ผลสรุปการประชุมโครงการคลังสัญจร ครั้งที่ 1/2548 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน)
วันที่ 28 - 29 ตุลาคม 2548
ณ โรงแรมเจริญศรีแกรนด รอยัล จังหวัดอุดรธานี
โครงการคลังสัญจร ครั้งที่ 1/2548 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 11 จังหวัด ประกอบดวย อุดรธานี
ขอนแกน มหาสารคาม รอยเอ็ด กาฬสินธุ นครพนม สกลนคร หนองคาย เลย มุกดาหาร และหนองบัวลําภู)
ระหวางวันที่ 28-29 ตุลาคม 2548 เปนการจัดประชุมตามดําริของ นายทนง พิทยะ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดการบูรณาการการทํางานของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง
ทั้งสวนกลางและสวนภูมภิ าค รวมทั้งเสริมสรางการมีสวนรวมของภาคเอกชนและประชาชนทัว่ ประเทศ โดยใหทุก
ฝายมีความเขาใจกรอบความคิด วิสัยทัศน แนวทางการทํางานของกระทรวงการคลังในทิศทางเดียวกัน กอใหเกิด
เครือขายบุคลากรกระทรวงการคลังที่เขมแข็ง และกลุมพันธมิตรที่จะมารวมกับกระทรวงการคลังเพื่อบรรลุเปาหมาย
ในการสรางความยั่งยืนของเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคม ทั้งนี้ การประชุมในครัง้ นี้เปนการจัด
ประชุมตอเนื่องจากปที่ผานมา โดยในปที่แลวไดจดั การประชุมคลังสัญจรครั้งที่ 1/2547 (ภาคกลาง) ที่จังหวัด
สุพรรณบุรี และครั้งที่ 2/2548 (ภาคตะวันออก) ที่จังหวัดระยอง
การจัดประชุมไดแบงกรอบการประชุม ออกเปน 3 สวน ประกอบดวย สวนที่หนึ่ง การมอบนโยบายและ
แนวทางการปฏิบัติงานในพืน้ ที่ใหหนวยงานในจังหวัด เพื่อสรางความเขาใจในยุทธศาสตรและการแปลงยุทธศาสตร
ของกระทรวงการคลัง ใหกบั หนวยงานสังกัดกระทรวงการคลังในภูมภิ าค สวนที่สอง การนําเสนอนโยบาย ปญหา
และอุปสรรค และแนวทางแกไข ของหนวยงานพืน้ ที่ในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยผูแทนจากกรมธนารักษ
กรมบัญชีกลาง กรมศุลกากร กรมสรรพกร และกรมสรรพสามิต และสวนที่สาม การประชุมสัมมนารวมจังหวัด
ภาคเอกชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ ในประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด และการใชเครื่องมือของ
กระทรวงการคลัง เพื่อแปลงนโยบายรัฐบาลสูการปฏิบัติเปนรูปธรรมเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรากหญาและภูมภิ าค
นโยบายดังกลาว ไดแก การขจัดความยากจน การเพิ่มคุณภาพชีวิต การสนับสนุน SMEs และ OTOP และการอํานวย
ความสะดวกการคาชายแดน
สวนที่หนึ่ง การมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานในพื้นทีใ่ หหนวยงานในจังหวัด เพื่อสราง
ความเขาใจในยุทธศาสตรและการแปลงยุทธศาสตรของกระทรวงการคลัง ใหกับหนวยงานสังกัดกระทรวง
การคลังในภูมภิ าค มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้
1. รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดบรรยายสรุปภาวะเศรษฐกิจไทย และทิศทางการบริหาร
เศรษฐกิจของกระทรวงการคลังในระยะตอไปวา เศรษฐกิจไทยในป 2548 มีระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจอยูใน
เกณฑดี ในอัตรารอยละ 4-5 อยางแนนอน เสถียรภาพทางเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศอยูในระดับที่
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เหมาะสม แมจะมีปจจัยเสี่ยงภายนอก เชน ราคาน้ํามันดิบ Tsunami หรือไขหวัดนก แตความเสี่ยงดังกลาว
สามารถประเมินและรับมือได ดังนั้น โอกาสที่ประเทศจะเกิดวิกฤตไมนาจะเกิดขึ้นอยางแนนอน นอกจากนี้
การดําเนินนโยบายของรัฐบาล ไดแก โครงการกองทุนหมูบาน โครงการหนี้ภาคประชาชน เปนตน ยังคงมี
ประสิทธิผล อยางไรก็ตาม หากพิจารณาการบริหารเศรษฐกิจมหภาคใน 4 ป ขางหนา อัตราการขยายตัวของ
เศรษฐกิจจะอยูในชวงรอยละ 5
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังยังเนนใหจังหวัดในภาคตะวันนออกเฉียงเหนือตอนบนใชประโยชน
จากทรัพยากรที่มีอยู อาทิ แหลงทองเที่ยว วัฒนธรรม และประเพณี ความเปนเอกลักษณของตนเองใหเกิด
ประสิทธิภาพ เพื่อเปนการสรางรายได รวมทั้งการดําเนินธุรกิจชายแดน เพื่อเปนการนําประโยชนกลับสู
ประเทศไทย
สําหรับการดําเนินนโยบายเชิงรุกเพื่อสรางความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ อาทิ การลงทุนในโครงการ Mega
Project อาทิ โครงการขนสงทางรถไฟ การขนสงทางเรือ โครงการกรอบความรวมมืออนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง
เปนตน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังใหขอสังเกตเพิ่มเติมวาจะเปนโอกาสทางธุรกิจและสงเสริมการพัฒนา
ที่จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. ปลัดกระทรวงการคลังไดบรรยายสรุปยุทธศาสตรและการแปลงยุทธศาสตรกระทรวงการคลังเปน
แผนการทํางานระดับจังหวัด สําหรับหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อใหเขาใจทิศทางการทํางาน ทั้งนี้
วิสัยทัศนของกระทรวงการคลัง ไดแก กระทรวงที่บูรณาการการมีสวนรวมของภาคเอกชนและประชาชน ใน
การสรางความยั่งยืนทางการคลังและระบบการเงิน การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจ รวมทั้งพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมที่ยั่งยืน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ และเพื่อประโยชนสุขของประชาชนชาวไทย
