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เงินนอกงบประมาณ
กลุมพัฒนาเงินนอกงบประมาณ กรมบัญชีกลาง

1 กลุมพัฒนาเงินนอกงบประมาณ

“ภาคความรูเกี่ยวกับการคลังภาครัฐ”

The Off-Budgetary Management Office
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หัวขอการนําเสนอ
เงินนอกงบประมาณคืออะไร ?1

กรอบแนวคิดในการอนุญาตใชจายเงินนอกงบประมาณ2

3

โครงสรางเงินนอกงบประมาณในประเทศไทย4

ประเภทของทุนหมุนเวียน6

ประเภทของเงินนอกงบประมาณ/ฐานะเงินนอกงบประมาณ5

ระบบการบริหารและเครื่องมือที่ใชในการบริหาร7

2

กรอบแนวทางการพัฒนาและผลลพัธทีค่าดหวัง8
กลุมพัฒนาเงินนอกงบประมาณ

ที่มาของเงินนอกงบประมาณและขอบเขตการกํากับดูแล
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เงินนอกงบประมาณคืออะไร ?

 “เงินทั้งปวงที่อยูในความรับผิดชอบของสวนราชการ
นอกจากเงินงบประมาณรายจาย เงินรายไดแผนดิน           
เงินเบิกเกินสงคืน และเงินเหลือจายปเกาสงคืน” 
[ระเบียบการเบิกจายเงนิจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงนิสงคลัง 
พ.ศ. 2551 ขอ 4 ]

 ความหมาย: 

• เงินทั้งปวงที่อยูในความรับผิดชอบของสวนราชการซึ่ง
ไดรับอนุมัติหรืออนุญาตใหเก็บไวใชจายไดโดยไมตอง
นําสงคลังเปนรายไดแผนดิน

3 กลุมพัฒนาเงินนอกงบประมาณ
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กรอบแนวคิดการอนุญาตใชจาย

เงินนอกงบประมาณ

4

ความคลองตัวดานการดําเนนิงานตามกรอบ

ภารกิจ/วัตถุประสงค

สวนเสริมภารกิจดานงบประมาณ/ เสริมเงิน

งบประมาณ

ความคลองตัวในการบริหารงบประมาณ

การกระจายอํานาจการบริหาร

กลุมพัฒนาเงินนอกงบประมาณ
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มาตรา 4, 12,13
พระราชบัญญัติ

 เงินคงคลัง พ.ศ. 2491

เงินนอกงบประมาณ
ในการกํากับดูแล

มาตรา 24
พระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. 2502

ขอบังคับ

ระเบียบ

พ.ร.บ.เงินคงคลัง 2491

•เงินทุนหมุนเวียน
•เงินยืมทดรองราชการ
•เงินฝาก เชน  เงินคาใชจายเก็บ

ภาษีทองถิ่น เงินคาใชจายในการ

ดําเนินงานการกงสุล เงินคาใชจาย

ในการบริหารที่ราชพัสดุ

พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ 2502

•เงินบริจาค
•เงินชวยเหลือจากตางประเทศ
•เงินบูรณะทรัพยสนิ
•เงินรายรับสถานพยาบาล/

สถานศึกษา

•เงินที่ไดรับในลักษณะเงินผลพลอยได

กรมบัญชีกลาง

5 กลุมพัฒนาเงินนอกงบประมาณกลุมพัฒนาเงินนอกงบประมาณ

ที่มาของเงินนอกงบประมาณ    

และขอบเขตกํากับดูแล
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โครงสรางเงินนอกงบประมาณในประเทศไทยโครงสรางเงินนอกงบประมาณในประเทศไทย
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แผนภาพแสดงขอมูลเงินนอกงบประมาณ

 เงินงบประมาณ และ GDP ปงบประมาณ 2550-2553

ป 50
ป 51

ป 52
ป 53

8,525,197.00 9,080,466.00 9,041,551.00 
9,726,200.00 

1,722,932.12 
1,862,045.16 

2,049,166.81 2,703,901.73 
1,566,200.00 

1,660,000.00 
1,835,000.00 

1,700,000.00 

GDP เงินนอกงบประมาณ เงินงบประมาณ
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ประเภทของเงินนอกงบประมาณ

