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การปฏิรูประบบการคลงัและการงบประมาณภาครฐั 

เพื่อวินยัการคลงั1  

                                                      
                         

พิสิฐ ลี้อาธรรม 
 
 

 
ในช่วง 5 ทศวรรษที่ผ่านมา ระบบการคลังของไทยมีการด าเนินการ
ด้วยความราบรื่นพอสมควร เนื่องจากได้มีการปฏิรูปโดยการออก
กฎหมายวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 ซึ่งมีผลในการสร้างเสถียรภาพ
และสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันในอดีต การกู้
เงินต่างประเทศมักจะกู้จากองค์กรการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศที่มีการควบคุมการเบิกจ่ายอย่างเข้มงวดและโปร่งใส เช่น 

ธนาคารโลก ธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย ท าให้การก่อหนี้สาธารณะเป็นไปอย่างระมัดระวังอยู่
ภายใต้กรอบวินัยการคลัง แม้ว่าฐานะการคลังช่วงปี 2522 – 2530 จะมีปัญหาการขาดดุล
เงินสดของรัฐบาลยืดเยื้อต่อเนื่องก็ตาม กล่าวคือ ขาดดุลเงินสดโดยเฉลี่ยร้อยละ 3.1 ต่อปีของ 
GDP เนื่องจากมีการเร่งใช้จ่ายภาครัฐและภาระหนี้ที่สูงขึ้น ในขณะที่การจัดเก็บรายได้
ขยายตัวเพิ่มขึ้นในระดับที่ต่ ากว่าเป้าหมายเนื่องจากเศรษฐกิจชะลอตัวจากวิกฤตการณ์น้ ามัน
ครั้งที่ 2 ท าให้เกิดผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  อย่างไรก็ตาม การด าเนินการแก้ปัญหา
การคลังที่จริงจังและการรักษาวินัยการคลังด้วยการจัดท างบประมาณอย่างระมัดระวังโดย
ใช้งบประมาณฐานศูนย์ (Zero based budgeting) ได้ช่วยแก้ปัญหาฐานะการคลังขาดดุล
ไม่ให้ลุกลามบานปลาย ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจในช่วงต่อมาที่ขยายตัวได้ดี การลงทุนที่
ขยายตัวเพิ่มขึ้นได้ช่วยเอ้ืออ านวยให้ฐานะการคลังกลับมาเกินดุลต่อเนื่องถึง 9 ปี (ในช่วงปี 
2531 - 2539) เฉลี่ยร้อยละ 3.0 ต่อปีของ GDP ท าให้มีเงินคงคลังสะสมเพิ่มขึ้นมากจนสามารถ
ด าเนินโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการจัดตั้งกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  

เมื่อเกิดวิกฤตทางการเงินและระบบสถาบันการเงินในช่วงครึ่งหลังของปี 2540 ซึ่ง
เศรษฐกิจประสบภาวะตกต่ า ท าให้การจัดเก็บรายได้ต่ ากว่าเป้าหมาย ส่งผลให้ฐานะการคลัง
เริ่มขาดดุลอีกครั้ง แต่ก็ยังไม่เป็นปัญหาและถือเป็นโชคดีที่ประเทศมีฐานะการคลังที่แข็งแกร่ง
มีภาระหนี้ต่ าในยามที่ประเทศเข้าสู่วิกฤตการเงิน จึงสามารถใช้นโยบายการคลังกระตุ้น
เศรษฐกิจได้ โดยมีการจัดสรรเงินช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนตกงานตามโครงการเงินกูม้ิยา
ซาวาเพื่อแก้ปัญหาความตกต่ าทางเศรษฐกิจในช่วงปี 2540 - 2543 ซึ่งฐานะการคลังขาดดุลเฉลี่ย

                                                           
1 การประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาต ิปี พ.ศ. 2558 
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ร้อยละ 2.4 ต่อปีของ GDP ท าให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวกลับมาได้  โดยไม่มีปัญหาหนี้
สาธารณะ 

 อย่างไรก็ดี ปัญหาทางการคลังเริ่มก่อตัวตั้งแต่ปี 2544 เมื่อฝ่ายการเมืองได้
อาศัยช่องโหว่ของกฎหมายการคลังและงบประมาณที่ล้าสมัยเป็นเครื่องมือในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณแผ่นดินผ่านโครงการประชานิยมเพื่อเพิ่มคะแนนนิยมและสร้างฐานอ านาจทาง
การเมือง ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นในช่วงหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
ฉบับพุทธศักราช 2550 ซึ่งแม้ว่าจะได้มีการก าหนดบทบัญญัติขึ้นใหม่เป็นหมวด 8 การเงิน 
การคลังและงบประมาณในรัฐธรรมนูญเพื่อรักษาวินัยการคลังแล้วก็ตาม ก็ยังไม่อาจยับยั้ง
การใช้จ่ายเงินแผ่นดินในรูปแบบต่างๆ นอกระบบงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะในช่วงปี 2554 - 2556 จากโครงการประชานิยมหลายรูปแบบโดยอาศัยความ
คล่องตัวที่กฎหมายและระบบการคลังที่ใช้มากว่า 50 ปีได้เปิดช่องทางไว้ ดังนั้น เมื่อระบบ
การเมืองเปลี่ยนแปลงไปเช่นนี้จึงมีความจ าเป็นที่ต้องปฏิรูปกฎหมายการคลังและ
งบประมาณ เพื่อก าหนดกรอบวินัยการคลัง โดยมีหลักเกณฑ์และกลไกในการเปิดเผยและ
ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ การก่อหนี้  และการบริหารเงินแผ่นดินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส เพื่อปกป้องระบบการคลังไม่ให้ต้องเสียหายจากการขาดวินัยที่จะก่อ
ปัญหาการคลังขาดดุลและภาระหนี้สาธารณะในระดับสูง และส่งผลร้ายแรงต่อระบบเศรษฐกิจ
การเงินของประเทศ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดกับประเทศต่างๆ ทั้งประเทศที่พัฒนาแล้วและ
ประเทศก าลังพัฒนาที่ขาดวนิัยการคลังจนท าให้ประเทศต้องตกอยู่ในวัฏจักรวิกฤตเศรษฐกิจ 
 

2  ปัญหาและผลกระทบตอ่ระบบการคลงัและงบประมาณ

ของประเทศ 

2.1 ความล้าสมัยและจุดอ่อนของกฎหมาย 
ในปัจจุบันกฎหมายการคลังมีอยู่อย่างกระจัดกระจายหลายฉบับ อาทิ พระราชบัญญัติตั๋ว
เงินคลัง พ.ศ. 2487 พระราชบัญญัติ เงินคงคลัง พ.ศ. 2491 พระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. 2502 พระราชบัญญัติให้อ านาจกระทรวงการคลังรวมหรือยุบเลิกทุน
หมุนเวียน พ.ศ. 2543 และ พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 เหล่านี้
เป็นต้น ซึ่งกฎหมายดังกล่าวได้ใช้มาแล้วยาวนานกว่า 70 ปี แม้บางฉบับจะได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติมไปตามกาลเวลา เช่น พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติมมาแล้วรวม 6 ครั้ง ก็ยังมีช่องโหว่ท าให้การใช้จ่ายเงินแผ่นดินเป็นไปอย่างไม่มี
ประสิทธิภาพ  ขณะที่พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะซึ่งเพิ่งบังคับใช้ในปี 2548 แต่ก็
มีบทบัญญัติซ้ าซ้อนกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณในเร่ืองขอบเขตของการก่อหนี้ ท า
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ให้ไม่เกิดเอกภาพในการบังคับใช้กฎหมาย นอกจากนี้ กฎหมายการคลังและงบประมาณที่
บังคับใช้ในปัจจุบันยังมีจุดอ่อนในด้านต่างๆ อาทิ 

(1) ไม่ได้ค านึงถึงภาระผูกพันทางการคลังในอนาคต แม้จะมีความพยายามในการ
จัดท างบประมาณระยะปานกลาง แต่ในทางปฏิบัติก็ยังคงพิจารณางบประมาณรายจ่ายปีต่อ
ปีโดยมีการผูกพันงบที่เบียดบังวงเงินของรัฐบาลในอนาคต ทั้งนี้ กฎหมายด้านงบประมาณใน
หลายประเทศ เช่น ออสเตรเลีย สวีเดน นิวซีแลนด์ และเดนมาร์ค ล้วนมีโครงสร้างการจัดท า
งบประมาณที่ก าหนดกรอบงบประมาณล่วงหน้า (Multiyear budget framework) โดยก าหนด
ระยะเวลาล่วงหน้า 3 ปี เพื่อเป็นกรอบในการควบคุมรายจ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการด าเนินงาน
หรือโครงการต่างๆ ในระยะปานกลาง 

(2) ให้ความยืดหยุ่นความคล่องตัวในการตั้งงบประมาณและใช้จ่ายงบประมาณ
เกินความจ าเป็น เช่น การตั้งรายจ่ายงบกลาง เงินส ารองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น หรือการ
ใช้เงินคงคลังและเงินนอกงบประมาณ โดยไม่ได้ก าหนดกฎเกณฑ์ให้จัดท ารายละเอียดแผนงาน 
และเพดานการตั้งงบประมาณหรือใช้งบประมาณ รวมทั้งไม่ได้ก าหนดข้อผูกพันให้มีความ
รับผิดชอบในการใช้คืนเงินงบประมาณ ซึ่งจะต้องระบุแหล่งที่มาของเงินและระยะเวลาการใช้
คืนเงินที่ชัดเจน แม้ว่าในรัฐธรรมนูญปี 2550 มาตรา 169 ได้มีบทบัญญัติให้การจ่ายเงินแผ่นดิน
จะกระท าได้เฉพาะที่ได้อนุญาตไว้ในกฎหมาย 4 ฉบับ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยงบประมาณ
รายจ่าย กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ กฎหมายเกี่ยวกับการโอนงบประมาณ และ
กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง แต่ในระยะที่ผ่านมาไม่มีการปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของมาตรา 
169 ดังที่กล่าว  

