
 
 
 

ฉบับท่ี 99/2555                                              วันท่ี 10 กันยายน 2555 
 

การแถลงผลงานของกระทรวงการคลังตามนโยบายรัฐบาลในรอบ 1 ป 
__________________________________ 

 

นายกิตติรัตน ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย 
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง นายวิรุฬ เตชะไพบูลย รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง นายอารีพงศ ภูชอุม 
ปลัดกระทรวงการคลัง นายสมชัย สัจจพงษ ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง 
รวมดวยผูบริหารระดับสูงของกระทรวงการคลัง ไดรวมกันแถลงผลงานของกระทรวงการคลังตามนโยบายรัฐบาล
นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในรอบ 1 ป เม่ือวันท่ี 10 กันยายน 2555 เวลา 12.00 น. ณ หองประชุม 401 
กระทรวงการคลัง โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

 

นายกิตติรัตนฯ กลาววา ในชวงหลายปท่ีผานมาเศรษฐกิจไทยไดเผชิญกับความทาทายทางเศรษฐกิจ
ในหลายดาน ท้ังจากภาวะของเศรษฐกิจโลกท่ีเปราะบางจากปญหาหนี้สาธารณะของยูโรโซนและผลกระทบจากภัย
พิบัติทางธรรมชาติ ซ่ึงสงผลใหเศรษฐกิจไทยในชวงกอนท่ีรัฐบาลนางสาวยิง่ลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ขยายตัวใน
อัตราท่ีชะลอลงและอัตราเงินเฟอเร่ิมปรับเพิ่มสูงข้ึนอยางตอเนื่องรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังจึงไดมีมาตรการเรงดวน
เพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจดังกลาวรัฐบาลไดเนน 4 นโยบายหลักดังนี้ 

1. นโยบายแกไขปญหาอุทกภัย เพื่อบรรเทา เยียวยา และปองกันอุทกภัยในอนาคตโดยในระยะส้ัน 
กระทรวงการคลังไดขยายเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินดําเนินมาตรการชวยเหลือทาง
การเงินผานสถาบันการเงินเฉพาะกิจ มาตรการชวยเหลือดานภาษี รวมท้ังจัดต้ังกองทุนสงเสริมประกันภัยพิบัติ และใน
ระยะปานกลางถึงยาว กระทรวงการคลังไดสนับสนุนการลงทุนเพื่อวางระบบการบริหารจัดการน้ําและสรางอนาคต
ประเทศ 350,000 ลานบาท 

2. นโยบายลดรายจายเพ่ือบรรเทาภาระของประชาชนจากอัตราเงินเฟอท่ีสูงข้ึนในชวงท่ีผานมา ดวย
โครงการพักหนี้เกษตรกรรายยอยและผูมีรายไดนอย การลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ํามันดีเซล การตออายุมาตรการคา
ครองชีพ และบัตรเครดิตพลังงาน 

3. นโยบายเพิ่มรายได เพื่อเสริมสรางกําลังซ้ือและความเปนอยูของประชาชน ดวยการปรับเพิ่มข้ึน
คาแรงข้ันตํ่าเปน 300 บาท/วัน และโครงการข้ึนเงินเดือนขาราชการที่จบปริญญาตรีเปน 15,000 บาท/เดือน และ
โครงการจํานําขาวของ ธ.ก.ส. และ 

4. นโยบายขยายโอกาส เพื่อเสริมสรางศักยภาพของประชาชน ผูประกอบการ และประเทศ ดวยการ
ลดภาษีเงินไดนิติบุคคลจากรอยละ 30 เปนรอยละ 23 ในป 2555 และรอยละ 20 ในป 2556 โครงการรถคันแรก 
โครงการบานหลังแรก และกองทุนต้ังตัวได 
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การดําเนินงานตาม 4 นโยบายดังกลาว ไดสงผลใหเศรษฐกิจไทยกลับมาขยายตัวในอัตราท่ีสูงข้ึน และ
อัตราเงินเฟอปรับลดลงตามลําดับท้ังนี้ ในชวงท่ีผานมา รัฐบาลสามารถรักษาวินัยทางการคลังภายใตกรอบความยั่งยืน
ทางการคลัง (สัดสวนหนี้สาธารณะตอจีดีพีตํ่ากวารอยละ 60) และสามารถสรางกลไกการบริหารจัดการหน้ีกองทุน
ฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินไดอยางชัดเจน 

นายทนุศักดิ์ฯ ไดกลาวถึงผลงานของกรมจัดเก็บและรัฐวิสาหกิจท่ีตนกํากับวา ในชวง 1 ปท่ีผานมา 
สามารถดําเนินนโยบายของรัฐบาลไดดีโดยในสวนของการกระตุนการบริโภคภาคเอกชน จากขอมูลลาสุด โครงการ
บัตรสินเช่ือเกษตรกรท่ีไดอนุมัติแลวท้ังส้ิน 844,347 ราย มียอดเงินใชจายผานบัตรท้ังส้ิน 621 ลานบาท การคงอัตรา
ภาษีมูลคาเพิ่มไวท่ีรอยละ 7 เปนสวนสําคัญท่ีไดชวยกระตุนเศรษฐกิจผานการบริโภคภาคเอกชน โครงการพักหนี้
ลูกหนี้ท่ีมีหนี้คางชําระ มีผูไดรับอนุมัติ 428,415 ราย คิดเปนมูลหนี้ 52,304 ลานบาท โครงการพักหนี้ลูกหนี้ท่ีมีภาระ
ปกติ มีผูสนใจมาลงทะเบียน 2,468,367 ราย คิดเปนมูลหนี้ 281,089 ลานบาท และโครงการรถคันแรกมีผูขอใชสิทธ์ิ 
169,861คัน คิดเปนยอดขอคืนเงินภาษีจํานวน12,191ลานบาท  

ในสวนของการกระตุนการลงทุนภาคเอกชน กระทรวงการคลังไดปรับลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล
จากรอยละ 30 เปนรอยละ 23 ในป 2555 และรอยละ 20 ในป 2556 อันเปนการเสริมสรางความสามารถในการแขงขัน
ของภาคเอกชนเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 2558 และโครงการบานหลังแรกมีผูใชสิทธ์ิ 9,600 
ราย คิดเปนมูลคาภาษี 224 ลานบาท 

ในสวนของการดูแลอัตราเงินเฟอ กระทรวงการคลังไดขยายเวลาปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ํามัน
ดีเซลท่ี 0.005 บาท/ลิตร ซ่ึงสามารถชวยลดคาใชจายของประชาชนและภาคธุรกิจในชวงปท่ีผานมากวา 108,000 ลาน
บาทและ 

ในสวนของการสงเสริมการแขงขันเสรี กระทรวงการคลังไดดําเนินโครงการจัดต้ังการใหบริการ
ระบบเช่ือมโยงขอมูลอิเล็กทรอนิกส (National Single Window) เพื่ออํานวยความสะดวกในการคาระหวางประเทศ 
โดยคาดวาจะสามารถเช่ือมโยงขอมูลเสร็จสมบูรณปลายป 2556 และจะสามารถเช่ือมโยงระบบกับประเทศอาเซียน
อ่ืนๆ ไดในป 2557 

