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ประเด็นสําคัญ 

o วิธีปฏิบัติทางการคลังของไทยในช่วงที่ผ่านมายังมีข้อบกพร่องในเร่ืองการขาดความต่อเนื่องในการ
ดําเนินนโยบายเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์หรือยุทธศาสตร์ในระยะปานกลางถึงระยะยาว รวมไปถึงยังขาด
การคํานึงถึงภาระการคลังในอนาคตอย่างเข้มงวด 

o การดําเนินนโยบายการคลังภายใต้รัฐบาลที่มาจากการเลือกต้ังมักประสบปัญหาข้างต้น เนื่องจาก 
รัฐบาลมีความโน้มเอียงไปสู่การขาดดุลงบประมาณ (deficit bias) มีดําเนินนโยบายท่ีขาดความ
ต่อเนื่อง รวมทั้งรัฐบาลอาจทํางานอย่างไม่สอดประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัจจัยต่างๆ
เหล่านี้สามารถนําไปสู่การขาดวินัยทางการคลังในภาพรวมได้ในท้ายที่สุด 

o การดําเนินงานของรัฐบาลในปัจจุบันมีแนวโน้มต่อการขาดดุลงบประมาณอย่างต่อเน่ือง โดยที่มีการให้
ความสําคัญกับการแก้ปัญหาในระยะสั้นๆมากกว่าเป้าหมายในระยะยาว ในขณะท่ีกรอบวินัยทางการ
คลังมิได้ถูกกําหนดไว้เป็นกฎหมายหรือถูกกําหนดอย่างมีเหตุผล ซ่ึงทําให้ไม่ได้รับความสนใจปฏิบัติ
ตามอย่างเข้มงวดมากนัก   

o ร่างพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ... ซ่ึงได้ผ่านการอนุมัติหลักการจากคณะรัฐมนตรีไป
เม่ือวันที่ 13 ตุลาคม 2552 จะสามารถลดระดับปัญหาเกี่ยวกับการดําเนินนโยบายการคลังของรัฐบาล
ได้ระดับหน่ึง อย่างไรก็ตาม การมีกฎหมายส่งเสริมวินัยการคลังที่ชัดเจน ในลักษณะเดียวกันกับ 
Fiscal Responsibility Law ในต่างประเทศ จะย่ิงช่วยลดระดับปัญหาในการดําเนินนโยบายการคลัง
ข้างต้นลงไปได้อีกระดับหน่ึง  

ข้อเสนอแนะ 

o บทวิเคราะห์น้ีเสนอให้มีการจัดทําร่างพระราชบัญญัติวินัยทางการคลังและการเงิน พ.ศ. ... ซ่ึงจะช่วย
ส่งเสริมการดําเนินนโยบายการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่สามารถรักษาวินัยการคลังในระยะ
ปานกลางถึงระยะยาวได้ 

o กฎหมายดังกล่าวควรมีบทบัญญัติให้รัฐบาลมีการแถลงถึงเป้าหมายการดําเนินนโยบายการคลังใน
ระยะปานกลางถึงระยะยาวที่ชัดเจน รวมถึงตัวช้ีวัดของการดําเนินนโยบายที่จับต้องได้และเข้าใจได้

โครงการวิเคราะหแ์ละติดตามร่างกฎหมาย 
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ตรงกัน ต่อรัฐสภาและประชาชน รวมถึงให้มีการออกรายงานติดตามการดําเนินนโยบายการคลังผ่าน
ตัวช้ีวัดที่ประกาศเอาไว้ดังกล่าว 

o การรักษาวินัยทางการคลังควรเป็นเป้าหมายท่ีสําคัญประการหน่ึงในการดําเนินนโยบายการคลังใน
ระยะปานกลางถึงระยะยาวของรัฐบาล โดยรัฐบาลควรมีการแถลงถึงตัวช้ีวัดต่อเป้าหมายการรักษา
วินัยการคลังนี้และเหตุผลในการกําหนดเป้าหมายดังกล่าว พร้อมกันไปกับการแถลงเป้าหมายอ่ืนๆต่อ
รัฐสภาและประชาชน   

o หน่วยงานของรัฐรวมไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีส่วนร่วมในการกําหนดเป้าหมายการ
ดําเนินนโยบายการคลังระยะปานกลางถึงระยะยาวดังกล่าว รวมไปถึงควรมีส่วนร่วมในการรักษาวินัย
การคลังของประเทศด้วย โดยอาจมีการบัญญัติถึงบทลงโทษหน่วยงานท่ีไม่รักษาวินัยทางการคลัง
เอาไว้ 

o กฎหมายดังกล่าวควรมีความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ เช่น วิกฤติเศรษฐกิจโลก หรือ การ
เกิดสงคราม เป็นต้น โดยมีการกําหนดเงื่อนไขของการระงับใช้กฎหมายช่ัวคราวเอาไว้ 

o ควรกําหนดให้มีหน่วยงานท่ีช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับรัฐสภาในการวิเคราะห์งบประมาณและ
วิเคราะห์ผลการดําเนินนโยบายการคลังของประเทศ ทั้งน้ีหน่วยงานดังกล่าวควรมีความเป็นอิสระใน
การออกบทวิเคราะห์ของตนเอง มีความเป็นกลางและเปิดเผยข้อมูลรวมทั้งกระบวนการวิเคราะห์ผล
อย่างโปร่งใส ในขณะที่สามารถเข้าถึงข้อมูลรายละเอียดได้เทียบเท่ากับหน่วยงานของรัฐบาล 
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บทวิเคราะห์กฎหมายส่งเสริมวินัยทางการคลัง 
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1 ท่ีมาและความสําคัญ 
 
