พระราชบัญญัติวนิ ัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

ความเป็ นมา
รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย มาตรา 62
“รั ฐต้ องรั กษาวินัยการเงินการคลังอย่ างเคร่ งครั ด เพื่อให้ ฐานะทางการเงินการคลังของรั ฐ
มีเสถียรภาพและมั่นคงอย่ างยั่งยืน ตามกฎหมายว่ าด้ วยวินัย การเงินการคลังของรั ฐ และจัดระบบ
ภาษีให้ เกิดความเป็ นธรรมแก่สังคม”
“กฎหมายว่ า ด้ ว ยวิ นั ย การเงิ น การคลั ง ของรั ฐ อย่ า งน้ อ ยต้ อ งมี บ ทบั ญ ญั ติ เกี่ ย วกั บ
กรอบการดาเนินการทางการคลังและงบประมาณของรั ฐ การกาหนดวินัยทางการคลัง ด้ านรายได้
และรายจ่ าย ทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การบริหารทรัพย์ สินของรัฐและเงินคงคลัง
และการบริหารหนีส้ าธารณะ”

รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย มาตรา 278
“ให้ คณะรั ฐมนตรี ดาเนินการให้ หน่ วยงานของรั ฐที่คณะรั ฐมนตรี กาหนดดาเนินการให้
จัดทาร่ างกฎหมายที่จาเป็ นตามมาตรา 58 มาตรา 62 และมาตรา 63 ให้ แล้ วเสร็จ และเสนอต่ อสภา
นิ ติบัญญัติแห่ งชาติ ภ ายในสองร้ อยสี่ สิบวันนั บแต่ วันประกาศใช้ รัฐธรรมนู ญนี้ และให้ สภานิ ติ
บัญญัติแห่ งชาติพจิ ารณาให้ แล้วเสร็จภายในหกสิ บวันนับแต่ วนั ที่ได้ รับร่ างพระราชบัญญัติน้ัน
ในกรณีที่มีหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ องหลายหน่ วยงาน ให้ คณะรั ฐมนตรี กาหนดระยะเวลาที่แต่
ละหน่ วยงานต้ องดาเนินการให้ แล้ วเสร็จตามความจาเป็ นของแต่ ละหน่ วยงาน แต่ ท้ังนีเ้ มื่อรวมแล้ ว
ต้ องไม่ เกินสองร้ อยสี่ สิบวันตามวรรคหนึ่ง
ในกรณีที่หน่ วยงานของรั ฐตามวรรคหนึ่งไม่ อาจดาเนิ นการได้ ภายในกาหนดเวลาตาม
วรรคสอง ให้ คณะรัฐมนตรีสั่งให้ หัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐนั้นพ้นจากตาแหน่ ง”

เหตุผลความจาเป็ น
รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
มาตรา 62 กาหนด

ไม่ มีกฎหมายที่กาหนดกรอบวินัยทางการคลังเป็ นการเฉพาะ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่ วยงานของรัฐมีแนวทางในการดาเนินนโยบายด้ านการคลัง
และมีการรักษาวินัยการเงินการคลัง

(พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ/เงินคงคลัง/หนี้สาธารณะ/การบริ หารทุน
หมุนเวียน)

เพือ่ ให้ มวี นิ ัยครอบคลุมนวัตกรรมทางการคลังใหม่ ๆ

นวัตกรรมการคลังใหม่ ๆ

มีข้อมูลของหน่ วยงานของรัฐครบถ้ วน สามารถวิเคราะห์
ภาพรวมสถานการณ์ การคลังของทั้งประเทศ

(กิจกรรมกึ่งการคลังผ่านสถาบันการเงินของรัฐและวิสาหกิจ การใช้
จ่ายเงินนอกงบประมาณ การจัดตั้งกองทุนต่าง ๆ)

ขาดภาพรวมสถานการณ์ การคลังของทั้งประเทศ
(ส่ วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐสภา ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง องค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ องค์กรมหาชน ทุนหมุนเวียนที่เป็ นนิติบุคคล และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น)

พระราชบัญญัติวนิ ัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 เมษายน 2561
มีผลบังคับใช้ 20 เมษายน 2561

วัตถุประสงค์ ของ พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
• เพือ่ ให้ มกี ฎหมายหลักเกีย่ วกับวินัยการเงินการคลังทีช่ ัดเจน
• เพือ่ ให้ รัฐต้ องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่ างเคร่ งครัดเพือ่ ให้
เกิดเสถียรภาพและความมัน่ คงอย่ างยัง่ ยืนต่ อฐานะการเงิน
และการคลังของประเทศ
• นาบทบัญญัติที่เกีย่ วกับวินัยการเงินการคลังทีก่ าหนดไว้ ใน
กฎหมายต่ าง ๆ มากาหนดไว้ ในกฎหมายฉบับเดียว

โครงสร้ างของ พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
คานิยาม และผู้รักษาการตามกฎหมาย
หมวด 1 บททั่วไป

หมวด 2 นโยบายการเงินการคลัง
ส่ วนที่ 1 คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ
ส่ วนที่ 2 การดาเนินการทางการคลังและงบประมาณ
หมวด 3 วินัยการเงินการคลัง
ส่ วนที่ 1 รายได้
ส่ วนที่ 2 รายจ่ าย
ส่ วนที่ 3 การจัดให้ ได้ มาซึ่งทรัพย์ สินและการบริหารทรัพย์ สินของรัฐ
ส่ วนที่ 4 การก่ อหนีแ้ ละการบริหารหนี้
ส่ วนที่ 5 เงินนอกงบประมาณ
ส่ วนที่ 6 การคลังท้ องถิ่น
หมวด 4 การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ
หมวด 5 การตรวจเงินแผ่ นดิน
บทเฉพาะกาล

สาระสาคัญของ พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
“หน่ วยงานของรัฐ” หมายความว่ า
(1) ส่ วนราชการ
(2) รัฐวิสาหกิจ
(3) หน่ วยงานของรัฐสภา ศาลยุตธิ รรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์ กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
และองค์ กรอัยการ
(4) องค์ การมหาชน
(5) ทุนหมุนเวียนทีม่ ฐี านะเป็ นนิตบิ ุคคล
(6) องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
(7) หน่ วยงานอืน่ ของรัฐตามที่กฎหมายกาหนด
ผู้รักษาการตามกฎหมาย : นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

หมวด 1 บททั่วไป (มาตรา 6 - 9)
คณะรัฐมนตรี
 ต้ องพิจารณา ประโยชน์ ที่รัฐ
หรือประชาชนจะได้ รับ ความ
คุ้มค่า และภาระการเงินการคลังที่
เกิดขึน้ แก่รัฐ ความเสี่ยงและความ
เสียหายที่อาจเกิดขึน้ แก่การเงินการ
คลังของรัฐอย่ างรอบคอบ
 ไม่ บริหารราชการแผ่นดินโดยมุ่ง
สร้ างความนิยมทางการเมือง
 ต้ องรักษาวินัยในกิจการที่
เกีย่ วกับเงินแผ่นดินตามกฎหมายนี้
อย่ างเคร่ งครัด

