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งานสัมมนาวิชาการของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจําป 2559
“โลกเปลี่ยน คลังปรับ”
วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559
ณ หองคริสตัล ฮอลล โรงแรมพลาซา แอทธินี รอยัล เมอริเดียน กรุงเทพฯ
(ชวงเชา)
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ไดแถลงผลการสัมมนาวิชาการ
ของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ประจําป 2559 ซึ่งไดจัดเปนครั้งที่ 13 ในหัวขอ “โลกเปลี่ยน คลังปรับ”
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559 ณ หองคริสตัล ฮอลล โรงแรมพลาซา แอทธินี รอยัล เมอริเดียน กรุงเทพฯ
ในชวงเชา วา การสัมมนาวิชาการของ สศค. ครั้งนี้ มีผูเขารวมการสัมมนาประมาณ 600 คน มีวัตถุประสงค
เพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยนขอมูลความรูเกี่ยวกับการดําเนินนโยบายของกระทรวงการคลัง และเปนเวทีใหขาราชการ
สศค. ไดนําเสนอผลงานในเรื่องที่สําคัญและอยูในความสนใจของสังคม พรอมทั้งเปดรับฟงความคิดเห็นจาก
นักวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิ และประชาชนผูสนใจ เพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนาไปสูข อเสนอแนะทางนโยบายตอไป
สศค. ไดรับเกียรติจากนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง เปนผูกลาวปาฐกถา
พิเศษในหัวขอ “นโยบายการคลังการเงินเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง” ซึ่งไดเนนวา สภาพแวดลอมทาง
เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งสงผลกระทบตอเศรษฐกิจไทย อีกทั้งในระยะตอไป
ทั่วโลกจะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ ไดแก การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและนวัตกรรม การเปลี่ยนแปลง
โครงสรางประชากร และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กระทรวงการคลังจึงไดดําเนินมาตรการเพื่อชวยเหลือ
และสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง อาทิ มาตรการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยแลง มาตรการ
เพื่อสงเสริมเศรษฐกิจฐานรากและผูประกอบการขนาดเล็กและขนาดยอม (SMEs) รวมทั้งมีการดําเนินนโยบาย
เพื่อรองรับความทาทายในอนาคต 3 เปาหมาย ไดแก (1) นโยบายการคลังการเงินเพื่อยกระดับขีดความสามารถ
ในการแขงขัน อาทิ มาตรการทางภาษีเพื่อกระตุนใหเอกชนลงทุนในอุตสาหกรรมเปาหมายที่เปน New Engine
of Growth และเพื่อสนับสนุน SMEs และวิสาหกิจเริ่มตน (SMEs Startup) มาตรการยกระดับการจัดอันดับ
ความยากงายในการประกอบธุรกิจ การพัฒนาระบบการชําระเงิน (National e-Payment) และการสงเสริม
การลงทุนขนาดใหญ (2) นโยบายการคลังการเงินเพื่อสังคม ผานมาตรการเพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุและแกไข
หนี้นอกระบบ และ (3) นโยบายสรางความโปรงใสและสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทย เชน
รางพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... และโครงการกระทรวงการคลังคุณธรรม
ซึ่งการดําเนินนโยบายดังกลาว จะเปนการวางรากฐานใหเศรษฐกิจของไทยแข็งแกรงจากภายในและรองรับ
ความทาทายตาง ๆ เพื่อเติบโตอยางยั่งยืนและเขมแข็งตอไป
ในชวงเชาของการสัมมนาฯ เปนการนําเสนอผลงาน เรื่อง “โลกเปลี่ยน คลังปรับ: เจาะยุทธศาสตร
การคลังไทย” สรุปได ดังนี้
นายพงศนคร โภชากรณ กลาววา ประเทศไทยไดเผชิญกับความทาทายทั้งจากภายนอก ไมวาจะ
เปนเศรษฐกิจโลกที่ผันผวน การแขงขันทางการคาการลงทุนระหวางประเทศที่เขมขนมากขึ้น ความกาวหนา
