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บทสรุปผูบริหาร 

พัฒนาการนโยบายการคลังหลังวิกฤติเศรษฐกิจป 2540 

นับแตเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในป 2540 มีการเปลี่ยนแปลงในแนวนโยบายการคลังและวิธีการดําเนิน
นโยบายการคลังมากพอสมควร การเปลี่ยนแปลงบางอยางก็เปนไปตามกรอบแนวคิดเดิม เชน การใชการขาด
ดุลการคลังจํานวนมากและตอเนื่องหลายปเปนเครื่องมือชวยพยุงหรือกระตุนภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 
แตมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการ โดยเฉพาะในเรื่องวิธีการใชนโยบายการคลัง ที่เปนการเปลี่ยนแปลงที่
ประเทศไทยไมคุนเคย เชน การใชมาตรการกึ่งการคลัง การใชเงินนอกงบประมาณผานกองทุนและเงินทุน
หมุนเวียนนอกงบประมาณ  การเพิ่มสัดสวนของงบกลางกวาเทาตัวจากในอดีตซึ่งสวนใหญเพื่อสนองตอบ
นโยบายทางการเมือง การริเริ่มจัดสรรงบใหกับผูวาราชการจังหวัดตามแนวคิดการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ 
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเบิกจายงบประมาณและบริการงานภาครัฐ เปนตน การเปลี่ยนในวิธีการ
งบประมาณเหลานี้โดยสวนใหญเกิดขึ้นในสมัยที่รัฐบาลไทยรักไทยบริหารประเทศในระยะประมาณ 5 ปที่ผานมา 

ประเด็นที่นาสนใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคือผลตอความโปรงใสและความยั่งยืนทางการ
คลัง ซึ่งพบวามีหลายประการที่มีผลทําใหความโปรงใสลดนอยลง เชนรฐับาลกูยืมเงินกอนใหญโดยไมผานการ
พิจารณาและอนุมัติจากรัฐสภากอน มาตรการกึ่งการคลังทีใ่ชก็ขาดความโปรงใสเพียงพอแมบางมาตรการอาจมี
ความจําเปนในภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา และเริม่มีสัญญาณของความเสียหายจากการใชสถาบันการเงินของรฐัและ
สถาบันการเงนิพิเศษในการสนองตอบนโยบายสินเชื่อเฉพาะกลุมของรฐับาล ในขณะที่ยังไมมีความชัดเจนใน
การจัดการกับความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะในประเด็นที่วาใครจะเปนผูรับความเสียหายเหลานั้น และการ
ชดเชยจะเปนอยางไร การขาดความโปรงใสมีผลตอความยั่งยืนทางการคลัง ซึ่งถึงแมจะมีการใชกรอบความ
ยั่งยืนทางการคลังต้ังแตป 2545 แตเนื่องจากยังไมมีการคํานวณภาระการคลังใหครบถวน โดยเฉพาะภาระการ
คลังเสี่ยง (contingent liability) กรอบความยั่งยืนทางการคลังจึงยังขาดการมองไปขางหนา  

บทความนี้มีขอเสนอแนะแนวทางปรับปรงุกระบวนการทางการคลังที่ควรทําในอนาคตอันใกล ไดแก
การเรงระบแุละประเมินภาระทางการคลังสําคัญๆ สรางความโปรงใสในการใชมาตรการกึ่งการคลัง โดยเฉพาะ
แนวทางการชดเชยความเสียหายที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้น และทําการเปดเผยขอมูลใหกับสาธารณะทราบอยาง
ครบถวนและในหลายชองทางโดยมีรายละเอียดมากเพียงพอกับการวิเคราะหความเสี่ยงทางการคลังโดยองคกร
อิสระภายนอกกระทรวงการคลัง โดยอาจมีเว็ปไซตดานการวิเคราะหความเสี่ยงทางการคลังแบบมองไปขางหนา 
สุดทายนาจะพิจารณาออกกฎหมายวาดวยความรับผิดชอบทางการคลัง (Fiscal Responsibility Act) ซึ่งใหแนว
ทางการดําเนินการทางการคลังอยางโปรงใสและมีความรับผิดชอบ และครอบคลมุกิจกรรมทางการคลงัทั้งหมด
ไมเพียงงบประมาณเทานั้น 
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Executive Summary 

Fiscal Policy After 1997 Economic Crisis 

There have been several changes in both fiscal stances and fiscal practices in Thailand 
since the 1997 economic crisis.  Some of these changes are conventional, for example the 
uses of large fiscal deficits for many years to restore and stimulate the general economy.  
Some changes are however more fundamental and not customary in Thailand.  Those changes 
are, for example, the extensive use of quasi-fiscal policies where state banks and special 
financial institutions (SFIs) were required to make special loans to selected groups according 
to the government’s policies, more use of extra-budgetary money via various funds, the 
doubling of ‘central budget’ portion in the overall government expenditure (most of which 
were to finance political objectives), the introduction of ‘CEO governors’ budget, the use of 
information and communication technology in fiscal administrations and payments.  Most of 
these changes in fiscal practices were made during the 5 years administration by Thai Rak 
Thai Party. 

The above changes in fiscal practices have some implications on transparency and 
fiscal sustainability.  Generally, fiscal transparency has been compromised.  For example, the 
government made substantive borrowing to finance the village revolving fund policy without 
prior approval from the legislative, the use of quasi-fiscal policies also lacked sufficient 
public disclosure and there were not explicit plan on how to bear the extra cost or possible 
damage of such policies.  Although there was an introduction of fiscal sustainability 
framework in 2002, the criteria lack forward looking components, which is vital in light of 
the growing contingent liabilities.  

This paper makes some recommendations of things that should be improved in the 
near future.  First, important fiscal liabilities should be identified and assess, quantified if 
possible.  Second, quasi-fiscal policies should be made more transparent, especially the 
clarity on compensation scheme of the seemingly rising damage to the SFIs.  Third, fiscal 
information must be fully disclosed and in sufficient details that allows independent 
evaluations of fiscal risks.  A website that offers comprehensive data and analyses of fiscal 
risks should be instituted.  Finally, a new law should be enacted focusing on promoting fiscal 
responsibility along the line of many developed countries.  This law encompasses all fiscal 
activities, not only government budget as in the current budget law.   
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พัฒนาการนโยบายการคลงัหลังวกิฤติเศรษฐกิจป 2540 

สมชัย จิตสชุน* 
 

 
วิกฤติเศรษฐกิจในป 2540 อาจถือไดวาเปนวิกฤติการณทางเศรษฐกิจที่รุนแรงมากที่สุดนับตั้งแต

ประเทศไทยเขาสูยุคการบริหารเศรษฐกิจสมัยใหม มผีลกระทบที่กวางขวางไปเกือบทุกวงการ ทุกตลาด ทุก
ภาคสวนของประเทศ และทกุชนชัน้ ดวยเหตุนี้จึงกอใหเกิดการปรับตัวของระบบเศรษฐกิจอยางลึกซึ้งตามมา
ดวยเชนกัน เชน โครงสรางการผลิตมีการเปลี่ยนแปลงเนือ่งจากการหดตัวของภาคธุรกิจบางภาคที่เคยรุงเรือง
ในชวงฟองสบู การสญูสลายไปของกลุมธุรกจิและนายทุนหลายกลุม พรอมๆ กับการเกดิกลุมธุรกจิใหมขึ้นทดแทน  

การดําเนินนโยบายเศรษฐกิจก็มีการปรับตัวอยางมากเชนกัน ไมวาจะเปนนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนซึง่
เปลี่ยนจากอัตราแลกเปลี่ยนคงที่แบบตะกราเงินมาเปนอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวที่มีการจัดการ (managed float) 
นโยบายการเงนิก็มีการเปลีย่นมาใชการดําเนินนโยบายการเงนิแบบกําหนดเปาหมายเงนิเฟอ (inflation targeting) 
แทนการกําหนดปริมาณเงินเชนในอดีต ซึง่การปรับเปลี่ยนนโยบายสําคัญๆ ลวนมปีระเด็นที่นาสนใจทั้งในแง
วิชาการและในแงการเรียนรูบทเรียนเพือ่เปนแนวทางในการปรับปรุงนโยบายใหดียิ่งขึ้นในอนาคต 

บทความนี้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของการดําเนินนโยบายการคลัง เนนการเปลี่ยนแปลงหลังวิกฤติ
เศรษฐกิจป 2540 โดยมีวัตถุประสงคหลักในการประเมินวานโยบายการคลังที่เปลี่ยนแปลงไปมีผลอยางไรบาง 
โดยเฉพาะดานความโปรงใส ความรัดกุม และความยั่งยืนทางการคลัง  

บทความประกอบดวยสามสวน สวนแรกเปนการบรรยายสั้นๆ ถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายการคลังที่
เกิดขึ้นหลังป 2540 สวนที่สองเปนการศึกษาเพื่อประเมินความโปรงใสและความยั่งยืนของนโยบายการคลังของ
ไทย ซึง่จะครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สวนสุดทายเปนขอเสนอแนะ 

1. การเปลี่ยนแปลงดานนโยบายการคลงัตั้งแตวิกฤตเิศรษฐกิจป 2540  

ในสวนนี้เปนการรวบรวมการเปลี่ยนแปลงของการดําเนินนโยบายการคลัง โดยแยกเปน 
• การดําเนินนโยบายการคลังเพื่อพยุงหรือกระตุนเศรษฐกิจ  
• การเปลี่ยนแปลงในวิธีการจัดทํางบประมาณ ซึ่งประกอบดวยการจัดทํางบประมาณแบบ

กําหนดยุทธศาสตรชาติ การจัดทํางบประมาณแบบบูรณาการและเนนผลงานที่วัดได การทํา
ระบบงบประมาณตามมาตรฐาน GFIS 

                                            
*  ผูอํานวยการวิจัย ดานการพัฒนาเศรษฐกิจสวนรวมและการกระจายรายได ฝายการวิจัยนโยบายเศรษฐกิจสวนรวม สถาบันวิจัยเพื่อการ

พัฒนาประเทศไทย ผูเขียนขอขอบคุณเจาหนาที่สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลังในการใหความอนุเคราะหขอมูลบางสวน
ที่ปรากฏในรายงานฉบับน้ี และขอขอบคุณคุณพงศกร ตั้งสยามวณิชย คณุสืบศักดิ์ สืบสายออน และคุณนันทพร เมธาคุณวุฒิ สําหรับ
ความชวยเหลือในการวิจัยครั้งน้ี 
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• การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนากลุมจังหวัดหรอืจังหวัด (งบผูวา CEO) 
• การใชนโยบายกึ่งการคลัง 
• การใชเงินนอกงบประมาณ 

1.1 การใชนโยบายการคลังเพ่ือพยุงหรือกระตุนเศรษฐกิจ 

วิกฤติเศรษฐกิจป 2540 กอใหเกิดภาวการณวางงาน การผลิตและผลผลิตตกต่ํา โดยสวนหนึ่งเปน
เพราะภาคธุรกิจจํานวนมากประสบภาวะขาดดุลจากอัตราแลกเปลี่ยน ประกอบกับการปดสถาบันการเงิน
จํานวนมาก ทาํใหเกิดการขาดแคลนเงนิทุนหมุนเวียน ธุรกิจจํานวนมากจึงตองปดกิจการลง ในภาวะเชนนีโ้ดย
ปกติรฐับาลจะตองเขามาพยงุเศรษฐกิจโดยการดําเนนินโยบายขาดดุลการคลัง เพื่ออัดฉีดเงินเขาสูงระบบเศรษฐกิจ 
แตทวาในสองปแรกหลงัการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ (ป 2540-2541)  รฐับาลกลับทําในสิ่งตรงกันขามคือดําเนิน
มาตรการรัดเข็มขัดทางการคลัง โดยลดวงเงินใชจายประจําปงบประมาณ 2540 และ 2541 ลงจํานวน 4 หมื่น
ลานบาทและ 1.8 แสนลานบาทตามลําดับ (ดูตารางที่ 1)  อยางไรก็ตามเนื่องจากความตกต่ําของเศรษฐกิจที่
รุนแรงมาก สงผลใหรายไดรฐับาลในสองปนี้ลดกวาที่คาดการณไวถึง1.36 และ 2.47 แสนลานบาทตามลําดับ 
ทําใหรัฐบาลยังคงมีฐานะเปนผูอัดฉีดเงินเขาสูระบบเศรษฐกิจ  

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบระหวางงบประมาณจัดทําและงบประมาณจริง (พันลานบาท) 

ปงบประมาณ 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 

งบประมาณที่จัดทํา           
รายจายรัฐบาล 984.0 982.0 825.0 860.0 910.0 1023.0 999.9 1028.0 1250.0 1360.0 
  (หลังปรับเพิ่ม/ลด) 944.0 800.0 825.0 860.0 910.0 1023.0 999.9 1163.5 1250.0 1360.0 
ประมาณการรายไดสุทธิ 984.0 965.7 800.0 750.0 805.0 823.0 825.0 928.1 1250.0 1360.0 
ดุลงบประมาณ 0.0 -16.3 -25.0 -110.0 -105.0 -200.0 -174.9 -99.9 0.0 0.0 
  รอยละของ GDP  0.0% -0.3% -0.5% -2.3% -2.1% -3.7% -3.0% -1.6% 0.0% 0.0% 
งบประมาณที่เกิดข้ึนจริง           
รายจายรัฐบาล 931.7 842.9 833.1 853.2 908.6 955.5 996.2 1109.3 na na 
รายได 847.7 717.8 713.1 745.1 775.8 876.9 1012.6 1109.4 na na 
ดุลงบประมาณจริง -84.0 -125.1 -120.0 -108.1 -132.8 -78.6 16.4 0.1 na na 
  รอยละของ GDP -1.8% -2.7% -2.6% -2.2% -2.6% -1.5% 0.3% 0.0% na na 
เปรียบเทียบประมาณการกับเกิดจริง           
สวนตางรายจาย -12.3 42.9 8.1 -6.8 -1.4 -67.5 -3.7 -54.2 na na 
สวนตางรายได -136.3 -247.9 -86.9 -4.9 -29.2 53.9 187.6 181.3 na na 
สวนตางดุลงบประมาณ -84.0 -108.8 -95.0 1.9 -27.8 121.4 191.3 100.0 na na 

ที่มา: ปรับปรุงจากตารางที่ 10 ในสมชัย จิตสุชน (2548) ขอมูลเบ้ืองตนจากสํานักงบประมาณ และธนาคารแหงประเทศไทย 
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รูปที่ 1 การขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลกลาง (พันลานบาทและรอยละของรายไดประชาชาต)ิ 

ที่มา: สํานักงบประมาณ และธนาคารแหงประเทศไทย 

 
บทบาทการกระตุนเศรษฐกิจของนโยบายการคลังไดรับการเนนย้ํามากยิ่งขึ้นในระยะตอมา โดยเฉพาะ

เมื่อมีการเปลี่ยนแนวคิดจากการใชนโยบายเขมงวดทางการคลังเพือ่เพิ่มการออมของประเทศ มาเปนบทบาท
ในการรักษาระดับผลผลิตมิใหตกต่ําเกินควร  รูปที ่1 แสดงใหเห็นวารฐับาลไทยดําเนินนโยบายขาดดุลการคลัง
ในระดับไมตํ่ากวารอยละ 1.5 ของรายไดประชาชาติ (ปงบประมาณ) ตอเนื่องเปนเวลาถงึ 6 ป  

