เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ....
ด้วยกระทรวงการคลังขอเสนอ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ....
ทีผ่ ่านการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 บัญญัติให้รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ฐานะทางการเงินการคลังของรัฐ
มีเสถียรภาพและมั่นคงอย่างยั่งยืนตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ นอกจากนี้ ในปัจจุบันบทบัญญัติ
ที่เกี่ยวเนื่องกับการรักษาวินัยการคลังได้กระจายอยู่ในกฎหมายหลายฉบับ ทาให้กรอบวินัยการคลังของประเทศ
ไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน อีกทั้งการเกิดขึ้นของนวัตกรรมทางการคลังรูปแบบใหม่ ๆ และการปรับโครงสร้าง
การบริหารราชการแผ่นดิน ส่งผลให้บทบัญญัติทางด้านวินัยการคลังที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอที่จะครอบคลุม
การดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐทั้งหมด ดังนั้น จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ
ซึ่งมีสาระสาคัญสรุปได้ ดังนี้
คานิยามที่สาคัญ
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม
ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอัยการ องค์การมหาชน ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายกาหนด
หมวด 1 บททั่วไป
กาหนดวินัยให้รัฐต้องดาเนินนโยบาย การจัดทางบประมาณ การจัดหารายได้ การใช้จ่าย การบริหาร
การเงินการคลัง และการก่อหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ และต้องรักษาวินัยการเงินการคลัง
ตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ กาหนดให้รัฐต้องเสริมสร้างวินัย
ให้ประชาชนเสียภาษีอากรให้ครบถ้วน และให้คณะรัฐมนตรีต้องรักษาวินัยในกิจการที่เกี่ยวกับการเงินแผ่นดิน
ตามพระราชบัญญัตินี้อย่างเคร่งครัด
หมวด 2 นโยบายการเงินการคลัง
กาหนดให้มี “คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ” ซึง่ ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี
เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการคลัง
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อานวยการสานักงบประมาณ และ
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ โดยมีผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นเลขานุการ
โดยให้มีหน้าที่ในการกาหนดวินัยในเรื่องต่าง ๆ เช่น การกาหนดสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ กาหนดสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น
กาหนดสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายเพื่อการชาระหนี้ภาครัฐ กาหนดอัตราการชดเชยค่าใช้จ่ายหรือการสูญเสีย
รายได้จากการดาเนินกิจกรรมหรือโครงการตามนโยบายกึ่งการคลัง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ในการจัดทา
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และทบทวนแผนการคลังระยะปานกลาง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้ประกอบการพิจารณาการจัดเก็บรายได้
หรือหารายได้ รวมถึงการจัดทางบประมาณและการก่อหนี้
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้หน่วยงานของรัฐต้องคานึงถึงหลักการที่สาคัญคือ ความจาเป็น
และภารกิจ รวมถึงฐานะเงินนอกงบประมาณ ทั้งนี้ ได้กาหนดหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณรายจ่ายที่สาคัญ
เช่น งบประมาณรายจ่ายลงทุนต้องไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของงบประมาณรายจ่ายประจาปี และต้องไม่น้อยกว่า
วงเงินส่วนที่ขาดดุบงบประมาณประจาปีนั้น งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชาระหนี้ภาครัฐซึ่งเป็นหนี้สาธารณะ
ต้องตั้งไว้อย่างพอเพียง เป็นต้น
การกาหนดเรื่องการจัดทางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้กระทาได้เมื่อมีเหตุผลและความจาเป็น
