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สวนท่ี 1: ภาพรวม
ในป 2545 อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 5.2
ตอป ซ่ึงถือเปนอัตราสูงสุดนับต้ังแตป 2540 เปนตนมา   ปจจยัสํ าคัญของการเติบโตดังกลาว
มาจากอุปสงคภายในประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งการบริโภคของภาคเอกชนและการสงออก   
นโยบายกระตุนการบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชน รวมทัง้นโยบายการคลังและการเงิน
ตลอดจนความกาวหนาในการปรับโครงสรางสถาบันการเงินและบริษัทธุรกิจ  กม็สีวนในการชวย
เพิม่อุปสงคภายในประเทศ   นอกจากนั้น การมุงเปาหมายตลาดสงออกใหม เชน ประเทศจีนได
ชวยยกระดับรายไดจากการสงออกมากกวารอยละ 5

ความยากจนลดลงมาเกือบเทากอนวิกฤตเศรษฐกิจ   วกิฤตเศรษฐกิจในป 2540 ทํ าใหคนจน
มจี ํานวนเพิ่มข้ึน  แตการฟนตัวทางเศรษฐกิจตลอดชวง 4 ปทีผ่านมา  ทํ าใหความยากจนลดลง
จากรอยละ 13.8 ของประชากรในป 2543  เหลือรอยละ 10.4 ของประชากรในป25451   สวนหนึ่ง
เนือ่งจากความยากจนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเปนถิ่นที่อยูอาศัยของคนจนในประเทศไทย
กวา 2 ใน 3  ไดลดลงจากรอยละ 27.4 มาเปนรอยละ 17.8 ในชวงเวลาดังกลาว   นอกจากนั้น
ความไมเทาเทียมกันโดยรวมก็ลดลงดวย  แตยังอยูในระดับที่สูงกวาประเทศอื่นในภูมิภาคแถบนี้
ความสํ าเร็จของการปรับโครงสรางเศรษฐกิจมหภาคอยางตอเนื่องชวยลดความเปราะบาง
ตอเศรษฐกิจภายนอก ดุลบัญชเีดนิสะพัดที่เกินดุลมากกวา 7 พันลานเหรียญสหรัฐ   ทํ าใหทุน
สํ ารองเงินตราตางประเทศมมีลูคาเพิ่มข้ึนเกือบเทากับ 3.9 หมื่นลานเหรียญสหรัฐในป 2545   ใน
ขณะเดียวกัน หนีต้างประเทศลดลงเหลือรอยละ 47 ของผลติภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) ซึ่ง
คิดเปนครึ่งหนึ่งของสัดสวนของหนี้ตางประเทศตอ GDP ในป 2541  โดยหนี้ตางประเทศนี้ไดรวม
ถงึหนีต้างประเทศของภาคเอกชนโดยเฉพาะอยางยิ่งหนี้ระยะสั้น   ปจจุบัน ประเทศไทยอยูใน
ตํ าแหนงที่เหมาะสมและมีความพรอมทีจ่ะรับมอืกับวิกฤตจากภายนอกมากขึ้น  ซึง่เหน็ไดจากการ
ทีต่ลาดไดลดสวนตางของอัตราดอกเบี้ยสํ าหรับหนี้ของไทยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น เชน มา
เลเซีย และจีน
การปรบัโครงสรางมีความกาวหนาในบางดาน ขณะที่มีการจัดทํ ายุทธศาสตรการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันทีส่มบรูณมากขึ้น ในปที่แลว รัฐบาลไดจัดตั้งคณะกรรมการ
พฒันาขดีความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยม ี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เปนประธาน
และ มีคณะกรรมการฯ ซึง่ทํ าหนาทีก่ ําหนดยทุธศาสตรหลักและมาตรการใหมๆ เพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ   โดยทางคณะกรรมการฯ ไดสนับสนุนความริเร่ิมหลาย

                                                 
1 ตัวเลขจากการสํ ารวจครึ่งปแรกของป 2545 สํ าหรับผลลัพธของการสํ ารวจป 2545 ทั้งปยังไมเผยแพร
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ดาน ไดแก การจดัท ําเกณฑวัดเทียบขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศรายสาขา และ
มาตรการทางนโยบายเพื่อสงเสริมการเพิ่มผลิตภาพรวมถึงการเจาะตลาดเฉพาะกลุม   ทั้งนี้ความ
พยายามในการเปดตลาดใหม เชน ประเทศจีนก็ก ําลงัสงผลดี   ขณะที่การกอต้ังกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  การปฏิรูปการศึกษา  ตลอดจนการแกปญหาความยากจน
และการลดความไมเทาเทียมกันระหวางภูมิภาคก็ถือเปนกาวยางในทิศทางที่ดี   นอกจากนั้น ในป
ที่แลวรัฐบาลยังไดดํ าเนินการปฏิรูประบบการบรหิารราชการแผนดินและระบบงบประมาณ อยาง
ไรกต็าม การปรับโครงสรางภาคการเงินและบริษัทธุรกิจ  การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งการลดขั้น
ตอนในการประกอบธุรกิจ  ยังมคีวามลาชาเมือ่เปรียบเทียบกับป 2544   ท ําใหความเปราะบาง
ภายในประเทศยังเปนปญหายืดเยื้อ  และเปนอุปสรรคตอความพยายามของไทยในการเพิ่มอัตรา
การขยายตัวของผลิตภาพและการเติบโตของผลติภัณฑมวลรวมในประเทศตามมลูคาที่แทจริง
ความกาวหนาในการฟนตัวของประเทศไทยตองเผชิญกับความไมแนนอนของสภาพแวด
ลอมภายนอกประเทศ   การคาดการณของอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุมประเทศ
พฒันาแลวลดตํ ่าลงเหลือรอยละ 1.8 ตอป  ซึง่สงูกวาอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในป
2545 เพียงเลก็นอย   สํ าหรับอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยของภูมิภาคเอเซียตะวันออกและกลุม
ประเทศกํ าลังพัฒนาในภูมิภาคนี้  คาดวาจะชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับปกอน   อยางไรก็ตามอัตรา
การเจรญิเตบิโตดังกลาวยังอยูในระดับสูงกวาประเทศกํ าลังพัฒนาในภูมิภาคอื่น   ทัง้นีแ้ละทั้งนั้น
การประมาณการสํ าหรับป 2546  มคีวามไมแนนอนสูงกวาปกติ  เนือ่งจากผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคทางเดนิหายใจแบบเฉียบพลัน (SARS)  และสงครามในประเทศอิรัก ที่สงผลตอการ
ฟนตัวของเศรษฐกิจโลก
อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตามมูลคาที่แทจริงสํ าหรับป 
2546 คาดวาจะลดลงเปนรอยละ 4.5 แมวาขอมูลในไตรมาสแรกของปไดชีใ้หเห็นถึงการฟนตัว
อยางตอเนือ่ง  แตผลการดํ าเนินงานในเดือนมีนาคมเมื่อเปรียบเทียบกับ 2 เดือนแรก  แสดงถึงการ
ลดลงของอุปสงคภายในประเทศและการชะลอตัวของการสงออก   การทองเที่ยวซึ่งมีสัดสวนถึง
รอยละ 6 ของ GDP ไดรับผลกระทบอยางมากจากการระบาดของโรคทางเดนิหายใจแบบเฉียบ
พลัน ซึ่งเหน็ไดจากการลดลงของจํ านวนนักทองเที่ยว  การยกเลิกเที่ยวบินและโปรแกรมการทอง
เที่ยว รวมถงึการยกเลิกการจองโรงแรมในเดือนมีนาคมและเมษายนของปนี้   ประมาณการอัตรา
การเจรญิเติบโตดังกลาวสอดคลองกับประมาณการลาสุดของ Consensus Forecast2   และ
ประมาณการของทางราชการ

                                                 
2 Consensus Forecast เปนเอกสารรายเดือน จัดทํ าโดย Consensus Economics Inc. ซ่ึงนํ าเสนอการประมาณการของผูเช่ียว

ชาญการประมาณการเศรษฐกิจและการเงิน สํ าหรับประเทศตางๆ ทั่วโลก
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ภาคเศรษฐกิจภายนอกมีสวนสํ าคัญตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไทยในป 2546 มาก
กวาที่คาดไว   การสงออกโดยรวมเพิ่มข้ึนกวารอยละ 5 เมื่อคิดเปนเงินเหรียญสหรัฐ  และเพิ่มข้ึน
รอยละ 14  เมื่อคิดตามปริมาณ   มสิีนคาสงออกในภาคอุตสาหกรรมอยางนอย 12 รายการที่
ขยายตัวในอัตราสูงซึ่งเปนผลมาจากการลดอัตราแลกเปลี่ยนในชวงวิกฤตเศรษฐกิจที่มีผลสืบเนื่อง
มาจนถึงปจจุบัน  แตสินคาสงออกหลายชนิดในอตุสาหกรรมที่ใชแรงงานเปนหลักไดหดตัวลง  การ
คาในภูมิภาคนี้เปนแรงขับเคลื่อนสํ าคัญของการสงออกของไทย โดยมีประเทศจีน ประเทศในกลุม
อาเซยีน และประเทศอื่นในทวีปเอเชีย เปนสวนสํ าคัญในการขยายตัวของสินคาสงออกนี้  ตลาด
ใหม เชน ประเทศในแถบตะวนัออกกลางและออสเตรเลียกม็สีวนในการเพิ่มการสงออกของไทย
เชนเดยีวกัน อยางไรก็ตาม ถึงแมวาปริมาณสนิคาสงออกของไทยไปตลาดสหรัฐอเมริกา ยุโรป
และญี่ปุนจะมีสัดสวนมากกวาครึ่งหนึ่งของสินคาออกทัง้หมดของไทย  สัดสวนดังกลาวยงัอยูใน
ระดับคงที่  ขณะทีก่ารสงออกของประเทศจีนไปยังตลาดเหลานี้เพิ่มสูงขึ้น   นอกจากนั้น ประเทศ
ไทยยงัประสบความส ําเร็จในการเจาะตลาดที่กํ าลังขยายตัวของประเทศจีน  สินคาสงออกของไทย
ไปจีนขยายตัวถึงรอยละ 24 ซึง่สินคาสวนใหญเปนสินคาอุตสาหกรรมและสินคาอิเล็กทรอนิกส
การขยายตัวของอุปสงคภายในประเทศเปนปจจัยหลักของการเจริญเติบโตของผลิต
ภณัฑมวลรวมในประเทศตามมูลคาทีแ่ทจริงในป 2545   รัฐบาลประสบความสํ าเร็จในการ
สรางความเชื่อมั่นของผูบริโภคในระดบัที่สูงกวาที่เคยเปนมา รวมทั้งการกระตุนการบริโภคของ
ภาคเอกชนซึ่งขยายตัวเกือบรอยละ 5   การลงทุนของภาคเอกชนเพิ่มข้ึนติดตอกันเปนปที่ 4 โดยใน
ปนี้เพิ่มข้ึนมากกวารอยละ 13  แมวาการลงทุนของภาคเอกชนจะมีสัดสวนตํ่ ามากใน GDPก็ตาม
การลงทุนที่เพิ่มข้ึนนี้สวนหนึ่งเปนผลมาจากการขยายตัวของการกอสรางบานพักอาศัย ซึง่คิดเปน
รอยละ 36 โดยไดรับการสนับสนุนจากการยกเวนภาษีและสินเชื่อจากธนาคาร   การลงทุนโดยตรง
จากตางประเทศโดยรวมในป 2545  ลดลงจากระดับที่สูงพอควรในป 2544   แตยงัไมชัดเจนนักวา
เปนการลดลงเพียงชั่วระยะหนึ่ง หรือเปนจุดเริ่มตนของแนวโนมทีต่อเนื่อง เพราะมปีจจัยที่เกี่ยว
ของหลายประการ แตเมือ่คํ านึงถึงความสํ าคัญของการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศที่มีตอ
อนาคตของประเทศไทยในเรื่องขีดความสามารถในการแขงขันและผลิตภาพ   ทํ าใหตองจับตามอง
เร่ืองนี้อยางระมัดระวัง
ในชวงที่ผานมา การปรบัโครงสรางและการปฏิรูปของภาคการเงินและบริษัทธุรกิจยังอยู
ในขอบเขตจํ ากัด   แมวาตัง้แตวิกฤตเศรษฐกิจเปนตนมา ประเทศไทยมีความกาวหนาอยางมาก
ในการสรางความเขมแข็งของภาคการธนาคารรวมทั้งการปรับโครงสรางและการปรับปรุงกฎ
ระเบียบตางๆ   แตความกาวหนาในชวง 12 เดือนที่ผานมาเปนไปอยางจํ ากัด  สถานะทางการเงิน
ของระบบธนาคารแมจะปรับตัวดีข้ึนแตยังคงเปราะบาง   การปฏรูิปเพื่อพัฒนาสถาบันการเงินที่ไม
ใชธนาคารและตลาดทุน มีทั้งสวนทีก่าวหนาและสวนที่ยังไมกาวหนานัก   สํ าหรับการปฏิรูปบริษัท
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ธุรกิจ จากการลดลงของอัตราสวนหนีต้อทุนและการเพิ่มข้ึนของก ําไรกอนหักดอกเบี้ยและภาษี ตอ
คาใชจายดอกเบี้ย (interest coverage ratio) ชี้ใหเห็นถึงความกาวหนาที่ขับเคลื่อนโดยการเพิ่ม
ของอุปสงคและกํ าไร  อยางไรก็ตาม คาเฉลี่ยของอัตราสวนหนี้ตอทุนในภาคธุรกิจของไทยยังคงอยู
ในระดับสูง   อีกทั้งการปลอยสินเชื่อของธนาคารใหแกบริษัทธุรกิจยังคงถูกจํ ากัดเนือ่งจากปญหา
งบดุล   แมวาสถานะการณดังกลาว  จะมไิดเปนอุปสรรคโดยตรงตอการฟนตัวอยางเตม็ที่ของไทย
แตก็มีผลกระทบในระยะปานกลางตอการลงทุนของภาคธุรกิจเอกชนและเสถียรภาพในการขยาย
ตัวของภาคธุรกิจในระดับสูง
นโยบายการคลังสนับสนุนการกระตุนอุปสงคภายในประเทศแมจะยังเนนการรักษา
เสถยีรภาพทางการคลัง   มาตรการกระตุนเศรษฐกิจ เชน กองทุนหมูบาน  แผนงาน 30 บาท
รักษาทุกโรค  และการพักชํ าระหนี้เกษตรกร  เปนการใชจายเพิ่มเติมจากการใชจายตามปกติของ
ภาครัฐ   กระนั้น การขาดดุลงบประมาณก็นอยกวาที่คาดไว  เนือ่งจากรายรับที่สูงกวาที่ประมาณ
การและการใชจายในภาครัฐสวนอื่นที่ลดลง ในปนี้มกีารวางแผนเพือ่รักษาเสถียรภาพทางการคลัง
อยางตอเนื่อง  ผลกคื็อ หนี้สาธารณะในป 2545 อยูในระดับคงที่  โดยลดลงจากระดับสูงสุดที่รอย
ละ 58 ของ GDP ในป 2543  มาเปน รอยละ 54 ของ GDP ในป 2545   และคาดวาจะลดลงอีกใน
ระยะปานกลาง ตราบใดทีอั่ตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจยังอยูที่ประมาณรอยละ 5   อยางไร
ก็ตาม ความเสี่ยงตอเสถยีรภาพทางการคลังทีไ่ดวางแผนไวยงัคงมีอยู แมวาจะมีการเพิ่มข้ึนของ
รายรับ  อันเนื่องมาจาก  การขยายตัวของ GDP ตามมูลคาที่แทจริงในอัตราที่ลดลง  การลงทุน
ดานโครงสรางพื้นฐานของรัฐที่สูงขึ้น  และการใชจายเงินนอกงบประมาณเพื่อกระตุนเศรษฐกิจที่
กลายมาเปนภาระตองบประมาณ

การปฏิรูประบบราชการมีความกาวหนาอยางมากในชวง 12 เดือนทีผ่านมา   โดยแตละ
องคประกอบมคีวามกาวหนาแตกตางกันออกไป   ในแงการบริหารภาคราชการ มีการตรา พ.ร.บ.
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2545
โดยมีการประกาศใช พ.ร.บ. ทั้ง 2 ฉบับเมื่อเดือนตลุาคม 2545   กฎหมายดังกลาวมุงที่จะปรับ
ปรุงองคกรและการบริหารจัดการภาครัฐ   สํ าหรับการจัดการดานการเงินภาครัฐไดมีการน ําการจัด
ท ํางบประมาณแบบมุงเนนผลงานมาจัดทํ างบประมาณของป 2546 อีกทั้งมกีารจดัตั้งสํ านักพัฒนา
มาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ ซึ่งรับผิดชอบการพฒันาระบบจัดซื้อจัดจางและการจัดใหมีกระบวน
การจดัซื้อจัดจางทางอิเล็กทรอนิกส   ในสวนการกระจายอํ านาจสูทองถิ่น แผนปฏิบัติการการถาย
โอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดผานการพิจารณาของรัฐสภาเมื่อเดือนกุมภาพันธ
2545 แตการทบทวนประเด็นการกระจายอํ านาจเพิม่เติมทํ าใหการปฏิบัติมีความลาชา
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ในระยะปานกลางประเทศไทยจะตองปรับปรุงขีดความสามารถในการแขงขันเปนอยาง
มาก   นัน่หมายถึง  การผอนคลายกฎระเบียบเพื่อเอื้อตอสภาพแวดลอมทางธุรกิจอยางตอเนื่อง
การเปดเสรีมากขึ้นในดานการคาตางประเทศ  และการสนบัสนุนการกาวสูระบบเศรษฐกิจฐาน
ความรู   มาตรการ 2 ดานแรก สามารถริเร่ิมไดโดยเร็ว   ขณะที่มาตรการดานที ่ 3 จะตองอาศัย
ความกาวหนาของงานตามนโยบายของรัฐบาลในการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาภูมิภาค  
มาตรการดานนี้จะชวยใหประเทศไทยสามารถขยับเขาสูอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีระดับสูง  ควบ
คูกบัการมีบริการธุรกิจที่มีคุณภาพดีข้ึน   ในการนี้ รัฐบาลจะตองสงเสริมระบบนวัตกรรมในบริษัท
ธุรกิจ  เนนพฒันาทรัพยากรมนุษยดวยการยกระดับการศกึษาในขั้นมธัยมศึกษาและอดุมศึกษา
รวมทั้งการพฒันาทักษะ สนบัสนุนการวจิยัและพัฒนาในบริษัทธุรกิจ  ตลอดจนสงเสริมการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สวนท่ี 2 : การฟนตัวและแนวโนมในอนาคต

2.1 อตัราขยายตัวของผลติภณัฑมวลรวมในประเทศ
(GDP) ตามมูลคาท่ีแทจริง

การฟนตัวของประเทศไทยเริ่มเขมแข็งขึ้นต้ังแตป 2545 ความยากจนลดลงจนอยูใน
ระดับกอนวิกฤตเศรษฐกิจ อัตราการขยายตัวของ GDP ตามมูลคาทีแ่ทจริง เพิม่สูงขึ้นถึงรอยละ
5.2 เมื่อเทียบกับปทีแ่ลว และเปนครั้งแรกที่มีอัตราสูงกวาป 2539   GDP ตอหัวประชากรอยูใน
ระดบัเดียวกับป 2539 และความยากจนลดลงอยูที่รอยละ 10.4 ของประชากรในป 25453

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจถูกขบัเคลื่อนดวยการบริโภคของภาคเอกชน  การสงออก
และการลงทนุของภาคเอกชนมีการขยายตัวรวดเร็วกวาที่คาดไว  โดยไดรับการสนับสนุน
จากการเพิ่มข้ึนของสนิเชื่อของผูบริโภคและรายไดของภาคเกษตร  การบริโภคของภาคเอกชนเพิ่ม
ข้ึนถงึรอยละ 4.7 และมีสวนสํ าคัญถึงครึ่งหนึ่งของการเพิม่อัตราขยายตัวของ GDP ตามมูลคาที่แท
จริงในป 2545  นอกจากนัน้ แผนงานกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาลไดมีสวนชวยสรางความเชื่อมั่น
ของภาคเอกชนอยางมาก  การสงออกขยายตัวรอยละ 5.4 เมื่อคิดตามมูลคา และขยายตัวรอยละ
14 เมื่อคิดตามปริมาณ  ในขณะทีก่ารลงทุนภาคเอกชนเพิ่มข้ึนรอยละ 13.3 อันเปนผลมาจากการ
กอสรางที่อยูอาศัย การซื้อรถยนต และอุปกรณสํ านักงาน

                                                 
3 ขอมูลความยากจนมาจากผลการสํ ารวจครึ่งแรกของป 2545
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การปรบัโครงสรางทางเศรษฐกิจยังคงมีความเขมแข็งอยางตอเนื่อง  ดุลบัญชีเดินสะพัดเปน
บวกเพิม่ข้ึน  ทุนสํ ารองเงินตราก็เพิม่ข้ึน  ขณะที่ยอดหนี้ตางประเทศคงคางลดลง  ในป 2545 สัด
สวนทนุสํ ารองเงินตราเทยีบกบัหนี้ระยะสั้นอยูในระดับสูงกวารอยละ 300  ซึ่งเปนระดับที่สูงที่สุด
นับต้ังแตวิกฤตเศรษฐกิจเปนตนมา   หนีต้างประเทศลดลงจากรอยละ 59 ของ GDP ในป 2544
มาเปนรอยละ 47 ของ GDP ในป 2545  ซึง่ตํ ่ากวาครึ่งหนึ่งของสัดสวนในป 2541  หนีส้าธารณะ4

คงทีอ่ยูที่ระดับ 2.9 ลานลานบาท  ท ําใหสัดสวนของหนี้สาธารณะตอ GDP ลดลงจากรอยละ 56.6
ในป 2544 มาเปนรอยละ 54.0 ในปลายป 2545  โดยหนี้สาธารณะกวาครึง่เปนหนี้ระยะยาว

ประมาณวาอัตราขยายตัวของ GDP ตามมูลคาทีแ่ทจริง ในป 2546 จะอยูที่รอยละ 4.5 ผล
การด ําเนินงานในไตรมาสแรกแสดงวาการฟนตวัยงัคงดํ าเนินไปอยางตอเนื่อง แตในจงัหวะที่ชาลง
การสงออกขยายตัวควบคูไปกับการเพิ่มของปริมาณการคา  แตการนํ าเขาก็เพิ่มข้ึนดวย  ทํ าใหลด
ความสํ าคัญของภาคตางประเทศที่มีตอความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจลงไปบาง

อุปสงคในประเทศยังคงเปนแรงขับเคลื่อนที่สํ าคัญของความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ คาดวาการ
บริโภคของภาคเอกชนจะชวยรักษาจงัหวะของการเจริญเติบโตนี้ตอไป  เมือ่ธนาคารขยายวงเงินกู
เพื่อการบริโภค  และมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาลเปนแรงหนุนอยางตอเนื่อง  แตคาดวา
การเติบโตของการลงทุนของภาคเอกชนจะชะลอตัวลง  เพราะนกัลงทุนยังรอดูผลการดํ าเนินการ
ในชวงหลังของป 2546

ความไมแนนอนของการประมาณการขางตน  จะมาจากผลกระทบของโรคระบบทางเดินหายใจ
เฉยีบพลันรุนแรง (SARS)  เนือ่งจากการทองเที่ยวมีสัดสวนใน GDP ถงึรอยละ 6  และโรค SARS
ท ําใหจ ํานวนนกัทองเทีย่วจากตางประเทศลดลงอยางมากในเดือนมีนาคมและเมษายน  ขอบเขต
ความกระทบกระเทือนจากโรค SARS คอนขางกวางขวาง  ซึ่งบางสวนไดถูกรวมไวอยูในการ
ประมาณการแลว

2.2 ความยากจน

เปนครัง้แรกที่ความยากจนไดลดลงสูระดับกอนวิกฤตเศรษฐกิจ  วกิฤตทางการเงินในป
2540  ท ําใหความยากจนเพิ่มข้ึนอยางมาก แตการฟนตัวทางเศรษฐกิจในชวงที่ผานมา ท ําใหแนว

                                                 
4 หนี้สาธารณะ หมายถึง ผลรวมของหนี้โดยตรงของรัฐบาล หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไมใชสถาบันการเงิน และ หนี้ของกองทุนเพื่อ

การฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF)  หนี้เหลานี้รวมหนี้ภายในประเทศและหนี้ตางประเทศ หนี้ที่รัฐค้ํ า
ประกันและหนี้ที่รัฐมิไดค้ํ าประกัน
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โนมนี้เปลี่ยนไป  สัดสวนของคนทีอ่ยูใตเสนความยากจนลดลงมาอยูที่รอยละ 10.4 ในป 2545
เปรียบเทียบกับรอยละ 13.8 ในป 25435

