ฉบับที่ 10 /2561

วันที่ 19 มกราคม 2561

ร่ างพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ....
_________________________
นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึ กษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สํานักเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษก
กระทรวงการคลังเปิ ดเผยว่า ร่ างพระราชบัญญัติวินยั การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... (ร่ าง พ.ร.บ. วินยั การเงิน
การคลัง ฯ) ได้ผ่ า นการพิ จ ารณาของสภานิ ติ บ ัญ ญัติ แ ห่ ง ชาติ ใ นวาระที่ 2 และ 3 เรี ย บร้ อ ยแล้ว เมื่ อ วัน ที่
18 มกราคม 2561 โดยมีสมาชิกเข้าประชุมจํานวน 167 คน ลงมติเห็นด้วย 158 เสี ยง และงดออกเสี ยง 9 เสี ยง
ร่ าง พ.ร.บ. วินยั การเงินการคลังฯ เป็ นการดําเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 มาตรา 62 ที่กาํ หนดให้รัฐต้องรักษาวินยั การเงินการคลังอย่างเคร่ งครัด เพื่อให้ฐานะการเงิน
การคลัง ของรั ฐ มี เ สถี ย รภาพและมั่น คงตามกฎหมายว่ า ด้ว ยวิ นัย การเงิ น การคลัง โดยกฎหมายฉบับ นี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้มีกฎหมายหลักเกี่ยวกับวินยั การเงินการคลังที่ชดั เจน และเป็ นการบัญญัติให้รัฐต้องรักษา
วินยั การเงินการคลังอย่างเคร่ งครัดเพื่อให้เกิดเสถียรภาพและความมัน่ คงอย่างยัง่ ยืนต่อฐานะทางการเงินและการ
คลังของประเทศ โดยได้นาํ บทบัญญัติที่เกี่ยวเนื่องกับการรักษาวินยั การคลังของรัฐที่ปรากฏอยูใ่ นกฎหมายหลาย
ฉบับ เช่ น กฎหมายว่ า ด้ว ยเงิ น คงคลัง กฎหมายว่ า ด้ว ยวิ ธีก ารงบประมาณ กฎหมายว่ า ด้ว ยการบริ ห ารหนี้
สาธารณะ เป็ นต้น มาบัญญัติรวมกันไว้ในกฎหมายฉบับเดียวโดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
1. กําหนดนิยามคําว่า “หน่ วยงานของรัฐ” ให้หมายถึง ส่ วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของ
รัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอัยการ องค์การมหาชน ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็ นนิ ติ
บุคคล องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายกําหนด เพื่อให้ครอบคลุมหน่ วยงาน
ของรัฐทุกประเภทที่จะต้องดําเนินการตามกรอบวินยั การเงินการคลังที่ได้บญั ญัติไว้ในกฎหมายฉบับนี้
2. กําหนดให้ มี “คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรั ฐ” ซึ่ ง มี นายกรั ฐมนตรี เป็ น
ประธาน รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง เป็ นรองประธาน มีปลัดกระทรวงการคลัง เลขาธิ การคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ผูอ้ าํ นวยการสํานักงบประมาณ และผูว้ ่าการธนาคารแห่ งประเทศไทย
เป็ นกรรมการ และมีผอู ้ าํ นวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็ นเลขานุการ โดยมีอาํ นาจหน้าที่ที่สาํ คัญ ได้แก่
การจัดทําแผนการคลังระยะปานกลาง การกําหนดสัดส่ วนเพื่อเป็ นกรอบในการรักษาวินยั การเงินการคลังใน
ด้านต่าง ๆ เช่น กําหนดสัดส่ วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ กําหนดสัดส่ วนงบประมาณเพื่อ
การชํา ระหนี้ ภ าครั ฐ กํา หนดสัดส่ ว นภาระที่ รัฐต้องชดเชยค่ า ใช้จ่ า ยในการดํา เนิ นกิ จ กรรม มาตรการ หรื อ
โครงการที่มอบหมายให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการ เป็ นต้น

