


ความส าคัญของการด าเนินกิจกรรมกึ่งการคลังผ่าน SFIs
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 สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) มีบทบาทต่อเศรษฐกิจไทยมากขึ้น ส่วนหนึ่งเนื่องจาก
ความนิยมของรัฐบาลต่อกิจกรรมกึ่งการคลัง

 การด าเนินกิจกรรมกึ่งการคลังนี้สร้างภาระทางการคลังให้แก่รัฐบาล ทั้งภาระที่
มองเห็นได้ชัดเจน และภาระที่ซ่อนเร้น

 ความโปร่งใสของการด าเนินกิจกรรมกึ่งการคลังผ่าน SFI จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อ
การจัดสรรทรัพยากร และการบริหารความเสี่ยงของรัฐบาล



ภาพใหญ่ที่ส าคัญคือ ช่วงเวลาการรับรู้ภาระการคลัง
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 การรับผิดชอบต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมกึ่งการคลังจะใช้เวลานานหลัก
จากการตัดสินใจเลือกใช้นโยบาย

 ตัวอย่าง: โครงการ Soft Loan ในรูปสินเชื่อดอกเบี้ยต่ า

 ภาระการคลัง: ส่วนต่างดอกเบี้ย, การชดเชย Credit Risk, ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ

 การอุดหนุนความเสียหายนี้แทบไม่เกิดขึ้นในปีแรก

 กลไกนี้สร้างแรงจูงใจให้รัฐบาลเลือกใช้กิจกรรมกึ่งการคลัง เนื่องจากสามารถผลักภาระ
การคลังออกไปในอนาคต

กลไกการรับรู้ภาระการคลังทีล่่าช้า เป็นจุดอ่อนเชิงโครงสร้างที่ส าคัญทางการคลัง 



แนวทางการประเมินความโปร่งใสของการด าเนินกิจกรรมกึ่งการ
คลังผ่าน SFIs
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หลักการปฏิบัติของ IMF

• 1) ก าหนดบทบาทและความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานรัฐต่างๆ อย่างชัดเจน 

• 2) มีกระบวนการด้านงบประมาณที่
เปิดเผย

• 3) เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน

• 4) มีข้อมูลทางการคลังที่น่าเชื่อถือและ
สามารถตรวจสอบได้

แนวตามบริบทของ SFI ไทย
• 1) นิยาม (Definitions): แนวทางการ

จ าแนกโครงการ PSA และการก าหนดต้นทุน
มคีวามชัดเจนมากน้อยเพียงไร

• 2) ความครอบคลุม (Coverage): การ
เปิดเผยข้อมูลมีความครอบคลุมมากน้อย
เพียงไร

• 3) การเข้าถึง (Accessibility): สาธารณชน
สามารถเข้าถึง และเข้าใจข้อมูลต้นทุน
กิจกรรมกึ่งการคลังได้ยากง่ายเพียงไร

ท่ีมา: IMF (2011) Manual on Fiscal Transparency 



โครงสร้างการน าเสนอ
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1. นิยาม (Definition)

2. ความครอบคลุม (Coverage)

3. การเข้าถึง (Accessibility)



โครงสร้างการน าเสนอ
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1. นิยาม (Definition)

2. ความครอบคลุม (Coverage)

3. การเข้าถึง (Accessibility)

1. นิยาม (Definition)



ความชัดเจนของนิยาม และการก าหนดต้นทุนทางการคลังส าคัญ
อย่างไร
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 ความชัดเจนของแนวทางการจ าแนก Public Service Account (PSA) และการ
ก าหนดต้นทุนเป็นหัวใจส าคัญของการสร้างกลไกความรับผิดชอบ (Accountability) 
ต่อการด าเนินมาตรการกึ่งการคลัง

 ความไม่ชัดเจนของนิยาม จะท าให้เกิดความทับซ้อนในการรับผิดชอบภาระค่าใช้จ่าย

 องค์ประกอบส าคัญ
 1) นิยามโครงการ PSA

 2) แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of Directions: SOD) 



แนวปฏิบัติการก าหนดโครงการ PSA 
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 กรอบร่างแนวปฏบิัติ เรื่อง การแยกบัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐของสถาบันการเงนิเฉพาะกิจ ปี 
2559 ได้ระบุนิยามส าหรับการก าหนดโครงการ PSA ไว้ 2 แนวทาง ได้แก่

 1. มวีัตถุประสงค์และรูปแบบการให้บริการเพื่อช่วยเหลอืฟื้นฟูผูไ้ด้รับผลกระทบจากสาธารณ
ภัย หรือการก่อวินาศกรรม หรือฟื้นฟูกระตุ้นเศรษฐกิจ หรือเพิ่มขีดความสามารถในการ
ประกอบอาชีพ หรือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน วิสาหกิจ และหน่วยธุรกิจ และต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

 2. เป็นโครงการที่มีเงื่อนไขผอ่นปรน หรือเป็นธุรกรรมท่ีรัฐบาลสั่งการให้ SFIs ด าเนินการ
เป็นกรณีพิเศษ โดยต้องมีมติคณะรัฐมนตรรีะบุให้มีการชดเชยหรือสนบัสนุนเงินทนุจาก
รัฐบาลแก่ SFIs ที่ด าเนินการตามนโยบายของรัฐอย่างชัดเจน 