ดังนั้น การทํางานอยางบูรณาการรวมกันในทุกฝาย จะทําใหวิสัยทัศนของกระทรวงการคลังประสบผลสําเร็จได
นอกจากนี้ ปลัดกระทรวงการคลัง ยังกลาวเพิ่มเติมอีกวา กระทรวงการคลังจําเปนตองดําเนินนโยบายตาม
นโยบายของรัฐบาล ดังนั้น เพื่อเปนการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล การทรวงการคลังจึงไดกําหนด
ยุทธศาสตรไว 3 ดาน ไดแก ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การบริหารเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การ
พัฒนาสังคมอยางมีคุณภาพ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การปรับระบบบริหารจัดการ ประสิทธิภาพ ความทันสมัย
และความโปรงใสในการทํางาน
เพื่อใหสามารถกําหนดบทบาทของกระทรวงการคลังในการสนับสนุนเศรษฐกิจของภูมิภาคไดนั้น มิติ
ใหมของกระบวนการทํางานของกระทรวงการคลังจึงตองเนน
(1) การทํ า งานเป น ที ม แบบบู ร ณาการร ว มกั บ จั ง หวั ด เพื่ อ ธุ ร กิ จ เอกชน สั ง คม และชุ ม ชน โดยรองปลั ด
กระทรวงการคลัง จะติดตามการเชื่อมโยงยุทธศาสตรกลุมจังหวัด ที่สัมพันธกับกับภารกิจของรองนายกรัฐมนตรี
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แตละทาน นอกจากนี้ ผูตรวจราชการกระทรวงการคลังรับผิดชอบเชิงพื้นที่ โดยใหสอดคลองกับยุทธศาสตรกลุม
จังหวัด ทั้งนี้ คณะผูบริหารเศรษฐกิจการคลังประจําจังหวัดตาง ๆ ซึ่งปฏิบัติภารกิจของกระทรวงการคลังและ
สนับสนุนการทํางานของผูวา CEO จะมีทีมเฉพาะกิจวายุภักษที่จะจัดตั้งขึ้นใหมเพื่อเปนกลไกในการสงเสริม
ประสิทธิภาพและกํากับการทํางานแบบบูรณาการของกระทรวงการคลังใหรูปธรรมยิ่งขึ้น โดยจะเชื่อมโยงการ
ทํางานของผูตรวจราชการผานทีมเฉพาะกิจวายุภักษและคณะผูบริหารเศรษฐกิจการคลังประจําจังหวัดใหเปน
ระบบ และสรางบรรทัดฐานการกํากับดูแลใหเปนแบบเดียวกันทั่วทุกพื้นที่
สําหรับกระบวนการทํางานของคณะผูบริหารเศรษฐกิจการคลังประจําจังหวัด ซึ่งประกอบดวยคลัง
จังหวัด สรรพากรพื้นที่ สรรพสามิตพื้นที่ นายดานศุลกากร ธนารักษพื้นที่ และรัฐวิสาหกิจในพื้นที่ จะตองมี
ปฏิสัมพันธรวมกับหนวยงานอื่นในจังหวัด (Stakeholders) ไดแก การเพิ่มการมีปฏิสัมพันธ การมีสวนรวมและ
การแลกเปลี่ยนขอมูลทั้งสองทางกับภาคเอกชน การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานการคลังใหกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น การพัฒนากลไกการเชื่อมโยงขอมูลเศรษฐกิจจังหวัดกับสวนราชการอื่น และการ
เชื่อมโยงบริการการเงินระหวางประชาชนกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ทั้งนี้ คณะผูบริหารเศรษฐกิจการ
คลังประจําจังหวัดแตละจังหวัดเรงดําเนินการจัดทํายุทธศาสตร Roadmap และ Action Plan รวมทั้ง รายงานผล
การปฏิบัติงานเปนประจําทุกเดือน เพื่อเปนกลไกการติดตามและประเมินผล
(2) กระทรวงการคลังจะตองปรับระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ มีการใหบริการอยาง
ใกลชิดและฉับไว ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีความโปรงใสในการดําเนินงาน สามารถตรวจสอบได รวมทั้ง
การใชระบบเครือขายวายุภักษ (Intranet กระทรวงการคลัง) ใหเปนกลไกในการเชื่อมโยงทํางานและติดตาม
ขาวสาร เพื่อเปนการเสริมสรางความแข็งแกรงในการทํางาน นอกจากนี้ กระทรวงการคลังกําลังดําเนินการสราง
เครื่องขายสื่อสารขอมูลกระทรวงการคลังทั่วประเทศ ซึ่งจะแลวเสร็จประมาณเดือนพฤษภาคม 2549
สวนที่สอง การนําเสนอนโยบาย ปญหาและอุสรรค และแนวทางแกไข ของหนวยงานพื้นที่ในสังกัด
กระทรวงการคลัง (ผูแทนจากกรมธนารักษ กรมบัญชีกลาง กรมศุลกากร กรมสรรพกร และกรมสรรพสามิต)
ผูแทนกรมธนารักษ (ธนารักษพื้นที่อุดรธานี) ไดรายงานใหทราบถึงยุทธศาสตรของกรมธนารักษ
ประกอบดวย (1) การบริหารทรัพยสินภาครัฐ ที่นําไปสูการแกไขปญหาสังคมความยากจนและเพิม่ คุณภาพชีวิต
(2) การบริหารทรัพยสินภาครัฐ ใหเกิดรายไดและมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม และ (3) การเพิ่มประสิทธิภาพ
ความทันสมัยในการบริหารจัดการอยางโปรงใส โดยยุทธศาสตรที่ 1 ประกอบดวยโครงการจัดหาที่ทํากินและทีอ่ ยู
อาศัย (การจัดใหเชาที่ราชพัสดุและการสรางที่อยูอาศัย – บานมั่นคง/บานสวัสดิการ/บานธนารักษ) โดยในป 2548
ดําเนินการให 11 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 807 ราย และในป 2549 จะมีการดําเนินการใหจํานวน
865 ราย โครงการแปลงสินทรัพยเปนทุน ในป 2548 มีผูสนใจเขารวมโครงการ 694 ราย ไดรับอนุมัติเงินกู จํานวน
205 ราย เปนเงิน 431 ลานบาท และโครงการใหบริการสาธารณะ(สวนสาธารณะ สนามกีฬา/ลานกีฬา หองสมุด
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พิพิธภัณฑ ) โดยรวมมือกับหนวยงานทองถิ่นและภาคเอกชนในป 2548 ดําเนินการให 11 จังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จํานวน 30 แหง และป 2549 คาดวาจะดําเนินการไดจํานวน 35-45 แหง สําหรับ