ความยากจนในชนบทลดลง  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซ่ึงมคีนจนมากที่สุดมีการปรับตัว
ดีขึน้มาก คนจน 9 ใน 10 คนอาศัยในพื้นที่ชนบท  และ 2 ใน 3 ของคนจนทั้งประเทศอยูในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  ระหวางป 2530-2539 กรุงเทพฯ มสีวนในการเพิ่มของ GDP ถึงรอยละ 52
ขณะทีสั่ดสวนการเพิ่มของจํ านวนประชากรในกรุงเทพคิดเปนรอยละ 11  ในขณะที่ภาคตะวันออก
เฉยีงเหนือมกีารเพิ่มของ GDP เพียงรอยละ 11 แตกลับมสัีดสวนการเพิ่มของประชากรถงึรอยละ
32  สถานการณนี้ยิง่เพิม่ความเหลื่อมล้ํ าระหวางภูมิภาคใหมากขึ้น  อยางไรก็ตาม การเจริญเติบ
โตทางเศรษฐกิจระหวางป 2543-2545 ไดลดความยากจนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือลงจากรอย
ละ 27.4 มาเปนรอยละ 17.8 ของจํ านวนประชากร  และชวยลดความเหลื่อมล้ํ าระหวางภูมิภาค
และกรงุเทพฯ ที่มีมานานลงไดบาง
การลดลงของความยากจนโดยรวมอธิบายไดจากการลดลงของความยากจนในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ 10 จุด (percent points)  เหตุผลที่ความยากจนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือลด
ลง คือ รายไดของภาคการเกษตรในป 2545 เพิ่มข้ึน  นอกจากนั้น การเพิม่ข้ึนของเงินโอนของคน
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือที่ทํ างานในเมือง ก็มสีวนส ําคัญในการลดความยากจนในภาคตะวัน
ออกเฉยีงเหนอืดวย แรงงานจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งไดรับอานิสงคของความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกจิโดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคบริการ เชน การกอสราง การคาสงและคาปลีก ที่ได
ประโยชนในรูปของการจางงานและคาจางที่เพิ่มข้ึนในป 2545  กอปรกับคนจนในชนบทไดรับ
ประโยชนจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาลที่มุงเปาหมายไปยังผูมรีายไดต่ํ าในชนบท เชน
กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  แมวายงัเปนเรื่องยากที่จะวัดผลแผนงานดังกลาวอยางชัดเจนก็
ตาม

ความเหลื่อมลํ้ าทางรายไดลดลงจากระดับที่คอนขางสูง  ผลจากวิกฤตเศรษฐกิจ ทํ าใหความ
เหลือ่มล้ํ าของรายไดที่วัดโดยสัมประสิทธิ์ Gini เพิม่ข้ึนจาก 0.511 ในป 2539 เปน 0.533 ในป
2542   แตความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจในชวงถัดมาสงผลดตีอการกระจายรายไดในกลุมผูมี
รายไดนอย ทํ าใหสัมประสิทธิ์ Gini มคีาลดลง (ในครึ่งแรกของป 2545) มาเปน 0.511 ซึ่งเปน
ระดับทีใ่กลเคียงกับระดับกอนวิกฤต   ท ํานองเดียวกัน รายไดของกลุมคนรวยสุด 1 ใน 5 กลุม ลด
ลงจาก 15.4 ในป 2542 มาเปน 13.7 ในครึ่งแรกของป 2545  แมจะมคีวามกาวหนาดังกลาว

                                                 
5 ตัวเลขนี้ เปนตัวเลขครึ่งแรกของป การสํ ารวจความยากจนดํ าเนินการทุก 2 ป  แตในป 2545 มีเพียงขอมูลครึ่งแรกของป
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ความเหลือ่มล้ํ าทางรายไดของคนไทยยังอยูในระดับสูง เมื่อเทยีบกับประเทศอื่นในภูมิภาคแถบนี้
มเีพยีงปาปวนิวกินี ฟลิปปนส และมาเลเซีย เทานัน้ทีม่คีวามเหลื่อมล้ํ าทางรายไดสูงกวาไทย

2.3 สภาวะแวดลอมภายนอกยังไมแนนอน

การฟนตัวของเศรษฐกิจโลกไดเสียจังหวะลงในไตรมาสที่ 4 ของป 2545 เมื่ออัตราการ
เจรญิเตบิโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา ยุโรป และญีปุ่นชะลอตัวลงอยางมาก  ตัวชี้
วดัรายเดือนหลายตัวแสดงถึง การออนตัวของสภาพเศรษฐกิจในชวงเดือนแรกๆ ของป 2546   ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา  การใชจายเพื่อการบริโภคและการกอสรางที่อยูอาศัยซึ่งไดรับแรงหนุนจาก
อัตราดอกเบี้ยตํ่ า ไดชวยบรรเทาภาวะเศรษฐกิจตกตํ่ าในป 2544 และกระตุนการฟนตัวในป 2545
แตการขยายตัวของคาใชจายเพื่อการบริโภคไดถดถอยลงและความเชื่อมั่นของผูบริโภคลดลง
อยางมากในชวงไตรมาสที่ 4 ของป 2545 และตนป 2546  ในทวปียุโรป ดัชนีความเชื่อมั่นทาง
เศรษฐกิจของสหภาพยุโรป (EU) ในเดือนกุมภาพันธอยูในระดับต่ํ า  ความเชื่อมั่นของผูบริโภคและ
ภาคอุตสาหกรรม ลดลงอยางตอเนื่อง   ในประเทศญี่ปุน สถานการณดานคาจางและการจางงาน
ทีถ่ดถอย ทํ าใหการใชจายของครัวเรือนในตนป 2546 ลดลง  นอกจากนั้น ในเดอืนมกราคมดัชนี
สํ าคัญๆ ก็มีตัวเลขลดลงอยางมาก ชี้ใหเห็นวาญี่ปุนอาจกลับไปสูภาวะเศรษฐกิจตกตํ่ าไดอีกครั้ง
คาดกันวาการฟนตัวของเศรษฐกจิโลกจะกลับมาเขมแข็งอีกครั้งในชวงหลังของป 2546
ประมาณวาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในกลุมองคกรเพื่อความรวมมือและพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ (OECD) จะอยูในระดับรอยละ 1.8 ในปนี้  ซึ่งเปนปที่ 2 ของการฟนตัวที่เร่ิมจากป
2544 และเปนระดับที่สูงกวารอยละ 1.5 ของปที่แลวเล็กนอย และสงูกวาอัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจในชวง 2 ทศวรรษที่ผานมา  อยางไรก็ตาม คาดวาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ปนี ้ จะไดรับผลกระทบจากสงครามที่ประเทศอิรักและราคานํ้ ามันรวมทั้งโรค SARS ตลอดจนการ
ขาดความสมดุลและความเปราะบางทางการเงินและเศรษฐกิจ ทีส่ะสมมาตั้งแตปลายทศวรรษ
2530 และยังมิไดรับการแกไข
สงครามที่ประเทศอิรักทํ าใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจสังคมของโลกชะลอตัวลงเนื่องจาก
ความกังวลตอผลกระทบจากสงคราม  ความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจและผูบริโภคไดรับผล
กระเทอืนจากราคานํ้ ามันที่สูงขึ้น รวมทั้งแรงกดดนัทางการเมืองที่ทวีสูงขึ้นในตะวันออกกลางและ
บางสวนของเอเชียตะวันออก  ความเปนไปไดของการกอการราย  การลดลงของการทองเที่ยว
ตลอดจนความกลวัทีเ่ปนอุปสรรคตอการจางแรงงานตางชาติในตะวันออกกลาง  และความกดดัน
ทางการเมืองที่รุนแรงขึ้นในประเทศกํ าลังพัฒนา  ทัง้นี้ แมวาการปฏิบัติการทางทหารอยางรวดเร็ว
ทีอิ่รักจะลดขนาดของผลกระทบลงไดบาง  แตก็ยังสงผลกระทบตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของโลกในครึ่งแรกของป 2546 อยูดี
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โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS) ก็สงผลกระทบตอการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจเชนกัน  โรค SARS กอใหเกิดความกังวลทั่วโลกและภมูภิาคเอเชียตะวันออกอยาง
กวางขวาง  การประเมินผลกระทบของโรค SARS ตอสภาวะเศรษฐกจิเปนเรื่องยากดวยเหตุผล 2
ประการ  ประการแรก ผูเชีย่วชาญดานสาธารณสุขยังไมเขาใจไวรัส SARS ดีทั้งในการทดสอบและ
การรักษา  ประการที่ 2 ในระยะสั้นผลกระทบทางเศรษฐกิจ เกดิจากความรูสึกและความกลัวของ
สาธารณะชนเกี่ยวกับโรคนี้รวมทั้งการปองกนัที่สาธารณะชนดํ าเนินการเพื่อปองกันโรค มากกวา
จะเปนผลโดยตรงจากโรค SARS เอง   ภาคเศรษฐกิจที่ไดรับผลกระทบในระยะสั้น จึงเปนภาค
บริการเนื่องจากตองมีการพบปะระหวางผูรับบริการกบัผูใหบริการ ตัวอยางเชน อุตสาหกรรมทอง
เทีย่ว การขนสง และการขายปลีก  ซึ่งมีอุปสงคลดลงอยางมากในชวงเวลาอันสั้น เนื่องจาก
สาธารณะชนลดความเสี่ยงของการติดโรค  แบบจ ําลองทางเศรษฐกิจแสดงใหเห็นวาผลกระทบ
ของโรค SARS อาจลดอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวันออกถึง 0.3 จุด
(percentage points)
คาดวาอัตราการเจริญเติบโตของ GDP ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก6 จะลดลงเปนรอยละ
5 ในป 2546 หลังจากขึ้นสูงถึงรอยละ 5.8 ในป 2545  การสงออกที่สูงขึ้นเปนตัวขับเคลื่อนที่
สํ าคญัของการฟนตัวในป 2545 นํ าโดยการสงออกภายในภูมิภาค โดยเฉพาะอยางยิ่งการสงออก
ไปประเทศจนีซึ่งกลายมาเปนศูนยกลางการผลิตและเครือขายการคาสํ าคัญ การชะลอตัวทาง
เศรษฐกิจในปนีส้วนใหญเปนผลมาจากความไมแนนอนและวิกฤตชั่วคราว เชน โรค SARS ที่สงผล
กระทบตอเศรษฐกิจโลกและภูมิภาคเอเชียตะวันออกในปนี้  แตเมือ่วิกฤตชั่วคราวดังกลาวจางหาย
ไปจากระบบเศรษฐกิจและการฟนตัวของโลกเขาสูจังหวะเดิมแลว คาดวาการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวันออกจะอยูในระดับใกลเคียงรอยละ 6 ในป 2547

2.4 การสงออกและแนวโนม

การสงออกขยายตัวอยางเขมแข็ง นํ าโดยสนิคาสงออกจากอุตสาหกรรมการผลิต  การออน
ตัวของคาเงนิบาทในชวงวิกฤตเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งการถดถอยอยางตอเนื่องของดุลการ
คาของไทย เปนขอไดเปรียบอยางยิ่งของผูสงออกในป 2545 (โปรดดูรูปที่ 1 และรูปที่ 2)  ขอได
เปรียบนี้กํ าลังลดความสํ าคัญลงเปนลํ าดับ ทํ าใหการเพิม่ผลิตภาพเปนสิ่งจํ าเปนที่จะตองดํ าเนิน
การตอไปเพื่อปรับปรุงและรักษาเสถียรภาพการเติบโตของการสงออกในระยะปานกลาง

                                                 
6 ภูมิภาคเอเชียตะวันออกประกอบดวย ประเทศกํ าลังพัฒนาในทวีปเอเชีย (ประเทศจีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส

ไทย และประเทศกํ าลังพัฒนาขนาดเล็กจํ านวนหนึ่ง) และกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหม 4 ประเทศ (ฮองกง เกาหลี สิงค
โปร และไตหวัน)
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รูปที่ 1  ดุลการคาของประเทศไทย รูปที่ 2  อัตราแลกเปลี่ยนที่แทจริงของประเทศไทย
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ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย

สนิคาสงออกจากอุตสาหกรรมการผลิตเกือบ 12 ชนิดมีการขยายตัวในอัตราเลข 2 หลัก
สินคาหลายชนิดมีการขยายตัวตอประดับเลข 2 หลักอยางตอเนื่องมาตลอดชวงป 2542-2545
เชน เซมคิอนดกัเตอร เครื่องรับวิทยุโทรทัศนและชิ้นสวน เครื่องบันทึกวิดีทัศน รถยนตและอะไหล
เหลก็และเหล็กกลา พลาสติก ยาง และเคมีภัณฑ (โปรดดูตารางที่ 1)  แต สินคาบางชนิดก็มียอด
ขายตํ่ าลง เชน เสื้อผา ส่ิงทอ รองเทา ปลาและกุงแชแขง็ คอมพิวเตอรและชิ้นสวน และขาว  รวม
แลวประมาณรอยละ 15 ของสินคาสงออกทั้งหมด ซึ่งลดลงมากกวาระดับที่ลดลงในป 2544

การขยายตวัของการสงออกเปนผลมาจากการสงออกในภูมิภาค  ตลาดประเทศจีน กลุม
ประเทศอาเซียน และประเทศอื่นในทวีปเอเชีย มสัีดสวนมากกวา 3 ใน 4 ของการขยายตัวของการ
สงออก  ทัง้นี ้แมการสงสินคาออกของไทยในตลาดยุโรป ญ่ีปุน และสหรัฐอเมริกา จะขยายตัวได
ไมมากเทาตลาดเหลานี้  แตตลาดยุโรป ญ่ีปุน และสหรัฐอเมริกา รวมกันก็เปนตลาดสงออกของสิน
คาไทยกวาครึ่ง  แมจะมสัีดสวนเพียงรอยละ 1 ของการขยายตัวการสงออกในป 2545 ก็ตาม
(โปรดดูรูปที่ 3)
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ตารางที่ 1  สินคาอุตสาหกรรม 12 ประเภทที่มีการขยายตัวอยางรวดเร็ว

ห ม า ย
เลข

รายการ อัตราขยายตัว
ในป 2545 (%)

อัตราขยายตัวตอป 
2542-2545 (%)

1. อุปกรณเซมิคอนดักเตอร ทรานซิสเตอรและไดโอดส 64 30
2. ยาง 31 17
3. เครื่องรับวิทยุโทรทัศนและชิ้นสวนอุปกรณ 24 19
4. อัญมณี 18 8
5. เครื่องบันทึกวิดีทัศน และชิ้นสวนอุปกรณ 34 16
6. รถยนตและอะไหล 10 18
7. เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ 17 11
8. โพลิเมอรของเอทีลีน โพรไพลีน ฯลฯ ในรูปแบบพื้นฐาน 11 16
9. เคมีภัณฑ 18 10
10. ยาง 16 15
11. พลาสติก 18 11
12. เครื่องยนตและเครื่องปนไฟฟา 20 6
ที่มา : กระทรวงพาณิชย

การทีป่ระเทศจีนเขารวมองคการการคาโลก (WTO) เปนโอกาสที่ดีส ําหรับสินคาสงออก
ของไทย  สินคานํ าเขาของจีนกวารอยละ 60 มาจากประเทศเอเชียตะวันออก  สัดสวนของสินคา
น ําเขาทีเ่ปนสินคาไฮเทคของประเทศจีนมาจากหลายแหลง  การนํ าเขาอปุกรณโทรคมนาคมและ
อิเล็กทรอนิกสของจีนไดเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วในชวงที่ผานมา   ในป 2545 สินคาสงออกของไทยไป
ตลาดจีนเพิ่มข้ึนถงึรอยละ 23  องคประกอบของสินคาสงออกแสดงถึงการเปลี่ยนไปสูสินคาอุต
สาหกรรมการผลิตที่เนนเทคโนโลยีระดับสูง
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รูปที่ 3  การขยายตัวการสงออกไทยใปยังตลาดตางๆ รูปที่ 4  การนํ าเขาช้ินสวนสินคาไฮเทคเพื่อการ
ประกอบของประเทศจีน
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สหรัฐ สหภาพยุโรป ญี่บุน

ที่มา: กระทรวงพาณิชย
*ประเทศอื่นในทวีปเอเชียรวมทุกประเทศยกเวนกลุมประเทศอาเซียน (10
ประเทศ) ญ่ีปุน จีน และฮองกง
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สนิคานําเขาของจีน ตอ สัด
สวนของสินคาในตลาดโลก)

ที่มา: UNCTAD

เหน็ไดชัดวาจีนเปนคูแขงการคาทีส่ ําคัญของไทย  การสงออกของประเทศจีนสูตลาดยุโรป
ญ่ีปุนและสหรัฐอเมริกาในป 2545 เพิ่มรวดเร็วกวาการสงออกของไทยไปสูตลาดดังกลาว กลาวคือ
กลุมประเทศ EU (เพิม่รอยละ 18 สํ าหรับจีน และติดลบรอยละ 3 สํ าหรับไทย)  ตลาดสหรัฐ
อเมริกา (เพิ่มรอยละ 29 สํ าหรับจีน และเพิ่มรอยละ 2 สํ าหรับไทย)  ตลาดญี่ปุน (เพิ่มรอยละ 8
สํ าหรบัจีน และเพิ่มรอยละ 0.5 สํ าหรับไทย)7  สวนหนึง่เปนเพราะสินคาสงออกที่ใชแรงงานสูงของ
ไทยมีจุดออนเมื่อตองแขงขันกับสินคาจากประเทศจีน

                                                 
7 ในป 2545 อัตราเพิ่มของสินคาสงออกของประเทศจีนสูอาเซียนสูงถึง 2 เทาของอัตราเพิ่มของสินคาไทยสูตลาดเดียวกัน

สินคาสงออกจํ าพวก แผงวงจรไฟฟา เครื่องประมวลผลขอมูล
และเซมิคอนดักเตอรเพิ่มในอัตรารอยละ 33 94 และ 123 แมวาจะมาจากฐานที่ไมสูงนัก
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รูปที่ 5  การขยายตัวของการสงออกจากเอเชียตะวัน
ออกไปสูประเทศจีนในป 2545

รูปที่ 6 การขยายตัวของการสงออกของประเทศในกลุม
เอเชีย ตะวันออกในป 2545
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ที่มา: DOT

การขยายตัวการสงออกของไทยในป 2546 ยังคงอยูในระดับสูง แตในระยะปานกลางตอง
ท ํางานมากขึ้น  ดวยสภาพเศรษฐกิจโลกที่ดีข้ึนเล็กนอย กอปรกับความพยายามที่จะเปดตลาด
จนีและตลาดใหมอ่ืนๆ ทํ าใหคาดวารายไดจากการสงออกของไทยจะเพิ่มข้ึนประมาณรอยละ 7-8
ขอตกลงการคาเสรีกับประเทศจีน รวมทั้งการเก็บคาธรรมเนียมรอยละ 0 สํ าหรับสินคาผักผลไม ที่
สงไปประเทศจีน จะเปนตัวกระตุนการสงออกของไทยไปตลาดจีนไดดี  อยางไรก็ตาม ในระยะปาน
กลางประเทศไทยจะตองทํ างานหนักกวานี้ เพราะแมแตป 2545 ซึ่งประเทศไทยอยูในฐานะที่ดีกวา
หลายประเทศในภูมิภาคแถบนี้  แตก็มีหลายประเทศที่ทํ าไดดีกวาประเทศไทย ในแงของการขยาย
ตัวของการสงออกไปสูตลาดจีน (โปรดดูรูปที่ 5 และรูปที่ 6)

2.5 การบริโภคของครัวเรือน

การใชจายเพื่อการบริโภคระดับครัวเรือนยังคงเพิ่มขึ้นอยางมาก และชวยในการฟนตัว
ของเศรษฐกิจไทย  รัฐบาลไทยประสบความสํ าเร็จเปนอยางดีในการยกระดับความเชื่อมั่นของผู
บริโภค ซึง่ขณะนี้อยูในระดับสูงสุด โดยมีดัชนีอยูที่ระดับ 92 ในป 2545 เปรียบเทียบกับ 73 ในป
2544 (โปรดดูรูปที่ 8)  การบริโภคของภาคเอกชนตามมูลคาทีแ่ทจริง ซึ่งมีการขยายตัวตั้งแตป
2542 ไดขยายตัวรอยละ 4.7 ในป 2545  โดยคงสัดสวนใน GDP อยูที่รอยละ 55 (โปรดดูรูปที่ 7)
การบรโิภคของภาคเอกชนจะสูงเปนพิเศษในสินคาประเภทยานยนต เครื่องมือส่ือสารและโทรทัศน
ซึง่สวนหนึง่ไดรับการสนับสนุนจากอัตราดอกเบี้ยระดับต่ํ าและการขยายสินเชื่อของผูบริโภค  รวม
ทัง้รายไดภาคเกษตรที่เพิ่มข้ึน ตลอดจนมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาล   คาดวา อัตราเพิ่ม
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ที่แทจริงของการบริโภคในภาคเอกชนจะยังคงเปนตัวขับเคลื่อนสํ าคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ไทยในชวง 1-2 ปขางหนา

รูปที่ 7  การบริโภคที่แทจริงของภาคเอกชน รูปที่ 8  ดัชนีความเชื่อมั่นของผูบริโภค (CCI) และ
ดัชนีการบริโภคของภาคเอกชน (PCI)
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ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย และมหาวิทยาลัยหอการคาไทย

การขยายตัวของการบริโภคในภาคเอกชนไดรับการหนุนชวยจากการขยายสินเชื่อของผู
บริโภค  การขยายตัวระดับสูงของสินเชื่อของผูบริโภคซึ่งไดรับการสนับสนนุจากอัตราดอกเบี้ยที่
แทจริงซึ่งอยูในระดับต่ํ า ชวยเพิ่มการบริโภคของภาคเอกชนในป 2545  สินเชื่อของผูบริโภค8 ขยาย
ตัวรอยละ 40 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่แลว  นบัเปนอัตราสูงสุดตั้งแตวิกฤตเศรษฐกิจ
(โปรดดูรูปที่ 9) โดยสินเชื่อจากธนาคารพาณิชยมสัีดสวน 1 ใน 4 ของการเพิ่มนี้  แมวาการปลอย
สินเชื่อของธนาคารพาณิชยใหบริษัทธุรกิจจะเพิ่มคอนขางชา  การแขงขันในการใหสินเชื่อแกผู
บริโภคในป 2546 จะมีความเขมแข็งอยางตอเนื่อง

                                                 
8 สินเช่ือของผูบริโภคไมรวมสินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัยซ่ึงจัดอยูในการลงทุนภาคเอกชนและไมถือเปนการบริโภคภาคเอกชนใน

ระบบบัญชีประชาชาติ
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รูปที่ 9  การขยายตัวของสินเชื่อของผูบริโภค รูปที่ 10 องคประกอบการขยายตัวของสินเชื่อของผู
บริโภคจํ าแนกตามสถาบันการเงิน ป 2545
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ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย
หมายเหตุ: สินเช่ือของผูบริโภคมิไดรวมการกูยีมเพื่อซ้ือที่อยูอาศัย
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ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย
หมายเหตุ: สถาบันการเงินเอกชนรวม ธนาคารพาณิชยของเอกชน
บริษัทเงินทุนและบริษัทหลักทรัพย สถาบันการเงินภาครัฐรวม
ธนาคารออมสินและธนาคารพาณิชยของรัฐบาล

นอกจากนั้น สัดสวนหนีข้องครัวเรือนตอรายไดที่นํ ามาใชจายไดของประเทศไทย ยงัคงอยูในระดับ
ต่ํ าโดยเปรยีบเทียบ เมื่อเทียบกับประเทศในภูมิภาคเดียวกัน เชน มาเลเซีย และเกาหลีใต  แตแม
วาหนีข้องครัวเรือนในไทยจะตํ่ ากวาประเทศมาเลเซียและเกาหลีใต  แตการที่หนีข้องครัวเรือนคิด
เปน 1 ใน 3 ของรายไดที่นํ ามาใชจายไดถือเปนสดัสวนที่สูงมาก  เมือ่พิจารณาวาระดับรายไดตอ
หวัของคนไทยเปนเพียง 1 ใน 2 ของคนมาเลเซีย และ 1 ใน 5 ของคนเกาหลีเทานั้น (โปรดดูตาราง
ที่ 2)

การส ํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเมื่อไมนานมานี้ แสดงวาหนี้ของครัวเรือนกํ าลัง
เพิ่มสูงขึ้น และครวัเรือนที่มีรายไดเฉลี่ยตอปในระดับสูงจะมีคาเฉลี่ยของสัดสวนหนี้ตอรายไดสูง
ตามไปดวย (โปรดดูรูปที่ 11)  ซึ่งหมายความวา ครัวเรือนที่มีรายไดสูงก็เปนหนี้สูงกวา และจะไม
สามารถเพิม่หนี้ใหสูงขึ้นไดอีก  ดังนัน้ แมจะมีโอกาสในการขยายตัวของสินเชื่อของผูบริโภคใน
ประเทศไทยในป 2546  แตก็จะมีขีดจ ํากัดที่เห็นไดชัดเจน
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ตารางที่ 2  การเปรียบเทียบหนี้ระหวางประเทศไทย
มาเลเซียและเกาหลีใต*

รูปที่ 11  หนี้ของครัวเรือนจํ าแนกตามกลุมเศรษฐกิจ
สังคม*

มาเลเซีย เกาหลีใต
2544 2545 2545 2545

รวม (พันลานเหรียญสหรัฐ) 21 26 46 329
การจํานอง 15 18 26 149
เงินกูเพื่อการบริโภค 6 8 20 180

