รายงานสรุปผลความคิดเห็นของภาคประชาชนในการรวมตรวจราชการ
ตอนโยบายของรัฐบาล/กระทรวง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 (รอบ 12 เดือน)
(กระทรวงการคลังไดเชิญหนวยงานและเครือขายภาคประชาชนที่เกี่ยวของเขารวมประชุมหารือ
ในการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง)
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จังหวัดกระบี่
1. กรณีหารือรวม ผูวาราชการจังหวัดและรองผูวาราชการจังหวัดกระบี่
(นายอภินันท เผือกผอง) ไดรับแจงวา
ผูตรวจราชการกระทรวงการคลังไดรายงานถึงแนวนโยบายสําคัญของรัฐบาลที่จะตอง
ขับเคลื่อน อาทิ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ การผลักดันสังคมไรเงินสด (
Cashless
Society) การแกไขปญหาหนี้นอกระบบ และการสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มตน (
Startup) เปนตน ทั้งนี้
กระทรวงการคลังไดเนน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคูไปกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหเติบโต อยาง
ตอเนื่อง ซึ่งรองผูวาราชการจังหวัดกระบีไ่ ดใหความเห็นในประเด็นสําคัญ ดังนี้
1. รองผูวาราชการจังหวัดไดชื่นชมหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลังที่ชวยใหนโยบายตาง
ๆ สามารถขับเคลื่อนไดเปนอยางดี เชน การเบิกจายงบประมาณ โครงการสวัสดิการแหงรัฐ เพื่อชวยเหลือผูมี
รายได นอย และการ พัฒนา จังหวัดกระบี่ใหเปน สมารทซิตี้ (Smart City) ผานการ ผลักดัน สังคมไรเงิน
สด (Cashless Society) อยางไรก็ดี การ ผลักดันสังคมไรเงินสด (Cashless Society) สวนราชการ ตอง
ปฏิบัติใหเปนตัวอยางแกประชาชน
2. การแกไขปญหาหนี้นอกระบบ เนื่องจากจังหวัดกระบี่เปนจังหวัดทองเที่ยวจึงมีความ
จําเปนบางที่ตองใชเงินทุนในการประกอบธุรกิจ ซึ่งบางธุรกิจที่ไมสามารถเขาถึงสินเชื่อในระบบก็อาจมีการใช
สินเชื่อนอกระบบบาง และสินเชื่อนอกระบบสวนใหญมักอยูในรูปแบบของการขายฝาก
3. การสนับสนุนดานการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดกระบี่ เนื่องจาก
จังหวัดกระบี่มีแหลงทองเที่ยวและนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติเปนจํานวนมาก ดังนั้นมหาวิทยาลัย
นานาชาติอันดามัน ควรมีการเปดการสอนที่หลากหลายสาขา อาทิ
สาขาการทองเที่ยวและ
การโรงแรม สาขาการตอเรือ และสาขาวิศวกรรมการยาง เปนตน ซึ่งจะสามารถเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจใหแกจังหวัดกระบี่ไดดียิ่งขึ้น
4. นอกจากนี้ รองผูวาราชการจังหวัดยังไดเสนอใหมีการปรับปรุงขอมูลและตัวเลขทาง
เศรษฐกิจใหมีความทันสมัยและทันเวลา เพื่อที่จะสามารถนํามาใชประกอบการพิจารณาแนวทาง
ในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดกระบี่ไดทันตอเหตุการณ ซึ่งผูตรวจราชการกระทรวงการคลังไดชี้แจงวา
กระทรวงการคลังโดยสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ไดรวมมือกับสํานักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด
ใน
การจัดทําดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค ซึ่งทางจังหวัดสามารถขอขอมูลที่ทันสมัยไดจากสํานักงาน
คลังจังหวัด และหากจังหวัดตองการจัดทําดัชนีทางเศรษฐกิจก็สามารถประสานไปยัง สศค. เพื่อขอรับขอมูล
ประกอบการจัดทําดัชนีดังกลาวได
2. กรณีหารือรวมกับภาคเอกชน ไดแจงวา
1. ภาคเกษตรกรรม พบวาประชากรสวนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีพืชเศรษฐกิจ
หลัก ไดแก ยางพารา และปาลมน้ํามัน ซึ่งปจจุบันยางพารามีราคาตกต่ําสงผลใหเกษตรกรมีรายไดลดลง
ขณะเดียวกัน ราคารับซื้อปาลมสดจากเกษตรกรมีราคาต่ําลงสงผลใหสต็อกปาลมน้ํามันเพิ่มสูงขึ้น
แตการสงออกปาลมน้ํามันยังมีไมมาก เนื่องจากราคาปาลมน้ํามันของประเทศไทยมีราคาสูงเมื่อเทียบกับ
ประเทศผูสงออกรายใหญอยางมาเลเซียและอินโดนีเซีย อีกทั้งประเทศอินเดียซึ่งเปนผูนําเขาปาลมน้ํามัน
มีการกําหนดกําแพงภาษีที่สูงขึ้นทําใหมีการนําเขาปาลมน้ํามันลดลง ดังนั้นภาครัฐควรสนับสนุนการใชน้ํามัน
ดีเซล B20 สําหรับรถบรรทุกขนาดใหญ เพื่อเปนการชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามัน
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2. ภาคการทองเที่ยว แมวาจังหวัดกระบี่มีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติจํานวนมากแตพบวา
อัตราการพักคางแรมของนักทองเที่ยวยังมีจํานวนไมสูงมาก ดังนั้นภาคเอกชนจึงมีความพยายามในการสราง
จังหวัดกระบี่ใหเปนจุดหมายปลายทางสําหรับการทองเที่ยว อยางไรก็ดี ในจังหวัดกระบี่มีผูประกอบการ
ทองเที่ยวขนาดกลางและขนาดยอย ( SMEs) บางสวนที่ยังไมไดรับการสงเสริมจากภาครัฐเทาที่ควร จึงทําให
ขาดโอกาสในการตอยอดการประกอบธุรกิจ
3. นอกจากนี้ ภาคเอกชนยังไดแสดงความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินนโยบายตาง ๆ ของ
กระทรวงการคลัง ดังนี้
- สังคมไรเงินสด (Cashless Society) ประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรยังนิยมใชเงินสด
สําหรับการใชจาย เนื่องจากมีความสะดวกและไมซับซอน อีกทั้งยังมีความกังวลเรื่อง
ความปลอดภัยจากการโจรกรรมขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส อยางไรก็ดี พบวาผูประกอบการสวนใหญยินดีและให
ความรวมมือในการติดตั้งระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส เนื่องจากการถือเงินสดจํานวนมากคอนขางเปน
ความเสี่ยงแกผูประกอบการ แตพบวายังมีผูประกอบการบางรายกังวลเรื่องการเขาถึงขอมูลทางภาษี ดังนั้น
กระทรวงการคลังควรตองเรงสรางความเขาใจแกประชาชนและผูประกอบการเกี่ยวกับประโยชนและขอดีของการ
ใชระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส
- การติดตั้ง เครื่องรับชําระบัตรอิเล็กทรอนิกสแบบอัตโนมัติ (เครื่อง EDC) สําหรับรานธง
ฟาประชารัฐ ภาคเอกชนเห็นวายังกระจายไมครอบคลุมทุกพื้นที่ และเห็นวาการ จดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
สําหรับผูประกอบการรานธงฟาประชารัฐควรพิจารณาถึงแนวโนมรายไดที่คงที่ เนื่องจากรายไดที่เพิ่มขึ้นอาจ
เปนชวงเวลาสั้น ๆ ไมยั่งยืนจากแนวนโยบายของภาครัฐ
4. ผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง ไดชี้แจงเกี่ยวกับมาตรการ สนับสนุนการใชน้ํามันดีเซล
B20 ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผานมา เห็นชอบมาตรการดานภาษีสรรพสามิตเพื่อสนับสนุน
น้ํามันดีเซล B20 พรอมทั้งไดรับฟงความคิดเห็น และขอเสนอแนะของภาคเอกชน โดยมอบหมายใหหนวยงาน
ในสังกัดกระทรวงการคลังดําเนินการประชาสัมพันธนโยบายและมาตรการตาง ๆ ของรัฐบาลและ
กระทรวงการคลัง ใหประชาชนและผูประกอบการไดรับทราบมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ไดขอความรวมมือ จาก
ภาคเอกชนในการประชาสัมพันธใหผูประกอบการ
เปน สังคมไรเงินสด (Cashless Society) และให
การสนับสนุนกิจกรรม Startup สําหรับสถานศึกษาอยางตอเนื่อง

3. ขอเสนอแนะและความเห็นของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง

1.
สํานักงานคลังจังหวัดควรติดตามเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณใหเปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนด และขอให กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานดานการเบิกจายในโครงการตางๆ
ของภาครัฐ
2.
การแกไขปญหาหนี้นอกระบบอยางบูรณาการและยั่งยืน ขอให ธ.ก.ส. และธนาคารออม
สินเรงติดตามตัวลูกหนี้นอกระบบทุกราย เพื่อดําเนินการใหความชวยเหลือ ดวยการพิจารณาสินเชื่อของ
ธนาคาร สําหรับรายที่ไมสามารถดําเนินการใหสินเชื่อได ขอใหเรงประสานไปยัง คณะอนุกรรมการไกลเกลี่ย
ประนอมหนี้นอกระบบประจําจังหวัด และคณะอนุกรรมการฟนฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายไดของลูกหนี้
นอกระบบประจําจังหวัด เพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
3.
มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ขอใหธ.ก.ส. และธนาคารออมสินมอบหมายเจาหนาที่ของ
ธนาคารที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณในการทํางานเพื่อ ปฏิบัติงานรวมกับ ผูดูแลผูมีบัตรสวัสดิการแหง
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รัฐ (AO) และเตรียมความพรอมในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูมี บัตรสวัสดิการ
แหงรัฐที่เขารวมมาตรการดังกลาว
4.
การประชาสัมพันธโครงการและมาตรการตาง ๆ ของกระทรวงการคลัง ขอให
คบจ. ดําเนินการ
อยางตอเนื่อง โดยเนนการใชภาษาที่เขาใจงาย และใชชองทางการประชาสัมพันธ
ที่ประชาชนเขาถึงไดงาย โดยเฉพาะสํานักงานสรรพากรพื้นที่ขอใหรวมกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ในการประชาสัมพันธมาตรการภาษีรวมกับมาตรการสินเชื่อตาง ๆ ของธนาคาร ทั้งนี้ สําหรับมาตรการและ
นโยบายใหม ๆ สามารถติดตามไดจากการแถลงขาวกระทรวงการคลังในทุกวันพุธผานทางเว็www.mof.go.t
บไซต
5. การจัดตั้งชมรม Startup Club ขอให ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิน และ
ธพว. รวมกัน
ประชาสัมพันธและขอความรวมมือกับภาคเอกชน เพื่อใหมีการดําเนินโครงการอยางตอเนื่อง
6.
การพัฒนาสวัสดิการ เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัด กระทรวงการคลัง
ขอใหหนวยงานที่มีความประสงคจะดําเนินการปรับปรุงอาคารสํานักงานและบานพักของขาราชการมีหนังสือ
แจงไปยังหนวยงานตนสังกัด พรอมทั้งสําเนาแจงมายังผูตรวจราชการกระทรวงการคลั ง เพื่อรวบรวมนําเสนอ
ปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาตอไป
7. นอกจากนี้
ไดขอความรวมมือกับทุกหนวยงานใหดําเนินการโครงการตาง ๆ
ตามนโยบายของกระทรวงการคลังอยางตอเนื่อง อาทิ โครงการกระทรวงการคลังคุณธรรม
โครงการ
ภาษาอังกฤษ หมู หมู พรอมทั้งขอความรวมมือในการ
Download Application ตาง ๆ เชน
Echo English Tax Clinic Databank และ Application สําหรับชําระเงินผานระบบ QR Code เปนตน
โดยเนนย้ําใหหัวหนาหนวยงานดาวนโหลดและใชงานเพื่อเปนตัวอยางที่ดีแกเจาหนาที่ในสังกัด ทั้งนี้ ขอใหทุก
หนวยงาน เตรียมความพรอมในการเปน Digital MOF โดยเฉพาะการมีระบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสของ
แตละหนวยงาน การพัฒนาบุคลากรใหทํางานรวมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย และการลดการใชกระดาษ
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จังหวัดจังหวัดตรัง
1. กรณีหารือรวมผูวาราชการจังหวัดตรัง (นายศิริพัฒ พัฒกุล) ไดรับแจงวา
ผูตรวจราชการกระทรวงการคลังไดรายงานถึงแนวนโยบายสําคัญของรัฐบาลที่จะตอง
ขับเคลื่อน อาทิ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ การผลักดันสังคมไรเงินสด (
Cashless
Society) การแกไขปญหาหนี้นอกระบบ และการสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มตน (
Startup) เปนตน ทั้งนี้
กระทรวงการคลังไดเนน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคูไปกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหเติบโต อยาง
ตอเนื่อง ซึ่งผูวาราชการจังหวัดตรังไดใหความเห็นในประเด็นสําคัญ ดังนี้
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ เห็นวากระทรวงการคลังควรมีมาตรการ
ในการคัดกรองคุณสมบัติของผูมีสิทธิไดรับบัตรสวัสดิการแหงรัฐที่เขมงวดมากขึ้น ซึ่งอาจใชการมี
สวนรวมของประชาคมมาชวยในการตรวจสอบการผลักดันสังคมไรเงินสด (Cashless Society) พบวาประชาชน
ยังไมนิยมชําระคาสินคาผานระบบ QR Code เทาที่ควร ดังนั้นกระทรวงการคลังและหนวยงานที่เกี่ยวของควร
ประชาสัมพันธขั้นตอนและวิธีการใชงาน รวมทั้ง สรางความเชื่อมั่นใหแกประชาชนเกี่ยวกับความปลอ ดภัยของ
ระบบดังกลาว
- การแกไขปญหาหนี้นอกระบบ พบวาการ บังคับใชกฎหมายของหนวยงาน ที่เกี่ยวของยัง
ไมเต็มประสิทธิภาพทําใหแกไขปญหาดังกลาวไมจริงจังเทาที่ควร อยางไรก็ดี จังหวัดตรังมีปญหาหนี้นอกระบบไม
รุนแรงมากนัก
2. กรณีหารือรวมกับภาคเอกชน ไดแจงวา
1. ภาคเกษตรกรรม พบวาประชากรสวนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีพืชเศรษฐกิจ
หลัก ไดแก ยางพารา และปาลมน้ํามัน อยางไรก็ดี ปจจุบันยางพารามีราคาตกต่ําสงผลใหเกษตรกรมีรายได
ลดลง ซึ่งภาคเอกชนเห็นวาสภาพเศรษฐกิจของจังหวัดตรังมีแนวโนมชะลอตัวอยางตอเนื่อง
ทั้งนี้ เกษตรกรควรหาโอกาสในการปลูกพืช
เศรษฐกิจ อื่นทดแทนและภาครัฐควรจัดหาตลาด
เพื่อรองรับสินคาเกษตร
2.
ภาคอุตสาหกรรม สวนใหญประกอบอุตสาหกรรมขั้นตน อาทิ ยางพาราแปรรูป และ
ปาลมน้ํามัน เปนตน จึงไมไดรับผลกระทบจากราคาผลผลิตตกต่ํามากนัก
3. ภาคการทองเที่ยว พบวากวารอยละ 90 เปนนักทองเที่ยวชาวไทย ซึ่งแหลงทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติสวนใหญเปนพื้นที่ของอุทยานแหงชาติ ซึ่งมีขอจํากัดในการพัฒนาเชิงธุรกิจทําใหนักทองเที่ยวไม
สามารถเดินทางมาทองเที่ยวไดทั้งป ดังนั้น จึงควร พัฒนาแหลงทองเที่ยวเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวใหมากขึ้น
นอกจากนี้ ยังไดแสดงความคิดเห็นกรณีการรื้อถอน โรงแรมอนันตรา สิเกา รีสอรท แอนด สปา วาอาจสงผล
กระทบตอนักทองเที่ยวชาวตางชาติ และการจางงานของคนในพื้นที่
4. การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรัการจั
บ ดการสงสินคาปจจุบันการขนสงสินคาทาง
เรือมีตนทุนสูง เพราะเมื่อสงสินคาออกผูประกอบการตองบรรทุกตูเปลากลับ เนื่องจากมีจํานวนสินคานําเขานอย
ขณะเดียวกันการขนสงทางรถไฟยังมีปญหาความลาชาไมสามารถควบคุมเวลาไดทําใหการขนสงสินคาไปยังทาเรือไม
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ทันเวลา เนื่องจากระบบการขนสงทางรถไฟจะใหรถไฟโดยสารออกกอนรถไฟขนสงสินคา ดังนั้นภาคเอกชนเห็นควร
จําเปนตองพัฒนาการขนสงทางรถไฟ ใหมีประสิทธิภาพ เพื่อลดตนทุนการบริหารจัดการ
5. นอกจากนี้ ยังไดแสดงความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินนโยบายตาง ๆ ดังนี้
- รานธงฟาประชารัฐยังไมครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยเฉพาะตามเกาะตาง ๆ
ทําใหผูมีบัตร
สวัสดิการแหงรัฐที่อาศัยอยูบนเกาะตองเสียคาใชจายในการเดินทางคอนขางสูง อีกทั้ง ยังเห็นวควรเป
า ดโอกาสให
แผงคาในตลาดสามารถรับบัตรสวัสดิการได
หนี้นอกระบบพบวา
นายทุนใช กฎหมายขายฝากเปน
เครื่องมือใน
การปลอยเงินกูนอกระบบ โดยบายเบี่ยงไมใหลูกหนี้ชําระหนี้ภายในระยะเวลาตามสัญญา สงผลใหลูกหนี้
ไมสามารถไถถอนทรัพยสินคืนได
การพิจารณาใหสินเชื่อของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ พบวาหลายโครงการ
ไดรับอนุมัติสินเชื่อจาก
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ
ประจําจังหวัดแลว แตยังไมไดรับเงินจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย
(ธพว.)
- การพิจารณาลดหยอนภาษีโรงเรือน และขยายฐานการจัดเก็บภาษีใหครอบคลุมมาก
ยิ่งขึ้น เพื่อความถูกตองและเปนธรรมแกทุกฝาย รวมทั้งไดขอใหกําชับบุคลากรใหมีใจบริการ ใหคําปรึกษา
เกี่ยวกับภาษี และดูแลผูเสียภาษีอยางเปนมิตร ทั้งนี้ ควรจัดการอบรมใหผูเสียภาษีไดมีความรูเกี่ยวกับ
มาตรการภาษีตาง ๆ มากยิ่งขึ้น
6. ผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง
ได รับฟงความคิดเห็น และขอเสนอแนะ
ของภาคเอกชน โดยมอบหมายใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลังดําเนินการประชาสัมพันธนโยบายและ
มาตรการตาง ๆ ของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง ใหประชาชนและผูประกอบการไดรับทราบมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ไดขอความรวมมือ จากภาคเอกชนในการประชาสัมพันธใหผูประกอบการ เปน สังคมไรเงินสด
(Cashless Society) และใหการสนับสนุนกิจกรรม Startup สําหรับสถานศึกษาอยางตอเนื่อง

3. ขอเสนอแนะและความเห็นของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง
1.
สํานักงานคลังจังหวัดควรติดตามเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณใหเปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนด และขอให กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานดานการเบิกจายในโครงการตางๆ
ของภาครัฐ
2. การบริหารจัดการเหรียญกษาปณหมุนเวียนขอใหกรมธนารักษพิจารณาแนวทาง ใหบริการ
จายแลกเหรียญกษาปณ หมุนเวียนสําหรับกลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน เพื่อบรรเทาความเดือดรอนและ
อํานวยความสะดวกใหแกประชาชน ผูประกอบการรายยอย และรานคาตาง ๆ
3.
การแกไขปญหาหนี้นอกระบบอยางบูรณาการและยั่งยืน ขอให ธ.ก.ส. และธนาคารออม
สินเรงติดตามตัวลูกหนี้นอกระบบทุกราย เพื่อดําเนินการใหความชวยเหลือ ดวยการใหสินเชื่อของธนาคาร
สําหรับรายที่ไมสามารถดําเนินการใหสินเชื่อได ขอใหเรงประสานไปยัง คณะอนุกรรมการไกลเกลี่ยประนอมหนี้
นอกระบบประจําจังหวัด และคณะอนุกรรมการฟนฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายไดของลูกหนี้นอกระบบ
ประจําจังหวัด เพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
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4.
มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ขอใหธ.ก.ส. และธนาคารออมสินมอบหมายเจาหนาที่ของ
ธนาคารที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณในการทํางานเพื่อ ปฏิบัติงานรวมกับ ผูดูแลผูมีบัตรสวัสดิการแหง
รัฐ (AO) และเตรียมความพรอมในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูมี บัตรสวัสดิการ
แหงรัฐที่เขารวมมาตรการดังกลาว
5.
การจายเงิน การรับเงินและการนําเงินสงคลังของสวนราชการผานระบบอิเล็กทรอนิกส
ขอใหกรมบัญชีกลางเรงพิจารณาคําขอทําความตกลงของหนวยงานตาง ๆ เพื่อให
การปฏิบัติงานดานการ จายเงิน การรับเงินและการนําเงินสงคลังของสวนราชการผานระบบอิเล็กทรอนิกส
เปนไปดวยความเปนระเบียบเรียบรอย รวมทั้งขอให สํานักงานสรรพากรพื้นที่ สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่
สํานักงานธนารักษพื้นที่ และดานศุลกากรกันตัง ประชาสัมพันธและสรางความเขาใจใหแกผูใชบริการเกี่ยวกับ
การชําระเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส
6.
การประชาสัมพันธโครงการและมาตรการตาง ๆ ของกระทรวงการคลัง ขอให คบจ.
ดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยเนนการใชภาษาที่เขาใจงา
ยและใชชองทางการประชาสัมพันธ
ที่ประชาชนเขาถึงไดงาย โดยเฉพาะสํานักงานสรรพากรพื้นที่ขอใหรวมกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ในการประชาสัมพันธมาตรการภาษีรวมกับมาตรการสินเชื่อตาง ๆ ของธนาคาร ทั้งนี้ สําหรับมาตรการและ
นโยบายใหม ๆ สามารถติดตามไดจากการแถลงขาวกระทรวงการคลังในทุกวันพุธผานทางเว็บไซต
www.mof.go.th
7.
การจัดตั้งชมรม Startup Club ขอให ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิน และ ธพว. รวมกัน
ประชาสัมพันธและขอความรวมมือกับภาคเอกชน เพื่อใหมีการดําเนินโครงการอยางตอเนื่อง
8.
การพัฒนาสวัสดิการ เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง
ขอใหหนวยงานที่มีความประสงคจะดําเนินการปรับปรุงอาคารสํานักงานและบานพักของขาราชการ มีหนังสือ
แจงไปยังหนวยงานตนสังกัด พรอมทั้งสําเนาแจงมายังผูตรวจราชการกระทรวงการคลังเพื่อรวบรวมนําเสนอ
ปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาตอไป
9.
ไดขอความรวมมือกับทุกหนวยงานใหดําเนินการโครงการตาง ๆ
ตามนโยบายของกระทรวงการคลังอยางตอเนื่อง อาทิ โครงการกระทรวงการคลังคุณธรรม
โครงการ
ภาษาอังกฤษ หมู หมู พรอมทั้งขอความรวมมือในการ
Download Application ตาง ๆ เชน
Echo English Tax Clinic Databank และ Application สําหรับชําระเงินผานระบบ QR Code เปนตน
โดยเนนย้ําใหหัวหนาหนวยงานดาวนโหลดและใชงานเพื่อเปนตัวอยางที่ดีแกเจาหนาที่ในสังกัด ทั้งนี้ ขอใหทุก
หนวยงานเตรียมความพรอมในการเปน Digital MOF โดยเฉพาะการมีระบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสของแต
ละหนวยงาน การพัฒนาบุคลากรใหทํางานรวมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย และการลดการใชกระดาษ
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จังหวัดบึงกาฬ
1.กรณีหารือรวมกับภาคเอกชน

1.1 ประธานหอการคาจังหวัดบึงกาฬ ไดขอใหสํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบาน (องคการมหาชน) หรือ สพพ. เรงพิจารณาการใหความชวยเหลือทางการเงินใหแก รัฐบาล
ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในโครงการกอสราง สะพานขามแมน้ํา โขงแหงที่ 5 เนื่องจากการ
กอสรางสะพานดังกลาวจะชวยสงเสริม ดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุน การข นสงระหวางประเทศ และการ
ทองเที่ยว
1.2 ภาคการคาการลงทุน จังหวัดบึงกาฬถือไดวาเปนแหลงเพาะปลูกยางพาราแหงใหญของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทําใหการคาการลงทุนสวนใหญเปนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับยางพารา ซึ่งที่ผานมามีการ
สงออกยางพาราไปยัง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน
เปนจํานวนมาก
หากการกอสราง สะพานขาม แมน้ํา โขงแหงที่ 5 แลวเสร็จ คาดวาจะชวยลดระยะทางการขนสงสินคาและ
สงเสริมการคาชายแดนไดเปนอยางดี
1.3 การสงเสริมผูประกอบการ ปจจุบันยางพารามีราคาตกต่ํา จึงทําใหผูประกอบการสวน
ใหญประสบปญหาการขอสินเชื่อจากธนาคาร ขณะเดียวกัน ภาครัฐควรพิจารณาการปรับเปลี่ยน
ผังเมืองและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและการขนสงระบบรางเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรม และสงเสริม
ผูประกอบอุตสาหกรรมในการชวยลดตนทุนการประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ ขอใหภาครัฐพิจารณาแนวทาง
การปองกันมลพิษซึ่งเกิดจากการประกอบการของชาวจีนที่มีแนวโนมจะมาประกอบธุรกิจในไทย
1.4
การผลักดันสังคมไรเงินสด (
Cashless Society) เห็นควรใหมีการสงเสริม
การชําระเงินดวยเครื่องรับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส (เครื่อง EDC) หรือ QR Code ณ จุดรับซื้อยางพาราซึ่ง
บริหารจัดการโดยชุมนุมสหกรณ เนื่องจากการประมูลยางพารามีการใชเงินสดเปนจํานวนมาก ดังนั้น
การสงเสริมการชําระเงินดวยวิธีดังกลาวจะชวยลดปญหาและความเสี่ยงตาง ๆ ใหแกผูประกอบการ
1.5 ภาคการทองเที่ยว จังหวัดบึงกาฬมีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติจํานวนมากแตไดรับ
จัดสรรงบประมาณดานการทองเที่ยวจํานวนไมมากนักจึงสงผลใหไมมีการพัฒนาและปรับปรุงสิ่งอํานวยความ
สะดวกเพื่อรองรับนักทองเที่ยวจํานวนมาก
1.6 นอกจากนี้ ขอใหกระทรวงการคลังประชาสัมพันธและเนนสรางความเขาใจแกประชาชน
เนื่องจากประชาชนไดรับขอความผานสื่อโซเชียลมีเดียตาง ๆ ซึ่งสรางความเขาใจผิดใหแกประชาชน รวมทั้งได
ขอใหกระทรวงการคลังพิจารณาการจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลเกินราคาภายในจังหวัดบึงกาฬ
1.7 ผูตรวจราชการกระทรวงการคลังไดรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของภาคเอกชน
โดยได แจงใหภาคเอกชนรับทราบวา กระทรวงการคลังไดออกมาตรการสิทธิประโยชนทางภาษีแกนัก
ลงทุนที่ลงทุนในวิสาหกิจเริ่มตน (
Angel Investor) ซึ่งเปนการสนับสนุนบุคคลธรรมดาใหลงทุน
รวมกับผูประกอบการ Startup โดยสามารถนําเงินที่ลงทุนมาหักลดหยอนคาใชจายได
รวมทั้งได
มอบหมายใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลังดําเนินการประชาสัมพันธ
นโยบายและมาตรการตาง
ๆ ของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง
ใหประชาชนและผูประกอบการไดรับทราบมากยิ่งขึ้น
ขณะเดียวกันไดขอความรวมมือจากภาคเอกชนในการประชาสัมพันธใหผูประกอบการปรับเปลี่ยนเปน
สังคมไรเงินสด (Cashless Society) โดยเนนการสรางความเขาใจที่ถูกตองวากรมสรรพากรไม
สามารถเขาถึงขอมูลทางการเงินของแตละบุคคลไดในกรณีปกติ
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3. ขอเสนอแนะและความเห็นของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง

1.
สํานักงานคลังจังหวัดควรติดตามเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณใหเปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนด และขอใหกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานดานการเบิกจาเงินในโครงการตาง
ๆ ของภาครัฐ
2.
การแกไขปญหาหนี้นอกระบบอยางบูรณาการและยั่งยืน ขอให ธ.ก.ส. และธนาคารออม
สินเรงติดตามตัวลูกหนี้นอกระบบทุกราย เพื่อดําเนินการใหความชวยเหลือ โดยทั้งสองธนาคารสามารถ
ดําเนินการติดตามตัวลูกหนี้นอกระบบควบคูไปกับการลงพื้นที่ สัมภาษณตามแบบประเมินและเมนูการพัฒนา
รายบุคคลและวิเคราะหขอมูลของผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ เพื่อลดขั้นตอนการทํางานที่ซ้ําซอน
3. มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ขอให
ธ.ก.ส. และธนาคารออมสินมอบหมาย
เจาหนาที่ของธนาคารที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณในการทํางานเพื่อลงพื้นที่รวมกับ
AO ในการ
วิเคราะหและเสนอแนะแผนที่ชีวิตใหแกผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ และขอ ให AO กรอกขอมูลของผูมีบัตร
สวัสดิการแหงรัฐที่มีฐานะดีลงในระบบ เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของรับทราบและ
ใช ประโยชนในการ
ประมวลผลตอไป อยางไรก็ตาม แมวาจะไดมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผูมีรายไดนอยที่ลงทะเบียนเพื่อ
สวัสดิการแหงรัฐรวมกับหนวยงานตาง ๆ แลว แตการตรวจสอบเ พิ่ มเติมจาก AO และผูที่มีความใกลชิด
กับผูลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐก็มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะชวยใหการคัดกรองผูมีรายไดนอย
เปนไปอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ
4. การ
ประชาสัมพันธโครงการ และมาตรการตาง ๆ ของกระทรวงการคลัง ขอให คบจ.
ดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยเนนการใชภาษาที่เขาใจงาย และใชชองทางการประชาสัมพันธ
ที่ประชาชนเขาถึงไดงาย โดยเฉพาะสํานักงานสรรพากรพื้นที่ขอใหรวมกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ในการประชาสัมพันธมาตรการภาษีรวมกับมาตรการสินเชื่อตาง ๆ ของธนาคาร ทั้งนี้ สําหรับมาตรการและ
นโยบายใหม ๆ สามารถติดตามไดจากการแถลงขาวกระทรวงการคลังในทุกวันพุธผานทางเว็บไซต
www.mof.go.th
5. การจัดตั้งชมรม
Startup Club ขอให ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิน และ ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย รวมกันประชาสัมพันธและขอความรวมมือกับภาคเอกชน
เพื่อใหมีการดําเนินโครงการอยางตอเนื่อง
6.
การพัฒนาสวัสดิการเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง
ขอใหหนวยงานที่มีความประสงคจะดําเนินการปรับปรุงอาคารสํานักงานและบานพักของขาราชการมี
หนังสือแจงไปยังหนวยงานตนสังกัด พรอมทั้งสําเนาแจงมายังผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง
เพื่อรวบรวมนําเสนอปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาตอไป
7. นอกจากนี้
ไดขอความรวมมือกับทุกหนวยงานใหดําเนินการโครงการตาง
ๆ
ตามนโยบายของกระทรวงการคลังอยางตอเนื่อง อาทิ โครงการกระทรวงการคลังคุณธรรม โครงการ
ภาษาอังกฤษ หมู หมู พรอมทั้งขอความรวมมือในการ Download Application ตาง ๆ เชน Echo English
Tax Clinic Databank และ Application สําหรับชําระเงินผานระบบ
QR Code เปนตน ทั้งนี้ ขอให
ทุกหนวยงานเตรียมความพรอมในการเปน Digital MOF โดยเฉพาะการมีระบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสของ
แตละหนวยงาน การพัฒนาบุคลากรใหทํางานรวมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย และการลดการใชกระดาษ
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จังหวัดพังงา
1. กรณีหารือขอราชการกับผูวาราชการจังหวัดพัง(นายสิ
งา ทธิชัย ศักดา)

