
บริษัทการคาระหวางประเทศ (ITC) การจัดตั้งเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ 6 จังหวัด ปรับปรุงพิธีการศุลกากรใหเปน 
National Single Window (NSW) และ Asean Single Window 
(ASW) สําหรับสินคาขามแดน ผานแดน และแนวทาง
การปรบัปรงุพธิกีารศลุกากรสาํหรบัการขนสงตอเนือ่งหลาย
รูปแบบ
 5.มาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
โดยพัฒนาการเช่ือมโยงการคมนาคมขนสงท้ังภายในและ
ระหวางประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกส
ของประเทศวงเงนิลงทุน 1.9 ลานลานบาท ไดแก การจดัหา
เงินทุนสําหรับโครงการเพื่อยกระดับโครงสรางพื้นฐานดาน
คมนาคมขนสงของไทย รวมท้ังโครงการเช่ือมโยงระหวาง
ภูมิภาค (Regional Connectivity) โดยแบงเปน การพัฒนา
โครงขายรถไฟระหวางเมือง การพัฒนาโครงขายขนสง
สาธารณะ การเพิ่มขดีความสามารถทางหลวงเพื่อเชื่อมโยง
กับประเทศเพือ่นบาน การพฒันาโครงขายการขนสงทางนํา้ 
การเพิ่มขีดความสามารถการใหบริการขนสงทางอากาศ 
การออกระเบียบ กฎเกณฑภายใต พ.ร.บ.การใหเอกชนรวม
ลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 (PPP) เพื่อใหเกิดความ
ชัดเจนและมีความคลองตัวในการดําเนินงาน
 6.สงเสรมิความโปรงใสและธรรมาภบิาล และปรบัปรงุ
ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีอากรใหมีความย่ังยืนและเปน
ธรรม เชน การปฏริปูเงนิทุนหมนุเวียน โครงการความรวมมือ
ปองกันทุจริตในการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ การปรับปรุงลด
ชองโหวการจดัเกบ็ภาษีอากร การจดัทํา พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ 
เปนตน
 ซ่ึงจากมาตรการตางๆ ท่ีไดดําเนินการมาแลวนั้น 
กระทรวงการคลังมีความม่ันใจวานโยบายและมาตรการ
เศรษฐกิจตางๆ จะสามารถชวยสนับสนุนการฟนตัวของ
เศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมลํ้าทางสังคม ลดคาครองชีพของ
ประชาชน และเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันในระยะยาว 
ทําใหประเทศไทยใหเปนศูนยกลางการคาและการลงทุนใน
ภูมิภาคในอนาคตตอไป

ายหลั งการ เข  ามาบริหารประ เทศของ 
พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ตลอด
ระยะ 6 เดือนที่ผานมา กระทรวงการคลังในฐานะ

กระทรวงท่ีรับผิดชอบการบริหารเศรษฐกิจและการคลัง
ของประเทศ ไดมีสวนกําหนดและสนับสนุนนโยบาย
เศรษฐกจิท่ีสาํคญัของประเทศหลายประการ เพือ่ชวยเรงรดั
การฟนตัวของเศรษฐกิจ และวางรากฐานเพื่อความยั่งยืน
ทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต
 นายสมหมาย ภาษี รฐัมนตรวีาการกระทรวงการคลงั 
แถลงผลการดําเนินงานของกระทรวงการคลังในรอบ 
6 เดือนวา ภาพรวมเศรษฐกิจไทยเริ่มคลี่คลายจาก
