
๑ 

ผลการดําเนินงานบางสวนของกระทรวงการคลังป พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
บทบาทหนาที่:  
 กระทรวงการคลัง เปนกระทรวงหลักดานเศรษฐกิจที่มีพันธกิจหลักในการกําหนด
นโยบายทางการเงินและการคลัง จัดหารายไดใหแกภาครัฐโดยการจัดเก็บภาษีอยางเปนธรรม
และบริหารทรัพยสินของภาครัฐอยางเหมาะสม รวมถึงการบริหารการรับ/จายเงินของรัฐบาล
ภายใตวินัยการเงินการคลัง และประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน 
 
นโยบายที่แถลงตอสภานิติบัญญัตแิหงชาต ิ

ก) นโยบายดานเศรษฐกิจ ที่ยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการกํากับการพัฒนา
เศรษฐกิจในระบบตลาดเสรี โดยการสรางความสมดุลระหวางภาคเศรษฐกิจสวนรวม ภาค
เศรษฐกิจระบบตลาดและภาคเศรษฐกิจฐานราก ภายใตกรอบความยั่งยืนและความพอดี โดย
เนนใหภาคเอกชนมีบทบาทนําและผนึกกําลังรวมกับภาครัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

ข) นโยบายดานสังคม ที่มุงสรางความเขมแข็งของชุมชนทองถิ่นและประชาสังคม ให
สามารถจัดการตนเองเกี่ยวกับความเปนอยูในดานเศรษฐกิจ 

ค) นโยบายดานการปฏิรูปการเมือง การปกครอง และการบริหาร ที่สนับสนุนการ
กระจายอํานาจอยางตอเน่ือง ตามครรลองประชาธิปไตย เพ่ือใหทองถิ่นสามารถพึ่งตนเองและ
ปกครองตนเองไดตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่นนั้น 
 
ก) นโยบายดานเศรษฐกิจ  
๑. การขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหขยายตัวเรว็ข้ึนอยางตอเน่ือง 

รัฐบาล พลเอก สุรยุทธ ตองเผชิญกับปญหาสภาวะเศรษฐกิจที่ฝดเคือง ทามกลาง
ความผันผวนของตลาดเงิน สภาพเศรษฐกิจที่กําลังตกต่ําของสหรัฐอเมริกา ราคาน้ํามันเชื้อเพลงิ
ที่ ถีบตั วสู งขึ้ นอย างมาก   ตลอดจนความไมแนนอนทางการเมืองภายในประเทศ  
กระทรวงการคลังไดดําเนินนโยบายเพื่อชวยกระตุนเศรษฐกิจและเรียกความเชื่อม่ันจาก
ภาคเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศดังตอไปน้ี 

๑.๑  สรางความเชื่อม่ันใหแกนักลงทุน 
ในชวงตนของรัฐบาล พลเอก สุรยุทธ  นักลงทุนจากตางประเทศมีความกังวล
เกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลหลายดาน ไมวาในเรื่องมาตรการสกัดกั้น
การไหลเขาของเงินทุนระยะสั้นจากตางประเทศ  การริเร่ิมกระบวนการแกไข
พ.ร.บ.ประกอบธุรกิจคนตางดาว หรือการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปน
กรอบในการดําเนินนโยบายของรัฐบาล  ซ่ึงนักธุรกิจตางชาติเกรงวาประเทศไทย
กําหลังหันหลังใหกับโลก แตกตางจากนโยบายที่เคยดําเนินมาในอดีต  ในเรื่องนี้ 



๒ 

กระทรวงการคลังไดใหความสําคัญแกการสรางความเขาใจที่ถูกตองใหแกนักธุรกิจ
และนักการเงินตางชาติ  โดยเนนวารัฐบาลยังใหความสําคัญแกภาคธุรกิจและ
การคาและการลงทุนจากตางประเทศดังเชนเดิม  สวนมาตรการสกัดกั้นเงินทุน
ระยะสั้นจากตางประเทศ มีความจําเปนในภาวะที่ตลาดเงินตลาดทุนของโลกมี
ความผันผวนสูงอยางที่ไมเคยเปนมากอนในอดีต และการแกไข พ.ร.บ.ประกอบ
ธุรกิจคนตางดาว ก็เพ่ืออุดชองโหวในกฎหมายปจจุบันเกี่ยวกับคําจํากัดความของ
ธุรกิจคนตางดาว เพ่ือใหใกลกับมาตรฐานของประเทศที่พัฒนาแลว  นอกจากนั้น 
ไดเนนวา “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” หรือ “Sufficiency Economy” ไมได
หมายความวาประเทศไทยจะหันไปเนนการพึ่งตนเอง (Self-Sufficiency) ซ่ึงยังมี
ความเขาใจที่คลาดเคลื่อนในเร่ืองนี้อยูมาก  แตเปนการเนนการบริหารจัดการโดย
ยึดความพอดี ยึดทางสายกลาง และการกาวทันโลกโดยมีภูมคุมกันที่ดีตอความผัน
ผวนและความเสี่ยงตางๆ  
 
