การบริหารการเปลี่ยนแปลง

กับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง
เพื่อรองรับ AEC
ดร.อารีพงศ ภูชอุม
ปลัดกระทรวงการคลัง
26 เมษายน 2556

หัวขอการนําเสนอ
• ความทาทายและยุทธศาสตรของประเทศไทย
• ความทาทายและยุทธศาสตรของกระทรวงการคลัง
• 10 โครงการ Flagship ของกระทรวงการคลัง

ความทาทายและยุทธศาสตร
ของประเทศไทย

ความทาทายของประเทศไทยในปจจุบัน
ปจจัยภายนอก

ปจจัยภายใน
เศรษฐกิจของประเทศไมสมดุล

ภาวะเศรษฐกิจและสังคมโลกผันผวน

• ปญหาวิกฤตเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป
• ปญหาความขัดแยงในภูมิภาคตางๆ ทั่วโลก

• ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศลดลง
• โครงสรางเศรษฐกิจไทยพึ่งพาการสงออกถึงรอยละ 70
• เกิดความเหลื่อมล้ําดานรายได

การจัดการน้ําขาดการแกไขปญหาอยางจริงจัง

สังคมขาดการดูแล

ความสัมพันธระหวางประเทศ

• ความสัมพันธระหวางประเทศตึงเครียด

• ยาเสพติดแพรกระจายสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
• ขาดมาตรการรองรับการเพิ่มขึ้นของผูสูงอายุ
• ขาดแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาเด็กและสตรี
• ชองวางทางการศึกษาระหวางในเมืองและตางจังหวัดสูง การเมืองไมมั่นคง
ขณะที่มาตรฐานการศึกษาโดยรวมต่ํา
• สูญเสียโอกาสในการเดินหนาพัฒนาประเทศ
• ภาพพจนคอรรัปชั่นของประเทศไมดี
• สงผลใหการแกไขปญหาของประเทศ
นักลงทุนขาดความเชื่อมั่น
ไมตอเนื่อง และลาชา
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อันดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยในรายละเอียด
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ยุทธศาสตรของประเทศไทย (Country Strategy)
หลุดพน
จากประเทศ
รายได
ปานกลาง

คน / คุณภาพชีวิต /
ความรู / ยุติธรรม

ปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ

ลดความ
เหลื่อมล้ํา
การสรางโอกาสความเสมอภาค
และเทาเทียมกันทางสังคม
(Inclusive Growth)

การสรางความสามารถในการแขงขัน
(Growth & Competitiveness)

โครงสรางพื้นฐาน /
ผลิตภาพ / วิจัยและพัฒนา

เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม
กฎระเบียบ

การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(Green Growth)
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ยุทธศาสตรที่ 1: การสรางความสามารถในการแขงขัน
(Growth & Competitiveness)
เพิ่มรายไดจากฐานเดิมและสรางรายไดจากโอกาสใหม

เพิ่ ม Productivity

Moving Up Value Chain
ฐานเดิม

อนาคต

อุตสาหกรรม

เกษตร

ทองเที่ยว /
บริการ

ภาคการผลิตและบริการ

ASEAN

พั ฒ นาป จ จั ย แวดล อ ม
รักษา
เสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจ

R&D
Innovation

ปรับปรุง
กฎระเบียบ

การศึกษา

• ยกระดับหวงโซมูลคาภาคอุตสาหกรรมสูการใชเทคโนโลยีชั้นสูง
เพื่อรักษาฐานอุตสาหกรรมเดิม และมุงพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคต
ที่สรางรายไดใหม
• สร า งมู ล ค า ให กั บ ภาคเกษตร ภาคบริ ก าร และการท อ งเที่ ย ว
เพราะเปนแหลงสรางรายไดหลักและการจางงานขนาดใหญของ
ประเทศ
• สรางปจจัยแวดลอมใหเอื้อตอการพัฒนาภาคการผลิตและบริการ
โดย