 วิธีปฏิบัติทางการคลังของไทยในช่วงท่ีผ่านมายังมีข้อบกพร่องในเรื่องความไม่โปร่งใส ขาดความ
ต่อเนื่องในการดําเนินนโยบายเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์หรือยุทธศาสตร์ในระยะปานกลางถึงระยะยาว และขาด
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับภาระการคลัง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 167 ได้
บัญญัติให้มีกฎหมายการเงินการคลังของรัฐ ซ่ึงจะถูกใช้เป็นกรอบในการจัดหารายได้ กํากับการใช้จ่ายเงินตาม
หลักการรักษาเสถียรภาพ พัฒนาเศรษฐกิจอย่างย่ังยืน และสร้างความเป็นธรรมในสังคม โดยบทบัญญัติ
ดังกล่าวได้นํามาซ่ึงร่างพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ... ซ่ึงได้ผ่านการอนุมัติหลักการจาก
คณะรัฐมนตรีไปเม่ือวันท่ี 13 ตุลาคม 2552 ที่ผ่านมา 
 
 กฎหมายการเงินการคลังของรัฐข้างต้นจะช่วยลดระดับปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับกระบวนการกําหนด
นโยบายการคลังของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาหลายประการ อาทิ การกําหนดให้มีการวางเป้าหมายทาง
เศรษฐกิจและการคลังในระยะปานกลาง (4 ปีข้างหน้า) การให้มีการจัดทําแผนการใช้จ่ายพร้อมระบบประเมิน
ท่ีชัดเจน การสร้างระบบบริหารความเสี่ยงทางการคลังท่ีครอบคลุมท้ังเงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การกําหนดให้มีการจัดทํารายงานการเงินแผ่นดิน ท่ีครอบคลุม
หน่วยงานต่างๆ ของรัฐ ให้กับคณะรัฐมนตรีเพ่ือนําเสนอต่อรัฐสภา เป็นต้น ข้อกําหนดเหล่าน้ีจะช่วยลดปัญหา
การเปิดเผยข้อมูลทางการคลังที่ไม่ครบถ้วน การไม่คํานวณภาระทางการคลังในอนาคต หรือการซ่อนเร้นภาระ
ทางการคลังลงไปได้1 
 
 อย่างไรก็ตาม ยังมีประเด็นเพ่ิมเติมที่น่าจะช่วยสนับสนุนให้การดําเนินนโยบายการคลังของรัฐบาลมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ในขณะที่สามารถรักษาวินัยทางการคลังเอาไว้ได้ โดยบทวิเคราะห์น้ีจะกล่าวถึง
ประเด็นสนับสนุนเพ่ิมเติมดังกล่าว รวมทั้งเสนอให้มีการจัดทําร่างพระราชบัญญัติวินัยทางการคลังและการเงิน 
พ.ศ. ... ท่ีบัญญัติเกี่ยวกับประเด็นเพ่ิมเติมดังกล่าวเอาไว้บังคับใช้  
  

                                                            
1 รายละเอียดเพ่ิมเตมิดูได้จาก รายงานสรุปและวิเคราะห์รา่งพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ... 
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2 หลักการและเหตุผลของกฎหมายวินัยทางการคลังและการเงิน 
 
 แวดวงวิชาการได้มีการหารือถึงการใช้นโยบายการคลังภายใต้รัฐบาลที่มาจากการเลือกต้ัง ในประเด็น
เพ่ิมเติมต่างๆ ดังต่อไปน้ี 
 
2.1 ความโน้มเอียงไปสู่การขาดดุลงบประมาณ 
 
 ในโลกท่ีไม่มีความโน้มเอียงไปสู่การขาดดุลงบประมาณ (deficit bias) รัฐบาลควรที่จะมีการกําหนด
วงเงินงบประมาณในลักษณะท่ีต่อต้านการปรับตัวทางเศรษฐกิจในลักษณะวัฏจักรธุรกิจ นั่นคือ รัฐบาลควรท่ี
จะกําหนดงบประมาณขาดดุลในช่วงท่ีระบบเศรษฐกิจอยู่ในสภาวะหดตัว ในขณะท่ีควรท่ีจะกําหนด
งบประมาณเกินดุลในช่วงที่ระบบเศรษฐกิจอยู่ในสภาวะขยายตัว อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากหลายประเทศท่ัว
โลกได้แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกต้ังมีแนวโน้มท่ีจะใช้นโยบายขาดดุลงบประมาณอย่างต่อเน่ือง 
 
 แวดวงวิชาการได้ให้คําอธิบายหลัก 2 ประการถึงการโน้มเอียงไปสู่การขาดดุลงบประมาณ ได้แก่ การ
ท่ีรัฐบาลและประชากรในรุ่นปัจจุบันมีแรงจูงใจที่จะผลักภาระทางการคลังไปสู่รัฐบาลและประชากรในอนาคต 
และการที่รัฐบาลที่มาจากการเลือกต้ังมีแรงจูงใจท่ีจะเพ่ิมการใช้จ่ายเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่ม
ผลประโยชน์ต่างๆ ภายในประเทศในช่วงเวลาปัจจุบัน ท้ังน้ีรัฐบาลอาจมีความรู้ความเข้าใจต่อแนวคิดท่ีว่าการ
ขาดดุลงบประมาณอย่างต่อเน่ืองเป็นกระบวนการที่ไม่ย่ังยืน แต่เน่ืองจากประชากรในรุ่นปัจจุบันอาจขาดความ
เข้าใจในประเด็นดังกล่าว หรืออาจให้คุณค่ากับชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรในรุ่นถัดไปไม่เทียบเท่ากับ
ความสุขสบายในชีวิตของตนเอง จึงทําให้มีแนวโน้มท่ีจะสนับสนุนพรรคการเมืองท่ีใช้นโยบายขาดดุล
งบประมาณเพื่อเพ่ิมคุณภาพชีวิตให้กับตนเองในปัจจุบัน มากกว่าพรรคการเมืองท่ีให้ความสําคัญกับเป้าหมาย
ระยะยาวของประเทศ 
 