ที่สําคัญคือไดมีการใชเงินนอกงบประมาณเพื่อการกระตุนเศรษฐกิจดวย โดยเงินนอกงบประมาณที่
ใหญที่สุดในรอบ 10 ปที่ผานมาประกอบดวยสองรายการคือ รายการแรกเงินกูจากรัฐบาลญี่ปุนในการพยุง
เศรษฐกิจหรอืที่เรียกวางบมิยาซาวา (Miyazawa Plan) ในสมัยรัฐบาลนายชวน หลีกภัย ชวงป 2541 และ
รายการที่สองคือการโอนเงนิจากภาครัฐไปสูภาคประชาชนในรูปของเงนิกองทุนหมูบานและชุมชนเมอืงในสมัย
รัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตร ในชวงป 2544-2546 เงนิกระตุนเศรษฐกิจทั้งสองรายการมีจํานวนสูงมาก คือ
ประมาณ 4 หมื่นลานบาทและเกือบ 1 แสนลานบาทตามลําดับ โดยเฉพาะเงินกองทนุหมูบานฯ นัน้มากเทากับ
การขาดดุล (จริง) ของภาครฐัทั้งระบบในปงบประมาณ 2545 ทีเดียว 

การกระตุนหรอืพยุงเศรษฐกจิดวยการขาดดุลการคลังเปนเรื่องปกติของการบริหารนโยบายเศรษฐกิจ
มหาภาคในชวงเวลาที่เกิดความตกต่ําทางเศรษฐกิจ ดงันั้นในแงนี้จึงไมถือวานโยบายการคลังมีการพัฒนาใน
ดานแนวคิดแตอยางใด อยางไรก็ตามในแงของวิธีการถือวามีการเปลี่ยนแปลงไปบาง โดยเฉพาะอยางยิ่งการตั้ง
กองทุนหมูบานและชุมชนเมอืงแหงชาติในสมัยรัฐบาลนายทักษิณ ซึ่งใชวิธีทําการกูยืมเงินจากธนาคารออมสิน
ระหวางปงบประมาณ จากนั้นจึงคอยต้ังงบประมาณชดใชคืนธนาคารออมสินในปงบประมาณตอๆ มา ซึ่งเปน
วิธีปฏิบัติที่ไมปกติ เพราะโดยปกติการกูเงินของรฐับาลถือเปนกิจกรรมทางการเงินทีร่ัฐบาลตองรายงานและขอ
ความเห็นชอบจากรัฐสภาเสียกอน รัฐบาลไมสามารถดําเนินการเองไดโดยลําพัง  
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1.2 การเปลี่ยนแปลงวิธีการจดัทํางบประมาณ 

ในระยะประมาณ 4-5 ปหลังนี้ไดมีการเปลี่ยนแปลงสําคญับางประการในวิธีการจัดทํางบประมาณ โดย
ที่สวนหนึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงตามแนวโนมสากล และอีกสวนหนึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากนโยบายของ
รัฐบาลและพรรคการเมืองทีบ่ริหารประเทศ การเปลี่ยนเหลานี้ประกอบดวย 

จัดทํางบประมาณแบบกําหนดยุทธศาสตรชาติ 

ในอดีตที่ผานมางบประมาณแผนดินดานรายจายของไทยมกีารจําแนกสามวิธี คือจําแนกตาม
โครงสรางแผนงาน จําแนกตามลักษณะงานและลักษณะเศรษฐกิจ และจําแนกตามกระทรวงและหนวยงาน เริ่ม
ต้ังแตปงบประมาณ 2546 รฐับาลไดริเริ่มใหมีการจัดงบประมาณแยกตามยุทธศาสตรชาติ โดยแตละปจะมีการ
กําหนดยุทธศาสตรชาติที่แตกตางกันออกไป โดยตองการสะทอนความความเรงดวนของภารกิจที่แตกตางกัน
ในแตละป ตัวอยางของยุทธศาสตรชาติในปงบประมาณ 2546 ไดแก  

• ยุทธศาสตรการฟนฟูและพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อสนองการความจําเปนตอเนื่องในการฟนฟู
เศรษฐกิจจากภาวะวิกฤติ 

• ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันที่ยัง่ยืน  
• ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมเพื่อแกไขปญหาความยากจนและยกระดับคณุภาพชีวิต 
• ยุทธศาสตรการตางประเทศและความมั่นคงเพื่อสงเสริมการพัฒนาประเทศ 
• ยุทธศาสตรการบรหิารจัดการประเทศ 

การจัดทํางบประมาณแยกตามยุทธศาสตรมีขอดีคือ เปนการสรางความชัดเจนถึงเปาหมายการใชจาย
ชองรฐับาล และนาจะมีสวนชวยใหหนวยงานราชการที่ไดรับงบประมาณมีความตะหนักถึงภารกิจที่ไดรับมอบหมาย 
อยางไรก็ตามผลดีในดานนี้ไมเปนที่ประจักษชัดนัก เพราะยุทธศาสตรแตละดานครอบคลุมคอนขางกวางขวาง
ทําใหสามารถตีความภารกิจเดิมๆ วาสอดคลองกับยุทธศาสตรที่ต้ังขึ้นในแตละปไดไมยากนัก โดยไมไดมีการ
เปลี่ยนแปลงของรปูแบบการจัดสรรงบประมาณแตอยางใด  

การจัดทํางบประมาณแบบบูรณาการและเนนผลงานที่วัดได 

การเปลี่ยนแปลงอีกประการคือการจัดทํางบประมาณแบบบูรณาการและการเนนผลงานที่วัดได ซึ่ง
เกิดขึ้นพรอมกันหรือใกลเคียงกับแนวคิดการจัดงบประมาณตามยุทธศาสตรชาติ เหตุผลคือการบรรลุยุทธศาสตร
หนึ่งๆ มักตองการความรวมมือจากหลายกระทรวงหรือหลายหนวยงานภายในกระทรวงเดียวกัน การพิจารณา
งบประมาณจึงควรพิจารณาแบบบูรณาการ สวนการเนนผลงานที่วัดไดก็เปนสวนหนึง่ของแนวคิดขอตกลงการ
ใหบริการสาธารณะ (public service agreement หรือ PSA) ซึ่งเปนแนวคิดวาหนวยราชการทุกระดับถือวาเปน
ผูตองใหบริการกับประชาชน จึงควรมีสญัญาที่ผูกมดัการปฏิบัติงานใหขึ้นกับผลงานที่ชี้วัดได  

แนวคิดเรื่อง PSA และงบประมาณบูรณาการถือวาเปนแนวที่ดีและกาวหนา อยางไรก็ตามในทาง
ปฏิบัติจริงอาจยังไมบรรลุวัตถุประสงคนัก เพราะประการแรก การทําขอตกลงสาธารณะหรือ PSA ยังไมมีการ
ทําอยางจริงจัง กลาวคือยังไมมีการทําสัญญาที่มีผลผูกพนัไมวาทางกฎหมาย ทางวินัย หรือทางการเมือง แต
อยางใด ประการที่สอง หนวยราชการสวนใหญยังมอีทิธิพลคอนขางสูงในการกําหนดตัวชี้วัดผลงานหรือระดับ
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เปาหมายของตัวชี้วัดผลงาน ซึ่งมีผลทําใหตัวชี้วัดหลายตัวไมมีสภาพบังคับ (non-binding) เพราะกําหนดไว
หลวมหรอืงายตอการปฏิบัติ 

การทําระบบบัญชีงบประมาณตามมาตรฐาน GFMIS 

ระบบ GFMIS ยอมากจาก Government Financial Management Information System เริ่มนํามาใช
ประมาณปงบประมาณ 2547 เปนระบบบัญชีของงบประมาณที่เนนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มีองคประกอบ
หลายสวนคือ ระบบงบประมาณ ระบบจัดซื้อจัดจาง ระบบทรัพยากรบุคคล ระบบบัญชี และระบบบัญชเีพื่อการ
บริหารตนทนุ  

ระบบ GFMIS ถือเปนพัฒนาการทิศทางเดียวกับสากล มีประโยชนในการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน 
เพิ่มความคลองตัว และชวยใหการบริหารงานงบประมาณและการบริหารงานภาครฐัโดยรวมมีความทันสมัย
และทันตอเหตุการณมากยิ่งขึ้น 

ในดานของระบบบญัชีงบประมาณ มีการเปลี่ยนที่สําคัญอีกประการคือ เปลี่ยนจาการใชเกณฑเงินสด 
(cash basis) มาเปนเกณฑคงคาง (accrual basis) ซึ่งโดยหลักการจะมีสวนสําคัญเปนอยางยิ่งในการสราว
ความโปรงใสและความนาเชื่อถือทางการคลงั ซึง่รายละเอยีดจะกลาวถึงตอไปในสวนที่สองของบทความนี้ 

1.3 การจัดสรรงบประมาณจังหวัดบูรณาการ (งบผูวา CEO) 

การเปลี่ยนแปลงในวิธีการทางการคลังที่สามารถกลาวไดวาเปนการเปลี่ยนแปลงที่สําคญั คือการริเริม่
จัดสรรงบประมาณจังหวัดบูรณาการ หรือทีเ่รียกกันทั่วๆ ไปวางบผูวาซีอีโอ เหตุที่เปนเรื่องสําคัญเพราะอาจถือ
ไดวาเปนสวนหนึ่งของการกระจายอํานาจการคลังสูทองถิน่ แตมีรูปแบบใหมจากที่มีการวางแนวทางเอาไวเดิม 
ซึ่งเนนใหอํานาจการใชเงินงบประมาณทองถิ่นอยูในมือผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ที่มาจาก
การเลือกตั้ง แตงบผูวาซีอีโอ เปนการจัดสรรงบประมาณใหกับผูวาราชการจังหวัด ซึ่งเปนตําแหนงขาราชการ
ประจําที่มาจากการแตงต้ังของกระทรวงมหาดไทย  

งบผูวาซีอโีอ เกิดจากความคิดที่วาเดิมผูวาราชการจังหวัดไมคอยมีบทบาทในดานการพัฒนาเทาไรนัก 
เนื่องจากงบประมาณการพัฒนาสวนใหญจะอยูกับกระทรวงและกรมในสวนกลาง ซึ่งมขีาราชการประจําอยูแต
ละจังหวัด เชนเกษตรจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด สถิติจังหวัด เปนตน และเนื่องจากแตละกระทรวงก็มีภารกิจ
ของตนเองแยกตางหากจากกัน การทํางานในพืน้ที่เดียวกันจึงขาดการประสานงานเทาที่ควรจะเปน ในขณะที ่
ผุวาราชการจงัหวัดเองแมจะเปนผูบังคับบญัชาดานการปกครองสูงสุดของจังหวัด กไ็มมีอํานาจสั่งการขาราชการ
ที่มาจากสวนกลาง เพราะไมไดเปนผูควบคมุการเบิกจายงบประมาณ อีกทั้งไมมีอํานาจใหคุณใหโทษได   งบ 
ผูวาซีอีโอตองการลดชองวางในสวนของงบประมาณ โดยจัดสรรใหผูวาราชการทุกจังหวัดมีงบประมาณเปนของ
ตัวเอง ซึ่งสามารถนํามาใชจายในสวนที่ตองมีการประสานงานระหวางกระทรวงในพื้นที ่ หรอืใชจายในกิจการที่
มิไดอยูในแผนงานของกระทรวงใดๆ เลย เปนตน  

งบประมาณในสวนนีเ้ริ่มครัง้แรกในปงบประมาณ 2547 และเพิ่มมากขึน้ในป 2548 และ 2549 ตามลําดับ 
(ตาราง 2) โดยในป 2549 งบประมาณในสวนนี้สูงถึง 4 หมืน่ลานบาท  
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ตารางที่ 2 งบประมาณจังหวัดบูรณาการ 

ปงบประมาณ จํานวนเงิน (ลานาท) เพิ่มขึ้น (รอยละ) 
2547 3,750  

2548 21,500 473 

2549 40,000 86 

ที่มา: สํานักงบประมาณ 

 

1.4 การใชเงนินอกงบประมาณ 

เงินนอกงบประมาณหมายถึงเงินที่รัฐบาลมีอํานาจในการบริหารแตบันทึกไวในเอกสารงบประมาณ 
ดังนั้นจึงมิไดผานการพิจารณาของรัฐสภา เงินนอกงบประมาณประกอบดวยสองสวนหลักคือ (ก) กองทุนและ
เงินทุนหมุนเวียนนอกงบประมาณ (ข) เงินกูและเงินชวยเหลือจากตางประเทศ ในที่นี้จะกลาวเฉพาะกองทุนและ
เงินทุนหมุนเวียนเทานั้น 

ในสวนของกองทุนและเงนิทุนหมนุเวียนนัน้ มีทั้งประเภททีอ่ยูในงบประมาณจํานวน 43 กองทุน/เงนิทนุ 
และที่อยูนอกงบประมาณจํานวน 88 กองทนุ/เงินทนุหมนุเวียน แยกเปน 48 กองทุนและ 40 เงินทุนหมุนเวียน 
(ดูรายชื่อกองทุนและเงนิทุนหมุนเวียนนอกงบประมาณในตาราง ก1 ภาคผนวก ก) แหลงรายไดของกองทนุ/
เงินทุนเหลานี้ไดแก 

1. งบประมาณ ในกรณีที่เปนกองทุนในงบประมาณ 
2. คาธรรมเนียม 
3. เงินเรียกเก็บเขากองทุน เชนกองทุนน้ํามัน 
4. เงินสมทบ เชนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ  
5. เงินบริจาค เชนเงินบริจาคกองทุน To Be Number One 
6. อื่นๆ 

รายไดขางตนเปนรายไดที่กองทุนไดรับมาเปนกรรมสิทธิ์และไมตองใชคนื ยกเวนแตจะมีนโยบายที่
กํากับไวลวงหนา เชนเงนิเรียกเก็บเขากองทุนน้ํามันนั้นมักจะเปนการชดเชยหนี้สนิที่กองทุนกอขึน้ในตอนแรกที่
มีการพยุงราคาขายปลีกน้ํามันเอาไว  

สวนรายจายของกองทนุ/เงินทุนหมนุเวียนก็จะขึ้นกับวัตถปุระสงคของกองทุน/เงินทุน เชนกองทนุรวม
เพื่อชวยเหลือเกษตรกร (กชก.) ซึ่งเปนกองทุนในงบประมาณและมีหนาที่หลักในการพยุงราคาสินคาการเกษตร
ก็จะมีรายจายในการรับซื้อสินคาเกษตรในราคาและปริมาณที่กําหนดโดยรฐับาล เปนตน 

เงินนอกงบประมาณมีความสําคัญมากนอยเพียงใดตอระบบเศรษฐกิจ สามารถดูไดจากสองแงมุม คือ 
ประการแรกดูจากรายรับรายจายของเงินนอกงบประมาณวามีมากนอยเพียงใดรวมทั้งยอดเกินดุล/ขาดดุลสุทธิ 
ประการที่สองดูจากวงเงินลงทุน ซึ่งขอมูลในสวนแรกแสดงในตารางที่ 3 และตารางที่ 4 และขอมูลลงทุนแสดง
ในตารางที่ 5 



สมชัย จิตสุชน 7 

การสัมมนาวิชาการประจําป 2549 เร่ือง สูหนึ่งทศวรรษหลังวิกฤตเศรษฐกิจ : ไดเรียนรูและปรับปรุงอะไรบาง? 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบงบประมาณกองทุนในงบประมาณและการเบิกจายเงินของกองทุนนอกงบประมาณ 

ปงบประมาณ 2547 2548 2549 

งบประมาณกองทุนในงบประมาณ 62,198 69,625 76,930 
การเบิกจายเงินกองทุนนอกงบประมาณ 112,020 124,558 81,408 
1.รายจายดําเนินงาน 84,640 97,325 60,255 
2.เงินใหกูยืมสทุธิ 27,380 27,233 21,153 

หมายเหตุ:  กองทุนประกอบดวย 13 กองทุน ไดแก กองทุนประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน, กองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิง, กองทุนสงเคราะห
เกษตรกร, กองทุนรวมเพ่ือชวยเหลอืเกษตรกร, กองทุนส่ิงแวดลอม, กองทุนเพื่อการกระจายผลผลิตและการจางงานไปสู
ภูมิภาค, สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง, สํานักงานกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา, กองทนุพัฒนาชนบท, 
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน, กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา, กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

