ฉบับที่ 13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556

24 กันยายน 2556 :
คำ�แถลงผลงาน 1 ปีรัฐบาล
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

หมายเหตุ เรียบเรียงจากคำ�แถลงต่อสภาผู้แทนราษฎร ถึงผล
การดำ � เนิ น งานของคณะรั ฐ มนตรี ต ามแนวนโยบายพื้ น ฐานแห่ ง
รัฐของรัฐบาล ปีที่ 1 (23 สิงหาคม 2554 - 23 สิงหาคม 2555)

“กราบเรียนท่านประธานสภาทีเ่ คารพ ดิฉนั นางสาวยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ขอเรียนท่านสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรที่เคารพว่า ขอใช้เวลาเล็กน้อยในการกล่าวถึงภาพรวมของ
ผลการดำ�เนินงาน 1 ปี ของรัฐบาลต่อรัฐสภาแห่งนี้...
“ตั้งแต่วันแรกที่รัฐบาลนี้ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนใน
การเลือกตัง้ เมือ่ วันที่ 3 กรกฎาคม 2554 ทีผ่ า่ นมา ทุกท่านคงทราบดีวา่ บรรยากาศ
ของความขัดแย้งทางการเมืองทีย่ งั คงอยู่ และปัญหาสังคมต่างๆ ทีย่ งั มีไม่วา่ จะเป็น
ปัญหาเรื่องยาเสพติด ตลอดจนปัญหาอุทกภัยครัง้ ใหญ่ทส่ี ดุ ในประวัตศิ าสตร์ใน
ปี 2554 และในช่วงจังหวะเดียวกัน รัฐบาลทีไ่ ด้มกี ารแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแห่งนี้
ในวันที่ 23 สิงหาคม 2554 โดยได้ยดึ หลักการบริหาร จุดมุง่ หมาย 3 ประการด้วยกัน...
“ประการแรก คือ การสร้างเศรษฐกิจสมดุลเพือ่ ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ...
“ประการทีส่ อง คือ การสร้างบรรยากาศความเชือ่ มัน่ ทีจ่ ะมุง่ ไปสูส่ งั คมของ
การปรองดองบนหลักของความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน...
“ประการทีส่ าม คือ การเตรียมพร้อมการก้าวเข้าสูค่ วามเป็นประชาคมอาเซียน...

ความท้าทายในการบริหารประเทศ

“ความท้าท้ายในการบริหารประเทศทีร่ ฐั บาลต้องประสบในช่วงหนึง่ ปีแรก
นัน้ จะพบว่าโครงสร้างทางเศรษฐกิจในเรือ่ งของรายได้ภาครัฐยังพึง่ พาการส่งออกอยู่
ถึง 70 เปอร์เซ็นต์ ขณะทีก่ ารเจริญเติบโตภายในประเทศนัน้ ต้องมีการพัฒนาเสริม
สร้างความเข้มแข็งและแข็งแกร่งของเศรษฐกิจภายในประเทศเป็นอย่างมาก จึงเป็น
ทีม่ าของการทีเ่ ราได้แถลงไว้ตอ่ รัฐสภาว่า เราอยากเห็นการช่วยกันปรับปรุงพัฒนา
ให้เกิดความสมดุล และเสริมสร้างเศรษฐกิจในประเทศให้แข็งแรง…
“ถ้าเราพิจารณาในส่วนของรายได้ครัวเรือน ก็จะเห็นว่าอัตราการกระจายตัว
ของผูท้ ม่ ี รี ายได้นอ้ ยเทียบกับผูท้ ม่ ี รี ายได้สงู นัน้ ยังมีชอ่ งว่างอยูม่ าก ดังนัน้ ถ้าเรากลับไปดู
รายได้เป็นรายครัวเรือนของพีน่ อ้ งประชาชน จะเห็นว่าปัญหาหนีน้ อกระบบเกิดขึน้ เป็น
จำ�นวนมาก เพราะฉะนัน้ สิง่ ทีภ่ าครัฐต้องพยายามแก้ไข คือทำ�อย่างไรให้พน่ ี อ้ งประชาชน
ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนทีเ่ ป็นต้นทุนถูก เพือ่ ลดภาระค่าใช้จา่ ย ขณะเดียวกันปัญหายาเสพติดก็
เกิดขึน้ ทัว่ บ้านทัว่ เมือง จึงเป็นวาระทีร่ ฐั บาลได้เสนอเป็นวาระแห่งชาติในการทีเ่ ราจะ
ร่วมมือร่วมใจกับทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด…

