มุมสะทอนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Ref lection

¹ÒÂÇÃªÑÂ áÊ¹ÊÕÃÐ
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

มาตรการทางกฎหมายในการกํ า หนด
ก ร อ บ วิ นั ย ก า ร เ งิ น ก า ร ค ลั ง ข อ ง รั ฐ
ต า ม พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ วิ นั ย ก า ร เ งิ น
การคลั ง ของรั ฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
ความนํา
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยในอดีตที่ผานมานั้นไดมีการวางหลักการ
สําคัญเกี่ยวกับ “การเงินการคลังของรัฐ” ไววา การจายเงินแผนดินกระทําไดก็แตโดยอาศัยอํานาจ
ตามกฎหมายเทานั้น โดยมีการวางหลักการดังกลาวไวตั้งแตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๔๙๒ และมีการปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมในรัฐธรรมนูญฉบับตอ ๆ มา จนกระทั่งมาถึง
รั ฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ก็ยังมีการกําหนดหลักการดังกลาวไว
ในมาตรา ๑๖๙ วรรคหนึ่ ง ๑ แต ไ ด มี ก ารเพิ่ ม หลั ก การเกี่ ย วกั บ กรอบวิ นั ย การเงิ น การคลั ง ไว ใ น
มาตรา ๑๖๗ วรรคสาม๒ ดวย นอกจากนี้หลักเกณฑทางกฎหมายเกี่ยวกับวินัยการคลังและการกูเงิน
ยังมีปรากฏในกฎหมายฉบับอื่น ๆ คือ พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ พระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ เปนตน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา
“มาตรา ๑๖๙ การจายเงินแผนดินจะกระทําไดก็เฉพาะแตที่ไดอนุญาตไวในกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจาย
กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ กฎหมายเกี่ยวดวยการโอนงบประมาณ หรือกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง เวนแตในกรณี
จําเปนเรงดวนรัฐบาลจะจายไปกอนก็ได แตตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ในกรณีเชนวานี้ตองตั้ง
งบประมาณรายจายเพื่อชดใชเงินคงคลังในพระราชบัญญัติโอนเงินงบประมาณรายจาย พระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
เพิ่มเติม หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณถัดไป ทั้งนี้ ใหกําหนดแหลงที่มาของรายไดเพื่อชดใช
รายจายที่ไดใชเงินคงคลังจายไปกอนแลวดวย”
๒
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖๗ วรรคสาม บัญญัติวา
“มาตรา ๑๖๗ ใหมีกฎหมายการเงินการคลังของรัฐเพื่อกําหนดกรอบวินัยการเงินการคลัง ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ
เกี่ยวกับการวางแผนการเงินระยะปานกลาง การจัดหารายได การกําหนดแนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจาย
ของแผนดิน การบริหารการเงินและทรัพยสิน การบัญชี กองทุนสาธารณะ การกอหนี้หรือการดําเนินการที่ผูกพันทรัพยสิน
หรือภาระทางการเงินของรัฐ หลักเกณฑการกําหนดวงเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน และการอื่นที่เกี่ยวของ
ซึ่งจะตองใชเปนกรอบในการจัดหารายได การกํากับการใชจายเงินตามหลักการรักษาเสถียรภาพ พัฒนาทางเศรษฐกิจ
อยางยั่งยืน และความเปนธรรมในสังคม”
๑
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มาตรการทางกฎหมายในการกําหนดกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐ
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

สําหรับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หรือรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบนั นัน้
ก็ยังคงหลักการเกี่ยวกับการจายเงินแผนดินกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย โดยบัญญัติไวใน
มาตรา ๑๔๐๓ รวมทั้งไดกําหนดหลักการเกี่ยวกับกรอบวินัยการเงินการคลัง โดยบัญญัติไวในหมวด ๕
หนาที่ของรัฐ มาตรา ๖๒ ซึ่งไดกําหนดใหรัฐตองรักษาวินัยการเงินการคลังอยางเครงครัดเพื่อใหฐานะ
ทางการเงินการคลังของรัฐมีเสถียรภาพและมั่นคงอยางยั่งยืนตามกฎหมายวาดวยวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐและจัดระบบภาษีใหเกิดความเปนธรรมแกสงั คม ซึง่ กฎหมายดังกลาวอยางนอยตองมีบทบัญญัติ
เกีย่ วกับกรอบการดําเนินการทางการคลังและงบประมาณของรัฐ การกําหนดวินยั ทางการคลังดานรายได
และรายจายทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การบริหารทรัพยสินของรัฐและเงินคงคลัง
และการบริหารหนี้สาธารณะ
จากบทบั ญ ญั ติ ข องมาตรา ๖๒ ของรั ฐ ธรรมนู ญ ดั ง กล า ว คณะรั ฐ มนตรี จึ ง ได เ สนอ
“รางพระราชบัญญัตวิ นิ ยั การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ....” ตอสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติซงึ่ ตอมาทีป่ ระชุม
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ไดพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาว แลวลงมติเห็นสมควรประกาศใช
“พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑” เปนกฎหมาย เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม
๒๕๖๑ โดยไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๕ ตอนที่ ๒๗ ก หนา ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน
