รายงานสรุปผลความคิดเห็นของภาคประชาชนในการรวมตรวจราชการ
ตอนโยบายของรัฐบาล/กระทรวง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 (รอบ 6 เดือน)
(กระทรวงการคลังไดเชิญหนวยงานและเครือขายภาคประชาชนที่เกี่ยวของเขารวมประชุมหารือ
ในการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง)
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จังหวัดลําพูน
1. กรณีหารือรวมผูวาราชการจังหวัดและรองผูวาราชการจังหวัดลําพูน ไดรับแจงวา
- สวนราชการและสถาบันการเงินในสังกัดกระทรวงการคลังใหความรวมมือกับจังหวัดอยางดี
ตั้งใจปฏิบัติหนาที่เพื่อประชาชน และยังไมพบขอรองเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมของเจาหนาที่ในสังกัด
กระทรวงการคลัง

- การเบิกจายเงินงบประมาณต่ํากวาเปาหมาย เนื่องจากเปนชวงที่เปลี่ยนมาใช
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางฉบับใหม สวนราชการยังขาดความเขาใจและมีความกังวลในการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจาง อยางไรก็ตามในทุกจังหวัดไดใหความสําคัญในการเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณ
เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายที่รัฐบาลกําหนด โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการเรงรัดการเบิกจายของจังหวัด
เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพในการเบิกจายใหมากยิ่งขึ้น แตปจจัยที่กอใหเกิดปญหาตอการเบิกจายเงิน
งบประมาณไมเปนไปตามแผนที่จังหวัดไดกําหนดไวคือ
1. การสงมอบพื้นที่เพื่อดําเนินโครงการกอสรางยังไมเสร็จ เมื่อมีการจัดสรรเงิน
งบประมาณมาใหกับพื้นที่ ทําใหไมสามารถเริ่มโครงการไดทันที หากโครงการที่เปนงบผูกพัน ก็จะสงผล
กระทบตอการเบิกจายเงินงบประมาณเหลื่อมปในระยะยาว ซึ่งตองสรางปญหาสะสมใหแกจังหวัด จึงเห็นควร
ใหมีการกําหนดหลักเกณฑเพิ่มเติมสําหรับสวนราชการ ที่ตองการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจะตอง
มีพื้นที่ในการดําเนินโครงการกอสรางกอน และจะตองมีแบบกอสรางเรียบรอยดวยแลว
2. สวนราชการมีการเปลี่ยนแปลงโครงการกอสราง และมรการแกไขรายละเอียด
แบบการกอสราง อีกทั้งขอจํากัดในการกําหนดใหกรมโยธาเปนผูเขียนแบบโครงการกอสรางสถานที่ราชการ
ซึ่งมีอัตรากําลังในตําแหนงนายหนาชางไมเพียงพอที่จะตอรองรับหนวยงานราชการในพื้นที่ ซึ่งมีอยูจํานวนมาก
สงผลใหการคํานวณราคากลางลาชา
- มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ (การชวยเหลือระยะที่ 2) เพื่อเปน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐตามความจําเปนอยางรอบดานเพื่อใหการพัฒนาผูมีบัตร
สวัสดิการแหงรัฐเปนไปอยางยั่งยืน โดยเปดโอกาสใหผูถือบัตรสวัสดิการ เขารวมการพัฒนาตนเองไดโดยสมัคร
ใจเปนสิ่งที่ดี แตละหนวยงานที่เกี่ยวของจะตองวางแผนเพื่อกําหนดแนวทางในอนาคตตอไปสําหรับการให
ความชวยเหลือดานแหลงเงินทุน และตลาดที่จะรองรับสิ้นคาดวย
- จังหวัดไดรับทราบถึงกระบวนการแกไขปญหาหนี้นอกระบบ และใหความรวมมืออยางดี
กระทรวงการคลังสามารถแจงความตองการที่จะใหจังหวัดสนับสนุนมาที่ผูวาราชการจังหวัดไดโดยตรง
2. กรณีหารือรวมกับภาคเอกชน ไดแจงวา
- การติดตั้งเครื่อง
EDC เพื่อรองรับการใชจายผานบัตรสวัสดิการแหงรัฐกับรานธงฟา
ประชารัฐในพื้นที่ยังกระจายตัวไมครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัด เนื่องจากการติดตั้งเครื่อง EDC กรุจุกตัวอยูกับ
รานคารายใหญ และรานคาในชุมชนเมืองเปนสวนใหญ
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- รานคาที่เขารวมโครงการมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องภาษีจึงปฏิเสธการติดตั้งเครื่อง
EDC
ดังนั้น ภาครัฐจะตองประชาสัมพันธและสรางความเขาใจกับรานคาในขอกังวลดังกลาวใหชัดเจนตอไป
- อาคารสถานทีของสวนราชการที่ถูกปลอยใหทิ้งรางโดยมิไดทําประโยชนไดๆ อีกทั้งยังเปน
การสรางภาระในการกันเงินงบประมาณเพื่อดูแลรักษา จึงเห็นควรใหกรมธนารักษทวงคืน และนํากลับมาใชให
เกิดประโยชนอยางแทจริง
- ภาคเอกชนสนใจเชาที่ราชพัสดุเพื่อดําเนินธุรกิจ แตปจจุบันไมสามารถเขาถึงแหลงขอมูล
ที่ราชพัสดุแปลงที่วางได และกรมธนารักษแจงวาอยูระหวางการดําเนินการนําขอมูลประกาศในเว็บไซต
- นโยบายพิโก ไพแนนซ เจาหนี้นอกระบบหลายรายอาจจะหันมาเปดบริการพิโกไพแนนซ
เนื่องจากขอกําหนดทุนจดทะเบียนต่ําเพียง 5 ลาน แลวดึงดูดดวยการประชาสัมพันธอยางถูกกฎหมายแตพอ
ลูกคายืนกูแบบพิโกไพแนนซที่อัตราดอกเบี้ย 36 % ก็อาจจะมีขอกําหนดขึ้นมาอีกมาก แลวเสนออัตรา
ดอกเบี้ยที่สูงกวาแตบริการรวดเร็วเพื่อจูงใจลูกหนี้ เมื้อลูกหนี้สนใจก็จะทําเปนสัญญาตามหลักเกณฑที่กําหนด
แตจะมีคาธรรมเนียมตางๆ บวกเพิ่มเขาไปจึงทําใหดอกเบี้ยสูงกวา 36 จึงเห็นวากระทรวงการคลังควร
มีมาตรการที่รัดกุมมีหนวยงานรับเรื่องรองเรียน และตรวจสอบที่เขมขน พรอมบทลงโทษที่เหมาะสม
สําหรับนายทุนเงินกูที่อาศัยพิโกไพแนนซ
- ผูประกอบการตองการใหสํานักงานสรรพากรพื้นที่จัดโครงการสัมมนาเพื่อใหความรู
ดานภาษีอากรแกผูประกอบการ เนื่องจากในปจจุบันกรมสรรพากรไดมีแกไขและการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ
เกี่ยวกับดานภาษีตางๆ เปนจํานวนมาก และขอชื่นชมการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่ใน
การใหความรูกับผูประกอบการ
- ธ.ก.ส ควรสรางความเขาใจกับเกษตรสําหรับการทําประกันความเสี่ยงพืชผลทางการเกษตร
ไมสามารถทําประกันความเสี่ยงไดทันตามเวลาที่กําหนด จึงทําใหเกษตรกรไดรับความเสียหารขาดทุนเปน
จํานวนมาก
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จังหวัดจังหวัดสุโขทัย
1. กรณีหารือรวมผูวาราชการจังหวัดสุโขทัย (นายพิพัฒน เอกภาพันธ) ไดรับแจงวา
ผูตรวจราชการกระทรวงการคลังไดเขาหารือขอราชการกับผูวาราชการจังหวัดสุโขทัย
(นายพิพัฒน เอกภาพันธ) ซึ่งผูตรวจราชการกระทรวงการคลังไดรายงานถึงประเด็นนโยบายสําคัญ
ที่กระทรวงการคลังดําเนินการและขอความรวมมือจังหวัดในการผลักดันนโยบายสําคัญตาง ๆ ใหสามารถ
ขับเคลื่อนตอไปไดอยางราบรื่นและเกิดประโยชนสูงสุด โดยผูวาราชการจังหวัดสุโขทัยไดแจงใหทราบ
ถึงสถานการณและทิศทางการพัฒนาจังหวัด ดังนี้
- ไดมอบหมายใหสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสํารวจผูมีรายไดนอยจากโครงการ
ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ รวมถึงผูสูงอายุ ผูพิการ โดยไดแตงตั้งหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของ
เปนคณะทํางานปฏิบัติหนาที่เขาไปดูแลสอบถามถึงความตองการ รวมถึงการสรางอาชีพเพื่อใหมีรายไดอยาง
ยั่งยืน โดยใชกลไกของอําเภอรวมขับเคลื่อน
- จากการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ณ จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560
จังหวัดไดนําเสนอแผนการบริหารจัดการน้ําเพื่อของบประมาณในการขุดลอกทะเลหลวงเพื่อจัดทํา
แกมลิงไวรองรับน้ํากอนเขาตัวเมืองสุโขทัย เนื่องจากขาดการบริหารจัดการน้ําแบบเบ็ดเสร็จทําใหฤดูฝนน้ํา
ทวมเปนประจําทุกป เมื่อถึงฤดูแลงเกษตรกรขาดน้ําสงผลกระทบภาคการเกษตร จึงไดสั่งการใหดําเนินการ
กักเก็บน้ําไวตามแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อบรรเทาความเดือดรอนของเกษตรกรในชวงฤดูแลง
- จังหวัดสุโขทัยมีสถานที่ทองเที่ยวที่ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก แตจํานวน
นักทองเที่ยวยังมีจํานวนนอยเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดทองเที่ยวอื่น ในป พ.ศ. 2561 ไดตั้งเปาหมายจํานวน
นักทองเที่ยวไวที่ 2 ลานคน ในสวนของอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัยกอนถูกประกาศใหขึ้นทะเบียน
ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. 2505 แตเดิมมี
ประชาชนอาศัยอยู 12 ชุมชน ซึ่งตองทําความเขาใจและรวมมือกันระหวางเทศบาล เจาหนาที่อุทยาน
ประวัติศาสตร และประชาชน เพื่อสรางความตระหนักรูในการดูแลรักษามรดกโลกตลอดจนการสรางความ
เขมแข็งของชุมชนใหสามารถพึ่งพาตนเองไดโดยไมตองรอความชวยเหลือจากหนวยงานรัฐ โดยจังหวัด
มีแนวทางในการสรางอัตลักษณของยานการคาและแหลงทองเที่ยวเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว เชน ซอยพิมพ
พระซอยสังคโลก ซอยแกะสลัก เปนตน

2. กรณีหารือรวมกับภาคเอกชน ไดแจงวา

2.1 ผูแทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย

- การพัฒนาแหลงทองเที่ยวและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหสอดคลองเปนไปใน
แนวทางเดียวกัน ซึ่งจะแสดงใหเห็นถึงทิศทางการพัฒนาจังหวัดที่ชัดเจนเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นแก

นักลงทุน
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ทั้งนี้ การดูแลรักษาแหลงทองเที่ยวนั้นทุกฝายที่มีสวนเกี่ยวของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ตองรวมมือกันในการพัฒนาจังหวัด

ประชาชน

- ผูประกอบการขาดโอกาสในการเขาถึงแหลงเงินทุน
- เนื่องจากประชาชนสวนใหญในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ดังนั้น อุตสาหกรรมในพื้นที่ที่สามารถพัฒนาและตอยอดไดควรเปนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร
หรือการแปรรูปสินคาทางการเกษตร
- คณะกรรมการรวมภาคเอกชนจังหวัดตาก จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพิษณุโลก
ตองการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจตามโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันตก (Western Economic
Corridor-WEC) โดยมีแผนยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัด ดังนี้ ประตูการคาตางประเทศฝงตะวันตก เชื่อมโยง
เมียนมา อินเดีย - จังหวัดตาก เมืองประวัติศาสตรมรดกโลก - จังหวัดสุโขทัย เมืองบริการสี่แยกอินโดจีน
และการทองเที่ยวทางธรรมชาติ - จังหวัดพิษณุโลก โดยเห็นควรใหรัฐบาลสนับสนุนและรับเปนนโยบาย
ในการศึกษาถึงความเปนไปไดในการดําเนินการโครงการดังกลาว
2.2 รองประธานหอการคาจังหวัดสุโขทัย
- โครงสรางเศรษฐกิจของจังหวัดสุโขทัยประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เมื่อถึงฤดูแลงเกษตรกรจะปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชไรเพื่อลดปริมาณการใชน้ํา
- ปญหาของผูประกอบการดานอุตสาหกรรมคือไมกลาลงทุน เนื่องจากเกรงวาการ
ประกอบกิจการจะไมประสบผลสําเร็จ สําหรับผูประกอบการใหมบางรายยังขาดเงินทุนสงผลใหสัดสวนภาค
ธุรกิจอุตสาหกรรมในพื้นที่มีนอย
- นักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวในจังหวัดไมนิยมพักคางคืน ภาคเอกชนมีความ
ประสงคใหนักทองเที่ยวพักคางคืนและมีความรูสึกอยากกลับมาเที่ยวที่จังหวัดสุโขทัยอีกครั้ง
โดยภาคอุตสาหกรรมไดพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑสินคาของที่ระลึกใหมีความสวยงามเหมาะแก
การนําไปเปนของที่ระลึก เพื่อกระตุนใหเกิดการใชจายเงินในพื้นที่ใหมากยิ่งขึ้น
2.3 ผูแทนสมาคมธุรกิจทองเที่ยวจังหวัดสุโขทัย
- ผูประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวขาดโอกาสในการเขาถึงแหลงเงินทุน
เนื่องจากพักอาศัยอยูในเขตอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัยซึ่งไมมีเอกสารสิทธิ์ไมสามารถนําหลักทรัพยมายื่นขอ
สินเชื่อจากสถาบันการเงินได จึงทําใหผูประกอบการขาดความเขมแข็งและไมไดรับการพัฒนาศักยภาพ
หากรัฐบาลเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการภาครัฐควรกําหนดมาตรการในการให
ความชวยเหลือผูประกอบการกลุมนี้ รวมถึงการผอนปรนหลักเกณฑบางอยางเพื่อใหผูประกอบการเขาถึง
แหลงเงินทุนของสถาบันการเงินของรัฐได
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- กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวทางประชารัฐ มีขั้นตอนการดําเนินการที่ยุงยาก
ซับซอนหลายขั้นตอน ประกอบกับหลักเกณฑของกองทุนฯ มุงเนนใหการชวยเหลือสนับสนุนสินเชื่อ
แกผูประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพและมีความเขมแข็งอยูแลวการเบิกจายสินเชื่อจึงมีนอย ทั้งนี้
ผูประกอบการรายยอยที่ยังไมไดรับการพิจารณาสินเชื่อดังกลาวมีความตองการเงินทุนหมุนเวียนเชนกัน
- ภาคเอกชนไดนําเสนอใหภาครัฐพิจารณาถึงความเปนไปไดในการ
รีไฟแนนซสินเชื่อผูประกอบการ เพื่อเพิ่มสภาพคลองและเงินทุนหมุนเวียนแกผูประกอบการ
- หนวยงานภาครัฐควรจัดการประกวดผลิตภัณฑสินคา
OTOPงาน
ศิลปหัตถกรรมตาง ๆ เพื่อเปนการสงเสริมใหมีการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของสินคาและผลิตภัณฑให
ทันสมัยอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป
- สมาคมธรุกิจทองเที่ยวมีความยินดีใหความรวมมือในสวนของสถานที่หากสถาบัน
การเงินภาครัฐจะจัดประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการเขาถึงแหลงเงินทุน รวมถึงการประชาสัมพันธ
มาตรการ/โครงการสินเชื่อของรัฐบาล
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จังหวัดตาก
1. กรณีหารือรวมกับภาคเอกชน ไดรับแจงวา

1.1 ประธานหอการคาจังหวัดตาก

- การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก เนื่องจากการทําการคากับประเทศเพื่อนบาน
ฝงเมียนมารจะตองผานทั้งรัฐบาลกลางและชนกลุมนอยทําใหเขตเศรษฐกิจพิเศษตากมีบริบทที่แตกตางจาก
พื้นที่อื่น ไมสามารถใชกฎหมายหรือระเบียบใหเปนมาตรฐานเดียวกันกับพื้นที่อื่นได จึงควรมีการผอนปรน
กฎเกณฑบางอยางใหเหมาะสมกับลักษณะทางการคาของแตละพื้นที่
- นักทองเที่ยวที่เดินทางผานทางดานพรมแดนแมสอดโดยใชบัตรผานแดนชั่วคราว
สามารถเดินทางหางจากพรมแดนไดในระยะทางที่จํากัด ไมสามารถเดินทางไปยังแหลงทองเที่ยวอื่นได ทําให
จังหวัดตากเสียโอกาสและเม็ดเงินที่จะไดรับจากนักทองเที่ยวที่มีกําลังซื้อในสวนนี้ ทั้งที่จังหวัดตากมีแหลง
ทองเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีที่เปนอัตลักษณ
- นโยบายการสงเสริมการลงทุนเพื่อดึงดูดผูประกอบการใหมาลงทุนในพื้นที่พัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษตาก ควรจะเปนมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดไมวาจะเปนผูประกอบการรายใหมหรือรายเกา ทั้งนี้
เพื่อใหเกิดความเทาเทียมในการแขงขันทางธุรกิจ
- โครงการ
Big Brother (พี่ชวยนอง) เปนโครงการที่จัดทําขึ้นเพื่อให หนวยงาน/
บริษัทที่ประสบความสําเร็จมาถายทอดประสบการณการบริหารจัดการธุรกิจแกผูประกอบการ SMEs ซึ่งเปน
การดําเนินโครงการในภาพรวมระดับประเทศ ควรมีการจัดทําโครงการในระดับพื้นที่ควบคูกันไปดวย
1.2 ประธานชมรมธนาคารจังหวัดตาก
- จากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตากผูประกอบการที่มีความตองการเงินทุน
หมุนเวียนสามารถนําเอกสารการเชาที่ดินราชพัสดุและหลักทรัพยมายื่นขอสินเชื่อจากธนาคารพาณิชยได
แตอาจมีขอจํากัดแตกตางจากสินเชื่อประเภทอื่น ทั้งนี้ ชมรมธนาคารไดดําเนินการรวบรวมปญหาอุปสรรคและ
ขอมูลจากสมาชิกเพื่อหาแนวทางการชวยเหลือตอไป
- การดําเนินการภายใตโครงการ
National e-Payment ไดดําเนินการเขาไปติดตอกับ
หนวยงานราชการแตปญหาอุปสรรคที่พบโดยสวนใหญหนวยงานตองรอคําสั่งจากสวนกลาง
ไมสามารถตัดสินใจได ทําใหการติดตั้งเครื่องรับชําระเงินดวยบัตรเดบิตแทนการใชเงินสด (เครื่อEDC)
ง ลาชา

ขอเสนอแนะของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง
- กรมธนารักษควรประสานกับกรมที่ดิน ในการขอเชื่อมโยงฐานขอมูลจากสํานักงานที่ดินกรณีที่
มีการแบงแยกหรือรวมแปลง เพื่อนํามาใชเปนขอมูลในการปรับราคาประเมินใหถูกตองตามขอเท็จจริงและ
ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน
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- การควบคุมรานคาธงฟาประชารัฐ สํานักงานเศรษฐกิจการคลังควรแจงหนวยงานผูมีอํานาจใน
การกํากับดูแลและควบคุมรานธงฟาประชารัฐ รวมทั้งลงพื้นที่สุมตรวจสอบอยางสม่ําเสมอใหรานคาปฏิบัติตาม
กฎเกณฑที่กําหนดอยางเครงครัด เพื่อใหประชาชนผูมีรายไดนอยใชวงเงินในบัตรซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่
จําเปนตามวัตถุประสงคของโครงการอยางแทจริง
- ธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทยฯ ไดติดตั้งระบบการชําระเงินผาน QR Code แก
ผูประกอบการรานคาตามแหลงการคาสําคัญของจังหวัด แตพบวาปริมาณการชําระผานระบบดังกลาวมี
จํานวนนอยยังไมไดรับความสนใจจากผูซื้อเทาที่ควร ธนาคารควรเรงดําเนินการประชาสัมพันธหรือจัดกิจกรรม
สนับสนุนการใช QR Code เชน การแจกรางวัล เพื่อจูงใจใหมีการชําระเงินผาน QR Code ใหมากยิ่งขึ้น
- ขอความรวมมือใหสวนราชการในสังกัดดําเนินการติดตั้งเครื่อง EDC หรือจัดทําระบบการชําระ
เงินผานทาง “QR Code” เพื่อสนองนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาลและเพื่อเปนการ
นํารองใหสวนราชการอื่นปฏิบัติตามดวย
- จากการดําเนินการโครงการ Startup Club ของคณะผูบริหารการคลัง เห็นไดถึงศักยภาพของ
นักเรียนนักศึกษาที่มีความรูและทักษะในการประกอบอาชีพแตยังไมมีเงินทุน สถาบันการเงินภาครัฐควร
ปฏิบัติงานเชิงรุกโดยการรวมมือกับสถาบันการศึกษาเขาไปจัดอบรมสัมมนาใหความรูการเขาถึงแหลงเงินทุน
แกนักเรียนนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษา เพื่อสนับสนุนใหมีเงินทุนในการประกอบอาชีพและเปนการตอยอด
โครงการฯ
- ขอความรวมมือใหทุกหนวยงานดําเนินโครงการตามที่ทานปลัดกระทรวงการคลังไดมอบ
นโยบายไวอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ โดยจัดทําแผนงานหรือกิจกรรมในเชิงรุกเพื่อใหทุกโครงการมีการ
ขับเคลื่อนอยางมีประสิทธิภาพและเปนรูปธรรม
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จังหวัดเพชรบูรณ
1. กรณีหารือขอราชการกับผูวาราชการจังหวัดเพชรบูรณ(นายพิบูลย

หัตถกิจโกศล)

ไดแจงวา

ผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง ไดเขาหารือขอราชการที่เกี่ยวของกับกระทรวงการคลัง
กับผูวาราชการจังหวัดเพชรบูรณ (นายพิบูลย หัตถกิจโกศล) เพื่อแจงใหทราบถึงมาตรการและนโยบายของ
กระทรวงการคลัง และไดขอใหจังหวัดสนับสนุนใหสวนราชการติดตั้งเครื่องรับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
(เครื่อง EDC) หรือการชําระเงินผานทาง QR Code ซึ่งเปนโครงการภายใตนโยบาย National e-Payment
ของรัฐบาล ในการนี้ ผูวาราชการจังหวัดเพชรบูรณไดแจงใหทราบถึงนโยบายการพัฒนาจังหวัด ดังนี้

- จังหวัดเพชรบูรณมีผูถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ประมาณ 2.2 แสนคน ตามที่รัฐบาล

มีมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐเพื่อสรางรายไดอยางยั่งยืนโดยไมตองรอความชวยเหลือ
จากภาครัฐเพียงอยางเดียวในสวนของจังหวัดเพชรบูรณไดดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนดและได
ประชาสัมพันธใหผูถือบัตรทราบ เพื่อตองการใหมาแจงความประสงคพัฒนาอาชีพและแกไขปญหาความ
ยากจน

- ไดจัดทําเสนทางจักรยานและเสนทางวิ่งรอบสระน้ํา

บริเวณหลังพุทธอุทยาน
เพชรบุระ (พระพุทธมหาธรรมราชาองคพระใหญ) เพื่อใหประชาชนใชเปนสถานที่ออกกําลังกายและพักผอน
หยอนใจ เปนอีกหนึ่งเสนทางจักรยานที่มีความสวยงาม

- เกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณไดรวมตัวกันเปนเครือขายภายใตชื่อ กรีนมารเก็ต

โดยเกษตรกรกลุมนี้จะปลูกพืชผลทางการเกษตรที่ปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตทางการเกษตรจะมีราคาสูง
กวาสินคาเกษตรทั่วไปจัดสงไปจําหนายในหางสรรพสินคาชั้นนําการรวมกลุมเริ่มตนจากกลุมวิสาหกิจชุมชน
จากนั้นพัฒนามาเปนกลุมสหกรณ ขณะนี้จังหวัดไดเรงผลักดันใหทุกอําเภอดําเนินการอยางนอย
อําเภอละ 1 กลุม ประกอบกับกระทรวงเกษตรและสหกรณโดยกรมวิชาการเกษตรไดเลือกจังหวัดเพชรบูรณ
เปนตนแบบในการสงเสริมและพัฒนาการปลูกพืชเมืองหนาวที่มีมูลคาสูง

- ดานการทองเที่ยว ในป 2560 จํานวนนักทองเที่ยวประมาณ 2 ลานคน สําหรับปนี้

การทองเที่ยวแหงประเทศไทยตั้งเปาหมายเพิ่มขึ้นจากปที่แลวรอยละ 30 ไดรับการติดตอจากผูนําเที่ยวในการ
พานักทองเที่ยวชาวตางชาติเขามา ซึ่งจังหวัดมีสถานที่ทองเที่ยวหลายแหงที่สามารถเชื่อมโยงกันได
และเพื่อเปนการอํานวยความสะดวกในการเดินทางแกนักทองเที่ยวจังหวัดไดเชิญผูประกอบการสายการบินมา
หารือกรณีการเปดเสนทางการบินตามสภาพเศรษฐกิจการทองเที่ยวที่พัฒนาและเปลี่ยนแปลงไป

- โครงการเสนทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic

Corridor : EWEC) เชื่อมโยงพมา-ไทย-ลาว-เวียดนาม หนวยงานที่เกี่ยวของไดประชุมรวมกันโดยผลัดเปลี่ยนกัน
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เปนเจาภาพในการจัดประชุม โดยการเดินทางจากจังหวัดเพชรบูรณสามารถเชื่อมโยงไปหลวงพระบางและจีน
ตอนใตได และการเดินทางจะสะดวกมากยิ่งขึ้นเมื่อดําเนินการขยายเสนทางหลมเกา-ทาลี่ ใหสอดรับกับ
เสนทางสระบุรี-หลมสัก

- การติดตั้งเน็ตประชารัฐดําเนินการแลว ประมาณ 400 กวาจุด โดยหวังวาจะใชจุดนี้

ดึงดูดใหคนรุนใหมประกอบอาชีพและกลับมาพัฒนาบานเกิด เชน การขายของออนไลน การประกอบกิจการ
ทองเที่ยวและบริการ เปนตน

- ไดเสนอตอองคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (ยูเนสโก)

ใหอุทยานประวัติศาสตรศรีเทพขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก เปนอุทยานที่มีโบราณสถานที่ใหญและเปนมรดก
ทางวัฒนธรรม หากไดรับการอนุมัติจะสามารถเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวในจังหวัด รวมถึงเชื่อมโยงเมืองมรดก
โลกที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดสุโขทัยได

2.กรณีหารือรวมกับภาคเอกชน ไดรับแจงวา

1.1 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ

- ผูประกอบการทราบขาววาจะมีการจายเงินสมทบประกันสังคมของลูกจางรายวัน
ซึ่งหากมีการดําเนินการดังกลาวจริงจะสงผลกระทบตอผูประกอบการรายยอยที่มีผลประกอบการนอยหรือมี
กําไรไมมากนัก โดยผูประกอบการมีความตองการใหหนวยงานที่เกี่ยวของออกมาชี้แจงทําความเขาใจที่ถูกตอง
กับผูประกอบการ
- ความเหลื่อมล้ําในตนทุนการประกอบกิจการระหวางผูประกอบการที่เปนเจาของ
กิจการที่เสียภาษีและจดทะเบียนประกอบธุรกิจอยางถูกกฎหมาย เมื่อเปรียบเทียบกับผูประกอบการเลงที่เปน
แคผูรวบรวมซื้อสินคาจากเกษตรกรหรือกลุมการเกษตรตาง ๆ แลวมีผูสงออกมารับซื้อตอ ทําใหผูประกอบการ
ที่ปฏิบัติถูกตองเสียเปรียบเนื่องจากมีตนทุนสูงกวามาก
การเชาชวงที่ราชพัสดุ โดยผูเชาไดดําเนินการใหเชาชวงหรือนําไปหาประโยชน
ซึ่งไมเปนไปตามวัตถุประสงคการเชา สํานักงานธนารักษพื้นที่ควรสอดสองดูแลและตรวจสอบสิทธิการเชาให
เปนไปตามวัตถุประสงคอยางสม่ําเสมอ
- ภาคเอกชนเห็นวามาตรการ/โครงการสินเชื่อตาง ๆ ควรมีการปรับลดเงื่อนไขใหมี
การเขาถึงไดงาย เชน กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวทางประชารัฐ มีเงื่อนไขใหกูเพื่อการ
ลงทุนหรือซื้อ
เครื่องจักร จึงยังไมตรงกับความตองการและไมสอดคลองในสภาพเศรษฐกิจปจจุบัน ควรปลอยสินเชื่อแก
ผูประกอบการรายยอยที่เกี่ยวกับการเกษตร โดยเฉพาะผูประกอบการSMEs ที่เปน Startup เปนตน
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- การติดขอมูลเครดิตบูโร ธนาคารควรดําเนินการปรับขอมูลเครดิตบูโรโดยอัตโนมัติ
หากมีการชําระครบหรือครบกําหนดเวลา ทั้งนี้ ควรพิจารณาสถานะทางการเงินและการประกอบกิจการรวม
ดวย
2.2 ผูแทนหอการคาจังหวัดเพชรบูรณ
- หอการคารวมกับผูประกอบการจัดกิจกรรม
Rally 3rd Gateway เพื่อประชาสัมพันธให
ประชาชนทราบวาจากจังหวัดเพชรบูรณสามารถเดินทางไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไดโดย
เสนทาง เพชรบูรณ-หลมสัก-หลมเกา-ดานซาย-ดานพรมแดนบานนากระเซ็ง อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย ดวย
ระยะทางประมาณ 300 กวากิโลเมตร ซึ่งใกลกวาการเดินทางไปออกที่จุดผานแดนถาวรภูดู อําเภอบานโคก
จังหวัดอุตรดิตถ รวมถึงไดผลักดันการเปดดําเนินการทาอากาศยานเพชรบูรณ
- หอการคาจังหวัดจะเปดตลาด
QR Code ในวันที่ 13 กุมภาพันธ 2561 ซึ่งทุก
รานคาสามารถชําระคาสินคาและบริการผานระบบ QR Code ไดทั้งหมด และขณะนี้กําลังดําเนินการหาตลาด
ที่จะเขารวมโครงการลดใชโฟม หากสวนราชการตองการความรวมมือหอการคาจังหวัดมีความยินดีที่จะ
สงเสริมหรือสนับสนุน
2.3 ผูแทนชมรมธนาคารจังหวัดเพชรบูรณ
- ธนาคารในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณมีความพรอมสนับสนุนดานการเงิน เพื่อรองรับการ
ขยายตัวทางดานเศรษฐกิจ การทองเที่ยว และการลงทุนของจังหวัด

ขอเสนอแนะของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง
1. ผลการเบิกจายงบลงทุนยังอยูในสัดสวนที่ต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการ สํานักงาน
คลังจังหวัดควรมุงเนนการลงพื้นที่แนะนําหนวยงานที่ไดรับจัดสรรงบลงทุนจํานวนมาก โดยเฉพาะสถาบันทาง
การศึกษาเนื่องจากขาดบุคลากรที่มีความรูความชํานาญที่จะดําเนินการในสวนนี้ไดอยางถูกตอง
2. โครงการบัตรสวัสดิการแหงรัฐเพื่อชวยเหลือผูมีรายไดนอย
- ภาพรวมจํานวนบัตรสวัสดิการแหงรัฐคงเหลือที่ยังไมมีผูมารับบัตรของจังหวัด
เพชรบูรณมีจํานวนมาก ควรหารือหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดทําแผนลงพื้นที่หรือสรางเครือขายเพื่อหาวิธี
สงมอบบัตรสวัสดิการแหงรัฐใหแกผูมีสิทธิ์
- หนวยงานที่เกี่ยวของควรประชาสัมพันธใหรานคาธงฟาประชารัฐและผูถือบัตร
สวัสดิการแหงรัฐทราบวาเปนผูมีสิทธิ์ไดรับรางวัลในการรูดซื้อสินคาที่รานคาธงฟาประชารัฐในแตละครั้ง
โดยประชาสัมพันธใหทราบถึงรายละเอียดตาง ๆ กระจายอยางทั่วถึงทุกพื้นที่ เพื่อกระตุนใหมีการใชจายและ
ดึงดูดใหผูมีสิทธิ์มารับบัตรที่เหลืออยู
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3. การคางคาเชาที่ราชพัสดุเปนเวลานานแมจะเปนจํานวนเงินไมมากนัก แตควรมีการ
กําหนดกรอบระยะเวลาในการติดตามคาเชาคางไวอยางชัดเจน เพื่อใหแตละพื้นที่ดําเนินการในแนวทาง
เดียวกันและเพื่อเพิ่มผลการจัดเก็บรายไดเขารัฐ รวมถึงจัดหาแนวทางการชําระเงินคาเชาที่สะดวกรวดเร็วและ
ไมเสียคาใชจายในการเดินทาง
4. ธนาคารออมสินควรพิจารณาหาแนวทางในการแกไขปญหาหนี้
NPLs ของบุคลากรทาง
การศึกษาโดยเฉพาะสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.)
5. การลงพื้นที่ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง หากมีกลุมเปาหมายที่คลายคลึงหรือ
สอดคลองกันควรลงพื้นที่พรอมกัน เพื่อใหเกิดการทํางานแบบบูรณาการรวมกัน และเพิ่มสิ่งจูงใจเพื่อให
กลุมเปาหมายใหความรวมมือมากยิ่งขึ้น
6. หนวยงานจัดเก็บภาษีควรสงรายละเอียดมาตรการทางภาษีที่เปนขอมูลเบื้องตน
ใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลังทราบเพื่อใชเปนขอมูลในการประชาสัมพันธและตอบขอซักถามสําหรับ
ผูที่มาติดตอราชการหรือผูประกอบการเพื่อทราบขอมูลอยางถูกตอง
7. สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ควรจัดสงขอมูลให คบจ. ชวยประชาสัมพันธแผนงาน/โครงการตาง ๆ ที่เปนประโยชน เพื่อใหประชาชนทราบ
และเขาถึงการประกันภัยขั้นพื้นฐาน
8 โครงการกระทรวงการคลังคุณธรรม โปรงใส ไรทุจริต ทานปลัดกระทรวงการคลังได
คัดเลือกกรมศุลกากรดําเนินการนํารองเปนหนวยงานตนแบบ ซึ่งจะขยายการดําเนินงานไปยังสวนราชการอื่น
ตอไป
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จังหวัดอุตรดิตถ
1. กรณีหารือขอราชการกับรองผูวาราชการจังหวัดนา(นายเสถี
น ยรพงศ มากศิ)รได
ิ แจงวา
ผูตรวจราชการกระทรวงการคลังไดหารือขอราชการที่เกี่ยวของกับกระทรวงการคลัง กับผูวา
ราชการจังหวัดอุตรดิตถ (นายเสถียรพงศ มากศิริ) โดยไดขอความอนุเคราะหจังหวัดในการลงพื้นที่
ประชาสัมพันธผานเครือขาย กํานัน ผูใหญบาน หรือผูนําชุมชน แจงใหผูถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐมาแจงความ
ประสงคพัฒนาตนเองตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ในการนี้ ผูวาราชการจังหวัด
ไดรายงานใหทราบถึงสถานการณภายในจังหวัด ดังนี้
- การเบิกจายเงินงบประมาณต่ํากวาเปาหมาย เนื่องจากเปนชวงที่เปลี่ยนมาใช
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางฉบับใหม แตละหนวยงานไมเขาใจและมีความกังวลในการดําเนินการจัดซื้อ
จัดจาง ซึ่งมีบางหนวยงานที่ไดสงคืนงบประมาณเนื่องจากไมสามารถดําเนินการได ทั้งนี้ จะมอบหมายใหคลัง
จังหวัดเขาไปใหคําปรึกษาทําความเขาใจตั้งแตกอนเริ่มดําเนินการ เพื่อใหกระบวนการจัดซื้อจัดจางดําเนินไป
ตามขั้นตอนอยางถูกตอง คาดวาในไตรมาสที่ 3 จะสามารถเบิกจายใหเปนไปตามเปาหมาย รวมถึงให
หนวยงานที่มีโครงการกอสรางจัดทําสัญญาใหมีงวดงานที่ถี่ขึ้นเพื่อใหมีการเบิกจายมากขึ้น
- มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ จังหวัดไดขอความรวมมือให
ทุกหนวยงานแจงใหหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของดําเนินการ โดยยึดประโยชนของพี่นองประชาชนเปนหลัก
เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการฯ
- สวนราชการในจังหวัดอุตรดิตถเห็นชอบในการสรางพระบรมราชานุสาวรีย
รัชกาลที่ 9 ที่ทุงกะโล อําเภอเมืองอุตรดิตถ ตั้งอยูบนถนนสายพิษณุโลก-อุตรดิตถ โดยไดดําเนินการออกแบบ
ไวเรียบรอยแลว
- จังหวัดอุตรดิตถเปนเมืองชนบทที่มีความเงียบสงบ เศรษฐกิจสวนใหญขึ้นอยูกับ
ภาคการเกษตร หากผลผลิตทางการเกษตรที่เก็บเกี่ยวไดไมมีตลาดรองรับจะสงผลกระทบเปนลูกโซ และผูที่
ไดรับความเดือดรอนคือกลุมคนระดับลาง
- ดานการกระตุนการทองเที่ยว จังหวัดอุตรดิตถเปนเมืองที่มีศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี
และสถานที่ทองเที่ยว ที่สามารถนํามาสรางเรื่องราวที่นาสนใจเพื่อดึงดูดใจนักทองเที่ยวใหมาเยือนได
โดยผูวาราชการจังหวัดไดสานสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน เพื่อเชื่อมโยงการทองเที่ยว และเตรียมความ
พรอมเพื่อรองรับการขยายตัวบริเวณจุดผานแดนถาวรภูดู รวมถึงจังหวัดมีแผนงานในการจัดกิจกรรมทํา
ขวัญเมืองเพื่อรวมจิตใจของคนในจังหวัดใหเปนหนึ่งเดียวกัน
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2. กรณีหารือรวมกับภาคเอกชน ไดรับแจงวา

2.1 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ

- อุตรดิตถเปนจังหวัดขนาดเล็กประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลักสวนการ
ประกอบธุรกิจสวนใหญเปนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการเกษตร เมื่อรัฐบาลไมมีนโยบายในการใหความ
ชวยเหลือหรือมาตรการปองกันราคาสินคาเกษตรตกต่ํา ประกอบกับสินคาเกษตรไมสามารถสงออกไปแขงขัน
ในตลาดโลกได เกิดผลกระทบเปนวงกวางทั้งตัวเกษตรกร ผูประกอบการ รวมถึงแรงงาน สงผลใหการจับจาย
ใชสอยของกลุมคนระดับลางลดนอยลงไปดวย
- การเขามาของหางสรรพสินคารายใหญกระทบตอผูประกอบการรานคารายเล็กใน
พื้นที่จากเดิมที่เปนผูจัดจําหนายกลายมาเปนผูคาปลีกทําการซื้อมาขายไป บางรายมีศักยภาพ และเงินทุนจึงยัง
สามารถดําเนินธุรกิจตอไปได แตบางรายไมมีเงินทุนประสบปญหาทางธุรกิจ อีกสวนหนึ่งคือภาคการเกษตรกร
ยังคงตองซื้อวัตถุดิบทางการเกษตรจากผูผลิตรายใหญ มีตนทุนสูงแตผลผลิตราคาต่ํา สงผลใหเกษตรกรมีรายได
ลดนอยลง บางรายตองพึ่งสถาบันการเงินหรือนําที่ดินที่เปนมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษ มาขายเพื่อนําเงินไป
ดํารงชีพ ซึ่งอาจทําใหในอนาคตพื้นที่เกษตรกรรมที่เปนครัวของโลกลดนอยลงเรื่อย ๆ
- อุตสาหกรรมใหญในพื้นที่ ไดแก โรงงานน้ําตาล ขาวโพด มันสําปะหลัง บางชวงที่
เกษตรกรมีรายไดจากการจําหนายผลไมซึ่งเปนชวงสั้น ๆ แตเนื่องจากเกษตรกรเพาะปลูกโดยใชวิธีธรรมชาติ
จึงไมสามารถควบคุมคุณภาพและศัตรูพืชได ราคาจึงขึ้นลงตามคุณภาพของผลผลิต
- การอนุมัติสินเชื่อสําหรับ กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวทางประชารัฐ ควรมีการ
ผอนปรนเงื่อนไขใหผูประกอบการสามารถเขาถึงเงินทุนเพื่อนํามาพัฒนาศักยภาพการผลิต เชน การค้ําประกัน
ตองใชหลักทรัพยของนิติบุคคลที่เปนผูขอกู ไมสามารถใชหลักทรัพยของบุคคลธรรมดาค้ําประกันเงินกูได
เปนตน ซึ่งโครงการฯ ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ํา ผูประกอบการตองการเขารวมโครงการแตเงื่อนไขของโครงการทํา
ใหผูประกอบการไมสามารถเขารวมโครงการได
- ในปจจุบันมีระบบการเงินสมัยใหมในรูปแบบตาง ๆ ไดแก สกุลเงินดิจิทัล ( Bitcoin)
รัฐบาลโดยกระทรวงการคลัง ควรแจงขอมูลใหประชาชนรับทราบเพื่อตระหนักถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากความ
ผันผวนทางการเงินดวย
- จังหวัดอุตรดิตถและภาคเอกชนในพื้นที่ไดผลักดันการยกระดับจุดผานแดนถาวรภูดู
ใหเปนดานศุลกากรภูดูเปนเวลานานหลายปแลว แตยังติดดานระเบียบขอกฏหมายการใชพื้นที่ของกรมปาไม
จึงยังไมสามารถดําเนินการตอไปได ซึ่งหากสามารถเปดเปนดานสากลไดจะสงผลใหเศรษฐกิจและ
การทองเที่ยวของจังหวัดอุตรดิตถดีขึ้นดวย
- ผลทางการเกษตรที่นําเขามาในประเทศไทยไมมีมาตรการในการตรวจ สารเคมีหรือยา
ฆาแมลงที่เขมงวดมากพอ โดยเฉพาะสินคาสวนใหญที่นําเขาจากประเทศจีน ทําใหขาดความมัในการบริ
่นใจ โภค
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- สินคาอุปโภคและบริโภคจากประเทศจีนที่เขามาในประเทศอยางถูกตองตาม
กฎหมายและไมถูกฎหมายสงผลกระทบแกผูประกอบการภายในประเทศ ภาครัฐควรกําหนดแนวทางปกปอง
เพื่อใหผูประกอบการภายในประเทศสามารถแขงขันได
- การอนุมัติสินเชื่อพวงการขายประกันของธนาคารพาณิชย เนื่องจากผูประกอบการมี
หลักทรัพยครอบคลุมวงเงินค้ําประกันสินเชื่อแลว แตธนาคารยังใหผูประกอบการทําประกันชีวิตกับธนาคารอีก
ซึ่งถือเปนการเพิ่มภาระทางการเงินใหแกผูประกอบการ
2.2 ประธานหอการคาจังหวัดอุตรดิตถ
- อุตรดิตถเปนจังหวัดขนาดกลาง เศรษฐกิจพึ่งพาดานการเกษตรเปนหลัก ปที่ผานมา
ไดรับผลกระทบจากภัยแลงสงผลใหยอดการจับจายใชสอยของครัวเรือนหดตัวลงอยางชัดเจน
- ปจจุบันการพัฒนาดานเทคโนโลยีและIT เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ผูประกอบการตลอดจนพี่
นองประชาชนตองปรับตัวใหเขากับยุคสมัยดิจิทัล
- การจัดทํานโยบายหรือจัดทํางบประมาณภาครัฐควรมุงเนนการชวยเหลือภาค
การเกษตรเปนหลัก (ขาว ออย ขาวโพด มันสําปะหลัง) รวมธุรกิจการแปรรูปที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร ซึ่งถา
หากเศรษฐกิจฐานรากดีแลวระบบเศรษฐกิจภาพรวมของจังหวัดหรือของประเทศก็จะดีตามไปดวย
- ดานการทองเที่ยวของจังหวัดอุตรดิตถไมคอยมีนักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยว
เทาที่ควร แตโดยพื้นฐานของจังหวัดมีวัฒนธรรมประเพณี และเรื่องราวที่นาสนใจอยูมาก
- การเขามาของหางสรรพสินคารายใหญและรานคาสะดวกซื้อสงผลกระทบตอ
ผูประกอบการรานคาในชุมชน แมจะเปนระบบการคาเสรีแตควรมีพื้นที่สําหรับผูประกอบการรายยอยได
ประกอบธุรกิจ เพื่อใหนักทองเที่ยวเขามาอุดหนุนสินคาหรือรานคาของชุมชนบาง
- การเขมงวดกวดขันผูลักลอบนําเขา-สงออกสินคา รวมถึงการกระทําอื่นที่เปนการ
หลีกเลี่ยงอากร ควรดําเนินการใหถูกตอง เพื่อปองกันการรั่วไหลของเม็ดเงินภาษี
2.3 นายกสมาคมธุรกิจการทองเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ
- ธุรกิจการทองเที่ยวของจังหวัดอุตรดิตถยังไมเติบโตเทาที่ควร แตสามารถพัฒนาให
ขยายตัวมากกวานี้ไดเพราะจังหวัดมีความพรอมทางดานทรัพยากรการทองเที่ยว
- หนวยงานภาครัฐควรจัดทําขอมูลดานเศรษฐกิจ การคลัง และการลงทุนของภาครัฐ
รวมถึงดําเนินการวิเคราะหขอมูลและระบุถึงปจจัยที่อาจสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ และนํามาเผยแพรแก
ผูประกอบการเพื่อเปนขอมูลประกอบการลงทุน
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- การจัดทําแผนพัฒนาของจังหวัดและหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรมีการ
จัดลําดับความสําคัญของโครงการวาแผนงานใดที่เปนความตองการของชุมชนหรือคนในพื้นที่ซึ่งมีความสําคัญ
หรือจําเปนเรงดวนที่จะตองดําเนินการ และควรใหมีภาคเอกชนเขาไปมีสวนรวมในการจัดทํายุทธศาสตรและ
แผนพัฒนาจังหวัดโดยรวมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะขอมูลเชิงลึกแกจังหวัด
- ภาครัฐควรใหขอมูลเกี่ยวกับ การแตงตั้งตัวแทนของสถาบันการเงิน (
Agent) เพื่อใหภาคธุรกิจและประชาชนทั่วไปทราบถึงผลดีและผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นดวย

banking

- ภาครัฐที่มีสวนเกี่ยวของควรแจงรายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับการที่คาเงินบาท แข็งตัว
เพื่อเปนขอมูลใหทราบวาสินคาภายในประเทศจะไดรับผลกระทบอยางไรบาง
- ภาครัฐควรมีหนวยงานที่ทําหนาที่ในการดูแลการซื้อขายที่ดินเพื่อควบคุมใหเกิด
ความสมดุลและปองกันการเขามาของกลุมทุนตางชาติ
2.4 ประธานชมรมธนาคารจังหวัดอุตรดิตถ
- ชมรมธนาคารจังหวัดอุตรดิตถไดจัดกิจกรรมเพื่อสรางความมีสวนรวมในการดูแล
และรับผิดชอบสังคมโดยการมอบทุนการศึกษาแกนักเรียน สําหรับดานเศรษฐกิจไดรวมมือกับภาคเอกชนใน
การขับเคลื่อนดานเศรษฐกิจและการหมุนเวียนทางการเงิน
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จังหวัดพิษณุโลก
1. กรณีหารือขอราชการกับผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลก

