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ค าน า 
 

 ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี
การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) เป็นเครื่องมือ
ส าคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้ภาครัฐมีผลการด าเนินงานที่เป็นเลิศ มกีระบวนการที่ใช้ใน
การบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งการบริหารความเสี่ยงที่มี
ประสิทธิภาพจะช่วยเพ่ิมโอกาสความส าเร็จ ลดโอกาสของความล้มเหลว ลดความไม่แน่นอนในผลการ
ด าเนินงานโดยรวมขององค์กร ช่วยให้หน่วยงานสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ขององค์กร 
และยุทธศาสตร์ที่วางไว้ได้ 

 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 ดังกล่าวข้างต้น 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง จึงได้จัดท าคู่มือการบริหารความเสี่ยงส านักงานปลัด
กระทรวงการคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2563) 
ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลังใน 3 ประเด็นได้แก่ การเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน การพัฒนา
เสริมสร้างคุณภาพบุคลากร และการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใช้แนวทางการ
วิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization 
of the Tread way Commission) เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการด าเนินงานแผนงาน/
โครงการที่ส าคัญ ซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลด้วย 

 ทั้งนี้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการบริหาร
ความเสี่ยงส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่
ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน น าไปเป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อการบรรลุเป้าหมายการด าเนินงานขององค์กรต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 

หลักการและเหตุผล 
 

ตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้ให้ความส าคัญกับ “การบริหารความเสี่ยง” ซึ่งเป็น
เครื่องมือส าคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้ภาครัฐมีผลการด าเนินงานที่เป็นเลิศ เป็นองค์การที่
มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) และเป็นกระบวนการที่ส าคัญในการเน้นความส าคัญ
หรือชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่องค์การต้องด าเนินการให้บรรลุตามเป้าประสงค์และ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่วางไว้ 

การบริหารความเสี่ยงที่ดี คือ บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายภายในองค์การได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์
ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กรอยู่เสมอ รวมทั้งร่วมกันวางแผนป้องกัน
และควบคุมให้เหมาะสมกับภารกิจ เพ่ือลดสภาพปัญหาหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและสร้างความ
เสียหายหรือความสูญเสียให้กับองค์กรได้ ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐปี 2558  
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งก าหนดว่าส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยงตามมาตรฐาน COSO เพ่ือเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการด าเนินแผนงาน/
โครงการที่ส าคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ในการป้องกันข้อผิดพลาด หรือลดโอกาสที่จะท า
ให้องค์การเกิดความเสียหายหรือล้มเหลว โดยให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่
สามารถรับได้และมีการติดตามประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามแนวทางการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ที่
ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน ประกอบกับได้มีข้อก าหนดพระราชบัญญัติการเงินการคลัง พ.ศ. 2562 ในมาตรา 79 
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงโดยถือ
ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ี พ.ร.บ. การเงินการคลังฯ ก าหนด 

ทั้งนี้ในปัจจุบันการบริหารความเสี่ยงจ าเป็นจะต้องด าเนินการให้ครอบคลุมตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) อันประกอบ ด้วย 10 หลักคือ หลักการตอบสนอง 
(Responsiveness) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หลักประสิทธิภาพ/คุ้มค่า (Efficiency/Value for 
money) หลักความเสมอภาค (Equity) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) หลักการตรวจสอบได้/มี
ภาระรับผิดชอบ (Accountability) หลักเปิดเผย/โปร่ งใส (Transparency) หลักการกระจายอ านาจ 
(Decentralization) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) หลักนิติธรรม (Rule of Law) เป็นหลักท่ีน ามาใช้
บริหารงานในปัจจุบันอย่างแพร่หลาย ช่วยส่งเสริมให้องค์กรด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างศรัทธาและ
ความเชื่อมั่นองค์กรให้แก่บุคคลภายนอกและท าให้เกิดการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง 

ดังนั้น กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจึงได้จัดท าคู่มือการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2563 ขึ้น 
เพ่ือเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่ส าคัญตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยจะช่วยให้การบริหารงานและการ
ตัดสินใจด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจน
การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน ลดการสูญเสียและโอกาสที่ท าให้เกิดความ
เสียหายแก่องค์กร อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานตามโครงการ และภารกิจบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้การจัดท าระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในยังมีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาความสัมพันธ์
ระหว่างองค์กรและภายในองค์กร น ามาซึ่งการประสานการท างาน การติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความร่วมมือ
ในการด าเนินการต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการบริหารราชการแผ่นดินต่อไป 
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นิยามความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยง 
 

 ความเสี่ยง (Risk) คือ เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในอนาคต หรือการกระท าใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
ภายใต้สถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน และส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือ
ก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร 
 ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) คือ ต้นเหตุ/สาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และท าไม ทั้งนี้ สาเหต ุ
ของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลัง 
ได้อย่างถูกต้อง 
 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) คือ กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยง
ต่าง ๆ เพ่ือให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความ
เสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) การจัดการความเสี่ยงต้องมองปัญหาความเสี่ยง
แบบองค์รวมดังนั้น การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการ
จากทุกระดับร่วมกัน พิจารณาทั้งความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจและเห็นพ้องร่วมกันทั่วทั้งองค์กร จึงจะสามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 
 การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) คือ กระบวนการที่เป็นระบบ 
ในการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ เพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท า
ให้เกิดความเสียหายจากการด าเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน เพ่ือให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 
ในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรสามารถยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ โดยการค านึงถึง
การบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และชื่อเสียงขององค์กรเป็นส าคัญโดย
ได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร 
 การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบายและวิธีปฏิบัติที่จะช่วยให้มั่นใจว่าได้มีการด าเนินการตามแนว
ทางการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่วางไว้ กิจกรรมการควบคุมเกิดขึ้นในทุกระดับ ทุกหน้าที่งานและทั่วทั้งองค์กร 
ประกอบด้วยกิจกรรมที่แตกต่างกัน เช่น การอนุมัติ การมอบหมายอ านาจหน้าที่ การยืนยันความถูกต้องการ
กระทบยอด การแบ่งหน้าที ่และการสอบทานผลการปฏิบัติงาน แบ่งประเภทการควบคุมไว้ 4 ประเภท คือ  
  1) การควบคุมเพ่ือการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือป้องกัน
ไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์การ การแบ่งแยกหน้าที่       
การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน ฯลฯ 
  2) การควบคุมเพ่ือให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือค้นหา
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การยืนยันยอด การตรวจนับ การรายงานข้อบกพร่อง ฯลฯ 
  3) การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้
เกิดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี เป็นต้น 
  4) การควบคุมเพ่ือการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือแก้ไข
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพ่ือหาวิธีแก้ไขให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ าอีกในอนาคต เช่น การจัดเตรียม
เครื่องมือดับเพลิงเพ่ือช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายให้น้อยลงหากเกิดไฟไหม้ เป็นต้น 
 

 คุณค่าของการบริหารความเสี่ยง 
  1. ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดีเรื่องความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
  2. ส่งเสริมและปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการให้มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Outcome) 
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  3. ยกระดับระบบและกระบวนการสร้างภูมิคุ้มกันหรือมาตรการเพ่ือตอบโต้ต่อสถานการณ์ที่ไม่
พึงประสงค์ให้เข้มแข็งขึ้น 
  4. เกดิกระบวนการสร้างมูลค่าเพ่ิม (Value Added) ให้กับองค์กรจากมุมมองด้านความเสี่ยง 
  5. ชื่อเสียงและการยอมรับจาก Stakeholder และสังคมภายนอก 
 

ความเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับกระบวนการวางแผนขององค์กร 
 

 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้รวบรวมความเชื่อมโยงระหว่าง แนวทางการบริหารความเสี่ยงกับข้อก าหนด
ตามยุทธศาสตร์ชาติที่ส าคัญ ดังนี้ 
 

  1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
   มาตรา 65 รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลัง
ผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว 
 

  2. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 
   ในการที่จะท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตอันพึงประสงค์นั้น จ าเป็นต้องมีการ
วางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว เพ่ือให้ทุกภาคส่วนในสังคมน าไปเป็นแนวทางการพัฒนา
เพ่ือขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งยุทธศาสตร์ชาต ิพ.ศ. 2561 - 2580 ประกอบด้วย 
   1. ด้านความมั่นคง 
   2. ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
   3. ด้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
   4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ 
  ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 เพ่ือให้ส่วนราชการใช้เป็น
กรอบในการจัดท าแผนต่างๆ ให้สอดคล้องบูรณาการร่วมกัน และมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันในระยะ 20 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 
2561 - 2580 
 

  3. แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน 
   ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ ก าหนดให้
ด าเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่างๆ ให้เกิดผลตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอน
การด าเนินการปฏิรูปประเทศ ซึ่งวิธีการจัดท าแผนต้องให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม ต้องมี 
การวัดผลการด าเนินการ และระยะเวลาด าเนินการปฏิรูปประเทศจ านวน 11 ด้าน ประกอบด้วย ด้าน
การเมือง ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านกฎหมาย ด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข ด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านสังคมด้าน
พลังงาน และด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศ 11 
ด้าน ไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 
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  4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) มุ่งพัฒนา
ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลัก
สมดุลยั่งยืน ซึ่งส านักงานปลัดกระทรวงการคลังน ามาเป็นหลักในการพัฒนาองค์กร ดังนี้ 
   1. การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ 
   2. การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพ 
   3. การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
 

  5. ยุทธศาสตร์ชาติวา่ด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต 
   การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งประกอบไปด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perceptions 
Index : CPI) ของประเทศไทย 
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  6. ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง 
   ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ได้ก าหนดยุทธศาสตร์
เพ่ือการขับเคลื่อนทางการคลังและเศรษฐกิจรวมทั้งสิ้น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสนับสนุนความสามารถในการแข่งขัน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การคลังการเงินเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล 
 

  7. แผนยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2560 - 2564 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพการด าเนินงานของกระทรวงการคลัง  
   ยุทธศาสตร์ที่  2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานของส านั กงานปลัด
กระทรวงการคลัง 
   ยุทธศาสตร์ที่  3 พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร  
   ยุทธศาสตร์ที่  4 บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงการคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  8. แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕63) ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
   ซึ่งแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2563) ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
สามารถแบ่งได้เป็น 3 เรื่อง คือ  
    1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
    2. การพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร 
    3. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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การบูรณาการกระบวนการบริหารความเสี่ยงกับกระบวนการที่ส าคัญขององค์กร    
 

 การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ด าเนินการต่อเนื่องเชื่อมโยงกับกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์ต่างๆขององค์กร ซึ่งจ าเป็นจะต้องมีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง และให้ด าเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยงเพ่ือลดระดับความรุนแรงตลอดจนมีการติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง โดย
จะต้องเป็นการด าเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัด เพ่ือให้หน่วยงานสามารถบรรลุเป้าหมายตาม 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการด าเนินงานของ
องค์กรต่อไป 

 
 

การบูรณาการกระบวนการบริหารความเสี่ยงกับกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ 
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ส่วนที่ 2 
การบริหารความเสี่ยงส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

แนวทางการจัดท าคู่มือการบริหารความเสี่ยงส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง  
 การจัดท าคู่มือการบริหารความเสี่ยงของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัด ได้แก่ ส านัก/กลุ่ม/ศูนย์ สามารถปฏิบัติงานในการจัดวางระบบบริหารความ
เสี่ยงของหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง ซึ่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้ด าเนินการโดยยึดตามหลักเกณฑ์การพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์  ซึ่งก าหนดให้ส่วนราชการต้องมีการ
วิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of 
the Tread way Commission) เพ่ือเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการด าเนินแผนงาน/
โครงการที่ส าคัญ ซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ในการป้องกันข้อผิดพลาดหรือลดโอกาสที่จะท า
ให้หน่วยงานเกิดความเสียหาย โดยให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ รวม
ไปถึงมีแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และสามารถติดตามประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

แนวทางการบริหารความเสี่ยงของส านักงานปลัดกระทรวงการคลังและการควบคุมภายใน 
 

 
 
 
 
 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ 

ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที ่1 เสริมสร้างศักยภาพ
การด าเนินงานของกระทรวงการคลัง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธภิาพการ
บริหารจัดการงานของส านักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้าง
คุณภาพบุคลากร 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ของกระทรวงการคลัง 

แผนยุทธศาสตรร์ะดับ
ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม 

ยุทธศาสตร ์

ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 
(Action Plan) 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

มาตรการ
ควบคุม
เพิ่มเตมิ 
(ถ้ามี) 

ความเสีย่ง 

พันธกิจ 

แผนยุทธศาสตร์ระดับสป.กค. 

