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การดําเนินงานของรัฐบาลในระยะเวลาที่ผ่านมา 5 เดือน รัฐบาลพยายามทํางานเพ่ือขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ประเทศ ซึ่งแต่ละหน่วยงานก็ต่างช่วยกันทํางาน และในส่วนของกระทรวงการคลังได้เร่งดําเนินการ
ในเรื่อง การปฏิรูปภาษีอากรเพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 
ส่งเสริมความโปร่งใส และสร้างความย่ังยืนด้านการคลัง พัฒนาและเร่งปรับปรุงระบบบริหารรัฐวิสาหกิจ 
เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และระบบการออม เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ โดยงานทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นเริ่มเป็นรูปธรรมชัดเจนแล้ว ซึ่งจะนําเสนอในเรื่องที่สําคัญดังน้ี 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ และโครงการเกี่ยวกับการคมนาคมขนส่ง เมื่อมีการประชุม
คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุน ในกิจการของรัฐ (Public Private Partnerships: PPPs) เมื่อ
ครั้งที่มีการหารือในกฎหมายการร่วมทุนภาครัฐและเอกชน (PPPs) ซึ่งยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา โดยการ
ดําเนินโครงการทั้งหมดในปีงบประมาณ 2559 คาดว่าจะใช้งบประมาณ 590,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
20 ของเงินงบประมาณทั้งหมด คาดว่าจะนํามาดําเนินการในเร่ืองของการคมนาคมขนส่ง และโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เช่น การปรับปรุงถนน การจัดการนํ้า การสร้างรถไฟทางคู่ การปรับปรุงสนามบิน และท่าเรือ เป็นต้น 
ซึ่งโครงการที่กล่าวมาข้างต้นเป็นโครงการที่ดี และมีงบประมาณในการดําเนินงาน แต่เกิดปัญหาในขั้นตอนการ
จัดจ้าง และกระบวนการตรวจสอบ ส่งผลให้ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ ซึ่งปัญหานี้ไม่เพียงแต่
เกิดขึ้นในหน่วยงานอ่ืนเท่าน้ัน โครงการต่างๆท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลังก็ล่าช้าไม่ต่างกัน 
ขอความร่วมมือจากผู้บริหารของทุกหน่วยงานให้ดําเนินการตรวจสอบ 

สําหรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asian Economics Community: AEC) รัฐบาลกําลังเร่ง
ดําเนินการเร่ืองของการส่งเสริมการลงทุน โดยเฉพาะอย่างย่ิงโครงการที่ดําเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์การ
รองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งส่วนที่กระทรวงการคลังที่ต้องเร่งดําเนินการโครงการภาย
ใต้ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง ด้านการเงินการคลังเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พ.ศ. 2557-
2560 มีทั้งหมด 4 ยุทธศาสตร์ 13 กลยุทธ์ 34 มาตรการ และมีบางมาตรการยังไม่ได้นําเข้าสู่การพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี ในขณะที่บางประเทศได้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว การปรับปรุงระบบการคมนาคม
ขนส่งเพ่ือเช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านดําเนินการล่าช้าไปมาก เน่ืองมาจากขั้นตอนการพิจารณากฎหมาย 
อีกทั้งยังต้องดําเนินการปรับปรุงกฎหมายการร่วมทุนภาครัฐและเอกชน (PPPs) เพ่ือให้เอกชนได้เข้ามาร่วมทุน
มากขึ้น เพ่ือลดขั้นตอนการดําเนินงานเพ่ือความรวดเร็ว และเป็นโอกาสเพ่ือการดําเนินการให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางด้านต่างๆของอาเซียน ซึ่งขณะน้ีการปรับปรุงถนนจากจังหวัดกาญจนบุรีไปยังจังหวัดทวายของ
ประเทศพม่าการดําเนินการมีความคืบหน้าไปมาก ประกอบกับประเทศไทยยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศ
เพ่ือนบ้านไม่ว่าจะเป็นทางการทูต หรือทางการค้า ดังน้ันจึงขอมอบหมายไปยังอธิบดีให้รีบดําเนินการในเร่ือง
ต่างๆ ข้างต้น ไม่เพียงแต่ศูนย์กลางทางการค้าเท่าน้ัน แต่ต้องไปพิจารณาว่าจะดําเนินการอย่างไรให้ไทยเป็น
ศูนย์กลางในเรื่องการขนส่งกระแสไฟฟ้า หรือพูดให้ ง่ายคือทําอย่างไรให้ไทยได้มีความเ ช่ือมโยง 
(Connectivity) กับประเทศในกลุ่มอาเซียนไม่ว่าด้านใดด้านหน่ึง 
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เรื่อง Digital Economy ที่มีความสําคัญอีกเรื่อง ซึ่งขณะน้ีมีกฎหมายที่เก่ียวข้องบางส่วนที่มีการเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาแล้ว เพราะเมื่อเริ่มดําเนินการ Digital Economy แล้ว ต้องมีการพัฒนาเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทั้งระบบ 4G และ Wi-Fi โดยมีเป้าหมายว่าในปี พ.ศ. 2560-2561 ทุกพ้ืนที่ของ
ประเทศไทยต้องสามารถใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้ ในการน้ีต้องพิจารณาการจัดสรรงบประมาณในการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีต่างๆ ให้เหมาะสม ซึ่งเรื่องเทคโนโลยีน้ัน ไม่ได้เก่ียวข้องแต่เพียงเรื่องของอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงเท่าน้ัน แต่ยังสามารถนํามาใช้อํานวยความสะดวกในเร่ืองอ่ืนๆ ตัวอย่างเช่นในประเทศสิงคโปร์มี
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการอํานวยความสะดวกในการจอดรถ หรือการใช้ทางด่วน  