ที่มา: กระทรวงการคลังและสํานักงบประมาณ 
 

ตารางที่ 4 ดุลเงินสด (ลานบาท) 
ปงบประมาณ 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 
งบประมาณ -84,009 -125,082 -119,985 -108,055 -132,811 -78,603 16,390 90 
นอกงบประมาณ 12,958 -4,210 -34,378 -1,819 9,817 1,788 7,608 8,242 
ดุลเงินสดรวม -71,051 -129,292 -154,364 -109,874 -122,994 -76,815 23,998 8,332 

ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย 

 

ตารางที่ 5 ประมาณการรายจายลงทุนภาครัฐตอป คาเฉลี่ยชวงปงบประมาณ  พ.ศ. 2548-2549 

ประเภทรายจาย รายจายลงทุน รอยละ 
ในงบประมาณ 360,000 40.00 
นอกงบประมาณ 460,000 51.11 
รัฐวิสาหกิจ 310,000 34.44 
กองทุนสาธารณะ 100,000 11.11 
โครงการเงินกู 50,000 5.56 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 80,000 8.89 
รวม 900,000 100.00 

ที่มา: จรัส (2549), ตาราง 6.3.2-1  

 
จะเห็นวาถึงแมยอดขาดดุลนอกงบประมาณจะไมสูงเมื่อเทียบกับดุลในงบประมาณ (ตารางที่ 4)  แต

หากพิจารณาถึงรายจายประจําที่ผานกองทุนนอกงบประมาณ (ตารางที่ 3)  หรือเงนิลงทุนนอกงบประมาณ
ทั้งหมดแลว เงินนอกงบประมาณมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจสูงมาก โดยรายจายประจํากองทุนนอก
งบประมาณสูงกวากองทุนในงบประมาณทุกปอยางนอยในชวงป 2547-2549 โดยในป 2547 สูงเปนเกือบ
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เทาตัวทีเดียว สวนงบลงทุนนอกงบประมาณในชวงป 2548-49 ก็สูงกวาการลงทุนจากแหลงอืน่ๆ ทัง้หมด ไมวา
จะเปนการลงทุนในงบประมาณหรือการลงทนุของรัฐวิสาหกิจ  

1.5 การใชนโยบายกึ่งการคลัง 

นโยบายหรือมาตรการกึ่งการคลัง (Quasi-Fiscal policies or measures) หมายถึงมาตรการที่ริเริม่
โดยรัฐบาลเพื่อวัตถุประสงคในการบรหิารประเทศหรือทําตามนโยบายที่พรรคการเมืองผูบริหารแถลงเอาไว แต
เปนมาตรการที่มิไดมีการใชเงินงบประมาณแผนดนิโดยตรง กลาวคือรฐับาลมิไดมีรายไดทั้งในรูปภาษีหรือมิใช
ภาษี และก็ไมมีรายจายในรูปของการใชจายภาครัฐดวย แตมีผลในการจัดสรรทรัพยากรที่ผิดไปจากกลไกตลาด
โดยปกติ จึงถอืวามีลักษณะของมาตรการการคลัง 

มาตรการกึ่งการคลังมักมีวัตถปุระสงคเพื่อสงเสริมภาคธุรกิจใดภาคธุรกิจหนึ่ง เพื่อการกระจายรายได
ไปสูกลุมผูดอยโอกาส หรือแมกระทั่งเพือ่ประโยชนในการจัดเก็บรายไดเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นยังอาจหวังผล
พลอยไดในระดับมหภาค เชน การกระตุนเศรษฐกิจในยามที่เงินงบประมาณมีจํากัดเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ
ตกต่ํา ดังเชนหลายๆ นโยบายประชานิยมที่รัฐบาลไทยรกัไทยใชในชวง 2 ปแรกของการเขามาบริหารประเทศ 
(พ.ศ. 2544-2545) 

อาจแยกมาตรการกึ่งการคลังตามองคกรผูปฏิบัติตามนโยบายไดดังตารางขางลางนี้  

ตารางที่ 6 ประเภทของมาตรการกึ่งการคลัง แยกตามผูดําเนินการ 

ประเภท ตัวอยางมาตรการ/กิจกรรม 
กิจกรรมที่ดําเนนิการโดยธนาคารของรัฐ • ปลอยสินเชื่อเง่ือนไขผอนปรนพิเศษ 

• การตั้งเพดานเงินกูบางประเภท 
• การผอนปรนสํารองตามกฎหมาย 

กิจกรรมที่ดําเนนิการโดยธนาคารกลาง • การใชนโยบายอตัราแลกเปลี่ยนสองอัตราหรือหลายอัตรา (multiple 
exchange rates)  

• การรับประกนัอัตราแลกเปลี่ยนหรอืความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น 
• การบังคับฝากเงนิโดยผูนําเขาหรือผูซือ้สินทรัพยตางประเทศ 

กิจกรรมที่ดําเนนิการรัฐวิสาหกิจทีม่ิใชสถาบัน
การเงิน 

• การเก็บอัตราคาธรรมเนยีมพิเศษ (ตํ่ากวาปกติ) 
• การบังคับใหบริการสังคม 
• การตั้งราคาสูงเกินจริง เพ่ือเปนรายไดเขารัฐ 
• ซื้อวัตถุดิบราคาสูงเกินปกต ิ

ที่มา: International Monetary Fund (2001) 

 
ในกรณีของไทยนั้นมาตรการกึ่งการคลังที่ใชกันมากที่สุดในระยะหลังวิกฤติเศรษฐกิจ คอืการใชสถาบัน

การเงินของรฐั ใหดําเนินนโยบายปลอยสินเชื่อพิเศษที่เปนนโยบายของรฐับาล  
สถาบันการเงนิของรัฐหมายถึงสถาบันการเงินที่รฐับาลเปนผูถอืหุนทั้งหมดหรือเปนผูถอืหุนใหญ ทําให

มีอํานาจในการบรหิารเต็มที่ โดยปกติจะมีขาราชการระดับสูงเปนกรรมการบริหารอยูดวย สถาบันการเงินของ
รัฐอาจเปนทั้งสถาบันการเงินทั่วไป เชนธนาคารกรุงไทย ธนาคารนครหลวงไทย ธนาคารออมสิน หรือสถาบัน
การเงินพิเศษ (special financial institutes, SFIs) ก็ได โดยสถาบันการเงินพิเศษมักตั้งขึ้นเพือ่ดําเนินธุรกรรม
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ทางการเงินที่มเีปาหมายจําเพาะเจาะจง เชน การใหสินเชื่อแกภาคเศรษฐกิจเฉพาะสวน ตัวอยางเชนธนาคาร
อาคารสงเคราะหใหสินเชื่อแกผูประกอบการและผูซื้ออสังหาริมทรัพย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตรใหสินเชื่อแกเกษตรกรเปนหลัก เปนตน โดยปกติสถาบันการเงินพิเศษจะมีกฎหมายเฉพาะตัวรองรับ
ในรปูของพระราชบัญญัติสถาบันการเงนินัน้ๆ จึงมผีลใหการกํากับดูแลสถาบนัการเงนิเหลานีไ้มเหมอืนกับสถาบนั
การเงินทัว่ไป กลาวคือ มักจะเปนการกํากับดูแลโดยกระทรวงตนสงักัดแทนที่จะเปนธนาคารแหงประเทศไทย 

เนื่องจากรฐับาลมีอํานาจการบริหารสถาบันการเงินการเงนิของรัฐผานการเปนผูถือหุนทั้งหมดหรือผู
ถือหุนใหญ จึงมีการใชสถาบันการเงินของรฐัเพื่อสนองตอบนโยบายของรัฐบาล ซึ่งเรือ่งนี้สามารถแยกพิจารณา
ไดเปนสองกรณีคือ (ก) กรณีที่เปนสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองนโยบายของรัฐในเรื่องเฉพาะกิจอยูแลว 
เชน ธ.ก.ส. หรือ ธอส. และ (ข) กรณีที่มีการสั่งการจากรัฐบาลใหทําตามนโยบายรฐัเปนครั้งคราวในโครงการที่
เฉพาะเจาะจง  

โดยสวนใหญสถาบันการเงินพิเศษจะตองทําตามนโยบายรัฐดังในกรณีแรกอยูแลว แตก็มีบางครั้งทีม่ี
การสั่งการเปนกรณีพิเศษ เชนนโยบายพกัชําระหนี้เกษตรกรของพรรคไทยรักไทยทีเ่ปนการสั่งการให ธ.ก.ส. 
ดําเนินการเปนกรณีพิเศษเนื่องจากไมไดเปนแนวทางการดําเนินการตามปกติของ ธ.ก.ส.   สวนสถาบันการเงิน
ทั่วไป เชน ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารออมสิน หากตองทําตามนโยบายของรัฐกจ็ะเปนในกรณหีลังเทานั้น 
คือเปนโครงการเฉพาะกิจ 

ชวงเวลาที่มีการใชมาตรการกึ่งการคลังมากที่สุดคือในสมัยรัฐบาลที่นําโดยพรรคไทยรักไทย โดย
สินเชื่อพิเศษที่ถือไดวาเปนนโยบายของรฐับาลอาจแบงออกไดเปน 3 กลุมใหญๆ คอื  (ก) สินเชือ่เพื่อธุรกิจ
ขนาดเล็ก หรอื SME  (ข) สินเชื่อรายยอยทั้งบุคคลและวิสาหกิจ  (ค) สินเชื่อที่อยูอาศัย รายละเอียดของแตละ
กลุมตลอดจนสถาบันการเงินของรฐัที่รับผิดชอบในการปลอยสินเชื่อแสดงอยูในตารางที่ 7  

บรรทัดสุดทายของตารางที่ 7 แสดงถึงสัดสวนการใหสินเชื่อตามนโยบายของรัฐบาลไทยรักไทยตอ
สินเชื่อทั้งหมดของสถาบันการเงินพิเศษ ซึง่พบวามีสัดสวนถึงหนึง่ในส่ี (รอยละ 25) และมแีนวโนมเพิ่มขึน้
เล็กนอย โดยสวนใหญเปนการเพิ่มของสินเชือ่เพื่อธุรกิจขนาดเล็ก 

การใชมาตรการกึ่งการคลังมีขอดีอยูดวยเชนกัน1 เชน สรางความยืดหยุนในการใชนโยบายการคลัง
โดยเฉพาะหากรายไดจากภาษีมีอัตราต่ําเนื่องจากความซบเซาของการหดตัวของภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 
นอกจากนี้ยังทําใหไมตองกอหนี้สาธารณะชั่วคราว (จนกวาจะถึงเวลาที่ตองชดใชเงินคืนสถาบันการเงินรัฐ) ซึ่ง
อาจติดขัดขอจํากัดทางดานกฎหมายจนไมทันการณ มาตรการกึ่งการคลังยังชวยใหรัฐบาลเขาถึงกลุมเปาหมาย
โดยตรง การความรั่วไหลจากกระบวนการงบประมาณปกติก็ไมเกิดขึ้น (แตตองระวังเรื่องผลประโยชนทับซอน
แทน)  

 
 
 

                                            
1 ดูผาสุก พงษไพจิตร (2548) 
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ตารางที่ 7 สินเชื่อตามนโยบายรัฐบาลพิเศษของ 5 สถาบันการเงินพิเศษ 
  โครงการ สถาบันการเงิน 2546 2547 2548 

1 SME Financing   93,796 169,461 203,812 

  สินเชื่อ SME  (ธพว.) 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมแหงประเทศไทย 42,783 76,286 90,402 

  สินเชื่อ SME (ธสน.) 
ธนาคารเพื่อการนาํเขาสงออกแหง
ประเทศไทย 16,365 32,107 37,380 

  สินเชื่อ SME (ออมสิน) ธนาคารออมสิน 6,868 16,521 22,463 

  สินเชื่อ SME (ธกส) 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร 19,304 31,432 37,373 

  ค้ําประกันสินเชื่อ SME (บสย.) บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดยอม 8,475 13,115 16,194 
2 สินเชื่อรายยอย   25,378 40,641 49,197 
  โครงการธนาคารประชาชน ธนาคารออมสิน 15,375 21,692 21,692 

  โครงการวิสาหกิจชุมชน 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร 10,003 18,949 27,505 

3 สินเชื่อท่ีอยูอาศัย   57,491 77,659 87,814 

  
โครงการบาน ธอส.-กบข เพื่อขาราชการ 
Pahse 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห 23,884 23,884 23,884 

  
โครงการบาน ธอส.-กบข เพื่อขาราชการ 
Phase 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห 18,873 37,137 36,864 

  
โครงการบาน ธอส.-กบข เพื่อขาราชการ 
Phase 3 ธนาคารอาคารสงเคราะห - - 9,678 

  
โครงการบาน ธอส.-กบข เพื่อพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ธนาคารอาคารสงเคราะห 2,864 2,864 2,864 

  โครงการบาน ธอส เพื่อคนไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห 10,526 10,525 10,510 
  โครงการบานออมสินเพื่อประชาชน ธนาคารออมสิน 1,322 2,284 2,670 

  โครงการบานเอื้ออาทร (Pre-Finance) 
ธนาคารออมสินและธนาคารอาคาร
สงเคราะห - - - 

  โครงการบานเอื้ออาทร(Post-Finance) 
ธนาคารออมสินและธนาคารอาคาร
สงเคราะห 21 965 1,344 

  รวมสินเชื่อตามนโยบายรัฐบาลพิเศษ   176,664 287,761 340,823 
  สินเชื่อรวมของ 5 สถาบันการเงินพิเศษ   957,663 1,137,329 1,355,017 
  % สินเชื่อตามนโยบายรัฐบาล   18.4% 25.3% 25.2% 

หมายเหต:ุ 1. ขอมูลสินเชื่อพิเศษป 2548 เปนขอมูล ณ ส้ินเดือนมิถุนายน ในขณะที่ขอมูลสินเชื่อรวมเปนขอมูลส้ินเดือนธันวาคม 
  2. สินเชื่อ SME ไมรวมการปลอยกูของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
ที่มา: กระทรวงการคลัง 

 
 
 
 



สมชัย จิตสุชน 11 

การสัมมนาวิชาการประจําป 2549 เร่ือง สูหนึ่งทศวรรษหลังวิกฤตเศรษฐกิจ : ไดเรียนรูและปรับปรุงอะไรบาง? 

