
รายงานผลการศึกษา 
โครงการพัฒนาชุดข้อมูลเพื่อติดตาม

และวัดผลการด าเนินการระดมทุนเพื่อการพัฒนา ตามมติคณะรัฐมนตรี

โดย

ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ

สถำบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนำประเทศไทย

6  สิงหำคม  2561
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Sustainable Development Goals 

SDGs

คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน
(ประธำน: นำยกรัฐมนตรี)

(เลขำนุกำร : สศช.)

The 2030 Agenda for Sustainable Development: Framework

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals: SDGs)

การระดมทุนเพื่อการพัฒนา
(Financing for Development: FfD)

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาท่ียั่งยืน 

การก าหนดแนวทางการติดตามและวัดผลการ
ด าเนินงานการระดมทุนท่ีมีประสิทธิภาพ

(มติ ครม. เมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2558)



3

การระดมทุนเพื่อการพัฒนา (FfD)
เป็นการ ‘เติมเต็ม’ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

เพื่อให้บรรลุ 2030 Agenda for Sustainable Development
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เกิดข้อตกลงแอดดิส อาบาบา (AAAA)
การประชุมระหว่างประเทศ ครั้งที่ 3 ว่า

ด้วยการระดมทุนเพื่อการพัฒนา

ฉันทานุมัติมอนเทอร์เรย์ ค.ศ. 2002 

ปฏิญญาโดฮา ค.ศ. 2001

ความเป็นมา
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Source : http://blogs.worldbank.org/voices/bill-gates-talks-about-game-changers-financing-development

มูลนิธิของนายบิล เกทส์ “ได้รายงานการคาดการณ์มูลค่าการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ 
(Official Development Assistance – ODA) ต่อที่ประชุม G-20 เมื่อปี ค.ศ. 2011 ซึ่งย ้าถึงความส้าคัญของการให้ความ
ช่วยเหลือและความจ้าเป็นของประเทศผู้ให้รายเดิมในการผูกพันตนในการให้ความช่วยเหลือว่า นับตั งแต่ปี ค .ศ. 2015
เป็นต้นไป กลุ่มประเทศผู้ให้รายเดิมน่าจะต้องใช้เงินเพิ่มอีกประมาณแปดหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายการพัฒนา ในขณะที่กลุ่มประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิก OECD น่าจะต้องให้เงินช่วยเหลือประมาณ 18,000 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐต่อปี”

จากเอกสาร 

The World Bank Group, October 2013

“Financing for Development: Post 2015”
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ข้อตกลงแอดดิส อาบาบา (AAAA)

เป็นเสมือนกรอบการท างาน
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนทางการเงิน

ระดับโลก 

โดยการจัดการกระบวนการทางการเงิน
และนโยบายทั งหมดให้เป็นไปใน
แนวเดียวกันกับเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม รวมทั งสร้างความเชื่อมั่น
ว่าการเงินจะมีเสถียรภาพและย่ังยืน

เป็นชุดการด าเนินการ 
เชิงนโยบาย 127 ข้อตกลง เพื่อวัด
ความก้าวหน้าที่ยั่งยืนด้านการเงิน

เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก
และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: 
SDGs)

มุ่งเน้นการใช้เงินจากแหล่งเงินทุน
ทุกแหล่ง รวมถึง เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม 

โดยการสนับสนุนทางการค้าและหนี สิน
ที่ย่ังยืน ควบคุมก้ากับในเรื่องข้อมูล
และการระบุประเด็นปัญหาอย่างเป็น
ระบบ



= +มาตรการ
ด้านการเงิน

ภาษี / การลงทุน / เงินช่วยเหลือ 

มาตรการ
ที่ไม่ใช่การเงิน

กฎระเบียบ / ความร่วมมือ / ความรู้

การระดมทุน
เพื่อการพัฒนา



ประโยชน์ต่อประเทศไทยในการด าเนินการตาม
ข้อตกลงแอดดิสอาบาบา 

บรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน
(SDGs) ได้เร็วขึ น

มีแนวทางด้าเนินการ
ส้าหรับภาคส่วนต่างๆ 
เช่น ภาครัฐ เอกชน  

และหน่วยงานย่อยใน
แต่ละภาคส่วน

มีระบบติดตามและ
ประเมินผลที่เป็น

วิทยาศาสตร์
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การระดมทุนเพื่อการพัฒนา
(Financing for Development: FfD)

กรอบเชิงนโยบาย
ในการจัดหาและการใช้เงินทุน

7 สาขาการปฏิบัติการ
ให้เกิดการจัดหาและการใช้เงินทุน

แหล่งเงินทุนของภาครัฐภายในประเทศ

การประกอบธุรกิจและการระดมทุนภาคเอกชน
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ

ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ

การค้าระหว่างประเทศในฐานะตัวขับเคลื่อนการพัฒนา

หนี และการบริหารจัดการหนี อย่างยั่งยืน

การแก้ไขประเด็นเกี่ยวกับระบบ

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการสร้าง
ศักยภาพ

ก าหนดแนวทางการ
ติดตามและวัดผล 

การด าเนินการระดม
ทุนที่มีประสิทธิภาพ

การให้ความช่วยเหลือด้าน
เงินทุน ความรู้ และเทคโนโลยี

เพื่อบรรลุเป้าหมาย SDGs

มติ ครม. เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 58
รับทราบผลการประชุมระหว่างประเทศครั้งที ่3

ว่าด้วยการระดมทุนเพื่อการพัฒนา

มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ที่มีภารกิจ
ที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามตารางติดตามผล

การประชุมฯ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการขับเคลื่อนการ
จัดหาและการใช้เงินทุน

ทั้ง 7 สาขา 

ข้อตกลงแอดดิส อาบาบา (AAAA)

ต้องใช้ข้อมูลสถิติทางการที่มีคุณภาพเพื่อเป็นเครื่องมือตดิตามและวัดผลการด าเนินงาน
เพื่อให้ประเทศสามารถตัดสินใจอย่างถูกต้องภายใต้การด าเนินงานที่โปร่งใส
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การระดมทุนเพื่อการพัฒนา
(Financing for Development: FfD)

จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อก าหนดแนวทางการติดตามและวัดผลการด าเนินการระดมทุน เช่น Inter-Agency
Task Force on Financing for Development, Addis Ababa Action Agenda, Monitoring commitments and 
actions, Inaugural Report 2016, United Nations.

Implementation of the  
FfD outcomes 

(34 ข้อตกลง) 

Means of Implementation 
of the (MoI) SDGs 

(107 ตัวชี้วัด)

น าตัวชี้วัดมาวิเคราะห์เพื่อติดตามและวัดผล
ในภาพของ 7 Action Areas

ถอดเป็นตัวชี้วัด

ข้อตกลงและ
รายการปฏิบัติที่ให้
ประเทศสมาชิก

ขับเคลื่อน

จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลและ

องค์กรระหว่างประเทศ

7 สาขาการปฏิบัติการ ตัวชี้วัด SDGs บางตัวโดยเฉพาะตัวช้ีวัดที่ 
ลงท้ายด้วย .a, .b, .c และตัวชี้วัดใน Goal 17

ข้อตกลงใน 7 สาขาปฏิบัติการ    ซึ่งต้องน ามา
ก าหนดเป็นตัวช้ีวัด   อีกทีหน่ึง เช่น 

• Commitment to sustain or strengthen the frameworks for macro prudential 
regulation and countercyclical buffers.

• Commitment to address the risk created by “too-big-to-fail” financial institutions, 
and addressing cross-border elements in effective resolution of troubled 
systemically important financial institutions.
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ต้องท้าขึ นบนพื นฐานของการมีส่วน
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านการ

ประชุม หารือ Focus Groups

แนวทางการด าเนินงาน ผู้ก าหนด
นโยบาย

ผู้ปฏิบัติ
ตามนโยบาย

ผู้ติดตาม
และวัดผลฯ

โดยสอดคล้องและไม่ซ ้าซ้อนกับ

โครงการพัฒนาชุดข้อมูลเพื่อการติดตามและวัดผลการด าเนินงาน
การระดมทุนเพื่อการพัฒนาตามมติคณะรัฐมนตรี



12

โครงการพัฒนาชุดข้อมูลเพื่อการติดตามและวัดผลการด าเนินงานการระดมทุนเพื่อการพัฒนาตามมติคณะรัฐมนตรี  
โดยการจัดจ้างที่ปรึกษา คือ

ขอบเขตการด าเนินงาน

การระดมทุนเพื่อการพัฒนา
(Financing for Development: FfD)

ส่วนส าคัญคือ

ก้าหนดกรอบ FfD กลไก และ
วิธีการติดตามและวัดผล FfD โดย
ต้องไม่ซ ้าซ้อนกับ SDGs

กรอบ กลไก และวิธีการ

ก้าหนดข้อมูล สถิติ และสารสนเทศที่มี
คุณภาพในการติดตามและวัดผลฯ และ
แนวทางการพัฒนาข้อมูล

ข้อมูล สถิติ และสารสนเทศ

ก้าหนดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เข้าถึงง่ายในการติดตามและวัดผลฯ

ระบบ IT ศูนย์กลางข้อมูล

ครม.

