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ความนํา

 ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยในอดีตท่ีผานมาน้ันไดมีการวางหลักการ
สําคัญเกี่ยวกับ “การเงินการคลังของรัฐ” ไววา การจายเงินแผนดินกระทําไดก็แตโดยอาศัยอํานาจ
ตามกฎหมายเทานั้น โดยมีการวางหลักการดังกลาวไวตั้งแตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๔๙๒ และมีการปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมในรัฐธรรมนูญฉบับตอ ๆ มา จนกระท่ังมาถึง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ก็ยังมีการกําหนดหลักการดังกลาวไว
ในมาตรา ๑๖๙ วรรคหน่ึง๑ แตไดมีการเพ่ิมหลักการเก่ียวกับกรอบวินัยการเงินการคลังไวใน
มาตรา ๑๖๗ วรรคสาม๒ ดวย นอกจากนี้หลักเกณฑทางกฎหมายเกี่ยวกับวินัยการคลังและการกูเงิน
ยังมีปรากฏในกฎหมายฉบับอื่น ๆ คือ พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ พระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ เปนตน

  ๑รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา
 “มาตรา ๑๖๙ การจายเงินแผนดินจะกระทําไดก็เฉพาะแตที่ไดอนุญาตไวในกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจาย
กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ กฎหมายเก่ียวดวยการโอนงบประมาณ หรือกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง เวนแตในกรณี
จําเปนเรงดวนรัฐบาลจะจายไปกอนก็ได แตตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายบัญญัต ิ ในกรณีเชนวานี้ตองตั้ง
งบประมาณรายจายเพื่อชดใชเงินคงคลังในพระราชบัญญัติโอนเงินงบประมาณรายจาย พระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
เพิ่มเติม หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณถัดไป ทั้งนี้ ใหกําหนดแหลงที่มาของรายไดเพื่อชดใช
รายจายที่ไดใชเงินคงคลังจายไปกอนแลวดวย”
 ๒รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖๗ วรรคสาม บัญญัติวา
 “มาตรา ๑๖๗ ใหมีกฎหมายการเงินการคลังของรัฐเพื่อกําหนดกรอบวินัยการเงินการคลัง ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ
เก่ียวกับการวางแผนการเงินระยะปานกลาง การจัดหารายได การกําหนดแนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจาย
ของแผนดิน การบริหารการเงินและทรัพยสิน การบัญชี กองทุนสาธารณะ การกอหนี้หรือการดําเนินการที่ผูกพันทรัพยสิน
หรือภาระทางการเงินของรัฐ หลักเกณฑการกําหนดวงเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน และการอ่ืนท่ีเก่ียวของ
ซึ่งจะตองใชเปนกรอบในการจัดหารายได การกํากับการใชจายเงินตามหลักการรักษาเสถียรภาพ พัฒนาทางเศรษฐกิจ
อยางยั่งยืน และความเปนธรรมในสังคม”

มาตรการทางกฎหมายในการกําหนด
กรอบวิ นัยการ เ งินการคลังของ รัฐ                    
ตามพร ะ ร า ช บัญ ญั ติ วิ นั ย ก า ร เ งิ น
การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
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มาตรการทางกฎหมายในการกําหนดกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐ
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

จุลนิติ

 สาํหรบัรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ หรอืรฐัธรรมนญูฉบับปจจบุนั นัน้
ก็ยังคงหลักการเกี่ยวกับการจายเงินแผนดินกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย โดยบัญญัติไวใน
มาตรา ๑๔๐๓  รวมทั้งไดกําหนดหลักการเกี่ยวกับกรอบวินัยการเงินการคลัง โดยบัญญัติไวในหมวด ๕ 
หนาที่ของรัฐ มาตรา ๖๒ ซึ่งไดกําหนดใหรัฐตองรักษาวินัยการเงินการคลังอยางเครงครัดเพื่อใหฐานะ
ทางการเงินการคลังของรัฐมีเสถียรภาพและม่ันคงอยางย่ังยืนตามกฎหมายวาดวยวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐและจัดระบบภาษใีหเกดิความเปนธรรมแกสงัคม ซึง่กฎหมายดงักลาวอยางนอยตองมบีทบญัญตัิ
เก่ียวกับกรอบการดาํเนินการทางการคลังและงบประมาณของรฐั การกําหนดวนิยัทางการคลงัดานรายได
และรายจายท้ังเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การบริหารทรัพยสินของรัฐและเงินคงคลัง
และการบริหารหนี้สาธารณะ 
 จากบทบัญญัติของมาตรา ๖๒ ของรัฐธรรมนูญดังกลาว คณะรัฐมนตรี จึงไดเสนอ
“รางพระราชบญัญัตวินิยัการเงินการคลังของรฐั พ.ศ. ....” ตอสภานิตบิญัญตัแิหงชาติซึง่ตอมาทีป่ระชมุ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ไดพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาว แลวลงมติเห็นสมควรประกาศใช
“พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑” เปนกฎหมาย เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม 
๒๕๖๑ โดยไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๕ ตอนที่ ๒๗ ก หนา ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน 
๒๕๖๑ และมีผลใชบงัคบัตัง้แตวนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานเุบกษาเปนตนไป หรอืวนัที ่๒๐ เมษายน
๒๕๖๑ ที่ผานมา
 ดังน้ัน เพ่ือเปนการเผยแพรหลักการและสาระสําคัญของกฎหมายดังกลาว อันเปนผลงาน
ในดานนิติบัญญัติของสภานิติบัญญัติแหงชาติ และเพ่ือประโยชนในการศึกษาคนควาของทุกภาคสวน
ที่เกี่ยวของคอลัมน“มุมสะทอนความคิดนิติบัญญัติ” ฉบับนี้ จึงใครขอเสนอบทความ เรื่อง“มาตรการ
ทางกฎหมายในการกําหนดกรอบวินัยการเงินการคลังตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑” ทั้งนี้ เพื่อใหทานผูอานไดทราบถึงหลักการสําคัญ ๆ ของพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้
 สาระสําคัญของพระราชบัญญัติสรุปไดดังนี้
 ๑. กําหนดบทนิยามที่สําคัญ และรัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
    (๑) “หนวยงานของรัฐ” หมายความวา สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐสภา 
ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองคกรอัยการ องคการ
มหาชน ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเปนนิติบุคคล องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานอื่นของรัฐ
ตามที่กฎหมายกําหนด