(นายภัคพงศ ทวิพัฒน)

ไดแจงวา
ผูตรวจราชการกระทรวงการคลังไดหารือขอราชการที่เกี่ยวของกับกระทรวงการคลัง
กับ
ผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลก (นายภัคพงศ ทวิพัฒน) โดยผูตรวจราชการกระทรวงการคลังไดแสดงความเปน
หวงดานการเบิกจายเงินงบประมาณที่ไมเปนไปตามเปาหมาย ซึ่งถาหากพบวาเปนปญหาเกี่ยวกับการ
ประกาศใชพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอใหคลังจังหวัด
เรงดําเนินการสรางความรูความเขาใจแกหนวยงานในจังหวัดใหถูกตองครบถวนตามกระบวนการ แตหากเปน
ประเด็นเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการขอความรวมมือใหจังหวัดติดตามอยางใกลชิด และขอความ
อนุเคราะหจากผูวาราชการจังหวัดในการสนับสนุนใหสวนราชการในจังหวัดติดตั้งเครื่อง EDC ใหครบถวนตาม
ภารกิจของหนวยงาน ในการนี้ ผูวาราชการจังหวัดไดรายงานถึงสถานการณตาง ๆ ในจังหวัด ดังนี้
- การเบิกจายงบประมาณไมเปนไปตามเปาหมาย สาเหตุสวนหนึ่งเกิดจากจังหวัด
พิษณุโลกเปนที่ตั้งของหนวยงานระดับเขต/หรือภาค จึงไดรับการจัดสรรงบประมาณจํานวนมากแตพื้นที่
ดําเนินการไมไดอยูในจังหวัดการติดตามเรงรัดจึงทําไดยาก ประกอบกับหัวหนาสวนราชการระดับ จังหวัดไมให
ความสําคัญและไมมีการเตรียมการรองรับแผนงาน/โครงการที่จะดําเนินการ ทําใหการเบิกจายลาชา
- หนวยงานในจังหวัดไดใหความสําคัญและใหความรวมมืออยางเต็มที่ในการ
ขับเคลื่อนมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ
- การแตงตั้งโยกยายหัวหนาสวนราชการระดับจังหวัดควรดําเนินการใหแลวเสร็จกอน
วันที่ 1 ตุลาคม เพื่อใหการปฏิบัติงานตอเนื่องและราบรื่น
- ประเด็นการติดตั้งเครื่อง EDC
จะนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัด
และมอบหมายใหคลังจังหวัดจัดทําขอมูลรายงานในที่ประชุมวามีหนวยงานใดที่ไดดําเนินการแลว
และหนวยงานใดที่ยังไมไดดําเนินการ เพื่อแจงใหสวนราชการทราบและเรงรัดดําเนินการตอไป

2. กรณีหารือรวมกับภาคเอกชน ไดรับแจงวา
2.1 ประธานหอการคาจังหวัดพิษณุโลก

- โครงการหรือมาตรการสินเชื่อตามนโยบายรัฐบาลเพื่อชวยเหลือผูประกอบการ
SMEs เงื่อนไขของโครงการเปนอุปสรรคในการเขาถึงแหลงเงินทุน โดยเฉพาะประวัติการติดเครดิตบูโร
ทั้งนี้ หากธนาคารใชขอมูลผลการประกอบกิจการในปจจุบันมาพิจารณาประกอบการใหสินเชื่อ เพื่อให SMEs
ไดรับความชวยเหลือจากภาครัฐอยางทั่วถึง ซึ่งเปนการผอนปรนเงื่อนไขใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
SMEs
โดยการไดเขาถึงแหลงเงินทุนตามวัตถุประสงคของโครงการ
- จังหวัดพิษณุโลกมีธุรกิจกลางคืน รานขายเหลา และสถานบันเทิงที่อยูโดยรอบ
สถานศึกษาจํานวนมาก ขอใหสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลกดําเนินการกวดขันอยางจริงจังและตอเนื่อง
เพื่อปกปองเด็กและเยาวชนในพื้นที่
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2.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
- การตรวจสอบการชําระภาษีตั้งแตตนทางจนถึงปลายทาง และการนํา
ผูประกอบการ
ที่อยูนอกระบบภาษีเขามาอยูในระบบภาษีใหถูกตอง รวมถึงการเขมงวดในการปฏิบัติงาน เชนการตรวจสอบการ
นําเขา - สงออก การสําแดงเท็จ ในการเดินทางผานเขา - ออกตามชองทางตาง ๆ การปราบปราม
การหลบเลี่ยงภาษี
การลักลอบกระทําผิด เปนตน เพื่อใหการจัดเก็บภาษีไดอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย
- ในอดีตแบตเตอรี่ไดถูกจัดอยูในบัญชีสินคาฟุมเฟอยโดยการนําเขาชําระ
ภาษี
ในอัตราที่สูง แตปจจุบันมีการพัฒนานวัตกรรมรถยนตที่ใชแบตเตอรี่เพื่อลดการใชน้ํามันเชื้อเพลิงการกําหนด
ใหแบตเตอรี่เปนสินคาฟุมเฟอยอาจไมสอดคลองกับแนวโนมการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
2.3 ประธานชมรมธนาคารจังหวัดพิษณุโลก
- ชมรมธนาคารจังหวัดพิษณุโลกไดประสานความรวมมือกับทั้งภาครัฐและเอกชนของ
จังหวัดในนามคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนทั้งกิจกรรมเพื่อสังคม งานประเพณีของจังหวัด รวมถึงงาน
นโยบายของรัฐบาล

ขอเสนอแนะและขอคิดเห็นของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง
- ขอใหสํานักงานเศรษฐกิจการคลังจัดเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการดําเนินโครงการวิสาหกิจ
เริ่มตน (Startup Club) ฝกอบรมสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานของคณะผูบริหาร
การคลังประจําจังหวัด เพื่อใหการดําเนินโครงการมีประสิทธิภาพและบรรลุตรงตามวัตถุประสงคของโครงการ
- ขอใหสํานักงานสรรพากรพื้นที่ดําเนินการสํารวจผูประกอบการที่อยูนอกระบบภาษีใหเขา
มาอยูในระบบภาษีอยางถูกตองใหทั่วถึงทุกพื้นที่ สําหรับการออกตรวจแนะนําและการปฏิบัติตามแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีตองมุงเนนสรางเม็ดเงินดวย
- การประชาสัมพันธใหผูประกอบการทราบถึงความจําเปนในการจัดทําบัญชีชุดเดียว เพื่อให
สอดคลองกับหลักเกณฑการปลอยสินเชื่อของสถาบันการเงิน ซึ่งเปนเงื่อนไขที่จะทําใหผูประกอบการเขาถึง
แหลงเงินทุน
- ขอใหสํานักงานธนารักษพื้นที่ดําเนินการตามขั้นตอนการจัดเก็บคาเชาคางตามที่กรมธนา
รักษกําหนดอยางเครงครัด เพื่อใหเปนไปตามระเบียบและหลักเกณฑที่กําหนดและเพิ่มรายไดใหแกรัฐ และควร
มีการเตือนและติดตามใหมาชําระคาเชาคางเปนระยะ ๆ
- ขอใหสํานักงานสรรพากรพื้นที่ดําเนินการตรวจสอบขอมูล/เอกสารขอคืนภาษีใหเปนไปตาม
ขั้นตอนที่กําหนดไวอยางเครงครัด เพื่อปองกันการรั่วไหลของเม็ดเงินภาษี

19

- ขอความรวมมือใหสถาบันการเงินภาครัฐดําเนินการเชิงรุกโดยลงพื้นที่ประชาสัมพันธขยาย
ฐานผูใชบริการผานระบบ Internet Banking ใหแพรหลายมากขึ้น โดยชี้ใหเห็นถึงผลดีของการใชบริการผาน
ระบบออนไลน
- ขอใหหนวยงานในสังกัดกําชับเจาหนาที่ใหศึกษามาตรการ/โครงการหรือแผนงานของ
หนวยงานอื่นในสังกัด รวมถึงนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล เพื่อใหบริการแกผูมาติดตอตอบขอ
ซักถามในเบื้องตนไดอยางถูกตอง และสงตอหนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการตอไป
- ขอใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลังรวมมือกันประชาสัมพันธใหประชาชนและ
หนวยงานอื่น ๆ ทราบถึงความจําเปนและความสะดวกในการชําระเงินผานเครื่อง EDC และระบบ QR Code
เพื่อรองรับการเปนสังคมไรเงินสดในอนาคตอันใกล
- โครงการภาษาอังกฤษหมู หมู สําหรับคนคลัง ซึ่งบางหนวยงานอาจจะไมไดใชภาษาอังกฤษ
ทุกวัน จึงควรมีการสอดแทรกคําศัพทภาษาอังกฤษเขาไปในชีวิตประจําวัน โดยเริ่มจากสิ่งที่อยู ใกลตัวกอน เชน
จัดทําชื่อ-ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/ฝาย สําหรับ คบจ. ใหเพิ่มกิจกรรมดานภาษาอังกฤษเพื่อใหมีปฏิบัติสัมพันธกัน
มากขึ้น เปนตน โครงการกระทรวงการคลังคุณธรรมควรดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยทาปนลัดกระทรวงการคลัง
ไดใหความสําคัญและขยายการดําเนินการจากกรมศุลกากรไปยังหนวยงานอื่น ๆ ตอไป
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จังหวัดชัยภูมิ

1. กรณีหารือขอราชการกับผูวาราชการจังหวัดและรองผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิ

(นายณรงค วุนซิ้ว) และ (นายมงคล อดทน) ไดแจงวา

ผูตรวจราชการกระทรวงการคลังไดเขาพบผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิ (นายณรงค วุนซิ้ว) และ
รองผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิ (นายมงคล อดทน) เพื่อหารือขอราชการที่เกี่ยวของกับกระทรวงการคลัง โดย
ผูตรวจราชการกระทรวงการคลังไดขอความอนุเคราะหจากจังหวัดในการเรงรัดหนวยงานที่มีหนาที่รับจายเงิน
ดําเนินการ ติดตั้งอุปกรณรับชําระเงินอิเล็กทรอนิกส (เครื่อง EDC) เพื่อสนับสนุนนโยบายสังคมไรเงินสด
ซึ่ง ปจจุบัน การตอบสนอง ของแตละหนวยงาน ยัง มีความลาชา รวมถึงการเรงรัดการเบิกจายงบประมาณให
เปนไปตามเปาหมาย ในการนี้ ผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิไดรายงานใหทราบถึงสถานการณและทิศทางการ
พัฒนาจังหวัด ดังนี้
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ไดดําเนินการไปตามขั้นตอนที่กําหนดแลว สิ่งที่นาเปนกังวล
คือ ผลลัพธ ที่รัฐจะสามารถแกไขปญหาไดอยางแทจริงหรือไม ปญหาที่พบสวนใหญเปนปญหาสังคมที่เกิดจาก
ความไมพรอมของสถาบันครอบครัว โดยเด็กอาศัยอยูกับตายายที่ชราไมไดรับการอบรมเลี้ยงดูเอาใจใสอยาง
ถูกตอง หากจะแกไขตองเริ่มที่รากฐานของสังคม การทําโครงการอาหารกลางวันเพื่อสนับสนุนใหเด็กมาเรียน
และแบงเบาภาระผูปกครอง การสรางอาชีพแกผูสูงวัยในครัวเรือนที่สามารถทําได เชน ปลูกหมอนเลี้ยงไหม
ซึ่งเปนอาชีพที่สําคัญและสรางรายไดใหแกจังหวัด และการปศุสัตว (โค กระบือ) เปนตน
- นโยบายรัฐบาลดานการทองเที่ยวชุมชน หากสามารถดําเนินการไดจะเกิดประโยชนแก
ชุมชนมากขึ้น เปนการเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจและกระจายรายไดจากการทองเที่ยวใหแกทองถิ่นอยางทั่วถึง
การบริหารจัดการงบเหลือจายของจังหวัดชัยภูมิ โดยการจัดทํานโยบายใหแต
ละอําเภอสรางพืชเศรษฐกิจหลัก เพื่อ นํามาพัฒนาคุณภาพผลผลิตและเพิ่มพื้นที่ เพาะปลูก เพื่อลดพื้นที่การ
ปลูกมันสําปะหลังหรือพืชเชิงเดี่ยว และสรางอาชีพที่ยั่งยืน
การเบิกจายเงินงบประมาณเปนวาระเรงดวนของจังหวัดไดประชุมเรงรัดติดตามเปน
ประจําทุกเดือน ซึ่งสาเหตุที่การเบิกจายลาชาไมเปนไปตามเปาหมาย เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
รายการเพื่อใหสอดคลองกับงบประมาณที่ไดรับหรือสอดคลองกับพื้นที่ที่กอสราง สําหรับการเบิกจายใน
โครงการอบรมสัมมนาตาง ๆ ตองการเนนใหเกิดคุณภาพดวย ทั้งนี้ จังหวัดจะมอบใบประกาศนียบัตรให กับ
หนวยงานที่มีผลการเบิกจายเปนไปตามเปาหมาย เพื่อเปนการแสดงความชื่นชมและเปนแบบอยางใหแก
หนวยงานอื่น
โครงการเกษตรกรผูปลูกหมอนเลี้ยงไหม รวมใจทอผาไหมสีเหลือง - ฟา เฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
โดยศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชัยภูมิ รวมกับเกษตรกรผูปลูกหมอนเลี้ยงไหม โดยมีวัตถุประสงค เพื่อให
ประชาชนมีสวนรวมในการทอผาและการมอบไหมเพื่อใชในการทอผา ถวายแกสมเด็จ พระเจาอยูหัวรัชกาลที่
10 และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
จังหวัดชัยภูมิมีพื้นที่เปนปาและภูเขา เปนแหลงตนกําเนิดของแมน้ําชี ขณะนี้ จังหวัด ได
ทําโครงการสรางน้ํา สรางปา โดยการสรางฝายที่มีชีวิตกักเก็บน้ําตามลําหวยเพื่อใหมีน้ําใชตลอดทั้งป โดยมี
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หนวยงานราชการ บริษัท สถาบันการศึกษา มาเปนจิตอาสารวมกันสรางฝาย ขณะเดียวกันจังหวัดไดทํา
โครงการปารักษน้ําโลใหญชัยภูมิ บนพื้นที่ที่ไดรับคืนจากการปฏิบัติการทวงคืนผืนปาในเขตอุทยานแหงชาติ
ตาดโตน จํานวน 13,000 ไร โดยการปลูกปาดวยพันธุไมปามีดอก ซึ่งเปนการยอมสีปาธรรมชาติ เชน
ราชพฤกษ รวงผึ้ง ลําดวน อินทนิล ทองกวาว เปนตน เพื่อสรางใหเปนแลนดมารคและสงเสริมเศรษฐกิจการ
ทองเที่ยวในอนาคต
ในการนี้ ผูตรวจราชการกระทรวงการคลังและผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิไดรวมทอผา
ไหมในโครงการเกษตรกรผูปลูกหมอนเลี้ยงไหม รวมใจทอผาไหมสีเหลือง-ฟา เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ พระ
เจาอยูหัวรัชกาลที่ 10 และ สมเด็จ พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ บริเวณหองโถง
ศาลากลาง จังหวัดชัยภูมิ (หลังเกา) จากนั้นในชวงบายไดลงพื้นที่ปาโลใหญ ในเขตอุทยานแหงชาติตาดโตน
เพื่อปลูกตนราชพฤกษตามโครงการยอมสีปาทางธรรมชาติ และพบปะเจาหนาที่ โดยรับฟงการบรรยาย ลักษณะ
การสรางฝายมีชีวิต รวมถึงสังเกตการณการสรางฝายมีชีวิตดวย
2.1

2. กรณีหารือรวมกับภาคเอกชน ไดรับแจงวา
เลขาธิการหอการคาจังหวัดชัยภูมิ

ในปนี้รัฐบาลมุงเนนพัฒนาการทองเที่ยวชุมชน เพื่อใหเกิดการหมุนเวียนเงิน
ใน
ทองถิ่นสราง การจับจายใชสอย ใหมากขึ้นและกระจายรายไดในทองถิ่นดวยกันเอง แต รัฐบาลควรมีมาตรการ
หรือแนวทางในการเชิญชวนนักทองเที่ยวจากตางชาติใหเขามาทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้นดวย
- มาตรการสินเชื่อเพื่อชวยเหลือผูประกอบการ
ผูประกอบการไมสามารถเขาถึงแหลงเงินทุน

SMEs มีขอจํากัดมาก ทําให

- จังหวัดชัยภูมิไมมีที่ตั้งสํานักงานหรือสาขาของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
โดยขึ้นกับสํานักงานนครราชสีมา สงผลใหการประสานงาน การชวยเหลือ หรือการจัดกิจกรรมตาง ๆ
เพื่อสงเสริมและประชาสัมพันธการทองเที่ยวยังไมบรรลุประสิทธิผลเทาที่ควร
2.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ
- จังหวัดชัยภูมิไดแจงถึงความประสงคใหมี สํานักงาน การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
สาขาชัยภูมิมาโดยตลอด ซึ่งปจจุบันตองขึ้นอยูกับสํานักงานนครราชสีมา ดวยความที่ระยะทางหางไกล
พอสมควรจึงเปนอุปสรรคในการดําเนินโครงการตาง ๆ
GPP ของจังหวัดชัยภูมิมาจากภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ปญหาที่
ภาคธุรกิจไดรับคือ ปญหาดานเศรษฐกิจ รัฐบาลมีมาตรการชวยเหลือเกษตร กรผูมีรายไดนอย ทั้งนี้ รัฐควรมอง
ดวยวาเมื่อชวยเหลือไปแลวเงินเหลานั้นจะไปชวยหมุนวียนในระบบเศรษฐกิจหรือไม เพราะโดยสวนใหญ
เกษตรกรจะเปนหนี้กลุม นายทุน เมื่อไดรับการชวยเหลือ จากภาครัฐ จะนําเงินไปชําระหนี้กอนจึงไมเกิดผลตอ
ระบบเศรษฐกิจเทาที่ควร
- จังหวัดชัยภูมิไดรับจัดสรรเงินตามมาตรการเอสเอ็มอีตามแนวทางประชารัฐ
จํานวน 186 ลานบาท ซึ่งหอการคาจังหวัดเปนหนึ่งในคณะอนุกรรมการดวย เปนโครงการที่ ผูประกอบการ
ตองการเขารวมโครงการเปนอยางยิ่ง แตเนื่องจากเงื่อนไขของโครงการทําใหผูประกอบการไมสามารถเขารวม
โครงการฯ ไดประกอบกับหนวยงานผูอนุมัติ คือ สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)

22

แตผูจายสินเชื่อคือ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธพว.) ทําใหการ
ขับเคลื่อนเปนไปดวยความลาชา ทั้งนี้ ไดสอบถามพื้นที่อื่น ๆ มีปญหาในลักษณะเดียวกัน ดังนั้น หากรัฐบาล
ตองการชวยเหลือผูประกอบการ SMEs เพื่อใหมีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ควรปลอยกูใหรวดเร็ว
และผอนปรนเงื่อนไขบางอยาง สําหรับสินเชื่อใหมของ ธพว. ที่เปนสินเชื่อเกี่ยวกับการทองเที่ยวชุมชน มีการผอน
ปรนโดยนอกจากเปนนิติบุคคลแลวบุคคลธรรมดาก็สามารถขอสินเชื่อได แตตองเปนผูที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ
การทองเที่ยวชุมชนเทานั้น ซึ่ง ธพว. เปนสถาบันการเงินของรัฐที่ผอนปรนในเรื่องหลักเกณฑการปลอยกูมาก
ที่สุด แตบางโครงการก็ยังไมตรงตามความตองการ และผูประกอบการที่ตองการสินเชื่ออยางแทจริงไมสามารถ
เขาถึงเงินทุนได
- กลุมผูประกอบการที่อยูในระดับMicro SMEs หรือระดับที่ต่ํากวาผูประกอบการขนาด s
รัฐบาลควรมีมาตรการหรือนโยบายในการชวยเหลือผูประกอบการเหลานี้โดยเฉพาะ โดยอาจกําหนดนโยบายใน
ลักษณะการชดเชยดอกเบี้ยเงินกูเนื
 ่องจากผูประกอบการในกลุมนี้ตองการเงินทุนแตไมสามารถเขาถึงแหลงเงินทุน
ในระดับ SMEs ทั้งนี้ เมื่อมีการลดตนทุนก็จะเกิดการจางงานและมีเงินหมุนเวียนในระบบเพิ่มมากขึ้น
- สภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดชัยภูมิยังอยูในภาวะซบเซา ประชาชนมีกําลังซื้อนอย หาง
คาปลีกรายใหญปรับเวลาปดหางใหเร็วมากขึ้นเพื่อลดตนทุนคาใชจาย
- โครงการเหมืองแรโปแตชอาเซียน ยังไมมีความชัดเจนวาจะปดหรือเปดทําการตอไป
เนื่องจากมีการคัดคานจากประชาชนในพื้นที่
- กังหันลมผลิตไฟฟาเพื่อจําหนาย เปนอุตสาหกรรมที่สรางรายไดใหกับ จังหวัด ชัยภูมิ
ในอนาคต ซึ่งขณะนี้มีการเปดขายไฟฟาจากพลังงานลมไปบางแลว
- โครงการกอสรางโรงงานน้ําตาลมิตรผลที่อําเภอเกษตรสมบูรณติดปญหาดานการทํา
รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมและปญหาเรื่องผังเมือง และมีกลุมชาวบานในพื้นที่สวนหนึ่งคัดคานการตั้ง
โรงงานน้ําตาล สงผลกระทบตอการขยายธุรกิจ
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จังหวัดนครราชสีมา
1. กรณีหารือขอราชการกับผูวาราชการจังหวัดนครราชสีม(นายวิ
า เชียร นทรโณทั
จั
ย)ไดแจงวา
ผูตรวจราชการกระทรวงการคลังไดเขาหารือขอราชการที่เกี่ยวของกับกระทรวงการคลังกับ
ผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายวิเชียร จันทรโณทัย) ในประเด็นเกี่ยวกับการเบิกจายเงินงบประมาณของ
จังหวัดนครราชสีมาและมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ โดยผูวาราชการจังหวัด
นครราชสีมาไดแจงใหทราบถึงการดําเนินการเกี่ยวกับโครงการและมาตรการตาง ๆ ดังนี้
มาตรการพัฒนาคุณภาพผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ในขั้นตอนการสัมภาษณผูแจง
ความประสงคพัฒนาคุณภาพชีวิตของทีมหมอประชารัฐสุขใจ (AO) มีกรอบระยะเวลาการดําเนินงานที่ชัดเจน
และบุคลากรที่จะสามารถปฏิบัติงานดานนี้ไดจะตองผานการฝกอบรม หากมอบหมายใหกํานัน ผูใหญบาน
หรือผูนําชุมชนดําเนินการอาจไมเหมาะสม เนื่องจากไมมีความเชี่ยวชาญดานการวิเคราะหขอมูลซึ่งอาจทําให
ผิดวัตถุประสงคหรือเกิดความเขาใจที่คลาดเคลื่อนได
การบันทึกขอมูลผลการดําเนินการตามมาตรการหรือโครงการตามนโยบายเรงดวน
ของรัฐบาลควรใหจังหวัดสามารถเรียกดูขอมูลไดไมวาจะเปนขอมูลดานสถิติหรือปญหาอุปสรรคตาง ๆ เพื่อที่
จังหวัดจะไดทราบภาพรวมและนําขอมูลนั้นไปประมวลผลใชประโยชนในดานอื่นตอไปดวย
การเบิกจายเงินงบประมาณ (งบลงทุน) ปญหาดานความพรอมของโครงการ มีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานมีนอยและตอง ปฏิบัติงานหลายดานในระยะเวลาที่จํากัด
ประกอบกับขาดความรูความเขาใจ เนื่องจากการจัดทําแผนงบประมาณใชระยะเวลานาน จึงตองการเสนอใหมี
การจัดทําคําของบประมาณ 2 ป ตอ 1 ครั้ง เพื่อลดภาระในการจัดทําคําของบประมาณของหนวยงาน
โดยเฉพาะหนวยงานในสวนภูมิภาค
การจัดทําโครงการตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาลโดยการใหงบประมาณในระดับ
หมูบาน หรือตําบล เพื่อกระตุนเศรษฐกิจนั้น ควรมีการวางกรอบแนวทางใหชาวบานดวย เนื่องจาก ในการ
ดําเนินการแตละครั้งชาวบานไมทราบวาจะตองจัดทําโครงการดานใดจึงจะตรงตามวัตถุประสงคของรัฐบาลมาก
ที่สุด
- ธุรกิจคาปลีกรายใหญ (Modern Trade) เขามาแยงสวนแบงทางการตลาดของ
รานคาโชวหวยหรือรานขายของชําเกือบทั้งหมด โดยสวนตัวไดลงพื้นที่สอบถามถึงสภาพการคาขายทราบวา
ในแต ละวันยอดขายนอยมาก ขณะนี้กําลังหาแนวทางในการชวยเหลือเยียวยาผูประกอบการรายเล็ก เพื่อแกไข
สภาพปญหา
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2.1

2. กรณีหารือรวมกับภาคเอกชน ไดรับแจงวา

ประธานหอการคาจังหวัดนครราชสีมา

- ภาคการเกษตรราคาผลผลิตขาว มันสําปะหลัง ปรับตัวขึ้นดี เนื่องจากปทผี่ านมาราคา
ผลผลิตตกต่ําเกษตรกรจึงหันไปปลูกพืชชนิดอื่นทดแทน สงผลใหปนี้ราคาผลผลิตปรับตัวสูงขึ้น
หางสรรพสินคารายใหญ โรงเรียนนานาชาติ การซื้อขายอสังหาริมทรัพย และการ
ลงทุนตาง ๆ เปนการลงทุนจากคนนอกพื้นที่และจากสวนกลางเปนสวนใหญ เนื่องจากนักธุรกิจในจังหวัดยังไม
มีความมั่นใจที่จะลงทุนในชวงนี้ โดยเฉพาะผูประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางรอดูทิศทางการลงทุนของ
ผูประกอบการรายใหญกอน การลงทุนจึงยังไมเกิดขึ้น ซึ่งจังหวัดนครราชสีมาไดเตรียมความพรอมรองรับ
โครงการกอสรางรถไฟความเร็วสูง เชน การจัดทําระบบขนสงมวลชนภายในจังหวัด เปนตน
หอการคาจังหวัดนครราชสีมาไดจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อเปนการกระตุนเศรษฐกิจ
และพยายามอํานวยความสะดวกเพื่อสงเสริมการคาการลงทุนใหมีมากขึ้น รวมถึงสรางความเขาใจกับพี่นอง
ประชาชนใหทราบ
2.2

รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา

จากการประชุมรวมกับจังหวัดไดรับทราบถึงจํานวนผูสมัครใชบริการ Promtpay
วายังมีจํานวนนอย เนื่องจากประชาชนยังไมมีความมั่นใจในระบบของธนาคาร ภาครัฐตองเรงสรางความ
เชื่อมั่นแกประชาชนและผูประกอบการโดยแสดงถึงความปลอดภัยของระบบ
สถาบันการเงินควรปรับลดคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกิดจากการพิจารณาสินเชื่อเพื่อ
ชวยเหลือผูประกอบการในสภาวะเศรษฐกิจที่ยังไมดีนัก และควรใหความสําคัญและชวยเหลือผูประกอบการ
รายเล็กที่ไมมีอํานาจการตอรองกับธนาคารเชนเดียวกับการชวยเหลือผูประกอบการรายใหญ
คาธรรมเนียมการโอนเงินระหวางสถาบันการเงินยังอยูในอัตราที่สูง ควรพิจารณาปรับ
ลดหรือกําหนดเพดานขั้นสูงวาไมควรเกินเทาใด เพื่อชวยเหลือผูประกอบการไมตองพกพาเงินสดจํานวนมาก
มาตรการสินเชื่อที่ปลอยผานธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหง
ประเทศไทยบางโครงการกรอบ วงเงินนอยและกําหนดเงื่อนไขไวคอนขางมาก อัตรา ดอกเบี้ย ต่ํา แตตองใช
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอมฯ ค้ําประกันอีกทอดหนึ่ง ทําใหผูประกอบการไมวาจะเปนขนาด
กลางหรือขนาดเล็กไมสามารถใชบริการได
- ขอชมเชยกระทรวงการคลังในการออกพระราชบัญญัติ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทําใหการจัดซื้อจัดจางมีความโปรงใสมากขึ้น

การ จัดซื้อจัดจาง และ

2.3 ประธานชมรมธนาคารจังหวัดนครราชสีมา
การใชบริการ Promtpay รวมถึงเครื่อง EDC ทางธนาคารมีความยิน ดีที่เขาไป
ฝกอบรมใหความรูสรางความเขาใจที่ถูกตองในการใชบริการธุรกรรมการเงินทางอิเล็กทรอนิกส
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- ตองการใหหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาถึงแนวทางความเปนไปไดในการผอนปรน
เงื่อนไขใหสามารถนําที่ดินที่ไมมีเอกสารสิทธิ์มาค้ําประกันขอรับสินเชื่อจากธนาคารได ซึ่งจะชวยเพิ่มสภาพ
คลองใหแกผูประกอบการและสงเสริมการคาการลงทุนของจังหวัดมากยิ่งขึ้น สถานการณ เศรษฐกิจของจังหวัด
มากขึ้น
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จังหวัดบุรีรัมย

1. กรณีหารือขอราชการกับรองผูวาราชการจังหวัดบุรีรัม(นายอนุ
ย สรณ แกวกังวาล) ไดแจงวา

ผูตรวจราชการกระทรวงการคลังไดเขาหารือขอราชการที่เกี่ยวของกับกระทรวงการคลังกับ
ผูวาราชการจังหวัดบุรีรัมย (นายอนุสรณ แกวกังวาล) ในประเด็นมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีบัตร
สวัสดิการแหงรัฐ และการเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณของหนวยงานในจังหวัด ในการนี้ ผูวาราชการ
จังหวัดบุรีรัมย ไดแจงขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานดานตาง ๆ ของจังหวัดใหทราบ ดังนี้
- การเบิกจายเงินงบประมาณเปนไปตามเปาหมายการเบิกจายรายไตรมาสตามที่
กรมบัญชีกลางกําหนด และอันดับการเบิกจายของจังหวัดบุรีรัมยอยูอันดับตน ๆ ของประเทศ
- การดําเนินการตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐของจังหวัด
บุรีรัมยสามารถดําเนินการไดอยางราบรื่นไมมีปญหาและอุปสรรคที่ทําใหการดําเนินการขัดของ และ ผูดูแลผูมี
บัตรสวัสดิการแหงรัฐ (Account Officer : AO) หรือหมอประชารัฐสุขใจจะตองลงพื้นที่สอบถามความตองการ
ประกอบอาชีพของประชาชน และเนื่องจากระบบขนสงสาธารณะที่ยังไมสามารถใหบริการไดอยางทั่วถึง
ประชาชนไมไดรับความสะดวกสบาย สวนใหญจึงตองการใหรัฐดําเนินการกอสรางถนนเพื่อใชสัญจรไปมา
- การเบิกจายงบกลางของรัฐบาลที่จังหวัดไดรับจัดสรรจะตองใชความระมัดระวังในการ
ดําเนินการในทุก ๆ ดาน เชน โครงการ 9101 ตามรอยเทาพอ ภายใตรมพระบารมี พบปญหาเกี่ยวกับการ
เบิกคาแรงของราษฎรจํานวนมาก แตผูที่ปฏิบัติงานจริงมีไมกี่คน และในชวงตอไปจะดําเนินงาน
โครงการ
9102 พัฒนาเกษตรยั่งยืน ซึ่งเปนการตอยอดจากโครงการเดิม ทั้งนี้ ไดกําชับใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดําเนินการอยางรอบคอบเปนไปตามหลักเกณฑและความถูกตอง
- เนื่องจากใกลชวงเทศกาลสงกรานต ขอใหสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย
เขมงวด
กวดขันการจําหนายเหลาและเครื่องดื่มแอลกอฮอลใหมากขึ้น เพื่อปองกันไมใหเด็กและเยาวชนเขาถึงไดงาย
- กําลังซื้อของประชาชนในจังหวัดยังไมมากนัก สวนใหญการจับจายใชสอยจะมาจาก
ประชาชนนอกพื้นที่ที่มารวมงานหรือกิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในจังหวัด
- การทองเที่ยวเปนจุดแข็งของจังหวัด จังหวัดจึงไดพัฒนาเกษตรกรรมใหเขามาสูภาคบริการ
มากขึ้น เพื่อเพิ่มรายไดลดการพึ่งพารายไดจากผลผลิตทางการเกษตรเพียงอยางเดียว
2. กรณีหารือรวมกับภาคเอกชน ไดรับแจงวา
2.1 รองประธานหอการคาจังหวัดบุรีรัมย
- สัดสวนทางเศรษฐกิจของจังหวัดบุรีรัมยเปนภาคการเกษตร สวนภาคการทองเทีมี่ยกวาร
ทําโฆษณาประชาสัมพันธเชิญชวนใหคนมาทองเที่ยว แตรายไดที่ไดจากการทองเที่ยวและบริการยังไมมากเทาที่ควร
- เศรษฐกิจของจังหวัดคอนขางซบเซา แมวารัฐบาลจะมีนโยบายหรือโครงการเพื่อ
กระจายเม็ดเงินชวยเหลือผูประกอบการในพื้นที่ แตเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางเศรษฐกิจมี
ผูประกอบการ รายใหญจากสวนกลางที่มีความพรอมและมีศักยภาพในทุกดานเขามาลงทุนแขงขันกับ
ผูประกอบการในพื้นที่ สงผลใหผูประกอบการในพื้นที่ไมสามารถแขงขันทางธุรกิจได สถาบันการเงินของรัฐควร
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มีผลิตภัณฑสินเชื่อสนับสนุนให ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กสามารถเขาถึงโดยงาย เพื่อใหธุรกิจระดับ
ทองถิ่นสามารถประกอบกิจการตอไปได
2.2 นายกสมาคมธุรกิจทองเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย
- ภาพลักษณดานการทองเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมยจากสายตาคนภายนอกเปนภาพที่ดี
แตในความเปนจริงแลวไมมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากนัก นักทองเที่ยวสวนใหญเปนหนวยงาน
ราชการ และนักเรียนนักศึกษาซึ่งเดินทางมากับบริษัททัวรการจับจายใชสอยในพื้นที่จึงมีนอย สงผลกระทบตอ
ผูประกอบการโรงแรมที่พักและรานอาหาร เนื่องจากลงทุนแลวมีรายไดไมเปนไปตามเปาหมาย ทําให
ผูประกอบการระดับกลางไมกลาลงทุน ดังนั้น ผูประกอบการดานการทองเที่ยวและหนวยงานภาครัฐตอง
รวมมือกันเพื่อหาแนวทางแกไขใหธุรกิจการทองเที่ยวเติบโตอยางยั่งยืน
- ผูประกอบการภาคการทองเที่ยวไดริเริ่มเปดหมูบานการทองเที่ยว ประมาณ 10
หมูบาน
เพื่อเพิ่มรายไดใหแกผูประกอบการระดับรากหญาในทองถิ่น แตยังเปนสวนนอยเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวน
หมูบานทั้งจังหวัด
2.3 ประธานชมรมธนาคารจังหวัดบุรรี ัมย
- ภาพรวมของสถาบันการเงินในจังหวัดบุรีรัมยปรับลดลง 2 สาขา และไดดําเนิน
โครงการเพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย National e-Payment ของรัฐบาล ไมวาจะเปน Cashless Society,
Mobile Banking, การติดตั้งเครื่อง EDC และการติดตั้งระบบการชําระเงินผาน QR Code
- ขณะนี้ สถาบันการเงินไดตระหนักและเขมงวดในการดําเนินการตาม
หลักเกณฑ การ
บริหารจัดการดวยการใหบริการแกลูกคาอยางเปนธรรม (มารเก็ต คอนดัก ท) ตามที่ธนาคารแหงประเทศไทย
กําหนด
- เห็นดวยกับผูประกอบการภาคเอกชนในดานการทองเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย
ที่มีภาพลักษณที่ดี แตในแงของการจับจายใชสอยยังมีนอย จึงควรมีสิ่งดึงดูดหรือจูงใจใหนักทองเที่ยวมาพัก
คางคืนหลาย ๆ คืน เพื่อใหมีการจับจายใชสอยเพิ่มมากขึ้น
- ผูประกอบการโรงแรมที่พักหลายแหงเปน
NPLs หากมีกลุมทุนโรงแรมรายใหญจาก
นอกพื้นที่เขามาลงทุน ระบบการบริหารจัดการของผูประกอบการในพื้นที่ไมสามารถแขงขันได จะสงผล
กระทบตอผูประกอบการในพื้นที่
2.4 ประธานชมรมโรงแรมจังหวัดบุรีรัมย
- จังหวัดบุรีรัมยเปน 1 ใน 12 เมืองตองหามพลาด เปนเมืองทองเที่ยวรอง ไดรับทราบ
ขาวมาวากระทรวงการคลังมีนโยบายทางภาษีชวยเหลือและสงเสริมผูประกอบการดานการทองเที่ยวของเมือง
ทองเที่ยวรอง ขณะนี้ผูประกอบการรอวารัฐบาลจะชวยเหลืออยางไรบาง
- สัดสวนของผูประกอบการเกี่ยวกับการทองเที่ยว ดานโรงแรมที่พักคิดเปน
รอยละ 25 ของทั้งหมด มีรายไดประมาณ 700-800 ลานบาท ตอป เปนรายไดจากผูประกอบการที่อยู
ในระบบภาษีอยางถูกตองผูประกอบการโรงแรมสวนใหญเปน SME ในพื้นที่และตองแบกรับภาระทางดานภาษี
จํานวนมากเชน ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีทองถิ่น ภาษีปาย และภาษีอื่นๆ ที่
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เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม เปนตน และยังตองแขงขันกับผูประกอบการรายใหญดวยหากภาครัฐมีนโยบายลด
ภาษีมูลคาเพิ่มหรือภาษีเงินไดนิติบุคคลเพื่อชวยเหลือผูประกอบการโรงแรมที่เปน SME จะชวยบรรเทาภาระ
ทางดานการเงินไดมาก
- ขอความอนุเคราะหจากสถาบันการเงินภาครัฐ หากรัฐบาลมีมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ย
ต่ําใหดําเนินการปลอยสินเชื่อแกผูประกอบการเพื่อนําไปพัฒนาและเพิ่มศักยภาพกิจการ
โดยเฉพาะ
ผูประกอบการที่เปนรายยอยควรใหความสําคัญเทาเทียมกับผูประกอบการรายใหญ หากรายยอยไมสามารถ
เขาถึงแหลงเงินทุนในระบบ จะตองหาแหลงเงินกูนอกระบบซึ่งมีภาระดอกเบี้ยที่สูง สงผลใหการฟนฟูกิจการ
เปนไปไดยาก อาจสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจในภาพรวม
- สวนตางของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกูคอนขางมาก และอัตรา
ดอกเบี้ยบัตรเครดิตสูง รวมถึงการเสียคาธรรมเนียมในการรูดบัตรเครดิต มีความเปนไปไดที่จะปรับลดลง
หรือไม
- แนวทางการจัดเก็บภาษีผูประกอบการที่เปนตัวแทนในการจัดหาโรงแรมที่พักและ
เที่ยวบินของสายการบินตาง ๆ ซึ่งผูประกอบการกลุมนี้มีมูลคาทางการคาที่สูง ภาครัฐควรใหความสําคัญ
ในการจัดเก็บภาษีมากกวาการตรวจสอบผูประกอบการรายยอย
2.5 ผูแทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย
- หอการคามีนโยบายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตโดยการกําหนดทิศทางและ
มาตรการระยะยาวในการปรับโครงสรางการผลิตทางดานการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อใหมีความสามารถในการแขงขัน การสรางงานใหมีคุณภาพ สนับสนุนเศรษฐกิจให
เปนระบบอยางตอเนื่องและยั่งยืน ขณะนี้ไดหาแนวทางในการเชื่อมโยงกันระหวางอุตสาหกรรมและการ
ทองเที่ยวเพื่อดึงดูดคนและเม็ดเงินใหกระจายลงพื้นที่ใหไดมากที่สุด

29

จังหวัดสุรินทร
1. กรณีหารือรวมกับภาคเอกชน ไดรับแจงวา
1.1 ประธานชมรมธนาคารจังหวัดสุรินทร