(3) มีช่องโหว่และมีบทบัญญัติซ้ าซ้อน อย่างไรก็ดี ความพยายามที่จะยกร่างแก้ไข
กฎหมายด้านการคลังในระยะที่ผ่านมายังคงเป็นลักษณะ “ตัดปะผุ” หรือออกกฎหมายซ้อน
กฎหมายเดิม ยังไม่มีการปฏิรูปหรือเปลี่ยนแปลงกฎหมายเดิม โดยเฉพาะร่างกฎหมายการ
คลังหลายๆ ฉบับที่มีปรากฏขึ้นในรอบ 5 – 6 ปีมานี้ ก็ไม่เร่งด าเนินการให้มีผลการ      
บังคับใช้กฎหมายการคลังและการงบประมาณภาครัฐฉบับใหม่ แม้ว่าตามบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญปี 2550 มาตรา 303 (4) ก าหนดให้มีกฎหมายการเงินการคลังของรัฐตาม
มาตรา ๑๖๗ วรรคสาม ภายใน 2 ปีนับแต่วาระแรกที่คณะรัฐมนตรีได้เข้าบริหารราชการ
แผ่นดินภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปเป็นครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้2 แต่ร่างกฎหมายดังกล่าวก็
ยังไม่ผ่านการพิจารณาจากรัฐสภาจนคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ยกเลิกรัฐธรรมนูญปี 
๒๕๕๐ ไปแล้ว 

(4) ระบบงบประมาณปัจจุบันเป็นงบประมาณที่บังคับให้ต้องจัดท าเฉพาะ
งบประมาณด้านรายจ่ายเสนอรัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบเท่านั้น หรือที่เรียกว่าเป็น

                                                           
2 นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551 
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งบประมาณแบบขาเดียวฝ่ายบริหารเสนอเพียงประมาณการรายจ่าย โดยไม่ต้องน าเสนอ
งบประมาณด้านรายได้ที่ต้องขออนุมัติเป็นกฎหมายจากรัฐสภาด้วย จึงเป็นช่องโหว่ให้ฝ่าย
บริหารหรือฝ่ายการเมืองใช้เพียงมติคณะรัฐมนตรีเพื่อออกมาตรการยกเว้นและลดหย่อน
ภาษีเป็นเครื่องมือใช้หาเสียงเอาใจประชาชนให้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยไม่ได้มีการพิจารณา
ตัดทอนรายจ่ายให้สอดคล้องกัน ส่งผลท าให้งบประมาณขาดดุลเร้ือรัง 

(5) การตั้ ง งบประมาณที่ ไม่ เพียงพอต่อภาระผูกพันในอนาคต เช่น งบ
ประกันสังคม โดยเฉพาะกรณีชราภาพที่ประเทศไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น 
(Aging society) ซึ่งเป็นปัญหาหนึ่งที่จะท าให้งบประมาณเกิดการขาดดุลอย่างต่อเนื่อง 
นอกเหนือจากการเพิ่มขึ้นของภาระหนี้สาธารณะที่แท้จริง 

(6) ความเสี่ยงทางด้านการคลังอีกประการหนึ่งก็คือ ผลกระทบที่มีต่อเงินคงคลัง      
ในบางช่วงหากรัฐบาลขาดแคลนเงินคงคลังและจ าเป็นต้องด าเนินการกู้เงินโดยการออกตั๋ว
เงินคลัง ท าให้เกิดการดึงเงินออกจากตลาดเงินเป็นจ านวนมากในทันทีทันใด  ก็จะส่งผล
กระทบต่อระบบเศรษฐกิจการเงินของประเทศได้ 

(7) ไม่ก าหนดบทลงโทษหน่วยงานหรือฝ่ายการเมืองที ่ฝ ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม
บทบัญญัติในกฎหมาย ขณะที่ต่างประเทศ เช่น ประเทศฝรั่งเศส มีองค์กรศาลวินัยทาง
งบประมาณและการคลัง มีอ านาจลงโทษผู้กระท าผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง หรือ
กฎหมายของออสเตรเลียมีการลงโทษผู้ฝ่าฝืนไว้พร้อมความผิดทางอาญา 

 

2.2 การขาดวินัยการคลังและการแทรกแซงทางการเมือง 
(1) ตามหลักการบริหารเงินงบประมาณเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ จะต้องจัดล าดับ

ความส าคัญของการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย แต่ในบางครั้ง หน่วยงานเลี่ยงหาข้อยกเว้น
หรือช่องโหว่ ท าให้โครงการที่มีประโยชน์อาจถูกตัดออกไป เช่น การตั้งรายจ่ายในลักษณะต่างๆ 
ไว้ในเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นที่บรรจุอยู่ในรายจ่ายงบกลาง ส่งผลให้วงเงิน
ส ารองจ่ายเพิ่มสูงเป็นล าดับ และการเพิ่มวงเงินรายจ่ายงบกลางท าให้ไปเบียดบังวงเงิน
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณอ่ืน หรือโครงการอ่ืนที่มีล าดับความส าคัญสูง
กว่าและได้มีการศึกษาความเหมาะสมไว้แล้ว โดยในช่วงปีงบประมาณ 2540 – 2544 วงเงิน
งบกลางต่อวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 9.3 ได้ถีบตัวสูงขึ้นถึงร้อย
ละ 18.8 ในปี 2545 – 2549 ซึ่งเป็นช่วงที่นโยบายประชานิยมก าลังเบ่งบาน ถึงแม้ว่า
หลังจากนั้นสัดส่วนดังกล่าว มีแนวโน้มลดต่ าลงเหลือประมาณร้อยละ  12 – 14 แต่ก็กลับ
เพิ่มข้ึนอีกเป็นร้อยละ 19.9 ในปี 2555  

การเปิดเผยข้อมูลในงบกลางขาดความโปร่งใส ไม่สามารถตรวจสอบได้ เพราะ
ประเมินผลไม่ได้ เป็นการปิดบังข้อมูล 



JOURNAL OF ECONOMICS – 19/1 

-7- 

(2) ในระยะที่ผ่านมาบางหน่วยงานของรัฐผู้ใช้จ่ายเงินอย่างขาดวินัยการคลัง มี
วิธีการในการยักย้ายถ่ายเทเพื่อชดเชยการถูกตัดงบประมาณ เช่น เร่งการใช้จ่ายเงินเร็วขึ้น ใช้
งบประมาณพิเศษโดยหาแหล่งเงินสนับสนุนที่ไม่เปิดเผย หรือการกู้เงินโดยใช้แหล่งเงินจาก
ต่างประเทศ เป็นต้น 

(3) การควบคุมการตรวจสอบภายในโดยเฉพาะการเก็บรักษาเงินของหน่วยงานของ
รัฐยังไม่มีมาตรฐาน ขาดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการรายงานทางการเงินที่ให้หน่วยงานของรัฐถือ
ปฏิบัติ ท าให้เกิดการรั่วไหล การทุจริตประพฤติมิชอบ ดังเห็นได้จากการทุจริตเงินฝากของ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ส.จ.ล.) ในจ านวนเงินสูงถึง 1,568 
ล้านบาท เป็นตัวอย่างหนึ่งของความหย่อนยานของระบบการควบคุมตรวจสอบทางการเงิน
ของหน่วยงานของรัฐ 

(4) ภายใต้กรอบการมีวินัยการคลัง ควรค านึงถึงหลักการด าเนินนโยบายการคลัง
แบบสมดุลตามที่รัฐบาลพยายามก าหนดกรอบความยั่งยืนทางการคลังในระยะปานกลางไว้
แล้ว แต่ในทางปฏิบัติกลับมีการตั้งงบประมาณแบบขาดดุลอย่างต่อเนื่อง และมีการ
แทรกแซงจากฝ่ายการเมือง ให้หน่วยงานจัดเก็บรายได้ท าการประมาณการรายได้เทียบกับ
ระยะก่อนหน้าสูงเกินความเป็นจริงหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งเกินกว่าศักยภาพของระบบ
เศรษฐกิจ เพื่อให้สามารถตั้งฐานในการเพิ่มรายจ่ายโดยไม่ท าให้เกิดการขาดดุลมากขึ้น  

(5) การเพิ่มวงเงินงบประมาณรายจ่ายเป็นจ านวนมหาศาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
เพียงเพื่อหวังผลด้านประชานิยมของฝ่ายการเมืองที่ก่อตัวชัดเจน ตั้งแต่การมีรัฐธรรมนูญปี 
2540 ท าให้พรรคการเมืองมีความเข้มแข็งจากการเลือกตั้งปี 2544 และได้ทวีความเข้มข้น
ด้านประชานิยมในช่วงปี 2554 – 2556 ทั้งนี้ ฝ่ายการเมืองมักอ้างนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ
หรือการแก้ปัญหาภัยพิบัติโดยใช้ช่องโหว่ของกฎหมายในการใช้อ านาจแบบเบ็ดเสร็จเพื่อก่อ
หนี้สาธารณะ หรือใช้เงินคงคลัง หรือเงินนอกงบประมาณ หรือการมีมติคณะรัฐมนตรีให้
ธนาคารของรัฐจ่ายไปก่อน การตั้งรายจ่ายงบกลางไว้เป็นจ านวนมากซึ่งเป็นอ านาจของ
นายกรัฐมนตรีและไม่จ าเป็นต้องระบุรายละเอียด แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ของการใช้
จ่าย รวมทั้งไม่ได้ระบุความรับผิดชอบในการชดใช้เงินดังกล่าวอย่างชัดเจน ขณะที่รัฐสภาซึ่ง
เป็นตัวแทนของประชาชนไม่มีข้อมูลตรวจสอบได้ เกิดปัญหาคอรัปชั่น เช่น มูลค่าการ
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สูงเกินความเป็นจริง โครงการประชานิยมดังกล่าว เช่น โครงการประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า กองทุนหมู่บ้านละ 1 ล้านบาท บ้านหลังแรก รถยนต์คันแรก แท็ปเล็ต
นักเรียน การรับจ าน าข้าวเกวียนละ 15,000 บาท และโครงการเงินกู้เพื่อวางระบบบริหาร
จัดการน้ าและสร้างอนาคตประเทศวงเงิน 350,000 ล้านบาท เป็นต้น 

