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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้วตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาหามาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมการบริหารงบประมาณแผ่นดินประเภทงบ
กลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็ น โดยใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงคุณภาพ และการสัมภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญ
ในเรื่องนี้เชิงลึก ผลการวิจยั พบปั ญหากฎหมายสาคัญ 3 ประการ คือ ปั ญหาในการควบคุมสัดส่วนงบกลาง รายการเงิน
สารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็ น ที่มขี นาดและสัดส่วนเพิ่มขึน้ อย่างต่ อเนื่อง ปั ญหาในการควบคุมการใช้งบกลาง
รายการเงินสารองจ่า ยเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็ น และปั ญหาในการควบคุมการโอนงบประมาณรายจ่ายไปยังงบกลาง
รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็ น
ผูเ้ ขียนได้มขี อ้ เสนอแนะให้มกี ารแก้ไขในบางส่วนของกฎหมายหลัก 2 ฉบับ คือพระราชบัญญัตวิ นิ ัยการเงินการ
คลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และพระราชบัญญัตวิ ธิ กี ารงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยให้มกี ารกาหนดสัดส่วนงบกลาง รายการเงิน
สารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็ นต่องบประมาณรายจ่ายประจาปี กาหนดขอบเขตการใช้งบกลาง รายการเงินสารอง
จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็ นให้ชดั เจน และกาหนดการโอนงบประมาณรายจ่ายไปยังงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อ
กรณีฉุกเฉินหรือจาเป็ นภายใต้วนิ ัย การเงินการคลังที่ดี เพื่อการควบคุมการบริหารงบประมาณแผ่นดินประเภทงบกลาง
รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็ นให้มคี วามเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ และนาไปสูเ่ สถียรภาพ
และความยังยื
่ นทางการคลังของประเทศในระยะยาว
คาสาคัญ: งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็ น การบริหารงบประมาณแผ่นดิน
กฎหมายการคลังและการงบประมาณ
ABSTRACT

This research aims to study legal measures to control government’s contingency fund for
emergency by using qualitative research methods and in-depth interviews as research tools.
Based on the studies of the rules and laws relating to the Contingency Fund for Emergency, the studies
found three major problems: first, legal problems in controlling the size and proportion of the Contingency
Fund for Emergency which increase continuously by government overspending, second, legal problems in
controlling “the use” of Contingency Fund for Emergency, and third, legal problems in controlling
a transfer of funds from Expenditure Budget to the Contingency Fund.
From such legal restrictions, the author has suggested more appropriate legal measures to control
the Contingency Fund for Emergency of Thailand. Therefore, two major legislative amendments must be
change in some areas, namely the State Fiscal and Financial Disciplines Act, B.E. 2561 and the Budget
Procedure Act, BE 2561, by regulating the spending caps of Contingency Fund for Emergency, enforce a
strict definition of Contingency Fund for Emergency for controlling the scope of use, and limit transferring
funds from other budget categories to Contingency Fund for Emergency under good fiscal and financial
discipline, in order to control the process of preparing and executing the Contingency Fund for Emergency.
Improving the legal measures as recommended will make the Contingency Fund for Emergency be more
appropriate and effective and also make a positive contribution to the fiscal stability and sustainability of
the country in the long term.
Keywords: Contingency Fund for Emergency, Government Budget Management, Public Finance and Budget Law
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บทนา

การบริหารงบประมาณรายจ่ายภาครัฐมีความสาคัญ
ต่อประเทศชาติและ “งบประมาณรายจ่าย” เป็ นกฎหมาย
ฉบับหนึ่งทีว่ ่าด้วยการกาหนดเงินแผ่นดินทีฝ่ ่ ายนิตบิ ญ
ั ญัติ
ในฐานะผูแ้ ทนของประชาชนอนุญาตให้ฝ่ายบริหารนาไปใช้
จ่ า ยในแต่ ล ะปี งบประมาณ โดยจ าแนกรายจ่ า ยตาม
โครงสร้างแผนงานด้านต่ าง ๆ และมีกระบวนการอนุ มตั ิ
งบประมาณรายจ่ายตามกฎหมาย งบประมาณรายจ่าย
สามารถจาแนกได้ดงั ต่ อไปนี้ คือ งบประมาณรายจ่ายงบ
กลาง งบประมาณรายจ่ า ยของหน่ ว ยรับ งบประมาณ
งบประมาณรายจ่ า ยบู ร ณาการ งบประมาณรายจ่ า ย
บุ ค ลากร งบประมาณรายจ่ า ยส าหรั บ ทุ น หมุ น เวี ย น
งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชาระหนี้ภาครัฐ งบประมาณ
รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง และงบประมาณรายจ่ายเพื่อ
ชดใช้เงินทุนสารองจ่าย
ในส่ว นของ “งบประมาณรายจ่ า ยงบกลาง” ใน
หลายประเทศได้มกี ารกาหนดคานิยามและให้ความหมาย
ไว้พ อสรุ ป ได้ว่ า งบกลาง (Contingency Fund) คือ บัญ ชี
เงินทุนที่สารองไว้เป็ นค่าใช้จ่ายที่เร่งด่วนหรือที่คาดไม่ถงึ
ของรัฐบาล (เงินสารองเพื่อวัตถุ ประสงค์เฉพาะ) และงบ
กลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็ น
ซึง่ เป็ นงบกลางประเภทหนึ่ง เป็ นงบประมาณรายจ่ายทีเ่ ป็ น
เงิ น ที่ ส ารองไว้ เ พื่อ อนุ ม ัติ เ ป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยในกรณี ท่ีเ กิด
เหตุ ก ารณ์ รุ น แรงหรื อ ไม่ ท ราบล่ ว งหน้ า และรั ฐ บาล
จาเป็ นต้องเร่งเข้าไปแก้ไขสถานการณ์ดงั กล่าวให้หมดไป
หรือให้บรรเทาเบาบางลงโดยเร็ว เช่น อุทกภัย เป็ นต้น
ดังนัน้ รัฐบาลจึงจาเป็ นต้องจัดสรรกันเงินงบประมาณงบ
กลางรายการดังกล่าวไว้ทุกปี ให้แก่สว่ นราชการ รัฐวิสาหกิจ
และหน่ วยงานอื่นของรัฐ โดยหน่ วยงานจะต้องขอทาความ
ตกลงกับสานักงบประมาณเป็ นราย ๆ และการพิจารณา
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การอนุมตั ิ
ในระบบกฎหมายไทยปั จจุบนั มีกฎหมายหลักใน
เรื่องงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จาเป็ นคือ พระราชบัญญัติวธิ กี ารงบประมาณ พ.ศ. 2561
ได้วางหลักไว้ให้มรี ายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือ จ าเป็ น ไว้ในงบกลางด้วย เพราะฉะนัน้ ในการจัดทา
งบประมาณในทุ ก ปี ค งมีก ารส ารองงบประมาณส่ ว นงบ
กลางไว้เพื่อนามาใช้จ่ายสาหรับกรณีฉุกเฉินหรือเร่งด่วนที่

อาจเกิด ขึ้น ได้ในระหว่างปี งบประมาณโดยที่ไ ม่สามารถ
คาดการณ์ ไ ด้ล่ว งหน้ า ในส่ว นของการโอนงบประมาณ
รายจ่ า ย กฎหมายฉบับ นี้ ก าหนดไว้ว่า รายจ่ า ยรายการ
ต่ า ง ๆ ที่ก าหนดไว้ ใ นงบกลาง ให้ ผู้ อ านวยการส านั ก
งบประมาณมี อ านาจจัด สรรให้ ห น่ ว ยรับ งบประมาณ
เบิกจ่ายโดยตรง หรือเบิกจ่ายในรายการต่าง ๆ ของหน่ วย
รับ งบประมาณนั น้ ๆ ได้ต ามความจ าเป็ น และในกรณี
จ าเป็ นผู้ อ านวยการโดยอนุ ม ัติ น ายกรัฐ มนตรี จะโอน
รายจ่ า ยงบกลางรายการใดรายการหนึ่ งไปเพิ่ม รายการ
อื่น ๆ ในงบเดียวกันก็ได้
ทั ้ง นี้ หลั ก การตามพระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ก าร
งบประมาณ พ.ศ. 2561 วางหลักไว้ว่ารายจ่ายทีก่ าหนดไว้
ในรายการใด ส าหรับ ส่ ว นราชการตามพระราชบัญ ญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ า ยเพิ่ม เติม พระราชบัญ ญัติโ อนเงิน งบประมาณ
รายจ่าย หรือพระราชกฤษฎีการวมหรือโอนส่วนราชการ
เข้าด้วยกัน เป็ นการกาหนดรายการงบประมาณรายจ่าย
ของแต่ละหน่ วยรับงบประมาณไว้ทงั ้ หมด ซึ่งได้รบั ความ
ยิ น ยอมจากรั ฐ สภาแล้ ว ดั ง นั ้น จึ ง ห้ า มเปลี่ ย นแปลง
งบประมาณโดยการโอนงบประมาณจากรายการหนึ่งไปยัง
อีกรายการหนึ่ง แต่กฎหมายได้วางหลักยกเว้นในส่วนของ
งบกลางไว้คอื การโอนงบประมาณรายจ่ายงบกลางระหว่าง
รายการภายในงบประมาณรายจ่ายงบกลางเดียวกันเช่น
โอนจากรายการค่าใช้จ่ายการปรับเงินค่าตอบแทนบุคลากร
ภาครัฐ ไปสมทบกับรายการค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ เป็ นต้น เนื่องจาก
งบประมาณรายจ่ายงบกลางทีต่ งั ้ ไว้ในรายการข้างต้นไม่พอ
จ่าย จึงจาเป็ นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการ
อื่น มาเพิ่ม ทัง้ นี้ จะต้ อ งเป็ นกรณี ท่ีมีค วามจ าเป็ นและ
สามารถโอนงบประมาณรายจ่ายได้โดยอานาจผูอ้ านวยการ
สานักงบประมาณโดยอนุมตั นิ ายกรัฐมนตรีดว้ ย
ปกติแล้วการโอนงบประมาณรายจ่ายระหว่างส่วน
ราชการหรือ รัฐวิสาหกิจ กฎหมายก าหนดให้ต้อ งท าเป็ น
พระราชบัญญัติให้รฐั สภาพิจารณาอนุ มตั ิ ซ่งึ เป็ นไปตามที่
วางหลั ก ไว้ ใ น พระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ก ารงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ส่วนเรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายระหว่าง
รายการภายในหน่ ว ยงานราชการหรือ รัฐ วิส าหกิจ ตาม
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พระราชบัญญัติวธิ กี ารงบประมาณ พ.ศ. 2561 ถือว่าเป็ น
เรื่องทีม่ คี วามสาคัญน้อยกว่า กฎหมายจึงกาหนดให้ทาได้
โดยให้ผอู้ านวยการสานักงบประมาณเป็ นผูอ้ นุ มตั ิ แต่ดุลย
พินิจของผูอ้ านวยการสานักงบประมาณจะถูกจากัดในกรณี
ที่เป็ นการโอนงบประมาณรายจ่ายระหว่างรายการที่มีผล
เป็ น การเพิ่ม เงิน ราชการลับ หรือ เป็ น งานโครงการใหม่
ใ นก ร ณี เ ช่ น นี้ ก ฎ ห ม า ย ระ บุ ใ ห้ ต้ อ ง ข อ อ นุ มั ติ จ า ก
คณะรัฐมนตรีดว้ ย
นอกจากนัน้ พระราชบัญญัตวิ นิ ยั การเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. 2561 ทีอ่ อกมาเพื่อให้เป็ นไปตามหลักการของ
รัฐธรรมนู ญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้มีการ
กาหนดให้รฐั ต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด
เพื่อให้ฐานะทางการเงินการคลังของรัฐมีเสถียรภาพและ
มันคงอย่
่
างยัง่ ยืน โดยที่พระราชบัญญัติวนิ ัยการเงินการ
คลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ได้วางหลักในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับงบ
กลางรายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็ น ไว้
ว่า ให้มคี ณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐซึ่ง
ประกอบด้ ว ย นายกรัฐ มนตรี เป็ นประธานกรรมการ
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง เป็ นรองประธาน
กรรมการ ปลัดกระทรวงการคลัง เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผูอ้ านวยการสานัก
งบประมาณ และผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็ น
กรรมการ ให้ผอู้ านวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็ น
เลขานุ ก าร และให้ส านั ก งานเศรษฐกิจ การคลัง ปฏิ บ ัติ
หน้ า ที่ เ ป็ นหน่ ว ยงานธุ ร การของคณะกรรมการ โดย
คณะกรรมการนโยบายการเงิน การคลัง ของรัฐมีอ านาจ
หน้าที่ในการกาหนดสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง
รายการเงิ น ส ารองจ่ า ยเพื่ อ กรณี ฉุ ก เฉิ น หรื อ จ าเป็ น
นอกจากนัน้ ได้วางหลักเกณฑ์ของงบประมาณรายจ่ายงบ
กลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่ อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็ น
ว่าให้ตงั ้ ได้เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้ องกันหรือแก้ไข
สถานการณ์ อ ั น กระทบต่ อ ความสงบเรี ย บร้ อ ย ของ
ประชาชน ความมันคงของรั
่
ฐ การเยียวยา หรือ บรรเทา
ความเสียหายจากภัยพิบตั สิ าธารณะร้ายแรง และภารกิจที่
เป็ นความจ าเป็ นเร่ ง ด่ ว นของรั ฐ และได้ ว างส า หรั บ
หลักเกณฑ์การตัง้ งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุ กเฉินหรือจาเป็ นให้ตงั ้ ได้เฉพาะในกรณีท่มี ีเหตุ ผลและ
ความจ าเป็ นที่ ไ ม่ อ าจจั ด สรรหรื อ ไม่ ส มควรจั ด สรร

