ผลการดําเนินงานบางสวนของกระทรวงการคลังป พ.ศ. ๒๕๕๐
บทบาทหนาที่:
กระทรวงการคลั ง เป น กระทรวงหลัก ด า นเศรษฐกิ จ ที่ มีพั น ธกิ จ หลั ก ในการกํ า หนด
นโยบายทางการเงินและการคลัง จัดหารายไดใหแกภาครัฐโดยการจัดเก็บภาษีอยางเปนธรรม
และบริหารทรัพยสินของภาครัฐอยางเหมาะสม รวมถึงการบริหารการรับ/จายเงินของรัฐบาล
ภายใตวินัยการเงินการคลัง และประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน
นโยบายที่แถลงตอสภานิติบัญญัตแิ หงชาติ
ก) นโยบายดานเศรษฐกิจ ที่ยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการกํากับการพัฒนา
เศรษฐกิจในระบบตลาดเสรี โดยการสร างความสมดุ ล ระหวางภาคเศรษฐกิจสว นรวม ภาค
เศรษฐกิจระบบตลาดและภาคเศรษฐกิจฐานราก ภายใตกรอบความยั่งยืนและความพอดี โดย
เนนใหภาคเอกชนมีบทบาทนําและผนึกกําลังรวมกับภาครัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ข) นโยบายดานสังคม ที่มุงสรางความเขมแข็งของชุมชนทองถิ่นและประชาสังคม ให
สามารถจัดการตนเองเกี่ยวกับความเปนอยูในดานเศรษฐกิจ
ค) นโยบายดานการปฏิรูปการเมือง การปกครอง และการบริหาร ที่สนับสนุนการ
กระจายอํานาจอยางตอเนื่อง ตามครรลองประชาธิปไตย เพื่อใหทองถิ่นสามารถพึ่งตนเองและ
ปกครองตนเองไดตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่นนั้น
ก) นโยบายดานเศรษฐกิจ
๑. การขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหขยายตัวเร็วขึ้นอยางตอเนื่อง
รัฐบาล พลเอก สุรยุทธ ตองเผชิญกับปญหาสภาวะเศรษฐกิจที่ฝดเคือง ทามกลาง
ความผันผวนของตลาดเงิน สภาพเศรษฐกิจที่กําลังตกต่ําของสหรัฐอเมริกา ราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
ที่ ถี บ ตั ว สู ง ขึ้ น อย า งมาก ตลอดจนความไม แ น น อนทางการเมื อ งภายในประเทศ
กระทรวงการคลั ง ได ดํ า เนิ น นโยบายเพื่ อ ช ว ยกระตุ น เศรษฐกิ จ และเรี ย กความเชื่ อ มั่ น จาก
ภาคเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศดังตอไปนี้
๑.๑ สรางความเชื่อมั่นใหแกนักลงทุน
ในชวงตนของรัฐบาล พลเอก สุรยุทธ
นักลงทุนจากตางประเทศมีความกังวล
เกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลหลายดาน ไมวาในเรื่องมาตรการสกัดกั้น
การไหลเข า ของเงิ น ทุ น ระยะสั้ น จากต า งประเทศ การริ เ ริ่ม กระบวนการแกไ ข
พ.ร.บ.ประกอบธุรกิจคนตางดาว หรือการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปน
กรอบในการดําเนินนโยบายของรัฐบาล ซึ่งนักธุรกิจตางชาติเกรงวาประเทศไทย
กําหลังหันหลังใหกับโลก แตกตางจากนโยบายที่เคยดําเนินมาในอดีต ในเรื่องนี้
๑