(6) การแทรกแซงเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มการเมืองที่ชัดเจนอีกประการหนึ่ง คือ 
งบที่ถูกแปรญัตติในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการที่ได้มีการตัดทอนงบประมาณของ
หน่วยงานต่างๆ แล้วน าไปรวมกันไว้ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรสามารถน างบที่ตัดทอนนั้นมาแปรญัตติน ากลับมาใช้ได้ โดยจัดสรรแก่หน่วยงานที่
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ฝ่ายการเมืองได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน แม้ในรัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 ที่ผ่านมาจะมี
บทบัญญัติป้องปรามสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือคณะกรรมาธิการ กระท าด้วยประการ
ใดๆ ที่มีผลท าให้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย แต่ก็
ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม3 

(7) ความพยายามอ้างเหตุผลของฝ่ายบริหารและฝ่ายการเมืองที่จะกระจาย
อ านาจด้านการบริหารงบประมาณแก่องค์กรบริหารท้องถิ่น ท าให้งบประมาณขององค์กร
บริหารท้องถิ่นมีจ านวนและสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้นเป็นล าดับ แต่ก็ยังขาดระบบที่ประกัน
ความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน 

(8) ประเด็นปัญหาการก่อหนี้สาธารณะ แม้จะมีพระราชบัญญัติการบริหารหนี้
สาธารณะแต่ก็ไม่มีผลในการสร้างวินัยการคลังเพื่อจ ากัดการก่อหนี้นอกระบบงบประมาณ 
กล่าวคือในระยะที่ผ่านมาฝ่ายการเมืองได้ใช้อ านาจในการออกกฎหมายเพื่อท าการกู้เงินเป็น
การเฉพาะโดยอ้างภาวะฉุกเฉินจ าเป็นเร ่งด ่วน เช ่น ร ่างพระราชบัญญัต ิให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ พ.ศ. .... วงเงิน 4 แสนล้านบาท ซึ่งถูกยกเลิกไป
ก่อน หรือพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 วงเงิน 2 แสนล้านบาท ซึ่งต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะ
เบิ กจ่ ายตามแผนปฏิบั ติ การไทยเข้ มแข็ ง 2555 หรื อพระราชก าหนดให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ าและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 
2555  วงเงิน 3.5 แสนล้านบาท แต่เนื่องจากการด าเนินงานล่าช้าและการเบิกจ่ายเงินมี
จ านวนไม่มากและไม่เป็นไปตามก าหนดเวลาซึ่งขัดแย้งกับการอ้างเหตุภาวะฉุกเฉินจ าเป็น
หรือเร่งด่วน หรือการน าหลักทรัพย์ที่กระทรวงการคลังถือไปวางเป็นหลักประกันการจัดตั้ง
กองทุนวายุภักดิ์ หรือกรณีการให้หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจกู้เงินจากธนาคารของรัฐไป
ใช้จ่ายก่อนและออกมติคณะรัฐมนตรีตั้งงบประมาณชดใช้คืนให้ ก็ควรถือเป็นส่วนหนึ่งของ
ภาระผูกพันรัฐบาล (Contingency liability) ที่ต้องนับรวมเป็นส่วนหนึ่งของการก่อหนี้
สาธารณะ  

นอกจากนี้ รัฐบาลยังอ้างความจ าเป็นเร่งด่วนในการเสนอร่างพระราชบัญญัติให้
อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของ
ประเทศ พ.ศ. ... วงเงินสูงถึง 2 ล้านล้านบาท4 โดยไม่เสนอรายละเอียดต่อรัฐสภาก่อนเพื่อ
หลีกเลี่ยงการควบคุมตรวจสอบการใช้จ่ายและอาศัยเสียงข้างมากผ่านกฎหมายดังกล่าวจน
ถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าให้ตกไป และในช่วงต้นปี 2557 ยังมีความพยายามของรัฐบาล
รักษาการ ในการโอนเงินกู้จ านวน 1.3 แสนล้านบาท จากวงเงินกู้ 2 ล้านล้านบาทดังกล่าว 

                                                           
33รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 มาตรา 168 วรรคหก 
ตรา 168 วรรคหก 
4  ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ ร่าง พ.ร.บ. เงินกู้ 2 ล้านล้านบาทไม่

ถูกต้องตามบทบัญญัติของกฎหมายและมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ (www.thaipublica.org) 
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ไปให้สถาบันการเงินของรัฐ เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าส าหรับการใช้หนี้ชาวนาตามโครงการรับ
จ าน าข้าวที่รัฐบาลก่อปัญหาไว้ ซึ่งถือเป็นการใช้เงินผิดประเภทและไร้ซึ่งวินัยการคลัง ดังนั้น 
การใช้เงินที่กู้มาอย่างไม่รอบคอบย่อมส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อฐานะการคลังของ
ประเทศ เนื่องจากเงินกู้ถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินแผ่นดินที่จะต้องมีภาระผูกพันของการชดใช้
หนี้และดอกเบี้ยในอนาคต 

(9) ในระยะหลังหน่วยงานปฏิบัติทางด้านการคลังมีความอ่อนแอลง และขาดการ
ประสานงานที่ใกล้ชิด บางหน่วยงานมีอ านาจในการตั้งหรือโยกย้ายงบประมาณ ท าให้ขาดการ
ถ่วงดุลอ านาจและเปิดโอกาสให้ฝ่ายการเมืองเข้าแทรกแซงเพื่อใช้ประโยชน์ อาทิ การอ้าง
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการใช้จ่ายเงินตามนโยบายประชานิยม การอ้างความล่าช้าในการ
ขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เป็นต้น 

 
2.3  ผลกระทบต่อฐานะการคลังของประเทศ 

(1) ในระยะที่ผ่านมา รายจ่ายด้านประชานิยมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการแข่งขัน
เพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง รายจ่ายดังกล่าว เพิ่มขึ้นเป็นล าดับจากร้อยละ 3 ใน
ปีงบประมาณ 2544 เพิ่มเป็นร้อยละ 18 ในปีงบประมาณ 2556 ส่งผลให้รายจ่ายด้านการ
ลงทุนมีสัดส่วนลดลง ซึ่งกระทบต่อการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีส่วนส าคัญในการ
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

(2) ความไร้ประสิทธิภาพในการใช้เงินงบประมาณยังส่งผลกระทบต่อฐานะการ
คลังของประเทศ ท าให้เกิดการขาดดุลต่อเนื่อง โดยในช่วงปี งบประมาณ 2544 – 2545 
งบประมาณยังคงขาดดุลเฉลี่ยประมาณร้อยละ 2.2 ต่อปีของ GDP แม้เกินดุลเล็กน้อยช่วง
ปีงบประมาณ 2546 – 2549 แต่ก็ขาดดุลอีกระหว่างปีงบประมาณ 2550 – 2557 ประมาณ
ร้อยละ 2.1 ต่อปีของ GDP และสร้างภาระทางการคลังและหนี้สาธารณะของประเทศ ซึ่ง
ยอดหนี้คงค้างภาครัฐมีแนวโน้มสูงขึ้นเกือบเท่าตัว จากจ านวน 2,934.4 พันล้านบาทใน
ปีงบประมาณ 2544 เพิ่มเป็นจ านวน 5,690.8 พันล้านบาทในปีงบประมาณ 2557 หาก
ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นรุนแรงและต่อเนื่อง จะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเงินและ
บั่นทอนความเชื่อมั่นของประเทศได้ 
 

3   แนวทางยกร่างพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญว่า 

ดว้ยการคลงัและการงบประมาณภาครฐั 

 จากเหตุผลของความล้าสมัยและข้อจ ากัดของกฎหมายการคลังและงบประมาณ 
รวมทั้งการแทรกแซงทางการเมืองที่ก่อให้เกิดปัญหาและส่งผลกระทบต่อฐานะการคลังของ
ประเทศดังกล่าวข้างต้น จึงควรปฏิรูปกฎหมายการคลังและงบประมาณให้มีเอกภาพ โดย
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ยกเลิกกฎหมายที่เกี่ยวกับการคลังและงบประมาณ เพื่อรวมไว้เป็นกฎหมายการคลังและ
การงบประมาณภาครัฐเพียงฉบับเดียว อาทิ พ.ร.บ.ตั๋วเงินคลัง 2487 พ.ร.บ.เงินคงคลัง 2491 
พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ 2502 พ.ร.บ.ให้อ านาจกระทรวงการคลังรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน 
2543 พ.ร.บ.การบริหารหนี้สาธารณะ 2548 เป็นต้น รวมทั้งการแก้ไขจุดอ่อนในด้านต่างๆ 

ส าหรับกระบวนการ วิธีการให้เป็นไปตามกฎหมายของหน่วยงานนั้นๆ เช่น 
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณของส านักงบประมาณ กฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้
สาธารณะของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ เป็นต้น  

 
3.1 ก าหนดหลักการส าคัญตามท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ ในประเด็นดังต่อไปนี้ 

(1) วางหลักการการด าเนินนโยบายการคลัง ซึ่งรวมถึงการจัดท างบประมาณ การ
จัดหารายได้ การใช้จ่าย การบริหารการเงินและทรัพย์สิน การก่อหนี้สาธารณะ และการอ่ืนที่
เก่ียวข้อง ตลอดจนการด าเนินการที่มีผลผูกพันทรัพย์สินหรือภาระทางการคลัง ต้องเป็นไป
เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและการลดความเหลื่อมล้ าเพื่อความเป็นธรรมในสังคม 
ตามหลักธรรมาภิบาล หลักประสิทธิภาพและความคุ้มค่า และหลักการรักษาวินัยการคลัง 