วิสัยทัศน์ 

ตัวช้ีวัด 

แผนบริหารความเสี่ยง 

แผนการควบคมุภายใน 

มาตรการ
จัดการ

ความเสีย่ง 

แนวทางการ
จัดการความ
เสี่ยงหรือ
มาตรการ
จัดการฯ
(เพิ่มเติม) 

กลยุทธ์ 

แผนงาน/
โครงการ 

ติดตาม/
ประเมินผล 

ความเสีย่ง มาตรการ
ควบคมุ 
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การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงตามหลักมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of 
the Tread way Commission) 
 

 กระบวนการบริหารความเสี่ยง 
  กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management  Process) ตามหลักมาตรฐานของCOSO 
(The Committee Of Sponsoring Organization Of the Treadway Commission)  มีข้ันตอนการ
ด าเนินการ ดังนี้ 
   1. การก าหนดวัตถุประสงค์  
    การก าหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก
เป้าหมายของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
โดยให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและทิศทางของแต่ละหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง  
และให้ครอบคลุมสอดคล้องตั้งแต่ระดับองค์การจนถึงระดับบุคคล เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในระดับ
ภาพรวมและสอดคล้องกับขอบเขตการด าเนินงานในแต่ละระดับ โดยใช้หลักการ  SMART 
    Specific : มีการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและก าหนดผลตอบแทนหรือ
ผลลัพธ์ที่ต้องการที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจน 

  Measureable : สามารถวัดผลหรือประเมินผลได้ 
  Achievable :  มีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้เงื่อนไขที่มี

การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
  Reasonable : สมเหตุสมผลมีความเป็นไปได้ 
  Time Constrained : มีกรอบเวลาที่ชัดเจนและเหมาะสม 

  2. การค้นหาและระบุความเสี่ยง 
  2.1 การค้นหาและระบุความเสี่ยงโดยพิจารณาจากกิจกรรมงานโครงการที่

จะด าเนินการแล้วมาจัดล าดับความส าคัญ 
  2.2 พิจารณาปัจจัย โดยพิจารณาปัจจัย 2 ด้าน คือ ปัจจัยเสี่ยงภายในและ

ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 
  -ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน

องค์การ ความเสี่ยงที่องค์การพยายามลดให้น้อยลงหรือหมดไป เช่น ความเสี่ยงด้านกระบวนการปฏิบัติงาน 
ความเสี่ยงด้านความรู้ความสามารถ และทักษะบุคลากร 

  - ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก
องค์การเป็นสิ่งที่อยู่เหนือความรับผิดชอบขององค์การ เช่น ความเสี่ยงด้านการเมืองการปกครอง ความเสี่ยงด้าน
สภาวะเศรษฐกิจ 
   3. การประเมินความเสี่ยง 
    เป็นเครื่องมือในการพิจารณาความเสี่ยงในภาพรวมว่าความเสี่ยงต่างๆที่ระบุ
ไว้ข้างต้นมีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น และมีผลกระทบอย่างไร โดยการประเมินระดับความรุนแรงและความ
เสี่ยง มีองค์ประกอบหลักในการพิจารณา 2 ประการคือ โอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดหมายถึง ความเป็นไปได้ที่
จะเกิดเหตุการณ์นั้นๆ ในช่วงเวลาหนึ่ง และผลกระทบ (Impact) ที่อาจเกิดขึ้น หมายถึง ความเสียหายที่เกิดขี้น 
ซึ่งมีผลกระทบต่อองค์การทั้งด้านการเงินและด้านที่ไม่ใช่การเงิน หากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงโดยจะต้องมีการ
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ก าหนดระดับของโอกาสที่จะเกิดและระดับของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเพ่ือให้สามารถก าหนดหรือจัดล าดับ
ความส าคัญของความเสี่ยงได ้
    3.1 พิจารณาโอกาสในการเกิดความเสี่ยงจากสถิติการเกิดเหตุการณ์ในอดีต
ปัจจุบัน หรือการคาดการณ์ล่วงหน้าของโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยจัดระดับของการเกิดความเสี่ยงเป็น    
5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า และต่ ามาก (5,4,3,2,1) 
 

   ตาราง ตัวอย่างการก าหนดรายละเอียดของโอกาสที่จะเกิด 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด 
ค าอธิบาย 

โอกาสเกิดเชิงคุณภาพ โอกาสเกิดเชิงปริมาณ 
5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง มากกว่า 80 % 

4 สูง 
มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง

หรือบ่อยๆ 
61 – 80 % 

3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง 41 – 60 % 
2 ต่ า อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆครั้ง 21 – 40 % 
1 ต่ ามาก มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น น้อยกว่า 20 % 

 

    3.2 พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงหรือมูลค่าความ
เสี่ยงจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ สูงมาก สูงปานกลาง ต่ า
และต่ ามาก (5,4,3,2,1)  โดยพิจารณาผลกระทบอาจพิจารณาในแง่ของผลกระทบด้านการเงิน/ทรัพย์การ
ด าเนินงาน ชื่อเสียง/ภาพลักษณ์บุคลากร ฯลฯ เป็นต้น 
 

 ตาราง ตัวอย่างการก าหนดรายละเอียดของผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 

ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 

5 สูงมาก 
ส่งผลกระทบในระดับสูงมาก(มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วยเสีย
ภายนอก เช่น ประชาชน) 

 

4 สูง ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานภายนอกกระทรวง 
3 ปานกลาง ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 

2 ต่ า ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานภายในส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

1 ต่ ามาก ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของตนเอง 
 

  4.การประเมินผลการควบคุมที่มีอยู่ 
    เป็นการพิจารณาความเสี่ยงคงเหลือที่ได้จากการวิเคราะห์การประเมิน
ประสิทธิผลการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานการควบคุมภายในของส านักงานปลัด
กระทรวงการคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังนี้
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ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงานของ

รัฐหรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงาน

ของรฐั/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรบัปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

ภารกิจตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 
1. ก าหนดนโยบาย เปา้หมายและผล 
สัมฤทธ์ิของงานในกระทรวง 

      

2. พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของ
กระทรวง รวมทั้งการแปลงนโยบายเป็น
แนวทางและแผนการปฏิบตัิราชการ  

      

3. ด าเนินการเกี่ยวกับการบรหิารและ
พัฒนาบุคลากรของกระทรวง รวมถึงการ
ก าหนดนโยบายและวางแผนเพื่อบริหารและ
พัฒนาบุคลากรของกระทรวง  

ขาดการบูรณาการข้อมูลภายใน
หน่วยงาน   

- จัดให้มีการประชุม
ระดับส่วนและส านัก 
เพื่อแลกเปลีย่นข้อมูล
และความคิดเห็น
ระหว่างกัน 
- จัดท า Webpage 
ส านักบริหารทรัพยากร-
บุคคล เพื่อรวบรวม
ข้อมูลไว้ ณ จุดเดียว 

การควบคุมภายในยังไม่
เพียงพอท่ีจะท าให้
การบูรณาการข้อมลู
ภายในหน่วยงานเกิด
ประสิทธิภาพ 

- บุคลากรทราบผล  
การประชุมไม่ทั่วถึงกัน  
- Webpage มีปัญหา
ขัดข้องในการใช้งาน  

- มอบหมายฝ่ายบริหาร 
งานท่ัวไปเป็นผู้ประสานนัด
หมายและจัดท าบันทึกช่วยจ า
การประชุม  
- ก าหนดกรอบเวลาในการ 
แจ้งเวียนบันทึกช่วยจ า 
การประชุม 
- ก าหนดตัวช้ีวัดผลส าเร็จของ
การจัดท า Webpage เพื่อ
ติดตามและรายงานผล 
รายไตรมาส 
- มอบหมายเจ้าหน้าท่ี 
ท าหน้าที่ admin ดูแล 
Webpage และประสานเพื่อ
ร่วมแก้ปัญหากบัศูนย-์
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านักงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
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ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงานของ

รัฐหรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงาน

ของรฐั/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรบัปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

3. ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารและ
พัฒนาบุคลากรของกระทรวง รวมถึงการ
ก าหนดนโยบายและวางแผนเพื่อบริหารและ
พัฒนาบุคลากรของกระทรวง 

- รูปแบบการเผยแพร่องค์ความรู้
ของส านักงานปลัดกระทรวง  
การคลัง (KM) ยังขาดความ
ทันสมัยและน่าสนใจ 
- องค์ความรู้ (KM) ที่เผยแพร่ยัง
ไม่ตรงกับความต้องการของ
บุคลากร 

- ออกแบบองค์ความรู้
ส าหรับเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ใน
รูปแบบ Infographic 
เพื่อเผยแพรผ่่านวารสาร 
MOF Family 
- ส ารวจความต้องการ
องค์ความรู้ของบุคลากร
ในส านักงานปลัด
กระทรวงการคลังและ
ส านักงานรัฐมนตรี 
กระทรวงการคลัง เพื่อให้
ตรงกับความต้องการของ
บุคลากร 

การควบคุมการออก 
แบบองค์ความรู้ส าหรับ
เผยแพรผ่่าน MOF 
familyยังไม่เพยีงพอ
เนื่องจากผลการส ารวจ
พบว่ามีบุคลากรที่เข้าถึง
องค์ความรู้ใน MOF 
family คิดเป็นร้อยละ 
48.2 ของผู้ตอบแบบ
สอบส ารวจ  
 

- บุคลากรยังเข้าถึ ง
องค์ความรู้ที่เผยแพร่
ได้น้อย  
- องค์ความรู้ยังไม่
สามารถดึงดูดความ
สนใจของบุคลากรได้
อย่างเพียงพอ 

- เพิ่มช่องทางการสื่อสารเพื่อ
น าเสนอองค์ความรู้ผ่านสื่อ
ต่างๆ  
- เพิ่มองค์ความรู้ ในเว็บไซต์
องค์ความรู้ ส านักงานปลัด
กระทรวงการคลั ง ให้ เ ป็ น
ปัจจุบันและค้นหาง่าย 
- ปรับปรุงรูปแบบการให้องค์
ความรู้ให้มีความหลากหลาย 
เพื่อสร้างความสนใจให้กับ
บุคลากรมากขึ้น 

กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร 

4. ด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงและ
กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
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ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงานของ
รัฐหรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ 

หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงาน
ของรฐั/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรบัปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

5. ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการและเรื่องราว
ร้องทุกข์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ถึงปัจจุบัน  
มีระเบยีบข้อบังคับและกฎหมายใหม ่
ที่เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในออกมา
อย่างต่อเนื่อง จึงท าให้เรื่องที่ถูกก าหนด 
ให้ตรวจสอบในปงีบประมาณ พ.ศ. 
2563 ยังคงเป็นเรื่องที่ต้องอาศัย
ระเบียบ  ข้อบังคับและกฎหมาย ท่ี
ออกใหม่ จึงท าให้มีความเสีย่งด้าน
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ 
ข้อบังคับ และกฎหมายที่ออกใหม่   
ซึ่งจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบ    

- จัดท าการตรวจสอบ
ประจ าปแีละแผนการ
ตรวจสอบระยะยาวตามผล
การประเมนิความเสี่ยง 
- มีการจัดท าแผนการ
ปฏิบัติ งานตรวจสอบ 
(Audit Plan) และจดัท า
แนวทางการปฏิบัต ิงาน
ตรวจสอบ (Audit Program) 
เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานในทุกเรื่อง 

- แผนการตรวจสอบ
ประจ าปมีีความเหมาะสม
และได้รับการอนุมัติจาก
ปลัดกระทรวงฯ ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
(30 ก.ย. 62) 
- แผนการปฏิบตัิงาน
เป็นไปตามความเหมาะสม
ตามข้อเท็จจริงและแนว
ทางการตรวจสอบมีความ
ครอบคลุมประเด็นที่ควร
จะต้องตรวจ และสามารถ
ปฏิบัติได้อย่างเป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

งาน/โครงการตามแผน 
การตรวจสอบประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
ยังคงเป็นเรื่องที่ต้องอาศัย
ระเบียบ  ข้อบังคับและ
กฎหมายที่ออกใหม่ จึงท าให้
มีความเสี่ยงด้านความรู้ 
ความเข้าใจเกีย่วกับระเบยีบ 
ข้อบังคับ และกฎหมายที่
ออกใหม่ ซึ่งจะส่งผลต่อ
การปฏิบัติงานตรวจสอบ    