-23. กําหนดวินัย ในการดํา เนิ นการทางการคลัง และการจัดทํา งบประมาณ วินัยด้า นรายได้
รายจ่าย การบริ หารทรัพย์สินของรัฐ การบริ หารหนี้สาธารณะ รวมถึงเงินนอกงบประมาณและทุนหมุนเวียนที่
สําคัญ เช่น
(1) การจัดสรรงบประมาณ ให้หน่ วยงานของรั ฐ จะต้องคํานึ งถึงความจําเป็ นและภารกิ จ
รวมถึงฐานะเงินนอกงบประมาณ โดยกําหนดหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณรายจ่าย เช่น งบประมาณรายจ่าย
ลงทุ นต้องไม่น้อยกว่าร้ อยลยี่สิบของงบประมาณรายจ่ ายประจําปี และต้องไม่ น้อยกว่าวงเงิ นส่ วนที่ ขาดดุ ล
งบประมาณประจําปี นั้น เป็ นต้น
(2) การมอบหมายให้ หน่ วยงานของรั ฐ ดําเนินกิจกรรม มาตรการ หรื อโครงการที่ก่อให้เกิด
ภาระต่องบประมาณหรื อการสู ญเสี ยรายได้ ให้กระทําได้เฉพาะกรณี ที่อยู่ในหน้าที่ และอํานาจตามกฎหมาย
โดยมีวตั ถุประสงค์ที่ชดั เจน และต้องคํานึงถึงภาระทางการคลังหรื อการสู ญเสี ยรายได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย
และภาระที่รัฐต้องรับชดเชยต้องมียอดคงค้างทั้งหมดรวมกันไม่เกินอัตราที่คณะกรรมการกําหนด
(3) ห้ ามเสนอกฎหมาย ที่ มีบทบัญญัติให้จดั เก็บภาษีอากรหรื อค่าธรรมเนี ยมเพิ่มขึ้นจากที่
กําหนดไว้ในกฎหมาย เพื่อให้หน่ วยงานของรัฐนําไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ ยกเว้นกรณี การจัดเก็บเพื่อเป็ น
รายได้ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
(4) การกัน เงิ น รายได้ (Earmarked
Tax) เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐนํา ไปใช้จ่ า ยตาม
วัตถุประสงค์ของหน่ วยงาน เพื่อการหนึ่ งการใดเป็ นการเฉพาะ จะต้องอาศัยอํานาจตามกฎหมายเท่านั้น และ
จะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังก่อน
(5) การก่ อหนีผ้ ูกพันหรื อจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐต้องอาศัยอํานาจตามที่กฎหมายกําหนด
โดยต้องคํานึงถึงความโปร่ งใส คุม้ ค่าและประหยัด
(6) การบริ หารหนี้สาธารณะ จะต้องเป็ นไปตามกฎหมาย อยู่ภายใต้วตั ถุประสงค์และอํานาจ
หน้าที่ของผูก้ ู้ ซึ่งต้องทําอย่างรอบคอบ
(7) เงินนอกงบประมาณให้มีเท่าที่จาํ เป็ น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิหน้าที่และการจัดตั้ง ทุน
หมุนเวียนจะกระทําได้แต่โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเท่านั้น
4. การทําบัญชี รายงาน และการตรวจสอบ กระทรวงการคลังต้องกําหนดมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐเพื่อให้หน่วยงานของรัฐนําไปใช้ในการจัดทําบัญชีและรายงานการเงิน โดย
กระทรวงการคลังจะต้องจัดทํารายงานการเงิ นรวมภาครั ฐให้คณะรั ฐมนตรี ทราบ และต้องเปิ ดเผยรายงาน
ดังกล่าว
ต่อสาธารณชนด้วย
5. การสั่ งลงโทษทางปกครองกรณี ทาํ ผิดวินยั ตามกฎหมายนี้ ให้เป็ นไปตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน

-3การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยวินยั การเงินการคลังจะช่วยให้หน่ วยงานของรัฐมี การรักษาวินยั
การเงิ นการคลัง และดํา เนิ น นโยบายด้า นการคลัง ตามกรอบที่ ก ฎหมายกํา หนดไว้ใ นเรื่ อ งต่ า งๆ ทั้ง นี้ เมื่ อ
หน่ วยงานของรั ฐสามารถดําเนิ นการได้ตามกรอบวินยั การเงิ นการคลังตามที่กฎหมายกําหนดได้แล้ว ย่อมจะ
ส่ งผลให้สถานะการเงินการคลังของประเทศมีเสถียรภาพ มัน่ คง และยัง่ ยืน

สํานักนโยบายการคลัง สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3552