(2) การนิยาม “เงินแผ่นดิน” เพื่อจ ากัดขอบเขตการใช้เงินแผ่นดิน  
อย่างไรก็ตาม เงินแผ่นดินนั้นมีความหมายในตัวเองอยู่แล้ว ดังนั้น การไม่นิยามเงิน

แผ่นดินไว้จึงไม่อาจน านิยามนั้นไปแปลความหมายเป็นอ่ืนใดได้อีก เพราะหากมีการนิยามไว้ก็
เป็นช่องทางให้ฝ่ายการเมืองประดิษฐ์ค าที่ไม่อยู่ในค านิยามเพื่อสร้างหนี้หรือข้อผูกพันต่อรัฐ
ได้ ประกอบกับค านิยามอาจไม่ครอบคลุมในปัจจุบันและอาจล้าสมัยกับนวัตกรรมทางการเงิน 
(Financial  Innovation) ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

(3) การก าหนดหลักเกณฑ์“การใช้เงินแผ่นดิน” เพื่อจ ากัดขอบเขตการใช้เงิน
แผ่นดิน ให้เป็นไปตามกรอบการรักษาวินัยการคลัง 

(4) การบัญญัติกฎหมายเพิ่มเติมเพื่อการก่อหนี้และใช้จ่ายจะกระท ามิได้ หากมิได้
จัดท าเป็นพระราชบัญญัติงบประมาณ 

(5) หลักการจัดท างบประมาณของแผ่นดิน ให้ท าเป็นพระราชบัญญัติ  
การตราพระราชบัญญัติงบประมาณประจ าปี ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวัน

เริ่มปีงบประมาณนั้น เว้นแต่จะมีเหตุจ าเป็นหรือเหตุฉุกเฉินที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ และถ้า
พระราชบัญญัติงบประมาณประจ าปีออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้พระราชบัญญัติ
งบประมาณในปีงบประมาณก่อนนั้นไปพลางก่อนได้ ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินแผ่นดินต้อง
ได้รับการตรวจสอบเห็นชอบจากรัฐสภา 

(6) วงเงินงบประมาณที่น าเสนอในแต่ละปีให้ถือเป็น หลักการ ของร่าง 
พระราชบัญญัติที่รัฐสภาไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงได้  ทั้งนี้ โดยที่วงเงินนี้จะรวมรายรับ และ 
รายจ่ายจากเงินกู้ต่างประเทศด้วย (รายจ่ายจากเงินภาษีอากร + เงินกู้ภายในประเทศ + 
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เงินกู้ต่างประเทศ + การใช้เงินคงคลัง) นอกจากนี้ ยังให้แสดงวงเงินค้ าประกันการก่อหนี้ 
ซึ่งรวมทั้งการให้รัฐวิสาหกิจหรือธนาคารของรัฐจ่ายเงินไปก่อนและให้ส านักงบประมาณหรือ
กระทรวงการคลังชดใช้ให้ภายหลังเป็นอีก หนึ่งรายการแยกต่างหากจากวงเงินงบประมาณ
ด้วย 

(7) หลักการจัดท างบประมาณแบบ 2 ขา กล่าวคือ ในการเสนองบประมาณ
ประจ าปี หรืองบประมาณเพิ่มเติมให้ท าเป็นพระราชบัญญัติ นอกจากต้องขออ านาจในการ
ใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินแล้ว ยังต้องขออ านาจใช้เงินจากการจัดเก็บรายได้ด้วย การ
ก าหนดรายได้ต้องเป็นบทบัญญัติในกฎหมายงบประมาณประจ าปี จะเป็นการป้องกันไม่ให้
ฝ่ายการเมืองลดหรือยกเว้นภาษีอากรเพื่อผลทางการเมืองดังเช่นรถยนต์คันแรกจะกระท า
ในระบบงบประมาณ 2 ขาไม่ได้ เพราะรัฐบาลจะต้องหารายได้แหล่งอ่ืนมาชดเชยหาก
ต้องการลดภาษีรถยนต์ เป็นต้น 

ดังนั้น การจัดเก็บรายได้แผ่นดินที่เป็นภาษีอากร หรือการยกเว้น หรือการลดภาษีอากร 
รวมตลอดถึงรายได้แผ่นดินที่เป็นค่าธรรมเนียม จะกระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมาย 
ไม่ใช่เพียงมติคณะรัฐมนตรี และเมื่อได้ด าเนินการแล้วให้ตั้งงบประมาณรายได้ในโอกาสแรก
ในพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ พระราชบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติมหรือพระราชบัญญัติ
งบประมาณประจ าปีงบประมาณถัดไป ที่ต้องขออนุมัติรัฐสภา เนื่องจากในระหว่าง
ปีงบประมาณนอกจากการจัดเก็บรายได้ตามปกติแล้ว อาจมีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี
อากรหรือฐานภาษี ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดท างบประมาณแบบ 2 ขาที่รัฐสภาต้อง
พิจารณาให้ความเห็นชอบทั้งด้านงบประมาณรายได้และงบประมาณรายจ่าย ไม่ใช่เพียงการ
ประมาณการรายได้เช่นอดีตที่ผ่านมา 

(8) หลักการกันเงินภาษีอากรไปใช้จ่ายเพื่อการใดการหนึ่งเป็นการเฉพาะจะ
กระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมาย และต้องระบุวัตถุประสงค์ของการใช้จ่าย
ไว้อย่างชัดแจ้ง รวมทั้งระยะเวลาสิ้นสุดไว้ด้วยทุกครั้ง เพราะในระยะหลังมีความพยายามจะ
กันเงินภาษีสรรพสามิตเพื่อการใช้จ่ายบางประเภท (Earmark tax) จึงควรต้องปิดช่องทางนี้ 

(9) การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามแผนยุทธ์ศาสตร์เพื่อให้ยุทธ์ศาสตร์เป็นกรอบ
ก ากับการจัดสรรงบประมาณทั้งหมด ทั้งงบประมาณเชิงภารกิจและงบประมาณเชิงพื้นที่ 
ภายใต้หลักการที่เน้นการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพื้นที่และภาคเอกชนเพื่อให้เกิดการบูรณาการจากแหล่งเงินต่างๆ รวมทั้งการ
สร้างความเป็นธรรม ความรับผิดและความโปร่งใสในการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ทั้งนี้ 
เนื่องจากประเทศไทยไม่มีระบบงบประมาณเชิงยุทธ์ศาสตร์อย่างแท้จริง แต่กลับมีการใช้
ยุทธ์ศาสตร์มาควบคุมงบประมาณเชิงภารกิจ5 

                                                           
5 ค าว่ายุทธศาสตร์ ถูกใช้อย่างพร่ าเพรื่อ แทนค าว่า นโยบายด้านต่าง ๆ 
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(10) การจ่ายเงินแผ่นดินจะกระท าได้ก็เฉพาะที่อนุญาตไว้ในพระราชบัญญัติ
งบประมาณประจ าปี พระราชบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติม พระราชบัญญัติโอนงบประมาณ 
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการคลังและการงบประมาณภาครัฐเท่านั้น 

เว้นแต่กรณีจ าเป็นเร่งด่วน  รัฐบาลจะจ่ายเงินแผ่นดินโดยใช้เงินคงคลังไปก่อนได้ 
แต่ต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลังโดยมีการระบุแหล่งรายได้ที่ชัดเจนใน
โอกาสแรกในพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ พระราชบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติม หรือ
พระราชบัญญัติงบประมาณประจ าปีงบประมาณถัดไป แล้วแต่กรณี และให้นับรวมเป็นส่วน
หนึ่งของวงเงินงบประมาณ พร้อมทั้งให้ก าหนดแหล่งที่มาของรายได้เพื่อชดใช้รายจ่ายที่ ได้
ใช้เงินคงคลังจ่ายไปก่อนแล้วนั้นไว้ด้วย  มิใช่การระบุเพียงประโยคเดียวว่ามีการตั้ง
งบประมาณชดใช้เงินคงคลัง แต่ไม่มีเงินจริง เช่น ระบบงบประมาณไทยในช่วงหลังๆ ได้
ด าเนินการ แม้ว่ารัฐธรรมนูญ 2550 จะได้ระบุเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจนในมาตรา 168 แต่
ปรากฏว่ารัฐบาลที่ผ่านมาก็ไม่ได้ปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 

การออกพระราชก าหนดเพื่อให้มีการจ่ายเงินเร่งด่วนจะกระท าได้เฉพาะเท่าที่
จ าเป็น และให้การเบิกจ่ายเงินตามกฎหมายนั้นมีระยะเวลาได้ไม่เกิน 3 เดือนนับแต่ที่มีการ
ประกาศใช้ 

(11) การห้ามโอนหรือน ารายจ่ายที่ก าหนดไว้ส าหรับรายการใดไปใช้ในรายการอ่ืนที่
แตกต่างจากที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณประจ าปีหรือพระราชบัญญัติ
งบประมาณเพิ่มเติม เว้นแต่กรณีเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ มีเหตุจ าเป็นหรือเหตุฉุกเฉินที่มิอาจ
หลีกเลี่ยงได้ เช่น ในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงครามหรือการรบ โดยต้องรายงาน
รัฐสภาทราบโดยไม่ชักช้า 

(12) การป้ องกันฝ่ ายนิ ติ บัญญัติก้ าวก่ ายงานของฝ่ ายบริหาร โดยห้าม
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแปรญัตติงบประมาณรายจ่าย ในทางเพิ่มเติมรายการหรือจ านวน
ในรายการ  และในทางลดหรือตัดทอนรายจ่ายตามข้อผูกพัน ( เช่น เงินส่งใช้ต้น
เงินกู้  ดอกเบี้ยเงินกู ้เงินที่ก าหนดให้จ่ายตามกฎหมาย)  