๒๕๖๑ และมีผลใชบงั คับตัง้ แตวนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป หรือวันที่ ๒๐ เมษายน
๒๕๖๑ ที่ผานมา
ดังนั้น เพื่อเปนการเผยแพรหลักการและสาระสําคัญของกฎหมายดังกลาว อันเปนผลงาน
ในดานนิติบัญญัติของสภานิติบัญญัติแหงชาติ และเพื่อประโยชนในการศึกษาคนควาของทุกภาคสวน
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
ที่ ก ฎหมายบั ญ ญัติ ใ นกรณี เช น ว า นี้ต อ งตั้ ง งบประมาณรายจ า ยชดใช ใ นพระราชบั ญ ญั ติ โ อนงบประมาณรายจ า ยหรือ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณถัดไป”
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(๒) “เงินนอกงบประมาณ” หมายความวา บรรดาเงินทั้งปวงที่หนวยงานของรัฐจัดเก็บ
หรือไดรบั ไวเปนกรรมสิทธิต์ ามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือจากนิตกิ รรมหรือนิตเิ หตุ หรือกรณีอนื่ ใด
ที่ตองนําสงคลัง แตมีกฎหมายอนุญาตใหสามารถเก็บไวใชจายไดโดยไมตองนําสงคลัง
(๓) “หนีส้ าธารณะ” หมายความวา หนีส้ าธารณะตามกฎหมายวาดวยการบริหารหนีส้ าธารณะ
ทั้งนี้ กฎหมายไดกําหนดใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
๒. กําหนดมาตรการทางกฎหมายในการกําหนดกรอบวินยั การเงินการคลังของรัฐ 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 หรื อ การดํ า เนิ น การใด ๆ ของรั ฐ
ที่ มี ผ ลผู ก พั น ทรั พ ย สิ น หรื อ ก อ ให เ กิ ด ภาระทางการเงิ น การคลั ง แก รั ฐ
ต อ งพิจารณาความคุมคา ตนทุน และผลประโยชน เสถี ย รภาพและความมั่ น คงทางเศรษฐกิจ
และสังคม ตลอดจนความยั่งยืนทางการคลังของรัฐดวย รวมทั้งคณะรัฐมนตรีตองรักษาวินัยในกิจการ
ที่เกี่ยวกับเงินแผนดินตามพระราชบัญญัตินี้อยางเครงครัด
นอกจากนี้ กฎหมายยังไดกําหนดใหการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบายการคลัง
การจัดทํางบประมาณ การจัดหารายได การใชจา ย การบริหารการเงินการคลัง และการกอหนี้ คณะรัฐมนตรี
ตองพิจารณาประโยชนทรี่ ฐั หรือประชาชนจะไดรบั ความคุม คา และภาระการเงินการคลังทีเ่ กิดขึน้ แกรฐั
รวมถึงความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแกการเงินการคลังของรัฐอยางรอบคอบ และตองไม
บริหารราชการแผนดินโดยมุงสรางความนิยมทางการเมืองที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอระบบ
เศรษฐกิจของประเทศและประชาชนในระยะยาว
หมวด ๒ นโยบายการเงินการคลัง
สวนที่ ๑ คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ (มาตรา ๑๐ ถึงมาตรา ๑๒)
กํ า หนดให มี “คณะกรรมการนโยบายการเงิ น การคลั ง ของรั ฐ ” ประกอบด ว ย
นายกรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง เปนรองประธานกรรมการ
ปลัดกระทรวงการคลัง เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูอํานวยการ
สํานักงบประมาณ และผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย เปนกรรมการ โดยใหผูอํานวยการสํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง เปนเลขานุการ และใหสาํ นักงานเศรษฐกิจการคลังปฏิบตั หิ นาทีเ่ ปนหนวยงานธุรการ
ของคณะกรรมการ
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โดยคณะกรรมการชุดนี้มีหนาที่และอํานาจกําหนดวินัยการเงินการคลังเพิ่มเติม
จากที่บัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้หรือในกฎหมายอื่นเพื่อใหหนวยงานของรัฐถือปฏิบัติโดยไม
กระทบตอความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงานของรัฐ จัดทําและทบทวนแผนการคลัง
ระยะปานกลาง เสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาที่เกี่ยวของกับการงบประมาณ การจัดเก็บรายได
การบริหารหนี้สาธารณะ การบริหารทรัพยสิน และปญหาอื่นที่เกี่ยวของกับการเงินการคลังของรัฐ
และกําหนดสัดสวนงบประมาณรายจายงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน
สั ด ส ว นงบประมาณเพื่ อ การชํ า ระหนี้ ภ าครั ฐ สั ด ส ว นการก อ หนี้ ผู ก พั น งบประมาณรายจ า ย
ขามปงบประมาณ สัดสวนการกอหนีผ้ กู พันเกินกวาหรือนอกเหนือไปจากทีก่ าํ หนดไวในกฎหมายวาดวย
งบประมาณรายจาย รวมทั้งกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการคลัง
ตลอดจนกํ า หนดอั ต ราการชดเชยค า ใช จ  า ยหรื อ การสู ญ เสี ย รายได ข องหน ว ยงานของรั ฐ ในการ
ดําเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการตาง ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมาย
สวนที่ ๒ การดําเนินการทางการคลังและงบประมาณ (มาตรา ๑๓ ถึงมาตรา ๓๐)
๑) การจัดทําแผนการคลังระยะปานกลาง
ใหมีการจัดทําแผนการคลังระยะปานกลาง เพื่อใชเปนแผนแมบทหลักสําหรับ
การวางแผนการดําเนินการทางการเงินการคลังและงบประมาณของรัฐ แผนการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปและแผนการบริหารหนี้สาธารณะ โดยแผนการคลังระยะปานกลางอยางนอย
ตองประกอบดวยเปาหมายและนโยบายการคลังสถานะและประมาณการเศรษฐกิจสถานะและ
ประมาณการการคลัง ซึง่ รวมถึงประมาณการรายได ประมาณการรายจาย ดุลการคลัง และการจัดการ
กับดุลการคลังนั้นสถานะหนี้สาธารณะของรัฐบาล และภาระผูกพันทางการเงินการคลังของรัฐบาล