 ใช วิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี และนวั ต กรรม ในการสร า ง
มูลคาเพิ่ม
 มีปริมาณแรงงาน บริการโครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส
ICT และพลังงาน ที่เพียงพอกับความตองการ และมีคุณภาพ
ระดับสากล
 มีกฎ ระเบียบที่เอื้อตอการสรางความสามารถในการแขงขัน
 รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค
โครงสราง
พื้นฐาน
• ใชโอกาสจากเขาสูประชาคมอาเซียนในป 2558 ในการเพิ่มขีด
บก น้ํา อากาศ
ICT พลังงาน ความสามารถในการแขงขันของประเทศ
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ยุทธศาสตรที่ 1: การสรางความสามารถในการแขงขัน

เปาหมาย: เศรษฐกิจขยายตัว รายไดตอหัวเพิม่ ขึ้น

พัฒนาอุตสาหกรรมอนาคต & 1. ศูนยกลางการผลิตอาหารคุณภาพ (ครัวไทยสูครัวโลก) และความมั่นคงทางพลังงานของโลก
ารผลิตรถยนตและชิ้นสวน และมีศูนยทดสอบและวิจัยพัฒนารถยนตและชิ้นสวนในเอเชีย
รักษาฐานอุตสาหกรรมและบริการ 3.2. ศูศูนนยยกกลางการให
บริการสุขภาพของภูมิภาคอาเซียน
เดิม
4. ศูนยกลางการผลิตพลังงานสะอาดของภูมิภาคอาเซียน
เพิ่มขีดความสามารถ SMEs &
OTOP
การจัดการใชที่ดินประเทศ
(Zoning)
พัฒนาระบบโลจิสติกส
โครงสรางพื้นฐาน
พลังงาน และ ICT

5. ศูนยกลางการผลิตวัสดุชีวภาพ (Bio-material) ของภูมิภาคอาเซียน
6. ศูนยกลางอุตสาหกรรมอากาศยานของภูมิภาคอาเซียน
7. ศูนยกลางการทองเที่ยวและบริการ
1. พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพผูประกอบการ SMEs
2. พัฒนาศักยภาพและสงเสริมการตลาดสินคาและบริการจังหวัด (One Tambon One Product:
OTOP)
3. R&D
1. กําหนดขอบเขตการใชที่ดิน เพื่อเกษตร อุตสาหกรรม ทองเที่ยว เมือง และพื้นที่ปาไม
2. เพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ
(เชน การเพิ่มผลผลิตขาวตอป เปนตน)
3. รักษาเสถียรภาพดานราคา และอุปสงค อุปทานในอนาคต
1. สรางรถไฟความเร็วสูง 4 เสนทางจากกรุงเทพฯ สูเมืองหลักในภูมิภาค
2. สรางรถไฟทางคูเพื่อขนสงสินคาทั่วประเทศ
3. สรางทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2
4. สรางสถานีขนสงสินคาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนสงทางถนนดวยรถบรรทุก
5. จัดหาแหลงพลังงานใหเพียงพอกับความตองการ
6. พัฒนาโครงขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
7. เพิ่มประสิทธิภาพ Airport Rail Link และขยายเสนทางเชื่อมโยงทาอากาศยานสุวรรณภูมิและ
ดอนเมือง
8. สรางรถไฟฟา 10 สายทางในเขต กทม. และปริมณฑล
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ยุทธศาสตรที่ 2 : การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม
(Inclusive Growth)