2.2 ปัญหาความไม่ต่อเนื่องของการดําเนินนโยบายการคลัง 
 
 ในกรณีท่ีรัฐบาลไม่ได้มีการกําหนดกรอบหรือกฎเกณฑ์ท่ีเข้มงวดในการดําเนินนโยบายการคลัง 
ยกตัวอย่างเช่น ไม่ได้มีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินนโยบายการคลังเป็นกฎหมาย หรือไม่ได้ใช้นโยบายการ
คลังในรูปแบบของตัวรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจแบบอัตโนมัติ (automatic stabilizer) ซ่ึงทําให้รัฐบาล
ต้องใช้ดุลยพินิจของตนเองในระดับหนึ่งในการกําหนดนโยบายการใช้จ่ายและการจัดเก็บภาษี รัฐบาลมี
แนวโน้มท่ีจะใช้นโยบายในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกันข้ามเวลา (time inconsistency) ซ่ึงทําให้เป็นการยากท่ี
รัฐบาลจะบรรลุเป้าหมายในระยะยาวได้ 
 

ปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดปัญหานโยบายท่ีไม่สอดคล้องกันข้ามเวลา คือ การที่รัฐบาลมีเป้าประสงค์หลาย
ประการในการดําเนินนโยบายทางการคลัง ซ่ึงเป้าประสงค์เหล่าน้ันอาจมีความขัดแย้งกันเองหรืออาจแย่งชิง
ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจํากัดของรัฐบาล ยกตัวอย่างเช่น รัฐบาลอาจต้องการให้ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็ง
ในระยะยาว ในขณะเดียวกันรัฐบาลก็ต้องการให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะสั้น ดังนั้น ในช่วงเวลา
ท่ีรัฐบาลต้องการสร้างความเข้มแข็งในระยะยาวก็อาจไม่สามารถทําได้อย่างต่อเนื่อง เพราะเม่ืออัตราการเติบโต
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ทางเศรษฐกิจปรับลดลงหรืออัตราเงินเฟ้อปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้น รัฐบาลก็อาจจําเป็นต้องโอนย้ายทรัพยากรส่วน
หนึ่งมาใช้ในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะส้ัน      

 
2.3 การขาดดุลงบประมาณท่ีไม่สอดคล้องกับวัฏจักรธรุกิจ 
 
 รัฐบาลในหลายประเทศมีแนวโน้มท่ีจะดําเนินนโยบายการคลังอย่างไม่สอดคล้องกับการปรับตัวของ
ระบบเศรษฐกิจในลักษณะวัฏจักรธุรกิจ โดยส่วนใหญ่มีการขาดดุลงบประมาณในช่วงท่ีระบบเศรษฐกิจอยู่
ในช่วงขยายตัวตามวัฏจักรธุรกิจ การใช้นโยบายขาดดุลในช่วงเวลาแบบนี้ส่งผลให้ช่องว่างทางการคลัง (fiscal 
space) ของรัฐบาลลดตํ่าลง น่ันหมายความว่า รัฐบาลมีความสามารถน้อยลงในการใช้นโยบายการคลังเพ่ือ
กระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงที่ระบบเศรษฐกิจปรับตัวเข้าสู่ช่วงการหดตัวของวัฏจักรธุรกิจ นอกจากน้ัน รัฐบาลยัง
อาจมีความสามารถลดตํ่าลงในการจัดการกับปัญหาเศรษฐกิจอันเป็นผลมาจากวิกฤติการณ์ท่ีเกิดขึ้นใน
ต่างประเทศ โดยในบางกรณี ผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจต่างประเทศได้นํามาซ่ึงวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ
ภายในประเทศได้ในท่ีสุด อันเป็นผลมาจากช่องว่างทางการคลังของรัฐบาลท่ีเหลืออยู่น้อยเกินไป    
 
2.4 การมองภาพเศรษฐกิจที่ดีเกินความเป็นจริง 
 
 ด้วยแนวโน้มในการเอนเอียงสู่การขาดดุลงบประมาณ รัฐบาลมีแนวโน้มท่ีจะมองภาพเศรษฐกิจที่ดีเกิน
จริงในอนาคต เนื่องจากภาพเศรษฐกิจที่ดีจะทําให้ภาพการจัดเก็บรายได้ภาษีของรัฐบาลในอนาคตปรับตัวดีขึ้น 
ซ่ึงทําให้รัฐบาลมีความสามารถในการกู้ยืมเพ่ือนํามาใช้จ่ายในช่วงเวลาปัจจุบันเพ่ิมเติม ภาพที่ 1 แสดงความ
ผิดพลาดในการประเมินรายได้ของรัฐบาลของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป ในช่วงปี ค.ศ. 2000 – 2011 โดย
แผนภูมิแท่งแสดงค่าเฉลี่ยส่วนต่างระหว่างการประมาณการรายได้รัฐบาลล่วงหน้าหนึ่งปีกับรายได้ท่ีจัดเก็บได้
จริง คํานวณเป็นสัดส่วนเทียบกับ GDP ของประเทศ 
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ภาพที่ 1 ความผิดพลาดในการประเมินรายได้ของรัฐบาลประเทศกลุ่มสหภาพยุโรป  
ในช่วงปี ค.ศ. 2000 – 2011 

 
     ที่มา: ECB monthly bulletin, February 2013.  
 
จากภาพที่ 1 จะเห็นได้ว่าบางประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป เช่น เอสโทเนีย (EE) บัลกาเรีย (BG) 

โปแลนด์ (PL) และ กรีซ (GR) มีการประมาณการรายได้รัฐบาลสูงกว่าความเป็นจริงโดยเฉลี่ยราว 3 – 3.7 
เปอร์เซ็นต์ของ GDP ในช่วงกว่า 10 ปีที่ถูกกล่าวถึง ซ่ึงถึงแม้ว่าจะมีการตัดปีที่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจออกไป 
ค่าเฉลี่ยความผิดพลาดในการประมาณการของหลายๆ ประเทศก็ไม่ได้อยู่ในระดับตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยที่รวมปีที่เกิด
วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจด้วย  

 
2.5 การดําเนินงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินที่อาจไม่สอดคล้องกับรัฐบาล 
 
 การดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) อาจมีความไม่สอดคล้องกับการดําเนินงาน
ของรัฐบาล เนื่องจากแรงจูงใจของทั้งสองฝ่ายอาจมีความแตกต่างกันหรืออาจเกิดปัญหาในลักษณะเดียวกันกับ
สินค้าสาธารณะ นั่นคือ อปท. บางแห่งอาจใช้ประโยชน์จากการที่รัฐบาล และ อปท. แห่งอ่ืนๆ รักษาวินัย
ทางการคลัง ทําให้ตนเองทําการกู้ยืมมาใช้จ่าย เพ่ือสร้างผลประโยชน์ในระยะสั้นให้กับตนเอง ในกรณีที่ อปท.
หลายๆ แห่งมีแนวความคิดในลักษณะน้ี ปัญหาในการไม่รักษาวินัยทางการคลังจะเกิดขึ้นกับประเทศใน
ภาพรวม 
 
 การกระจายอํานาจการคลังไปสู่ อปท. เป็นแนวโน้มที่หลายๆ ประเทศทั่วโลกกําลังดําเนินตาม โดย
การเพ่ิมอํานาจการคลังให้กับ อปท.หมายรวมถึงการอนุญาตให้ อปท. สามารถทําการกู้ยืมเงินจากแหล่งต่างๆ 
ได้ ในช่วงราว 20 ปีที่ผ่านมา ประสบการณ์ในบางประเทศได้แสดงให้เห็นถึงความไม่มีวินัยในด้านการใช้จ่าย
และความไม่มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของ อปท. ซ่ึงล้วนแต่นํามาซ่ึงวินัยการคลังที่หย่อนยานลงของ
ภาพรวมการคลังระดับประเทศ     
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3 การดําเนินนโยบายการคลังของประเทศไทยในช่วงทีผ่่านมา 
 
 การดําเนินนโยบายการคลังของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงหลังวิกฤติ
เศรษฐกิจปี 2540 มีลักษณะที่สอดคล้องกับประเด็นที่ได้กล่าวถึงเอาไว้ข้างต้นหลายประการ ดังต่อไปนี้ 
 
3.1 ความเอนเอียงสู่การขาดดุลงบประมาณ 
 

อาจกล่าวได้ว่าการดําเนินนโยบายการคลังของรัฐบาลไทยภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 มีลักษณะ
ของความเอนเอียงสู่การขาดดุลงบประมาณ ภาพที่ 2 แสดงให้เห็นว่าต้ังแต่ในปี 2540 เป็นต้นมา มีเพียงปี
เดียวเท่าน้ัน (ปี 2548) ที่รัฐบาลมีงบประมาณเกินดุล ในขณะที่ในระยะหลังรัฐบาลมีการขาดดุลงบประมาณ
อย่างต่อเน่ือง ทั้งๆ ที่ระบบเศรษฐกิจไทยน่าจะอยู่ในช่วงขยายตัวของวัฏจักรธุรกิจในช่วงเวลาดังกล่าว 

 
นอกจากนั้น รัฐบาลมีแนวโน้มในการใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ผ่านการปรับลดอัตรา

การจัดเก็บภาษี เพ่ิมค่าลดหย่อน หรือการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เพ่ิมสูงขึ้น ในขณะท่ีมีการใช้จ่าย
งบประมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะในส่วนของงบประจําและงบดําเนินการ ซ่ึงเป็นงบประมาณ
รายจ่ายที่ปรับลดได้ค่อนข้างยากในระยะปานกลาง การปรับลดการจัดเก็บรายได้ในขณะที่ปรับเพ่ิมการใช้จ่าย
ของรัฐบาลจะย่ิงนํามาซ่ึงการขาดดุลงบประมาณเพ่ิมเติมในอนาคต 

 
ภาพที่ 2 ดุลงบประมาณรัฐบาลไทย ในชว่งปี 2530 – 2555 

 
ที่มา: กรมบัญชีกลาง จัดทําโดยสํานักเศรษฐกิจการเกษตร  
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3.2 กรอบวินยัการคลัง 
 
 ประเทศไทยมีการระบุกรอบความย่ังยืนทางการคลังเอาไว้ ดังต่อไปนี้ 

 สัดส่วนยอดหน้ีสาธารณะคงค้างต่อ GDP ไม่เกินร้อยละ 60  
 ภาระหน้ีต่องบประมาณไม่เกินร้อยละ 15  
 การจัดทํางบประมาณสมดุล ซ่ึงกระทรวงการคลังมีเป้าหมายในการจัดทํางบประมาณสมดุล โดย

ไม่นับรวมการจัดสรรภาระดอกเบี้ยและเงินต้นในปี พ.ศ. 2560  
 สัดส่วนรายจ่ายลงทุนต่องบประมาณไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 25  

 
อย่างไรก็ตาม กรอบกําหนดวินัยการคลังดังกล่าวไม่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย นอกจากนั้น เงื่อนไข

บางข้อก็ไม่ได้นํามาถือปฏิบัติแล้วในปัจจุบัน อาทิ สัดส่วนรายจ่ายลงทุนต่องบประมาณ ซ่ึงในช่วงที่ผ่านมา 
รวมทั้งในปีงบประมาณ 2556 อยู่ในระดับตํ่ากว่าร้อยละ 25 ของงบประมาณรายจ่ายรัฐบาลท้ังหมด 

 
 กรอบกําหนดวินัยการคลังของประเทศไทยในปัจจุบันยังมีปัญหาเกี่ยวกับเหตุผลของการระบุเงื่อนไข
ดังกล่าว เช่น ทําไมสัดส่วนหนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP ต้องไม่เกินร้อยละ 60 หรือ ทําไมภาระหนี้ต่อ
งบประมาณต้องไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี เป็นต้น ในทางวิชาการ กรอบกําหนดวินัยทางการคลังควรมีความ
ยืดหยุ่น โดยขึ้นอยู่กับสถานะของประเทศในแต่ละช่วงเวลาและขึ้นอยู่กับความสามารถในการชําระหน้ีของ
ประเทศเป็นสําคัญ นอกจากน้ัน นิยามหนี้สาธารณะควรมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับภาระที่แท้จริงของ
รัฐบาล โดยควรควบรวมเอาหนี้ในส่วนของหน่วยงานรัฐท้ังหมดที่มีโอกาสก่อให้เกิดภาระทางการคลังแก่รัฐบาล
ในอนาคตเอาไว้ด้วย เพ่ือให้สะท้อนภาพความสามารถในการชําระหนี้ของประเทศอย่างชัดเจน 
 
