
สรุปสาระส าคัญพระราชบญัญตัิวินยัการเงนิการคลังของรฐั พ.ศ. 2561
(บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2561)



มีนาคม

สศค. เปิดรับฟังความ
คิดเห็นจากหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชนตาม
บทบัญญัติมาตรา 77
ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560

กค .เสนอร่าง พ.ร.บ. 
วินัยการเงินการคลังฯ 
โดยมีสาระส าคัญเพื่อ
ก าหนดกรอบวินัยทาง
การเงินการคลังของ
หน่วยงานของรัฐ

14 มีนาคม

15 มีนาคม

2560

1 มิถุนายน 2559 – 4 เมษายน 2560

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะ
พิเศษ) พิจารณาร่าง พ.ร.บ. วินัย
การเงินการคลังฯ แล้วเสร็จ รวม
ท้ังสิ้น 5 วาระ

17-31 พฤษภาคม

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่าง 
พ.ร.บ. การเงินการคลังฯ ตามท่ี กค. 
เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา

.....

27 พฤศจิกายน 2560 – 17 มกราคม 2561

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง 
พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังฯ พิจารณา
ร่าง พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังฯ 
แล้วเสร็จ

2559 2561
มิถุนายน พฤษภาคม พฤศจิกายนเมษายน ..... ..... มกราคม

18 มกราคม 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณา ร่าง พ.ร.บ. วินัย
การเงินการคลังฯ               
วาระท่ี 2 และวาระท่ี 3

..... .....

กฎหมายมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 20 เมษายน 2561
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 62 รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลัง                     
อย่างเคร่งครัด เพ่ือให้ฐานะทางการเงินการคลังของรัฐมีเสถียรภาพและม่ันคงอย่างยั่งยืนตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ

ความเป็นมาของ พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังฯ



เหตุผลความจ าเป็นและผลที่คาดว่าจะได้รับ
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เหตุผลความจ าเป็น ผลที่คาดว่าจะได้รับ

มีแนวทางในการรักษาวินัยทาง
การคลังของประเทศอย่างชัดเจน

เพื่อครอบคลุมนวัตกรรม
การคลังใหม่ ๆ

สามารถวิเคราะห์ภาพรวม
สถานการณ์การคลัง

ของทั้งประเทศ



โครงสร้างของ พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังฯ
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หมวด 1 บทท่ัวไป

• ส่วนที่ 1 คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลงัของรฐั
• ส่วนที่ 2 การด าเนินการทางการคลังและงบประมาณ

หมวด 2 นโยบายการเงินการคลัง

• ส่วนที่ 1 รายได้
• ส่วนที่ 2 รายจ่าย
• ส่วนที่ 3 การจัดให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินและการบริหารทรัพย์สนิของรฐั
• ส่วนที่ 4 การก่อหน้ีและการบริหารหนี้
• ส่วนที่ 5 เงินนอกงบประมาณและทุนหมุนเวียน
• ส่วนที่ 6 การคลังท้องถิ่น

หมวด 3 วินัยการเงินการคลัง

หมวด 4 การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ
หมวด 5 การตรวจเงินแผ่นดิน
บทเฉพาะกาล

87 มาตรา : 5 มาตรามาตรฐาน + 5 หมวด (75 มาตรา) + บทเฉพาะกาล (7 มาตรา) 



นิยามที่ส าคัญ
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หน่วยงาน
ของรัฐ

ส่วนราชการ

รัฐวิสาหกิจ

หน่วยงานของรัฐสภา   
และหน่วยงานของศาล องค์การมหาชน

ทุนหมุนเวียน

องค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน
ของรัฐ 

หน่วยงานของรัฐอื่น
ตามที่กฎหมายก าหนด



หมวด 1 บททั่วไป (มาตรา 6 – 9)
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นโยบาย
การคลัง

การด าเนินการ            
ที่มีผลผูกพันทรัพย์สิน
หรือภาระทางการเงิน

การคลัง

รัฐต้องเสริมสร้างวินัย               
ให้ประชาชนเสียภาษีอากร   
ให้ครบถ้วน

คณะรัฐมนตรีต้องรักษาวินัย           
ในกิจการที่เกี่ยวกับเงินแผ่นดิน   
ตาม พ.ร.บ. นี้ อย่างเคร่งครัด



หมวด 2 นโยบายการเงินการคลัง
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ส่วนที่ 1 คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ (มาตรา 10 – 12)

คณะกรรมการ

หน้าที่
และ

อ านาจ

- ก าหนดวินัยการเงินการคลังเพิ่มเติมจาก พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังฯ
- จัดท าและทบทวนแผนการคลังระยะปานกลาง
- เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เก่ียวข้องกับการงบประมาณ การจัดเก็บรายได้ การบริหารหนี้สาธารณะ       

การบริหารทรัพย์สิน
- ก าหนดสัดส่วนรายจ่ายงบกลาง/สัดส่วนงบประมาณเพื่อการช าระหนี้ภาครัฐ/สัดส่วนการก่อหน้ีผูกพัน    
งบประมาณข้ามปี/สัดส่วนการก่อหน้ีผูกพันเกินกว่าหรือนอกเหนือกฎหมายงบประมาณรายจ่าย