ยุทธศาสตรที่ 2 การบริหารทรัพยสินภาครัฐ ใหเกิดรายไดและมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม ดําเนินการจัดหา
รายไดในที่ราชพัสดุและสรางมูลคาเพิ่มในที่ราชพัสดุ โดยในป 2548 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีรายได
128.413 ลานบาท และมูลคาทรัพยสินเพิ่ม 165.14 ลานบาท ในป 2549 คาดวามีรายได 130.600 ลานบาท และมูลคา
ทรัพยสินเพิ่ม 627.212 ลานบาท และยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่มประสิทธภาพความทันสมัยในการบริหารจัดการอยาง
โปรงใส ประกอบดวยโครงการจัดทําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) โดยในป 2548 มีผูเชาจํานวน 4,453 ราย
และผูใชจํานวน 3,940 ราย ในป 2549 มีผูเชาจํานวน 2,181 ราย และผูใชจํานวน 7,238 ราย
สําหรับปญหาที่เกิดขึ้นเปนปญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุและการที่สวนราชการไมสงคืนที่ราชพัสดุ ซึ่งผูแทน
กรมธนารักษไดกลาวถึงขอเสนอแนะในการแกปญหาดังกลาว ไดแก การบังคับใหมกี ารดําเนินมาตรการตาง ๆ ที่มี
อยูแลวอยางจริงจัง การเรงรัดกระบวนการพิสูจนสิทธิ์ทุกขั้นตอน การจัดใหเชา การแปลงสินทรัพยเปนทุน และการ
ย้ําใหสว นราชการทราบถึงความจําเปนในการใชที่ดินตามนโยบายของรัฐบาล เปนตน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ไดใหขอ สังเกตกับกรมธนารักษเกีย่ วกับการใชที่ราชพัสดุเพื่อสังคม
ไดแก การสรางศูนยกฬี า ที่อยูอาศัย และสวนสาธารณะ จะมีสวนชวยพัฒนาเศรษฐกิจและความเปนอยูของ
ประชาชนในพื้นที่ไดเปนอยางดี โดยเฉพาะอยางยิ่ง การนําที่ดินที่ทิ้งรางกลับมาใชประโยชน และการใชพื้นที่เพือ่
การสรางหองสมุด ซึ่งเปนการเสริมสรางการเรียนรูของประชาชน สวนราชการตาง ๆ จึงควรตระหนักถึงการ
ทบทวนการใชที่ราชพัสดุเพือ่ ประโยชนตอ เศรษฐกิจของประเทศและสังคมโดยรวมใหมากที่สุด นอกจากนี้ ควร
พิจารณาจัดหาที่ราชพัสดุเพื่อกอสรางหองสมุดใหไดทุกอําเภอ
ผูแทนกรมบัญชีกลาง (คลังจังหวัดอุดรธานี ภายในเขต 4) ไดรายงานใหทราบถึงการดําเนินงานของ
สํานักงานคลังจังหวัด ภายในเขต 4 ดังนี้ 1. จัดทํารายงานภาวะเศรษฐกิจ ภาวะการคลัง และการใชจายงบประมาณ
แบบบูรณาการ 2. การจัดทํา GPP แบบ Bottom up ตามแนวทาง และคําปรึกษาของ สศช. 3. การบริหารงบประมาณ
จังหวัด 4. การรับ – จาย ตามระบบ GFMIS 5. การใหการฝกอบรมแกสวนราชการ 6. การจัดซื้อจัดจางดวยระบบ
e-Auction และ 7. การดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงการคลัง ดานการแกไขปญหาหนี้สินภาคประชาชน
ทั้งนี้ ปญหาอุปสรรคประกอบดวย (1) ดานเศรษฐกิจการคลัง และงบประมาณ ไดแก การไมไดรับขอมูล
พื้นฐานเพื่อจัดทํารายงานภาวะเศรษฐกิจและGPP จากสวนราชการ ตามกําหนดเวลา และการมีขอจํากัดของ
แหลงขอมูลที่ไมเปดเผยขอมูลที่แทจริง ดังนั้นขอเสนอแนะที่ควรจะเปน ไดแก การสรางเครือขายและพัฒนาระบบ
การจัดเก็บขอมูลใหมีประสิทธิภาพ การประชาสัมพันธบทบาท และความสําคัญของการใหขอมูลเพื่อประโยชนตอ
การพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัด การเรงพัฒนาระบบ IT เพื่อเปนเครื่องมือในการจัดทําและเปนศูนยขอมูล การขอความ
รวมมือ สศช. เรงตรวจสอบขอมูล GPP ของคลังจังหวัดโดยเร็ว และกระทรวงการคลังควรมอบนโยบายเปนประจํา
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ทุกปใหกับคณะทํางานผูบริหารการคลังประจําจังหวัด (2) ดาน GFMIS ไดแก การที่แบบฟอรมปรับเปลี่ยนอยูเ สมอ
ระบบการรับ – นําสง ขั้นตอนมาก ทําใหการเบิกจายเงินลาชา ระบบ Excel Loader กําหนดใหบันทึกการจัดซื้อจัด
จาง ตามงวดงานที่ขอเบิกไมใชวงเงินตามสัญญา ทําใหไมทราบยอดเงินคงเหลือที่แทจริง ระบบการออกรายงาน
การเงินยังไมครบถวนสมบูรณ เพื่อใชในการบริหารงบประมาณจังหวัด ซึ่งขอเสนอแนะ ดานระบบงาน ไดแก การ
เบิกจายสามารถเบิกหักผลักสงผานระบบ Excel Loader ทุกรายการ การรับ-นําสง ควรลดขั้นตอนในการทํารายการ
และการกระทบยอดไดโดยไมตองพักรายการใหผานบัญชีทันที เพื่อใหเงินกลับเขามาในระบบ การจัดซื้อใหระบบ
Excel Loader รองรับการบันทึกขอมูลตามสัญญา ไมใชตามขอเบิก การเรียกดูรายงาน ใหเรียกดูไดตลอดเวลา และ
การใหสิทธิคลังจังหวัดเรียกดูรายงาน MIS ไดทั้งจังหวัด ดาน Hardware ไดแก การกําหนดใหมกี ารบํารุงรักษา
เครื่อง Terminal และ เครื่อง Printer อยางสม่ําเสมอ การนํา Printer ตัวอื่น นอกจากที่ติดมาพรอมเครื่อง มาตอใชกับ
ระบบได ดานระบบเครือขาย ไดแก การเพิ่มชองทางการสงขอมูล ระบบ Excel Loader (3) ดาน e-Auction
ไดแก ผูใหบริการตลาดกลางไมเพียงพอ ขอเสนอแนะ ไดแก การกําหนดใหคลังจังหวัดเปนผูกํากับดูแลการประมูล
(e - Auction) การกําหนดใหสํานักงานคลังเขต เปนผูบริหารตลาดกลางในกลุมจังหวัดภายในเขต การสนับสนุน
สวนราชการทีม่ ีความพรอมดาน IT ใหเปนผูดําเนินการเปนตลาดกลาง และการสนับสนุนใหสํานักงานคลังจังหวัด
เปน Auction Center
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ไดใหขอ สังเกตในประเด็นขางตน ดังนี้
(1) การจัดทํา GPP โดย สศช. มาชวยจัดทํา เปนการวางระบบขอมูลเศรษฐกิจจังหวัดใหมีมาตรฐาน เพื่อเปน