ลดความเหลื่อมล้าํ
สรางโอกาส
ในการสราง
อาชีพ/
รายได

เขาถึงระบบ
ยุติธรรม

บริการ
สาธารณสุข
ที่มีคุณภาพ

การคุมครอง
ทางสังคม

• สรางโอกาส ในการเขา ถึงทรัพ ยากร และโครงสรา งพื้นฐาน
เพื่อสรางอาชีพและรายไดที่มั่นคง
• เข า ถึ ง บริ ก ารทางสั ง คม บริ ก ารสาธารณู ป โภค และบริ ก าร
สาธารณะสุขที่มีคุณภาพอยางเทาเทียม ซึ่งเปนปจจัยพื้นฐานใน
การดํารงชีวิต
• เขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค
• ไดรั บการคุมครองสิทธิผลประโยชนอ ยา งเทาเทียมและเปน
ธรรมอยางทั่วถึง
• คุ ม ครองผลประโยชน ข องคนไทยและแรงงานไทยใน
ต า งประเทศ เพื่ อ เตรี ย มความพร อ มในการเข า สู ป ระชาคม
อาเซียน
• กําหนดมาตรฐานฝมือแรงงานระหวางประเทศ เพื่อรองรับการ
เคลื่อนยายแรงงานเสรี
• สร า งความร ว มมื อ ในการป อ งกั น ภั ย จากการก อ การร า ย
อาชญากรรม ยาเสพยติด ภัยพิบัติ และการแพรระบาดของโรค
ภายในภูมิภาค
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ยุทธศาสตรที่ 2: การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม
เปาหมาย: ความยากจนลดลง มีการกระจายรายไดมากขึ้น เพื่อลดชองวางระหวางคนรวยและคนจน
ปฏิรูปการศึกษา

พัฒนาระบบสวัสดิการ
เพิ่มศักยภาพและโอกาสความ
เทาเทียม
ผลิตและพัฒนาแรงงาน
และผูประกอบการ

เด็ก สตรี และผูดอยโอกาส

1. ปฏิรูปการศึกษาเพื่อตอบสนองความตองการของอุตสาหกรรมและโลก
2. ยกระดับสถานศึกษา คุณภาพ และมาตรฐานวิชาชีพของครูคณาจารยและบุคลากร
ทางการศึกษา
3. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาเสริม
1. ขยายโอกาสการเขาถึงสิทธิและคุมครองทางสังคมแกกลุมเสี่ยงเพื่อปองกันปญหา
การคามนุษย
2. จัดสวัสดิการและการคุมครองผูดอยโอกาส และคนพิการ
1. ผลิตแรงงานใหมีปริมาณเพียงพอกับความตองการ
2. พัฒนาภาษาอาเซียน สําหรับแรงงานวิชาชีพ เพื่อตอบความตองการแรงงานของ
ประเทศในอาเซียน
3. พัฒนาระบบรับรองมาตรฐานฝมือแรงงานรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ
1. คุมครอง สงเสริม และพัฒนาศักยภาพ เด็ก สตรี และผูดอยโอกาส ดานความรูความ
เขาใจและเขาถึงสิทธิ และกฎหมายตางๆ
2. ลดปญหาการตั้งครรภไมพรอมในวัยรุน เชน โครงการคุณแมวัยใส เปนตน
3. สงเสริมใหสตรีมีสวนรวมทางการเมือง และมีศักยภาพ โอกาส และความเทาเทียมใน
กระบวนการทางการเมืองและการบริหาร
4. บูรณาการระบบสงตอรวมกับเครือขายภาครัฐและเอกชน ในการชวยเหลือ เด็ก สตรี
และผูดอยโอกาส
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ยุทธศาสตรที่ 3: การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Growth)
เศรษฐกิจเติบโต
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี

ลดการปลอย GHG

• ลดการใชพลังงานในภาคอุตสาหกรรม ขนสง และครัวเรือน
• ใชพลังงานสะอาดเพิ่มขึ้น
• ปรับกระบวนการผลิตสูการผลิตคารบอนต่ํา
• อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และปลูกปา เพื่อเปน
แหลงดูดซับคารบอน
• รับมือและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
• สรางความรวมมือที่ดีในภูมิภาคอาเซียนในการสนับสนุน
การเจริ ญ เติ บโตทางเศรษฐกิ จที่ มีจริ ย ธรรมและไมส ง ผล
กระทบตอสิ่งแวดลอม

ฟนฟูและสรางแหลงดูดซับ GHG
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ยุทธศาสตรที่ 3: การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิง่ แวดลอม
เปาหมาย: ลดการปลอยกาซเรือนกระจกลง
ลดการปลอยกาซเรือนกระจก 1. ลดการใชพลังงานในภาคอุตสาหกรรม ขนสง และครัวเรือน
(GHG)
2. สนับสนุนการใชพลังงานทดแทน
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และบริหารจัดการน้ํา

