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ปัจจุบัน เศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในช่วง 40 ปี ที่ผ่านมา 

ต้องเผชิญกับความท้าทายต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการที่จะเข้าสู่
สังคมสูงวัยในปี 2564 การติดกับดักรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) และความผันผวนของ
เศรษฐกิจโลก ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงได้จัดท ายุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง ตามร่างกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) (ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังฯ) ขึ้นเมื่อปี 2560 เพ่ือ
รองรับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ภายใต้วิสัยทัศน์ “เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน” 

แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนเกิดขึ้นในปี 2558 เมื่อผู้น าประเทศสมาชิกสหประชาชาติ รวมทั้ง 
ประเทศไทย ได้รับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 (The 2030 Agenda for Sustainable 
Development) โดยได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: 
SDGs) ครอบคลุมการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

การศึกษาเรื่ องนี้มุ่ งศึกษาบทบาทของกระทรวงการคลั งในการพัฒนาที่ยั่ งยืนจาก 
ความสอดคล้องและเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังฯ กับ SDGs พร้อมทั้ง น าเสนอ
แนวนโยบายส าหรับการด าเนินงานของกระทรวงการคลัง เพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุ SDGs ของประเทศ
ในอนาคต โดยใช้ Diamond Model และ Gini Coefficient มาประกอบการวิเคราะห์ว่า ยุทธศาสตร์
กระทรวงการคลังฯ จะสามารถพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืนหรือไม่ ใน 2 ประเด็น ได้แก่ (1) การ
เจริญเติบโตของประเทศ และ (2) การลดความเหลื่อมล้ า ตามล าดับ ซึ่งพบว่า การด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังฯ ผ่านมาตรการการเงินการคลังต่าง ๆ จะช่วยยกระดับภาคธุรกิจ และ
ส่งผลให้ Gini Coefficient ของประเทศไทยมีค่าลดลงได้ 

ส าหรับความเชื่อมโยงและสอดคล้องของยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังฯ กับ SDGs พบว่า 
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังฯ ด้านการเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง (ยุทธศาสตร์ที่ 1) ด้านการ
สนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน (ยุทธศาสตร์ที่ 2) และด้านการลด ความเหลื่อมล้ า
ทางเศรษฐกิจและสังคม (ยุทธศาสตร์ที่ 4) มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องโดยตรงกับ เป้าหมาย SDGs 
ที่คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังเป็นหนึ่งในหน่วยงานหลัก ซึ่ง
ได้แก่ เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงาน
เต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรส าหรับทุกคน และเป้าหมายที่ 17 เสริมสร้างความ
แข็งแกร่งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกส าหรับการพัฒนาที่
ยั่งยืน และที่ให้กระทรวงการคลังเป็นหนึ่งในหน่วยงานสนับสนุน ประกอบด้วย เป้าหมายที่ 1 การยุติ
ความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่ และเป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่มี ความทนทาน ส่งเสริม
การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม  

อนึ่ง ในด้านการสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน (ยุทธศาสตร์ที่ 2) และ
การลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม (ยุทธศาสตร์ที่ 4) ยังมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับ
เป้าหมายที่ 10 ลดความไม่เสมอภาคฯ อีกด้วย  



จ 

ส าหรับด้านการเงินการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม (ยุทธศาสตร์ที่ 5) เห็นว่า มีความเชื่อมโยงและ
สอดคล้องกับทุกเป้าหมายของ SDGs เนื่องจากการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในประเด็นพ้ืนฐานที่จะ
น าไปสู่การบรรลุ SDGs ในภาพรวม 

ในการนี้ เพ่ือสนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย SDGs ของประเทศไทย โดยค านึงถึงความท้าทาย
ทางเศรษฐกิจในอนาคตและปัญหาที่พบในการด าเนินมาตรการต่าง ๆ ที่ผ่านมา เห็นว่า 
กระทรวงการคลังควรด าเนินมาตรการหรือนโยบายต่าง ๆ ดังนี้  

1. การส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ควรน าหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย  (Polluter 
Pays Principle) และการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต (Extended Producer Responsibility) 
มาใช้อย่างจริงจัง เพ่ือสร้างความตระหนักรู้และท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมให้แก่สาธารณชน พร้อมทั้ง สร้างการมีส่วนร่วมจากการที่ภาครัฐน ารายได้ที่จัดเก็บได้จาก
มาตรการดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมต่อไป 

2. มาตรการรองรับสังคมสูงวัย จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ  
โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพ่ือก าหนดทิศทางระบบบ าเหน็จบ านาญของประเทศ และเชื่อม
ประสานกองทุนการออมเพ่ือการชราภาพ ทั้งที่เป็นการให้จากรัฐฝ่ายเดียว เป็นการออม ภาคบังคับ 
และเป็นการออมภาคสมัครใจ ให้เป็นเอกภาพ พร้อมทั้ง ให้กระทรวงการคลังบูรณาการมาตรการ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในการขยายเวลาเกษียณของแรงงานทั้งประเทศ  

3. การลดความเหลื่อมล้ า ปรับปรุงเกณฑ์การพิจารณาเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพ่ือ
สวัสดิการของรัฐ เพ่ือให้ครอบคลุมเฉพาะผู้มีรายได้น้อยที่แท้จริง โดยเปลี่ยนจากการประเมิน
คุณสมบัติรายบุคคลเป็นรายครอบครัว และตรวจสอบการครอบครองทรัพย์สินและข้อมูลอ่ืน ๆ 
เพ่ิมเติมด้วย พร้อมกันนี้ เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว 
กระทรวงการคลังควรให้ความส าคัญกับการลดความเหลื่อมล้ าของการเข้าถึงการศึกษามากขึ้น  
โดยพิจารณาให้เงินอุดหนุนเพ่ือการศึกษาแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการของรัฐที่มีบุตรในวัยเรียน และใช้
มาตรการการเงินการคลังเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนบริจาคเงิน หรือสนับสนุนในรูปแบบอ่ืน ๆ 
เพ่ือพัฒนาการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
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ตารางที่ 4 สรุปความเชื่อมโยงและสอดคล้องของยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังกับ 

SDGs และมาตรการและนโยบายที่เกี่ยวข้องของกระทรวงการคลังในช่วงปี 
2560–2561   39 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
 
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงกว่า 40 ปีที่ผ่านมา ได้ท าให้เศรษฐกิจมีขนาดใหญ่ขึ้น 
มีฐานการผลิตและบริการที่มีความเข้มแข็ง มีความเชื่อมโยงกับนานาประเทศ ขยายโอกาสด้านการค้า
และการลงทุนของไทย และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งท าให้รายได้ประชาชนสูงขึ้น 
ปัญหาความยากจนลดลง และประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

อย่างไรก็ดี การพัฒนาดังกล่าวได้ส่งผลท าให้เศรษฐกิจของประเทศไทยผันผวนตามปัจจัย
ภายนอก ในขณะที่ภายในยังไม่สามารถปรับตัวรองรับการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไปได้ ทั้งในด้านเกษตร 
อุตสาหกรรม และการบริการ ประกอบกับประเทศไทยต้องเผชิญปัญหาที่ส าคัญ ได้แก่ การที่ประเทศไทย
จะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในปี 2564 โดยจะมีสัดส่วนประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ถึงร้อยละ 
20 ของประชากรทั้งประเทศ ซึ่งจะท าให้มีภาระทางการคลังมากขึ้นจากการดูแลผู้สูงอายุดังกล่าว 
และการติดกับดักรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) ซึ่งจ าเป็นต้องเร่งพัฒนาโครงสร้าง
เศรษฐกิจของประเทศ โดยใช้นวัตกรรมและสร้างมูลค่าของการผลิตและการบริการ 

กระทรวงการคลัง ในฐานะที่มีบทบาทส าคัญในการด าเนินนโยบายของรัฐบาล และ
สนับสนุนการด าเนินนโยบายการพัฒนาในด้านต่าง ๆ จึงได้จัดท ายุทธศาสตร์กระทรวงการคลังตาม
ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) (ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังฯ) ขึ้นเมื่อปี 
2560 เพ่ือรองรับความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศต่าง ๆ ข้างต้น 
ภายใต้วิสัยทัศน์ “เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 

แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนเกิดขึ้นในปี 2558 เมื่อผู้น าประเทศสมาชิกสหประชาชาติ รวมทั้ง 
ประเทศไทย ได้รับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 (The 2030 Agenda for Sustainable 
Development) ซึ่งได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: 
SDGs) ที่ประเทศสมาชิกจะต้องบรรลุจ านวน 17 เป้าหมาย (Goals) ครอบคลุมการพัฒนาในด้าน  
ต่าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  

การศึกษาเรื่องนี้จึงมุ่ งศึกษาบทบาทของกระทรวงการคลังในการพัฒนาที่ยั่ งยืนจาก 
ความเชื่อมโยงและสอดคล้องของยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังฯ กับ SDGs และรวบรวมนโยบายและ
มาตรการที่ส าคัญของกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องในช่วงปี 2560–2561 พร้อมทั้ง น าเสนอ
แนวนโยบายส าหรับการด าเนินงานของกระทรวงการคลัง เพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุ  SDGs ของ
ประเทศในอนาคตต่อไป 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1.2.1  เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของกระทรวงการคลังที่ เชื่อมโยงกับ 

การบรรลุ SDGs ของประเทศไทย 
1.2.2  เพ่ือศึกษานโยบายและมาตรการที่ส าคัญของกระทรวงการคลังในช่วงระหว่างปี 

2560–2561 ที่สนับสนุนการบรรลุ SDGs ของประเทศไทย 
1.2.3  เพ่ือเสนอแนะแนวนโยบายของกระทรวงการคลังในอนาคตที่จะสนับสนุน 

การบรรลุ SDGs ของประเทศไทย 
 

1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการด าเนินการศึกษาและระเบียบวิธีการศึกษา 
1.3.1  ศึกษาบทบาทหน้าที่ของกระทรวงการคลังในการด าเนินนโยบายหรือมาตรการที่

ส าคัญที่มีส่วนสนับสนุนการบรรลุ SDGs ของประเทศไทย ทั้งในฐานะหน่วยงานหลักและหน่วยงาน
สนับสนุน  

1.3.2  วิ เคราะห์ เ พ่ือ เสนอแนะแนวนโยบายในอนาคตของกระทรวงการคลั ง 
ที่จะสนับสนุนการบรรลุ SDGs ในบริบทของประเทศไทย 

ทั้งนี้  รายงานการศึกษานี้จะใช้การวิจัยเชิงพรรณนาและเชิงคุณภาพ เพ่ือศึกษา  
การด าเนินงานของกระทรวงการคลังในปัจจุบัน และวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์
กระทรวงการคลังฯ กับ SDGs พร้อมทั้ง เสนอแนะแนวนโยบายในอนาคตที่เหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศไทยในการบรรลุ SDGs  

 
1.4 ค าถามการศึกษา 

1.4.1  กระทรวงการคลังมีการด าเนินนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุ SDGs อย่างไร 
1.4.2  กระทรวงการคลังควรมีทิศทางในการด าเนินนโยบายในอนาคตอย่างไร  

เพ่ือสนับสนุนการบรรลุ SDGs ของประเทศไทย 
 

1.5 สมมติฐานการศึกษา 
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังฯ มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับ SDGs สูง อย่างไรก็ดี 

ความก้าวหน้าตามตัวชี้ดังกล่าว ยังน้อยกว่าเป้าหมายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล กระทรวงการคลัง
จ าเป็นต้องปรับทิศทางการด าเนินการในอนาคต เพ่ือให้สอดคล้องกับการบรรลุ SDGS และเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศไทยมากยิ่งขึ้น 

 
1.6 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษา 

1.6.1  ท าให้เข้าใจถึงความเชื่อมโยงของบทบาทหน้าที่ของกระทรวงการคลังในการพัฒนา
ที่ยั่งยืนของประเทศไทย 

1.6.2  ท าให้ได้รับทราบนโยบายที่ส าคัญของกระทรวงการคลังในช่วงปี 2560–2561  
ซึ่งสอดคล้องกับการด าเนินการเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุ SDGs 
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1.6.3  ท าให้สามารถเสนอแนะแนวนโยบายในอนาคตของกระทรวงการคลัง มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถการบรรลุ SDGs  

 
 

 



 

 

  
บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 
2.1  แนวคิดเรื่องระบบเศรษฐกิจ 

2.1.1  The Circular Flow 
ระบบเศรษฐกิจประกอบด้วยหน่วยเศรษฐกิจต่าง ๆ ซึ่งท าหน้าที่แตกต่างกัน  

โดยหากพิจารณาตามการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิต/สินค้าและบริการ จะพบว่า ครัวเรือน 
(Households) ซึ่งเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต เช่น แรงงาน ที่ดิน และสินค้าทุน จะขายปัจจัยการผลิต
ดังกล่าวให้แก่ธุรกิจ (Businesses) ผ่านทางตลาดปัจจัยการผลิต (Factor Market) เพ่ือน าไปผลิตเป็น
สินค้าและบริการ ที่ธุรกิจจะน ากลับมาเสนอขายให้แก่ครัวเรือนในตลาดสินค้าและบริการ  (Product 
Market) ต่อไป 

ในทางกลับกัน เมื่อพิจารณด้านการไหลของเงิน จะเห็นว่า เมื่อธุรกิจจ่ายเงินค่าจ้าง 
ค่าเช่า และก าไร ให้แก่ครัวเรือนจากการซื้อปัจจัยการผลิตในตลาดปัจจัยการผลิต ครัวเรือนจะใช้เงินที่
ได้รับมานั้นในการซื้อสินค้าและบริการจากธุรกิจในตลาดสินค้าและบริการ และธุรกิจจะน าเงินที่ได้รับ
ดังกล่าวกลับไปใช้ในการลงทุนเพ่ือซื้อปัจจัยการผลิตเพ่ิมเติมต่อไป 
 

 
 

ภาพที่ 1 ระบบเศรษฐกิจอย่างง่าย 
ที่มา: https://wiki.ubc.ca/The_Circular_Flow_Diagram  
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นอกจากนี้ ในระบบเศรษฐกิจยังมีรัฐบาล (Government) เป็นอีกองค์ประกอบ
หนึ่ง ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับหน่วยเศรษฐกิจอ่ืน ๆ จากการแทรกแซง ( Intervene) ในฐานะผู้ก ากับ
ดูแลกิจกรรมและ/หรือสร้างแรงจูงใจระบบเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกัน รัฐบาลยังเป็นผู้ใช้ปัจจัยการผลิต  
ในการผลิตสินค้าและบริการ เพ่ือขายให้แก่ครัวเรือนและธุรกิจ รวมทั้ง เป็นผู้ซื้อสินค้าและบริการจาก
ธุรกิจด้วย  

2.1.2  กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของคลัสเตอร์  
(Diamond Model) 

กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของคลัสเตอร์ (Diamond 
Model หรือมีอีกชื่อหนึ่งว่า Theory of National Competitive Advantage of Industries) ของ  
Prof. Michael E. Porter เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมเพ่ืออธิบายว่า เหตุใดอุตสาหกรรมหนึ่ง ใน
ประเทศหนึ่งสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ในขณะที่อุตสาหกรรมเดียวกันในประเทศอ่ืน ไม่
สามารถท าได้ และเหตุใดบริษัทหนึ่งในประเทศหนึ่งจึงมีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม อย่าง
ต่อเนื่อง (Consistent Innovation) ในขณะที่บริษัทอ่ืนในประเทศอ่ืนไม่สามารถท าได้ โดย Prof. 
Porter มีความเห็นว่า ความสามารถในการแข่งขันดังกล่าวขึ้นอยู่กับปัจจัยพ้ืนฐาน 4 ประการ ได้แก่ 

2.1.2.1 กลยุทธ์ขององค์กร โครงสร้าง และคู่แข่งทางธุรกิจ (Firm Strategy, 
Structure, Rivalry) คือ ปัจจัยแวดล้อมภายในประเทศที่บริษัทด าเนินกิจการอยู่ ซึ่งจะก าหนด
รูปแบบของการจัดตั้งบริษัท การจัดโครงสร้างองค์กร และการบริหารจัดการ ซึ่งจะส่งผลต่อการ
ก าหนดกลยุทธ์ของบริษัทในภาพรวม นอกจากนี้ การแข่งขันภายในประเทศเป็นปัจจัยส าคัญประการ
หนึ่งที่จะเร่งให้เกิดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากลได้ 

2.1.2.2 เงื่อนไขทางอุปสงค์  (Demand Conditions) หมายความถึง ปัจจัย
แวดล้อม ทางธุรกิจ ซึ่งจะผลักดันให้มีนวัตกรรมและปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดที่ซับซ้อนมากขึ้น 

2.1.2.3 เงื่อนไขของปัจจัยการผลิต (Factor Conditions) หมายถึง ปัจจัยการ
ผลิต ที่สามารถตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรม เช่น ทรัพยากรธรรมชาติ เงินทุน ทรัพยากร
มนุษย์ และรวมถึงการบริการพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะเอ้ือให้อุตสาหกรรมนั้นมีความสามารถ ใน
การแข่งขันมากกว่าอุตสาหกรรมเดียวกันของประเทศอ่ืน  

2.1.2.4 อุตสาหกรรมที่เกี่ยวโยงและสนับสนุนกัน (Related and Supporting 
Industries) ถือเป็นพ้ืนฐานส าคัญของการมีความสามารถในการแข่งขันระดับสากล โดยหากมี
อุตสาหกรรมที่เก่ียวโยงและสนับสนุนกันที่แข็งแกร่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมได้เป็นอย่างดี  

นอกจากนี้ ยังมีอีก 2 ปัจจัยเสริม ได้แก่ บทบาทของรัฐบาล  (Government) ซึ่ง
สามารถเป็นได้ทั้งตัวเร่งและความท้าทาย โดย Prof. Porter เห็นว่า รัฐบาลควรมีบทบาทในการ
สนับสนุนการพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานทั้ง 4 ประการข้างต้น โดยท าหน้าที่ส่งเสริมและผลักดันให้บริษัท
ยกระดับเป้าหมายและความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้นผ่านทางการกระตุ้นความต้องการสินค้า
และบริการที่มีความก้าวหน้ามากขึ้น โดยเน้นการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบการศึกษา
และสาธารณสุข สนับสนุนการแข่งขันภายในประเทศ และส่งเสริมให้มีความเปลี่ยนแปลง  
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ส าหรับโอกาสทางธุรกิจ (Chance) จะหมายถึงสถานการณ์รุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้น 
เช่น สงคราม ภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือความส าเร็จในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ที่อาจส่งผลกระทบ
ทางบวกหรือลบให้แก่ประเทศหรืออุตสาหกรรมหนึ่ง ซึ่งโอกาสทางธุรกิจนี้จะอยู่นอกเหนือจากควบคุม
ของบุคคลใด ๆ 
 

 
 

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของคลัสเตอร์ (Diamond Model) 
ที่มา: https://www.business–to–you.com/porter–diamond–model/ 

 
2.1.3  อุปสงค์มวลรวม (Aggregate Demand) 

อุปสงค์มวลรวม (AD) หมายถึง ผลรวมของอุปสงค์สินค้าและบริการขั้นสุดท้าย ใน
ระบบเศรษฐกิจ (Real GDP) ณ ระดับราคาต่าง ๆ ในรอบระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ที่ท าให้ ตลาด
ผลผลิตและตลาดเงินเข้าสู่ดุลยภาพ โดยสมการของ AD คือ AD=C+I+G+(X–M) ซึ่งประกอบด้วย 

C  คือ  การบริโภค 
I  คือ  การลงทุน 
G  คือ  การใช้จ่ายของรัฐบาล 
(X–M)  คือ  การส่งออกสุทธิ 
X  คือ  การส่งออกท้ังหมด 
M  คือ  การน าเข้าท้ังหมด 
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2.1.4  นโยบายการคลัง 
นโยบายการคลังเป็นเครื่องมือส าคัญของรัฐบาล โดยจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ 

ในด้านการใช้จ่ายเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งได้แก่ การเพ่ิม/ลดภาษี การเพ่ิม/ลดการใช้จ่ายของ
รัฐบาล การก่อ/ลดหนี้สาธารณะ และการบริหารเงินคงคลัง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดสรรทรัพยากร 
กระจายความเป็นธรรม ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ และรักษาเสถียรภาพ ทางเศรษฐกิจโดย
เครื่องมือของนโยบายการคลัง ประกอบด้วย 

1) รายรับของรัฐบาล  (Government Receipt) ได้แก่  รายได้ของรัฐบาล  
หนี้สาธารณะ และเงินคงคลัง  

2) การใช้จ่ายของรัฐบาล (Government Expenditure) ได้แก่ การใช้จ่ายในการ
บริโภค ค่าใช้จ่ายในการลงทุน และการใช้จ่ายเงินโอนของรัฐบาล  

ส าหรับประเทศไทย รัฐบาลได้ด าเนินนโยบายงบประมาณแบบขาดดุล ตั้งแต่ปี 
2550 เป็นต้นมา เพ่ือสนับสนุนให้เศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและเร่งการลงทุน ใน
โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นและดึงดูดการลงทุนเพ่ิมจาก
ภาคเอกชนอีกทางหนึ่งด้วย (Crowding–in Effect) 
 
