
12 พฤศจิกายน 2563 

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลงั 

ชุณหจิต สงัข์ใหม่ 

สุรีพร  ศิริขันตยกุล 

หลกัสูตร การตรวจสอบภายใน 

กบัการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กบัองค์กร 

วินัยการเงินการคลงั 

พลงัขับเคลื่อนไปสู่องค์กรที่มีคุณค่า  



ภาพรวมของพรบ.วนิยัการเงนิการคลงัฯ 

 ความเป็นมาและส าคัญของวนัิยการเงนิการคลัง 
  ตอ่การก ากับดแูลทีด่ดีา้นการเงนิการคลังของ 
  หน่วยงานของรัฐ 

 
การขบัเคลือ่นพรบ.วนิยัการเงนิการคลงัฯ 

   เพือ่สรา้งคณุคา่ขององคก์ร 

บทบาทของผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งในการสรา้งพลังขบัเคลือ่น 

ขอบเขต 
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ทีม่า ความส าคญั 

 เนือ้หา  

 พระราชบญัญตั ิ
วนิยัการเงนิการคลงั 
ของรฐั พ.ศ. 2561  

 

รฐั คณะรฐัมนตร ี
หนว่ยงานของรฐั 

ผูเ้ก ีย่วขอ้ง 

เขา้ใจ 

เขา้ถงึ 

พฒันา 

วนิยั 
การเงนิ 

การคลงั 

การเงนิ 
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วนิยัการเงนิการคลงั 

พรบ.วนิยัการเงนิการคลงัของรฐั พ.ศ.2561 

 เป็นเรือ่งของหน่วยงานกลาง 

 เป็นเรือ่งของกองคลัง กองการเงนิการคลัง   

 เป็นเรือ่งของหน่วยงานตรวจสอบ  
    (ตรวจสอบภายใน  ส านักงานตรวจเงนิแผน่ดนิ) 
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การบรกิาร 
สาธารณะ 

การบงัคบั 
ใชก้ฎหมาย 

การบรหิารประเทศ 
การบรหิารราชการแผน่ดนิ 

งบประมาณ 

แหลง่เงนิ 

การใชจ้า่ย 

ภาษ ี
เงนิกู ้



การเงนิการคลงัของรฐั  

กิจกรรมทางด้านการเงนิทัง้ปวงของรัฐ  
ทัง้ด้านรายรับ ราบจ่าย ตลอดจนนโยบาย

ของรัฐบาลในอันที่จะใช้ประโยชน์ 
จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด 

การใชจ้า่ย 
เพือ่การบรหิาร 

ประเทศของรฐับาล  

จดัเก็บ 
รายได ้ 

ใชจ้า่ย  

กูเ้งนื 

•เพือ่การบรหิารงานตามภาระหนา้ทีโ่ดยท ัว่ไป  
•เพือ่จดัใหไ้ดส้นิคา้และบรกิารอนัเป็นประโยชน ์
   แกป่ระชาชนและประเทศโดยสว่นรวม 

      ภาษีอากร 
และแหลง่อืน่ๆ 
ทีม่ใิชภ่าษีอากร  

  กูย้มืและ 
    ค ้าประกนั 
เงนิกูโ้ดยรัฐบาล 
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ลกัษณะการใหบ้รกิาร 
  ส ิง่อ านวยความสะดวก  

    (ระบบสาธารณูปโภค) 

  สนบัสนุน 

    - ใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิ  

       (คณุภาพชวีติ) 

    - ใหบ้รกิารดา้นสาธารณสขุ ดา้นการศกึษา 

    - ดา้นศาสนา สงัคมและความเป็นอยู ่

 

หนว่ย 
งาน 
ของรฐั 
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      การควบคมุใหก้ารจดัหารายได ้ 
   การจดัท างปม. การใชจ้า่ย  

           การบรหิารสนิทรพัยแ์ละการบรหิารหนีส้าธารณะ 
       เป็นไปเพือ่ประโยชนข์องรฐัหรอืประชาชน  

          มคึวามคุม้คา่ และค านงึถงึภาระทางการคลงัในอนาคต 

ขอ้ปฏบิตั ิ
 
 
 

ระเบยีบ  
กฏเกณฑ ์
ขอ้บงัคบั 

หนว่ยงานบรหิาร 
งานคลงัของรฐั 

วนิยัการเงนิการคลงัของรฐั  
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วนิยัการคลงั (fiscal discipline) 

ขอ้ปฏบิตั ิ
ระเบยีบ  
กฏเกณฑ ์
ขอ้บงัคบั 

1. พระราชบัญญัตวิธิกีารงบประมาณ พ.ศ. 2502 และทีแ่กไ้ข เพิม่เตมิ 
2. พระราชบัญญัตเิงนิคงคลัง พ.ศ. 2491 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ  
3. พระราชบัญญัตกิารบรหิารหนีส้าธารณะ พ.ศ. 2548 และที ่แกไ้ข

เพิม่เตมิ  
4. พระราชบัญญัตกิารบรหิารทนุหมนุเวยีน พ.ศ. 2558 5. พระราชบัญญัติ

ทีร่าชพัสด ุพ.ศ. 2518  

สถาณการณแ์ละสิง่แวดลอ้มทีเ่ปลีย่นไป 

•รัฐตอ้งรักษาวนัิยการเงนิการคลังอยา่งเครง่ครัด 
•ยังไมม่กีม.วา่ดว้ยวนัิยการเงนิการคลังโดยเฉพาะ 

•ด าเนนิการผา่นสถาบันทางการเงนิ 
•การจัดตัง้กองทนุ 

ขาดขอ้มูลแสดงภาพรวมของ 
สถาณท์างการคลงัของประเทศ 

หนว่ยงานของรฐั 

 
 

รูปแบบ 

การบนัทกึขอ้มลู 

รธน.พ.ศ 2560 (ม.62) นวตกรรมทางการคลงั 

น าบทบญัญตัทิ ีเ่กีย่วกบัวนิยัการเงนิการคลงัทีก่ าหนดไวใ้น
กฎหมายตา่ง ๆ มาก าหนดไวใ้นกฎหมายฉบบัเดยีว 

เงนิ 
แผน่ดนิ 
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รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๖๐ หมวด ๕  

หนา้ทีข่องรฐั 

กฎหมายวา่ดว้ยวนิยัการเงนิการคลงัของรฐัอยา่งนอ้ย      
ตอ้งมบีทบญัญตัเิกีย่วกบั.. 

     

มาตรา ๖๒  

รฐัตอ้งรกัษาวนิยัการเงนิการคลงัอยา่งเครง่ครดั 
เพือ่ใหฐ้านะทางการเงนิการคลงั ของรฐัมเีสถยีรภาพและม ัน่คง
อยา่งย ัง่ยนืตามกฎหมายวา่ดว้ยวนิยัการเงนิการคลงัของรฐัและ 

จดัระบบภาษใีหเ้กดิความเป็นธรรมแกส่งัคม  
  

กรอบการด าเนนิการทางการคลังและงบประมาณของรัฐ   
ก าหนดวนิยัทางการคลัง ดา้นรายไดแ้ละรายจา่ยทัง้เงนิ
งบประมาณและเงนินอกงบประมาณ การบรหิารทรพัยส์นิของ
รัฐและเงนิคงคลงั และการบรหิารหนีส้าธารณะ 



พ.ร.บ.วนิยัการเงนิการคลงัของรฐั 
ความพยายามวางพืน้ฐานในการบรหิารจดัการทรพัยส์นิของรฐั 

อยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  
คุม้คา่ รอบคอบ โปรง่ใส เทีย่งธรรม มธีรรมาภบิาล ย ัง่ยนื เป็นธรรม  

ขบัเคลือ่นอยา่งไร? 