การทําความเขาใจกับนักลงทุนตางประเทศชวยเพ่ิมความเชื่อม่ันของนักลงทุน
ตางประเทศตอเศรษฐกิจไทย  และไดรับการตอบรับอยางดี  โดยดูไดจากการที่นัก
ลงทุนตางชาติสนใจยื่นขอรับการสงเสริมการลงทุนเพ่ิมขึ้นเปนอยางมากในป 
๒๕๕๐  จากเงินลงทุนรวม ๓๐๗,๖๖๘ ลานบาทในป ๒๕๔๙ เปนเงินลงทุนรวม 
๕๐๒,๔๓๒ ลานบาทในป ๒๕๕๐  หรือเพ่ิมขึ้นถึงรอยละ ๖๓.๓  
 

๑.๒  จัดทํางบประมาณขาดดุล  
ถึงแมวาการสงออกขยายตัวในอัตราที่สูงในป ๒๕๕๐ (รอยละ ๑๗.๕) แตคาดวา
อัตราการขยายตัวของการสงออกจะชะลอลงในป ๒๕๕๑ ตามการชะลอตัวลงของ
เศรษฐกิจโลก  ดังน้ันรัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะชวยกระตุนการบริโภคและการลงทุน
ภายในประเทศเพื่อเปนแรงเสริมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในป ๒๕๕๑  รัฐบาลจึง
ไดเพ่ิมสวนขาดดุลงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๑ จากเดิมที่กําหนดไว
เปนจํานวน  ๑๒๐,๐๐๐ ลานบาท มาเปน ๑๖๕,๐๐๐ ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 
๑.๘ ของผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ  
 

๑.๓  การเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ 
รัฐบาลไดเรงรัดการเบิกจายทั้งงบลงทุนและงบรายจายประจําใหสูงขึ้น โดยการ
จัดตั้งคณะกรรมการติดตามเรงรัดการใชจายงบประมาณภาครัฐ สงผลให
ปงบประมาณ ๒๕๕๐ มีการเบิกจายรวม ๑,๔๗๐,๘๓๙ ลานบาท จากวงเงิน
งบประมาณ ๑,๕๖๖,๒๐๐ ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการเบิกจายรอยละ ๙๓.๙ สูง



๓ 

กวาเปาหมายที่ตั้งไวรอยละ ๙๓.๐  สวนในไตรมาสแรกของปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
รายจายรวมของรัฐบาลเพิ่มขึ้นรอยละ ๓๑.๐ เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 
 

๑.๔  การสนับสนุนการลงทุนในโครงการขนาดใหญ  
กระทรวงการคลังไดชวยสนับสนุนการดําเนินโครงการลงทุนขนาดใหญของภาครัฐ 
โดยจัดหาแหลงเงินลงทุน จากทั้งภายในประเทศ และจากแหลงเงินกูนอกประเทศ 
และโครงการลงทุนขนาดใหญทางดานการขนสงหลายโครงการอยูในขั้นตอนของ
การประมูล  ซ่ึงก็จะชวยขับเคลื่อนการลงทุนภายในประเทศในป ๒๕๕๑ 
 

ผลจากการฟนฟูความเชื่อม่ันและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ตลอดจนการขยายตัวใน
ระดับสูงของการสงออก  ทําใหการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจในป ๒๕๕๐ สูงขึ้นอยางตอเน่ือง
ในทุกๆ ไตรมาส  โดยขยายตัวรอยละ ๔.๒ ในไตรมาสแรก  รอยละ ๔.๓ ในไตรมาสสอง รอยละ 
๔.๙ ในไตรมาสสาม  และคาดวาจะขยายตัวไมนอยกวารอยละ ๕.๐ ในไตรมาสสุดทายของป  
ในเวลาเดียวกันเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอยูในเกณฑดี  อัตราเงินเฟอเฉลี่ยในป ๒๕๕๐ อยูใน
ระดับรอยละ ๒.๓ (ถึงแมวาจะเริ่มสูงขึ้นในชวงทายของป จากราคาน้ํามันที่เพ่ิมขึ้น)  และ
สัดสวนหนี้สาธารณะคงคางตอ GDP อยูประมาณรอยละ ๓๘ 

