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เกร็ดกฎหมายนารู

จุลนิติ

โดยท่ีรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖๙ ซึง่เปน “หลกัเฉพาะ” 
ในการจายเงนิแผนดินทีเ่ปนรายจายของแผนดนิ๑ ไดกาํหนดหลกัเกณฑและวธิกีารในการจายเงนิแผนดนิ
ทุกกรณีวาจะกระทําไดก็แตเฉพาะที่ไดอนุญาตไวในกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจาย กฎหมาย
วาดวยวิธีการงบประมาณ กฎหมายเกี่ยวดวยการโอนงบประมาณ และกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง 
อยางไรก็ตาม ในอดีตทีผ่านมาจะสังเกตเห็นไดวา รฐับาลมักจะมีการใชอาํนาจเพ่ือตรากฎหมายใหอาํนาจ
กระทรวงการคลังกูเงินในนามรัฐบาลเพื่อมาใชจายในกิจการตาง ๆ ตามที่รัฐบาลเห็นวามีความจําเปน 
ทัง้นี ้โดยไมปฏิบตัติามหลักการตามทีบ่ญัญตัไิวใน มาตรา ๑๖๙ ของรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย
ดังกลาว รวมท้ังไมปฏิบัติตามกฎเกณฑที่เก่ียวกับการจายเงินตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
และกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง อันสงผลทําใหการใชจายเงินที่ไดจากการกูในสวนน้ีบางคร้ังอาจจะไม
ตรงตามวัตถุประสงคในการกู การใชจายเงินที่ขาดความโปรงใส และขาดระบบการตรวจสอบถวงดุล
อยางมีประสิทธิภาพตามระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา  

ดงันัน้ คอลมันเกรด็กฎหมายนารูฉบับนี ้จงึขอหยบิยกกรณขีองตวัอยางการกูเงนิและหลกัเกณฑ
การใชจายเงินของรัฐบาลนับแตมีการประกาศใชรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐ 
หรือรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันเพื่อจะไดทําการวิเคราะหถึงสภาพปญหาที่เกิดขึ้นจากการใชจายเงินที่ได
จากการกูของรัฐบาล รวมทั้งจะไดเสนอมาตรการหรือแนวทางในการแกไขปญหาดังกลาวตอไป ดังนี้ 

๑. การกูเงินและหลักเกณฑการใชจายเงินของรัฐบาลภายหลังประกาศ
ใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

๑.๑ การกู เ งิ นของรัฐบาลนับ แตมี การปร ะกาศ ใช รั ฐธรรมนูญแห ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

 นบัตัง้แตมกีารประกาศใชรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐ จนถึงปจจุบนั 
ประเทศไทยไดมกีารกูเงินทัง้ภายในและภายนอกประเทศเพ่ือนาํมาใชจายตามเหตุผลความจําเปนแลว
จํานวน ๒ ครั้ง โดยในการกูเงินในแตละครั้งไดมีการตราเปนพระราชกําหนดเพื่อใหอํานาจกระทรวง
การคลังกูเงิน ดังนี้ 

 ๑ ปรีชา  สุวรรณทัต, “คําอธิบายกฎหมายการเงินการคลังมหาชนท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ,” (กรุงเทพฯ : วิญูชน, ๒๕๕๓), 
หนา ๙๑.
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กรอบวนิยัการเงนิการคลงั
กับปญหาการใชจายเงินกูของรัฐบาล
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กรอบวินัยการเงินการคลังกับปญหาการใชจายเงินกูของรัฐบาล

จุลนิติ

 ครัง้ที ่๑ เปนการกูเงนิโดยคณะรฐัมนตรชีดุสมยัทีม่นีายอภสิทิธ์ิ  เวชชาชวีะ เปนนายกรฐัมนตรี 
โดยใชอาํนาจตามพระราชกาํหนดใหอาํนาจกระทรวงการคลงักูเงนิเพือ่ฟนฟแูละเสรมิสรางความมัน่คง
ทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒๒ และ

 ครั้งที่ ๒ เปนการกูเงินโดยคณะรัฐมนตรีชุดสมัยที่มีนางสาวย่ิงลักษณ  ชินวัตร เปนนายก
รัฐมนตรี โดยใชอํานาจตามพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพ่ือการวางระบบบริหาร
จัดการนํ้าและสรางอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕๓  

 โดยพระราชกําหนดท่ีใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินทั้ง ๒ ฉบับดังกลาว มีหลักการและ
สาระสําคัญทํานองเดียวกัน ดังนี้  

 ๑) กําหนดใหกระทรวงการคลังโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี มีอํานาจกูเงินบาทในนามรัฐบาล
เพื่อนําไปใชในการดําเนินการ โดยใหคณะรัฐมนตรีเสนอกรอบการใชจายเงินกูตามพระราชกําหนดนี้
ตอรัฐสภาเพื่อทราบกอนเริ่มดําเนินการ 