- ก าหนดอัตราการชดเชยค่าใช้จ่ายหรือการสูญเสียรายได้ของหน่วยงานของรัฐในการด าเนินการ                           
ตามที่ได้รับมอบหมาย

- ก าหนดนโยบายและก ากับกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการคลัง
- ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดท ารายงานสถานะหนี้สาธารณะ หน้ีภาครัฐ และความเสี่ยงทางการคลัง

รองประธาน - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธาน - นายกรัฐมนตรี

กรรมการ
องค์ประกอบ

เลขานุการ

กค. สงป. สศช. ธปท.
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หมวด 2 นโยบายการเงินการคลัง (ต่อ)

ส่วนที่ 2 การด าเนินการทางการคลังและงบประมาณ (มาตรา 13 – 30)

แผนการคลังระยะปานกลาง
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี

ใช้เป็นแผนแม่บทหลัก
การวางแผนการด าเนินงานทาง   

การเงินการคลัง การจัดท างบประมาณ
รายจ่าย การบริหารหนี้สาธารณะ

องค์ประกอบ : 

(1) เป้าหมายและนโยบายทางการคลัง     
(2) สถานะและประมาณการเศรษฐกิจ
(3) สถานะและประมาณการการคลัง
รวมถึงประมาณการรายได้ รายจ่าย ดุลการคลัง                
และการจัดการดุลการคลัง
(4) สถานะหนี้สาธารณะของรัฐบาล
(5) ภาระผูกพันทางการเงินการคลังของรัฐบาล

การจัดท าแผนการคลังระยะปานกลาง (ม.13)

คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ

ครม.

จัดท าใหแ้ล้วเสร็จภายใน 3 เดือน 
นับแต่สิ้นปีงบประมาณ

การน าแผน      
การคลังระยะ   
ปานกลางไปใช้

ใช้ประกอบการ
พิจารณาการจัดท า

กรอบวงเงิน
งบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี

ให้หน่วยงานของรัฐ
ใช้ประกอบการ
พิจารณาในการ

จัดเก็บรายได้หรือ
หารายได้ การจัดท า
งบประมาณ และ

การก่อหน้ี

เห็นชอบ

8



9

หมวด 2 นโยบายการเงินการคลัง (ต่อ)

1. ความจ าเป็นและภารกิจ
2. ฐานะเงินนอกงบประมาณ
3. ความสามารถในการใช้จ่าย/การก่อหน้ีผูกพัน  

ภายในปีงบประมาณนั้น
4. การปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระของรัฐสภา/    

ศาลยุติธรรม/ศาลปกครอง/ศาลรัฐธรรมนูญ/  
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ/องค์กรอัยการ

5. กรณี อปท. ต้องค านึงถึงความสามารถใน   
การหารายได้ ความเหมาะสมและความ
แตกต่างระหว่าง อปท. แต่ละรูปแบบ

ข้อค านึงในการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ให้หน่วยงานของรัฐ (มาตรา 17)

การเสนอกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี (มาตรา 19) ต้องแสดงแหล่งที่มาและ
ประมาณการรายได้ ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์        
ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการจ่ายเงิน และความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาต่าง ๆ ด้วย

หลักเกณฑ์การต้ัง งปม. รายจ่ายประจ าปี (มาตรา 20)
1. งบประมาณรายจ่ายลงทุนต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณ  

รายจ่ายประจ าปี และต้องไม่น้อยกว่าส่วนที่ขาดดุลงบประมาณ
2. งบบุคลากรและสวัสดิการของบุคลากรต้องตั้งให้พอเพยีง
3. งบช าระหนี้ภาครัฐต้องตั้งเพื่อการช าระคืนต้นเงินกู้ ดอกเบ้ีย และค่าใช้จ่าย        

ในการกู้เงินอย่างพอเพียง
4. ภาระทางการเงินที่มีกฎหมายบัญญัติให้รัฐต้องสมทบหรือชดเชยใด ๆ 

ต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายให้ตามเวลาที่กฎหมายก าหนด
5. ภาระทางการเงินเพื่อชดเชยต้นทุนทางการเงินและการบริหารจัดการ    

รวมทั้งความเสียหายจากการด าเนินมาตรการตามที่ได้รับมอบหมาย 
ต้องต้ังงบประมาณรายจ่ายให้ในโอกาสแรกท่ีกระท าได้

6. งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ให้ตั้งได้เฉพาะ  
วัตถุประสงค์ในการป้องกันหรือแก้ไขสถานการณ์ร้ายแรง หรือ
ตามความจ าเป็นเร่งด่วน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามสัดส่วนที่คณะกรรมการก าหนด



หมวด 2 นโยบายการเงินการคลัง (ต่อ)

10

การจัดท า
งบประมาณ

รายจ่ายเพิ่มเติม
(มาตรา 21)

การต้ังงบประมาณ
รายจ่ายงบกลาง

(มาตรา 22)

