


ท่ีมาของการศึกษา

• ทุนหมนุเวียนนอกงบประมาณ จัดตัง้ขึน้เพ่ือเป็นกลไกสนับสนุนการด า เนินงาน
ของรัฐบาลในการด าเนินนโยบายด้านการคลัง เพ่ือการกระตุ้นเศรษฐกิจ การ
สง่เสริมสวสัดิการสงัคม การกระจายรายได้ และนโยบายในด้านอื่นๆ

• ทนุหมนุเวียนนอกงบประมาณจึงเป็นเคร่ืองมือทางการคลงัท่ีมีความคล่องตวัใน
การเบิกจ่าย ไม่ผูกยึดกับกฏระเบียบราชการ ช่วยให้ส่วนราชการท่ีได้ รับ
มอบหมายให้ดแูลภารกิจมีความคลอ่งตวั สามารถด าเนินการได้สะดวกรวดเร็วขึน้



ท่ีมาของการศึกษา

• ในปีงบประมาณ 2558 ประเทศไทยมีทนุหมนุเวียนนอกงบประมาณทัง้หมด 114
กองทนุ ได้รับงบประมาณรายจ่ายทัง้หมด 6.06 แสนล้านบาท เป็นสดัสว่นร้อยละ 
23.53 ของงบประมาณรายจ่ายทัง้หมดของรัฐบาลในปี 2558 หรือประมาณร้อย
ละ 4.5 ของผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ 

• พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ .ศ.2558 ระบุว่า.... การจัดตัง้ทุน
หมนุเวียนขึน้เป็นจ านวนมากเพ่ือเป็นทนุในการใช้จ่ายบริหารกิจการของหน่วยงาน
ของรัฐ ให้เกิดความคล่องตวัทางการเงิน โดยไม่ต้องน าเงินส่งคลงัเป็นรายได้
แผ่นดิน  แต่การบริหารทุนหมุนเวียนยังขาดประสิทธิภาพและไม่สามารถ
ด าเนินการใหบ้รรลวุตัถปุระสงค์ไดอ้ย่างแทจ้ริง



วตัถุประสงคข์องการศึกษาน้ี

• วิเคราะห์บทบาทของทนุหมนุเวียนนอกงบประมาณตอ่การด าเนิน
นโยบายภาครัฐ 

• ประเมินความโปร่งใสทางการคลงัของรายจ่ายนอกงบประมาณประเภท
เงินทนุหมนุเวียน 

• ก าหนดทิศทางการก ากบัดแูล และติดตามประเมินผลเงินทนุหมุนเวียน
นอกงบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากขึน้  เพื่อส่งเสริมความมี
เสถียรภาพ และความยัง่ยืนทางการคลงัของประเทศ



ประเภทของเงินนอกงบประมาณ

1) ทุนหมุนเวียน หมายถึง กองทนุ เงินทนุ หรือทนุหมนุเวียนต่างๆ ท่ีจดัตัง้
ขึน้ตามกฎหมายเฉพาะ หรือ ตาม พรบ .งบประมาณรายจ่าย เพ่ือให้
หน่วยงานภาครัฐน าเงินงบประมาณท่ีได้ก าหนดเป็นเงินทุนหมุนเวียน 
สามารถน าไปใช้จ่ายในกิจกรรมหรือวตัถปุระสงค์ตามกฎหมายนัน้ๆ 

2) กลุ่มเงนิฝาก หมายถงึ เงินฝากท่ีได้รับการยกเว้นไม่ต้องน าสง่คลงัตามท่ี
กฎหมายไว้ มี 7 ประเภทยอ่ย ได้แก่ เงินช่วยเหลือจากตา่งประเทศ เงิน
บริจาค เงินกู้  เงินท้องถ่ิน เงินฝากตา่งๆ เงินรับฝากเพ่ือรอจดัสรร/ถอนคืน 
และเงินนอกงบประมาณตามวตัถปุระสงค์อ่ืน