8 กลุมพัฒนาเงินนอกงบประมาณ

• :กองทุน กองทุนสาธารณะ เงินทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนที่จัดตั้งขึ้นตาม

กฎหมายและมีวัตถุประสงคเพื่อใหสวนราชการสามารถนําเงินงบประมาณที่

ไดรับจัดสรรนั้นไปใชจายไดตามวัตถุประสงคของการจัดตั้ง และสวนราชการ

ผูดําเนินการสามารถนําเงินรายรับที่เกิดจากการดําเนินงานของทุนหมุนเวียน

สมทบไวใชจายไดในกิจการตอไปโดยไมตองนําเงินสงคลังเปนรายไดแผนดิน

ทุนหมุนเวียน

• :เงินที่กระทรวงการคลังรับฝากไวและจายคืนตามคําขอของ       

ผูฝากตามขอบังคับและระเบียบกระทรวงการคลัง
เงินฝาก
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 -

 1,000,000

 2,000,000

 3,000,000

 4,000,000

 5,000,000

 6,000,000

ป 50 ป 51 ป 52 ป 53
รวม 1,722,932 1,862,045 2,049,167 2,703,902
เงินฝาก (คลัง) 133,633 154,576 157,453 168,056
ทุนหมุนเวียน (สินทรัพย) 1,589,299 1,707,469 1,891,714 2,535,846

ห
น
วย

: ล
าน
บ
าท

แผนภาพแสดงขอมูลฐานะเงินนอกงบประมาณ

ปงบประมาณ2550-2553
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ประเภทของทุนหมุนเวียน

ประเภท

เพื่อการ

กูยืม

เพื่อการ

จําหนายและ

ผลิต

เพื่อการ

สงเคราะหและ

สวัสดิการ

สังคม

เพื่อการ

สนับสนุนและ

สงเสริม

เพื่อการ

บริการ

10 กลุมพัฒนาเงินนอกงบประมาณ
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ประเภท การจัดตั้ง การกํากับ การประเมินผล การยกเลิก

ทุน

หมุนเวียน

 พ.ร.บ.เงินคลัง พ.ศ. 

2549 (มาตรา 12)

 มติ ครม. 26 

สิงหาคม 2551 กําหนด

แนวทางจัดตั้ง&

คณะกรรมการกลั่นกรอง

จัดตั้งทุนฯหมุนเวียน

 มติ ครม. 22 กรกฎาคม 

2529 กําหนดใหเสนอคําขอ

อนุมัติประมาณการรายจาย

ประจําปภายในมิถุนายน

 พิจารณาอนุมัติประมาณ

การรายจายประจําปและ

เพิ่มเติม

 มติ ครม. 18 พฤศจิกายน 

2546 กําหนดใหเขารวมเปน

คณะกรรมการใน

คณะกรรมการบริหารทุน

หมุนเวียน

 กําหนดรายงานรับ-

จายเงินตามระเบียบที่

เกี่ยวของและหนังสือสั่งการ

ตางๆ

 มติ ครม. 30 

กันยายน 2546 

กําหนดให

กรมบัญชีกลาง

ดําเนินการระบบ

ประเมินผลทุน

หมุนเวียน

 พ.ร.บ. ใหอํานาจ

กระทรวงการคลัง

รวมหรือยุบเลิกทุน

หมุนเวียน พ.ศ. 2543

 กําหนดแนวทาง

ปฏิบัติรวมหรอืยุบ

เลิกทุนหมุนเวียน

ตามมาตรา 9 แหง 

พ.ร.บ. ใหอํานาจฯ

11

ระบบการบริหารเงินนอกงบประมาณ ทุนหมุนเวียนระบบการบริหารเงินนอกงบประมาณ (ทุนหมุนเวียน)

กลุมพัฒนาเงินนอกงบประมาณ
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1. แนวทางการจัดตั้ง

2.อนุมัติประมาณการรายจาย

3.ประเมินผลการดําเนินงาน

4.การยุบรวม/เลิก

2.1 อํานาจกระทรวงการคลัง

2.2 อํานาจคณะกรรมการ

เครื่องมือที่ใชในการบริหาร

กรณีเงินทุนหมุนเวียน

12 กลุมพัฒนาเงินนอกงบประมาณ

5.การรายงานตาม 

รธน. 2550 ม. 170 
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ประเภท การจัดตั้ง การกํากับ การประเมินผล การยกเลิก

เงินฝาก ยกเวนไมตองนําสงคลัง

เปนรายไดแผนดิน 

อํานาจ รมว.