ในส่วนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กระทรวงการคลังจะได้มีการเสนอให้มีการยกเว้นภาษีที่อยู่อาศัยจากเดิม
ที่จะเก็บภาษีบ้านที่มีราคา 1 ล้านบาทขึ้นไป ก็จะขยายเพ่ิมขึ้นเป็นราคาบ้านไม่เกิน 1.5-2 ล้านบาท ไม่ต้องเสีย
ภาษีที่ดิน เพ่ือให้สอดคล้องกับราคาที่ดินในปัจจุบัน ในอัตราร้อยละ 0.01 ซึ่งคาดว่าจะจัดเก็บได้ประมาณ 
250,000 ล้านบาท เพ่ือนําไปชดเชยรายได้ให้ท้องถิ่น และถ้าสามารถจัดเก็บภาษีได้เพ่ิมขึ้นจะมีงบประมาณเพ่ือ
นําไปพัฒนาประเทศได้มากขึ้น เพราะกระทรวงการคลังมีหน้าที่ต้องดูแลค่าใช้จ่าย และทรัพย์สินต่างๆของ
ประเทศ อาทิ รัฐวิสาหกิจที่ต้องปรับปรุงเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือองค์การขนส่ง
มวลชน ที่ต่างประสบกับปัญหาการขาดทุน รวมถึงตลาดตราสารหนี้ ตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น อีกทั้งยังมีหน้าที่
ต้องสร้างความน่าเช่ือถือให้แก่หน่วยงาน และรักษาระดับความน่าเช่ือถือของประเทศ 

สําหรับเร่ืองกองทุนต่างๆ จะดําเนินการรวมกองทุนที่ในปัจจุบันมีหลายกองทุน กองทุนใดที่ยังมีเงิน
หมุนเวียนควรนํามารวมกันให้กองทุนมีสัดส่วนเงินหมุนเวียน 3,000 ล้านบาทข้ึนไป รวมถึงการจัดต้ังมูลนิธิเพ่ือ
การกุศลต่างๆ ก็ควรมีการดําเนินการเพ่ือประโยชน์ของสังคมโดยแท้จริง มิใช่จัดต้ังขึ้นเพ่ือเป็นที่แสวงหา
ประโยชน์ของคนบางกลุ่ม ทั้งในปีงบประมาณ 2559 รัฐบาลต้องดําเนินนโยบายการคลังแบบขาดดุล
งบประมาณ ร้อยละ 2.9 ของ GDP และในส่วนของกระทรวงการคลังน้ัน คาดว่าจะมีการดําเนินการขอ
งบประมาณเพ่ือก่อสร้างอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งใหม่แทนอาคารเดิมที่มีความทรุดโทรม  

การปฏิบัติงานของข้าราชการกระทรวงการคลัง ควรมีความคิดคํานึงอยู่ตลอดเวลาว่ากําลังทํางานอะไร 
ซึ่งกระทรวงการคลังเป็นกระทรวง 1 ใน 4 ของกระทรวงที่ก่อต้ังเป็นลําดับแรกในสมัยรัชกาลที่ 5 และถือเป็น
ส่วนราชการที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดมา เป็นสิ่งที่ข้าราชการทุกคนควรภูมิใจและ
ปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เต็มศักยภาพ ทั้งน้ีเมื่อพิจารณาจากอดีตจะเห็นว่าการปฏิบัติงานมีการเปลี่ยนรูปแบบไป
มาก ข้าราชการกระทรวงการคลังต้องมีการสํารวจว่ายุคสมัยเปลี่ยนไปอย่างไร ควรเตรียมพร้อมปรับตัวไปตาม
สภาวะสังคม เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และเมื่อพิจารณาอดีต ปัจจุบัน ไปจนถึงอนาคต เราก็จะสามารถ
กําหนดภาพอนาคตของหน่วยงานได้ เมื่อมองเช่นน้ีแล้วจะพบว่าในปัจจุบันทุกสิ่งมีความเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา นับต้ังแต่ตัวเราเอง ไปจนถึงแผนก และกระทรวง เพราะฉะน้ันข้าราชการท่ีรับราชการมาต้ังแต่ 10 
ปีขึ้นไปและเข้าใจว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิมต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ เพราะโลกสมัยน้ีเปลี่ยนไปรวดเร็วมาก 
ข้าราชการทุกคนควรตระหนักว่าในฐานะหน่วยงานราชการท่ีทํางานให้ประชาชน และประเทศชาติ ประชาชน
ย่อมคาดหวังถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น โดยคิดถึงผลประโยชน์ของประเทศเป็นสําคัญ ซึ่งอยาก
ให้ข้าราชการทุกคนตระหนักถึงเรื่องเหล่าน้ีให้มาก และผลสําคัญที่สุดคือตระหนักอยู่เสมอว่าเราทํางานให้ใคร 
ทํางานให้ประชาชน และประเทศชาติ น่ันคือจุดหมายสูงสุดของการทํางาน สิ่งที่มีความภูมิใจมากของผมคือ
การจัดต้ัง สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และสํานักบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.) ได้
สําเร็จ และสามารถดําเนินการบริหารราชการได้ดีจนถึงปัจจุบัน ดังน้ัน ในท้ายที่สุดขอฝากถึงข้าราชการทุก
ท่านให้ถามตัวเองอยู่เสมอว่าตนเองมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบอะไรในกระทรวงการคลัง แล้วทําดีพอแล้วหรือยัง 
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ถ้ายังไม่ดีต้องปรับปรุงอะไรบ้าง ทุกคนต่างเป็นจุดหน่ึงในตําแหน่งที่ต่างกัน มีหน้าที่รับผิดชอบต่างกัน ดังน้ัน 
จึงต้องรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด และที่สําคัญในการทํางานควรคิดถึงสถาบันให้มาก ทํางานให้สนุก 
และข้าราชการระดับซี 7 ขึ้นไปซึ่งกําลังจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารควรมีโอกาสย้าย สลับ หน่วยงานภายใน
กระทรวงการคลังด้วยกันเอง เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทั้งน้ีรวมไปถึงผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจด้วย 
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สรปุปาฐกถารฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวงการคลัง 
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เม่ือวันศกุรท์ี่ 13 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 
ณ โรงแรมรอยัล ออคดิ เชอราตัน กรุงเทพฯ 