งบประมาณรายจ่ายให้แก่หน่ วยงานของรัฐ ทีร่ บั ผิดชอบได้
โดยตรง
ถึงแม้การตัง้ งบกลางรายการเงินสารองจ่ายเพื่อ
กรณีฉุกเฉินหรือจาเป็ น จะมีขอ้ ดีเพราะให้ความยืดหยุ่นกับ
ฝ่ ายบริหารในการดาเนินงานที่ต้องเยียวยาหรือบรรเทา
ความเสี ย หายจากภั ย พิ บ ั ติ ส าธารณะร้ า ยแรง และ
ด าเนิ น การในภารกิจ ที่เ ป็ น ความจ าเป็ น เร่ ง ด่ ว นของรัฐ
แต่ งบกลาง รายการเงิน สารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิ น หรือ
จาเป็ นมีขอ้ จากัดหลายประการดังจะกล่าวต่อไปในส่วนของ
ผลการวิจยั ซึ่งจากการรวบรวมปั ญหาดังกล่าวจึงนามาสู่
ประเด็นการศึกษา ทัง้ นี้เพื่อที่จะหาเครื่องมือในการทาให้
เกิดความสมดุลระหว่างความเข้มแข็งในการควบคุมและ
ความยืดหยุ่นในการบริหารการใช้จ่ายเงินงบประมาณใน
กฎหมายและเพื่อให้เกิดการกากับดูแลและบริหารด้านการ
คลังทีด่ ี โดยมีการเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาการควบคุม
ที่เกิดขึน้ ในกระบวนการจัดทา การอนุ มตั ิ และการบริหาร
“งบกลาง รายการเงิน ส ารองจ่ า ยเพื่อ กรณี ฉุ ก เฉิ น หรือ
จาเป็ น” เพื่อตอบคาถามที่ว่าแนวทางของมาตรการทาง
กฎหมายทีเ่ กีย่ วกับเรื่องการควบคุมกระบวนการจัดทาและ
บริหาร งบกลางรายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จ าเป็ น ของประเทศไทยควรจะเป็ น อย่ า งไร และหากมี
มาตรการทางกฎหมายเช่ น นัน้ จะช่ ว ยให้เ กิด การก าจัด
ปั ญ หาความเสี่ย งต่ อ การเกิด การทุ จ ริต คอร์ร ัป ชัน่ ที่เ ป็ น
ปั ญหาใหญ่และเรือ้ รังในประเทศไทย ลดการจัดสรรวงเงิน
งบกลางรายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็ น
อย่างไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจและไม่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชนส่วนรวมได้อย่างไร นอกจากนัน้ จะสามารถเพิม่
วิ นั ย ท า ง การ ค ลั ง ต าม กร อบข อง รั ฐ ธร รมนู ญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ซึ่งกาหนดหน้าที่ของรัฐใน
การรักษาวินัยการเงินการคลังได้หรือไม่ โดยทีย่ งั คงไว้ซ่งึ
ความสมดุลระหว่างความเข้มแข็งในการควบคุมและความ
ยืดหยุ่นในการใช้จ่ายเงินงบกลาง รายการเงินสารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็ นไว้ได้
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1) เพื่อศึกษาหลักเกณฑ์ทางกฎหมายเกี่ยวกับ
ระบบงบประมาณแผ่ น ดิน โดยเฉพาะหลัก เกณฑ์ใ นการ
จัดสรรและการบริหารงบประมาณแผ่นดินประเภทงบกลาง
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รายการเงิน สารองจ่ายเพื่อ กรณี ฉุก เฉิ นหรือ จาเป็ น ของ
ประเทศไทยในปั จจุบนั
2) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด หลักการ และ
ทฤษฎี การคลังและการงบประมาณ ทีเ่ กีย่ วข้องกับงบกลาง
รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็ น
3) เพื่อศึกษาประสบการณ์การควบคุมงบประมาณ
กรณีฉุกเฉินของ ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร
และประเทศแคนาดา และแนวปฏิบตั ิท่ดี ที างงบประมาณ
ขององค์การร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization
for Economic Cooperation and Development: OECD)
และ กองทุ น การเงิ น ระหว่ า งประเทศ ( International
Monetary Fund: IMF)
4) เพื่อวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายของงบกลาง
รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็ น
5) เพื่อวิเคราะห์และประมวลข้อเสนอแนะกรอบ
กฎหมายการควบคุมกระบวนการจัดทา อนุมตั ิ และบริหาร
งบประมาณแผ่นดินประเภทงบกลาง รายการเงินสารอง
จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็ นที่เหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศไทย

ระเบียบวิ ธีวิจยั
1) ทาการวิจยั เอกสารรวบรวมเอกสารกฎหมาย
ต่าง ๆ เป็ นส่วนหลัก โดยดาเนินการศึกษาค้นคว้าเอกสาร
ตาราวิชาการต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อ ง ทัง้ ในส่วนของในประเทศ
เช่น รัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติ
วิธกี ารงบประมาณ พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัตวิ นิ ยั การเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 รายงานการวิเคราะห์ของสานัก
งบประมาณของรัฐสภา งบประมาณโดยสังเขปประจ าปี
งบประมาณ มติคณะรัฐมนตรี ประกาศคณะกรรมการนโยบาย
การเงินการคลังของรัฐ และในส่วนของต่ างประเทศ เช่น
ประมวลแนวทางปฏิบตั ิทด่ี เี กี่ยวกับความโปร่งใสทางการ
คลัง (Code of Good Practices on Fiscal Transparency)
ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary
Fund: IMF) และ แนวปฏิบตั ทิ ด่ี ที ส่ี ุดเกีย่ วกับความโปร่งใส
ทางการงบประมาณ (Best Practices for Budget Transparency)
ขององค์ ก ารความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ และพั ฒ นา
(Organization for Economic Cooperation and Development:
OECD) เป็ นต้น เพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษาต่อและทา
การวิเคราะห์ข้อมูล นอกจากนัน้ ยังเน้ นการสืบค้น ข้อ มูล
ทางอินเตอร์เน็ตเนื่องจากสามารถสืบค้นได้อย่างกว้างขวาง

2) สัมภาษณ์เชิงลึกบุคคลทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ
และเป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญเกีย่ วกับเรื่องนี้ ทัง้ ในทฤษฎีและในทาง
ปฏิบตั ิเพื่อเป็ นข้อมูลในการสนับสนุ นส่วนที่ 1 โดยทาการ
สัม ภาษณ์ ผู้ อ านวยการส านั ก งบประมาณ ที่ ป รึ ก ษา
งบประมาณจากสานักงบประมาณ ผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้าน
การพัฒ นาระบบราชการจากส านั ก งานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ นิติกรชานาญการพิเศษจากสานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และผู้เชีย่ วชาญด้านการคลังและ
กฎหมายจาก IMF

ทบทวนวรรณกรรม
หลักการ และทฤษฎี ที่ เกี่ ยวกับการคลังและ
การงบประมาณ
การตรากฎหมายและการกาหนดระเบียบต่าง ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการงบประมาณจะอยู่บนพืน้ ฐานของแนวคิด
หลักการ และทฤษฎี ทีเ่ กีย่ วกับการคลังและการงบประมาณ
ทัง้ นี้ หลักการและทฤษฎีทางการคลังในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับ
งบกลาง รายการเงินสารองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็ นนัน้
อาจแบ่งได้ ดังนี้
1 หลัก การพื้ น ฐานทางกฎหมายการคลัง
และการงบประมาณ
1.1 หลักความยิ นยอม (Authoritativeness)
ภายใต้หลักความยินยอม อานาจในการให้ความ
ยินยอมในเรื่องงบประมาณรายจ่ายถือว่าฝ่ ายนิตบิ ญ
ั ญัตซิ ง่ึ
เป็ นองค์กรที่เป็ นตัวแทนของประชาชนมีอานาจสูงสุดใน
การด้านการงบประมาณและโดยทัวไปจะก
่
าหนดให้ฝ่ายนิติ
บัญญัตใิ นฐานะทีเ่ ป็ นตัวแทนของประชาชนมีอานาจในการ
อนุ มตั ิงบประมาณประจาปี และฝ่ ายบริหารต้องใช้อานาจ
ตามกรอบที่ฝ่ายนิติบญ
ั ญัติอนุ มตั ิ ดังนัน้ ในกรณีของงบ
กลาง รายการเงินสารองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็ น นัน้
กฎหมายควรมีการการกาหนดกรอบการใช้จ่ายทีจ่ ะไม่ทา
ให้ฝ่ายบริหารมีดุลยพินิจในการใช้จ่ายสูง เพราะในด้า น
งบประมาณฝ่ ายบริ ห ารควรจะถู ก ควบ คุ ม โดยฝ่ าย
นิตบิ ญ
ั ญัตซื ง่ึ เป็ นตัวแทนของประชาชน
1.2 หลักอานาจในการอนุมตั ิ งบประมาณของ
รัฐสภา (Power of the Purse)
โดยทัวไปแล้
่
วในประเทศที่จดั ระบบปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย รัฐธรรมนู ญจะกาหนดให้รฐั สภามี
อานาจอันชอบธรรมในการออกกฎหมาย อย่างไรก็ตาม
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ข้อจากัดของฝ่ ายนิตบิ ญ
ั ญัตทิ ไ่ี ม่สามารถตรากฎหมายหรือ
กฎเกณฑ์ได้ทุกอย่างเพราะความสลับซับซ้อนของสังคม
ปั จจุบนั จึงเกิดแนวคิดในการให้ฝ่ายบริหารตรากฎหมายจึง
เกิดขึน้ เป็ นที่มาของหลักการบริหารเศรษฐกิจการคลังใน
ภาวะวิกฤต (Ungphakorn, 1975, pp. 31-36) หรือการใช้
เงินงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จาเป็ น
1.3 หลักการจากัดขอบเขตการใช้ อานาจและ
ดุลพิ นิจ (Constraints)
การบัญญัตสิ าระสาคัญของกฎหมายการคลังต้อง
เป็ นไปตามหลัก การจ ากัด ขอบเขตการใช้ อ านาจและ
ดุลพินิจซึง่ เป็ นไปตามหลักกฎหมายการคลังคือบทบัญญัติ
กฎหมายจะต้องกาหนดให้ชดั เจนว่าฝ่ ายบริหารมีอานาจ
หน้าที่ทางการคลังอย่างไร แค่ไหน เพียงใด อย่างชัดเจน
และจะต้องไม่บญ
ั ญัติกฎหมายให้ฝ่ายบริหารใช้ดุลยพินิจ
หรือกาหนดหรือตีความขอบเขตอานาจหน้าทีเ่ หล่านัน้ ได้
เองในภายหลัง การเขียนกฎหมายการคลังในลักษณะทีใ่ ห้
อ านาจแก่ ฝ่ ายบริห ารจะก่ อ ให้เ กิด ปั ญ หาการขาดวินั ย
ทางการคลัง ความไม่โปร่งใส ผลประโยชน์ ทบั ซ้อน และ
การคอร์รปั ชันได้
่ โดยง่าย ในกรณีของการกาหนดโครงการ
ทีจ่ ะใช้เงินงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจาเป็ นนัน้ เป็ นการให้อานาจแก่ฝ่ายบริหารใช้ดุลยพินิจ
หรือกาหนดหรือตีความได้เองในภายหลังว่ากรณีใดบ้าง
เป็ น กรณี ฉุ ก เฉิ น หรือ กรณี ใ ดบ้า งเป็ น กรณี จ าเป็ น เพราะ
กฎหมายไม่ได้ให้คาจากัดความไว้ซง่ึ อาจขัดต่อหลักการนี้
กฎหมายจึงควรมีลกั ษณะจากัดอานาจฝ่ ายบริหารในการใช้
ดุ ล ยพิ นิ จ หรื อ ก าหนดหรื อ ตี ค วาม กฎหมายได้ เ องใน
ภายหลัง
1.4 หลักเกณฑ์การจ่ายเงิ นแผ่นดิ น (Public
Spending Rules)
ความส าคัญ ของหลัก เกณฑ์ น้ี คือ การจ่ า ยเงิ น
แผ่นดินทัง้ หลายต้องใช้จ่ายโดยมีกฎหมายให้อานาจและ
ยึด หลัก วินัยทางการคลังซึ่งหมายถึงการก าหนดเพดาน
ของการใช้จ่า ยเพื่อรองรับ งบประมาณของรัฐบาลที่มีอยู่
อย่างจากัด ดังนัน้ การใช้เงินงบกลาง รายการเงินสารอง
จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็ นควรมีการกาหนดเพดาน
ของการใช้จ่ายไว้