ในปที่ผานมาชมรมธนาคารไดรวมกับคณะผูบริหารการคลังประจําจังหวัดสุรินทรจัด
กิจกรรมปนปนสุข มอบทุนการศึกษา จักรยาน และเลี้ยงอาหารแกเด็กนักเรียน โดยเชิญผูวาและรองผูวาราชการ
จังหวัดเขารวมงาน ซึ่งไดรับความอนุเคราะหจากหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
สําหรับปนี้จะจัด
กิจกรรมปนปนสุข ครั้งที่ 2 เนื่องจากจังหวัดสุรินทรมีประชาชนที่ยังยากจนและเด็กนักเรียนที่เรียนดีแตไมมี
ทุนการศึกษาจํานวนมาก
- สถาบันการเงินถูกควบคุมการดําเนินงานโดย
มารเก็ต คอนดัก ท ซึ่งเปนมาตรการที่ดี
ปกปองสิทธิของประชาชนในการซื้อผลิตภัณฑตาง ๆ ของธนาคาร แตมีรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินการ
การแนะนําตัว การแสดงบัตรตาง ๆ ยุงยากและใชเวลาคอนขางนานกวาจะสามารถเสนอขายผลิตภัณฑของ
ธนาคารได ประกอบกับหนวยงานที่กํากับดูแลมีการยกเลิกคําสั่งและออกคําสั่งที่เกี่ยวของกับการดําเนินการ
ใหมทําใหผูปฏิบัติงานเกิดความสับสนเกี่ยวกับขอสั่งการตาง ๆ
- ชมรมธนาคารจังหวัดสุรินทรไดพยายามดําเนินการเปดสอบ
ใบอนุญาตเปนนายหนา
ประกันชีวิต และใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย ในนามชมรมธนาคาร แตติดปญหาที่ชมรมธนาคาร
ไมใชนิติบุคคล จึงไมสามารถเปดสอบได โดยสวนตัวแลวเห็นวาควรจะมองที่วัตถุประสงคและประโยชนที่จะ
ไดรับมากกวา หากสามารถดําเนินการเปดสอบได ทางชมรมธนาคารจะเชิญผูที่มีความรูและความเชี่ยวชาญมา
จัดอบรมแกเจาหนาที่ของสถาบันการเงินที่สนใจทั้งในจังหวัดสุรินทรและจังหวัดใกลเคียงสามารถเขารวมได ซึ่ง
จะดีกวาการที่แตละหนวยงานดําเนินการเอง
1.2 เลขาธิการหอการคาจังหวัดสุรินทร
- ภาพรวมของเศรษฐกิจจังหวัดสุรินทรพึ่งพาภาคการเกษตรเปนหลัก ในชวง
3 - 4 ป ที่ผานมาราคาสินคาเกษตรตกต่ํา สงผลกระทบตอการคาการลงทุนและการจับจายใชสอยของ
ประชาชน กระทรวงการคลังควรออกมาตรการสินเชื่อใหประชาชนและภาคธุรกิจสามารถเขาถึงระบบสินเชื่อ
ไดมากขึ้น
- ในปนี้สินคาภาคการเกษตรมีราคาสูงขึ้น แตผูที่ไดรับประโยชนไมใชเกษตรกร
เนื่องจากเกษตรกรไดขายผลผลิตทางการเกษตรใหแกพอคาคนกลางหรือผูประกอบการไปแลว ทําใหผูบริโภค
ตองรับภาระการซื้อสินคาในราคาที่สูงขึ้น
- จังหวัดสุรินทรมีดานศุลกากรชองจอม จึงไดรับประโยชนจากการเขามาของ
ประชาชนชาวกัมพูชาที่มาใชบริการรักษาพยาบาล และซื้อสินคาอุปโภคบริโภค ถือเปนจุดเดนของจังหวัด ทั้งนี้
จังหวัดควรหาแนวทางในการพัฒนาเพื่อสงเสริมการคาการลงทุนใหมีมากขึ้น
- โครงการพักชําระหนี้ของเกษตรกร เปนโครงการที่ดีชวยเหลือพี่นองเกษตรกร
แตหากเกษตรกรเขารวมโครงการ ฯ จะทําใหเกษตรกรขาดเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ
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ขอเสนอแนะและขอคิดเห็นของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง
- กรมบัญชีกลางควรจัดทําแนวทางในการทําบัญชีคุณภาพของผูรับจางหรือผูคาภาครัฐโดย
อาจแยกเปนประเภทหรือระดับ เปนขอมูลประกอบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ เพื่อใหหนวยงานรัฐไดผูรับจางที่มี
คุณภาพ สามารถดําเนินงาน/โครงการตามงวดงานที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ
- สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมยมีอัตราวางจํานวนหลายอัตรา โดยเฉพาะตําแหนง
นักวิชาการสรรพสามิตระดับชํานาญการพิเศษ (หัวหนาฝายบริหารการจัดเก็บภาษี) ซึ่งเปนตําแหนงที่มี
ความสําคัญตอการบริหารงานและการจัดเก็บภาษีในพื้นที่ และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทรมีอัตราวาง
จํานวน 6 อัตรา ขอใหกรมสรรพสามิตเรงดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของเพื่อจัดสรรบุคลากรมาดํารงตําแหนง
ดังกลาวโดยเร็ว
- การพิจารณาแตงตั้งขาราชการมาดํารงตําแหนงธนารักษพื้นที่จังหวัดสุรินทร เนื่องจากใน
ระยะเวลาประมาณ 2 ปที่ผานมามีธนารักษพื้นที่มาดํารงตําแหนงแลว 5 คน ปจจุบันยังไมไดรับการแตงตั้ง
ธนารักษพื้นที่สุรินทร ขอใหกรมธนารักษเรงดําเนินการ เพื่อประโยชนในการบริหารจัดการหนวยงานและการ
ใหบริการประชาชน
- ขอใหกรมศุลกากรประสานและติดตามการขอใชเครื่องชั่งน้ําหนักของสํานักงานสรรพสามิต
พื้นที่สุรินทรที่ติดตั้ง ณ บริเวณดานศุลกากรชองจอม เนื่องจากปจจุบันสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทรไมได
ใชงานเพราะไมมีการสงออกน้ํามัน ซึ่งในการใชงานตองมีคาใชจายในการบํารุงรักษา จึงเห็นควรใหกรม
ศุลกากรดําเนินการขอโอนหรือขอยืมเครื่องชั่งน้ําหนักดังกลาวใหเปนไปตามระเบียบอยางถูกตอง และจัดสรร
งบประมาณในการบํารุงรักษาตลอดการใชงานดวย
- ขอใหกรมธนารักษพิจารณาปรับปรุงชองทางการจัดเก็บคาเชาที่ราชพัสดุใหมีความ
สะดวกสบายและไมเสียคาธรรมเนียมเพื่อเปนการอํานวยความสะดวกแกผูเชา เนื่องจากมีผูเชาเพื่อการเกษตร
ที่มีอัตราคาเชาต่ําคางชําระจํานวนมาก
- ขอใหสํานักงานสรรพากรพื้นที่แจงใหผูประกอบการทราบและเล็งเห็นความสําคัญของการ
จัดทําบัญชีชุดเดียว โดยชี้ใหเห็นถึงขอดีในการเขาถึงแหลงเงินทุนในอนาคต รวมถึงการขยายฐานการจัดเก็บ
ภาษีใหทั่วถึงทุกกลุมอาชีพและดําเนินการอุดรูรั่วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได
- ขอความรวมมือหนวยงานในสังกัดแจงเจาหนาที่ใหดําเนินการตามนโยบายของ
กระทรวงการคลังอยางเครงครัด เชน การทําธุรกรรมทางการเงินผาน Internet Banking หรือ Application
ของแตละสถาบันการเงิน โครงการภาษาอังกฤษหมู หมู โครงการกระทรวงการคลังคุณธรรม และติดตามการ
ชําระหนี้กองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษาของเจาหนาที่ในสังกัด เปนตน
- ขอความรวมมือหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลังจัดใหมีเคานเตอรใหบริการผูมาติดตอ
โดยประชาสัมพันธมาตรการของหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง และสามารถตอบขอซักถามหรือขอหารือ
ในเบื้องตนได แลวจึงสงใหหนวยงานเจาของเรื่องเพื่อดําเนินการตอไป
- ขอใหสถาบันการเงินในสังกัดประชาสัมพันธนโยบาย National e-Payment ให
ครอบคลุมและทั่วถึงทุกพื้นที่เพื่อสนับสนุนการใชเครื่อง EDC และขอใหดําเนินโครงการเชิงรุก โดยเรงรัดติดตั้ง
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เครื่อง EDC ใหครบถวน และควรจัดทําระบบชําระเงินผาน QR Code แกหนวยงานราชการโรงพยาบาล
และสถาบัน การศึกษาที่จะตองรับชําระเงินคาเทอมจากนักเรียนนักศึกษาไปในคราวเดียวกัน เพื่อสนับสนุน
การเปลี่ยนแปลงเปนสังคมไรเงินสดอยางเต็มรูปแบบ
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จังหวัดนนทบุรี
1. กรณีหารือขอราชการกับผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร
(นายอําพล อังคภากรณกุลได
) แจงวา
หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงการคลังไดรายงานถึงแนวนโยบายที่สําคัญของรัฐบาลและ
กระทรวงการคลัง ที่จะตองขับเคลื่อนใหทราบ และรวมหารือขอราชการ ซึ่งทานรองผูวาราชการจังหวัด
นนทบุรีได แจงวา การดําเนินงานจะตองอาศัยทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนใหความรวมมือในการ
ปฏิบัติงานรวมกับจังหวัด ในดานการปฏิบัติงานจังหวัดไดใหความสําคัญในการเรงรัดการเบิกจายเงิน
งบประมาณ โดยไดมีการจัดประชุมเรงรัดการใชจายเงินงบประมาณเปนประจําทุกเดือน เพื่อใหการเบิก
จายเงินงบประมาณเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด ชวยกระตุนการลงทุนและสงเสริมเศรษฐกิจของจังหวัดให
เติบโตยิ่งขึ้น
2. กรณีหารือรวมกับภาคเอกชน ไดรับแจงวา
- การสรางความเขาใจที่ดีระหวางหนวยงานของรัฐและภาคเอกชน เกี่ยวกับนโยบายหรือ
มาตรการตางๆ ซึ่งอาจยังเขาใจไมตรงกัน เห็นควรใหหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินงานตามนโยบายตางๆ
เรงดําเนินการประชาสัมพันธ สรางความเขาใจที่ถูกตอง และสามารถนําไปปฏิบัติตอไปได

ขอเสนอแนะของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง
สํานักงานคลังจังหวัดควรติดตามเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณใหเปนไปตามเปาหมาย
ที่กําหนดทั้งนี้ ขอใหกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานดานการเบิกจายเงินในโครงการตางๆ
ของภาครัฐ
เห็นควรให คบจ. ประชาสัมพันธโครงการและมาตรการตาง ๆ ของกระทรวงการคลัง เชน
โครงการ National e-Payment มาตรการภาษี มาตรการทางการเงิน กองทุนการออมแหงชาติ และโครงการ
บริจาคเบี้ยยังชีพผูสูงอายุเขากองทุนผูสูงอายุ เปนตน ใหภาคเอกชนและประชาชนไดรับทราบอยางตอเนื่อง
การจัดสรรอัตรากําลังเจาหนาที่ของสํานักงานสรรพากรพื้นที่ ควรใหมีความสอดคลอง
เหมาะสมกับปริมาณงาน รวมถึงการพัฒนาความสามารถเจาหนาที่ เพื่อใหสามารถติดตามจัดเก็บภาษีไดอยาง
ทั่วถึงและเปนธรรม
การบูรณาการฐานขอมูลภาครัฐ เชน กรมที่ดิน กรมการขนสง กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงแรงงาน เปนตน โดยทําการเชื่อมโยงขอมูลใหเจาหนาที่สรรพากร นําขอมูลที่ถูกตอง รวดเร็วมา
ประกอบการพิจารณาจัดเก็บ
ดําเนินคดีอาญากับผูออกและใชใบกํากับภาษีที่ออกโดยไมชอบดวยกฎหมาย ใหถึงตัวการ
ผูกระทําผิดโดยเขมขนและเครงครัด เพื่อเปนการปองปรามและลดจํานวนผูประกอบการที่กระทําความผิด
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ปรับปรุงแนวทางการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม โดยใหสวนราชการผูจายเงินไดฯ หักนําสง
ภาษีมูลคาเพิ่มแทนการชําระภาษีมูลคาเพิ่มใหผูประกอบการ เมื่อสวนราชการมีการจายเงินไดฯ คาสินคา
หรือคาบริการ
การดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(คปภ.) เห็นควรใหหามาตรการในเชิงรุก ประชาสัมพันธสรางความเขาใจ เพื่อใหผูใชรถเขาสูระบบประกันภัย
ใหมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น เนื่องจากปจจุบันมีปญหาความเดือนรอนเพิ่มสูงขึ้น
และลดปญหาการไลเบี้ยเรียกคืนเงินที่ไดจายเบื้องตนและไมสามารถเรียกคืนได
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จังหวัดปทุมธานี
1. กรณีหารือขอราชการกับผูวาราชการจังหวัดปทุมธานี (นายมนตสิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน )
ไดแจงวา
หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงการคลังไดรายงานถึงแนวนโยบายที่สําคัญของรัฐบาลและ
กระทรวงการคลัง ที่จะตองขับเคลื่อนใหทราบ และรวมหารือขอราชการ ซึ่งทานรองผูวาราชการจังหวัด ปทุมบุรีได
แจงวา การดําเนินงาน ดานตางๆ ของจังหวัดปทุมธานี หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลังทุกหนวยงาน ไดให
ความรวมมือในการปฏิบัติงานรวมกับจังหวัดเปนอยางดีและเปนทีมงานที่ดี มีความตั้งใจในการทํางาน ทั้งนี้ใน
ดานนโยบายตางๆ ของกระทรวงการคลัง จังหวัดปทุมธานีมีความยินดีและพรอมที่จะดําเนินการทุกดาน
2. กรณีหารือรวมกับภาคเอกชน ไดรับแจงวา
- ควรมีการสรางความเขาใจที่ดีระหวางหนวยงานของรัฐและภาคเอกชน เกี่ยวกับนโยบาย
หรือมาตรการตางๆ ใหมีความเขาใจที่ถูกตอง และสามารถนําไปปฏิบัติตอไปไดอีกทั้งในการกําหนดนโยบาย
ตางๆ ของภาครัฐ ควรพิจารณาตามสภาพพื้นที่ สภาพเศรษฐกิจ จะทําใหไมสงผลเสียหายในภาพรวมของ
ประเทศ ซึ่งขณะนี้นโยบายการปรับคาจางแรงงานขั้นต่ํา สงผลกระทบอยางเห็นไดชัดทําใหเปนการเพิ่มตนทุน
การผลิตของผูประกอบการ ซึ่งจะสงผลตอคาครองชีพที่จะสูงขึ้นในภาพรวมตอไป ในสวนของภาคการเกษตร
และกลุมธุรกิจ SME อยากใหภาครัฐมีมาตรการเรงดวนในการชวยเหลือ
- โครงการสวัสดิการแหงรัฐเพื่อชวยเหลือผูมีรายไดนอยเปนนโยบายที่ดี ที่จะชวยเยียวยาผูที่
มีรายไดนอย ชวยลดปญหาทางอาชญากรรม ทั้งนี้ในการสํารวจมีขอสังเกตวาอาจจะเปนการรีบเรงทําใหตัวเลข
ที่ไดยังไมตรงตามความเปนจริงและไมตรงกับกลุมเปาหมายเทาที่ควร เนื่องจากยังมีบางกลุมที่ไมใชผูที่
เดือดรอนจริงๆ แฝงอยู โดยเฉพาะกลุมบุคคลที่ไมมีขอมูลแสดงตนที่ชัดเจนและไมมีการเขาระบบทางการเงินหรือ
หลีกเลี่ยงทางภาษีรวมอยูดวยทําใหการสํารวจอาจจะคลาดเคลื่อนไป

ขอเสนอแนะของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง

สํานักงานคลังจังหวัดควรติดตามเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณใหเปนไปตามเปาหมาย
ที่กําหนดทั้งนี้ ขอใหกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานดานการเบิกจายเงินในโครงการตางๆ
ของภาครัฐ จัดฝกอบรมใหกับสวนราชการเพื่อเพิ่มความรู ความเขาใจ รวมทั้งลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมสวน
ราชการ เพื่อใหทราบถึงปญหาอุปสรรค และสามารถแกไขปญหาการปฏิบัติงานที่ตรงประเด็น
- โครงการสวัสดิการแหงรัฐเพื่อชวยเหลือผูมีรายไดนอย ปญหาอุปสรรคจากการใชบัตรที่พบ
รานธงฟาประชารัฐมีจํานวนนอย ผูมีรายไดนอยไมสะดวกในการเดินทางไปซื้อสินคา และในบางเวลาเกิดความ
ลาชาเนื่องจากอินเตอรเน็ตของรานธงฟาไมเสถียรปญหาของผูประกอบการรานธงฟา และการบริการเครื่อง
EDC ในบางพื้นที่อินเตอรเน็ตไมเสถียรในบางเวลา ทําใหไมสะดวกในการใหบริการจําหนายสินคาทั้งนี้
เห็นควรใหมีการคัดเลือกรานคาที่มีสินคาอุปโภคบริโภคภายในรานที่หลากหลาย เพื่อรองรับความตองการของ
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ผูบริโภค และเพิ่มจํานวนรานคาใหมีการกระจายตัว สะดวกแกผูสูงอายุที่มาใชบริการรวมทั้งติดตั้งเครื่อง EDC
ในรานเพิ่มเพื่อรองรับการใชงานกรณีผูมาใชจํานวนมากซึ่งอาจทําใหเครื่องมีปญหาได
การพัฒนาสวัสดิการเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัดกระทรวง
กระทรวงการคลัง เห็นควรสนับสนุนมาตรการดานสินเชื่อที่อยูอาศัยกับสถาบันการเงินดอกเบี้ยเงินกูอัตราต่ํา
ใหสอดคลองกับรายได เพื่อชวยเหลือและเปนสวัสดิการใหแกบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง
ที่ดินราชพัสดุแปลงที่ ปท. 100 เนื้อที่ประมาณ 23 ไร บริเวณริมแมน้ําเจาพระยา
ปจจุบันพื้นที่ดังกลาวถูกทิ้งไวเปนเวลานานไมสามารถนํามาใชประโยชนได เนื่องจากมีขอจํากัดในเรื่อง
ทางเขาออก ทั้งนี้เพื่อใหที่ดินราชพัสดุดังกลาวเกิดประโยชนตอทางราชการมากที่สุด เห็นควรใหกรมธนารักษ
หาแนวทางนํามาจัดประโยชนตอไป ซึ่งจากการหารือรวมกับภาคเอกชนมีผูสนใจจะใชพื้นที่ดังกลาว
เห็นควรให คบจ. ประชาสัมพันธโครงการและมาตรการตาง ๆ ของกระทรวงการคลัง
เชน โครงการ National e-Payment มาตรการภาษี มาตรการทางการเงิน กองทุนการออมแหงชาติ และ
โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผูสูงอายุเขากองทุนผูสูงอายุ เปนตน ใหภาคเอกชนและประชาชนไดรับทราบอยาง
ตอเนื่อง
การดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(คปภ.) เห็นควรใหหามาตรการในเชิงรุก ประชาสัมพันธสรางความเขาใจ เพื่อใหผูใชรถเขาสูระบบประกันภัย
ใหมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น เนื่องจากปจจุบันมีปญหาความเดือนรอนเพิ่มสูงขึ้น
และลดปญหาการไลเบี้ยเรียกคืนเงินที่ไดจายเบื้องตนและไมสามารถเรียกคืนได
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จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1. กรณีหารือขอราชการกับรองผูวาราชการจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

(นายคุมพล บรรเทาทุกข) ไดแจงวา
หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงการคลังไดรายงานถึงแนวนโยบายที่สําคัญของรัฐบาลและ
กระทรวงการคลัง ที่จะตองขับเคลื่อนใหทราบ และรวมหารือขอราชการ ซึ่งผูวาราชการจังหวัด พระนครศรีอยุธยา
ไดแจงวา การทํางานของจังหวัดผูวาราชการไดมีการวางโครงสรางใหกับจังหวัด ทั้งในดานผังเมือง การปองกันน้ํา
ทวม การสรางนวัตกรรมใหมๆ โดยใชทรัพยากรที่มีใหคนในพื้นที่มีรายไดใน การดําเนินงานดานตางๆ เชน การนํา
ผักตบชวามาทําเปนเสนใยเพื่อใชในการทอผา การทําสาโท ทั้งนี้ในสวนของงานนโยบายจากรัฐบาล งานระดับ
จังหวัดหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลังทุกหนวยงาน ไดใหความรวมมือในการปฏิบัติงานรวมกับจังหวัดเปน
อยางดีและเปนทีมงานที่ดี มีความตั้งใจในการทํางาน
2. กรณีหารือรวมกับภาคเอกชน ไดรับแจงวา
- ดานการทองเที่ยวในภาพรวม สถานการณการทองเที่ยวในจังหวัดขณะนี้เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ
สิ่งอํานวยความสะดวกภาคบริการดานการทองเที่ยวไดมีการปรับปรุงพัฒนาใหดีขึ้น เปนที่นาพอใจ
จากปริมาณนักทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้นสะทอนใหเห็นวาการใชจายในพื้นที่ยังนอยเมื่อเทียบกับปริมาณนักทองเที่ยว
ที่เขามาทองเที่ยวในพื้นที่ ในสวนดานการทองเที่ยวชุมชนยังไดรับการสนับสนุนไมเต็มที่ ซึ่งยังตองผลักดัน
เพื่อรับการสนับสนุนดานงบประมาณและการบูรณาการกันระหวางภาครัฐและภาคเอกชนใหมากขึ้นตอไป
- ดานการเกษตร เกษตรกรที่เพาะปลูกขาวเดิมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสามารถปลูกขาวได
ตลอดทั้งป ขณะนี้เกษตรกรอาจจะตองมีการปรับเปลี่ยนอาชีพโดยหันมาเลี้ยงสัตวเพิ่มขึ้น เนื่องจากปญหา ดาน
ราคาผลผลิตที่ตกต่ําและการปรับพื้นที่เพาะปลูกเพื่อนํามาใชเปนพื้นที่ในการรองรับน้ําแกไขปญหาเรื่องน้ําทวม
สําหรับนโยบายตางๆ ของภาครัฐ ทําใหเศรษฐกิจดีขึ้น จะเห็นไดจากกําลังซื้อ และการหมุนเวียนของเงินดีขึ้น
- ดานอุตสาหกรรมในจังหวัดยังทรงตัว ซึ่งยังไมมีผูประกอบการรายใหญที่จะเขามาลงทุนเพิ่ม

ขอเสนอแนะของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง

สํานักงานคลังจังหวัดควรติดตามเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณใหเปนไปตามเปาหมาย
ที่กําหนดทั้งนี้ ขอให ติดตามกับหนวยงานที่เกี่ยวของอยางใกลชิด โดยเฉพาะกรณีมีการเปลี่ยนแปลงแกไข
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รวมทั้งสํานักงานคลังจังหวัดควรจัดอบรมใหความรู สรางความเขาใจในการ
ปฏิบัติงานระบบจัดซื้อจัดจาง และจัดทีมงานชวยเหลือ ดานการปฏิบัติงานในระบบ e-GP
- โครงการสวัสดิการแหงรัฐเพื่อชวยเหลือผูมีรายไดนอย
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ปญหาอุปสรรคกรณีการแจกจายบัตร ปจจุบันผูที่ยังไมมาติดตอขอรับบัตรมีจํานวน
หลายราย ซึ่งเจาหนาที่ไดดําเนินการติดตอใหมารับบัตรไปแลว ก็ยังคงมีบัตรที่ตกคางอยู เห็นควรใหมีการ
กําหนดระยะเวลารับบัตรสวัสดิการฯ ใหชัดเจน เพื่อจะไดนําบัตรที่ไมมีผูรับสงคืนตอไป
ปญหาอุปสรรคกรณีรานคาพบวารานคารายยอยรับสินคาจากผูประกอบการที่ไม
จดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มทําใหไมสามารถนําไปเปนรายไดในการลดหยอนภาษีได ประกอบกับรานคามีรายได
จากการขายสินคาเพิ่มขึ้นทําใหเสียภาษีในอัตราที่สูงขึ้นสงผลใหมีรานคานําเครื่องEDC มาสงคืน ทั้งนี้เห็นควรให
สรรพากรพื้นทีดํ่ าเนินการประชาสัมพันธสรางความเขาใจที่ถูกตองอยางทั่วถึงตอไป
ปญหาอุปสรรคกรณีผูใชบัตร ผูมีรายไดนอยที่ไดรับบัตรแลวจะนําไปใชจายในการซื้อ
สินคาอุปโภค บริโภค ซึ่งรานคาที่รับบัตรมีจํานวนไมเพียงพอตอความตองการ ทําใหผูมีบัตรจะตองเดินทาง
เปนระยะทางไกลเพื่อซื้อสินคาเห็นควรใหมีการคัดเลือกรานคาที่มีสินคาอุปโภคบริโภคที่ หลากหลาย เพื่อรองรับ
ความตองการของผูบริโภค และเพิ่มจํานวนรานคาใหมีการกระจาย
อยางทั่วถึงเพื่อสะดวกแกผูที่มาใชบริการ
- การพัฒนาสวัสดิการเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ไดแจง
ใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทราบถึงแนวนโยบาย และใหหนวยงานที่มี
ความประสงคแจงขอรับการสนับสนุนจากกระทรวงการคลัง ทั้งนี้จะรวบรวมพิจารณาตามเหตุผลความจําเปน
เรงดวนตอไป
- การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของสรรพสามิตพื้นที่ ควรเนนในเรื่องการออกตรวจ
ปฏิบัติการผูประกอบการอุตสาหกรรม ผูนําเขา และผูประกอบการสถานบริการ เพื่อเพิ่มผูประกอบการราย
ใหมเขาสูระบบภาษีสรรพสามิตและควรใหความรูสรางความเขาใจแกผูประกอบการในการปฏิบัติตามกฎหมาย
รวมทั้งดําเนินการ กํากับ ติดตามผูประกอบการอยางสม่ําเสมอ
เห็นควรให คบจ. ประชาสัมพันธโครงการและมาตรการตาง ๆ ของกระทรวงการคลัง
ใหภาคเอกชนและประชาชนไดรับทราบ นโยบายตางๆ ของรัฐบาล/กระทรวงการคลัง/กรม อยางตอเนื่อง
เพื่อเปนการสรางความเขาใจและสามารถนําไปปฏิบัติในสวนที่เกี่ยวของตอไปได
การดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(คปภ.) เห็นควรกําหนดมาตรการในเชิงรุก และดําเนินการประชาสัมพันธ เพื่อสรางความเขาใจแกประชาชนให
ผูใชรถ จักรยานยนตและรถยนต เขาสูระบบประกันภัยมากขึ้น เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
และลดปญหาการไลเบี้ยเรียกคืนเงินที่ไดจายเบื้องตนและไมสามารถเรียกคืนได
- มาตรการกระตุนภาคอสังหาริมทรัพย โครงการบานประชารัฐวงเงินกูตอราย ไมเกิน
1.5 ลานบาท โครงการดังกลาวถือวาเปนโครงการที่ประชาชนใหความสนใจ และมีผูเขารวมโครงการจํานวน
มาก แตผลการพิจารณาอนุมัติดําเนินการไดนอย เนื่องจากติดปญหาในเรื่องวงเงินกูตอราย ซึ่งยังไมสะทอน
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ความเปนจริงของราคาซื้อขายในพื้นที่ ทั้งนี้ธนาคารอาคารสงเคราะหควรพิจารณาปรับวงเงินกูตอราย ไมเกิน
2.0 ลานบาท จะทําใหสามารถปลอยสินเชื่อไดเพิ่มขึ้น
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จังหวัดชลบุรี
1. กรณีหารือขอราชการกับผูวาราชการจังหวัดชลบุร(นายภั
ี ครธรณ เทียนไชย) ไดรับแจงวา
อยางดี

- หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลังใหความรวมมือในการปฏิบัติงานรวมกับจังหวัดเปน

- จังหวัดชลบุรีมี GDP เปนอันดับ 1 ของประเทศ แตไมไดสะทอนความกินดี อยู ดีของ
ประชาชนภายในจังหวัดเนื่องจากการสํารวจ GDP นั้นไมไดสะทอนความเปนอยูที่แทจริงของประชาชนในพื้นที่
เนื่องจากประชากรในจังหวัดสวนใหญเปนประชากรแฝงไมใชคนในพื้นที่ และรายไดสวนใหญอยูใน
ภาคอุตสาหกรรม ในขณะที่รายไดจากภาคเกษตรกรรมมีจํานวนนอย
- การดําเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นับวาเปนการชวยเหลือประชาชนไดเปน
อยางยั่งยืน แตประชาชนเองยังขาดการบริหารจัดการที่ถูกตอง จึงไมสามารถสรางรายไดจากปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ภาครัฐตองเขาไปชวยเหลือดูแลในชวงตน และดึงภาคเอกชนเขามาใหความชวยเหลือ เพื่อตอยอด
ธุรกิจจากความรวมมือของทุกภาคสวน อันจะสงผลใหเกิดประโยชนอยางยั่งยืน
- จังหวัดชลบุรีไดดําเนินการรณรงคเพื่อลดอุบัติเหตุ สงผลใหจํานวนผูเสียชีวิตลดลง
รอยละ ๖๐ ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากการขับรถเร็วเกินกวาที่กฎหมายกําหนด โดยเฉพาะบริเวณจุดกลับรถ
ผูวาราชการจังหวัดชลบุรี จึงไดมอบหมายใหแขวงการทางและกรมทางหลวงติดตั้งแบริเออรกั้นจุดกลับรถ
และจัดสรรงบประมาณเพื่อแกไขพื้นถนนที่มีสภาพชํารุด รวมถึงตนไมและปายที่กีดขวางการจราจร เปนผลให
ชวงเทศกาลปใหมและสงกรานตของปที่ผานมาไมมีผูเสียชีวิต อยางไรก็ตามอุบัติเหตุเกิดจากวินัยของผูขับขี่ ซึ่ง
เปนเรื่องที่ตองสรางจิตสํานึกใหกับประชาชนใหมีวินัยจราจร
- จังหวัดชลบุรีไดสรางความมั่นใจดานความปลอดภัยใหแกนักทองเที่ยว เพื่อสรางภาพลักษณ
ที่ดีใหกับจังหวัด ผานนโยบาย ๓ ดาน คือ สะอาด สะดวก ปลอดภัย โดยบูรณาการความรวมมือระหวาง
ผูประกอบการ ทหาร ตํารวจ และฝายปกครองในการสรางความเขาใจเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของนักทองเที่ยว
- ผูประกอบการดานที่พักและโรงแรมบริเวณหาดพัทยามีจํานวนทั้งสิ้นประมาณ ๑,๕๐๐ แหง
แตมีผูประกอบการที่จดทะเบียนถูกตองตามกฎหมายเพียง ๒๐๐ แหง ผูวาราชการจังหวัดจึงไดสงหนวยงานที่
เกี่ยวของเขาไปดูแล แตดวยจํานวนสถานประกอบการที่ไมสอดคลองกับอัตรากําลังภาครัฐ สงผลใหยังไม
สามารถดําเนินการตามกฎหมายไดทั้งหมด
- การจัดเก็บภาษีจากสถานประกอบการไมสามารถดําเนินการไดอยางเต็มที่ติดขัด
ในเรื่องการออกใบอนุญาตเนื่องจากปญหาดานสิ่งแวดลอมและผังเมืองสงผลใหจังหวัดไมสามารถออกใบอนุญาต
ได
2. กรณีหารือรวมกับภาคเอกชน ไดรับแจงวา
2.1 ประธานหอการคาจังหวัดชลบุรี
- คาเงินบาทที่แข็งตัวขึ้น สงผลใหผูประกอบการขายสินคาไดกําไรลดลง จึงขอให
กระทรวงการคลังเขามาชวยเหลือเพื่อใหธุรกิจสามารถดําเนินตอไปได โดยเฉพาะอยางยิ่งในธุรกิจ
SME
ที่ไดรับผลกระทบคอนขางสูง
- คาจางแรงงานขั้นต่ํา ๓๓๐ บาทสงผลกระทบโดยตรงตออุตสาหกรรมขนาดยอมหรือ
อุตสาหกรรมครัวเรือน โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่อําเภอเมืองพนัสนิคม อําเภอบอทอง อําเภอเกาะจันทร
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และอําเภอหนองใหญ สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม เปนผลใหตองรับภาระตนทุนที่สูงขึ้น ดังนั้นหาก
กรมสรรพากรพิจารณามาตรการลดหยอนภาษีได จะเปนประโยชนตอภาคธุรกิจเปนอยางยิ่ง
- การจดทะเบียนสถานประกอบการใหเปนนิติบุคคล สงผลใหผูประกอบการเขามา
จดทะเบียนจํานวนมาก แตบางรายไมไดประกอบธุรกิจจริงๆ หรือดําเนินกิจการเพียงเพื่อใหไดรับสิทธิในการ
ยกเวนเรื่องภาษีเทานั้น
- มาตรการทางภาษี หรือ มาตรการชวยเหลือผูประกอบการรายใหมใหสามารถสราง
กําไรไดภายใน 1 ป โดยไมตองเสียภาษีควรมีการประชาสัมพันธลวงหนาและประกาศใหผูประกอบการไดรับ
ทราบเพื่อสามารถดําเนินการไดทันตามระยะเวลา
- มาตรการลดภาษีการเปลี่ยนเครื่องจักรใหมขาดการประชาสัมพันธที่มีประสิทธิภาพ
สงผลใหมีผูประกอบการบางสวนเปลี่ยนเครื่องจักรกอนที่มาตรการจะประกาศใช รวมถึงพบวาผูประกอบการ
ตางชาติไดรับผลประโยชนมากกวาผูประกอบการคนไทย
- การใชที่ดินพื้นที่ติดริมทะเลของกรมธนารักษในการสรางบานพักผูสูงอายุ อาจไม
กอใหเกิดความคุมคา รวมถึงพื้นที่ที่ใชดูแลผูสูงอายุควรเลือกพื้นที่ชุมชนมากกวา
2.2 รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
- อัตราคาเงินบาทที่แข็งตัวขึ้น ไดสงผลกระทบตอผูประกอบการภาคอุตสาหกรรม
ขอใหกระทรวงการคลังกําหนดมาตรการชวยเหลือผูประกอบการ หรือหามาตรการแกปญหาใหกับ
ผูประกอบการดวย
- อัตราภาษีที่ดินฉบับใหม สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ยังไมทราบเกี่ยวกับระเบียบ
กฎเกณฑแนวทางการปฏิบัติ ผลกระทบ ขอใหกระทรวงการคลังกําชับหนวยงานที่เกี่ยวของทําความเขาใจ
ใหแกผูประกอบการ
- สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ยินดีใหความรวมมือกับมาตรการของกรมสรรพากรที่
เปนประโยชนตอผูประกอบการ เชน การจัดทําบัญชีเดียว แตอยางไรก็ตามการออกมาตรการตางๆ ควรแจงให
ผูประกอบการไดทราบเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติ เพื่อเกิดการเรียนรูและไดประโยชนสูงสุดกับการประกอบ
ธุรกิจ
- กรมศุลกากรเริ่มใชระบบ NSW(National Single Window)ในการนําเขาสงออก
ดวยการยื่นเอกสารเพียงครั้งเดียว แตสามารถเชื่อมตอกันไดทุกหนวยงานซึ่งกรมศุลกากรเปนเจาภาพหลัก
จึง ขอให กรมศุลกากรประชาสัมพันธเกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินการ และความคืบหนาการใชงานใหแก
ผูประกอบการไดรับทราบดวย เพราะที่ผานมาโครงการตางๆ ของกระทรวงการคลังขาดการประชาสัมพันธที่มี
ประสิทธิภาพ สงผลใหภาคอุตสาหกรรมอาจไมทราบหรือเกิดความเขาใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับมาตรการ
ชวยเหลือผูประกอบการของหนวยงานราชการ
- ชลบุรีเปนจังหวัดใหญ มีการขับเคลื่อนของภาคธุรกิจในอัตราสูงภาคราชการจึงควร
เพิ่มจํานวนใหเขาถึงภาคอุตสาหกรรมใหมากขึ้น
2.3 ประธานชมรมธนาคารจังหวัดชลบุรี
ภาพรวมของธนาคารพาณิชยในจังหวัดชลบุรี มี ๓๔๑ สาขา อําเภอเมืองมี
๑๔๐ สาขา โดยมีการดําเนินกิจกรรมใหกับชุมชน เชนการมอบทุนการศึกษาอุปกรณกีฬาและเครื่องใชไฟฟา
ใหแกโรงเรียนบานหนองไผแกว บานพักคนชรา รวมถึงมูลนิธิตางๆ ที่ดําเนินการเพื่อสังคม
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ขอเสนอแนะของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง
- ประเด็นคาเงินบาทแข็งตัวนั้น รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ไดหารือ กับผูวา
ธนาคารแหงประเทศไทยเพื่อหาแนวทางในการชวยเหลือผูประกอบการแลว โดยมอบหมายใหสํานักงาน
เศรษฐกิจการคลังและธนาคารแหงประเทศไทยเปนผูดูแล และดําเนินการตอไป
- มาตรการของกระทรวงการคลังในปจจุบันไดมุงเนนให กรมสรรพากร
กรมศุลกากร และกรมสรรพสามิต อํานวยความสะดวกใหแกประชาชน ซึ่งกรมศุลกากรไดนําระบบ
National Single Window(NSW) มาใชซึ่งเชื่อมโยงกับ ๓๖ หนวยงาน แตถือเปนเรื่องอยากในการเชื่อมโยง
ขอมูลของแตละหนวยงาน เนื่องจากแตละสวนราชการมีกฎหมายและระเบียบ ขอบังคับ ของแตละหนวยงาน
และสินคาบางประเภทเปนเรื่องละเอียดออน
- การเพิ่มบุคลากรของหนวยงานราชการเพื่อบริการภาคประชาชนใหทั่วถึง
เปนเรื่องที่ดําเนินการไดลําบาก แตสิ่งที่กระทรวงการคลังกําลังพยายามเรงดําเนินการ คือ การปรับ
กระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงปรับบทบาทหนาที่ขาราชการใกลชิดประชาชน
และเปนมิตรกับประชาชนมากยิ่งขึ้น
- นโยบายหรือมาตรการตางๆ ที่ทางภาครัฐไดนําเสนอตอภาคเอกชนนั้นได
ออกมาโดยมีวัตถุประสงค สถานที่ และกลุมเปาหมายที่แตกตางกันออกไป เนื่องจากกระทรวงการคลังเขาใจดี
วานโยบายเพียงนโยบายเดียว ยอมไมสามารถแกปญหาของภาคเอกชนไดเสียทั้งหมด เชน โครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC (Eastern Economic Corridor) ที่ตองการดึงดูดนักลงทุน
ตางประเทศเขามาพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีการใชเทคโนโลยีชั้นสูง หรือ โครงการสินเชื่อเพื่อ SME ที่ตองการ
พัฒนาเศรษฐกิจระดับกลางและระดับลางของประเทศใหแข็งแรง
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จังหวัดระยอง
1. กรณีหารือขอราชการกับรองผูวาราชการจังหวัดระยอง (นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ )

ไดรับแจงวา

- โครงการไทยนิยมยั่งยืนและโครงการบัตรสวัสดิการแหงรัฐ เปนโครงการที่เกี่ยวของกัน
โดยตรง เพื่อการบูรณาการทํางานรวมกัน จังหวัดจะมีการจัดประชุม ในที่ 19 กุมภาพันธ ๒๕61 และให
สํานักงานคลังจังหวัดระยองเรงประสานการรับบัตรสวัสดิการแหงรัฐที่ยังเหลืออยู
- เพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงอยากขอความอนุเคราะหจากหนวยงานใน
สังกัดกระทรวงการคลังสนับสนุนวิทยากรในระดับอําเภอเพื่อถายทอดความรูดานการเงินการคลัง โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง เรื่อง พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจางภาครัฐ ฉบับใหมการเบิกจายงบประมาณ และการเสียภาษีอากร
- จังหวัด ระยองการเบิกจายงบประมาณอยูในอันดับที่ ๗๓ ของประเทศ สาเหตุเกิดจาก
การเบิกจายเงินงบประมาณหนวยงานในสังกัดกองทัพเรือซึ่งกรมอูทหารเรือไดสงการเบิกจายมายัง
จังหวัดระยองทั้งหมด โดยสวนใหญเปนรายการจัดซื้อหรือสงซอมอาวุธยุทโธปกรณที่มีคุณลักษณะ
เฉพาะจากตางประเทศเทานั้น
- จังหวัดระยองมีผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจํานวน ๔๘๐ ศพจึงอยากขอความ
รวมมือใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลังใหความชวยเหลือในสวนที่เกี่ยวของ เชน การดูแลสถาน
ประกอบการและการจําหนายสุราอยางไรก็ตามผูวาราชการจังหวัดระยองจะมีการเรียกประชุมสวนราชการ
ประมาณ ๑,๐๐๐ คน เพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับกฎจราจรโดยเฉพาะการเมาแลวขับถือเปนความ
ผิดวินัยราชการ รวมถึงพื้นผิวจราจรของจังหวัดระยองมักมีรถขนสินคาขนาดใหญจอดริมถนน โดยไม
ติดสัญญาณเตือน และไมไดอยูในจุดพักรถสงผลใหมีรถจักรยานยนตชนทายและเสียชีวิต
เปนจํานวนมาก
- สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ ระยอง 2 เกิดปญหาในการกอสรางอาคารสํานักงาน เนื่องจาก
ผูรับเหมากอสรางไมดําเนินการตามมาตรฐานที่ระบุไวในสัญญา สงผลใหสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2
ตองบอกเลิกสัญญา ซึ่งผูรับเหมากอสรางไดขออุทธรณ ปจจุบันจึงอยูในขั้นตอนของการฟองศาล สํานักงาน
สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2 จึงยังไมสามารถดําเนินการกอสรางอาคารตอได
- ในอนาคตหากโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC (Eastern
Economic Corridor) ไดเกิดขึ้นเต็มรูปแบบ ผูวาราชการจังหวัดมีความกังวลวา อาจสงผลใหการจัดเก็บรายได
บางประเภทลดลง เนื่องจากมาตรการสงเสริมการลงทุนของ BOI (Board Of Investment)
- การควบคุมมลพิษของจังหวัดระยองอยูในเกณฑ ที่สามารถควบคุมไดในอนาคตธุรกิจที่มี
เทคโนโลยีการผลิตชั้นสูง เชน ปตท. จะใชระบบเผาลงใต ดิน ซึ่งเปนนิมิตรหมายอันดีที่ผูประกอบการบางราย
เริ่มทยอยปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบที่ทําใหเกิดมลภาวะแตตองยอมรับวายังมีการลักลอบดําเนินการที่ทําให
เกิดมลพิษจากบางโรงงานที่ตั้งอยูในพื้นที่หางไกล
ขอเสนอแนะของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง
- ภาพรวมการรับบัตรสวัสดิการแหงรัฐของจังหวัดระยองยังไมถึงเกณฑที่ตั้งไว
ตองขอความอนุเคราะหทางจังหวัด ชวยเปนอีกหนึ่งชองทางประชาสัมพันธการรับบัตรสวัสดิการแหงรัฐ
รวมถึงเขามาแสดงตนเพื่อเขารับการพัฒนาตามนโยบายระยะที่ 2 ของโครงการบัตรสวัสดิการแหงรัฐดวย
- กรณี ปญหาการการกอสรางอาคารสํานักงานสรรพสามิต พื้นที่ 2 ถือเปน
กรณีศึกษาที่ดีในการระบุขอตกลงในขอกําหนดของผูวาจาง หรือTOR (Term of Reference) รวมถึงขั้นตอนการ
ตรวจสอบกอนการกอสรางที่ตองละเอียดมากยิ่งขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาการกอสรางที่ไมไดมาตรฐาน
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โดยเฉพาะอยางยิ่งในสิ่งที่ตรวจสอบดวยตาเปลาไดยาก เชน คอนกรีตที่ไมไดมาตรฐานของอาคารสํานักงานของ
สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ 2
- ปลัด กระทรวงการคลังมีนโยบายเกี่ยวกับสวัสดิการของเจาหนาที่ในสังกัด
กระทรวงการคลัง ดานความเปนอยู สถานที่ทํางาน ที่พักอาศัย และสุขภาพที่อาจเกิดอันตรายจากการทํางาน
เพื่อเปนขวัญและกําลังใจใหกับเจาหนาที่
- ประเด็นจํานวนการสรางสถานีรถไฟความเร็วสูงนั้น สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เห็นวา ดวยงบประมาณและความคุมทุนในอนาคต หากสราง 10 สถานี
โดยมีสถานีสุดทายที่จังหวัดระยอง จะสงผลใหสามารถสรางไดเพียงรถไฟความเร็วปานกลาง ประกอบกับรายได
หลักของรถไฟความเร็วสูงนั้น คือ รายไดจากการเชาที่ดิน ซึ่งระยองจําเปนตองสรางภาพของเมืองกิจกรรมเพื่อ
สรางแรงกระตุนการเชาที่ดิน เชน ศูนยการคา ศูนยอาหาร หรือศูนยกิจกรรม เปนตน
2. กรณีหารือรวมกับผูแทนภาคเอกชน ไดแจงวา
2.1 รองประธานหอการคาจังหวัดระยอง
- เศรษฐกิจของจังหวัดระยองในภาค SMEรายไดคอนขางต่ํา ประกอบกับ กําลังซื้อของ
ผูบริโภค ลดลงรวมถึงการทองเที่ยวที่ซบเซา ผูประกอบการรานคา รานอาหาร มียอดการขายลดลงไปมาก
สงผลให ผูประกอบการตองปรับตัวใหเขากับสภาวะเศรษฐกิจ รวมทั้งปญหาเรื่องคาจางแรงงาน ขั้นต่ํา
ซึ่งผูประกอบการมีรายไดคงที่หรือลดลงแตกลับตองจายคาแรงเพิ่มมากขึ้น อาจสงผลใหผูประกอบการลด
คาใชจาย คือ ลดจํานวนแรงงานลง
- โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
EEC (Eastern Economic Corridor)
เปนโครงการที่เอื้อตอผูประกอบการรายใหญที่เขามาลงทุนจากตางประเทศ ผูประกอบการภายในพื้นที่จังหวัด
ระยองเองไมสามารถแขงขันกับผูประกอบการเหลานี้ได
- นโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับโครงการสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ําเพื่อซื้อเครื่องจักรไมไดเปน
ประโยชนตอผูประกอบการคาปลีกคาสงหรือประกอบธุรกิจอยางอื่นหากรัฐบาลจะจัดสรรใหทุกภาคสวนไดรับการ
สนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา จะสงผลให เกิดการกระตุนเศรษฐกิจขอใหกระทรวงการคลังชวยออกมาตรการ
ในการสนับสนุนผูประกอบการรายยอยดวย
- หอการคาจังหวัดระยอง ไดสนับสนุนผูประกอบการรายยอยรวมกลุมเพื่อการแขงขัน
จึงขอฝากชมรมธนาคารชวยสนับสนุนสินเชื่อหรือเงินทุนดอกเบี้ยต่ําเนื่องจากผูประกอบการแตละรายมี
ความสามารถในการแขงขันแตไมเปนที่รูจัก สงผลใหไมไดรับการปลอยสินเชื่อ
- พื้นที่ของกรมธนารักษที่ ยังไมไดใชประโยชนไดเต็มความสามารถควรนํามา บริหาร
จัดการใหภาคเอกชนเชาเพื่อประกอบกิจการ
- โครงการPromt Pay และ QR Codeเปนโครงการที่มีประโยชนและชวยอํานวย
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจเปนอยางมาก โดยในชวงแรกนั้นยังพบวาผูประกอบการสวนใหญยังมีความ
กังวล โดยเฉพาะเรื่องการเสียภาษี แตปจจุบันผูประกอบการมีความรูความเขาใจเพิ่มมากขึ้น
- กาสนับสนุนเหลาStart up ควรดําเนินการครอบคลุมทั้งระบบตั้งแตการใหสินเชื่อ
ตลอดจนมาตรการทางภาษีที่กรมสรรพากรจะดําเนินการลดหยอนเพืStart
่อให up สามารถดําเนินธุรกิจตอไปได
- ที่ผานมาภาคเอกชนมักไมไดรับการประชาสัมพันธที่มีประสิทธิภาพจากภาครัฐ
อยากขอใหภาครัฐพัฒนากระบวนการหรือขั้นตอนการประชาสัมพันธมาตรการหรือนโยบายตางๆ
ใหภาคเอกชนเขาใจและเขาถึงมากยิ่งขึ้น
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ขอคิดเห็นของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง
- กรมธนารักษเปนหนวยงานที่มีหนาที่บริหารจัดการพื้นที่ราชพัสดุใหกับ
ภาครัฐไดใชประโยชน แตหากภาคเอกชนตองการเขามาใชประโยชนในพื้นที่ดังกลาว เบื้องตนภาคเอกชนตอง
ประสานงานกับภาครัฐที่ถือครองพื้นที่นั้นอยู เพื่อขอทราบแนวทางการใชประโยชน ณ สถานที่แหงนั้นเสียกอน
แลวจึงหารือดําเนินการขอใชประโยชนจากที่แหงนั้นตอไป
- กระทรวงการคลังเห็นความสําคัญของการรวบรวมขอมูลเพื่อนํามาวิเคราะห
กอนออกเปนนโยบายหรือโครงการตางๆ จึงขอแนะนําใหภาคภาคเอกชนของจังหวัดระยองหาแนวทางการเก็บ
รวบรวมขอมูลเพื่อนํามาวิเคราะหตอ ทั้งในแงของการคา หรือการทองเที่ยว เชน จํานวนผูประกอบการ
จํานวนนักทองเที่ยว และรายรับรายจายภาพรวม ฯลฯ เพื่อการวิเคราะหสภาพเศรษฐกิจของจังหวัดระยองที่
คลาดเคลื่อนนอยลง
- กระทรวงการคลังมีการทําระบบการวิเคราะหขอมูล หรืBig
อ Data ที่ครอบคลุม
ในทุกภาคสวน เพื่อใหภาครัฐสามารถออกมาตรการหรือนโยบายที่เหมาะสมสําหรับแตละกลุมเปาหมาย ซึ่งมี
ความแตกตางกันในรายละเอียด ดังนั้น มาตรการที่ออกมาของกระทรวงการคลังจึงออกมาอยางหลากหลายให
ครอบคลุมในทุกกลุมเปาหมาย เชน โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
EEC ที่ออกมา
สําหรับกลุมนักลงทุนตางประเทศที่เขามาประกอบอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูง หรือ โครงการที่เกี่ยวของกับ
การชวยเหลือผูมีรายไดนอย SMEหรือ Start Up ที่ตองการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจในระดับฐานราก
ผานการประคับประคองดวยนโยบายประชารัฐ ใหประชาชนหรือกลุมผูประกอบการเขาแข็งพรอมที่จะเติบโต
ตอไปในอนาคต นอกจากนี้กระทรวงการคลังยังมีนโยบายใหผูที่เขาสูระบบภาษีมีสถานะ เปนเพื่อนกับ
หนวยงานภาครัฐ ดังนั้นการดําเนินการระหวางภาครัฐกับภาคเอกชนที่เขาระบบจะเปนการเขาไปใหคําแนะนํา
- กระทรวงการคลังไดดําเนินโครงการNew Start up ซึ่งเปนโครงการที่ครอบคลุม
ทั้งระบบตั้งแตการเขาถึงแหลงเงินทุนตลอดจนการหาตลาดใหในอนาคต นอกจากนี้ผูประกอบการยังสามารถ
เขารับการเรียนรูกับกระทรวงพาณิชย ที่ไดรวมกับ Lazada ในการสอนระบบการคาออนไลนวิธีการทําธุรกิจ
การสรางผลิตภัณฑตลอดจนการคิดนวัตกรรมใหมโดยธนาคารจะเปน ผูสนับสนุน ผูประกอบการใหเติบโตจน
สามารถขอสินเชื่อและรัฐบาลใหงบประมาณผานธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทยฯ ตอไป
2.2 นายกสมาคมธุรกิจทองเที่ยวจังหวัดระยอง
- กระทรวงการคลังควรอบรมใหความรูแกผูประกอบการในการจดทะเบียนบริษัทเขา
สูระบบ เพราะผูประกอบการบางสวนอาจจะไมทราบขอดีขอเสีย ซึ่งไมใชเพียงผูประกอบการรายใหมเทานั้น
แตรวมถึงผูประกอบการที่ประกอบอาชีพมานาน เพราะบางรายอาจมีการตอยอดธุรกิจของครอบครัว
ก็สามารถนําเขาสูระบบได
- จังหวัดระยองมีนักทองเที่ยวจากประเทศจีนจํานวนมาก ถานํา Alipay กับ wePay
เขามาใช เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวจากประเทศจีนใหเพิ่มมากขึ้น แตกระทรวงการคลังตองดําเนินการควบคูไป
กับการหากระบวนการหรือวิธีการที่เหมาะสมและเพิ่มความมั่นใจดานระบบความปลอดภัยให
แกผูประกอบการ
- โครงการ Start up เปนโครงการที่ลงทุนสูง หากโครงการขยายกลุมมายังหอการคา
จังหวัดหรือการทองเที่ยวที่มีประสบการณหรือความชํานาญ นาจะเปนผลดีกวาการมีกลุมเปาหมายเปนกลุม
นักศึกษาหรือกลุมที่เพิ่งสําเร็จการศึกษา
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ขอคิดเห็นของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง
โครงการ New Start upเปนโครงการที่ไมไดมุงเปาไปที่กลุมใดกลุมหนึ่งเทานั้น
แตเปนโครงการที่มีกลุมเปาหมายเปนผูประกอบการที่มีความคิดสรางสรรค มีนวัตกรรมใหมๆ ผานการ
พิจารณาของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สสวช.) พรอมกับการพัฒนาสรางความ
เขมแข็งอยางบูรณาการดวยโครงการประชารัฐและการเรียนรูสมัยใหมจาก Lazada ที่ไดรวมมือกับกระทรวง
พาณิชย รวมถึงการสนับสนุนมาตรการทางภาษี เพื่อใหผูประกอบการรายใหมสามารถแขงขันไดใน
ระยะเริ่มตน

ขอเสนอแนะของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง

- ให คบจ. ดําเนินการ ประชาสัมพันธโครงการและมาตรการตางๆของกระทรวงการคลัง
เชน กองทุนการออมแหงชาติ มาตรการทางการเงิน โครงการ National e-Payment ใหประชาชนทราบอยาง
ตอเนื่อง รวมทั้งใหความรูเรื่อง QR CODE ตลาดไรเงินสดอยางตอเนื่อง
- ใหหนวยงานใน คบจ. เรงรัดการติดตั้งและการใชงาน เครื่อง EDC ภายในหนวยงานอยาง
จริงจังภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 ตลอดจนคิดหามาตรการประชาสัมพันธเพื่อใหประชาชนหรือ
ผูเกี่ยวของหันมาใชเครื่อง EDC หากมีปญหาอุปสรรคใหรายงานปลัดกระทรวงการคลังผานผูตรวจราชการ
กระทรวงการคลังโดยทันทีทั้งนี้ จะไดติดตามประเมินผลหลังกําหนดเวลาดังกลาวดวย
- ใหหัวหนาสวนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังเปนตัวอยางในการลงทะเบียนการใชระบบ
Prompt Pay และ QR Code รวมถึงเชิญชวนใหขาราชการในสังกัดลงทะเบียนเพื่อเปนตนแบบใหกับสวน
ราชการอื่นๆ รวมถึงประชาชนดวย
- ภาพรวมการแจกบัตรสวัสดิการแหงรัฐยังไมเปนไปตามเปาหมาย ควรหารือหนวยงานที่
เกี่ยวของ ในการจัดทําแผนลงพื้นที่หรือสรางเครือขายเพื่อหาวิธีสงมอบบัตรสวัสดิการแหงรัฐ รวมถึงทําความ
เขาใจเรื่องการพัฒนาอาชีพสําหรับโครงการบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ระยะที่ ๒
- หนวยงานที่เกี่ยวของควรประชาสัมพันธใหรานคาธงฟาและผูถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐทราบ
วาเปนผูมีสิทธิ์ไดรับรางวัลในการรูดซื้อสินคาที่รานคาธงฟาประชารัฐในแตละครั้ง โดยประชาสัมพันธใหทราบ
ถึงรายละเอียดตางๆ อยางทั่วถึงทุกพื้นที่ ซึ่งรางวัลที่ ๑ จะไดรับเงินจํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมถึงยังมี
รางวัลอื่นๆ จับฉลากทุกวันที่ ๑๖ ของเดือน
- ขอใหหนวยงานตางๆ โดยเฉพาะ คบจ. เปนผูนําในการประชาสัมพันธโครงการบริจาคเบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุเขากองทุนผูสูงอายุ เพื่อชวยเหลือผูสูงอายุที่มีรายไดนอยใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งมีขอคิดเห็น
จากที่ประชุมใหเพิ่มชองทางการบริจาคนอกเหนือจากหนวยงานที่ตนไดลงทะเบียนไว เชน ธนาคาร หรือ
ไปรษณีย เปนตน
- สํานักงานคลังจังหวัดควรติดตามเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณใหเปนไปตามเปาหมายที่
กําหนด ทั้งนี้ ขอใหกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานดานการเบิกจายในโครงการตางๆ
- สํานักงานคลังจังหวัดควรหามาตรการสําหรับสวนราชการที่เบิกเงินงบประมาณไมไดตาม
เปาหมาย เชน การกําหนดKPI ในการพิจารณาขึ้นเงินเดือนหรือในการดําเนินการอยางอื่น หรือ สวนราชการควร
ทํา TOR พรอมทั้งประกาศดําเนินการจัดซื้อจัดจางใหแลวเสร็จกอนการขอตั้งงบประมาณ โดยกําหนดไวใน
เงื่อนไขอยางชัดเจนวาจะทําสัญญาจัดซื้อจัดจางก็ตอเมื่อไดผานงบประมาณแลว
- สํานักงานสรรพากรพื้นที่ควรเริ่มทําโครงการ E-Donation ดวยการประสานความเขาใจกับ
วัดเปาหมาย ธนาคารกรุงไทยฯ และธนาคารออมสินในการติดตั้ง QR Code
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- กรมศุลกากรและกรมสรรพสามิต ควรพิจารณาผลกระทบของกฎหมายใหม โดยเฉพาะที่
เกี่ยวของกับโครงการ EECวาผูประกอบการจะไดรับประโยชนหรือไดรับผลกระทบอยางไร เพื่อใหหนวยงานที่
เกี่ยวของใหคําแนะนําหรือชวยเหลือไดอยางรวดเร็ว
- กองทุนการออมแหงชาติเปนโครงการที่ดี มีผลตอบแทนที่ดี แตขาดการประชาสัมพันธ
ที่เขาถึงประชาชน รวมถึงไมมีสมุดเงินฝากที่สามารถตรวจสอบไดตลอดเวลา ทําใหประชาชนไมมั่นใจใน
กองทุนฯ นอกจากนี้ กองทุนยังเปนผลิตภัณฑที่ไปทับซอนกับโครงการของแตละธนาคาร เชน ธนาคารออมสิน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ฯลฯ จึงตองสรางความชัดเจนและใหทางเลือกประชาชน
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จังหวัดนาน
1. กรณีหารือขอราชการกับผูวาราชการจังหวัดนาน (นายไพศาล วิมลรัตน) ไดรับแจงวา

- จังหวัดนานหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลังใหความรวมมือในการปฏิบัติงานรวมกับ
จังหวัดเปนอยางดี การเบิกจายเงินงบประมาณสามารถเบิกจายไดตามเปาหมาย
- เนื่องจากจังหวัดนาน มีพื้นที่ราบนอยเพราะพื้นที่สวนใหญเปนภูเขาทําใหที่ดินมีราคาแพง
มาก และสภาพพื้นที่ภูเขามีลักษณะหัวโลน จังหวัด จึงสนับสนุนใหมีการเปลี่ยนอาชีพจากการปลูกขาวโพดเปน
การเลี้ยงโค ระเบียบหลักเกณฑทําใหไมสามารถดําเนินการได จึงเห็นควรใหดําเนิน การปรับปรุงแก ไขระเบียบ
ตางๆในเรื่องดังกลาวเพื่อจูงใจใหประชาชนเปลี่ยนอาชีพและหาทาง เพิ่มอาชีพ สรางรายไดใหกับ เกษตรกร
ภายในจังหวัดมากกวาการปลูกขาวโพด
- บัตรสวัสดิการแหงรัฐมีประชาชนมารับบัตรสวัสดิการ ๙๗ % คงเหลืออีกจํานวน 3 %
ที่ประชาชนยังไมมารับ เนื่องจากการเสียชีวิต และไมไดพักอาศัยอยูในภูมิลําเนาที่มีการลงทะเบียนบัตร
สวัสดิการไว
2. กรณีหารือรวมกับภาคเอกชน ไดรับแจงวา
2.1 รองประธานหอการคาจังหวัดนาน
- เศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดนานภาคการเกษตรเปนรายไดหลักของจังหวัด
แตเนื่องจากพื้นที่ราบมีนอยสวนใหญจะเปนภูเขา และปจจุบันการกําหนดนโยบายภาครัฐบาลทําใหรายไดของ
จังหวัดไดรับผลกระทบใน ๒-๓ ปที่ผานมา ประชาชนในพื้นที่เขาหาแหลงเงินทุนจากสถาบันการเงิน
ซึ่งปจจุบันรายไดหลักมาจากการทองเที่ยวเพียงอยางเดียว
- การเปดดานถาวรเพื่อเชื่อมตอกับประเทศเพื่อนบาน ในการสงเสริมการคาชายแดน
จังหวัดนานยังไมมีความพรอม ทั้งนี้ หอการคา จังหวัด ไดขอใช พื้นที่หนาดาน ฯ ตั้งแต ป พ.ศ. ๒๕๒๔ เนื้อที่
จํานวน ๘๑๕ ไร ไดรับอนุมัติแลว แตติดเงื่อนไขของกรมศุลกากรและกรมทางหลวง เนื่องจาก ปญหาพื้นที่ทับ
ซอนระหวางกรมศุลกากรกับกรมทางหลวง ทําใหไมสามารถเปดดานศุลกากรดานหวยโกรนได
- การคาชายแดนสามารถเติบโตไดถารถไฟความเร็วสูงของประเทศจีนผาน ซึ่งจะมี
การสรางเสร็จป พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดสามารถสงสินคาภาคการเกษตรและขี้เถา
เปนสินคาสง ออก
ซึ่งภาคเอกชนมีความพรอมในดานตางๆ แตขาดความชัดเจนในสวนของภาคราชการในการดําเนินการ ทั้งนี้
สามารถพัฒนาการทองเที่ยวใหเจริญเติบโตควบคูกันไปได
- เสนทางการจราจรในจังหวัดนาน มีเสนทางการ คมนาคมเพียง 2 ชองจราจรในการ
เดินทางไปยังดานชายแดน เปนจังหวัดเดียวที่ไมมีการขยายชองทางการจราจร รวมทั้ง การขยายผังเมือง ดังนั้น
เพื่อลดความแออัดในเขตอําเภอเมืองและเพื่อการอนุรักษโบราณสถานของจังหวัด ควรดําเนิน การกอสรางถนน
บายพาสเพื่อใชสําหรับรถบรรทุก 10 ลอหรือ 18 ลอไมตองวิ่งผานในตัวเมือง
- ประชาชนในวัยแรงงาน เดินทางออกไปทํางานนอกพื้นที่ เหลือเฉพาะผูสูงอายุ ทําให
ผูประกอบการขาดแคลนแรงงานดานฝมือ
2.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนาน
- ภาคอุตสาหกรรมมีการชะลอตัว ในชวง ๒-๓ ป การขยายตัวภาคอุตสาหกรรม นอย
สวนหนึ่งมาจาก กําแพงภาษี ภาครัฐ ควรเขามาชวยเหลือโดยการปลอย สินเชื่อ ดอกเบี้ยต่ําเพื่อชวยเหลือ
ผูประกอบการ
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- อุตสาหกรรมในจังหวัดนาน สวนใหญเปนอุตสาหกรรมขนาดเล็กเปนการผลิตภายใน
จังหวัด และผูประกอบการ SME สวนใหญเปน สินคาเกี่ยวกับ เครื่องเงิน ที่สรางรายได ใหกับ จังหวัด แตปนี้ ผล
ประกอบการเกี่ยวกับ เครื่องเงินซบเซา ตั้งแต ชวงปใหมเปนตนมานักทองเที่ยวจับจายนอยลง ภาครัฐ ควร
กําหนดนโยบายเพื่อกระตุนเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
2.4 นายกสมาคมการทองเที่ยวจังหวัดนาน
- รัฐบาลกําหนดนโยบายสนับสนุนดานการทองเที่ยวและกีฬา แตจัดสรรเงินลงทุน เพื่อ
พัฒนาแหลงทองเที่ยวในชุมชนลาชาทําใหมีปญหา เรื่อง การเบิกจายไมทัน ภายในระยะเวลาที่กําหนดบาง
โครงการตองสงคืนเงินงบประมาณ ทําใหชุมชนเสียโอกาส
- ผูประกอบการดานการบริการในจังหวัดนาน อาทิ โรงแรม โฮมสเตยที่พักตางๆ ให
ความสําคัญในเรื่องความปลอดภัยนักทองเที่ยว รวมทั้งใหความรูสรางความเขาใจ นอกจากนี้ธนาคารภาครัฐได
ใหความรู และการพิจารณาสินเชื่อใหแกผูประกอบการเปนอยางดี
- เครื่อง EDC รานธงฟามีเพียง 1 เครื่องตอ 1 ราน ทําให การบริการเกิดความลาชา
โดยเฉพาะชวงตนเดือนมีประชาชนเขามาจับจายซื้อสินคาเปนจํานวนมาก และผูประกอบการไดแจงวามี กรณีที่
ประชาชนถือบัตรมาจํานวนหลายใบ เพื่อใชสิทธิบัตร ซึ่งทางรานก็ไดดําเนิน การตรวจสอบบัตรสวัสดิการ และ
หนังสือมอบอํานาจดวยแลวในกรณีดังกลาว
- ผูประกอบการมีขอสังเกตวา สินคาในบางพื้นที่มีราคาถูกกวาทองตลาดอยางผิดปกติ
ซึ่งสงผลกระทบกับกลไกทางตลาดโดยไมทราบวารานคาเหลานั้นไปรับสินคามาจากแหลงไหน ทั้งนี้อาจนําเขา
มาจากชายแดนบริเวณจังหวัดหนองคาย
- การขึ้นคาแรงขั้นต่ํา ผูผลิตสินคา รายใหญ สามารถเอาตัวรอดจากสภาพเศรษฐกิจ ใน
ปจจุบัน แตผูประกอบการรายยอยอยูในสภาวะที่ลําบากเพราะผลกําไรลดนอยลง
- การปลอยเงินกูดอกเบี้ยต่ําของธนาคารภาครัฐ ผูประกอบการไมสามารถเขาถึงแหลง
เงินทุน ผูประกอบการสวนใหญไมทราบขอมูลขาวสาร และหลักเกณฑในการปลอยสินเชื่อของธนาคาร
- รัฐบาลควรกําหนดนโยบายเพื่อ สนับสนุนดานการทองเที่ยวอยางตอเนื่อง เพื่อเปน
การกระตุนเศรษฐกิจและการทองเที่ยวในจังหวัด
- เนื่องจากจังหวัดนานมีการเปลี่ยนตัวผูบริหารบอยทําใหขาดความตอเนื่องในการ
บริหารและการพัฒนาจังหวัด หลายๆโครงการการดําเนินการลาชากวากําหนด
- การทํา QR CODE ประชาชนยังไมมีความรูความเขาใจในการใชงานและ ไมมั่นใจใน
ระบบการเงิน รวมทั้งตองมีโทรศัพทเพื่อรองรับการใชงาน ซึ่งประชาชนในสวนภูมิภาคสวนใหญ ไมมีเครื่องมือ ที่
รองรับเทคโนโลยีดังกลาวได
2.5 ประธานชมรมธนาคารจังหวัดนาน
- ภาครัฐควรดําเนิน การขยายผังเมืองสรางถนนบายพาส และขยายที่พักอาศัยออกไป
ขางนอกเมืองเพื่อลดความแออัดของเมือง
- การพิจารณาสินเชื่อ เนื่องจากในปจจุบันราคาที่ดินในจังหวัดนานมีราคาสูง
การประเมินราคาเพิ่มสูงขึ้น กลุมผูลงทุนมีกําลังในการซื้อที่ดินเปนบุคคลที่มาจากนอก พื้นที่ ทําใหที่พักอาศัย
และที่ดินมีราคาแพง ประชาชนในพื้นที่และ SME ไมมีโอกาสไดซื้อ ทําให SME เติบโตชา
- อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ SME สูงมาก ทําใหผูประกอบการในพื้นที่ที่เปนรายยอยไม
สามารถเขาถึงแหลงเงินทุนไดสงผลตอการดําเนินธุรกิจ

49

จังหวัดแพร
วา

1. กรณีหารือขอราชการกับผูวาราชการจังหวัดแพร (นายพงศรัตน ภิรมรัตน ) ไดรับแจง

- หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลังใหความรวมมือกับจังหวัดเปนอยางดี โดยจังหวัดได
มอบหมายใหเปนที่ปรึกษาการจัดซื้อจัดจาง การเบิกจายเงินงบประมาณ ทําใหยุ ทธศาสตรจังหวัด ดําเนิน ไป
ดวยดี
- จังหวัดแพรเนนเรื่องการทองเที่ยว เชิงอนุรักษ เนื่องจากมีกําแพงเมืองโบราณที่ อยูในสภาพ
สมบูรณมาก ภายในรั้วกําแพงเมืองยังมีโบราณสถาน วัด พระธาตุเจดีย จั งหวัด แพร มีวัด จํานวน 300 วัด
และทุก 1 ตารางกิโลเมตรจะมีเรือนโบราณ จังหวัด จัดบริการรถราง ใหนักทองเที่ยว เที่ยวชมเมือง พนักงานผู
ใหบริการใสชุดพื้นเมือง ใชเวลาในการเที่ยวชม 1.30 ชั่วโมง แหลงทองเที่ยวสําคัญ คือ พระธาตุอินแขวน
จําลอง พระธาตุชอแฮ จังหวัด สงเสริมการ จําหนาย ผามัดยอม เพื่อเปนสัญลักษณ ของดี ของฝากจังหวัดแพร
เนื่องจากเปน ผาโบราณที่หามูลคามิได มีการสรางเอกลักษณในลายผา โดยรวมมือกับ กับการทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย นอกจากนี้จังหวัดยังดําเนินการสงเสริมการทองเที่ยวแนวผจญภัย เปดเสนทางปนจักรยานเพื่อชม
ใบเมเปลในจังหวัดแพร
2. กรณีหารือรวมกับภาคเอกชน ไดรับแจงวา
2.1 ประธานหอการคาจังหวัดแพร
- เศรษฐกิจของจังหวัดแพรรายได จากภาคการเกษตรมีนอย นโยบายดานการเงินการ
คลัง การปลอยสินเชื่อตางๆ ผูประกอบการเขาไมถึงเนื่อง จากติดระเบียบเงื่อนไขตางๆ และหลักเกณฑการ
ปลอยสินเชื่อของธนาคารมีความเขมงวดมากและไมเอื้อตอผูประกอบการที่เปนบุคคลธรรมดาหรือผูคารายเล็ก
ไมมีเงินทุนหมุนเวียน ผูประกอบการบางสวนไมทราบถึงแหลงเงินกูของธนาคารภาครัฐที่มีดอกเบี้ยต่ํา รวมทั้ง
บางรายติดปญหาหนี้นอกระบบทําใหไมสามารถขอสินเชื่อได
- กระทรวงการคลังรวมมือกับกระทรวงพาณิชยในการดําเนินการรานธงฟา ไดรับการ
ตอบรับจากประชาชน แตมีขอเสีย เกี่ยวกับ การโอนเงิน ลาชา รานคาเล็กๆในชุมชน สวนใหญ ไมใชรานธงฟา ทํา
ใหประชาชน ที่ตองการใชบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ตองรวมตัวกันเขามาซื้อของในตัวเมือง ภาครัฐควรเรงแกไข
สภาพปญหาโดยการกระจายรานคาลงสูชุมชน
- การใหรานคาจัดทํา QR CODE ทําใหการบริหารจัดการเปนไปอยางรวดเร็ว ซึ่งเปน
นโยบายที่ดีและขอใหเพิ่มธนาคารที่สามารถใช QR CODE ไดใหมากขึ้น
- การจัดเก็บภาษีกับรานคาออนไลน ควรมีความชัดเจน เพื่อสรางความเปนธรรมใน
การจัดเก็บภาษีและควรใหความรูแกผูเสียภาษีทั่วถึงเพื่อสรางความเขาใจที่ถูกตอง
2.2 รองประธานหอการคาจังหวัดแพร
- ขอขอบคุณธนาคารภาครัฐที่มีการปลอยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําเพื่อเปนการชวยเหลือ
ผูประกอบการตองแบกรับภาระคาใชจายดอกเบี้ยในอัตราสูง
- การปลอยสินเชื่อ SME ผูประกอบการยังมีขอจํากัดในการบริหารจัดการดานการเงิน
และการใชเทคโนโลยี ประกอบกับความพรอมของผูประกอบการในการนําเทคโนโลยีเขามาใช เชน การ
วางแผนขายของออนไลน ภาครัฐควรสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาผูประกอบการดวย
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- การกระตุนเศรษฐกิจในจังหวัดแพร มีการรณรงคคํานิยาม“นิยมแพร”เปนการ
กระตุนใหผูประกอบการและประชาชนในจังหวัดแพรหันมาเที่ยว มากิน มาใชของภายในจังหวัดพักในแพร
เที่ยวในแพร จับจายใชสอยซื้อของรานในแพร สวนราชการควรสนับสนุนกิจกรรมดังกลาว
ขอเสนอแนะของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง
กระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีการทําวีดีโอการสอนการขายหรือ
เปดหลักสูตรอบรมการขาย ตลอดจนหลักสูตรดานการวางแผนการเงินในภาคธุรกิจใหผูประกอบการ ขอให
สํานักงานคลังจังหวัดศึกษาขอมูลในเรื่องดังกลาวและแจงผูประกอบการใหทราบตอไป
2.3 ประธานสมาคมธุรกิจทองเที่ยวจังหวัดแพร
- จังหวัดแพรเปนจังหวัดเล็กมีลักษณะเปนเมืองโบราณ จังหวัด การทองเที่ยว ดานวิถี
ชุมชน ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีรายไดจากการทองเที่ยว ในการ เขาพักโรงแรม และกิจการรานอาหาร
เพิ่มขึ้น 5% ปงบประมาณ พ.ศ.2560 เพิ่มขึ้น 7% ผูประกอบการสวนใหญในจังหวัดแพรจะเปนคนทองถิ่น
ทําใหไดเปรียบเรื่องการลงทุน เนื่องจากมี สถานประกอบการ เปนของเดิมอยูแลวไมตองสรางใหม แตดานการ
บริหาร ยังตองพัฒนาใหมากขึ้น ภาครัฐ ควรใหคําแนะนํา ชวยเหลือดานการบริหารจัดการ การจัดทําบัญชี
การบริหารดานบุคคล
- รายไดหลักของจังหวัดแพรมาจากการทองเที่ยว ซึ่งมี โรงแรม ขยายตัว ปจจุบันมี
โรงแรมจํานวน 140 แหง มีนักลงทุน นอกพื้นที่ เขามาลงทุนในกิจการโรงแรม จังหวัด เห็นควร ใหคงไว
ซึ่งอัตลักษณของจังหวัดแพร
- ภาครัฐควรใหการสนับสนุนและสงเสริมความรูดานการบริหารจัดการดานโรงแรม
ระบบสาธารณูปโภค การคมนาคม ควรดําเนินการเพิ่มเที่ยวบิน หรือการขยายรันเวย เพราะชวงเทศกาลมี
นักทองเที่ยวเขามาเที่ยวในจังหวัดแพรเปนจํานวนมาก แตราคาตั๋วโดยสารมีอัตราสูงทําใหนักทองเที่ยวเปลี่ยน
ใจไปเที่ยวในจังหวัดที่คาเครื่องบินที่ราคาถูกกวา ทําใหจังหวัดแพรสูญเสียโอกาสและรายไดซึ่งเปนอุปสรรค
สําคัญในการพัฒนาดานการทองเที่ยว ประกอบกับการอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับรถสาธารณะจากสนามบิน
เขาสูตัวเมืองแพร ภาครัฐควรสนับสนุนในเรื่องการขนสงสาธารณะ แตเนื่องจากติดขัดเรื่องทับซอนเสนทาง
ทําใหไมสามารถใหบริการแกนักทองเที่ยวได
- ภาคเอกชนไดผลักดันใหนักทองเที่ยวพักคางคืนในจังหวัดแพรเกิน ๑ วัน เพื่อสราง
รายไดใหกับประชาชนภายในจังหวัดเพิ่มขึ้น ภาครัฐกับภาคเอกชนควรบูรณาการรวมกัน เพื่อสงเสริมระบบ
สาธารณูปโภค การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ เชน การสรางมัคคุเทศน เปนตน
2.4 ประธานชมรมธนาคารจังหวัดแพร
- ควรมีการสรางองคความรูใหกับประชาชนเพราะประชาชนที่อาศัยในพื้นที่หางไกลยัง
ไมไดรับขอมูลขาวสารของทางราชการ ทําใหขาดความรูความเขาใจในนโยบายตางๆ ของภาครัฐ เชน
เรื่อง QR CODEเปนตน
- ระเบียบกฎเกณฑตางๆของภาครัฐ บางครั้งเปนปญหาอุปสรรคใหกับผูประกอบการ
ในการปฏิบัติงานทําใหผูประกอบการไมสามารถดําเนินกิจการตอไปได ภาครัฐควรผอนปรนเกี่ยวกับระเบียบ
และเงื่อนไขตางๆดานการเงินและการธนาคารใหเอื้อตอผูประกอบการมากขึ้น
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จังหวัดพะเยา
แจงวา

1. กรณีหารือขอราชการกับผูวาราชการจังหวัดพะเยา (นายประจญ ปรัชญสกุล ) ไดรับ
- หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลังใหความรวมมือกับจังหวัดเปนอยางดี เปนที่ปรึกษา

เกี่ยวกับการเบิกจายเงินงบประมาณและการจัดซื้อจัดจางซึ่งจังหวัดพะเยาสามารถเบิกจายเงินงบประมาณเปน
อันดับ ๑ ของประเทศ
- ปญหาเรื่องการรับบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ประชาชนยังมารับไมครบ สวนหนึ่งมาจากเสียชีวิต
และบางสวนยายไปทํางานตางจังหวัดจะกลับบานภูมิลําเนาในชวงเทศกาลสงกรานต
- สภาพโดยทั่วไปจังหวัดพะเยา ภาคเอกชนใหความรวมมือกับทางจังหวัดเปนอยางดีไมมี
ปญหารุนแรงภายในจังหวัดประชาชนอยูดวยการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน สภาพทั่วไปไมซับซอน สามารถ
ขับเคลื่อนกิจกรรมของจังหวัดไปไดดวยดี
- การเปดจุดผอนปรนบานหวยไรจะสามารถยนระยะการเดินทางไปจังหวัดเชียงใหมซึ่งเปน
ผลดีตอโลจิสติกสในจังหวัดพะเยา
2. กรณีหารือรวมกับภาคเอกชน ไดรับแจงวา
2.1 ประธานหอการคาจังหวัดพะเยา
- ภาคเอกชนทํางานแบบบูรณาการกับ จังหวัด เปนอยางดี กรอ.ภาคเอกชน ประชุม
รวมกัน และนํามติในที่ประชุมมานําเสนอ กรอ.สวนกลาง
- การใชงบประมาณ การเปลี่ยนแผนงานของบจังหวัด ตอบสนองตรงความตองการ
ของประชาชน เนื่องจากประชาชนมีความรูนอย สวนราชการมีความชํานาญในการเขียนแผนงานโครงการทํา
ใหตอบสนองความตองการของประชาชนได สวนนโยบายของรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ภาครัฐ
ควรเปนที่ปรึกษาในการจัดทําคําของบประมาณ
- ผูประกอบการไมมีความรูเรื่องการจัดซื้อจัดจาง E-Bidding ภาครัฐควร
ประชาสัมพันธและใหความรูเพื่อใหการทํางานเปนขั้นตอนแบบมืออาชีพ
- งบประมาณของจังหวัดมีการพัฒนากวานพะเยา หอการคาจังหวัดตองการใหจังหวัด
พัฒนาอยางตอเนื่อง เนื่องจากเปนแหลงทองเที่ยวธรรมชาติที่อยูใจกลางเมือง แตขาดการพัฒนาใหสวยงาม
เนื่องจากภาคเอกชนไมมีความรูเรื่องการเขียนแผนงานทําใหงบประมาณที่ไดรับ จํานวน 150 ลานบาท
ตองสงคืน
- ภาครัฐควรใหการสนับสนุนงบประมาณเพื่อขยายถนนเปน ๘ เลน ระยะทาง ๓๐
กิโลเมตรรอบตัวเมืองพะเยา
- ขอใหมีการผลักดันใหเปดดานถาวรบานฮวก จากเดิมเปนจุดผอนปรนใหเปนดาน
ถาวร เพื่อเพิ่มการคาชายแดนใหมากขึ้น
- โรงพยาบาลจังหวัดพะเยาเปนโรงพยาบาลที่สวยที่สุด แตปญหาขาดทุนเนื่องจาก
ตองรักษาประชาชนตามขั้นพื้นฐาน เพื่อแกไขสภาพปญหา ดังกลาว ควรนําที่ดินสวนที่เหลือในโรงพยาบาลให
เอกชนเชาเพื่อเพิ่มรายไดใหโรงพยาบาล
2.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
- ภาคเอกชนมีการดําเนินโครงการเกษตรอินทรียและสงเสริมการทองเที่ยว “โครงการ
ปลูกกอนขาย” โดยมีการทําตลาดทดลอง โดยประเทศเกาหลี และประเทศญี่ปุนใหความสนใจ
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- กลุมโรงงานตองการที่จะสรางโรงงานในจังหวัดพะเยา แตติดขัดเรื่องผังเมืองทําใหไม
สามารถสรางโรงงานได ควรมีการแกไขระเบียบผังเมืองเพื่อเอื้อตอการพัฒนาดานอุตสาหกรรมของจังหวัดและ
ปองกันการยายฐานการผลิต เพื่อสรางรายไดแกประชาชนในพื้นที่
- ชื่นชมการดําเนินงานของธนาคารภาครัฐโดยเฉพาะธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
การใหบริการรวดเร็ว สําหรับรานคาที่มีการใชพรอมเพยสามารถรับเงินคืนไดเร็วขึ้นภาครัฐควรสรางความรู
ความเขาใจใหกับประชาชน เพื่อสรางความมั่นใจในระบบ และขอบคุณ
SMEBank ในการชวยเหลือ
ผูประกอบการในการปลอยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ย ๑% แตผูประกอบการบางสวนยังติดเงื่อนไขของทางธนาคารทํา
ใหไมสามารถขอสินเชื่อจากธนาคารได
2.3 นายกสมาคมการทองเที่ยวจังหวัดพะเยา
- ภารกิจของสมาคมคือการพัฒนาแหลงทองเที่ยวชุมชน การเขียนงบประมาณ
การประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวที่มีอยูเดิมหรือที่ทองเที่ยวแหลงใหม โดยสรางทีมงานเพื่อสรางความรูความ
เขาใจในชุมชนเพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยว โดยมีการสรางทีมดูแลในแตละอําเภอ
2.4 ประธานชมรมธนาคารจังหวัดพะเยา
- ชมรมธนาคารในจังหวัดพะเยายังไมไดจัดตั้งอยางเปนทางการ เปนการรวมมือกัน
ของธนาคารทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อทํางานรวมกันกับจังหวัดและการชวยเหลือในภาคสังคม
- การพิจารณาสินเชื่อ ๔-๕ % จากการกอสรางของภาคราชการ
- ในภาพรวมเงินฝากลดลง ๒% เนื่องจากประชาชนนําเงินไปลงทุนในประเภทอื่นที่ได
ผลตอบแทนมากกวา เชน การประกันชีวิต สหกรณที่มีการใหดอกเบี้ยสูง เปนตน
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จังหวัดเชียงราย
แจงวา

1. กรณีหารือขอราชการกับผูวาราชการจังหวัดเชียงราย(นายณรงคศักดิ์ โอสถธนากร) ไดรับ

- หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลังใหความรวมมือกับจังหวัดดีมาก
การเบิกจายเงิน
งบประมาณมีความลาชา แผนยุทธศาสตรไมสอดคลองกับงบประมาณที่ไดรับขอใหคลังจังหวัดชวยทํางานใน
ลักษณะเชิงรุกในการตรวจสอบโครงการเบิกจายที่ไมปกติและควรเรงรัดติดตามแผนงาน และใหคําแนะนํา
เกี่ยวกับการดําเนินโครงการใหเปนไปอยางถูกตอง
- การคาบริเวณชายแดน การจัดเก็บรายไดภาพรวมอยูในเกณฑที่ดี แตสวนหนึ่งเงินยังไม
เขา มาอยูในระบบ เนื่องจากชาวเขาจะนําเงินไปซื้อทองเก็บไว ไมไดนําเขาระบบธนาคาร ระบบการเก็บขอมูล
เกี่ยวกับการคาชายแดนสําหรับหนวยงานภาครัฐมีขอมูลที่ไมตรงกัน
2. กรณีหารือรวมกับภาคเอกชน ไดรับแจงวา
2.1 ประธานหอการคาจังหวัดเชียงราย
- เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงรายโครงการมีความลาชา เกิดจากความไมพรอมดาน
การดําเนินงานเรื่องแลนด ราง พอรต การลงทุนทางดานเศรษฐกิจดานนโยบายภาครัฐไมชัดเจน ควรจะมีการแจง
ใหประชาชนทราบวาโครงการจะเริ่มตนและสิ้นสุดเมื่อไหร การมีสวนรวมของภาคเอกชนไมมี ปจจัยภายนอกไม
สนับสนุนและปจจัยภายในกระบวนการคิดไมสอดคลองสนับสนุนกันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการตัดสินของ
นักลงทุน เมื่อประเทศไทยไมมีความพรอม นักลงทุนจะเปลี่ยนใจไปลงทุนในประเทศพมาแทน
- การขนสงในระบบรางเปนการลงทุนที่ตองใชงบประมาณจํานวนมาก ซึ่งจังหวัด
เชียงรายจะไดเปรียบดานการลงทุนในบริเวณสามเหลี่ยมทองคําภาคเอกชนตองเพิ่มความสามารถในการ
แขงขันกับประเทศเพื่อนบาน หากภาครัฐสามารถบริหารจัดการรายไดที่กระจายตัวในการคาชายแดนจะนํา
เงินเขาสูระบบไดเพิ่มมากขึ้นและปองกันการกระจายเม็ดเงินไปยังประเทศพมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวได
- ภาครัฐขาดการประชาสัมพันธและทิศทางในการลงทุนไมชัดเจน
2.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
- ภาคเอกชนไดรับความรวมมือจากหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลังในเรื่องขอมูล
จากดานศุลกากร เพื่อนํามากําหนดยุทธศาสตรเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรของจังหวัดในดานการคาชายแดนการนํา
สินเขาและสินคาออกดวยความรวดเร็ว
- ภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดเชียงราย มีผลประกอบการดีมากรายไดเพิ่มขึ้นเปน
๑๐๐ ลานบาท SME bank มีกองทุนเพื่อชวยเหลือผูประกอบการโดยมีการอนุมัติสัญญาแลวแตมีความลาชาใน
การทําสัญญา ทําใหผูประกอบการไดรับความเดือดรอนเนื่องจากมีความจําเปนที่ตองเงินทุนหมุนเวียน
- โครงการจัดทําบัญชีเลมเดียว เพื่อใหผูประกอบการเขาสูระบบ สรรพากรพื้นที่ควร
สรางความรูความเขาใจแกผูประกอบการใหมีความเขาใจในการจัดทําบัญชีเลมเดียวอยางถูกตองชัดเจน
- โครงการ Startup club ของสถานศึกษา ภาคเอกชนยังไมมีความเขาใจวาภาครัฐ
ตองการใหภาคเอกชนทําอะไร หรือชวยเหลือในดานไหนเพราะในปจจุบันภาคเอกชนไดเขาเปนกรรมการของ
สถานศึกษาระดับมหาวิทยาลัยมีการนําเสนอกิจกรรมตางๆมากมาย ถาโครงการดีภาคเอกชนก็ยินดีที่จะใหการ
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สนับสนุน แตการทํากิจกรรมดังกลาวรวมกับอาชีวะศึกษายังไมมีทิศทางที่ชัดเจน จึงขอใหภาครัฐมีแนวทางที่
ชัดเจนในการดําเนินนโยบายดังกลาว
- กลุมโลจิสติกส ไดมีการขยายตัวเติบโตในชวง ๒ - ๓ ปที่แลว และเมื่อเดือนเมษายน
ของปที่แลวประเทศลาวไดมีการเพิ่มการจัดเก็บภาษีผานแดนของแตละแขวง ทําใหผูประกอบการเปลี่ยน
เสนทางในการสงสินคาออกทางจังหวัดมุกดาหาร เขาทางประเทศเวียดนามแมตนทุนดานการขนสงเพิ่มขึ้น
แตคาผานชายแดนมีอัตราที่ถูกกวา
- ปญหาเงินสกุลดิจิตอล การจายเงินเดือนแบบ Cryptocurrencies ซึ่งเงินเหลานี้ไมได
อยูในระบบบัญชีในประเทศไทยเปนการจายเงินเดือนใหกับพนักงานจากบัญชีตางประเทศไมมีการเปดเผยตัวตน
ซึ่งแหลงเงินที่เขามาเปนการเขามาอยางถูกกฎหมายหรือไม
- การทําธุรกิจแบบ E-commerce เปนการขายสินคาที่มีราคาถูกกวาทองตลาด ทําให
ระบบกลไกของตลาดเปลี่ยนไป
- ขอมูลดาน GDP จากสํานักงานคลังจังหวัด สามารถใชประโยชนในการวางแผน
ยุทธศาสตรไดมาก
- ปญหาเรื่องการสรางโรงงาน ติดปญหาเรื่องผังเมืองซึ่งไมอนุญาตใหมีการตั้งโรงงานใน
บางพื้นที่ ทั้งนี้ไมไดสงผลกระทบตอสวนรวม ภาครัฐควรประชาสัมพันธสรางความเขาใจที่ถูกตอง
- เขตเศรษฐกิจพิเศษที่ไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จได อาจเกิดจากสิทธิประโยชน
ของประเทศเพื่อนบานมีมากกวาของประเทศไทย และประชาชนในพื้นที่ไมมีความเขาใจเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ ทําใหในบางพื้นที่มีการคัดคานการใชพื้นที่
2.3 นายกสมาคมธุรกิจทองเที่ยวจังหวัดเชียงราย
- รายไดจากการทองเที่ยวของจังหวัดเชียงราย จํานวน 25,000 ลานบาท เปนรายได
หลักของจังหวัด นอกจากนี้ผูประกอบการมีการวางแผนยุทธศาสตรการทองเที่ยวเพื่อยกระดับการทองเที่ยวให
เปนการทองเที่ยวเชิงคุณภาพ สุขภาพ ประวัติศาสตร และศิลปวัฒนธรรม มีการสรางเชียงรายโมเดลโดยการ
รวมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนในชุมชน โดยใหมีการกลุมภาคการเกษตร
สรางพืชผลทางการเกษตรผักสีเขียว อาหารปลอดภัย นําสงโรงแรมและรานอาหาร มีการสรางเครือขาย
นักทองเที่ยว เครือขายชุมชน สรางผลิตภัณฑ สงเสริมการทองเที่ยวชุมชนเนนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เนนการทองเที่ยวชุมชนเปนการสรางรายไดหลักใหกับชุมชน พัฒนาแหลงทองเที่ยวโดยใชทรัพยากรที่มีอยูแลว
ของจังหวัดมาพัฒนา เชน น้ําพุรอนจะมีการพัฒนาทําเปนสปารานอาหาร โรงแรม เปนตน
- ขอใหสนับสนุนการปลอยสินเชื่อใหการทองเที่ยวสีเขียว และกลุม SME ที่เกี่ยวของ
เพราะจะเปนการพัฒนาการทองเที่ยวและสนับสนุนเกษตรไปพรอมกัน
- ในปจจุบันมีธุรกิจ Home stay และ Home showing เกิดขึ้นใหมจํานวนมาก
ซึ่งธุรกิจดังกลาวไมมีการเสียภาษีผิดกับธุรกิจโรงแรมซึ่งไมเปนธรรมตอผูประกอบการธุรกิจโรงแรม ขอให
ภาครัฐพิจารณามาตรการแกไขปญหาในเรื่องนี้
- สมาคมธุรกิจทองเที่ยวไดเขียนแผนยุทธศาสตรปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สมาคม
ธุรกิจทองเที่ยวจะมีการทําโรดโชวที่กรุงเบอรลิน ประเทศเยอรมัน เพื่อดึงนักทองเที่ยวประเทศยุโรปเขามา
ทองเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น
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- เขตเศรษฐกิจพิเศษฝงประเทศลาวมีการใหเชาพื้นที่ในราคาที่ถูกกวาประเทศไทย
จังหวัดเชียงรายถาจะเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษควรเปนดานการทองเที่ยวเชื่อมเกตเวย
ASEAN Conncet
๔ ประเทศ คือประเทศกัมพูชา ประเทศเวียดนามสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศพมา
โดยมีประเทศไทยเปนศูนยกลางเปนจุดขายอํานวยความสะดวกการเขา – ออก ดานชายแดนทํา One Stop
Service รวมทั้งใหบริการดานการคมนาคม การขนสง การบริหารจัดการสรางโปรแกรมการทองเที่ยว
แตอาจจะติดเรื่องกฎหมายดานความมั่นคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษและการเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษดานการเงิน
โดยสนับสนุนการลงทุนจากชาวตางชาติในการนําเงินทุนทําธุรกิจหรือฝาก แลวนํากําไรออกไปแตเงินลงทุนยัง
อยูในประเทศไทย
- จังหวัดเชียงรายนักทองเที่ยวสวนใหญเปนคนไทย ๗๐ % ตางประเทศ ๓๐ % สวน
ใหญจะเปนนักทองเที่ยวจากประเทศจีนและประเทศญี่ปุน นักทองเที่ยวจากทวีปยุโรปจะเขามานอย
ภาคเอกชนจึงมีการวางแผนในอีก ๓ ปขางหนาจะเพิ่มนักทองเที่ยวที่มาจากยุโรปใหเพิ่มมากขึ้น
- การเดินทางอากาศ มีการสายการบินจากตางประเทศมาลงจังหวัดเชียงรายโดยตรง
คือฮองกง เซินเจิ้น และเชียงตุง ในอนาคตจะใหมีสายการบินที่มาจากเซี่ยงไฮ ซึ่งจังหวัดเชียงรายสามารถ
รองรับนักทองเที่ยวไดประมาณ ๕ ลานคน มีความพรอมทั้งในดานโรงแรม และรานอาหาร
2.4 ประธานชมรมธนาคารจังหวัดเชียงราย
- การทํา QR CODEเจาหนาที่ของธนาคารลงไปใหความรูแกหนวยงานราชการและ
ประชาชน ซึ่งระบบดังกลาวงายตอการใชจายไมตองถือเงินสด และปองกันการทุจริต
- ธนาคารในจังหวัดเชียงราย มีการปดตัวสาขาของธนาคารแตละแหง เนื่องจากสาขา
ที่อยูบริเวณรอบนอกไมมีผูมาใชบริการ เปนการยุบรวมกันในสาขาที่ใกลเคียงกัน
- สภาพการเงินของจังหวัดเชียงรายมีสภาพคลองเนื่องจากเปนจังหวัดทองเที่ยว
มีนักทองเที่ยวจํานวนมาก รวมทั้งผลประกอบการของกิจการรานอาหาร โรงแรมที่พักตางๆ สรางรายไดใหกับ
จังหวัดเปนอยางมาก

ขอเสนอแนะของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง
- สํานักงานคลังจังหวัดควรติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามเปาหมายที่

กําหนดทั้งนี้ ใหกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานโครงการดวย
- เห็นควรให คบจ. ประชาสัมพันธโครงการและมาตรการตางๆของกระทรวงการคลัง เชน
กองทุนการออมแหงชาติ มาตรการทางการเงิน โครงการ National e-Payment ใหประชาชนทราบอยาง
ตอเนื่อง รวมทั้งใหความรูเรื่อง QR CODE ตลาดไรเงินสดอยางตอเนื่อง และขอใหหนวยงานใน คบจ. เรงรัด
การติดตั้งและการใชงาน เครื่อง EDC ภายในหนวยงานอยางจริงจัง ตลอดจนคิดหามาตรการประชาสัมพันธ
เพื่อใหประชาชนหรือผูเกี่ยวของหันมาใชเครื่อง EDC ใหสวนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังติดตั้งและใช
EDC ใหเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 หากมีปญหาอุปสรรค ใหรายงานปลัดกระทรวงการคลังผาน
ผูตรวจราชการกระทรวงการคลังโดยทันที
E-Donation (ระบบบริจาค
- ขอใหสํานักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดแพรทําโครงการ
อิเล็กทรอนิกส) กับวัดพระธาตุชอแฮเปนการนํารองและรายงานผลการดําเนินการดวย
- ดานศุลกากรแมสาย ควรกํากับดูแลดานการปราบปรามยาเสพติดอยางใกลชิด ทั้งนี้แตเดิม
ดานแมสายเปนดานที่สามารถสกัดกั้นไดมากในอดีต หรือทํางานแบบบูรณาการรวมกันกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ
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- การแกไขปญหาหนี้นอกระบบอยางบูรณาการและยั่งยืน ขอใหธนาคารออมสินและธ.ก.ส.