(13) การห้ามน าเงินที่ถูกแปรญัตติในทางลดหรือตัดทอนไปจัดสรรส าหรับ
รายการ กิจกรรม แผนงาน หรือโครงการที่ตั้งขึ้นใหม่ แต่ให้น าส่งเข้ากองทุนบริหารเงินกู้
เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ 

อนึ่ง เพื่อแก้ปัญหามิให้เกิดการจัดสรรงบช าระหนี้ซ้ าซ้อนในปีงบประมาณเดียวกัน
มากจนเกินความจ าเป็นและเหมาะสม จึงก าหนดให้กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับ
โครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศต้องน าเงินเหลือจ่ายส่งคืน
คลังเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

(14) การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของรัฐสภา ศาล และองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ ให้ยื่นค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการคลัง
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แห่งชาติ  หากไม่ เพียงพอกับการบริหารงาน ให้สามารถเสนอค าขอแปรญัตติต่อ
คณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณประจ าปีได้โดยตรง พร้อมกับการรายงานสถานะเงิน
นอกงบประมาณและเงินอ่ืนใดที่หน่วยงานนั้นมีอยู่ ซึ่งอาจได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เพิ่มเติมได้ แต่ทั้งนี้ เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินกรอบวงเงินงบประมาณประจ าปีที่สภา
ผู้แทนราษฎรได้ให้ความเห็นชอบในขั้นรับหลักการวาระแรกไว้แล้ว 

(15) หลักการเงินแผ่นดินต้องน าส่งคลัง การก าหนดให้เงินที่ไม่ต้องน าส่งคลังจะ
กระท าได้ก็แต่โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และการตรากฎหมายที่มีการก าหนดให้ยกเว้นไม่
ต้องน าเงินส่งคลังต้องมีขอบเขตและกรอบวงเงินเท่าที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการรักษาวินัยการ
คลัง โดยต้องค านึงถึงประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน ความจ าเป็น
และประโยชน์ที่หน่วยงานของรัฐนั้นจะมีเงินเก็บไว้เพื่อการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ ซึ่ง
ต้องมีก าหนดเวลาการใช้จ่าย และต้องไม่สามารถจัดท าเป็นงบประมาณประจ าปีหรือ
งบประมาณเพิ่มเติม   

(16) ข้อยกเว้นหลักการให้หน่วยงานของรัฐที่มิใช่รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรบริหาร
ท้องถิ่นได้รับเงินมาไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ในกรณีดังนี้ 

-  เงินที่มีผู้มอบให้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้จ่ายในกิจการของหน่วยงาน 
-  เงินตามโครงการช่วยเหลือหรือร่วมมือกับรัฐบาลต่างประเทศ 
-  เงินในลักษณะค่าชดใช้ความเสียหายหรือสิ้นเปลืองแห่งทรัพย์สิน และ

จ าเป็นต้องจ่ายเพื่อบูรณะทรัพย์สินหรือจัดให้ได้ทรัพย์สินคืนมา 
-  เงินรายรับของสถานพยาบาล สถานศึกษา หรือสถานที่อื่นใดที่อ านวยบริการ

อันเป็นสาธารณประโยชน์ หรือประชาสงเคราะห์ 
-  เงินในลักษณะผลพลอยได้จากการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ 
-  เงินจากการจ าหน่ายหุ้นในนิติบุคคลเพื่อน าไปซื้อหุ้นในนิติบุคคลอื่น 

(17) ให้หน่วยงานของรัฐที่กฎหมายก าหนดให้ไม่ต้องน าเงินแผ่นดินส่งคลัง ต้อง
จัดท ารายงานการรับและการใช้จ่ายเงิน ทั้งเงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณและเงิน
อ่ืนใดที่หน่วยงานของรัฐนั้นมีอยู่ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเมื่อสิ้นปีงบประมาณ เพื่อรายงานให้
รัฐสภาทราบ หากไม่ด าเนินการต้องมีบทลงโทษ โดยจะไม่ได้รับจัดสรรเงินในงวดต่อไป 

(18) บทก าหนดโทษ ในกรณีที่มีหลักฐานว่าผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใด ก่อให้เกิดการใช้จ่ายเงินแผ่นดินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ 
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ อาจไต่สวนข้อเท็จจริ งและสรุป
ส านวนยื่นฟ้องต่อศาลปกครองแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณ และให้ศาล
พิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า 
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3.2 ก าหนดหลักการรักษาวินัยการคลังภาครัฐ 
(1) หลักการควบคุมการใช้จ่ายเงินตามนโยบายของรัฐบาลที่ก่อให้เกิดภาระทางการ

คลังในอนาคตหรือผูกพันการตั้งงบประมาณรายจ่าย ต้องจัดท าแผนบริหารจัดการกิจกรรม 
มาตรการ หรือโครงการ และประมาณการรายจ่าย พร้อมแหล่งเงินที่ใช้ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ รวมทั้งแนวทางการบริหารจัดการภาระทางการคลัง และผลกระทบจากการ
ด าเนินการดังกล่าวที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและในอนาคต พร้อมกับการเสนอเรื่องต่อ
คณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

(2) ก าหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการคลังแห่งชาติ  ที่มีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังเป็นประธาน และกรรมการประกอบด้วย 4 หน่วยงานหลัก ได้แก่ 
กระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนหนึ่ง   (ไม่น้อยกว่าสามคน
แต่ไม่เกินห้าคน) เพื่อเป็นการถ่วงดุลอ านาจ โดยให้มีอ านาจหน้าที่ อาทิ  

(2.1) ก าหนดนโยบายและแผนการคลังประจ าปีและในระยะปานกลาง 3 – 
5 ปี ที่สอดคล้องกับเป้าหมายทางเศรษฐกิจ 

(2.2) ก าหนดนโยบายงบประมาณประจ าปี งบประมาณรายได้ วงเงิน
งบประมาณรายจ่าย และวิธีการเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณหรือ
การจัดการในกรณีที่งบประมาณรายได้สูงกว่าวงเงินงบประมาณรายจ่าย 

(2.3) เสนอแนะมาตรการปรับลดรายจ่าย หรือการจัดท างบประมาณเพิ่มเติม 
หรือการโอนงบประมาณในระหว่างปีงบประมาณ  

(2.4) ก าหนดนโยบายการจัดเก็บรายได้และภาษีอากร เพื่อใช้ประกอบการ
จัดท างบประมาณประจ าปีและในระยะปานกลาง   3 – 5 ปี 

(2.5) ติดตาม ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผล และทบทวนการจัดเก็บรายได้ของ
รัฐบาล รวมทั้งจัดท าการคาดการณ์แนวโน้มการจัดเก็บรายได้รัฐบาล
เป็นรายเดือน และรายไตรมาส พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการแก้ไข
ปัญหาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บรายได้รัฐบาล 

(2.6) จัดท ารายงานรายจ่ายภาษี (Tax expenditures) ประจ าปี และประมาณ
การสูญเสียรายได้ของรัฐบาลจากมาตรการรายจ่ายภาษีในระยะปาน
กลาง 3 – 5 ปี 

(2.7) ก าหนดนโยบายเชิงยุทธ์ศาสตร์ในจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
และในระยะปานกลาง 3 – 5 ปี พร้อมทั้งจัดล าดับความส าคัญของ
ยุทธ์ศาสตร์เพื่อใช้ประกอบการก าหนดสัดส่วนวงเงินงบประมาณ
รายจ่ายที่ ใช้ด า เนินการในแต่ละยุทธ์ศาสตร์  เพื่อให้หน่วยรับ
งบประมาณใช้เป็นแนวทางในการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
ในแต่ละปีและในระยะปานกลาง 3 – 5 ป ี
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(2.8) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
และในระยะปานกลาง 3 – 5 ปี รวมทั้งการรายงาน การติดตามและการ
ประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

(2.9) ก าหนดหลักเกณฑ์การก าหนดวงเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จ าเป็น 

(2.10) ก าหนดสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนและ
งบประมาณรายจ่ายเพื่ อการช าระหนี้ภาครัฐต่อกรอบวงเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

(2.11) ก าหนดกรอบความยั่ งยืนทางการคลัง  6 ไว้ ในพระราชบัญญัติ
งบประมาณประจ าปี พระราชบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติม และ
พระราชบัญญัติโอนงบประมาณ แล้วแต่กรณี 

(2.11.1) รายจ่ายเพื่อการลงทุนต่อวงเงินงบประมาณประจ าปี 
(2.11.2)   รายจ่ายเพื่อการช าระหนี้ต่อวงเงินงบประมาณประจ าปี  
(2.11.3) จ านวนหนี้สาธารณะคงค้างต่อผลผลิตรวมในประเทศ 

(GDP) (ซึ่งไม่ควรเกินร้อยละ 60) 
(2.11.4) จ านวนการขาดดุลเงินสดของรัฐบาลต่อผลผลิตรวมใน        

ประเทศ (GDP) (ซึ่งไม่ควรเกินร้อยละ 3) 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีในข้อ 2.11 ให้หมายความรวมถึงงบประมาณทุก

ฉบับรวมกันซึ่งรวมทั้งงบประมาณเพิ่มเติมด้วย 
(2.12) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการหรือนโยบายของ

รัฐบาลที่ก่อให้เกิดภาระงบประมาณรายจ่ายต่อเนื่องโดยไม่มี
ก าหนดเวลา 

(2.13) ก าหนดหลักเกณฑ์การก ากับดูแลและวิธีการก่อหนี้ 
(2.14) ก าหนดหลักเกณฑ์การก ากับดูแลฐานะการเงินรัฐวิสาหกิจ 

