-1รายงานการประชุม
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ครั้งที่ 3/2558
วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558 เวลา 16.00 – 18.00 น.
ณ ห้องประชุมตลาดเซฟวัน ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
*****************
รายชื่อคณะกรรมการที่เข้าประชุม
1. นายวิเชียร จันทรโณทัย
2. นายเสรี
3. นายนาวีศักดิ์
4. นายณัฐพงษ์
5. นายอิสรีย์

ศรีหะไตร
จรรยาเจริญ
สงวนจิตร
วราวงศ์กิตติ

6. นายสมศักดิ์
7. นางสุวรรณา
8. นายสุวิทย์
9. นายทวิสันต์
10. นายธีระ

ศรีบัวรอด
อยู่ไว
คาดี
โลณานุรักษ์
วรพันธุ์

11. นางศิริพร สัจจกุล
12. นายอรรถสิทธิ์ อึ้งเหมอนันต์
13. นายหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฎ
14. นายภูดิศ ศิริภาณุภัค
15. นายไพสิทธิ์ ปิติทรงสวัสดิ์
16. นายวัชร กลินทะ
17. นางสาววีรินทร์ สราญจิต
18. นายอัสนีย์ เชาว์วาทิน
19. นางวรัญญา ถนอมพันธุ์
20. นางอิฐสราชัย ลาพา
21. นางธรุณวรรณย์ จงใจภักดิ์
22. นายนพรัตน์ ทองประกอบ
23. ว่าที่ ร.ต.ต่อพงษ์ บวรพงษ์สกุล

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนล่าง 1 (ประธาน ฯ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (รองประธาน ฯ)
แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ (รองประธาน ฯ)
แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ (รองประธาน ฯ)
แทน ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัด ฯ (รองประธาน ฯ)
และผู้แทนหอการค้ากลุ่มจังหวัด ฯ (จ.บร.)
ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด ฯ (รองประธาน ฯ)
แทน ประธานเขตพื้นที่สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ฯ เขตที่ 5 (รองประธานฯ)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (เลขานุการ กรอ.กลุ่มจังหวัด ฯ)
ผู้ทรงคุณวุฒิ
แทน ผู้อานวยการสานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ (ที่ปรึกษา)
แทน พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
แทน อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผู้แทนหอการค้ากลุ่มจังหวัด ฯ (จ.นม.)
แทน ผู้แทนหอการค้ากลุ่มจังหวัด ฯ (จ.ชย.)
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด ฯ (จ.นม.)
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (จ.นม.)
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (จ.นม.)
รักษาการ หัวหน้าสานักงานจังหวัดนครราชสีมา
พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ
อุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
แทน พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
หัวหน้าสานักงานจังหวัดบุรีรัมย์
รักษาการ พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์
/24. นางอรพิณ ...

-224. นางอรพิณ มะวิญธร
แทน อุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
25. นางเสียงพิณ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
26. นายราชันย์ ช่วงชัย
แทน พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์
รายชื่อคณะกรรมการที่ไม่เข้าประชุม
1. ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
2. เกษตรจังหวัดนครราชสีมา
3. ดร.ถวัลย์ มานะธัญญา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นางเกรียงศักดิ์ ปาลีคุปต์
ผู้แทนหอการค้ากลุ่มจังหวัด ฯ (จ.สร.)
5. นายชาญกิจ นานาประสงค์
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด ฯ (จ.ชย.)/เลขาธิการ
สภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด ฯ
6. นายมนตรี ดารงมงคลกิจ
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด ฯ (จ.บร.)
7. นายสุพจน์ ภัทรไพศาลสิน
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด ฯ (จ.สร.)
8. นายชุณห์ ศิริคีรีโกศล
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (จ.นม.)
9. นายสวัสดิ์ มังกรวัฒน์
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (จ.นม.)
10. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
11. นายพัชร เพชรรัตน์
เลขาธิการหอการค้ากลุ่มจังหวัด ฯ
12. เกษตรจังหวัดชัยภูมิ
13. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
14. เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
15. อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
16. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
17. เกษตรจังหวัดสุรินทร์
18. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์
19. ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทย
20. ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายจรินทร์ สมประสิทธิ์
2. นายพิสิษฐ์ นาคา
3. นายสมชัย ชูณรงค์
4. นายปัญญา ชูสกุล
5. นายวีรพงษ์ ศิริวัน
6. นายกฤษณ์ จันทร์หอม
7. นางนวลจันทร์ อุตมหาราช
8. นางสาวอรุณ สว่างสินอุดมชัย

ผู้อานวยการส่วนแผนงาน
หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา
สานักงานทางหลวง ที่ 10 (นครราชสีมา)
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมา ที่ 1
ผู้อานวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2
ผู้ช่วย ผู้จัดการ ธ.ก.ส. นครราชสีมา
คลังเขต 3
คลังจังหวัดนครราชสีมา
/9. นางสาวสุนีย์ …

-39. นางสาวสุนีย์ หวันเดาะเลาะ
10. นายชิตพล เหล่าอับ
11. นายสมศักดิ์ ฉิมใหม่
12. นางรุ่งทิพย์ บุกขุนทด
13. นายชัชวาล วาดิช
14. นายเมธา รุ่งฤทัยวัฒน์
15. นายนิกร ภูมิแสนโคตร
16. นายศิรพงศ์ คงมงคล
17. นายธนวัฒน์ บุญมี
18. นางสาวสุภาวดี รัตนโสภา
19. นางสาวลัญชนา เนียมสาคร
20. นายสิทธิพล สุทธิศักดิ์ภักดี
21. นายวีระพงษ์ สว่างสิริทิพย์
22. นางสาวภัคจิรา คาเบ้า
23. นายธนบดี เจรจินดาตระกูล
24. นางสาวภานุมาส มาตรโคกสูง
25. นายคมรัตน์ มุ่มมานะ
26. นางสาวปราณี นวลนาค
27. นายทนง เพ็ญชัย
28. นายไพฑูรย์ วิกันชัย
29. นายสุขสันต์ ดุลจันทึก
30. นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
31. นายรฐนนท์ ไชยสิทธิ์
32. นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์
33. นางสาวณัฐวรรณ หลงศรี
34. นางสาวทองคา รักวงษ์
35. นายธนวัฒน์ หยิบกระโทก
36. นางสาวชดาษา ขาโพธิ์

นักวิชาการคลังชานาญการพิเศษ สานักงานคลังเขต 3
รองผู้อานวยการแขวงนครราชสีมาที่ 3
หัวหน้าแผนงานแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
ผู้อานวยการ ททท.สานักงานนครราชสีมา
รองประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้อานวยการสถานีวิทยุเอเอ็ม 88.75 เมกะเฮิร์ซ
ผู้จัดการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผู้ช่วยผู้อานวยการหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อานวยการหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา
เลขาธิการหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ สานักงานจังหวัดสุรินทร์
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่ตลาดเซฟวัน
เจ้าหน้าที่ตลาดเซฟวัน
เจ้าหน้าที่ตลาดเซฟวัน
ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไฮแลนด์นิวส์
สานักงานจังหวัดนครราชสีมา
สานักงานจังหวัดนครราชสีมา
สานักงานจังหวัดนครราชสีมา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ฯ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ฯ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ฯ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่ธุรการ สานักงานจังหวัดนครราชสีมา

เริ่มประชุมเวลา 16.00 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและดาเนินตามระเบียบวาระประชุม ดังต่อไปนี้
/ระเบียบวาระที่ 1 ...

-4ระเบียบวาระที่ 1
ประธาน
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมา

มติที่ประชุม

เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
จากการรายงานของฝ่ายเลขา ฯ ทราบว่าในปี พ.ศ. 2558 จะจัดการประชุม
กรอ.กลุ่มจังหวัด ฯ เต็มที่ได้เพียงแค่ 3 ครั้ง เพราะฉะนั้นในส่วนที่ปี 2559 ได้คุยกับ
ท่ า นประธานหอการค้ า และผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งในจั งหวั ด นครราชสี ม า แล้ ว ว่ า อยากให้
ความสาคัญในการประชุม กรอ. กลุ่มจังหวัด ฯ ให้มากขึ้น อาจจะเป็น 2 เดือนครั้ง 3
เดือ นครั้ ง และในการประชุม แต่ล ะครั้งอยากให้ มี ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ มาให้ ความรู้ โดยจั ด
ประชุมในช่วงเย็นๆ ประชุมเสร็จรับประทานอาหารร่วมกัน ทากิจกรรมร่วมกัน และ
เชิญ วิทยากรพิเศษ (Guests Speaker) มาพูดให้ ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ การวางแผน
เพื่อพัฒ นาด้านเศรษฐกิจ ส่วนด้านราชการอย่างผมนี้อาจจะมีความรู้ด้ านการพัฒ นา
ด้านเศรษฐกิจน้อยหน่อย เลยจาเป็นต้องมีผู้มีความรู้มาบรรยายให้ ความรู้ ถึงจะได้มี
ความรู้และก้าวทันนักธุรกิจ เพราะฉะนั้นจาเป็นต้องอาศัยเวทีเหล่านี้ในการเติมความรู้
และในขณะเดียวกันในการพัฒ นาจังหวัด ก็จาเป็นที่จะต้องใช้ความรู้ในภาคส่วนของ
เอกชนและภาคธุรกิจมาช่วยกัน เนื่องจากเวทีของราชการนี้เราก็จะเจอกันอยู่บ่อยๆ
แต่เมื่อได้ความรู้ความคิดเห็นจากพี่ๆภาคเอกชน ผมก็จะได้เอาไปเป็นโจทย์ในการแก้ไข
ปัญหาในครั้งต่อๆไป จึงเป็นเหตุผลที่ต้องให้ความสาคัญต่อการประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัด ฯ
นี้ให้มากที่สุด และเป็นไปได้ จะเข้าประชุมด้วยตนเองทุกครั้ง และจะชวนส่วนราชการ
ทุกส่วนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง อย่างวันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ท่านเสรี ศรีหะไตร
ก็ได้เดิน ทางมาร่วมประชุมด้วยตนเอง จึงขอขอบคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็น
อย่างยิ่ง และผมเองคิดว่าท่านเองก็มีประสบการณ์ ในการทางานมากมาย ในการช่วย
ดูแลในการประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัด ฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลอย่าง
จริงจัง และหวังว่าการพัฒนา 4 จังหวัดของกลุ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
คงจะต้ อ งก็ ไปพร้ อมๆกัน ไปควบคู่ กัน และจะท าให้ เป็ น กลุ่ ม ที่ มี พ ลั งให้ ม ากที่ สุ ดใน
ประเทศไทยผมเองขอขอบพระคุณทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันใน
วันนี้ ขอกราบเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ขอไปที่ระเบียบว่าระที่ 2
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รองรับรายงานการประชุม ฯ ครั้งที่แล้ว
(ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558)
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
- ฝ่ายเลขานุการ ฯ ได้จัดทารายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 18
ฝ่ายเลขานุการฯ
พฤศจิกายน 2558 และได้จัดส่งให้จังหวัดในกลุ่มจังหวัด ฯ เพื่อทราบและดาเนินการ
ในส่ วนที่เกี่ย วข้องแล้ ว รวมทั้งได้แจกจ่ายให้ ทุกท่านในวันนี้ด้ว ยแล้ ว รวม 13 หน้ า
ดั ง นั้ น หากมี ค าหรื อ ข้ อ ความใด ที่ เห็ น ว่ า คลาดเคลื่ อ นไม่ ต รงกั บ ข้ อ เท็ จ จริ ง และ
ประสงค์จะแก้ไข/ปรับปรุง ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการ ฯ ทราบด้วย เพื่อปรับปรุงแก้ไข
ให้ถูกต้องต่อไป

/ประธาน ...

-5ประธาน
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมา

จากเท่าทีผ่ มอ่านรายงานการประชุม ฯ ปี พ.ศ.2559 เราจะมีการจัดประชุม
ทั้งหมด 6 ครั้ง ส่วนในปี พ.ศ. 2558 เราจะมีการประชุมกันแค่ 3 ครั้ง เราจะพยายาม
เชิญ วิทยากรพิเศษ (Guests Speaker) และเชิญคนเข้าร่วมกิจกรรมเยอะๆ

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม กรอ. ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558

ระเบียบวาระที่ 3
ฝ่ายเลขา ฯ

เรื่อง เพื่อทราบ
3.1 เรื่อง รายงานข้อมูลและสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน
ในภาพรวมรายสาขาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
(สานักงานคลังเขต 3)
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
เรื่อง รายงานข้อมูลและสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน
ฝ่ายเลขา ฯ
ในภาพรวมรายสาขาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
โดยสานักงานคลังเขต 3
คลังเขต 3
เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทั้ง 4 จังหวัด ดิฉันนวลจันทร์ อุตมหาราช คลังเขต 3 ทาหน้าที่ดูแลคลังจังหวัด
ทั้ง 8 จังหวัด และจังหวัด 4 จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
รายงานการประมาณการทางด้านเศรษฐกิจ ภาคเอกชนว่าในส่วนนี้ทางคลังจังหวัดทั้ง 4
จังหวัดได้จัดทาภาวะทางเศรษฐกิจ ในส่วนของการประมาณการเศรษฐกิจรายปี ซึ่ง
จัดทารายไตรมาส เกี่ยวกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ GDP ข้อมูลสานักงานคณะกรรมการ
สภาพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคม ฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มีมูลค่า
454,000 ล้ า นบาทเศษ เป็ น สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 3.5 ของ GPP โดยมี โ ครงสร้ า ง
ภาคเกษตร 28% มู ล ค่ า 192,921 ล้ า นบาท ภาคอุ ต สาหกรรม 19% มู ล ค่ า
126,823 ล้านบาท ภาคการค้า 12% ภาคการท่องเที่ยว 4% และภาคอื่นๆ 3.8%
ถ้าดู ในภาพรวมของนครชั ย บุ ริน ทร์ ใน 4 จังหวัด ยั งเป็ น ในส่ ว นของภาคเกษตรที่ มี
ความสาคัญเป็นลาดับต้น ๆ รองลงมาเป็นภาคอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมามีมูลค่า
242,476 ล้านบาท จังหวัดบุรีรัมย์ มูลค่า 80,688 ล้านบาท จังหวัดสุรินทร์ มูลค่า
72,533 ล้านบาท และจังหวัดชัยภูมิเป็นอันดับสุดท้าย มูลค่า 58,565 ล้านบาท
รายได้เฉลี่ยนต่อหัวความสามารถในการผลิตปี พ.ศ. 2556 คือ 77,672 บาท/คน/ปี
รายได้เฉลี่ยต่อหัว ถ้าใช้แบบจาลองเศรษฐกิจของกลุ่มในปีพ.ศ. 2558 พยากรณ์เป็น
จ านวน 76,648 บาท/คน/ปี ปี พ .ศ. 2559 ยั ง เป็ น 76,565 บาท/คน/ปี
ด้วยแบบจาลองเศรษฐกิจกลุ่มที่ 1 คาดว่าในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้าย
ของปี พ.ศ. 2558 แล้ ว คาดว่ าจะขยายตั วอยู่ ที่ ร้ อยละ 1.2 ซึ่ งชะลอลงมาจากปี
พ.ศ. 2557 ที่ขยายตัวร้อยละ 4.6 และคาดว่าปี พ.ศ. 2559 จะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 3.3
/การขยายตัว ....

