ความสัมพันธ์ทดี่ ีกับคลังจังหวัดสระบุรีที่ได้ปฏิบัติงานร่วมกันเป็นประจ้า
- สถาบันการเงินภาครัฐมีการผ่อนปรนเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการที่ติด
เครดิตบูโรมากกว่าธนาคารพาณิชย์ ทางชมรมฯ ต้องขอขอบคุณสถาบันการเงิน ภาครัฐที่ให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการไทย
- การสอบใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันชีวิตของเจ้าหน้าที่
ธนาคารต้องเดินทางไปสอบที่จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครราชสีมา หรือในส่วนกลางที่กรุงเททมหานคร แต่
เนื่องจากในพืนที่มีส้านักงานคณะกรรมการก้ากับและส่งเสริมการประกอบุรกิจประกันภัยประจ้าจังหวัด ตังอยู่
จึงควรพิจารณาให้เปิดสอบในพืนที่ได้
2.3 เลขาธิการสมาคมการท่องเที่ยวสระบุรี แจ้งว่า
- การท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรีเป็นการท่องเที่ยวแบบทางเลือกมีทังการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์ เชิงวัฒนธรรมประเพณี เชิงศึกษาดูงาน ในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาได้รับความอนุเคราะห์จากคลังจังหวัด
ด้วยดี
- การด้ า เนิ น งานของสมาคมที่ ผ่ า นมาได้ ส นั บ สนุ น ผู้ ป ระกอบการที่ พั ก และแหล่ ง
ท่องเที่ยวโดยการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบช่องทางการท่องเที่ยวมากขึน เช่น การจัดบูธ
ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และเมืองทองธานี เป็นต้น
- มาตรการทางภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวสามารถช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวใน
ประเทศได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่พักจะได้รับประโยชน์จากการออกมาตรการโดยตรง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1. กรณี ห ารื อ ข้ อ ราชการร่ ว มกั บ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
(นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์) แจ้งว่า
- ปัญหาการไม่สามารถจดทะเบียนโรงแรมที่พักโดยเฉพาะที่ พักที่ตังอยู่บริเวณเกาะเมือง
เนื่องจากติดปัญหาผังเมือง เทศบัญญัติการท้าผิดวัตถุประสงค์ในการเช่าที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ และการ
ติดปัญหาพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เป็นปัญหาทั่วทังประเทศและการด้าเนินการแก้ไขต้องใช้
ระยะเวลา เนื่องจากกระบวนการแก้ไขผังเมืองมี 18 ขันตอน ท้าให้ต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 3 ปี จึงจะ
สามารถแก้ไขแล้วเสร็จ ส่งผลให้ผู้ประกอบการโรงแรมที่พักไม่สามารถจดทะเบียนได้ เป็นปัญหาต่อเนื่องไปสู่
การเข้าระบบภาษีให้ถูกต้อง
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- ปั ญหาท่าเรือนครหลวงที่ถูกทิงรกร้างมานาน เนื่องจากกรมธนารักษ์จัดเก็บค่าเช่าสู ง
เกินไป จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ด้าเนินการหาแนวทางแก้ไขร่วมกันระหว่างกรมเจ้าท่าและส้านักงานธนา
รักษ์พืนที่ โดยการปรับเปลี่ยนอัตราค่าเช่าให้มีความเหมาะสมกับสภาพการประกอบกิจการมากขึน
- การปฏิบัติราชการด้านที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ควรมอบอ้านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ปฏิบัติราชการแทน ทังนี เพื่อความคล่องตัวและความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน
- ระเบี ย บพั ส ดุ ก้ า หนดขั นตอนและระยะเวลาใน การปฏิ บั ติ ง านจั ด ซื อจั ด จ้ า ง
ท้าให้เกิดความล่าช้า ยังไม่พบเจ้าหน้าทีด่ ้าเนินการทุจริตแต่การปฏิบัติงานส่วนมากเกรงว่าจะผิดระเบียบ
- ขณะนีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ เร่งให้กรมชลประทานศึกษาโครงการขุดคลองเชื่อม
แม่น้าเจ้าพระยาจากอ้าเภอบางบาลถึงอ้าเภอบางไทร ระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตร เพื่อช่วยผันน้าก่อนที่
น้าจะไหลผ่านตัวเมืองพระนครศรีอยุธยาซึ่งจะสามารถแก้ปัญหาอุทกภัยได้

2. กรณีหารือร่วมกับภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
2.1 ประธานหอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แจ้งว่า
- ปั ญหาการขาดแคลนน้าส่ งผลกระทบต่ อการเพาะปลู ก ในภาคการเกษตร เพื่ อ
ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือ ดร้อนของเกษตรกร มาตรการให้ความช่วยเหลือของรัฐบาลควรด้าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง
- การท่ อ งเที่ ย วจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยาซึ่ ง เป็ น เมื อ งมรดกโลกในปี ที่ ผ่ า นมามี
นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึน รัฐบาลควรมีมาตรการในการกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยก้าหนดช่วงเวลา
การท่ องเที่ ย วที่ แน่ น อนไว้ล่ ว งหน้ า เพื่ อให้ นั ก ท่อ งเที่ย วสามารถบริ ห ารจั ด การเวลาและก้ าหนดแผนการ
ท่องเที่ยวได้
2.2 รองประธานหอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แจ้งว่า
- ภาคธุร กิจ การลงทุ นชะลอตั ว ประกอบกับ การลงทุนกิ จการใหม่มี ขันตอนการ
ด้าเนินการหลายขันตอน เช่น การท้าประชาพิจารณ์ การขอใบอนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
- ภาคธุ ร กิจ มี ปั ญ หาเกี่ ยวกั บการวางผั ง เมือ งของจัง หวัด ส่ งผลให้ ผู ้ป ระกอบการไม่
สามารถต่อเติมหรือขยายสถานประกอบการได้ ประกอบกับผู้ประกอบการ SMEs เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารมี
ปัญหาในการขอใบอนุญาตจากหน่วยงานราชการ
- การจั ดคาราวานสิ นค้ าไปยั งสถานที่ ต่ าง ๆ ส่ งผลกระทบต่ อธุ รกิ จและยอดขายของ
ผู้ประกอบการรายย่อยทีอ่ ยู่ในพืนที่ที่จ่ายช้าระภาษีอย่างถูกต้อง
2.3 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แจ้งว่า
- การแจ้ งข้ อมูล ข่าวสารต่า ง ๆ ให้ ภ าคเอกชนได้รับ รู้ไม่ ว่าจะเป็นแนวโน้ม ทางด้า น
เศรษฐกิ จ การเปลี่ ย นแปลงกฎ ระเบี ย บของทางราชการที่ จ ะส่ ง ผลกระทบต่ อ การประกอบธุ ร กิ จ ของ
ภาคเอกชน ควรแจ้ ง ให้ ภ าคเอกชนทราบล่ ว งหน้ า เพื่ อ ที่ จ ะได้ เ ตรี ย มความพร้ อ มในการรั บ มื อ กั บ ความ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึน
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- ภาครัฐควรมีนโยบายในการช่วยเหลือผู้ประกอบการให้มากขึน และควรด้าเนิน การ
จัดท้านโยบายหรือให้ความช่วยเหลือที่รวดเร็ว เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับความเดือดร้อนน้อยที่สุด
- ภาคอุตสาหกรรมประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน จ้าเป็นต้องจ้างแรงงานต่างด้าว
แต่ มี อุ ป สรรคในการสื่ อ สารเนื่ องจากใช้ ภ าษายั ง ไม่ เ ป็ น สากล ขณะนี อยู่ ระหว่ า งปรั บ เปลี่ ยนและพั ฒ นา
การใช้เครื่องจักรเข้ามาทดแทนก้าลังคน
2.4 ผู้แทนสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แจ้งว่า
- รัฐบาลจัดสรรงบประมาณทังในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อด้าเนินงาน/โครงการ
ต่าง ๆ จ้านวนมาก แต่ก้าหนดกรอบระยะเวลาในการเขียนโครงการค่อนข้างสันและกระชันชิด ท้าให้การจัดท้า
แผนงานโครงการแล้วเสร็จไม่ทันตามก้าหนด โครงการจึง เกิดล่าช้าและต้องด้าเนินการในปีงบประมาณถัดไป
และบางโครงการได้รับจัดสรรงบประมาณซ้าซ้อนกัน เนื่องจากขาดการบูรณาการและความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภายในจังหวัด ท้าให้การด้าเนินโครงการไม่ตอบโจทย์ในแง่ผลลัพธ์
- รั ฐบาลได้ก้ าหนดมาตรการกระตุ้ นเศรษฐกิ จและการท่ องเที่ ยว แต่ เนื่ องจากสภาพ
เศรษฐกิจชะลอตัวท้าให้ประชาชนระมัดระวังการใช้จ่ายเงิน การจัดท้าโครงการวันธรรมดาน่าเที่ยวจึงยังไม่จูง
ใจผู้บริโภคมากนัก
- กระทรวงการคลังควรให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่เป็น
SMEs โดยการก้าหนดมาตรการสิน เชื่อส้าหรับผู้ประกอบการท่องเที่ย วโดยเฉพาะ เพื่อให้ ผู้ประกอบการ
น้าเงินมาพัฒนาและปรับปรุงกิจการ โดยอาจก้าหนดเงื่อนไขคุณสมบัติว่าจะต้องขึนทะเบียนกับ กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา หรือมีใบอนุญาตอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวซึง่ ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

จังหวัดสตูล
1. กรณีหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล (นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย) แจ้งว่า
- การท้าสัญญาให้สัมปทานแก่ผู้ประกอบการเอกชน ตลอดจนหน่วยงานราชการ เพื่อ ใช้
ประโยชน์จากอาคาร สถานที่ หรือทรัพย์สิน ของทางราชการในเชิงพาณิชย์ ควรมีการจัดตังคณะกรรมการท้า
หน้ า ที่ต รวจสอบและประเมิ น ผลความส้ า เร็ จของการให้ บ ริก าร โดยก้ า หนดตัว ชี วัด และหลั กเกณฑ์ ก าร
ประเมินผลในมิติต่างๆ เช่น มิติด้านคุณภาพและการให้บริการ การดูแลความเรียบร้อย ความสะอาดของ
อาคารสถานที่ได้ถูกต้องตามมาตรฐานสากล โดยค้านึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ผู้รับบริการมากน้อยเพียงใด หากผู้รับสัมปทานรายเดิมไม่ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการ ก็จะถูกตัดสิทธิ
ให้ เ ข้า ร่ ว มการประมูล สั มปทานในคราวต่อ ไป ทั งนี เพื่ อเป็ นการเพิ่ ม ประสิ ทธิ ภ าพการบริ การตามหลั ก
มาตรฐานสากลและยกระดับให้จังหวัดสตูลเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว
ทังชาวไทยและชาวต่างชาติ
- การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (งบลงทุน) จังหวัดได้ให้ความส้าคัญตลอดมาเพื่อเป็น
การกระตุ้นเศรษฐกิจในพืนที่ มีการติดตามการเบิกจ่ายอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก้าหนด อีกทังยัง
สรุปผลความคิดเห็นของภาคประชาชนในการร่วมตรวจราชการต่อนโยบายของรัฐบาล/กระทรวงการคลัง

44

ได้ขอความร่วมมือกับผู้รับจ้างเหมาให้เบิกเงิน 15% ของค่าจ้างเหมางานในงวดแรกเพื่อเป็นการกระตุ้นการ
เบิกจ่าย แต่ยังมีบางหน่วยงานที่ยังไม่สามารถด้าเนินการได้ตามแผนงาน เนื่องจากโครงการอยู่ในพืนที่ของ
กรมอุทยาน ซึ่งเจ้ าของโครงการมิได้ด้าเนินการขออนุญาตกับกรมอุทยานก่อนของบประมาณ ท้าให้ เงิน
งบประมาณยังไม่มีการเบิกจ่ายแต่อย่างใด

2. กรณีหารือกับภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
การประชุมหารือกับประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด สมาคม
ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และประธานชมรมธนาคาร สรุปได้ดังนี
- การจัดเก็บภาษีของส้านักงานสรรพกรพืนที่สตูลจัดเก็บได้ต่้ากว่าเป้าหมาย ไม่สอดคล้องกับ
ธุ ร กิ จ การท่ อ งเที่ ย วจั ง หวั ด สตู ล ที่ ก้ า ลั ง เจริ ญ เติ บ โต ปริ ม าณของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ เ พิ่ ม มากขึ น
โดยเฉพาะเกาะหลีเป๊ะที่อยู่ในพืนที่ของกรมอุทยาน มีผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมจ้านวนมาก แต่เนื่องจาก
ผู้ประกอบการไม่มีสิทธิในการครอบครองที่ดินส่งผลต่อการจดทะเบียนนิติบุคคลได้ตามกฎหมาย ทังที่มีเม็ด
เงินจากธุรกิจการท่องเที่ยวจ้านวนสูงขึนอย่างต่อเนื่อง
- ข้อมูลของส่วนราชการค่อนข้างเข้าถึงได้ยาก จึงอยากให้ส่วนราชการเผยแพร่ข้อมูลที่เห็นว่า
เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและประชาชนในพืนที่ โดยเฉพาะข้อมูล เศรษฐกิจที่มี ความจ้าเป็นต่อการ
ตัดสินใจของนักลงทุน
- การขอใช้พืนที่ของกรมอุทยานเป็นเรื่องที่ยากมาก ท้าให้ผู้ประกอบการขาดโอกาสในการ
ประกอบธุรกิจส่งออก เนื่องจากพืนที่ของด่านวังประจันคับแคบไม่สามารถรองรับการท้าพิธีการศุลกากร และ
หากจุดผ่อนปรนต้ามะลังสามารถส่งออกได้เช่นเดิมก็ จะท้าให้ผู้ประกอบการเปลี่ยนเส้นทางจากจังหวัดสงขลา
มาส่งออกที่จังหวัดสตูลแทน
- จังหวัดสตูลถือว่าเป็ นพืนที่ได้เปรียบเชิงคุณภาพส่งออกทางทะเล ดั งนัน โครงการก่อสร้าง
ท่า เรื อ น้ า ลึ ก ปากบาราเป็ น โครงการที่ ส ร้ า งประโยชน์ โ ดยตรงต่ อ การส่ ง ออกทางทะเล แต่ น่ า เสี ย ดายที่
ประชาชนในพืนที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องดังกล่าวจึงท้าให้การด้าเนินโครงการล่าช้าออกไป
- ภาครัฐควรผลักดันด้านการคมนาคมในเส้นทางบก อากาศ เชื่อมประเทศกลุ่ม IMT-GT
(อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย) อย่างจริงจัง เพื่อส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวให้สามารถเชื่อมโยงทางการท่องเที่ยว
ทางน้า จากลังกาวี ประเทศมาเลเซีย ผ่านจังหวัดสตูล มาที่ เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ และผ่านไปถึงภูเก็ต เพื่อ
เป็นการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนสนใจมากขึน ซึ่งจะเป็นเส้นทางการเดินทางที่สะดวกทาง
หนึ่งด้วย
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จังหวัดนครราชสีมา
กรณีหารือกับภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
- การบริโภคในจังหวัดนครราชสีมาพบว่าก้าลังซือของเกษตรกรลดลง เนื่องจาก ที่ผ่านมา
ภาครั ฐ มี การปรั บ เงื่อ นไขในการช่ ว ยเหลื อ เกษตรกรส่ ง ผลท้า ให้ ร ายได้ ข องเกษตรกรลดลง ประกอบกั บ
ประชาชนยังขาดความเชื่อมั่นในการบริโภค ภาคเอกชนจึงเห็นว่าภาครัฐควรส่งเสริมตลาดท้องถิ่นหรือตลาด
ชุมชน เช่น การสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงพืนคอนกรีต และการผ่อนปรนเงื่อนไขในการให้บริการของตลาด
ชุมชน เป็นต้น นอกจากนี ทางหอการค้าจังหวัดอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับผู้ประกอบการในภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อ
จัดกิจกรรมลดราคาสินค้าทังเมืองเป็นเวลา 15 วัน ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนใน
จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง
- ด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากจังหวัดนครราชสีมามีสนามบินแต่ปัจจุบันยังมิได้ให้บริการใน
เชิงพาณิชย์ จึงเห็นว่าภาครัฐควรผลักดันให้ ผู้ประกอบการสายการบินพาณิชย์ เปิดเส้นทางการบินจากจังหวัด
นครราชสีมาไปยังจังหวัดท่องเที่ยวส้าคัญ เช่น จังหวัดเชียงใหม่ และภูเก็ต เนื่องจากจังหวัดนครราชสีมาเป็น
ศูนย์กลางการคมนาคมที่ส้าคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะเป็นโอกาสในการกระตุ้นเศรษฐกิจภายใน
จังหวัด
- ต้ น ทุน การประกอบธุ ร กิ จ ของภาคเอกชน เห็ น ว่ า สถาบั น การเงิน มี การเรี ย กเก็ บอั ต รา
ค่า ธรรมเนี ย มในการท้า ธุ ร กรรมทางการเงิ นของผู้ ประกอบการที่ค่ อนข้า งสู ง ส่ งผลท้ าให้ ผู้ ป ระกอบการ
มีต้นทุนการประกอบธุรกิจที่เพิ่มสูงขึนโดยเฉพาะกรณีที่มีวงเงินขนาดใหญ่ จึงเห็นว่าควรมีการก้าหนดจ้านวน
วงเงินสูงสุดส้าหรับค่าธรรมเนียมในการท้าธุรกรรมทางการเงินของผู้ประกอบการ
- นอกจากนี ยังได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ อาทิ อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มควรมี
เพี ย งอั ต ราเดี ย วเพื่ อ ให้ มี ฐ านการค้ า นวณไม่ ซั บ ซ้ อ นส้ า หรั บ ผู้ ป ระกอบการ โครงการพร้ อ มเพย์
เป็นโครงการที่มีป ระโยชน์ แก่ป ระชาชนและผู้ประกอบการ แต่ยัง มีผู้ที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ
โครงการดังกล่าวท้าให้ไม่สนใจสมัครใช้บริการ เป็นต้น
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังได้รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของภาคเอกชน พร้อม
ทังได้ชีแจงเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการท้าธุรกรรมของสถาบันการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ที่มีค่ าธรรมเนียม
การโอนเงินที่ถูกลงกว่าปกติ ซึ่งหากผู้ประกอบการมีการโอนเงินโดยใช้ ระบบพร้อมเพย์ก็จะสามารถลดต้นทุน
ของผู้ ป ระกอบการได้ อี ก ช่ อ งทางหนึ่ ง อย่ า งไรก็ ดี การขาดความเข้ า ใจ เกี่ ย วกั บ โครงการพร้ อ มเพย์
กระทรวงการคลังจะได้ด้าเนินการปรับแนวทางในการประชาสัมพันธ์เพื่อ ให้ประชาชนและผู้ประกอบการมี
ความเข้าใจได้มากยิ่งขึน พร้อมทัง ได้ขอความร่วมมือสถาบันการเงิน สภาหอการค้า และสภาอุตสาหกรรมใน
จังหวัดนครราชสีมาร่วมกันสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้ประชาชนและผู้ประกอบการด้วยเช่นกัน
นอกจากนี ได้ แ จ้ ง นโยบายและมาตรการต่ า ง ๆ ของรั ฐ บาลและกระทรวงการคลั ง ให้
ภาคเอกชนได้รับทราบ อาทิ มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศโดยยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ส้ า หรั บ รายจ่ า ยที่ จ่ า ยไปเพื่ อ การลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น ได้ 1.5 เท่ า ซึ่ ง สามารถใช้ สิ ท ธิ ไ ด้ ถึ ง เดื อ นธั น วาคม
2560 มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการด้าเนินธุรกิจ ของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ซึ่งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ถ่ายทอดความรู้แก่ SMEs โดยสามารถหักรายจ่ายได้ 2 เท่า ส้าหรับ
รายจ่ายที่ได้จ่ายเพื่อการส่งเสริมการด้าเนินธุรกิจของ SMEs เป็นต้น

สรุปผลความคิดเห็นของภาคประชาชนในการร่วมตรวจราชการต่อนโยบายของรัฐบาล/กระทรวงการคลัง
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จังหวัดอ่างทอง
แจ้งว่า

1. กรณีหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี )

- ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมของจังหวัดอ่างทอง
สามารถท้ า ได้ ดี อ ยู่ ใ นล้ า ดั บ ที่ 3 ของประเทศ ซึ่ ง ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ อย่ า งดี จ ากหน่ ว ยงานในสั ง กั ด
กระทรวงการคลั ง โดยในปี นี ทางจั ง หวั ด จะเร่ ง รั ด ติ ด ตามการใช้ จ่ า ยเงิ น งบประมาณให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา
- ที่ ผ่ า นมาการก้ า หนดเงื่ อ นไขการจั ด ซื อจั ด จ้ า งภาครั ฐ ช่ ว ยให้ มี ก ารด้ า เนิ น การ
มีความสะดวกรวดเร็วขึนยิ่งขึน อย่างไรก็ดี ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมามีวันหยุดราชการจ้านวนมาก
ส่งผลให้การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เกิดความล่าช้า เนื่องจากบางโครงการที่มีผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวต้องท้าการประกวดราคาใหม่ โดยต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 23 วัน ดังนันจึงเห็นว่าควรมีการ
พิจารณาผ่อนปรนหลักเกณฑ์ เพื่อให้กระบวนการท้างานมีความรวดเร็วมากยิ่งขึน
- เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดอ่างทองท้าเกษตรกรรม ทางจังหวัดจึงสนับสนุนการ
ส่งออกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรไปยังเมืองใหญ่ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทางหอการค้าจังหวัด ผ่านทางบริษัท
ประชารัฐรักสามัคคี โดยมีเกษตรอ้าเภอเป็นผู้ตรวจสอบมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ให้แก่เกษตรกร จึงท้าให้การ
ลงทุนของผู้ประกอบการในพืนที่มีจ้านวนไม่มากนัก

2. กรณีหารือกับภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
- ภาคเกษตรกรรมแม้ว่าที่ผ่านมาภาครัฐมีการสนั บสนุนการปรับเปลี่ยนพืนที่จากข้าวนาปรัง
เป็นข้าวโพดเลียงสัตว์ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึนจากการปลูกข้าวโพดแทนการปลูกข้ าว ที่มีราคาตกต่้า
แต่ยังเห็นว่ายังมีกลุ่มผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีการผูกขาดทางการค้า ควบคุมราคาเมล็ดพันธุ์ และราคาผลผลิต
ส่งผลให้เกษตรกรต้องซือเมล็ดพันธุ์ราคาสูงและขายผลผลิตในราคาต่้า จึงเห็นว่าภาครัฐ ควรให้การช่วยเหลือ
เกษตรกรแบบครบวงจรและมีการให้ความรู้แก่เกษตรกรควบคู่ไปกับการออกมาตรการช่วยเหลื อ ขณะเดียวกัน
เกษตรกรควรต้องมีการรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการด้าเนินกิจกรรมต่าง ๆ
- ภาคธนาคารและสถาบันการเงิน เอกชนเห็นด้วยกับการลดการใช้เงินสด ภายใต้โ ครงการ
ระบบการช้า ระเงิ น แบบอิเ ล็ กทรอนิ ก ส์ แ ห่ ง ชาติ (National e-Payment) แต่ที่ผ่ านมาภาครั ฐ ยั งขาดการ
ประชาสัมพันธ์ ท้าให้ประชาชนไม่ทราบถึงประโยชน์ของโครงการดังกล่าว รวมถึงได้ขอให้ หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงการคลังในท้องที่จังหวัดอ่างทองจัดกิจกรรมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่าน “โครงการหมอคลังสร้าง
คุณ” อย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิด โอกาสให้สถาบันการเงินสามารถมาพบปะประชาชน ผู้ประกอบการ และกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน
- นอกจากนี ยังได้แสดงความเห็นในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การขาดการประชาสัมพันธ์ ที่ดีของ
ส่วนราชการท้าให้ประชาชนไม่รับทราบโครงการและมาตรการของรัฐบาล และปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นต้น ทังนี ได้เสนอให้มีการน้าบุคคลที่มีประสบการณ์หรือมีศักยภาพมาเป็นที่ปรึกษาใน
โครงการเพื่อให้ค้าแนะน้าการท้างานของภาครัฐ อีกทัง ยังสนับสนุนการปลูกฝังการพึ่งพาตัวเองของผู้สูงอายุ และ
เห็นด้วยหากภาครัฐจะมอบใบประกาศเชิดชูผู้สูงอายุที่สละสิทธิ์การรับเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุ
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ได้รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของภาคเอกชน โดย
ในการประชาสัมพัน ธ์ นโยบายและมาตรการต่าง ๆ ของรัฐ บาลและกระทรวงการคลัง จะปรับแนวทางให้
สามารถเข้าถึงประชาชนและผู้ ป ระกอบการได้มากยิ่งขึน รวมทังเสนอแนะมาตรการที่เป็นการช่ว ยเหลื อ
ประชาชนอย่างยั่งยืน ทังนี ได้ขอความร่วมมือจากผู้แทนสภาอุตสาหกรรมและผู้แทนหอการค้าจังหวัดในการ
สรุปผลความคิดเห็นของภาคประชาชนในการร่วมตรวจราชการต่อนโยบายของรัฐบาล/กระทรวงการคลัง
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ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการได้ทราบว่ารัฐบาลและกระทรวงการคลังจัดให้มีมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการ อาทิ มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศ โดยยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลส้าหรับรายจ่ายที่จ่ายเพื่อการลงทุนในทรัพย์สินได้ 1.5 เท่า ซึง่ ผู้ประกอบการสามารถใช้สิทธิดังกล่าว
ได้ถึงเดือนธันวาคม 2560
ขณะเดี ย วกั น ได้ ชี แจงเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านอย่ า งซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ของเจ้ า หน้ า ที่
กระทรวงการคลัง ภายใต้โครงการกระทรวงการคลังคุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต

จังหวัดพังงา
กรณีหารือร่วมกับภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
1. เลขาธิการหอการค้าจังหวัดพังงา แจ้งว่า
- หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยเฉพาะธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ที่ผ่านมามีการติดต่อประสานงาน รวมถึงเข้าร่วมประชุมกับสภาหอการค้า
จังหวัดเพื่อน้าเสนอสินเชื่อและให้ค้าแนะน้าแก่สมาชิกหอการค้าอย่างต่อเนื่อง
- การประกาศผังเมืองของจังหวัดพังงาส่งผลกระทบต่อธุรกิจภาคเอกชน เนื่องจากการ
พัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการประกอบกิจการในพืนที่ ไม่สามารถด้าเนินการก่อสร้างบ้านหรือโรงแรมที่พักได้
เพราะถูกก้าหนดกรอบโดยกฎหมายผังเมือง ดังนัน จึงควรปรับปรุงแก้ไขผังเมืองในบางพืนที่เพื่อให้เอือต่อการ
ประกอบธุรกิจ ซึ่งการแก้ไขผังเมืองมีขันตอนที่ต้องด้าเนินการตามกฎหมายมาก ซึ่ง ต้องใช้ระยะเวลาในการ
ด้าเนินการค่อนข้างนาน
- จังหวัดพังงามีนักท่องเที่ยวทังชาวไทยและชาวต่างชาติ นิยมเดินทางมาท่องเที่ยว แต่
การเดิ น ทางภายในจั ง หวัด ยั ง มีปั ญหาด้า นความปลอดภัย บนท้อ งถนน เนื่ องจากสภาพของถนนยั งไม่ไ ด้
มาตรฐานและมีเส้นทางคดเคียว ประกอบกับถนนบางช่วงไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง ท้าให้นักท่องเที่ยวเกิดอุบัติเหตุ
บ่อยครัง
- โครงการก่อสร้างสนามบินพังงาบนพืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองทุ่งมะพร้าว ต้าบล
ล้าแก่น อ้าเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ด้าเนินการโดยบริษัทสายการบินเอกชน ซึ่งจะเป็นสายการบินเดียวที่
เปิดให้บ ริการ ทังนี การด้าเนิน การของสนามบิ นควรเป็นสนามบินนานาชาติ เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของจังหวัดพังงา นอกจากนี ควรค้านึงถึงประชาชนใน
พืนที่ด้วยว่าเมื่อก่อสร้างสนามบินแล้วเสร็จประชาชนจะได้รับประโยชน์จากสนามบินอย่างไรบ้าง
2. ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา แจ้งว่า
- สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพังงามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อธนาคารในสังกัดกระทรวงการคลัง
ซึ่งเข้าถึงได้ง่ายและมีความเป็นกันเองกับภาคเอกชน
- การประกาศใช้ผังเมืองครอบคลุมทังจังหวัดพังงา ผู้ประกอบการไม่สามารถต่อเติมหรือ
ขยายกิจการ โรงงานได้ เนื่องจากผังเมืองเป็นตัวก้าหนดขอบเขตการประกอบกิจการหรือ ขยายกิจการ ส่งผลให้
สรุปผลความคิดเห็นของภาคประชาชนในการร่วมตรวจราชการต่อนโยบายของรัฐบาล/กระทรวงการคลัง
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ผู้ประกอบการเสียโอกาสในการด้าเนินธุรกิจ หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรหาแนวทางแก้ไขเพื่อไม่ให้กระทบต่อ
สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของพืนที่
- ในการประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพังงาได้มีการแจ้งและกระตุ้นให้ ผู้ประกอบการ
ทราบเกี่ยวกับมาตรการบัญชีชุดเดียวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าผู้ประกอบการน่าจะค่อย ๆ ปรับตัวและเริ่มใช้
บัญชีชุดเดียวมากขึน
3. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดพังงา แจ้งว่า
- การด้าเนินการโครงการพร้อมเพย์ (PromptPay) ในภาพรวมของจังหวัดสามารถ
ด้าเนินการได้ดี มีการท้างานเชิงรุกโดยออกไปให้บริการลูกค้านอกสถานที่
- การติดตังเครื่องส้าหรับรูดบัตรเงินสด/บัตรเครดิต (EDC : Electronic Data Capture)
แม้ว่าค่าธรรมเนีย มจะถูกและธนาคารได้ออกไปประชาสัมพันธ์นอกสถานที่แล้ว ก็ตาม แต่ ผลตอบรับจาก
ผู้ประกอบการยังค่อนข้างน้อย เนื่องจากผู้ประกอบการยังไม่มีความมั่นใจและเกรงว่าจะมีผลต่อเนื่องไปถึงการ
ช้าระภาษีต่าง ๆ ด้วย

จังหวัดภูเก็ต
1. กรณีหารือข้อราชการร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (นายสนิท ศรีวิหค) แจ้งว่า
- คณะผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานของกระทรวงการคลังทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือใน
การน้านโยบายของจังหวัดไปสู่การปฏิบัติได้เป็นอย่างดี
- กรณีทัวร์ศูนย์เหรียญปล่อยนักท่องเที่ยวลอยแพหากไม่ปฏิบัติตามที่ไกด์ก้าหนด เรื่องได้
เงียบหายไปสักระยะหนึ่ง ปัจจุบันเริ่มกลับมามีพฤติกรรมเช่นเดิม แม้ว่าหน่วยงานภาครัฐจะได้ด้าเนินการ
ปราบปรามและควบคุม ให้ บ ริ ษัทน้ า เที่ย วเข้า ในระบบแล้ ว แต่ยังมีไกด์บางส่ ว นซึ่ งแฝงตัว อยู่ ตามสถานที่
ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในประเทศไทยและบางส่วนเดินทางกลับไปต่างประเทศแล้วแต่กลับเข้ามาใหม่
- ส้ า หรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวรั ส เซี ย ที่ มี ปั ญ หาการเอารั ด เอาเปรี ย บซึ่ ง กั น และกั น ระหว่ า ง
นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียด้วยกันเอง จังหวัดมีความกังวลว่าจะลุกลามกลายเป็นปัญหาอาชญากรรม
- จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ให้ ค วามส้ า คั ญ ในด้ า นการจั ด เก็ บ ภาษี อ ากร โดยเฉพาะการจั ด เก็ บ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ส้านักงานสรรพากรพืนที่ภูเก็ตมีข้อจ้ากัดด้านบุคลากร และแทบทุกหน่วยงานในจังหวัด
ภูเก็ตมีปัญหาด้านอัตราก้าลัง ซึ่งเป็นกรอบอัตราก้าลังเดิมที่ได้ด้าเนินการจัดท้าไว้นานแล้ว ปัจจุบันจังหวัด
ภูเก็ตมีประชากรเพิ่มมากขึน เมืองมีการขยายตัว อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงขึน และมีศักยภาพ
ด้านการท่องเที่ยวมากขึน ท้าให้อัตราก้าลังเจ้าหน้าที่ภาครัฐไม่สอดคล้องกับภาระงานที่รับผิดชอบในพืนที่
- การประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติในพืนที่จังหวัดภูเก็ตจะเป็นในลักษณะของการถือ
สินทรัพย์แทน (Nominee) ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติที่มีภรรยาชาวไทย
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- กระทรวงการท่องเที่ย วและกีฬา ร่ว มกับ กระทรวงมหาดไทย และจังหวัดภูเก็ต ด้าเนิน
การศึกษาหาข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาการจัดท้ากรอบและขอบเขตการเปิดสถานบันเทิงบริเวณถนน
บางลาให้ชัดเจน ตลอดจนด้าเนินการวิเคราะห์ความคุ้มค่า ผลดีและผลเสียที่อาจจะเกิดขึนในอนาคต

2. กรณีหารือร่วมกับภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
1. เลขาธิการหอการค้าจังหวัดภูเก็ต แจ้งว่า
- โครงการหรือมาตรการให้สินเชื่อต่าง ๆ ของรัฐบาลสามารถช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการ
SMEs ในประเทศมีศักยภาพในการแข่งขันกับผู้ประกอบการต่างประเทศ ทังนี ยังเห็นว่าอัตราดอกเบียเงินฝาก
และอัตราดอกเบียเงินกู้ยังมีช่องว่างที่แตกต่างกันมาก รัฐบาลควรพิจารณาปรับอัตราดอกเบียในส่วนนีให้มี
ความสัมพันธ์กันด้วย
- การติดเครดิ ตบู โ รของผู้ ป ระกอบการท้า ให้ มีปัญหาในการเข้าถึงแหล่ งเงินทุนของ
สถาบันการเงินทังภาครัฐและเอกชน รวมทังมาตรการสินเชื่อของรัฐบาลด้วย หากผู้ประกอบการชดใช้เงินจน
สถานะหนีเป็นปกติแล้วควรได้รับการยกเว้นเพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึน
- อัตราก้าลังและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของส้านักงานสรรพากรพืนที่ภูเก็ตไม่เพียงพอ
เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตมีผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวจ้านวนมาก หากได้รับการจัดสรรอัตราก้าลัง
เพิ่มเติมจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีได้มากยิ่งขึน
- การขอสินเชื่อกรณีผู้กู้เป็นผู้สูงอายุเมื่ออายุครบ 60 ปี จ้าเป็นจะต้องเปลี่ยนชื่อผู้กู้
ธนาคารควรพิจารณาขยายอายุของผู้กู้จาก 60 ปี เป็น 70 ปี เพราะปัจจุบันบุคคลมีค่าเฉลี่ยอายุมากขึน
- ขอชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมแห่งประเทศไทยสาขาภูเก็ต ซึ่งเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์และได้มีการให้ค้าแนะน้าและข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่
ผู้ประกอบการท้าให้ได้รับการบริการที่ดีตลอดมา
2. รองประธานชมรมธนาคารจังหวัดภูเก็ต แจ้งว่า
- กรณีการยกเว้นให้ผู้ประกอบการติดเครดิตบูโรที่ มีสถานะหนีเป็นปกติสามารถเข้าถึง
แหล่งเงินทุนของสถาบันการเงินนัน จะน้าเรื่องไปเสนอในที่การประชุมใหญ่ของสมาคมธนาคารต่อไป
- จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต มี ห นี ครั ว เรื อ นอยู่ ใ นระดั บ ต่้ า และถื อ เป็ น 1 ใน 5 จั ง หวั ด ที่ มี
ความก้าวหน้าในการพัฒนาคนที่รวดเร็ว โดยพิจารณาจากสุขภาพ การศึกษา ชีวิต การคมนาคม และการสื่อสาร
3. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต แจ้งว่า
- หั ว หน้ า หน่ ว ยงานและเจ้ าหน้ าที่ข องกระทรวงการคลั งที่ม าปฏิ บัติง านอยู่ในพืนที่
จังหวัดภูเก็ตเป็นคนดีมีความซื่อสัตย์ การปฏิบัติงานไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง ช่วยส่งเสริมศักยภาพการพัฒนา
ของจังหวัดภูเก็ตได้เป็นอย่างดี
- จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต มี ปั ญ หาด้ า นการจราจรที่ แออั ด คั บ คั่ ง กระทรวงคมนาคมได้ จั ด สรร
งบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาโดยส้านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เป็นหน่วยงานที่
รับผิดชอบวางแผนการจราจรในภาพรวม
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- การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของจังหวัดภูเก็ตส่งผลกระทบให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนาของจังหวัดไม่ต่อเนื่อง บางโครงการที่เคยได้รับการส่งเสริมหรือ ผลักดัน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ผู้บริหารท้าให้โครงการไม่มีการด้าเนินการต่อเนื่อง
- การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดภูเก็ตอยู่ในอั นดับท้าย ๆ ของประเทศ ควรมี
การเร่งรัดการเบิกจ่ายให้มากยิ่งขึน
- ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวในพืนที่สามารถช่วยขับเคลื่อนสภาวะเศรษฐกิจของจังหวัด
และยังคงสามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้
- โครงการปล่อยสินเชื่อและมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่สถาบันการเงินภาครัฐ
ด้าเนินการ การประชาสัมพันธ์ยังไม่ถึงผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย ท้าให้ผู้ประกอบการขาดโอกาสในการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุน

จังหวัดหนองคาย
1. กรณีหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย (นายสุชาติ นพวรรณ) ได้รับแจ้งว่า
- หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกับจังหวัดเป็น
อย่างดี
- จังหวัดหนองคายได้วางโครงสร้างพืนฐานเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคเพื่อเตรียมความ
พร้อมรองรับพืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแล้วทังในด้านไฟฟ้า ประปา และการคมนาคม มีการขยายถนนเป็น 4
เลน เพื่อสร้ างคู่ขนานกับถนนมิตรภาพ โดยกรมทางหลวงเป็นผู้ด้าเนินการ ซึ่งจะท้าให้ประชาชนเดินทาง
สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึน
- ผู้ประกอบการภาคเอกชนให้ความสนใจในพืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเข้ามาดูสถานที่
จริงแต่ยังมีผู้แสดงความประสงค์ที่จะลงทุนไม่มากนัก เนื่องจากยังรอความชัดเจนของโครงการประกอบกับ
ราคาที่ดินในจังหวัดหนองคายมีราคาเพิ่มสูงขึน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ประกอบการ
- จังหวัดหนองคายบูรณะปรับปรุงโบราณสถานเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
- การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีความล่าช้า
โดยเฉพาะช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ ท้าให้ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่
ก้าหนด
- การลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ประชาชนเข้ามาลงทะเบียนสวัสดิ การแห่งรัฐเพิ่มมากขึน
จากปีที่แล้ว โดยแต่ละธนาคารได้มีการลงพืนที่เพื่ออ้านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
- ส้านักงานคลังจังหวัดควรมีโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบการจัดซือจัดจ้าง ให้แก่
ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้แต่ละส่วนราชการมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ
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- การก่อสร้างรางรถไฟเพื่อใช้ในการขนส่งสินค้า จะท้าให้ผู้ประกอบการลดต้นทุนค่าใช้จ่าย
ได้ประมาณร้อยละ 15 และหากมีการด้าเนินการเชื่อมรถไฟไปถึงเวียงจันทน์ ประเทศลาว ประเทศไทยจะได้
ประโยชน์ทางการค้าเป็นอย่างมาก

2. กรณีหารือร่วมกับผู้แทนภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
2.1 รองประธานหอการค้าจังหวัดหนองคาย แจ้งว่า
- จังหวัดหนองคาย สภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไปดี ไม่ได้รับผลกระทบจากการส่งออกสินค้า
ที่ลดลง
- โครงการสินเชื่อเพื่อซือเครื่องจักร ประชาชนในพืนที่อาจไม่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่
ภาครัฐควรพิจารณาการน้าเงินงบประมาณมาใช้ให้มีความเหมาะสมกับสภาพพืนที่ให้มากยิ่งขึน
- ภาคเอกชนมีการปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องพืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อให้ประชาชน
ในพืนที่ได้รับประโยชน์มากที่สุด การน้าเครื่องจักรมาใช้เพื่อทดแทนแรงงานคนอาจท้าให้อัตราการว่างงานของ
คนในพืนที่เพิ่มมากขึนก่อให้เกิดปัญหาด้านแรงงานในอนาคต
- การค้าชายแดน นโยบายของรัฐบาลหลายนโยบาย ยังไม่ตรงกับความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง เพราะนโยบายส่วนใหญ่รัฐบาลส่งเสริมการส่งออกระดับประเทศ ไม่ได้เน้นการส่งออก
ในพืนที่ เนื่องจากเงินลงทุนมีความแตกต่างกัน แต่ก็มีบางมาตรการที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดให้มี
เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มมากขึน
- การค้าชายแดนมีการกีดกันการค้าที่ผลิตในประเทศไทย เนื่องจากมีบริษัทขนาดใหญ่
ไปเปิดกิจการในประเทศลาวผลิตสินค้าเกี่ยวกับเครื่องอุปโภคบริโภคซึ่งเป็นสินค้าชนิดเดียวกันกับที่มีการผลิต
ในประเทศไทย ท้าให้ผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกภายในประเทศไม่สามารถส่งออกสินค้าไปยังประเทศเพื่อน
บ้านได้ นอกจากนี ห้างใหญ่ๆ เช่น แม็คโคร โลตัส เป็นต้น มีการเปิดด้าเนินการในพืนที่จังหวัดหนองคายเพิ่ม
มากขึน ท้าให้สินค้าภายในท้องถิ่นได้รับผลกระทบมากยิ่งขึน
- กระบวนการขอคืน ภาษีมู ล ค่า เพิ่ มที่ ใช้ เวลานาน ท้ าให้ ผู้ ป ระกอบการขาดเงิ นทุ น
หมุนเวียนในการประกอบกิจการ
- ถ้าภาครัฐสามารถด้าเนินการให้มีการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยวในเขตอ้าเภอ
เมืองได้ จะส่งผลให้เศรษฐกิจในพืนที่ดีขึน
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
การคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยวสามารถท้าได้ แต่จ้าเป็นที่จะต้องเพิ่มอัตราก้าลังของ
เจ้ าหน้ า ที่ใ นหน่ ว ยงานที่เ กี่ ย วข้ อง เช่น กรมศุล กากร กรมสรรพากร เป็ นต้ น และพั ฒ นาระบบระเบีย บ
ตลอดจนกระบวนการ การคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้สอดรับกับภาระงานที่เพิ่มขึน
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2.2 นายกสมาคมสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย แจ้งว่า
- นั ก ท่ อ งเที่ ย วจากประเทศลาวเข้ า มาท่ อ งเที่ ย วในประเทศไทยนอกจากจั ง หวั ด
หนองคายยังมีการเดินทางท่องเที่ย วไปยังจังหวัดต่างๆ ในประเทศ และบางส่ว นได้มีการเดินทางต่อไปยัง
ประเทศใกล้เคียง ภาครัฐควรก้าหนดให้จังหวัดหนองคายเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ เชื่อมโยงระหว่าง
จังหวัดต่างๆ ในประเทศและต่างประเทศ
- นโยบายรัฐบาลบางนโยบายไม่เอื อในการส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น ข้อก้าหนดใน
การศึกษาดูงานในประเทศเพื่อนบ้าน เป็นต้น
- จ้ า นวนนั ก ท่องเที่ย วจากประเทศเพื่อ นบ้า นและนั กท่อ งเที่ยวภายในประเทศเดิ น
ทางเข้ามาเที่ยวในจังหวัดหนองคายเพิ่มมากขึน เนื่องจากการอัดฉีดเงินงบประมาณของรัฐบาลด้านการส่งเสริม
การท่องเที่ยว การขยายเส้นทางการจราจรเป็นถนน 4 เลน การสร้างจุดพักรถ เพื่ออ้านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนในท้องที่และจังหวัดใกล้เคียง

จังหวัดลพบุรี
1. กรณีหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี (นายภานุ แย้มศรี) แจ้งว่า
- การเบิกจ่ายงบกลุ่มจังหวัดในส่วนของงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ้าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 มีระยะเวลาการด้าเนินการค่อนข้างกระชันชิด เนื่องจากเพิ่งได้รับจัดสรรงบประมาณ อย่างไรก็ดี
ในการด้าเนินการจ้าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความ
ร่วมมือจากหัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ เป็นอย่างดี
- การก้ า หนดค่ า ธรรมเนี ย มการใช้ พืนที่ ร าชพั ส ดุ เพื่ อ สนั บ สนุ นการประกอบกิ จ การของ
เกษตรกร เนื่องจากจังหวัดลพบุรีมีเกษตรกรเลียงโคนมจ้านวนมาก ซึ่งหากบริษัทรับซือน้านมดิบปฏิเสธการรับ
ซือก็จะส่งผลให้ไม่สามารถบริหารจัดการกับน้านมดิบได้ ทางจังหวัด จึงมีการพิจารณาแนวทางช่วยเหลือกลุ่ม
เกษตรกรผู้เลียงโคนม โดยมีสหกรณ์โคนมพัฒนานิคมเป็นผู้ด้าเนินการจัดตังโรงงานแปรรูป น้านมดิบบนที่ราช
พัสดุ ซึ่งขณะนีได้รับงบประมาณในการก่อสร้างแล้ว อย่างไรก็ตาม สหกรณ์โคนมพัฒนานิคมมีฐานะเป็นนิติบุคคล
การใช้ประโยชน์จากโรงงานดังกล่าวจึงถือเป็นการเช่าที่ราชพัสดุตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ปกครอง ดูแล บ้ารุงรักษา ใช้ และจัดหาผลประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ.2545 ซึ่งเมื่อพิจารณาอัตรา
ค่าธรรมเนียมในการเช่าแล้วพบว่าต้นทุนในการด้าเนินการดังกล่าวไม่คุ้มค่ากับ ผลตอบแทนที่กลุ่มเกษตรกรจะ
ได้รับ ดังนัน จึงขอความอนุเคราะห์กระทรวงการคลังในการพิจารณาการก้าหนดอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว เพื่อ
เป็นการสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรโคนม โดยขณะนีทางจังหวัดได้มี หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ลพ 0017.2/3648 ลง
วันที่ 14 มีนาคม 2560 ถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณา น้าเรื่องดังกล่าวหารือต่อกระทรวงการคลัง
และกรมธนารักษ์ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย อีกทางหนึ่งแล้ว
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- นอกจากนี ยั งพบว่ า ที่ผ่ า นมาการบั น ทึก บั ญ ชี ทรั พ ย์ สิ น ของจั ง หวั ด ในระบบ GFMIS มี
รายการคงค้างการล้างบัญชีพักสินทรัพย์ จึงส่งผลให้การประเมินราคาค่าเสื่อมของสินทรัพย์ไม่ถูกต้อง โดยเป็น
ปัญหาที่ส ะสมเรื่ อยมา เนื่องจากทรั พย์ สิ น บางอย่างซือมาหลายปีแต่ไม่ได้ท้าการบันทึก ในระบบ GFMIS
ประกอบกับเจ้าหน้าที่การเงินของจังหวัดมีจ้านวนไม่เพียงพอ จึงขอให้กรมบัญชีกลางพิจารณาสภาพปัญหา
ดังกล่าวเพื่อเป็นการอ้านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่การเงินและเพื่อให้การบันทึกบัญชีทรัพย์สินเป็นไปอย่าง
ถูกต้องและเชื่อถือได้

2. กรณีหารือกับภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
2.1 ภาคอุตสาหกรรม แจ้งว่า
- ผลิ ตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ส่ว นใหญ่มาจากผลิตภัณฑ์ด้านอุตสาหกรรม ซึ่ง
ผู้ประกอบการโรงงานขนาดใหญ่ในจังหวัดมีการประกอบธุรกิจแบบผูกขาด ส่งผลให้รายได้ของเกษตรกรลดลง
เนื่องจากมีต้นทุนการผลิตที่ค่อนข้างสูง แต่ถูกกดดันให้จ้าหน่ายผลผลิตในราคาต่้า
เนื่องจากความไม่มั่นคงด้านพลังงานของประเทศไทยที่มีการพึ่งพาพลังงานไฟฟ้าส่วน
ใหญ่จากประเทศเพื่อนบ้าน ส่งผลให้ภาคเอกชนยังไม่มั่นใจท้าการลงทุนเท่าที่ควร เพราะโรงงานอุตสาหกรรม
มีความต้องการใช้ไฟฟ้าส้าหรับการผลิตเป็นจ้านวนมาก
- ผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ส่วนใหญ่ไม่ต้องการเข้าสู่ระบบ
ภาษีเพราะมีความไม่ไว้วางใจในภาครัฐ ดังนัน รัฐบาลจะต้องแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจและสร้างความมั่นใจ
ให้แก่ผู้ประกอบการ
- นอกจากนี ต้องการให้ภาครัฐพิจารณาอัตราการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในกรณีที่สถานประกอบการไม่รับคนพิการเข้าท้างานจะต้องส่งเงินเข้ากองทุนฯ
โดยค้านวณจากอัตราค่าจ้ างคูณด้ว ยสามร้ อยหกสิ บห้ าและคูณด้ว ยจ้านวนคนพิการที่ไม่ได้รับเข้าท้างาน
ภาคเอกชนเห็นว่าควรปรับลดจ้านวนวันโดยไม่น้าวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดมาพิจารณา
2.2 ภาคเกษตรกรรม แจ้งว่า
- ประชากรกว่าร้อยละ 40 ของจังหวัดลพบุรีประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมแต่ GPP
ในภาคการเกษตรมีเพียงร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับภาคอุตสาหกรรมที่มีกว่าร้อยละ 50 โดยในพืนที่มีโรงงาน
อุตสาหกรรมปศุสัตว์รายใหญ่ตังอยู่ จึงท้าให้มีฟาร์มเลียงไก่เป็นจ้านวนมาก ที่ผ่านมาภาครัฐมีการสนับสนุนการ
ปรับเปลี่ยนพืนที่เพาะปลูกจากข้าวนาปรังเป็นข้าวโพดเลียงสัตว์ จึงมีเกษตรกรบางส่วนสนใจปลูกข้าวโพดเลียง
สัตว์ อย่ างไรก็ดี เกษตรกรกลั บมิได้มีรายได้ที่เพิ่มขึน เนื่องจากต้นทุนเมล็ ดพันธุ์ในการเพาะปลู ก ค่อนข้างสู ง
แต่ราคาผลผลิตข้าวโพดค่อนข้างต่้า ดังนันจึงเห็นว่าภาครัฐควรมีการควบคุมราคาเมล็ดพันธุ์และราคาผลผลิต
ทางการเกษตร และควรช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรที่มีการปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล
- แม้ว่าที่ผ่านมาภาครัฐมีการส่งเสริมเกษตรกรให้ปลูกพืชอื่นแทนการปลูกข้าว แต่พบว่า
เกษตรกรยั งคุ้น เคยการปลู กข้ าวมากกว่ า ประกอบกั บพืนที่ ไม่ เหมาะสมต่ อการปลู กพืช ชนิด อื่ น จึ งท้ า ให้
เกษตรกรยังคงมีรายได้ต่้าเช่นเดิม ขณะเดียวกัน เห็นว่าปัจจุบันมีการน้าเข้าสิน ค้าเกษตรจ้านวนมากท้าให้
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สินค้าเกษตรในประเทศที่มีราคาสูงกว่าไม่สามารถขายได้ จึงเห็นว่าภาครัฐควรมีแนวทางในการป้องกันราคา
สินค้าเกษตรตกต่้า
2.3 นอกจากนี ยังได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ อาทิ นโยบายในการช่วยเหลือ ผู้มี
รายได้น้อยควรเป็นการส่งเสริมการฝึกอาชีพเพื่อสร้างรายได้ การช่วยเหลือผู้ค้าปลีกรายย่อยโดยให้ร้านค้าขนาด
ใหญ่ (Hypermarket) ปิดท้าการในบางวัน และปรับแนวทางการท้างานของส่วนราชการให้มีการบูรณาการร่วมกัน
มากขึนโดยเฉพาะกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น
2.4 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังได้รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของภาคเอกชน
พร้อมทัง ได้ชีแจงเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาลที่มีการให้ความส้าคัญกับประชาชนทุกกลุ่ม
อาทิ กลุ่มผู้มีรายได้น้อยภาครัฐได้มีโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐโดยจะมีการจัดสวัสดิการที่จ้าเป็น
และเหมาะสมให้แก่ประชาชนในกลุ่มนี กลุ่มผู้ประกอบการและ SMEs กระทรวงการคลังมีมาตรการทางภาษี
และมาตรการทางการเงิน เพื่อสนับสนุนการลงทุน เป็นต้น นอกจากนี ยังมีการพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน
ผ่านระบบการช้าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment) เพื่อให้มีระบบรองรับการช้าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มาตรฐาน และมีการน้าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยรวม
ทังนี ได้ชีแจงการท้างานของกรมสรรพากรที่ปัจจุบันเน้นการออกตรวจแนะน้าการปฏิบัติทาง
ภาษีให้ถูกต้อง เพื่อให้บริการค้าแนะน้าด้านภาษีอากรและอ้านวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ

จังหวัดตราด
1. กรณีหารือข้อราชการกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด (นายประธาน สุรกิจบวร)
แจ้งว่า หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังทุกหน่วยงาน ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกับจังหวัดเป็น
อย่างดี และเป็นทีมงานที่ดี มีความตังใจในการท้างาน

2. กรณีหารือร่วมกับภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
2.1 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตราด แจ้งว่า
- ภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดตราดได้รับผลกระทบเป็นระยะเวลานาน เนื่องจากไม่มีการ
ลงทุนก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ ซึ่งมีเพียงการลงทุนของภาคเอกชนรายย่อย ๆ เท่านัน
- ส้าหรับสถานการณ์ราคาพืชผลทางการเกษตร ราคายางพารายังคงตกต่้า ส่วนผลไม้
ได้แก่ เงาะ ทุเรียน มังคุด ลองกอง คาดว่าจะมีปัญหาในช่วงฤดูการผลิตเดือนพฤษภาคม - มิถุนายนนี เพราะ
ผลผลิตจะออกมาพร้อมกัน และบางส่วนจะมีปัญหาเรื่องคุณภาพ ท้าให้ขายไม่ได้ราคา สิ่งที่น่าเป็นห่วงมากในตอนนี
คือ พ่อค้าชาวจีนได้เข้ามารับซือผลไม้เองเกือบทังหมดแล้ว ท้าให้อ้านาจในการตังราคาตกอยู่ในมือของพ่อค้าชาวจีน
- ภาคการเกษตรในจังหวัดตราดในด้านผลไม้ ราคาผลผลิตดี โดยเฉพาะทุเรียน “พันธุ์ชะนี
หัวช้าง” ซึ่งทางจังหวัดได้เข้ามาช่วยสนับสนุน และประชาสัมพันธ์ ท้าให้นักท่องเที่ยวสนใจและนิยมรับประทาน
เป็นจ้านวนมาก ส่งผลให้ราคาทุเรียนสูงขึน
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- ปัญหาด้านการประมงส่งผลให้โรงงานน้าปลาที่อยู่ในจังหวัดตราด ไม่มีปลาที่จะน้ามา
ผลิตได้ ต้องน้าเข้าปลามาจากประเทศเพื่อนบ้าน ท้าให้มีต้นทุนในการผลิตสูงขึน ซึ่งขณะนีโรงงานน้าปลาส่วนใหญ่
ได้รับความเดือนร้อน และเริ่มทยอยปิดกิจการ

จังหวัดพิจิตร
กรณีหารือร่วมกับภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
1. ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพิจิตร มีปัจจัย 3 ประเด็น คือ (1) การท่องเที่ยวมรดกโลก
(2) การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และ (3) การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งจังหวัดพิจิตรได้รณรงค์การท่องเที่ยวแบบ
เชิงระบบนิเวศน์ เน้นเรื่องการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาการท้าการเกษตรและเพื่อ
เป็นการเรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
2. ปัจจุบันจังหวัดพิจิตรสภาพเศรษฐกิจยังคงทรงตัว ภาครัฐมีนโยบายที่จะพัฒนาบึงสีไ ฟ
ซึ่งเป็นแหล่งน้าจืดขนาดใหญ่ของจังหวัดพิจิตร มีเนือที่ประมาณ 5,000 กว่าไร่ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและ
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ โดยได้มีการของบประมาณส้าหรับการพัฒนาบึงสีไฟดังกล่าวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้
เข้ามาเที่ยวในจังหวัดพิจิตรมากขึน และจะส่งผลดีแก่ธุรกิจโรงแรม ร้านค้า ร้านอาหาร และชุมชน
3. จังหวัดมีเป้าหมายจะดึงนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามให้มาท่องเที่ยวในจังหวัดพิจิตรโดยมี
โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ และเน้นการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
4. ภาคอุตสาหกรรมการส่งออก จังหวัดพิจิตรมีการส่งออกมะม่วงน้าดอกไม้ ซึ่งในปัจจุบันเป็น
ที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ อาทิ ยุโรป ญี่ปุ่น และจีน แต่เนื่องจากช่วงที่เก็บผลผลิตของทุกๆ ปี จะตรงกับ
วันหยุดเทศกาลสงกรานต์ท้าให้ขาดแคลนแรงงานไม่สามารถเก็บผลผลิตได้ทัน จึงต้องการแรงงานจากประเทศ
เวียดนามโดยจะขอขึนทะเบียนแรงงานให้ถูกต้อง ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายรับรองแรงงานชาวเวียดนาม
และกรณีปัญหาพ่อค้าคนกลางชาวเวียดนามเข้ามาซือผลผลิตโดยมีการส่ งขายให้ประเทศจีนอีกทอดหนึ่ง ท้าให้
ราคาผลผลิตต่้า
5. ด้านสินเชื่อ การอนุมัติสินเชื่อของธนาคารมีเงื่อนไขสูงมาก ประกอบกับลูกค้ามีรายได้จาก
สินค้าภาคการเกษตร ท้าให้ผู้ประกอบการไม่ส ามารถขอสินเชื่อได้ ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ประกอบการรายย่อยจะได้รับ
ผลกระทบมาก ส่งผลให้การเกิด NPL เพิ่มสูงขึน และลูกค้าบางรายมีการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ขอ
กู้ ดังนัน ธนาคารควรพิจารณาสินเชื่อเป็นรายๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถด้าเนินธุรกิจต่อไปได้
6. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีโครงการที่ดีมาก และสามารถ
เชื่อมโยงกับผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี ท้าให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส.
7. โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องใช้บัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด เนื่องจาก
มีข้อมูลจากบัตรประชาชน อาทิ เลขบัตรประชาชน รูปหน้า บ้านเลขที่ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูล
แต่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือคนพิการยังไม่ได้ใช้บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดและไม่สะดวกในการท้าบัตรใหม่
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ซึ่งอาจส่งผลให้การจัดท้าข้อมูลเกิดความผิดพลาดได้ และในอนาคตคาดว่าผู้ที่ลงทะเบียนจะต้องมีการ Update
ข้อมูลทุกราย ทังนี หากสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับกระทรวงมหาดไทยได้จะท้าให้เกิดความสะดวกและข้อมูล
มีความถูกต้องสมบูรณ์มากยิ่งขึน
8. การก้ า หนดอั ต ราดอกเบี ยเงิ น ฝากและอั ต ราดอกเบี ยเงิ น กู้ มี ค วามแตกต่ า งกั น สู ง
ผู้รับผิดชอบที่ก้ากับดูแลสถาบันการเงินควรพิจารณาปรับลดช่องว่างระหว่างอัตราดอกเบียเงินฝากกับอัตรา
ดอกเบียเงินกู้ให้มีความใกล้เคียงกันมากขึน

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
1. จังหวัดพิจิตรประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือ การท้านา แต่เนื่องจาก
ปั จจุ บั นราคาข้าวตกต่้าท้ าให้ เกษตรกรมีรายได้ลดลง ทังนี ประเทศไทยมีจุดขายด้านสิ นค้ าเกษตร และการ
ท่องเที่ยว ดังนัน จังหวัดพิจิตรควรปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเป็นเกษตรแบบผสมผสาน หรือเกษตรเชิงท่องเที่ยว
เพื่อ ดึง ดูด นั กท่ องเที่ย วให้ เข้ ามาท่อ งเที่ย วในจังหวัด หรือท้ าแหล่ ง ท่อ งเที่ ยวในรูปแบบโฮมสเตย์ และให้
นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ ด้านการเกษตร รวมถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวบ้าน เช่น การสาธิตการประกอบ
อาหารพืนบ้านเพื่อบริการนักท่องเที่ยวเสมือนเป็นสมาชิกหรือญาติ พร้อมทังถ่ายทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดี
งามของท้องถิ่น และการน้าเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวในพืนที่ รวมทังท้ากิจกรรมต่างๆ โดยเน้นการสัมผัสวิถีชีวิต
ที่แปลกใหม่จากวัฒนธรรมที่แตกต่างในรูปแบบเรียบง่าย เพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้แก่ภาคการเกษตร
2. ภาคอุตสาหกรรม จังหวัดพิจิตรต้องเร่งคิดหาวิธีการต่อยอดสินค้า ด้านการเกษตร เพื่อเพิ่ม
มูลค่าสินค้าการเกษตร ต่อยอดภาคอุตสาหกรรมให้ดีขึน เช่น การแปรรูปผลไม้ ผลิตอาหารหรือสินค้าเกษตร
พร้อมทาน เป็นต้น
3. การส่งออกสินค้าทางการเกษตรให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านควรด้าเนินการส่งออกโดยตรง
โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง
4. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพืนที่ควรด้าเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ ระบบเกษตรผสมผสานและ
ปลอดสารพิษ คือ การท้าเกษตรที่มีการเพาะปลูกพืชหรือการเลียงสัตว์ต่างๆ อยู่ในพืนที่เดียวกันภายใต้การ
เกือกูลประโยชน์ต่อกันและกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยอาศัยหลักการอยู่ร่ วมกันระหว่างพืช และสัตว์
ระบบเกษตรผสมผสานจะประสบผลส้าเร็จได้จะต้องมีการวางรูปแบบและด้าเนินการโดยให้ความส้าคัญกับ
สภาพแวดล้ อ มทางกายภาพ เศรษฐกิ จ สั ง คม มี ก ารใช้ แ รงงาน เงิ น ทุ น ที่ ดิ น ปั จ จั ย การผลิ ต และ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรู้จักน้าวัสดุเหลือใช้จากการผลิตชนิดหนึ่งมาหมุนเวียนใช้
ประโยชน์กับการผลิตอีกชนิดหนึ่งแบบครบวงจร
5. ปัจจุบันรัฐบาลก้าหนดมาตรการ/โครงการต่างๆ เพื่อแก้ไขสภาพปัญหา อาทิ การปรับลด
อัตราดอกเบี ยเงิน กู้เ พื่อ ให้ เกษตรกรเข้ าถึ งแหล่ งเงิน ทุน มาตรการลดหย่อ นภาษี ต่า งๆ ทั งนี ภาครัฐ และ
ภาคเอกชนจะต้องร่วมมือกันเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการให้สามารถเข้าถึง
แหล่งเงินทุนในระบบได้
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จังหวัดกระบี่
1. กรณีหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ (นายพินิจ บุญเลิศ) แจ้งว่า
- หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลัก ๆ ในการให้ความร่วมมือ
และช่วยเหลืองานของจังหวัด นอกจากนี ท่านคลังจังหวัดยังได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานอื่นในพืนที่ให้
เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานอย่างสม่้าเสมอ
- การประกาศใช้พระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
เริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 จังหวัดกระบี่ได้ให้ความส้าคัญโดยส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
อบรมสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจแก่หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุให้สามารถ
ด้าเนินการได้อย่างถูกต้องตามระเบียบที่ก้าหนด
- ปัญหาการพิจารณาเลื่อนขันเงินเดือน เนื่องจากส่วนราชการบางหน่วยงานไม่ได้สังกัดใน
ส่ ว นภู มิ ภ าค ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด จึ ง ไม่ ส ามารถพิ จ ารณาความดี ค วามชอบในการเลื่ อ นขั นเงิ น เดื อ นได้
ทังที่จังหวัดมีเงินเหลือสามารถที่จะจัดสรรให้ได้
- การพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ รัฐบาลและหน่วยงานในส่วนกลาง
ควรให้ ความส้ าคั ญในการพั ฒ นาแหล่ งท่ องเที่ ยว รวมทั งการพัฒ นาโครงสร้างพืนฐานต่า ง ๆ เพื่อรองรั บ
นักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึนทุกปี โดยจัดสรรเงินงบประมาณให้จังหวัดกระบี่มาก
ขึน

2. กรณีหารือร่วมกับภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
2.1 ประธานหอการค้าจังหวัดกระบี่ แจ้งว่า
- ควรมีการบูรณาการและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนใน
การสร้างความเป็นเอกภาพทังของจังหวัดกระบี่และในภาพรวมของ 14 จังหวัดภาคใต้เพื่อให้การปฏิบัติงานมี
ความราบรื่นและมีแนวทางการพัฒนาจังหวัดไปในทิศทางเดียวกัน โดยสมาคมหอการค้าจังหวัดยินดีที่จะให้
ความร่วมมือและเป็นหน่วยงานกลางในการประสานนโยบายต่าง ๆ ของทางภาครัฐ ไม่ว่าจะร่วมกับธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยและกรมสรรพากร
- โครงสร้ า งเศรษฐกิ จ จั ง หวั ด กระบี่ แ ละภาคใต้ เ ป็ น ภาคการเกษตร ได้ แ ก่ ปาล์ ม
ยางพารา เป็นหลัก ในช่วงที่ผ่านมาราคาสินค้าเกษตรตกต่้า รวมทังภาคการท่องเที่ยวก็ได้รับผลกระทบ เมื่อ
ผู้ประกอบการรายย่อยระดับล่างมีปัญหาจะส่งผลถึงภาพรวมของภาคธุรกิจเช่นกัน
- การให้บริการของสถาบันการเงินยังไม่สามารถเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้มากนัก
แต่ที่ผ่ านมาหอการค้ าจั งหวัดได้เชิญผู้ จั ด การของธนาคารพั ฒ นาวิส าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ ง
ประเทศไทย สาขากระบี่ มาร่ ว มประชุ ม เพื่ อ ชี แจงข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สิ น เชื่ อ และการประกอบธุ ร กิ จ
ให้สมาชิกหอการค้าซึ่งเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการท้าธุรกิจมากขึน
ในอนาคตหากมีโอกาสจะเชิญหน่วยงานราชการมาร่วมประชุมเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการ
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และหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะสรรพากรพืนที่กระบี่มาให้ความรู้และข้อมูลที่ถู กต้องเกี่ยวกับการเข้าสู่ระบบ
ภาษีเพื่อให้ผู้ประกอบการมีการปฏิบัติที่ถูกต้องตังแต่เริ่มต้นประกอบกิจการ
2.2 ประธานชมรมธนาคารจังหวัดกระบี่ แจ้งว่า
- ชมรมธนาคารจังหวัดกระบี่มีการประชุมกันเป็นประจ้าทุกเดือน เพื่อแจ้งข้อมูล
ข่าวสารจากหน่วยงานราชการให้แก่สมาชิ กชมรมได้รับทราบ นอกจากนี ชมรมธนาคารได้ให้ความร่วมมือ
ในภารกิจต่าง ๆ ซึ่งทางชมรมมีความยินดีที่จะร่วมมือกับหน่วยงานราชการทุกหน่วย หากมีหนังสือแจ้งมายัง
ชมรม และชมรมธนาคารได้ท้าหน้าที่ในการแจ้งข่าวสารแก่สมาชิกเพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์
นโยบายของภาครัฐ
- โครงการสิ น เชื่อประชารัฐ มีห ลั กเกณฑ์และเงื่อนไขยุ่งยากในการเข้าถึงแหล่ ง
เงินทุน ท้าให้ผู้ประกอบการรายย่อยหลายรายที่ได้ยื่นขอสินเชื่อไปแล้วไม่ผ่านเกณฑ์และไม่ได้รับการอนุมัติ
สินเชื่อ โดยส่วนใหญ่ที่ผ่านเกณฑ์จะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่มากกว่า ซึ่งผู้ประกอบการรายย่อยมีความ
ต้องการเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจเช่นกัน การก้าหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ควรค้านึงถึงผู้ประกอบการ
รายย่อยด้วย
- การผ่ อ นปรนเกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาสิ น เชื่ อ โดยแต่ ล ะธนาคารจะมี เ กณฑ์ ก าร
วิเคราะห์สินเชื่อที่แตกต่างกันออกไปเพื่อควบคุมหนีที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ส้าหรับผู้ประกอบการบาง
รายที่ติดเครดิตบูโร ธนาคารควรพิจารณาถึงความสามารถและศักยภาพของผู้ประกอบการในการด้าเนินธุรกิจ
ต่อไปได้ รวมถึงการพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหนีเพื่อให้ผู้ประกอบการได้เข้าถึงแหล่งเงินทุน และรัฐบาลควร
ให้ความส้าคัญและให้การสนับสนุน