 ๒) เงินที่ไดจากการกูใหนําไปใชจายตามวัตถุประสงคในการกูโดยไมตองนําสงคลังตาม
กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณและกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง  

 ๓) ภายใน ๖๐ วันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ ใหกระทรวงการคลังรายงานการกูเงินตาม
พระราชกําหนดท่ีกระทําในปงบประมาณท่ีลวงมาแลวใหรัฐสภาทราบ โดยรายงานดังกลาวอยางนอย
ตองระบุรายละเอียดของการกูเงิน วัตถุประสงคของการใชจายเงินกู รวมถึงผลสัมฤทธิ์และประโยชนที่
ไดรับหรือคาดวาจะไดรับ

๑.๒ หลักเกณฑการใชจายเงินที่ไดจากการกูของรัฐบาล  
 การใชจายเงินทีไ่ดจากการกูตามพระราชกําหนดทัง้ ๒ ฉบบัดังกลาว กฎหมายกาํหนดหลกัเกณฑ

ใหรฐับาลเสนอเพยีงกรอบการใชจายเงนิกูดงักลาวตอรฐัสภา “เพือ่ทราบ” กอนเร่ิมดําเนนิการ และกาํหนด
ใหเงินท่ีไดจากการกูดังกลาวเปนเงินนอกงบประมาณสามารถนําไปใชจายตามวัตถุประสงคในการ
กูโดยไมตองนําสงคลังตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณและกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง๔  

๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๒๘ ก วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๒ หนา ๑.
๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๐ ก วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ หนา ๑.
๔ โปรดดู พระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อฟนฟูและเสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

มาตรา ๓ และมาตรา ๔ และพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพ่ือการวางระบบบริหารจัดการน้ําและสรางอนาคต
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ มาตรา ๓ และมาตรา ๔. 

เงินท่ีไดจากการกูใหนําไปใชจายตามวัตถุประสงค
ในการกู โดยไมตองนําสงคลังตามกฎหมาย
วาดวยวิธีการงบประมาณและกฎหมายวาดวย
เงินคงคลัง
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จุลนิติ

 การกําหนดหลักเกณฑในลักษณะดังกลาวทําใหในทางปฏิบัติที่ผานมา หนวยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวของจึงมีการใชจายเงินที่ไดจากการกู ดังกลาวโดยไมปฏิบัติตามหลักการ มาตรา ๑๖๙ 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย อันเปน “หลักเฉพาะ” ในการจายเงินแผนดินที่เปนรายจาย
ของแผนดิน รวมท้ังไมปฏิบตัติามกฎเกณฑทีเ่ก่ียวกับการจายเงินตามกฎหมายวาดวยวิธกีารงบประมาณ
และกฎหมายวาดวยเงินคงคลังแตอยางใด ทั้งนี้ สวนหน่ึงเปนผลมาจากแนวทางการตอบขอหารือ
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่มีความเห็นวา๕ บทบัญญัติมาตรา ๑๖๙ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย ไดกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับ “การจายเงินแผนดิน” เทานั้น และคําวา “เงิน
แผนดนิ” ไมไดมกีารบัญญตัไิวในกฎหมายใดเปนการเฉพาะ แตโดยท่ีการกาํหนดหลักเกณฑการใชจาย
เงินแผนดินตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๙ และพระราชบัญญัตเิงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ มาตรา ๖๖ ลวน
มีวัตถุประสงคเพื่อควบคุมการใชจายเงินแผนดินที่มีการสงเขาบัญชีเงินคงคลังใหมีความรัดกุม ซึ่งการ
ที่มาตรา ๓ และมาตรา ๔ แหงพระราชกําหนดดังกลาวไดบัญญัติใหกระทรวงการคลังกูเงินในนาม
รฐับาลไทยโดยไมตองนาํสงคลังตามกฎหมายวาดวยวธิกีารงบประมาณและกฎหมายวาดวยเงนิคงคลงั 
จงึทาํใหเงนิกูทีไ่ดรบัจากพระราชกาํหนดนีเ้ฉพาะสวนทีค่ณะรฐัมนตรไีมไดมมีตใิหสมทบเปนเงนิคงคลงั 
“ไมเปนเงินแผนดิน” ดังนั้น การใชจายเงินตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ๒๕๕๕ จึงไมใชการจาย 
“เงินแผนดิน” ที่จะตองปฏิบัติตามหลักการ มาตรา ๑๖๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และ
ไมตองปฏิบติัตามกฎเกณฑทีเ่กีย่วกับการจายเงินตามกฎหมายวาดวยวิธกีารงบประมาณและกฎหมาย
วาดวยเงินคงคลัง