คิดเปน % ของ GDP
รวม 18 20 50 69
การจํานอง 13 14 28 31
เงินกูเพื่อการบริโภค 5 6 22 38

คิดเปน % ของรายไดท่ีนํามาใชจาย
รวม 29 33 77 109
การจํานอง 21 22 43 49
เงินกูเพื่อการบริโภค 8 10 34 60

ประเทศไทย

ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย และ สศช. สําหรับตัวเลขประเทศไทย
Goldman Sachs สําหรับตัวเลขของมาเลเซีย และ เกาหลีใต

หมายเหตุ: ขอมูลเกาหลีใต เปนขอมูลเดือนมิถุนายน 2545
สําหรับมาเลเซียและไทย เปนขอมูลเดือนธันวาคม 2545
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 ที่มา: สํ านักงานสถิติแหงชาติ

รายไดจากการเกษตรในป 2545 สูงขึ้นและมสีวนสนบัสนนุการขยายตัวของการบริโภค
ของภาคเอกชน  ในป 2545 รายไดจากการเกษตรเพิ่มข้ึนรอยละ 11 เมือ่เปรียบเทียบกับชวง
เดยีวกันของปที่แลว  สอดคลองกับการเพิม่ของราคาพืชไร และเนื่องจากราคาสนิคาอุตสาห
กรรมการผลิตเพิ่มสูงขึ้นชากวา การเพิ่มนี้จงึเปนการเพิ่มของรายไดจากการเกษตรอยางแทจริง

รูปที่ 12  การขยายตัวของรายไดเกษตรกร รูปที่ 13  ราคาสินคาเกษตรเปรียบเทียบกับ
สินคาอุตสาหกรรม
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  ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย
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รายไดจากการเกษตรยังคงเพิ่มสูงขึ้นในไตรมาสแรกของป 2546 และคาดวาราคาสินคาเกษตรจะ
เพิม่รวดเรว็กวาราคาสินคาอุตสาหกรรมการผลิต แมวาจะนอยกวาป 2545  ดังนั้นที่มาของการ
ขยายตัวของการบริโภคในภาคเอกชนจะยังเปนเชนเดิม
รัฐบาลไดจัดมาตรการหลากหลายเพื่อกระตุนความเชื่อมั่นของผูบริโภคและการบริโภค
ของภาคเอกชน เชน กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  แผนงาน 30 บาทรักษาทุกโรค  การพักหนี้
เกษตรกร และธนาคารประชาชน มาตรการเหลานี้ยงัคงดํ าเนินงานตอในป 2546  นอกจากนั้น รัฐ
บาลยังมีมาตรการใหมๆ ในปนี้ เชน การลดภาษีเงินไดสํ าหรับผูมีรายไดนอย และการกันสวนหนึ่ง
ของเงนิบ ําเหนจ็ทีจ่ะไดรับหลังเสียชีวิตมาใหขาราชการบํ านาญใชในระหวางที่มีชีวิตอยู

2.6 การลงทุนภาคเอกชน

การลงทนุภาคเอกชนเพิ่มขึ้นมากกวารอยละ 13 ในป 2545 แมวาจะมาจากฐานทีค่อนขาง
ต่ํ าก็ตาม  สถานการณนี้ชวยเพิม่สัดสวนการลงทุนของภาคเอกชนตอ GDP ข้ึนมาเปนรอยละ 14
ในป 2545   ซึ่งยงัตํ ่ากวาระดับกอนวิกฤตเศรษฐกิจและตํ่ ากวารอยละ 22 ในชวงป 2523-2532
การขยายตวัของการลงทุนภาคเอกชนในปที่แลวขับเคลื่อนโดยการกอสรางในภาคเอกชน ที่ขยาย
ตัวในอตัรารอยละ 20 รวมทั้งการลงทุนเครื่องมือเครื่องจักรซึ่งขยายตัวประมาณรอยละ 11

รูปที่ 14  อัตราขยายตัวของการลงทุน รูปที่ 15  สัดสวนการลงทุนภาคเอกชนใน GDP
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  ที่มา: สศช.

มาตรการจูงใจทางภาษ ี อัตราดอกเบ้ียต่ํ า และการขยายตัวของสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยทํ า
ใหเกิดการขยายตัวอยางรวดเร็วของการกอสรางที่อยูอาศัยเมื่อปที่แลว  สถานการณนี้
อาจจะชะลอตัวลงในป 2546  สัดสวนสํ านักงานและรานคาที่ไมมีผูใชประโยชน แมวาจะลดลง
จากจดุสูงสุดในป 2541 แตก็ยังอยูในระดับสูงในชวงปลายป 2545   คาดวาการขยายตัวของการ
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กอสรางภาคเอกชนจะชะลอตัวในป 2546  เมื่อผูมีฐานะพอจะซือ้บานสวนใหญ ไดใชโอกาสไป
แลวในปที่ผานมาซึ่งอัตราดอกเบี้ยอยูในระดับต่ํ าและมีมาตรการจูงใจใหซื้อทีอ่ยูอาศัย  และแมวา
โครงการบานเอื้ออาทรของรัฐบาลจะชวยไดบาง  แตคาดวาในป 2546 จะมกีารขยายตัวนอยมาก
ในการกอสรางอาคารพาณิชย

การขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชนในปนี้จะชะลอตัวลง  แมวาจะมีการใชกํ าลังการผลิต
สูงขึน้ แตนกัลงทนุยงัคงลังเลที่จะตัดสินใจลงทุนในชวงหลังของป 2546 เนื่องจากความไมแนนอน
ของสถานการณในตางประเทศ รวมทั้งการระบาดของโรค SARS  มีสัญญาณแสดงถึงการชะลอ
ตัวในไตรมาสแรกของป 2546  ดัชนกีารลงทนุของภาคเอกชนในเดือนมีนาคมขยายตัวรอยละ 3
เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปที่แลว  ทัง้ที่ในเดอืนกุมภาพันธขยายตัวรอยละ 17   ตัวชี้วัด
บางตัว เชน  การขายซีเมนต การขายรถยนต และการนํ าเขาสินคาทุน มกีารขยายตัวที่ชะลอตัวลง
ทัง้ในเดอืนกุมภาพันธและเดือนมีนาคม 2546 (โปรดดูรูปที่ 17)

รูปที่ 16  อัตราเพ่ิมของสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย รูปที่ 17  ดัชนีการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชน
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  ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย

-40
-20

0
20
40
60
80

100

ม.ค
. 2

545 มี.ค
.

พ.ค
.

ก.ค
.

ก.ย
.

พ.ย
.

ม.ค
. 2

546 มี.ค
.

รอ
ยล
ะ-เ
ทีย
บป

ตอ
ป

การขายซีเมนตในประเทศ
การขายรถเพื่อการพาณิชยในประเทศ
การนาํเขาสินคาทุน (ราคาป 2538)

   ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย

การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (FDI) ลดลงในป 2545 ขณะที่มีการลงทนุในตาง
ประเทศมากขึ้น  การลงทนุจากตางประเทศในป 2545 ลดลง 1,500 ลานเหรียญสหรัฐ  ในขณะที่
การลงทนุในตางประเทศเพิ่มข้ึน 1,400 ลานเหรียญสหรัฐเมื่อเปรียบเทียบกับป 2544  นี่เปนผลให
การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศสุทธิ (FDI) ลดจาก 3,800 ลานเหรียญสหรัฐ เหลือเพียง 900
ลานเหรยีญสหรฐั โดยสาขาที่มีการลดลงมากที่สุดคือ สาขาการขนสง เหมืองแรและยอยหิน และ
การคา แตกระนั้นระดับของการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศรวมในป 2545 จํ านวน 7,400 ลาน
เหรียญสหรัฐกย็ังสงูกวาป 2542 และ 2543   อยางไรก็ตาม ตัวชีว้ัดที่สํ าคัญของการลงทุนโดยตรง
จากตางประเทศ คือ โครงการที่อนุมัติโดยคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (สกท.) ที่ใชทุนจากตาง
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ประเทศรอยละ 100  มจี ํานวนลดลงในป 2544 และ 2545   ชีใ้หเห็นวาในป 2546 การลงทุนโดย
ตรงจากตางประเทศนาจะลดลงดวย (โปรดดูรูปที่ 19)

รูปที่ 18  การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศและการลง
ทุนในตางประเทศ

รูปที่ 19  โครงการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนและการ
ลงทุนโดยตรงจากตางประเทศโดยรวม

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

2542 2543 2544 2545

พัน
ลาน

เหร
ยีญ

สหร
ฐั

การลงทนุจาก
ตางประเทศ

การลงทนุใน
ตางประเทศ

การลงทนุจาก
ตางประเทศสทุธิ

ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย

0
0.5

1
1.5

2
2.5

3
3.5

2541 2542 2543 2544 2545
พัน

ลาน
เหร

ยีย
สห
รฐั

0

2

4

6

8

10

พัน
ลาน

เหร
ยีญ

สห
รฐั

โครงการที่ไดรับสงเสริมการลงทุน
โดยเปนทุนจากตางประเทศ 100% (แกนซาย)
การลงทุนจากตางประเทศโดยรวม (แกนขวา)

ที่มา:ธนาคารแหงประเทศไทย สํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

แรงดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศของไทยขึ้นอยูกบัปจจัยหลายประการ โดยมี
ขดีความสามารถในการแขงขันเปนปจจัยหลัก  การลดลงของทนุสุทธิและเงินกูไหลเขา  อาจ
เปนผลมาจากปจจัยหลายประการ  การลดลงของทุนสุทธิไหลเขาสวนหนึ่งมาจากการปรับโครง
สรางของบรรษทัขามชาติบางแหงในประเทศไทย (MNCs) ซึง่เปลี่ยนจากการระดมทุนจากผูถือหุน
มาเปนการกูยืมจากตางประเทศ  และใชเงินกูตางประเทศ ซื้อหุนคืนจากบริษัทแม  ปจจัยอีก
ประการ คือ การโอนก ําไรและทุนกลับประเทศของบริษัทตางประเทศที่ลงทุนในสินทรัพยขององค
การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน  เงนิกูไหลเขาสุทธิที่ลดลง สวนหนึ่งเนื่องจาก  ในป 2545
บรรษทัขามชาติตองการเงินกูจากบริษัทแมเพื่อมาปรับโครงสรางหนี้ในจ ํานวนที่ลดลง   ในขณะที่
มีบรรษทัขามชาติจํ านวนหนึ่งหันมากูยืมเงินในประเทศและใชเงินกูนั้นรวมกบัรายไดนํ ามาชํ าระหนี้
โดยตรง

แมวาขนาดของผลกระทบจากปจจัยที่มีตอเงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (FDI) จะยากที่คาด
ไดโดยปราศจากการศึกษาในเชิงลึก  แตปจจัยเหลานี้ก็ยงัจะมีผลกระทบตอไปจนถึงป 2546  ยิ่ง
กวานั้น ยงันาสงัเกตถงึความเปลี่ยนแปลงของกลยุทธทางการเงินของบรรษัทขามชาติที่ลดคาใช
จายในการลงทุนโดยเปลี่ยนจากการลงทุนในหุนของบรษิทัในเครือมาเปนการใหกู  นอกจากนั้น ใน
สภาพแวดลอมที่มีสภาพคลองสูง อัตราดอกเบี้ยตํ่ า  บริษทัในเครือของบรรษัทขามชาติในประเทศ
ไทยอาจใชการกูยืมในประเทศรวมกับรายไดนํ ามาลงทุน
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ปจจัยที่สํ าคัญอีกประการที่จะเปนตัวกํ าหนดขีดความสามารถของประเทศไทยในการดึงดูดการลง
ทนุจากตางประเทศ คือ ขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมเมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศคูแขงอื่นในภูมิภาค  นับต้ังแตป 2542 เปนตนมา การลงทนุโดยตรงจากตางประเทศสุทธิที่
ไหลสูประเทศจีนไดเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว  และแมวาการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศสุทธิที่ไหล
เขากลุมประเทศอาเซียนจะลดลงกต็าม  แตเงนิลงทุนโดยตรงจากตางประเทศสุทธิที่ไหลเขา
ประเทศมาเลเซีย ฟลิปปนส และสิงคโปร ในป 2545  ก็อยูในระดับเฉลีย่ประเทศละ 2,000 ลาน
เหรียญสหรัฐ  ในขณะที่ประเทศไทยไดรับเพยีง 900 ลานเหรียญสหรฐัเทานั้น  ผลก็คือ สัดสวนของ
การลงทนุโดยตรงจากตางประเทศของไทยในกลุมประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต9 ลดลง  จาก
ประมาณรอยละ 30 ในป 2544 มาเปนรอยละ 15 ในป 2545  ประเทศไทยกํ าลังประสบปญหาใน
การดึงดูดเงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ  นอกเสียจากวาไทยจะปรับปรุงขดีความสามารถใน
การแขงขันใหดีข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศคูแขงในภูมิภาค

กรอบที่ 1  นโยบายและกลยุทธใหมในการสงเสริมการลงทุน

ตลอดปที่แลว สํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (สกท.) เปนแกนนํ าในการจัดทํ านโยบาย
และกลยุทธใหมเพ่ือสงเสริมการลงทุน  โดยมุงที่จะดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ และสงเสริมการ
ลงทุนในประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งการลงทุนในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) รวมทั้งผูประกอบ
การระดับรากหญา ซึ่งสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาแบบทวิลักษณ (Dual Track Approach) นโยบายการสง
เสริมการลงทุนแบบใหมเนน 3 มิติ คือ (1) ดึงดูดการลงทุน โดยเนนคุณภาพมากกวาปริมาณ ไดแก สงเสริมอุต
สาหกรรมที่เนนการสรางองคความรู พัฒนาทักษะ มีการแลกเปลี่ยนทางเทคโนโลยี และมีนวัตกรรม (2) สงเสริม
การรวมกลุมการพัฒนา (cluster development) และ (3) ใหการสงเสริมการลงทุนแบบยืดหยุนที่สรางสมดุล
ระหวางความตองการของผูลงทุนกับผลประโยชนทางเศรษฐกิจของการลงทุน
การนํ ากลยุทธสูการปฏิบัติไดเริ่มขึ้นแลว  มีการผอนคลายเกณฑการสงเสริมการลงทุนที่จํ าแนกตามเขตพื้น
ที่เพื่อใหเกิดการรวมกลุมการพัฒนา  รวมทั้งมีเครือขายระหวางประเทศ  ที่นาสนใจที่สุดคือ เครือขายระหวาง
สกท. กับธนาคาร 5 แหงของประเทศญี่ปุนและธนาคาร เครดิต อะกริกอล อินโดสุเอซ ของประเทศฝรั่งเศส นอก
จากนั้น สกท. ไดจัดตั้งหนวยพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (BUILD) เพื่อสนับสนุนเครือขายความเชื่อมโยง
ระหวางวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม กับบรรษัทขามชาติในประเทศไทยเพื่อเปนเครื่องมือสงเสริมใหมีการ
ใชชิ้นสวนและเครื่องจักรที่ผลิตภายในประเทศ
การสงเสริมการลงทุนจะเนนใน 3 ภูมิภาคและ 5 อุตสาหกรรม  สกท. ไดกํ าหนดเปาหมายเชิงภูมิภาคและ
อุตสาหกรรมเพื่อสงเสริมการลงทุนเปนการเฉพาะ ภูมิภาคดังกลาว ไดแก เอเชีย (ญี่ปุน จีน เกาหลี และไตหวัน)
อเมริกาเหนือ (สหรัฐอเมริกาและแคนาดา) และกลุมประเทศสหภาพยุโรป (EU)  อุตสาหกรรมเปาหมาย คือ อุต
สาหกรรมเกษตรซึ่งรวมทั้ง อาหาร ยาง  อุตสาหกรรมยานยนตรวมทั้งอะไหลและชิ้นสวน  อุตสาหกรรมเครื่อง
แตงกาย รวมทั้งเสื้อผา เครื่องประดับ อัญมณี และเครื่องหนัง อุตสาหกรรมโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส และ

                                                 
9 ประกอบดวย ประเทศมาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปรและประเทศไทย
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บริการที่มีมูลคาเพิ่มสูง เชน การพักผอนระยะเวลานาน การพิมพ บริการซอฟทแวรและโทรคมนาคม ทั้งหมดนี้
สอดคลองกับการเจาะกลุมตลาดจํ าเพาะที่กํ าหนดไวในเอกสารวาดฝนประเทศไทย (Visioning Thailand)
การปรับบทบาทสกท.  ในป 2545 สกท. ไดปรับโครงสรางและมีมาตรการเพื่อปรับบทบาทจากการเนนมาตร
การจูงใจทางภาษี หันมาเนนการใหบริการที่เอื้อใหมีการลงทุนมากขึ้น ไดแก การปรับปรุงการบริการโดยอาศัย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  รวมทั้งความรวมมืออยางใกลชิดกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อยก
ระดับบรรยากาศการลงทุนและเอื้ออํ านวยการลงทุนในประเทศไทย

2.7 การเพิม่ขดีความสามารถในการแขงขัน

การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและการเพิ่มผลิตภาพยังคงเปนความทาทายที่
สํ าคัญ  ขาวดคืีอ ขีดความสามารถในการแขงขันของไทยในป 2545 ตามที่จัดอันดับโดยสถาบันที่
มชีื่อเสียงหลายแหง (เชน WEF และ IMD) อยูในระดับที่ดีข้ึนกวาเดิม  ขาวไมคอยดีนัก คือ
ประเทศไทยยังอยูในอันดับต่ํ ากวาประเทศคูแขงขันในภูมิภาคนี้ และภมูิภาคอื่นอีกหลายประเทศ
(โปรดดูตารางที่ 3) ดวยเหตุที่การแขงขันระดับโลกจะรุนแรงขึ้น  ปญหานี้จงึเปนปญหาสํ าคัญที่
ตองแกไขทั้งในระยะสั้นและระยะปานกลาง

ตารางที่ 3  ขีดความสามารถในการแขงขัน

ประเทศ จัดอันดับโดย World Economic Forum ป 2545 จัดอันดับโดย International
Institute for Management
Development ป 2546

ดัชนีการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ

ดัชนีดานเศรษฐกิจจุลภาค ดัชนีขีดความสามารถ
ในการแขงขัน*

2545 2544 2545 2544 2546 2545
ไทย 31 33 35 38 10 13
สิงคโปร 4 4 9 9 - -
ฮองกง 17 13 19 18 - -
ชิลี 20 27 31 29 - -
เกาหลี 21 23 23 26 15 10
มาเลเซีย 27 30 26 37 4 6
สโลเวเนีย 28 31 27 32 - -
ฮังการี 29 28 28 27 - -
จีน 33 39 38 43 12 12
อินเดีย 48 57 37 36 20 17
ฟลิปปนส 61 48 61 53 22 18
อินโดนีเซีย 67 64 64 55 28 25
ที่มา: WEF (ค.ศ.2002) และ IMD (ค.ศ.2002)
หมายเหตุ: *การจัดอันดับของ IMD ใชขอมูลประเทศ 30 ประเทศ ที่มีประชากรสูงกวา 20 ลานคน
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รฐับาลใหความสนใจอยางสูงตอการเพิม่ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  รัฐ
บาลไทยใหความสนใจอยางมากตอการสรางเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย
ระยะปานกลาง  มกีารแตงตัง้คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
(กพข.)  และจดัสรรงบประมาณ 17,600 ลานบาท เพื่อสนับสนุนมาตรการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันของประเทศ  ประเทศไทยไดลงมือปฏิรูปดานการเงินและบริษัทธุรกิจ เพือ่สรางความ
เขมแข็งในการด ําเนินงานและการกํ ากับดูแลภาคการธนาคารและบริษัทธุรกิจ  และไดมีการ
ประกาศใชกฎหมายปฏิรูประบบราชการที่สํ าคัญ 2 ฉบับในปลายป 2545  ตลอดจนมกีารลงทุน
เชงิกลยุทธเพื่อใหประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันดีข้ึนเพื่อดึงดูดการลงทุน

ในเอกสาร “วาดฝนประเทศไทย”10 รัฐบาลไดก ําหนดบทบาทของประเทศไทยในระยะปานกลาง
รวมทั้งระบุสินคาและบริการสํ าหรับการเจาะกลุมตลาดจํ าเพาะ และทํ าใหไทยเปนผูนํ าระดับภูมิ
ภาคในการผลิตสินคาและบริการเหลานั้น11  สินคาและบริการที่มุงเจาะกลุมตลาดจํ าเพาะ ไดแก
อาหาร เครือ่งเรอืน ผลิตภัณฑยางโดยเฉพาะอยางยิ่งยางรถยนต ยานยนตและอะไหล เสื้อผา
บริการดานสุขภาพและการศึกษา การทองเที่ยว และการผลิตซอฟทแวร (โปรดดูกรอบ 2 เกี่ยวกับ
การเพิม่ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ)

กรอบที 2  การดํ าเนินงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ

การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศเปนระเบียบวาระแหงชาติตามนโยบายของรัฐบาล  การ
ทํ างานนี้เริ่มตั้งแตตนป 2545 ดวยความรวมมือของหลายฝาย ทั้งภาคเอกชน ภาครัฐ ภาคการเมืองและสถาบัน
การศึกษา สวนที่อธิบายตอไป  เปนขั้นตอนสํ าคัญในการพัฒนายุทธศาสตรเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศมาจนถึงปจจุบัน
 เมษายน 2545 รัฐบาลใหความเห็นชอบกรอบการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ และจัด
สรรงบประมาณ ป 2545 จํ านวน 1,000 ลานบาทเพื่อสรางความรูตามแผนงานดังนี้ (1) แผนกลยุทธการ
ปฏิบัติการและการประเมินผล (2) แผนการยกระดับขีดความสามารถในการแขงขัน (3) แผนสรางความเขม
แข็งของภาคการผลิต (4) แผนการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (5) แผนการบริหาร
งานทั่วไป

 พฤษภาคม 2545   แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ (กพข.) เพื่อดู
แลการพัฒนาและการดํ าเนินการเกี่ยวกับยุทธศาสตรและกรอบการทํ างานเพิ่มขีดความสามารถในการแขง

                                                 
10 การสานฝนเพื่อพัฒนาประเทศไทยมีเปาประสงค 7 ประการ ซ่ึง สศช. ไดนํ าเสนอตอการประชุมเชิงปฏิบัติการ “รวมคิด

รวมสานฝนเพื่อพัฒนาประเทศไทย” ในเดือนมกราคม 2545  และไดรับความเห็นชอบจากผูเขารวมประชุม ซ่ึงประกอบ
ดวย ผูแทนจากพรรคการเมือง สถาบันการศึกษา ภาครัฐและภาคเอกชน

11 สินคาดังกลาวไดรับการคัดเลือกจากหลักเกณฑดังนี้ (1) ศักยภาพในการสงออกและทดแทนการนํ าเขา  (2) มูลคาเพิ่มที่
มีตอ GDP  (3) ความพรอมและความสนใจของภาคเอกชนที่จะเปนผูนํ าในการทํ างาน
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ขัน คณะกรรมการ กพข. มี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีเปนประธาน และมีผูแทนจากภาคเอกชนและภาครัฐเปน
กรรมการ โดยมี สศช. เปนฝายเลขานุการ

 มิถุนายน 2545 มีการจัดสรรงบประมาณ ป 2546 จํ านวน 16,600 ลานบาท เพื่อดํ าเนินการตามแผนยุทธ
ศาสตรการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ซึ่งมุงหมายใหประเทศไทยเปนประเทศ
เศรษฐกิจใหมที่มีสมรรถนะสูง

 ตุลาคม 2545  คณะกรรมการ กพข. วาจางสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ (ศศินทร) จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย รวมกับฝายเลขานุการ กพข. ทํ าการศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการเพิ่มขีดความสามารถ โดย
มีคณะที่ปรึกษา 5 ทานใหคํ าแนะนํ าแกฝายเลขานุการของ กพข. และ สศช. เกี่ยวกับประเด็นการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ

 พฤศจิกายน 2545  คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการใชงบกระตุนเศรษฐกิจ ไดจัดทํ าเกณฑการ
พิจารณาโครงการสํ าหรับงบกระตุนเศรษฐกิจ วงเงิน 17,600 ลานบาท เพื่อจัดลํ าดับความสํ าคัญของโครง
การและแผนงานเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน กอนจะนํ าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา  คณะ
กรรมการฯ ยังไดกํ าหนดแผนงาน/โครงการติดตามและประเมินผลควบคูกันไปอีกดวย

 มกราคม 2545  สศช. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการรวมคิดรวมสานฝนเพื่อพัฒนาประเทศ มีวัตถุประสงค
เพื่อระดมสมองมากํ าหนดทิศทางในอนาคตของไทย  สรุปผลการประชุมคือความฝนของประเทศ 7 ประการ
ไดแก (1) ประเทศไทยมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจเขมแข็ง (2) มีบทบาทอยางขันแข็งในเวทีโลก (3) เปนผูนํ าโลก
ในกลุมตลาดจํ าเพาะ  (4) เปนประเทศที่มีนวัตกรรมซึ่งอาศัยภูมิปญญาและฐานความรูที่เขมแข็ง (5) เปน
สังคมของผูประกอบการ (6) เปนสังคมที่ภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเองและพรอมจะเรียนรูวัฒนธรรมของ
โลก (7) เปนประเทศที่มีสภาพแวดลอมที่ดีสํ าหรับการอยูอาศัย