 
 สถานการณ์ภาพรวมด้านเศรษฐกิจของโลกมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจประเทศไทย ดังน้ี 
 ประเทศอเมริกา การประกาศยุติมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (Quantitative Easing: QE) ที่
ดําเนินการมาเป็นเวลา 6 ปี และกลับมาใช้อัตราดอกเบ้ียเป็นเครื่องมือทางการเงินแทน เน่ืองจากเศรษฐกิจ
อเมริกาในไตรมาสที่ 3 มี GDP Growth ร้อยละ 2.7 ซึ่งถือว่ามีการขยายตัวอย่างต่อเน่ือง รวมถึงได้แรง
สนับสนุนจากตัวเลขการว่างงานที่ฟ้ืนตัวขึ้นด้วย ซึ่งปัจจุบันตํ่ากว่าร้อยละ 6 และระดับราคาสินค้าผู้บริโภคยัง
อยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพ สําหรับประเทศไทยตัวเลขการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 0.6 เน่ืองจากประเทศไทยมี
แรงงานอิสระและแรงงานภาคการเกษตรค่อนข้างมาก แรงงานกลุ่มน้ีบางที่ทํางาน 3-5 ช่ัวโมง/สัปดาห์ ถือว่า
มีงานทําและไม่อยู่ในกลุ่มว่างงาน ทําให้การตัวเลขการว่างงานของประเทศไทยยังคงตํ่า  
 กลุ่มสหภาพยุโรป การออกมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ออกมาในจํานวนที่ค่อนข้างมหาศาล
ประมาณ 80,000 ล้านยูโร/เดือน ซึ่งพอๆกับงบประมาณของประเทศไทยท้ังปี ส่งผลให้บรรยากาศการลงทุน
ในภาพรวมของตลาดหุ้นและตลาดการเงินทั่วโลกเป็นไปในทิศทางเชิงบวก เน่ืองจากเป็นการช่วยเสริมสภาพ
คล่องในตลาดการเงินโลกที่หดหายไปจากการหยุดมาตรการ QE ของสหรัฐอเมริกาไปต้ังแต่ช่วงปี 2557 ที่
ผ่านมา แต่อย่างไรก็ตามได้มีการประกาศของธนาคารกลางสวิสในการลอยตัวสวิสฟรังก์กับเงินยูโรแล้ว 
หลังจากที่เคยผูกติดกันมานาน ส่งผลให้ค่าเงินฟรังก์สวิสแข็งค่าขึ้นอย่างมาก  
 ประเทศญี่ปุ่นที่ประสบกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย จากการที่นายกรัฐมนตรี ชินโสะ อาเบะ จะขึ้น
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 2 รอบ แม้จะยังไม่ได้ดําเนินการ แต่ต้องยกเลิกไป เพ่ือให้สภาพเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นฟ้ืน
ตัว ทําให้ประเทศญี่ปุ่นออกมาตรการผ่อนคลายทางการเงิน (Quantitative and Qualitative Easing: QQE) ใน
ปริมาณมาก แบบไม่กําหนดกรอบเวลาสิ้นสุด หลังตัวเลขเงินเฟ้อพ้ืนฐานปรับตัวลดลงต่อเน่ืองสวนทางกับ
เป้าหมาย เพราะฉะนั้นจึงต้องพิจารณาการเคล่ือนไหวของเงินทุนในช่วงเวลาน้ีจะมีการเปลี่ยนแปลง
ค่อนข้างมาก ซึ่งเห็นได้จากตลาดทุนของไทยที่มีจํานวนเพ่ิมขึ้นจนมีมูลค่ามากกว่า 1,600 ล้านบาท ดังน้ันนัก
ลงทุนควรพิจารณาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุน 
 ประเทศสุดท้ายคือ ประเทศจีน ที่มีแนวโน้มการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) 
ลดลงในปี 2557 อยู่ที่ระดับร้อยละ 7.3 ซึ่งตํ่ากว่าที่ทางการจีนประมาณการไว้ที่ประมาณนับเป็นปีที่ GDP 
ของประเทศจีนมีอัตราการขยายตัวตํ่าสุดนับต้ังแต่ปี 2543 การชะลอตัวของการเติบโตทางเศรษฐกิจจีนในปี
ที่ผ่านมาเป็นไปตามนโยบายการลดความร้อนแรงของการขยายตัวทางเศรษฐกิจจีนของผู้นําจีนที่จะดําเนินการ
การปฏิรูปเศรษฐกิจ  
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 ทั้ง 4 ประเทศยักษ์ใหญ่ที่กล่าวมาแล้วน้ัน ถือได้ว่าเป็นประเทศคู่ค้าที่สําคัญของไทยในอดีต ซึ่ง
ปัจจุบันทิศทางการค้าของประเทศไทยได้เปลี่ยนไปเป็นกลุ่มประเทศอาเซียนมากขึ้น รวมทั้งกลุ่ม เอเชีย (Asia) 
ตะวันออกกลาง (Middle East) และกลุ่มประเทศกําลังพัฒนาที่มีการพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่าง
รวดเร็ว (BRICS) ที่ประกอบด้วย บราซิล (Brazil) รัสเซีย (Russia) อินเดีย (India) จีน (China) และ 
แอฟริกาใต้ (South Africa) เมื่อทิศทางของโลกเริ่มเปลี่ยนทิศทางของไทยก็ต้องเปลี่ยนประเทศคู่ค้าที่สําคัญจะ
เปลี่ยนมาเป็นประเทศเพ่ือนบ้านซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสําคัญ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเดือนธันวาคม พ.ศ. 