เครื่องชี้วัดจุดออน จุดแข็งของเศรษฐกิจจังหวัด ทั้งนี้ การจัดทํา GPP จะนําไปสูการวางแผนจัดการดานเศรษฐกิจของ
จังหวัดไดอยางถูกตองและเหมาะสม นอกจากนี้ ยังเปนการสนับสนุนการทํางานของผูวา CEO ใหประสบผลสําเร็จ
อีกดวย
(2) e-Aution ซึ่งเปนระบบที่ชวยเผยแพรในเรื่องของผูคาในวงกวาง โดยหัวใจสําคัญของระบบ e-Aution อยู
ที่การสรางขอมูลที่เปนมาตรฐาน เพื่อใหสามารถเปรียบเทียบกันไดทวั่ ประเทศและตลอดเวลา ทําใหคลังจังหวัดรู
มาตรฐานราคาสินคาและนํามาเปนขอมูลในการกําหนดราคามาตรฐาน ทําใหการบริหารจัดการการประมูลเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ
(3) การแกไขปญหาหนี้สินภาคประชาชน ซึ่งเปนเรื่องสําคัญที่ตองมีการดําเนินการอยางเรงดวนนัน้ ตอง
อาศัยความรวมมือกันและการสนับสนุนจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ทั้งนี้ การใชกลไกของสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ ใหประชาชนที่มหี นี้สินนอกระบบเขามารายงานหรือติดตอกับทางราชการผานสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ใหมากขึน้ อาทิ การใหธนาคารออมสิน หรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจอืน่ ๆ จัดทําชองทางพิเศษ เพื่อใหคําปรึกษาใน
การหาแหลงเงินกูเพื่อทดแทนแหลงเงินกูนอกระบบ นอกจากนีย้ ังรับเรื่องรองทุกข เพื่อใหประชาชนที่มีหนี้สิน
นอกระบบเขามาเปนหนีใ้ นระบบมากขึ้น
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ผูแทนกรมศุลกากร (ผูอํานวยการศุลกากรภาคที่ 2) ไดรายงานใหทราบถึงโครงการตาง ๆ ตามยุทธศาสตร
ของกรมศุลกากร ประกอบดวย (1) โครงการ Contract Farming ซึ่งเปนโครงการระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบาน
(ลาว-พมา-กัมพูชา) ตามความตกลงในปฎิญญาพุกาม (Bagan Declaration)ภายใตยุทธศาสตรความรวมมือทาง
เศรษฐกิจ อิระวดี-เจาพระยา-แมโขง (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy :
ACMECS) เกี่ยวกับการยกเวนอากรขาเขาสินคา 10 รายการ ที่มีถิ่นกําเนิดและสงมาจากลาว กัมพูชา และพมา
(2) โครงการศูนยบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (ONE STOP SERVICE) เปนโครงการที่ตอบสนองยุทธศาสตรของ
กลุมจังหวัดดานการคาและการลงทุนและยุทธศาสตรของกรมศุลกากรดานการอํานวยความสะดวก ทางการคาและ
การทองเที่ยว โดยเปนการบูรณาการ 6 หนวยงานหลักขึน้ ไปที่เกีย่ วของกับการนําเขา - สงออก และการทองเที่ยวมา
ใหบริการ ณ จุดเดียว ไดแก ดานศุลกากร กรมปศุสัตว กรมวิชาการเกษตร ดานอาหารและยา กรมประมง กรมการ
คาตางประเทศ ฯลฯ (3) โครงการกอสรางสะพานขามแมน้ําโขงแหงที่ 2 ในกลุมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (Greater
Mekong Subregion : GMS) เปนโครงการภายใตยุทธศาสตรดานการคาและการลงทุน เพื่อเปนศูนยกลางการผลิต
และกระจายสินคาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพื่อเพิ่มมูลคาการคาชายแดน (4) โครงการจัดสรางดาน
พรมแดนพรอมทาเทียบแพขนานยนตที่ อ.บึงกาฬ เปนโครงการภายใตยุทธศาสตรกลุมจังหวัดดานการคาและการ
ลงทุน เพื่อเปนศูนยกลางการผลิตและกระจายสินคาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพื่อเพิ่มมูลคาการคา
ชายแดน (5) โครงการจัดตัง้ เขตปลอดอากร (Free Zone) ในกลุมจังหวัดหนองคาย-อุดรธานี-หนองบัวลําภู-เลย
เสนอภายใตยทุ ธศาสตรกลุมจังหวัด ดานการคาและการลงทุน เพื่อเปนศูนยกลางการผลิตและกระจายสินคาของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพื่อเพิ่มมูลคาการคาชายแดน
ทั้งนี้ ปญหาและอุปสรรคโดยรวม ไดแก ปญหาดานการคาชายแดน ไดแก สกุลเงินลาวไมไดรับความนิยม
จากพอคาไทย ธนาคารไทยไมรับแลกเปลี่ยน การซื้อขายไมผานธนาคาร ไมมีการเปด L/C ทําใหการคาชะลอตัว
และขยายเติบโตไปอยางชา ๆ คาธรรมเนียมแพขนานยนตมีอัตราคอนขางสูง ธนาคารไมเพียงพอในบางพื้นที่ เชน
อ.ทาลี่ มี ธกส. ที่เดียว ในกรณีเบิกเงินเกิน 300,000 บาทตอวันตองแจงลวงหนา 1 วัน และแนวคิดในการจัดตัง้
โครงการ OSS ของผูวาราชการจังหวัดแตละจังหวัดมีมาตรฐานไมเหมือนกัน และปญหาดานการปองกันและ
ปราบปรามการลักลอบหนีศุลกากร ไดแก สภาพภูมิประเทศตามแนวชายแดน อัตรากําลัง และงบประมาณ
ทั้งนี้ แนวทางแกไข ประกอบดวย ดานการคาชายแดน ควรดําเนินการสรางความรูความเขาใจแก
ผูประกอบการคาชายแดนเกีย่ วกับการซื้อ –ขายผานธนาคาร รัฐควรผลักดันใหมีการจัดตั้งธนาคารพาณิชยบริเวณ
ชายแดนเพิ่มขึน้ และการจัดสรางทาเทียบแพขนานยนตหรือสะพานขามแมน้ําโขงเพิ่ม และ ดานการปราบปราม
ควรมีนโยบายใหดานฯ ทําการบูรณาการสนธิกําลังกับพืน้ ที่และมีการประสานงานกันอยางใกลชิด
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ใหขอคิดเห็นเกีย่ วกับความเชื่อมั่นของนักธุรกิจและธนาคารไทยของลาว
มีคอนขางนอย ทําใหการคาชายแดนกับลาวไมสามารถขยายตัวไดดีเทาที่ควร นอกจากนี้ ในอนาคตบทบาทการ
จัดเก็บรายไดของกรมศุลกากรจะลดความสําคัญลงตามอัตราภาษีศุลกากรที่ลดลง ในการนี้กรมศุลกากรจะเนนการมี
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บทบาทมากขึ้นในเรื่องของการปองกันและปราบปรามสินคาที่ผิดกฎหมาย และดําเนินการอํานวยความสะดวกทาง