นอกจากนี้ กระทรวงการคลังไดดําเนินโครงการ “รวมแรงไทย รักษาน้ําใสทุกคูคลอง” อันเปนการ
สรางความรวมมือระหวางภาคเอกชนเพ่ือเสริมสรางศักยภาพของชุมชนในการดูแลคูคลองของตนเอง และโครงการ 
“รัฐบาลพบประชาชน ทุนเพื่อคุณภาพชีวิต” เพื่อสรางโอกาสใหประชาชนเขาถึงแหลงทุนและผลประโยชนจาก
นโยบายของรัฐ 

 

นายวิรุฬฯ ไดกลาวถึงผลงานของหนวยงานท่ีอยูในการกํากับดูแลใน 1 ปท่ีผานมา โดยแยกตามหนวยงาน 
ดังนี้  

กรมบัญชีกลางนอกจากแกไขปญหาอุทกภัยดวยการขยายวงเงินทดรองราชการ ในสวนของนโยบาย
เพิ่มรายไดเพื่อกระตุนการบริโภคและสงเสริมความเปนอยูของประชาชน ยังไดปรับคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐระดับ
ปริญญาตรี 15,000 บาท และตํ่ากวาปริญญาตรี 9,000 บาทแลวต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2555 อันเปนการยกระดับรายได
และคุณภาพชีวิต และสงผลตอการกระตุนเศรษฐกิจโดยรวม นอกจากนี้ คณะผูบริหารการคลังประจําจังหวัดและ
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สถาบันการเงินเฉพาะกิจไดรวมกันติดตามการใชจายเงินท่ีประหยัดไดจากโครงการพักหนี้เกษตรกรรายยอยและผูมี
รายไดนอยผานระบบฐานขอมูลลูกหนี้ของกระทรวงการคลัง และพัฒนาตนแบบการดําเนินธุรกิจ (Business Model) 
จากเงินท่ีประหยัดไดดังกลาว 

ในสวนของกรมธนารักษในชวงเวลาท่ีรัฐบาลเขามาทํางานในชวง 1 ปท่ีผานมา ไดมีโอกาสมหามงคล
ท่ีสําคัญถึง 3 วาระ ซ่ึงกระทรวงการคลังโดยกรมธนารักษไดจัดทําเหรียญกษาปณท่ีระลึกและเหรียญท่ีระลึกเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 
2555  เหรียญกษาปณท่ีระลึกและเหรียญท่ีระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน
โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 และเหรียญกษาปณท่ีระลึกเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 เพื่อเปนการเทิดพระเกียรติและจัดจําหนายจายแลกใหประชาชน
ท่ัวไปเพื่อมีไวเปนท่ีระลึก นอกจากนี้ กรมธนารักษไดนําท่ีราชพัสดุท่ีไมไดมีการใชประโยชนใหผูมีรายไดนอยเชาเพื่อ
อยูอาศัยและทํากิน ตามโครงการรัฐเอ้ือราษฎร ซ่ึงปท่ีผานมาสามารถจัดใหเชาไดจํานวนกวา 6,200 ราย ซ่ึงสูงกวาเปา
หมายถึงเทาตัว หรือคิดเปนเนื้อท่ีกวา 16,000 ไร และยังมีการนําท่ีราชพัสดุไปสนับสนุนดานพลังงานของประเทศ ดวย
การใหเกษตรกรเชาทําการเกษตรและปลูกพืชทดแทน โดยในปท่ีผานมา ไดดําเนินการแลวกวา 3,200 ราย ครอบคลุม
เนื้อท่ี 39,000 ไร คิดเปนรอยละ 92 ของเปาหมายนอกจากน้ี ยังไดนําท่ีราชพัสดุใหเชาเพื่อเปนสถานีบริการกาซ
ธรรมชาติ NGV โดยไดดําเนินการแลว 1 แหง และจะดําเนินการอีก 3 แหงภายในปนี้ รวมไปถึงการกิจในการยกระดับ
ความเปนอยูและคุณภาพชีวิตไดจัดใหเชาท่ีราชพัสดุเพื่อสรางสนามกีฬา เชน สนามบาสเกตบอลชุมชนในเขตพระ
โขนง เปนตน 

สําหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจในปท่ีผานมาสนับสนุนนโยบายของภาครัฐในการแกไขปญหา
อุทกภัย ลดรายจาย เพิ่มรายได และขยายโอกาส กระทรวงการคลังไดมีมาตรการตาง ๆ ในการสงเสริมใหประชาชน
สามารถเขาถึงแหลงเงินทุนไดอยางท่ัวถึงและเพียงพอผานทางสถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยในชวง 7 เดือนแรกของป 
2555 สถาบันการเงินเฉพาะกิจไดอนุมัติสินเช่ืออยูในเกณฑดีและสูงกวาเปาหมาย โดยอนุมัติสินเช่ือรายใหมกวา 6 ลาน
ราย คิดเปนเงินจํานวน 1.17 ลานลานบาท อีกท้ัง  ในรอบปท่ีผานมา สถาบันการเงินเฉพาะกิจยังไดมีสวนในการ (1) 
ยกระดับขีดความสามารถของประเทศ ผานมาตรการดานสินเช่ือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ SMEs ในวงเงิน 54,000 
ลานบาท (2) ยกระดับความเปนอยูและคุณภาพชีวิตประชาชน ผานทางโครงการตางๆของภาครัฐ เชน โครงการบาน
ธนาคารอาคารสงเคราะหเพื่อท่ีอยูอาศัยแหงแรกรอยละ 0 เปนระยะเวลา 3 ป โครงการยกระดับความเปนอยูของ
ประชาชนและชุมชนในพื้นท่ีพิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต และมาตรการชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากอุทกภัยป 
2554 เปนตน และ (3) พัฒนาระบบตลาดการเงินไทย ผานทางโครงการพัฒนาผลิตภัณฑตราสารหน้ีเพื่อการระดมเงิน
จากตลาดทุน 

ในสวนของภาคการประกันภัย การจัดต้ังกองทุนสงเสริมการประกันภัยพิบัติในวงเงิน 50,000 ลาน
บาท ซ่ึงประสบความสําเร็จในการฟนฟูระบบประกันวินาศภัยและสรางความเช่ือม่ันใหผูรับประกันภัย และผลักดันให
เบ้ียประกันภัยพิบัติลดลงอยางตอเนื่อง ถือเปนสวนหนึ่งของนโยบายแกไขปญหาอุทกภัยของภาครัฐ ในดานการขยาย
โอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิต นับต้ังแต วันท่ี 1 สิงหาคม 2555 ไดมีการนําระบบการจายคารักษาพยาบาลผูปวย
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ฉุกเฉินกรณีประสบภัยจากรถผานระบบออนไลน (E-Claim) ทําใหประชาชนสามารถเขารับการรักษาพยาบาลจาก
สถานพยาบาลทุกแหงท่ัวประเทศ โดยไมตองสํารองคารักษาพยาบาลไปกอน สุดทายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตโดยลด
อุบัติเหตุทางรถ ไดสงเสริมใหมีการจัดทํากรมธรรมประกันภัยรถยนตปลอดแอลกอฮอลข้ึนซ่ึงมีเบ้ียประกันลดจาก
อัตราปกติรอยละ 10 เพื่อเปนรางวัลใหผูขับข่ีท่ีไมดื่มแอลกอฮอล ซ่ึงจะเปนทางเลือกใหมใหกับประชาชนท่ีไมดื่มสุรา 
และจะนําไปสูการลดความเส่ียงในการเกิดอุบัติเหตุทางรถในท่ีสุด 