- ต้องมีเหตผุลและความจ าเปน็ในการใช้จา่ยเงนิ
ระหว่างปี โดยไม่สามารถรองบประมาณปีถัดไปได้
- ให้ระบุที่มาของเงินที่จะใช้จ่ายตามงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติมดว้ย

- ตั้งได้ในกรณีทีม่ีเหตุผลและความจ าเป็นที่ไม่อาจ
จัดสรรหรือไม่สมควรจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แก่
หน่วยงานของรัฐที่รับผดิชอบไดโ้ดยตรง

การโอนงบประมาณรายจ่ายระหว่างหน่วยงานของรัฐ
จะกระท าไม่ได้ เว้นแต่จะมีกฎหมายอนุญาตให้
กระท าได้

การโอนงบประมาณ
รายจ่าย

(มาตรา 24)
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หมวด 2 นโยบายการเงินการคลัง (ต่อ)

มาตรา 25
เสนอกฎหมายก าหนดให้หน่วยงานของรัฐไม่ต้องน าเงินรายได้หรือเงินอื่นใด
ส่งคลัง กระท าได้เฉพาะมีความจ าเป็นและเกิดประโยชน์ที่จะเก็บเงินไว้เพื่อ
ด าเนินการตามอ านาจแต่ต้องได้รับความเห็นชอบจาก กค. ก่อนเสนอต่อ 
ครม.

มาตรา 26 (Surcharged Tax)
เสนอกฎหมายที่มีบทบัญญัติให้จัดเก็บภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น
จากที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย เพื่อให้หน่วยงานของรัฐน าไปใช้จ่ายตาม
วัตถุประสงค์จะกระท ามิได้ เว้นแต่กรณีการจัดเก็บเพื่อเป็นรายได้ของ อปท.

การไม่น า
รายได้ส่งคลัง

การเก็บภาษี
อากรหรือ

ค่าธรรมเนียม
เพิ่ม



หมวด 2 นโยบายการเงินการคลัง (ต่อ)

การด าเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการท่ีก่อให้เกิดภาระต่องบประมาณ/การสูญเสียรายได้ (ม.27)

1. กรณีที่ก่อให้เกิดภาระต่องบประมาณฯ 
- จัดท าแผนบริหารจัดการ
- ประมาณการรายจ่าย/แหล่งเงินที่ใช้
- ประโยชน์ที่จะได้รับ

2. กรณีที่การด าเนินการจะก่อให้เกิดการสูญเสียรายได้
ให้จัดท าประมาณการการสูญเสียรายได้และประโยชน์ที่
จะได้รับ

การพิจารณาอนุมัติ
ครม. ต้องพิจารณาความจ าเป็นเร่งด่วน 
ประโยชน์ที่ได้รับ และภาระทางการคลัง
หรือการสูญเสียรายได้ที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต

ขออนุมัติ  ต่อ ครม. คณะรัฐมนตรี

12

หน่วยงานของรัฐ
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หมวด 2 นโยบายการเงินการคลัง (ต่อ)
การมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐด าเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการที่รัฐบาลรับภาระชดเชยค่าใช้จ่ายหรือ

การสูญเสียรายได้จากการด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย (มาตรา 28)

ครม.

มอบหมายหน่วยงานของรัฐ

หน่วยงานของรัฐ

จะท าได้เฉพาะ
- อยู่ในหน้าท่ี อ านาจตามกฎหมาย และขอบเขตแหง่วัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ
- เพื่อฟื้นฟูกระตุ้นเศรษฐกิจ หรือเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพ
- เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
- เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยหรือการก่อวินาศกรรม

ต้องพิจารณา
- ภาระทางการคลังท่ีอาจจะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต
- ผลกระทบต่อการด าเนินงานตามปกติของหน่วยงานของรัฐ
- แนวทางการบริหารจัดการภาระทางการคลังท่ีจะเกิดขึ้น 
- การชดเชยค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจะต้องมียอดคงค้างท้ังหมดรวมกันไม่เกินอัตรา

ท่ีคณะกรรมการฯ ก าหนด

ต้องด าเนินการดังนี้
- จัดท าประมาณการต้นทุนทางการเงิน      
และการบริหารจัดการท่ีรัฐต้องรับภาระ
ท้ังหมด และแจ้งให้คณะกรรมการ และ กค. 
ทราบ
- จัดท าบัญชีส าหรับการด าเนินกิจกรรมท่ี
ได้รับมอบหมายแยกต่างหากจากกิจกรรม
ปกติ
- เสนอผลการด าเนินงานตามท่ีได้รับ
มอบหมายและผลสัมฤทธิ์ต่อรัฐมนตรี เพ่ือ
เสนอ ครม. และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ
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รายได้ภาษีอากร
- การจัดเก็บภาษีอากรต้องเป็นไปตามกฎหมาย
- การยกเว้น หรือลดภาษีอากรต้องเป็นไปตามกฎหมาย  