ความคุ้มค่ า ต้ นทุน และผลประโยชน์
เสถียรภาพและความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ
และสั งคม ความยัง่ ยืนทางการคลัง

มีประสิ ทธิภาพ
โปร่ งใส
ตรวจสอบได้

นโยบายการคลัง การจัดทางบประมาณ การจัดหา
รายได้ การใช้ จ่าย การบริหารการเงินการคลัง และ
การก่อหนี้

การกู้เงิน การลงทุน การตรากฎหมาย
การออกกฎ หรือการดาเนินการใด ๆ ทีม่ ผี ลผูกพัน
ทรัพย์ สินหรือก่อให้ เกิดภาระทางการเงินการคลัง

รั ฐ
เสริมสร้ างวินัยให้ ประชาชนเสี ยภาษีอากรให้ ครบถ้ วน

ต้ องรักษาวินัยการเงินการคลังตามกฎหมายนีแ้ ละ
กฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้ องอย่ างเคร่ งครัด

หมวด 2 นโยบายการเงินการคลัง
ส่ วนที่ 1 คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ (มาตรา 10 - 12)
องค์ ประกอบ
นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการ
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง
รองประธานกรรมการ
ปลัดกระทรวงการคลัง
กรรมการ
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ
ผูอ้ านวยการสานักงบประมาณ
กรรมการ
ผูว้ า่ การธนาคารแห่งประเทศไทย
กรรมการ
ผูอ้ านวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง
เลขานุการ
และให้สานักงานเศรษฐกิจการคลังปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการ

หน้ าที่และอานาจ
(1) กาหนดวินยั การเงินการคลังเพิ่มเติมจากที่บญั ญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัติน้ ีหรื อในกฎหมายอื่น เพื่อให้หน่วยงาน
ของรัฐถือปฏิบตั ิ โดยไม่กระทบต่อความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ
(2) จัดทาและทบทวนแผนการคลังระยะปานกลาง
(3) เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการงบประมาณ การจัดเก็บรายได้ การบริ หารหนี้สาธารณะ
การบริ หารทรัพย์สิน และปัญหาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลังของรัฐ
(4) กาหนดสัดส่ วนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณี ฉุกเฉิ นหรื อจาเป็ น สัดส่ วนงบประมาณ
เพื่อการชาระหนี้ภาครัฐ สัดส่ วนการก่อหนี้ผกู พันงบประมาณรายจ่ายข้ามปี งบประมาณ สัดส่ วนการก่อหนี้ผกู พันเกินกว่าหรื อ
นอกเหนือไปจากที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย และสัดส่ วนตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 50
(5) กาหนดนโยบายและกากับดูแลการบริ หารจัดการความเสี่ ยงทางการคลัง
(6) กาหนดอัตราการชดเชยค่าใช้จ่ายหรื อการสู ญเสี ยรายได้ของหน่วยงานของรัฐในการดาเนินกิจกรรม มาตรการ หรื อ
โครงการตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 28
(7) ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัติน้ ีหรื อกฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็ นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ หรื อตามที่
คณะรัฐมนตรี มอบหมาย

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ
• ประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง กาหนดสั ดส่ วนต่ าง ๆ เพือ่ เป็ นกรอบวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
• ประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง การดาเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการที่
ก่อให้ เกิดภาระต่ องบประมาณหรือภาระทางการคลังในอนาคต พ.ศ. 2561
• ประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง กาหนดอัตราชดเชยค่ าใช้ จ่ายหรือการสู ญเสี ยรายได้
ของหน่ วยงานของรัฐในการดาเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการตามที่กาหนดไว้ ในมาตรา 28 พ.ศ. 2561
• ประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ ยงทางการคลัง
พ.ศ. 2561
• ประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง กาหนดกรอบในการบริหารหนีส้ าธารณะ พ.ศ. 2561
• ประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์ การรายงานสถานะหนีส้ าธารณะ
หนีภ้ าครัฐ และความเสี่ ยงทางการคลัง พ.ศ. 2561

การกาหนดสัดส่ วนของคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ
สั ดส่ วนตัวเลขเกีย่ วกับการตั้งงบประมาณ

สั ดส่ วนที่คณะกรรมการฯ กาหนด

1. สัดส่ วนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณี ฉุกเฉิ น

2.0 - 3.5

2. สัดส่ วนงบประมาณเพื่อการชาระคืนต้นเงินกูข้ องรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งรัฐบาลรับภาระ

2.5 - 3.5

3. สัดส่ วนการก่อหนี้ผกู พันงบประมาณรายจ่ายข้ามปี งบประมาณ

10

4. สัดส่ วนการก่อหนี้ผกู พันเกินกว่าหรื อนอกเหนือไปจากที่กาหนดไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย

5

5. อัตราชดเชยค่าใช้จ่ายหรื อการสู ญเสี ยรายได้ของหน่วยงานของรัฐในการดาเนิน
กิจกรรม มาตรการ หรื อโครงการตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 28

30

การกาหนดสัดส่ วนของคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ
สั ดส่ วนตัวเลขเกีย่ วกับกรอบในการบริหารหนีส้ าธารณะ

สั ดส่ วนทีค่ ณะกรรมการฯ กาหนด

1. สัดส่ วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

60

2. สัดส่ วนภาระหนี้ของรัฐบาล ต่อประมาณการรายได้ประจาปี งบประมาณ

35

3. สัดส่ วนหนี้สาธารณะที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ต่อหนี้สาธารณะทั้งหมด

10

4. สัดส่ วนหนี้สาธารณะที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ต่อรายได้จากการส่ งออกสิ นค้า
และบริ การ

5

ส่ วนที่ 2 การดาเนินการทางการคลังและงบประมาณ (มาตรา 13 – 30)
• แผนการคลังระยะปานกลาง (MEDIUM TERM FISCAL FRAMEWORK : MTFF)
- ใช้ เป็ นแผนแม่ บทหลักสาหรับการวางแผนการดาเนินการทางการเงินการคลังและงบประมาณของรัฐ แผนการจัดทา
งบประมาณรายจ่ ายประจาปี และแผนการบริหารหนีส้ าธารณะ
- ให้ คณะกรรมการฯ จัดทาแผนการคลังระยะปานกลางให้ แล้ วเสร็จภายใน 3 เดือนนับแต่ วนั สิ้นปี งบประมาณทุกปี โดยให้ เสนอ
คณะรัฐมนตรีพจิ ารณาให้ ความเห็นชอบ
- แผนการคลังระยะปานกลาง ให้ มรี ะยะเวลาไม่ น้อยกว่ า 3 ปี และอย่ างน้ อยต้ องประกอบด้ วย
(1) เป้ าหมายและนโยบายทางการคลัง
(2) สถานะและประมาณการเศรษฐกิจ
(3) สถานะและประมาณการการคลัง ซึ่ ง รวมถึ ง ประมาณการรายได้ ประมาณการรายจ่ า ย ดุ ล การคลั ง และการจั ด การ
กับดุลการคลังนั้น
(4) สถานะหนีส้ าธารณะของรัฐบาล
(5) ภาระผูกพันทางการเงินการคลังของรัฐบาล