                                                           
6  กรอบความยั่งยืนทางการคลัง 

เป้าหมายตัวชีว้ัด (ร้อยละ) 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 
ยอดหนี้สาธารณะคงค้างต่อ 
GDP < 50 < 60 < 60 < 60 < 60 < 60 < 60 < 60 
ภาระหนี้ต่องบประมาณ < 15 < 15 < 15 < 15 < 15 < 15 < 15 < 15 
รายจ่ายลงทุนต่อ
งบประมาณ - - > 25 > 25 > 25 > 25 > 25 > 25 
ดุลงบประมาณ (ภายใน
ปีงบประมาณ) 2548 2548 2548 2548 2560 2560 2560 2560 

ที่มา : ส านกังานเศรษฐกิจการคลัง ส านกันโยบายการคลัง ส่วนวางแผนการคลังและงบประมาณ ขอ้มูล ณ สิ้น
เดือนมิถุนายน 2557 
ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
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(2.15) ก าหนดหลักเกณฑ์การก ากับดูแลฐานะการคลังท้องถิ่น 
(2.16) ก าหนดหลักเกณฑ์การก ากับดูแลการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณและ

กองทุนสาธารณะ 
(2.17) อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบญัญตันิี ้

อาทิ 
(2.17.1) ด้านนโยบายรายได้และภาษีอากร  
(2.17.2) ด้านนโยบายการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  
(2.17.3) ด้านนโยบายและก ากับการก่อหนี้สาธารณะ 
(2.17.4) ด้านวิเคราะห์ฐานะการเงินรัฐวิสาหกิจ  
(2.17.5) ด้านวิเคราะห์ฐานะการคลังท้องถิ่น  
(2.17.6) ด้านตรวจสอบและประเมินผลเงินนอกงบประมาณและ

กองทุนสาธารณะ  
(2.17.7) ด้านการก าหนดหลักเกณฑ์ การก ากับดูแล แนวทางการตรวจสอบ

และประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ของหน่วยรับ
งบประมาณ 

(3) ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี อาทิ 
(3.1) การจัดสรรวงเงินงบประมาณรายจ่ายต้องสอดคล้องกับงบประมาณ

รายได้ และอยู่บนหลักการจัดท างบประมาณแบบสมดุลในระยะปาน
กลาง โดยหลีกเลี่ยงการจัดท างบประมาณแบบขาดดุลที่อาจมีผลต่อ
หนี้สาธารณะและกระทบถึงความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทย  

(3.2) การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามแผนยุทธศาสตร์ เชิงพื้นที่ และตาม
ภารกิจ โดยต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคเอกชน 
ประสิทธิภาพ ผลสัมฤทธิ์และความคุ้มค่า 

(3.3) การตั้งงบประมาณรายจ่ายให้แก่หน่วยรับงบประมาณให้ค านึงถึง
สถานะเงินนอกงบประมาณและเงินอ่ืนใดที่หน่วยรับงบประมาณนั้นมี
อยู่ด้วย 

(3.4) งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน  ต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่าวงเงินส่วนที่
ขาดดุลงบประมาณประจ าปีนั้นและงบประมาณเพิ่มเติม 

(3.5) งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของรัฐ และสวัสดิการของบุคลากร
ของรัฐ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของรัฐต้องตั้งไว้อย่าง
เพียงพอ 

(3.6) งบประมาณรายจ่ายเพื่อการช าระหนี้ภาครัฐหรือรายจ่ายที่เป็นภาระ
ผูกพันตามกฎหมายต้องตั้งให้ครบถ้วนและเพียงพอ 

(3.7) งบประมาณรายจ่ายรายการเงินส ารองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นให้
ตั้งได้เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันหรือแก้ไขสถานการณ์อัน
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กระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน ความมั่นคงของรัฐ การ
เยียวยาหรือบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะร้ายแรง และ
ภารกิจที่เป็นความจ าเป็นเร่งด่วนของรัฐ ซึ่งไม่อาจคาดการณ์ได้ ทั้งนี้ ต้อง
ไม่เกินร้อยละสอง 7 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม 

(4) ก าหนดหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ให้ตั้งได้เฉพาะในกรณีที่มี
เหตุผลและความจ าเป็นที่ไม่สามารถจัดสรรให้แก่หน่วยรับงบประมาณใช้จ่ายได้โดยตรง 
และต้องมิใช่รายจ่ายเพื่อการช าระหนี้ รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง หรือมิใช่รายจ่ายที่มีข้อ
ผูกพันหรือมีกฎหมายใดๆ ก าหนดให้ต้องจ่าย หรือมิใช่รายจ่ายตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้
แถลงไว้ต่อรัฐสภา 

(5) ก าหนดงบประมาณรายจ่ายที่ต้องจัดสรรออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
(5.1) งบประมาณรายจ่ายงบกลาง 
(5.2) งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ 
(5.3) งบประมาณรายจ่ายเพื่อการช าระหนี้ภาครัฐ 
(5.4) งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง 

(6) ก าหนดเอกสารประกอบการน าเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณต่อ
รัฐสภา อาทิ ค าแถลงประกอบงบประมาณ ฐานะการคลังของประเทศ แหล่งที่มาของรายได้
และภาษีอากร แหล่งเงินกู้ที่น ามาใช้จ่าย และแหล่งรายได้ที่น ามาชดใช้ต้นเงินและดอกเบี้ย 
รวมทั้งก าหนดเวลาช าระคืนเงินกู้ สาระส าคัญของงบประมาณรายจ่าย รายงานสรุปผลการ
ติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายการประเมินผลการด าเนินงานในโครงการที่ส าคัญ เหตุผล
ความจ าเป็นในการก าหนดงบประมาณรายจ่ายงบกลาง การตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี 
รวมทั้งภาระผูกพัน ภาระหนี้สาธารณะของประเทศ ฐานะการเงินของรัฐวิสาหกิจ รายงาน
การรับจ่ายเงิน หรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้เพื่อช่วยราชการ 

(7) หลักการจัดท างบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม คณะรัฐมนตรีอาจเสนอร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติมต่อรัฐสภาได้ ในกรณีจ าเป็นตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้
ในพระราชบัญญัตินี้ด้วย 

(7.1) เป็นกรณีที่มีความจ าเป็นต้องจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าหรือ
นอกเหนือไปจากที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณประจ าปี 

(7.2) เป็นกรณีที่ไม่สามารถรองบประมาณรายจ่ายประจ าปีถัดไปได้ 

                                                           
7   ซ่ึงจากแนวปฏิบัติที่ดีของต่างประเทศ พบว่าเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นไม่ควรเกินร้อยละ 2 

อ้างถึง รายงานการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
วุฒิสภา 
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(7.3) เป็นกรณีที่สามารถจัดเก็บรายได้เกินกว่าประมาณการ  ซึ่งเพียง
พอที่จะน าไปใช้จ่ายและให้แสดงถึงเงินที่พึงได้มาส าหรับจ่ายตาม
งบประมาณเพิ่มเติมที่ขอตั้ง 

(7.4) มีความจ าเป็นทางเศรษฐกิจและสถานะของหนี้สาธารณะเอ้ืออ านวย 
(7.5) ให้น าหลักการจัดท างบประมาณประจ าปีมาใช้กับการจัดท างบประมาณ

เพิ่มเติม 

(8) หลักการตั้งงบประมาณรายจ่ายชดใช้ให้แก่หน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมาย
ด าเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการตามนโยบายของรัฐบาลเป็นพิเศษนอกเหนือจาก
ภารกิจตามปกติของหน่วยงานของรัฐนั้น ตามภาระทางการเงินที่เกิดขึ้น 

(9) หลักการควบคุมการก่อหนี้สาธารณะ โดยในปีหนึ่งๆ ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละของ
วงเงินงบประมาณประจ าปีที่ใช้บังคับในขณะนั้นและงบประมาณเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ 

(9.1) กรณีเป็นเงินกู้กระทรวงการคลัง ต้องไม่เกินร้อยละ 30 ในจ านวนนี้ให้
กู้เป็นเงินตราต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 10 

(9.2) กรณีเป็นเงินกู้ที่กระทรวงการคลังค้ าประกัน ต้องไม่เกินร้อยละ 20 
ทั้งนี้ ขอบเขตการกู้เงินดังกล่าวไม่รวมถึงการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ โดยการกู้เงิน

รายใหม่เพื่อช าระหนี้เดิม (Refinance) การต่ออายุหนี้ (Rollover) การแปลงหนี้ และการ
ท าธุรกรรมทางการเงินอ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ อาทิ Swap 
Arrangement 8 

(10) หลักการให้องค์กรบริหารท้องถิ่นมีอิสระด าเนินกิจกรรม แผนงาน และ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นจากแหล่งรายได้ของตนเอง โดยองค์กรบริหารท้องถิ่นใดกู้เงินโดยอาศัย
อ านาจตามกฎหมายที่จัดตั้งองค์กรบริหารท้องถิ่นนั้นหรือกฎหมายอ่ืนใด โดยมิใช่เป็นการกู้
เงินจากกระทรวงการคลัง ห้ามมิให้กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานอ่ืนใดของรัฐเข้า
รับผิดชอบหรือค้ าประกันการกู้เงินหรือตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อช าระเงินต้นหรือดอกเบี้ย
เงินกู้ดังกล่าว 

(11) ให้จัดตั้งกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนา
ตลาดตราสารหนี้ในประเทศ ตลอดจนการก าหนดอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการก ากับการ
บริหารหนี้สาธารณะ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ โดยให้เงินที่
ถูกแปรญัตติในทางลดหรือตัดทอนตามที่สภาผู้แทนราษรให้ความเห็นชอบต้องน าส่งเข้า