คณะกรรมการจัดระบบ
สถิติประเทศไทย 3 ด้าน
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โครงการพัฒนาชุดข้อมูลเพื่อการติดตามและวัดผลการด าเนินงานการระดมทุนเพื่อการพัฒนาตามมติคณะรัฐมนตรี  
โดยการจัดจ้างที่ปรึกษา

การระดมทุนเพื่อการพัฒนา
(Financing for Development: FfD)

ก้าหนดกรอบ FfD กลไก และวิธีการติดตามและวัดผล FfD
โดยต้องไม่ซ ้าซ้อนกับ SDGs

กรอบ กลไก และวิธีการ

• ก้าหนดกรอบ FfD คืออะไร
• ก้าหนดแนวทางการด้าเนินงานติดตามและวัดผลโดยกลไกใด? 

เช่น คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท้างานฯ 
หน่วยงานรับผิดชอบ

• ก้าหนดกระบวนการ วิธีการ ช่วงเวลาในการติดตาม วัดผล และ
รายงานผลการด้าเนินงาน
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โครงการพัฒนาชุดข้อมูลเพื่อการติดตามและวัดผลการด าเนินงานการระดมทุนเพื่อการพัฒนาตามมติคณะรัฐมนตรี  
โดยการจัดจ้างที่ปรึกษา

การระดมทุนเพื่อการพัฒนา
(Financing for Development: FfD)

ก้าหนดข้อมูล สถิติ และสารสนเทศที่มีคุณภาพในการติดตามและวัดผลฯ 
และแนวทางการพัฒนาข้อมูล

ข้อมูล สถิติ และสารสนเทศ

• วิเคราะห์ผลการด้าเนินงานในภาพ 7 Action Areas

• วิเคราะห์และก้าหนดตัวชี วัดที่เหมาะกับประเทศ
• ก้าหนดรายการข้อมูล ตรวจสอบสถานะการมีอยู่และการจัดท้าข้อมูล และหน่วยงาน

รับผิดชอบพร้อม Metadata

• ก้าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพข้อมูล การคัดเลือกข้อมูล การประเมินคุณภาพข้อมูล 
การพัฒนาข้อมูลจากระดับภารกิจถ่ายลงสู่ระดับพื นที่ การพัฒนาข้อมูลทะเบียน และความ
ต้องการพัฒนาคุณภาพข้อมูลของหน่วยงาน

• ก้าหนดมาตรฐานการจัดจ้าแนกที่ต้องใช้และแนวทางการพัฒนามาตรฐานสถิติตาม
Statistical Standard Based Modernization ได้แก่

Generic Statistical Business Process Model (GSBPM)
Generic Statistical Information Model (GSIM)
Common Statistical Production Architecture (CSPA)

• ก้าหนดรูปแบบรายงานและประเมินสถานการณ์ประเทศก่อนเริ่มต้นโครงการ

DATA

QUALITY

STANDARD

ANALYZE
REPORT
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โครงการพัฒนาชุดข้อมูลเพื่อการติดตามและวัดผลการด าเนินงานการระดมทุนเพื่อการพัฒนาตามมติคณะรัฐมนตรี  
โดยการจัดจ้างที่ปรึกษา

การระดมทุนเพื่อการพัฒนา
(Financing for Development: FfD)

ก้าหนดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าถึงง่ายในการติดตามและวัดผลฯ

ระบบ IT ศูนย์กลางข้อมูล

• ศึกษาความเหมาะสมของ SW และ IT system ที่องค์กรระหว่างประเทศ
จัดเตรียมให้
- Open Data Platform (ODP)
- General Data Dissemination System (e-GDDS)
- Statistical Data and Metadata eXchange (SDMX)
- International Aid Transparency Initiative (IATI)

• ศึกษา IT system ที่มีอยู่ในหน่วยงานต่างๆ ของประเทศไทยและ
คาดว่าจะน้ามาใช้ในการติดตามและวัดผลได้

• ก้าหนดแนวทางการใช้ IT system เพื่อการติดตามและวัดผลฯ 
พร้อมตัวอย่าง



โครงการพัฒนาชุดข้อมูลเพื่อการติดตามและวัดผลการด าเนินงาน
การระดมทุนเพื่อการพัฒนาตามมติคณะรัฐมนตรี

14

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ
1. รายงานผลการก าหนดกรอบ กลไก กระบวนการ 

และช่วงเวลาในการติดตามและวัดผลฯ 2. แนวทางการใช้ IT system เพื่อการติดตามและวัดผลฯ

4. คู่มือแนวทางการติดตาม
และวัดผลการระดมุทนเพ่ือ
การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ

3. รายงานผลการศึกษาชุดข้อมูลของประเทศ
ส าหรับการติดตามและวัดผลฯ พร้อม
สถานะข้อมูลและ Metadata
o ชุดตัวชี้วัด FfD
o ข้อมูลและ Metadata และสถานะความพร้อมของข้อมูล

แนวทางการพัฒนาคุณภาพชุดข้อมูล
o กรอบการด าเนินงาน Statistical Standard Based Modernization
o มาตรฐานการจัดจ าแนกสถติิทีจ่ าเป็นส าหรับตดิตามและวัดผลฯ

5. รายงานสถานะการณ์การระดมทุนของประเทศ พ.ศ. 2560
o A: แหล่งเงินทุนของภาครัฐภายในประเทศ
o B: การประกอบธุรกิจและการระดมทุนภาคเอกชน 

ภายในประเทศและระหว่างประเทศ
o C: ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
o D: การค้าระหว่างประเทศในฐานะตัวขับเคลื่อนการพัฒนา
o E: หนี้และการบริหารจัดการหนี้อย่างยั่งยืน
o F: การแก้ไขประเด็นเกี่ยวกับระบบ
o G: วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการสร้างศักยภาพ



วัตถุประสงค์โครงการ 
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1. เพื่อก าหนดแนวทางการติดตามและการวัดผลการด าเนินการระดมทุนเพื่อการพัฒนา
ที่มีประสิทธิภาพในบริบทของไทย 
• กรอบการด าเนินงานด้านการระดมทุนเพื่อการพัฒนา และกลไกขับเคลื่อนการติดตาม
• ข้อมูล สถิติ และสารสนเทศที่มีคุณภาพในการติดตามและการวัดผล
• ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตามและการวัดผล

2. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและความรู้ความเข้าใจของผู้ที่
เกี่ยวข้อง ในการก าหนดแนวทางและการปฏิบัติการ

3. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ของประเทศไทยใน
การติดตามและวัดผล

4. เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์การระดมทุน
ที่มีประสิทธิภาพของประเทศ



แนวทางการด าเนินงานศึกษา
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ศึกษาแนวคิดและหลักการก้าหนดกรอบการระดม
ทุน กลไก และกระบวนการติดตามฯ

ก้าหนดชุดข้อมูลของ
ประเทศไทยส้าหรับการ

ติดตามฯ

ศึกษากรอบการด้าเนินงาน Statistical Standard-
based Modernization

ก้าหนดแนวทางการพัฒนา
ชุดข้อมูลเพื่อการติดตามฯ

ก้าหนดแนวทางการใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

• คู่มือแนวคิดการติดตามและวัดผลการด้าเนินการระดมทุนฯ

• รายงานสถานการณ์การระดมทุนเพื่อการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ พ.ศ.2560

• รายงานผลการก้าหนดแนวทางการติดตามฯ เพื่อน้าเสนอครม.

จัดท้ามาตรฐานการจัด
จ้าแนกข้อมูลที่ต้องใช้ใน

การติดตามฯ

• กลไก และ
กระบวนการ 
M&E FfD



4. การค้าระหว่าง
ประเทศในฐานะตัว
ขับเคลื่อนการพัฒนา

1. แหล่งเงินทุน
ของภาครัฐภายในประเทศ

2. การประกอบธุรกิจและการ
ระดมทุนภาคเอกชน
ภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ

3. ความร่วมมือเพื่อการ
พัฒนาระหว่างประเทศ

5. หนี้และการบริหารจดัการ
หนี้อย่างยั่งยืน

6. การแก้ไขประเดน็
เกี่ยวกับระบบ

7. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และการสร้างศักยภาพ 

สาขาปฏิบัติการภายใต้
ข้อตกลงแผนปฏิบัติงาน
แอดดิสอาบาบา7



ลักษณะเด่นของตัวชี้วัด AAAA-FfD

 มีลักษณะ intermediate targets ไม่ใช่ final goals แบบ SDGs
• เช่น จ านวนสาขา ธพ. ATM, สัดส่วน HH ที่เป็นเจ้าของที่ดิน, %การเข้าถึงไฟฟ้า

 เป็นการวัด ‘กระบวนการ’ 
• เช่น ease of doing business, remittance cost, การใช้ mobile banking

 เกี่ยวข้องกับจ านวนเงิน (financing)
• เช่น รายได้รัฐ/GDP, สัดส่วนรายได้ภาษีในงบประมาณ

 เกี่ยวข้องกับ ‘กฎระเบียบ’ (แต่มักมีลักษณะ quantitative)
• เช่น จ านวนกฎอนามัยระหว่างประเทศ, 

จ านวนข้อตกลงความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และ/หรือเทคโนโลยี 



แนวทาง วิธีการศึกษาและวิเคราะห์
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A. กรอบการด้าเนินงานการ
ระดมทุนเพื่อการพัฒนา

C. ความถี่และช่วงเวลาของการน้าเสนอในการ
ติดตามและวัดผลการดา้เนินการระดมทุนฯ

B. กลไกการปฏิบัติการเพื่อติดตามและ
การวัดผลการด้าเนินการระดมทุน

ศึกษาแนวคิดและหลักการก าหนดกรอบการระดมทุน กลไก และกระบวนการติดตาม
และการวัดผลการด าเนินการระดมทุนเพื่อการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ



