บทที่ 7
การคลังสาธารณะ
การคลังสาธารณะเป็ นเรื่ องของการจัดการทางเศรษฐกิจของรัฐบาลในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับ
รายได้ ประกอบด้วยการกาหนดประเภทอัตราภาษี และการจัดเก็บ ในส่ วนที่เกี่ ยวข้องกับรายจ่าย
ประกอบด้วยงบประมาณแผ่นดินของประเทศ และค่าใช้จ่ายในลักษณะต่าง ๆ ของรัฐบาล ส่ วนใน
ด้านหนี้ สาธารณะจะครอบคลุ มถึ งเรื่ องของการก่ อหนี้ ท้ งั หนี้ ภายในประเทศและหนี้ ต่างประเทศ
รวมทั้งการชาระหนี้ของรัฐด้วย และประเด็นสุ ดท้ายเป็ นนโยบายการคลังซึ่ งเป็ นการจัดการทางการ
คลังของรัฐบาลที่มีผลสาคัญต่อเศรษฐกิ จของประเทศ ดังที่รัฐบาลแต่ละสมัยได้นิยมนามาใช้กนั
อย่างกว้างขวาง หรื อพรรคการเมืองได้ชูนโยบายต่าง ๆ ในการหาเสี ยงก่อนการเลื อกตั้งเพื่อสร้าง
คะแนนนิ ย ม ซึ่ งหากได้เป็ นรั ฐบาลและใช้นโยบายดัง กล่ า วก็ จาเป็ นต้องใช้จ่า ยเงิ นงบประมาณ
จานวนมากออกไป การศึกษาในเรื่ องนี้ จึงมีความสาคัญในการศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ มหภาค
รัฐบาลที่จะประสบความสาเร็ จในการบริ หารประเทศจึงจาเป็ นต้องมีความสามารถในการบริ หาร
การคลังนี้ดว้ ย

ความหมายและความสาคัญ
การคลังสาธารณะ (public finance) หมายถึง กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับรายรับ
และรายจ่ายของรัฐบาลเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายทางเศรษฐกิจ
การคลังสาธารณะมีความสาคัญ คือ เป็ นเครื่ องมือของรัฐบาล เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญ
ยิง่ ในการดาเนินนโยบายทางเศรษฐกิจให้บรรลุเป้ าหมายทางเศรษฐกิจของประเทศได้ เนื่องจากการ
จัดหารายได้และรายจ่ายของรัฐบาลก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจส่ วนรวมด้านต่าง ๆ เช่น
ระดับ รายได้ป ระชาชาติ การจ้า งงาน การใช้ท รั พ ยากรของประเทศ การออม และการลงทุ น
ภาคเอกชน และความจาเริ ญเติ บโตทางเศรษฐกิ จ ดังตัวอย่างเช่ น เศรษฐกิ จไทยในปี พ.ศ. 2556
สามารถขยายตัวได้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 3.5 และช่วงถัดไปอาจจะสามารถขยายตัวได้ร้อยละ 4.0 จาก
การเร่ งรัดการเบิกจ่ายของภาครั ฐในไตรมาสที่ 1 ของปี งบประมาณ 2557 เป็ นไปตามแผนของ
มาตรการสนับสนุ นการขยายตัวทางเศรษฐกิ จอย่างมีเสถียรภาพ อีกทั้งยังได้รับแรงขับเคลื่อนจาก
การใช้จ่ายการโครงการลงทุนภาครัฐขนาดใหญ่ ซึ่ งจะเป็ นปั จจัยสาคัญที่จะสนับสนุ นการขยายตัว
ของเศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ตามการใช้จ่ายในงบประมาณของรัฐบาลส่ วนกลางและ
การลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่ยงั เบิกจ่ายได้อย่างต่อเนื่อง (กระทรวงการคลัง, 2556)
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รายรับของรัฐบาล
รายรับของรัฐบาล (government revenue) รัฐบาลจาเป็ นต้องมีรายได้เพื่อนามาใช้จ่ายใน
การบริ หารประเทศ รัฐบาลจึงมีอานาจในการแสวงหารายได้มาใช้จ่ายในลักษณะต่าง ๆ รายได้จึงมี
ความสาคัญต่อความเป็ นไปทางเศรษฐกิ จของประเทศและการดาเนิ นงานของรัฐบาล รายรับของ
รัฐบาลจาแนกตามแหล่ งที่ มาเป็ น 3 ประเภท คือ รายได้ เงิ นกู้ และเงิ นคงคลัง โดยมี รายละเอี ยด
ดังต่อไปนี้
1. รายได้ แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ รายได้จากภาษีอากรและรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร รายได้
จากภาษีอากรถือเป็ นรายได้หลักของรัฐบาลไทยซึ่ งมีประมาณร้อยละ 88-90 ประกอบไปด้วยภาษี
ทางอ้อมที่มาจากภาษีการค้าและภาษีสรรพสามิต และจากภาษีทางตรงที่มาจากภาษีนิติบุคคลและ
ภาษีบุคคลธรรมดา ส่ วนรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร ซึ่ งมีประมาณร้อยละ 10-12 ของรายได้ท้ งั หมดนั้น
มาจากการขายสิ่ งของหรื อบริ การของทางราชการ รายได้จากรัฐพาณิ ชย์ และรายได้อื่น ดังในตาราง
ที่ 7.1
ตารางที่ 7.1 ผลการจัดเก็บรายได้ของรั ฐบาลประจาเดื อนเบื้องต้น ปี งบประมาณ 2554 (ตุลาคม
2553 – มกราคม 2554)
(หน่วย : ล้านบาท)
ทีม่ าของรายได้
กรมสพากร
กรมสรรพสามิต
กรมศุลกากร
หน่วยงานอื่น
รวมรายได้ เก็บ (Gross)
หัก - คืนภาษีของกรมสรรพากร
จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ.
เงินกันชดเชยภาษีส่งออก
รายได้ สุทธิ (Net)