• แผนการคลังระยะปานกลาง (MEDIUM TERM FISCAL FRAMEWORK : MTFF)
คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ
คณะรัฐมนตรี
เห็นชอบ
ประกอบการพิจารณาจัดทา
กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ ายประจาปี

การนาแผนระยะ
ปานกลางไปใช้

หน่ วยงานของรัฐ
- การจัดเก็บรายได้ หรือหารายได้
- การจัดทางบประมาณ
- การก่ อหนี้

วินัยการเงินการคลังในการดาเนินการทางการคลังและงบประมาณ
การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ ายประจาปี

การตัง้ งบประมาณรายจ่ าย
ประจาปี

• ความจาเป็ นและภารกิจ
• ฐานะเงินนอกงบประมาณ
• ความสามารถในการใช้ จ่ายและการก่อหนี ้ผูกพัน
• การปฏิบตั ิหน้ าที่โดยอิสระของรัฐสภา ศาล องค์กรอิสระ และองค์กรอัยการ
• สนับสนุน อปท. โดยพิจารณาความสามารถในการหารายได้ ความเหมาะสม รูปแบบ อปท

• งบประมาณรายจ่ายลงทุน : ไม่น้อยกว่า 20% ของงบประมาณรายจ่ายประจาปี และ ไม่น้อยกว่า วงเงิน
ส่วนที่ขาดดุล
• งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของรัฐและสวัสดิการของบุคลากรของรัฐ ตังไว้
้ อย่างพอเพียง
• งปม.เพื่อชาระหนี ้ภาครัฐ (ชาระคืนต้ นเงินกู้ ดอกเบี ้ย ค่าใช้ จา่ ยในการกู้เงิน) ตังไว้
้ อย่างพอเพียง
• ภาระทางการเงินที่มีกฎหมายบัญญัตใิ ห้ สง่ เงินเข้ าสมทบ/ชดเชย
• ภาระทางการเงินเพื่อชดเชยต้ นทุนทางการเงินและการบริหารจัดการ และความเสียหายจากการดาเนิน
กิจกรรมฯ

วินัยการเงินการคลังในการดาเนินการทางการคลังและงบประมาณ
• การตรากฎหมายว่ าด้ วยงบประมาณรายจ่ ายประจาปี ต้ องดาเนินการให้ แล้วเสร็จก่ อนวันเริ่มปี งบประมาณนั้น
เว้ นแต่ จะมีเหตุจาเป็ นหรือเหตุฉุกเฉินทีม่ อิ าจหลีกเลีย่ งได้
• การเสนอกฎหมายว่ าด้ วยงบประมาณรายจ่ ายประจาปี ต้ องแสดงแหล่งที่มาและประมาณการรายได้
ผลสั มฤทธิ์ หรือประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับจากการจ่ ายเงิน และความสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ ชาติ และ
แผนพัฒนาต่ าง ๆ ด้ วย

วินัยการเงินการคลังในการดาเนินการทางการคลังและงบประมาณ
การจัดทางบประมาณรายจ่ าย
เพิ่มเติม (มาตรา 21)

การตัง้ งบประมาณรายจ่ ายงบ
กลาง (มาตรา 22)

• ต้ องมีเหตุผลและความจาเป็ นที่
ต้ องใช้ จ่ายเงินระหว่ าง
ปี งบประมาณ โดยไม่ สามารถรอ
งบประมาณรายจ่ ายประจาปี
งบประมาณถัดไปได้
• ให้ ระบุทมี่ าของเงินทีจ่ ะใช้ จ่าย
ตามงบประมาณรายจ่ ายเพิม่ เติม
ด้ วย

• ให้ ต้งั ได้ เฉพาะในกรณีทมี่ เี หตุผล
และความจาเป็ นทีไ่ ม่ อาจจัดสรร
หรือไม่ สมควรจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ ายให้ แก่หน่ วยงานของรัฐที่
รับผิดชอบได้ โดยตรง

การจัดสรรงบประมาณให้
หน่ วยงานของรั ฐสภา ศาล
องค์ กรอิสระ อัยการ
• เพียงพอกับการปฏิบัติหน้ าทีโ่ ดย
อิสระ
• ยืน่ คาขอแปรญัตติต่อ
คณะกรรมาธิการ
• จัดให้ มรี ะบบการจัดทา การใช้
จ่ ายเงินอย่ างมีประสิ ทธิภาพและ
สั มฤทธิผล กากับดูแลการใช้
จ่ ายเงิน และระบบการควบคุม
ภายใน

การโอนงบประมาณรายจ่ าย
(มาตรา 24)
• การโอนงบประมาณรายจ่ าย
ระหว่ างหน่ วยงานของรัฐจะ
กระทาไม่ ได้ เว้ นแต่ จะมีกฎหมาย
อนุญาตให้ กระทาได้

หมวด 2 นโยบายการเงินการคลัง (ต่ อ)
มาตรา 25
การไม่ นารายได้
ส่ งคลัง

การเก็บภาษี
อากรหรือ
ค่ าธรรมเนียม
เพิม่

การเสนอกฎหมายที่กาหนดให้หน่วยงานของรัฐไม่ตอ้ งนาเงินรายได้หรื อเงินอื่นใด
ส่ งคลัง ให้กระทาได้ เฉพาะในกรณี ที่มีความจาเป็ นและเกิดประโยชน์ในการที่
หน่วยงานของรัฐนั้นจะมีเงินเก็บไว้เพื่อการดาเนินงานตามอานาจหน้าที่ของตน
โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังก่อนเสนอกฎหมายต่อ
คณะรัฐมนตรี

มาตรา 26
เสนอกฎหมายที่มีบทบัญญัติให้จดั เก็บภาษีอากรหรื อค่าธรรมเนียมเพิม่ ขึ้นจากที่
กาหนดไว้ในกฎหมาย เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนาไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานของรัฐนั้น หรื อเพื่อการหนึ่งการใดเป็ นการเฉพาะจะกระทามิได้ เว้นแต่
กรณี การจัดเก็บภาษีอากรหรื อค่าธรรมเนี ยมเพิ่มขึ้นเพื่อเป็ นรายได้ขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น