ตัวอย่างแนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ 
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ธนาคาร แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ
ธนาคารออมสิน มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชน และเศรษฐกิจฐานรากและ

ส่งเสริมการออมของประชาชน โดยมีการบริหารจัดการ ซึ่ ง
สนับสนุนโดยระบบข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ

ธนาคารเพื่ อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

มุ่งเน้นการให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจรแก่ภาคการเกษตร
และชนบท ควบคู่กับ การเสริมสร้างองค์ความรู้และสนับสนุนการ
พัฒนาอาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และส่งเสริม 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหาร
และบริการประชาชน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มุ่งเน้นการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยแก่ผู้มีรายได้น้อยและปานกลางได้
อย่างทั่วถึงโดยมีระบบข้อมูลและการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ, กระทรวงการคลัง. (2555)



ตัวอย่าง: โครงการบ้าน ธอส. เพื่อที่อยู่อาศัยแห่งแรก VS 
โครงการบ้านประชารัฐ
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บ้าน ธอส. เพื่อที่อยู่อาศัยแห่งแรก 
(2554)

บ้านประชารัฐ (2559)

PSA ไม่เป็น เป็น
กลุ่มเป้าหมาย ผู้มีรายได้น้อยที่ไม่เคยมีบ้าน ผู้มีรายได้น้อยที่ไม่เคยมีบ้าน
วงเงินสินเชื่อต่อ
ราย

ไม่เกิน 1 ล้านบาท ไม่เกิน 1.5 ล้านบาทส าหรับซ้ือที่อยู่อาศัย 
(0.5 ล้านส าหรับต่อเติม)

สิทธิประโยชน์ อัตราดอกเบี้ยต่ า และยกเว้นค่าธรรมเนียม อัตราดอกเบี้ยต่ า

การชดเชยจาก
รัฐบาล

ขอรับเงินชดเชยจากรัฐบาล และขอลด
จ านวนเงินรายได้น าส่ง

ไม่ตั้งงบประมาณชดเชย
แยกบัญชี PSA
ไม่นับ NPL จากโครงการเป็น KPI
น าค่าใช้จ่ายบวกกลับก าไรเพื่อค านวณโบนัส
พนง.

ครม. ผ่านมติ ครม. ผ่านมติ ครม.

ที่มา: ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 1006/4861 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2559 และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 
1006/17427 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2554)



ความชัดเจนของนิยาม PSA และการก าหนดต้นทุน
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 ข้อด:ี 
 การก าหนดเงื่อนไขให้โครงการ PSA ต้องต้องผ่านการพิจารณาเป็นมติครม. ท าให้การ

ตรวจสอบโครงการมีความรัดกุม และมีการเปิดเผยข้อมูลโครงการบางส่วนสู่สาธารณะในรูป
ของมติครม.ด้วย

 ข้อควรปรับปรุง: 
 โครงการ PSA มีขอบเขตความหมายค่อนข้างกว้าง ส่งผลให้มีโอกาสที่โครงการ PSA จะทับ

ซ้อนกับกิจกรรมท่ี SFI ต้องปฏิบัติอยู่แล้วตามแนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ 

 วิธีการชดเชยหรือสนับสนุนเงินทุนจากรัฐบาลแก่ SFIs ไม่เอ้ือต่อการสร้างกลไกความ
รับผิดชอบ (Accountability) ต่อการด าเนินมาตรการกึ่งการคลัง



โครงสร้างการน าเสนอ
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1. นิยาม (Definition)

2. ความครอบคลุม (Coverage)

3. การเข้าถึง (Accessibility)

2. ความครอบคลุม (Coverage)



มิติของความครอบคลุมในการเปิดเผยข้อมูล
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ความครอบคลุมของข้อเสนอโครงการ 

ความครอบคลุมของการรายงานผลการด าเนินมาตรการกึ่งการคลงั

1

2



ตัวอย่างข้อเสนอโครงการ
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โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพ
อิสระรายย่อยท่ีได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและ

วาตภัย (2553)

โครงการชุมชนปรับเปลี่ยนการผลิตสู้วิกฤตภัย
แล้ง (2559)

PSA เป็น เป็น

กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบอาชีพอิสะรายย่อยที่ได้รับผลกระทบ เกษตรกรในพื้นที่ประสบวิกฤตภัยแล้ง

วงเงินสินเชื่อต่อราย ไม่เกิน 50,000 บาท ไม่เกิน 3 ล้านบาท

สิทธิประโยชน์ อัตราดอกเบ้ียต่ า อัตราดอกเบ้ียต่ า

การชดเชยจาก
รัฐบาล

แยกบันทึกบัญชีเป็นโครงการ PSA เพื่อขอรับเงิน
ชดเชยจากรัฐบาลในอนาคต

แยกบัญชี PSA
ขอชดเชยดอกเบ้ียโดยมีตารางเวลาที่ชัดเจน
ขอปรับผลกระทบตามข้อตกลง KPI ที่เกี่ยวจ้อง

ครม. ผ่านมติ ครม. ผ่านมติ ครม.