3.3 การมองภาพเศรษฐกิจในอนาคต 
 
 การมองภาพเศรษฐกิจในระยะหน่ึงปีข้างหน้าของรัฐบาลไทยในช่วงที่ผ่านมายังถือว่าไม่ได้มีมุมมองใน
เชิงบวกมากเกินไปนัก ตารางท่ี 1 แสดงตัวเลขประมาณการตามเอกสารงบประมาณเปรียบเทียบกับรายได้
จัดเก็บจริงของรัฐบาลไทย ในช่วงปีงบประมาณ 2547 – 2556 โดยตัวเลขดังกล่าวแสดงรายได้จัดเก็บของ
รัฐบาลสุทธิ ภายหลังหักเงินจัดสรรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงจากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่าในช่วงเวลา
ดังกล่าวตัวเลขรายได้จัดเก็บจริงของรัฐบาลไทยส่วนใหญ่ยังอยู่ในระดับสูงกว่าตัวเลขประมาณการตามเอกสาร
งบประมาณ โดยมีเพียงปีงบประมาณ 2549 2552 และ 2555 เท่าน้ันที่รายได้จัดเก็บจริงอยู่ในระดับตํ่ากว่า
ประมาณการ 
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ตารางท่ี 1 ตัวเลขประมาณการเทียบกับรายได้จัดเก็บจริงสุทธิของรัฐบาลไทย 
ปีงบประมาณ 2547 – 2556 

หน่วย: ล้านบาท 

ปีงบประมาณ 
ประมาณการ รายได้จัดเก็บ ส่วนต่าง 

(1) (2) (2) – (1) 
2547 1,063,600.0 1,108,986.4 45,386.4 
2548 1,250,000.0 1,264,928.0 14,928.0 
2549 1,360,000.0 1,339,690.6 - 20,309.4 
2550 1,420,000.0 1,444,459.8 24,459.8 
2551 1,495,000.0 1,545,837.4 50,837.4 
2552 1,472,590.0 1,410,857.9 - 61,732.1 
2553 1,522,000.0 1,704,477.1 182,477.1 
2554 1,770,000.0 1,892,317.5 122,317.5 
2555 1,980,000.0 1,975,876.1 - 4,123.9 
2556 2,100,000.0   

 
ท่ีมา: ตัวเลขประมาณการนํามาจากงบประมาณโดยสังเขป ปีงบประมาณ 2556 รายได้จัดเก็บจริงนํามาจาก
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
 
 อย่างไรก็ตาม ต้ังแต่ปีงบประมาณ 2555 เป็นต้นมา การประมาณการรายได้ของรัฐบาลไทยดู
เหมือนว่าจะมีมุมมองในเชิงบวกมากยิ่งขึ้น โดยรัฐบาลได้มีการประกาศปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลลง 
จากร้อยละ 30 มาเป็นร้อยละ 23 ในปี 2555 และร้อยละ 20 ต้ังแต่ปี 2556 เป็นต้นไป ในขณะท่ี มีการต้ัง
ประมาณการรายได้สุทธิรัฐบาลเอาไว้เพ่ิมขึ้นในระดับราวร้อยละ 12 จากปีงบประมาณ 2554 มายัง
ปีงบประมาณ 2555 และต้ังประมาณการรายได้สุทธิรัฐบาลเพ่ิมขึ้นราวร้อยละ 6 จากปีงบประมาณ 2555 
มายังปีงบประมาณ 2556 นอกจากน้ัน ยังมีการต้ังประมาณการรายได้สุทธิเบ้ืองต้นในปีงบประมาณ 2557 ใน
ระดับเพ่ิมขึ้นราวร้อยละ 8.3 จากปีงบประมาณ 2556 ทั้งๆท่ีได้มีการประกาศลดอัตราภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาเพ่ิมเติมจากการปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเข้าไปอีก 
  
3.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
 ข้อมูลการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังคงแยกส่วนออกจากข้อมูลของรัฐบาล โดยเฉพาะใน
ส่วนของดุลงบประมาณและหน้ี ซ่ึงทําให้ข้อมูลหน้ีสาธารณะของรัฐบาลอาจไม่ได้สะท้อนภาพหน้ีสาธารณะของ
ประเทศอย่างแท้จริง โดยถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีสถานะที่เป็นอิสระจากรัฐบาล และหน้ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายจะไม่มีความเก่ียวข้องกับภาระทางการคลังของรัฐบาล อย่างไรก็ตาม 
ในเชิงหลักการแล้วหน้ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ยังถือเป็นหน้ีภาครัฐส่วนหนึ่ง ซ่ึงก็คือภาระของ
ประชาชนโดยท่ัวไป 
 



มิถนุายน 2556 
บทวิเคราะห์กฎหมายส่งเสริมวินัยการเงินการคลงั 
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  ข้อมูลของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะล่าสุด ระบุว่าในปี 2554 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้ีคง
ค้างรวมคิดเป็นมูลค่าราว 3.5 หม่ืนล้านบาท ซ่ึงอาจถือว่าอยู่ในระดับตํ่ามากเม่ือเทียบกับหนี้สาธารณะของ
รัฐบาลราว 4.94 ล้านล้านบาท ณ สิ้นปีงบประมาณ 2555 อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตของหน้ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นถูกคาดการณ์ว่าคงอยู่ในระดับสูง ซ่ึงในอนาคต 4 – 5 ปีข้างหน้าอาจสร้างภาระเพ่ิมเติม
ให้กับประเทศได้ โดยที่ในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายท่ีกล่าวถึงวินัยทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และความสัมพันธ์ระหว่างหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน้ีสาธารณะของรัฐบาลเอาไว้อย่างชัดเจน   
 
4 ประเด็นในการจัดทําร่างพระราชบัญญตัิวินัยทางการคลังและการเงิน พ.ศ. ... 
 
 เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ... ซ่ึงถึงแม้ว่าจะมีการปรับปรุงกฎระเบียบ
เกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณและการวิเคราะห์ความเสี่ยงการคลังของประเทศเอาไว้หลายประการ แต่ก็มิได้มี
การกําหนดเง่ือนไขในประเด็นปัญหาท่ีได้มีการระบุไว้ข้างต้นอย่างชัดเจนนัก ในขณะท่ี แนวโน้มในทางปฏิบัติ
ของรัฐบาลไทยในปัจจุบันดูจะเอนเอียงเข้าสู่ประเด็นปัญหาข้างต้น ดังนั้นงานวิเคราะห์น้ีจึงเสนอให้มีการจัดทํา
ร่างกฎหมายให้ท่ีมีช่ือว่า “พระราชบัญญัติวินัยทางการคลังและการเงิน พ.ศ. ...” เพ่ือนํามาประกอบกับร่าง
พระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ... 
 
 ร่างพระราชบัญญัติวินัยทางการคลังและการเงิน พ.ศ. ... น้ีมีลักษณะใกล้เคียงกันกับกฎหมายในกลุ่มที่
เรียกกันโดยทั่วไปว่า Fiscal Responsibility Law ซ่ึงได้มีการบังคับใช้ในหลายประเทศในปัจจุบัน เช่น 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหราชอาณาจักร แคนาดา บราซิล อินเดีย หรือ เปรู เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ได้มีการ
กําหนดประเด็นเพ่ิมเติมเพ่ือให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย โดยประเด็นท่ีจะบัญญัติเอาไว้ในกฎหมาย
ฉบับน้ีจะเป็น ดังน้ี 
 

4.1 การประกาศเป้าหมายทางการคลังระยะปานกลางที่ชัดเจน 
 
 รัฐบาลควรมีการประกาศเป้าประสงค์ของการดําเนินนโยบายการคลังที่ชัดเจน วัดได้ ต่อรัฐสภาและ
ประชาชนโดยทั่วไป โดยเป้าประสงค์ท่ีชัดเจนดังกล่าวจะต้องสร้างความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างรัฐบาล รัฐสภา 
และประชาชน ซ่ึงประกอบด้วยเป้าประสงค์ท้ังระยะสั้นและระยะปานกลาง รวมท้ังตัวช้ีวัดท่ีชัดเจนของแต่ละ
เป้าประสงค์ ทั้งน้ีควรมีการกําหนดให้การรักษาวินัยการคลังและการจัดทํานโยบายการคลังให้สอดคล้องกับ 
วัฏจักรธุรกิจของประเทศ เป็นเป้าประสงค์ระยะปานกลางที่สําคัญด้วย  
 
 เป้าประสงค์ท่ีรัฐบาลกําหนดขึ้นควรท่ีจะมีความสอดคล้องกันกับการดําเนินงานของหน่วยงานต่างๆ
ของรัฐ รวมท้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย โดยในการจัดทําเป้าประสงค์ของการดําเนินนโยบายการคลัง
ดังกล่าว ควรท่ีจะมีการหารือกับหน่วยงานต่างๆ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย ท้ังนี้ เพ่ือให้การ
ดําเนินการของทุกภาคส่วนมีความสอดคล้องซ่ึงกันและกัน 
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4.2 การจัดทํารายงานการดําเนินนโยบายการคลัง 
 

รัฐบาลควรมีการจัดทํารายงานการดําเนินนโยบายการคลัง เพ่ือติดตามการดําเนินนโยบายการคลังที่
กําลังดําเนินการอยู่ เป็นระยะๆ รวมท้ังมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดําเนินนโยบายการคลังว่าจะสามารถ
บรรลุเป้าประสงค์ระยะปานกลางท่ีได้มีการประกาศเอาไว้หรือไม่ ด้วยเหตุผลอะไร พร้อมท้ังหากลยุทธเพื่อ
ผลักดันให้การดําเนินนโยบายการคลังบรรลุถึงเป้าประสงค์ดังกล่าวให้ได้ในท้ายที่สุด 

 
4.3 การสร้างกฎเกณฑ์เพ่ือเพ่ิมความรบัผดิชอบในการดําเนินนโยบายการคลัง 
 
 กฎเกณฑ์เพ่ือเพ่ิมความรับผิดชอบ (accountability) ในการดําเนินนโยบายการคลังอาจอยู่ในรูปของ
รางวัลหรือบทลงโทษในกรณีท่ีการดําเนินนโยบายการคลังไม่สามารถบรรลุถึงเป้าประสงค์ท่ีได้มีการประกาศ
เอาไว้ได้ โดยกลไกในการเพ่ิมความรับผิดชอบอาจอยู่ในรูปแบบของการกําหนดเงื่อนไขทางการเงินเพ่ิมเติม
สําหรับหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีส่วนในการทําให้การดําเนินนโยบายการคลังใน
ภาพรวมไม่เป็นไปตามที่ได้ประกาศไว้ นอกจากน้ัน ยังควรมีองค์ประกอบของการแถลงการดําเนินงานให้กับ
ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงอีกด้วย 
 

4.4 การควบรวมกรอบวินัยการคลังเอาไว้เป็นกฎหมาย 
 
 กฎหมายวินัยทางการคลังน้ีควรท่ีจะระบุกรอบวินัยทางการคลังเอาไว้อย่างชัดเจนเพ่ือบังคับใช้ 
อย่างไรก็ตาม กรอบวินัยทางการคลังอาจอยู่ในลักษณะท่ีไม่สร้างข้อจํากัดที่มากเกินความจําเป็น เพ่ือสร้าง
อิสระให้กับผู้ดําเนินนโยบาย โดยกรอบที่มีการระบุกันโดยทั่วไปอาจแบ่งได้เป็น 3 กรอบหลัก ได้แก่ 

 กรอบการขาดดุลงบประมาณ ซ่ึงจะกําหนดเงื่อนไขในการขาดดุลงบประมาณในแต่ละปี  
 กรอบการก่อหน้ีสาธารณะ ซ่ึงจะกําหนดเงื่อนไขเก่ียวกับระดับหนี้สาธารณะที่รัฐบาลและ