ที่ต้องใช้จ่ายเงินระหว่างปีงบประมาณ และการตั้งงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ให้ตั้งได้เฉพาะกรณีที่มีเหตุผล
และความจาเป็นที่ไม่อาจจัดสรรหรือไม่สมควรจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แก่หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ
ได้โดยตรงเท่านั้น นอกจากนี้ การโอนงบประมาณรายจ่ายระหว่างหน่วยงานของรัฐจะกระทาไม่ได้ เว้นแต่จะมี
กฎหมายอนุญาต
การเสนอกฎหมายให้หน่วยงานของรัฐไม่ต้องนาเงินรายได้ส่งคลังจะกระทาได้เฉพาะที่มีความจาเป็น
และเกิดประโยชน์ ซึ่งการเสนอกฎหมายดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังก่อน นอกจากนี้
การเสนอกฎหมายที่มีบทบัญญัติให้จัดเก็บภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นจากที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนาไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์จะกระทาไม่ได้ เว้นแต่กรณีการจัดเก็บเพื่อเป็นรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การดาเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการที่ก่อให้เกิดภาระต่องบประมาณหรือการสูญเสียรายได้
(กรณีหน่วยงานของรัฐเสนอโครงการ) ต้องมีการจัดทาแผนบริหารจัดการ การประมาณรายจ่าย รวมถึงแหล่งเงิน
ที่จะนามาใช้จ่าย ประโยชน์ที่จะได้รับ ซึ่งหากการดาเนินการนั้นมีการสูญเสียรายได้ ต้องจัดทาประมาณการการสูญเสีย
รายได้ด้วย ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติการดาเนินกิจกรรมของคณะรัฐมนตรี จะต้องพิจารณาถึงความจาเป็นเร่งด่วน
ประโยชน์ที่จะได้รับ และภาระทางการคลังหรือการสูญเสียรายได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย
การมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐดาเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการที่รัฐบาลรับภาระชดเชย
ค่าใช้จ่ายหรือการสูญเสียรายได้จากการดาเนินการ (นโยบายกึ่งการคลัง) จะทาได้เฉพาะอยู่ในหน้าที่และอานาจ
ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ โดยคณะรัฐมนตรีต้องพิจารณาถึงภาระการคลังที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต รวมถึงผลกระทบต่อการดาเนินงานตามปกติของหน่วยงานของรัฐ
หมวด 3 วินัยทางการเงินการคลัง
ส่วนที่ 1 รายได้ หลักการคือ รายได้แผ่นดินต้องนาส่งคลัง
การจัดเก็บรายได้แผ่นดินที่เป็นภาษีอากรจะกระทาได้ก็แต่อาศัยอานาจตามกฎหมาย และการยกเว้น
หรือการลดภาษีอากรใด จะกระทาได้ก็แต่โดยอาศัยอานาจตามกฎหมายที่ให้อานาจจัดเก็บภาษีอากร นอกจากนี้
การกันเงินรายได้เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนาไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานนั้น เพื่อการหนึ่งการใด
เป็นการเฉพาะจะกระทามิได้ เว้นแต่จะอาศัยอานาจตามกฎหมาย (ซึ่งจะสอดคล้องกับการเสนอกฎหมายที่ไม่ต้อง
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นาเงินรายได้ส่งคลังต้องผ่านความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังก่อน) สาหรับการนาส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจ
ที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ต้องจัดสรรกาไรสุทธินาส่งคลังในอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง
สามารถกาหนดให้มีการนาส่งกาไรเพิ่มเติมได้
ส่วนที่ 2 รายจ่าย หลักการคือ การก่อหนี้ผูกพันหรือจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐต้องอาศัยอานาจตามที่
กฎหมายกาหนด โดยต้องคานึงถึงความโปร่งใส คุ้มค่าและประหยัด
การจ่ายเงินของส่วนราชการให้ปฏิบัติตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนดโดยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
ทั้งนี้ การปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินหมายความถึง การเบิกเงิน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน
การนาเงินส่งคลัง การรับจ่ายเงินทดรองราชการ นอกจากนี้ กาหนดให้การจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐอื่น
ต้องมีการวางหลักเกณฑ์และวิธีการตามทีก่ ฎหมายบัญญัติไว้ และได้กาหนดวินัยในการก่อหนี้ผูกพันต้องคานึง
ภาระการเงินที่จะเกิดขึ้นและข้อผูกพันในการชาระเงินตามสัญญา รวมถึงประโยชน์ของรัฐที่จะได้รับจากการก่อหนี้
ผูกพันนั้น ๆ
ส่วนที่ 3 การจัดให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินและการบริหารทรัพย์สินของรัฐ หลักการคือ ต้องเป็นไปตาม
กฎหมาย โดยต้องพิจารณาประโยชน์ของรัฐและประชาชน รวมถึงความคุ้มค่าและประหยัด
การบริหารจัดการทรัพย์สินที่อยู่ในความครอบครองหรือการกากับดูแลของหน่วยงานของรัฐ
ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายและกฎที่เกี่ยวข้อง โดยต้องพิจารณาประโยชน์ของรัฐและประชาชน
ความคุ้มค่า และความประหยัด ซึ่งต้องกระทาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และมีการบริหารความเสี่ยง
อย่างเหมาะสม และต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน โดยกาหนดให้กระทรวงการคลังมีหน้าที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการดูแลรักษาและบริหารทรัพย์สินของแผ่นดินและทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดิน เว้นแต่จะมีกฎหมาย
กาหนดไว้เป็นอย่างอื่น โดยกระทรวงการคลังอาจจะมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐอื่นดาเนินการแทนได้
นอกจากนี้ การบริหารเงินคงคลัง ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง และให้รักษาไว้ในระดับ
ที่จาเป็น และการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ
ส่วนที่ 4 การก่อหนี้และการบริหารหนี้ หลักการคือ ต้องเป็นไปตามกฎหมาย อยู่ภายใต้วัตถุประสงค์
และอานาจหน้าที่ของผู้กู้ โดยต้องทาอย่างรอบคอบ
กาหนดวินัยในการก่อหนี้และการบริหารหนี้สาธารณะและหนี้ของหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไปตาม
กฎหมายและอยู่ภายใต้ขอบวัตถุประสงค์และอานาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐผู้กู้ โดยอย่างน้อยต้องกระทา
ด้วยความรอบคอบ คานึงถึงความคุ้มค่า ความสามารถในการชาระหนี้ การกระจายภาระการชาระหนี้ เป็นต้น
ทั้งนี้ การกู้เงินของรัฐบาล และการค้าประกันการชาระหนี้ของหน่วยงานของรัฐโดยรัฐบาลให้ปฏิบัติตามที่บัญญัติ
ในกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะโดยเคร่งครัด
ในกรณีทรี่ ัฐบาลต้องกู้เงินนอกเหนือจากที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ
ให้กระทรวงการคลังกระทาได้ก็แต่โดยอาศัยอานาจตามกฎหมายที่ตราขึ้นเป็นการเฉพาะ และเฉพาะกรณี
ที่มีความจาเป็นที่จะต้องดาเนินการโดยเร่งด่วนและอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศ โดยไม่อาจ
ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีได้ทัน
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ในกรณีกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ หรือเมื่อมีรายจ่ายสูงกว่ารายได้ตามกฎหมายว่าด้วย
การบริหารหนี้สาธารณะ ให้กระทรวงการคลังดาเนินการให้สอดคล้องกับสถานะของเงินคงคลัง โดยคานึงถึง
ประมาณการรายได้และแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในแต่ละช่วงเวลา หากในระหว่างปีงบประมาณ
รัฐบาลสามารถจัดเก็บรายได้เกินกว่าประมาณการ หรือมีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณต่ากว่าประมาณการ
ให้กระทรวงการคลังพิจารณาปรับลดวงเงินที่จะกู้ตามวรรคหนึ่งลงตามความจาเป็นและเหมาะสม
ในกรณีกู้เงินเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ ให้กระทาได้
เฉพาะกรณีที่มีความจาเป็นเร่งด่วนต้องดาเนินการโดยไม่อาจใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายได้
นอกจากนี้ กาหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดทาแผนการกู้เงินและการบริหารหนี้เงินกู้ส่งให้