3) กลุ่มที่มีกฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ หมายถงึ กลุม่เงินท่ีมี
กฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ ให้เป็นของหน่วยงานใดๆ เช่น องค์การ
มหาชน องค์กรอิสระ มหาวิทยาลยั เป็นต้น 



ประเภทของทุนหมุนเวียน

I. กลุ่มทุนหมุนเวียนที่ พึ่ งพิงงบประมาณเป็นหลัก บางทุน
หมุนเวียนอาจมีรายได้บ้าง แต่เป็นรายได้ท่ีไม่ใช่จากการด า เนิน
ภารกิจหลัก จึงจ าเป็นต้องได้รับเงินอุดหนุนงบประมาณเป็นหลัก 
(ร้อยละ 90 ของรายได้ทนุหมนุเวียน) อย่างต่อเน่ือง อาทิ กองทนุเงิน
ให้กู้ ยืมเพื่อการศึกษา กองทุนหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ กองทุน
พฒันาฝีมือแรงงาน เป็นต้น

II. กลุ่มทุนหมุนเวียนที่มีรายได้จากการด าเนินภารกิจหลัก โดยอาจ
มีรายได้เพียงพอ/ไม่เพียงพอในบางปี จึงอาจได้รับงบประมาณ
อดุหนนุในบางปีงบประมาณ เช่น กองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมือง



ประเภทของทุนหมุนเวียน
ตามลกัษณะกิจกรรม

ประเภททุน
หมุนเวียน

พรบ.
งบประมาณ

พรบ.
เฉพาะ

รวม ร้อยละ

1. เพื่อการกู้ยืม 8 9 17 14.9
2. เพื่อการสงเคราะห์
และสวัสดกิารสังคม

3 16 19 16.7

3. เพื่อการสนับสนุน
ส่งเสริม

17 41 58 50.9

4. เพื่อการจ าหน่าย และ
การผลิต

14 -- 14 12.3

5. เพื่อการบริการ 4 2 6 5.2
รวมจ านวนทุนหมุนเวียน 46 68 114 100



ประเภทของทุนหมุนเวียน
ตามการจดัสรรงบประมาณ

• การจดัสรรเงินอดุหนนุให้แก่กองทนุนอกงบประมาณแบง่ออกได้ 2
ลกัษณะ คือ 

1. การจดัสรรเงินอดุหนนุเพื่อด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล เช่น 
กองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมืองแห่งชาติ และ 

2. การจดัสรรเงินอดุหนนุเพื่อการด าเนินงานท่ีเป็นภาระผกูพนัตาม
กฎหมาย เช่น กองทนุประกนัสงัคม กองทนุหลกัประกนัสขุภาพ
แห่งชาต ิและกองทนุเงินให้กู้ ยืมเพื่อการศกึษา เป็นต้น



กฏหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก ากบัดูแล

• พระราชบญัญติัเงินคงคลงั พ.ศ. 2491 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม บญัญตัิ
ความหมายเก่ียวกบัเงินนอกงบประมาณประเภท ระบวุา่

ทุนหมุนเวียน หมายถงึ “ทนุท่ีตัง้ขึน้เพื่อกิจการซึง่อนญุาตให้น า
รายรับสมทบทนุไว้ใช้จ่ายได้”

มาตรา13 บญัญัติว่า “องค์การใดๆของรัฐบาลท่ีตัง้ขึน้แล้ว ก่อนวนัใช้
พระราชบญัญัตินีห้รือท่ีจะตัง้ขึน้ใหม่ บรรดาท่ีใช้ทุนหรือทุนหมนุเวียน
นัน้ ให้รัฐมนตรีมีอ านาจก าหนดข้อบงัคบัว่าด้วย การจ่ายเงิน การเก็บ
รักษาเงินและน าทนุหรือผลก าไรเข้าบญัชีเงินคงคลงั.......” 



กฏหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก ากบัดูแล
ทุนหมุนเวยีน

• ในปี 2558 กระทรวงการคลงัได้ตัง้คณะท างานประเมินความโปร่งใสทางการคลงัขึน้ เพื่ อท า
หน้าที่ประเมินประเทศไทยตามมาตรฐานความโปร่งใสทางการคลงัใหม่ของ IMF (2014) 
หนึ่งในข้อเสนอแนะของคณะท างานฯ ดงักล่าว คือการยกระดบัธรรมาภิบาลในการก ากบัดแูล
กองทนุนอกงบประมาณ ซึ่งน าไปสู่การยกเลิกพระราชบญัญัติให้อ านาจกระทรวงการคลงัรวม
หรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2543 แล้วออกพระราชบญัญัติการบริหารกองทุนหมุนเวียน 
พ.ศ.2558 มีผลบงัคบัใช้เม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2558



กฏหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก ากบัดูแล
ทุนหมุนเวยีน

• คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนท่ีมี รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลงัเป็นประธานกรรมการ สามารถบงัคบัใช้กฎหมายในการ
บริหาร/ก ากบัดแูลครอบคลมุถึงทนุหมนุเวียนทัง้ท่ีจดัตัง้โดยพระราชบญัญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และท่ีจดัตัง้โดยพระราชบญัญตัิเฉพาะ

• พรบ.ให้อ านาจกระทรวงการคลงัรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน พ .ศ.2543 
ก าหนดให้การยบุเลิกทนุหมนุเวียนจะกระท าได้เม่ือทนุหมนุเวียนหมดความ
จ าเป็นท่ีจะต้องด าเนินการตามวัตถุประสงค์ในการจัดตัง้แล้วหรือทุน
หมุนเวียนได้หยุดด าเนินการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรและไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบท่ีก าหนด แตไ่ม่รวมถึงกรณีทีบ่างทนุหมนุเวียนทีมี่การบริหารจดัการ
ไม่มีประสิทธิภาพ หรือมีผลการประเมินผลการด าเนินงานต ่า



เปรียบเทียบกบัเงินทุนหมุนเวยีนของต่างประเทศ

• มีบทบาทท่ีส าคญัในการสนบัสนนุการด าเนินงานของภาครัฐและ
นโยบายการคลงัของรัฐบาล  

• เป็นการจดัตัง้ขึน้มาโดยกฎหมายเฉพาะเพื่อให้เกิดความคลอ่งตวัและมี
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ

• ลดแรงกดดนัท่ีมีตอ่รัฐบาล ในกรณีท่ีรัฐต้องด าเนินการภายใต้ข้อจ ากดั
ทางการเมืองหรือทางกฎหมาย 



เปรียบเทียบกบัเงินทุนหมุนเวยีนของต่างประเทศ

• ส าหรับประเทศญ่ีปุ่ น มีหน่วยงานหลายกระทรวงด้วยกนัท่ีเก่ียวข้องและ
รับผิดชอบดแูลบญัชีพิเศษ 

• Law Concerning the Special Accounting ซึง่
กฎหมายดงักล่าวยงัได้สนบัสนุนให้มีการปฏิรูปบญัชีพิเศษ และมีการ
วางแผนในการลดบทบาทบญัชีพิเศษของประเทศญ่ีปุ่ นลง

• ขณะท่ีในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศสมาชิกใน OECD โดย
สว่นใหญ่แล้วมกัจะอยูน่อกเหนือการควบคมุของหน่วยงานของรัฐ
โดยตรง 



ความโปร่งใสทางการคลงัของทุนหมุนเวยีน

• ความโปร่งใสทางการคลงั หมายถึง (i) การเปิดเผยตอ่สาธารณะเก่ียวกบัโครงสร้างและ
บทบาทของรัฐบาล (ii) เปา้ประสงค์ของการด าเนินนโยบายการคลงั บญัชีภาครัฐ และการ
คาดการณ์ต่างๆ  รวมทัง้(iii) การเข้าถึงข้อมลู การด าเนินกิจกรรมของรัฐบาลท่ีมีความ
น่าเช่ือถือ ครบถ้วน เข้าใจได้ ทนัท่วงที และเปรียบเทียบได้กบัข้อมลูท่ีเปิดเผยในต่างประเทศ 
เพ่ือให้สาธารณะชน (iv) สามารถประเมินสถานะทางการเงินการคลงัของรัฐบาล กบัต้นทนุ
และประโยชน์ของการด าเนินกิจกรรมของรัฐท่ีเกิดขึน้ในปัจจบุนัและอนาคตได้อย่างถกูต้อง 
(Hameed: 2005, Sarr: 2015 และ Kopitz and Craig: 1998) 