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ทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว และสังคมและสิ่งแวดลอมตองมีความยั่งยืน และความทาทายจากภายใน ไดแก
การกาวพนกับดักรายไดปานกลาง การเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การรับมือกับสังคมผูสูงอายุ และการตอสู
กับปญหาความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ ทําใหรัฐบาลตองดําเนินนโยบายการคลังและกึ่งการคลังที่เขมขนขึ้น
สงผลใหมีภาระการคลังที่ตองแบกรับเพิ่มขึ้น ในขณะที่รายไดของรัฐเพิ่มอยางจํากัด ซึ่งเปนความทาทาย
ของรัฐบาลในการรักษากรอบความยั่งยืนทางการคลัง กระทรวงการคลังจึงตองมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร
เพื่อรองรับความทาทายทางเศรษฐกิจและการคลังดังกลาว
ดร. มณีขวัญ จันทรศร กลาวถึงแนวทางของกระทรวงการคลังในการรองรับความทาทายดังกลาว
วา กระทรวงการคลังไดมีการจัดทําแผนแมบทการปฏิรูปการคลังการเงินของกระทรวงการคลัง
(พ.ศ. 2559-2563) และแผนแมบทการคลังเพื่อสังคม (พ.ศ. 2559-2563) ที่สอดรับกับรางยุทธศาสตรชาติ
ระยะ 20 ป และรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 รวมทั้งสอดรับกับบริบทที่
เปลี่ยนแปลง โดยแผนแมบทการปฏิรูปการคลังการเงินฯ มีวัตถุประสงคเพื่อบรรลุเปาหมาย 4 ประการ
คือ การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแขงขัน การรักษา
ความยั่งยืนทางการคลัง และการเปนองคกรตนแบบในการบริหารงานอยางมีธรรมาภิบาลและเปนมืออาชีพ
โดยประกอบดวย 12 ยุทธศาสตร ขณะที่แผนแมบทการคลังเพื่อสังคม มี 5 เปาหมาย กลาวคือ ประชาชน
มีความมั่นคงในชีวิต มีรายไดเพียงพอและลดความเหลื่อมล้ํา พึ่งพาตนเองได มีการใชและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุล และภาคเอกชนเขามาเปนหุนสวนในการดําเนินการเพื่อสังคม โดย
ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ซึ่งแผนแมบทฯ ดังกลาวมีโครงการรวมกันมากกวา 80 โครงการ
ทั้งนี้ โครงการสําคัญภายใตรางแผนแมบทการปฏิรูปการคลังการเงินฯ และรางแผนแมบทการคลัง
เพื่อสังคม ประกอบดวย 6 โครงการ ดังนี้
1. กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมที่เปน New Engine of
Growth 5 อุตสาหกรรมเดิม ไดแก ยานยนตสมัยใหม อิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ แปรรูปอาหาร เกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ และสราง 5 อุตสาหกรรมใหมในอนาคต ไดแก หุนยนตเพื่อ
อุตสาหกรรม การบินและโลจิสติกส อุตสาหกรรมดิจิทัล การแพทยครบวงจร เชื้อเพลิงและเคมีชีวภาพ
โดยจัดตั้งกองทุนมูลคา 1 หมื่นลานบาท เพื่อใชในการลงทุนในการคนควาวิจัยและพัฒนาบุคลากร
และมีการใหสิทธิประโยชนทางภาษีที่เหมาะสม เพื่อสงเสริมใหไทยเปนศูนยกลางภาคอุตสาหกรรมและบริการ
ของภูมิภาคและยกระดับการเติบโตที่เต็มศักยภาพ
2. การสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มตน (Startup) เพื่อพลิกโฉมเศรษฐกิจไทยใหเปนอุตสาหกรรมและ
บริการทันสมัย มีคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจเริ่มตนแหงชาติเปนศูนยรวม โดยกระทรวงการคลังจะมี
มาตรการตาง ๆ เชน การใหสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําและการใหสิทธิประโยชนทางภาษี ซึ่งจะทําใหธุรกิจ Startup
มีมากขึ้นในระบบเศรษฐกิจ จะทําใหเกิดสังคมที่มีนวัตกรรมเปนตัวขับเคลื่อน และสงผลใหการคาและการ
ลงทุนภายในประเทศเพิ่มขึ้น
3. การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ โดยใช National e-Payment เปนชองทางในการให
สวัสดิการ ผูมีสิทธิลงทะเบียนตองเปนผูมีสัญชาติไทย อายุไมต่ํากวา 18 ป วางงานหรือมีรายไดไมเกิน
