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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ในปจจุบัน “เงินนอกงบประมาณ” มีบทบาทที่สําคัญในฐานะที่เปนกลไกสนับสนุน

การดําเนินงานของภาครัฐ โดยเฉพาะนโยบายดานการคลังทั้งในสวนของการกระตุนเศรษฐกิจ การ
รักษาเสถียรภาพดานราคา การจาง การกูยืม หรือแมแตการกระจายรายได เน่ืองจากมีความคลองตัว
ในการบริหารจัดการที่ไดรับการผอนคลายจากกฎระเบียบของทางราชการ ตลอดจน เปนการ
กระจายอํานาจ และเพิ่มขีดความสามารถใหหนวยงานของรัฐดําเนินการตามวัตถุประสงคไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อยางไรก็ตาม จากผลการพัฒนารูปแบบขององคกรภาครัฐที่มีความหลากหลาย รวมทั้ง
กฎหมายหรือระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของกับเงินนอกงบประมาณที่มีความแตกตางกัน เพื่อประโยชน
สําหรับการบริหารเงินนอกงบประมาณตามวัตถุประสงคน้ันๆ เปนการเฉพาะ ซึ่งการบริหาร
จัดการเงินนอกงบประมาณในภาพรวมของกระทรวงการคลังมีแนวทางที่เปนไปตามกฎระเบียบหรือ
การดําเนินงานบริหารราชการปกติทั่วไป จึงอาจไมมีความเหมาะสมในการรองรับการบริหารงาน
ในรูปแบบของเงินนอกงบประมาณ

ขณะที่ เงินนอกงบประมาณในประเทศไทยมีมูลคาของขนาดเงินทุนที่มีสัดสวน
ในปงบประมาณ 2552 - 2553 ทั้งหมด 2,049,166.81 ลานบาท และ 2,697,680.59 ลานบาท หรือ
คิดเปน รอยละ 22.66 และ 27.74 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product:
GDP) ตามลําดับ (ขอมูลจากเอกสารงบประมาณโดยสังเขป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554) โดยมี
อัตราเฉลี่ยสัดสวนเงินนอกงบประมาณตอ GDP ต้ังแตปงบประมาณ 2550-2553 เทากับรอยละ
22.78 ทั้งน้ี หากเปรียบเทียบมูลคาของเงินนอกงบประมาณกับกรอบวงเงินงบประมาณรายจาย
ประจําปของปงบประมาณ 2550 จะมีสัดสวนของมูลคาเงินนอกงบประมาณสูงกวากรอบฯ เทากับ
รอยละ 110.01 และปรับเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเน่ืองเปนรอยละ 158.69 และ 152.15 ในปงบประมาณ
2553 และ 2554 ตามลําดับ นอกจากน้ัน จากการจัดทําประมาณการแนวโนมเงินนอกงบประมาณ
2554 โดยใชวิธีการประมาณการจากอัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ยในปงบประมาณ 2550-2553 คาดวา ประมาณ
การฐานะเงินนอกงบประมาณโดยรวม จะปรับสูงขึ้นเปน 3,149,407.30 ลานบาท หรือ เพิ่มขึ้นจาก
ปงบประมาณ 2553 เทากับ รอยละ 16.75 หรือ รอยละ 30.40 ของ GDP

อน่ึง เน่ืองจากสัดสวนตามมูลคาของเงินนอกงบประมาณที่มีนัยสําคัญตอระบบ
เศรษฐกิจของประเทศเปนอยางยิ่ง จึงควรตองมีการบริหารจัดการใหเกิดประโยชนสูงสุดอยางแทจริง
รวมทั้ง ระบบการบริหารเงินนอกงบประมาณที่มีประสิทธิภาพจะเปนสวนหน่ึงในการเปนดัชนีชี้วัด
ถึงประสิทธิภาพและความโปรงใสของการบริหารการเงินการคลังของภาครัฐระหวางประเทศ
ดังน้ัน การพิจารณากําหนดแนวทางพัฒนาระบบบริหารเงินนอกงบประมาณควรตองมีการวิเคราะห



จ

เชิงเปรียบเทียบกับระบบการบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณในตางประเทศที่มีมาตรฐานและ
ไดรับการยอมรับเปนการทั่วไป โดยคํานึงถึงปจจัยพื้นฐานที่มีความสอดคลองกับการบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐในประเทศไทย อันจะเปนขอมูลที่สําคัญประกอบการจัดทํากรอบแนว
ทางการพัฒนาระบบบริหารเงินนอกงบประมาณใหมีความตอเน่ืองอยางเปนระบบ เพื่อนําไปสูการ
พัฒนาหลักการ จัดหมวดหมูและการบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณโดยรวมทั้งหมด โดยผล
จากการศึกษาเบื้องตนปรากฏวา การบริหารการเงินการคลังภาครัฐในประเทศญ่ีปุนมีความ
เหมาะสมสําหรับการศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบระบบการบริหารเงินนอกงบประมาณมากที่สุดโดย
มีองคประกอบสําคัญ ที่เกี่ยวของ เชน คํานิยามหรือความหมายของเงินนอกงบประมาณ มูลคาของ
เงินนอกงบประมาณ โครงสรางการบริหารจัดการ กฎระเบียบที่เกี่ยวของ ตลอดจน แนวทางการ
พัฒนาระบบบริหาร เงินนอกงบประมาณ เปนตน

ทั้งน้ี เพื่อใหมีขอมูลประกอบการวิเคราะหการกําหนดแนวทางการพัฒนาระบบ
บริหารเงินนอกงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงไดมีการวิเคราะหสภาพแวดลอม
ภายนอกและภายในระบบการบริหารเงินนอกงบประมาณของประเทศไทย (SWOT Analysis) ซึ่ง
ครอบคลุมทั้งในสวนของหนวยงานของรัฐที่ทําหนาที่กํากับและบริหารเงินนอกงบประมาณ และ
เจาหนาที่ ผูปฏิบัติของหนวยงานของรัฐเจาของเงินนอกงบประมาณ โดยสามารถจัดแบงออกเปน 3
ดานสําคัญๆ ไดแก

(1) ดานกํากับและบริหารเงินนอกงบประมาณ
(2) ดานระบบขอมูลสารสนเทศเงินนอกงบประมาณ
(3) ดานบุคลากรที่เกี่ยวของกับเงินนอกงบประมาณ
ผลจากการวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบระหวางระบบการบริหารเงินนอกงบประมาณของ

ประเทศญ่ีปุนและประเทศไทย ตลอดจน การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) ทั้งภายใน
และภายนอกของระบบการบริหารเงินนอกงบประมาณ จึงควรที่กระทรวงการคลังโดย
กรมบัญชีกลางในฐานะกํากับและบริหารเงินนอกงบประมาณในภาพรวม จะตองมีการจัดทําเปน
กรอบแนวทางการดําเนินการในลักษณะ “แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารเงินนอก
งบประมาณ” ระยะเวลา 3 ป เพื่อบูรณาการพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณอยางเปนระบบ และมี
ความตอเน่ือง รวมถึงสรางความยอมรับจากทุกภาคสวน โดยเฉพาะความยอมรับจากองคการ
ระหวางประเทศ เชน ธนาคารโลก (World Bank) เปนตน ซึ่งจะสามารถเสริมสรางความเชื่อมั่นใน
ระบบบริหารการเงิน  การคลังภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมภิบาลเปนที่ยอมรับใน
ระดับสากลมากยิ่งขึ้น
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ประกอบดวย 3 ประเด็นยุทธศาสตรหลักที่เปนปจจัยหลักในระบบการบริหารเงินนอกงบประมาณ
ไดแก

(1) ยุทธศาสตรดานการกํากับดูแล
(2) ยุทธศาสตรดานสารสนเทศ
(3) ยุทธศาสตรดานพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร

ซึ่งแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารเงินนอกงบประมาณดังกลาว จะเปนประโยชนในการ
นําไปใชเปนกรอบแนวทางการดําเนินการพัฒนาระบบบริหารเงินนอกงบประมาณที่สามารถ
ผลักดันใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะหนวยงานของรัฐใหมีการบริหารจัดการอยางเปน
ระบบและ มีความเปนมืออาชีพมากยิ่งขึ้นในอนาคต อันจะสงผลใหการบริหารเงินนอกงบประมาณ
เกิดประโยชนตอระบบเศรษฐกิจในประเทศไดอยางแทจริงตอไป



กิตติกรรมประกาศ

รายงานการศึกษาสวนบุคคล เร่ือง แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารเงินนอก
งบประมาณ เปนสวนหน่ึงของการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 3 ป 2554 ซึ่งผูเขียน
หวังวาผลการศึกษาและขอเสนอแนะตางๆ จะเปนประโยชนตามสมควรตอผูอานและหนวยงานที่
เกี่ยวของสําหรับประกอบการพิจารณาปรับปรุงแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารเงินนอก
งบประมาณ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอระบบเศรษฐกิจและประเทศชาติโดยรวม ดังที่ได
ต้ังเปาหมายไว

ผูเขียนขอขอบคุณกรมบัญชีกลงในฐานะหนวยงานตนสังกัดที่สนับสนุนใหเขารับการ
อบรมหลักสูตรน้ี และกระทรวงการตางประเทศที่สนับสนุนงบประมาณในการอบรมใหแกผูเขียน
ตลอดหลักสูตร รายงานฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไดภายใตระยะเวลาที่จํากัดดวยความชวยเหลือของ
บุคคลตางๆ ซึ่งผูเขียนขอแสดงความขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี ดังน้ี

1 .  ด ร . ส ม เ กี ย ร ติ  อ ริ ย ป รั ช ญ า ศ า ส ต ร า จ า ร ย  ด ร . อ นุ ส ร ณ  ลิ่ ม ม ณี แ ล ะ
รองศาสตราจารย ดร.พลภัทร บุราคม ซึ่งเปนคณะอาจารยที่ปรึกษาที่ไดกรุณาใหคําแนะนําและ
ขอคิดเห็นในการจัดทํารายงานการศึกษาฉบับน้ี

2. ทานสุภา ปยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหนากลุมภารกิจรายจายและ
หน้ีสิน ทานรังสรรค ศรีวรศาสตร อธิบดีกรมบัญชีกลาง และทานสุวัฒน ปนนิกร รองอธิบดี
กรมบัญชีกลาง ซึ่งไดกรุณาใหโอกาสเขารวมอบรมในหลักสูตรนักบริหารการฑูต รุนที่ 3 รวมทั้ง
ใหคําแนะนําในการจัดเตรียมขอมูลประกอบการจัดทํารายงานการศึกษาฯ

3. คุณสุภาภรณ พานิชวงษ และคุณธีรนุช เลิศมงคลตระกูล ซึ่งสนับสนุนการ
ตรวจสอบรายละเอียดความถูกตองของรายงานการศึกษาฯ และเจาหนาที่ของสํานักกํากับและ
พัฒนาระบบบริหารเงินนอกงบประมาณ กรมบัญชีกลาง ในการจัดเตรียมการนําเสนอรายงาน
การศึกษาฯ เปนระยะๆ

4. เจาหนาที่ของสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการทุกทานที่กรุณาใหความ
ชวยเหลือตลอดการศึกษาในหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 3 และการจัดทํารายงานผลการศึกษาฯ
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บทที่ 1
บทนํา

1.1 ความเปนมา
ในปจจุบัน “เงินนอกงบประมาณ” มีบทบาทที่สําคัญในฐานะที่เปนกลไกสนับสนุน

การดําเนินงานของภาครัฐ โดยเฉพาะนโยบายดานการคลังทั้งในสวนของการกระตุ นเศรษฐกิจ
การรักษาเสถียรภาพดานราคา การจาง การกูยืม หรือแมแตการกระจายรายได ทั้งน้ี เน่ืองจากมีความ
คลองตัวในการบริหารจัดการที่ไดรับการผอนคลายจากกฎระเบียบของทางราชการ ตลอดจน
เปนการกระจายอํานาจและเพิ่มขีดความสามารถใหหนวยงานของรัฐดําเนินการตามวัตถุประสงค
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อยางไรก็ตาม จากผลการพัฒนารูปแบบขององคกรภาครัฐที่มีความหลากหลาย
รวมทั้ง กฎหมายหรือระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของกับเงินนอกงบประมาณ ที่มีความแตกตางกัน
เพื่อประโยชนในการบริหารเงินนอกงบประมาณเปนการเฉพาะ ขณะที่ การบริหารจัดการเงินนอก
งบประมาณในภาพรวมของกระทรวงการคลัง  จะมีแนวทางที่ เปนไปตามกฎระเบียบหรือ
การดําเนินงานบริหาราชการปกติทั่วไป จึงอาจไมมีความเหมาะสมสําหรับรองรับการบริหารงาน
ในรูปแบบของเงินนอกงบประมาณ ดังน้ัน เพื่อใหการพัฒนาการบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ
เปนระบบและเกิดประโยชนตอทางราชการไดอยางแทจริง