                                                           
8  เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย (Currency 

Swap and Interest Rate Swap) ยกตัวอย่าง ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์กับปอนด์วันนี้และ
แลกเงินปอนด์กลับเป็นเงินดอลลาร์ในอนาคต รวมทั้งอาจมีการท าสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยควบคู่ไปด้วย 
นอกจากนี้ ยังมีวิธีจัดการความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนอื่นๆ เช่น การท าสัญญา Forward   สัญญา Future 
และสัญญา Option เป็นต้น 
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กองทุนดังกล่าว และให้นับรวมเป็นวงเงินงบประมาณในปีงบประมาณนั้นด้วย ทั้งนี้ หากสิ้น
ปีงบประมาณยังมีเงินเหลือจ่ายให้น าส่งคืนคลัง 

(12) หลักการควบคุมการจัดตั้งกองทุนสาธารณะ  
(12.1) ต้องมีบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะรองรับไม่ซ้ าซ้อนกับกองทุน

สาธารณะที่จัดตั้งไว้แล้ว 
(12.2) ต้องมีว ัตถุประสงค ์ในการจัดตั ้งที ่ช ัดเจน และเป ็นกรณีที ่เป ็น

กิจกรรมที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติตามหน้าที่
เพื่อสาธารณประโยชน์ หรือเพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและสังคม  

(12.3) ไม่เหมาะสมที่จะตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเพื่อใช้ด าเนิน
กิจกรรม  

(12.4) การบริหารและด าเนินการกองทุนสาธารณะต้องอยู่ภายใต้กรอบวินัยการ
คลังตามพระราชบัญญัตินี้ 

(13) หลักการยุบเลิกกองทุนสาธารณะ เมื่อหมดความจ าเป็นที่จะด าเนินการ หรือ
กองทุนสาธารณะได้หยุดด าเนินการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรและไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือระเบียบที่ก าหนด ทั้งนี้ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอ านาจออกประกาศยุบ
หรือเลิกกองทุนสาธารณะนั้น เพื่อให้มีระบบ Automatic shut down 

(14) หลักการให้หน่วยรับงบประมาณจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ
รายจ่ายเมื่อกฎหมายว่าด้วยงบประมาณใช้บังคับแล้ว เว้นแต่งบประมาณรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
ต้องได้รับอนุมัติจากผู้อ านวยการส านักงบประมาณก่อน หรือในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนต้อง
ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ได้แก่ งบลงทุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายจ่ายประเภทเงิน
ราชการลับ และรายจ่ายประเภทอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

(15) หลักการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ต้องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ
การก่อหนี้ผูกพันภายใน 60 วันนับแต่วันที่กฎหมายว่าด้วยงบประมาณใช้บังคับ ทั้งนี้ ต้องเป็น
รายการใช้จ่ายและวงเงินก่อหนี้ผูกพันของหน่วยรับงบประมาณนั้นๆ ตามกรอบงบประมาณ
ระยะปานกลาง 3 – 5 ปี 

(16) หลักการขอเบิกเงินจากคลังในปีงบประมาณใดให้กระท าได้แต่เฉพาะภายใน
ปีงบประมาณนั้น และเงินที่ขอเบิกจากคลังเพื่อการใดให้น าไปจ่ายได้เฉพาะเพื่อการนั้นเท่านั้น 
จะน าไปใช้จ่ายเพื่อการอ่ืนไม่ได้ เมื่อเบิกจากคลังแล้วไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด ให้หน่วยรับ
งบประมาณผู้เบิกน าส่งคืนคลังโดยไม่ชักช้า 

(17) ข้อยกเว้นหลักการขอเบิกเงินจากคลังข้ามปีงบประมาณ ให้กระท าได้เมื่อ
งบประมาณรายจ่ายนั้นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ หรือได้รับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรีให้เบิกเหลื่อมปีและได้มีการกันเงินไว้แล้ว ให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลัง
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ต่อไปได้อีกไม่เกิน 6 เดือนของปีงบประมาณถัดไป การเบิกจ่ายล่าช้าให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ
การประเมินผลประจ าปีของหน่วยงานและการได้รับเงินรางวัลด้วย 

(18) หลักการสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินคงคลัง ให้กระท าได้แต่เฉพาะตามที่บัญญัติ
ไว้ ในพระราชบัญญัติงบประมาณประจ าปี  พระราชบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติม 
พระราชบัญญัติโอนเงินในงบประมาณ มีมติให้จ่ายเงินไปก่อน  หรือพระราชก าหนดที่ออก
ตามความในบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 

ในกรณีที่จ่ายเงินตามมติให้จ่ายเงินไปก่อนหรือตามพระราชก าหนด ให้ตั้งเงินรายจ่าย
เพื่อชดใช้ในพระราชบัญญัติงบประมาณประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติม 

(19) หลักการสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินคงคลัง ก่อนที่มีกฎหมายอนุญาตให้จ่าย 
(19.1) รายการจ่ายที่มีการอนุญาตให้จ่ายเงินได้แล้ว ตามกฎหมายว่าด้วย

งบประมาณประจ าปี แต่เงินที่ตั้งไว้มีจ านวนไม่พอจ่ายและพฤติการณ์
เกิดขึ้นให้มีความจ าเป็นต้องจ่ายโดยเร็ว 

(19.2) มีกฎหมายใดๆ ที่กระท าให้ต้องจ่ายเงิน เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายนั้นๆ 
และมีความจ าเป็นต้องจ่ายโดยเร็ว 

(19.3) มีข้อผูกพันกับรัฐบาลต่างประเทศหรือสถาบันการเงินระหว่างประเทศที่
กระท าให้ต้องจ่ายเงิน และมีความจ าเป็นต้องจ่ายโดยเร็ว 

(19.4) เพื่อซื้อคืนหรือไถ่ถอนพันธบัตรของรัฐบาลหรือตราสารเงินกู้ของ
กระทรวงการคลัง หรือช าระหนี้ตามสัญญากู้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้กู้ 

(19.5) เพื่อซื้อเงินตราต่างประเทศ พันธบัตรของรัฐบาลต่างประเทศ หรือ
หลักทรัพย์ที่มั่นคงในต่างประเทศที่ไม่ใช่หุ้น ในสกุลเงินตราที่จะต้องช าระ
หนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้กู้ และในวงเงินไม่เกินจ านวนหนี้ที่ถึงก าหนด
ช าระในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการช าระหนี้
เมื่อถึงก าหนด 

การจ่ายเงินในห้ากรณีข้างต้นนี้ เมื่อได้จ่ายแล้วให้ตั้งเงินรายจ่าย
เพื่อชดใช้ในพระราชบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติม หรือในพระราชบัญญัติ
โอนงบประมาณ หรือในพระราชบัญญัติงบประมาณประจ าปีงบประมาณ
ปีต่อไป แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้นับรวมเป็นส่วนหนึ่งของวงเงินงบประมาณ 
พร้อมทั้งให้ก าหนดแหล่งที่มาของรายได้เพื่อชดใช้รายจ่ายที่ได้ใช้เงินคง
คลังจ่ายไปก่อนแล้วด้วย 

(20) หลักการก าหนดมาตรฐานการบัญชีและนโยบายการบัญชีภาครัฐส าหรับ
หน่วยงานของรัฐที่มิใช่รัฐวิสาหกิจตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 

ในกรณีเป็นรัฐวิสาหกิจ ให้จัดท าบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชี
ที่รับรองทั่วไป และให้เทียบเคียงดัชนีทางการเงินต่างๆกับกิจการเอกชนที่เป็นบริษัทมหาชน
ในธุรกิจประเภทเดียวกัน 
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(21) หลักการรายงาน เม่ือสิ้นปีงบประมาณ 
(21.1) ให้หน่วยรับงบประมาณรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณภายใน 90 

วัน 
(21.2) ให้ผู้อ านวยการส านักงบประมาณจัดท ารายงานผลการใช้งบประมาณ

รายจ่ายและการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับงบประมาณต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อรายงานให้รัฐสภาทราบภายใน 120 วันนับแต่วันสิ้น
ปีงบประมาณเสนอ แล้วให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(21.3) ให้ผู้อ านวยการส านักงบประมาณจัดท ารายงานการโอนหรือน า
งบประมาณรายจ่ายไปใช้ทุก 6 เดือน 

(21.4) ให้หน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายด าเนินกิจกรรม มาตรการ หรือ
โครงการตามนโยบายของรัฐบาลเป็นพิเศษนอกเหนือจากภารกิจ
ตามปกติของหน่วยงานของรัฐนั้น ต้องรายงานผลการด าเนินการ
ตามที่ได้รับมอบหมายและผลสัมฤทธิ์ และเปิดเผยให้สาธารณชน
ทราบโดยไม่ชักช้า และหากมีการร้องขอต้องเปิดเผยข้อมูลนั้นภายใน 
15 วัน ยกเว้นเป็นงบราชการลับ 

(21.5) ให้กระทรวงการคลังจัดท ารายงานความเสี่ยงทางการคลังประจ าปี ภายใน 90 
วัน 

(21.6) ให้กระทรวงการคลังจัดท ารายงานบัญชีรายรับรายจ่ายรวมภาครัฐ 
เป็นรายเดือน รายไตรมาส และปีงบประมาณ 

(21.7) ให้กระทรวงการคลังรายงานสถานะหนี้สาธารณะของประเทศทุกสิ้น
เดือน 

(21.8) ให้กระทรวงการคลังรายงานการเงินแผ่นดินประจ าปีงบประมาณ 
ภายใน 150 วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

การละเลยไม่รายงานตามเวลาที่ก าหนดในข้อ ๒๑ให้ถือเป็น
ความผิดทางวินัยของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานนั้นๆ 

(22) หลักการตรวจสอบการใช้งบประมาณ 
(22.1) ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบรายงานการเงินแผ่นดิน

ประจ าปี 
(22.2) ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในเพื่อป้องกันความ

ผิดพลาดและ เพิ่ มป ระสิ ท ธิ ภาพ ในการปฏิบั ติ ง าน  โ ดย ใ ห้
กระทรวงการคลังก าหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์การตรวจสอบ
ภายในเพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ 