ที่ให้อ านาจจัดเก็บภาษีอากรนั้น
- ในการเสนอยกเว้นหรือลดภาษีอากรต่อผู้มีอ านาจ ให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดท าประมาณการการสูญเสียรายได้และประโยชน์ที่   
คาดว่าจะได้รับจากการยกเว้นหรือลดภาษีอากรด้วย

รายได้ค่าธรรมเนียม
- การจัดเก็บ/ลด/ยกเว้นรายได้ค่าธรรมเนียมท่ีไม่ใช่การเรียกเก็บเพื่อ    
เป็นค่าตอบแทนการให้บริการต้องเป็นไปตามกฎหมาย

ส่วนท่ี 1 รายได้ (มาตรา 31 - 36)
หลักการ : รายได้แผ่นดินต้องน าส่งคลัง

กรณีไม่ต้อง
น าส่งคลัง

กรณีมีผู้มอบให้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้                
ใช้จ่ายในกิจการ/เงินที่เกิดจากทรัพย์สิน       
ซึ่งมีผู้มอบให้เพื่อหาดอกผลใช้จ่ายในกิจการ

อ านาจ รมว. คลัง ที่จะอนุญาตไม่ต้องน าเงินสง่คลัง

เงินที่ได้รับในลักษณะค่าชดใช้ความเสียหายหรือสิ้นเปลือง
แห่งทรัพย์สิน

เงินรายรับของหน่วยงานของรัฐ ที่เป็นสถานพยาบาล 
สถานศึกษา หรือสถานอื่นใดที่เป็นสาธารณประโยชน์

เงินที่ได้รับในลักษณะผลพลอยได้จากการปฏิบัติงานตาม
อ านาจหน้าที่

เงินที่ได้รับจากการจ าหน่ายหุ้นในนิติบุคคลเพื่อน าไปซื้อหุ้น
ในนิติบุคคลอื่น

รายได้รัฐวิสาหกิจ
- ให้รัฐวิสาหกิจท่ีไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจัดสรรก าไรสุทธิ
น าส่งคลังในอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
- กค. ก าหนดให้รัฐวิสาหกิจน าส่งก าไรเพิ่มเติมได้

มาตรา 35 การกันเงินรายได้ (Earmarked Tax) เพื่อให้
หน่วยงานของรัฐน าไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
นั้น หรือเพื่อการใดการหนึ่งเป็นการเฉพาะจะกระท ามิได้
เว้นแต่จะอาศัยอ านาจตามกฎหมาย

14
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ส่วนท่ี 2 รายจ่าย (มาตรา 37 - 43)
หลักการ : การก่อหน้ีผูกพันหรือจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐต้องอาศัยอ านาจท่ีมีอยู่ตามกฎหมาย 
โดยต้องค านึงถึงความโปร่งใส คุ้มค่าและประหยัด

ระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด
โดยได้รับอนุมัติจาก ครม.

• การเบิกเงิน
• การรับเงิน
• การจ่ายเงิน
• การเก็บรักษาเงิน
• การน าเงินส่งคลัง
• การรับจ่ายเงินทดรอง

ราชการ

ส่วนราชการ

- ภาระทางการเงินที่เกิดขึ้นและ   
ข้อผูกพันในการช าระเงินตามสัญญา
- ประโยชน์ที่รัฐจะได้รับ

ข้อค านึงในการก่อหนี้ผูกพัน     
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ      

หรือเงินอื่น
• การเบิกเงิน
• การรับเงิน
• การจ่ายเงิน
• การเก็บรักษาเงิน

หน่วยงานของรัฐอื่น

ต้องวางหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตามกฎหมายเพื่อการนั้น ๆ ตามหลักธรรมาภิบาล 

โปร่งใส & ตรวจสอบได้

การก่อหน้ีผูกพันฯการจ่ายเงิน
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ส่วนท่ี 3 การจัดให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินและการบริหารทรัพย์สินของรัฐ (มาตรา 44 - 48)
หลักการ : ต้องเป็นไปตามกฎหมาย โดยต้องพิจารณาประโยชน์ของรัฐและประชาชน ความคุ้มค่า และประหยัด

- ดูแลรักษาและบริหารทรัพย์สิน 
- จัดท าบัญชีทรัพย์สินของแผ่นดิน
- กค. มอบหมายให้หน่วยงานของรัฐอื่นท าแทนได้

หน่วยงานของรัฐ

- กฎหมายก าหนดให้รับผิดชอบดูแลรักษาและบริหารทรัพย์สินของตนเอง
- จัดท าบัญบัญชีทรัพย์สินของแผ่นดิน/รายงานให้ กค. ทราบตาม    

หลักเกณฑ์ของ กค.