โดยใคร ? และ อยา่งไร? 
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พระราชบญัญัตวินัิยการเงนิการคลงัของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ 

มผีล ใชบ้งัคบั 

ต ัง้แตว่นัที ่20 เมษายน ๒๕๖๑ 

การส ัง่ลงโทษ 
ทางปกครอง 

การบนัทกึขอ้มลูและ 
จดัท า+เปิดเผย
รายงานทางการเงนิ 

การด าเนนิการ 

ระดบันโยบาย 

รฐั  ครม. 
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 รฐั 

ด าเนนินโยบายการคลงั  
การจดัท างบประมาณ  
การจดัหารายได ้ 
การใชจ้า่ย  
การบรหิารการเงนิการคลงั  
การกอ่หนี ้

ประสทิธภิาพ  
โปรง่ใสและ 
ตรวจสอบได ้

การด าเนนิการทีม่ ี
ผลผกูพนัทรพัยส์นิ 
หรอืกอ่ใหเ้กดิภาระ 
ทางการเงนิการคลงัแกร่ฐั 

ความคุม้คา่ ตน้ทนุ และผลประโยชน ์ 
เสถยีรภาพและความม ัน่คงทางเศรษฐกจิ 
และสงัคม ความย ัง่ยนืทาง การคลงัของรฐั 

เสรมิสรา้งวนิยัใหป้ระชาชน 
เสยีภาษอีากรใหค้รบถว้นตามกฎหมาย 
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ครม. 

ด าเนนินโยบายการคลงั  
การจดัท างบประมาณ  
การจดัหารายได ้ 
การใชจ้า่ย  
การบรหิารการเงนิการคลงั  
การกอ่หนี ้

ประโยชนท์ีรั่ฐหรอืประชาชนจะไดรั้บ  
ความคุม้คา่และภาระการเงนิการคลงัทีเ่กดิขึน้แกรั่ฐ  
ความเสีย่งและความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้กับ 

การเงนิการคลงัของรัฐ 

ไมมุ่ง่สรา้ง 
ความนยิมทางการเมอืง 

ทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิ ความเสยีหายตอ่ 
ระบบเศรษฐกจิของประเทศและ 

ประชาชนในระยะยาว 

•บรหิารราชการแผน่ดนิ 
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คกก.และ 
หน่วยงานกลาง 

พระราชบญัญัตวินัิยการเงนิการคลงัของรัฐ พ.ศ. 2561 

การส ัง่ลงโทษ 
ทางปกครอง 

การบนัทกึขอ้มลูและ 
จดัท า+เปิดเผยรายงาน
ทางการเงนิ 

การด าเนนิการ 

ระดบันโยบาย 

รฐั  ครม. 

15 



คณะกรรมการ 

นโยบายการเงนิการคลงัของรฐั 

      นายกรมต.                        ประธานกรรมการ  
   รมว.กค.                                     รองประธานกรรมการ  

กรรมการ: ปลดักค. เลขาธกิารสศช. ผูอ้ านวยการสงป.  ผูว้า่การธปท. 
เลขานกุาร: ผูอ้ านวยการสศค. หนว่ยงานธุรการ:สศค. 

ระดบันโยบาย การด าเนนิการ 
ทางการคลงั 
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• ก าหนดวนิยัการเงนิการคลงั  

• จดัท าและทบทวนแผนการคลงัระยะปานกลาง  

• เสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปญัหา 

• ก าหนดสดัสว่นงบประมาณ 

   รายจา่ยงบกลาง  
   รายการเงนิส ารองจา่ยเพือ่กรณีฉุกเฉนิหรอืจ าเป็น  
   งบประมาณเพือ่การช าระหนีภ้าครัฐ  
  การกอ่หนีผ้กูพันงบประมาณรายจ่ายขา้มปีงบประมาณ  
   การกอ่หนีผ้กูพันเกนิกวา่หรอืนอกเหนอืไปจากทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยงบประมาณ 

       รายจ่าย และสัดสว่นตามทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา ๕๐ (๕) 
  

• ก าหนดนโยบายและก ากบัดแูลการบรหิารจดัการความเสีย่งทางการคลงั  

• ก าหนดอตัราการชดเชยคา่ใชจ้า่ยหรอืการสญูเสยีรายไดข้องหนว่ยงาน 

ของรฐัในการด าเนนิ กจิกรรม มาตรการ หรอืโครงการ 

ตามทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา ๒๘ 

การงบประมาณ  
การจัดเก็บรายได ้ 
การบรหิารหนีส้าธารณะ 
การบรหิารทรัพยส์นิ และ
ปัญหาอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การเงนิการคลงัของรัฐ  

คณะกรรมการ 
นโยบายการเงนิการคลงัของรฐั 

มาตรา 11-12 

ประกาศคกก. 
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มาตรา 
 13-30  

แผนแมบ่ท 

งบประมาณ 
ประจ าปี 
เพิม่เตมิ 
งบกลาง 

รายไดแ้ผน่ดนิ 

การด าเนนิ
กจิกรรม 
มาตรการ /
โครงการ 

การบรหิารความเสีย่งทางการคลงั 
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การจัดท ากรอบวงเงนิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

การจัดเก็บหรอืหารายได ้การจัดท างบประมาณ และ การกอ่หนี้ของหนว่ยงานของรฐั 

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายใหแ้กห่น่วยงานของรัฐ 

การตรากฎหมายวา่ดว้ยงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
การเสนอกฎหมายวา่ดว้ยงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 การตัง้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

การจัดท างบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิ  

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง  

มาตรา ๑๕ 

มาตรา ๑๗ 

ใหแ้ลว้เสร็จ กอ่นวนัเริม่ปีงบประมาณ 

แสดงแหลง่ทีม่าและประมาณ 
การรายได ้ผลสมัฤทธิ/์ประโยชนท์ ี
คาดวา่จะไดร้ับ ความสอดคลอ้งกบั
ยทุธศาสตรช์าตแิละแผนพฒันาตา่งๆ มาตรา ๒๐ 

ระบทุีม่าของเงนิ 

มเีหตผุลและความจ าเป็น ทีไ่มอ่าจจัดสรรหรอื 
ไมส่มควรจัดสรรงบประมาณรายจา่ย 

มาตรา ๑๓-๑๔ 

สว่นที๒่ : การด าเนนิการทางการคลงั
และงบประมาณ 

มาตรา ๑๓ – ๓๐ 

ใหม้แีผนการคลงัระยะปานกลาง 
ใหเ้สนอคณะรัฐมนตรพีจิารณาใหค้วามเห็นชอบ 

มาตรา ๑๖ 

มาตรา ๑๘-๑๙ 

มาตรา๒๑ 

มาตรา๒๒ 
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การจดัสรรงบประมาณรายจ่ายแกห่น่วยงานของรัฐสภา ศาลยตุธิรรม  
  ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องคก์รอสิระตามรัฐธรรมนูญ  และองคก์รอัยการ 

การด าเนนิการ 
ทางการคลงัและงบประมาณ(ตอ่) 

การโอนงบประมาณรายจา่ยระหวา่งหน่วยงานของรัฐ. 