1.5 หลักวิ นัยทางการคลัง (Fiscal Discipline)
วินัยทางการคลังเป็ นหลักการสาคัญทีจ่ ะนาไปสู่
การกากับดูแลและการบริหารด้านการคลังทีด่ ี วินยั การคลัง
หมายถึง ระเบียบแบบแผนทีใ่ ช้กากับการจัดการ การเงิน
การคลั ง และงบประมาณแผ่ น ดิ น ของประเทศ ที่ ใ ห้
ความสาคัญต่อการไม่ใช้จ่ายเกินตัวของภาครัฐ การจัดสรร
และใช้จ่ายงบประมาณอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(Sujjapong et al., 2008, p. 1) มีก ารก าหนดเพดานของ
การใช้จ่าย เพื่อรองรับงบประมาณของรัฐบาลทีม่ อี ยู่อย่าง
จ ากั ด เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของการควบคุ ม การใช้ จ่ า ยเงิ น
งบประมาณ โดยช่วยผลักดันให้เกิดการบัญญัตแิ ละบังคับ
ใช้ก ฎหมายเกี่ย วกับ การงบประมาณและช่ วยกระตุ้นให้
หน่ วยงานของรัฐมีความมุ่งมันในการควบคุ
่
มดูแลรายจ่าย
ให้เป็ นไปตามทีก่ ฎหมายกาหนด (Mikesell, 1999, pp. 44-45)
การกาหนดกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ย วกับ การใช้จ่า ยอาจ
กาหนดให้อยู่ในรูปของการตัง้ เป้ าหมายหรือ เพดานของ
การใช้จ่า ย (Spending Ceiling) และการจัด การที่อ าจ
อยู่ในรูปของการเพิ่ม ความโปร่งใส (Transparency) ในการ
บริหารจัดการด้านการคลัง กฎหมายควรกาหนดกรอบและ
แนวทางการปฏิบตั ิในการกาหนดเพดานของสัดส่วนของ
งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็ น
เป็ นต้น
1.6 หลักกฎหมายทั ว่ ไปทางการงบประมาณ
(General Principles of Budget Law)
หลัก ทัว่ ไปทางการงบประมาณเป็ นหลัก การ
สาคัญในการตรากฎหมายด้านการงบประมาณ ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับงบกลาง รายการเงินสารองเพื่อกรณีฉุก เฉิน
หรื อ จ าเป็ นจะประกอบด้ ว ยหลั ก การส าคั ญ คื อ หลั ก
กฎ ห ม า ย กา ร ง บ ป ร ะ ม า ณเดิ ม แ ละ ห ลั ก กฎ หมาย
การงบประมาณสมัยใหม่ รายละเอียดดังนี้
1) หลัก กฎหมายการงบประมาณเดิ ม : หลัก
รายจ่ายต้องจาเพาะเจาะจง (Specificity) หลักรายจ่ายต้อง
จาเพาะเจาะจง
หลักการนี้คอื การวางหลักประกันทีท่ าให้แผนงาน
งบประมาณทีไ่ ด้รบั การอนุ มตั จิ ากฝ่ ายนิตบิ ญ
ั ญัตถิ ูกนาไป
ปฏิบตั ิโดยฝ่ ายบริหาร รายจ่ายจะต้องระบุหน่ วยงานและ
รายการทีจ่ ะใช้จ่ายเพื่อให้ฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติสามารถตรวจสอบ
ได้ว่าฝ่ ายบริหารนารายจ่ายนัน้ ไปให้หน่ วยงานใดใช้และใน

วารสารการจัดการสมัยใหม่ ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2562

บทความวิจัย | 61

เรื่องอะไร (Lertphaitoon et al., 1998, pp. 34-35) โดยไม่
อาจเปลี่ยนแปลงการใช้งบประมาณทีไ่ ด้รบั การอนุ มตั แิ ล้ว
ได้โดยง่าย เพื่อไม่ให้อานาจตกไปสู่ฝ่ายบริหารในการทีจ่ ะ
นาเงินแผ่นดินไปใช้ตามอาเภอใจ เพราะหากเปิ ดโอกาสให้
มีการเปลีย่ นแปลงแก้ไขเกิดขึน้ จะมีผลทาให้งบประมาณที่
ฝ่ ายบริหารขอไว้โดยทีฝ่ ่ ายนิตบิ ญ
ั ญัตเิ ห็นชอบอนุมตั เิ พราะ
เห็นว่ามีความเหมาะสมมีการเปลี่ยนแปลงโดยที่ฝ่ายนิติ
บัญญัติไม่ทราบ จึงถือว่าการเปลี่ยนแปลงนัน้ ไม่ได้มกี าร
ผ่านการพิจารณาจากฝ่ ายนิติบญ
ั ญัติว่าเหมาะสมหรือไม่
จึงกลายเป็ นอานาจของฝ่ ายบริหารโดยสิน้ เชิงอันปราศจาก
การควบคุมตรวจสอบโดยฝ่ ายนิตบิ ญ
ั ญัติจงึ ไม่ถูกต้องและ
ชอบธรรมตามระบอบประชาธิปไตย อย่างไรก็ตาม ในส่วน
ของงบกลางรายการเงินสารองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็ น
ทีไ่ ม่ระบุรายการซึง่ มีลกั ษณะพิเศษเป็ นข้อยกเว้นของหลัก
นี้เพราะตอนที่ฝ่ายนิติบญ
ั ญัติอนุ มตั ิเงินงบกลางรายการ
เงินสารองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็ นนี้ ฝ่ ายนิตบิ ญ
ั ญัตยิ งั
ไม่ทราบว่าฝ่ ายบริหารจะนาไปใช้จ่ายในเรื่องอะไรและใน
รายการใดในรายละเอียด รวมถึงไม่สามารถเจาะจงจานวน
เงิน ไม่สามารถระบุว่าจะจัดสรรให้เป็ นรายจ่ายของส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐเป็ นการเฉพาะ
ได้จงึ ไม่สอดคล้องกับหลักรายจ่ายต้องจาเพาะเจาะจงทัง้
ประเด็นด้านการไม่เจาะจงหน่วยงานและด้านการไม่เจาะจง
วัตถุประสงค์หรือโครงการ (Kaewla-iad, 2017, p. 306)
2) หลักกฎหมายการงบประมาณสมัยใหม่
หลั ก กฎหมายการงบประมาณสมัย ใหม่ เ ป็ น
หลักการที่เพิง่ ถูกกาหนดขึ้นมาเมื่อไม่นานมานี้ หลักการ
สาคัญ 4 ประการทีเ่ กีย่ วข้องกับงบกลาง รายการเงินสารอง
เพื่อ กรณี ฉุ ก เฉิ น หรือ จ าเป็ น คือ หลัก การตรวจสอบได้
(Accountability) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลัก
เสถียรภาพ (Stability) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) และ
หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
2.1) หลักการตรวจสอบได้ (Accountability)
กระบวนการงบประมาณที่ตรวจสอบได้ถือเป็ น
หัว ใจส าคัญ ต่ อ การด าเนิ น การทางด้า นการเงิน การคลัง
ภาครัฐทีม่ ปี ระสิทธิภาพ การตัดสินใจใช้งบประมาณของฝ่ าย
บริหารควรมีความรับผิดชอบต่อประชาชน ฝ่ ายบริหารต้องมี
ความรับ ผิด ชอบต่ อ ฝ่ ายนิ ติบ ัญ ญัติ กฎหมายควรมีก าร

กาหนดว่าฝ่ ายบริหารมีหน้ าที่และความรับผิดชอบในด้าน
การบริหารจัดการงบประมาณต่อฝ่ ายนิตบิ ญ
ั ญัตอิ ย่างไร
ในส่วนของงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อ
กรณี ฉุ ก เฉิ น หรือ จ าเป็ น ที่ไ ม่ มีก ารก าหนดขอบเขตของ
รัฐ บาลในการก าหนดนโยบายและการบริห ารจั ด การ
รวมถึงไม่มีการกาหนดกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่
เป็ น กลไกในการก าหนดหลัก การบริห ารจัด การอย่ า งมี
ความรับผิดชอบ ตัวอย่างเช่น ต้องมีการกาหนดให้รฐั บาล
ต้องมีการควบคุมการเพิม่ ขึน้ ของรายจ่ายทีไ่ ม่ใช่เพื่อกรณี
ฉุ กเฉินหรือจาเป็ นอย่างแท้จริง เป็ นต้น กฎหมายจึงควรมี
การกาหนดกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ ควบคุมการ
เพิ่ม ขึ้น ของรายจ่ า ยที่ไ ม่ ใ ช่ เ พื่อ กรณี ฉุ ก เฉิ น หรือ จ าเป็ น
อย่างแท้จริง
2.2) หลักความโปร่งใส (Transparency)
“ความโปร่ ง ใสทางการคลัง ” คือ การเปิ ด เผย
ข้อมูลของการดาเนินนโยบายการคลังการงบประมาณ การ
มีข้อ มูลการดาเนิน งานของรัฐบาลที่น่ า เชื่อ ถือ ครบถ้วน
เข้ า ใจได้ (Sudswat & Chuchet, 2016, p. 1) นอกจากนั ้ น
ข้อ มู ล ต่ า งๆ ต้ อ งมีค วามถู ก ต้ อ ง การน าเสนอข้อ มู ล ได้
มาตรฐานสากล และมีก ารเปิ ด เผยในเวลาที่เ หมาะสม
(Kaewla-iad, 2017, p. 236) รวมทั ง้ ต้ อ งมี ก ารเปิ ดเผย
ข้อ มู ล ข่ า วสารที่จ าเป็ นให้ ป ระชาชนได้ ร ับ ทราบอย่ า ง
สม่าเสมอ กฎหมายจึงควรสนับสนุ นลดดุลยพินิจในการใช้
งบประมาณ และเพิม่ ความโปร่งใสในการเปิ ดเผยข้อมูลใน
งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็ น
2.3) หลักเสถียรภาพ (Stability)
หลักเสถียรภาพเป็ นหลักการควบคุมการใช้จ่าย
เพื่อทีจ่ ะให้คงไว้ซง่ึ ดุลงบประมาณ กฎหมายควรกาหนดให้
มีการกาหนดเป้ าหมายของงบประมาณให้สอดคล้อ งกับ
กรอบ ด้านการงบประมาณและการคลังระยะปานกลาง ใน
เรื่อ งวงเงิน การจัด สรรงบกลางเงิน ส ารองจ่ า ยเพื่อ กรณี
ฉุ กเฉินหรือจาเป็ นที่มากขึน้ อย่ างต่อเนื่องทุกปี ตลอดจนมี
การโอนเงินจากงบประมาณปกติมาไว้ใช้จ่ายในงบกลาง
เงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิ นหรือจาเป็ นจึงขัดต่ อ หลัก
เสถีย รภาพที่ควรจะมีก ารควบคุมการใช้จ่ายเพื่อที่จะให้
คงไว้ซ่ึง ดุ ล งบประมาณ กฎหมายควรก าหนดให้มีก าร
กาหนดเป้ าหมายของงบประมาณให้สอดคล้องกับกรอบ
ด้านการงบประมาณและการคลังระยะปานกลาง
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2.4) หลัก ประสิท ธิภ าพและหลัก ประสิท ธิผ ล
(Efficiency and Effectiveness)
หลั ก ธรรมาภิ บ าลของการบริ ห ารกิ จ การ
บ้า นเมือ งที่ดีไ ด้ว างหลัก เกี่ยวกับ หลัก ประสิทธิภาพและ
หลัก ประสิท ธิผ ลว่ า เป็ น การใช้ท รัพ ยากรอย่ า งประหยัด
เพื่อให้คุ้มค่าต่ อการลงทุนและบังเกิด ประโยชน์ สูง สุ ด ต่ อ
ส่วนรวม กฎหมายจะต้องให้มกี ารจัดลาดับความสาคัญของ
การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย และมีการศึกษาความ
เหมาะสม สาหรับการใช้จ่ายงบประมาณในโครงการต่างๆ
ให้โครงการที่ใช้เงินงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อ
กรณี ฉุ ก เฉิ น หรือ จ าเป็ น มีป ระสิท ธิภ าพและประสิท ธิผ ล
อย่างเต็มที่ เพื่อไม่ให้หน่ วยงานหาข้อยกเว้นหรือช่องโหว่
โดยการตัง้ รายจ่ายในลักษณะต่าง ๆ ไว้ในงบกลาง รายการ
เงิ น ส ารองจ่ า ยเพื่ อ กรณี ฉุ ก เฉิ น หรื อ จ าเป็ น จนท าให้
โครงการที่ควรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพราะได้มี
การศึกษาความเหมาะสมไว้แล้วอาจถูกตัดออกไป
2 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การคลัง
สาหรับการใช้แนวทางเศรษฐศาสตร์เพื่อจัดสรร
งบประมาณนัน้ มาจากจุ ด มุ่ ง หมายสาคัญ ที่สุด ของการ
จัดสรรงบประมาณคือความต้องการที่จะใช้ทรัพยากรอัน
จ ากัด ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ม ากที่สุ ด การจัด สรรงบกลาง
รายการเงิน สารองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็ น จะเกิด ผล
สมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ หากนาทฤษฎีและหลักการทางเศรษฐศาสตร์
มาใช้ในในการพิจารณาจัดสรรงบกลาง รายการเงินสารอง
เพื่ อ กรณี ฉุ ก เฉิ น หรื อ จ าเป็ น เช่ น หลัก การวิ เ คราะห์
ค่าใช้จ่ายกับผลประโยชน์ หลักค่าเสียโอกาส หรือ หลักของ
การกลันกรอง
่
ย่อมช่วยให้การใช้จา่ ยของรัฐบรรลุเป้ าหมาย
ของนโยบายทางเศรษฐกิจได้ดยี งิ่ ขึน้
Keynes (1936) ได้เสนอทฤษฎีความต้องการถือ
เงิน (Demand for Money) เพื่อ ใช้จ่ า ยเพื่อ ใช้จ่า ยในยาม
ฉุ กเฉิ น (Precautionary Demand for Money) เมื่ อ เกิ ด
เหตุ ก ารณ์ ท่ีไ ม่ ไ ด้ค าดคิด ไว้ล่ว งหน้ า ซึ่ง มีสาเหตุ ม าจาก
ความไม่แน่ นอนของรายได้รายจ่ายในอนาคต ดังนัน้ จึง
ต้องมีการกันเงินไว้จานวนหนึ่ งเพื่อใช้จ่ายได้ทนั ทีเมื่อถึง
คราวจาเป็ น เช่นเดียวกับการตัง้ งบกลางไว้แยกต่างหาก
จากงบประมาณรายจ่ายประจาปี วัตถุประสงค์หนึ่งก็เพื่อ
ความยื ด หยุ่ น ในการใช้ ง บประมาณ เนื่ อ งจากในช่ ว ง