กระทรวงการคลังโดยกรมกรมบัญชีกลางในฐานะหนวยงานกลางที่มีหนาที่กํากับและ
บริหารเงินนอกงบประมาณทั้งหมด จึงไดจัดทําเปน “แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหาร
เงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554-2556” โดยใชขอมูลสวนหน่ึงจาก
ผลการศึกษาของกรมบัญชีกลางรวมกับสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) ภายใต
โครงการวิจัย เร่ือง บทบาทของเงินนอกงบประมาณกับการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ทั้งน้ี เพื่อใหแผนยุทธศาสตรฯ มีความสมบูรณและมาตรฐานเปนที่ยอมรับไดในระดับสากล
อันจะเปนการลดความเสี่ยงดานการคลังและสรางความเชื่อมั่น ในความโปรงใส รวมถึง
ประสิทธิภาพของการบริหารภาครัฐของประเทศโดยรวม กรมบัญชีกลางไดประสานงานกับ
ธนาคารโลก (World Bank) ในการจัดสงผูเชี่ยวชาญเพื่อสนับสนุนการจัดทําแผนยุทธศาสตรฯ ใหมี
ความสมบูรณกอนนําเสนอตอกระทรวงการคลังพิจารณาตอไป
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1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 เพื่อใชเปนกรอบแนวทางพัฒนาระบบการบริหารเงินนอกงบประมาณที่มีความ

ชัดเจนเปนรูปธรรม
1.2.2 เพื่อกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกํากับและบริหารเงินนอกงบประมาณที่มีความ

สอดคลองกับคุณลักษณะเฉพาะของเงินนอกงบประมาณตางๆ ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอระบบ
เศรษฐกิจโดยรวม

1.2.3 เพื่อลดความเสี่ยงทางดานการคลังและปรับเปลี่ยนเปนการสงเสริมดานการเงิน
การคลังของประเทศอยางยั่งยืน

1.2.4 เพื่อเปนกลไกสวนหน่ึงในการขับเคลื่อนการจัดทํานโยบายทางการคลังและ
การงบประมาณใหเขาสูภาวะงบประมาณสมดุลภายใน 5 ป

1.2.5 เพื่อเสริมสรางความโปรงใสและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการดานการเงิน
การคลังของภาครัฐ

1.3 ขอบเขตและวิธีดําเนินการ
1.3.1 ประมวลผลขอมูลจาก “รายงานบทบาทเงินนอกงบประมาณกับการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) ภายใต
โครงการวิจัย เร่ือง บทบาทของเงินนอกงบประมาณกับการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ

1.3.2 ศึกษารายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับการบริหารงานที่ เกี่ยวของกับเงินนอก
งบประมาณของกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) เชน การจัดทํารายงานการรับและการใชจายเงิน
ที่ไมตองนําสงเปนรายไดแผนดินตามมาตรา 170 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
และการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน เปนตน

1.3.3 ศึกษาและวิเคราะหกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาระบบการบริหารเงินนอก
งบประมาณตางประเทศที่มีความสําคัญและสามารถเทียบเคียงกับระบบการบริหารเงินนอก
งบประมาณในประเทศไทย เชน

-ขนาดของเงินนอกงบประมาณ (Size of The Off-Budgetary Funds)
-รูปแบบ และวิธีการบริหารเงินนอกงบประมาณ
-แนวทางการพัฒนาเงินนอกงบประมาณ
-ปจจัยแวดลอมที่เกี่ยวของกับระบบการบริหารเงินนอกงบประมาณ เปนตน
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1.3.4 ศึกษาขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการบริ หารเงินนอกงบประมาณของ
ตางประเทศที่มีความสําคัญๆ

1.3.5 ศึกษาและวิ เคราะหเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Analysis) ระบบบริหาร
เงินนอกงบประมาณของประเทศไทยกับตางประเทศที่มีความเหมาะสม

1.3.6 วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและภายในเกี่ยวกับระบบการบริหารเงินนอก
งบประมาณ (SWOT Analysis) ในปจจุบัน

1.3.7 จัดเตรียมราง“แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารเงินนอกงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554-2556”

1.3.8 กําหนดแนวทางการสรางความยอมรับรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหาร
เงินนอกงบประมาณฯ โดยทุกภาคสวนที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ เอกชน และสาธารณช นทั่วไป
โดยเฉพาะองคกรระหวางประเทศ เชน ธนาคารโลก (World Bank) องคกรความรวมมือและพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ หรือเรียกวา OECD (Organization for Economic Cooperation and Development)
และธนาคารพัฒนาเอเชีย (ASIAN DEVELOPMENT BANK : ADB)

1.3.9 กําหนดรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการดําเนินการตามรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบบริหารเงินนอกงบประมาณฯ เพื่อใชเปนกรอบแนวนโยบายของรัฐที่มีความชัดเจนเปน
รูปธรรม

1.4 ประโยชนท่ีไดรับ
1.4.1 กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) มีแนวนโยบายการบริหารจัดการเงินนอก

งบประมาณที่มีประสิทธิภาพและสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปมากยิ่งขึ้น
1.4.2 ระบบการบริหารจัดการภาครัฐดานการเงินการคลังมีความโปรงใสและธรรมาภิบาล

มากยิ่งขึ้น
1.4.3 เปนกลไกสวนหน่ึงในการสนับสนุนการจัดทํากรอบการจัดทํางบประมาณสมดุล

ภายใน 5 ป ตามกรอบแนวทางความรวมมือระหวางกระทรวงการคลังกับสํานักงบประ มาณ
ใหสามารถสัมฤทธิผลโดยเร็ว

1.4.4 จัดแบงประเภทหรือกลุมของเงินอกงบประมาณที่มีความชัดเจน ตลอดจน สามารถ
พัฒนาระบบการกํากับและบริหารเงินนอกงบประมาณที่มีความเหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุด
ตอระบบเศรษฐกิจโดยรวม

1.4.5 บูรณาการระบบการบริหารเงินนอกงบประมาณที่มีความสอดคลองกับการบริหาร
เงินงบประมาณแผนดินในภาพรวม



บทที่ 2
ความหมายของเงินนอกงบประมาณในประเทศไทย

2.1 คํานิยามของ “เงินนอกงบประมาณ”
เน่ืองจากคํานิยามโดยกฎหมายของ “เงินนอกงบประมาณ” ยังขาดความชัดเจน ขณะที่

เงินนอกงบประมาณมีความสัมพันธและสงผลกระทบกับหนวยงานภาครัฐในภาพรวม ซึ่งในทางปฏิบัติ
กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางในฐานะที่มีหนาที่กํากับและบริหาร “เงินนอกงบประมาณ”
จะมีขอบเขตการดําเนินงานโดยอางอิงตามความหมายจากกฎหมายที่เกี่ยวของ กับเงินนอก
งบประมาณทั้งหมดดังตอไปน้ี

2.1.1 ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง  พ.ศ.2551
ขอ 4 กําหนดความหมายของเงินนอกงบประมาณ ดังน้ี

“เงินนอกงบประมาณ” หมายความถึง เงินทั้งปวงที่อยูในความรับผิดชอบของ
สวนราชการ นอกจากเงินงบประมาณรายจาย เงินรายไดแผนดิน เงินเบิกเกินสงคืน และเงินเหลือจาย
ปเกาสงคืน

“เงินรายไดแผนดิน” หมายความถึง เงินทั้งปวงที่สวนราชการจัดเก็บหรือไดรับไว
เปนกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุ และกฎหมายวาดวย
เงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณบัญญัติไมใหสวนราชการน้ันนําไปใชจาย หรือ
หักไวเพื่อการใดๆ

“เงินเบิกเกินสงคืน” หมายความถึง เงินงบประมาณรายจายที่สวนราชการ
เบิกจากคลังไปแลวแตไมไดจายหรือจายไมหมด หรือจายไปแลวถูกเรียกคืน และไดนําสงคลังกอน
สิ้นปงบประมาณหรือกอนสิ้นระยะเวลาเงินกันไวเบิกเหลื่อมป

“เงินเหลือจายปเกาสงคืน” หมายความถึง เงินงบประมาณรายจายที่สวนราชการ
เบิกจากคลังไปแลวแตไมไดจายหรือจายไมหมด หรือจายไปแลวถูกเ รียกคืน และไดนําสงคลัง
ภายหลังสิ้นปงบประมาณหรือภายหลังระยะเวลาเงินกันไวเบิกเหลื่อมป

2.1.2 พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ.2491 และท่ีแกไขเพิ่มเติม มีบทบัญญัติที่มี
ขอกําหนดเกี่ยวกับความหมายหรือคํานิยามของเงินนอกงบประมาณทั้ง 2 ประเภท ไดแก ทุนหมุนเวียน
และเงินฝากกระทรวงการคลัง ตลอดจน กําหนดวิธีการบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ
ในภาพรวม ดังน้ี
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มาตรา 3 เงินฝาก หมายความถึง เงินที่กระทรวงการคลังรับฝากไว และจายคืนตาม
คําขอของผูฝากตามขอบังคับและระเบียบของกระทรวงการคลัง

ทุนหมุนเวียน หมายความถึง ทุนที่ต้ังขึ้นเพื่อกิจการซึ่งอนุญาตใหนํารายรับสมทบทุน
ไวใชจายได

มาตรา 12 การจายเงินเปนทุน หรือเปนทุนหมุนเวียนเพื่อการใดๆ ใหกระทําไดแต
โดยกฎหมาย

2.1.3 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และท่ีแกไขเพิ่มเติม
ในพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณฯ ไดบัญญัติที่มาของเงินนอกงบประมาณ

วามีแนวทางเชนใด ตลอดจน กําหนดขอบเขตการใชอํานาจของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
ในการพิจารณาใหมีเงินนอกงบประมาณใหมีความชัดเจน ดังน้ี

มาตรา 24 ไดมีบทบัญญัติกําหนดสาระสําคัญที่มาของเงินนอกงบประมาณวา
สวนราชการมีหนาที่นําสงเงินที่ไดรับตามกฎระเบียบ หรืออํานาจหนาที่ หรือสัญญา หรือไดรับจาก
การใหใชทรัพยสินหรือเก็บดอกผลจากทรัพยสินทางราชการ จะตองนําสงเขาคลังเปนรายได
แผน ดิน  เวนแตมี ก ฎ หม า ย กํ า หนดเปนอย า ง อ่ืน  พ รอม ทั้ ง  ใ ห อํ า นา จ รัฐม นตรีว า ก า ร
กระทรวงการคลังสามารถกําหนดยกเวนรายรับที่ไมตองนําสงคลังฯ กรณีที่เปนเงินตามโครงการ
ชวยเหลือหรือรวมกับรัฐบาลตางประเทศ องคการสหประชาชาติ ทบวงกา รชํานัญพิเศษ
แหงสหประชาชาติ องคการระหวางประเทศอ่ืนใด ไมวาเปนเงินกูหรือใหเปลา รวมทั้ง สามารถ
อนุญาตใหสวนราชการที่ไดรับเงินนําเงินไปใชจาย โดยไมตองนําสงคลังฯ กรณีที่เปนคาชดใช
ความเสียหายในลักษณะของการบูรณะทรัพยสิน หรือ เงินรายรับของสถานพยาบาล สถานศึกษา
หรือสถานที่ใหบริการสาธารณะประโยชนหรือประชาสงเคราะห หรือเงินที่ไดรับในลักษณะ
ผลพลอยไดจากการปฏิบัติหนาที่ หรือเงินที่ไดรับจากการจําหนายหุนในนิติบุคคลเพื่อนําไปซื้อหุน
ในนิติบุคคลอ่ืน

2.1.4 ขอบังคับวาดวยการฝากและถอนคืนเงินตอกระทรวงการคลัง พ.ศ.2495 มีการ
กําหนดความหมายของเงินนอกงบประมาณในสวนที่เปนเงินฝาก ดังน้ี

เงินฝาก หมายความถึง เงินที่กระทรวงการคลังรับฝากไวและจายคืนตามคําขอ
ของผูฝาก
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แผนภาพที่ 1 โครงสรางของเงินนอกงบประมาณในประเทศไทย

