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กรอบคูมือการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนของทางราชการ

 กรมบัญชีกลางสํานักกํากับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ 

บทนํา

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 ใหความเห็นชอบแนวทางการจัดตั้ง           
ทุนหมุนเวียน สํ าหรับใหส วนราชการและหนวยงานที่ เกี่ ยวของใช เปนแนวทางการปฏิบัติตอไป                    
ซึ่งแนวทางดังกลาวไดกลาวถึงหลักการในการจัดตั้งทุนหมุนเวียน องคประกอบและอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการกลั่นกรองการจัดตั้งทุนหมุนเวียน แนวปฏิบัติการจัดตั้งทุนหมุนเวียน รวมทั้งกระบวนการ           
ขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนและขอกําหนดที่เกี่ยวของ ซึ่งหนวยงานของรัฐที่มีความประสงคจะจัดตั้งทุนหมุนเวียน    
ไดถือปฏิบัติมานั้น โดยขอเท็จจริงการจัดเตรียมขอมูลการขอจัดตั้งและการดําเนินการจัดตั้งทุนหมุนเวียน      
ตามขั้นตอนที่กําหนดเพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดตั้งทุนหมุนเวียนที่ผานมาปรากฏวา         
แตละหนวยงานไดนําเสนอในรูปแบบ วิธีการที่แตกตางกัน ทําใหขอมูลมีความหลากหลายและซับซอน รวมทั้ง  
ยังขาดความถูกตองสมบูรณของขอมูลในสาระสําคัญ อันสงผลตอกระบวนการพิจารณาเพื่อนําเสนอความเห็นตอ
คณะรัฐมนตรีของคณะกรรมการฯ 

กรมบัญชีกลางในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการฯ จึงไดพัฒนาแนวทางการจัดตั้ง       
ทุนหมุนเวียนดังกลาวขางตน โดยจัดทําเปนกรอบคูมือการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนของทางราชการเพื่อให
หนวยงานของรัฐที่มีความประสงคหรืออยูระหวางการศึกษาการจัดตั้งทุนหมุนเวียนไดมีความเขาใจเกี่ยวกับ
หลักการ กระบวนการ วิธีปฏิบัติ การจัดเตรียมขอมูล และขอกําหนดที่เกี่ยวของกับการจัดตั้งทุนหมุนเวียน
รวมถึงกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวของกับทุนหมุนเวียนไดอยางถูกตองสมบูรณมากขึ้น และสามารถใชประกอบการ
พิจารณาดําเนินการขอจัดตั้งทุนไดอยางเหมาะสมและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด

กรอบคูมือการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนของทางราชการนี้ กรมบัญชีกลางไดรับความรวมมือ    
ในการพิจารณาอยางดียิ่งจากคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดตั้งทุนหมุนเวียน กรมบัญชีกลางใครขอขอบพระคุณ
มา ณ โอกาสนี้ดวย

สํานักกํากับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

กันยายน 2554
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 รายชื่อทุนหมุนเวียนในการกํากับดูแลของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2554
 สําเนาหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0506/13144 ลงวันที่ 4 กันยายน 2551          

เรื่อง แนวทางการจัดตั้งทุนหมุนเวียน (มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 26 สิงหาคม 2551)
 คําสั่งกระทรวงการคลัง ที่ 55/2552 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดตั้งทุนหมุนเวียน
 สําเนาหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนมาก ที่ นร 0506/17808 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 

2546 เรื่อง รายงานภาพรวมทุนหมุนเวียน (มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 18 พฤศจิกายน 2546)
 พระราชบัญญัติใหอํานาจกระทรวงการคลังรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2543  
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กรอบคูมือการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนของทางราชการ

1. หลักการและเหตุผล

สํานักกํากับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรอง
การจัดตั้ งทุนหมุนเวียนที่มีหนาที่พิจารณาการขอจัดตั้ งทุนหมุนเวียนของหนวยงานของรัฐ ไดจัดทํา             
กรอบคูมือการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนของทางราชการ เพื่อใหหนวยงานของรัฐที่มีความประสงคหรืออยูระหวาง
การศึกษาการจัดตั้งทุนหมุนเวียนไดมีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ กระบวนการ วิธีปฏิบัติ การจัดเตรียมขอมูล 
และขอกําหนดที่เกี่ยวของกับการจัดตั้งทุนหมุนเวียน รวมถึงกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวของกับทุนหมุนเวียนได
อยางสมบูรณมากขึ้น และสามารถใชประกอบการพิจารณาดําเนินการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนไดอยางเหมาะสม
และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด นอกจากนี้ เหตุผลสําคัญประการหนึ่งของการจัดทํากรอบคูมือการขอจัดตั้งทุน
หมุนเวียนนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐที่ประสงคจะจัดตั้งทุนหมุนเวียนสามารถจัดทําขอมูลประกอบการพิจารณา
ของคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดตั้งทุนหมุนเวียนไดอยางถูกตอง ครบถวนสมบูรณ เปนมาตรฐานเพียงพอ
สําหรับการพิจารณาของคณะกรรมการฯ และเปนประโยชนในการนําเสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีประกอบการ
พิจารณาจัดตั้งทุนหมุนเวียนไดอยางเหมาะสมตอไป 

2. คําจํากัดความ

“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการกลั่นกรองการจัดตั้งทุนหมุนเวียน

“ทุนหมุนเวียน” หมายถึง กองทุนหรือทุนหมุนเวียน เงินทุนหรือเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งเปน         
เงินนอกงบประมาณประเภทหนึ่งที่จัดตั้งตามความจําเปนของหนวยงานของรัฐหรือตามนโยบายของรัฐบาล      
โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 และที่แกไขเพิ่มเติม ที่บัญญัติไว ดังนี้

มาตรา 3 ทุนหมุนเวียน หมายความวา ทุนที่ตั้งขึ้นเพื่อกิจการซึ่งอนุญาตใหนํารายรับสมทบทุนไว
ใชจายได

มาตรา 12 การจายเงินเปนทุนหรือเปนทุนหมุนเวียนเพื่อการใด  ๆใหกระทําไดแตโดยกฎหมาย

“หนวยงานของรัฐ” หมายถึง กระทรวง ทบวง กรมหรือสวนราชการที่มีชื่อเรียกอยางอื่นและ       
มีฐานะเปนกรม สวนราชการสังกัดรัฐสภา ศาล รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นของรัฐที่มิใชสวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจแตไมรวมองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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3. ขอบเขตของการใชงาน 