หน่วยงานในภาครัฐจะสามารถก่อขึ้นได้ โดยท่ีอาจเช่ือมโยงกับรายการค่าใช้จ่ายท่ีนํามาซ่ึงหน้ี
สาธารณะดังกล่าว 

 กรอบการใช้จ่าย ซ่ึงจะกําหนดเงื่อนไขในการต้ังงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลและหน่วยงานใน
ภาครัฐ  
 

การกําหนดเง่ือนไขที่ตายตัวให้กับกรอบวินัยการคลังและบังคับใช้กรอบดังกล่าวเป็นกฎหมายอาจ
สร้างข้อจํากัดในทางปฏิบัติเป็นอันมาก ในหลายๆประเทศมีการกําหนดเพียงหลักการคร่าวๆ ในการรักษาวินัย
ทางการคลังในกฎหมาย และกําหนดให้รัฐบาลแถลงรายละเอียดเก่ียวกับการรักษาวินัยทางการคลังท่ีเหมาะสม
กับสภาวะของประเทศในแต่ละช่วงเวลาเป็นการทดแทน 

 
4.5 การจัดต้ังหน่วยงานด้านงบประมาณท่ีเป็นอิสระจากรัฐบาล 
 
 ประเด็นปัญหาสําคัญประการหน่ึงของกระบวนการงบประมาณ คือ การผูกขาดข้อมูล ความสามารถ
ในการวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการจัดทําประมาณการทางด้านงบประมาณเอาไว้กับรัฐบาล ซ่ึงทําให้



มิถนุายน 2556 
บทวิเคราะห์กฎหมายส่งเสริมวินัยการเงินการคลงั 
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กระบวนการตรวจสอบการต้ังงบประมาณและการจัดทําประมาณการเก่ียวกับงบประมาณไม่เข้มแข็ง ผลท่ี
สะท้อนออกมาเรื่องหน่ึงคือการประมาณการสภาวะเศรษฐกิจและความสามารถในการจัดเก็บรายได้ของ
รัฐบาลท่ีอยู่สูงกว่าความเป็นจริง 
 
 การจัดต้ังหน่วยงานด้านงบประมาณที่เข้มแข็งและไม่มีฝักฝ่าย (non-partisan) จะช่วยเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับกระบวนการจัดทํางบประมาณของประเทศมากย่ิงขึ้น โดยหน่วยงานลักษณะดังกล่าวท่ีถูก
พูดถึงในเชิงหลักการมีความแตกต่างหลากหลาย ต้ังแต่หน่วยงานท่ีเพ่ิมข้อมูลข่าวสารและการวิเคราะห์ข้อมูล
ให้กับรัฐสภาและประชาชนไปจนกระท่ังถึงหน่วยงานท่ีมีอํานาจในการจัดสรรงบประมาณที่เป็นอิสระจาก
รัฐบาล อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติหน่วยงานที่เพ่ิมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลให้กับรัฐสภาและประชาชน 
ท่ีไม่มีฝักฝ่าย เช่น Congressional Budget Office (CBO) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ดูเหมือนจะเป็น
ตัวเลือกที่มีความเป็นไปได้มากท่ีสุด 
 
5 ข้อเสนอองค์ประกอบของร่างพระราชบัญญัติวินัยทางการคลังและการเงิน พ.ศ. ... 
 
 บทวิเคราะห์น้ีขอเสนอองค์ประกอบของร่างพระราชบัญญัติวินัยทางการคลังและการเงิน พ.ศ. ... ซ่ึง
น่าจะมีความเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย รวมทั้งจะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในกระบวนการ
งบประมาณ นอกเหนือไปจากกฎหมายที่มีอยู่ รวมท้ังร่างกฎหมายการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ... ดังต่อไปน้ี 
 
5.1 การกําหนดหน้าท่ีเพิ่มเติมให้กับคณะกรรมการนโยบายการคลัง 
 

ร่างพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ... ได้มีการกําหนดให้จัดต้ังคณะกรรมการนโยบาย
การคลัง ซ่ึงจะทําหน้าที่กําหนดเป้าหมายการดําเนินนโยบายการคลังระยะปานกลาง รวมไปถึงตัวช้ีวัดต่างๆ
เอาไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม ยังมิได้มีการระบุถึงความสัมพันธ์ดังกล่าวกับการสร้างวินัยทางการคลังอย่างชัดเจน
นัก ดังน้ัน ร่างพระราชบัญญัติวินัยทางการคลังและการเงิน พ.ศ. ... จึงควรกําหนดบทบาทเพิ่มเติมของ
คณะกรรมการนโยบายการคลัง ดังน้ี  

 ให้มีการแถลงเป้าหมายการดําเนินนโยบายการคลังในระยะปานกลาง รวมทั้งตัวช้ีวัดท่ีสะท้อน
ผลสัมฤทธ์ิในการดําเนินนโยบายการคลังดังกล่าวต่อรัฐสภาและสาธารณชนทุกๆ ปี 

 กําหนดให้วินัยทางการคลังเป็นเป้าหมายสําคัญในการดําเนินนโยบายการคลังระยะปานกลาง
ประการหนึ่ง โดยคณะกรรมการนโยบายการคลังควรที่จะกําหนดตัวช้ีวัดของเป้าหมายน้ีในการ
แถลงต่อรัฐสภาและประชาชนด้วย 

 กําหนดให้การจัดทํานโยบายการคลังที่สอดคล้องกับวัฏจักรธุรกิจเป็นเป้าหมายถึงในการดําเนิน
นโยบายการคลังระยะปานกลาง โดยคณะกรรมการนโยบายการคลังควรท่ีจะระบุถึงดุลการคลัง
ภายหลังการปรับปรุงด้วยดัชนีวัฏจักรธุรกิจเป็นตัวช้ีวัดของเป้าหมายนี้ 

 เป้าหมายการดําเนินนโยบายการคลังทุกประเด็นควรที่จะมีการประสานกับหน่วยงานของรัฐท่ี
ระบุเอาไว้ในร่างพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ... รวมท้ังองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้วย 
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5.2 การกําหนดรายงานของคณะกรรมการนโยบายการคลัง 
 