พ.ศ.2553

พ.ศ.2554

311,369
134,874
32,370
27,940
531,828
61,352
3,535
3,513
463,428

357,076
149,571
33,522
33,528
607,506
67,175
3,928
3,909
532,494

ทีม่ า : สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ, 2554.
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2. เงิ นกู้ หมายถึ ง เงิ นที่ รัฐบาลกู้มาใช้จ่ายในการบริ หารและพัฒนาประเทศ โดยกู้จาก
แหล่งภายในประเทศ ได้แก่ ธนาคารกลาง ธนาคารออมสิ น ธนาคารพาณิ ชย์ หรื อกูจ้ ากประชาชน
โดยการขายพันธบัตร เป็ นต้น และแหล่งภายนอกประเทศ เช่ น ธนาคารโลก ธนาคารพัฒนาแห่ ง
เอเชีย จากรัฐบาลต่างประเทศ หรื อสถาบันการเงินจากต่างประเทศ
3. เงินคงคลัง เป็ นเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายปี ก่อน ๆ ซึ่ งรัฐบาลเก็บสะสมไว้และสามารถ
ยืมมาใช้ในปี ที่รายจ่ายสู งเกินกว่ารายได้ และรัฐบาลไม่ตอ้ งการก่อหนี้ เพิ่มขึ้น แต่รัฐบาลจาเป็ นต้อง
ใช้คืนคงคลังที่ยมื มาใช้จ่ายในปี ต่อไป
ตารางที่ 7.2 ฐานะการคลังรัฐบาล
รายการ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

รายได้
รายจ่าย
ดุลเงินในงบประมาณ
ดุลเงินนอกงบประมาณ
ดุลเงินสด
การชดเชยดุลเงินสด
กูย้ มื ในประเทศสุทธิ
- ธนาคารแห่งประเทศไทย
- สถาบันการเงินที่รับฝากเงิน
- สถาบันการเงินอื่น
- อื่น ๆ
กูย้ มื ต่างประเทศสุทธิ
พันธบัตรรัฐบาลสาหรับ FIDF และ
สถาบันการเงิน
14 ให้กแู้ ก่ FIDF และสถาบันการเงิน
15 เงินคงคลัง

(หน่วย : ล้านบาท)
2553 p

2552 p

2551 p

2550 p

1,725,433
1,825,208
-99,775
-165,937
-265,712
265,712
420,802
18,769
148,442
107,064
146,527
-2,463
9,493

1,484,264
1,848,838
-364,574
-36,838
-401,412
401,412
522,593
2,678
209,669
95,393
214,853
-11,777
2,172

1,497,654
1,597,807
-100,153
3,673
-96,480
96,480
116,914
-43,338
68,640
29,356
62,256
-28,200
-8,086

1,455,059
1,629,101
-174,042
29,628
-144,414
144,414
161,119
6,117
98,995
3,774
52,233
-39,446
4,500