-6การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ปี 2559
ด้านอุปทานเศรษฐกิจมีแนวโน้มขยายตัว จากการผลิตภาคเกษตร
ที่ฟื้นตัวร้อยละ 2.0 จากการคาดการณ์จากปี 2558 ที่หดตัวร้อยละ 0.2 คาดการณ์
ตามปริมาณผลผลิตพืชผลทางการเกษตรมีแนวโน้มขยายตัวโดยคาดว่าข้าวนาปีมี
ผลผลิตเพิ่มขึ้น จากการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวนาปี การเพิ่มปริมาณผลิตข้าวนา
ปรังตามพื้นที่เพราะปลูกข้าวในเขตชลประทานที่เพิ่มขึ้น สาหรับมันสาปะหลังผลผลิต
คาดว่าจะชะลอเล็กน้อยเนื่องจากคาดว่าในปี 2559 ระดับราคาอาจจะลดลง การผิต
อุตสาหกรรม มีแนวโน้มชะลอตัวร้อยละ 2.7 จากการคาดการณ์ปี 2558 จากการ
คาดการณ์ปี 2558 ที่ขยายตัวร้อยละ 3.0 ตามการคาดการณ์ เป็นการคาดการณ์จาก
จานวนโรงงานมีจานวนเพิ่มขึ้นประกอบกับโรงงานขนาดใหญ่เพิ่มกาลังการผลิตส่งผลให้
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นภาคบริการขยายตัวร้อยละ 6.5 เมื่อเทียบ
กับการคาดการณ์ปี 2558 ร้อยละ 4.3 จากด้านการท่องเที่ยวคาดว่าจะขยายตัวใน
ทิศทางที่ดีขึ้น โดยคาดว่ามีนักท่องเที่ยวมีปริมาณเพิ่มขึ้นส่งผลให้กระตุ้นยอดค้าปลีกค้า
ส่งปริมาณเพิ่มขึ้น
ด้านอุปสงค์ เศรษฐกิจ มีแนวโน้มขยายตัว จาก การบริโภคภาคเอกชนที่ฟื้นตัว
ร้อยละ 2.8 จากการคาดการณ์ปี 2558 ที่หดตัวร้อยละ 0.1 โดยคาดการณ์จาก
ประมาณการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อสถานการณ์
ทางการเมืองที่คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้น และยังคงเอื้อต่อการจับจ่ายใช้สอยของภาคเอกชน
การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 4.0 เมื่อเทียบกับการคาดการณ์ปี 2558 ที่
ขยายตัวร้อยละ 2.8 โดยคาดการณ์จากการเพิ่มขึ้นของพื้นที่อนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัย
และพื้นที่อนุญาตก่อสร้างอาคารพาณิชย์ สอดคล้องกับปริมาณสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ที่
เพิ่มขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวร้อยละ 5.5 เมื่อเทียบกับการณ์ปี 2558 ที่ขยายตัว
3.1 คาดการณ์จากการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของรัฐบาลให้ส่วนราชการก่อ
หนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้ได้ตามเป้าหมาย
ด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่างปี 2559 อัตราเงินเฟ้อคาดว่าติดลบอยู่ที่ร้อยละ 0.05 ซึ่งอยู่ในระดับ
ค่อนข้างต่า โดยคาดว่าในปี 2559 เศรษฐกิจจะค่อนข้างดีโดยเฉพาะการกระตุ้นการ
บริโภคเพิ่มขึ้นและทาให้ดัชนีราคาผู้บริโภคสูงขึ้น การจ้างงานในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 คาดว่าจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ประมาณ
41,499 คน
ปัจจัยเสี่ยงเศรษฐกิจในปี 2558 – 2559 ของเศรษฐกิจภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนล่าง 1
ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ สภาวะความผันแปรของสภาพอากาศทั้ง
อุทกภัยและภัยแล้งยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการผลิตภาคเกษตรกรรม
โดยตรง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรการบริโภคภาคเอกชน และการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1
/ประชาชมเศรษฐกิจ …
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คลังเขต 3

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี 2558 (AEC 2015) เป็นการรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการการลงทุน เงินทุน รวมทั้งแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี หาก
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายในจังหวัด ไม่ให้ความสาคัญในเตรียมความพร้อมก้าว
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี 2558 อาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของจังหวัด
ในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้
หนี้สินภาคครัวเรือน ที่ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องทั้งระยะสั้นและระยะยาว
อาจส่งผลให้กาลังซื้อในอนาคตหดตัวลง ทั้งผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังกระตุ้นการขาย
สินค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาส่วนแบ่งการตลาด
การผ่อนคลายระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง มีมาตรการผ่อนคลายวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ส่วนราชการสามารถทาสัญญาหรือก่อหนี้ผูกพันได้เร็วขึ้น สามารถ
เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกาหนดไว้
3.2 เรื่อง งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ข้อมูลงบประมาณรายจ่ายของท้องถิ่นเพื่อเป็นประโยชน์ในการดาเนินงาน
ในส่วนของรายได้และรายจ่ายของท้องถิ่นในภาพรวมสาหรับรายได้อยู่ที่
82,063,891,729.37 บาทรายจ่ายที่มีการลงทุน 15,796,785,642.17 บาท
รวมรายจ่ายประจาด้วย เป็น 89,614,287,492.76 บาท

ประธาน
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมา

ขอบคุ ณ ท่ า นคลั ง เขต 3 ที่ ไ ด้ ใ ห้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ เศรษฐกิ จ ของกลุ่ ม จั ง หวั ด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และวันนี้มีท่านท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมามาร่วม
ด้ ว ยแต่ ที่ ท างคลั งเขต3 ได้ ส รุป รายได้ รายจ่ ายของท้ อ งถิ่น นี้ ทั้ งกลุ่ ม นครชั ย บุ ริ น ทร์
ข้อสังเกตคือจะเป็นงบลงทุนน้อยมาก ส่วนใหญ่จะไปอยู่ที่งบรายจ่ายประจาเกือบ 80%
จากได้อ่านปัจจัยเสี่ยงในหน้า 2 ของเอกสารความเสี่ยงสภาวะภัยธรรมชาติหรือหนี้สิ้น
ภาคครัวเรือนพอจะเข้าใจ แต่การที่จะเป็นเศรษฐกิจอาเซียนกับการผ่อนคลายระเบียบ
จัดซื้อจัดจ้าง อันนี้จะมีความเสี่ยงกับชีวิตประจาวันของเรายังไงบ้างขอคาอธิบายท่านเพิ่ม

คลังเขต 3

ในเรื่องของประชาคมอาเซียนจะมองในเรื่องของการแบกรับประชาคม
อาเซี ย นว่ากลุ่ ม ของเรานี้ มี การเตรียมพร้อมแค่ไหนอย่างไรเป็น ปั จจัยเสี่ ย งเรื่องของ
เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับประชาคมอาเซียนในการผ่อนคลายระเบียบ
จั ด ซื้อ จั ด จ้ างอั น นี้ เป็ น ปั จจัย เสี่ ย งด้ านบวก ซึ่ งมี ผ ลต่อ การเร่งรัด การเบิ กจ่ ายตามที่
นโยบายกระทรวงการคลังมีนโยบายลงมาแต่เป็นปัจจัยด้านบวก แต่ก็ยังเสี่ยงอยู่ดีถ้า
งบลงมา ถ้าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง หรือมีงบเหลือจ่ายก็ยังถือเป็นปัจจัยเสี่ยง
/ประธาน ....

-8ประธาน
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมา

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องของการผ่อนคลายระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างเป็นปัจจัยเสี่ยงในด้านบวก
ยังไงก็ต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายและการ เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC
การเตรียมความพร้อมการเข้าสู่อาเซียนถ้าเตรียมการไม่พร้อม ก็ยังถือว่ามีความเสี่ยง
ของระบบเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด ฯ ดังนั้นถือว่าเป็นประเด็นในการจัดประชุม กรอ.
กลุ่มจังหวัด ฯ ในครั้งต่อๆไปเราจะต้องอุดช่องว่างในลักษณะนี้ให้ได้ การเตรียมความ
พร้อมสู่เศรษฐกิจอาเซียนของเรา และคนในกลุ่ มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ทาอย่างไรกัน
บ้าง อาจจะต้องหาผู้รู้มาพูดมาคุยระดมสมองจะได้ช่วยกันเตรียมรับเพราะใกล้จะเปิด
อาเซียนแล้ว

รับทราบ
เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่อง ปัญหาการปล่อยสินเชื่อ Soft Loan (หอการค้าจังหวัดชัยภูมิ)
นายสิทธิผล สุทธิศักดิ์ภักดี
ปัญหาการปล่อยสินเชื่อ Soft Loan ในการประชุมครั้งที่ผ่านมากระผมก็ได้พูดถึง
เลขาหอการค้า
หัวข้อนี้ในการประชุมครั้นี้ผ่านมาก็ไม่คาดคิดว่าจะหมดเร็ว โครงการนี้เริ่มในวันที่ 1 ตุลาคม
จังหวัดชัยภูมิ
2558 และจะสิ้ น สุ ด ในวั น ที่ 31 ธั น วาคม 2558 แต่ ส รุ ป ว่ า ตามข่ า วในวั น ที่ 26
พฤศจิ ก ายน 2558 ธนาคารจะทราบว่ า เต็ ม แต่ จ ริ ง ๆแล้ ว เต็ ม ไปตั้ ง แต่ วั น ที่ 20
พฤศจิกายน 2558 ที่จังหวัดชัยภูมิมีสมาชิกหอการค้าบางรายได้รับการอนุมัติจากธนาคาร
แห่งหนึ่ง ได้รับการอนุมัติวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ได้มีการแจ้งให้ลูกค้ารายนี้ทราบ
แล้ว แต่เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 มีหนังสือด่วนมาจากธนาคารออมสินสานักงาน
ใหญ่ให้ระงับสินเชื่อ Soft Loan เนื่องจากวงเงินเต็ม สงสัยในประเด็นว่าทาไมถึงหมดเร็ว
มากเพราะว่าเค้าคาดการณ์ไว้ว่าอย่างเร็วสุดน่าจะสักประมาณเดือนธันวาคม 2559 น่าจะ
หมดแต่ครั้งนี้เร็วผิดปรกติ โครงการสินเชื่อแสนล้านเป็นโครงการที่รัฐบาลต้องการช่วยเหลือ
โครงการนี้ แบ่งแยกเป็น 5 อย่าง ตัวที่สาคัญคือการปล่อยสินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจประมาณ
10 ล้ านและไม่ เกิ น 10 ล้ าบาท และจะมี สิ น เชื่ อประมง สิ น เชื่ อ ท่ อ งเที่ ยว สิ น เชื่ อ ซื้ อ
เครื่องจักร โครงการเหล่านี้จะเป็นโครงการละประมาณ 50 ล้านบาท 100,000 ล้านบาท
ที่ธนาคารเบิกไปมากที่สุด คือธนาคารไทยพาณิชย์ 25,000 ล้านบาท ธนาคารกรุงไทย
ประมาณ 23,000 ล้านบาท ธนาคารออมสินเอง ขออนุญาตที่พาดพิงเป็นเจ้าของเงินแท้ๆ
100,000 ล้านบาท ปล่อยกู้ได้แค่ 4,000 กว่าล้านบาท ผมมีตัวเลขที่ขอมา จริงๆแล้ว
ทางธนาคารก็ไม่อยากจะให้ของจังหวัดชัยภูมิ ธนาคารออมสินทั้งจังหวัดชัยภูมิ ที่ขอเบิก
30 กว่าราย ขออนุมัติ 100 กว่าล้าน อนุมัติแค่ 10 กว่าราย 40 กว่าล้าน แต่ว่าเมื่อเทียบ
กับ ธนาคารพาณิ ชย์แล้ว อย่างเช่ นธนาคารกรุงเทพฯ สาขาเดียวผู้ขอประมาณ 25 ราย
100 กว่าล้านบาท อนุมัติ 28 ล้านบาท ประเด็นนี้ผมจะแก้เพราะมันเป็นการอนุมัติสินเชื่อ
ที่ล่าช้า และจริงๆแล้ว ธนาคารออมสินน่าจะเป็นเครื่องจักรในการปล่อยสินเชื่อที่เร็วด้วยซ้า
เพราะนโยบายนี้เป็นเงินของธนาคารแท้ๆ รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยไว้แล้ว บางรายผมได้ข้อมูล
จากกลุ่มเพื่อนๆกันแต่ไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าเป็นธนาคารไหน มีการปล่อยกู้ที่ผิดประเภทก็
คือโครงการบอกว่าห้ามรีไฟแนนซ์ ก็คือเอาสินเชื่อที่ปลอดหนี้ มากู้ก่อน แต่ถ้าจะตรวจสอบ
ไม่ยาก การกู้แบบนี้ถามว่ามีเยอะไหมผมว่ามีเยอะ จริงๆแล้ว
/โครงการนี้ ...
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ประธานหอการค้า
จังหวัดนครราชสีมา