จังหวัดตรัง
กรณีหารือร่วมกับภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
1. ประธานหอการค้าจังหวัดตรัง แจ้งว่า
1.1 จากภาวะเศรษฐกิจที่มีสภาพเงินฝืดส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการ บางกลุ่มธุรกิจ
ยังสามารถด้าเนินกิจการต่อไปได้ แต่บางกลุ่มธุรกิจ เช่น ธุรกิจรถยนต์จะได้รับผลกระทบมาก ตลาดอยู่ในภาวะ
อิ่มตัวการซือทดแทนหรือซือเพิ่มเติมน้อยลง เช่นเดียวกับธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ เป็นสินทรัพย์ที่มี ราคาสูง
การขายท้าได้ยาก ส้าหรับผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ยังสามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้ หากผู้ประกอบการมี
ความยืดหยุ่นและมีความคิดสร้างสรรค์ในการหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ไม่ซ้ากับผู้ประกอบการรายอื่นและเป็น
ที่ต้องการของตลาด
1.2 ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดตรัง ประชากรกว่าร้อยละ 70 มีรายได้ขึนอยู่
กั บ ราคายางเป็ น หลั ก ผู้ ป ระกอบการและเกษตรกรต้ อ งเตรี ย มความพร้ อ มรั บ มื อ กั บ ความผั น ผวนของ
ราคายาง การปรับเปลี่ยนแนวความคิดและมุมมองจากการขายน้ายางเพียงอย่างเดียวมาเป็นการแปรรูปเพื่อ
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เพิ่มมูลค่าของสินค้า ซึ่งรัฐบาลต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุน
รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการด้วย
1.3 ในอดีตการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากรจะจัดเก็บเพียงผู้ประกอบการกลุ่มเดิมราย
เดิม ไม่มีการขยายฐานการจัดเก็บไปหาผู้ประกอบการรายใหม่ ๆ ปัจจุบันการจัดเก็บภาษีมีความครอบคลุม
มากขึน แต่โดยส่วนตัวแล้วคิดว่าควรขยายฐานการจัดเก็บภาษีให้ครอบคลุมมากยิ่งขึน เพื่อความถูกต้องและ
เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย เนื่องจากทุกคนได้รับการจัดสรรสวัสดิการจากรัฐอย่างเท่าเทียมกันจึงต้องมีหน้าที่เสียภาษี
และช่วยเหลือประเทศชาติร่วมกัน
1.4 ส้านักงานคลังจังหวัดได้จัดท้ารายงานเกี่ยวกับดัชนีตัวชีวัดเศรษฐกิจ การเงิน และ
การธนาคาร จัดส่งให้หอการค้าจังหวัดและภาคเอกชนเพื่อรับทราบแนวโน้มและทิศทางของเศรษฐกิจ ซึ่ง
ภาคเอกชนไม่มีเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว
1.5 ปัญหาหนีนอกระบบ สภาพปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากกฎหมายขายฝากที่นายทุนใช้เป็น
เครื่องมือในการปล่อยเงินกู้นอกระบบ โดยนายทุนมักจะบ่ายเบี่ยงไม่ยอมให้ลูกหนีซึ่งเป็นผู้ขายฝากชดใช้หนี
ภายในก้าหนดระยะเวลาตามสัญญา ท้าให้ลูกหนีไม่สามารถไถ่คืนทรัพย์สินได้ ส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมเพิ่ม
มากขึน รัฐบาลควรพิจารณาถึงการยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับการขายฝาก
2. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดตรัง แจ้งว่า
2.1 ภาวะการเงินการธนาคารของจังหวัดตรัง ด้านเงินฝากของธนาคารพาณิชย์และ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจเพิ่มสูงขึน ส่วนด้านสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ลดลงแต่ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
มีการปล่อยสินเชื่อที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึน แสดงให้เห็นว่านักลงทุนหรือผู้ประกอบการหั นมาให้ความสนใจ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐมากขึน ส่วนหนึ่งเกิดจากการด้าเนินโครงการหรือมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาล
รวมถึงการประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้ผู้ประกอบการทราบว่ามีผลิตภัณฑ์
และบริการที่คล้ายคลึงกับธนาคารพาณิชย์ทั่วไป
2.2 สมาคมธนาคารไทย ธนาคารพาณิ ช ย์ และสถาบั น การเงิ น เฉพาะกิ จ ของรั ฐ
ได้ร่วมกันจัดงานหรือกิจกรรม เช่น งาน Money Expo เป็นประจ้าอย่างต่อเนื่อง โดยมีการก้าหนดระยะเวลา
แผนงานที่ชัดเจน ผู้ประกอบการจึงสามารถจัดสรรเวลาเข้ามาร่วมงานได้
2.3 โครงการกองทุนพัฒนา SMEs ตามแนวทางประชารัฐ อัตราดอกเบียร้อยละ 1 ต่อปี
ตลอดอายุสัญญา ระยะเวลารับช้าระคืน 7 ปี ด้าเนินการโดยอุตสาหกรรมจังหวัดและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พิจารณาผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจตามยุทธศาสตร์ของแต่ละ
จังหวัด ยังมีวงเงินสิน เชื่อเหลืออยู่จ้านวนมาก เนื่องจากผู้ประกอบการที่ขอสินเชื่อมีคุณสมบัติไม่ตรงตาม
เงื่อนไขที่ก้าหนด
2.4 โครงการแก้ไขปัญหาหนีนอกระบบ ปัจจุบันการด้าเนินการของสถาบันการเงินเฉพาะ
กิจ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้เข้ามาก้ากับดูแลอย่างเข้มงวดมากขึน ลูกค้าที่จะขอกู้เงินไปช้าระหนีนอกระบบ
ต้องมีประวัติดีจึงจะมีโอกาสเข้ามาขอสินเชื่อในระบบได้ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตรได้
ปรับระบบส่งข้อมูลเข้าเครดิตบูโร ส้าหรับเกษตรกรที่ประกอบกิจการอื่นควบคู่ไปด้วย เมื่อมีประวัติ การผิดนัด
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60

ช้ า ระเงิ น จึ ง ถู ก ธนาคารปฏิ เ สธการให้ สิ น เชื่ อ ผลการด้ า เนิ น งานโครงการแก้ ไ ขปั ญ หาหนี นอกระบบ
จึงมีน้อย
2.5 หนีเสียของสถาบันการเงินที่เกิดจากการด้าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล กรณีการ
ใช้บุคคลค้าประกันซึ่งจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันค้าประกัน เมื่อผู้กู้รายใดรายหนึ่งไม่มีวินัยในการผ่อนช้าระ
บุคคลที่ผลัดเปลี่ยนกันค้าประกันก็จะไม่มีวินัยตามไปด้วย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมได้เข้า
มามีบทบาทในการช่วยเหลือค้าประกันให้ผู้ ประกอบการที่ประกอบกิจการจริงโดยไม่ต้องใช้บุคคลค้าประกัน
ซึ่งได้รับความนิยมจากผู้ประกอบการ และหนีเสียอีกส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ประชาชนทั่วไปจะใช้บริการเงินกู้
จากกลุ่มสหกรณ์หมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์ต่าง ๆ ซึ่งไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสหกรณ์และธนาคาร เมื่อ ผู้กู้
เข้ามาขอสินเชื่อในระบบธนาคารอีก ท้าให้ผู้กู้มีภาระหนีสินเพิ่มมากขึนและเป็นอุปสรรคต่อการผ่อนช้าระและ
ไม่สามารถเพิ่มวงเงินสินเชื่อได้
2.6 ภาพรวมอัตราดอกเบียเงินฝากของทุกธนาคารค่อนข้างต่้า เพราะว่าธนาคารต้องการ
ให้ลู กค้าน้ าเงินไปลงทุนในหน่ วยลงทุนต่าง ๆ ที่ ธนาคารถือหุ้ นอยู่ โดยธนาคารมีรายได้จากค่าธรรมเนียมอีก
ช่องทางหนึ่ง และรูปแบบการให้สินเชื่อของธนาคารปรับเปลี่ยนเป็นการให้สินเชื่อในรูปแบบการท้าบัตรเครดิต
หรื อบั ตรกดเงิน สด ซึ่งลู ก ค้าจะเป็ น หนี เท่ากับจ้านวนที่ใช้ไปเท่านัน แตกต่างจากการขอสิ นเชื่อที่จะต้อ ง
รั บ ภาระสิ น เชื่ อ และอั ต ราดอกเบี ยของจ้ านวนเงิ น ทั งก้อ น ซึ่ง ในปัจ จุ บั นมี แ นวโน้ ม ที่ดี ก ว่ าสิ น เชื่อ บุ ค คล
โดยทั่วไป ทังนี รายได้ส่วนใหญ่ของธนาคารมาจากค่าธรรมเนียมมากกว่าจากดอกเบียสินเชื่อ
2.7 ชมรมธนาคารเข้าร่วมประชุมกับสมาคมหอการค้าจังหวัดและสภาอุตสาหกรรม
จังหวัด โดยชมรมฯ ได้แจ้งไปยังภาคเอกชนว่ายินดีให้ความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ที่ทางชมรมฯ สามารถที่จะ
ด้าเนินการได้ ไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูล ประชุมชีแจง หรือการหาวิทยากรบรรยาย ชมรมธนาคารยินดีที่จะเข้า
ไปมีส่วนร่วมในการผลักดันท้าหน้าที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนภาคเอกชน
2.8 การก้าหนดระยะเวลาในการรีไฟแนนซ์ในเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ให้เป็นมาตรฐาน
เดีย วกัน ทุกธนาคาร เนื่ องจากแต่ละธนาคารจะระบุระยะเวลาเพื่อป้องกันการรีไฟแนนซ์หรือโอนเปลี่ ยน
ธนาคารที่ ชั ด เจน ส่ ง ผลให้ ผู้ ป ระกอบการที่ ต้ อ งการรี ไ ฟแนนซ์ ไ ปต่ า งธนาคารต้ อ งเสี ย ค่ า ใช้ จ่ า ย
ซึ่งอาจท้าให้ไม่คุ้มค่า
3. นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง แจ้งว่า
3.1 ขอขอบคุณกระทรวงการคลังที่ออกมาตรการโครงการสินเชื่อดอกเบียต่้า (Policy
loan) ท้าให้ผู้ประกอบการร้านอาหารสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน และได้รับประโยชน์จากอัตราดอกเบียที่ถูก
กว่าเดิม แต่ควรลดภาระด้านค่ าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าจัดท้านิติกรรมและค่าประกันลง และควรขยายระยะเวลา
การกู้ออกไปอีกเพื่อให้ผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้ใช้บริการสามารถเข้าถึงนโยบายภาครัฐมากขึน
3.2 จังหวัดตรังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลจ้านวนมากที่เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยว
ทั งชาวไทยและชาวต่ า งประเทศ จึ ง ควรให้ ค วามส้ า คั ญ ในการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ท่ า อากาศยานตรั ง
ให้เป็นท่าอากาศยานนานาชาติเพื่อรองรับเที่ยวบินเช่าเหมาล้าและการขยายอาคารผู้โดยสารเพื่อลดความ
แออัดของผู้โดยสาร รวมถึงการปรับปรุงซ่อมแซมส่วนที่ช้ารุดของท่าเรือปากเมงที่เป็นประตูสู่อันดามันส้าหรับ
สรุปผลความคิดเห็นของภาคประชาชนในการร่วมตรวจราชการต่อนโยบายของรัฐบาล/กระทรวงการคลัง
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นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ต้ อ งการเดิ น ทางไปยั ง เกาะต่ า ง ๆ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี แ ละสร้ า งความมั่ น ใจแก่
นักท่องเที่ยวมากขึน

จังหวัดระนอง
1. กรณีหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง (นายจตุพจน์ ปิยัมปุตะระ) แจ้งว่า
- ทีมงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังมีความเข้มแข็งและให้ความร่วมมือกับ
จังหวัดในการปฏิบัติราชการต่าง ๆ ได้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งคลังจังหวัดที่สามารถช่วยเหลือและแบ่งเบาภารกิจ
ของจังหวัดได้เป็นอย่างมาก
- การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดระนองอยู่ในอันดับท้าย ๆ ของประเทศ เนื่องจาก
หน่วยงานที่มีโครงการก่อสร้างมีการโอนเงินงบประมาณมาในช่วงกลางปีส่งผลให้ยอดการเบิกจ่ายของจังหวัด
คิดเป็นร้อยละลดลง
- การด้าเนินการเตรียมความพร้อมในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2561
จังหวัดได้แบ่งคณะท้างานออกเป็น 4 คณะ ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวั ด 2 ท่าน และ
ปลัดจังหวัด ท้าหน้าที่ในการขับเคลื่อนโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบ โดยตังเป้าหมายไว้ในเดือนกรกฎาคม
จะลงพืนที่เตรียมความพร้อมในการด้าเนินโครงการให้แล้วเสร็จ เดือนสิงหาคมคาดว่าจะสามารถด้าเนินการ
จัดซือจัดจ้างและลงนามในสัญญาจ้างภายในเดือนตุลาคม คาดว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จะแก้ไขปัญหาการ
เบิกจ่ายที่ล่าช้าให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลได้ ส้าหรับโครงการที่ด้าเนินการส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในพืนที่
อ้าเภอกะเปอร์ จะด้าเนินการเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบ
บูรณาการเพื่อขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงพืนที่ด้าเนินการโดยกระจายไปยังพืนที่อ้าเภออื่นด้วย
- จังหวัดระนองได้รับจัดสรรเงินตาม “โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี
เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน” จ้านวน 34 ชุมชน ๆ ละ 2.5 ล้านบาท โดยเป็นโครงการเกี่ยวกับการเพิ่ม
ผลผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร ได้มอบหมายให้นายอ้าเภอเข้าไปช่วยเหลือและให้ค้าแนะน้าใน
การจัดท้าโครงการแก่ชุมชนที่ได้รับงบประมาณ และได้มอบหมายให้พาณิชย์จังหวัดจัดหาตลาดเพื่อรองรับ
สินค้า ซึ่งจังหวัดมีนโยบายในการจัดระเบียบตลาดชุมชนใหม่เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรหรือชาวบ้านมีตลาด
ระบายสินค้าการเกษตร โดยจะขยายไปทั่วทุกอ้าเภอของจังหวัดระนอง
- หน่วยงานในพืนที่ควรมีการจัดเตรียมโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา
ของจังหวัดไว้รองรับ หากจังหวัดมีงบประมาณเหลือจ่ายจะได้สามารถเลือกโครงการมาด้าเนินการได้ทันที และ
ส้าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ถูกตรวจสอบเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ไม่ตรงตามภารกิจหรือ
วัตถุประสงค์นัน จังหวัดได้น้าโครงการที่เกี่ยวข้องเข้ามาอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดด้วย
- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้พากลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในกลุ่มรอยัลโคสต์
(เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง และสมุทรสงคราม) ไปฝึกภาษาเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในอนาคต
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ส้าหรับการจ้างงานบุคลากรที่เกษียณแล้วแต่ยังสามารถท้างานได้ ยังติดขัดปัญหาในเรื่องค่าตอบแทนว่าจะจ่าย
ให้ ลั กษณะใด ซึ่งปัจ จุ บัน มีกลุ่ มผู้ป ระกอบการด้านการท่องเที่ยวจากฝั่ งประเทศเมียนมาร์ได้เข้ามาติดต่อ
สอบถามเรื่องการจัดทริปท่องเที่ยวในจังหวัดระนอง ซึ่งได้มอบหมายให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวของ
จังหวัดระนองไปจัดท้าการท่องเที่ยวแบบแพ็คเก็จมาน้าเสนอ ทังนี นักท่องเที่ยวอาจไม่จ้าเป็นต้องพักค้างคืนที่
จังหวัดระนองเพียงแต่มาใช้จ่ายเงินในพืนที่ และสิ่งที่ส้าคัญเพื่อการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวเมียนมาร์และชาวจีน
จึงควรที่จะเปิดร้านขายสินค้าปลอดอากร (Duty Free) ทังนี จังหวัดได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานใน
ส่วนกลางในการให้ความส้าคัญและช่วยเหลือผลักดันให้จังหวัดระนองเป็นจังหวัดท่องเที่ยว
- แนวคิดการจัดระเบียบที่พักอาศัยให้แก่แรงงานต่างด้าว เพื่อให้ง่ายต่อการดูแลและควบคุม
การหมุนเวีย นแรงงาน การหาแรงงานทดแทนในภาคการประมง รวมถึงการป้องกันปัญหาอาชญากรรม
ด้าเนินการโดยภาคเอกชนทังหมดตังแต่การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและระบบสาธารณูปโภค ระบบความ
ปลอดภัยและการติดตาม ซึ่งจะใช้พืนที่ประมาณ 70 ไร่

2. กรณีหารือร่วมกับภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
2.1 ประธานหอการค้าจังหวัดระนอง แจ้งว่า หลักเกณฑ์ระเบียบปฏิบัติด้านการขออนุญาต
และเอกสารหรือมาตรการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการน้าเข้าส่งออกมีจ้านวนมากขึน บางอย่างต้องเดินทาง
ไปด้าเนินการที่กรุงเทพมหานคร ท้าให้ผู้ประกอบการน้าเข้าส่งออกและผู้ประกอบการค้าชายแดนเสียเวลาและ
เสียโอกาสในการประกอบธุรกิจ
2.2 รองประธานหอการค้าจังหวัดระนอง แจ้งว่า
1) หน่ วยงานภาคเอกชน สภาอุตสาหกรรมจังหวัด หอการค้าจังหวัด และภาคการ
ท่องเที่ยว ได้ประชุมและท้างานร่วมกันเป็นประจ้า แต่ยังขาดชมรมธนาคารที่อยู่ในพืนที่ซึ่งยังไม่มีการประสาน
ข้อมูลหรือประชุมร่วมกันมากนัก ในโอกาสต่อไปจะขอเชิญชมรมธนาคารเข้าร่วมประชุมกับภาคเอกชน ด้วย
2) การช่ ว ยเหลื อวงเงิ นกู้ส้ า หรับ ผู้ ประกอบการด้านการค้ าและอุต สาหกรรมที่ไม่ มี
หลักทรัพย์ในการค้าประกันแต่ต้องการไปลงทุนในฝั่งประเทศเมียนมาร์ เนื่องจากผู้ประกอบการในจังหวัด
ระนองมีความได้เปรียบเพราะเป็นจังหวัดชายแดน และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ประกอบการในฝั่งประเทศ
เมียนมาร์ ปัจจุบันมีบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เข้ามาให้ความช่วยเหลือในการค้า
ประกันสินเชื่อ
3) เนื่องจากจังหวัดระนองมีที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์จ้านวนน้อยมาก จึงต้องการให้ภาครัฐ
เข้ามาช่วยเหลือโดยการก้าหนดหลักเกณฑ์ให้ภาคเอกชนสามารถน้าสิทธิการเช่าที่ดินหรือน้าทรัพย์สินสิ่งปลูก
สร้างบนที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์มาเป็นหลักทรัพย์ค้า ประกันสินเชื่อกับสถาบันการเงิน เพื่อให้ผู้ประกอบการ
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน นอกจากนัน การที่ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ท้าให้การขออนุญาตประกอบธุรกิจการค้า
หรืออุตสาหกรรมท้าได้ล้าบาก
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2.3 เลขาธิการหอการค้าจังหวัดระนอง แจ้งว่า
1) ภาครัฐควรจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจส้าหรับสินค้าหรือวัตถุดิบที่น้าไปด้าเนินการ
เพิ่มมูลค่าในพืนที่อื่นเพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูล เนื่องจากการวัดเฉพาะมูลค่าของวัตถุดิบเฉพาะต้นทางท้าให้
ไม่ทราบว่าสินค้าจากจังหวัดระนองสามารถน้าไปเพิ่มมูลค่าหรือเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์แล้วสามารถ
สร้างมูลค่าต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศเพียงใด ทังนี ในการก้าหนดนโยบายหรือแผนพัฒนา
ต่าง ๆ จึงควรให้ความส้าคัญและค้านึงถึงจังหวัดระนองด้วย เนื่องจากจังหวัดระนองเป็นแหล่งวัตถุดิบที่ส้าคัญ
2) การสนับสนุนและร่วมผลักดันโครงการก่อสร้างเส้นทางเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่ง
รวมถึงระบบโครงสร้างพืนฐานจังหวัดระนอง เพื่อเตรียมรองรับการขนส่งสินค้าและการค้าชายแดนก่อให้เกิด
การสร้างมูลค่าและส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของจังหวัดระนอง
3) องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองขอใช้พืนที่ป่าชายเลนจากกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง ซึ่งในปัจจุบันพืนที่ ดังกล่าวไม่ได้มีสภาพเป็นป่าชายเลน แต่มีสิ่งปลูกสร้าง โรงงานอุตสาหกรรม
อาคารพาณิชย์ ที่อยู่อาศัย รวมถึงสถานที่ราชการ และการใช้ประโยชน์ได้รุกล้าขยายออกไปรวมพืนที่ 2,700
ไร่ ซึ่งพืนที่ดังกล่าวเป็นพืนที่หลักในการประกอบธุรกิจและจุดศูนย์กลางการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจั งหวัด
ระนอง ประกอบกับเป็นพืนที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ไม่สามารถขออนุญาตตังโรงงานอุตสาหกรรมและยื่นขอสินเชื่อ
จากสถาบันการเงินได้
4) จากการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไข้ปัญหาทางเศรษฐกิจ
จังหวัดระนอง (กรอ.) ได้น้าเสนอว่าจังหวัดระนองควรเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่นักท่องเที่ยวสามารถขอรับการ
ตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (VISA ON ARRIVAL) เพื่อรองรับการท่องเที่ยว
แบบเช่าเหมาล้า
5) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส้านักงานชุมพร ดูแลพืนที่จังหวัดชุมพรและจังหวัด
ระนอง 2 จั งหวัด ท้ าให้ ไม่สะดวกต่อการเดินทาง จึงเห็ นควรด้าเนินการจั ดตังการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย
ส้ า นั ก งานระนองขึ นใหม่ โ ดยเฉพาะ เพื่ อ เปิ ด ช่ อ งทางการสื่ อ สารประสานงานระหว่ า งเจ้ า หน้ า ที่ แ ละ
ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในการร่วมพัฒนาและขับเคลื่อนธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิด
2.4 ผู้แทนสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง แจ้งว่า
1) จากภาวะเศรษฐกิจโลกส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทย
รัฐบาลได้ก้าหนดนโยบายและมาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการลงทุน ตลอดจนมีการลงทุน
ภาครั ฐ เพื่อสร้ างความเชื่อมั่นของภาคเอกชน ทังนี ผู้ ประกอบการท่องเที่ยวมีความประสงค์จะให้ ภ าครัฐ
สนับสนุนการด้าเนินการปรับปรุงโครงสร้างพืนฐาน ระบบรถไฟรางคู่ และการยกระดับท่าอากาศยานระนอง
เป็นท่าอากาศยานนานาชาติ นอกจากการเตรียมการเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวแล้ว ยังจะส่งผลให้จังหวัดระนอง
เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงเส้นทางกลุ่มจังหวัดอั นดามัน กลุ่มจังหวัดรอยัล โคสต์ และเป็นประตูสู่ประเทศ
เมียนมาร์ ซึ่งรัฐบาลเมียนมาร์ได้เตรียมยกระดับท่าอากาศยานเกาะสองเป็นท่าอากาศยานนานาชาติ เพื่อ
เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวแล้ว
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2) จากปี ที่ ผ่ า นมามี ก ารปราบปรามทั ว ร์ ผิ ด กฎหมายหรื อ ทั ว ร์ ศู น ย์ เ หรี ย ญ
ปัจ จุ บั น การท่องเที่ย วเริ่ มฟื้น ตัว ขึนเรื่ อย ๆ ประกอบกับช่วงฤดูการท่องเที่ยวเมื่อต้นปีคณะรัฐ มนตรีมีมติ
เห็นชอบยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราวีซ่า ท้าให้นักท่องเที่ยวจีนนิยมมาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึน
3) ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในพืนที่มีความตื่นตัวในการยกระดั บคุณภาพการ
บริ ก าร ซึ่ ง ส่ ว นหนึ่ ง มาจากนโยบายของจั ง หวั ด ที่ ต้ อ งการพั ฒ นาโรงแรมที่ พั ก และร้ า นอาหาร ให้ เ ป็ น
มาตรฐานสากล มีการอบรมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึนใน
อนาคต และสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระนองได้ท้างานร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในโครงการ
The Link การจับคู่เพื่อเชื่อมโยงส้านักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในต่างประเทศกับในประเทศเข้ามา
เป็นพี่เลียงให้ความช่วยเหลือถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้มา
ท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึนโดยเป็นการท่องเที่ยวที่เน้นวิถีชีวิตและเอกลักษณ์ความเป็นไทย
4) ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบจากการด้าเนินงานของกรมพัฒนา
ธุ ร กิ จ การค้ า ที่ ก้ า หนดระเบี ย บให้ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจ้ า กั ด และบริ ษั ท จ้ า กั ด ที่ จ ะประกอบธุ ร กิ จ น้ า เที่ ย วต้ อ ง
ได้รับอนุญาตจากกรมการท่องเที่ ยวก่อน แล้วจึงน้าหลักฐานมายื่นขอจดทะเบียนเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ต่อ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ท้าให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวต้องเดินทางไปยื่นขออนุญาตที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังนัน
จึ งควรก้ าหนดให้ มี ก ารจั ด ตั งหน่ ว ยงานเพื่ อ ให้ บ ริ ก ารในพื นที่ จั ง หวั ด ระนองเพื่ อ อ้ า นวยความสะดวกแก่
ผู้ ป ระกอบการ และกรณี ก ารวางหลั ก ประกั น ส้ า หรั บ บริ ษั ท น้ า เที่ ย วทังการน้ า เที่ ย วในต่ า งประเทศและ
ภายในประเทศ ก้าหนดให้บริษัทต้องมีหลักประกันเพิ่มขึนจาก 2 แสนบาท เป็น 5 แสนบาท ท้าให้เป็นภาระ
แก่ผู้ประกอบการ
5) จังหวัดระนองพยายามผลักดันให้ท่าเทียบเรือประภาคารของกรมศุลกากรเป็นท่า
เทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยวโดยมีการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว (One Stop Service) เนื่องจาก
ผู้ประกอบการท่องเที่ยวต้องไปใช้ท่าเรือเอกชนหรือท่าเรือสะพานปลา ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงและต้ารวจตรวจคนเข้า
เมืองจะต้องเดินทางไปให้บริการในท่าเรือแต่ละจุดท้าให้ไม่สะดวกในการปฏิบัติงาน
2.5 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง แจ้งว่า
1) การท้าธุรกิจร่วมกับผู้ประกอบการในประเทศเพื่อนบ้าน หรือการเดินทางไปลงทุน
ประกอบกิจการที่ฝั่งประเทศเมียนมาร์ ธนาคารพาณิชย์จะลดระดับความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบการให้อยู่ใน
กลุ่มเสี่ยง โดยแจ้งว่าเป็นนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารพาณิชย์บางแห่งก็ไม่มีนโยบาย
สนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการที่ลงทุนในประเทศเมียนมาร์
2) รัฐบาลควรก้าหนดมาตรการหรือนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือส่งเสริมการ
ส่งออกโดยก้าหนดแนวทางการปฏิบัติที่เอือต่อภาคธุรกิจ เอกชนหรือผู้ประกอบการ เพื่อเป็นการอ้านวยความ
สะดวกและส่งเสริมผู้ประกอบการอย่างแท้จริง ส้าหรับการน้าเข้าในบางประเภทธุรกิจต้องมีการน้าเข้าวัตถุดิบ
จากประเทศอื่นเพื่อน้ามาแปรรูปเข้าสู่กระบวนการผลิตจึงจะสามารถส่งออกได้ รัฐบาลควรให้ความส้าคัญกับ
การน้าเข้าด้วยเช่นกัน
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2.6 รองประธานชมรมธนาคารจังหวัดระนอง แจ้งว่า จังหวัดระนองสภาพที่ดินที่มีโฉนด
น้อย เนื่องจากที่ดินส่วนใหญ่เป็นสิทธิการเช่าท้าให้การเข้าถึงแหล่งเงินทุนท้าได้ยาก ธนาคารพาณิชย์บางแห่ง
สามารถรับสิทธิการเช่าได้ แต่ต้องพิจารณาในแต่ละพืนที่เป็นรายกรณีไป และส้าหรับเรือประมงก็สามารถใช้
เป็นหลักทรัพย์ค้าประกันร่วมกับหลักทรัพย์อื่นได้ เนื่องจากจังหวัดระนองธุรกิจหลักเป็นธุรกิจประมง หาก
ผู้ประกอบการเรือประมงไม่สามารถประกอบธุรกิจได้จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจอื่นในพืนที่