การเสนอกฎหมายทีก่ าหนดใหห้น่วยงานของรัฐไมต่อ้ง 
  น าเงนิรายไดห้รอืเงนิอืน่ใดสง่คลงั  ไดร้ับความเห็นชอบจากกค. 

 กอ่นเสนอตอ่ครม. 

การเสนอกฎหมายทีม่บีทบัญญัตใิหจ้ดัเก็บภาษ ี
   อากรหรอืคา่ธรรมเนยีมเพิม่ข ึน้  

การด าเนนิกจิกรรม มาตรการ/โครงการทีก่อ่ใหเ้กดิภาระตอ่งบประมาณ  
  หรอืภาระทางการคลงัในอนาคตตามทีค่ณะกรรมการก าหนด  มาตรา ๒๗  
การมอบหมายใหห้น่วยงานของรัฐด าเนนิกจิกรรม 
มาตรการ /โครงการ โดยรัฐบาลรบัภาระจะชดเชย
คา่ใชจ้า่ยหรอืการสญูเสยีรายไดใ้นการด าเนนิการนัน้  มาตรา ๒๘  

การจดัท าบญัชสี าหรับการด าเนนิกจิกรรม มาตรการ /โครงการที ่
 ไดร้ับมอบหมาย มาตรา ๒๙  

การบรหิารจดัการความเสีย่งทางการคลงั 

มาตรา ๒๓  

ไมไ่ดย้กเวน้อปท. 

มาตรา๒๔ 

มาตรา๒๖ 

มาตรา๒๕ 

มาตรา๓0 
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การจดัเก็บหรอืหารายได ้ 
การจดัท างบประมาณ 
การกอ่หนี ้

มาตรา ๑๖ 

หนว่ยงานของรฐั 

แผน 
การคลงั 

ระยะปานกลาง 

คณะกรรมการฯ 

•เป้าหมายและนโยบายการคลงั 
•สถานะและประมาณการเศรษฐกจิ 

• สถานะและประมาณการการคลงั ซึง่รวมถงึ 
ประมาณการรายได ้ประมาณการรายจา่ย 

•ดลุการคลงั และการจัดการกบัดลุการคลงันัน้ 
• สถานะหนีส้าธารณะของรฐับาล 

•ภาระผกูพนัทางการเงนิการคลงัของรัฐบาล 

น ามาประกอบ 

การพจิารณา 

การเสนอกฎหมายทีก่ าหนดให ้
   หน่วยงานของรัฐ 
  ไมต่อ้งน าเงนิรายไดห้รอืเงนิอืน่ใด 
   สง่คลงั  

•กระท าไดเ้ฉพาะมคีวามจ าเป็น 
•ไดร้ับความเห็นชอบจากกค. 
 กอ่นเสนอตอ่ครม. การเสนอกฎหมายทีม่บีทบัญญัตใิห ้

  จดัเก็บภาษอีากรหรอืคา่ธรรมเนยีม 
   เพิม่ข ึน้ (เพือ่น าไปใชจ้า่ยตาม
วตัถปุระสงคข์องหน่วยงาน) 

ไมไ่ดย้กเวน้อปท. มาตรา๒๖ 

มาตรา๒๕ 
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   ใหเ้พยีงพอกบัการปฏบิตั ิหนา้ทีโ่ดยอสิระ  

     โดยตอ้งค านงึถงึการด าเนนิงาน รายได ้เงนินอกงบประมาณ  

         และเงนิอืน่ใดทีห่น่วยงานนัน้ มอียูด่ว้ย  

     ในกรณีทีห่น่วยงานของรัฐตามวรรคหนึง่ เห็นวา่งบประมาณทีไ่ดรั้บ 

        จัดสรรอาจไมเ่พยีงพอตอ่การปฏบิตัหินา้ทีแ่ละยืน่ค าขอแปรญัตต ิ

        ตอ่คณะกรรมาธกิาร  

         ใหแ้สดงเหตผุลและความจ าเป็นทีจ่ะตอ้งไดรั้บการจัดสรรงบประมาณ  

            เพิม่เตมิ และ 

         ใหส้ านกังบประมาณเสนอความเห็นประกอบการพจิารณา 

             ของคณะกรรมาธกิารดว้ย  

มาตรา ๒๓  ใหม้กีารจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแกห่น่วยงานของรฐัสภา  
  ศาลยตุธิรรม ศาลปกครอง ศาลรฐัธรรมนูญ องคก์รอสิระ 
  ตามรฐัธรรมนูญ และองคก์รอยัการ  
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รฐัสภา ศาลยตุธิรรม ศาลปกครอง ศาลรฐัธรรมนูญ องคก์รอสิระ 
  ตามรฐัธรรมนูญ และองคก์รอยัการ  

หนว่ยงานของรฐั มาตรา ๒๓  

มกีารเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกับการใชจ้่ายเงนิและ 

   รายไดท้ีไ่ดรั้บใหส้าธารณชนทราบรวมทัง้ 
   เผยแพร่ผา่นทางสือ่อเิล็กทรอนกิส ์

จดัใหม้ ี  

ระบบการจัดท าและการใชจ้่ายเงนิงบประมาณ   

    ทีม่ปีระสทิธภิาพและสมัฤทธผิล  

การก ากบัดแูลการใชจ้่ายเงนิ และ 

   ระบบการควบคมุภายในดา้นการเงนิการคลงั  

การรักษาวนัิยการเงนิการคลงัอย่างเคร่งครัด 
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มาตรา ๒๗  

การด าเนนิกจิกรรม 
มาตรการ /โครงการ 

ประกาศคกก.ฯ 

หนว่ยงาน 
ของรฐั 

ขออนุมัต ิ คณะ 

รฐัมนตร ี

1.กรณีทีก่อ่ใหเ้กดิภาระตอ่งบประมาณฯ 
  จัดท าแผนบรหิารจัดการ 
  ประมาณการรายจ่าย/แหลง่เงนิทีใ่ช ้
  ประโยชนท์ีจ่ะไดร้ับ 

2. กรณีทีก่ารด าเนนิการจะกอ่ใหเ้กดิ 
การสญูเสยีรายไดใ้หจั้ดท า 
ประมาณการการสญูเสยี รายไดแ้ละ 
ประโยชนท์ีจ่ะไดร้ับ 

