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ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการคลงัเอเปค  
(APEC Senior Finance Officials’ Meeting: APEC SFOM) วันที่ 23 มิถุนายน 2565  

ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนช่ัน เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น 
______________________________________________________________ 

 

นายพรชัย  ฐีระเวช ผูอ้  านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลงั ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง 
แถลงวา่ ในระหวา่งวนัท่ี 22 – 23 มิถุนายน 2565 กระทรวงการคลงัเป็นเจา้ภาพจดัการประชุมเจา้หนา้ท่ีอาวุโสดา้นการ
คลงัเอเปค (APEC Senior Finance Officials’ Meeting: APEC SFOM) ณ จงัหวดัขอนแก่น โดยมีผูอ้  านวยการส านกังาน
เศรษฐกิจการคลงัเป็นประธานการประชุม และมีผูเ้ขา้ร่วมประชุม ประกอบดว้ย สมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปคและองค์การ
ระหว่างประเทศ อาทิ องค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา (Organization for Economic Cooperation and 
Development: OECD) และธนาคารพฒันาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) โดยในช่วงเชา้ของวนัท่ี 22 มิถุนายน 
2565 ท่ีประชุมได้หารือในประเด็นการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (Sustainable Finance) ซ่ึงได้มีการ
สรุปผลและแถลงข่าวไปเม่ือวานน้ี นอกจากน้ี ท่ีประชุมไดมี้การหารือในประเด็นการใช้เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อมุ่งสู่การ
เป็นเศรษฐกิจดิจิทัล (Digitalization for Digital Economy) ในช่วงเย็นของวนัท่ี 22 มิถุนายน 2565 และประเด็นการ
ด าเนินการตามแผนปฏิบติัการเซบูสู่การปฏิบติัฉบบัใหม่ ในวนัท่ี 23 มิถุนายน 2565 ซ่ึงการหารือในสองประเด็นหลงัมี
สาระส าคญัสรุปได ้ดงัน้ี 

1. ผลการหารือในประเด็นการใช้เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อมุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจดิจิทลั ท่ีประชุมได้
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการด าเนินนโยบายการคลงัโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ทั้งในส่วนของการใช้
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ท่ีควรเป็นเคร่ืองมือท่ีเป็นมิตรต่อผู ้ใช้  
(User-Friendly) และเอ้ือต่อการน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการออกแบบนโยบายต่อไปได้ นอกจากน้ี การพฒันา 
การเช่ือมโยงการช าระเงินข้ามพรมแดนควรค านึงถึงประเด็นต่าง ๆ เช่น การคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล ความมัน่คง
ปลอดภยัทางไซเบอร์ กฎหมายและกฎระเบียบภายใน การก าหนดและการช าระราคาท่ีเหมาะสม การระงบัขอ้พิพาท เป็น
ตน้ และการสนบัสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ใหเ้ขา้ถึงแหล่งเงินทุนผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยท่ี
ประชุมเห็นควรให้พิจารณาถึงการสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเขา้ถึงแหล่งทุนของ SMEs พร้อมกบัการปกป้องนัก
ลงทุนในตลาดดงักล่าวดว้ย ในการน้ี ผูแ้ทนกระทรวงการคลงัไทย และ OECD ไดน้ าเสนอความคืบหนา้การจดัท าเอกสาร
เชิงนโยบายท่ีได้จัดท าร่วมกัน เร่ือง Digitalization of Fiscal Measures and Policy Innovations during the COVID-19 
Pandemic ซ่ึงไดก้ล่าวถึงการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วในแต่ละเขตเศรษฐกิจ
ในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ท่ีด าเนินการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และในส่วนของไทย ผูแ้ทน
กระทรวงการคลังได้น าเสนอมาตรการช่วยเหลือประชาชนช่วงโควิด-19 เช่น โครงการเพิ่มก าลังซ้ือให้แก่ผูมี้บตัร
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สวสัดิการแห่งรัฐ โครงการคนละคร่ึง โครงการเราชนะ โครงการเราเท่ียวดว้ยกนั การลงทะเบียนรอบใหม่ของผูถื้อบตัร
สวสัดิการแห่งรัฐ และซ้ือพนัธบตัรรัฐบาลผา่นแอปพลิเคชนัเป๋าตงั เป็นตน้ 