การคา
ผูแทนกรมสรรพสามิต (ผูอาํ นวยการสรรพสามิตภาคที่ 4) ไดรายงานใหทราบถึงประเภทของสินคาและ
บริการที่มีอยูในพื้นที่ โดยสวนใหญเปนโรงงานสุรากลั่นชุมชน และโรงงานสุราแชชุมชน ซึ่งอาจจะเปนการขัดแยง
กันเองในดานบวกและลบ โดยปญหาและอุปสรรคที่ตามมาคือ ผูประกอบการสุราชุมชนมีจํานวนมาก ทั้งนี้
แนวทางแกไข คือการบริหารความเสี่ยง และการเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของ SMEs เปนตน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ไดใหขอ เสนอแนะในการกําหนดมิติใหมของกรมสรรพสามิตในเรื่อง
ของสุราชุมชน โดยกรมสรรพสามิตจําเปนตองมีมาตรการทั้งทางบวกและทางลบ สําหรับแนวทางดานบวก กรม
สรรพสามิตอาจจะรวมมือกับกระทรวงพาณิชยในการสรางชองทางการตลาด อาทิ การจัดนิทรรศการ การจัดหา
ตลาด การสรางความเขาใจกับประชาชนถึงความปลอดภัยของการบริโภคสุราชุมชนที่มีมาตรฐาน ขณะทีแ่ นวทาง
ดานลบ กรมสรรพสามิตจะกําหนดบทลงโทษตาง ๆ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการ เปนตน
ผูแทนกรมสรรพากร (สรรพากรภาคที่ 10) ไดรายงานใหทราบวาภาษีมูลคาเพิ่มเปนภาษีที่ทํารายไดใหกับ
กรมสรรพากรเปนอันดับแรก โดยทีก่ ารเก็บภาษีสวนใหญจะมาจากภาคเกษตรกรรม ขณะทีภ่ าคอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวกําลังมีแนวโนมดีขึ้น นอกจากนีภ้ าคการคาก็มแี นวโนมดีขึ้นเชนเดียวกัน อยางไรก็ตาม ปญหาของ
กรมสรรพากร คือ การที่ผูเสียภาษีมีความรูค วามเขาใจในการเสียภาษีคอ นขางนอย ซึง่ แนวทางการแกไข คือ การ
พยายามใหความรูในเรื่องของการเสียภาษีใหมากขึ้น
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดใหขอเสนอแนะในเรื่องของการใหบริการจัดการภาษีอยางมี
ประสิทธิภาพ ควรมีการรวบรวมขอมูลตาง ๆ อาทิ ขอมูลของผูเสียภาษีจริง เปรียบเทียบกับจํานวนผูที่ควรจะตองอยู
ในระบบภาษี เพิ่มเติมจากขอมูลที่มีอยูในปจจุบันที่มใี นเรื่องของจํานวนผูเสียภาษีเทียบตอจํานวนประชากรหรือ
จํานวนแรงงานในพืน้ ที่ ทั้งนี้ ขอใหพยายามสรางแรงจูงใจในการเสียภาษี การเสริมสรางความรู ความเขาใจและ
บทบาทหนาทีข่ องผูประกอบการและประชาชนในการเสียภาษี รวมถึงการพยายามปรับเปลี่ยนทัศนคติของผูเสียภาษี
เกี่ยวกับความไมเปนธรรมระหวางผูเสียภาษีที่ดีและผูหลีกเลี่ยงภาษี
นอกจากนี้ ผูแทนจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจไดรายงานใหทราบถึงการดําเนินการของสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจในการชวยแกไขปญหาตาง ๆ ในการนี้ ผูอํานวยการธนาคารออมสิน (นายกรพจน อัศวินวิจิตร) ไดให
ขอมูลเกี่ยวกับนโยบายของสถาบันการเงินเฉพาะกิจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับรากหญา โดยใน
วันที่ 28 ตุลาคม 2548 สถาบันการเงินเฉพาะกิจไดมีการลงนามในบันทึกขอตกลงกับกระทรวงมหาดไทย ในการ
จัดตั้งสาขาของสถาบันการเงินเฉพาะกิจในอําเภอที่ไมมสี าขา ใหแลวเสร็จภายในป 2549
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หลังจากนัน้ ผูแทนจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (นายธีรพงษ ตั้งธีระสุนันท ผูจัดการธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร) ไดรายงานการดําเนินงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 3 ประเด็นหลัก ๆ ดังนี้
(1) การปรับเปลี่ยนภาพลักษณของสถาบันการเงินเฉพาะกิจสูมิติของความทันสมัยและใหบริการทีเ่ ขาถึง
ประชาชนมากที่สุด นอกจากนี้ยังชวยใหประชาชนระดับรากหญาไดมีโอกาสเขาถึงแหลงเงินทุน เพือ่ นําไปใชในการ
ผลิต การขยายกิจการ การพัฒนาตลาด ตลอดจนถึงการสงสินคาออกไปตางประเทศ
(2) ในอนาคต แนวโนมการขอสินเชื่อของประชาชนจะมากขึ้น ดังนัน้ สถาบันการเงินเฉพาะกิจจึงตองหา
วิธีการปรับระบบสินเชื่อใหมีความรวดเร็ว เพื่อตอบสนองตอความตองการดังกลาว พรอม ๆ กับการสรางความ
เขมแข็งใหกับชุมชน
(3) สถาบันการเงินเฉพาะกิจควรเปนแหลงเงินทุนในการพัฒนาสินคาใหกับผูประกอบการ SMEs ใหมีความ
เขมแข็ง และกิจการ OTOP ใหมีการขยายตัวมากขึ้น
สวนที่สาม การประชุมสัมมนารวมกับจังหวัด ภาคเอกชน และหนวยงานที่เกีย่ วของ ในประเด็นยุทธศาสตร
การพัฒนากลุม จังหวัด และการใชเครื่องมือของกระทรวงการคลัง เพื่อแปลงนโยบายรัฐบาลสูการปฏิบัติเปน
รูปธรรมเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรากหญาและภูมภิ าค นโยบายดังกลาว ไดแก การเพิ่มคุณภาพชีวติ การสนับสนุน
SMEs และ OTOP และการอํานวยความสะดวกการคาชายแดน ทั้งนี้ การประชุมในสวนนี้มวี ัตถุประสงค เพื่อเปน
แนวทางการประสานงาน เพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานกับหนวยงานในจังหวัดที่เกี่ยวของกับภาคเอกชน
ในการนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกลาวแสดงวิสัยทัศนในการเพิ่มประสิทธิภาพและการพัฒนา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยการใชเครื่องมือของกระทรวงการคลัง เปนกลไกผลักดันใหการดําเนินนโยบาย
Dual Track Policy (นโยบายแบบคูขนาน : เมืองและชนบท) ใหเกิดผลสัมฤทธิ์และเชื่อมโยงใหเศรษฐกิจของไทย