 ทั้งนี้ ในการจายเงินที่ไดจากการกูดังกลาวจึงเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดข้ึนเองโดย
ฝายบริหาร ไดแก ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทย
เขมแข็ง ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๒๗ กรณีการกูเงินของคณะรัฐมนตรีชุดที่มีนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ เปน
นายกรัฐมนตร ีตามพระราชกาํหนดใหอาํนาจกระทรวงการคลังกูเงนิเพือ่ฟนฟูและเสริมสรางความม่ันคง
ทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารโครงการและการใช
จายเงินกูเพื่อการวางระบบบริหารจัดการนํ้าและสรางอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แกไข
เพิ่มเติม๘ กรณีการกูเงินของคณะรัฐมนตรีชุดที่มีนางสาวย่ิงลักษณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี ตาม
พระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ําและสรางอนาคต
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕

๕ โปรดด ูบนัทกึสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา เรือ่ง การใชจายเงนิตามแผนปฏบิตักิารไทยเขมแขง็ ๒๕๕๕ เรือ่งเสรจ็ที ่
๘๘๘/๒๕๕๒.

๖ พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ มาตรา ๖ บัญญัติวา 
  “ภายใตบังคับแหงมาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๒ การสั่งจายเงินจากบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ ๒ หรือคลังจังหวัดหรือ

คลังอําเภอ ใหกระทําไดแตเฉพาะตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติงบประมาณประจําป พระราชบัญญัติงบประมาณเพ่ิมเติม 
พระราชบัญญัติโอนเงินในงบประมาณ มติใหจายเงินไปกอน หรือพระราชกําหนดที่ออกตามความในบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ

 ในกรณทีีจ่ายเงนิตามมตใิหจายเงนิไปกอนหรือตามพระราชกําหนด ใหต้ังเงนิรายจายเพ่ือชดใชในพระราชบญัญัติงบประมาณ
ประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติม”.

๗ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๒๖ ง วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๒ หนา ๑.
๘ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๔๙ ง วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ หนา ๑ และ เลม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๑๒ ง 

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ หนา ๑.
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กรอบวินัยการเงินการคลังกับปญหาการใชจายเงินกูของรัฐบาล

จุลนิติ

๒. สภาพปญหาที่เกิดจากการใชจายเงินที่ไดจากการกูของรัฐบาล
๒.๑ ปญหาขอจาํกดัทางกฎหมายของฝายนติบิญัญตัิในการควบคมุการกอหนี้

และการใชจายเงินของรัฐบาล
 ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา หลักนิติรัฐถือเปนหลักการสําคัญที่จะ

ชวยสงเสริมความเปนประชาธิปไตย โดยหลักนิติรัฐดังกลาวมีหลักการที่สําคัญ คือ “หลักการแบงแยก
อาํนาจ” อนัไดแก อาํนาจนติบิญัญตั ิอาํนาจบริหาร และอํานาจตุลาการ อาํนาจในการตราพระราชบัญญตัิ
หรือกฎหมายที่มีคาเทียบเทาพระราชบัญญัตินั้น โดยหลักตองเปนอํานาจของฝายนิติบัญญัติ แตก็มักมี
ขอยกเวนเสมอมา ซึง่โดยหลกัการแลวถอืวาเปนการขดัหลกัการแบงแยกอาํนาจ คอื อาํนาจในการตรา
พระราชกาํหนดโดยฝายบรหิาร ขอยกเวนน้ีแสดงใหเหน็วาผูตรากฎหมายกบัผูใชกฎหมายเปนคน ๆ  เดยีวกนั 
และถือเปนขอจาํกัดทางกฎหมายของฝายนิตบิญัญตัใินการควบคุมการกระทําของฝายบริหาร โดยเฉพาะ
การตราพระราชกาํหนดทีเ่กีย่วกบัการกูเงนิของรฐับาล  โดยอาจสรปุขอจาํกดัและปญหาเกีย่วกบัอํานาจ
ของฝายนิติบัญญัติในทางกฎหมายได ดังนี้

 ๒.๑.๑ ขอจํากัดของฝายนิติบัญญัติที่ไมสามารถควบคุมฝายบริหารในการกอหนี้
นอกระบบวิธีการงบประมาณได

  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีเจตนารมณที่ตองการใหการ
ใชจายเงินแผนดินตองอยูภายใตกรอบวินัยการเงินการคลังจึงไดบัญญัติหมวดวาดวยการเงินการคลัง
และงบประมาณไวเปนการเฉพาะตัง้แตมาตรา ๑๖๖ ถงึมาตรา ๑๗๐ เพือ่ใหการจัดทาํงบประมาณและ
การใชจายเงนิภาครฐัมหีลกัเกณฑทีช่ดัเจน โปรงใส สามารถตรวจสอบไดวาเปนการใชจายทีเ่ปนไปตาม
วินัยทางการเงินการคลัง และทําใหระบบเศรษฐกิจมีเสถียรภาพ ซึ่งมาตรา ๑๖๗ ไดกําหนดให
การเสนอรางพระราชบญัญตังิบประมาณรายจายประจําปตองมเีอกสารประกอบทีแ่สดงถงึขอมลูรายรับ 
วัตถุประสงค กิจกรรม แผนงาน โครงการในแตละรายการใชจายงบประมาณใหชัดเจน รวมทั้งแสดง
ฐานะการเงินการคลังของประเทศท่ีเกดิจากการใชจายและจัดหารายได ภาระหน้ีและการกอหน้ีของรัฐ
ในปที่ขออนุมัติงบประมาณนั้นและปงบประมาณที่ผานมาเพื่อใหฝายนิติบัญญัติไดนําไปประกอบการ
พิจารณา ซึ่งถือเปนการใหอํานาจฝายนิติบัญญัติควบคุมตรวจสอบการใชจายเงินใหเกิดความรัดกุม 
รอบคอบ และมีประสิทธิภาพ ตามหลักความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของงบประมาณ 