นายกิตติรัตนฯ กลาววา ในระยะตอไป เพื่อรองรับกระบวนทัศนใหมของการพัฒนาประเทศ ท้ังใน
ดานการสรางมูลคา การปรับสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม รวมท้ังการเสริมสรางความเขมแข็งของ
เศรษฐกิจในประเทศและภูมิภาค กระทรวงการคลังไดวางเปาหมายยุทธศาสตร 3 ประการ ไดแก 

1. การลดความเหล่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจและสังคม ดวยการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจใหแกคนฐานราก 
การสรางระบบสวัสดิการพื้นฐานใหท่ัวถึงและมีคุณภาพ และการกระจายรายไดและการถือครองทรัพยสินอยางเปน
ธรรม 

2. การสนับสนุนศักยภาพและเพิ่มความสามารถการแขงขัน ดวยการสนับสนุนการจัดต้ังธุรกิจ การ
พัฒนาภาคเอกชนใหเกิดการสรางมูลคา การเช่ือมโยงธุรกิจเพื่อกาวสูเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและระดับโลก และการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน และ 

3. การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง ดวยการเสริมสรางความม่ันคงทางการคลัง การสงเสริมความ
โปรงใสในการดําเนินงานของภาครัฐ และการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของกระทรวงการคลัง 

 

ในสวนของความยั่งยืนทางการคลัง นายกิตติรัตนฯ กลาววา กระทรวงการคลังวางแผนท่ีจะปรับฐานะ
ทางการคลังใหเขาสูสมดุลภายในป 2560 โดยในปงบประมาณ 2556 จะขาดดุลการคลังท่ี 3 แสนลานบาท ตํ่ากวา
ปงบประมาณ 2555 ซ่ึงขาดดุลท่ี 4 แสนลานบาท 

นอกจากนี้ ในสวนของการลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน นายกิตติรัตนฯ กลาววาประเทศไทย
จําเปนตองลงทุนในโครงสรางพื้นฐานเพื่อเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศได โดยลาสุดสถาบัน
การจัดการนานาชาติ (International Institute for Management Development: IMD) ไดจัดอันดับโครงสรางพื้นฐานของ
ประเทศไทยท่ี 49 จาก 59 ประเทศ และเวิลด อีโคโนมิก ฟอร่ัม (World Economic Forum: WEF) ไดจัดอันดับ
โครงสรางพื้นฐานของประเทศไทยท่ี 46 จาก 144 ประเทศ ในเร่ืองนี้ กระทรวงการคลังมีนโยบายท่ีจะออก พ.ร.บ.เพื่อ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานมูลคา 2.2 ลานลานบาท ซ่ึงครอบคลุมการขนสงทางบก ทางนํ้า ทางอากาศ พลังงาน การ
ส่ือสาร และสาธารณูปการ 

_____________________________________ 

 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

โทร. 02 273 9021 ตอ 2674 



ผลการดาํเนินงานของรัฐบาลในรอบ 1 ป

กระทรวงการคลัง

10 กันยายน 2555



หัวขอการนําเสนอ

ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยรัฐบาลนายกฯ ยิ่งลักษณ

นโยบายเศรษฐกิจในปแรกของรัฐบาลนายกฯ ยิ่งลักษณ ชินวัตร

ผลการดําเนินงานสําคัญของกระทรวงการคลังในป 2555

ทิศทางการดําเนินนโยบายในระยะตอไป



ภาพรวมของเศรษฐกจิไทยรฐับาลนายกฯ ยิ่งลักษณภาพรวมของเศรษฐกจิไทยรฐับาลนายกฯ ยิ่งลักษณ

 ป 2554 เศรษฐกิจขยายตวัลดลงตอเนื่องจากป 

2553

 การบริโภคภาคเอกชนในครึ่งแรกของป 2554 

ขยายตวัไดต่าํที่รอยละ 3.0

 ภาคการสงออกเปนตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดย

ครึ่งแรกของป 2554 ขยายตวัไดดีที่รอยละ 23.1 3

อัตราการขยายตวัของเศรษฐกจิ

ไตรมาส 1     ไตรมาส 2       ไตรมาส 3     ไตรมาส 4       ไตรมาส 1        ไตรมาส 2

เศรษฐกิจเตบิโตลดลงเศรษฐกิจเตบิโตลดลง

 ป 2555 เศรษฐกิจไทยฟนตัวอยางรวดเร็วหลังเผชิญ

วิกฤติมหาอุทกภัย 

 ไตรมาสที่ 2 กลับมาขยายตวัที่รอยละ 4.2 

 การบริโภคภาคเอกชนขยายตวัไดสูงที่รอยละ 5.3

เศรษฐกิจขยายตัวเศรษฐกิจขยายตัว

อัตราการขยายตวัของเศรษฐกจิ

ไตรมาส 1     ไตรมาส 2     ไตรมาส 3      ไตรมาส 4       ไตรมาส 1        ไตรมาส 2

เศรษฐกจิชวงกอนรฐับาลปจจบุนัเศรษฐกจิชวงกอนรฐับาลปจจบุนั เศรษฐกจิปจจบุนัเศรษฐกจิปจจบุนั

*นายกฯ ยิ่งลักษณเริ่มดาํรงตําแหนงวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2554 3



 อัตราเงินเฟอทั่วไปปรับตัวสูงขึ้น

 ราคาสินคาในหมวดอาหารสําเร็จรูป อาหารสดเชน 

เนื้อสัตว ไก ไขไก และราคาน้ํามันเชื้อเพลิงปรับตวั

เพิ่มขึ้น

อัตราเงนิเฟอทั่วไป

อัตราเงนิเฟอเพิม่สงูขึน้

ภาพรวมของเศรษฐกจิไทยรฐับาลนายกฯ ยิ่งลักษณภาพรวมของเศรษฐกจิไทยรฐับาลนายกฯ ยิ่งลักษณ

เศรษฐกจิชวงกอนรฐับาลปจจบุนั เศรษฐกจิปจจบุนั

 อัตราเงินเฟอทั่วไปปรับตัวลดลงตอเนื่อง

 ลดจากระดับรอยละ 4.3 ในเดือน ส.ค.2554 

อยูที่รอยละ 2.5 ในเดือน เม.ย. 2555 

*นายกฯ ยิ่งลักษณเริ่มดาํรงตําแหนงวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ประชาชนมีกาํลงัซื้อมากขึน้

อัตราเงนิเฟอทัว่ไป
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 หนี้สาธารณะอยูภายใตกรอบความยั่งยืนทางการคลัง 

(ต่ํากวารอยละ 60 ของจีดีพี)

อยูภายใตกรอบความยั่งยืนทางการคลงั

ภาพรวมของเศรษฐกจิไทยรฐับาลนายกฯ ยิ่งลักษณภาพรวมของเศรษฐกจิไทยรฐับาลนายกฯ ยิ่งลักษณ

หนี้สาธารณะตอจดีพีกีอนรัฐบาลปจจบุนั หนี้สาธารณะตอจดีพีใีนปจจบุนั

 หนี้สาธารณะอยูภายใตกรอบความยั่งยืนทางการคลัง 

(ต่ํากวารอยละ 60 ของจีดีพี)

 มีการบรหิารจัดการหนี้กองทุนฟนฟฯู อยางชัดเจน

(1.14 ลานลานบาท)

อยูภายใตกรอบความยั่งยืนทางการคลงั

5

หนี้สาธารณะตอจดีพีรีฐับาลปจจบุนั

30.67 31.66 31.80
32.59



มาตรการ

ระยะสั้น

มาตรการ

ระยะปานกลาง

ถึงยาว

ประชาชนและผูประกอบการ

ที่ไดรบัผลกระทบจาก

อุทกภัยไดรบัการเยียวยา

ประชาชนและผูประกอบการ

ที่ไดรบัผลกระทบจาก

อุทกภัยไดรบัการเยียวยา

นโยบายเศรษฐกจิในปแรกของรฐับาลนายกฯ ยิ่งลักษณ ชินวัตร

• การขยายเงนิทดรองราชการเพือ่ชวยเหลอื

ผูประสบภยัพบิัตฉิกุเฉนิ

• มาตรการชวยเหลอืทางการเงนิผาน

สถาบนัการเงนิเฉพาะกจิและธนาคาร

พาณิชย

• มาตรการชวยเหลอืดานภาษี

• การจัดตัง้กองทนุสงเสรมิการประกนั

ภัยพิบัติ

• การลงทนุเพือ่วางระบบการบรหิารจดัการน้าํ
และสรางอนาคตประเทศ 350,000 ลบ.