 มีนาคม 2545  จัดตั้งคณะกรรมการ 3 ชุด รับผิดชอบการกํ าหนดเปาหมายและยุทธศาสตรพรอมทั้งระบุวิธี
การดํ าเนินงานและการกํ ากับดูแลเพื่อนํ าฝนสูการปฏิบัติ  คณะกรรมการแตละชุดมีความรับผิดชอบ ดังนี้
คณะกรรมการชุดที่ 1 รับผิดชอบความฝนขอที่ (1)  (3) และ (5) คณะกรรมการชุดที่ 2 รับผิดชอบความฝน
ขอที่ (2) และ (4) คณะกรรมการชุดที่ 3 รับผิดชอบความฝนขอที่ (6) และ (7)

ปจจุบันไดจัดสรรวงเงินใหโครงการและแผนงานเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันไปแลวประมาณ 1,400 ลาน
บาท

แตงานเพิม่ขีดความสามารถยงัไมเสร็จสิ้น  ประเทศไทยจ ําเปนตองดํ าเนินการอีกหลาย
ประการเพื่อรักษาจังหวะของการปฏิรูปใหแข็งแกรง เชน ตองเรงจังหวะการปฏิรูปภาคการเงินและ
บริษัทธุรกิจเพื่อยกระดับขีดความสามารถของบริษัทธุรกิจในการกูเงินมาลงทุนและสนับสนุน
ธนาคารในการปลอยกู  ซึง่มคีวามสํ าคัญตอการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิต  ยุทธ
ศาสตรการลงทุนที่กํ าหนดตองมีกระบวนการแปลงเปนมาตรการทางนโยบายที่สนับสนุนการลง
ทนุและการผลิตทั้งระดับบริษัทขนาดใหญ ระดับวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม รวมทั้งผู
ประกอบการระดับรากหญา  นอกจากนั้น ยงัตองมีมาตรการขับเคลื่อนประเทศเขาสูระบบ
นวัตกรรม เนนการวจิยัและพัฒนาในบริษัทธุรกิจ  ทั้งนี้การลงทนุในเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
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ส่ือสาร รวมทั้งการเปดเสรีทางโทรคมนาคมจะเปนปจจัยสํ าคัญในการเคลื่อนสูการสงออกสินคา
และบรกิารที่มีมูลคาและคุณภาพสูงขึ้น ตามที่ไดกํ าหนดไวในเอกสาร “วาดฝนประเทศไทย”

สวนท่ี 3 การปฏิรูปโครงสราง
ขณะที่มีการจดัท ํายทุธศาสตรการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ การ
ปฏริูปโครงสรางก็ไดชะลอตัวลง  เมือ่ปลายปที่แลวรัฐบาลไดแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ (กพข.) มี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีเปนประธาน  คณะ
กรรมการ กพข. ไดพิจารณาเรื่องยุทธศาสตรเพื่อจัดท ําภาพรวมในเรื่องนี้  พรอมกับการนํ ามาตร
การใหมๆ มาใช  คณะกรรมการ กพข. ไดสนับสนุนการริเร่ิมใหมๆ หลายประการ เชน การจัดทํ า
เกณฑวดัเทยีบขีดความสามารถในการแขงขันของไทยรายสาขา และการจัดลํ าดับความสํ าคัญ
ของมาตรการเชงินโยบายเพื่อสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพ รวมทั้งการเจาะกลุมตลาดจํ าเพาะ
(โปรดดูกรอบที่ 2) ทัง้นี้ การระบเุปาหมายตลาดใหมรวมทั้งประเทศจีนเริ่มสงผลดี  ขณะที่มีการจัด
ต้ังกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  และใหความสํ าคัญตอการปฏิรูปการศึกษา
รวมทั้งการหวนกลับมาเนนการลดความยากจนและความเหลื่อมล้ํ าระหวางภูมิภาค  ทัง้หมดนี้เปน
กาวยางในทิศทางที่ดี  อยางไรก็ตาม ในสวนของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ และการผอนคลายกฎ
ระเบียบในภาคธุรกิจ ซึง่มีความสํ าคัญตอการเพิม่ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ยัง
ไมมคีวามกาวหนามากนัก
การบรหิารจดัการทีดี่ในภาคราชการ และการปรับโครงสรางภาคการเงินและบริษัทธุรกิจ
มีความกาวหนาในหลายระดับ  ขณะที่การปฏิรูปภาคราชการและการจัดการระบบงบประมาณ
มคีวามกาวหนาเปนอยางดีในชวง 12 เดือนที่ผานมา  แตการกระจายอํ านาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นไมคอยมคีวามกาวหนามากนัก  เชนเดียวกับการปรับโครงสรางภาคการเงินและบริษัท
ธุรกิจที่เปนไปอยางเชื่องชา  แมวาการยกระดับบรรษัทภิบาลยังคงดํ าเนินไปอยางตอเนื่อง   และ
เมื่อพิจารณาสดัสวนหนี้ตอทุนที่ลดลงและการเพิ่มของสดัสวนกํ าไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี และคา
ใชจายตัดจาย ตอคาใชจายดอกเบี้ย (interest coverage ratio) จะเห็นวาการปรับโครงสรางบริษัท
ธุรกิจไดรับอานิสงคจากการเพิ่มของอุปสงคและการทํ ากํ าไรที่ดีข้ึน  แตสัดสวนหนี้ตอทุน 2.5
สํ าหรับบริษัทธุรกิจของไทยยงัคงเปนอัตราที่สูงสุดของกลุมประเทศในภูมิภาคนี้

เอกสารติดตามสถานการณฯ ฉบับนี้ เนนสาระของความกาวหนาในการปรับโครงสรางและการ
พฒันาภาคการเงนิและบริษัทธุรกิจ บรรษัทภิบาล นโยบายการคลัง และการบริหารจัดการที่ดีใน
ภาคราชการ (ธรรมาภิบาล)  ซึง่สวนใหญเปนงานทีธ่นาคารโลกกํ าลังทํ ารวมกบัหนวยงานภาครัฐ
ภายใตแผนงานความรวมมือในการพัฒนาประเทศ (CDPs)  ในอนาคต เอกสารติดตามสถาน
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การณฯ จะตดิตามสถานะของการปฏิรูปเร่ืองสํ าคัญอื่นๆ  โดยท ํางานรวมกบัหนวยงานภาครัฐที่ดู
แลเรื่องเหลานั้น  สํ าหรับสาระที่จะกลาวตอไปจะเปนเรื่องการปรับโครงสรางและการพัฒนาภาค
การเงินและบริษัทธุรกิจ  รวมทัง้นโยบายการคลังและการบริหารจัดการที่ดีในภาคราชการ

3.1 การปรับโครงสรางและการพัฒนาภาคการเงินและ
บริษัทธุรกิจ12

ภาคการเงิน
ที่ผานมาประเทศไทยมีความกาวหนาเปนอยางดีในการปรับโครงสรางภาคการธนาคาร
แตในชวง 2-3 ปที่แลวมคีวามกาวหนาคอนขางนอย  สถานะการเงินของระบบธนาคารแมจะ
ดีข้ึน แตยังคงเปราะบาง  นอกจากนั้น การปรบัโครงสรางภาคการเงินหลังจากวิกฤตมีความเปลี่ยน
แปลงเพียงเล็กนอย  ธนาคารยงัเปนตัวกลางทางการเงินทีสํ่ าคัญ  และตลาดทุนยังมิไดพัฒนามาก
เทาที่ควร  เหน็ไดชัดวาจํ าเปนที่จะตองลดความเปราะบางของภาคธนาคารดวยการเพิ่มทุน พรอม
ทั้งจดัมาตรการพัฒนาสถาบันการเงินที่มิใชธนาคาร
ในป 2545สัดสวนของหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได13 ตอหนี้ทั้งหมดของระบบการเงินไทยลด
ลงเล็กนอย (โปรดดูตาราง 4)  การปรบัโครงสรางหนี้ของสถาบันการเงิน นอกเหนือจากบรรษัท
บริหารสินทรัพยไทย (บสท.) ชะลอตัวลงจนอยูที่ระดับประมาณรอยละ 60 ของจํ านวนหนี้ที่ปรับ
โครงสรางในป 2544  สวนหนึง่อาจเปนเพราะหนี้ที่ไมกอเกดิใหเกิดรายไดสวนที่เหลือ เปนหนี้ที่
ปรับโครงสรางยาก  เชน ตองมีการขายสินทรัพย หรือ ยดึจํ านองหลกัทรัพยค้ํ าประกัน  ซึง่จะตอง
ใชเวลานานเนื่องจากขั้นตอนในศาลลมละลาย  อีกสวนหนึ่งอาจเปนเพราะปรมิาณหนี้ที่เพิ่มจาก
หนีท้ีไ่มกอใหเกิดรายไดจํ านวนใหม และหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดที่ปรับโครงสรางแลวและกลับมา
เปนหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดอีกครั้ง แมวาหนีพ้วกนี้จะมจีํ านวนลดลงแลวก็ตาม

                                                 
12 ประเทศไทยและธนาคารโลกรวมทํ างานใน แผนงาน “ความรวมมือในการพัฒนาประเทศดานการเงินและบริษัทธุรกิจ”

ซ่ึงเปนแผนงานใหความชวยเหลือทางวิชาการตามความตองการของกระทรวงการคลัง ฝายนิติบัญญัติ  สถาบันการเงิน
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และภาคีอื่นๆ

13 สัดสวนหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPLs) นี้ ไมครอบคลุมคํ าจํ ากัดความใหมของ NPLs ซ่ึงจะเพิ่มสัดสวนโดยไมกอใหเกิด
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
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ตารางที่ 4  หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (% ของหนี้ทัง้หมด)

2540 2541 2542 2543 2544 2545
ธ.ค. ธ.ค. ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย. ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย. ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย. ธ.ค.

ประเทศไทย (a) - 45.0 41.5 39.9 34.8 31.6 29.7 29.3 28.9 2936 29.6 29.7 29.9 29.6 29.4
ไ ม  ร วมบริ ษั ทบริ ห า รสิ น
ทรัพย และการตัดหนี้สูญ

- 45.0 39.9 38.3 32.9 24.9 19.5 19.2 13.9 14.1 11.5 11.4 11.3 11.7 11.6

ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทยและการประมาณการของธนาคารโลก
(a) บรรทัดแรกรวมธนาคารพาณิชย สถาบันการเงิน และประมาณการหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดที่โอนใหบริษัทบริหารสินทรัพยภาค

เอกชนและภาครัฐ
(b) โปรดสังเกตวาไมมีขอมูลที่ดีเกี่ยวกับการปรับโครงสรางหนี้โดยบริษัทบริหารสินทรัพยทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน   ถา

ธนาคารแหงประเทศไทยเก็บและเผยแพรขอมูลเหลานี้ก็จะเปนประโยชนอยางยิ่งสํ าหรับผูกํ าหนดนโยบายและผูที่เกี่ยวของ

โดยทั่วไปสถานะของธนาคารดีขึ้นแตยังคงมีทุนต่ํ ากวาที่ควรเมื่อคิดตามพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ  ธนาคารขนาดใหญจะเพิ่มทุนภายในไดดีกวาธนาคารขนาดกลาง  กํ าไรกอนหัก
ประมาณการหนี้สินมีจํ านวนสงูขึ้น  แตกํ าไรสุทธิของระบบยังคงที่  รายไดจากดอกเบี้ยของระบบ
ธนาคารเพิ่มข้ึนเพยีงเลก็นอย  ในขณะที่รายไดจากคาธรรมเนียมสูงขึ้นมากกวา  แมวารายไดสวน
นี้จะเกิดไดยากกวา
ตารางที่ 5  ดัชนีแสดงผลการปฏิบัติงานของธนาคารพาณิชยในประเทศ (รอยละ)

2540 2541 2542 2543 2544 2545
ผลตอบแทนตอสินทรัพย 11.5 9.6 5.1 4.7 4.6 4.2
ตนทุนทางการเงิน 8.7 10.0 5.1 3.7 2.9 2.4
ชวงหางของดอกเบี้ย 2.7 -0.3 0.0 1.1 1.6 1.8
รายไดสุทธิจากดอกเบี้ยตอสินทรัพยเฉล่ีย 3.2 0.5 0.6 1.4 1.7 1.8
รายไดอื่นที่มิใชดอกเบี้ยตอสินทรัพยเฉล่ีย 1.2 0.9 0.9 0.9 0.9 1.1
คาใชจายดํ าเนินการตอสินทรัพยเฉล่ีย 2.3 2.7 2.6 2.3 2.2 2.0
กํ าไรกอนหักประมาณการหนี้สินตอสินทรัพยเฉล่ีย 2.1 -1.2 -1.1 0.0 0.4 1.0
ผลตอบแทนตอสินทรัพยเฉล่ีย -1.4 -6.1 -6.1 -0.2 1.5 0.2
ผลตอบแทนตอทุนเฉลี่ย -20.4 -110.8 -109.4 -4.8 32.8 4.2
ทุนตอสินทรัพยทั้งหมด 5.7 5.3 5.3 5.8 4.3 5.0
กองทุนชั้นที่ 1 8.9 8.9
กองทุนชั้นที่ 1 (ไมรวม hybrid capital) 6.4 6.6
ทุนรวม 13.3 13.0
ทุนขั้นตํ่ าที่ตองดํ ารงตามเกณฑของกองทุนชั้นที่ 1 6 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
ทุนขั้นตํ่ าทั้งหมดที่ตองดํ ารง 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5
ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย CLSA และการประมาณการของธนาคารโลก
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การปลอยสินเชื่อโดยรวมของธนาคารอยูในฐานะที่ดีขึ้นเล็กนอยแตยังไมกวางขวางอยาง
ทั่วถึงกนั  ยอดรวมการปลอยสินเชื่อสูงขึ้นนอยกวารอยละ 2  เมื่อคิดรวมการบวกสํ ารองคาเผื่อ
หนีส้งสัยจะสูญกลับมาเปนรายได  ท ํานองเดียวกับเงินกูของบริษัทการเงินที่ถูกจัดชั้นใหมเปนเงินกู
ของธนาคาร หลังจากรวมกนัเปนธนาคารธนชาติ  เงนิกูธนาคารรายใหมสวนใหญเปนเงินกูเพื่อ
ครัวเรือนและการใชสอยในบาน เชน เครื่องใชและบริการ

ธนาคารพาณิชยของรัฐมีสัดสวนในตลาดเพิม่ขึน้จากการขยายตัวอยางสูงในป 2545  การ
เพิม่สูงสดุในตลาดสินเชื่อมาจากภาคครัวเรือน (อสังหาริมทรัพย การกอสราง เครื่องมือเครื่องใช
และภาคบริการ) ตามที่แสดงในรปูที่ 20  ซึ่งสอดคลองกบันโยบายของรัฐบาลที่จะขับเคลื่อนความ
เจริญเติบโตของเศรษฐกจิจากภายในประเทศและลดการพึ่งพาตลาดภายนอกประเทศลง  อยางไร
ก็ตาม สถานการณนี้ท ําใหระบบธนาคารตองเผชิญกับความเสี่ยง 2 ประการ  ประการแรก เนื่อง
จากธนาคารพาณชิยของรัฐมีงบดุลที่ปราศจากหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPLs) เพราะไดโอนหนี้ไป
ใหบริษทับริหารสินทรพัยของรัฐแลว  รวมทั้งมกีารเพิม่ทุนจากเงินทุนของรัฐ  ทํ าใหธนาคาร
พาณิชยเอกชนทีฐ่านะไมคอยดีตองตกอยูภายใตแรงกดดันมากขึ้น  ทกุธนาคารตางแขงขันแยงลูก
คาบริษทัธุรกิจที่เปนลูกคาชั้นดี ซึ่งมีอยูกลุมเดียว  ประการที่ 2 การปลอยสินเชื่อของธนาคาร
พาณิชยของรัฐ  ถาไมมีกระบวนการจัดการความเสี่ยงที่เขมแข็ง  ก็จะสรางหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได
ใหมและอาจกอความสูญเสียใหผูเสียภาษีอีกครั้งหนึ่ง

รูปที่ 20  สัดสวนธนาคารพาณิชยของรัฐในตลาดสินเชื่อ
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ที่มา: รายงานของธนาคารและประมาณการของธนาคารโลก

นกัการธนาคารรายงานวาอุปสงคเงนิกูธุรกิจจากผูขอกูที่มีเครดิตดียังอยูในระดับต่ํ า  การ
ทํ ากํ าไรระดับสูงขึ้นของบริษัทธุรกิจไทยไดเพิ่มขีดความสามารถในการหาทุนมาใชเปนเงนิทุนหมุน
เวียนภายในบริษัท  ดวยการใชกํ าลังการผลิตเฉลี่ยเพียงรอยละ60  ท ําใหอุปสงคของเงินทุนเพื่อ
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เพิม่กํ าลังการผลิตใหมมจีํ ากัด  อยางไรก็ตาม ภาคการผลิตเพื่อการสงออก ซึ่งใชกํ าลังการผลิตสูง
กวาคาเฉลีย่อาจตองการเงินทุนใหมเพื่อลงทุนเพิ่มกํ าลังการผลิตในเร็วๆ นี้  แตอุตสาหกรรมที่ใช
ก ําลังการผลิตเกือบเต็มก็มเีพยีง 1 ใน 3 ของอุตสาหกรรม 32 ประเภทของไทยเทานั้น

พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต ที่เพิ่งประกาศใชมิไดสงผลดีตามที่ตองการ  บริษัท
ขอมูลเครดิต  เปนโครงสรางพื้นฐานสํ าคัญดานสินเชื่อ  และมีความจํ าเปนตอการสรางเสถียรภาพ
ของการปลอยสนิเชื่อแกบุคคลทั่วไปและวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  เพราะบรษิทัขอมูล
เครดิต  เปนกลไกใหขอมูลแกทุกฝาย  ประเทศไทยมีบริษัทขอมูลเครดิต 2 แหง แหงหนึ่งสนับสนุน
โดยสมาคมธนาคารไทย  เนนขอมลูสินเชื่อสํ าหรับบริษัทธุรกิจ  อีกแหงหนึ่งสนบัสนนุโดยธนาคาร
อาคารสงเคราะห  เนนขอมูลสํ าหรับบุคคลทั่วไป  พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต ซึ่ง
ประกาศใชปลายป 2545 และมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 14 มีนาคม 2546  มขีอดีหลายประการ
ภายใตกฎหมายนี้มีการจัดตั้งคณะกรรมการคุมครองขอมูลเครดิต เพื่อกํ ากับและติดตามการ
ทํ างานของบริษัทขอมูลเครดิตและสถาบันการเงินที่เกี่ยวของกับการแลกเปลี่ยนขอมูลสินเชื่อ 
กฎหมายอนุญาตใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางสถาบันการเงินโดยผานบริษัทขอมูลเครดิตที่
ไดรับใบอนุญาตซึ่งจะเพิ่มส่ิงจูงใจใหลูกหนี้มีวินัยและทํ าใหสถาบันการเงินสามารถจัดการความ
เสี่ยงไดดีข้ึนโดยลดตนทุนของการไดรับขอมูลไมเทาเทียมกัน และลดคาใชจายทางธุรกรรม  แต
พ.ร.บ. นี้คุมครองผูบริโภคมากเกินไป  การก ําหนดใหธนาคารพาณิชยที่สงรายงานบัญชีลูกคาให
บริษทัขอมลูเครดิตตองแจงใหลูกคาทราบใน 30 วันเพื่อใหลูกคายืนยัน/แกไขขอมูล  เพิ่มภาระใน
การบรหิาร  รวมทั้งการมีโทษปรับและอาญาสํ าหรับการละเมิด-แมไมมีเจตนา  ซึ่งตางจากการลง
โทษตามมาตรฐานนานาชาติเฉพาะกรณีที่มีการฉอฉล  ทํ าใหบริษัทขอมูลเครดิตทั้ง 2 แหง หยุด
ท ํางานตั้งแตกฎหมายมีผลบังคับใชเมื่อเดือนมนีาคม 2546  และยังคงรอคอยวาจะมีการแกไข
พ.ร.บ. นี้เมื่อไร  อีกทัง้ยังเปนปญหาบริษัทขอมูลเครดิตจะท ํางานอยางไรในชวงเวลาที่ยังไมมีการ
แกไข
การก ํากบัดูแลธนาคารและสถาบันการเงินอยูในฐานะที่ดีขึ้น แตยังไมครอบคลุมการประ
กนัภัย  เจาหนาที่ผูมอํี านาจกํ ากับดูแลวินัยของสถาบันการเงิน ท ําหนาที่โดยตดิตามความ
สามารถของสถาบันการเงินในการควบคุมความเสี่ยง  รวมทั้งประเมินความเสี่ยงและทุนของ
สถาบันการเงิน  นอกจากนั้น ธนาคารแหงประเทศไทยไดปรับปรุงระบบการกํ ากับดูแลใหดีข้ึน
และเพิ่มการประเมินความสามารถชํ าระหนี้  ตลอดจนขยายจุดเนนใหครอบคลุมการวัดขีดความ
สามารถของธนาคารในการควบคุมความเสี่ยงตามมาตรฐานการกํ ากับดูแลขั้นที่ 2  ตรงกันขามกับ
กรมการประกันภัยซึ่งยังคงลาหลังทั้งดานวิธีและขีดความสามารถในการกํ ากับดูแลบริษัทประ
กันภัย  อีกทั้งยงัคงเนนการควบคุมผลิตภัณฑและราคา  โดยมิไดหันมาประเมินความสามารถใน
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การชํ าระหนี้ของผูรับประกันหรือขีดความสามารถในการควบคุมความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย
แตอยางใด

การเนนวนิยัของตลาดโดยมกีารก ํากับดูแลอยางใกลชิดตองลาชาออกไป14  ระบบตลาดยัง
ไมไดมสีวนสรางวินัยใหแกธนาคารไทยซึ่งมีจุดออนทางการเงิน  เร่ืองนี้มีสาเหตุมาจากการคุม
ครองผูฝากเงินทุกรายของภาครัฐ  และการใหอิสระสถาบันการเงินในการรับรูผลขาดทุนจากหนี้
เสีย15  ณ เวลาปจจุบันซึ่งธนาคารสามารถทํ ากํ าไรไดแลว  และเกือบทุกแหงมีการจัดการความ
เสี่ยง  นาจะถงึเวลาที่จะก ํากับดูแลการรับรูผลขาดทุนจากหนีเ้สยีของธนาคารที่มีฐานะออนแอ
อยางใกลชิด  และทํ าใหอิสระในการกํ ากับดูแลตนเองทกุประเภทมคีวามโปรงใส  อีกทั้งเปลี่ยน
จากการคํ ้าประกันเงินฝากทุกจํ านวนไปสูการคํ้ าประกันอยางจํ ากัดที่ไมรวมผูฝากเงินรายใหญ  ซึ่ง
จะท ําใหผูฝากเงินเลือกฝากเงินเฉพาะกบัธนาคารที่มีวินัย  แตกระนั้นการประกาศใชราง
“กฎหมายประกันเงินฝาก” ก็ลาชาออกไปจากกํ าหนด
โครงสรางระบบการเงินของไทยมีความเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอยหลังจากวิกฤต
เศรษฐกิจ ทั้งที่จ ําเปนตองเปลี่ยนจากการพึ่งพาธนาคารเปนตัวกลางหลักทางการเงิน
(โปรดดูรูปที่ 21)  ผลกคื็อประเทศไทยยังคงใชแหลงทุนจากเงินฝากในประเทศและเงินตราไหลเขา
จากตางประเทศโดยมีธนาคารเพียงไมกี่แหงเปนตัวกลางทางการเงิน  และยังคงใชสินทรัพยเปน
หลกัทรัพยค้ํ าประกัน  การทีไ่มมีทางเลือกอื่นเชนนี้  อาจท ําใหเกิดภาวะฟองสบูดาน
อสังหาริมทรัพยไดอีกครั้งหนึ่ง16  อีกทั้งธนาคารตางกํ าลังแขงขันกันท ําสงครามราคา  เนือ่งจากมี
สภาพคลองสวนเกินในระดับสูง  ทกุธนาคารพยายามทีจ่ะปลอยเงินกูเพื่อนํ ารายไดมาชดเชยหนี้ที่
ไมกอใหเกิดรายไดที่ยังคงคาง  ขณะเดยีวกันตางก็เห็นวาอุปสงคของภาคการผลิตอยูในระดับต่ํ า
และเห็นวาสนิทรพัยเปนหลักทรัพยเดียวที่สมเหตุสมผล  แมจะตองใชเวลาถึง 3-5 ปเพื่อจะยึด
จ ํานองในกรณีที่มีการผิดสัญญาเงินกู  และอาจมคีวามเสี่ยงถาระดับราคาสูงเกินกวาคาจางและ

                                                 
14 สถาบันการเงินมีอิสระดานวินัยการคลัง 3 แบบดวยกัน  ประการแรก สถาบันการเงินไดรับอนุญาตใหต้ังประมาณการ