กระทรวงการคลังไดใหความสําคัญแกการสรางความเขาใจที่ถูกตองใหแกนักธุรกิจ
และนักการเงินตางชาติ โดยเนนวารัฐบาลยังใหความสําคัญแก ภาคธุรกิจและ
การคาและการลงทุนจากตางประเทศดังเชนเดิม สวนมาตรการสกัดกั้นเงินทุน
ระยะสั้นจากตางประเทศ มีความจําเปนในภาวะที่ตลาดเงินตลาดทุนของโลกมี
ความผันผวนสูงอยางที่ไมเคยเปนมากอนในอดีต และการแกไข พ.ร.บ.ประกอบ
ธุรกิจคนตางดาว ก็เพื่ออุดชองโหวในกฎหมายปจจุบันเกี่ยวกับคําจํากัดความของ
ธุรกิจคนตางดาว เพื่อใหใกลกับมาตรฐานของประเทศที่พัฒนาแลว นอกจากนั้น
ไดเนนวา “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” หรือ “Sufficiency Economy” ไมได
หมายความวาประเทศไทยจะหันไปเนนการพึ่งตนเอง (Self-Sufficiency) ซึ่งยังมี
ความเขาใจที่คลาดเคลื่อนในเรื่องนี้อยูมาก แตเปนการเนนการบริหารจัดการโดย
ยึดความพอดี ยึดทางสายกลาง และการกาวทันโลกโดยมีภูมคุมกันที่ดีตอความผัน
ผวนและความเสี่ยงตางๆ
การทําความเขาใจกับนักลงทุนตางประเทศชวยเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุน
ตางประเทศตอเศรษฐกิจไทย และไดรับการตอบรับอยางดี โดยดูไดจากการที่นัก
ลงทุ น ต า งชาติ ส นใจยื่ น ขอรั บ การส ง เสริ ม การลงทุ น เพิ่ ม ขึ้ น เป น อย า งมากในป
๒๕๕๐ จากเงินลงทุนรวม ๓๐๗,๖๖๘ ลานบาทในป ๒๕๔๙ เปนเงินลงทุนรวม
๕๐๒,๔๓๒ ลานบาทในป ๒๕๕๐ หรือเพิ่มขึ้นถึงรอยละ ๖๓.๓
๑.๒ จัดทํางบประมาณขาดดุล
ถึงแมวาการสงออกขยายตัวในอัตราที่สูงในป ๒๕๕๐ (รอยละ ๑๗.๕) แตคาดวา
อัตราการขยายตัวของการสงออกจะชะลอลงในป ๒๕๕๑ ตามการชะลอตัวลงของ
เศรษฐกิจโลก ดังนั้นรัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะชวยกระตุนการบริโภคและการลงทุน
ภายในประเทศเพื่อเปนแรงเสริมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในป ๒๕๕๑ รัฐบาลจึง
ไดเพิ่มสวนขาดดุลงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๑ จากเดิมที่กําหนดไว
เปนจํานวน ๑๒๐,๐๐๐ ลานบาท มาเปน ๑๖๕,๐๐๐ ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ
๑.๘ ของผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ
๑.๓ การเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ
รัฐบาลไดเรงรัดการเบิกจายทั้งงบลงทุนและงบรายจายประจําใหสูงขึ้น โดยการ
จั ด ตั้ ง คณะกรรมการติ ด ตามเร ง รั ด การใช จ า ยงบประมาณภาครั ฐ ส ง ผลให
ป ง บประมาณ ๒๕๕๐ มี ก ารเบิ ก จ า ยรวม ๑,๔๗๐,๘๓๙ ล า นบาท จากวงเงิ น
งบประมาณ ๑,๕๖๖,๒๐๐ ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการเบิกจายรอยละ ๙๓.๙ สูง

