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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์1)ความแตกต่างบทบัญญัติรัฐธรรมนูญพ.ศ.2540และพ.ศ.2550ในหมวด

การเงินการคลังและงบประมาณด้านกรอบความยั่งยืนทางการคลังตลอดจนข้อบกพร่องและวิธีแก้ไขรัฐธรรมนูญ

2)นโยบายการคลังเพื่อความยั่งยืนขณะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจและการแก้ไขภายใต้การบริหารของพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ

ชินวัตรและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ3)สัมฤทธิผลด้านฐานะการคลังในการนำนโยบายการคลังไปปฏิบัติระหว่างปี

2544-2554ทั้งนี้ได้ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพและกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเป็นนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านการคลัง

30 คน โดยออกแบบการสัมภาษณ์เจาะลึกแบบมีโครงสร้าง และการกรอกแบบสอบถามแบบเปิดและใช้การ

พรรณนาเป็นหลักโดยข้อค้นพบมีดังนี้



วัตถุประสงค์ข้อ1)พบว่ามีความแตกต่างสาระสำคัญแห่งหมวดการเงินการคลังและงบประมาณ

เป็นรายมาตราส่วนข้อบกพร่องพบว่าในภาระผูกพันทางการเงินเกี่ยวกับรายจ่ายและภาระหนี้ไม่มีการ

แสดงมูลหนี้หรือรายจ่ายที่เกิดจากช่องว่างของกฏหมายและวิธีแก้ไขได้แก่1. รัฐบาลควรจัดทำนโยบายแผนงาน

สำหรับงบประมาณภาระผูกพันหรือรายจ่ายในเรื่องนั้นๆไว้ล่วงหน้าโดยเฉพาะนโยบายกึ่งการคลังหรือนอกบัญชี

งบประมาณและเปิดเผยข้อมูลที่เป็นหนี้ภาระผูกพันฯต่อสาธารณชน2.ปฎิรูปทางการเมืองให้ประชาชนมีสิทธิและมี

อำนาจในการจัดตั้งองค์กรกลาง3.รัฐบาลควรจัดทำรายงานจำนวนเงินภาษีอากรที่รัฐสูญเสียไปอันเนื่องมาจากการ

ลดหย่อนต่อรัฐสภาวัตถุประสงค์ข้อ2)พบว่า รัฐบาลทั้งสองต่างใช้นโยบายการคลังและการก่อหนี้สาธารณะเพื่อ

กระตุ้นเศรษฐกิจและเสนอนโยบายกึ่งการคลังเพื่อสร้างความนิยมและความพึงพอใจต่อประชาชนและรักษากรอบ

วินัยทางการคลังอย่างยั่งยืนไว้ได้ ส่วนวัตถุประสงค์ข้อ3)พบว่าสัมฤทธิผลด้านฐานะการคลังสิ้นปีงบประมาณ

ปีพ.ศ.2546-2549แข็งแกร่งมากขึ้นเกินหนึ่งแสนล้านบาทและระหว่างปีพ.ศ.2551-2554ยิ่งแข็งแกร่งมากกว่า

ปีพ.ศ.2540
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ABSTRACT 

Theobjectivesofthisresearchwere1)tostudydifferentprovisionsoftheConstitutionBE

2540andBE2550infinancialsectionandbudgetoftheframeworkoffiscalsustainability.Aswell

asdefectsandHowtomodifytheconstitution.2)fiscalpolicysustainability.Whiletheeconomic

crisis and the solution.Under themanagementofThaksinShinawatra andAbhisitVejjajiva. 3)

Achievementsinthefieldoffiscalpolicytothefiscalpolicyimplementationduringtheyears2544

-2554.Theuseofqualitative researchandsample specificacademic financeexpertsand30

personsbydesigningastructured interview.Completingthequestionnaireopenformsandused

essentiallydescriptive.Thefindings:



ThefirstobjectiveoftheresearchfoundthatsignificantdifferencesinthedivisionofFinance

andBudgetSection.Thedefectsfoundinfinancialcommitmentsonexpenditurebudgetandno

debtsorexpensesresultingfromthegapoftheLaw.Andsolution1.Governmentshouldprepare

aplanforbudgetpolicycommitmentsorexpendituresinthepre-particularlyquasi-fiscalpolicies

anddisclosedebsof informationobligations to thepublic.2.Political reforms.Peoplehavethe

rightandthepowertoestablishacentralorganization.3.Governmentshouldprepareareporton

theamountoftaxlosstothegovernmentduetothereductionoftheParliament.

Thesecondobjectivefoundthatthebothgovernmentsusedfiscalpolicyandpublic

debttostimulatetheeconomy.Andquasi-fiscalpoliciestocreatepopularandsatisfactiontothe

public.Andmaintainasustainablefiscaldisciplinethem.



ThethirdobjectivefoundthatAchievementofthefiscalyear-end2546–2549wereMuch

strongerthanonetrillionbahtandduringtheyear2551-2554evenstrongerthanyear2540.
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ความสำคัญของปัญหา 
รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศได้

ถูกใช้มาตั้งแต่พ.ศ.2475จนปัจจุบันได้รับการแก้ไขและ
ปรับปรุงมาตลอดโดยเฉพาะฉบับปัจจุบันนับได้ว่า เป็น
ฉนวนให้เกิดวิกฤติทางความขัดแย้งของคนในชาติเป็น
อย่างมากจึงเกิดเป็นฝักเป็นฝ่ายสร้างความแตกแยกทั้งที่
มี แนวความคิ ดที่ เ ห็ นด้ ว ยและคั ดค้ านที่ ม าของ
รัฐธรรมนูญฯลฯปัจจุบันรัฐธรรมนูญปีพ.ศ. 2550 ได้
กำหนดเงื่อนไขการใช้เงินของฝ่ายบริหารไว้อย่างชัดเจน
ไม่ให้มีการใช้เงินนอกงบประมาณได้อีกต่อไปเพื่อควบคุม

การใช้งบประมาณของฝ่ายบริหารจะต้องได้รับความเห็น
ชอบจากรัฐสภาและต้องบอกให้ประชาชนทราบที่มาของ
งบประมาณรวมถึงภาระผูกพันทางการคลังในอนาคตซึ่ง
รัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2540 ไม่มีในหมวดนี้การดำเนิน
นโยบายของรัฐบาลภายใต้โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจโดย
ใช้มาตรการทางการคลังและกึ่งการคลังสิ่งเหล่านี้สร้าง
ปัญหาทางกรอบความยั่งยืนทางการคลังวินัยทางการ
คลังฐานะทางการคลังท่ีมีผลต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
และประชาชนชาวไทยในปัจจุบันและอนาคต
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ประเด็นที่สำคัญในการบัญญัติหมวด 8 ใน
รัฐธรรมนูญปีพุทธศักราช2550คืออดีตรัฐบาลที่ผ่าน
มามักมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่าง
ไม่มีวินัยทางการเงินและงบประมาณมีการจัดสรรงบกลาง
และตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปีก่อให้เกิดภาระทางการ
เงินการคลังประเทศ รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้จึงได้เพิ่ม
หมวดการเงินการคลังและงบประมาณขึ้นเพื่อให้การจัด
ทำงบประมาณและการใช้จ่ายเงินภาครัฐมีหลักเกณฑ์
ชัดเจนโปร่งใสและสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ว่า
เป็นการใช้จ่ายที่เป็นไปตามวินัยทางการเงิน การคลัง
และทำให้ระบบเศรษฐกิจมีเสถียรภาพโดยกำหนดให้การ
เสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ต้องแสดงรายรับและสถานะทางการเงินการคลังที่ผ่าน
มาที่จะส่งผลกระทบถึงการจ่ายเงินและภาระผูกพันทาง
ทรัพย์สินนอกจากนี้ยังให้มีการตรากฎหมายการเงินการ
คลังของรัฐเพื่อเป็นหลักการเกี่ยวกับกรอบการใช้จ่ายของ
รัฐและแนวทางการจัดทำงบประมาณถ้าเงินรายได้ใดที่
ไม่ต้องนำส่งคลังให้มีการชี้แจงต่อรัฐสภาเพื่อให้สามารถ
ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณเป็นไปโดยโปร่งใส

จากความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาดัง
กล่าวในข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่องดังกล่าว

ด้วยรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ
และกำหนดนโยบายการคลัง เพื่อรักษาวินัยทางการคลัง
ของรัฐบาลให้มีความยั่งยืนต่างมีบทบาทสำคัญในการ
รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจตลอดจนสามารถนำมาใช้
ในการปรับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในยามที่เกิดปัญหา
ซึ่งเหตุปัจจัยและผลที่เกิดปัญหาสำคัญดังกล่าวผู้วิจัยจึง
สนใจที่จะศึกษาและค้นคว้าอย่างเป็นกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และเป็นระบบ เพื่อหาคำตอบอย่างเป็น
รูปธรรมซึ่งรายละเอียดในงานวิจัยครั้งนี้จะนำเสนอต่อ
ไป


วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 

1 )ความแตกต่ า งบทบัญญัติ รั ฐธรรมนูญ
พุทธศักราช2540และพุทธศักราช2550ในหมวดการ
เงิน การคลัง และงบประมาณด้านกรอบความยั่งยืน
ทางการคลังของไทยตลอดจนข้อบกพร่องและวิธีแก้ไข
รัฐธรรมนูญ2)นโยบายการคลังเพื่อความยั่งยืนขณะ
เกิดวิกฤตเศรษฐกิจและการแก้ไขรวมสองรัฐบาลภายใต้
การบริหารของพ.ต.ท.ดร.ทักษิณชินวัตรและนายอภิสิทธ์ิ
เวชชาชีวะและ3)สัมฤทธิผลด้านฐานะการคลังประเทศ

ในการนำนโยบายการคลังไปปฏิบัติระหว่างปี2544-2554
ขอบเขตของการวิจัย  
มีรายละเอียดดังนี้

ขอบเขตดา้นเนือ้หา:1.รฐัธรรมนญูพทุธศกัราช
2540ในหมวดเก่ียวกับการเงินการคลังและงบประมาณ
ได้แก่มาตรา169จนมาตรา171ตลอดจนมาตรา179
-1812)รัฐธรรมนูญพุทธศักราช2550ในหมวด8ที่ว่า
ด้วยการเงินการคลังและงบประมาณได้แก่มาตรา167
–มาตรา170และ3)ศึกษานโยบายการคลังเพื่อความ
ย่ังยืนระหว่างปีพุทธศักราช2544-2554เฉพาะ2รัฐบาล
ได้แก่ รัฐบาลภายใต้การบริหารของพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ
ชินวัตร วันที่ 17 กุมพาพันธ์  พ.ศ.2544ถึงวันที่19
กันยายนพ.ศ.2549และนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะวันที่
17ธันวาคมพ.ศ.2551ถึงวันที่ 10พฤษภาคมพ.ศ.
2554ตลอดจน4)ขอบข่ายการศึกษาการคลังตามแนว
รัฐประศาสนศาสตร์ ด้านกรอบความยั่งยืนทางการคลัง
ของไทยจะใช้การศึกษาตามทฤษฏีพรรณณาและอธิบาย
(DescriptiveExplanatoryTheory)จึงใช้การวิจัยเชิง
คุณภาพเพื่อมุ่งอธิบายปรากฎการณ์ตามความเป็นจริงที่
ตอบคำถามว่าอะไรและทำไม


ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

1.ผลในระยะสั้น (shortoutcomes)ทำให้
ทราบส่ิงบกพร่องท่ีรัฐบาลนักการเมืองและผู้ท่ีเก่ียวข้อง
นำมาประกอบการพิจารณาและตัดสินใจในการกำหนด
ให้มีการปรับปรุงแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เป็นวินัยทางการคลัง
ที่ดีและเป็นกึ่งวินัยทางการคลังที่ต้องแก้ไข2.ผลทางตรง
(directoutcomes)สามารถแก้ไขปรับปรุงแนวทางการ
ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ประการที่สองเป็นประโยชน์ต่อการ
ร่างพ.ร.บ.การเงินการคลังที่กำหนดกรอบวินัยการเงิน-
การคลังที่ เป็นรูปธรรม 3.ผลทางอ้อม (indirect
outcomes)สามารถเป็นแนวทางป้องกันการทุจริตใน
การใช้นโยบายการคลังในทางไม่ชอบส่วนผลกระทบ
โดยตรงและในระยะยาว(direct and long impact
outcomes)ได้แก่4.รัฐบาลสามารถนำนโยบายการคลัง
ด้านกรอบความยั่งยืนทางการคลังไปดำเนินนโยบายใน
การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจตลอดจนสามารถนำ
มาใช้ในการปรับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในยามที่เกิด
ปัญหาเช่นปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำและปัญหาการว่างงาน
เพื่อให้เศรษฐกิจปรับตัวเข้าสู่ภาวะสมดุลผลลัพธ์สุดท้าย
(ultimateoutcomes)จะสามารถสร้างเสถียรภาพท่ีม่ัน
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คงอย่างสมดุลตลอดจนคุณภาพชีวิตประชาชนดีข้ึนอย่าง
มั่นคงและยั่งยืน 5.สามารถนำไปอ้างอิงอย่างต่อเนื่อง
ในงานวิจัยวิทยานิพนธ์แก่นักวิชาการที่สนใจ


แนวคิด ทฤษฏี ที่เกี่ยวข้อง 

การทบทวนในแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อ
นำมาใช้ในงานวิจัยที่เกี่ยวกับตัวแปรต่างๆที่ใช้ในการ
ศึกษาครั้งนี้เกี่ยวกับ 1)รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยในหมวดที่ว่าด้วยการเงินการคลังและงบประมาณ
ด้านกรอบความยั่งยืนทางการคลังของไทย2)แนวคิด
และทฤษฏีเกี่ยวกับการคลังสาธารณะและนโยบายการ
คลังทฤษฏีความย่ังยืนทางการคลังทฤษฏีหน้ีสาธารณะใน
ประเทศ และทฤษฏีนโยบายสาธารณะตามแนว
รัฐประศาสนศาสตร์ใช้การศึกษาตามทฤษฏีพรรณณา
และอธิบาย (Descriptive Explanatory Theory)
ทฤษฏีปทัสฐาน(NormativeTheory)และแนวปทัสฐาน
(NormativeApproach)ตลอดจนการนำนโยบายไปสู่

การปฏิบัติ(Implementation)3)แนวคิดหลักการบริหาร
งานคลังธรรมาภิบาลวินัยทางการคลัง ความโปร่งใส
ความรับผิดชอบต่อสาธารณะและประสิทธิภาพในการ
ใช้ทรัพยากร4)มาตรฐานวินัยการคลังและหลักเกณฑ์
ด้านวินัยทางการคลังของประเทศไทยในปัจจุบัน 5)
มาตรการการคลัง(fiscal activities)และมาตรการกึ่ง
การคลัง6)แนวคิดภาพรวมระบบการคลังในต่าง