2558 น้ีประเทศไทยกําลังจะเข้าร่วมกับ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยไทยได้เปรียบตรงที่เป็น
ประเทศที่อยู่ตรงกลางของภูมิภาคน้ี จะได้อานิสงส์จากการค้า การลงทุน รวมถึงการท่องเที่ยว นอกจากน้ี
ประเทศเพ่ือนบ้านหลายที่ที่ท่านรัฐมนตรีผลักดัน โดยมอบหมายให้สํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน (NEDA) เข้าช่วยเหลือประเพ่ือนบ้าน อาทิ สปป.ลาว ประเทศพม่า หรือประเทศกัมพูชา ใน
รูปของเงินกู้ผ่อนปรน (soft loan) โดยรัฐบาลจะให้เงินกู้ในรูปแบบให้เปล่า ซึ่งก็จะทําให้เรามีความผูกพันกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านมากขึ้น ซึ่งเป็นกลยุทธ์ของประเทศ ที่ดําเนินการพัฒนาต่อเน่ืองมาโดยตลอด 
 เรื่องราคานํ้ามันที่ลดลงอย่างต่อเน่ืองมีความเช่ือมโยงต่อเศรษฐกิจโลกทั้งข้อดีและข้อเสีย การลดลง
ของราคาน้ํามันจะใช้ระยะเวลานานแค่ไหนไม่สามารถตอบได้ เพราะต่างฝ่ายต้องถือดุลกันอยู่ไม่ว่าจะเป็น
ทางด้านตะวันออกกลาง (Middle East) หรือสหรัฐอเมริกา เพราะเกิดอุปทานส่วนเกิน (Over Supply) ของ
นํ้ามัน สําหรับประเทศไทยตัวเลขการใช้นํ้ามันในช่วงเทศกาลปีใหม่เพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 7 เพราะประชนส่วนมาก
เห็นราคานํ้ามันถูกลง ทําให้ใช้นํ้ามันเพ่ิมขึ้น ดังน้ัน ถ้าเป็นแบบน้ีไปเรื่อยๆ อาจจะทําให้ราคานํ้ามันปรับตัว
เพ่ิมขึ้น ซึ่งรัฐบาลต้องดูแลเพ่ือให้ราคานํ้ามันอยู่ในช่วงที่เหมาะสม 
 สําหรับสภาวการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทย สามารถพิจารณาได้จากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ การใช้จ่าย
ภาครัฐ 3 ช่วงเดือนที่ผ่านมา (พฤศจิกายน - มกราคม) ที่ปรากฏตามข่าวในหนังสือพิมพ์อาจจะเห็นได้ว่า
ตัวเลขการเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่อนข้างตํ่า เน่ืองมาจากการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุน เพราะในทางปฏิบัติ
แล้วมีการผันงบประมาณการลงทุนไปอยู่ในประเภทงบประมาณประจํา และเมื่อรวมงบประมาณทั้งหมดแล้ว 
ค่าใช้จ่ายภาครัฐ ทั้งเงินจากงบประมาณ รายได้ของรัฐวิสาหกิจ เงินกองทุน และเงินตามโครงการรัฐบาล เมื่อ
สิ้นไตรมาสท่ี 1 ของปีงบประมาณ 2558 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 900,000 ล้านบาท ถ้านับรวมจนถึง
เดือนกุมภาพันธ์มีมากกว่า 1 ล้านล้านบาท และเมื่อมาพิจารณาด้านค่าใช้จ่ายของรัฐบาลที่สูงมากในไตรมาส 
1 ของปีงบประมาณ 2558 น่าจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2559 ส่งผลไปถึง
ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ในไตรมาสท่ี 2 และ 3 ของ
ปีงบประมาณ 2558 ที่คาดการณ์ว่าจะดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ทางรัฐมนตรีก็ได้มีการ
กํากับดูแลอย่างใกล้ชิด เพราะจะมีงบประมาณจากภาครัฐที่จะกระจายลงไปยังระบบเศรษฐกิจอีกค่อนข้างมาก 
โดยเฉพาะการลงทุนด้านระบบคมนาคม รวมถึงแผนการเบิกจ่ายด้านอ่ืนๆ คาดการณ์ว่างบประมาณด้านการ
ลงทุนภาครัฐจะมีประมาณ 100,000 ล้านบาทจนถึงสิ้นปี ส่วนการลงทุนภาคเอกชน ถ้าพิจารณาจากข้อมูล
ของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (The Board of Investment of Thailand: BOI) และข้อมูลจากการ
ออกใบอนุญาตประกอบอุตสาหกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรมจะเห็นได้ว่ามีสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง เหลือ
เพียงแต่มูลค่าการส่งออก นําเข้ายังตํ่าอยู่ ส่วนรายได้จากการท่องเที่ยว ข้อมูลเมื่อเดือนธันวาคม 2557 มี
มูลค่าค่อนข้างสูงถึงร้อยละ 11.8 แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวได้คลายความกังวลเก่ียวกับสถานการณ์ความไม่