๒

กวาเปาหมายที่ตั้งไวรอยละ ๙๓.๐ สวนในไตรมาสแรกของปงบประมาณ ๒๕๕๑
รายจายรวมของรัฐบาลเพิ่มขึ้นรอยละ ๓๑.๐ เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน
๑.๔ การสนับสนุนการลงทุนในโครงการขนาดใหญ
กระทรวงการคลังไดชวยสนับสนุนการดําเนินโครงการลงทุนขนาดใหญของภาครัฐ
โดยจัดหาแหลงเงินลงทุน จากทั้งภายในประเทศ และจากแหลงเงินกูนอกประเทศ
และโครงการลงทุนขนาดใหญทางดานการขนสงหลายโครงการอยูในขั้นตอนของ
การประมูล ซึ่งก็จะชวยขับเคลื่อนการลงทุนภายในประเทศในป ๒๕๕๑
ผลจากการฟนฟูความเชื่อมั่นและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ตลอดจนการขยายตัวใน
ระดับสูงของการสงออก ทําใหการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจในป ๒๕๕๐ สูงขึ้นอยางตอเนื่อง
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 จากราคาน้ํามันที่เพิ่มขึ้น)
และ
สัดสวนหนี้สาธารณะคงคางตอ GDP อยูประมาณรอยละ ๓๘
๒. การพัฒนากฎหมายดานการเงินการคลัง
ระบบการเงินและการคลังเปนเสาหลักของระบบเศรษฐกิจของประเทศ การบริหาร
การเงินและการคลังที่ผานมาตองเผชิญกับปญหา อุปสรรคและขอจํากัดหลายประการทําใหไมมี
ประสิทธิภาพเทาที่ควร กระทรวงการคลังไดผลักดันกฎหมายดานการเงินและการคลังที่มี
นั ย สํ าคัญตอการบริหารงานดา นการเงิน และการคลัง ของประเทศถึง ๘ ฉบั บ เปนการออก
กฎหมายใหม ๔ ฉบับและเปนการปรับปรุงกฎหมายเดิม ๔ ฉบับ จากจํานวนดังกลาว ๒ ฉบับ
ประกาศเปนกฎหมายแลว สวนอีก ๖ ฉบับผานการตรวจรางเรียบรอยแลวและอยูในขั้นตอน
การรอลงพระปรมาภิไธย โดยมีรายละเอียดอยางสังเขปดังตอไปนี้
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 เพื่อใหการกํากับดูแล
๓

๒.๓

๒.๔

๒.๕

๒.๖

๒.๗

๒.๘

ควบคุมธุรกิจที่เกี่ยวของกับการเงินเปนมาตรฐานเดี ยวกัน นอกจากนี้แล ว
กฎหมายดั ง กล า วยั ง ปรั บ ปรุ ง กฎเกณฑ ก ารกํ า กั บ ดู แ ลสถาบั น การเงิ น ให มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
ราง พ.ร.บ. สถาบันคุมครองเงินฝาก พ.ศ. .... นําระบบการคุมครองเงินฝาก
แบบจํากัดวงเงินโดยสถาบันการเงินเปนผูรวมรับภาระมาใชแทนการใหการ
คุมครองเงินฝากเต็มจํานวนโดยภาครัฐดังที่เปนมาในอดีต กฎหมายนี้จะปรับ
ลดวงเงินคุมครองในลักษณะขั้นบันไดในชวงระยะเวลา ๔ ป จะทําใหผูฝากเงิน
มีความระมัดระวังมากขึ้นในการฝากเงินที่ไมมั่นคง ซึ่งจะเปนผลใหสถาบัน
การเงินทุกแหงตองใหความสําคัญแกการบริหารความเสี่ยงและการเสริมสราง
ความมั่นคงทางดานเงินทุนขององคกร
ราง พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ปรับปรุง
โครงสรางและอํานาจหนาที่ ของคณะกรรมการกํากับ หลัก ทรั พยแ ละตลาด
หลักทรัพย และกฎ กติกาในการกํากับดูแล เพื่อใหการกํากับดูแลบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดฯ มีประสิทธิภาพสอดคลองกับมาตรฐานสากลมากขึ้น
ราง พ.ร.บ. การจัดการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา พ.ศ. .... กําหนดให
สถาบันการเงินหรือธนาคารเปนหนวยงานกลางที่ทําหนาที่ดูแลและบริหาร
สั ญ ญาการซื้ อ ขายอสั ง หาริ ม ทรั พ ย ที่ มี ก ารวางเงิ น ดาวน แ ละผ อ นชํ า ระหนี้
กฎหมายดังกลาวนอกจากจะชวยสรางความเชื่อมั่นในธุรกิจใหเกิดขึ้นในสายตา
ผูบริโภคแลว ยังชวยเสริมความเขมแข็งของธุรกิจอสังหาริมทรัพยของไทยใน
อนาคตอีกดวย
ราง พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ใหอํานาจ
กระทรวงการคลังในการปรับโครงสรางหนี้ที่ ยั งไมค รบกําหนดชําระ กูเ งิน
ภายในประเทศเพื่อนํามาใหหนวยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจกูตอ และกูเงิน
เพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ ใหมีปริมาณตราสารหนี้ในตลาดที่พอเพียงสําหรับ
การสรางสภาพคลองในตลาดตราสารหนี้และการสรางอัตราดอกเบี้ยอางอิง
พ.ร.บ. ทรัสตเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. ๒๕๕๐ วางหลักการของการ
ประกอบธุรกิจทรัสต รวมทั้งกําหนดกรอบการกํากับดูแลผูประกอบธุรกิจทรัสต
ซึ่งจะชวยสงเสริมใหมีการใชทรัสตเปนเครื่องมือในการอํานวยความสะดวกแก
การทําธุรกรรมตางๆ ในตลาดทุน และแกไขอุปสรรคในการประกอบธุรกิจและ
การระดมทุนในตลาดทุน เชน การออกหุนกู การแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย
และการเสนอขายหุนแกกรรมการและพนักงาน เปนตน
พ.ร.บ. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ มีเปาประสงคในการ
สงเสริมการออมของลูกจางทั้งของภาครัฐและของภาคเอกชน โดยกําหนดให
ลูกจางสามารถโอนยายทรัพยสินจากกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการเขา
๔