หากหน่วยงานใดไม่น าเสนอรายงานตามก าหนดจะไม่มีสิทธิ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ หรือส่วนแบ่งรายได้ในรอบปีบัญชีถัดไป 
และให้ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานนั้นๆมีโทษทางวินัย 
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(22.3) ให้มีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญในรัฐสภาเพื่อให้หน่วยงาน
ของรัฐที่มีงบประมาณของตนเองเช่นรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน
ทุกแห่ง จัดท ารายงานน าเสนออย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเพื่อให้
คณะกรรมาธิการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ ภายหลังจากมีการ
ประชุมชี้แจง 
 
ปัญหาการคลังและหนี้สาธารณะเกิดขึ้นทั่วโลกทั้งในประเทศพัฒนา
แล้วและประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะกรีซและโปรตุ เกส 
สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น ทั้งนี้ เนื่องจากกลุ่มการเมืองมักจะฉกฉวย
หาประโยชน์เพื่อคะแนนเสียงทางการเมืองจากการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณจนเกิดเป็นภาระหนี้ของประเทศ หลายประเทศได้มีการ

ปฏิรูประบบการคลัง ท าให้มีวินัยการคลัง เช่น ออสเตรเลียและอังกฤษ เป็นต้น 
ในระหว่างที่ประเทศไทยอยู่ในช่วงการปฏิรูปประเทศ จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะมีการ

ปฏิรูปกฎหมายการคลังและงบประมาณของประเทศ เพื่อก าหนดกรอบวินัยการคลัง สร้างกลไก
การบริหารการคลังและงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งกฎหมายนี้ครอบคลุมหลักเกณฑ์การ
จัดท างบประมาณรายได้และรายจ่าย การก่อหนี้ การบริหารเงินแผ่นดิน บัญชีภาครัฐ การ
รายงาน การตรวจสอบ รวมทั้งก าหนดบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อให้การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไม่ถูกกระทบจากการขาดวินัยการคลัง 

อนึ่ง การปฏิรูปกฎหมายดังกล่าวไม่ใช่เพื่อจ ากัดหรือลิดรอนความคล่องตัวของการ
ใช้งบประมาณของหน่วยงาน แต่เพื่อให้การใช้เงินงบประมาณแผ่นดินมีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และสามารถเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน เพื่อป้องกันการทุจริตประพฤติมิ
ชอบของหน่วยงานและการฉกฉวยโอกาสของกลุ่มการเมือง ไม่ให้ก่อหนี้เป็นภาระต่อชนรุ่น
หลัง และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการรักษาเสถียรภาพ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และ
การลดความเหลื่อมล้ าเพื่อความเป็นธรรมในสังคม ซึ่งจะเป็นผลให้ประเทศไทยพ้นจากกับ
ดักประเทศก าลังพัฒนา (Middle income country trap) และพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศ
ที่พัฒนาแล้วได้สืบไป 

4 
บทสรุป 
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เอกสารอา้งอิง  

 
กระทรวงการคลัง (๒๕๕๕), "การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจ าปีงบประมาณ 

๒๕๕๕ ครั้งที่ ๒ "หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ลว.๘ มีนาคม ๒๕๕๕ ถึงเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี 

กิริฎา เภาพิจิตร, ดร. นักเศรษฐศาสตร์ธนาคารโลก และที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการนโยบาย
การเงิน การคลังและงบประมาณ วุฒิสภา, ในการสัมมนา เรื่อง “วิเคราะห์พระราชก าหนด ๔ 
ฉบับมีผลกระทบต่อแนวการด าเนินนโยบายการเงิน การคลังของประเทศไทยในอนาคต
อย่างไร”, เมื่อวันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ ห้องรับรอง ๑ – ๒ ช้ัน ๓ อาคาร
รัฐสภา ๒ 

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ วุฒิสภา, บันทึกการประชุมครั้งที่ ๓ หน้า ๘, วันพุธท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

คณะอนุกรรมาธิการนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณ วุฒิสภา, บันทึกการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ วัน
อังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕, ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๑๑๓ ช้ัน ๑ อาคาร
รัฐสภา ๒ 

จรัส สุวรรณมาลา, ศ. ดร, วีระศักดิ์ เครือเทพ, และ ภาวิณี ช่วยประคอง ., (๒๕๕๓), หนังสือ 
"สถาบันและกฎหมายการเงินการคลัง บทเรียนจากประเทศแคนาดา นิวซีแลนด์ และ
สิงคโปร์"  

ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจมหภาค การเงิน การคลัง เล่ม ๒, คณะท างานเศรษฐกิจมหภาค 
การเงิน การคลัง, สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๕๐ 

ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจมหภาค การเงิน การคลัง เล่ม ๓, คณะท างานเศรษฐกิจมหภาค 
การเงิน การคลัง, สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, กรกฎาคม ๒๕๕๑ 

บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ วุฒิสภา ครั้งท่ี ๓ หน้า ๘, วันพุธท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕, 
และรายงานของคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน 
วุฒิสภา เรื่อง ความห่วงใยนโยบายประชานิยมต่อหน้ีสาธารณะ, หน้า ๑๖๗, 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๙), ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙, สรุปสาระส าคัญหน้า (๓) 
พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ 
พิสิฐ ลี้อาธรรม ดร., บทความ “การแปรรูปรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย”, วารสารธรรมนิติ, ๒๕๓๖ 
พิสิฐ ลี้อาธรรม ดร., หนังสือ “จากยุ่งกลายเป็นรุ่ง บทเรียนเศรษฐกิจไทย”, โครงการหนังสือเล่ม หนังสือ

พิมพว์ัฎจักรรายวัน, กรุงเทพฯ, กันยายน ๒๕๓๗ 
พิสิฐ ลี้อาธรรม ดร., บทความ “นโยบายการคลังและการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ”, วารสารสรรพากรสาส์น, 

๒๕๔๓ 
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พิสิฐ ลี้อาธรรม ดร., บทความเรื่อง “จากวิกฤตต้มย ากุ้งถึงวิกฤตซับไพรม์ บทเรียนส าหรับการปรับปรุง
โครงสร้างระบบการเงินของไทย”, หน้า ๑๒ – ๑๓, หนังสือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจมห
ภาค การเงิน การคลัง เล่ม ๒, สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

พิสิฐ ลี้อาธรรม ดร., บทความเรื่อง “เศรษฐกิจไทยกับความเสี่ยง” หน้า ๓ หนังสือทิศทางการพัฒนา
เศรษฐกิจมหภาค การเงิน การคลัง เล่ม ๓, สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, กรกฎาคม ๒๕๕๑ 

พิสิฐ ลี้อาธรรม ดร., ค าปรารภในหนังสือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจมหภาค การเงิน การคลัง หน้า (๑) – (๒), 
คณะท างานเศรษฐกิจมหภาค การเงิน การคลัง เล่ม ๓, สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๑  

ระเบียบการก่อหนี้ของประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๘ 
รายงานของคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน วุฒิสภา, เรื่อง 

"วิเคราะห์และศึกษาผลกระทบนโยบายประชานิยม ค่าแรง และเงินเดือน...ของนโยบาย
รัฐบาลชุดใหม่ ท าได้จริงหรือ?", ๒๕๕๔ 

รายงานของคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน วุฒิสภา, เรื่อง "ความ
ห่วงใยนโยบายประชานิยมต่อหนี้สาธารณะ, ๒๕๕๖ 

รายงานการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖ ของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖, วุฒิสภา 

ราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๒๙ ตอนท่ี ๑๐ ก ลงวันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
สุดสวาสดิ์, ผศ.ดร., และ ประสพโชค มั่งสวัสดิ์,ผศ.ดร., “Stress test on Thailand’s Public 

debt”, คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๕๔ 
สุดสวาสดิ์, ผศ. ดร., (๒๕๕๕), "ความห่วงใย... ต่อหนี้สาธารณะของประเทศไทย" ในการสัมมนา "ความ

ห่วงใยนโยบายประชานิยมและหนี้สาธารณะของประเทศไทย" ห้องประชุมวุฒิสภา , เมื่อ
วันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

สุวรรณ อัษฎานุกูล, “การบริหารเงินคงคลัง”, ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจมหภาค การเงิน การคลัง, 
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, หน้า ๕๒–๕๓ และ หน้า ๖๑ 

  (ท่ีมา : http://www.nesac.go.th) 
ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ, "แผนปฏิบัติราชการส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๕", กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 
อารี วิบูลย์พงศ์, ศาสตราจารย์ ดร.และคณะ, บทความเรื่อง “ทิศทางประเทศไทยและการเตรียมตัว

ประเทศไทยในทศวรรษข้างหน้า” ในหนังสือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจมหภาค การเงิน การ
คลัง หน้า ๗๕, สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

Constitution of Australia, The Parliamentary Education Office and Australian 
Government Solicitor, Canberra, Australia, 2010 

Constitution of Australia, Chapter IV Finance and Trade, Section 81 
Coverage of Thailand GFS Data, dw.mof.go.th) 
Swedish Constitution Chapter 9 Financial Power, Article 3 (1) and (2) 
Swedish Constitution Chapter 9 Financial Power, Article 3 (3) 
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Swedish Constitution Chapter 9 Financial Power, Article 5 
Swedish Constitution Chapter 9 Financial Power, Article 10 
The Hong Kong Special Administration Region The Hong Kong Special Administration 

Region 
The Hong Kong Special Administration Region The Hong Kong Special Administration 

Region. 
www.bot.or.th, “เครื่องช้ีเศรษฐกิจมหภาคของไทย” 
www.oag.go.th/AboutOAG/KingSay.jsp 
www.I3nr.org/post/111717, โดย นิรมล พรมจาด 
www.slk.co.th/contingent liability 
www.thaipublica.org, ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ “ร่าง พ.ร.บ. 

เงินกู้ ๒ ล้านล้านบาทไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติของกฎหมายและมีข้อความขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ” 
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