2.2 ประเภทของเงินนอกงบประมาณ
กรมบัญชีกลางมีการบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณโดยแบงออกเปน 2 ประเภทใหญๆ

ไดแก
2.2.1 เงินกองทุนหรือเงินทุนหมุนเวียน คือ กองทุน เงินทุน หรือเงินทุนหมุนเวียนตางๆ

ท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายเฉพาะ เพื่อใหหนวยงานภาครัฐนําเงินงบประมาณที่ไดกําหนดเปนเงินทุน
หมุนเวียน สามารถนําไปใชจายในกิจกรรมหรือวัตถุประสงคตามกฎหมายน้ันๆ หรือนําเงินรายรับ
ที่หนวยงานภาครัฐไดรับจากการดําเนินงานสมทบไวใชจายหมุนเวียนในกิจการโดยไมตองนําสง
เปนรายไดแผนดิน จํานวนรวม 107 แหง (ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ.2552) ประกอบดวย เงินทุน
หมุนเวียนที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายงบประมาณรายจายประจําป หรือกฎหมายเฉพาะที่มีกฎระเบียบ
ปฏิบัติสําหรับใชในการบริหารงานของเงินทุนหมุนเวียนเปนหลัก โดยจําแนกตามวัตถุประสงคของ
เงินทุนหมุนเวียนไดดังตอไปน้ี
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(ก) ประเภทเพื่อการกูยืม โดยมีลักษณะดําเนินการใหกูยืมผานหนวยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ซึ่งอาจคิดอัตราผลตอบแทนจากเงินที่ใหกูยืมหรือไมก็ได
ประกอบดวยทุนหมุนเวียนดังตอไปน้ี

(1) กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
(2) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแกไขปญหาหน้ีสินขาราชการครู
(3) กองทุนสงเคราะหเกษตรกร
(4) กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกูยืมแกเกษตรกรและผูยากจน
(5) กองทุนพัฒนาสหกรณ (กพส.)
(6) กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(7) กองทุนเพื่อผูรับงานไปทําที่บาน
(8) กองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน
(9) กองทุนเพื่อผูใชแรงงาน
(10) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อซื้อขายอาวุธปนผอนสงแกขาราชการกรมตํารวจ
(11) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อใหขาราชการสํานักเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรกูยืม

เพื่อชําระหน้ีสิน
(12) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(13) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการสงเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและ

หัตถกรรมไทย
(14) กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ
(15) กองทุนเงินกูยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายไดในอนาคต (ICL)
(16) กองทุนสงเสริมโรงเรียนในระบบ
(17) กองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
(18) กองทุนสงเสริมศิลปะรวมสมัย

(ข) ประเภทเพื่อการจําหนายและการผลิตสินคาตางๆ จําหนายใหแกหนวยงานภาครัฐ
หรือองคกรเฉพาะกิจ ภาคเอกชน และสาธารณชนทั่วไป ประกอบดวยทุนหมุนเวียนดังตอไปน้ี
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(1) เงินทุนหมุนเวียนสํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
(2) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตรูปถายทางอากาศ
(3) เงินทุนหมุนเวียนโรงงานเภสัชกรรมทหาร
(4) เงินทุนหมุนเวียนอุตสาหกรรมปองกันประเทศ
(5) เงินทุนหมุนเวียนโรงงานผลิตวัตถุระเบิดทหาร
(6) เงินทุนหมุนเวียนศูนยอํานวยการสรางอาวุธ
(7) เงินทุนหมุนเวียนการแสดงเหรียญกษาปณและเงินตราไทย
(8) เงินทุนหมุนเวียนการผลิตเหรียญกษาปณและการทําของ
(9) เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุปลา พันธุกุง และพันธุสัตวนํ้าอ่ืน ๆ
(10) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย
(11) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุพืช
(12) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อจัดทําแผนปายทะเบียนรถ
(13) เงินทุนหมุนเวียนผลิตปายจราจร
(14) เงินทุนหมุนเวียนดําเนินการโครงการผลิตถานหินเปนพลังงานทดแทน
(15) เงินทุนหมุนเวียนขาวสารการพาณิชย
(16) เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด
(17) เงินทุนหมุนเวียนโรงงานฟอกหนัง
(18) เงินทุนหมุนเวียนโรงงานแบตเตอร่ีทหาร

(ค) ประเภทเพื่อการบริการในรูปแบบตางๆ ใหหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ
ประชาชนทั่วไป ประกอบดวยทุนหมุนเวียนดังตอไปน้ี

(1) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารทาเรือพาณิชยสัตหีบ-กองทัพเรือ
(2) เงินทุนคาธรรมเนียมผานทาง
(3) เงินทุนหมุนเวียนคาเคร่ืองจักรกลของกรมทางหลวง
(4) เงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุสัตวนํ้า จังหวัดภูเก็ต
(5) เงินทุนหมุนเวียนการพิมพหนังสือพจนานุกรมและเอกสารทางวิชาการ
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(ง) ประเภทเพื่อการสงเคราะหและสวัสดิการสังคมในรูปแบบของเงินทดแทน
ชวยเหลือสงเคราะหใหประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะกลุมบุคคลดอยโอกาสหรือประสบปญหาความ
ยากลําบากใหไดรับประโยชนอยางเทาเทียมกัน ประกอบดวยทุนหมุนเวียนดังตอไปน้ี

(1) กองทุนสําหรับพนักงานที่ไดรับผลกระทบจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
(2) เงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักษ
(3) กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
(4) กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร
(5) เงินทุนหมุนเวียนฝกอาชีพเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็ก

และเยาวชน
(6) กองทุนเพื่อชวยเหลือคนหางานไปทํางานในตางประเทศ
(7) กองทุนสงเคราะหลูกจาง
(8) กองทุนประกันสังคม
(9) กองทุนเงินทดแทน
(10) กองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
(11) กองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
(12) กองทุนสงเคราะห
(13) กองทุนคุมครองธุรกิจนําเที่ยว
(14) กองทุนทดแทนผูประสบภัย
(15) กองทุนเพื่อการปองกันและปราบปรามการคามนุษย
(16) กองทุนการแพทยฉุกเฉิน

(จ) ประเภทเพื่อการสนับสนุนสงเสริมกิจกรรมตางๆ ที่เกิดประโยชนตอรัฐและ
ประชาชนทั่วไป โดยไมมุงแสวงหากําไร ประกอบดวยทุนหมุนเวียนดังตอไปน้ี

(1) เงินทุนหมุนเวียนยางพารา
(2) กองทุนสนับสนุนการวิจัย
(3) กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
(4) กองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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(5) กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา
(6) กองทุนเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุข
(7) กองทุนสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(8) กองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพรประชาธิปไตย
(9) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนากฎหมาย
(10) กองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ
(11) กองทุนกีฬามวย
(12) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
(13) กองทุนจัดรูปที่ดิน
(14) เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม
(15) กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
(16) กองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิง
(17) กองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกร
(18) กองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ
(19) กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
(20) กองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติด
(21) เงินทุนหมุนเวียนการสังคีต
(22) กองทุนสงเสริมงานวัฒนธรรม
(23) กองทุนสงเสริมงานวัฒนธรรมจังหวัด
(24) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
(25) กองทุนเพื่อลดผลกระทบจากนโยบายสุราเสรีของรัฐ
(26) กองทุนออยและนํ้าตาลทราย
(27) กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
(28) กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใชรถใชถนน
(29) กองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการ

แขงขันของประเทศ
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(30) กองทุนภูมิปญญาการแพทยแผนไทย
(31) กองทุนคุมครองเด็ก
(32) กองทุนผูสูงอายุ
(33) กองทุนพัฒนานํ้าบาดาล
(34) กองทุนเพื่อการชําระคืนตนเงินกูชดใชความเสียหายของกองทุนเพื่อการ

ฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(35) กองทุนคุมครองพันธุพืช
(36) กองทุนสําหรับผูเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย
(37) กองทุนยุติธรรม
(38) กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
(39) กองทุนสงเสริมการเผยแผพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
(40) กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
(41) กองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทย
(42) กองทุนเพื่อการสงคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
(43) กองทุนบริหารเงินกูเพื่อการปรับโครงสรางหน้ีสาธารณะและพัฒนาตลาด

ตราสารหน้ีในประเทศ
(44) กองทุนจัดการซากดึกดําบรรพ
(45) กองทุนประกันชีวิต
(46) กองทุนประกันวินาศภัย
(47) กองทุนสงเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ
(48) กองทุนสงเสริมกีฬาอาชีพ

2.2.2 เงินนอกงบประมาณประเภทเงินฝาก หมายถึง เงินท่ีกระทรวงการคลังรับฝากไว
และจายคืนตามคําขอของผูฝากตามขอบังคับและระเบียบของกระทรวงการคลัง แบงเปน 2 กลุมยอย
ประกอบดวย

(ก) เงินฝากตามกฎหมาย หมายถึง เงินฝากที่ไดรับการยกเวนไมตองนําสงคลัง
ตามที่กฎหมายบัญญัติไว ซึ่งปจจุบันกรมฯ แบงเปน 7 ประเภทยอย คือ (1) เงินชวยเหลือจากตางประเทศ
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(2) เงินบริจาค (3) เงินกู (4) เงินทองถิ่น (5) เงินฝากตาง ๆ (6) เงินรับฝากเพื่อรอจัดสรร/ถอนคืน
และ (7) เงินนอกงบประมาณตามวัตถุประสงคอ่ืน

(ข) เงินฝากที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังอนุญาตใหเก็บไวใชจายได ซึ่งปจจุบัน
กรมฯ แบงเปน 10 ประเภทยอย คือ (1) เงินรายรับสถานศึกษา (2) เงินรายรับสถานพยาบาล
(3) เงินบูรณะทรัพยสิน (4) เงินคาใชจายเก็บภาษีทองถิ่น (5) เงินรายไดจากการดําเนินงาน
(6) เงินประกันสัญญา/เงินมัดจํา (7) เงินดอกเบี้ยกลางศาล/คาธรรมเนียมศาล/คาธรรมเนียมในการบังคับคดี
(8) เงินผลพลอยได (9) เงินเพื่อประโยชนในการศึกษา และ (10) เงินสินบนรางวัล

2.3  กฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวของในการบริหารเงินนอกงบประมาณ
2.3.1  มาตรา 170 แหงรัฐธรรมนูญฯ

การกําหนดใหรายงานการรับและการใชจายเงินโดยหนวยงานของรัฐที่มีเงินรายได
ที่ไมตองนําสงเปนรายไดแผนดินจัดทํารายงานการรับและใชจายเงินดังกลาวเสนอตอคณะรัฐมนตรี
ทุกสิ้นปงบประมาณ กอนคณะรัฐมนตรีรายงานเสนอตอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาตอไป

2.3.2 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (มาตรา 24)
กําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังสามารถ พิจารณาอนุญาตให

สวนราชการเก็บเงินที่ไดรับตามกฎหมายหรือระเบียบ ขอบังคับ หรือไดรับชําระตามอํานาจหนาที่
หรือสัญญา หรือไดรับจากการใหใชทรัพยสินหรือเก็บดอกผลจากทรัพยสินของทางราชการ
ไวใชจายโดยไมตองนําสงเปนรายไดแผนดิน เชน

- เงินชวยเหลือจากตางประเทศ
- เงินที่มีผูมอบใหโดยมีวัตถุประสงค
- เงินรับในลักษณะคาชดใชความเสียหายหรือสิ้นเปลืองแหงทรัพยสิน
- เงินรายรับสวนราชการที่เปนสถานพยาบาล สถานศึกษาหรือสถานอ่ืนใด

ที่อํานวยบริการอันเปนสาธารณประโยชน หรือประชาสงเคราะห
- เงินรับที่เปนผลพลอยไดจากการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ เปนตน

2.3.3 พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (มาตรา 4 และ 12)
กําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังสามารถอนุญาตใหสวนราชการ

หักรายจายจากเงินที่ตองนําสงเปนรายไดแผนดินไวใชจายได ดังน้ี
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(ก) รายจายที่มีกฎหมายอนุญาตใหจายได เชน ขอบังคับกระทรวงการคลัง
วาดวยเงินคาที่พักสัตว พ.ศ. 2544 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจายคาปวยการของพนักงาน
เจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 พ.ศ. 2533 เปนตน