“ส่วนความเหลื่อมลำ�้ทางสังคมนั้นก็ยังปรากฏอยู่มาก ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค คมนาคม การศึกษา และสาธารณสุข
ดั ง นั้ น ความท้ า ทายอี ก ข้ อ หนึ่ ง ที่ เ ป็ น โจทย์ สำ � คั ญ ที่ รั ฐ บาลจะต้ อ งหา
ทางออกคือ ทำ�อย่างไรให้พี่น้องประชาชนนั้นได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียม
กันและลดความเหลือ่ มลำ�้ โดยเฉพาะพีน่ อ้ งประชาชนทีอ่ ยูใ่ นจังหวัดห่างไกล...
“มากไปกว่านัน้ การขาดความต่อเนือ่ งในการลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐาน
ก็เป็นความท้าทายอีกข้อหนึง่ ทีร่ ฐั บาลให้ความสนใจ ความผันแปรทางการเมือง
การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอำ�นาจบริหารมีบ่อยครั้ง มีผลทำ�ให้ขาด
ความต่อเนือ่ งในการลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐาน ประเทศเรายังไม่เคยมีการลงทุน
ครัง้ ใหญ่ ทำ�ให้ขดี ความสามารถในการแข่งขันไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งของคมนาคม หรือ
เรือ่ งอืน่ ๆ ต้องการการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งและเป็นรูปธรรม...
“อีกความท้าทายที่รัฐบาลให้ความสำ�คัญ คือ เรื่องของโครงสร้าง
ประชากร ถ้าเราดูในระยะยาว ประเทศจะก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ การเตรียม
ความพร้อมในมิติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอาชีพ หรือ
การดูแลผูส้ งู อายุ ก็เป็นสิง่ ทีจ่ ะต้องให้ความสำ�คัญ และสุดท้ายการเปลีย่ นแปลง
ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในปี พ.ศ. 2558 คือการรวมตัวก้าวไปสูป่ ระชาคมอาเซียน…

จากความท้าทายสูก่ ารแก้ไขปัญหาและการพัฒนา

ฟืน้ ฟูและสร้างความเชือ่ มัน่ ต่อนานาอารยะประเทศ
“จากความท้าทายต่างๆ นัน้ ในปีแรกของการบริหารงานของรัฐบาลชุดนี้
เราคงไม่ตอ้ งพูดซำ�ว้ า่ ขณะทีเ่ ข้ามาเราเผชิญกับปัญหาภาวะอุทกภัยครัง้ ใหญ่ใน
ประวัตศิ าสตร์ รัฐบาลได้ประกาศตัง้ ศูนย์ปฏิบตั กิ ารช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัย หรือ
ศปภ. ซึง่ เป็นศูนย์ปฏิบตั กิ ารเพือ่ ดำ�เนินการแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้าง ขณะนัน้ เมือ่
ปี 2554 โดยรัฐบาลต้องจัดทำ�งบประมาณประจำ�ปี พ.ศ.2555 โดยทีไ่ ม่สามารถ
ทราบได้วา่ ความเสียหายจะมีมลู ค่าเท่าไหร่ ไม่รว้ ู า่ จะต้องดูแลพีน่ อ้ งประชาชนอย่างไร
แต่รฐั บาลทราบเพียงว่ารัฐบาลต้องหางบประมาณในการจัดสรรเพือ่ ช่วยเหลือเยียวยา
ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งของอุทกภัยต่อชีวติ ผูค้ น หรือทรัพย์สนิ ในส่วนราชการ เราจึงตัดสิน
ใจในการขอตัดงบประมาณปกติจากทุกกระทรวงลงจนสามารถจัดสรรงบประมาณ
จำ�นวน 1.2 แสนล้านบาททีเ่ ราใช้เพือ่ การดูแลเยียวยาความเสียหายเบือ้ งต้นทีเ่ กิดขึน้ ...
นอกจากนี้ รัฐบาลได้มกี ารออกพระราชกำ�หนดเงินกู้ 3.5 แสนล้านบาท เพือ่ ทีจ่ ะแก้ไข