ไดแจงวา

ผูต รวจราชการกระทรวงการคลั งไดรายงานถึงแนวนโยบายสําคัญของรัฐบาลที่จะตอง
ขับเคลื่อน อาทิ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ การผลักดันสังคมไรเงินสด (
Cashless
Society) การแกไขปญหาหนี้นอกระบบ และการสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มตน (
Startup) เปนตน ทั้งนี้
กระทรวงการคลังไดเนน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคูไปกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหเติบโตอยาง
ตอเนื่อง ซึ่งผูวาราชการจังหวัดพังงาไดใหความเห็นในประเด็นสําคัญ ดังนี้
- ผูวาราชการจังหวัดพังงาไดชื่นชมการปฏิบัติงานรวมกันของหนวยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง
- การเบิกจายงบประมาณและ
การจัดซื้อจัดจางของจังหวัดพังงาคอนขางมีปญหาอุปสรรค
เนื่องจาก จังหวัดพังงามีพื้นที่ติดกับทะเล ทําให อุปกรณ เครื่องจักร เสียหายไดงาย ประกอบกับมีฝนตกชุก
แรงงานและผูรับเหมามีนอยราย และวัสดุมีราคาสูง จึงไมสามารถใช ราคามาตรฐานเชน เดียวกับจังหวัดอื่นได
นอกจากนี้ ยังพบวามีผูรับเหมาที่มีประวัติทิ้งงานหรือสงงานลาชากลับมาลงทะเบียนรับงานใหม ทําใหโครงการ
มีปญหาลาชาเหมือนเดิม
การผลักดันสังคมไรเงินสด เห็นวากระทรวงการคลังควรตองเตรียมความพรอมใหแก
ประชาชนกอนที่จะมีการผลักดันมาตรการดังกลาว
2. กรณีหารือรวมกับภาคเอกชน ไดรับแจงวา
1. ภาคการทองเที่ยว พบวานักทองเที่ยวที่มาจังหวัดพังงาสวนมากนิยมเที่ยวแบบเชาไปเย็น
กลับตามหมูเกาะตาง ๆ สําหรับนักทองเที่ยวที่นิยมเที่ยวแบบพักคางแรมยังมีจํานวนไมมากซึ่งเปนกลุมชาว
ยุโรปโดยนิยมพักบริเวณเขาหลัก ที่ผานมาภาครัฐมีแนวทางในการสนับสนุนการกอสรางสนามบิน
ที่จังหวัดพังงาเพื่อรองรับการเติบโตของนักทองเที่ยว ทั้งนี้ ภาคเอกชนและประชาชนเห็นวาภาครัฐควรตองมี
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเพื่อรองรับการทองเที่ยว อาทิ การบําบัดน้ําเสีย
การกําจัดขยะ และการจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับอุทยาน เปนตน อยางไรก็ดี ภาคเอกชนและ
ประชาชนตางไมเห็นดวยหากตองการกอสรางสนามบินเพื่อรองรับนักทองเที่ยวจากจังหวัดภูเก็ต เพราะการ
กอสรางดังกลาวมิไดเปนการสรางมูลคาเพิ่มแกจังหวัดพังงา
2. ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม พบวามีผูประกอบการบางรายโดยเฉพาะกลุมผูประกอบการ
โรงเลื่อยและโรงอบยางพาราประสบปญหาการเขาถึงสินเชื่อ เนื่องจากกลุมธุรกิจยางพาราเปนกลุมธุรกิจที่ภาค
ธนาคารมองวามีความเสี่ยง ดังนั้นจึงขอใหภาครัฐพิจารณามาตรการชวยเหลือหรือ ผอนปรนความเขมงวดดาน
สินเชื่อเพื่อสนับสนุนผูประกอบการกลุมนี้ นอกจากนี้ จังหวัดพังงายังมีทรัพยากรหินทรายสําหรับรองรับการใช
วัสดุกอสรางในจังหวัดภูเก็ต แตการกอสรางโรงงานยังติดปญหาเนื่องจากผังเมืองและระบบสาธารณูปโภคยังไม
เอื้ออํานวยใหสามารถดําเนินอุตสาหกรรมไดอยางเต็มรูปแบบ
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3. ขอเสนอแนะและความเห็นของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง
1. สํานักงานคลังจังหวัดควรติดตามเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณใหเปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนด และขอใหกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานดานการเบิกจาเงินในโครงการตาง
ๆ ของภาครัฐ
2.
การบริหารจัดการเหรียญกษาปณหมุนเวียน ขอใหกรมธนารักษพิจารณาแนวทาง
ใหบริการจายแลกเหรียญกษาปณหมุนเวียนสําหรับกลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน เพื่อบรรเทาความเดือดรอน
และอํานวยความสะดวกใหแกประชาชน ผูประกอบการรายยอย และรานคาตาง ๆ
3.
การแกไขปญหาหนี้นอกระบบอยางบูรณาการและยั่งยืน ขอให ธ.ก.ส. และธนาคารออม
สินเรงติดตามตัวลูกหนี้นอกระบบทุกราย เพื่อดําเนินการใหความชวยเหลือดวยการใหสินเชื่อของธนาคาร
สําหรับรายที่ไมสามารถดําเนินการใหสินเชื่อได ขอใหเรงประสานไปยังคณะอนุกรรมการ ไกลเกลี่ยประนอม
หนี้นอกระบบประจําจังหวัดและคณะอนุกรรมการฟนฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายไดของลูกหนี้นอกระบบ
ประจําจังหวัด เพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
4.
มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ขอให ธ.ก.ส. และธนาคารออมสินมอบหมายเจาหนาที่ของ
ธนาคารที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณในการทํางานเพื่อ
ปฏิบัติงาน รวมกับ ผูดูแล
ผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ( AO) พรอมทั้งเตรียมความพรอมในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐที่เขารวมมาตรการดังกลาว
5.
การจายเงิน การรับเงินและการนําเงินสงคลังของสวนราชการผานระบบอิเล็กทรอนิกส
ขอใหทุกหนวยงานรวมกันประชาสัมพันธและทําความเขาใจใหประชาชนรับทราบชองทางการชําระเงินดวย
เครื่อง EDC โดยประชาชนสามารถชําระเงินไดหลายชองทาง ทั้งบัตรเดบิต บัตรเครดิต QR Code รวมถึงบัตร
เงินอิเล็กทรอนิกส (e-Money Card)
6.
การประชาสัมพันธโครงการและมาตรการตาง ๆ ของกระทรวงการคลัง ขอให คบจ.
ดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยเนนการใชภาษาที่เขาใจงาย และใชชองทางการประชาสัมพันธ
ที่ประชาชนเขาถึงไดงาย โดยเฉพาะสํานักงานสรรพากรพื้นที่รวมกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ในการประชาสัมพันธมาตรการภาษีรวมกับมาตรการสินเชื่อตาง ๆ ของธนาคาร ทั้งนี้ สําหรับมาตรการและ
นโยบายใหม ๆ สามารถติดตามไดจากการแถลงขาวกระทรวงการคลังในทุกวันพุธผานทางเว็บไซต
www.mof.go.th
7.
การจัดตั้งชมรม Startup Club ขอให ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิน และ
ธพว. รวมกัน
ประชาสัมพันธและขอความรวมมือกับภาคเอกชน เพื่อใหมีการดําเนินโครงการอยางตอเนื่อง
8.
การพัฒนาสวัสดิการเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ขอให
หนวยงานที่มีความประสงคจะดําเนินการปรับปรุงอาคารสํานักงานและบานพักของขาราชการมีหนังสือแจงไป
ยังหนวยงานตนสังกัด พรอมทั้งสําเนาแจงมายังผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง เพื่อรวบรวมนําเสนอปลัด
กระทรวงการคลังพิจารณาตอไป
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9 นอกจากนี้
ไดขอความรวมมือกับทุกหนวยงานใหดําเนินการโครงการตาง ๆ
ตามนโยบายของกระทรวงการคลังอยางตอเนื่อง 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
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จังหวัดระนอง
1. กรณีหารือขอราชการกับรองผูวาราชการจังหวัดระนอง(นายพรเทพ ผองศรี และ นายสุ
เทพ วงษพาณิชย) ไดแจงวา
ผูตรวจราชการกระทรวงการคลังไดรายงานถึงแนวนโยบายสําคัญของรัฐบาลที่จะตองขับเคลื่อน
อาทิ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ การผลักดันสังคมไรเงินสด ( Cashless Society) การ
แกไขปญหาหนี้นอกระบบ และการสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มตน (Startup) เปนตน ทั้งนี้ กระทรวงการคลังไดเนน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคูไปกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหเติบโต อยางตอเนื่อง ซึ่งรองผูวา
ราชการจังหวัดระนองไดใหความเห็นในประเด็นสําคัญ ดังนี้
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ จังหวัดระนองไดรับความรวมมือจาก
กํานันผูใหญบานในพื้นที่เปนอยางดีในการดําเนินการตามมาตรการดังกลาว ทั้งนี้ การติดตามประเมินผลควร
ตองอาศัยกํานันผูใหญบานในการพิจารณาวาผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐมีรายไดเพิ่มขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเอง
ได
2. การผลักดันสังคมไรเงินสด (Cashless Society) ควรสงเสริมใหขาราชการหันมาชําระ
คาสินคาผานระบบ QR Code เพื่อเปนตัวอยางใหกับประชาชนทั่วไป อีกทั้งยังชวยใหพอคาแมคาตื่นตัวมาก
ขึ้นและยังปองกันการถูกลักขโมยเงินได ทั้งนี้ กระทรวงการคลังควรสรางความเชื่อมั่นใหแกประชาชนเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยของระบบดังกลาว
3. การดําเนินการติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ โดยเฉพาะงบรายจายประจําของ
งบประมาณยุทธศาสตรไดมีการดําเนินการประชุมหารือรวมกับคลังจังหวัดเปนประจําทุกสัปดาหอยางไรก็ดี
การพิจารณาขอหารือของกรมบัญชีกลางคอนขางใชระยะเวลาในการดําเนินการ สงผลทําใหเกินระยะเวลาขอ
สัญญา ซึ่งผูรับจางอาจฟองรองและกอใหเกิดความเสียหายได
4. การทองเที่ยวจังหวัดระนองมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับรองรับนักทองเที่ย
ว
ไดเปนอยางดี อยางไรก็ตาม ในชวงที่ผานมามีนักทองเที่ยวเขามาเปนจํานวนมากจึงมีความพยายาม
ในการจํากัดจํานวนนักทองเที่ยว เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดความอุดมสมบูรณ
5.
นอกจากนี้ ไดขอใหกระทรวงการคลังพิจารณาสนับสนุนแหลงเงินทุนสําหรับผูตองขังที่
ไดรับการพัฒนาทักษะอาชีพระหวางอยูในเรือนจําซึ่งตองการประกอบอาชีพหลังพนโทษ

2. กรณีหารือรวมกับภาคเอกชน ไดรับแจงวา
1. ในอดีตที่ผานมาเศรษฐกิจของจังหวัดขับเคลื่อนโดยการทําประมงและแปรรูปอาหารทะเล
แตชวง 4 - 5 ปที่ผานมา ไดรับผลกระทบจากความเขมงวดของกลุมสหภาพยุโรปทําให
มีการทําประมงลดลง ขณะเดียวกันการแปรรูปอาหารทะเลไดรับอิทธิพลจากคาเงินบาทที่แข็งคาทําให
การสงออกลดลง ดังนั้นปจจุบันธุรกิจทองเที่ยวจึงเปนตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักที่สําคัญของจังหวัดระนอง
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2.

ดานการทองเที่ยว ในชวง 1 - 2 ปที่ผานมา
จังหวัดระนองไดรับความนิยมจาก
นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติโดยเฉพาะชาวเมียนมา ปจจุบันจังหวัดยังไมมีสิ่งอํานวย
ความสะดวกสําหรับรองรับ นักทองเที่ยว ซึ่งภาคเอกชนเห็นควร พัฒนาจุดตรวจทาเทียบเรือประภาคารซึ่งอยู
ภายใตการดูแลของดานศุลกากรระ นองใหเปนจุดบริการแบบเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service) สําหรับรองรับ
การเติบโตดานการทองเที่ยว
3.
การผลักดัน สังคมไรเงินสด (Cashless Society) พบวาประชาชนยังมีความเขาใจ
คลาดเคลื่อนจาก สื่อสังคมออนไลน Social Media ตาง ๆ ทําใหเกิดความตื่นตระหนก
ดังนั้น
กระทรวงการคลังควรตองสรางความเขาใ จที่ถูกตองแกประชาชนและผูประกอบการ รวมทั้งสนับสนุนใหสวน
ราชการและขาราชการทําธุรกรรมผานระบบอิเล็กทรอนิกส เพื่อเปนการสรางความเชื่อมั่นใหประชาชน
4.น
อกจากนี้ ภาคเอกชนยังไดขอใหกระทรวงการคลังพิจารณาแนวทาง
การชวยเหลือเกษตรกรผูเลี้ยงกุงขาว ซึ่งไดรับผลกระทบจากการที่สินคาเกษตรมีราคาตกต่ํา รวมทั้ง
การพิจารณาเงินสนับสนุนของธนาคารเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย
(ธพว.) ผานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐคอนขางมีความเขมงวดในเรื่องการใหสินเชื่อ

5.

ผูตรวจราชการกระทรวงการคลังได
รับฟงความคิดเห็น และขอเสนอแนะ
ของภาคเอกชน โดยมอบหมายใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลังดําเนินการประชาสัมพันธนโยบายและ
มาตรการตาง ๆ ของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง ใหประชาชนและผูประกอบการไดรับทราบมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ไดขอความรวมมือ จากภาคเอกชนในการประชาสัมพันธใหผูประกอบการ เปน สังคมไรเงินสด
(Cashless Society) และใหการสนับสนุนกิจกรรม Startup สําหรับสถานศึกษาอยางตอเนื่อง

3. ขอเสนอแนะและความเห็นของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง
1. สํานักงานคลังจังหวัดควรติดตามเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณใหเปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนด และขอใหกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานดานการเบิกจาเงินในโครงการตาง
ๆ ของภาครัฐ
2. กรมศุลกากรควรเรงรัด การพิจารณาแนวทางใน การบริหารจัดการพื้นที่ใชสอยบริเวณจุด
ตรวจบริเวณทาเทียบเรือประภาคาร เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกเศรษฐกิจและการทองเที่ยวของจังหวัด
ระนอง รวมทั้งคํานึงถึงประโยชนสูงสุดแกทางราชการดวย
3. การแกไขปญหาหนี้นอกระบบอยางบูรณาการและยั่งยืน ขอให ธ.ก.ส. และธนาคารออม
สินเรงติดตามตัวลูกหนี้นอกระบบทุกราย เพื่อดําเนินการใหความชวยเหลือ ดวยการใหสินเชื่อของธนาคาร
สําหรับรายที่ไมสามารถดําเนินการใหสินเชื่อได ขอใหเรงประสานไปยังคณะอนุกรรมการ ไกลเกลี่ยประนอม
หนี้นอกระบบประจําจังหวัดและคณะอนุกรรมการฟนฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายไดของลูกหนี้นอกระบบ
ประจําจังหวัด เพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
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4. มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ขอให ธ.ก.ส. และธนาคารออมสินมอบหมายเจาหนาที่ของ
ธนาคารที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณในการทํางานเพื่อลงพื้นที่รวมกับ
AO ใน
การวิเคราะหและเสนอแนะแผนที่ชีวิตใหแกผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ทั้งนี้ สําหรับผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ
ที่ประสงคเขารวมโครงการตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ แตเมื่อสัมภาษณแลวพบวาไมตองการพัฒนา
อาชีพ ขอให AO ระบุขอมูล ดังกลาวลงใน ระบบ เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของรับทราบขอมูลดังกลาว เพื่อใช
ประโยชนในการประมวลผลตอไป
5. การประชาสัมพันธโครงการและมาตรการตาง ๆ ของกระทรวงการคลัง ขอให คบจ.
ดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยเนนการใชภาษาที่เขาใจงาย และใชชองทางการประชาสัมพันธ
ที่ประชาชนเขาถึงไดงาย โดยเฉพาะสํานักงานสรรพากรพื้นที่ขอใหรวมกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ในการประชาสัมพันธมาตรการภาษีรวมกับมาตรการสินเชื่อตาง ๆ ของธนาคาร ทั้งนี้ สําหรับมาตรการและ
นโยบายใหม ๆ สามารถติดตามไดจากการแถลงขาวกระทรวงการคลังในทุกวันพุธผานทางเว็บไซต
www.mof.go.th
6. การจัดตั้งชมรม Startup Club ขอให ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิน และ
ธพว. รวมกัน
ประชาสัมพันธและขอความรวมมือกับภาคเอกชน เพื่อใหมีการดําเนินโครงการอยางตอเนื่อง
7. การพัฒนาสวัสดิการเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ขอให
หนวยงานที่มีความประสงคจะดําเนินการปรับปรุงอาคารสํานักงานและบานพักของขาราชการมีหนังสือแจงไป
ยังหนวยงานตนสังกัด พรอมทั้งสําเนาแจงมายังผูตรวจราชการกระทรวงการคลังเพื่อรวบรวมนําเสนอปลัด
กระทรวงการคลังพิจารณาตอไป
8. นอกจากนี้ ไดขอความรวมมือกับทุกหนวยงานใหดําเนินการโครงการตาง ๆ
ตามนโยบายของกระทรวงการคลังอยางตอเนื่อง 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
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จังหวัดสมุทรปราการ
1. กรณีหารือขอราชการกับผูวาราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(นายชาติชาย อุทัยพันธ)

ไดแจงวา

ผูตรวจราชการกระทรวงการคลังไดรายงานถึงแนวนโยบายที่สําคัญของรัฐบาลที่จะตอง
ขับเคลื่อน อาทิ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ การผลักดันสังคมไรเงินสด (
Cashless
Society) การแกไขปญหาหนี้นอกระบบ และการสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มตน (
Startup) เปนตน ทั้งนี้
กระทรวงการคลังไดเนน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคูไปกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหเติบโต อยาง
ตอเนื่อง ซึ่งผูวาราชการจังหวัดสมุทรปราการไดใหความเห็นในประเด็นสําคัญ ดังนี้
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ เห็นวากระทรวงการคลังควรกําหนด
หลักเกณฑพิจารณาใหเขมงวดมากขึ้น เนื่องจากที่ผานมามีผูมีรายไดเกินกวาเกณฑที่รัฐบาลกําหนดมาลงทะเบียน
และไดรับบัตรสวัสดิการแหงรัฐ
2. การผลักดันสังคมไรเงินสด ( Cashless Society) เห็นวาประชาชนยังเคยชินกับ
การชําระคาสินคาและบริการดวยเงินสด ดังนั้นเบื้องตนควรตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนผาน
การชําระเงินของหนวยงานราชการ ทั้งนี้ ควรดําเนินการควบคูไปกับการใหความรูและการสรางวินัยทางการเงิน
3. การสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มตน ( Startup) ผูวา ราชการจังหวัดสมุทรปราการ ไดให
ความสําคัญ โดยสนับสนุนงบประมาณจํานวน 350,000 บาท จากงบรายจายอื่น คาใชจายในการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ กิจกรรมศึกษาและพัฒนาแผนยุทธศาสตรจังหวัด/กลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เพื่อสงเสริมใหเด็กไดมีโอกาสสรางนวัตกรรมใหม ๆ
2. กรณีหารือรวมกับภาคเอกชน ไดรับแจงวา
1. ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ไดชี้แจงวาปจจุบันมีผูประกอบการชาวตางชาติ โดยเฉพาะชาว
จีน เขามาลงทุนในประเทศไทยเปนจํานวนมาก ซึ่งสวนหนึ่งเปนผูประกอบการที่ไมสามารถประกอบกิจการใน
สาธารณรัฐประชาชนจีนไดเนื่องจากเปนโรงงานอุตสาหกรรมที่กอมลภาวะ ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของควรเรง
พิจารณาปองกันปญหามลภาวะจากโรงงานอุตสาหกรรมดังกลาว
2. ภาคการทองเที่ยว ที่ผานมามักไดรับงบประมาณเรงดวนทําใหโครงการดาน การทองเที่ยว
ที่เสนอคอนขางกระชั้นชิดอาจขาดความเหมาะสม และไมสอดคลองกับความตองการของชุมชน
ดังนั้น การพัฒนาแหลงทองเที่ยวจึงควรสอบถามความตองการของประชาชนในพื้นที่ และใหภาคเอกชนเขามา
มีสวนรวมขณะเดียวกันไดขอใหหนวยงานที่เกี่ยวของตรวจสอบนักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเขามาเปนจํานวน
มาก เพื่อปองกันปญหาการเขาเมืองแบบผิดกฎหมาย
3. การ สนับสนุนการเปนสังคมไรเงินสด
(Cashless Society) พบวาชองทาง
การชําระคาสินคาและบริการผาน Alibaba ไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวชาวจีนเปนจํานวนมาก ซึ่งทําให
ผูประกอบการไทยเสียประโยชนเพราะบางกิจการดําเนินการโดยชาวจีน จึงขอใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
ควรพิจารณามาตรการทางภาษีเกี่ยวกับการชําระเงินผานชองทางดังกลาว รวมทั้ง ควรมีการสํารวจการเสียภาษี
ของผูประกอบการชาวจีนที่เขามาลงทุนในประเทศไทย
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4. นอกจากนี้ ยังไดแสดงความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรงบกลุมจังหวัด โดยขอใหมี
การจัดสรรอยางเปนธรรมกับจังหวัดขนาดเล็ก ไมควรจัดสรรใหจังหวัดขนาดใหญมากเกินไป
5. ผูตรวจราชการกระทรวงการคลังได
รับฟงความคิดเห็น และขอเสนอแนะ
ของภาคเอกชน โดยมอบหมายใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลังดําเนินการประชาสัมพันธนโยบายและ
มาตรการตาง ๆ ของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง ใหประชาชนและผูประกอบการไดรับทราบมากยิ่งขึ้น
ขณะเดียวกัน ไดขอความรวมมือจากภาคเอกชนในการประชาสัมพันธใหผูประกอบการ ปรับเปลี่ยนเปนสังคมไร
เงินสด (Cashless Society) โดยเนนการสรางความเขาใจที่ถูกตองวากรมสรรพากรไมสามารถเขาถึงขอมูลทาง
การเงินของแตละบุคคลได

3. ขอเสนอแนะและความเห็นของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง
สํานักงานคลังจังหวัดควรติดตามเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณใหเปนไปตามเปาหมายที่
กําหนดและขอใหกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานการเบิกจายในโครงการตาง ๆ ของภาครัฐ
1. การแกไขปญหาหนี้นอกระบบอยางบูรณาการและยั่งยืน ขอให ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารออมสินเรงติดตามตัวลูกหนี้นอกระบบทุกราย เพื่อดําเนินการให
ความชวยเหลือ โดยทั้งสองธนาคารสามารถดําเนินการติดตามตัวลูกหนี้นอกระบบควบคูไปกับการลงพื้นที่
สัมภาษณตามแบบประเมินและเมนูการพัฒนารายบุคคลและวิเคราะหขอมูลของผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ เพื่อ
ลดขั้นตอนการทํางานที่ซ้ําซอน
2. มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ขอใหธ.ก.ส. และธนาคารออมสินมอบหมายเจาหนาที่
ของธนาคารที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณในการทํางานเพื่อลงพื้นที่รวมกับ
AO ใน
การวิเคราะหและเสนอแนะแผนที่ชีวิตใหแกผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ
3. การประชาสัมพันธโครงการและมาตรการตาง ๆ ของกระทรวงการคลัง ขอให คบจ.
ดําเนินการอยางตอเนื่อง เนนการใชภาษาที่เขาใจงาย และใชชองทางการประชาสัมพันธที่ประชาชนเขาถึงได
งาย โดยสํานักงานสรรพากรพื้นที่ขอใหรวมกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจในการประชาสัมพันธมาตรการภาษี
รวมกับมาตรการสินเชื่อตาง ๆ ของธนาคาร ซึ่งสามารถจัดกลุมมาตรการเพื่อประชาสัมพันธใหแกประชาชน
กลุมตาง ๆ อาทิ กลุมผูประกอบการ กลุมผูสูงอายุ และกลุมวัยแรงงาน เปนตน ทั้งนี้ มาตรการและนโยบาย
ใหม ๆ สามารถติดตามไดจากการแถลงขาวกระทรวงการคลังในทุกวันพุธผานทางเว็บไซต www.mof.go.th
4. การจัดตั้งชมรม Startup Club ขอให ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิน และธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย รวมกันประชาสัมพันธและขอความรวมมือกับภาคเอกชน
เพื่อใหมีการดําเนินโครงการอยางตอเนื่อง
5. การพัฒนาสวัสดิการเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัด กระทรวงการคลัง
ขอใหหนวยงานที่มีความประสงคจะดําเนินการปรับปรุงอาคารสํานักงานและบานพักของขาราชการมีหนังสือ
แจงไปยังหนวยงานตนสังกัด พรอมทั้งสําเนาแจงมายังผูตรวจราชการกระทรวงการคลังเพื่อรวบรวมนําเสนอ
ปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาตอไป
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6.นอกจากนี้ ไดขอความรวมมือกับทุกหนวยงานใหดําเนินการโครงการตาง ๆ
ตามนโยบายของกระทรวงการคลังอยางตอเนื่อง อาทิ โครงการกระทรวงการคลังคุณธรรม โครงการ
ภาษาอังกฤษ หมู หมู พรอมทั้งขอความรวมมือในการ Download Application ตาง ๆ เชน Echo English
Tax Clinic Databank และ Application สําหรับชําระเงินผานระบบ
QR Code เปนตน ทั้งนี้ ขอให
ทุกหนวยงานเตรียมความพรอมในการเปน Digital MOF โดยเฉพาะการมีระบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสของ
แตละหนวยงาน การพัฒนาบุคลากรใหทํางานรวมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย และการลดการใชกระดาษ
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จังหวัดปราจีนบุรี

1. กรณีหารือขอราชการกับผูวาราชการจังหวัดปราจีนบุรี (นายทิวา วัชรกาฬ) ไดแจงวา

ผูตรวจราชการกระทรวงการคลังไดรายงานถึงแนวนโยบายสําคัญของรัฐบาลที่จะตอง
ขับเคลื่อน อาทิ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ การผลักดันสังคมไรเงินสด ( Cashless
Society) การแกไขปญหาหนี้นอกระบบ และการสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มตน (
Startup) เปนตน ทั้งนี้
กระทรวงการคลังไดเนน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคูไปกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหเติบโต อยาง
ตอเนื่อง ซึ่งรองผูวาราชการจังหวัดปราจีนบุรีไดใหความเห็นในประเด็นสําคัญ ดังนี้
1. มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ (มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ )
ทุกสวนราชการที่เกี่ยวของไดใหความรวมมือในการดําเนินการกําหนดแนวทางการพัฒนาและฝกอาชีพใหแกผู
มีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ นอกจากนี้ ยังไดแสดงความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการใชประชาคมหรือกํานันผูใหญบาน
ในการประเมินผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐวาควรไดรับความชวยเหลือจากรัฐจริงหรือไม
2.การแกไขปญหาหนี้นอกระบบ แมวาศูนยดํารงธรรมจะไดรับการรองเรียนเกี่ยวกับ
ปญหาหนี้นอกระบบ แตเมื่อสงเจาหนาที่ของรัฐลงไปตรวจสอบกลับไมพบปญหาดังกลาว ซึ่งรองผูวาราชการ
จังหวัดเห็นวาเจาหนาที่ของรัฐยังไมจริงจังในการดําเนินการปราบปราม ขณะเดียวกันเห็นดวยกับการใหสินเชื่อ
เพื่อแกไขปญหาหนี้นอกระบบ
3.
การผลักดันสังคมไรเงินสด (Cashless Society) ควรสงเสริมใหขาราชการหันมาชําระคา
สินคาผานระบบ QR Code เพื่อเปนตัวอยางใหกับประชาชนทั่วไป อีกทั้งยังชวยใหพอคาแมคาตื่นตัวมากขึ้นและ
ยังปองกันการถูกลักขโมยเงินไดรวมทั้งควรมีการใหความรูทางการเงินควบคูกันไป

2. กรณีหารือรวมกับภาคเอกชน ไดรับแจงวา
1. ภาคธุรกิจการคา พบวาผูประกอบการในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีไดรับอิทธิพล
จากผูคาชาวตางชาติ อาทิ จีน และกัมพูชา เปนตน ทําใหการคาสวนใหญตกไปอยูในมือของชาวตางชาติ
นอกจากนี้ ยังไดแสดงความเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภคซึ่งหันไปซื้อสินคาที่ตลาดนัดมากขึ้นและธุรกิจตลาด
นัดมีการขยายตัวขึ้น สงผลใหผู ประกอบการคาปลีกรายยอยในยานธุรกิจ มีผูซื้อสินคาลดลงแตยังคงตองมีการ
เสียภาษีจาก ภาษีปายหรือภาษีมูลคาเพิ่ม ดังนั้นจึงควรกําหนดมาตรการในการจัดเก็บภาษี ผูประกอบการคา
ปลีกรายยอยในตลาดนัด
2.
ภาคเกษตรกรรม แมวาเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศจะมีแนวโนมขยายตัวขึ้น แต
เกษตรกรในพื้นที่ยังไมไดรับผลกระทบทางดานบวกจากการเติบโตทางเศรษฐกิจมากนัก โดยเฉพาะกลุม
เกษตรกรผูเลี้ยงกุงเลี้ยงปลาในกระชัง ซึ่งไดรับอิทธิพลจากสภาพอากาศแปรปรวนทําใหผลผลิตลดลง ประกอบ
กับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญหันไปนําเขาสินคาประมงดังกลาวจากประเทศเวียดนามซึ่งมีราคาต่ํากวา
สงผลทําใหเกษตรกรมีรายไดลดลง นอกจากนี้ ยังพบวาเกษตรกรหันไปปลูกทุกเรียนเปนจํานวนมาก โดยไม
พิจารณาวาในอนาคตเมื่อผลผลิตลนตลาดอาจทําใหราคาตกต่ํา
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3.
การผลักดัน สังคมไรเงินสด (Cashless Society) พบวาประชาชนยังขาดความเขาใจ
เกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส และผูประกอบการรานคา กังวลเรื่องการโจรกรรมขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส ดังนั้น
จึงขอใหหนวยงานที่เกี่ยวของควรทําการประชาสัมพันธผานสื่อสังคมออนไลนใหประชาชนมีความเขาใจที่ถูกตอง
และทราบถึงประโยชนจากการใชInternet Banking
4. นอกจากนี้ ภาคเอกชนยังไดแสดงความเห็นเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลวาควรเนนการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยผานการพัฒนาอาชีพใหแกประชาชนฐานรากหรือการยกระดับการศึกษาของเยาวชน
เพื่อใหประชาชนสามารถปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม
ซึ่งที่ผานมาสภาอุตสาหรรมจังหวัดปราจีนบุรีไดเปดโอกาสใหแกนักเรียนนักศึกษา
ในการเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติในการประกอบอาชีพในอนาคต
5. ผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง
ไดรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ของภาคเอกชน โดยมอบหมายใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลังดําเนินการประชาสัมพันธ นโยบายและ
มาตรการตาง ๆ ของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง ใหประชาชนและผูประกอบการไดรับทราบมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ไดขอความรวมมือ จากภาคเอกชนในการประชาสัมพันธใหผูประกอบการ เปน สังคมไรเงินสด
(Cashless Society) และใหการสนับสนุนกิจกรรม Startup สําหรับสถานศึกษา เนื่องจากจังหวัดปราจีนบุรี
เปนที่ตั้งของสวนอุตสาหกรรมโรจนะซึ่งมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญที่มีการใชเทคโนโลยีระดับสูง

3. ขอเสนอแนะและความเห็นของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง
สํานักงานคลังจังหวัดควรติดตามเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณใหเปนไปตามเปาหมายที่
กําหนดและขอใหกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานการเบิกจายในโครงการตาง ๆ ของภาครัฐ
1. การแกไขปญหาหนี้นอกระบบอยางบูรณาการและยั่งยืน ขอให ธ.ก.ส. และธนาคาร
ออมสินเรงติดตามตัวลูกหนี้นอก
2. กระทบทุกราย เพื่อดําเนินการใหความชวยเหลือโดยแนะนําผลิตภัณฑทางการเงินของ
ธนาคารใหแกลูกหนี้นอกระบบ รวมทั้งขอใหรวมมือกับ คณะอนุกรรมการไกลเกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบ
ประจําจังหวัด และคณะอนุกรรมการฟนฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายไดของลูกหนี้นอกระบบประจํา
จังหวัด เพื่อใหความชวยเหลือแกรายที่ไมสามารถเขาถึงผลิตภัณฑทางการเงินของธนาคารได
3. มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ขอใหธ.ก.ส. และธนาคารออมสินมอบหมายเจาหนาที่
ของธนาคารที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณในการทํางานเพื่อลงพื้นที่รวมกับ ผูดูแลผูมีบัตรสวัสดิการแหง
รัฐ (AO) ในการวิเคราะหและเสนอแนะแผนที่ชีวิตใหแกผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ พรอมทั้งขอให AO ติดตาม
และประเมินผลการเขารวมโครงการของผูที่ตองการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางตอเนื่อง
4. การประชาสัมพันธโครงการ และมาตรการตาง ๆ ของกระทรวงการคลัง ขอให คบจ.
ดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยเนนการใชภาษาที่เขาใจงาย และใชชองทางการประชาสัมพันธ
ที่ประชาชนเขาถึงไดงาย โดยเฉพาะสํานักงานสรรพากรพื้นที่ขอใหรวมกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ในการประชาสัมพันธมาตรการภาษีรวมกับมาตรการสินเชื่อตาง ๆ ของธนาคาร ทั้งนี้ สําหรับมาตรการและ
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นโยบายใหม ๆ สามารถติดตามไดจากการแถลงขาวกระทรวงการคลังในทุกวันพุธผานทางเว็บไซต
www.mof.go.th
5. การจัดตั้งชมรม Startup Club ขอให ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิน และ ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย รวมกันประชาสัมพันธและขอความรวมมือกับภาคเอกชน
เพื่อใหมีการดําเนินโครงการอยางตอเนื่อง
6. การพัฒนาสวัสดิการเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัด กระทรวงการคลัง
ขอใหหนวยงานที่มีความประสงคจะดําเนินการปรับปรุงอาคารสํานักงานและบานพักของขาราชการ มีหนังสือ
แจงไปยังหนวยงานตนสังกัด พรอมทั้งสําเนาแจงมายังผูตรวจราชการกระทรวงการคลังเพื่อรวบรวมนําเสนอ
ปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาตอไป
7. นอกจากนี้ ไดขอความรวมมือกับทุกหนวยงานใหดําเนินการโครงการตาง
ๆ
ตามนโยบายของกระทรวงการคลังอยางตอเนื่อง อาทิ โครงการกระทรวงการคลังคุณธรรม โครงการ
ภาษาอังกฤษ หมู หมู พรอมทั้งขอความรวมมือในการ ดาวนโหลด แอปพลิเคชั่นตาง ๆ เชน Echo English
Tax Clinic Databank และ แอปพลิเคชั่น สําหรับชําระเงินผานระบบ QR Code เปนตน โดยไดเนนย้ําให
หัวหนาหนวยงานดาวนโหลดและใชงานเพื่อเปนตัวอยางที่ดีแกเจาหนาที่ในสังกัด ทั้งนี้ ขอใหทุกหนวยงาน
เตรียมความพรอมในการเปน Digital MOF โดยเฉพาะการมีระบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสของแตละ
หนวยงาน การพัฒนาบุคลากรใหทํางานรวมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย และการลดการใชกระดาษ
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จังหวัดจันทบุรี
1. กรณีหารือขอราชการกับผูวาราชการจังหวัดจันทบุ(นายวิ
รี ทูรัช ศรีนาม) ไดแจงวา
อยางดี

- หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลังใหความรวมมือในการปฏิบัติงานรวมกับจังหวัดเปน