1. กอสรางระบบปองกันน้ําทวมพื้นที่ชุมชน
2. ฟนฟูบูรณะแหลงน้ําเดิมเพื่อปองกันและแกไขปญหาภัยแลง อุทกภัย และเพื่อ
การเกษตรและชลประทาน
3. จัดการและแกไขปญหาไฟปาและหมอกควันขามแดน

จัดทํานโยบายการคลังเพื่อ
สิ่งแวดลอม

1. นํามาตรการทางดานการคลังมาใชในการจัดการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม
2. จัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ

1. จัดทําแผนแมบทเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
2. สรางเสริมและสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพเมืองดานสิ่งแวดลอมใหยั่งยืน (Green
Community/City) เพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน
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ยุทธศาสตรที่ 4: การปรับสมดุลและพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ
(Good Governance)
การจัดสวัสดิการ
การดูแลคนตลอดชวงชีวิต
การบริหารภาครัฐ
ที่สมดุลและมีประสิทธิภาพ
Area based
ระดับประเทศ

ยุทธศาสตร

Agenda based

ระดับพื้นที่
(กลุมจังหวัด/จังหวัด)

• บู ร ณาการแนวทางการพั ฒนาประเทศ จากแยกส ว นให
สามารถดํ า เนิ น การบู ร ณาการแผนงาน โครงการ และ
งบประมาณรวมกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ
• เชื่อมโยงยุทธศาสตรระดับประเทศ (Agenda based) และ
ระดับพื้นที่ (Area based) เพื่อใหเกิดการพัฒนาประเทศ
อยางทั่วถึงเปนไปในทิศทางเดียวกัน สอดคลองกับศักยภาพ
และความต องการของประชาชนในพื้ นที่ มี การจั ดสวั สดิ การ
และการดูแลประชาชนตลอดชวงชีวิต
• มีกําลังคนและกฎระเบียบที่สอดคลองกับทิศทางการสราง
ฐานเศรษฐกิ จ ที่ มั่ น คงและยั่ ง ยื น ด ว ยการปฏิ รู ป ระบบ
ราชการ ปฏิ รู ป กฎหมาย พั ฒ นากํ า ลั ง คนภาครั ฐ และ
กระบวนการยุติธรรมทั้งระบบใหมีความทันสมัย ภายใตหลัก
นิติธรรมและความเสมอภาค ตลอดจนเตรียมความพรอ ม
เกี่ ย วกั บ ระบบบริ ห ารจั ด การภายในภาครั ฐ สู ป ระชาคม
อาเซียน
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ยุทธศาสตรที่ 4: การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เปาหมาย: กลไกภาครัฐมีประสิทธิภาพ โปรงใส
ปรับโครงสรางระบบราชการ

1. พัฒนา E-Government เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน (G2P, G2B, และ G2G)

พัฒนากฎหมาย

1. ปฏิรูประบบกฎหมายเพื่อเสริมสรางความสามารถในการแขงขัน
2. พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการการฟอกเงินและตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอ
การรายใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล
3. ปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนการลงทุน(ease of doing business) เชน กฎหมายการสงเสริมการลงทุน (BOI) เปนตน

แกไขปญหาความมั่นคง
จังหวัดชายแดนภาคใต

1. แกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จชต. (งานการขาว ยุทธการ กิจการพลเรือน และงบเคลื่อนยายกองพล)
2. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวนในการแกไขปญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต และสนับสนุนการจัดการ
การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต
3. ปรับรูปแบบการบริหารจัดการ โดยบูรณาการงานดานการพัฒนาในพื้นที่ (จังหวัด ศอ.บต. กอ.รมน.)