ทั้งนี้ ใหหนวยงานของรัฐนําแผนการคลังระยะปานกลางที่คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลว
มาใชประกอบการพิจารณาในการจัดเก็บหรือหารายได การจัดทํางบประมาณ และการกอหนี้ของ
หนวยงานของรัฐดวย
๒) ขอคํานึงในการจัดสรรงบประมาณรายจายใหหนวยงานของรัฐ
กําหนดใหการจัดสรรงบประมาณรายจายใหแกหนวยงานของรัฐตองคํานึงถึง
ความจําเปนและภารกิจของหนวยงานของรัฐที่ขอรับจัดสรรงบประมาณฐานะเงินนอกงบประมาณ
ของหนวยงานของรัฐที่สามารถใชจายได รายไดหรือเงินอื่นใดที่หนวยงานของรัฐนั้นมีอยูหรือสามารถ
นํามาใชจายไดและความสามารถในการใชจายและการกอหนี้ผูกพันของหนวยงานของรัฐภายใน
ปงบประมาณนัน้ รวมทัง้ การปฏิบตั หิ นาทีโ่ ดยอิสระของรัฐสภา ศาลยุตธิ รรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ
องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองคกรอัยการ
ในสวนกรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองเปนไปเพื่อสนับสนุนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในการทําหนาที่ดูแลและจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน
ของประชาชนในทองถิ่น โดยคํานึงถึงความสามารถในการหารายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตลอดจนความเหมาะสมและความแตกตางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละรูปแบบ
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๓) หลักเกณฑการตั้งงบประมาณรายจาย
กําหนดใหการเสนอกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจายประจําป ตองแสดงแหลงทีม่ า
และประมาณการรายได ผลสัมฤทธิห์ รือประโยชนทคี่ าดวาจะไดรบั จากการจายเงิน และความสอดคลอง
กับยุทธศาสตรและแผนพัฒนาตาง ๆ
โดยไดกาํ หนดหลักเกณฑการตัง้ งบประมาณรายจายประจําปไววา งบประมาณรายจาย
ลงทุน ตองมีจํานวนไมนอยกวารอยละ ๒๐ ของงบประมาณรายจายประจําป และตองไมนอยกวา
วงเงินสวนที่ขาดดุลของงบประมาณประจําปนั้น งบประมาณรายจายเกี่ยวกับบุคลากรของรัฐและ
สวัสดิการของบุคลากรของรัฐและงบประมาณรายจายเพื่อการชําระหนี้ภาครัฐซึ่งเปนหนี้ที่กระทรวง
การคลังกูหรือคํ้าประกันตองตั้งไวอยางพอเพียง และงบประมาณรายจายเกี่ยวกับภาระทางการเงิน
ที่มีกฎหมายบัญญัติใหรัฐบาลตองสงเงินเขาสมทบหรือชดเชยเพื่อการใด ๆ ตองตั้งใหตามเวลา
ที่กฎหมายกําหนด งบประมาณรายจายเกี่ยวกับภาระทางการเงินเพื่อชดเชยตนทุนทางการเงินและ
การบริหารจัดการ รวมทั้งความเสียหายจากการดําเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการตาม
ที่ไดรับมอบหมายโดยรัฐบาลรับภาระชดเชยคาใชจ ายหรือการสูญเสียรายไดจากการดําเนินการ
ตองตั้งใหในโอกาสแรกที่กระทําไดตลอดจนงบประมาณรายจายงบกลาง รายการเงินสํารองจาย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ใหต้ังไดเฉพาะเพื่อวัตถุประสงคในการปองกันหรือแกไขสถานการณ
อั น กระทบต อ ความสงบเรี ย บร อ ยของประชาชน ความมั่ น คงของรั ฐ การเยี ย วยาหรื อ บรรเทา
ความเสี ย หายจากภั ย พิ บั ติ ส าธารณะร า ยแรง และภารกิ จ ที่ เ ป น ความจํ า เป น เร ง ด ว นของรั ฐ
ทั้งนี้ ในกรณีที่การตั้งงบประมาณรายจายไมสามารถดําเนินการตามหลักเกณฑดังกลาวไดใหแสดง
เหตุผลความจําเปนและมาตรการในการแกไขตอรัฐสภาพรอมกับการเสนอรางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปดวย
ในสวนการจัดทํางบประมาณรายจายเพิ่มเติมใหกระทําไดเมื่อมีเหตุผลและ
ความจําเปนที่ตองใชจายเงินระหวางปงบประมาณ โดยไมสามารถ
รองบประมาณรายจายประจําปงบประมาณถัดไปได และใหระบุท่ีมา
ของเงินที่จะใชจายตามงบประมาณรายจายเพิ่มเติมดวย และสําหรับ
การตั้งงบประมาณรายจายงบกลางใหต้ังไดเฉพาะในกรณีท่ีมีเหตุผล
และความจําเปนที่ไมอาจจัดสรรหรือไมสมควรจัดสรรงบประมาณ
รายจายใหแกหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบไดโดยตรงและการโอนงบประมาณรายจายระหวาง
หนวยงานของรัฐจะกระทํามิได เวนแตจะมีกฎหมายอนุญาตใหกระทําได
๔) การไมนํารายไดสงคลัง และการเก็บภาษีอากรหรือคาธรรมเนียมเพิ่มเติม
กําหนดใหการเสนอกฎหมายที่กําหนดใหหนวยงานของรัฐไมตองนําเงินรายได
หรือเงินอืน่ ใดสงคลัง ใหกระทําไดเฉพาะในกรณีมคี วามจําเปนและเกิดประโยชนในการทีห่ นวยงานของรัฐ
นั้นจะมีเงินเก็บไว เพื่อการดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ของตน โดยจะตองไดรับความเห็นชอบ
จากกระทรวงการคลั ง ก อ นเสนอกฎหมายต อ คณะรั ฐ มนตรี ส ว นในกรณี ก ารเสนอกฎหมาย
ที่มีบทบัญญัติใหจัดเก็บภาษีอากรหรือคาธรรมเนียมเพิ่มขึ้นจากที่กําหนดไวในกฎหมาย เพื่อให
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หนวยงานของรัฐนําไปใชจายตามวัตถุประสงคของหนวยงานของรัฐนั้นหรือเพื่อการหนึ่งการใด
เปนการเฉพาะ ใหกระทําไดเฉพาะในกรณีการจัดเก็บภาษีอากรหรือคาธรรมเนียมเพิม่ ขึน้ เพือ่ เปนรายได
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๕) การดําเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการที่กอใหเกิดภาระตองบประมาณหรือ
การสูญเสียรายได
กําหนดใหหนวยงานของรัฐซึง่ เปนผูร บั ผิดชอบการดําเนินกิจกรรม มาตรการหรือโครงการ
ที่กอใหเกิดภาระตองบประมาณหรือภาระทางการคลังในอนาคตตามที่คณะกรรมการนโยบาย