ตัวอย่างของการดาเนินการตามมาตรา 25
ร่ างพระราชบัญญัตสิ ่ งเสริมวิสาหกิจเพือ่ สั งคม พ.ศ. ....
มาตรา 30 บัญญัติให้รายได้ของกองทุนและสานักงานส่ งเสริ มวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งชาติให้นาส่ งเข้ากองทุน
เพื่อให้ในกิจการตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ ี โดยไม่ตอ้ งส่ งคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและ
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
การพิจารณา
1. เป็ นการเสนอกฎหมายที่กาหนดให้หน่วยงานของรัฐไม่ ต้องนาเงินรายได้ ส่งคลัง ซึ่ งกระทาได้เฉพาะกรณี มี
ความจาเป็ นและเกิดประโยชน์ที่หน่วยงานของรัฐนั้นจะมีเงินเก็บไว้เพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่ต่อไป
2. การเสนอกฎหมายดังกล่าวตามข้อ 1 ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลาง
ก่อนเสนอกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรี

การดาเนินกิจกรรม มาตรการ หรื อโครงการที่ก่อให้ เกิดภาระต่ องบประมาณ
หรือภาระทางการคลังในอนาคตตามทีค่ ณะกรรมการกาหนด
(มาตรา 27)

การมอบหมายให้ หน่ วยงานของรัฐดาเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการ โดย
รัฐบาลรับภาระจะชดเชยค่ าใช้ จ่ายหรือการสู ญเสี ยรายได้ ในการดาเนินการนั้น
(มาตรา 28)

• ให้ หน่ วยงานของรัฐ ซึ่งเป็ นผู้รับผิดชอบการดาเนินการนั้นจัดทาแผน
บริหารจัดการกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการ ประมาณการรายจ่ าย
แหล่งเงินทีใ่ ช้ ตลอดระยะเวลาดาเนินการ และประโยชน์ ทจี่ ะได้ รับ
โดยต้ องเสนอพร้ อมกับการขออนุมตั ิกจิ กรรม มาตรการ หรือโครงการ
ต่ อคณะรัฐมนตรี และในกรณีทกี่ ารดาเนินการก่อให้ เกิดการสู ญเสี ยรายได้
ของรัฐหรือของหน่ วยงานของรัฐ ให้ จัดทาประมาณการการสู ญเสี ย
รายได้ และประโยชน์ ทจี่ ะได้ รับ เสนอในการขออนุมตั ิต่อคณะรัฐมนตรี
ด้ วย
• ในการพิจารณาอนุมตั ิ ให้ คณะรัฐมนตรีพจิ ารณาความจาเป็ นเร่ งด่ วน
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ และภาระทางการคลัง หรือการสู ญเสี ยรายได้
ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคตด้ วย
• ให้ หน่ วยงานของรัฐซึ่งเป็ นผู้รับผิดชอบจัดทารายงานเปรียบเทียบ
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับกับการสู ญเสี ยรายได้ ทเี่ กิดขึน้ จริงกับประมาณการ
ทีไ่ ด้ จัดทาเสนอคณะรัฐมนตรีเพือ่ ทราบเป็ นประจาทุกสิ้นปี งบประมาณ
จนกว่ าการดาเนินการดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

• ให้ กระทาได้ เฉพาะกรณีทอี่ ยู่ในหน้ าทีแ่ ละอานาจตามกฎหมายและอยู่ภายใน
ขอบแห่ งวัตถุประสงค์ ของหน่ วยงานของรัฐนั้น
• เพือ่ ฟื้ นฟูหรือกระตุ้นเศรษฐกิจ หรือเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการประกอบ
อาชีพหรือยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชน หรือเพือ่ ช่ วยเหลือฟื้ นฟูผู้ได้ รับ
ผลกระทบจากสาธารณภัยหรือการก่อวินาศกรรม
• ในการมอบหมาย คณะรัฐมนตรีต้องพิจารณาภาระทางการคลังของรัฐทีอ่ าจ
เกิดขึน้ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ผลกระทบต่ อการดาเนินงานของหน่ วยงาน
ของรัฐ ซึ่งได้ รับมอบหมายนั้น และแนวทางการบริหารจัดการภาระทางการคลัง
ของรัฐและผลกระทบจากการดาเนินการดังกล่าว
• ภาระที่รัฐต้ องรั บชดเชยค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินการ ต้ องมียอดคงค้ างทั้งหมด
รวมกันไม่ เกินอัตราทีค่ ณะกรรมการกาหนด
• ให้ หน่ วยงานของรัฐซึ่งได้ รับมอบหมาย ไม่ ว่าการมอบหมายนั้นจะเกิดขึน้ ก่ อน
พระราชบัญญัตินี้ใช้ บังคับหรื อไม่ จัดทาประมาณการต้ นทุน ทางการเงินและ
การบริ หารจัดการที่รัฐจะต้ องรั บภาระทั้งหมดสาหรั บกิจกรรม มาตรการ หรื อ
โครงการนั้น ๆ และแจ้ งให้ คณะกรรมการและกระทรวงการคลังทราบ

• ให้ หน่ วยงานของรั ฐซึ่ งได้ รับ มอบหมายให้ ดาเนิน กิจกรรม มาตรการ หรื อโครงการที่ก่อให้ เกิดภาระต่ อ
งบประมาณหรื อภาระทางการคลังจัดทาบัญชี สาหรั บการดาเนิ นการดังกล่ าวแยกต่ างหากจากบัญชี การ
ดาเนินงานทั่วไป พร้ อมทั้งเสนอรายงานผลการดาเนินการตามที่ได้ รับมอบหมายและผลสั มฤทธิ์ต่อรัฐมนตรี
เพือ่ เสนอต่ อคณะรัฐมนตรี และเปิ ดเผยให้ สาธารณชนทราบ รวมทั้งเผยแพร่ ผ่านทางสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วย
• ให้ กระทรวงการคลังและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ องบริ หารจัดการความเสี่ ยงทางการคลังให้ เป็ นไปตามนโยบาย
การบริหารจัดการความเสี่ ยงทางการคลังที่คณะกรรมการกาหนด

หมวด 3 วินัยการเงินการคลัง
รายได้

การคลังท้ องถิ่น

รายจ่ าย

เงินนอก
งบประมาณและ
ทุนหมุนเวียน

ทรัพย์ สินและ
การบริหาร
ทรัพย์ สินของรัฐ
การก่ อหนีแ้ ละ
การบริหารหนี ้

วินัยการเงินการคลัง

รายได้

ส่ วนที่ 1 รายได้ (มาตรา 31 – 36)

ภาษีอากร

ค่ าธรรมเนียม

รายได้ รัฐวิสาหกิจ

• จัดเก็บ อาศัยอานาจตาม
กฎหมาย
• ยกเว้ น/ลด อาศัยอานาจตาม
กฎหมาย โดยจัดทาประมาณ
การการสูญเสียรายได้ และ
ประโยชน์ ท่ จี ะได้ รับ
• พิจารณาถึงความเป็ นธรรม
เสมอภาค ไม่ เลือกปฏิบัติ การ
พัฒนาและสนับสนุนเสถียรภาพ
และความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม

• จัดเก็บ ลด ยกเว้ น อาศัยอานาจ
ตามกฎหมาย

• จัดสรรเงินกาไรสุทธิเพื่อนาส่ ง
คลังตามกฎหมายจัดตัง้
รั ฐวิสาหกิจ
• ให้ รัฐวิสาหกิจที่ไม่ ต้องเสียภาษี
เงินได้ นิตบิ ุคคล จัดสรรกาไร
สุทธิประจาปี นาส่ งคลัง ไม่ น้อย
กว่ าอัตราภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคล
• กระทรวงการคลังกาหนดให้
นาส่ งคลังเพิ่มเติมตามสมควร

การกันเงินรายได้
(Earmarked Tax)
• เพื่อให้ หน่ วยงานของรั ฐนาไปใช้
จ่ ายตามวัตถุประสงค์ ของ
หน่ วยงานนัน้ หรื อเพื่อการหนึ่ง
การใดเป็ นการเฉพาะจะกระทา
มิได้ เว้ นแต่ จะอาศัยอานาจตาม
กฎหมาย

วินัยการเงินการคลัง

ด้ านรายได้

หลักการ : รายได้ แผ่นดินต้ อง
นาส่ งคลัง

ภาษีอากร
ค่าธรรมเนียม
เงินกาไรสุทธิ
ของ
รัฐวิสาหกิจ

ส่ งคลังเป็ นรายได้ แผ่ นดิน

วินัยการเงินการคลัง

รายได้

ข้ อยกเว้ นไม่ ต้องนาเงินส่ งคลัง
 มีกฎหมายกาหนดเป็ นอย่ างอื่น
 เงินที่มีผ้ ูมอบให้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ ใช้ จ่ายในกิจการของหน่ วยงานของรั ฐ
 เงินที่ได้ รับตามโครงการช่ วยเหลือ หรือร่ วมมือกับองค์ การระหว่ างประเทศ : รมว.กค. จะกาหนดเป็ นอย่ างอื่น
โดยไม่ ต้องนาส่ งคลังก็ได้
กรณีมีเหตุผลอันสมควร รมว.กค. อนุญาตให้ นาเงินที่ได้ รับไปใช้ จ่ายได้
- เงินที่ได้ รับในลักษณะค่ าชดใช้ ความเสียหายหรือสิน้ เปลืองแห่ งทรัพย์ สิน
- เงินรายรับของหน่ วยงานของรัฐที่เป็ นสถานพยาบาล สถานศึกษา หรือสถานอื่นใดที่เป็ นสาธารณประโยชน์
- เงินที่ได้ รับในลักษณะผลพลอยได้ จากการปฏิบตั งิ านตามอานาจหน้ าที่
- เงินที่ได้ รับจากการจาหน่ ายหุ้นในนิตบิ ุคคลเพื่อนาไปซือ้ หุ้นในนิตบิ ุคคลอื่น

รายจ่ าย

วินัยการเงินการคลัง
ส่ วนที่ 2 รายจ่ าย (มาตรา 37 – 43)

• หลักการ การก่ อหนีผ้ ูกพันหรื อจ่ ายเงินโดยอาศัยอานาจที่มีอยู่ตามกฎหมาย โดยต้ องเป็ นไปอย่ าง
โปร่ งใส คุ้มค่ า และประหยัด โดยพิจารณาเป้าหมาย ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับ ผลสัมฤทธิ์ และ
ประสิทธิภาพของหน่ วยงานของรั ฐ และต้ องเป็ นไปตามรายการและวงเงินงบประมาณรายจ่ าย
ของหน่ วยงานของรั ฐนัน้ ด้ วย
• ให้ ผ้ ูมีอานาจอนุมัตกิ ารจ่ ายเงินมีหน้ าที่ในการตรวจสอบการใช้ จ่ายเงินของหน่ วยงานของรั ฐให้
เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ในกฎหมายหรื อกฎ หรื อตามที่ได้ รับอนุญาตให้ จ่าย

วินัยการเงินการคลัง

รายจ่ าย (ต่ อ)

ส่ วนราชการ
• การเบิกเงินจากคลัง
• การรั บเงิน
• การจ่ ายเงิน
• การเก็บรั กษาเงิน
• การนาเงินส่ งคลัง
ระเบียบที่ รมว.กค. กาหนดโดย
ความเห็นชอบ ครม.
บก. ด่ วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว248 ลว. 24 พ.ค. 62

หน่ วยงานอื่นของรัฐซึ่งมิใช่ ส่วนราชการ

• การเบิกเงิน
• การรั บเงิน
• การจ่ ายเงิน
• การเก็บรั กษาเงิน

ต้ องวางหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ตามกฎหมายเพื่อการนัน้ ๆ
ตามหลักธรรมาภิบาล
โปร่งใส & ตรวจสอบได้

ระเบียบการใช้ จ่ายเงินทดรอง
ราชการของส่ วนราชการ
• เป็ นค่ าใช้ จ่ายปลีกย่ อย
• เป็ นค่ าใช้ จ่ายในการปฏิบัติ
ราชการในต่ างประเทศ
• เป็ นค่ าใช้ จ่ายตามข้ อผูกพันใน
การกู้เงินจากต่ างประเทศ
• เป็ นกรณีจาเป็ นเร่ งด่ วนที่ไม่
สามารถรอการเบิกเงินจาก
งบประมาณได้

วินัยการเงินการคลัง

รายจ่ าย (ต่ อ)

• เงินที่ขอเบิกจากคลัง ถ้ าไม่ ได้ จ่ายหรื อจ่ ายไม่ หมด ให้ หน่ วยงานของรั ฐผู้เบิกนาส่ งคืนโดยไม่ ชักช้ า
• การก่ อหนีท้ ่ ผี ูกพันการใช้ จ่ายเงินงบประมาณหรื อเงินอื่นของหน่ วยงานของรั ฐ ต้ องพิจารณาภาระ
ทางการเงินที่เกิดขึน้ และข้ อผูกพันในการชาระเงินตามสัญญา และประโยชน์ ท่ รี ั ฐจะได้ รับด้ วย

วินัยการเงินการคลัง

การจัดให้ ได้ มาซึ่งทรัพย์ สินและการบริหารทรัพย์ สินของรัฐ

ส่ วนที่ 3 (มาตรา 44 – 48)
หลักการ : ต้ องเป็ นไปตามกฎหมาย โดยต้ องพิจารณาประโยชน์ ของรัฐและประชาชน ความคุ้มค่ า และประหยัด
เงินหรือทรัพย์ สินที่อยู่ใน
ความครอบครองของหน่ วยงาน
ของรัฐ
• หน่วยงานของรัฐรับผิดชอบดูแล
รักษาและบริ หารทรัพย์สิน
• ตามกฎหมาย/กฎ ที่เกี่ยวข้ อง
• พิจารณาประโยชน์ของรัฐ ความ
คุ้มค่า ประหยัด
• รอบคอบ ระมัดระวัง บริ หาร
ความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ทรัพย์ สินของแผ่ นดินและ
ทรัพย์ สินที่ตกเป็ นของแผ่ นดิน
• กค. รับผิดชอบดูแลรักษาและ
บริ หารทรัพย์สินที่ตกเป็ นของ
แผ่นดิน และจัดทาบัญชี
ทรัพย์สินของแผ่นดิน
• กรณีมีกฎหมายกาหนดให้
หน่วยงานอื่นของรัฐรับผิดชอบ
ดูแลรักษาและบริ หารทรัพย์สิน
ของแผ่นดิน ให้ จดั ทาบัญชี
ทรัพย์สินและรายงาน กค.
ทราบ ตามหลักเกณฑ์ของ กค.