หนวยงานของรัฐตามความหมายในคูมือฯ ไดแก กระทรวง ทบวง กรมหรือสวนราชการที่มีชื่อเรียก
อยางอื่นและมีฐานะเปนกรม สวนราชการสังกัดรัฐสภา ศาล รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นของรัฐที่มิใช        
สวนราชการและรัฐวิสาหกิจแตไมรวมองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มีความประสงคหรืออยูระหวางการศึกษา
การจัดตั้งทุนหมุนเวียน สามารถใชประกอบการพิจารณาดําเนินการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนไดอยางเหมาะสมและ
เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดตอไป

4. หลักการจัดตั้งทุนหมุนเวียน

การจัดตั้งทุนหมุนเวียน จะกระทําได เฉพาะกรณีที่เปนกิจกรรมที่สวนราชการหนวยงานของรัฐ 
ตองปฏิบัติตามหนาที่เพื่อสาธารณะประโยชน หรือเพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจ หรือเพื่อชวยเหลือในการครองชีพ 
หรืออํานวยบริการแกประชาชน และไมสามารถใชวิธีการดําเนินการตามระเบียบของทางราชการได ทั้งนี้ 
กิจกรรมดังกลาวตองกําหนดวัตถุประสงคที่ชัดเจน ตองกอใหเกิดรายไดที่เกิดจากการดําเนินงานกลับเขาสมทบ    
เปนแหลงรายรับของทุนหมุนเวียน ซึ่งมิใชมาจากเงินงบประมาณแผนดินแตเพียงอยางเดียว โดยอนุญาต             
ใหนําเงินรายรับนั้นมาสมทบไวใชจายไดโดยไมตองนําสงคลัง

5. คุณลักษณะเบื้องตนของทุนหมุนเวียนที่ขอจัดตั้ง 

5.1 ลักษณะการดําเนินงานตองไมซ้ําซอนกับทุนหมุนเวียนที่ไดดําเนินการอยูแลว หรือไมซ้ําซอน
กับหนาที่หลักของหนวยงานของรัฐอื่น หรือมีการดําเนินงานในลักษณะเดียวกับการปฏิบัติงานตามภารกิจปกติ
ของสวนราชการ

5.2 ตองเปนการดําเนินงานที่ไมเปนการแขงขันกับภาคเอกชน/รัฐวิสาหกิจ หรือกิจกรรมที่เอกชน/
รัฐวิสาหกิจสามารถดําเนินการได

5.3 ทุนหมุนเวียนที่จัดตั้งตองไมมีลักษณะที่กําหนดใหใชจายเฉพาะดอกผลโดยขอรับการจัดสรร
เงินงบประมาณเปนทุนประเดิมและเงินสมทบ เพื่อนําไปฝากสถาบันการเงินเพื่อใหไดดอกผลมาเปนคาใชจาย
ในการดําเนินงานของทุนหมุนเวียน

5.4 ทุนหมุนเวียนที่จัดตั้งตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อประโยชนในการดําเนินกิจการใดกิจการหนึ่ง   
ที่จําเปน และมีความสําคัญในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ตองกําหนดระยะเวลาการดําเนินงานและวงเงินในการ
ดําเนินการไวใหชัดเจน
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6. ขอกําหนดที่เกี่ยวของ

6.1 ทุนหมุนเวียนที่จัดตั้งขึ้นแลว ตองเขาสูระบบการประเมินผลการดําเนินงานของกรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลังกําหนด

6.2 กระทรวงการคลังจะดําเนินการยุบเลิกทุนหมุนเวียน หากปรากฏวาทุนหมุนเวียนนั้นหมด
ความจําเปนตามวัตถุประสงคหรือหยุดดําเนินการอันไมมีเหตุอันสมควร และไมปฏิบัติตามระเบียบที่กําหนด 
หรือรวมทุนหมุนเวียนในกรณีที่มีวัตถุประสงคเดียวกันหรือสามารถดําเนินการรวมกันได ทั้งนี้ โดยอาศัยอํานาจ
ตามพระราชบัญญัติใหอํานาจกระทรวงการคลังรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2543

6.3 กระทรวงการคลังมีอํานาจเรียกใหสวนราชการ/หนวยงานของรัฐนําเงินทุนหมุนเวียนที่ฝากไว
กับสถาบันการเงินเขามาฝากไวกับกระทรวงการคลัง หรือใหนําเงินสงคลังเปนรายไดแผนดินหากทุนหมุนเวียน
นั้นมีเงินคงเหลือเกินความจําเปน

6.4 การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ใหกําหนดองคประกอบของคณะกรรมการ   
บริหารทุนหมุนเวียนโดยมีผูแทนกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) และสํานักงบประมาณไวดวย

6.5 ทุนหมุนเวียนที่จัดตั้งขึ้นแลว ตองจัดทํารายงานการรับและการใชจายเงินที่ไมตองนําสงเปน
รายไดแผนดินตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 170 และ      
สงใหกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ตามระยะเวลาที่กําหนด เพื่อนําเสนอภาพรวมตอคณะรัฐมนตรีและ
รายงานใหสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาทราบตอไป

6.6 ทุนหมุนเวียนที่จัดตั้งขึ้นแลว ตองบันทึกขอมูลและจัดทํารายงานสารสนเทศที่เกี่ยวของตาม
รูปแบบและแนวทางที่กรมบัญชีกลางกําหนด เชน การดําเนินงานในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการเงินนอกงบประมาณ (CFO) เปนตน   

7. กระบวนการจัดตั้งทุนหมุนเวียน

หนวยงานของรัฐที่มีความประสงคจะจัดตั้งทุนหมุนเวียน จําเปนตองพิจารณาถึงความจําเปนตาม
หลักการในการจัดตั้งทุนหมุนเวียน และตองคํานึงถึงความพรอมที่จะดําเนินการภายใตวัตถุประสงคของทุนที่ได
จัดตั้งขึ้น ในดานโครงสรางการกํากับดูแลทุนหมุนเวียนและบริหารงานภายในองคกร การกําหนดวิธีการ ระเบียบ 
หลักเกณฑและขอปฏิบัติที่เกี่ยวของการดําเนินงานของทุนหมุนเวียน รวมทั้งมีการกําหนดการควบคุม ติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียนอยางชัดเจน โดยกระบวนการจัดตั้งทุนหมุนเวียน แบงออกเปน       
3 สวนสําคัญ ไดแก สวนที่ 1 การเสนอขอจัดตั้งทุนหมุนเวียน  สวนที่ 2 การนําเสนอคณะรัฐมนตรี และ        
สวนที่ 3 การดําเนินการหลังจากจัดตั้งทุนหมุนเวียน มีรายละเอียด ดังนี้
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กระบวนการจัดตั้งทุนหมุนเวียน

หนวยงานของรัฐ

กรณเีสนอ
รายละเอียดของ

รางกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ         

ในการขอจัดตั้ง           
ทุนหมุนเวียน

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

คณะกรรมการกลั่นกรอง
การจัดตั้งทุนหมุนเวียน

แจงผลการ
พิจารณาให

สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
และหนวยงาน
ของรัฐทราบ
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ความเห็นคณะกรรมการ

เสนอรายละเอียดขอมูลการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียน
และความเห็นคณะกรรมการ 

(กรณีขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนในราง พ.ร.บ. งบประมาณรายจาย     
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ....)

สํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรี
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และวุฒิสภา

หนวยงานของรัฐเสนอรางระเบียบการบริหารทุนหมุนเวียน 

และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของใหผูมีอํานาจพิจารณาใหความเห็นชอบ
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สวนที่ 1 : การเสนอขอจัดตั้งทุนหมุนเวียน
(1) หนวยงานของรัฐสามารถเสนอขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนไดใน 2 แนวทาง แนวทางที่หนึ่งเปนการ  

เสนอขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนภายใตรางกฎหมายเฉพาะ (รางพระราชบัญญัติ) และแนวทางที่สองเปนการเสนอ     
ขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนภายใตรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. .... 

(2) การเสนอขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนทั้งสองแนวทางดังกลาวขางตน หนวยงานของรัฐจําเปนตอง
จัดทําขอมูลรายละเอียดตามแนวปฏิบัติการจัดตั้งทุนหมุนเวียน สงใหกรมบัญชีกลางในฐานะฝายเลขานุการ  
คณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบรายละเอียดความครบถวนของขอมูลพื้นฐานตามกรอบคูมือการขอจัดตั้งทุน
หมุนเวียนของทางราชการ เพื่อนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาใหความเห็นกอนดําเนินการตอไป

(3) กรมบัญชีกลางนําเสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการตอคณะรัฐมนตรี เพื่อประกอบ          
การพิจารณาจัดตั้งทุนหมุนเวียนนั้น ๆ  พรอมทั้งแจงผลการพิจารณาของคณะกรรมการใหหนวยงานของรัฐทราบดวย

สวนที่ 2 : การนําเสนอคณะรัฐมนตรี

(1) การนําเสนอความเห็นของคณะกรรมการประกอบการจัดตั้งทุนหมุนเวียน
(1.1) หนวยงานของรัฐที่เสนอรายละเอียดการจัดตั้งทุนหมุนเวียนภายใตรางกฎหมายเฉพาะ        

ใหเสนอรางกฎหมายและขอมูลเพิ่มเติม พรอมความเห็นของคณะกรรมการเสนอตอสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเพื่อใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบหลักการการจัดตั้งทุนหมุนเวียน

(1.2) หนวยงานของรัฐที่เสนอขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนภายใตรางพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. .... ใหจัดทําขอมูลเพิ่มเติม พรอมความเห็นของคณะกรรมการเสนอตอ     
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบกอนสงใหสํานักงบประมาณและ
กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง)

(2) สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนําเสนอคณะรัฐมนตรีและแจงผลการพิจารณาใหหนวยงาน       
ของรัฐที่ขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนดําเนินการตอไป

(3) กรณีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการ
(3.1) คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการรางกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวของในการจัดตั้งทุนหมุนเวียน 

โดยสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะจัดสงใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณากอนเสนอ        
สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป

(3.2) กรณีหนวยงานของรัฐที่เสนอขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนภายใตรางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. . . . . ตองดําเนินการขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณ             
เปนทุนประเดิมในการจัดตั้งทุนหมุนเวียน ทั้งนี้  สํานักงบประมาณจะพิจารณากําหนดเปนมาตราหนึ่ง             
ในรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. .... เพื่อเสนอใหสภาผูแทนราษฎรและ
วุฒิสภาพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป
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สวนที่ 3 : การดําเนินการหลังจากการจัดตั้งทุนหมุนเวียน 

(1) ภายหลังจากที่กฎหมายที่เกี่ยวของในการจัดตั้งทุนหมุนเวียนมีผลบังคับใช ใหหนวยงานของรัฐ
ดําเนินการจัดทํารางระเบียบการบริหารทุนหมุนเวียน และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เสนอใหผูมีอํานาจ   
พิจารณาใหความเห็นชอบกอนเริ่มดําเนินการ ซึ่งสามารถจําแนกเปน 2 กรณี ดังตอไปนี้ 

(1.1) กรณีหนวยงานของรัฐที่เสนอจัดตั้งทุนหมุนเวียนภายใตรางกฎหมายเฉพาะ ใหจัดทํา
รางระเบียบการบริหารทุนหมุนเวียน และรางระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เสนอใหผูมีอํานาจที่กําหนดไวในราง
กฎหมายดังกลาว ไดแก กระทรวงการคลัง หรือคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนแลวแตกรณี เปนผูพิจารณา
ใหความเห็นชอบกอนประกาศใชระเบียบดังกลาวหลังจากที่กฎหมายเฉพาะมีผลบังคับใชเปนการทั่วไป

สําหรับกรณีที่รางกฎหมายเฉพาะมิไดกําหนดผูมีอํานาจในการพิจารณาเห็นชอบราง
ระเบียบการบริหารทุนหมุนเวียน และรางระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ใหหนวยงานของรัฐเสนอรางระเบียบฯ      
ตอกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบกอนถือปฏิบัติในสวนที่เกี่ยวของตอไป

(1.2) กรณีหนวยงานของรัฐที่เสนอขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนภายใตรางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. .... ใหเสนอรางระเบียบการบริหารทุนหมุนเวียน และรางระเบียบ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของใหกระทรวงการคลังพิจารณาใหความเห็นชอบกอนถือปฏิบัติในสวนที่เกี่ยวของตอไป

(2) เมื่อกฎหมายที่เกี่ยวของตามขอ (1.1) และ (1.2) มีผลบังคับใช ใหหนวยของรัฐเจาสังกัด     
ทุนหมุนเวียนแจงกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) พรอมทั้งขออนุมัติเปดบัญชีเงินฝากของทุนหมุนเวียนกับ
กระทรวงการคลัง เมื่อสํานักงบประมาณอนุมัติเงินประจํางวดแลวหรือเงินจากแหลงอื่น ๆ ที่กําหนดใหเปน
รายรับของทุนหมุนเวียน ใหหนวยงานของรัฐเบิกเงินดังกลาวผลักสงเขาบัญชีทุนหมุนเวียนเพื่อเก็บรักษาไว        
ที่กระทรวงการคลังตอไป

8. การจัดเตรียมขอมูลประกอบการพิจารณา

ในการเสนอขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนตอคณะกรรมการ หนวยงานของรัฐตองจัดเตรียมขอมูล
ประกอบการพิจารณา ดังนี้