  อยางไรก็ตาม เม่ือฝายบริหารกอหน้ีนอกระบบวิธีการงบประมาณโดยการตราเปน
พระราชกําหนดกูเงิน หลักความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของงบประมาณก็ถูกละเมิด ทั้งน้ี เพราะ

อํานาจในการตราพระราชบัญญัติหรือ
กฎหมายที่มีคาเทียบเทาพระราชบัญญัตินั้น 
โดยหลักตองเปนอํานาจของฝายนิตบิญัญตั ิ
แตก็มักมีขอยกเวนเสมอมา ซ่ึงโดยหลักการแลว
ถือวาเปนการขัดหลักการแบงแยกอํานาจ
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เกร็ดกฎหมายนารู

จุลนิติ

เทากับวามีกฎหมายเก่ียวกับการใชจายงบประมาณของประเทศรวมถึง ๒ ฉบับดวยกัน และการกูเงิน
โดยการตราเปนพระราชกําหนดนั้น ฝายบริหารสามารถที่จะกําหนดกิจกรรม แผนงาน หรือโครงการ
ตาง ๆ ไดเอง ยากที่จะควบคุมตรวจสอบโดยกลไกระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา จนในบางคร้ัง
มักจะปรากฏใหเห็นวาโครงการบางโครงการไมไดเปนไปตามวัตถุประสงคในการกูเงินตามพระราช
กําหนดแตอยางใด ขอจํากัดของฝายนิติบัญญัติเหลานี้อาจทําใหฝายบริหารใชจายเงินกูโดยไรซึ่งกรอบ
วินัยการเงินการคลังเกิดขึ้นได   

 ๒.๑.๒ ขอจํากัดของฝายนิติบัญญัติที่มีสิทธิเพียงรับทราบกรอบการใชจายเงินกูกอน
เริ่มดําเนินการตามที่พระราชกําหนดบัญญัติไวเทานั้น 

  พระราชกําหนดทั้ง ๒ ฉบับดังกลาว กําหนดใหคณะรัฐมนตรีเสนอเพียงกรอบการใชจาย
เงินกูตามพระราชกําหนดนี้ตอรัฐสภา “เพ่ือทราบ” กอนเริ่มดําเนินการ วิธีการดังกลาวมีขอเสียคือ 
สมาชิกรัฐสภามีสิทธิเพียงแตการรับทราบเทานั้น ฝายนิติบัญญัติไมสามารถบังคับใหฝายบริหาร
กระทําการ ไมกระทําการ หรืองดเวนกระทําการได และในทางปฏิบัติที่ผานมาพบวา ฝายบริหารได
นําเสนอเพียงกรอบการใชจายเงินกูสั้น ๆ เนื้อหาไมกี่แผน ไมมีรายละเอียดกิจกรรม แผนงาน หรือ
โครงการเกี่ยวกับการใชจายเงินเพ่ือประกอบการพิจารณารับทราบของสมาชิกรัฐสภาแตประการใด 
ดงัจะเห็นไดจากการอภิปรายของสมาชิกวฒุสิภาหลาย ๆ  คน ในการประชุมวฒุสิภาเพ่ือรบัทราบกรอบ
การใชจายเงินกูตามพระราชกําหนดใหอาํนาจกระทรวงการคลังกูเงนิเพ่ือฟนฟแูละเสริมสรางความม่ันคง
ทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยอภิปรายทวงติงรัฐบาลในลักษณะทาํนองเดียวกัน๙ เชน 

  นายวิชาญ  ศิริชัยเอกวัฒน อภิปรายวา “ถาดูจากเอกสาร...เรามีเอกสารจากรัฐบาล
มาเสนอเพื่อทราบนี้เพียง ๔ หนา ผมไมแนใจวาเงินกู ๔ แสนลานบาทนี้ เรามีเอกสารอยู ๔ หนา และ
มีรายละเอียดอยูหนาเดียว เอกสารแนบ ๑ เขียนมาบอกวาโครงการลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการไทย
เขมแขง็ โดยไมมีรายละเอียดอะไรเลยทานประธาน และอยางนี้จะใหเรารับทราบไดอยางไร จริงอยูถึง
แมจะเปนเรื่องของกรอบแตคงไมใชกรอบเฉย ๆ เพยีงแคระบวุา ในประเด็นที ่๑ สรางความม่ันคงดาน
อาหาร แลวก็ไปบริหารจัดการน้ําเพ่ือการเกษตร ๕๙,๐๐๐ ลานบาท โดยไมมรีายละเอียดอะไรเลย แลว
บอกวาเราจะอนุมัติใหไปเพียงเห็นตัวเลขแคนี้ ผมไมเขาใจวารัฐบาลนี้มองสภาดวยสายตาอยางไร ผมมี
ความรูสึกวารัฐบาลกําลังปดหูปดตาสภาที่เปนตัวแทนประชาชนหรือเปลา...”