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๐ บัญญัติวา
 “มาตรา ๑๔๐ การจายเงินแผนดินจะกระทําไดเฉพาะที่ไดอนุญาตไวในกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจาย
กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายเกี่ยวดวยการโอนงบประมาณกฎหมายวาดวยเงินคงคลังหรือกฎหมาย
วาดวยวินัยการเงินการคลังของรัฐเวนแตในกรณีจําเปนรีบดวนจะจายไปกอนก็ไดแตตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่กฎหมายบัญญัติในกรณีเชนวาน้ีตองตั้งงบประมาณรายจายชดใชในพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจายหรือ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณถัดไป”
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   (๒) “เงินนอกงบประมาณ” หมายความวา บรรดาเงินทั้งปวงที่หนวยงานของรัฐจัดเก็บ 
หรอืไดรบัไวเปนกรรมสทิธ์ิตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอบงัคบั หรอืจากนติกิรรมหรอืนติเิหต ุหรอืกรณีอืน่ใด
ที่ตองนําสงคลัง แตมีกฎหมายอนุญาตใหสามารถเก็บไวใชจายไดโดยไมตองนําสงคลงั
   (๓) “หนีส้าธารณะ” หมายความวา หนีส้าธารณะตามกฎหมายวาดวยการบรหิารหนีส้าธารณะ
   ทั้งนี้ กฎหมายไดกําหนดใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 ๒. กาํหนดมาตรการทางกฎหมายในการกาํหนดกรอบวนิยัการเงนิการคลงัของรฐั แบงเปน
๕ หมวด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
   หมวด ๑ บททั่วไป (มาตรา ๖ ถึงมาตรา ๙)
    กฎหมายไดกําหนดใหรัฐตองดําเนินนโยบายการคลัง การจัดทํางบประมาณ การจัดหา
รายได การใชจาย การบริหารการเงินการคลัง และการกอหนี้อยางมีประสิทธิภาพ โปรงใสและ
ตรวจสอบได ตามหลักการรักษาเสถียรภาพและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
อยางยั่งยืน และหลักความเปนธรรมในสังคม และตองรักษาวินัยการเงิน
การคลังตามกฎหมายที่เกี่ยวของอยางเครงครัด การกูเงิน การลงทุน 
การตรากฎหมาย การออกกฎ หรือการดําเนินการใด ๆ ของรัฐ
ที่มีผลผูกพันทรัพยสินหรือกอใหเกิดภาระทางการเงินการคลังแกรัฐ 
ตองพิจารณาความคุ มคา ตนทุน และผลประโยชน เสถียรภาพและความม่ันคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม ตลอดจนความยั่งยืนทางการคลังของรัฐดวย รวมท้ังคณะรัฐมนตรีตองรักษาวินัยในกิจการ
ที่เกี่ยวกับเงินแผนดินตามพระราชบัญญัตินี้อยางเครงครัด
    นอกจากน้ี กฎหมายยังไดกําหนดใหการพิจารณาเร่ืองท่ีเก่ียวกับนโยบายการคลัง
การจัดทํางบประมาณ การจัดหารายได การใชจาย การบริหารการเงินการคลัง และการกอหน้ี คณะรัฐมนตรี
ตองพจิารณาประโยชนทีร่ฐัหรอืประชาชนจะไดรบัความคุมคา และภาระการเงนิการคลงัทีเ่กดิขึน้แกรฐั 
รวมถึงความเส่ียงและความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนแกการเงินการคลังของรัฐอยางรอบคอบ และตองไม
บริหารราชการแผนดินโดยมุงสรางความนิยมทางการเมืองที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอระบบ
เศรษฐกิจของประเทศและประชาชนในระยะยาว
   หมวด ๒ นโยบายการเงินการคลัง
    สวนที ่๑ คณะกรรมการนโยบายการเงนิการคลงัของรฐั (มาตรา ๑๐ ถงึมาตรา ๑๒)
    กําหนดใหมี “คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ” ประกอบดวย                   
นายกรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง เปนรองประธานกรรมการ
ปลัดกระทรวงการคลัง เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูอํานวยการ
สํานักงบประมาณ และผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย เปนกรรมการ โดยใหผูอํานวยการสํานักงาน
เศรษฐกจิการคลงั เปนเลขานกุาร และใหสาํนกังานเศรษฐกจิการคลงัปฏบิตัหินาทีเ่ปนหนวยงานธรุการ
ของคณะกรรมการ
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จุลนิติ

