กระทรวงการคลัง ชูนโยบายเดินหน้าเต็มสูบ

ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 จัดทัพมาตรการ
“เศรษฐกิจชาติมั่นคง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ลดเหลื่อมล้ำ�”
หนี้นอกระบบเป็นแผลใหญ่
ของประเทศที่ไม่เคยแก้ ไข
ให้สำ�เร็จได้จริง สาเหตุหลัก
มาจากความอ่อนแอ
ของกฎหมายที่ล้าสมัย
และบังคับใช้กับกลุ่มเจ้าหนี้
นอกระบบรายใหญ่ไม่ได้
ดร. สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง

ส

ถานการณ์เศรษฐกิจที่กำ�ลังอยู่ในช่วงฟื้นตัวจากการดำ�เนินนโยบายและมาตรการ
ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ในช่ ว งที่ ผ่ า นมา ซึ่ ง กระทรวงการคลั ง ในฐานะกลไกสำ � คั ญ
ในขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ให้ มั่ น คง ยั ง คงมุ่ ง เดิ น หน้ า เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ พร้อมกันกับการลดความเหลื่อมล้ำ�ให้เศรษฐกิจ
เติบโตอย่างทั่วถึงและยั่งยืน โดยปี 2560 นี้ จะเป็นการปฏิรูปต่อเนื่องเพื่อวางรากฐาน
ในระยะยาว ด้วยมาตรการต่างๆ ครอบคลุมทุกกลุม่ เป้าหมาย เน้นประชากรเป็นศูนย์กลาง
ในการพัฒนาผ่านกลไก “ประชารัฐ” พัฒนาในมิติเชิงพื้นที่และดำ�เนินงานสอดคล้องกับ
ความต้องการประชาชนโดยมีแผนงานต่าง ๆ ที่มุ่งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
และขจัดความเหลื่อมล้ำ� ตลอดจนพัฒนากระทรวงการคลังให้ขับเคลื่อนตามแนวทาง
ประเทศไทย 4.0 ด้วยการดำ�เนินการภายใต้ “TOP MOF 4.0 towards THAILAND 4.0
“การคลัง+การเงิน” สร้างรากฐานที่มั่นคง
ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวถึงผลการดำ�เนินงานที่ผ่านมา
ของกระทรวงการคลังโดยในปี 2559 ได้มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจ
ฐานรากควบคู่กับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผ่านมาตรการ
การคลังและการเงินต่างๆ ได้แก่ มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ในระดับตำ�บล มาตรการ
กระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ฐานรากตามแนวทางประชารัฐ มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศโดยหัก
รายจ่ายเพื่อการลงทุนได้ 2 เท่า มาตรการการเงินการคลังเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และธุรกิจ Start-Up มาตรการการเงินการคลัง
เพื่อกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2559 เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวติ ของประชน นอกจากนัน้ ยังได้มมี าตรการภาษีชอ็ ปช่วยชาติและลดหย่อนภาษี
เพื่ อ สนั บ สนุ น การท่ อ งเที่ ย วภายในประเทศ ทั้ ง นี้ จากมาตรการและนโยบายต่ า งๆ
ที่ ก ระทรวงการคลัง ได้ผลัก ดัน ทำ�ให้เ ศรษฐกิจ ไทยในปี 2559 ที่ผ่านมาขยายตัว ได้
ร้อยละ 3.2 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่ขยายตัวได้ร้อยละ 2.9 ต่อปี