ต้องรอบคอบ/
บริหารความเสี่ยง
อย่างเหมาะสม

ทรัพย์สินของ
แผ่นดินและ

ทรัพย์สินที่ตกเป็น
ของแผ่นดิน

การบริหาร
เงินคงคลัง

หลักการ : เป็นไปตามกฎหมาย  
ว่าด้วยเงินคงคลัง และให้รักษาไว้
ในระดับที่จ าเป็น

การจัดซื้อ     
จัดจ้างและ   
การบริหาร

พัสดุ

หลักการ : เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ
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ส่วนท่ี 4 การก่อหน้ีและการบริหารหน้ี (มาตรา 49 - 60)
หลักการ : ต้องเป็นไปตามกฎหมาย อยู่ภายใต้วัตถุประสงค์และอ านาจหน้าที่ของผู้กู ้โดยต้องท าอย่างรอบคอบ

คณะกรรมการ

- สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
- สัดส่วนภาระหนี้ของรัฐบาลต่อประมาณการรายได้ประจ าปีงบประมาณ 
- สัดส่วนหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศตอ่หนี้สาธารณะทั้งหมด 
- สัดส่วนภาระหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศต่อรายได้จากการส่งออกสินค้าและบริการ -
- สัดส่วนอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

ทบทวนสัดส่วนดังกล่าวทุก 3 ปี 
และรายงาน ครม.

รายงานสัดส่วนที่ก าหนด ให้ ครม. ทราบ กรณีท่ีไม่สามารถด าเนินการ 
ได้ตามสัดส่วนที่ก าหนดไว้       
ให้ รมว. รายงานเหตุผล วิธีการ
และระยะเวลาในการท าให้
สัดส่วนอยู่ภายใต้สัดส่วน
ที่ก าหนดไว้เสนอ ครม. และ
เปิดเผยให้สาธารณชนทราบ

ข้อค านึงในการก่อหน้ี : 
ความสามารถในการช าระหนี้ 
การกระจายภาระการช าระหนี้ 
เสถียรภาพ ความย่ังยืน
ทางการเงินการคลัง และ
ความน่าเชื่อถือของประเทศ
และของหน่วยงานของรัฐผู้กู้

รายงานสัดส่วนหนี้สาธารณะตามที่เกิดขึ้นจริง
ต่อ ครม. และคณะกรรมการ โดยให้เปิดเผยต่อ
สาธารณชนทุก 6 เดือน
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การกู้เงิน/      
การค้ าประกัน
โดยรัฐบาล

ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหน้ีสาธารณะโดยเคร่งครัด

การกู้เงิน      
เพื่อชดเชย     
การขาดดุล
งบประมาณ

- ให้ กค. ด าเนินการให้สอดคล้องกับสถานะของเงินคงคลัง โดยค านึงถึงประมาณการ 
รายได้และแผนการเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละช่วงเวลาด้วย

- หากระหว่างปีสามารถจัดเก็บรายได้เกินกว่าประมาณการ หรือเบิกจ่ายงบประมาณ         
ต่ ากว่าที่ประมาณการ ให้ กค. พิจารณาปรับลดวงเงินกูไ้ด้ตามความเหมาะสม

การกู้เงิน      
เพื่อพัฒนา

เศรษฐกิจและ
สังคม

- ให้ท าได้เฉพาะกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน/ไม่สามารถใช้งบประมาณรายจ่ายได้
- ต้องก าหนดวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงิน หน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้รับผิดชอบ 
แผนงานหรือโครงการ และจ านวนเงินกู้ท่ีต้องใช้จ่ายตามแผนงานหรือโครงการ

- หน่วยงานของรัฐที่เป็นเจ้าของโครงการต้องมีความพร้อมในการด าเนินการแล้ว

กรณีเงินเหลือ

กรณีไม่ได้
เบิกจ่าย

คลัง
เมื่อด าเนินการตาม

แผนงานหรือโครงการ
เสร็จสิ้นแล้ว

- ก่อนเริ่มปีงบประมาณหน่วยงานของรัฐต้องจัดท าแผน  
การกู้เงินและการบริหารหนี้เงินกู้ ส่งให้ กค./เมื่อกู้เงินแล้ว 
ให้รายงานให้ กค. ทราบด้วย
- หลังสิ้นปีงบประมาณ 30 วัน ให้หน่วยงานของรัฐจัดท า
รายงานการกู้เงิน/สถานะหนี้เงินกู้คงค้างให้ กค. ทราบ

นอกเหนือจากกฎหมายว่าด้วยการบริหารหน้ีสาธารณะ
- กค. สามารถด าเนินการได้โดยการตรากฎหมายเป็นการเฉพาะ
- ต้องเป็นเฉพาะกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน/ไม่สามารถตั้งงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีได้ทัน/หน่วยงานของรัฐมีความพร้อมในการด าเนินการ

18
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ส่วนท่ี 5 เงินนอกงบประมาณและเงินทุนหมุนเวียน (มาตรา 61 - 63)
หลักการ : เงินนอกงบประมาณให้มีเท่าที่จ าเป็น และให้น าเงินนอกงบประมาณมาฝากไว้ที่กระทรวงการคลัง

ยังไม่ได้ใช้จ่าย

เงินคงเหลือ

น าส่ง

ฝาก

เงินนอกงบประมาณ ทุนหมุนเวียน

กฎหมายว่าด้วย
การบริหาร

ทุนหมุนเวียน
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ส่วนท่ี 6 การคลังท้องถิ่น (มาตรา 64 - 67)
หลักการ : อปท. ต้องจัดเก็บรายได้ให้เพียงพอในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ

- การจัดท างบประมาณ 
- การใช้จ่าย
- การก่อหนี้ผูกพัน
- การบริหารทรัพย์สินของ อปท.