A. กรอบการด าเนินงาน การระดมทุนเพื่อการพัฒนา
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กรอบการด้าเนินงานในโครงการนี จะประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดสากลภายใต้ข้อตกลง 
AAAA และ Means of Implementation ของ SDGs โดยน้ามาประยุกต์ใช้กับไทย
เพื่อให้การติดตามและวัดผลตรงกับยุทธศาตร์ที่ส้าคัญของประเทศได้ด้วย โดย

• ศึกษากรอบแนวคิดการระดมทุนของ AAAA และ SDGs ซึ่งแบ่งแนวปฏิบัติของการ
ระดมทุนออกเป็น 7 สาขา

• กรอบแนวคิดการระดมทุนเพื่อการพัฒนาของไทย โดยคณะผู้วิจัยจะเริ่มจากการระบุ
ข้อเท็จจริงหรือข้อสังเกตบางประการ เช่น เป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูง ไทย
ยังมีบทบาทค่อนข้างน้อยในเวทีโลกในเรื่องที่เกี่ยวกับ Means of Implementation ผ่าน
การปรับเปลี่ยนกติกาทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ แต่ไทยก้าลังมี
บทบาทมากขึ นในการให้ความช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้าน เป็นต้น 



ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเทศไทย
1. ไทยเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูง จึงไม่จ าเป็นต้องหวังพึ่งการช่วยเหลือ

ทางการเงินจากประเทศร่ ารวยหรอืองค์กรระหว่างประเทศเหมือนเช่นในอดีต 
2. ไทยยังมีบทบาทค่อนข้างน้อยในเวทโีลกในเรื่องที่เกี่ยวกับ Means of Implementation 

ผ่านการปรับเปลี่ยนกติกาทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ 
3. แต่ไทยก าลังมีบทบาทมากขึ้นในการให้ความช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV
4. หลายๆ ภาคส่วนของไทยไม่ว่าจะเป็นรัฐ เอกชน ประชาสังคม ยังไม่มีความตระหนักรู้/ตื่นตัวกับแนวคิดการระดมทุนเพื่อการพัฒนามากนัก 
5. ไทยประสบปัญหาติดกับดักประเทศรายได้ปานกลางมาหลายปี ท าให้ไทยอาจประสบปัญหาในการระดมทรัพยากรทางการเงินเพื่อการ

พัฒนาที่ยั่งยืนได้ ส่งผลให้บางเป้าหมาย SDGs ยังน่ากังขาว่าจะสามารถบรรลุได้หรือไม่ 
6. ภาคการคลังของไทยมีขนาดเล็กเกินไปเมื่อเทียบกับขนาดของเศรษฐกิจ  รายได้ภาษีของไทยน้อยกว่า

ที่ควรจะเป็นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3-4 ของรายได้ประชาชาติ (ธนาคารโลก)
7. แม้ไทยจะสามารถจัดระบบคุ้มครองทางสังคมและสวัสดิการได้ดีในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังห่างไกลจากความสมบูรณ์ ตัวอย่างเช่นในกรณี

แรงงานนอกระบบ ผู้สูงอายุที่ยากจน การดูแลเด็กปฐมวัยและผู้พิการ เป็นต้น 
8. การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ผ่านมาก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและยังขาดมาตรการที่ได้ผลในการฟื้นฟูและรักษาสภาพแวดล้อม 
9. ประเทศไทยมีข้อมูลจ านวนไม่น้อยที่สามารถใช้เพื่อการติดตามผลการระดมทุนเพื่อการพัฒนาได้ แต่ข้อมูลจ านวนมากไม่มีการเผยแพร่ 

หรือไม่มีการจัดเก็บตรงตามมาตรฐานสถิติ 23



กรอบแนวคิด
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ระบบติดตาม FfD ของไทยจะเน้นการสรา้ง
ทรัพยากรทางการเงินผ่านการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและการจดัการด้านการคลัง
รวมทั้งการลด distortion ต่าง ๆ ท่ีส่งผลลบ
ต่อความยั่งยืนของการพัฒนาในดา้นต่าง ๆ

กรอบ
แนวคิด 

#1

กรอบ
แนวคิด 

#2

ระบบการติดตาม FfD ของไทยต้องมีความ
สอดคล้องกับแนวทางที่ก าหนดไว้ในข้อตกลง 
AAAA ระบบข้อมูลต้องสามารถแลกเปลี่ยนกับ
นานาประเทศได้ด้วยการมีมาตรฐานเดียวกัน 

กรอบ
แนวคิด 

#3

กรอบ
แนวคิด 

#4

กรอบ
แนวคิด 

#5

ให้ความส าคัญกับการพัฒนาความสามารถ 
ด้านสถิติและข้อมูลของภาคส่วนต่างๆ ทั้ง
รัฐและเอกชน

ให้ความส าคัญกับบทบาทของภาคเอกชน
ไทยในการร่วมระดมทุนเพ่ือการพัฒนา

ระบบการติดตาม FfD ของไทยจะท าการติดตามความก้าวหน้าของการคัดเลือกตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินการระหว่างประเทศโดยไม่สร้างตัวชี้วัดใหม่ เนื่องจาก (ก) มีความคืบหน้าในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง 
ปรับปรุงตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการระหว่างประเทศให้ทันสมัยอยู่เสมอ (ข) ไทยไม่มีบทบาทในเวที
โลกในเรื่องนี้มากนัก จึงไม่จ าเป็นและไม่สมควรที่จะต้องท าการพัฒนาตัวชี้วัดด้วยตัวเอง



B. กลไกและกระบวนการส าหรับการติดตามและการวัดผล

เสนอให้ใช้กลไกเดิมที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ คือคณะกรรมการเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ซึ่งเป็นคณะกรรมการระดับชาติที่มีนายกรัฐมนตรี
เป็นประธาน และมีคณะอนุกรรมการ ๓ คณะ เนื่องจากคณะกรรมการ
ชุดนี้รับผิดชอบในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งตรงกับกรอบแนวคิด SDGs

ในขณะที่แนวคิด FfD ก็เป็นแนวคิดที่ทั้งเป็นส่วนหนึ่งของ SDGs และเป็น
แนวคิดคู่ขนานกับ SDGs ด้วย การเพิ่มภารกิจตามแนวทาง FfD ให้กับ
คณะกรรมการ กพย. จึงเป็นเรื่องที่เหมาะสม

25

แนวคิด FfD เป็นแนวคิดใหม่ ทั้งในหมู่ผู้ก าหนดนโยบายระดับสูง 
ในหน่วยงานรัฐและในกลุ่มประชาชน การจัดตั้งกลไกใหม่ใน
ระดับประเทศเพื่อการบริหารจัดการในเรื่องนี้จึงอาจไม่ได้รับการ
ตอบสนองเท่าที่ควร 



จัดตั งคณะอนุกรรมการชุดที่ ๔ ใหม่ให้ท้าหน้าที่เจ้าภาพแผน FfD แล้วมอบหมายให้คณะอนุกรรมการ
ชุดที่ ๓ ในปัจจุบันเพิ่มภารกิจด้านการเป็นเจ้าภาพ M&E

ทางเลือกการจัดตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้ กพย.
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มอบหมายให้คณะอนุกรรมการชุดที่ ๑ ในปัจจุบันเพิ่มภารกิจด้านการเป็นเจ้าภาพแผนของ FfD ด้วย 
โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ roadmap SDGs แล้วมอบหมายให้คณะอนุกรรมการชุดที่ ๓ ในปัจจุบัน

เพิ่มภารกิจด้านการเป็นเจ้าภาพ M&E

จัดตั งคณะอนุกรรมการอีกหนึ่งชุด (ชุดที่ ๔) เพื่อรับผิดชอบภารกิจด้าน FfD ทั งหมด 
กล่าวคือเป็นทั งเจ้าภาพแผนและเจ้าภาพ M&E โดยให้มีหน่วยงานเลขานุการที่เหมาะสม

มอบหมายให้คณะอนุกรรมการชุดที่ ๑ ในปัจจุบันเพิ่มภารกิจด้านการเป็นเจ้าภาพแผนของ FfD ด้วย 
โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ roadmap SDGs แล้วตั งคณะกรรมการชุดที่ ๔ ใหม่ให้ท้าหน้าที่เจ้าภาพ M&E

จัดตั งอนุกรรมการอีก ๒ ชุดใหม่ (ชุดที่ ๔ และชุดที่ ๕) เพื่อรับผิดชอบภารกิจการเป็นเจ้าภาพแผน
และเจ้าภาพ M&E ตามล้าดับ

ทางเลือก

ก

ทางเลือก

จ

ทางเลือก

ง

ทางเลือก

ค

ทางเลือก

ข
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ทางเลือก คณะอนุกรรมการ
ชุด 1 ชุด 2 ชุด 3 ชุด 4 ชุด 5

ก แผน M&E

ข แผน/M&E

ค แผน M&E

ง M&E แผน

จ แผน M&E

ทางเลือกการจัดตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้ กพย.