การเงินการคลังของรัฐกําหนด ตองจัดทําแผนบริหารจัดการกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการ ประมาณการ
รายจาย แหลงเงินที่ใชตลอดระยะเวลาดําเนินการ และประโยชนที่จะไดรับ โดยตองเสนอพรอมกับ
การขออนุมตั ติ อ คณะรัฐมนตรี และในสวนกรณีการดําเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการทีก่ อ ใหเกิด
การสูญเสียรายไดของรัฐหรือของหนวยงานของรัฐ ใหจดั ทําประมาณการการสูญเสียรายไดและประโยชน
ที่จะไดรับ เสนอในการขออนุมัติตอคณะรัฐมนตรีโดยในการพิจารณาอนุมัติกิจกรรม มาตรการ หรือ
โครงการ ใหคณะรัฐมนตรีพจิ ารณาความจําเปนเรงดวน ประโยชนทไี่ ดรบั และภาระทางการคลังหรือ
การสูญเสียรายไดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตดวย
๖) การมอบหมายใหหนวยงานของรัฐดําเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการ
โดยรัฐบาลรับภาระชดเชยคาใชจายหรือการสูญเสียรายไดจากการดําเนินการ
กําหนดใหการมอบหมายใหหนวยงานของรัฐดําเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการ
โดยรัฐบาลรับภาระจะชดเชยคาใชจายหรือการสูญเสียรายไดในการดําเนินการนั้น ใหกระทําได
เฉพาะกรณีที่อยู ในหนาที่และอํานาจตามกฎหมายและอยู ภายในขอบแหงวัตถุประสงคของ
หน ว ยงานของรั ฐนั้น เพื่ อ ฟน ฟูหรือ กระตุน เศรษฐกิจ หรื อ เพื่อ เพิ่มขี ด ความสามารถในการ
ประกอบอาชีพหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน หรือเพื่อชวยเหลือฟนฟูผูไดรับผลกระทบ
จากสาธารณภัยหรือการกอวินาศกรรมและในการมอบหมายดังกลาว คณะรัฐมนตรีตองพิจารณา
ภาระทางการคลังของรัฐที่อาจเกิดขึ้นทั้งในปจจุบันและในอนาคต ผลกระทบตอการดําเนินงาน
ของหนวยงานของรัฐซึ่งไดรับมอบหมายนั้น และแนวทางการบริหารจัดการภาระทางการคลังของรัฐ
และผลกระทบจากการดําเนินการโดยภาระที่รัฐตองรับชดเชยคาใชจายในการดําเนินการดังกลาว
ตองมียอดคงคางทั้งหมดรวมกันไมเกินอัตราที่คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐกําหนด
ทัง้ นี้ ใหหนวยงานของรัฐซึง่ ไดรบั มอบหมาย ไมวา การมอบหมายนัน้ จะเกิดขึน้ กอน
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับหรือไม จัดทําประมาณการตนทุนทางการเงินและการบริหารจัดการที่รัฐ
จะตองรับภาระทัง้ หมดสําหรับกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการนัน้ ๆ และแจงใหคณะกรรมการนโยบาย
การเงินการคลังของรัฐและกระทรวงการคลังทราบ
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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) กรณีทม่ี ผี มู อบให โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ ใหใชจา ยในกิจการของหนวยงานของรัฐนัน้
หรือไดรับเงินที่เกิดจากทรัพยสินซึ่งมีผูมอบใหเพื่อหาดอกผลใชจายในกิจการของหนวยงานของรัฐนั้น
ใหหนวยงานของรัฐนั้นจายเงินหรือกอหนี้ผูกพันภายในวงเงินที่ไดรับนั้นได และไมตองนําสงคลัง
(๒) กรณีในกรณีที่หนวยงานของรัฐไดรับเงินตามโครงการชวยเหลือ หรือรวมมือ
กับรัฐบาลตางประเทศ องคการสหประชาชาติ ทบวงการชํานัญพิเศษแหงสหประชาชาติ องคการ
ระหวางประเทศอื่นใด หรือบุคคลใดไมวาจะเปนเงินใหกูหรือใหเปลา รวมทั้งเงินที่ไดรับสืบเนื่องจาก
โครงการชวยเหลือหรือรวมมือเชนวานั้น รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังจะกําหนดเปนอยางอื่น
โดยไมตองนําสงคลังก็ได
(๓) กรณีเปนเงินทีไ่ ดรบั ในลักษณะคาชดใชความเสียหายหรือสิน้ เปลืองแหงทรัพยสนิ
และจําเปนตองจายเพือ่ บูรณะทรัพยสนิ หรือจัดใหไดทรัพยสนิ คืนมา หรือเงินรายรับของหนวยงานของรัฐ
ทีเ่ ปนสถานพยาบาล สถานศึกษา หรือสถานอืน่ ใดทีอ่ าํ นวยบริการอันเปนสาธารณประโยชน หรือประชาสงเคราะห
หรือเงินที่ไดรับในลักษณะผลพลอยไดจากการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ หรือเงินที่ไดรับจากการ
จําหนายหุนในนิติบุคคลเพื่อนําไปซื้อหุนในนิติบุคคลอื่นเมื่อมีเหตุผลอันสมควร รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังจะอนุญาตใหหนวยงานของรัฐที่ไดรับเงินในกรณีดังกลาว นําเงินนั้นไปใชจาย
โดยไมตองนําสงคลังก็ได
๒) รายไดภาษีอากรรายไดคาธรรมเนียม และรายไดรัฐวิสาหกิจ
กําหนดใหการจัดเก็บรายไดแผนดินทีเ่ ปนภาษีอากรจะกระทําไดกแ็ ตโดยอาศัยอํานาจ
ตามกฎหมาย และการยกเวนหรือการลดภาษีอากรใดจะกระทําไดก็แตโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย
ที่ใหอํานาจจัดเก็บภาษีอากรนั้น รวมทั้งในการเสนอยกเวนหรือลดภาษีอากรตอผูมีอํานาจอนุมัติ
ใหหนวยงานของรัฐผูเสนอจัดทําประมาณการการสูญเสียรายไดและประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
จากการยกเวนหรือลดภาษีอากรดวย
ในสวนกรณีการจัดเก็บ ลด และยกเวนรายไดแผนดินที่เปนคาธรรมเนียม
อันมิใชคาตอบแทนการใหบริการ จะกระทําไดก็แตโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย และสําหรับ
รัฐวิสาหกิจทีไ่ มอยูใ นบังคับตองเสียภาษีเงินไดนติ บิ คุ คล ใหจดั สรรกําไรสุทธิประจําปเพือ่ นําสงคลัง
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มาตรการทางกฎหมายในการกําหนดกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐ
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ในอัตราไมนอยกวาอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล และในกรณีที่เห็นสมควรกระทรวงการคลังจะกําหนด
ใหรัฐวิสาหกิจจัดสรรกําไรสุทธิหรือกําไรสะสม เพื่อนําสงคลังเพิ่มเติมในจํานวนที่กระทรวงการคลัง
เห็นสมควรก็ได
๓) การกันเงินรายได
กําหนดใหการกันเงินรายไดเพื่อใหหนวยงานของรัฐนําไปใชจายตามวัตถุประสงค
ของหนวยงานนั้น หรือเพื่อการหนึ่งการใดเปนการเฉพาะจะกระทํามิไดเวนแตจะอาศัยอํานาจ
ตามกฎหมาย
สวนที่ ๒ รายจาย (มาตรา ๓๗ ถึงมาตรา ๔๓)
กําหนดใหหนวยงานของรัฐจะกอหนี้ผูกพันหรือจายเงินไดก็แตโดยอาศัยอํานาจ
ทีม่ อี ยูต ามกฎหมายและตองเปนไปอยางโปรงใส คุม คา และประหยัด โดยพิจารณาเปาหมาย ประโยชน
ที่ไดรับ ผลสัมฤทธิ์ และประสิทธิภาพของหนวยงานของรัฐ และตองเปนไปตามรายการและวงเงิน
งบประมาณรายจายของหนวยงานของรัฐนั้นและกําหนดใหการเบิกจายเงินจากคลังการรับเงิน
การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินสงคลังของสวนราชการใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี
วาการกระทรวงการคลังกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเงินที่ขอเบิกจากคลัง
ถาไมไดจา ยหรือจายไมหมด ใหหนวยงานของรัฐผูเ บิกนําสงคืนคลังโดยไมชกั ชา สําหรับหนวยงานของรัฐ
ซึง่ ไมใชสว นราชการตองจัดใหมกี ารวางหลักเกณฑและวิธกี ารเกีย่ วกับการเบิกเงิน การรับเงิน การจายเงิน
และการเก็บรักษาเงิน ตามที่กฎหมายวาดวยการนั้นบัญญัติไว โดยตองเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
มีความโปรงใสและตรวจสอบได
สวนที่ ๓ การจัดใหไดมาซึ่งทรัพยสินและการบริหารทรัพยสินของรัฐ (มาตรา ๔๔
ถึงมาตรา ๔๘)
กําหนดใหการบริหารจัดการทรัพยสินที่อยูในความครอบครองหรือการกํากับดูแล
ของหนวยงานของรัฐใหเปนไปตามที่กําหนดไวในกฎหมายและกฎที่เกี่ยวของโดยตองพิจารณา
ประโยชนของรัฐและประชาชน ความคุมคา และความประหยัด ซึ่งตองกระทําดวยความรอบคอบ
ระมัดระวัง และมีการบริหารความเสีย่ งอยางเหมาะสม และตองไมกอ ใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสนิ นัน้
โดยใหกระทรวงการคลังมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลและบริหารทรัพยสินของแผนดิน
และทรัพยสินที่ตกเปนของแผนดิน เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอื่น โดยกระทรวงการคลัง
อาจจะมอบหมายใหหนวยงานอื่นของรัฐดําเนินการแทนได
ในสวนกรณีการบริหารเงินคงคลัง นั้น ไดกําหนดใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย
เงินคงคลัง และใหรักษาไวในระดับที่จําเปนและสําหรับการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ของหนวยงานของรัฐไดกําหนดใหตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ หรือตามกฎระเบียบของหนวยงานของรัฐโดยเครงครัด
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สวนที่ ๔ การกอหนี้และการบริหารหนี้ (มาตรา ๔๘ ถึงมาตรา ๖๐)
๑) ขอคํานึงในการกอหนี้และบริหารหนี้
กฎหมายได กํ า หนดให ก ารก อ หนี้ แ ละการบริ ห ารหนี้ ข องหน ว ยงานของรั ฐ
ตองเปนไปตามกฎหมายและอยูภ ายใตขอบวัตถุประสงคและอํานาจหนาทีข่ องหนวยงานของรัฐผูก ู
ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของประเทศและหนวยงานของรัฐ โดยตองกระทําดวยความรอบคอบ และคํานึงถึง
ความคุมคา ความสามารถในการชําระหนี้ การกระจายภาระการชําระหนี้ เสถียรภาพและความยั่งยืน
ทางการเงินการคลัง ตลอดจนความนาเชื่อถือของประเทศและหนวยงานของรัฐผูกูดวย
๒) การกําหนดสัดสวนหนี้สาธารณะ
กําหนดใหคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐประกาศกําหนดสัดสวน
หนี้สาธารณะตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ สัดสวนภาระหนี้ของรัฐบาลตอประมาณการรายได
ประจํ า ป ง บประมาณ สั ด ส ว นหนี้ ส าธารณะที่ เ ป น เงิ น ตราต า งประเทศต อ หนี้ ส าธารณะทั้ ง หมด
สัดสวนภาระหนี้สาธารณะที่เปนเงินตราตางประเทศตอรายไดจากการสงออกสินคาและบริการ
และสัดสวนอืน่ ๆ ทีค่ ณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐเห็นสมควร และใหกระทรวงการคลัง
รายงานสัดสวนหนี้ที่เกิดขึ้นจริงตอคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการทุก ๖ เดือน โดยในกรณีที่
การบริหารหนี้สาธารณะไมสามารถดําเนินการไดตามสัดสวนที่กําหนด ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง
การคลั ง รายงานเหตุ ผ ล วิ ธี ก าร และระยะเวลาในการทํ า ให สั ด ส ว นดั ง กล า วอยู  ภ ายในสั ด ส ว น
ที่กําหนดเสนอตอคณะรัฐมนตรี โดยรายงานดังกลาวใหเปดเผยใหสาธารณชนทราบ รวมทัง้ วิธเี ผยแพร
ผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกสดวย
๓) การกูเงินและการคํ้าประกันของหนวยงานของรัฐโดยรัฐบาล
กฎหมายไดกําหนดใหการกูเงินของรัฐบาล และการคํ้าประกันการชําระหนี้
ของหนวยงานของรัฐ ใหปฏิบตั ติ ามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วในกฎหมายวาดวยการบริหารหนีส้ าธารณะโดยเครงครัด
และในกรณีการกอหนี้ของหนวยงานของรัฐไมเปนไปตามที่กําหนดไวในกฎหมาย รัฐบาลจะคํ้าประกัน
การชําระหนี้นั้นไมได แตในกรณีที่รัฐบาลตองกูเงินนอกเหนือจากที่บัญญัติไวในกฎหมายวาดวย