- จัดท าแผนการปรับปรุงเรื่อง
ดังกล่าว โดยการให้เจา้หน้าท่ี
ตรวจสอบ ภายในทุกคน ศึกษา
และตดิตามข้อมลูข่าวสาร
เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ และ
กฎหมายที่ออกใหม่  
- สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายในเข้ารับการอบรมความรู้
ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหน้าที่
อย่างต่อเนื่อง 

ส่วนตรวจสอบ
ภายในระดับกรม 

6. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของกระทรวง 
ตลอดจนใหค้ าแนะน าเกี่ยวกับนโยบายและ
แผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร รวมทั้งการใช้ประโยชน์ของข้อมูล
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 

การประมวลผลเพื่อจัดท าข้อมูล
สารสนเทศและรายงานใช้เวลานาน 
ไม่สามารถเปิดใช้งานระบบได ้

- ตรวจสอบ config 
ของเครื่อง  
- ตรวจสอบ Cache 
(หน่วยความจ าส ารอง
จากการประมวลผลใน
เครื่อง) 
- ตรวจสอบเนื้อที่
จัดเก็บข้อมูล 

การควบคุมภายในยังไม่
เพียงพอท่ีจะท าให้การ
ประมวลผลเพื่อจัดท า
ข้อมูลสารสนเทศและ
รายงานได้อย่างรวดเร็ว 

เจ้าหน้าที่ไม่ได้
ด าเนินการตรวจสอบ 
config และ cache 
ของเครื่อง และไม่ได้
วางแผนจัดหาเนื้อที่ใน
อนาคต 

- แต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบ
โดยตรง 
- วางแผนการจัดซื้อ 
Harddisk ส าหรับจดัเก็บ
ข้อมูลในอนาคต 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและ

การสื่อสาร 
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ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงานของ

รัฐหรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงาน

ของรฐั/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรบัปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

7. เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านการคลังแก่
สาธารณชนเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ  

      

8. บูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกัน
และปราบปรามทุจริตและการส่งเสริม
คุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง 

ปัญหาข้อกฎหมายระเบียบต่างๆ 
ด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตอาจมีความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อน 

จัดอบรมสัมมนา
เสรมิสร้างองค์ความรู้
ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
 
 

การควบคุมภายในยังไม่
เพียงพอเนื่องจากการ
เสรมิสร้างองค์ความรู้ดา้น
การป้องกันและปราบ 
ปรามการทุจริตจ าเป็น 
ต้องมีการเสริมสรา้ง 
องค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
 

บุคลากร สป.กค. และ 
สร. อาจกระท า
ความผิดเกี่ยวกับการ
ทุจริตโดยไม่เจตนา 

จัดอบรมสัมมนาเสริมสร้าง
องค์ความรู้ด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
อย่างต่อเนื่อง 

ศูนย์ปฏิบตัิการ
ต่อต้านการทุจริต 
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  5. การจัดล าดับความเสี่ยง  
    หลังจากที่ด าเนินการประเมินความเสี่ยงแล้วเสร็จ น ามาวิเคราะห์ระดับความ
เสี่ยง ( Level of Risk) หรือจัดล าดับความรุนแรงที่มีผลกระทบต่อแผนงาน/โครงการและพิจารณาจากระดับ
ความเสี่ยงที่เกิดจาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(Likelihood) และผลกระทบความเสี่ยงที่
ประเมินได้ โดยจัดเรียงเป็นล าดับจากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า ต่ ามาก ในรูปแบบของแผนภูมิความเสี่ยง 
(Risk Profile) 

ระดับความเสี่ยง 
ค่าความเสี่ยง 

(โอกาส x 
ผลกระทบ) 

เกณฑ์การประเมิน 

สูงมาก 20-25 
อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จ าเป็นต้องเร่ง
จัดการความเสี่ยงให้ลดลงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

สูง 15-16 
อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความ
เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

ปานกลาง 5-12 
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถด าเนินการควบคุมโดย
กระบวนการควบคุมภายใน 

ต่ า 3-4 
อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้  แต่ยังต้องควบคุมเพ่ือ
ป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง 

ต่ ามาก 
1-2 

 
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
โอกาสทีจ่ะเกิดความเสีย่ง 

 

 

ผ
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   6. การจัดการความเสี่ยง 
    แนวทางในการจัดการความเสี่ยงมี 4 วิธี ดังนี ้

    6.1 การยอมรับความเสี่ยง (Take Risk) เป็นความเสี่ยงที่อยู่ใน
ระดับความเสี่ยงปานกลาง ต่ า หรือ ต่ ามาก หรือเป็นความเสี่ยงที่มีต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงสูงมากจนไม่
คุ้มค่ากับผลที่จะได้รับหรือเป็นความเสี่ยงที่อยู่นอกเหนือการควบคุมขององค์การซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ 

    6.2 การลดหรือควบคุมความเสี่ยง(Treat Risk) เป็นการจัดการ
ความเสี่ยงในกรณีที่หน่วยงานเห็นว่าความเสี่ยงเหล่านั้นเกิดข้ึนจากปัจจัยภายในหรือมีสาเหตุที่สามารถลดหรือ
ควบคุมได้ด้วยวิธีการควบคุมภายในหรือปรับปรุงระบบการท างาน เพ่ือลดโอกาสจะเกิดความเสียหาย หรือ
ผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การจัดอบรมให้กับบุคลากร การท าคู่มือการปฏิบัติงานเมื่อลดปัญหา
จากการท างานผิดพลาด หรือหากเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกที่อาจน ากลยุทธ์หรือมาตรการต่างๆ 
มาใช้เพ่ือลดผลกระทบหรือความรุนแรงของความเสี่ยงนั้น 

    6.3 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate Risk) เป็นการปฏิเสธ
และหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง โดยการหยุด ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือโครงการที่จะน าไปสู่
เหตุการณ์ท่ีเป็นความเสี่ยง 

    6.4 การกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer Risk) เป็นการ
ถ่ายโอนงาน โครงการ หรือกิจกรรมให้หน่วยงานอ่ืนช่วยแบ่งความรับผิดชอบอาจเป็นหน่วยงานภายในหรือ
ภายนอกองค์การ โดยเฉพาะกรณีที่เห็นว่าเป็นความเสี่ยงที่คาดไม่ถึง หรือมีระดับความรุนแรงสูง เช่น ภัย
ธรรมชาติหรือวินาศภัยต่างๆ ซึ่งหน่วยงานไม่สามารถแบกรับความเสี่ยงนั้นได้ ก็อาจกระจายหรือถ่ายโอนความ
เสี่ยงด้วยการประดันภัยหรือในกรณีที่ความเสี่ยงอาจเกิดจากความไม่ช านาญงานของบุคลากรภายในหน่วยงานก็
อาจจัดจ้างบุคลากรภายนอกมาด าเนินการแทน 

 

  7. การติดตามประเมินผลและจัดท ารายงาน 
   หลังจากท่ีมีการจัดท าแผนบริหารความสี่ยง ต้องมีการด าเนินการติดตามผล

การด าเนินการตามแผนงาน/โครงการที่ก าหนดไว้ ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 

 

ระดบัของความเสี่ยง 

 ความเสี่ยงสงูมาก 

 ความเสี่ยงสงู 

 ความเสี่ยงปานกลาง 

 ความเสี่ยงต ่า (ยอมรับได้) 
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การระบุความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล  
 

 ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ประกอบด้วย 10 ประการ ในการวิเคราะห์
เพ่ือระบุความเสี่ยงนั้น ต้องน าแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลในแต่ละด้าน มาพิจารณาปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับความเสี่ยงของโครงการที่คัดเลือกมา เช่น ด้านกลยุทธ์ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิผล และการมีส่วน
ร่วมด้านการด าเนินงาน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิภาพ และความโปร่งใส ด้านการเงิน อาจมีความเสี่ยง
ต่อเรื่องนิติธรรม และภาระรับผิดชอบ ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และความ
เสมอภาค 
1. หลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) 

มีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียสร้างกระบวนการการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน มุ่งเน้น
ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ติดตามประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

2. หลักประสิทธิภาพ 
(Efficiency) 

ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เกิดผลิตภาพ คุ้มค่าการลงทุน และเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อส่วนรวม ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และลดภาระค่าใช้จ่าย 

3. หลักการตอบสนอง 
(Responsiveness) 

ให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ 
ตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ได้อย่างเหมาะสม 

4. หลักภาระรับผิดชอบ 
(Accountability) 

สามารถตอบค าถามและชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย จัดวางระบบการรายงาน
ผลสัมฤทธิ์ต่อสาธารณะเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบและการให้คุณให้โทษ และ
มีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ  ที่อาจจะ
เกิดข้ึน 

5. หลักความโปร่งใส 
(Transparency) 

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นและเชื่อถือได้ให้ประชาชนได้รับทราบอย่าง
สม่ าเสมอ ตลอดจนวางระบบให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นไปโดยง่าย 

6. หลักการมีส่วนร่วม 
(Participation) 

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้    
ท าความเข้าใจแสดงทัศนะ เสนอปัญหา/ประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแก้ไข
ปัญหาร่วมในกระบวนการตัดสินใจและการด าเนินงาน และร่วมตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงาน 

7. หลักการกระจายอ านาจ 
(Decentralization) 

มีการมอบอ านาจและกระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการ
ให้แก่ผูป้ฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งภาคส่วนอ่ืน ๆ ในสังคม 

8. หลักนิติธรรม 
(Rule of Law) 

การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด 
ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและค านึงถึงเสรีภาพของประชาชนและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียฝ่ายต่าง ๆ 

9. หลักความเสมอภาค 
(Equity) 

การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน และต้องค านึงถึงโอกาสความทัดเทียมกันของการ
เข้าถึงบริการสาธารณะของกลุ่มบุคคลผู้ด้อยโอกาสในสังคม 

10. หลักการมุ่งเน้นฉันทา
มติ(Consensus 
Oriented) 

มีกระบวนการในการแสวงหาฉันทามติหรือข้อตกลงร่วมกัน ระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง จะต้องไม่มีข้อ
คัดค้านที่หาข้อยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส าคัญ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง 
แนวทางการจัดท าแบบรายงานผลตามแผนงาน/โครงการ 

ตามแผนบริหารความเสี่ยง 
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แผนกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities) 
 

ความเสี่ยง 
กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลาด าเนินการ 

ความส าเร็จของเป้าหมาย     
ตามแผนบริหารความเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

ด้านกลยุทธ์ (Strategic 
Risk: S)  

S1 : ............................................... 
.........................................................  

   

S2 : ................................................ 
........................................................  

   

ด้านการด าเนินงาน 
(Operation Risk : O)  

O1 : ............................................... 
.........................................................  ตัวอย่าง   

O2 : ................................................ 
........................................................  

   

ด้านการเงิน (Financial 
Risk : F)  

F1 : ................................................ 
........................................................  

   

F2 : ................................................ 
........................................................  

   

ด้านการปฏิบัติตาม 
กฎระเบียบ 
(Compliance Risk: C)  

C1 : ................................................ 
........................................................  

   

C2 : ................................................ 
........................................................  
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การวิเคราะห์เพื่อระบุปัจจัยความเสี่ยง (Event Identification) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) และการตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) 
 

ขั้นตอนหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ขั้นตอนหลัก 

ความเสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ

ของความเสี่ยง) 
ประเภท /      

มิติธรรมาภิบาล 

การประเมินความ
เสี่ยง (Risk 

Assessment) 
(โอกาส X ผลกระทบ 
= ระดับความเสี่ยง) 

กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยหรือ
การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) 

กลยุทธ์ที่ใช้
จัดการ 

แนวทางการจัดการความ
เสี่ยง 

ขั้นตอนท่ี 1 .................... 
........................................ 
........................................  

 S :   ด้านกลยุทธ์  
- ประสิทธิผล  
- การมีส่วนร่วม  

4 X 5 = 20  หลีกเลี่ยง/ก าจัด 
ความเสี่ยง 

 

ขั้นตอนท่ี 2 .................... 
........................................ 
........................................  

 O :  ตัวอย่าง 
การด าเนินงาน  
- ประสิทธิภาพ  
- ความโปร่งใส**  

5 X 3 = 15  ถ่ายโอนความเสี่ยง  

ขั้นตอนท่ี 3 .................... 
........................................ 
........................................  