ตารางท่ี 1  ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดประจ าปี 

หน่วย : ล้านบาท 
ปีงบประมาณ รายได้ รายจ่าย ขาดดุลงบประมาณ 

2558 2,206,981 2,601,421 (394,440) 
2559 2,411,765 2,807,374 (395,609) 
2560 2,354,032 2,890,545 (536,513) 
2561 2,514,473 3,007,203 (492,730) 
2562 

(ต.ค. 2561–พ.ค. 2562)   
1,563,258 2,128,441 (565,183) 

ที่มา: กรมบัญชีกลาง และส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
 
2.1.5  ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านรายได้ (Gini Coefficient)  

ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านรายได้ คือ ค่าดัชนีทางสถิติที่ใช้วัดการ
กระจายรายได้หรือความมั่งคั่งของประชากรในประเทศ โดยเป็นดัชนีความเหลื่อมล้ า  (Inequality)  
ที่แพร่หลายที่สุด ซึ่งนักสถิติชาวอิตาลี คือ นายคอร์ราโด จีนี เป็นผู้พัฒนาขึ้น โดย Gini Coefficient 
ค านวณจากพ้ืนที่ระหว่างเส้น Lorenz Curve กับเส้นการกระจายรายได้สมบูรณ์ (Perfect Equality 
Line) (พ้ืนที่ A ในแผนภาพที่ 3) หารด้วยพ้ืนที่ใต้เส้นทแยงมุมทั้งหมด (พ้ืนที่ A+B ในแผนภาพที่ 3) 
ซึ่งจะมีค่าระหว่าง 0 และ 1 โดยหากมีค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านรายได้เท่ากับ 0 จะ
หมายถึง ความเท่าเทียมกันอย่างสมบูรณ์ (ทุกคนมีรายได้เท่ากัน) และหากเท่ากับ 1 จะหมายถึง  
ความเหลื่อมล้ าอย่างสมบูรณ์ (มีคนที่มีรายได้เพียงคนเดียว ส่วนคนที่เหลือไม่มีรายได้เลย) ทั้งนี้  
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การค านวณค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านรายได้ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่า ไม่มีใครมีรายได้ 
ต่ ากว่าศูนย์ 

อนึ่ง เส้น Lorenz Curve แสดงถึงการกระจายรายได้ ซึ่งนาย Max O. Lorenz ได้
พัฒนาขึ้นในปี 2448 (ค.ศ. 1905) โดยแกน X หมายถึง x% ของครัวเรือน ในขณะที่แกน Y หมายถึง 
y% ของรายได้  

 

 
 

ภาพที่ 3  Gini Coefficient และ Lorenz Curve 
ที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/Gini_coefficient 

 
2.2  แนวคิดด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน 

2.2.1  ปฏิญญาสหัสวรรษสหประชาชาติ 
แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ในระดับนานาชาติ 

เริ่มต้นขึ้น เมื่อเดือนกันยายน 2543 เมื่อประเทศสมาชิกสหประชาชาติ 191 ประเทศ ได้รับรอง
ปฏิญญาสหัสวรรษสหประชาชาติและเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ  (Millennium 
Development Goals: MDGs) โดยเห็นพ้องว่า แนวทางการพัฒนาของโลกจ าเป็นต้องมีเป้าประสงค์
ที่ชัดเจน อีกทั้งต้องอาศัยความร่วมมือที่ทุกประเทศต้องด าเนินการร่วมกันภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจ ากัด เพ่ือเสริมสร้างมาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน จึงได้ก าหนด 8 เป้าหมายหลัก  
ที่จะต้องด าเนินการให้เป็นผลส าเร็จภายในปี 2558 (ค.ศ. 2015) ได้แก่ 

เป้าหมายที่ 1  ขจัดความยากจนและความหิวโหย  
เป้าหมายที่ 2  ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษา  
เป้าหมายที่ 3  ส่งเสริมบทบาทสตรีและความเท่าเทียมกันทางเพศ  
เป้าหมายที่ 4  ลดอัตราการตายของเด็ก  
เป้าหมายที่ 5  พัฒนาสุขภาพสตรีมีครรภ์  
เป้าหมายที่ 6  ต่อสู้โรคเอดส์ มาลาเรีย และโรคส าคัญอ่ืน ๆ  
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เป้าหมายที่ 7  รักษาและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 8  ส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในประชาคมโลก  
ทั้งนี้ ประเทศไทยได้ร่วมรับรองปฏิญญาแห่งสหัสวรรษ และ MDGs พร้อมทั้งได้

บูรณาการการด าเนินงานของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ตั้งแต่ปี 2543  

2.2.2  ความเป็นมาและสาระส าคัญของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
แม้ว่าการด าเนินงานตาม MDGs จะมีความส าเร็จในหลายด้าน แต่ยังมีอีกหลาย

เป้าประสงค์ท่ียังไม่บรรลุตามเป้าหมาย และยังไม่ครอบคลุมทุกมิติของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
เศรษฐกิจโลก ดังนั้น เมื่อวันที่ 20–22 มิถุนายน 2555 องค์การสหประชาชาติจึงได้จัดการประชุม
สหประชาชาติ ว่ าด้ ว ยการ พัฒนาที่ ยั่ ง ยื น  (United Nations Conference on Sustainable 
Development) หรือ Rio+20 ณ นครรีโอเดอจาเนโร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล เพ่ือหารือเกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าของการด าเนินการไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและพิจารณาอุปสรรคที่เกิดขึ้น โดยมี
เป้าหมายที่จะปรับปรุงแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนให้มีความสมดุลทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งในการประชุม Rio+20 ดังกล่าว ที่ประชุมได้รับรองเอกสารผลการประชุม  (The Future We 
Want) ซึ่งเน้นย้ าเจตนารมณ์ที่จะด าเนินการให้บรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน และพิจารณาประเด็นที่ควร
รวมไว้ในกรอบแนวคิดส าหรับวาระการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. 2015  (Post–2015 Development 
Agenda) โดยกระบวนการเพ่ือก าหนดวาระการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. 2015 ดังกล่าว ประกอบด้วย 

1) การจัดตั้งคณะผู้ทรงคุณวุฒิระดับสูงว่าด้วยวาระการพัฒนาภายหลัง ค.ศ. 
2015 (High Level Panel of Eminent Persons on the Post–2015 Development Agenda) 
โดยมีเลขาธิการสหประชาชาติและนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรเป็นประธานร่วม 

2) การจัดตั้ งคณะท างาน  Open Working Group (OWG) on Sustainable 
Development Goals (SDGs) โดยมีเป้าหมายให้จัดท าข้อเสนอ SDGs เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมสมัชชา
สหประชาชาติ สมัยที่ 68 ภายในปี 2557 

3) การจัดตั้ง Global Thematic Working Groups เพ่ือด าเนินการศึกษา 11 
หัวข้อ ได้แก่ ด้านการเหลื่อมล้ า  (Inequalities) ด้านสุขภาพอนามัย (Health) ด้านการศึกษา 
(Education) ด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจและการจ้างงาน  (Growth and Employment) ด้าน
พัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Environment Sustainability) ด้านธรรมาภิบาล (Governance) 
ด้านการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง (Conflict and Fragility) ด้านการเปลี่ยนแปลงของประชากร 
(Population Dynamic) ด้านความมั่นคงในการเข้าถึงอาหารและโภชนาการ (Food and Nutrition 
Security) ด้านพลังงาน (Energy) และด้านน้ า (Water)  

หลังจากนั้น ในการประชุมระดับผู้น าของสหประชาชาติเพ่ือรับรองวาระการพัฒนา
ภายหลังปี ค.ศ. 2015 (United Nations (UN) Summit for the Adoption of the Post–2015 
Development Agenda) เมื่อวันที่ 25–27 กันยายน 2558 ณ ส านักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ 
นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ประชุมได้รับรองข้อเสนอสุดท้ายของ SDGs ซึ่งประกอบด้วย 
17 เป้าหมาย (Goals) ครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งตระหนักถึง 
ความเชื่อมโยงระหว่างมิติต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน และมุ่งสานต่อเป้าหมายภายใต้ 



10 

MDGs ที่ยังไม่บรรลุตามแผนการด าเนินงานให้ เกิดเป็นผลส าเร็จ โดยเป้าหมายของ  SDGs 
ประกอบด้วย 

เป้าหมายที่ 1 ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่ (No Poverty) ภายในปี 2573 
ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่อาศัยอยู่ในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง ใน
การเข้าถึงทรัพยากรและการบริการขั้นพ้ืนฐาน รวมถึงช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจาก ความ
ขัดแย้งและภัยพิบัติที่เก่ียวข้องกับสภาพภูมิอากาศ 

เป้าหมายที่  2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับ
โภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน (Zero Hunger) ภายในปี 2573 เพ่ือให้แน่ใจว่า ทุกคน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและผู้ด้อยโอกาสจ านวนมากได้รับการเข้าถึงอาหารที่เพียงพอและ มีคุณค่าทาง
โภชนาการตลอดทั้งปี เป้าหมายนี้ยังเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเกษตรอย่างยั่งยืน การปรับปรุงชีวิต
ความเป็นอยู่และก าลังการผลิตของเกษตรกรรมขนาดเล็ก 

เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพ
ส าหรับทุกคนในทุกวัย (Good Health and Well–being) โดยมุ่งมั่นที่จะยุติการระบาดของ โรคเอดส์  
วัณโรค มาลาเรีย และโรคติดต่ออ่ืน ๆ ภายในปี 2573 ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้บรรลุหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้าและจัดให้มีการเข้าถึงยาและวัคซีนอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพส าหรับทุกคน รวมทั้ง 
การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีน  

เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุม
และเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Quality Education) โดยเด็กผู้หญิงและ
เด็กผู้ชายทุกคนจะได้รับการศึกษาฟรีในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา นอกจากนี้   
ยังก าหนดให้มีการฝึกอบรมอาชีพในราคาที่เหมาะสมอย่างเท่าเทียมกัน และขจัดความไม่เสมอภาค
ทางเพศและความเหลื่อมล้ า  

เป้าหมายที่ 5 บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศ และให้อ านาจของผู้หญิงและ
เด็กหญิงทุกคน (Gender Equality) โดยสนับสนุนการเข้าถึงสุขภาพทางเพศและอนามัย การเจริญพันธุ์ 
และสิทธิการเจริญพันธุ์อย่างเท่าเทียม การยุติการเลือกปฏิบัติและความรุนแรง ทุกรูปแบบที่มีต่อ
ผู้หญิงและเด็กหญิง รวมถึงการค้ามนุษย์และการแสวงประโยชน์ในรูปแบบอื่น 

เป้าหมายที่ 6 สร้างหลักประกันเรื่องน้ าและการสุขาภิบาลให้มีการจัดการอย่าง
ยั่งยืนและมีสภาพพร้อมใช้ส าหรับทุกคน  (Clean Water and Sanitation) ซึ่งการท าให้มีน้ าดื่ม  
ที่ปลอดภัยในราคาที่เหมาะสมจ าเป็นต้องมีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวก
ด้านสุขอนามัยและส่งเสริมสุขอนามัยในทุกระดับ ปกป้องและฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์ ที่เกี่ยวข้องกับน้ า 
นอกจากนี้ ความร่วมมือระหว่างประเทศยังเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะส่งเสริมให้มีการใช้น้ าอย่างมี
ประสิทธิภาพและสนับสนุนเทคโนโลยีการบ าบัดน้ าในประเทศท่ีก าลังพัฒนา 

เป้าหมายที่ 7 สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่สามารถ
ซื้อหาได้ เชื่อถือได้ และยั่งยืน (Affordable and Clean Energy) ซึ่งรวมถึงการเพ่ิมสัดส่วนของ
พลังงานทดแทนในการใช้พลังงานรวมของโลก การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโลกให้
เพ่ิมข้ึนสองเท่า และความร่วมมือระหว่างประเทศในการอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงการวิจัยและ
เทคโนโลยีส าหรับพลังงานสะอาด 
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เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน  
มีการจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรส าหรับทุกคน  (Decent Work and 
Economic Growth) โดยให้มีการผลิตในระดับที่สูงขึ้นและใช้นวัตกรรม ส่งเสริมผู้ประกอบการและ  
มีการสร้างงาน และมีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการก าจัดการบังคับใช้แรงงานทาสและการค้ามนุษย์ 
เพ่ือให้ภายในปี 2573 มีการจ้างงานเต็มรูปแบบและมีประสิทธิภาพ และการท างานที่เหมาะสม
ส าหรับผู้หญิงและผู้ชายทุกคน  

เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนา 
อุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม (Industry, Innovation and Infrastructure) 
โดยเน้นการส่งเสริมการปรับตัว สนับสนุนนวัตกรรม และการสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน  

เป้าหมายที่ 10 ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ (Reduce 
Inequalities) ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับ การตรวจสอบของตลาดการเงิน
และสถาบันด้านการเงิน การส่งเสริมให้มีความช่วยเหลือด้านการพัฒนา และการลงทุนโดยตรง  
จากต่างประเทศไปยังภูมิภาคที่มีความจ าเป็นมากที่สุด รวมทั้ง การอ านวยความสะดวกในการอพยพ
ย้ายถิ่นที่ปลอดภัยและการเคลื่อนย้ายของผู้คนก็เป็นสิ่งส าคัญในการแก้ไขปัญหาการแบ่งเขตแดน 

เป้าหมายที่ 11 ท าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม 
ปลอดภัย มีภูมิต้านทาน และยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities) ซึ่งรวมถึงการท าให้
เข้าถึงที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยและเหมาะสม และพัฒนาการตั้งถิ่นฐานของชุมชนแออัด นอกจากนี้  
ยังเกี่ยวข้องกับการลงทุนด้านระบบขนส่งสาธารณะ การสร้างพ้ืนที่สีเขียวและการปรับปรุงผังเมือง
และการจัดการแบบมีส่วนร่วม 

เป้าหมายที่  12 สร้างหลักประกันให้มีรู ปแบบการบริโภคและผลิตที่ยั่ งยืน 
(Responsible Consumption and Production) โดยการเปลี่ยนแปลงการผลิตและการบริโภค
สินค้าและทรัพยากร เพ่ือให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการก าจัด
ขยะที่เป็นพิษและมลพิษ การส่งเสริมการรีไซเคิลและลดขยะมูลฝอยในอุตสาหกรรม ธุรกิจ และ
ผู้บริโภค และการสนับสนุนให้ประเทศก าลังพัฒนาเข้าสู่แผนการบริโภคท่ียั่งยืนภายในปี 2573 

เป้าหมายที่ 13 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพ่ือต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ
และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Climate Action) โดยสร้างความเข้มแข็ง ความยืดหยุ่น และความสามารถ
ในการปรับตัวของภูมิภาคที่มีความเสี่ยง เช่น ประเทศที่ไม่มีทางออกทะเล และประเทศที่เป็นเกาะ 
สร้างความตระหนักรู้และบูรณาการมาตรการเข้าไปในนโยบายและกลยุทธ์ระดับชาติ 

เป้าหมายที่ 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากร  
ทางทะเลอย่างยั่งยืน เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Life Below Water) ซึ่งเน้นการจัดการและปกป้อง
ระบบนิเวศทางชายฝั่งและทางทะเลจากภาวะมลพิษจากแหล่งบนบก ตลอดจนจัดการปัญหา
ผลกระทบของการเป็นกรดของมหาสมุทร เสริมสร้างการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของ
ทรัพยากรทะเล  

เป้าหมายที่ 15 ปกป้อง ฟ้ืนฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน 
จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและ  
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ฟ้ืนสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติและความหลากหลาย  
ทางชีวภาพ (Life on Land) 

เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนายั่งยืน ให้ทุกคน
เข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดรับชอบ และครอบคลุม ในทุกระดับ 
(Peace and Justice Strong Institutions) เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหา ความขัดแย้งและความไม่มั่นคง 
ส่งเสริมการปกครองด้วยกฎหมายและการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ลดอาวุธผิดกฎหมาย และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประเทศก าลังพัฒนาในสถาบันการปกครอง ทั่วโลก 

เป้าหมายที่ 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพหุ้นส่วน
ความร่วมมือระดับโลกส าหรับการพัฒนาที่ยั่ งยืน (Partnership for the Goals) โดยเน้นการเพ่ิม
ความร่วมมือระหว่างประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศก าลังพัฒนา (North–South) และความร่วมมือ
ระหว่างประเทศก าลังพัฒนา  (South–South) โดยการสนับสนุนแผนระดับชาติเพ่ือการบรรลุ
เป้าหมาย ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและช่วยเหลือประเทศก าลังพัฒนาเพ่ิมอัตราการส่งออก 
เพ่ือที่จะช่วยให้ประสบผลส าเร็จในหลักเกณฑ์สากลและระบบการค้าที่เสมอภาค ซึ่งเป็นสิ่งที่ยุติธรรม 
เปิดกว้าง และเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย 

 

 
 

ภาพที่ 4  เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) 
ที่มา: www.globalgoals.org/resources 
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นอกจากนี้ ในแต่ละเป้าหมายยังมีการก าหนดเป้าประสงค์  (Target) รวม 169 
เป้าประสงค์ พร้อมตัวชี้วัดเป้าหมาย SDGs ระดับโลก (SDG Global Indicators)1 รวมทั้งสิ้น 244 
ตัวชี้วัด ซึ่งมี 9 ตัวชี้วัดที่ซ้ ากันระหว่างแต่ละเป้าหมาย จึงเหลือจ านวนตัวชี้วัดทั้งสิ้น 232 ตัวชี้วัด 
(จ านวนตัวชี้วัดดังกล่าวมีการแก้ไขปรับปรุงหลายครั้ง โดยจ านวน 232 ตัวชี้วัดนี้ เป็นไปตามมติของ
คณะกรรมาธิการสถิติแห่งสหประชาชาติ (Statistical Commission) ครั้งที่ 49 เมื่อเดือนมีนาคม 
2561) 

2.2.3  การด าเนินการของประเทศไทยในเรื่อง SDGs 
คณะรัฐมนตรี ได้มีมติ  เมื่อวันที่  18 กันยายน 2555 เห็นชอบการจัดตั้ ง

คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ตามข้อเสนอของ
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศให้สอดคล้องกับแนวทางของ
ประชาคมโลก และต่อมา ส านักนายกรัฐมนตรีได้ออกระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน พ.ศ. 2556 โดยมี สผ. ท าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของ กพย. หลังจากนั้น ส านักนายกรัฐมนตรี
ได้ออกระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของ กพย. โดยให้
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นฝ่ายเลขานุการแทน สผ.  

ในการประชุม กพย. ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 ที่ประชุมได้มีมติให้
จัดตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการ กพย. จ านวน 3 คณะ ได้แก่ (1) คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (2) คณะอนุกรรมการสร้างความเข้าใจและประเมินผล 
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ (3) คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมทั้ง ได้มอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบและ
หน่วยงานสนับสนุนส าหรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมาย ดังนี้  

 
ตารางที่ 2  การมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบและหน่วยงานสนับสนุนของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

SDGs 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงานสนับสนุน 

1. ยุติความยากจนทุกรูปแบบ
ในทุกที่  

กระทรวงมหาดไทย 
(มท.)/กระทรวง 

การพัฒนาสังคมและ
ความมัน่คงของ
มนุษย์ (พม.) 

กระทรว งการคลั ง  ( กค . ) / กระทรว ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)/
กระทรวงแรงงาน (รง.)/กระทรวงพาณิชย์ 
(พณ.)/กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)/กระทรวง
สาธารณสุข (สธ.)/กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.)/ส านักงาน

                                                 
1 รายการตัวช้ีวัดตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมค าแปลปรากฏตาม  
http://osthailand.nic.go.th/component/content/article/118-sdgs/280-เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน-
sustainable-development-goals-sdgs.html 
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SDGs 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงานสนับสนุน 

กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)/ส านักงาน
สถิติแห่งชาติ (สสช.)/กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (กษ.) 

2. ยุติความหิวโหย บรรลุความ
มั่นคงทางอาหารและ
ยกระดับ โภชนาการ และ
ส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน   

กษ. ก ร ะ ท ร ว ง ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม (ทส.)/รง./พณ./พม./สธ./
กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.)/ส านักงานการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.)/มท./สกว./สสช./ศธ. 

3. สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิต
ที่มีสขุภาพดีและส่งเสริม
สวัสดิภาพส าหรับทุกคนใน
ทุกวัย   

สธ. กษ./กระทรวงคมนาคม (คค.)/ทส./มท./
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (สตช.)/สสช./
ศธ./สกว. 

4. สร้างหลักประกันว่าทุกคนมี
การศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่าง
ครอบคลุมและเท่าเทียม และ
สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้
ตลอดชีวิต   

ศธ. มท./รง./พม./กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)/
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.)/
กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน 
(ตชด.)/ สกว./สสช. 

5. บรรลุความเสมอภาค
ระหว่างเพศและให้อ านาจ
ของผู้หญิง และเด็กหญิงทุก
คน   

พม. กก./ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (กพร.)/สศช./สกว./สธ./มท./ทก./
ส านักงบประมาณ (สงป.)/สสช./รง./ศธ. 