  นายวันชัย  แสงสุขเอี่ยม อภิปรายวา “ในมาตรา ๓ นี้ที่ระบุวา เสนอกรอบการใชจาย
เงินกูนี้ตอรัฐสภาเพื่อทราบกอนดําเนินการนี้มีนัยสําคัญ ไมใชเปนการเพื่อทราบเฉย ๆ แตเปนการเพ่ือ
ทราบกอนเริ่มดําเนินการ นั่นหมายความวา เมื่อคณะรัฐมนตรไีดเสนอกรอบการใชจายเงินตอรัฐสภานี้
รัฐสภาโดยเฉพาะวุฒิสภาก็อาจจะมีขอสังเกต มีความคิดเห็นของสมาชิก ซึ่งสามารถที่จะนําไปเปน
ประโยชนไดกอนเริม่ดาํเนนิการ จงึไดระบวุา เพือ่ทราบกอนเริม่ดาํเนินการ ผมคดิวาตรงน้ีมนัียทีส่าํคญั 
แลวกค็ดิวาจะเรยีนทานประธานฝากไปยงัคณะรฐัมนตรคีวรใหการเสนอตอรฐัสภาเพือ่ทราบนีเ้ปนการ
เพือ่ทราบทีม่คีณุคาเหมาะสม เพราะฉะนัน้กค็วรจะมรีายละเอยีดพอสมควร อยางนอยเปนรายโครงการ
วามีโครงการอะไรบาง อยางไร...”

๙ รายงานการประชุมวุฒิสภา สมัยสามัญนิติบัญญัติ ครั้งที่ ๑๖ วันจันทรที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒.
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กรอบวินัยการเงินการคลังกับปญหาการใชจายเงินกูของรัฐบาล

จุลนิติ

  นายสมชาย แสวงการ อภิปรายวา “เมื่อทางคณะรัฐมนตรีแจงมาเราก็คงตองทําแคเพื่อ
ทราบ แตผมกเ็รยีนขออนญุาตฝากเปนขอสงัเกต ซึง่กไ็มอยากจะตาํหนวิาการทีเ่พือ่ทราบน้ีเขยีนมาเพยีง
แคนีด้วูฒุสิภาจะไรคาเกนิไปหนอยหรือเปลา ผมขออนุญาตวาถาทานรัฐมนตรจีะกรณุาไดทํารายละเอยีด
เพิ่มเติมใหเราไดทราบหนอยวาแตละหมวดของทานนี้ตั้ง ๑๙๐,๐๐๐ กวาลานบาทนี้เปนเงินเยอะ
นะครบั แลวกม็รีายละเอยีดมาแค ๒ แผนอยางนีจ้ะทาํอยางไร ...วฒุสิภาทาํหนาทีแ่ครบัทราบตามกรอบ 
แตก็ขอความกรุณาผานทานประธานไปยังคณะรัฐมนตรีวาขออยาเปน ๒ หนาเลย ทําเอกสารมา
หนอยครับ เราจะไดทราบ ถึงเราจะไมมีอํานาจเพราะเราใหอํานาจทานไปแลวก็ตาม แตอยาทําใหเรา
กลายเปนเหมือนไมมีคาที่ตองรับทราบเพียงอยางเดียว...”

๒.๒ ปญหาการใชจายเงนิทีไ่มปฏบิตัติามหลกัการ มาตรา ๑๖๙ ของรฐัธรรมนูญ 
 รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๙ วรรคหนึ่ง ถือเปนหลักนิติรัฐในการจายเงินแผนดิน โดยรวบรวม

กรอบวินัยการเงินการคลังและงบประมาณไวในมาตรานี้ การจายเงินแผนดินจะกระทําไดเฉพาะตาม
กฎหมายทีร่ฐัธรรมนญูกาํหนดไวเทาน้ัน แตในทางปฏบิตักิลบัปรากฏอยูเสมอวาการจายเงนิแผนดนินัน้
มักจะถูกละเมิดอยางไมขาดสายในทุก ๆ รัฐบาลท่ีเขามาบริหารประเทศ โดยเฉพาะการตราพระราช
กาํหนดใหอาํนาจกระทรวงการคลังกูเงนิเพ่ือฟนฟแูละเสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
และพระราชกําหนดใหอาํนาจกระทรวงการคลังกูเงนิเพือ่การวางระบบบริหารจัดการน้ําและสรางอนาคต
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้      