การบริหารจัดการนำ�อ้ ย่างยัง่ ยืน จนเราสามารถสร้างความเชือ่ มัน่ ให้แก่นกั ลงทุนต่าง
ชาติและสามารถดึงไม่ให้นกั ลงทุนต่างชาติยา้ ยฐานการผลิตออกจากประเทศไทย...
“เพื่ อ ให้ ก ารแก้ ไขปั ญ หาอุ ท กภั ย เป็ น ไปอย่ า งมี ร ะบบและเกิ ด
ประสิทธิภาพ รัฐบาลได้มกี ารจัดตัง้ คณะกรรมการบริหารจัดการนำ�แ้ ละอุทกภัย
หรือ กบอ. เพือ่ ทีจ่ ะบูรณาการการทำ�งาน และเป็นศูนย์วเิ คราะห์ในการสัง่ การจุด
เดียว รวมถึงการปรับปรุงข้อกฎหมายต่างๆ เพือ่ ให้ทนั สมัย และไม่เป็นอุปสรรคใน
การทำ�งาน นอกจากนีร้ ฐั บาลก็ได้จดั ตัง้ Single Command Center เพือ่ ใช้เป็น
ศูนย์สว่ นหน้าในการดูแลให้ความช่วยเหลือประชาชน ซึง่ ขณะนีป้ ระเทศกำ�ลังจะ
เผชิญกับปัญหาอุทกภัยทีอ่ าจจะเกิดขึน้ อีกครัง้ ดังนัน้ Single Command Center
จึงเป็นกลไกสำ�คัญของรัฐบาลในการประมวลประสบการณ์ต่างๆที่ได้รับจาก
มหาอุทกภัยเมือ่ ปี 2554 มาเป็นข้อปฏิบตั แิ ละรับมือกับปัญหาอุปสรรคทีก่ �ำ ลังจะ
เกิดขึน้ ในอนาคตอันใกล้...