โครงการนี้ผิดพลาดตรงที่ไปให้วงเงินเกี่ยวกับสินเชื่อให้ประเภทอื่นสูงเกินไปคือวงเงิน 50
ล้าน ถ้าปล่อยเฉพาะสินเชื่อหมุนเวียน 50 ล้านนี้จะได้ประโยชน์มากๆ ในเมื่อเอาไปกู้ใน
รูปแบบนิติกรรมอาพราง มันก็ไม่เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ วันนี้มาเพื่อจะขอให้ที่ประชุมมี
มติ เ พื่ อ ให้ รั ฐ บาลเพิ่ ม วงเงิ น แต่ เ ผอิ ญ ว่ า เมื่ อ เช้ า มาได้ เ จอข่ า วว่ า ตอนนี้ ท่ า นรอง
นายกรั ฐ มนตรี ผมไม่ แ น่ ใจว่ า เรื่ อ งนี้ จ ะเข้ า ครม. หรื อ เปล่ า ก าลั งจะขอวงเงิน เพิ่ ม อี ก
50,000 ล้านบาท เพื่อให้ที่ค้างท่ออยู่ แต่ว่าข่าวนี้มีมาตั้งแต่เมื่อวันอังคารที่แล้วผมก็รออยู่
สรุป ก็ยังไม่มา แต่เมื่อเช้าได้อ่านข่าวว่าจะมีการเพิ่มวงเงินอีก 50,000 ล้านบาท จริงๆ
ตัวอย่างที่ผมยกขึ้นมาจริงๆยังมีตัวอย่างอีกหลายตัวอย่างที่ตลกๆ อยู่หลายตัวอย่าง เช่นผู้กู้
กู้ธนาคารหนึ่งอยู่แล้ว แล้วไปขอกู้อีกธนาคารหนึ่ง ซึ่งธนาคารก็ให้เอาเงินสดไปปิดบัญชีที่
ธนาคารเก่าแล้วมากู้กับธนาคารใหม่ แต่แล้วธนาคารใหม่ไม่อนุมัติกู้ให้ ทาให้ผู้กู้ต้องตายไป
อีก ผมอยากจะถามว่านี้มันคืออะไร ของจังหวัดชัยภูมิจะมีปัญหา แต่ทางโคราชไม่น่าจะมี
ปัญหา มีอีกรายหนึ่งธนาคารปล่อยสินเชื่อออกมาแล้วเซ็นสัญญากันแล้วเงินโอนกันแล้ว
อีก 3 วันให้หลังโทรศัพท์ มาบอกลูกค้าว่าผมโอนเงินผิดต้องขอเปลี่ยนดอกเบี้ยเนื่องจาก
Soft Loan เต็ม แต่ผมบอกคนที่มาปรึกษาผมว่าอย่าไปยอมเพราะว่าได้ทาสัญญาไปแล้วที่
ดอกเบี้ยเท่านี้ ปัจจุบันทางธนาคารก็โทรมาบอกให้ลูกค้าเปลี่ยนสัญญา ซึ่งผมก็บอกไปว่า
อย่าไปยอม ปัจจุบัน ถ้าเรื่องนี้ไม่ได้เข้า ครม. ผมก็อยากให้เรื่องนี้ได้เข้าที่ประชุมเพื่อผ่าน
ส่วนกลาง ปัจจุบันนี้สภาพเศรษฐกิจ SME ตอนนี้ไม่ไหว ถ้าเงินกู้ส่วนนี้ออกมาผมว่ารัฐบาล
ช่วยถูกทาง
จังหวัดนครราชสีมาเองก็มีปัญหาอยู่เยอะไม่ใช่ว่าไม่มีปัญหา เพียงแต่จังหวัด
นครราชสีมาได้รับการอนุมัติเงินไปค่อนข้างจะเยอะทั้งธนาคารพาณิชย์และธนาคารภาครัฐ
แต่ในส่วนของภาครัฐต้องขอยอมรับว่าทางการอนุมัตินี้ล่าช้ามาก ในส่วนของทางหอการค้า
เองก็มีส่วนของ SME BANK เราได้จัดประชุมทั้งเขต ทั้งภาคที่หอการค้าและที่สนับสนุนการ
กู้เงิน Soft Loan มีอยู่รายหนึ่งขอกู้ไป 15 ล้ าน วัน ที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ขอมู ล
อาจจะขัดแย้งกับทางท่านเลขาธิการหอการค้าชัยภูมิ ก็คือของเราในวันที่ 25 พฤศจิกายน
2558 ในเมื่ออนุมัติไปแล้วก็จ่ายค่าฟรี 1% ก็คือ 150,000 บาท บวกค่าธรรมเนียมอีก
5,000 บาทเป็น 155,000 บาท หลังจากนั้นวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ได้ไปจด
จานองที่ดินจังหวัดนครราชสีมา จดจานองเสร็จแล้วเสียค่าธรรมเนียมอีก 159,000 บาท
ปรากฏว่าจะไปขอรับเงินที่ SME BANK แจ้งมาว่า ทางออมสินแจ้งว่า เงินหมดแล้ว จริงๆ
แล้ ว SME BANK บอกผมว่าจาก 100,000 ล้ านที่ อ อมสิ น ปล่ อยออกมา SME BANK
ได้ ม า 8,000 ล้ านบาท แต่ ถ้าเช็ ค ทั้ งประเทศ SME BANK ได้ ไม่ ถึง 8,000 ล้ านบาท
หมายความว่าได้แค่ครึ่งหนึ่งเท่านั้นเอง พอดีเงินเค้าหมดก่อน SME BANK เค้าเข้าใจว่าเค้า
ได้โควต้ามา 18,000 ล้านบาท แต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่ คือในงบประมาณ 100,000 ล้าน
บาท คื อ ธนาคารไหนยื่ น อนุ มั ติ ม าก่ อ นได้ ก่ อ นเลย จึ งไม่ มี โควต้ า ดั งนั้ น BANK เองก็ งง
อยู่ เหมื อ นกั น ว่ า ท าไมหมดเร็ ว จั ง ทั้ ง ที่ SME BANK ได้ เป็ น คนไปเสนอก่ อ นในขณะที่
ธนาคารพาณิชย์ดูท่าที พอทาทีหลังปรากฏว่าแซงหน้าอย่ างที่เลขาธิการหอการค้าชัยภูมิ
บอก ก็คือไทยพาณิชย์ได้ไปทั้งหมด 2,5000 ล้านบาท จากครั้ง แรกๆ จะรู้ว่า เป็น ราย
ใหญ่ทั้งสิ้น นโยบายรัฐบาลที่ให้มามันก็ไม่เกิดมรรคผลอย่างในกรณีโคราชก็ได้เงินไป
/เยอะนะครับ …

- 10 เยอะนะครับ ทั้งทางหอการค้า และก็ของ SME BANK เองได้เป็น 100 ล้านบาท สาหรับ
ในส่ วนจั งหวัดนครราชสี มาค่อนข้างจะเยอะในส่ ว นของรายใหญ่ รายย่อยก็ได้ อานิส งส์
ไปด้วยเพราะว่าตอนนี้รายย่อยกาลังจะขาดใจรายใหญ่เองยังมีสายป่านที่ยังมีอยู่ แต่เอาเป็น
ว่าเอาเงินไปให้รายใหญ่เยอะ คือโครงการนี้เงินกู้สูงสุดไม่เกิน 50 ล้าน แต่เผอิญหอการค้า
เองต้องแก้ปัญหาโดยการเจรจากับ SME BANK ว่า SME Soft Loan นี้มีดอกเบี้ย 4% แต่
ขอปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจากวงเงินในเวลา 4 ปี เมื่อยื่นขออนุมัติไปแล้วจะทาอย่างไร
จะไม่อนุมัติให้เลย ทางหอการค้าได้ขอทาเรื่องขอวงเงินเพิ่มเติมไปอีก 50,000 ล้านบาท
คือน่าจะมีข้อจ ากัดแต่ล ะรายกู้ไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือ 10 ล้ านบาทก็ดี และอยากจะ
ขอให้มติของ กรอ.กลุ่มจังหวัด ฯ ว่า เราอยากจะให้มี Soft Loan มากขึ้น และมีข้อจากัด
ในวงเงินให้มันเล็กลง
ประธาน
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมา

จังหวัดบุรีรัมย์ และทางจังหวัดสุรินทร์ เห็นด้วยไหมครับ ตามที่ท่านหอการค้า
นครราชสีมาพูดอยากให้เงินส่วนนี้ไปถึงธุรกิจรายย่อยมากขึ้นอย่างเช่นวงเงิน 1 ล้านบาท
หรือ 5 ล้านบาท จาก 50 ล้านบาท เหลือ 10 ล้านบาท ทางคลังเขตมีข้อคิดเห็นอย่างไรบ้าง
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เห็นด้วยเพราะถ้าเกิดเป็นรายใหญ่วงเงินก็จะหมดเร็วแต่ในขณะนี้รัฐบาลมี
นโยบายในการส่งเสริมหรือช่วย SME ถ้าวงเงินต่าลงรายย่อยก็จะมีศักยภาพมากขึ้น

ประธาน
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมา

สรุปเห็นควรนาหัวข้อนี้นาเสนอผ่านส่วนกลางและขอให้การขยายวงเงินสินเชื่อโดย
กาหนดวงเงินรายหนึ่งไม่เกิน 10 ล้านบาท ขอให้ฝ่ายเลขา ฯ ประสานท่านเลขาธิการ
หอการค้าจังหวัดชัยภูมิเขียนรายละเอียด ในการนาเข้าส่วนกลางและ
ขอให้ทางท่านประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมาประสานกับฝ่ายเลขา ฯ
เขียนรายละเอียดข้อเสนอต่อไป

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ให้นาเสนอการขยายวงเงินสินเชื่อ Soft Loan และกาหนดการให้กู้
วงเงินรายละไม่เกิน 10 ล้านบาท เพื่อให้ธุรกิจรายย่อยได้มีศักยภาพมากขึ้น

4.2 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน 4 ช่องจราจร
ทางหลวงหมายเลข 205 (นครราชสีมา – ชัยภูมิ) (หอการค้าจังหวัดชัยภูมิ)
นายสิทธิผล สุทธิศักดิ์ภักดี
ถนนหมายเลข 205 ตั้งแต่อาเภอลานารายณ์ จังหวัดลพบุรี มาจนถึง ตาบลจอหอ
เลขาธิการหอการค้า
ของจังหวัดนครราชสีมา เส้นนี้ถ้าดูจากโครงข่ายถนน ถนนเส้นนี้ถ้าสามารถขยาย
จังหวัดชัยภูมิ
ช่องทางถนนเป็น 4 ช่วงทางจราจร ได้จะลดการจราจรของถนนได้ในส่วนซึ่งปัจจุบัน
ในเขตอาเภอด่านขุนทดถ้าจะไปถนนมิตรภาพก็จะหลีกเลี่ยงถนนเส้นนั้นมาเส้นนี้ โดยถนน
เส้นนี้ก็เป็นตัวเชื่อมภาคกลาง เพื่อจะเข้าภาคอีสานจะผ่านแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ
อย่างเช่น ทุ่งดอกกระเจียว ผ่านเหมืองแร่โปรแตสแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทยที่
อาเภอบาเน็จณรงค์ ผ่านตาบลวะตะแบกซึ่งเป็นช่องลมที่ดีที่สุดในประเทศไทยแต่ในอนาคต
ถนนเส้นนี้ตั้งแต่ห้วยบง วะตะแบก ตลอดจนไปถึงซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ จะเป็นแหล่ง
พลังงานลมที่สาคัญที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ที่ห้วยบงมีกังหันลมไปแล้ว 90 แห่งที่ชัยภูมิ
กาลังจะเกิดอีก 3 โครงการ เส้นทางลมเส้นนี้เป็นเส้นทางลมที่ดีที่สุด
/กระแสไฟฟ้า ....

- 11 กระแสไฟฟ้าพลังงานลมจะเกิดขึ้นดีที่สุดในช่องลมนี้ นักท่องเที่ยว และอื่นๆจะตามมาแต่
ตอนนี้ ถนนยังไม่ได้ ซึ่งถนนเส้นนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เส้นนี้ สศช. ได้มาเห็นแล้วและได้
เห็นด้วยว่าให้เป็น 4 เลน หลังจากนั้นผมได้เข้ามาคุยกับหอการค้าว่าเราอยากได้ถนน 4
เลนนี้เข้ามาซึ่งโครงการนี้จะโครงการที่ค่อนข้างใหญ่คือระยะทาง 110 – 120 กิโลเมตร
นายสมชัย กลิ่นณรงค์
ผู้อานวยการ
ทางหลวงที่ 10

ทางหลวงที่ 10 จะต้องขอแรงสนับสนุนในการที่จะผลักดันโครงการให้เกิดขึ้น
โดยเร็วเพราะว่าในสภาพปัจจุบันในปี พ.ศ. 2558 ถนนหมายเลข 205 อาจจะด้วย
ข้อจากัดของทางรัฐบาล หรือทางกระทรวงก็แล้วแต่ในส่วนของงบประมาณที่ลงมาค่อนข้าง
จะมีข้อจากัด เพราะจากที่ท่านหอการค้าชัยภูมิได้กล่าวไว้นั้น ทั้งเส้นทางสายหลักที่จะต้อง
มีความจาเป็นทั้งทางด้านการค้าการคมนาคมการอานวยความปลอดภัยต่างๆ สาหรับทาง
หลวงชนบทที่ 10 จังหวัดนครราชสีมา พื้นที่ในความรับผิดชอบผังทางหลวงครอบคลุม
พื้นที่ทั้ง 4 จังหวัด คือแขวงทางหลวงจังหวัดนครราชสีมา แขวงทางหลวงจังหวัดบุรีรัมย์
แขวงทางหลวงจังหวัดปราจีนบุรี และแขวงทางหลวงจังหวัดสระแก้ว เป็น 6 แขวงทางหลวง
ในส่วนของระยะทางที่กาหนดดูแลของแขวงเป็นระยะทาง 5,200 กิโลเมตร ที่เป็นลาดยาง
อยู่แล้วประมาณ 4,800 กิโลเมตร ที่เหลือจะเป็นคอนกรีตอยู่ที่ 400 กิโลเมตรเศษ ผมว่า
ระยะทางนี้ที่ทั้ง 6 แขวง การก่อสร้างและการขยายทางหลวง 205 หนองบัวโคก 226
ของจังหวัดบุรีรัมย์ จะให้นายช่างของทางแขวงทางหลวงชนบทที่รับผิดชอบดูแลในเขต
พื้นที่กล่าวถึงลักษณะข้อมูล

/นายปัญญา ...