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สงบในประเทศไทย ดังน้ัน เมื่อพิจารณาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจต่างๆ แล้วคาดว่าเศรษฐกิจของประเทศไทย
น่าจะมีอัตราการเจริญเติบโตที่ร้อยละ 3.5 เห็นได้ว่าพ้ืนฐานของเศรษฐกิจไทยยังคงมีความแข็งแกร่ง กอปรกับ
เศรษฐกิจโลกเริ่มจะมีการฟ้ืนตัวจากวิกฤติเศรษฐกิจ  
 ในส่วนการออกกฎหมาย ขณะนี้มีพระราชบัญญัติหลายฉบับที่อยู่ระหว่างการดําเนินการเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบ ทั้งเร่ืองพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พระราชบัญญัติ
หลักประกันธุรกิจซึ่งดําเนินการมาต้ังแต่หลังจากวิกฤตเศรษฐกิจปี 2542 ขณะนี้ผ่านการให้ความเห็นชอบจาก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว และยังมีพระราชบัญญัติล้มละลายที่มีการปรับปรุงอีกหน่ึงฉบับ เพราะฉะน้ัน ถ้า
ทั้ง พรบ. หลักประกันธุรกิจ และ พรบ. ล้มละลาย มีการประกาศใช้ทั้ง 2 ฉบับ จะมีผลทําให้อันดับความ
น่าเช่ือถือของประเทศไทยดีขึ้น นอกจากน้ีอันดับความยาก – ง่ายของการเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศ
ต่างๆ (Doing Business) ที่ดําเนินการโดยธนาคารโลก ประเทศไทยก็จะมีอันดับความน่าเช่ือถือมากขึ้น ส่งผล
ต่อการลงทุนจากต่างประเทศที่คาดว่าจะเพ่ิมขึ้น สําหรับ พรบ.กองทุนการออมแห่งชาติ จะช่วยให้ผู้ประกอบ
อาชีพอิสระที่มีกว่า 25 ล้านคนให้มีความมั่นคงเพ่ิมขึ้นหลังพ้นวัยเกษียณ นอกจากน้ียังมีการจัดต้ังกองทุน
พัฒนาระบบสถาบันที่จะเป็นประโยชน์กับสถาบันการเงินของรัฐ (Specialized Financial Institutions: SFIs) 
ในการที่จะใช้ประโยชน์จากกองทุนในการพัฒนาระบบสถาบัน หรือเพ่ิมทุนในกรณีที่ SFIs ขาดสภาพคล่อง   
ในด้านกฎหมายเก่ียวกับภาษีศุลกากร และภาษีสรรพสามิต มีประเด็นที่ต้องเร่งดําเนินการในเรื่องต่างๆ ดังน้ี 
1) การปฏิรูปประมวลกฎหมายศุลกากรมีบทลงโทษทางกฎหมายที่ต้องดําเนินการปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน และเพ่ือให้มีความเป็นสากลมากขึ้น 2) พรบ. ประมวลกฎหมายสรรพสามิตก็จะมีการ
ปรับปรุง โดยดําเนินการรวบรวม พรบ. ประมวลกฎหมายสรรพสามิตหลายฉบับมารวมไว้ฉบับเดียวกัน 
จากน้ันจะดําเนินการเปลี่ยนการเก็บภาษีจากราคาหน้าโรงงาน หรือราคาสําแดงนําเข้าสําหรับสินค้านําเข้า มา
เป็นราคาขายปลีกหรือราคาแนะนํา ซึ่งจะส่งผลให้การเก็บภาษีของกรมสรรพสามิตเพ่ิมขึ้น เป็นการจัดทําให้
เป็นบรรทัดฐานเดียวกันกับประเทศอ่ืนๆ ทําให้มีความเป็นสากลมากขึ้น นอกจากน้ียังช่วยแก้ปัญหาการสําแดง
ราคานําเข้าตํ่ากว่าความเป็นจริง นอกจากน้ียังมีพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่กําลังเร่งดําเนินการให้
แล้วเสร็จ 
 ในปีงบประมาณ 2558 น้ี รัฐบาลจัดต้ังงบประมาณขาดดุล 390,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.9
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) โดยคิดเป็นสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 20 ของงบประมาณทั้งหมด 
เน่ืองจากรัฐบาลจําเป็นต้องเพ่ิมงบลงทุน เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งขณะน้ีผ่านการให้ความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีแล้วและกําลังอยู่ในช้ันกรรมาธิการ ซึ่งกระทรวงการคลังได้ให้ความสําคัญในการเสริมสร้างความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยกรมบัญชีกลางอยู่ระหว่างดําเนินการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ ในอนาคตการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐต้องมีพยานเข้าร่วมในการเซ็นสัญญา 3 ฝ่าย และพยานมีหน้าที่ต้อง
เข้ามามีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์ในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง รวมถึงมีอํานาจในการ
ตรวจสอบ ร้องเรียนเมื่อคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามท่ีได้ระบุในสัญญาไว้  
 