6. สร้างหลักประกันเรื่องน้ า
และการสุขาภิบาลให้มีการ
จัดการอย่างยั่งยืนและมีสภาพ
พร้อมใช้ส าหรับทุกคน 

ทส./กษ./มท. สธ./อก./สกว./กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  (วท. ) (สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ าและการเกษตร: สสนก.) /สสช. 

7. สร้างหลักประกันว่าทุกคน
เข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ใน
ราคาที่สามารถซื้อหาได้ 
เชื่อถือได้ และยั่งยืน  

พน./มท. วท./กระทรวงการต่างประเทศ (กต.)/สกว./
สสช./กษ./อก./คค./วช./กษ./พณ. 

8. ส่งเสริมการเติบโตทาง
เศรษฐกิจทีต่่อเนื่อง ครอบคลุม 
และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่
และมีผลิตภาพ และการมี
งานทีส่มควรส าหรับทุกคน  

สศช./กค./รง. กก./กษ./ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)/
ทส./พณ./กระทรวงพลังงาน (พน.)/ พม./
วท./วธ./ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (สสว.)/อก./สกว./
สสช . /กต . /วช . /ทก . /มท . / ส านั กงาน
คณะกรรมการก ากับและส่ ง เสริ มการ
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SDGs 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงานสนับสนุน 

ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)/ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ส านักงาน ก.ล.ต.) 

9. สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่มี
ความทนทาน ส่งเสริมการ
พัฒนา อุตสาหกรรมที่
ครอบคลุมและยั่งยืน  และ
ส่งเสริมนวัตกรรม  

คค./อก. กค./กต./ส านักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)/ทก./มท./
พณ. /วท . /สศช . /สกว . /สสช . /สสว . /
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
(BOI)/วช./พน. 

10. ลดความไม่เสมอภาค
ภายในและระหว่างประเทศ  

สศช./พม. กต./ธปท./มท./กรมโยธาธิการ (ยธ.)/รง./
พณ./สตช./สกว./สสช./กค. 

11. ท าให้เมืองและการตั้งถิ่น
ฐานของมนุษย์มี 
ความครอบคลุม ปลอดภัย  
มีภูมิต้านทาน และยั่งยืน  

มท./พม. กก./กต./คค./ทส./พม./วธ./สศช./สกว./
สสช. 

12. สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบ
การบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน 

ทส. กก./กค./กษ./ทก./พณ./พน./วท./อก./
สกว./สสช./ศธ./วช. 

13. ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพ่ือ
ต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและ
ผลกระทบที่เกิดข้ึน  

ทส. กษ./ศธ./สศช./สกว./สสช./พน./อก./ศธ./
วช./มท./วท./คค. 

14. อนุรักษ์และใช้ประโยชน์
จากมหาสมุทร ทะเลและ
ทรัพยากรทางทะเลอย่าง
ยั่งยืน เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ทส. 
 

กษ./สกว./สสช./กองทัพเรือ (ศป มผ.)/
สตช./วท. 

15. ปกป้อง ฟ้ืนฟู และ
สนับสนุนการใช้ระบบนิเวศ
บนบกอย่าง ยั่งยืน จัดการป่า
ไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลาย
สภาพเป็นทะเลทราย หยุด
การเสื่อมโทรมของที่ดินและ
ฟ้ืนสภาพ กลับมาใหม่ และ
หยุดการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ  

ทส. กษ./มท./สศช./สกว./สสช./วช./วท./
กองทัพบก  
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SDGs 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงานสนับสนุน 

16. ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและ
ครอบคลุมเพ่ือการพัฒนา
ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความ
ยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มี
ประสิทธิผล รับผิดรับชอบ 
และครอบคลุมในทุกระดับ 

ยธ./มท./พม. กต./กพร./รง./ส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)/ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)/สตช./สกว./สสช./
ส านักงานอัยการสูงสุด/ส านักงานศาล
ยุติธรรม  

17. เสริมความเข้มแข็งให้แก่
กลไกการด าเนินงานและ
ฟ้ืนฟูสภาพหุ้นส่วนความ
ร่วมมือระดับโลกส าหรับการ
พัฒนาที่ยั่งยืน  

กต./กค./พณ. วท./สศช./ทก./สกว./สสช./พม. 
 

ที่มา: http://sdgs.nesdb.go.th 
 

ล่าสุด ในการประชุม กพย. ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่  19 กันยายน 2561 ซึ่งมี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้เห็นชอบความคืบหน้าของการขับเคลื่อน SDGs ในช่วงครึ่งปีหลัง 2560 
(กรกฎาคม–ธันวาคม) และในช่วงครึ่งแรกของปี 2561 (มกราคม–มิถุนายน) และได้มอบหมายให้
หน่วยงานรับผิดชอบหลักและหน่วยงานสนับสนุนการด าเนินการขับเคลื่อน SDGs ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 20 ปี แผนแม่บท และแผนการปฏิรูปประเทศต่อไปด้วย รวมทั้ง ให้ด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ให้มีการรับรู้และสร้างความเข้าใจต่อกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพ่ือจะได้รับรู้ถึง
ผลกระทบและสามารถร่วมกันขับเคลื่อนเป้าหมาย  SDGs ต่อไป นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีมติ
มอบหมายให้ สศช. ร่วมกับส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
(Geo–Informatics and Space Technology Development Agency: GISTDA) และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง จัดท าแนวทางการรายงานผลการด าเนินงานขับเคลื่อน SDGS ที่มีความเหมาะสม ทันสมัย 
เพ่ือใช้ในการติดตามประเมินผลการด าเนินงานขับเคลื่อน SDGs ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

พร้อมกันนี้ ในการประชุมดังกล่าว ที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางการเพ่ิมอันดับ 
(Ranking) SDGs ของประเทศไทยในเวทีโลก ซึ่งจากรายงาน SDG Index and Dashboard ประจ าปี 
2561 (SDG Index and Dashboards Report 2018) พบว่า ประเทศไทยได้คะแนน 69.2 สูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยของภูมิภาคที่ 64.1 และได้รับการจัดอยู่ในอันดับที่ 59 จาก 156 ประเทศ ซึ่งประเทศไทย 
ยังท าได้ดีในเป้าหมายที่ 1 ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่ และมีคะแนนที่ดีขึ้นในเป้าหมายที่ 6 
สร้างหลักประกันเรื่องน้ าและสุขาภิบาลฯ และเป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่
ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืนฯ 

ส าหรับการด าเนินการตามเป้าหมายอ่ืน ๆ ประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้นถึง 7 
เป้าหมาย ได้แก่ เป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหยฯ เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มี
สุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพส าหรับทุกคนในทุกวัย เป้าหมายที่ 5 บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศ
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และให้อ านาจของผู้หญิง และเด็กหญิงทุกคน เป้าหมายที่ 7 สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงาน
สมัยใหม่ในราคาที่สามารถซื้อหาได้ เชื่อถือได้ และยั่งยืน เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่มี
ความทนทานฯ เป้าหมายที่ 11 ท าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มี
ภูมิต้านทาน และยั่งยืน และเป้าหมายที่ 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเลและ
ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนฯ อย่างไรก็ตาม การด าเนินการตามเป้าหมายที่ 15 ปกป้อง ฟ้ืนฟู และ
สนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืนฯ เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุม
เพ่ือการพัฒนายั่งยืนฯ ยังไม่ได้รับผลที่น่าพอใจ ในขณะที่การด าเนินการตามเป้าหมายที่ 10 ลดความ
ไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ เป้าหมายที่ 12 สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและ
ผลิตที่ยั่งยืน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน ส่วนเป้าหมายที่มีท าได้ ต่ าลง คือ เป้าหมายที่ 13 
ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฯ  

เมื่อพิจารณาอันดับของประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืน พบว่า ประเทศสิงคโปร์อยู่ใน
อันดับที่ 43 มาเลเซียอยู่ในอันดับที่ 55 และเวียดนามในอันดับที่ 57 ซึ่งเมื่อเทียบเคียงกับประเทศ
มาเลเซียแล้ว ประเทศไทยมีตัวชี้วัดที่อยู่ในระดับต่ าและต้องปรับให้ดีกว่าประเทศมาเลเซีย จ านวน 11 
ตัวชี้วัด และมีตัวชี้วัดที่อยู่ในระดับพอใช้และต้องปรับให้ดีกว่าประเทศมาเลเซีย จ านวน 5 ตัวชี้วัด 
ดังนั้น ที่ประชุม กพย. ครั้งที่  1/2561 จึงได้มีมติเห็นชอบให้ตั้งเป้าหมายในการเพ่ิมอันดับ  
การด าเนินการขับเคลื่อน SDGs ของประเทศไทยให้ดีกว่าของประเทศมาเลเซียภายในปี 2563 และ
เป็นอันดับ 1 ของอาเซียนให้ได้ภายในปี 2570 โดยมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบหลักและ
หน่วยงานสนับสนุนในตัวชี้วัดที่อยู่ในระดับต่ าและระดับพอใช้ ก าหนดแนวทางการยกระดับตัวชี้วัด
ดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้ง ให้มีการตรวจสอบข้อมูลที่ถูกน ามาใช้ในการ
ประเมินอันดับของประเทศไทยให้มีความถูกต้องและทันสมัยด้วย 

อย่างไรก็ดี จากรายงาน Sustainable Development Report 2019 (ชื่อใหม่
ข อ ง ร า ย ง า น  SDG Index and Dashboard) ข อ ง  Sustainable Development Solutions 
Network และ Bertelsmann Stiftung พบว่า ส าหรับปี 2562 ประเทศไทยได้คะแนนเพ่ิมขึ้นเป็น 
73.0 ท าให้ได้รับการปรับขึ้นเป็นอันดับที่ 40 จากทั้งหมด 162 ประเทศ นับเป็นอันดับสูงสุดของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน (เวียดนามได้คะแนน 71.1 อยู่ในอันดับที่ 54 สิงคโปร์ได้คะแนน 69.6 อยู่ใน
อันดับที่ 66 และมาเลเซียได้คะแนน 69.6 อยู่ในอันดับที่ 68) โดยประเทศไทยประสบความส าเร็จเป็น
อย่างดี ในเป้าหมายที่ 1 ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่ ที่ด าเนินการได้ตามเป้าหมายเต็ม 100 
คะแนน แต่ยังมีความท้าทายในการด าเนินการตามเป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมี
การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมฯ และมีความท้าทายใหญ่ถึง 11 เป้าหมาย ได้แก่ 
เป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหยฯ เป้าหมายที่ 5 บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและให้อ านาจของ
ผู้หญิง และเด็กหญิงทุกคน เป้าหมายที่ 6 สร้างหลักประกันเรื่องน้ าและสุขาภิบาลฯ เป้าหมายที่ 7 
สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่สามารถซื้อหาได้ เชื่ อถือได้ และยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืนฯ เป้าหมายที่ 9 สร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความทนทานฯ เป้าหมายที่ 11 ท าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มี  
ความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทาน และยั่งยืน เป้าหมายที่  12 สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบ 
การบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 15 ปกป้อง ฟ้ืนฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบก
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อย่างยั่งยืนฯ เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนายั่งยืนฯ และ
เป้าหมายที่ 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือ
ระดับโลกส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน 

นอกจากนี้ ประเทศไทยมีความท้าทายในการด าเนินการในระดับสูงใน 4 เป้าหมาย 
ได้แก่ เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพส าหรับทุกคน 
ในทุกวัย เป้าหมายที่ 10 ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ เป้าหมายที่ 13 ปฏิบัติการ
อย่างเร่งด่วนเพ่ือต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น และเป้าหมายที่ 14 
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนฯ 
 

 
 

ภาพที่ 5  ภาพรวมของดัชนี SDGs ของประเทศไทยประจ าปี 2562 
ที่มา: Sustainable Development Report 2019 

 
2.3  บทบาทหน้าที่และยุทธศาสตร์ของกระทรวงการคลัง 

2.3.1  อ านาจหน้าที่ของกระทรวงการคลัง 
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มาตรา 10 และ 11 

ก าหนดให้กระทรวงการคลังมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการเงินการคลังแผ่นดิน การประเมินราคา
ทรัพย์สิน การบริหารพัสดุภาครัฐ กิจการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ทรัพย์สินของแผ่นดิน ภาษีอากร  
การรัษฎากร กิจการหารายได้ที่รัฐมีอ านาจด าเนินการได้แต่ผู้เดียวตามกฎหมายและไม่อยู่ในอ านาจ
หน้าที่ของส่วนราชการอ่ืน การบริหารหนี้สาธารณะ การบริหารและการพัฒนารัฐวิสาหกิจและ
หลักทรัพย์ของรัฐ และราชการอ่ืนตามที่มีกฎหมาย โดยมีส่วนราชการ ประกอบด้วย ส านักงาน
รัฐมนตรี ส านักงานปลัดกระทรวง กรมธนารักษ์ กรมบัญชีกลาง กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต 
กรมสรรพากร ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ และ
ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
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ต่อมา นายกรัฐมนตรีได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ พ.ศ. 2545 โดยอาศัย
อ านาจตามความในมาตรา 21 วรรคสาม และวรรคหก แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ. 2545 ข้อ 4 ก าหนดให้กระทรวงการคลังมี 3 กลุ่มภารกิจ ได้แก่ 

1) กลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน ประกอบด้วย กรมธนารักษ์ และส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

2) กลุ่มภารกิจด้านรายได้ ได้แก่ กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต และกรมสรรพากร 
3) กลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ประกอบด้วย กรมบัญชีกลาง และ

ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
2.3.2  ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังตามร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 

2560–2579)2 
เมื่อเดือนมิถุนายน 2560 กระทรวงการคลังได้จัดท ายุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง

ตามร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) (ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังฯ)  
โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์ คือ “เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน” และมี
พันธกิจ 4 ประการ ประกอบด้วย  

1)  เสนอแนะนโยบายการคลังและเศรษฐกิจ  
2)  บริหารการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ  
3)  บริหารการเงินแผ่นดิน 
4)  บริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐ เพ่ือรองรับบริบททางเศรษฐกิจ สังคม 

สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในระดับประเทศ และระดับโลก  
พร้อมทั้ง ได้น าเสนอความท้าทายของเศรษฐกิจไทยในระยะ 20 ปีข้างหน้า ซึ่งมี

สาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
1) การติดกับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) ประเทศไทย

จัดอยู่ในประเทศระดับรายได้ปานกลางมาตั้งแต่ปี 2531 และขยับมาอยู่กลุ่มบนของกลุ่มประเทศ
รายได้ปานกลาง (Upper Middle Income Country) ตั้งแต่ปี 2553 แต่เนื่องจากการขยายตัว 
ทางเศรษฐกิจยังไม่สูงพอที่จะยกระดับให้เป็นประเทศที่มีรายได้สูงได้ ประเทศไทยจึงจ าเป็นต้องพัฒนา
โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้เงินตราต่างประเทศ
ที่ส าคัญ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า อาหาร สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว 
และการบริการด้านสุขภาพ รวมถึงการส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีบทบาทหลัก ในการขับเคลื่อนระบบ
เศรษฐกิจ 

2) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัย ประเทศไทยจะเข้าสู่
สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในปี 2564 โดยจะมีสัดส่วนประชากรอายุมากกว่า 60 ปี ถึงร้อยละ 20 ของ
ประชากรทั้งประเทศ ท าให้มีภาระทางการคลังเพ่ิมข้ึนจากการดูแลผู้สูงอายุที่เพ่ิมจ านวนขึ้น ในขณะที่
ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานลดลง ก่อให้เกิดภาวะขาดแคลนแรงงาน ซึ่งส่งผลต่อศักยภาพ 

                                                 
2 ที่มา: https://www1.mof.go.th/home/plan/ MOFStrategy2560-79.pdf 
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ทางเศรษฐกิจ เช่น ผลผลิตรวมและผลิตภาพการผลิตของประเทศลดลง การเคลื่อนย้ายแรงงาน 
ต่างด้าวเพ่ิมมากขึ้น การออมของประเทศลดลง และการจัดเก็บรายได้ลดลง เป็นต้น นอกจากนี้  
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไปสู่สังคมสูงวัยดังกล่าว จะเกิดขึ้นในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว
เช่นกัน ซึ่งจะส่งผลต่อความต้องการสินค้าและบริการ อัตราการออม ปริมาณเงินทุนและ 
การเคลื่อนย้ายเงินทุนของโลกโดยรวมด้วย 

3) ความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้ ประเทศไทยมีความแตกต่างของรายได้
ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดในสัดส่วนที่สูงมาก โดยในปี 2556 มีความแตกต่างของ
รายได้ถึง 34.9 เท่า โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ 10 ของประชากร ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ 36.8 
ของรายได้ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ 10 ถือครองรายได้เพียงร้อยละ  1.1 ของรายได้
ทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคที่พ่ึงพาเกษตรกรรม ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ภาคเหนือ จะมีความยากจนและความเหลื่อมล้ ามากกว่าภาคอ่ืน นอกจากนี้ การถือครองที่ดิน  
ยังกระจุกตัวอยู่เพียงกับคนกลุ่มน้อย โดยกลุ่มคนท่ีรวยที่สุดร้อยละ 10 ของประชากรถือครองที่ดิน สูง
ถึงร้อยละ 61 ของที่ดินทั้งหมด ในขณะที่คนที่มีรายได้ต่ าที่สุดร้อยละ 60 ของประชากรถือครองที่ดิน
ไม่ถึงร้อยละ 5 ของที่ดินทั้งหมด  

4) ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ้ืนที่ป่าไม้ลดลง 
ทรัพยากรน้ าที่ยังจัดสรรไม่เพียงพอแก่ความต้องการใช้น้ าของประเทศ ขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ
และทางน้ า การปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมไปถึงภัยธรรมชาติต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อความยั่งยืน ของ
การเติบโตทางเศรษฐกิจ ในขณะที่อุปสงค์หรือความต้องการใช้ทรัพยากรเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

5) ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ประเทศไทยต้องเผชิญกับภาวะ New Normal 
โดยคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจโลกจะขยายตัวได้ในระดับต่ ากว่าช่วงก่อนวิกฤติเศรษฐกิจปี 2551 และ
ความผันผวนที่เกิดจากการปรับนโยบายการเงินของประเทศส าคัญ ๆ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และ
ยูโรโซน 

6) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จะส่งผลกระทบต่อระดับผลผลิตและราคา
สินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลก 

7) การพัฒนาเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลให้รูปแบบการประกอบธุรกิจและพฤติกรรม 
การด ารงชีวิตของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ทุกประเทศต้องปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ 
เพ่ือให้สอดคล้องและยืดหยุ่นเพียงพอที่จะตอบสนองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม 

กระทรวงการคลังคาดการณ์ว่า ในระยะ 20 ปีต่อไป ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับ
สถานการณ์การคลังที่มีความเสี่ยงรุนแรง เนื่องจากรายได้ของรัฐบาลมีการขยายตัวต่ ากว่ารายจ่าย 
ประกอบกับรัฐบาลจะมีภาระทางการคลังที่เกิดจากหนี้ของรัฐบาล กองทุนประกันสังคม สถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ (Specialized Financial Institutions) นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล และ
ข้อพิพาทต่าง ๆ ส่งผลให้ไม่สามารถจัดท างบประมาณสมดุลได้ในอนาคตอันใกล้ นอกจากนี้ จะต้องท า
หน้าที่เป็นหน่วยงานกลางเชื่อมโยงให้เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน และบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ เพ่ือให้เศรษฐกิจของประเทศไทย
สามารถเติบโตได้อย่าง “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”  
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ในการนี้  กระทรวงการคลังจึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังฯ 
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ และ 35 กลยุทธ์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง  
กลยุทธ์  
1.1  การผลักดันร่างพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... ให้แล้วเสร็จ

และมีผลบังคับใช้โดยเร็ว (มีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ในชื่อพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561) 

1.2  การพัฒนากรอบการจัดท างบประมาณ รวมถึงระบบการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ทั้งระดับรัฐบาล ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน องค์การมหาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

1.3  การปฏิรูปโครงสร้างรายได้ ประกอบด้วย รายได้ภาษีและรายได้ที่ไม่ใช่ภาษี 
โดยการปรับอัตราภาษี และขยายฐานภาษีที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันให้ครอบคลุมทุกฐานภาษี รวมถึง
การเพ่ิมแหล่งรายได้ใหม่  

1.4  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดเก็บภาษีให้สะดวก ประหยัด รวดเร็ว 
เข้าถึงได้ง่าย (Easy Access) และการลดต้นทุนการบริหารการจัดเก็บ  

1.5  การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐ เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม  

1.6  การแก้ไขกฎหมายการบริหารหนี้สาธารณะ และกฎหมายเงินคงคลังเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารหนี้สาธารณะของประเทศในภาพรวม 

1.7  การปรับปรุงมาตรการก ากับดูแลหนี้สาธารณะ และหนี้เงินกู้ที่เป็นความเสี่ยง
ทางการคลัง 

1.8  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการหนี้สาธารณะ 
1.9  การพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการใช้เงินกู้ในการด าเนิน

โครงการและนโยบายของภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน  
กลยุทธ์  
2.1  การใช้มาตรการภาษี ที่ราชพัสดุ และด่านศุลกากร เพ่ือสนับสนุนนโยบาย 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและคลัสเตอร์ รวมถึงส่งเสริมการค้าการลงทุนในพ้ืนที่  
2.2  การใช้มาตรการด้านการคลังการเงินเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมถึง

การลงทุนกับประเทศเพ่ือนบ้านและในภูมิภาคอาเซียน  
2.3  การปรับปรุง/พัฒนากฎระเบียบเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของภาคธุรกิจ

และการลงทุนของประเทศ รวมถึงการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบด้านการเงินการคลังต่าง ๆ ที่มีอยู่  
ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  

2.4  การผลักดันการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพ เพ่ือลดต้นทุน 
การประกอบการของภาคเอกชน  
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2.5  การผลักดันมาตรการทางการเงินการคลังเพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
(S–Curve)  

2.6  การผลักดันมาตรการทางการเงินการคลังเพ่ือส่งเสริมให้บริษัทเอกชนขนาดใหญ่
ช่วยเหลือบริษัทเอกชนขนาดเล็ก  

2.7  การผลักดันระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ National e–Payment) 
2.8  การเชื่อมโยงระบบ  National e–Payment กับภูมิภาคเพ่ือให้ไทยเป็น

ศูนย์กลาง การช าระเงินในภูมิภาค  
2.9  การพัฒนาระบบสถาบันการเงิ นไทยให้แข่งขันได้  สามารถตอบสนอง 

ความต้องการที่หลากหลายขึ้นด้วยราคาที่เป็นธรรมและไม่บิดเบือน และสนับสนุนการเป็นศูนย์กลาง
การค้าการลงทุนในภูมิภาค โดยด ารงไว้ซึ่งเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  

2.10  การปรับปรุงการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจการเงินและการประกันภัย  
ให้เป็นมาตรฐานสากลและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมการประกันภัย 

2.11  การปฏิรูปสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ให้ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมถึง การพัฒนาระบบการก ากับดูแลความมั่นคงและพันธกิจของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  
ให้ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการติดตามการด าเนินการของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  
ที่ประสบปัญหา  

2.12  การพัฒนาตลาดทุนไทยให้ เป็นกลไกหลักในการจัดสรรทรัพยากร 
ที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการเพ่ิมจ านวนนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อย เพ่ิมความหลากหลาย
ของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ลดต้นทุนการท าธุรกรรมทางการเงิน และเร่งพัฒนาตลาดทุนไทยให้เติบโต
ทันประเทศอ่ืนในภูมิภาค รวมถึงการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ อันน าไปสู่การพัฒนาความสามารถ
ทางการแข่งขันของประเทศ และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล รวมทั้ง เป็นการเพ่ิมโอกาสในการ
เข้าถึงแหล่งทุนและการลงทุนอย่างทั่วถึง  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง  
กลยุทธ์  
3.1  การพัฒนาบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม  
กลยุทธ์  
4.1  การผลักดันมาตรการการเงินการคลังเพ่ือปฏิรูปการกระจายรายได้  
4.2  การผลักดันมาตรการการเงินการคลังเพ่ือการถือครองทรัพย์สินที่ เป็นธรรม 

และมีประสิทธิภาพ  
4.3  การส่งเสริมและพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนรวมถึงการสร้างความเข้มแข็ง

ให้แก่องค์กรการเงินชุมชน  
4.4  การพัฒนาระบบการประกันภัยพืชผล  
4.5  การยกระดับบริการทางการเงินฐานรากด้วยเทคโนโลยีทางการเงินสมัยใหม่  
4.6  การเสริมสร้างความรู้ความสามารถทางการเงิน  (Financial Literacy) 

โดยเฉพาะการใช้ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีทางการเงิน  
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4.7  การเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน รวมถึงการยกระดับความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ  

4.8  การจัดสวัสดิการเพือ่รองรับสังคมสูงวัย  
4.9  การเพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาการบริหารจัดการค่าตอบแทนและ 

สิทธิประโยชน์ของภาครัฐเพ่ือผู้สูงอายุ  
4.10 การพัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์การออมระยะยาวเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การคลังการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อม  
กลยุทธ์  
5.1  การส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียว  (Green Economy) โดยการใช้มาตรการ

การเงินการคลัง เพ่ือสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและ

เป็นมืออาชีพ  
กลยุทธ์  
6.1  การป้องกัน ขจัดคอรัปชั่น และเพ่ิมความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ของกระทรวงการคลัง  
6.2  การปรับโครงสร้างการด าเนินการของหน่วยงานในกระทรวงการคลัง 

เพ่ือประสิทธิภาพ ความคล่องตัว และลดขั้นตอนและความซ้ าซ้อนในการด าเนินงาน 
อนึ่ง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561–2580) ถือเป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของ

ประเทศไทย ซึ่งจัดท าขึ้นตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 65 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2560 ได้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2561 โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์ของประเทศ คือ “ประเทศ
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” และก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศไทยในระยะยาว 6 ด้าน ประกอบด้วย (1) 
ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) 
การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ  

หลังจากนั้น เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 ส านักนายกรัฐมนตรีได้มีประกาศ เรื่อง 
การประกาศแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561–2580) ครอบคลุม 23 ประเด็น ได้แก่  

1) ความมั่นคง 
2) การต่างประเทศ 
3) การเกษตร 
4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
5) การท่องเที่ยว 
6) พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
7) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
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10)  การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
11)  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
12)  การพัฒนาการเรียนรู้ 
13)  การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
14)  ศักยภาพการกีฬา 
15)  พลังทางสังคม 
16)  เศรษฐกิจฐานราก 
17)  ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
18)  การเติบโตอย่างยั่งยืน 
19)  การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ 
20)  การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 
21)  การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
22)  กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
23)  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
ในขณะเดียวกัน สศช. ได้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

(พ.ศ. 2560–2564) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564  
โดยอิงตามพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) และ SDGs โดยมียุทธศาสตร์ 
ในการพัฒนา ดังนี้ 

1)  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
2)  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
3)  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
4)  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
5)  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน  
6)  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล

ในสังคมไทย  
7)  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  
8)  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
9)  การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
10) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  

 
2.4  สรุปกรอบแนวคิด 

รัฐบาลถือเป็นองค์ประกอบที่มีบทบาทในระบบเศรษฐกิจผ่านการใช้นโยบายต่าง ๆ เพ่ือ
ก าหนดทิศทางของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และเป็นส่วนส าคัญในการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ โดยนโยบายการคลังเป็นหนึ่งในเครื่องมือหลักที่ท าหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากร 
กระจายความเป็นธรรม ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ และรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  
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ประเทศต่าง ๆ รวมทั้ง ประเทศไทย ได้เห็นพ้องในการก าหนดเป้าประสงค์ที่ชัดเจนในการ
พัฒนาของโลก เพ่ือเสริมสร้างมาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน โดยในปี 2558 ที่ประชุม
ระดับผู้น าของสหประชาชาติได้รับรองข้อเสนอสุดท้ายของ SDGs ซึ่งประกอบด้วย 17 เป้าหมาย 
เพ่ือให้บรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน  

หลังจากนั้น ในปี 2560 กระทรวงการคลังได้จัดท ายุทธศาสตร์กระทรวงการคลังฯ โดยได้
ก าหนดวิสัยทัศน์ คือ “เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน” และก าหนด 6 
ยุทธศาสตร์หลักของกระทรวงการคลัง โดยพิจารณาความท้าทายที่เศรษฐกิจของประเทศไทยจะต้อง
เผชิญในช่วง 20 ปี ข้างหน้า 

 
 

 
 



 

 

 
บทที่ 3 

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
 

บทนี้เป็นการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังฯ ในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน ทั้งใน
ประเด็นการเจริญเติบโตของประเทศและการลดความเหลื่อมล้ า และศึกษาความเชื่อมโยงและ 
ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังฯ กับเป้าหมายของ SDGs โดยจะเน้นเป้าหมายของ 
SDGs ที่กระทรวงการคลังได้มอบหมายจาก กพย. ให้เป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักหรือหน่วยงาน
สนับสนุน พร้อมทั้ง น าเสนอนโยบายและ/หรือมาตรการของกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องในระหว่างปี 
2560–2561 เพ่ือน าไปสู่การจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในบทต่อไป  

 
3.1  การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังฯ ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

การวิเคราะห์ว่า ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังฯ จะสามารถพัฒนาประเทศได้ อย่างยั่งยืน
หรือไม่นั้น จะพิจารณาใน 2 ประเด็น ประกอบด้วย 

3.1.1 การเจริญเติบโตของประเทศ  
โดยพิจารณาจากกิจกรรมในระบบเศรษฐกิจ ที่เกิดขึ้นผ่าน Diamond Model 

พบว่า การด าเนินการตามยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังฯ (Government) จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ปัจจัยต่าง ๆ ในระบบเศรษฐกิจ กล่าวคือ การที่กระทรวงการคลังได้ก าหนดเป้าหมายที่จะปฏิรูป
โครงสร้างรายได้ ทั้งรายได้ภาษีและรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีและเ พ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี 
ในขณะเดียวกันจะสนับสนุนศักยภาพและความสามารถ ในการแข่งขันผ่านการใช้มาตรการการเงิน
การคลังในการกระตุ้นหรือสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เช่น การส่งเสริมการค้าชายแดน มาตรการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง และการหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จะส่งผลกระทบต่อ 
Demand Conditions ทั้งทางบวกและลบ ในขณะเดียวกัน การที่กระทรวงการคลังได้ตั้งเป้าหมายที่
จะน ารายได้ที่เพ่ิมขึ้นไปใช้เพ่ือการส่งเสริมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงลดความ
เ ห ลื่ อ ม ล้ า  ทั้ ง ใ น ด้ า น ก า ร พั ฒ น า โ ค ร ง ส ร้ า ง พ้ื น ฐ า น  แ ล ะ ผ ลั ก ดั น ร ะ บ บ  National  
e–Payment จ ะ เ ป็ น  Related and Supporting Industries ที่ จ ะ ท า ใ ห้  Factor Conditions  
มีทรัพยากรเพียงพอต่อการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน ยกระดับคุณภาพของสินค้าและบริการ 
และสร้างนวัตกรรม เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาด ได้ดียิ่งขึ้น ส าหรับ Chance ในกรณีนี้จะ
ประกอบด้วย ปัญหาการติดกับดักรายได้ปานกลางของประเทศไทย การเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเป็น
ทางการในปี 2564 และความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 

หากพิจารณาตามสมการอุปสงค์มวลรวม (AD=C + I + G + (X–M)) พบว่า การที่
กระทรวงการคลัง (G) จะใช้มาตรการการเงินการคลังในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ พร้อมกับ
สนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนให้เป็นกลไกในการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ จะเอ้ือให้เกิด  
การลงทุนของภาคเอกชน (I) ที่สูงขึ้น โดยเฉพาะหากเป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย  
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(S–Curve) ซึ่งใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต จะช่วยยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการของประเทศไทย 
มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกมากยิ่งขึ้น และท าให้สามารถส่งออกสินค้าและบริการ 
ไปต่างประเทศ (X) ได้เพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ การลงทุนที่เพ่ิมขึ้นดังกล่าวจะท าให้เกิดการจ้างงานและ
ราคาของสินค้าและบริการในตลาดจะมีราคาถูกลงจากการแข่งขันที่สูงขึ้น ส่งผลท าให้การบริโภคของ
ภาคเอกชน (C) เพ่ิมขึ้นด้วย ซึ่งการเพ่ิมขึ้นของการบริโภค ประกอบกับการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดเก็บภาษี และการปฏิรูปโครงสร้างรายได้ จะส่งผลต่อเนื่องให้กระทรวงการคลังมีรายได้จาก
ภาษี (T) มากขึ้นเช่นกัน  

3.1.2 การลดความเหลื่อมล้ า  
ซึ่งพิจารณาโดยใช้ Gini Coefficient จากข้อมูล การส ารวจภาวะเศรษฐกิจและ

สังคมของครัวเรือน ส านักงานสถิติแห่งชาติ ประมวลผลโดยส านักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะ
สังคม สศช. พบว่า ในช่วงปี 2531–2560 ประเทศไทยมีการกระจายรายได้ดีขึ้นเพียงเล็กน้อย แต่หาก
แยกพิจารณาเป็นรายภูมิภาค พบว่า Gini Coefficient มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกัน เช่น 
กรุงเทพฯ มี Gini Coefficient เพ่ิมขึ้นจาก 0.388 (2531) เป็น 0.405 (2560) ขณะที่ในช่วงเวลา
เดียวกัน ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ มี Gini Coefficient ลดลง 

การที่กระทรวงการคลังได้ก าหนดให้การลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม
เป็นหนึ่งในยุทธ์ศาสตร์หลัก โดยจะมีการปฏิรูปการกระจายรายได้ สร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร
การเงินชุมชน ยกระดับการเข้าถึงบริการทางการเงินฐานราก เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพตามความต้องการของตลาด และมีสวัสดิการเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย หากสามารถด าเนินการ
ได้ตามแนวทางดังกล่าวได้เป็นอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นผลส าเร็จ จะท าให้ในระยะยาว เส้น Lorenz 
Curve ของประเทศไทยจะเข้า ใกล้  Perfect Equality Line มากขึ้น ซึ่ งจะส่งผลท าให้  Gini 
Coefficient ของประเทศไทยมีค่าลดลงอย่างมีนัยส าคัญมากข้ึน  
  



28 

 

 
 

ภาพที่ 6  แผนภูม ิGini Coefficient ของประเทศไทยในช่วงปี 2531–2560 
ที่มา: ข้อมูลจากการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
ประมวลผลโดย ส านักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สศช. 

 
3.2  ความเชื่อมโยงและสอดคล้องของยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังฯ และ SDGs 

ในการศึกษาความเชื่อมโยงและสอดคล้องของยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังฯ กับ SDGs จะ
พิจารณาเปรียบเทียบยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังฯ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถ 
ในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ 4 การลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม และยุทธศาสตร์ที่ 5 
การคลังการเงินเพ่ือสิ่งแวดล้อม3 กับเป้าหมาย SDGs ซึ่งจะเน้นเฉพาะเป้าหมายที่กระทรวงการคลัง
ได้รับมอบหมายจาก กพย. ให้เป็นหนึ่งในหน่วยงานหลัก ประกอบด้วย เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืนฯ และเป้าหมายที่ 17 เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่
กลไกการด าเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน และที่
กระทรวงการคลังได้รับมอบหมายให้เป็นหนึ่งในหน่วยงานสนับสนุน คือ เป้าหมายที่ 1 การยุติ 
ความยากจนฯ และเป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความทนทานฯ โดยจะพิจารณาจาก
เป้าประสงค์ที่เกี่ยวข้อง และในหลายกรณี ได้น าตัวชี้วัด ( Indicator) มาประกอบการพิจารณาด้วย 
เพ่ือช่วยท าให้การพิจารณาความเชื่อมโยงและสอดคล้องมีความชัดเจนมากข้ึน  

                                                 
3 เนื่องจากยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง และยุทธศาสตร์ที่ 6 การเปน็องค์กร
ต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ เน้นการพัฒนาบุคลากรและปรับปรุงการบริหาร
จัดการภายในกระทรวงการคลัง ไม่มีความเกี่ยวข้องกับ SDGs จึงไมน่ ามาพิจารณาในการศึกษานี ้
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ความเชื่อมโยงและสอดคล้องของยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังฯ กับเป้าประสงค์ของ SDGs 
(รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก) พร้อมนโยบายและมาตรการที่ส าคัญของกระทรวงการคลังในช่วง
ปี 2560–2561 สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

3.2.1  ด้านความม่ันคงทางการคลัง 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ของกระทรวงการคลัง (ความมั่นคงทางการคลัง) มีกลยุทธ์ที่ 1.3 

การปฏิรูปโครงสร้างรายได้ กลยุทธ์ที่ 1.4 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดเก็บภาษี และกลยุทธ์ที่ 
1.5 การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐ ซึ่ งสอดคล้องและเชื่อมโยงกับ
เป้าหมายที่ 17 ของ SDGs (เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพหุ้นส่วน
ความร่วมมือระดับโลกส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน) โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ที่ 17.1 
(เสริมความแข็งแกร่งของการระดมทรัพยากรภายในประเทศ โดยรวมถึงผ่านทางการสนับสนุน
ระหว่างประเทศไปยังประเทศก าลังพัฒนา เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถภายในประเทศในการเก็บภาษี
และรายได้อ่ืน ๆ ของรัฐ) ซึ่งได้แก่ รายได้รัฐบาลรวม คิดเป็นร้อยละของ GDP จ าแนกตามแหล่งที่มา
ของรายได ้และสัดส่วนงบประมาณภายในประเทศที่จัดสรรจากภาษีภายในประเทศ 

มาตรการและนโยบายที่ส าคัญของกระทรวงการคลังในช่วงปี 2560–2561  
ที่เก่ียวข้องกับประเด็นนี้ เช่น 

3.2.1.1 มาตรการป้องกันการก าหนดราคาโอนระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน  
นิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์ (Transfer Pricing) ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยตราเป็น
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 47) พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 
2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีจากบริษัทที่มีธุรกรรมกับบริษัทที่มีความสัมพันธ์กัน มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน สามารถป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษี และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

3.2.1.2 การจัดเก็บภาษีจากการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและการซื้อขาย
สินทรัพย์ดิจิทัล โดยตราเป็นพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2561 
ซึ่งก าหนดให้เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4) แห่งประมวลรัษฎากรส าหรับผลตอบแทนที่ได้รับจาก
สินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งได้แก่ เงินส่วนแบ่งของก าไรหรือผลประโยชน์อ่ืนใดที่ได้จากการครอบครอง
ทรัพย์สินดิจิทัล และผลประโยชน์ที่ได้รับจากการโอนทรัพย์สินดิจิทัล ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้ โดยต้องน าไปรวม
ค านวณเงินได้สุทธิหรือก าไรเพื่อเสียภาษีเงินได้ดังกล่าว 

3.2.1.3 การปรับปรุงกฎหมายภาษีสรรพสามิตและศุลกากร  
1) พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 

16 กันยายน 2560 เป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของระบบกฎหมายภาษีสรรพสามิตและแนวทาง 
การจัดเก็บภาษีแบบใหม่ให้มีความทันสมัย เป็นสากล และโปร่งใส โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ เช่น 
ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให้จัดเก็บภาษีทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณ เปลี่ยนฐานในการค านวณ
ภาษีตามมูลค่าจากเดิมที่ใช้ราคาขาย ณ โรงงานอุตสาหกรรม ในกรณีสินค้าที่ผลิตในราชอาณาจักร 
และราคา ซี.ไอ.เอฟ. ในกรณีสินค้าน าเข้า รวมทั้ง ราคาขายส่งช่วงสุดท้ายกรณีสินค้าสุรา เป็นราคา
ขายปลีกแนะน า เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมระหว่างสินค้าในประเทศกับสินค้าน าเข้าและแก้ไขปัญหา 
การถ่ายโอนราคา ปรับปรุงการให้สิทธิประโยชน์ในเรื่องการยกเว้นหรือคืนภาษีให้เท่าเทียมกันระหว่าง
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ผู้ประกอบอุตสาหกรรมในประเทศและผู้น าเข้า และปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและอัตราภาษี 
ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน เป็นต้น 

2) พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 โดยเป็นการยกเลิก
พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติมรวม 23 ฉบับ เป็นพระราชบัญญัติ
ศุลกากร พ.ศ. 2560 ฉบับเดียว และได้แก้ไขเพ่ิมเติมเนื้อหาในประเด็นต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการค้า 
การลงทุน และการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และได้แก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่มีผลกระทบ
ต่อการค้าและการลงทุนของภาคเอกชน นอกจากนี้ ได้มีการปรับปรุงพิธีการศุลกากรและการด าเนินการ
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การน าของเข้าและส่งของออก การผ่านแดน และการถ่ายล าเป็นไปด้วยความสะดวก 
รวดเร็ว ลดต้นทุนทางการค้า การขนส่ง ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

3.2.2  ด้านการสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ของกระทรวงการคลัง (การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถ 

ในการแข่งขัน) ประกอบด้วยกลยุทธ์ที่ 2.1 ถึงกลยุทธ์ที่ 2.12 ซึ่งเน้นการใช้มาตรการต่าง ๆ เพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุน การปรับปรุง/พัฒนากฎระเบียบ การผลักดันการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน การเชื่อมโยงระบบ National e–Payment การพัฒนาระบบสถาบันการเงินไทย 
การปรับปรุงการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจการเงินและการประกันภัย และการพัฒนาตลาดทุน ให้
เป็นกลไกหลักในการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ โดยทุกกลยุทธ์ข้างต้นมีความสอดคล้องและ
เชื่อมโยงกับ SDGs ในหลายเป้าหมาย ประกอบด้วย  

เป้าหมายที่ 8 (ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน 
การจ้างงานเต็มท่ีมีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมส าหรับทุกคน)  

1)  เป้าประสงค์ท่ี 8.1 (ท าให้การเติบโตทางเศรษฐกิจต่อหัวประชากรมีความยั่งยืน
ตามบริบทของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของประเทศพัฒนาน้อยที่สุด  
มีการขยายตัวอย่างน้อยร้อยละ 7 ต่อปี)  