-9,493
-152,627

-2,172
-109,404

8,086
7,766

-4,500
22,741

ทีม่ า : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2554.
หมายเหตุ : p คือ ตัวเลขเบื้องต้น (preliminary)
จากตารางที่ 7.2 แสดงถึ งฐานะการคลังของรัฐบาล ประกอบด้วยรายการที่สาคัญ คื อ
รายได้ รายจ่าย เงิ นกู้ และเงิ นคงคลัง จะเห็ นได้ว่าในปี พ.ศ. 2550 – 2553 ฐานะทางการคลังของ
รัฐบาลขาดดุลมาโดยตลอด โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2552 – 2553 ยังขาดดุลเงินนอกงบประมาณอีก
ด้วย จึงชดเชยด้วยการกูย้ มื ในประเทศเป็ นจานวนมาก
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ภาษีอากร
ภาษี อ ากร (tax) จัด เป็ นเครื่ อ งมื อ ทางการคลัง ที่ มี บ ทบาทส าคัญ ที่ รั ฐ บาลนิ ย มใช้เ ป็ น
เครื่ องมือในการแก้ปัญหา รวมทั้งปรับระบบเศรษฐกิจเพื่อบรรลุเป้ าหมายที่กาหนด วัตถุประสงค์
หลักของการจัดเก็บภาษีนอกจากจะหารายได้แล้ว รัฐบาลยังสามารถใช้ภาษีอากรเป็ นเครื่ องมือเพื่อ
เพื่อบรรลุเป้ าหมายต่าง ๆ เช่น การเก็บภาษีเพื่อรักษาเสถียรภาพภายนอก เช่ น Tobin tax คือ การ
เก็บภาษีจากเงินทุนระยะสั้น เพื่อลดการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน การเก็บภาษีสิ่งแวดล้อม เช่น
การเก็บภาษีขยะ เป็ นต้น เพื่อสนับสนุ นการส่ งออก เช่น การเปลี่ยนจากภาษีการค้า (sales tax) มา
เป็ นภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Add Tax หรื อ VAT) หรื อเพื่อป้ องกันการผลิตหรื อการบริ โภคสิ นค้า
หรื อบริ การบางชนิดอาจก่อให้เกิดผลกระทบภายนอก (externalities) ต่อบุคคลที่สามหรื อสังคมโดย
ส่ วนรวมได้ โดยผลกระทบดังกล่าวมีผลเสี ยต่อบุคคลที่สามเราเรี ยกว่า external diseconomies หรื อ
bad externalities หรื อรัฐบาลต้องการลดการบริ โภคสิ นค้าฟุ่ มเฟื อยบางอย่างของประชาชน โดยการ
เก็บภาษีสรรพสามิต เป็ นต้น
1. ความหมายของภาษีอากร
ความหมายของภาษี อ ากร ปั จ จุ บ ันยัง หาความหมายที่ จ ะครอบคลุ ม ภาษี อ ากรทุ ก
ประเภทอย่างสมบูรณ์ ไม่ได้ นักเศรษฐศาสตร์ ได้พยายามที่จะให้คาจากัดความ หรื อความหมาย
ของคาว่าภาษีอากรไว้สรุ ปได้เป็ น 2 แนวทางด้วยกัน (เกริ กเกียรติ พิพฒั น์เสรี ธรรม, 2538, 107-108)
คือ
1.1 การให้ ค วามหมายในแนวของการบัง คับ การจัด เก็ บ ซึ่ งภาษี อ ากรในกรณี น้ ี
หมายถึ ง สิ่ งที่รัฐบาลบังคับเก็บจากราษฎร และนามาใช้เพื่อประโยชน์ของสังคมส่ วนร่ วม โดย
มิได้มีสิ่งตอบแทนโดยตรงแก่ผเู ้ สี ยภาษี
1.2 การให้ความหมายในแนวของการเคลื่ อนย้ายทรั พยากรระหว่างภาคเอกชนกับ
ภาครัฐบาลในแนวนี้ ให้ความหมายว่า ภาษี คือ เงินได้หรื อทรัพยากรที่เคลื่อนย้ายจากภาคเอกชน
ไปสู่ รัฐบาล ยกเว้นการกูย้ มื และการขายหรื อบริ การในราคาทุนของรัฐบาล