สัญญาณการฟนตัวที่ชัดเจนแมยังคงเปราะบางอยู เห็นได
จากอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจในชวงครึ่งหลัง
ของป 2557 ที่ 1.4 ตอป สูงกวาครึ่งปแรกที่หดตัวรอยละ 
-0.02 ตอป อยางไรก็ดี ในภาวะท่ีเศรษฐกิจโลกยังคงมี
ความเปราะบาง สงผลใหการสงออกสนิคาของประเทศไทย
ยังคงชะลอตัว ดังนั้น นโยบายเศรษฐกิจในระยะตอไปจึง
จาํเปนตองมบีทบาทสาํคญัในการกระตุนการใชจายภายใน
ประเทศ ทั้งในสวนของภาครัฐและภาคเอกชน
 “สวนตัวพอใจผลงานระดับหนึ่ง ซึ่งภาพรวมรัฐบาล
สามารถอัดฉีดเงินงบประมาณสุทธิเขาสูระบบเศรษฐกิจ
ผานการขาดดุลงบประมาณทั้งสิ้น 4.918 แสนลานบาท 
สงผลใหเศรษฐกจิภายในประเทศปรบัดข้ึีนตามลาํดบั ดงัเห็น
ไดจากรายไดจากการจัดเก็บภาษีมูลคาเพ่ิม ท่ีแทจริงบน
ฐานการใชจายในไตรมาสที่ 1 ของป 2558 ที่ขยายตัวรอยละ 
10.5 จากปกอน”
 นายวสิทุธิ ์ศรสีพุรรณ รฐัมนตรชีวยวาการกระทรวง
การคลัง กลาววา ปนี้จดีพีนีาจะขยายตวั 3.5% ซึง่ดกีวาป
ที่แลว ที่ขยายตัวเพียง 0.7% ขณะที่ผลการจัดเก็บรายได
รัฐบาล เทียบกับเปาหมายที่ตั้งไว ในชวง 6 เดือนแรกของ
ปงบประมาณนี ้ตํา่กวาเปาเพยีง 0.1% ซ่ึงถอืวาตํา่กวาเปา
ท่ีวางไวไมมากนักและจะพยายามเรงรัดการจัดเก็บรายได
ในชวง 6 เดอืนหลงัเพ่ือใหผลการจดัเกบ็รายไดท้ังปเปนไป
ตามเปาท่ีวางไว ในสวนของดานการเบิกจายงบประมาณ

นัน้ เดมิรฐับาลตัง้เปาวาภายในเดอืนมีนาคมนีจ้ะตองลงนาม
ในสัญญาโครงการลงทุนของหนวยงานรัฐใหไดรอยละ 80% 
แตเนื่องจากยังมีบางหนวยงานไมสามารถกอหนี้ผูกพันได
ทันรัฐบาลจึงใหขยายระยะเวลาดังกลาวออกไปจนถึงเดือน
พฤษภาคมนี้ ทั้งนี้ หากยังไมสามารถกอหนี้ผูกพันงบลงทุน
ได รัฐบาลอาจพิจารณาโยกงบลงทุนของสวนราชการนั้นๆ 
ไปใชในโครงการอ่ืนท่ีสอดคลองกบันโยบายของรฐับาล หรอื
ยุทธศาสตรของประเทศ ซึ่ง ณ สิ้นเดือนมีนาคมนี้ไดมีการ
ลงนามในสัญญากอหนี้รายจายลงทุนไปแลว 44% ซึ่งดีกวา
ปงบประมาณกอนหนาท่ีมีผลการลงนามในสัญญากอหนี้ได
เพียง 17%
 ในแงการเพิ่มรายไดในปงบประมาณนี้  จะนําสภาพ
คลองสวนเกนิของเงนิทุนหมุนเวยีนจาํนวน 29 ทุน ท่ีกระจาย
อยูในสวนราชการตางๆ รวม 2.8 หม่ืนลานบาท จาก
ทรัพยสินเงินทุนทั้งระบบจํานวน 113 ทุน รวมเปนเงินราว 
3 ลานลานบาท กลับเขาเปนรายไดรัฐบาล เพื่อลดภาระการ
กูเงนิของรฐับาล นอกจากนียั้งจะขอใหรฐัวสิาหกจิ นาํสงรายได
เพิ่มจากเปาหมายที่ตั้งไวอีกประมาณ 5 หมื่นลานบาท
 โดยสรุปในชวง 6 เดือนท่ีผานมา กระทรวงการคลัง
ไดดําเนินทัง้มาตรการระยะสั้น และระยะปานกลางถงึระยาว
ประกอบดวย 6 มาตรการ คือ
 1.มาตรการท่ีชวยสนับสนุนการฟนตัวทางเศรษฐกิจ 
อาทิ เรงรัดเบิกจายเงินคางชําระโครงการจํานําขาวเปลือก 
ทบทวนเงินกันไวเบิกจายเหลื่อมป เรงรัดการทําสัญญาจาง