2. ประเมินผลการเปลี่ยนแปลงนโยบายการคลังตอกระบวนการทางคลงัของไทย 

การเปลี่ยนแปลงของการดําเนินนโยบายการคลังที่กลาวมาขางตน เปนการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่อง
รูปแบบ (forms) และในเรื่องของสาระ (substances) ในสวนนี้จะทําการประเมินวาการเปลี่ยนแปลงเหลานั้น
กอใหเกิดขึ้นมีผลอยางไรบางตอกระบวนการทางการคลังของไทย โดยจะไมประเมินผลกระทบตอเศรษฐกิจไทย
โดยรวม เนื่องจากตองการการศึกษาที่ลึกซึ้งในการตอบคาํถามนั้น 

การประเมินวาผลตอกระบวนการทางการคลังเปนอยางไรนัน้ สามารถเริ่มจากหลักการทางการคลัง
สองประการที่เกี่ยวโยงกัน คอื  

• หลักความโปรงใสของกระบวนการทางการคลัง หรือ Fiscal Transparency 
• หลักความยั่งยืนทางการคลัง หรือ Fiscal Sustainability 

ความเกี่ยวโยงระหวางหลักการทั้งสองคือ ความโปรงใสอาจถือไดวาเปนสวนหนึง่ของการสรางความ
ยั่งยืนทางการคลัง  

กอนที่กลาวในรายละเอียดถึงการประเมินความโปรงใสและความยั่งยืนทางการคลัง มีแนวคิดที่ควรทํา
ความรูจักเพื่อใหสามารถเขาใจถึงประเด็นทัง้สองอยางถองแทยิ่งขึน้ แนวคิดที่วาคือเรื่องภาระทางการคลังและ
ความเสี่ยงทางการคลัง  

2.1 ภาระทางการคลังและความเสี่ยงทางการคลัง 

ภาระทางการคลัง (Fiscal Liabilities) หมายถึงขอผูกมดัทางการเงินที่รัฐบาลมีอยูทั้งในปจจุบันและ 
ในอนาคต โดยรัฐบาลตองหารายไดมารองรับภาระทางการเงินเหลานี้เมื่อถึงเวลาอันสมควร สามารถแบงภาระ
ทางการคลังไดในสองมิติที่เชือ่มโยงกนั กลาวคือ 

ในมิติแรกเปนการแบงตามความชัดเจนทางกฎหมาย แยกออกเปน  
1. ภาระชัดแจง (Explicit Liabilities) หมายถึงภาระทางการคลังที่มีการกําหนดไวเปนกฎหมาย 

กฎระเบียบ มติคณะรัฐมนตร ี เปนตน จงึมสีภาพบังคับที่แนนอน รัฐบาลยากที่จะหลีกเลี่ยงได 
รวมทั้งเปนที่รบัรูของสาธารณะทั่วไป มักจะปรากฏอยูในรายงานฐานะทางการคลังของภาครัฐ 
เชนในรูปของหนี้สาธารณะภาครัฐ 

2. ภาระซอนเรน (Implicit Liabilities) ไดแกภาระทางการคลังที่ไมไดกําหนดไวชัดเจนเปน
กฎหมาย แตสาธารณะคาดหวังวารัฐบาลจะตองรับภาระในสวนนี้ไปดวย ตัวอยางเชนเงิน
ผลประโยชนจากกองทุนบําเหน็จบํานาญหรือกองทุนประกันสังคมในสวนที่เกินกวาที่กําหนด
โดยกฎหมาย การลงทุนตอเนื่องในโครงสรางพื้นฐานซึ่งยังมิไดกําหนดไวในแผนการลงทุนที่
ผานงบประมาณแลว 

ในอีกมิติหนึง่ เปนการแยกภาระทางการคลังเปนภาระแนนอนและภาระเสี่ยง กลาวคือ 
1. ภาระแนนอน (Direct Liabilities) หมายถึงภาระทางการคลังที่รัฐบาลตองจัดสรรงบประมาณ

มาแนนอน เชนเงนิกูยืมโดยใชพันธบัตรรฐับาลหรือต๋ัวเงนิคลัง ซึง่เมื่อพันธบัตรหรือต๋ัวครบ
กําหนด รัฐบาลก็ตองหาเงินมาไถถอนคืนเต็มจํานวน ดงันั้นภาระแนนอนจึงมีความแนนอนทัง้
เรื่องเวลาและเรื่องจํานวนเงิน ซึ่งความชัดเจนในเรือ่งจํานวนเงินมิไดหมายถึงวาตัวเลขจะตอง
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แนนอนแตหมายถึงการคํานวณมีความชัดเจนในเรื่องของฐานการคํานวณ (จํานวนหนวย) และ
อัตราการชดเชย (ตอหนวย) เชนการจายเบี้ยหวัดบํานาญใหกับขาราชการเกษียณอายุ เปนตน 

2. ภาระเสี่ยง (Contingent Liabilities) หมายถึงภาระทางการคลังที่อาจจะเกิดขึ้นหรือไมเกิดขึ้น
ก็ไดแลวแตสภาวการณ ตัวอยางเชนภาระการค้ําประกันเงนิกูของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งหมายถึงวา
รัฐบาลอาจตองชดใชเงินกูใหกับเจาหนี้ที่รฐัวิสาหกิจไปกูมาในกรณีที่รัฐวิสาหกจินั้นไมสามารถ
ใชคืนเองได แตก็มิไดหมายความวารัฐบาลจะตองใชคืนแทนแนๆ ขึน้กับผลประกอบการของ
รัฐวิสาหกิจที่ค้ําประกันใหเปนหลัก นอกจากนั้นจํานวนเงินที่ตองชดใชแทนก็ไมแนนอน เพราะ
รัฐวิสาหกิจอาจสามารถคืนเงนิเองไดบางสวน 

เมื่อรวมทั้งสองมิติเขาดวยกัน ภาระทางการคลังจึงมีความเปนไปได 4 ประการ คือ 

• ภาระทางการคลังแนนอนและชัดแจง (direct explicit liabilities) 
• ภาระทางการคลังเสี่ยงแตชัดแจง (contingent explicit liabilities) 
• ภาระทางการคลังซอนเรนแตแนนอน (direct implicit liabilities) 
• ภาระทางการคลังซอนเรนและเสี่ยง (contingent implicit liabilities) 

ตารางที่ 8 ขางลางแสดงตัวอยางของภาระการคลังทั้ง 4 ประเภท  

ตารางที่ 8 ตัวอยางการแบงประเภทของภาระทางการคลัง 

 ภาระแนนอน (direct) ภาระเสี่ยง (Contingent) 
ภาระชัดแจง (Explicit) • เงินกูในประเทศและตางประเทศ 

• รายจายตามงบประมาณปกติ เชนรายจาย
เงินเดือนขาราชการ 

 

• วงเงินค้ําประกันเงนิกูใหกับรัฐวิสาหกิจ กองทุนตางๆ 
• การค้ําประกันผลตอบแทนลงทุนบางโครงการของ

ภาคเอกชน 
• การประกันราคาพืชผล 
• รายจายงบประมาณในอนาคตเนื่องจากโครงการที่มี

ผลผูกพันยาวนาน เชนการประกันสุขภาพถวนหนา 
• การรับประกันเงินฝากสถาบันการเงินทั้งเอกชนและ

รัฐสวนที่กฎหมายกําหนด 
ภาระซอนเรน (Implicit) • เงินตอบแทนพิเศษขาราชการที่ใหเปนครั้งคราว

นอกเหนือจากที่กําหนดเปนกฎหมาย 
• คาใชจายประกันสุขภาพในอนาคตสวนที่เกินกวา

กฎหมายปจจุบันกําหนดไว 
• คาใชจายประกันสังคมในอนาคตสวนที่เกินกวา

กฎหมายปจจุบันกําหนดไว 

• การรับประกันเงินฝากสถาบันการเงินทั้งเอกชนและ
รัฐสวนที่เกินกวากฎหมายกําหนด 

• การชดเชยการขาดดุลงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

• ความเสียหายของกองทุนตางๆ ที่ดําเนินการตาม
นโยบายรัฐ (สวนที่นอกเหนือจากกําหนดไวโดย
กฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี) 

• ความเสียหายของสถาบันการเงินของรัฐที่ดําเนินการ
ตามนโยบายรัฐ (สวนที่นอกเหนือจากกําหนดไวโดย
กฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี) 

ที่มา: ดัดแปลงและเพิ่มเติมจาก Polackova (1999) 
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ภาระทางการคลังทั้งสี่ประเภทมีนัยยะตอความเสี่ยงทางการคลัง (fiscal risks) ที่ไมเหมือนกัน เนื่องจาก
นิยามความเสี่ยงทางการคลังในท่ีนี้หมายถงึความไมแนนอนของภาระทางการคลัง ดังนัน้ภาระทางการคลังซอน
เรนและเสี่ยงจึงมีความเสี่ยงทางการคลังสูงที่สุด รองลงมาคือภาระการคลังเสี่ยงแตชดัแจง ภาระทางการคลัง
ซอนเรนแตเสี่ยง และภาระทางการคลังที่แนนอนและชัดแจง ตามลําดับ 

2.2 ประเมินความโปรงใสทางการคลัง 

แนวคิดเรือ่งภาระทางการคลังและความเสี่ยงทางการคลังขางตน สามารถนํามาปรับใชในการประเมิน
ความโปรงใสของการดาํเนินนโยบายการคลังของไทยทีผ่านมาได โดยจะแยกเปนประเด็นๆ ดังนี ้

ความโปรงใสของนโยบายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

นโยบายกองทุนหมูบานฯ มีลักษณะของภาระทางการคลังประเภทชัดแจงและแนนอน ความแนนอน
มาจากการที่รัฐบาลกูเงินจากธนาคารออมสินในจํานวนที่คอนขางแนนอนและมีฐานในการคํานวณชัดเจน 
กลาวคือจํานวนเงินเทากับจํานวนหมูบานในเขตชนบทและชุมชนเปาหมายในเขตเมืองคูณดวยเงินหนึ่งลานบาท 
สวนความชัดแจงมาจากการเปนนโยบายที่รัฐบาลประกาศใหรับรูทั่วกัน มีการออกกฎหมายรองรับแมจะเปนใน
ภายหลังการกูเงินผานไปแลว  

อยางไรก็ตามนโยบายกองทุนหมูบานฯ ก็มีความไมโปรงใสอยางนอยสองประการ ประการแรกคือการที่
รัฐบาลยืมเงินจากธนาคารออมสินเพื่อจัดตั้งกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติโดยไมผานกระบวนการ
รัฐสภาดังที่กลาวแลวขางตน ซึ่งเปนการผิดธรรมเนียมปฏิบัติตามปกติที่กฎหมายทางการเงินตองไดรับความ
เห็นชอบจากสภากอน การทําเชนนี้ขัดกับหลักวินัยการคลัง เพราะหากอนุญาตใหทําเชนนี้ได รัฐบาลก็อาจไป
สรางหนี้สินผูกพันจํานวนมากไดตามอําเภอใจ การต้ังงบประมาณชดใชในภายหลังนั้น รัฐสภาไมมีทางเลือกใน
การไมอนุมัติธุรกรรมทางการเงินนั้นๆ เนื่องจากการกูเงินไดเกิดขึ้นแลว ภาระทางการคลังจึงเพิ่มขึ้นอยางไมมี
การตรวจสอบที่รอบคอบเพียงพอ ในแงนี้ความไมโปรงใสของนโยบายกองทุนหมูบานฯ จึงกอใหเกิดความเสี่ยง
ทางการคลังหากมีการยึดถือวิธีปฏิบัติเชนนี้ตอไป 

ความไมโปรงใสประการที่สอง คือการที่นโยบายกองทุนหมูบานฯ มีลกัษณะเปนมาตรการกึ่งการคลัง
อยูในตัวดวย เพราะแมวารัฐบาลจะจายคืนเงินกูจากธนาคารออมสินโดยการจัดสรรงบประมาณทยอยจายใหป
ละประมาณหม่ืนกวาลานบาท แตธนาคารออมสินเองกม็ีภาระในการบริหารจัดการเพิ่มมากขึ้น เนือ่งจาก
ธนาคารมีภาระในการดูแลบัญชีรายยอยที่เพิ่มสูงขึ้นอยางทันทีทันใด ซึง่บัญชรีายยอยมักมีตนทุนในการบริหาร
สูงกวาบัญชีรายใหญ และทีส่ําคัญรัฐบาลมไิดมีขอสัญญาที่จะชดเชยตนทุนสวนเพิ่มนี้ใหกับธนาคารออมสินแต
อยางใด ดังนัน้เทากับเปนการใชทรัพยากรของธนาคารออมสินโดยหลีกเลี่ยงการใชงบประมาณแผนดิน จึงถือ
ไดวามีลักษณะของมาตรการกึ่งการคลังตามนิยามที่ใหไวขางตนและมีความไมโปรงใสดังที่จะกลาวตอไป 

ความโปรงใสของมาตรการกึ่งการคลัง 

ดังที่กลาวแลววามาตรการกึ่งการคลังของไทยสวนใหญเปนการใชสถาบันการเงินของรัฐปลอยสินเชื่อ
พิเศษตามที่รัฐบาลมีคําสั่งหรือนโยบาย แตเนื่องจากสถาบันการเงินของรัฐก็มักจะมีเปาหมายในการปลอยสินเชื่อ
ที่พิเศษและแตกตางไปจากธนาคารพาณิชยทั่วไปอยูแลว ดังนั้นการดูความโปรงใสจึงตองแยกการพิจารณาเปน
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สองสวน โดยในสวนแรก (การปลอยสินเชื่อตามปกติ) มักไมมีปญหาความโปรงใส เนื่องจากเปนการดําเนินการ
ปกติตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในพระราชบัญญัติจัดตั้งสถาบันการเงินพิเศษ แตในสวนที่สอง (การปลอยสินเชื่อ
ตามนโยบายรัฐพิเศษ) อาจกอใหเกิดปญหาความโปรงใสได  

ความไมโปรงใสของมาตรการกึ่งการคลังเกิดขึ้นเนื่องจากเปนการตัดสินใจโดยฝายบริหารคือรัฐบาล
เพียงฝายเดียว มิไดมีการพิจารณาและใหความเห็นชอบจากรัฐสภาดังเชนการใชเงินงบประมาณ ซึ่งถึงแมจะ
มิไดมีการใชเงินงบประมาณแตเนื่องจากมาตรการทางการคลังมีผลตอการจัดสรรทรัพยากรที่แตกตางไปจาก
กลไกตลาดตามปกติ จึงควรมีการพิจารณาอยางรอบคอบ  

นอกจากนี้แลวการดําเนินตามนโยบายหรือมาตรการกึ่งการคลังก็มักไมมีกระบวนการตรวจสอบที่เปน
มาตรฐาน เพราะสถาบันการเงินพิเศษไมไดอยูภายใตพระราชบัญญัติธนาคารพาณิชย ทําใหธนาคารแหง
ประเทศไทยไมมีอํานาจในการตรวจสอบการดําเนินงาน มีเพียงกระทรวงการคลังหรือกระทรวงตนสังกัดเทานั้น
ที่มีอํานาจในการตรวจสอบ ซึ่งก็ยังขัดกับหลักการตรวจสอบที่ดี เนื่องจากกระทรวงการคลังถือเปนตัวแทนของ
รัฐบาลในการสั่งใหสถาบันการเงินพิเศษดําเนินตามนโยบายรัฐ ความเขมขนในการตรวจสอบจึงอาจไมมากเพียงพอ  

ความไมโปรงใสของนโยบายกึ่งการคลัง ซึ่งหมายถึงความงายในการตัดสินใจและการตรวจสอบที่
หยอนยานทําใหเปนที่นิยมของนักการเมืองในหลายๆ ประเทศ จนทําใหมาตรการกึ่งการคลังถูกนํามาใชอยาง
ตอเนื่องเปนเวลานานหลายปกอนที่ปญหาจะเพิ่มปรากฏใหเหน็  

การใชมาตรการกึ่งการคลังมีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายเนื่องจากมักเปนการใหสินเชื่อที่มีความ
เสี่ยงสูงกวาปกติ เพราะหากเปนสินเชื่อที่มีระดับความเสี่ยงปกติ ธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงินเอกชนก็
คงใหบริการไปแลว โดยรัฐบาลไมจําเปนตองใชมาตรการกึ่งการคลัง โดยความเสียหายอยูในรูปของการขาดทุน
หรือกําไรที่ลดลงกวาปกติของสถาบันการเงินรัฐ (จนกระทบแผนการลงทุนของสถาบันการเงินของรัฐนั้นๆ) ซึ่ง
ในกรณีของไทยความเสียหายของการดําเนินมาตรการกึ่งการคลังนาจะเกิดขึ้นแลว โดยดูไดจากแนวโนมของ
อัตราสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได ดังแสดงในรูปที่ 2 และรูปที่ 3 ซึ่งบงชี้ถึงการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อที่ไมกอใหเกิด
รายไดของสถาบันการเงินพิเศษในอัตราที่เร็วกวาสถาบันการเงินกลุมอื่นในประเทศไทย 