  ๒.๒.๑ สภาพปญหาในการจายเงินจากความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง การใชจายเงินตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ๒๕๕๕ (เร่ืองเสร็จที่ ๘๘๘/๒๕๕๒)

   ความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาดังกลาว ที่มีความเห็นวา บทบัญญัติ
มาตรา ๑๖๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับ “การจายเงิน
แผนดิน” เทานั้น การที่พระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินฯ ไดบัญญัติใหกระทรวงการ
คลังกูเงินในนามรัฐบาลไทยโดยไมตองนําสงคลังตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณและกฎหมาย
วาดวยเงินคงคลัง จึงทําใหเงินกูที่ไดรับจากพระราชกําหนด “ไมเปนเงินแผนดิน” ดังนั้น การใชจาย
เงินกูดังกลาวจึงไมใชการจาย “เงินแผนดิน” ที่จะตองปฏิบัติตามมาตรา ๑๖๙ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย และไมตองปฏิบัติตามกฎเกณฑที่เกี่ยวกับการจายเงินตามกฎหมายวาดวย
วิธีการงบประมาณและกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง

รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๙ วรรคหน่ึง ถือเปนหลัก
นิติรัฐในการจายเงินแผนดิน โดยรวบรวมกรอบ
วินัยการเงินการคลังและงบประมาณไว ในมาตราน้ี 
การจายเงินแผนดินจะกระทําไดเฉพาะตามกฎหมายที่
รัฐธรรมนูญกําหนดไวเทานั้น
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เกร็ดกฎหมายนารู

จุลนิติ

  การตีความในลักษณะดังกลาวน้ี พจิารณาดูแลวนาจะขัดกบักรอบวินยัการจายเงินแผนดิน 
และอาจขัดตอบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๙ ไดเชนกัน นอกจากนี้ หนวยงานของรัฐที่มีเงินนอก
งบประมาณอยูในความครอบครองตามที่มีกฎหมายบัญญัติเปนขอยกเวนวาไมตองนําสงเขาเปนเงิน
คงคลังตามกฎหมายวาดวยวธิกีารงบประมาณและกฎหมายวาดวยเงนิคงคลงั อาจนาํความเหน็ดงักลาว
ไปเปนบรรทัดฐานในการจายเงินวา เงินนอกงบประมาณนั้นไมเปน “เงินแผนดิน” ตามมาตรา ๑๖๙ 
ดังนั้น การจายเงินจึงไมอยูในกรอบวินัยการเงินการคลัง อันจะเปนการสรางผลกระทบตอระบบการใช
จายเงนิภาครฐัในวงกวางได ทัง้นี ้เนือ่งจากในปจจบุนัเงนินอกงบประมาณทีม่ไิดเปนเงนิคงคลงันัน้มีอยู
หลายประเภทและกระจัดกระจายอยูในองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ ของรัฐจํานวนมาก

 ๒.๒.๒ สภาพปญหาในการจายเงินตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
  เมื่อการจายเงินที่ไดจากการกูถือวาไมอยูในบังคับมาตรา ๑๖๙ ของรัฐธรรมนูญ รัฐบาล

จงึไดออกระเบยีบกาํหนดหลกัเกณฑการจายเงนิขึน้โดยอาศยัอํานาจทัว่ไปของนายกรฐัมนตรตีาม มาตรา 
๑๑ (๘) แหงพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔๑๐ ไดแก ระเบียบสาํนกันายก
รัฐมนตรีวาดวยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบ
สาํนกันายกรฐัมนตรวีาดวยการบรหิารโครงการและการใชจายเงนิกูเพือ่การวางระบบบริหารจดัการนํา้
และสรางอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แกไขเพิ่มเติม  

   ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีดังกลาว ไดกําหนดหลักเกณฑใหมีความคลองตัวในการใช
จายเงนิทีค่อนขางสงูกวาการใชเงนิโดยวธิปีกตมิาก โดยเฉพาะการเสนอแผนงานหรอืโครงการของหนวย
งานเพื่อขออนุมัติวงเงินใชจายจากคณะรัฐมนตรี หากเห็นวาเปนโครงการที่มีความจําเปนเรงดวน หรือ
เปนโครงการท่ีมลีกัษณะหรือสภาพเฉพาะพิเศษก็สามารถท่ีจะเสนอหลักเกณฑและวิธกีารเก่ียวกบัการ
พัสดุในการดําเนินโครงการน้ันใหแตกตางจากท่ีกําหนดไวในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
พสัด ุพ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธกีารทาง
อเิลก็ทรอนกิส พ.ศ. ๒๕๔๙ หรอืระเบยีบหรอืขอบงัคบัของหนวยงานเจาของโครงการ แลวแตกรณี และ
เม่ือคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการแลว ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะรัฐมนตรี
กําหนด โดยไมอยูในบังคับของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไข
เพิ่มเติม และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๙ 
หรือระเบียบหรือขอบังคับของหนวยงานเจาของโครงการแลวแตกรณี๑๑ แตอยางใด 