นโยบายแกไขปญหาอทุกภัย

มีระบบการบรหิารจัดการน้าํ

ที่สามารถปองกันปญหา

อุทกภัยในอนาคต

มีระบบการบรหิารจัดการน้าํ

ที่สามารถปองกันปญหา

อุทกภัยในอนาคต

ความเชือ่มัน่ของนักลงทนุ

และผูประกอบการ

ความเชือ่มัน่ของนักลงทนุ

และผูประกอบการ
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นโยบาย

ลดรายจาย

นโยบาย

เพิ่มรายได

นโยบาย

ขยายโอกาส

GDPGDP

0

นโยบายเศรษฐกจิในปแรกของรฐับาลนายกฯ ยิ่งลักษณ ชินวัตร 

โอกาสโอกาส

0

เหลื่อมล้ําเหลื่อมล้ํา

0
• พักหนี้เกษตรกรรายยอยและผูมีรายไดนอย 

• การลดอตัราภาษสีรรพสามิตน้าํมันดเีซล 

• การตออายมุาตรการคาครองชพี

• โครงการบัตรเครดติพลังงาน

• การปรบัขึน้คาแรงงานขัน้ต่าํ 300 บาท

• โครงการขึน้เงนิเดอืนขาราชการ ป.ตรี 

15,000 บาท

• โครงการจาํนาํขาวของ ธ.ก.ส.

• ลดภาษเีงนิไดนิติบคุคลเหลือรอยละ 23

• โครงการรถคนัแรก

• โครงการบานหลังแรก 

• กองทุนตั้งตัวได
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ผลการดําเนนิงานสาํคัญ

ของกระทรวงการคลังในป 2555

ผลการดําเนนิงานสาํคัญ

ของกระทรวงการคลังในป 2555
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ผลการดาํเนนิงานสาํคัญของกระทรวงการคลังในป 2555ผลการดาํเนนิงานสาํคัญของกระทรวงการคลังในป 2555

ภายใตการกาํกบัดแูลของ

รัฐมนตรชีวยวาการกระทรวงการคลัง

นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย

ภายใตการกาํกบัดแูลของ

รัฐมนตรชีวยวาการกระทรวงการคลัง

นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย
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หนวยงานตามภารกจิ

• กรมสรรพากร

• กรมสรรพสามติ

• กรมศลุกากร

รัฐวิสาหกจิในกาํกบัดูแล

• โรงงานไพ

• โรงงานสรุา

• โรงงานยาสบู

• สํานักงานสลากกนิแบง

รัฐบาล

• EXIM Bank

ภารกจิอืน่

ที่ไดรับมอบหมาย

• โครงการรัฐบาลพบ

ประชาชน

• โครงการรวมแรงไทย 

รักษาน้าํใสไหลทกุคู

คลอง (CSR)
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ผลงานสําคัญในรอบ 1 ป

(ผานหนวยงานในความรบัผดิชอบ) 

• โครงการรถคันแรก

•คงอัตราภาษมีูลคาเพิ่ม

  ไวที่รอยละ 7

• โครงการพักชําระหนี้ 3 ป

•บัตรสินเชื่อเกษตรกร

นโยบายกระตุน

การบรโิภค

• โครงการบานหลังแรก

• นโยบายลดภาษเีงินไดนิติ

บุคคลเหลือรอยละ 23

นโยบายกระตุน

การลงทุน

• การลดอัตราภาษี

สรรพสามิตน้ํามัน

ดีเซล

นโยบายบรรเทา

ความเดือดรอน

จากภาวะเงนิเฟอ

และราคาเชือ่เพลิง • นโยบายลดภาษเีงินไดนิติ

บุคคลเหลือรอยละ 23

• โครงการจัดตั้งการ

ใหบริการระบบ 

National Single 

Window (NSW)

นโยบายสงเสริม

การแขงขนัเสรี
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นโยบายกระตุนการบรโิภค

รถคันแรก

16 กันยายน 2554 ถึง 31 

สิงหาคม 2555 มีผูขอใชสิทธิ 

169,861 คัน จากเปาหมาย 

500,000 คัน คิดเปนยอดขอ

คืนเงินจํานวน 12,191 ลานบาท 

รถคันแรก

16 กันยายน 2554 ถึง 31 

สิงหาคม 2555 มีผูขอใชสิทธิ 

169,861 คัน จากเปาหมาย 

500,000 คัน คิดเปนยอดขอ

คืนเงินจํานวน 12,191 ลานบาท 

คงอัตราภาษีมูลคาเพิ่ม

ไวที่รอยละ 7

•อัตราภาษีมูลคาเพิ่มปกติกําหนด
ไวในอัตรารอยละ 10  

•การคงอัตราไวที่รอยละ 7 จะชวย

กระตุนเศรษฐกิจผานการบริโภค

ภาคเอกชนเปนสําคัญ 

คงอัตราภาษีมูลคาเพิ่ม

ไวที่รอยละ 7

•อัตราภาษีมูลคาเพิ่มปกติกําหนด
ไวในอัตรารอยละ 10  

•การคงอัตราไวที่รอยละ 7 จะชวย

กระตุนเศรษฐกิจผานการบริโภค

ภาคเอกชนเปนสําคัญ 
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นโยบายกระตุนการบรโิภค

พักชําระหนี ้3 ป

- พักหนี้ฯ ลูกหนี้ที่มีหนีค้างชาํระ 

ณ 15 เม.ย. 55 มีผูมาสนใจลงทะเบียนทั้งสิ้น 

661,533 ราย มูลหนี้ประมาณ 82,403.7 

ลานบาท ไดรับอนุมัติเขาโครงการ 428,415 

ราย มูลหนี้ 52,304.19 ลบ.

- พักหนี้ฯลูกหนีท้ีม่ีสถานะหนี้ปกติ

ณ 3 กันยายน 55 มีผูสนใจมาลงทะเบียน

ทั้งสิ้น 2,468,367 ราย คิดเปนรอยละ 77.95 

ของจํานวนลูกหนี้ที่เขารวมโครงการ มูลหนี้ 

281,089.35 ลบ. คิดเปนรอยละ 79.97 ของ

มูลหนี้ประมาณการทั้งโครงการ

พักชําระหนี ้3 ป

- พักหนี้ฯ ลูกหนี้ที่มีหนีค้างชาํระ 

ณ 15 เม.ย. 55 มีผูมาสนใจลงทะเบียนทั้งสิ้น 

661,533 ราย มูลหนี้ประมาณ 82,403.7 

ลานบาท ไดรับอนุมัติเขาโครงการ 428,415 

ราย มูลหนี้ 52,304.19 ลบ.