เรง การประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบ ปรับปรุงหลักเกณฑการพิจารณาคุณสมบัติผูกูของแตละ
ธนาคารใหมีมาตรฐานเดียวกันและอาจจะมีการจัดตั้งหนวยงานกลางหรือกองทุนขึ้นเพื่อดูแลในสวนนี้แทนที่
ธนาคารหรืออาจตั้งโครงการพิเศษสําหรับผูมีรายไดนอยใหไดรับการชวยเหลือดานสินเชื่อ
- ทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ขอความรวมมือในการดําเนินโครงการตางๆ
ตามนโยบายปลัดกระทรวงการคลังอยางตอเนื่อง
- ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)ควรดําเนินการเรงคืนเงินใหกับรานคาภายใน 1 วัน เพื่อ
เปนเงินทุนหมุนเวียนใหกับรานคา
- ธนาคารออมสิน ควรพิจารณายกเลิกการเก็บคาบริการเดือนละ 10 บาท จากการใช
บริการ Application QR Code MYMO
- ขอใหธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และธนาคารออมสิน สาขาจังหวัดเชียงราย จังหวัด
แพร จังหวัดนาน และจังหวัดพะเยา ตรวจสอบหาสาเหตุในการที่ประชาชนไมเขารวมโครงการกองทุนการออม
แหงชาติ (กอช.) และเสนอรายงานเพื่อหาวิธีแกไขปญหาดังกลาว
- จากการตรวจราชการพบวาขอมูลผลการจัดเก็บรายไดของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่
เชียงราย ไมสอดคลองกับขอมูลของกรมฯ เนื่องจากระบบ BI (Business Intelligence) ไมสามารถจัดเก็บ
ขอมูลใหเปนปจจุบัน
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จังหวัดสกลนคร
1. กรณีหารือขอราชการกับผูวาราชการจังหวัด (นายสุริยะ วิริยะสวัสดิ์)ไดรับแจงวา

- การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแหงรัฐระยะที่2 เริ่มดําเนินการตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ2561
จังหวัดสกลนครมี ผูถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐ จํานวน 250,000 ราย โดยมี ธนาคารออมสินและ ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร เปนผูรับผิดชอบ
- โครงการไทยนิยมยั่งยืนและโครงการบัตรสวัสดิการแหงรัฐ เปนโครงการที่เกี่ยวของกัน
โดยตรงแตจะแตกตางในเรื่องของรายไดของประชาชน มีการบูรณาการทํางานรวมกันระหวางสวนราชการ
คือ ทหาร ตํารวจ ปลัดอําเภอ และพลเรือน เปนคณะทํางานลงพื้นที่รับผิดชอบในแตละตําบล
- โครงการพรอมเพย และ QR Code เปนโครงการที่มีประโยชน แตพบปญหาการใชงานใน
ผูสูงอายุ เนื่องจากไมมีความรูในเรื่องเทคโนโลยีและเครื่องมือสื่อสารไมรองรับ
- โครงการไทยนิยมยั่งยืนราชการสวนภูมิภาคเปนผูดําเนินการ ถารัฐบาลใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเขารวมโครงการ เงินงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรใหอาจจะไมเพียงพอ
- ครามและโคขุนโพนยางคํา เปนสินคาที่สรางชื่อใหกับจังหวัดสกลนคร ตอไปจะมีการพัฒนา
ขายออนไลนและจะมีการสรางผลิตภัณฑใหมๆ เพื่อใหเขาถึงกลุมผูบริโภค
2. กรณีหารือรวมกับภาคเอกชน ไดรับแจงวา
2.1 รองประธานหอการคาจังหวัดสกลนคร
- จากการใชบัตรสวัสดิการแหงรัฐทําใหผูประกอบการขายสินคาประเภทคาสง คาปลีก
มีรายไดเพิ่มมากขึ้นและควรมีการกระจายรานคาธงฟาใหทั่วถึง
- การปรับคาจางแรงงานขั้นต่ํา 318 บาท สงผลกระทบตอผูประกอบการ รัฐบาลไมควร
ปรับคาจางแรงงานขั้นต่ําแบบกาวกระโดดเพราะผูประกอบการตองแบกภาระคาจางแรงงานเพิ่มขึ้น
2.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
- สภาพคลองทางเศรษฐกิจของจังหวัดสกลนครลดลง เนื่องจากประชาชนมีกําลังซื้อนอย
และไมมีอุตสาหกรรมใหมเกิดขึ้น
- รัฐบาลออกนโยบายดานการเกษตรแตไมมีนโยบายในการใหความชวยเหลือหรือ
มาตรการปองกันราคาสินคาเกษตรตกต่ําเกิดผลกระทบตอเกษตรกร ผูประกอบการ และแรงงาน สงผลใหการ
จับจายใชสอยของกลุมคนระดับลางลดนอยลงไปดวย
- ผูประกอบการแตละรายผลิตสินคาประเภทการเมนทเพิ่มมากขึ้น ทําใหสินคาลนตลาด
ประสบปญหาสภาวะขาดทุน บางรายตองปดกิจการหรือลดจํานวนแรงงานลง
2.3 เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวจังหวัดสกลนคร
- รัฐบาลสนับสนุนดานการทองเที่ยว ตลาดประชารัฐ นับเปนความรวมมือระหวาง
กระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงพาณิชย ซึ่งกระตุนเศรษฐกิจและชวยเหลือผูประกอบการไดเปนอยางดี
- การทําธุรกรรมตางๆกับธนาคารโดยผานเครือขายอินเตอรเน็ต,พรอมเพย
และ QR Code เปนประโยชนสําหรับผูประกอบการที่เปนคนรุนใหมที่มีการใชเทคโนโลยี แตเปนปญหาสําหรับ
ผูประกอบการที่อยูในวัยสูงอายุ
- การประชาสัมพันธโครงการบัตรสวัสดิการแหงรัฐนั้นสอดคลองกับโครงสรางไทยนิยม
ยั่งยืน ควรเขาถึงประชาชนที่อยูในพื้นที่หางไกล และสรางความรูความเขาใจใหกับประชาชน
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- การประกอบการ โฮมสเตยยังไมเปนที่ นิยม เนื่องจากรายละเอียดของการขอ
ใบอนุญาตหรือกฎหมาย ซึ่งอยูในเงื่อนไขของการเปนโรงแรม
- การพัฒนาแหลงทองเที่ยวตองมีองคประกอบ คือ มีที่ขายของที่ระลึกสิ่งอํานวยความ
สะดวก และมีการบริการอินเตอรเน็ตไวไฟ และรูปแบบการทองเที่ยวเปลี่ยนแปลงไป โดยนักทองเที่ยวจะมา
เที่ยวดวยตัวเองไมผานบริษัททัวร และกลุมนักทองเที่ยวรุนใหมจะใชเทคโนโลยีมากขึ้น
ขอคิดเห็นของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง
- ควรมีการจัดทําสถิติของนักทองเที่ยวที่เขามาเที่ยวในจังหวัด เชน วิธีการ
เดินทางรูปแบบการทองเที่ยว อายุ เพื่อกําหนดยุทธศาสตรดานการทองเที่ยว
- ดานการกระตุนการทองเที่ยว จังหวัดสกลนครเปนเมืองที่มีศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และสถานที่ทองเที่ยว ที่สามารถนํามาสรางเรื่องราวที่นาสนใจเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวใหมาเยือนได
ควรสานสัมพันธกับจังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดนครพนม เพื่อเชื่อมโยงการทองเที่ยว เพราะจังหวัดสกลนครมี
สนามบินเปนจุดเดนสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวใหมาเที่ยวได และควรสรางผลิตภัณฑหรือจุดเดนเพื่อสรางความ
แตกตาง
2.4 ประธานชมรมธนาคารจังหวัดสกลนคร
- สามารถปลอยสินเชื่อไดตามเปาหมาย สินเชื่อเติบโตรอยละ ๑๐-๒๐ มีกลุมสินเชื่อที่
ขยายการลงทุน การลงทุนสมัยใหมสามารถนําเงินทุนจากที่อื่นเขามาลงทุนไมใชจากจังหวัดสกลนคร
ผูประกอบการรุนใหมมีการซื้อขายบนโลกออนไลนยกเวนอุตสาหกรรมหนัก
- กฎระเบียบของธนาคารแหงประเทศไทยเขมงวด ไมผอนปรนใหผูประกอบการขอ
สินเชื่อไดอยางครบถวนทําใหผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ไมสามารถตอยอด
ธุรกิจได
- ชมรมธนาคารมีสมาชิก ๖๓ สาขา พรอมที่จะขับเคลื่อนโครงการ
National
e-Payment และโครงการตางๆ ของรัฐบาลพรอมกับหนวยงานภาครัฐ
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จังหวัดนครพนม
1. กรณีหารือขอราชการกับผูวาราชการจังหวัดนครพนม

ไดรับแจงวา

(นาย สมชาย วิทยดํารงด )

- หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลังใหความรวมมือในการปฏิบัติงานรวมกับจังหวัดเปนอยาง
ดี ขาราชการของสํานักงานคลังจังหวัดนครพนมเปนขาราชการพลเรือนดีเดนของจังหวัดประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560
- พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ กรมธนารักษเปดขายเอกสารแบบแปลนมีผูประกอบการยื่นซอง
จํานวน ๑๐ ราย และมีการบุกรุกที่ราชพัสดุในเขตเศรษฐกิจพิเศษผูวาราชการจังหวัดเขาเจรจาไกลเกลี่ย
สามารถตกลงยอมความกันได
- คณะกรรมการพิจารณาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ขอใหมีตัวแทนจากจังหวัดเขารวม
พิจารณาดวย เนื่องจากเปนคนในพื้นที่จึงทราบปญหาและความตองการของประชาชนอยางแทจริง
- จังหวัดนครพนมตั้งเปาหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษ ๓ ดาน คือดานโลจิสติกสดาน
อุตสาหกรรมเกษตรที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และดานอุตสาหกรรมการทองเที่ยวไมตองการอุตสาหกรรมหนัก
ที่เปนมลพิษตอสิ่งแวดลอม เพื่อพัฒนาจังหวัดนครพนมใหเปนเมืองนาอยู
- ควรกําหนดพื้นที่ใหแกผูประกอบการทองถิ่นเขาไปดําเนินการในเขตเศรษฐกิจพิเศษและ
กําหนดเงื่อนไขที่ไดรับสิทธิพิเศษ เพราะเปนกลุมผูประกอบการมีเงินลงทุนนอย และขาดโอกาสในการแขงขัน

2. กรณีหารือรวมกับภาคเอกชน ไดรับแจงวา

2.1 ประธานหอการคาจังหวัดนครพนม
- ตั้งแตมีการสรางอนุสรณสถานโฮจิมินห และพญาศรีสัตตนาคราช มีนักทองเที่ยวจาก
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศเวียดนาม รวมถึงนักทองเที่ยวในประเทศ เขามาทองเที่ยว
ในจังหวัดนครพนมเพิ่มมากขึ้น สรางรายไดจากการทองเที่ยวใหผูประกอบการและประชาชนในพื้นที่
- การนําเขา-สงออก ลดลงสาเหตุหลักมาจากการคมนาคม จังหวัดนครพนมใช
เสนทางหมายเลข R๑๒ ไมสามารถเขาไปในเสนทางระเบียงแนวเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก
(East-West Economic Corridor) ซึ่งเปนจุดสําคัญที่ทําใหการนําเขา – สงออกไมสะดวกและราบรื่น
- หอการคาจังหวัดเนนเรื่องการทองเที่ยว ซึ่งถือเปนธุรกิจการคาประเภทหนึ่งโดยมุง
การพัฒนาดานรานอาหาร และโรงแรม เนนการทองเที่ยวเชิงเกษตร วัฒนธรรม พรอมกับสรางทางจักรยานริม
ฝงโขงเพื่อรองรับการทองเที่ยวเชิงคุณภาพ
- นโยบายรัฐบาลทําใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการเปน คณะกรรมการบริหาร
จัดการงบประมาณแผนดิน ในการดําเนินงานกิจกรรมเพื่อตอบสนองตอความตองการของประชาชน
ขอคิดเห็นของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง
การคาชายแดนเสนทาง R๑๒ จังหวัดนครพนมไมไดเสียเปรียบจังหวัดอื่น
แตเมื่อมีระบบการคาขามแดนไปสูที่อื่น ตองผานเขาไปในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ๓ - ๔ แขวง
ซึ่งทุกแขวงที่ไมใชขอตกลงก็จะตองเสียภาษี จะกลายเปนตนทุนดานโลจิสติกสใหแกผูประกอบการ
2.2 รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
- ผูประกอบการรายยอยตองการจะมีสวนรวมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ควรมี
การแบงพื้นที่เพื่อประกอบธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมทองถิ่น ผูประกอบการทองถิ่นมีความกังวลเกี่ยวกับนัก
ลงทุนรายใหญที่จะเขามาแขงขัน
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- ระบบสาธารณูปโภคจังหวัดนครพนมควรมีความพรอม เพราะเปนจุดที่จะดึงดูด
ผูประกอบการใหเขามาลงทุน ถาประสบเงื่อนไขหรือมีปญหาอุปสรรคจะทําใหการพัฒนาเติบโตชา และมีการ
ซื้อขายที่ดินบริเวณใกลเคียงเขตเศรษฐกิจพิเศษทําใหราคาที่ดินเพิ่มสูงขึ้น และมีโรงแรมหลายแหงเกิดขึ้นใหม
อยูในชวงกําลังกอสราง
- การขนสงสินคาจากประเทศไทย สูสาธารรณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ
ประเทศเวียดนาม มีการปรับปรุงเสนทางในการขนสง จังหวัดนครพนมยังคงรักษาสภาพการคาชายแดนเอาไว
ไดโดยเฉพาะสินคาเกษตรที่มาจากภาคเหนือ และภาคตะวันออก
- ระยะเวลาในการดําเนินโครงการตามนโยบายรัฐบาลซึ่งโครงการสวนใหญเปน
โครงการเรงดวนมีระยะเวลาในการดําเนินงานคอนขางนอย สงผลใหผูรับเหมากอสรางไมสามารถจางแรงงาน
ในพื้นที่ ตองวาจางบริษัทที่มีเครื่องจักรใหญเพื่อที่จะดําเนินการไดทันตามระยะเวลา ทําใหงบประมาณไม
กระจายสูผูมีรายไดนอยหรือคนยากจน
ขอเสนอแนะของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง
- ผูลงทะเบียนรับบัตรสวัสดิการแหงรัฐมีอัตราสูง เมื่อเทียบกับจังหวัดที่กําลังจะ
พัฒนาอัตราของคนจนหรือคนที่มีรายไดต่ํากวา ๑๐๐,๐๐๐ บาท มีจํานวนมาก
- การสรางสะพานแหงหมายเลข ๕ จังหวัดบึงกาฬ จะทําใหจังหวัดสกลนคร
และจังหวัดนครพนมเสียเปรียบเรื่องการคาชายแดน เพราะการคาจะกระจายไปจังหวัดมุกดาหาร ควรกําหนด
ยุทธศาสตรหรือหามาตรการปองกันการคาชายแดนใหคงอยูและเพิ่มปริมาณขึ้น
2.3 ผูอํานวยการอาวุโสธนาคารแหงประเทศไทยสํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ภาพรวมสินเชื่อ - เงินฝาก ธนาคารพาณิชยกับธนาคารภาครัฐเติบโตใกลเคียงกันคือ
รอยละ ๖๗.๓ ที่ตางกันคืออัตราสินเชื่อ ธนาคารภาครัฐเติบโตกวาธนาคารพาณิชยดานเงินฝากธนาคารภาครัฐ
เติบโตจากเงินงบประมาณโครงการที่นํามาชวยเหลือประชาชน
- สภาพเศรษฐกิจมีการเติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง แตการขยายตัวของเศรษฐกิจยังลงไม
ถึงระดับรากหญา ธนาคารแหงประเทศไทยกําลังหาวิธีกระตุนภาคการลงทุน สวนการสงออกและการ
ทองเที่ยวจะเปนตัวหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
- อัตราผูสูงอายุเพิ่มมากขึ้นแตไมมีเงินออมทําใหไมพอในการดํารงชีวิต
- ความชวยเหลือของภาครัฐสงผานธนาคารเฉพาะกิจคือธนาคารออมสิน และธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร สินเชื่อจึงเปนสินเชื่อดานนโยบายภาคการเกษตร สวนธนาคารพาณิชย
อัตราการเติบโตของสินเชื่อทั้งประเทศไมไดเติบโตมากนัก
- ธนาคารเพิ่มมาตรการในการกํากับดูแลดานสินเชื่อคอนขางเขมงวดเพราะมีแนวโนม
วาสินเชื่อบางประเภท NPL เพิ่มสูงขึ้น แมวาภาพใหญของประเทศ NPL อยูที่รอยละ ๔๕ หลักเกณฑของ
ธนาคารแหงประเทศไทยเพิ่มความเขมงวดมากขึ้น
- ผูลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแหงรัฐมีจํานวนมาก แตเครื่องรับชําระเงินดวยบัตรเดบิต
แทนการใชเงินสด (EDC) ที่จะรองรับยังดําเนินการไดแครอยละ ๕๐ รานคาธงฟามีรายไดเพิ่มมากขึ้นและมีความ
กังวลเกี่ยวกับการเสียภาษี ภาครัฐตองหาวิธีการผอนคลายหรือจูงใจใหกับรานคาเพื่อติดตั้งเครื่องรับชําระเงินฯ
- ระบบพรอมเพยมีการเติบโตอยางตอเนื่อง จังหวัดนครพนมเนนเรื่องการทองเที่ยวจะ
เปนหัวใจสําคัญที่จะอํานวยความสะดวกในเรื่องของการจัดการเรื่องคาที่พัก และรานอาหาร
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2.3 ประธานชมรมธนาคารจังหวัดนครพนม
- ดานเงินฝากที่เพิ่มขึ้นเนนไปที่ธนาคารเฉพาะกิจภาครัฐผลักดันนโยบายตางๆ ลงมา
เพื่อชวยเหลือประชาชนและเกษตรกรสงใหยอดเงินฝากเพิ่มขึ้นดานสินเชื่อยังไมมีลูกคารายใหญมาใชบริการ

ผูประกอบการ

2.4 ที่ปรึกษาขาราชการบํานาญ
- อุตสาหกรรมจะเติบโตหรือไมขึ้นอยูกับนโยบายของรัฐบาลในการชวยเหลือ

- ตลาดอินโดจีนยายไปอยูที่จังหวัดมุกดาหาร ทําใหจังหวัดนครพนมเศรษฐกิจซบเซา มี
การบูรณาการรวมกันกับจังหวัดหนองคาย จังหวัดสกลนคร จังหวัดบึงกาฬ และแขวงบอริดกําไซ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการสงเสริมการคาชายแดน
- ควรมีการสงเสริมการทองเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดนครพนมเที่ยวชมพญานาค
ไหวพระธาตุพนม และพัฒนารานคาริมฝงโขง
- การกอสรางโรงสีขาวใชงบประมาณ ๘๐ ลานบาท มีบริษัทรับเหมาเขามาเสนอ
โครงการ มีความกังวลผลผลิตของเกษตรกรที่นําสง เพราะสหกรณในแตละชุมชนที่ยังไมมีความเขมแข็ง
ควรสงเสริมใหทําเกษตรแปลงใหญ รวมถึงขั้นตอนการผลิต การบรรจุ เพื่อรวมกลุมใหเกษตรกรใหเกิดความ
ยั่งยืน
ขอเสนอแนะของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง
- การทําโรงสีขาว ปริมาณขาวเปลือกที่จัดสงความสม่ําเสมอของผลผลิต
การทํานา เกษตรแปลงใหญ การทําเกษตรอินทรีย ควรมีแนวทางในการพัฒนาที่ชัดเจนเพื่อใหเกิดความยั่งยืน
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จังหวัดมุกดาหาร
1. กรณีหารือขอราชการกับรองผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร (นายไพฑูรณ รักประเทศ)

ไดรบั แจงวา

- จังหวัดมุกดาหารกําลังจะครบครอบ ๓๖ ป ผูวาราชการจังหวัดมีนโยบายใชเลข ๓๖

ขับเคลื่อนการทํากิจกรรม เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล คือ ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีการทํางานแบบบูรณา
การรวมกัน โดยเลือกโครงการสําคัญ ( Flagship) ตามยุทธศาสตรของแตละกระทรวงเพื่อใหสวนงานราชการ
ภายในจังหวัด คัดเลือกและดําเนินการ
- ระดับการพัฒนาของจังหวัดมุกดาหารอยูในอันดับที่ ๖๕ ของประเทศ เพื่อยกระดับจังหวัดใหดี
ขึ้นตองแกปญหาใหถูกจุดโดยการนําขอมูลของ กชช.๒ค และ จปฐ. มาใชประกอบการพัฒนาจังหวัดในทุกมิติ
- มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ จังหวัดไดขอความรวมมือใหทุก
หนวยงานแจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการโดยยึดประโยชนของพี่นองประชาชนเปนหลัก เพื่อ
ดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการโดยมีสํานักงานคลังจังหวัดเปนผูรับผิดชอบหลัก
- หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลังใหความรวมมือ ในการปฏิบัติงานรวม กับจังหวัดเปน
อยางดี บุคลากรมีคุณภาพ
- การเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณ ยังเบิกจายไมไดตามเปาหมายที่กําหนด เนื่องจาก
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานยังขาดความรูความเขาใจใน พรบ.จัดซื้อจัดจางควรฝกอบรมใหความรู สอนวิธีปฏิบัติงาน
เพื่อใหเกิดความชํานาญ ไมใหเกิดขอผิดพลาด
ขอเสนอแนะของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง
- การดําเนินโครงการใหความชวยเหลือผานบัตรสวัสดิการแหงรัฐ
กระทรวงการคลังเปนหนวยงานหลักในการจัดเก็บฐานขอมูลผูลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ ซึ่งจะบูรณา
การขอมูลดังกลาวรวมกับกระทรวงมหาดไทยซึ่งเปนหนวยงานหลักที่ในการดําเนินโครงการไทยนิยมยั่งยืน
เพื่อใหฐานขอมูลดังกลาวเปนประโยชนและสอดคลองสนับสนุนการดําเนินงานของทั้ง 2 โครงการ
- กองทุนการออมแหงชาติ เปนโครงการที่ดี เปนการสงเสริมใหประชาชนและ
ผูสูงอายุมี เงินออม และสามารถเก็บไวใชไดในอนาคต
- โครงการ National e-Payment คบจ.ควรผลักดันใหแลวเสร็จภายใน ๓1
มีนาคม 2561และขอความรวมมือจากสวนราชการตางๆ ใหใชวิธีการโอนเงินงบประมาณในระบบ
อิเล็กทรอนิกส พยายามยกเลิกการโอนเงินดวยเช็ค
- คบจ.โดยคลังจังหวัดซึ่งเปนประธานควรขับเคลื่อนนโยบายทั้ง 11 ดาน ซึ่ง
ปลัดกระทรวงการคลังไดมอบหมาย ตลอดจนเปนศูนยกลางในการสื่อสารนโยบายอื่นๆ ซึ่งปลัด
กระทรวงการคลังมอบหมายใหหนวยงานในพื้นที่รับทราบและปฏิบัติตาม
2. กรณีหารือรวมกับภาคเอกชน ไดรับแจงวา
2.1 รองประธานหอการคาจังหวัดมุกดาหาร
- การคาชายแดนของจังหวัดมุกดาหารเปนอันดับ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประชาชนจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวขามมาซื้อสินคา ภาคเอกชนไมสามารถแยก
ประเภทสินคาวาชนิดใดเปนการคาภายใน หรือการคาชายแดน
- การผลักดันใหมีการคืนภาษีใหแกประชาชนชาวลาวหรือนักทองเที่ยว ชาวตางชาติที่
เดินทางเขามาซื้อสินคาจากประเทศไทย
(Tax Refund) ควรจัดทําระบบเชื่อมโยงสําหรับหนวยงานที่
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เกี่ยวของกับการคืนภาษีสําหรับรานคาใหเกิดขึ้นทั้งกระบวนการไมใชดําเนินการไดเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งเทานั้น
เพื่อจูงใจใหประชาชนชาวลาวเดินทางมาซื้อสินคาอุปโภคบริโภคฝงไทยใหมากขึ้น และจะทําใหทราบมูลคา
การคาภายในวามีการซื้อเพื่อการอุปโภคบริโภคภายในจังหวัดมุกดาหารมากนอยเพียงใด เพราะปจจุบันขอมูล
จะซ้ําซอนกันกับการคาชายแดนที่ประชาชนชาวลาวขามมาซื้อสินคาจากหางสรรพสินคาจากประเทศไทย
- หางสรรพสินคารายใหญที่อยูในพื้นที่ควรดําเนินการชําระภาษีในพื้นที่ที่ประกอบ
กิจการอยู เพื่อทําใหทราบมูลคาการคาภายในจังหวัด
- ผูประกอบการนําสินคาบางสวนไปจดประกอบที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ สะหวัน-เซโน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดังนั้นจังหวัดมุกดาหารจะตองบริหารสินคาที่ผานแดนจํานวนมาก
ดานศุลกากรตองรับภาระในอนาคตเกี่ยวกับการบริหารคลังสินคา ตูคอนเทนเนอรตองมีพื้นที่รองรับใหเพียงพอ
- หอการคากําลังเสนอทาเรือบก และมีการเจรจรากับธนารักษพื้นที่ เพื่อใหทองถิ่นมา
บริหารจัดการอาจจะมอบพื้นที่ใหทองถิ่นให อบจ.หรือทางเทศบาลทําคลังสินคา และทองถิ่นจัดเก็บภาษี
โรงเรือน หรือบริหารคาเชาพื้นที่
- ภาคเอกชนไมไดรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในสังกัด
กระทรวงการคลัง ทุกคนสามารถทํางานรวมกันเปนอยางดี ใหบริการขอมูลขาวสารครบถวน
2.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
- อุตสาหกรรมหลักเปนภาคการเกษตร สินคาที่ทํารายไดหลัก คือยางแทง ออยน้ําตาล
โรงสีขาว และมันสําปะหลัง
- จังหวัดมุกดาหารเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมสวนใหญจะเปน
โรงงานผลิตแทงปูน มีการสรางโรงงานน้ําแข็งเพิ่มเติม ภาคเอกชนตองการระบบสาธารณูปโภคที่ครอบคลุม
- โครงการกอสรางทางรถไฟ สายบานไผมหาสารคามรอยเอ็ดมุกดาหารนครพนมอยาก
ใหแลวเสร็จ จังหวัดมุกดาหารจะตองดําเนินการเตรียมความพรอมในการเปนศูนยกลางทางดานการคมนาคม
ขนสงเชื่อมโยงระหวางเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับโครงการ
ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) โดยตองดําเนินการวางแผนเตรียมความพรอมไวรองรับตั้งแตการ
จัดทําจุดพักรถ จุดขนถายสินคา และแผนการบริหารจัดการระบบขนสงโลจิสติกสไวลวงหนา
- เนื่องจากเขตนิคมอุตสาหกรรมมีที่ตั้งอยูในพื้นที่ซึ่งหางไกลจากสถานีจาย
กระแสไฟฟาหลักของการไฟฟาสวนภูมิภาค หากเกิดขอขัดของในการจายกระแสไฟฟาอาจสงผลกระทบตอ
การผลิตสินคาและเกิดความเสียหาย ซึ่งปจจุบันการไฟฟาสวนภูมิภาคอยูระหวางดําเนินการแกไขปญหา
ดังกลาว โดยมีการปรับเปลี่ยนระบบจําหนายไฟฟาเปลี่ยนอุปกรณเกาออก การตัดตนไมที่กีดขวาง
- ผูรับเหมากอสรางมีการทิ้งงานเปนจํานวนมาก ถนนหลายสายการกอสรางไมเปนไป
ตามสัญญา การประมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ ( E-Bidding) มีผลเสียตอผูรับเหมาเนื่องจากเสนอราคาต่ํากวา
ความเปนจริงจนไมสามารถดําเนินการกอสรางได ทําใหเกิดผลกระทบตอเนื่องกันคือ ลูกจางแรงงานและ
รานคาประกอบวัสดุกอสรางไมไดรับเงิน ควรมีมาตรการเพื่อชวยเหลือผูรับเหมากอสรางใหสามารถดําเนิน
ธุรกิจไดตามสัญญา หรือขั้นตอนการทํางานลดลง
- การเติบโตดานการใหบริการ เชน การจองโรงแรม การสั่งอาหารโดยจัดสงสินคาตามที่
อยูของลูกคา ( delivery) การนําโซเชี่ยลเขามาใชทําใหผูประกอบการรายยอยสามารถขายสินคาออนไลน
และธุรกิจประกอบอาหารเพื่อจําหนายออนไลนมีสัดสวนที่โตขึ้น สามารถสรางตลาดที่จะนําสินคาออกไปขาย
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- ภาคเอกชนตองการใหกรมพัฒนาชุมชนกับสํานักงานคลังจังหวัดนําเทคโนโลยีเขาไป
ใชเกี่ยวกับสินคา OTOP และพัฒนาความรูใหกับประชาชน เพื่อพัฒนาสินคา OTOP หรือพัฒนาดานวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ของชุมชน
- โครงการ start up ของจังหวัดมุกดาหารมีผูใหความสนใจนอยมากดานวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ก็เปนธุรกิจที่ตอเนื่องของครอบครัว ผูประกอบการวิสาหกิจฯ ประสบ
ปญหาในเรื่องของเงินทุน การบริหารจัดการ และการจัดทําบัญชี โดยมีธนาคารของรัฐเขามาใหความชวยเหลือ
แนะนํา
- ประชาชนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ขามมาฝากเงินในธนาคาร
ของประเทศไทยเปนจํานวนมาก ถาสามารถนํา QR Code บัตรเครดิตหรือการใชพรอมเพยเขาไปสูกลุมลูกคา
เหลานี้จะทําใหเงินเขามาในระบบมากขึ้น เพราะประเทศไทยไดเปรียบทางวัฒนธรรมนโยบายเรื่องการคา
ชายแดนเปนหัวใจสําคัญที่ทําใหการคาชายแดนเติบโตขึ้น
- อยากใหกระทรวงการคลังเพิ่มกองทุนในการพัฒนากลุมอาชีพความคลองตัวในการ
ประกอบอาชีพ โดยใหหนวยงานภาครัฐเขามาชวยเหลือ
- เขตเศรษฐกิจพิเศษยังไมมีความชัดเจนเปนรูปธรรมทั้งเรื่องผังเมืองการเปดดาน
ศุลกากรและการดําเนินงานของภาครัฐ รวมทั้งควรมีการแตงตั้งบุคลากรในพื้นที่เปนคณะกรรมการหรือบอรด
บริหาร ที่มีอิสระทั้งเรื่องการวางแผนดานแรงงาน ดานการศึกษา และในเรื่องอื่นๆ
2.3 นายกสมาคมอุตสาหกรรมทองเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
- การสรางสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ๒ ซึ่งสามารถเดินทางไปยังสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศเวียดนาม เพิ่มจํานวนนักทองเที่ยว และมีการขยายตัวของสถาน
ประกอบการ เชน สถานบริการโรงแรม อาคารบานพัก เพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก
- ผูประกอบการในจังหวัดมุกดาหารตองการดานบริการ ระบบสาธารณูปโภค
การคมนาคม สนามบิน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรขอใหกระทรวงการคลังชวยดูแลผูประกอบการใหเขาถึง
แหลงเงินทุนเพื่อประกอบธุรกิจ
- จังหวัดมุกดาหารเปนจังหวัดแรกที่ทําบันทึกขอตกลง ( MOU) กับประเทศเวียดนาม
ในเรื่องการทําธุรกิจโดยใชสื่ออิเล็กทรอนิกส ( E-commerce) โดยมีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เปนเจาภาพเมื่อเดือนตุลาคม 2560 เพื่อสงเสริมผูประกอบการ รวมทั้งสงเสริมภาคอุตสาหกรรม
- อัตราคาจางแรงงานขั้นต่ําถาเปนแรงงานไรฝมือไมควรใชระบบคาแรงขั้นต่ํา ควรให
เปนไปตามสภาพการแขงขัน เพราะสงผลพระทบดานการบริหารจัดการ ภาคเอกชนไมตองการใหมีการกําหนด
คาจางแรงงานขั้นต่ําที่ปรับตามนโยบายหรือนักการเมือง ควรมีการกําหนดเปนอัตราอางอิง
- ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมควรเพิ่มเงินงบประมาณสนับสนุน
ระบบชลประทานในการทําเกษตรเพราะเกษตรกรจํานวนมากไดรับประโยชน รวมถึงการประกันราคาพืชผล
การเกษตร
- พื้นที่ที่ประกาศเปนเขตพิเศษอยูในเขตอุตสาหกรรม ในอําเภอคําปาหลาย ซึ่ง
มี 11 ตําบล แตตําบลคําปาหลายไดรับการยกเวน ทั้งที่อุตสาหกรรมอยูในพื้นที่อยูแลว มีระบบสาธารณูปโภคที่
เอื้อตอการลงทุน ถาประกาศใหตําบลคําปาหลายอยูในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษผูประกอบการเดิมไดรับ
ประโยชนในการลงทุนเพิ่ม รวมทั้งผูประกอบการรายใหมสามารถเขามาใชพื้นที่ซึ่งจะเหมาะสมมากกวาซึ่งพื้นที่
ประกอบการเดิม
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- การสรางสนามบินจะสามารถกระตุนเรื่องการทองเที่ยว และเพิ่มมูลคาการคาการ
ลงทุน ซึ่งเปนจุดที่จะทําใหนักลงทุนตัดสินใจที่จะมาลงทุน
- พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ตองการใหผูวาราชการจังหวัดสามารถออกใบอนุญาตได
เพื่อเอื้อตอการลงทุน
2.4 รองประธานชมรมธนาคารจังหวัดมุกดาหาร
- อัตราการเติบโตของธนาคารพาณิชยยังไมเทาธนาคารของรัฐ เพราะธนาคารของรัฐมี
งบประมาณของภาครัฐเขามาสนับสนุน ธนาคารเอกชนอัตราการเติบโตรอยละ 5-6
- นโยบายรัฐบาลตองการที่จะปรับเปลี่ยนใหประชาชนหันมาใชระบบอิเล็กทรอนิกส
มากขึ้น แตมีปญหาในเรื่องความรูความเขาใจของประชาชน รวมทั้งสถานบริการที่ใหบริการดานอิเล็กทรอนิกส
- ขอสนับสนุนงบประมาณในการใหความรูกับประชาชน รวมทั้งหนวยใหบริการ
รานคาตางๆ เชน การติดตั้งเครื่องรับชําระเงินดวยบัตรเดบิตแทนการใชเงินสด ( EDC) ใหเพียงพอกับความ
ตองการของประชาชน
ขอเสนอแนะของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง
- พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจาง มาจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ
พ.ศ. 2535 มีการปรับปรุงใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงานการประมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ ( E-bidding) อาจไม
ตองใชราคาต่ําสุดถามีความเหมาะสมใหสํานักงานคลังประชาสัมพันธเรื่องการประมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
(E-bidding) ใหกับผูประกอบการและประชาชนทั่วไปไดรับทราบ
- ระบบการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากร สามารถขอขอมูลไดที่สํานักงาน
สรรพากรพื้นที่ วิธีการจัดการบริหารเรื่องภาษีแบบ LTO กรมสรรพากรเปนผูจัดเก็บเมื่อประกาศนโยบายจะได
แยกระหวางธุรกิจขนาดใหญกับธุรกิจแบบธรรมดาใหชัดเจน
- การคืนภาษีใหแกนักทองเที่ยวชาวตางชาติ (
Tax Refund) ปจจุบัน
กระทรวงการคลังกําลังศึกษาเรื่องนี้อยู เพราะมีทั้งขอดีและขอเสีย ตองศึกษาวาธุรกิจประเภทไหนไดประโยชน
จากการคืนภาษีใหแกนักทองเที่ยวชาวตางชาติมากที่สุดเชน ธุรกิจคาปลีกสมัยใหม และการคืนภาษีใหแก
นักทองเที่ยวชาวตางชาติ ตองเพิ่มอัตรากําลังเจาหนาที่ การลงทุนคอนขางสูง กรมสรรพากรตองมีฐานขอมูลใน
การดําเนินการ
- เงินงบประมาณที่ภาครัฐจัดสรรใหยังไมเขาถึงประชาชนในระดับรากหญา
รัฐบาลจึงพยายามออกมาตรการชวยเหลือประชาชน ทั้งบัตรสวัสดิการแหงรัฐการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนขนาด
กลางและขนาดยอม (SMEs) และการขึ้นคาจางแรงงานขั้นต่ํา เพื่อชวยเหลือผูมีรายไดนอยและเปนการกระตุน
เศรษฐกิจในระดับลาง
ขอเสนอแนะและความเห็นของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง
- ให คบจ. ดําเนินการประชาสัมพันธโครงการและมาตรการตางๆของกระทรวงการคลัง เชน
กองทุนการออมแหงชาติ มาตรการทางการเงิน โครงการ National e-Payment ใหประชาชนทราบอยาง
ตอเนื่อง รวมทั้งใหความรูเรื่อง QR Code ตลาดไรเงินสดอยางตอเนื่อง
- ใหหนวยงานใน คบจ. เรงรัดการติดตั้งและการชําระเงินผานชองทางอิเล็กทรอนิกส
(e-Payment) ภายในหนวยงานอยางจริงจังภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 ตลอดจนคิดหามาตรการ
ประชาสัมพันธเพื่อใหประชาชนหรือผูเกี่ยวของหันมาใชเครื่องรับชําระเงินฯ หากมีปญหาอุปสรรค ใหรายงานปลัด
กระทรวงการคลังผานผูตรวจราชการกระทรวงการคลังโดยทันทีทั้งนี้ จะไดติดตามประเมินผลหลังกําหนดเวลา
ดังกลาวดวย
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- ใหหัวหนาสวนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังเปนตัวอยางในการลงทะเบียน การใช
ระบบพรอมเพย และ QR Code รวมถึงเชิญชวนใหขาราชการในสังกัดลงทะเบียนเพื่อเปนตนแบบใหกับสวน
ราชการอื่นๆ รวมถึงประชาชนดวย
- ภาพรวมการแจกบัตรสวัสดิการแหงรัฐยังไมเปนไปตามเปาหมาย ควรหารือหนวยงานที่
เกี่ยวของในการจัดทําแผนลงพื้นที่หรือสรางเครือขายเพื่อหาวิธีสงมอบบัตรสวัสดิการแหงรัฐ รวมถึงทําความ
เขาใจเรื่องการพัฒนาอาชีพสําหรับโครงการบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ระยะที่ ๒
- หนวยงานที่เกี่ยวของควรประชาสัมพันธใหรานคาธงฟาและผูถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐทราบ
วาเปนผูมีสิทธิ์ไดรับรางวัลในการรูดซื้อสินคาที่รานคาธงฟาประชารัฐในแตละครั้ง โดยประชาสัมพันธใหทราบ
ถึงรายละเอียดตางๆ อยางทั่วถึงทุกพื้นที่ ซึ่งรางวัลที่ ๑ จะไดรับเงินจํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมถึงยังมี
รางวัลอื่นๆ จับฉลากทุกวันที่ ๑๖ ของเดือน
- ขอใหหนวยงานตางๆ โดยเฉพาะ คบจ. เปนผูนําในการประชาสัมพันธโครงการบริจาคเบี้ยยัง
ชีพผูสูงอายุเขากองทุนผูสูงอายุ เพื่อชวยเหลือผูสูงอายุที่มีรายไดนอยใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งมีขอคิดเห็นจาก
ที่ประชุมใหเพิ่มชองทางการบริจาคนอกเหนือจากหนวยงานที่ตนไดลงทะเบียนไว เชน ธนาคาร หรือไปรษณีย
เปนตน
- สํานักงานคลังจังหวัดควรติดตามเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณใหเปนไปตามเปาหมายที่
กําหนด ทั้งนี้ ขอใหกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานดานการเบิกจายในโครงการตางๆ
- สํานักงานคลังจังหวัดควรหามาตรการสําหรับสวนราชการที่เบิกเงินงบประมาณไมไดตาม
เปาหมาย เชน การกําหนดKPI ในการพิจารณาขึ้นเงินเดือนหรือในการดําเนินการอยางอื่น หรือ สวนราชการควร
ทํา TOR พรอมทั้งประกาศดําเนินการจัดซื้อจัดจางใหแลวเสร็จกอนการขอตั้งงบประมาณ โดยกําหนดไวใน
เงื่อนไขอยางชัดเจนวาจะทําสัญญาจัดซื้อจัดจางก็ตอเมื่อไดผานงบประมาณแลว
- สํานักงานสรรพากรพื้นที่ควรเริ่มทําโครงการระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส ( E-Donation)
ดวยการประสานความเขาใจกับวัดเปาหมาย ธนาคารกรุงไทยฯ และธนาคารออมสินในการติดตั้ง QR Code
- จากการตรวจราชการพบวาขอมูลผลการจัดเก็บรายไดที่หนวยงานอื่นจัดเก็บนําสง
กรมสรรพากร ไมสอดคลองกับขอมูลของหนวยจัดเก็บรายไดในพื้นที่ ขอใหสรรพากรพื้นที่จัดทํารายละเอียด
เอกสารชี้แจงใหทราบดวย
- กองทุนการออมแหงชาติเปนโครงการที่ดี มีผลตอบแทนที่ดี แตขาดการประชาสัมพันธที่
เขาถึงประชาชน รวมถึงไมมีสมุดเงินฝากที่สามารถตรวจสอบไดตลอดเวลา ทําใหประชาชนไมมั่นใจในกองทุนฯ
นอกจากนี้ กองทุนยังเปนผลิตภัณฑที่ไปทับซอนกับโครงการของแตละธนาคาร เชน ธนาคารออมสิน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ฯลฯ จึงตองสรางความชัดเจนและใหทางเลือกประชาชน
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จังหวัดภูเก็ต
1. กรณีหารือขอราชการกับรองผูวาราชการจังหวัดภูเก็ต(นายนรภัทร ปลอดทอง) ไดแจงวา
ผูตรวจราชการกระทรวงการคลังไดรายงานถึงแนวนโยบายที่สําคัญของรัฐบาลที่จะตอง
ขับเคลื่อน อาทิ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ การผลักดันตลาดไรเงินสด การแกไขปญหา
หนี้นอกระบบ และการสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มตน ( Startup) เปนตน ทั้งนี้ กระทรวงการคลังไดเนน การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนควบคูไปกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหเติบโตอยางตอเนื่องผูวซึา่งราชการจังหวัดภูเก็ตได
ใหความเห็นในประเด็นสําคัญ ดังนี้
- จังหวัดไดใหความสําคัญในการเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณ โดยผูวาราชการจังหวัด
ภูเก็ตขอใหคลังจังหวัดชวยเรงรัดเบิกจาย เพื่อใหการเบิกจายเงินงบประมาณเปนไปตามเปาหมาย ที่กําหนด
ซึ่งจะชวยกระตุนการลงทุนและสงเสริมเศรษฐกิจของจังหวัดใหเติบโตยิ่งขึ้น อยางไรก็ดี จังหวัดภูเก็ตมีจํานวน
ประชากรแฝงอยูจํานวนมากทําใหงบประมาณที่ไดรับจัดสรรไมตรงกับความเปนจริง
- การติดตามการแกไขปญหาหนี้นอกระบบอยางยั่งยืน จังหวัดภูเก็ตไดรับเลือกใหเปนจังหวัดนํา
รองในการแกไขปญหาหนี้นอกระบบ ซึ่งผูวาราชการจังหวัดไดกําชับใหสํานักงานคลังจังหวัดประสานขอขอมูล
ผูมีหนี้นอกระบบจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารออมสิน โดยจะได
ดําเนินการลงพื้นที่เพื่อติดตามแกไขปญหาหนี้นอกระบบควบคูไปกับการดําเนินการตาม
มาตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ (มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ)
ทั้งนี้ สําหรับ มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ไดเสนอใหมีการประสานงานรวมกับหอการคา
จังหวัดในการจัดหาตําแหนงงานวางใหแกผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐที่ประสงคจะทํางานผานการลงทะเบียน
ภายใตมาตรการดังกลาว
- การผลักดันตลาดไรเงินสด แนะนําวาแอปพลิเคชั่น สําหรับการชําระเงินโดยวิธีสแกน QR
Code ธนาคารควรมีการแจงยอดเงินคงเหลือในบัญชีใหผูใชรับทราบ เพื่อใหประชาชนที่ชําระเงินสามารถกําหนด
แนวทางการบริหารเงินในบัญชีของตนเอง และควรมีการใหความรูทางการเงินควบคูไปกับการผลักดัน การเปน
สังคมไรเงินสด (Cashless Society)

