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ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
คลังตั้ง"7คณะ"เกาะติดศก. เงินเฟอมี.ค.ดีดเพิ่ม0.7% 

ค.ดีดกลับมาเพิ่มอีก 0.7% พาณิชยไมหวั่นลด ดบ.ทําพุงอีก ช้ีทั้งปยังมีโอกาสต่ํากวา 2% แตเกาะติด
ันโลก "ฉลองภพ"เล็งตั้ง 7 คณะทํางานตามแผนฟน ศก. อปท.โวยงบฯเพ่ิงมา คาดอีก 1 เดือนเริ่มใช
คลังอยากใหเร็วควรจายตรง 

มษายน นางนทีทิพย ทองเขาออน ผูอํานวยการ สํานกัดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชย เปดเผยวา ดัชนี
คทั่วไป (เงินเฟอ) เดือนมีนาคม 2550 เทากับ 115.3 สูงขึ้น 0.7% จากเดือนกุมภาพันธที่ผานมา และสูงขึ้น 
เดือนมีนาคม 2549 และยังเปนอัตราเพิ่มที่ชะลอตัวลงในรอบ 38 เดือน ทําใหเงินเฟอไตรมาสแรก 2550 สูงขึ้น
สวนดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐานเทากับ 105.2 สูงขึ้น 0.1% จากเดือนกุมภาพนัธ 2550 และสูงขึ้น 1.3% เทียบ
 2549 สาเหตุที่ทําใหเดือนมีนาคม ดัชนีกลับมาเพิ่ม 0.7% หลังจากที่ดัชนีลดลงตอเนื่องมาตลอด 4 เดือน 
รเพิ่มขึ้นของราคาสินคาหมวดอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงสินคาหมวดไมใชอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มเทากันใน

กลาววา แนวโนมการขยายตัวของเงินเฟอในไตรมาส 2 ของปนี้ยังเปนขาลงและแตละเดือนเงินเฟอไมนาสูงขึ้น
กระทรวงพาณิชยยังคงตัวเลขคาดการณเงินเฟอทั้งป 2550 ไวที่สูงขึ้น 1.5-2.5% แตปจจัยหลักที่จะกระทบตอ
ารณเงินเฟอที่เพิ่มขึ้น คือการเพิ่มขึ้นของราคาน้ํามัน ทําใหปรับราคาคาโดยสารและตนทุนสินคา รวมถึงการ
ับขึ้นของคากระแสไฟฟาเดือนมิถุนายนนี้ ซึ่งสัดสวนน้ําหนักของการคิดคํานวณหลัก 38% จากหมวดอาหาร
ื่ม ไมใชอาหารและเครื่องดื่ม 64% ที่เหลือคือคาใชจาย ซึ่งสวนใหญยังไมมีการขยับราคาจากการแขงขนัที่

กลาววา แมขณะนี้ราคาน้ํามันโลก (ดูไบ) จะขยับขึ้นถึง 63 เหรียญสหรัฐตอบารเรล และเกินสมมติฐาน 60 
 ที่กระทรวงพาณิชยใชคํานวณเงินเฟอ แตเมื่อเทียบกับคาบาทที่แข็ง 34.9 บาทตอเหรียญสหรัฐ ซึ่งต่ํากวา
อัตราแลกเปลี่ยนที่เกิน 35-36 บาท/เหรียญสหรัฐ ทําใหราคาเฉลี่ยขายปลีกน้ํามันในประเทศไมสูงเกิน
ี่ 26-27 บาท/ลิตร สวนปญหาภัยแลงนาจะกระทบชวงสั้นและไมเกิน 0.2%  

รปรับลดอัตราดอกเบี้ยก็เพื่อกระตุนใหเกิดการบริโภคและลดความกังวลตอภาวะเงินฝด จะไมสงผลโดยตรง
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ตอเงินเฟอเทากับขยับขึ้นราคาอาหารและน้ํามัน ซึ่งจะปรับคาดการณเงินเฟอหรือไม คงตองดูสถานการณหลังไตรมาส 2" 
นางนทีทิพยกลาว (อานรายละเอียด น.20)  
 
นายฉลองภพ สุสังกรกาญจน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง กลาววา ในวันที่ 3 เมษายนนี้ จะประชุมรวมกับคณะที่
ปรึกษารัฐมนตรีคลังในเวลาประมาณ 17.00 น. โดยจะมีการแบงคณะทํางานออกเปน 7 คณะ เพื่อหารือในดานตางๆ คือ
ความโปรงใสทางการคลงั โครงการลงทุนขนาดใหญ (เมกะโปรเจ็คต) รัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะระบบการใหบริการสาธารณะ
ที่ประสบกับปญหาขาดทุน และการอัดฉีดเม็ดเงินไปสูภาคเศรษฐกิจรากหญา 
 
"ที่ตองมีการประชุมคณะที่ปรึกษาเพราะเปนหวงเรื่องเม็ดเงินที่มันหายไปจากระบบ โดยในสวนของงบประมาณก็ตอง
เรงรัดเบิกจาย" นายฉลองภพกลาว 
 