(ข) รายจายที่จําเปนตองจายเปนคาสินบนรางวัล หรือคาใชจายในการจัดใหไดมา
ซึ่งเงินอันพึงตองชําระใหแกรัฐบาล เชน ขอบังคับกระทรวงการคลังว าดวยเงินคาใชจายในการ
บริหารงานที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2544 ขอบังคับกระทรวงการคลังวาดวยเงินรายไดของหนวยบริการ
รูปแบบพิเศษ พ.ศ. 2548และขอบังคับกระทรวงการคลังวาดวยเงินรายไดจากการจัดฝกอบรมของ
สวนราชการ พ.ศ. 2548 เปนตน

(ค) รายจายที่ตองจายคืนบุคคลใดๆ ซึ่งเปนเงินอันไมพึงชําระใหแกรัฐบาล เชน
กรณีที่สวนราชการจายคืนเงินใหกับบุคคลใดๆ ที่ไดมีการขอคืนภาษี หรือคาธรรมเนียมตางๆ
ที่ชําระไวเกิน เปนตน

2.3.4 พระราชบัญญัติใหอํานาจกระทรวงการคลังรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2543
กระทรวงการคลังโดยไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีในการรวมทุนหมุนเวียน

ที่มีวัตถุประสงคเดียวกันหรือสามารถดําเนินการรวมกันได โดยตองไมมีผลเปนการขยาย
วัตถุประสงคเกินกวาวัตถุประสงคเดิมของทุนหมุนเวียนที่มารวมกันน้ัน หรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน
กรณีหมดความจําเปน หรือหยุดการดําเนินงานโดยไมมีเหตุผลอันควรและไมปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง

2.3.5 กฎหมายจัดตั้งเปนเงินนอกงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณที่เปนรายไดของหนวยงานของรัฐที่มีกฎหมายเฉพาะ

บัญญัติใหอํานาจในการบริหารจัดการเปนของหนวยงานน้ันๆ เชน พระราชบัญญัติการจัดต้ัง
มหาวิทยาลัยตางๆของรัฐ องคการมหาชน และองคการอิสระ เปนตน

2.3.6 มติคณะรัฐมนตรี
 (ก) วันที่ 22 กรกฎาคม 2529 กําหนดใหทุนหมุนเวียนเสนอคําขออนุมัติประมาณ

การรายจายประจําปงบประมาณตอกระทรวงการคลัง ภายในเดือนมิถุนายนวันที่ 30 กันยายน 2546
กําหนดใหมีการรายงานผลการใชจายเงินนอกงบประมาณ และการติดตามหน้ีคางชําระของกองทุน
ตางๆ รวมทั้ง กําหนดใหกรมบัญชีกลางพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลเงินนอกงบประมาณ
ประเภททุนหมุนเวียนที่มีมาตรฐานสากล

(ข) วันที่ 18 พฤศจิกายน 2546 กําหนดใหกระทรวงการคลัง เขารวมเปน
กรรมการในคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน
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(ค) วันที่ 26 สิงหาคม 2551 กําหนดแนวทางการจัดต้ังทุนหมุนเวียน โดยผาน
คณะกรรมการกลั่นกรองจัดต้ังทุนหมุนเวียนที่มีปลัดกระทรวงการคลัง เปนประธาน และผูแทน
หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของเปนกรรมการ โดยมีกรมบัญชีกลางปฏิบัติหนาที่ในฐานะฝายเลขานุการ
ของคณะกรรมการฯ

2.3.7 กฎระเบียบขอบังคับ
การบริหารเงินนอกงบประมาณมีกฎระเบียบขอบังคับ ไดแก ขอบังคับวาดวย

การฝากและถอนคืนเงินตอกระทรวงการคลัง พ.ศ.2495 และที่แกไขเพิ่มเติมขอบังคับวาดวยวิธีการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินขององคการ พ.ศ.2495

2.4 ฐานะเงินนอกงบประมาณ
2.4.1 ภาพรวมฐานะ“เงินนอกงบประมาณ” ตามนิยามความหมายในพระราชบัญญัติ

เงินคงคลัง พ.ศ.2491 และที่แกไขเพิ่มเติม ประกอบดวย
- เงินฝาก คือ เงินที่กระทรวงการคลังรับฝากไว และจายคืนตามคําขอของผูฝาก

ตามขอบังคับและระเบียบกระทรวงการคลัง หรือ เงินฝากที่ไดรับอนุญาตฝากไวกับธนาคารพาณิชย
ของรัฐณ วันท่ี 29 ตุลาคม 2553 (สิ้นปงบประมาณ 2553) มีจํานวนเงินท่ีกระทรวงการคลัง
รับฝากไว (เงินฝากคลัง) รวม 30,665 บัญชี (ของหนวยงานของรัฐ) โดยมีจํานวนเงินรวมท้ังสิ้น
168,056.01 ลานบาท

- ทุนหมุนเวียน คือ ทุนที่ต้ังขึ้นเพื่อกิจการซึ่งอนุญาตใหนํารายรับสมทบทุน
ไวใชจายได โดยตองกําหนดเปนกฎหมาย เชน กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุน
ประกันสังคม เปนตน ซึ่งปจจุบัน ณ วันท่ี 29 ตุลาคม 2553 (สิ้นปงบประมาณ 2553) มีจํานวนรวม
ท้ังสิ้น 102 ทุนฯ มีสินทรัพยรวมท้ังสิ้น 2,529,624.58 ลานบาท

ตารางที่ 1 แสดงฐานะเงินนอกงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2550-2554 (F)

ปงบประมาณ หนวย : ลานบาท
รายการ

2550 2551 2552 2553 2554 (F)

GDP 8,525,197.00 9,080,466.00 9,041,551.00 9,726,200.00 10,358,400.00

เงินนอก
งบประมาณ 1,722,932.12 1,862,045.16 2,049,166.81 2,697,680.59 3,149,407.30
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ปงบประมาณ หนวย : ลานบาท
รายการ

2550 2551 2552 2553 2554 (F)

เงินงบประมาณ 1,566,200.00 1,660,000.00 1,835,000.00 1,700,000.00 2,070,000.00

รอยละการเพ่ิมของ
เงินนอก

งบประมาณเทียบ
กับปกอนหนา (%)

29.01 8.07 10.05 31.65 16.75

สัดสวนเงินนอกฯ
ตอ GDP (%) 20.21 20.51 22.66 27.74 30.40

สัดสวน เงินนอกฯ
ตอกรอบวงเงิน
งบประมาณฯ (%)

110.01 112.17 111.67 158.69 152.15

  ทีม่า :  1 .เอกสารงบประมาณโดยสังเขป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554
2. กลุมพัฒนาเงินนอกงบประมาณ กรมบัญชีกลาง (29/10/2553)

จากตารางที่ 1 ในปงบประมาณ 2552 - 2553 ฐานะเงินนอกงบประมาณในภาพรวม
เทากับ 2,049,166.81 ลานบาท และ 2,697,680.59 ลานบาท หรือ คิดเปนรอยละ 22.66 และ 27.74
ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ตามลําดับ (ขอมูลจากเอกสาร
งบประมาณโดยสังเขป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554) ซึ่งคิดเปนอัตราสวนท่ีปรับเพิ่มข้ึนเฉลี่ย
ของเงินนอกงบประมาณตอ GDP ตั้งแตปงบประมาณ 2550-2553 เทากับรอยละ 22.78 ทั้งน้ี
หากเปรียบเทียบขนาดของเงินนอกงบประมาณกับกรอบวงเงินงบประมาณรายจายประจําป พบวา
ในปงบประมาณ 2550 สัดสวนของเงินนอกงบประมาณจะสูงกวากรอบฯ เทากับ รอยละ 110.01
และปรับเพิ่มสูงข้ึนอยางตอเน่ืองเปนรอยละ 158.69 และ 152.15 ในปงบประมาณ 2553 และ 2554
ตามลําดับ

ขณะที่ แนวโนมเงินนอกงบประมาณ 2554 โดยใชวิธีการประมาณการจากอัตรา
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปงบประมาณ 2550-2553 คาดวา ประมาณการฐานะเงินนอกงบประมาณโดยรวม
จะปรับสูงข้ึนเปน 3,149,407.30 ลานบาท หรือ เพิ่มข้ึนจากปงบประมาณ 2553 เทากับ รอยละ 16.75
คิดเปนรอยละ 30.40 ของ GDP ดังน้ันอ จากขนาดและแนวโนมการเพิ่มขึ้นของสัดสวนเงินนอก
งบประมาณดังกลาวจะสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจในการพัฒนาประเทศอยางมีนัยสําคัญ
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2.4.2 ขอมูลฐานะเงินนอกงบประมาณ จําแนกตามประเภทเงินนอกงบประมาณ
ฐานะเงินนอกงบประมาณจําแนกตามประเภทเงินนอกงบประมาณ ซึ่งสามารถ

แสดงถึงการปรับเพิ่มสูงขึ้นในทิศทางที่มีความสอดคลองกัน โดยในสวนของทุนหมุนเวียน
จะมีสัดสวนการปรับเพิ่มสูงขึ้นมากกวาเงินฝากคลัง โดยปงบประมาณ 2553 มีฐานะเงินนอก
งบประมาณประเภททุนหมุนเวียน และเงินฝากคลัง เทากับ 2,529,624.58 ลานบาท และ 168,056.01
ลานบาท ตามลําดับ ขณะที่ ประมาณการฐานะเงินนอกงบประมาณคาดวาจะมีแนวโนมปรับเพิ่ม
สูงขึ้นในปงบประมาณ 2554 จากการใชวิธีการประมาณการจากอัตราเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย
ปงบประมาณ 2550-2553 ดังกลาว โดยปรับเพิ่มสูงขึ้นเปน 2,967,755.55 ลานบาท และ 181,651.74
ลานบาท ตามลําดับ

แผนภาพที่ 2 แสดงขอมูลฐานะเงินนอกงบประมาณ ปงบประมาณ 2550-2553และแนวโนมปงบประมาณ2554

1,589,298.96 1,707,468.84
1,891,713.95

2,529,624.58

2,967,755.55

133,633.16 154,576.32 157,452.86 168,056.01 181,651.74
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แผนภาพแสดงขอมูลฐานะเงินนอกงบประมาณ
ปงบประมาณ 2550 -2553 และแนวโนมปงบประมาณ 2554

ทุนหมุนเวียน (สินทรพัย) เงินฝาก (คลัง) รวม

หนวย ลานบาท

        ที่มา : กลุมพัฒนาเงินนอกงบประมาณ กรมบัญชีกลาง (29/10/2553)
 หมายเหตุ : 1. ทุนหมุนเวียน (สินทรัพย) หมายถึง ผลรวมสินทรัพยทั้งสิ้นของทุนหมุนเวียน จํานวน 107 ทุน

 2. เงินฝาก (คลัง) หมายถึง ผลรวมเงินฝากคลังของเงินนอกงบประมาณประเภทเงินฝากเฉพาะที่ฝากไวที่
กระทรวงการคลัง (ไมรวมถึงเงินที่ฝากไวที่ธนาคารพาณิชย)
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2.4.3  สัดสวนโครงสรางเงินนอกงบประมาณ และผลการเบิกจาย
  (ก) ขอมูลเงินนอกงบประมาณประเภทเงินทุนหมุนเวียนสามารถจําแนก

โครงสรางรายจายเปนงบประจําและงบลงทุน เพื่อแสดงถึงประสิทธิภาพการเบิกจายเงินนอก
งบประมาณที่มีเปาหมายสอดคลองกับเงินงบประมาณปกติ โดยระหวางปงบประมาณ 2550-2553
(ณ สิ้นไตรมาสที่ 3) มีการเบิกจายรายจายงบประจํารวม 108,984.87 ลานบาท 102,343.02 ลานบาท
119,375.91 ลานบาท และ 98,892.01 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการเบิกจายรอยละของแผน
การใชจายงบประจํา เทากับ 85.25 83.85  81.60 และ 78.45 ตามลําดับ สําหรับรายจายงบลงทุนรวม
121,565.36 ลานบาท 141,930.75 ลานบาท 153,674.97 ลานบาท และ 57,331.78 ลานบาท หรือ
คิดเปนอัตราการเบิกจาย รอยละของแผนการใชจายงบลงทุน เทากับ 73.79  75.10 84.84 และ 58.51
ตามลําดับ

แผนภาพที่ 3 แสดงการเบิกจายเงินนอกงบประมาณประเภททุนหมุนเวียน จําแนกตามลักษณะรายจาย
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58.51
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แผนภาพแสดงการเบิกจายเงนินอกงบประมาณประเภททุนหมุนเวยีน
จําแนกตามลักษณะรายจาย