2. กรณีหารือรวมกับภาคเอกชน ไดรับแจงวา
- ภาคการทองเที่ยวมีการขยายตัวดีขึ้นจากปที่ผานมา โดยมีนักทองเที่ยวชาวจีนกลับมา
ทองเที่ยวอีกครั้งภายหลังการปราบปรามทัวรศูนยเหรียญ อยางไรก็ดี รายไดจากนักทองเที่ยวกลุมดังกลาว
ยังคงกระจุกตัวอยูกับผูประกอบการบางกลุม ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของควรมีการตรวจสอบรายไดและบัญชี
ของผูประกอบการธุรกิจทัวรจีน ทั้งนี้ การมีนักทองเที่ยวจํานวนมากทําใหจังหวัดตองวางแผนบริหารจัดการ
ดานสาธารณูปโภคเพื่อใหเพียงพอตอความตองการ
เพื่อปองกันผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
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- ภาคธุรกิจพบวาผูประกอบการรานคามียอดขายสินคาลดลงเนื่องจากผูบริโภค
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการซื้อขายสินคาผานชองทางออนไลนมากขึ้น จึงเห็นวาหนวยงานที่เกี่ยวของควรมีการให
ความรูแกผูประกอบการและแรงงาน เพื่อปรับเปลี่ยนการทําธุรกิจใหสอดรับกับบริบทการเปลี่ยนแปลงทาง
ธุรกิจ ทั้งนี้ สําหรับผลกระทบจากการปรับขึ้นคาแรงขั้นต่ํา ผูประกอบการจังหวัดภูเก็ตไมไดรับผลกระทบ
เนื่องจากคาแรงในปจจุบันสูงกวาราคาที่ประกาศปรับขึ้น
- ภาคเกษตรกรรม ไดขอใหภาครัฐแกไขปญหาราคายางพาราและปาลมตกต่ํา
ขณะเดียวกัน ไดแสดงความกังวลเกี่ยวกับปญหาสินคาปศุสัตวสงออกลนตลาดซึ่งอาจสงผลกระทบตอ
เกษตรกรผูเลี้ยงสัตว
- ภาคธนาคาร พบวาผูประกอบการธุรกิจขนาดยอม ( SMEs) ที่เปนลูกหนี้ดอยคุณภาพ
(NPLs) จําเปนตองไดรับความชวยเหลือจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจ(SFIs) และการค้ําประกันสินเชื่อของบรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) เนื่องจากธนาคารพาณิชยมีหลักเกณฑการปลอยสินเชื่อที่เขมงวด
ขณะเดียวกัน ผูประกอบการSMEs ควรมีการจัดทําระบบบัญชีที่มีประสิทธิภาพเพื่อใหธนาคารสามารถตรวจสอบ
ขอมูลของลูกคาไดสะดวกยิ่งขึ้น ทั้งนี้ สําหรับการผลักดันการเปน สังคมไรเงินสด (Cashless Society) พบวา
ประชาชนและผูประกอบการยังนิยมใชเงินสดมากกวา โดยจะใชการสแกนQR Code เฉพาะชวงที่ธนาคารมีการ
จัดโปรโมชั่นเทานั้น
- ผูตรวจราชการกระทรวงการคลัไดงและขอเสนอแนะของภาคเอกชน โดยมอบหมายใหหนวยงานใน
สังกัดกระทรวงการคลังดําเนินการประชาสัมพันธ นโยบายและมาตรการตางๆ ของรัฐบาลและกระทรวงการคลังให
ประชาชนและผูประกอบการไดรับทราบมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ไดขอความรวมมือจากภาคเอกชนในการประชาสัมพันธให
ผูประกอบการเปนสังคมไรเงินสด(Cashless Society) โดยเนนการสรางความเขาใจที่ถูกตองวากรมสรรพากรไมสามารถ
เขาถึงขอมูลทางการเงินของแตละบุคคลได

ขอเสนอแนะและความเห็นของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง

- สํานักงานคลังจังหวัดควรติดตามเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณใหเปนไปตามเปาหมาย
ที่กําหนด ทั้งนี้ และขอใหกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานดานการเบิกจายเงินในโครงการตาง ๆ
ของภาครัฐ
- การแกไขปญหาหนี้นอกระบบอยางบูรณาการและยั่งยืน และการดําเนินการตามมาตรการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ขอให ธ.ก.ส. และธนาคารออมสินเรงติดตามตัวลูกหนี้นอกระบบทุกราย เพื่อดําเนินการ
ใหความชวยเหลือ อยางไรก็ดี ทั้งสองธนาคารตองเตรียมความพรอมสําหรับการดําเนินการตามมาตรการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ดังนั้น เมื่อมีการ ลงพื้นที่เพื่อกรอกแบบประเมินและเมนูการพัฒนารายบุคคลและ
วิเคราะหขอมูลของผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ สามารถสอบถามเรื่องหนี้นอกระบบควบคูกันไป เพื่อลดขั้นตอน
การทํางานที่ซ้ําซอน
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อยางไรก็ดี ขอให
ธ.ก.ส. และธนาคารออมสินมอบหมายเจาหนาที่ของธนาคารที่มี
ความเชี่ยวชาญและประสบการณในการทํางานเพื่อลงพื้นที่รวมกับเจาหนาที่
AO ในการวิเคราะหและ
เสนอแนะแผนที่ชีวิตใหแกผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ
- การ
ประชาสัมพันธโครงการ และมาตรการตาง ๆ ของกระทรวงการคลัง ขอให คบจ. มีการ
ประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง เนนการใชภาษาที่เขาใจงาย และใชชองทางการประชาสัมพันธ ที่ประชาชน
เขาถึงไดงาย ทั้งนี้ สําหรับมาตรการและนโยบายใหม ๆ สามารถติดตามไดจากการแถลงขาวกระทรวงการคลัง
ในทุกวันพุธผานทางเว็บไซต www.mof.go.th
- การจัดตั้งชมรม
Startup Club ขอให ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิน และ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย รวมกันประชาสัมพันธและขอความรวมมือกับภาคเอกชน เพื่อใหมี
การดําเนินโครงการอยางตอเนื่อง
การพัฒนาสวัสดิการเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ขอให
หนวยงานที่มีความประสงคจะดําเนินการปรับปรุงอาคารสํานักงานและบานพักของขาราชการมีหนังสือแจงไป
ยังหนวยงานตนสังกัด พรอมทั้งสําเนาแจงมายังผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง เพื่อรวบรวมนําเสนอปลัด
กระทรวงการคลังพิจารณาตอไป
ทุกหนวยงานควรใหความสําคัญกับการสรางระบบฐานขอมูลตางๆ เพื่อความพรอมใน
การรองรับการเปนกระทรวงการคลังดิจิตอล ( Digital MOF) พรอมทั้งปรับกระบวนการในการปฏิบัติงานให
เปนระบบดิจิตอลมากขึ้น รวมทั้งการลดปริมาณการใชกระดาษใหนอยลง
- ไดขอความรวมมือกับทุกหนวยงานใหดําเนินการโครงการตาง ๆ ตามนโยบายของปลัด
กระทรวงการคลัอง ยางตอเนื่อง อาทิ โครงการกระทรวงการคลังคุณธรรม โครงการภาษาอังกฤษ
หมู หมู พรอมทั้งขอ
ความรวมมือในการDownload Application ตาง ๆ เชน Echo English Tax Clinic Databank และ Application
สําหรับชําระเงินผานระบบQR Code เปนตน
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จังหวัดเลย
1. กรณีหารือขอราชการกับผูวาราชการจังหวัดเลย (นายชัยวัฒน ชื่นโกสุม) ไดแจงวา
ผูตรวจราชการกระทรวงการคลังไดรายงานถึงแนวนโยบายที่สําคัญของรัฐบาลที่จะตอง
ขับเคลื่อน อาทิ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ การผลักดันตลาดไรเงินสดการแกไขปญหาหนี้
นอกระบบ และการสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มตน ( Startup) เปนตน ทั้งนี้ กระทรวงการคลังไดเนน การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนควบคูไปกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหเติบโตอยางตอเนื่อง ผูซึว่งาราชการจังหวัด เลยได
ใหความเห็นในประเด็นสําคัญ ดังนี้
- จังหวัดไดใหความสําคัญในการเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณ โดยผูวาราชการจังหวัด
เลยมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรงรัดเบิกจาย เพื่อใหการเบิกจายเงินงบประมาณเปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนด ซึ่งจะชวยกระตุนการลงทุนและสงเสริมเศรษฐกิจของจังหวัดใหเติบโตยิ่งขึ้น
- การสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดเลย ไดมีการหารือรวมกับคลังจังหวัดใน
การจัดทํายุทธศาสตรจังหวัดเพื่อกําหนดแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดเลย และมอบหมายใหคลัง
จังหวัดจัดเก็บขอมูลเศรษฐกิจของจังหวัดในลักษณะลางขึ้นบน ( Bottom up) เพื่อพิจารณาภาพรวมและ
ผลักดันเศรษฐกิจของจังหวัด
การผลักดันตลาดไรเงินสดที่ผานมาไดมีการติดตั้งเครื่องรับชําระเงินดวยบัตรเดบิตแทนการใช
เงินสด (เครื่อง EDC) เพื่อรองรับบัตรสวัสดิการแหงรัฐ และไดเสนอแนะใหภาครัฐกําหนดมาตรการผลักดัน
หนวยงานราชการใหรับชําระเงินผานเครื่อง EDC หรือ QR Code เพื่อสรางความเคยชินใหแกประชาชน

2. กรณีหารือรวมกับภาคเอกชน ไดรับแจงวา
- ภาคเอกชนไดชื่นชมการปฏิบัติหนาที่ของคณะผูบริหารการคลังประจําจังหวัดเลย
(คบจ.) ที่ไดรวมกัน ขับเคลื่อนนโยบายตาง ๆ อาทิ การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมผานมาตรการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิตผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ การเปนสังคมไรเงินสด (Cashless Society) ผานการติดตั้งเครื่อง EDC
หรือสแกน QR Code เปนตน ทั้งนี้ ภาคเอกชนยังไดมีสวนรวมในการผลักดันนโยบายตาง ๆ อาทิ โครงการ
อบรมรวมกับศูนยพัฒนาฝมือแรงงานผานวิทยาลัยอาชีพและสถาบันอาชีวศึกษา โครงการใหความรูแกนักเรียน
เพื่อสนับสนุน Startup ในสถานศึกษา เปนตน
- ภาคเกษตรกรรม กิจกรรมทางเศรษฐกิจสวนใหญของจังหวัดเลยมาจากภาค
เกษตรกรรม ดังนั้นจึงเห็นควรใหมีการยกระดับและพัฒนาความรูในการนําเทคโนโลยีมาใชในภาคการเกษตร
นอกจากนี้ ยังแสดงความกังวลเกี่ยวกับราคาสินคาเกษตรตกต่ํา จึงเห็นวาภาครัฐควรมีแนวทางบูรณาการรวมกัน
ในการเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรหรือผลิตภัณฑของชุมชมใหมีเอกลักษณเฉพาะเชนเดียวกับประเทศญี่ปุนที่ในแตละ
เมืองมีสินคาเฉพาะที่ไมสามารถหาซื้อไดจากตางเมือง
- ภาคการทองเที่ยวจังหวัดเลยมีสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมที่มี
เอกลักษณ อีกทั้งยังมีภูมิศาสตรที่สามารถเชื่อมโยง ที่หลากหลายทั้งจากในประเทศและประเทศเพื่อนบาน
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จึงเห็นวาทุกหนวยงานควรมีการบูรณาการรวมกันในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การสรางอัตลักษณใหกับ
แหลงทองเที่ยว และการพัฒนาแหลงทองเที่ยวอยางยั่งยืน เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวที่มีคุณภาพและมีศักยภาพ
ในการจับจายใชสอย
- ภาคธุรกิจไดเสนอแนะหนวยงานที่เกี่ยวของในการใหคําแนะนําแกผูประกอบการ
รายยอย
ในการจัดทําบัญชีรายรับรายจาย เนื่องจากผูประกอบการ รายยอยจํานวนมากยังขาดความเขาใจในการจัดทํา
บัญชี ทั้งนี้ ภาคเอกชนเห็นวาการทําธุรกรรมทางการเงินผานทางอิเล็กทรอนิกสมีความสะดวก รวดเร็ว และ
ชวยลดตนทุนแกผูประกอบการ อยางไรก็ดี ในการพิจารณาสินเชื่อเห็นวาควรมีการยืดหยุนเรื่องเครดิตบูโร
เพื่อเปนการชวยเหลือผูประกอบการรายยอยที่ขาดสภาพคลอง
- ขณะเดียวกัน ไดแสดงความเห็นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธของรัฐบาล วาประชาชน
บางสวนยังมีความเขาใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่อง EDC หรือสแกน QR Code หนวยงานที่เกี่ยวของ
จึงควรทําการประชาสัมพันธใหประชาชนมีความเขาใจที่ถูกตองและทราบถึงประโยชนจากการใช Internet
Banking รวมถึงควรเปลี่ยนแปลงภาพลักษณของกรมสรรพากร โดยใหกรมสรรพากรเขามารวมประชาสัมพันธ
การเปนสังคมไรเงินสด (Cashless Society) เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหแกประชาชน พรอมทั้งควรเพิ่มจํานวน
การติดตั้งเครื่อง EDC ใหเพียงพอตอความตองการของผูประกอบการ
- ผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง
ไดรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ของภาคเอกชน โดยมอบหมายใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลังดําเนินการประชาสัมพันธ นโยบายและ
มาตรการตาง ๆ ของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง ใหประชาชนและผูประกอบการไดรับทราบมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ไดขอความรวมมือ จากผูแทนหอการคาจังหวัดและผูแทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดในการ
ประชาสัมพันธใหผูประกอบการในพื้นที่รับทราบสิทธิประโยชนและการสนับสนุนตาง ๆ จากภาครัฐ

ขอเสนอแนะและความเห็นของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง
- สํานักงานคลังจังหวัดควรติดตามเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณใหเปนไปตามเปาหมาย
ที่กําหนด และขอให กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานดานการเบิกจายเงินในโครงการตาง ๆ
ของภาครัฐ
- การติดตั้งตู ATM บริเวณดานศุลกากรทาลี่ ขอใหธนาคารพิจารณาความคุมทุน
หากธนาคารใดมีความพรอม ควรดําเนินการติดตั้งตู ATM เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกประชาชน
- คบจ. ควรดําเนินการประชาสัมพันธโครงการและมาตรการตาง ๆ ของกระทรวงการคลังให
ประชาชนไดรับทราบอยางตอเนื่อง อาทิโครงการ National e-Payment มาตรการภาษี โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุเขากองทุนผูสูงอายุ และกองทุนการออมแหงชาติ (กอช.)เปนตน ทั้งนี้ สําหรับมาตรการและนโยบายใหม
www.mof.go.th
ๆ สามารถติดตามไดจากแถลงขาวกระทรวงการคลังทุกวันพุธผานทางเว็บไซต
- การแกไขปญหาหนี้นอกระบบอยางบูรณาการและยั่งยืน ขอให ธ.ก.ส. และธนาคารออมสิน
เรงติดตามตัวลูกหนี้นอกระบบทุกราย เพื่อดําเนินการใหความชวยเหลือ และจัดสงขอมูลใหคณะอนุกรรมการที่
เกี่ยวของ เพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป
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- กองทุนเงิน ใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินกูยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายไดใน
อนาคต (กรอ.) ขอใหทุกหนวยงานแจงบุคลากรภายในหนวยงานที่ยังมีหนี้คางชําระกับ กยศ. และ กรอ. ใหเรง
ดําเนินการชําระหนี้
- การกระตุนเศรษฐกิจจังหวัด เห็นควรให คบจ. เปนผูวางแผนขับเคลื่อนจังหวัด โดยใหคลัง
จังหวัดพิจารณาวาโครงการใดหรือหนวยงานใดควรไดรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อนําเสนอผูวาราชการ
จังหวัดทราบตอไป
- การจัดตั้งชมรม Startup Club ขอให ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิน และ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย รวมกันประชาสัมพันธและขอความรวมมือกับภาคเอกชน เพื่อใหมี
การดําเนินโครงการอยางตอเนื่อง
- การพัฒนาสวัสดิการเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ขอให
หนวยงานที่มีความประสงคจะดําเนินการปรับปรุงอาคารสํานักงานและบานพักของขาราชการมีหนังสือแจงไป
ยังหนวยงานตนสังกัด พรอมทั้งสําเนาแจงมายังผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง เพื่อรวบรวมนําเสนอปลัด
กระทรวงการคลังพิจารณาตอไป
- การดําเนินการตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ขอให ธ.ก.ส. และ
ธนาคารออมสิน เตรียมความพรอมในการใหความรูแกเจาหนาที่ผูดูแลผูมีบัตรสวัสดิการ ( AO) พรอมทั้งศึกษา
แบบประเมินและเมนูการพัฒนารายบุคคล เพื่อให AO มีความรูความเขาใจและพรอมชวยเหลือ ผูมีรายไดนอย
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน
- นอกจากนี้ ไดขอความรวมมือกับทุกหนวยงานใหดําเนินการโครงการตาง
ๆ
ตามนโยบายของปลัดกระทรวงการคลังอยางตอเนื่อง อาทิ โครงการกระทรวงการคลังคุณธรรม โครงการ
ภาษาอังกฤษ หมู หมู พรอมทั้งขอความรวมมือในการ Download Application ตาง ๆ เชน Echo English
Tax Clinic Databank และ Application สําหรับชําระเงินผานระบบ QR Code เปนตน
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จังหวัดหนองบัวลําภู
1. กรณีหารือขอราชการกับผูวาราชการหนองบัวลําภู(นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล)ไดแจงวา
ผูตรวจราชการกระทรวงการคลังไดรายงานถึงแนวนโยบายสําคัญของรัฐบาลที่จะตอง
ขับเคลื่อน อาทิ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ การผลักดันตลาดไรเงินสด การแกไขปญหา
หนี้นอกระบบ และการสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มตน ( Startup) เปนตน ทั้งนี้ กระทรวงการคลังไดเนน การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนควบคูไปกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหเติบโตอยางตอเนื่อง ซึ่ง ผูวาราชการจังหวัด
หนองบัวลําภูไดใหความเห็นในประเด็นสําคัญ ดังนี้
- ปญหาการเบิกจายเงินงบประมาณลาชา จังหวัดไดติดตามการเรงรัดการเบิกจายเงิน
งบประมาณ โดยผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภูไดจัดสรรงบประมาณสําหรับสนับสนุนการเรงรัดเบิกจาย ทั้งนี้ ได
สั่งการใหหนวยงานตาง ๆ จัดเตรียมโครงการไวลวงหนา ในกรณีที่ตองรอโครงการจากสวนกลางจะไดคัดเลือก
โครงการที่มีความพรอมมาดําเนินการกอน เพื่อใหการเบิกจายเงินงบประมาณเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
- ปญหาความยากจน ประชากรสวนใหญในจังหวัดหนองบัวลําภูประกอบอาชีพเกษตรกรรม
โดยปลูกพืชเชิงเดี่ยว เมื่อพนฤดูทําการเกษตรจึงไมไดใชประโยชนบนที่ดิน ซึ่งทําใหรายได ตอหัวของ
ประชากรในพื้นที่อยูที่ในระดับต่ํา ขณะเดียวกันเกษตรกรในพื้นที่ขาดความรูความเขาใจจึงมีการใชสารเคมีและ
ยาปราบศัตรูพืชจํานวนมาก ทําใหมีการระบาดของโรคเนื้อเนา อยางไรก็ดี จังหวัดมีแหลงทองเที่ยวที่
หลากหลายทั้งทางธรรมชาติและทางประวัติศาสตร หากไดรับการสงเสริมพัฒนา จะชวยสรางอาชีพและรายได
ใหแกประชาชน รวมทั้งเปนการกระตุนการลงทุนและสงเสริมเศรษฐกิจของจังหวัดใหเติบโต
ทั้งนี้ สําหรับ
มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ทุกหนวยงานควร
ประสานงานรวมกันในการลงพื้นที่สัมภาษณผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ และเห็นควรสงเสริมการเขาถึงแหลง
เงินทุน รวมทั้งใหความรูและพัฒนาอาชีพใหเกษตรกรในการใชพื้นที่ทํากินใหเกิดประโยชนและมีรายไดเพิ่ม
มากขึ้น พรอมกับใหความรูเกี่ยวกับผลกระทบจากการใชสารเคมีและยาปราบศัตรูพืช
- การผลักดัน สังคมไรเงินสด (Cashless Society) เห็นวา ควรสงเสริมผานกลุมเยาวชน
เนื่องจากเปนกลุมที่มีความเขาใจเทคโนโลยี อีกทั้งยังสามารถเปนแบบอยางใหคนรอบขางไดอีกดวย ทั้งนี้ ควรมี
การใหความรูทางการเงินควบคูไปกับการผลักดักนารเปนสังคมไรเงินสด (Cashless Society)

2. กรณีหารือรวมกับภาคเอกชน ไดรับแจงวา
2.1 ภาคเกษตรกรรม พบวาสินคาเกษตรมีราคาตกต่ํา ภาครัฐควรเขามาสนับสนุนและดูแล
ราคาสินคาเกษตร เพื่อลดปญหาการขาดทุนและภาระหนี้สิน นอกจากนี้ ยังมีปญหาการใชสารเคมีและยา
ปราบศัตรูพืชซึ่งทําใหมีสารตกคางอยูตามแหลงน้ํา สงผลกระทบอยางรุนแรง เกษตรกรเจ็บปวยและเสียชีวิต
ภาครัฐควรเรงหามาตรการแกไขโดยดวน
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2.2 ภาคธุรกิจการคาและภาคอุตสาหกรรม ชวงที่ผานมาจังหวัดหนองบัวลําภูมีรานคาขนาด
ใหญ (Hypermarket) เขามาในพื้นที่สะทอนใหเห็นวาประชาชนในพื้นที่มีกําลังซื้ออยางไรก็ดีอาจสงผลกระทบ
ตอยอดขายของ รานโชหว ยในพื้นที่ สําหรับภาคอุตสาหกรรมพบวายังมีจํานวนนอย เมื่อเทียบกับภาค
เกษตรกรรม และสวนใหญเปนภาคเกษตรอุตสาหกรรม เชน โรงงานน้ําตาล เปนตน
2.3 ภาคการเงินและการธนาคาร ในพื้นที่มีจํานวนสินเชื่อและเงินฝากไมสูงมากนัก แตมี
สินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได ( NPLs) คอนขางสูง อีกทั้งสภาพที่ดินในพื้นที่สวนใหญเปน ที่ดินของสํานักงาน
การปฏิรูปเพื่อการเกษตรกรรม (สปก.) จึงไมสามารถนํามาค้ําประกันสินเชื่อได ทั้งนี้ ภาคเอกชนไดแสดงความ
กังวลเกี่ยวกับความสามารถในการเขาถึงแหลงเงินทุนและการขาดสภาพคลองของผูประกอบการในพื้นที่
สําหรับการผลักดันสังคมไรเงินสด (Cashless Society) พบวาผูประกอบการรานคาให
ความรวมมือกับธนาคารเปนอยางดีในการติดตั้ง QR Code สําหรับการชําระคาสินคาและบริการ แตประชาชน
ยังไมนิยมใชมากนัก อีกทั้งยังไมทราบถึงประโยชนจากการใชงาน
2.4 ภาคการทองเที่ยว ผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวที่จดทะเบียนในพื้นที่ยังมีจํานวน
คอนขางนอย เนื่องจากมีขอจํากัดเรื่องการวางเงินประกัน ทั้งนี้ ภาครัฐ
ควรมีแนวทางการชวยเหลือและ
สนับสนุนการค้ําประกันสินเชื่อของ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) นอกจากนี้ จังหวัด
หนองบัวลําภูมีสถานที่ทองเที่ยวคอนขางหลากหลายแตยังไมดึงดูดนักทองเที่ยวมากนัก จึงเห็นควรใหมีการ
สนับสนุนแนวทางการทองเที่ยวเชิงกีฬา ซึ่งจะชวยสงเสริมเศรษฐกิจของจังหวัดใหเติบโตยิ่งขึ้น
2.5 นอกจากนี้ ภาคเอกชนโดยหอการคาจังหวัดไดลงพื้นที่และสนับสนุนกิจกรรม Startup
ในสถานศึกษารวมกับคณะผูบริหารการคลังประจําจังหวัดหนองบัวลําภู (คบจ. หนองบัวลําภู)
2.6
ผูตรวจราชการกระทรวงการคลั
ไดงรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของภาคเอกชน
โดยมอบหมายใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลังดําเนินการประชาสันโยบายและมาตรการต
มพันธ
าๆง ของรัฐบาล
และกระทรวงการคลัใหง ประชาชนและผูประกอบการไดรับทราบมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ไดขอความรวมมือจากภาคเอกชน
ในการประชาสัมพันธใหผูประกอบการเปนสังคมไรเงิน(Cashless
สด
Society) และใหการสนับสนุนกิจกรรมStartup
สําหรับสถานศึกษาอยางตอเนื่อง

ขอเสนอแนะของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง
สํานักงานคลังจังหวัดควรติดตามเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณใหเปนไปตามเปาหมายที่
กําหนดและขอให กํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานการเบิกจายเงินในโครงการตาง ๆ ของ
ภาครัฐ

- การแกไขปญหาหนี้นอกระบบอยางบูรณาการและยั่งยืน และมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ฯ ขอให ธ.ก.ส. และธนาคารออมสินเรงติดตามตัวลูกหนี้นอกระบบทุกราย เพื่อดําเนินการใหความชวยเหลือ
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โดยทั้งสองธนาคารสามารถดําเนินการติดตามตัวลูกหนี้นอกระบบควบคูไปกับการลงพื้นที่ สัมภาษณตามแบบ
ประเมินและเมนูการพัฒนารายบุคคลและวิเคราะหขอมูลของผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ เพือ่ ลดขั้นตอนการ
ทํางานที่ซ้ําซอน
ทั้งนี้ สําหรับมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ขอใหคลังจังหวัดประสานงานรวมกับ
ปลัดจังหวัดในฐานะฝายเลขานุการ คอจ. เรงรัดการแตงตั้งทีม ปรจ. เพื่อมอบหมายเจาหนAO
าทีเพิ
่ ่มเติม ซึ่งจะชวย
ใหการสัมภาษณตามแบบประเมินฯแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด อีกทัขอให
้ง ธ.ก.ส. และธนาคารออมสิน
มอบหมายเจาหนาที่ของธนาคารที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณในการทํางานเพื่อลงพื้นที่รวมกับ
เจาหนาที่ AO ในการวิเคราะหและเสนอแนะแผนที่ชีวิตใหแกผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ
- การประชาสัมพันธโครงการ และมาตรการตาง ๆ ของกระทรวงการคลัง ขอให คบจ.
ดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยเนนการใชภาษาที่เขาใจงาย และใชชองทางการประชาสัมพันธที่ประชาชนเขาถึง
ไดงาย โดยเฉพาะสํานักงานสรรพากรพื้นที่ขอใหรวมกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจในการประชาสัมพันธ
มาตรการภาษีรวมกับมาตรการสินเชื่อตาง ๆ ของธนาคาร ทั้งนี้ สําหรับมาตรการและนโยบายใหม ๆ สามารถ
ติดตามไดจากการแถลงขาวกระทรวงการคลังในทุกวันพุธผานทางเว็บไซต www.mof.go.th
- การจัดตั้งชมรม Startup Club ขอให ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิน และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย รวมกันประชาสัมพันธและขอความรวมมือกับภาคเอกชน เพื่อใหมี
การดําเนินโครงการอยางตอเนื่อง
- การพัฒนาสวัสดิการเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ขอให
หนวยงานที่มีความประสงคจะดําเนินการปรับปรุงอาคารสํานักงานและบานพักของขาราชการมีหนังสือแจงไป
ยังหนวยงานตนสังกัด พรอมทั้งสําเนาแจงมายังผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง เพื่อรวบรวมนําเสนอปลัด
กระทรวงการคลังพิจารณาตอไป
- นอกจากนี้ ไดขอความรวมมือกับทุกหนวยงานใหดําเนินการโครงการตาง
ๆ
ตามนโยบายของปลัดกระทรวงการคลังอยางตอเนื่อง อาทิ โครงการกระทรวงการคลังคุณธรรม โครงการ
ภาษาอังกฤษ หมู หมู พรอมทั้งขอความรวมมือในการDownload Application ตาง ๆ เชน Echo English Tax
Clinic Databank และ Application สําหรับชําระเงินผานระบบ QR Code เปนตน ทั้งนี้ ขอใหทุกหนวยงาน
เตรียมความพรอมในการเปน Digital MOF โดยเฉพาะการมีระบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสของแตละ
หนวยงาน การพัฒนาบุคลากรใหทํางานรวมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย และการลดการใชกระดาษ

76

จังหวัดอุบลราชธานี
1. กรณีหารือขอราชการกับรองผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี
(นายสฤษดิ์ วิฑูรย) ไดแจงวา
ผูตรวจราชการกระทรวงการคลังไดรายงานถึงแนวนโยบายที่สําคัญของรัฐบาลที่จะตอง
ขับเคลื่อนโดยเฉพาะในเรื่องของการผลักดันตลาดไรเงินสด การแกไขปญหาหนี้นอกระบบ และการสนับสนุน
วิสาหกิจเริ่มตน ซึ่งผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานีไดใหความเห็นในประเด็นสําคัญ ดังนี้
- สวนราชการและสถาบันการเงินในสังกัดกระทรวงการคลังไดใหความรวมมือกับจังหวัดเปน
อยางดีมีความตั้งใจในการปฏิบัติหนาที่เพื่อประชาชน ทั้งนี้ ผูตรวจราชการกระทรวงการคลังไดขอใหคลังจังหวัด
ชวยสนับสนุนงานของผูวาราชการจังหวัดดวย
- จังหวัดไดใหความสําคัญในการเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณ โดยไดมีการจัดประชุม
เรงรัดการใชจายเงินงบประมาณเปนประจําทุกเดือน เพื่อใหการเบิกจายเงินงบประมาณเปนไปตามเปาหมายที่
กําหนดชวยกระตุนการลงทุนและสงเสริมเศรษฐกิจของจังหวัดใหเติบโตยิ่งขึ้น
- การติดตั้งเครื่องรับชําระเงินดวยบัตรเดบิตแทนการใชเงินสด (เครื่อง EDC) เพื่อรองรับบัตร
สวัสดิการแหงรัฐยังไมเพียงพอ และมีบางรานคาคิดคาบริการในการชําระคาสินคาผานเครื่อง EDC ซึ่งทาง
จังหวัดไดดําเนินการกับรานคาที่คิดคาบริการดังกลาวแลว
- การดําเนินโครงการประกันภัยขาวนาปควรเริ่มโครงการเร็วขึ้น เพื่อปองกันการเกิดภัยพิบัติ
กอนการจัดทําประกันภัย และควรมีการประชาสัมพันธใหเกษตรกรไดรับทราบถึงประโยชนที่จะไดรับจากการ
ทําประกันภัยและจูงใจใหเขารวมโครงการเพื่อปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
- การแกไขปญหาหนี้นอกระบบสําหรับผูมีรายไดนอยภายใตโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการ
แหงรัฐ ป 2560 เปนโครงการที่ดีที่จะชวยแกไขปญหาหนี้นอกระบบอยางบูรณาการและยั่งยืน ซึ่งผูมีรายได
นอยที่มีหนี้นอกระบบจะไดรับการชวยเหลือจากภาครัฐ ทั้งในดานการใหความชวยเหลือดานสินเชื่อและดูแล
ฟนฟูศักยภาพการหารายไดดวยการฟนฟูอาชีพ ในการนี้ ผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง ไดขอความรวมมือ
ผูวาราชการจังหวัดในการขับเคลื่อนการทํางานของคณะอนุกรรมการฟนฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได
ของลูกหนี้นอกระบบประจําจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อใหความชวยเหลือลูกหนี้ดานการฟนฟูศักยภาพการหา
รายไดดวยการฟนฟูอาชีพของลูกหนี้นอกระบบตอไป
- การจัดตั้งชมรมวิสาหกิจเริ่มตน ( Startup Club) ในสถานศึกษา เปนโครง การที่ดี ในการ
สรางแรงบันดาลใจและสงเสริมใหนักเรียนนักศึกษามีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการเปนผูประกอบการที่ดี
พัฒนาขีดความสามารถเพื่อนําไปสูการสรางสรรคนวัตกรรมทางธุรกิจ
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2. กรณีหารือรวมกับภาคเอกชน ไดรับแจงวา
ภาคเอกชนได แสดงความ ชื่นชมการปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
ที่ใหความชวยเหลือและใหคําแนะนําเปนอยางดี และเห็นวาการใช
บัตรสวัสดิการแหงรัฐ ตาม
โครงการ ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ ป 2560 เปนโครงการที่ดีที่จะชวย
ลด ภาระ คาใชจาย
ในครัวเรือน แก ประชาชนผูมีรายไดนอย และยังทําใหรานคาธงฟาประชารัฐสามารถจําหนายสินคา
ไดเพิ่มมากขึ้นดวยอยางไรก็ดี ในการคัดเลือกรานคาธงฟาประชารัฐในครั้งตอไปเห็นควรใหมี
การคัดเลือกรานคาที่มีสินคาอุปโภคบริโภคภายในรานที่หลากหลายเพื่อรองรับความตองการของผูบริโภค
การสนับสนุนผลิตภัณฑของจังหวัดอุบลราชธานี ผานการเพิ่มชองทางจําหนาย สินคา ของ
เกษตรกรชุมชนและการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของสินคาใหมีความนาเชื่อถือ โดยเห็นวาสวนราชการควร
สนับสนุนผลิตภัณฑของกลุมเกษตรกรชุมชนดวยการนําไปใชเปนอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับการจัด
ประชุมตาง ๆ นอกจากนี้ ควรสงเสริมการสรางอาชีพใหมๆ ที่สามารถตอยอดธุรกิจไดอยางเปนรูปธรรม
- ขอใหภาครัฐมีการจัดทํารายงานสถานการณและดัชนีชี้วัดเกี่ยวกับความยากจนของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อใชประเมินสถานการณความยากจน และหาทางชวยเหลือใหประชาชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือหลุดพนจากความยากจน
จังหวัดอุบลราช ธานี มีสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแหงแต ยัง ขาดการ
พัฒนาและขาดการประชาสัมพันธของจังหวัดซึ่ง ในปจจุบันมีโครงการที่จะพัฒนา ใหจังหวัดอุบลราชธานีเปน
ศูนยกลางการทองเที่ยวเนนการจัดประชุมสัมมนาเชิงทองเที่ยวทั้งในสวนภาครัฐและ ภาคเอกชน(MiceCity)และ
การทองเที่ยวเชิงเกษตรกรรม เพื่อชวยกระตุนใหเกิดการลงทุนและการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจใหเติบโตยิ่งขึ้น
ไดมีการเสนอ ให จังหวัด จัดสรรงบประมาณเพื่อ จัดตั้งโรงงานตนแบบแปรรูปสินคาดาน
การเกษตร เพื่อเปนโรงงานกลางในการชวยเหลือผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมSMEs)
(
และ
เกษตรกรในการแปรรูปสินคาใหมีมูลคาสูงขึ้นและชวยลดตนทุนในการจัดตั้งโรงงานใหม
- จังหวัดอุบลราชธานีมีโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเอทานอล แต ยังขาดวัตถุดิบในการ ผลิตจึง
จําเปนตองนําเขามันสําปะหลังจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเปนจํานวนมาก เนื่องจากคุณภาพแปง
ของมันสําปะหลังที่นําเขามามีคุณภาพดีกวาของไทย ดังนั้น ภาครัฐควรสนับสนุนให เกษตรกรหัน มาปลูกมัน
สําปะหลังแทนการปลูกขาว และใหความรูแก เกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง เพื่อพัฒนาคุณภาพมันสําปะหลังให
สามารถนําไปใชเปนวัตถุดิบในการผลิตได

ขอเสนอแนะของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง

- สํานักงานคลังจังหวัดควรติดตามเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณใหเปนไปตามเปาหมายที่
กําหนดและขอใหกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานดานการเบิกจายเงินในโครงการตาง ๆ ของภาครัฐ
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- เห็นควรใหคบจ.ประชาสัมพันธโครงการและมาตรการตาง ๆ ของกระทรวงการคลัง เชน
โครงการ Nationale-Payment มาตรการภาษี มาตรการทางการเงิน กองทุนการออมแหงชาติ และโครงการ
บริจาคเบี้ยยังชีพผูสูงอายุเขากองทุนผูสูงอายุเปนตน ใหประชาชนไดรับทราบอยางตอเนื่อง
- เห็นควร
ให คบจ. นําขอมูลจากแบบสอบถามสํานักงานคลังจังหวัดดานเศรษฐกิจมาใชเปน
ขอมูลในการจัดทํา โครงการเพื่อ เปนการสงเสริมและ กระตุนเศรษฐกิจของจังหวัดใหเติบโตขึ้น เชน ดานการ
ทองเที่ยว ดานการเกษตร และดานอุตสาหกรรม เปนตน รวมทั้งจัดหาตลาดเพื่อจําหนายสินคาของประชาชน
การจัดทํากิจกรรมตลาดไรเงินสด (CashlessSociety) โดยการใช QRCodeอยางตอเนื่อง
- การแกไขปญหาหนี้นอกระบบอยางบูรณาการและยั่งยืน ขอใหธนาคารออมสินและ ธ.ก.ส.
เรงติดตามตัวลูกหนี้นอกระบบทุกคนเพื่อดําเนินการใหความชวยเหลือและจัดสงขอมูลใหคณะอนุกรรมการไกล
เกลี่ยฯ และคณะอนุกรรมการฟนฟูฯ ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป และให สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
(สศค.) ประสานงานเรงรัดและติดตามการดําเนินการในเรื่องนี้โดยเร็วดวย
- การจัดตั้งชมรม Startup Club ขอใหคบจ. เรงรัดการจัดตั้งชมรม Startup Club และ
จัดตั้งคณะกรรมการ Startup Club ภายในสถานศึกษา รวมทั้งจัดทําแผนการดําเนินกิจกรรมของชมรม
StartupClub เพื่อใหมีการ ดําเนินโครงการอยางตอเนื่องและเห็นควรให สศค. เรงดําเนินการโครงการการ
พัฒนาครูและบุคลากรในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาดานมายเซ็ตการประกอบการ
(Train the Trainer)โดยเร็วดวย
- ขอใหทุกหนวยงานแจงบุคลากรภายในหนวยงานที่ยังมีหนี้คางชําระกับกองทุนเงิน
ใหกูยืม
เพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินกูยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายไดในอนาคต (กรอ.)ใหเรง ดําเนินการชําระ
หนี้หากไมดําเนินการอาจมีโทษตามกฎหมาย
ขอความรวมมือกับทุกหนวยงานใหดําเนินการโครงการตาง ๆ
ตามนโยบายของ ปลัด
กระทรวงการคลังอยางตอเนื่อง และขอความรวมมือในการ Download Application เชน Echo English
Databank (คลังเศรษฐกิจ) Tax Clinic (ขอมูลดานภาษีอากร) เปนตน เพื่อเปนชองทางในการเรียนรูและ
รับทราบขอมูลตาง ๆ ของกระทรวงการคลัง
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จังหวัดสิงหบุรี
1. กรณีหารือขอราชการกับรองผูวาราชการจังหวัดสิงห(นายสุ
บุรี ทธา สายวาณิชย) ไดแจงวา
ผูตรวจราชการกระทรวงการคลังไดรายงานถึงแนวนโยบายที่สําคัญของรัฐบาลที่จะตอง
ขับเคลื่อนโดยเฉพาะในเรื่องของการผลักดันตลาดไรเงินสด การแกไขปญหาหนี้นอกระบบ การสนับสนุน
วิสาหกิจเริ่มตน และมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ซึ่ง ผูวาราชการจังหวัด สิงหบุรี ไดให
ความเห็นในประเด็นสําคัญ ดังนี้
เปนอยางดีมีความตั้งใจในการปฏิบัติหนาที่เพื่อประชาชน ทั้งนี้ ผูตรวจราชกากระทรวงการคลัง
ไดขอใหคลังจังหวัดชวยสนับสนุนงานของผูวาราชการจังหวัดดวย
- จังหวัดไดใหความสําคัญในการเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณ โดยไดมีการจัดประชุม
เรงรัดการใชจายเงินงบประมาณเปนประจําทุกเดือน เพื่อใหการเบิกจายเงินงบประมาณเปนไปตามเปาหมายที่
กําหนดสามารถชวยกระตุนการลงทุนและสงเสริมเศรษฐกิจของจังหวัดใหขยายตัวมากขึ้น
- ผูวาราชการจังหวัดไดรับทราบกระบวนการแกไขปญหาหนี้นอกระบบ และจะใหความรวมมือ
ในการดําเนินการดังกลาว โดยขอใหกระทรวงการคลังแจ
ความต
ง องการที่จะใหจังหวัดสนับสนุงนานมาที่ผูวาราชการ
จังหวัดโดยตรง ในการนี้ ผูตรวจราชการกระทรวงการคลังไดขอความรวมมือผูวาราชการจังหวัดใน 2 เรื่อง คือ
1) การประสานนายอําเภอใหดําเนินการรวมกับธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร (ธ.ก.ส.) ติดตามตัวลูกหนี้นอกระบบทุกคน โดยกระทรวงการคลัง (สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
(สศค.)) จะดําเนินการสงขอมูลการจําแนกผูมีรายไดนอยที่มีหนี้นอก ระบบในจังหวัดใหกับผูวาราชการจังหวัด
ไดรับทราบโดยตรง และ 2) ขอความรวมมือในการขับเคลื่อนการทํางานของ คณะอนุกรรมการฟนฟูและพัฒนา
ศักยภาพการหารายไดของลูกหนี้นอกระบบประจําจังหวัดสิงหบุรี
- โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ ป 2560 ขอใหกระทรวงการคลังสงขอมูลผูมีรายได
นอยที่มีสิทธิ์ตามโครงการฯ ขอมูลการใชจายเงินผานบัตรสวัสดิการแหงรัฐในพื้นที่ และปญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินโครงการดังกลาวในพื้นที่ เพื่อประโยชนในการนําขอมูลมาวิเคราะหและกํากับติดตามการดําเนิน
นโยบายในพื้นที่ตอไป
- โครงการ National e-Payment เปนโครงการที่ดีเพื่อการเขาสูสังคมไรเงิน สด (Cashless
Society) ซึ่งจะชวยลดตนทุนคาใชจายใหกับประเทศไดเพิ่มขึ้น ลดความเสี่ยงในการถูกโจรกรรมโดยในการจัด
งานของจังหวัดจะเนนการใช QR Code ในการรับชําระคาสินคาและบริการ เพื่อตอบสนองตอนโยบายของ
ภาครัฐ
- การติดตั้งเครื่องรับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส (เครื่อง EDC) เพื่อรองรับการใชจายผานบัตร
สวัสดิการแหงรัฐในพื้นที่ยังไมเพียงพอตอความตองการใชบริการ
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- จังหวัดไดใหความสําคัญเกี่ยวกับการติดตามธุรกิจที่ดําเนินการในลักษณะแชรลูกโซ โดยไดมี
การใชเครือขายทางอําเภอและทองถิ่นในการสอดสองดูแลเพื่อปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน

2. กรณีหารือรวมกับภาคเอกชน ไดรับแจงวา
ภาคเอกชนไดแสดงความชื่นชมการปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ที่ให
ความชวยเหลือและใหคําแนะนําเปนอยางดี
- เศรษฐกิจภาคการเกษตรของจังหวัดยังชะลอตัว เนื่องจากราคาพืชผลทาง
การเกษตร
ตกต่ําทําใหเกษตรกรมีรายไดลดลงและเห็นวานโยบายของภาครัฐที่ใหความชวยเหลือกับเกษตรกร
เปนนโยบายที่ดี แตยังชวยเหลือเกษตรกรไดเพียงบางกลุมเทานั้น ดังนั้น ภาครัฐควรมีแนวทาง
ในการปองกันราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ําเพื่อชวยเหลือเกษตรกรใหมีรายไดอยางยั่งยืน
โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ ป 2560
เปนโครงการที่ดีที่จะชวยลดภาระคาใชจาย
ในครัวเรือน แก ประชาชนผูมีรายไดนอย ทําใหผูมีรายไดนอยมีคุณภาพชีวิตความเปนอยูที่ดี ขึ้น และยังทําให
รานคาธงฟาประชารัฐสามารถจําหนายสินคาไดเพิ่มมากขึ้นดวย
การติดตั้งเครื่อง EDC เพื่อรองรับการใชจายผานบัตรสวัสดิการแหงรัฐกับรานธงฟาประชารัฐ
ในพื้นที่ยังกระจายตัวไมครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัด เนื่องจากการติดตั้งเครื่อง EDC กระจุกตัวอยูกับรานคา
รายใหญ และรานคาในชุมชนเมืองเปนหลัก ทําใหรานคารายยอยไมไดรับการติดตั้งเครื่อง EDC รวมทั้งรานคา
ยังมีความกังวลเรื่องภาษีจึงปฏิเสธการติดตั้ง เครื่อง EDC ดังนั้น จึงขอใหภาครัฐติดตั้งเครื่อง EDC ใหกระจายไป
ในทุกพื้นที่ และติดตั้งกับรานคาราย ยอยเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับตอความตองการใชบริการ และควรมีการ
ประชาสัมพันธเพื่อสรางความรูความเขาใจแกประชาชนและรานคาใหรับทราบถึงประโยชนที่จะไดรับจากการ
ใชระบบดังกลาว
- สํานักงานสรรพากรพื้นที่ไดมีการลงพื้นที่เพื่อใหความรูกับผูประกอบการในการจัดทําบัญชี
อยางถูกตอง การจดแจงขอเปนผูประกอบการบัญชีชุดเดียว และการใหความรูเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร
เพื่อใหผูประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายที่ถูกตอง ซึ่งเปนประโยชนแกผูประกอบการในพื้นที่ เปนอยางมาก
แตในการจัดทําบัญชีชุดเดียวนั้น ผูประกอบการยังมีความกังวลเรื่องการจางผูสอบบัญการตรวจสอบและรั
ชีใน
บรอง
งบการเงินของกิจการที่อาจมีการคิดคาตรวจสอบบัญชีในราคาที่สูงขึ้น เนื่องจากมี ผูมีความรูในเรื่องดังกลาวเปน
จํานวนนอย อาจทําใหผูประกอบการมีตนทุนคาใชจายเพิ่มขึ้นได ดังนั้น จึเงห็นควรให ภาครัฐจัดใหมีการอบรมให
ความรูเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีเพื่อเพิ่มจํานวนบุคลากรเกี่ยวกับการตรวจสอบ
บัญชี
- ชมรมธนาคารของจังหวัดไดเนนการประชาสัมพันธใหความรูเกี่ยวกับกรณีมีบุคคล
นําบัตร
ประชาชนผูอื่นเพื่อแอบอางเปดบัญชีธนาคาร เพื่อใหประชาชนมีความเขาใจและไมหลงเชื่อผูแอบอางโดยขอให
คณะผูบริหารการคลังประจําจังหวัด (คบจ.)ชวยประชาสัมพันธใหความรูในเรื่องดังกลาวกับประชาชนใน
จังหวัดไดรับทราบอยางตอเนื่องดวย
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- ในจังหวัดมีการดําเนินธุรกิจในลักษณะขายตรงเปนจํานวนมาก ซึ่งมีความกังวลวาจะเปน
การเขาขายในลักษณะแชรลูกโซ ทําใหประชาชนหลงเชื่อและเขารวมลงทุนจนทําใหเสียทรัพยสินเปนจํานวน
มาก รวมทั้งการชักชวนใหรวมลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล ( Bitcoin) จึงขอใหภาครัฐสอดสองดูแลการกระทํา
ความผิดในลักษณะดังกลาว และสรางความรูความเขาใจใหประชาชนไดรับทราบเกี่ยวกับการลงทุน ขอควร
ระวัง และความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกลาวดวย
- ภาครัฐไดออกมาตรการตาง ๆ เปนจํานวนมากซึ่งเปนประโยชนตอผูประกอบการและ
ประชาชนในพื้นที่ แตเนื่องจากมี การปรับเปลี่ยนตําแหนงผูบริหารสวนราชการทําใหการดําเนิน นโยบายขาด
ความตอเนื่องและเกิดความลาชา
- กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวทางประชารัฐซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมดําเนินการรวมกับ
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธพว.) พบวา มีหลักเกณฑและขั้นตอนการ
พิจารณาอนุมัติสินเชื่อคอนขางยุงยาก เชน ผูประกอบการที่จะขอสินเชื่อตองจดทะเบียนเปน
นิติบุคคล เปนตน ซึ่งทําใหผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ( SMEs) เขาถึงสินเชื่อดังกลาวได
ยาก ดังนั้น จึงเห็นควรใหภาครัฐพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑของการใหสินเชื่อใหมีความผอนปรนและ
ลดขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ เพื่อใหผูประกอบการ SMEs สามารถเขาถึงสินเชื่อไดเพิ่มมากขึ้น

ขอเสนอแนะของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง

จากการตรวจราชการเพื่อติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงานในสังกักระทรวงการคลั
ด
ง
พบวา คบจ. สามารถดําเนินการไดตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายเปนอยางดี ทั้งนี้ มีขอเสนอแนะเพื่อสั่งการ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลังดําเนินการ ดังนี้
งบประมาณให
น
- การเบิกจายเงินงบประมาณสํานักงานคลังจังหวัดควรติดตามเรงรัดการเบิกจายเงิ
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนดและขอใหกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานดานการเบิกจายเงินใน
โครงการตางๆ ของภาครัฐ และควรเตรียมจัดทําราง TOR ไวกอนลวงหนา เพื่อใหการดําเนินโครงการเปนไป
ตามแผนงานที่กําหนด
- การประชาสัมพันธโครงการและมาตรการของกระทรวงการคลังเห็นควร
ให คบจ.
ประชาสัมพันธโครงการและมาตรการตาง ๆ ของกระทรวงการคลัง ใหประชาชนและผูประกอบการไดรับทราบ
อยางตอเนื่อง และสรางความรูความเขาใจใหประชาชนไดรับทราบถึงขอควรระวัง และความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจาก
การลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล Bitcoin)
(
- การกระตุนเศรษฐกิจของจังหวัด เห็นควรให คบจ. นําเสนอแผนงานและโครงการที่จะชวย
กระตุนเศรษฐกิจของจังหวัดตอผูวาราชการจังหวัดเพื่อชวยใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจภายในจังหวัด ใหเติบโต
ยิ่งขึ้น
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- การแกไขปญหาหนี้นอกระบบอยางบูรณาการและยั่งยืน ขอใหธนาคารออมสินและ ธ.ก.ส.
เรงติดตามตัวลูกหนี้นอกระบบทุกคนเพื่อ
ดําเนินการ ใหความชวยเหลือ และจัดสงขอมูลลูกหนี้
นอกระบบทีผ่ านการคัดกรองและสอบถามความประสงคขอรับความชวยเหลือแลวใหคณะอนุกรรมการไกลเกลี่ยฯ
และคณะอนุกรรมการฟนฟูฯ เพื่อดําเนินการใหความชวยเหลือตามอํานาจหนาที่ไปพลางกอน และให สศค.
เรงดําเนินการสงขอมูลการจําแนกผูมีรายไดนอยที่มีหนี้นอกระบบอยางเปนทางการใหกับ 1)ผูวาราชการจังหวัด
2) คณะอนุกรรมการไกลเกลี่ยฯ 3) คณะอนุกรรมการฟนฟูฯ และ 4) กรมบัญชีกลาง และขอให สศค. ติดตามการ
ดําเนินการในเรื่องนี้ดวย รวมทั้งขอใหคลังจังหวัดกํากับดูแลการดําเนินงานของทั้งสองธนาคาร
ดวย
- โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ ป 2560 เห็นควรใหกรมบัญชีกลางรายงานขอมูลผูมี
รายไดนอยผูมีสิทธิ์ตามโครงการฯ และขอมูลการใชจายเงินผานบัตรสวัสดิการแหงรัฐใหกับผูวาราชการจังหวั
(ผาดน
คลังจังหวัด) เปนประจําทุกเดือน เพื่อประโยชนในการนําขอมูลมาวิเคราะหและกํากับติดตามการดําเนินนโยบาย
ในพื้นทีต่ อไป
- การจัดตั้งชมรม StartupClubขอให คบจ. ซักซอมความเขาใจกับสถานศึกษาที่
เขารวมโครงการเพื่อจัดทําแผนการดําเนินกิจกรรมของชมรม StartupClub เพื่อใหมีการดําเนิน โครงการอยาง
ตอเนื่องและเห็นควรให สศค. เรงดําเนินการ โครงการTrain the Trainerโดยเร็ว และติดตามความคืบหนาการ
ดําเนินโครงการ StartupClub ของแตละจังหวัดอยางใกลชิดดวย
- โครงการ National e-Payment ขอใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลังเรงรัดการ
ดําเนินการติดตั้งเครื่อง EDC ภายในหนวยงานราชการใหแลวเสร็จโดยเร็วและขอใหธนาคารกรุงไทยฯ เรงติดตั้ง
เครื่อง EDC ใหกระจายไปยังทุกตําบลโดยเร็ว และควรมีการตรวจติดตามแกไขปญหาการใชงานของเครื่อง EDC
ภายหลังจากการติดตั้งดวยรวมทั้งขอให คบจ.มีการจัดกิจกรรมตลาดไรเงินสด ( CashlessSociety) โดยการใช
QRCodeอยางตอเนื่อง
- ขอให ธพว. เรงรัดการพิจารณาสินเชื่อของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีฯ และแจงผลการอนุมัติ
ใหผูประกอบการไดรับทราบโดยเร็วดวย
- ขอความรวมมือกับทุกหนวยงานใหดําเนินการโครงการตาง ๆ ตามนโยบายของ
ปลัด
กระทรวงการคลังอยางตอเนื่อง และขอความรวมมือในการ Download Application เชน Echo English
Databank (คลังเศรษฐกิจ) Tax Clinic (ขอมูลดานภาษีอากร) เปนตน เพื่อเปนชองทางในการเรียนรูและ
รับทราบขอมูลตาง ๆ ของกระทรวงการคลัง
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จังหวัดชัยนาท
1. กรณีหารือขอราชการกับผูวาราชการจังหวัดชัยนาท (นายรณภพ เหลืองไพโรจน) ได
แจงวา
ผูตรวจราชการกระทรวงการคลังไดรายงานถึงแนวนโยบายที่สําคัญของรัฐบาลที่จะตอง
ขับเคลื่อนโดยเฉพาะในเรื่องของการผลักดันตลาดไรเงินสด การแกไขปญหาหนี้นอกระบบ และการสนับสนุน
วิสาหกิจเริ่มตน ซึ่งผูวาราชการจังหวัดชัยนาทไดใหความเห็นในประเด็นสําคัญ ดังนี้
- สวนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังและสถาบันการเงินของรัฐไดใหความ
รวมมือกับ
จังหวัดเปนอยางดี มีความตั้งใจในการปฏิบัติหนาที่เพื่อประชาชน ทั้งนี้ ผูตรวจราชการกระทรวงการคลังไดขอให
คลังจังหวัดชวยสนับสนุนงานของผูวาราชการจังหวัดดวย
- จังหวัดไดใหความสําคัญในการเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณ โดยไดมีการจัดประชุม
เรงรัดการใชจายเงินงบประมาณเปนประจําทุกเดือน เพื่อใหการเบิกจายเงินงบประมาณเปนไปตามเปาหมายที่
กําหนดสามารถชวยกระตุนการลงทุนและสงเสริมเศรษฐกิจของจังหวัดใหขยายตัวมากขึ้น
การแกไขปญหาหนี้นอกระบบสําหรับผูมีรายไดนอยภายใตโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการ
แหงรัฐ ป 2560 เปนโครงการที่ดีที่จะชวยแกไขปญหาหนี้นอกระบบอยางบูรณาการและยั่งยืน ซึ่งผูมีรายได
นอยที่มีหนี้นอกระบบจะไดรับการชวยเหลือจากภาครัฐ ทั้งในดานการใหสินเชื่อและการฟนฟูอาชีพเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการหารายได ในการนี้ผูตรวจราชการกระทรวงการคลังไดขอความรวมมือผูวา ราชการจังหวัดใน
2 เรื่อง คือ 1) การประสานนายอําเภอใหติดตามตัวลูกหนี้นอกระบบทุกคน เพื่อนัด หมายใหลูกหนี้เขารวม
ประชุม/ประชาคม สอบถามความประสงคในการขอรับความชวยเหลือ
และ 2) ขอความ รวมมือในการ
ขับเคลื่อนการทํางานของคณะอนุกรรมการฟนฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายไดของลูกหนี้นอก ระบบประจํา
จังหวัด ชัยนาทเพื่อใหความชวยเหลือลูกหนี้ดานการฟนฟูอาชีพเพื่อเพิ่มศักยภาพการหารายไดตอไปทั้งนี้ ในการ
ลงพื้นที่ติดตามตัวลูกหนี้นอกระบบ ผูวาราชการจังหวัดขอให กระทรวงการคลังแจง ขอมูลลูกหนี้นอกระบบและ
ความตองการที่จะใหจังหวัดสนับสนุนงาน มาที่ผูวาราชการจังหวัดโดยตรงเพื่อจะ ไดสั่งการไปในพื้นที่ในการ
อํานวยความสะดวกแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานตอไป
โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ ป 2560 พบวา ยังมีผูมีรายไดนอยใน
จังหวัดที่ยังไม
ไดมารับบัตรสวัสดิการแหงรัฐเปนจํานวนมากจึงขอใหกระทรวงการคลังสงขอมูลผูมีรายไดนอยผูมตามโครงการฯ
ีสิทธิ์
เพื่อใชในการติดตามตัวใหมารับบัตรสวัสดิการแหงรัฐ รวมทั้งขอมูลการใชจายเงินผานบัตร สวัสดิการแหงรัฐใน
พื้นที่เพื่อประโยชนในการนําขอมูลมาวิเคราะหและกํากับติดตามการดําเนินนโยบายในพื้นที่ตอไป ทั้งนี้
เห็นควรใหกระทรวงการคลังมีการประเมินผลสัมฤทธิ์การดําเนินนโยบายของโครงการดังกลาวดวย
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- การติดตั้งเครื่องรับชําระเงินดวยบัตรเดบิตแทนการใชเงินสด (เครื่อง EDC) กับ รานธงฟา
ประชารัฐ เห็นควรใหธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) มีการลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพการใชงาน
ของเครื่องEDC และติดตามแกไขปญหาการใชงานผานเครื่อEDC
ง ตามรานคาตาง ๆ หลังจากการติดตั้งดวย
- ควรมีการบูรณาการจัดทําฐานขอมูลเศรษฐกิจการเงินการคลัง ( Big data) เพื่อใหหนวยงาน
ในพื้นที่สามารถนําขอมูลไปใชประกอบการวางแผนและกํากับนโยบายในระดับพื้นที่ตอไป
- ควรปรับแนวทางในการประชาสัมพันธโครงการและมาตรการของ กระทรวงการคลังให
สามารถเขาถึงประชาชนและผูประกอบการไดมากยิ่งขึ้น

2. กรณีหารือรวมกับภาคเอกชน ไดรับแจงวา
- ภาคเอกชนไดแสดงความชื่นชมการปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ที่ให
ความชวยเหลือและใหคําแนะนําเปนอยางดี
- มาตรการการเงินการคลังของกระทรวงการคลังเพื่อชวยเหลือผูประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม (SMEs)มีสวนชวยใหผูประกอบการ SMEs ในจังหวัดชัยนาทไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี
และสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจไดมากขึ้นทําใหการดําเนินธุรกิจของ
ผูประกอบการ SMEs มีการพัฒนาและสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันไดมากยิ่งขึ้น แตสําหรับ
ผูประกอบการขนาดใหญในจังหวัดที่ประกอบธุรกิจดานการสงออกพบวา ประสบปญหาเกี่ยวกับ คาเงินบาทแข็ง
คาจึงเสนอใหมีมาตรการปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนแกผูประกอบการขนาดใหญ
ดวย
- ขอใหกระทรวงการคลังดําเนินการเรงรัดการตรวจสอบภาษีมูลคาเพิ่ม และเรงรัดการคืน
ภาษีใหรวดเร็วขึ้น เพื่อใหผูประกอบการมีเงินทุนหมุนเวียนมาใชในกิจการและสรางสภาพคลอง
ในการดําเนินธุรกิจตอไป ในการนี้ สรรพากรพื้นที่จังหวัดชัยนาทไดชี้แจงวา จะเรงดําเนินการ
คืนภาษีมูลคาเพิ่มใหแลวเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ 2561
- สมาคมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดชัยนาทมีแนวคิดที่จะกระตุนภาคการทองเที่ยว
ของจังหวัด โดยเนนสงเสริมดานการทองเที่ยวในเชิงเกษตรกรรมและการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชน
ดําเนินการรวมกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคีชัยนาทในการสงเสริมการปนจักรยานทองเที่ยวในชุมชน สงเสริม
ใหประชาชนในพื้นที่ทําธุรกิจโฮมสเตย และสงเสริมใหเกษตรกรในพื้นที่หันมาปลูกพืชสมุนไพร
เพิ่มมากขึ้น เพื่อดึงดูดใหนักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยวในจังหวัดชัยนาทเพิ่มขึ้น ซึ่งจะมีสวนชวยสรางรายได
อยางยั่งยืนใหแกชุมชนและทําใหการขยายตัวทางเศรษฐกิจเติบโตยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เห็นควรใหภาครัฐมีการใหความรู
แกเกษตรกรเพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรและใหความรูเกี่ยวกับการทําการเกษตร
รูปแบบใหมดวย
- เศรษฐกิจของจังหวัดชัยนาทขึ้นอยูกับภาคการเกษตรเปนหลัก โดยนโยบายของภาครัฐที่ให
ความชวยเหลือแกภาคการเกษตร เชน การพักชําระหนี้ การชดเชยอัตราดอกเบี้ย เปนตน มีสวนชวยให

85

เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สําหรับภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดชัยนาทในชวงตนปมีสัญญาณการเติบโตที่ดี
ขึ้น ผูประกอบการขยายกําลังการผลิตเพิ่มขึ้น.
- การจัดโครงการตลาดประชารัฐถือเปนโครงการที่ดีในการเพิ่มชองทางให
ประชาชน
มีพื้นที่ในการจําหนายสินคาเกิดเงินหมุนเวียนภายในชุมชน แตเนื่องจากภายในชุมชนมีรานคาขนาดใหญ
(Modern
Trade) ที่มีสินคาหลากหลายเพิ่มขึ้นจึงอาจกระทบตอตลาดประชารัภายในชุ
ฐ
มชนทําใหมีรายไดลดลง
- การจัดตั้งชมรมวิสาหกิจเริ่มตน ( Startup Club) ในสถานศึกษา เปนโครง การ ที่ดี
ในการสรางแรงบันดาลใจและสงเสริมใหนักเรียนนักศึกษามีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการเปนผูประกอบการ
ที่ดีพัฒนาขีดความสามารถเพื่อนําไปสูการสรางสรรคนวัตกรรมทางธุรกิจ โดยสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดชัยนาทไดใหเงินสนับสนุนเพื่อดําเนินโครงการ StartupClub แกสถานศึกษาในจังหวัดชัยนาทเปน
จํานวนเงิน 10,000 บาท

ขอเสนอแนะของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง
- การเบิกจายเงินงบประมาณสํานักงานคลังจังหวัดควรติดตามเรงรัดการเบิกจายเงิงบประมาณให
น

เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด และขอให กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานดานการเบิกจายเงินใน
โครงการตาง ๆ ของภาครัฐ

- การประชาสัมพันธโครงการและมาตรการของกระทรวงการคลัเห็ง นควรใหคบจ.ประชาสัมพันธ

โครงการและมาตรการตาง ๆ ของกระทรวงการคลัง เชนโครงการ Nationale-Payment มาตรการภาษี มาตรการ
ทางการเงิน กอช.และโครงการบริจาคเบี้ยยัง ชีพผูสูงอายุเขากองทุนผูสูงอายุเปนตน ใหประชาชนและ
ผูประกอบการไดรับทราบอยางตอเนื่อง และเห็นควรให คบจ. นําโครงการและมาตรการตาง ๆ มาประชาสัมพันธที่
หนวยงานในรูปแบบมัลติมีเดีย หรืออินโฟกราฟฟกดวยภาษาที่เขาใจงาย

- การกระตุนเศรษฐกิจของจังหวัด

เห็นควรให คบจ. นําขอมูลจากแบบสอบถามสํานักงาน
คลังจังหวัดดานเศรษฐกิจมาใชเปนขอมูลในการจัดทํา โครงการเพื่อ เปนการสงเสริมและ กระตุนเศรษฐกิจของ
จังหวัดใหเติบโตขึ้น โดยเฉพาะการกระตุนเศรษฐกิจดานภาคการเกษตรโดยนําเสนอแผนงาน หรือโครงการที่จะ
ชวยกระตุนเศรษฐกิจของจังหวัดตอผูวาราชการจังหวัดตอไป รวมทั้งขอให คบจ. จัดหาตลาดเพื่อจําหนายสินคา
ของประชาชนดวย

- การแกไขปญหาหนี้นอกระบบอยางบูรณาการและยั่งยืน ขอใหธนาคารออมสินและ

ธ.ก.ส.
เรงติดตามตัวลูกหนี้นอกระบบทุกคนเพื่อดําเนินการใหความชวยเหลือและจัดสงขอมูลให คณะอนุกรรมการไกล
เกลี่ยฯ และคณะอนุกรรมการฟนฟูฯ ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป และให สศค.เรง ดําเนินการสงขอมูล
การจําแนกผูมีรายไดนอยที่มีหนี้นอกระบบใหกับ 1) คณะอนุกรรมการไกลเกลี่ยฯและคณะอนุกรรมการฟนฟูฯ
เพื่อใหความชวยเหลือตามอํานาจหนาที่ 2) ผูวาราชการจังหวัด เพื่อขอความอนุเคราะหในการสั่งการหนวยงาน
ในพื้นที่ชวยติดตามตัวลูกหนี้นอกระบบและอํานวยความสะดวกแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน และ 3) กรมบัญชีกลาง
เพื่อประสานคลังจังหวัดในการ ชวยขับเคลื่อนงานการแกไขปญหาหนี้นอกระบบในพื้นที่ตอไป และขอให สศค.
ติดตามการดําเนินการในเรื่องนีดว้ ย
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- โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ ป 2560 เห็นควรใหกรมบัญชีกลางรายงานขอมูลผูมี

รายไดนอยผูมีสิทธิ์ตามโครงการฯ และขอมูลการใชจายเงินผานบัตรสวัสดิการแหงรัฐใหกับผูวาราชการจังหวัด
(ผานคลังจังหวัด) เปนประจําทุกเดือน เพื่อประโยชนในการนําขอมูลมาวิเคราะหและกํากับติดตามการดําเนิน
นโยบายในพื้นทีต่ อไป

- การจัดตั้งชมรม

StartupClub:ขอให คบจ. เรงรัดการจัดตั้งชมรม Startup Clubและจัดตั้ง
คณะกรรมการ StartupClub ภายในสถานศึกษา รวมทั้งจัดทําแผนการดําเนินกิจกรรมของชมรม StartupClub
เพื่อใหมีการดําเนิน โครงการอยางตอเนื่องและเห็นควรให สศค. เรงดําเนินการโครงการการ พัฒนาครูและ
บุคลากรในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาดานมายเซ็ตการประกอบการ (Train the
Trainer)โดยเร็วดวย

- โครงการ National

e-Payment:ขอใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลังเรงรัดการดําเนินการ
ติดตั้งเครื่อง EDC ภายในหนวยงานราชการใหแลวเสร็จโดยเร็ว รวมทั้งขอให คบจ.มีการจัดกิจกรรมตลาดไรเงิน
สด ( CashlessSociety) โดยการใช QRCodeอยางตอเนื่อง และประชาสัมพันธใหรานธงฟา ประชารัฐที่ไม
ประสงคติดตั้งเครื่อง EDC เพื่อรองรับบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ใหรับทราบถึงประโยชนที่จะไดรับ ซึ่งจะชวยขยาย
ฐานลูกคาใหเพิ่มมากขึ้น และขอใหธนาคารกรุงไทยฯ มีการตรวจติดตามแกไขปญหาการใชงานของเครื่อง EDC
ภายหลังจากการติดตั้งดวย

- การตรวจสอบภาษีและการคืนภาษี

: ขอใหสํานักงานสรรพากรพื้นที่เรงรัดการตรวจสอบ
ภาษีมูลคาเพิ่ม และเรงรัดการคืนภาษีแกประชาชนและผูประกอบการใหแลวเสร็จ โดยเร็วและดําเนินการดวย
ความถูกตอง

- ขอความรวมมือกับทุกหนวยงานใหดําเนินการโครงการตาง ๆ ตามนโยบายของ

ปลัด
กระทรวงการคลังอยางตอเนื่อง และขอความรวมมือในการ Download Application เชน Echo English
Databank (คลังเศรษฐกิจ) Tax Clinic (ขอมูลดานภาษีอากร) เปนตน เพื่อเปนชองทางในการเรียนรูและ
รับทราบขอมูลตาง ๆ ของกระทรวงการคลัง
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จังหวัดสมุทรสงคราม
1. กรณีหารือขอราชการกับผูวาราชการจังหวัดสมุทรสงคราม (นายคันฉัตร ตันเสถียร )
ไดแจงวา
ผูตรวจราชการกระทรวงการคลังไดรายงานถึงแนวนโยบายที่สําคัญของรัฐบาลที่จะตอง
ขับเคลื่อนโดยเฉพาะในเรื่องของการแกไขปญหาหนี้นอกระบบ การสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มตน มาตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ และการผลักดันตลาดไรเงินสด ซึ่งผูวาราชการจังหวัดสมุทรสงครามไดให
ความเห็นในประเด็นสําคัญ ดังนี้
- สวนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังและสถาบันการเงินของรัฐไดใหความ
รวมมือกับ
จังหวัดเปนอยางดี ทั้งนี้ ผูตรวจราชการกระทรวงการคลังไดขอใหคณะผูบริหารการคลังประจําจังหวัด (คบจ.)
ชวยสนับสนุนงานของผูวาราชการจังหวัด และขอใหนําเสนอแผนงาน/โครงการที่จะชวยกระตุนเศรษฐกิจของ
จังหวัดตอผูวาราชการจังหวัด เพื่อชวยใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจภายในจังหวัดดวย
ผูวาราชการจังหวัดไดรับทราบกระบวนการแกไขปญหาหนี้นอกระบบ และจะใหความรวมมือ
ในการดําเนินการดังกลาว โดยขอใหกระทรวงการคลังแจ
ความต
ง องการที่จะใหจังหวัดสนับสนุงนานมาที่ผูวาราชการ
จังหวัดโดยตรง และขอใหธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.)ขับเคลื่อน
การดําเนินงานไปพรอม กัน ในการนี้ ผูตรวจราชการกระทรวงการคลังไดขอความรวมมือ
ผูวาราชการจังหวัดใน 2 เรื่อง คือ 1) การประสานนายอําเภอใหดําเนินการรวมกับธนาคารออมสินและ ธ.ก.ส.
ติดตามตัวลูกหนี้นอกระบบทุกคนโดยกระทรวงการคลัง (สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)) จะดําเนินการสง
ขอมูลการจําแนกผูมีรายไดนอยที่มีหนี้นอก ระบบในจังหวัดใหกับผูวาราชการจังหวัดไดรับทราบโดยตรง และ 2)
ขอความรวมมือในการขับเคลื่อนการทํางานของ คณะอนุกรรมการฟนฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายไดของ
ลูกหนี้นอกระบบประจําจังหวัดสมุทรสงคราม
- กระทรวงการคลังควรมีการประชาสัมพันธมาตรการทางภาษีใหผูประกอบการไดรับทราบ
เพิ่มขึ้น และเชิญชวนใหผูประกอบการเขาสูระบบภาษีอยางถูกตอง เนื่องจากยังมีผูประกอบการในพื้นที่ยัง
ไมไดจดทะเบียนเพื่อขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมอยูเปนจํานวนมาก
โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ ป 2560 และมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ
(1) ควรมีการกลั่นกรองและ วิเคราะหขอมูลผูลงทะเบียนมากกวานี้ และเห็นควรใหนํา
ขอมูลทะเบียนราษฎรจากพื้นที่ไปประกอบการวิเคราะหและคัดกรองผูลงทะเบียน โดยมองวาคนในพื้นที่สวน
ใหญมีรายไดสูง ไมไดอยูในระดับผูมีรายไดนอย และการใหผูนําชุมชนชวยคัดกรองผูลงทะเบียน
อาจทําใหผูนําชุมชนเห็นแกพวกพองทําใหขอมูลที่ไดรับคลาดเคลื่อนจากความเปนจริงได
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(2) ควรมีการหารือกับผูปฏิบัติงานในพื้นที่ที่จะรับไปปฏิบัติกอน เพื่อใหการดําเนิน
นโยบายมีประสิทธิภาพ
(3) การจัดประชุม/ประชาคมมักจะไมคอยไดรับความรวมมือจากชาวบาน และมักเปน
บุคคลอื่นเขารวมประชุมแทน
(4) เนื่องจากแตละจังหวัดมีบริบทที่ แตกตางกัน ประชาชนมีการประกอบอาชีพที่
แตกตางกันในแตละพื้นที่ ดังนั้น จึงควรจะมีการคัดกรองอาชีพใหเหมาะกับบริบทของจังหวัด เพื่อใหประชาชนไม
ตองยายถิ่นฐานไปจังหวัดอื่น
(5) การเรงดําเนินนโยบายอาจทําใหการวิเคราะหขอมูลผิดพลาดได และอาจเปนการ
แกไขปญหาไมตรงจุด ทําใหการดําเนินนโยบายอาจไมมีประสิทธิภาพ
- การติดตั้งเครื่องรับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส (เครื่อง EDC) เพื่อรองรับการใชจายผานบัตร
สวัสดิการแหงรัฐยังไมครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัด
- การวิเคราะหสินเชื่อของสถาบันการเงินของรัฐควรผอนปรนหลักเกณฑการพิจารณาสินเชื่อ
มากกวานี้ เพื่อตอบสนองตอนโยบายของภาครัฐที่ตองการใหประชาชนและผูประกอบการเขาถึงสินเชื่อที่มี
เงื่อนไขผอนปรนไดเพิ่มขึ้น

2. กรณีหารือรวมกับภาคเอกชน ไดรับแจงวา
ภาคเอกชนไดแสดงความชื่นชมการปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ที่ให
ความชวยเหลือและใหคําแนะนําเปนอยางดี
- ปญหาเรื่องการวางระบบผังเมืองของจังหวัดถือเปนอุปสรรคตอการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ เนื่องจากไดกําหนดใหเปนเขต พื้นที่อนุรักษหรือพื้นที่สีเขียว ทําใหไมสามารถนําพื้นที่ไปใชประโยชน
ในการกระตุนเศรษฐกิจของจังหวัดไดสงผลใหมีโรงงานอุตสาหกรรมเขามาตั้งฐานการผลิต
ในจังหวัดนอย
- การปรับลดอัตราหักคาใชจายแบบเหมาของกรมสรรพากร ทําใหผูประกอบการโดยเฉพาะ
ภาคการเกษตรและภาคประมงประสบปญหาที่ตองรับภาระภาษีเพิ่มขึ้น ประกอบกับภาคประมงยังติดปญหา
การจัดระเบียบเรือประมงไทยตามกฎระเบียบ IllegalUnreportedandUnregulatedFishing (IUUFishing)
ทําใหผูประกอบการภาคประมงไมสามารถออกเรือทําการประมงได จึงเห็นควรใหกรมสรรพากรมีมาตรการ
ภาษีเพื่อชวยเหลือแกผูประกอบการภาคประมงดวย
- สถาบันการเงินของรัฐควรมีมาตรการทางการเงินที่ผอนปรนหลักเกณฑการพิจารณาสินเชื่อ
และการใหสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ําใหกับฐานลูกคาเดิมของธนาคารมากกวาการออกมาตรการที่ใหความ
ชวยเหลือกับลูกคารายใหมหรือ Startup
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- ผูประกอบการโฮมสเตยและโรงแรมในจังหวัดมีจํานวนมาก แตไมสามารถขอใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจโรงแรมไดเนื่องจากติดปญหาผังเมือง ดังนั้น จึงเห็นควรใหมีมาตรการยกเวนหรือลดหยอนภาษี
ใหกับผูประกอบการดังกลาว เนื่องจากจังหวัดสมุทรสงครามเปนเมืองทองเที่ยวเฉพาะวันหยุด และเปนการจูง
ใจใหผูประกอบการเขาสูระบบภาษีเพิ่มขึ้นรวมทั้งขอใหมีการประชาสัมพันธมาตรการภาษี และสิทธิประโยชน
ที่จะไดรับจากการเขาสูระบบภาษีใหผูประกอบการไดรับทราบเพิ่มขึ้นดวย
- เห็นควรใหผูประกอบการในจังหวัดเนนการทําอุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตรเพิ่มขึ้น
เนื่องจากมีผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ แตผูประกอบการยังกังวลเรื่องภาระคาใชจาย(ภาระภาษี) ที่อาจ
สูงกวาผลตอบแทนที่จะไดรับจากการลงทุน
- การปรับขึ้นอัตราคาจางขั้นต่ําจะกระทบกับผูประกอบการภาคการเกษตร เนื่องจากไม
สามารถกําหนดราคาผลผลิตทางการเกษตรไดเอง และแรงงานในพื้นที่ที่ไดรับประโยชนจากมาตรการดัง
กลาวคือแรงงานตางดาว ในการนี้ ผูตรวจราชการกระทรวงการคลังไดแจงมาตรการภาษีเพื่อบรรเทา
ผลกระทบจากการปรับขึ้นอัตราคาจางขั้นต่ํา ซึ่งจะชวยลดภาระคาใชจายของผูประกอบการลงได

ขอเสนอแนะของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง
จากการตรวจราชการเพื่อติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
พบวา คบจ. สามารถดําเนินการไดตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย และมีการบูรณาการการทํางานรวมกันระหวาง
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลังไดเปนอยางดี ทั้งนี้ มีขอเสนอแนะเพื่อสั่งการหนวยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง ดังนี้
การเบิกจายเงินงบประมาณ
สํานักงานคลังจังหวัดควรติดตามเรงรัดการเบิกจายเงิงบประมาณให
น
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด และขอใหกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานดานการ เบิกจายเงินใน
โครงการตางๆ ของภาครัฐ และควรเตรียมจัดทําราง TOR ไวกอนลวงหนา เพื่อใหการดําเนินโครงการเปนไป
ตามแผนงานที่กําหนด
การประชาสัมพันธโครงการและมาตรการของกระทรวงการคลัง คบจ.ไดมีการลงพื้นที่
ประชาสัมพันธ และใหความรูเกี่ยวกับ โครงการและมาตรการตาง ๆ ของ กระทรวงการคลังใหประชาชนและ
ผูประกอบการไดรับทราบ อยางตอเนื่อง แตเนื่องจากยังมีผูประกอบการโฮมสเตยและโรงแรมที่ยังอยูนอกระบบ
ภาษีอยูเปนจํานวนมาก จึงเห็นควรใหสํานักงานสรรพากรพื้นที่ออกตรวจแนะนําผูประกอบการเพื่อสรางความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับ การจัดทําบัญชี มาตรการภาษี และสิทธิประโยชนที่จะไดรับจากการเขาสูระบบภาษีให
ผูประกอบการไดรับทราบเพื่อเชิญชวนใหผูประกอบการเขาสูระบบภาษีเพิ่มขึ้น
- การกระตุนเศรษฐกิจของจังหวัด
เห็นควรใหคบจ. นําเสนอแผนงาน หรือโครงการที่จะชวย
กระตุนเศรษฐกิจของจังหวัดโดยเฉพาะดานการทองเที่ยวตอผูวาราชการจังหวัดเพื่อชวยใหเกิดการพัฒนา
เศรษฐกิจภายในจังหวัดใหเติบโตยิ่งขึ้น
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- การแกไขปญหาหนี้นอกระบบอยางบูรณาการและยั่งยืน
ขอใหธนาคารออมสินและ ธ.ก.ส.
เรงติดตามตัวลูกหนี้นอกระบบทุกคนเพื่อ
ดําเนินการ ใหความชวยเหลือ และจัดสงขอมูลลูกหนี้
นอกระบบทีผ่ านการคัดกรองและสอบถามความประสงคขอรับความชวยเหลือแลวใหคณะอนุกรรมการไกลเกลี่ยฯ
และคณะอนุกรรมการฟนฟูฯ เพื่อดําเนินการใหความชวยเหลือตามอํานาจหนาที่ไปพลางกอน และให สศค.
เรงดําเนินการสงขอมูลการจําแนกผูมีรายไดนอยที่มีหนี้นอกระบบอยางเปนทางการใหกับ 1)ผูวาราชการจังหวัด
2) คณะอนุกรรมการไกลเกลี่ยฯ 3) คณะอนุกรรมการฟนฟูฯ และ 4) กรมบัญชีกลาง และขอให สศค. ติดตามการ
ดําเนินการในเรื่องนี้ดวย รวมทั้งขอใหคลังจังหวัดกํากับดูแลการดําเนินงานของทั้งสองธนาคาร
ดวย
- โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ ป 2560 เห็นควรใหกรมบัญชีกลางรายงานขอมูลผูมี
รายไดนอยผูมีสิทธิ์ตามโครงการฯ และขอมูลการใชจายเงินผานบัตรสวัสดิการแหงรัฐใหกับผูวาราชการจังหวัด
(ผานคลังจังหวัด) เปนประจําทุกเดือน เพื่อประโยชนในการนําขอมูลมาวิเคราะหและกํากับติดตามการดําเนิน
นโยบายในพื้นทีต่ อไป
- การจัดตั้งชมรม StartupClub:ขอให คบจ. ซักซอมความเขาใจกับสถานศึกษาที่
เขารวมโครงการเพื่อจัดทําแผนการดําเนินกิจกรรมของชมรม StartupClub เพื่อใหมีการดําเนิน โครงการอยาง
ตอเนื่อง และเห็นควรให สศค. เรงดําเนินการโครงการ Train the Trainer โดยเร็ว และติดตามความคืบหนาการ
ดําเนินโครงการ StartupClub ของแตละจังหวัดอยางใกลชิดดวย
- โครงการ National e-Payment ขอใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลังเรงรัดการดําเนินการ
ติดตั้งเครื่อง EDC ภายในหนวยงานราชการใหแลวเสร็จโดยเร็ว รวมทั้งขอให คบจ.มีการจัดกิจกรรมตลาดไรเงิน
สด (CashlessSociety) โดยการใช QRCodeอยางตอเนื่อง และขอใหธนาคารกรุงไทยฯ อธิบายวิธีการใชงาน
และติดตั้งปายแนะนําวิธีการใชงานผาน QRCode กับวัด/รานคาที่ติดตั้งปาย QRCodeเพื่อใหเขาใจถึงวิธีการใช
งานและจูงใจใหมีผูใชบริการเพิ่มขึ้น และควรมีการตรวจติดตามแกไขปญหาการใช
งานของเครื่อง EDC ภายหลัง
จากการติดตั้งดวย
- ธอส. ขอใหซักซอมความเขาใจกับพนักงานสาขาทุกแหง เพื่อประชาสัมพันธชี้แจงใหประชาชน
เขาใจและรับทราบวัตถุประสงคของโครงการสินเชื่อที่อาศัยเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ รวมทั้งโครงการ
อื่นตามนโยบาย
รัฐดวย
- ขอความรวมมือกับทุกหนวยงานใหดําเนินการโครงการตาง ๆ ตามนโยบายของ
ปลัด
กระทรวงการคลังอยางตอเนื่อง และขอความรวมมือในการ Download Application เชน Echo English
Databank (คลังเศรษฐกิจ) Tax Clinic (ขอมูลดานภาษีอากร) เปนตน เพื่อเปนชองทางในการเรียนรูและ
รับทราบขอมูลตาง ๆ ของกระทรวงการคลัง