กรอบคูมือการขอจัดตั้งทุนหมนเวียนของทางราชการ

7I กรมบัญชีกลางสํานักกํากับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ 

ตาราง แสดงการจัดเตรียมขอมูลประกอบการพิจารณาขอจัดตั้งทุนหมุนเวียน

หัวขอ รายละเอียด

1. หลักการและเหตุผล ใหระบุรายละเอียดโดยแจกแจงเปนหัวขอหรือภาพรวมที่มีสาระสําคญัเกี่ยวเนื่อง         
อันนําไปสูการพิจารณาจัดตั้งทุนหมุนเวียน เชน

 ที่มาและความจําเปนในการจัดตั้งทุนหมุนเวียน
 ขอเท็จจริง และสภาพแวดลอมที่นาํไปสูความจําเปนที่จะตองมีทุนหมุนเวียน

2. วัตถุประสงค เจตนารมณหรือความตองการของทุนหมุนเวียนวามีความประสงคทีจ่ะจัดตั้ง          
ทุนหมุนเวียนมาเพื่อดําเนินภารกิจมีขอบเขตอยางไร โดยควรมีลักษณะดังตอไปนี้

 มีขอบเขตของกรอบวัตถุประสงคชัดเจน
 สามารถปฏิบัติและประเมินผลได
 มีลักษณะเฉพาะเจาะจงในสวนที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของทุนหมุนเวียน

3. เปาหมาย ความคาดหวังลวงหนาในสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากไดดําเนินการตามวัตถปุระสงคแลว      
ซึ่งสามารถแสดงไดทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 กรณีเชิงปริมาณควรระบุหนวยนับที่ตองการ เชน ความถี่ รอยละ อตัราสวน 

หรือจํานวนตัวเลขทั่วไป 
 กรณีเชิงคุณภาพควรแสดงถึงความรูความสามารถ ความกินดีอยูดีของ

ประชาชน ความคงทนถาวร และความสมบูรณ
ทั้งนี้ เปาหมายควรตองระบุถึงผลสําเร็จในการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมตาง ๆ 
ของทุนหมุนเวียน ซึ่งสามารถประเมินผลไดภายในกําหนดชวงระยะเวลาหนึ่ง          
(ไมควรเกิน 5 ป) หรือกรณีทุนหมนุเวียนดําเนินงานตอเนื่องใหใชระยะเวลาตามแผน
ยุทธศาสตรหรือการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน

4. ความซ้ําซอน ระบุขอเท็จจริงที่แสดงถึงความไมซ้ําซอนของทุนหมุนเวียนที่จะขอจดัตั้งเทียบเคียงกับ
ทุนหมุนเวียนที่ไดดําเนินการอยูแลว หรือหนาที่หลักของหนวยงานของรัฐอื่น รวมทั้ง
ไมเปนการแขงขันกับภาคเอกชน

5. หนวยงานของรัฐหรือ
    ทุนหมุนเวียนที่เกี่ยวของ

ระบุรายละเอียดของหนวยงานของรัฐหรือทุนหมุนเวียนที่มีลักษณะหรือขอบเขตของ
งานที่มีความเกี่ยวเนื่องกับทุนหมนุเวียนที่จะขอจัดตั้ง

6. ระยะเวลาดําเนินงาน  ทุนหมุนเวียนที่จัดตั้งตามนโยบายของรัฐ หรือตามมติคณะรัฐมนตรี           
เพื่อประโยชนในการดําเนินกิจการใดกิจการหนึ่งที่จําเปน และมีความสําคญั       
ในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งตองกําหนดระยะเวลาการดําเนินงานที่ชัดเจน 
(ไมควรเกิน 5 ป)

 กรณีทุนหมุนเวียนที่ไมสามารถระบุขอบเขตระยะเวลาดําเนินงาน          
จะตองมีการกําหนดเงื่อนไขในการยุบเลิกทุนหมุนเวียนวาจะเกิดขึ้นในกรณีใดบาง
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7. โครงสรางการบริหารงาน  
    ทุนหมุนเวียน

กําหนดหนวยงานทําหนาที่รับผิดชอบกํากับและบริหารงานทุนหมุนเวียน รวมทั้ง      
การกําหนดโครงสรางการบริหารจดัการภายในของทุนหมุนเวียนที่ชัดเจน

8. แผนการดําเนินงาน 
    (Action Plan)

ระบุกิจกรรมหลักที่สําคัญ ที่มีความสอดคลองกับระยะเวลาดําเนินการของ           
ทุนหมุนเวียน รวมทั้งระบุสวนงานกํากับดูแลในแตละกิจกรรม 

9. แนวทาง/วิธีการดําเนินงาน ระบุขอมูลตาง ๆ ดังนี้
 รูปแบบการบริหารทุนหมุนเวียน วาจะบริหารในรูปของคณะกรรมการ 

บริหารโดยสวนงานภายในหนวยงานของรัฐนั้น ๆ หรือโดยวิธีอื่นใด รวมทั้งระบุ
องคประกอบของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน 
 โครงสรางองคกรของทุนหมุนเวียน รวมทั้งบุคลากรที่จะปฏิบัติงาน              

ใหทุนหมุนเวียน 
 ขั้นตอนการดําเนินงานพรอมทั้งหลักเกณฑการพิจารณาดําเนินการ         

ตั้งแตรับเรื่อง/อนุมัติ/รับ – จายเงิน/ติดตาม/รายงาน เปนตน

10. แหลงเงินทุน ระบุถึงแหลงที่มาของเงินทุน เชน จํานวนเงินทุนประเดิม เงินที่ไดรับจากเงิน
งบประมาณรายจายประจําป และเงินสมทบจากแหลงอื่น ๆ พรอมทัง้แสดงเอกสาร
หรือหลักฐานอื่นใดที่บงบอกไดวาทุนหมุนเวียนมีโอกาสไดรับเงินจากแหลงเงินทุน      
ที่ระบุไดจริง 

11. ประมาณการรายรับและ
      ประมาณการรายจาย

 ประมาณการรายรับ แสดงรายละเอียดจํานวนรายรับและแหลงที่มาของ
รายรับของทุนหมุนเวียน พรอมทั้งใหจัดทําประมาณการรายรับจากแหลงตาง ๆ       
ที่สามารถกลับเขามาสมทบเปนเงนิทุนโดยใหจัดทําเปนรายป ทั้งนี้ ประมาณการ
รายรับดังกลาวใหแสดงรายละเอียดทั้งประมาณการวงเงินงบประมาณประจําป        
ที่คาดวาจะไดรับจัดสรรจากสํานักงบประมาณ และแหลงอื่น ๆ ดังนี ้

- กรณีเปนทุนหมุนเวียนที่มีกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดในการดําเนินงาน
ชัดเจน ใหจัดทําประมาณการรายรับตั้งแตเริ่มจัดตั้งจนถึงปที่ยุติ/สิ้นสุด
การดําเนินงาน

- กรณีเปนทุนหมุนเวียนที่ดําเนินงานอยางตอเนื่องใหจัดทําประมาณการ
รายรับ 4 ป ตั้งแตเริ่มจัดตั้ง
 ประมาณการรายจาย แสดงรายละเอียดหลักเกณฑการใชจาย