- การเบิกจายงบประมาณต่ํากวาเปาหมาย สํานักงานคลังจังหวัดมีการติดตามหนวยงานที่
เบิกจายลาชา มีการตั้งคณะทํางานติดตามการเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณ
- โครงการไทยนิยมยั่งยืนและบัตรสวัสดิการแหงรัฐ เพื่อชวยเหลือผูมีรายไดนอยซึ่งจังหวัด
จันทบุรีมีประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรทําสวนผลไม ผูมีรายไดนอยมีจํานวนไมมากผูลงทะเบียนสวน
ใหญจะเปนประชากรแฝงผูใชแรงงานที่เขามาทํางานในจังหวัดจันทบุรี
- หนวยงานในสวนภูมิภาคไดรับมอบหมายจากสวนกลางปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของ
กระทรวง บางครั้งขาดการดูแลดานอัตรากําลังเจาหนาที่ ทําใหภารกิจไมสอดคลองกับปริมาณงาน
- การเกิดอุบัติเหตุในจังหวัดจันทบุรีมีจํานวนมากจังหวัดไดประสานกับทหารตํารวจสวน
ราชการที่เกี่ยวของ ในการลดและปองกันอุบัติเหตุทางถนน
- หนวยงานที่เกี่ยวของดานการเกษตรควรจัดทําโซนนิ่งภาคเกษตร เพื่อควบคุมราคาผลผลิต
ทางการเกษตร ซึ่งในปนี้มีแนวโนมราคาดีขึ้น เกษตรกรโคนยางพาราหันมาปลูกผลไมเพิ่มขึ้น
- จังหวัดสงเสริมใหเกษตรกรรวมกลุมเพื่อทําเกษตรแปลงใหญ เพื่อสามารถตอรองราคา
ผลผลิต รวมทั้งสรางความซื่อสัตย ใหคํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม ปองกันการถูกเอารัดเอาเปรียบจากพอคา
คนกลาง
- สําหรับสถานการณราคาพืชผลทางการเกษตร ยางพารายังคงราคาตกต่ําสวนผลไม
ไดแก ทุเรียน มังคุด เงาะ คาดวาผลผลิตในปนี้มีราคาสูง เนื่องจากพอคาชาวจีนไดเขามารับซื้อผลไมเองเกือบ
ทั้งหมด ทําใหอํานาจในการตั้งราคาตกอยูในมือพอคาชาวจีน
2. กรณีหารือรวมกับภาคเอกชน ไดรับแจงวา
1. ประธานหอการคาจังหวัดจันทบุรี
- จังหวัดจันทบุรีมีความพรอมหลายดานทั้งดานการเกษตร การทองเที่ยว อัญมณี การคา
ชายแดนและมีความอุดมสมบูรณดานทรัพยากรธรรมชาติ
- ภาคการเกษตร โดดเดนในเรื่องสวนผลไม และการเพาะเลี้ยงชายฝง ราคาพืชผลทาง
การเกษตรมีราคาดี ยุทธศาสตรจังหวัดวางแผนใหเปนมหานครผลไม แตสภาพอากาศมีผลตอผลผลิตทําให
ปริมาณผลไมมีจํานวนลดลง ภาครัฐควรประชาสัมพันธ สรางการรับรู การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
เพื่อเพิ่มมูลคาสินคาใหมีราคาเพิ่มสูงขึ้น
- ดานอัญมณี ภาคเอกชนวางเปาหมายจะใหจังหวัดจันทบุรีเปนศูนยกลางอัญมณี เพราะมี
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญการคาพลอย โดยมีการถายทอดความรูจากรุนสูรุน ซึ่งมูลคาการคาอัญมณีในแตละ
ปมีจํานวนหลายหมื่นลานบาท ทําใหมูลคาการสงออกและการคาชายแดนมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นทุกป
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- ระบบการคมนาคมและการขนสง จังหวัดจันทบุรีระบบการขนสงยังไมพรอมเทาที่ควร
เมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดใกลเคียง การพัฒนาขยายชองทางจราจรจาก 2 เลน เปน 4 เลน เพื่อเชื่อมเสนทาง
ชายแดนไปสูประเทศเพื่อนบาน รัฐบาลควรสงเสริมโครงสรางพื้นฐาน ไดแก เสนทางการจราจรสนามบิน
ทาเรือ รถไฟรางคู และมอเตอรเวย
- จังหวัดจันทบุรี มีพอคาชาวจีน เวียดนาม และสิงคโปร เขามาตั้งลงเปนจํานวนมาก
ภาครัฐควรตรวจสอบเพื่อใหลงเขาระบบภาษีของภาครัฐ
- จังหวัดจันทบุรีมีแหลงทองเที่ยวทางทะเลเปนจํานวนมาก สงผลใหการทองเที่ยวของ
จังหวัดสรางรายไดใหกับจังหวัดเปนจํานวนมาก จากสถิติในแตละปจะพบวามีปริมาณนักทองเที่ยวและ
รายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น โดยเกือบทั้งหมดเปนนักทองเที่ยวชาวไทยและมีนักทองเที่ยวชาวตางชาติ
เขามาทองเที่ยวในจังหวัดเพิ่มมากขึ้นรวมถึงจังหวัดจันทบุรีมีนโยบาย
ใหเปน
“Smart Green City in Gardens” หรือเมืองในสวน
เปนที่อยูอาศัยของคนที่ทํางาน
ในเขต
Eastern Economic Corridor (EEC)
2. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
- ภาคเอกชนสรางแอปพลิเคชัน เพื่อเชื่อมโยงขอมูลดานการทองเที่ยว ดานอัญมณี
การคาชายแดน และสวนผลไม เขาไวดวยกัน โดยสรางหองสนทนาเพื่อการสื่อสาร มีการสรางแบบฟอรมให
งายตอการใชงาน ทุกคนสามารถใชแอปพลิเคชันไดฟรีโดยไมตองเสียคาใชจาย
- การจัดคอนเสิรตเพื่อระดมทุนในการสรางสะพานเชื่อมชายทะเล เนื่องจากปจจุบันการ
เดินทางไมสะดวก ทําใหนักทองเที่ยวตองเสียเวลาในการเดินทางหลายชั่วโมง หากสามารถดําเนินการสราง
สะพานเชื่อมชายหาดไดจะทําใหลดระยะเวลาในการเดินทางไดดียิ่งขึ้น
ขอคิดเห็นของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง
- การสรางแอปพลิเคชัน เปนแนวคิดที่ดีซึ่งแตละจังหวัดควรดําเนินการพรอมกันเพื่อสราง
เนื้อหา ความรู รายละเอียดของจังหวัดและภาครัฐสามารถนําขอมูลจากแอปพลิเคชันมาตอยอดในการ
ปฏิบัติงานรวมกับภาคเอกชนได
- การสรางสะพานเชื่อมชายหาดในระหวางทางที่มีสวนผลไม ควรตอยอดการทองเที่ยวใน
ดานเมืองประวัติศาสตรและวัฒนธรรมที่หลากหลาย สรางประเด็นสําคัญในการเชื่อมแหลงทองเที่ยวภายใน
จังหวัดเขาดวยกันใหนักทองเที่ยวเยี่ยมชมกิจกรรมที่นาสนใจตางๆ เชน การทําสวนผลไมการทําพลอย การทํา
เสื่อ เปนตน
3. ประธานสมาคมทองเที่ยวจังหวัด
- นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวในจังหวัดสวนใหญมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาครัฐ
ควรเรงสรางอุโมงคใหแลวเสร็จเพื่ออํานวยความสะดวกมากขึ้น การเดินทางของนักทองเที่ยวชาวตางชาติมี
จํานวนเพิ่มมากขึ้น แตปญหาเรื่องระบบขนสงสาธารณะยังไมสะดวกเนื่องจากไมมีรถประจําทางใหบริการใน
พื้นที่ นักทองเที่ยวตองจางเหมารถซึ่งมีราคาแพงมาก สงผลกระทบดานการทองเที่ยว
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- ระบบน้ําประปายังไมสามารถใชงานได ปจจุบันโรงแรมตองใชแหลงน้ําบาดาล
ประกอบกับระบบไฟฟา ในสถานบริการโรงแรม ที่พัก โดยเฉพาะแหลมสิงหหาดเจาหลาว และแหลมเสด็จที่
ตองรองรับจํานวนนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น ทําใหกระแสไฟฟาไมเพียงพอ สงผลใหสถานบริการและนักทองเที่ยว
ไดรับผลกระทบ
- อัตราการเติบโตดานการทองเที่ยวรอยละ ๔๐ เปนผลมาจากการสงเสริมการทองเที่ยว
เมืองรอง แตผูประกอบการโรงแรมอีกมากที่ยังสามารถพัฒนาตอได จึงอยากขอสนับสนุนมาตรการทางภาษี
เพื่อชวยใหผูประกอบการสามารถพัฒนาตอไปได
4. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดจันทบุรี
- สินเชื่อเชาซื้อรถยนตมีอัตราการเติบโตเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการจดทะเบียนรถยนต 4 ลอ
และรถมอเตอรไซค รายไดของจังหวัดจันทบุรีสวนใหญมาจากภาคการเกษตร คือ สวนผลไม และการคาอัญ
มณี
- การปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายประกันภัยของธนาคาร
ปฏิบัติตามหลักเกณฑที่สวนกลางกําหนด
- ในอนาคตอันใกลคาดวาจะเกิดปญหากับอุตสาหกรรมอัญมณี เนื่องจากกลุมประเทศตน
กําเนิดมีนโยบายใหเจียระไนกอนนําออกมายังประเทศปลายทาง

3. ขอเสนอแนะของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง

1. สํานักงานคลังจังหวัดควรติดตามเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณใหเปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนดทั้งนี้ ขอใหกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานดานการเบิกจายเงินในโครงการ
ตางๆ ของภาครัฐ
2. เห็นควรให คบจ. ประชาสัมพันธโครงการและมาตรการตางๆ ของกระทรวงการคลัง เชน
โครงการ National e-Payment มาตรการภาษี มาตรการทางการเงิน กองทุนการออมแหงชาติและโครงการ
บริจาคเบี้ยยังชีพผูสูงอายุเขากองทุนผูสูงอายุ เปนตน ใหภาคเอกชนและประชาชนไดรับทราบอยางตอเนื่อง
3. การจัดสรรอัตรากําลังเจาหนาที่ของสํานักงานสรรพากรพื้นที่ ควรใหมีความสอดคลอง
เหมาะสมกับปริมาณงาน รวมถึงการพัฒนาความสามารถเจาหนาที่ เพื่อใหสามารถติดตามจัดเก็บภาษีไดอยาง
ทั่วถึงและเปนธรรม
4. การบูรณาการฐานขอมูลภาครัฐ เชน กรมที่ดิน กรมการขนสง กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงแรงงาน เปนตน โดยทําการเชื่อมโยงขอมูลใหเจาหนาที่สรรพากรนําขอมูลที่ถูกตองรวดเร็วมา
ประกอบการพิจารณาจัดเก็บ
5.ดําเนินคดีอาญากับผูออกและใชใบกํากับภาษีที่ออกโดยไมชอบดวยกฎหมายใหถึงตัวการ
ผูกระทําผิดโดยเขมขนและเครงครัด เพื่อเปนการปองปรามและลดจํานวนผูประกอบการที่กระทําความผิด
6. ปรับปรุงแนวทางการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม โดยใหสวนราชการผูจายเงินไดฯ หักนําสง
ภาษีมูลคาเพิ่มแทนการชําระภาษีมูลคาเพิ่มใหผูประกอบการ เมื่อสวนราชการมีการจายเงินไดฯ คาสินคา
หรือคาบริการ
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7. การดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) เห็นควรใหหามาตรการในเชิงรุก ประชาสัมพันธสรางความเขาใจ เพื่อใหผูใชรถเขาสูระบบ
ประกันภัยใหมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น เนื่องจากปจจุบันมีปญหาความเดือนรอน
เพิ่มสูงขึ้น และลดปญหาการไลเบี้ยเรียกคืนเงินที่ไดจายเบื้องตนและไมสามารถเรียกคืนได
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จังหวัดตราด
1. กรณีหารือขอราชการกับผูวาราชการจังหวัดตราด (นายประเสริฐ ลือชาธนานนท ) ไดแจง
วา

- หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลังใหความรวมมือในการปฏิบัติงานรวมกับจังหวัดเปนอยาง
ดี
การเบิกจายเงินงบประมาณต่ํากวาเปาหมาย ผูประกอบการไมยอมเบิกจายเงินงบประมาณ
เปนรายงวด แตจะเบิกจายเพียงครั้งเดียวหลังจากที่ดําเนินงานเสร็จ
เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราดดําเนินการประมูลเสร็จสิ้นเปนจังหวัดแรกจะเริ่มดําเนินงาน
ภายในปนี้ โดยรวมมือกับกรมธนารักษ
ปาชายเลนมีความอุดมสมบูรณเปนอันดับ ๒ ของประเทศ ซึ่งประชาชนในพื้นที่รวมมือกัน
พัฒนาจากปาเสื่อมโทรม ใหเปนปาชายเลนที่สมบูรณอีกครั้ง มีเนื้อที่กวา ๑๒,๐๐๐ ไร
- ภาคการเกษตรในจังหวัดตราดในสวนของผลไม ราคาผลผลิตดี โดยเฉพาะทุเรียนสวนหนึ่ง
เกิดจากจังหวัดเขามาชวยประชาสัมพันธและสงเสริมการการทองเที่ยววิถีชุมชนและการทองเที่ยวทางบกจึงทํา
ใหนักทองเที่ยวสนใจเดินทางมาทองเที่ยวมากขึ้น
- จังหวัดตราดมีการตั้งคณะทํางานเพื่อดูแลบริหารจัดการเรื่องขยะเพราะจังหวัดมีแหลง
ทองเที่ยวจํานวนมาก การบริหารจัดการดานขยะยังตองแกไข ตองรักษาความเปนธรรมชาติควบคุมการกอสราง
อาคาร สถานบริการ การรักษาความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอย
บัตรสวัสดิการแหงรัฐเพื่อชวยเหลือผูมีรายไดนอยระยะที่2สํานักงานคลังจังหวัดและ
หนวยงานที่เกี่ยวของลงพื้นที่ในชุมชนใหบริการประชาชนอยางทั่วถึงรวมทั้งบริการใหจายบัตรสวัสดิการที่คงคาง
อยูในพื้นที่ดวย
2. กรณีหารือรวมกับภาคเอกชน ไดรับแจงวา
1. ประธานหอการคาจังหวัดตราด
- ผูประกอบการรายยอย โดยเฉพาะกิจการประเภทวัสดุกอสราง มีกิจการธุรกิจคาปลีก
สมัยใหม (Modern Trade) เขามาประกอบกิจการภายในจังหวัด ทําใหผูประกอบการทองถิ่นตองปดกิจการไป
หลายราย เพราะไมสามารถแขงขันได
- Startup ประเทศไทยมีปญหาในการตอยอดกิจการ เนื่องจากถูกกลุมทุนจีนเขามา
เลียนแบบและแขงขัน
- ขอใหกรมธนารักษ เรงการพิจารณาใหความอนุเคราะหลดหยอนคาเชาเครื่องจักร และ
ผอนชําระคาธรรมเนียมการจัดใหเชาที่ราชพัสดุ
- แรงงานตางดาว ขามชายแดนเขามารับจางแรงงาน แตในปจจุบันการขามมารับจาง
แรงงานดําเนินการไดยากเนื่องจากระเบียบการขามแดน
- ภาครัฐควรมีนโยบายเพื่อชวยเหลือผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(SMEs) เพื่อใหผูประกอบการสามารถประกอบอาชีพตอไปได
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- ภาครัฐขาดการประชาสัมพันธที่มีประสิทธิภาพทั้งนี้ภาครัฐควรพัฒนากระบวนการหรือ
ขั้นตอนการประชาสัมพันธมาตรการหรือนโยบายตางๆ ใหภาคเอกชนเขาใจและเขาถึงมากยิ่งขึ้น
2 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
- จังหวัดตราดมีอุตสาหกรรมดานการเกษตรเปนหลัก
- ขอมูลจากกระทรวงการคลังมีประโยชนกับภาคเอกชน เพื่อนํามาวิเคราะหเกี่ยวกับอัตรา
เงินเฟอ แนวนโยบายคาจางแรงงาน การลงทุน เพราะถาไมทราบขอมูลเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจจะทําใหการ
วางแผนไมประสบผลสําเร็จและภาครัฐควรควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนเงินใหมีเสถียรภาพ
- ภาครัฐควรสนับสนุนกระบวนการขอสินเชื่อ และควรปรับปรุงระเบียบขั้นตอนการ
พิจารณาสินเชื่อ เนื่องจากการพิจารณาสินเชื่อใชระยะเวลานาน บางรายใชระยะเวลา ๓-๖ เดือน ทําให
ผูป ระกอบการเสียโอกาสในการประกอบธุรกิจ
- อัตราภาษีมูลคาเพิ่ม กระทรวงการคลังควรคงอัตราภาษีมูลคาเพิ่มรอยละ ๗ เพื่อสราง
ความเชื่อมั่นใหกับนักลงทุนและการบริโภคเพราะมีผลตอการตัดสินใจในการลงทุน
- เขตเศรษฐกิจพิเศษ มาตรการลดหยอนภาษีไดสิ้นสุดแลว ทั้งที่จังหวัดตราดยังไมไดเริ่มโครงการ
ผูประกอบการยังไมไดยื่นขอสิทธิภ าษีในเขตเศรษฐกิจพิเศษกระทรวงการคลังควรขยายระยะเวลาในการ
ลดหยอนภาษี
- เมื่อผูประกอบการไมสามารถขอสินเชื่อเพื่อขยายกิจการได จึงนําเงินไปฝากธนาคาร
พาณิชยที่ใหดอกเบี้ยสูงกวาธนาคารของรัฐ ทําใหขาดโอกาสการเติบโตทางเศรษฐกิจ
3. ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุมจังหวัด
- การทําประมง อัตราโทษในการกระทําผิดกฎหมายประมงหนักมากกลุมผูประกอบการ
ประมงตองการใหภาครัฐปรับเปลี่ยนอัตราโทษ หรือหาทางชวยเหลือชาวประมงในการประกอบอาชีพตอไป
- กิจการธุรกิจคาปลีกสมัยใหม (Modern Trade) ในพื้นที่จังหวัดตราดจัดเก็บภ าษีไดนอย
และไมตองเสียภาษีใหกับทองถิ่น ทําใหทองถิ่นขาดรายได ภาครัฐควรมีการจํากัดชนิดสินคาหรือกําหนด
มาตรการในการจายภาษีใหกับทองถิ่น
- กฎหมายผังเมืองไมเอื้อตอการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดตราด ภาคเอกชนตองการแกไข
กฎหมายเพื่อพัฒนาจังหวัด ปจจุบันเรื่องอยูที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาภาครัฐควรจะเรงออกกฎหมาย
ผังเมืองใหประกาศใชในเร็ววัน หากขาดความชัดเจนจะสงผลใหผูประกอบการไมกลาลงทุน
- ผูประกอบการรวมกลุมจัดทําไมหอมในเขตพื้นที่บอไรซึ่งเปนพื้นที่ในความรับผิดชอบ
ของกรมธนารักษ เพราะปจจุบันบางสวนมีการลักลอบเขาไปอยางผิดกฎหมาย ถาแกไขระเบียบใหสามารถใช
พื้นที่ดังกลาวได จะทําใหผูประกอบการจายชําระภาษีใหกรมสรรพากรไดเพิ่มมากขึ้น
- เขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดตราดไวกวาจังหวัดอื่น เฉพาะแตเพียงขั้นตอนการประมูล
แตในขั้นตอนอื่นๆ ยังคงลาชาอยูมาก แตกลับไดรับผลกระทบดานคาแรงขั้นต่ําที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ซึ่งผูที่
ไดรับประโยชนสวนใหญเปนแรงงานชาวกัมพูชา
- ปญหาเรื่องแรงงาน จังหวัดตราดไมมีแรงงานทองถิ่นตองอาศัยแรงงานจากประเทศ
กัมพูชา ซึ่งในอดีตสามารถใชบอรดดิ้งพาสเขามาทํางานไดและไมจําเปนตองมีพื้นที่ติดกับจังหวัดตราด
แตปจจุบันประเทศกัมพูชาไมอนุญาตใหประชาชนที่ไมไดอาศัยในพื้นที่ที่ติดกับจังหวัดตราดขามมารับจาง
แรงงานได ทําใหขาดแคลนแรงงานในพื้นที่
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4. นายกสมาคมธุรกิจทองเที่ยวจังหวัดตราด
- ดานการทองเที่ยว นักทองเที่ยวไดรับความสะดวกสบายจากกิจการธุรกิจคาปลีก
สมัยใหม (Modern Trade) ซึ่งงายตอการบริโภค แตกระทรวงการคลังควรมีมาตรการเกี่ยวกับผูประกอบการ
ที่ไมไดจดทะเบียนอยางถูกตอง ใหเขาสูระบบภาษี
- ยังมีธุรกิจทองเที่ยวที่อยูนอกระบบอีกจํานวนมาก ภาครัฐควรหามาตรการที่ทําใหธุรกิจ
เหลานี้เขาระบบและเสียภาษีถูกตองตามกฎหมาย
- อัตราการเติบโตดานทองเที่ยว มีจํานวนนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกปและภาครัฐควรสงเสริม
ระบบโลจิสติกสใหดีขึ้น
5. เลขานุการสมาคมธุรกิจทองเที่ยวจังหวัดตราด
- จํานวนนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาในจังหวัดตราดในปที่ผานมา จํานวน ๒ ลานคนเศษ
โดยเฉพาะนักทองเที่ยวที่มาจากประเทศจีน ซึ่งปกติชวงไฮซีซั่นมีระยะเวลา ๔-๕ เดือน แตในปที่ผานมาจํานวน
นักทองเที่ยวที่เขามาเพิ่มเปน ๘ เดือน ทําใหสรางรายไดจากการทองเที่ยวจํานวนมาก สงผลให
ทรัพยากรธรรมชาติภายในจังหวัดถูกทําลายไปมาก โดยเฉพาะปญหาเรื่องขยะมูลฝอย ปจจุบันจังหวัดตราด
มีการรณรงคเรื่องขยะ
- การประชาสัมพันธดานการทองเที่ยวและกีฬา ภาครัฐควรสนับสนุนดานการทองเที่ยว
ทางบก โดยเฉพาะนักทองเที่ยวจากประเทศยุโรปที่เดินทางมาทองเที่ยวแบบครอบครัว
- กลุมพอคาชาวจีน เริ่มเขามาครอบครองเนื้อที่หรือเชาสวนทุเรียนในเกาะชางจํานวนมาก
ขึ้น ในขณะที่ธนาคารพาณิชยกลับปฏิเสธการใหสินเชื่อแกผูประกอบการเพื่อตอสูกับกลุมทุนจีน
6. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดตราด
- ยอดเงินฝากเพิ่มขึ้น แตดานสินเชื่อลดลง เนื่องจากธนาคารพาณิชยมีระเบียบกฎเกณฑที่
เขมงวดขึ้น

3. ขอเสนอแนะและความเห็นของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง

1. การเบิกจายเงินงบประมาณ ขอใหสํานักงานคลังจังหวัดติดตามหนวยงานเบิกจายอยาง
ใกลชิด เพื่อใหการเบิกจายเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
ทั้งนี้ ขอใหกํากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานดานการเบิกจายในโครงการตางๆดวย
2. สํานักงานคลังจังหวัดควรหามาตรการสําหรับสวนราชการที่เบิกเงินงบประมาณไมไดตาม
เปาหมาย เชน การกําหนดKPI ในการพิจารณาขึ้นเงินเดือนหรือในการดําเนินการอยางอื่น หรือ สวนราชการควร
ทํา TOR พรอมทั้งประกาศดําเนินการจัดซื้อจัดจางใหแลวเสร็จกอนการขอตั้งงบประมาณ โดยกําหนดไวใน
เงื่อนไขอยางชัดเจนวาจะทําสัญญาจัดซื้อจัดจางก็ตอเมื่อไดผานงบประมาณแลว
3. ให คบจ. ดําเนินการประชาสัมพันธโครงการและมาตรการตางๆ ของกระทรวงการคลัง
เชน กองทุนการออมแหงชาติ มาตรการทางการเงิน โครงการ National e-Payment ใหประชาชนทราบอยาง
ตอเนื่อง รวมทั้งใหความรูเรื่อง QR CODE ตลาดไรเงินสดอยางตอเนื่อง
4. ใหหนวยงานใน คบจ. เรงรัดการติดตั้งและการใชงาน เครื่อง รับชําระเงินผานอุปกรณการ
รับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส (EDC) ภายในหนวยงานอยางจริงจัง ตลอดจนคิดหามาตรการประชาสัมพันธ
เพื่อใหประชาชนหรือผูเกี่ยวของหันมาใชเครื่องการรับชําระเงินผานอุปกรณการรับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
(EDC) หากมีปญหาอุปสรรค ใหรายงานปลัดกระทรวงการคลังผานผูตรวจราชการกระทรวงการคลังโดยทันที
ทั้งนี้ จะดําเนินการติดตามประเมินผลการใชงานตอไป
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5. ใหหัวหนาสวนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังเปนตัวอยางในการลงทะเบียน การใช
ระบบ PromptPay และ QR Code รวมถึงเชิญชวนใหขาราชการในสังกัดลงทะเบียนเพื่อเปนตนแบบใหกับ
สวนราชการอื่นๆ รวมถึงประชาชนดวย
6. ภาพรวมการแจกบัตรสวัสดิการแหงรัฐยังไมเปนไปตามเปาหมาย ควรหารือหนวยงานที่
เกี่ยวของ ในการจัดทําแผนเพื่อลงพื้นที่หรือสรางเครือขายเพื่อหาวิธีสงมอบบัตรสวัสดิการแหงรัฐ รวมถึงทํา
ความเขาใจเรื่องการพัฒนาอาชีพสําหรับโครงการบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ระยะที่ ๒
7. ขอมูลผลการจัดเก็บรายไดของสํานักงานสรรพากรพื้นที่ที่หนวยงานอื่นจัดเก็บใหไม
สอดคลองกับขอมูลการจัดสงของดานศุลกากร ควรดําเนินการประสานขอมูลกันอยางใกลชิด
8. ขอใหหนวยงานตางๆ โดยเฉพาะ คบจ.เปนผูนําในการประชาสัมพันธโครงการบริจาคเบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุเขากองทุนผูสูงอายุ เพื่อชวยเหลือผูสูงอายุที่มีรายไดนอยใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งมีขอคิดเห็น
จากที่ประชุมใหเพิ่มชองทางการบริจาคนอกเหนือจากหนวยงานที่ตนไดลงทะเบียนไว เชน ธนาคาร หรือ
ไปรษณีย เปนตน
9. ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส ( e-Donation) โดยสํานักงานสรรพากรพื้นที่ประสานและทํา
ความเขาใจกับวัดกลุมเปาหมาย ในการติดตั้ง
QR Code ของธนาคารกรุงไทยฯ และธนาคารออมสิน
เพื่อใหดําเนินการอยางตอเนื่อง
10. กองทุนการออมแหงชาติเปนโครงการที่ดี มีผลตอบแทนที่ดี แตขาดการประชาสัมพันธ
ที่เขาถึงประชาชน รวมถึงไมมีสมุดเงินฝากที่สามารถตรวจสอบไดตลอดเวลา ทําใหประชาชนไมมั่นใจใน
กองทุนฯ นอกจากนี้ กองทุนยังเปนผลิตภัณฑที่ไปทับซอนกับโครงการของแตละธนาคาร เชน ธนาคารออมสิน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ฯลฯ จึงตองสรางความชัดเจนและใหทางเลือกประชาชน
ประกอบกับประชาชนบางสวนอยากเขารวมโครงการแตติดแบล็คลิสของประกันสังคม
11. สินเชื่อ Pico Finance เห็นควรใหสํานักงานเศรษฐกิจการคลังพิจารณาทบทวนขยาย
วงเงินสินเชื่อ จากเดิม 50,000 บาท เปน 70,000 - 80,000 บาท
12. โครงการสินเชื่อที่อยูอาศัยเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ เห็นควรใหธนาคารอาคารสงเคราะหเรง
ประชาสัมพันธหลักเกณฑและเงื่อนไขของโครงการฯ ใหผูถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐเขาใจถึงรายละเอียดของ
โครงการฯ อยางชัดเจนและทั่วถึง
13. สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ กรณีการเรียกเงินคืนจากผูปฏิบัติผิดเงื่อนไขโครงการรถยนต
คันแรก เห็นควรใหกรมสรรพสามิตนําคําพิพากษาของศาลในกรณีดังกลาวมาใชเปนบรรทัดฐานในการ
ดําเนินการเรียกคืนเงินจากผูปฏิบัติผิดเงื่อนไข เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
14. ดานศุลกากรจันทบุรี ควบคุมการสงออกแปงมันสําปะหลังที่ผานแดนอยางเขมงวด
เพราะ มีทรายปนเปอนเกินกวามาตรฐานที่กําหนด ซึ่งจะทําใหประเทศไทยไดรับความเสียหายจําเปนตอง
ควบคุมกําชับ ศึกษาขั้นตอนรายละเอียดใหครบถวนเพื่อปองกันการปนเปอน รวมทั้งมันสําปะหลังตากแหง
แปรรูปเพื่อการสงออก เนื่องจากมีพอคาชาวตางชาติใชชื่อคนไทยในการสงออก เพื่อปองกันไมใหประเทศไทย
เสียตลาดตางประเทศและเสียโอกาสทางการคา ดานศุลกากรควรตรวจสอบอยางเขมงวด
15. เห็นควรใหสํานักงานธนารักษพื้นที่ตราดเรงการประสานงานกับผูบังคับบัญชาเพื่อ
พิจารณาแนวทางในการชวยเหลือลดหยอนคาเชาเครื่องจักรและผอนชําระคาธรรมเนียมการจัดใหเชาอาคาร
ราช พัสดุ เพื่อชวยเหลือกลุมเกษตรกรสวนผลไม ทั้งนี้ จะตองไมขัดกับระเบียบของกรมธนารักษดวย
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จังหวัดนครศรีธรรมราช
ไดแจงวา

1. กรณีหารือขอราชการกับผูวาราชการจังหวันครศรี
ด
ธรรมราช(นายจําเริญทิพญ พงศธาดา)

หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงการคลังไดรายงานถึงแนวนโยบายที่สําคัญของรัฐบาลและ
กระทรวงการคลัง ที่จะตองขับเคลื่อนใหทราบ และรวมหารือขอราชการ ซึ่งผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได
แจงวา หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลังทุกหนวยงาน ไดใหความรวมมือในการปฏิบัติงานรวมกับจังหวัดเปน
อยางดี การติดตามเรงรัดการเบิกจายของสวนราชการในจังหวัด หากสวนราชการใดดําเนินการลาชา และคาดวา
ไมสามารถกอหนี้ไดทันภายในระยะเวลาที่กําหนด จะตองเรียกพบผูวาราชการจังหวัด เพื่อรายงานความคืบหนา
และปญหาอุปสรรคใหทราบรวมทั้งไดมีการลงพื้นที่รวมกับสํานักงานธนารักษพื้นที่ในการเจรจาเพื่อสรางความ
เขาใจที่ดีใหกับชาวบานที่บุกรุกพื้นที่ราชพัสดุใหสามารถดําเนินการจัดใหเชาใหถูกตอง ปญหาเกิดจากผูบุกรุกไม
ยินยอมเขาสูกระบวนการพิสูจนสิทธิแตตองการกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
2. กรณีหารือรวมกับภาคเอกชน ไดรับแจงวา
1. พื้นที่โดยรวมของจังหวัดนครศรีธรรมราชเปนพื้นที่เกษตรกรรม มียางพารา ปาลมน้ํามัน
เปนพืชเศรษฐกิจหลักและมักจะเปนที่นิยมเพาะปลูกกันแพรหลายจนทําใหในขณะนี้มีผลผลิตที่ลนตลาดสงผล
ใหสินคาเกษตรประสบปญหาราคาตกต่ําเกิดความไมมั่นคง ซึ่งภาครัฐมีแนวทางการแกปญหาโดยการลดพื้นที่
การเพาะปลูกมีการขยายตัวของผูประกอบการโรงงานไมยางพาราเพิ่มมากขึ้นปญหาที่กระทบตอ
ผูประกอบการโรงงานไมยางพาราเนื่องจากมีนักลงทุนชาวจีนมาลงทุนทําไมยางในประเทศแลวสงออกไปยัง
ประเทศจีน สงผลกระทบกับผูคาในประเทศ
2. สภาพเศรษฐกิจในจังหวัดในภาพรวมรายไดลดลง เห็นควรใหภาครัฐหาแนวทางแกไข
ปญหาใหประชาชนในพื้นที่มีรายไดเพิ่มขึ้น เพื่อเปนการกระตุนเศรษฐกิจฐานราก
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จังหวัดพัทลุง
1. กรณีหารือขอราชการกับผูวาราชการจังหวัดพัทลุง(นายกูเกียรติวงศกระพันธุ) ไดรับแจงวา
หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงการคลังไดรายงานถึงแนวนโยบายที่สําคัญของรัฐบาลและ
กระทรวงการคลัง ที่จะตองขับเคลื่อนใหทราบ และรวมหารือขอราชการ ซึ่งผูวาราชการจังหวัด พัทลุง ไดแจงวา
หนวยงานในสังกัด กระทรวงการคลัง โดยคณะผูบริหารการคลังประจําจังหวัด (คบจ.) ทุกหนวยงานไดใหความ
รวมมือในการปฏิบัติงาน กับจังหวัดเปนอยางดีสําหรับโครงการ National e-Payment การชําระเงินผาน QR
Code อยากใหหนวยงานของจังหวัดมีการรณรงค ประชาสัมพันธใหประชาชนหันมาใช เพื่อเปนการลดการใชเงิน
สดในระบบ
2. กรณีหารือรวมกับภาคเอกชน ไดรับแจงวา
1. จังหวัดพัทลุงเปนเมืองการเกษตรสภาพเศรษฐกิจอยูในภาวะชะลอตัวพืชผลทาง
การเกษตรราคาตกต่ําอยางตอเนื่องทําใหรายรับของเกษตรกรลดลงซึ่งสงผลกระทบภาพรวมตอเงินหมุนเวียน
ในจังหวัด การคาปลีกไดรับผลกระทบตามไปดวยทั้งนี้หากมีอุตสาหกรรมทางการเกษตรเกิดขึ้นในพื้นที่ จะชวย
ผลักดันสินคาเกษตรไดมากขึ้น
2. เห็นควรใหดําเนินการสรางสนามบินในจังหวัดพัทลุง เพื่อสงเสริมดานการทองเที่ยวซึ่งมี
สถานที่ทองเที่ยวหลายแหง และยังเปนการสรางรายไดใหประชาชนในจังหวัดไดเปนอยางดี
3. โครงการสินเชื่อประชารัฐ SME ดอกเบี้ยต่ํา มีงบประมาณที่พรอมใหการสนับสนุนกับ
ผูประกอบการขั้นตอนในการดําเนินการยังมีความลาชาทําใหผูประกอบการบางรายขาดเงินทุนหมุนเวียนสงผล
กระทบตอธุรกิจ ทั้งนี้หากมีการปรับระบบการพิจารณาสินเชื่อใหมีความรวดเร็วขึ้นจะชวยผูประกอบการได
ทันทวงที
ขอเสนอแนะของหัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง
- จังหวัดพัทลุงจะตองหาจุดแข็งในจังหวัดที่เปนเอกลักษณใหได เพื่อดึงกลุม
นักทองเที่ยว สรางความมั่นใจใหภาคเอกชนเห็นและกลาที่จะเขามาลงทุน
3. ขอเสนอแนะและความเห็นของหัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง
1. การเบิกจายเงินงบประมาณ กรมบัญชีกลางควรกําชับและเขมงวดกับหนวยงานตนสังกัดให
กํากับดูแลสวนราชการกอหนี้ผูกพันและเบิกจายใหเปนไปตามเปาหมายที่รัฐบาลกําหนด
2. จังหวัดนครศรีธรรมราชผูประกอบการรานธงฟาและการบริการเครื่อง EDC บางตําบลมี
จํานวนรานคาสมัครเขารวมโครงการไมครบตามเปาหมาย จํานวนเครื่องที่แตละตําบลควรจะมี ทําใหผูไดรับ
บัตรสวัสดิการแหงรัฐ ไมสะดวกในการรูดบัตรซื้อสินคา ทั้งนี้เห็นควรผลักดันการติดตั้งเครื่อง EDC เพิ่มให
ครอบคลุมพื้นทีและให
่
เพียงพอตอความตองการ