งบประจํา

งบลงทุน

(ข)  ขอมูลเงินนอกงบประมาณประเภทเงินฝาก ซึ่งเปนตัวเลขเฉพาะเงินฝาก
ที่ฝากไวที่กระทรวงการคลังเทาน้ัน [เงินฝาก(คลัง)] โดยไมนับรวมถึงเงินนอกงบประมาณประเภท
เงินฝากที่ฝากไวกับธนาคารพาณิชยในระหวางปงบประมาณ 2550-2553 มีเงินฝาก(คลัง) ซึ่งเปน
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รายรับ จํานวน 227,599.04 ลานบาท 265,739.77 ลานบาท 252,694.81 ลานบาท และ 515,678.30
ลานบาท ตามลําดับ และมีแนวโนมปรับเพิ่มขึ้นของรายรับในปงบประมาณ 2554 เปนจํานวน
714,936.39 ลานบาท สําหรับเงินฝาก (คลัง) ซึ่งเปนรายจาย มีจํานวน 226,605.28 ลานบาท
244,794.42 ลานบาท 249,818.28 ลานบาท และ505,075.35 ลานบาท ตามลําดับ และมีแนวโนม
ปรับเพิ่มขึ้นของรายจายในปงบประมาณ 2554 เปนจํานวน 694,074.54 ลานบาท

แผนภาพที่ 4 แสดงรายรับ-รายจายของเงินนอกงบประมาณประเภทเงินฝากคลัง
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หนวย : ลานบาท

แผนภาพแสดง รายรับ-รายจาย ของเงินนอกงบประมาณประเภทเงนิฝากคลัง

รายรับ

รายจาย



บทที่ 3
ระบบบริหารเงินนอกงบประมาณในประเทศญีปุ่น

3.1 กรอบการศึกษาระบบบริหารเงินนอกงบประมาณตางประเทศท่ีสําคัญ
เพื่อใหการศึกษากําหนดกรอบแนวคิด  และทิศทางการบริหารจัดการเงินนอก

งบประมาณมีมาตรฐานที่ไดรับความยอมรับระดับสากลในความโปรงใสและธรรมาภิบาลของ
การบริหารเงินนอกงบประมาณ ตลอดจน การกํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ระบบบริหารเงินนอกงบประมาณ จึงไดกําหนดกรอบการศึกษาระบบบริหารเงินนอกงบประมาณ
ในตางประเทศที่มีปจจัยพื้นฐานสอดคลองกับการบริหารการเงินการคลังภาครัฐของประเทศไทย
เพื่อประโยชนในการวิเคราะหและอางอิงรูปแบบและวิธีการบริหารเงินนอกงบประมาณในภาพรวม
ภายในประเทศ

แผนภาพที่ 5 กรอบการศึกษาเงินนอกงบประมาณในตางประเทศ
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ทั้งน้ี การพิจารณากรอบการศึกษาระบบบริหารเงินนอกงบประมาณของประเทศไทยและ
ประเทศญ่ีปุนในมิติตางๆ มีความเหมาะสมและสอดคลองกันอยางเปนระบบ ดังน้ัน เพื่อนําไปสูการ
พัฒนาหลักการจัดหมวดหมูและการบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ อันเปนขอมูลที่สําคัญ
ประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรฯ โดยจะตองมีการประมวลผลรายละเอียดที่เกี่ยวของกับ
การบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณของประเทศญ่ีปุน เชน คํานิยามหรือความหมายของเงินนอก
งบประมาณ มูลคาของเงินนอกงบประมาณ โครงสรางการบริหารจัดการ กฎระเบียบที่เกี่ยวของ
ตลอดจน แนวทางการพัฒนมระบบบริหารเงินนอกงบประมาณ เปนตน

3.2 เงินนอกงบประมาณในประเทศญ่ีปุน
ในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐของประเทศญ่ีปุนมีการแบงบัญชีออกเปน

2 บัญชี ไดแก “บัญชีงบประมาณที่เปนการบริหารเงินที่เปนเงินงบประมาณรายรับและจายประจําป
งบประมาณน้ันๆ” และ “บัญชีพิเศษซึ่งจัดต้ังขึ้นเพื่อดําเนินการโครงการที่มีลักษณะเฉพาะและ
แตกตางออกไปจากบัญชีงบประมาณ และเพื่อดําเนินการกับกองทุนพิเศษเปนการเฉพาะ”

3.2.1 การจําแนกประเภทของบัญชีพิเศษ สามารถจําแนกประเภทของบัญชีออกเปน
3 ประเภท คือ

- บัญชีที่ทําโครงการพิเศษ เชน โครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน โครงการ
ประกันสังคม และโครงการประกันภัยพิบัติจากธรรมชาติ

- บัญชีที่มีกองทุนพิเศษ เชน กองทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยน และกองทุน
ใหกูยืมในโครงการลงทุน

- บัญชีที่มีรายไดและรายจายที่มีลักษณะเฉพาะ เชน บัญชีเงินโอนใหแกทองถิ่น
3.2.2 การกําหนดบัญชีพิเศษ

การจัดต้ังบัญชีพิเศษภายใตกฎหมายเฉพาะน้ัน สามารถกระทําไดเมื่อโครงการ
มีรายละเอียดและลักษณะในการดําเนินการที่พิเศษแตกตางไปจากงบประมาณปกติ อีกทั้ง
การแยกบัญชีพิเศษออกมาจากงบประมาณปกติ จะชวยลดแรงกดดันที่มีตอภาระงบประมาณ และ
ยังสามารถหารายไดจากทางอ่ืนที่ไมตองขึ้นอยูกับนโยบายของรัฐบาล นอกจากน้ี การจัดต้ัง
โครงการโดยกฎหมายหรือกฎเกณฑพิเศษขึ้นมา ก็เพื่อใหการบริหารจัดการน้ันเปนไปดวย
ความสะดวก มีความคลองตัว และประสิทธิภาพ
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นอกจากน้ี การกําหนดในสวนของรายไดและรายจายระหวางงบประมาณปกติ
และบัญชีพิเศษก็มีความแตกตางกัน กลาวคือ หากรายไดน้ันไดมาจากการเก็บภาษี รายไดในสวนน้ี
ก็จะอยูในงบประมาณปกติ ซึ่งรัฐบาลสามารถจัดการกับรายไดที่กลาวมาไปใชในการดําเนิน
นโยบายของรัฐตอไปได  ในขณะเดียวกัน บัญชีพิเศษก็จะมีรายไดจากการจัดเก็บที่ไมใชภาษี อาทิ
เชน คาเบี้ยประกันจากประกันสังคม คาสิทธิบัตร คาลงทะเบียน เปนตน ซึ่งสามารถนํารายไดสวน
ดังกลาวไปใชตามเปาหมายของการจัดต้ังบัญชีพิเศษขึ้นมา และตามวัตถุประสงคของการจัดเก็บ
รายไดน้ันๆ

3.2.3 มูลคาของบัญชีพิเศษ
ในปงบประมาณ 2008 (เมษายน 2008 – มีนาคม 2009) มีรายจายรวมทั้งสิ้น

368 ลานลานเยนจากบัญชีพิเศษจํานวน 21 บัญชีดวยกัน อยางไรก็ตาม รายจายจํานวนดังกลาว
ไดรวมเงินโอนเขาออกระหวางบัญชีไวดวย ดังน้ัน เมื่อหักรายจายในสวนของเงินโอนที่เปนการ
นับซ้ําทางเศรษฐกิจออกแลว จะทําใหมีรายจายรวมสุทธิประมาณ 178 ลานลานเยน ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบเปนสัดสวนตอ Nominal GDP1 ในปงบประมาณ 2008 แลว บัญชีพิเศษของประเทศ
ญ่ีปุนน้ันมีขนาดประมาณรอยละ 35.1 (โดยที่ Nominal GDP ในปงบประมาณ 2008 ของประเทศ
ญ่ีปุนมีมูลคา 507.5272 ลานลานเยน)

สําหรับรายจายรวมสุทธิจํานวนประมาณ 178 ลานลานเยน โดยรายจายรวม
สุทธิดังกลาวสามารถแจกแจงออกเปนรายจายประเภทตางๆ ดังแสดงไวใน แผนภาพท่ี 6 ไดแก
รายจายสําหรับการชําระหน้ีและดอกเบี้ยของรัฐบาล (88.6 ลานลานเยน) รายจายสิทธิประโยชนของ
ประกันสังคม (52 ลานลานเยน) เงินโอนใหแกกองทุนที่ใหกูยืมเพื่อการลงทุน (9.9 ลานลานเยน)
กองทุนสําหรับรัฐบาลสวนทองถิ่น (16.7 ลานลานเยน) และรายจายที่ไมไดพึ่งพิงเงินจาก
งบประมาณ (11.2 ลานลานเยน) โดยที่บัญชีพิเศษที่ยังคงตองพึ่งพิงเงินงบประมาณปกติน้ัน คิดเปน
สัดสวนประมาณรอยละ 32.9 ของ Nominal GDP ขณะที่บัญชีพิเศษที่ไมตองพึ่งพิงเงินงบประมาณ
ปกติ คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 2.2 ของ Nominal GDP

1 Nominal GDP หมายถึง ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ ณ ราคาปจจุบัน
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แผนภาพที่ 6 มูลคาของบัญชีพิเศษของประเทศญ่ีปุน

ในสวนของบัญชีพิ เศษที่ ไมตองพึ่ งพิง บัญชีงบประมาณปกติประจําป
งบประมาณ 2008 จํานวน 11.2 ลานลานเยน ซึ่งสามารถแจกแจงออกเปนรายจายประเภทตางๆ
ไดแก งานสาธารณะ (5.4 ลานลานเยน) พลังงาน (1 ลานลานเยน) อุปทานดานอาหาร
(1.2 ลานลานเยน) กองทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยน (0.3 ลานลานเยน) ประกันสังคม (2.1 ลาน
ลานเยน) ประกันอ่ืนๆ (0.3 ลานลานเยน) และอ่ืนๆ (0.9 ลานลานเยน) โดยบัญชีพิเศษดังกลาวน้ันมี
ลักษณะที่จะดําเนินการจัดหารายไดดวยตนเอง เพื่อมาชดเชยกับรายจายจํานวน 11.2 ลานลานเยน
ทําใหไมตองพึ่งพิงเงินจากงบประมาณปกติ
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แผนภาพที่ 7 บัญชีพิเศษของประเทศญ่ีปุนที่ไมตองพึ่งพิงงบประมาณปกติ

3.2.4 การกํากับดูแลบัญชีพิเศษ
การบริหารจัดการบัญชีพิเศษของประเทศญ่ีปุน โดยทั่วไปแลวจะขึ้นอยูกับ
- หนวยงานตนสังกัดที่มีความเกี่ยวของและรับผิดชอบในงานของบัญชีน้ันๆ

ซึ่งจําแนกหนวยงานที่กํากับดูแลบัญชีพิเศษทั้ง 21 บัญชีในปงบประมาณ 2008 โดยกระทรวงหน่ึง
สามารถดูแลบัญชีพิเศษที่ดําเนินงานภายใตขอบเขตของกระทรวงไดหลายบัญชี ยกตัวอยาง เชน
กระทรวงการคลังกํากับดูแลทั้ง โครงการประกันภัยแผนดินไหว (Earthquake Reinsurance)
กองทุนรวบรวมหน้ีแหงชาติ (National Debt Consolidation Fund) การลงทุนและการใหกูยืมของรัฐ
(Government Investment and Loan) และกองทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange
Fund) เปนตน

- นอกจากน้ี บัญชีพิเศษบางบัญชีอาจมีหนวยงานที่กํากับดูแลไดหลายกระทรวง
เน่ืองจากบัญชีดังกลาวอาจดําเนินงานภายใตขอบเขตของหลายกระทรวง อาทิเชน เงินชวยเหลือของ
ภาษีที่จัดสรรและโอนมา (Grants of Allocation Tax and Transferred Tax) น้ันไดมีการกํากับดูแล
โดยสํานักงานรัฐมนตรี (Cabinet Office) กระทรวงมหาดไทยและการสื่อสาร (Ministry of Internal
Affairs and Communications) และกระทรวงการคลัง เปนตน
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ตารางที่  2 หนวยงานกํากับดูแลบัญชีพิเศษของประเทศญ่ีปุน

หนวยงานกํากับดูแล บัญชีพิเศษ
Cabinet Office (สํานักงานรัฐมนตรี)
Ministry of Internal Affairs and Communications
(กระทรวงมหาดไทยและการส่ือสาร)
Ministry of Finance (กระทรวงการคลัง)