ผลงาน 1 ปี
ทำ�ตามคำ�มั่น ทุกนโยบาย
คืน ความสุข ให้ คนไทย

1) นโยบายเพื่อลดรายจ่าย

ก่องานใหม่ นำ�ไทยสูค่ วามก้าวหน้าและความมัน่ คงทีย่ ง่ั ยืน

“การทีเ่ ราได้รว่ มมือร่วมใจกันฟันฝ่าอุปสรรคและวิกฤตต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ก็
ทำ�ให้รฐั บาลนีส้ ามารถทีจ่ ะยืนหยัดต่อสูก้ บั ปัญหาอุปสรรคได้ ถ้าดูจาก GDP จะเห็น
ว่า ตัวเลขการเจริญเติบโตของ GDP ในปี 2554 ขณะทีเ่ กิดวิกฤตนัน้ ก็ถดถอยลงไป
ประมาณ 0.8 ถึง 0.9 เปอร์เซ็นต์ แต่ในช่วงเวลาประมาณ 3-6 เดือน รัฐบาลได้พยายาม
แก้ไขปัญหา และสร้างความเชือ่ มัน่ จนทำ�ให้ GDP ของประเทศอยูท่ ป่ี ระมาณ 6
เปอร์เซ็นต์ในปี 2555 ซึง่ ถือเป็นความสำ�เร็จของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาในช่วงแรก...
“ด้วยการที่ประเทศไทยต้องฟื้นฟูหลังเกิดวิกฤตปัญหาอุทกภัย เวลา
ของรัฐบาลทีค่ วรจะต้องทำ�งานเพือ่ พัฒนาประเทศและนำ�นโยบายทีห่ าเสียงลงมา
ปฏิบตั ใิ ห้เกิดเป็นรูปธรรมก็หมดเวลาไปประมาณ 5 - 6 เดือน อย่างไรก็ตาม หลัง
จากทีร่ ฐั บาลฟันฝ่าอุปสรรค ปัญหาทุกอย่างคลีค่ ลาย เรียกความเชือ่ มัน่ จาก
นักลงทุนกลับคืนได้แล้ว รัฐบาลก็เร่งเดินหน้าสร้างงานใหม่เพือ่ ให้เกิดการพัฒนา
อย่างต่อเนือ่ ง โดยดำ�เนินการผ่านนโยบายเร่งด่วน 16 ข้อทีไ่ ด้มกี ารแถลงไว้ตอ่
รัฐสภา เพือ่ เร่งสร้างความเชือ่ มัน่ และกระตุน้ เศรษฐกิจให้เกิดความเข้มแข็ง...
“มากไปกว่านัน้ รัฐบาลนีไ้ ด้พยายามสร้างบรรยากาศของการปรองดอง
และไม่ตอบโต้ทางการเมือง รวมถึงการช่วยเหลือเยียวยาผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจาก
เหตุการณ์ทางการเมือง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการลงทุน และสร้าง
ความเชือ่ มัน่ ให้เกิดขึน้ ในสายตานานาอารยะประเทศ…
“สำ�หรับนโยบายการต่างประเทศ รัฐบาลได้เร่งการฟืน้ ฟูความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน กลุม่ ประเทศอาเซียน รวมถึง
พันธมิตรต่างๆ และประชาคมโลก โดยในช่วงแรก รัฐบาลได้เร่งการสร้างความเชือ่ มัน่
และสร้างความสัมพันธ์ดว้ ยการเยือนในกลุม่ ประเทศอาเซียน เพือ่ ทีจ่ ะทำ�ความเข้าใจ
ถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆ ของกลุม่ อาเซียนด้วยกัน... อีกกลุม่ ทีร่ ฐั บาลให้ความสนใจ
คือกลุม่ ประเทศมหาอำ�นาจ ทั้งนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์และรักษาฐานของเรา
ให้คงอยู่ นอกจากนั้น รัฐบาลได้เปิดฐานความสัมพันธ์ใหม่ เช่น กลุม่ ประเทศ
แถบแอฟริกา ซึง่ ถือว่าเป็นตลาดใหม่ของการลงทุน...
“ดังนัน้ จึงถือเป็นแนวทางของรัฐบาลทีม่ องการสร้างความสัมพันธ์ในทุก
มิติ ไม่วา่ จะเป็นมิตเิ รือ่ งของการสร้างความเชือ่ มัน่ ภายในประเทศ มิตขิ องการเสริม
สร้างเศรษฐกิจในประเทศให้แข็งแกร่ง มิตขิ องการเสริมสร้างความเชือ่ มัน่ ของต่าง
ประเทศ ตลอดจนมิตดิ า้ นการค้ากับประเทศมหาอำ�นาจ ทัง้ หมดนีจ้ งึ เป็นทีม่ าของ
ยุทธศาสตร์ในการเยือนประเทศกลุม่ ต่างๆ เพือ่ สร้างความสัมพันธ์ในทุกมิต.ิ ..

1 อำ�เภอ 1 ทุน
จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนไทยยากจนที่เรียนดี มี
ความประพฤติดี และกำ�ลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ
เทียบเท่า จากสถานศึกษาทุกอำ�เภอและกิ่งอำ�เภอทั่วประเทศ
สร้างโอกาสศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ในสาขาทีส่ อดคล้องกับความต้องการของตนเอง ชุมชน
และท้องถิน่
พักหนี้ครัวเรือนของเกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อย
พักหนีเ้ สีย: ลูกหนีค้ งค้างตำ�กว่า 5 แสนบาท จำ�นวน 428,415 ราย
พักหนี้ดี: ลูกหนี้สถานะปกติ จำ�นวน 2,467,193 ราย

บัตรสินเชื่อเกษตรกร
เพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร โดยสามารถซื้อปุ๋ย ยาฆ่า
แมลง เมล็ดพันธุ์และนำ�้มันเชื้อเพลิง ปลอดดอกเบี้ยอย่างน้อย 30
“ขออนุญาตท่านประธานและสมาชิกฯ ในการกล่าวเรียน วัน และผู้ผลิตชดเชยให้อีก 120 วัน ซึ่งมีเกษตรกรได้รับบัตรแล้วกว่า
ภาพรวมเบื้องต้นดังนี้ และคณะรัฐมนตรีพร้อมในการที่จะให้ราย 800,000 ราย
ละเอียดและชี้แจงต่อท่านสมาชิก ขอบคุณค่ะ”.