ตอ้งพจิารณา 
  ความจ าเป็นเรง่ดว่น  
  ประโยชนท์ีไ่ดร้ับ และ 
 ภาระทางการคลัง/ 

     การสญูเสยีรายไดท้ีจ่ะ 
     เกดิขึน้ในอนาคต 

รายงานเปรยีบเทยีบ 

   ประโยชนท์ีไ่ดรั้บกับการสญูเสยีรายไดท้ีเ่กดิขึน้จรงิกับประมาณการทีไ่ดจั้ดท าดังกล่าว 
เสนอครม.พือ่ทราบเป็นประจ าทกุสิน้ปีงบประมาณ จนกวา่การด าเนนิการดังกลา่ว 

   จะแลว้เสร็จ 

การด าเนนิกจิกรรม มาตรการ /โครงการ ทีก่อ่ใหเ้กดิภาระตอ่ 
  งปม.หรอืภาระทางการคลงัในอนาคต ตามทีค่ณะกรรมการก าหนด  
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มอบหมาย 

ด าเนนิกจิกรรม มาตรการ /โครงการ  
โดยรฐับาลรบัภาระจะชดเชยคา่ใชจ้า่ยหรอื
การสญูเสยีรายไดใ้นการด าเนนิการน ัน้  

คณะ 
รฐัมนตร ี

 

หนว่ยงาน 
ของรฐั 

เรือ่ง.? 
อ านาจหนา้ทีต่าม 
 กฎหมาย 

   ขอบเขตแหง่ 
วตัถปุระสงค ์

เพือ่.. ฟ้ืนฟกูระตุน้เศรษฐกจิ 
    เพิม่ขดีความสามารถ 

ในการประกอบอาชพี 
ยกระดับคณุภาพชวีติ 

  ชว่ยเหลอืฟ้ืนฟผููไ้ดรั้บผลกระทบ 

   จากสาธารณภัยหรอืการกอ่วนิาศกรรม 
    

การ 
พจิารณา  

ภาระทางการคลัง(ปัจจุบันและอนาคต)  
 แนวทางการบรหิารจัดการ  

    ผลกระทบตอ่การด าเนนิงานตามปกตขิองหน่วยงานของรัฐ 

             การชดเชยคา่ใชจ้่ายในการด าเนนิการจะตอ้ง 

            มยีอดคงคา้งทัง้หมดรวมกันไมเ่กนิ อัตราที ่
           คณะกรรมการฯ ก าหนด 

จดัท า ประมาณการตน้ทนุ 
        ทางการเงนิ 

  การบรหิารจัดการทีร่ัฐ 
    ตอ้งรับภาระทัง้หมด  

แจง้ใหค้ณะกรรมการ 
 และ กค. ทราบ 

จดัท า      บญัชสี าหรบัการด าเนนิ  
    กจิกรรมทีไ่ดร้บัมอบหมาย
แยกตา่งหากจากกจิกรรมปกต ิ 

รายงาน 
ตอ่ครม. 
 

 ผลการด าเนนิงาน  
   ตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย 
และผลสมัฤทธิ ์

เผยแพร ่

มาตรา๒๘ ๒๙  
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ใหก้ระทรวงการคลงัและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งบรหิารจัดการความเสีย่งทาง 
การคลงัใหเ้ป็นไปตามนโยบายการบรหิารจัดการความเสีย่งทางการคลงัที่
คณะกรรมการก าหนด 

มาตรา ๓๐    การบรหิารจดัการความเสีย่งทางการคลงั 
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กรอบ/ 
แนวทาง 
ในเรือ่ง 
การเงนิ 
การคลงั 

คกก.และ 
หน่วยงานกลาง 

พระราชบญัญัตวินัิยการเงนิการคลงัของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

การส ัง่ลงโทษ 
ทางปกครอง 

การบนัทกึขอ้มลูและ 
จดัท า+เปิดเผยรายงาน
ทางการเงนิ 

การด าเนนิการ 

ระดบันโยบาย 

รฐั  ครม. 

สงป.การจดัท างปม. 
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เงินคงคลัง 

รายจ่ายจาก    
เงินคงคลัง 

ข้อยกเว้นไม่น าเงินส่งคลัง 

ข้อยกเว้นให้หักเงิน
ไว้เป็นรายจ่าย 

Stock 

1 

7 

เงินกู้ 
(ชดเชยการขาดดุล) 

4 

2 

รายได้แผ่นดนิ 5 

เงินนอกงบประมาณฝากคลงั งบประมาณร่ายจ่าย 

3 
6 

เงินกู้ (เสริมสภาพคล่อง) 
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ตามกฎหมาย  
พจิารณาถงึความเป็นธรรม ความเสมอภาค 
  ไมเ่ลอืกปฏบิตั ิการพฒันาและสนับสนุนเสถยีรภาพ 
  และความมัน่คงทางเศรษฐกจิและสงัคม 
ในการเสนอยกเวน้หรอืลดภาษีอากรตอ่ผูม้อี านาจ 
  อนุมตัใิหห้น่วยงานของรฐัผูเ้สนอจัดท า.. 
   ประมาณการการสญูเสยีรายได ้
   ประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้ับ 
  จากการยกเวน้หรอืลดภาษีอากร 

เงนิทัง้ปวงทีห่น่วยงานของรัฐจัดเก็บหรอื 
ไดรั้บไวเ้ป็นกรรมสทิธิ ์และตอ้งน าสง่คลัง 
ตามมาตรา ๓๔ 

หมวด ๓: วนัิยการเงนิการคลงั 

สว่นที ่๑ รายได ้

รายได ้ 
แผน่ดนิ  

มาตรา ๓๓  

การจดัเก็บ ลด 
และยกเวน้ 
รายไดแ้ผน่ดนิ 
ทีเ่ป็นคา่ธรรมเนยีม 
ทีม่ใิชค่า่ตอบแทน 
การใหบ้รกิาร  

เงนิทีห่น่วยงานของรัฐจัดเก็บหรอืไดร้ับไวเ้ป็น
กรรมสทิธิ ์แตม่กีฎหมายบัญญัตใิหน้ าไปใชจ้่าย
เพือ่การด าเนนิงานของหน่วยงานของรัฐได ้

มาตรา ๓๑  

การจดัเก็บ ยกเวน้หรอืลด 
รายไดแ้ผน่ดนิทีเ่ป็นภาษอีากร  

มาตรา ๓๒  

รายไดแ้ละ 
การจดัเก็บ 
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การน าสง่ 
รายได ้

 

   บรรดาเงนิทีห่น่วยงานของรัฐจดัเก็บหรอื 
   ไดร้บัไวเ้ป็นกรรมสทิธิ ์ไมว่า่จะไดรั้บตาม 
     กฎหมาย ระเบยีบ หรอืขอ้บงัคบั หรอื 
    ไดรั้บช าระตามอ านาจหนา้ทีห่รอืสญัญา  
   หรอืไดรั้บจากการใหใ้ชท้รัพยส์นิหรอืเก็บ 
 ดอกผลจากทรัพยส์นิของราชการ  

what 

 น าสง่คลงัตามระเบยีบทีร่ฐัมนตรกี าหนด 
เวน้แตจ่ะมกีฎหมายก าหนดเป็นอยา่งอืน่ 

How 
ขอ้ยกเวน้ 

เงนิทีม่ผีูม้อบใหโ้ดยมวัีตถปุระสงค ์
   เพือ่ใหใ้ชจ้่ายในกจิการของหน่วยงานของรัฐนัน้ 
หรอืเงนิทีเ่กดิจากทรพัยส์นิซึง่มผีูม้อบให ้
   เพือ่หาดอกผลใชจ้่ายในกจิการของหน่วยงาน  
   ของรัฐนัน้ 