ระหว่างปี อาจเกิดเหตุท่ไี ม่ได้คาดคิดล่วงหน้า (Meksupa,
2007, p. 12)
ส่ว น Lewis (1952) ได้เ สนอ “หลัก ทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์เ กี่ย วกับ การงบประมาณ” (An Economic
Theory of Budgeting) โ ด ย มี พื้ น ฐ า น ม า จ า ก ก า ร ที่
ทรัพ ยากรที่มีอ ยู่ อ ย่ า งจ ากัด เมื่อ เปรีย บเทีย บกับ ความ
ต้องการ ดังนัน้ จึงต้องนาเอาหลักเกณฑ์ทางเศรษฐศาสตร์
เบื้อ งต้น ที่ต้อ งน าไปประยุ ก ต์ นัน่ คือ การใช้จ่ า ยเงิน ทุ ก
อย่ า งต้ อ งให้ ไ ด้ ผ ลตอบแทนที่คุ้ ม ค่ า กับ ต้ น ทุ น (Lewis,
1952, p. 42)
ในการวิเ คราะห์ โ ครงการที่จ ะใช้ เ งิน งบกลาง
รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็ นถือได้ว่า
เป็ นการจัดสรรทรัพยากรที่มอี ยู่อย่างจากัดเพื่อใช้จ่ายใน
โครงการต่าง ๆ โดยทีบ่ างโครงการไม่ได้เป็ นความจาเป็ น
เร่งด่วนทีแ่ ท้จริง และต้องดาเนินการในระยะสัน้ อาจทาให้
ไม่ มีก ารวิเ คราะห์ถึง ผลตอบแทนที่คุ้มค่ า กับ ต้น ทุ นตาม
หลักการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายกับผลประโยชน์ นอกจากนัน้
จะท าให้เ กิด การเสีย โอกาสของการน างบประมาณและ
ทรัพ ยากรที่มีไ ปพัฒ นาความสามารถด้า นการผลิต ของ
ประเทศในโครงการอื่น ๆ ตามหลักต้นทุนค่าเสียโอกาส
และไม่มกี ารศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการให้เป็ นไป
ตามหลักของการกลันกรอง
่
ทาให้เป็ นการใช้เงินงบประมาณ
ที่ไม่ คุ้ มค่ าในทางเศรษฐศาสตร์ (Suttiwattanaphan, 1982,
p. 21)
ดังนัน้ หลักการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายกับผลประโยชน์
หลักค่าเสียโอกาส หรือ หลักของการกลันกรอง
่
ย่อมช่วย
ให้ ก ารใช้ จ่ า ยของรัฐ บรรลุ เ ป้ าหมายของนโยบายทาง
เศรษฐกิจได้ดียิ่งขึ้น ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ควรน ามา
ประกอบการพิจารณาในการออกกฎหมายเพื่อให้การใช้
จ่ า ย งบกลาง รายการเงิน สารองเพื่อ กรณี ฉุ ก เฉิ น หรือ
จาเป็ นให้ถูกต้องหรือมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
แนวปฏิ บตั ิ ที่ดีทางกฎหมายงบประมาณขององค์การ
ระหว่างประเทศ และประสบการณ์ทางกฎหมายในการ
ควบคุมงบประมาณกรณี ฉุกเฉิ นของต่างประเทศ
ประมวลแนวทางปฏิบตั ทิ ด่ี เี กีย่ วกับความโปร่งใส
ทางการคลัง (Code of Good Practices on Fiscal Transparency)
ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary
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Fund : IMF) มี ข้ อ เสนอให้ ร ัฐ ต้ อ งมี บ ทบาทและความ
รับผิดชอบทีช่ ดั เจน เช่น กฎหมาย ระเบียบ และกรอบการ
บริ ห ารที่ เ กี่ ย วกับ การจัด การการคลัง ควรชัด เจนและ
เปิ ดเผย มีนิยามทีช่ ดั เจนในการกาหนดกฎเกณฑ์ทางการ
คลัง กระบวนการงบประมาณที่เ ปิ ด เผย การจัด เตรีย ม
งบประมาณควรดาเนินตามตารางเวลาทีว่ าง ไว้และเป็ นไป
ตามเป้ าหมายของนโยบายการคลังและนโยบายเศรษฐกิจ
มหภาคที่กาหนด และ กระบวนการเบิกจ่าย การติดตาม
และการรายงานงบประมาณควรมีวิธีก ารและขัน้ ตอนที่
ชัดเจน นอกจากนัน้ ยังได้ศกึ ษาแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ที ส่ี ดุ เกีย่ วกับ
ความโปร่งใสทางการงบประมาณ (OECD’s Best Practices
for Budget Transparency) ขององค์การความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจและพัฒนา (Organization for Economic Cooperation
and Development:OECD) ทีก่ าหนดให้การปฏิบตั งิ านต้อง
เปิ ดเผย โปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา การบริหาร
การคลังจะต้องเป็ นไปตามหลักการตรวจสอบ และความ
โปร่งใสทางการคลังอันควรได้รบั การบัญญัตไิ ว้ในกฎหมาย
นอกจากนั น้ มีก ารศึก ษาแนวคิด และหลัก การ
พืน้ ฐานเกีย่ วกับงบประมาณเพือ่ กรณีฉุกเฉินและมาตรการ
ทางกฎหมายเกี่ย วกับ การควบคุ ม งบประมาณเพื่อ กรณี
ฉุ ก เฉิ น ในระบบกฎหมายต่ า งประเทศ ซึ่ง คือ ประเทศ
แคนาดา ประเทศสหรัฐอเมริกา และ สหราชอาณาจักร ซึง่
เป็ นประเทศสมาชิก OECD ประเทศเหล่านี้มกี ระบวนการ
บริหารการคลังทีม่ คี วามโปร่งใสค่อนข้างมากซึ่งเหมาะสม
ในการนามาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมงบประมาณ
แผ่นดินประเภทงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจาเป็ นมาปรับใช้กบั ประเทศไทย
จากการศึกษาพบว่าประเทศแคนาดามีกฎหมายที่
เกีย่ วข้องงบประมาณกรณีฉุกเฉิน ซึง่ คือ พระราชบัญญัตกิ าร
บริ ห ารการคลั ง ค.ศ. 1985 (Financial Administration Act
1995: FAA) นอกจากนัน้ พระราชบัญญัติควบคุมการใช้จ่าย
งบประมาณ ค.ศ. 1992 (Spending Control Act 1992) มีการ
ให้คานิยามของกรณีฉุกเฉินไว้เพื่อใช้เป็ นกฎเกณฑ์สาหรับ
การขอใช้งบประมาณและมีกองทุนสารองฉุ กเฉินจะถูกตัง้ ไว้
สาหรับใช้จ่ ายเมื่อเกิดกรณี ฉุ กเฉิ น เช่ นภัยธรรมชาติหรือ
ความไม่ แ น่ น อนทางเศรษฐกิ จ (CTV News, 2015) และ
กฎหมายได้วางขอบเขตและวัตถุประสงค์ของกรณีฉุกเฉินไว้
ว่าหมายถึง สถานการณ์เร่งด่วนและสาคัญที่เกิดจากภัยแล้ง

แผ่นดินไหว ไฟไหม้ น้ าท่วม พายุ การข่มขู่ หรือ คุกคามต่อ
ความมันคงของแคนาดา
่
หรือการบังคับขู่เข็ญว่าจะใช้ความ
รุนแรง ต้องมีลกั ษณะรุนแรงหรือความรุ นแรงดังกล่ าวอาจ
ส่งผลกระทบต่อชีวติ อสังหาริมทรัพย์เศรษฐกิจของประเทศ
แคนาดาหรือภูมภิ าคใดๆ หรือต่อสิง่ แวดล้อมที่เป็ นเรื่องที่
ร้ายแรงก่อให้เกิดความกังวลทีเ่ ป็ นวาระแห่งชาติ และมีคา
ประกาศข้าหลวงใหญ่ประจาแคนาดา (Governor in Council)
ว่าเป็ นกรณีฉุกเฉิน (CTV News, 2015)
สาหรับการศึกษาระบบงบประมาณของประเทศ
สหรัฐอเมริกาพบว่า การใช้จ่ายงบประมาณในกรณีฉุกเฉิน
นัน้ สภาคองเกรสจะออกกฎหมายงบประมาณเพิม่ เติม ซึ่ง
เป็ นไปตามประมวลกฎหมายแห่งสหรัฐอเมริกา (United
States Code: U.S.C.) ทีว่ างหลักเกีย่ วกับกฎหมายพืน้ ฐาน
ของงบประมาณกรณีฉุกเฉินไว้ว่ าการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อกรณีฉุกเฉินจะมีขน้ึ ได้ต้องบัญญัตเิ ป็ นการเฉพาะและ
เป็ นกฎหมายเท่านัน้ นอกจากนัน้ พระราชบัญญัตกิ ารบังคับ
ใช้ ง บประมาณปี ค.ศ. 1990 (Budget Enforcement Act
1990: BEA) กาหนดให้งบประมาณรายจ่ายในกรณีฉุกเฉิน
ได้รบั การยกเว้นจากกฎเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณปกติ
สภาคองเกรสและประธานาธิบดีจะร่วมกันตัดสินใจว่าจะใช้
ข้อยกเว้นให้กบั งบประมาณเพื่อกรณีฉุกเฉินเมื่อใด โดย
พระราชบัญญัติควบคุมงบประมาณ ค.ศ. 2011 (Budget
Control Act 2011) วางมาตรการการจัดสรรงบประมาณใน
กรณีฉุกเฉินไว้ไม่ให้ตอ้ งนับรวมกับเพดานของพระราชบัญญัติ
ควบคุ ม งบประมาณ ในส่ ว นของความหมายของกรณี
ฉุ ก เฉิ น ตามกฎหมาย ประเทศสหรัฐ อเมริก ามีก ารสร้า ง
กฎเกณฑ์สาหรับ เหตุ ก ารณ์ ท่ีสามารถใช้ง บประมาณใน
กรณีฉุกเฉินไว้ (OECD, 2002:128) โดยทีส่ านักงานบริหาร
และจัด การงบประมาณ (OMB) ได้มีก ารเสนอค านิ ย าม
ขอบเขต และวัตถุประสงค์ของ “เหตุฉุกเฉิน” ไว้ในปี ค.ศ.
1991 ที่ใ ช้อ้า งอิง ในการอนุ มตั ิงบประมาณส่ว นนี้ ในสภา
คองเกรส โดยให้มอี งค์ประกอบคือ (1) เป็ นค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็ น
(2) ปั จจุ บ ั น ทั น ด่ ว น (3) เร่ ง ด่ ว น (4) คาดไม่ ถึ ง และ
(5) ต้องเป็ นการชัวคราว
่
(Committee for a Responsible
Federal Budget, 2010: 2) ซึ่ ง หมายความว่ า การจะใช้
งบประมาณในส่ ว นนี้ ไ ด้ค วรต้อ งเป็ น ไปตามข้อ ก าหนด
ทั ้ง หมดนี้ จึ ง เรี ย กว่ า เป็ นกรณี ฉุ กเฉิ น นอกจากนั ้น
พระราชบัญญัตคิ วบคุมงบประมาณขาดดุลและการขาดดุล
ฉุกเฉิน ค.ศ. 1985 (The Balanced Budget and Emergency
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Deficit Control Act 1985) วางหลักไว้ว่ากรณีของสถานการณ์
ฉุ กเฉินคือสถานการณ์ท่คี าดไม่ถึง อย่างฉับพลันเร่งด่วน
ไม่ ค าดคิด และเป็ น การชัว่ คราว และต้ อ งการให้มีก าร
จัด สรรงบประมาณใหม่ เ พื่ อ ป้ องกัน หรื อ บรรเทาหรื อ
ตอบสนองต่ อการสูญเสียชีวิตหรือทรัพย์สนิ หรือเป็ นภัย
คุกคามต่อความมันคงของชาติ
่
ในส่วนของระบบงบประมาณของสหราชอาณาจักร
มีก ฎหมายที่เ กี่ย วข้อ งกับ งบประมาณ เพื่อ กรณี ฉุ ก เฉิ น
คื อ พระราชบัญ ญั ติ ท างการเงิน เบ็ ด เตล็ ด ค.ศ. 1946
(Miscellaneous Financial Provisions Act 1946) วางหลักให้
กระทรวงการคลังมีการสนับสนุ นเงินทุนชัวคราวในส่
่
วนที่
เกีย่ วกับค่าใช้จ่ายเร่งด่วนทีม่ กี ารคาดการณ์ว่าจะได้รบั การ
อนุ มตั ิจากรัฐสภาหรือสาหรับค่าใช้จ่ายเล็กน้อยที่ต้องการ
ใช้จ่ายเพื่อความก้าวหน้าสาหรับโครงการทีก่ าหนดไว้แล้ว
และพระราชบัญญัติกองทุนสารองเพื่อกรณีฉุก เฉิน ค.ศ.
1974 (The Contingencies Fund Act 1974) ได้กาหนดขนาด
ของกองทุ น ไว้ ร้ อ ยละ 2 ของจ านวนเงิ น งบประมาณ
ประจาปี ทผ่ี า่ นมา เมื่อรัฐสภาลงมติอนุ มตั เิ งินฉุกเฉิน เงินที่
ถู ก ใช้จ่ า ยไปแล้ว จะต้อ งน าคืนเข้า กองทุ นสารองฉุ กเฉิน
หลัง จากนั ้น รัฐ สภาจะต้ อ งมีก ารให้ ส ัต ยาบัน ภายหลัง
(Ex Post) อย่างเป็ นทางการ (Jowell et al., 2015, p. 361)