• การเปิดเผยข้อมลู (รายงาน) ทางด้านการคลงัสาธารณะ และกระบวนการจดัท านโยบายเป็น
หวัใจส าคญัของความโปร่งใสทางการคลงั เป็นเง่ือนไขจ าเป็นส าหรับการมีเศรษฐกิจท่ียัง่ยืนและ
การมีธรรมาภิบาลท่ีดี จึงนบัเป็นหนึง่ในกิจกรรมท่ีส าคญัย่ิงของรัฐบาล



ความโปร่งใสทางการคลงัของทุนหมุนเวยีน

• ผลการประเมินความโปร่งใสทางการคลงัของประเทศไทยในปี 2558 ตามเกณฑ์ใหม่
ของ IMF (2014) พบว่า ประเทศไทยมีระดบัคะแนนเกินระดบัพืน้ฐานไมม่ากนัก 
(Siksamart and Wanitthanankun: 2015 และ (ศาสตรา สดุสวาสดิ์ 
และ ฐิติมา ชเูชิด : 2559) 

• ในสว่นของกองทนุ หรือทนุหมนุเวียน คณะท างานประเมินความโปร่งใสทางการคลงั 
ได้เสนอให้มีการยกระดบัธรรมาภิบาลในการก ากบัดแูลกองทนุนอกงบประมาณ ซึง่
ได้น าไปสูก่ารยกเลิกพระราชบญัญตัิให้อ านาจกระทรวงการคลงัรวมหรือยบุเลกิทนุ
หมนุเวียน พ.ศ.2543 แล้วออกพระราชบญัญตัิการบริหารกองทนุหมนุเวียน 
พ.ศ.2558 ที่มีผลบงัคบัใช้เม่ือวนัที่ 24 พฤศจิกายน 2558

• ให้อ านาจคณะกรรมการนโยบายบริหารทนุหมนุเวียน มีอ านาจครอบคลมุขึน้ ในการ
ก ากบัทนุหมนุเวียนทัง้ท่ีจดัตัง้ตาม พรบ.งบประมาณรายจา่ยประจ าปี และที่จดัตัง้ขึน้
ด้วยกฏหมายเฉพาะ



การเปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณชน

• จากรายงานความเสี่ยงทางการคลงั ประจ าปีงบประมาณ 2558 ได้ให้
ข้อเสนอแนะส าคญัท่ีเก่ียวข้องกบัการเปิดเผยข้อมลูของกองทนุนอก
ประมาณโดย “..สนบัสนนุให้การพฒันาระบบสารสนเทศกองทนุนอก
งบประมาณอยา่งตอ่เน่ืองเพื่อให้ได้รับข้อมลูท่ีถกูต้องและรวดเร็ว โดยมี
การปรับปรุงให้ทกุกองทนุมีหน้าท่ีรายงานข้อมลูการใช้จ่าย สถานะ
การเงิน และกิจกรรมท่ีด าเนินการเผยแพร่เปิดเผยตอ่สาธารณชนใน
เว็บไซต์ ซึง่กรมบญัชีกลางยงัคงอยูร่ะหวา่งการด าเนินการพฒันาระบบ
การบริหารทนุหมนุเวียน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Non–
Budget) โดยคาดวา่จะเสร็จสมบรูณ์ภายในปีงบประมาณ 
2559......”



การเปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณชน

• อาจกล่าวได้ว่า กองทุนและทุนหมุนเวียนนอกงบประมาณในปัจจุบนั 
ยงัขาดความโปร่งใสทางการคลงัตามหลกัเกณฑ์ของ IMF (2014) 
โดยเฉพาะหลกัเกณฑ์ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมลูตอ่สาธารณะ (Public 
Availability of Information)

• งานวิจยันีอ้าศยัข้อมลูทตุิยภมูิจากแหล่งต่างๆ อาทิ รายงานความเสี่ยง
ทางการคลงัของส านักงานเศรษฐกิจการคลงั รายงานการเงินภาครัฐ
ของกรมบญัชีกลาง ตลอดจนรายงานประจ าปีของกองทุนหมุนเวียน
ตา่งๆ เป็นข้อมลูอ้างอิงในการศกึษาครัง้นี ้



ขอ้สงัเกตเก่ียวกบัการประเมินผลการด าเนินงาน โดย
กรมบญัชีกลาง

1) ทนุหมนุเวียนท่ีจดัตัง้ขึน้ยงัไมไ่ด้เข้าสู่ระบบประเมินผลการด าเนินงานของกรมบญัชีกลาง
ทัง้หมด 

ปี จ านวนกองทุนทัง้สิน้ จ านวนทุนหมุนเวียนที่
เข้าสู่ระบบประเมิน

ร้อยละของทัง้หมด

2550 95 67 70.5

2551 95 81 85.3

2552 106 77 72.6

2553 102 81 79.4

2554 108 81 75.0

2555 110 94 85.5

2556 110 93 80.9

2557 114 95 83.3

2558 114 99 86.8

2559 114 101 88.6



ขอ้สงัเกตเก่ียวกบัการประเมินผลการด าเนินงาน โดย
กรมบญัชีกลาง

2) ระบบการประเมินผลแบบ Balanced Scorecard (BSC) ท่ี
ใช้ในปัจจบุนัเป็นเพียงระบบการประเมินการบริหารภายในองค์กรเป็น
หลัก ผลการประเมินไม่สะท้อนถึงความคุ้ มค่าของการใช้จ่าย
งบประมาณ และยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลผลการประเมินแก่
สาธารณะ ไม่มีการประเมินประสิทธิผลของการตอบสนองนโยบาย
ของรัฐบาลอนัเป็นวตัถปุระสงค์ของการจดัตัง้กองทนุ 



ขอ้สงัเกตเก่ียวกบัการประเมินผลการด าเนินงาน โดย
กรมบญัชีกลาง

ปีบัญชี
เฉล่ีย 4 ปี2554 2555 2556 2557

จ านวนกองทุนที่เข้าร่วมการประเมิน 81 94 93 95 91

จ านวนกองทุนที่ผ่านเกณฑ์ปกติ 64 81 68 84 74

ร้อยละ 79.0 86.2 73.1 88.4 81,7

จ านวนกองทุนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ปกติ 17 13 25 11 17

ร้อยละ 21.0 13.8 26.9 11.6 18.3



ขอ้สงัเกตเก่ียวกบัการจดัสรรงบประมาณ



ขอ้สงัเกตเก่ียวกบัการจดัสรรงบประมาณ

• ในระยะยาว กองทนุประกนัสงัคม และกองทนุหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ จะมีคา่ใช้จ่ายท่ี
ขยายตวัสงูขึน้และไมส่ามารถควบคมุได้อนัเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายขุอง
ประชากรของประเทศไทยท่ีเข้าสูส่งัคมผู้สงูอาย ุและก าลงัจะเป็นสงัคมผู้สงูอายสุมบรูณ์ใน
อีกห้าปีข้างหน้า หากรายได้ของทัง้ 2 กองทนุไมส่ามารถเติบโตได้ทนัการขยายตวัของ
รายจ่ายดงักลา่ว กองทนุทัง้สองแหง่อาจประสบปัญหาสภาพคลอ่งทางการเงิน