32

3. โครงการสวัสดิการแหงรัฐเพื่อชวยเหลือผูมีรายไดนอยจากการลงพื้นที่พบวาจํานวนผูผาน
สิทธิ์ยังไมสะทอนความเปนจริงเทาที่ควร เนื่องจากยังมีผูใชสิทธิ์ที่มีศักยภาพแตไมสามารถตรวจสอบไดแฝงอยู
จํานวนมากควรมีมาตรการในการกลั่นกรองกลุมผูมีสิทธิใหมีความเขมงวด เพื่อใหไดขอมูลบุคคลที่ตรง
กลุมเปาหมายโดยสะทอนความเปนจริงใหมากที่สุดและตรงตามวัตถุประสงคของโครงการใหมากที่สุด
4. โครงการชําระเงินคาเชาทางอิเล็กทรอนิกส ( e-Payment) พบวาผูเชารอเจาหนาที่ไป
จัดเก็บคาเชาถึงสถานที่เชา ไมยอมใชชองทางการชําระเงินอื่นๆ เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
รายได สํานักงานธนารักพื้นที่ควรประชาสัมพันธและจัดประชุมเพื่อแนะนําการชําระเงินคาเชาผานชองทาง
อิเล็กทรอนิกส ( e-Payment) ใหแกผูเชา สรางความเขาใจถึงขอดีหรือประโยชนที่ผูเชาจะไดรับรวมทั้ง
ดําเนินการ กํากับ ติดตามผูคางชําระอยางสม่ําเสมอ
5. ดานการประชาสัมพันธ เห็นควรให คณะผูบริหารการคลังประจําจังหวัด ( คบจ. )
ประชาสัมพันธโครงการและมาตรการตาง ๆ ของกระทรวงการคลัง ใหภาคเอกชนและประชาชนไดรับทราบ
นโยบายตางๆ ของรัฐบาล/กระทรวงการคลัง/กรม อยางตอเนื่องเพื่อเปนการสรางความเขาใจและสามารถนําไป
ปฏิบัตใิ นสวนที่เกี่ยวของตอไปได
6. การแกไขปญหาหนี้นอกระบบอยางบูรณาการและยั่งยืน กรณีผูมาขอรับปรึกษาสินเชื่อ
พิโกไฟแนนซ มีขอจํากัดในหลักเกณฑการขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อในสวนของทุนจดทะเบียนหรือเงิน
ลงหุน ไมต่ํากวา 5 ลานบาท ซึ่งเปนวงเงินสูงเกินที่จะสามารถดําเนินการได ทั้งนี้สินเชื่อพิโกไฟแนนซ หาก
สามารถปรับลดทุนจดทะเบียนหรือเงินลงหุนต่ํากวา 5 ลานบาท จะสามารถดึงดูดใหมีผูสนใจเขารวมสมัคร
มากขึ้น
7. โครงการ National e-Payment เห็นควรใหธนาคารที่ดําเนินโครงการสํารวจปริมาณ
ประชาชนที่ใชบริการเครื่อง EDC,QR Code วามีการใชงานเพิ่มขึ้นหรือลดลงมากนอยเพียงใดเพื่อจะไดทราบ
ถึงผลการตอบสนองของการใชบริการวาเกิดประโยชนตอผูใชบริการหรือไม
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จังหวัดนครสวรรค
1. กรณีหารือขอราชการกับรองผูวาราชการจังหวัดนครสวรรค

ไดรับแจงวา

(นายธนาคมจงจิระ )

หัวหนา ผูตรวจราชการกระทรวงการคลังไดรายงานถึงแนวนโยบายที่สําคัญของรัฐบาลและ
กระทรวงการคลัง ที่จะตองขับเคลื่อน ใหทราบ และรวมหารือขอราชการ ซึ่งผูวาราชการจังหวัด นครสวรรค ได
แจงวา หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ทุกหนวยงาน ไดใหความรวมมือในการปฏิบัติงานรวมกับจังหวัด
เปนอยางดี
2. กรณีหารือรวมกับผูแทนภาคเอกชน ไดแจงวา
1. ภาคเอกชนไดมีสวนรวมกับหนวยงานภาครัฐโดยเฉพาะหนวยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง ซึ่งไดรับการแตงตั้งใหเปนคณะผูบริหารการคลังประจําจังหวัด (คบจ.) และไดเขารวม
ประชุมหารือกันเปนประจํา ทําใหภาคเอกชนรับทราบภารกิจหนาที่ กิจกรรมตางๆ และนโยบายสําคัญๆ ของรัฐบาล
เปนอยางดี ทั้งนี้ปญหาเรื่องนโยบายของรัฐบาลหากทางภาคเอกชนประสบปญหาก็จะนํามาสะทอนใหทาง
ภาครัฐทราบผานชองทางนี้ไดเชนกัน ซึ่งเปนการบูรณาการรวมกันที่ดี
2. ขอมูลเศรษฐกิจโดยสํานักงานคลังจังหวัดเปนผูรวบรวมและจัดทําขึ้น ถือวาเปนขอมูลที่ดี
และมีประโยชนตอภาคเอกชนเปนอยางมาก โดยกลุมนักธุรกิจรุนใหมไดนําขอมูลเศรษฐกิจไปใชในการวางแผน
ธุรกิจหลายราย
3. ภาคอุตสาหกรรมกลุมธุรกิจ SMEsการเขาถึงแหลงเงินทุนภาครัฐเปดโอกาสใหกลุมธุรกิจ
เขาถึงแหลงเงินทุนในหลายโครงการ ซึ่งถือวาไ มนอยเมื่อเทียบกับที่ผานมา แตในทางปฏิบัติกระบวนการและ
ขั้นตอนกวาจะดําเนินการพิจารณาแลวเสร็จตองใชระยะเวลานานทําใหไมทันในการดําเนินธุรกิจ ทั้งนี้หาก
สามารถปรับลดขั้นตอนและพิจารณาไดรวดเร็วขึ้นจะทําใหการดําเนินธุรกิจมีความคลองตัวมากยิ่งขึ้น
4. ยอดเงินฝากทั้งจังหวัด รวม 90,004.02 ลานบาท ยอดสินเชื่อทั้งจังหวัด
รวม 117,492.03 ลานบาท ชมรมธนาคารจังหวัดนครสวรรคมีสมาชิกรวม 69 สาขาธนาคาร ชมรมฯ
มีบทบาทหนาที่เปนตัวกลางในการสื่อสารการแกไขประเด็นปญหารวมกัน การทํางานของสมาชิกธนาคารตาง
ทํางานในเชิงรุกในการแสวงหาลูกคาแตละธนาคารก็จะมุงการแขงขันในทางธุรกิจซึ่งแตละธนาคารแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกันทั้งนี้ หากมีประเด็นของแตละธนาคารที่ยังไมเขาใจกันก็จะมีการหารือรวมกัน
สมาชิกใหความรวมมือที่จะแกไขปญหากันไดเปนอยางดี

3. ขอเสนอแนะและความเห็นของหัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง

1.
การเบิกจายเงินงบประมาณ ควรมีบทกําหนดโทษสําหรับหนวยงานที่ไมสามารถเบิกจายได
ตามกําหนดเวลาอยางเปนรูปธรรม เชน ลดวงเงินงบประมาณในปถัดไป กําหนดวงเงินงบประมาณที่สามารถกัน
เงินไวเบิกเหลื่อมปใหมีวงเงินสูงขึ้น ปจจุบันระเบียบกําหนดไววงเงินตั้งแต 100,000 บาทขึ้นไป ควรเพิ่มเปน
200,000 บาทขึ้นไป หรือกําหนดขอจํากัดที่มากขึ้นในกระบวนการขอกันเงินไวเบิกเหลื่อมปทั้งกรณีที่มีหนี้
ผูกพัน และไมมีหนี้ผูกพัน
2.
ผูประกอบการรานกาซหุงตมที่ประสงคติดตั้งเครื่อง EDC มีจํานวนนอย มีเพียง 27 ราย
แตไดรับการติดตั้งเครื่อง EDC เพียงแค 13 ราย ซึ่งไมเพียงพอตอการใชบริการของผูไดรับบัตรสวัสดิการแหงรัฐ
ทั้งนี้เห็นควรติดตั้งเครื่องEDC เพิ่มใหครอบคลุมพื้นทีและให
่
เพียงพอตอความตองการ
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3. โครงการสวัสดิการแหงรัฐเพื่อชวยเหลือผูมีรายไดนอย การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีบัตร
สวัสดิการแหงรัฐควรจะตองสงเสริมสนับสนุนแบบครบวงจร เชน หากมีการพัฒนาโดยการฝกอบรม ฝกทักษะ
อาชีพแลว ก็ควรตองมีการสงเสริมชองทางการจําหนายเพิ่มดวย
4. การเรงรัดหนี้ภาษีอากรคาง พบวามีลักษณะการดําเนินการเปนตัวแทนเชิด ใชชื่อลูกจาง
หรือบุคคลอื่นในการรับงาน เมื่อสอบสวนทรัพยจึงไมพบทรัพย และไมพบตัวผูคาง (เพราะไปรับจางทํางาน ตาง
ทองที่ แตมีชื่อในทะเบียนราษฎรที่ภูมิลําเนา) หรือพบตัวผูคางฯ ก็ไมสามารถชําระหนี้คางไดและไมพบทรัพยสิน
ใดที่จะดําเนินการตามมาตรา 12 แหงประมวลรัษฎากรได เมื่อถูกตรวจพบการมีรายไดที่ตองชําระภาษี
ตัวการก็ จะเปลี่ยนชื่อผูมีเงินไดไปเปนบุคคลอื่นตอไป ทําใหไมสามารถเรียกเก็บหนี้คางได ซึ่งเขาลักษณะเปน
การหลีกเลี่ยงภาษีอากร กอใหเกิดความเสียหายตอทางราชการเปนวงกวาง เพราะจะมีการดําเนินการคลายๆ กัน
มากขึ้น ทั้งนี้ควรบูรณาการทุกภาคสวนราชการ อาทิ สวนราชการผูวาจางควรมีการตรวจสอบวาผูรับจางเปน
ผูป ระกอบการจริง หรือไม หรือเปนตัวแทนเชิด หากเปนตัวแทนเชิดไมควรจางและจะตองประกาศใหสาธารณะ
ทราบดวย ในการแกปญหา ดังกลาวใหเปนรูปธรรม กรมสรรพากรควรเรงพิจารณาประเด็นปญหาเพื่อหา
แนวทางดําเนินการโดยเร็ว
5. โครงการ National e-Payment พบวาประชาชนสวนใหญในพื้นที่ การใชงาน
InternetBankingยังจํากัดเฉพาะกลุม ทําใหกลุมคนสวนใหญไมเห็นความสําคัญของการสมัคร PromptPay
ทั้งนี้เห็นควรใหภาครัฐออกสื่อประชาสัมพันธ เพื่อเพิ่มความมั่นใจในระบบ PromptPay และธนาคารจะตอง
เปนศูนยกลางใหความรูความเขาใจในระบบInternet Bankingระบบ QR Code และระบบ PromptPay เพื่อ
เปนการสรางความเขาใจที่ดีแกประชาชน
6. การดําเนินการเรียกคืนเงินผูขอใชสิทธิ์ที่กระทําผิดเงื่อนไขโครงการรถยนตคันแรกตาม
นโยบายรัฐบาล ขณะนี้จํานวนคดีเพิ่มมากขึ้น สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่จะตองเขามาดําเนินการในดานคดีซึ่ง
กอนดําเนินโครงการฯ ไมไดมีการขอตั้งอัตรากําลังมารองรับการปฏิบัติงานดังกลาวทําใหมีเจาหนาที่ไมเพียงพอ
ในการปฏิบัติงาน อีกทั้งเจาหนาที่ที่ดําเนินการไมไดเปนเจาหนาที่ตําแหนงนิติกรที่มีความเชี่ยวชาญดาน
กฎหมายทําใหเปนอุปสรรคในการปฏิบัติงาน กรมสรรพสามิตควรหาแนวทางในการเพิ่มอัตรากําลังเจาหนาที่
ตําแหนงนิติกรเพื่อเขามาดําเนินการโครงการฯ ตอไป
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จังหวัดอุทัยธานี
1. การหารือขอราชการกับผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี (นายแมนรัตนรัตนสุคนธ) ไดแจงวา
หัวหนา ผูตรวจราชการกระทรวงการคลังไดรายงานถึงแนวนโยบายที่สําคัญของรัฐบาลและ
กระทรวงการคลัง ที่จะตองขับเคลื่อนใหทราบ และรวมหารือขอราชการ ซึ่งผูวาราชการจังหวัด อุทัยธานีไดแจง
วา หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ทุกหนวยงาน ไดใหความรวมมือในการปฏิบัติงานรวมกับจังหวัดเปน
อยางดี ในเรื่องการเบิกจายงบประมาณของจังหวัด ผูวาราชการจังหวัดมีการลงพื้นที่ติดตามปญหา อุปสรรค
ในพื้นที่ดําเนินการและกําหนดแนวทางการติดตามผลการเบิกจายอยางใกลชิด โดยสํานักงานคลังจังหวัด
อุทัยธานีนําเสนอรายงานผลการเบิกจาย งบประมาณเปนประจําทุกสัปดาห เพื่อใชเปนขอมูลในการแกไข
ปญหา อุปสรรค และปจจัยเสี่ยงที่อาจทําใหผล การเบิกจายไมเปนไปตามเปาหมายที่รัฐบาลกําหนดทั้งนี้จะมี
การติดตามผลการเบิกจายเงินงบประมาณของจังหวัดโดยประชุมคณะกรมการจังหวัดทุกๆ เดือน ซึ่งจะบรรจุไว
ในระเบียบวาระการประชุม
2.การหารือกับภาคเอกชน ไดรับแจงวา
1. ภาคเอกชนไดมีสวนรวมและมีการประสานงานกันอยางใกลชิดกับหนวยงานภาครัฐ
โดยเฉพาะหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ทําใหภาคเอกชนรับทราบภารกิจหนาที่ กิจกรรมตางๆ และ
นโยบายสําคัญๆ ของรัฐบาล เปนอยางดี ทั้งนี้สิ่งที่ทางภาคเอกชนประสบปญหาก็จะนํามาสะทอนใหทาง
ภาครัฐทราบ ซึ่งเปนการบูรณาการรวมกันที่ดี
2.
มาตรการภาษีกระตุนการทองเที่ยวและการทองเที่ยวเมืองรอง นอกจากจะเปน นโยบายที่
สรางความคึกคักใหกับการทองเที่ยวแลว ยังเปนการผลักดันเสนทางการทองเที่ยวใหม เนนการทองเที่ยวชุมเปชนน
การกระจายรายได ทําใหเม็ดเงินจากการทองเที่ยวกระจายสูทองถิ่นมากขึ้น เปนการกระตุนใหเกิดการ
เตรียมความพรอมและพัฒนาพื้นที่สูการเปนแหลงทองเที่ยว ซึ่งจะเปนการเติมเต็มความสุขทั้งกับนักทองเที่ยว
และคนในทองถิ่นไดเปนอยางดี
3.
ภาคกลุมธุรกิจ SMEsในการเขาถึงแหลงเงินทุน ธนาคารรัฐเปดโอกาสใหกลุมธุรกิจเขาถึง
แหลงเงินทุนในหลายโครงการ ซึ่งถือวาไมนอยเมื่อเทียบกับที่ผานมา แตในทางปฏิบัติกระบวนการและขั้นตอน
กวาจะดําเนินการพิจารณาแลวเสร็จตองใชระยะเวลานานทําใหไมทันในการดําเนินธุรกิจ ผูประกอบการบาง
รายไมสามารถทําตามขั้นตอนที่ธนาคารกําหนดไดทั้งหมด แตผูประกอบการสามารถที่จะปรับหรือเรียนรูให
เปนไปตามขอกําหนดของธนาคารเมื่อไดรับความชวยเหลือและมีความพรอมภายหลังได ทั้งนี้หากสามารถปรับ
ลดอัตราดอกเบี้ย ปรับลดขั้นตอนและพิจารณาไดรวดเร็วขึ้นจะทําใหการดําเนินธุรกิจมีความคลองตัวมากยิ่งขึ้น
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4. การจัดกลุมจังหวัดในการปลอยสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยหรืออัตราการจัดเก็บภาษีที่
แตกตางกันไปโดยพิจารณาจากสภาพของพื้นที่ เนื่องจากความแตกตางของสภาพเศรษฐกิจในแตละจังหวัดไม
เหมือนกันบางจังหวัดมีตนทุนหรือสภาพเศรษฐกิจที่สูง บางจังหวัดมีตนทุนหรือสภาพเศรษฐกิจที่นอย
5. จังหวัดอุทัยธานี มียอดเงินฝากของทั้งจังหวัด รวม 25,075 ลานบาท และมียอดสินเชื่อ
ของทั้งจังหวัด รวม 24,463 ลานบาท

3. ขอเสนอแนะและความเห็นของหัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง
1.
การจายเงินลวงหนา 15 เปอรเซ็นตของวงเงินตามสัญญา ในหลักการจายเงินลวงหนาใหแก
ผูรับจาง เปนนโยบายที่ภาครัฐมุงชวยเหลือใหผูรับจางเกิดสภาพคลอง สามารถนําเงินลวงหนาที่ไดรับไปใชเปทุนน
หมุนเวียนในการทํางาน เพื่อผลักดันใหมีการจางงานสงผลตอสภาพคลองของเศรษฐกิจและเพื่อประโยชนใน
การเรงรัดการเบิกจายของหนวยงานภาครัฐในการนี้ผูรับจางจําตองนําหลักทรัพยมาค้ําประกันกับสวนราชการ
เพื่อเปนหลักประกันในการปฏิบัติผูรับจางจะติดตอกับธนาคารเพื่อออกหนังสือค้ําประกัน ( Bank Guarantee)
ซึ่งธนาคารแตละแหงมีหลักเกณฑในการออกหนังสือค้ําประกันที่แตกตางกัน ธนาคารบางแหงยินยอมใช
หนังสือสัญญาที่ทําขึ้นระหวางผูประกอบการกับหนวยงานภาครัฐเปนหลักประกันได แตบางแหงไมสามารถทํา
ได ตองใชหลักทรัพยค้ํา ประกันเปนที่ดิน หรือ เงินสดเทานั้น จึงเปนสาเหตุใหผูประกอบการไมประสงคขอรับเงิน
ลวงหนา ถึงแมวาสวนราชการจะกําหนดตั้งแตขึ้นประกาศเชิญชวน และในสัญญาก็ตาม โดยผูประกอบการให
เหตุผลวาประสบปญหาไมคลองตัวที่ตองหาหลักทรัพยเพิ่มเติมดังนั้นในการแกไขปญหาดังกลาวเชิงนโยบาย
โดยธนาคารแหงประเทศไทยควรกําหนดใหธนาคารทุกแหงยอมรับหนังสือสัญญาที่ทําขึ้นระหวาง
ผูประกอบการกับหนวยงานภาครัฐมาเปนเอกสารค้ําประกัน เพื่อธนาคารออกหนังสือค้ําประกันการรับเงิน
ลวงหนา 15 เปอรเซ็นตใหแกผูประกอบการได
2. โครงการสวัสดิการแหงรัฐเพื่อชวยเหลือผูมีรายไดนอย เงื่อนไขของการลงทะเบียนผูมี
รายไดนอย ในสวนของการมีที่อยูอาศัยเปนที่ดินและสิ่งปลูกสราง (บานพรอมที่ดิน) เกิน 1 ไร ไมถือเปนผูมีรายได
นอย เปนขอจํากัดคอนขางมาก หากเปนคนแกที่เปนเจาของที่ดิน เชน มีที่ดิน 2 ไร แตไมมีรายได และไมมี
บุตรหลานเลี้ยงดู จะไมผานเงื่อนไขการเปนผูมีรายไดนอยในรอบตอไป ควรปรับเงื่อนไขใหมีความครอบคลุม
และเปนผูมีรายไดนอยอยางแทจริง
3.
โครงการแกไขปญหาหนี้นอกระบบ การเพิ่มโอกาสในการเขาถึงแหลงเงินทุนยังไมสามารถ
แกไขปญหาหนี้นอกระบบไดทั้งหมด ซึ่งอาจกลับมาเปนหนี้นอกระบบอีกครั้ง ดังนั้น เพื่อเปนการปองกันปญหา
การเปนหนี้นอกระบบ ธนาคารควรกําหนดมาตรการอื่นๆ ประกอบการใหกูเงิน และคํานึงถึงการแกไขปญหาที่
ตนเหตุ เชน การพัฒนาความรู พัฒนาอาชีพ หรือการสรางอาชีพใหม และมีการกําหนดนโยบายสินเชื่อให
ครอบคลุมทั้งสินเชื่อ เพื่อปองกันและสามารถแกไขปญหาหนี้นอกระบบไดอยางยั่งยืน
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4. กองทุนการออมแหงชาติ (กอช.) จากการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ กอช. ใหแกประชาชนผูมี
สิทธิสมัคร กอช. ในจังหวัดอุทัยธานีพบปญหาอุปสรรค ดังนี้
- ผูประสงคสมัคร กอช. ที่เปนแรงงานนอกระบบสวนใหญ เปนผูที่อยูในกองทุน
ประกันสังคมมาตรา 40 ทางเลือกที่ 2 และ 3 ซึ่งกําหนดเกณฑไววา เมื่ออายุ 60 ปบริบูรณแลวจะไดรับเงิน
บํานาญจากกองทุนประกันสังคม จึงทําใหไมสามารถสมัคร กอช. ได ทั้งนี้เห็นวาทั้งโครงการ กอช. และกองทุน
ประกันสังคมเปนโครงการของรัฐในการดูแลประชาชน แตควรกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการรับบํานาญของ
ประชาชนใหชัดเจน ไมซ้ําซอนกัน เชน แรงงานในระบบที่มีนายจาง ก็ควรไดรับบํานาญกองทุนประกันสังคม
สําหรับแรงงานนอกระบบหรือไมมีนายจางควรไดรับบํานาญจาก กอช. จึงขอใหกระทรวงการคลังรวมกับ
หนวยงาน ที่เกี่ยวของกําหนดนโยบาย หรือทิศทางการดําเนินการที่ชัดเจน ซึ่งไดรับการรองขอจาก
ประชาชนวาหากมีความ เปนไปได ประชาชนที่เปนแรงงานนอกระบบและเปนผูประกันตนตามมาตรา 40 ทุก
ทางเลือกสามารถสมัคร กอช. ได เพื่อประชาชนจะไดรับประโยชนอยางแทจริง
เงื่อนไขในการสมัคร กอช. ผูสมัครตองมีอายุระหวาง 15 – 60 ป แตจากการลงพื้นที่มีผู
ที่อายุมากกวา 60 ป ใหความสนใจแตไมสามารถสมัคร กอช. ได จึงไดรับการสะทอนปญหาดังกลาววาการ
ประชาสัมพันธ กอช. คอนขางนอยและไมกวางขวางทําใหประชาชนที่อายุเกิน 60 ป เสียโอกาสในการสมัคร
อีกทั้งคนวัย 60 ป ในปจจุบัน มีสุขภาพแข็งแรง และยังไมเปนภาระของสังคม จึงเห็นควรขอเสนอใหมีการเพิ่ม
ชวงอายุของผูที่มีสิทธิสมัคร กอช. เพื่อเปนการขยายจํานวนผูมีสิทธิที่จะสมัครไดอีกทางหนึ่ง
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จังหวัดนครปฐม จังหวัดรอยเอ็ด จังหวัดกาฬสินธุ และจังหวัดสุพรรณบุรี

1. กรณีหารือขอราชการกับผูวาราชการจังหวัดนครปฐม จังหวัดรอยเอ็ด จังหวัด
กาฬสินธุ และจังหวัดสุพรรณบุรีไดรับแจงวา
1. สวนราชการและสถาบันการเงินในสังกัดกระทรวงการคลังใหความรวมมือกับจังหวัดอยางดี

ยิ่ง มีความตั้งใจในการปฏิบัติหนาที่เพื่อประชาชน และยังไมพบขอรองเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมของเจาหนาที่ ใน
สังกัดกระทรวงการคลัง
2. การเบิกจายเงินงบประมาณต่ํากวาเปาหมาย เนื่องจาก
- การสงมอบพื้นที่เพื่อดําเนินโครงการกอสรางยังไมแลวเสร็จ ทําใหไมสามารถเริ่ม
โครงการไดทันที หากโครงการที่เปนงบผูกพัน ก็จะสงผลกระทบตอการเบิกจายเงินงบประมาณเหลื่อมปในระยะ
ยาว ซึ่งสรางปญหาสะสมใหแกจังหวัด
- สวนราชการมีการเปลี่ยนแปลงโครงการกอสราง และมีการแกไขรายละเอียดแบบการ
กอสราง อีกทั้งขอจํากัดในการกําหนดใหกรมโยธาธิการและผังเมืองเปนผูเขียนแบบโครงการกอสรางสถานที่
ราชการ ซึ่งมีอัตรากําลังในตําแหนงนายชางไมเพียงพอที่จะรองรับหนวยงานราชการในพื้นที่ซึ่งมีอยูเปนจํานวน
มาก สงผลใหการคํานวณราคากลางลาชา
3.
การแกไขปญหาหนี้นอกระบบของประชาชนถือวาเปนนโนยายสําคัญของทุกจังหวัด ไดมี
ปฏิบัติการ ปราบปรามจัดการ กับ เจาหนี้นอกระบบ ที่คิดดอกเบี้ยเงินกูอยางไมเปนธรรมอยางตอเนื่อง โดย
ปญหาดังกลาวเปนเรื่องที่คอนขางแกไขยากมาก ถือไดวา เปนวัฒนธรรมของคนในสังคมไทย ซึ่งจะตองใช
เวลานาน เพราะประชาชนฐานรากไมสามารถเขาสูระบบสินเชื่อของสถานบันการเงินได เชน เปนหนี้นายทุน
เพื่อนํามาประกอบอาชีพเกษตรกรรมนําเงินมาซื้อปุย เปนตน
4.
โครงการบัตรสวัสดิการแหงรัฐถือวาเปนนโยบายที่มีประโยชนตอผูมีรายไดนอย ขณะนี้
จังหวัดกาฬสินธุไดจัดทําโครงการชวยเหลือกลุมผูมีรายไดนอย โดยมีวัตถุประสงคบรรเทาความเดือดรอนดานที่
อยูอาศัย ดานการสงเสริมอาชีพ ดานสุขภาพ ซึ่งเปนปจจัยหลักในการดํารงชีพ
5.
กองทุนการออมแหงชาติยังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควรเกิดจากประชาชนมีรายไดนอยไม
เพียงพอในการปนสวนมาฝากเงิน
6.
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในอนาคตนาจะเปนโครงการที่ชวยสงเสริมใหผูหญิงมีงานทํา
สามารถเปนเจาของกิจการได
7.
สถานบันการเงินควรมีการกําหนดกรอบสําหรับ มูลหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได NPLs ที่
อาจจะเกิดขึ้นและสามารถยอมรับได สําหรับก ารปลอยกูโครงการภาครัฐโดยเฉพาะ และธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทยค วรเปนหนวยงานที่สนับสนุนและอํานวยความสะดวกแก
ผูประกอบการ
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2. กรณีหารือรวมกับภาคเอกชน ไดรับแจงวา

1.
ชื่นชมการทํางานของ คณะผูบริหารการคลังประจําจังหวัด มีผลงานในพื้นที่อยางชัดเจน
โดยเฉพาะการปฏิบัติงานของสรรพากรพื้นที่ที่ปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงโดยเนนการใหความรูกับ
ผูประกอบการมากกวาจับผิด ทําใหบรรยากาศในการสื่อสารเปนไปดวยดี
2. ในปจจุบันผูประกอบการ SMEs ไมสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนได สวนหนึ่งมีสาเหตุจาก
เอกสารประกอบการขอสินเชื่อมีเปนจํานวนมาก จึงเห็นวาธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม แหงประเทศไทยควรหาแนวทาง ลดดานการใชเอกสารประกอบในการขอสินเชื่อลง
นาจะชวยเหลือ
ผูประกอบการสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนไดมากขึ้น
3.
ภาคเอกชน ใหความสําคัญเรื่องบัญชีเดียวมากขึ้น มีการจัดอบรม เพื่อใหความรูสรางความ
เขาใจและปลูกฝงใหมีธรรมมิบาลในการเสียภาษี แตยังคงพบวามีผูประกอบอีกจํานวนมากยังคงไมมีการเสียภาษี
สวนมากผูคาประเภทดังกลาวจะรับชําระคาสินคาเปนเงินสดทั้งสิ้น

3. ขอเสนอแนะของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง

1. สํานักงานคลังจังหวัดประชาสัมพันธใหสวนราชการที่ของบประมาณในการดําเนิน
ให
เตรียมการขั้นตอนตางๆ ของการเบิกจายงบลงทุนกอนที่งบลงทุนจะลงมายังพื้นที่ เพื่อให การดําเนินโครงการ
เปนไปตามแผนงานที่กําหนด ซึ่งจะสงผลใหการเบิกจายงบลงทุนของจังหวัดเปนไปตามเปาหมาย
2. ใหขยายฐานภาษีมากขึ้นกวาเดิม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีใหดียิ่งขึ้น
3. ใหคําแนะนํากับผูประกอบการใชบัญชีเดีวยและทําความเขาใจแกสํานักงานบัญชีใหเขาใจใน
หลักการเสียภาษีอยางมีธรรมาภิบาล
4. ใหประชาสัมพันธการใชพรอมเพยแกผูเสียภาษีเพื่อผลักดันใหผูเสียภาษีมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับโครงการ National e-Payment ที่เปนนโยบายสําคัญของประเทศ
5. ใหยึดมั่นในการจัดเก็บภาษีอยางเปนธรรมและเทาเทียม
ใหธนารักษพื้นที่ใหจัดทําขอมูลราคาประเมินที่ดินรายแปลงใหถูกตองมากที่สุด เนื่องจากจะเปนฐานขอมูลให
หนวยงานที่เกี่ยวของนําไปใช
6. ใหเจาหนาที่ปรับตัวในการใชเทคโนโลยีใหมากขึ้นเนนการ สรางประสิทธิภาพในการทํางาน
เพิ่มบทบาทการใหบริการที่ดีกับผูประกอบการดวยความรวดเร็ว ถูกตอง แมนยํา
7. ปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานเพื่อเปนการอํานวยความสะดวกแกผูรับบริการการชําระ
ภาษีควรเปนขั้นตอนทายสุดที่ประชาชนควรดําเนินการ
8. ใหเฝาระวังและปองกันการนําสินคาออกโดยไมไดผานพิธีการใดๆ อยางเขมงวด
9. การประเมินภาษีรถยนตนําเขาควรกําหนดหลักเกณฑอยางชัดเจนเพื่อมิใหสงผลกระทบตอผู
ประกอบธุรกิจ เพราะหากหลักเกณฑไมแนนอนทําใหผูประกอบการไมสามารถคํานวณตนทุนไดชัดเจน ซึ่งมี
ผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ
10. สถานบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ จะตองยึดมั่นในพันธกิจที่ นโยบายของกระทรวงการคลัง
กําหนด เนนใหบริการประชาชนที่ไมสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนได และ ควรตระหนักวา กําไรไมใชเปาหมายสําคัญ
ในการประกอบกิจการ
11. ธ.ก.ส. ควรเนนการใหความรูความเขาใจและประโยชนที่จะไดรับของการทําประกันภัยกับ
เกษตรกรหากเกิดเหตุภัยทางธรรมชาติ
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จังหวัดสตูล
1. กรณีหารือขอราชการกับผูวาราชการจังหวัดสตู(นายภั
ล ทรพนธ รัตนพิเชฏฐชัย) ไดแจงวา