- พักหนี้ฯลูกหนีท้ีม่ีสถานะหนี้ปกติ

ณ 3 กันยายน 55 มีผูสนใจมาลงทะเบียน

ทั้งสิ้น 2,468,367 ราย คิดเปนรอยละ 77.95 

ของจํานวนลูกหนี้ที่เขารวมโครงการ มูลหนี้ 

281,089.35 ลบ. คิดเปนรอยละ 79.97 ของ

มูลหนี้ประมาณการทั้งโครงการ

บัตรสินเชือ่เกษตรกร

• ณ 30 ส.ค. 2555 อนุมัติบัตรเครดิต

เกษตรกรแลวทั้งสิ้น 844,347 ราย

• ยอดเงินใชจายผานบัตรทั้งสิ้น 620.73 

ลานบาท

บัตรสินเชือ่เกษตรกร

• ณ 30 ส.ค. 2555 อนุมัติบัตรเครดิต

เกษตรกรแลวทั้งสิ้น 844,347 ราย

• ยอดเงินใชจายผานบัตรทั้งสิ้น 620.73 

ลานบาท
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นโยบายกระตุนการลงทุน

การปรับลดภาษีเงนิไดนติบิคุคล

• ปรับลดภาษีเงินไดนิติบุคคลให

เหลือรอยละ 23 ในป พ.ศ. 2555 

• และลดเหลือรอยละ 20 ในป พ.ศ. 

2556 

• เพื่อสรางความสามารถในการ

แขงขันของภาคเอกชน ขยายฐาน

ภาษี  และรองรับการเขาสูการเปน

ประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 

2558

การปรับลดภาษีเงนิไดนติบิคุคล

• ปรับลดภาษีเงินไดนิติบุคคลให

เหลือรอยละ 23 ในป พ.ศ. 2555 

• และลดเหลือรอยละ 20 ในป พ.ศ. 

2556 

• เพื่อสรางความสามารถในการ

แขงขันของภาคเอกชน ขยายฐาน

ภาษี  และรองรับการเขาสูการเปน

ประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 

2558

บานหลังแรก

จากการใชสิทธิยกเวนภาษี

ณ 31 ส.ค. 55 ที่ผานมา

มีจํานวนผูใชสิทธิแลวจํานวน 

9,600 ราย คิดเปนมูลคาภาษี

จํานวน 224 ลานบาท

บานหลังแรก

จากการใชสิทธิยกเวนภาษี

ณ 31 ส.ค. 55 ที่ผานมา

มีจํานวนผูใชสิทธิแลวจํานวน 

9,600 ราย คิดเปนมูลคาภาษี

จํานวน 224 ลานบาท
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นโยบายบรรเทาความเดือดรอนจากภาวะเงินเฟอและราคาเชื้อเพลิง

ขยายระยะเวลาปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ํามันดีเซลที่ 0.005 

บาทตอลิตร จนถึงวันที่ 30 ก.ย. 2555 เพื่อบรรเทาผลกระทบตอตนทุน

ของภาคการขนสง ภาคการผลิตและเพื่อลดคาใชจายของประชาชน

ผลการดําเนินงาน 12 เดือน: ก.ย. 2554 – ส.ค. 2555 สามารถ

ชวยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจเปนเงินประมาณ 108,000 ลานบาท
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นโยบายสงเสริมการแขงขันเสรี

โครงการจัดตั้งการใหบริการระบบ National Single Window

 จัดทําความตกลงวาดวยการอํานวยความสะดวกดานศุลกากร

ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ณ จุดเดียวของอาเซียน (Agreement 

to Establish and Implement the ASEAN Single 

Window)  

 ไดลงนามในบันทึกขอตกลงวาดวยการเชื่อมโยงขอมูลใบอนุญาต

และใบรับรองกับหนวยงานตาง ๆ จํานวน 35 หนวยงาน

 จะเชื่อมโยงขอมูลเสร็จสมบูรณปลายป 2556 และเชื่อมตอ

ขอมูลกับประเทศใน ASEAN ในป 2557
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นโยบายที่ไดรับการตอบรับจากรัฐวิสาหกิจ

โรงงานไพ

- ไพปอกตนทุนต่ํา

- ไพของชํารวย ทํา

สัญญากับการบินไทย 

จํานวน 5๐๐,๐๐๐ สํารับ

ในป 2555

โรงงานไพ

- ไพปอกตนทุนต่ํา

- ไพของชํารวย ทํา

สัญญากับการบินไทย 

จํานวน 5๐๐,๐๐๐ สํารับ

ในป 2555

โรงงานยาสูบ

- บุหรี่สงขายตางประเทศ 

โรงงานยาสูบ

- บุหรี่สงขายตางประเทศ 

โรงงานสุรา

- ทดลองสง

แอลกอฮอลที่ผลิตจาก

มันสําประหลังจําหนาย

ใหสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

(แอลกอฮอลที่ผลิต

โดยหนวยงานรัฐ)

โรงงานสุรา

- ทดลองสง

แอลกอฮอลที่ผลิตจาก

มันสําประหลังจําหนาย

ใหสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

(แอลกอฮอลที่ผลิต

โดยหนวยงานรัฐ)
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ภารกิจตามที่ไดรับมอบหมาย

รวมแรงไทยรักษาน้าํใสไหลทุกคูคลอง

 เปนการสรางความรวมมือผาน CSR 

ของภาคเอกชน เพื่อเสริมสรางศักยภาพ

ของชุมชนใกลน้ํา/ใกลคลองใหดูแลคู

คลองของตนเอง

 ดําเนินการ 277 คลองที่กองทัพขุดลอก

แลวเพิ่มใหครบ 307 คลองทั่วกรุงเทพฯ

รวมแรงไทยรักษาน้าํใสไหลทุกคูคลอง

 เปนการสรางความรวมมือผาน CSR 

ของภาคเอกชน เพื่อเสริมสรางศักยภาพ

ของชุมชนใกลน้ํา/ใกลคลองใหดูแลคู

คลองของตนเอง

 ดําเนินการ 277 คลองที่กองทัพขุดลอก

แลวเพิ่มใหครบ 307 คลองทั่วกรุงเทพฯ

รัฐบาลพบประชาชน 

ทุนเพื่อคุณภาพชีวติ

เปนการดําเนินการภายใตแนวคิด 

สรางโอกาสใหประชาชน เขาถึงแหลงทุน

และผลประโยชนจากนโยบายของรัฐ

กองทุน 5 กองทุน

นโยบายสําคัญ 6 นโยบาย

รัฐบาลพบประชาชน 

ทุนเพื่อคุณภาพชีวติ

เปนการดําเนินการภายใตแนวคิด 

สรางโอกาสใหประชาชน เขาถึงแหลงทุน

และผลประโยชนจากนโยบายของรัฐ

กองทุน 5 กองทุน

นโยบายสําคัญ 6 นโยบาย
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ผลการดาํเนนิงานสาํคัญของกระทรวงการคลังในป 2555ผลการดาํเนนิงานสาํคัญของกระทรวงการคลังในป 2555

ภายใตการกาํกบัดแูลของ

รัฐมนตรชีวยวาการกระทรวงการคลัง

นายวิรุฬ เตชะไพบูลย

ภายใตการกาํกบัดแูลของ

รัฐมนตรชีวยวาการกระทรวงการคลัง

นายวิรุฬ เตชะไพบูลย
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กรมบัญชีกลาง : ภารกิจดานรายจาย
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ขยายวงเงินทดรองราชการใหจังหวัดที่ประสบอุกทกภัยเปนกรณีพิเศษขยายวงเงินทดรองราชการใหจังหวัดที่ประสบอุกทกภัยเปนกรณีพิเศษ