 F :   ด้านการเงิน  
- นิติธรรม  
- ภาระรับผิดชอบ  

3 X 4 = 12  ควบคุมความเสี่ยง  

ขั้นตอนท่ี 4 .................... 
........................................ 
........................................  

 C :   กฎหมาย/ระเบียบ 
- นิติธรรม  
- ความเสมอภาค  

4 X 4 = 16  ยอมรับความเสี่ยง  

ขั้นตอนท่ี 5 .................... 
........................................ 
........................................  
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แผนภูมแิสดงระดับความเส่ียง (Risk Impact Grid) 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

โอกาสทีจ่ะเกิดความเสีย่ง 

 
 
 หมายเหตุ :  ระดับความเสี่ยงต่ า   1 – 5   คะแนน  สีเขียว  
   ระดับความเสี่ยงปานกลาง 6 – 8   คะแนน  สีเหลือง  
   ระดับความเสี่ยงสงู   9 – 15  คะแนน  สีส้ม    
   ระดับความเสี่ยงสงูมาก  16 – 25  คะแนน  สีแดง   
 
 
 การให้คะแนนการประเมินความเสี่ยงที่ต้องน ามาด าเนินการจัดการ  คือความเสี่ยงระดับสูง และ
ระดับสูงมาก ตั้งแต่ค่าคะแนน 9 – 25 (สีส้ม และสีแดง) ซึ่งต้องเฝ้าระวังและก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด มีการ
ก าหนดมาตรการในการจัดการความเสี่ยงอย่างทันท่วงที ส่วนปัจจัยเสี่ยงที่มีความเสี่ยงระดับปานกลาง และ
ระดับต่ า ค่าคะแนน 1 – 8 (สีเหลือง และสีเขียว) เป็นระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ แต่ต้องมีการ
ควบคุม โดยก าหนดผู้รับผิดชอบและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน (การจัดการ
ความเสี่ยงปัจจุบัน) อย่างเคร่งครัด เพ่ือไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่รับไม่ได้ และต้องน าผลการ
ด าเนินงานเสนอผู้บริหารหน่วยงานให้ทราบ 
 
 

ค
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แบบฟอร์มการด าเนินงานด้านความเสี่ยงส านักปลัดกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2563 
 

 การด าเนินงานด้านความเสี่ยงส านักงานปลัดกระทรวงการคลังจะใช้แบบฟอร์มและมีขั้นตอน ดังนี้ 
 
 
 
โครงการ                 
เป้าหมาย                 
ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน               
หน่วยงานที่รับผิดชอบ                
แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ               

รหัสความเสี่ยง กิจกรรมแนวทางการจัดการความเสี่ยง 
เป้าหมาย/ผลส าเร็จของการด าเนินการตามแนวทางการ

จัดการความเสี่ยง 
เริ่มต้น สิ้นสุด 

ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

การบริหารความเสี่ยงประจ าปี 2563 
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การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงของโครงการ 
 

โครงการ                  
หน่วยงานรับผิดชอบ                 

ปัจจัยเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ 
การจัดการความเสี่ยง

ในปัจจุบัน 
โอกาส 

(Y) 
ผลกระทบ 

(X) 
กลยุทธ์ที่จัดการกับ 

ความเสี่ยง 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

1. ด้านกลยุทธ์ 
 
 
 

1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์      

2. ด้านกระบวนการ 
 
 
 

2 ความเสีย่งดา้นกระบวนการ (การปฏิบัติงาน) 
   2.1 ด้านการบริหาร 
   2.2 ด้านการเงินและงบประมาณ 
   2.3 ด้านพัสด ุ
   2.4 ด้านบุคคล 
   2.5 ด้านความปลอดภัย 
   2.6 อ่ืนๆ 

     

3. ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
 

      

4. ด้านธรรมาภิบาล 
 
 

      

 



กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง   27 
 

 
หมายเหตุ 
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ด้านกลยุทธ์ คือ ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการก าหนดแผนกลยุทธ์ แผนด าเนินงาน และน าไปปฏิบัติเหมาะสมหรือไม่ สอดคล้องกับปัจจัยภายใน
และสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลต่อการบรรลุ วิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร 
2. ความเสี่ยงด้านกระบวนการ(การปฏิบัติงาน) คือ ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการขาดความควบคุมโดยอาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน 
ระบบงานต่างๆ บุคลากร ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์กร 
3. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากความไม่พร้อมในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งการไม่สามารถ เข้าถึงข้อมูล และเข้าถึง
ระบบงานบุคคลต่างๆ 
4. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล คือ ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นโดยมีความเกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ 1 0ประการตามหลักธรรมาภิบาล ได้แก่ หลักประสิทธิผล หลัก
ประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค หลักการมีส่วนร่วม หลักการกระจายอ านาจ หลักคุณธรรม/
จริยธรรม 
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การพิจารณาความรุนแรงของผลกระทบ (X) 

 
ประเด็น/องค์ประกอบที่

พิจารณา 
1= น้อยมาก 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = สูง 5 = สูงมาก 

ความรุนแรงของผลกระทบ     

      

 
เกณฑ์การพิจารณาโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Y) 

 
ประเด็น/องค์ประกอบที่

พิจารณา 
1= น้อยมาก 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = สูง 5 = สูงมาก 

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย     
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แผนภูมิความเสี่ยง 
 

หมายเหตุ  การก าหนดระดับคะแนน ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 
(1) ระดับความเสี่ยงต่่า (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง 1 – 4 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง 
(2) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง 5 – 9 คะแนน ยอมรับความเสี่ยงแต่มีแผนควบคุมความเสี่ยง ก่าหนดเป็นสีเหลือง  
(3) ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง 10 – 15 คะแนน มีแผนลดความเสี่ยง 

 (4) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง 16 – 25 คะแนนมีแผนลดและประเมินซ้่าหรือถ่ายโอนความเสี่ยง
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กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง   30 
 

สรุปภาพรวมการบริหารความเสี่ยงส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความ
เสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท่างานของหน่วยงานหรือองค์กร  รวมทั้งการบริหาร
จัดการความเสี่ยง โดยก่าหนดแนวทางการควบคุม เพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่ง
กระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวจะส่าเร็จได้ต้องมีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้
บุคลากรในองค์กรมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงไปในทิศทางเดียวกัน และต้องมีการติดตาม
และประเมินผลตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด ในส่วนของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ท าหน้าที่ติดตามผลการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยมีเป้าหมายในการติดตามผลการจัดการความ
เสี่ยงที่ด าเนินการไปแล้วว่าสามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ หรือสามารถจัดการ
กับปัจจัยเสี่ยงนั้นได้หรือไม่ และท าการรวบรวม เพ่ือสรุปผลเสนอต่อผู้บริหารรับทราบต่อไป 
 

 
 
 อย่างไรก็ตาม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร มีแนวปฏิบัติให้มีการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงเป็นประจ าทุกป ี
เพ่ือเป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน  ให้มีการปรับปรุงพัฒนา
แผนงานในการบริหารความเสี่ยง ให้มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริง ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหาร 
ผู้ปฏิบัติงาน สามารถน าไปเป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงในหน่วยงาน  และก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการบรรลุเป้าหมายการด าเนินงานขององค์กรต่อไป 
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พระราชบัญญัติ 

วินัยการเงินการคลังของรัฐ 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

เป็นปีที่  ๓  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า  “พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ   

พ.ศ.  ๒๕๖๑” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ การปฏิบัติการเก่ียวกับการเงินการคลังของรัฐตามกฎหมายต่าง ๆ  ถ้าเป็นกรณี 

ที่บัญญัติไว้แล้วตามพระราชบัญญัตินี้  ให้เป็นไปตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า 
(๑) ส่วนราชการ 
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(๒) รัฐวิสาหกิจ 
(๓) หน่วยงานของรัฐสภา  ศาลยุติธรรม  ศาลปกครอง  ศาลรัฐธรรมนูญ  องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  

และองค์กรอัยการ 
(๔) องค์การมหาชน 
(๕) ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
(๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๗) หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายกําหนด 
“ส่วนราชการ”  หมายความว่า  กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและ 

มีฐานะเป็นกรม  และให้หมายความรวมถึงจังหวัดและกลุ่มจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร 
ราชการแผ่นดินด้วย 

“รัฐวิสาหกิจ”  หมายความว่า 
(๑) องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล  กิจการของรัฐ 

ซึ่งมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น  หรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ 
(๒) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตาม  (๑)  มีทุนรวมอยู่ด้วย

เกินร้อยละห้าสิบ 
(๓) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตาม  (๑) หรือ  (๒)  หรือ 

ที่รัฐวิสาหกิจตาม  (๑)  และ  (๒)  หรือที่รัฐวิสาหกิจตาม  (๒)  มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินร้อยละห้าสิบ 
“ทุนหมุนเวียน”  หมายความว่า  กองทุน  กองทุนหมุนเวียน  เงินทุน  เงินทุนหมุนเวียน  ทุน  หรือ

ทุนหมุนเวียน  ที่ตั้งขึ้นเพื่อกิจการที่อนุญาตให้นํารายรับสมทบทุนไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องนําส่งคลงั 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนจั งหวัด  เทศบาล   

องค์การบริหารส่วนตําบล  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
“เงินนอกงบประมาณ”  หมายความว่า  บรรดาเงินทั้งปวงที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บ  หรือได้รับ 

ไว้เป็นกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือจากนิติกรรมหรือนิติ เหตุ  หรือกรณีอื่นใด   
ที่ต้องนําส่งคลัง  แต่มีกฎหมายอนุญาตให้สามารถเก็บไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องนําส่งคลัง 

“หนี้สาธารณะ”  หมายความว่า  หนี้สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ 
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“คลัง”  หมายความว่า  ที่เก็บรักษาเงินแผ่นดินของกระทรวงการคลัง  และให้หมายความรวมถึง
บัญชีเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อการนี้ด้วย 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ 
“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
มาตรา ๕ ให้ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ าการกระทรวงการคลังรักษาการตาม

พระราชบัญญตัินี้  และให้มีอํานาจออกระเบียบและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
ระเบียบและประกาศ  เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๖ รัฐต้องดําเนินนโยบายการคลัง  การจัดทํางบประมาณ  การจัดหารายได้   
การใช้จ่าย  การบริหารการเงินการคลัง  และการก่อหนี้  อย่างมีประสิทธิภาพ  โปร่งใสและตรวจสอบได้   
ทั้งนี้  ตามหลักการรักษาเสถียรภาพและการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างย่ังยืน  และหลักความเป็นธรรมในสังคม  
และต้องรักษาวินัยการเงินการคลังตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัตินี้และตามกฎหมายอื่นที่ เก่ียวข้อง 
อย่างเคร่งครัด 

มาตรา ๗ การกู้เงิน  การลงทุน  การตรากฎหมาย  การออกกฎ  หรือการดําเนินการใด ๆ  
ของรัฐที่ มีผลผูกพันทรัพย์สินหรือก่อให้เกิดภาระทางการเงินการคลังแก่รัฐ  ต้องพิจารณาความคุ้มค่า   
ต้นทุน  และผลประโยชน์  เสถียรภาพและความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม  ตลอดจนความย่ังยืนทาง 
การคลังของรัฐด้วย 

มาตรา ๘ รัฐพึงเสริมสร้างวินัยให้ประชาชนเสียภาษีอากรให้ครบถ้วนตามกฎหมาย 
มาตรา ๙ คณะรัฐมนตรีต้องรักษาวินัยในกิจการที่เก่ียวกับเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัตินี้

อย่างเคร่งครัด 
ในการพิจารณาเร่ืองที่ เก่ียวกับนโยบายการคลัง  การจัดทํางบประมาณ  การจัดหารายได้   

การใช้จ่าย  การบริหารการเงินการคลัง  และการก่อหนี้  คณะรัฐมนตรีต้องพิจารณาประโยชน์ที่รัฐหรือ
ประชาชนจะได้ รับ  ความคุ้มค่า  และภาระการเงินการคลังที่ เกิดขึ้นแก่รัฐ  รวมถึงความเสี่ยงและ 
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่การเงินการคลังของรัฐอย่างรอบคอบ 



หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๒๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 

 