การลดคอรัปชั่นเพื่อสราง
ความเชื่อมั่น

1. สรางและใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานเพื่อสรางความโปรงใสในองคกรภาครัฐ
2. นําระบบ ICT มาใชในการดําเนินงาน เพื่อใหเกิดความโปรงใสและตรวจสอบได
3. ลดขั้นตอนในการทํางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และนําระบบบริหารจัดการความเสี่ยงมาประยุกตใช (Risk
Management)

การบูรณาการเชิงพื้นที่

1. จัดทํ ายุ ทธศาสตร และกรอบในการทํ างานออกเป น 3 ระดับ เพื่ อให เกิ ดการบู รณาการและประสานงานระหว างยุ ทธศาสตร
ระดับประเทศ ระดับกระทรวง และระดับพื้นที่ โดยในระดับพื้นที่ใหประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น ความตองการ
2. กําหนด cluster ของจังหวัดและกลุมจังหวัด ตามยุทธศาสตรประเทศ เชน เขตเศรษฐกิจพิเศษ การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
และเชิงนิเวศน Medical Hub และพลังงานสะอาด เปนตน
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ความทาทายและยุทธศาสตร
ของกระทรวงการคลัง

เงินงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2556
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โครงสรางภาษีที่สําคัญของประเทศอาเซียน
ภาษี

ลาว

กัมพูชา

บรูไน

พมา

1. CIT

28%

20%

21%

30%

2. PIT (Max)

25%

20%

0%

30%

3. VAT
(Sales Tax)

10%

10%

0%

(5-30%)

Worldwide

Worldwide

Worldwide

Worldwide

√

√

n/a

√

4. Tax System
5. Tax incentive

ภาษี

ไทย

มาเลเซีย

สิงคโปร

อินโดนีเซีย

เวียดนาม

ฟลิปปนส

23%/20%*

25%

17%

25%

25%

30%

2. PIT (Max)

37%

26%

20%

30%

35%

32%

3. VAT (Sales Tax)

7%

(6-10%)

7%

10%

10%

12%

Worldwide

Territorial

Territorial

Worldwide

Worldwide

Worldwide

√

√

√

√

√

√

1. CIT

4. Tax System
5. Tax Incentive
* ป 2556

Source : Deliotte International Tax Source 2012
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ยุทธศาสตรของกระทรวงการคลัง (MOF Strategy)

เปาหมาย

ลดความเหลื่อมล้าํ
ทางเศรษฐกิจและสังคม

(Narrowing Inequality Gap)

สนับสนุนศักยภาพและเพิ่ม
ความสามารถการแขงขัน
(Enhancing
Competitiveness)

รักษาความยั่งยืน
ทางการคลัง

(Ensuring
Fiscal Sustainability)

ยุทธศาสตร
1. เพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจใหแกคนฐานราก

2. สรางระบบสวัสดิการพื้นฐานใหทั่วถึงและมีคุณภาพ (Social Safety Net)
3. กระจายรายไดและการถือครองทรัพยสินอยางเปนธรรม
1. สนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจ การพัฒนาภาคเอกชนใหเกิดการสรางมูลคา
(Value Creation)
2. เชื่อมโยงธุรกิจเพื่อกาวสูเ ศรษฐกิจระดับภูมิภาคและระดับโลก
3. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขัน
1. เสริมสรางความมั่นคงทางการคลัง
2. สงเสริมความโปรงใสในการดําเนินงานของภาครัฐ (Anti-Corruption)
3. เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของกระทรวงการคลัง
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10 โครงการ Flagship
ของกระทรวงการคลัง

10 โครงการ Flagship ของกระทรวงการคลัง
1. การอํานวยความสะดวกทางการคาเพื่อรองรับ AEC

C

2. การบริหารสินทรัพยราชการใหเกิดประโยชน

C

3. การบริหารการคลังทองถิ่น

C

E
E

4. การเสริมสรางศักยภาพทางการเงินแกภาคประชาชน
5. การบริหารรายจายเพื่อความยั่งยืนทางการคลัง

FS

6. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศ

C

7. การปฏิรูปและเพิ่มทุนสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

C

8. นโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดลอม

C

9. การปฏิรูประบบภาษีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน

C

10. การสงเสริมความโปรงใสและปองการการทุจริตในการดําเนินการของภาครัฐ
E Narrowing Inequality Gap