ต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้โดยพิจารณา
ผลสัมฤทธิ์ ความคุ้มค่า ความประหยัด 

และภาระทางการคลังในอนาคต

การก่อหน้ีของ อปท.

หลักการ : การก่อหนี้ของ อปท. ตามอ านาจที่มี   
อยู่ตามกฎหมายจัดตั้งนั้น ถ้าเป็นการกู้เงินหรือ       
การออกพันธบัตรหรือการค้ าประกัน ให้อยู่ภายใต้   
บทบัญญัติแห่งกฎหมายนี้ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะด้วย 

การกู้เงินเป็นเงินตราต่างประเทศต้องได้รับ       
ความเห็นชอบจาก ครม. ด้วย
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มาตรา 68 - 79

การบัญชภีาครัฐ/ นโยบายการบัญชีภาครัฐ 

ก าหนดมาตรฐาน

หน่วยงานของรัฐ
- จัดท าบัญชีและรายงานการเงิน              
ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและ
นโยบายการบัญชีภาครัฐ

รัฐวิสาหกิจ
- จัดท าบัญชีและรายงานการเงิน
ตามมาตรฐานการบัญชีรับรองทั่วไป

ทุนหมุนเวียน
- จัดท าบัญชีและรายงานการเงิน
ตามที่กฎหมายว่าด้วยการบริหาร
ทุนหมุนเวียนก าหนด

- ผู้ท าบัญชีมีคุณสมบัติตามที่ กค. ก าหนด

- รายงานการเงิน อย่างน้อยต้องมี     
งบแสดงฐานะการเงิน และงบแสดง    
ผลการด าเนินงานทางการเงิน

ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปี
งบประมาณ ให้หน่วยงานของรัฐ
น าส่งรายงานการเงินให้ สตง. 
ตรวจสอบ และส่งให้ กค. ด้วย
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- ตรวจสอบรายงานการเงินแผ่นดินที่หน่วยงานของรัฐส่งให้ภายใน 180 วัน นับแต่วันสิ้นปี
งบประมาณหรือที่ท าความตกลงกับ กค.

- การตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบให้เป็นไปตามนโยบาย หลักเกณฑ์และมาตรฐาน  
ที่ คตง. ก าหนด

ส่งรายงานผลการตรวจสอบให้หน่วยงานของรัฐ

หน่วยงานของรัฐ

- น าส่งรายงานการเงินประจ าปีและรายงานผลการตรวจสอบจาก สตง.        
ให้ กค./ส านักงบประมาณ/กระทรวงเจ้าสังกัด

- ให้เปิดเผยต่อสาธารณชน และเผยแพร่ผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- ให้ด าเนินการภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบ   

จาก สตง.

- กรณีของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ        
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ

ให้ส่งรายการเงินประจ าปีและรายงานผลการตรวจสอบจาก สตง. ให้ ครม./     
กค./ส านักงบประมาณ

- ให้เปิดเผยต่อสาธารณชน และเผยแพร่ผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- ให้ด าเนินการภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบ   

จาก สตง. 22
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จัดท าบัญชีการเงินแผ่นดินตามาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
และนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานสถานะหนี้สาธารณะ/      
หนี้ภาครัฐ/ความเสี่ยงทางการคลัง

รายงานการเงินแผ่นดินประจ าปี
งบประมาณ

อย่างน้อยประกอบด้วย
- งบแสดงฐานะการเงิน
- งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน
- งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สทุธิ
- งบกระแสเงินสด
- รายงานการรับจ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ

ส่งให้ สตง. ตรวจสอบและจัดท ารายงาน
ผลการตรวจสอบตามมาตรฐาน คตง. 
ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

กค. เสนอรายงานการเงินแผ่นดิน พร้อมผลการตรวจสอบจาก สตง. ต่อ ครม. 
เพื่อให้เสนอต่อรัฐสภาภายใน 210 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

- เสนอต่อ ครม. และ
คณะกรรมการเพื่อทราบภายใน 
60 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
- รายงานนี้ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด

รายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ

กค. จัดท าและเสนอ รมว. ภายใน 
45 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

รมว. เสนอ ครม. ภายใน 60 วัน
นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

ครม. เสนอรัฐสภา ภายใน 90 วัน
นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
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- เสนอ ครม. ภายใน 210 วัน
นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
- หน่วยงานของรัฐที่ไม่ส่ง
รายงานการเงินภายใน
ก าหนดเวลา ให้เปิดเผยใน
รายงาน และแจ้งต่อ ครม. ด้วย

เปิดเผยต่อสาธารณชน

รายงานความเสี่ยงทางการคลัง
ประจ าปีภายในเดือนมีนาคม   
ของทุกปี คณะกรรมการ

รายงานการเงินรวมภาครัฐ

รายงานการเงินรวมของรัฐบาลและ   
หน่วยงานของรัฐ

- รายงานการเงินแผ่นดินประจ าปีงบประมาณ
- รายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ

รายงานการเงินรวมของรัฐวิสาหกิจ

รายงานการเงินรวมของ อปท 

จัดท า เสนอ ใช้ประกอบการ
พิจารณาจัดท าแผน   
การคลังระยะปานกลาง

มาตรา 79
หน่วยงานของรัฐ ต้อง
จัดให้มีการตรวจสอบ
ภายใน การควบคุม
ภายใน และการบริหาร
จัดการความเสี่ยงตามที่ 
กค. ก าหนด
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มาตรา 80
หลักการ : การตรวจเงินแผ่นดินต้องเป็นไปตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน

ในกรณีที่มีการท าผิดวินัยการเงินการคลังตามกฎหมายนี้      
การสั่งลงโทษทางปกครองให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน



• กรณีมีการกระท าผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐ การสั่งลงโทษทางปกครองเป็นไปตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน

– กรณีไม่เกิดความเสียหายแก่รัฐ 

• สตง. แจ้งให้หน่วยงานทราบเพื่อก ากับดูแลไม่ให้เกิดข้อบกพร่องอีก

– กรณีเกิดความเสียหายแก่รัฐ หรือจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐ 

• สตง. แจ้งให้หน่วยงานด าเนินการเพื่อให้มีการชดใช้ค่าเสียหาย หรือด าเนินการทางวินัย 
แล้วแต่กรณี

• กรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ด าเนินการตามที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินแจ้ง ให้ผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดินเสนอคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อสั่งลงโทษทางปกครอง

• การลงโทษทางปกครอง ได้แก่ ภาคทัณฑ์ ต าหนิโดยเปิดเผยต่อสาธารณชน หรือปรับทางปกครอง 
ทั้งนี้ การลงโทษปรับเป็นเงินเกินเงินเดือนสิบสองเดือนของผู้ถูกลงโทษมิได้

26

การลงโทษทางปกครอง



บทเฉพาะกาล (มาตรา 81 – 87)
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คณะกรรมการ

ภายใน 90 วัน
นับแต่วันที่
กฎหมายใช้บังคับ

แผนการคลังระยะ    
ปานกลาง

หน่วยงานของรัฐ

ยกเว้น
รัฐวิสาหกิจและ
ทุนหมุนเวียน

จัดท าบัญชีและรายงานการเงินตามมาตราฐาน
การบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
ภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่กฎหมาย               
ใช้บังคับ

จัดท าหลักเกณฑ์และ
คุณสมบัติของผู้ท าบัญชี     
ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี  
นับแต่วันที่กฎหมายใช้บังคับ

บทบัญญัติในกฎหมายนี้ไม่ใช้บังคับกับ
- การจัดเก็บภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียม การกันเงินรายได้  
ที่มีผลบังคับใช้ก่อนวันที่กฎหมายนี้ใช้บังคับ
- การตั้งงบประมาณรายจ่ายส าหรับภาระทางการเงิน                    
ที่กฎหมายก าหนดไว้ก่อนวันที่กฎหมายนี้ใช้บังคับ

27



สรุปหน้าที่ของหน่วยงานหลักที่ต้องด าเนินการตามกฎหมาย

28

กระทรวงการคลัง

สศค.

1. จัดท าแผนการคลังระยะปานกลาง (MTFF)
2. เสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาก าหนดสัดส่วนรายจ่าย งบ

กลาง /สัดส่วนการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณข้ามปี / สัดส่วน
การก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าหรือนอกเหนือกฎหมายงบประมาณ
รายจ่าย /ก าหนดอัตรา การชดเชยค่าใช้จ่ายหรือการสูญเสีย
รายได้ของหน่วยงานของรัฐในการด าเนินการตามที่ได้รับ
มอบหมาย

3. จัดท ารายงานความเสี่ยงทางการคลังประจ าปีภายในเดือน
มีนาคม เพื่อเสนอ ครม. และคณะกรรมการฯ เพื่อทราบ

กรมบัญชีกลาง

1. ก าหนดมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบาย
การบัญชีภาครัฐ

2. จัดท ารายงานการเงินแผ่นดินประจ าปีงบประมาณ 
3. จัดท ารายงานการเงินรวมภาครัฐ (รัฐบาล /

รัฐวิสาหกิจ และ อปท.)
4. ก าหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์การตรวจสอบ

ภายใน การควบคุมภายใน และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง  

5. จัดท าบัญชีทรัพย์สินของแผ่นดิน

สบน.