การบริหารหนีส้ าธารณะ ใหกระทรวงการคลังกระทําไดกแ็ ตโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายทีต่ ราขึน้
เปนการเฉพาะ และเฉพาะกรณีที่มีความจําเปนที่จะตองดําเนินการโดยเรงดวนและอยางตอเนื่อง
เพือ่ แกไขปญหาวิกฤติของประเทศ โดยไมอาจตัง้ งบประมาณรายจายประจําปไดทนั และเมือ่ หนวยงานของรัฐ
ซึง่ เปนเจาของแผนงานหรือโครงการมีความพรอมทีจ่ ะดําเนินการตามแผนงานหรือโครงการทีจ่ ะใชจา ย
เงินกูนั้นแลว
ในกรณีการกูเงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณหรือเมื่อมีรายจายสูงกวา
รายไดตามกฎหมายวาดวยการบริหารหนี้สาธารณะ ใหกระทรวงการคลังดําเนินการใหสอดคลอง
กับสถานะของเงินคงคลัง โดยคํานึงถึงประมาณการรายไดและแผนการเบิกจายเงินงบประมาณ
ในแตละชวงเวลาดวย และเมื่อปรากฏวาในระหวางปงบประมาณรัฐบาลสามารถจัดเก็บรายได
เกินกวาประมาณการ หรือมีการเบิกจายเงินงบประมาณตํ่ากวาประมาณการ ใหกระทรวงการคลัง
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มาตรการทางกฎหมายในการกําหนดกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐ
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

พิจารณาปรับลดวงเงินที่จะกูลงตามความจําเปนและเหมาะสม และสําหรับกรณีการกูเงินเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมตามกฎหมายวาดวยการบริหารหนี้สาธารณะในกรณีที่มีความจําเปนตองใชจาย
เงินนอกเหนือจากงบประมาณรายจายประจําป และตองใชเปนเงินตราตางประเทศ กฎหมาย
กํ า หนดให ก ระทํ า ได เ ฉพาะกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป น เร ง ด ว นต อ งดํ า เนิ น การโดยไม อ าจใช จ  า ยจาก
งบประมาณรายจายได และเมื่อหนวยงานของรัฐซึ่งเปนเจาของแผนงานหรือโครงการมีความพรอม
ที่จะดําเนินการตามแผนงานหรือโครงการที่จะใชจายเงินกูนั้นแลว
นอกจากนี้ กฎหมายยังไดกําหนดใหกอนเริ่มปงบประมาณใด ใหหนวยงานของรัฐ
จัดทําแผนการกูเงินและการบริหารหนี้เงินกูที่จะกระทําในปงบประมาณนั้น สงใหกระทรวงการคลัง
และเมือ่ ไดกเู งินแลวใหรายงานกระทรวงการคลังเพือ่ ทราบ และภายใน ๓๐ วันนับแตวนั สิน้ ปงบประมาณ
ใหหนวยงานของรัฐจัดทํารายงานการกูเงินประจําปงบประมาณและสถานะหนี้เงินกูคงคางเสนอตอ
กระทรวงการคลัง
สวนที่ ๕ เงินนอกงบประมาณและเงินทุนหมุนเวียน (มาตรา ๖๑ ถึงมาตรา ๖๓)
กําหนดใหมีเงินนอกงบประมาณเทาที่จําเปนเพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ หรือ
การดําเนินงานตามวัตถุประสงคของการมีเงินนอกงบประมาณนั้น โดยใหนําเงินนอกงบประมาณ
ของหนวยงานของรัฐมาฝากไวที่กระทรวงการคลัง เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอื่น
หรือไดทําความตกลงกับกระทรวงการคลังเปนอยางอื่น และเมื่อไดใชจายในการปฏิบัติหนาที่หรือ
การดําเนินงานตามวัตถุประสงคจนบรรลุวัตถุประสงคแหงการนั้นแลว
หากมีเงินคงเหลือก็ใหนําสงคลังโดยมิชักชาและกําหนดใหการจัดตั้ง
ทุ น หมุ น เวี ย นให ก ระทํ า ได โ ดยบทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมายเฉพาะ
เทานั้นโดยตองมีวัตถุประสงคในการจัดตั้งที่ชัดเจนและเปนกิจกรรม
ที่ ห น ว ยงานของรั ฐ ต อ งปฏิ บั ติ ต ามหน า ที่ เ พื่ อ สาธารณประโยชน
หรือเพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคม และตองไมซํ้าซอนกับ
กองทุนหมุนเวียนที่จัดตั้งไวแลว
สวนที่ ๖ การคลังทองถิ่น (มาตรา ๖๔ ถึงมาตรา ๖๗)
กฎหมายไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองจัดเก็บรายไดใหเพียงพอ
ในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ แตในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ยังไมสามารถดําเนินการได กฎหมายกําหนดใหรัฐจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนองคกรปกครอง
สวนท อ งถิ่น เทาที่จํ าเปน และเหมาะสมไปพลางกอน รวมทั้งไดกํ าหนดหลักเกณฑใ นการจัดทํา
งบประมาณ การใชจา ย การกอหนีผ้ กู พัน และบริหารทรัพยสนิ ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ตองทํา
อยางโปรงใสและตรวจสอบได ซึ่งการกอหนี้ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในกรณีที่เปนการกูเงิน
หรือการออกพันธบัตรใหอยูภ ายใตบทบัญญัตแิ หงกฎหมายนีแ้ ละหลักเกณฑทเี่ กีย่ วของตามกฎหมาย
วาดวยการบริหารหนี้สาธารณะ และในกรณีการกูเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนการกูเงิน
จากตางประเทศหรือกูเ ปนเงินตราตางประเทศ ก็ตอ งไดรบั ความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวา การกระทรวงการคลัง
และคณะรัฐมนตรีกอนดวย
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หมวด ๔ การบัญชี รายงาน และการตรวจสอบ (มาตรา ๖๘ ถึงมาตรา ๗๙)
๑) การกําหนดมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
กําหนดใหกระทรวงการคลังกําหนดมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี
ภาครัฐ ยกเวนกรณีหนวยงานของรัฐทีเ่ ปนรัฐวิสาหกิจ ใหจดั ทําบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐาน
การบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป และกรณีหนวยงานของรัฐทีเ่ ปนทุนหมุนเวียน ใหจดั ทําบัญชีและรายงานการเงิน
ตามที่กฎหมายวาดวยการบริหารทุนหมุนเวียนกําหนด