• จากรายงานความเสี่ยงทางการคลงัประจ าปีงบประมาณ 2559 ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั
ระบวุา่ “…กองทนุท่ีมีความเสี่ยงและอาจประสบปัญหาทางการเงินในอนาคต ได้แก่
กองทนุหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ กองทนุประกนัสงัคม และกองทนุเงินให้กู้ ยืมเพ่ือ
การศกึษา เน่ืองจากเป็นกองทนุขนาดใหญ่ ทัง้ในด้านรายได้ คา่ใช้จ่าย ทรัพย์สนิ หนีส้นิ 
และเงินกองทนุ หากกองทนุ 3 แห่งนี ้ประสบปัญหาสภาพคลอ่งทางการเงิน จะก่อให้เกิด
ความเสี่ยง และภาระทางการคลงัให้แก่รัฐบาล ท่ีจะต้องจดัสรรงบประมาณและให้ความ
ช่วยเหลือแก่ทัง้ 3 กองทนุในท่ีสดุ”



ขอ้สงัเกตเก่ียวกบักองทุนประกนัสงัคม

1) ปัญหาส าคญัของกองทนุประกนัสงัคมคือสินทรัพย์ในกองทนุชราภาพที่ไมพ่อที่จะรับมือกบัประชากร
ไทยท่ีแก่ตวัขึน้ในอนาคต จากการคาดการณ์พบวา่ กองทนุชราภาพในระบบประกนัสงัคมจะเร่ิมมี
ปัญหาสภาพคลอ่งในอีก 20-25 ปีข้างหน้า และจะประสบปัญหาล้มละลายในอีก 37 ปี

2) ควรมีการพิจารณาต้นทนุ และผลประโยชน์ของทางเลือกตา่งๆ อย่างระมดัระวงั เปิดเผยข้อมลูให้ผู้มี
สว่นได้เสียได้รับทราบ และแสดงความคิดเห็น เพ่ือการเพ่ือความโปร่งใสในการด าเนินงาน และ
ประโยชน์ในการเปรียบเทียบกบัแนวปฏิบตัิท่ีเหมาะสมของตา่งประเทศ

3) กองทนุประกนัสงัคมควรเปิดเผยรายงานการลงทนุ การจดัพอร์ตลงทนุ หลกัเกณฑ์การคดัเลือก
ผู้จดัการกองทนุ และการประเมินผลการบริหารเงินกองทนุ เปิดเผยคา่ใช้จ่ายในการด าเนินงานของ
ส านกังานประกนัสงัคม และพิจารณาบริหารจดัการเงินออมของผู้ประกนัตนให้เหมาะสมกบัโครงสร้าง
อายขุองผู้ประกนัตน เพ่ือให้ผู้ประกนัตนได้รับผลตอบแทนสงูสดุในยามชราภาพ



ขอ้สงัเกตเก่ียวกบักองทุนหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ

• เม่ือโครงสร้างประชากรไทยเข้าสูก่ารเป็นสงัคมผู้สงูอายอุยา่งสมบรูณ์ในอีกไม่ก่ีปี
ข้างหน้า จะมีผลท าให้คา่ใช้จา่ยด้านสขุภาพสงูขึน้ตามไปด้วย ดงันัน้ ในระยะยาว
รัฐบาลต้องรับภาระโดยการจดัสรรงบประมาณที่เพิ่มขึน้ เป็นความเสี่ยงทางการคลงั
ในอนาคตอนัใกล้

• แม้วา่ สปสช. มีการจดัท ารายงานประจ าปีที่น าเสนอข้อมลูการจดัสรรงบประมาณ
รายจา่ยที่แจกแจงรายละเอียดคา่ใช้จา่ยอยา่งชดัเจน เป็นระเบียบ น่าเช่ือถือ แตข่าด
การวิเคราะห์ และการบริหารจดัการความเสี่ยงทางการคลงั 

• สปสช. ไมม่ีรายงานข้อมลูการบริหารจดัการรายได้ของหน่วยบริการ (หรือมีแตไ่ม่
เปิดเผยแก่สาธารณะ) ท าให้ไมส่ามารถประเมินประสทิธิภาพการบริหารจดัการของ
หน่วยให้บริการ หรือแก้ปัญหาความไมเ่ข้าใจกนัระหวา่งหน่วยบริหารงบประมาณ 
(Purchaser) และหน่วยให้บริการ (Providers) ที่เกิดขึน้