สรุ ป ได้ว่า ภาษี อากร หมายถึ ง สิ่ ง ที่ รัฐ บาลบัง คับ จัด เก็ บ จากประชาชนหรื อ เป็ นการ
เคลื่อนย้ายทรัพยากรระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐบาล ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าภาษีอากรไม่จาเป็ นต้อง
เป็ นเงิ นตราเสมอไป แต่อาจอยูใ่ นรู ปของการบริ การหรื อสิ่ งของที่ประชาชนจ่ายให้แก่รัฐบาลก็ได้
เช่น การที่รัฐบาลบังคับการเกณฑ์ทหารของชายไทย หรื อการที่รัฐบาลบังคับซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ
ในราคาตลาดที่ควรจะเป็ นจากประชาชน เป็ นต้น
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2. ฐานภาษี
ฐานภาษี หมายถึง สิ่ งที่ถูกกาหนดให้ใช้เป็ นเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษี เช่น นาย ก มี
รายได้เดือนละ 30,000 บาท รัฐบาลกาหนดให้ผทู ้ ี่มีรายได้เสี ยภาษีอตั ราร้อยละ 10 ก็แสดงว่า
นาย ก ต้องชาระภาษีเป็ นจานวน 3,000 บาทต่อเดือน นอกจากนั้นหากนาย ก มีที่ดินจานวน 20 ไร่
รัฐบาลกาหนดให้ชาระภาษีที่ดินไร่ ละ 10 บาท นาย ก ต้องชาระภาษีที่ดินอีกจานวน 200 บาท สิ่ ง
ที่เป็ นฐานภาษี ตัวอย่างแรก คือ รายได้ และฐานภาษีตวั อย่างหลังก็คือ จานวนที่ดิน (ปั จจุบนั เป็ น
ภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง) แสดงว่าฐานของภาษีมีหลายชนิดที่รัฐบาลสามารถเลือกใช้ได้ตามความ
เหมาะสมหรื อสมเหตุสมผลแต่ละกรณี ไป ฐานภาษีโดยทัว่ ไปที่รัฐบาลประเทศต่าง ๆ นิยมนามาใช้
ได้แก่
2.1 ฐานรายได้ (income base ) คือ ใช้รายได้เป็ นตัวตั้งในการคานวณหาจานวนภาษีที่
ต้องช าระ ถ้า ใช้อตั ราภาษี คู ณเข้า ไปกับ รายได้ก็ จะได้จานวนภาษี ท นั ที เช่ น ภาษี เงิ นได้บุ ค คล
ธรรมดา ภาษีเงิ นได้นิติบุคคล นิ ติบุคคลได้แก่บริ ษทั หรื อห้างหุ ้นส่ วนจากัด โดยนากาไรซึ่ งก็คือ
รายได้ของนิติบุคคลเป็ นฐานคูณด้วยอัตราภาษีก็ได้จานวนภาษีที่ตอ้ งการจัดเก็บ
2.2 ฐานการบริ โภค (consumption base) เนื่องจากการบริ โภคเป็ นการใช้ทรัพยากร
ให้สิ้นเปลืองไป ผูบ้ ริ โภคจึงควรรับภาระเสี ยภาษีตามสัดส่ วนที่ตนบริ โภคไป ซึ่ งต่างจากฐานรายได้
ที่ฐานรายได้จะเก็บเมื่อบุ คคลมีรายได้ หรื อสร้ างรายได้ข้ ึนมาต้องชาระภาษีแม้ว่าเขายังมิได้ใช้
รายได้ของเขาออกไปก็ตาม แต่ฐานบริ โภคจะจัดเก็บภาษีเมื่อบุคคลได้ใช้รายได้ออกไปแล้ว การ
บริ โภคทาให้ผบู ้ ริ โภคได้รับความสุ ขจึงควรเสี ยภาษีให้กบั สังคม รายได้ส่วนที่ยงั ไม่ได้ใช้ในการ
บริ โภคก็ยงั ไม่ตอ้ งเสี ยภาษี ผูใ้ ดบริ โภคมากก็เสี ยภาษีมาก ผูใ้ ดบริ โภคน้อยก็เสี ยภาษีชนิดนี้นอ้ ย
2.3 ฐานความมัง่ คง (wealth base) ความมัง่ คงก็ คือรายได้ หรื อทรัพย์สินที่บุคคลได้
สะสมไว้ในรอบระยะเวลาต่าง ๆ เช่น ที่ดิน สิ่ งปลูกสร้าง หลักทรัพย์ (พันธบัตร , ใบหุน้ ) หรื อมรดก