ประเทศได้แก่ประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศ
กลุ่มยูโรโซนประเทศเนเธอร์แลนด์ประเทศนิวซีแลนด์
ประเทศอังกฤษประเทศจีน และประเทศญี่ปุ่นดังนั้น
สัมฤทธิผลการนำนโยบายการคลังไปปฏิบัติจะส่งผลให้
ฐานะทางการคลังจะมีความแข็งแกร่งนั้นจะต้องมีวินัย
ทางการคลังเป็นหลักการสําคัญที่จะนําไปสู่การกํากับ
ดูแลและการบริหารด้านการคลังที่ดีและส่งเสริมให้เกิด
เสถียรภาพและความยั่งยืนในระยะยาวจากการทบทวน
วรรณกรรมข้างต้นสามารถสร้างกรอบแนวความคิดใน
การวิจัยดังต่อไปนี้

ภาพ1 กรอบแนวความคิด:สัมฤทธิผลการนำนโยบายการคลังไปปฏิบัติระหว่างปีพุทธศักราช2544-2554
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จากภาพกรอบแนวความคิดเรื่อง“สัมฤทธิผล
การนำนโยบายการคลังไปปฏิบัติระหว่างปีพุทธศักราช
2544-2554”สามารถสรุปตามหลักการเหตุและผลดังนี้

ปัจจัยเหตุ ได้แก่ รัฐธรรมนูญปีพุทธศักราช
2540หมวดที่ว่าด้วยการเงินการคลังและงบประมาณ
และรัฐธรรมนูญได้แก่มาตรา169-มาตรา171ตลอด
จนมาตรา179-181และรัฐธรรมนูญปีพุทธศักราช2550
หมวด8ว่าด้วยการเงินการคลังและงบประมาณตาม
มาตรา167-170

ปัจจัยเหตุถัดมาได้แก่นโยบายการคลังระหว่าง
พ.ศ.2544-2554ภายใต้การบริหารของ1)พ.ต.ท.ดร.
ทักษิณชินวัตรระหว่างวันที่17กุมพาพันธ์พ.ศ.2544
ถึงวันที่19 กันยายนพ.ศ.2549และ 2)นายอภิสิทธิ์
เวชชาชีวะระหว่างวันที่17ธันวาคมพ.ศ.2551ถึงวัน
ที่10พฤษภาคมพ.ศ.2554

ส่วนปัจจัยผลเป็นการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัย
สาเหตุจึงมุ่งวัดเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับนำมาวิเคราะห์เพื่อ
ตอบคำถามวิจัยหรือวัตถุประสงค์วิจัยได้แก่สัมฤทธิผล
ด้านฐานะการคลัง เพราะฐานะการคลังเป็นเครื่องมือที่
ใช้ในการวัดผลการดำเนินงานของรัฐบาลซึ่งในปัจจุบัน
ประเทศไทยมีการจัดทำรายงานฐานะการคลังทั้งสิ้น  3
รูปแบบคือรายงานฐานะการคลังตามระบบกระทรวง
การคลังของไทยรายงานฐานะการคลังตามระบบบัญชี
การคลัง (TreasuryAccount :TA)และรายงานฐานะ
การคลังตามระบบสถิติเพื่อการศึกษาวิเคราะห์นโยบาย
การคลัง :สศค. (GovernmentFinanceStatistics :
GFS) ตามคู่มือปีค.ศ.2001ซึ่งกำหนดขึ้นโดยกองทุน
การเงินระหว่างประเทศ (IMF)  เพื่อให้ประเทศสมาชิก
ได้จัดทำสถิติการคลังของรัฐบาลให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน
ซึง่จะประกอบดว้ยรายการตา่งๆดงันี้1)รายได้2)รายจา่ย
3)เงินนอกงบประมาณและ4)เงินกู้

วิธีดำเนินการวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัย
เชิงคุณภาพเป็นหลัก โดยมี ประชากรเป้าหมาย 

ผู้บริหารระดับประเทศของกระทรวงการคลัง
และผู้บริหารระดับสูงประจำกระทรวงการคลัง และ
ประชากรกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
จากการสัมภาษณ์เจาะลึกโดยกำหนดแบบ

สอบถามแบบเปิดและมีโครงสร้างกลุ่มผู้ให้
ข้อมูลสำคัญ(keyinformants)ได้แก่อดีตรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังจำนวน2คนและสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ
ทางการคลังอาทิ อาจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์จาก

มหาวิทยาลัยรามคำแหงอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และผู้อำนวยการสำนักวิจัยกระทรวงการคลังและผู้อำนวย
การสำนักเศรษฐกิจการคลังและหัวหน้าฝ่ายกระทรวง
การคลัง23 คนตลอดจนนักวิจัยเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
นโยบายการคลัง วินัยทางการคลังตลอดจนฐานะการ
คลังจำนวน7คนรวม30คน


นยิามปฏบิตักิาร (operational definition) 

ปัจจัยเหตุและปัจจัยผล ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
1)รัฐธรรมนูญปีพุทธศักราช2540ปี2547และปี

2550หมายถึงการบัญญัติหมวดที่ว่าด้วย
การเงินการคลังและงบประมาณที่มีหลักการ

วิธีการของรัฐบาลจัดหารายรับ(governmentrevenue)
การใช้จ่าย(governmentexpenditure)หน้ีของรัฐบาล
หรือหน้ีสาธารณะ(governmentdebtorpublicdebt)
โดยมีจุดมุ่งหมายอันเดียวกับนโยบายเศรษฐกิจคือต้องมี
การให้บรรลุจุดมุ่งหมายในการจัดสรรทรัพยากร การ
รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนาประเทศการส่งเสริมการกระจายรายได้
และการแก้ไขปัญหาความยากจน

2)นโยบายการคลังด้านความย่ังยืนทางการคลัง
ประกอบด้วย

1.มาตรฐานกรอบวินัยการคลัง
2.มาตรการการคลัง
3.มาตรการกึ่งการคลังสามารถสรุปปได้ดังนี้

 2.1)นโยบายการคลัง (FiscalPolicy)หมายถึง
หลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติงานทางด้านรายรับ
และรายจ่ายที่เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือทางการคลังเพื่อ
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายทางเศรษฐกิจและสังคม
ในภาพรวมโดยใช้มาตรการหลายด้านเช่นทางด้านราย
ได้  รายจ่ายของรัฐบาลหนี้สาธารณะและการบริหาร
งานคลังฯลฯ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายต่างๆที่รัฐบาล
ต้ังไว้ท้ังน้ีเพ่ือให้งานของรัฐบาลดำเนินไปโดยมีเสถียรภาพ
(Stability) มีความสอดคล้องกัน (Consistency)
มีมาตรฐานหรือเอกรูปเดียวกัน(Uniformity)และมีความ
ต่อเนื่องกัน(Continuity)

2.2)ความยั่งยืนทางการคลังคือ คุณลักษณะ
ของการประมาณการรายได้รายจ่ายดุลการคลังและ
หนี้สาธารณะ ในระยะปานกลาง 5-10 ปีและนำมา
พิจารณาร่วมกับแผนและมาตรการดำเนินการตามนโยบาย
ของรัฐบาลเพื่อรักษาวินัยทางการคลังของรัฐบาลให้มี
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ความยั่งยืนภายใต้ข้อกำหนดอันได้แก่ยอดหนี้สาธารณะ
คงค้างต่อ GDP ภาระหนี้ต่องบประมาณ และดุล
งบประมาณซึ่งตัวชี้วัด ได้แก่ 1.สามารถรักษาสัดส่วน
หนี้สาธารณะคงค้างต่อGDPให้ไม่เกินร้อยละ50ต่อมา
เปลี่ยนเป็น60และหนี้สาธารณะได้รับบันทึกอย่างครบ
ถ้วน2.สามารถรักษาสัดส่วนภาระหนี้ต่องบประมาณไม่
ให้เกินร้อยละ15 ได้ 3.สามารถรักษาสัดส่วนงบลงทุน
ต่องบประมาณรายจ่ายให้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ25ในปี2552
4. มีการจัดทำงบดุลสาธารณะ5. การเบี่ยงเบนของ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีจากประมาณการด้านการ
เงินระยะปานกลาง 6.สัดส่วนภาระหนี้ต่างประเทศต่อ
รายได้จากการส่งออกสินค้าและบริการ (DebtService
Ratio)ต้องมีอัตราโดยเฉล่ียไม่เกินร้อยละ9สำหรับเกณฑ์
มาตรฐานของธนาคารโลก