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

กุมภาพันธ์ 2558 



สรปุปาฐกถาปลดักระทรวงการคลัง 
การประชุมขบัเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรก์ระทรวงการคลัง 

เม่ือวันศกุรท์ี่ 13 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2558  
ณ โรงแรมรอยัล ออคดิ เชอราตัน กรุงเทพฯ 

 
 การดําเนินงานของกระทรวงการคลังในปี 2558 จะต้องนํานโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน
ของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติและขับเคลื่อนงานและบุคลากรของกระทรวงให้ไปในทิศทางเดียวกันอย่างถูกต้อง
และชัดเจน โดยคําแถลงนโยบายของรัฐมนตรีที่ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 
2557 ประกอบด้วย 11 ข้อ ดังน้ี 
 1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
 3. การลดความเหล่ือมล้ําของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
 4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
 6. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
 8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา 
  และนวัตกรรม 
 9. การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้
  ประโยชน์อย่างย่ังยืน 
 10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ 
  ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
 11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
กระทรวงการคลังได้นํานโยบายเหล่าน้ีมาปรับใช้ในแผนยุทธศาสตร์เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกัน ปีน้ีเป็นปีที่
ท้าทายของกระทรวงการคลัง เน่ืองจากอัตราการเติบโตของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของ
ประเทศไทย เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ใน ASEAN ถือว่าตํ่าที่สุด ถึงแม้ว่าการส่งสัญญานต่างๆ ได้ 
บ่งบอกถึงการเร่ิมฟ้ืนตัวของระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยก็ตาม แต่การพ้ืนตัวน้ีจะเป็นโอกาสในการพัฒนา
ประเทศไทยให้ย่ังยืนและสามารถแข่งขันกับประเทศอ่ืนๆ ใน ASEAN ได้ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับการร่วมมือร่วมใจใน
การปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เต็มขีดความสามารถ และหากท่านมีข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะอะไรต่างๆ ที่จะเป็น
ประโยชน์การบริหารราชการของกระทรวงการคลัง ทางกระทรวงการคลังก็ยินดีที่จะน้อมรับมาวิเคราะห์ว่า 
อันไหนที่เหมาะสม เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม 
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 สําหรับภารกิจหลักด้านเศรษฐกิจ มีอยู่ 3 ด้าน คือ  

 1. ด้านเศรษฐกิจการเงิน การคลัง  

  ต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ เพ่ือรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) โดยมีการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจให้เป็นไปตามนโยบายของภาครัฐ ซึ่งในปีน้ีจะมีการจัดต้ังเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ แบ่งเป็น 5 เขต ได้แก่ 1) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จังหวัดตาก ติดกับประเทศพม่า 
2) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ติดกับ สปป.ลาว 3) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสะเดา จังหวัดสงขลา 
ติดกับประเทศมาเลเซีย 4) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ติดกับประเทศกัมพูชา  
5) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษคลองลึก อําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ติดกับประเทศกัมพูชา เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษเหล่าน้ีได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ อาทิ มาตรการด้านภาษี โดยจะลดภาษีให้กับผู้ประกอบการที่
จัดต้ังโรงงานหรือสถานประกอบการใน 5 เขตนี้ รวมถึงสิทธิพิเศษอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ภาษี ที่จะอํานวยประโยชน์
เพ่ือให้นักธุรกิจไปลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยหน่วยงานที่เก่ียวข้องทางด้านภาษีจะต้องมีการ
ดําเนินการปรับลดอัตราภาษีให้เป็นไปตามที่กําหนดอย่างถูกต้อง 

  สําหรับเรื่องการพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้เข้มแข็งตามนโยบายของ
รัฐบาล ซึ่งกระทรวงการคลังได้ดําเนินการประกาศลดหย่อนอัตราภาษีนิติบุคคล ทําให้ธุรกิจ SMEs มีภาระ
ต้นทุนที่ลดลง 

  มาตรการภาษีเพ่ือจัดต้ังสํานักงานใหญ่ข้ามประเทศ (International Headquarters : IHQ) 
ที่ได้ดําเนินการเสนอต่อ ครม. เรียบร้อยแล้ว การปรับลดสิทธิประโยชน์ทางด้านการลงทุน BOI โดยจํากัด
ประเภทกิจการ หรือปรับลดประเภทกิจการลง และเน้นให้การส่งเสริมการลงทุนกับโครงการที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อประเทศอย่างแท้จริง ทั้งน้ีจะดําเนินการการปรับลดการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีให้อยู่ในระดับที่
เหมาะสม ที่ผ่านมาการจัดเก็บรายได้ไม่เป็นไปตามเป้า ซึ่งส่วนหน่ึงเกิดมาจากการสึกกร่อนของระบบภาษี 

  สําหรับการพิจารณาถึงความเหมาะสมในการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีของห้างหุ้นส่วนสามัญ 
และคณะบุคคลต่างๆ หากดูจากยอดการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากร จะพบว่า ภาษีที่เก็บได้ตามเป้า 
ส่วนใหญ่มาจากภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีบุคคลธรรมดา ที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น แต่หากพิจารณาภาษี 
นิติบุคคลจะเห็นว่ามีการจัดเก็บตํ่ากว่าเป้าและตํ่ากว่าประมาณการด้วย ทําให้จําเป็นต้องมีมาตรการเข้ามาดูแล 
ในเร่ืองเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมได้จัดเก็บได้สูงกว่าปีที่แล้ว แสดงว่ามีการบริโภคของประเทศเพิ่มขึ้น 
ซึ่งจะส่งผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศที่เพ่ิมขึ้นด้วย 

  ในส่วนของเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์
ต่าง ๆ เรานํามาพิจารณาทั้งหมดในปีน้ี โดยต้องเสนอทางฝ่ายนโยบายว่าควรเป็นไปในทิศทางใด 