กระทรวงการคลัง

 พ.ร.บ. วิธีการ

งบประมาณ พ.ศ. 2502 

(มาตรา 24)

 พ.ร.บ. เงินคงคลัง พ.ศ. 

2549 (มาตรา 4)

 กํากับการใชจายเงินนอก

งบประมาณใหเปนตาม

วัตถุประสงคและกฎ ระเบียบ

ของทางราชการ

N/A  ครบตาม

ระยะเวลาที่ไดรับ

การอนุญาตยกเวน

ไมตองนําสงคลังเปน

รายไดแผนดิน

 หมดความจําเปน

หรือเสร็จสิ้นภารกิจ

13

ระบบการบริหารเงินนอกงบประมาณ เงินฝากระบบการบริหารเงินนอกงบประมาณ (เงินฝาก)

กลุมพัฒนาเงินนอกงบประมาณ
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5.การรายงานตาม 

รธน. 2550 ม. 170 

เครื่องมือที่ใชในการบริหาร

กรณีเงินฝาก

14

1.การพิจารณายกเวน

การนําเงินสงคลังเปน

รายไดแผนดิน

3.การใหความตกลง

นอกเหนือระเบียบ

4.การติดตามการ        

ใชจายเงินตามแผน

2.การพิจารณาอนุมัติ

2.1 แผนประมาณการรับ-จาย

2.2 ประมาณการรายจายประจําป

กลุมพัฒนาเงินนอกงบประมาณ
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ฐานอํานาจตามกฎหมายการกํากับดูแลการใชเงินนอกงบประมาณ

การบูรณาการระบบบริหารเงินนอกงบประมาณ

ระบบสารสนเทศ-การจัดเก็บ-การวิเคราะห-รายงานขอมูลเงินนอก

งบประมาณ

เอกภาพการกํากับและบริหารเงินนอกงบประมาณ

กรอบแนวทางการพัฒนา

กลุมพัฒนาเงินนอกงบประมาณ
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การจัดทํา 

“แผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาระบบบริหารเงิน

นอกงบประมาณ”  
ยุทธศาสตรดานการกํากับและบริหาร

ยุทธศาสตรดานสารสนเทศ

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาประสทิธภิาพบุคลากร

ป)แผนระยะสั้น (ภายใน 1 ป)

แนวทางดําเนินการ

16

แผนระยะยาว (1-3 ป)

กลุมพัฒนาเงินนอกงบประมาณ
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เสริมสรางฐานะการคลัง 

และบริหารเงินนอกงบประมาณอยางมี

ประสิทธิภาพ

การบริหารเงินนอกงบประมาณ

อยูภายใตกรอบวินยัการคลงั

เสริมฐานะทางการคลัง

ผลลัพธที่คาดหวัง

17

บริหารรายจายภาครัฐใหเกิด

ประโยชนสูงสุด

กลุมพัฒนาเงินนอกงบประมาณ
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 มาตรา 170 แหงรัฐธรรมนูญฯ 

 กําหนดใหรายงานการรับและการใชจายเงินโดยหนวยงานของรัฐที่มีเงินรายไดที่ไมตอง

นําสงเปนรายไดแผนดิน

 จัดทํารายงานการรับและการใชจายเงินดังกลาวเสนอตอคณะรัฐมนตรีทุกสิ้น

ปงบประมาณ

 เสนอรายงานฯ ตอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาตอไป

 กระบวนการ

การรายงานการรับและการใชจายเงิน 

ตามมาตรา 170 แหงรัฐธรรมนูญฯ

• กรณีจัดทํางบการเงิน

• กรณีไมจัดทํางบ

การเงิน

การจัดทํารายงานการจัดทํารายงาน

• กรมบัญชีกลาง

• กค 0427/ว.125
• ภายใน มกราคม 54

การจัดสง’53การจัดสง’53 • คณะรัฐมนตรี

• สภาผูแทนราษฎร

• วุฒิสภา

การรายงานการรายงาน
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The Off-Budgetary Management Office

19 กลุมพัฒนาเงินนอกงบประมาณ