เงื่อนไขความส าเร็จ

28

แนวทาง (ก) ไม่มีการตั งคณะอนุกรรมการชุดใหม่เลย  ข้อดคีือไม่ยุ่งยากในทางปฏิบัติ แต่มีสิ่งที่ต้องค้านึงคือต้องสร้างการรับรู้
แนวคิด FfD ให้กับประธาน อนุกรรมการและฝ่ายเลขานุการให้ดี มิเช่นนั นจะไม่สามารถบรรจุแนวคิด FfD ได้อย่างเหมาะสม

แนวทาง (ข) – (จ) มีการตั งคณะอนุกรรมการชุดใหม่ มีข้อดทีี่สามารถเลือกประธาน/กรรมการ/ฝ่ายเลขานุการชุดใหม่ที่เหมาะสม 
ข้อเสียอาจท้าให้ กพย. เทอะทะขึ น และอาจเป็นการยากที่จะหาหน่วยงานเลขานุการให้กับทั งสองคณะ

ความพร้อม+ความเหมาะสม ของหน่วยงานเลขานุการ

การคัดเลือกประธานกรรมการที่เหมาะสม 
(กรณีจัดตั งคณะอนุกรรมการชุดใหม่)

มีการตั้งคณะอนุกรรมการชุดใหม่หรือไม่



ความเห็นที่ปรึกษา
 คณะที่ปรึกษามีความเห็นว่าแนวทาง (ก)  เป็นแนวทางที่มีความเหมาะสมมากที่สดุ เนื่องจาก

ง่ายต่อการปฏิบัติ  รวมทั้งสอดคล้องกบัแนวโน้มระดับโลกที่หล่อรวม FfD เข้าไปใน SDGs
 ส าหรับเลขานุการนั้นควรมอบหมายให้มีการท างานร่วมกันระหวา่งส านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (เลขาคณะอนุฯ 1) และส านักงานสถิติแห่งชาติ 
(เลขาคณะอนุฯ 3) ซึ่งเมื่อผนวกกันแล้วมีคุณสมบัติที่เหมาะสม
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ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ
(๑) มีอ้านาจตามกฎหมายหรือตามประเพณีปฏิบัติในการ
สั่งการหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ  หรือให้ความเห็นที่หน่วยงาน
เหล่านั นมิอาจเพิกเฉยได้
(๒) มีเจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถในการวิเคราะห์และ
วางแผนจ้านวนมาก เพียงพอต่อการปฏิบัติงานติดตาม FfD

ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
(๑) เหมาะสมกับภารกิจการติดตามและวัดผล (M&E)  โดยท้า
หน้าที่พัฒนาและปรับปรุงตัวชี วัด เก็บรวบรวมข้อมูลและ
ตัวชี วัดจากหน่วยงานต่างๆ ตามที่ระบุใน metadata ของ FfD
(๒) มีอ้านาจตามกฎหมายหรือตามประเพณีปฏิบัติในการเรียก
ขอข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐต่างๆ 
(๓) เจ้าหน้าที่มีประสบการณ์ในการประสานงานด้านข้อมูลกับ
หน่วยงานต่างๆ ทั งภาครัฐและเอกชน



กระบวนการติดตามและวัดผลการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ

30



ประเมินความเป็นไปได้ของการจัดตั้ง
กลไกติดตามและวัดผล FfD ที่มีประสิทธิภาพ

31

ลักษณะเด่นของข้อเสนอแนะที่น่าจะท้าให้กลไกการติดตามและวัดผลสามารถเกิดขึ นได้จริง ประกอบด้วย

รัฐบาลไทยได้ยอมรับแนวทาง
ด้าเนินการของ FfD (เข้าร่วม
ประชุมนานาชาติ น้าเรื่องเข้าสู่
คณะรัฐมนตรี  มอบหมายให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปศึกษา
และด้าเนินการ)

แนวคิด FfD เป็นแนวคิดคู่ขนานกับ
การพัฒนาที่ยี่งยืนตามกรอบ SDGs
ซึ่งมีกพย. ดูแลอยู่แล้ว การเพิ่ม
ภารกิจด้าน FfD ให้กับ กพย. จึงเป็น
สิ่งที่เหมาะสมและไม่น่าจะมี
ความเห็นคัดค้าน

หน่วยงานเลขาฝ่ายแผนและเลขาฝ่าย
ติดตามและวัดผลที่เสนอแนะ (NESEB 
และ NSO) เป็นหน่วยงานที่รับหน้าที่
เลขาในคณะอนุกรรมการชุดที่ ๑ และ
ชุดที่ ๓ ภายใต้ กพย. อยู่แล้ว  อีกทั งมี
คุณสมบัติสอดคล้องกับหน้าที่มากที่สุด



ความท้าทาย

32

ระดับการให้ความส้าคัญเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของผู้ก้าหนดนโยบายระดับสูงสุดคือ 
นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ซึ่งมักมีการ
จัดล้าดับความส้าคัญในแต่ละปีแตกต่างกันไป 
และอาจมองว่ายังมีเวลาอีกหลายปีกว่าจะถึง
ปี ค.ศ. ๒๐๓๐

จ้าเป็นต้องเร่งสร้างความสามารถ (capacity) ด้านเทคโนโลยีของหน่วยงานเลขาด้านการ
ติดตามและวัดผล คือ ส้านักงานสถิติแห่งชาติ  ซึ่งปัจจุบันยังไม่สามารถจัดการกับ
ฐานข้อมูลที่ต้องรวบรวมจากหลายหน่วยงานในลักษณะพลวัตสูงได้อย่างเต็มที่

แนวทางจัดการความท้าทายนี้ คือ
ต้องชี้ให้เห็นว่า หากไม่ใช้แนวคิด FfD
ควบคู่กับ SDGs แล้วอาจท าให้การพัฒนา
ในอนาคตไม่สมดุลและไม่ยั่งยืนได้



สถานการณ์การระดมทุนเพื่อการพัฒนาที่มี
ประสิทธิภาพประเทศไทย พ.ศ. 2560
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4. การค้าระหว่าง
ประเทศในฐานะตัว
ขับเคลื่อนการพัฒนา

1. แหล่งเงินทุน
ของภาครัฐภายในประเทศ

2. การประกอบธุรกิจ
และการระดมทุนภาคเอกชน
ภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ

3. ความร่วมมือเพื่อการ
พัฒนาระหว่างประเทศ

5. หนี้และการบริหาร
จัดการหนี้อย่างยัง่ยนื

6. การแก้ไขประเดน็
เกี่ยวกับระบบ

7. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และการสร้างศักยภาพ 

สาขาปฏิบัติการภายใต้
ข้อตกลงแผนปฏิบัติงาน
แอดดิสอาบาบา7



สถานะข้อมูลตัวชี้วัด
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ไม่มีข้อมูล และยังไม่มีวิธีการจัดท้าข้อมูล

ไม่มีข้อมูล แต่มีวิธีการจัดท้าอยู่พร้อมแล้ว

มีข้อมูลพร้อมใช้ แต่มีมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน
และข้อมูลแตกต่างกัน
มีข้อมูลแต่มีอยู่เพียงบางส่วน 

มีข้อมูล แต่มีเงื่อนไขในการเผยแพร่

มีข้อมูล แต่ไม่ได้จ้าแนกในลักษณะพร้อมใช้งาน

มีข้อมูล แต่มีอยู่เพียงบางส่วน

มีข้อมูลและพร้อมใช้งาน



ภาพรวมสถานการณ์การระดมทุนฯ

สาขา A. แหล่งเงินทุนของภาครัฐภายในประเทศ: 
• ภาครัฐไทยมีการใช้จ่ายไปในทิศทางที่เพิ่มความยั่งยืนของการพัฒนามากขึ้น

สาขา B. การประกอบธุรกิจและการระดมทุนภาคเอกชนภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ:

• ในส่วนของภาคเอกชน ก็มีความก้าวหน้าในด้านการให้ความสนใจกับการ
รายงานการด าเนินงานของบริษัทเอกชนที่สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
การรักษาสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานสะอาดก็มีแนวโน้มดีขึ้น ประชาชนเองก็
เข้าถึงบริการทางการเงินดีขึ้น

36



ภาพรวมสถานการณ์การระดมทุนฯ

สาขา C. ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ: 
• ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างไทยกับต่างประเทศ มีแนวโน้ม

เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะมูลค่าความช่วยเหลือที่ไทยให้กับประเทศก าลังพัฒนา 
แม้ว่าไทยเองจะได้รับความช่วยเหลือ (ODA) น้อยลงก็ตาม 

• นอกจากนี้ยังมีความก้าวหน้าในการพัฒนานวัตกรรมและกลไกการระดม
ทุนเพื่อการพัฒนา การได้รับเงินจัดสรรจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก
เพิ่มขึ้น มีการจัดท ายุทธศาสตร์และแผนแม่บทการลดความเสี่ยงจากภัย
พิบัติในระดับชาติและท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
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ภาพรวมสถานการณ์การระดมทุนฯ

สาขา D. การค้าระหว่างประเทศในฐานะตัวขับเคลื่อนการพัฒนา: 
• การลดลงของอัตราภาษีศุลกากรและมาตรการท่ีไม่ใช่ภาษี มีการให้ความช่วยเหลือเพื่อ

อ านวยความสะดวกทางการค้ามากขึ้นท้ังในฐานะที่ไทยเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือและใน
ฐานะผู้รับความช่วยเหลือ การลงทุนโดยตรงเมื่อคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้ประชาชาติ
ขาเข้าลดลง และขาออกเพิ่มขึ้น มีความก้าวหน้าในการด าเนินการแก้ไขปัญหาประมงท่ี
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม

สาขา E. หนี้และการบริหารจัดการหนี้อย่างยั่งยืน: 
• ประเทศไทยมีความมั่นคงของเงินส ารองระหว่างประเทศของไทยที่ดีเมื่อเทียบกับหนี้สิน