จ่ายเงนิหรอื 

กอ่หนีผ้กูพัน 
   ภายในวงเงนิทีไ่ดร้ับนัน้ได ้ 

และไมต่อ้ง 
น าสง่คลัง 

ไดร้ับเงนิตามโครงการชว่ยเหลอื / รว่มมอืกบัรัฐบาลตา่งประเทศ 
องคก์ารสหประชาชาต ิทบวงการช านัญพเิศษแหง่สหประชาชาต ิองคก์าร
ระหวา่งประเทศอืน่ใดหรอืบคุคลใด(เงนิใหกู้/้ใหเ้ปลา่) 
เงนิทีไ่ดร้ับสบืเนือ่งจากโครงการชว่ยเหลอืหรอืรว่มมอืเชน่วา่นัน้  

รัฐมนตร ี
จะก าหนด 
เป็นอยา่งอืน่ 
โดยไมต่อ้ง 
น าสง่คลัง 
ก็ได ้

มาตรา ๓๔  
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เงนิทีไ่ดร้ับในลักษณะคา่ชดใชค้วามเสยีหายหรอืสิน้เปลอืงแหง่ทรัพยส์นิ 

    และจ าเป็นตอ้งจา่ยเพือ่บรูณะทรัพยส์นิหรอืจัดใหไ้ดท้รัพยส์นิคนืมา 
เงนิรายรับของหน่วยงานของรัฐทีเ่ป็นสถานพยาบาล สถานศกึษา หรอื 

    สถานอืน่ใดทีอ่ านวยบรกิารอันเป็นสาธารณประโยชน ์หรอืประชาสงเคราะห ์

เงนิทีไ่ดร้ับในลักษณะผลพลอยไดจ้ากการปฏบัิตงิานตามอ านาจหนา้ที ่

เงนิทีไ่ดรั้บจากการจ าหน่ายหุน้ในนติบิคุคลเพือ่น าไปซือ้หุน้ในนติบิคุคลอืน่ 

การจ่ายเงนิตอ้งเป็นไป 
ตามระเบยีบทีไ่ดร้ับอนุมัต ิ
จากรมต.และผอ.สงป. 

ตอ้งเป็นไปตามระเบยีบ
ทีร่มต.ก าหนดโดย
ไดร้ับอนุมัตจิากครม. 

ไดรั้บอนุญาตจากรมต. 
น าเงนินัน้ไปใชจ้า่ยโดยไมต่อ้งน าสง่คลงั 
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เพือ่ใหห้น่วยงานของรัฐน าไปใชจ้า่ย 
ตามวตัถปุระสงคข์องหน่วยงาน 
หรอืเพือ่การหนึง่การใดเป็นการเฉพาะ 

มาตรา ๓๕  

การกนั 
เงนิรายได ้

กระท ามไิด ้ 
เวน้แตจ่ะอาศัย 
อ านาจตาม 
กฎหมาย 

การจดัสรร 
เงนิก าไรสทุธ ิ
ของรสก. 

มาตรา ๓๖  

ใหร้สก.ทีไ่มอ่ยูใ่นบงัคบัตอ้งเสยีภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 
   จัดสรรก าไรสทุธปิระจ าปีเพือ่น าสง่คลังในอตัราไมน่อ้ยกวา่ 
   อตัราภาษเีงนิไดน้ติบิุคคล 

ในกรณีทีเ่ห็นสมควร กระทรวงการคลงัจะก าหนดให ้ 
   รัฐวสิาหกจิจดัสรรก าไรสทุธหิรอืก าไรสะสมเพือ่น าสง่ 
   คลงัเพิม่เตมิในจ านวนทีก่ระทรวงการคลงัเห็นสมควรก็ได ้

ตามวธิกีารที ่
ก าหนดไวใ้นกฎหมาย
จัดตัง้รัฐวสิาหกจิ 
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โครงสร้างรายได้ของรัฐบาล 

 การจัดเก็บรายได้ภาษี 
 การจัดเก็บรายได้ที่ไม่ใช่ภาษี 

กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร 

รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการ 
หน่วยงานของรัฐ

อ่ืนๆ 



สว่นที ่๒ :รายจา่ย 

กอ่หนี ้
ผูกพนั/ 

จา่ยเงนิของ
หนว่ยงาน 

อ านาจตามกฎหมาย 
   ตอ้งเป็นไปอยา่งโปร่งใส คุม้คา่และประหยัด 
    พจิารณาเป้าหมาย ประโยชนท์ีไ่ดรั้บ ผลสมัฤทธิ ์และ 

      ประสทิธภิาพของหน่วยงานของรัฐ 
ตอ้งเป็นไปตามรายการและวงเงนิงบประมาณรายจ่าย  

ตอ้งพจิารณาภาระทางการเงนิทีเ่กดิขึน้ 

  ขอ้ผกูพันในการช าระเงนิตามสญัญา 

ประโยชนท์ีรั่ฐจะไดรั้บดว้ย 
มาตรา 4๓  

มาตรา ๓๗  

การกอ่หนี ้
ทีผ่กูพัน 

การใชจ้า่ยเงนิ 
งปม.หรอืเงนิอืน่ 

ตรวจสอบการใชจ้า่ยเงนิของหน่วยงานของรัฐใหเ้ป็นไป
ตามทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายหรอืกฎ หรอืตามทีไ่ดร้ับ
อนุญาตใหจ้า่ย 

ผูม้อี านาจ 
อนมุตักิารจา่ยเงนิ 

มีหน้าที่ 

มาตรา ๓๘  
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ใชท้ดรองจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ย ปลกียอ่ย  
หรอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในการปฏบิัต ิ
   ราชการในตา่งประเทศ 
หรอืตามขอ้ผกูพันในการกูเ้งนิจากตา่งประเทศ 
หรอืเป็นกรณีจ าเป็นเรง่ดว่นทีไ่มส่ามารถ 
  รอการเบกิเงนิจากงปม.ได ้

•  การเบกิเงนิจากคลงั  
•  การรบัเงนิ การจา่ยเงนิ  
•  การเก็บรกัษาเงนิ และ 
•  การน าเงนิสง่คลงั  

ระเบยีบทีร่มต.ก าหนด        
โดยความเห็นชอบของครม. 

หนว่ยงานของรฐั 
ซึง่มใิช ่

สว่นราชการ 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร 

มาตรา ๔๒  

ตามทีก่ฎหมายวา่ดว้ยการนัน้บัญญัตไิว ้
ตามหลักธรรมาภบิาล โปรง่ใสและตรวจสอบได ้

• การเบกิเงนิ  
• การรบัเงนิ การจา่ยเงนิ 
• การเก็บรกัษาเงนิ  

มาตรา ๓๙ 

เงนิทีข่อเบกิจากคลงั ถา้ไมไ่ดจ้า่ยหรอืจา่ยไมห่มด  
ใหห้นว่ยงานของรฐัผูเ้บกิน าสง่คนืคลงัโดยไมช่กัชา้ 

มาตรา ๔๐  

ส ัง่จา่ยเงนิจากคลงั 
   เป็นเงนิทดรองราชการ  

รมต. 