ทุนหมุนเวียนในแตละกิจกรรม และประมาณการรายจายแตละปซึ่งตองสอดคลองกับ
การจัดทําประมาณการรายรับในแตละกรณี

12. กระบวนการติดตามความสําเร็จ
      ของงาน

กําหนดสวนงานหรือผูรับผิดชอบตดิตามความสําเร็จของกิจกรรมตามแผนการ
ดําเนินงาน รวมทั้งระบุรายละเอียดวิธีการติดตาม/รายงานผลการดําเนินงาน/     
ฐานะการเงิน/ปญหาและอุปสรรค เปนตน
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13. การวิเคราะหสภาวะแวดลอม
     (SWOT Analysis)

 จุดแข็ง (Strengths) หมายถึง ขอดีที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายในของ
หนวยงานของรัฐ/ทุนหมุนเวียน เชน จุดแข็งดานสวนประกอบ 
ดานการเงิน ดานการผลิต ดานทรพัยากรบุคคล ซึ่งหนวยงานของรัฐ/
ทุนหมุนเวียนจะตองใชประโยชนจากจุดแข็งในการกําหนดแผนกลยทุธ
 จุดออน (Weaknesses) หมายถึง จุดดอยหรือจุดออนที่เปนผลจากปจจัย

ภายในของหนวยงานของรัฐ/ทุนหมุนเวียน เปนปญหาหรือขอบกพรองที่เกิดจาก
สภาพแวดลอมภายใน ซึ่งหนวยงานของรัฐ/ทุนหมุนเวียนจะตองหาวิธีในการ
แกปญหานั้น ๆ
 โอกาส (Opportunities) หมายถึง โอกาสซึ่งเกิดจากปจจัยภายนอก

ซึ่งเปนผลจากการที่สภาพแวดลอมภายนอกเอื้อประโยชนหรือสงเสริม
การดําเนินงานของหนวยงานของรัฐ/ทุนหมุนเวียน โอกาสแตกตางจากจุดแข็งตรงที่
โอกาสนั้นเปนผลมาจากสภาพแวดลอมภายนอก แตจุดแข็งนั้นเปนผลมาจาก
สภาพแวดลอมภายใน 
 อุปสรรค (Threats) หมายถึง อุปสรรคที่เกิดจากปจจัยภายนอก 

เปนขอจํากัดที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายนอก ซึ่งหนวยงานของรัฐ/ทุนหมุนเวียน
จําเปนตองปรับกลยุทธใหสอดคลองและขจัดอุปสรรคตาง ๆ ที่เกิดขึ้น

14. การวิเคราะหความเปนไปได
      ทางดานเศรษฐกิจสังคม
      และการเงิน

แสดงรายละเอียดขอมูลที่เกี่ยวของกับการลงทุนและผลตอบแทนการลงทุน        
ความคุมคาของการลงทุน ทั้งนี้ ตองระบุหลักการวิเคราะห วิธีคํานวณ และ            
ขอสมมุติฐานตาง ๆ ที่นํามาใชในการประมาณการคาใชจาย และผลประโยชน           
ที่จะเกิดจากการดําเนินงานของทุนหมุนเวียนวามีความสมเหตุสมผลเพียงใด          
โดยพิจารณาจาก
 ความเหมาะสมในการประมาณการคาใชจายของทุนหมุนเวียนมีสมมติฐาน

เปนที่ยอมรับและตรวจสอบได และครอบคลุมรายการตาง ๆ ครบถวนหรือไม
 ความเหมาะสมของรายรับและแหลงที่มาของรายรับใหพิจารณาวามคีวาม

พรอมหรือความเปนไปไดในการจดัหาหรือไม ประมาณการของรายรับที่ตั้งไวมีความ
ครบถวนและสมแกเหตุผลหรือไม รวมทั้งใหพิจารณาถึงผลประโยชนอื่น ๆ               
ที่ไมสามารถประมาณการออกมาเปนรูปตัวเงินได
 การวิเคราะหความเหมาะสมในการลงทุน มีหลักเกณฑการพิจารณาวา       

ทุนหมุนเวียนนั้น จะมีความคุมคาในการลงทุนหรือไม โดยใชตัวชี้วัดตาง ๆ ดังนี้
- มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value หรือ NPV) โดยทุนหมุนเวียนที่มี

มูลคาปจจุบันสุทธิมากกวาศูนยจะเปนทุนหมุนเวียนที่คุมคาในการลงทุน
- อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (Benefit Cost Ratio หรือ B/C)        

โดย B/C มากกวาหนึ่งจะเปนทุนหมุนเวียนที่ใหผลประโยชนตอบแทนคุมคา
- อัตราผลตอบแทนของทุนหมุนเวียน (Internal Rate of Return หรือ IRR)

โดยวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางผลประโยชนกับเงินลงทุนและคาใชจายของ        
ทุนหมุนเวียน

- การวิเคราะหดานสังคม โดยทั่วไปจะใชเกณฑการวิเคราะห ประสิทธิผล 
ตนทุน และคาใชจาย (Cost effectiveness)
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- การวิเคราะหความออนไหว (Sensitivity Analysis) เปนการพิจารณาการเปลี่ยนแปลง
ของปจจัยตางๆ ที่ใชในการวิเคราะหความเหมาะสมในการลงทุนภายใตสมมติฐาน 
เพื่อใหทราบขีดความเสี่ยงในการลงทุน หากขอสมมติฐานเปลี่ยนแปลงไปจากกรณี
เดิม (Base Case) เชน การเพิ่มขึ้นของคาใชจายและการลดลงของรายได เปนตน

15. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ แสดงผลประโยชนตาง ๆ ที่จะไดรบัทั้งทางตรงและทางออม หลังจากที่ทุนหมุนเวียน
ไดดําเนินงานตามระยะเวลาที่กําหนด โดยผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับอาจกําหนด
ในรูปแบบเชิงปริมาณหรือเชิงคณุภาพ  

9. การจัดแบงประเภททุนหมุนเวียน

ทุนหมุนเวียนที่จัดตั้งขึ้นในหนวยงานของรัฐ จัดตั้งขึ้นเพื่อดําเนินการภายใตกรอบวัตถุประสงค
และกิจกรรมที่แตกตางกันตามความจําเปนและภารกิจของหนวยงานนั้นๆ โดยที่กรมบัญชีกลางไดจําแนก
ประเภทของทุนหมุนเวียน เพื่อประโยชนในการกํากับ ดูแล และพัฒนาการบริหารจัดการทุนหมุนเวียนให
สอดคลองกับวัตถุประสงคและรูปแบบกิจกรรมในการดําเนินงาน ดังนี้