1. ปญหาดานการจัดซื้อจัดจาง เนื่องจากมีระเบียบดานการจัดซื้อจัดจางใหมที่ออกมารองรับ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานจึงขาดความรู
ความเขาใจและไมมั่นใจที่จะดําเนินการ พรอมทั้งสวนราชการไมใหความสําคัญในการสงเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
จริงเขารวมการฝกอบรม ดังนั้น คลังจังหวัดควรจัดทําบทสรุปสั้น ๆ สําหรับผูบริหารวามีประเด็นใดที่จะตอง
พิจารณาเปนพิเศษ และควรจัดทําผังกระบวนการจัดซื้อจัดจางตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดกระบวนการ
2. มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ประชาชนไมคอยใหความสนใจ
ลงทะเบียนฝกอาชีพ เนื่องจากเกรงวาจะไมมีตลาดรองรับสินคาและไมมีเงินทุนซื้อเครื่องมือหรืออุปกรณในการ
ประกอบอาชีพ
3. มูลคาสินคานําเขาของดานศุลกากรวังประจันมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากดาน
ศุลกากรสะเดามีความแออัด ผูนําเขาจึงเปลี่ยนมาทําพิธีการที่ดานศุลกากรวังประจันแมระยะทางไกลกวาแต
การเดินทางสะดวกสบาย ในสวนของประชาชนที่ผานแดนมีจํานวนลดนอยลงเนื่องจากประเทศมาเลเซียมี
ความเขมงวดมากขึ้น
4. ดานการทองเที่ยว จังหวัดสตูลมีเกาะหลีเปะที่เปนแหลงทองเที่ยวสําคัญ นอกจากนั้นยัง
ไดรับการรับรองเปน “อุทยานธรณี โลก” (Geopark) หนวยงานภาครัฐ เอกชน และทองถิ่นจะตองรวมกัน
พัฒนาสรางชุมชนใหเขมแข็งเพื่อเชื่อมโยงการทองเที่ยว
5. จังหวัดสตูลมีพื้นที่อุทยานทางทะเลรอยละ 70-80 ทําใหการประมงพื้นบานและประมง
พาณิชยมีพื้นที่ทําประมงนอย
6. เศรษฐกิจในพื้นที่เริ่มดีขึ้นตามราคาสินคาเกษตรที่เพิ่มสูงขึ้น การเพาะปลูกพืชของ
เกษตรกรไมยอมปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่น ทําใหเมื่อราคาสินคาเกษตรตกต่ําจึงไดรับผลกระทบ
คอนขางมาก
7. ตํารวจตรวจคนเขาเมืองควรมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมเกี่ยวกับการตรวจจับใบหนาหรือ
สแกนมานตาคนที่ผานเขาออกบริเวณชายแดน เพื่อความรวดเร็วและอํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยว

2. กรณีหารือรวมกับภาคเอกชน ไดรับแจงวา
1. รองประธานหอการคาจังหวัดสตูล
- จังหวัดสตูลพึ่งพาเศรษฐกิจดานการเกษตร (ยางพารา ปาลม) และประมงเปนหลัก
ทาเทียบเรือสินคา ดานศุลกากรสตูล สภาพรองน้ําเริ่มตื้นเขิน เรือใหญไมสามารถเขามา
เทียบทาได ซึ่งอาจสงกระทบตอการคาในอนาคต
หากภาครัฐสนับสนุนโครงการกอสรางสะพาน
สตูล- เปอรลิส (ไทย-มาเลเซีย) จะชวยสงเสริมการคาชายแดนใหมีมูลคามากยิ่งขึ้น รวมถึงสงเสริมให
จังหวัดสตูลมีเสนทางการคมนาคมทางอากาศดวย เพื่ออํานวยความสะดวกในการเดินทางใหรวดเร็วยิ่งขึ้น

41

- จังหวัดสตูลไดรับ

การประกาศใหเปนอุทยานธรณีโลกโดยยูเนสโก
ดังนั้น หนวยงานภาครัฐทั้งระดับจังหวัดจนถึงระดับประเทศ ควรใหความสําคัญในการกําหนดทิศทางและ
ยุทธศาสตรในการพัฒนาดานการทองเที่ยวและผูประกอบการที่เกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยว โดยทุกฝายตอง
บูรณาการความรวมมือระหวางกัน
สมาคมธุรกิจการทองเที่ยว ผูประกอบการ รวมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนควรรวมมือกัน
สงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยวจังหวัด ทั้งแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและแหลงทองเที่ยวที่ มนุษยสราง
ขึ้น (Man-made attraction) ในการดึงดูดใหนักทองเที่ยวมาพักคางแรมที่จังหวัดสตูลมากขึ้น
เพื่อ
กระจายรายไดใหทั่วถึงทั้งจังหวัด
2. เลขาธิการสมาคมธุรกิจการทองเที่ยวจังหวัดสตูล
- ปจจุบันยังมีนักทองเที่ยวที่ซื้อแพคเกจทัวรถูกลอยแพ แตเนื่องจากบริษัทนําเที่ยวหรือ
ผูประกอบการไมไดเปนสมาชิกของสมาคมธุรกิจทองเที่ยวจังหวัดสตูล ทางสมาคมฯ จึงไมสามารถเขาไป
ตรวจสอบรายละเอียดขอเท็จจริงหรือวากลาวตักเตือนได
จากการที่จังหวัดสตูลไดรับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกเปน อุทยานธรณีโลก คาดวาจะมี
นักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยวมากขึ้น ในชวงสงกรานตที่ผานมามีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ
เดินทางมาทองเที่ยวจํานวนมาก สงผลใหโรงแรมหองพักและระบบสาธารณูปโภคตาง ๆ อาจไมเพียงพอในการ
รองรับนักทองเที่ยว
3. ผูแทนชมรมธนาคารจังหวัดสตูล
- ภารกิจหลักของชมรมธนาคารไดเขารวมกิจกรรมกับหนวยงานราชการ และชมรม
ธนาคารภาคใตในการรับทราบขอมูลและขาวสารจากธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) เพื่อนํามาแจงให
ธนาคารสมาชิกในจังหวัดทราบ
- การวิเคราะหรายไดของประชาชนในจังหวัดทําไดยากขึ้น เนื่องจากหางสรรพสินคาราย
ใหญที่เปดสาขาใหบริการในพื้นที่จะไมนําเงินมาหมุนเวียนในจังหวัดจะเก็บไวเฉพาะเงินที่จะชําระภาษีและคา
บริหารจัดการตาง ๆ เทานั้น ประกอบกับรายไดของประชาชนสวนใหญขึ้นอยูกับสินคาการเกษตรซึ่งมีราคา
ตกต่ําสงผลใหการจับจายใชสอยลดนอยลง เศรษฐกิจซบเซา รวมถึงรานคารายยอยยังคงไดรับผลกระทบ
- การพัฒนาดานการทองเที่ยวควรผูกตัวเมืองสตูลกับแหลงทองเที่ยวอื่นของจังหวัดดวย
เนื่องจากนักทองเที่ยวนิยมเดินทางไปเที่ยวเกาะแลวเดินทางกลับ ไมมีการจับจายใชสอยที่
ตัวจังหวัด ผูประกอบการรานคารานอาหารไดรับผลกระทบ ผูที่เกี่ยวของควรจัดทริปการทองเที่ยวแบบ
one day trip รองรับการทองเที่ยวของจังหวัดโดยสรางเรื่องราว และเหตุการณตาง ๆ ใหนาสนใจ สามารถ
ดึงดูดนักทองเที่ยวใหพักคางแรมในตัวเมืองสตูลเพิ่มอีก 1 คืน
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จังหวัดสงขลา
2. กรณีหารือรวมกับภาคเอกชน ไดรับแจงวา
1. ประธานหอการคาจังหวัดสงขลา

-จากการประชุมรวมกับผูประกอบการ
SMEs
ไดรับแจงวาขั้นตอนการ
พิจารณาอนุมัติกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวทางประชารัฐมีความลาชา เนื่องจากมีการดําเนินการใน
รูปแบบ คณะกรรมการฯ หากภาครัฐมีความตองการชวยเหลือผูประกอบการอยางแทจริงควรลดขั้นตอน
กระบวนการตาง ๆเพื่อใหการอนุมัติสินเชื่อรวดเร็วยิ่งขึ้น
- ผูป ระกอบการรายยอยระดับ SS เปนรายเล็กที่ยังไมพรอมจดทะเบียนเปนนิติบุคคล
และไมไดเปนสมาชิกสภาหอการคา จะไมสามารถยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธพว.) ได เนื่องจากการจดทะเบียนนิติบุคคลจะมีคาใชจายในสวนของการจัดทํา
บัญชี ซึ่งผูประกอบการรายยอยยังไมสามารถแบกรับภาระคาใชจายในแตละปได ทําใหผูประกอบการรายยอย
ไมสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนได ธพว. ควรปรับเปลี่ยนหรือยืดหยุนหลักเกณฑเพื่อชวยเหลือผูประกอบการ
ไดมากยิ่งขึ้น
2. ผูแทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
- อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาสนับสนุนการลงทุนโครงการขนาดใหญในการกอสราง
โครงสรางพื้นฐานของรัฐ โครงการทาเรือน้ําลึกสงขลา 1 และ 2 เพื่อเปนทางเลือกในการขนสงสินคา ปจจุบัน
ตองบรรทุกสินคาไปขึ้นเรือที่ทาเรือปนังซึ่งมีคาใชจายสูง โครงการทาเรือน้ําลึกสงขลา 1 รองน้ําตื้นเขินและไม
มีเครนหนาทา ไมสามารถรองรับเรือขนาดใหญได ขณะนี้กําลังดําเนินการปรับปรุง สําหรับโครงการทาเรือน้ํา
ลึกสงขลา 2 แมจะมีกลุมที่คัดคานอยูบางแตคาดวากรมเจาทาจะดําเนินการตอไปได และโครงการนิคมในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสะเดา ที่ผานมามีปญหาเรื่องการบุกรุกที่ราชพัสดุ ขณะนี้ ไดสงมอบพื้นที่ใหการนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) เรียบรอยแลว
- สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาไดเสนอเรื่องถึงปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ขอใหมีศูนย
จัดเก็บขยะอุตสาหกรรม เนื่องจากภาคใตรวมถึงจังหวัดสงขลามีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญจํานวนมาก
และการเคลื่อนยายขยะอุตสาหกรรมจะตองเปนไปตามระเบียบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- การขยายกิจการของธุรกิจหองเย็นหรือขอใบอนุญาตขยายโรงงานจากอุตสาหกรรม
จังหวัดสงขลาไมสามารถดําเนินการได เนื่องจากติดปญหาขอกําหนดในการใชที่ดินตามกฎหมาย
ผังเมือง
- การตอใบอนุญาตทํางานของแรงงานตางดาว หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งหมดควรปรับปรุง
ระบบการลงทะเบียนหรือตอใบอนุญาตทาง Internet ไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่ออํานวย ความสะดวกแก
ผูประกอบการ ไมตองเดินทางไปที่สํานักงาน ซึ่งอุตสาหกรรมอาหารทะเล และอาหารแชแข็ง สวนใหญใช
แรงงานตางดาวผานการทํา MOU สําหรับผูประกอบการ SMEs ที่ใชแรงงานจากระบบนายหนาขั้นตอนการ
ปฏิบัติก็จะแตกตางกันออกไป ซึ่งบางกิจการประสบปญหาอุปสรรคบาง
- การปฏิบัติตามกฎของ
IUU เปนสิ่งที่ดีและถูกตอง แตเจาหนาที่ผูปฏิบัติในระดับพื้นที่ยัง
ขาดความเขาใจ จึงสงผลกระทบตอผูประกอบการทําใหการผลิตไมทันตามคําสั่งซื้อ
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- สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลามุงเปาที่จะทําอุตสาหกรรมสีเขียวขานรับ
กระทรวงอุตสาหกรรม และสอดคลองกับการที่จังหวัดสงขลาจะพัฒนาเปนเมืองสีเขียว
อุตสาหกรรมสีเขียวพยายามจะเริ่มจากสมาชิกสภาอุตสาหกรรมกอน

นโยบายของ
ในสวนของ

3. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดสงขลา
- จังหวัดสงขลามีธนาคาร 32 สาขา เปนสมาชิกชมรมธนาคารจังหวัดสงขลา 23 สาขา ซึ่งทางธนาคารแหง
ประเทศไทย (ธปท.) ไดรณรงคใหธนาคารทุกสาขาเขาเปนสมาชิกชมรมธนาคาร คาดวาตนปหนาจะเขาเปน
สมาชิกชมรมธนาคารจังหวัดสงขลาทั้งหมด
3. ขอเสนอแนะและขอคิดเห็นของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง
1. ในพื้นที่จังหวัดสตูลและสงขลามีบริบทที่แตกตางจากพื้นที่อื่น โดยประชาชนสวนใหญนับ
ถือศาสนาอิสลาม ซึ่งมีขอจํากัดดานการใชบริการสถาบันการเงินตาง ๆ จึงเห็นควรใหมีการศึกษาความเปนไป
ไดในการใหธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยมี สวนรวมในการดําเนินการในสวนของกองทุนการออม
แหงชาติ (กอช.) และการติดตั้งเครื่อง EDC ของรานคา ประชารัฐ เพื่อเปนทางเลือกในการใชบริการให
สอดคลองกับหลักศาสนา
2. สํานักงานคลังจังหวัดควรจัดฝกอบรมเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวของแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดาน
การจัดซื้อจัดจางอยางตอเนื่อง โดยมุงเนนกลุมเปาหมายเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานดานการจัดซื้อจัดจางโดยเฉพาะ
3. ขอใหสรรพากรพื้นที่ประชาสัมพันธและพิจารณาการบังคับใชกฎหมายอยางเหมาะสม
กรณีที่มีขาราชการ เชน บุคลากรทางการศึกษา ทหาร เปนตน ที่ไมดําเนินการหักภาษี ณ ที่จาย ตามที่
กฎหมายกําหนด รวมถึงไมยื่นแบบภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 91) โดยมองวารายไดนอย ไมตองเสีย
ภาษีและไมจําเปนตองยื่นแบบ นอกจากนี้ ควรดําเนินการประชาสัมพันธเพื่อสรางความรูความเขาใจวาการยื่น
แบบเสียภาษีเปนหนาที่ที่พึงกระทํา
4. อุปกรณเครื่องคอมพิวเตอรของสํานักงานสรรพากรพื้นที่เกาและลาสมัย ซึ่งนอกจากจะไม
สอดรับกับระบบงานของผูเสียภาษีแลว ยังไมสามารถรองรับกับระบบปฏิบัติการและโปรแกรมการทํางานตาง
ๆ ที่พัฒนาอยางตอเนื่อง เปนปญหาและอุปสรรคในการใหบริการผูเสียภาษีซึ่งกรมสรรพากรควรพิจารณา
จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรที่มีความทันสมัยมากขึ้น โดยอาจทยอยเปลี่ยนตามสภาพ
และอายุการใชงานของแตละเครื่อง ตลอดจนขอจํากัดดานงบประมาณ
5.
ขอความรวมมือหนวยงานในสังกัดแจงเจาหนาที่ใหดําเนินการตามนโยบายของ
กระทรวงการคลังอยางเครงครัด ไดแก การทําธุรกรรมทางการเงินผาน Internet Banking หรือ Application
ของแตละสถาบันการเงิน ติดตามการชําระหนี้กองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษาของเจาหนาที่ในสังกัด โครงการ
กระทรวงการคลังคุณธรรม สําหรับ โครงการภาษาอังกฤษหมู หมู ใหพิจารณาถึงความเหมาะสมโดยอาจ
ปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมในพื้นที่ และหากมีภาษาถิ่นที่มีความจําเปนตอการ
ปฏิบัติงานในทองที่ ควรมีการสงเสริมและฝกอบรมควบคูกันไปดวย เปนตน
6.
ขอความรวมมือหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลังจัดใหมีเคานเตอรใหบริการ
ผูมาติดตอโดยประชาสัมพันธมาตรการของหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง และสามารถตอบขอซักถาม
หรือขอหารือในเบื้องตนได แลวจึงสงใหหนวยงานเจาของเรื่องเพื่อดําเนินการตอไป
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จังหวัดปตตานี
วา

1. การหารือขอราชการกับผูวาราชการจังหวัดปตตานี (นายวีรนันทน เพ็งจันทร) ไดรับแจง

ผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง ไดหารือในประเด็นนโยบายสําคัญของกระทรวงการคลัง
รวมถึงขอรับทราบขอคิดเห็นและปญหาอุปสรรคในการดําเนินการของจังหวัดปตตานีในสวนที่เกี่ยวของกับ
กระทรวงการคลัง โดยผูวาราชการจังหวัดปตตานีไดกลาวชื่นชมและขอบคุณหนวยงานภายใตสังกัดกระทรวง
การคลังทุกหนวยงานที่ใหความรวมมือกับจังหวัดในการปฏิบัติงานเสมอมา โดยเฉพาะสํานักงานคลังจังหวัด
ปตตานีที่ไดพิจารณาเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ของสวนราชการในจังหวัด กอนเสนอผูวาราชการจังหวัดปตตานีตอไป

2. การหารือกับภาคเอกชน
1. ประธานชมรมธนาคาร
จากการที่ธุรกิจประมงพาณิชยไดรับผลกระทบจาก IUU ประกอบกับราคายางพารา
ตกต่ําสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจภาพรวมของจังหวัดในลักษณะหวงโซ เนื่องจากไมมีการจางงาน
ประชาชนจับจายใชสอยนอยลง ธุรกิจรานคาและรานอาหารอยูในภาวะซบเซา
โครงการสินเชื่อ Soft Loan ตามนโยบายรัฐบาลของสถาบันการเงินนั้น การปรับอัตรา
ดอกเบี้ยจากอัตราเดิมเปนอัตราปกติ ควรมีระยะเวลาใหผูประกอบการไดปรับตัวเพื่อเตรียมความพรอมหรือ
พิจารณาปรับอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดจนถึงอัตราปกติ
2. ประธานสภาอุตสาหกรรม
- การกําหนดกลุมจังหวัดแบบใหม โดยกําหนดให 3 จังหวัด ไดแก จังหวัดปตตานี
นราธิวาส และยะลา เปนกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน การจัดสรรงบประมาณกระจายตัวและมีความ
เทาเทียมกันมากขึ้น รวมถึงการจัดทํายุทธศาสตรของกลุมจังหวัดสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกันมาก
ขึ้น
จากขอกําหนดของ IUU สงผลกระทบตออุตสาหกรรมตอเนื่องจากธุรกิจประมง โดยเฉพาะ
ธุรกิจแปรรูปอาหารทะเล ผูประกอบการขาดแคลนวัตถุดิบในการแปรรูปจําเปนตองนําเขาอาหารทะเล ทําให
ตนทุนการผลิตเพิ่มขึ้น รวมถึงราคายางพาราที่ยังตกต่ํา ซึทั่ง้ง 2 ปจจัยนี้สงผลใหการจางงานลดนอยลง ประชาชน
ขาดรายได ไมมีกําลังซื้อ กระทบตออุตสาหกรรมรายยอย รวมถึงรานคาปลีกในชุมชน ดังนั้น รัฐบาลควรสงเสริม
การสรางเศรษฐกิจฐานรากใหมีความเขมแข็ง ใหประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได โดยไมตองขอรับความ
ชวยเหลือจากหนวยงานราชการหรือทองถิ่น โดยการเขาไปสนับสนุนดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม พรอมทั้ง
รวบรวมองคความรูของชาวบานเพื่อนําไปตอยอดพัฒนาผลิตภัณฑ
เชนการพัฒนาผลิตภัณฑ รวมถึง
การแปรรูปอาหารทะเล เปนตน
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- การดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ SMEs Startup ในระยะเริ่มตน รัฐบาลควร
พิจารณาสิทธิพิเศษดานภาษีในอัตราที่ต่ําหรือยกเวนในชวงแรก เพื่อเปดโอกาสใหผูประกอบการสามารถตั้งตัว
ไดกอน โดยที่ไมตองกังวลกับภาระคาใชจายดานภาษี
จากการตรวจสอบและปราบปรามแรงงานตางดาวผิดกฎหมายของหนวยงานที่เกี่ยวของ
สงผลใหแรงงานผิดกฎหมายจะตองดําเนินการสงกลับประเทศ แตเจาของสถานประกอบการยังมีความตองการ
แรงงานตางดาวอยูเปนจํานวนมากโดยเฉพาะประมง ซึ่งปจจุบันรัฐบาลก็เปดโอกาสใหแรงงานตางดาวเขามา
ทํางานในประเทศไทยอยูแลว แตผูประกอบการตองดําเนินการตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ
- รัฐบาลควร มอง ความสําคัญในการตอยอดและพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมใหมๆ
ของนักเรียนนักศึกษา มากกวาเนนการนําเขาเทคโนโลยีจากตางประเทศซึ่งเสียงบประมาณจํานวนมาก
3. ประธานหอการคา
- ผูรับเหมา
โครงการกอสรางของหนวยงานภาครัฐในจังหวัดปตตานีเบิกจายเงิน ไมเปนไป
ตามงวดงาน โดยเมื่อดําเนินการกอสรางแลวเสร็จจํานวนหลายงวดงานแตจะขอเบิกจายเพียงครั้งเดียว ทําใหมี
เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจนอย
นกนางแอนที่มาทํารังอยูตามบานเรือนของประชาชนเปนสิ่งผิดกฎหมาย ประชาชนไม
สามารถครอบครองรังของสัตวปาคุมครองโดยมิไดรับอนุญาต ตา
ม พ.ร.บ. สงวนและคุมครองสัตวปา
พ.ศ. 2535 ผูประกอบการตองการใหหนวยงานที่เกี่ยวของรวมกันประชุมหารือเพื่อพิจารณาหาแนวทาง แกไข
ปญหา เพราะ หากทําใหถูกตองตามกฎหมายไดจะเปนการสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ ภาครัฐสามารถเขามา
จัดเก็บภาษีได พรอมทั้งเกิดการจางงานหลังจากที่ธุรกิจประมงประสบภาวะวิกฤตจากกรณีขอกําหนดของ IUU
- การอนุญาตใหบริษัทจากตางประเทศเขามาสรางฐานการผลิตในประเทศไทย ควรมี
ขอกําหนดใหบริษัทนั้น ๆ จําเปนจะตองถายทอดเทคโนโลยีใหไทยดวย
การเริ่มตนประกอบธุรกิจเปนผูประกอบการ SMEs จะตองใชความขยัน ขันแข็ง ความ
อดทน และการเรียนรูสิ่งใหม ๆ อยูเสมอ ซึ่ง ประชากรรุนใหมที่เปนผูประกอบการ SMEs จะตองฝกฝนใหมีสิ่ง
ดังกลาว
4.

ผูแทนสมาคมธุรกิจทองเที่ยว

จังหวัดปตตานีเปนเมืองทองเที่ยว 3 วัฒนธรรม (ไทยจีน ไทยพุทธ และไทยอิสลาม) จาก
เหตุการณความไมสงบในพื้นที่สงผลใหจํานวนนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศลดนอยลงการศึกษา
ดูงานของหนวยงานภาครัฐก็ลดลงเชนเดียวกันผูประกอบการดานการทองเที่ยวมีความรูสึกวายังไมไดรับความ
ชวยเหลือจากหนวยงานภาครัฐเทาที่ควร และขอใหมีความชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายการทองเที่ยววิถีชุมชน รวมถึง
ความชัดเจนเกี่ยวกับการสนับสนุนดานคาใชจายหากมีนักทองเที่ยวชาวตางชาติเดินทางเขามาทองเที่ยวในพื้นที่
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ไมทราบวาการทองเที่ยวแหงประเทศไทยยังดําเนินการอยูหรือไม และเนื่องจากชาวบานและผูประกอบการ
มีความรูนอย หนวยงานภาครัฐควรเขามาสนับสนุนและพัฒนาแหลงทองเที่ยว เพราะจังหวัดปตตานีมีอาหารและ
ของดีที่รอใหนักทองเที่ยวมาเยี่ยมเยือน

3. ขอเสนอแนะและขอคิดเห็นของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง
1.
ในการแกไขปญหาหนี้นอกระบบ ขอใหทุกหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของดําเนินการตาม
ขั้นตอนกระบวนการที่กําหนดใหเปนไปตามเปาหมายอยางเต็มความสามารถ โดยนําลูกหนี้ที่อยูนอกระบบเขา
มาอยูในระบบสินเชื่อใหถูกตอง เนื่องจากรัฐบาลไดใหความสําคัญในการชวยเหลือและแกไขปญหาหนี้นอก
ระบบ อยางไรก็ตาม สํานักงานเศรษฐกิจการคลังจะแจงเวียนความชัดเจนในแนวทางการดําเนินการอีกครั้ง
หนึ่ง
2. ขอความรวมมือกับทุกหนวยงานที่เกี่ยวของโดยเฉพาะธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธพว.) ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ SMEs ที่นํา
เทคโนโลยีหรือวัตกรรมใหม ๆ มาพัฒนาหรือตอยอดธุรกิจ เปนการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดผูประกอบการราย
ใหมใหเพิ่มมากขึ้น เพื่อลดชองวางระหวางผูประกอบการรายใหญกับผูประกอบการรายเล็กที่เปนรากฐานของ
เศรษฐกิจและทําใหเกิดการกระจายรายไดเพื่อความยั่งยืนของประเทศ
3.
เห็นควรใหกรมสรรพากรพิจารณาหาแนวทางในการบริหารจัดการอัตรากําลังของ
สํานักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาสใหเหมาะสมสอดคลองกับโครงสราง ซึ่งปจจุบันแมจะมีมาชวยราชการ 2
อัตรา แตมีไปชวยราชการพื้นที่อื่นอีก 8 อัตรา และมีตําแหนงวางอีก 6 อัตรา รวมมีขาราชการตามกรอบ 85
อัตรา ปฏิบัติงานจริง 73 อัตรา ทั้งนี้ ในสวนที่ไปชวยราชการพื้นที่อื่นเปนระยะเวลานานเกินกวา 10 ป ควร
พิจารณาหาตําแหนง บรรจุใหเรียบรอยกอน เพื่อที่จะไดเรียกบรรจุขาราชการของสํานักงานสรรพากรพื้นที่
นราธิวาสใหเต็มตามโครงสรางกรอบอัตรากําลัง
4.
เห็นควรใหกรมบัญชีกลางสงขอมูลสัญญาที่ผูประกอบการทํากับหนวยงานภาครัฐใหกับ
กรมสรรพากรผานทางระบบอิเล็กทรอนิกส
เพื่อใหสํานักงานสรรพากรแตละพื้นที่สามารถนําขอมูลมา
วิเคราะห รายไดประกอบการพิจารณาจัดเก็บภาษีตอไป
5.
โครงการบัตรสวัสดิการแหงรัฐเพื่อชวยเหลือผูมีรายไดนอย ควรมีการจัดทําระบบรวบรวม
ขอมูลการใชจายผานบัตรในแตละเดือน เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหและประมวลผลดูความสําเร็จของโครงการ
รวมถึงเพื่อประกอบการจัดทํานโยบายของรัฐบาลในการใหความชวยเหลือในคราวตอไป
6.
ควรมีการจัดทํารายงานขอมูลการใชสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของขาราชการ โดยให
หนวยงานตนสังกัด สํานักงานคลังเขต และสํานักงานคลังจังหวัดสามารถสืบคนขอมูลวาขาราชการแตละราย
ไดใชสิทธิไปแลวเปนจํานวนเงินเทาใดและมีรายการใดบาง เพื่อประโยชนในการกํากับดูแลจากหนวยงานตน
สังกัดในอีกทางหนึ่งดวย
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จังหวัดนราธิวาส
1.การหารือขอราชการกับผูวา ราชการจังหวัดนราธิวาส (นายสุรพร

พรอมมูล) ไดรับแจงวา

ผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง ไดหารือในประเด็นนโยบายสําคัญของกระทรวงการคลัง
รวมถึงขอรับทราบขอคิดเห็นและปญหาอุปสรรคในการดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยผูวาราชการจังหวัด นราธิวาสไดแจงใหทราบถึงประเด็นในการพัฒนา
จังหวัด ดังนี้
- การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส โดยมอบหมายใหการนิคมอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย (กนอ.) จัดซื้อที่ดินของเอกชน จํานวน 1,730-0-13.9 ไร บริเวณตําบลโคกเคียน อําเภอเมือง
และตําบลละหาร อําเภอยี่งอ ซึ่งพื้นที่ดังกลาวมีความเหมาะสมและความพรอมดานระบบโครงสรางพื้นฐาน
ขณะนี้อยูในขั้นตอนการตอรองราคาที่ดินกับเอกชนเจาของพื้นที่ เนื่องจากเจาของที่ดินเสนอขายในราคาที่สูง
กวาราคาที่ประเมินไว โดยนําประเด็นในสวนของตนยางพาราและแนวเสาไฟฟาแรงสูงบนที่ดินมาเปนขอมูลใน
การตอรองดวย
- แพขนานยนตที่ใหบริการ ขามแดน ระหวางดานศุลกากรตากใบประเทศไทยไปยัง
รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ซึ่งอยูในความดูแลรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส มีสภาพเกา
และทรุดโทรม ชํารุดเสียหาย ตองปดใหบริการเพื่อปรับปรุงซอมแซมอยูเปนประจํา ทั้งที่ มีงบประมาณในการ
ดูแลบํารุงรักษาแตไมมีเจาหนาที่ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน จําเปนตองใชชางที่มีทักษะและความสามารถ
ขณะนี้ อยูระหวางการปรับปรุงซอมแซมของสํานักมาตรฐานเรือ กรมเจาทา ทั้งนี้ ฝงรัฐกลันตันมีแพขนานยนต
ใหบริการ 1 ลํา มีสภาพเกาและชํารุดเชนเดียวกับฝงประเทศไทย
- โครงการกอสรางสะพานขามแมน้ําโก-ลก อําเภอตากใบ ซึ่งไดดําเนินการ สํารวจและ
ออกแบบศึกษาความเหมาะสมทางดานเศรษฐกิจ และผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยมีการปรับแกรปู แบบให
สอดคลองกับสภาพแวดลอม และความตองการของประชาชนในพื้นที่ใหทั้งภาครัฐและภาคประชาชนไดใช
พื้นที่รวมกัน และคํานึงถึงความปลอดภัยของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานประจําดวย ไดมอบหมายใหสํานักงาน
โยธาธิการและผังเมือง กําหนดผังเมืองขึ้นมาใหมเพื่อปองกันปญหาชุมชนแออัดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แต
เนื่องจากประเทศมาเลเซียมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลและหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการจึงยังไมมีความคืบ
หนาใด ๆ ดังนั้น ขอใหรัฐบาลชวยเหลือผลักดันโครงการกอสรางสะพานใหเกิดขึ้นโดยเร็ว
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หลาย
หนวยงานยังคงมีปญหา เนื่องจากมอบหมายใหเจาหนาที่บรรจุใหมซึ่งไมมีความรูความเชี่ยวชาญทําใหเกิด
ความผิดพลาดและลาชา จึงจําเปนตองใชระยะเวลาในการศึกษาเรียนรู แตโดยภาพรวมแลวระบบการจัดซื้อ
จัดจางดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

48

- ผูประกอบการนําเขามะพราวจากประเทศมาเลเซีย ประสบปญหาการนําเขา เนื่องจาก
กรมวิชาการเกษตรกําหนดใหการนําเขาจะตองบรรจุสินคาใสตูคอนเทนเนอร โดยทาเรือจะตองมีเครนสําหรับ
ยกตูคอนเทนเนอร แตผูประกอบการนําเขาใชเพียงผาใบคลุมเทานั้น ซึ่งจังหวัดมองถึงแงดีวาทําใหเกิด การ
จางงานในการลําเลียงมะพราวลงจากเรือ อยางไรก็ตาม จังหวัดไดทําหนังสือถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ
การเกษตร เพื่อขอผอนผันกฎ ระเบียบดังกลาวแลว

2. การหารือกับภาคเอกชน ไดแจงวา
1 ประธานสภาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
- เสนอใหอําเภอสุไหงโก-ลก เปนเมืองปลอดภาษี เพื่อสอดรับกับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ
พิเศษและกระตุนเศรษฐกิจดานการทองเที่ยว โดยทําเปนเมืองแหงการคาในรูปแบบของตลาดกิมหยงกับตลาด
นัดจตุจักร จัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว “Visit Pattani Year” เมื่อเศรษฐกิจการคาภายในดีขึ้นปญห า
ดานความไมสงบในพื้นที่ก็นาจะลดนอยลง

- รัฐบาลควรใหความสําคัญตอการดําเนิน งานเชิงรุกเพื่อเรงรัดและผลักดันโครงการ
กอสรางสะพานขามแมน้ําโก-ลก อําเภอตากใบ เพื่อกระตุนเศรษฐกิจอํานวยความสะดวกในการนําเขา
สงออก และสงเสริมการทองเที่ยวใหสามารถเดินทางไดหลากหลายเสนทาง รวมถึงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษนราธิวาสดวย
2. นายกสมาคมธุรกิจทองเที่ยว

- ควรพิจารณาเปดเสนทางรถไฟเชื่อมตอชายแดนไทย (สุไหงโก-ลก) - มาเลเซีย (รันเตา
ปนยัง) เหมือนที่ผานมาในอดีต เพื่อเพิ่มเสนทางการทองเที่ยวและรองรับการเดินทางไปยังประเทศสิงคโปรใน
อนาคต

- ภาครัฐควรพิจารณาจัดใหมีรานสินคาปลอดภาษีอากร (Duty Free) ที่ฝงประเทศไทย
เพื่อใหเงินหมุนเวียนภายในประเทศและระบบเศรษฐกิจของทองถิ่นมากยิ่งขึ้น และจะเกิดประโยชนตอ
เศรษฐกิจของประเทศมากกวาการที่นักทองเที่ยวขามไปซื้อสินคาฝงมาเลเซีย
3. ประธานสภาอุตสาหกรรม

- สนับสนุนใหมี การจัดซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส ซึ่งขณะนี้อยู
ในระหวางการเจรจากับเจาของที่ดิน ซึ่งที่ดินแปลงดังกลาว มีความเหมาะสมและมีความพรอมดานระบบ
สาธารณูปโภค มีความปลอดภัยและใกลตัวจังหวัด และที่สําคัญไมตองเสียงบประมาณในการถมที่ดินเพียงแค
ปรับพื้นที่เทานั้น ดังนั้น ขอใหหนวยงานที่เกี่ยวของเรงดําเนินการใหเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม เพราะเมื่อมีการ
จางงานปญหาความไมสงบหรือการปลุกปนในพื้นที่นาจะลดนอยลง
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- ในสวนของภาคเอกชนตองการใหภาษีที่ชําระแกภาครัฐสามารถนําไปพัฒนาประเทศ
หรือเปนงบประมาณกลับสูชุมชนไดอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย ไมใชการจายเพื่อใหเงินไปอยูที่นายทุนคนใดคน
หนึ่ง จึงควรยกเลิกการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีพิเศษใหคงเหลือไวเฉพาะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(e-bidding) เทานั้น จึงจะเกิดการแขงขันที่โปรงใสและเปนธรรม
4. ประธานชมรมธนาคาร

- มาตรการสินเชื่อนโยบายรัฐหรือสินเชื่อ Soft Loan หากภาครัฐมีความตองการที่จะ
ชวยเหลือผูประกอบการ ไมควรกําหนดกรอบวัตถุประสงคของการปลอยสินเชื่อ เชน เพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อขยายกิจการ หรือเพื่อซื้อเครื่องจักร เปนตน