หนี้สนิโดยหักหลักทรัพยค้ํ าประกัน  ซ่ึงสวนใหญคือ สินทรัพย  ทํ าใหธนาคารบางแหงตั้งประมาณการหนี้สินตํ่ ากวาที่
ควรโดยประเมินราคาหลักทรัพยเกินจริง   ทั้งที่หลังจากวิกฤตเศรษฐกิจมาแลวถึง 5 ป  ปญหาแบบนี้นาจะหมดไปจาก
ระบบแลว  ประการที่ 2 เจาหนาที่กํ ากับดูแลสถาบันการเงิน ไมไดควบคุมคุณภาพอยางเขมงวด (เชน การตรวจสอบ
ประวัติการชํ าระคืนหนี้) ในการจัดอันดับการปรับโครงสรางหนี้  ดังนั้นการปรับกํ าหนดชํ าระหนี้อีกครั้ง จึงมีการบวก
สํ ารองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญกลับมาเปนรายได  ประการที่ 3 เจาหนาที่กํ ากับดูแลยอมรับการเปลี่ยนแปลงตามมาตรฐาน
การบัญชีของไทยฉบับที่ 34 ซ่ึงอนุญาตใหธนาคารใชตนทุนทางการเงินเปนอัตราคิดลดมูลคาหนี้ที่ปรับโครงสราง และ
ยังคงใชวิธีเดิมที่เนนมูลคาหลักทรัพยค้ํ าประกัน

15 กฎระเบียบเกี่ยวกับการประมาณมูลคาหนี้ที่ปรับโครงสรางโดยสถาบันการเงินและการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีของ
ไทยฉบับที่ 34 อนุญาตใหธนาคารรายงานมูลคาหนี้ที่ปรับโครงสรางสูงกวามาตรฐานนานาชาติ

16 มีหลักฐานแสดงวาอสังหาริมทรัพยในกรุงเทพฯ เร่ิมมีมูลคาสูงขึ้นอยางรวดเร็ว
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ความสามารถที่จะจายภาระหนี้ลดลง  โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเงินกูสวนมากมีความเสี่ยงที่จะเกิด
ปญหาการชํ าระคืนหากอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น  ในกรณีนี้ การอนญุาตใหคนไทยลงทุนหลักทรัพยใน
ตางประเทศจะชวยกระจายความเสี่ยงของหลักทรัพยที่ถือเพื่อสรางความมั่นคงของชีวิตในวัย
เกษียณได  ตลอดจนชวยลดสภาพคลองสวนเกินของธนาคาร  ผลกคื็อ ธนาคารจะอยูในฐานะที่ดี
ข้ึน  อีกทั้ง กฎหมายใหมเกีย่วกบัการใหกูโดยมีหลักประกัน  จะเอื้อใหธนาคารสามารถใชหลัก
ประกนัอืน่ได  นอกจากนั้น การพัฒนาตลาดทุนซึ่งเปนงานที่รัฐบาลใหความสํ าคัญสูง  จะทํ าให
บริษัทที่ดีเขาถึงเงินทุนโดยไมจํ าเปนตองผูกขาดกับธนาคารหรือการใชสินทรัพยค้ํ าประกันเงินกู  
ตลาดทุนที่มีความลึกมากขึ้นจะเปนกลไกทางเลือกในการจัดสรรเงินออมไปสูการลงทุนที่มีความ
คุมคา-ถามีมาตรฐานการบริหารจัดการที่ดี  จะเอือ้ตอการตรีาคาทรัพยสินตามพื้นฐานของการจัด
การความเสี่ยง-ถามมีาตรฐานสงูในการเปดเผยขอมูล  อีกทัง้จะนํ าเสนอสนิคาที่มีการบริหารความ
เสี่ยงในตลาด

รูปที่ 21  เงินกูทั้งหมด (ธนาคารและบริษัทการเงิน) และขนาดของตลาดทุน
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พนัธบตัรภาคเอกชน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ไมนับสถาบันการเงิน)
เงนิกูท้ังหมด (ธนาคารและบริษัทการเงิน)

ที่มา: ก.ล.ต.  ธนาคารแหงประเทศไทย และประมาณการของธนาคารโลก

มีแนวคิดทีจ่ะปรบัปรุงโครงสรางพื้นฐานตลาดทุน เชน ระบบการช ําระราคาและสงมอบ
หลกัทรัพยแบบรวมศูนยส ําหรับหลกัทรัพยทุกประเภท  และมเีวทีการคาทุกแบบสํ าหรับ
ตลาดตราสารหนี้  คาดวาในปนี้ จะมกีารประกาศใช พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายลวงหนา  กฎหมายนี้
จะก ําหนดกรอบทางกฎหมายและการกํ ากับดูแลการซือ้ขายลวงหนา  ซึ่งจะอนญุาตใหธนาคาร
และบริษัทธุรกิจลดความเสี่ยงบางสวน  ภาครัฐเองก็กํ าลังเรงพิจารณาและลดอุปสรรคของระบบ
การยืมและการใหยืมหลักทรัพย (SBL)  ทั้งนี้ตลาด SBL ทีพ่ฒันาเต็มที่แลวจะชวยในการพัฒนา
ตลาดอนพุนัธ  และชวยในการจัดการกลยุทธการลงทุน  ความริเร่ิมอีกประการ ซึ่งไดรับการ
สนบัสนนุจากสมาชิกกลุมประเทศความรวมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟค (APEC)
คือ การขจัดอุปสรรคของการแปลงสนิทรัพยที่มิใชอสังหาริมทรัพยใหเปนหลักทรัพย (asset
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backed securitization) ในประเทศไทยและประเทศอื่นในภูมิภาคนี้  การแปลงสินทรัพยเปนหลัก
ทรัพย  ท ําใหผูประกอบการ เชน ธนาคารซึ่งปลอยกูโดยมีสินทรัพยจํ านอง หรือบริษัทเชาซื้อซึ่งให
บริการเชาซื้อ  สามารถเขาถึงเงนิทุนขนาดใหญโดยการขายสิทธิใหผูถือตราสารหนี ้ แลกกับการได
รับเงินตนและดอกเบี้ยจากผูกูตามสนิทรพัยทีจ่ํ านอง  นอกจากนั้น ประเทศในกลุมภูมิภาคเอเชีย
ไดหารือแนวคิดเรื่อง “กองทุนพนัธบัตรภูมิภาคเอเชีย” (reginal bond fund)  ทีจ่ะระดมทุนเปนเงิน
เหรียญสหรัฐจากธนาคารชาติของประเทศในภูมิภาคนี้อีกดวย

ภาคบริษัทธุรกิจ
บรษิทัธรุกิจมีการปรับปรุงสถานะดีขึ้น สดัสวนหนี้สินตอทุน และ interest coverage ratio
(สดัสวนกํ าไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี และคาใชจายตัดจาย ตอคาใชจายดอกเบี้ย) ก็ดีขึ้น
สัดสวนหนี้สินตอทุน17 ของบรษิทัในตลาดหุนที่มิใชสถาบันการเงิน18 เพิ่มข้ึนจาก ต่ํ ากวา 2 เทาในป
2539   เปนสงูกวา 4 เทาในชวงวิกฤตเศรษฐกิจป 2540   ตัวเลขนี้ลดลงในป 2541   แลวกลับมา
เพิม่สูงกวา 4 เทาในป 2543   และลดลงเปนตํ ่ากวา 3 เทาในไตรมาส 3 ของป 2545 (โปรดดูรูปที่
22)  ในป 2541 สัดสวนนี้มฐีานะดีข้ึน  เพราะการลดหนี้โดยการช ําระคืนและการปรบัโครงสรางหนี้
สํ าหรับในป 2544-2545 สัดสวนนี้ดีข้ึนเนื่องจากการทํ ากํ าไรไดดี  ซึง่ท ําใหสวนของทุนสูงขึ้น  ใน
บรรดาอุตสาหกรรมทั้งหมด  อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและการโรงแรมมีสัดสวนหนี้สินตอทุนสูง
สุด  ขณะที่อุตสาหกรรมการคามีสัดสวนนี้ต่ํ าสุด  ขีดความสามารถของบรษิทัในตลาดหุนที่จะ
ช ําระภาระหนี้ตามที่วัดโดย interest coverage ratio (สัดสวนกํ าไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี และคา
ใชจายตัดจาย ตอคาใชจายดอกเบี้ย) ก็มฐีานะดีข้ึนจากจุดตํ่ าสุดในป 2541 และระดับปจจุบันก็
อยูในระดับที่ดีกวากอนวิกฤตในป 2539

                                                 
17 สัดสวนหนี้สินตอทุนแสดงการเปรียบเทียบหนี้ที่บริษัทใชในการปฏิบัติงาน  สัดสวนสูงหมายถึงมีหนี้สินมากกวา และ

หมายความวาบริษัทมีความเสี่ยงที่จะไมสามารถชํ าระหนี้เพราะจะตองมีการชํ าระหนี้สินเร็วๆ นี้  แตกตางจากทุนซ่ึงมิได
มีกํ าหนดการชํ าระคืนที่แนนอนอยางเขมงวด

18 บริษัทเหลานี้คิดเปนรอยละ 76 ของบริษัทในตลาดหุนที่มิใชสถาบันการเงิน วัดจากทรัพยสินในไตรมาสที่ 3 ของป 2545
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รูปที่ 22  สัดสวนหนี้ตอทุนและ Interest Coverage
Ratios ของบริษัท 231 แหงในตลาดหลักทรัพยฯ
ที่ไมใชสถาบันการเงิน

รูปที่ 23  สัดสวนหนี้ตอทุนของบริษัท 231 แหงในตลาด
หลักทรัพยฯ ที่ไมใชสถาบันการเงิน
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ที่มา: ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  MLP และประมาณการของ
ธนาคารโลก
หมายเหตุ 1) เปนตัวเลขเบื้องตน

2) แผนภูมิเรียงจากซายไปขวาตามสัดสวนหนี้ตอทุนของไตร
มาสที่ 3 ป 2545

บรรษทับริหารสินทรัพยไทย (บสท.) ท ํางานกาวหนามากขึ้น แตยังคงมีปญหาเรื่องการ
เปดเผยขอมูลและการปฏิบัติงาน  จนถงึปจจบัุนมีการโอนหนี้ประมาณ 5,524 ราย (วงเงิน
759,000 ลานบาท) ไปยัง บสท. คิดเฉลี่ยในราคารอยละ 34 ของมูลคาตามบัญชี  หนี้สวนใหญ
โอนมาจากสถาบนัการเงินและบริษัทบริหารสินทรัพยของรัฐ  ความเสีย่งในการดํ าเนินการที่สํ าคัญ
คือ งานเอกสารและการปดการขายหลังจากไดรับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหาร บสท.  ส้ินป
2545 คณะกรรมการบริหาร บสท. อนมุติัการปรับโครงสรางหนี้ 615 ราย (วงเงิน 202,000 ลาน
บาท) ยดึจํ านอง 1,525 ราย (วงเงิน 248,000 ลานบาท) และใหสินเชื่อในการฟนฟูกิจการ 61 ราย
(วงเงิน 48,000 ลานบาท)  แต ณ ส้ินป 2545 บสท. สามารถปดการขายไดเพียงเพยีงครึ่งหนึ่งของ
หนีท้ี่อนุมัติใหดํ าเนินการจากจ ํานวน 615 รายเทานั้น  ความเสีย่งของการทํ างานอีกประการคือ
การใหบริการและการเจรจาเกี่ยวกับหนีท้ีไ่มกอใหเกิดรายไดรายเล็กจํ านวน 55,000 ราย (วงเงิน
68,000 ลานบาท)  ซึง่ บสท. วางแผนจะซื้อจากธนาคารและบริษัทบริหารสินทรัพยของภาครัฐ  ก็ดู
เหมอืนวามีการจัดการในนามของ บสท. โดยธนาคารของรัฐซึ่งเปนที่มาของหนี้เหลานั้น  ความ
เสีย่งในการทํ างานประการที่ 3 คือ การจัดการและการเปลี่ยนมือหนี้ที่ปรับโครงสรางแลว  รวมทั้ง
สินทรัพยและหุนที่ไดมาจากการปรับโครงสราง  ซึ่ง บสท. ควรจะนํ าสินทรัพยเหลานั้นกลบัเขาสู
ตลาดอยางเร็วที่สุดเทาที่จะทํ าได  ดวยการขายและรวมลงทุน  ในการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ



33

บสท. ไดรายงานประมาณการรอยละ 34 ของการลดลงของมลูคาตามบัญชีจากการปรับโครงสราง
หนี้และการฟนฟูกิจการ ซึง่เปนอตัราการสูญเสียที่คอนขางตํ่ าที่อาจเพิ่มตามเวลาเมื่อคิดตามมูล
คาปจจุบันสทุธิ (NPV)  แต บสท. กลับรายงานการเก็บเงินสดไดเพียง 5,600 ลานบาท ณ เดือน
ธนัวาคม 2545 หรือรอยละ 1 ของมลูคาตามบัญชีทัง้หมดของการปรับโครงสรางหนี้ที่ไดอนุมัติ  ใน
การนี้ การเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมของสมมติฐานเบื้องหลังอัตราสูญเสีย  และวธิกีารปรับโครงสราง
หนี้  รวมทัง้ความกาวหนาของการปรบัโครงสรางหนี้  ตลอดจนการที่หนี้ซึ่งปรับโครงสรางแลวกลับ
มาเปนหนีท้ีไ่มกอใหเกิดรายไดอีกครั้ง  จะชวยใหตลาดเขาใจถึงความแตกตางระหวางการอนุมัติ
ปรับโครงสรางหนี้ของคณะกรรมการบริหาร บสท. ทีอ่ยูในระดับสูง กบัการเก็บรายไดเปนเงินสดที่
อยูในอัตราตํ่ าไดดีข้ึน
การท ํางานของคณะกรรมการเพื่อสงเสริมการปรับปรุงโครงสรางหนี้ (CDRAC) ใกลจะสิ้น
สดุแลว แตยงัมปีญหาสํ าคัญของหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดซ่ึงไมสามารถตกลงกันไดและ
เปนคดีอยูในศาล  ระหวางป 2542-2545 มีการปรับโครงสรางหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดรวม
25,000 ลานเหรียญสหรัฐ (1.06 ลานลานบาท) นับเปนจํ านวนที่สูงมากเมื่อเทียบกับผลกระทบเชิง
ลึกทีม่ตีอภาคการเงินและบริษัทธุรกิจอันเนื่องมาจากวิกฤตเศรษฐกิจ  ในกลุมที่มีการปรับโครง
สรางหนี้มีบริษัทธุรกิจหลายแหงที่ไดใชประโยชนของการตกลงนอกศาลโดยสมัครใจซึ่งสนับสนุน
โดย สํ านกังานคณะกรรมการเพื่อสงเสริมการปรับปรุงโครงสรางหนี้ อันเปนหนวยงานหนึ่งของ
ธนาคารแหงประเทศไทย  ในปลายป 2545 กวารอยละ 41 ของหนี้ที่สํ านกังานคณะกรรมการเพื่อ
สงเสริมการปรับปรุงโครงสรางหนี้ดูแล (คิดตามมูลคา) ไมสามารถตกลงกันได และถูกสงไปยังศาล
แพง  กระบวนการของศาลซึ่งตองเสียเวลานาน 4-5 ป เปนผลมาจากขัน้ตอนการพิจารณาคดีและ
การพสูิจนหลักฐานที่ยุงยาก  โดยมผูีพพิากษาที่มีความชํ านาญจํ านวนจํ ากัด  อีกทั้งมีปญหาขีด
ความสามารถในการบริหารฝายตุลาการ  ระบบกฎหมายและระบบภาษียังเปนอุปสรรคสํ าคัญตอ
การปรับโครงสรางหนีโ้ดยอาศัยระบบตลาด  ดวยการรวมบริษัทและการซือ้กิจการ  โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง การผอนผนัและยกเวนภาษีของแตละบริษัทกอนรวมกิจการที่ไมสามารถถายโอนไปสู
บริษัทที่รวมกันได  ดังนั้น การปฏรูิปอยางตอเนื่องเพื่อสรางความเขมแข็งของกฎหมายลมละลาย
และขีดความสามารถในทางศาล  จึงเปนสิง่ที่มีความสํ าคัญอยางยิ่ง
ระบบกฎหมายยังขาดกลไกเรงรัดการเก็บหนี้และบังคับสิทธิหลักทรัพยนอกเหนือจาก
กฎหมายลมละลาย  แมจะตระหนักถึงปญหานี้  แตภาครัฐก็เพิ่งจะเรงรัดขัน้ตอนในศาลแพง (ที่มี
การบังคับจ ํานอง)  การแกไขขั้นตอนของศาลแพงทีผ่านมามีผลในการลดเวลาในการพิจารณาคดี
จาก 18 เดือนเหลือ 9 เดือน (จาก 36 เดือน เหลือ 18 เดือนกรณีที่มีอุทธรณ) แตก็มิไดมีการเรงรัด
ข้ันตอนที่เหลือในศาลแพง  โดยเฉพาะอยางยิ่งขัน้ตอนการพิสูจนหลักฐานและการบังคับคดี  ซึ่งใช
เวลามากที่สุดและไมมีกรอบเวลากํ ากับ  ในขณะที่การแกไขขั้นตอนทางศาลแพงในป 2542  ไดลด
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ชวงเวลาทางศาลทั้งหมดลงเหลือ 33 เดอืน จาก 42 เดือน (หรือจาก 60 เดือนมาเปน 42 เดือน
กรณีที่มีการอุทธรณ)  แตกระนั้น กระบวนการทางศาลยังใชเวลามากกวา 3 ป ถารวมการบังคับ
คดี
มคีวามกาวหนาสํ าคัญ 2 ประการในระบบศาลแพง คือ การนดัสืบพยานและพิจารณาคดี
ตอเนื่อง  นบัต้ังแตเดือนตุลาคม 2545 ศาลทุกศาลตองใชระบบการนดัสืบพยานและพิจารณาคดี
ตอเนื่อง  และทุกคดีตองมีการพจิารณาคดโีดยผูพิพากษาครบองคคณะ 2 ทาน  ปญหาคอื ความ
เพียงพอของจ ํานวนผูพพิากษาและกระบวนการบรหิารคดี  รวมทั้งการพจิารณาคดีซึ่งปกติจะมี
ชวงเวลาหางกัน 2-3 เดือนซึ่งควรจะลดลง  สํ านักงานศาลยุติธรรมทราบดีถึงขอจํ ากัดนี้  และได
เตรียมแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการเพื่อการนี้ไวแลว   นอกจากนั้นธนาคารไดรายงานวากรม
บังคับคดีกํ าลังเรงขายสนิทรพัยทีย่ดึจ ํานอง  แตจากระดับการทํ างานปจจุบัน คาดวากรมบังคับคดี
คงตองใชเวลาถึง 10 ปในการขายสินทรัพยยึดจํ านอง 152,000 ลานบาทที่อยูในงบดุลของ
ธนาคาร ณ ส้ินป 2545  ดังนัน้กรมบังคับคดีจะตองเรงแกปญหานี้  กอนทีห่นี้ที่ไมกอใหเกิดรายได
(NPLs) สวนที่เหลือ (503,000 ลานบาท) จะถกูยึดและเคลื่อนเขาสูการทํ างานของกรมตอไป  ทาง
เลือกที่ใหเอกชนหรือผูใหสินเชื่อชวยขายสนิทรพัยที่ถูกยึด ก็เปนทางเลือกทีดี่ทางเลือกหนึ่ง
ศนูยไกลเกลี่ยขอพิพาทเปนกลไกใหมในการแกปญหาหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPLs)
ศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาท เปนหนวยงานภายใตสํ านกังานศาลยุติธรรม  เปดทํ าการเมื่อเดือน
สิงหาคม 2543  เพือ่ชวยลดปญหาคดีที่คางในศาล ดวยการใหบริการตกลงนอกศาลเปนทางเลือก
หนึง่นอกเหนือจากการพิจารณาคดใีนศาล  การไกลเกลี่ยขอพิพาทมใีชในประเทศไทยมากอนหนา
นี้แลว ในรูปของการตกลงกันภายในศาลโดยมีผูพิพากษานัง่พิจารณาคดี  ความตองการการไกล
เกลี่ยนอกศาล  แมจะไมมากนัก  ไดเพิม่ข้ึนจากเฉลี่ย 5 คดีตอเดือนในชวงเดือนสิงหาคม-เดือน
ธนัวาคม 2543  มาเปน 97 คดี ตอเดือนในป 2545  อัตราความสํ าเร็จของการไกลเกลี่ยเพิ่มข้ึน
จากรอยละ 64 ของคดีที่ขอใหมีการไกลเกลี่ยในป 2544  เปนมากกวารอยละ 74 ในป 2545

บรรษทัภิบาล
ประเทศไทยมีความกาวหนาในการยกระดับบรรษัทภบิาลอยางตอเนื่อง  ในป 2545 มีการ
จัดตั้ง คณะกรรมการบรรษัทภิบาลแหงชาติ และก ําหนดใหป 2545 เปนปแหงบรรษัทภิบาล  คณะ
กรรมการดงักลาวม ี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีเปนประธาน มีกรรมการจากภาคเอกชน และมีคณะ
อนุกรรมการ 6 คณะ  ท ําหนาที่เรงรัดการท ํางานปรับปรุงบรรษัทภิบาลดานตางๆ  การท ํางานดัง
กลาวเนนปรับปรุงการบังคับใชกฎระเบียบ  การก ําหนดวินัยทางการตลาด  และสงเสริมการกํ ากับ
ดูแลตนเองเปนหลัก
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มีการปรับปรุง พ.ร.บ.หลกัทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมทั้งกฎระเบียบทีเ่กี่ยวของเพื่อ
ปรบัปรุงบรรษัทภิบาลของสถาบันการเงิน รางกฎหมายของดงักลาว  เนนการสงเสริมหนาที่
ตามความรับผิดชอบของผูบริหาร  และมาตรการลงโทษเมื่อมีการฝาฝน  รวมทั้งการสรางความ
เขมแข็งของกฎระเบียบกํ ากับการทํ าธรุกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวของ  อีกทั้งมคํี าสั่งศาลปกครองตอ
กระทรวงการคลังใหสงเสรมิสิทธแิละอํ านาจของ ก.ล.ต. และสํ านักงานอัยการสูงสุด  เพื่อใหมี
อํ านาจดูแลการละเมิดทางการเงินและอาญา  นอกจากนัน้ ก.ล.ต. ยังไดปรับปรุงการติดตามงบ
การเงินที่มีการสอบบัญชีและรายงานประจํ าปของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย  มีการ
ปรับปรุงบทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งกํ าลังจะออกประกาศเร็วๆ นี้   ในสวนภาคการ
ธนาคาร  ธนาคารแหงประเทศไทยไดออกแนวทางปฏิบัติเร่ืองโครงสรางคณะกรรมการเพื่อสงเสริม
บรรษทัภิบาลของสถาบันการเงิน  แนวทางปฏิบัติดังกลาวครอบคลุมจํ านวนของกรรมการอิสระ
และหนาที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ของสถาบันการเงิน  นอกจากนั้น
ธนาคารแหงประเทศไทยไดออกคูมือสํ าหรบักรรมการสถาบันการเงิน  เพือ่สนบัสนุนการดํ าเนิน
งานตามแนวทางปฏิบัติขางตนดวย
บรษิทัไทยเรทติ้งแอนดอินฟอรเมชั่นเซอรวิส จํ ากัด (TRIS) ไดรับมอบหมายใหเปนหนวย
งานที่ทํ าหนาที่จัดอันดับบรรษัทภิบาลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยของไทย  
เพือ่สงเสริมการบริหารจัดการที่ดี  TRIS เปนหนวยงานเดียวที่ไดรับมอบหมายใหจดัอันดับบรรษัท
ภิบาลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย  ในการนีต้ลาดหลักทรัพยและ ก.ล.ต. ไดกํ าหนด
มาตรการจูงใจใหบริษัทที่ผานจดัอันดับจาก TRIS เพือ่สงเสริมบรรษัทภิบาล  ทีผ่านมามีบริษัทที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยไดรับการจัดอันดับแลวหลายบริษัท
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยยังคงดํ าเนินการงานอยางดียิ่งในการฝกอบรม
ผูบริหาร  ทีผ่านมามผูีบริหารกวา 600 ทาน ผานการฝกอบรมหลักสูตรระยะเวลาครึง่วนัถึงหาวัน
วนั  นอกจากนั้น สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย  ไดเรงความ
พยายามทีจ่ะยกระดับทักษะและความรูของนักบัญชีและผูสอบบัญชี  ปจจุบันสมาคมกํ าลังจัดทํ า
หลกัสตูรเจาหนาที่การเงินรับอนุญาต (CFO) และนักบัญชีบริหารรับอนุญาต (CMA)  อีกทั้งกํ าลัง
ปรับปรุงและขยายการศึกษาทางวิชาชีพตอเนื่อง (CPF) สํ าหรับนักบัญชีและผูสอบบัญชี  พรอมทั้ง
จดัท ําแนวปฏิบัติที่เหมาะสม  รวมทั้งการแปลและสรางความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี
ตลอดจนจดัท ําแนวปฏิบัติทางการบัญชีสํ าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