  เรื่องเก่ียวกับอัตราภาษีศุลกากรขาเข้าในกลุ่มธุรกิจที่สินค้าทุน ที่ได้มีการปรับลดอัตราลง 
ราคาพืชผลเรามีการประกันราคา เป็นการดูแลเกษตรกรที่ปลายทางซึ่งไม่เหมาะสม การดูแลเรื่องต้นทุนของ
เกษตรกรให้อยู่ได้โดยมีภาระต้นทุนที่ตํ่า จึงเป็นสิ่งที่ควรดําเนินการ อาทิ การลดภาษีการนําเข้าเคร่ืองจักร
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การเกษตร ปุ๋ยเคมี หรือสารเคมีต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการเกษตร เพ่ือลดต้นทุนให้เกษตรกร รวมถึงการให้เงินกู้ใน
อัตราดอกเบ้ียตํ่าแก่เกษตรกรท่ีอาจไม่ต้องนําหลักทรัพย์มาค้ําประกัน โดยผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์ 

  ด้านภาษีสรรพสามิต ที่ทําไปแล้วคือเรื่องการปรับภาษีนํ้ามันดีเซลล์ ที่จากเดิมเราเก็บเข้า
กองทุนนํ้ามัน การเก็บภาษีนํ้ามันที่เพ่ิมขึ้นน้ีก็ทําให้มีรายได้เข้ารัฐเพ่ิมขึ้นแต่ไม่มากเท่าที่ควร ดังน้ันจึงต้องหา
วิธีที่ต้องจัดเก็บภาษีด้านอ่ืนๆ ที่จะทําให้มีรายได้เพ่ิมขึ้นเพ่ือที่เพียงพอท่ีจะนําไปต้ังงบประมาณค่าใช้จ่ายไว้ 
มิฉะน้ันอาจจะต้องไปกู้เพ่ิมและทําให้มีภาระหนี้สาธารณะที่เพ่ิมขึ้น ต้องมีมาตรการเพ่ิมรายได้ เพ่ือที่จะหา
รายได้มาใช้จ่ายในการสนับสนุนงบประมาณ  

  ในการอํานวยความสะดวกของผู้เสียภาษีที่เป็นการเตรียมตัวเข้าสู่ AEC ที่มีคณะกรรมการ
พิจารณาเรื่องเก่ียวกับการเตรียมตัวของส่วนราชการต่างๆ อาทิ รัฐบาลได้มอบให้กรมศุลกากรทําเรื่องเก่ียวกับ 
National Single Window (NSW) ส่วนน้ีจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้นักลงทุน ผู้นําเข้า หรือผู้ส่งออก 
ในการที่จะขออนุญาตจากหน่วยงานต่างๆ มีการเช่ือมโยงข้อมูลต่างๆ กับ 36 หน่วยงาน ซึ่งตอนน้ีก็ได้มีความ
คืบหน้าไปมากแล้ว และมีบางหน่วยงานท่ีสามารถเร่ิมดําเนินการได้แล้ว ประมาณ 20 ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้
นําเข้าหรือผู้ส่งออกที่ไม่ต้องไปติดต่อทุกหน่วยงานในการดําเนินงาน โดยการขออนุญาตเพียงครั้งเดียว กรม
ศุลกากรได้จัดทําระบบ  e-customs ในการตรวจและปล่อยสินค้า โดยเพียงดูหน้าจอสินค้าว่าได้รับอนุญาต
แล้วหรือไม่ ได้รับยกเว้นอะไร ได้รับขออนุญาตหรือได้รับลดอัตราอะไรบ้าง เป็นต้น ซึ่งเป็นการขจัดเรื่องการ
ปลอมแปลงเอกสาร และมีความปลอดภัยมากย่ิงขึ้น 

  สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.) ได้มีการลงนามบันทึกร่วมการจําหน่ายพันธบัตร 
ออมทรัพย์พิเศษต่างๆ ที่ได้มีการออกไปแล้ว 1 รุ่น และหมดไปในเวลารวดเร็ว หลังจากน้ันได้มีการออกมาอีก
หน่ึงรุ่นและมีการจําหน่ายไปแล้วเกินครึ่ง ซึ่งเป็นการทางเลือกให้ประชาชนในการที่จะลงทุนหรือลงออม 
แทนที่จะนําเงินไปฝากธนาคารเพ่ือให้ได้ผลตอบแทนร้อยละ 1-2เท่าน้ัน  

  สําหรับด้านรัฐวิสาหกิจ ตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้ให้มา รัฐวิสาหกิจใดที่เลี้ยงตัวเองได้ มี
กําไรจะไม่เป็นที่กังวลมากนัก แต่รัฐวิสาหกิจเลี้ยงดูตัวเองไม่ได้ต้องมีการพิจารณาตรวจสอบและหามาตรการที่
จะฟ้ืนฟูไม่ว่าทางด้านการบริหาร ด้านการลงทุนหรือด้านการเงิน ซึ่งกระทรวงการคลังได้ส่งเจ้าหน้าที่
ผู้เก่ียวข้องเข้าไปดูแล หากทางรัฐบาลที่ได้ส่งผู้เช่ียวชาญทางด้านการฟ้ืนฟูมาช่วยดูแลแล้ว รัฐวิสาหกิจใดที่ 
ไม่จําเป็นอาจจะมีการยุบหรือเลิกไป 