- สินเชื่อสําหรับผูถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ปลอยสินเชื่อไดนอยเนื่องจาก
ผูกูไมมีหลักประกันหรือแหลงที่มาของรายได

- การพิจารณาปรับคาเสี่ยงภัยของพนักงานสถาบันการเงินภาครัฐใหอยูในอัตราที่เทา
เทียมหรือใกลเคียงกัน เพื่อสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่

3. ขอเสนอแนะและขอคิดเห็นของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง
1.
ในการแกไขปญหาหนี้นอกระบบ ขอใหทุกหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของดําเนินการตาม
ขั้นตอนกระบวนการที่กําหนดใหเปนไปตามเปาหมายอยางเต็มความสามารถ โดยนําลูกหนี้ที่อยูนอกระบบเขา
มาอยูในระบบสินเชื่อใหถูกตอง เนื่องจากรัฐบาลไดใหความสําคัญในการชวยเหลือและแกไขปญหาหนี้นอก
ระบบ อยางไรก็ตาม สํานักงานเศรษฐกิจการคลังจะแจงเวียนความชัดเจนในแนวทางการดําเนินการอีกครั้ง
หนึ่ง
2. ขอความรวมมือกับทุกหนวยงานที่เกี่ยวของโดยเฉพาะธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธพว.) ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ SMEs ที่นํา
เทคโนโลยีหรือวัตกรรมใหม ๆ มาพัฒนาหรือตอยอดธุรกิจ เปนการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดผูประกอบการราย
ใหมใหเพิ่มมากขึ้น เพื่อลดชองวางระหวางผูประกอบการรายใหญกับผูประกอบการรายเล็กที่เปนรากฐานของ
เศรษฐกิจและทําใหเกิดการกระจายรายไดเพื่อความยั่งยืนของประเทศ
3.
เห็นควรใหกรมสรรพากรพิจารณาหาแนวทางในการบริหารจัดการอัตรากําลังของ
สํานักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาสใหเหมาะสมสอดคลองกับโครงสราง ซึ่งปจจุบันแมจะมีมาชวยราชการ
2 อัตรา แตมีไปชวยราชการพื้นที่อื่นอีก 8 อัตรา และมีตําแหนงวางอีก 6 อัตรา รวมมีขาราชการตามกรอบ
85 อัตรา ปฏิบัติงานจริง 73 อัตรา ทั้งนี้ ในสวนที่ไปชวยราชการพื้นที่อื่นเปนระยะเวลานานเกินกวา 10 ป
ควรพิจารณาหาตําแหนง บรรจุใหเรียบรอยกอน เพื่อที่จะไดเรียกบรรจุขาราชการของสํานักงานสรรพากรพื้นที่
นราธิวาสใหเต็มตามโครงสรางกรอบอัตรากําลัง
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4.
เห็นควรใหกรมบัญชีกลางสงขอมูลสัญญาที่ผูประกอบการทํากับหนวยงานภาครัฐใหกับ
กรมสรรพากรผานทางระบบอิเล็กทรอนิกส
เพื่อใหสํานักงานสรรพากรแตละพื้นที่สามารถนําขอมูลมา
วิเคราะห รายไดประกอบการพิจารณาจัดเก็บภาษีตอไป
5.
โครงการบัตรสวัสดิการแหงรัฐเพื่อชวยเหลือผูมีรายไดนอย ควรมีการจัดทําระบบรวบรวม
ขอมูลการใชจายผานบัตรในแตละเดือน เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหและประมวลผลดูความสําเร็จของโครงการ
รวมถึงเพื่อประกอบการจัดทํานโยบายของรัฐบาลในการใหความชวยเหลือในคราวตอไป
6.
ควรมีการจัดทํารายงานขอมูลการใชสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของขาราชการ โดยให
หนวยงานตนสังกัด สํานักงานคลังเขต และสํานักงานคลังจังหวัดสามารถสืบคนขอมูลวาขาราชการแตละราย
ไดใชสิทธิไปแลวเปนจํานวนเงินเทาใดและมีรายการใดบาง เพื่อประโยชนในการกํากับดูแลจากหนวยงานตน
สังกัดในอีกทางหนึ่งดวย
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จังหวัดยะลา
1. การหารือขอราชการกับ รองผูวาราชการจังหวัด ยะลา (นายวรเชษฐ พรมโอภาษ )
ไดรับแจงวา
ผูตรวจราชการกระทรวงการคลังไดหารือในประเด็นนโยบายสําคัญขอ งกระทรวงการคลัง
รวมถึงขอรับทราบขอคิดเห็นและปญหาอุปสรรคในการดําเนินการของจังหวัด ยะลาในสวนที่เกี่ยวของกับ
กระทรวงการคลัง โดยรองผูวาราชการจังหวัดยะลาไดกลาวชื่นชมการปฏิบัติงานของหนวยงานภายใตสังกัด
กระทรวงการคลังวาเปนทีมงานที่เขมแข็ง แมแตละหนวยงานจะมีบทบาทภารกิจที่แตกตางกันไมวาจะเปนดาน
การจัดเก็บรายได ดานการเบิกจาย แตสามารถทํางานแบบบูรณาการรวมกับหนวยงานอื่นภายในจังหวัดไดเปน
อยางดี อีกทั้งยังชวยสนับสนุนและขับเคลื่อนภารกิจของจังหวัดดวยดีเสมอมาสําหรับการเบิกจายโดยเฉพาะ
งบลงทุนจังหวัดไดดําเนินการเรงรัด ติดตามอยางสม่ําเสมอ ซึ่งปญหาสวนหนึ่งเกิดจากการกําหนดราคากลาง
งานกอสรางจะตองขอความรวมมือจากสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด จึงทําใหการดําเนินการไม
เปนไปตามแผนงานหรือโครงการที่กําหนด

2. การหารือกับภาคเอกชน ไดรับแจงวา
1. ประธานชมรมธนาคาร
- ขณะนี้ชมรมธนาคารในสวนกลางไดเสนอปรับเปลีย่ นรูปแบบของชมรมธนาคารใหจด
ทะเบียนในรูปแบบของมูลนิธิ ซึ่งธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ไดใหขอคิดเห็นและแสดงความกังวลวาหากไมมี
ชมรมธนาคารแลวการประสานงานหรือการขอความรวมมือจากสถาบันการเงินในจังหวัดอาจลําบากมากยิ่งขึ้น
อยางไรก็ตาม สถาบันการเงินที่เปนสมาชิกชมรมธนาคารไดมีการปรึกษาหารือและพูดคุยกันโดยไดขอสรุปวา
จะนําคาใชจายในสวนที่เคยจายใหสํานักหักบัญชีในแตละเดือน มาเปนคาใชจายในการประสานงานรวมถึง
คาใชจายในการจัดกิจกรรมตาง ๆ
2. ประธานหอการคา
- การขยายกิจการหรือจัดตั้งโรงงานติดปญหาผังเมืองของจังหวัด ทําใหไมสามารถลงทุม
เพิ่มเพื่อขยายกิจการได ภาคเอกชนมีความเห็นวาหากภาครัฐตองการใหมีผูประกอบการเขามาลงทุนเพิ่มตอง
แกไขกฎหมายผังเมืองเสียกอน
- รัฐบาลสนับสนุนโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา
(Soft Loan) เพื่อชวยเหลือผูประกอบ
กิจการ แตสถาบันการเงินปลอยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยปกติรวมกับสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําใหแกผูประกอบการทั้งที่
ยังมีวงเงินสินเชื่อเหลืออยู ทําใหผูประกอบการไมไดรับประโยชนจากสินเชื่อนโยบายของภาครัฐอยางเต็มที่
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- รัฐบาลควรใหความสําคัญและจัดทํานโยบายสินเชื่อเพื่อชวยเหลือผูประกอบการ SMEs
ซึ่งเปนรากฐานของประเทศ แตโดยขอเท็จจริงแลวกระบวนการขอสินเชื่อตาง ๆ คอนขางใชระยะเวลานาน
- การพิจารณาทบทวนหรือขยายเวลาการประกาศใชพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สราง เนื่องจากขณะนี้เศรษฐกิจอยูในภาวะซบเซา หากมีการประกาศใชอาจสงผลใหเศรษฐกิจอยูในภาวะ
ชะลอตัว รวมถึงการลงทุนอาจลดนอยลง
3. ประธานสภาอุตสาหกรรม
- ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมไมสามารถลงทุนขยายกิจการเพิ่มเติมจากเดิมได เนื่องจากติด
ปญหาผังเมือง และถาหากตองการขายกิจการหรือกอสรางโรงงานอุตสาหกรรมจะตองดําเนินการกอสรางใน
สถานที่ที่อยูนอกตัวเมืองหางไกลชุมชน ผูประกอบการจึงเกิดความลังเลที่จะลงทุนใหม
การปลอยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําซึ่งเปนสินเชื่อนโยบายรัฐบาล สถาบันการเงิน ที่เขารวม
โครงการจึงควรปฏิบัติตามแนวทางอยางเครงครัด แตสถาบันการเงินนํามาปลอยใหแกผูประกอบการรวมกับ
ดอกเบี้ยอัตราปกติของแตละสถาบันการเงิน ทําใหผูประกอบการตองแบกรับภาระอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น
และการปลอยสินเชื่ออื่น ๆ ของสถาบันการเงิน ผูประกอบการจะตองจัดทําประกันชีวิต ประกันเงินกู และตอง
หักเงินค้ําประกันหลักทรัพยอีกสวนหนึ่งดวย ดังนั้น หากรัฐบาลตองการชวยเหลือหรือสงเสริมให
ผูประกอบการมาลงทุนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ควรผอนปรนเงื่อนไขหรือหลักเกณฑตาง ๆ ลงบาง
- จากการที่รัฐบาลมีมาตรการชวยเหลือนักลงทุน ผูประกอบการ และประชาชนในพื้นที่
3 จังหวัดชายแดนใต ในการลดภาษีเงินไดนิติบุคคลและลดภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา แตในชวงระยะ 2 - 3 ป
ที่ผาน กรมสรรพากรไดประกาศใหผูประกอบการไปลงทะเบียนเพื่อคัดกรองผูประกอบการที่มีที่ตั้งและดําเนิน
ธุรกิจในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใตที่แทจริง หากไมลงทะเบียนจะเสียสิทธิประโยชนและเสียภาษีในอัตราปกติ
เนื่องจากยังมีผูประกอบการบางรายไมไดดําเนินการลงทะเบียนจึงไมไดรับความชวยเหลือ โดยภาคเอกชนมอง
วาหากรัฐบาลมีความจริงใจที่จะชวยเหลือนักลงทุนและผูประกอบการในพื้นที่จริง ไมควรทําใหเกิดการ
แบงแยกและความเหลื่อมล้ํา จะสงผลถึงความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจของผูประกอบการ จึงควร
พิจารณากลับไปใชมาตรการชวยเหลือเดิมและไมควรสรางเงื่อนไขใด ๆ เพิ่มเติม

3. ขอเสนอแนะและขอคิดเห็นของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง
1.
ในการแกไขปญหาหนี้นอกระบบ ขอใหทุกหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของดําเนินการตาม
ขั้นตอนกระบวนการที่กําหนดใหเปนไปตามเปาหมายอยางเต็มความสามารถ โดยนําลูกหนี้ที่อยูนอกระบบเขา
มาอยูในระบบสินเชื่อใหถูกตอง เนื่องจากรัฐบาลไดใหความสําคัญในการชวยเหลือและแกไขปญหาหนี้นอก
ระบบ อยางไรก็ตาม สํานักงานเศรษฐกิจการคลังจะแจงเวียนความชัดเจนในแนวทางการดําเนินการอีกครั้ง
หนึ่ง
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2. ขอความรวมมือกับทุกหนวยงานที่เกี่ยวของโดยเฉพาะธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธพว.) ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ SMEs ที่นํา
เทคโนโลยีหรือวัตกรรมใหม ๆ มาพัฒนาหรือตอยอดธุรกิจ เปนการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดผูประกอบการราย
ใหมใหเพิ่มมากขึ้น เพื่อลดชองวางระหวางผูประกอบการรายใหญกับผูประกอบการรายเล็กที่เปนรากฐานของ
เศรษฐกิจและทําใหเกิดการกระจายรายไดเพื่อความยั่งยืนของประเทศ
3.
เห็นควรใหกรมสรรพากรพิจารณาหาแนวทางในการบริหารจัดการอัตรากําลังของ
สํานักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาสใหเหมาะสมสอดคลองกับโครงสราง ซึ่งปจจุบันแมจะมีมาชวยราชการ 2
อัตรา แตมีไปชวยราชการพื้นที่อื่นอีก 8 อัตรา และมีตําแหนงวางอีก 6 อัตรา รวมมีขาราชการตามกรอบ 85
อัตรา ปฏิบัติงานจริง 73 อัตรา ทั้งนี้ ในสวนที่ไปชวยราชการพื้นที่อื่นเปนระยะเวลานานเกินกวา 10 ป ควร
พิจารณาหาตําแหนง บรรจุใหเรียบรอยกอน เพื่อที่จะไดเรียกบรรจุขาราชการของสํานักงานสรรพากรพื้นที่
นราธิวาสใหเต็มตามโครงสรางกรอบอัตรากําลัง
4.
เห็นควรใหกรมบัญชีกลางสงขอมูลสัญญาที่ผูประกอบการทํากับหนวยงานภาครัฐใหกับ
กรมสรรพากรผานทางระบบอิเล็กทรอนิกส
เพื่อใหสํานักงานสรรพากรแตละพื้นที่สามารถนําขอมูลมา
วิเคราะห รายไดประกอบการพิจารณาจัดเก็บภาษีตอไป
5.
โครงการบัตรสวัสดิการแหงรัฐเพื่อชวยเหลือผูมีรายไดนอย ควรมีการจัดทําระบบรวบรวม
ขอมูลการใชจายผานบัตรในแตละเดือน เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหและประมวลผลดูความสําเร็จของโครงการ
รวมถึงเพื่อประกอบการจัดทํานโยบายของรัฐบาลในการใหความชวยเหลือในคราวตอไป
6.
ควรมีการจัดทํารายงานขอมูลการใชสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของขาราชการ โดยให
หนวยงานตนสังกัด สํานักงานคลังเขต และสํานักงานคลังจังหวัดสามารถสืบคนขอมูลวาขาราชการแตละราย
ไดใชสิทธิไปแลวเปนจํานวนเงินเทาใดและมีรายการใดบาง เพื่อประโยชนในการกํากับดูแลจากหนวยงานตน
สังกัดในอีกทางหนึ่งดวย
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สงขลา (รอบ 2)
ผูตรวจราชการกระทรวงการคลังไดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดานศุลกากรบานประกอบ เพื่อรับทราบ
ประวัติความเปนมา ขอมูลผลการปฏิบัติงาน และปญหาอุปสรรค โดยดานศุลกากรบานประกอบจัดตั้งขึ้นตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย กําหนดใหเปดจุดผานแดนถาวรบานประกอบ ตั้งแตวันที่ 20 มกราคม 2553
เปนตนไป เปดใหบริการทุกวัน ระหวางเวลา 07.00 - 17.00 น. หรือเวลา 08.00 - 18.00 น. ของประเทศ
มาเลเซีย โดยตั้งแตเปดเปนจุดผานแดนถาวรมูลคาการสงสินคาออกมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป แตยังคงมีปญหา
อุปสรรคที่สงผลตอปริมาณการนําเขา-สงออก ไดแก
- อยูในพื้นที่เสี่ยงภัย
- เสนทางการคมนาคมระหวางอําเภอนาทวี-ดานศุลกากรบานประกอบ บางชวงอยูระหวาง
การปรับปรุงซอมแซม การขนสงสินคาจึงยังไมสะดวกเทาที่ควร
- ผูประกอบการหลายรายยังคงยึดติดกับการใชบริการที่ดานศุลกากรเดิม
- ไมมีคลังสินคา สถานที่ขนถายสินคา หรือศูนยกระจายสินคา
- ดานศุลกากรบานประกอบไมมีสํานักงานหรือตัวแทนผูประกอบการในพื้นที่ที่ใหบริการและ
อํานวยความสะดวกแกผูนําเขา-สงออก

1. ขอเสนอแนะและขอคิดเห็นของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง
1.
ในการแกไขปญหาหนี้นอกระบบ ขอใหทุกหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของดําเนินการตาม
ขั้นตอนกระบวนการที่กําหนดใหเปนไปตามเปาหมายอยางเต็มความสามารถ โดยนําลูกหนี้ที่อยูนอกระบบเขา
มาอยูในระบบสินเชื่อใหถูกตอง เนื่องจากรัฐบาลไดใหความสําคัญในการชวยเหลือและแกไขปญหาหนี้นอก
ระบบ อยางไรก็ตาม สํานักงานเศรษฐกิจการคลังจะแจงเวียนความชัดเจนในแนวทางการดําเนินการอีกครั้ง
หนึ่ง
2. ขอความรวมมือกับทุกหนวยงานที่เกี่ยวของโดยเฉพาะธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธพว.) ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ SMEs ที่นํา
เทคโนโลยีหรือวัตกรรมใหม ๆ มาพัฒนาหรือตอยอดธุรกิจ เปนการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดผูประกอบการราย
ใหมใหเพิ่มมากขึ้น เพื่อลดชองวางระหวางผูประกอบการรายใหญกับผูประกอบการรายเล็กที่เปนรากฐานของ
เศรษฐกิจและทําใหเกิดการกระจายรายไดเพื่อความยั่งยืนของประเทศ
3.
เห็นควรใหกรมสรรพากรพิจารณาหาแนวทางในการบริหารจัดการอัตรากําลังของ
สํานักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาสใหเหมาะสมสอดคลองกับโครงสราง ซึ่งปจจุบันแมจะมีมาชวยราชการ 2
อัตรา แตมีไปชวยราชการพื้นที่อื่นอีก 8 อัตรา และมีตําแหนงวางอีก 6 อัตรา รวมมีขาราชการตามกรอบ 85
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อัตรา ปฏิบัติงานจริง 73 อัตรา ทั้งนี้ ในสวนที่ไปชวยราชการพื้นที่อื่นเปนระยะเวลานานเกินกวา 10 ป ควร
พิจารณาหาตําแหนง บรรจุใหเรียบรอยกอน เพื่อที่จะไดเรียกบรรจุขาราชการของสํานักงานสรรพากรพื้นที่
นราธิวาสใหเต็มตามโครงสรางกรอบอัตรากําลัง
4.
เห็นควรใหกรมบัญชีกลางสงขอมูลสัญญาที่ผูประกอบการทํากับหนวยงานภาครัฐใหกับ
กรมสรรพากรผานทางระบบอิเล็กทรอนิกส
เพื่อใหสํานักงานสรรพากรแตละพื้นที่สามารถนําขอมูลมา
วิเคราะห รายไดประกอบการพิจารณาจัดเก็บภาษีตอไป
5.
โครงการบัตรสวัสดิการแหงรัฐเพื่อชวยเหลือผูมีรายไดนอย ควรมีการจัดทําระบบรวบรวม
ขอมูลการใชจายผานบัตรในแตละเดือน เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหและประมวลผลดูความสําเร็จของโครงการ
รวมถึงเพื่อประกอบการจัดทํานโยบายของรัฐบาลในการใหความชวยเหลือในคราวตอไป
6.
ควรมีการจัดทํารายงานขอมูลการใชสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของขาราชการ โดยให
หนวยงานตนสังกัด สํานักงานคลังเขต และสํานักงานคลังจังหวัดสามารถสืบคนขอมูลวาขาราชการแตละราย
ไดใชสิทธิไปแลวเปนจํานวนเงินเทาใดและมีรายการใดบาง เพื่อประโยชนในการกํากับดูแลจากหนวยงานตน
สังกัดในอีกทางหนึ่งดวย
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จังหวัดยโสธร

1. การหารือขอราชการกับผูวาราชการจังหวัดยโสธร (นายนิกร สุกใส) ไดรับแจงวา

ผูตรวจราชการกระทรวงการคลังไดรายงานถึงแนวนโยบายที่ส าคัญของรัฐบาลที่จะตอง
ขับเคลื่อนโดยเฉพาะในเรื่องของการแกไขปญหาหนี้นอกระบบ มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีบัตรสวัสดิการ
แหงรัฐ และการผลักดันตลาดไรเงินสด ซึ่งผูวาราชการจังหวัดยโสธรไดใหความเห็นในประเด็นส าคัญ ดังนี้
1. คณะผูบริหารการคลังประจ าจังหวัด (คบจ.) ไดใหความรวมมือกับจังหวัดเปนอยางดี
ทั้งนี้ ผูตรวจราชการกระทรวงการคลังไดขอให คบจ. ชวยสนับสนุนงานของผูวาราชการจังหวัดในการ
เสนอแนะโครงการที่จะชวยกระตุนเศรษฐกิจของจังหวัดดวย
2. มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ (มาตรการฯ)
- ผูวาราชการจังหวัดไดเรงขับเคลื่อนการดําเนินมาตรการฯ ในเชิงรุก โดยไดมี
การบูรณาการการท างานรวมกันระหวาง คบจ. และเจาหนาที่ทองถิ่นไดเปนอยางดี ซึ่งจังหวัดยโสธรเปน
จังหวัดลําดับแรกๆ ที่ดําเนินมาตรการฯ ไดอยางรวดเร็ว ทําใหการดําเนินงานเปนไปตามกรอบเวลาที่กําหนด
- จังหวัดไดมีการน ารายชื่อผูที่แจงความประสงคจะพัฒนาตนเองมาจัดกลุมตามเมนู
อาชีพเพื่อวางแผนการท างานรวมกันและบริหารงบประมาณที่ไดรับจัดสรรใหเพียงพอตอการฝกอาชีพใหกับผู
แจงความประสงคตอไป
- ผูมีบัตรฯ ยังมีความเขาใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการหยุดเติมเงินสวนเพิ่มแก ผูที่ไม
ประสงคจะพัฒนาตนเอง ดังนั้น จึงควรประชาสัมพันธชี้แจงใหผูมีบัตรฯ ไดรับทราบอยางทั่วถึงดวย
3. ในการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐเพิ่มเติมภายใตโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุม
ผูพิการ ผูปวยติดเตียง และผูที่ไมสามารถเดินทางมาลงทะเบียนไดในป 2560 (โครงการลงทะเบียนเพิ่มเติมฯ)
ไดมอบหมายใหปลัดจังหวัดจัดประชุมเพื่อหาแนวทางดําเนินงานในเชิงรุก แตเนื่องจากกลุมเปาหมายดังกลาว
อาจไมสะดวกที่จะนําบัตรสวัสดิการแหงรัฐไปใชบริการไดดวยตนเอง ซึ่งตามเงื่อนไขการใชบัตรฯ ผูมีบัตรฯ
จะตองไปดวยตนเอง หรือมอบฉันทะ ดังนั้น จึงควรชี้แจงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเงื่อนไขการใชบัตรฯ ใหผูมีบัตรฯ
ไดรับทราบอยางชัดเจนดวย
4. ผูวาราชการจังหวัดไดรับทราบกระบวนการแกไขปญหาหนี้นอกระบบ และจะใหความ
รวมมือในการดําเนินการดังกลาว และขอใหคลังจังหวัดตรวจสอบรายชื่อเจาหนี้นอกระบบจากปลัดอําเภอซึ่ง
รูจักคนในพื้นที่เปนอยางดี
5. สํานักงานธนารักษพื้นที่ไดจัดทําโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุเพื่อการเกษตรของชุมชน
โดยการจัดสรรที่ราชพัสดุมาพัฒนาใหเกษตรกรเชาที่ดินเพื่อทําการเกษตร ซึ่งเปนจังหวัดแรกที่ริเริ่มโครงการ
ดังกลาว โดยไดมีการบูรณาการการท างานรวมกับทุกภาคสวนในพื้นที่ ซึ่งจะมีสวนชวยยกระดับคุณภาพชีวิต
ใหกับเกษตรกรในพื้นที่มีที่ดินทํากินเปนของตนเอง ชวยสรางรายไดอยางยั่งยืน และสามารถตอบสนองตอ
นโยบายของภาครัฐไดเปนอยางดี
6. ประชาชนและผูประกอบการยังมีความกังวลถึงความปลอดภัยของการใชระบบพรอม
เพย ดังนั้น จึงควรมีการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชระบบดังกลาวใหประชาชนและผูประกอบการ
ไดรับทราบอยางทั่วถึงดวย
7. การจัดซื้อจัดจางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 มีกระบวนการจัดซื้อจัดจางหลายขั้นตอน และมีความเขมงวดขึ้น รวมทั้งผูวาจางมีความกังวลการ
ถูกตรวจสอบจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ทําใหการปฏิบัติงานในพื้นที่ตองมีความเขมงวดในการ
ดําเนินการตามกฎหมายใหมเพิ่มขึ้น ทําใหการเบิกจายเงินงบประมาณทําไดลาชา ซึ่งอาจไมสอดคลองกับ
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นโยบายภาครัฐที่ตองการเรงกระตุนการเบิกจายงบประมาณ
2. การหารือกับภาคเอกชน
2.1 ภาคเอกชนไดแสดงความชื่นชมการปฏิบัติงานของ คบจ. ที่ใหความชวยเหลือและให
คําแนะนําเปนอยางดี
2.2 จากจํานวนผูมีสิทธิ์ไดรับบัตรสวัสดิการแหงรัฐในจังหวัด มีความเห็นวา จํานวนผูมีบัตรฯ
มีมากเกินกวาสภาพความเปนจริง (รอยละ 22 ของผูมีบัตรฯ ทั้งประเทศ) ซึ่งอาจทําใหเสียภาพลักษณของ
จังหวัด ดังนั้น จึงควรทบทวนหลักเกณฑในการกลั่นกรองและวิเคราะหคุณสมบัติผูลงทะเบียน ใหเขมงวด
มากกวานี้ เพื่อจะไดใหความชวยเหลือไดตรงตามกลุมเปาหมาย
2.3 สภาหอการคาจังหวัดไดใหความสําคัญกับการใหความชวยเหลือประชาชนฐานราก โดย
การสงเสริมการท าเกษตรอินทรีย การพัฒนาสินคาทางการเกษตร และหาชองทางตลาดใหกับประชาชนฐาน
รากดวย ซึ่งจะชวยลดปญหาความเหลื่อมล้ําทางสังคมลงได
2.4 การติดตั้งเครื่อง EDC
- ควรมีการกระจายการติดตั้งเครื่อง EDC ใหทั่วถึงในทุกกิจการการคา เพื่อให ผูมีบัตรฯ
สามารถเลือกซื้อสินคาไดหลากหลายยิ่งขึ้น
- ควรมีแนวทางในการคัดเลือกรานคาที่จะติดตั้งเครื่อง EDC ใหกระจายตัวครอบคลุมใน
ทุกต าบล เพื่อใหมีการกระจายรายไดใหกับรานคาในชุมชน และทําใหประชาชนไดรับความสะดวกในการใช
บัตรฯ เพิ่มขึ้น
- เนื่องจากผูประกอบการรานคายังมีความกังวลดานภาษี จึงไมประสงคจะติดตั้งเครื่อง
EDC ดังนั้น จึงควรสรางความรูความเขาใจใหกับผูประกอบการรานคาไดรับทราบถึงประโยชนที่จะไดรับดวย
2.5 เศรษฐกิจของจังหวัดขับเคลื่อนดวยภาคการเกษตรเปนหลัก โดยในปนี้ราคาพืชผลทาง
การเกษตรโดยเฉพาะขาว และมันสําปะหลังปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับจังหวัดมีนโยบายในการสรางมูลคาเพิ่ม
ใหกับพืชผลทางการเกษตรโดยการสงเสริมการท าเกษตรอินทรีย จึงชวยใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น และยัง
สรางรายไดของจังหวัดใหเติบโตยิ่งขึ้น โดยปจจุบันมียอดการสั่งซื้อสินคาเกษตรอินทรียผานทางออนไลน และ
สงสินคาผานทางไปรษณียเพิ่มขึ้น แตยังติดปญหาคาสงสินคาที่มีราคาสูง จึงทําใหผูขายไดกําไรนอย
2.6 ชมรมธนาคารจังหวัดขอใหหนวยงานราชการลดปริมาณเช็คกลุมพิเศษลง (เช็คที่มีตรา
ประทับ และเช็คที่มีการแกไขขอความ) เนื่องจากอาจบดบังขอความสําคัญบนเช็ค ทําใหระบบการหักบัญชีเช็ค
ดวยภาพเช็คและระบบการจัดเก็บภาพเช็ค ( ICAS) ไมสามารถตรวจสอบขอมูลได ทําใหตองมีขั้นตอนการ
ตรวจสอบเพิ่มเติมสงผลใหการเบิกจายเงินตามเช็คลาชาได
3. ขอเสนอแนะและความเห็นของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง
จากการตรวจราชการเพื่อติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
พบวา คบจ. สามารถดําเนินการไดตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย และมีการบูรณาการการท างานรวมกัน
ระหวางหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลังไดเปนอยางดี ทั้งนี้ มีขอเสนอแนะเพื่อสั่งการหนวยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง ดังนี้
1. การเบิกจายเงินงบประมาณ: ส านักงานคลังจังหวัดไดมีการติดตามเรงรัดการเบิก
จายเงินงบประมาณใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด แตยังมีบางโครงการที่มีการขอแกไขรูปแบบรายการ
ภายหลังจากไดรับจัดสรรงบประมาณ ซึ่งอาจทําใหการเบิกจายเงินงบประมาณลาชา ดังนั้น จึงเห็นควรใหมี
การศึกษาความเปนไปไดของแผนงาน/โครงการกอนการขออนุมัติโครงการ และควรกําหนดรายละเอียด
รูปแบบโครงการ ใหเหมาะสมกับพื้นที่ดําเนินการ เพื่อใหการเบิกจายมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
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2. การประชาสัมพันธโครงการและมาตรการของกระทรวงการคลัง: ขอให คบจ.
ประชาสัมพันธและใหความรูเกี่ยวกับโครงการและมาตรการตาง ๆ ใหประชาชนและผูประกอบการไดรับทราบ
อยางตอเนื่อง
3. การกระตุนเศรษฐกิจของจังหวัด: เห็นควรให คบจ. นําเสนอแผนงานและโครงการที่จะ
ชวยกระตุนเศรษฐกิจของจังหวัดตอผูวาราชการจังหวัดเพื่อชวยใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจภายในจังหวัดให
เติบโตยิ่งขึ้น
4. การแกไขปญหาหนี้นอกระบบอยางบูรณาการและยั่งยืน: ขอใหธนาคารออมสินและ
ธ.ก.ส. เรงติดตามตัวลูกหนี้นอกระบบทุกคนเพื่อดําเนินการใหความชวยเหลือตามความเหมาะสม และจัดสง
ขอมูลลูกหนี้นอกระบบที่ผานการคัดกรองและสอบถามความประสงคขอรับความชวยเหลือแลว ให
คณะอนุกรรมการไกลเกลี่ยฯ และคณะอนุกรรมการฟนฟูฯ เพื่อดําเนินการใหความชวยเหลือตามอํานาจหนาที่
ตอไป และหากลูกหนี้รายใดไมประสงคขอรับความชวยเหลือ ขอใหระบุเปนลายลักษณอักษร เพื่อปองกันการ
รองเรียนในภายหลัง ทั้งนี้ ขอให สศค. ติดตามการดําเนินการและปรับปรุงขอมูลในเรื่องดังกลาวใหเปน
ปจจุบัน รวมทั้งขอใหคลังจังหวัดกํากับดูแลการดําเนินงานของทั้งสองธนาคารดวย
5. มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ: เนื่องจากผูมีบัตรฯ ยังมีความเขาใจ
คลาดเคลื่อนถึงการหยุดจายเงินเพิ่มในบัตรฯ ดังนั้น จึงขอใหสํานักงานคลังจังหวัด ธนาคารออมสิน และ
ธ.ก.ส. ชี้แจงทําความเขาใจเกี่ยวกับการหยุดจายเงินเพิ่มในบัตรฯ ใหผูมีบัตรฯ ไดรับทราบดวย และหากผูมี
บัตรฯ รายใดไดแจงความประสงคเขารวมมาตรการฯ แตไมไดรับเงินเพิ่มเขามาในบัตรฯ ขอใหติดตอธนาคาร
ออมสิน และ ธ.ก.ส. เพื่อตรวจสอบขอมูลตอไป นอกจากนี้ สศค. ควรติดตามและประเมินผลของโครงการนี้
ดวย
6. การจัดตั้งชมรม Startup Club: เห็นควรใหสถาบันการเงินเฉพาะกิจในพื้นที่เชิญ
ผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จมาบรรยายใหความรูหรือจัดศึกษาดูงานในการดําเนินธุรกิจเพื่อสรางแรง
บันดาลใจในการทําธุรกิจใหกับนักเรียนในชมรม และขอให สศค. ติดตามความคืบหนาการดําเนินโครงการ
Startup Club ของแตละจังหวัดอยางใกลชิดดวย
7. โครงการ National e-Payment: ขอให คบจ. ประชาสัมพันธเชิญชวนใหประชาชนและ
ผูประกอบการสมัครใชบริการพรอมเพย เพื่อใหการขอคืนภาษีอากรทําไดรวดเร็วขึ้น และประชาสัมพันธเชิญ
ชวนใหรานธงฟาประชารัฐที่ไมประสงคติดตั้งเครื่อง EDC เพื่อรองรับบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ใหรับทราบถึง
ประโยชนที่จะไดรับ ซึ่งจะชวยขยายฐานลูกคาใหเพิ่มมากขึ้น
8. โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุเพื่อการเกษตรของชุมชนเปนโครงการที่สอดคลองกับนโยบาย
ภาครัฐที่ตองการใหเกษตรกรมีที่ดินทํากินเปนของตนเอง และมีรายไดสามารถพึ่งพาตนเองได ดังนั้น ขอให
สํานักงานธนารักษพื้นที่ติดตามความคืบหนาการดําเนินโครงการ และรายงานผลใหกระทรวงการคลังไดรับ
ทราบ เพื่อเปนโครงการน ารองใหจังหวัดอื่นในการพัฒนาที่ราชพัสดุใหเกิดประโยชนกับประชาชนตอไป
9. ขอความรวมมือกับทุกหนวยงานใหดําเนินการโครงการตาง ๆ ตามนโยบายของ ปลัด
กระทรวงการคลังอยางตอเนื่อง และขอความรวมมือในการ Download Application เชน Echo English
Databank (คลังเศรษฐกิจ) Tax Clinic (ขอมูลดานภาษีอากร) เปนตน เพื่อเปนชองทางในการเรียนรูและ
รับทราบขอมูลตาง ๆ ของกระทรวงการคลัง ซึ่งจะเปนประโยชนกับประชาชนและผูประกอบการในพื้นที่เปน
อยางมาก
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จังหวัดประจวบคีรีขันธ

1. การหารือขอราชการกับรองผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ(นายธีรพันธ นันทกิจ)

ไดรับแจงวา

ผูตรวจราชการกระทรวงการคลังไดรายงานถึงแนวนโยบายที่สําคัญของรัฐบาลที่จะตอง
ขับเคลื่อนโดยเฉพาะในเรื่องของการแกไขปญหาหนี้นอกระบบ และมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีบัตร
สวัสดิการแหงรัฐ ซึ่งรองผูวาราชการจังหวัดไดใหความเห็นในประเด็นสําคัญ ดังนี้
1. คณะผูบริหารการคลังประจําจังหวัด (คบจ.) ไดใหความรวมมือกับจังหวัดเปนอยางดี
ทั้งนี้ ผูตรวจราชการกระทรวงการคลังไดขอให คบจ. ชวยสนับสนุนงานของผูวาราชการจังหวัดในการ
เสนอแนะโครงการที่จะชวยกระตุนเศรษฐกิจของจังหวัดดวย
2. จังหวัดไดใหความสําคัญกับการเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณ (งบลงทุน) โดยไดมี
การจัดประชุมเพื่อติดตามการใชจายงบประมาณเปนประจําทุกเดือน เพื่อใหการเบิกจายเงินงบประมาณเปนไป
ตามเปาหมายที่กําหนด
3. รองผูวาราชการจังหวัดไดรับทราบกระบวนการแกไขปญหาหนี้นอกระบบ และจะให
ความรวมมือในการดําเนินการดังกลาว โดยจะกํากับติดตามการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการไกลเกลี่ย
ประนอมหนี้นอกระบบประจําจังหวัด และคณะอนุกรรมการฟนฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายไดของลูกหนี้
นอกระบบประจําจังหวัด ในการใหความชวยเหลือแกลูกหนี้นอกระบบตอไป
4. ปญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ําโดยเฉพาะสับปะรดและมะพราว เนื่องจากใน
ป 2560 ราคาสับปะรดปรับตัวสูงขึ้น ทําใหในปนี้เกษตรกรหันมาปลูกสับปะรดเพิ่มขึ้นจนเกิดภาวะผลผลิต
ลนตลาด จึงทําใหราคาสับปะรดตกต่ําลง เปนผลใหเกษตรกรไดรับผลกระทบเปนอยางมาก ในการนี้ จังหวัดจึง
ไดมีนโยบายใหหนวยงานราชการรับซื้อสับปะรดจากเกษตรกรมาจัดเลี้ยง และเปนของฝาก เพื่อเปน ชองทาง
ในการชวยเหลือเกษตรกร และไดแนะนําใหนําผลผลิตไปแปรรูปเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลผลิต ทั้งนี้ เห็น
ควรใหภาครัฐมีการกําหนดเขตพื้นที่เพาะปลูกใหเหมาะสม ซึ่งจะสามารถกําหนดปริมาณและควบคุมคุณภาพ
ผลผลิตได
5. เศรษฐกิจของจังหวัดขับเคลื่อนดวยภาคอุตสาหกรรม และภาคการทองเที่ยวเปนหลัก
โดยมีผูประกอบการรายใหญหลายรายมาตั้งฐานการผลิตในพื้นที่ และมีแหลงทองเที่ยวชายทะเลโดยเฉพาะ
อําเภอหัวหิน ที่ชวยสรางรายไดใหกับจังหวัด ทั้งนี้ จังหวัดอยูระหวางพัฒนาแหลงทองเที่ยวในอําเภออื่น
เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น ซึ่งจะชวยใหเศรษฐกิจของจังหวัดเติบโตยิ่งขึ้น
6. ขอให คบจ. ชวยขับเคลื่อนการดําเนินงานตามนโยบายรัฐในพื้นที่อยางมีประสิทธิภาพ
และขอใหศึกษาทําความเขาใจเกี่ยวกับยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป เพื่อดูทิศทางการพัฒนาของประเทศ และ
นํามาปรับใชในการการขับเคลื่อนการดําเนินนโยบายในพื้นที่ใหไปในทิศทางเดียวกัน
2. การหารือกับภาคเอกชน ไดแจงวา
1. ภาคเอกชนไดแสดงความชื่นชมการปฏิบัติงานของ คบจ. ที่ใหความชวยเหลือและให
คําแนะนําเปนอยางดี
2. การคาชายแดนผานจุดผอนปรนพิเศษดานสิงขรในปจจุบันมียอดการสงออก เพิ่มสูงขึ้น
ชวยสรางรายไดใหกับประเทศไดเพิ่มขึ้น แตเนื่องจากดานสิงขรเปนเพียงจุดผอนปรนพิเศษ ยังไมไดยกระดับ
เปนดานถาวร ดังนั้น จึงเห็นควรใหกระทรวงการคลังและหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาความเปนไปไดในการ
ยกระดับดานสิงขรใหเปนดานถาวร เพื่อใหการคาชายแดนระหวางไทยและเมียนมารขยายตัว ซึ่งจะชวยสราง
รายไดเขาประเทศไดเพิ่มขึ้น
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3. ผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะสับปะรดและมะพราวประสบปญหาผลผลิตลนตลาด ทํา
ใหราคาผลผลิตตกต าลง หนวยงานราชการในพื้นที่จึงไดใหความชวยเหลือเกษตรกรโดยการนําไปจัดเลี้ยง
และสงไปขายยังจังหวัดอื่น
4. ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ( Gross Provincial Product: GPP) มีการขยายตัวดีขึ้น
เนื่องจากภาคการทองเที่ยวขยายตัวจากจํานวนนักทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับการผลิตของ
ภาคอุตสาหกรรมมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง
5. การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธการทองเที่ยวของจังหวัด ควรมีงบประมาณเฉพาะสําหรับ
เรื่องดังกลาว เพื่อใหสามารถเบิกจายไดรวดเร็วยิ่งขึ้น และภาครัฐควรชวยประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวใน
จังหวัดใหประชาชนไดรับทราบ เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวและชวยสรางรายไดใหกับจังหวัดไดเพิ่มขึ้น
6. การที่ภาครัฐมีมาตรการสนับสนุนการทองเที่ยวเมืองรอง อาจทําใหการทองเที่ยวเมือง
หลักชะลอลง ดังนั้น ภาครัฐควรใหความเทาเทียมกันในการสนับสนุนการทองเที่ยวเมืองหลักและเมืองรอง
เพื่อใหของเศรษฐกิจเมืองหลักและเมืองรองเติบโตไปในทิศทางเดียวกัน
7. จังหวัดไดมีการประชุมเพื่อหาแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาการทองเที่ยวชายฝง
ทะเลตะวันตก (Thailand Riviera) โดยเห็นวาภาครัฐควรมีการกระตุนใหเกิดการลงทุนจากตางประเทศ เพื่อ
ยกระดับการทองเที่ยวในพื้นที่สูระดับนานาชาติ โดยการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และการลงทุนดาน
โครงสรางพื้นฐาน เพื่ออํานวยความสะดวกในการเขาถึงแหลงทองเที่ยวไดงายยิ่งขึ้น
3. ขอเสนอแนะและความเห็นของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง
จากการตรวจราชการเพื่อติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
พบวา คบจ. สามารถดําเนินการไดตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย และมีการบูรณาการการท างานรวมกัน
ระหวางหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลังไดเปนอยางดี ทั้งนี้ มีขอเสนอแนะเพื่อสั่งการหนวยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง ดังนี้
1. การเบิกจายเงินงบประมาณ: สํานักงานคลังจังหวัดไดมีการติดตามเรงรัดการเบิกจายเงิน
งบประมาณใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด แตยังมีบางโครงการที่มีการขอแกไขรูปแบบรายการภายหลังจาก
ไดรับจัดสรรงบประมาณ ซึ่งอาจทําใหการเบิกจายเงินงบประมาณลาชา ดังนั้น จึงเห็นควรใหหนวยงานตาง ๆ
ศึกษาความเปนไปไดของแผนงาน/โครงการกอนการขออนุมัติโครงการ และควรกําหนดรายละเอียดรูปแบบ
โครงการใหเหมาะสมกับพื้นที่ดําเนินการ เพื่อใหการเบิกจายมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และควรกําชับให สวน
ราชการเบิกจายเงินใหเปนไปตามงวดงานที่กําหนดในสัญญาดวย
2. การประชาสัมพันธโครงการและมาตรการของกระทรวงการคลัง: ขอให คบจ.
ประชาสัมพันธและใหความรูเกี่ยวกับโครงการและมาตรการตาง ๆ ใหประชาชนและผูประกอบการไดรับทราบ
อยางตอเนื่อง
3. การกระตุนเศรษฐกิจของจังหวัด: เห็นควรให คบจ. นําเสนอแผนงานและโครงการที่จะ
ชวยกระตุนเศรษฐกิจของจังหวัดตอผูวาราชการจังหวัดเพื่อชวยใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจภายในจังหวัดให
เติบโตยิ่งขึ้น
4. การแกไขปญหาหนี้นอกระบบอยางบูรณาการและยั่งยืน: ขอใหธนาคารออมสินและ ธ.
ก.ส. เรงติดตามตัวลูกหนี้นอกระบบทุกคนเพื่อดําเนินการใหความชวยเหลือตามความเหมาะสม และจัดสง
ขอมูลลูกหนี้นอกระบบที่ผานการคัดกรองและสอบถามความประสงคขอรับความชวยเหลือแลว ให
คณะอนุกรรมการไกลเกลี่ยฯ และคณะอนุกรรมการฟนฟูฯ เพื่อดําเนินการใหความชวยเหลือตามอํานาจ
หนาที่ตอไป และหากลูกหนี้รายใดไมประสงคขอรับความชวยเหลือ ขอใหระบุเปนลายลักษณอักษร
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เพื่อปองกันการรองเรียนในภายหลัง ทั้งนี้ ขอใหสํานักงานเศรษฐกิจการคลังติดตามการดําเนินการและ
ปรับปรุงขอมูลในเรื่องดังกลาวใหเปนปจจุบัน รวมทั้งขอใหคลังจังหวัดกํากับดูแลการดําเนินงานของทั้งสอง
ธนาคารดวย
5. มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ: เนื่องจากผูมีบัตรฯ ยังมีความเขาใจ
คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการหยุดจายเงินเพิ่มในบัตรฯ ดังนั้น จึงขอใหสํานักงานคลังจังหวัด ธนาคารออมสิน และ
ธ.ก.ส. ชี้แจงทําความเขาใจเกี่ยวกับการหยุดจายเงินเพิ่มในบัตรฯ ใหผูมีบัตรฯ ไดรับทราบดวย และหากผูมี
บัตรฯ รายใดไดแจงความประสงคเขารวมมาตรการฯ แตไมไดรับเงินเพิ่มเขามาในบัตรฯ ขอใหติดตอธนาคาร
ออมสิน และ ธ.ก.ส. เพื่อตรวจสอบขอมูลตอไป นอกจากนี้ สศค. ควรติดตามและประเมินผลของโครงการดวย
6. โครงการ National e-Payment: ขอให คบจ. ประชาสัมพันธเชิญชวนใหประชาชนและ
ผูประกอบการสมัครใชบริการพรอมเพย เพื่อใหการขอคืนภาษีอากรทําไดรวดเร็วขึ้น และประชาสัมพันธเชิญ
ชวนใหรานธงฟาประชารัฐที่ไมประสงคติดตั้งเครื่อง EDC เพื่อรองรับบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ใหรับทราบถึง
ประโยชน ที่จะไดรับ ซึ่งจะชวยขยายฐานลูกคาใหเพิ่มมากขึ้น
7. เห็นควรใหกรมสรรพสามิตพิจารณาทบทวนโครงสรางอัตรากําลังใหมีความเหมาะสมกับ
ปริมาณงานที่รับผิดชอบของแตละพื้นที่ เพื่อใหสามารถกํากับและติดตามผูประกอบการไดอยางทั่วถึง และชวย
ใหผลการจัดเก็บรายไดมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
8. ขอความรวมมือกับทุกหนวยงานใหดําเนินการโครงการตาง ๆ ตามนโยบายของ
กระทรวงการคลังอยางตอเนื่อง และขอความรวมมือในการ Download Application เชน Echo English
Databank (คลังเศรษฐกิจ) Tax Clinic (ขอมูลดานภาษีอากร) เปนตน เพื่อเปนชองทางในการเรียนรูและ
รับทราบขอมูลตาง ๆ ของกระทรวงการคลัง ซึ่งจะเปนประโยชนกับประชาชนและผูประกอบการในพื้นที่เปน
อยางมาก
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จังหวัดอํานาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานี

1. การหารือขอราชการกับผูวาราชการจังหวัด (นายสุริยะ อมรโรจนวรวุฒิ) ไดรับแจงวา

ผูตรวจราชการกระทรวงการคลังไดรายงานถึงแนวนโยบายที่สําคัญของรัฐบาลที่จะตอง
ขับเคลื่อนโดยเฉพาะในเรื่องของการแกไขปญหาหนี้นอกระบบ และมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีบัตร
สวัสดิการแหงรัฐ (มาตรการฯ) ซึ่งผูวาราชการจังหวัดไดใหความเห็นในประเด็นสําคัญ ดังนี้
- คณะผูบริหารการคลังประจําจังหวัด (คบจ.) ไดใหความรวมมือกับจังหวัดเปนอยางดี
ทั้งนี้ ผูตรวจราชการกระทรวงการคลังไดขอให คบจ. ชวยสนับสนุนงานของผูวาราชการจังหวัดในการ
เสนอแนะโครงการที่จะชวยกระตุนเศรษฐกิจของจังหวัดดวย
- เศรษฐกิจของจังหวัดขับเคลื่อนดวยภาคการเกษตรเปนหลัก โดยจังหวัดไดมีแนวคิดที่
จะขับเคลื่อนกลุมผูปลูกผักเกษตรอินทรีย บานหนองเม็ก ใหยกระดับเปนอุตสาหกรรมผักเกษตรอินทรีย และ
ขยายผลการปลูกผักเกษตรอินทรียใหครอบคลุมในทุกพื้นที่ของจังหวัด ทั้งนี้ จะตองคํานึงถึงปริมาณความ
ตองการของตลาด (หลักการตลาดนําการผลิต) เปนหลัก และควบคุมคุณภาพผลผลิตใหเปนไปตามมาตรฐานที่
กําหนด ซึ่งจะชวยเพิ่มรายไดใหกับเกษตรกรไดอยางยั่งยืน
- ภาครัฐควรมีหนวยงานกลางที่จะติดตามสถานการณทางเศรษฐกิจภาคการเกษตร และ
วิเคราะหผลกระทบจากปจจัยที่มีผลตอภาคการเกษตรและระบบการผลิตสินคาเกษตร เพื่อใหเศรษฐกิจภาค
การเกษตรมีการเติบโตอยางยั่งยืน
- การจัดซื้อจัดจางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 มีกระบวนการจัดซื้อจัดจางหลายขั้นตอน และมีความเขมงวดขึ้น รวมทั้งผูวาจางมีความกังวลการ
ถูกตรวจสอบจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ทําใหการปฏิบัติงานในพื้นที่ตองมีความเขมงวดในการ
ดําเนินการตามกฎหมายเพิ่มขึ้น และเห็นวาการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ( e-bidding)
ตามพระราชบัญญัติฯ จะตองคํานึงถึงความคุมคากับการใชจายเงิน มีราคาที่เหมาะสม และจะเปดกวางใหมี
ผูรับจางจากตางถิ่นมารวมเสนอราคา ซึ่งผูรับจางตางถิ่นมักจะเขารวมเสนอราคาที่ต่ํากวา ผูรับจางรายอื่น แต
เมื่อเขาดําเนินการจริงก็ไมสามารถดําเนินการไดตามสัญญา จนเกิดปญหาทิ้งงาน และเห็นวาการกําหนดราคา
กลางยังไมคํานึงถึงสภาพความเปนจริงเทาที่ควร

2. การหารือกับภาคเอกชน ไดแจงวา

1. ภาคเอกชนไดแสดงความชื่นชมการปฏิบัติงานของ คบจ. ที่ใหความชวยเหลือและให
คําแนะนําเปนอยางดี โดยหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดไดมีการบูรณาการการท างานรวมกัน ทํา
ใหการขับเคลื่อนงานภายในจังหวัดมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
2. เศรษฐกิจของจังหวัดขับเคลื่อนดวยภาคการเกษตรเปนหลัก ซึ่งราคาผลผลิตทาง
การเกษตรมักมีความไมแนนอน ประกอบกับผูประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมภายในจังหวัดมีจํานวนนอย ดังนั้น
จังหวัดจึงไดมีแนวคิดที่จะเนนสงเสริมการท าเกษตรอินทรีย ทําใหมีผลผลิตเกี่ยวกับเกษตรอินทรียเพิ่มขึ้น ซึ่งมี
ความเห็นวาควรสงเสริมใหโรงงานอุตสาหกรรม เชน เกษตรแปรรูป และอาหารปลอดภัย เขามาตั้งฐานการ
ผลิตในจังหวัด เพื่อยกระดับการผลิตและสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลผลิตทางการเกษตรในจังหวัด ซึ่งจะมีสวน
ชวยใหเศรษฐกิจของจังหวัดเติบโตยิ่งขึ้น
3. แมวาในปนี้ราคาขาวจะปรับตัวสูงขึ้น แตเกษตรกรมักจะไมไดรับประโยชนจากราคาขาวที่
ปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรอยูในมือพอคาคนกลาง ดังนั้น ภาครัฐควรหาแนวทางในการ
ชวยเหลือเกษตรกรในดานราคาพืชผลทางการเกษตร โดยเฉพาะขาว ใหเกษตรกรไดรับประโยชนในชวงที่ราคา
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ขาวปรับตัวสูงขึ้นดวย
4. การคาชายแดนผานจุดผอนปรนบานยักษคุ อําเภอชานุมาน เปนเพียงจุดผอนปรนพิเศษ
ยังไมไดยกระดับเปนดานถาวร ดังนั้น จึงเห็นควรใหกระทรวงการคลังและหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาความ
เปนไปไดในการยกระดับจุดผอนปรนบานยักษคุใหเปนดานถาวร เพื่อใหการคาชายแดนขยายตัว ซึ่งจะชวยให
เศรษฐกิจของจังหวัดเติบโตยิ่งขึ้น
2.5 เนื่องจากจังหวัดอํานาจเจริญเปนจังหวัดทางผานที่อยูระหวางเขตเศรษฐกิจพิเศษ
2 แหง (จังหวัด
มุกดาหาร และอุบลราชธานี) จึงควรพิจารณาแนวทางที่จะทําใหจังหวัดไดรับประโยชนจากการเปนจังหวัด
ทางผานเพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจใหกับจังหวัด เชน การเชื่อมโยงระบบขนสงคมนาคมใหมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเปนจุดดึงดูดใหมีการตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ ชวยสรางรายไดใหกับจังหวัด
เพิ่มมากขึ้นดวย

3. ขอเสนอแนะและความเห็นของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง

จากการตรวจราชการเพื่อติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
พบวา คบจ. สามารถดําเนินการไดตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย และมีการบูรณาการการทํางานรวมกันระหวาง
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลังไดเปนอยางดี ทั้งนี้ มีขอเสนอแนะเพื่อสั่งการหนวยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง ดังนี้
1. การเบิกจายเงินงบประมาณ: สํานักงานคลังจังหวัดไดมีการติดตามเรงรัดการเบิกจายเงิน
งบประมาณใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด แตยังมีบางโครงการที่มีการขอแกไขรูปแบบรายการภายหลังจาก
ไดรับจัดสรรงบประมาณ ซึ่งอาจทําใหการเบิกจายเงินงบประมาณลาชา ดังนั้น จึงเห็นควรใหหนวยงานตาง ๆ
ศึกษาความเปนไปไดของแผนงาน/โครงการกอนการขออนุมัติโครงการ และควรกําหนดรายละเอียดรูปแบบ
โครงการใหเหมาะสมกับพื้นที่ดําเนินการ เพื่อใหการเบิกจายมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
2. การประชาสัมพันธโครงการและมาตรการของกระทรวงการคลัง: ขอให คบจ.
ประชาสัมพันธและใหความรูเกี่ยวกับโครงการและมาตรการตาง ๆ ใหประชาชนและผูประกอบการไดรับทราบ
อยางตอเนื่อง และขอใหเชิญชวนผูประกอบการที่ยังอยูนอกระบบภาษี ใหเขาสูระบบภาษีเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทําให
การจัดเก็บรายไดมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
3. การกระตุนเศรษฐกิจของจังหวัด: เห็นควรให คบจ. น ำเสนอแผนงานและโครงการที่จะ
ชวยกระตุนเศรษฐกิจของจังหวัดตอผูวาราชการจังหวัดเพื่อชวยใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจภายในจังหวัดให
เติบโตยิ่งขึ้น
4. การแกไขปญหาหนี้นอกระบบอยางบูรณาการและยั่งยืน: ขอใหธนาคารออมสินและ ธ.
ก.ส. เรงติดตามตัวลูกหนี้นอกระบบทุกคนเพื่อดําเนินการใหความชวยเหลือตามความเหมาะสม และจัดสง
ขอมูลลูกหนี้นอกระบบที่ผานการคัดกรองและสอบถามความประสงคขอรับความชวยเหลือแลว
ใหคณะอนุกรรมการไกลเกลี่ยฯ และคณะอนุกรรมการฟนฟูฯ เพื่อดําเนินการใหความชวยเหลือตามอํานาจ
หนาที่ตอไป และหากลูกหนี้รายใดไมประสงคขอรับความชวยเหลือ ขอใหระบุเปนลายลักษณอักษร
เพื่อปองกันการรองเรียนในภายหลัง ทั้งนี้ ขอให สศค. ติดตามการดําเนินการและปรับปรุงขอมูลในเรื่อง
ดังกลาวใหเปนปจจุบัน รวมทั้งขอใหคลังจังหวัดกํากับดูแลการดําเนินงานของทั้งสองธนาคารดวย
5. การกํากับดูแลผูประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ: ขอให สศค. เรงตรวจสอบรายงานงบ
การเงิน และรายงานสินเชื่อของผูประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ และแจงผลการตรวจสอบใหผูประกอบ
ธุรกิจไดรับทราบ และปรับปรุงแกไขหากไมเปนไปตามที่กําหนด และควรกําหนดแผนการตรวจสอบการ
ดําเนินงานของผูประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซในจังหวัดตาง ๆ ดวย
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6. มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ: เนื่องจากผูมีบัตรฯ ยังมีความเขาใจ
คลาดเคลื่อนถึงการหยุดจายเงินเพิ่มในบัตรฯ ดังนั้น จึงขอใหสํานักงานคลังจังหวัด ธนาคารออมสิน และ ธ.
ก.ส. ชี้แจงทําความเขาใจเกี่ยวกับการหยุดจายเงินเพิ่มในบัตรฯ ใหผูมีบัตรฯ ไดรับทราบดวย และหากผูมีบัตรฯ
รายใดไดแจงความประสงคเขารวมมาตรการฯ แตไมไดรับเงินเพิ่มเขามาในบัตรฯ ขอใหติดตอธนาคารออมสิน
และ ธ.ก.ส. เพื่อตรวจสอบขอมูลตอไป นอกจากนี้ สศค. ควรติดตามและประเมินผลของมาตรการฯ ดวย
7. การจัดตั้งชมรม Startup Club: เห็นควรใหสถาบันการเงินเฉพาะกิจในพื้นที่เชิญ
ผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จมาบรรยายใหความรูหรือจัดศึกษาดูงานในการดําเนินธุรกิจเพื่อสรางแรง
บันดาลใจในการทําธุรกิจใหกับนักเรียนในชมรม และขอให สศค. ติดตามความคืบหนาการดําเนินโครงการ
Startup Club ของแตละจังหวัดอยางใกลชิดดวย
8. โครงการ National e-Payment: ขอให คบจ. ประชาสัมพันธใหประชาชนและ
ผูประกอบการไดรับทราบถึงประโยชนและความปลอดภัยของการใชระบบดังกลาว และเชิญชวนใหสมัครใช
บริการพรอมเพย เพื่อใหการทําธุรกรรมทางการเงิน และการขอคืนภาษีอากรทําไดรวดเร็วขึ้น
และประชาสัมพันธเชิญชวนใหรานธงฟาประชารัฐที่ไมประสงคติดตั้งเครื่อง EDC เพื่อรองรับบัตรสวัสดิการแหง
รัฐ ใหรับทราบถึงประโยชนที่จะไดรับ ซึ่งจะชวยขยายฐานลูกคาใหเพิ่มมากขึ้น
9. ขอความรวมมือกับทุกหนวยงานใหด ำ เนินการโครงการตาง ๆ ตามนโยบายของ
กระทรวงการคลังอยางตอเนื่อง และขอความรวมมือในการ Download Application เชน Echo English
Databank (คลังเศรษฐกิจ) Tax Clinic (ขอมูลดานภาษีอากร) เปนตน เพื่อเปนชองทางในการเรียนรูและ
รับทราบขอมูลตาง ๆ ของกระทรวงการคลัง ซึ่งจะเปนประโยชนกับประชาชนและผูประกอบการในพื้นที่เปน
อยางมาก

65

จังหวัดกําแพงเพชร
1. การหารือขอราชการกับผูวาราชการจังหวัดกําแพงเพชร (นายธัชชัยสีสุวรรณ) ไดแจงวา
หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงการคลังไดรายงานถึงแนวนโยบายที่สําคัญของรัฐบาลและ
กระทรวงการคลัง ที่จะตองขับเคลื่อนใหทราบ และรวมหารือขอราชการ ซึ่งผูวาราชการจังหวัด กําแพงเพชรได
แจงวา หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลังทุกหนวยงาน ไดใหความรวมมือในการปฏิบัติงานรวมกับจังหวัด
เปนอยางดี สํานักงานคลังจังหวัดมีการรายงานผลการเบิกจายเงินงบประมาณและการลงพื้นที่เรงรัดติดตาม
การใชจายเงินงบประมาณของสวนราชการ เปนประจําทุกเดือน

2.การหารือกับภาคเอกชน ไดรับแจงวา
1. เงินทุน ถือเปนหนึ่งในปจจัยสําคัญที่มีผลตอการขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจผาน
กลไกดานการบริโภคของภาคครัวเรือนและการลงทุนของภาคเอกชน ดังนั้นการลดขอจํากัดในการเขาถึง
เงินทุนในระบบธนาคารจะเปนการกระจายโอกาสในการเขาถึงเงินทุนของครัวเรือนและผูประกอบการ จึงถือ
เปนประเด็นสําคัญตอการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาว
2. นโยบายสังคมไรเงินสด มีการใชงานยังไมเต็มประสิทธิภาพ ประชาชนสวนใหญยังไมนิยม
ใชการทําธุรกรรมผานมือถือ เนื่องจากยังมีความกังวลดังนั้นรัฐบาลควรเพิ่มการประชาสัมพันธใหประชาชนเห็น
ถึงประโยชนและความปลอดภัย ความสะดวก รวดเร็ว จากการทําธุรกรรมในยุคดิจิทัล
3. จังหวัดกําแพงเพชร มียอดเงินฝากของทั้งจังหวัด รวม 54,990.28 ลานบาท และมียอด
สินเชื่อของทั้งจังหวัด รวม 77,451.05 ลานบาท
3. ขอเสนอแนะและความเห็นของหัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง
1. หนวยงานจัดเก็บรายไดควรสรางความรวมมือที่ดีกับผูประกอบการในการจัดเก็บภาษี โดย
การใหคําแนะนํากับผูประกอบการในการปฏิบัติหนาที่ทางภาษีใหถูกตองดวยความเปนมิตรเสริมสรางทัศนคติ
ที่ดีตอการเสียภาษี รวมทั้งประชาสัมพันธใหผูประกอบการทราบถึงสิทธิ และหนาที่ในการเสียภาษีอยาง
ตอเนื่อง เพื่อใหผูประกอบการมีความเขาใจและรวมมือในการยื่นชําระภาษี
นอกจากนี้ควรจัดอบรมสัมมนาใหกับสํานักงานบัญชี เพื่อเปนชองทางการสื่อสาร
ใหทราบถึงนโยบาย และระเบียบกฎหมายใหมของกรมสรรพากร กอใหเกิดความเขาใจและความรวมมือกับ
กรมสรรพากร
2. การรับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส (
EDC) สําหรับการรับชําระภาษีอากร ผูเสียภาษียัง
ไมเขาใจในขั้นตอนและวัตถุประสงคในการใชบัตรอิเล็กทรอนิกสเพื่อชําระภาษีอากร และไมอยากใชบริการ
เนื่องจากมีคาธรรมเนียมจากการใชบัตรเครดิต เพื่อชําระภาษีอากร ทั้งนี้เห็นควรใหสํานักงานสรรพากรพื้นที่
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ประชาสัมพันธใหทราบถึงประโยชนและรณรงคใหประชาชนใชบัตรอิเล็กทรอนิกสเพื่อชําระภาษีอากรตาม
นโยบาย National e-Payment และกระทรวงการคลังควรเจรจากับธนาคารพาณิชย ในการงดเก็บ
คาธรรมเนียมการใชบัตรเครดิตเพื่อชําระเงินคาภาษีอากร
3. การแกไขปญหาหนี้นอกระบบอยางบูรณาการและยั่งยืน กระทรวงการคลังตองกําหนด
นโยบายวาจะบริหารจัดการกับผูที่ไมสามารถเขาสูการพัฒนา/ฟนฟูศักยภาพอยางไร เนื่องจากกลุมคนดังกลาว
แมวาจะไดรับการพัฒนาแลว แตก็ไมสามารถหาแหลงเงินเพื่อการลงทุนได
4. โครงการ
National e-Payment พบวาประชาชนสวนใหญยังไมนิยมใชเทาที่ควรทั้งนี้
เห็นควรใหธนาคารที่ดําเนินโครงการสํารวจปริมาณประชาชนที่ใชบริการเครื่อง EDC, QR Code วามีการใช
งานเพิ่มขึ้นหรือลดลงมากนอยเพียงใด เพื่อจะไดทราบถึงผลการตอบสนองของการใชบริการวาเกิดประโยชน
ตอผูใชบริการหรือไมและควรเพิ่มการประชาสัมพันธแกประชาชนใหเห็นถึงประโยชนและความสะดวกความ
ปลอดภัยจากการทําธุรกรรมในยุคดิจิทัล
5. ปญหาดานอัตรากําลังของสํานักงานธนารักษพื้นที่กําแพงเพชร เนื่องจากกรอบ
ตําแหนงผูอํานวยการสวนประเมินราคาทรัพยสิน ปจจุบันเปนตําแหนง นายชางโยธาชํานาญงาน ซึ่งเปน
ตําแหนงที่ไมตรงกับสายงานดานการประเมินราคาทรัพยสิน และไมมีผูยายมาดํารงตําแหนงดังกลาว ทั้งนี้
กรมธนารักษควรพิจารณาปรับเปลี่ยนตําแหนงผูอํานวยการสวนประเมินราคาทรัพยสิน ซึ่งจากเดิมเปน
ตําแหนง นายชางโยธาชํานาญงาน เปลี่ยนเปนตําแหนง นักประเมินราคาทรัพยสินปฏิบัติการหรือชํานาญการ
ซึ่งเปนตําแหนงที่ตรงตามสายงาน และเปนตําแหนงที่มีบุคลากรที่จะสามารถสนับสนุนและสามารถยายมา
ดํารงตําแหนงดังกลาวตามโครงสรางของสํานักงานธนารักษพื้นที่กําแพงเพชรได
6. การดําเนินการเรียกคืนเงินผูขอใชสิทธิ์ที่กระทําผิดเงื่อนไขโครงการรถยนตคันแรกตาม
นโยบายรัฐบาล ขณะนี้จํานวนคดีเพิ่มมากขึ้น สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่จะตองเขามาดําเนินการในดานคดี ซึ่ง
กอนดําเนินโครงการฯ ไมไดมีการขอตั้งอัตรากําลังมารองรับการปฏิบัติงานดังกลาว ทําใหมีเจาหนาที่ไม
เพียงพอในการปฏิบัติงาน อีกทั้งเจาหนาที่ที่ดําเนินการไมไดเปนเจาหนาที่ตําแหนงนิติกรที่มีความเชี่ยวชาญ
ดานกฎหมายทํา ใหเปนอุปสรรคในการปฏิบัติงาน กรมสรรพสามิตควรพิจารณาหาแนวทางในการเพิ่ม
อัตรากําลังเจาหนาที่ตําแหนงนิติกรเพื่อเขามาดําเนินการโครงการฯ ตอไป
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จังหวัดพิจิตร
1. การหารือขอราชการกับผูวาราชการจังหวัดพิจิตร (นายวีระศักดิ์วิจิตรแสงศรี) ไดแจงวา
หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงการคลังไดรายงานถึงแนวนโยบายที่สําคัญของรัฐบาลและ
กระทรวงการคลัง ที่จะตองขับเคลื่อนใหทราบ และรวมหารือขอราชการ ซึ่งผูวาราชการจังหวัด พิจิตรไดแจงวา
หนวยงานในสังกัด กระทรวงการคลัง โดยคณะผูบริหารการคลังประจําจังหวัด (คบจ.) ทุกหนวยงานไดใหความ
รวมมือในการปฏิบัติงานกับจังหวัดเปนอยางดี

2. การหารือกับภาคเอกชน ไดรับแจงวา
2.1 จังหวัดพิจิตรเปนเมืองเกษตรกรรม ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพทําไร ทํานา พืช
เศรษฐกิจที่สําคัญคือ ขาว ซึ่งมีปญหาราคาตกต่ํา และไมคอยมีผูประกอบการอุตสาหกรรมหรือโรงงานขนาด
ใหญ จึงมีขอจํากัดในการสรางงานและรายไดใหกับคนในทองถิ่น
2.2 ปจจุบันกระแสนิยมการทองเที่ยว มีความสนใจในการทองเที่ยวชุมชน ทั้งนี้อาจเกิดจาก
ความตองการสัมผัสกับธรรมชาติและเรียนรูวัฒนธรรมทองถิ่น จังหวัดพิจิตรจึงใหความสําคัญในการสนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชนใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อรองรับการทองเที่ยว จะทําให
เปนการกระจายรายไดและสรางโอกาสในการมีรายไดเสริมใหแกคนในชุมชน
2.3 จังหวัดพิจิตร มียอดเงินฝากของทั้งจังหวัด รวม 45,153.91 ลานบาท และมียอด
สินเชื่อของทั้งจังหวัด รวม 47,136.19 ลานบาท
ขอเสนอแนะของหัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง จังหวัดพิจิตรจะตองหาจุดแข็ง
ในจังหวัดที่เปนเอกลักษณใหได และพัฒนาเพื่อดึงกลุมนักทองเที่ยว สรางความมั่นใจใหภาคเอกชนเห็นและ
กลาที่จะเขามาลงทุน