2)  เป้าประสงค์ท่ี 8.2 (บรรลุการมีผลิตภาพทางเศรษฐกิจในระดับที่สูงขึ้นผ่านการ
ท าให้หลากหลาย การยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการมุ่งเน้นในภาคส่วนที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง
และใช้แรงงานเข้มข้น) 

3)  เป้าประสงค์ท่ี 8.3 (ส่งเสริมนโยบายที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่สนับสนุนกิจกรรมที่มี
ผลิตภาพ การสร้างงานที่สมควร ความเป็นผู้ประกอบการ ความสร้างสรรค์และนวัตกรรม และส่งเสริม
การเกิดและการเติบโตของวิสาหกิจรายย่อย ขนาดเล็ก และขนาดกลาง ซึ่งรวมถึงผ่านทางการเข้าถึง
บริการทางการเงิน)  

4)  เป้ าประสงค์ที่  8.10 (เสริมความแข็ งแกร่ งของสถาบันทางการ เ งิ น
ภายในประเทศเพ่ือส่งเสริมและขยายการเข้าถึงการธนาคาร การประกัน และบริการทางการเงินแก่
ทุกคน) 

เป้าหมายที่ 9 (สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม)  
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1)  เป้าประสงค์ท่ี 9.1 (พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมี
ความทนทาน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานของภูมิภาคและที่ข้ามเขตแดน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา 
ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ โดยมุ่งเป้าที่การเข้าถึงได้ในราคาที่สามารถจ่ายได้และ
เท่าเทียมส าหรับทุกคน)  

2)  เป้าประสงค์ที่ 9.2 (ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน 
และภายในปี 2573 ให้เพ่ิมส่วนแบ่งของอุตสาหกรรมในการจ้างงานและผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
ประเทศ โดยให้เป็นไปตามสภาวะแวดล้อมของประเทศ และให้เพ่ิมส่วนแบ่งขึ้นเป็น 2 เท่า  
ในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด)  

3)  เป้าประสงค์ที่ 9.3 (สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
ภายในประเทศก าลังพัฒนา รวมถึงการให้มีสภาพแวดล้อมทางนโยบายที่น าไปสู่ความหลากหลายของ
อุตสาหกรรมและการเพ่ิมมูลค่าของสินค้าโภคภัณฑ์)  

4)  เป้าประสงค์ที่ 9.5 (เพ่ิมพูนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ยกระดับขีดความสามารถ
ทางเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรมในทุกประเทศ โดยเฉพาะในประเทศก าลังพัฒนา และให้ภายใน 
ปี 2573 มีการส่งเสริมนวัตกรรมและให้เพ่ิมจ านวนผู้ท างานวิจัยและพัฒนา ต่อประชากร 1 ล้านคน 
และการใช้จ่ายในภาคสาธารณะและเอกชนในการวิจัยและพัฒนาให้เพ่ิมมากข้ึน) 

5)  เป้าประสงค์ที่ 9a (อ านวยความสะดวกการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ยั่งยืน
และทนทานในประเทศก าลังพัฒนา ผ่านทางการยกระดับการสนับสนุนทางการเงิน เทคโนโลยี และ 
ด้านวิชาการให้แก่ประเทศในแอฟริกา ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ประเทศก าลังพัฒนาที่ไม่มีทางออกสู่
ทะเล และรัฐก าลังพัฒนาที่เป็นหมู่เกาะขนาดเล็ก)  

6)  เป้าประสงค์ที่ 9b (สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
ภายในประเทศก าลังพัฒนา รวมถึงการให้มีสภาพแวดล้อมทางนโยบายที่น าไปสู่ความหลากหลายของ
อุตสาหกรรมและการเพ่ิมมูลค่าของสินค้าโภคภัณฑ์)  

นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยังมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับเป้าหมายที่ 10 
(ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ) ซึ่งอยู่นอกเหนือเป้าหมาย SDGs ที่
กระทรวงการคลังได้รับมอบหมายให้ร่วมรับผิดชอบ เนื่องจากเห็นว่า การรักษาเสถียรภาพของระบบ
การเงิน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ท่ี 10.5 (พัฒนากฎระเบียบและการติดตามตรวจสอบ ตลาดการเงิน
และสถาบันการเงินของโลก และเสริมความแข็งแกร่งในการด าเนินการกฎระเบียบดังกล่าว)  
มีความหมายรวมถึงสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงการคลังด้วย 

มาตรการและนโยบายที่ส าคัญของกระทรวงการคลังในช่วงปี 2560–2561 
ประกอบด้วย 

1) การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการช าระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e–Payment Master Plan) เพ่ือพัฒนา ระบบการช าระเงิน
ของประเทศไทยให้เข้าสู่ระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e–Payment) อย่างครบวงจร โดยได้
ด าเนินการตามแผนงานส าคัญ 5 โครงการ ดังนี้  

โครงการที่ 1 พร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นทางเลือกใหม่เพ่ือเพ่ิมความสะดวก 
ในการรับเงินและโอนเงิน โดยให้ประชาชนสามารถลงทะเบียนผูกเลขประจ าตัวประชาชนหรือ
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หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่กับบัญชีเงินฝากธนาคาร เพ่ือใช้ในการรับโอนเงินแทนการใช้เลขที่บัญชี
เงินฝากธนาคาร โดย ณ สิ้นปี 2561 มีผู้ลงทะเบียนพร้อมเพย์แล้ว จ านวน 46.5 ล้านเลขหมาย 
ปริมาณธุรกรรมทั้งสิ้น 1.1 พันล้านรายการ คิดเป็นมูลค่า 5.8 ล้านล้านบาท  

โครงการที่ 2 การขยายการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงช่องทางการช าระเงินที่สะดวกและปลอดภัยด้วยการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ได้สะดวก
มากยิ่งขึ้น โดยมีต้นทุนในการช าระเงินที่ต่ าลง ทั้งในส่วนของการลดภาระของร้านค้าที่รับบัตรและเพ่ิม
การกระจายเครื่องรับบัตรหรือจุดรับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน โดยได้เริ่มติดตั้งอุปกรณ์แก่หน่วยงานภาครัฐและร้านค้าแล้ว ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560  

โครงการที่ 3 ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการพัฒนา 
การจัดท าและน าส่งข้อมูลใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e–Tax Invoice) และใบรับอิเล็กทรอนิกส์  
(e–Receipt) เพ่ืออ านวยความสะดวกและลดขั้นตอนของภาคเอกชน ซึ่งได้เปิดให้บริการแล้วตั้งแต่
เดือนมิถุนายน 2560 นอกจากนี้ กรมสรรพากรได้คืนเงินภาษีบุคคลธรรมดาด้วยพร้อมเพย์มาตั้งแต่
เดือนมกราคม 2560 

โครงการที่ 4 โครงการ e–Payment ภาครัฐ เป็นการบูรณาการฐานข้อมูล 
สวัสดิการสังคมและพัฒนาระบบการรับจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยส่งเสริมการรับจ่ายเงิน
ของหน่วยงานภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และให้มีฐานข้อมูลกลางเกี่ยวกับสวัสดิการของภาครัฐ
ควบคู่กับการจ่ายเงินให้แก่ประชาชนโดยตรงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะช่วยให้ภาครัฐสามารถจ่ายเงิน
ช่วยเหลือและเงินสวัสดิการให้แก่ประชาชนได้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง ลดความผิดพลาด  
ความซ้ าซ้อน และโอกาสการทุจริต โดยกรมบัญชีกลางได้ทยอยเพ่ิมการจ่ายเงินสวัสดิการสังคมผ่าน
พร้อมเพย์อย่างต่อเนื่อง เช่น เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เงินช่วยเหลือเยียวยา ผู้ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เบี้ยความพิการและ เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานครและพัทยา เป็นต้น และได้จ่ายเงินสวัสดิการสังคมด้วย บัตรสวัสดิการ 
ซ่ึงได้เริ่มแจกจ่ายให้ผู้ลงทะเบียนตามโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 จ านวนทั้งสิ้น 
11.4 ล้านราย โดย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 มีผู้มีสิทธิมารับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว จ านวน 
11,103,785 ราย โดยได้จ่ายเงินผ่านบัตรสวัสดิการแล้ว จ านวนทั้งสิ้น 5.4 หมื่นล้านบาท 

โครงการที่  5 การให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นโครงการเพ่ือส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนในการใช้บริการ National e–Payment 
โดยได้ออกมาตรการจูงใจให้ประชาชนและผู้ประกอบการใช้บริการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แทน
การใช้เงินสดและเช็ค เช่น การจูงใจให้ใช้บัตรเดบิตทั้งในส่วนผู้ใช้บัตรและร้านค้าผ่านการลุ้นโชค 
เป็นระยะเวลา 1 ปี ส าหรับการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560–เดือนเมษายน 
2561 ซึ่งได้ท าให้มีปริมาณบัตรเดบิตเพ่ิมขึ้นจากประมาณ 52 ล้านใบ เป็น 62 ล้านใบ มีธุรกรรม
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 38.3 จากช่วงเดียวกันปีก่อน และมีมูลค่าการใช้บัตรในช่วงที่จัดโครงการอยู่ที่  
148,975 ล้านบาท หรือคิดเป็นการขยายตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 22.2 จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

2) การส่งเสริมให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (Public Private Partnership) 
โดยเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (แผนยุทธศาสตร์ฯ) พ.ศ. 2560–2564 ที่ได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
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บทบัญญัติว่าด้วยแนวนโยบายแห่งรัฐของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) เพ่ือใช้เป็นแนวนโยบายของภาครัฐที่ชัดเจนและ
แน่นอนในการก าหนดกิจการของรัฐที่สมควรและที่รัฐส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนภายใต้
กรอบระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วย 55 โครงการจะให้ภาคเอกชนสามารถ
มีส่วนร่วมในการลงทุนในกิจการของรัฐดังกล่าวได้อย่างรวดเร็ว ลดข้อจ ากัดการลงทุนโดยงบประมาณ 
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชน  

นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 เห็นชอบร่าง
พระราชบัญญัติส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. . . . .  ตามข้อเสนอของ
กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นการปรับปรุงพระราชบัญญัตติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 
2556 ให้มีการก าหนดนโยบายของรัฐที่ชัดเจนและแน่นอนในการจัดท าโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการ
สาธารณะ โดยมุ่งเน้นการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน และมีมาตรการส่งเสริมการร่วมลงทุนให้แก่
โครงการร่วมลงทุนอย่างเหมาะสมภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลัง และมุ่งเน้นการใช้ความเชี่ยวชาญ
และนวัตกรรมของเอกชน โดยค านึงถึงความส าเร็จของโครงการร่วมลงทุน รวมทั้ง มีหลักเกณฑ์และ
ขั้นตอนในการจัดท าโครงการร่วมลงทุนที่กระชับ ชัดเจน เปิดเผย และตรวจสอบได้และสามารถสร้าง
แรงจูงใจให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น (พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ได้มีผล
บังคับใช้แล้ว เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562) 

3) การออกพระราชก าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ซึ่งมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 มีวัตถุประสงค์เพ่ือก ากับดูแลการประกอบธุรกิจและ 
การด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล มิให้มีการกระท าการใดในลักษณะที่เป็นการหลอกลวง
ประชาชนหรือที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชญากรรม และเพ่ือรองรับการน าเทคโนโลยีมาท าให้เกิด
การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน โดยได้ก าหนดหลักการและแนวทางส าหรับการก ากับ
ดูแลการระดมทุนโดยการออกโทเคนดิจิทัลเพ่ือเสนอขายต่อประชาชนและการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ
สินทรัพย์ดิจิทัล กล่าวคือ ได้ก าหนดให้ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 3 ประเภท ได้แก่ การเป็นศูนย์ซื้อขาย
สินทรัพย์ดิจิทัล การเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และการเป็นผู้ค้าสินทรัพย์ ดิจิทัล จะต้อง
ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน 
(Initial Coin Offering: ICO) ต้องได้รับอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. และการเสนอขาย ICO ต้อง
เสนอขายผ่านผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล  (ICO Portal) ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น นอกจากนี้ กฎหมายฉบับนี้ได้ก าหนดให้ 
ผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัลหรือผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ประสงค์จะรับคริปโทเคอร์เรนซี 
เป็นการตอบแทน จะต้องรับคริปโทเคอร์เรนซีที่ผ่านการซื้อขาย แลกเปลี่ยน หรือฝากไว้กับผู้ประกอบ
ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น  

4) การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่นักลงทุนที่ลงทุนในวิสาหกิจเริ่มต้น (Angel 
Investor) โดยกระทรวงการคลังได้ออกกฎกระทรวง ฉบับที่ 337 (พ.ศ. 2561) ตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ก าหนดให้ผู้มีเงินได้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา ที่ได้จ่ายเพื่อลงหุ้นหรือ
ลงทุนในการจัดตั้งหรือเพ่ิมทุนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล (Startup) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 
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2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้รับยกเว้นไม่ต้องน าเงินจ านวนดังกล่าวตามที่จ่ายจริง แต่รวมกัน
ทั้งหมด ไม่เกิน 100,000 บาท ส าหรับปีภาษีนั้น มารวมค านวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้ โดยผู้มีเงินได้
จะต้องถือหุ้นที่ลงทุนนั้นไว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีต่อเนื่องกันนับแต่วันที่ลงทุน และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลที่ผู้มีเงินได้ได้จ่ายเงินเพ่ือลงหุ้นหรือลงทุนนั้นจะต้องเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและ
จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีทุนช าระแล้ว ในวัน
สุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าและ การให้บริการ
ในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาท และเป็นกิจการที่ประกอบธุรกิจ ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
โดยใช้เทคโนโลยีหลักเป็นฐานในกระบวนการผลิตและการให้บริการ ตามที่ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติก าหนด 

5) มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
รายใหม่ (SMEs/Startup) ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่ 658) พ.ศ. 2561 ซึ่งขยายเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับก าไรสุทธิ ของบริษัท
เป็นระยะเวลา 5 รอบระยะเวลาบัญชี ให้ครอบคลุมผู้ประกอบการ SMEs/Startup ในอุตสาหกรรม
เป้าหมาย4 และได้รับการรับรองจากส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ซึ่งมีทุนที่
ช าระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาทและมีรายได้จากการขายสินค้าและ
การให้บริการไม่เกิน 30 ล้านบาท ที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม 2561 

6) มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนกองทุนเพ่ือการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม  
ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 668) 
พ.ศ. 2561 ซึ่งได้ก าหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 
ที่บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่กองทุนเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กองทุน
สนับสนุนการวิจัย กองทุนเพ่ือการพัฒนาระบบมาตรวิทยาและกองทุนเพ่ือการพัฒนาระบบ
สาธารณสุข โดยสามารถหักลดหย่อนและรายจ่ายได้เป็นจ านวน 2 เท่าของการบริจาค ส าหรับการ
บริจาคตั้งแต่วันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ (วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
และให้สามารถหักลดหย่อนและรายจ่ายได้ตามจ านวนที่จ่ายจริง ส าหรับการบริจาคตั้งแต่วันที่ 1 
มกราคม 2563 เป็นต้นไป  

3.2.3  ด้านการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 
เมื่อพิจารณายุทธศาสตร์ที่ 4 ของกระทรวงการคลัง (การลดความเหลื่อมล้ าทาง

เศรษฐกิจและสังคม) พบว่า กลยุทธ์ที่ 4.1 การผลักดันมาตรการการเงินการคลังเพ่ือปฏิรูป 

                                                 
4 อุตสาหกรรมเปา้หมาย ประกอบด้วย (๑) อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร (๒) อุตสาหกรรมเพื่อประหยดั
พลังงาน ผลิตพลังงานทดแทน และพลังงานสะอาด (๓) อุตสาหกรรมฐานเทคโนโลยีชีวภาพ (๔) อุตสาหกรรม
การแพทย์และสาธารณสุข (๕) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมบริการ และอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (๖) อุตสาหกรรมวสัดกุ้าวหน้า (๗) อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องประดับ (๘) อุตสาหกรรม
ยานยนต์และชิ้นส่วน (๙) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร ์ซอฟต์แวร์ และบริการสารสนเทศ และ  
(๑๐) อุตสาหกรรมฐานการวิจัย พฒันาและนวัตกรรม หรืออุตสาหกรรมใหม ่
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การกระจายรายได้ กลยุทธ์ที่ 4.2 การผลักดันมาตรการการเงินการคลังเพ่ือถือครองทรัพย์สินที่เป็น
ธรรมและมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่ 4.3 การส่งเสริมและพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน กลยุทธ์ที่ 
4.5 การยกระดับบริการทางการเงินฐานรากด้วยเทคโนโลยีทางการเงินสมัยใหม่ กลยุทธ์ที่ 4.7  
การเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ กลยุทธ์ที่ 4.8 การจัดสวัสดิการเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย 
กลยุทธ์ที่ 4.9 การเพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาการบริหารจัดการค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของ
ภาครัฐเพ่ือผู้สูงอายุ และกลยุทธ์ที่ 4.10 การพัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์การออม มีความเชื่อมโยง
และสอดคล้องกับเป้าหมายของ SDGs ดังนี้ 

เป้าหมายที่ 1 โดยพิจารณาจาก 
1)  เป้าประสงค์ท่ี 1.3 (ด าเนินการให้เป็นผลตามระบบและมาตรการคุ้มครอง ทาง

สังคมที่เหมาะสมของแต่ละประเทศ และให้ครอบคลุมถึงกลุ่มที่ยากจนและเปราะบาง ภายปี 2573) 
ซึ่งมีตัวชี้วัด คือ ร้อยละของประชากรที่ได้รับความคุ้มครองตามระบบและมาตรการคุ้มครองทางสังคม 
จ าแนกตามเพศ และแบ่งเป็น เด็ก ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย หญิงตั้งครรภ์/
แม่ลูกอ่อน เหยื่อที่ได้รับบาดเจ็บจากการท างาน ผู้ยากจนและอยู่ในสถานะเปราะบาง  

2)  เป้าประสงค์ที่ 1.4 (ภายในปี 2573 สร้างหลักประกันว่าชายและหญิงทุกคน 
โดยเฉพาะที่ยากจนและเปราะบาง มีสิทธิเท่าเทียมกันในทรัพยากรทางเศรษฐกิจ รวมถึงการเข้าถึง
บริการขั้นพ้ืนฐาน การเป็นเจ้าของและควบคุมเหนือที่ดินและอสังหาในรูปแบบอ่ืน มรดกทรัพยากร 
ธรรมชาติ เทคโนโลยีใหม่ที่เหมาะสม และบริการทางการเงิน ซึ่งรวมถึงระบบการเงินระดับฐานราก 
(Microfinance)) ซึ่งมีตัวชี้วัด คือ สัดส่วนของประชากรอาศัยในครัวเรือนที่เข้าถึงบริการขั้นพ้ืนฐาน 

3)  เป้าประสงค์ที่ 1.a (สร้างหลักประกันว่าจะมีการระดมทรัพยากรอย่างมี
นัยส าคัญจากแหล่งที่หลากหลาย รวมไปถึงการยกระดับความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา เพ่ือที่จะจัดให้มี
แนวทางที่เพียงพอและคาดเดาได้แก่ประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด  
ในการด าเนินงานตามแผนงานและนโยบายเพ่ือยุติความยากจนในทุกมิติ) ที่มีตัวชี้วัด ได้แก่ สัดส่วน
ของทรัพยากรที่รัฐบาลได้จัดสรรโดยตรงให้กับแผนการลดความยากจน และสัดส่วนการใช้จ่ายของ
รัฐบาลรวมในเรื่องบริการที่ส าคัญจ าเป็น (การศึกษา, สุขภาพ และความคุ้มครองทางสังคม) 

เป้าหมายที่ 9 โดยพิจารณาจากเป้าประสงค์ที่ 9.3 (เพ่ิมการเข้าถึงบริการทางการเงิน
โดยรวมถึงเครดิตในราคาที่สามารถจ่ายได้ให้แก่อุตสาหกรรมและวิสาหกิจขนาดเล็ก โดยเฉพาะใน
ประเทศก าลังพัฒนา และให้เพิ่มการผนวกกลุ่มเหล่านี้เข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าและตลาด)  

เป้าหมายที่ 10 โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดของ 
1)  เป้าประสงค์ท่ี 10.1 (ให้บรรลุอย่างต่อเนื่องและคงการเติบโตของรายได้ในกลุ่ม

ประชากรร้อยละ 40 ที่ยากจนที่สุดในอัตราที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศภายในปี 2573) คือ อัตรา
การเติบโตของการใช้จ่ายในครัวเรือน หรือรายได้ต่อหัวในกลุ่มประชากรที่มีรายได้ต่ ากว่าร้อยละ 40 
ต่อประชากรทั้งหมด 

2)  เป้าประสงค์ที่  10.2 (ให้อ านาจและส่งเสริมความครอบคลุมด้านสังคม 
เศรษฐกิจและการเมืองส าหรับทุกคน โดยไม่ค านึงถึงอายุ เพศ ความบกพร่องทางร่างกาย เชื้อชาติ 
ชาติพันธุ์ แหล่งก าเนิด ศาสนา หรือสถานะทางเศรษฐกิจหรืออ่ืน ๆ ภายในปี 2573) คือ ส่วนแบ่ง
แรงงานต่อ GDP ประกอบไปดว้ยค่าจ้าง และการให้ความคุ้มครองทางสังคม 
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3)  เป้าประสงค์ท่ี 10.5 คือ เสถียรภาพของระบบการเงิน 
มาตรการและนโยบายที่ส าคัญของกระทรวงการคลังในช่วงปี 2560–2561  