จังหวัดอุตรดิตถ์
1. กรณีหารือข้อราชการกับรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ) แจ้งว่า
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังปฏิบัติงานร่วมกับจังหวัดได้เป็นอย่างดี

2. กรณีหารือร่วมกับภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
2.1 ประธานหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ แจ้งว่า เกษตรกรประสบปัญหาราคาสินค้าเกษตร
ตกต่้ามายาวนานมาก และยังไม่มีวิธี การแก้ไขแบบยั่งยืน ส่วนใหญ่ความช่วยเหลื อของรัฐ บาลจะเป็นการ
แก้ปัญหาในระยะสัน ซึ่งช่วยเหลือเกษตรกรได้แบบชั่วคราวเท่านัน ปัญหาที่ส้าคัญก็คือขาดหน่วยงานวาง
แผนการผลิตสินค้าภาคการเกษตรให้แก่เกษตรกร เพราะเกษตรกรจะตัดสินใจปลูก พืชชนิดใดมักจะอ้างอิง
ราคาผลผลิตในปัจจุบันทีม่ รี าคาแพงในขณะนัน และจะปลูกพืชชนิดเดียวกันจ้านวนมาก ท้าให้ผลผลิตล้นตลาด
ประกอบกับผลผลิตทางการเกษตรจะใช้เวลานานในการเพาะปลูก ส่งผลให้รัฐบาลต้องก้าหนดมาตรการให้
ความช่ ว ยเหลื อ อยู่ เ สมอๆ ในส่ ว นของทุ เรี ย นที่ มี ราคาสู งขณะนี เกษตรกรเองก็ จะต้ องรั กษาคุณภาพและ
มาตรฐานให้ดีเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ส้าหรับการค้าปลีกค้าส่ง โดยเฉพาะธุรกิจร้านทอง ในการเข้าสู่การ
เปลี่ยนแปลงจากบุคคลธรรมดาเป็นนิติบุคล ซึ่งได้รับความช่วยเหลือแนะน้าจากสรรพากรพืนที่ ทังนี สมาชิก
หอการค้ามีความยินดีที่จะร่วมมือกับภาครัฐ
2.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ แจ้งว่า ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของสภา
อุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ มีจ้านวน 40 ราย สมาชิกที่เป็นผู้ประกอบการด้านวัสดุก่อสร้างขณะนีได้รับความ
เดือดร้อน เนื่องจากมีธุรกิจขนาดใหญ่มาตังในพืนที่ ส้าหรับผู้ประกอบการโรงสีข้าวประสบปัญหาเกี่ยวกับการ
เกิดภัยธรรมชาติส่งผลให้ผลผลิตไม่เพียงพอ ท้าให้ผู้ประกอบการต้องด้าเนินการแก้ไขสภาพปัญหา และจากที่
ภาครั ฐสนับ สนุน ให้มีการจั ดท้าบั ญชีชุดเดียวเพื่อให้ส อดคล้ องกับสภาพข้อเท็จจริงของกิจการ ซึ่งเป็นการ
สะท้อนสภาพกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยรัฐบาลสามารถวิเคราะห์และวางแผนในการให้ความ
ช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการได้ตรงต่อความต้องการ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการผลิตและการค้า รวมถึงการสร้าง
ขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ โครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์ซึ่งปัจจุบันภาคเอกชนก็มี
ความเข้าใจและปรับตัวได้มากขึน
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ส้าหรับการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการด้าเนินธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมได้มีการลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับทางธนาคาร SMEs ในส่วนของโครงการสินเชื่อดอกเบียต่้า (Softloan) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการมาก
และมีผู้ประกอบการประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอีกจ้านวนมาก
2.3 ประธานสมาคมธนาคารจังหวัดอุตรดิตถ์ แจ้งว่า ปัจจุบันสมาคมฯ มีสมาชิกธนาคาร
รวม 12 ธนาคาร 47 สาขา ยอดเงินฝากทังจังหวัด จ้านวน 35,698.80 ล้านบาท ยอดสินเชื่อทังจังหวัด
จ้านวน 45,581.00 ล้านบาท ทังนี สมาคมธนาคารด้าเนิน การประชุมสมาชิกเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ทุก 2 – 3 เดือน หรือทุก 1 เดือน หากมีกรณีเร่งด่วน
2.4 นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ แจ้งว่า ปัจจุบันผู้ประกอบการการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดซึ่งเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็ก การเข้าถึงแหล่งเงินทุนมีความสะดวกและสามารถเข้าถึง
แหล่งเงินทุนได้ง่ายขึนซึ่งเป็นประโยชน์และเป็นที่พอใจแก่ผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก

จังหวัดพิษณุโลก
1. กรณีหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัด (นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ) แจ้งว่า
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังทุกหน่วยงาน ได้ให้ความร่วมมือและช่วยขับเคลื่อนการบริหารงานจังหวัดได้
เป็นอย่างดี

2. กรณีหารือร่วมกับภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
2.1 ประธานหอการค้าจังหวัดพิษณุ โลก แจ้งว่า หอการค้าจังหวัดได้มีการร่วมประชุมกับ
คณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ผลักดันให้จังหวัดพิษณุโลกได้ มี
ยุ ท ธศาสตร์ ใ หม่ ๆ ในการพั ฒ นาจั ง หวั ด ให้ ดี ขึ น ปั จ จุ บั น การเติ บ โตของจั ง หวั ด เป็ น แบบค่ อ ยเป็ น ค่ อ ยไป
ภาคเอกชนมองว่าเศรษฐกิจโดยรวมน่าจะมีการชะลอตัวลง หากยังไม่มีการกระตุ้นจากมาตรการต่างๆ ของ
ภาครัฐ รวมทังควรผลักดันให้สนามบินพิษณุโลกเป็นสนามบินศุลกากรเพื่อ เป็นช่องทางในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของจังหวัดอีกทางหนึ่ง
2.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก แจ้งว่า เศรษฐกิจของจังหวัดขณะนีพบว่า
ยังไม่ดีเท่าที่ควร การลดรายจ่ ายภาคประชาชนและการเพิ่มรายได้ต้องใช้ระยะเวลาในการด้าเนินการ หาก
ภาครัฐไม่มีมาตรการการเพิ่มรายได้ที่ชัดเจน เศรษฐกิจก็ต้องถดถอยเพิ่มขึนอีก
2.3 ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก แจ้งว่า จังหวัดได้เน้นการ
พัฒนาด้านการท่องเที่ยวตามยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ และพืชสมุนไพร พัฒนาโครงสร้างพืนฐานและสิ่งอ้านวย
ความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิมเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวใหม่ เพื่อเป็นการมุ่งเน้นกลุ่ม
นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เป็ น ชาวต่ า งชาติ ใ ห้ ม ากขึ น ทังนี หากสามารถผลั ก ดัน ให้ มี การเปิ ดเส้ น ทางบิ น หาดใหญ่ –
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พิษณุโลก จะเป็นการเพิ่มกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาจากมาเลเซียให้ สามารถเดินทางได้สะดวกยิ่งขึน อีกทังจังหวัด
พิษณุโลกมีมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจหลายแห่ง
2.4 ประธานสมาคมธนาคารจังหวัดพิษณุโลก แจ้งว่า จังหวัดพิษณุโลก มียอดเงินฝาก
รวมทังจังหวัด จ้านวน 53,549.80 ล้านบาท มียอดสินเชื่อรวม 66,219.46 ล้านบาท สถาบันธนาคารใน
จังหวัดมี 17 ธนาคาร 82 สาขาสมาชิก กลุ่มสมาชิกในชมรมมีการเชื่ อมโยงประสานงานร่วมกันเป็นอย่างดี ทัง
ทางด้านการส่งต่อลูกค้า ซึ่งแต่ละธนาคารมีหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกัน ท้าให้ลูกค้าเข้าถึงแหล่งเงินได้ถูกช่องทาง
และรวดเร็วมากขึน

จังหวัดตาก
1. กรณีหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดตาก (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์) แจ้งว่า
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังทุกหน่วยงาน ได้ให้ความร่วมมือและช่วยขับเคลื่อนการบริหารงานจังหวัดได้เป็น
อย่างดี โดยส้านักงานคลังจังหวัดเป็นก้าลังหลักในการรายงานการค้าการลงทุนของจังหวัด ส้านักงานธนารักษ์พืนที่
ท้าหน้าที่การเจรจาการจัดการพืนที่ จังหวัดตากได้มีการพัฒนาในพืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อให้มีการกระจายการ
พัฒนาไปสู่พืนที่ต่างๆ โดยใช้กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หลากหลายเป็นตัวน้าในการพัฒนา อันเป็นการน้ามาซึ่งการ
ลงทุน และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพืนที่เฉพาะและพืนที่ใกล้เคียง ซึ่งขณะนียังอยู่ในระหว่างการ
ด้าเนินการ หากโครงการแล้วเสร็จจะมีความเจริญขึนเป็นอย่างมาก

2. กรณีหารือร่วมกับภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
2.1 ประธานหอการค้าจังหวัดตาก แจ้งว่า ในด้านการปฏิบัติงานภาคเอกชน ได้รับความ
ร่วมมือจากผู้บริหารการคลังประจ้าจังหวัด (คบจ.) เป็นอย่างดี ในส่วนของการค้าชายแดน คนในพืนที่ยังไม่ได้รับ
ผลประโยชน์ เป็นเพียงช่องทางผ่านของผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ไม่ได้อยู่ในพืนที่
2.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก แจ้งว่า การพัฒนาพืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในด้าน
การลงทุ น ไม่ ควรให้ มี การลงทุ น เฉพาะแต่ ผู้ ประกอบการนอกพื นที่ เท่ านั น แต่ ควรส่ งเสริ มและสนั บสนุ นให้
ผู้ประกอบการในพืนทีส่ ามารถเข้ามาลงทุนให้มากขึน ทังนี เพื่อให้สิทธิประโยชน์แก่คนในพืนที่มากที่สุด กรณีการ
โยกย้ายของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ส่งผลให้ขาดความต่อเนื่องในการท้างาน
2.3 ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดตาก แจ้งว่า ภาครัฐควรผลักดันและให้
การสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการ sSME ให้สามารถขยายตัวได้มากขึน เนื่องจากสภาพทางภูมิศาสตร์ของอ้าเภอ
แม่สอดมีความเหมาะสมและเอืออ้านวยต่อการพัฒนาให้เหมือนอ้าเภอหาดใหญ่ที่เป็นแหล่งเศรษฐกิจที่ส้าคัญของ
จังหวัดสงขลา อีกทังเห็นควรได้รับ การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐในการสร้างเเบรนด์จังหวัดตากให้เป็น
เมืองท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จัก เพื่อดึงนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวมากขึน
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2.4 ประธานชมรมธนาคารจังหวัดตาก แจ้งว่า จังหวัดตาก มียอดเงินฝากรวมทังจังหวัด
จ้านวน 32,876.98 ล้านบาท มียอดสินเชื่อรวม 25,447.82 ล้านบาท สถาบันธนาคารในจังหวัดมี 49
สาขาสมาชิก กลุ่ มสมาชิกในชมรมมีการเชื่อมโยงประสานงานร่ว มกันเป็นอย่างดี ส่ ว นโครงการ National
e-Payment (PromptPay) พบว่าลูกค้ายังมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง ท้าให้ไม่กล้าที่จะตัดสินใจเข้าระบบ ซึ่ง
จะต้องท้าการประชาสัมพันธ์ ให้ค้าแนะน้า และท้าความเข้าใจให้เห็นถึงประโยชน์ให้มากยิ่งขึน

จังหวัดสุโขทัย
1. กรณีหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวั ดสุโขทัย (นายปิติ แก้วสลับสี ) แจ้งว่า
หน่ ว ยงานในสั งกั ดกระทรวงการคลั งปฏิ บั ติ งานร่ วมกั บจั งหวั ดได้ เป็ นอย่ างดี ในส่ วนของการเบิ กจ่ ายเงิ น
งบประมาณของจังหวัดสุโขทัย ได้มีการจัดล้าดับผลการเบิกจ่าย “หน่วยงานดีเด่น” ประจ้าปีงบประมาณ เพื่อ
น้าผลการเบิกจ่ายไปเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาเลื่อนขันเงินเดือนให้บุคลากรของหน่วยงาน และพิจารณา
มอบเกีย รติบั ตรให้กับ หน่ว ยงานดีเด่น เพื่อเป็นการกระตุ้นและการเสริมสร้างแรงจูงใจให้แก่หน่ว ยงานให้
สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามที่ก้าหนด

2. กรณีหารือร่วมกับภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
2.1 ประธานหอการค้าจังหวัดสุโขทัย แจ้งว่า โครงการหรือมาตรการต่างๆ ของภาครัฐ
หากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้มีการประชาสัมพันธ์ ท้าความเข้าใจแก่ประชาชนหรือผู้ประกอบการได้ทราบถึง
สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ เนื่องจากส่วนใหญ่ยังไม่ทราบข้อมูลข่าวสารและมีความเข้าใจยังไม่ถูกต้อง ทังนี เพื่อจะ
ได้ตอบสนองและเป็นประโยชนสูงสุดของประชาชนและผู้ประกอบการ
จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย ได้ มี ก ารมุ่ ง เน้ น ด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว ซึ่ ง ขณะนี ได้ ร่ ว มกั น พั ฒ นาการ
ท่องเที่ยววิถีชีวิตชาวบ้านให้มากขึน โดยไม่ได้เน้นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักเพียงอย่างเดียว ท้าให้สุโขทัยสามารถ
มาเที่ยวได้ทังปี นอกเหนือจากที่รู้จักกันเพียงช่วงเทศการลอยกระทงเท่านัน
2.2 ประธานสมาคมธนาคารจังหวัดสุโขทัย แจ้งว่า จังหวัดสุโขทัย มียอดเงินฝากรวมทั ง
จังหวัด จ้านวน 45,893.53 ล้านบาท มียอดสินเชื่อรวม 45,154.20 ล้านบาท
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จังหวัดเพชรบุรี
1. กรณีหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี) แจ้งว่า
1.1 การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (งบลงทุน)
๑) จังหวัดได้ให้ความส้าคัญตลอดมาเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพืนที่ ในการนีจึงได้มี
แนวความคิดจัดท้าโครงการอบรมเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโดยเฉพาะเพื่อเพิ่มองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ระเบียบต่างๆ ตลอดจนเทคนิคการตรวจสอบและข้อควรระมัดระวังให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ ทังนี จะต้องขอ
ความร่วมมือส้านักงานคลังจังหวัดเป็นผู้ให้ความรู้ในฐานะที่เป็นหน่วยงานตรงซึ่งดูแลเรื่องการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ
๒) จังหวัดได้มอบหมายให้ส้านักงานคลังจังหวัดจัดการประชุมชีแจงท้าความเข้าใจแก่
หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ (งบลงทุน) ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
จัดท้า TOR ไว้รอก่อนที่เงินงบประมาณจะลงมาถึงในพืนที่ โดยจัดเตรียมผู้รับจ้าง เมื่อเงินงบประมาณลงมาก็
จะสามารถด้าเนินการลงนามในสัญญาจ้างงานได้ทันที
๓) กรมบัญชีกลางควรจัดตังทีมพิเศษเพื่อลงพืนที่ให้ค้าแนะน้าแก่จังหวัดที่ไม่สามารถ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ (งบลงทุน) ได้ตามเป้าหมาย
๔) การเบิกจ่ายงบกลุ่มจังหวัดจะมีการเบิกจ่ายอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรี แต่โครงการจะอยู่
ต่างพืนที่ ท้าให้ ผู้ ว่ าราชการจั งหวัด ไม่ได้รั บ ข้อมูล ที่แ ท้จริงว่า สาเหตุ ที่มีผ ลต่อ การเบิก จ่ายไม่เ ป็นไปตาม
เป้าหมายเนื่องจากอะไร ดังนัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการส่งข้อมูลต่างๆ ของโครงการมาให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มการเบิกจ่ายงบกลุ่มจังหวัดทราบด้วย เพื่อจะได้น้าข้อมูลไปแก้ไขปัญหา

2. กรณีหารือร่วมกับภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
2.1 ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี แจ้งว่า
1) โครงการ e-Payment ภาครัฐ ในภาคเอกชนมีความเป็นห่วงในเรื่องการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูล เกรงว่าจะมีผู้ลักลอบเข้าใช้ข้อมูลการเงินและสร้างความเสียหาย ภาครัฐจะต้องเร่งสร้างความ
เชื่อมั่นให้แก่ประชาชน
๒) การจั ดท้ารายงานภาวะเศรษฐกิจการคลั ง เห็ นว่าข้อมูล เชิงลึ กยังคงไม่เพียงพอ
ภาคเอกชนเห็นว่าข้อมูลดังกล่าวจะมีความส้าคัญต่อการตัดสินใจของนักลงทุน
๓) ส่วนราชการขาดการท้างานแบบบูรณาการจึงสร้างความเสียหายแก่ประเทศโดยรวม
เช่น การจัดท้าโครงการของจังหวัดต่างๆ ที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะผู้บริหารจังหวัดแล้ว แต่ไม่ผ่านความ
เห็นชอบของส้านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ดังนั น จึงเห็นว่าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทังหมดควรมีการจัดตัง
คณะอนุกรรมการท้างานร่วมกันเพื่อกลั่นกรองโครงการในล้าดับต้นก่อนที่จะมีการพิจารณาอนุมัติโครงการ จะ
ช่วยลดความซ้าซ้อนในการท้างานซึ่งจะสร้างประโยชน์แก่จังหวัดอย่างมาก
๔) ผู้ รั บ จ้ างงานที่เป็ นผู้ ล งนามในสั ญญาจ้ างกับส่ ว นราชการ ส่ ว นใหญ่มักจะไม่เข้ า
ด้าเนินการก่อสร้างเอง จะส่งต่อให้กับผู้รับจ้างงานรายเล็กหรือผู้รับเหมาช่วง ส่งผลให้เกิดปัญหาการทิงงาน
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2.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี แจ้งว่า
การก้าหนดหลั กเกณฑ์และเงื่อนไขของสถาบันการเงินควรผ่อนปรนให้เหมาะสมกับ
สภาวะเศรษฐกิ จ โดยเฉพาะโครงการตามนโยบายรั ฐ บาลควรจะต้ อ งผ่ อ นปรนเงื่ อ นไขต่ า งๆ เพื่ อ ให้
ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างง่าย