91

จังหวัดสมุทรสาคร
1. กรณีหารือขอราชการกับผูวาราชการจังหวัดสมุทรสาคร (นายประภัสสรมาลากาญจน)
ไดแจงวา
ผูตรวจราชการกระทรวงการคลังไดรายงานถึงแนวนโยบายที่สําคัญของรัฐบาลที่จะตอง
ขับเคลื่อนโดยเฉพาะในเรื่องของการแกไขปญหาหนี้นอกระบบ การสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มตน มาตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ และการผลักดันตลาดไรเงินสด ซึ่ง ผูวาราชการจังหวัด สมุทรสาครไดให
ความเห็นในประเด็นสําคัญ ดังนี้
- สวนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังและสถาบันการเงินของรัฐไดใหความ รวมมือกับ
จังหวัดเปนอยางดี ทั้งนี้ ผูตรวจราชการกระทรวงการคลังไดขอใหคณะผูบริหารการคลังประจําจังหวัด (คบจ.)
ชวยสนับสนุนงานของผูวาราชการจังหวัด และขอใหนําเสนอแผนงาน/โครงการที่จะชวยกระตุนเศรษฐกิจของ
จังหวัดตอผูวาราชการจังหวัดดวย
ผูวาราชการจังหวัดไดรับทราบกระบวนการแกไขปญหาหนี้นอกระบบ และจะให
ความ
รวมมือในการดําเนินการดังกลาว โดยขอใหกระทรวงการคลังแจง ความตองการที่จะใหจังหวัดสนับสนุน งาน
มาที่ผูวาราชการจังหวัดโดยตรง ในการนี้ ผูตรวจราชการกระทรวงการคลังไดขอความรวมมือ
ผูวาราชการจังหวัดใน 2 เรื่อง คือ 1) การประสานนายอําเภอใหดําเนินการรวมกับธนาคารออมสินและธนาคาร
เพื่อการเกษตร และสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ติดตามตัวลูกหนี้นอกระบบทุกคน โดยกระทรวงการคลัง
(สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)) จะดําเนินการสงขอมูลการจําแนกผูมีรายไดนอยที่มีหนี้นอก
ระบบ
ในจังหวัดใหกับ ผูวาราชการจังหวัดไดรับทราบโดยตรง และ 2) ขอความรวมมือในการขับเคลื่อนการทํางาน
ของ คณะอนุกรรมการฟนฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายไดของลูกหนี้นอกระบบประจํา
จังหวัดสมุทรสาคร
โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ ป 2560 และมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ
(1) เห็นควรใหนําขอมูลทะเบียนราษฎรของประชาชนในพื้นที่มาใชประกอบการ
วิเคราะหและคัดกรองผูลงทะเบียนสวัสดิการแหงรัฐ และควรมีการบูรณาการขอมูลระหวางกระทรวงเพื
ประโยชน
่อ
ในการวิเคราะหขอมูลผูมีสิทธิ์ไดรับบัตรสวัสดิการแหงรัฐไดอยางมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
(2) ควรมีการหารือกับผูปฏิบัติงานในพื้นที่ที่จะรับไปปฏิบัติกอน เพื่อใหการดําเนิน
นโยบายมีประสิทธิภาพ และควรมีการประมาณการกรอบวงเงินงบประมาณในการดําเนินโครงการของแตละจังหวัด
กอน เพื่อใหการจัดสรรงบประมาณมีประสิทธิภาพ
(3) เนื่องจากแตละจังหวัดมีบริบทแตกตางกัน ประชาชนมีการประกอบอาชีพที่แตกตาง
กันในแตละพื้นที่ ดังนั้น จึงควรมีการคัดกรองอาชีพโดยวิเคราะหตามบริบทของแตละจังหวัด เพื่อลดขั้นตอนและ
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อํานวยความสะดวกใหกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในพื้นที่ เนื่องจากประชาชนจะมีความตองการที่หลากหลาย และ
ความตองการของประชาชนกับศักยภาพอาจไมสอดคลองกันซึ่งอาจทําใหการสรุปขอมูลคลาดเคลื่อนจากความเปน
จริง และประชาชนอาจยายถิ่นฐานไปจังหวัดอื่น
(4) โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดยังมีความตองการแรงงาน และมีตําแหนงงานรองรับอยู
แตประชาชนในพื้นที่ไมประสงคที่จะทํางานในลักษณะงานดังกลาว ทําใหผูประกอบการมีความจําเปนตองจาง
แรงงานตางดาวแทน
- การจัดซื้อจัดจางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 พบวา หนวยงานภาครัฐในทองถิ่นและผูรับจางในพื้นที่ยังขาดความรูความเขาใจในการดําเนินงานตาม
พระราชบัญญัติฯ และเห็นวาการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (
e-bidding)
ตามพระราชบัญญัติฯจะเปดกวางใหมีผูรับจางจากตางถิ่นมารวมเสนอราคา ซึ่งทําใหในทางปฏิบัติอาจไดรับ
ผลกระทบในเรื่องการติดตามตัวผูรับจางใหมาแกไขงานในชวงที่อยูระหวางการรับประกันไดลาชา หรือเกิด
ปญหาทิ้งงานได และอาจสงผลใหผูรับจางรายยอยในพื้นที่ไดรับผลกระทบจากการแขงขันซึ่งไมสามารถแขงขัน
กับผูประกอบการรายใหญได
- จังหวัดสมุทรสาครเปนเมืองประมง การจัดระเบียบเรือประมงไทยตามกฎระเบียบ
IllegalUnreportedandUnregulatedfishing (IUUFishing) ทําใหอุตสาหกรรมภาคประมงไดรับ ผลกระทบ
เนื่องจากไมสามารถออกเรือเพื่อทําการประมงได สงผลใหมีรายไดลดลง ดังนั้น จึงไดเสนอแนะใหผูประกอบการ
ภาคประมงหันมาทําการประมงเพาะเลี้ยงแทน เพื่อเปนการสรางรายไดที่ยั่งยืนทดแทนการออกเรือทํประมง
าการ

2. กรณีหารือรวมกับภาคเอกชน ไดรับแจงวา
- ภาคเอกชนไดแสดงความชื่นชมการปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ที่ให
ความชวยเหลือและใหคําแนะนําเปนอยางดี
- กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวทางประชารัฐซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมดําเนินการ รวมกับ
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธพว.) เห็นวา ควรใหระยะเวลาใน
การพิจารณา
สินเชื่อของคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจําจังหวัดมากกวานี้ เพื่อใหมี
การพิจารณากลั่นกรองเอกสารดวยความรอบคอบ ซึ่งจะสงผลใหการปลอยสินเชื่อมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น และลด
การเกิดปญหาหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดลงได ในการนี้ ผูจัดการ ธพว. สาขาสมุทรสาคร ไดชี้แจงวา จะประสาน
กับกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อรับทราบและหาแนวทางปรับปรุงตอไป โดยจะรีบแจงใหภาคเอกชนไดรับทราบ
โดยเร็ว
- สภาอุตสาหกรรมจังหวัด และสภาหอการคาจังหวัดไดเชิญชวน ใหผูประกอบการในจังหวัด
เขาสูระบบภาษีเพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองตอนโยบายของภาครัฐ และไดมีการจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการจัดทํา
บัญชีและการจายภาษีอยางถูกตอง เพื่อประโยชนที่ผูประกอบการจะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี ซึ่งจะทําให
การเสียภาษีมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ภาคเอกชนไดรับความรวมมือจากสํานักงานสรรพากรพื้นที่
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สมุทรสาคร 1 และ 2 ในการใหความรูเกี่ยวกับภาษีอากรเปนอยางดี ทําใหผูประกอบการไดรับสิทธิประโยชน
ทางภาษีเพิ่มขึ้นและเห็นวาการจัดทําบัญชีอยางถูกตองจะมีสวนชวยใหผูประกอบการสามารถเขาถึงสินเชื่อของ
สถาบันการเงินไดเพิ่มขึ้นดวย
- ผูประกอบการ OTOP ในพื้นที่ยังไมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเทาที่ควร
และการจัดทําบัญชียังไมถูกตอง ดังนั้น ภาครัฐจึคง วรสรางความรูความเขาใจในเรื่องดังกลาวเพิ่มขึ้นและควรให
ความรูแกกลุมผูประกอบการ OTOP โดยเฉพาะภาคการเกษตรในการยกระดับใหเปนวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SMEs) ตอไป รวมทั้งเชิญชวนใหเขาสูระบบภาษีเพิ่มขึ้นดวย ในการนี้ สรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร
1 และ 2 ไดขอใหภาคเอกชนแจงรายชื่อผูประกอบการ OTOP ภาคการเกษตรเพื่อที่จะเขาไปสรางความรู
ความเขาใจในเรื่องดังกลาวใหกับผูประกอบการ OTOP ตอไป
ทั้งนี้ ผูตรวจราชการกระทรวงการคลังไดประชาสัมพันธแอปพลิเคชั่นของกระทรวงการคลัง
เกี่ยวกับภาษีอากร ( TaxClinic) แกภาคเอกชน ซึ่งจะเปนอีกชองทางหนึ่งที่ประชาชนและผูประกอบการได
ศึกษาทําความเขาใจมาตรการทางภาษีของกระทรวงการคลังไดเพิ่มขึ้น
- สํานักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 1 และ 2 มีการคืนภาษีใหกับผูประกอบการไดอยาง
รวดเร็ว ทําใหผูประกอบการสามารถนําเงินไปหมุนเวียนในธุรกิจไดเพิ่มขึ้น
- ปจจัยที่สงผลกระทบตอเศรษฐกิจของจังหวัด คือ การจัดระเบียบเรือประมงไทยตาม
กฎระเบียบ IUUFishing ทําใหผูประกอบการภาคประมงสวนหนึ่งตองหยุดกิจการไมสามารถเดินเรือเพื่อหา
เลี้ยงชีพได สงผลใหไมมีรายไดเพียงพอที่จะนําไปผอนชําระคืนเงินกู และยังสงผลกระทบตอเนื่อง
ไปยังผูประกอบธุรกิจหองเย็น และโรงน้ําแข็ง ทําใหมีรายไดลดลง หรืออาจปดกิจการลงได ดังนั้น จึงเห็ควรให
น มี
มาตรการภาษีหรือมาตรการทางการเงินที่ใหความชวยเหลือแกผูประกอบการดังกลาวดวย
- ชมรมธนาคารจังหวัดจะชวยใหความรูและแนะนําผลิตภัณฑทางการเงินของสถาบัน
การเงินใหผูประกอบการไดรับทราบเพิ่มขึ้น

ขอเสนอแนะของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง
จากการตรวจราชการเพื่อติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด กระทรวงการคลัง
พบวา คบจ. สามารถดําเนินการไดตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย และมีการบูรณาการการทํางานรวมกันระหวาง
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลังไดเปนอยางดี ทั้งนี้ มีขอเสนอแนะเพื่อสั่งการหนวยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง ดังนี้
การเบิกจายเงินงบประมาณ สํานักงานคลังจังหวัดควรติดตามเรงรัดการเบิกจายเงิน
งบประมาณใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดและขอใหกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานดานการเบิก
จายเงินในโครงการตางๆ ของภาครัฐ และควรจัดอบรมเพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใหกับหนวยงานภาครัฐในทองถิ่นและผูรับจาง
ในพื้นที่ดวย
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- การประชาสัมพันธโครงการและมาตรการของกระทรวงการคลัง คบจ. ไดมีการลงพื้นที่
ประชาสัมพันธและใหความรูเกี่ยวกับโครงการและมาตรการตาง ๆ ใหประชาชนและผูประกอบการไดรับทราบอยาง
ตอเนื่อง แตเนื่องจากยังมีผูประกอบการ
OTOP ที่ยังอยูนอกระบบภาษี จึงเห็นควรใหสํานักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร
1และ 2 จัดอบรมเกี่ยวกับความรูดานการจัดทําบัญชี มาตรการภาษี และสิทธิประโยชนที่จะไดรับ
จากการเขาสูระบบภาษีใหกับผูประกอบการกลุมดังกลาวไดรับทราบและเชิญชวนใหเขาสูระบบภาษี
เพิ่มขึ้น
- การกระตุนเศรษฐกิจของจังหวัด
เห็นควรให คบจ. นําเสนอแผนงานและโครงการที่จะชวย
กระตุนเศรษฐกิจของจังหวัดตอผูวาราชการจังหวัดเพื่อชวยใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจภายในจังหวัด ใหเติบโต
ยิ่งขึ้น
- การแกไขปญหาหนี้นอกระบบอยางบูรณาการและยั่งยืนขอใหธนาคารออมสินและ
ธ.ก.ส.
เรงติดตามตัวลูกหนี้นอกระบบทุกคนเพื่อ
ดําเนินการ ใหความชวยเหลือ และจัดสงขอมูลลูกหนี้
นอกระบบทีผ่ านการคัดกรองและสอบถามความประสงคขอรับความชวยเหลือแลวใหคณะอนุกรรมการไกลเกลี่ยฯ
และคณะอนุกรรมการฟนฟูฯ เพื่อดําเนินการใหความชวยเหลือตามอํานาจหนาที่ไปพลางกอน และให สศค.
เรงดําเนินการสงขอมูลการจําแนกผูมีรายไดนอยที่มีหนี้นอกระบบอยางเปนทางการใหกับ 1)ผูวาราชการจังหวัด
2) คณะอนุกรรมการไกลเกลี่ยฯ 3) คณะอนุกรรมการฟนฟูฯ และ 4) กรมบัญชีกลาง และขอให สศค. ติดตามการ
ดําเนินการในเรื่องนี้ดวย รวมทั้งขอใหคลังจังหวัดกํากับดูแลการดําเนินงานของทั้งสองธนาคาร
ดวย
มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐผูมีรายไดนอยสวนใหญยังมีความเขาใจ
คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับวัตถุประสงคของมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ โดยมีความเขาใจวาเปน
การเติมเงินเขาในระบบที่ไมมีเงื่อนไขการฟนฟูอาชีพ ดังนั้น จึงเห็นควรให คบจ.ประชาสั
เรง มพันธใหผูมีรายไดนอย
เขาใจถึงวัตถุประสงคของมาตรการดังกลาวโดยเร็วดวย
การจัดตั้งชมรมStartupClub เห็นควรให สศค. เรงดําเนินการโครงการ Train the Trainer
โดยเร็ว และติดตามความคืบหนาการดําเนินโครงการStartupClubของแตละจังหวัดอยางใกลชิดดวยและเห็นควร
ใหสถาบันการเงินเฉพาะกิจในพื้นที่เชิญผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จมาบรรยายใหความรูหรือจัดศึกษาดู
งานในการดําเนินธุรกิจเพื่อสรางแรงบันดาลใจในการทําธุรกิจใหกับนักเรียนในชมรมดวย
โครงการ National e-Payment ขอใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลังเรงรัดการ
ดําเนินการติดตั้งเครื่อง EDC ภายในหนวยงานราชการใหแลวเสร็จโดยเร็ว รวมทั้งขอให คบจ.มีการจัดกิจกรรม
ตลาดไรเงินสด ( CashlessSociety) โดยการใช QRCodeอยางตอเนื่อง และขอใหธนาคารกรุงไทยฯ และ
ธนาคารออมสินอธิบายวิธีการใชงานและติดตั้งปายแนะนําวิธีการใชงานผาน
QRCode กับวัด/รานคาที่
ติดตั้งปาย QRCode เพื่อใหเขาใจถึงวิธีการใชงานและจูงใจใหมีผูใชบริการเพิ่มขึด้นวย
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ขอความรวมมือกับทุกหนวยงานใหดําเนินการโครงการตาง ๆ ตามนโยบาย
ของปลัด
กระทรวงการคลังอยางตอเนื่อและขอความร
ง
วมมือในการDownload Application เชน Echo EnglishDatabank
(คลังเศรษฐกิจ) Tax Clinic (ขอมูลดานภาษีอากร) เปนตน เพื่อเปนชองทางในการเรียนรูและรับทราบขอมูลตาง ๆ
ของกระทรวงการคลัง ซึ่งจะเปนประโยชนกับประชาชนและผูประกอบการในพื้นทีเ่ ปนอยมาก
าง
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จังหวัดลพบุรี
1. กรณีหารือขอราชการกับผูวาราชการจังหวัดลพบรี (นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ) ไดแจงวา
ผูตรวจราชการกระทรวงการคลังไดรายงานถึงแนวนโยบายที่สําคัญของรัฐบาลที่จะตอง
ขับเคลื่อนโดยเฉพาะในเรื่องของการผลักดันตลาดไรเงินสด การแกไขปญหาหนี้นอกระบบ การสนับสนุน
วิสาหกิจเริ่มตน และมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ซึ่ง ผูวาราชการจังหวัด ลพบุรี ไดให
ความเห็นในประเด็นสําคัญ ดังนี้
- สวนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังและสถาบันการเงินของรัฐไดใหความ
รวมมือกับ
จังหวัดเปนอยางดี มีความตั้งใจในการปฏิบัติหนาที่เพื่อประชาชน ทั้งนี้ ผูตรวจราชการ
กระทรวงการคลังไดขอให
คลังจังหวัดชวยสนับสนุนงานของผูวาราชการจังหวัดดวย
ผูวาราชการจังหวัดไดรับทราบกระบวนการแกไขปญหาหนี้นอกระบบ และจะให ความ
รวมมือในการดําเนินการดังกลาว โดยขอใหกระทรวงการคลังแจง ความตองการที่จะใหจังหวัดสนับสนุน งาน
มาที่ผูวาราชการจังหวัดโดยตรง ในการนี้ ผูตรวจราชการกระทรวงการคลังไดขอความรวมมือผูวาราชการจังหวัด
ใน 2 เรื่อง คือ 1) การประสานนายอําเภอใหดําเนินการรวมกับธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ติดตามตัวลูกหนี้นอกระบบทุกคน
โดยกระทรวงการคลัง
(สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)) จะดําเนินการสงขอมูลการจําแนกผูมีรายไดนอยที่มีหนี้นอก
ระบบ
ในจังหวัดใหกับ ผูวาราชการจังหวัดไดรับทราบโดยตรง และ 2) ขอความ รวมมือในการขับเคลื่อนการ
ทํางานของ คณะอนุกรรมการฟนฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายไดของลูกหนี้นอกระบบ
ประจําจังหวัดลพบุรี
โครงการ National e-Payment เปนโครงการที่ดีเพื่อการเขาสูสังคมไรเงิน สด (Cashless
Society) ซึ่งจะชวยลดตนทุนคาใชจายใหกับประเทศไดเพิ่มขึ้น ลดความเสี่ยงในการถูกโจรกรรม โดยในการจัด
งานของจังหวัดจะเนนการใช QR Codeในการรับชําระคาสินคาและบริการ เพื่อตอบสนองตอนโยบายของ
ภาครัฐ
การติดตั้งเครื่องรับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส (เครื่อง EDC) เพื่อรองรับการใชจายผานบัตร
สวัสดิการแหงรัฐในพื้นที่ยังไมเพียงพอตอความตองการใชบริการ
- ที่ราชพัสดุสวนใหญใชประโยชนทางราชการของหนวยงานทหารทําใหการใชประโยชนจาก
ที่ราชพัสดุเพื่อพัฒนาโครงการของภาครัฐทําไดยาก
จังหวัดลพบุรีมีโครงการตนแบบสุขภาวะผูปวยเรื้อรังและผูสูงอายุที่เคยไดรับรางวัลดาน
นวัตกรรมและความเปนเลิศในการบริการดานสุขภาพจากองคการสหประชาชาติ ซึ่งสามารถเปนตนแบบใหกับ
จังหวัดอื่น ๆ ในการดําเนินโครงการ SeniorComplex ได โดยภาครัฐควรสงเสริมใหนําโครงการดังกลาวไปเปน
ตนแบบในการพัฒนากับจังหวัดอื่น ๆ เพื่อใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น
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2. กรณีหารือรวมกับภาคเอกชน ไดรับแจงวา
- ภาคเอกชนไดแสดงความชื่นชมการปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ที่ให
ความชวยเหลือและใหคําแนะนําเปนอยางดี
- ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) สวนใหญมาจากผลิตภัณฑดานอุตสาหกรรม (รอยละ 50)
ซึ่งจังหวัดลพบุรีมีความโดดเดนในดานภูมิศาสตร จึงทําใหมีผูประกอบการอุตสาหกรรมขนาดใหญเขามาตั้งฐาน
การผลิตภายในจังหวัด เชน อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป อุตสาหกรรมอาหารสัตว และ อุตสาหกรรมพลังงาน
ทดแทน เปนตน ซึ่งเปนสวนสําคัญที่ชวยใหภาคเศรษฐกิจของจังหวัดเติบโต และเนื่องจากโรงงานมีความตองการใช
ไฟฟาสําหรับการผลิตจํานวนมาก จึงเห็นควรใหภาครัฐมีการสนับสนุนดานการใชพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น
- โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ ป 2560 ชวยใหมีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ
เพิ่มขึ้น และรานคาในชุมชนมีรายไดจากการจําหนายสินคาเพิ่มมากขึ้น แตการติดตั้งเครื่องEDC เพื่อรองรับการใช
จายผานบัตรสวัสดิการแหงรัฐยังไมเพียงพอตอความตองการใชบริการ ยังคงกระจุกตัวอยูกับรานคาขนาดใหญและ
รานคาในชุมชนเมือง ทําใหบางพื้นที่ยังไมไดรับการติดตั้งเครื่อEDC
ง ดังนั้น จึงขอใหภาครัฐกระจายการติดตั้งเครื่อง
EDC ไปยังทุกตําบลโดยเร็วดวย
- มาตรการบัญชีชุดเดียวเปนมาตรการที่จะจูงใจใหผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม(SMEs)ภายในจังหวัดที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลแลวประมาณ 2 ,000 ราย ไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี
และเห็นวามาตรการของภาครัฐที่ใหความชวยเหลือแกผูประกอบการ SMEs เปนประโยชนอยางมาก แตก็ยังมี
ผูป ระกอบการ SMEs บางสวนไมตองการเขาสูระบบภาษี เนื่องจากยังขาดความเขาใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับมาตรการ
ของรัฐบาล ดังนั้น จึงเห็นควรใหภาครัฐมีการประชาสัมพันธมาตรการทางภาษีใหผูประกอบการไดรับทราบและ
มีความเขาใจที่ถูกตองเพื่อเชิญชวนใหเขาสูระบบภาษีเพิ่มขึ้น
- กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวทางประชารัฐซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมดําเนินการรวมกับ
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธพว.) มีหลักเกณฑ และขั้นตอนการพิจารณา
สินเชื่อคอนขางยุงยากและใชเวลานาน
และผูประกอบการที่เขาหลักเกณฑโครงการสวนใหญ
ไมคอยรับทราบโครงการดังกลาว ดังนั้น จึงขอใหภาครัฐประชาสัมพันธโครงการดังกลาวใหผูประกอบการที่เขา
หลักเกณฑโครงการไดรับทราบอยางทั่วถึงดวย
- ประชาชนกวารอยละ 40 ของจังหวัดประกอบอาชีพเกษตรกรรม แต GPP ภาคการเกษตร
มีเพียงรอยละ 10 ซึ่งนโยบายของภาครัฐที่เขามาชวยเหลือเกษตรกรยังไมสามารถใหความชวยเหลือแก
เกษตรกรไดดีเทาที่ควร ดังนั้น ภาครัฐควรมีมาตรการใหความชวยเหลือเกษตรกรโดยการใหความรูแก
เกษตรกรเพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรและใหความรูเกี่ยวกับการทําการเกษตรรูปแบบใหม
เพื่อใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น เชน การวางระบบน้ําหยดในการทําการเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพและปริมาณ
การปลูกมันสําปะหลังใหไดผลผลิตเพิ่มขึ้น เปนตน
- การจัดโครงการตลาดประชารัฐในทุกอําเภอไมไดชวยใหเศรษฐกิจของจังหวัดเติบโต เนื่องจาก
ประชาชนไมมีกําลังซื้อสินคาเทาที่ควร และสินคาอาจไมตรงกับความตองการซื้อของประชาชน
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ขอเสนอแนะของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง
จากการตรวจราชการ เพื่อติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดกระทรวง
การคลัง พบวา คบจ.สามารถดําเนินการไดตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายเปนอยางดี ทั้งนี้
มีขอเสนอแนะเพื่อสั่งการหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลังดําเนินการ ดังนี้
- การเบิกจายเงินงบประมาณ
สํานักงานคลังจังหวัดควรติดตามเรงรัดการเบิกจายเงิน
งบประมาณ ใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด และขอใหกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานดาน
การเบิกจายเงินในโครงการตางๆ ของภาครัฐ
การประชาสัมพันธโครงการและมาตรการของกระทรวงการคลังเห็นควร
ให คบจ.ประชาสัมพันธ
โครงการและมาตรการตาง ๆ ของกระทรวงการคลังใหประชาชนและผูประกอบการไดรับทราบอยางตอเนื่อง
- การกระตุนเศรษฐกิจของจังหวัด เห็นควรให คบจ. นําเสนอแผนงานและโครงการที่จะชวย
กระตุนเศรษฐกิจของจังหวัดตอผูวาราชการจังหวัดเพื่อชวยใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจภายในจังหวัด ใหเติบโต
ยิ่งขึ้น
- การแกไขปญหาหนี้นอกระบบอยางบูรณาการและยั่งยืนขอใหธนาคารออมสินและ
ธ.ก.ส.
เรงติดตามตัวลูกหนี้นอกระบบทุกคนเพื่อ
ดําเนินการ ใหความชวยเหลือ และจัดสงขอมูลลูกหนี้
นอกระบบทีผ่ านการคัดกรองและสอบถามความประสงคขอรับความชวยเหลือแลวใหคณะอนุกรรมการไกลเกลี่ยฯ
และคณะอนุกรรมการฟนฟูฯ เพื่อดําเนินการใหความชวยเหลือตามอํานาจหนาที่ไปพลางกอน และให สศค.
เรงดําเนินการสงขอมูลการจําแนกผูมีรายไดนอยที่มีหนี้นอกระบบอยางเปนทางการใหกับ 1)ผูวาราชการจังหวัด
2) คณะอนุกรรมการไกลเกลี่ยฯ 3) คณะอนุกรรมการฟนฟูฯ และ 4) กรมบัญชีกลาง และขอให สศค. ติดตามการ
ดําเนินการในเรื่องนี้ดวย รวมทั้งขอใหคลังจังหวัดกํากับดูแลการดําเนินงานของทั้งสองธนาคาร
ดวย
โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ ป 2560 เห็นควรใหกรมบัญชีกลางรายงานขอมูลผูมี
รายไดนอยผูมีสิทธิ์ตามโครงการฯ และขอมูลการใชจายเงินผานบัตรสวัสดิการแหงรัฐใหกับผูวาราชการจังหวัด
(ผานคลังจังหวัด) เปนประจําทุกเดือน เพื่อประโยชนในการนําขอมูลมาวิเคราะหและกํากับติดตามการดําเนิน
นโยบายในพื้นทีต่ อไป
การจัดตั้งชมรมStartupClub ขอให คบจ. ซักซอมความเขาใจกับสถานศึกษาที่เขราวมโครงการ
เพื่อจัดทําแผนการดําเนินกิจกรรมของชมรมStartupClub เพื่อใหมีการดําเนินโครงการอยางตอเนื่องและเห็นควร
ให สศค. เรงดําเนินการโครงการ Train the Trainerโดยเร็ว และติดตามความคืบหนาการดําเนินโครงการ
StartupClub ของแตละจังหวัดอยางใกลชิดดวย
โครงการ National e-Paymentขอใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลังเรงรัดการดําเนินการ
ติดตั้งเครื่อง EDC ภายในหนวยงานราชการใหแลวเสร็จโดยเร็ว และขอใหธนาคารกรุงไทยฯ เรติงดตั้งเครื่อง EDC
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ใหกระจายไปยังทุกตําบลโดยเร็ว และควรมีการตรวจติดตามแกไขปญหาการใช
งานของเครื่อง EDC ภายหลังจาก
การติดตั้งดวย รวมทั้งขอให คบจ. มีการจัด กิจกรรมตลาดไรเงินสด ( CashlessSociety) โดยการใช QRCode
อยางตอเนื่อง
เพิ่มมากขึ้น

เห็นควรใหสํานักงานสรรพากรพื้นที่ออกตรวจแนะนําผูประกอบการSMEs ใหเขาสูระบบภาษี

- ขอให ธพว. เรงรัดการพิจารณาสินเชื่อของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีฯ และแจงผลการอนุมัติ
ใหผูประกอบการไดรับทราบโดยเร็วดวย
ขอความรวมมือกับทุกหนวยงานใหดําเนินการโครงการตาง ๆ ตามนโยบายของ
ปลัด
กระทรวงการคลังอยางตอเนื่อง และขอความรวมมือในการ Download Application เชน Echo English
Databank (คลังเศรษฐกิจ) Tax Clinic (ขอมูลดานภาษีอากร) เปนตน เพื่อเปนชองทางในการเรียนรูและ
รับทราบขอมูลตาง ๆ ของกระทรวงการคลัง
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สํานักงานสรรพากรภาค 1 และสํานักงานพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 – 5
ขอเสนอแนะของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง
1. ดานอาคารสถานที่
อาคารสํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานครสวนใหญเปนอาคารเชา ซึ่งอัตราคา
เชาคอนขางสูง บางพื้นที่มีสภาพคับแคบไมเพียงพอในดานการปฏิบัติงานการใหบริการผูเสียภาษี การจัดเก็บ
เอกสาร รวมทั้งที่จอดรถไมเพียงพอ เห็นควรใหกรมสรรพากรจัดหาสถานที่ โดยประสานกรมธนารักษเพื่อหา
ที่ดินราชพัสดุที่สามารถนํามาใชในการกอสรางอาคารสํานักงานได
2. ดานอัตรากําลัง
โครงสรางอัตรากําลังของสํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานครในภาพรวมมี
อัตรากําลังที่ไมสัมพันธกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ อีกทั้งอัตรากําลังที่มีอยูจริงในปจจุบันยังไมเปนไปตาม
กรอบโครงสราง เห็นควรใหกรมสรรพากรพิจารณาโครงสรางอัตรากําลังใหเหมาะสม และเรงบรรจุเจาหนาที่
ใหเปนไปตามโครงสรางอัตรากําลัง
3. ดานเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงาน
อุปกรณคอมพิวเตอรที่ใชปฏิบัติงานในปจจุบันมีสภาพเกา ลาสมัย ไมสามารถรองรับ
ระบบงานใหมๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ กรมสรรพากรควรจัดหาอุปกรณคอมพิวเตอรใหเพียงพอในการรองรับ
ระบบงานใหมๆ เพื่อใหการจัดเก็บรายไดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4.ดานการปฏิบัติงาน
- การกําหนดเปาหมายในการจัดเก็บภาษีที่กรมสรรพากรกําหนดควรตั้งเปาหมายให
สอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน และสภาพพื้นที่ของแตละพื้นที่ใหมากที่สุด สท.กทม.ควรแจง
กรมสรรพากรทราบถึงผลการจัดเก็บรายได รวมถึงปญหาที่ทําใหการจัดเก็บไมเปนไปตามประมาณการใหกรม
ฯ ทราบ เพื่อใหการกําหนดเปาหมายมีความเหมาะสมยิ่งขึ้นและเพื่อปองกันไมใหมีผลกระทบตอการจัดเก็บ
รายไดในภาพรวม
- การสรางขวัญและกําลังใจแกเจาหนาที่ โดยเฉพาะเรื่องสวัสดิการ คาตอบแทน ชีวิต
ความเปนอยูที่ดีขึ้น เพื่อสรางแรงจูงใจใหเจาหนาที่ใหเกิดความภูมิใจในการปฏิบัติงานและมีความมุงมั่น ทุมเท
และรักองคกรมากยิ่งขึ้น
- โครงการจัดหาสถานที่พักอาศัยใหแกเจาหนาที่ในสังกัด สท.กทม. 3 (โครงการนํา
รอง)โดยไดขอการสนับสนุน จํานวน 55 หอง โดยในเบื้องตนกระทรวงอนุมัติไปแลว 42 หอง ซึ่งขณะนี้
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สท.กทม. 3 มีความจําเปนตองใชหองพัก เนื่องจากจํานวนหองไมเพียงพอกับจํานวนเจาหนาที่ที่มีความจําเปน
ในดานที่พักอาศัย จึงเห็นควรใหอนุมัติเปน 55 หอง ตามที่เคยขออนุมัติไว และขอขยายการทําสัญญาเชาจาก
1 ป เปน 3 ป เพื่อประโยชนและสวัสดิการที่ดีตอเจาหนาที่ สท.กทม.3
- สนับสนุนใหมีคาวิชาชีพ สําหรับขาราชการกรมสรรพากร ทํานองเดียวกับหนวยงาน
อื่น เชน สํานักงานตรวจเงินแผนดิน (สตง.) เพื่อเปนขวัญและกําลังใจ และเพิ่มโอกาสในการเปนหนวยงาน
คุณธรรม โปรงใส ไรทุจริต ทั้งนี้ ใหกรมสรรพากรไปดําเนินการประสานกับสํานักงาน ก.พ.
- การแนะนําผูเสียภาษีใหใชระบบการชําระเงินผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (
e-Payment)
ยังไมไดรับความรวมมือเทาที่ควร เพราะผูเสียภาษีรายยอย เห็นวามีคาใชจาย ควรประชาสัมพันธเพื่อสราง
ความเขาใจใหแกผูประกอบการใหมากขึ้น
- สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานครควรเริ่มดําเนินการโครงการระบบบริจาค
อิเล็กทรอนิกส ( E-Donation) ประสานและทําความเขาใจกับวัดกลุมเปาหมาย ในการติดตั้ง
ธนาคารกรุงไทยฯ และธนาคารออมสิน

QR Code

- สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร เรงรัดการติดตั้ง และใชงานเครื่องรับ
ชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส (EDC) ภายในหนวยงานอยางจริงจัง ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 ตลอดจนคิด
หามาตรการประชาสัมพันธเพื่อใหผูประกอบการหรือประชาชนผูเกี่ยวของมาใชเครื่องรับชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส( EDC) หากมีปญหาอุปสรรคใหรายงานปลัดกระทรวงการคลังผานผูตรวจราชการ
กระทรวงการคลังโดยทันที
- บัตรภาษี ซึ่งปจจุบันเปนแบบสมารทการด ควรเปลี่ยนเปนบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส
เนื่องจากแบบเดิมงายตอการทุจริต และผูประกอบการที่มีบัตรภาษีหลายใบไมกลาใชงานทาง Internet
- การเรงรัดภาษีอากรคาง ผลการดําเนินงานการลดและจําหนายทําใหรัฐเสียรายได
เปนจํานวนมาก สวนหนึ่งอาจมาจากเจาหนาที่กรมสรรพากรไมมีอํานาจในการสืบสวนสอบสวน ทําไดเพียงแค
ติดตามประเมินผล
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สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 – 5
ขอเสนอแนะของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง
- กรมสรรพสามิตควรพิจารณาทบทวนดานโครงสรางอัตรากําลังใหสอดคลองกับปริมาณงาน
เปาหมายการจัดเก็บรายได และลักษณะของงานที่ปฏิบัติ เชน ฝายกฎหมาย ควรมีตําแหนงนิติกรที่จบ
การศึกษาดานนิติศาสตรเพื่อปฏิบัติงานดานกฎหมายโดยเฉพาะ เปนตน ทั้งนี้ เพื่อใหการปฏิบัติงานเกิด
ประสิทธิภาพและประโยชนสูงสุด และเพื่อเปนการแกไขปญหาเฉพาะหนาเกี่ยวกับปญหาอัตรากําลังไม
เพียงพอและขาดเจาหนาที่ตําแหนงนิติกรกรมสรรพสามิตควรจัดสงเจาหนาที่นิติกรไปชวยปฏิบัติราชการไป
พลางกอน
- เนื่องจากสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4 รับชําระภาษีสุราแทนสํานักงาน
สรรพสามิตพื้นที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยูหลายพื้นที่ มียอดการรับชําระกวา 50,000 ลานบาท จึงตองรับ
ชําระกองทุนตาง ๆ ที่จัดเก็บตอเนื่องจากภาษีสุราและยาสูบกวาปละ 3,000 ลานบาท กลาวคือ กองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) กองทุนสงเสริมกิจการกระจายเสียงแหงประเทศไทย (สสท.) กองทุน
พัฒนากีฬาแหงชาติสําหรับสุราและยาสูบ (กกท.) และกองทุนผูสูงอายุสําหรับสุราและยาสูบ และโดยที่
ระเบียบกระทรวงการคลังที่กําหนดเกี่ยวกับการจัดเก็บเงินกองทุนดังกลาวนี้ใหจัดทําใบนําสงเงินกองทุนฯ
บัญชีสรุปรายละเอียดการรับ - สงเงินกองทุนฯ พรอมสําเนาใบนําฝากเงิน ( Pay-in Slip) รายงานใหกองทุน
ตามระยะเวลาที่กําหนด ทําใหตองจัดสงสําเนาเอกสารเปนจํานวนมากตลอดมา ซึ่งเปนภาระดานเอกสารกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ดังนั้น เพื่อเปนการลดภาระดานเอกสารสามารถตรวจสอบการจัดเก็บและการนําสง
ระหวางหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับนโยบายไทยแลนด 4.0 เห็นควรใหสงขอมูลระหวางกัน
ดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาสนับสนุนซึ่งหากจําเปนตองแกไขระเบียบ
กระทรวงการคลังที่เกี่ยวของใหเสนอกระทรวงการคลังพิจารณาตอไป
- สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4 และ 5 ตองเชาอาคารพาณิชยเปนที่ตั้ง
สํานักงานซึ่งมีขอจํากัดเกี่ยวกับการใชอาคารและปญหาดานสถานที่จัดเก็บของกลางกรมสรรพสามิตควร
ประสานกับกรมธนารักษเพื่อจัดหาที่ราชพัสดุที่ยังไมไดใชประโยชนมาจัดสรางอาคารสํานักงานกอนเปนอันดับ
แรก เนื่องจากการจัดซื้อที่ดินของเอกชนจะตองใชงบประมาณจํานวนมากและมีกระบวนการตรวจสอบที่ใช
ระยะเวลานาน ซึ่งอาจเกิดความไมคุมคาในการดําเนินการ
- ขอความรวมมือใหผูบริหารของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 - 5 แจง
เจาหนาที่ในสังกัดเขารวมโครงการที่เปนนโยบายของกระทรวงการคลัง ไดแก โครงการภาษาอังกฤษหมู หมู
โครงการกระทรวงการคลังคุณธรรม และการใชบริการธุรกรรมทางการเงินผาน Application Net Bank หรือ
เปาตัง สําหรับพื้นที่ใหเปดบริการผูเสียภาษีโดยใชเครื่อง EDC และจัดทําระบบการชําระเงินผาน QR Code
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เพื่อเปนทางเลือกการชําระเงินแกผูเสียภาษี และสํารวจเจาหนาที่ในสังกัดที่เขารวมโครงการใหกูยืมเงินเพื่อ
การศึกษาใหชําระหนี้ใหเปนปกติ โดยขอใหดําเนินการแตละโครงการอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอดวย
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สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 26 – 30
ขอเสนอแนะของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง
- เนื่องจากการดําเนินคดีอาญาตองสงพนักงานสอบสวน (ตํารวจ) ซึ่งอาจไมมีความเชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับภาษีอากร เห็นควรใหกรมสรรพากรพิจารณาศึกษาความเปนไปไดหรือแนวทางการปรับปรุงกฎหมาย
ใหเจาพนักงานสรรพากรมีอํานาจเปนเจาพนักงานสอบสวนตาม ป.วิอาญา เชนเดียวกับหนวยงานอื่น เพื่อใหเจา
พนักงานสรรพากรมีอํานาจเปนพนักงานสอบสวนตาม ป.วิอาญา ไดตอไป
- ดานการเรงรัดหนี้ภาษีอากรคาง เนื่องจากผูคางภาษีอากรไมมีทรัพยสินใหยึดหรืออายัด
บางรายเลิกกิจการไมสามารถติดตามใหชําระหนี้ได ตองสงฟองลมละลายและขออนุมัติจําหนายหนี้ซึ่งตองใช
เวลานาน ขอใหกรมสรรพากรปรับปรุงทบทวนระเบียบการผอนชําระ โดยการเพิ่มประเภทหลักทรัพยที่ใชใน
การค้ําประกันหนี้ภาษีอากร เชน รถยนต หุนในตลาดหลักทรัพย ลิขสิทธิ์ และสิทธิเรียกรองในอสังหาริมทรัพย
เปนตน ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรงรัดหนี้ภาษีอากรคาง
- ขอใหกรมสรรพากรประสานและติดตามรวมกับกระทรวงพาณิชยอยางใกลชิดในการ
ตรวจสอบนิติบุคคลที่เกี่ยวของหรือมีบุคคลตางดาวเขามาดําเนินธุรกรรมในประเทศ เพื่อปองกันบุคคลตางดาว
เขามาตั้งบริษัทเพื่อออกใบกํากับภาษีปลอม และเมื่อถูกประเมินภาษีก็จะเดินทางออกนอกประเทศ
- ขอใหกรมสรรพากรพิจารณาทบทวนการบริหารจัดการโครงสรางอัตรากําลังใหเหมาะสม
กับปริมาณงาน เนื่องจากในพื้นที่กรุงเทพมหานครเปนศูนยกลางการประกอบธุรกิจที่หลากหลายและมีความ
ซับซอน ประกอบกับปจจุบันมีการประกอบธุรกิจ e-Commerce มากขึ้น จึงควรจัดสรรอัตรากําลังให
เพียงพอและ เหมาะสมกับปริมาณงานหรือรายผูประกอบการที่จะตองกํากับดูแลในแตละพื้นที่ดวย
- อุปกรณเครื่องคอมพิวเตอรเกาและลาสมัยระบบปฏิบัติการไมสามารถรองรับกับระบบงาน
ที่มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีสมัยใหมเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานกรมสรรพากรควรดําเนินการจัดหาอุปกรณคอมพิวเตอรเครื่อง
ใหมที่ทันสมัยสามารถรองรับและสอดคลองกับระบบงานของกรมสรรพากรไดทุกระบบ
- ขอใหกรมสรรพากรพิจารณาทบทวนการจัดใหมีเงินประจําตําแหนงของเจาหนาที่ตรวจสอบ
เชนเดียวกับเจาหนาที่ฝายกฎหมาย เพื่อเปนขวัญและกําลังใจแกเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานดานการตรวจสอบที่มี
ภาระงานจํานวนมาก อีกทั้งเปนการสรางแรงจูงใจลดอัตราการโยกยายออก
- กรมสรรพากรควรพิจารณาหาแนวทางในการจัดสวัสดิการเกี่ยวกับบานพักอาศัยสําหรับ
เจาหนาที่ที่บรรจุใหมหรือเจาหนาที่ชั้นผูนอยที่มีรายไดนอย โดยอาจดําเนินการเชนเดียวกับสํานักงาน
สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 ใหทั่วถึงทุกพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือหากไมมีสถานที่ที่สามารถ
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ดําเนินการได ควรจัดใหมีเงินเพิ่มสําหรับคาเชาที่พักอาศัยเพื่อลดภาระคาใชจายของเจาหนาที่ เนื่องจากภาระ
คาครองชีพในเมืองสูงกวาพื้นที่ตางจังหวัดมาก
- ขอใหทุกพื้นที่ดําเนินการขยายฐานการจัดเก็บภาษีใหทั่วถึงทุกกลุมกิจการ และดําเนินการ
อยางละเอียดรอบคอบเพื่ออุดรูรั่วทางภาษีเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ทั้งนี้ ขณะลงพื้นที่ควร
แจงใหผูประกอบการทราบถึงประโยชนและความสําคัญของการจัดทําบัญชีชุดเดียวดวย
- สํานักงานสรรพากรพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครสวนใหญเชาอาคารพาณิชยของเอกชนเปน
สํานักงานในแตละปเสียคาเชาเปนจํานวนมากและมีแนวโนมที่อัตราคาเชาจะเพิ่มสูงขึ้น หากมีความตองการสราง
สํานักงานเปนของตนเองขอใหกรมสรรพากรประสานกับ กรมธนารักษ เพื่อจัดหาที่ราชพัสดุที่วางเปลาหรือไมไดใช
ประโยชน แมอยูในความครอบครองของสวนราชการอื่นขอใหสอบถามเพื่อขอใชพื้นที่บางสวนได และหากไมมี
ที่ราชพัสดุใหใชประโยชนก็จะไดดําเนินการในแนวทางอื่นตอไป
- ขอความรวมมือใหเจาหนาที่เขารวมโครงการของกระทรวงการคลังและมีการปฏิบัติอยาง
สม่ําเสมอ เชน ภาษาอังกฤษหมู หมู การดาวนโหลด Application Net Bank หรือเปาตัง เปนตน สําหรับ
พื้นที่ขอใหสํารวจและดูแลการชําระหนี้กองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษาของเจาหนาที่ในสังกัดไมใหอยูในสถานะ
ผิดนัดชําระหนี้ และดําเนินการตามโครงการ National e-Payment โดยการใชเครื่อง EDC หรือจัดใหมีระบบ
การชําระเงินผาน QR Code เพื่ออํานวยความสะดวกและเพิ่มทางเลือกในการชําระเงินแกผูเสียภาษี