Grants of Allocation Tax and Transferred Tax
(เงินชวยเหลือของภาษีที่จัดสรรและโอนมา)

Ministry of Justice (กระทรวงยุติธรรม) Registration (การลงทะเบียน)
Earthquake Reinsurance
(การประกันภัยแผนดินไหว)
National Debt Consolidation Fund
(กองทุนเพ่ือการรวบรวมหนี้ของชาติ)
Government Investment and Loan
(การลงทุนและการใหกูยืมของรัฐ)

Ministry of Finance (กระทรวงการคลัง)

Foreign Exchange Funds
(กองทุนรักษาระดับอัตราแลกเปล่ียน)

Ministry of Finance (กระทรวงการคลัง)
Ministry of Land, Infrastructure and Transport
กระทรวงที่ดิน โครงสรางพ้ืนฐาน และคมนาคม)

Consolidation of Specified National Properties
(การรวบรวมทรัพยสินของชาติ)

Ministry of Education, Culture, Sports, Science and
Technology (กระทรวงการศึกษา วัฒนธรรม กีฬา
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี)
Ministry of Economy, Trade and Industry
(กระทรวงเศรษฐกิจ การคา และอุตสาหกรรม)
Ministry of the Environment (กระทรวงส่ิงแวดลอม)

Measures for Energy
(มาตรการสําหรับพลังงาน)

National Center for Advanced and Specialized
Medical Care (ศูนยการแพทยช้ันสูงและเฉพาะทาง)
Worker's Insurance (การประกันแรงงาน)
Seamen's Insurance (การประกันลูกจางประมง)

Ministry of Health, Labor and Welfare
(กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ)

Pension (เงินบํานาญ)
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หนวยงานกํากับดูแล บัญชีพิเศษ
Stable Supply of Food
(อุปทานอาหารที่มีเสถียรภาพ)
Agricultural Mutual Reinsurance
(การประกันทางการเกษตรรวมกัน)
Forest Insurance (การประกันปาไม)
National Forest and Field Service
(การบริการภาคสนามและปาสงวนแหงชาติ)

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries
(กระทรวงเกษตร ปาไม และประมง)

Fishing Craft Reinsurance and Mutual Relief
(เงินชวยเหลือและการประกันอาชีพการประมง
รวมกัน)
External Trade Reinsurance (การประกันการคา
ตางประเทศ)

Ministry of Economy, Trade and Industry (กระทรวง
เศรษฐกิจ การคา และอุตสาหกรรม)

Patents (สิทธิบัตร)
Infrastructure Improvement Works (งาน
ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน)

Ministry of Land, Infrastructure and Transport (กระทรวง
ที่ดิน โครงสรางพ้ืนฐาน และคมนาคม)

Automobile Safety (ความปลอดภัยจากการใช
รถยนต)

3.2.5 การบริหารจัดการบัญชีพิเศษ
ในการกําหนดระเบียบ การตรวจสอบและการเปดเผยขอมูลของบัญชีพิเศษน้ัน

มีการดําเนินการภายใตกฎหมาย Law Concerning the Promotion of Administrative Reform to
Achieve Simple and Efficient Government และกฎหมาย Law Concerning the Special Accounting
ซึ่งกฎหมายดังกลาวยังไดสนับสนุนใหมีการปฏิรูปบัญชีพิเศษ และมีการวางแผนในการลดบทบาท
บัญชีพิเศษของประเทศญ่ีปุน ดังแสดงไวใน ตารางท่ี 3 เร่ิมจากป 2006 รัฐบาลญ่ีปุนไดมีการ
ลดจํานวนบัญชีพิเศษลงมา โดยมีการยกเลิกและยุบรวมบัญชีพิเศษจากในปงบประมาณ 2006 ที่มีอยู
ดวยกัน 31 บัญชี เหลือเพียง 28 บัญชีในปงบประมาณ 2007 อีกทั้งยังดําเนินการยกเลิกและยุบรวม
บัญชีพิเศษในปงบประมาณตอไป และเปลี่ยนบัญชีพิเศษบาง บัญชีใหอยูในงบประมาณปกติ
ยกตัวอยางเชน ในปงบประมาณ 2008 ไดมีการเปลี่ยนโครงการพัฒนาที่ดินในบัญชีพิเศษใหมาอยู
ในงบประมาณปกติ ทําใหมีจํานวนบัญชีพิเศษลดลงเหลือเพียง 21 บัญชี ในปงบประมาณ 2008
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โดยรัฐบาลญ่ีปุนไดต้ังเปาหมายไววาจะลดบัญชีพิเศษลงใหเหลือแค 17 บัญชีในปงบประมาณ 2011
ทั้งน้ี เพื่อสะดวกตอการกํากับดูแลและลดความซ้ําซอนของบัญชี อีกทั้ง จะทําใหการบริหารจัดการ
บัญชีพิเศษน้ันมีความโปรงใสมากขึ้น

ตารางที่ 3 การปฏิรูปบัญชีพิเศษของประเทศญ่ีปุน

บัญชีพิเศษ (ป 2006) ป 2007 ป 2008 ป 2009 ป 2010 ป 2011
Road Improvement
(การปรับปรุงถนน)
River Conservation
(การอนุรักษแมน้ํา)
Harbor Improvement
(การปรับปรุงทาเรือ)
Airport Improvement
(การปรับปรุงสนามบนิ)
Financing for Urban Development
Fund (กองทุนเพ่ือการพัฒนาเมือง)

Infrastructure
Improvement
Works (งาน

ปรับปรุง
โครงสราง
พ้ืนฐาน)

Welfare Insurance
(การประกันสวัสดิการ)
National Pension
(เงินบํานาญแหงชาติ)

Pension
(เงิน
บํานาญ)

Seamen's Insurance
(การประกันลูกจางประมง)

Worker's Insurance
(การประกันแรงงาน)

Worker's
Insurance
(การประกัน
แรงงาน)

Agricultural Mutual Reinsurance
(การประกันทางการเกษตรรวมกัน)
Fishing Craft Reinsurance and
Mutual Relief (เงินชวยเหลือ
และการประกันอาชีพการประมง
รวมกัน)
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บัญชีพิเศษ (ป 2006) ป 2007 ป 2008 ป 2009 ป 2010 ป 2011
Earthquake Reinsurance
(การประกันภัยแผนดินไหว)
Forest Insurance  (การประกันภัยปาไม)
External Trade Reinsurance
(การประกันการคาตางประเทศ)
National Forest and Field Service
(การบริการภาคสนามและปา
สงวนแหงชาติ)

National Land Improvement
Works (งานปรับปรุงที่ดิน)

เ ป ล่ี ย น เ ป น
งบประมาณ
ปกติ

Foodstuff Control
(การควบคุมอาหาร)
Measures for Reinforcement of
Operational Basis for Agriculture
(มาตรการสํ าหรั บการสนั บสนุ น
พ้ืนฐานใ น การ ดํ า เ นิ น การ ท าง
การเกษตร)

Stable
Supply of
Food
(อุปทาน
อาหารที่มี
เสถียรภาพ)

Guarantee for the Automobile
Accident Compensation
(การประกันสําหรบัการชดเชยจาก
อุบัติเหตุทางรถยนต)
Motor Vehicles Inspection and
Registration (การตรวจสภาพและ
การจดทะเบียนรถยนต)

Automobile
Safety (ความ
ปลอดภัยจาก
ก า ร ใ ช
รถยนต)

Patents (สิทธิบัตร)
National Center for Advanced and
Specialized Medical Care
(ศูนยการแพทยช้ันสูงและเฉพาะทาง)

อ อ ก น อ ก
ร ะ บ บ
งบประมาณ
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บัญชีพิเศษ (ป 2006) ป 2007 ป 2008 ป 2009 ป 2010 ป 2011

Registration (การจด/ลงทะเบียน)
เปล่ียนเปน
งบประมาณ

ปกติ
Consolidation of Specified
National Properties (การรวบรวม
ทรัพยสินของชาติ)

เปล่ียนเปน
งบประมาณ

ปกติ
Electric Power Development
Promotive Measures (มาตรการ
สงเสริมการพัฒนาพลังงานไฟฟา)
Measures for Structural
Improvement of Petroleum and
Energy Supply and Demand
(มาตรการปรับปรุงโครงสรางของ
อุปสงคและอปุทานของน้ํามัน
ปโตรเลียมและพลังงาน)

Measures
for Energy
(มาตรการ
สําหรับ
พลังงาน)

Industrial Investments (การลงทนุ
ทางอุตสาหกรรม)

Government Investment and Loan
Fund (กองทนุเพ่ือการลงทนุและ
การใหกูยืมของรัฐ)

Government
Investment
and Loan
(การลงทุน
และการให
กูยืมของรัฐ)

National Debt Consolidation Fund
(กองทุนเพ่ือการรวบรวมหนีข้องชาต)ิ
Foreign Exchange Funds (กองทนุ
รักษาระดับอตัราแลกเปล่ียน)
Grants of Allocation Tax and
Transferred Tax (เงินชวยเหลือ
ของภาษีทีจ่ัดสรรและโอนมา)

จํานวนรวม 28 21 21 18 17
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3.3 การวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบระบบบริหารเงินนอกงบประมาณ (Comparative Analysis)
แมวาการบริหาร “เงินนอกงบประมาณ” ของประเทศญ่ีปุนและประเทศไทย จะมี

ความสอดคลองกันอยางเปนระบบ อยางไรก็ตาม เพื่อใหสามารถพิจารณาถึงแนวทางการพัฒนา
ระบบบริหารเงินนอกงบประมาณมีความชัดเจน จึงไดประมวลผลการวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบ
ระบบบริหารเงินนอกงบประมาณโดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี

ตารางที่ 4 การวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบระบบบริหารเงินนอกงบประมาณ

ประเด็น
เปรียบเทียบ

เงินนอก
งบประมาณ

ประเทศญ่ีปุน ประเทศไทย

1. การใหคํา
นิยาม

เงินนอกงบประมาณ เรียกวา
บัญชีพิเศษ แบงออกเปน 3 ประเภท
1) บัญชีที่ทําโครงการพิเศษ
2) บัญชีที่มีกองทุนพิเศษ
3) บัญชีที่มีรายได และรายจายที่มี
ลักษณะเฉพาะ

เงินนอกงบประมาณ แบงออกเปน 3
กลุมใหญ ประกอบดวย
1) กลุมทุนหมุนเวียน
2) กลุมเงินฝาก
3) กลุมที่มีกฎหมายเฉพาะ

2. ความสําคัญ
ของเงินนอก
งบประมาณ

ขนาดของบัญชีพิเศษในประเทศญ่ีปุน
ปงบประมาณ 2008 (เมษายน 08 –
มีนาคม 09) คิดเปนรอยละ 35.1 ตอ
GDP อยางไรก็ตาม รัฐบาลญ่ีปุนไดมี
การปฏิรูปบัญชีพิเศษโดยลดจํานวน
บัญชีพิเศษลงดวยการยุบรวมบัญชี
และ มีเปาหมายใหเหลือเพียง 17
บัญชีในป 2011

เงินนอกงบประมาณในประเทศไทย
ปงบประมาณ 2552 (กันยายน 52 –
ตุลาคม 53) ประกอบดวย
ทุนหมุนเวียน 107 ทุน โดยขนาด
ของทุนรวม 1.28 แสนลานบาท
คิดเปนรอยละ 1.4 ตอ GDP และ
บัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง
1.61 แสนลานบาท หรือรอยละ
1.8 ตอ GDP
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ประเด็น
เปรียบเทียบ

เงินนอก
งบประมาณ

ประเทศญ่ีปุน ประเทศไทย

3. หลักเกณฑ
การกําหนด
เงินนอก
งบประมาณ

บัญชีพิเศษจะจัดต้ังขึ้นเมื่อโครงการมี
ลักษณะพิเศษ และชวยลดแรงกดดัน
ตอภาระงบประมาณ เพื่อใหการ
บริหารจัดการมีความคลองตัวและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

เงินนอกงบประมาณในประเทศไทย
กําหนดขึ้นเพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานของรัฐตามวัตถุประสงค
ที่หลากหลาย และเพื่อความ
สนับสนุนใหหนวยงานของรัฐ
มีความคลองตัวในการเบิกจาย
รวมถึง เปนการกระจายอํานาจ
ใหหนวยงานของรัฐสามารถ
ดําเนินการตามภารกิจ และเปาหมาย
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ตามความจําเปน