๒) การจัดทํารายงานการเงินประจําปงบประมาณ และรายงานการเงินแผนดินประจําป
งบประมาณ
กําหนดใหหนวยงานของรัฐจัดทํารายงานการเงินประจําปงบประมาณซึง่ อยางนอย
ตองประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน โดยใหสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดินตรวจสอบรายงานการเงินดังกลาว และใหหนวยงานของรัฐนําสงรายงานการเงิน
ประจําปพรอมกับรายงานผลการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินใหกระทรวงการคลัง
สํานักงบประมาณ และกระทรวงเจาสังกัดและเปดเผยใหสาธารณชนทราบรวมทั้งเผยแพรผานทาง
สื่ออิเล็กทรอนิกส
นอกจากนี้ กฎหมายยังไดกาํ หนดใหกระทรวงการคลังจัดทํารายงานการเงินแผนดิน
ประจําปงบประมาณ ซึง่ อยางนอยตองประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการดําเนินงาน
ทางการเงิน งบแสดงการเปลีย่ นแปลงสินทรัพยสทุ ธิ งบกระแสเงินสด และรายงานการรับจายเงินประจําป
งบประมาณ โดยใหสาํ นักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบรายงานการเงินแผนดินประจําปงบประมาณ
ดังกลาว และใหกระทรวงการคลังเสนอรายงานการเงินแผนดินประจําปพรอมกับรายงานผลการตรวจสอบ
ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ตอคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอรัฐสภา
๓) การจัดทํารายงานสถานะหนี้สาธารณะ และหนี้ภาครัฐ
กําหนดใหกระทรวงการคลังจัดทํารายงานสถานะหนี้สาธารณะ หนี้ภาครัฐ และ
ความเสี่ยงทางการคลัง ในวันสิ้นปงบประมาณเสนอตอคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการนโยบาย
การเงินการคลังของรัฐเพื่อทราบ
๔) การจัดทํารายงานการเงินรวมภาครัฐ และรายงานเสี่ยงทางการคลัง
กําหนดใหกระทรวงการคลังจัดทํารายงานการเงินรวมของรัฐบาลและหนวยงานของรัฐ
รายงานการเงินรวมของรัฐวิสาหกิจ รายงานการเงินรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และรายงาน
การเงินรวมภาครัฐ และใหเผยแพรตอสาธารณชนทราบรวมทั้งเผยแพรผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส
และกําหนดใหกระทรวงการคลังจัดทํารายงานความเสี่ยงทางการคลังภายในเดือนมีนาคมของทุกป
เสนอตอคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐเพือ่ ประกอบการพิจารณาจัดทําแผนการคลัง
ระยะปานกลาง และเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
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หมวด ๕ การตรวจเงินแผนดิน
กําหนดใหการตรวจเงินแผนดินตองกระทําดวยความสุจริต รอบคอบ โปรงใส เทีย่ งธรรม
กลาหาญ ปราศจากอคติ และเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล และในกรณีที่มีการกระทําผิดวินัยการเงิน
การคลังของรัฐตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายไดกําหนดใหการสั่งลงโทษทางปกครอง
ใหเปนไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน

ความสงทาย
เมือ่ พิจารณาแลวจะเห็นไดวา พระราชบัญญัตวิ นิ ยั การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไดกาํ หนด
มาตรการที่สําคัญในการกําหนดกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐ ดังนี้
๑) กําหนดกรอบในการดําเนินนโยบายของรัฐ วาตองไมบริหารราชการแผนดินโดยมุงสราง
ความนิยมทางการเมืองที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอระบบเศรษฐกิจของประเทศและประชาชน
ในระยะยาว
๒) กําหนดนโยบายการเงินการคลัง โดย
๒.๑) ใหมีคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ มีหนาที่และอํานาจที่สําคัญ
ในการจัดทําและทบทวนแผนการคลังระยะปานกลาง และเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาทีเ่ กีย่ วของ
กับการงบประมาณ การจัดเก็บรายได การบริหารหนี้สาธารณะ การบริหารทรัพยสิน และปญหาอื่น
ที่เกี่ยวของกับการเงินการคลังของรัฐ รวมทั้งกําหนดสัดสวนและอัตราตาง ๆ เพื่อเปนกรอบวินัย
ในการดําเนินนโยบายตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ ตลอดจนกําหนดนโยบายและกํากับดูแล
การบริหารจัดการความเสี่ยงทางการคลัง
๒.๒) กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการดําเนินการทางการคลังและงบประมาณ อาทิ
(๑) กํา หนดใหจั ด ทําแผนการคลังระยะปานกลาง เพื่อใชเปนแผนแม บทหลัก
สําหรับการวางแผนการดําเนินการทางการเงินการคลังและงบประมาณรัฐ แผนการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําป และแผนการบริหารหนี้สาธารณะ และนํามาใชประกอบการพิจารณาในการจัดเก็บ
หรือหารายได การจัดทํางบประมาณ และการกอหนี้ของหนวยงานของรัฐ
(๒) กําหนดหลักเกณฑในการจัดสรรและตั้งงบประมาณรายจาย เชน งบประมาณ
รายจายลงทุนตองไมนอยกวารอยละ ๒๐ ของงบประมาณรายจายประจําป และตองไมนอยกวา
สวนที่ขาดดุลงบประมาณ เปนตน
(๓) กําหนดเงือ่ นไขในกรณีการเสนอกฎหมายทีก่ าํ หนดใหหนวยงานของรัฐไมตอ ง
นําเงินรายไดหรือเงินอื่นใดสงคลัง จะตองไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังกอนเสนอ
กฎหมายตอคณะรัฐมนตรี และในกรณีการเสนอกฎหมายที่มีบทบัญญัติใหจัดเก็บภาษีอากรหรือ