นโยบายแกไขปญหาอุทกภัย

ผอนผันเวลาสงมอบงานใหผูประกอบการที่รับทํางานใหทางราชการ

ในพื้นที่ประสบอุทกภัย

ผอนผันเวลาสงมอบงานใหผูประกอบการที่รับทํางานใหทางราชการ

ในพื้นที่ประสบอุทกภัย
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โครงการปรับคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐระดับปริญญาตรี 15,000 บาท

และต่ํากวาปริญญาตรี 9,000 บาท

โครงการปรับคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐระดับปริญญาตรี 15,000 บาท

และต่ํากวาปริญญาตรี 9,000 บาท

นโยบายเพิ่มรายได

 ปรับคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐสําหรับผูที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

ใหมีรายไดเดือนละไมนอยกวา 15,000 บาท และต่ํากวาปริญญาตรีมีรายได

เดือนละไมนอยกวา 9,000 บาท รวมทั้งปรับเพิ่มเงินใหผูที่รับราชการมากอน 

 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2555 เปนตนไป 

 เปนการยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิต และสงผลตอการกระตุนเศรษฐกิจ

 ปรับคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐสําหรับผูที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

ใหมีรายไดเดือนละไมนอยกวา 15,000 บาท และต่ํากวาปริญญาตรีมีรายได

เดือนละไมนอยกวา 9,000 บาท รวมทั้งปรับเพิ่มเงินใหผูที่รับราชการมากอน 

 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2555 เปนตนไป 

 เปนการยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิต และสงผลตอการกระตุนเศรษฐกิจ
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การพัฒนาการการพัฒนาการใชจายเงินที่ประหยดัได

ของผูเขารวมโครงการพกัหนี้เกษตรกรรายยอยและประชาชนผูมีรายไดนอย

นโยบายเพิ่มรายไดและขยายโอกาส

 เพื่อติดตามและพัฒนาการใชจายเงินที่ประหยัดไดของลูกหนี้โครงการพักหนี้ฯ 

 คณะผูบริหารการคลังประจําจังหวัด (คบจ.) รวมกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

เปนผูกําหนดรูปแบบการทําธุรกิจจากเงินที่ประหยัดได (Business Model) 

เพื่อใหผูเขารวมโครงการใชเปนตนแบบ 

 มีคณะกรรมการฯ ระดับกระทรวงกํากับในเชิงนโยบาย
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กรมธนารักษ : ภารกิจดานทรัพยสิน
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การจัดทําเหรียญที่ระลกึ เนื่องในวโรกาสสาํคัญตางๆการจัดทําเหรียญที่ระลกึ เนื่องในวโรกาสสาํคัญตางๆ

โครงการเทิดพระเกียรติฯ

ในชวง 1 ป ที่ผานมากระทรวงการคลังโดยกรมธนารักษไดจัดทําเหรียญที่ระลึก

ในวโรกาสที่สาํคญั ไดแก 

 จัดทําเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 84 พรรษา 

5 ธันวาคม 2554

 จัดทําเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ฯ 80 พรรษา 

12 สิงหาคม 2555

 จัดทําเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 60 พรรษา 

28 กรกฎาคม 2555

 จัดนิทรรศการและจําหนายเหรียญกษาปณที่ระลึกฯ โครงการ 

“เงินตราคูแผนดินนวมินทรองคราชัน”

ในชวง 1 ป ที่ผานมากระทรวงการคลังโดยกรมธนารักษไดจัดทําเหรียญที่ระลึก

ในวโรกาสที่สาํคญั ไดแก 

 จัดทําเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 84 พรรษา 

5 ธันวาคม 2554

 จัดทําเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ฯ 80 พรรษา 

12 สิงหาคม 2555

 จัดทําเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 60 พรรษา 

28 กรกฎาคม 2555

 จัดนิทรรศการและจําหนายเหรียญกษาปณที่ระลึกฯ โครงการ 

“เงินตราคูแผนดินนวมินทรองคราชัน”
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โครงการรฐัเอือ้ราษฎรโครงการรฐัเอือ้ราษฎร

นโยบายขยายโอกาสเขาถึงที่ทํากิน

 เปนการนําที่ราชพัสดุ ซึ่งเปนที่วางมิไดใชประโยชน และที่ถูกบุกรุก

มาจัดใหประชาชนผูมีรายไดนอยไดรับสิทธิเชาเพื่ออยูอาศัยและเปน

ที่ทํากิน

 ในป 2555  ตั้งเปาหมายดําเนินการไว 3,000 ราย ดําเนินการจัด

ใหเชาแลว จํานวนกวา 6,200 ราย  เปนเนื้อที่ประมาณ 15,600 ไร  

คิดเปนผลสําเร็จเกินกวาเปาหมายประมาณ 2 เทา
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โครงการนําที่ราชพัสดุไปสนับสนุนสงเสริมดานสังคม ดานกีฬา 

ใหแกประชาชน

โครงการนําที่ราชพัสดุไปสนับสนุนสงเสริมดานสังคม ดานกีฬา 

ใหแกประชาชน

นโยบายยกระดับความเปนอยูและคุณภาพชีวิต

 นําที่ราชพัสดุในแหลงชุมชน ไปสนับสนุนดานสังคม ดานกีฬา           

เพื่อใหประชาชนไดมีศูนยกลางดานนันทนาการ ดานการกีฬา

 กรมธนารักษไดจัดทําบันทึกขอตกลงที่จะใหการกีฬาแหงประเทศไทย 

เช าที่ ร าชพัสดุ  เนื้ อที่ประมาณ  6 ไร  บริ เวณเขตพระ โขนง           

เพื่อกอสรางสนามบาสเกตบอล
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โครงการนําที่ราชพัสดุไปสนับสนุนดานพลังงานของประเทศโครงการนําที่ราชพัสดุไปสนับสนุนดานพลังงานของประเทศ

นโยบายสงเสริมดานพลังงาน

 นําที่ราชพัสดุที่สวนราชการครอบครองแตไมไดใชประโยชน 

มาสนับสนุนดานพลังงาน ไดแก 

o การให เกษตรกรเช าทํ าการเกษตรและปลูกพืชพลังงานทดแทน         

ป 2555 มีเปาหมายการนําที่ราชพัสดุไปจัดใหเชา จํานวน 42,000 ไร 

ปจจุบันดําเนินการไปแลวกวา 3,200 ราย เนื้อที่ประมาณ 39,000 ไร 

คิดเปนรอยละ 92 ของเปาหมาย

o การนําที่ราชพัสดุใหเชาเพื่อเปนสถานีบริการกาซธรรมชาติ (NGV) มี

การดําเนินการไปแลว ในเขตพระโขนง เนื้อที่ประมาณ 2 ไร และจะ

ดําเนินการตอไปอีก  3 แปลง
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สถาบันการเงินเฉพาะกจิ
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นโยบายกึ่งการคลัง 

(Quasi-fiscal Policy)

 7 เดือนแรกของป 2555 สถาบันการเงินเฉพาะกิจ

   ทั้ งระบบมีการอนุมัติสินเชื่อใหมถึง 6 ลานราย 

คิดเปนจํานวน 1.17 ลานลานบาท หรือประมาณ

ร อ ย ล ะ  1 2 5  ข อ ง เ ป า ห ม า ย อ นุ มั ติ ป  5 5

(0.94 ลานลานบาท)