รายจายลงทุนปงบประมาณ 2557 และ 2558 ทบทวนและ
เรงเบิกจายงบกลางวงเงิน 7.8 พันลานบาท จัดสรรเงินงบ
ไทยเขมแข็งท่ียังเหลือ 1.52 หมื่นลานบาท โครงการชวย
เหลอืเกษตรกรผูปลกูขาวทุกครวัเรอืนวงเงนิ 4 หม่ืนลานบาท 
โครงการชดเชยรายไดแกเกษตรกรชาวสวนยางวงเงนิ 8 พนั
ลานบาท มาตรการกระตุนเศรษฐกิจระยะที่ 2 (แบงเปน 2 
โครงการคือ โครงการเงินกูเพื่อการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้าและระบบขนสงทางถนนระยะเรงดวน
ภายใตวงเงนิ 7.8 หมืน่ลานบาท) เพิม่คาลดหยอนทางภาษีสาํหรบั
บรษัิทท่ีจดัอบรมสมัมนาในประเทศและสนบัสนนุใหสามารถ

นําคาใชจายสําหรับการทองเท่ียวในประเทศมาหักเปนคา
ลดหยอนภาษีได
 2.เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันเพื่อวาง
รากฐานระยะยาวเพื่อความยั่งยืน เชน ปรับปรุงโครงสราง
ภาษีศุลกากร กลุมวัตถุดิบ/สินคาทุน หรือการเพิ่มความ
สามารถในการแขงขันใหธรุกจิเอสเอ็มอี (ลดอตัราภาษีเงนิ
ไดนิติบุคคล จัดตั้งกองทุนรวมลงทุนในกิจการเอสเอ็มอี 
สนับสนุนสินเช่ือให แก ธุรกิจท่ีเข าสู ระบบภาษีท่ีถูก
ตอง) ขณะเดยีวกนัเสนอแกไข/ปรบัปรงุโครงสรางภาษี โดย
แตงตัง้คณะกรรมการปฎริปูภาษีของกระทรวงการคลงัเพือ่
ปรับปรุงลดชองโหวการจัดเก็บและเรื่องอ่ืนๆ ดาน
ภาษี พ.ร.บ.ท่ีดินและสิ่งปลูกสราง พ.ร.บ.ภาษีการรับ
มรดก พ.ร.บ.หลกัประกนัทางธรุกจิ ออกใบอนญุาตสนิเชือ่
ประเภทนาโนไฟแนนซ เพื่อสนับสนุนการเขาถึงแหลงเงิน
ของประชาชนรายยอยและขจัดปญหาหนี้นอกระบบ รวม
ถึงการแกไขปญหารัฐวิสาหกิจท่ีประสบปญหา และปรับ
โครงสรางภาษีสรรพสามิตเพื่อสงเสริมการผลิตรถยนต
ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล
 3.การลดความเหลือ่มลํา้ทางสงัคม และการลดภาระหนี้ 
และคาครองชีพของประชาชนเพือ่บรรเทาความเดอืดรอน
และการเสริมสรางความเสมอภาคทางเศรษฐกิจของ
ประชาชน เชน การลดความเหลื่อมลํ้าทางสังคมโดย
สงเสรมิการออมภาคประชาชนผานกองทุนการออมแหงชาติ 
(กอช.) อุดหนุนคาเบี้ยประกันภัยใหชาวนาปลูกขาวนาปมี
เครื่องมือบริหารความเสี่ยงภัยธรรมชาติ โครงการแกไข
ปญหาหนีส้นิเกษตรกรรายยอย มาตรการใหความชวยเหลอื
จังหวัดชายแดนภาคใต การเบิกจายเงินเพิ่มคาครองชีพ
ช่ัวคราวขาราชการและลูกจางประจํา และการขยาย
ระยะเวลาลดภาระคาครองชีพดานการเดนิทางอีก 6 เดอืน
 4. การสงเสริมประเทศไทยใหเปนศูนยกลางการคา
และการลงทุนในภูมิภาคเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให
สามารถ เจริญ เติบ โตไปพร  อมกับประ เทศอื่ น ใน
ภูมิภาค เชน มาตรการภาษีเพ่ือสงเสริมการจัดตั้ง
สํานักงานใหญขามประเทศ (IHQ) หรือสงเสริมการจัดตั้ง
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