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   ข้อเท็จจริงข่าว นายฟิลิป แฮมมอนด์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอังกฤษ ได้ประกาศแผน
งบประมาณของประเทศ (Autumn Budget) เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 โดยมีประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

   1. ยกเลิกอากรแสตมป ์(Stamp Duty) ในการซื้อบ้าน ส าหรับประชาชนที่ซื้อบ้านหลังแรก ที่มีราคา
ต่ ากว่า 3 แสนปอนด์ หรือ 5 แสนปอนด์ ส าหรับบางเขตพื้นที่ที่บ้านมีราคาสูง ซึ่งนโยบายนี้สามารถช่วยประชาชนที่
ต้องการซื้อบ้านหลังแรก จ่ายค่าอากรแสตมป์น้อยลงถึง 5 พันปอนด์ นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีแผนที่จะเพิ่มเงิน
งบประมาณสนับสนุนการสร้างบ้านใหม่ จ านวน 3 แสนหลังต่อปี เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนบ้าน  
   2. ปรับข้ึนอัตราภาษีส าหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภท Ciders ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์สูง ส่วน
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดอื่นจะไม่มีการปรับข้ึนภาษี ส่วนบุหรี่จะมีการปรับเพิ่มอัตราภาษี ร้อยละ 2  
   3. ปรับข้ึนอัตราภาษีส าหรบัรถยนต์ที่ใช้น้ ามันดีเซล ตั้งแต่เดือนเมษายน 2018 เป็นต้นไป 
   3. ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ าจาก ช่ัวโมงละ 7.50 ปอนด์ เป็น 7.83 ปอนด์ ภายในเดือนเมษายน 2018 
   4. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนจ านวน 540 ล้านปอนด์ ในการพัฒนาและเพิ่มจ านวนรถยนต์ไฟฟ้า 
และจุดชารจ์รถยนตไ์ฟฟา้ (Charging Points) ทั้งนี้ ยังเพิ่มงบประมาณสนับสนุนจ านวน 500 ล้านปอนด์ ส าหรับการ
พัฒนาระบบโทรศัพท์ 5G, บรอดแบนด์แบบไฟเบอรอ์อฟติก และ Artificial Intelligence เช่น รถยนต์ไร้คนขับ อีกทั้ง 
งบประมาณ จ านวน 2.3 พันล้านปอนด์ ส าหรับการท าวิจัยและพัฒนาในด้านต่างๆ  
   5. พัฒนาบุคลากรครูและนักเรียน โดยสนับสนุนงบประมาณจ านวน 40 ล้านปอนด์ ส าหรับการ
ฝึกอบรมครูในโรงเรียนที่ไม่ผ่านมาตราฐาน อีกทั้ง เปิดรับบุคลากรครู สาขา Computer Science จ านวน 8 พัน
ต าแหน่ง นอกจากนี้ ในโรงเรยีนมัธยมศึกษาตอนปลาย จะกระตุ้นให้นักเรียนมกีารเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มข้ึน ซึ่งจะ
ใช้งบประมาณประมาณ 177 ล้านปอนด์   
   6. จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาระบบขนส่งจ านวน 1.7 พันล้านปอนด์ และใช้งบประมาณประมาณ 
320 ล้านปอนด์ ในการลงทุนพัฒนาโรงเหล็ก Redcar (ของบริษัท SSI ที่ปิดตัวลงในปี 2015) เพื่อดึงดูดนักลงทุน  
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และเพิ่มการจ้างงานในพื้นที่ ถึง 20,000 ต าแหน่ง ตามแผนการพัฒนาระยะยาว 25 ปี  ( the South Tees 
Development Corporation’s Masterplan)    
   7. กันเงินงบประมาณ จ านวน 3 พันล้านปอนด์ ในช่วง 2 ปีข้างหน้า ส าหรับแผนฉุกเฉินในการ
แยกตัวออกจากสหภาพยุโรป (Brexit)  
   8. Office for Budget Responsibility (OBR) คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจสหราชอาณาจักรจะ
ขยายตัว ร้อยละ 1.5 ในปีนี้ โดยลดลงจาก ร้อยละ 2.0 ที่มีการคาดการณ์ไว้ และOBR ยังคาดว่าเศรษฐกิจในช่วง 5 
ปีหน้าของสหราชอาณาจักรจะเติบโต โดยเฉลี่ย ร้อยละ 1.4  
             ที่มา: BBC News 
 

 ข้อมูลเพ่ิมเติม นางลิซ ทรัส เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอังกฤษ ได้กล่าวว่า Low 
Productivity เป็นปัญหาระยะยาวในสหราชอาณาจักร ซึ่งแผนการแก้ปัญหาระยะยาวของรัฐบาล คือ การพัฒนาการ
เรียนคณิตศาสตร์ในโรงเรียน และการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน ซึ่งแผนงบประมาณนี้ เป็นการลงทุนสร้างทักษะ 
(Skill) และช่วยในการด าเนินชีวิตของประชาชน โดยในส่วนของ Brexit นายฟิลิป แฮมมอนด์ ได้กล่าวว่า รัฐบาลมี
ความพร้อมที่จะจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมส าหรับ Brexit หากจ าเป็น เพื่อเตรียมรับกับผลที่จะเกิดในทุกสถานการณ์ 
ซึ่งขณะนี้ รัฐบาลได้กันเงินงบประมาณ จ านวน 3 พันล้านปอนด์ ในช่วง 2 ปีข้างหน้า ส าหรับแผนฉุกเฉินในการ
แยกตัวออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) 

 ข้อคิดเห็น สคต. เห็นว่าแผนงบประมาณของรัฐบาลอังกฤษดังกล่าว ได้สะท้อนมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจ อันได้แก่ การยกเลิกอากรแสตมป์ในการซื้อบ้าน ซึ่งเป็นการกระตุ้นความต้องการ และการใช้จ่ายในภาค
อสังหาริมทรัพย์ การปรับอัตราค่าจ้างข้ันต่ า ซึ่งเป็นการปรับเพิ่มก าลังซื้อ โดยที่การปรับอัตราภาษีของสินค้าบาง
ประเภทที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และบุหรี่ เพื่อชดเชยรายได้จากภาษีที่จะลดลงจากการ
ยกเลิกอากรแสตมป์ในการซื้อบ้าน นอกจากนี้ ยังเป็นการจัดสรรงบประมาณที่สะท้อนถึงการให้ความส าคัญต่อการ
พัฒนาด้านการสื่อสารโทรคมนาคม เช่น การพัฒนาระบบ 5G และบรอดแบนด์ไฟเบอร์ออฟติก ระบบการขนส่ง
คมนาคม และระบบการศึกษา โดยเฉพาะการพัฒนาด้านคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นการพัฒนาทางด้านพื้นฐานที่ส าคัญที่จะ
น าประเทศไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว 
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