3)วินัยทางการคลัง คือการที่รัฐสามารถรักษา
ดุลยภาพระหว่างรายได้กับรายจ่ายหรือดุลการคลังเอา
ไว้ได้ซึ่งจะทำให้รัฐมีเสถียรภาพทางการคลัง มีความน่า
เชื่อถือทั้งทางกลไกและกระบวนการทางการคลัง  โดย
จะต้องประกอบไปด้วยในด้านรายได้รายจ่ายและการ
เงินการบัญชีโดยการดำเนินการดังกล่าวจะต้องเป็นไป
ด้วยประสิทธิภาพความรับผิดชอบโปร่งใสและตรวจ
สอบได้  ซึ่งตัวชี้วัด ประกอบด้วยหลักสำคัญ 3 ด้าน
ดังนี้1.ด้านรายได้ คือการมีระบบการประมาณการราย
ได้และการจัดเก็บท่ีน่าเช่ือถือการมีตัวเลข1)ท่ีประมาณการ
และตัวเลขจริงต้องใกล้เคียงกัน และมีวิธีการและ
กระบวนการในการจัดเก็บรายได้ที่มีประสิทธิภาพ2)ด้าน
รายจ่ายได้แก่ การควบคุมการใช้จ่ายในกรอบของ
งบประมาณท่ีกำหนดตลอดจนมีการประมาณการรายจ่าย
ครอบคลุมทุกประเภทมีความน่าเช่ือถือและการบริหาร
การเบิกจ่ายการก่อหนี้ผูกพันต้องสอดคล้องกันและ3)
ด้านการเงินการบัญชี คือการดูแลการรับการจ่ายเงิน
การก่อหนี้ผูกพันต้องมีการปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการป้องกันและควบคุม
ไม่ให้เกิดการคอรัปชั่นและต้องดำเนินการด้วยความ
รับผิดชอบโปร่งใสและตรวจสอบได้

4)กิจกรรมก่ึงการคลัง(quasi-fiscalactivities)
คือการดำเนินนโยบายการคลังของรัฐในทุกรูปแบบที่
ดำเนินการผ่านหน่วยงานที่รัฐมีอำนาจในการกำกับดูแล
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมซ่ึงเป็นการดำเนินนโยบายนอก

บัญชีการคลังภาคสาธารณะตามระบบสถิติการคลังหรือ
เรียกว่าGovernmentFinanceStatistics(GFS)
ซึ่งตัวชี้วัด 1.สัดส่วนของกิจกรรมนอกงบประมาณ2.
สัดส่วนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ

5)ฐานะการคลังรัฐบาลคือการรวบรวมผลการ
ดำเนินงานด้านการคลังทุกปีงบประมาณจะประกอบด้วย
1)รายได้(Revenue)คือมูลค่ารวมท้ังหมดของธุรกรรมท่ี
ทำให้ทุนสุทธิของรัฐบาลเพิ่มขึ้นซึ่งหมายถึงจำนวนเงิน
ทั้งหมดที่รัฐบาลได้รับโดยไม่ต้องมีภาระผูกพันในการ
ชำระคืนในภายหลังจะมีสิ่งตอบแทนจากการรับเงินหรือ
ไม่ก็ได้  ยกเว้นจำนวนเงินที่รัฐบาลได้รับจากการขาย
สินทรัพย์ซึ่งไม่ถือเป็นรายได้จากการทำธุรกรรมเพราะไม่
มีผลต่อการเพิ่มขึ้นของทุนสุทธิเพียงแต่เปลี่ยนรูปของ
การถือสินทรัพย์  เช่นการขายอาคารหรือการขายหุ้น
ของรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลถืออยู่ เปลี่ยนเป็นการถือเงินสด
แทนและรายได้ด้านภาษีอากรการขายส่ิงของและบริการ
รายได้จากรัฐพาณิชย์และรายได้อื่นๆ2)รายจ่ายหมายถึง
จำนวนเงินทั้งหมดที่รัฐบาลจ่ายออกไปโดยไม่ต้องมีการ
รับชำระคืนในภายหลัง จะมีสิ่งตอบแทนหรือไม่ก็ได้
และไม่ใช่เป็นรายจ่ายชำระหนี้ต้นเงินกู้รายจ่ายแยกเป็น
รายจ่ายประจำหรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และ
รายจ่ายลงทุนหรือรายจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรสุทธิและ
เงินนอกงบประมาณตลอดจนเงินกู้แยกเป็น1)รายจ่าย
ประจำหรือค่าใช้จ่าย (Expense) 2)รายจ่ายลงทุนหรือ
รายจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรสุทธิ

6)สัมฤทธิผลด้านฐานะการคลังหมายถึงการ
บริหารงานหรือการบริการของรัฐบาลท่ีเกิดจากการทำงาน
แล้วได้ผลผลิต(Outputs)ตามเป้าหมายและเกิดผลลัพธ์
(Outcomes)ตรงตามนโยบายโดยตรงที่มุ่งเน้นผลการ
ปฏิบัติงานของรัฐบาลเป็นหลักโดยมีการวัดผลการปฏิบัติ
งานด้วยตัวช้ีวัดอย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ ทำให้รัฐบาลและประชาชนได้ทราบผลความ
ก้าวหน้าของการดำเนินงานโดยมีฐานะการคลังที่ยั่งยืน
มีตัวชี้วัด ได้แก่ ฐานะการคลังมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน
และบรรลุเป้าหมายการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ(Polito
& Wickens 2007; Leachman, et al., 2005;
NoppadolBurannathannung&ChairatPoonpapidul
,2001;Puangpeth (2001);พัชรี มินระวงศ์ ,2549 ,
2551;สาวิตรีสัจจาภินันท์อัศวานุชิตและคณะ2545;
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สมบูรณ์วัฒนาอาษากิจ2546;พรรณีสถาวโรดม2544)
ผลการวิจัย ตามวัตถุประสงค์ข้อ (1 ) พบว่า 
ความแตกต่างบทบัญญัติรัฐธรรมนูญพุทธศักราช

2540และพุทธศักราช2550ในหมวดการเงินการคลัง
และงบประมาณด้านกรอบความยั่งยืนทางการคลังของ
ไทยพบว่ารัฐธรรมนูญปีพ.ศ.2540มีสาระสำคัญแห่ง
หมวดการเงินการคลังและงบประมาณเป็นรายมาตรานี้
ได้เริ่มตั้งแต่มาตรา179มาตรา180และมาตรา181
เป็นการบัญญัติถึงอำนาจและวิธีการตราพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีกฎมายว่าด้วยงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ร่าง พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และร่างพระราชบัญญัติ
โอนงบประมาณรายจ่าย ตลอดจนการกำหนดวิธีการ
พิจารณาของสภาผู้แทนราษฏรให้ได้มาซึ่งงบประมาณดัง
กล่าว โดยไม่มีการบัญญัติแยกไว้เป็นหมวดอย่างชัดเจน
ตลอดจนไม่มีการกำหนดกฎหมายการเงินการคลังเพื่อ
การกำหนดกรอบวินัยทางการคลังของรัฐ จึงเป็นเหตุให้
เกิดความคลางแคลงใจถึงความโปร่งใสในงบประมาณที่
มีลักษณะกึ่งวินัยทางการคลัง