ประเภท กรอบวัตถุประสงค
ทุนหมุนเวียนเพื่อการกูยืม เพื่อนําเงินทุนมาปลอยใหกูยืม โดยอาจคิดดอกเบี้ยหรือไมคิดดอกเบีย้จากบุคคล  

ที่มาขอกูยืม ไดแก บุคคลในสวนราชการ กระทรวง ภาคเอกชน เกษตรกร และ
ประชาชนทั่วไป โดยจะทยอยใชคนืเงินกูยืมในภายหลัง

ตัวอยาง: กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา กองทุนสงเคราะหเกษตรกร
            กองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน เปนตน

ทุนหมุนเวียนเพื่อการจําหนายและการผลิต เพื่อซื้อและ/หรือผลิตสินคาตาง ๆ เพื่อจําหนายใหแกหนวยงานราชการ องคกร
เฉพาะกิจตาง ๆ รวมทั้งภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป 

ตัวอยาง: เงินทุนหมุนเวียนการผลติเหรียญกษาปณและการทําของ 
            เงินทุนหมุนเวียนยางพารา เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด เปนตน

ทุนหมุนเวียนเพื่อการบริการ เพื่อใหบริการในรูปแบบตาง ๆ แกหนวยงานของรัฐ ภาคเอกชนและประชาชน
ทั่วไป โดยอาจมีการจัดเก็บคาธรรมเนียมการใหบริการ 

ตัวอยาง: เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารทาเรือพาณิชยสัตหีบ-กองทัพเรือ 
            เงินทุนคาธรรมเนียมผานทาง เงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ
            สัตวน้ําจังหวัดภูเก็ต เปนตน

ทุนหมุนเวียนเพ่ือการสงเคราะหและ
สวัสดิการสังคม

เพื่อใหเงินทดแทน ชวยเหลือ สงเคราะหแกประชาชนโดยรวม โดยเฉพาะกลุม
บุคคลที่ดอยโอกาสหรือประสบปญหาความยากลําบาก ใหไดรับประโยชนจาก
ภาครัฐอยางเทาเทียมกัน ทั้งนี้ การชวยเหลือบางกลุมเปาหมายอาจมีสวนรวม   
ในการจายเงินสมทบเขาทุนหมุนเวียน

ตัวอยาง: กองทุนประกันสังคม กองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
           กองทุนคุมครองเด็ก เปนตน
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ประเภท กรอบวัตถุประสงค
ทุนหมุนเวียนเพื่อการสนับสนุนสงเสริม เพื่อสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมตาง ๆ ใหไดมาซึ่งประโยชนของภาครัฐและ

ประชาชนสวนรวม โดยไมมุงหวังกําไร 

ตัวอยาง: เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี กองทนุสงเสริม
การทองเที่ยวไทย   กองทุนสําหรับผูเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย เปนตน

10. กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ขอกําหนดที่เกี่ยวของกับทุนหมุนเวียน

หนวยงานของรัฐที่ประสงคจะจัดตั้งทุนหมุนเวียน ควรจะศึกษา กระบวนการจัดตั้ง กฎหมาย 
ระเบียบ และขอปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการดําเนินการจัดตั้งทุน โดยที่ขอมูลประกอบการพิจารณาทั้งหมดตอง      
มีความครบถวน ถูกตอง สมบูรณที่สุดกอนนําเสนอใหคณะกรรมการพิจารณาเพื่อนําเสนอความเห็นตอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณาการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนของหนวยงานตอไป

ทั้งนี้ โดยหนวยงานของรัฐควรทราบถึงกฎหมาย ระเบียบ และขอกําหนดที่เกี่ยวของกับ         
ทุนหมุนเวียน ดังนี้

10.1 การจัดทํารายงานการรับและการใชจายเงินรายไดที่ไมตองนําสงเปนรายไดแผนดิน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 170 กําหนดใหเงินรายได

ของหนวยงานของรัฐใดที่ไมตองนําสงเปนรายไดแผนดิน ใหหนวยงานของรัฐนั้นทํารายงานการรับและการ         
ใชจายเงินดังกลาวเสนอตอคณะรัฐมนตรีเมื่อสิ้นปงบประมาณทุกป และใหคณะรัฐมนตรีทํารายงานเสนอตอ    
สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาตอไป 

ดังนั้น ทุนหมุนเวียนที่จัดตั้งขึ้นตองปฏิบัติตามนัยมาตรา 170 แหงรัฐธรรมนูญฯ โดยตอง
ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2551 ที่ไดเห็นชอบแนวทางปฏิบัติตามบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญฯ ที่กระทรวงการคลังนําเสนอ และตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2553 ที่กําหนดให
หนวยงานของรัฐจัดสงรายงานฯ ตามแนวทางดังกลาวไปยังกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) โดยตรง และ    
ใหกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) เปนผูรวบรวมและจัดทําเอกสารรายงานฯ เสนอคณะรัฐมนตรีและรายงาน
ใหสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาทราบในภาพรวมทั้งหมดตอไป 

10.2 การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน 
ในการบริหารทุนหมุนเวียน คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2546 เห็นชอบ

ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยรวมความเห็นจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ และสํานักงบประมาณ ที่เสนอใหการบริหารทุนหมุนเวียนอยูในรูปของคณะกรรมการบริหาร           
ทุนหมุนเวียน และใหมีการแตงตั้งผูแทนกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) และผูแทนสํานักงบประมาณ        
เขารวมเปนกรรมการในคณะกรรมการบริหารทุกทุนหมุนเวียน และกําหนดใหจัดสงรายงานการประชุมให
กรมบัญชีกลางทราบทุกครั้ง เพื่อใหสามารถติดตามการดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง 
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10.3 การเสนอขออนุมัติรายจายประจําปของทุนหมุนเวียน
ในกรณีที่ระเบียบการบริหารทุนหมุนเวียนกําหนดใหทุนหมุนเวียนจัดทําคําขออนุมัติประมาณ

การรายจายประจําปตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกําหนด เพื่อเสนอใหกระทรวงการคลังพิจารณาอนุมัติ    
กอนการดําเนินการในปงบประมาณถัดไปนั้น ทั้งนี้ การดําเนินการตองเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 
กรกฎาคม 2529 ซึ่งอนุมัติหลักการใหกระทรวงเจาสังกัดเรงรัดใหสวนราชการเจาของทุนหมุนเวียนยื่นประมาณ
การรายจายประจําปเสนอตอกระทรวงการคลังภายในกําหนด (ภายในเดือนมิถุนายนของทุก ๆ ป) หากสวน
ราชการใดไมสามารถดําเนินการไดทันภายในเวลาที่กําหนดดังกลาว ใหสวนราชการนั้น ๆ รายงานเหตุผลที่ไม
อาจดําเนินการไดใหรัฐมนตรีเจาสังกัดทราบ และแนบสําเนาหนังสือรายงานรัฐมนตรีเจาสังกัดดังกลาวให
กระทรวงการคลังพรอมสงประมาณการรายจายประจําปใหกระทรวงการคลังพิจารณาอนุมัติตอไป