กาวสูการเปน Single Track Policy ในที่สดุ (ลดชองวางระหวางเมืองและชนบทใหเหลือนอยที่สุด) ทั้งนี้
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดอธิบายเพิ่มเติมถึงกลไกที่จะนําไปสูผลสําเร็จของการดําเนินการขางตน โดย
มีสาระสําคัญ ดังนี้
(1) Dual track Policy เปนนโยบายคูขนานของเมืองและชนบท ซึ่งในปจจุบัน ยังมีชอ งวางระหวางการ
พัฒนาเมืองและชนบทอยู สาเหตุสวนหนึ่งเนื่องจากวัฒนธรรมธุรกิจแบบดั้งเดิมคือการซื้อมาขายไป ผูขายยัง
ขาดความรูความเขาใจในการพัฒนารูปแบบธุรกิจและอุตสาหกรรม และขาดการเชื่อมโยงระบบการผลิตและ
การจําหนาย ซึง่ ชวยลดชองวางความยากจน ดังนั้น การเพิ่มศักยภาพทางการแขงขันใหกับธุรกิจโดยดําเนินการ
ทั้งในสองระดับ ผานกลไกการทํางานเพื่อใหการพัฒนาเศรษฐกิจเมืองและชนบทใหเปนในทิศทางที่เหมาะสม
และสอดคลองกัน จําเปนตองสงเสริมการบูรณาการการทํางานรวมกับจังหวัด โดยเนนการกระจายนโยบาย
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ระดับบนสูระดับพื้นที่ อยางรวดเร็ว ฉับไว เพื่อใหการบริหารเศรษฐกิจจังหวัด เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ลดชองวางระหวางเมืองและชนบทใหเหลือนอยที่สุด
(2) ในอดีตรัฐบาลใหงบประมาณพิเศษสําหรับจังหวัด โดยมากใชเพื่อการแกไขปญหาสถานการณ
ฉุกเฉิน เชน ภัยแลง น้ําทวม เปนตน รวมถึงจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัด ซึ่งเนนโครงสรางพื้นฐาน
อาทิ การสรางถนน สะพาน เพื่ออํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ แตยังไมไดมีการมุงเนนการใชงบประมาณ
เพื่อการพัฒนาที่สําคัญดานเศรษฐกิจของจังหวัดเทาที่ควร
(3) ปจจุบันแตละจังหวัดไดมกี ารใชงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในแงความรวดเร็ว
ของการตัดสินใจ แตยังขาดการริเริ่มที่จริงจังในการพัฒนาภาคธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีศกั ยภาพ ใหธุรกิจทองถิ่น
สามารถเติบโตกาวสูอุตสาหกรรมขนาดใหญและกาวสูอ ุตสาหกรรมระดับประเทศได ซึ่งการดําเนินการดังกลาวยัง
ตองการการสนับสนุนอยางมากทั้งดานเครื่องจักรอุปกรณ การใหความรูเกี่ยวกับวิธีการบริหารแบบมืออาชีพ และ
การใหโอกาสในการพัฒนา อยางไรก็ดี รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีขอสังเกตวาในปจจุบนั ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือยังไมมีอุตสาหกรรมที่เปนเอกลักษณ ดังนัน้ ทางกลุมจังหวัดจะตองศึกษาทรัพยากรที่มี ศักยภาพ ตลอดจน
ความตองการของอุตสาหกรรมตอเนื่องและผูบริโภคที่จะนํามาเชื่อมโยง เพื่อเปนการสรางโอกาสทางธุรกิจ
อุตสาหกรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนั้น ยังตองหาแนวคิดที่ชัดเจนวาจะผลักดันอุตสาหกรรมหรือ
ธุรกิจประเภทใด ทั้งนี้ รัฐบาลมีเครื่องมือที่พรอมจะใหความสนับสนุนทั้งดานงบประมาณ และการใหบริการของ
สถาบันการเงิน โดยเฉพาะอยางยิ่งการสนับสนุนดานสินเชื่อครบวงจรจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐตาม
โครงการ 4 ประสาน เพื่อสรางใหเกิดอุตสาหกรรมทองถิ่น เปนอุตสาหกรรมเฉพาะที่สะทอนลักษณะพิเศษของแต
ละพื้นที่ และเชื่อมโยงเครือขายอุตสาหกรรมกับกลุมจังหวัดใกลเคียง และกาวสูอุตสาหกรรมขนาดใหญตอไป
(4) ปจจุบนั การบริหารประเทศกาวสูมิตใิ หมโดยบริหารดวยระบบ CEO จังหวัด ผูว าราชการจังหวัดมี
อํานาจตัดสินใจเพิ่มขึ้นในการบริหารความมั่นคงและเศรษฐกิจจังหวัด โดยในสวนของกระทรวงการคลัง พรอม
ที่จะใหความสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ขจัดปญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวติ ของ
ประชาชนในจังหวัด ผานเครื่องมือทางการเงินการคลังที่มีอยู และใชระบบ CFO จังหวัดเปนกลไกสําคัญในการ
สนับสนุนการตัดสินใจและบริหารเศรษฐกิจของผูวา CEO ทั้งนี้ CFO จังหวัดจะไมไดมีหนาที่ดแู ลเพียงการ
จัดเก็บรายได บริหารการรับ-จายเงิน หากตองมีหนาที่ใหการสนับสนุนดานขอมูลเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง
รวมทั้งสนับสนุนในเรื่องการจัดหาแหลงเงินทุนใหกับผูว า CEO และภาคเอกชน นอกจากนั้น ยังตองมีหนาที่ ใน
การบูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานอื่น เชน รวมกับ COO (Chief Operation Officer) ของอุตสาหกรรม
จังหวัดและ CMO (Chief Marketing Officer) ซึ่งคือพาณิชยจังหวัด เปนตน เพื่อวางรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมของจังหวัดใหเปนรูปธรรมยิ่งขึ้น
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(5) ดังนั้น การที่เศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดจะไดรับการพัฒนาจนชองวางระหวางเมืองและชนบท
ลดนอยลง จังหวัดจําเปนตองมองเห็นศักยภาพของตัวเอง ที่มีอยูทั้งดานแรงงาน สาธารณูปโภค ภูมปิ ญญา เพื่อ
การพัฒนาภาคธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ พรอม ๆ กับการสรางแรงจูงใจ ใหผูประกอบการและประชาชน
โดยการใชเครื่องมือทางการเงินการคลัง ผานกลไกการทํางานแบบบูรณาการรวมกันของภาครัฐบาล จังหวัด
และภาคเอกชน โดยใชระบบ CFO จังหวัดของกระทรวงการคลังเปนตัวผลักดันที่สาํ คัญ