- 12 นายปัญญา ชูสกุล
ผู้อานวยการ
แขวงทางหลวงชนบท
นครราชสีมาที่1

ถนนเส้นทาง 205 ตั้งแต่หนองบัวโคกมีการจราจรที่นับทั้งวันประมาณ 12 ชั่วโมง
ประมาณ 14,000 กว่าคัน รถบรรทุกหนักก็ประมาณ 900 กว่าคัน/วัน คือในช่วง
สีน้าเงินจะเป็นช่วง 4 เลน ในส่วนสีแดงจะเป็น 2 เลน จะเป็น 4 เลนเป็นช่วงๆ ปี 2558 2559 ที่เราดาเนินการมี 3 โครงการงบประมาณ 89 ล้านบาท อยู่ในช่วงหนองบัวโคก
จนถึงตลาดพระทองคา ระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตร งบประมาณ 550 ล้าน ช่วงห้วย
น้อยก่อนที่จะเข้าโคกสวายประมาณ 600 เมตร ที่จาเป็นที่สุดก็คือช่วงตลาดโนนไทย กิโล
204 - 206 กิโล ระยะทาง 200 เมตร เป็นเขตของที่ราชพัสดุคือมันไม่มีเขตทางเสนอ
โครงการไปไม่ได้เพราะเป็นทีร่ าชพัสดุยังไม่มอบอานาจให้ ทางหลวงและจะมีอีกช่วง ลา
เชียงไกรถึงบ้านโคกสูงนี้จะเหลือประมาณ 3 กิโลเศษๆ รวมงบประมาณ 800 กว่าล้าน
บาท ระยะทาง 24 กิโลเมตร นี่เป็นแผนผังคร่าวๆ ช่วงตลาดโนนไทยจะติดทุกวันพุธ และ
วันเสาร์เพราะมีตลาดนัดและได้คุยกับทางนายกเทศมนตรีและนายอาเภอก็ได้สั่งให้ย้ายไป
ก็ไม่ยอม ไม่ได้ติดเพราะรถส่วนใหญ่จะติดเพราะตลาดนัด ที่ตลาดโนนไทยช่วงนี้ได้คุยกับ
ทางเทศบาลและทางอาเภอแล้วนะครับขอให้ที่ราชพัสดุยกที่ดินให้เพื่อที่เราจะได้ออกแบบ
และทาการก่อสร้าง และจาเป็นต้องเกรดทางประมาณ 8 เมตร จากที่เราไปเก็บรายละเอียด
คราวๆแล้ว ได้ออกแบบเบื้อต้นไว้จะต้องเกรดทางประมาณ 20 เมตร ถึงจะทาเสร็จเป็น
ถนนสมบูรณ์ได้มีทางเท้ามีไฟฟ้าแสงสว่างที่ครบถูกต้องตามหลักวิศวกรรมของกรมทางหลวง
4.3 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน 4 ช่องจราจร
ทางหลวงหมายเลข 226 (นครราชสีมา – บุรีรัมย์)
นายชิดพงษ์ อัลลอง
แขวงทางหลวงที่ 3 รับผิดชอบด้านทิศตะวันออกและทางด้านทิศใต้ของจังหวัด แผนที่
ผู้อานวยการฝ่ายวิศวกรรม ควบคุมของทางแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ดูแลเส้นทางหลวงสายหลัก 16 สาย 304,
สานักงานแขวงทางหลวง ระยะทางทั้งสิ้น 496 กิโลเมตร โดยมีเส้นทางสายหลักอยู่ 4 เส้นคือหมายเลข 204,224
นครราชสีมาที่ 3
และ 226 เส้น 226 เชื่อมต่อเส้นทางระหว่างบุรีรัมย์ สุรินทร์ และอุบลราชธานี

/ที่เป็นปัญหาอยู่ ....
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เลขาธิการหอการค้า
จังหวัดชัยภูมิ

แขวงทางหลวงชนบท
นครราชสีมาที่ 1

ผู้ว่าราชการจังหวัด
บุรีรัมย์

ที่เป็นปัญหาอยู่ตอนนี้คือที่ยังเป็นคอขวดอยู่ เป็นเส้นทางที่มีระยะทาง 72 กิโลเมตร ตอนนี้เรา
ได้ขยายเส้นเป็น 4 ช่องทางจราจรไปแล้ว 38 กิโลเมตรเศษแล้วก็คงเหลือระยะทางที่เป็น
คอขวดอยู่ 39 กิโลเมตรเศษ และจะเห็นแผนที่ ที่เป็นตอนๆช่วงๆที่เป็นคอขวดอยู่ที่เราได้
ทาการขยายไปแล้วเพื่อแก้ไขปัญหาคอขวดเป็นช่วงๆไปแล้ว ตั้งแต่หัวทะเลไปจนถึง
เฉลิมพระเกียรติ และตามแยกห้วยแถลงและจักราชไปแล้วเป็นช่วงๆ รวมระยะทางไปแล้ว
38 กิโลเมตรและรูปแบบเดิมจากที่เป็น 2 ช่องทางเดิมค่อนข้างคับแคบโดยมีความกว้าง
ประมาณ 9 เมตร ซึ่งรูปแบบในการขอขยายเส้นทางนอกเขตชุมชนพร้อมขอบทางระยะ
ประมาณ 21 เมตรเศษ ส่วนในเขตชุมชนก็จะเป็นในรูปแบบเกาะกลางจะเป็นเกาะยกเพื่อ
เพิ่มความปลอดภัยมากขึ้น ในส่วนที่เป็นปัญหาเพิ่มอีกส่วนหนึ่งคือจะมีจุดตัดผ่านทางรถไฟ
ทั้งหมดจานวน 4 แห่ง ซึ่งได้จัดทาเป็นสะพาน Overpass แล้ว 1 แห่งอยู่ระหว่างบ้านพระ
ตาบลทะเล และจะมีอีกจุดคือแยกจักราช และตรงหินดาด ที่ยังเป็นปัญหาอยู่ ซึ่ง
งบประมาณที่จะขอรับการสนับสนุนขยายทางเป็น 4 ช่องจราจร งบประมาณ 4,500 ล้าน
บาท ปรับปรุงจุดตัดทางรถไฟ Overpass งบประมาณ 1,500 ล้านบาท ซึ่งงบประมาณ
ในการก่อสร้างสะพาน Overpass บางจุดอาจจะมีการเวนคืนเปลี่ยนทิศทางและแนวทาง
ซึ่งเป็นทางโค้งตัว S อาจจะมีการเปลี่ยนรูปแบบ งบประมาณก็จะมีในการเวนคืนบ้าง
ในบางส่วนสาหรับงบประมาณปี 2559 ที่เราได้รับงบประมาณที่ขยายเป็นช่วงๆ มีอยู่ 5
โครงการเป็นเงิน 126 ล้านบาทเศษ ซึ่งจะมาแก้ปัญหาจุดที่เป็นอันตรายและเป็นจุดที่
เร่งด่วนไปก่อนนะครับ ในส่วนของงบประมาณโครงการประมาณไว้แล้ว 1,200 ล้านบาท
ผมขอเพิ่มเติมในส่วนของแยกหนองบัวโคกไปยังจอหอไม่น่าจะเกิน
20 กิโลเมตร แต่จากแยกหนองบัวโคกไปยังแยกหนองบัวสาราญและไปยังลานารายณ์
ที่ยังเป็น 2 เลน ยังมีอยู่มากเลยทีเดียว ในตอนที่ท่านผอ.แขวงบอกว่าปีหน้าเราจะได้
จากแยกคาปิงมาเข้ามาทางแยกหนองบัวโคก สรุปได้ว่าได้มา 2 กิโลเมตร งบประมาณ
40 ล้านบาท แต่ว่าระยะทางที่เราขาดนี้มันอีกเยอะ คือเส้นจากคาปิงมาหนองบัวโคก
จะผ่านบริษัทเหมืองแร่โปรแตสซึ่งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องจะเข้ามาเยอะถ้ายังไงฝาก
ท่านช่วยดูเส้นนี้ให้ด้วย
การก่อสร้างถนนนี้มันจะมีหลายระดับหลายมาตรฐานเช่นทางหลวงสาย
หลักทางหลวงสายรอง ในแต่ละจังหวัดจะแตกต่างกันในส่วนที่สงสัยที่บอกว่ามีการ
ขยายออกมาขึ้นอยู่ที่การออกแบบหรือขึ้นอยู่กับงบประมาณว่าเป็นโครงการของอะไร
เช่นการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงลาดยางชุมชน จะมีรหัสงาน เพราะฉะนั้น ความ
ต้องการของแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดจะไม่เหมือนกันเลย ขึ้นอยู่กับความจาเป็นว่าจะ
ก่อสร้างและการวางแผนการของบประมาณ ว่ามันจากัดมาตรฐานชั้น 1 ชั้น 2 ด้วย
ครับ คือสุดแล้วแต่ความต้องการ จะไม่เป็น Standard ทั่วไป
ผมมองว่ากลุ่มจังหวัด ฯ หรือ กรอ.กลุ่มจังหวัด ฯ เราคือครอบครัวใหญ่
ครอบครัวเราเปรียบเสมือนบ้านใหญ่ที่มี 4 ห้องนอน สิ่งที่เราจาเป็นต้องทาอย่างแรกคือ
ความอยู่รอดของครอบครัว อย่างที่ชัยภูมิบอกว่าผมมีความจาเป็นก่อน หรือบุรีรัมย์มี
ความจาเป็นก่อน ผมมองว่าบ้านของเรา สิ่งที่เราควรจะมองคืออะไร ผมมี 2 เรื่องที่จะ
เรียนให้ทุกท่านช่วยคิดนะครับว่าเรื่องแรกคือสถานนะการณ์ของโลกเปลี่ยน เท่าที่ผมได้
ไปสืบค้นข้อมูลจากองค์การนาซ่า แกนโลกมันเอียงเกิดจากเรื่องความร้อนทาให้ขั้วโลกเอียง
/แต่ข้อมูล...