 
๒.  การพัฒนากฎหมายดานการเงินการคลัง  

ระบบการเงินและการคลังเปนเสาหลักของระบบเศรษฐกิจของประเทศ  การบริหาร
การเงินและการคลังที่ผานมาตองเผชิญกับปญหา อุปสรรคและขอจํากัดหลายประการทําใหไมมี
ประสิทธิภาพเทาที่ควร  กระทรวงการคลังไดผลักดันกฎหมายดานการเงินและการคลังที่มี
นัยสําคัญตอการบริหารงานดานการเงินและการคลังของประเทศถึง ๘ ฉบับ เปนการออก
กฎหมายใหม ๔ ฉบับและเปนการปรับปรุงกฎหมายเดิม ๔ ฉบับ   จากจํานวนดังกลาว ๒ ฉบับ
ประกาศเปนกฎหมายแลว  สวนอีก ๖ ฉบับผานการตรวจรางเรียบรอยแลวและอยูในขั้นตอน
การรอลงพระปรมาภิไธย  โดยมีรายละเอียดอยางสังเขปดังตอไปน้ี 

๒.๑ ราง พ.ร.บ. ธนาคารแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. ....  ปรับปรุง
วัตถุประสงค ภารกิจและอํานาจหนาที่ ตลอดจนโครงสรางการดําเนินงานของ
ธนาคารแหงประเทศไทย ใหสมบูรณมากขึ้น รวมทั้งปรับปรุงองคประกอบและ
กระบวนการสรรหากรรมการชุดตางๆ รวมถึง คณะกรรมการนโยบายการเงิน 
คณะกรรมการสถาบันการเงิน และคณะกรรมการระบบการชําระเงิน ใหชัดเจน
มากขึ้น   

๒.๒ ราง พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ....  เปนกฎหมายที่รวมการกํากับดูแล
ธนาคารพาณิชยและธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร
ไวในกฎหมายฉบับเดียวกันจากเดิมที่แยกเปน ๒ ฉบับ   เพ่ือใหการกํากับดูแล 



๔ 

ควบคุมธุรกิจที่เกี่ยวของกับการเงินเปนมาตรฐานเดียวกัน  นอกจากนี้แลว
กฎหมายดังกลาวยังปรับปรุงกฎเกณฑการกํากับดูแลสถาบันการเงินใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

๒.๓ ราง พ.ร.บ. สถาบันคุมครองเงินฝาก พ.ศ. ....  นําระบบการคุมครองเงินฝาก
แบบจํากัดวงเงินโดยสถาบันการเงินเปนผูรวมรับภาระมาใชแทนการใหการ
คุมครองเงินฝากเต็มจํานวนโดยภาครัฐดังที่เปนมาในอดีต   กฎหมายนี้จะปรับ
ลดวงเงินคุมครองในลักษณะขั้นบันไดในชวงระยะเวลา ๔ ป  จะทําใหผูฝากเงิน
มีความระมัดระวังมากขึ้นในการฝากเงินที่ไมม่ันคง  ซ่ึงจะเปนผลใหสถาบัน
การเงินทุกแหงตองใหความสําคัญแกการบริหารความเสี่ยงและการเสริมสราง
ความมั่นคงทางดานเงินทุนขององคกร  

๒.๔ ราง พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. ....  ปรับปรุง
โครงสรางและอํานาจหนาที่ ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และกฎ กติกาในการกํากับดูแล  เพ่ือใหการกํากับดูแลบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดฯ มีประสิทธิภาพสอดคลองกับมาตรฐานสากลมากขึ้น   

๒.๕ ราง พ.ร.บ. การจัดการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา พ.ศ. ....  กําหนดให
สถาบันการเงินหรือธนาคารเปนหนวยงานกลางที่ทําหนาที่ดูแลและบริหาร
สัญญาการซื้อขายอสังหาริมทรัพยที่มีการวางเงินดาวนและผอนชําระหนี้  
กฎหมายดังกลาวนอกจากจะชวยสรางความเชื่อม่ันในธุรกิจใหเกิดขึ้นในสายตา
ผูบริโภคแลว ยังชวยเสริมความเขมแข็งของธุรกิจอสังหาริมทรัพยของไทยใน
อนาคตอีกดวย 