นอกจากนี้ เปนการระดมความคิดเห็นของผูวาราชการจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในเรื่องการ
พัฒนาจังหวัด โดยผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน และผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ
ไดรายงานใหรับทราบถึงสถานการณของจังหวัด รวมทัง้ ปญหา อุปสรรค ในการดําเนินงาน โดยมีสาระสําคัญ
ดังนี้
ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี ไดรายงานใหทราบวาจังหวัดอุดรธานีไดดาํ เนินการตามแนวทางการพัฒนา
แบบบูรณาการที่ใหทุกภาคสวนมีสวนรวม และกําหนดวิสัยทัศน ในเรื่องการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม การ
ทองเที่ยว การเสริมสรางชุมชนใหเขมแข็ง โดยจากการระดมความคิดจากทุกภาคสวนทําใหการจัดทํายุทธศาสตร
และแผนปฏิบตั ิการ สามารถดําเนินการไดดวยดี
ทั้งนี้ ภาคเกษตรอุตสาหกรรม จังหวัดมีโรงงานน้ําตาล โรงงานแปงมันสําปะหลังหลายโรงงาน เพือ่ นํา
ผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูป ซึ่งในปจจุบันไดสงเสริมในเรื่องการปลูกยางพารา มีการตั้งโรงงานแปรรูป
ผลิตภัณฑ จากยางพารา รวมทั้งยังมีโรงงานผลิตชิ้นสวนคอมพิวเตอร นอกจากนี้ จังหวัดยังมีความพยายามจัดตั้ง
นิคมอุตสาหกรรมที่ ต.เนินสูง แตยังไมมีโรงงานใดเขามาตั้ง ทั้งนี้ อาจเปนเพราะระยะทางที่คอนขางไกล ทําให
ตนทุนของโรงงานอาจสูงกวานิคมอุตสาหกรรมที่อื่น
อยางไรก็ดี จังหวัดมีจุดเดนเรื่องการเกษตร ทองเที่ยว การคา ทําใหไมสามารถผลักดันภาคอุตสาหกรรม
ไดเทาที่ควร ดังนั้น จังหวัดจึงตองการคําแนะนํา และความชวยเหลือในเรื่องของเศรษฐกิจและธุรกิจ เนื่องจาก CEO
จังหวัดเอง มิไดมีความรูดานเศรษฐกิจโดยตรง จึงตองการทีมงานมาชวยเหลือ ทั้งนี้ ทีผ่ านมา จังหวัดไดขอคําแนะนํา
จาก CFO หรือคลังจังหวัด แตไมไดรับคําแนะนําในเรื่องของแนวคิดใหมๆ ซึ่งนาจะเปนเพราะระบบราชการไทยทําให
เกิดวัฒนธรรมในการรับนโยบายจากสวนกลางเทานั้น
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ไดใหขอ เสนอแนะวาจังหวัดอุดรธานีอาจไมเหมาะสมกับอุตสาหกรรม
เพื่อการสงออก จึงอาจสงเสริมดานอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อรองรับอุตสาหกรรมดานอื่นๆในประเทศเพื่อทดแทน
การนําเขา ทั้งนี้ รัฐบาลและกระทรวงการคลังมีความพยายามในการสรางเครื่องมือ และสรางทีมงานที่มีความรูท าง
เศรษฐกิจใหแกจังหวัด เชนเดียวกับในระดับประเทศที่รัฐบาลหรือกระทรวงเองก็ตองมีเสนาธิการทางดานเศรษฐกิจ
จํานวนมากเพือ่ ใหคําปรึกษา อยางไรก็ดี ในระดับจังหวัดเองก็ตองมีทมี งานใหคําปรึกษาที่มีความรูท างเศรษฐกิจ
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อยางแทจริงเปนเสนาธิการ ซึ่งอาจเปนบุคคลภายนอกที่ไมจําเปนตองเปนขาราชการ โดยเนนการหาจุดเดนของจังหวัด
เพื่อสรางแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจทีย่ ั่งยืน ทั้งนี้ ในสวนของกระทรวงการคลังมีนโยบายจะพัฒนาความรู
ความสามารถของ CFO จังหวัดใหเขมแข็ง และสามารถเปนผูสนับสนุนดานเศรษฐกิจ การเงิน การคลังกับจังหวัดได
อยางแทจริง
ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน ไดใหขอคิดวาระบบงานราชการของญี่ปุนแตกตางจากไทยในแงของภารกิจ
ของผูวาราชการจังหวัดซึ่งมีมากเกินไป ทําใหดแู ลงานไมทั่วถึง ไมสามารถใหความสนใจกันงานใดเปนพิเศษได
ขณะที่ประเทศญี่ปุนจะมีรองผูวาราชการที่ชวยกลั่นกรองงาน
นอกจากนี้ ยังไดกลาวเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ GFMIS วาเปนระบบที่มีประโยชน ในขณะทีก่ ารเบิกจายเปน
เรื่องสําคัญของจังหวัด แตปจ จุบันมีปญหาดานการประสานงานระหวางจังหวัดกับศูนย GFMIS ทําใหขาดความ
คลองตัว รวมทั้งเจาหนาที่ของจังหวัดยังมีปญหาในเรื่องความรูความเขาใจในระบบ GFMIS
ในประเด็นคลังจังหวัด คลังจังหวัดมีภารกิจคอนขางมากจนทําใหไมมีเวลาเพียงพอสําหรับประเด็นการพัฒนา
เศรษฐกิจตามภารกิจของ CFO ประกอบกับคลังจังหวัดมีความชํานาญดานการบัญชีมากกวาดานเศรษฐศาสตรจึงทําให
ไมสามารถใหการสนับสนุนแนวคิดในเรื่องเศรษฐกิจ การคลัง และการเงิน ไดอยางเต็มที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ไดใหขอ เสนอแนะเกีย่ วกับผูวาราชการจังหวัดควรมีหนาที่ในการกระจาย
งานไปสูคณะกรรมการผูบริหารของจังหวัด นอกจากนัน้ ในประเด็นของระบบขอมูลแมวาจะมีความสําคัญ แตทุก
ระบบขอมูลก็มีจุดบกพรอง ไมมีการประมวลผลขอมูลใดที่แมนยํารอยเปอรเซ็นต สิ่งสําคัญในการพัฒนาระบบขอมูล
และประมวลผล คือ การประมาณการจากสถิติ ซึ่งจะแสดงผลที่สําคัญซึ่งไมใชตัวเลข แตคือการทราบถึงแนวโนมที่จะ
เกิดขึ้น ดังนั้น จังหวัดควรใหความสําคัญในการพัฒนาความสามารถในการประมาณการมากกวา เพราะหากให
ความสําคัญกับขอมูลอยางเดียว ก็ตองเพิ่มบุคลากรในการจัดเก็บขอมูลไปตอไป สําหรับระบบ GFMIS แมวาในชวง
เริ่มตนจะมีปญ
 หา แตเชื่อวาเมื่อระบบสมบูรณจะมีประโยชนอยางมาก ดังนั้น หากจังหวัดประสบปญหาขอใหรวบรวม
ขอมูลและปญหาที่เกิดขึน้ สงมาใหกระทรวงการคลัง เพื่อจะประสานงานหาแนวทางแกไข กับสํานักนายกรัฐมนตรี ซึ่ง
เปนหนวยงานที่รับผิดชอบระบบ GFMIS