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพได ลูกจางที่ออกจากงานมีสิทธิคงเงินไวในกองทุน และ
ลูกจางที่เกษียณอายุมีสิทธิขอรับเงินเปนงวดแทนเงินกอนได
กฎหมายทางการเงินตางๆ ที่กลาวถึงขางตน เปนกฎหมายที่ริเริ่มมาตั้งแตชว งหลัง
วิกฤตเศรษฐกิจในป ๒๕๔๐ และคางมา ๗-๘ ปแลว การที่สามารถผานออกมาไดในรัฐบาลนี้
โดยความรวมมือที่ดีจากทุกฝายที่เกี่ยวของ
เปนการสรางรากฐานสําคัญสําหรับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและความแข็งแกรงใหแกระบบการเงิน ระบบสถาบันการเงิน และระบบตลาดทุน
ของประเทศในอนาคต
๓. การเพิ่มทุนใหแกสถาบันการเงินที่ประสบปญหา
ในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๐ ธนาคารพาณิชยที่รัฐมีหุนสวนสามแหง ไดแก ธนาคารทหาร
ไทย ธนาคารอิส ลามแห ง ประเทศไทย และธนาคารไทยธนาคาร ประสบปญ หาเรื่อ งความ
เพียงพอของเงินกองทุน อันจะสงผลกระทบตอความเชื่อมั่นของนักลงทุนและประชาชนผูฝาก
เงินของธนาคารฯ จึงมีความจําเปนที่จะตองดําเนินการใหมีการเพิ่มทุนเพื่อเสริมสรางความ
แข็งแกรงและความมั่นคงดานการเงินของธนาคาร
กระทรวงการคลังไดดําเนินการใหมีการเพิ่มทุนธนาคารอิสลามฯ ในวงเงิน ๑,๖๐๐
ลานบาทในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
โดยกระทรวงการคลัง ธนาคารออมสิน และ
ธนาคารกรุงไทยเปนผูลงทุนรวมในการเพิ่มทุน ในขณะเดียวกัน กระทรวงฯ ก็ไดรับความสําเร็จ
ในการเจรจากับกลุม ING ในการเพิ่มทุน ๓๗,๒๕๐ ลานบาทใหแกธนาคารทหารไทยในเดือน
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ สําหรับในกรณีของธนาคารไทยธนาคารซึ่งกองทุนเพื่อการฟนฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงินเปนผูถือหุนนั้น กระทรวงฯ ไดผอนผันใหกลุม TPG Newbridge
เขามาถือหุนในธนาคารในสัดสวนที่สูงขึ้นเพื่อใหการเพิ่มทุนดําเนินไปไดโดยดี
๔. การดําเนินการมาตรการทางดานภาษีเพื่อสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขัน
ของธุรกิจไทย
ในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๐ กระทรวงการคลังไดออกมาตรการทางดานภาษีที่หลากหลาย
เพื่อชวยลดตนทุนในการประกอบธุรกิจของผูประกอบการไทย ดึงดูดการลงทุนหรือสงเสริมการ
พัฒนาตลาดทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้
๔.๑ ภาษีสรรพากร
- ลดภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับบริษัทที่ยื่นขอจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
ตั้งแต ๑ มกราคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
ในป ๒๕๕๑ จากร อ ยละ ๓๐ เป น ร อ ยละ ๒๕ และสํ า หรั บ บริ ษั ท ที่ จ ด
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ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยใหม (MAI) เปนรอยละ ๒๐ เปนระยะเวลา ๓
รอบปบัญชี
- ปรับเพิ่มวงเงินที่บุคคลธรรมดาหักลดหยอนภาษีเงินไดจากการผอนบานจาก