แตการปฏริูปยังไมเสร็จสมบูรณ  แมจะมีผลงานทีน่าชื่นชม  แตการปฏิรูปก็ยังไมเสร็จสมบูรณ
ทัง้ในแงของการปฏิรูปกฎระเบียบและการเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติ  การแก พ.ร.บ. บริษัทมหาชน
จ ํากดั และ พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยยังคงลาชา  สํ าหรับการรายงานและการเปดเผย
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ขอมูลการเงิน  ก็เปนเรื่องจ ําเปนทีป่ระเทศไทยจะตองยึดมาตรฐานการบัญชีและการตรวจสอบ
บัญชีของนานาชาติเปนสํ าคัญ

ปญหาคือจะท ํางานอยางไรจึงจะทํ าใหเกิดการปรับปรุงอยางแทจริง  เกณฑวัดเทียบประ
จํ าปที่ดํ าเนินการโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสามารถใชเปนพื้นฐานการวัด
ความกาวหนาของการทํ างานนี้ได  นอกจากนั้น รายงานการสังเกตการณดานมาตรฐานและจริย
ธรรม (ROSCs)  ซึง่ใชเกณฑวัดเทียบระดับบรรษัทภิบาล  รวมทั้งวดัเทียบการบัญชีและสอบบัญชี
ของไทย กับเกณฑของประเทศในกลุมองคการความรวมมือทางพัฒนาและเศรษฐกิจ (OECD)
และมาตรฐานนานาชาติ  สามารถนํ ามาใชเปนเครือ่งมือประเมินผลความกาวหนาไดอยางดี

สํ าหรับประเทศไทย เปนความจ ําเปนเรงดวนที่จะตองมุงมั่นกับการปฏิรูปบรรษัทภิบาลและดํ าเนิน
การตอจนเสร็จสมบูรณ  โดยมี องคประกอบสํ าคัญของงานปรากฎตามกรอบที่ 3

กรอบที่ 3  ส่ิงที่ตองสานตอเพื่อปฏิรูปบรรษัทภิบาล

 สงเสริมบทบาทของผูกํ ากับดูแล การบังคับใชกฎระเบียบเกี่ยวกับหลักทรัพย โดยลดขั้นตอนทางอาญา  เมื่อ
มีการฝาฝนกฎหมายหลักทรัพย

 ปรับปรุงการบังคับใชกฎหมายเมื่อมีการฝาฝนกฎหมาย รวมทั้งนํ าการลงโทษอยางรุนแรงมาใชเมื่อผูที่อยูใน
องคกรเผยแพรขอมูลที่เปนเท็จและบิดเบือน

 เพิ่มความรับผิดชอบตอสาธารณะของผูบริหารและผูจัดการ และสรางความชัดเจนในประเด็นความรับผิด
ชอบของผูบริหารที่มีตอความไววางใจของประชาชน

 จัดใหมีชองทางดานกฎหมายที่คุมคาสํ าหรับผูถือหุน ในการปรับหรือปลดผูบริหารที่ปฏิบัติงานในทางที่ผิด
หรือฝาฝนกฎหมายหรือฝาฝนวัตถุประสงคในการจัดตั้งบริษัท

 ปรับปรุงการทํ าบัญชีและการสอบบัญชี ใหสอดคลองกับมาตรฐานและแนวปฏิบัติของนานาชาติ
 ปรับปรุงคุณภาพและความนาเชื่อถือของขอมูลการเงินและการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะของบริษัท
มหาชน

 ทํ าใหคณะกรรมการตรวจบัญชี ภายใตคณะกรรมการบริหารทํ างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 แกไขกฎหมาย พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชี  จัดตั้งสภาวิชาชีพบัญชี  และสรางความเขมแข็งของสมาคมนักบัญชี
และผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย (ICAAT)

 ปรับปรุงกระบวนการกํ าหนดวินัยในการปฏิบัติงานและการลงโทษนักบัญชี ในกรณีฝาฝนจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ หรือฉอฉล

 ฝกอบรมนักบัญชีอยางตอเนื่อง เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีนานาชาติและใหการฝกอบรมผูบริหารของ
บริษัทมหาชนเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด

ที่มา: ความรวมมือในการพัฒนาประเทศดานขีดความสามารถการแขงขันในภาคการเงินและบริษัทธุรกิจ
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จุดเนนของการทํ างานอยูที่การแปลงสูการปฏิบัติและการสานตอเร่ืองกฎระเบียบใหเสร็จสมบูรณ 
รวมทั้งปรับปรุงการบังคับใชกฎหมาย  สนบัสนุนการจัดทํ ารายงานทางการเงินและการเปดเผยขอ
มลูทีส่อดคลองกับมาตรฐานนานาชาติ  ตลอดจนสงเสริมจริยธรรมและมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีที่
สุดในภาคธุรกิจ

3.2 นโยบายการคลังและการปฏิรูปภาคราชการ
รัฐบาลไทยประสบความสํ าเร็จเปนอยางดี ในการใชนโยบายการคลังเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและการสรางธรรมาภิบาลในภาคราชการ  ภายใตความกาวหนานี้ การบริหารราชการ
และการจัดการการบรษิทัการเงินภาครัฐมคีวามกาวหนามาก  มาตรการกระตุนอุปสงคภายใน
ประเทศ  ก็ยังมิไดกอปญหาตอเสถยีรภาพทางการคลังและการลดหนีส้าธารณะ  แมวายังมีขอมูล
ไมเพยีงพอเกี่ยวกับการเพิ่มของการใชเงินนอกงบประมาณ  ซึ่งท ําใหเปนการยากที่จะประเมินผล
งานทางการคลังก็ตาม  สํ าหรับการกระจายอํ านาจมกีารด ําเนินงานคอนขางลาชา  แตการปรับ
ปรุงโครงสรางการบริหารราชการและการจัดทํ างบประมาณแบบมุงเนนผลงานไดเร่ิมมา 12 เดือน
แลว  ความทาทายส ําคัญคือ การปฏิรูปภาคราชการจะตองมีการนํ าสูการปฏิบัติอยางเหมาะสม
และตองมีการติดตามผล-ซึ่งการประสานงานระหวางหนวยงานหลักเปนเงื่อนไขสํ าคัญของความ
สํ าเร็จในเรื่องนี้

นโยบายการคลัง
นโยบายการคลังในป 2545 มีสวนชวยรักษาเสถียรภาพนอยกวาที่วางแผนไว  มาตรการ
กระตุนเศรษฐกจิ เชน กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง แผนงาน 30 บาทรักษาทุกโรค และการพัก
หนีเ้กษตรกร ไดเพิ่มการใชจายภาครัฐใหสูงขึ้น แตการขาดดุลยังนอยกวาที่วางแผนไวเนื่องจากจัด
เกบ็รายไดสูงกวาที่คาด  รวมทั้งการใชจายภาครัฐในสวนอื่นที่ลดลง  ในปนี้ ภาครัฐยังคงเนนการ
รักษาเสถียรภาพทางการคลังอยางตอเนื่อง
ในป 2545 หนี้สาธารณะมีสถานะคงที่และรัฐวางแผนทีจ่ะลดหนี้สาธารณะในระยะปาน
กลาง  หนีส้าธารณะเมื่อคิดตามสัดสวนของ GDP ลดลงจากจุดสูงสุดที่รอยละ 58 ในป 2543  มา
เปนรอยละ 54 ในป 2545 เมื่อการขาดดุลทางการคลังลดลงและความสูญเสียจากหนี้ของกองทุน
เพือ่การฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) ลดนอยลง  รัฐบาลเนนการสรางเสถียรภาพ
ทางการคลังอยางตอเนื่องตอไป  หากอตัราการขยายตัวของ GDP ทีแ่ทจริงเปนไปตามคาดที่
ประมาณรอยละ 5  สัดสวนของหนี้สาธารณะคงจะลดลงในระยะปานกลาง

ความเสี่ยงของเสถยีรภาพทางการคลังที่วางแผนไว  ประการแรก การขยายตัวในระดับต่ํ าลง
ของ GDP ทีแ่ทจริงเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ย  อาจท ําใหหนี้สาธารณะมีปญหา  ประการที่
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2  การลงทนุภาครัฐที่สูงขึ้นในสาขาโครงสรางพื้นฐานอาจทํ าใหปญหาเสถียรภาพทางการคลังหวน
กลับมา  ประการที่ 3  รายจายนอกงบประมาณบางรายการในมาตรการกระตุนเศรษฐกิจป 2545
และ 2546 อาจทํ าใหตองใชงบประมาณเพิ่มข้ึน  อยางไรก็ตาม ภาครัฐยงัมีโอกาสดีในการเพิ่มราย
รับสํ าหรับคาใชจายเหลานี้  ตราบใดทีก่ารขยายตัวของ GDP ทีแ่ทจริงยังอยูที่ระดับรอยละ 4-5

การปฏิรูประบบราชการ
การปฏริปูระบบราชการมีจังหวะที่รวดเร็วขึ้น  เหน็ไดจากการประกาศใชแผนปฏิรูประบบ
บริหารภาครัฐ และการแตงตั้งคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ ซึง่เปนคณะกรรมการระดับชาติ
ในป 2542   ตามดวยการประกาศใช พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และ พ.ร.บ. ระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน ในเดือนตุลาคม 2545   และในเดือนธันวาคม 2545 ก็มกีารแตงตั้งคณะ
กรรมการพัฒนาระบบราชการ  มาแทนคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ  ท ําหนาที่กํ าหนด
นโยบายและดูแลการปฏิรูประบบราชการ  ในเดอืนมีนาคม 2546 คณะกรรมการพัฒนาระบบราช
การไดจัดทํ าแผนยทุธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ.2546-2550  โดยใชพืน้ฐานของ
แผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ19 นอกจากนัน้เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของสาธารณะชนและ
ความรับผิดชอบตอสาธารณะของหนวยราชการ จงึมกีารจัดตั้งสถาบันและกลไกที่เกี่ยวของกับ
ความรับผิดชอบตอสาธารณะขึ้นหลายองคกร

การน ํากฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูประบบราชการสูการปฏบัิติในเดือนตุลาคม 2545  มีการ
นํ าองคประกอบหลายประการของแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ  สูการปฏิบัติเปนโครงการนํ ารอง
ทั้งในหนวยงานกลางและหนวยงานปฏิบัติ เชน สํ านักงบประมาณ กระทรวงพาณิชย กระทรวง
ศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข  การปฏรูิปภาคราชการอยางกวางขวางไดเร่ิมในเดือน
ตุลาคม 2545  โดยมี พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน เปนแนวทาง

พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ก ําหนดการจัดองคกรใหมทั้งระดับสํ านักและกรมใน 14
กระทรวงเดิม พรอมทั้งจัดตั้งกระทรวงใหม 6 กระทรวง  ท ําใหแตละกระทรวงรับผิดชอบภารกิจ
หลักเพยีงอยางเดียว  ลดความซํ้ าซอนของงานระหวางกระทรวง ทบวง กรม   พ.ร.บ. ปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม ประกาศใชในเดือนตุลาคม 2545  และมีการถายโอนขาราชการและทรัพย
สินใหกับกระทรวงที่รับผิดชอบใหมเรียบรอยแลว   

                                                 
19 แผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐมิไดถูกยกเลิก แตการปฏิรูประบบราชการในระยะตอไปจะดํ าเนินการตามแผนยุทธ

ศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย
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สํ าหรับ พ.ร.บ. ระเบยีบบริหารราชการแผนดิน  กํ าหนดแนวทางในการลดกระบวนการทางราชการ
รวมทั้งการกระจายภารกิจ ทรัพยากร อํ านาจในการตัดสินใจใหระดับทองถิ่น เพื่อตอบสนองความ
ตองการของประชาชน  สงเสริมความรับผิดชอบตอสาธารณะของหนวยงานภาครัฐ  สงเสริมการ
ท ํางานอยางโปรงใส  การมสีวนรวมของสาธารณะ ตลอดจนการติดตามและประเมินผลการให
บริการที่สอดคลองกับหลักของการบริหารจัดการที่ดี (ธรรมาภิบาล)
มีการแตงต้ังคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ20 และจัดทํ าแผนยทุธศาสตรการพัฒนา
ระบบราชการไทย (2546-2550)  โดยใชพื้นฐานของแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ  แผนยุทธ
ศาสตรดังกลาวประกอบดวย  (1) การปฏิรูปการบริหารราชการแผนดิน  (2) การปรบัโครงสราง
กระทรวง ทบวง กรม  (3) การปฏรูิประบบงบประมาณและการจัดการการเงินภาครัฐ  (4) การ
ปฏิรูประบบราชการพลเรือนและการใหคาตอบแทน  (5) การเปลีย่นวัฒนธรรมและคุณคาการ
ท ํางาน  (6) การปรบัระบบราชการใหทันสมัยดวยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (7)
การสงเสริมการมีสวนรวมของสาธารณะในการติดตามผลงานและการตัดสินใจ  แผนยุทธศาสตรฯ
ไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนพฤษภาคม 2546

การสงเสริมการตดิตามผลงานจากภายนอกและการมีสวนรวมของสาธารณะ  รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เนนความจํ าเปนที่ตองสงเสริมความรับผิดชอบตอสาธารณะ
และความโปรงใสในการทํ างานของหนวยราชการ  ดังนัน้จึงมีการประกาศใช พ.ร.บ. ขอมูลขาว
สารของราชการ ในป 2540  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหสาธารณะชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสาร
ของทางราชการไดสะดวก  นอกจากนัน้ยังมีการจัดตั้งกลไกติดตามผลงานภายนอกและกลไกดูแล
ความรบัผิดชอบตอสาธารณะหลายประการ โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดตั้งองคกรอิสระและเครือ
ขายประชาสังคม องคกรอิสระ ไดแก ศาลปกครอง  ศาลรัฐธรรมนูญ  ป.ป.ช. ก.ล.ต.  คณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  ผูตรวจการรัฐสภา  และคณะกรรมการการตรวจเงินแผนดิน

การปฏิรูปการบรหิารการเงินภาครัฐ
มีการนํ ากระบวนการจัดทํ างบประมาณแบบใหมมาใชในการจัดทํ างบประมาณป 2546
ภายใตการปฏิรูประบบงบประมาณ  การจดัท ํางบประมาณจะเปลี่ยนจากงบประมาณแบบแสดง
รายการ  มาเปนงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  ซึง่มกีารคาดการณลวงหนา  กระจายอํ านาจการ
บริหารงบประมาณ  และสงเสริมความรับผิดชอบตอสาธารณะ  ข้ันตอนการจัดทํ างบประมาณ

                                                 
20 ในเดือนธันวาคม 2545 รัฐบาลไดแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  มีรองนายกรัฐมนตรีเปนประธาน  และมี

กรรมการ 14 ทาน ซ่ึงรวมทั้งผูทรงคุณวุฒิ 10 ทาน จาก 8 สาขา  คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ มาทดแทนคณะ
กรรมการปฏิรูประบบราชการ ในการกํ าหนดนโยบายและดูแลการปฏิรูประบบราชการ
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แบบใหมซึง่ปรากฏในราง พ.ร.บ. งบประมาณรายจายประจํ าป21  ประกอบดวย  (1) การจัดตั้ง
คณะกรรมการนโยบายงบประมาณที่ดูแลการจัดเตรียมงบประมาณ  (2) ขอตกลงกับรัฐมนตรีและ
หวัหนาสวนราชการระดับกรมเกี่ยวกับผลลัพธของการทํ างาน  (3) ระบบติดตามประเมินผลการ
ท ํางาน  (4) กรอบการใชจายงบประมาณระยะปานกลาง  (ดูรายละเอียดในกรอบที่ 4)

ราง พ.ร.บ. งบประมาณรายจายประจํ าป  อยูระหวางการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี  แตไดมีการ
นํ าขัน้ตอนบางสวนของระบบงบประมาณใหมมาใชในการเตรียมงบประมาณป 2546 บางแลว  ได
แก การกํ าหนดเปาหมายเชิงยุทธศาสตรของรัฐบาล  เปาหมายการใหบริการสาธารณะของ
กระทรวง  ผลผลิตของหนวยงาน  และตัวชีว้ดัการทํ างานเบื้องตน

มีการพฒันาระบบการจัดซ้ือจัดจาง การจัดการการเงิน และระบบบัญชีที่ดีขึ้น  มีการนํ า
ระบบบญัชีแบบเกณฑคงคางมาทดแทนระบบบัญชีแบบเกณฑเงินสด22  ควบคูกับการจัดทํ าระบบ
ขอมลูการจัดการการเงินของรัฐบาลและหนวยงานภาครัฐ  นอกจากนีก้ม็ีการนํ ากระบวนการและ
วธิจีัดซื้อจัดจางแบบใหมมาใช

กรอบที่ 4  กระบวนการจัดทํ างบประมาณแบบใหม

ภายใตกระบวนการจัดทํ างบประมาณแบบใหมในราง พ.ร.บ.งบประมาณรายจายประจํ าป  จะมีคณะกรรมการ
นโยบายงบประมาณ  ซึ่งรับผิดชอบการจัดเตรียมงบประมาณและตัดสินใจแทนฝายบริหาร  คณะกรรมการ
นโยบายงบประมาณ23   จะเปนกลไกสํ าคัญในการปรับปรุงนโยบายการคลังระดับยุทธศาสตรเศรษฐกิจมหภาค
และการจัดสรรงบประมาณรายสาขาในระดับชาติ  องคประกอบของคณะกรรมการนโยบายงบประมาณและบท
บาทความรับผิดชอบที่ชัดเจนของหนวยงานกลางตางๆ (เชน กระทรวงการคลัง  สํ านักงบประมาณ-สงป. และ
สํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ-สศช.) ที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการรายจาย
จะชวยปรับปรุงการประสานงานระหวางหนวยงานกลางใหดียิ่งขึ้น
ในระยะเริ่มตนของปงบประมาณแตละป รัฐมนตรีของแตละกระทรวงจะลงนามในขอตกลงการใหบริการ
สาธารณะ (Public Service Agreement-PSAs)  กับคณะกรรมการนโยบายงบประมาณ  ขอตกลงดังกลาว จะ
ระบุเปาหมายผลงานที่กระทรวงจะตองดํ าเนินการ  หรือระบุผลลัพธตลอด 4 ป  รวมทั้งเปาหมายเฉพาะสํ าหรับ
แตละปงบประมาณ  เพื่อใหบรรลุระเบียบวาระแหงชาติตามเปาหมายยุทธศาสตรของรัฐบาล  (หนาที่สํ าคัญของ
PSA อีกประการคือ เชื่อมโยงการวางแผนกับการแปลงแผนสูปฏิบัติของนโยบายตางๆ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง
นโยบายที่ตองการความรวมมือระหวางกระทรวง เชน การลดความยากจน)  ในระยะถัดมา หัวหนาสวนราชการ

                                                 
21 ราง พ.ร.บ.งบประมาณรายจายประจํ าป จะมาแทน พ.ร.บ.งบประมาณ พ.ศ. 2502 ที่ใชในปจจุบัน
22 ระบบบัญชีแบบเกณฑคงคางจะบันทึกรายการบัญชีเปนรายรับหรือรายจายตั้งแตมีขอตกลงหรือสัญญาที่ตองจายเงิน

หรือไดรับเงิน  แตระบบบัญชีแบบเกณฑเงินสดจะบันทึกรายการบัญชีตอเมื่อการไดรับเงินหรือการจายเงินเกิดขึ้น
23 คณะกรรมการนโยบายงบประมาณมี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี หรือ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเปนประธาน
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ก็จะลงนามในขอตกลงการใหบริการ (Service Delivery Agreements-SDAs) ซึ่งระบุผลผลิตที่หนวยงานจะ
ดํ าเนินการตามเปาหมายการใหบริการสาธารณะของกระทรวง
การดํ าเนินงานของกระทรวงและหนวยงานจะวัดผลตาม PSAs และ SDAs  ทั้งนี้ สงป. กํ าลังอยูระหวางจัดทํ า
ระบบการติดตามและประเมินผลการทํ างาน24  ระบบดังกลาวจะประเมินผลของเปาหมายหรือผลลัพธของ
กระทรวงและผลผลิตของหนวยงาน  กระทรวงจะพัฒนาตัวชี้วัดผลลัพธ  ขณะที่หนวยงานระดับกรมจะพัฒนาตัว
ชี้วัดผลผลิตใน 4 มิติ คือ ตนทุน ปริมาณ คุณภาพและการใหบริการตามเวลาที่กํ าหนด ภายใตระบบการติดตาม
ประเมินผล จะมีการวัดการทํ างานของกระทรวงและหนวยงานระดับกรมเปรียบเทียบกับตัวชี้วัด  ซึ่งจะเปนขอมูล
ยอนกลับสํ าหรับการจัดสรรงบประมาณใหกระทรวงและกรมในปงบประมาณถัดไป
นอกเหนือจากการจัดทํ างบประมาณในระดับยุทธศาสตรแลว  กระบวนการจัดทํ างบประมาณแบบใหมจะเอื้อตอ
การคาดการณลวงหนาในการกํ าหนดแผนสํ าหรับนโยบายการคลังระยะปานกลาง และมีการกํ าหนดกรอบงบ
ประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลาง (Medium Term Expenditure framework-MTEF)25  เพื่อใหครอบ
คลุมกระบวนการจัดทํ างบประมาณทั้งแบบบน-ลง-ลาง  และแบบลาง-ขึ้น-บน26

การเตรียมปฏิบัติงานตามระบบบัญชีแบบเกณฑคงคางไดเร่ิมในป 2542 ภายใตแผนปฏิรูประบบ
บริหารภาครัฐ27  ทั้งนี้ ในปงบประมาณ 2546 จะมีการใชผังบญัช ีรายงานการเงินมาตรฐาน และ
แนวปฏิบัติทางบัญชี  เปนแนวทางการทํ าบญัชสํี าหรับหนวยงาน  ซึ่งหนวยงานน ํารองจะตองเริ่ม
ใชระบบบัญชีแบบเกณฑคงคางอยางนอยบางรายการ  และภายในป 2548 ระบบบัญชีแบบเกณฑ
คงคางก็จะสมบูรณและทุกหนวยงานจะตองเริ่มใชระบบบัญชีแบบเกณฑคงคางอยางนอยในบาง
รายการ

กรมบญัชีกลางกํ าลังพัฒนาระบบประมวลผลสารสนเทศการคลัง (Government Financial
Management Information System-GFMIS) และโปรแกรมประมวลผลขอมูลทางบัญชีที่เปน
มาตรฐานกลาง (Agency Financial Management Information System-AFMIS)28  ควบคูกับ

                                                 
24 ระบบการติดตามและประเมินผลการทํ างานจะนํ ามาปฏิบัติในปงบประมาณ 2548
25 จะเริ่มใช MTEF ในป 2551
26 กระบวนการจัดทํ างบประมาณแบบบน-ลง-ลาง หมายถึงการประมาณการการคลังมหภาค ซ่ึงจะกํ าหนดเพดานงบ

ประมาณจากทรัพยากรและเงื่อนไขที่มี  กระบวนการจัดทํ างบประมาณแบบลาง-ขึ้น-บน หมายถึงการประมาณการแบบ
จุลภาคที่กํ าหนดการใชจายงบประมาณพื้นฐานจากระดับหนวยงาน

27 ในปงบประมาณ 2544 มีการจัดทํ านโยบายบัญชีภาครัฐเลม 1 และ 2  ซ่ึงระบุกรอบบัญชีแบบเกณฑคงคางและแนว
ทางปฏิบัติสํ าหรับหนวยราชการ  พรอมดวยการฝกอบรม  ทั้งนี้หนวยราชการจะตองเตรียมรายการบัญชีทรัพยสินดวย

28 AFMIS จะมีขอมูลการเงินระดับหนวยงาน  GFMIS จะมีขอมูลการเงินระดับชาติซ่ึงรวมทั้งขอมูลบางสวนของ AFMIS
และขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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การพฒันาระบบบัญชีแบบเกณฑคงคาง  การพฒันา hardware และ software สํ าหรับระบบดัง
กลาวจะเริ่มใน 2-3 เดือน  ปจจุบันระบบนี้จะรวมขอมูลการบัญชีของรัฐบาลและหนวยงานตางๆ

มกีารน ํากระบวนการจัดซื้อจัดจางแบบใหมมาใช โดยจัดตั้งหนวยงานดูแลระบบจดัซื้อจัดจางใหม
ในกระทรวงการคลังเมื่อเดือนตุลาคม 2545 ไดแก สํ านักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ  รับ
ผิดชอบพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจางแบบใหม (รวมทั้งการจัดซื้อจัดจางอิเล็กทรอนิกส) การปฏิรูป
นโยบายและกฎระเบียบในการจัดซื้อจัดจาง  และการปรบัแกกฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง
โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดซื้อจัดจางอิเล็กทรอนิกส  ในเดอืนธนัวาคม 2545 หนวยงานทุกแหงได
เร่ิมการประมูลดวยระบบอเิล็กทรอนิกสสํ าหรับพัสดุทีใ่ชประจํ า เชน คอมพิวเตอร  การจัดทํ าแผน
แมบทการจัดซื้อจัดจาง จะเสร็จสมบูรณและนํ าเสนอตอคณะรัฐมนตรีในเดือนสิงหาคม 2546 โดย
จะจัดทํ าแผนการประมูลและใหการฝกอบรม หลงัจากคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบกับแผนแม
บทแลว