การบริหารเงินคงคลัง
• ตามกฎหมายเงินคงคลัง
• รักษาไว้ ในระดับที่จาเป็ น ให้ มี
สภาพคล่องเพียงพอ
• คานึงถึงค่าใช้ จา่ ยและต้ นทุนใน
การบริ หารสภาพคล่อง

การจัดซือ้ จัดจ้ าง
• ตามกฎหมายว่าด้ วยการจัดซื ้อ
จัดจ้ างและการบริ หารพัสดุ
ภาครัฐ
• ดาเนินการด้ วยความสุจริ ต
คุ้มค่า โปร่ งใส มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และตรวจสอบได้

วินัยการเงินการคลัง

การก่ อหนีแ้ ละการบริหารหนี้

ส่ วนที่ 4 (มาตรา 49 – 60)

• หลักการ เป็ นไปตามกฎหมายและอยู่ภายใต้ ขอบวัตถุประสงค์ และอานาจหน้ าที่ของหน่ วยงาน
ของรั ฐผู้ก้ ู เพื่อประโยชน์ ของประเทศและของหน่ วยงานของรั ฐ โดยกระทาด้ วยความรอบคอบ
• การก่ อหนีแ้ ละการบริหารหนี ้ ต้ องคานึงถึง
- ความคุ้มค่ า
- ความสามารถในการชาระหนี ้
- การกระจายภาระการชาระหนี ้
- เสถียรภาพและความยั่งยืนทางการเงินการคลัง
- ความน่ าเชื่อถือของประเทศและของหน่ วยงานของรั ฐผู้ก้ ู

วินัยการเงินการคลัง

การก่ อหนีแ้ ละการบริหารหนี ้

คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลัง
ของรัฐกาหนดสัดส่วนต่าง ๆ เพื่อใช้ เป็ น
กรอบในการบริ หารหนี ้สาธารณะ

คณะกรรมการฯ รายงานสัดส่วนต่าง ๆ
ที่กาหนดให้ ครม. ทราบ และเปิ ดเผย
ต่อสาธารณชน

ทบทวนสัดส่วนที่กาหนดอย่างน้ อยทุก
3 ปี และรายงานให้ ครม. ทราบ

วินัยการเงินการคลัง

การก่ อหนีแ้ ละการบริหารหนี ้

• คณะกรรมการฯ กาหนดสัดส่ วนต่ าง ๆ ดังต่ อไปนี ้
สัดส่ วนหนีส้ าธารณะต่ อผลิตภัณฑ์ มวลรวมในประเทศ
สัดส่ วนภาระหนีข้ องรั ฐบาลต่ อประมาณการรายได้ ประจาปี งบประมาณ
สัดส่ วนหนีส้ าธารณะที่เป็ นเงินตราต่ างประเทศต่ อหนีส้ าธารณะทัง้ หมด
สัดส่ วนภาระหนีส้ าธารณะที่เป็ นเงินตราต่ างประเทศต่ อรายได้ จากการส่ งออกสินค้ าและบริการ
สัดส่ วนอื่น ๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควร
• ให้ กระทรวงการคลังรายงานสัดส่ วนหนีท้ ่ ีเกิดขึน้ จริงต่ อ ครม. และคณะกรรมการฯ ทุก 6 เดือน
• กรณีท่ ีไม่ สามารถดาเนินการได้ ตามสัดส่ วนที่กาหนดไว้ ให้ รมว.กค. รายงานเหตุผล วิธีการ และ
ระยะเวลาในการทาให้ สัดส่ วนดังกล่ าวอยู่ภายในสัดส่ วนที่กาหนดเสนอ ครม. และเปิ ดเผยให้ สาธารณชน
ทราบ

วินัยการเงินการคลัง

การก่ อหนีแ้ ละการบริหารหนี ้

• การกู้เงินของรัฐบาล และการคา้ ประกันการชาระหนีข้ องหน่ วยงานของรั ฐโดยรั ฐบาล
- ให้ ปฏิบัตติ ามที่บัญญัตใิ นกฎหมายว่ าด้ วยการบริหารหนีส้ าธารณะโดยเคร่ งครัด
- นอกเหนือจากกฎหมายว่ าด้ วยการบริหารหนีส้ าธารณะ
กระทรวงการคลังสามารถดาเนินการได้ โดยการตรากฎหมายเป็ นการเฉพาะ และเฉพาะกรณีท่ มี ีความจาเป็ นที่
จะต้ องดาเนินการโดยเร่ งด่ วนและอย่ างต่ อเนื่องเพื่อแก้ ไขปั ญหาวิกฤติของประเทศ โดยไม่ อาจตัง้ งบประมาณรายจ่ าย
ประจาปี ได้ ทนั
กฎหมายที่ตราขึน้ ต้ องระบุวัตถุประสงค์ ของการกู้เงิน ระยะเวลาในการกู้เงิน แผนงานหรื อโครงการที่ใช้ จ่าย
เงินกู้ วงเงินที่อนุญาตให้ ใช้ จ่ายเงินกู้ และหน่ วยงานของรั ฐผู้รับผิดชอบ
เงินกู้ท่ ไี ด้ รับ ให้ กค. เก็บรักษาไว้ เพื่อให้ หน่ วยงานของรัฐเบิกไปใช้ จ่ายตามแผนงาน โดยไม่ ต้องนาส่ งคลัง
เว้ นแต่ จะมีกฎหมายกาหนดเป็ นอย่ างอื่น
- การก่ อหนีข้ องหน่ วยงานของรัฐที่ไม่ เป็ นไปตามหลักการการก่ อหนีแ้ ละการบริหารหนี ้ รัฐบาลจะคา้ ประกันการ
ชาระหนีน้ ัน้ ไม่ ได้

วินัยการเงินการคลัง

การก่ อหนีแ้ ละการบริหารหนี ้

การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ

การกู้เงินเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

• เมื่อรายจ่ ายสูงกว่ ารายได้
• ดาเนินการให้ สอดคล้ องกับสถานะของเงิน
คงคลัง โดยคานึงถึงประมาณการรายได้
และแผนการเบิกจ่ ายเงินงบประมาณในแต่
ละช่ วงเวลา
• หากระหว่ างปี งบประมาณรัฐบาลสามารถ
จัดเก็บรายได้ เกินกว่ าประมาณการ/เบิก
จ่ ายเงินต่ากว่ าประมาณการ ให้ กค. ปรับ
ลดวงเงินที่จะกู้ตามความเหมาะสม
• หน่ วยงานของรัฐที่เป็ นเจ้ าของโครงการ
ต้ องมีความพร้ อมในการดาเนินการแล้ ว