“ปฏิรูป+ต่อยอด” เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ลดเหลื่อมล้ำ�
สำ�หรับนโยบายหลักและการขับเคลื่อนงานของกระทรวงการคลังในปี 2560 นี้
จะมุ่งเน้นการปฏิรูปและสานต่อมาตรการต่างๆ ให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันและลดความเหลื่อมล้ำ� โดยมีมาตรการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภายใน
ประเทศให้มากขึ้น ด้วยการขยายมาตรการหักลดหย่อนภาษีสำ�หรับเอกชน 1.5 เท่า
ไปจนถึง 31 ธันวาคม 2560 พร้อมกับสนับสนุนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสำ�คัญ เช่น
โครงการพัฒนาระบบรถไฟรางคู่ โครงการพัฒนาขนส่งทางน้ำ�และทางอากาศ นอกจากนี้
จะมีการสนับสนุนให้ภาคเอกชนได้มีโอกาสร่วมลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ผ่านกองทุน Thailand Future Fund และเร่งรัดการร่วมลงทุนภาครัฐและเอกชน
ผ่านโครงการ PPP Fast Track รวมทั้งดึงบริษัทต่างชาติที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีขั้นสูง
และนวัตกรรม อาทิ กลุ่มผู้ผลิตไบโอพลาสติกหรือกลุ่มชีวภาพ เข้ามาลงทุนในประเทศไทย
มากขึ้น โดยรัฐบาลได้มีการจัดตั้งกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสำ�หรับกลุ่ม
อุ ต สาหกรรมเป้ า หมาย ที่ จ ะสนั บ สนุ น เงิ น ทุ น ให้ แ ก่ อุ ต สาหกรรมเป้ า หมายรวมทั้ ง
จะมี ม าตรการทางภาษี เ พื่ อ จู ง ใจการลงทุ น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง หากลงทุ น ในพื้ น ที่
ระเบี ย งเศรษฐกิ จ ภาคตะวั น ออก (EEC) ซึ่ ง สิ่ ง ที่ ป ระเทศไทยจะได้ รั บ คื อ ผลิ ต ภาพ
ทางเศรษฐกิจทีเ่ พิม่ ขึน้ การจ้างงานในกลุม่ อุตสาหกรรมทีม่ มี ลู ค่าเพิม่ สูง การวิจยั และพัฒนา
ที่มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม และเงินที่หมุนเวียนจากการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้น
นอกจากนี้ เพื่อสนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขันโดยการพัฒนาโครงสร้างพื้น
ฐานด้านการเงิน ระบบการชำ�ระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (e-Payment) นับเป็นการ
ปฏิรูปการเงินครั้งใหญ่ โดยการพัฒนาระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นผลงานชิ้นเอก
และมุ่งแก้ปัญหาความปลอดภัยมาตลอดจนมีผู้ลงทะเบียนใช้งานกว่า 20 ล้านคน เชื่อว่า
อีก 1-2 ปีจากนี้จะมีผู้ใช้เพิ่มขึ้น และยังส่งเสริมการขยายการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์
ให้ ม ากขึ้ น โดยจะมี ร้ า นค้ า ธุ ร กิ จ และหน่ ว ยงานภาครั ฐ วางเครื่ อ งรั บ บั ต ร (EDC)
กว่า 560,000 เครื่อง ทั้งแบบตั้งวางและระบบโมบายให้แพร่หลายมากขึ้นทั่วประเทศ
เพื่ออำ�นวยความสะดวกและลดความผิดพลาด ลดโอกาสทุจริตจากการจ่ายด้วยเงินสด
หรือเช็ค ถือเป็นพัฒนาระบบการรับจ่ายเงินของประเทศ อีกทั้งจะมีการพัฒนาระบบภาษี