การกระจายอํ านาจ
ต้ังแตป 2543 ประเทศไทยไดดํ าเนินการกระจายอํ านาจสูทองถิ่น ทั้งดานการเมือง การ
บริหาร และการคลัง ภายใต พ.ร.บ. กํ าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํ านาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  ความกาวหนาของการกระจายอํ านาจสวนใหญจะอยู
ในดานการเมืองและการคลัง  องคกรปกครองสวนทองถิ่นปจจุบันมีจํ านวน 7,951 แหงทั่วประเทศ
มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา  และมรีายรับเพิ่มข้ึนเปน 20% ของรายรับของรัฐบาลตั้งแตป 254329

แตการถายโอนภารกิจและบุคลากรสูองคกรปกครองสวนทองถิ่นยังมคีวามลาชา ดวยเหตุผลดังที่
จะอธิบายตอไป

ปจจบัุนมีภารกิจเพียงไมกี่ประเภททีม่กีารถายโอนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดมีการ
จัดทํ าแผนปฏบัิติการก ําหนดขั้นตอนการกระจายอํ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อ
สนบัสนุนการถายโอนภารกิจ  ซึง่ก ําหนดใหมกีารถายโอนภารกิจทั้งที่เปนภารกิจที่ตองดํ าเนินการ
หรืออาจด ําเนินการจํ านวน 245 ภารกิจ ใน 6 ดาน30 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นภายในปงบ
ประมาณ 2547  แผนปฏิบัติการฯ ผานการพิจารณาของรัฐสภาเมื่อเดือนกุมภาพันธ 2545 แตจน
ถงึปจจุบันมีภารกิจเพียงไมกี่ประเภททีม่กีารถายโอน ทีสํ่ าคญั ไดแก ภารกิจของกรมโยธาธิการ

                                                 
29 ตาม พ.ร.บ.กํ าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 สัดสวนรายรับของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะเพิ่มเปนรอยละ 20 ของรายรับรัฐบาลในป 2544  และเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 35 ในป 2549
30 (1) ดานโครงสรางพื้นฐาน  (2) ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต  (3) ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความ

สงบเรียบรอย  (4) ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว  (5) ดานการบริหารจัดการ
และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม  (6) ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
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กรมการเรงรัดพัฒนาชนบท กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน และมีการถายโอนเจาหนาที่เพียง
4,000 ตํ าแหนงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ประมาณวาการถายโอนภารกิจดังกลาวนี้ นอยกวา
การถายโอนการคลังใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งทํ าใหรายรับขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
อยูทีร่อยละ 22 ของรายรับรัฐบาลในป 2546 เปนอันมาก31

ความลาชาในการถายโอนภารกจิมสีาเหตมุาจาก (1) ความลังเลใจของกระทรวงในการ
ถายโอนภารกิจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  (2) ความไมสอดคลองกันระหวาง พ.ร.บ.
ปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม และ พ.ร.บ.กํ าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํ านาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  (3) ปญหาขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น  (4) การขาดทิศทางที่ชัดเจนและขาดผูนํ าในการกระจายอํ านาจ ภายใตกฎหมายปรับ
ปรุงกระทรวง ทบวง กรม  กระทรวงแตละกระทรวงตองรับผิดชอบภารกิจหลัก 1 กลุม ขณะที่ภาร
กิจที่ไมใชภารกิจหลักอาจจะจางใหผูอ่ืน/หนวยงานอื่นทํ าหรือถายโอนใหองคกรปกครองสวนทอง
ถิน่ได อยางไรก็ตาม กระทรวงยังคงดํ าเนินงานในภารกิจหลายประเภททีไ่ดกํ าหนดใหมีการ
กระจายอํ านาจตามแผนปฏิบัติการฯ ยิง่กวานัน้ยงัมหีนวยงานบางแหงที่จัดตั้งภายใต พ.ร.บ. ปรับ
ปรุงกระทรวง ทบวง กรม เชน กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม มีภารกิจซึ่งเหมือนกับภาร
กจิทีต่องถายโอนใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นภายใตแผนปฏิบัติการฯ   

ในขณะเดียวกัน ปญหาขดีความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่นก็เปนสาเหตุใหองคกรปก
ครองสวนทองถิน่ลังเลที่จะรับภารกิจที่ถายโอน ตัวอยางเชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นหลายแหง
ชีแ้จงถงึการขาดขดีความสามารถในการจัดการและทางวิชาการ เชน การจัดการการเงิน การบัญชี
การรายงานการเงิน และความเขาใจกฎหมายและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจาง32  หนวยงานสวนกลาง
ซึ่งมีภารกิจที่ตองถายโอนนาจะมีความเหมาะสมที่สุดที่จะใหการฝกอบรมวิชาการและทักษะดัง
กลาว  อยางไรก็ตาม เมื่อไมมีแผนการฝกอบรมองคกรปกครองสวนทองถิ่นทีเ่ชือ่มโยงสัมพันธกัน
กอปรกับความลงัเลใจของหนวยงานสวนกลางในการถายโอนภารกิจ การฝกอบรมใหองคกรปก
ครองสวนทองถิ่นจึงยังไมเพียงพอ (ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ) และไมเปนระบบที่ดี

ขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่นยังมีปญหา  การทีอ่งคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตองจ ํากัดจํ านวนเจาพนักงานและคาใชจายเงนิเดอืนและคาตอบแทนตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหาร
งานบุคคลสวนทองถิ่น ซึง่ก ําหนดเพดานรายจายเงินเดือนและคาตอบแทนขององคกรปกครอง
                                                 
31 รายรับที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเก็บเองมีสัดสวนรอยละ 12 ของรายรับทั้งหมด แสดงวารอยละ 88 ของรายรับ

เปนการถายโอนจากรัฐบาล
32 จากขอมูลการเยี่ยมชมองคกรปกครองสวนทองถิ่นของเจาหนาที่สํ านักงานคณะกรรมการกระจายอํ านาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นและเอกสารการศึกษา Local Government Organization Capacity Assessment โดย
ธนาคารโลก (กุมภาพันธ 2545)
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สวนทองถิน่ไมเกินรอยละ 40 ของรายจายรวม นอกจากนั้น ยังก ําหนดให อบต. ชั้น 533 มพีนกังาน
ไมเกนิ 3 ตํ าแหนง และ อบต. ชั้น 1 มีพนักงานไมเกิน 21 ตํ าแหนง  ขอกํ าหนดเหลานีจ้ํ ากัดขีด
ความสามารถและความเต็มใจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะรับโอนบุคลากร

องคกรปกครองสวนทองถิ่นยังขาดเครื่องมือที่จํ าเปนในการทํ างานที่ไดรับถายโอน ตัวอยางเชน
ภารกจิทีไ่ดรับการถายโอนมาเมื่อเร็วๆ นี้จากกรมโยธาธิการและกรมการเรงรัดพัฒนาชนบทใหแก
อบต. ซึง่รวมทัง้การกอสรางและบํ ารุงรักษาถนนชนบทและสะพาน มิไดมาพรอมกับการถายโอน
รถแทรกเตอรและเครื่องมืออ่ืนๆ ที่จํ าเปน  อบต.บางแหงจึงตองขอยืมเครื่องมือจาก อบจ. เพื่อ
ดํ าเนินงานตามภารกิจดังกลาว  แตมี อบจ.บางแหงเทานั้นที่มีเครื่องมือ และแมวามีเครื่องมือก็ยัง
มจี ํานวนไมเพียงพอ  ดังนั้น อบต. สวนใหญจึงไมสามารถทํ างานตามภารกิจได  และลังเลที่จะรับ
การถายโอนบุคลากรจากหนวยงานสวนกลาง

ในชวง 1 ปที่ผานมา  การกระจายอํ านาจไดรับผลกระทบอยางมากจากการขาดทิศทางที่ชัดเจน
และขาดผูนํ าทีผ่ลักดันกระบวนการ  กลางป 2545 รัฐสภาไดขอใหมีการทบทวนประเด็นเกี่ยวกับ
การกระจายอํ านาจอีกครั้งหนึ่ง  ผลกคื็อ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดจัดใหมีการศึกษายอย
6 เร่ือง เพือ่ใหคํ าแนะนํ าเกี่ยวกับทิศทางในอนาคตของการกระจายอํ านาจในประเทศไทย การ
ศึกษาดงักลาวประกอบดวยเรื่อง โครงสรางและขนาดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น การถายโอน
การคลัง ระบบการติดตามประเมินผล การท ํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น การประเมินขีด
ความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และการบริหารจัดการบุคลากร ซึ่งการทบทวนนี้
สวนหนึ่งมีผลท ําใหหนวยงานสวนกลางชะลอการถายโอนภารกิจไวเพื่อรอทศิทางที่ชัดเจน  แตทิศ
ทางที่ชัดเจนก็จะไมปรากฏหากปราศจากผูนํ าที่เขมแข็งซึง่ผลักดันในเรื่องนี้

ความทาทายของการปฏริูประบบราชการ
ความทาทายสํ าคัญของการปฏริูประบบราชการ คือ การนํ าองคประกอบทุกดานของการ
ปฏริปูสูการปฏิบัติในลักษณะองครวม (รวมทัง้การกระจายอํ านาจ)  การปฏิรูประบบราชการ
เกีย่วของกบัการท ํางานและการปฏิรูปหลายเรื่องที่สัมพันธกัน และมักจะดํ าเนินงานโดยหนวยงาน
หรือคณะกรรมการตางกัน  ดังนั้น เพือ่ใหการปฏิรูประบบราชการนํ าไปสูผลลัพธสูงสุด คือ การ
ปรับปรุงบริการทีใ่หกับประชาชน จํ าเปนตองมีการปฏิบัติที่มีประสิทธิผลและมีการประสานงาน
เปนอยางดี ตัวอยางเชน การวางแผนงบประมาณ การปฏิบัติงาน การประเมินผลและการรายงาน
ผล ตองเชือ่มโยงสัมพันธกัน การปฏิรูประบบงบประมาณและการจัดการการเงินตองสอดคลอง
และสัมพันธกัน  ความสอดคลองระหวางการปฏิรูปการจัดการรายจาย การบริหารระบบราชการ

                                                 
33 อบต.ช้ัน 5 เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีขนาดเล็กที่สุด มีประชากรเฉลี่ยประมาณ 8,000 คน
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และระบบราชการพลเรือน ตางก็มคีวามสํ าคัญเทาเทยีมกัน ตอการเปลีย่นแปลงการบริหารระบบ
ราชการทีเ่นนปรับปรุงการจดัท ํางบประมาณและการรายงานการเงิน
เพือ่ใหการปฏิรูประบบราชการน ําไปสูการปรบัปรุงการทํ างานทีดี่ขึ้นอยางแทจริง จํ าเปน
ตองเนนระบบจัดการที่เชื่อมโยงกันโดยมีการติดตามผลที่ดี  ความเชื่อมโยงดังกลาวควรรวม
ถงึการตดัสินใจทางนโยบายในระดับยุทธศาสตร การจดัท ํางบประมาณ การรายงานการเงิน การ
ปฏิรูปการบริหารและระบบราชการ การจัดการทรัพยากรมนุษย การปฏิรูประบบขาราชการพล
เรือน การวัดการผลการท ํางาน การปฏิรูปรายสาขา และการกระจายอํ านาจใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ในการนี้ คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ มศัีกยภาพเพยีงพอทีจ่ะประสานงานการ
ปฏิรูปทั้งทีก่ ําลงัด ําเนินการอยูและที่จะดํ าเนินการตอไปในอนาคต แตก็เปนสิ่งสํ าคัญทีจ่ะตองสราง
ความมั่นใจวา นโยบายเหลานี้จะไดรับการแปลงสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิผลในระดับปฏิบัติ

การตดิตามผลการปฏิรูปดวยกลไกการติดตามผลอยางมีระบบจึงเปนเรื่องสํ าคัญ คณะกรรมการ
พฒันาระบบราชการ ไดรับมอบหมายใหกํ ากับดูแลและรายงานความกาวหนาการปฏิรูป และให
คํ าแนะนํ าตอคณะรัฐมนตรี แตการสนบัสนุนและสรางความเขมแข็งใหแกองคกรภายนอก เชน
สถาบันการศึกษา เครือขายประชาสังคม และชมุชน ในการติดตามผลของการปฏิรูปจะชวยให
คณะกรรมการพฒันาระบบราชการไดรับขอมูลนํ าเขาและขอมูลยอนกลับที่มีคุณคา  ซึ่งจะ
สนบัสนุนรัฐบาลในการท ํางานใหบรรลุเปาหมาย  แตขอจํ ากัดขององคกรภายนอก คือ เขาถึงขอ
มูลไดยาก  ดังนั้น การสนับสนุนองคกรภายนอกเหลานี้ใหเขาถึงขอมูลไดดีข้ึน  สงเสริมใหประชา
สังคมและชุมชนมีสวนรวมและติดตามผลงาน ควบคูกบัการฝกอบรมเกี่ยวกับบทบาทเหลานี้ จะ
ชวยเพิ่มความรับผิดชอบตอสาธารณะใหดีข้ึน  โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับภูมิภาคและทองถิ่น
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ภาคผนวก 1 ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจท่ีสํ าคัญ
2544 2545 e/ 2545 2546 2545 2546

ป ป Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ผลผลิต การจางงาน และราคา
GDP
  (% ท่ีเปลี่ยนแปลงเทียบกับปท่ีแลว) 1.9 5.2 3.9 5.1 5.8 6.1 .. .. .. .. ..
ดั ช นี ก า ร ผ ลิ ต ภ า ค อุ ต ส า ห ก ร ร ม
(2538=100) 113.6 123.3 123.1 118.4 121.2 130.4 139.8 131.7 136.8 132.6 149.9
  (% ท่ีเปลี่ยนแปลงเทียบกับปท่ีแลว) 1.3 8.5 4.2 7.9 10.7 11.4 13.6 11.9 15.2 12.8 12.7

อัตราการวางงาน (%) 3.3 2.4 3.2 2.9 1.8 1.8 .. 1.4 3.4 2.3 ..

อัตราเพิ่มของรายไดท่ีแทจริง(%) 1/ -0.6 -1.5 -1.9 -0.1 -1.2 -2.5 .. .. .. .. ..
ดัชนีราคาผูบริโภค
  (% ท่ีเปลี่ยนแปลงเทียบกับปท่ีแลว) 1.6 0.7 0.6 0.2 0.3 1.4 1.9 1.6 2.2 1.9 1.7

ภาครัฐ
ดุลเงินสดของภาครัฐ
  (พันลานบาท) -123.0 -76.8 -70.7 35.8 -14.7 -27.2 93.7 3.1 -4.3 7.0 6.6
ดุลเงินสดของภาครัฐ
  (คิดเปน % ของ GDP) -2.4 -1.4 -5.3 2.7 -1.1 -1.9 .. .. .. .. ..
หน้ีภาครัฐ
  (คิดเปน % ของ GDP)2/ 56.6 54.0 .. .. .. 54.0 .. 54.0 49.9 .. ..

การคาตางประเทศ ดุลการชํ าระเงิน และหนี้ตางประเทศ
ดุลการคา (ลานเหรียญสหรัฐ) 2,525 3,453 696 617 880 1,260 1,096 421 34 670 392

การสงออก (fob ลานเหรียญสหรัฐ) 63,190 66,886 15,015 16,163 17,820 17,888 18,165 5,477 5,899 5,903 6,363
  (% ท่ีเปลี่ยนแปลงเทียบกับปท่ีแลว) -6.9 5.8 -6.3 3.4 11.3 15.2 21.0 10.3 25.0 24.7 14.4

การนํ าเขา (cif ลานเหรียญสหรัฐ) 60,665 63,433 14,319 15,546 16,940 16,628 17,069 5,056 5,865 5,233 5,971
  (% ท่ีเปลี่ยนแปลงเทียบกับปท่ีแลว) -2.8 4.6 -10.2 2.1 12.9 14.8 19.2 15.6 19.8 22.9 15.6

ดุลบัญชีเดินสะพัด (ลานเหรียญสหรัฐ) 6,236 7,631 1,901 850 2,025 2,855 2,690 868 654 1305 731
  (คิดเปน % ของ GDP) 5.4 6.0 6.2 2.8 6.3 8.7 .. .. .. .. ..
การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศสุทธิ
  (ลานเหรียญสหรัฐ) 3,759 899 219 336 -246 590 .. 37 36 69 ..
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2544 2545 e/ 2545 2546 2545 2546

ป ป Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
หน้ีตางประเทศทั้งสิ้น
  (ลานเหรียญสหรัฐ) 67,511 58,922 64,522 65,526 61,644 58,922 .. 58922 58412 57391 ..
  (คิดเปน % ของ GDP) 58.6 46.7 55.4 54.7 49.9 46.6 .. .. .. .. ..

หน้ีระยะสั้น (ลานเหรียญสหรัฐ) 13,389 11,898 13,240 13,725 14,505 11,898 .. 11,898 11,865 11,727 ..
อัตราสวนภาระการชํ าระหนี้
  (% ของการสงออกสินคาและบริการ) 20.7 18.0 24.4 16.4 18.0 14.1 .. .. .. .. ..
ทุนสํ ารอง รวมทองคํ า
  (ลานเหรียญสหรัฐ) 33,048 38,924 33,615 36,791 37,652 38,924 37,632 38,924 39,776 38,753 37,632
  (คิดเปนจํ านวนเดือนของการนํ าเขา) 6.5 7.4 7.0 7.1 6.7 7.0 6.6 7.7 6.8 7.4 6.3

ตลาดการเงิน
สินเชื่อในประเทศ
  (% ท่ีเปลี่ยนแปลงเทียบกับปท่ีแลว)3/ -4.6 3.6 -6.3 -3.7 -1.6 3.6 .. 3.6 .. .. ..
อัตราดอกเบี้ยระยะสั้น
  (เม่ือสิ้นงวด) 4/ 2.4 1.8 2.1 2.0 2.0 1.8 1.5 1.75 1.75 1.75 1.5
อัตราแลกเปลี่ยน
  (คาเฉลี่ยของงวด) 44.5 43.0 43.7 42.8 42.1 43.4 42.8 43.3 42.8 42.9 42.8
อัตราแลกเปลี่ยนที่แทจริง
  (2537=100) 79.5 81.7 82.8 82.8 81.5 79.7 .. 79.5 79.5 .. ..
  (% ท่ีเปลี่ยนแปลงเทียบกับปท่ีแลว) -4.7 2.8 3.3 4.9 3.4 -0.3 .. -0.3 -2.5 .. ..
ดัชนีตลาดหลักทรัพย
  (ธ.ค. 2539=100) 303.9 356.5 374.0 389.1 331.8 356.5 364.6 356.5 370 361.3 364.6

Memo: GDP (พันลานเหรียญสหรัฐ) 115.2 126.3 30.7 30.9 31.9 32.7 .. .. .. .. ..

e = การประมาณการ
p = การคาดการณ
1/ คํ านวณจากคาเฉลี่ยคาจางของผูมีงานทํ าจากการสํ ารวจภาวะการทํ างานของประชากร
2/ รวมหนี้โดยตรงของภาครัฐ  หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่มิใชสถาบันการเงิน  และหนี้ของกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF)
3/ สินเชื่อที่ปลอยโดยสถาบันการเงินทั้งหมด
4/ คาเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยของเงินฝากระยะเวลาตํ่ ากวา 6 เดือน (คิดเปนรอยละตอป)
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ภาคผนวก 2 ตารางติดตามการปฏิรูปโครงสราง3

 การปฏริปูระบบราชการและการบริหารจัดการที่ดี (ธรรมาภิบาล)
 การปรบัโครงสรางและการพัฒนาระบบการเงินและบริษัทธุรกิจ
 การวิเคราะหการลดความยากจน
 การคุมครองทางสังคม

                                                 
3 ภาคผนวกนี้จะอธิบายมาตรการในการปฏิรูปที่ดํ าเนินการในชวง 12 เดือนที่ผานมา รวมทั้งความสํ าคัญของมาตรการดังกลาว  ตลอดจนมาตรการที่จะดํ าเนินการในชวง 6-12 เดือนขางหนา

พรอมทั้งอธิบายขั้นตอนที่จะดํ าเนินการในเบื้องตน  สํ าหรับวัตถุประสงคและเรื่องที่จะดํ าเนินการปฏิรูปนํ ามาจากแผนงานความรวมมือในการพัฒนาประเทศไทย (CDPs) ที่กํ าลังดํ าเนินการอยู
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1. การปฏริปูระบบราชการและการบริหารจัดการที่ดี
วัตถุประสงค มาตรการปฏิรูปที่ดํ าเนินการ

A ปรบัโครงสรางกระทรวงและ
ปฏริปูการบริหารระบบราชการ
โดย  (1) เนนภารกิจหลัก  (2) ปรับ
ปรุงระบบบริหารจัดการภายในองค
กร

มาตรการที่ไดดํ าเนินการและความสํ าคัญ

 เปาหมายหลักคือ การปรับโครงสรางกระทรวงและปรับปรุงการบริหารระบบราชการ–ประกาศใช
พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และ พ.ร.บ. ระเบยีบบริหารราชการแผนดิน เมื่อเดือน
ตุลาคม 2545

 พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ก ําหนดใหมีการปรับโครงสรางหนวยงานระดับกรม กอง ของ
กระทรวง 14 กระทรวง พรอมทั้งจัดตั้งกระทรวงใหม 6 กระทรวง เพื่อใหแตละกระทรวงรับภารกิจหลัก 1 ชุด
ลดการท ํางานซํ้ าซอนระหวางกระทรวง  การปรบัโครงสรางตามกฎหมายดังกลาวเริ่มเมื่อเดือนตลุาคม 2545

 พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  ก ําหนดการปฏิรูปการบริหารราชการ  เพือ่ใหระบบราชการมี
ประสิทธภิาพและประสิทธิผล ลดขั้นตอนทางราชการ ถายโอนภารกิจการเงินและอํ านาจใหระดับทองถิ่น
ตอบสนองตอความตองการของประชาชน สงเสริมความรับผิดชอบตอสาธารณะ ความโปรงใส การมีสวน
รวมของประชาชน รวมทั้งการตดิตามและประเมินผลการใหบริการที่สอดคลองกับการบริหารจัดการที่ดี
ภายใต พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  มกีารแตงตั้งคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ เมื่อเดือน
ธนัวาคม 2545  ท ําหนาทีก่ ํากับดูแลและกํ าหนดการปฏิรูประดับนโยบาย  คณะกรรมการพฒันาระบบราช
การยงัท ําหนาทีป่ระสานงานระหวางการปฏิรูประบบราชการในดานตางๆ  เชน ระบบงบประมาณ การเงิน
ระบบราชการพลเรือนและการบริหารราชการ
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1. การปฏริปูระบบราชการและการบริหารจัดการที่ดี
วัตถุประสงค มาตรการปฏิรูปที่ดํ าเนินการ

 แผนยทุธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546-2550) ซึ่งจดัทํ าโดยคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ ผานความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนพฤษภาคม 2546  แผนยุทธศาสตรฯ มี
องคประกอบ 7 ประการ คือ (1) การปฏริูปการบริหารระบบราชการแผนดิน  (2) การปรบัโครงสรางกระทรวง
ทบวง กรม  (3) การปฏริูประบบงบประมาณและการจัดการการเงินภาครัฐ  (4) การปฏริูประบบราชการพล
เรือนและการใหคาตอบแทน  (5) การปรับเปลีย่นวฒันธรรมและคุณคาของการทํ างาน  (6) การปรับระบบ
ราชการใหทันสมัยโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (7) การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
ในการติดตามผลและการตัดสินใจ

มาตรการที่จะด ําเนินการใน 6 เดือนตอไป

 การนํ าแผนยทุธศาสตรฯ สูการปฏิบัติใน 6 เดือนตอไป ไดแก  (1) นํ าเสนอราง พ.ร.ฎ ระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน4 ตอคณะรัฐมนตรี   (2) น ําเสนอหลักสูตรการพัฒนาผูบริหารตอคณะรัฐมนตรี   (3) จัดทํ า
และน ําเสนอแนวทางการปรับปรุงวิสัยทัศนและการทํ างานขาราชการพลเรือนตอคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ  (4) เริ่มการฝกอบรมวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจางแบบใหม  (5) น ําเสนอมาตรการจูงใจการ
ท ํางานแบบใหมของขาราชการพลเรือนตอคณะรัฐมนตรี

                                                 
4 ในประเทศไทย พ.ร.บ. จะมีผลบังคับใชหลังจากไดผานการพิจารณาเห็นชอบของรัฐสภา มาตราใน พ.ร.บ. ดังกลาวจะสามารถออกเปน พ.ร.ฎ. ซึ่งมีผลบังคับใชหลังจากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
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1. การปฏริปูระบบราชการและการบริหารจัดการที่ดี
วัตถุประสงค มาตรการปฏิรูปที่ดํ าเนินการ