- 14 แต่ข้อมูลเชิงลึกที่ผมทราบมาว่าน้าแข็งขั้วโลกละลายคือเทือกเขาแอลป์และตอนนี้
นักวิทยาศาสตร์ได้ไปทาการวิจัยเค้าก็ได้รายงานว่าภูเขาน้าแข็งหายไปจาก 50 % จาก
สภาวะของโลก ดังนั้นจากสภาวะของโลกเปลี่ยน แนวแกนโลกก็เปลี่ยนเชียงรายจากที่
ไม่เกิดแผ่นดินไหวก็เกิดก็เพราะสาเหตุนี้และครับ แต่ก็ถือว่าโชคดีจากที่รายงานว่าพื้นที่
ที่ปลอดภัยที่สุดก็คือพื้นที่ราบสูงของเรานี้แหละ เพราะฉะนั้นใครมีที่ดินแถบนี้ถือว่าดี
หรือท่านจะซื้อเพิ่มก็ได้ครับ ผมสืบข้อมูลมาจากทางวิทยาศาสตร์นะผมไม่ได้พูดเอง
โคราช ชัยภูมิ บุรีรัมย์ หรือแม้แต่สุรินทร์เอง ของอีสานล่าง 1 เรานี้แหละเมื่อสภาวะ
โลกเราเป็นแบบนี้จากประเทศที่เคยปลูกอะไรได้เองก็เกิดสภาวะลาบาก ส่วนวันนี้
ท่านได้ดูข่าวไหมครับว่าจากอันนี้แหละ จากส่วนที่สาคัญที่สุดเราต้องวิเคราะห์ให้ถูกว่า
ควรจะวางแผนกันยังไง อย่างที่ 2 คือข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ผม Search ข้อมูล
เค้าพยากรณ์ว่านับจากปี 50 ประชากรจะเพิ่มขึ้น ปีละ 74 ล้านคน ผมก็หักประเทศที่
กาลังฆ่ากันตายหักไปหักมาประมาณปีละ 20 ล้านคน แล้วผมก็ไปดูข้อมูลอีกโดย
Search เข้าไปใน SMO (Social media optimization )เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร
ของคนบนนี้มากที่สุดคืออะไร ในอีก 10 ปีข้างหน้าคือ 70% ของคนบนโลกนี้คือกิน
ข้าวเป็นอาหารหลัก ท่านเลือกเอาว่าท่านจะทาอะไรต่อไปนี้ อย่างประเทศมุสลิม
ปลูกข้าวไม่เป็น มีน้ามันเป็นหลัก แต่เค้ากินข้าว ประเทศญี่ปุ่นกินข้าวแต่พื้นที่ปลูกข้าว
ลดลงไปเรื่อยๆ คาว่าลดคือ คนเพิ่ม เพราะฉะนั้นด้านการค้านี้เราจะกาหนดจุดยืนกัน
ยังไง ถ้าถามผมก็คือพืชอาหาร พืชอาหารนี้จะเป็นอาวุธของประเทศไทย ส่วนในเรื่อง
ของเราถ้าท่านต้องการอะไรท่านต้องมีจุดยืนที่ชัดเจน ที่เรามานั่งคุยกันว่าเราจะพัฒนา
ในภาคอีสานตอนล่าง 1 ของเราว่าเราจะทาเรื่องอะไร ถ้ามีถนนควรจะที่ตรงไหนก่อน
งบประมาณมันจากัดแน่นอนครับ โดยไม่จาเป็นต้องบอกว่าจังหวัดนี้ควรจะได้ก่อน
เพราะว่าในที่นี้ยอมรับว่าทุกคนก็ต้องอยากได้แต่นี้คือครอบครัวใหญ่เพราะเราคือ
ครอบครัวเดียวกันมี 4 ห้องนอน มองอนาคตไปอีก 10 ปีข้างหน้าอย่างเรื่องข้อมูลถ้า
ท่านมีข้อมูลเยอะกว่าผมท่านก็สมควรออกมาเพื่อกาหนดจุดยืนของเราให้ชัดเจน แต่
เรื่องอาหารผมว่าเรา concentrated ในเรื่องของอาหาร ทารถไฟลอยฟ้าเราก็กินไม่ได้
ถึงยังไงเราก็ต้องเอาเงินไปซื้อข้าวกินอยู่ดีแหละ ผมพูดถึงเรื่องอาหารไม่ใช่ว่าปลูกข้าว
อย่างเดียวไม่สนใจอย่างอื่น เรื่องต่อไป เป็นเรื่องที่เราขยับจากกลุ่มจังหวัดเป็นภาค
ประเทศ ว่าอีก 17 กลุ่มเค้าคิดอะไรอยู่ผมดูแล้วว่ากลุ่มจังหวัด ฯ เราเกิดความแตกแยก
ซึ่งไม่ได้มาเชื่อมกันเลย มีครั้งหนึ่งผมก็สังเกตว่าการของบประมาณจาก สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ (สนช.) ว่าเป้าหมายจังหวัดไหนดีที่สุดถ้าคิดแบบนี้ประเทศไทยพัง ว่าเรา
จะต้องคิดว่า 18 กลุ่มนี้จะไปเชื่อมต่อกันยังไงเป็นภาพใหญ่อย่างการที่ท่านเสนอถนน
ถ้าประเทศไทยจะดาเนินไปในทางนี้มีบ้านหลังให้อยู่ 18 หลังว่าเราจะเติบโตกันไป
อย่างไรจะทาตรงไหนก่อนถ้าบอกว่าการขนส่งสินค้าจะต้องลง eastern seaboard
ดีกว่าไหมเพื่อภาพรวมของคนไทยทั้งประเทศ ไม่ใช่ที่ใดที่หนึ่ง สุดท้ายที่ท่านทั้งหลาย
พูดมา ผมยังมองว่าเป็นการเอาเงินกระเป๋าซ้ายย้ายไปกระเป๋าขวาเหมือนเดิมแล้วเงินมัน
หายไปเรื่อยๆ ผมว่าเราควรจะทาอย่างไรรวมพลังกันอย่างไรในบ้านหลังใหญ่ 18 หลัง
ในภาพรวมทั้งประเทศเอาเงินกระเป๋าคนอื่นมาใส่กระเป๋าเราให้ได้ คือเงินต่างประเทศ
ไม่ใช่เงินของเราเอง อย่างที่ท่านพูดกันอยู่ อย่าง SME ทั้งหลายถ้าเรามารวมพลังกัน
บ้านหลังใหญ่ 18 หลัง มาหันหน้าเข้าหากันมาคุยกันในส่วนของรัฐบาลมีส่วนให้ทา
อะไรก็ทาไป เรื่องที่ผมพูดมานี้จะเป็นประโยชน์หรือไม่ก็สุดแล้วแต่ แต่ที่บุรีรัมย์ทาแล้ว
คือสิ่งที่สาคัญที่สุดที่ผมมองแล้วฐานที่สาคัญที่สุดคือการเงินและการคลังของประเทศที่
/เรียกว่าเงิน …

- 15 เรียกว่าเงินคงคลัง คือเงินคงคลังมีความสาคัญมาก ผมได้ไป Search ดูข้อมูลจากหลาย
ประเทศเพราะตัวนี้ครับโดยที่เราไม่รู้ คือในระบบในแต่ละชุมชน แต่ละตาบล แต่ละ
หมู่บ้าน มันจะมีมาตรการที่ในแต่ละชุมชนแต่ละตาบลเค้าจะมีเงินออมของตัวเค้าเอง
เป็นเงินคงคลังไว้อันนี้แหละรัฐบาลเห็นควรจะพัฒนาและต้องการขับเคลื่อนเป็น
Microeconomics ถ้า Microeconomics ไม่เกิดที่ท่านพูดมาก็เรียบร้อยเพราะฐานมัน
อยู่ไม่ได้ เรายังคุยอยู่ในเรื่องของ Low Economics เราจะเข้าไปใน Trading Nation
ไม่ได้เลยตอนนี้ที่เราคุยกันจะเป็น Trading profit มันก็จะเป็น Step ตามนี้ ผมขอเล่า
นิทานให้ฟัง สาหรับผมสิ่งที่สาคัญยิ่งคือ Future Search ผมเห็นว่าประเทศไทยเราอ่อน
มากๆ ผมก็พยายามสืบค้นเท่าที่ทาได้ ใน สศช. หรือ BOI เป็นอนาคตที่ผมเรียนท่านไป
จากที่ผมย้ายมาจากนครพนม มาที่บุรีรัมย์ ผมบอกเลยนะว่าผมจะพูด ผมกล้าพูดเพราะ
ผมไป Search ข้อมูลจากองค์การ NASA ถ้าเรามัวแต่มาทาอะไรเชิงเดี่ยว ถนนของท่าน
รับรองว่าไปไม่รอด ดูอย่างประเทศจีนสิครับถนนที่ยุบ ยังกับธรณีสูบ ทั้งที่ตอกเข็ม
อย่างดี ก็เพราะสภาวะธรรมชาติโลกมันเปลี่ยนไป ท้ายที่สุดมีทางเดียวครับคือหันหน้า
เข้าหากันเพราะเราอยู่บ้านหลังเดียวกัน อย่าไปแยก
จังหวัดเลยครับ ต้องมองถึงความอยู่รอดของประเทศไทยถ้ามองในภาพอาเซียนเราก็
เป็นเพียงจุดเล็กๆจุดหนึ่งของอาเซียนถ้าไปเทียบกับประชากรโลกเราก็แค่ส่วนเล็กนิด
เดียวแต่ว่าเราต้องอยู่รอดให้ได้ก่อนแล้วเราค่อยๆเดินก้าวหน้าต่อไป ท้ายสุดเราจะต้อง
ไม่มาคุยเรื่องสร้างถนนเส้นไหนก่อน เราควรจะมองว่ามันสาคัญที่ไหนได้ประโยชน์สูงสุด
ตรงไหนระหว่างถนนและแหล่งน้าท่านจะเลือกอะไรก่อน ขอบคุณครับ
ผู้ว่าราชการจังหวัด
บุรีรัมย์

เราต้องกาหนด Master plan เอา Site plan ออกมาให้ได้ เราอย่าไปมองแค่เรา
เราต้องมองทุก 18 กลุ่ม

มติที่ประชุม

เห็นชอบ การขอรับการสนับสนุนโครงการก่อสร้างถนน 4 ช่องจราจร
ทางหลวงหมายเลข 205 (นครราชสีมา – ชัยภูมิ) และการขอรับการสนับสนุนโครงการ
ก่อสร้างถนน 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 226 (นครราชสีมา – บุรีรัมย์)

ระเบียบวาระที่ 5
รองเลขาธิการ ฯ BOI

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) บรรยายพิเศษ หัวข้อ “Super Cluster”
โดย รองเลขาธิการสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
ขอขอบคุณท่านหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 วันนี้
จะมาสรุปเกี่ยวกับมาตรการนโยบายเกี่ยวกับกลุ่มจังหวัด ฯ โดยที่เราจะเริ่มที่ประเด็น
ของยุทธศาสตร์ของ BOI กันใหม่ว่าเริ่มตั้งแต่ต้นมกราคมนี้ จนถึงปี 64 หัวข้อในการ
นาเสนอ
1. การให้สิทธิประโยชน์ตามยุทธศาสตร์ตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุน
2558 - 2564
2. สิทธิประโยชน์สาหรับการลงทุนในคลัสเตอร์
3. มาตรการการส่งเสริมอื่นๆ
4. สรุปมาตรการส่งเสริมการลงทุนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
/เราจะมาคุย …

- 16 เราจะมาคุยกันเรื่องที่ 1 การให้สิทธิประโยชน์ตามยุทธศาสตร์ใหม่
กาหนดประโยชน์ตามลาดับความสาคัญของประเภทกิจการสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตาม
คุณค่าของโครงการ
- สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน
- สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค
- สิทธิประโยชน์เพิ่มประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม
กาหนดสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อจูงใจให้มีการลงหรือใช้จ่ายในกิจกรรมที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศ หรืออุตสาหกรรมโดยรวมมากขึ้น ประเภทกิจการ แบ่งเป็น
ประเภทดังนี้
- A1 อุตสาหกรรมฐานความรู้ เน้นการออกแบบทา R&D เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (ยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี ไม่จากัดดวงเงิน
ยกเว้นอากรเครื่องจักร วัตถุดิบ Non-tax )
- A2 กิจการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาประเทศ กิจการที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม แต่มีการลงทุนในประเทศน้อยหรือยังไม่มีการลงทุน
(ยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี, ยกเว้นอากรเครื่องจักร วัตถุดิบ Non-tax)
- A3: กิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งมีความสาคัญต่อการพัฒนา
ประเทศโดยมีฐานการผลิตอยู่บ้างเล็กน้อย(ยกเว้นภาษีเงินได้ 5 ปี, ยกเว้นอากร
เครื่องจักร วัตถุดิบ Non-tax)
- A4: กิจการที่มีระดับเทคโนโลยี ไม่เท่ากลุ่ม A1-A3 แต่ช่วย สร้าง
มูลค่าเพิ่มแก่วัตถุดิบ ในประเทศ และเสริม Supply Chain (ยกเว้นภาษีเงินได้ 3 ปี,
ยกเว้นอากรเครื่องจักร วัตถุดิบ Non-tax)
- B1/B2: อุตสาหกรรมสนับสนุนที่ใช้เทคโนโลยีไม่สูง แต่ยังสาคัญต่อ
Value chain (กลุ่ม B1 ได้รับยกเว้นอากรเครื่องจักร วัตถุดิบ Non-tax
กลุ่ม B2 ได้รับยกเว้นอากรวัตถุดิบ Non-tax)
2 . สิทธิประโยชน์สาหรับการลงทุนในคลัสเตอร์ แนวคิดและทิศทางการ
พัฒนาคลัสเตอร์ รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
๑. รูปแบบเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน สาหรับธุรกิจที่ใช้
แรงงานมาก ใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่น ธุรกิจด้านโลจิสติกส์ และธุรกิจที่จะไปเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเอื้อต่อการค้าระหว่างกันในอนาคต
๒. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ ยกระดับพื้นที่ที่มี
ศักยภาพและเป็นฐานการผลิตในอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อรองรับกิจการที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูง และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยจะมีการเชื่อมโยงขององค์ประกอบ
ต่างๆ ในลักษณะ คลัสเตอร์ เพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
/วัตถุประสงค์ ….

- 17 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาคลัสเตอร์
1. เพื่อสร้างความเข้มแข็งของ Value Chain และนาไปสู่การสร้าง
ฐานอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
2. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการลงทุนของประเทศไทย เพื่อดึงดูด
การลงทุนที่มีคุณค่าทั้งจากนักลงทุนรายเดิมและรายใหม่
3. เพื่อกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น ตลอดจนสร้าง
โอกาสทางธุรกิจให้กับ SMEs
คุณสมบัติสาคัญของคลัสเตอร์
- มีการกระจุกตัวในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเชิงยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเฉพาะอย่าง
- มีการเชื่อมโยงขององค์ประกอบต่างๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ
Value Chain และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม (ผู้ผลิตต้นน้ากลางน้า-ปลายน้า อุตสาหกรรมสนับสนุน สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย สถาบันเฉพาะ
ทาง หน่วยงานรัฐ องค์กรเอกชน และองค์ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)
- มีการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจท้องถิ่น เช่น จ้างงานหรือใช้วัตถุดิบใน
ท้องถิ่น เชื่อมโยงกับ SMEs ในท้องถิ่น เป็นต้น
กิจการเป้าหมายที่จะส่งเสริมเป็นพิเศษในแต่ละคลัสเตอร์กิจการเป้าหมายที่จะ
ส่งเสริมเป็นพิเศษในแต่ละคลัสเตอร์
- ต้นน้าที่สาคัญของแต่ละคลัสเตอร์ เช่น Electronic Design,
Digital-based Services การปรับปรุงเส้นพันธุ์พืชและสัตว์ การผลิตใยพิเศษ
- อุตสาหกรรมสนับสนุน เช่น ชิ้นส่วนสาคัญที่มี กระบวนการผลิต
ซับซ้อน ยังไม่มีผู้ผลิตหรือมีน้อยราย
- ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น การผลิตสารสกัด อาหารทาง
การแพทย์, อุปกรณ์โทรคมนาคม
โครงสร้างพื้นฐานที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาคลัสเตอร์
- กิจการฐานความรู้ เช่น R&D, Biotech, Engineering Design,
สถานฝึกฝนวิชาชีพ, บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์, บริการสอบเทียบมาตรฐาน
- กิจการโลจิสติกส์ เช่น สนามบินพาณิชย์, ขนส่งทางราง, ขนถ่าย
สินค้าสาหรับเรือบรรทุกสินค้า, ICD, ศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศ
สิทธิประโยชน์สาหรับการลงทุนในคลัสเตอร์แนวทางการพัฒนาแต่ละคลัสเตอร์
Super Cluster ตัวอย่างเช่น คลัสเตอร์ยานยนต์และชิ้นส่วน คลัสเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม คลัสเตอร์ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม คลัสเตอร์ดิจิทัล คลัสเตอร์เป้าหมายอื่นๆ ตัวอย่างเช่น คลัสเตอร์เกษตรแปร
รูป คลัสเตอร์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
/สิทธิประโยชน์ ….