คณะรัฐมนตรีต้องไม่บริหารราชการแผ่นดินโดยมุ่งสร้างความนิยมทางการเมืองที่อาจก่อให้เกิด 
ความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและประชาชนในระยะยาว 

หมวด  ๒ 
นโยบายการเงินการคลัง 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ 

 
 

มาตรา ๑๐ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า  “คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลัง 
ของรัฐ”  ประกอบด้วย  นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานกรรมการ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง   
เป็นรองประธานกรรมการ  ปลัดกระทรวงการคลัง  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ  ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ  และผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย  เป็นกรรมการ 

ให้ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  เป็นเลขานุการ  และให้สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการ 

มาตรา ๑๑ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดวินัยการเงินการคลังเพิ่มเติมจากที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้หรือในกฎหมายอื่น  

เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ  โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ 
(๒) จัดทําและทบทวนแผนการคลังระยะปานกลาง 
(๓) เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ เก่ียวข้องกับการงบประมาณ  การจัดเก็บรายได้   

การบริหารหนี้สาธารณะ  การบริหารทรัพย์สิน  และปัญหาอื่นที่เก่ียวข้องกับการเงินการคลังของรัฐ 
(๔) กําหนดสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง  รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น  

สัดส่วนงบประมาณเพื่อการชําระหนี้ภาครัฐ  สัดส่วนการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายข้ามปีงบประมาณ  
สัดส่วนการก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าหรือนอกเหนือไปจากที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย   
และสัดส่วนตามที่กําหนดไว้ในมาตรา  ๕๐ 

(๕) กําหนดนโยบายและกํากับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการคลัง 
(๖) กําหนดอัตราการชดเชยค่าใช้จ่ายหรือการสูญเสียรายได้ของหน่วยงานของรัฐในการดําเนิน 

กิจกรรม  มาตรการ  หรือโครงการตามที่กําหนดไว้ในมาตรา  ๒๘ 
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(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นอํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการ  หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

มาตรา ๑๒ การประชุมและการลงมติของคณะกรรมการ  ให้เป็นไปตามข้อบังคับการประชุม
ที่คณะกรรมการกําหนด 

ส่วนที่  ๒ 
การดําเนินการทางการคลังและงบประมาณ 

 
 

มาตรา ๑๓ ให้มีแผนการคลังระยะปานกลาง  เพื่อใช้เป็นแผนแม่บทหลักสําหรับการวางแผน 
การดําเนินการทางการเงินการคลังและงบประมาณของรัฐ  รวมทั้งแผนการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี  
และแผนการบริหารหนี้สาธารณะด้วย 

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่จัดทําแผนการคลังระยะปานกลางตามวรรคหนึ่ง  ให้แล้วเสร็จภายใน 
สามเดือนนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณทุกปี 

แผนการคลังระยะปานกลางตามวรรคหน่ึง  ให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามปี  และอย่างน้อย 
ต้องประกอบด้วย 

(๑) เป้าหมายและนโยบายการคลัง 
(๒) สถานะและประมาณการเศรษฐกิจ 
(๓) สถานะและประมาณการการคลัง  ซึ่ งรวมถึงประมาณการรายได้   ประมาณการรายจ่าย   

ดุลการคลัง  และการจัดการกับดุลการคลังนั้น 
(๔) สถานะหนี้สาธารณะของรัฐบาล 
(๕) ภาระผูกพันทางการเงินการคลังของรัฐบาล 
มาตรา ๑๔ เม่ือคณะกรรมการจัดทําแผนการคลังระยะปานกลางตามมาตรา  ๑๓  แล้ว   

ให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
มาตรา ๑๕ การจัดทํากรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี  ให้นําแผนการคลังระยะ 

ปานกลางมาประกอบการพิจารณาด้วย  และให้คํานึงถึงภาวะเศรษฐกิจของประเทศ  ความเป็นธรรมทางสังคม  
นโยบายงบประมาณ  เสถียรภาพและความย่ังยืนทางการคลังของประเทศ  ความจําเป็นที่จะต้องใช้จ่าย   
การจัดเก็บรายได้แผ่นดิน  สถานะของหน้ีสาธารณะ  และความสามารถในการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล
งบประมาณ 
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มาตรา ๑๖ ให้ หน่ วยงานของรัฐนํ าแผนการคลั งระยะปานกลางที่ คณะรัฐมนตรี 
ให้ความเห็นชอบแล้ว  มาใช้ประกอบการพิจารณาในการจัดเก็บหรือหารายได้  การจัดทํางบประมาณ  และ 
การก่อหนี้ของหน่วยงานของรัฐด้วย 

มาตรา ๑๗ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แก่หน่วยงานของรัฐต้องคํานึงถึง 
(๑) ความจําเป็นและภารกิจของหน่วยงานของรัฐที่ขอรับจัดสรรงบประมาณ 
(๒) ฐานะเงินนอกงบประมาณของหน่วยงานของรัฐที่สามารถใช้จ่ายได้ รวมตลอดถึงรายได้หรือ 

เงินอื่นใดที่หน่วยงานของรัฐนั้นมีอยู่หรือสามารถนํามาใช้จ่ายได้ 
(๓) ความสามารถในการใช้จ่ายและการก่อหนี้ผูกพันของหน่วยงานของรัฐภายในปีงบประมาณน้ัน 
(๔) การปฏิ บัติหน้ าที่ โดยอิสระของรัฐสภา  ศาลยุติธรรม  ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ   

องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  และองค์กรอัยการ 
(๕) กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องเป็นไปเพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 

การทําหน้าที่ดูแลและจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  
โดยคํานึงถึงความสามารถในการหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตลอดจนความเหมาะสมและ 
ความแตกต่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ 

มาตรา ๑๘ การตรากฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจําปีต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ก่อนวันเร่ิมปีงบประมาณน้ัน  เว้นแต่จะมีเหตุจําเป็นหรือเหตุฉุกเฉินที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ 

มาตรา ๑๙ การเสนอกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจําปีให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  โดยต้องแสดงแหล่งที่มาและประมาณการรายได้  ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับจากการจ่ายเงิน  และความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาต่าง ๆ  ด้วย 

มาตรา ๒๐ การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) งบประมาณรายจ่ายลงทุน  ต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละย่ีสิบของงบประมาณรายจ่ายประจําปี  

และต้องไม่น้อยกว่าวงเงินส่วนที่ขาดดุลของงบประมาณประจําปีนั้น 
(๒) งบประมาณรายจ่ายเก่ียวกับบุคลากรของรัฐและสวัสดิการของบุคลากรของรัฐ  ต้องตั้งไว้ 

อย่างพอเพียง 
(๓) งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชําระหน้ีภาครัฐซึ่งเป็นหนี้สาธารณะที่กระทรวงการคลังกู้หรือ 

คํ้าประกัน  ต้องตั้งเพื่อการชําระคืนต้นเงินกู้  ดอกเบ้ีย  และค่าใช้จ่ายในการกู้เงินอย่างพอเพียง 
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(๔) ภาระทางการเงินที่มีกฎหมายบัญญัติให้รัฐบาลต้องส่งเงินเข้าสมทบหรือชดเชยเพื่อการใด ๆ  
ต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายให้ตามเวลาที่กฎหมายกําหนด 

(๕) ภาระทางการเงินเพื่อชดเชยต้นทุนทางการเงินและการบริหารจัดการ  รวมทั้งความเสียหายจาก
การดําเนินกิจกรรม  มาตรการ  หรือโครงการตามมาตรา  ๒๘  ต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายให้ในโอกาสแรก 
ที่กระทําได้ 

(๖) งบประมาณรายจ่ายงบกลาง  รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น  ให้ตั้ง 
ได้เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันหรือแก้ไขสถานการณ์อันกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน   
ความม่ันคงของรัฐ  การเยียวยาหรือบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะร้ายแรง  และภารกิจที่เป็น
ความจําเป็นเร่งด่วนของรัฐ 

ในกรณีที่การตั้งงบประมาณรายจ่ายไม่สามารถดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในวรรคหน่ึงได้  
ให้แสดงเหตุผลความจําเป็นและมาตรการในการแก้ไขต่อรัฐสภาพร้อมกับการเสนอร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีด้วย 

มาตรา ๒๑ การจัดทํ างบประมาณรายจ่ายเพิ่ มเติม  ให้กระทํ าได้ เม่ือมี เหตุผลและ 
ความจําเป็นที่ต้องใช้จ่ายเงินระหว่างปีงบประมาณ  โดยไม่สามารถรองบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
ถัดไปได้  และให้ระบุที่มาของเงินที่จะใช้จ่ายตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมด้วย 

มาตรา ๒๒ งบประมาณรายจ่ายงบกลาง  ให้ตั้งได้เฉพาะในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเป็น 
ที่ไม่อาจจัดสรรหรือไม่สมควรจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แก่หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบได้โดยตรง 

มาตรา ๒๓ ให้มีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแก่หน่วยงานของรัฐสภา  ศาลยุติธรรม   
ศาลปกครอง  ศาลรัฐธรรมนูญ  องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  และองค์กรอัยการ  ให้เพียงพอกับการปฏิบัติ
หน้าที่โดยอิสระ  โดยต้องคํานึงถึงการดําเนินงาน  รายได้  เงินนอกงบประมาณ  และเงินอื่นใดที่หน่วยงานน้ัน 
มีอยู่ด้วย 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่ง  เห็นว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรอาจไม่เพียงพอต่อ 
การปฏิบัติหน้าที่  และย่ืนคําขอแปรญัตติต่อคณะกรรมาธิการ  ให้แสดงเหตุผลและความจําเป็นที่จะต้องได้รับ
การจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม  และให้สํานักงบประมาณเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการด้วย 

ให้หน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่ง  จัดให้ มีระบบการจัดทําและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล  การกํากับดูแลการใช้จ่ายเงิน  และระบบการควบคุมภายในด้านการเงิน
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การคลัง  โดยรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด  รวมทั้งต้องมีการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการใช้จ่ายเงิน
และรายได้ที่ได้รับให้สาธารณชนทราบ  รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย 

มาตรา ๒๔ การโอนงบประมาณรายจ่ายระหว่างหน่วยงานของรัฐจะกระทํามิได้  เว้นแต่จะมี
กฎหมายอนุญาตให้กระทําได้ 

มาตรา ๒๕ การเสนอกฎหมายท่ีกําหนดให้หน่วยงานของรัฐไม่ต้องนําเงินรายได้หรือเงินอื่นใด
ส่งคลัง  ให้กระทําได้เฉพาะในกรณีมีความจําเป็นและเกิดประโยชน์ในการที่หน่วยงานของรัฐนั้นจะมีเงินเก็บไว้
เพื่อการดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ของตน  โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังก่อนเสนอ
กฎหมายต่อคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๒๖ การเสนอกฎหมายที่มีบทบัญญัติให้จัดเก็บภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น
จากท่ีกําหนดไว้ในกฎหมาย  เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนําไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐนั้น  
หรือเพื่อการหนึ่งการใดเป็นการเฉพาะ  จะกระทํามิได้  เว้นแต่กรณีการจัดเก็บภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียม
เพิ่มขึ้นเพื่อเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มาตรา ๒๗ การดําเนินกิจกรรม  มาตรการ  หรือโครงการที่ก่อให้เกิดภาระต่องบประมาณ
หรือภาระทางการคลังในอนาคตตามที่คณะกรรมการกําหนด  ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้ รับผิดชอบ 
การดําเนินการนั้นจัดทําแผนบริหารจัดการกิจกรรม  มาตรการ  หรือโครงการ  ประมาณการรายจ่าย   
แหล่งเงินที่ใช้ตลอดระยะเวลาดําเนินการ และประโยชน์ที่จะได้รับ  โดยต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมัติ
กิจกรรม  มาตรการ  หรือโครงการต่อคณะรัฐมนตรี  และในกรณีที่การดําเนินการก่อให้เกิดการสูญเสียรายได้
ของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ  ให้จัดทําประมาณการการสูญเสียรายได้และประโยชน์ที่จะได้รับ  เสนอใน
การขออนุมัตติ่อคณะรัฐมนตรีด้วย 

ในการพิจารณาอนุมัติกิจกรรม  มาตรการ  หรือโครงการตามวรรคหน่ึง  ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
ความจําเป็นเร่งด่วน  ประโยชน์ที่ได้รับ  และภาระทางการคลังหรือการสูญเสียรายได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย 

ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้ รับผิดชอบกิจกรรม  มาตรการ  หรือโครงการ  จัดทํารายงาน
เปรียบเทียบประโยชน์ที่ได้รับกับการสูญเสียรายได้ที่เกิดขึ้นจริงกับประมาณการที่ได้จัดทําตามวรรคหนึ่ง  
เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบเป็นประจําทุกสิ้นปีงบประมาณ  จนกว่าการดําเนินการดังกล่าวจะแล้วเสร็จ 

มาตรา ๒๘ การมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐดําเนินกิจกรรม  มาตรการ  หรือโครงการ  
โดยรัฐบาลรับภาระจะชดเชยค่าใช้จ่ายหรือการสูญเสียรายได้ในการดําเนินการนั้น  ให้กระทําได้เฉพาะกรณี 
ที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจตามกฎหมายและอยู่ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐนั้น  เพื่อฟื้นฟู
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หรือกระตุ้นเศรษฐกิจ  หรือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  หรือเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยหรือการก่อวินาศกรรม 

ในการมอบหมายตามวรรคหน่ึง   คณะรัฐมนตรีต้องพิจารณาภาระทางการคลังของรัฐที่อาจเกิดขึ้น
ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต  ผลกระทบต่อการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐซึ่งได้รับมอบหมายนั้น  และ
แนวทางการบริหารจัดการภาระทางการคลังของรัฐและผลกระทบจากการดําเนินการดังกล่าว 

ภาระที่รัฐต้องรับชดเชยค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง  ต้องมียอดคงค้างทั้งหมดรวมกัน 
ไม่เกินอัตราที่คณะกรรมการกําหนด 

ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งได้รับมอบหมายตามมาตรานี้  ไม่ว่าการมอบหมายนั้นจะเกิดขึ้นก่อน
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับหรือไม่  จัดทําประมาณการต้นทุนทางการเงินและการบริหารจัดการที่รัฐจะต้อง
รับภาระทั้ งหมดสําหรับกิจกรรม  มาตรการ  หรือโครงการนั้น ๆ และแจ้งให้คณะกรรมการและ
กระทรวงการคลังทราบ 

มาตรา ๒๙ ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งได้รับมอบหมายตามมาตรา  ๒๘  จัดทําบัญชีสําหรับ 
การดําเนินกิจกรรม  มาตรการ  หรือโครงการท่ีได้รับมอบหมายแยกต่างหากจากบัญชีการดําเนินงานทั่วไป  
พร้อมทั้งเสนอรายงานผลการดําเนินการตามที่ได้รับมอบหมายและผลสัมฤทธ์ิต่อรัฐมนตรี  เพื่อเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี  และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ  รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย 

มาตรา ๓๐ ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เก่ียวข้องบริหารจัดการความเสี่ยงทาง 
การคลังให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการคลังที่คณะกรรมการกําหนด 

หมวด  ๓ 
วินัยการเงินการคลัง 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
รายได้ 

 
 

มาตรา ๓๑ รายได้  ได้แก่  รายได้แผ่นดิน  และให้หมายความรวมถึงเงินที่หน่วยงานของรัฐ
จัดเก็บหรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์  แต่มีกฎหมายบัญญัติให้นําไปใช้จ่ายเพื่อการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐได ้
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รายได้แผ่นดิน  ได้แก่  เงินทั้งปวงที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บหรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์  และ 
ต้องนําส่งคลังตามมาตรา  ๓๔ 

มาตรา ๓๒ การจัดเก็บรายได้แผ่นดินที่เป็นภาษีอากรจะกระทําได้ก็แต่โดยอาศัยอํานาจ 
ตามกฎหมาย  และการยกเว้นหรือการลดภาษีอากรใด  จะกระทําได้ก็แต่โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย 
ที่ให้อํานาจจัดเก็บภาษีอากรน้ัน  ทั้งนี้  ให้พิจารณาถึงความเป็นธรรม  ความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ  
รวมทั้งการพัฒนาและสนับสนุนเสถียรภาพและความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมด้วย 

ในการเสนอยกเว้นหรือลดภาษีอากรตามวรรคหน่ึงต่อผู้มีอํานาจอนุมัติ  ให้หน่วยงานของรัฐผู้เสนอ
จัดทําประมาณการการสูญเสียรายได้และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการยกเว้นหรือลดภาษีอากรด้วย 

มาตรา ๓๓ การจัดเก็บ  ลด  และยกเว้นรายได้แผ่นดินที่ เป็นค่าธรรมเนียมอันมิใช่
ค่าตอบแทนการให้บริการ  จะกระทําได้ก็แต่โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย 

มาตรา ๓๔ บรรดาเงินที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บหรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์  ไม่ว่าจะได้รับ
ตามกฎหมาย   ระเบียบ   หรือข้อบังคับ   หรือได้รับชําระตามอํานาจหน้าที่หรือสัญญา  หรือได้รับจาก 
การให้ใช้ทรัพย์สินหรือเก็บดอกผลจากทรัพย์สินของราชการ  ให้นําส่งคลังตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด   
เว้นแต่จะมีกฎหมายกําหนดเป็นอย่างอื่น 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐตามวรรคหน่ึงได้รับเงินที่มีผู้มอบให้  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้จ่าย 
ในกิจการของหน่วยงานของรัฐนั้นก็ดี  หรือได้รับเงินที่เกิดจากทรัพย์สินซึ่งมีผู้มอบให้เพื่อหาดอกผลใช้จ่าย 
ในกิจการของหน่วยงานของรัฐนั้นก็ดี  ให้หน่วยงานของรัฐนั้นจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันภายในวงเงินที่ได้รับ 
นั้นได้  และไม่ต้องนําส่งคลัง 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐตามวรรคหน่ึงได้รับเงินตามโครงการช่วยเหลือ  หรือร่วมมือกับรัฐบาล
ต่างประเทศ  องค์การสหประชาชาติ  ทบวงการชํานัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ  องค์การระหว่างประเทศอื่นใด  
หรือบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นเงินให้กู้หรือให้เปล่า  รวมทั้งเงินที่ได้รับสืบเนื่องจากโครงการช่วยเหลือหรือร่วมมือ
เช่นว่านั้น  รัฐมนตรีจะกําหนดเป็นอย่างอื่นโดยไม่ต้องนําส่งคลังก็ได้ 

เม่ือมีเหตุผลอันสมควร  รัฐมนตรีจะอนุญาตให้หน่วยงานของรัฐตามวรรคหน่ึงที่ได้รับเงินในกรณี
ต่อไปนี้  นําเงินนั้นไปใชจ้่ายโดยไม่ต้องนําส่งคลังก็ได้ 

(๑) เงินที่ได้รับในลักษณะค่าชดใช้ความเสียหายหรือสิ้นเปลืองแห่งทรัพย์สินและจําเป็นต้องจ่าย 
เพื่อบูรณะทรัพย์สินหรือจัดให้ได้ทรัพย์สินคืนมา 
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(๒) เงินรายรับของหน่วยงานของรัฐ  ที่เป็นสถานพยาบาล  สถานศึกษา  หรือสถานอื่นใดที่ 
อํานวยบริการอันเป็นสาธารณประโยชน์  หรือประชาสงเคราะห์ 

(๓) เงินที่ได้รับในลักษณะผลพลอยได้จากการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ 
(๔) เงินที่ได้รับจากการจําหน่ายหุ้นในนิติบุคคลเพื่อนําไปซื้อหุ้นในนิติบุคคลอื่น 
การจ่ายเงินตาม  (๒)  และ  (๓)  ต้องเป็นไปตามระเบียบที่ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีและผู้อํานวยการ

สํานักงบประมาณ   ส่วนการจําหน่ายหุ้นและการซื้อหุ้นตาม  (๔)  ต้องเป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
โดยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๓๕ การกันเงินรายได้เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนําไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานนั้น  หรือเพื่อการหนึ่งการใดเป็นการเฉพาะจะกระทํามิได้  เว้นแต่จะอาศัยอํานาจตามกฎหมาย 

มาตรา ๓๖ ภายใต้บังคับบทบัญญัติวรรคสองและวรรคสาม  การจัดสรรเงินกําไรสุทธิของ
รัฐวิสาหกิจเพื่อนําส่งคลัง  ให้เป็นไปตามวิธีการที่กําหนดไว้ในกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้น 

ให้รัฐวิสาหกิจที่ไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีเพื่อนําส่งคลัง 
ในอัตราไม่น้อยกว่าอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ในกรณีที่เห็นสมควร  กระทรวงการคลังจะกําหนดให้รัฐวิสาหกิจจัดสรรกําไรสุทธิหรือกําไรสะสม 
เพื่อนําส่งคลังเพิ่มเติมจากวรรคสองในจํานวนที่กระทรวงการคลังเห็นสมควรก็ได้ 

ส่วนที่  ๒ 
รายจ่าย 

 
 

มาตรา ๓๗ หน่วยงานของรัฐจะก่อหนี้ผูกพันหรือจ่ายเงินได้ก็แต่โดยอาศัยอํานาจที่มีอยู่ 
ตามกฎหมาย 

การก่อหนี้ผูกพันและการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่หรือการดําเนินงาน  
ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส  คุ้มค่าและประหยัด  โดยพิจารณาเป้าหมาย  ประโยชน์ที่ได้รับ  ผลสัมฤทธ์ิ  และ
ประสิทธิภาพของหน่วยงานของรัฐ  และต้องเป็นไปตามรายการและวงเงินงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงาน
ของรัฐนั้นด้วย 

มาตรา ๓๘ ให้ผู้มีอํานาจอนุมัติการจ่ายเงินมีหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของ
หน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายหรือกฎ  หรือตามที่ได้รับอนุญาตให้จ่าย 
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มาตรา ๓๙ การเบิกเงินจากคลัง  การรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และ 
การนําเงินส่งคลัง  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๔๐ เงินที่ขอเบิกจากคลัง  ถ้าไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด  ให้หน่วยงานของรัฐ 
ผู้เบิกนําส่งคืนคลังโดยไม่ชักช้า 

มาตรา ๔๑ ให้ รัฐมนตรีมีอํานาจสั่ งจ่ายเงินจากคลังเป็นเงินทดรองราชการ  เพื่ อให้ 
ส่วนราชการใช้ทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อย  หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการในต่างประเทศหรือ 
ตามข้อผูกพันในการกู้เงินจากต่างประเทศ  หรือเป็นกรณีจําเป็นเร่งด่วนที่ไม่สามารถรอการเบิกเงินจาก
งบประมาณได้  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

เม่ือส่วนราชการได้จ่ายเงินทดรองราชการแล้ว  ให้เบิกเงินชดใช้เงินทดรองราชการที่ได้จ่ายไปนั้น 
ในโอกาสแรกที่กระทําได้ 

มาตรา ๔๒ หน่วยงานของรัฐซึ่งมิใช่ส่วนราชการต้องจัดให้มีการวางหลักเกณฑ์และวิธีการ
เก่ียวกับการเบิกเงิน  การรับเงิน  การจ่ายเงิน  และการเก็บรักษาเงิน  ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายว่าด้วยการนั้น
บัญญัติไว้  โดยต้องเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

มาตรา ๔๓ การก่อหนี้ที่ผูกพันการใช้จ่ายเงินงบประมาณหรือเงินอื่นของหน่วยงานของรัฐ  
ต้องพิจารณาภาระทางการเงินที่เกิดขึ้นและข้อผูกพันในการชําระเงินตามสัญญา  และประโยชน์ที่รัฐจะได้รับด้วย 

ส่วนที่  ๓ 
การจัดให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินและการบริหารทรัพย์สินของรัฐ 

 
 

มาตรา ๔๔ การบริหารจัดการทรัพย์สินที่อยู่ในความครอบครองหรือการกํากับดูแลของ
หน่วยงานของรัฐ  ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายและกฎที่เก่ียวข้อง  โดยต้องพิจารณาประโยชน์ของรัฐ
และประชาชน  ความคุ้มค่า  และความประหยัด  ซึ่งต้องกระทําด้วยความรอบคอบ  ระมัดระวัง  และ 
มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม  และต้องไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินนั้น 

มาตรา ๔๕ ทรัพย์สินของแผ่นดินและทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดิน ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ   
ให้กระทรวงการคลังมีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับการดูแลรักษาและบริหารทรัพย์สินนั้น  เว้นแต่จะมีกฎหมาย
กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