นายสมชัย จิตสุชน ผูอํานวยการดานการพัฒนาเศรษฐกิจสวนรวมและการกระจายรายได สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย (ทีดีอารไอ) ในฐานะที่ปรึกษารัฐมนตรีคลัง เปดเผยวา การประชุมทีมที่ปรึกษารัฐมนตรีวาคลัง ในวันที่ 3 
เมษายน ประเด็นสําคัญที่จะพิจารณา คือการอัดฉีดเม็ดเงินเขาสูระบบเศรษฐกิจทั้งในระดับกลางและระดับลาง รวมถึง
กรณีการทบทวนราง พ.ร.บ.ดานการเงิน 3 ฉบับ ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติไปแลวในสมัย ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล เปน
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
 
"เรื่องการอัดฉีดเงินจะตองชัดเจนวาอัดฉีดอยางไร สวนกระบวนการขับเคลื่อนจะเปนตามนโยบายปกติคือมีงบประมาณอยู
แลว อีกสวนที่ตองพูดกันคือจะสรรหาเม็ดเงินใหมเพิ่มขึ้นไดอยางไร" นายสมชัยกลาว 
 
สําหรับประเด็นที่ใหธนาคารเฉพาะกิจของรัฐปลอยสินเชื่อใหแกธุรกิจระดับกลางและระดับลางใหมากขึ้นนั้น นายสมชัย
กลาววา เปนประเด็นที่ไดเคยหารือในที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยภาพรวมแลววาจําเปนตองทําใหเกิด
ความโปรงใสในการปลอยสินเชื่อใหมากที่สุด รวมทั้งตองมีผูรับผิดชอบที่ชัดเจนหากเกิดความผิดพลาด เพื่อไมใหเกิด
ปญหายอนกลับมาที่ระดับปฏิบัติงาน 
 
"คลังตองมีนโยบายชัดเจนวาถามีความเสียหายเกิดขึ้น ใครจะรับผิดชอบ นโยบายกึ่งการคลังแบบนี้การทําใหโปรงใส
สําคัญมากกวาใครรับผิดชอบ และการชดเชยความเสียหายตองชัดเจน ตองมีสัญญาชัดเจนระหวางกระทรวงการคลังหรือ
รัฐบาลกับธนาคาร เขาจะไดรูวาตองรับผิดชอบตรงไหน และไมตองรับผิดชอบตรงไหน ที่ผานมาที่ไมโปรงใสเพราะมันอึมค
รึม" นายสมชัยกลาว และวา ประเด็นดังกลาวเปนเพียงความคิดเห็นสวนตัวเทานั้น ซึ่งนายฉลองภพเพียงแตใหแนวทางใน
ภาพรวมวาตองมีความโปรงใสเรื่องการปลอยสินเชื่อ สวนที่ปรึกษารัฐมนตรีคลังจะเปนผูดําเนินการ 
 
นายนพดล แกวสุพัฒน นายกสมาคมองคการบริหารสวนตําบล(อบต.)แหงประเทศไทย กลาวถึงกรณีกระทรวงการคลัง
เรงรัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) เบิกจายงบประมาณเพื่อกระตุนเศรษฐกิจระดับรากหญา วากระทรวงการคลัง
เพิ่งโอนเงินให อปท.ไมกี่วันที่ผานมา เมื่อไดรับแลวก็ตองทําขอบัญญัติตามแผนและโครงการที่วางไวเพื่อใหสภาทองถิ่น
เห็นชอบ จากนั้นเสนออําเภออนุมัติกอนประกาศใช ซึ่งใชเวลา 1 เดือน กอนที่จะจัดซื้อจัดจางตามระเบียบราชการ ไมใช
เงินเขากระเปาแลวใชไดเลย เพราะเงินที่ไดรับจะเปนงบฯบริหาร 40% งบฯลงทุน 60%  
 
"หากจะใหเรงเบิกจายก็โอนเงินให อปท.โดยตรง ไมตองผานคลังจังหวัด เพราะการเบิกจาย 3-4 ขั้นตอนทําใหลาชา ขณะนี้ 
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อบต.กวา 6,000 แหงทั่วประเทศ ใชเงินสะสมบริหารจัดการและชวยเหลือชาวบาน อาทิ ภัยแลง ภัยพิบัติ หากรอเบิกจาย
งบประมาณคงชวยไมทัน ปจจุบัน อปท.ก็พยายามใชเงินกระตุนเศรษฐกิจสรางงานในหมูบานและตําบลตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงอยูแลว ไมมี อปท.ไหนอยากเก็บเงินไว หากสงเงินใหโดยตรงก็กระตุนเศรษฐกิจไดเร็วขึ้น" นายนพดล
กลาว 
 
นายธนวัตร ยอดใจ เลขาธิการสมาคม อบต.จังหวัดเชียงใหม กลาววา คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ให อปท.ชวยชาวบาน อาทิ น้ําทวม ภัยพิบัติ แตการเบิกจายลาชา เพราะติดระเบียบราชการ บางโครงการใชเวลา 3-5 
เดือน เชน ประปาหมูบาน ขุดสระ สรางฝายกักน้ํา ชวงที่รอเงินอุดหนุน อบต.ตองนําเงินจากภาษีโรงเรือน ภาษีปาย และ
คาธรรมเนียม ที่จัดเก็บไดมาใชกอน เพื่อไมใหการพัฒนาทองถิ่นสะดุด  
 
หนา 1 
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