- 18 สิทธิประโยชน์สาหรับการลงทุนในคลัสเตอร์ Tax
Super Cluster : BOI ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี และลดหย่อน 50%
เพิ่มเติมอีก 5 ปี ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
Super Cluster : กระทรวงการคลัง (อยู่ระหว่างการพิจารณา) สาหรับกิจการ
เพื่ออนาคตที่มีความสาคัญสูง จะพิจารณายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 10-15 ปี ยกเว้น
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สาหรับผู้เชี่ยวชาญชั้นนาระดับนานาชาติที่ทางานในพื้นที่ ที่
กาหนด ทั้งคนไทยและต่างชาติ
คลัสเตอร์อื่นๆ : ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 – 8 ปี และลดหย่อน 50%
เพิ่มเติมอีก 5 ปี ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
สิทธิประโยชน์สาหรับการลงทุนในคลัสเตอร์ Non – Tax
Super Cluster : อนุญาตให้ต่างชาติถือกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อประกอบกิจการที่
ได้รับการส่งเสริม จะพิจารณาให้ถิ่นที่อยู่ถาวร (Permanent Residence) สาหรับ
ผู้เชี่ยวชาญชั้นนาระดับนานาชาติ
คลัสเตอร์อื่นๆ : ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 – 8 ปี และลดหย่อน 50%
เพิ่มเติมอีก 5 ปี ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
สิทธิประโยชน์สาหรับกิจการสนับสนุนการพัฒนาคลัสเตอร์
- กิจการฐานความรู้ : กิจการวิจัยและพัฒนา กิจการเทคโนโลยีชีวภาพ กิจการ
ออกแบบทางวิศวกรรม กิจการบริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ กิจการบริการสอบเทียบ
มาตรฐาน กิจการสถานฝึกฝนวิชาชีพ
สิทธิประโยชน์ : ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี (ไม่จากัดวงเงิน) และ
ลดหย่อนภาษีเงินได้ 50% เพิ่มเติมอีก 5 ปี
- กิจการสนามบินพาณิชย์ กิจการขนส่งทางราง กิจการขนถ่ายสินค้าสาหรับ
เรือบรรทุกสินค้า กิจการ Inland Container Depot (ICD) กิจการ International
Distribution Center (IDC)
สิทธิประโยชน์ : ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 – 8 ปี และ ลดหย่อนภาษีเงิน
ได้ 50% เพิ่มเติมอีก 5 ปี
เงื่อนไขบังคับสาหรับการขอรับสิทธิประโยชน์คลัสเตอร์
ต้องมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา / สถาบันวิจัย / Center of
Excellence ที่อยู่ในคลัสเตอร์ เพื่อพัฒนาบุคลากรและยกระดับเทคโนโลยี เช่น ความ
ร่วมมือในโครงการ Talent Mobility / Work-integrated Learning / สหกิจศึกษา /
ทวิภาคี ความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรหรือเทคโนโลยี ตามที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ต้องยื่นขอรับการส่งเสริมภายในปี 2559 และต้องมีรายได้ครั้งแรก
ภายในปี 2560 เพื่อเร่งรัดให้เกิดการลงทุนโดยเร็ว แต่ในกรณีที่มีความจาเป็น เช่น
เป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ ให้สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณา
ผ่อนปรนตามความเหมาะสมได้
/ Super Cluster….

- 19 Super Cluster คลัสเตอร์สาหรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และ
อุตสาหกรรมแห่งอนาคต ตัวอย่างเช่น ยานยนต์และชิ้นส่วน เครื่องใช้ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ดิจิทัล มี 9 จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา
ปราจีนบุรี นครราชสีมา เชียงใหม่ ภูเก็ต
คลัสเตอร์อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน กิจการเป้าหมายในคลัสเตอร์
การผลิตรถจักรยานยนต์ขนาด (กรณีมีการขึ้นรูปชิ้นส่วนเครื่องยนต์) การผลิตครื่องยนต์
สาหรับยานพาหนะ การผลิตชิ้นส่วนสาคัญที่ยังไม่มีการผลิตหรือมีน้อยราย ได้แก่ ชิ้นส่วนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง - ชิ้นส่วนความปลอดภัยและประหยัดพลังงาน - อุปกรณ์
สาหรับรถ Hybrid, EV, PHEV - ชิ้นส่วนระบบเชื้อเพลิง / ระบบส่งกาลัง / ระบบ
เครื่องยนต์ การผลิตยางล้อสาหรับยานพาหนะ มี 7 จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
ปทุมธานี ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครราชสีมา
คลัสเตอร์อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์
โทรคมนาคม กิจการเป้าหมายในคลัสเตอร์ การออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่
Microelectronics Design และ Embedded System Design ผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เทคโนโลยีสูง เช่น Organics and Printed Electronics (OPE),
อุปกรณ์โทรคมนาคม ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สาหรับเครื่องมือแพทย์ / ยานยนต์ / งาน
อุตสาหกรรม, Hard Disk Drive, Solid State Drive การผลิตสารหรือแผ่นสาหรับไม
โครอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ Wafer และสารหรือแผ่นที่ใช้ Thin Film Technology
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในระดับเทคโนโลยีขั้นสูง โดยต้องสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตได้ (Internet of Things) มี 7 จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี
ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครราชสีมา
คลัสเตอร์อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
กิจการเป้าหมายในคลัสเตอร์การผลิตเคมีภัณฑ์หรือพอลิเมอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
หรือผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การผลิตผลิตภัณฑ์ Specialty
Polymers หรือ Specialty Chemicals การผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษเคลือบพลาสติก
ชีวภาพ มี 2 จังหวัด : ชลบุรี และระยอง
คลัสเตอร์อุตสาหกรรมดิจิทัล กิจการเป้าหมายในคลัสเตอร์ Software
(Embedded Software, Enterprise Software, Digital Content) Cloud Service
Data Center Software Park Movie Town การสร้างภาพยนตร์ไทย และการบริการ
แก่ธุรกิจสร้างภาพยนตร์ มี 2 จังหวัด : เชียงใหม่ และภูเก็ต
คลัสเตอร์เป้าหมายอื่นๆ คลัสเตอร์อุตสาหกรรมอื่นที่มีศักยภาพ ตัวอย่างเช่น
เกษตรแปรรูป ภาคเหนือ (แปรรูปผักผลไม้ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร) ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ (ปศุสัตว์ มันสาปะหลัง อ้อย ข้าวโพด) ภาคกลางตอนล่าง (อ้อย สับปะรด
ยาง) ภาคตะวันออก (แปรรูปผลไม้ ยาง) ภาคใต้ (ปาล์ม อาหารทะเลแปรรูป ยาง)
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ฝั่งตะวันตก เชื่อมโยงกับแหล่งผลิตในเมียนมาร์ ฝั่งตะวันออก
เชื่อมโยงกับแหล่งผลิตในกัมพูชา กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางด้าน Design, Sourcing, Trading
/คลัสเตอร์ ….

- 20 คลัสเตอร์อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป : กิจการเป้าหมายในคลัสเตอร์
การปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ สารสกัด/ผลิตภัณฑ์จากสารสกัด สารออกฤทธิ์ (Active
Ingredient) อาหารทางการแพทย์ (Medical Food) หรือ Food Supplement การ
คัดคุณภาพ บรรจุ เก็บรักษาพืชผักผลไม้ หรือดอกไม้ ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ศูนย์กลาง
การค้าสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ นิคม/เขตอุตสาหกรรมยาง
ภาคเหนือ (เชียงใหม่ เชียงราย ลาปาง ลาพูน) แปรรูปผักผลไม้ สมุนไพร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์) ปศุสัตว์ มัน
สาปะหลัง อ้อย ข้าวโพด ภาคกลางตอนล่าง (กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์)
อ้อย สับปะรด ยาง ภาคตะวันออก (ระยอง จันทบุรี ตราด) แปรรูปผลไม้ ยาง ภาคใต้
(ชุมพร สุราษฎร์ธานี กระบี่ สงขลา) ปาล์ม อาหารทะเลแปรรูป ยาง
วิธีการขอรับการส่งเสริม นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์
ขั้นตอน ดังนี้
1. การยื่นขอรับการส่งเสริม (ภายในปี 2559) เอกสารที่ต้องใช้
- คาขอรับการส่งเสริม
- แผนความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา / สถาบันวิจัย
2. การตรวจสอบการมีรายได้ (สิ้นปี 2560) เอกสารที่ต้องใช้
- Invoice ใบแรกจากการผลิตหรือบริการ
- MOU หรือสัญญาความร่วมมือกับสถาบัน การศึกษา / สถาบันวิจัย
3. การตรวจสอบในขั้นเปิดดาเนินการ เอกสารที่ต้องใช้
- หลักฐานแสดงผลการดาเนินการตาม MOU หรือ สัญญา เช่น
หนังสือรับรองการดาเนินงาน, รายงานผลการปฏิบัติงานของนักวิจัย
เป็นต้น
มาตรการสนับสนุนการพัฒนาคลัสเตอร์
1. การให้สิทธิประโยชน์
- การกาหนดสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 10-15 ปี สาหรับกิจการ
แห่งอนาคตที่มีความสาคัญสูงใน Super Cluster ผู้รับผิดชอบ ก.คลัง
- การกาหนดสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สาหรับผู้เชี่ยวชาญ
ชั้นนาระดับนานาชาติ ทั้งคนไทยและต่างชาติ ใน Super Cluster ผู้รับผิดชอบ
ก.คลัง
2. การพัฒนาคนและเทคโนโลยี
- Talent Mobility : ส่งเสริมให้บุคลากรรัฐมาช่วยพัฒนาเทคโนโลยีให้เอกชน
ผู้รับผิดชอบ ก.วิทย์, ก.ศึกษา และ BOI
- ร่วมมือโรงเรียน & โรงงาน : Work-integrated Learning / สหกิจศึกษา /
ทวิภาคี ผู้รับผิดชอบ ก.วิทย์, ก.ศึกษา และ BOI
- สถาบันการศึกษา / สถาบันวิจัยชั้นนาจากต่างประเทศ : ส่งเสริมความร่วมมือ
กับสถาบันของไทยในพื้นที่คลัสเตอร์ ผู้รับผิดชอบ ก.วิทย์, ก.ศึกษา
/ - ส่งเสริมเอกชน …

- 21 - ส่งเสริมเอกชนที่มีความพร้อมจัดตั้งสถาบันการศึกษา หรือศูนย์ฝึกอบรม
เฉพาะทาง : เช่น โรงเรียนกาเนิดวิทย์ และสถาบันวิทยสิริเมธี (ปตท.) สถาบัน
ปัญญาภิวัฒน์ (CP) วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า (Toyota) ผู้รับผิดชอบ
ก.วิทย์, ก.ศึกษา
- จัดตั้ง Center of Excellence / ศูนย์ทดสอบ / ศูนย์บริการสอบเทียบ
มาตรฐาน : โดยร่วมมือกับสถาบันในพื้นที่ เพื่อยกระดับมาตรฐาน และคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ ผู้รับผิดชอบ ก.วิทย์, ก.ศึกษา ก.อุตสาหกรรม
- สนับสนุน R&D : ยกเว้นอากรขาเข้าของที่นาเข้ามาเพื่อทา R&D หรือทดสอบ
ผู้รับผิดชอบ ก.คลัง
3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ขยายท่าเรือแหลมฉบัง และแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณท่าเรือ เช่น การ
ขยายถนนให้มากกว่า 4 เลน ผู้รับผิดชอบ ก.คมนาคม
- ขยายสนามบินอู่ตะเภา เพื่อรองรับการขนส่งทางอากาศที่มีปริมาณสูงขึ้น
ผู้รับผิดชอบ ก.คมนาคม
- พัฒนาระบบโลจิสติกส์ โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าทางรางให้มีประสิทธิภาพ
ผู้รับผิดชอบ ก.คมนาคม
- พัฒนาความเร็วของอินเตอร์เน็ต และโครงสร้างพื้นฐานรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล
ผู้รับผิดชอบ ก.ICT
4. การแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค
- แก้ปัญหาผังเมืองในระยอง เพื่อให้สามารถขยายอุตสาหกรรมบางประเภทได้
ผู้รับผิดชอบ ก.มหาดไทย
- เร่งรัดการพิจารณาอนุมัติให้ถิ่นที่อยู่ถาวร (Permanent Residence) แก่ผู้เชี่ยวชาญ
ชั้นนาระดับนานาชาติ ผู้รับผิดชอบ ก.มหาดไทย / ตม.
5. การสนับสนุนเงินทุน
- ส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากกองทุนต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนา
เทคโนโลยีและบุคลากร เช่น โครงการคูปองนวัตกรรม โดยสานักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ กองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สวทช.
ร่วมกับ BOI กองทุนสนับสนุนการวิจัย โดย สกว. ผู้รับผิดชอบ ก.วิทยาศาสตร์
และ BOI
- ส่งเสริมให้เกิด Venture Capital เพื่อเป็นช่องทางสนับสนุนเงินทุนแก่ SMEs
ขยายเวลามาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับ VC ของกรมสรรพากร
(มาตรการสิ้นสุด ธ.ค. 54) พร้อมทั้งผ่อนปรนหลักเกณฑ์ บางข้อ เช่น เงื่อนไข
การถือหุ้น SMEs เป็นต้น เร่งรัดการจัดตั้งกองทุนร่วมลงทุน (Fund of Funds)
ภายใต้กระทรวง วิทยาศาสตร์ฯ เพื่อลงทุนใน VC ของเอกชนในลักษณะ
Matching Fund (งบปีละ 500 ล้านบาท เป็นเวลา 4 ปี) ผู้รับผิดชอบ ก.คลัง
ก.วิทยาศาสตร์
/มาตรการ…