มาตรา  ๔๑  

หนว่ยงาน 
ของรฐั 
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ใชท้ดรองจ่ายเป็นคา่ใชจ้่าย 
   ปลกียอ่ย  
หรอืเป็นคา่ใชจ้่ายในการปฏบิัต ิ
   ราชการในตา่งประเทศ 
หรอืตามขอ้ผูกพันในการกูเ้งนิ 
   จากตา่งประเทศ 
หรอืเป็นกรณีจ าเป็นเรง่ดว่นที ่
  ไมส่ามารถ รอการเบกิเงนิจาก 
   งปม.ได ้

•  การเบกิเงนิจากคลงั  
•  การรบัเงนิ การจา่ยเงนิ  
•  การเก็บรกัษาเงนิ และ 
•  การน าเงนิสง่คลงั  
การส ัง่จา่ยเงนิจากคลงั 
   เป็นเงนิทดรองราชการ  

ระเบยีบทีร่มต.ก าหนด        
โดยความเห็นชอบของครม. 

หนว่ยงานของรฐั 
ซึง่มใิชส่ว่นราชการ 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร 

มาตรา ๔๒  

ตามทีก่ฎหมายวา่ดว้ยการนัน้บัญญัตไิว ้
ตามหลักธรรมาภบิาล โปรง่ใสและตรวจสอบได ้

จดัใหม้ ี

• การเบกิเงนิ  
• การรบัเงนิ การจา่ยเงนิ 
• การเก็บรกัษาเงนิ  

มาตรา ๓๙, ๔๑  

การตรวจสอบการใชจ้า่ยเงนิของหนว่ยงานของรัฐให ้
เป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายหรอืกฎ หรอืตามทีไ่ดร้ับ
อนุญาตใหจ้า่ย 

ผูม้อี านาจ 
อนมุตักิารจา่ยเงนิ 

มาตรา ๓๘  

เงนิทีข่อเบกิจากคลงั ถา้ไมไ่ดจ้า่ยหรอืจา่ยไมห่มด  
ใหห้นว่ยงานของรฐัผูเ้บกิน าสง่คนืคลงัโดยไมช่กัชา้ มาตรา ๔๐  

การจา่ยเงนิ 
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รายจ่ายภาครัฐ (Government expenditure) 

วงเงินงบประมาณปีปัจจุบัน 

รายจ่ายจากงบปีปัจจุบัน 

รายได้ + เงินกู้ 

พรบ. งบประมาณประจ าปี 

วงเงินงบประมาณปีก่อน 

รายจ่ายจากงบปีก่อน 

รายจ่ายรัฐบาลกลาง 
จากเงินงบประมาณ 

รายจ่ายนอกงบประมาณ 

รายจ่ายรัฐบาลท้องถ่ิน 

รายจ่ายของรัฐวิสาหกิจ 

รายจ่าย
ภาครัฐ 

หน่วยงานของรัฐอื่น ๆ 



สว่นที ่๓ : การจดัใหไ้ดม้าซึง่ทรพัยส์นิและการบรหิารทรพัยส์นิของรฐั 

การบรหิาร 
จดัการทรพัยส์นิ 

ตามกฎหมายและกฎทีเ่กีย่วขอ้ง  
โดยตอ้งพจิารณาประโยชนข์องรัฐและประชาชน  
  ความคุม้คา่ และความประหยัด  
กระท าดว้ยความรอบคอบ ระมัดระวัง  
มกีารบรหิารความเสีย่งอยา่งเหมาะสม  
ไมก่อ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกท่รัพยส์นินัน้ 

มาตรา ๔๔  

รับผดิชอบดแูลรกัษาและบรหิารทรัพยส์นินัน้  
  เวน้แตจ่ะมกีฎหมายก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอืน่ 
จดัท าบญัชทีรัพยส์นิของแผน่ดนิตามประเภทและ 
   ลักษณะแหง่ทรัพยส์นินัน้ 
ขึน้บญัชทีรัพยส์นิของแผน่ดนิตามประเภทและลักษณะ 
   แหง่ทรัพยส์นินัน้ 
อาจมอบหมายใหห้น่วยงานของรัฐอืน่ด าเนนิการแทนก็ได ้

ทรพัยส์นิ 
ของแผน่ดนิและ
ทรพัยส์นิทีต่กเป็น
ของแผน่ดนิ  

มาตรา ๔๕  

กค. 

หนว่ยงาน 
อืน่ของรฐั 

จัดท าบัญชทีรัพยส์นิของแผน่ดนิและรายงาน 
  ใหก้ค. ตามหลกัเกณฑท์ีก่ค.ก าหนด 
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ตามทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยเงนิคงคลงั 
ตอ้งรักษาไวใ้นระดบัทีจ่ าเป็น เพือ่ใหม้สีภาพคลอ่งเพยีงพอ 
ส าหรับการเบกิจา่ยเพือ่การด าเนนิงานของหน่วยงานของรัฐ 
ค านงึถงึคา่ใชจ้า่ยและตน้ทนุในการบรหิารสภาพคลอ่งดว้ย 

การบรหิาร 
เงนิคงคลงั 

มาตรา ๔๖  

การบรหิาร 
จดัการเงนิ ตอ้งกระท าดว้ยความระมัดระวงัและ

รอบคอบ โดยมกีารบรหิารความเสีย่งที่
เหมาะสมดว้ย 

มาตรา ๔๗  

ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ย 
   การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ  
   หรอืตามกฎระเบยีบของหน่วยงานของรัฐโดยเคร่งครัด  
ตอ้งด าเนนิการดว้ยความสจุรติ คุม้คา่ โปร่งใส  
   มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลและตรวจสอบได ้

มาตรา ๔๘  

การจดัซือ้ 
จดัจา้งและ 
การบรหิาร 
พสัด ุ
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สว่นที ่๔ : การกอ่หนีแ้ละการบรหิารหนี ้
 
ตอ้งเป็นไปตามกฎหมาย 
อยูภ่ายใตข้อบวตัถปุระสงคแ์ละอ านาจหนา้ทีข่องหน่วยงานของรัฐผูกู้ ้
เพือ่ประโยชนข์องประเทศและของหน่วยงานของรัฐ 
ตอ้งกระท าดว้ยความรอบคอบ และค านงึถงึ... 
    ความคุม้คา่ 
    ความสามารถในการช าระหนี ้ 
    การกระจายภาระการช าระหนี ้
    เสถยีรภาพและความยั่งยนืทางการเงนิการคลงั 
    ความน่าเชือ่ถอืของประเทศและของหน่วยงานของรัฐผูกู้ ้

มาตรา ๔๙ – ๖๐ 

ประกาศก าหนดสดัสว่น การกูเ้งนิของรัฐบาล  
การค ้าประกนัการช าระหนี ้
ของหน่วยงานของรัฐโดยรัฐบาล  การเบกิจา่ยเงนิกู ้