ในการน้ี นายวโรทยั  โกศลพิศิษฐ์กุล ท่ีปรึกษาดา้นเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ ส านกังานเศรษฐกิจการ
คลงั ในฐานะผูแ้ทนประเทศไทย ไดน้ าเสนอการน าเทคโนโลยีดิจิทลัมาใช้ในดา้นภาษีของไทย โดยภาครัฐไดพ้ฒันา
นวตักรรมดา้นการจดัเก็บภาษี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยื่นภาษีให้มีความสะดวก รวดเร็ว และเขา้ถึงไดง่้าย โดยท่ีผู ้
ยื่นภาษีสามารถจัดท าได้จากระบบอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากน้ี ไทยเป็นเขตเศรษฐกิจแรกของโลกท่ีมีการคืน
ภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเท่ียวผ่านแอปพลิเคชัน (VAT Refund for Tourists App) โดยการน าเทคโนโลยีบล็อกเชน 
(Blockchain) มาปรับใช ้ 

ในโอกาสน้ี ผูแ้ทนธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ไดร้ายงานความคืบหนา้เก่ียวกบัการจดัท าเอกสาร
ทางเลือกเชิงนโยบายในการเช่ือมโยงระบบการช าระเงินข้ามพรมแดน (APEC Policy Options for Developing  
Cross-border Payments and Remittances) เพื่อเป็นแนวทางส าหรับเขตเศรษฐกิจในเอเปคท่ีตอ้งการเช่ือมโยงการโอนเงิน
และการช าระเงินระหว่างกนัโดยสะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั ดว้ยตน้ทุนท่ีถูกลง ทั้งน้ี ธปท. ไดป้รับปรุงร่างเอกสารตาม
ขอ้แนะน าของเขตเศรษฐกิจต่าง ๆ และอยูร่ะหวา่งเวียนขอความเห็นจากสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปค ก่อนน าเสนอต่อท่ี
ประชุมรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัเอเปครับรองในเดือนตุลาคม 2565 ต่อไป  

2. การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการเซบูสู่การปฏิบัติฉบับใหม่ ท่ีประชุมได้หารือและรับทราบ 
ความคืบหนา้ของการด าเนินการตามแผนปฏิบติัการเซบูสู่การปฏิบติัฉบบัใหม่ (New Strategy for Implementation of the 
Cebu Action Plan: New CAP) ท่ีได้รับรองในการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัเอเปค คร้ังท่ี 28 ในการน้ี 
ผูแ้ทนสมาชิกเขตเศรษฐกิจต่าง ๆ ไดร้ายงานความคืบหนา้เก่ียวกบัการด าเนินการตามแผน New CAP ของเขตเศรษฐกิจ
ตน เช่น ผูแ้ทนสหรัฐอเมริกาไดร้ายงานความคืบหนา้ของโครงการพฒันาการเปล่ียนผา่นดา้นพลงังาน ซ่ึงเขตเศรษฐกิจ 
จะด าเนินการร่วมกนัต่อไป และผูแ้ทนญ่ีปุ่นไดร้ายงานความคืบหนา้ดา้นการบริหารความเส่ียงและการประกนัภยัเพื่อ
รองรับความเส่ียงจากภยัพิบติั เป็นตน้ ซ่ึงสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปคสามารถน าไปเป็นแนวทางเพื่อปรับใชใ้ห้เหมาะสม
กบัการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละเขตเศรษฐกิจต่อไปในอนาคต 

ทั้งน้ี การประชุม APEC SFOM ในวนัท่ี 22 – 23 มิถุนายน 2565 ณ จงัหวดัขอนแก่น สะทอ้นความมุ่งมัน่
ของสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปคในการพฒันาด้านเขา้ถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืนและการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทลัเพื่อมุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจดิจิทลั และถือเป็นโอกาสอนัดีในการพบปะหารือและแลกเปล่ียนขอ้เสนอแนะเชิง
นโยบายไปสู่การปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรมของแต่ละสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปค ซ่ึงกระทรวงการคลงัไดน้ าเสนอการ
ด าเนินงานท่ีมุ่งสู่เป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมถึงศกัยภาพของไทยใน
การพฒันาดา้นการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนืและการมุ่งไปสู่การเป็นเศรษฐกิจดิจิทลั 

อน่ึง ข้อสรุปและผลลัพธ์ของการประชุม APEC SFOM จะน าเสนอต่อท่ีประชุมรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังเอเปค (APEC Finance Ministers’ Meeting: APEC FMM) คร้ังท่ี 29 ในช่วงเดือนตุลาคม 2565  
ท่ีจะจดัข้ึนในกรุงเทพมหานครต่อไป 

__________________________________________________________________________ 
 

ส านกันโยบายเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3615 