มาตรการลดค่าครองชีพ
2) นโยบายเพื่อเพิ่มรายได้
โครงการมหกรรมธงฟ้าลดค่าครองชีพ
โครงการโชว์หว่ ยช่วยชาติ “ร้านถูกใจ” เพือ่ ขายสินค้าราคาตำ� ปรับค่าแรงขั้นตำ� 300 บาท
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพิ่มกำ�ลังซื้อใน
กว่าท้องตลาด
ประเทศ
รถไฟฟรี 172 ขบวน และรถเมล์ฟรี 800 คัน
มีมาตรการดูแลผลกระทบของผูป้ ระกอบการ เช่น ลดอัตราเงิน
กำ�หนดราคาสินค้าและบริการ แบ่งเป็นสินค้าควบคุม 42 รายการ
สบทบกองทุนประกันสังคม พัฒนาฝีมอื แรงงานให้สอดคล้องกับราย
เฝ้าติดตาม 225 รายการ และตรึงราคา 140 รายการ
ได้ทเ่ี พิม่ ขึน้ ให้สนิ เชือ่ แก่ธรุ กิจในการยกระดับประสิทธิภาพการผลิต
และลดภาษีนติ บิ คุ คลจาก 30% เหลือ 23%

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อและความผันผวน
ของราคาพลังงาน
ชะลอการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำ�มันชั่วคราว ช่วยรักษาระดับ
ปรับเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท
นำ�้มันดีเซล ซึ่งเป็นปัจจัยการผลิต ให้ไม่เกิน 30 บาท/ลิตร
ยกระดับรายได้ของชนชั้นกลางให้สอดคล้องกับรายจ่ายใน
โครงการบัตรเครดิตพลังงาน NGV สำ�หรับกลุ่มรถจ้าง
ปัจจุบัน
สาธารณะ
ดูแลราคาสินค้าการเกษตร
พัฒนาระบบประกันสุขภาพ
รับจำ�นำ�ข้าวเปลือกเจ้า เกวียนละ 15,000 บาท และข้าวเปลือก
เจ็บป่วยฉุกเฉินรักษาทันที ทุกโรงพยายาล ไม่ต้องสำ�รองจ่าย
เพิม่ การเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ส�ำ หรับโรคร้ายแรง ซึง่ มี หอมมะลิเกวียนละ 20,000 บาท
รับจำ�นำ�มันสำ�ปะหลัง
ค่าใช้จา่ ยสูง เช่น โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคหัวใจเรือ้ รัง
รักษาเสถียรภาพราคายาง โดยการรับซื้อยางแผ่นดิบ และยาง
พัฒนาระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า เช่น สามารถย้ายภูมลิ �ำ เนา
แผ่นรมควัน
ได้ 4 ครัง้ ต่อปี จากเดิม 2 ครัง้ ต่อปี
การบูรณาการรักษาโรคเอดส์ โรคไตวายเรือ้ รัง เป็นต้น

สนับสนุนสินค้า OTOP ต่อยอดสู่โลก
มาตรการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด
ขยายช่องทางการกระจายสินค้า OTOP ตามห้างสรรพสินค้า
นักเรียน ป.6 ได้รบั การเสริมสร้างภูมคิ ม้ ุ กันยาเสพติดทัว่ ประเทศ
ขายผ่านแคตตาล็อกสินค้า และระบบ online
ออกตรวจพืน้ ทีเ่ สีย่ งรอบสถานศึกษากว่า 150,000 แห่ง
พัฒนา OTOP ควบคูก่ บั การท่องเทีย่ วทางรถไฟ
โครงการ 25 ตาสับปะรด สร้างเครือข่ายและความเข้มแข็งให้
1 โรงเรียน 1 อาชีพ
กับชุมชน
สนับสนุนการสร้างรายได้ และขยายโอกาสทางการศึกษา
ปัญหายาเสพติดถูกยกระดับให้เป็นวาระแห่งชาติสง่ ผลให้จ�ำ นวน
ยาบ้าทีจ่ บั ได้เพิม่ ขึน้ 36% จำ�นวนผูต้ อ้ งหาทีจ่ บั ได้เพิม่ ขึน้ 20% และจำ�นวน เบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุรายเดือนแบบขั้นบันได
ผูเ้ สพทีเ่ ข้าสูร่ ะบบบำ�บัดรักษาเพิม่ ขึน้ 156% จากช่วงเดียวกันของปีกอ่ น
ผู้สูงอายุได้รับการดูแลกว่า 6 ล้านคน