1.เสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาก าหนดสัดส่วนทางด้านหนี้สาธารณะ และรายงานสัดส่วนดังกล่าว
ต่อ ครม. และคณะกรรมการฯ ทุก 6 เดือน

2.การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ / เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
3.จัดท ารายงานสถานะหนี้สาธารณะ หนี้ภาครัฐ และความเสี่ยงทางการคลัง
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ส านักงบประมาณ
- จัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แก่หน่วยงานของรัฐ โดยค านึงถึง 
1. ความจ าเป็นและภารกิจของหน่วยงาน
2. ฐานะเงินนอกงบประมาณ
3. ความสามารถในการใช้จ่ายและการก่อหน้ี
4. การปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระของรัฐสภา ศาลฯ
- จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปน้ี
1. รายจ่ายลงทุน ต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 และไม่น้อยกว่า
วงเงินส่วนที่ขาดดุล
2. รายจ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของรัฐต้องตั้งไว้อย่างพอเพียง
3. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการช าระหนี้ภาครัฐ ต้องตั้งเพื่อการช าระคืน
ต้นเงินกู้ และดอกเบ้ียไว้อยา่งพอเพียง 
4. รายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเปน็ 
ตั้งได้เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์จ าเป็นเท่านั้น

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
• ตรวจสอบรายงานการเงินที่หน่วยงานของรัฐส่งให้ 

ภายใน 180 วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
• จัดท ารายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน

แผ่นดินประจ าปีงบประมาณให้แล้วเสร็จภายใน     
180 วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

• ตรวจเงินแผ่นดินด้วยความสุจริต รอบคอบ โปร่งใส 
เที่ยงธรรม กล้าหาญ ปราศจากอคติ และยึดหลัก   
ธรรมาภิบาล 

• กรณีผิดวินัยตาม พ.ร.บ. นี้ สั่งลงโทษทางปกครอง
ตาม พรบ. ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน

สรุปหน้าที่ของหน่วยงานหลักที่ต้องด าเนินการตามกฎหมาย
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สัดส่วนต่าง ๆ ตามมาตรา 11 (4) ดังนี้
1. สัดส่วนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น อยู่ในช่วงระหว่างร้อยละ  

2.0 ถึง 3.5 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
2. สัดส่วนงบประมาณเพื่อการช าระคืนต้นเงินกู้ของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐซึ่งรัฐบาลรับภาระต้องตั้งไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ 2.5 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.5 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยในส่วนของงบประมาณ เพื่อการช าระ
ดอกเบ้ียและค่าใช้จ่ายในการกู้เงินของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐซึ่งรัฐบาลรับภาระต้องตั้งตามภาระที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นในปีงบประมาณนั้น

3. สัดส่วนการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายข้ามปีงบประมาณ ไม่เกินอัตราร้อยละ 10 ของงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี

4. สัดส่วนการก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าหรือนอกเหนือไปจากที่ก าหนดไว้ในกฎหมายงบประมาณรายจ่ายไม่เกินอัตรา      
ร้อยละ 5 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

5. อัตราการชดเชยค่าใช้จ่ายหรือการสูญเสียรายได้ของหน่วยงานของรัฐในการด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย        
ไมเ่กินอัตราร้อยละ 30 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
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สัดส่วนต่าง ๆ มาตรา 50 ดังนี้

1. สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ต้องไม่เกินร้อยละ 60

2. สัดส่วนภาระหนี้ของรัฐบาลต่อประมาณการรายได้ประจ าปีงบประมาณ ต้องไม่เกินร้อยละ 35   
3. สัดส่วนหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศต่อหนี้สาธารณะทั้งหมด ต้องไม่เกินร้อยละ 10    
4. สัดส่วนภาระหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศต่อรายได้จากการส่งออกสินค้าและบริการ 
ต้องไม่เกินร้อยละ 5

ทั้งนี้ ให้กระทรวงการคลังรายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง และสัดส่วนหนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ภายใต้กรอบตัวชี้วัดข้างต้น ต่อคณะกรรมการฯ และ ค.ร.ม. เพื่อทราบ ภายใน 60 วันนับแต่            
วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนของทุกปี
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ใช้เป็นแผนแม่บทหลัก
 การวางแผนการด าเนินงานทางการเงินการคลัง 
 การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 การบริหารหนี้สาธารณะ

มาตรา 81 ในบทเฉพาะกาล ให้คณะกรรมการฯ จัดท าแผนการคลังระยะปานกลาง ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้ (19 กรกฎาคม 2561)

เป้าหมายและนโยบายการคลัง
เป้าหมายการคลัง 
นโยบายและมาตรการระยะปานกลาง 
และแผนการคลังระยะปานกลาง

MEDIUM TERM FISCAL FRAMEWORK: MTFF

แผนการคลังระยะปานกลาง

กรอบวงเงิน
งบประมาณรายจ่าย ดุลการคลัง

ภาระผูกพัน
ทางการเงินการคลัง

ของรัฐบาล

ประมาณการ
รายได้

1

สถานะและ
ประมาณการเศรษฐกิจ หนี้สาธารณะ

ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2

 เป้าหมายการคลังระยะยาว “การจัดท างบประมาณแบบสมดุล” 
 รัฐบาลมุ่งบริหารรายได้และรายจ่ายให้อยู่ภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลัง 
 เพ่ิมประสิทธิภาพรายได้ เช่น เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
 เพ่ิมประสิทธิภาพรายจ่าย เช่น จ ากัดการขยายตัวรายจ่ายประจ า 

และเพ่ิมสัดส่วนของรายจ่ายลงทุนให้สูงขึ้น

ส่วนที่ 3 
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