• กรณีท่ มี ีความจาเป็ นต้ องใช้ จ่ายเงิน
นอกเหนือจากงบประมาณรายจ่ าย
ประจาปี และต้ องใช้ เป็ นเงินตรา
ต่ างประเทศ
• ให้ กระทาได้ เฉพาะกรณีท่ มี ีความจาเป็ น
เร่ งด่ วน/ไม่ อาจใช้ จ่ายจากเงินงบประมาณ
รายจ่ ายได้
• ต้ องมีการกาหนดวัตถุประสงค์ ของการใช้
จ่ ายเงิน หน่ วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการ จานวนเงินกู้
• หน่ วยงานของรัฐที่เป็ นเจ้ าของโครงการ
ต้ องมีความพร้ อมในการดาเนินการแล้ ว

ก่ อนเริ่มปี งบประมาณ หน่ วยงานของรั ฐ
ต้ องจัดทาแผนการกู้เงินและการบริหารหนีเ้ งินกู้
ส่ งให้ กระทรวงการคลัง และเมื่อกู้เงินแล้ วให้ ส่ง
รายงานให้ กระทรวงการคลังทราบด้ วย
ภายใน 30 วันนับแต่ วันสิน้ ปี งบประมาณ
ให้ หน่ วยงานของรั ฐจัดทารายงานการกู้เงิน
ประจาปี งบประมาณและสถานะหนีเ้ งินกู้คงค้ าง
เสนอต่ อกระทรวงการคลัง

เมื่อดาเนินการตามแผนงาน/
โครงการเสร็จสิน้ แล้ ว มีเงิน
เหลือ/ไม่ ได้ เบิกจ่ าย ให้ นาส่ งคลัง

วินัยการเงินการคลัง

เงินนอกงบประมาณและทุนหมุนเวียน

ส่ วนที่ 5 (มาตรา 61 – 63)
เงินนอก
งบประมาณ

มีเท่ าที่จาเป็ น

นาหลักการใช้
จ่ ายเงิน
งบประมาณมาใช้
โดยอนุโลม

ฝากไว้ ท่ ี กค. เว้ นแต่
มีกฎหมายกาหนด
เป็ นอย่ างอื่น/ขอตก
ลงกับ กค.

ทุน
หมุนเวียน

จัดตัง้ ตามกฎหมาย
เฉพาะ

การขอจัดตัง้ การ
บริหาร การประเมินผล
การรวม ยุบเลิก

- วัตถุประสงค์ ชัดเจน
-กิจกรรมที่หน่ วยงานของรั ฐต้ องปฏิบัติ
ตามหน้ าที่เพื่อสาธารณประโยชน์ /
ประโยชน์ ทางเศรษฐกิจและสังคม
-เหมาะสม ไม่ ซา้ ซ้ อน

กฎหมายว่ าด้ วยการ
บริหารทุนหมุนเวียน

เงินคงเหลือให้ นาส่ ง
คลังโดยไม่ ชักช้ า

กค. เรี ยกให้ หน่ วยงานของรัฐที่ไม่ ใช่ รัฐวิสาหกิจ/อปท. นาเงินนอกงบประมาณเกินสมควรส่ งคลัง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่ รมว.กค.
กาหนดโดยความเห็นชอบ ครม.

ส่ วนที่ 6 การคลังท้ องถิ่น (มาตรา 64 – 67)

หลักการ : อปท. ต้องจัดเก็บรายได้ให้เพียงพอในการจัดทาบริ การสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ

วินัยการคลัง
-

การจัดทางบประมาณ
การใช้จ่าย
การก่อหนี้ผกู พัน
การบริ การทรัพย์สินของ อปท.
ต้องโปร่ งใส ตรวจสอบได้
โดยพิจารณาผลสัมฤทธิ์ ความ
คุม้ ค่า ความประหยัด และ
ภาระทางการคลังในอนาคต

การก่ อหนีข้ อง อปท.
หลักการ : การก่อหนี้ ของ อปท. ตามอานาจที่มีอยูต่ ามกฎหมาย
จัดตั้งนั้น ถ้าเป็ นการกูเ้ งินหรื อการออกพันธบัตรหรื อการค้ าประกัน
ให้อยูภ่ ายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายนี้ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ตามกฎหมายว่ าด้ วยการบริหารหนีส้ าธารณะด้วย

การกู้เงินเป็ นเงินตราต่ างประเทศต้องได้รับความเห็นชอบ
จากรัฐมนตรี และ ครม. ด้วย

หมวด 4 การบัญชี รายงาน และการตรวจสอบ
• กระทรวงการคลัง

กาหนดมาตรฐานการบัญชีภาครั ฐและนโยบายการบัญชีภาครั ฐ
บก.ที่ กค 0410.2/ว431 ลว. 24 ก.ย. 61

หน่ วยงานของรั ฐ • จัดทาบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายบัญชีภาครัฐ

รั ฐวิสาหกิจ
ทุนหมุนเวียน
• กระทรวงการคลัง

• จัดทาบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีรับรองทั่วไป
• จัดทาบัญชีและรายงานการเงินตามที่กฎหมายว่ าด้ วยทุนหมุนเวียนกาหนด

กาหนดหลักเกณฑ์ และคุณสมบัตผิ ้ ูทาบัญชี เพื่อจัดทาบัญชีและรายงานการเงิน
กค. ที่ กค 0410.2/ว29 ลว. 5 เม.ย. 62

รายงานการเงินประจาปี งบประมาณ
งบแสดงฐานะการเงิน และ งบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน
หน่ วยงานของรั ฐ

สตง.

หน่ วยงานของรั ฐ

• จัดทารายงานการเงินประจาปี งบประมาณ ส่ ง สตง. ภายใน 90 วัน นับแต่ วนั สิ้นปี งบประมาณ/ตามทีต่ กลงกับ กค.
(ส่ ง กค.ด้ วย)
• ตรวจสอบรายงานการเงินทีห่ น่ วยงานของรัฐส่ ง ภายใน 180 วัน นับแต่ วนั สิ้นปี งบประมาณ/ตามทีต่ กลงกับ กค.
• ตรวจสอบและรายงานผลตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และมาตรฐานทีค่ ณะกรรมการตรวจเงินแผ่ นดินกาหนด
• ส่ งรายงานการเงินประจาปี และรายงานผลการตรวจสอบของ สตง. ภายใน 30 วัน นับแต่ วนั ทีไ่ ด้ รับรายงานผลการ
ตรวจสอบจาก สตง. ให้ กระทรวงการคลัง สานักงบประมาณ และกระทรวงเจ้ าสั งกัด (กรณีหน่ วยงานของรัฐสภา
ศาล องค์ กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์ กรอัยการ ให้ ส่ง คณะรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง และสานักงบประมาณ)
• เปิ ดเผยต่ อสาธารณชน/เผยแพร่ ผ่านทางสื่ ออิเล็กทรอนิกส์