จุดอ่อนและ จุดแข็งด้าน กรอบความยั่งยืน
ทางการคลังและวินัยทางการคลังท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
พุทธศักราช 2540 สมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ
ชินวัตรสรุปได้ว่าจุดแข็งของรัฐธรรมนูญพุทธศักราช
2540 เป็นรัฐธรรมนูญที่ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุด
ในส่วนนโยบายการคลังได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของรัฐ
ไว้กว้างขวางจึงเกิดผลดีในภาคปฏิบัติได้แก่การบริหาร
ราชการเกิดความคล่องตัวในการนำงบประมาณแผ่นดิน
ไปบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์
และ ไม่ผ่านขั้นตอนมากมายที่ทำให้เกิดความล่าช้าใน
การนำนโยบายต่างๆไปปฏิบัติส่วนจุดอ่อน ได้แก่
รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนนี้ไม่ได้เจาะจงหรือบัญญัติถึง
การตรวจสอบงบประมาณตลอดจนไม่ได้ให้ให้อำนาจ
องค์กรอิสระหรือประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมเท่าที่ควร
ในการตรวจสอบการใช้งบประมาณดังกล่าวเพื่อป้องกัน
ความไม่โปร่งใสแต่อย่างใดจึงอาจเกิดความเสี่ยงด้าน
วินัยทางการคลังและความยั่งยืนทางการคลัง

รัฐธรรมนูญปีพุทธศักราช2550ได้มีการแก้ไข
ปัญหาข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของรัฐธรรมนูญ ปี
พุทธศักราช2540จึงได้มีการกำหนดหมวดการเงินการ

คลังและงบประมาณใหม่ ปรากฎเป็นรูปธรรม โดยมี
เจตนารมณ์แก้ไข เพื่อให้รัฐบาลมีวินัยทางการคลัง ไม่ใช้
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างไม่มีวินัยทางการ
เงิน และงบประมาณเมื่อมีการจัดสรรงบกลางและตั้ง
งบประมาณผูกพันข้ามปีอาจก่อให้เกิดภาระผูกพันทางการ
เงินการคลังของประเทศ โดยรัฐธรรมนูญฉบับปี
พุทธศักราช2550ได้มีบทบัญญัติด้านวินัยการคลังเช่น
ในมาตรา83ข้อ4ที่ให้รัฐ "รักษาวินัยการเงินการคลัง
เพื่อสนับสนุนเสถียรภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ"โดยเฉพาะในหมวดที่ 8ว่าด้วย
การเงินการคลังและงบประมาณในมาตรา163บัญญัติ
"ให้มีกฎหมายการเงินการคลังของรัฐรวมทั้งเป็นแนวทาง
ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน"และดุล
บัญชีเดินสะพัดขาดดุลนโยบายการคลังที่ขยายตัวสูงเกิน
ไปอย่างขาดวินัยส่วนการกำหนดยอดหนี้สาธารณะต่อจีดี
พีไม่เกินร้อยละ50นั้นเป็นเพียงแนวทาง ไม่มีกฎหมาย
บังคับรัฐธรรมนูญฉบับปีพุทธศักราช2550ได้เพ่ิมหมวด
การเงินการคลังและงบประมาณขึ้นเพื่อให้การจัดทำ
งบประมาณและการใช้จ่ายเงินภาครัฐมีหลักเกณฑ์ชัดเจน
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ว่าเป็นการ
ใช้จ่ายที่เป็นไปตามวินัยทางการเงินการคลังและทำให้
ระบบเศรษฐกิจมีเสถียรภาพโดยกำหนดให้การเสนอพระ
ราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต้องแสดงรายรับ
และสถานะทางการเงินการคลังที่ผ่านมาที่จะส่งผลกระ
ทบถึงการจ่ายเงินและภาระผูกพันทางทรัพย์สิน


สรุปข้อบกพร่องรัฐธรรมนูญและวิธีแก้ไขใน

หมวดการเงินการคลังงบประมาณได้แก่ด้านจุดบกพร่อง
กฏหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายการคลัง  ในส่วนว่า
ด้วยการเงินการคลังการตรากฎหมายว่าด้วยการบริหาร
หนี้สาธารณะและกฎหมายวิธีการงบประมาณระบบ
บัญชีภาครัฐฯพบว่า มีความบกพร่องในภาระผูกพัน
ทางการเงินเก่ียวกับรายจ่ายและภาระหน้ีท่ีไม่มีการแสดง
มูลหนี้หรือรายจ่ายที่เกิดจากช่องว่างของกฏหมายจาก
นโยบายของรัฐบาลในช่วงเวลานั้นจากจุดบกพร่องของ
รัฐธรรมนูญและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องเหล่าน้ีจึงทำให้รัฐบาล
ถือโอกาสใช้ช่องว่างของกฎหมายปิดบังภาระผูกพันต่างๆ
ควรจะเปิดเผยข้อมูลตามความเป็นจริง และการแก้ไข
เบื้องต้น รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรจัดทำ
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณต่อสาธารณชนทั้งก่อนและ
หลังการใช้งบประมาณดังกล่าว เมื่อมีเหตุเช่นนี้ จึง
ปราศจากการตรวจสอบขาดความโปร่งใสอาจทำให้เกิด
ความเสี่ยงจากการคอร์รัปชั่น การเอื้อประโยชน์ต่อ
พวกพ้องและเสี่ยงต่อการรักษาวินัยทางการคลังที่เกิด
จากการไม่ทราบฐานะการคลังที่แท้จริงของประเทศอาจ
ส่งผลกระทบอย่างสำคัญต่อเสถียรภาพและความยั่งยืน
ของประเทศในระยะยาว


วิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่เพื่ออนาคต 
1.กำหนดให้รัฐบาลจัดทำนโยบาย แผนงาน

สำหรับงบประมาณสำหรับภาระผูกพันหรือรายจ่ายใน
เรื่องนั้นๆไว้ล่วงหน้าโดยเฉพาะนโยบายกึ่งการคลังหรือ
นอกบัญชีงบประมาณและเปิดเผยข้อมูลที่เป็นหนี้หรือ
ภาระผูกพันฯต่อสาธารณชนท้ังน้ีให้รัฐบาลรายงานสถานะ
หนี้สาธารณะต่อรัฐสภาและสาธารณชนอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง

2.แก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อปฎิรูปทางการเมือง ให้
ประชาชนมีสิทธิและมีอำนาจในการจัดตั้งองค์กรกลาง
และเป็นอิสระมีขีดความสามารถที่จะตรวจสอบถึงความ
สมเหตุสมผล ในความคุ้มค่าของการดำเนินนโยบายใน
ด้านต่างๆได้อย่างตรงไปตรงมา

3.ให้รัฐบาลจัดทำรายงานจำนวนเงินภาษีอากร
ที่รัฐสูญเสียไปอันเนื่องมาจากการลดหย่อนยกเว้นภาษี
และกลุ่มผู้ เสียภาษีที่ได้รับประโยชน์จากการยกเว้น
ลดหย่อนนั้นต่อรัฐสภาและสาธารณชนเป็นประจำทุกปี
ทั้งนี้การบัญญัติให้มีการจัดเก็บภาษีหรือการยกเว้นหรือ
ลดหย่อนภาษีต้องตราเป็นกฎหมายตามหลักปฏิบัติสากล
ในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยต้องผ่านความ
เห็นชอบของรัฐสภา