E
E
FS

C Enhancing Competitiveness FS Ensuring Fiscal Sustainability
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10 โครงการ Flagship ของกระทรวงการคลัง
1. การอํานวยความสะดวกทางการคาเพื่อรองรับ AEC
C
• การพัฒนาดานศุลกากร 41 ดาน (กรมศุลกากร)
• การอํานวยความสะดวกทาการคาและพิธีการศุลกากร การเรงพัฒนาระบบ NSW และ ASW
(กรมศุลกากร)
• การใหความชวยเหลือดานการเงินแกประเทศเพื่อนบาน (สพพ.)
• ปฏิรูประบบภาษี (กรมสรรพากร, กรมสรรพสามิต)
2. การบริหารสินทรัพยราชการใหเกิดประโยชน

C E
• การบริหารทรัพยสินของรัฐเพื่อเพิ่มศักยภาพในเชิงสังคมและเศรษฐกิจ (กรมธนารักษ)
• กองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพยของรัฐในรูปแบบทุนหมุนเวียน (กรมธนารักษ)
• ทรัพยสินมีคา – พิพิธภัณฑ (กรมธนารักษ)

3. การบริหารการคลังทองถิ่น
C
• การประเมินราคาที่ดิน 30 ลานแปลง เพื่อรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง (กรมธนารักษ)
• การเพิ่มประสิทธิภาพการคลังทองถิ่น (กรมบัญชีกลาง)
• การทํา GPP & Management Chart (กรมบัญชีกลาง)
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10 โครงการ Flagship ของกระทรวงการคลัง
E
4. การเสริมสรางศักยภาพทางการเงินแกภาคประชาชน
• ยุทธศาสตรการใหความรูทางการเงินเพื่อการปองกันและแกไขหนี้นอกระบบ (สศค.)
• แผนแมบทการเงินภาคประชาชน (สศค.)
• กองทุนตางๆ เพื่อสนับสนุน SME (กรมบัญชีกลาง, สศค.)
5. การบริหารรายจายเพื่อความยั่งยืนทางการคลัง
• นโยบายการคลังเพื่อสาธารณสุข (กรมบัญชีกลาง)
• การบริหารเงินทุนสะสมเพื่อรองรับภาระบํานาญในอนาคต (กรมบัญชีกลาง)
• การดูแลผลประโยชนของสมาชิก กบข. (กรมบัญชีกลาง)
• การประมาณการและบริหารรายจายประจํา (กรมบัญชีกลาง)

FS

6. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศ
C
• PPP (สคร.)
• การบริหารจัดการการกูเงินภายใต พ.ร.ก. 350,000 ลานบาท และ พ.ร.บ. 2 ลานลานบาท
(สบน.)
• การศึกษา กยศ. / กรอ. (กรมบัญชีกลาง)
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10 โครงการ Flagship ของกระทรวงการคลัง
7. การปฏิรูปและเพิ่มทุนสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
C
• การปรับบทบาทสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อใหประชาชนเขาถึงแหลงทุน (สศค.)
8. นโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดลอม

E

C

• การปรับปรุงกฎหมายสิ่งแวดลอม (กรมสรรพสามิต)
• มาตรการทางการคลังเพื่อสิ่งแวดลอม (สศค.)
• การจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (กรมบัญชีกลาง)
9. การปฏิรูประบบภาษีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
• การปฏิรูปภาษี (3 กรมจัดเก็บ)
• การพัฒนาตลาดทุน (สศค.)
• การสงเสริมการลงทุนในประเทศและตางประเทศ (กรมสรรพากร สศค.)
10. การสงเสริมความโปรงใสและปองการการทุจริตในการดําเนินการของภาครัฐ
• ความยั่งยืนทางการคลัง (กรมบัญชีกลาง, กรมจัดเก็บภาษี, สศค.)
• ราคากลาง (กรมบัญชีกลาง)
E Narrowing Inequality Gap

C

E

FS

C Enhancing Competitiveness FS Ensuring Fiscal Sustainability
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ขอขอบคุณ