กระทรวงการคลัง

รายงานสถานะหนีส้ าธารณะ/หนีภ้ าครัฐความเสี่ ยงทางการคลัง เสนอ ครม. และคณะกรรมการนโยบายฯ
ภายใน 60 วัน นับแต่ วนั สิ้นปี งบประมาณ

บัญชีการเงินแผ่ นดิน
• ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี
ภาครัฐ

รายงานการรับจ่ ายเงินงบประมาณประจาปี
งบประมาณที่สิ้นสุ ด

• เสนอ รมว.กค. ภายใน 45 วัน
• เสนอ ครม. ภายใน 60 วัน
• เสนอรัฐสภา ภายใน 90 วัน

รายงานการเงินแผ่ นดินประจาปี งบประมาณ

• งบแสดงฐานะการเงิน

• งบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน
• งบแสดงการเปลีย่ นแปลงสินทรัพย์ สุทธิ
• งบกระแสเงินสด
• รายงานการับจ่ ายเงินประจาปี งบประมาณ

ส่ ง สตง. ตรวจสอบ ภายใน 90 วัน นับแต่ วนั สิ้นปี งบประมาณ

สตง. จัดทารายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินแผ่นดินประจาปี งบประมาณ ให้ แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับแต่ วนั สิ้นปี งบประมาณ

กค. เสนอรายงานการเงินแผ่นดินประจาปี งบประมาณ และรายงานผลการตรวจสอบของ สตง. ต่ อ ครม. เพือ่ เสนอรัฐสภา ภายใน 210 วัน นับแต่ วนั สิ้นปี งบประมาณ

รายงานการเงินรวมของรัฐบาลและหน่ วยงานของรัฐ

รายงานการเงินรวมภาครัฐ

- รายงานการเงินแผ่ นดินประจาปี งบประมาณ
- รายงานการเงินของหน่ วยงานของรัฐ
(ยกเว้ นรายงานการเงินของรัฐวิสาหกิจ และ อปท.)

รายงานการเงินรวมของรัฐวิสาหกิจ
แนวปฏิบัตใิ นการจัดทารายงานการเงิน
ภาพรวมสาหรั บหน่ วยงานของรั ฐ
ที่ กค 0410.2/ว2 ลว. 28 ม.ค. 62

รายงานการเงินรวมของ อปท.

- เสนอ ครม. ภายใน 210 วัน นับแต่ วนั สิ้นปี งบประมาณ
- หน่ วยงานของรัฐใดไม่ ส่งรายงานการเงินภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้ กค. เปิ ดเผยไว้ ในรายงาน และแจ้ งไว้ ใน
รายงานที่เสนอ ครม.
- เปิ ดเผยต่ อสาธารณชน และเผยแพร่ ทางสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
กระทรวงการคลัง จัดทารายงานความเสี่ ยงทางการคลังประจาปี ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี เสนอคณะกรรมการนโยบายฯ
เพือ่ ประกอบการจัดทาแผนการคลังระยะปานกลาง และเสนอ ครม. เพือ่ ทราบ

ตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ ยง
หน่ วยงานของรัฐ จัดให้ มี
การตรวจสอบภายใน

กค. ด่ วนมาก ที่ กค 0409.2/ว123 ลว. 14 พ.ย. 61

การควบคุมภายใน

กค. ด่ วนมาก ที่ กค 0409.3/ว105 ลว. 5 ต.ค. 61

การบริหารจัดการความเสี่ ยง

กค. ที่ กค 0409.4/ว23 ลว. 19 มี.ค. 62

ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ที่กระทรวงการคลังกาหนด

หมวด 5 การตรวจเงินแผ่ นดิน
หลักการ
- กระทาโดยความสุ จริต รอบคอบ โปร่ งใส เทีย่ งธรรม กล้ าหาญ ปราศจากอคติ และเป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล
- เป็ นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่ าด้ วยการตรวจเงินแผ่ นดิน

กรณีกระทาความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐ การสั่ งลงโทษทางปกครองให้ เป็ นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่ าด้ วยการตรวจเงินแผ่ นดิน

การลงโทษทางปกครอง
• มาตรา 80 วรรคสอง ในกรณีมกี ารกระทาผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐตามทีก่ าหนดไว้ ในพระราชบัญญัตินี้ การสั่ งลงโทษ
ทางปกครองให้ เป็ นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่ าด้ วยการตรวจเงินแผ่ นดิน
- กรณีไม่ เกิดความเสี ยหายแก่ รัฐ
สตง. แจ้ งให้ หน่ วยงานทราบเพือ่ กากับดูแลไม่ ให้ เกิดข้ อบกพร่ องอีก
- กรณีเกิดความเสี ยหายแก่ รัฐ หรือจงใจไม่ ปฏิบตั ิตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐ
สตง. แจ้ งให้ หน่ วยงานดาเนินการเพือ่ ให้ มกี ารชดใช้ ค่าเสี ยหาย หรือดาเนินการทางวินัย แล้ วแต่ กรณี
• กรณีทหี่ น่ วยงานของรัฐไม่ ดาเนินการตามทีส่ านักงานการตรวจเงินแผ่ นดินแจ้ ง ให้ ผ้ ูว่าการตรวจเงินแผ่ นดินเสนอคณะกรรมการ
การตรวจเงินแผ่ นดินเพือ่ สั่ งลงโทษทางปกครอง
• โทษทางปกครอง
- ภาคทัณฑ์
- ตาหนิโดยเปิ ดเผยต่ อสาธารณชน
- ปรับทางปกครอง
ทั้งนี้ จะลงโทษปรับเป็ นเงินเกินเงินเดือนสิ บสองเดือนของผู้ถูกลงโทษมิได้

บทเฉพาะกาล (มาตรา 81 – 87)
คณะกรรมการ

หน่ วยงานของรัฐ

กระทรวงการคลัง

แผนการคลังระยะปานกลาง

ยกเว้ น
รัฐวิสาหกิจและทุน
หมุนเวียน

จัดทาหลักเกณฑ์และ
คุณสมบัติของผู้ทาบัญชีให้
แล้ วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่
วันที่กฎหมายใช้ บงั คับ

ภายใน 90 วัน นับแต่
วันที่กฎหมายใช้ บงั คับ

จัดทาบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐภายในระยะเวลา 3 ปี
นับแต่วนั ที่กฎหมายใช้ บงั คับ
บทบัญญัติในกฎหมายนี ้ไม่ ใช้ บงั คับกับ
- การจัดเก็บภาษีอากรหรื อค่าธรรมเนียม การกันเงินรายได้ ที่มีผลบังคับใช้
ก่อนวันที่กฎหมายนี ้ใช้ บงั คับ
- การตั ้งงบประมาณรายจ่ายสาหรับภาระทางการเงินที่กฎหมายกาหนด
ไว้ ก่อนวันที่กฎหมายนี ้ใช้ บงั คับ

สวัสดีครั บ