๒.๖ ราง พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. ....  ใหอํานาจ
กระทรวงการคลังในการปรับโครงสรางหนี้ที่ยังไมครบกําหนดชําระ  กูเงิน
ภายในประเทศเพื่อนํามาใหหนวยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจกูตอ  และกูเงิน
เพ่ือพัฒนาตลาดตราสารหนี้  ใหมีปริมาณตราสารหนี้ในตลาดที่พอเพียงสําหรับ
การสรางสภาพคลองในตลาดตราสารหนี้และการสรางอัตราดอกเบี้ยอางอิง  

๒.๗ พ.ร.บ. ทรัสตเพ่ือธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. ๒๕๕๐  วางหลักการของการ
ประกอบธุรกิจทรัสต รวมทั้งกําหนดกรอบการกํากับดูแลผูประกอบธุรกิจทรัสต   
ซ่ึงจะชวยสงเสริมใหมีการใชทรัสตเปนเครื่องมือในการอํานวยความสะดวกแก
การทําธุรกรรมตางๆ ในตลาดทุน และแกไขอุปสรรคในการประกอบธุรกิจและ
การระดมทุนในตลาดทุน เชน การออกหุนกู การแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย 
และการเสนอขายหุนแกกรรมการและพนักงาน เปนตน 

๒.๘ พ.ร.บ. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐  มีเปาประสงคในการ
สงเสริมการออมของลูกจางทั้งของภาครัฐและของภาคเอกชน  โดยกําหนดให
ลูกจางสามารถโอนยายทรัพยสินจากกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการเขา
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กองทุนสํารองเลี้ยงชีพได  ลูกจางที่ออกจากงานมีสิทธิคงเงินไวในกองทุน  และ
ลูกจางที่เกษียณอายุมีสิทธิขอรับเงินเปนงวดแทนเงินกอนได 

 
กฎหมายทางการเงินตางๆ ที่กลาวถึงขางตน เปนกฎหมายที่ริเริ่มมาตั้งแตชวงหลัง

วิกฤตเศรษฐกิจในป ๒๕๔๐ และคางมา ๗-๘ ปแลว  การที่สามารถผานออกมาไดในรัฐบาลนี้ 
โดยความรวมมือที่ดีจากทุกฝายที่เกี่ยวของ  เปนการสรางรากฐานสําคัญสําหรับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและความแข็งแกรงใหแกระบบการเงิน ระบบสถาบันการเงิน และระบบตลาดทนุ
ของประเทศในอนาคต 

 
๓.  การเพิ่มทุนใหแกสถาบันการเงินที่ประสบปญหา 

ในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๐  ธนาคารพาณิชยที่รัฐมีหุนสวนสามแหง ไดแก ธนาคารทหาร
ไทย ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย และธนาคารไทยธนาคาร ประสบปญหาเรื่องความ
เพียงพอของเงินกองทุน  อันจะสงผลกระทบตอความเชื่อม่ันของนักลงทุนและประชาชนผูฝาก
เงินของธนาคารฯ  จึงมีความจําเปนที่จะตองดําเนินการใหมีการเพิ่มทุนเพ่ือเสริมสรางความ
แข็งแกรงและความมั่นคงดานการเงินของธนาคาร 

กระทรวงการคลังไดดําเนินการใหมีการเพิ่มทุนธนาคารอิสลามฯ ในวงเงิน ๑,๖๐๐ 
ลานบาทในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐  โดยกระทรวงการคลัง ธนาคารออมสิน และ
ธนาคารกรุงไทยเปนผูลงทนุรวมในการเพิ่มทุน  ในขณะเดียวกัน กระทรวงฯ กไ็ดรับความสําเร็จ
ในการเจรจากับกลุม ING ในการเพิ่มทุน ๓๗,๒๕๐  ลานบาทใหแกธนาคารทหารไทยในเดือน
ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐  สําหรับในกรณีของธนาคารไทยธนาคารซึ่งกองทุนเพ่ือการฟนฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงินเปนผูถือหุนน้ัน  กระทรวงฯ ไดผอนผันใหกลุม TPG Newbridge 
เขามาถือหุนในธนาคารในสดัสวนที่สูงขึ้นเพ่ือใหการเพิ่มทุนดําเนินไปไดโดยดี 
 