ให้กระทรวงการคลังมีหน้าที่จัดทําบัญชีทรัพย์สินของแผ่นดินตามประเภทและลักษณะแห่งทรัพย์สินนั้น 
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ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดให้หน่วยงานอ่ืนของรัฐมีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับการดูแลรักษาและ
บริหารทรัพย์สินของแผ่นดินตามวรรคหน่ึง  ให้หน่วยงานของรัฐดังกล่าวมีหน้าที่จัดทําบัญชีทรัพย์สินของ
แผ่นดินและรายงานให้กระทรวงการคลังทราบด้วย  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด 

ในกรณีที่ทรัพย์สินใดตกเป็นของแผ่นดิน  ให้กระทรวงการคลังนําขึ้นบัญชีทรัพย์สินของแผ่นดิน  
ตามประเภทและลักษณะแห่งทรัพย์สินนั้นต่อไปด้วย 

ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง  กระทรวงการคลังอาจมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐอื่นดําเนินการ
แทนก็ได้ 

มาตรา ๔๖ การบริหารเงินคงคลังให้เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง  
โดยต้องรักษาไว้ในระดับที่จําเป็น  เพื่อให้มีสภาพคล่องเพียงพอสําหรับการเบิกจ่ายเพื่อการดําเนินงานของ
หน่วยงานของรัฐ  โดยคํานึงถึงค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการบริหารสภาพคล่องด้วย 

มาตรา ๔๗ นอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๔๔  แล้ว  การบริหารจัดการเงินของหน่วยงาน
ของรัฐหรือที่อยู่ในความครอบครองดูแลรักษาของหน่วยงานของรัฐ  ต้องกระทําด้วยความระมัดระวังและ
รอบคอบ  โดยมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมด้วย 

มาตรา ๔๘ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติ 
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  หรือตามกฎระเบียบ
ของหน่วยงานของรัฐโดยเคร่งครัด  โดยต้องดําเนินการด้วยความสุจริต  คุ้มค่า  โปร่งใส  มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  และตรวจสอบได้ 

ส่วนที่  ๔ 
การก่อหนี้และการบริหารหนี้ 

 
 

มาตรา ๔๙ การก่อหนี้และการบริหารหนี้สาธารณะและหน้ีของหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไป
ตามกฎหมายและอยู่ภายใต้ขอบวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐผู้กู้  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์
ของประเทศและของหน่วยงานของรัฐ  โดยต้องกระทําด้วยความรอบคอบ  และคํานึงถึงความคุ้มค่า  
ความสามารถในการชําระหนี้  การกระจายภาระการชําระหนี้  เสถียรภาพและความย่ังยืนทางการเงินการคลัง  
ตลอดจนความน่าเชื่อถือของประเทศและของหน่วยงานของรัฐผู้กู้ 
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มาตรา ๕๐ ให้คณะกรรมการประกาศกําหนดสัดส่วนดังต่อไปนี้ เพื่ อใช้ เป็นกรอบใน 
การบริหารหนี้สาธารณะ 

(๑) สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
(๒) สัดส่วนภาระหนี้ของรัฐบาลต่อประมาณการรายได้ประจําปีงบประมาณ 
(๓) สัดส่วนหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศต่อหนี้สาธารณะทั้งหมด 
(๔) สัดส่วนภาระหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศต่อรายได้จากการส่งออกสินค้าและบริการ 
(๕) สัดส่วนอื่น ๆ  ที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
ภาระหน้ีของรัฐบาลตาม  (๒)  ประกอบด้วย  ต้นเงินกู้  ดอกเบ้ียและค่าใช้จ่ายในการกู้เงินของรัฐบาล  

และหนี้เงินกู้ของหน่วยงานของรัฐซึ่งรัฐบาลรับภาระที่ต้องชําระในแต่ละปีงบประมาณ 
เม่ือมีการกําหนดสัดส่วนตามวรรคหน่ึงแล้ว  ให้คณะกรรมการรายงานสัดส่วนดังกล่าวให้

คณะรัฐมนตรีทราบ  และเปิดเผยต่อสาธารณชน  รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย 
ให้มีการทบทวนสัดส่วนที่กําหนดไว้ตามวรรคหน่ึงอย่างน้อยทุกสามปีและรายงานให้คณะรัฐมนตรี

ทราบด้วย 
มาตรา ๕๑ ให้กระทรวงการคลังรายงานสัดส่วนหนี้ตามมาตรา  ๕๐  ที่ เกิดขึ้นจริงต่อ

คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการทุกหกเดือน 
ในกรณีที่การบริหารหน้ีสาธารณะไม่สามารถดําเนินการได้ตามสัดส่วนที่กําหนดตามมาตรา  ๕๐   

ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผล  วิธีการ  และระยะเวลาในการทําให้สัดส่วนดังกล่าวอยู่ภายในสัดส่วนที่กําหนดเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรี 

รายงานตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง  ให้เปิดเผยให้สาธารณชนทราบ  รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทาง 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย 

มาตรา ๕๒ การกู้เงินของรัฐบาล  และการคํ้าประกันการชําระหน้ีของหน่วยงานของรัฐ 
โดยรัฐบาล  ให้ปฏิบัติตามที่บัญญัติในกฎหมายว่าด้วยการบริหารหน้ีสาธารณะโดยเคร่งครัด 

การก่อหนี้ของหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นไปตามมาตรา  ๔๙  รัฐบาลจะคํ้าประกันการชําระหนี้นั้นไม่ได้ 
มาตรา ๕๓ การกู้เงินของรัฐบาลนอกเหนือจากที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการบริหาร 

หนี้สาธารณะ  ให้กระทรวงการคลังกระทําได้ก็แต่โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายที่ตราขึ้นเป็นการเฉพาะ   
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และเฉพาะกรณีที่มีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการโดยเร่งด่วนและอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติ 
ของประเทศ  โดยไม่อาจตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีได้ทัน 

กฎหมายที่ตราขึ้นตามวรรคหนึ่ง  ต้องระบุวัตถุประสงค์ของการกู้เงิน  ระยะเวลาในการกู้เงิน  
แผนงานหรือโครงการที่ใช้จ่ายเงินกู้  วงเงินที่อนุญาตให้ใช้จ่ายเงินกู้  และหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ
การดําเนินแผนงานหรือโครงการที่ใช้จ่ายเงินกู้นั้น 

เงินที่ได้รับจากการกู้เงินตามวรรคหนึ่ง  ให้กระทรวงการคลังเก็บรักษาไว้เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ 
เบิกไปใช้จ่ายตามแผนงานหรือโครงการตามที่กฎหมายกําหนดได้โดยไม่ต้องนําส่งคลัง  เว้นแต่จะมีกฎหมาย
บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น 

มาตรา ๕๔ การเบิกจ่ายเงินกู้ตามกฎหมายกู้เงินที่ตราข้ึนเป็นการเฉพาะตามมาตรา  ๕๓   
ให้หน่วยงานของรัฐที่ใช้จ่ายเงินกู้ดําเนินการเบิกจ่ายเงินกู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการกู้เงินและระเบียบ
การเบิกจ่ายเงินกู้อย่างเคร่งครัด  และใช้จ่ายเงินกู้ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส  คุ้มค่า  และประหยัด 

มาตรา ๕๕ การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณหรือเม่ือมีรายจ่ายสูงกว่ารายได้ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหน้ีสาธารณะ  ให้กระทรวงการคลังดําเนินการให้สอดคล้องกับสถานะของ 
เงินคงคลัง  โดยคํานึงถึงประมาณการรายได้และแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในแต่ละช่วงเวลาด้วย 

เม่ือปรากฏว่าในระหว่างปีงบประมาณรัฐบาลสามารถจัดเก็บรายได้เกินกว่าประมาณการ  หรือ 
มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณต่ํากว่าประมาณการ  ให้กระทรวงการคลังพิจารณาปรับลดวงเงินที่จะกู้ตามวรรคหนึ่ง
ลงตามความจําเป็นและเหมาะสม 

มาตรา ๕๖ การกู้เงินเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการบริหาร 
หนี้สาธารณะ  ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินนอกเหนือจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี  และต้องใช้ 
เป็นเงินตราต่างประเทศ  ให้กระทําได้เฉพาะกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนต้องดําเนินการโดยไม่อาจใช้จ่าย 
จากงบประมาณรายจ่ายได้  โดยต้องมีการกําหนดวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงิน  หน่วยงานของรัฐ 
ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการดําเนินการ  แผนงานหรือโครงการ  และจํานวนเงินกู้ที่ต้องใช้จ่ายตามแผนงานหรือ
โครงการน้ันด้วย 

มาตรา ๕๗ การกู้เงินตามมาตรา  ๕๓  และมาตรา  ๕๖  จะกระทําได้แต่เฉพาะเพื่อใช้จ่าย
ตามแผนงานหรือโครงการที่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจหรือสังคม  และเมื่อหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นเจ้าของ
แผนงานหรือโครงการมีความพร้อมที่จะดําเนินการตามแผนงานหรือโครงการที่จะใช้จ่ายเงินกู้นั้นแล้ว 



หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๒๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 

 

มาตรา ๕๘ เม่ือได้มีการใช้จ่ายเงินกู้ตามมาตรา  ๕๓  และมาตรา  ๕๖  แล้ว ให้มีการติดตาม
ประเมินผล  และการรายงานผลการใช้จ่ายเงินกู้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนดโดย 
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๕๙ เงินที่กระทรวงการคลังกู้ตามมาตรา  ๕๓  และมาตรา  ๕๖  ให้หน่วยงานของรัฐ
ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการใช้จ่ายเงินกู้นําไปใช้จ่ายตามแผนงานหรือโครงการจนเสร็จสิ้น  และถ้ามีเงินเหลือหรือ 
ไม่มีการดําเนินการหรือไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินตามแผนงานหรือโครงการนั้นอีก  ให้นําส่งคลัง 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้เบิกเงินกู้ไปใช้จ่าย  เนื่องจากแผนงานหรือโครงการเสร็จสิ้น  หรือไม่มี
การดําเนินการ  หรือไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินตามแผนงานหรือโครงการนั้นอีก  ให้กระทรวง 
การคลังนําเงินกู้ที่เหลืออยู่ส่งคลัง  แต่ในกรณีที่กระทรวงการคลังยังไม่ได้เบิกเงินจากผู้ให้กู้  ให้ยกเลิกวงเงินกู้
ที่ยังไม่ได้เบิกนั้น 

มาตรา ๖๐ ก่อนเร่ิมปีงบประมาณใด  ให้หน่วยงานของรัฐจัดทําแผนการกู้เงินและ 
การบริหารหนี้เงินกู้ที่จะกระทําในปีงบประมาณน้ัน  ส่งให้กระทรวงการคลัง  และเม่ือได้มีการกู้เงินแล้ว   
ให้รายงานกระทรวงการคลังเพื่อทราบด้วย 

ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ  ให้หน่วยงานของรัฐจัดทํารายงานการกู้เงินประจําปี
งบประมาณและสถานะหนี้เงินกู้คงค้างเสนอต่อกระทรวงการคลัง 

การดําเนินการตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนด 
ส่วนที่  ๕ 

เงินนอกงบประมาณและทุนหมุนเวียน 
 

 

มาตรา ๖๑ เงินนอกงบประมาณให้มีเท่าที่จําเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่  หรือ 
การดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการมีเงินนอกงบประมาณน้ัน  ทั้งนี้  ให้นําความในมาตรา  ๓๗  วรรคสอง  
มาใช้บังคับกับการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณด้วยโดยอนุโลม 

เงินนอกงบประมาณของหน่วยงานของรัฐ  ให้นํามาฝากไว้ที่กระทรวงการคลัง  เว้นแต่จะมีกฎหมาย
กําหนดไว้เป็นอย่างอื่นหรือได้ทําความตกลงกับกระทรวงการคลังเป็นอย่างอื่น 

เว้นแต่จะมีกฎหมายกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น  เงินนอกงบประมาณนั้นเม่ือได้ใช้จ่ายในการปฏิบัติ
หน้าที่หรือการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์จนบรรลุวัตถุประสงค์แห่งการนั้นแล้ว  มีเงินคงเหลือให้นําส่งคลัง



หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๒๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 

 