 7 เดือนแรกของป 2555 สถาบันการเงินเฉพาะกิจ

   ทั้ งระบบมีการอนุมัติสินเชื่อใหมถึง 6 ลานราย 

คิดเปนจํานวน 1.17 ลานลานบาท หรือประมาณ

ร อ ย ล ะ  1 2 5  ข อ ง เ ป า ห ม า ย อ นุ มั ติ ป  5 5

(0.94 ลานลานบาท)

 สินเชื่อคงคางของสถาบันการเงินเฉพาะกิจทั้งระบบ 

ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2555 อยูที่ 3.64 ลานลาน

บาท โตขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนประมาณ

รอยละ 20

 สินเชื่อคงคางของสถาบันการเงินเฉพาะกิจทั้งระบบ 

ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2555 อยูที่ 3.64 ลานลาน

บาท โตขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนประมาณ

รอยละ 20

สินเชื่อ

สถาบันการเงนิ

เฉพาะกิจ

(ณ 31 ก.ค. 55)

สินเชื่อ

สถาบันการเงนิ

เฉพาะกิจ

(ณ 31 ก.ค. 55)
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สงเสรมิการเขาถงึแ

หลงเงนิทุนผาน SFIs

ค้ําประกนัสนิเชือ่

ในกรณหีลกัประกนั

ไมเพียงพอ โดย บสย.

ยกระดบัความเปนอยู

และคณุภาพชีวติประชาชน

พัฒนาระบบ

ตลาดการเงนิไทย

• สนับสนุนชองทางการเขาถึงแหลงเงินทุน

•  ยกระดับความสามารถการแขงขัน

ภาคอุตสาหกรรม ดวยการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิต

• สนับสนุนชองทางการเขาถึงแหลงเงินทุน

•  ยกระดับความสามารถการแขงขัน

ภาคอุตสาหกรรม ดวยการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิต

• SFIs เขามาเติมเต็มชองวางในการเขาถึงบริการทางการเงิน 

ชวยใหประชาชนเขาถึงบริการทางการเงินอยางทั่วถึงและ

เพียงพอ ผานมาตรการตาง ๆ ของภาครัฐ

•  มาตรการดานสินเชื่อเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ SMEs

- โ ค ร งก า รสิ น เ ชื่ อ เพื่ อพัฒนาผลิ ตภ าพการผลิ ต 

(SME Bank)

- Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 4 (PGS 4) 

(บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม: บสย.) 

- PGS สําหรบัผูประกอบการใหม (PGS New/Start-up) 

(บสย.) 

• SFIs เขามาเติมเต็มชองวางในการเขาถึงบริการทางการเงิน 

ชวยใหประชาชนเขาถึงบริการทางการเงินอยางทั่วถึงและ

เพียงพอ ผานมาตรการตาง ๆ ของภาครัฐ

•  มาตรการดานสินเชื่อเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ SMEs

- โ ค ร งก า รสิ น เ ชื่ อ เพื่ อพัฒนาผลิ ตภ าพการผลิ ต 

(SME Bank)

- Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 4 (PGS 4) 

(บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม: บสย.) 

- PGS สําหรบัผูประกอบการใหม (PGS New/Start-up) 

(บสย.) 

• โครงการบาน ธอส. เพื่อที่อยูอาศัย  

แหงแรก 0% 3 ป

• โครงการยกระดับความเปนอยูของ

ประชาชนและชุมชนในพื้นที่พิเศษ 

5  จั ง ห วั ด ช า ย แ ด น ภ า ย ใ ต 

(I Bank)

• โครงการบาน ธอส. เพื่อที่อยูอาศัย  

แหงแรก 0% 3 ป

• โครงการยกระดับความเปนอยูของ

ประชาชนและชุมชนในพื้นที่พิเศษ 

5  จั ง ห วั ด ช า ย แ ด น ภ า ย ใ ต 

(I Bank)

โครงการพฒันl

ผลิตภณัฑตราสาร

หนี้เพื่อการระดมเงนิ

จากตลาดทนุ โดย 

บรรษัทตลาดรอง

สินเชื่อที่อยูอาศัย 

    

โครงการพฒันl

ผลิตภณัฑตราสาร

หนี้เพื่อการระดมเงนิ

จากตลาดทนุ โดย 

บรรษัทตลาดรอง

สินเชื่อที่อยูอาศัย 

    

นโยบายแกไขปญหาอทุกภยั

มาตรการชวยเหลอืผูไดรบัผลกระทบจากอทุกภยัป 2554 เชน 

-  สินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา โดย ธนาคารออมสิน 

- สินเชื่อ SMEs ที่ไดรับความเสียหายหรอืไดรับผลกระทบจาก 

   เหตุภัยพิบัติ โดย SME Bank

- สินเชื่อสําหรบัผูประกอบการ SMEs ผานกลไกการค้ําประกัน

สินเชื่อ โดย บสย.

นโยบายแกไขปญหาอทุกภยั

มาตรการชวยเหลอืผูไดรบัผลกระทบจากอทุกภยัป 2554 เชน 

-  สินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา โดย ธนาคารออมสิน 

- สินเชื่อ SMEs ที่ไดรับความเสียหายหรอืไดรับผลกระทบจาก 

   เหตุภัยพิบัติ โดย SME Bank

- สินเชื่อสําหรบัผูประกอบการ SMEs ผานกลไกการค้ําประกัน

สินเชื่อ โดย บสย.
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นโยบายแกไขปญหาอุทกภัย

มาตรการชวยเหลอืผูไดรบัผลกระทบจากอทุกภัยป 2554 อาทิเชน 

o สินเชือ่ดอกเบีย้ต่าํ โดย ธนาคารออมสิน 

o สินเชือ่ SMEs ที่ไดรบัความเสยีหายหรอืไดรบัผลกระทบจากเหตภุัย

พิบัต ิโดย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหง

ประเทศไทย (SME Bank)

o สินเชือ่สาํหรบัผูประกอบการ SMEs ที่ประสบภัยผานกลไกการค้าํ

ประกนัสนิเชือ่ โดย บรรษัทประกนัสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม    

มาตรการชวยเหลอืผูไดรบัผลกระทบจากอทุกภัยป 2554 อาทิเชน 

o สินเชือ่ดอกเบีย้ต่าํ โดย ธนาคารออมสิน 

o สินเชือ่ SMEs ที่ไดรบัความเสยีหายหรอืไดรบัผลกระทบจากเหตภุัย

พิบัต ิโดย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหง

ประเทศไทย (SME Bank)

o สินเชือ่สาํหรบัผูประกอบการ SMEs ที่ประสบภัยผานกลไกการค้าํ

ประกนัสนิเชือ่ โดย บรรษัทประกนัสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม    
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สงเสริมการเขาถึงแหลงเงนิทุน

ผานสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ

สงเสริมการเขาถึงแหลงเงนิทุน

ผานสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ

ค้ําประกันสินเชือ่ในกรณหีลักประกนั

ไมเพียงพอ โดย บรรษัทประกนัสินเชือ่ 

อุตสาหกรรมขนาดยอม 

ค้ําประกันสินเชือ่ในกรณหีลักประกนั

ไมเพียงพอ โดย บรรษัทประกนัสินเชือ่ 

อุตสาหกรรมขนาดยอม 

 สนับสนุนชองทางการเขาถึงแหลงเงินทุนอยางทั่วถึง เพียงพอ 

หลากหลาย และเปนธรรม แก ประชาชนระดับฐานราก ผูประกอบการ

รายยอย และ SMEs

 ยกระดับความสามารถ การแขงขันภาคอุตสาหกรรม ดวยการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตผานมาตรการดานสินเชื่อเพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถ SMEs วงเงินรวม 54,000 ลานบาท 