๕๐,๐๐๐ เปน ๑๐๐,๐๐๐ บาทเพื่อชวยกระตุนธุรกิจอสังหาริมทรัพยและลด
ภาระภาษีของผูซื้อบาน
๔.๒ ภาษีสรรพสามิต
- ลดอัตราภาษีสรรพสามิตสําหรับรถยนตอีโคคารจากรอยละ ๓๐ เปนรอยละ
๑๗ โดยมีเงื่อนไขวาตองเปนรถที่มีเครื่องยนตขนาดเล็ก (ไมเกิน ๑,๓๐๐ ซีซี
สําหรับน้ํามันเบนซิน หรือ ๑,๔๐๐ ซีซี สําหรับน้ํามันดีเซล) สงผลใหมีผูผลิต
รถยนตจํานวน ๗ รายยื่นขอบัตรสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุน โดยมีเงินลงทุนรวมเกือบ ๖๙,๐๐๐ ลานบาท และจะมีกําลังการ
ผลิตรถยนตเพิ่มขึ้นรวมเกือบ ๑ ลานคันตอป ในเวลาเดียวกัน การกําหนด
ภาษี และเงื่อนไขเครื่องยนตสําหรับรถยนต อีโคคารไมไดกระทบแรงจูงใจ
สําหรับผูที่ผลิตรถยนตอื่นๆ โดยมีคายรถยนตขนาดใหญประกาศจะเพิ่มการ
ลงทุนในไทยประมาณ ๕๐๐ ลานเหรียญ สรอ. เพื่อผลิตรถยนตขนาดกลางที่
ไมใชรถอีโคคาร นอกจากนั้นกระทรวงการคลังไดลดหยอนภาษีสรรพสามิต
ในอัตรารอยละ ๕ สําหรับรถยนตที่สามารถใชน้ํามัน E-๒๐ เริ่มตั้งแตวันที่
๑ มกราคม ๒๕๕๑ ทํ า ให มี ร ถยนต E-๒๐ ออกมาขายหลายรุ น ในต น ป
๒๕๕๑ ซึ่งจะชวยสงเสริมการผลิตและการใชพลังงานทดแทน ทั้งหมดนี้เปน
มาตรการสําคัญทางดานภาษีสรรพสามิตที่จะทําใหประเทศไทยกาวกระโดด
ไปเปนศูนยกลางของอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนในภูมิภาคนี้อยาง
แทจริง
๔.๓ ภาษีศุลกากร
ลดอัตราภาษีศุลกากรสําหรับการนําเขาปจจัยการผลิตที่ไมมีการผลิตใน
ประเทศ และปจจัยการผลิตของสินคาที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการสงออก
รวมทั้งลดภาษีศุลกากรตามขอตกลงการคาเสรีกับประเทศ และกลุมประเทศ
ตางๆ เชน AFTA และ JTEPA เพื่อเสริมขีดความสามารถในการแขงขันทาง
เศรษฐกิจของประเทศ
ข) นโยบายดานสังคม
๕. มาตรการทางดานภาษีเพื่อสังคมและความมั่นคง
๕.๑ ภาษีสรรพากร
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- กํ า หนดให บุ ค คลธรรมดาหรื อ นิ ติ บุ ค คลสามารถนํ า เงิ น บริ จ าคเพื่ อ เป น
ทุนการศึกษา ทุนการวิจัยพัฒนา หรือทุนจัดหาบุคลากรทางการศึกษามาหัก
ลดหยอนไดสองเทา
- ลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลในพื้นที่พิเศษในจังหวัดชายแดนภาคใตจากรอย
ละ ๓๐ ตามอัตราปกติเปนรอยละ ๓
๕.๒ ภาษีสรรพสามิต
- ปรับขึ้นอัตราภาษีสุราและยาสูบ เพื่อลดการบริโภคสินคาดังกลาว
- สนับสนุนการจัดเก็บคาธรรมเนียมในอัตรารอยละ ๑.๕ ของภาษีสุราและยาสูบ
ที่เพื่อนําสงเปนรายไดบํารุง “องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะ
แหงประเทศไทย (Thai Public Broadcasting Service: TPBS)” ซึ่งจัดตั้งขึ้น
ตามบทบัญญัติของ พ.ร.บ. องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะ
แหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑
๕.๓ ภาษีอื่นๆ
- ลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะสําหรับการขายอสังหาริมทรัพยเชิงพาณิชยจากรอย