ในประเด็น CFO ขอใหจังหวัดทําความเขาใจวาขณะนี้คลังจังหวัดไมใช CFO จังหวัด คลังจังหวัดมีหนาที่ใน
การ เบิกจายเงิน แต CFO จังหวัดจะมีบทบาทมากกวานัน้ ซึ่งกระทรวงการคลังอยูในระหวางพัฒนาความสามารถ
ของ CFO จังหวัดใหทําหนาที่อยางเขมแข็งตอไป
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ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ ไดรายงานใหทราบวาจังหวัดไดมีการพัฒนาการจัดทํา GPP จังหวัด โดยมี
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และคลังจังหวัดเปนทีป่ รึกษา โดยขณะนี้จัดทําได
ประมาณรอยละ60 ซึ่งก็ไดพยายามจัดทําใหมีความสอดคลองกับความเปนจริงและแมนยํามากขึน้ โดยไดขอให
คลังจังหวัดกาฬสินธุจัดทําเอกสารขอมูลรวบรวมจากทุกหนวยงาน ซึ่งนาจะเปนประโยชน และ CFO เองจะสามารถ
ใชขอมูลเหลานี้ในการวางแผนทางเศรษฐกิจตอไป
นอกจากนี้ จังหวัดเนนอุตสาหกรรมการเกษตร เชน โรงงานผลิตแปงมันสําปะหลัง และ Modified Starch
เปนตน โดยสงเสริมการใชเทคโนโลยีที่สะอาด เนื่องจากที่ผานมาเคยมีการรับเอาอุตสาหกรรมอื่นๆจากตางประเทศ
เขามาโดยไมไดมีการคัดสรร มุงหวังแคสงเสริมอุตสาหกรรม แตอุตสาหกรรมเหลานัน้ ไมยั่งยืน
สําหรับการของบประมาณเพือ่ สรางสาธารณูปโภคพื้นฐาน เชน ถนน ทางรถไฟ จังหวัดยังเห็นวามีความ
จําเปนอยางมาก แมวา จังหวัดจะมีทรัพยากร วัตถุดิบและปจจัยการผลิตตางๆ แตการไดรับการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานจะเปนแรงจูงใจใหนกั ลงทุนเขามาลงทุน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ไดใหขอ สังเกตวา การสรางสาธารณูปโภคตางๆ ยังมีความจําเปน เชน
โครงการทางรถไฟรางคู ก็ยังคงเปนโครงการของรัฐบาล แตประสงคใหเห็นวาเปนเพียงมิติหนึ่งของการพัฒนา
เทานั้น จังหวัดจึงควรมีในมิติอื่นดวย อาทิ การพัฒนาอุตสาหกรรมในระดับภูมิภาค เพื่อผลิตสินคารองรับความ
ตองการของคนในภูมิภาค ซึง่ จะทําใหสามารถผลักดันอุตสาหกรรมใหเกิดขึน้ ไดรวดเร็วและยัน่ ยืน และทําให
สามารถใชประโยชนจากระบบขนสงที่มีอยูภายในภูมภิ าคไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
นอกจากนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ยังใหขอคิดในเรื่องของ CFO จังหวัด วาจะตองทํางานคลาย
กับ CFO ในบริษัทเอกชน โดยจะตองมีความสามารถในการวิเคราะหงบดุล งบกําไรขาดทุนในทางเศรษฐกิจ และ
วิเคราะหผลตอบแทนการลงทุนในระดับจังหวัด ซึ่งจะนําไปสูการวิเคราะห GPP ตอไป โดยรัฐบาลจะตองจัดใหมี
การฝกอบรมการบริหารการเงินในระดับจังหวัดเพื่อจะไดนํามาใชงานจริงได อาทิ การสรางรถไฟรางคู ที่ตองใช
งบประมาณมาก จึงตองมีการวิเคราะหวาจังหวัดจะพัฒนาอุตสาหกรรมใดที่มีความคุม คาตอการลงทุนสูงสุด
หลังจากนัน้ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ไดขอใหชวยพิจารณาแกไขปญหาของเกษตรกร
โดยเฉพาะการแกไขปญหาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร เนื่องจากภาคอีสานมีขาวเปนสินคาเกษตรหลัก ซึ่งรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังเห็นดวยทีจ่ ะพัฒนาระบบเศรษฐกิจการเกษตรโดยมีเปาหมายเพื่อเพิ่มผลผลิตตอไรใหสูงขึ้นและ
ใชจํานวนแรงงานตอไรใหลดลง นอกจากนี้ แหลงน้ําก็ตอ งไดรับการพัฒนา ซึ่งรัฐบาลจะพัฒนาภายใตโครงการ Mega
Project มีทั้งสิ้น 26 ลุมน้ํา เปนมูลคากวา 200,000 ลานบาท โดยมีทั้งแหลงกักเก็บน้าํ และระบบชลประทานเพื่อจัดสรร
น้ําไปยังพืน้ ทีต่ างๆ ไดอยางทั่วถึง
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สําหรับการผลักดันโครงการของรัฐในสาขาอื่น ๆ รัฐบาลพยายามเรงดําเนินการ แตอยางไรก็ตามความลาชา
ของโครงการบางสวนอาจเกิดจากปญหาเรื่องผลประโยชนภาคเอกชนเอง เชน การรองเรียนเมื่อประมูลไมได เปนตน
ซึ่งทําใหเกิดความลาชาหรือเกิดปญหายืดเยือ้
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแกน ไดขอใหรัฐบาลมีมาตรการชั่วคราวเพื่อชวยเหลือใหอุตสาหกรรม
ปรับตัวได เชน ใหหักคาใชจายในการขนสงใหเพิ่มขึ้นไดในการคํานวนบัญชี เพื่อเพิม่ ขีดความสามารถในการแขงขัน
ของเอกชน เนื่องจากปจจุบนั อุตสาหกรรมประสบปญหาตนทุนวัตถุดิบ และคาสาธารณูปโภค เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนั้น
ยังตองการใหสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐชวยเหลือดานหลักทรัพยค้ําประกัน สําหรับโครงการตางๆ ภายใต
โครงการพี่เลี้ยงนอง เนื่องจากหลักเกณฑทมี่ ีอยูในปจจุบนั มีความเขมงวดมาก โดยอาจสนับสนุนในรูปของโครงการ
Green Project ที่ใหสินเชื่อโดยปลอดหลักทรัพยค้ําประกัน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ไดใหขอ เสนอแนะวาภาคเอกชนอาจปรับตัวเพื่อลดตนทุนพลังงาน โดย
หันไปใชพลังงานทดแทนประเภทอื่นๆ เชน NGV โดยขณะนี้ รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมใหผูประกอบการใช NGV
อยางนอยรอยละ 50 ในภาคขนสง และมีมาตรการสนับสนุนการใชพลังงานทดแทนดังกลาว โดยในสวนของ
กระทรวงการคลังมีมาตรการ เชน การใหสินเชื่อ มาตรการภาษี NGV และการยกเวนอากรขาเขาถังกาซ เปนตน
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