2.ผลการศึกษาวัตถุประสงค์ข้อ(2)พบว่ารัฐบาล

อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรได้แก้ปัญหาวิกฤติ
เศรษฐกิจโดยใช้มาตรการทางการคลังกระตุ้นเศรษฐกิจ
ได้แก่ การเน้นความสำคัญของภาคเกษตรเพิ่มขึ้นการ
ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมให้เป็นแบบครบวงจรการ
เพ่ิมบทบาทของเอกชนมากข้ึนและการแก้ไขปัญหาว่างงาน
โดยภาครัฐเพิ่มงบประมาณขาดดุลและเร่งอุปสงค์ โดย
เพิ่มสินเชื่อมากขึ้นและแก้ไขสภาพคล่องของสถาบันการ

เงิน และแก้ไขระบบการเงินโดยการการจัดตั้งบริษัท
TAMC (บริษัทบริหารสินทรัพย์แห่งชาติ) เพื่อแก้ปัญหา
หนี้เสียหรือหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) เช่นประมูล
ขายสินทรัพย์ของลูกหนี้ธนาคารเป็นต้นการแก้ปัญหาที่
ถูกจุดทำให้ในปี 2541 ดุลการค้าไทยเริ่มเกินดุล อีก
ครั้งหนึ่งภายหลังจากขาดดุลงบประมาณมาหลายปี

ส่วนมาตรการกึ่งการคลังสมัยรัฐบาลพ.ต.ท.
ดร.ทักษิณชินวัตรพบว่า

1.การใช้มาตรการกึ่งการคลังเป็นการจัดการใช้
จ่ายเงินตามนโยบายของรัฐบาลแต่เป็นการใช้จ่ายนอก
ระบบงบประมาณจึงมิได้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ซึ่งการดำเนินการสนองนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของ
รัฐบาลจะใช้เงินทุนจากสถาบันการเงินของรัฐเช่นธนาคาร
ออมสินธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคาร
ประชาชนและวิสาหกิจชุมชนธนาคารนครหลวงไทย
เป็นต้นทั้งนี้รัฐบาลจะทุ่มเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจผ่าน
โครงการต่างๆของรัฐบาลเพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนมีราย
ได้เพิ่มขึ้นและนำไปสู่การขยายตัวของการบริโภคซึ่งใน
ท่ีสุดจะกลายเป็นแรงผลักให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

2.การบริหารงานคลังภาครัฐท่ีเกิดข้ึนนอกระบบ
งบประมาณและมิได้มีการแสดงข้อมูลต่อสาธารณชน
ย่อมทำให้การใช้อำนาจบริหารดังกล่าวขาดความชอบ
ธรรมปราศจากการถูกตรวจสอบและมิได้ผ่านความเห็น
ชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติและจากประชาชนตามกระบวนการ
ทางการเมืองอย่างแท้จริง

3.ปัญหาความเสี่ยงในกรณีที่สถาบันการเงิน
ภาครัฐถูกขอให้ปล่อยสินเชื่อให้กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
ซ่ึงรัฐบาลต้องการให้การเก้ือหนุนถ้าสถาบันเหล่าน้ีประสบ
ปัญหาการเงินในอนาคตรัฐบาลต้องรับภาระทั้งหมดโดย
ใช้เงินภาษีของประชาชนสิ่งสนับสนุนที่สำคัญได้แก่ งาน
วิจัยที่วิเคราะห์อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพของ
ปัจจัยการผลิตโดยรวมของธนาคารพาณิชย์ในประเทศ
ไทยระหว่างปี พ.ศ.2543-2552 แสดงให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพการดำเนินงานในระดับต่ำซ่ึงมีความผันผวน
เป็นอย่างมาก(ธันยกรจันทร์สาส์น2554หน้า51)สิ่ง
เหล่านี้ก็ยังแสดงถึงการพัฒนาสถาบันการเงินยังไปไม่
ไกลเท่าที่ควร



19Vol.19No.2May-August2014



สรุปภายหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงปี2540
ผ่านพ้นรัฐบาลได้บริหารประเทศอย่างยากลำบากจึงต้อง
มีภาระหนักในการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ซบเซาลง ให้กลับ
ฟื้นมาเป็นเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง วิธีการในการกระตุ้น
เศรษฐกิจสามารถกระทำได้3แนวทางด้วยกันผ่านการ
กระตุ้นเศรษฐกิจทางด้านอุปสงค์และอุปทานการกระตุ้น
เศรษฐกิจโดยการใช้นโยบายการเงินและการคลังและ
สุดท้ายเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการดำเนินนโยบาย
ของรัฐบาลโดยตรง

สรุปการดำเนินนโยบายการคลังและการกำหนด
มาตรการแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจโลกปีพ.ศ.2551ของรัฐบาล
นายอภิสิทธิ์เวชาชีวะมีดังต่อไปนี้

ในช่วงระยะเวลาปี พ.ศ. 2551-2554
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำและได้มีสัญญาณบ่งชี้ว่า
มีปัญหาเกิดขึ้นจึงได้มีการดำเนินการออกมาตรการใน
ด้านต่างๆมาอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาตามลำดับ
ทั้งนี้รัฐบาลจึงได้ก่อหนี้สาธารณะโดยส่วนใหญ่เกิดจาก
การกู้ภายในประเทศมากกว่านอกประเทศโดยมีมาตรการ
ที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วสรุปได้ดังนี้

นโยบายด้านเศรษฐกิจตามแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดินตามมาตรา83และมาตรา84ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550
โดยรัฐบาลได้เร่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยให้สามารถ
พึ่งพาตนเองได้และยั่งยืนโดยมุ่งให้ความสำคัญกับการ
แก้ไขปัญหาผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกและพัฒนา
ประเทศไทยภายใต้กรอบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยดำเนินนโยบายมหภาคในการรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศและสนับสนุนการพัฒนาให้เกิด
ความยั่งยืนในระยะยาวโดยเร่งรัดการจัดเก็บภาษีรักษา
ระดับเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและการจัดหา
แหล่งเงินทุนเพ่ิมเติมโดยคำนึงถึงกรอบความย่ังยืนทางการ
คลังที่กำหนดนอกจากดำเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจ
ดังกล่าวข้างต้นแล้วรัฐบาลยังได้ดำเนินนโยบายอื่นๆอีก
เช่นในรัฐธรรมนูญได้กำหนดพ้ืนฐานแห่งรัฐท้ัง11มาตราท่ี
สำคัญมีดังนี้

รัฐบาลได้กำหนดนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลได้
ทำการแก้ไขและบรรเทาผลกระทบเศรษฐกิจที่มีต่อ
ประชาชนโดยการสร้างความเช่ือม่ันและฟ้ืนฟูภาพลักษณ์
ของประเทศและการวางรากฐานการพัฒนาในอนาคต
ตลอดจนเร่งการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและเกิดผล

ต่อเนื่องในระยะยาวมีการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่
ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งภายใต้กรอบวงเงิน
ลงทุนภายในปีงบประมาณพ.ศ.2555รวม1.43ล้าน
ล้านบาทและจัดสรรวงเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้
อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้าง
ความม่ันคงทางเศรษฐกิจพ.ศ.2552โดยมีโครงการขนาด
ใหญ่เช่นการจัดหาแหล่งน้ำและเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทานวงเงิน
รวม20,232.9ล้านบาทการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่
ชลประทานวงเงินรวม17,224ล้านบาทโครงการรถไฟ
ฟ้าสายสีม่วงช่วงบางใหญ่-บางซ่ือวงเงินรวม785ล้านบาท
เป็นต้น