ต่างประเทศระยะสั้น แต่มีความน่ากังวลอยู่บ้างในเรื่องแนวโน้มท่ีเพิ่มขึ้นของสัดส่วนการ
ช าระเงินต้นเงินกู้ต่อรายได้ส่งออกสินค้าและบริการ ซึ่งอาจแสดงถึงความเสี่ยงด้านภาระ
การช าระเงินกู้ที่เพิ่มขึ้น
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ภาพรวมสถานการณ์การระดมทุนฯ

สาขา F. การแก้ไขประเด็นเกี่ยวกบัระบบ:
• ตัวชี้วัดเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจที่อยู่ในระดับดีคือดุลบัญชีเดินสะพัด 

เงินส ารองระหว่างประเทศ ความผันผวนของราคาอาหารอยู่ในระดับต่ า 
การต่อต้านอาชญากรรมมีแนวโน้มดีขึ้น และอัตรการบาดเจ็บจากการย้ายถิ่น
ค่อนข้างต่ า

สาขา G. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการสร้างศักยภาพ: 
• ประเทศไทยมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ของประเทศ

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการเพ่ิมขึ้นของจ านวนบุคคลากรวิจัยและพัฒนา 
และการยื่นขอรับสิทธิบัตรจากสถาบันการศึกษา อย่างไรก็ตามตัวชี้วัดเหล่านี้
ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ
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ภาพรวมสถานการณ์การระดมทุนฯ

ข้อควรปรับปรุงที่ได้จากการจัดท ารายงานสถานการณ์ 
• (ก) เพิ่มการเก็บภาษีให้มากกว่าในปัจจุบัน 
• (ข) เพิ่มความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการจัดท างบประมาณ 
• (ค) ควบคุมการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 
• (ง) ลดสัดส่วนผู้สูบบุหรี่ 
• (จ) เพิ่มสัดส่วนการค้าต่อรายได้ประชาชาติ 
• (ฉ) ต้องพยายามลดระดับหนี้ครัวเรือนต่อรายได้ประชาชาติให้ต่ าลงใน

อัตราเร่งกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
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สถานการณ์การระดมทุนในสาขา A
แหล่งเงินทุนของภาครัฐภายในประเทศ 
(DOMESTIC PUBLIC RESOURCE)
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A. แหล่งเงินทุนของภาครัฐภายในประเทศ 

ประกอบด้วย 16 ตัวชี้วัด ใน 6 กลุ่ม 
• A1. การระดมทรัพยากรในประเทศและการจัดเก็บภาษี 5 ตัวชี้วัด  
• A2. สภาพแวดล้อมภายในประเทศที่เอื้ออ านวย 2 ตัวชี้วัด  
• A3. ความโปร่งใสในกระบวนการจัดท างบประมาณ 2 ตัวชี้วัด  
• A4. การบริหารหนี้ 1 ตัวชี้วัด  
• A5. การเสริมสร้างขีดความสามารถของเมือง 4 ตัวชี้วัด 
• A6. การใช้จ่าย 2 ตัวชี้วัด
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รายละเอียดของสถานการณ์ในกลุ่มย่อยของสาขา A

A1 การระดมทรัพยากรในประเทศและการจัดเก็บภาษี 
• การระดมทรัพยากรในประเทศและการจัดเก็บภาษี พบว่ามีแนวโน้มลดลงจากในอดีตซึ่ง

ส่วนหนึ่งสะท้อนความสามารถในการระดมทุนภายในประเทศที่ลดน้อยลง  โดยเฉพาะ
รายได้ที่ได้มาจากกรมสรรพากรมีแนวโน้มลดงลงอย่างชัดเจน 

• ส่วนการคุ้มครองทางสังคมด้านสุขภาพ พบว่าสัดส่วนของประชากรไทยที่ได้รับการ
คุ้มครองเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและใกล้ครบท้ังหมดแล้ว อาจมีเพียงบุคคลที่มีปัญหา
สถานะสิทธิหรือบุคคลที่ยังไม่ลงทะเบียนสิทธิตามมาตรา 6 (สิทธิว่าง) ซึ่งท าให้ตัวชี้วัด
ดังกล่าวยังไม่ครบ 100%

• ตัวชี้วัดอีกตัวที่สะท้อนการใช้จ่ายที่ดีขึ้นคือ สัดส่วนรายจ่ายการลงทุนต่องบประมาณรวม 
พบว่ามีสัดส่วนที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสัญญาณท่ีดีที่การใช้จ่ายของรัฐเป็นการใช้
จ่ายเพื่อการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้น
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รายละเอียดของสถานการณ์ในกลุ่มย่อยของสาขา A

A2. สภาพแวดล้อมภายในประเทศที่เอื้ออ านวย
• ความเจริญเติบโตที่มีเสถียรภาพและทั่วถึง ต้องอาศัยสภาพแวดล้อมที่

เอื้ออ านวย โดยเฉพาะความโปร่งใส ตรวจสอบได้  
 ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รปัชั่นเป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนความโปร่งใสและตรวจสอบได้

ของประเทศ  ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นให้คะแนนโดยองค์กรโปร่งใสนานาชาติ
และมีการจัดให้คะแนนทุกประเทศทั่วโลกเป็นประจ าทุกปี  ปัจจุบันประเทศไทย
มีคะแนนอยู่ระหว่าง 35-38 คะแนนในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาซึ่งคะแนนที่เพิ่มมาก
ขึ้นสะท้อนให้เห็นปัญหาความโปร่งใสภายในประเทศไทยเปรียบเทียบกับ
ประเทศอื่นได้อย่างชัดเจน
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รายละเอียดของสถานการณ์ในกลุ่มย่อยของสาขา A

A3. ความโปร่งใสในกระบวนการจัดท างบประมาณ
• ตัวชี้วัดในกลุ่มน้ีได้แก่ สัดส่วนงบประมาณที่เรียกคืนหรือจัดเก็บเพิ่มต่อรายจ่าย

งบประมาณทั้งหมด และการใช้จ่ายภาครัฐคิดเป็นร้อยละของงบประมาณที่
ได้รับการอนุมัติ จ าแนกตามลักษณะงาน  ซึ่งสัดส่วนการใช้จ่ายภาครัฐไม่ค่อย
เปลี่ยนแปลงมากนัก 

A4. การบริหารหนี้
• เมื่อพิจารณาสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)

จะพบว่ามีทิศทางที่ไม่แน่นอน แต่อยู่ในกรอบร้อยละ 40 ถึง 42 ซึ่งยังอยู่ใน
ระดับที่ไม่เป็นปัญหาต่อเศรษฐกิจมหภาคแต่อย่างใด
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รายละเอียดของสถานการณ์ในกลุ่มย่อยของสาขา A

A5. การเสริมสร้างขีดความสามารถของเมือง
• ตัวชี้วัดในกลุ่มนี้ทั้งหมดพบว่ายังไม่มีข้อมูล และยังไม่มีวิธีการในการ

จัดท าข้อมูล

A6. การใช้จ่าย
• ตัวชี้วัดในกลุ่มน้ีทั้งจ านวนเงินอุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิลต่อหน่วย GDP 

(การผลิตและการบริโภค) และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
ความคุ้มครองทางสังคมโดยรัฐ ปัจจุบันมีข้อมูลบางส่วน ยังไม่สามารถ
ค านวณเป็นตัวชี้วัดได้
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สถานการณ์การระดมทุนในสาขา B
การประกอบธุรกิจและการระดมทุนภาคเอกชน

ภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
(DOMESTIC AND INTERNATIONAL 
PRIVATE BUSINESS AND FINANCE)



B. การประกอบธุรกิจและการระดมทุนภาคเอกชนฯ

ประกอบด้วย 35 ตัวชี้วัด ใน 10 กลุ่ม 
• B1. ความมุ่งมั่นและความริเร่ิมของภาคธุรกิจ 
• B2. การปรับตัวให้การลงทุนภาคเอกชนเป็นไปในทิศทางเดียวกับดัชนีความยั่งยืน 
• B3. บริการทางการเงินที่ทั่วถึง 
• B4. การเรียนรู้ร่วมกันและแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างประเทศและระหว่างภูมิภาค 
• B5. การให้บริการทางการเงินแก่แรงงานข้ามชาติ 
• B6. เทคโนโลยีใหม่ ความรู้ทางการเงิน และปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูล 
• B7. ศักยภาพของสถาบันการเงิน 
• B8. ตลาดทุนภายในประเทศ 
• B9. การระดมทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
• B10. พลังงานสะอาด 48



รายละเอียดของสถานการณ์ในกลุ่มย่อยของสาขา B

B1. ความมุ่งมั่นและความริเริ่มของภาคธุรกิจ 
• มีการส่งเสริมการด าเนินงานเพื่อความยั่งยืนของบริษัทรวมถึงการบูรณาการปัจจัยด้าน

สิ่งแวดล้อม ทางสังคม และธรรมาภิบาลในรายงานของบริษัทตามความเหมาะสม 
 ดังจะเห็นได้จากจ านวนบรษิัทในตลาดหลักทรัพย์ที่ตีพิมพ์รายงานความยั่งยืนเพิ่มขึ้นจาก 48 

บริษัท ในปี พ.ศ. 2556 เป็น 104 บริษัทในปี พ.ศ. 2560  
• ในขณะที่ความสามารถในการระดมทุนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับ

ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยระหว่างปี พ.ศ. 2556-2559 
• มีการจัดท าผังติดตามเศรษฐกิจมหภาครายปีแสดงภาพรวมแนวโน้มเศรษฐกิจและ

การเงินของไทยอย่างเป็นระบบ รวมถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศเพื่อให้การลงทุนของภาคเอกชนมีความยั่งยืน
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รายละเอียดของสถานการณ์ในกลุ่มย่อยของสาขา B

B2. การปรับตัวให้การลงทุนภาคเอกชนเป็นไปในทิศทางเดียวกับดัชนี
ความยั่งยืน 
• พบว่าธุรกิจมีแนวโน้มในการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนเพิ่มขึ้น แม้จะยังมี

สัดส่วนการใช้แรงงานเด็กอยู่บ้าง แต่อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ
ร้ายแรง และไม่ร้ายแรงจากการท างานลดลงระหว่างปี พ.ศ. 2558-2559

• ในขณะที่การรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น
จากร้อยละ 9.7 ในปี พ.ศ. 2559 เป็นร้อยละ 12 ในปี พ.ศ. 2560 
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รายละเอียดของสถานการณ์ในกลุ่มย่อยของสาขา B

B3. บริการทางการเงินที่ทั่วถึง 
• กรอบแนวคิดของข้อตกลงต้องการเพิ่มโอกาสให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินที่

ทั่วถึง  ซึ่งสามารถสะท้อนได้จากจ านวนสาขาธนาคารพาณิชย์ จ านวนเครื่องเบิกถอน
เงินอัตโนมัติ จ านวนผู้ท่ีเข้าถึงระบบการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการฝากหรือการขอสินเชื่อ ซึ่ง
พบว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้น ในขณะท่ีครัวเรือนท่ีเข้าไม่ถึงสินเชื่อก็มีแนวโน้มที่ลดลง

B4. การเรียนรู้ร่วมกันและแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างประเทศและระหว่างภูมิภาค 
• พบว่ามีการริเริ่มเชิงนโยบายและเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์

และตลาดทุนให้มีความยั่งยืนภายใต้กรอบสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล แม้ว่าจะ
ยังไม่มีข้อมูลในการประเมินความก้าวหน้าในขณะนี้ 

51



รายละเอียดของสถานการณ์ในกลุ่มย่อยของสาขา B

B5. การให้บริการทางการเงินแก่แรงงานข้ามชาติ 
• ข้อตกลง AAAA ต้องการให้มีบริการทางการเงินที่เพียงพอและลดอุปสรรค

ปัญหาที่จะส่งผลต่อการส่งเงินกลับของแรงงานข้ามชาติ  เน่ืองจากข้อมูลใน
ส่วนนี้ยังไม่มีการเผยแพร่อย่างเป็นทางการจึงไม่สามารถประเมินสถานการณ์ได้

B6. เทคโนโลยีใหม่ ความรู้ทางการเงิน และปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูล
• ต้องการให้เกิดการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ ส่งเสริมความรู้ทางการเงิน  

ซึ่งแนวโน้มส าหรับประเทศไทยเป็นไปในทิศทางที่ดี คือ มีจ านวนและมูลค่า
ธุรกรรมการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

52



รายละเอียดของสถานการณ์ในกลุ่มย่อยของสาขา B

B7. ศักยภาพของสถาบันการเงิน 
• พบว่า อัตราการออมมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะอัตราการออมของ

ภาคเอกชน  แต่ในขณะเดียวกันสัดส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ก็มีแนวโน้มสูงขึ้น
เช่นกัน แต่ยังไม่สูงมากนักจนเกิดปัญหากระทบต่อระบบเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามก็ควรที่
จะมีการเฝ้าระวัง

B8. ตลาดทุนภายในประเทศ 
• ตลาดทุนมีความส าคัญในการระดมทรัพยากรจากภาคเอกชนเพื่อน าไปใช้ในการพัฒนา

ประเทศ แต่ต้องเป็นตลาดทุนที่ไม่ส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงของระบบเศรษฐกิจ มูลค่า
ตลาดหลักทรัพย์ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเปลี่ยนแปลงอยู่ในช่วงแคบๆ (96-
104)  มูลค่าตลาดตราสารหนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีต่อตลาดทุนใน
ประเทศ
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รายละเอียดของสถานการณ์ในกลุ่มย่อยของสาขา B

B9. การระดมทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
• พบว่ารัฐบาลมีนโยบายให้ความส าคัญในเร่ืองลดความเหลื่อมล้ าของสังคม 

และการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐ โดยในปี พ.ศ. 2558 มี
ประชากรที่สามารถเข้าถึงสถานีขนส่งผู้โดยสารและสถานีรถไฟในระดับการ
เข้าถึงที่ 1 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 77.59 ของประชากรทั้งประเทศ 

B10. พลังงานสะอาด
• พบว่ามีแนวโน้มการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชนในโครงสร้างพื้นฐานด้าน

พลังงานและเทคโนโลยีพลังงานสะอาด จากสัดส่วนของประชากรที่พ่ึงพา
พลังงานสะอาดและเทคโนโลยีเป็นหลัก และสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อ
การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย ที่มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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สถานการณ์การระดมทุนในสาขา C  
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ  

(INTERNATIONAL DEVELOPMENT COOPERATION)



C. ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ 

ประกอบด้วย 21 ตัวชี้วัด ใน 7 กลุ่ม 
• C1. เงินช่วยเหลืออย่างเป็นทางการและความร่วมมือระหว่างประเทศ

ก าลังพัฒนาหรือความร่วมมือไตรภาคี 
• C2. การถ่ายโอนทรัพยากรการเงินและขยายการลงทุน 
• C3. ประสิทธิภาพการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
• C4. การเงินเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
• C5. นวัตกรรมทางการเงินเพื่อการพัฒนา 
• C6. ความร่วมมือด้านสุขอนามัยและการศึกษา
• C7. การพัฒนาศักยภาพ 
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รายละเอียดของสถานการณ์ในกลุ่มย่อยของสาขา C

C1. เงินช่วยเหลืออย่างเป็นทางการและความร่วมมือระหว่างประเทศก าลัง
พัฒนาหรือความร่วมมือไตรภาคี 

• พบว่าระดับความช่วยเหลือระหว่างประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและ
การพัฒนาที่ยั่งยืนเพิ่มขึ้น 
 จ านวนข้อตกลงความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และ/หรือเทคโนโลยี และโครงการระหว่าง

ประเทศ จ าแนกตามประเภทความร่วมมือ เพิ่มขึ้นจาก 37 เรื่องในปี พ.ศ. 2558 เป็น
จ านวน 45 เรื่องในปี พ.ศ. 2560

 มูลค่าการให้ความช่วยเหลือทางการเงนิและทางวิชาการระหว่างไทยกับประเทศก าลัง
พัฒนาและประเทศด้อยพัฒนาที่เพิม่ขึ้นเกือบเท่าตัวในช่วงปี พ.ศ. 2556 ถึงปี พ.ศ 2560
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รายละเอียดของสถานการณ์ในกลุ่มย่อยของสาขา C
C2. การถ่ายโอนทรัพยากรการเงินและขยายการลงทุน 

• พบว่าการระดมทุน ODA และการระดมทุนช่วยเหลอือย่างเป็นทางการที่ใหผ้ลเชิงองค์รวมต่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืนที่ประเทศไทยให้แก่ต่างประเทศมีมูลค่าเพิม่ขึ้นมากกว่าสองเทา่จาก 
2,448.33 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2556 เป็น 7,104.20 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2560

• ในขณะที่ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (ODA) ที่ประเทศไทยได้รับจาก
ต่างประเทศ และการลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศ มีมูลค่าลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วง
ระยะเวลาเดียวกัน

C3. ประสิทธิภาพการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
• พบว่าในช่วงปี พ.ศ. 2556-2560 มีการระดมทุนช่วยเหลอือย่างเป็นทางการที่ใหผ้ลเชิง

องค์รวมต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยปรากฎผลในการรายงานผลการปฏิบัติงานและงบประมาณ
ประจ าปีของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรการเงินเพื่อ
สนับสนุนความเทา่เทียมทางเพศและการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สตรี 
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รายละเอียดของสถานการณ์ในกลุ่มย่อยของสาขา C

C4. การเงินเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
• พบว่าประเทศไทยมีการก าหนดนโยบายอย่างชัดเจน แสดงโดยจ านวน

ยุทธศาสตร์และแผนแม่บทการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในระดับชาติและ
ท้องถิ่นที่เพิ่มขึ้นจากในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2556-2560) 

• ส าหรับการระดมทุนในประเด็นการปรับตัวและความยืดหยุ่นต่อสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ประเทศไทยมีการก าหนดกรอบการพิจารณาขอรับการสนับสนุนทางการเงิน
ระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย และอยู่
ในระหว่างด าเนินการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนภูมิอากาศสีเขียว (GCF)
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รายละเอียดของสถานการณ์ในกลุ่มย่อยของสาขา C

C5. นวัตกรรมทางการเงินเพื่อการพัฒนา
• พบว่าประเทศไทยมีการริเริ่มศึกษาเพื่อก าหนดแนวทางพัฒนานวัตกรรม