B ปฏริปูการจัดการรายจายภาครัฐ
เพือ่ (1) เชื่อมโยงการวางแผน และ
การก ําหนดนโยบายรายสาขา กับ
การจัดทํ างบประมาณ  (2) ใหความ
สํ าคัญตอผลผลิตและผลลัพธแทนที่
จะเนนปจจัยนํ าเขา  (3) ปรับปรุงคุณ
ภาพการจัดการการคลัง  (4) ปรับ
ปรุงความโปรงใสในการบริหารเงิน
(5) เพิ่มความรับผิดชอบตอ
สาธารณะและสรางมาตรการจูงใจ
เพือ่การทํ างานที่ดีขึ้น (ระบบงบ
ประมาณแบบมุงเนนผลงาน)

มาตรการที่ไดดํ าเนินการและความสํ าคัญ

 มีการนํ ากระบวนการจดัท ํางบประมาณแบบใหมมาใชในการจัดทํ างบประมาณป 2546  มาตรการที่
เริ่มใชในการจัดทํ างบประมาณป 2546 ไดแก การกํ าหนดเปาหมายเชิงยทุธศาสตรของรัฐบาล เปาหมายการ
ใหบริการสาธารณะระดับกระทรวง  เปาหมายผลผลิตระดับกรม  และตวัชี้วัดที่เกี่ยวของ

 การพฒันาระบบบัญชีแบบเกณฑคงคางเริ่มตั้งแตป 2542  มกีารออกแผนงานในการจัดทํ าระบบบัญชีแบบ
เกณฑคงคางและมีการฝกอบรมเจาหนาที่ในหนวยงานตั้งแตปงบประมาณ 2544   ในปงบประมาณ 2546 มี
การออก ผังบญัช ีรายงานการเงินมาตรฐาน แนวปฏิบัติทางบัญชี  สํ าหรบัหนวยงาน   และในปงบ
ประมาณ 2546 หนวยงานน ํารองจะตองเริ่มทํ าบัญชีแบบเกณฑคงคางอยางนอยในบางรายการ

• จัดตั้งส ํานกัพฒันามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ ในกระทรวงการคลังเมื่อเดือนตุลาคม 2545  หนวย
งานนี้รับผิดชอบการพัฒนาระบบจัดซื้อจดัจางแบบใหม (รวมทั้งการจัดซื้อจัดจางอิเล็กทรอนิกส)  ตลอดจน
การปฏิรูปนโยบายและกฎระเบียบในการจัดซื้อจัดจาง  ไดมีการประมลูอิเล็กทรอนิกสของทุกหนวยงาน
สํ าหรับครภุณัฑที่ใชประจํ า เชน คอมพิวเตอร เมือ่เดือนธันวาคม 2545

มาตรการที่จะดํ าเนินการใน 6 เดือนตอไป

 นํ าราง พ.ร.บ.งบประมาณรายจายประจํ าป เสนอตอรัฐสภาตนป 2546 และคาดวาจะผานการ
พจิารณาและประกาศใชใน 6 เดือนถัดไป งบประมาณแบบใหมจะเนนการจัดทํ างบประมาณแบบมุง
เนนผลงาน โดยจัดสรรงบประมาณที่ (1) เชือ่มโยงอยางใกลชิดกับเปาหมายยุทธศาสตรของรัฐบาล  (2)
คาดการณลวงหนาและมีกรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลาง  (3) มอบอํ านาจการบริหารจัด
การงบประมาณใหกระทรวงและหนวยงานระดับกรม  (4) สงเสริมความรับผิดชอบตอสาธารณะ
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1. การปฏริปูระบบราชการและการบริหารจัดการที่ดี
วัตถุประสงค มาตรการปฏิรูปที่ดํ าเนินการ

 จดัท ําแผนแมบทการจัดซื้อจัดจางใหเสร็จ  และน ําเสนอตอคณะรัฐมนตรีภายในเดือนสิงหาคม 2546

C ใหอิสระแกองคกรปกครองสวนทอง
ถิน่ในการจัดบริการโดย (1) เพิ่มสัด
สวนรายจายเพื่อจัดบริการขององค
กรปกครองสวนทองถิ่น (2) จัดสรร
แหลงรายรับเพิ่มใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (3) ปรับระบบเงินโอนให
มคีวามโปรงใสและคาดการณไดมาก
ขึ้น (4) สงเสริมกลไกความรับผิดชอบ
ตอสาธารณะขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (5) สรางเสริมขีดความ
สามารถขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น

มาตรการที่ไดดํ าเนินการและความสํ าคัญ

 แผนปฏิบัติการก ําหนดขั้นตอนการกระจายอํ านาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดผานความเห็น
ชอบของรัฐสภาเมื่อเดือนกุมภาพันธ 2545 หลงัจาก พ.ร.บ.กํ าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํ านาจ
พ.ศ. 2542 และแผนการกระจายอํ านาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2543  แผนปฏิบัติการฯ กํ าหนด
ใหมกีารถายโอนภารกิจที่ตองทํ าหรืออาจทํ า 245 ภารกิจ ใน 6 ดานใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นภายใน
ป 2547 ไดแก  (1) ดานโครงสรางพื้นฐาน  (2) ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต  (3) ดานการจัดระเบียบชุมชน
สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย  (4) ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการ
ทองเที่ยว  (5) ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม  (6) ดานศิลปะ วัฒน
ธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น   และมกีารแตงตั้งคณะอนุกรรมการ 7 คณะ  ทํ าหนาที่
สนบัสนนุการทํ างานตามแผนปฏิบัติการฯ  โดยคณะอนุกรรมการ 4 ชุดแรกรับผิดชอบภารกิจ 4 ดานแรก
คณะอนุกรรมการคณะที ่5 รับผิดชอบภารกิจดาน 5  6  คณะอนุกรรมการคณะที ่6 และ 7 รับผิดชอบดาน
การสาธารณสุขและการศึกษาตามลํ าดับ

 มกีารส ํารวจธรรมภิบาลขององคกรปกครองทองถิ่นเปนครัง้แรกโดยกรมการปกครอง กระทรวง
มหาดไทย เมื่อป 2545 ผลการสํ ารวจซึ่งใชตัวชีว้ดัดานธรรมาภิบาล 33 ตัวจะไดรับการเผยแพรและจะมีการ
ปรับปรุงขอมูลทุกป

มาตรการที่จะดํ าเนินการใน 6 เดือนตอไป

 กลางป 2545 รัฐสภาไดขอใหทบทวนประเด็นการกระจายอํ านาจ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจึงไดวา
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วัตถุประสงค มาตรการปฏิรูปที่ดํ าเนินการ

จางสถาบันการศึกษาใหศึกษา 6 เรื่อง เพื่อจัดทํ าขอเสนอแนะเกี่ยวกับทิศทางในอนาคตของการกระจาย
อํ านาจในประเทศไทย การศึกษาดังกลาวครอบคลุมเรื่อง โครงสรางและขนาดขององคกรปกครองสวนทอง
ถิน่ การถายโอนการคลัง ระบบการติดตามประเมินผล การท ํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น การ
ประเมนิขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และการบริหารจัดการบุคลากร  คาดวาการ
ศกึษาดงักลาวจะสํ าเร็จใน 6 เดือน

 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ก ําลงัเตรยีมแนวทางฝกอบรมองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสราง
เสรมิขีดความสามารถ และจะเริม่ดํ าเนินการในปงบประมาณ 2546

D สงเสริมความรับผิดชอบตอสาธารณะ
และความโปรงใสของหนวยงานทั้ง
หมด โดย  (1) สนบัสนุนสถาบันสง
เสริมความรับผิดชอบตอสาธารณะที่
เปนทางการ  (2) ปรับปรุงการเขาถึง
และการใชประโยชนขอมูลทางราชการ
โดยประชาชน ภาคประชาสังคม และ
ปรับปรุงความรับผิดชอบของหนวย
งานในการเปดเผยขอมูล  (3) สงเสริม
ความซื่อสัตยของขาราชการ  (4) สง
เสริมการมีสวนรวมของภาคประชา
สังคมในการยกระดับความโปรงใส

มาตรการที่ไดดํ าเนินการและความสํ าคัญ

 จดัตั้งเครือขายองคกรพัฒนาเอกชนเมือ่ตนป 2545 เพื่อติดตามการปฏิรูประบบราชการ
มาตรการที่จะดํ าเนินการใน 6 เดือนตอไป

 มติ ครม. เมือ่ตนป 2543 ใหหนวยราชการทุกแหงจัดทํ าแผนกลยุทธปองกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบเพื่อแกปญหาการทุจริต โดยอาศัยคํ าแนะนํ าและขอเสนอแนะจากภาคประชาสังคม เจาหนา
ที่ภาครัฐ และอาจารย   การดํ าเนินการเริ่มเมือ่เดอืนพฤศจกิายน 2544 โดยสํ านักงาน ก.พ.  ป.ป.ช. และมี
คณะท ํางานรวมหลายกระทรวงเพื่อจัดทํ ากลยุทธการปองกันและปราบปรามการทุจริต  ปจจุบันกํ าลังจัด
ท ํากลยทุธการปองกันและปราบปรามการทุจริตระดับชาติ
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2. การพฒันาและการปรับโครงสรางระบบการเงินและบริษัทธุรกิจ
วัตถุประสงค มาตรการปฏิรูปที่ดํ าเนินการ

A สงเสริมการแลกเปลี่ยนขอมูลเครดิต
ในกลุมสถาบันการเงิน

มาตรการที่ไดดํ าเนินการและความสํ าคัญ

 มกีารจัดตั้งและดํ าเนินการบริษัทขอมูลเครดิต 2 แหง บริษัทขอมูลเครดิตเปนองคประกอบสํ าคัญของ
โครงสรางพืน้ฐานดานสินเชื่อในการเพิ่มความยั่งยืนของการปลอยกูใหบุคคลทั่วไป และใหวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม การแลกเปลี่ยนขอมูลเครดิตท ําใหสถาบันการเงินสามารถปลอยกูในเงื่อนไขที่สอด
คลองกับความเสี่ยงของผูกูและสามารถจัดการความเสี่ยงไดดีขึ้น  การเขาถึงขอมูลเครดิตในอดีตของผูกูทํ า
ใหสถาบนัการเงินลดคาใชจายในการปลอยกูโดยลดตนทุนของการรูขอมูลไมเทากัน

 ประกาศใช พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต ปลายป 2545 และมีผลบังคับใชในเดือนมีนาคม
2546

 มีการจัดตั้งคณะกรรมการคุมครองขอมูลเครดิต ภายใต พ.ร.บ.ดังกลาว ทํ าหนาทีก่ํ ากับดูแลบริษัทขอ
มูลเครดิตและสถาบันการเงินที่เกี่ยวของในการแลกเปลี่ยนขอมูล

 ขณะที่ พ.ร.บ.มีขอดีหลายขอ แตก็มีขอเสียสํ าคัญคือ มีบทลงโทษการฝาฝนทุกชนิดทัง้การกระทํ าผิดโดย
สุจริต และการกระทํ าผิดโดยจงใจฝาฝนฉอฉล ซึ่งตามมาตรฐานนานาชาติจะลงโทษเฉพาะขอหลัง  ผลก็คือ
บริษัทขอมูลเครดิตทัง้ 2 แหงหยุดปฏิบัติการเมื่อ พ.ร.บ.มีผลบังคับใช  ยังตองรอดูวาจะมกีารแกไขกฎหมาย
หรือไมอยางไร  และบริษัทขอมูลเครดิตจะท ํางานอยางไรในชวงนี้

มาตรการที่จะดํ าเนินการในชวง 12 เดือนตอไป

 น ํากฎระเบียบที่กํ าหนดโดยคณะกรรมการคุมครองขอมูลเครดิตสูการปฏิบัติ  คณะกรรมการฯ ไดเริ่ม
ท ํางานตาม พ.ร.บ.โดยลดภาระในการบริหารของ บริษัทขอมูลเครดิตและสมาชิก
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2. การพฒันาและการปรับโครงสรางระบบการเงินและบริษัทธุรกิจ
วัตถุประสงค มาตรการปฏิรูปที่ดํ าเนินการ

 บริษัทขอมูลเครดิตจะปฏิบัติงานตอ ทนัททีีผู่เกีย่วของมีความพอใจกับกรอบการทํ างานดานกฎหมาย
และระเบียบที่เปนอยู หรือที่ไดรับการแกไข

B จดัท ํากลยุทธระยะปานกลางสํ าหรับ
ภาคการเงินของประเทศไทย

มาตรการที่ไดดํ าเนินการและความสํ าคัญ

 ตั้งแตตนป 2545 ธนาคารแหงประเทศไทยไดยกรางพมิพเขียวของภาคการเงิน  ซึง่มุงที่จะสรางความ
ทนัสมัย สรางสมดุล และสงเสริมผลิตภาพของภาคการเงินของประเทศไทย นอกจากนั้นยังมุงใหลูกคาในทุก
ภาคสวนของตลาดทั้งในเมืองและชนบทเขาถึงบริการทางการเงินไดดีขึ้น

มาตรการที่จะดํ าเนินงานใน 12 เดือนตอไป

 ในขั้นแรก-การยกรางพิมพเขียว จะสํ าเร็จในเดือนพฤษภาคม 2546  ขัน้ตอนตอไปจะมีการหารืออยาง
กวางขวางกับผูเกี่ยวของที่ส ําคัญๆ รวมทั้งมีการจัดทํ าแผนปฏิบัติการ และนํ าแผนสูการปฏิบัติ

C เปลีย่นจากการที่รัฐบาลคํ้ าประกัน
เงนิฝากทกุจํ านวนไปสูการคํ้ าประกัน
เงนิฝากบางจ ํานวน

มาตรการที่ไดดํ าเนนิการและความสํ าคัญ

 หลังจากที่ไดออกแบบมาตรการปรบัเปลี่ยนจากการคํ ้าประกันเงินฝากทกุจํ านวน มาสูการคํ้ า
ประกนับางสวน กระทรวงการคลังไดจัดใหมีการรับฟงความเห็นของประชาชนเพื่อสรางความเขา
ใจและรบัขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับนโยบายดงักลาวจากธนาคารและสถาบันการศึกษา  ผลก็คือ
กระทรวงการคลังชะลอการนํ าเสนอรางกฎหมายดังกลาวตอรัฐสภาออกไป

 การคํ ้าประกนัเงนิฝากบางสวนจะสงเสริมวินัยทางการคลังใหกับระบบ เพราะผูฝากรายใหญที่ไมไดรับการ
คํ้ าประกนัจะยายเงินฝากจากธนาคารที่ไมมั่นคงไปฝากกบัธนาคารที่มั่นคง
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2. การพฒันาและการปรับโครงสรางระบบการเงินและบริษัทธุรกิจ
วัตถุประสงค มาตรการปฏิรูปที่ดํ าเนินการ

มาตรการที่จะดํ าเนินการใน 12 เดือนขางตน

 สถาบันรับฝากเงินที่ฐานะไมมัน่คงจะตองเพิ่มความเขมแข็งโดยเพิม่ทนุและปรับปรุงการปฏิบัติงาน
D สรางเสริมขีดความสามารถในการ

ก ํากับดูแลสถาบันรับฝากเงิน
มาตรการที่ไดดํ าเนินการและความสํ าคัญ

 มกีารฝกอบรมนกัเรียนรุนแรกของหลกัสตูรเจาหนาที่กํ ากับดูแลสถาบันการเงิน ทีธ่นาคารแหง
ประเทศไทย  คณะนกัเรียนชุดนี้เรียนสํ าเร็จหลักสูตรสํ าคัญ 5 หลักสูตร  ซึง่หลกัสตูรทั้งหมดจัดทํ ารวมกับ
ธนาคารโลกและหนวยงานกํ ากับดูแลของตางประเทศ

มาตรการที่จะดํ าเนินการใน 12 เดือนตอไป

 ธนาคารแหงประเทศไทยยังคงปรับปรุงขีดความสามารถและปรับเปลี่ยนไปสูการกํ ากับดูแลที่เนน
การจัดการความเสี่ยง โดยไดรับความชวยเหลือทางวิชาการ

 ภาครฐัก ําลงัพิจารณาความรวมมือในแผนงานประเมินภาคการเงิน  ซึง่จะรวมถงึการประเมินขีดความ
สามารถการก ํากับดูแลและการปฏิบัติงานของธนาคารแหงประเทศไทยตามหลักการของคณะกรรมการ
Basel

E ขจดัอุปสรรคทางกฎหมายและสราง
สิ่งแวดลอมที่เอื้อตอตราสารอนุพันธ

มาตรการที่ไดดํ าเนินการและความสํ าคัญ

 ยกเวนภาษีธุรกิจเฉพาะทีเ่ก็บจากการปรบัโครงสรางหนี้และธุรกรรมเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีการโอนอสังหาริมทรัพย  เปนอุปสรรคตอการทํ าธรุกรรมหลายระดับ เชน  อนุพันธ
การพฒันาอนพุนัธ และตลาดอนุพันธจะชวยใหผูที่เกี่ยวของสามารถหลกีเลี่ยงความเสี่ยงบางสวนได  ทั้งนี้
อัตราดอกเบี้ยส ําหรบัการซื้อขายลวงหนาจะเปนจุดเริ่มตนของตลาดไดดี
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2. การพฒันาและการปรับโครงสรางระบบการเงินและบริษัทธุรกิจ
วัตถุประสงค มาตรการปฏิรูปที่ดํ าเนินการ

มาตรการที่จะด ําเนินการใน 12 เดือนตอไป

 ราง พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายลวงหนา (พ.ร.บ. อนุพันธฯ) จะผานการพิจารณาของรฐัสภากอนสิ้นป

 ตองมกีารออกกฎระเบียบที่เกี่ยวของหลังจากการประกาศใชกฎหมาย
F การเรงขั้นตอนของศาลแพงในการ

พจิารณายึดทรพัยที่จํ านอง  และขาย
ทอดตลาดสินทรพัยที่ถูกยึด

มาตรการที่ไดดํ าเนินการและความสํ าคัญ

 ตั้งแตเดือนตุลาคม 2545 ศาลทุกศาลตองใชการสบืพยานและพิจารณาคดีตอเนื่อง  และทุกคดีจะ
ตองมผีูพิพากษาพิจารณาคดีครบองคคณะ 2 ทาน  ขณะนี้ยงัเรว็เกินไปสํ าหรับการประเมินผลมาตรการ
ดังกลาว แตคาดวามาตรการนี้จะลดเวลาระหวางการพจิารณาคดีไดจากเดิม 2-3 เดือน

 ธนาคารไดรายงานวากรมบังคับคดี  กํ าลังเรงขัน้ตอนขายทอดตลาดสินทรัพยที่ยึดจํ านอง แตใน
อัตราการทํ างานทีเ่ปนอยูจะตองใชเวลาถึง 10 ปเพื่อขายสนิทรพัยติดจํ านองที่ยึดไดจํ านวน 152,000 ลาน
บาทที่อยูในงบดุลของธนาคารพาณิชยเมื่อปลายป 2545  การใหผูใหสินเชื่อหรือเอกชนอืน่ชวยขายสินทรัพย
ที่ยดึมา นาจะเปนทางเลือกที่ดีประการหนึ่ง

 ควรนํ าสนิทรัพยทีเ่ปนหลกัประกันของหนี้ที่มีปญหา กลับสูตลาดโดยเร็วเพื่อใชใหเกิดประโยชนสูงสุด แทนที่
จะปลอยใหคงคางอยูในงบดลุธนาคารในฐานะหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได  

มาตรการที่จะด ําเนินการใน 12 เดือนตอไป

 สํ านักงานศาลยุติธรรม ตระหนักดีถึงปญหาจํ านวนผูพพิากษาไมเพียงพอส ําหรับการนั่งพิจารณาคดีครบ
องคคณะ 2 ทาน  และไดเตรียมแผนกลยทุธและแผนปฏิบัติการเพื่อการนี้ไวแลว  นอกจากนั้น ยังจํ าเปนตอง
เรงขั้นตอนการพสิูจนหลักฐานดวย ซึ่งจนถึงปจจุบันยังไมมีการริเริ่มแกปญหานี้



57

3. การวิเคราะหการลดความยากจน
วัตถุประสงค มาตรการปฏิรูปที่ดํ าเนินการ

A ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนจนทั้ง
ในเมอืงและชนบทโดยสงเสริมการพึ่ง
พาตนเองและสรางโอกาสในการยก
ระดับเศรษฐกิจของคนจน

มาตรการที่ไดดํ าเนินการและความสํ าคัญ

 แผนพฒันาฯ ฉบับที่ 9 (2545-2549) กํ าหนดเปาหมายลดความยากจนใหเหลือนอยกวารอยละ 12
ของประชากรภายในป 2549  โดยเนนแนวทางแบบองครวม  พรอมยทุธศาสตรการสรางเสริมสิทธิและ
อํ านาจของคนไทยใหเขาถงึการศกึษาและบริการทางสังคมอยางเทาเทียมกัน  เพือ่ยกระดับคุณภาพชีวิตและ
สงเสริมการมีสวนรวม  สนบัสนุนการปฏิรูประบบราชการ  สํ าหรับ ยทุธศาสตรการแกปญหาความยากจน
ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9  เนนการสงเสริมขีดความสามารถของคนจน  ปรับปรุงระบบความคุมครองทาง
สังคมเพื่อลดความเหลื่อมลํ้ าระหวางคนจนและคนรวย  และสนบัสนุนการปฏิรูปโครงสรางในดานที่มีผล
กระทบตอคนจน เชน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

 มาตรการกระตุนเศรษฐกิจมสีวนเพิม่รายไดของคนในชนบท ซึง่คนจน 9 ใน 10 คนอาศัยอยู  รัฐบาล
ไดจัดทํ าแผนการคลังหลายแผน ไดแก กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  การพักหนี้เกษตรกร  แผนงาน 30
บาทรักษาทุกโรค  และแผนงานหนึ่งตํ าบลหนึ่งผลิตภัณฑ เพื่อการนี้

มาตรการที่จะด ําเนินการใน 6 เดือนตอไป

 รัฐบาลไดกํ าหนดพืน้ที่เปาหมาย 7,255 ตํ าบล ที่จะจัดทํ าแผนชุมชนเพื่อลดความยากจนภายในป 2548
ภายใตการทํ างานแนวใหมจากลาง-ขึ้น-บน  ผูน ําทองถิ่น นักกิจกรรมระดับรากหญา และชุมชนในทอง
ถิน่จะประมวลโครงการชุมชนทั้งหลายเขาเปนแผนเดียว  โดยมวีตัถุประสงคชัดเจนเพื่อขจัดความ
ยากจนในชุมชน  ทั้งนี้ในปแรกจุดเนนจะอยูที่ชุมชนที่มีมาตรฐานการครองชีพระดับตํ่ าสุดเปน
หลัก
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4. การคุมครองทางสังคม
วัตถุประสงค มาตรการปฏิรูปที่ดํ าเนินการ

4 จัดตั้งกลไกการคุมครองทางสังคมที่
เปนทางการโดยกระจายเครื่องมือจัด
การความเสี่ยงทางสังคม (การ
ประกันสังคม โครงขายนิรภัยทาง
สังคม และนโยบายตลาดแรงงาน)
ควบคูกับการสงเสริมการคุมครอง
ทางสังคมโดยชุมชน เชนทีใ่ชกันอยู
ในปจจุบัน

มาตรการที่ไดดํ าเนินการและความสํ าคัญ

 จุดเริ่มของการก ําหนดเปาหมายการคุมครองทางสังคมคือ รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2540  แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (2545-2549) และแผนพัฒนาสวสัดิการสังคมและสังคมสงเคราะห
แหงชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2545-2549)

 รัฐธรรมนูญบัญญัติอยางชัดเจนถึงสทิธิและความคุมครองที่ประชาชนพึงไดรับ

 แผนพฒันาฯ ฉบับที ่9 กํ าหนดเปาหมายการพัฒนาประเทศโดยมีการคุมครองทางสังคมอยูในลํ าดับความ
สํ าคัญสูงสํ าหรับทุกกลุมอายุ

 แผนพัฒนาสวสัดิการสังคมและสังคมสงเคราะหแหงชาติ ฉบับที่ 4 เปนแผนแมบทที่ชี้นํ าการปฏิบัติงาน
สวัสดิการสังคมและการใหบริการสงัคมสงเคราะห  โดยเนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ปรับปรุงระบบการ
คุมครองทางสังคมและความมั่นคงทางสังคม เพื่อใหประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได

มาตรการที่จะด ําเนินการใน 6 เดือนตอไป

 ประเมินความเสี่ยงและความดอยโอกาส เพือ่ระบุกลุมผูดอยโอกาสและกลไกจัดการความเสี่ยง  รวมทั้ง
ก ําหนดความเพียงพอและความขาดแคลนของการคุมครองจากโครงขายนิรภัยทางสังคมปจจุบัน

 จดัตั้งระบบสารสนเทศเพื่อวัดผลตัวชี้วัดและก ําหนดแผนงานติดตามและประเมินผลแผนงานชวย
เหลือทางสังคมของภาครัฐ

 พฒันาระบบขอมูลตลาดแรงงานเพื่อสนบัสนุนการวเิคราะหนโยบายการจางงานและการจัดหางาน

 ปรับปรงุกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํ างาน  ใหมีมาตรฐานที่
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4. การคุมครองทางสังคม
ทนัสมยั ปรับปรุงการกํ ากับดูแลและสงเสริมใหนายจางปฏิบัติตามกฎหมาย

 น ําระบบบํ านาญ ที่มีการรวมรับความเสี่ยงแบบภาคเอกชน มาใช