4. การควบคุม
เงินนอก
งบประมาณ

หนวยงานรัฐที่เกี่ยวของหลาย
กระทรวงรับผิดชอบดูแลบัญชีพิเศษ
รวมกัน ขณะที่ กระทรวงหน่ึงๆ
สามารถกํากับดูแลบัญชีพิเศษ
ไดหลายบัญชี

กระทรวงการคลังทําหนาที่
ในการกํากับควบคุมภาพรวม
สําหรับกรณีในสวนการบริหาร
และการตรวจสอบ จะมีความ
แตกตางกันไปตามประเภทของ
เงินนอกงบประมาณขึ้นอยูกับ
หนวยงานที่รับผิดชอบสามารถ
ออกกฎและระเบียบควบคุมเปน
การเฉพาะได

หมายเหตุ การนับรอบปงบประมาณของญี่ปุนจะเริ่มจากเดือน เมษายน ของปปจจุบัน – มีนาคม ของปถัดไป
สวนของประเทศไทย จะเริ่มตนจากเดือนตุลาคมของปปจจุบัน – กันยายน ของปถัดไป
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3.4 บทวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis)
ในสวนของวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและภายในระบบการบริหารเงินนอก

งบประมาณของประเทศไทย (SWOT Analysis) ซึ่งครอบคลุมทั้งในสวนของหนวยงานของรัฐ
ที่ทําหนาที่กํากับและบริหารเงินนอกงบประมาณ และเจาหนาที่ผู ปฏิบัติของหนวยงานของรัฐ
เจาของเงินนอกงบประมาณ โดยสามารถจัดแบงออกเปน 3 ดานสําคัญๆ ไดแก

(1) ดานกํากับและบริหารเงินนอกงบประมาณ
(2) ดานระบบขอมูลสารสนเทศเงินนอกงบประมาณ
(3) ดานบุคลากรที่เกี่ยวของกับเงินนอกงบประมาณ

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis)

จุดแข็ง/ความโดดเดน/
ความเชี่ยวชาญ (Strengths) คําอธิบาย

(S1) ดานกํากับและบริหาร
เงินนอกงบประมาณ

(1) ลักษณะงานมีความคลองตัวมากกวาระบบงาน
ราชการปกติ โดยสามารถปฏิบัติงานตามนโยบาย
ของรัฐไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เน่ืองจาก
มีขอจํากัดเกี่ยวกับกฎระเบียบทางราชการในการ
ปฏิบัติงานนอยกวากรณีที่เปนสวนราชการปกติ

(2) รองรับแนวนโยบายเรงดวนของรัฐไดทั นตอ
เหตุการณ โดยสามารถยุบรวม /เลิก เงินนอก
งบประมาณไดเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ

(3) การบริหารเงินนอกงบประมาณมี รูปแบบและ
วิธีการบริหารจัดการความหลากหลายขึ้นอยูกับ
ลักษณะของกิจกรรมหรือวัตถุประสงคในการใหมี
เงินนอกงบประมาณน้ันๆ

(4) ในกรณีที่มีความจําเปนรัฐสามารถเรียกนําส ง
เงินนอกงบประมาณเปนรายไดแผนดิน เพื่อเสริม
ฐานะการคลังใหมีเสถียรภาพตามความเหมาะสม

(5) เงินนอกงบประมาณเปนปจจัยสวนหน่ึงในการ
สงเสริมใหระบบเศรษฐกิจมีการพัฒนาไดอยาง
ยั่งยืน และตอเน่ือง
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จุดแข็ง/ความโดดเดน/
ความเชี่ยวชาญ (Strengths) คําอธิบาย

(S2) ดานระบบขอมูลสารสนเทศ
เงินนอกงบประมาณ

(1) มีความเปน เอกภาพจากระบบขอมูลการเงิน
การคลังภาครัฐทั่วไป

(2) ใชเปนขอมูลสวนหน่ึงที่เปนปจจัยสนับสนุนการ
จัดทําขอมูลฐานะการคลังในภาพรวม

(3) สามารถกําหนดดัชนีชี้วัด และการประเมินผลการ
ดําเนินงานไดอยางเปนรูปธรรม

(S3) ดานบุคลากร (1) มีการจัดสรรบุคลากรที่มีความรู  ทักษะ และ
ประสบการณเฉพาะเกี่ยวกับการบริหารการเงินและ
บัญชีเขารวมในการบริหารเงินนอกงบประมาณ
ในหนวยงานของรัฐเจาของเงินนอกงบประมาณ
สวนใหญ

(2) ระบบบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวของกับการบริหาร
เงินนอกงบประมาณมีความเปนระบบที่ยึดโยง
กับระ บบบ ริหา รงา นบุคค ลของทา งรา ชกา ร
เปนสําคัญ

จุดออน (Weaknesses) คําอธิบาย
( W1) ด า น กํ า กั บ แ ล ะ บ ริ ห า ร

เงินนอกงบประมาณ
(1) เ น่ืองจากมีความเกี่ ย วของกับหลาย ภาคสวน

จึงขาดกรอบแนวทางการปฏิบัติงานที่มีความเปน
เอกภาพ

(2) กฎระเบียบและแนวทางปฏิบั ติที่ เกี่ ยวของกับ
การบริหารเงินนอกงบประมาณมีความซ้ําซอน และ
ไมสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน

(3) หากหนวยงานของรัฐขาดการวางแผนการบริหาร
การใชทรัพยากรที่เหมาะสมทั้งในสวนของงาน
ราชการปกติ และภาระหนาที่ในสวนของเงินนอก
งบประมาณ ก็อาจเปนภาระตอภาครัฐโดยรวม
ที่จะมีการใชทรัพยากรไมเกิดประโยชนสูงสุดตอ
ทางราชการ
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จุดออน (Weaknesses) คําอธิบาย
(4) หนวยงานของรัฐเจาของเงินนอกงบประมาณ

มีความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่ขัดตอกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวของมากขึ้น

(W2) ดานระบบขอมูลสารสนเทศ
เงินนอกงบประมาณ

(1) ขาดการบูรณาการขอมูลสารสนเทศเงินนอก
งบประมาณระหวางระบบงานและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

(2) ระบบการรายงานขอมูลสารสนเทศเงินนอก
งบประมาณขาดมาตรฐานที่เปนรูปธรรม โดยมีการ
นําไปประยุกตใชในการวิเคราะหเชิงนโยบายใน
หลายมิติ ทําใหเกิดความสับสนตอขอเท็จจริงของ
เงินนอกงบประมาณ

(3) ก า ร ป ร ะ ม ว ล ผ ล ข อ มู ล ส า ร ส น เ ท ศ เ งิ น น อ ก
งบประมาณขาดความสม่ําเสมอ ทําใหขาดความ
เชื่อมั่นในระบบการบริหารเงินนอกงบประมาณ
ของประเทศไทย

(W3) ดานบุคลากร (1) ขาดแผนการพัฒนา บุคลากรใหมีองคความรู
ที่ ค ร บ ถ ว น ร อ ง รั บ ก า ร บ ริ ห า ร ง า น เ ชิ ง รุ ก
เพื่อสงเสริมใหการบริหารเงินนอกงบประมาณ
บรรลุตามวัตถุประสงค

(2) เน่ืองจากระบบบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวของกับ
เงินนอกงบประมาณยึดโยงกับระบบบริหารงาน
บุคคลของทางราชการ จึงมีการโยกยายงานตาม
วาระเปนประจํา สงผลใหงานขาดความตอเน่ือง
และความคลองตัวในการปรับเปลี่ยนสายงาน

โอกาส (Opportunities) คําอธิบาย
(O1) ดานกํากับและบริหาร

เงินนอกงบประมาณ
(1) ระบบบริหารเงินนอกงบประมาณเปนเคร่ืองมือ

ในการบริหารจัดการดานการเงินการคลังของ
หนวยงานภาครัฐที่มีการปฏิบัติกันอยางแพรหลาย
ในประเทศตางๆ
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โอกาส (Opportunities) คําอธิบาย
(2) มีกฎระเบียและแนวทางการปฏิบัติที่ เกี่ยวของ

กับการบริหารเงินนอกงบประมาณบางสวน
ซึ่งสามารถขยายผลใหครอบคลุมในภาพรวมของ
เงินนอกงบประมาณทั้งหมด

(3) ข น า ด ข อ ง ทุ น เ งิ น น อ ก ง บ ป ร ะ ม า ณ ป จ จุ บั น
มี นัยสํ าคัญตอการขับเคลื่ อนระบบเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ

(4) ในปจจุบันภาครัฐยังไมมีแผนแมบทครอบคลุม
แนวทางการพัฒนาในการกําหนดทิศทางการ
บริหารเงินนอกงบประมาณในภาพรวม ซึ่งจะ
สามารถสรางความเชื่อมั่นจากองคกรและนักลงทุน
ระหวางประเทศตอระบบการบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐในประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

(5) การบริหารเงินนอกงบประมาณเปนปจจัยสงเสริม
ใ ห มี ก า ร ค ว า ม โ ป ร ง ใ ส แ ล ะ ธ ร ร ม า ภิ บ า ล
ในการบริหารจัดการภาครัฐผานกระบวนการ
บริหารเงินนอ กงบประมาณที่ เปนระบบและ
มีมาตรฐานสากล

(6) ศึ ก ษ า ร ะ บ บ บ ริ ห า ร เ งิ น น อ ก ง บ ป ร ะ ม า ณ
ในตางประเทศที่มีมาตรฐาน เพื่อใชเปนกรณีศึกษา
ในการพัฒนาระบบบริหารเงินนอกงบประมาณของ
ประเทศไทยใหมีประโยชนตอการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจไดอยางแทจริง

(O2) ดานระบบขอมูลสารสนเทศ
เงินนอกงบประมาณ

(1) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาไปอยาง
ตอเน่ือง โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับการรักษา
ความปลอดภัย ทําใหการประยุกตเพื่อนํามาใชเปน
สวนหน่ึงสําหรับการบริหารเงินนอกงบประมาณ
เปนไปไดดวยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
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(2) ในปจจุบันมีการนําระบบบริหารการเงินการคลัง
ภ า ค รั ฐ ด ว ย อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส ( GFMIS) ม า ใ ช
สนับสนุนงานที่เกี่ยวของกับการเงินการบัญชีทั่วไป
(Back Office) ซึ่ งมีผลใหการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนสวนหน่ึงในการ
บริหารเงินนอกงบประมาณสามารถดําเนินการได
ดวยความรวดเร็ว

(3) มีการบูรณาการระบบเทศโนโลยีสารสนเทศ
ที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการภาครัฐในภาพรวม
ทําใหกระบวนการประมวลผลมีความครอบคลุม
ในหลายดาน และมีความถูกตอง และเชื่อถือได
มากยิ่งขึ้น

(O3) ดานบุคลากร (1) บุคลากรภาครัฐสวนใหญมีทักษะเกี่ยวกับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เน่ืองจากมีการนํามาใชใน
ระบบงานตางๆ อยางแพรหลาย

(2) มีประสานงานในลักษณะเครือขาย (Network)
ระหวางบุคลากรที่เกี่ยวของกับการบริหารเงินนอก
งบประมาณเปนประจํา ทําใหมีการแลกเปลี่ยน
องคความรูที่มีประโยชนในการปฏิบัติงานอยาง
ตอเน่ือง

(3) สามารถกําหนดแนวทางพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของ
ในการบริหารเงินนอกงบประมาณเปนการเฉพาะ
เพื่อใหสอดคลองกับภาระหนาที่ที่ แทจ ริงได
โดยไมจําเปนตองมีผลกระทบตอระบบงานบริหาร
บุคคลในภาพรวมของทางราชการ

ขอจํากัด / อุปสรรค (Threats) คําอธิบาย
(T1) ดานกํากับและบริหาร

เงินนอกงบประมาณ
(1) ระบบบริหารเงินนอกงบประมาณเปนเคร่ืองมือ

ในการบริหารจัดการดานการเงินการคลังของ
หนวยงานภาครัฐที่มีการปฏิบัติกันอยางแพรหลาย
ในประเทศตางๆ
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ขอจํากัด / อุปสรรค (Threats) คําอธิบาย
(2) เน่ืองจากเงินนอกงบประมาณมีความหลากหลาย

ครอบคลุมหลายดาน จึง จํา เปนที่ การบริหาร
เงินนอกงบประมาณจะตองมีการคํานึงถึงความ
ยอมรับจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ

(3) ความซับซอนของกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการ
บริหารเงินนอกงบประมาณมีเปนจํานวนมาก อีกทั้ง
ไมสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน

(4) รัฐมีการผลักดันนโยบายตางๆ ผานการบริหาร
เงินนอกงบประมาณ ดังน้ัน แนวทางการการพัฒนา
ระบบการบริหารเงินนอกงบประมาณ จึงมีความ
เสี่ยงที่อาจสงผลกระทบตอความตอเน่ืองในการ
ดําเนินการตามนโยบายรัฐ

(T2) ดานระบบขอมูลสารสนเทศ
เงินนอกงบประมาณ

(1) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจะตอง
มีการลงทุนใชทรัพยากรดานตางๆ โดยเฉพาะ
วงเงินงบประมาณสนับสนุนการดําเนินการ

(2) ระยะเวลาพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส นั บ ส นุ นก า รพั ฒน า ระ บ บ บ ริห า ร เ งิ นน อ ก
งบประมาณใหมีความสมบูรณสอดคลองกับ
ความตองการของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ

(3) เน่ืองจากมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของภาครัฐ
ในหลายรูปแบบ ดัง น้ัน จึงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารเงินนอกงบประมาณควร
มีขีดความสามารถที่จะเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูล
อยางบูรณาการระหวางระบบงานที่ เกี่ยวเน่ือง
ทั้งหมด

(T3) ดานบุคลากร (1) ขอจํากัดของจํานวนบุคลากรที่มีความรูความ
เชี่ยวชาญที่เกี่ยวของโดยตรงในระบบการบริหาร
เงินนอกงบประมาณทั้ งภายในประเทศ และ
ระหวางประเทศ
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ขอจํากัด / อุปสรรค (Threats) คําอธิบาย
(2) องคความรูที่มีความจําเปนในสวนของการพัฒนา

ระบบบริหารเงินนอกงบประมาณขาดความชัดเจน
เน่ืองจากขาดการถายทอดอยางเปนระบบ

(3) กระบวนการบริหารบุคลากรที่เกี่ยวของกับการ
บริหารเงินนอกงบประมาณปจจุบันถือปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของทางราชการสวนใหญ จึงขาดความ
คลองตัวในการบริหารจัดการ



บทที่ 4
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารเงินนอกงบประมาณ

จากผลการวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบระหวางระบบการบริหารเงินนอกงบประมาณของ
ประเทศญ่ีปุน และประเทศไทย ตลอดจน การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) ทั้งภายใน
และภายนอกของระบบการบริหารเงินนอกงบประมาณ กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลาง
ในฐานะกํากับและบริหารเงินนอกงบประมาณในภาพรวม จึงควรที่จะตองมีการจัดทําเปนกรอบ
แนวทางการดําเนินการในลักษณะ “แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารเงินนอกงบประมาณ”
ระยะเวลา 3 ป เพื่อบูรณาการพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณอยางเปนระบบ และมีความตอเน่ือง
รวมถึง สรางความยอมรับจากทุกภาคสวน โดยเฉพาะความยอมรับจากองคการระหวางประเทศ
เชน ธนาคารโลก (World Bank) เปนตน ซึ่งจะสามารถเสริมสรางความเชื่อมมั่นในระบบการเงิน
การคลังภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส และธรรมภิบาลเปนที่ยอมรับในระดับสากลมากยิ่งขึ้น
ประกอบดวย 3 ประเด็นยุทธศาสตรหลักที่เปนปจจัยหลักในระบบการบริหารเงินนอกงบประมาณ
ไดแก

(1) ยุทธศาสตรดานการกํากับดูแล
(2) ยุทธศาสตรดานสารสนเทศ
(3) ยุทธศาสตรดานพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร

4.1 องคประกอบของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารเงินนอกงบประมาณ
ในการยกราง “แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารเงินนอกงบประมาณ”

ระยะเวลา 3 ป โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี
4.1.1 ยุทธศาสตรดานการกํากับดูแล

(1) นําเสนอใหมี “คณะกรรมการนโยบายบริหารเงินนอกงบประมาณ” ที่มี
นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมายเปนประธาน รัฐมนตรีประจํากระทรวง
เจาของเงินนอกงบประมาณ และหนวยงานที่ เกี่ยวของ เชน สํานักงบประมาณ สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและ
สํานักงานคณะกรรมการขราชการพลเรือน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ รวม เปน
กรรมการ และกรมบัญชีกลาง เปนกรรมการและเลขานุการ เพื่อทําหนาที่กําหนดแนวนโยบายและ
กํากับการบริหารเงินนอกงบประมาณทั้งระบบใหสามารถเกิดผลสัมฤทธิเปนรูปธรรม
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(2) กําหนดใหมีแผนงาน/โครงการตางๆ ที่เปนสวนสําคัญตอการพัฒนาระบบ
การบริหารเงินนอกงบประมาณ เชน

(2.1) การปรับโครงสรางองคกรและระบบงานภายในกระทรวงการคลัง
ที่รับผิดชอบงานดานการบริหารเงินนอกงบประมาณใหมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการได
อยางมีเอกภาพ และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

(2.2) การปรับปรุงพัฒนาและบูรณาการกฎหมายที่เกี่ยวของใหมีความ
ทันสมัยและสอดคลองกับแนวนโยบายในการบริหารเงินแผนดินในภาพรวม โดยกําหนดใหมี
กฎหมายแมบทที่ใชเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาเงินนอกงบประมาณทั้งหมดในภาพรวม
เพื่อลดขอจํากัดของความแตกตางในแตละลักษณะของเงินนอกงบประมาณ

(2.3) การสรางระบบการพิจารณากลั่นกรองการจัดต้ังเงินนอกงบประมาณ
ตลอดจน กระบวนการพิจารณาอนุมัติใหความเห็นชอบการบริหารจัดการและการใชจายเงินนอก
งบประมาณ และระบบการประเมินผลการใชจายเงินนอกงบประมาณใหมีมาตรฐานสากล รวมถึง
การทบทวนประสิทธิภาพและความจําเปนในการดําเนินงานของเงินนอกงบประมาณ และ
การพิจารณนําเงินนอกงบประมาณนําสงเปนรายไดแผนดิน

4.1.2 ยุทธศาสตรดานสารสนเทศ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารและประมวลผลขอมูลสารสนเทศ

เงินนอกงบประมาณใหมีความสอดคลองกับขอมูลสารสนเทศการเงินการคลังภาครัฐในภาพรวม
ใหมีความครบถวนสมบูรณและเปนไปดวยความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น รวมถึง ลดปริมาณงานและ
ความซ้ําซอนใหหนวยงานของรัฐเจาของเงินนอกงบประมาณ โดยการประมวลผลแบบเบ็ดเสร็จ
และสามารถเชื่องโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยควรตองมีแผนงาน/โครงการที่รองรับระบบ
ขอมูลสารสนเทศเงินนอกงบประมาณ ดังน้ี

(1) การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศเงินนอกงบประมาณ  โดยมีการ
เชื่อมโยงกับฐานขอมูลในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)

(2) การพัฒนาระบบการจัดทํารายงานและการรายงานขอมูลดานเงินนอก
งบประมาณที่มีความถูกตอง รวดเร็ว และมีความถี่ของรายงานที่ชัดเจนตามความจําเปนของ
ผูใชงาน ซึ่งจะสามารถแสดงฐานะการคลังที่แทจริงสําหรับนําเสนอรัฐบาลประกอบการพิจารณา
กําหนดเปนแนวนโยบายการเงินการคลังภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ

4.1.3 ยุทธศาสตรดานพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร
ในการบริหารบุคลากรที่เกี่ยวของกับเงินนอกงบประมาณสามารถออกแบงเปน

สวนๆ ที่สําคัญ ไดแก
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(1) การปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคล ซึ่งสามารถอางอิงกับระบบบริหารงาน
บุคคลปกติของทางราชการโดยพัฒนาใหมีความเหมาะสมคั้งตแกระบวนการสรรหา บรรจุ แตงต้ัง
ประเมินผล และการใหรางวัล และบทลงโทษ

(2) การพัฒนาบุคลากรทั้งในสวนของบุคลากรสังกัดกระทรวงการคลัง
(กรมบัญชีกลาง) ทั้งสวนกลางและภูมิภาคในฐานะหนวยงานกํากับและบริหารเงินนอกงบประมาณ
ในภาพรวม และบุคลากรในหนวยงานของรัฐเจาของเงินนอกงบประมาณ เพื่อใหมีความรู
ความเขาใจในการบริหารเชิงพาณิชย ซึ่งเปนสวนสําคัญในการบริหารเงินนอกงบประมาณใหมี
ประสิทธิผลและเกิดประโยชนสูงสุดอยางแทจริง เชน การบริหารเงินสด (Cash Management) และ
ความคุมคา (Value for Money) เปนตน

4.2 กระบวนการจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารเงินนอกงบประมาณ
เน่ืองจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารเงินนอกงบประมาณจะมีผลกระทบ

ในวงกวางตอทั้งภาครัฐ เอกชน และสาธารณชนทั่วไป โดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐเจาของเงินนอก
งบประมาณ ดังน้ัน กระบวนการจัดทํารางแผนยุทธศาสตรฯ จึงควรกําหนดใหมีสวนรวมจาก
ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ รวมทั้ง การประสานงานใหมีคณะผูเชี่ยวชาญจากองคการระหวางประเทศ
เชน ธนาคารโลก (World Bank) เปนตน เพื่อใหเขามามีบทบาทในฐานะหนวยงานกลางสนับสนุน
เชิงวิชาการในการจัดทําแผนยุทธศาสตรฯ อันจะมีผลใหเกิดความยอมรับ และสรางความเชื่อมั่น
จากทั้งภายในและภายนอกประเทศไดไปในคราวเดียวกัน ทั้งน้ี สามารถกําหนดแนวทางและ
ขั้นตอนการจัดทํารางแผนยุทธศาสตรฯ ดังน้ี

เดือนกิจกรรม
1 2 3 4 5 6

(1) กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) จัดทํารายละเอียด
รางแผนยุทธศาสตรฯ
(2) ประสานงานขอรับสนับสนุนคณะผูเชี่ยวชาญที่มีความรู
ความเชี่ยวชาญเฉพาะจากธนาคารโลก เพื่อรวมในการ
ปรับปรุงรางแผนยุทธศาสตรฯ

เดือนกิจกรรม
1 2 3 4 5 6

(3) จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อระดม
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ความคิดเห็นตอรางแผนยุทธศาสตรฯ จากทุกภาคสวน
ที่เกี่ยวของ
(4) กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ปรับปรุงรางแผน
ยุทธศาสตรฯ ใหมีความสบูรณมากยิ่งขึ้น
(5) กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) นําเสนอรางแผน
ยุทธศาสตรฯ ตอคณะรัฐมนตรี
(6) ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรฯ และรายงานความ
คืบหนาตอคณะรัฐมนตรีเปนระยะ ๆ

การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารเงินนอกงบประมาณ จะเปน
ประโยชนในการใชเปนกรอบแนวทางการดําเนินการพัฒนาระบบบริหารเงินนอกงบประมาณ
ซึ่งสามารถผลักดันใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะหนวยงานของรัฐใหมีการบริหารจัดการ
อยางเปนระบบและมีความเปนมืออาชีพมากยิ่งขึ้นในอนาคต อันจะสงผลใหการบริหารเงินนอก
งบประมาณเกิดประโยชนตอระบบเศรษฐกิจในประเทศไดอยางแทจริงตอไป
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: นักวิชาการคลัง 8 ว. กลุมนโยบายจัดซื้อจัดจางภาครัฐระหวางประเทศ

กรมบัญชีกลาง (2548-2549)
: ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานพัฒนาระบบบริหารเงินนอกงบประมาณ

กรมบัญชีกลาง (2549-2553)
: ผูอํานวยการสํานักกํากับและพัฒนาระบบบริหารเงินนอกงบประมาณ

กรมบัญชีกลาง (2553-ปจจุบัน)
การศึกษา : บริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลยักรุงเทพ

MBA Shenandoah University, USA
การฝกอบรม/ดูงาน : ผูนําการเมืองยุคใหม สถาบันพระปกเกลารุนที่ 3

: โครงการพัฒนาบุคลากรใหเปนนักบริหารมืออาชีพสําหรับขาราชการ
ระดับสูงของกระทรวงการคลัง 2/2550 สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจ
การคลัง รวมกับ The Kellogg School of Management และ The
Maxwell School of Citizenship and Public Affairs และ The Schulich
School of Business

: Capacity Building in Inter-agency Coordination of Policies and
Programs โดย University of Sydney และสถาบันบัณฑิตบริหารธุกิจ
ศศินทร
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