 2. ด้านสังคม  

  การลดความเหล่ือมล้ําทางสังคมและการลดช่องว่างระหว่างคนจนคนรวยเป็นประเด็น
ทางด้านสังคมที่กระทรวงการคลังจะต้องพัฒนาในส่วนน้ี โดยกระทรวงการคลังได้ดําเนินการการออกกฎหมาย
มรดกและกฎหมายภาษีการรับให้ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งกําลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา ส่วนภาษี 
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ที่ได้มีการปรับปรุงแล้ว เช่น ยกเลิกสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Funds) 
ที่จะดําเนินการยกเลิกทั้งหมดภายในปี 2559 

 3. ด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 

  การบริหารจัดการภาครัฐที่กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลัก ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน
สวัสดิการข้าราชการ ได้มีการปรับปรุงให้เหมาะสม อาทิ ด้านเงินเดือนข้าราชการช้ันผู้น้อยมีเงินเดือนตํ่าได้
ปรับให้สูงขึ้น ส่วนของข้าราชการที่ผู้บริหารที่ระดับสูงที่ฐานเงินเดือนเต็มแล้ว จะมีการขยายเพดานขึ้นไปอีก 
ซึ่งในส่วนน้ีกําลังดําเนินการอยู่ 

  สําหรับด้านการจัดซื้อจัดจ้างและความโปร่งใส กรมบัญชีกลางได้เสนอร่างพระราชบัญญัติ
จัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือที่จะมาแทนระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 ที่ได้ออกมานานแล้ว 
อาจมีปัญหาในทางปฏิบัติ จึงต้องนํามาแก้ไข แต่เพ่ือให้เป็นกฎหมายมีความศักด์ิสิทธ์ิมากขึ้น จากเดิมที่
ออกเป็นระเบียบ จะออกเป็น พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างแทน ซึ่งขณะน้ีอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา  

  ด้านวินัยทางการคลัง ที่มีพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ ซึ่งปัจจุบันได้มีการกําหนด
วินัยทางการคลังไว้อย่างชัดเจน มีผลทําให้ผูกพันการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการของภาครัฐทั้งหมด ไม่ว่า
จะเป็นหน่วยงานราชการ องค์การมหาชน ตามรัฐธรรมนูญว่าด้วยการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจและกองทุน
สาธารณะต่างๆ จะครอบคลุมทั้งหมด ซึ่งแต่เดิมจะไม่ได้รับการครอบคลุม และ พ.ร.บ. งบประมาณ พ.ร.บ. 
เงินคงคลัง พ.ร.บ. หน้ีสาธารณะ ที่แยกกันอยู่ จะนํามารวมเข้าใน พ.ร.บ. การเงินการคลังของรัฐ ซึ่งขณะน้ี 
อยู่ระหว่างการพิจารณาการดําเนินการของ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กับกรมบัญชีกลาง 

 นอกจากน้ี กระทรวงการคลังได้รับมอบหมายจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้เป็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบการดําเนินงานการแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบแบบบูรณาการย่ังยืน มุ่งเน้นที่จะแก้ไข
ปัญหาที่เป็นกระบวนการ ซึ่งได้มีการต้ังหน่วยที่จะให้ประชาชนมีรายได้น้อยกลุ่มรากหญ้าเข้าไปถึงแหล่งเงิน 
โดยมีกระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ในการออก
มาตรการสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ ซึ่งคือมาตรการสินเช่ือ Nano-Finance โดย
เป็นการอนุญาตให้นิติบุคคลสามารถให้สินเช่ือเพ่ือให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้
สะดวกมากย่ิงขึ้น และแก้ไขปัญหาภาระดอกเบ้ียจากการกู้ยืมเงินนอกระบบเพ่ือประชาชนรายย่อยสามารถคิด
อัตราดอกเบ้ียได้ตามความเหมาะสมและอยู่ในระดับที่ไม่เป็นภาระมากจนเกินควร นิติบุคคลสามารถย่ืนคําร้อง
ที่ ขอจัดต้ังบริษัท หรือขอจัดต้ัง Nano Finance ได้ที่ ธปท. และ ธปท. จะดําเนินการพิจารณาเบ้ืองต้น และ
ให้ปลัดกระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยต้องเป็นนิติบุคคลที่ทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 50 ล้าน
บาท สําหรับการสร้างกลไกในการเจรจาประนอมหน้ีระหว่างลูกหน้ีและเจ้าหน้ี และสร้างกลไกในการพัฒนา
และฟ้ืนฟูศักยภาพลูกหน้ีให้ลูกหน้ีมีศักยภาพในการหารายได้ กระทรวงการคลังจะดําเนินการในรูปแบบ
คณะอนุกรรมการภายใต้การกํากับของคณะกรรมการกํากับการแก้ไขปัญหาหน้ีสินภาคประชาชน  
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 ส่วนแนวทางการพัฒนาเพ่ือขับเคลื่อนฐานรากซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11  เพ่ือนําไปสู่การสร้างรายได้ภาคเกษตร ภาคความม่ันคง ด้านอาหารของประเทศ รวมถึง
การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เป็นกลไกที่มีความสามารถในการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพชีวิต สามารถเช่ือมโยง
สังคมและสวัสดิการได้ 

 ท้ายที่สุด ขอฝากข้าราชการกระทรวงการคลังในเรื่องที่ ท่านสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง ได้เน้นยํ้าถึงการยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ือความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการ
ให้บริการท่ีดีแก่ประชาชน โดยให้เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังเป็นที่รักของประชาชนทุกระดับและร่วมกัน
ทํางานให้เศรษฐกิจของประเทศไทยในปี  2558  ให้ขยายตัวได้ตามเป้าหมายที่ต้ังไว้  

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

กุมภาพันธ์ 2558 