 สนับสนุนชองทางการเขาถึงแหลงเงินทุนอยางทั่วถึง เพียงพอ 

หลากหลาย และเปนธรรม แก ประชาชนระดับฐานราก ผูประกอบการ

รายยอย และ SMEs

 ยกระดับความสามารถ การแขงขันภาคอุตสาหกรรม ดวยการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตผานมาตรการดานสินเชื่อเพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถ SMEs วงเงินรวม 54,000 ลานบาท 

นโยบายขยายโอกาสเขาถึงแหลงเงินทุน
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พัฒนาระบบตลาดการเงนิไทย

โครงการพฒันาผลติภัณฑตราสารหนี้เพือ่การระดมเงนิจากตลาดทุน 

o บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย (บตท.) ลงนาม MOU 

กับการเคหะแหงชาต ิ  

o นํากองสินเชื่อที่อยูอาศัยของการเคหะแหงชาติมาทําการแปลงสินทรัพย

เปนหลักทรัพยเบื้องตนกองสินเชื่อมีมูลคา 10,000 ลานบาท

นโยบายขยายโอกาสเขาถึงแหลงเงินทุน
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ยกระดับความเปนอยูและคณุภาพชีวติประชาชน

โครงการบานธนาคารอาคารสงเคราะหเพื่อที่อยูอาศัยแหงแรก 0% 3 ป 

โครงการยกระดบัความเปนอยูของประชาชนและชมุชนในพืน้ทีพ่เิศษ 5 จังหวดั

ชายแดนภาคใต (ป 2555-2559) (ธนาคารอิสลาม) อาทิเชน สินเชื่อราก

หญา สินเชื่อหาบเรแผงลอย และ สินเชื่ออาหารฮาลาลรายยอย เปนตน

นโยบายยกระดับความเปนอยูและคุณภาพชีวิต
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กองทุนสงเสริมการประกันภัยพิบัติกองทุนสงเสริมการประกันภัยพิบัติ

 จัดตั้งกองทุนสงเสริมการประกันภัยพิบัติในวงเงิน 50,000 ลานบาท

 ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2555 มีบริษัทประกันวินาศภัยเขารวมโครงการ

และพรอมรับประกันภัยแลว จํานวน 54 บริษัท 

 สามารถฟนฟูระบบประกันวินาศภัยและสรางความเชื่อมั่นใหกับผูรับ

ประกันภัย

 สามารถผลักดันใหอัตราเบี้ยประกันวินาศภัยในตลาดลดลงอยางตอเนื่อง

 จัดตั้งกองทุนสงเสริมการประกันภัยพิบัติในวงเงิน 50,000 ลานบาท

 ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2555 มีบริษัทประกันวินาศภัยเขารวมโครงการ

และพรอมรับประกันภัยแลว จํานวน 54 บริษัท 

 สามารถฟนฟูระบบประกันวินาศภัยและสรางความเชื่อมั่นใหกับผูรับ

ประกันภัย

 สามารถผลักดันใหอัตราเบี้ยประกันวินาศภัยในตลาดลดลงอยางตอเนื่อง

นโยบายแกไขปญหาอุกทกภัย
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E - ClaimE - Claim

 พัฒนาระบบการจายคารักษาพยาบาลผูปวยฉุกเฉินกรณีประสบภัยจากรถ 

ผานระบบคอมพิวเตอรออนไลน (ระบบ E-Claim)  

 ทําใหประชาชนสามารถเขารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลทุกแหง

ทั่วประเทศ โดยไมตองสํารองจายคารักษาพยาบาล 

 โรงพยาบาลที่ใหการรักษาพยาบาลสามารถรับคารักษาพยาบาลจากกองทุน

ทดแทนผูประสบภัยจากรถได ภายใน 7 วัน 

 เริ่มใชตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2555

นโยบายยกระดับความเปนอยูและคุณภาพชีวิต
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กรมธรรมประกนัภยัรถยนต ปลอดแอลกอฮอล กรมธรรมประกนัภยัรถยนต ปลอดแอลกอฮอล 

นโยบายยกระดับความเปนอยูและคุณภาพชีวิต

 เปนรางวัลใหผูขับขี่ที่ไมดื่มแอลกอฮอลไดรับสวนลดเบี้ยประกันภัย 

และเปนทางเลือกใหมใหกับประชาชนที่ไมดื่มสุรา รวมทั้งยังชวยลด

ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต

 จัดทําในรูปแบบกรมธรรมประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจมาตรฐาน 

ประเภท 1,2,3 ปกติ ซึ่งมีเบี้ยประกันภัยลดจากอัตราปกติรอยละ 10 

 ไมคุมครองหากผูขับขี่ ดื่มแอลกอฮอล ยกเวนการรับประทานยา

หรืออาหารที่มีสวนผสมแอลกอฮอลไมเกิน 10 มิลลิกรัมเปอรเซนต 
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ทิศทางการดําเนินนโยบายในระยะตอไป
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ลดความเหลื่อมล้ํา

ทางเศรษฐกิจ

และสังคม

ลดความเหลื่อมล้ํา

ทางเศรษฐกิจ

และสังคม

1. เพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจใหแกคนฐานราก

2. สรางระบบสวัสดิการพื้นฐานใหทั่วถึงและมีคุณภาพ (Social Safety Net)

3. กระจายรายไดและการถือครองทรัพยสินอยางเปนธรรม

สนับสนุนศักยภาพ

และเพิ่มความสามารถ

การแขงขัน

สนับสนุนศักยภาพ

และเพิ่มความสามารถ

การแขงขัน

1. สนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจ การพัฒนาภาคเอกชนใหเกิดการสรางมูลคา 

(Value Creation) 

2. เชื่อมโยงธุรกิจเพื่อกาวสูเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและระดับโลก

3. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขัน

รักษาความยั่งยืน          

ทางการคลัง

รักษาความยั่งยืน          

ทางการคลัง

1. เสริมสรางความมั่นคงทางการคลัง

2. สงเสริมความโปรงใสในการดาํเนินงานของภาครัฐ (Anti-Corruption)

3. เพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงานของกระทรวงการคลัง

ทิศทางการดําเนินนโยบายในระยะตอไป

มาตรการการคลังเพื่อสังคมมาตรการการคลังเพื่อสังคม การหักลดหยอนเงินบริจาค 
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โครงสรางพื้นฐานของไทยยังตองการการพัฒนาเพื่อตอยอด

ความสามารถในการแขงขันของประเทศ

- IMD (2555): โครงสรางพื้นฐานของไทยอยูอันดับที่ 49 จาก 59 ประเทศ

- WEF (2555): โครงสรางพื้นฐานของไทยอยูอันดับที่ 46 จาก 144 ประเทศ

กระทรวงการคลัง มีนโยบายที่จะออก พ.ร.บ. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

มูลคา 2.2 ลานลานบาท ครอบคลุมการขนสงทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ

พลังงาน การสื่อสาร และสาธารณูปการ

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขัน



Q & AQ & A



ผลการดาํเนินงานของรัฐบาลในรอบ 1 ป

กระทรวงการคลัง

10 กันยายน 2555