ที่เก่ียวข้องกับประเด็นนี้ เช่น 
1) โครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ กระทรวงการคลังได้เปิดให้มีการ

ลงทะเบียนประชาชนผู้มีรายได้น้อยและยากจน ในช่วงปี 2559–2560 ผ่านธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) คลังจังหวัด และส านักงาน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยมีการแบ่งกลุ่มประชาชนที่มาลงทะเบียนออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่มี
รายได้ต่ ากว่า 100,000 บาทต่อปี และกลุ่มที่มีรายได้ต่ ากว่า 30,000 บาทต่อปี โดยการด าเนิน
โครงการดังกล่าวแบ่งออกได้เป็น 3 ระยะ ประกอบด้วย 

ระยะแรก คือ การลงทะเบียนฯ พร้อมกับแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งคล้ายกับ 
e–Wallet ใช้ในการจับจ่ายใช้สอย โดยรัฐบาลจะโอนเงินเบี้ยเลี้ยงและเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
เข้าบัตรสวัสดิการฯ โดยตรง 

ระยะที่สอง คือ การฝึกทักษะอาชีพให้กับผู้มีรายได้น้อย และการสร้างโอกาส 
ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

ระยะที่สาม คือ การประมวลข้อมูล (Big Data) เพ่ือพิจารณาความต้องการ 
ของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้องแม่นย ามากยิ่งข้ึน 

2) มาตรการชดเชยเงินให้แก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 โดยใช้ข้อมูลจากจ านวนภาษีมูลค่าเพ่ิม
ที่ผู้มีรายได้น้อยได้ช าระจากราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ าเป็น สินค้าเพ่ือการศึกษา และวัตถุดิบ เพ่ือ
การเกษตรจากร้านธงฟ้าประชารัฐผ่านเครื่องรับช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Capture: 
EDC) ที่มีการเชื่อมต่อระบบเครื่องบันทึกการเก็บเงิน  (Point of Sale) ในช่วงตั้ งแต่วันที่  1 
พฤศจิกายน 2561–30 เมษายน 2562 โดยมาตรการนี้จะจ่ายจากเงินกองทุนประชารัฐ เพ่ือเศรษฐกิจ
ฐานราก จ านวนทั้งสิ้น 5,000 ล้านบาท  

3) มาตรการสินเชื่อเพ่ือสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนรายย่อย 
(สินเชื่อ Nano–Finance) โดยเปิดโอกาสให้นิติบุคคลที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนดสามารถให้
สินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพแก่บุคคลธรรมดาในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาทต่อราย และ 
คิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยสามารถ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้มากขึ้น โดยตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2558–24 กันยายน 2561 มี 24 
บริษัทและสถาบันการเงิน 1 แห่ง ที่เปิดให้บริการสินเชื่อ Nano–Finance และมีการให้สินเชื่อและ
จ านวน 943,803 ราย เป็นวงเงินรวม 17,000.38 ล้านบาท (วงเงินเฉลี่ย 20,946 บาทต่อราย)  

4) มาตรการทางภาษีเพ่ือสนับสนุนให้นายจ้างจ้างงานผู้สูงอายุ รัฐบาลได้มี
มาตรการส่งเสริมให้นายจ้างมีการจ้างงานผู้สูงอายุ โดยมีการตราพระราชกฤษฎีกาออกตามความ ใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 639) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2560 
ก าหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หักรายจ่ายได้ 2 เท่าของรายจ่ายประเภทเงินเดือนและ
ค่าจ้างส าหรับการจ้างบุคลากรผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) ซึ่งมีอัตราค่าจ้างไม่เกิน 15,000 
บาทต่อคนต่อเดือน โดยนายจ้างสามารถขอใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของจ านวนลูกจ้างท้ังหมด  
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5) มาตรการลดภาระหนี้เพ่ือเพ่ิมสภาพคล่องให้เกษตรกรรายย่อย ประกอบด้วย 
(ก) โครงการขยายเวลาช าระหนี้ให้แก่เกษตรกรที่เป็นลูกค้าของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธกส.) เพ่ือบรรเทาและลดภาระหนี้สินของเกษตรกรและฟ้ืนฟูการประกอบอาชีพ โดยจะ
ได้รับสิทธิ์ในการขยายเวลาการช าระหนี้เงินกู้เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 
31 กรกฎาคม 2564 ตามความสมัครใจ นอกจากนี้ เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับ
การสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการประกอบอาชีพ สินเชื่อเพ่ือปรับโครงสร้างการผลิต หรือ
สินเชื่อเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินและจัดหาปัจจัยการผลิตได้ รวมทั้ง ธ.ก.ส. จะส่งเสริมการออมเงิน ที่
เหมาะสมให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการด้วย และ (ข) โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่เกษตรกร
รายย่อย เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนจากภาระดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นและเพ่ือลดต้นทุนในการประกอบ
อาชีพ โดยจะได้ลดดอกเบี้ยเงินกู้ส าหรับเงินกู้ที่ไม่เกิน 300,000 บาท เป็นระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่
วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ซึ่งรัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้แทนเกษตรกร
ลูกค้า ธ.ก.ส. ให้กับ ธ.ก.ส. ในอัตราร้อยละ 2.50 ต่อปี และ ธ.ก.ส. รับภาระดอกเบี้ยเงินกู้แทน
เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ในอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี  

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังยังมีอีกมาตรการหนึ่งที่ส าคัญในด้านการลดความเหลื่อมล้ า
ทางเศรษฐกิจและสังคม คือ กระทรวงการคลังได้ผลักดันการด าเนินการตามพระราชบัญญัติกองทุน
การออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 เพ่ือให้มีการจัดตั้งกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) จนเป็นผลส าเร็จ 
สามารถเปิดรับสมัครสมาชิกได้ในวันที่ 20 สิงหาคม 2558 โดยเป็นกองทุนการออมภาคสมัครใจ
ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงการคลังส าหรับแรงงานนอกระบบ เพ่ือส่งเสริมการออมทรัพย์ของ
สมาชิกและเป็นหลักประกันการให้ประโยชน์ตอบแทนเมื่อสิ้นสมาชิกภาพ โดยมีการก าหนดจ านวน
เงินที่ส่งเข้ากองทุนที่แน่นอน (Defined Contribution) และมีการแยกบัญชีเงินออมเป็นรายบุคคล 
และให้ประโยชน์ตอบแทนในรูปบ านาญ ซึ่งจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับเงินที่ส่งเข้ากองทุนและ
ผลตอบแทนจากการลงทุน อย่างไรก็ดี หากสมาชิก กอช. มีเงินออมน้อยจะได้รับประโยชน์ตอบแทน
เป็นเงินด ารงชีพ ซึ่งจะทยอยจ่ายเป็นรายเดือนจนกว่าเงินในบัญชีจะหมด โดยมีวิธีการออมและสิทธิ
การได้รับเงินสมทบจากรัฐตามช่วงอายุ ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 3  วิธีการออมและสิทธิการได้รับเงินสมทบจากรัฐตามช่วงอายุ 
 

อายุสมาชิก เงินสะสมของสมาชิก เงินสมทบจากรัฐบาล 

15–30 ปี 
ขั้นต่ า 50 บาทรวมกันตลอด

ทั้งปีไม่เกิน 13,200 บาท 

50% ของเงินสะสม แต่ไม่เกินปีละ 600 บาท 
>30–50 ปี 80% ของเงินสะสม แต่ไม่เกินปีละ 960 บาท 

>50 ปีขึ้นไป 100% ของเงินสะสม แต่ไม่เกินปีละ 1,200 บาท 
 

จากข้อมูล ณ เมษายน 2562 กอช. มีสมาชิกสุทธิ 756,514 ราย และมีจ านวน
เงินกองทุนประมาณ 5,623 ล้านบาท 
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3.2.4  ด้านการเงินการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม 
ส าหรับประเด็นด้านการเงินการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อมตามยุทธศาสตร์ที่ 5 ของ

กระทรวงการคลัง พบว่า กลยุทธ์ที่ 5.1 ซึ่งครอบคลุมการส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) 
โดยใช้มาตรการการเงินการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับทุก เป้าหมายของ 
SDGs เนื่องจากเห็นว่า เศรษฐกิจสีเขียวเป็นหนึ่งในประเด็นพ้ืนฐานที่จะน าไปสู่การบรรลุ SDGs จึงได้มี
ก าร อ้ า ง อิ ง ในทุ ก เป้ าหมาย  โดยจะ เห็ น ได้ จ ากข้ อมติ สมั ชชา ใหญ่แห่ งสหประชาช าติ  
ที่ 66/288 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 ซึ่งรับรองเอกสาร The future we want มีการกล่าวถึง
ความส าคัญของเศรษฐกิจสีเขียวต่อการบรรลุ SDGs และได้เน้นย้ าถึงการด าเนินนโยบายที่เกี่ยวข้อง
กับเศรษฐกิจสีเขียวว่า นโยบายดังกล่าวควรช่วยยุติความยากจน ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิ จ
อย่างยั่งยืน (Sustained Economic Development) สนับสนุนการมีส่วนร่วมทางสังคม (Social 
Inclusion) พัฒนาสวัสดิการ และสร้างโอกาสการจ้างงานให้กับทุกคน โดยจะต้องรักษาความสมบูรณ์
ของระบบนิเวศของโลก 

มาตรการและนโยบายที่ส าคัญของกระทรวงการคลังในช่วงปี 2560–2561  
ที่เกีย่วข้องกับประเด็นนี้ คือ การใช้ภาษีสรรพสามิตเป็นหลักในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยมีการเก็บ
ภาษีเพ่ือควบคุมการผลิตสินค้าที่ก่อมลพิษ รวมถึงเป็นภาษีที่สร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ประกอบการผลิต  
ในการน ากระบวนการผลิตเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ผลิตสินค้าที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษหรือลดมลพิษ ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวม เช่น 

1) การลดภาษีสรรพสามิตเพ่ือส่งเสริมการผลิตยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงาน
ไฟฟ้าในประเทศไทย ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 138)  
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ที่ได้ก าหนดให้ (ก) รถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก (Pick–up Passenger Vehicle: 
PPV) ที่มีความจุกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร (ลบ.ซม.) และเป็นรถยนต์แบบผสมที่
ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า (Hybrid Electric Vehicle) ซึ่งปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 
175 กรัม/กิโลเมตร ได้รับการลดอัตราภาษีสรรพสามิตลงเหลือร้อยละ 23 (ข) รถยนต์นั่งที่มีกระบะ 
(Double Cab) ที่มีความจุกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 ลบ.ซม. และ เป็นรถยนต์แบบไฮบริด (Hybrid 
Electric Vehicle) ได้รับการลดอัตราภาษีลงเหลือร้อยละ 10 (ค) ให้รถยนต์นั่งแบบไฮบริดที่มีความจุ
กระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ลบ.ซม. ได้รับการลดอัตราภาษีสรรพสามิตลงกึ่งหนึ่งของอัตราภาษีที่ได้รับ
การลดอัตราภาษีสรรพสามิตตามบัญชีท้ายประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องลดอัตราและยกเว้นภาษี
สรรพสามิต (ฉบับที่  27) (ง) ให้รถยนต์นั่งแบบพลังงานไฟฟ้า  (PPV) ได้รับการลดอัตราภาษี
สรรพสามิตลงเหลือร้อยละ 2 ทั้งนี้ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขตามท่ีกรมสรรพสามิตก าหนด 

2) มาตรการด้านภาษีเพ่ือสนับสนุนน้ ามันดีเซล B20 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกฎกระทรวงก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต  (ฉบับที่ 4) ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ โดยกรมสรรพสามิตได้ก าหนดอัตราภาษีน้ ามันดีเซล B20 อยู่ที่ 5.152 บาท/
ลิตร ตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 และ 8 มิถุนายน 
2561 ซึ่งเห็นชอบ (1) แนวทางการส่งเสริมการใช้น้ ามันดีเซล B20 (2) อัตราภาษีสรรพสามิต B20 ที่ 
5.152 บาท/ลิตร เพ่ือช่วยเหลือและสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ ามัน และปรับอัตราภาษีน้ ามัน
ดีเซล B7 จาก 5.850 บาท/ลิตร เป็น 5.980 บาท/ลิตร โดยกระทรวงพลังงานจะใช้กองทุนน้ ามัน
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สนับสนุนส่วนต่างเพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อราคาขายปลีกน้ ามันดีเซลมาตรการภาษีสรรพสามิตเพ่ือ
สนับสนุนน้ ามันดีเซล B20 มีวัตถุประสงค์ เพ่ือใช้เป็นกลไกในการส่งเสริมการใช้น้ ามันดีเซลที่มี
ส่วนผสมของไบโอดีเซลให้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนค่าบริการขนส่ง และค่าโดยสารสาธารณะ 
รวมทั้ง เป็นการช่วยเหลือและสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ ามันอีกทางหนึ่ง 

 
3.3  สรุปผลการศึกษา 

จากการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังฯ ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน พบว่า 
ยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปโครงสร้างรายได้และการสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
ของกระทรวงการคลังจะส่งผลต่อความต้องการสินค้าและบริการของผู้บริ โภค แต่การที่
กระทรวงการคลังจะน ารายได้ที่จัดเก็บเพ่ิมข้ึนดังกล่าวไปใช้ในการส่งเสริมศักยภาพและความสามารถ
ในการแข่งขัน รวมถึงลดความเหลื่อมล้ า ผ่านการใช้มาตรการต่าง ๆ จะท าให้ธุรกิจมีทรัพยากร
เพียงพอต่อการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน ยกระดับคุณภาพของสินค้าและบริการ และสร้าง
นวัตกรรม เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดได้ดียิ่งขึ้น และเมื่อพิจารณาประเด็นการลดความเหลื่อมล้ า 
ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธ์ศาสตร์หลักของกระทรวงการคลัง พบว่า หากกระทรวงการคลังสามารถด าเนิน
มาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ตามที่ตั้งไว้อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นผลส าเร็จ จะท าให้ในระยะยาว
ความเหลื่อมล้ าของประเทศไทยจะลดลงอย่างมีนัยส าคัญ 

ส าหรับความเชื่อมโยงและความสอดคล้องของยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังฯ กับ  SDGs 
พร้อมมาตรการและนโยบายที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปได้ ตามตารางท่ี 4 

 
ตารางท่ี 4  สรุปความเชื่อมโยงและสอดคล้องของยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังกับ SDGs และ

มาตรการและนโยบายที่เกี่ยวข้องของกระทรวงการคลังในช่วงปี 2560–2561 
 

ความเชื่อมโยง
และสอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ 
กระทรวงการคลังฯ 

เป้าหมาย 
SDGs  

มาตรการ/นโยบายที่เกี่ยวข้อง 

ความมั่นคง
ทางการคลัง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  เป้าหมายที่ 17 (1) มาตรการป้องกันการก าหนดราคาโอน 
ระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติ
บุคคลที่มีความสัมพันธ์  (Transfer 
Pricing)  

(2) การจัดเก็บภาษีจากการประกอบธุรกิจ 
สิ นทรัพย์ ดิ จิ ทั ลและการซื้ อ ข าย
สินทรัพย์ดิจิทัล 

(3) การปรับปรุงกฎหมายภาษีสรรพสามิต 
และศุลกากร 

การสนับสนุน
ศักยภาพและ
ความสามารถ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป้าหมายที่ 8 
เป้าหมายที่ 9 
เป้าหมายที่ 10 

(1) การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบ
การช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
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ความเชื่อมโยง
และสอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ 
กระทรวงการคลังฯ 

เป้าหมาย 
SDGs  

มาตรการ/นโยบายที่เกี่ยวข้อง 

ในการแข่งขัน แ ห่ ง ช า ติ  ( National e–Payment 
Master Plan) 

(2) การส่งเสริมให้เอกชนร่วมลงทุน 
ในกิจการของรัฐ  (Public Private 
Partnership) 

(3) การออกพระราชก าหนดการประกอบ 
ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 

(4) การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ 
นักลงทุนที่ลงทุนในวิสาหกิจเริ่มต้น 
(Angel Investor) 

(5)  ม า ต ร ก า ร ภ า ษี เ พ่ื อ ส่ ง เ ส ริ ม
ผู้ประกอบการ SMEs/Startup 

(6) มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนกองทุน 
เพ่ือการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม 

การลด 
ความเหลื่อมล้ า

ทางเศรษฐกิจและ
สังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เป้าหมายที่ 1 
เป้าหมายที่ 9 
เป้าหมายที่ 10 

(1) โครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการ 
แห่งรัฐ 

(2)  มาตรการชดเชยเงินให้แก่ผู้มีรายได้น้อย 
ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

(3) มาตรการสินเชื่อเพ่ือสนับสนุน 
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน 
รายย่อย (สินเชื่อ Nano–Finance) 

(4) มาตรการทางภาษีเพ่ือสนับสนุน 
ให้นายจ้างจ้างงานผู้สูงอายุ 

(5) มาตรการลดภาระหนี้เพ่ือเพ่ิม 
สภาพคล่องให้เกษตรกรรายย่อย 

(6) การจัดตั้งกองทุนการออมแห่งชาติ 
 (กอช.) (ผลงานปี 2558) 

การเงินการคลัง
เพ่ือสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ทุกเป้าหมาย (1) การลดภาษีสรรพสามิตเพ่ือส่งเสริม 
การผลิตยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วย
พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย 

(2) มาตรการด้านภาษีเพ่ือสนับสนุน 
น้ ามันดีเซล B20 

 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

รายงานฉบับนี้ได้ศึกษาความเชื่อมโยงและสอดคล้องของยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังกับ 
SDGs โดยพบว่า หากพิจารณาเป้าหมาย  SDGs โดยให้ความส าคัญเป็นพิเศษกับเป้าหมายที่
กระทรวงการคลังได้รับมอบหมายจาก กพย. ให้เป็นหน่วยหลักหรือหน่วยงานสนับสนุน จ านวนทั้งสิ้น 
4 เป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วย เป้าหมายที่ 1 ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่ เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริม
การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืนฯ เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่มี
ความทนทานฯ และเป้าหมายที่ 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไก การด าเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพหุ้นส่วน
ความร่วมมือระดับโลกส าหรับการพัฒนาที่ยั่ งยืน กับยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังฯ พบว่า 
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังฯ ที่มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงในระดับสูงกับเป้าหมาย  SDGs 
ดังกล่าว ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน และยุทธศาสตร์ที่ 4 การลดความเหลื่อมล้ า
ทางเศรษฐกิจและสังคม 

นอกจากนี้ เห็นว่า ยุทธศาสตร์ที่ 5 การคลังการเงินเพ่ือสิ่งแวดล้อม มีความเกี่ยวข้องกับ 
SDGs ในภาพรวม เนื่องจากประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมถือเป็นหนึ่งในประเด็นพ้ืนฐานส าคัญของ SDGs 
ที่ประเทศสมาชิกจะต้องให้ความส าคัญในการด าเนินการในทุกเป้าหมาย 

ส าหรับการศึกษานโยบายและมาตรการที่ส าคัญของกระทรวงการคลังในช่วง ปี 2560–
2561 พบว่า กระทรวงการคลังได้ด าเนินนโยบายที่ช่วยสนับสนุนการบรรลุ SDGs ของประเทศไทยใน
ทุกประเด็นข้างต้น ผ่านการด าเนินนโยบายและมาตรการต่าง ๆ เช่น การปรับปรุงกฎหมายภาษี
สรรพสามิตและศุลกากร การด าเนินการตาม National e–Payment Master Plan การส่งเสริมให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ การออกพระราชก าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 
2561 การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ Angel Investor การสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม 
โครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ และการส่งเสริมการผลิตยานยนต์ ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงาน
ไฟฟ้า เป็นต้น แม้ว่านโยบายและมาตรการต่าง ๆ ดังกล่าวจะมิได้ด าเนินการโดยมีจุดประสงค์หลักเพ่ือ
ตอบสนองต่อเป้าหมาย SDGs เป็นส าคัญ แต่เป็นการด าเนินการเพ่ือสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญ
ให้แก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ เพ่ือเสถียรภาพในการเติบโตในระยะยาว 

 
4.2  ข้อเสนอแนะ 

4.2.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
กระทรวงการคลังได้ด าเนินมาตรการและนโยบายที่ช่วยสนับสนุนการบรรลุ SDGs 

ของประเทศไทย โดยเฉพาะในเป้าหมายต่าง ๆ ที่กระทรวงการคลังได้รับมอบหมายให้ร่วมเป็น
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หน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน จนมีส่วนท าให้ประเทศไทยประสบความส าเร็จในเป้าหมายที่ 1  
ที่ด าเนินการได้ตามเป้าหมายเต็ม 100 คะแนน ตามรายงาน Sustainable Development Report 
2019 แม้ว่ามาตรการและนโยบายต่าง ๆ ดังกล่าวจะมิได้มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุ 
SDGs แต่เป็นการด าเนินการเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนเป็นหลัก  