    โดยคณะกรรมการชุดนี้มีหนาที่และอํานาจกําหนดวินัยการเงินการคลังเพ่ิมเติม
จากท่ีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้หรือในกฎหมายอื่นเพ่ือใหหนวยงานของรัฐถือปฏิบัติโดยไม
กระทบตอความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงานของรัฐ จัดทําและทบทวนแผนการคลัง
ระยะปานกลาง เสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาที่เก่ียวของกับการงบประมาณ การจัดเก็บรายได 
การบริหารหนี้สาธารณะ การบริหารทรัพยสิน และปญหาอ่ืนที่เกี่ยวของกับการเงินการคลังของรัฐ 
และกําหนดสัดสวนงบประมาณรายจายงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน 
สัดสวนงบประมาณเพ่ือการชําระหนี้ภาครัฐ สัดสวนการกอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจาย
ขามปงบประมาณ สดัสวนการกอหนีผ้กูพนัเกนิกวาหรอืนอกเหนอืไปจากทีก่าํหนดไวในกฎหมายวาดวย
งบประมาณรายจาย รวมท้ังกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการบริหารจัดการความเส่ียงทางการคลัง
ตลอดจนกําหนดอัตราการชดเชยคาใชจายหรือการสูญเสียรายไดของหนวยงานของรัฐในการ
ดําเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการตาง ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมาย
    สวนที่ ๒ การดําเนินการทางการคลังและงบประมาณ (มาตรา ๑๓ ถึงมาตรา ๓๐)
    ๑) การจัดทําแผนการคลังระยะปานกลาง
      ใหมีการจัดทําแผนการคลังระยะปานกลาง เพื่อใชเปนแผนแมบทหลักสําหรับ
การวางแผนการดาํเนนิการทางการเงนิการคลงัและงบประมาณของรัฐ แผนการจัดทาํงบประมาณ
รายจายประจําปและแผนการบริหารหน้ีสาธารณะ โดยแผนการคลังระยะปานกลางอยางนอย
ตองประกอบดวยเปาหมายและนโยบายการคลังสถานะและประมาณการเศรษฐกิจสถานะและ
ประมาณการการคลัง ซึง่รวมถงึประมาณการรายได ประมาณการรายจาย ดลุการคลัง และการจัดการ
กับดุลการคลังนั้นสถานะหนี้สาธารณะของรัฐบาล และภาระผูกพันทางการเงินการคลังของรัฐบาล
ทั้งน้ี ใหหนวยงานของรัฐนําแผนการคลังระยะปานกลางท่ีคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลว
มาใชประกอบการพิจารณาในการจัดเกบ็หรือหารายได การจัดทํางบประมาณ และการกอหนี้ของ
หนวยงานของรัฐดวย
    ๒) ขอคํานึงในการจัดสรรงบประมาณรายจายใหหนวยงานของรัฐ 
      กําหนดใหการจัดสรรงบประมาณรายจายใหแกหนวยงานของรัฐตองคํานึงถึง
ความจําเปนและภารกิจของหนวยงานของรัฐท่ีขอรับจัดสรรงบประมาณฐานะเงินนอกงบประมาณ
ของหนวยงานของรัฐท่ีสามารถใชจายได รายไดหรือเงินอ่ืนใดท่ีหนวยงานของรัฐน้ันมีอยูหรือสามารถ
นํามาใชจายไดและความสามารถในการใชจายและการกอหน้ีผูกพันของหนวยงานของรัฐภายใน
ปงบประมาณนัน้ รวมท้ังการปฏบิตัหินาทีโ่ดยอิสระของรฐัสภา ศาลยตุธิรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนญู
องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองคกรอัยการ 
      ในสวนกรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองเปนไปเพื่อสนับสนุนองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในการทําหนาที่ดูแลและจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน
ของประชาชนในทองถ่ิน โดยคํานึงถึงความสามารถในการหารายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตลอดจนความเหมาะสมและความแตกตางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละรูปแบบ
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    ๓) หลักเกณฑการตั้งงบประมาณรายจาย
         กาํหนดใหการเสนอกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจายประจาํป ตองแสดงแหลงทีม่า
และประมาณการรายได ผลสมัฤทธิห์รอืประโยชนทีค่าดวาจะไดรบัจากการจายเงนิ และความสอดคลอง
กับยุทธศาสตรและแผนพัฒนาตาง ๆ
                              โดยไดกาํหนดหลกัเกณฑการตัง้งบประมาณรายจายประจาํปไววา  งบประมาณรายจาย
ลงทุน ตองมีจํานวนไมนอยกวารอยละ ๒๐ ของงบประมาณรายจายประจําป และตองไมนอยกวา
วงเงินสวนที่ขาดดุลของงบประมาณประจําปนั้น งบประมาณรายจายเก่ียวกับบุคลากรของรัฐและ
สวัสดิการของบุคลากรของรัฐและงบประมาณรายจายเพื่อการชําระหนี้ภาครัฐซึ่งเปนหนี้ที่กระทรวง
การคลังกูหรือค้ําประกันตองต้ังไวอยางพอเพียง และงบประมาณรายจายเก่ียวกับภาระทางการเงิน
ที่มีกฎหมายบัญญัติใหรัฐบาลตองสงเงินเขาสมทบหรือชดเชยเพื่อการใด ๆ ตองตั้งใหตามเวลา
ที่กฎหมายกําหนด งบประมาณรายจายเกี่ยวกับภาระทางการเงินเพื่อชดเชยตนทุนทางการเงินและ
การบริหารจัดการ รวมทั้งความเสียหายจากการดําเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการตาม
ที่ไดรับมอบหมายโดยรัฐบาลรับภาระชดเชยคาใชจายหรือการสูญเสียรายไดจากการดําเนินการ
ตองตั้งใหในโอกาสแรกที่กระทําไดตลอดจนงบประมาณรายจายงบกลาง รายการเงินสํารองจาย
เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ใหต้ังไดเฉพาะเพ่ือวัตถุประสงคในการปองกันหรือแกไขสถานการณ
อันกระทบตอความสงบเรียบรอยของประชาชน ความม่ันคงของรัฐ การเยียวยาหรือบรรเทา
ความเสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะรายแรง และภารกิจท่ีเปนความจําเปนเรงดวนของรัฐ
ทั้งนี้ ในกรณีที่การต้ังงบประมาณรายจายไมสามารถดําเนินการตามหลักเกณฑดังกลาวไดใหแสดง
เหตุผลความจําเปนและมาตรการในการแกไขตอรัฐสภาพรอมกับการเสนอรางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปดวย
       ในสวนการจัดทํางบประมาณรายจายเพิ่มเติมใหกระทําไดเม่ือมีเหตุผลและ
ความจําเปนท่ีตองใชจายเงินระหวางปงบประมาณ โดยไมสามารถ
รองบประมาณรายจายประจําปงบประมาณถัดไปได และใหระบุท่ีมา
ของเงินท่ีจะใชจายตามงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมดวย และสําหรับ
การตั้งงบประมาณรายจายงบกลางใหต้ังไดเฉพาะในกรณีท่ีมีเหตุผล
และความจําเปนที่ไมอาจจัดสรรหรือไมสมควรจัดสรรงบประมาณ
รายจายใหแกหนวยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบไดโดยตรงและการโอนงบประมาณรายจายระหวาง
หนวยงานของรัฐจะกระทํามิได เวนแตจะมีกฎหมายอนุญาตใหกระทําได
    ๔) การไมนํารายไดสงคลัง และการเก็บภาษีอากรหรือคาธรรมเนียมเพิ่มเติม
       กําหนดใหการเสนอกฎหมายที่กําหนดใหหนวยงานของรัฐไมตองนําเงินรายได
หรอืเงนิอืน่ใดสงคลงั ใหกระทาํไดเฉพาะในกรณมีคีวามจาํเปนและเกดิประโยชนในการทีห่นวยงานของรฐั
นั้นจะมีเงินเก็บไว เพื่อการดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ของตน โดยจะตองไดรับความเห็นชอบ
จากกระทรวงการคลังกอนเสนอกฎหมายตอคณะรัฐมนตรี สวนในกรณีการเสนอกฎหมาย
ที่มีบทบัญญัติใหจัดเก็บภาษีอากรหรือคาธรรมเนียมเพิ่มขึ้นจากที่กําหนดไวในกฎหมาย เพ่ือให
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หนวยงานของรัฐนําไปใชจายตามวัตถุประสงคของหนวยงานของรัฐน้ันหรือเพ่ือการหนึ่งการใด
เปนการเฉพาะ  ใหกระทาํไดเฉพาะในกรณกีารจดัเก็บภาษอีากรหรอืคาธรรมเนยีมเพิม่ขึน้เพือ่เปนรายได
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
    ๕) การดําเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการที่กอใหเกิดภาระตองบประมาณหรือ
การสูญเสียรายได
           กาํหนดใหหนวยงานของรัฐซ่ึงเปนผูรบัผิดชอบการดาํเนินกจิกรรม มาตรการหรอืโครงการ
ที่กอใหเกิดภาระตองบประมาณหรือภาระทางการคลังในอนาคตตามที่คณะกรรมการนโยบาย
การเงินการคลงัของรัฐกําหนด ตองจัดทําแผนบรหิารจัดการกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการ ประมาณการ
รายจาย แหลงเงินท่ีใชตลอดระยะเวลาดําเนินการ และประโยชนที่จะไดรับ โดยตองเสนอพรอมกับ
การขออนมุตัติอคณะรฐัมนตร ีและในสวนกรณกีารดาํเนนิกจิกรรม มาตรการ หรอืโครงการทีก่อใหเกดิ
การสญูเสยีรายไดของรฐัหรอืของหนวยงานของรฐั  ใหจดัทําประมาณการการสูญเสยีรายไดและประโยชน
ที่จะไดรับ เสนอในการขออนุมัติตอคณะรัฐมนตรีโดยในการพิจารณาอนุมัติกิจกรรม มาตรการ หรือ
โครงการ ใหคณะรัฐมนตรีพจิารณาความจําเปนเรงดวน ประโยชนทีไ่ดรบั และภาระทางการคลังหรอื
การสูญเสียรายไดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตดวย
    ๖) การมอบหมายใหหนวยงานของรัฐดําเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการ
โดยรัฐบาลรับภาระชดเชยคาใชจายหรือการสูญเสียรายไดจากการดําเนินการ
        กาํหนดใหการมอบหมายใหหนวยงานของรฐัดาํเนินกจิกรรม มาตรการ หรอืโครงการ
โดยรัฐบาลรับภาระจะชดเชยคาใชจายหรือการสูญเสียรายไดในการดําเนินการน้ัน ใหกระทําได
เฉพาะกรณีที่อยูในหนาท่ีและอํานาจตามกฎหมายและอยูภายในขอบแหงวัตถุประสงคของ
หนวยงานของรัฐนั้น เพื่อฟ นฟูหรือกระตุนเศรษฐกิจ หรือเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
ประกอบอาชีพหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน หรือเพื่อชวยเหลือฟนฟูผูไดรับผลกระทบ
จากสาธารณภัยหรือการกอวินาศกรรมและในการมอบหมายดังกลาว คณะรัฐมนตรีตองพิจารณา
ภาระทางการคลังของรัฐท่ีอาจเกิดข้ึนท้ังในปจจุบันและในอนาคต ผลกระทบตอการดําเนินงาน
ของหนวยงานของรัฐซ่ึงไดรับมอบหมายนั้น และแนวทางการบริหารจัดการภาระทางการคลังของรัฐ
และผลกระทบจากการดําเนินการโดยภาระท่ีรัฐตองรับชดเชยคาใชจายในการดําเนินการดังกลาว
ตองมียอดคงคางทั้งหมดรวมกันไมเกินอัตราที่คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐกําหนด
       ทัง้นี ้ใหหนวยงานของรฐัซึง่ไดรบัมอบหมาย ไมวาการมอบหมายน้ันจะเกิดขึน้กอน
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับหรือไม จัดทําประมาณการตนทุนทางการเงินและการบริหารจัดการที่รัฐ
จะตองรับภาระทัง้หมดสําหรับกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการนัน้ ๆ  และแจงใหคณะกรรมการนโยบาย
การเงินการคลังของรัฐและกระทรวงการคลังทราบ
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จุลนิติ