รูปที่ 2 อัตราสวนหนี้ไมกอใหเกิดรายได (NPLs ratio) 

ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทยและกระทรวงการคลัง 
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รูปที่ 3 สัดสวน NPLs สถาบันการเงินพิเศษเทียบกับ NPLs ธนาคารจดทะเบียนในไทย 

ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทยและกระทรวงการคลัง 

 
หากรัฐบาลตองรับผิดชอบชดเชยความเสียหายนี้จะมีผลทําใหเกิดภาระการคลังซอนเรนและสุมเสี่ยง 

(implicit contingent liability) เหตุที่เปนภาระการคลังซอนเรน เพราะมักไมมีการทําสัญญาที่ชัดเจนระหวาง
รัฐบาลกับสถาบันการเงินในเรื่องการชดเชย และเปนภาระสุมเสี่ยงเพราะขนาดของความเสียหายยังไมสามารถ
คํานวณไดอยางชัดเจนลวงหนา ตองรอใหเกิดความเสียหายขึ้นแลวจึงจะทราบได  

หรือหากตองการหลีกเลี่ยงประเด็นภาระทางการคลังซอนเรนและเสี่ยง โดยรฐับาลไมชดใชความ
เสียหายที่เกิดขึ้นหรือชดใชไมเต็มจํานวน ก็จะตองมีการใชทรัพยากรทางการเงินจากสวนอื่นมาชดใชแทน ซึ่งมี
ไดสองชองทางคือ  

• ผูถือหุนของสถาบันการเงินพิเศษเปนผูรับความเสียหายในรูปกําไรที่ลดลงหรอืขาดทุนเพิ่มขึ้น 
ซึ่งมีผลตอเนื่องทําใหเงินปนผลที่ลดลงหรอืมูลคาหุนที่ลดลง  

• ในกรณีที่สถาบันการเงินพิเศษตองการรักษาระดับกําไรใหเหมือนเดิม ก็ตองผลักภาระไปสู
ลูกคาผูใชบริการของสถาบันการเงินพิเศษนั้นๆ เชน  ในรูปของสวนตางอัตราดอกเบี้ยที่กวาง
กวาปกติ (อาจเปนอัตราดอกเบี้ยเงินกูสูงกวาปกติ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่ํากวาปกติ หรือทั้ง
สองอยางพรอมกัน) คาธรรมเนียมที่เพิ่มสูงขึ้น หรือโอกาสในการไดรับอนุมัติเงินกูนอยลง
เนื่องจากทรัพยากรทางการเงินของสถาบันการเงินพิเศษถูกกระทบจากการดําเนินนโยบาย
กึ่งการคลัง 

ไมวาการชดใชความเสียหายจะเปนชองทางใดในสามชองทางขางตน ก็ลวนมีความไมโปรงใสทั้งสิ้น 
เพราะผูรับความเสียหาย (รัฐบาล ผูถือหุน ลูกคา) ไมทราบลวงหนาวาจะตองชดใชเทาไร หรือแมกระทั่งไมทราบ
เลยวากําลังชดใชความเสียหายเนื่องจากการใชนโยบายกึ่งการคลัง 

ความโปรงใสของการใชเงินนอกงบประมาณ 

การใชเงินนอกงบประมาณมีความไมโปรงใสในประเด็นเดียวกับมาตรการกึ่งการคลัง คือการที่ไมตอง
ผานการพิจารณาและเห็นชอบของรัฐสภา โดยเฉพาะในสวนที่เปนการดําเนินงานของกองทุนนอกงบประมาณ 
แตที่เปนปญหามากกวามาตรการกึ่งการคลังคือเรื่องความโปรงใสของการเผยแพรขอมูลโดยรวมของเงินนอก

สัดสวน NPLs สถาบันการเงินพิเศษ
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งบประมาณ (ซึ่งการไมปรากฏในเอกสารงบประมาณเปนเพียงสวนหนึ่งของปญหา) เพราะเปนที่ทราบกันดีวา
การใชจายเงินนอกงบประมาณนั้นหาขอมูลไดยากมาก ในขณะที่สถาบันการเงินของรัฐและสถาบันการเงินพิเศษ
จะมีรายงานผลการดําเนินงาน รายงานงบดุล ออกสูสาธารณชนเปนระยะๆ ยิ่งถาเปนธุรกิจที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยก็ยิ่งมีขอมูลสาธารณจํานวนไมนอย แตกองทุนและเงินทุนหมุนเวียนนอกงบประมาณนั้นไมมี
การรายงานในรายละเอียดที่มากพอไมวาในชองทางใดๆ แมกระทั่งจากหนวยงานที่กํากับดูแล เชนกรมบัญชีกลาง
หรือกระทรวงการคลัง (ดูรายละเอียดของขอมูลที่ควรเปดเผยในสวนที่สามของบทความนี้) 

ความโปรงใสของการตั้งและใชงบกลาง 

นับต้ังแตปงบประมาณ 2545 ซึ่งปงบประมาณแรกที่รัฐบาลไทยรักไทยบริหารประเทศเปนตนมา มีการ
ต้ังงบกลางในจํานวนที่สูงกวาในอดีตเปนอยางมาก (ตารางที่ 9 และรูปที่ 4)  เชน เพิ่มสัดสวนของงบกลางตอ
งบประมาณรวมเปนเกือบสองเทาในป 2545 จากรอยละ 9.6 ในปงบประมาณ 2544 เปนรอยละ 18 และยืนอยู
ในสัดสวนที่คอนขางสูงมาตลอดอายุของรฐับาลไทยรักไทย คืออยูทีร่ะดับประมาณรอยละ 15-23 ในป 2545-
2549 และไดปรับลดลงในปงบประมาณ 2550 หลังจากมีการรัฐประหารและเปลี่ยนรฐับาล 

ตารางที่ 9 การตั้งงบประมาณกลาง ป 2544-2550 (ลานบาท) 
ปงบประมาณ งบประมาณรวม งบกลาง % ของงบรวม 

2543 860,000 76,935 8.9 
2544 910,000 86,912 9.6 
2545 1,023,000 183,940 18.0 
2546 999,900 147,633 14.8 
2547 1,163,500 265,825 22.8 
2548 1,250,000 250,190 20.0 
2549 1,360,000 243,185 17.9 
2550 1,566,200 199,113 12.7 

ที่มา: สํานักงบประมาณ 

รูปที่ 4 สัดสวนงบประมาณกลางตองบรวม ป 2544-2550 

ที่มา: สํานักงบประมาณ 
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การสัมมนาวิชาการประจําป 2549 เร่ือง สูหนึ่งทศวรรษหลังวิกฤตเศรษฐกิจ : ไดเรียนรูและปรับปรุงอะไรบาง? 

หากพิจารณาในรายละเอียด การเพิ่มงบกลางมีเหตุผลทางการเมืองเปนหลัก เพราะเปนการเพิ่มการใช
จายเพื่อสนองตอบนโยบายของรฐับาลในดานตางๆ เชนเพื่อการชําระหนี้กองทนุหมูบานและชุมชนเมือง เงิน
โอน SML ใชเปนงบผูวาซีอโีอ หรืองบที่ไมสามารถตีความไดชัดเจนวานําเงินไปใชทําอะไร เชนคาใชจายเพื่อ
การสรางเสริมศักยภาพการแขงขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ ซึ่งเปนรายการที่ถูกปรับเพิ่มภายหลังใน
งบกลางของปงบประมาณ 2547 จํานวนถึง 75,000 ลานบาท ตาราง 10 รวบรวมรายการที่ปรากฏในงบกลางที่
อาจนําไปใชเพื่อวัตถุประสงคทางการเมืองเปรียบเทียบระหวางปงบประมาณ 2544 (กอนรฐับาลนายทักษิณ) 
และปงบประมาณ 2547 และ 2549 พบวารายจายทางการเมืองเพิ่มจากรอยละ 1 ของงบประมาณรวมในป 
25444 เปนรอยละ 8.3 ในป 2547 และ 2549  

โดยหลักการแลวการใชงบประมาณเพื่อสนองตอบนโยบายรัฐบาลหรือของพรรคการเมืองที่บริหาร
ประเทศเปนเรื่องที่ไมเสียหาย โดยเฉพาะหากเชื่อไดวารัฐบาลจัดตั้งโดยพรรคการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งจาก
นโยบายที่ประกาศไวในชวงหาเสียง ถือวาเปนสิ่งที่ถูกตองเสียอีกเพราะเปนการผลักดันใหกระบวนการ
ประชาธิปไตยกาวหนาไปอีกขั้นหนึ่ง แตอยางไรก็ตามเนื่องจากงบกลางนี้บางรายการขาดรายละเอียดที่มากพอ
วานําเงินไปใชทําอะไรบาง จึงอาจเปนชองใหเกิดการใชจายเงินผิดวัตถุประสงคหรืออยางไมระมัดระวังและหวัง
ผลทางการเมืองเฉพาะหนาเปนหลัก ตัวอยางเชนการอนุมัติใชจายเงินของอดีตนายกรัฐมนตรีระหวางการตรวจ
เยี่ยมราชการในจังหวัดตางๆ (ที่เรียกกันทั่วไปวา ‘ทัวรนกขมิ้น’) ซึ่งคาดวาบางสวนเปนการจัดสรรจากงบกลาง
ที่ต้ังไวคอนขางสูงนี่เอง 

ตารางที่ 10 งบประมาณจากงบกลางสวนที่อาจนําไปใชเพื่อวัตถุประสงคทางการเมือง (ลานบาท) 

รายการ 2544 2547 2549 
เงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรอืจําเปน 9,302 9,282 13,013 
คาใชจายในการชําระหนี้กองทุนหมูบานและชมุชนเมอืง - 11,525 13,035 
คาใชจายในการพัฒนาศักยภาพหมูบานและชมุชน (SML) - - 19,000 
คาใชจายในการดําเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนากลุม
จังหวัดและจังหวัด (งบผูวา CEO)* - 12,300 40,000 

คาใชจายเพ่ือปรบักลยุทธและรองรับการเปลี่ยนแปลง - - 27,200 
คาใชจายเพ่ือการเสรมิสรางศักยภาพการแขงขันและการพัฒนาทีย่ั่งยนื
ของประเทศ  75,500**  

รวม 9,302 108,607 112,248 
รอยละของงบประมาณรวม (%) 1.0 8.3 8.3 

หมายเหต:ุ *  ในปงบประมาณ 2547 เรียกงบประมาณสวนน้ีวา เงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อดําเนินการตามแผน 
 ยุทธศาสตรการพฒันาจังหวัด 
**  งบประมาณสวนน้ีไมปรากฏในการจัดทํางบประมาณป 2547 แตมีการปรับเพิ่มเขามาภายหลัง (ปรากฏยอนหลังในเอกสาร 
 งบประมาณป 2548) พรอมๆ กับรายการอื่นๆ ในงบกลาง 

ที่มา: สํานักงบประมาณ 
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2.3 ประเมินความยั่งยืนทางการคลัง 

ความยั่งยืนทางการคลัง (Fiscal Sustainability) หมายถึงสภาพการณที่ฐานะการคลังของประเทศมี
ความมั่นคงอยางตอเนื่องเปนระยะเวลายาวนานพอสมควร ซึง่ความมั่นคงนีส้ามารถมีไดหลายนิยาม แตโดยทั่วๆ ไป
หมายถึงการไมมีหนี้สาธารณะที่มากเกินกวาความสามารถในการชําระคนืหรือเปนภาระมากจนรายจายเพื่อการ
ชําระคืนหนี้เบยีดบังรายจายอื่นๆ ที่จําเปนจนมีผลกระทบตอการพัฒนาประเทศในระยะยาว  

ต้ังแตประมาณป 2545 ประเทศไทยโดยกระทรวงการคลังมีความตะหนักในเรือ่งความยั่งยืนทางการ
คลังอยางชัดเจน2 โดยไดจัดทํากรอบความยั่งยืนทางการคลงัซึ่งมีองคประกอบคือ 

1. สัดสวนหนี้สาธารณะตอรายไดประชาชาติ (วัดดวย Gross domestic product หรือ GDP) ไม
เกินรอยละ 50 (เดิมกําหนดที่รอยละ 60) 

2. รายจายเพื่อการชําระหนี้ ไมเกินรอยละ 15 ของรายจายงบประมาณ (เดิมรอยละ 16) 
3. การมีงบประมาณเพื่อการลงทุนไมนอยกวารอยละ 25 ของงบประมาณรวม 
4. การมีงบประมาณที่สมดุลภายในกรอบเวลาที่แนนอน เชนภายในป 2548 

รูปที ่ 5 แสดงถึงสัดสวนหนี้สาธารณะตอรายไดประชาชาติในชวงป 2540-2548 ซึ่งจะเหน็วาประเทศไทย
ไดเขาสูกรอบความยั่งยืนทางการคลังทางดานหนี้สาธารณะตั้งแตป 2546 ซึง่มีสาเหตุสวนหนึ่งจากการจัดเก็บ
รายไดภาษีไดมากกวาเปาหมายที่ต้ังไวเปนสวนใหญในระยะ 3-4 ปหลงันี้ (ยกเวนปงบประมาณ 2549 ซึ่งเก็บ
ภาษีไดตํ่ากวาเปาหมาย) ทําใหดุลการคลังเกินดุลและแรงกดดันตอหนี้สาธารณะออนแรงลงกวาชวงแรกหลัง
เกิดวิกฤติเศรษฐกิจเปนอยางมาก 

รูปที่ 5 หนี้สาธารณะ 

ที่มา: กระทรวงการคลัง 

                                            
2 ดูกลุมงานบริหารความเสี่ยงดานการคลัง (ไมปรากฏป) 
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การสัมมนาวิชาการประจําป 2549 เร่ือง สูหนึ่งทศวรรษหลังวิกฤตเศรษฐกิจ : ไดเรียนรูและปรับปรุงอะไรบาง? 