1 แสนบาทตอป และสมัครใจที่จะเปดเผยขอมูล ลงทะเบียนผานธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน หรือ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.) ซึ่งจะชวยใหรัฐมีฐานขอมูลที่บงชี้เพื่อใหสวัสดิการ
ไดตรงกลุมเปาหมาย และเปนการเชื่อมโยงขอมูลภาครัฐเพื่อความโปรงใส
4. บานประชารัฐ มีมาตรการสินเชื่อเพื่อผูพัฒนาโครงการ วงเงินสินเชื่อ 3 หมื่นลานบาท และ
สินเชื่อเพื่อผูอยูอาศัยในโครงการ วงเงินสินเชื่อ 4 หมื่นลานบาท กลุมเปาหมาย ไดแก ประชาชนโดยเฉพาะ
ผูมีรายไดนอยที่ไมเคยมีกรรมสิทธิ์ในที่อยูอาศัยเปนของตนเอง ซึ่งจะมีผลในการลดความเหลื่อมล้ํา
ประชาชนมีที่อยูอาศัยของตนเอง และสงเสริมโครงการดานอสังหาริมทรัพย
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5. กองทุนบําเหน็จบํานาญแหงชาติ (กบช.) ซึ่งเปนการออมภาคบังคับสําหรับแรงงานในระบบที่มี
อายุ 15-60 ป ซึ่งนอกจะทําใหรายไดหลังเกษียณของแรงงานในระบบประมาณ 11 ลานคน เพิ่มขึ้นสูระดับ
ที่เพียงพอเฉลี่ยรอยละ 50 ของเงินเดือนเดือน ยังเปนจะเปนการทําใหเงินออมในประเทศเพิ่มขึ้น และ
สงเสริมการพัฒนาตลาดทุนอีกดวย และ
6. รางพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... ซึ่งถือเปนหัวใจสําคัญของการดําเนินการ
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อใหมีแนวทางในการรักษาวินัยทางการคลังของประเทศในระยะยาว
อยางชัดเจน และครอบคลุมนวัตกรรมการคลังใหม ๆ เชน การจัดทํากรอบการคลังระยะปานกลาง
รวมทั้งชวยใหสามารถวิเคราะหภาพรวมสถานการณการคลังของทั้งประเทศ ทั้งในระดับรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ
และรัฐบาลทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพและครอบคลุม
รศ. ดร. สมประวิณ มันประเสริฐ อาจารยคณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ใหความเห็นวา ปญหาของการพัฒนาเศรษฐกิจไทย คือ การพัฒนาเชิงนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง
ของระบบสถาบันทางเศรษฐกิจตามระดับการพัฒนา โดยเห็นวา รางแผนแมบทฯ ของกระทรวงการคลัง
ควรครอบคลุมเรื่องการปฏิรูปโครงสรางสถาบันทางเศรษฐกิจ และเห็นดวยกับการปรับโครงสรางภาษี
โดยลดสัดสวนภาษีจากฐานรายไดและเพิ่มรายไดจากฐานทรัพยสิน ทั้งนี้ การพัฒนาในระดับตอไป
รัฐตองสรางระบบที่สงเสริมการแขงขันอยางเปนธรรม จูงใจใหใชเทคโนโลยี พัฒนาระบบการเงิน พัฒนา
ผูประกอบการในประเทศ และสรางระบบกลไกสําหรับผูที่พลาดใหกลับเขามาเปนผูเลนในระบบเศรษฐกิจได
ดร. กิริฎา เภาพิจิตร ผูอํานวยการวิจัย ดานการวิจัยและคําปรึกษาระหวางประเทศ สถาบันวิจัย
เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ใหความเห็นวา เห็นดวยในหลักการของรางแผนแมบทการปฏิรูป
การคลังการเงินฯ และรางแผนแมบทการคลังเพื่อสังคมของกระทรวงการคลัง โดยเห็นวา การรักษา
ความยั่งยืนทางการคลังมีความสําคัญที่สุด โดยสนับสนุนใหมีพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ
และมีขอเสนอแนะวา กระทรวงการคลังควรมีการบูรณาการความรวมมือกับหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ
เพื่อพัฒนาแนวทางการใชเครื่องมือตาง ๆ นอกจากนี้ การใชเครื่องมือหรือกลไกทางเศรษฐกิจในอนาคต
ควรพิจารณาถึงความซ้ําซอนกับกลไกที่มีอยูในปจจุบัน และการกําหนดสิทธิประโยชนทางภาษีในระดับ
ที่เหมาะสม
ทั้งนี้ สศค. จะนําขอเสนอแนะ และขอวิจารณตาง ๆ ไปใชในการพัฒนางานและประกอบการ
ออกแบบนโยบายและมาตรการตาง ๆ ที่เกี่ยวของตอไป

สํานักนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร 0 2273 9020 ตอ 3669