สรุปการดำเนินนโยบายการคลังของรัฐบาลยัง
อยู่ภายใต้กรอบความย่ังยืนทางการคลังในระยะปานกลาง
ระหว่างปีงบประมาณ2552-2554มีดังนี้

1.หนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP ปี 2551
เท่ากับ 37.5ปี 2552 เท่ากับ 45.5ปี 2553 เท่ากับ
46.0ปี2554เท่ากับ43.6

สรุปรัฐบาลสามารถรักษาสัดส่วนหน้ีสาธารณะ
คงค้างต่อGDP ให้ไม่เกินร้อยละ50แต่มีแนวโน้มเพิ่ม
สูงขึ้นจากปี2551 เนื่องจากรัฐบาลมีการกู้ยืมเพิ่มสูงขึ้น
เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจในภาวะท่ีเศรษฐกิจชะลอตัวเน่ืองจาก
วิกฤตเศรษฐกิจโลกระหว่างปีงบประมาณ2552-2553

2.สัดส่วนภาระหนี้ต่องบประมาณเริ่มปี 2551
เท่ากับ10.4ปี2552เท่ากับ10.1ปี2553เท่ากับ10.8ปี
2554 เท่ากับ10.2รัฐบาลสามารถรักษาสัดส่วนภาระ
หน้ีต่องบประมาณไม่ให้เกินร้อยละ15ได้แต่จำนวนภาระ
หนี้มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากมูลหนี้ที่เพิ่มขึ้น

3.การจัดทำงบประมาณสมดุลเริ่มปี 2551
จัดทำงบประมาณแบบขาดดุลปี2552จัดทำงบประมาณ
แบบขาดดุล ปี 2553 จัดทำงบประมาณแบบขาดดุล
และ ปี 2554 จัดทำงบประมาณแบบขาดดุลเช่นกัน
การบริหารราชการแผ่นดินที่ผ่านมารัฐบาลไม่สามารถ
จัดทำงบประมาณสมดุลในปีงบประมาณ2552เน่ืองจาก
ต้องจัดทำงบประมาณแบบขาดดุลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของประเทศที่อยู่ในช่วงขาลงทั้งนี้จากสภาวการณ์ใน
ปัจจุบันคาดว่าจะมีการจัดทำงบประมาณแบบขาดดุล
อย่างต่อเนื่องระหว่างปีงบประมาณ2553–2555โดย
มีเป้าหมายที่จะจัดทำงบประมาณสมดุลในปีงบประมาณ
2557
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4.สัดส่วนงบลงทุนต่องบประมาณรายจ่ายเริ่ม
ปี 2551 เท่ากับ24.2ปี 2552 เท่ากับ22.2ปี 2553
เท่ากับ25.0ปี2554 เท่ากับ25.0รัฐบาลไม่สามารถ
รักษาสัดส่วนงบลงทุนต่องบประมาณรายจ่ายให้ไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ25ในปี2551และปี2552ตลอดจนสามารถ
รักษาสัดส่วนงบลงทุนต่องบประมาณรายจ่าย เท่ากับ
กรอบความยั่งยืนทางการคลังที่กำหนดไว้สองปีติดกัน


3.ผลการศึกษาวัตถุประสงค์ข้อ(3)พบว่า
ประเทศไทยมีฐานะการคลังเป็นเครื่องมือที่ใช้

ในการวัดผลการดำเนินงานของรัฐบาลในการการบริหาร
ราชการแผ่นดินในแต่ละปีแต่ละเดือน โดยเฉพาะในยุค
วิกฤตเศรษฐกิจที่พึ่งจะผ่านพ้นมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2540
รัฐบาลได้กระตุ้นเศรษฐกิจในทุกด้านและเศรษฐกิจก็
กำลังฟื้นตัวสังเกตจากรายได้หรือรายรับที่เป็นเงินสดรับ
ทั้งหมดที่นำส่งคลัง โดยรายได้แผ่นดินในแต่ละ
ปีงบประมาณนับตั้งแต่พ.ศ.2545–2549นั้นมีการจัด
เก็บ ได้ เพิ่ มขึ้ นตลอดมาทั้ งนี้ ฐ านะ เงินคงคลั งสิ้ น
ปีงบประมาณแข็งแกร่งมากขึ้นเกินหนึ่งแสนล้านบาทนับ
ตั้งแต่ปีพ.ศ.2546-2549ทุกปี  ส่วนฐานะการคลัง
ระหว่างปีงบประมาณพ.ศ.2551-2554ยิ่งแข็งแกร่งมาก
และมากกว่า ปี พ.ศ.2540 จึงนับได้ว่า ประเทศไทย
สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจโดยมีตัวชี้วัดต่างๆได้แก่ฐานะ
การคลังและฐานะเงินสดของแผ่นดินมีความยั่งยืนโดย
การพิจารณาท้ังด้านรายได้รายจ่ายดุลการคลังเงินคงคลัง
และหน้ีสาธารณะประกอบกันและตัวช้ีวัดความน่าเช่ือถือ
ทางการคลังอีกหนึ่งตัว โดยการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ได้แก่การแถลงข่าวการประกาศผลการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือของประเทศไทยได้ เอลบหรือA-ซึ่งเป็นผลดี
ต่อมุมมองประเทศไทยอาจมีหนี้สาธารณะที่คาดว่าอาจ
จะเพิ่มสูงสุดถึง60%ของGDPในปีพ.ศ.2556และ
หากเศรษฐกิจขยายตัวได้ดี (5.5%)หนี้จะเริ่มลดลงในปี
2557และความยั่งยืนทางการคลังลดลงอย่างชัดเจนใน
ช่วง5ปีข้างหน้า(พ.ศ.2553–พ.ศ.2557)

ทั้งนี้กระทรวงการคลังได้ตั้งกรอบความยั่งยืน
ทางการคลังเพื่อเป็นการรักษาวินัยทางการคลังไว้ดังนี้
(1)ระดับหนี้สาธารณะจะอยู่ในระดับไม่เกินร้อยละ60
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)ทั้งนี้เพื่อ
สร้างความมั่นใจว่าการก่อหนี้สาธารณะจะกระทำด้วย

ความระมัดระวังและจะนำมาซึ่งประโยชน์ของประเทศ
โดยรวมโดยกรอบความย่ังยืนทางการคลังได้มีการกำหนด
งบประมาณแผ่นดินแต่ละปีโดยปรับเปลี่ยนเฉพาะหนี้
สาธารณะ/GDPไม่เกิน50%ไปเป็นไม่เกิน60%ในปี
พ.ศ.2552(2)ภาระหนี้ (รายจ่ายเพื่อการใช้คืนต้นเงินกู้
และรายจ่ายดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม)จะอยู่ในระดับ
ไม่เกินร้อยละ15ของงบประมาณเพื่อเป็นการกำหนด
กรอบการบริหารหนี้สาธารณะมิให้ภาระหนี้เป็นปัจจัยที่
จะเบียดบังงบประมาณในการพัฒนาประเทศทั้งนี้ได้
ปรับเปลี่ยนจาก ไม่เกินร้อยละ16ของงบประมาณมา
เป็นไม่เกินร้อยละ15ของงบประมาณในปีพ.ศ.2547
(3) รัฐบาลสามารถกลับมาสมดุลงบประมาณได้ภายใน
ปีงบประมาณ2559ท้ังน้ีเพ่ือเป็นการส่งสัญญาณท่ีชัดเจน
ให้ภาคเอกชนทราบถึงทิศทางและระดับการระดมเงินทุน
ของรัฐบาลในระยะปานกลางและ(4)งบรายจ่ายลงทุน/
ยอดรวมรายจ่ายต่องบประมาณไม่น้อยกว่า25%ทั้งนี้
การใช้นโยบายการคลังจะได้ผลดีเพียงใดต้องอาศัยปัจจัย
เหตุและผลหลายประการในการสนับสนุนให้เศรษฐกิจ
เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง

การอภิปรายผล:จากการสรุปผลการวิจัยข้าง
ต้นผู้วิจัยสามารถอภิปรายดังนี้ รัฐธรรมนูญปีพ.ศ.2540
มีความคล่องตัวในการนำงบประมาณแผ่นดินไปบริหาร
ราชการแผ่นดินจากการไม่ได้บัญญัติแยกหมวดการเงิน
การคลังและงบประมาณไว้เป็นหมวดอย่างชัดเจนตลอด
จนไม่มีการกำหนดกฎหมายการเงิน การคลังเพื่อการ
กำหนดกรอบวินัยทางการคลังของรัฐจึงเป็นเหตุให้เกิด
ความคลางแคลงใจถึงความโปร่งใส ในกึ่งวินัยทางการ
คลัง ดังนั้นที่มาของการกำหนดให้มีหมวด 8 การเงิน
การคลังและงบประมาณในรัฐธรรมนูญฉบับปี 2550
ขึ้นมาใหม่นั้น  เพื่อให้การจัดทำงบประมาณและการใช้
จ่ายเงินภาครัฐมีหลักเกณฑ์ชัดเจนโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบรายละเอียดได้ว่า รัฐบาลใช้จ่ายที่เป็นไปตาม
กรอบวินัยทางการเงินการคลังส่วนแนวทางการดําเนิน
นโยบายการคลังท่ีมีผลกระทบต่อกรอบความย่ังยืนทางการ
คลังขณะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจและการแก้ไขวิกฤตตั้งแต่
การนำรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2540 -2550รวม2
รัฐบาลตั้งแต่ คือรัฐบาลภายใต้การบริหารของพ.ต.ท.
ดร.ทักษิณชินวัตร และนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะพบว่า
สามารถแก้ไขผลกระทบท่ีเกิดข้ึนนำพาประเทศเจริญเติบโต
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ไปได้ระดับหน่ึงโดยรัฐบาลท้ังสองสามารถนำพาประเทศไป
สู่การมีฐานะการคลังและความยั่งยืนทางการคลังที่มั่นคง
ในระดับที่น่าพอใจ

ดังนั้นจึงมีความสัมฤทธิผลด้านฐานะการคลังที่
ดีจึงสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้แก่สมัยรัฐบาล
พ.ต.ท.ทักษิณชินวัตรมีฐานะเงินคงคลังสิ้นปีงบประมาณ
ปีพ.ศ.2545เท่ากับ95,979.5ล้านบาทปีพ.ศ.2546
เท่ากับ 131,216.5 ล้านบาทปีพ.ศ. 2547 เท่ากับ
153,242.4ล้านบาทปีพ.ศ.2548เท่ากับ117,926.2
ล้านบาทปีพ.ศ.2549 เท่ากับ 155,423.6ล้านบาท
ส่วนรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะมีฐานะเงินคงคลังสิ้น
ปีงบประมาณพ.ศ.2550 เท่ากับ142,806.1ล้านบาท
พ.ศ.2551 เท่ากับ229,060.3ล้านบาทพ.ศ. 2552
เท่ากับ293,835.2 ล้านบาท  พ.ศ.2553 เท่ากับ
429,322.1ล้านบาทพ.ศ.2554 เท่ากับ521,290.0
ล้านบาทสอดคล้องกับ ธนาคารโลกซึ่งในแต่ละปี
ธนาคารโลกจะทำการทบทวนการจัดกลุ่มประเทศต่างๆ
ในโลกจากการประเมินรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNI
percapita)โดยใช้วิธีที่เรียกว่าAtlasmethodณวันที่
1 กรกฏาคม2554โดยปรับฐานะไทยเป็นประเทศที่มี
รายได้ปานกลางระดับสูง จากเดิมปานกลางระดับล่าง
นอกจากนี้งานวิจัยยังสอดคล้องทฤษฏีนโยบายสาธารณะ
ท่ีเป็นการกำหนดแนวทางท่ีจะต้องปฏิบัติตามโดยกำหนด
เป็นวัตถุประสงค์ที่แน่นอนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่างเพื่อแก้ปัญหาในปัจจุบันและเพื่อป้องกันปัญหาใน
อนาคตและผลจากการนำไปปฏิบัติแล้วอาจจะประสบ
ความสำเร็จหรือล้มเหลวก็ได้ โดยใช้ความพึงพอใจ
ประชาชนเป็นเกณฑ์พิจารณาและยอมรับได้ในระดับหน่ึง
ได้แก่นโยบายโครงการบ้านเอื้ออาทรซึ่งมีงานวิจัยเกี่ยว
กับเรื่องนี้พบว่าบุพปัจจัยได้แก่ภาวะผู้นำของหัวหน้า

ชุมชนสภาพแวดล้อมนโยบายรัฐบาลด้านที่อยู่อาศัย
เกี่ยวข้องกับบ้านเอื้ออาทรการมีส่วนร่วมความรู้ความ
เข้าใจของชุมชนล้วนส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนท่ีอาศัย
อยู่ในโครงการเอื้ออาทรจาก(กฤษณาปลั่งเจริญศรีและ
คณะ2554)จึงจะเห็นได้ว่านโยบายรัฐบาลได้ส่งผลดีต่อ
ประชาชนมีความม่ันคงมากกว่าแต่ก่อนแต่ทฤษฏีนโยบาย
สาธารณะท่ีไม่สอดคล้องกับปรากฎการณ์จริงเชิงประจักษ์
ในด้านการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณท่ีถือว่าเป็นนโยบาย
สาธารณะเช่นเดียวกันตลอดจนทฤษฏีนี้ไม่ครอบคลุมถึง
ความเสี่ยงต่างๆและวิธีดำเนินการแก้ไขความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้น โดยนโยบายอาจเกิดความผิดพลาด โดยมุ่งจะ
สนองความพึงพอใจของประชาชนและมุ่งแสวงประโยชน์
บางอย่างทางการเมืองเพียงอย่างเดียวและสอดคล้อง
ด้านความยั่งยืนทางการคลังและการขาดดุลงบประมาณ
นั้นสอดคล้องกับพัชรี มินระวงศ์ (2551)ส่วนงานวิจัย
ในประเทศ ไม่มีความสอดคล้องในประเด็นความยั่งยืน
ทางการคลังและฐานะทางการคลังได้แก่นักวิชาการศึกษา
ของPuangpeth (2001)ซึ่งผลการศึกษาความยั่งยืน
ทางการคลังช่วงปีค.ศ.1967–1999ด้วยวิธีFSIปรากฏว่า
ประเทศไทยไม่มีความย่ังยืนทางการคลังระหว่างช่วงเวลา
ดังกล่าว


อย่างไรก็ตามยังมีงานวิจัยที่ไม่สอดคล้องกับ

ข้อมูลเชิงประจักษณ์ของผู้วิจัยเอง ได้แก่ งานวิจัยของ
สาวิตรีสัจจาภินันท์,อัศวานุชิต, วรพัฒน์ เจนสวัสดิชัย,
บุญวรรณหมั่นวิชาชัยและชลวิลดามีแย้มซึ่งผลการ
ศึกษาจากทั้งสองวิธีให้ผลว่าไม่มีความยั่งยืนทางการคลัง
ระหว่างช่วงเวลานั้นเช่นกัน
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