ในแงของแนวคิดและหลักการ การใชกรอบขางตนถือวามีความถูกตองและยอมรับไดในระดับหนึง่แต
ยังไมสมบูรณนัก เพราะขาดการมองไปขางหนา (forward looking) วาสถานการณในอนาคตจะเปลี่ยนแปลงไป
ในทิศทางที่กอใหเกิดความเสี่ยงตอความยั่งยืนทางการคลงัหรอืไม ซึง่การประเมินสถานการณในอนาคตนั้น
แนนอนวาสวนหนึ่งเปนเรื่องทีค่าดเดาไดยาก เชน การขาดดุลการคลังในอนาคตขึน้อยูกับสภาพเศรษฐกิจใน 
แตละป อัตราดอกเบี้ยในอนาคตก็ไมสามารถคาดการณไดอยางสมบูรณ สงผลใหภาระการชําระคืนเงนิกูมีความ
ไมแนนอนไปดวย 

อยางไรก็ตาม ภาระทางการคลังในอนาคตหลายประการสามารถทําการประเมินแนวโนมไดดวยขอมูล
ที่มีอยูในปจจุบนัหรอืขึน้กับตัวแปรนโยบายทีร่ัฐบาลกําหนดได ตัวอยางเชน คาใชจายในโครงการประกนัสุขภาพ
ถวนหนาจะขึ้นกับ (ก) จํานวนผูมีสิทธิ์ (ข) จํานวนผูมาใชสิทธิ์รักษา และ (ค) จํานวนเงินงบประมาณตอหัวที่
รัฐบาลกําหนด ตัวแปรแรกสมัพนัธกบัโครงสรางประชากรและอัตราการใชบริการประกนัสุขภาพอืน่ (ประกนัสังคม 
ประกันสุขภาพเอกชน) และมักจะมีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่ไมรวดเรว็เกินไปนัก ตัวแปรที่สองขึน้กับอัตรา
การเจ็บปวยและพฤติกรรมการรับการรักษา ซึง่ก็อยูในวิสยัที่สามารถประมาณการได สวนตัวแปรสุดทายเปน
ตัวแปรนโยบายที่รฐับาลสามารถกําหนดได ดังนัน้ภาระทางการคลังในอนาคต (อยางนอยในระยะ 5-10 ปขางหนา)  

ยังมีตัวอยางอื่นที่อาจเปนภาระการคลังที่สําคัญในอนาคตและควรมีการประเมินหรือคาดการณลวงหนา 
เชน ภาระกองทุนประกันสังคมในสวนที่เปนเงินบํานาญและในสวนการประกันการวางงาน เปนตน 

การประเมินภาระทางการคลังนั้นนอกจากควรจะทําอยางครบถวนแลว ที่สําคัญตองทําทันทีที่มีนโยบาย
ใหมๆ เกิดขึ้น เพราะจะชวยใหสามารถประเมินความยั่งยืนทางการคลงัไดอยางถูกตองและทันการณ และยัง
เปนการสรางความโปรงใสดวย ตัวอยางของความบกพรองในเรื่องนี้ในระยะ 4-5 ปที่ผานมาคือการหลกีเลี่ยงไม
คํานวณภาระทางการคลังที่เกิดจากนโยบายรัฐบาล ไมวาจะเปนเรื่องภาระจากการประกันราคาพืชผลจํานวน
ประมาณ 23,000 ลานบาทในชวงป 2545-2548 หนีโ้ครงการกองทนุหลักประกนัสุขภาพ 30 บาทจํานวน
ประมาณ 7,700 ลานบาทเปนตน3 ถึงแมเงนิกูเหลานี้จะปรากฏอยูในยอดหนี้สาธารณะซึ่งอยูภายใตกรอบความ
ยั่งยืนทางการคลังขอแรกของกระทรวงการคลัง แตการผัดผอนการจายคืนเงนิกูทําใหดุลการคลังดดูีกวาที่ควร
จะเปน เปนการสงสัญญาณทีไ่มถูกตอง 

3. ขอเสนอแนะการปรับปรุงกระบวนการทางการคลัง 

ประสบการณและบทเรียนจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการทางการคลังของไทยในชวงหลังวิกฤติเศรษฐกิจ
ป 2540 สามารถนํามาสรุปเปนขอเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการทางการคลังที่ควรเปนได ซึ่งได
กลาวถึงบางแลวในสองสวนแรกของบทความ อยางไรก็ตามเพื่อความครบถวนสมบูรณของแนวคิดในเรื่อง
วิธีการทางการคลังที่ดี เราสามารถเริ่มจากการสํารวจหลักปฏิบัติที่เปนสากลวาประกอบดวยอะไรบาง และ
ประเทศอื่นที่มีวินัยทางการคลังเปนที่ยอมรับมีวิธีการอยางไร 

                                            
3 ขอมูลจากการสัมภาษณของ ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเม่ือวันที่ 15 พฤศจิกายน 2549 
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ในดานหลักปฏิบัติสากล เอกสารที่มีการอางอิงถึงคอนขางมากคือเอกสาร คูมือการคลังโปรงใส (Manual 
on Fiscal Transparency) จัดทําโดยกองทุนการเงินระหวางประเทศ (International Monetary Fund) ซึ่งชุดขอ
ปฏิบัติที่เรียกวา Code of Good Practices on Fiscal Transparency (ดูภาคผนวก ข.) ซึ่งประกอบดวยหลัก
ปฏิบัติตอไปนี้ 

1. มีความชัดเจนของบทบาทและความรับผิดชอบ โดยตองแยกรฐับาลออกจากองคกรภาครัฐอืน่ 
ไมวาจะเปนรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงินของรัฐ ธนาคารกลาง และบทบาทของรัฐบาลตองถูก
กําหนดอยางชดัเจนโดยกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติที่เปดเผยตอสาธารณ ไมวาจะเปน
กฎหมายดานภาษี หรือกฎเกณฑทางจริยธรรมของผูดําเนินนโยบายการคลัง 

2. มีการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของรฐับาลอยางครบถวน ทัง้เรื่องในอดีต ปจจุบัน 
และการคาดการณในอนาคต โดยขอมลูที่ครบถวนหมายรวมถึงการใชเงินนอกงบประมาณ 
ฐานะการคลังรวมของรฐับาลกลาง (consolidated central government fiscal position) ภาระ
การคลังซอนเรน ภาระการคลังเสี่ยง หนี้สนิและทรพัยสิน เปนตน โดยขอมูลเหลานี้ตองมีการ
ตีพิมพและเผยแพร และใหมกีารเขาถึงขอมลูไดงาย 

3. กระบวนการจดัเตรียมงบประมาณ การใชเงินงบประมาณ และการรายงาน ตองเปดเผย มี
ความชัดเจนของเปาหมายการใชจายเงิน มีการวิเคราะหแนวโนมเศรษฐกิจอยางรอบคอบ มี
การระบุและประเมินความเสี่ยงทางการคลังภายใตภาวการณตางๆ โดยเฉพาะเมื่อมีนโยบาย
ใหมๆ ในแผนงบประมาณ  ดานการใชเงินงบประมาณ ตองมีกระบวนการที่ชัดเจนและ
ตรวจสอบได มีการรายงานใหสาธารณทราบเปนระยะ เชนทุกครึง่ปหรอืทุกไตรมาส และเมื่อ
เมื่อใชเงินงบประมาณครบถวนทั้งปแลว ควรมีการรายงานประเมินผลตอรัฐสภา 

4. ความเที่ยงตรงของขอมูลทางการคลัง ขอมูลงบประมาณตองสะทอนถึงแนวโนมทั้งในดาน
รายไดและรายจาย มีมาตรฐานทางบัญชีที่เปนสากลและชัดเจน และขอมูลทางการคลังทั้งหมด
ตองมีการตรวจสอบโดยองคกรภายนอกรฐับาล มีการขอความเห็นผูทรงคุณวุฒิในเรื่องการ
คาดการณแนวโนมเศรษฐกิจ  

หลักปฏิบัติทั้งสี่ประการขางตนถือวามีความเขมขนเปนอยางสูง ซึงถงึแมจะเปนหลักการที่ดีและในทาง
ปฏิบัติคงไมสามารถทําไดตามมาตรฐานที่กําหนดนี้ทั้งหมดในระยะเวลาอันสั้น ในที่นี้จะคัดเลือกมาเฉพาะ
ขอแนะนําบางประการทเีหมาะกับประเทศไทย และควรนํามาปรับใชในทันที ดังนี ้

3.1 ประเมินภาระและความเสี่ยงทางการคลังแบบมองไปขางหนา (forward looking) 

ในกรณีของไทย เนือ่งจากไดมีนโยบายใหมๆ หลายประการที่มีผลใหเกิดภาระทางการคลังและความ
เสี่ยงทางการคลังในอนาคต ดังนัน้จึงควรมีการระบ ุ (identify) วาภาระเหลานี้มีอะไรบางและทําการประเมิน 
(assess) วาภาระที่นาจะเกิดขึ้นมีมูลคาเทาไร และมีปจจัยเสี่ยงมากนอยเพียงใด ตัวอยางที่ไดยกไวกอนหนา
แลว คอืภาระเนื่องจากโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา ภาระของกองทุนประกนัสังคมในสวนของบํานาญ
เกษียณอายุและในสวนของประกันการวางงาน  
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โดยหลักการควรมีการระบุและประเมินภาระทางการคลังทั้งสีประเภทที่ไดกลาวไวกอนหนา ซึ่งแตละ
ประเภทมีความยากงายไมเทาเทียมกัน ดังแสดงในตารางที่ 11 ขางลาง 

ตารางที่ 11  ความยากงายในการระบุและประเมินภาระการคลัง 

ประเภทภาระการคลัง การระบ ุ การประเมิน 
ภาระการคลังแนนอนและชัดแจง งาย งาย 

ภาระทางการคลงัเสี่ยงแตชัดแจง งาย ยาก 

ภาระทางการคลงัซอนเรนแตแนนอน ยาก งาย 

ภาระทางการคลงัซอนเรนและเสีย่ง ยาก ยาก 

 
ความยากในการระบุภาระการคลังซอนเรนเปนเพราะตองมีการตรวจสอบวารัฐบาลมีพันธะผูกพัน

อะไรบางที่มิไดระบุไวชัดแจงในกฎหมาย ซึ่งพันธะผูกพันอาจเปนความคาดหวังของสังคม บางครั้งจึงตองมีการ
ต้ังสมมติฐานวาอะไรที่สังคมคาดหวังชัดเจนและอะไรที่สังคมไมคาดหวังนัก ที่สําคัญอาจขึ้นกับบรรยากาศทาง
การเมืองดวย ตัวอยางที่ชัดเจนคือการใชนโยบายประชานิยมของรัฐบาลไทยรักไทย ซึ่งประสบความสําเร็จ
ในทางการเมืองมากจนมีการคาดการณกันวาการยกเลิกนโยบายประชานิยมทําไดไมงายนักแมพรรคไทยรัก
ไทยจะไมไดเปนรัฐบาลแลว ซึ่งเทากับวาสังคมมีความคาดหวังถึงความตอเนื่องของนโยบายประชานิยม ไมวา
จะเปนนโยบายเดิมๆ หรือนโยบายใหม  

ความยากในการประเมินภาระการคลังเสี่ยง (contingent liability) เกิดขึ้นเนื่องจากเปนภาระที่ไมแนวา
จะเกิดหรือหากเกิดก็ยังไมทราบปริมาณภาระที่แนนอน การประเมนิมูลคาของภาระจึงทําไดยากมาก วิธีที่
สามารถทําไดคอืการจัดทําเปนแผนภูมคิวามเปนไปได (probability charts) ที่อาจประกอบดวยชุดความเปนไปได 
หลักๆ 2-3 สถานการณของแตละนโยบายที่มีภาระการคลัง ตารางที ่12 เปนตัวอยางของการประเมินภาระการ
คลังเสี่ยงในสองความเปนไปได  

ตารางที่ 12 ตัวอยาง Scenarios ของภาระการคลังเสี่ยง 
ตัวอยาง scenarios  

ภาระการคลังเสีย่ง Scenario 1 Scenario 2 
• ประกันการวางงาน 

(ภาระชัดแจง) 
เศรษฐกิจขยายตัวอยางนอยรอยละ 3 
ตอป และรองรับแรงงานใหมไดทัง้หมด 

เศรษฐกิจขยายตัวตํ่ากวารอยละ 3 ตอป 
มีแรงงานใหมจํานวนหนึ่งหางานทํา
ไมได 

• ประกันราคาขาวในระยะ 5 ป
ขางหนา 
(ภาระซอนเรน) 

ราคาขาวในตลาดโลกเพิ่มข้ึนรอยละ 5 
ตอปเปนอยางนอย 

ราคาขาวในตลาดโลกเพิ่มตํ่ากวารอยละ 
5 ตอป 

• การประกันเงินกูของรัฐวิสาหกิจ 
(ภาระชัดแจง) 

รัฐวิสาหกิจนั้นดําเนินกจิการมีกําไรโดย
เฉล่ียในระยะ 10 ปขางหนา 

รัฐวิสาหกิจดําเนนิกิจการขาดทุนโดย
เฉล่ียในระยะ 10 ปขางหนา 
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อยางไรก็ตาม วิธีการประเมินและคํานวณภาระการคลังเสี่ยงนั้นมีความยากลําบากและยังไมมีมาตรฐาน
ที่เปนสากล วิธีคิดงายๆ วิธีหนึงคือการประมาณการรายรับ รายจาย และตนทุนการดําเนินงานในอนาคตของ
แตละโครงการหรอืนโยบายทีม่ีภาระเสี่ยง แลวทําการคํานวณหามูลคาปจจบุันของรายรับสุทธิ ซึง่ผลที่ไดเรียกวา 
Actuarial Balance ดังนี้ (ดู Towe (1999)) 

 
Actuarial Balance = E[PV(inflows-outflows-operating expenses)]+reserve 

 
สํารอง (reserve) หมายถึงสินทรัพยต้ังตนที่โครงการไดรับการจัดสรรกอนเริ่มดําเนนิงาน ถึงแมสตูร

ขางตนจะดูงาย แตในความเปนจริง การคํานวณคาที่นาจะเปน (expected values) ของทั้งรายรับ รายจาย และ
ตนทุนลวนทําไดไมงายนัก  

นาเสียดายวายงัไมมกีารศึกษาและพยายามจดัทําเรื่องนีอ้ยางจรงิจงัในเมืองไทย ภายในกระทรวงการคลัง
เองก็มีการศึกษาเรื่องนี้ โดยปรากฏเปนบทความเชิงวิชาการเปนครั้งคราว ตัวอยางเชน อารียและคณะ (2547) 
ซึ่งเสนอวาการคํานวณภาระการคลังเสี่ยง (ผูเขียนเรียกวาภาระผูกพันทางการคลัง) สามารถทําไดโดยอยางนอย
สองวิธีการคือ วิธีการแรกไดแก mark-to-market เปนการหาคาความแตกตางระหวางราคาที่ปราศจากความ
เสี่ยง (risk-free asset price) กับราคาสินทรัพยประกัน และวิธีที่สองคือการใช option pricing คือการหาราคา
การใชสิทธิ (option price) ของสินทรัพยที่มีความเสี่ยง ซึง่ทั้งสองวิธีลวนเปนเรื่องในระดับทฤษฎี เพราะตลาด
ทุนเมืองไทยยงัไมพัฒนาจนถึงขัน้มีสินทรพัยหรอืหนี้สินสําหรับภาระการคลังเสี่ยง  

เมื่อทําการระบุและประเมินภาระการคลังแลว ก็ควรนํามารวมไวในรายงานหนี้สาธารณะ โดยอาจ
จัดทําเปนกรณีสูงและกรณีตํ่า (high and low scenarios) โดยกรณีสูงหมายถึงกรณีที่ภาระการคลังในอนาคต
สวนใหญอยูในเกณฑสูง และกรณีตํ่าคือกรณีตรงกันขาม  

3.2 เพ่ิมความโปรงใสของมาตรการกึง่การคลงั 

ดังที่กลาวไวกอนหนาแลววามาตรการกึ่งการคลังมีขอดีของตัวเองอยูเชนกัน หลายประเทศเชนญี่ปุนมี
การใชมาตรการเหลานี้คอนขางมากและเปนสวนหนึ่งของสิ่งที่เรียกวา ‘งบประมาณบัญชีสอง (second budget)’ 
ซึ่งประกอบดวยการใชเงินนอกงบประมาณและมาตรการกึ่งการคลัง โดยงบประมาณบัญชีสองนี้มีจํานวนสูงมาก 
คือสูงพอๆ กับงบประมาณปกติหรืองบประมาณบัญชีหนึ่งทีเดียว เหตุที่เปนเชนนั้นเพราะญี่ปุนประสบปญหา
เศรษฐกิจซบเซายาวนานกวาสิบปและตองการการกระตุนเศรษฐกิจขนานใหญเกินกวาที่งบประมาณปกติจะ
สามารถนํามาใชไดพอเพียง 

ดังนั้นประเด็นของมาตรการกึ่งการคลังจึงมใิชวาจะมีอยูหรือไม แตความสําคัญอยูที่การสรางความ
โปรงใสของมาตรการเหลานี้ ซึ่งในกรณีของไทยดําเนินการตอไปนี ้

สรางความชัดเจนในการชดเชยความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 

โดยทั่วไปคงเปนการยากที่รัฐบาลจะระบุอยางชัดเจนวาไมรับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น 
กับสถาบันการเงินของรัฐและสถาบันการเงินพิเศษจากการดําเนินตามนโยบายของรัฐบาล เพราะอยางนอยที่สุด
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สังคมคงคาดหวังวารัฐบาลตองรับผิดชอบ แตในขณะเดียวกันในปจจุบันยังไมมีกลไกที่ชัดเจนเกี่ยวกับการชดเชย
ความเสียหายใหกับสถาบันการเงินเหลานัน้  