การกูเ้งนิเพือ่ชดเชย 
การขาดดลุงบประมาณ 

การกูเ้งนิเพือ่พัฒนาเศรษฐกจิ 
และสงัคมตามกฎหมายวา่ 
ดว้ยการบรหิารหนีส้าธารณะ 
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เงนินอกงบประมาณและทนุหมุนเวยีน 

มาตรา ๖๑– ๖๓  สว่นที ่๕ 

ใหม้เีทา่ทีจ่ าเป็น 
ใหน้ ามาฝากไวท้ีก่ระทรวงการคลัง เวน้แตจ่ะ

มกีฎหมายก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอืน่หรอืไดท้ า
ความตกลงกับกระทรวงการคลังเป็นอยา่งอืน่ 
มเีงนิคงเหลอืใหน้ าสง่คลังโดยมชิกัชา้  

ตามระเบยีบทีร่มต.ก าหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตร ี

ใหก้ระทรวงการคลังเรยีกใหน้ าเงนินอกงบประมาณ

ของ หน่วยงานของรัฐทีไ่มใ่ชร่สก.และอปท.ทีไ่มม่ ี 
ความจ าเป็นตอ้งใชห้รอืมมีากเกนิสมควรสง่คลัง   
( ตามหลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีร่ัฐมนตรกี าหนด 
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตร)ี 

การจดัต ัง้ 
ทนุหมนุเวยีน 

กฎหมายเฉพาะ 
มวัีตถปุระสงค ์
กจิกรรมตามหนา้ที ่เป็น 

   สาธารณประโยชน ์
เหมาะสมทีจ่ะอนุญาต 
ไมซ่ ้าซอ้น 

การขอจัดตัง้ การบรหิาร  
   การประเมนิผล  
   การรวมหรอืยบุเลกิ 

ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย
วา่ดว้ยการบรหิารทนุ
หมนุเวยีนเวน้แตจ่ะมี
กฎหมายบญัญตัไิว ้

เป็นอยา่งอืน่ 
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มาตรา ๖๒ 

มาตรา ๖๓ 



สว่นที ่๖ : การคลงัทอ้งถิน่ 
 ใหเ้พยีงพอในการจัดท าบรกิารสาธารณะและ  

   กจิกรรมสาธารณะ 
กรณีทีย่ังไมส่ามารถจัดเก็บรายไดใ้หเ้พยีงพอ 
  กบัการด าเนนิการใหร้ฐัจดัสรรงบประมาณเพือ่สนบัสนนุ 
  เทา่ทีจ่ าเป็นและเหมาะสมไปพลางกอ่น 

การจัดเก็บ 
รายได ้

มาตรา ๖๔  

การจัดท างปม. 
การใชจ้่าย  

การกอ่หนีผ้กูพัน  
และการบรหิาร 

ท/ส 

โปรง่ใสและตรวจสอบได ้ 
  พจิารณาถงึผลสัมฤทธิ ์ความคุม้คา่ ความประหยัด 
ภาระทางการคลังทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต 

มาตรา ๖๕  

ฐานะการคลงัขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  
ความจ าเป็นทีต่อ้งใชจ้า่ยเงนิงบประมาณ  
การจัดเก็บรายไดใ้นปีงบประมาณนัน้  
โดยใหป้ฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยการจัดตัง้อปท.และ 
   พระราชบญัญัตนิี ้

มาตรา ๖๖  

การจดัท า 
งปม. 
ประจ าปี 

การ 
กอ่หนี ้

ตามอ านาจทีม่อียูต่ามกฎหมายวา่ดว้ยการจัดตัง้อปท.นัน้ 
ถา้เป็นการกูเ้งนิหรอืการออกพันธบัตร ใหอ้ยูภ่ายใตบ้ทบัญญัตแิหง่พรบ.นี ้
   และหลักเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งทีไ่ดก้ าหนดขึน้ตามกฎหมายวา่ดว้ยการบรหิารหนี ้
   สาธารณะดว้ย 
การกูเ้งนิจากตา่งประเทศหรอืกูเ้ป็นเงนิตราตา่งประเทศ ตอ้งไดร้ับความเห็นชอบ 
   จากรมต.และครม. 

มาตรา ๖๗  
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กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง 

กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

กฎหมายว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ 

กฎหมายว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียน 



กรอบ/ 
แนวทาง 
ในเรือ่ง 
การเงนิ 
การคลงั 

คกก.และ 
หน่วยงานกลาง 

พระราชบญัญัตวินัิยการเงนิการคลงัของรัฐ พ.ศ. 2561 

การส ัง่ลงโทษ 
ทางปกครอง 

การบนัทกึขอ้มลูและ 
จดัท า+เปิดเผยรายงาน
ทางการเงนิ 

การด าเนนิการ 

ระดบันโยบาย 

รฐั  ครม. 

สงป.การจดัท างปม. 
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มาตรา ๖๘-๗๕ 
และ๗๗ 

ใหน้ าเสนอตอ่คณะกรรมการ 
   เพือ่ประกอบการพจิารณา 
  จดัท าแผนการคลงัระยะปาน 
   กลาง  
เสนอคณะรฐัมนตรเีพือ่ทราบ 

o มาตรฐานและนโยบายการบญัชภีาครฐั (ม.๖๘) 

o ผูท้ าบญัชภีาครฐั (ม.๖๙) 

o รายงานการเงนิประจ าปีของหนว่ยงานของรฐั (ม.๗๐-๗๒) 

o บญัชกีารเงนิแผน่ดนิ (ม.๗๓) 

o รายงานการรบัจา่ยเงนิงบประมาณ (ม.๗๔) 

o รายงานการเงนิแผน่ดนิ (ม.๗๕) 

o รายงานการเงนิรวม (ม.๗๗) 

 

มาตรา ๗๙  

ตสน. 
การควบคมุภายใน 

และการบรหิารจัดการ 
ความเสีย่ง  

ตามมาตรฐานและ 
หลกัเกณฑท์ีก่ค. 

ใหก้ค.จัดท า 
รายงานความเสีย่ง 
ทางการคลังประจ าปี 

(มนีาคม) 
มาตรา ๗๘  

หมวด ๔ 
การบญัช ีการรายงาน และการตรวจสอบ 

มาตรา ๗๖  

ใหก้ค.จัดท า 
รายงานสถานะหนีส้าธารณะ 
หนีภ้าครัฐและความเสีย่ง 

ทางการคลัง 

เสนอตอ่ครม.คกก.เพือ่ทราบ 
ภายใน๖๐วันนับแตวั่นสิน้งปม. 
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การจดัท า 
บญัช ีและ 