อย่างไรก็ดี เห็นว่า บางมาตรการหรือนโยบายดังกล่าวยังไม่ได้ผลสัมฤทธิ์ตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เช่น โครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการของรัฐ ซึ่งพบปัญหาส าคัญในการด าเนิ น
โครงการฯ ปี 2560 และ 2561 คือ “จนจริงแต่ไม่มีบัตร” และ “จนไม่จริงแต่มีบัตร” โดยเกิดจากการ
ก าหนดหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการฯ ที่ไม่ครอบคลุมเพียงพอ แม้ว่าจะมีมาตรการตรวจสอบความ
ถูกต้องข้อมูลที่ได้รับจากผู้ยื่นขอเข้าร่วมโครงการฯ แล้วก็ตาม และอีกกรณีหนึ่ง คือ การออกมาตรการ
เพ่ือส่งเสริม SMEs/Startup ซึ่งพบว่า มีจ านวนผู้ขอใช้สิทธิในการยกเว้นภาษีเงินได้กับกรมสรรพากร
เพียง 111 ราย (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2561) โดยเป็นผลมาจากขั้นตอนการขอรับสิทธิประโยชน์
ทางภาษีดังกล่าวที่มีความซับซ้อน และมุ่งเน้นเฉพาะ  SMEs/Startup ที่ประกอบกิจการใน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 อุตสาหกรรม และต้องได้รับการรับรองจากส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี แ ห่ ง ช า ติ เ ท่ า นั้ น  ใ น ข ณ ะ ที่  SMEs/Startup มี ก า ร ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร 
ที่หลากหลาย ท าให้หลายกิจการไม่เข้าข่ายที่จะได้รับการสนับสนุนตามมาตรการนี้ 

การพิจารณาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายได้ให้ความส าคัญเป็นพิเศษกับเป้าหมาย 
SDGs ทั้ง 4 เป้าหมายข้างต้น ได้น าความท้าทายต่าง ๆ ของเศรษฐกิจไทยในช่วง 20 ปีข้างหน้า และ
ปัญหาที่พบในการด าเนินมาตรการต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณาด้วย โดยเห็นว่า กระทรวงการคลัง
ควรให้ความส าคัญมากขึ้นกับมาตรการการเงินการคลังที่ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องจาก 
ที่ผ่านมา จะใช้เพียงการปรับลดภาษีสรรพสามิตของสินค้าบางรายการเท่านั้น ไม่ได้สร้างแรงจูงใจให้
ผู้บริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ควรปรับปรุงมาตรการหรือ
นโยบายที่รองรับสังคมสูงวัย และลดความเหลื่อมล้ า ให้รัดกุมและมีเอกภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงขอ
น าเสนอนโยบายและมาตรการของกระทรวงการคลังที่ควรด าเนินการในระยะต่อไป เพ่ือให้ประเทศ
ไทยบรรลุ SDGs ประกอบด้วย 

1) การส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แม้ว่ากระทรวงการคลังจะได้ด าเนิน
มาตรการทางภาษีและมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว 
หลายรายการ แต่เห็นว่า ยังไม่ได้น าหลักการส าคัญในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการยอมรับ
เป็นการทั่วไป คือ ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย5 (Polluter Pays Principle) และการขยายความรับผิดชอบ
ของผู้ผลิต6 (Extended Producer Responsibility) มาใช้อย่างจริงจัง เพ่ือสร้างความตระหนักรู้และ 
ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมให้แก่ประชาชน พร้อมทั้งสร้างการมี

                                                 
5 หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย คือ การน าต้นทุนในการก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Costs) มารวม
เป็นต้นทุนการผลติ ซึ่งจะท าให้ต้นทุนและราคาสินค้าและบริการดังกล่าวสูงขึ้น และท าใหผู้้ผลิตและผูบ้ริโภค
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมของตนอันจะเป็นผลดตี่อการรักษาสิ่งแวดล้อม 
6 การขยายความรับผดิชอบของผู้ผลิต คือ  การที่ผูผ้ลติมีความรับผิดชอบเพิ่มเติมดา้นสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมตลอด
วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตจนถึงการจัดการผลติภัณฑ์นั้นเมื่อหมดอายุใช้งาน 
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ส่วนร่วมจากการที่ภาครัฐน ารายได้ที่จัดเก็บได้จากมาตรการดังกล่าวไปใช้ ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ต่อไป โดยในการศึกษานี้ ขอน าเสนอแนวทางเบื้องต้นในการเก็บภาษีจากผู้ใช้น้ าตามประเภท
แหล่งก าเนิดมลพิษ7 ได้แก่  

ประเภทที่ 1 คือ อาคารที่พักอาศัย 
ประเภทที่ 2 ประกอบด้วย หน่วยราชการ มูลนิธิ สถานพยาบาล โรงเรียน และ

สถานที่ประกอบธุรกิจขนาดเล็กที่มิใช่โรงงาน 
ประเภทที่ 3 ได้แก่ โรงแรม โรงงาน และสถานที่ประกอบธุรกิจขนาดใหญ่  
ส าหรับการจัดเก็บภาษีดังกล่าว ควรมอบหมายให้ผู้ ให้บริการน้ าประปา       

น้ าบาดาล และน้ าจากแหล่งอ่ืน ๆ เป็นผู้ด าเนินการ โดยจัดเก็บเป็นรายเดือนและให้ช าระพร้อมกับ
การช าระค่าบริการส าหรับผู้ใช้น้ าในอัตราที่ต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทของผู้ใช้ โดยให้น ารายได้จากการ
เก็บภาษีดังกล่าว ส่วนหนึ่งให้น าเข้าสมทบในกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และอีกส่วนหนึ่งให้เป็นรายได้ขององค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดตั้งและดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของพ้ืนที่     
ใช้น้ าแต่ละพ้ืนที่ 

2) มาตรการรองรับสังคมสูงวัย เนื่องจากประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็ม
รูปแบบในปี 2564 กระทรวงการคลังจึงควรออกมาตรการเพ่ือดูแลผู้สูงอายุ ในสังคมที่จะมีเพ่ิมขึ้น 
ในขณะที่ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานลดลง ก่อให้เกิดภาวะขาดแคลนแรงงาน ส่งผลต่อศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจโดยรวมและก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจเพ่ิมมากขึ้น แม้ว่าที่ผ่านมา 
กระทรวงการคลังจะได้ด าเนินนโยบายและมาตรการต่าง ๆ เพื่อรองรับสังคมสูงวัยแล้ว เช่น การจัดตั้ง
กองทุนการออมแห่งชาติ การจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับภาคเอกชน มาตรการส่งเสริมการมีบุตร 
และมาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ เป็นต้น แต่เนื่องจากปัจจุบันระบบบ าเหน็จ
บ านาญของไทย ซึ่งประกอบด้วย บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รัฐให้ฝ่ายเดียว) 
กองทุนประกันสังคม กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ กองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน (การออมภาคบังคับ) 
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม กองทุนการออมแห่งชาติ และผลิตภัณฑ์การออมอ่ืน ๆ 
เช่น ประกันชีวิต และกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF) (การออม
ภาคสมัครใจ) อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหลายหน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงการคลัง กระทรวง
แรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ
กระทรวงมหาดไทย และแต่ละหน่วยงานได้ก าหนดนโยบายแยกต่างหากจากกัน จึงท าให้นโยบาย
ก ากับและส่งเสริมระบบหลักประกันทางสังคมกรณีชราภาพในภาพรวมไม่เป็นเอกภาพ และท าให้การใช้
งบประมาณของภาครัฐไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงขอเสนอให้มีการบูรณาการระบบบ าเหน็จบ านาญ
ในภาพรวม โดยจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ เพ่ือท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย
และทิศทางของระบบบ าเหน็จบ านาญในระดับประเทศ เพ่ือเชื่อมประสานนโยบายของกองทุนการออม
                                                 
7 ประเภทแหล่งก าเนิดมลพิษอ้างองิจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง การก าหนดอตัรา
ค่าบริการบ าบัดน้ าเสียของระบบบ าบัดน้ าเสียรวมเทศบาลแม่สอด จงัหวัดตาก เทศบาลต าบลหัวขวาง จังหวัด
มหาสารคาม เทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เทศบาลเมอืงหัวหิน จังหวัดประจวบครีีขันธ์ และเทศบาล
เมืองป่าตอง จังหวัดภูเกต็ ลงวันท่ี 20 พฤษภาคม 2553 
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เพ่ือการชราภาพทุกกองทุน ใช้ฐานข้อมูลร่วมกันส าหรับการก ากับตรวจสอบ และการย้ายงานของ
แรงงาน เพ่ือให้การออกกฎหมาย กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องสามารถด าเนินการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  

พร้อมกันนี้ เพ่ือให้การด าเนินมาตรการรองรับสังคมสูงวัยมีประสิทธิภาพและ 
ลดภาระการคลังในระยะยาว กระทรวงการคลังควรหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือหาแนวทาง
บูรณาการมาตรการต่าง ๆ เช่น การขยายเวลาเกษียณท้ังประเทศ โดยส าหรับข้าราชการ ให้ขยายอายุ
เกษียณราชการจาก 60 เป็น 63 ปี โดยแก้ไขพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
และกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 และ
พระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 เป็นต้น อย่างไรก็ดี ให้คงสูตรค านวณ
บ านาญไว้ที่ 60 ปี เพ่ือลดภาระงบประมาณในระยะยาว ส าหรับภาคเอกชน ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มี 
การก าหนดอายุเกษียณแน่นอน การขยายอายุการจ้างงานจึงอาจเชื่อมโยงกับการขยายอายุการได้รับสิทธิ
กรณีบ านาญชราภาพจากกองทุนประกันสังคม จากปัจจุบันที่ก าหนดไว้ที่อายุ 55 ปี เป็นอายุ 60 ปี 
เพ่ือจูงใจให้ลูกจ้างอยู่ในระบบนานขึ้น  

3)  การลดความเหลื่อมล้ า ควรเน้นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและสุขภาพ
พลานามัย ความรู้ ชีวิตการท างาน ชีวิตครอบครัว สภาพแวดล้อม และการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้ง 
มีรายได้และการกระจายรายได้ที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเสริมสร้างโครงข่ายการคุ้มครอง
ทางสังคม (Social Safety Nets) ส าหรับผู้ด้อยโอกาสและคนยากจน โดยเห็นควรปรับปรุงเกณฑ์การ
พิจารณาเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการของรัฐให้มีความละเอียดและสอดคล้องกับ
กลุ่มเป้าหมายมากขึ้น กล่าวคือ เปลี่ยนจากการประเมินคุณสมบัติรายบุคคลเป็นการประเมิน
คุณสมบัติรายครอบครัว มีการตรวจสอบการครอบครองทรัพย์สินและข้อมูลอื่น ๆ เพ่ิมเติม เช่น มูลค่า
ปัจจุบันของทรัพย์สินที่ถือครอง การครอบครองหรือถือกรรมสิทธิ์รถ และข้อมูลการขอหนังสือ
เดินทางและประวัติการเดินทางไปต่างประเทศ เป็นต้น พร้อมกับน าค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค และ
การเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารมาประกอบการพิจารณาด้วย เพ่ือจะได้ทราบถึงฐานะความเป็นอยู่  
ที่แท้จริงของผู้เข้าร่วมโครงการฯ  

นอกจากนี้ กระทรวงการคลังควรใช้ประโยชน์จาก Big Data เพ่ือให้สามารถ
พิจารณาก าหนดมาตรการและนโยบายต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้
ถูกต้องแม่นย ามากยิ่งขึ้น โดยให้ความส าคัญเป็นพิเศษกับการเข้าถึงการศึกษา โดยเฉพาะบุตรที่อยู่ใน
วัยเรียนของผู้มีรายได้น้อย ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว 
และเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะท าให้ประเทศไทยสามารถหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลาง โดยอาจน า
ฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อยที่เข้าร่วมในโครงการฯ ซึ่งปัจจุบันมีจ านวนทั้งสิ้น 14,549,559 คน (ข้อมูล
จากการลงทะเบียนโครงการฯ ปี 2560 และ 2561 โดยส านักงานเศรษฐกิจการคลัง) มาประกอบการ
พิจารณา และใช้มาตรการการเงินการคลังในการสนับสนุนการศึกษา สร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนร่วม
สนับสนุน เพ่ือพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพ เช่น การเพ่ิมค่าลดหย่อนภาษี และการใช้เงินช่วยเหลือ 
ค่าเล่าเรียนบุตรผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นต้น 

ในขณะเดียวกัน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม นอกจากการ
ผลักดันมาตรการและนโยบายเพ่ือปฏิรูปการกระจายรายได้และการถือครองทรัพย์สินที่เป็นธรรมและ



45 

 

มีประสิทธิภาพแล้ว กระทรวงการคลังควรสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนให้ตระหนักถึงความส าคัญของ
การพัฒนาตนเองและการมีทักษะ ซึ่งจะท าให้มีรายได้เพ่ิมข้ึนและหลุดพ้นจากกับดักความยากจน โดย
ควรมีมาตรการการเงินการคลังเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาทักษะและฝีมือแรงงาน เช่น การเพ่ิม 
ค่าลดหย่อนภาษีส าหรับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการก าหนดอัตราเงินเบี้ยเลี้ยงของ ผู้มีรายได้
น้อยที่เข้าร่วมโครงการฯ แบบหลายอัตราขึ้นอยู่กับทักษะและฝีมือของแต่ละราย พร้อมทั้งมีมาตรการ
สนับสนุนให้ภาคการผลิตเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการดังกล่าว เพ่ือให้แรงงานมีทักษะและฝีมือตรง
กับความต้องการของตลาดแรงงานได้อย่างแท้จริง 

4.2.2  ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 
ในการด าเนินการมาตรการและนโยบายต่าง ๆ ข้างต้น กระทรวงการคลังควรเน้น

การให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายต่าง ๆ มากข้ึน และมีการบูรณาการร่วมกับ
หนว่ยงานที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือมิให้เกิดการทับซ้อนในการด าเนินมาตรการและ
นโยบายดังกล่าว ดังนี้ 

1) การจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมควรประสานการด าเนินการร่วมกับกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
กระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

2) กระทรวงการคลังควรเป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายบ าเหน็จ
บ านาญแห่งชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีหรือและรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน และมี
องค์ประกอบคณะกรรมการจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส านักงบประมาณ ร่วมเป็นองค์ประกอบ  

3) ส าหรับการขยายอายุเกษียณราชการเป็นมาตรการรองรับสังคมสูงอายุ 
มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงาน ก.พ. กระทรวงการคลัง และส านักงานประกันสังคม 

4) การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การประเมินผู้มีรายได้น้อยจะต้องอาศัยการเชื่อมโยง
ข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ ข้อมูลส ามะโนประชากรจากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย 
ประวัติการท าหนังสือเดินทางจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ประวัติการเดินทางออก
นอกราชอาณาจักรจากส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ข้อมูลการครอบครอง
หรือถือกรรมสิทธิ์รถจากกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ข้อมูล ค่าสาธารณูปโภคจาก
รัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง และข้อมูลการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารจากธนาคารพาณิชย์ที่เกี่ยวข้อง 

นอกจากนี้ ในการด าเนินการฝึกทักษะอาชีพตามโครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ
ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย กระทรวงการคลังควรร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงแรงงาน 
รวมทั้ง ขอรับการสนับสนุนจากภาคเอกชน เพ่ือจะได้จัดการฝึกทักษะอาชีพที่ตรงกับความต้องการของ
ตลาดอย่างแท้จริงและทันเวลา 
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ีสอดคล้องกับเป้าประสงค์ของ SDGs 
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง SDGs 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าหมายของ SDGs เป้าประสงค์ของ SDGs ตัวช้ีวัด (Indicator) 
1. ความม่ันคง
ทางการคลัง 

1.3 การปฏิรูปโครงสร้างรายได้ 
ประกอบด้วย รายได้ภาษี
และรายได้ที่ไม่ใช่ภาษี โดยการ
ปรับอัตราภาษี และขยายฐาน
ภาษีทีบ่ังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน
ให้ครอบคลุมทุกฐานภาษี
รวมถึงการเพ่ิมแหล่งรายได้
ใหม่ 

เป้าหมายที่ 17  
(เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไก
การด าเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพ
หุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก
ส าหรับการพัฒนา  ที่ยั่งยืน) 

17.1 เสริมความแข็งแกร่งของการระดม
ทรัพยากรภายใน ประเทศ โดยรวมถึงผ่าน
ทางการสนับสนุนระหว่างประเทศไปยัง
ประเทศก าลังพัฒนา เพ่ือพัฒนาขีด
ความสามารถภายในประเทศในการเก็บ
ภาษีและรายได้อ่ืน ๆ ของรัฐ 

17.1.1 รายได้รัฐบาลรวม  คิดเป็น
ร้อยละของ GDP จ าแนกตาม
แหล่งที่มาของรายได้ 
17.1.2 สัดส่วนงบประมาณ
ภายในประเทศที่จัดสรรจากภาษี
ภายในประเทศ 
 

 1.4 การเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดเก็บภาษีให้
สะดวก ประหยัด รวดเร็ว 
เข้าถึงได้ง่าย (Easy Access)  
และการลดต้นทุนการบริหาร
การจัดเก็บ 

เป้าหมายที่ 17  
(เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไก
การด าเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพ
หุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก
ส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน) 

17.1 เสริมความแข็งแกร่งของการระดม
ทรัพยากรภายในประเทศ โดยรวมถึงผ่าน
ทางการสนับสนุนระหว่างประเทศไปยัง
ประเทศก าลังพัฒนา เพ่ือพัฒนาขีด
ความสามารถภายในประเทศในการเก็บ
ภาษีและรายได้อ่ืน ๆ ของรัฐ 

17.1.1 รายได้รัฐบาลรวมคิดเป็น
ร้อยละของ GDP จ าแนกตาม
แหล่งที่มาของรายได้ 
17.1.2 สัดส่วนงบประมาณ
ภายในประเทศที่จัดสรรจากภาษี
ภายในประเทศ 

 1.5 การปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการทรัพย์สินของรัฐ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการ

เป้าหมายที่ 17  
(เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไก
การด าเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพ
หุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก
ส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน) 

17.1 เสริมความแข็งแกร่งของการระดม
ทรัพยากรภายในประเทศ โดยรวมถึงผ่าน
ทางการสนับสนุนระหว่างประเทศไปยัง
ประเทศก าลังพัฒนา เพ่ือพัฒนาขีด

17.1.1 รายได้รัฐบาลรวมคิดเป็น
ร้อยละของ GDP จ าแนกตาม
แหล่งที่มาของรายได้ 
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง SDGs 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าหมายของ SDGs เป้าประสงค์ของ SDGs ตัวช้ีวัด (Indicator) 

พัฒนาประเทศ ทั้งในด้าน
เศรษฐกิจและสังคม 

ความสามารถภายในประเทศในการเก็บ
ภาษีและรายได้อ่ืน ๆ ของรัฐ 

2. การสนับสนุน
ศักยภาพและ
ความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

ทุกกลยุทธ์ภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 

เป้าหมายที่ 8  
(ส่งเสริมการเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง 
ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้าง
งานเต็มที่มีผลิตภาพ และการ
มีงานที่เหมาะสมส าหรับทุก
คน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.1 ท าให้การเติบโตทางเศรษฐกิจต่อหัว
ประชากรมีความยั่งยืนตามบริบทของ
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
ให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของ
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด มีการขยายตัว
อย่างน้อยร้อยละ 7 ต่อปี 
8.2 บรรลุการมีผลิตภาพทางเศรษฐกิจใน
ระดับท่ีสูงขึ้นผ่านการท าให้หลากหลาย 
การยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
รวมถึงการมุ่งเน้นในภาคส่วนที่มีมูลค่าเพ่ิม
สูงและใช้แรงงานเข้มข้น  
8.3 ส่งเสริมนโยบายที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่
สนับสนุนกิจกรรมที่มีผลิตภาพการสร้าง
งานที่สมควร ความเป็นผู้ประกอบการ 
ความสร้างสรรค์และนวัตกรรม และ
ส่งเสริมการเกิดและการเติบโตของวิสาหกิจ
รายย่อย  

8.1.1 อัตราการเติบโต เฉลี่ยต่อปี
ของรายได้ ที่แท้จริงต่อหัวของ
ประชากร 
 
 
 
8.2.1 อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี
ของรายได้ที่แท้จริงต่อประชากร  
ผู้มีงานท า 
 
 
8.3.1 สัดส่วนการจ้างงานนอก
ระบบนอกภาคการเกษตร แยก
ตามเพศ 
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง SDGs 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าหมายของ SDGs เป้าประสงค์ของ SDGs ตัวช้ีวัด (Indicator) 

 
 
 
เป้าหมายที่ 9  
(สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มี
ความทนทาน ส่งเสริม 
การพัฒนาอุตสาหกรรม 
ที่ครอบคลุมและยั่งยืน และ
ส่งเสริมนวัตกรรม) 
 
 
 