โดยหลักการ พันธะผูกพนัในเรื่องการชดเชยความเสียหายสามารถระบุอยูในกฎหมายของสถาบนัการเงนิ
แตละแหง หรอืปรากฏเปนมติคณะรัฐมนตรเีปนครั้งคราว ซึ่งเทาที่สํารวจดูขอมูลของสถาบันการเงนิพิเศษ 6 
แหง พบวามีเพียงธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทยเทานั้นที่มีการระบุอยูในพระราชบัญญัติ 
(มาตรา 23) ใหรัฐบาลมีภาระตองชดเชยความเสียหายตามจํานวนที่เกิดขึ้นจริง (ดกูลองที่ 1) สวนสถาบัน
การเงินพิเศษอืน่ๆ ไมมีขอกําหนดนีแ้ตอยางใด กรณีของธนาคารออมสินแมจะมีการระบุวารัฐบาลตองใหความ
ชวยเหลือทางการเงินหากธนาคารมีปญหาเรื่องรายไดไมเพียงพอกับรายจาย แตก็เปนการชวยเหลือทั่วไป ไม
โยงกับการดําเนินตามนโยบายรัฐเปนการพิเศษ จึงถือวาไมมีความชัดเจน 

ขอเสนอแนะในเรื่องนี้คือรัฐบาลควรปรับปรุงกฎหมายสถาบันการเงินพิเศษทุกฉบับใหมีสาระเหมือนกับ
มาตราที่ 23 ของ พ.ร.บ. ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย และที่สําคัญใหมีการปฏิบัติตาม
กฎหมายอยางเครงครัดดวย 

กลองท่ี 1 การชดเชยความเสียหายเนื่องจากการดําเนินตามนโยบายรัฐบาล 

ธนาคารอาคารสงเคราะห 
พระราชบัญญัติ:  ไมมีการชดเชย 
มติคณะรัฐมนตรี:  ไมพบขอมูลการชดเชย 

ธนาคารออมสิน 
พระราชบัญญัติ:  รัฐบาลอุดหนุนทั่วไปในกรณีการดําเนินงานขาดทุน (มาตรา 20 ‘ถารายไดที่ไดมาใน 

ปใดไมพอแกรายจายประจําปนัน้ ใหจายจากเงินที่ไดสะสมไวสําหรับการธนาคารออม
สินไดเทาจํานวนที่ขาด ถายังไมพอจายรัฐพึงจายเงินใหธนาคารออมสินเทาที่จําเปน’) 

มติคณะรัฐมนตรี:  ไมพบขอมูลการชดเชย 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

พระราชบัญญัติ:  ไมมีการชดเชย 
มติคณะรัฐมนตรี:  ยังไมมีการชดเชย แตมีกรณีที่รัฐบาลชวยจัดหาเงินกูดอกเบี้ยต่ําหรือชวยอาวัล 

ตั๋วสัญญาใชเงินของ ธ.ก.ส. เปนครั้งคราว 
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอย  

พระราชบัญญัติ:  ไมมีการชดเชย 
มติคณะรัฐมนตรี:  ไมพบขอมูลการชดเชย 

บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดยอย 
พระราชบัญญัติ:  ไมมีการชดเชย 
มติคณะรัฐมนตรี:  ไมพบขอมูลการชดเชย 

ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย 
พระราชบัญญัติ:  มาตรา 23 ในกรณีที่ธนาคารไดรับความเสียหายเนื่องจากการดําเนินธุรกิจตาม

นโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรี ใหกระทรวงการคลัง ดําเนินการจัดสรรเงิน
จากงบประมาณประจําป เพ่ือชดเชยแกธนาคารตาม จํานวนที่เสียหายนั้น 

มติคณะรัฐมนตรี:  ไมพบขอมูลการชดเชย 
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เปดเผยขอมูลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลของสถาบันการเงินของรัฐและสถาบันการเงินพิเศษ 

การดําเนินงานตามนโยบายของรฐัตองมีการแยกบัญชอีอกมาอยางชัดเจน และมีการเปดเผยใหสาธารณชน
ทราบเปนระยะ ซึง่ในเรื่องการแยกบัญชีนัน้มกีารทําอยูบางแลวใน (ดังเชนที่ปรากฏเปนขอมูลในตารางที ่7 ขางตน
ในเรื่องของสินเชื่อและสนิเชือ่ที่ไมกอใหเกิดรายได) แตยังไมมีการเปดเผยอยางกวางขวาง และยงัขาดรายละเอยีด
อื่นๆ เชน ผลกาํไรขาดทนุ ตนทุนการบรหิารงานสวนเพิ่มในการสนองตอบนโยบายรฐับาล เปนตน  

3.3 เปดเผยขอมลูอยางครบถวน ตอเนื่อง และเขาถึงงาย 

หลักการเปดเผยขอมูลไดรับการเนนย้ําคอนขางมากในคูมือการคลังโปรงใสของ IMF ที่กลาวถึงขางตน 
และเรื่องนี้ก็เปนเรื่องเรงดวนในกรณีของประเทศไทย เพราะปจจุบันยังมีขอมูลเกี่ยวกับการคลังของประเทศที่
ยังไมเปนที่เปดเผย หรือเขาถึงไดยาก  

ขอมูลที่ควรไดรับการเปดเผยอยางเรงดวนคอื  
o ภาระทางการคลังในอนาคตที่สามารถประเมินไดดวยความรูและความชํานาญในปจจุบันและ

มีขอมูลสนับการคํานวณอยูแลว 
o มาตรการทางการคลังใหมๆ ที่กําลังริเริ่ม เชนการทํา securitization และการตั้ง SPV วามี

รายละเอียดอยางไร การประเมินมูลคาทรัพยสินและรายไดในอนาคตที่นําไปสูการกําหนด
ราคาหนวยของ SPV มีที่มาที่ไปอยางไร  

o ขอมูลกองทนุและเงินทุนหมุนเวียนนอกงบประมาณ โดยเฉพาะดานรายรับ รายจาย และ
วัตถุประสงคของการจายเงิน ภาระหนี้สินคงคาง  

o ขอมูลผลการดําเนินงานของสถาบันการเงินของรัฐและสถาบันการเงินพิเศษ โดยแยกผลการ
ดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลออกมาอยางชัดเจนและมีรายละเอียดเพียงพอตอการประเมิน
ความเสี่ยงทางการคลัง ซึ่งตองรวมทั้งพันธะผูกพันที่รัฐบาลมีตอสถาบันการเงินเหลานั้นใน
การชดเชยความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 

ขอมูลเหลานี้ปรับปรุงใหทนัสมัยอยางนอยปละหนึ่งครั้งหรอืเร็วกวานั้น เชนรายครึ่งป รายไตรมาส และ
ใหมีชองทางการเผยแพรหลายชองทาง เชน 

1. ปรากฏในเอกสารงบประมาณหรือเอกสารที่เสนอตอรฐัสภา 
2. ปรากฏในการแถลงขาวเปนระยะ 
3. ปรากฏในบทความเชิงวิชาการเปนระยะ 
4. คนหาในเว็ปไซตไดงาย เชน การมีเว็ปไซตทีร่วบรวมเรื่องความเสี่ยงทางการคลงัไวในทีเ่ดียวกัน 

(ปจจุบันกระทรวงการคลงัมีเว็ปไซตนี้อยู แตหายากและไมมี link อยูในหนาแรกๆ ของเว็ปไซต
หลักของกระทรวง) 

3.4 การออกกฎหมายวาดวยการความรับผดิชอบทางการคลัง (Fiscal Responsibility Act)  

ในระยะยาว รฐับาลควรมีการออกกฎหมายดานการคลังเพิ่มเติม เพราะปจจุบันมีเพียงพระราชบัญญติั
วิธีการงบประมาณ ซึ่งไมครอบคลุมภารกิจทางการคลังอยางครบถวน เชน ไมครอบคลุมการใชเงินนอก
งบประมาณ เปนตน  
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ในตางประเทศมีการออกกฎหมายลักษณะนี ้ ซึง่มักเรยีกวากฎหมายวาดวยความรับผิดชอบทางการคลัง 
(Fiscal Responsibility Act) ตัวอยางเชนประเทศอเมริกา ประเทศนิวซีแลนด ประเทศออสเตรเลีย เปนตน  
ในที่นีจ้ะยกตัวอยางของประเทศนิวซแีลนด ซึ่งไทยสามารถนํามาใชเปนตนแบบและปรบัปรุงแกไขใหเหมาะสมได  

กฎหมายวาดวยความรับผิดชอบทางการคลังของประเทศนิวซีแลนด 

ประเทศนิวซีแลนดถือเปนประเทศหนึ่งที่มีความจริงจังในการสรางวินัยทางการคลัง โดยในปจจุบันมี
กฎหมายที่สําคัญในดานนี้จํานวน 3 ฉบับ คือ State Sector Act 1988, Public Finance Act 1989 และ Fiscal 
Responsibility Act 1994   

- State Sector Act  1988 
กฎหมายนี้มีลักษณะคลายแนวคิดเรื่อง Public Service Agreement ที่สํานักงบประมาณของไทยริเริ่ม

นํามาใช แตเปนการใชในระดบักรมภายใตกระทรวง กลาวคือกฎหมายบญัญัติใหอธิบดกีรมตองมคีวามรับผดิชอบ
ตอรัฐมนตรีในการบริงานใหเปนไปตามวัตถุประสงค โดยความรับผิดชอบนี้กําหนดไวเปนสัญญาที่มผีลผูกพัน 
แตในขณะเดียวกันก็ใหอิสระและความยืดหยุนในวิธีการทํางานของแตละกรม และมรีะบบการใหแรงจูงใจเมื่อ
ทํางานไดสําเร็จตามเปาหมาย ระบบนี้จึงเพิ่มทั้งประสิทธิภาพ ความคลองตัว และความรับผิดชอบไปพรอมๆ กัน 

- Public Finance Act 1989 
กฎหมายนี้มีเปาหมายในการเพิ่มความโปรงใสของการบรหิารการคลังและความโปรงใสของขอมูล ซึ่ง

เปนพื้นฐานสําคัญในการสรางระบบความรับผิดชอบ (accountability) ภายใต State Sector Act ขางตน กฎหมายนี้
บังคับใหหนวยงานราชการตองมีกระบวนการรายงานผลการดาํเนินงานทีค่รบถวนและถกูตอง มีมาตรฐานทาง
บัญชีที่รับรองได ที่สําคัญคือการรายงานผลตองครอบคลุมภาระทางการคลังที่ยังไมเกิด (ex ante) และการใช
จายเงินในภาวะฉุกเฉิน  

- Fiscal Responsibility Act 1994 
เปนกฎหมายที่มีลักษณะครอบคลุมการดําเนินนโยบายการคลังในภาพรวม มีเปาหมายใหการตัดสิน

ของนโยบายการคลังมีความรับผิดชอบ และเอื้อตอการถกเถียงในวงกวาง (public debate) ซึ่งเปนสวนสําคัญ
ของความโปรงใสทางการคลัง  

เปาหมายของกฎหมายฉบับนี้มีหลายประการ คือ 
o ลดหนี้สาธารณะใหอยูในระดับที่มีความยั่งยนืและสามารถรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตได  
o หากระดับหนี้สาธารณะยังสูงกวาเกณฑที่ต้ังไว รัฐบาลจะตองใชนโยบายเกินดุลการคลังจนกวา

หนี้สาธารณะจดลดลงเขาเกณฑ และเมื่อเขาเกณฑแลวจะตองรักษาเกณฑนั้นไวดวยระดับการ
ขาดดุล/เกินดุลที่เหมาะสม (โดยใหมคีวามยืดหยุนบางตามวฏัจักรเศรษฐกจิที่ผันแปรไปแตละป)  

o ใหรัฐบาลมีสินทรัพยสุทธิ (net worth) ที่สามารถรองรับความเสี่ยงทางการคลังในอนาคตได  
o การคาดการณรายไดภาษีของรัฐบาลตองมคีวามสมเหตุสมผล 

ในขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎหมายนี้บังคับใหรฐับาลตองจัดทําและเผยแพร ถอยแถลง
นโยบายงบประมาณ (Budget Policy Statement) กอนหนาการจัดทํางบประมาณในแตละป โดยระบุเปาหมาย
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หลังของการทาํงบประมาณทั้งระยะสั้นและระยะยาว ทั้งนี้เพื่อใหสาธารณะสามารถรับรูและถกเถียงนโยบายการ
คลังไดกอนหนาที่จะมีผลบงัคบัใชเปนกฎหมายงบประมาณ นอกจากนี้กฎหมายยงับังคบัใหรฐับาลทําการประเมนิ 
ผลกระทบทางการคลังในระยะ 3 ปนับจากการใชงบประมาณ เพื่อปองกนัการทํานโยบายที่หวังผลระยะสั้น  

ความสงทาย 

จากประสบการณของประเทศนิวซีแลนด การผลักดันหลักปฏิบัติทางการคลังที่โปรงใสและมีความ
รับผิดชอบผานกฎหมายทั้ง 3 ฉบับขางตนมิใชเรื่องงาย โดยใชเวลากวา 10 ปในการสรางเวตนจํานงรวมทาง
การเมือง ดังนัน้ในกรณีของไทยคงตองใชเวลาไมนอยไปกวาที่ประเทศนิวซีแลนดใช อยางไรก็ตามหากมีความ
มุงมั่นและเห็นความสําคัญของการใชนโยบายการคลังที่โปรงใส ก็ควรริเริ่มแนวทางปฏิบัติที่ควรเปน หรอืสาน
ตอความพยายามที่ดําเนินอยูในปจจุบันใหลลุวง 
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ภาคผนวก ก 
 

ตาราง ก.1 รายชื่อกองทุนนอกงบประมาณ 

กองทุนคุมครองพันธุพืช กองทุนเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
กองทุนเงินทดแทน กองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการใชรถใชถนน 
กองทุนเงินอุดหนุนสัญญาโรง กองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรยีนประถมศึกษา 
กองทุนชวยเหลือคนหางานไปตางประเทศ กองทุนเพ่ือชวยเหลือคนหางานไปทํางานในตางประเทศ 
กองทุนทดแทนผูประสบภยั กองทุนเพ่ือผูใชแรงงาน 
กองทุนที่ดิน กองทุนเพ่ือผูรับงานไปทําที่บาน 
กองทุนน้ํามันเชือ้เพลิง กองทุนเพ่ือลดผลกระทบจากนโยบายสุราเสรีของรฐั 
กองทุนปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม กองทุนเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
กองทุนประกันสงัคม กองทุนสงเคราะหเกษตรกร 
กองทุนปลูกปาถาวรเฉลิมพระ กองทุนสงเคราะหลูกจาง 
กองทุนปองกนัและปราบปรามยาเสพติด กองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ 
กองทุนผูรับงานไปทําที่บาน กองทุนสงเสริมงานวัฒนธรรม 
กองทุนพัฒนา&เผยแพรประชาธิปไตย กองทุนสงเสริมงานวัฒนธรรมจังหวัด 
กองทุนพัฒนาน้ําบาดาล กองทุนสนับสนุนการวิจัย 
กองทุนพัฒนาผลติถั่วเหลือง กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

กองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
กองทุนสําหรับพนักงานที่ไดรับผลกระทบจากการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจ 

กองทุนพัฒนาสหกรณ (กพส.) กองทุนสิ่งแวดลอม 
กองทุนเพ่ือกระจายการผลิตฯ กองทุนสูงอาย ุ
กองทุนเพ่ือการพัฒนาธุรกิจประกันชีวิต กองทุนหมูบานและชุมชนเมอืงแหงชาติ 
กองทุนเพ่ือการพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภยั กองทุนใหความชวยเหลือพัฒ 
กองทุนเพ่ือการพัฒนาระบบมาตรวิทยาแหงชาต ิ กองทุนออยและน้ําตาลทราย 
กองทุนเพ่ือการพัฒนาระบบสาธารณสุข กองทุนฯชวยเหลือเกษตรกรฯ 
กองทุนเพ่ือการพัฒนาและเผยแพรประชาธิปไตย  