ละ ๓ เหลือรอยละ ๐.๑ เพื่อชวยเหลือธุรกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
รวมทั้งลดคาธรรมเนียมในการโอนอสังหาริมทรัพย
ค) นโยบายดานการเมือง การปกครองและการบริหาร
๖. การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ
รัฐวิสาหกิจของรัฐ กวา ๖๐ แหงเปนองคกรที่มีบทบาทสําคัญยิ่งทั้งในเชิงพาณิชยและ
ในเชิงสังคม แตกฎเกณฑในการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจในอดีตที่ผานมาไมไดรับการปรับปรุงให
สอดคลองกับสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ ธุรกิจและสังคมที่ซับซอนมากขึ้น ทําใหรัฐวิสาหกิจ
ไมสามารถดําเนิ นการเพื่ อที่ จะบรรลุวั ตถุประสงคทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคมไดอยางมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ กระทรวงการคลั ง จึ ง ได ดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง กฎ ระเบี ย บในการกํ า กั บ ดู แ ล
รัฐวิสาหกิจดังนี้
๖.๑ ร า ง พ.ร.บ. คุ ณ สมบั ติ ม าตรฐานสํ า หรั บ กรรมการและพนั ก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กําหนดคุณสมบัติของผูที่จะเขามาดํารงตําแหนงกรรมการ
รัฐวิสาหกิจใหเขมงวดมากขึ้นเพื่อปองกันการแทรกแซงทางการเมืองและปญหา
ผลประโยชนทับซอน นอกจากนี้แลว รางกฎหมายดังกลาวยังกําหนดใหหนึ่งใน
สามของกรรมการของรัฐวิสาหกิจทุกแหงที่มิใชกรรมการโดยตําแหนงตองเปน
บุคคลที่มาจากบัญชีรายชื่อกรรมการที่กระทรวงการคลังจัดทําขึ้น (Director’s
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Pool) ซึ่งจะประกอบไปดวยบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรับผิดชอบและ
เปนมืออาชีพในหลากหลายสาขา
๖.๒ ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยการให เ งิ น อุ ด หนุ น บริ ก ารสาธารณะของ
รัฐวิสาหกิจ เปนระเบียบกลางที่ใชกําหนดหลักเกณฑและกระบวนการขั้นตอน
ในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนรัฐวิสาหกิจที่ใหบริการสาธารณะ (เชน รฟท.
และ ขสมก. เปนตน) ระเบียบดังกลาวกําหนดใหมีการจัดทําสัญญาการใหบริการ
สาธารณะระหวางกระทรวงการคลังและรัฐวิสาหกิจที่ขอรับเงินอุดหนุน ซึ่งระบุ
เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะ ปริมาณและคุณภาพของบริการตาม
สัญญา โดยกําหนดเงื่อนไขใหมีการแยกบัญชีรายไดและคาใชจายสําหรับบริการ
สาธารณะออกจากสวนของบริการเชิงพาณิชย ระเบียบนี้จะชวยใหการอุดหนุน
บริการสาธารณะของภาครัฐมีกระบวนการและขั้นตอนที่โปรงใสและเปนระบบ
มากขึ้นในอนาคต
๖.๓ หลักเกณฑการกํากับดูแลบริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจ กําหนดเงื่อนไขในการ
จัดตั้งบริษัทลูกของรัฐวิสาหกิจและหลักเกณฑในการผอนปรนกฎ ระเบียบตางๆ
เพื่อที่จะใหการกํากับดูแลควบคุมรัฐวิสาหกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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