  ดังนั้น จะพิจารณาเห็นไดวา การจายเงินที่ไดมาจากการกูของรัฐบาลนั้น นอกจากจะไม
ตองปฏิบัติตามมาตรา ๑๖๙ ของรัฐธรรมนูญที่เปน “หลักเฉพาะ” และไมตองปฏิบัติตามกฎเกณฑที่
เกีย่วกับการจายเงินตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณและกฎหมายวาดวยเงินคงคลังแลว ในทาง

๑๐ มาตรา ๑๑ บัญญัติวา “นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาลมีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 
      ฯลฯ                     ฯลฯ
  (๘) วางระเบียบปฏิบัติราชการ เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปโดยเร็วและมีประสิทธิภาพ เทาที่ไมขัดหรือแยง

กับพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
      ฯลฯ                     ฯลฯ.
๑๑ โปรดด ูระเบยีบสาํนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารโครงการและการใชจายเงนิกูเพือ่การวางระบบบริหารจดัการน้ําและ

สรางอนาคตประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอ ๓. 
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กรอบวินัยการเงินการคลังกับปญหาการใชจายเงินกูของรัฐบาล

จุลนิติ

ปฏิบัติที่ผานมายังไดกําหนดหลักเกณฑที่มีผลเปนการยกเวนระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
พ.ศ. ๒๕๔๙ รวมทั้งระเบียบและขอบังคับของหนวยงานเจาของโครงการที่เกี่ยวของอีกดวย 

๓. มาตรการหรอืแนวทางในการแกไขปญหาทีเ่กดิขึน้จากการใชจายเงนิ
ที่ไดจากการกูของรัฐบาล

จากสภาพปญหาท่ีเกิดขึ้นดังกลาว ผูเขียนมีความเห็นวาสมควรที่จะมีการวางมาตรการหรือ
แนวทางในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการใชจายเงินที่ไดจากการกูของรัฐบาล ดังนี้ 

๓.๑ การบัญญัติหลักเกณฑและวิธีการควบคุมการจายเงินและการกอหน้ีผูกพันไวใน
กฎหมายวาดวยการเงินการคลังตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๗ วรรคสาม

  หากพจิารณาบทบัญญตัริฐัธรรมนญู มาตรา ๑๖๗ วรรคสาม จะเหน็วารฐัธรรมนญูไดกาํหนด
ใหม ี“กฎหมายการเงินการคลังของรัฐ” เพือ่กาํหนดกรอบวนิยัการเงนิการคลงั โดยเนือ้หาของกฎหมาย
ฉบับดังกลาวควรที่จะมีหลักการที่เกี่ยวของ เชน 

 (๑) ความชัดเจนของบทนิยามคําวา “เงินแผนดิน” เพื่อไมใหเกิดชองวางในการตีความ
หลีกเลี่ยงหลักการจายเงินแผนดินที่เปนหลักเฉพาะตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๖๙ ของรัฐธรรมนูญ

  (๒) หลักเกณฑในการควบคุมเงินแผนดินจะตองสอดรับและมีความสัมพันธกันกับหลักการ
จายเงินแผนดินตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา ๑๖๙ ของรัฐธรรมนูญและกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 
โดยเฉพาะหลักเกณฑเกี่ยวกับการใชจายเงินนอกงบประมาณที่ไมเปนเงินคงคลังตามที่บัญญัติไว
ในมาตรา ๑๗๐ พรอมกับใหอํานาจฝายนิติบัญญัติสามารถตรวจสอบถวงดุลได

  (๓) หลกัเกณฑในการกอหน้ีผกูพนัตองใหมคีวามชัดเจน กลาวคือ แมจะสามารถกอหน้ีผกูพนั
ดวยวิธีการตราพระราชกําหนดกูเงินไดก็ตาม แตเงินที่ไดรับมาจากการกูจะตองนําเขาสูระบบวินัย
การเงินการคลัง โดยการทําใหเงินกูเปนเงินคงคลัง เชน การนําสมทบเปนเงินคงคลัง หรือทําใหเปนเงิน
นอกงบประมาณที่เปนเงินคงคลัง เพื่อใหสามารถควบคุมตรวจสอบได

๓.๒ การลดขอจํากัดทางกฎหมายของฝายนิติบัญญัติ ในการควบคุม
การกอหนี้และการใชจายเงินของรัฐบาล

 (๑) การเสนอกรอบการใชจายเงินกูกอนเริ่มดําเนินการตอรัฐสภาตามที่พระราชกําหนด
บัญญัติไวนั้น อยางนอยควรท่ีจะไดมีการระบุรายละเอียดของกิจกรรม แผนงาน โครงการ และวงเงิน
งบประมาณท่ีจะตองใช เพ่ือใหสมาชิกรัฐสภา (สมาชิกวฒุสิภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร) ไดมโีอกาส