ขอ้สงัเกตเก่ียวกบักองทุนหมู่บา้นและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ

• การจดัเก็บข้อมลูกองทนุหมู่บ้านไมเ่ป็นไปตามแผนท่ีก าหนด และข้อมลูท่ี
จดัเก็บยงัไม่ครบถ้วน ไม่ถกูต้อง และไม่เป็นปัจจบุนั

• กองทนุหมู่บ้านสว่นใหญ่ (ประมาณร้อยละ 50) ยงัประสบปัญหาหนีค้้าง
ช าระและ / หรือเงินขาดบญัชี ซึง่บางกองทนุหมู่บ้านหยดุการด าเนินกิจกรรม

• กองทนุหมู่บ้านสว่นใหญ่มีจดุอ่อนส าคญัเก่ียวกบัระบบควบคมุการ
ด าเนินงานรวมถึงการจดัท าหลกัฐานทางด้านการเงินและบญัชี

• สถาบนัการเงินชมุชนยงัขาดศกัยภาพและความพร้อมในการด าเนินงานให้
เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ และบางแห่งไม่ได้อยูภ่ายใต้เง่ือนไขของส านกังาน
กองทนุหมู่บ้านและชมุชนเมืองแหง่ชาติ



ขอ้สงัเกตเก่ียวกบักองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา (กยศ.) 

• ปัญหาส าคญัของ กยศ. คือระบบการบริหารเงินกู้ ยืมเป็นระบบ supply-side-
financing ที่ให้อ านาจแก่สถานศกึษาในการคดัเลือกผู้มีสทิธิกู้ ยืม ผู้ เรียนจงึไมไ่ด้
เรียนตอ่ในสาขาวิชาท่ีไมต่รงกบัความสนใจของตนเอง หรือความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

• กองทนุมีหลกัเกณฑ์ของการให้กู้ ยืมเงินที่ผอ่นปรน ขาดความรัดกมุ ไม่มีการก าหนด
รายได้ของผู้ค า้ประกนั ไมม่ีระบบการติดตามและบงัคบัการช าระหนีท้ัง้กรณีผู้กู้และผู้
ค า้ประกนั  อตัราดอกเบีย้เงินกู้ที่ต ่ามากเพียงร้อยละ 1 และปัญหาหนีค้้างช าระ ท าให้
รายได้จากการช าระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบีย้เงินกู้ ยืมไมเ่พียงพอส าหรับการบริหาร
และจดัการกองทนุฯ ท าให้เงินให้กู้ ยืมมีลกัษณะคล้ายเงินอดุหนนุหรือให้เปลา่
มากกวา่ มีแนวโน้มสงูท่ีรัฐต้องรับภาระในการสนบัสนนุงบประมาณให้กองทนุ ตอ่ไป
เร่ือยๆ



ขอ้สงัเกตเก่ียวกบักองทุนหมุนเวยีนอ่ืนๆ

• ทุนหมุนเวียนท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณแต่ละปีในวงเงินงบประมาณ
คอ่นข้างต ่าและมีลกัษณะการด าเนินงานท่ีสามารถด าเนินงานภายใต้ภารกิจ
ของสว่นราชการได้ควรขอรับจดัสรรงบประมาณรวมกบังบประมาณของสว่น
ราชการไม่จ าเป็นต้องจดัตัง้เป็นทนุหมนุเวียน 

• มีทุนหมุนเวียนท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นทุนประเดิมครัง้เดียวแต่ไม่มี
รายงานความก้าวหน้า หรือผลการด าเนินงานให้รัฐสภาทราบ

• ควรพิจารณาควบรวมทุนหมุนเวียนท่ีมีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกัน หรือมี
ภาระกิจรับผิดชอบเก่ียวพนักันอย่างใกล้ชิดเป็นกองทุนเดียว เพ่ือลดความ
ซ า้ซ้อนของการด าเนินงาน และเพ่ือการใช้ทรัพยากรด้านงบประมาณ
รายจ่ายอยา่งมีประสทิธิภาพ 



จบการน าเสนอ  ขอบคุณค่ะ