สําหรับทุนหมุนเวียนที่กฎหมายหรือระเบียบกําหนดใหอํานาจคณะกรรมการในการพิจารณา
อนุมัติวงเงินการใชจายโดยไมตองขออนุมัติจากกระทรวงการคลัง ในชั้นการพิจารณาดังกลาวจะมีผูแทนจาก
กระทรวงการคลัง หรือกรมบัญชีกลาง รวมเปนคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนเพื่อพิจารณาอนุมัติตามความ
เหมาะสมดวย

10.4 การประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน
การประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน เปนการปฏิรูประบบเงินนอกงบประมาณซึ่ง

มุงหวังในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานของทุนหมุนเวียนใหสูงขึ้น รวมทั้งยังสงเสริมใหการกํากับดูแล
ติดตามการดําเนินงานทุนหมุนเวียนในภาพรวมไดอยางเปนระบบ เกิดความคุมคาจากการดําเนินภารกิจภาครัฐ 
และสอดคลองกับแนวทางการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี ทําใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไป

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2546 อนุมัติใหหนวยงานตาง ๆ ที่มีเงินนอก
งบประมาณถือปฏิบัติตามมาตรการกํากับดูแลเงินนอกงบประมาณ ที่กระทรวงการคลังเสนออยางเครงครัด                  
โดยกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง เริ่มนําระบบการประเมินผลการดําเนินงานของทุนหมุนเวียน มาใช
ประเมินผลทุนหมุนเวียนตั้งแตป 2547 จนถึงปจจุบัน ทั้งนี้ การกํากับดูแลระบบประเมินผลทุนหมุนเวียน
กระทําโดยคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน ซึ่งมีรองปลัดกระทรวงการคลัง (หัวหนากลุม
ภารกิจดานรายจายและหนี้สิน) เปนประธาน และผูแทนจากภาคราชการ ผูทรงคุณวุฒิ รวมทั้งสิ้น 15 คน 

10.5 การนําเงินทุนฝากกระทรวงการคลังและการนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน
กระทรวงการคลังมีอํานาจเรียกใหหนวยงานของรัฐนําเงินทุนหมุนเวียนที่ฝากไวกับสถาบัน

การเงินเขามาฝากไวกับกระทรวงการคลังหรือใหนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน หากทุนหมุนเวียนนั้นมีเงินคงเหลือ
เกินความจําเปน ทั้งนี้ โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 
13 ที่บัญญัติวา องคการใด ๆ ของรัฐบาลที่จัดตั้งขึ้นแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้หรือที่จะจัดตั้งขึ้นใหม 
บรรดาที่ใชทุนหรือทุนหมุนเวียนนั้น ใหรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดขอบังคับวาดวยการจายเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการนําทุนหรือผลกําไรเขาบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 1
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10.6 การรวม ยุบเลิกทุนหมุนเวียน
พระราชบัญญัติใหอํานาจกระทรวงการคลังรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2543 

กําหนดใหกระทรวงการคลัง โดยไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีในการรวมทุนหมุนเวียนที่มีวัตถุประสงคเดียวกัน
หรือสามารถดําเนินการรวมกันได และจะตองไมมีผลเปนการขยายวัตถุประสงคเกินกวาวัตถุประสงคเดิมของ    
ทุนหมุนเวียนที่นํามารวมกัน  หรือยุบเลิกทุนหมุนเวียนกรณีที่หมดความจําเปน หรือหยุดการดําเนินงานโดยไมมี
เหตุผลอันสมควร และไมปฏิบัติตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด

10.7 การบันทึกขอมูลและจัดทํารายงานสารสนเทศ
ทุนหมุนเวียนที่จัดตั้งขึ้นแลว ตองบันทึกขอมูลและจัดทํารายงานสารสนเทศที่เกี่ยวของตาม

รูปแบบและแนวทางที่กรมบัญชีกลางกําหนด เชน การดําเนินงานในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการเงินนอกงบประมาณ (CFO) เปนตน  

      
   

สํานักกํากับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

   กันยายน 2554



ภาคผนวก



ชื่อทุนหมุนเวียน ชื่อหนวยงานเจาสังกัด จัดตั้งป พ.ศ.

ประเภทเพื่อการกูยืม
1 1 กองทุนพัฒนาสหกรณ (กพส.) กรมสงเสริมสหกรณ 2542

2 2 กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 2518

3 3 กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกูยืมแกเกษตรกรและผูยากจน สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 2546

4 4 กองทุนสงเคราะหเกษตรกร สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 2517

5 5 กองทุนเพื่อผูรับงานไปทําที่บาน กรมการจัดหางาน 2545

6 6 กองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 2546

7 7 กองทุนเพื่อผูใชแรงงาน กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 2539

8 8 กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 2539

9 9 กองทุนเงินกูยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายไดในอนาคต (ICL) สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 2549

10 10 กองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

พิการแหงชาติ

2550

11 11 กองทุนสงเสริมศิลปะรวมสมัย สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย 2551

12 12 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2531

13 13 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครู สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)

2540

14 14 กองทุนสงเสริมโรงเรียนในระบบ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2551

15 15 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการสงเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและ

หัตถกรรมไทย

กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 2525

16 16 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อใหขาราชการสํานักเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร

กูยืมเพื่อชําระหนี้สิน

สํานักเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 2540

17 17 กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 2548

ประเภทเพื่อการจําหนายและการผลิต
18 1 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุพืช กรมการขาว 2537

19 2 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุปลา พันธุกุง และพันธุสัตวน้ําอื่น ๆ กรมประมง 2523

20 3 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย กรมปศุสัตว 2523

21 4 เงินทุนหมุนเวียนโรงงานแบตเตอรี่ทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนยการ

อุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร

2552

22 5 เงินทุนหมุนเวียนโรงงานฟอกหนัง กองทัพบก-กรมพลาธิการทหารบก 2551

23 6 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตรูปถายทางอากาศ กองบัญชาการทหารสูงสุด/กรมแผนที่ทหาร 2535

ลําดับ

รายชื่อทุนหมุนเวียนในการกํากับดูแลของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

จําแนกตามประเภท
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24 7 เงินทุนหมุนเวียนโรงงานเภสัชกรรมทหาร สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 2507

25 8 เงินทุนหมุนเวียนอุตสาหกรรมปองกันประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 2521

26 9 เงินทุนหมุนเวียนโรงงานผลิตวัตถุระเบิดทหาร สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 2532