๔.  การดําเนินการมาตรการทางดานภาษีเพื่อสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขัน

ของธุรกิจไทย 
 

ในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๐  กระทรวงการคลังไดออกมาตรการทางดานภาษีที่หลากหลาย
เพ่ือชวยลดตนทุนในการประกอบธุรกิจของผูประกอบการไทย ดึงดูดการลงทุนหรือสงเสริมการ
พัฒนาตลาดทุน  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

๔.๑  ภาษีสรรพากร 
- ลดภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับบริษัทที่ยื่นขอจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

ตั้งแต ๑ มกราคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ และจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย
ในป ๒๕๕๑  จากรอยละ ๓๐ เปนรอยละ ๒๕  และสําหรับบริษัทที่จด
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ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยใหม (MAI) เปนรอยละ ๒๐  เปนระยะเวลา ๓ 
รอบปบัญชี   

- ปรับเพ่ิมวงเงินที่บุคคลธรรมดาหักลดหยอนภาษีเงินไดจากการผอนบานจาก 
๕๐,๐๐๐ เปน ๑๐๐,๐๐๐ บาทเพื่อชวยกระตุนธุรกิจอสังหาริมทรัพยและลด
ภาระภาษีของผูซ้ือบาน 

๔.๒  ภาษีสรรพสามิต 
 -  ลดอัตราภาษีสรรพสามิตสําหรับรถยนตอีโคคารจากรอยละ ๓๐  เปนรอยละ 

๑๗  โดยมีเง่ือนไขวาตองเปนรถที่มีเครื่องยนตขนาดเล็ก (ไมเกิน ๑,๓๐๐ ซีซี 
สําหรับนํ้ามันเบนซิน หรือ ๑,๔๐๐ ซีซี สําหรับนํ้ามันดีเซล) สงผลใหมีผูผลิต
รถยนตจํานวน ๗ รายยื่นขอบัตรสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุน โดยมีเงินลงทุนรวมเกือบ ๖๙,๐๐๐ ลานบาท และจะมีกําลังการ
ผลิตรถยนตเพ่ิมขึ้นรวมเกือบ ๑ ลานคันตอป  ในเวลาเดียวกัน การกําหนด
ภาษีและเงื่อนไขเครื่องยนตสําหรับรถยนตอีโคคารไมไดกระทบแรงจูงใจ
สําหรับผูที่ผลิตรถยนตอ่ืนๆ โดยมีคายรถยนตขนาดใหญประกาศจะเพิ่มการ
ลงทุนในไทยประมาณ ๕๐๐ ลานเหรียญ สรอ. เพ่ือผลิตรถยนตขนาดกลางที่
ไมใชรถอีโคคาร  นอกจากนั้นกระทรวงการคลังไดลดหยอนภาษีสรรพสามิต
ในอัตรารอยละ ๕  สําหรับรถยนตที่สามารถใชนํ้ามัน E-๒๐  เร่ิมตั้งแตวันที่ 
๑ มกราคม ๒๕๕๑ ทําใหมีรถยนต E-๒๐ ออกมาขายหลายรุนในตนป 
๒๕๕๑ ซ่ึงจะชวยสงเสริมการผลิตและการใชพลังงานทดแทน  ทั้งหมดนี้เปน
มาตรการสําคัญทางดานภาษีสรรพสามิตที่จะทําใหประเทศไทยกาวกระโดด
ไปเปนศูนยกลางของอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนในภูมิภาคนี้อยาง
แทจริง 

๔.๓  ภาษีศุลกากร  
-    ลดอัตราภาษีศุลกากรสําหรับการนําเขาปจจัยการผลิตที่ไมมีการผลิตใน

ประเทศ และปจจัยการผลิตของสินคาที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการสงออก 
รวมทั้งลดภาษีศุลกากรตามขอตกลงการคาเสรีกับประเทศ และกลุมประเทศ
ตางๆ เชน AFTA และ JTEPA เพ่ือเสริมขีดความสามารถในการแขงขันทาง
เศรษฐกิจของประเทศ 

 
ข) นโยบายดานสังคม  
๕.  มาตรการทางดานภาษีเพื่อสังคมและความมั่นคง 

๕.๑  ภาษีสรรพากร  
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-   กําหนดใหบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสามารถนําเงินบริจาคเพื่อเปน
ทุนการศึกษา ทุนการวิจัยพัฒนา หรือทุนจัดหาบุคลากรทางการศึกษามาหัก
ลดหยอนไดสองเทา  