  หมวด ๓ วินัยการเงินการคลัง
    สวนที่ ๑ รายได (มาตรา ๓๑ ถึงมาตรา ๓๖)
    ๑) รายไดแผนดิน
         กําหนดใหบรรดาเงินที่หนวยงานของรัฐจัดเก็บหรือไดรับไวเปนกรรมสิทธิ์ไมวา
จะไดรับตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ หรือไดรับชําระตามอํานาจหนาที่หรือสัญญา หรือไดรับ
จากการใหใชทรัพยสินหรือเก็บดอกผลจากทรัพยสินของราชการ ใหนําสงคลังตามระเบียบที่รัฐมนตรี
วาการกระทรวงการคลังกําหนด เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดเปนอยางอื่น
      นอกจากนี้กฎหมายไดกําหนดเหตุยกเวนใหไมตองนําสงคลัง ไดแก
      (๑) กรณีท่ีมีผูมอบให โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหใชจายในกิจการของหนวยงานของรัฐน้ัน
หรือไดรับเงินท่ีเกิดจากทรัพยสินซ่ึงมีผูมอบใหเพ่ือหาดอกผลใชจายในกิจการของหนวยงานของรัฐน้ัน
ใหหนวยงานของรัฐนั้นจายเงินหรือกอหนี้ผูกพันภายในวงเงินที่ไดรับนั้นได และไมตองนําสงคลัง
       (๒) กรณีในกรณีที่หนวยงานของรัฐไดรับเงินตามโครงการชวยเหลือ หรือรวมมือ
กับรัฐบาลตางประเทศ องคการสหประชาชาติ ทบวงการชํานัญพิเศษแหงสหประชาชาติ องคการ
ระหวางประเทศอื่นใด หรือบุคคลใดไมวาจะเปนเงินใหกูหรือใหเปลา รวมทั้งเงินที่ไดรับสืบเนื่องจาก
โครงการชวยเหลือหรือรวมมือเชนวานั้น รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังจะกําหนดเปนอยางอื่น
โดยไมตองนําสงคลังก็ได
        (๓) กรณเีปนเงนิทีไ่ดรบัในลกัษณะคาชดใชความเสยีหายหรอืสิน้เปลอืงแหงทรพัยสนิ
และจาํเปนตองจายเพือ่บรูณะทรพัยสนิหรอืจดัใหไดทรพัยสนิคนืมา หรือเงนิรายรบัของหนวยงานของรฐั
ทีเ่ปนสถานพยาบาล  สถานศึกษา  หรือสถานอ่ืนใดท่ีอํานวยบริการอันเปนสาธารณประโยชน หรือประชาสงเคราะห
หรือเงินที่ไดรับในลักษณะผลพลอยไดจากการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ หรือเงินที่ไดรับจากการ
จําหนายหุนในนิติบุคคลเพื่อนําไปซื้อหุ นในนิติบุคคลอื่นเมื่อมีเหตุผลอันสมควร รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังจะอนุญาตใหหนวยงานของรัฐที่ไดรับเงินในกรณีดังกลาว นําเงินนั้นไปใชจาย
โดยไมตองนําสงคลังก็ได
    ๒) รายไดภาษีอากรรายไดคาธรรมเนียม และรายไดรัฐวิสาหกิจ 
         กาํหนดใหการจัดเก็บรายไดแผนดินท่ีเปนภาษีอากรจะกระทาํไดกแ็ตโดยอาศัยอาํนาจ
ตามกฎหมาย และการยกเวนหรือการลดภาษีอากรใดจะกระทําไดก็แตโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย
ที่ใหอํานาจจัดเก็บภาษีอากรนั้น รวมท้ังในการเสนอยกเวนหรือลดภาษีอากรตอผูมีอํานาจอนุมัติ 
ใหหนวยงานของรัฐผูเสนอจัดทําประมาณการการสูญเสียรายไดและประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
จากการยกเวนหรือลดภาษีอากรดวย
      ในสวนกรณีการจัดเก็บ ลด และยกเวนรายไดแผนดินท่ีเปนคาธรรมเนียม
อันมิใชคาตอบแทนการใหบริการ จะกระทําไดก็แตโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย และสําหรับ
รฐัวสิาหกจิทีไ่มอยูในบงัคบัตองเสยีภาษเีงนิไดนติบิคุคล  ใหจดัสรรกาํไรสทุธปิระจาํปเพือ่นาํสงคลงั
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มาตรการทางกฎหมายในการกําหนดกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐ
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