คาธรรมเนียมเพิม่ ขึน้ จากทีก่ าํ หนดไวในกฎหมาย ใหกระทําไดเฉพาะในกรณีเพือ่ เปนรายไดขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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มุมสะทอนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Ref lection

(๔) กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการมอบหมายใหหนวยงานของรัฐดําเนินกิจกรรม
มาตรการ หรือโครงการ โดยรัฐบาลรับภาระชดเชยคาใชจา ยหรือการสูญเสียรายไดจากการดําเนินการ
ใหกระทําไดเฉพาะกรณีที่อยูในหนาที่และอํานาจตามกฎหมายและอยูภายในขอบแหงวัตถุประสงค
ของหนวยงานของรัฐนัน้ เพือ่ ฟน ฟูหรือกระตุน เศรษฐกิจ หรือเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการประกอบอาชีพ
หรือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน หรือเพื่อชวยเหลือฟนฟูผูไดรับผลกระทบจากสาธารณภัย
หรือการกอวินาศกรรม
๓) กําหนดกรอบวินัยการเงินการคลังดานตาง ๆ ดังนี้
๓.๑) ดานรายได กําหนดหลักการใหรายไดแผนดินตองนําสงคลัง เวนแตจะมีกฎหมาย
กําหนดเปนอยางอื่นหรือกรณีมีเหตุตามที่พระราชบัญญัตินี้กําหนดยกเวนใหไมตองนําสงคลังและ
การกันเงินรายไดเพือ่ ใหหนวยงานของรัฐนําไปใชจา ยตามวัตถุประสงคของหนวยงานนัน้ จะกระทํามิได
เวนแตจะอาศัยอํานาจตามกฎหมาย
๓.๒) ดานรายจาย กําหนดหลักการใหการกอหนี้ผูกพันหรือจายเงินของหนวยงานของรัฐ
ตองอาศัยอํานาจที่มีอยูตามกฎหมาย โดยตองคํานึงถึงความโปรงใส คุมคาและประหยัดและถาเงิน
ที่ขอเบิกจากคลังไมไดจายหรือจายไมหมด ใหหนวยงานของรัฐผูเบิกนําสงคืนคลังโดยไมชักชา
๓.๓) ดานการจัดใหไดมาซึ่งทรัพยสินและการบริหารทรัพยสินของรัฐ กําหนดหลักการ
ใหตอ งเปนไปตามกฎหมาย โดยตองพิจารณาประโยชนของรัฐและประชาชน ความคุม คา และประหยัด
โดยใหกระทรวงการคลังมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลและบริหารทรัพยสินของแผนดินและ
ทรัพยสินที่ตกเปนของแผนดิน เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอืน่
๓.๔) ดานการกอหนี้และการบริหารหนี้ กําหนดหลักการใหตองเปนไปตามกฎหมาย
อยูภ ายใตวตั ถุประสงคและอํานาจหนาทีข่ องผูก ู โดยตองทําอยางรอบคอบ และในการกูเ งินของรัฐบาล
และการคํ้าประกันการชําระหนี้ของหนวยงานของรัฐ ใหปฏิบัติตามที่บัญญัติไวในกฎหมายวาดวย
การบริหารหนี้สาธารณะโดยเครงครัด และในกรณีท่ีรัฐบาลตองการกูเงินนอกเหนือจากที่บัญญัติไว
ในกฎหมายวาดวยการบริหารหนี้สาธารณะใหกระทรวงการคลังกระทําไดก็แตโดยอาศัยอํานาจ
ตามกฎหมายที่ตราขึ้นเปนการเฉพาะ และเฉพาะกรณีที่กําหนดไวในกฎหมายนี้
๓.๕) ดานเงินนอกงบประมาณและเงินทุนหมุนเวียน กําหนดหลักการใหเงินนอกงบประมาณ
ใหมีเทาที่จําเปน และใหนําเงินนอกงบประมาณมาฝากไวท่ีกระทรวงการคลัง และหากมีเงินคงเหลือ
ใหนาํ สงคลังโดยมิชกั ชา และในสวนการจัดตัง้ ทุนหมุนเวียนใหกระทําไดโดยบทบัญญัตแิ หงกฎหมายเฉพาะ
เทานั้น
๓.๖) ดานการคลังทองถิ่น กําหนดหลักการใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองจัดเก็บ
รายไดใหเพียงพอในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ และในการกูเงินหรือการ
ออกพันธบัตรขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ใหอยูภ ายใตกฎหมายนีแ้ ละหลักเกณฑตามกฎหมายวาดวย
การบริหารหนี้สาธารณะ
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มาตรการทางกฎหมายในการกําหนดกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐ
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๔) กําหนดมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ เพื่อใหหนวยงานของรัฐ
นําไปใชในการจัดทําบัญชีและรายงานการเงินโดยหนวยงานภาครัฐตองจัดทํารายงานการเงินประจําป
งบประมาณ และกระทรวงการคลังตองจัดทํารายงานการเงินแผนดินประจําปงบประมาณรายงาน
สถานะหนี้สาธารณะ หนี้ภาครัฐ รายงานการเงินรวมภาครัฐ และรายงานความเสี่ยงทางการคลัง
๕) กําหนดบทลงโทษทางปกครองสําหรับกรณีกระทําผิดวินัยตามกฎหมาย โดยใหเปนไป
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน
โดยมาตรการทางกฎหมายในการกําหนดกรอบวินัยการเงินการคลังดังกลาวนี้ จะเปนกรอบ
ในการดําเนินนโยบายของรัฐ การจัดทํางบประมาณ การจัดหารายได การใชจาย การบริหารเงิน
ตลอดจนการก อ หนี้ ซึ่ ง นโยบายดั ง กล า วมี ผ ลกระทบต อ ความเป น อยู  แ ละภาระหนี้ ที่ประชาชน
ต อ งมี ส  ว นรั บ ผิ ด ชอบ การกํ า หนดกรอบและแนวทางปฏิ บั ติ ที่ ชั ด เจน มี แ ผนแม บ ทระยะกลาง
และการตรวจสอบที่รัดกุม รวมทั้งกําหนดใหมีการบริหารความเสี่ยง ยอมจะชวยยกระดับมาตรฐาน
การดําเนินนโยบายและการบริหารการคลังใหมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน โปรงใส และมีกลไกการตรวจสอบ
ทีน่ าํ ไปสูค วามรับผิดชอบทางการคลัง และทําใหประชาชนไววางใจการใชจา ยเงินของหนวยงานของรัฐมากขึน้
สําหรับรายละเอียดเกีย่ วกับหลักการและเหตุผลและเนือ้ หาสาระของกฎหมายดังกลาว นัน้ ผูส นใจ
สามารถสืบคนไดทเี่ ว็บไซตราชกิจจานุเบกษา และสามารถติดตามความเคลือ่ นไหวในการตรากฎหมาย
ของสภานิติบัญญัติแหงชาติไดจาก “ระบบประมวลผลขอมูลการพิจารณารางพระราชบัญญัติของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ” เว็บไซตสภานิติบัญญัติแหงชาติ (www.senate.go.th)
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