ผลการวิ จยั

จากการศึกษาหลักเกณฑ์และกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับ
งบกลางรายการเงินสารองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็ นใน
ประเทศไทยพบว่า ถึงแม้พระราชบัญญัตวิ นิ ัยการเงินการ
คลัง ของรัฐ พ.ศ. 2561 ได้ว างหลัก การควบคุ ม งบกลาง
รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็ นไว้เพื่อให้
รัฐ บาลใช้ ง บกลางในส่ ว นนี้ อ ย่ า งมีวินั ย อย่ า งไรก็ต าม
พระราชบัญ ญัติฉ บับ นี้ ย ัง คงมีข้อ ยกเว้น ที่เ ปิ ด ช่ อ งให้ใ ช้
งบประมาณในส่วนนี้ได้ง่ายและสภาพบังคับเกิดขึน้ ได้ยาก
ทาให้พระราชบัญญัติฉบับนี้ไม่เป็ นกฎหมายที่ควบคุมแต่
เป็ นกฎหมายเพื่อจัดระเบียบการใช้งบกลางรายการเงิน
สารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็ นเท่านัน้
อย่ า งไรก็ต ามจากการศึก ษาพบว่ า มีก ารหลบ
เลีย่ งการใช้จ่ายเงินงบประมาณของฝ่ ายบริหารทีข่ าดความ
รับผิดชอบและความโปร่งใสเพราะไม่มกี รอบและแนวทาง
ปฏิบตั ิจนสามารถใช้อานาจได้ตามอาเภอใจ มีการใช้เงิน
เกินตัวและไม่เหมาะสม ปราศจากความรับผิดชอบทางการ

คลัง เป็ นการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่เป็ นเพียงเพื่อความ
คล่องตัวและหลีกเลี่ยงวิธกี ารงบประมาณปกติ ทาให้วนิ ัย
ทางการคลัง ของประเทศอ่อนแอลง เพิ่มการขาดดุลของ
งบประมาณโดยรวม นอกจากนัน้ ยังไม่ผ่านกระบวนการ
ตรวจสอบ คัดกรอง ถ่วงดุล และไม่เป็ นไปตามหลักแนวคิด
และทฤษฎีทางการคลังและแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ที างงบประมาณ
ขององค์การระหว่างประเทศ และในทีส่ ดุ จะนาไปสูก่ ารขาด
เสถีย รภาพและความยัง่ ยืน ทางการคลัง ของประเทศใน
ระยะยาว จนไม่สามารถรักษาความเชื่อมันในเครดิ
่
ตของ
ประเทศไว้ได้ โดยการศึกษาได้พบปั ญหากฎหมายสาคัญ
3 ประการ โดยสรุปได้ดงั นี้
1) ปั ญหาในการควบคุมสัดส่วนงบกลาง รายการ
เงิน ส ารองจ่ า ยเพื่อ กรณี ฉุ ก เฉิ น หรือ จ าเป็ น มีข นาดและ
สัดส่วนเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง
ปั ญหานี้เกิดจากกฎหมายให้ความยืดหยุ่น ความ
คล่องตัวในการใช้เงินเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาได้ทนั การ
แต่ ใ นขณะเดี ย วกั น การตั ้ง งบประมาณและใช้ จ่ า ย
งบประมาณเกินความจาเป็ นโดยไม่ได้กาหนดกฎเกณฑ์
เพดานการตัง้ วงเงิน ประมาณ จึง มีก ารใช้วิธีก ารขอตัง้
รายจ่ายในลักษณะต่างๆโดยใช้เงินจากงบกลาง รายการ
เงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็ น ส่งผลให้วงเงิน
สารองจ่ายเพิม่ สูงขึน้ เป็ นลาดับ
จากการศึกษาวิเคราะห์พ บว่า การที่กฎหมายมี
การให้ ก าหนดเพดานจ ากัด กรอบวงเงิน งบกลางที่ ไ ม่
เคร่งครัดเพียงพอ ทาให้เกิดปั ญหาการจัดสรรและการใช้
เงินงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินมีขนาด
และสัดส่วนเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องโดยไม่มเี หตุผลอันสมควร
โดยพระราชบัญญัตวิ นิ ัยการเงินการคลังของรัฐพ.ศ. 2561
ได้ ว างหลัก เกี่ย วกับ การก าหนดเพดานสัด ส่ ว นวงเงิ น
งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อ
กรณี ฉุ ก เฉิ น หรือ จ าเป็ น ไว้ใ ห้มี คณะกรรมการนโยบาย
การเงินการคลังของรัฐเป็ นผูม้ อี านาจในการกาหนดสัดส่วน
งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อ
กรณีฉุกเฉินหรือจาเป็ น กฎหมายที่ออกมาใหม่น้ีมคี วาม
พยายามจะก าหนดเพดานสัด ส่ ว นงบประมาณรายจ่ า ย
ประจาปี อย่างไรก็ตามการกาหนดเพดานตามกฎหมายนี้
ยังคงไม่เป็ นไปอย่างเคร่งครัด เนื่องจากคณะกรรมการนโยบาย
การเงินการคลังของรัฐประกอบไปด้วยสมาชิกที่เป็ นฝ่ าย
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บริห าร ดัง นัน้ การก าหนดสัด ส่ว นงบกลาง รายการเงิน
สารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็ นยังคงไว้ซ่งึ การใช้
อานาจของฝ่ ายบริหาร
2) ปั ญหาในการควบคุมการใช้งบกลาง รายการ
เงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็ น
ปั ญ หานี้ โ ดยหลัก ๆแล้ ว มีส าเหตุ ม าจากการที่
กฎหมายกาหนดขอบเขตของวัตถุประสงค์การใช้งบกลาง
รายการเงิน สารองจ่ายเพื่อ กรณีฉุก เฉินหรือจาเป็ น ไว้ไ ม่
เคร่งครัดเพียงพอ ทาให้ในหลายโครงการทีใ่ ช้งบประมาณ
ส่ ว นนี้ มีก ารจัด สรรที่ไ ม่ เ ป็ น ไปเฉพาะกรณี ฉุ ก เฉิ น หรือ
จ าเป็ นอย่ า งแท้ จ ริ ง มี ก ารสอดแทรกโครงการที่ ต้ อ ง
ด าเนิ น การตามนโยบายเร่ ง ด่ ว นของรัฐ บาลเพีย งเพื่อ
ต้ อ งการการใช้เ งิน ได้ง่ า ย จนท าให้ร ัฐ บาลมีก ารใช้เ งิน
จานวนมาก ทาให้กฎเกณฑ์การใช้เงินแผ่นดินทัง้ หลายจึง
ถูกลบล้างไปด้วยหลักความจาเป็ นเร่งด่วนทีส่ อดแทรกเข้า
มาในกิจกรรมเงินงบประมาณประเภทงบกลาง รายการเงิน
ส า ร อง จ่ า ย เ พื่ อ กรณี ฉุ กเฉิ นห รื อ จ า เป็ นใ น ทุ ก ๆ
ปี งบประมาณเพียงเพื่อหลีกเลี่ยงวิธกี ารงบประมาณปกติ
แม้ในปั จจุบนั ได้มกี ารตราพระราชบัญญัตวิ นิ ัยการเงินการ
คลังของรัฐ พ.ศ. 2561ขึน้ โดยได้วางหลักวัตถุประสงค์ไว้
ให้งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อ
กรณีฉุกเฉินหรือจาเป็ นไว้ให้ตงั ้ ได้เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์
ในการป้ องกันหรือแก้ไขสถานการณ์ อนั กระทบต่ อความ
สงบเรีย บร้อ ย ของประชาชน ความมัน่ คงของรัฐ การ
เยียวยาหรือบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบตั ิสาธารณะ
ร้า ยแรง และภารกิจ ที่เ ป็ น ความจ าเป็ น เร่ ง ด่ ว นของรัฐ
อย่างไรก็ตามวัตถุประสงค์ตามกฎหมายนี้ยงั คงมีขอ้ จากัด
และไม่ชดั เจนเพียงพอทีจ่ ะควบคุมการใช้งบกลางในส่วนนี้
ได้ นอกจากนัน้ พระราชบัญญัตวิ นิ ยั การเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ. 2561 มีการเขียนวัตถุประสงค์แต่การกาหนดขอบเขต
ของวัตถุประสงค์ยงั ไม่เป็ นไปอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ การเพิม่ คาว่า “..ภารกิจทีเ่ ป็ นความจาเป็ นเร่งด่วนของ
รัฐ” ไว้ในวัตถุประสงค์การตัง้ งบกลาง รายการเงินสารอง
จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็ น เป็ นการเปิ ดช่องทาให้อาจ
ตีความได้ว่า “..ภารกิจที่เป็ นความจาเป็ นเร่งด่วนของรัฐ ”
เป็ นนโยบายของรั ฐ บาลได้ และถึ ง แม้ ว่ า มี ก ารตรา
พระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ก ารงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้ น
กฎหมายนี้ยงั คงไม่ปรากฏวัตถุประสงค์ในการใช้งบกลาง
แต่อย่างใด

3) ปั ญ หาในการควบคุ ม การโอนงบประมาณ
รายจ่ า ยไปยัง งบกลาง รายการเงิน สารองจ่ า ยเพื่อ กรณี
ฉุกเฉินหรือจาเป็ น
ในระหว่ า งปี งบประมาณปรากฏว่ า มีก ารโอน
งบประมาณรายจ่ายจากหน่ วยงานของรัฐและจากงบกลาง
รายการอื่นไปยังงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุ กเฉินหรือจาเป็ น จากการศึกษาการโอนงบประมาณพบ
ปั ญหาดังนี้
3.1) ปั ญหาจากการตราพระราชบัญญัตโิ อน
งบประมาณรายจ่าย
จากการศึกษาพบว่านอกจากปั ญหาข้อเท็จจริงที่
เกิด ขึ้น ดัง ที่ก ล่ า วมาข้า งต้น แล้ว จากการศึก ษาพบว่ า มี
ปั ญ หาทางกฎหมายเกิด ขึ้น โดยสามารถแบ่ ง ออกเป็ น
2 ช่วง คือ
ช่ ว งแรก การโอนงบประมาณรายจ่ า ยก่ อ น
ประกาศใช้ ร ัฐ ธรรมนู ญ พ.ศ. 2560 (ตราขึ้น เมื่ อ วัน ที่
6 เมษายน พ.ศ. 2560) การโอนงบประมาณรายจ่าย มาตัง้
ไว้ในงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จาเป็ นที่มีก่อนประกาศใช้รฐั ธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2560 คือ พระราชบัญ ญัติ โ อนงบประมาณ
รายจ่าย พ.ศ. 2558 และ พระราชบัญญัตโิ อนงบประมาณ
รายจ่ าย พ.ศ. 2559 จากการศึกษาพบว่ าการตราพระราช
บั ญ ญั ติ น้ี ข ั ด ต่ อ พระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ก ารงบประมาณ
พ.ศ. 2502 มาตรา 18 ทีว่ างหลักเกณฑ์การโอนงบประมาณ
ว่ า “รายจ่ า ยที่ ก าหนดไว้ ส าหรั บ ส่ ว นราชการหรื อ
รัฐวิสาหกิจ ใด ตามพระราชบัญญัติง บประมาณรายจ่าย
ประจ าปี กด็ ีจะโอนหรือ น าไปใช้สาหรับส่ว นราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจอื่นมิได้ เว้นแต่ มี พระราชบัญญัติให้โอนหรือ
นาไปใช้ได้....” มาตรา 18 ไม่ได้อนุ ญาตให้โอนเข้างบกลาง
รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็ นแต่อย่างใด
ช่วงที่สอง คือ การโอนงบประมาณรายจ่า ยหลัง
ประกาศใช้รฐั ธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
การโอนงบประมาณรายจ่ายทีม่ หี ลังประกาศใช้รฐั ธรรมนูญ
แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย พ.ศ. 2560 มาตัง้ ไว้ใ นงบกลาง
รายการเงิน ส ารองจ่ า ยเพื่อ กรณี ฉุ ก เฉิ น หรือ จ าเป็ น คือ
พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2560 และ
พ.ศ. 2561 จากการศึกษาพบว่าการตราพระราชบัญญัติ
โอนงบประมาณรายจ่ า ยนี้ ข ัด ต่ อ กฎหมายหลัก ซึ่ง คือ
พระราชบัญญัติวธิ กี ารงบประมาณ พ.ศ.2502 มาตรา 18
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และ พระราชบัญญัตวิ ธิ กี ารงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา
35 ที่ มี ห ลั ก เ ก ณฑ์ ห้ า ม โ อ นระ ห ว่ า ง ห น่ ว ย ง า น ไ ว้
เช่ น เดีย วกัน (Suwannathat, 2018, p. 1) ทัง้ นี้ เมื่อ วัน ที่
5 สิงหาคม 2561นอกจากนัน้ พระราชบัญญัตวิ นิ ัยการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ที่ดาเนินการตามรัฐธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 62 กาหนดให้
รัฐ ต้อ งรัก ษาวินัย การเงิน การคลัง อย่ า งเคร่ ง ครัด โดยที่
พระราชบัญญัติวนิ ัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มี
วัตถุ ประสงค์เพื่อเป็ นกฎหมายหลักเกี่ยวกับวินัยการเงิน
การคลัง เพื่อ ท าให้เ กิด เสถีย รภาพและความมันคงอย่
่
าง
ยัง่ ยื น ต่ อ ฐานะทางการเงิ น และการคลัง ของประเทศ
นอกจากนัน้ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ. 2561 มาตรา 24 ยังได้วางหลักในเรื่องการอนุญาตให้
โอนงบประมาณไว้ว่า การโอนงบประมาณรายจ่ายระหว่าง”
หน่ ว ยงานของรัฐ ” จะกระท ามิไ ด้ เว้น แต่ จ ะมีก ฎหมาย
อนุญาตให้กระทาได้เช่นเดียวกันดังนัน้ การโอน 2 ครัง้ หลัง
ดังกล่าวมีสาเหตุ มาจากการวางแผนและการใช้เงินที่ไม่มี
ประสิท ธิภ าพจึง มีก ารโอนเกิด ขึ้น การโอนงบประมาณ
เช่นนี้จงึ เป็ นการกระทาทีไ่ ม่สอดคล้องต่อหลักวินยั ทางการ
คลัง ตามที่บ ัญญัติไ ว้ใน มาตรา 62 แห่ ง รัฐธรรมนู ญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ที่กาหนดให้รฐั รักษาวินัย
การเงินการคลังอย่างเคร่งครัด
3.2) ปั ญหาจากการโอนเงินจากงบกลางรายการ
อื่นมาให้รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือกรณี
จาเป็ น
การโอนเงินจากงบกลางรายการอื่นมาให้รายการ
เงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือกรณีจาเป็ น ทาให้เพิม่
แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี โดยท าให้ ง บกลางมี ส ัด ส่ ว นที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จาก
การศึก ษาพบข้อ จ ากัด ทางกฎหมายที่น าไปสู่ ก ารโยก
งบประมาณใน พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.
2561 มาตรา 36 วรรคสาม มีข้อ ยกเว้น ซึ่ง เป็ น ลัก ษณะ
พิเศษของงบกลาง ส่งผลกระทบเป็ นการเพิม่ สัดส่วนของ
รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็ นทีม่ ีการ
ตัง้ วงเงิน แยกไว้ แ ล้ ว ดัง นั น้ ในกรณี น้ี จึง เป็ นการโอน
ระหว่างรายการซึง่ กระทาได้ตามกฎหมาย แต่สง่ ผลกระทบ
เป็ นการเพิ่มสัดส่วนของรายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุ กเฉินหรือจาเป็ น และยังพบข้อจากัดในเรื่องการควบคุม