- 22 มาตรการสนับสนุนคลัสเตอร์ยานยนต์และชิ้นส่วน
1. เร่งจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ที่ จ.ฉะเชิงเทรา (ครม.
เห็นชอบงบประมาณบางส่วนแล้ว) ผู้รับผิดชอบ ก.อุตสาหกรรม
2. ขยายสาขาสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
(AHRDA) (จัดตั้งแห่งแรกที่สมุทรปราการแล้ว) ผู้รับผิดชอบ ก.แรงงาน
3. ยกเว้นอากรขาเข้ารถยนต์ต้นแบบ หรือของที่นาเข้ามาเพื่อการวิจัยและ
พัฒนา หรือทดสอบ (คณะกรรมการ BOI มีมติเมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 57 ให้
กระทรวงการคลังดาเนินการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา) ผู้รับผิดชอบ
ก.คลัง
มาตรการสนับสนุนคลัสเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม
1. เร่งดาเนินการโครงการบริหารจัดการน้าและป้องกันอุทกภัย (งบ 3 แสน
ล้านบาท) ให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน
ผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการกาหนดนโยบายและบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้า
2. ยกระดับมาตรฐานสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สามารถ
ส่งออกไปยังตลาดชั้นนา และป้องกันการนาเข้าสินค้าคุณภาพต่าจาก
ต่างประเทศ ผู้รับผิดชอบ ก.อุตสาหกรรม
3. ขยายขอบเขตสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นศูนย์ทดสอบและ
รับรองมาตรฐาน โดยสนับสนุนเงินทุนในการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่
จาเป็น ผู้รับผิดชอบ ก.อุตสาหกรรม
4. ส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ Micro Mold ที่มีความแม่นยาสูง
เพื่อใช้ในการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กสาหรับ Smart Devices
ผู้รับผิดชอบ ก.อุตสาหกรรม
มาตรการสนับสนุนคลัสเตอร์ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
1. ปรับผังเมืองรวมจังหวัดระยอง 1.1 เฉพาะนิคมฯ เอเชียและพื้นที่ถมทะเล
เพื่อให้ขยายได้ในบางประเภทอุตสาหกรรม 1.2 ปรับผังเมืองเทศบาล
เมืองมาบตาพุดที่อนุญาตให้ตั้งโรงงาน ให้เป็นไปตามมติ ครม. เดิมที่
กาหนดไว้ 35,000 ไร่ ผู้รับผิดชอบ ก.มหาดไทย
2. กาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ เพื่อยกระดับสู่มาตรฐาน
ระดับโลก ผู้รับผิดชอบ ก.อุตสาหกรรม
3. สนับสนุนการใช้พลาสติกชีวภาพเป็นบรรจุภัณฑ์หรือวัตถุดิบ เช่น ให้
สามารถนาค่าใช้จ่ายการใช้พลาสติกชีวภาพมาหักเป็นค่าใช้จ่ายได้ 200%
เพิ่มสัดส่วนการจัดซื้อผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพของภาครัฐและ
รัฐวิสาหกิจ กาหนดให้บรรจุภัณฑ์อาหารใช้พลาสติกชีวภาพทดแทนโฟม
กาหนดให้ห้างสรรพสินค้า/ซุปเปอร์มาร์เก็ตใช้ถุงที่ย่อยสลายได้
ผู้รับผิดชอบ ก.คลัง
/มาตรการ ….

- 23 มาตรการสนับสนุนคลัสเตอร์ดิจิทัล
1. พัฒนาระบบ High Speed Internet ให้มีความเร็วเท่าค่าเฉลี่ยของโลก
คือ 24.4 Mbps (ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ที่ 20 Mbps เชียงใหม่และ
ภูเก็ตอยู่ที่ 15 Mbps ขณะที่สิงคโปร์อยู่ที่ 104 Mbps) ผู้รับผิดชอบ
ก.ICT
2. อานวยความสะดวกด้านวีซ่าและใบอนุญาตทางาน หรือการให้
Permanent Residence แก่ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT จากต่างประเทศ
ผู้รับผิดชอบ ก.มหาดไทย, ตม. และ ก.ICT
3. เร่งปฏิรูปภาครัฐให้เป็น Digital Government โดยเน้นการเพิ่มบริการ
e-Service และการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) ผู้รับผิดชอบ
ก.ICT
มาตรการสนับสนุนคลัสเตอร์เกษตรแปรรูป
1. ยกระดับคุณภาพ/มาตรฐานสินค้าเกษตรแบบครบวงจร ตั้งแต่แหล่งผลิต
โดยเฉพาะเกษตรอินทรีย์ โรงคัดบรรจุ และโรงแปรรูปสินค้าเกษตร รวมทั้ง
ระบบ Traceability ผู้รับผิดชอบ ก.เกษตร และ ก.วิทยาศาสตร์
2. เร่งพัฒนา Rubber City ในสงขลา (1,248 ไร่) รวมทั้งขยายการจัดตั้ง
Rubber City ที่ระยองและกาญจนบุรี ผู้รับผิดชอบ ก.อุตสาหกรรม
3. พัฒนาระบบขนส่งทางรางเชื่อมโยงอุตสาหกรรมแปรรูปยางขั้นต้นใน
ภาคใต้กับอุตสาหกรรมปลายน้าในภาคตะวันออก (ปัจจุบันใช้ถนน
ค่าใช้จ่ายสูงกว่า ผู้รับผิดชอบ ก.คมนาคม
4. จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานกลาง และศูนย์วิจัยและพัฒนายางธรรมชาติ
และผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติที่มีคุณภาพในพื้นที่ Rubber City
ผู้รับผิดชอบ ก.วิทยาศาสตร์ ผู้รับผิดชอบ ก.วิทยาศาสตร์
มาตรการสนับสนุนคลัสเตอร์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
1. Functional Textile : ส่งเสริมการผลิตเส้นใยจากวัสดุการเกษตร และ
เส้นใยที่มีคุณสมบัติพิเศษ ตลอดจนด้ายและผ้าผืนคุณภาพสูง/มีคุณสมบัติ
พิเศษ เพื่อสร้าง ความแตกต่างและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์
2. ฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : ส่งเสริมอุตสาหกรรมฟอกย้อม พิมพ์
และแต่งสาเร็จที่มีประสิทธิภาพ ประหยัดน้า และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเดิมปรับเปลี่ยนเครื่องจักรให้ทันสมัย และ
มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย
3. ส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจแฟชั่น : Sourcing Hub of ASEAN
ส่งเสริมให้บริษัท Sourcing เข้ามาตั้งฐานในไทย รวมทั้งสนับสนุนให้จัด
งาน Fair วัตถุดิบระดับโลกในไทยเพื่อตลาดอาเซียน เช่น งาน Premier
Vision, Intertextile, Techtextil, Hemitex สถาบันแฟชั่นระดับโลก
ส่งเสริมให้มาตั้งสาขาและเปิดสอนระดับปริญญาในไทย เช่น FIT New
York, NC State, London Collage of Fashion, IFM Paris, Bunka
/Tokyo …

- 24 Tokyo เพื่อเป็นแม่เหล็กดึงดูด Brand ระดับโลก และสร้างบุคลากรไทยที่
จะสามารถทางานกับผู้ซื้อรายใหญ่ของโลกได้
นโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมอากาศยาน
กิจการเกี่ยวกับอากาศยานและอวกาศที่จะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม
ประเภทกิจกรรม
กิจการผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์ และชิ้นส่วน สิทธิประโยชน์ในปัจจุบัน : A2 (8ปี)
- กิจการผลิตเครื่องจักร/อุปกรณ์อัตโนมัติ (Automation) ที่มีการ
ออกแบบทางวิศวกรรม
- กิจการผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์ ชิ้นส่วน และ/หรือการซ่อมแซม
แม่พิมพ์ สาหรับอุตสาหกรรม Automation and Robotics (เช่น
Servo Motor, Actuator เป็นต้น)
กิจการผลิตอุปกรณ์ โทรคมนาคม สิทธิประโยชน์ในปัจจุบัน :
- กิจการผลิตอุปกรณ์ส่ง (Emission) แพร่ (Transmission) รับ
(Reception) สัญญาณสาหรับระบบใยแก้วนาแสง (Optical
Fiber) และระบบไร้สาย (Wireless)
- กิจการผลิตภัณฑ์สาหรับโทรคมนาคมอื่นๆ
กิจการผลิตชิ้นส่วนสาหรับโทรคมนาคม สิทธิประโยชน์ในปัจจุบัน : A3 (5 ปี)
- กิจการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ส่ง (Emission) แพร่ (Transmission)
รับ(Reception) สัญญาณสาหรับระบบใยแก้วนาแสง (Optical
Fiber) และระบบไร้สาย (Wireless)
- กิจการผลิตชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์สาหรับโทรคมนาคมอื่นๆ
กิจการผลิตผลิตภัณฑ์ Electronic Control and Measurement สาหรับงาน
อุตสาหกรรม/เกษตร สิทธิประโยชน์ในปัจจุบัน : A2 (8 ปี)
กิจการผลิตชิ้นส่วน Electronic Control and Measurement สาหรับ
งานอุตสาหกรรม /เกษตร / เครื่องมือแพทย์ / ยานพาหนะ / เครื่องมือวิทยาศาสตร์
สิทธิประโยชน์ในปัจจุบัน : A3 (5 ปี)
กิจการผลิตผลิตภัณฑ์ Security Control Equipment สิทธิประโยชน์ใน
ปัจจุบัน : A2 (8 ปี)
กิจการผลิตชิ้นส่วนสาหรับผลิตภัณฑ์ Security Control Equipment
สิทธิประโยชน์ในปัจจุบัน : A1 (8 ปี ไม่ cap)
กิจการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ สิทธิประโยชน์ในปัจจุบัน : A1 (8 ปี ไม่ cap)
- กิจการ Microelectronics Design
- กิจการ Embedded System Design
กิจการซอฟต์แวร์ สิทธิประโยชน์ในปัจจุบัน : A1 (8 ปี ไม่ cap)
- กิจการพัฒนา Embedded Software
/ข้อเสนอ …

- 25 ข้อเสนอเพิ่มประเภทกิจการ
กิจการซอฟต์แวร์ สิทธิประโยชน์ในปัจจุบัน : A1 (8 ปี ไม่ cap)
- เพิ่มประเภทย่อย “กิจการพัฒนาและให้บริการซอฟต์แวร์ ดังนี้
- ด้านบริหารจัดการข้อมูล Big Data และ Business
Process Management
- ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศและไซเบอร์
- ใช้ในการควบคุมและ/หรือเชื่อมโยงอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
เช่น อากาศยาน หุ่นยนต์ Automation เครื่องมือแพทย์ เป็นต้น”
เนื่องจากมีความยากในการพัฒนาและเป็นส่วนประกอบสาคัญของ
Value Chain ของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
นโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมสุขภาพ
ข้อเสนอมาตรการส่งเสริมการลงทุนในรูปแบบ Cluster มี 9 จังหวัด
ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี ชลบุรี เชียงใหม่
ขอนแก่น และสงขลา ประเภทกิจการ
1. กิจการผลิตเครื่องมือแพทย์ที่จัดอยู่ในประเภทความเสี่ยงสูงหรือเทคโนโลยีสูง
หรือเครื่องมือแพทย์ที่มีการนาผลงานวิจัยภาครัฐหรือที่ดาเนินการร่วมกับภาครัฐ
ไปผลิตเชิงพาณิชย์ สิทธิประโยชน์ปัจจุบัน A2 (8 ปี) ข้อเสนอ ลดหย่อนภาษี
เงินได้ 50% เพิ่มเติม อีก 5 ปี
2. กิจการผลิตเครื่องมือแพทย์ชนิดอื่นๆ (ยกเว้นการผลิตเครื่องมือแพทย์จาก
ผ้าหรือเส้นใยชนิดต่างๆ) A3 (5 ปี) ข้อเสนอ ยกเว้นภาษีเงินได้เพิ่มเติมอีก
3 ปี
3. เงื่อนไขเพิ่มเติม : ต้องตั้งในพื้นที่ คลัสเตอร์ที่กาหนด ต้องมีความร่วมมือ
กับสถาบัน การศึกษา สถาบันวิจัย หรือ Center of Excellence ที่อยู่
ในคลัสเตอร์ เพื่อพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยี
ข้อเสนอมาตรการส่งเสริมการลงทุนเป็นการทั่วไป (ไม่กาหนดพื้นที่)
ประเภทกิจการ
1. กิจการบ้านพักผู้สูงอายุ ข้อเสนอสิทธิประโยชน์ ข้อเสนอสิทธิประโยชน์
B1 (ยกเว้นอากรเครื่องจักร) เงื่อนไข ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น
2. กิจการศูนย์บริการเทคโนโลยีทางการแพทย์ ข้อเสนอสิทธิประโยชน์
A2 (8 ปี)
3. กิจการโลจิสติกส์เพื่อการรักษาพยาบาล ข้อเสนอสิทธิประโยชน์ A3 (5 ปี)
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- 26 4. กิจการผลิตเครื่องมือแพทย์หรือชิ้นส่วน ข้อเสนอการปรับปรุง
เพิ่มเงื่อนไข ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP หรือเทียบเท่า (เช่น ISO
13485) ภายใน 2 ปีนับแต่วันครบเปิดดาเนินการให้ได้รับสิทธิประโยชน์
ภายใต้มาตรการ SMEs ด้วย คือ ยกเว้นภาษีเงินได้เพิ่มเติม 2 ปี จาก
หลักเกณฑ์ปกติ
5. กิจการผลิตยา ข้อเสนอการปรับปรุง ปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์จากเดิม B1
(ยกเว้นอากรเครื่องจักร) เป็น A3 (ยกเว้นภาษีเงินได้ 5 ปี) และหากเป็น
SMEs ได้รับยกเว้น 7 ปี
นโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
คลัสเตอร์ท่องเที่ยว 5 พื้นที่แรก 5 คลัสเตอร์ท่องเที่ยวนาร่อง ประกอบด้วย
23 จังหวัด ดังนี้
1. เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา ประกอบด้วย 5 จังหวัด
ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลาพูน ลาปาง และพะเยา
2. เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก ประกอบด้วย 4 จังหวัด
ได้แก่ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง
3. เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก ประกอบด้วย 4 จังหวัด
ได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด
4. เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่
ภูเก็ต กระบี่ พังงา ตรัง และสตูล
5. เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ ประกอบด้วย 5 จังหวัด
ได้แก่ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี
ขยายอีก 3 คลัสเตอร์ท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 58 คณะกรรมการนโยบาย
การท่องเที่ยวแห่งชาติมีมติเห็นชอบให้เพิ่มเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอีก 3 เขต
เพื่อนาเสนอ ครม. ต่อไป ดังนี้
1. เขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม ประกอบด้วย 4
จังหวัด ได้แก่ สุโขทัย กาแพงเพชร พิษณุโลก และตาก
2. เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้าโขง ประกอบด้วย 5 จังหวัด
ได้แก่ เลย หนองคาย นครพนม มุกดาหาร และบึงกาฬ
3. เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาตอนกลาง
ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา
ปทุมธานี และนนทบุรี
มาตรการ BOI ส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในปัจจุบัน ประเภทกิจการ
1. กิจการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
- กิจการเรือเฟอร์รี่ หรือเดินเรือท่องเที่ยว หรือให้เช่าเรือ
ท่องเที่ยวและกิจการบริการที่จอดเรือท่องเที่ยว สิทธิประโยชน์ B 1
(เครื่องจักร)
/- กิจการสวนสนุก …