3) นโยบายเพื่อการขยายโอกาส

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
โครงการเรียนรู้ผ่านแท็บเล็ต
สร้างสังคมไทยให้มคี วามเสมอภาค ตระหนัก และยอมรับบทบาทสตรี
แจกแท็บเล็ตให้เด็ก ป.1 กว่า 800,000 คน
ส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรี พัฒนาอาชีพ สร้างรายได้
พัฒนาเนือ้ หาตามหลักสูตร e-content ระดับ ป.1 กว่า 400 และพัฒนาคุณภาพชีวติ สตรี
รายการในแท็บเล็ต
งบเฉลีย่ จังหวัดละ 100 ล้านบาท
จัดอบรมวิทยากรแกนนำ�ให้กบั ครู 55,000 คน และผูป้ กครอง กองทุนตั้งตัวได้
เพือ่ เป็นหลักในการนำ�ไปอบรมการใช้แท็บเล็ตในการเรียนการสอน
ส่งเสริมนักศึกษาที่มีความคิดริเริ่มทางธุรกิจแต่ขาดทุนทรัพย์
บ้านหลังแรก
จัดสรรวงเงินประมาณ 1,000 ล้านบาทต่อสถาบันการศึกษาที่ร่วม
ให้โอกาสผู้มีรายได้น้อยในการมีบ้านเป็นของตนเอง ในราคา โครงการ
ไม่เกิน 5 ล้านบาท
สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ
ยกเว้นภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดาปีละไม่เกิน 1 แสนบาท 5 ปี
ใหม่ทม่ี คี วามเข้มแข็งทางธุรกิจ
เพิม่ จำ�นวน SMEs และพัฒนาต่อยอดงานวิจยั และเทคโนโลยี
รถยนต์คันแรก
ขยายโอกาสในการมีรถยนต์เพื่อดำ�รงชีพและประกอบอาชีพ ของสถาบันการศึกษา
กระตุน้ ให้เกิดการใช้จา่ ยของผูบ้ ริโภค และกระตุน้ อุตสาหกรรม มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว
รถยนต์ในประเทศ
ประกาศให้ปี 2554-2555 เป็นปีมหัศจรรย์เมืองไทย เชิญชวน
ต่างชาติร่วมเฉลิมฉลองพระราชพิธีมหามงคล
บริหารจัดการพืน้ ทีพ่ เิ ศษและพืน้ ทีเ่ ชือ่ มโยง เพือ่ สร้างจุดสนใจ
ในการท่องเทีย่ ว
ขับเคลือ่ นนโยบายและยุทธศาสตร์การสร้างรายได้จากการท่องเทีย่ ว
2 ล้านล้านบาทภายในปี 2558
นโยบายให้ความช่วยเหลือ SMEs
ส่งเสริมการเริ่มต้นกิจการ คำ�้ประกันผู้ประกอบการ SMEs
วงเงิน 100,000 ล้านบาท
กองทุน SML
โครงการสินเชือ่ ดอกเบีย้ ตำ� (Soft Loan) ธปท. วงเงิน 300,000
ส่งเสริมให้ชุมชนบริหารจัดการชุมชนด้วยตัวเอง และส่งเสริม
ล้านบาท
การกระจายอำ�นาจสู่ท้องถิ่น
โครงการสินเชือ่ เพือ่ เพิม่ ผลผลิตภาคการผลิต (Productivity
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
Improvement Loan) วงเงิน 20,000 ล้านบาท
เพิ่มเงินทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอีกแห่งละ 1 ล้านบาท
ยกระดับ OTOP ขึน้ มาเป็น SMEs และให้การรับรองมาตรฐาน
ยกระดับหมูบ่ า้ นเป็นสถาบันการเงิน รวม 2,078 แห่ง
ผลิตภัณฑ์ชมุ ชุน