ขนาดเล็ก และขนาดกลาง ซึ่งรวมถึงผ่าน
ทางการเข้าถึงบริการทางการเงิน 
 
 
9.2 ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่
ครอบคลุมและยั่งยืน และภายในปี 2573 
ให้เพ่ิมส่วนแบ่งของอุตสาหกรรมในการจ้าง
งานและผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ 
โดยให้เป็นไปตามสภาวะแวดล้อมของ
ประเทศ และให้เพ่ิมส่วนแบ่งขึ้นเป็น 2 เท่า 
ในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 
9.5 เพ่ิมพูนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 
ยกระดับขีดความสามารถทางเทคโนโลยี
ของภาคอุตสาหกรรมในทุกประเทศ 
โดยเฉพาะในประเทศก าลังพัฒนา และให้
ภายในปี 2573 มีการส่งเสริมนวัตกรรม
และให้เพ่ิมจ านวนผู้ท างานวิจัยและพัฒนา 
ต่อประชากร 1 ล้านคน และการใช้จ่ายใน
ภาคสาธารณะและเอกชนในการวิจัยและ
พัฒนาให้เพ่ิมมากข้ึน 

 
 
 
 
9.2.1 มูลค่าเพ่ิมของ
ภาคอุตสาหกรรมคิดเป็นร้อยละ
ของผลผลิตมวลรวม
ภายในประเทศต่อหัว 
 
 
 
9.5.1 ร้อยละของค่าใช้จ่ายการ
วิจัยและพัฒนาต่อ GDP 
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง SDGs 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าหมายของ SDGs เป้าประสงค์ของ SDGs ตัวช้ีวัด (Indicator) 

 
9.b สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี การ
วิจัย และนวัตกรรมภายในประเทศก าลัง
พัฒนา รวมถึงการให้มีสภาพแวดล้อมทาง
นโยบายที่น าไปสู่ความหลากหลายของ
อุตสาหกรรมและการเพ่ิมมูลค่าของสินค้า
โภคภัณฑ ์

 
9.b.1 สัดส่วนมูลค่าเพ่ิมของ
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับสูง 
และระดับกลาง  
คิดเป็นร้อยละของมูลค่าเพ่ิมรวม
ทั้งหมด 
 

 2.2 การใช้มาตรการด้าน 
การคลังการเงินเพื่อส่งเสริม
การพัฒนาเศรษฐกิจรวมถึง
การลงทุนกับประเทศ เพ่ือน
บ้านและในภูมิภาคอาเซียน 

เป้าหมายที่ 9  
(สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มี
ความทนทาน ส่งเสริมการ
พัฒนาอุตสาหกรรม 
ที่ครอบคลุมและยั่งยืน และ
ส่งเสริมนวัตกรรม) 
 
 

9.a อ านวยความสะดวก 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ยั่งยืนและ
ทนทานในประเทศก าลังพัฒนา ผ่าน
ทางการยกระดับการสนับสนุนทางการเงิน 
เทคโนโลยี และด้านวิชาการให้แก่ประเทศ
ในแอฟริกา ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 
ประเทศก าลังพัฒนาที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล 
และรัฐก าลังพัฒนาที่เป็นหมู่เกาะขนาดเล็ก 

9.a.1 การสนับสนุนระหว่าง
ประเทศอย่างเป็นทางการทั้งหมด 
(การช่วยเหลือ เพ่ือการพัฒนา
อย่างเป็นทางการ (ODA) และการ
ช่วยเหลือในแบบอื่น ๆ) 
 
 
 

 2.4 การผลักดันการลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐานทาง
กายภาพ เพ่ือลดต้นทุนการ
ประกอบการของภาคเอกชน 

เป้าหมายที่ 9  
(สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มี 
ความทนทาน ส่งเสริมการ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่

9.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ 
เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน ซึ่ง
รวมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานของภูมิภาคและท่ี
ข้ามเขตแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ 

9.1.1 สัดส่วนของประชากรเมืองที่
อาศัยอยู่ภายในระยะ 2 กิโลเมตร
จากถนนที่สามารถใช้งานได้ทุกฤดู 
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ครอบคลุมและยั่งยืน และ
ส่งเสริมนวัตกรรม) 
 

โดยมุ่งเป้าที่การเข้าถึงได้ในราคาท่ีสามารถ
จ่ายได้และเท่าเทียมส าหรับทุกคน 

 

 2.6 การผลักดันมาตรการ
ทางการเงินการคลังเพ่ือ
ส่งเสริมให้บริษัทเอกชน
ขนาดใหญ่ช่วยเหลือ
บริษัทเอกชน 
ขนาดเล็ก 

เป้าหมายที่ 9  
(สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มี
ความทนทาน ส่งเสริมการ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่
ครอบคลุมและยั่งยืน และ
ส่งเสริมนวัตกรรม) 

9.3 เพ่ิมการเข้าถึงบริการทางการเงิน
โดยรวมถึงเครดิตในราคาท่ีสามารถจ่ายได้
ให้แก่อุตสาหกรรมและวิสาหกิจขนาดเล็ก 
โดยเฉพาะในประเทศก าลังพัฒนา และให้
เพ่ิมการผนวกกลุ่มเหล่านี้เข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่า
และตลาด 

9.3.1 สัดส่วนมูลค่าเพ่ิมของ
อุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาด
กลางคิดเป็น ร้อยละต่อมูลค่าเพ่ิม
ของอุตสาหกรรมทั้งหมด 
9.3.2 ร้อยละของอุตสาหกรรม
ขนาดเล็กที่มีการกู้ยืม หรือมีวงเงิน
ที่ธนาคารให้กู้ยืมได้สูงสุด 

 2.7 การผลักดันระบบ 
National e–Payment 

เป้าหมายที่ 8  
(ส่งเสริมการเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง 
ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้าง
งานเต็มที่มีผลิตภาพ และการ
มีงานที่เหมาะสมส าหรับทุก
คน) 

8.10 เสริมความแข็งแกร่งของสถาบันทาง
การเงินภายในประเทศเพ่ือส่งเสริมและ
ขยายการเข้าถึงการธนาคาร การประกัน 
และบริการทางการเงินแก่   ทุกคน 

8.10.2 ร้อยละของผู้ใหญ่ (อายุ
ตั้งแต่15 ขึ้นไป) ที่มีบัญชีกับ
ธนาคาร หรือสถาบันการเงินอ่ืน ๆ 
หรือกับผู้ให้บริการทางการเงิน
ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

 2.9 การพัฒนาระบบสถาบัน
การเงินไทยให้แข่งขันได้ 
สามารถตอบสนองความ

เป้าหมายที่ 10  10.5 พัฒนากฎระเบียบและการติดตาม
ตรวจสอบตลาดการเงินและสถาบันการเงิน

10.5.1 เสถียรภาพของระบบ
การเงิน 
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ต้องการที่หลากหลายขึ้นด้วย
ราคาที ่ เป็นธรรมและไม่
บิดเบือน และสนับสนุนการ
เป็นศนูย์กลางการค้าการ
ลงทุนในภูมิภาคโดยด ารงไว้
ซึ่งเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 

(ลดความไม่เสมอภาค
ภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ) 

ของโลก และเสริมความแข็งแกร่งในการ
ด าเนินการกฎระเบียบดังกล่าว 

 2.11 การปฏิรูปสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจให้
ด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการ
พัฒนาระบบการก ากับดูแล
ความมั่นคงและพันธกิจของ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจให้
ด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และการ
ติดตามการด าเนินการของ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่
ประสบปัญหา 

เป้าหมายที่ 10  
(ลดความไม่เสมอภาค
ภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ) 

10.5 พัฒนากฎระเบียบและการติดตาม
ตรวจสอบตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
ของโลก และเสริมความแข็งแกร่งในการ
ด าเนินการกฎระเบียบดังกล่าว 

10.5.1 เสถียรภาพของระบบ
การเงิน 
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4. การลดความ
เหลื่อมล้ าทาง
เศรษฐกิจและ

สังคม 

4.1 การผลักดันมาตรการ
การเงินการคลังเพ่ือปฏิรูป
การกระจายรายได้ 

เป้าหมายที่ 1  
(ขจัดความยากจนทุกรูปแบบ
ในทุกพ้ืนที่) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 ภายในปี 2573 สร้างหลักประกันว่า
ชายและหญิงทุกคน โดยเฉพาะที่ยากจน
และเปราะบาง มีสิทธิเท่าเทียมกันใน
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจ รวมถึงการเข้าถึง
บริการขั้นพ้ืนฐาน การเป็นเจ้าของและ
ควบคุมเหนือที่ดินและอสังหาในรูปแบบอื่น 
มรดก ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีใหม่
ที่เหมาะสม และบริการทางการเงิน  
ซึ่งรวมถึงระบบการเงินระดับฐานราก 
(microfinance) 
 
1.a สร้างหลักประกันว่า 
จะมีการระดมทรัพยากรอย่างมีนัยส าคัญ
จากแหล่งที่หลากหลาย รวมไปถึงการ
ยกระดับความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา 
เพ่ือที่จะจัดให้มีแนวทางที่เพียงพอและคาด
เดาได้ แก่ประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ในการ
ด าเนินงานตามแผนงานและนโยบายเพื่อยุติ
ความยากจนในทุกมิติ 

1.4.1 สัดส่วนของประชากรอาศัย
ในครัวเรือนที่เข้าถึงบริการขั้น
พ้ืนฐาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
1.a.1 สัดส่วนของทรัพยากรที่
รัฐบาลได้จัดสรรโดยตรงให้กับ
แผนการลดความยากจน 
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 4.2 การผลักดันมาตรการ
การเงินการคลังเพ่ือการถือ
ครองทรัพย์สินที่เป็นธรรม
และมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมายที่ 1  
(ขจัดความยากจนทุกรูปแบบ
ในทุกพ้ืนที่) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 ด าเนินการให้เป็นผลตามระบบและ
มาตรการคุ้มครองทางสังคมที่เหมาะสมของ
แต่ละประเทศ และให้ครอบคลุมถึงกลุ่มที่
ยากจนและเปราะบางภายปี 2573 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 ภายในปี 2573 สร้างหลักประกันว่า
ชายและหญิงทุกคน โดยเฉพาะที่ยากจน
และเปราะบาง มีสิทธิเท่าเทียมกันใน
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจ รวมถึงการเข้าถึง
บริการขั้นพ้ืนฐาน การเป็นเจ้าของและ
ควบคุมเหนือที่ดินและอสังหาในรูปแบบอื่น 
มรดก ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีใหม่
ที่เหมาะสม และบริการทางการเงิน ซึ่ง

1.3.1 ร้อยละของประชากรที่
ได้รับความคุ้มครองตามระบบและ
มาตรการคุ้มครองทางสังคม 
จ าแนกตามเพศ และแบ่งเป็น เด็ก  
ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ ผู้มีความ
บกพร่องทางร่างกาย หญิง 
ตั้งครรภ์/แม่ลูกอ่อน เหยื่อที่ได้รับ
บาดเจ็บจากการท างาน  
ผู้ยากจนและอยู่ในสถานะ
เปราะบาง 
 
1.4.2 สัดส่วนของประชากรผู้ใหญ่
ที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมายรับรองการถือครองที่ดิน 
และประชากรเหล่านี้ทราบถึงสิทธิ
ของตนเหนือที่ดินที่ตนถือครอง 
จ าแนกตามเพศ และประเภทการ
ถือครอง 
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รวมถึงระบบการเงินระดับฐานราก 
(microfinance) 

 4.3 การส่งเสริมและพัฒนา
ระบบการเงิน  ภาค
ประชาชนรวมถึงการสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่องค์กร
การเงินชุมชน 

เป้าหมายที่ 1  
(ขจัดความยากจนทุกรูปแบบ
ในทุกพ้ืนที่) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 ด าเนินการให้เป็นผลตามระบบและ
มาตรการคุ้มครองทางสังคมที่เหมาะสมของ
แต่ละประเทศ และให้ครอบคลุมถึงกลุ่มที่
ยากจนและเปราะบางภายปี 2573 
 
 
 
 
 
 
1.4 ภายในปี 2573 สร้างหลักประกันว่า
ชายและหญิงทุกคน โดยเฉพาะที่ยากจน
และเปราะบาง มีสิทธิเท่าเทียมกันใน
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจ รวมถึงการเข้าถึง
บริการขั้นพ้ืนฐาน การเป็นเจ้าของและ
ควบคุมเหนือที่ดินและอสังหาในรูปแบบอื่น 
มรดกทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีใหม่ที่
เหมาะสม และบริการทางการเงิน  ซ่ึง

1.3.1 ร้อยละของประชากรที่
ได้รับความคุ้มครองตามระบบและ
มาตรการคุ้มครองทางสังคม 
จ าแนกตามเพศ และแบ่งเป็น เด็ก                   
ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ ผู้มีความ
บกพร่องทางร่างกาย หญิง
ตั้งครรภ์/แม่ลูกอ่อน เหยื่อที่ได้รับ
บาดเจ็บจากการท างาน  ผู้ยากจน
และอยู่ในสถานะเปราะบาง 
 
1.4.1 สัดส่วนของประชากรอาศัย
ในครัวเรือนที่เข้าถึงบริการขั้น
พ้ืนฐาน 
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เป้าหมายที่ 9  
(สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มี
ความทนทาน ส่งเสริมการ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่
ครอบคลุมและยั่งยืน และ
ส่งเสริมนวัตกรรม) 
 

รวมถึงระบบการเงินระดับฐานราก 
(microfinance) 
 
9.3 เพ่ิมการเข้าถึงบริการทางการเงิน
โดยรวมถึงเครดิตในราคาท่ีสามารถจ่ายได้
ให้แก่อุตสาหกรรมและวิสาหกิจขนาดเล็ก 
โดยเฉพาะในประเทศก าลังพัฒนา และให้
เพ่ิมการผนวกกลุ่มเหล่านี้เข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่า
และตลาด 

 
 
 
9.3.2 ร้อยละของอุตสาหกรรม
ขนาดเล็กที่มีการกู้ยืม หรือมีวงเงิน
ที่ธนาคารให้กู้ยืมได้สูงสุด 
 

 4.5 การยกระดับบริการทาง
การเงินฐานรากด้วย
เทคโนโลยีทางการเงิน
สมัยใหม่ 

เป้าหมายที่ 1  
(ขจัดความยากจนทุกรูปแบบ
ในทุกพ้ืนที่) 
 

1.4 ภายในปี 2573 สร้างหลักประกันว่า
ชายและหญิงทุกคน โดยเฉพาะที่ยากจน
และเปราะบาง มีสิทธิเท่าเทียมกันใน
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจ รวมถึงการเข้าถึง
บริการขั้นพ้ืนฐาน การเป็นเจ้าของและ
ควบคุมเหนือที่ดินและอสังหาในรูปแบบอื่น 
มรดกทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีใหม่ที่
เหมาะสม และบริการทางการเงิน ซึ่ง
รวมถึงระบบการเงินระดับฐานราก 
(microfinance) 

1.4.1 สัดส่วนของประชากรอาศัย
ในครัวเรือนที่เข้าถึงบริการขั้น
พ้ืนฐาน 
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง SDGs 
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 4.7 การเพ่ิมโอกาสการเข้าถึง
การศึกษาท่ีมีคุณภาพตาม
ความต้องการของ
ตลาดแรงงานรวมถึงการ
ยกระดับความรู้และทักษะใน
การประกอบอาชีพ 

เป้าหมายที่ 1  
(ขจัดความยากจนทุกรูปแบบ
ในทุกพ้ืนที่) 
 
 
 
 
 
 
 

1.a สร้างหลักประกันว่าจะมีการระดม
ทรัพยากรอย่างมีนัยส าคัญจากแหล่งที่
หลากหลาย รวมไปถึงการยกระดับความ
ร่วมมือเพ่ือการพัฒนา เพ่ือที่จะจัดให้มี
แนวทางท่ีเพียงพอและคาดเดาได้ แก่
ประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด  
ในการด าเนินงานตามแผนงานและนโยบาย
เพ่ือยุติความยากจนในทุกมิติ 
 

1.a.1 สัดส่วนของทรัพยากรที่
รัฐบาลได้จัดสรรโดยตรงให้กับ
แผนการลดความยากจน 
1.a.2 สัดส่วนการใช้จ่ายของ
รัฐบาลรวมในเรื่องบริการที่ส าคัญ
จ าเป็น (การศึกษา, สุขภาพ และ
ความคุ้มครองทางสังคม) 
 

 4.8 การจัดสวัสดิการเพื่อ
รองรับสังคมผู้สูงอายุ 

เป้าหมายที่ 1  
(ขจัดความยากจนทุกรูปแบบ
ในทุกพ้ืนที่) 
 

1.3 ด าเนินการให้เป็นผลตามระบบและ
มาตรการคุ้มครองทางสังคมที่เหมาะสมของ
แต่ละประเทศ และให้ครอบคลุมถึงกลุ่มที่
ยากจนและเปราะบางภายปี 2573 
 

1.3.1 ร้อยละของประชากรที่
ได้รับความคุ้มครองตามระบบและ
มาตรการคุ้มครองทางสังคม 
จ าแนกตามเพศ และแบ่งเป็น เด็ก  
ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ ผู้มีความ
บกพร่องทางร่างกาย หญิง
ตั้งครรภ์/แม่ลูกอ่อน เหยื่อที่ได้รับ
บาดเจ็บจากการท างาน ผู้ยากจน
และอยู่ในสถานะเปราะบาง 
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 4.9 การเพ่ิมประสิทธิภาพ
และพัฒนาการบริหารจัดการ
ค่าตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน์ของภาครัฐเพ่ือ
ผู้สูงอายุ 

เป้าหมายที่ 1  
(ขจัดความยากจนทุกรูปแบบ
ในทุกพ้ืนที่) 
 

1.3 ด าเนินการให้เป็นผลตามระบบและ
มาตรการคุ้มครองทางสังคมที่เหมาะสมของ
แต่ละประเทศ และให้ครอบคลุมถึงกลุ่มที่
ยากจนและเปราะบางภายปี 2573 

1.3.1 ร้อยละของประชากรที่
ได้รับความคุ้มครองตามระบบและ
มาตรการคุ้มครองทางสังคม 
จ าแนกตามเพศ และแบ่งเป็น เด็ก  
ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ ผู้มีความ
บกพร่องทางร่างกาย หญิง
ตั้งครรภ์/แม่ลูกอ่อน เหยื่อที่ได้รับ
บาดเจ็บจากการท างาน ผู้ยากจน
และอยู่ในสถานะเปราะบาง 

 4.10 การพัฒนาช่องทางและ
ผลิตภัณฑ์การออมระยะยาว
เพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ 

เป้าหมายที่ 1  
(ขจัดความยากจนทุกรูปแบบ
ในทุกพ้ืนที่) 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 ด าเนินการให้เป็นผลตามระบบและ
มาตรการคุ้มครองทางสังคมที่เหมาะสมของ
แต่ละประเทศ และให้ครอบคลุมถึงกลุ่มที่
ยากจนและเปราะบางภายปี 2573 
 
 
 
 
1.4 ภายในปี 2573 สร้างหลักประกันว่า
ชายและหญิงทุกคน โดยเฉพาะที่ยากจน
และเปราะบาง มีสิทธิเท่าเทียมกันใน

1.3.1 ร้อยละของประชากรที่
ได้รับความคุ้มครองตามระบบและ
มาตรการคุ้มครองทางสังคม 
จ าแนกตามเพศ และแบ่งเป็น เด็ก  
ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ ผู้มีความ
บกพร่องทางร่างกาย หญิง
ตั้งครรภ์/แม่ลูกอ่อน เหยื่อที่ได้รับ
บาดเจ็บจากการท างาน ผู้ยากจน
และอยู่ในสถานะเปราะบาง 
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ทรัพยากรทางเศรษฐกิจ รวมถึงการเข้าถึง
บริการขั้นพ้ืนฐาน การเป็นเจ้าของและ
ควบคุมเหนือที่ดินและอสังหาในรูปแบบอื่น 
มรดก ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีใหม่
ที่เหมาะสม และบริการทางการเงิน ซึ่ง
รวมถึงระบบการเงินระดับฐานราก 
(microfinance) 

1.4.1 สัดส่วนของประชากรอาศัย
ในครัวเรือนที่เข้าถึงบริการขั้น
พ้ืนฐาน 

5. การคลัง
การเงินเพื่อ
สิ่งแวดล้อม 

 

5.1 การส่งเสริมเศรษฐกิจสี
เขียว (Green Economy) 
โดยการใช้มาตรการการเงิน
การคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

 
 

เกี่ยวข้องกับท้ัง 17 เป้าหมาย 
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ประวัติผู้เขียน 
 
 
ชื่อ–สกุล นายณัฏฐวุฒิ ธรรมศิริ 
 
ประวัติการศึกษา – วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซอร์เรย์ สหราชอาณาจักร 
 – บริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 –  
 
ประวัติการท างาน 

พ.ศ. 2541 เศรษฐกร 4 ส านักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  
ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 

พ.ศ. 2552 เศรษฐกรช านาญการพิเศษ ส านักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 

พ.ศ. 2559 ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายการเงินการคลังระหว่างประเทศ  
ส านักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 

พ.ศ. 2560 ผู้เชี่ยวชาญด้านดุลยภาพการออมและการลงทุน 
ส านักนโยบายการออมและการลงทุน ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 

พ.ศ. 2561 ผู้อ านวยการส านักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 

 
ต าแหน่งปัจจุบัน ผู้อ านวยการส านักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
 
 