ดุลยพินิจของฝ่ ายบริหารที่ควรจะมีการลดอานาจผูกขาด
และลดการใช้ดุลยพินิจอีกด้วย
3. 3) ปั ญ หาการเพิ่ม ขนาดและสัด ส่ว นของของ
การจัดสรรและการใช้งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อ
กรณีฉุกเฉินหรือจาเป็ นทีเ่ กิดจากการโอนงบประมาณ
การโอนงบประมาณกรณีดงั กล่าวมาแล้วในหัวข้อ
ที่ 3.1 และ 3.2 พบว่ า ตัว เลขจากการโอนไม่ ร วมอยู่ ใ น
ตัวเลขการตัง้ วงเงินงบกลาง ทาให้การแสดงตัวเลขงบกลาง
ดูเหมือนมีจานวนน้ อยกว่าความเป็ นจริง โดยในระหว่าง
ปี งบประมาณมีการโอนเข้ามาจากหลายทิศทาง หากนา
วงเงินการโอนไปรวมกับวงเงินที่ตงั ้ ไว้จึงจะเห็นภาพรวม
ของวงเงินงบกลาง รายการเงินสารองจ่ ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
ที่แ ท้จ ริง จึง มีปั ญ หาว่ า การเพิ่ม วงเงิน งบกลางในกลาง
ปี งบประมาณเป็ นการเหมาะสมหรือไม่ และควรมีกฎหมาย
จากัดการเพิม่ ขนาดและสัดส่วนของของการจัดสรรและการ
ใช้ง บกลาง รายการเงิน สารองจ่ายเพื่ อ กรณี ฉุก เฉินหรือ
จาเป็ นอย่างไร

ข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาพบข้อจากัดทางกฎหมายเกีย่ วกับ
การควบคุมงบประมาณแผ่นดินประเภทงบกลางรายการ
เงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็ นที่กล่าวมาแล้ว
ข้า งต้น เห็น ควรมีก ารแก้ไ ขกฎหมายโดยมีร ายละเอียด
ดังต่อไปนี้
1) กาหนดสัดส่วนงบกลาง รายการเงิ นสารอง
จ่ า ยเพื่ อ กรณี ฉุ ก เฉิ นหรื อ จ าเป็ นต่ อ งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
ด้วยขนาดและสัดส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องของ
การจัดสรรและการใช้เงินงบกลาง รายการเงินสารองจ่าย
เพื่อกรณี ฉุ กเฉิ นหรือจ าเป็ นท าให้เกิดปั ญหาการควบคุ ม
วงเงินงบกลางในส่ ว นนี้ การเพิ่มขึ้น นั น้ เกิด จากการตัง้
งบประมาณและใช้จ่ายงบประมาณเกินความจาเป็ นโดย
ไม่ได้กาหนดกฎเกณฑ์เพดานจากัดวงเงิน ทาให้มีการใช้
วิธีการขอตัง้ รายจ่ายในลักษณะต่าง ๆ โดยใช้เงินจากงบ
กลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็ น
ส่ ง ผลให้ เ กิด ปั ญ หาการจัด สรรและการใช้เ งิน งบกลาง
รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็ นมีขนาด
และสัดส่วนเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องโดยไม่มเี หตุผลอันสมควร
กฎหมายควรมีเพดานการจากัดจานวนเงินไว้โดยชัดเจน

วารสารการจัดการสมัยใหม่ ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2562

บทความวิจัย | 67

และเคร่ง ครัดสาหรับเงินสารองที่รฐั บาลสามารถจะใช้ได้
โดยไม่ตอ้ งผ่านความเห็นชอบในรายละเอียดจากรัฐสภา
ดังนัน้ เพื่อให้เกิดการควบคุมการโอนงบประมาณ
รายจ่ายจากหน่ วยงานของรัฐ และการควบคุมการโอนงบ
กลางรายการอื่น ไปยัง รายการเงิน ส ารองจ่ า ยเพื่อ กรณี
ฉุ ก เฉิ น หรื อ จ าเป็ น เห็ น ควรมี ก ารแก้ ไ ขและเพิ่ ม เติ ม
กฎหมาย ดังนี้
1.1) ย กเลิ ก เนื้ อ ค ว า ม ม า ต ร า 11 (4) แ ห่ ง
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ที่
กาหนดให้คณะกรรมการมีหน้าทีแ่ ละอานาจ ดังต่อไปนี้
“. . . (4) ก าหนดสั ด ส่ ว น
งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการ
เงิน ส ารองจ่ า ยเพื่อ กรณี ฉุ ก เฉิ น หรื อ
จาเป็ น . . .”
1.2) เพิ่ม มาตรา 20/1 แห่ ง พระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 เพื่อให้เกิดการควบคุม
การจัดสรรและการใช้เงินงบกลาง รายการเงินสารองจ่าย
เพื่อ กรณี ฉุ ก เฉิ น หรือ จ าเป็ น มีข นาดและสัด ส่ ว นเพิ่ม ขึ้น
อย่ า งต่ อ เนื่ อง เห็ น ควรเพิ่ ม เติ ม มาตรา 20/1 ไว้ ใ น
พระราชบัญญัตวิ นิ ยั การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 โดย
ให้ใช้ขอ้ ความ ต่อไปนี้
“งบประมาณรายจ่ายงบกลาง
รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจาเป็ น ต้องตัง้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ
สอง แต่ ไ ม่ เ กิน ร้อ ยละสามจุ ด ห้า ของ
งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี หรื อ
งบประมาณรายจ่ า ยเพิ่ม เติม แล้ว แต่
กรณี”
การก าหนดหลัก เกณฑ์ใ นการก าหนดเพดาน
สัด ส่ว นวงเงิน งบกลาง รายการเงิน สารองจ่ า ยเพื่อ กรณี
ฉุ กเฉินหรือจาเป็ น มีเพื่อควบคุมการใช้จ่ายเงินสารองให้
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้ใช้ในกรณีทฉ่ี ุกเฉินที่
แท้จริงเท่านัน้ เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการทีว่ ่า เงินสารองที่
จะเป็ นงบกลางกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็ นนัน้ จะต้องมีสดั ส่วน
น้อยที่สุด ควรให้ใช้จ่ายเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็ นที่
แท้จ ริงและจานวนเงิน ที่มีอ ยู่ในหมวดหมู่น้ี ค วรมีจานวน
จ ากั ด โดยควรให้ มี ก ารใช้ จ่ า ยเงิ น ผ่ า นกระบวนการ
งบประมาณก่ อ นเป็ นล าดับ แรกเพื่อ เป็ นการสร้า งวินั ย

ทางการคลัง กฎหมายจึงต้องกาหนดเงื่อนไขให้รฐั บาลต้อง
ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณงบกลาง รายการเงินสารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็ นได้อย่างจากัด ทัง้ นี้ หากไม่มี
การกาหนดกฎเกณฑ์ให้มเี พดานจากัดในการตัง้ ประมาณ
จะท าให้ เ กิด ปั ญ หาการจัด สรรและการใช้ เ งิน งบกลาง
รายการเงิน สารองจ่ า ยเพื่อ กรณี ฉุ ก เฉิ น หรือ จ าเป็ น จะมี
ขนาดและสัดส่วนเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องโดยไม่มเี หตุผลอัน
สมควร
นอกจากนั น้ ข้อ เสนอแนะข้า งต้ น มีข้ึน เพื่อ ให้
สอดคล้องกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีท่เี กี่ยวกับการ
คลัง และการงบประมาณดัง ที่ก ล่ า วมาแล้ว และรองรับ
บทบัญญัติในรัฐธรรมนู ญ พ.ศ. 2560 มาตรา 62 ที่ให้รฐั
ต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ฐานะ
ทางการเงินการคลังของรัฐมีเสถียรภาพและมันคงอย่
่
าง
ยังยื
่ น ภาครัฐต้องไม่ใช้จ่ายเกินตัว มีการจัดสรรและใช้จ่าย
งบประมาณอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึง่ หมายถึง
การกาหนดเพดานของการใช้จ่ายเพื่อรองรับงบประมาณ
ของรัฐบาลทีม่ อี ยู่อย่างจากัด นอกจากนัน้ ยังทาให้เกิดการ
ควบคุ ม การใช้ จ่ า ยที่ไ ม่ เ หมาะสมโดยปราศจากความ
รับ ผิด ชอบทางการคลังซึ่ง เป็ น ไปตามหลัก ตรวจสอบได้
และสอดคล้ อ งกับ การก าหนดกฎเกณฑ์ ท่ี เ ป็ นตั ว ชี้ ว ัด
ทางการคลังและทีค่ วรมีความชัดเจนในการกาหนดเพดาน
เพื่อควบคุมตัวชี้วดั ตามแนวคิดของผู้เชี่ยวชาญของ IMF
(Kopits & Symansky, 1998, p. 12) อีก ทัง้ สอดคล้อ งกับ
ข้อเสนอแนะทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกของผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านการคลังและกฎหมายจาก IMF ทีว่ ่าประเทศไทยควรมี
การแก้ไขกฎหมายเพื่อกาหนดเพดานวงเงิน เพื่อป้ องกันมิ
ให้ ง บประมาณถู ก จัด สรรให้ แ ก่ ง บกลางในส่ ว นนี้ ม าก
จนเกินไป
การกาหนดเพดานสัดส่วนอ้างอิงจากประสบการณ์
ที่ดีข องสหราชอาณาจัก รตามที่ศึก ษามาแล้ว โดยที่สห
ราชอาณาจักรมีการกาหนดเพดานสัดส่วนวงเงินงบกลาง
รายการเงินสารองจ่ ายเพื่อ กรณีฉุก เฉิ นหรือจาเป็ น ไว้ใ น
กฎหมายโดยกาหนดให้กองทุนสารองเพื่อกรณีฉุกเฉินต้อง
ไม่เกินร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจาปี ทผ่ี ่านมา
นอกจากนั ้น มี ห ลัก คิ ด ที่ อ้ า งอิง จากข้อ เสนอแนะของ
องค์ก ารระหว่ า งประเทศและประสบการณ์ ก ารก าหนด
เพดานของประเทศในกลุ่มสมาชิก OECD นอกจากนัน้ มี
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การยกเลิกร่างพระราชบัญญัตกิ ารเงินการคลังของรัฐฉบับ
นี้และตราเป็ นพระราชบัญญัติวนิ ัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ.2561 แทนที่ ในการปฏิ บ ั ติ ห ลั ง จากมี ก ารตรา
พระราชบัญ ญัติวินั ย การเงิน การคลัง ของรัฐ พ.ศ.2561
ได้มปี ระกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ
เรื่อง กาหนดสัดส่วนต่าง ๆ เพื่อเป็ นกรอบวินยั การเงินการ
คลัง ของรัฐ พ.ศ.2561 ได้ ก าหนดสัด ส่ ว นงบประมาณ
รายจ่ายงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรื อ จ าเป็ นต้ อ งตั ้ง ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 2 แต่ ไ ม่ เ กิ น
ร้อ ยละ 3.5 ของงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี (ประกาศ
คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่องกาหนด
สัดส่วนต่าง ๆ เพื่อเป็ นกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ. 2561) ทัง้ นี้หลักการกาหนดสัดส่วนคิดจากสถิติการ
ตัง้ งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุก เฉิ น หรือ
จาเป็ นในอดีตทีผ่ ่านมา
ทัง้ นี้ จากการสัมภาษณ์ เชิงลึก ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การคลัง และกฎหมายจาก IMF พบว่ า ควรมีก ารก าหนด
เพดานจ ากัด วงเงิน ที่ส ามารถใช้เ ป็ น กฎเกณฑ์พ้ืน ฐาน
(Baseline Rules) ที่ บ ั ง คั บ ใช้ ก ั บ ทุ ก รั ฐ บาลได้ โ ดยไม่
เปลีย่ นแปลงง่าย ถึงแม้ว่าแต่ละรัฐบาลจะลาดับความสาคัญ
ในแผนงานที่แตกต่างกัน แต่หากกฎหมายไม่มกี ฎเกณฑ์
แน่ นอน การเปลีย่ นแปลงนัน้ ๆ จะไม่ใช่แค่เพียงเรื่องของ
เปลี่ ย นล าดับ ความส าคัญ ในแผนงาน แต่ จะเป็ นการ
เปลี่ย นแปลงในกฎเกณฑ์พ้ืน ฐานไปได้ ใ นทุ ก ๆรัฐ บาล
เพราะฉะนัน้ การมีกฎหมายกาหนดกฎเกณฑ์พน้ื ฐาน จะทา
ให้ก ารคลัง ของประเทศมีเ สถีย รภาพ (Stability) มากขึ้น
(Pessoa, 2016) จากการศึก ษาข้อ มู ล ที่ก ล่ า วมาข้า งต้ น
สามารถนามาอ้างอิงในหลักคิดในการแก้ไขมาตรา 20 แห่ง
พระราชบัญญัตวิ นิ ยั การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ดังที่
กล่าวมาแล้วพบว่า การกาหนดเพดานสัดส่วนไว้ทไ่ี ม่น้อย
กว่ า ร้อ ยละ 2.0 แต่ ไ ม่ เ กิน ร้อ ยละ 3.5 ของงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี จงึ เหมาะสม
2) กาหนดขอบเขตการใช้ งบกลาง รายการ
เงิ นสารองจ่ายเพื่อกรณี ฉุกเฉิ นหรือจาเป็ นให้ชดั เจน
ในเรื่องของขอบเขตการใช้งบกลาง รายการเงิน
ส ารองจ่ า ยเพื่ อ กรณี ฉุ กเฉิ นหรื อ จ าเป็ นนั ้ น พ บ ว่ า
พระราชบัญ ญัติวิธีก ารงบประมาณ พ.ศ.2561 ไม่ มีก าร
เขียนวัตถุประสงค์หรือคาจากัดความของงบกลาง รายการ

เงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็ นไว้ อีกทัง้ ระเบียบ
ว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงิน
ส ารองจ่ า ยเพื่อ กรณี ฉุ ก เฉิ น หรือ จ าเป็ น พ.ศ.2560 ไม่
ปรากฏวัต ถุ ป ระสงค์ข องการใช้ “งบกลาง รายการเงิน
ส า ร อง จ่ า ยเพื่ อ กรณี ฉุ กเฉิ น หรื อ จ า เป็ น ” เ ช่ นกั น
นอกจากนัน้ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ.2561 มีการเขียนวัตถุประสงค์แต่การกาหนดขอบเขต
ข อ ง ว ตั ถุ ป ร ะ ส ง ค ์ย งั ไ ม ่เ ป็ น ไ ป อ ย ่ า ง เ ค ร ่ ง ค ร ัด
โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง การเพิ่ม คาว่ า “. . . ภารกิจที่เป็ น
ความจาเป็ นเร่งด่วนของรัฐ ” ไว้ในวัตถุประสงค์การตัง้ งบ
กลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็ น
เป็ นการเปิ ดช่องทาให้อาจตีความได้ว่า “. . . ภารกิจทีเ่ ป็ น
ความจาเป็ นเร่งด่วนของรัฐ” เป็ นนโยบายของรัฐบาลได้
แนวทางการแก้ไ ขปั ญหาการควบคุ มการใช้งบ
กลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็ น
อย่างเป็ นรูปธรรมจะต้องมีการกาหนดวัตถุประสงค์ในการ
ใช้ง บกลาง รายการเงิน สารองจ่ายเพื่อ กรณี ฉุก เฉินหรือ
จาเป็ นให้สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของงบกลางส่วนนี้ โดย
กาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้“งบกลาง รายการเงินสารอง
จ่ า ยเพื่อ กรณี ฉุ ก เฉิ น หรือ จ าเป็ น ” ให้ช ัด เจนและเป็ น ไป
อย่างเคร่งครัดในกฎหมาย
ดังนัน้ เพื่อให้เกิดการอุดช่องว่างของการควบคุม
การใช้งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อ กรณีฉุกเฉินหรือ
จาเป็ น สมควรมีการแก้ไขพระราชบัญญัติวนิ ัยการเงินการ
คลังของรัฐ พ.ศ.2561 โดยมีก ารก าหนดวัต ถุ ป ระสงค์ ท่ี
ชัด เจนยิ่งขึ้นในกฎหมายหลัก นี้ ทัง้ นี้ เพื่อ ไม่ ใ ห้เ กิดการ
เปลีย่ นแปลงได้ง่ายในภายหลัง เห็นควรมีการแก้ไข มาตรา
20 (6) แห่ ง พระราชบัญ ญัติวินัย การเงิน การคลัง ของรัฐ
พ.ศ.2561 จากเดิมทีบ่ ญ
ั ญัตวิ ่า
“การตั ้ง งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ต้ อ ง
ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
. . . (6) งบประมาณรายจ่าย
งบกลาง รายการเงิน ส ารองจ่ า ยเพื่อ
กรณีฉุกเฉินหรือจาเป็ น ให้ตงั ้ ได้เฉพาะ
เพื่อ วัต ถุ ป ระสงค์ใ นการป้ อ งกัน หรือ
แก้ไ ขสถานการณ์ อนั กระทบต่ อความ
สงบเรียบร้อยของประชาชนความมันคง
่
ของรัฐ การเยียวยาหรือบรรเทาความ
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ไม่ถึง) และ (5) ไม่ถาวร (ต้องเป็ นการชัวคราว)
่
(Committee
for a Responsible Federal Budget, 2010, p. 1)
นอกจากนัน้ ในงานวิจยั ยังเสนอตัดค าว่า “. . .
ภารกิจที่เป็ นความจาเป็ นเร่งด่วนของรัฐ ” ออก เพื่อไม่ให้
เกิดการเปิ ดช่องทีท่ าให้อาจตีความได้ว่า “. . . ภารกิจทีเ่ ป็ น
ความจาเป็ นเร่งด่วนของรัฐ” คือ นโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล

เสียหายจากภัยพิบตั ิสาธารณะร้ายแรง
และภารกิจที่เป็ นความจาเป็ นเร่งด่วน
ของรัฐ”
โดยแก้ไขเป็ น
“การตัง้ งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
ต้ อ ง ด า เ นิ น ก า ร ต า ม ห ลั ก เ ก ณ ฑ์
ดังต่อไปนี้
. . . (6) งบประมาณรายจ่าย
งบกลาง รายการเงิน ส ารองจ่ า ยเพื่อ
กรณีฉุกเฉินหรือจาเป็ น ให้ตงั ้ ได้เฉพาะ
เป็ น ค่ า ใช้จ่ า ยที่เ ป็ น การชัวคราว
่
เพื่อ
วัต ถุ ป ระสงค์ในการป้ อ งกัน หรือแก้ไข
สถานการณ์ อ ัน กระทบต่ อ ความสงบ
เรีย บร้อ ยของประชาชน ความมัน่ คง
ของรัฐ และการเยีย วยาหรือ บรรเทา
ความเสีย หายจากภัย พิบ ัติส าธารณะ
ร้า ยแรง ทัง้ นี้ ต้ อ งเป็ น สถานการณ์ ท่ี
เกิ ด ขึ้น อย่ า งกระชัน้ ชิด ไม่ ส ามารถ
คาดการณ์ล่วงหน้าได้ และจาเป็ นต้องมี
การดาเนินการทันที”

การแก้ ไ ขปั ญหาการควบคุ ม การใช้ ง บกลาง
รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็ น รองรับ
หลักการของกฎหมายการคลังทีเ่ สนอให้ต้องมีการกาหนด
ขอบเขตการใช้ไว้ในกฎหมายแม่บทอย่างเหมาะสมเพียง
พอที่จะให้ฝ่ายนิติบญ
ั ญัติมอบอานาจให้กบั ฝ่ ายบริหารไป
ด าเนิ น การในขัน้ ตอนย่ อ ยได้อย่ า งไม่ มีค วามกัง วล และ
เป็ น ไปตามแนวคิด ของผู้เ ชี่ ย วชาญของ IMF (Kopits &
Symansky,1998, p. 23) ทีว่ ่าการกาหนดกฎเกณฑ์ทางการ
คลังควรมีนิยามทีช่ ดั เจนและเข้าใจง่าย ทัง้ ยังสอดคล้องกับ
ข้อเสนอแนะทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูเ้ ชีย่ วชาญด้าน
การคลังและกฎหมายจาก IMF (Pessoa, 2016) ว่าควรมี
การแก้ไขกฎหมายโดยให้กาหนดขอบเขตในการใช้เพื่อให้
งบกลางในส่ ว นนี้ ใ ช้ ไ ด้ ส าหรับ ในกรณี ท่ีฉุ ก เฉิ น จริง ๆ
เท่านัน้

การแก้ไขนี้ทาให้มกี ารกาหนดวัตถุประสงค์ในการ
ใช้ “งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จาเป็ น” ให้ชดั เจนและเคร่งครัดมากขึน้ จะทาให้หน่ วยงาน
ของรัฐทุกประเภทที่จะต้องดาเนินการตามกรอบวินัยการ
คลัง ที่ ไ ด้ บ ัญ ญัติ ไ ว้ ใ นกฎหมาย โดยข้ อ มู ล ที่ใ ช้ อ้ า งอิง
สาหรับ การแก้ไขกฎหมายข้างต้นมาจากหลักเกณฑ์ของ
ส านั ก งานบริ ห ารและจั ด การงบประม าณ (Office of
Management and Budget: OMB) ที่ ไ ด้ มี ก า ร เ ส น อ
องค์ประกอบของ “เหตุฉุกเฉิน” ไว้ในปี ค.ศ.1991 ไว้อย่าง
รอบคอบ ซึ่งคือ (1) ค่าใช้จ่ายที่จาเป็ น (เป็ นค่าใช้จ่า ยที่
สาคัญหรือจาเป็ นแต่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายทีใ่ ห้ผลงอกเงยหรือเป็ น
ประโยชน์) (2) ปั จจุบนั ทันด่วน (เข้ามาอย่างรวดเร็วไม่ได้
ใช้เ วลาสร้า งขึ้น ) (3) เร่ ง ด่ ว น (กระชัน้ ชิด และบัง คับ ให้
จ าเป็ นต้ อ งมีก ารด าเนิ น การทัน ที) (4) คาดไม่ ถึ ง (ไม่
สามารถคาดเดาหรือ คาดการณ์ ล่วงหน้ าได้ว่า เป็ นความ
ต้องการถึงแม้เหตุฉุกเฉินจะมีระดับความคาดหมายว่าจะ
เกิดขึน้ ได้แต่โดยรวมแล้วกรณีฉุกเฉินจะไม่เป็ นเหตุทค่ี าด

3) กาหนดการโอนงบประมาณรายจ่ายไปยังงบ
กลาง รายการเงิ น ส ารองจ่ า ยเพื่ อ กรณี ฉุ ก เฉิ นหรือ
จาเป็ นภายใต้วินัยการคลังที่ดี
ในระหว่ า งปี งบประมาณมีการโอนงบประมาณ
รายจ่ายจากหน่ วยงานของรัฐและจากงบกลางรายการอื่น
ไปยังงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จาเป็ น ทาให้เกิดปั ญหาการควบคุมการโอนงบประมาณ
รายจ่ า ยไปยัง งบกลาง รายการเงิน สารองจ่ า ยเพื่อ กรณี
ฉุ กเฉินหรือจาเป็ นใน 3 หัวข้อ คือ 1. ปั ญหาจากการตรา
พระราชบัญญัตโิ อนงบประมาณรายจ่าย 2. ปั ญหาจากการ
โอนเงินจากงบกลางรายการอื่นมาให้รายการเงินสารองจ่าย
เพื่อกรณี ฉุ กเฉิ นหรือกรณี จ าเป็ น และ 3. ปั ญหาการเพิ่ม
ขนาดและสัดส่วนของของการจัดสรรและการใช้งบกลาง
รายการเงิน สารองจ่ายเพื่อ กรณี ฉุก เฉิ นหรือ จาเป็ น จาก
การศึ ก ษาพบว่ า ปั ญหาดัง กล่ า วเห็ น ควรมีก ารแก้ ไ ข
กฎหมายให้เกิดการควบคุมงบกลาง รายการเงินสารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็ นโดยแบ่งเป็ นหัวข้อได้ ดังนี้
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3.1) การควบคุ ม การตราพระราชบั ญ ญั ติ โ อน
งบประมาณไปยังงบกลาง
จากการศึก ษาพบข้อ จ ากัด ของมาตรา 35 แห่ ง
พระราชบัญญัตวิ ธิ กี ารงบประมาณ พ.ศ.2561 ทีบ่ ญ
ั ญัตวิ ่า
“งบประมาณรายจ่ า ยของ
หน่ วยรับงบประมาณที่กาหนดไว้ตาม
กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายจะ
โ อ น ห รื อ น า ไ ป ใ ช้ ส า ห รั บ ห น่ ว ย
รับงบประมาณอื่นไม่ได้เว้นแต่
(1) มีพระราชบัญญัตใิ ห้โอน หรือ
นาไปใช้
(2) ในกรณี ท่ีมีพ ระราชกฤษฎีก า
รวมหรื อ โอนส่ ว นราชการเข้ า
ด้วยกันไม่ว่าจะมีผลเป็ นการจัดตัง้
ส่วนราชการขึ้นใหม่หรือไม่กต็ าม
ให้ โ อนงบประมาณรายจ่ า ยของ
ส่วนราชการที่ถูกโอนหรือรวมเข้า
ด้วยกันนัน้ ไปเป็ นส่วนของราชการ
ทีร่ บั โอนหรือทีร่ วมเข้าด้วยกันหรือ
ส่วนราชการทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ใหม่แล้วแต่
กรณีทงั ้ นี้ตามทีก่ าหนดในพระราช
กฤษฎีกาดังกล่าว
(3) การโอนงบประมาณรายจ่ า ย
บู รณาการภายใต้ แ ผนงานบู ร ณา
การเดียวกัน
(4) การโอนงบประมาณรายจ่ า ย
บุคลากรภายใต้แผนงานบุคลากร
ภ า ค รั ฐ ก า ร โ อ น ง บ ป ร ะ ม า ณ
รายจ่ายตาม (3) และ (4) ให้กระทา
ได้ ต ามระเบี ย บที่ ผู้ อ านวยการ
ก าหนดโดยความเห็ น ชอบของ
คณะรัฐมนตรี”
เห็นได้ว่า มาตรา 35 เป็ นเรื่องการโอนระหว่า ง
“หน่ ว ยรับ งบประมาณ” ซึ่ง หลัก เกณฑ์สาคัญ ของวิธีการ
งบประมาณตาม มาตรา 35 กฎหมายใช้คาว่า “หน่ วยรับ
งบประมาณ” เพราะฉะนั น้ การโอนต้ อ งเป็ นการโอน
งบประมาณรายจ่ า ยระหว่ า ง “หน่ ว ยรับ งบประมาณ”
ด้วยกันเท่านัน้ มิใช่การโอนหรือเพิม่ ให้ “งบกลาง รายการ
เงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็ น ” ดังนัน้ การโอน