กระทรวงการคลัง และเมื่อมีการกู้เงินแล้วให้รายงานให้กระทรวงการคลังทราบด้วย
ส่วนที่ 5 เงินนอกงบประมาณและทุนหมุนเวียน หลักการคือ เงินนอกงบประมาณให้มีเท่าที่จาเป็น
กาหนดให้หน่วยงานของรัฐมีเงินนอกงบประมาณเท่าที่จาเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
หรือการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการมีเงินนอกงบประมาณ สาหรับการจัดตั้งทุนหมุนเวียนให้กระทาได้
แต่โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเท่านั้น
ส่วนที่ 6 การคลังท้องถิ่น หลักการคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดเก็บรายได้ให้เพียงพอ
ในการจัดทาบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
กาหนดวินัยการคลังในการจัดทางบประมาณ การใช้จ่ายเงิน การก่อหนี้ผูกพัน และการบริหารทรัพย์สิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ และต้องพิจารณาถึงภาระการคลังในอนาคตด้วย
นอกจากนี้ ด้านการก่อหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเป็นไปตามอานาจที่มีอยู่ตามกฎหมายจัดตั้ง
ซึ่งการกู้เงินหรือการออกพันธบัตรต้องอยู่ภายใต้กฎหมายนี้ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายว่าด้วย
การบริหารหนี้สาธารณะ นอกจากนี้ การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีด้วย
หมวด 4 การบัญชี รายงานและการตรวจสอบ
กระทรวงการคลังต้องกาหนดมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงาน
ของรัฐนาไปใช้ในการจัดทาบัญชีและรายงานการเงิน ยกเว้นรัฐวิสาหกิจที่จัดทาบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี
รับรองทั่วไป และทุนหมุนเวียนที่จัดทาบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียนกาหนด
หน่วยงานของรัฐต้องจัดทารายงานการเงินประจาปีให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ
เมื่อได้รับผลการตรวจสอบแล้วให้ส่งรายงานการเงินประจาปี รวมถึงผลการตรวจสอบนั้นให้กระทรวงการคลัง
สานักงบประมาณ และกระทรวงเจ้าสังกัด
กระทรวงการคลังต้องจัดทารายงานการเงินแผ่นดินประจาปีงบประมาณเพื่อให้สานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินตรวจสอบ นอกจากนี้ ต้องจัดทารายงานการเงินรวมภาครัฐ ซึ่งประกอบด้วยรายงานการเงินรวมของ
รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ (รายงานการเงินแผ่นดินประจาปีงบประมาณและรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ)
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รายงานการเงินรวมของรัฐวิสาหกิจและรายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้คณะรัฐมนตรีทราบ
และเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วย
นอกจากนี้ กระทรวงการคลังต้องจัดทารายงานความเสี่ยงทางการคลังภายในเดือนมีนาคมของทุกปี
เพื่อเสนอให้คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐใช้ประกอบการพิจารณาจัดทาแผนการคลังระยะปานกลาง
และจัดทารายงานสถานะหนี้สาธารณะ หนี้ภาครัฐ และความเสี่ยงทางการคลังเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
และคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐเพื่อทราบด้วย
หมวด 5 การตรวจเงินแผ่นดิน
การตรวจเงินแผ่นดินต้องป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
และในกรณีมีการกระทาผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ การสั่งลงโทษ
ทางปกครองให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
ในการนี้ สานักงานเศรษฐกิจการคลังจึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชน
ร่วมแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างกฎหมายดังกล่าว ระหว่างวันที่ 17 – 31 พฤษภาคม 2560
ทั้งนี้ สามารถแสดงความคิดเห็นมาได้ทาง
Fax : 0 2618 3385
E-mail : frl.hearing@fpo.go.th