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
1. กรณีหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (นายทวี นริสศิริกุล )
แจ้งว่า
- คณะผู้บริหารการคลังประจ้าจังหวัดได้ให้ความร่วมมือแก่จังหวัดด้วยดีเสมอมา สามารถ
ปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
- ขณะนีจังหวัดได้มีโครงการก่อสร้างท่าเรือบนที่ดินราชพัสดุ ซึ่งคาดว่าจะสามารถท้าให้
เศรษฐกิจในพืนที่ดียิ่งขึนด้วย
- การก้าหนดขีดความสามารถในการรับจ้างงานของผู้รับจ้างถือว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างมาก
เนื่องจากการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (งบลงทุน) ไม่เป็นไปตามเป้าหมายมีสาเหตุที่เกิดขึนจากการรับจ้างงานของ
ผู้รับจ้างมีจ้านวนหลายโครงการพร้อมกัน

2. กรณีหารือร่วมกับภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
2.1 ประธานหอการค้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แจ้งว่า การค้าชายแดนผ่านจุดผ่อนปรน
พิเศษด่านสิงขร มีการส่งออกเพิ่มมากขึน แต่เนื่องจากด่านสิงขรเป็นเพียงจุดผ่อนปรนพิเศษท้าให้การขนส่ง
สินค้าข้ามแดนยังไม่คล่องตัวเท่าที่ควร ในปัจจุบันจะมีการน้าเข้าสินค้าประมงเป็นจ้านวนมาก ทังนีในอนาคต
จะมีแนวโน้มที่ผู้ประกอบการจะน้าเข้าสินค้าประมงไปยังจังหวัดสมุทรสาครเพื่อการแปรรูปเพิ่มมากขึน จึง
อยากให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความเป็นไปได้ในการยกฐานะด่านสิงขรให้เป็น
ด่านถาวรต่อไป
2.2 สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แจ้งว่า โครงการที่พักอาศัยส้าหรับ
ผู้สูงอายุแบบครบวงจร (ซีเนียร์ คอมเพล็กซ์) ในพืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรมธนารักษ์จะต้องก้าหนดหลักเกณฑ์
ส้าหรับผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยในโครงการดังกล่าวอย่างรอบคอบและชัดเจน เพื่อ ป้องกันการเกิดปัญหาตัวแทน
อ้าพราง หรือ นอมินี (Nominee) เนื่องจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีชาวต่างชาติอาศัยอยู่เป็นจ้านวนมาก
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จังหวัดสิงห์บุรี
1. กรณีหารือข้อราชการกับรองผู้ว่าราชการจังหวัด (พ.ต.ท. ม.ล. กิติบดี ประวิตร) แจ้งว่า
- การเบิกจ่ายงบลงทุนยังมีความล่าช้าแต่โครงการส่วนใหญ่ได้มีการท้าสัญญาไปแล้ ว จึงคาดว่า
จะสามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่ก้าหนด ทังนี ในการด้าเนินการเบิกจ่ายส้าหรับปีงบประมาณถัดไปจะขอ
ความร่ ว มมือทุ กส่ ว นราชการในการเตรี ย มโครงการล่ ว งหน้าเพื่อให้ ส ามารถเบิก จ่ายได้ตามก้า หนดเวลา
นอกจากนี ยังได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับการขยายวงเงินในการมอบอ้านาจการอนุมัติ การเบิกจ่ายเงินให้แก่
หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อให้สามารถด้าเนินการเบิกจ่ายได้อย่างรวดเร็ว
- ปัญหาหนีนอกระบบพบว่าจังหวัดสิงห์บุรีมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับหนีนอกระบบค่อนข้าง
น้ อย อย่ างไรก็ต าม ยั ง พบว่ามีก ารปล่ อ ยเงินกู้น อกระบบอยู่จ้านวนมากเพียงแต่ ลู กหนีไม่ร้องเรี ยนมายั ง
ศูนย์ด้ารงธรรมของจังหวัด
- ด้านเกษตรกรรมเห็นว่าภาครัฐควรให้สิทธิพิเศษแก่เกษตรกรที่มีการท้าเกษตรทฤษฎีใหม่
เพื่อส่งเสริมและจูงใจเกษตรกรให้หันมาท้าการเกษตรทฤษฎีใหม่มากขึน

2. กรณีหารือกับภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
2.1 ภาคเอกชนได้ใ ห้ ค้ าชื่ นชมการปฏิ บัติ งานของหน่ว ยงานในสั ง กัด กระทรวงการคลั ง
โดยเฉพาะส้านักงานคลังจังหวัดที่ได้ ให้ค้าแนะน้าและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ ข้อก้าหนดขอบเขตของงาน
(TOR) และกรมธนารักษ์ในการให้ค้าแนะน้าการใช้ที่ดินราชพัสดุ
2.2 การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของจังหวัด ผ่านการเพิ่มช่องทางจ้าหน่ายสินค้าของเกษตรกรชุมชน
และการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของสินค้าให้มีความน่าเชื่อถือ โดยเห็นว่าส่วนราชการควรสนับสนุนผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มเกษตรกรชุมชนด้วยการน้าไปใช้เป็นอาหารว่างและเครื่องดื่มส้าหรับการจัดประชุมต่าง ๆ นอกจากนี ยัง
เห็นด้วยกับการจัดโครงการตลาดเงินตลาดทุนเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) ซึ่งทางคณะผู้บริหารการคลัง
ประจ้าจังหวัด (คบจ.) ได้จัดขึนเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถเข้าถึงช่องทางการจ้าหน่าย
สินค้าและแหล่งเงินทุน โดยภาคเอกชนเห็นว่าควรมีการจัดกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
2.3 การสนับสนุนยุทธศาสตร์การเป็นเมืองน่าอยู่ส้าหรับผู้สูงอายุ เนื่องจากจังหวัดสิงห์บุรีมี
ปัจจัยสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เช่น สภาพภูมิอากาศเหมาะส้าหรับการพักผ่อน สภาพภูมิประเทศที่ตังอยู่ไม่ไกลจาก
เมืองหลวงมากจนเกินไป และแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ เป็นต้น
2.4 จังหวัดสิงห์บุรีได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
2 ซึ่งมีการด้าเนินโครงการร่วมกันของหลายหน่วยงานบนพืนที่ราชพัสดุ จึงขอให้กรมธนารักษ์ช่วยอ้านวยความ
สะดวกในการด้าเนินงานและเป็นสื่อกลางในการประสานงานกับทุกหน่วยงาน อีกทังยังได้ขอให้มีการพิจารณา
อั ตราค่า ธรรมเนี ย มที่ เหมาะสมในการใช้ พืนที่ ราชพัส ดุ เพื่อสนับสนุนการประกอบกิจการของเกษตรกร
เช่นเดียวกับในกรณีของจังหวัดลพบุรี
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2.5 นอกจากนี ได้ขอให้ภาครัฐสนับสนุนการผลักดันการสร้างเขื่อนยกระดับแม่น้าเจ้าพระยาใน
พืนที่ต้าบลบ้านหม้อ อ้าเภอพรหมบุรี เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการน้าและช่วยเหลือเกษตรกรบริเวณโดยรอบ
ลุ่มแม่น้าเจ้าพระยา อีกทังยังได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับการด้าเนินโครงการและนโยบายต่าง ๆ เพื่อพัฒนาจังหวัด
โดยเห็นว่าส่วนราชการควรมีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรส้าหรับด้าเนินการจัดท้าค้าขอโครงการต่าง ๆ เมื่อ
ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเร่งด่วน ขณะเดียวกัน ยังเห็นว่าความถี่ในการปรับเปลี่ยนต้าแหน่งผู้บริหารส่วน
ราชการหรือจังหวัดส่งผลให้การด้าเนินโครงการและนโยบายในการพัฒนาจังหวัดไม่ต่อเนื่อง
2.6 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ได้รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของภาคเอกชน
โดยเห็นว่าภาคเอกชนจังหวัดสิงห์บุรีมีความสัมพันธ์และร่วมมือกันเป็นอย่างดี นอกจากนี ได้ขอความร่วมมือ
จากผู้แทนสภาอุตสาหกรรมและผู้แทนหอการค้าจังหวัดในการประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ประกอบการได้ทราบว่า
รั ฐบาลและกระทรวงการคลั งจั ดให้ มีมาตรการภาษีเพื่อส่ งเสริมการประกอบธุร กิจของผู้ ประกอบการ อาทิ
มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศ โดยยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส้าหรับรายจ่ายที่จ่ายเพื่อการ
ลงทุนในทรัพย์สินได้ 1.5 เท่า ซึ่งผู้ประกอบการสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้ถึงเดือนธันวาคม 2560 พร้อมทัง
ได้ชีแจงเกี่ยวกับความปลอดภัยและประโยชน์ของโครงการระบบการช้าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ
(National e-Payment) ให้ ผู้ แ ทนสภาอุ ต สาหกรรมและผู้ แ ทนหอการค้ า จั ง หวั ด รั บ ทราบ เพื่ อ น้ า ไป
ประชาสัมพันธ์แก่ผู้ประกอบการต่อไป
ทั งนี ส้ าหรั บการสนั บ สนุ น ผลิ ตภั ณฑ์ ของชุ มชนจะได้ ขอความร่ วมมื อหน่ ว ยงานในสั งกั ด
กระทรวงการคลังในพืนที่จังหวัดสิงห์บุรีให้รับทราบและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของชุมชน เพื่อเป็นการส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์สินค้าของชุมชน ในส่วนของการพิจารณาอัตราค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมในการใช้พืนที่ราชพัสดุจะ
ได้ประสานไปยังหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องต่อไป

จังหวัดชัยนาท
1. กรณีหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัด (นายนิมิต วันไชยธนวงศ์) แจ้งว่า
- ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ 2560 ในภาพรวมของจังหวัด
ชัยนาทสามารถท้าได้ตามเป้าหมาย ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง โดย
การเบิกจ่ายที่เป็นไปตามเป้าหมายช่วยกระตุ้นการลงทุนและส่งเสริมเศรษฐกิจของจังหวัดให้เติบโตยิ่งขึน
- โครงการลงทะเบี ยนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๐ และการส้ ารวจข้อมูล สภาพความ
เป็นอยู่ และความต้องการสวัสดิการจากภาครัฐของผู้มีรายได้น้อย เห็นว่าการจ้างนักศึกษาในพืนที่ท้าการ
ส้ารวจข้อมูลดังกล่าวเป็นการกระจายรายได้แก่เยาวชน อย่างไรก็ดี ข้อมูลที่ได้รับอาจไม่ถูกต้องหรือไม่ชัดเจน
เนื่องจากผู้ส้ารวจอาจมีความสงสารหรือคุ้นเคยกับผู้ที่ให้ข้อมูล
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2. กรณีหารือกับภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
2.1 ผู้แทนภาคเอกชนจัง หวัดชัยนาทได้ขอให้กรมธนารักษ์พิจารณาอัตราค่าธรรมเนียมที่
เหมาะสมในการใช้พืนที่ราชพัสดุเช่นเดียวกับจังหวัดลพบุรีและสิงห์บุรี โดยที่ผ่านมาภาคเอกชนต้องการสนับสนุน
สินค้า OTOP ของชุมชน จึงมีแนวคิดในการก่อสร้างศูนย์ตลาดการค้าออนไลน์ พร้อมทังปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มี
ความสวยงาม อย่ างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาต้นทุนของการใช้ ประโยชน์บนที่ราชพัสดุ ตามกฎกระทรวงว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ้ารุ งรักษา ใช้ และจัดหาผลประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545
พบว่าการลงทุนดังกล่าวไม่คุ้มค่า
2.2 การลงทุนของผู้ประกอบการในพืนที่ ผู้แทนภาคเอกชนได้มีการประชาสัมพันธ์และช่วย
ผลักดันให้ผู้ประกอบการท้าการจดทะเบียนนิติบุคคล เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ จ ากมาตรการส่งเสริม การ
ลงทุนของรัฐบาลหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจ แต่พบว่าผู้ประกอบการรายใหม่ยัง
ขาดประสบการณ์และความรู้ในการด้าเนินการทางธุรกิจ จึงกังวลเรื่องความยุ่งยากหากในอนาคตต้องการ
ยกเลิกการเป็นนิติบุคคล ทังนี ส้าหรับ ผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) พบว่า ยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ของภาครัฐ เนื่องจากมีการก้าหนดหลักเกณฑ์และกฎระเบียบที่ค่อนข้างยุ่งยาก รวมทังไม่ต้องการเข้าสู่ระบบ
ภาษีเพราะกังวลเกี่ยวกับการตรวจสอบจากกรมสรรพากร
นอกจากนี การใช้สิทธิประโยชน์จากมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศโดย
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส้าหรับรายจ่ายที่จ่ายเพื่อการลงทุนในทรัพย์สินได้ 1.5 เท่า พบว่าผู้ประกอบการยัง
ไม่ให้ความสนใจมากนัก เนื่องจากปัจจุบันเศรษฐกิจยังชะลอตัวและเครื่องจักรที่ใช้ในปัจจุบันยังมิได้ท้าการผลิต
อย่างเต็มก้าลัง
2.3 การด้าเนินการตามโครงการระบบการช้าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National
e-Payment) ซึ่งส่ งเสริ มให้ มี การสมัครใช้ บริการพร้อมเพย์ เห็ นว่าประชาชนส่ วนใหญ่ ให้ การตอบรั บที่ดี แต่
ผู้ ป ระกอบการค่ อ นข้ า งกั ง วลเกี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย ในการน้ า เลขบั ต รประชาชนมาใช้ ใ นการ
ท้าธุรกรรมทางการเงิน เพราะอาจมีกลุ่มมิจฉาชีพน้าเลขบัตรประชาชนไปใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ
2.4 ภาคการท่องเที่ยว จังหวัดชัยนาทมีแหล่งท่องเที่ยวในเชิงเกษตรกรรมและวัฒนธรรม
ชุมชนมากกว่าแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ดังนัน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องควรมีการท้างานบูรณาการร่วมกัน
เพื่อสนับ สนุน การสร้างมูล ค่าเพิ่มในการท่องเที่ยวของจังหวัดและมุ่งเน้นการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนแก่ชุมชน
มากกว่าการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบครังคราว
2.5 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ได้รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของภาคเอกชน
โดยจะมีการประชาสัมพันธ์นโยบายและมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง ให้ประชาชนและ
ผู้ ประกอบการได้รั บทราบมากยิ่ งขึน นอกจากนี ได้ขอความร่วมมือ จากผู้ แทนสภาอุตสาหกรรมและผู้ แทน
หอการค้าจังหวัดในการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการ SMEs รับทราบ สิทธิประโยชน์และการสนับสนุน
ต่ า ง ๆ จากภาครั ฐ ทั งนี ส้ า หรั บ ประเด็ น การขอใช้ ที่ ร าชพั ส ดุ จะได้ ป ระสาน ไปยั ง หน่ ว ยงานในสั ง กั ด
กระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบปัญหาดังกล่าวต่อไป
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จังหวัดมุกดาหาร
1. กรณีหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร) แจ้งว่า
- ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังมีความเข้มแข็ง ส้าหรับด่านศุลกากร
มุกดาหารมีการปราบปรามและจับกุมสินค้าหนีภาษีได้จ้านวนมาก ซึ่งเป็นปกติของจังหวัดชายแดนแต่ไม่ได้เ ป็น
ปัญหาที่ร้ายแรง
- จังหวัดมุกดาหารโดยส้านักงานคลังจังหวัดมุกดาหารจัดประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณเป็นประจ้าทุกเดือน การเบิกจ่ายจากที่เคยอยู่ล้าดับท้าย ๆ ของประเทศ ขณะนีได้ขยับขึนมาอยู่
ล้าดับต้น ๆ โดยหน่วยงานที่ประสบปัญหาการเบิกจ่ายมากที่สุดก็คื อหน่วยงานของกรมทางหลวงชนบท ซึ่งมี
เส้นทางที่ติดปัญหาการขอใช้พืนที่ของกรมป่าไม้ ท้าให้การด้าเนินงานล่าช้าออกไป
- หลายภาคส่ ว นทั งภาครั ฐ ภาคเอกชน และประชาชน มีความคิดเห็ นตรงกันว่าจังหวั ด
มุ ก ดาหารควรจะมี ส นามบิ น แต่ ด้ ว ยสภาพเศรษฐกิ จ ในปั จ จุ บั น คงต้ อ งชะลอการด้ า เนิ น ก ารไว้ ก่ อ น
โดยเดินทางไปใช้สนามบินของจังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม หรือจังหวัดอุบลราชธานีแทน
- การด้าเนินการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร อยู่ระหว่างด้าเนินการสรรหา
ผู้ลงทุน พัฒนา โดยการสรรหาครังที่ 1 ไม่มีผู้ยื่นเอกสารเสนอโครงการลงทุน ครังที่ 2 ผู้ยื่ นเอกสารเสนอ
โครงการลงทุนมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ท้าให้ขณะนียังไม่มีเอกชนรายใดสนใจที่จะมาลงทุนใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร รัฐบาลต้องการให้มีเขตอุตสาหกรรมตามจังหวัดชายแดนเพื่อแก้ไข
ปัญหาแรงงาน แต่ผู้ประกอบการจะไม่ได้รับความสะดวกสบายเหมือ นการประกอบการที่ภาคตะวันออกหรือ
ภาคกลางที่ใกล้แหล่งวัตถุดิบ และมีเส้นทางการคมนาคมขนส่งที่สะดวกทังท่าเรือและสนามบิน ประกอบกับ
นักลงทุนหรือผู้ประกอบการจะต้องด้าเนินการในส่วนของโครงสร้างพืนฐานเองทังหมด และพืนที่ใกล้เคียง
โดยรอบมีการซือขายเพื่อ เก็งก้ าไรในราคาที่สู ง ท้าให้ ต้นทุน ในการลงทุน เพิ่มสู งขึน ส้ าหรับ ด้านแรงงาน
เขตพัฒ นาเศรษฐกิจ พิเศษที่มีช ายแดนติ ดกับประเทศลาวจะประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน เนื่ องจาก
ประชากรมีน้อยและมีลักษณะนิสัยที่เลือกงาน ไม่เหมือนชายแดนที่ติดกับประเทศกัมพูชาและประเทศเมียนมาร์
ที่มีแรงงานจ้านวนมากและไม่เลือกงาน

2. กรณีหารือร่วมกับภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
2.1 รองประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร แจ้งว่า
1) การบริการของทางภาครัฐได้รับการปรับปรุ งให้ ดีขึนกว่าสมัยก่อน โดยมีการ
ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้แก่ผู้ประกอบการอย่ างต่อเนื่อง ไม่มีเรื่อง
ร้องเรียนจากผู้ประกอบการแต่อย่างใด ส้าหรับธนาคารภาครัฐมีการบริการที่ดีเยี่ยมมีการประชาสัมพันธ์การ
สนับสนุนสินเชื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
2) ผู้ประกอบการ SMEs มีปัญหาในการปรับเปลี่ยนจากการท้าธุรกิจรูปแบบเดิมมาสู่ยุค
ใหม่ที่มีการน้าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อลดการจ้างแรงงาน
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3) ผู้ประกอบการ SMEs มีแนวโน้มที่จะมีหนีเสียเพิ่มมากขึน เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยขณะนียังไม่เอือต่อการขยายกิจการหรือแม้แต่การประกอบกิจการให้คุ้มทุนก็ท้าได้ยาก
4) การผลักดันให้มีการคืนภาษีให้แก่ประชาชนชาวลาวหรือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่
เดินทางเข้ามาซือสินค้าจากประเทศไทย (Tax Refund) โดยด้าเนินการก้าหนดจุดคืนภาษีไว้ ณ บริเวณ
พืนที่ของด่านศุลกากรมุกดาหารเช่นเดียวกับการเดินทางออกนอกประเทศทางท่าอากาศยาน และควรจัดท้า
ระบบเชื่อมโยงส้ าหรั บ หน่ ว ยงานที่เกี่ย วข้องกับการคื นภาษีส้ าหรับร้านค้าให้ เกิดขึนทังกระบวนการไม่ใช่
ด้าเนินการได้เฉพาะจุดใดจุดหนึ่งเท่านัน เพื่อจูงใจให้ประชาชนชาวลาวเดินทางมาซือสินค้าอุปโภคบริโภค
ฝั่งไทยให้มากขึน และจะท้าให้ ทราบมูล ค่าการค้าภายในว่ามีการซือเพื่อการอุปโภคบริโภคภายในจังหวัด
มุกดาหารมากน้อยเพียงใด เพราะปัจจุบันข้อมูลจะซ้าซ้อนกันกับการค้าชายแดนที่ประชาชนชาวลาวข้ามมาซือ
สินค้าจากห้างสรรพสินค้าจากประเทศไทย
5) การด้า เนิน การจัด ตั งจุด จ้า หน่า ยสิน ค้า ปลอดภาษี (Free Zone) โดยให้
ผู้ประกอบการน้าสินค้าเข้ามาจ้าหน่ายในเขตปลอดภาษี และประชาชนหรือนักท่องเที่ยวสามารถแลกเปลี่ยน
เงินตรา ณ จุดดังกล่าวได้ โดยไม่ต้องยึ ดหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่ งประเทศไทยที่ก้าหนดว่าประเทศที่มี
พรมแดนติดต่อกับประเทศไทย ประเทศเวียดนาม และประเทศจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน) สามารถน้าเงินบาท
ออกได้ครังละไม่เกิน 2 ล้านบาท แต่หากน้าเงินบาทออกเกินกว่า 450,000 บาท ต้องส้าแดงรายการเงินต่อ
เจ้ าหน้ าที่ศุล กากร เนื่ องจากจังหวัดมุกดาหารเป็นจังหวัดชายแดนจึงควรมีส ภาพคล่องทางการเงิน ทังนี
เพื่อช่วยส่งเสริมการค้าชายแดนให้เจริญเติบโตมากยิ่งขึน
6) เมื่ อ โครงการก่ อ สร้ า งทางรถไฟ สายบ้ า นไผ่ มหาสารคาม ร้ อ ยเอ็ ด มุ ก ดาหาร
นครพนม แล้วเสร็จ จังหวัดมุกดาหารจะต้องด้าเนินการเตรียมความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางทางด้านการ
คมนาคมขนส่งเชื่อมโยงระหว่างเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน -เซโน ของประเทศลาวกับ โครงการระเบียง
เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) โดยต้องด้าเนินการวางแผนเตรียมความพร้อมไว้รองรับตังแต่การจั ดท้าจุด
พักรถ จุดขนถ่ายสินค้า และแผนการบริหารจัดการระบบขนส่งโลจิสติกส์ไว้ล่วงหน้า
7) เขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษจั ง หวั ด มุ ก ดาหารไม่ ไ ด้ รั บ ความสนใจจากนั ก ลงทุ น
ภาคเอกชน ด้าเนินการเปิดประมูล 2 ครัง ยังไม่มีผู้สนใจมาเสนอโครงการลงทุน เนื่องจากผู้ประกอบการต้อง
ลงทุนด้าเนินการด้านโครงสร้างพืนฐานเอง และชายแดนที่ติดกับประเทศลาวมักจะประสบปัญหาขาดแคลน
แรงงาน ประกอบกับต้นทุนค่าขนส่งที่สูง ซึ่งเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน -เซโนให้สิทธิประโยชน์แก่นักลงทุน
มากกว่าท้าให้ผู้ประกอบการให้ความสนใจในการลงทุน ส้าหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหารคง
ต้องรอให้อุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน -เซโนพัฒนาและขยายตัวเต็มที่ พร้อมกับการก่อสร้าง
เส้นทางรถไฟ สายบ้านไผ่ -นครพนมแล้วเสร็จน่าจะเป็นโอกาสที่จังหวัดมุกดาหารจะด้าเนินการเตรียมรองรับ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมการผลิตที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโนได้
8) ห้างสรรพสินค้ารายใหญ่ที่อยู่ในพืนที่ควรด้าเนินการช้าระภาษีในพืนที่ที่ประกอบ
กิจการอยู่ เพื่อท้าให้ทราบมูลค่าการค้าภายในจังหวัด
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2.2 เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร แจ้งว่า อัตราค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
ระหว่างธนาคารไปยังต่างประเทศอยู่ในอัตราที่สูง จึงท้าให้ผู้ประกอบการเสี่ยงที่จะน้าเงินผ่านเข้า -ออกทางด่าน
ศุลกากรชายแดนมากกว่า หากพิจารณาปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคารในการโอนเงินระหว่างประเทศ
ให้ถูกลง จะท้าให้ผู้ประกอบการโอนเงินผ่านระบบธนาคารมากขึน นอกจากจะเป็นการอ้านวยความสะดวก
และลดการแบกรับภาระค่าธรรมเนียมของผู้ประกอบการแล้ว ยังสามารถตรวจสอบและควบคุมเงินที่อยู่ใน
ระบบการค้าชายแดนได้อีกด้วย
2.3 ผู้แทนชมรมธนาคารจั งหวัด มุกดาหาร แจ้ งว่า ค่ าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่า ง
ธนาคารไปยั งต่างประเทศไม่ได้อยู่ในอัตราที่สู ง แต่ภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึนน่าจะเกิดจากอัตราแลกเปลี่ยน
มากกว่า