งบประมาณรายจ่ายมาตัง้ ไว้ในงบกลาง รายการเงินสารอง
จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็ น จึงขัดกับพระราชบัญญัติ
วิธีก ารงบประมาณ พ.ศ.2561 มาตรา 4 ที่ไ ม่ ถือ ว่ า “งบ
กลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็ น ”
เป็ นงบประมาณทีเ่ ป็ นส่วนของ “หน่วยรับงบประมาณ” โดย
ที่บ ัญ ญัติ ไว้ว่ า “หน่ ว ยรับ งบประมาณ” หมายความว่ า
หน่ ว ยงานของรัฐ ที่ข อรับ หรือ ได้ร ับ จัด สรรงบประมาณ
รายจ่ า ย และให้หมายความรวมถึงสภากาชาดไทยด้วย
นอกจากนัน้ พระราชบัญญัตวิ ธิ กี ารงบประมาณ พ.ศ.2561
มาตรา 14 (3) ยังอนุ ญาตให้มกี ารโอนงบประมาณรายจ่าย
บูรณาการภายใต้แผนงานบูรณาการเดียวกันได้ การโอน
งบประมาณจากภายใต้ มาตรา 14 (3) จาก “หน่ ว ยรับ
งบประมาณ” ไปยัง งบกลางอาจกระทาได้หากอยู่ภายใต้
ภายใต้ แ ผนงานบู ร ณาการเดี ย วกั น ดั ง นั ้น การเพิ่ ม
กฎหมายที่ท าให้เ กิด การควบคุ ม การโอนเข้า สู่ง บกลาง
รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็ น อย่ า ง
เคร่งครัดเพื่อลดอานาจผูกขาดและลดการใช้ดุลพินิจของ
ฝ่ ายบริหาร และอุดช่องว่างการเพิ่มสัดส่วนของงบกลาง
รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็ น
จ า กเห ตุ ผ ลดั ง กล่ า ว ข้ า ง ต้ น เห็ น ว่ า ค ว รมี
ข้อ เสนอแนะที่ค วามสอดคล้อ งกับ หลัก วินัยทางการคลัง
ตามที่ บ ั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นมาตรา 62 แห่ ง รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจัก รไทย พ.ศ.2560 โดยแก้ ไ ขข้อ จ ากัด ของ
พระราชบัญญัติวธิ กี ารงบประมาณ พ.ศ.2561 มาตรา 35
เพื่อ รัก ษาวินัย การเงิน การคลัง อย่า งเคร่ง ครัด และยัง
รองรับหลักรายจ่ายต้องจาเพาะเจาะจง เนื่องจากมีความ
เคร่ง ครัด ในเรื่อ งการเปลี่ย นแปลงแก้ไ ขงบประมาณที่
ได้รบั การพิจารณาและอนุ มตั จิ ากฝ่ ายนิติบญ
ั ญัติเป็ นการ
เฉพาะเจาะจงไปแล้ว นอกจากนัน้ ยัง สอดคล้อ งกับ หลัก
เสถีย รภาพเพราะสามารถก าหนดให้ม ีก ารก าหนด
เป้ า หมาย ของงบประมาณให้ส อดคล้อ งกับ กรอบด้า น
การงบประมาณและการคลังระยะปานกลางได้
ดังนัน้ เพื่อให้เกิดการควบคุมการโอนงบประมาณ
รายจ่ า ยจากหน่ ว ยงานของรัฐตามข้อ เสนอแนะทัง้ หมด
ข้ า ง ต้ น เ ห็ น ค ว ร มี ก า ร เ พิ่ ม เ ติ ม ม า ต ร า 35 แ ห่ ง
พระราชบัญ ญัติวิธีก ารงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยเพิ่ม
วรรคสามและวรรคท้าย ดังนี้
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มาตรา 35 วรรคสาม “รายจ่ายทีก่ าหนด
ไว้สาหรับ หน่ ว ยรับงบประมาณใด ตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย
ประจาปี กด็ ี พระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิม่ เติมก็ดี จะโอนหรือนาไปใช้
สาหรับงบกลางมิได้”
มาตรา 35 วรรคท้าย “การโอนงบประมาณ
รายจ่ายบูรณาการภายใต้แผนงานบูรณา
การเดี ย วกัน ก็ ดี การโอนงบประมาณ
รายจ่ายบุคลากรภายใต้แผนงานบุคลากร
ภาครัฐก็ดี จะโอนหรือนาไปใช้สาหรับงบ
กลางมิได้”
หากมีการแก้ไขตามข้างต้นแล้วจะทาให้เกิด การ
ควบคุมการโอนงบประมาณรายจ่ายจากหน่ วยงานของรัฐ
เข้าสู่งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จาเป็ นได้
3.2) การควบคุมการโอนงบกลางระหว่างกัน
จากการศึกษาพบข้อจากัดทางกฎหมายทีน่ าไปสู่
การโยกงบประมาณซึง่ เป็ นไปตาม พระราชบัญญัตวิ ธิ กี าร
งบประมาณ พ.ศ.2561 มาตรา 36 วรรคสาม ทีม่ ขี อ้ ยกเว้น
ซึ่งเป็ นลักษณะพิเศษของงบกลาง ส่งผลกระทบเป็ นการ
เพิม่ สัดส่วนของรายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จาเป็ นทีม่ กี ารตัง้ วงเงินแยกไว้แล้ว ดังนัน้ ในกรณีน้ีจงึ เป็ น
การโอนระหว่ า งรายการซึ่ง กระท าได้ต ามกฎหมาย แต่
ส่งผลกระทบเป็ นการเพิ่มสัดส่วนของรายการเงินสารอง
จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็ น เกิดปั ญหาในการโอนเงิน
จากงบกลางรายการอื่นมาให้รายการเงินสารองจ่ายเพื่อ
กรณี ฉุ ก เฉิ น หรือ กรณี จ าเป็ น การโอนไปตัง้ จ่ า ยเป็ น งบ
กลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน จะทาให้เพิม่
ขนาดและสัด ส่ว นของงบกลางส่ว นนี้ ถือ เป็ น การไปเพิ่ม
วงเงิน ที่ฝ่ ายนิ ติบ ัญ ญัติอ นุ ม ัติ ดัง นั น้ เพื่อ เป็ น การเห็น
ภาพรวมในระบบงบประมาณทัง้ หมด การโอนเงินจากงบ
กลางรายการอื่นและการโอนงบจากหน่วยงานควรต้องนาไป
รวมกับเพดานที่จากัดสัดส่วนงบกลาง รายการเงินสารอง
จ่ า ยเพื่อ กรณี ฉุ ก เฉิ น หรือ จ าเป็ น จึง สมควรมีก ารแก้ไ ข
กฎหมายเพื่อลดอานาจผูกขาดและลดการใช้ดุลพินิจของ
ฝ่ ายบริห าร และอุด ช่อ งว่า งการเพิม่ สัดส่วนของงบกลาง
รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็ นที่เกิด
จากการโอน เพื่อทีจ่ ะเห็นภาพรวมว่า การเอางบประมาณ

จากส่วนใดก็ตามมาเพิม่ ในงบกลาง รายการเงินสารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็ น ให้ถือรวมเป็ นวงเงินงบกลาง
ด้วย ดังนัน้ เพื่อให้เกิดการควบคุมการโอนงบกลางรายการ
อื่นไปยังรายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็ น
เห็ น ควรมี ก ารแก้ ไ ข ม า ต ร า 36 ว ร ร ค ส า ม แ ห่ง
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 จากเดิมที่
บัญญัตวิ ่า
“ในกรณีทม่ี คี วามจาเป็ นผูอ้ านวยการโดย
อนุ มตั ินายกรัฐมนตรีจะโอนงบประมาณ
รายจ่ายงบกลางรายการใดรายการหนึ่ง
ไปเพิม่ รายการอื่น ๆ ในงบกลางด้วยกันก็
ได้”
โดยแก้ไขเป็ น
“ในกรณี จ าเป็ น ผู้อ านวยการโดยอนุ ม ัติ
นายกรัฐ มนตรีจ ะโอนรายจ่ า ยงบกลาง
รายการใดรายการหนึ่ ง ไปเพิ่ม รายการ
อื่น ๆ ในงบเดียวกันก็ได้ กรณีท่โี อนไป
รายการเงิน สารองจ่า ยเพื่อ กรณีฉุ กเฉิน
หรือจาเป็ นนัน้ ต้องไม่เป็ นการเพิม่ จานวน
สัด ส่ ว นของรายจ่ า ยของรายการเงิ น
สารองจ่ า ยเพื่อ กรณี ฉุ ก เฉิ น หรือ จ าเป็ น
เกินกว่าร้อยละสามจุดห้าของงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี ”
การโอนต้อ งไม่ เ ป็ น การเพิ่ม จ านวนสัด ส่ว นงบ
กลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็ นให้
เกิ น กว่ า หลัก คิ ด ตามประกาศคณะกรรมการนโยบาย
การเงินการคลังของรัฐเรื่อง กาหนดสัดส่วนต่าง ๆ เพื่อเป็ น
กรอบวินั ย การเงิน การคลัง ของรัฐ พ.ศ. 2561 คือ ได้
กาหนดสัดส่วนงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุ กเฉินหรือจาเป็ นต้องตัง้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 แต่ไม่เกิน
ร้อ ยละ 3.5 ของงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี (ประกาศ
คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่องกาหนด
สัดส่วนต่าง ๆ เพื่อเป็ นกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ.2561)
การสร้ า งมาตรการและข้ อ เสนอแนะในการ
ควบคุมกระบวนการจัดทาและบริหารงบประมาณแผ่นดิน
ประเภทงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุก เฉิน
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หรือ จ าเป็ น ดัง กล่ า วมาทัง้ หมดข้า งต้ น จะท าให้ มีร ะบบ
ควบคุมกระบวนการจัดทาและบริหารงบกลาง รายการเงิน
สารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินและมีการกาหนดหลักเกณฑ์ท่ี
ชัด เจนเหมาะสมกับ บริบ ทของประเทศไทย อัน จะเป็ น
เครื่องมือในการทาให้เกิดความสมดุลระหว่างความเข้มแข็ง
ในการควบคุ ม และความยื ด หยุ่ น ในการใช้ จ่ า ยเงิ น
งบประมาณในกฎหมายและเพื่อให้เกิดการกากับดูแลและ
บริหารด้านการคลังทีด่ แี ละมีแนวทางแก้ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ใน
กระบวนการจัดทาและบริหาร “งบกลาง รายการเงินสารอง
จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็ น ” นอกจากนัน้ มาตรการ
ทางกฎหมายเช่นนัน้ จะช่วยกาจัดปั ญหาความเสีย่ งต่อการ
เกิด การทุ จ ริต คอร์ร ัป ชัน่ ที่เ ป็ นปั ญ หาใหญ่ แ ละเรื้อ รัง ใน
ประเทศไทย เพิ่ม วินั ย ทางการคลัง และลดการจัด สรร

วงเงิน งบกลาง รายการเงิน สารองจ่ า ยเพื่อ กรณี ฉุ ก เฉิ น
อย่างไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจและไม่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชนส่ ว นรวมอั น จะน าไปสู่ ก ารลดการขาดดุ ล
งบประมาณได้ มีกฎเกณฑ์ทเ่ี กี่ยวกับงบประมาณรายจ่ าย
หรือการใช้จ่ายของรัฐบาลทีเ่ ป็ นแนวทางปฏิบตั ใิ นรูปแบบ
ของกระบวนการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารจั ด การ
งบประมาณ ในอันทีจ่ ะสร้างความรับผิดชอบในการใช้จ่าย
ให้ร ัฐ และป้ อ งกัน การใช้ช่อ งว่า งด้า นการใช้จ่า ยเพื่อหวัง
ผลประโยชน์ทางการเมืองหรือเอือ้ ผลประโยชน์ให้แก่พวก
พ้อง รวมทัง้ ลดความผันผวนของการดาเนินนโยบายด้าน
การใช้จ่าย โดยมีกฎเกณฑ์ในการควบคุม รายจ่าย รวมถึง
มีการตัง้ เพดานของการใช้จ่ายที่ทาให้รฐั สามารถกาหนด
เป้ าหมายการคลังระยะปานกลางได้
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