รายงานการเงนิ  
หน่วยงานของรัฐทีม่ใิช่
รสก.และทนุหมนุเวยีน 

ตามมาตรฐานการบญัชภีาครัฐ 
และนโยบายการบญัชภีาครัฐ 

รัฐวสิาหกจิ ตามมาตรฐานการบญัชทีีร่ับรองทัว่ไป 

ตามทีก่ฎหมายวา่ดว้ย 
การบรหิารทนุหมนุเวยีนก าหนด 

ทนุหมนุเวยีน  

กค. ก าหนด 

ผูท้ า 
บญัช ี

ตามหลกัเกณฑแ์ละคณุสมบตั ิ
ทีก่ระทรวงการคลงัก าหนด  

มาตรา ๖๙  

รายงาน 
การเงนิ 
ประจ าปี 

งบแสดงฐานะการเงนิและ 
งบแสดงผลการด าเนนิงานทางการเงนิ 
การกอ่หนี ้ 

น าสง่รายงานฯใหส้ตง.และกค 
   ภายใน90วนันับแตว่นัสิน้ 
   ปีงบประมาณ/ปีบญัช ีมาตรา ๗๐  

มาตรา ๖๘ 

เงนิงบประมาณ เงนินอก
งบประมาณ และเงนิอืน่ใด 
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มาตรา ๘๔ ใหห้น่วยงานของรัฐทีม่ใิชรั่ฐวสิาหกจิและทนุหมนุเวยีนจัดท าบญัชแีละ

รายงานการเงนิตามมาตรฐานการบญัชภีาครัฐและนโยบายการบญัชภีาครัฐทีก่ าหนด 

ไวใ้นมาตรา ๖๘ ภายในระยะเวลาสามปีนับแตว่นัทีพ่ระราชบญัญัตนิีใ้ชบ้งัคบั 

บทเฉพาะกาล 
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การตรวจสอบ 
รายงานการเงนิ 

สตง.หรอื 
ผูส้อบบญัชทีีส่ตง. 

เห็นชอบ 

ตส.รายงานการเงนิของหน่วยงานของรัฐ 
ภายใน๑๘๐วันนับแตวั่นสิน้ปีงปม.หรอื
ตามทีไ่ดต้กลงกับกค. 

มาตรา ๗๑  

หน่วยงาน 
ของรัฐ 

น าสง่รายงานการเงนิประจ าปีพรอ้มกับรายงานผล 
การตรวจสอบของสตง.ใหก้ค. สงป.และกระทรวงเจา้สังกัด  

น าสง่คณะรัฐมนตร ีกค. และสงป. หน่วยงานของ 
รัฐสภา ศาลยตุธิรรม  

ศาลปกครองศาลรัฐธรรมนูญ  
องคก์รอสิระตามรัฐธรรมนูญ 

องคก์รอัยการ  

เปิดเผยใหส้าธารณชนทราบ  
เผยแพรผ่า่นทางสือ่อเิล็กทรอนกิส ์

ภายใน๓๐วนันบัแตว่นัทีไ่ดร้บัรายงานผลการตรวจสอบจากสตง. 

มาตรา ๗๒  
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การจดัท า 
บญัชกีารเงนิ 
แผน่ดนิ 

เสนอรายงานฯตอ่รมต.ภายใน 
   ๔๕วนันับแตว่นัสิน้ปีงบประมาณ 
ใหร้มต.เสนอรายงานดงักลา่วฯตอ่ครม. 
   เพือ่เสนอตอ่รฐัสภาภายใน๙๐วนันับ 
   แตว่นัสิน้ปีงบประมาณ 

มาตรา ๗๓  
จัดท าบัญชกีารเงนิแผน่ดนิ 

มาตรา ๗๔  

จัดท ารายงานการรับจ่ายเงนิงบประมาณประจ าปีงปม. กค. 
จดัท ารายงานการเงนิแผน่ดนิประจ าปีงปม.  
   และรายงานการรับจ่ายเงนิประจ าปีงบประมาณ 

มาตรา ๗๕  

ใหส้ตง.จัดท ารายงานผลการตรวจสอบรายงานฯ 
  ใหแ้ลว้เสร็จภายใน๑๘๐วนั 
   นับแตว่นัสิน้ปีงบประมาณ 
 
ใหก้ค.เสนอรายงานฯพรอ้มดว้ย 
  รายงานผลการตรวจสอบของสตง. 
  ตอ่ครม.เพือ่เสนอรัฐสภา 
  ภายใน๒๑๐วนันับแตว่นัสิน้ปีงปม. 
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รายงาน 
การเงนิ 
(ของรฐั)  

มาตรา ๗๗  

๑.รายงานการเงนิรวมของรฐับาลและหนว่ยงานของของรฐั  

   ๒.รายงานการเงนิรวมของรฐัวสิาหกจิ 

   ๓.รายงานการเงนิรวมขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

๔.รายงานการเงนิรวมภาครฐั 

ขอ้มลูจาก.. 
รายงานการเงนิแผน่ดนิ
ประจ าปีงบประมาณและ 
รายงานการเงนิของ
หน่วยงานของรัฐ 
ยกเวน้รายงานการเงนิของ
รสก.และ อปท. 

กค. 

เสนอตอ่ครม.ภายใน ๒๑๐ วันนับแตวั่น 
  สิน้ปีงบประมาณ 
หน่วยงานของรัฐใดไมส่ง่รายงานการเงนิ 
  ภายในระยะเวลาตามมาตรา ๗๐ ใหก้ค. 
  เปิดเผยไวใ้นรายงานฯและใหแ้จง้ไวใ้น 
  รายงานทีเ่สนอตอ่คณะรัฐมนตรดีว้ย 
ใหเ้ปิดเผยรายงานการเงนิฯตอ่สาธารณชน 
  รวมทัง้เผยแพรท่างสือ่อเิล็กทรอนกิสด์ว้ย 

ขอ้มลูจาก.... 
รายงานการเงนิรวมของรัฐบาลและ 
    หน่วยงานของรัฐตาม ขอ้๑.  
รายงานการเงนิรวมของรสก.ตามขอ้ ๒. และ 
   รายงานการเงนิรวมของอปท.ตามขอ้ ๓ 
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มาตรา ๘๕ ใหก้ระทรวงการคลงัด าเนนิการจัดใหม้ี
รายงานการเงนิตามมาตรา ๗๗ (๓)และ (๔) ภายใน
ระยะเวลาสามปีนับแตว่ันทีพ่ระราชบญัญัตนิีใ้ชบ้งัคบั 

บทเฉพาะกาล 

51 



การตรวจเงนิ 
แผน่ดนิ 

หมวด ๕ 

กระท าดว้ยความสจุรติ รอบคอบ โปร่งใส เทีย่งธรรม 
   กลา้หาญ ปราศจากอคต ิและ 
เป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาล  
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการตรวจเงนิแผน่ดนิ 
การส ัง่ลงโทษกรณีมกีารกระท าผดิวนิยัการเงนิการคลงั 
ทางปกครองใหเ้ป็นไปตามกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญวา่
ดว้ยการตรวจเงนิแผน่ดนิ 

มาตรา ๘๐  
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53 

งบประมาณสมดุล รายจ่าย = รายได้ 
งบประมาณขาดดุล รายจ่าย > รายได้ (เงินกู้) 
งบประมาณเกินดุล รายจ่าย < รายได้ (เงินคงคลัง   ) 



GDP = C + I + G + (X-M) 
  

 C = การบริโภค (Consumption)  

 I  = การลงทุน (Investment) 
 G = การใช้จ่ายของภาครัฐ (Government Spending) 

 X = การส่งออก (Export) 
 M = การน าเข้า (Import) 
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• การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน 
• ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
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