จังหวัดสกลนคร
กรณีหารือร่วมกับภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
1. รองประธานหอการค้าจังหวัดสกลนคร แจ้งว่า
1.1 การบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังดีไม่มีข้อขัดแย้งหรือข้อร้องเรียน
มีความสัมพันธ์อันดีกับภาคเอกชน หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ตลอดเวลาและมักจะได้รับค้าแนะน้าที่ดี
เสมอมา
1.2 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือโครงการช่วยเหลือประชาชนของรัฐบาล ไม่มีความ
ยั่งยืนและไม่ได้รับการติดตาม หรือด้าเนินการต่อจะมีวิธีการอย่างไรที่จะท้าให้ยั่งยืนโดยที่รัฐบาลไม่ต้องมอบ
เงินช่วยเหลือทุก ๆ ปี ให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุด
1.3 จากเหตุ การณ์ น้ า ท่ว มจั งหวัด สกลนคร โดยเฉพาะบริ เวณอ้ าเภอเมื องสกลนคร
ซึ่งเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่ส้าคัญของจังหวัด ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบจ้านวนมาก ธนาคารภาครัฐออก
มาตรการช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระกอบการที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากน้ า ท่ ว มในส่ ว นของการช่ ว ยเหลื อ ด้ า นสิ น เชื่ อ
โดยส่วนตัวยังไม่มีความมั่นใจว่าจะสามารถด้าเนินการได้หรือไม่ เนื่องจากเอกสารการประกอบกิจการและ
เอกสารของทางราชการได้รับความเสียหายทังหมด ประกอบกับผู้ประกอบการบางรายใช้บริการสินเชื่อกับ
ธนาคารพาณิชย์ ภาครัฐควรหาช่องทางช่วยเหลือและอ้านวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการด้วย
1.4 หอการค้าจังหวัดสกลนครมีความประสงค์จะขอเช่าอาคารพาณิชย์ที่อยู่ในความดูแล
ของธนารักษ์พืนที่สกลนคร โดยมีความต้องการอาคารที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายมีพืนที่จอดรถเพียงพอส้าหรับผู้มา
ติดต่องาน
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2. ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร แจ้งว่า
2.1 หลังจากที่ประสบเหตุการณ์น้าท่วมผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมขาดสภาพคล่อง
อยู่แล้วและได้รับผลกระทบเพิ่มเติมอีก ผู้ประกอบการมีความกังวลเกี่ยวกับเอกสารประกอบการช้าระภาษี
อากรที่สูญหาย และผู้ประกอบการมีความต้องการเงินทุนเพื่อน้ามาหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจให้สามารถ
แข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นต่อไปได้
2.2 ภาคการผลิตสินค้าในจังหวัดสกลนครขาดความหลากหลาย ประชาชนไม่ค่อยมี
ก้าลังซือ ท้าให้ยอดการจ้าหน่ายสินค้าน้อยลง
3. รักษาการนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร แจ้งว่า
3.1 ภาคเอกชนได้รับการบริการที่ดีจากหน่วยงานในสั งกัดกระทรวงการคลัง แต่การ
ประชาสั ม พั น ธ์ ม าตรการหรื อ โครงการช่ ว ยเหลื อ ต่ า ง ๆ ยั ง ไม่ ค่ อ ยทั่ ว ถึ ง หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งควรให้
ความส้าคัญด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ทังด้านเอกสารจากหน่วยงานภายในจังหวัดและจากหน่วยงาน
ส่วนกลาง พร้อมทังการสื่อสารประสานงานผ่านสื่อสังคมออนไลน์
3.2 การบริ ก ารของธนาคารภาครั ฐ ดี การเข้ า หาและเข้ า ถึ ง ลู ก ค้ า เป็ น สิ่ ง ส้ า คั ญ
ความรวดเร็ ว ในการสื่ อ สารและประชาสั ม พั น ธ์ โ ครงการที่ เ ป็ น ประโยชน์ ค วร เข้ า ถึ ง กลุ่ ม ลู ก ค้ า โดยเร็ ว
และสถาบันการเงินควรให้ค้าแนะน้าเกี่ยวกับช่องทางการให้ความช่วยเหลือผู้ ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ
จากเหตุการณ์น้าท่วม โดยมีแนวทางการช่วยเหลือที่เข้าถึงและรวดเร็ว
3.3 ส้ าหรับ ลู กค้าที่เข้าไปติดต่อท้าธุรกรรมต่าง ๆ กับธนาคาร ธนาคารควรให้ความ
ส้าคัญในการบริการและการให้ข้อมูลหรือค้าแนะน้าให้ลูกค้าที่มาติดต่อเกิดความประทับใจรู้สึกอยากกลั บไปใช้
บริการอีก
4. ผู้แทนชมรมธนาคารจังหวัดสกลนคร แจ้งว่า
4.1 ชมรมธนาคารได้ ส อบถามมาตรการให้ ความช่ ว ยเหลื อผู้ ประกอบการที่ได้รั บ
ผลกระทบจากน้าท่วม ซึ่งทุกสถาบันการเงินมีมาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยาไว้รองรับ แต่อาจด้าเนินการ
ประชาสั มพัน ธ์ไม่ทั่ว ถึง ขอให้ ผู้ ป ระกอบการติดต่อสถาบันการเงินที่ขอสิ นเชื่อก่อนทังในส่ ว นของสิ นเชื่อ
ซ่อมแซมหรือสินเชื่อเร่งฟื้นฟูกิจการต่าง ๆ และทางชมรมธนาคารจะได้ด้าเนินการประสานกับธนาคารสมาชิก
ชมรมในการประชาสัมพันธ์มาตรการช่วยเหลือเยียวยาอีกครังหนึ่ง
4.2 ส้าหรับผู้ประกอบการที่เอกสารหลักฐานสูญหายหรือเสียหายจากเหตุการณ์น้าท่วม
สามารถน้าเอกสารหมุน เวีย นเงิน หรือ ข้อมูล บันทึกรายการเคลื่อนไหวของบัญชี (Statement) มาใช้ได้
โดยชมรมธนาคารจะหารือกับธนาคารสมาชิกเกี่ยวกับประเด็นนี
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จังหวัดนครพนม
1. กรณีหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (นายสมชาย วิทย์ด้ารงค์) แจ้งว่า
- หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักที่ช่วยเหลือและให้ความร่วมมือ
แก่จังหวัดเต็มที่ ซึ่งจังหวัดจะเน้นการท้างานเป็นทีมโดยเฉพาะงานที่เป็นงานบริการที่มีผลกระทบต่อประชาชน
- การแก้ไขปัญหาหนีนอกระบบ จังหวัดได้ให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่ถูกนายทุนเงินกู้
เอารัดเอาเปรียบลูกหนีอย่างเต็มที่ โดยมีลูกหนีที่ชนะคดีแล้ว 1 ราย และมีอีกหลายรายที่เข้าสู่กระบวนการใน
ชันศาล ซึ่งตัวลูกหนีและชาวบ้านเองก็ต้องให้ความร่วมมือแก่จังหวัดในการด้าเนินการด้วย
- การหาตลาดจ้าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพืนที่
ควรเป็นพืนที่ที่เหมาะสมและมีศักยภาพ เพื่อส่งเสริมชาวบ้านให้สามารถจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ได้
- จังหวัดนครพนมได้ขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงิน
ทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยให้หน่วยงานที่มี
วงเงินทดรองราชการสามารถใช้จ่ายเงินทดรองราชการในอ้านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด และขออนุมัติปฏิบัติ
นอกเหนือหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 ไป
ยังกรมบัญชีกลาง โดยมอบหมายให้ท่านคลังจังหวัดนครพนมด้าเนินการติดตามเรื่องดังกล่าว

2. กรณีหารือร่วมกับภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
2.1 ประธานหอการค้าจังหวัดนครพนม แจ้งว่า
1) ในอดีตผู้ประกอบการส่งออกประสบปัญหาการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ล่าช้า ปัจจุบัน
ได้ ด้ า เนิ น การแก้ ไ ขและสามารถด้ า เนิ น การคื น ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ แ ก่ ผู้ ป ระกอบการส่ ง ออกได้ ร วดเร็ ว ขึ น
ผู้ประกอบการมีเงินทุนหมุนเวียนและมีสภาพคล่องมากขึน
2) ธนาคารภาครัฐด้าเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการโดยมีมาตรการสินเชื่อ
ดอกเบี ยต่้าออกมาช่ ว ยเหลื ออยู่ เป็ น ระยะ ทังนี ในพืนที่จัง หวัด นครพนมผู้ ป ระกอบการได้ รับผลกระทบ
ทางอ้อม เนื่องจากน้าไม่ได้ท่วมอ้าเภอเมืองหรือพืนที่เศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ธนาคารภาครัฐควรด้าเนินการให้
เข้าถึงผู้ประกอบการที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้ค้าแนะน้าและให้ความช่วยเหลือ
3) ผู้ประกอบการน้าเข้า - ส่งออก ได้รับการบริการและการอ้านวยความสะดวกจาก
ด่านศุล กากรนครพนมเป็ น อย่ างดี และควรขยายระยะเวลาเปิ ดด่ านพรมแดนให้ ถึง เที่ ยงคื น เพื่อ เปิ ดให้
รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ ขนส่ งสิ น ค้าสามารถเดินทางในช่ว งเวลาตอนเย็นและกลางคืนได้ และบรรเทา
การจราจรในช่วงเวลากลางวัน
4) เศรษฐกิจของจังหวัดนครพนมในช่วงไตรมาสที่ 2 และ 3 มีแนวโน้มขยายตัว แต่
เมื่อประสบปัญหาน้าท่วมส่งผลกระทบท้าให้เศรษฐกิจชะลอตัวลงอาจถึงขันหดตัวด้วย
5) อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้ า งฉบั บ ใหม่ ก้ า หนดอั ต ราการจั ด เก็ บ ไว้ สู ง กระทบต่ อ ผู้ ป ระกอบการและนั ก ธุ ร กิ จ ที่ ครอบครอง
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อสั งหาริ มทรั พ ย์ สมาชิกหอการค้า ได้ร วบรวมข้อ มูล และข้อคิด เห็ นไปยังสภาหอการค้าแห่ งประเทศไทย
เพื่อน้าเสนอต่อรัฐบาลให้ด้าเนินการพิจารณาทบทวนการก้าหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
6) แนวโน้มสถานการณ์ด้านแรงงานของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม
หากภาคอุตสาหกรรมหวังพึ่งพาแรงงานจากประเทศลาวคงมีจ้านวนไม่เพียงพอ เนื่องจากประชาชนชาวลาวมี
ลักษณะการเลือกท้างาน คงต้องพึ่งพาแรงงานจากประเทศเวียดนามแต่ยังติดปัญหาว่าประเทศเวียดนามไม่มี
ชายแดนติดกับประเทศไทย
7) ด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เนื่องจากจังหวัดนครพนมเป็นจั งหวัดขนาดเล็ก
และในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 ได้ รั บ จั ด สรรงบประมาณจ้ า นวนมาก แต่ ห น่ ว ยงานที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรร
งบประมาณไม่ได้มีการเตรีย มความพร้ อมและขาดการวางแผนงาน จึงไม่สามารถด้าเนินการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย
2.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม แจ้งว่า
1) ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสามารถท้ารายได้ให้แก่ประเทศจ้านวนมาก แต่
การให้ ความส้ าคัญและงบประมาณที่จั ดสรรมาให้เพื่อด้าเนินการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนันอยู่อับดับท้าย
ผู้ประกอบการที่เดินทางไปร่วมประชุมกับหน่วยงานภาครัฐจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่ าง ๆ ที่เกิดขึนเอง
หน่วยงานภาครัฐควรมีแนวทางในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายดังกล่าว
2) การจัดตังสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐซึ่งจัดตังขึนตามภารกิจหลักที่ได้รับ
มอบหมาย ควรมีธนาคารที่จัดตังขึนเพื่อท้าหน้าที่ในการสนับสนุนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะด้วย
3) เนื่องจากประเทศไทยมีนโยบายการเปิดประเทศและเน้นภาคการท่องเที่ยวเป็น
หลัก ดังนัน ภาครัฐควรมีแนวทางการป้องกันและตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจน้าเที่ยวที่ไม่ได้รับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจน้าเที่ยว เพื่อปกป้องผู้ประกอบธุรกิจน้าเที่ยวที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง
4) ประเทศลาวออกมาตรการจัดเก็บภาษีจากประชาชน นักธุรกิจที่เป็นผู้ซือราย
ย่อยที่ข้ามมาซือสิ น ค้าที่ฝั่ งไทย ซึ่งกระทบกับยอดการจ้าหน่ายสิ นค้าของร้านค้าและห้ างค้าปลี ก รัฐ จะมี
มาตรการอย่างไรที่จะรักษาฐานยอดจ้าหน่ายสินค้าให้คงอยู่ หรือก้าหนดให้มีการคืนภาษีส้าหรับประชาชนชาว
ลาวที่เดินทางมาซือสินค้าที่ฝั่งไทย และจากการที่มีกลุ่มธุรกิจจีนมาจัดตังโรงงานอุตสาหกรรมที่ประเทศลาวมี
ความเป็นไปได้ที่จะผลิตสินค้าเลียนแบบสินค้าของไทยซึ่งจะกระทบต่อยอดจ้าหน่ายสินค้าและการค้าชายแดน
ของไทย จึงควรมีการเตรียมความพร้อมไว้รองรับเพื่อหาแนวทางหรือมาตรการดึงดูดหรือจูงใจให้ประชาชนชาว
ลาวยังคงเข้ามาซือสินค้าไทยเช่นเดิม
5) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม รัฐบาลยังไม่มีมาตรการที่ชัดเจน
และยังไม่มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มผู้ประกอบการที่ต้องการใช้แรงงานต่างด้าวที่ไม่มีความจ้าเป็นต้อง
ตั งโรงงานในส่ ว นกลางมาลงทุ น ตั งโรงงานอุ ต สาหกรรมในเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษจั ง หวั ด นครพนม
และภาครัฐควรชีแจงประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงสิทธิประโยชน์ด้านต่าง ๆ ที่จะได้รับ เช่น ด้านแรงงาน เป็นต้น
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6) ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดนครพนมอยู่ในล้าดับท้าย ๆ ของ
ประเทศ ควรมีมาตรการที่จะขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการเบิกจ่ายและการกระจายเม็ดเงินลงในพืนที่ให้ได้ตาม
แผนงานของแต่ละโครงการตามที่ส่วนราชการได้รับจัดสรรเงินงบประมาณมา
2.3 ที่ปรึกษาคณะผู้บริหารการคลังประจาจังหวัดนครพนม (นายพร้อมพันธ์ กุลภา)
แจ้งว่า จากการที่ได้เข้ามาเป็นที่ ปรึกษาคณะผู้ บริหารการคลังประจ้าจังหวัดนครพนมได้รับทราบมาตรการ/
โครงการของรั ฐ บาลจ้ านวนมาก โดยส่ ว นตั วเป็นผู้ สื่ อข่ าวท้องถิ่ นได้น้ ารายละเอียดและวัตถุประสงค์ของ
มาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาลไปด้าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในจังหวัดทราบ หากหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงการคลังหรือคณะผู้บริหารการคลังประจ้าจังหวัด (คบจ.) ต้องการให้ประชาสัมพันธ์โครงการที่เป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนในพืนที่ขอให้จัดส่งข้อมูลมาให้เพื่อด้าเนินการส่งต่อและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
รับทราบต่อไป

จังหวัดปัตตานี
1. กรณีหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี (นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์) แจ้งว่า
- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส้านักงานสรรพสามิตพืนที่ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ท้าหน้าที่ในการ
ปราบปรามผู้กระท้าผิดกฎหมายสรรพสามิตจะต้องมีศิลปะในการปฏิบัติหน้าที่หลีกเลี่ยงการใช้และแสดงกิริยา
ที่อาจจะเสี่ยงต่อการสร้างความขัดแย้ง เนื่องจากในพืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งถือว่าเป็นพืนที่อ่อนไหว
จึงขอให้ผู้บังคับบัญชาก้ากับและดูแลพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดด้วย
- ในปั จจุ บั นการประเมินทรัพย์ สิ นของสถาบันการเงินมั กจะใช้ราคาประเมินจากส่ วนกลาง
เนื่องจากเป็นพืนที่สีแดงและกังวลถึงความไม่ปลอดภัย ท้าให้ไม่มีเจ้าหน้าที่ลงไปประเมินตามที่อยู่ของทรัพย์สิน
นัน ๆ ส่งผลให้ประชาชนเสีย โอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน หากจ้าเป็นต้องใช้บริษัทเอกชนด้าเนินการ
ประเมินทรัพย์สินของประชาชนก็จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก ดังนัน เห็นควรให้สถาบันการเงินจัดตังทีมพิเศษส้าหรับ
การประเมินที่ดินในพืนที่สีแดงโดยเฉพาะ และจังหวัดจะสนับสนุนก้าลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงร่วมเดินทาง
ลงพืนทีด่ ้วย

2. กรณีหารือร่วมกับภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี แจ้งว่า
๑) อัตราค่าเช่าที่พักตามระเบียบของทางราชการมีอัตราค่อนข้างต่้า ท้าให้ไม่สามารถ
เข้าพักในโรงแรมที่ได้มาตรฐาน ส่งผลให้ในปัจจุบันมีการขยายการลงทุนในโรงแรมระดับต่้ากว่า ๓ ดาวลงมา
รวมทังการขยายตัวของที่พักทดแทน เช่น คอนโดมิเนียมให้เช่ารายวัน อพาร์ทเม้นท์ให้เช่ารายวัน เป็นต้น ท้า
ให้มีจ้านวนที่พักเกินกว่าความต้องการส่งผลให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรง โดยเฉพาะด้านราคา การปรับขึนราคา
ที่พักและการให้บริการจึงเป็นไปได้ยาก
สรุปผลความคิดเห็นของภาคประชาชนในการร่วมตรวจราชการต่อนโยบายของรัฐบาล/กระทรวงการคลัง
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๒) การดูแลผู้ ประกอบการธุ รกิจการท่ องเที่ ยว กลุ่ มธุรกิ จด้ านที่พั ก โรงแรม รี สอร์ ท
อพาร์ทเม้นท์ ควรมีความเท่าเทียมกัน เนื่องจากในปัจจุบันพบว่ามี ผู้ประกอบการบางรายยังไม่ได้มีการจด
ทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย ทังนี ภาครัฐควรมีความเข้มงวดในการตรวจสอบให้มากยิ่งขึน และส่ว น
ราชการที่มีการจัดประชุมสัมมนาควรให้การสนับสนุนผู้ประกอบการโรงแรมที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องด้วย

จังหวัดนราธิวาส
1. กรณีหารือร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส (นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ และ
นางพาตีเมาะ สะดียามู) แจ้งว่า หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยคณะผู้บริหารการคลังประจ้าจังหวัด
(คบจ.) ทุกหน่ ว ยงานได้ใ ห้ ความร่ ว มมือในการปฏิบั ติงานกับ จังหวัดเป็นอย่างดี ส้ าหรั บการเบิ กจ่ายเงิ น
งบประมาณส้า นักงานคลังจังหวัดได้รายงานสรุปสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณในภาพรวมของจังหวัด
ให้ทราบอย่างสม่้าเสมอ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัด

2. กรณีหารือร่วมกับภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
ประธานหอการค้าจังหวัดนราธิวาส แจ้งว่า ปัญหาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพืนที่ ส่งผล
กระทบต่อการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการ และไม่มีผู้ประกอบการรายใหม่ๆ กล้าเข้ามาลงทุน ดังนันจึง
ขอให้ภาครัฐสนับสนุนโครงการสินเชื่อดอกเบียต่้า (Soft loan) ต่อไปอีก เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้นักลงทุน
เข้ามาลงทุนในพืนที่มากขึน และเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการในพืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย

จังหวัดยะลา
1. กรณีหารือร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา (นายดลเดช พัฒนรัฐ) แจ้งว่า
- หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังมีความเข้มแข็ง และได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
ร่วมกับจังหวัดได้เป็นอย่างดี มีการบูรณาการร่วมกันมาโดยตลอด
- การก้าหนดนโยบายภาครัฐช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพืนที่จังหวัดยะลาให้มีสภาพคล่องสูง
มากขึน
- จังหวัดได้เห็นความส้าคัญของการท้าเกษตรแบบสวนผสม ปัจจุบันได้ส่งเสริมให้เกษตรกร
ปลูกพืชสวนผสมมากขึน เช่น ปลูกทุเรียนควบคู่ไปกับการปลูกยางพารา เป็นต้น เนื่องจากจังหวัดยะลาถือเป็น
พืนที่มีศักยภาพในการเพาะปลูกผลไม้ ผลผลิตที่ได้จะมีคุณภาพ โดยเฉพาะทุเรียนและส้มโชกุนที่เพาะปลูกใน
อ้าเภอเบตงได้รับความนิยมจากชาวมาเลเซียเป็นอย่างมาก
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2. กรณีหารือร่วมกับภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
ประธานหอการค้าจังหวัดยะลา แจ้งว่า การท้าประกันภัยกรณีการเกิดเหตุความไม่สงบใน
พืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาคเอกชนได้ให้ความส้าคัญมาโดยตลอด ในขณะนี หอการค้าจังหวัดยะลา
ได้ก้าหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดท้าประกันภัยชีวิต ให้แก่ร้านค้าที่มาออกร้านและประชาชนที่มาท่องเที่ยวใน
งานประจ้าจังหวัดต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน

จังหวัดนครศรีธรรมราช
กรณีหารือกับภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
1. ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด นครศรีธรรมราช ยังไม่มีการท้าการท่องเที่ยวในภาคธุรกิจ
ที่ชัดเจน ทังนี จังหวัดนครศรีธรรมราชยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามอีกหลายแห่ง แต่ขาดการ
พัฒนา และยังไม่มีการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด
2. ปั จ จุ บั น จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราชสภาพเศรษฐกิ จ อยู่ ใ นภาวะชะลอตั ว พื ช ผลทาง
การเกษตรราคาตกต่้าทังหมดท้าให้ประชาชนมีการใช้จ่ายน้อยลง ส่งผลให้การค้าปลีก ได้รับผลกระทบตามไป
ด้วย
3. จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราชมี เ ป้ า หมายจะดึ ง นั ก ท่ อ งเที่ ย วมาท่ อ งเที่ ย วในจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช โดยมีโครงการที่จะพัฒนาหมู่บ้านคีรีวง ต้าบลก้าโลน อ้าเภอลานสกา ซึ่งเป็นสถานที่ที่ขึน
ชื่อว่า มีอากาศดีที่สุดของประเทศไทย
4. ภาคอุตสาหกรรมการส่งออก จังหวัดนครศรีธรรมราชมีผลไม้ตามฤดูกาลหลายประเภท
เช่ น มั ง คุ ด ทุ เ รี ย น เงาะ แต่ เ นื่ อ งจากปั จ จุ บั น ราคาผลผลิ ต ตกต่้ า มาก ทั งยั ง ไม่ ส ามารถส่ ง ออกไปยั ง
ต่างประเทศได้
5. ด้านสินเชื่อ การอนุมัติสินเชื่อของธนาคารมีเงื่อนไขสูงมาก ประกอบกับลูกค้ามีรายได้
จากสินค้าภาคการเกษตร ท้าให้ผู้ประกอบการไม่สามารถขอสินเชื่อเพิ่มได้ ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ประกอบการรายย่อย
จะได้รับผลกระทบมาก และลูกค้าบางรายมีการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ขอกู้ ส่งผลให้ เกิด NPL
เพิ่มขึน ดังนัน ธนาคารควรพิจารณาสินเชื่อเป็นรายๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถด้าเนินธุรกิจต่อไปได้
6. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีโครงการตามนโยบายรัฐบาล
หลายโครงการที่ดีมาก และสามารถเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี ท้าให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่
เป็นลูกค้า ธ.ก.ส.
7. โครงการลงทะเบี ย นเพื่ อสวัส ดิการแห่ ง รัฐ เนื่องจากเอกสารหลั กฐานประกอบการ
พิจารณาต้องใช้บัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด ซึ่งมีข้อมูลจากบัตรประชาชน อาทิ เลขบัตรประชาชน รูปหน้า
บ้านเลขที่ เพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูล แต่เนื่องจากผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือคนพิการ ยังไม่ได้ใช้บัตร
ประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดและไม่สะดวกในการท้าบัตรใหม่ อาจส่งผลให้การจัดท้าข้อมูลเกิดความผิดพลาด
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และในอนาคตคาดว่าผู้ที่ลงทะเบียนจะต้องมีการปรับปรุงข้อมูลทุกราย ทังนี หากสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับ
กระทรวงมหาดไทยได้จะท้าให้เกิดความสะดวกและข้อมูลมีความถูกต้องสมบูรณ์มากยิ่งขึน
8. การก้ า หนดอั ต ราดอกเบี ยเงิ น ฝากและอั ต ราดอกเบี ยเงิ น กู้ มี ค วามแตกต่ า งกั น สู ง
ผู้รับผิดชอบที่ก้ากับดูแลสถาบันการเงินควรพิจารณาปรับลดช่องว่างระหว่างอัตราดอกเบียเงินฝากกับอัตรา
ดอกเบียเงินกู้ให้มีความใกล้เคียงกันมากขึน

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
1. จังหวัดนครศรีธรรมราชประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือ การท้านา
และท้าสวน แต่ เกิ ดปั ญ หาอุ ทกภัย ท้ าให้ น้ า ท่ว มนาข้าวบ่อ ยครั งไม่ ส ามารถเก็บเกี่ยวผลผลิ ต ได้ ส่ งผลให้
เกษตรกรประสบผลขาดทุน ประกอบกับราคาข้าวตกต่้าท้าให้เกษตรกรมีรายได้ลดลง ซึ่งพืนที่บางอ้าเภอของ
จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่เหมาะแก่การปลูกข้าวเพราะมีปัญหาดินเค็ม ดังนัน ควรปรับเปลี่ยนการท้านาเป็น
การปลู กผลไม้แทน ทังนี ประเทศไทยมีจุ ดขายด้านสิ นค้าเกษตร และการท่องเที่ย ว จะเห็ นได้ว่าอ้าเภอ
ปากพนังมีการปลูกส้มโอทับทิมสยามจ้ านวนมาก เนื่องจากสภาพดินเหมาะแก่การเพาะปลูกท้าให้ ส้มโอ
ทับทิมสยามมีคุณภาพดีและเป็นที่ต้องการของตลาดทังภายในและภายนอกประเทศ ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ควรเข้าไปสนับสนุนเงินทุนและให้ความรู้แก่เกษตรกรในการเรียนรู้วิธีการท้า
การเกษตรแบบผสมผสาน เพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้แก่ภาคการเกษตร
2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพืนที่ ควรด้าเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ ระบบเกษตรผสมผสาน
และปลอดสารพิษ คือ การท้าเกษตรที่มีการเพาะปลูกพืชหรือการเลียงสัตว์ต่างๆ อยู่ในพืนที่เดียวกันภายใต้
การเกือกูลประโยชน์ต่อกันและกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยอาศัยหลักการอยู่ร่ วมกันระหว่างพืช และ
สัตว์ระบบเกษตรผสมผสานจะประสบผลส้าเร็จได้จะต้องมีการวางรูปแบบและด้าเนินการโดยให้ความส้าคัญ
กั บ สภาพแวดล้ อ มทางกายภาพ เศรษฐกิ จ สั ง คม มี ก ารใช้ แ รงงาน เงิ น ทุ น ที่ ดิ น ปั จ จั ย การผลิ ต และ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรู้จักน้าวัสดุเหลือใช้จากการผลิตชนิดหนึ่งมาหมุนเวียนใช้
ประโยชน์กับการผลิตอีกชนิดหนึ่งแบบครบวงจร
3. ภาคอุ ต สาหกรรม จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราชต้ อ งเร่ ง คิ ด หาวิ ธี ก ารต่ อ ยอดสิ น ค้ า ด้ า น
การเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตร และต่อยอดภาคอุตสาหกรรมให้ดีขึน เช่น การแปรรูปผลไม้ ผลิต
อาหารหรือสินค้าเกษตรพร้อมทาน เป็นต้น ส้าหรับการส่งออกสินค้าภาคการเกษตรให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน
ควรด้าเนินการส่งออกโดยตรงไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง
4. ปัจจุบันรัฐบาลก้าหนดมาตรการ/โครงการต่างๆ เพื่อแก้ไขสภาพปัญหา อาทิ การปรับลด
อัตราดอกเบี ยเงินกู้เพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน มาตรการลดหย่อนภาษีต่างๆ ทังนี ภาครัฐ และ
ภาคเอกชนจะต้องร่วมมือกันเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการให้สามารถเข้าถึง
แหล่งเงินทุนในระบบได้
5. จังหวัดนครศรีธรรมราชควรพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากสภาพภูมิประเทศยังมี
สถานที่ทางธรรมชาติที่สวยงามอยู่หลายพืนที่ ควรด้าเนินการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเน้น
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การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ปัจจุบันหมู่บ้านคีรีวง ต้าบลก้าโลน อ้าเภอลานสกา เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่มี
ความสนใจด้านการท่องเที่ยวธรรมชาติ แต่เนื่องจากสถานที่ดังกล่าวขาดการดูแลผู้ที่เกี่ยวข้องควรด้าเนินการ
จัดระเบียบพืนที่โดยรอบให้สวยงาม เพื่อเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาสัมผัสความงดงามของธรรมชาติ
และวิถีชีวิตแบบชาวสวนโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาธรรมชาติ และควรพัฒนาด้านการบริการ
เพื่อให้เป็นธุรกิจแบบใหม่ของชุมชน อาทิ การจัดที่พักแบบโฮมสเตย์ เดินป่าท่องเที่ยว เป็นต้น การจัดตัง
ชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นองค์กรกลางของชาวชุมชนจะท้าให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่าง
ทั่วถึง เพราะนอกจากนักท่องเที่ยวจะได้มาท่องเที่ยวในบริเวณที่มีธรรมชาติสวยงามแล้ว ยังได้สัมผัสกับวิถี
ชีวิตของชาวบ้าน รวมทัง ให้ นักท่องเที่ยวได้ศึกษาการท้าการเกษตร การเรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒ นธรรมที่
แตกต่างกัน จะส่งผลดีต่อเนื่องไปยังธุรกิจประเภทอื่นๆ เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร เป็นต้น

จังหวัดนครสวรรค์
กรณีหารือกับภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
1. ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดนครสวรรค์ ยังไม่มีการท้าธุรกิจด้านการท่องเที่ยวที่ชัดเจน
ทังนี จังหวัดนครสวรรค์เป็นเส้นทางผ่านไปสู่จังหวัดต่างๆ ทางภาคเหนือแต่ยังไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่จะดึง
นักท่องเที่ยว ประกอบกับสถานที่ท่องเที่ยวยังขาดการพัฒนา และขาดการประชาสัมพันธ์ ทังนี จังหวัดมี
เป้ าหมายจะดึ งนั กท่องเที่ย วที่เดิน ทางผ่านจังหวัดนครสวรรค์ให้ แวะพักผ่ อนและท่องเที่ยวไปด้ว ยโดยมี
โครงการที่จะพัฒ นาบึงบอระเพ็ดซึ่งเป็น บึงน้าจืดขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยให้ เป็นแหล่ งท่องเที่ย ว
ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย
2. ปัจจุบันจังหวัดนครสวรรค์สภาพเศรษฐกิจ อยู่ในภาวะชะลอตัว พืชผลทางการเกษตร
ราคาตกต่้าท้าให้ประชาชนมีการใช้จ่ายน้อยลง ส่งผลให้การค้าปลีกได้รับผลกระทบตามไปด้วย
3. ภาคอุตสาหกรรมการส่งออก จังหวัดนครสวรรค์มีพืชทางเศรษฐกิจที่ส้าคัญ อาทิ อ้อย
และข้าว แต่ในปัจจุบันกลับเกิดสภาพปัญหาเศรษฐกิจซบเซา ทังยังไม่สามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้
4. ด้ านสิ น เชื่อ การอนุ มั ติ สิ น เชื่ อ ของธนาคารมีเ งื่ อนไขสู ง มาก ประกอบกับ ลู กค้ า ภาค
การเกษตรมีรายได้ลดลง ท้าให้ไม่สามารถขอสินเชื่อเพิ่มได้ ซึ่งส่วนใหญ่ลูกค้ารายย่อยจะได้รับผลกระทบมาก
และลูกค้าบางรายมีการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ขอกู้ ส่งผลให้ เกิด NPL เพิ่มขึน ดังนัน ธนาคาร
ควรพิจารณาสินเชื่อเป็นรายๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถด้าเนินธุรกิจต่อไปได้
5. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีโครงการตามนโยบายรัฐบาล
หลายโครงการที่ดีมาก และสามารถเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี ท้าให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่
เป็นลูกค้า ธ.ก.ส.
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6. การก้ า หนดอั ต ราดอกเบี ยเงิ น ฝากและอั ต ราดอกเบี ยเงิ น กู้ มี ค วามแตกต่ า งกั น สู ง
ผู้รับผิดชอบที่ก้ากับดูแลสถาบันการเงินควรพิจารณาปรับลดช่องว่างระหว่างอัตราดอกเบียเงินฝากกับอัตรา
ดอกเบียเงินกู้ให้มีความใกล้เคียงกันมากขึน

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
1. จังหวัดนครสวรรค์ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือ การท้านา และ
ท้าไร่อ้อย เนื่องจากอ้อยถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ธ.ก.ส.) ควรเข้ า ไปสนั บ สนุ น เงิน ทุน และให้ ความรู้แก่ เกษตรกรในการเรีย นรู้ วิธีก ารท้ าการเกษตรแบบ
ผสมผสาน เพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้แก่ภาคการเกษตร
2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพืนที่ควรด้าเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ ระบบเกษตรผสมผสาน
และปลอดสารพิษ คือ การท้าเกษตรที่มีการเพาะปลูกพืชหรือการเลียงสัตว์ต่างๆ อยู่ในพืนที่เดียวกันภายใต้
การเกือกูลประโยชน์ต่อกันและกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยอาศัยหลักการอยู่ร่วมกันระหว่างพืชและสัตว์
ระบบเกษตรผสมผสานจะประสบผลส้าเร็จได้จะต้องมีการวางรูปแบบและด้าเนินการโดยให้ความส้าคัญกับ
สภาพแวดล้ อ มทางกายภาพ เศรษฐกิ จ สั ง คม มี ก ารใช้ แ รงงาน เงิ น ทุ น ที่ ดิ น ปั จ จั ย การผลิ ต และ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรู้จักน้าวัสดุเหลือใช้จากการผลิตชนิดหนึ่งมาหมุนเวียนใช้
ประโยชน์กับการผลิตอีกชนิดหนึ่งแบบครบวงจร
3. ภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดนครนครสวรรค์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งคิดหาวิธีการ
ต่อยอดสินค้าด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตร และต่อยอดภาคอุตสาหกรรมต่อไป
4. ปัจจุบันรัฐบาลก้าหนดมาตรการ/โครงการต่างๆ เพื่อแก้ไขสภาพปัญหา อาทิ การปรับลด
อัตราดอกเบี ยเงินกู้เพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน มาตรการลดหย่อนภาษีต่างๆ ทังนี ภาครัฐ และ
ภาคเอกชนจะต้องร่วมมือกันเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการให้สามารถเข้าถึง
แหล่งเงินทุนในระบบได้
5. จังหวัดนครสวรรค์ควรพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากสภาพภูมิประเทศยังมีสถานที่
ทางธรรมชาติที่สวยงามอยู่หลายพืนที่ เช่น บึงบอระเพ็ดเป็นบึงน้าจืดขนาดใหญ่ที่สุดของประทศ ซึ่งอุดมไป
ด้วยสัตว์น้านานาชนิด ทังพันธุ์ปลาชนิดต่างๆ เนื่องจากปัจจุบันมีประชาชนบุกรุกพืนที่ดังกล่าว จ้านวนมาก
เพราะที่ดิน โดยรอบบึ งมีส ภาพตืนเขิน ทังนี กรมธนารักษ์จะต้องเข้ามาดูแลแก้ปัญหาการบุกรุกดังกล่ าว
เพราะบึงบอระเพ็ดเป็นที่ราชพัสดุ ฉะนันหน่วยงานที่รับผิดชอบทุกหน่วยควรเร่งด้าเนินการขุดลอกตะกอนดิน
และก้าจัดวัชพืชในบึงบอระเพ็ดและควรพัฒนาพืนที่ปรับภูมิทัศน์โดยรอบให้สวยงามเพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยว
เข้ามาพักผ่อนหย่อนใจและชื่นชมธรรมชาติที่สวยงาม ซึ่งบึงบอระเพ็ดถื อว่าเป็นแหล่งดูนกที่มีความสวยงาม
มากแห่ ง หนึ่ ง ของประเทศในช่ ว งเดื อ นมกราคมถึ ง เดื อ นมี น าคมจะมี น กเป็ ด น้ า จ้ า นวนมากอพยพมาที่
บึ งบอระเพ็ด แห่ งนี นอกจากนี ควรด้าเนิ น การประชาสั มพันธ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด โดยเน้นการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จะส่งผลดีต่อเนื่องไปยังธุรกิจประเภทอื่นๆ เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร เป็นต้น
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จังหวัดชุมพร
กรณีหารือกับภาคเอกชน ได้รับแจ้งว่า
1. ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วของจั ง หวั ด ชุ ม พร ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น จั ง หวั ด ท่ อ งเที่ ย วเพราะมี แ หล่ ง
ท่องเที่ยวทางทะเลที่ส วยงาม ท้าให้ ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ เ ข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดชุมพร ซึ่งในปัจจุบัน
มีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึน ท้าให้โรงแรมหรือรีสอร์ทไม่เพียงพอต่อการให้บริการนักท่องเที่ยว เพราะมีโรงแรม
หลายแห่งที่ยังไม่สามารถจดทะเบียนเข้าสู่ระบบได้
2. ปัจจุบันจังหวัดชุมพร สภาพเศรษฐกิจมีแนวโน้มดีขึน เนื่องจากเกษตรกรสามารถปลูกพืช
ได้หลายอย่าง อาทิ ทุเรียน ปาล์ม กาแฟ ซึ่งถือว่าเป็นพื ชเศรษฐกิจของจังหวัด และการประมงชายฝั่งที่เป็น
อาชีพหลักของเกษตรกรโดยเฉพาะกุ้งขาวและทุเรียนมีราคาสูงท้าให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน
3. ภาคอุตสาหกรรมการส่งออก จังหวัดชุมพรจะประสบปัญหาด้านการขนส่ง เนื่องจาก
การขนส่งสินค้าไปต่างประเทศ เช่น การส่งสินค้าไปยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งจะต้องขนส่งโดย
ทางเรือจะต้องขนสินค้าไปขึนที่ท่าเรือจังหวัดระนองทังหมดส่งผลให้การขนส่งสินค้าล่าช้าและเสียค่าใช้จ่าย
เพิ่มขึน
4. ด้านสินเชื่อ การอนุมัติสินเชื่อของธนาคารมีเงื่อนไขสูงมาก ซึ่งส่วนใหญ่ลูกค้ารายย่อย
จะได้รับผลกระทบมาก และลูกค้าบางรายมี การใช้จ่ายไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ขอกู้ ส่งผลให้เกิด NPL
เพิ่มขึน ดังนัน ธนาคารควรพิจารณาสินเชื่อเป็นรายๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถด้าเนินธุรกิจต่อไปได้
5. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีโครงการตามนโยบายรัฐบาล
หลายโครงการที่ดีมาก และสามารถเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี ท้าให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่
เป็นลูกค้า ธ.ก.ส.
6. การก้ า หนดอั ต ราดอกเบี ยเงิ น ฝากและอั ต ราดอกเบี ยเงิ น กู้ มี ค วามแตกต่ า งกั น สู ง
ผู้รับผิดชอบที่ก้ากับดูแลสถาบันการเงินควรพิจารณาปรับลดช่องว่างระหว่างอัตราดอกเบียเงินฝากกับอัตรา
ดอกเบียเงินกูใ้ ห้มีความใกล้เคียงกันมากขึน

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
1. จังหวัดชุมพรประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือ ท้าสวน และการท้าการ
ประมงชายฝั่ง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ควรเข้าไปสนับสนุน เงินทุนและให้
ความรู้ แ ก่ เ กษตรกรในการเรี ย นรู้ วิ ธี ก ารท้ า การเกษตรแบบผสมผสาน เพื่ อ สร้ า งรายได้ เ พิ่ ม ให้ แ ก่ ภ าค
การเกษตร และให้ความรู้ด้านการแปรรูปผลผลิตภาคการเกษตรเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ นอกจากนีควร
ส่งเสริมสินค้าภาคการเกษตร และการจัดท้า Packaging ในการจ้าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรให้สวยงาม
เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่ผู้บริโภคและเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร
2. ภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดชุมพร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งคิดหาวิธีการต่อยอด
สินค้าด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตร และต่อยอดภาคอุตสาหกรรมต่อไป
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3. ปัจจุบันรัฐบาลก้าหนดมาตรการ/โครงการต่างๆ เพื่อแก้ไขสภาพปัญหา อาทิ การปรับลด
อัตราดอกเบี ยเงินกู้ เพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน มาตรการลดหย่อนภาษีต่างๆ ทังนี ภาครัฐ และ
ภาคเอกชนจะต้องร่วมมือกันเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการให้สามารถเข้าถึง
แหล่งเงินทุนในระบบได้
4. จังหวัดชุมพรควรพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เพราะจังหวัดชุมพรเป็นประตูสู่ภาคใต้มีสภาพ
ภูมปิ ระเทศเป็นพืนที่ติดทะเลจึงมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามอยู่หลายพืนที่ ซึ่งมีหาดทรายและ
หมู่เกาะต่างๆ ที่สวยงามแตกต่างกัน แต่สถานที่บางแห่งยังขาดการพัฒนา ดังนัน ผู้ที่เกี่ยวข้องควรด้าเนินการ
จัดระเบียบพืนที่โดยรอบให้สวยงามเพื่อเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาสัมผัสความงดงามของธรรมชาติ
เพราะนอกจากนักท่องเที่ยวจะได้มาท่องเที่ยวในบริเวณที่มีธรรมชาติสวยงามแล้ว ยังได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของ
ชาวบ้าน อันจะส่งผลดีต่อเนื่องไปยังธุรกิจประเภทอื่นๆ เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร เป็นต้น จะเห็นได้ว่ามีจ้านวน
นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึน และในปัจจุบันนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางโดยเครื่องบินซึ่งการเดินทางโดยเครื่องบิน
ยังประสบปัญหาเพราะเครื่องบินขนาดเล็กเป็นแบบใบพัดและมีเพียงสายการบินเดียวจึงไม่สามารถรองรับ
นักท่องเที่ยวได้เพียงพอ จังหวัดควรพัฒนาสนามบินโดยการขยายรันเวย์ให้มีความเหมาะสมกับการรองรับ
เครื่องบิน ขนาดใหญ่และควรมีสายการบิ นมากว่าหนึ่งสายการบิน เพื่อลดการผู กขาดและเพื่อให้เกิด การ
แข่ งขั น ด้า นราคา ส้ า หรั บ กรณีโ รงแรมที่ไ ม่ ส ามารถจดทะเบี ย นเข้า สู่ ระบบได้ ควรด้า เนิ น การหารือ กั บ
กระทรวงมหาดไทยเพื่อแก้ไขปั ญหาดังกล่ าว และผู้ เกี่ยวข้องควรเร่งด้าเนิน การประชาสั มพันธ์ด้านการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดให้มากขึน
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