3. ขอเสนอแนะและความเห็นของหัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง
1. หนวยงานจัดเก็บรายไดควรสรางความรวมมือที่ดีกับผูประกอบการในการจัดเก็บภาษี โดย
การใหคําแนะนํากับผูประกอบการในการปฏิบัติหนาที่ทางภาษีใหถูกตองดวยความเปนมิตรเสริมสรางทัศนคติ
ที่ดีตอการเสียภาษี รวมทั้งประชาสัมพันธใหผูประกอบการทราบถึงสิทธิ และหนาที่ในการเสียภาษีอยาง
ตอเนื่อง เพื่อใหผูประกอบการมีความเขาใจและรวมมือในการยื่นชําระภาษี
นอกจากนี้ควรจัดอบรมสัมมนาใหกับสํานักงานบัญชี เพื่อเปนชองทางการสื่อสารใหทราบ
ถึงนโยบาย และระเบียบกฎหมายใหมของกรมสรรพากร กอใหเกิดความเขาใจและความรวมมือกับ
กรมสรรพากร
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2. การรับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส (
EDC) สําหรับการรับชําระภาษีอากร ผูเสียภาษียังไม
เขาใจในขั้นตอนและวัตถุประสงคในการใชบัตรอิเล็กทรอนิกสเพื่อชําระภาษีอากร และไมอยากใชบริการ
เนื่องจากมีคาธรรมเนียมจากการใชบัตรเครดิต เพื่อชําระภาษีอากร ทั้งนี้เห็นควรใหสํานักงานสรรพากรพื้นที่
ประชาสัมพันธใหทราบถึงประโยชนและรณรงคใหประชาชนใชบัตรอิเล็กทรอนิกสเพื่อชําระภาษีอากรตาม
นโยบาย National e-Payment และกระทรวงการคลังควรเจรจากับธนาคารพาณิชย ในการงดเก็บ
คาธรรมเนียมการใชบัตรเครดิตเพื่อชําระเงินคาภาษีอากร
3. การแกไขปญหาหนี้นอกระบบอยางบูรณาการและยั่งยืน กระทรวงการคลังตองกําหนด
นโยบายวาจะบริหารจัดการกับผูที่ไมสามารถเขาสูการพัฒนา/ฟนฟูศักยภาพอยางไร เนื่องจากกลุมคนดังกลาว
แมวาจะไดรับการพัฒนาแลว แตก็ไมสามารถหาแหลงเงินเพื่อการลงทุนได
4. โครงการ
National e-Payment พบวาประชาชนสวนใหญยังไมนิยมใชเทาที่ควรทั้งนี้เห็น
ควรใหธนาคารที่ดําเนินโครงการสํารวจปริมาณประชาชนที่ใชบริการเครื่อง EDC, QR Code วามีการใชงาน
เพิ่มขึ้นหรือลดลงมากนอยเพียงใด เพื่อจะไดทราบถึงผลการตอบสนองของการใชบริการวาเกิดประโยชนตอ
ผูใชบริการหรือไมและควรเพิ่มการประชาสัมพันธแกประชาชนใหเห็นถึงประโยชนและความสะดวกความ
ปลอดภัยจากการทําธุรกรรมในยุคดิจิทัล
5. ปญหาดานอัตรากําลังของสํานักงานธนารักษพื้นที่กําแพงเพชร เนื่องจากกรอบตําแหนง
ผูอํานวยการสวนประเมินราคาทรัพยสิน ปจจุบันเปนตําแหนง นายชางโยธาชํานาญงาน ซึ่งเปนตําแหนงที่ไม
ตรงกับสายงานดานการประเมินราคาทรัพยสิน และไมมีผูยายมาดํารงตําแหนงดังกลาว ทั้งนี้กรมธนารักษ
ควรพิจารณาปรับเปลี่ยนตําแหนงผูอํานวยการสวนประเมินราคาทรัพยสิน ซึ่งจากเดิมเปนตําแหนงนายชาง
โยธาชํานาญงาน เปลี่ยนเปนตําแหนง นักประเมินราคาทรัพยสินปฏิบัติการหรือชํานาญการ ซึ่งเปนตําแหนง
ที่ตรงตามสายงาน และเปนตําแหนงที่มีบุคลากรที่จะสามารถสนับสนุนและสามารถยายมาดํารงตําแหนง
ดังกลาวตามโครงสรางของสํานักงานธนารักษพื้นที่กําแพงเพชรได
6. การดําเนินการเรียกคืนเงินผูขอใชสิทธิ์ที่กระทําผิดเงื่อนไขโครงการรถยนตคันแรกตาม
นโยบายรัฐบาล ขณะนี้จํานวนคดีเพิ่มมากขึ้น สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่จะตองเขามาดําเนินการในดานคดี
ซึ่งกอนดําเนินโครงการฯ ไมไดมีการขอตั้งอัตรากําลังมารองรับการปฏิบัติงานดังกลาว ทําใหมีเจาหนาที่ไม
เพียงพอในการปฏิบัติงาน อีกทั้งเจาหนาที่ที่ดําเนินการไมไดเปนเจาหนาที่ตําแหนงนิติกรที่มีความเชี่ยวชาญ
ดานกฎหมายทํา ใหเปนอุปสรรคในการปฏิบัติงาน กรมสรรพสามิตควรพิจารณาหาแนวทางในการเพิ่ม
อัตรากําลังเจาหนาที่ตําแหนงนิติกรเพื่อเขามาดําเนินการโครงการฯ ตอไป
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จังหวัดสระแกว
1.1 การหารือขอราชการกับผูวาราชการจังหวัดสระแกว(นายพรพจน เพ็ญพาศ) ไดแจงวา
ผูตรวจราชการกระทรวงการคลังไดรายงานถึงแนวนโยบายสําคัญของรัฐบาลที่จะตอง
ขับเคลื่อน อาทิ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ การผลักดันสังคมไรเงินสด
(Cashless Society) การแกไขปญหาหนี้นอกระบบ และการสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มตน ( Startup) เปนตน
ทั้งนี้ กระทรวงการคลังไดเนน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคูไปกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ใหเติบโตอยางตอเนื่อง ซึผ่ง ูวาราชการจังหวัดสระแกวไดใหความเห็นในประเด็นสําคัญ ดังนี้
1. การแกไขปญหาหนี้นอกระบบ พบวาจังหวัดสระแกวมีปญหาหนี้นอกระบบคอนขางนอย
โดยหนวยงานที่เกี่ยวของนําโดยฝายความมั่นคงไดมีการประชุมติดตามปญหาหนี้นอกระบบอยางตอเนื่อง
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ไดรับ การประสานงานจากคลังจังหวัด
เปนอยางดี อยางไรก็ตาม สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่เกี่ยวของยังไมใหความรวมมือเทาที่ควร
ขณะเดียวกัน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตยังมีจํานวนไมเพียงพอตอความตองการของผูมีรายไดนอย
1. การผลักดันสังคมไรเงินสด (
Cashless Society) พบวายังไมไดรับความสนใจ
จากประชาชนและผูประกอบการรานคามากนัก

2. การหารือกับภาคเอกชน ไดแจงวา
1. ภาคเกษตรกรรม แมวาราคาผลผลิตทางการเกษตร เชน ขาวและมันสําปะหลังจะ
มีราคาสูงแตตนทุนการทําการเกษตรคอนขางสูง จึงทําใหเกษตรกรสวนใหญมีหนี้ครัวเรือนคอนขางสูง
โดยเห็นวาควรมีการพัฒนาหรือแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลคาสินคาใหแกเกษตรกร อยางไรก็ดี
จังหวัดสระแกวมีการกําหนดพื้นที่สีเขียวทําใหเปนอุปสรรคในการสรางโรงงาน
นอกจากนี้ พบวายังมี
การลักลอบนําเขาขาวจากประเทศเพื่อนบาน เนื่องจากมีราคาถูกกวาภายในประเทศ จึงขอใหภาครัฐ
พิจารณาสงเสริมการนําเขาสินคาการเกษตรอยางถูกตองเพื่อเก็บภาษีเขาประเทศ
2. ภาคการทองเที่ยว ปจจุบันไดรับอิทธิพลจากกลุมชาวกัมพูชาที่เดินทางเขามาทองเที่ยวใน
ประเทศไทยผานทางชายแดนจึงทําใหมีชาวตางชาติเดินทางอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ จังหวัดสระแกว
ไมมีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติสําหรับดึงดูดนักทองเที่ยว อีกทั้งมีการปราบปรามสินคาละเมิดลิขสิทธิ์
บริเวณตลาดโรงเกลือในชวง 2 - 3 ปที่ผานมา จึงมีนักทองเที่ยวเดินทางเขามาจํานวนไมมากและสวนใหญเปน
กลุมนักทองเที่ยวชาวตางชาติมากกวาชาวไทย อยางไรก็ดี ที่ผานมาคณะรัฐมนตรีไดมีมติ
อนุมัติให
การรถไฟแหงประเทศไทยจัดรถไฟดวนพิเศษ
(Sprinter) สําหรับ วิ่งบริการประชาชนจากสถานีรถไฟ
หัวลําโพง - สถานีรถไฟอรัญประเทศ เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกและเปนทางเลือกในการเดินทางแก
ประชาชนและนักทองเที่ยว แตปจจุบันยังไมมีความคืบหนามากนัก ซึ่งภาคเอกชนมองวาการสนับสนุน
การเดินทางโดยรถไฟสายดังกลาวจะสามารถขยายการทองเที่ยวและการคาใหแกจังหวัดสระแกวไดยิ่งขึ้น
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3. ภาคอุตสาหกรรม จังหวัดสระแกวไดรับการกําหนดใหเปนพื้นทีพ่ ัฒนาเขตเศรษฐกิจ พิเศษ
แตที่ผานมาการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ ยังมีความลาชา อีกทั้งมีตนทุนในการพัฒนาพื้นที่คอนขางสูง
จึงยังไมไดรับความสนใจจากนักลงทุนและผูประกอบการเทาที่ควร ทั้งนี้ มีการพัฒนาพื้นที่โดย รอบสําหรับ
รองรับ โครงการกอสรางสะพานพรมแดนหนองเอี่ยน
- สตึงบท เพื่อรองรับ การคา
การสงออกสินคาและการทองเที่ยว อยางไรก็ตาม พื้นที่โดยรอบบริเวณฝงกัมพูชายังพัฒนาไดลาชาเนื่องจาก
อยูระหวางรอการสนับสนุนเงินกูจาก สํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน (องคการ
มหาชน) (สพพ.)
4. ผูตรวจราชการกระทรวงการคลังได รับฟงขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของภาคเอกชน โดย
มอบหมายใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลังดําเนินการประชาสัมพันธนโยบายและมาตรการตาง ๆ ของ
รัฐบาลและกระทรวงการคลัง ใหประชาชนและผูประกอบการไดรับทราบมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ไดขอความรวมมือ
จากภาคเอกชนในการประชาสัมพันธใหผูประกอบการ เปน สังคมไรเงินสด (Cashless Society) และใหการ
สนับสนุนกิจกรรม Startup สําหรับสถานศึกษาอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ จะไดติดตามเรื่องการสนับสนุนเงินกูจาก
สพพ. เพื่อการพัฒนาพื้นที่โดยรอบโครงการกอสรางสะพานพรมแดนหนองเอี่ยน – สตึงบท

3. ขอเสนอแนะและความเห็นของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง

1.
สํานักงานคลังจังหวัด ขอให ติดตามเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณใหเปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนดและขอใหกํากับ ติดตาม และแระเมินผลการดําเนินงานดานการบริการเบิกจายใน โครงการ
ตางๆ ของภาครัฐ ทั้งนี้ ความคืบหนาของการสนับสนุนเงินกูของ สพพ. สําหรับการพัฒนาพื้นที่โดยรอบ
บริเวณฝงกัมบูชา เพื่อรอง รับ โครงการกอสรางสะพานพรมแดนหนองเอี่ยน
- สตึงบท ผูตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง ไดติดตามกับ สพพ. เรียบรอยแลววาอยูระหวางการดําเนินการ จึงขอใหสํานักงานคลังจังหวัด
แจงไปยังผูแทนภาคเอกชนตอไป
2.
การแกไขปญหาหนี้นอกระบบอยางบูรณาการและยั่งยืน ขอให ธ.ก.ส. และธนาคารออม
สินเรงติดตามตัวลูกหนี้นอกระบบทุกราย เพื่อดําเนินการใหความชวยเหลือ ดวยการใหสินเชื่อของธนาคาร
โดยเฉพาะธนาคารออมสินขอใหเรงประสานไปยังสวนกลางในการขอขอมูลผูมีหนี้นอกระบบที่อยูภายใต
โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ
3.
มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ขอให ธ.ก.ส. และธนาคารออมสินมอบหมายเจาหนาที่
ของธนาคารที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณในการทํางานเพื่อ ปฏิบัติงานรวมกับ ผูดูแลผูมีบัตรสวัสดิการ
แหงรัฐ ( AO) และเตรียมความพรอมในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูมี
บัตร
สวัสดิการแหงรัฐที่เขารวมมาตรการดังกลาว
4.
การประชาสัมพันธโครงการและมาตรการตาง ๆ ของกระทรวงการคลัง ขอให คบจ.
ดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยเนนการใชภาษาที่เขาใจงาย และใชชองทางการประชาสัมพันธ
ที่ประชาชนเขาถึงไดงาย โดยเฉพาะสํานักงานสรรพากรพื้นที่ขอใหรวมกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ในการประชาสัมพันธมาตรการภาษีรวมกับมาตรการสินเชื่อตาง ๆ ของธนาคาร ทั้งนี้ สําหรับมาตรการและ
นโยบายใหม ๆ สามารถติดตามไดจากการแถลงขาวกระทรวงการคลังในทุกวันพุธผานทางเว็บไซต
www.mof.go.th
5.
การสนับสนุนสินเชื่อแกผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม ขอให ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธพว.) สาขาสระแกว ดําเนินการสนับสนุนแนะนํา
และใหความรูเกี่ยวกับการเขาถึงสินเชื่อแกผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมในพื้นที่ ทั้งนี้ ขอให
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รวมมือกับ ธ.ก.ส. และธนาคารออมสิน ในการประชาสัมพันธ กิจกรรมของชมรม Startup Club และขอความ
รวมมือไปยังกับภาคเอกชน เพื่อใหมีการดําเนินโครงการ Startup อยางตอเนื่อง
6. การพัฒนาสวัสดิการ เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัด กระทรวงการคลัง
ขอใหหนวยงานที่มีความประสงคจะดําเนินการปรับปรุงอาคารสํานักงานและบานพักของขาราชการมีหนังสือ
แจงไปยังหนวยงานตนสังกัด พรอมทั้งสําเนาแจงมายังผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง เพื่อรวบรวมนําเสนอ
ปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาตอไป
7. นอกจากนี้
ไดขอความรวมมือกับทุกหนวยงานใหดําเนินการโครงการตางๆ
ตามนโยบายของกระทรวงการคลังอยางตอเนื่อง อาทิ โครงการกระทรวงการคลังคุณธรรม โครงการภาษาอังกฤษ
หมู หมู พรอมทั้งขอความรวมมือในการ Download Application ตาง ๆ เชน Echo English Tax
Clinic Databank และ Application สําหรับชําระเงินผานระบบ QR Code เปนตน โดยเนนย้ําใหหัวหนา
หนวยงาน ดาวนโหลดและใชงานเพื่อเปนตัวอยางที่ดีแกเจาหนาที่ในสังกัด ทั้งนี้ ขอใหทุกหนวยงาน เตรียม
ความพรอมในการเปน Digital MOF โดยเฉพาะการมีระบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสของแตละหนวยงาน
การพัฒนาบุคลากรใหทํางานรวมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย และการลดการใชกระดาษ
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จังหวัดนครนายก
1.การหารือขอราชการกับผูวาราชการจังหวัดนครนายก (นายณัฐพงศ ศิริชนะ) ไดแจงวา
ผูตรวจราชการกระทรวงการคลังไดรายงานถึงแนวนโยบายสําคัญของรัฐบาลที่จะตอง
ขับเคลื่อน อาทิ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ การผลักดันสังคมไรเงินสด (
Cashless
Society) การแกไขปญหาหนี้นอกระบบ และการสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มตน (
Startup) เปนตน
ทั้งนี้ กระทรวงการคลังไดเนน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคูไปกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให
เติบโตอยางตอเนื่อง ซึผ่ง ูวาราชการจังหวัดนครนายกไดใหความเห็นในประเด็นสําคัญ ดังนี้
1. การดําเนินงานตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ผูวาราชการ
จังหวัดไดชี้แจงการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในพื้นที่ที่ไมสามารถดําเนินงานใหสอดคลองกับระดับนโยบายได
เนื่องจากการปฏิบัติจริงคอนขางมีปญหาอุปสรรค
2. การเรงรัดการเบิกจาย พบวา พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 เปนปญหาและอุปสรรค ทําใหไมสามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจางไดทันเวลาและไม
สามารถเบิกจายไดภายในระยะเวลาที่กําหนด รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการเบิกจายเงินงบประมาณของ
กลุมจังหวัดที่คอนขางเปนอุปสรรคและไมอํานวยความสะดวกใหผูปฏิบัตินําไปใช โดยเฉพาะเรื่องการโอน
ทรัพยสินใหเฉพาะหนวยงานของรัฐ ดังนั้น หากมีการปรับปรุงกฎระเบียบเกี่ยวของก็จะสามารถชวยให
การปฏิบัติงานดานการจัดซื้อจัดจางและการเบิกจายดําเนินไปอยางสะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. นอกจากนี้ ยังไดแสดงความเห็น เกี่ยวกับ การปรับเปลี่ยน เจาหนาที่ใน ตําแหนงผูบริหาร
บอย ๆ ที่ทําใหเสียโอกาสในการพัฒนาจังหวัด โดยเห็นวาการปรับเปลี่ยนหรือโยกยายควรเปนระดับเจาหนาที่
ซึ่งจะชวยลดปญหาคอรัปชั่นไดอีกทางหนึ่ง

2.การหารือกับภาคเอกชน ไดแจงวา
1. ภาคการทองเที่ยว จังหวัดนครนายกมีรายไดหลักจากทองเที่ยว ซึ่งการที่ภาครัฐไดมี
มาตรการสนับสนุนการทองเที่ยวเมืองรอง ก็สามารถชวยใหผูประกอบการในพื้นที่ไดรับ อานิสงส จากมาตรการ
ดังกลาว รวมทั้งจะเปนการสรางโอกาสในการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อรองรับจํานวน นักทองเที่ยวและ
ขยายกลุมนักทองเที่ยวจากประเทศเพื่อนบานอยางชาวเวียดนามและกัมพูชา อยางไรก็ตามที่ผานมาการกระจาย
รายไดยังคงกระจุกตัวอยูกับผูประกอบการบางกลุมเทานั้น
2. การผลักดันสังคมไรเงินสด (Cashless Society) ภาคเอกชนเห็นวาเปนนโยบายที่ดี อยางไร
ก็ตาม นโยบายดังกลาวอาจไมเหมาะสมกับประชาชนและผูประกอบการที่สูงอายุ เนื่องจากไมสามารถปรับตัว
ใหทันตอเทคโนโลยีได อีกทั้งยังมีประชาชนและผูประกอบการบางสวนที่ยังมีความกังวลและเขาใจผิดเกี่ยวกับ
การเขาถึงขอมูลของกรมสรรพากร
3. การสนับสนุนกิจกรรม Startup ภาคเอกชนนําโดยกลุมผูป ระกอบการรุนใหม ไดมีสวนรวม
สําคัญในการผลักดันกิจกรรม Startup อยางไรก็ตาม เห็นวาการที่ภาครัฐมุงเนนการสนับสนุนแนวคิด
Startup แกกลุมเยาวชน อาจไมคุมคาเทากับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนานวัตกรรมโดยตรง
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4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ภาคเอกชนเห็นวาเปนนโยบายชวยเหลือ
ผูมีรายไดนอย แตยังไมสามารถกระจายรายไดสูผูประกอบการรายยอยใหทั่วถึงได ดังนั้นหากมีการเปลี่ยน
รูปแบบเปนการใหคูปองแทนเงินสดก็จะสามารถเปดโอกาสให ผูมีรายไดนอยสามารถนําไปจับจายใชสอยตาม
รานคาทั่วไปได
5. ผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง ไดรับฟงความคิเห็น และขอเสนอแนะของภาคเอกชน
โดยมอบหมายใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลังดําเนินการประชาสัมพันธนโยบายและมาตรการตาง ๆ
ของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง ใหประชาชนและผูประกอบการไดรับทราบมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ไดขอความ
รวมมือจากภาคเอกชนในการประชาสัมพันธใหผูประกอบการ เปนสังคมไรเงินสด (Cashless Society) และให
การสนับสนุนกิจกรรม Startup สําหรับสถานศึกษาอยางตอเนื่อง

3. ขอเสนอแนะและความเห็นของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง
1.
การเบิกจายเงินงบประมาณใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด ขอใหสํานักงานคลังจังหวัด
กํากับติดตามเรงรัด และประเมินผลการดําเนินงานดานการการเบิกจายเงินในโครงการตาง ๆ ของภาครัฐให
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
2.
การแกไขปญหาหนี้นอกระบบอยางบูรณาการและยั่งยืน ขอให ธ.ก.ส. และธนาคารออม
สินเรงติดตามตัว ผูมีรายไดนอยที่มีหนี้นอกระบบ ทุกราย เพื่อดําเนินการใหความชวยเหลือ ดวยการใหสินเชื่อ
ของธนาคาร สําหรับรายที่ไมสามารถดําเนินการใหสินเชื่อได ขอใหเรงประสานไปยัง คณะอนุกรรมการไกล
เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบประจําจังหวัด และคณะอนุกรรมการฟนฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายไดของ
ลูกหนี้นอกระบบประจําจังหวัด เพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป รวมทั้งขอให ธ.ก.ส. และธนาคารออม
สินดําเนินการเชิงรุกเพื่อแกไขปญหาหนี้นอกระบบรวมกับสํานักงานคลังจังหวัดและอนุกรรมการที่เกี่ยวของ
พรอมทั้งจัดทํารายงานผลการใหความชวยเหลือผูมีรายไดนอยที่มีหนี้นอกระบบและจัดสงใหสํานักงาน
เศรษฐกิจการคลังตอไป
3.
มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ขอใหธ.ก.ส. และธนาคารออมสินมอบหมายเจาหนาที่ของ
ธนาคารที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณในการทํางานเพื่อ ปฏิบัติงาน รวมกับ ผูดูแลผูมีบัตรสวัสดิการ
แหงรัฐ ( AO) และเตรียมความพรอมในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูมี
บัตร
สวัสดิการแหงรัฐที่เขารวมมาตรการดังกลาว
4. การประชาสัมพันธโครงการและมาตรการตาง ๆ ของกระทรวงการคลัง ขอให คบจ.
ดําเนินการ
อยางตอเนื่อง โดยเนนการใชภาษาที่เขาใจงาย และใชชองทางการประชาสัมพันธที่ประชาชนเขาถึงไดโดยเฉพาะ
งาย
สํานักงานสรรพากรพื้นที่ขอใหรวมกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจในการประชาสัมพันธมาตรการภาษีรวมกับมาตรการ
สินเชื่อตาง ๆ ของธนาคาร ทั้งนี้ สําหรับมาตรการและนโยบายใหม ๆ สามารถติดตามไดจาก
การแถลงขาวกระทรวงการคลังในทุกวันพุธผานทางเว็บไซต
www.mof.go.th
5.
การจัดตั้งชมรม Startup Club ขอให ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
แหงประเทศไทย (ธพว.) รวมมือกับ ธ.ก.ส. และธนาคารออมสิน ในการ ประชาสัมพันธ กิจกรรมของ ชมรม
Startup Club และขอความรวมมือไปยังกับภาคเอกชน เพื่อใหมีการดําเนินโครงการ Startup อยางตอเนื่อง
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6. การพัฒนาสวัสดิการ เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัด กระทรวงการคลัง
ขอใหหนวยงานที่มีความประสงคจะดําเนินการปรับปรุงอาคารสํานักงานและบานพักของขาราชการมี
หนังสือแจงไปยังหนวยงานตนสังกัด พรอมทั้งสําเนาแจงมายังผูตรวจราชการกระทรวงการคลังเพื่อรวบ
รวมนําเสนอปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาตอไป
7.
นอกจากนี้ ไดขอความรวมมือกับทุกหนวยงานใหดําเนินการโครงการตาง ๆ
ตามนโยบายของกระทรวงการคลังอยางตอเนื่อง อาทิ โครงการกระทรวงการคลังคุณธรรม โครงการ
ภาษาอังกฤษ หมู หมู พรอมทั้งขอความรวมมือในการ
Download Application ตาง ๆ
เชน Echo English Tax Clinic Databank และ Application สําหรับชําระเงินผานระบบ QR Code เปน
ตน โดยเนนย้ําใหหัวหนา หนวยงาน ดาวนโหลดและใชงานเพื่อเปนตัวอยางที่ดีแกเจาหนาที่ในสังกัด
ทั้งนี้ ขอใหทุกหนวยงาน เตรียมความพรอมในการเปน Digital MOF โดยเฉพาะการมีระบบฐานขอมูล
อิเล็กทรอนิกสของแตละหนวยงาน การพัฒนาบุคลากรใหทํางานรวมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย และการลดการ
ใชกระดาษ
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จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดราชบุรี

1.หารือกับผูวาราชการจังหวัด และรองผูวาราชการจังหวัด ไดแจงวา

1.1 สวนราชการและสถาบันการเงินในสังกัดกระทรวงการคลังใหความรวมมือกับจังหวัดอยาง
ดียิ่ง มีความตั้งใจในการปฏิบัติหนาที่เพื่อประชาชน
1.2 การเบิกจายเงินงบประมาณต่ํากวาเปาหมาย ขอจํากัดในการกําหนดใหกรม โยธาธิการ
และผังเมืองเปนผูเขียนแบบโครงการกอสรางสถานที่ราชการ ซึ่งมีอัตรากําลังในตําแหนงนายชางไม เพียงพอทีจ่ ะ
รองรับหนวยงานราชการในพื้นที่ซึ่งมีอยูเปนจํานวนมาก สงผลใหการคํานวณราคากลางลาชา
1.3 การแกไขปญหาหนี้นอกระบบของประชาชนถือวาเปนเรื่องที่แกไขยากมาก เพราะ
ประชาชนฐานรากไมสามารถเขาสูระบบสินเชื่อของสถานบันการเงินได อยางไรก็ดีจังหวัดใหความสําคัญกับ
นโนยายดังกลาว ไดมีปฏิบัติการ ปราบปรามจัดการ กับเจาหนี้นอกระบบ ที่คิดดอกเบี้ยเงินกูอยางไมเปนธรรม
อยางตอเนื่อง
1.4 การจัดทําขอมูล GPP เปนขอมูลที่สําคัญ จึง อยาก ให กระทรวงการคลังสนับสนุน
งบประมาณเพื่อใหคลังจังหวัดดําเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อจะไดนํามาใชประโยชนในดานเศรษฐกิจของจังหวัด
ตอไป
1.5 กองทุนการออมแหงชาติยังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร เกิดจากประชาชนมีรายไดนอย
ไมเพียงพอในการปนสวนมาฝากเงิน

2.การหารือกับภาคเอกชน ไดแจงวา
การประชุมหารือกับประธานหอการคาจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด สมาคม
ผูป ระกอบการธุรกิจทองเที่ยว และประธานชมรมธนาคาร
1. การทํางานของ คณะผูบริหารการคลังประจําจังหวัด มีผลงานในพื้นที่อยางชัดเจน
โดยเฉพาะการปฏิบัติงานของสรรพากรพื้นที่ที่ปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงโดยเนนการใหความรูกับผูประกอบการ
มากกวาจับผิด ทําใหบรรยากาศในการสื่อสารเปนไปดวยดี
2. ปญหา และอุปสรรค ของผูประกอบการโรงแรม ในอําเภอ สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ยังไม
สามารถจดทะเบียนผูประกอบการไดอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนั้น นักทองเที่ยวจึงไมสามารถนําใบเสร็จไป
หักเปนคาใชจายได จึงเห็นควรใหสวนกลางเรงหาแนวทางในการแกไขปญหาดังกลาว
3. ประธานชมรมธนาคารขอความรวมมือใหสรรพากรพื้นที่จัดอบรมใหแกภาคเอกชนในพื้นที่
เพื่อเปนการประชาสัมพันธใหความรูกับผูประกอบการ
4. ภาคเอกชนใหความสําคัญเรื่องบัญชีเดียวมากขึ้น มีการจัดอบรมเพื่อใหความรูสราง ความ
เขาใจและปลูกฝงใหมีธรรม าภิบาลในการเสียภาษี แตยังพบวามีผูประกอบ การอีกจํานวนมากยังคงไมเสียภาษี
สวนมากผูคาประเภทดังกลาวจะรับชําระคาสินคาเปนเงินสดทั้งสิ้น
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5. ขอสังเกตและขอเสนอแนะของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง
1. กรมบัญชีกลาง การเบิกจายงบลงทุน
1.1. ใหสํานักงานคลังจังหวัดจัดเจาหนาที่เพื่อใหคําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับ พ.ร.บ.
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยเขาไปเปนพี่เลี้ยงใหกับหนวยงานที่มีผลการเบิกจายลาชา และ
หนวยงานที่ไมสามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจางใหเปนไปตามแผนงานอยูบอยครั้ง
2.2 ประชาสัมพันธใหสวนราชการที่ของบประมาณจัดเตรียมกระบวนการและ
ขั้นตอนตางๆ ของการเบิกจายงบลงทุนกอนที่งบลงทุนจะลงมายังพื้นที่ เพื่อใหการดําเนินโครงการเปนไปตาม
แผนงานที่กําหนด และจะสงผลใหการเบิกจาย งบลงทุนของจังหวัดเปนไปตามเปาหมาย
2. กรมสรรพากรการจัดเก็บภาษี
2.1 การเรงรัดการคืนภาษีจะตองดําเนินการไดอยางรวดเร็วและถูกตอง เพื่อให
ผูประกอบการมีเงินทุนหมุนเวียนใชในกิจการใหมีสภาพคลองสามารถดําเนินธุรกิจตอไปได หากมีนโยบายของ
รัฐบาลที่เปนประโยชนตอผูประกอบการควรมีการประชาสัมพันธเพื่อใหความรูความเขาใจดวยเพราะถือวาเปน
การสนับสนุนและชวยเหลือผูประกอบการไดอีกทางหนึ่ง
2.2 ใหคําแนะนํากับผูประกอบการใชบัญชีเดียว และทําความเขาใจแกสํานักงานบัญชี
ใหเขาใจในหลักการเสียภาษีอยางมีธรรมาภิบาล อีกทั้งเจาหนาที่จะตองยึดมั่นในการจัดเก็บภาษีอยางเปน
ธรรมและเทาเทียม
2.3 ใหประชาสัมพันธการใชพรอมเพยแกผูเสียภาษีเพื่อผลักดันใหผูเสียภาษีมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับโครงการ National e-Payment ที่เปนนโยบายสําคัญของประเทศ
3. กรมธนารักษการจัดทําราคาประเมินการจัดทําราคาประเมินที่ดินรายแปลง / การจัดเก็บ
รายได
3.1 ใหธนารักษพื้นที่ใหจัดทําขอมูลราคาประเมินที่ดินรายแปลงใหถูกตองมากที่สุด
เนื่องจากจะเปนฐานขอมูลใหหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปใช
3.2 เพิ่มชองทางการชําระเงินคาเชาที่ดินราชพัสดุโดยวิธีสแกน QR code เพื่อลด
ภาระคาเดินทางใหกับผูเชา
4. กรมศุลกากรการปฏิบัติงาน
4.1 บทบาทของศุลกากรที่จะชวยใหเศรษฐกิจภาพใหญคือ การอํานวยความสะดวกใน
การบริการ การนําสินคาผานแดน ใหรวดเร็วและถูกตอง นําเทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่ม
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ประสิทธิภาพในการทํางาน ดังนั้น เจาหนาที่จะตอง ปรับตัวในการใชเทคโนโลยีใหมากขึ้น เพิ่มบทบาทการ
ใหบริการที่ดีกับผูประกอบการดวยความรวดเร็ว ถูกตอง แมนยํา
4.2 ปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานเพื่อเปนการอํานวยความสะดวกแกผูรับบริการ
การชําระภาษีควรเปนขั้นตอนทายสุดที่ประชาชนควรดําเนินการ
4.3 ใหเฝาระวังและปองกันการนําสินคาออกโดยไมไดผานพิธีการใดๆ อยางเขมงวด
5.กรมสรรพสามิตการปฏิบัติงาน
5.
1 เจาหนาที่สรรพสามิตพื้นที่จะตองเขาใจในกฎหมายใหม สามารถชี้แจงใหกับ
ผูประกอบการไดอยางละเอียด และถูกตองชัดเจน โดยเฉพาะผูประกอบการรายยอยที่ยังคงขาดความรู
เกี่ยวกับกฎหมายสรรพสามิต ดังนั้นจึงอยากขอความรวมมือใหมีการประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสารที่มี
ภาษาเขาใจงาย
5.
2 เนนเรื่องการดูแลสังคมการจัดโซนนิ่งที่ดี เพื่อชวยใหสังคมดีขึ้น สําหรับการ
ปฏิบัติงานดานการปราบปรามเจาหนาที่จะตองมีความแมนยําในการบังคับใชกฎหมาย สามารถอธิบายให
ประชาชนเขาใจไดอยางถูกตองชัดเจน เพราะในปจจุบันการรับขอมูลทางโซเชียลเปนไปอยางรวดเร็ว จึงตอง
ระมัดระวังใหมากขึ้น
6. ธ.ออมสิน ธอส. ธ.ก.ส. ธ.อิสลามการปฏิบัติงาน
สถานบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐจะตองปรับบทบาทในการทํางานรวมกับภาคเอกชน
ใหมากขึ้นกวาเดิม ควรมีการนําเทคโนโลยีมาใชในการทํางานเพื่อทดแทนแรงงานคนใหมากยิ่งขึ้น