27 10 เงินทุนหมุนเวียนศูนยอํานวยการสรางอาวุธ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 2524

28 11 เงินทุนหมุนเวียนการแสดงเหรียญกษาปณและเงินตราไทย กรมธนารักษ 2520

29 12 เงินทุนหมุนเวียนการผลิตเหรียญกษาปณและการทําของ กรมธนารักษ 2546

30 13 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อจัดทําแผนปายทะเบียนรถ กรมการขนสงทางบก 2544

31 14 เงินทุนหมุนเวียนดําเนินการโครงการผลิตถานหินเปนพลังงานทดแทน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 2546

32 15 เงินทุนหมุนเวียนขาวสารการพาณิชย กรมสงเสริมการสงออก 2493

33 16 เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2466

34 17 เงินทุนหมุนเวียนสํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 2549

ประเภทเพื่อการบริการ
35 1 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารทาเรือพาณิชยสัตหีบ-กองทัพเรือ กองทัพเรือ 2536

36 2 เงินทุนหมุนเวียนกรมการบินพลเรือน กรมการบินพลเรือน 2522

37 3 เงินทุนคาธรรมเนียมผานทาง กรมทางหลวง 2504

38 4 เงินทุนหมุนเวียนคาเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง กรมทางหลวง 2523

39 5 เงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุสัตวน้ํา จังหวัดภูเก็ต กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 2529

40 6 เงินทุนหมุนเวียนการพิมพหนังสือพจนานุกรมและเอกสารทางวิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน 2497

ประเภทเพื่อการสงเคราะหและสวัสดิการสังคม
41 1 กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร/สํานักงาน

กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร

2542

42 2 กองทุนเพื่อชวยเหลือคนหางานไปทํางานในตางประเทศ กรมการจัดหางาน 2529

43 3 กองทุนสงเคราะหลูกจาง กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 2541

44 4 กองทุนประกันสังคม สํานักงานประกันสังคม 2533

45 5 กองทุนเงินทดแทน สํานักงานประกันสังคม 2537

46 6 กองทุนทดแทนผูประสบภัย สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

2535

47 7 กองทุนสําหรับพนักงานที่ไดรับผลกระทบจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 2544

48 8 กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 2539

49 9 กองทุนคุมครองธุรกิจนําเที่ยว กรมการทองเที่ยว 2551
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50 10 เงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักษ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 2526

51 11 กองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย

2546

52 12 กองทุนเพื่อการปองกันและปราบปรามการคามนุษย สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย

2551

53 13 กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2535

54 14 กองทุนสงเคราะห สํานักงานกองทุนสงเคราะห 2551

55 15 กองทุนการแพทยฉุกเฉิน สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 2551

56 16 กองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 2546

ประเภทเพื่อการสนับสนุนสงเสริม
57 1 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน กรมชลประทาน 2518

58 2 กองทุนจัดรูปที่ดิน กรมชลประทาน 2535

59 3 เงินทุนหมุนเวียนยางพารา กรมวิชาการเกษตร 2495

60 4 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม กรมวิชาการเกษตร 2524

61 5 กองทุนคุมครองพันธุพืช กรมวิชาการเกษตร 2542

62 6 กองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการ

แขงขันของประเทศ

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2547

63 7 กองทุนเพื่อการสงคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร กรมการจัดหางาน 2551

64 8 กองทุนสิ่งแวดลอม กรมบัญชีกลาง 2535

65 9 กองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกร กรมบัญชีกลาง 2535

66 10 กองทุนประกันชีวิต กองทุนประกันชีวิต 2551

67 11 กองทุนประกันวินาศภัย กองทุนประกันวินาศภัย 2551

68 12 กองทุนเพื่อการชําระคืนตนเงินกูชดใชความเสียหายของกองทุนเพื่อ

การฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 2541

69 13 กองทุนบริหารเงินกูเพื่อการปรับโครงสรางหนี้สาธารณะและพัฒนา

ตลาดตราสารหนี้ในประเทศ

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 2552

70 14 กองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทย สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 2551

71 15 กองทุนคุมครองเด็ก สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย

2546

72 16 กองทุนผูสูงอายุ สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก 

เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ

2547

73 17 กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใชรถใชถนน กรมการขนสงทางบก 2546
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74 18 กองทุนจัดการซากดึกดําบรรพ กรมทรัพยากรธรณี 2551

75 19 กองทุนพัฒนาน้ําบาดาล กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 2548

76 20 กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน 2522

77 21 กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 2535

78 22 กองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ กรมสงเสริมการสงออก 2524

79 23 กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง 2548

80 24 กองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติด สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด

2534

81 25 กองทุนยุติธรรม กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 2549

82 26 กองทุนสําหรับผูเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย กรมการศาสนา 2549

83 27 กองทุนสงเสริมการเผยแผพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา กรมการศาสนา 2551

84 28 เงินทุนหมุนเวียนการสังคีต กรมศิลปากร 2490

85 29 กองทุนสงเสริมงานวัฒนธรรม กรมสงเสริมวัฒนธรรม 2536

86 30 กองทุนสงเสริมงานวัฒนธรรมจังหวัด กรมสงเสริมวัฒนธรรม 2546

87 31 กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 2541

88 32 กองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติ

2535

89 33 กองทุนสงเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551

90 34 กองทุนภูมิปญญาการแพทยแผนไทย กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทย

ทางเลือก

2548

91 35 กองทุนเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2535

92 36 กองทุนออยและน้ําตาลทราย สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย 2527

93 37 กองทุนสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม

2543

94 38 กองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพรประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกลา 2542

95 39 กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา สํานักงานตํารวจแหงชาติ 2547

96 40 กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สํานักงานสภาพัฒนาการเมือง (สถาบัน

พระปกเกลา)

2551



ชื่อทุนหมุนเวียน ชื่อหนวยงานเจาสังกัด จัดตั้งป พ.ศ.ลําดับ

97 41 กองทุนสนับสนุนการวิจัย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2535

98 42 กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม

สุขภาพ

2545

99 43 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนากฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา 2535

100 44 กองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ การกีฬาแหงประเทศไทย 2542

101 45 กองทุนกีฬามวย การกีฬาแหงประเทศไทย 2542

102 46 กองทุนสงเสริมกีฬาอาชีพ การกีฬาแหงประเทศไทย 2552

103 47 กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2541

104 48 กองทุนพัฒนาไฟฟา สํานักงานคณะกรรมการกิจการพลังงาน 2551

105 49 กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2553

106 50 กองทุนเศรษฐกิจสรางสรรค สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ

2554

107 51 กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 2554

ขอมูล ณ 30 กันยายน 2554

สํานักกํากับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ กรมบัญชีกลาง
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