- 27 - กิจการสวนสนุก / ศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมหรือศูนย์
ศิลปหัตถกรรม / สวนสัตว์เปิด / พิพิธภัณฑ์สัตว์น้า / สนามแข่งขันยานยนต์ /
กระเช้าไฟฟ้า สิทธิประโยชน์ A 3 (5 ปี)
2. กิจการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
- กิจการโรงแรม สิทธิประโยชน์ A 4 (3 ปี)
- กรณีตั้งสถานประกอบการใน 20 จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต่า
สิทธิประโยชน์ A 4 (3 ปี)
- กรณีตั้งสถานประกอบการในพื้นที่อื่นๆ สิทธิประโยชน์ B 2
(เฉพาะ Non-tax)
- กิจการหอประชุมขนาดใหญ่ / ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
สิทธิประโยชน์ A 3 (5 ปี)
- กิจการศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สิทธิประโยชน์ B 1 (เครื่องจักร)
3. กิจการสถานฝึกฝนวิชาชีพ
4. กิจการด้านภาพยนตร์
- กิจการสร้างภาพยนตร์ไทย / กิจการบริการแก่ธุรกิจสร้าง
ภาพยนตร์ / นิคมหรือเขตอุตสาหกรรมภาพยนตร์ (Movie Town)
5. กิจการด้านการขนส่ง
- กิจการขนส่งทางเรือ
- กิจการขนส่งทางอากาศ
- กิจการสนามบินพาณิชย์
6. กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) กิจการซอฟต์แวร์
แบ่งเป็น
- กิจการพัฒนา Embedded Software
- กิจการพัฒนา Enterprise Software / Digital Content
ข้อเสนอมาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
1. มาตรการส่งเสริมการลงทุนของ BOI
- เพิ่มประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริม ได้แก่ กิจการศูนย์กีฬา
ทางบกหรือทางน้า และสนามกีฬา (รอข้อมูลจาก กก. เพื่อกาหนดเงื่อนไขที่เหมาะสม)
- เพิ่มสิทธิประโยชน์หากลงทุนในพื้นที่เป้าหมาย 37 จังหวัด
ของ 8 คลัสเตอร์ท่องเที่ยว ดังนี้ กิจการเรือเฟอร์รี่ หรือเดินเรือท่องเที่ยวหรือให้เช่า
เรือท่องเที่ยว กิจการบริการที่จอดเรือท่องเที่ยว กิจการโรงแรม (ยกเว้นในพื้นที่
จ.กระบี่ พังงา ภูเก็ต อ.ชะอา อ.เมืองเชียงใหม่ อ.หัวหิน และเมืองพัทยา) กิจการศูนย์
ฟื้นฟูสุขภาพ
/ 2. มาตรการการคลัง ….
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- ควรกาหนดมาตรการหักค่าใช้จ่ายเป็น 2 เท่า สาหรับการ
ปรับปรุงทรัพย์สินหรือปรับปรุงอาคารเดิมที่มีอยู่แล้วเพื่อใช้การให้ดีขึ้นหรือทันสมัย
มากขึ้น เช่น การ Renovate โรงแรม สวนสนุก สถานที่ท่องเที่ยว รวมทั้งการปรับปรุง
สิ่งอานวยความสะดวก (ห้องน้า ลานจอดรถ Rest Area) เพื่อรองรับการท่องเที่ยวใน
พื้นที่เป้าหมาย 37 จังหวัด ของ 8 คลัสเตอร์ท่องเที่ยว
- ควรพิจารณาขยายเวลา และปรับเพิ่มมูลค่าการนาค่าใช้จ่าย
ด้านการท่องเที่ยวมาหักภาษีจากเดิม 15,000 บาท เป็น 50,000 บาท เพื่อกระตุ้น
การท่องเที่ยวในประเทศ
3. มาตรการการเงิน
3.1 ควรกาหนดมาตรการคืนเงิน (Cash Rebate) สาหรับอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและ MICE โดยมีข้อเสนอเบื้องต้นดังนี้
ข้อเสนอหลักเกณฑ์เบื้องต้น
การจัดกิจกรรม/การแสดงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริม
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทย เช่น การจัดแข่งขันกีฬา การจัดประชุมหรือ
นิทรรศการขนาดใหญ่ ที่มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไป
การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีการจ้างงานคนไทยในตาแหน่งสาคัญ ได้แก่
นักแสดง นักกีฬา หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
อัตราการคืนเงินค่าใช้จ่ายไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อกิจกรรม ต้องมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกลั่นกรองคุณสมบัติ
ของผู้ประกอบการที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ ต้องมีการจัดสรรงบประมาณของรัฐเพื่อใช้
เป็นเงินคืน
3.2 ควรมีมาตรการสนับสนุนด้านเงินทุนสาหรับ SMEs ในอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวเป็นการเฉพาะ เช่น มาตรการเงินกู้ดอกเบี้ยต่า สาหรับผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยว SMEs มาตรการการค้าประกันสินเชื่อ ให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยว SMEs
มาตรการการจัดตั้งกองทุนเพื่อการท่องเที่ยว
มาตรการการส่งเสริมอื่นๆ
- มาตรการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs)
- นโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
- นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
- มาตรการเร่งรัดการลงทุน
- มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
/มาตรการ ...

- 29 มาตรการส่งเสริม SMEs
หมวดเกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร 8 ประเภท เช่น
การขยายพันธุ์สัตว์หรือเลี้ยงสัตว์ การคัดคุณภาพ บรรจุ และเก็บรักษาพืช ผัก ผลไม้
หรือดอกไม้ ผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ หมวดแร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน
5 ประเภท เช่น แก้ว เซรามิกส์ ชิ้นส่วนเหล็กหล่อ/เหล็กทุบ หมวดอุตสาหกรรมเบา
7 ประเภท เช่น สิ่งทอ กระเป๋า รองเท้า เครื่องกีฬา เครื่องดนตรี เครื่องเรือน อัญมณี
และเครื่องประดับ หมวดผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง 5 ประเภท
เช่น ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ ชิ้นส่วนยานพาหนะ การต่อเรือหรือซ่อม
เรือ หมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 5 ประเภท เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ หมวดเคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ 4 ประเภท ได้แก่
ผลิตภัณฑ์พลาสติกสาหรับอุตสาหกรรม พลาสติกรีไซเคิล ยา และสิ่งพิมพ์ หมวด
บริการและสาธารณูปโภค 4 ประเภท ได้แก่ ศูนย์บริการโลจิสติกส์ ภาพยนตร์ไทย
การบริการ แก่ธุรกิจสร้างภาพยนตร์ และโรงแรม
คุณสมบัติของ SMEs ไทย
ต้องถือหุ้นโดยบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุนจด
ทะเบียน เมื่อรวมกิจการทั้งหมดทั้งที่ได้รับและไม่ได้รับการส่งเสริมแล้ว มีสินทรัพย์
ถาวรสุทธิหรือขนาดลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนไม่เกิน 200 ล้านบาท
เงื่อนไขที่ผ่อนปรนสาหรับ SMEs ไทย
เงินลงทุนไม่น้อยกว่า 5 แสนบาท ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน (ลดจากปกติ
1 ล้านบาท) อนุญาตให้นาเครื่องจักรใช้แล้วในประเทศไม่เกิน 10 ล้านบาท และต้อง
ลงทุนใหม่ในเครื่องจักรหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าเครื่องจักรที่ใช้ในโครงการ
สิทธิประโยชน์
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เพิ่มขึ้น 2 ปี จากเกณฑ์ปกติ หากต้องการขอรับ
สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน จะผ่อนปรนเกณฑ์
สัดส่วน % ค่าใช้จ่ายลงครึ่งหนึ่งของเกณฑ์ปกติ
สรุปมาตรการส่งเสริมการลงทุนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

- 30 ประธาน
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมา

ต้องขอขอบคุณท่านรองเลขาธิการ ฯ BOI เนื่องจากวันนี้จะมีผู้เข้าร่วมประชุม
ทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชนอาจจะต้องขอเอกสาร power point ท่านในการ
เอาไว้ศึกษา และอยากจะขอให้ทางเลขา ฯ อุตสาหกรรม หอการค้าแต่ละจังหวัดและได้
นาเอาไปเผยแพร่ให้สมาชิกที่ไม่ได้มาร่วมประชุมด้วย
นายรัตนไชย สราธิวัฒน์ประไพ ปัญหาของ Save One จะมีช่วงหนึ่งน้าท่วม ประเด็นคือในอดีตทาง Save
กรรมการบริหารตลาด One ได้รับภาระน้าจากคลองส่งน้าประจวบกับช่วงด้านหลังเคหะมีการก่อสร้างและ
Save One
มีการก่อสร้างสนามกีฬาซึ่งมีการเก็บน้าอยู่ทาให้ไม่มีแก้มลิงรองรับน้าไว้ทาให้ทุกอย่าง
ไหลลงมาพื้นที่ ภาระน้าที่ตกมาบริเวณ Save One ก็จะดูแลตัวเองคือจะมีทีมช่าง
วิศวกรรมในการดูแลภาระตรงนี้ในการแก้ไขปัญหา เมื่อในช่วง 2 กรกฎาคม 2558
ที่ผ่านมาได้มีข่าวเหตุการณ์น้าท่วมที่ Save One ฝนตกและหยุดหมดแล้ว และสักพัก
หนึ่งได้มีมวลน้าจานวนมากไหลลงมาเหมือนสึนามิ มันไหลมาตามถนนซึ่ง บริเวณถนน
ด้านหน้าของตลาด ของเราสูงกว่าถนนด้านหน้า แต่น้าท่วมจริงๆแล้วมันแค่ส่วนเดียว
คือทางปลายถนนมิตภาพ แต่มันไม่ได้มีปัญหาอะไรมากแต่ทาง social media ได้
เผยแพร่ไปในส่วนนั้นตอนนี้ทางเราได้ทาการแก้ไขโดยเราได้ปรับพื้นที่ให้สูงกว่าถนนถึง
4 เมตร อย่าง Top Super คุ้ม สูงขึ้นอีกกว่าเมตร 50 แต่ด้วยอะไรหลายๆอย่าง
ทางด้านถนนมิตรภาพจะเกิดปัญหาจึงขอให้ท่านทั้งหลาย อีกทั้งท่านกรมทางก็ได้มาอยู่
ตรงนี้แล้วขอให้ผันน้า หรือถ้าเกิดมีงบประมาณ ผันน้าจากทางด้านสนามกีฬาไป
ทางด้านถนน 304 ลงไปทางด้านท่อหรือทางด้านวิศวกรรม หรือท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครราชสีมาช่วยเป็น Center ของแต่ละ อ.บ.ต. ทั้งหลายเผื่อทาง อบต. อาจจะ
มองไม่เห็นในบางเรื่อง เพราะท่านมี Power เพื่อให้ในการผันน้าให้ไหลไปในทางด้าน
HOME-PRO ในส่วนของผมดูแลได้ผมจะมีทางเลือกอยู่ 3 – 4 แบบ คือ Overpass ,U-Turn
อะไรก็ได้ในการแก้ไขปัญหาคือถ้าอยู่ในเมืองมันคือหัวใจมันเป็นใจกลางเมืองมันจะมา
แก้ไขปัญหาไม่รอบคอบไม่ได้ ถ้าผมจะแก้ให้ทางด้านหน้าเป็นประตูสู่อีสานหรือเป็น
อะไรก็ได้ถ้าจะเป็น บายพาส ในการแก้ไขปัญหา บริเวณรอบนอกขอแก้ไขเรื่อง
การจราจรยังไงก็ได้ แต่เรื่องของการแก้ไขระบบน้าผมขอเสนอในที่ประชุมเท่านี้ครับ
ประธาน
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมา
มติที่ประชุม
ปิดประชุม
(ลงชื่อ)

ในส่วนของการแก้ไขระบบจราจรผมจะรับเรื่องไว้นะครับว่าจะมีการแก้ไขยังไง
แต่ในส่วนของเรื่องการแก้ไขปัญหาเรื่องน้าและขอทางฝ่ายเลขา ฯ ช่วยเก็บข้อมูลไว้เพื่อ
จะได้ไม่ลืม และขอขอบคุณท่านเลขาธิการ BOI ในการที่มาให้ความรู้และเรียนเชิญทุก
ท่านร่วมงานเทศกาลปิ้งย่าง BBQ ของทางหอการค้าเป็นเจ้าภาพในการจัดด้วยนะครับ
รับทราบ
18.30 น.
ผู้จดบันทึก

(นายรฐนนท์ ไชยสิทธิ)์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงาน ฯ

****************** (นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย)
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
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