และกลไกการระดมทุนเพื่อการพัฒนา รวมถึงเครื่องมือและรูปแบบ
บริหารทางการเงินที่สามารถสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชน อาทิ การลงทุน (หุ้น) สีเขียว การก าหนดราคาซื้อขาย
คาร์บอนเครดิตอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะสามารถระดมทุนเพื่อการ
พัฒนาจากกลไกทางการเงินและแหล่งเงินทุนที่นอกเหนือจากเงิน
ช่วยเหลือแบบให้เปล่าหรือเงินกู้ในลักษณะผ่อนปรนได้เพิ่มขึ้นในระยะ
ต่อไป
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รายละเอียดของสถานการณ์ในกลุ่มย่อยของสาขา C

C6. ความร่วมมือด้านสุขอนามัยและการศึกษา
• ความร่วมมือด้านสุขอนามัยและการศึกษา พบว่ามีความจ าเป็นในการ

ด าเนินงานอย่างเป็นองค์รวมและเป็นรูปธรรมมากขึ้น เพื่อบรรลุผลตาม
เป้าหมายระดับสากล โดยพบว่าสัดส่วนการใช้จ่ายรวมของรัฐบาลด้านบริการ
ที่จ าเป็น (การศึกษา สุขภาพ และความคุ้มครองทางสังคม) คิดเป็นเพียง
ร้อยละ 2.86 ของงบประมาณประเทศในปี พ.ศ. 2560  ในขณะที่การส่งเสริม
การศึกษาขั้นพื้นฐานมีแนวโน้มเฉลี่ยดีขึ้น อย่างไรก็ดี ในการศึกษาครั้งนี้ยังไม่
สามารถวิเคราะห์แนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงด้านสุขอนามัยและการศึกษาได้อย่าง
ชัดเจน เนื่องจากขาดความต่อเนื่องของข้อมูลสถิติ
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C7. การพัฒนาศักยภาพ 
• ประเทศไทยได้รับการสนับสนุนการสร้างศักยภาพจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF)

โดยเฉพาะการสร้างความร่วมมือและหุ้นส่วนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง 

• โดยมีสัดส่วนเงินจัดสรรจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชน เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 12.56 ของเงินจัดสรรจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
โลกที่ประเทศไทยได้รับในปี พ.ศ. 2557 เป็นร้อยละ 95.82 ในปี พ.ศ. 2559

• ซึ่งแสดงถึงความก้าวหน้าของการระดมทุนเพื่อการพัฒนา ภายใต้เงื่อนไขการจัดล าดับ
ความส าคัญและยุทธศาสตร์ของประเทศ
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สถานการณ์การระดมทุนในสาขา D
การค้าระหว่างประเทศในฐานะ

ตัวขับเคลื่อนการพัฒนา  
(INTERNATIONAL TRADE AS AN ENGINE FOR DEVELOPMENT)



D. การค้าระหว่างประเทศในฐานะตัวขับเคล่ือนการพัฒนา

ประกอบด้วย 19 ตัวชี้วัดหลัก ใน 3 กลุ่ม 
• D1. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการค้าพหุภาคี 9 ตัวชี้วัด

• D2. การอ านวยความสะดวกทางการค้า 6 ตัวชี้วัด

• D3. การส่งเสริมนโยบายทางการค้าที่สอดคล้องกัน 4 ตัวชี้วัด
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รายละเอียดของสถานการณ์ในกลุ่มย่อยของสาขา D
D1. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการค้าพหุภาคี
• ตัวชี้วัดอัตราภาษีศุลกากรโดยเฉลี่ย(ไม่ถ่วงน้ าหนัก)ของไทยลดลงอย่าง

ต่อเนื่อง ยิ่งลดต่ าลงยิ่งดี มีผลลดการบิดเบือนการใช้ทรัพยากรในประเทศ 
จึงเพิ่มโอกาสการพัฒนาที่ยั่งยืน

• ตัวชี้วัดจ านวนอัตราภาษีศุลกากรที่แตกต่างกันมีแนวโน้มลดลง แต่ยังอยู่ใน
ระดับที่สูง จึงยังมีผลบิดเบือนการค้าระหว่างประเทศและบิดเบือนการใช้
ทรัพยากรในประเทศมาก เป้าหมายคือมีอัตราเดียวที่เป็นอัตราต่ าสุด

• ในทางตรงข้าม ตัวชี้วัดอัตราภาษีศุลกากรสูงสุดกลับสูงขึ้น แสดงการ
บิดเบือนการใช้ทรัพยากรที่รุนแรงขึ้นเฉพาะสินค้าชนิดหนึ่ง
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รายละเอียดของสถานการณ์ในกลุ่มย่อยของสาขา D

D1. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการค้าพหุภาคี (ต่อ)
• การเปิดเสรีการค้าของไทยหลายกรอบความตกลงที่ผ่านมามีผลต่อ

ความยั่งยืนไม่ชัดเจน เนื่องจากลดการบิดเบือนการใช้ทรัพยากรทาง
หนึ่งแต่ก็เพิ่มการบิดเบือนการใช้ทรัพยากรในอีกทางหนึ่ง

• ตัวชี้วัดสัดส่วนมวลสัตว์น้ าที่อยู่ในระดับความยั่งยืนทางชีวภาพอยู่ใน
ระดับวิกฤติ ไม่ยั่งยืน

• มีความก้าวหน้าในการด าเนินการแก้ไขปัญหาประมงที่ผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม
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D2. การอ านวยความสะดวกทางการค้า 
• ที่ผ่านมาประเทศไทยได้ให้ความช่วยเหลือและการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลอืเพื่อการคา้ระหว่างประเทศ 

Aid for Trade ให้กับประเทศก าลงัพัฒนาและประเทศก าลงัพัฒนานอ้ยที่สุด โดยเฉพาะแก่ประเทศ
CLMV เพิ่มขึ้น ซึ่งการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้านนี้จะเป็นประโยชน์แก่ประเทศไทย
ด้วยในการเชื่อมโยงการค้ากับประเทศเพือ่นบ้านได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ และ
ประเทศไทยได้รับความช่วยเหลอื Aid for Trade มาอย่างต่อเนื่อง บางปีได้รับความช่วยเหลือ 
Aid for Trade มากกว่าที่ไทยให้ความช่วยเหลือประเทศต่างๆ มีผลส่งเสริมการใชท้รพัยากรทีม่ี
ประสิทธิภาพสงูขึ้น

• สัดส่วนการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศไทยลดลง แต่สัดส่วน
การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศไทยเพิม่ขึ้น การลงทุนโดยตรง
ในต่างประเทศ ทั้งที่ไทยไปลงทุน และที่ไทยได้รับทุน ยิ่งมากยิ่งดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นการลงทุน
ที่ส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ จะมีผลเพิ่มประสทิธิภาพการใชท้รัพยากร
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D2. การอ านวยความสะดวกทางการค้า (ต่อ)
• ตัวชี้วัดค่าใช้จ่ายในการผา่นพธิีการศลุกากรและตรวจปล่อยสนิค้า และระยะเวลาในการผ่านพิธี

การศุลกากร และตรวจปล่อยสินค้า เป็นการอ านวยความสะดวกทางการค้า มีค่าคงทีใ่นช่วง 5 
ปี ที่ผ่านมา แต่ค่าใช้จ่ายและระยะเวลาด าเนินการของประเทศไทยยังสูงกว่าประเทศอื่นๆ 
ซึ่งส่งผลให้ต้นทนุทางการค้าของไทยสูงกว่าประเทศอื่น จึงจ าเป็นที่จะต้องหาทางให้ลดลงกว่านี้
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D3. การส่งเสริมนโยบายทางการค้าที่สอดคล้องกัน 
• ประเทศไทยยังมีการใช้มาตรการที่มิใช่ภาษีศุลากรเป็นจ านวนมาก ซึ่งเป็นความ

ขัดแย้งกับนโยบายเปิดเสรี และมีผลบิดเบือนการค้าและการจัดสรรทรัพยากรใน
ประเทศ

• อย่างไรก็ตามการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดได้ลดลงไปจนบรรลุเป้าหมาย
แล้ว คือ จ านวน 0 มาตรการ ในหลายๆ ปี ยกเว้นปี 2559 ที่ประเทศไทยใช้
มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดถึง 7 กรณี ซึ่งมีผลบิดเบือนการค้าและการใช้
ทรัพยากร

• ส่วนตัวชี้วัดเกี่ยวความเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติทางเพศ คือ อัตราช่องว่าง
ค่าจ้างชาย-หญิง แม้จะยังมีช่องว่างอยู่แต่ก็มีแนวโน้มดีขึ้น
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สถานการณ์การระดมทุนในสาขา E
หนี้และการบริหารจัดการหนี้อย่างย่ังยืน 

(DEBT AND DEBT SUSTAINABILITY)
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E. หนี้และการบริหารจัดการหนี้อย่างยั่งยืน
E1. การป้องกันวิกฤตหนี้ 2 ตัวชี้วัด 

 ในภาพรวมประเทศไทยมีความมั่นคงของเงินส ารองระหว่างประเทศของไทยที่
ดีเมื่อเทียบกับหนี้สินต่างประเทศระยะสั้น แต่มีความน่ากังวลเล็กน้อยในเรื่อง
แนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของสัดส่วนการช าระเงินต้นเงินกู้ต่อรายได้ส่งออกสินค้าและ
บริการ ซึ่งอาจแสดงถึงความเสี่ยงด้านภาระการช าระเงินกู้ที่เพิ่มขึน้
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สถานการณ์การระดมทุนในสาขา F 
การแก้ไขประเด็นเกี่ยวกับระบบ 