ที่มา: ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 1006/23602 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ 
กค 1006/2324 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559) 



ความครอบคลุมในการเปิดเผยข้อมูลมาตรการกึ่งการคลัง
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ข้อเสนอโครงการ 

ข้อดี
• การก าหนดให้ต้องผ่านการพิจารณาเป็นมติครม.
• มีการเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน

ตั้งแต่วัตถุประสงค์โครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวนวงเงิน หลักเกณฑ์การด าเนินโครงการ ไป
จนถึงวิธีการชดเชย (กรณีที่ขอวงเงินชดเชยจาก
รัฐบาล)

ข้อควรปรับปรุง
• ขาดการเปิดเผยข้อมูลที่ชัดเจนในด้านการชดเชย

ความเสียหาย

การรายงานผลการด าเนินมาตรการ

ข้อดี
• มีการเปิดเผยผลการด าเนินกิจกรรมกึ่งการคลัง

และความเสี่ยงทางการคลังในภาพรวม และ
โครงการ PSA รายธนาคาร

ข้อควรปรับปรุง
• ขาดการรายงานรายโครงการ 

• ผลการด าเนินงาน 
• ยอดสินเชื่อคงค้าง
• การประมาณการค่าเสียหายที่ต้องได้รับ

การชดเชยจากรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลง
หรือไม่



โครงสร้างการน าเสนอ
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1. นิยาม (Definition)

2. ความครอบคลุม (Coverage)

3. การเข้าถึง (Accessibility)3. การเข้าถึง (Accessibility)



มิติของการเข้าถึง และเข้าใจกิจกรรมกึ่งการคลัง
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การเข้าถึงขอ้มูลการด าเนนิมาตรการกึ่งการคลงัต่างๆ 

ความสามารถท าให้สาธารณชนสามารถเข้าใจความส าคัญของ
มาตรการกึ่งการคลัง

1

2



การเข้าถึง และเข้าใจกิจกรรมกึ่งการคลัง
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 ข้อด:ี 

 ข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสารการ

มาตรการกึ่งการคลังอยู่ในเอกสาร

มติคณะรัฐมนตรี ช่วยให้

สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย

 ข้อควรปรับปรุง: 

 การเปิดเผยข้อมูลไม่เอื้อให้

ประชาชนสามารถเข้าใจ

ความส าคัญของมาตรการกึ่งการ

คลังได้ดีเท่าที่ควร 

การประเมินขนาดของการด าเนินกิจกรรมกึ่งการ
คลังผ่าน SFIs ในแต่ละปี 

1

ประเด็นความสามารถเข้าใจกิจกรรมกึ่งการคลัง

การรับรูค้วามเสี่ยงต่อภาระการคลังทั้งในลักษณะ
ชัดแจ้งและแอบแฝง

2

การรับรู้ว่าใครเป็นกลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์ที่
แท้จริงจากการด าเนินกิจกรรมกึ่งการคลังต่าง ๆ 

3



ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
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นิยาม 

(Definition)

ก าหนดลักษณะโครงการ PSA ให้แคบลง และมีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้นสะท้อน
สภาวะฉุกเฉิน และเน้นการบรรเทาปัญหาระยะสั้น

ความครอบคลุม

(Coverage)

แจกแจงค่าใช้จ่ายอย่างชัดเจน ตารางเวลาการการชดเชยความเสียหาย รายละเอียด
การปรับข้อตกลงการประเมินผลตัวชี้วัดท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงเป้าหมายที่ชัดเจนของ
โครงการ

การเข้าถึง

(Accessibility)

จัดท ารายงานต้นทุนการด าเนินกิจกรรมกึ่งการคลังผ่านโครงการ PSA ประจ าปีใน
ลักษณะเกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis) ซึ่งจะสะท้อนมูลค่าปัจจุบัน (Net Present 
Value) ที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจด าเนินโครงการ PSA ในปีนั้นๆ
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ยินดีรับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะครับ

20
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ภาคผนวก
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ตัวอย่างข้อเสนอโครงการ
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 การเสนอขอมติ ครม. ของโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพอิสระราย
ย่อยที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและวาตภัย ปี 2553

ท่ีมา: ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 1006/23602 ลงวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2553) 



ตัวอย่างที่ 2
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 การเสนอขอมติ ครม. ของโครงการชุมชนปรับเปลี่ยนการผลิตสู้วิกฤตภัยแล้ง ณ 
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559

ท่ีมา: ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 1006/2324 ลงวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2559 แนบท้ายในภาคผนวก ง) 



ช่องทางการสร้างภาระการคลังจากการด าเนินกิจกรรมกึ่งการคลัง
ผ่าน SFIs
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 1) การอุดหนุนโดยตรงโครงการที่นับเป็น Public Service Account 
(PSA)

 2) การอุดหนุนทางอ้อมผ่านการน าส่งรายได้ที่ลดลงของ SFIs

 3) การเพ่ิมทุน
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จบการน าเสนอ
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