หลักเกณฑ ในการกอหน้ีผูกพันตองใหมีความชัดเจน 
กลาวคือ แมจะสามารถกอหนี้ผูกพันดวยวิธีการตรา
พระราชกําหนดกูเงินไดก็ตาม แตเงินที่ไดรับมาจาก
การกูจะตองนาํเขาสูระบบวนิยัการเงนิการคลงั โดยทาํให
เงินกูเปนเงินคงคลัง
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เกร็ดกฎหมายนารู

จุลนิติ

ศึกษาทําความเขาใจ และสามารถอภิปรายแสดงความคิดเห็นหรือมีขอสังเกตที่รัฐบาลจะนําไปเปน
ประโยชนกอนเริ่มดําเนินการได

  (๒) ฝายนิติบัญญัติควรมีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญของวุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎร
ขึ้นมาทําหนาที่ตรวจสอบรายละเอียดของโครงการตาง ๆ ที่ใชจายเงินกูตามพระราชกําหนด ในทุก ๆ 
ครั้งท่ีมีการตราพระราชกําหนดเพื่อใหอํานาจกระทรวงการคลังกู เงินในลักษณะเชนเดียวกันนี้ 
แลวรายงานตอรัฐสภา

๔. บทสรุป
สภาพปญหาที่เกิดจากการใชจายเงินที่ไดจากการกูของรัฐบาลที่อาจไมเปนไปตามกรอบวินัย

การเงินการคลังนั้น สวนใหญจะมีสาเหตุมาจากการตราพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลัง
กูเงนิ ซึง่สงผลทําใหเกดิขอจํากัดทางกฎหมายของฝายนิตบิญัญตัใินการควบคุมการกอหนีแ้ละการใชจาย
เงนิของรัฐบาล นอกจากน้ี การท่ีพระราชกําหนดใหอาํนาจกระทรวงการคลังกูเงนิมบีทบัญญตัทิีก่าํหนด
วา “เงนิทีไ่ดจากการกูใหนาํไปใชจายตามวตัถปุระสงคในการกูโดยไมตองนําสงคลงัตามกฎหมายวาดวย
วิธีการงบประมาณและกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง” ประกอบกับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได
ใหความเห็นวา เงินกูลักษณะเชนน้ี “ไมเปนเงินแผนดิน” ดังนั้น การใชจายเงินจึงไมอยูภายใตบังคับ
มาตรา ๑๖๙ ของรัฐธรรมนูญ จึงทําใหมีการออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีเพื่อกําหนดหลักเกณฑ
ในการใชจายเงินกูขึ้นเอง และระเบียบดังกลาวมีหลักการท่ีมุงเนนความคลองตัวในการใชจายเงินที่สูง
มากกวาปกต ิโดยเฉพาะการกาํหนดใหสามารถใชมตคิณะรฐัมนตรเีพือ่ยกเวนหลกัการบางอยางในขัน้ตอน
ของกระบวนการจดัซือ้จดัจางตามระบบปกตทิัว่ไป จนสงผลทาํใหมกีารใชจายเงนิกูทีอ่าจไมเปนไปตาม
กรอบวินัยการเงินการคลัง การจายเงินไมมีประสิทธิภาพ ขาดความโปรงใส ขาดการตรวจสอบถวงดุล 
และมีการทุจริตเกิดขึ้น

สาํหรับแนวทางในการแกไขปญหาท่ีเกิดขึน้จากการใชจายเงินทีไ่ดจากการกูของรัฐบาลดังกลาว 
ผูเขียนมีความเห็นวา การบัญญัติหลักเกณฑและวิธีการควบคุมการจายเงินและการกอหนี้ผูกพันไวใน
กฎหมายวาดวยการเงินการคลังตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๗ วรรคสาม การลดขอจํากัดทางกฎหมาย
ของฝายนติบิญัญตัใินการควบคุมการกอหนีแ้ละการใชจายเงินของรัฐบาล รวมท้ังการต้ังคณะกรรมาธิการ
วิสามัญของวุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎรขึ้นมาทําหนาที่ตรวจสอบรายละเอียดของโครงการตาง ๆ ที่
ใชจายเงินกูตามพระราชกําหนด ในทกุ ๆ ครัง้ทีม่กีารตราพระราชกําหนดเพ่ือใหอาํนาจกระทรวงการคลัง
กูเงินในลักษณะเชนเดียวกันนี้ นาจะเปนแนวทางหรือวิธีการที่จะทําใหการใชจายเงินกูของรัฐบาล
เปนไปตามกรอบวินัยการเงินการคลังและเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญมากยิ่งขึ้น 

P179-187.indd   187P179-187.indd   187 23/1/2556   17:59:3623/1/2556   17:59:36

creo