โดยมิชักช้า  ทั้งนี้  การนําเงินส่งคลังให้เป็นไปตามระเบียบที่ รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๖๒ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไม่มีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณหรือมีเงินนอกงบประมาณมากเกินสมควร  ให้กระทรวงการคลัง
เรียกให้หน่วยงานของรัฐนําเงินดังกล่าวส่งคลัง  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกําหนด
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๖๓ การจัดตั้งทุนหมุนเวียนให้กระทําได้แต่โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเท่านั้น  
โดยต้องมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งที่ชัดเจนและเป็นกรณีที่เป็นกิจกรรมที่หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติ 
ตามหน้าที่เพื่อสาธารณประโยชน์  หรือเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม  และเหมาะสมท่ีจะอนุญาตให้นํา
รายรับจากการดําเนินกิจกรรมนั้นสมทบทุนไว้ใช้จ่ายได้  รวมถึงไม่ซ้ําซ้อนกับทุนหมุนเวียนที่จัดตั้งไว้แล้ว 

การขอจัดตั้ ง  การบริหาร  การประเมินผล  การรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน  ให้ เป็นไป 
ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียน  เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น 

ส่วนที่  ๖ 
การคลังท้องถิ่น 

 
 

มาตรา ๖๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดเก็บรายได้ให้เพียงพอในการจัดทําบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ 

ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่สามารถจัดเก็บรายได้ให้เพียงพอกับการดําเนินการ 
ตามวรรคหน่ึง  ให้รัฐจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่าที่จําเป็นและเหมาะสม 
ไปพลางก่อน 

มาตรา ๖๕ การจัดทํางบประมาณ  การใช้จ่าย  การก่อหนี้ผูกพัน  และการบริหารทรัพย์สิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทําอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้  โดยต้องพิจารณาผลสัมฤทธิ์   
ความคุ้มค่า  ความประหยัด  และภาระทางการคลังที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย 

มาตรา ๖๖ การจัดทํางบประมาณประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้พิจารณา
ฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ความจําเป็นที่ต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณ  การจัดเก็บรายได้ 



หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๒๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 

 

ในปีงบประมาณนั้น  โดยให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
พระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๖๗ การก่อหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามอํานาจที่ มีอยู่ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  ถ้าเป็นการกู้เงินหรือการออกพันธบัตร  ให้อยู่ภายใต้
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้  และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องที่ได้กําหนดขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการบริหาร 
หนี้สาธารณะด้วย 

การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ เป็นการกู้เงินจากต่างประเทศหรือกู้เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ  ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีก่อนด้วย 

หมวด  ๔ 
การบัญชี  การรายงาน  และการตรวจสอบ 

 
 

มาตรา ๖๘ ให้กระทรวงการคลังกําหนดมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 
ให้หน่วยงานของรัฐที่มิใช่รัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียนจัดทําบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐาน

การบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐตามวรรคหนึ่ง 
ในกรณีหน่วยงานของรัฐที่เป็นรัฐวิสาหกิจ  ให้จัดทําบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชี

ที่รับรองทั่วไป 
ในกรณีหน่วยงานของรัฐที่เป็นทุนหมุนเวียน  ให้จัดทําบัญชีและรายงานการเงินตามที่กฎหมาย 

ว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียนกําหนด 
มาตรา ๖๙ ให้ หน่ วยงานของรัฐจัดให้ มี ผู้ ทํ าบัญชีตามหลักเกณ ฑ์และคุณสมบัติ 

ที่กระทรวงการคลังกําหนด  เพื่อจัดทําบัญชีและรายงานการเงินตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๗๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทํารายงานการเงินประจําปีงบประมาณซึ่งอย่างน้อย 

ต้องประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินทั้งเงินงบประมาณ  เงินนอก
งบประมาณ  และเงินอื่นใด  รวมถึงการก่อหนี้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 

ในกรณีที่มีความจําเป็น  หน่วยงานของรัฐจะขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังจัดทํารายงาน
การเงินประจําปีซึ่งมิใช่ปีงบประมาณก็ได้  และกระทรวงการคลังจะกําหนดเง่ือนไขให้หน่วยงานของรัฐนั้น
ปฏิบัติด้วยก็ได้ 



หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๒๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 

 

ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือตามที่ได้ตกลงกับกระทรวงการคลังตามวรรคสอง   
ให้หน่วยงานของรัฐนําส่งรายงานตามวรรคหนึ่งให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อตรวจสอบ  และนําส่ง
กระทรวงการคลังด้วย 

มาตรา ๗๑ ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีที่สํานักงานการตรวจ 
เงินแผ่นดินเห็นชอบตรวจสอบรายงานการเงินที่ หน่ วยงานของรัฐส่ งให้ตามมาตรา  ๗๐ ภายใน 
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือตามที่ได้ตกลงกับกระทรวงการคลัง  โดยให้ตรวจสอบและ
รายงานผลการตรวจสอบตามนโยบาย  หลักเกณฑ์และมาตรฐานที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด 

มาตรา ๗๒ ให้หน่วยงานของรัฐนําส่งรายงานการเงินประจําปีพร้อมกับรายงานผล 
การตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้กระทรวงการคลัง  สํานักงบประมาณ  และกระทรวง 
เจ้าสังกัด  เว้นแต่กรณีหน่วยงานของรัฐที่ เป็นหน่วยงานของรัฐสภา  ศาลยุติธรรม  ศาลปกครอง   
ศาลรัฐธรรมนูญ   องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ   และองค์กรอัยการ  ให้ นํ าส่ งให้ คณะรัฐมนตรี  
กระทรวงการคลัง  และสํานักงบประมาณ  และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ  รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทาง 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย  ทั้งนี้  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบจากสํานักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดิน 

มาตรา ๗๓ ให้กระทรวงการคลังจัดทําบัญชีการเงินแผ่นดินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
และนโยบายการบัญชีภาครัฐ 

มาตรา ๗๔ ให้กระทรวงการคลังจัดทํ ารายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจําปี
งบประมาณท่ีสิ้นสุด  เสนอต่อรัฐมนตรีภายในส่ีสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณน้ัน 

ภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ  ให้รัฐมนตรีเสนอรายงานตามวรรคหน่ึงต่อคณะรัฐมนตรี  
เพื่อเสนอต่อรัฐสภาภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

มาตรา ๗๕ ให้กระทรวงการคลังจัดทํารายงานการเงินแผ่นดินประจําปีงบประมาณ   
ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย  งบแสดงฐานะการเงิน  งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน  งบแสดง 
การเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ  งบกระแสเงินสด  และรายงานการรับจ่ายเงินประจําปีงบประมาณ  และจัดส่ง
ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
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ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจัดทํารายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินแผ่นดินประจําปี
งบประมาณตามมาตรฐานการรายงานผลการตรวจสอบที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนดให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

ให้กระทรวงการคลังเสนอรายงานการเงินแผ่นดินประจําปีงบประมาณตามวรรคหน่ึง  พร้อมด้วย
รายงานผลการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามวรรคสอง  ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอรัฐสภา
ภายในสองร้อยสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

มาตรา ๗๖ ให้กระทรวงการคลังจัดทํารายงานสถานะหนี้สาธารณะ  หนี้ภาครัฐ  และ 
ความเสี่ยงทางการคลัง  ในวันสิ้นปีงบประมาณ  เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการเพื่อทราบภายใน 
หกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

การจัดทํารายงานตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด 
มาตรา ๗๗ ให้กระทรวงการคลังจัดทํารายงาน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) รายงานการเงินรวมของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ ซึ่งประกอบด้วย  ข้อมูลจากรายงาน

การเงินแผ่นดินประจําปีงบประมาณตามมาตรา  ๗๕  และรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา  ๗๐  
ยกเว้นรายงานการเงินของรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๒) รายงานการเงินรวมของรัฐวิสาหกิจ 
(๓) รายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๔) รายงานการเงินรวมภาครัฐ  ซึ่งประกอบด้วย  ข้อมูลจากรายงานการเงินรวมของรัฐบาลและ

หน่วยงานของรัฐตาม  (๑)  รายงานการเงินรวมของรัฐวิสาหกิจตาม  (๒)  และรายงานการเงินรวมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตาม  (๓) 

รายงานตาม  (๑)  ถึง  (๔)  ให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในสองร้อยสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
ในกรณีหน่วยงานของรัฐใดไม่ส่งรายงานการเงินภายในระยะเวลาตามมาตรา  ๗๐  ให้กระทรวงการคลัง

เปิดเผยไว้ในรายงานตามวรรคหน่ึง  และให้แจ้งไว้ในรายงานที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรีด้วย 
รายงานการเงินตามวรรคหน่ึง  ให้ เปิดเผยต่อสาธารณชนทราบ  รวมทั้ งเผยแพร่ผ่านทาง 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย 
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มาตรา ๗๘ ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี  ให้กระทรวงการคลังจัดทํารายงานความเส่ียง
ทางการคลังประจําปี  ซึ่งอย่างน้อยต้องแสดงผลการประเมินความเส่ียงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากผลกระทบของ
เศรษฐกิจมหภาค  ระบบการเงิน  นโยบายของรัฐบาล  และผลการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐ  ที่อาจ
ก่อให้เกิดภาระทางการคลังของรัฐบาล  และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้น 

เม่ือกระทรวงการคลังได้จัดทํารายงานความเสี่ยงทางการคลังประจําปีแล้ว  ให้นําเสนอต่อ
คณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทําแผนการคลังระยะปานกลาง  และเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน  การควบคุมภายในและ 
การบริหารจัดการความเสี่ยง  โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด 

หมวด  ๕ 
การตรวจเงินแผ่นดิน 

 
 

มาตรา ๘๐ การตรวจเงินแผ่นดินต้องกระทําด้วยความสุจริต  รอบคอบ  โปร่งใส  เที่ยงธรรม  
กล้าหาญ  ปราศจากอคติ  และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  โดยให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 

ในกรณีมีการกระทําผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้  การสั่งลงโทษ
ทางปกครองให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๘๑ ให้คณะกรรมการจัดทําแผนการคลังระยะปานกลางตามมาตรา  ๑๓ ให้แล้วเสร็จ
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๘๒ บทบัญญัติ ในมาตรา  ๒๖  มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  และมาตรา  ๓๕   
ไม่ใช้บังคับกับกฎหมายที่กําหนดเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นจากที่กําหนดไว้ 
ในกฎหมาย  การยกเว้น  การลดหย่อนภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียม  หรือการกันเงินรายได้ซึ่งมีผลบังคับใช้อยู่
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ 
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มาตรา ๘๓ บทบัญญัติในมาตรา  ๒๐  (๔)  ไม่ใช้บังคับกับการตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีสําหรับบรรดาภาระทางการเงินที่มีกฎหมายบัญญัติให้ส่งเงินเข้าสมทบหรือชดเชยเพื่อการใด ๆ   
ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ 

มาตรา ๘๔ ให้หน่วยงานของรัฐที่มิใช่รัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียนจัดทําบัญชีและรายงาน
การเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กําหนดไว้ในมาตรา  ๖๘  ภายใน
ระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๘๕ ให้กระทรวงการคลังดําเนินการจัดให้มีรายงานการเงินตามมาตรา  ๗๗  (๓)  
และ  (๔)  ภายในระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๘๖ บรรดากฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือหลักเกณฑ์ที่ออกไว้โดยอาศัยอํานาจ 
ตามบทบัญญัติมาตรา  ๒๑  และมาตรา  ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๐๒  และ 
ที่แก้ไขเพิ่มเติม  ให้มีผลบังคับใช้ต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีการออกระเบียบ  
ข้อบังคับ  ประกาศ  หรือหลักเกณฑ์  ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

การดําเนินการออกระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  หรือหลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
ตามวรรคหนึ่งต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อให้มีผลใช้บังคับภายในหน่ึงปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับ 

มาตรา ๘๗ ในระหว่างที่ ยังมิได้มีการกําหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ทําบัญชี 
ตามมาตรา  ๖๙  ให้ผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีของหน่วยงานของรัฐซึ่งทําหน้าที่อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับทําหน้าที่ต่อไปได้  ทั้งนี้  ให้กระทรวงการคลังจัดทําหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ทําบัญชี 
ให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดเพ่ือให้ฐานะทางการเงินการคลังของรัฐมีเสถียรภาพ
และมั่นคงอย่างย่ังยืนตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ  ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้อง 
มีบทบัญญัติเก่ียวกับกรอบการดําเนินการทางการคลังและงบประมาณของรัฐ  การกําหนดวินัยทางการคลัง 
ด้านรายได้และรายจ่ายทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ  การบริหารทรัพย์สินของรัฐและเงินคงคลัง
และการบริหารหน้ีสาธารณะ  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 