-   ลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลในพื้นที่พิเศษในจังหวัดชายแดนภาคใตจากรอย
ละ  ๓๐  ตามอัตราปกติเปนรอยละ ๓  

๕.๒  ภาษีสรรพสามิต  
-   ปรับขึ้นอัตราภาษีสุราและยาสูบ เพ่ือลดการบริโภคสินคาดังกลาว 
-   สนับสนุนการจัดเก็บคาธรรมเนียมในอัตรารอยละ ๑.๕ ของภาษีสุราและยาสูบ

ที่เพ่ือนําสงเปนรายไดบํารุง “องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะ
แหงประเทศไทย (Thai Public Broadcasting Service: TPBS)” ซ่ึงจัดตั้งขึ้น
ตามบทบัญญัติของ  พ.ร.บ. องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะ
แหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑  

๕.๓  ภาษีอ่ืนๆ  
-    ลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะสําหรับการขายอสังหาริมทรัพยเชิงพาณิชยจากรอย

ละ ๓ เหลือรอยละ ๐.๑ เพ่ือชวยเหลือธุรกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต  
รวมทั้งลดคาธรรมเนียมในการโอนอสังหาริมทรัพย 

 
ค) นโยบายดานการเมือง การปกครองและการบริหาร 

 
๖.  การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ 
 

รัฐวิสาหกิจของรัฐ กวา ๖๐ แหงเปนองคกรที่มีบทบาทสําคัญยิ่งทั้งในเชิงพาณิชยและ
ในเชิงสังคม  แตกฎเกณฑในการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจในอดีตที่ผานมาไมไดรับการปรับปรุงให
สอดคลองกับสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ ธุรกิจและสังคมที่ซับซอนมากขึ้น ทําใหรัฐวิสาหกิจ
ไมสามารถดําเนินการเพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงคทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  กระทรวงการคลังจึงไดดําเนินการปรับปรุงกฎ ระเบียบในการกํากับดูแล
รัฐวิสาหกิจดังน้ี 

๖.๑  ราง พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กําหนดคุณสมบัติของผูที่จะเขามาดํารงตําแหนงกรรมการ
รัฐวิสาหกิจใหเขมงวดมากขึ้นเพ่ือปองกันการแทรกแซงทางการเมืองและปญหา
ผลประโยชนทับซอน   นอกจากนี้แลว รางกฎหมายดังกลาวยังกําหนดใหหน่ึงใน
สามของกรรมการของรัฐวิสาหกิจทุกแหงที่มิใชกรรมการโดยตําแหนงตองเปน
บุคคลที่มาจากบัญชีรายชื่อกรรมการที่กระทรวงการคลังจัดทําขึ้น (Director’s 
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Pool) ซ่ึงจะประกอบไปดวยบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรับผิดชอบและ
เปนมืออาชีพในหลากหลายสาขา 

๖.๒  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหเงินอุดหนุนบริการสาธารณะของ
รัฐวิสาหกิจ   เปนระเบียบกลางที่ใชกําหนดหลักเกณฑและกระบวนการขั้นตอน
ในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนรัฐวิสาหกิจที่ใหบริการสาธารณะ  (เชน รฟท. 
และ ขสมก. เปนตน) ระเบียบดังกลาวกําหนดใหมีการจัดทําสัญญาการใหบริการ
สาธารณะระหวางกระทรวงการคลังและรัฐวิสาหกิจที่ขอรับเงินอุดหนุน ซ่ึงระบุ
เง่ือนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะ ปริมาณและคุณภาพของบริการตาม
สัญญา โดยกําหนดเงื่อนไขใหมีการแยกบัญชีรายไดและคาใชจายสําหรับบริการ
สาธารณะออกจากสวนของบริการเชิงพาณิชย  ระเบียบน้ีจะชวยใหการอุดหนุน
บริการสาธารณะของภาครัฐมีกระบวนการและขั้นตอนที่โปรงใสและเปนระบบ
มากขึ้นในอนาคต 

๖.๓  หลักเกณฑการกํากับดูแลบริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจ  กําหนดเงื่อนไขในการ
จัดตั้งบริษัทลูกของรัฐวิสาหกิจและหลักเกณฑในการผอนปรนกฎ ระเบียบตางๆ 
เพ่ือที่จะใหการกํากับดูแลควบคุมรัฐวิสาหกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้น     

 