ที่มา: กรมบัญชีกลาง (จากหนังสือแจงรหัส GFMIS ของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียนนอกงบประมาณ) และสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
กระทรวงการคลัง 
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ตาราง ก.2 รายชื่อเงินทุนหมุนเวียนนอกงบประมาณและหนวยงานนอกงบประมาณอื่น 
เงินทนุคาธรรมเนียมผานทาง เงินทนุหมุนเวียนเพ่ือจัดทําแผนปายทะเบียนรถ 
เงินทนุหมุนเวียน รง.เภสัชกรรมทหาร เงินทนุหมุนเวียนเพ่ือจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที ่

เงินทนุหมุนเวียน โรงงานในอารักษ 
เงินทนุหมุนเวียนเพ่ือซื้อขายอาวุธปนผอนสงแก
ขาราชการกรมตํารวจ 

เงินทนุหมุนเวียนกรมการขนสงทางอากาศ เงินทนุหมุนเวียนเพ่ือผลิตรูปถายทางอากาศ 
เงินทนุหมุนเวียนการนิคมประชาสงเคร เงินทนุหมุนเวียนเพ่ือผลิตและขยายพันธุพืช 
เงินทนุหมุนเวียนการบริหารทาเรือฯ เงินทนุหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจาํหนาย 
เงินทนุหมุนเวียนการผลิตพันธุปลาฯ เงินทนุหมุนเวียนเพ่ือพัฒนากฎหมาย 
เงินทนุหมุนเวียนการผลิตเหรยีญและทําของ เงินทนุหมุนเวียนเพ่ือพัฒนาการศกึษาโรงเรียนเอกชน 
เงินทนุหมุนเวียนการพิมพหนังสือพจนานุกรมและเอกสารทาง
วิชาการ 

เงินทนุหมุนเวียนเพ่ือพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

เงินทนุหมุนเวียนการสังคีต เงินทนุหมุนเวียนเพ่ือวิจยัและพัฒนาเทคโนโลย ี

เงินทนุหมุนเวียนการแสดงเหรยีญกษาปณและเงนิตราไทย 
เงินทนุหมุนเวียนเพ่ือวิทยาคารสงเคราะหสําหรับ
โรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต 

เงินทนุหมุนเวียนแกไขปญหาหนี้สิน 
เงินทนุหมุนเวียนเพ่ือใหขาราชการสํานักเลขาธิการสภา
ผูแทนราษฎรกูยมืเพ่ือชําระหนี้สิน 

เงินทนุหมุนเวียนคาเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง เงินทนุหมุนเวียนยางพารา 
เงินทนุหมุนเวียนจัดทําแผนปายทะเบยีน เงินทนุหมุนเวียนยาเสพติด 
เงินทนุหมุนเวียนดําเนินการผลิตถานหินเปนพลังงานทดแทน เงินทนุหมุนเวียนโรงงานในอารักษ 
เงินทนุหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม เงินทนุหมุนเวียนโรงงานผลิตวัตถรุะเบิดทหาร 
เงินทนุหมุนเวียนในการผลิตพันธุปลา พันธุกุง และพันธุสัตวน้ํา
อื่นๆ 

เงินทนุหมุนเวียนโรงงานเภสัชกรรมทหาร 

เงินทนุหมุนเวียนผลิตปายจราจร เงินทนุหมุนเวียนโรงพิมพสํานักเลขาธิการคณะรฐัมนตร ี
เงินทนุหมุนเวียนผลิตรูปถายทางอากาศ กองทุนหมูบานและชุมชนเมอืงแหงชาติ 
เงินทนุหมุนเวียนผลิตวัคซีนจําหนาย กองทุนใหความชวยเหลือพัฒนา 

ที่มา: กรมบัญชีกลาง (จากหนังสือแจงรหัส GFMIS ของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียนนอกงบประมาณ) และสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
กระทรวงการคลัง 
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ตารางที่ ก.3  งบประมาณสําหรับกองทุนและเงินทุนหมุนเวียนในงบประมาณ 
ปงบประมาณ (ต.ค. - ก.ย.) 

ท่ี กองทุนและเงินหมุนเวียน 
2544 2545 2546 2547 2548 2549 

รวม 
 6 ป 

1 กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 28,000 0 27,000 27,460 27,850 25,109 135,419 
2 กองทุนหลักประกนัสุขภาพแหงชาติ 0 0 0 29,728 35,797 39,667 105,191 
3 กองทุนหมุนเวียนบัตรประกันสุภาพ 2,400 22,138 27,138 0 0 0 51,677 
4 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อใหนักเรียน นักศึกษา 

กูยืมเงินเพื่อการศกึษา 
0 28,000 0 0 0 0 28,000 

5 กองทุนรวมเพ่ือชวยเหลือเกษตรกร 3,000 3,000 3,000 2,000 2,000 2,500 15,500 
6 กองทุนสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอม 
100 0 1,000 1,721 1,790 1,798 6,408 

7 กองทุนเงินกูยืมเพือ่การศึกษาที่ผูกกับรายได
ในอนาคต (ICL) 

0 0 0 0 0 4,803 4,803 

8 กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 350 250 250 250 300 300 1,700 
9 กองทุนสงเคราะหครูใหญและครูโรงเรียน

เอกชน 
0 0 0 485 509 606 1,599 

10 กองทุนใหความชวยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจแก
ประเทศเพื่อนบาน 

0 0 300 0 511 0 811 

11 กองทุนยุติธรรม 0 0 0 0 375 375 750 
12 กองทุนเงินใหเปลา 0 0 0 0 0 690 690 
13 กองทุนสําหรับพนักงานที่ไดรับผลกระทบจาก

การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 
200 0 72 314 0 0 586 

14 กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร 150 0 30 130 130 102 542 
15 กองทุนเพื่อกระจายการผลิตและการจางงาน

ไปสูภูมิภาค 
0 500 0 0 0 0 500 

16 กองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาต ิ 150 50 50 50 50 120 470 
17 กองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรกร

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันของ
ประเทศ 

0 0 0 0 100 200 300 

18 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาอาจารยของ
สถาบันศึกษาเอกชน 

100 100 50 0 0 0 250 

19 เงินทุนหมุนเวียนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน 

100 100 50 0 0 0 250 

20 กองทุนจัดรูปที่ดิน 30 10 10 0 80 100 230 
21 เงินหมุนเวียนเพื่อแกไขปญหาหน้ีสิน

ขาราชการครู 
0 0 200 0 0 0 200 

22 กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกูยืมแกเกษตรกร
และผูยากจน 

0 0 0 0 0 200 200 

23 กองทุนสําหรับผูเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย 0 0 0 0 0 200 200 
24 กองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร

ประชาธิปไตย 
200 0 0 0 0 0 200 

(ตอหนาถัดไป) 
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ตารางที่ ก.3  งบประมาณสําหรับกองทุนและเงินทุนหมุนเวียนในงบประมาณ (ตอ) 
ปงบประมาณ (ต.ค. - ก.ย.) 

ท่ี กองทุนและเงินหมุนเวียน 
2544 2545 2546 2547 2548 2549 

รวม 
 6 ป 

25 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อสงเสริมอาชีพ
อุตสาหกรรมในครัวเรือนและหัตถกรรมไทย 

100 20 20 0 0 0 140 

26 กองทุนหมุนเวียนเพื่อชวยเหลือเกษตรกรและ
ผูยากจนดานหน้ีสิน และที่ดิน 

135 0 0 0 0 0 135 

27 กองทุนสงเสริมงานวัฒนธรรมจังหวัด 38 38 38 21 0 0 135 
28 กองทุนสําหรับผูรับงานไปทําที่บาน 0 50 80 0 0 0 130 
29 กองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ 20 20 2 20 20 30 112 
30 กองทุนกีฬามวย 0 20 20 20 20 20 100 
31 เงินทุนหมุนเวียนประชาเศรษฐกิจสงเคราะห 

(ทปศ.3) 
100 0 0 0 0 0 100 

32 กองทุนเพื่อลดผลกระทบจากนโยบายสุราเสรี
ของรัฐ 

100 0 0 0 0 0 100 

33 เงินทุนหมุนเวียนชวยเหลือเกษตรกรและผู
ยากจน 

65 0 0 0 0 0 65 

34 กองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 0 0 0 0 30 30 60 
35 กองทุนคุมครองเด็ก 0 0 0 0 30 30 60 
36 กองทุนผูสูงอายุ 0 0 0 0 25 30 55 
37 กองทุนสงเคราะหลูกจาง 0 50 0 0 0 0 50 
38 กองทุนพัฒนาสหกรณ 50 0 0 0 0 0 50 
39 กองทุนหมุนเวียนนํ้าบาดาล 35 0 0 0 0 0 35 
40 กองทุนสงเสริมการผลิตส่ือสําหรับเด็ก 33 0 0 0 0 0 33 
41 กองทุนหมุนเวียนสงเสริมอาชีพสตรี 30 0 0 0 0 0 30 
42 กองทุนภูมิปญญาแพทยแผนไทย 0 0 0 0 10 20 30 
43 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อวิทยาคารสงเคราะห

สําหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ภาคใต 

10 10 0 0 0 0 20 

  รวมทุกกองทุน/เงินทุนหมุนเวียน 35,496 54,356 59,310 62,198 69,625 76,930 357,916 

ที่มา: สํานักงบประมาณ 
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ภาคผนวก ข 

Code of Good Practices on Fiscal Transparency 

(excerpt from IMF’s Manual on Fiscal Transparency) 

 

1. Clarity of Roles and Responsibilities 

1.1 The government sector should be distinguished from the rest of the public sector 

and from the rest of the economy, and policy and management roles within the public sector 

should be clear and publicly disclosed. 
1.1.1 The structure and functions of government should be clearly specified. 
1.1.2 The responsibilities of different levels of government, and of the 

executive branch, the legislative branch, and the judiciary, should be 
well defined. 

1.1.3 Clear mechanisms for the coordination and management of budgetary 
and extrabudgetary activities should be established. 

1.1.4 Relations between the government and nongovernment public sector 
agencies (i.e., the central bank, public financial institutions, and 
nonfinancial public enterprises) should be based on clear arrangements. 

1.1.5 Government involvement in the private sector (e.g., through regulation 
and equity ownership) should be conducted in an open and public 
manner, and on the basis of clear rules and procedures that are applied in 
a nondiscriminatory way. 

1.2 There should be a clear legal and administrative framework for fiscal management. 
1.2.1 Comprehensive budget laws and openly available administrative rules 

should govern any commitment or expenditure of public funds. 
1.2.2 Taxes, duties, fees, and charges should have explicit legal basis Tax 

laws and regulations should be easily accessible and understandable, and 
clear criteria should guide any administrative discretion in their 
application. 

1.2.3 Ethical standards of behavior for public servants should be clear and 
well publicized. 

 

2.  Public Availability of Information 

2.1 The public should be provided with full information on the past, current, and 

projected fiscal activity of government. 
2.1.1 The budget documentation, final accounts, and other fiscal reports for 

the public should cover all budgetary and extrabudgetary activities of the 
central government, and the consolidated fiscal position of the central 
government should be published. 
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2.1.2 Information comparable to that in the annual budget should be provided 
for the outturns of the two preceding fiscal years, together with forecasts 
of the main budget aggregates for two years following the budget. 

2.1.3 Statements describing the nature and fiscal significance of central 
government contingent liabilities and tax expenditures, and of quasi-
fiscal activities, should be part of the budget documentation. 

2.1.4 The central government should publish full information on the level and 
composition of its debt and financial assets. 

2.1.5 Where subnational levels of government are significant, their combined 
fiscal position and the consolidated fiscal position of the general 
government should be published. 

2.2 A commitment should be made to the timely publication of fiscal information. 
2.2.1 The publication of fiscal information should be a legal obligation of 

government. 
2.2.2 Advance release date calendars for fiscal information should be 

announced. 
 

3.  Open Budget Preparation, Execution, and Reporting 

3.1 The budget documentation should specify fiscal policy objectives, the 

macroeconomic framework, the policy basis for the budget, and identifiable major fiscal risks. 
3.1.1 A statement of fiscal policy objectives and an assessment of fiscal 

sustainability should provide the framework for the annual budget. 
3.1.2 Any fiscal rules that have been adopted (e.g., a balanced budget 

requirement or borrowing limits for subnational levels of government) 
should be clearly specified. 

3.1.3 The annual budget should be prepared and presented within a 
comprehensive and consistent quantitative macroeconomic framework, 
and the main assumptions underlying the budget should be provided. 

3.1.4 New policies being introduced in the annual budget should be clearly 
described. 

3.1.5 Major fiscal risks should be identified and quantified where possible, 
including variations in economic assumptions and the uncertain costs of 
specific expenditure commitments (e.g., financial restructuring). 

3.2 Budget information should be presented in a way that facilitates policy analysis and 

promotes accountability. 
3.2.1 Budget data should be reported on a gross basis, distinguishing revenue, 

expenditure, and financing, with expenditure classified by economic, 
functional, and administrative category. Data on extrabudgetary 
activities should be reported on the same basis. 

3.2.2 A statement of objectives to be achieved by major budget programs 
(e.g., improvement in relevant social indicators) should be provided. 

3.2.3 The overall balance of the general government should be a standard 
summary indicator of the government's fiscal position. It should be 
supplemented where appropriate by other fiscal indicators for the 
general government (e.g., the operational balance, the structural balance, 
or the primary balance). 
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3.2.4 The public sector balance should be reported when nongovernment 
public sector agencies undertake significant quasi-fiscal activities. 

3.3 Procedures for the execution and monitoring of approved expenditure and for 

collecting revenue should be clearly specified. 
3.3.1 There should be a comprehensive, integrated accounting system which 

provides a reliable basis for assessing payment arrears. 
3.3.2 Procurement and employment regulations should be standardized and 

accessible to all interested parties. 
3.3.3 Budget execution should be internally audited, and audit procedures 

should be open to review. 
3.3.4 The national tax administration should be legally protected from 

political direction and should report regularly to the public on its 
activities. 

3.4 There should be regular fiscal reporting to the legislature and the public. 
3.4.1 A mid-year report on budget developments should be presented to the 

legislature. More frequent (at least quarterly) repor ts should also be 
published. 

3.4.2 Final accounts should be presented to the legislature within a year of the 
end of the fiscal year. 

3.4.3 Results achieved relative to the objectives of major budget programs 
should be presented to the legislature annually. 
 

4. Assurances of Integrity 

4.1 Fiscal data should meet accepted data quality standards. 
4.1.1 Budget data should reflect recent revenue and expenditure trends, 

underlying macroeconomic developments, and well-defined policy 
commitments. 

4.1.2 The annual budget and final accounts should indicate the accounting 
basis (e.g., cash or accrual) and standards used in the compilation and 
presentation of budget data. 

4.1.3 Specific assurances should be provided as to the quality of fiscal data.     
In particular, it should be indicated whether data in fiscal reports are 
internally consistent and have been reconciled with relevant data from 
other sources. 

4.2 Fiscal information should be subjected to independent scrutiny. 
4.2.1 A national audit body or equivalent organization, which is independent 

of the executive, should provide timely reports for the legislature and 
public on the financial integrity of government accounts. 

4.2.2 Independent experts should be invited to assess fiscal forecasts, the 
macroeconomic forecasts on which they are based, and all underlying 
assumptions. 

4.2.3 A national statistics agency should be provided with the institutional 
independence to verify the quality of fiscal data. 