จุลนิติ

ในอัตราไมนอยกวาอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล และในกรณีที่เห็นสมควรกระทรวงการคลังจะกําหนด
ใหรัฐวิสาหกิจจัดสรรกําไรสุทธิหรือกําไรสะสม เพื่อนําสงคลังเพิ่มเติมในจํานวนที่กระทรวงการคลัง
เห็นสมควรก็ได
    ๓) การกันเงินรายได
       กําหนดใหการกันเงินรายไดเพื่อใหหนวยงานของรัฐนําไปใชจายตามวัตถุประสงค
ของหนวยงานนั้น หรือเพื่อการหนึ่งการใดเปนการเฉพาะจะกระทํามิไดเวนแตจะอาศัยอํานาจ
ตามกฎหมาย
    สวนที่ ๒ รายจาย (มาตรา ๓๗ ถึงมาตรา ๔๓)
    กําหนดใหหนวยงานของรัฐจะกอหน้ีผูกพันหรือจายเงินไดก็แตโดยอาศัยอํานาจ
ทีม่อียูตามกฎหมายและตองเปนไปอยางโปรงใส คุมคา และประหยดั โดยพจิารณาเปาหมาย ประโยชน
ที่ไดรับ ผลสัมฤทธิ์ และประสิทธิภาพของหนวยงานของรัฐ และตองเปนไปตามรายการและวงเงิน
งบประมาณรายจายของหนวยงานของรัฐน้ันและกําหนดใหการเบิกจายเงินจากคลังการรับเงิน
การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินสงคลังของสวนราชการใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี
วาการกระทรวงการคลังกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี รวมท้ังเงินท่ีขอเบิกจากคลัง
ถาไมไดจายหรอืจายไมหมด ใหหนวยงานของรฐัผูเบิกนาํสงคืนคลงัโดยไมชกัชา สาํหรับหนวยงานของรฐั
ซึง่ไมใชสวนราชการตองจดัใหมกีารวางหลกัเกณฑและวิธกีารเก่ียวกบัการเบกิเงนิ การรับเงนิ การจายเงิน
และการเก็บรักษาเงิน ตามท่ีกฎหมายวาดวยการน้ันบัญญัติไว โดยตองเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
มีความโปรงใสและตรวจสอบได
    สวนท่ี ๓ การจัดใหไดมาซ่ึงทรัพยสินและการบริหารทรัพยสินของรัฐ (มาตรา ๔๔ 
ถึงมาตรา ๔๘)
    กําหนดใหการบริหารจัดการทรัพยสินท่ีอยูในความครอบครองหรือการกํากับดูแล
ของหนวยงานของรัฐใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายและกฎท่ีเก่ียวของโดยตองพิจารณา
ประโยชนของรัฐและประชาชน ความคุมคา และความประหยัด ซึ่งตองกระทําดวยความรอบคอบ
ระมัดระวัง และมีการบริหารความเสีย่งอยางเหมาะสม และตองไมกอใหเกิดความเสยีหายแกทรัพยสนิน้ัน
โดยใหกระทรวงการคลังมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลและบริหารทรัพยสินของแผนดิน
และทรัพยสินท่ีตกเปนของแผนดิน เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอ่ืน โดยกระทรวงการคลัง
อาจจะมอบหมายใหหนวยงานอื่นของรัฐดําเนินการแทนได
    ในสวนกรณีการบริหารเงินคงคลัง นั้น ไดกําหนดใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย
เงินคงคลัง และใหรักษาไวในระดับที่จําเปนและสําหรับการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ของหนวยงานของรัฐไดกําหนดใหตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ หรือตามกฎระเบียบของหนวยงานของรัฐโดยเครงครัด
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    สวนที่ ๔ การกอหนี้และการบริหารหนี้ (มาตรา ๔๘ ถึงมาตรา ๖๐)
    ๑) ขอคํานึงในการกอหนี้และบริหารหนี้
      กฎหมายไดกําหนดใหการกอหน้ีและการบริหารหน้ีของหนวยงานของรัฐ
ตองเปนไปตามกฎหมายและอยูภายใตขอบวตัถปุระสงคและอาํนาจหนาทีข่องหนวยงานของรฐัผูกู 
ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของประเทศและหนวยงานของรัฐ โดยตองกระทําดวยความรอบคอบ และคํานึงถงึ
ความคุมคา ความสามารถในการชําระหนี้ การกระจายภาระการชําระหนี้ เสถียรภาพและความยั่งยืน
ทางการเงินการคลัง ตลอดจนความนาเชื่อถือของประเทศและหนวยงานของรัฐผูกูดวย
    ๒) การกําหนดสัดสวนหนี้สาธารณะ
      กําหนดใหคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐประกาศกําหนดสัดสวน
หน้ีสาธารณะตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ สัดสวนภาระหนี้ของรัฐบาลตอประมาณการรายได
ประจําปงบประมาณ สัดสวนหนี้สาธารณะที่เปนเงินตราตางประเทศตอหนี้สาธารณะทั้งหมด 
สัดสวนภาระหนี้สาธารณะที่เปนเงินตราตางประเทศตอรายไดจากการสงออกสินคาและบริการ
และสัดสวนอ่ืน ๆ  ทีค่ณะกรรมการนโยบายการเงินการคลงัของรฐัเหน็สมควร และใหกระทรวงการคลัง
รายงานสัดสวนหนี้ที่เกิดขึ้นจริงตอคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการทุก ๖ เดือน โดยในกรณีที่
การบริหารหน้ีสาธารณะไมสามารถดําเนินการไดตามสัดสวนที่กําหนด ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง
การคลังรายงานเหตุผล วิธีการ และระยะเวลาในการทําใหสัดสวนดังกลาวอยู ภายในสัดสวน
ที่กําหนดเสนอตอคณะรัฐมนตรี โดยรายงานดงักลาวใหเปดเผยใหสาธารณชนทราบ รวมท้ังวิธีเผยแพร
ผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกสดวย
    ๓) การกูเงินและการคํ้าประกันของหนวยงานของรัฐโดยรัฐบาล
      กฎหมายไดกําหนดใหการกูเงินของรัฐบาล และการค้ําประกันการชําระหน้ี
ของหนวยงานของรฐั ใหปฏิบัติตามท่ีบัญญัติไวในกฎหมายวาดวยการบริหารหน้ีสาธารณะโดยเครงครัด
และในกรณีการกอหนี้ของหนวยงานของรัฐไมเปนไปตามที่กําหนดไวในกฎหมาย รัฐบาลจะคํ้าประกัน
การชําระหนี้นั้นไมได แตในกรณีที่รัฐบาลตองกูเงินนอกเหนือจากที่บัญญัติไวในกฎหมายวาดวย
การบริหารหน้ีสาธารณะ ใหกระทรวงการคลังกระทําไดก็แตโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายท่ีตราข้ึน
เปนการเฉพาะ และเฉพาะกรณีที่มีความจําเปนท่ีจะตองดําเนินการโดยเรงดวนและอยางตอเน่ือง
เพ่ือแกไขปญหาวิกฤติของประเทศ  โดยไมอาจต้ังงบประมาณรายจายประจําปไดทันและเม่ือหนวยงานของรัฐ
ซึง่เปนเจาของแผนงานหรอืโครงการมคีวามพรอมทีจ่ะดาํเนนิการตามแผนงานหรือโครงการทีจ่ะใชจาย
เงินกูนั้นแลว
      ในกรณีการกูเงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณหรือเมื่อมีรายจายสูงกวา
รายไดตามกฎหมายวาดวยการบริหารหน้ีสาธารณะ ใหกระทรวงการคลังดําเนินการใหสอดคลอง
กับสถานะของเงินคงคลัง โดยคํานึงถึงประมาณการรายไดและแผนการเบิกจายเงินงบประมาณ
ในแตละชวงเวลาดวย และเม่ือปรากฏวาในระหวางปงบประมาณรัฐบาลสามารถจัดเก็บรายได
เกินกวาประมาณการ หรือมีการเบิกจายเงินงบประมาณต่ํากวาประมาณการ ใหกระทรวงการคลัง
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑๑๖๖

มาตรการทางกฎหมายในการกําหนดกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐ
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

จุลนิติ

พิจารณาปรับลดวงเงินท่ีจะกูลงตามความจําเปนและเหมาะสม และสําหรับกรณีการกูเงินเพ่ือพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมตามกฎหมายวาดวยการบริหารหน้ีสาธารณะในกรณีที่มีความจําเปนตองใชจาย
เงินนอกเหนือจากงบประมาณรายจายประจําป และตองใชเปนเงินตราตางประเทศ กฎหมาย
กําหนดใหกระทําไดเฉพาะกรณีที่มีความจําเปนเรงดวนตองดําเนินการโดยไมอาจใชจายจาก
งบประมาณรายจายได และเม่ือหนวยงานของรัฐซ่ึงเปนเจาของแผนงานหรือโครงการมีความพรอม
ที่จะดําเนินการตามแผนงานหรือโครงการที่จะใชจายเงินกูนั้นแลว
    นอกจากน้ี กฎหมายยังไดกําหนดใหกอนเริ่มปงบประมาณใด ใหหนวยงานของรัฐ
จัดทําแผนการกูเงินและการบริหารหนี้เงินกูที่จะกระทําในปงบประมาณนั้น สงใหกระทรวงการคลัง
และเม่ือไดกูเงนิแลวใหรายงานกระทรวงการคลงัเพือ่ทราบ และภายใน ๓๐ วนันับแตวนัสิน้ปงบประมาณ
ใหหนวยงานของรัฐจัดทํารายงานการกูเงินประจําปงบประมาณและสถานะหน้ีเงินกูคงคางเสนอตอ
กระทรวงการคลัง   
    สวนที่ ๕ เงินนอกงบประมาณและเงินทุนหมุนเวียน (มาตรา ๖๑ ถึงมาตรา ๖๓)
    กําหนดใหมีเงินนอกงบประมาณเทาที่จําเปนเพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ หรือ
การดําเนินงานตามวัตถุประสงคของการมีเงินนอกงบประมาณน้ัน โดยใหนําเงินนอกงบประมาณ
ของหนวยงานของรัฐมาฝากไวที่กระทรวงการคลัง เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอื่น
หรือไดทําความตกลงกับกระทรวงการคลังเปนอยางอื่น และเมื่อไดใชจายในการปฏิบัติหนาที่หรือ
การดาํเนนิงานตามวัตถุประสงคจนบรรลุวัตถุประสงคแหงการน้ันแลว 
หากมีเงินคงเหลือก็ใหนําสงคลังโดยมิชักชาและกําหนดใหการจัดต้ัง
ทุนหมุนเวียนใหกระทําไดโดยบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะ
เทานั้นโดยตองมีวัตถุประสงคในการจัดต้ังท่ีชัดเจนและเปนกิจกรรม
ที่หนวยงานของรัฐตองปฏิบัติตามหนาท่ีเพ่ือสาธารณประโยชน
หรือเพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคม และตองไมซํ้าซอนกับ
กองทุนหมุนเวียนที่จัดตั้งไวแลว
    สวนที่ ๖ การคลังทองถิ่น (มาตรา ๖๔ ถึงมาตรา ๖๗)
    กฎหมายไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองจัดเก็บรายไดใหเพียงพอ
ในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ แตในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ยังไมสามารถดําเนินการได กฎหมายกําหนดใหรัฐจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเทาที่จําเปนและเหมาะสมไปพลางกอน รวมทั้งไดกําหนดหลักเกณฑในการจัดทํา
งบประมาณ การใชจาย การกอหนีผ้กูพัน และบริหารทรัพยสนิขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองทํา
อยางโปรงใสและตรวจสอบได ซึ่งการกอหนี้ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในกรณีที่เปนการกูเงิน
หรอืการออกพันธบตัรใหอยูภายใตบทบญัญตัแิหงกฎหมายนีแ้ละหลกัเกณฑทีเ่กีย่วของตามกฎหมาย
วาดวยการบริหารหนี้สาธารณะ และในกรณีการกูเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนการกูเงิน
จากตางประเทศหรอืกูเปนเงินตราตางประเทศ กต็องไดรบัความเห็นชอบจากรฐัมนตรวีาการกระทรวงการคลงั
และคณะรัฐมนตรีกอนดวย
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๑๖๗

มุมสะทอนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Re f lection

จุลนิติ

     หมวด ๔ การบัญชี รายงาน และการตรวจสอบ (มาตรา ๖๘ ถึงมาตรา ๗๙)
    ๑) การกําหนดมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
       กาํหนดใหกระทรวงการคลงักาํหนดมาตรฐานการบญัชภีาครฐัและนโยบายการบญัชี
ภาครฐั ยกเวนกรณหีนวยงานของรัฐทีเ่ปนรฐัวสิาหกจิ ใหจดัทาํบญัชแีละรายงานการเงินตามมาตรฐาน
การบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป และกรณหีนวยงานของรฐัทีเ่ปนทนุหมนุเวยีน ใหจดัทาํบญัชแีละรายงานการเงิน
ตามที่กฎหมายวาดวยการบริหารทุนหมุนเวียนกําหนด
    ๒) การจดัทาํรายงานการเงนิประจาํปงบประมาณ และรายงานการเงนิแผนดนิประจาํป
งบประมาณ
       กาํหนดใหหนวยงานของรัฐจัดทํารายงานการเงินประจําปงบประมาณซึง่อยางนอย
ตองประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน โดยใหสํานักงาน
การตรวจเงนิแผนดนิตรวจสอบรายงานการเงนิดงักลาว และใหหนวยงานของรฐันาํสงรายงานการเงนิ
ประจําปพรอมกับรายงานผลการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินใหกระทรวงการคลัง
สํานักงบประมาณ และกระทรวงเจาสังกัดและเปดเผยใหสาธารณชนทราบรวมท้ังเผยแพรผานทาง
สื่ออิเล็กทรอนิกส
       นอกจากนี ้กฎหมายยงัไดกาํหนดใหกระทรวงการคลังจัดทํารายงานการเงินแผนดิน
ประจําปงบประมาณ  ซึง่อยางนอยตองประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการดาํเนนิงาน
ทางการเงนิ งบแสดงการเปลีย่นแปลงสินทรพัยสทุธ ิงบกระแสเงนิสด และรายงานการรบัจายเงนิประจาํป
งบประมาณ โดยใหสาํนกังานการตรวจเงนิแผนดนิตรวจสอบรายงานการเงินแผนดินประจําปงบประมาณ
ดงักลาว และใหกระทรวงการคลงัเสนอรายงานการเงินแผนดนิประจาํปพรอมกบัรายงานผลการตรวจสอบ
ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ตอคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอรัฐสภา
    ๓) การจัดทํารายงานสถานะหนี้สาธารณะ และหนี้ภาครัฐ 
      กําหนดใหกระทรวงการคลังจัดทํารายงานสถานะหนี้สาธารณะ หน้ีภาครัฐ และ
ความเสี่ยงทางการคลัง ในวันสิ้นปงบประมาณเสนอตอคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการนโยบาย
การเงินการคลังของรัฐเพื่อทราบ 
    ๔) การจัดทํารายงานการเงินรวมภาครัฐ และรายงานเสี่ยงทางการคลัง
       กาํหนดใหกระทรวงการคลงัจดัทาํรายงานการเงนิรวมของรัฐบาลและหนวยงานของรัฐ
รายงานการเงินรวมของรัฐวิสาหกิจ รายงานการเงินรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และรายงาน
การเงินรวมภาครัฐ และใหเผยแพรตอสาธารณชนทราบรวมทั้งเผยแพรผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส
และกําหนดใหกระทรวงการคลังจัดทํารายงานความเสี่ยงทางการคลังภายในเดือนมีนาคมของทุกป
เสนอตอคณะกรรมการนโยบายการเงนิการคลงัของรฐัเพือ่ประกอบการพจิารณาจดัทาํแผนการคลงั
ระยะปานกลาง และเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑๑๖๘

มาตรการทางกฎหมายในการกําหนดกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐ
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

จุลนิติ

  หมวด ๕ การตรวจเงินแผนดิน
    กาํหนดใหการตรวจเงนิแผนดนิตองกระทาํดวยความสจุรติ รอบคอบ โปรงใส เทีย่งธรรม
กลาหาญ ปราศจากอคติ และเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล และในกรณีที่มีการกระทําผิดวินัยการเงิน
การคลังของรัฐตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายไดกําหนดใหการสั่งลงโทษทางปกครอง
ใหเปนไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน

ความสงทาย

 เม่ือพิจารณาแลวจะเห็นไดวา พระราชบญัญัตวินิยัการเงนิการคลงัของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไดกาํหนด
มาตรการที่สําคัญในการกําหนดกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐ ดังนี้
 ๑) กําหนดกรอบในการดําเนินนโยบายของรัฐ วาตองไมบริหารราชการแผนดินโดยมุงสราง
ความนิยมทางการเมืองที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอระบบเศรษฐกิจของประเทศและประชาชน
ในระยะยาว
 ๒) กําหนดนโยบายการเงินการคลัง โดย
   ๒.๑) ใหมีคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ มีหนาท่ีและอํานาจท่ีสําคัญ
ในการจัดทําและทบทวนแผนการคลงัระยะปานกลาง และเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาท่ีเก่ียวของ
กับการงบประมาณ การจัดเก็บรายได การบริหารหน้ีสาธารณะ การบริหารทรัพยสิน และปญหาอื่น
ที่เกี่ยวของกับการเงินการคลังของรัฐ รวมทั้งกําหนดสัดสวนและอัตราตาง ๆ เพื่อเปนกรอบวินัย
ในการดําเนินนโยบายตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ ตลอดจนกําหนดนโยบายและกํากับดูแล
การบริหารจัดการความเสี่ยงทางการคลัง
   ๒.๒) กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการดําเนินการทางการคลังและงบประมาณ อาทิ
      (๑) กําหนดใหจัดทําแผนการคลังระยะปานกลาง เพื่อใชเปนแผนแมบทหลัก
สําหรับการวางแผนการดําเนินการทางการเงินการคลังและงบประมาณรัฐ แผนการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําป และแผนการบริหารหน้ีสาธารณะ และนํามาใชประกอบการพิจารณาในการจัดเก็บ
หรือหารายได การจัดทํางบประมาณ และการกอหนี้ของหนวยงานของรัฐ
       (๒) กําหนดหลักเกณฑในการจัดสรรและต้ังงบประมาณรายจาย เชน งบประมาณ
รายจายลงทุนตองไมนอยกวารอยละ ๒๐ ของงบประมาณรายจายประจําป และตองไมนอยกวา
สวนที่ขาดดุลงบประมาณ เปนตน
       (๓) กาํหนดเงือ่นไขในกรณกีารเสนอกฎหมายทีก่าํหนดใหหนวยงานของรฐัไมตอง
นําเงินรายไดหรือเงินอ่ืนใดสงคลัง จะตองไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังกอนเสนอ
กฎหมายตอคณะรัฐมนตรี และในกรณีการเสนอกฎหมายที่มีบทบัญญัติใหจัดเก็บภาษีอากรหรือ
คาธรรมเนียมเพิม่ข้ึนจากทีก่าํหนดไวในกฎหมาย ใหกระทําไดเฉพาะในกรณีเพ่ือเปนรายไดขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๑๖๙

มุมสะทอนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Re f lection

จุลนิติ

     (๔) กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการมอบหมายใหหนวยงานของรัฐดําเนินกิจกรรม 
มาตรการ หรือโครงการ โดยรัฐบาลรับภาระชดเชยคาใชจายหรือการสูญเสียรายไดจากการดําเนินการ
ใหกระทําไดเฉพาะกรณีที่อยูในหนาที่และอํานาจตามกฎหมายและอยูภายในขอบแหงวัตถุประสงค
ของหนวยงานของรฐันัน้ เพือ่ฟนฟหูรอืกระตุนเศรษฐกจิ หรอืเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการประกอบอาชีพ
หรือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน หรือเพื่อชวยเหลือฟนฟูผูไดรับผลกระทบจากสาธารณภัย
หรือการกอวินาศกรรม
 ๓) กําหนดกรอบวินัยการเงินการคลังดานตาง ๆ ดังนี้
   ๓.๑) ดานรายได กําหนดหลักการใหรายไดแผนดินตองนําสงคลัง เวนแตจะมีกฎหมาย
กําหนดเปนอยางอื่นหรือกรณีมีเหตุตามที่พระราชบัญญัตินี้กําหนดยกเวนใหไมตองนําสงคลังและ
การกนัเงนิรายไดเพือ่ใหหนวยงานของรฐันาํไปใชจายตามวตัถปุระสงคของหนวยงานนัน้ จะกระทาํมไิด
เวนแตจะอาศัยอํานาจตามกฎหมาย
    ๓.๒)  ดานรายจาย กําหนดหลักการใหการกอหนี้ผูกพันหรือจายเงินของหนวยงานของรัฐ
ตองอาศัยอํานาจที่มีอยูตามกฎหมาย โดยตองคํานึงถึงความโปรงใส คุมคาและประหยัดและถาเงิน
ที่ขอเบิกจากคลังไมไดจายหรือจายไมหมด ใหหนวยงานของรัฐผูเบิกนําสงคืนคลังโดยไมชักชา
    ๓.๓)  ดานการจัดใหไดมาซึ่งทรัพยสินและการบริหารทรัพยสินของรัฐ กําหนดหลักการ
ใหตองเปนไปตามกฎหมาย โดยตองพิจารณาประโยชนของรัฐและประชาชน ความคุมคา และประหยัด
โดยใหกระทรวงการคลังมีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการดูแลและบริหารทรัพยสินของแผนดินและ
ทรัพยสินที่ตกเปนของแผนดิน เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอ่ืน
   ๓.๔) ดานการกอหนี้และการบริหารหนี้ กําหนดหลักการใหตองเปนไปตามกฎหมาย 
อยูภายใตวัตถุประสงคและอํานาจหนาท่ีของผูกู โดยตองทําอยางรอบคอบ และในการกูเงินของรัฐบาล
และการค้ําประกันการชําระหน้ีของหนวยงานของรัฐ ใหปฏิบัติตามท่ีบัญญัติไวในกฎหมายวาดวย
การบริหารหนี้สาธารณะโดยเครงครัด และในกรณีท่ีรัฐบาลตองการกูเงินนอกเหนือจากที่บัญญัติไว
ในกฎหมายวาดวยการบริหารหน้ีสาธารณะใหกระทรวงการคลังกระทําไดก็แตโดยอาศัยอํานาจ
ตามกฎหมายที่ตราขึ้นเปนการเฉพาะ และเฉพาะกรณีที่กําหนดไวในกฎหมายนี้
    ๓.๕)   ดานเงนินอกงบประมาณและเงนิทนุหมนุเวยีน กาํหนดหลกัการใหเงนินอกงบประมาณ
ใหมีเทาที่จําเปน และใหนําเงินนอกงบประมาณมาฝากไวที่กระทรวงการคลัง และหากมีเงินคงเหลือ
ใหนําสงคลังโดยมชัิกชา และในสวนการจดัต้ังทุนหมุนเวียนใหกระทําไดโดยบทบญัญัติแหงกฎหมายเฉพาะ
เทานั้น
   ๓.๖) ดานการคลังทองถิ่น กําหนดหลักการใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองจัดเก็บ
รายไดใหเพียงพอในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ และในการกูเงินหรือการ
ออกพนัธบตัรขององคกรปกครองสวนทองถิน่ใหอยูภายใตกฎหมายนีแ้ละหลกัเกณฑตามกฎหมายวาดวย
การบริหารหนี้สาธารณะ
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑๑๗๐

มาตรการทางกฎหมายในการกําหนดกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐ
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

จุลนิติ

 ๔) กําหนดมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ เพื่อใหหนวยงานของรัฐ
นําไปใชในการจัดทําบัญชีและรายงานการเงนิโดยหนวยงานภาครัฐตองจัดทํารายงานการเงินประจําป
งบประมาณ และกระทรวงการคลังตองจัดทํารายงานการเงินแผนดินประจําปงบประมาณรายงาน
สถานะหนี้สาธารณะ หนี้ภาครัฐ รายงานการเงินรวมภาครัฐ และรายงานความเสี่ยงทางการคลัง
 ๕) กําหนดบทลงโทษทางปกครองสําหรับกรณีกระทําผิดวินัยตามกฎหมาย โดยใหเปนไป
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน
 โดยมาตรการทางกฎหมายในการกําหนดกรอบวินัยการเงินการคลังดังกลาวน้ี จะเปนกรอบ
ในการดําเนินนโยบายของรัฐ การจัดทํางบประมาณ การจัดหารายได การใชจาย การบริหารเงิน
ตลอดจนการกอหนี้ ซึ่งนโยบายดังกลาวมีผลกระทบตอความเปนอยู และภาระหนี้ที่ประชาชน
ตองมีสวนรับผิดชอบ การกําหนดกรอบและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน มีแผนแมบทระยะกลาง
และการตรวจสอบท่ีรัดกุม รวมทั้งกําหนดใหมีการบริหารความเสี่ยง ยอมจะชวยยกระดับมาตรฐาน
การดําเนินนโยบายและการบริหารการคลังใหมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน โปรงใส และมีกลไกการตรวจสอบ
ทีน่าํไปสูความรับผิดชอบทางการคลัง และทาํใหประชาชนไววางใจการใชจายเงนิของหนวยงานของรัฐมากข้ึน 
 สาํหรับรายละเอียดเกีย่วกับหลักการและเหตผุลและเน้ือหาสาระของกฎหมายดังกลาว นัน้ ผูสนใจ
สามารถสืบคนไดทีเ่วบ็ไซตราชกจิจานเุบกษา และสามารถติดตามความเคลือ่นไหวในการตรากฎหมาย
ของสภานิติบัญญัติแหงชาติไดจาก “ระบบประมวลผลขอมูลการพิจารณารางพระราชบัญญัติของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ” เว็บไซตสภานิติบัญญัติแหงชาติ (www.senate.go.th) 
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