กําหนดให้คณะกรรมการนโยบายการคลังจัดทํารายงานการดําเนินนโยบายการคลังทุก 6 เดือน เพ่ือ
เสนอต่อรัฐสภาและประชาชนโดยทั่วไป โดยในรายงานดังกล่าวควรท่ีจะมีข้อมูลของตัวช้ีวัดในการดําเนิน
นโยบายการคลังดังท่ีได้แถลงเอาไว้ นอกจากน้ัน ควรจะมีการจัดทํารายงานประเมินการดําเนินนโยบายการ
คลังทุกๆ หนึ่งปี โดยควบรวมถึงการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าไปใน
รายงานด้วย พร้อมทั้งนําเสนอกลยุทธเพ่ือผลักดันให้การดําเนินนโยบายการคลังบรรลุเป้าประสงค์ดังท่ีได้มีการ
แถลงเอาไว้  
5.3 การสร้างความรับผิดชอบ 
 
 กําหนดให้คณะกรรมการนโยบายการคลังมีอํานาจในการจัดทําข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการ
จัดสรรงบประมาณต่อคณะรัฐมนตรี โดยข้อเสนอแนะดังกล่าวควรมีความสอดคล้องกับรายงานประเมินการ
ดําเนินนโยบายการคลัง โดยข้อเสนอในการปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณอาจมีส่วนของการปรับลดเพดาน
งบประมาณหรือเพดานเงินอุดหนุนสําหรับหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ดําเนิน
นโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ และอาจมีส่วนของการปรับเพ่ิมเพดานงบประมาณและเงินอุดหนุนสําหรับ
หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีดําเนินนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพได้ 
 
5.4 เง่ือนไขในการทบทวนหรือหยุดพักการบังคับใช้กฎหมาย 
 
 ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือการเปลี่ยนแปลงสําคัญ ดังต่อไปน้ี 

 เกิดการชะลอตัวทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง 
 เกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล 
 เกิดการปรับเปลี่ยนโครงสร้างในการบริหารจัดการบ้านเมือง 
 เกิดการเปลี่ยนแปลงสําคัญของประเทศอันเป็นเหตุให้การบังคับใช้ พรบ. ฉบับนี้ไม่มีความ

เหมาะสม 
 

คณะกรรมการนโยบายการคลังอาจให้คําเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้มีการทบทวนหรือหยุดพักการ
บังคับใช้กฎหมายฉบับน้ีได้ โดยให้มีการระบุข้อมูลและเหตุผลประกอบท่ีชัดเจนให้กับคณะรัฐมนตรี เพ่ือ
นําเสนอต่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบในการทบทวนหรือหยุดพักการบังคับใช้กฎหมายต่อไป 

 
5.5 กรอบวินยัทางการคลัง 
 
 กําหนดให้คณะกรรมการนโยบายการคลังมีการนําเสนอเป้าประสงค์ของการรักษาวินัยทางการคลัง
ภายใต้กรอบดังต่อไปน้ี 

 การขาดดุลการคลังและการก่อหน้ีสาธารณะต้องอยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพ
ของระบบเศรษฐกิจ รวมทั้งจะต้องอยู่ในระดับท่ีสอดคล้องกับความสามารถในการชําระคืน
หนี้ของประเทศ 
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 หนี้สาธารณะจะต้องไม่ถูกนําไปใช้กับรายจ่ายบุคลากรหรือรายจ่ายดําเนินงานประจําปีของ
ประเทศ  

 หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีส่วนร่วมในการรักษาวินัยทางการคลัง
ในภาพรวมของประเทศด้วย นอกเหนือไปจากการรักษาวินัยทางการคลังของตนเอง 

 
ท้ังน้ี กําหนดให้คณะกรรมการนโยบายการคลังนําเสนอกรอบการรักษาวินัยการคลังในรายละเอียด 

พร้อมทั้งข้อมูลและเหตุผลประกอบ โดยกําหนดให้เป็นเป้าประสงค์ระยะปานกลางท่ีสําคัญอันหน่ึงในการ
ดําเนินนโยบายการคลังของประเทศ 

 
5.6 บทลงโทษ 
 
 ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดําเนินการใดๆ ท่ีส่งผลให้รัฐบาลไม่
สามารถบรรลุถึงเป้าหมายการดําเนินนโยบายการคลังระยะปานกลางถึงระยะยาว รวมไปถึงเป้าหมายในการ
รักษาวินัยการคลังไว้ได้ ให้มีการกําหนดบทลงโทษโดยการปรับลดวงเงินอุดหนุนของรัฐบาลไปสู่หน่วยงาน
ดังกล่าวลงหน่ึงในห้า โดยให้ดําเนินการปรับลดวงเงินอุดหนุนลงจนกว่าหน่วยงานดังกล่าวจะมีการการ
ดําเนินการเพ่ือแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าว 
 
5.7 การจัดต้ังหน่วยงานงบประมาณภายใต้สังกัดรัฐสภา  
 
 กําหนดให้มีการจัดต้ังหน่วยงานงบประมาณภายใต้สังกัดรัฐสภา (parliamentary budget office) ท่ี
มีการใช้ฐานข้อมูลร่วมกับสํานักงบประมาณ พร้อมท้ังมีอํานาจในการเรียกขอข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือทําหน้าท่ีในการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทําประมาณการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ
งบประมาณ ท้ังน้ี หน่วยงานงบประมาณดังกล่าวจะต้องทําหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระ ไม่มีฝักฝ่าย และมีการ
เปิดเผยข้อมูลและบทวิเคราะห์ที่เป็นประโยชน์เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกระบวนการจัดทํา
งบประมาณของประเทศ ท้ังในแง่ของการวิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณและการติดตามประเมินผลการดําเนิน
นโยบายการคลังของรัฐบาลในแต่ละช่วงเวลา รวมไปถึงการมีบทบาทในการจัดการอบรมเผยแพร่เทคนิคหรือ
กระบวนการวิเคราะห์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงองค์กรภาคประชาสังคมต่างๆ ด้วย  
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