อิเล็กทรอนิกส์ทจี่ ะอำ�นวยความสะดวกให้กบั ผูเ้ สียภาษีและการได้รบั เงินภาษีคนื จะสะดวก
และรวดเร็วยิง่ ขึน้ พร้อมทัง้ นำ�ระบบการเงินอิเล็กทรอนิกส์มาสานต่อโครงการเพือ่ สวัสดิการ
แห่งรัฐปี 2560 โดยผูล้ งทะเบียนครัง้ ใหม่ในปีนจี้ ะได้รบั บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพือ่ รับบริการ
อำ � นวยความสะดวกหรื อ สิ ท ธิ พิ เ ศษจากภาครั ฐ โดยในเบื้ อ งต้ น จะนำ� มาใช้ ล ดภาระ
ค่าสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ�ประปา ค่าโดยสาร เป็นต้น
ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวต่อว่า บทบาทของกระทรวงฯ ยังต้องมุ่งเน้นการลด
ความเหลือ่ มล้�ำ เพือ่ แก้ปญ
ั หาเชิงสังคมโดยการแก้ไขหนีน้ อกระบบแบบบูรณาการอย่างยัง่ ยืน
ซึง่ เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศทีม่ มี าอย่างยาวนาน ดังนัน้ เพือ่ เป็นการแก้ปญ
ั หาอย่างยัง่ ยืน
และเบ็ดเสร็จ จึงได้มีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ขึ้นในธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารออมสิน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบโดยตรง ซึ่งมีโครงสร้าง
ถาวรและมีการประเมินผลทีช่ ดั เจน ทำ�หน้าทีเ่ ป็นทีป่ รึกษา รวมทัง้ จัดหาสินเชือ่ ให้แก่ลกู หนี้
ในด้านเจ้าหนี้ ได้มีมาตรการเพื่อเปลี่ยนกลุ่มเจ้าหนี้นอกระบบให้เป็นผู้ประกอบการ
พิโก้ไฟแนนซ์ (Pico Finance) เพื่อให้บริการเงินกู้ในระบบอย่างถูกกฎหมาย โดยปัจจุบัน
มีผู้มายื่นคำ�ขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ จำ�นวน 163 ราย และได้มี
การออกใบอนุญาตการประกอบธุรกิจพิโกไฟแนนซ์ที่ได้รับใบอนุญาตแล้วจำ�นวน 19 ราย
นอกจากนี้ ยังมีกลไกช่วยไกล่เกลี่ยประนอมหนี้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้และพัฒนาอาชีพ
ฟื้นฟูรายได้ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับลูกหนี้ต่อเนื่องอีกด้วย
นอกจากนั้น ยังต้องให้ความสำ�คัญกับโครงการแก้ไขผลกระทบระยะยาวที่เกี่ยวข้อง
กับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) โดยในปี 2558 ที่ผ่านมา พบว่า มีสัดส่วน
ผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) คิดเป็นร้อยละ 14 ของประชากร และคาดการณ์ว่า
ในปี 2568 จะมีผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 20 ของประชากร ดังนั้น กระทรวงการคลัง
จึงได้มีชุดมาตรการต่างๆ เพื่อดูแลสังคมผู้สูงอายุ ผ่านการจัดตั้งกองทุนการออมแห่งชาติ
(กอช.) ซึง่ ได้ด�ำ เนินการไปแล้วในปี 2559 และเพิม่ เติมด้วยกองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญแห่งชาติ
(กบช.) ในปี 2560 เพือ่ ให้มเี งินออมหลังเกษียณอายุเพิม่ มากขึน้ นอกจากนี้ ยังได้มมี าตรการ
สร้างที่พักอาศัยสำ�หรับผู้สูงอายุ (Senior Complex) บนที่ราชพัสดุและบนพื้นที่อื่นๆ
เพื่อสร้างสุขภาวะที่เหมาะสมแบบครบวงจร รวมทั้งมาตรการสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำ�หรับ
ผูส้ งู อายุ (Reverse Mortgage) แปลงทีอ่ ยูอ่ าศัยทีต่ นมีกรรมสิทธิเ์ ป็นรายได้ในการดำ�รงชีพ
รายเดือน และสร้างแรงจูงใจให้บริษัทจ้างงานผู้สูงอายุผ่านมาตรการลดหย่อนทางภาษี
เป็นต้น
ดร. สมชัย สัจจพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า เพื่อให้การปฏิรูปและการแก้ไขปัญหาทำ�ได้
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จำ�เป็นต้องเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังและความมีวินัย
ทางการเงินการคลังด้วยการยกร่างและแก้ไขกฎหมายต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ให้มคี วามทันสมัย
สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน อาทิ พ.ร.บ.การเงินการคลังของรัฐ ภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง ภาษีสรรพสามิต ศุลกากร การพัฒนาและกำ�กับดูแลและบริหารวิสาหกิจ
บริหารจัดการที่ราชพัสดุ และมาตรการการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ เป็นต้น
อนาคตต้องยึดหลักพัฒนาเทคโนโลยี องค์กร และกำ�ลังคน
นอกจากมาตรการต่ า งๆ ที่ ไ ด้ ก ล่ า วไปแล้ ว สิ่ ง ที่ จ ะดำ � เนิ น การควบคู่ กั น ไปคื อ
การแปลงโฉมกระทรวงการคลังให้เป็นดิจิทัลใน 3 มิติ คือมิติของกระบวนการทำ�งาน
ที่จะเน้นการบริหารจัดการและใข้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่จำ�นวนมาก (Big Data)
การปรับปรุงองค์กร รวมทั้งการสร้างเสริมองค์ความรู้ให้กับบุคลากร ให้ทันกับเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนไป เพื่อให้สอดรับไปกับการเป็นประเทศไทย 4.0
ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวถึงทิศทางในอนาคตของกระทรวงการคลังเพื่อทำ�ให้
เศรษฐกิ จ ไทยขั บ เคลื่ อ นตามแนวทางประเทศไทย 4.0 จะมี ก ารดำ � เนิ น การภายใต้
“TOP MOF 4.0 towards THAILAND 4.0” โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาระบบงาน

ด้วยเทคโนโลยี (Technology: T) พัฒนาองค์กร (Organization: O) และบุคลากร
(Personnel: P) เพื่อยกระดับการดำ�เนินงานให้บรรลุเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการแข่งขันของประเทศ ลดความเหลือ่ มล้�ำ รักษาความยัง่ ยืนทางการคลัง และเป็นองค์กร
ต้นแบบในการบริหาร สนับสนุนการใช้นวัตกรรมต่างๆ ในการขับเคลื่อนภารกิจงาน
ของกระทรวง 2 ส่วน ได้แก่
1. แนวทางการใช้ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงการคลัง
มาช่ ว ยวิ เ คราะห์ เ ศรษฐกิ จ มหภาคและภู มิ ภ าค รวมถึ ง นำ � ไปใช้ ใ นการช่ ว ยออกแบบ
นโยบายต่าง ๆ ในอนาคต การจัดทำ�ฐานข้อมูล ระบบภาษีเพือ่ รองรับเศรษฐกิจดิจทิ ลั เป็นต้น
2. การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการคลัง ทั้งภารกิจด้านรายได้
รายจ่าย ทรัพย์สิน หนี้สิน รวมทั้งการบริหารงานภายในกระทรวงการคลังเอง
ภารกิจงานต่างๆ ของกระทรวงการคลังที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วย
ผลักดันประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 ต่อไป