(ADDRESSING SYSTEMIC ISSUES)
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F. การแก้ไขประเด็นเกี่ยวกับระบบ

ประกอบด้วย 20 ตัวชี้วัด ใน 4 กลุ่ม
• F1. ความสอดคล้องของนโยบายและการใช้นโยบายเศรษฐกิจมห

ภาคที่เหมาะสม
• F2. การลดความผันผวนของราคาอาหารเพื่อให้เกิดความมั่นคง

ทางด้านการเข้าถึงอาหารอย่างยั่งยืน
• F3. การต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ
• F4. การส่งเสริมการย้ายถิ่นฐานอย่างปลอดภัย  

73หมายเหตุ ไม่มีตัวชี้วัดในสาขา F1. ธรรมาภิบาลโลก



รายละเอียดของสถานการณ์ในกลุ่มย่อยของสาขา F

F1. ความสอดคล้องของนโยบายและการใช้นโยบายเศรษฐกิจ
มหภาคที่เหมาะสม
• เสถียรภาพของระบบการเงิน ประกอบด้วยตัวชี วัดย่อย 2 ตัว

 อัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวมภายในประเทศ
มีแนวโน้มเพิ่มขึ นแต่ยังอยู่ในระดับต่้ากว่าอัตราส่วนโดยเฉลี่ยของโลก

 อัตราส่วนหนี สินครัวเรือนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
มีแนวโน้มเพิ่มก่อนปี 2558 แต่หลังจากนั นมีแนวโน้มลดลง
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รายละเอียดของสถานการณ์ในกลุ่มย่อยของสาขา F

F1. ความสอดคล้องของนโยบายและการใช้นโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่
เหมาะสม (ต่อ)

• สถานภาพเศรษฐกิจมหภาค
 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปมีเสถียรภาพ
 ดุลบัญชีเดินสะพัดมีแนวโน้มเกินดุลในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา
 เงินทุนเคลื่อนย้ายสุทธิ เงินทุนส้ารองเงินตราต่างประเทศ และหนี ต่างประเทศ

คงค้าง อยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพพอสมควร
 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดัชนีค่าเงินบาทที่แท้จริง และอัตราแลกเปลี่ยน

ทางการค้า มีแนวโน้มสูงและมีเสถียรภาพดี ในช่วง 4 ปี หลัง
 สัดส่วนหนี สาธารณะต่อ GDP อยู่ในระดับที่พอรับได้
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รายละเอียดของสถานการณ์ในกลุ่มย่อยของสาขา F

F2. เรื่องการลดความผันผวนของราคาอาหารเพื่อให้เกิดความ
มั่นคงทางด้านการเข้าถึงอาหารอย่างยั่งยืน
• ดัชนีราคาอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์มีเสถียรภาพดี

• ความก้าวหน้าของการด้าเนินการตามกฎหมาย/ข้อบังคับ/นโยบาย
ในการปกป้องสิทธิการเข้าถึงของประมงขนาดเล็กยังไม่มีข้อมูลชี วัด
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รายละเอียดของสถานการณ์ในกลุ่มย่อยของสาขา F

F3. เรื่องการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ
• สัดส่วนของผู้หญิงและเด็กหญิงอายุ 15 ปีขึ นไปท่ีถูกกระท้ารุนแรงทางร่างกาย 

ทางเพศ หรือทางจิตใจ โดยคู่ของตนในปัจจุบันหรือในอดีตในช่วงเวลา 12 เดือน
ที่ผ่านมา จ้าแนกตามรูปแบบควมรุนแรงและอายุ ยังไม่มีข้อมูล

• สัดส่วนของผู้หญิงและเด็กหญิงอายุ 15 ปีขึ นไปท่ีได้รับความรุนแรงทางเพศจาก
บุคคลอื่นที่ไม่ใช่คู่ครอง ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนท่ีผ่านมา จ้าแนกตามอายุและ
สถานที่เกิดเหตุ ยังไม่มีข้อมูล

• สัดส่วนและจ้านวนเด็กอายุ 5-17 ปีที่เป็นแรงงานเด็ก จ้าแนกตามเพศและอายุ 
ยังไม่มีข้อมูล
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รายละเอียดของสถานการณ์ในกลุ่มย่อยของสาขา F

F3. เรื่องการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ (ต่อ)
• มูลค่ารวมทั งหมดของกระแสเงินเข้า-ออกที่ผิดกฎหมาย ยังไม่มีข้อมูล
• สถิติการรับแจ้งคดีอุกฉกรรจ์และสะทือนขวัญมีแนวโน้มลดลง แต่ยังขาดข้อมูล

ที่ทันสมัย
• สถิติการจับกุมคดีท่ีรัฐเป็นผู้เสียหายมีแนวโน้มลดลง แต่ยังขาดข้อมูลที่ทันสมัย
• ดัชนีภาพลักษณ์คอรัปชั่นอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุงอีกมาก
• ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

มีแนวโน้มดีขึ นอย่างต่อเนื่อง
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รายละเอียดของสถานการณ์ในกลุ่มย่อยของสาขา F

F4. เรื่องการส่งเสริมการย้ายถิ่นฐานอย่างปลอดภัย 
• อัตราการบาดเจ็บร้ายแรงและไม่ร้ายแรงจากการท้างาน จ้าแนกตามเพศ

และสถานะแรงงานต่างด้าว
 บาดเจ็บโดยรวม อัตราต่้ากว่า ร้อยละ 2 ไม่มีข้อมูลจ้าแนกตามเพศ
 บาดเจ็บร้ายแรง อัตราต้่ากว่า ร้อยละ 0.6 ไม่มีข้อมูลจ้าแนกตามเพศ

• ค่าใช้จ่ายในการหางานในต่างประเทศคิดเป็นร้อยละของรายได้รายปี
ที่ได้รับจากประเทศปลายทาง ยังไม่มีข้อมูล
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สถานการณ์การระดมทุนในสาขา G
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม 

และการสร้างศักยภาพ
(SCIENCE, TECHNOLOGY AND CAPACITY BUILDING)
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G. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและการสร้างศักยภาพ

ประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัด ใน 4 กลุ่ม
• G1. การส่งเสริมด้าน ICT รวมทั้งการเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมของสังคม

ทั้งหมด 2 ตัวชี้วัด
• G2. กรอบนโยบายของประเทศส าหรับการส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม  1 ตัวชี้วัด
• G3. บรรยากาศที่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม 2 ตัวชี้วัด
• G4. สถาบันและเครื่องมือที่เสริมสร้างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

1 ตัวชี้วัด
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G1. การส่งเสริมด้าน ICT รวมทั้งการเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมของสงัคม

97 %

ร้อยละของประชากรที่อยู่ในพื้นที่ที่มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ จ าแนกตามเทคโนโลยี เช่น 2G 3G 4G

การส่งเสริมและพัฒนาระบบ ICT 
ของประเทศมีความครอบคลุม

ร้อยละของครัวเรือนที่ใช้อินเทอร์เน็ต
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การใช้อินเทอร์เน็ตของครัวเรือนมีแนวโน้มเพิ่ม
สู ง ขึ น  แสดง ให้ เห็ นถึ งก าร เข้ าถึ งการ ใช้
อินเทอร์เน็ตที่มากขึ น ซึ่งส่งผลดีต่อการพัฒนา
ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีของประชากร 



G2. กรอบนโยบายของประเทศส าหรับการส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ร้อยละของค่าใช้จ่ายการวิจัยและพัฒนา ต่อ GDP

สัดส่วนค่าใช้จ่ายการวิจัยและพัฒนา ต่อ GDP มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ น แสดงให้ เห็นถึงความพยายามที่จะยกระดับ
ความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของประเทศที่มากขึ น

0.47 0.48
0.62

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

2555 2556 2557 2558 2559

พ.ศ.

อย่างไรก็ตามสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและ
พัฒนาต่อ GDP ของประเทศไทยยังต่้ากว่า
ประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นอย่างมาก



G3. บรรยากาศที่เอื้ออ านวยต่อการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และนวัตกรรม

สัดส่วนของผู้ที่เป็นเจ้าของโทรศัพท์เคลื่อนที่ จ าแนกตามเพศ

บุคลากรวิจัยและพัฒนาของประเทศ

บุคลากรวิจัยและพัฒนามีแนวโน้ม
เพิ่มขึ น แสดงให้เห็นถึงความพร้อมด้าน
แรงงานในการยกระดับความสามารถใน
ด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และ
นวัตกรรมของประเทศที่มากขึ น
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G4. สถาบันและเครื่องมือที่เสรมิสร้างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

การยื่นค าขอสิทธิบัตรของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย

การยื่นค้าขอสิทธิบัตรในสถาบันการศึกษาแสดงให้
เห็นถึงการพัฒนาและส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมของสถาบันการศึกษาผ่าน
การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ

จ้านวนการยื่นค้าขอสิทธิบัตรในสถาบันการศึกษา
เพิ่มขึ นระหว่างปี 2556-2558 ส่วนหนึ่งเป็นผลจาก
นโยบายภาครัฐที่ ให้ความส้าคัญกับการคิดค้น
นวัตกรรมเพื่อน้ามาใช้ในการพัฒนาประเทศ
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การระดมทุนเพื่อการพัฒนา (FfD)
เป็นการ ‘เติมเต็ม’ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

เพื่อให้บรรลุ 2030 Agenda for Sustainable Development