เป็ นต้น สามารถนามาเป็ นฐานคานวณภาษีเพื่อ เป็ นเครื่ องมือในการหารายได้ของรัฐที่นิยมอีกชนิ ด
หนึ่ง
2.4 ฐานอื่น ๆ หมายถึง ฐานที่มิใช่ รายได้ การบริ โภค และความมัง่ คัง่ เป็ นฐานที่ใช้
เพื่อวัตถุ ประสงค์เฉพาะบางอย่างโดยมิได้มุ่งให้เป็ นรายได้หรื อเพื่อความเป็ นธรรมของสังคม เช่ น
ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงครามเคยเก็บภาษีชายโสดเพื่อเหตุผลของการส่ งเสริ มการเพิ่มประชากร
เป็ นต้น
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2. ภาษีทางตรงและภาษีทางอ้อม
ภาษีทางตรง (direct tax) คือ ภาษีที่ผเู้ สี ยภาษีเป็ นผูแ้ บกรับภาระของภาษีน้ นั ทั้งหมด
หรื อส่ วนใหญ่ไม่สามารถผลักภาระของภาษีดงั กล่าวไปให้แก่ผอู ้ ื่น เช่น ผูเ้ สี ยภาษี "ต่างด้าว" นั้น
ไม่สามารถผลักภาระของค่าต่างด้าวนั้นไปให้แก่ผอู ้ ื่นได้ นอกจากนี้ ภาษีทางตรงโดยทัว่ ไป ได้แก่
ภาษี เ งิ น ได้ บุ ค คลธรรมดา ภาษี ก ารใช้ จ่ า ยเพื่ อ การบริ โภค ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คล ภาษี ก าร
ประกันสังคม ภาษีมรดกและภาษีที่เก็บจากทุน ภาษีการให้โดยเสน่หา เป็ นต้น
ภาษีทางอ้อม (indirect tax) คือ ภาษีที่ผเู ้ สี ยภาษีมิได้เป็ นผูแ้ บกรับภาระของภาษีน้ นั
ไว้ท้ งั หมดหรื อส่ วนใหญ่ เขาสามารถที่จะผลักภาระภาษีของเขาให้ผรู ้ ับทั้งหมดหรื อส่ วนใหญ่ เช่ น
รัฐบาลเก็บภาษีสรรพสามิตจากผูผ้ ลิตสุ รา ผูท้ ี่ผลิตสุ ราจะผลักภาระของภาษีท้ งั หมดหรื อส่ วนใหญ่
ที่เขาได้เสี ยให้กบั รัฐบาลไปให้แก่ผบู ้ ริ โภคในรู ปของการขายสุ ราในราคาที่แพงขึ้น เป็ นต้น ตัวอย่าง
ภาษี ท างอ้อม ได้แก่ ภาษี สิ นค้า ขาออก ภาษี สิ นค้า ขาเข้า ภาษี ส รรพสามิ ต ภาษี ก ารค้า ภาษี
ทรัพย์สิน อากรและแสตมป์ ค่าใบอนุญาต กาไรจากรัฐวิสาหกิจ เป็ นต้น
3. วัตถุประสงค์ ของการเก็บภาษีอากร
3.1 เพื่อจัดหารายได้ การจัดหารายได้เป็ นวัตถุประสงค์หลักของการจัดเก็บภาษีอากร
เพราะรัฐบาลมี หน้าที่ โดยตรงในการบริ หารประเทศจาเป็ นต้องมีรายจ่ายจานวนมาก การจัดหา
รายได้มาเพื่อใช้จ่ายที่ สาคัญที่ สุดจะมาจากภาษี อากรของประชาชน และนาไปใช้จ่ายเพื่อความ
ผาสุ กและความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของประชาชน
3.2 เพื่อประโยชน์สูงสุ ดในการใช้ทรัพยากรของประเทศ วัตถุประสงค์ดา้ นนี้ หมายถึง
การที่รัฐบาลใช้นโยบายการจัดเก็บภาษีในการผลิ ต หรื อขายสิ นค้าแต่ละชนิ ดในอัตราไม่เท่ากัน
เช่น เก็บภาษีสินค้า ก สู งกว่าสิ นค้า ข ถ้าราคาสิ นค้า ก สู งกว่าราคาสิ นค้า ข ผูบ้ ริ โภคก็จะบริ โภค
สิ นค้า ก น้อยลงและบริ โภคสิ นค้า ข มากขึ้น ทาให้ผผู ้ ลิตลดการใช้ปัจจัยการผลิตสิ นค้า ก และหัน
ไปใช้ปัจจัยการผลิตสิ นค้า ข เพิ่มขึ้น ทาให้มีการกระจายการใช้ทรัพยากรที่เป็ นปั จจัยการผลิตอย่าง
มีประสิ ทธิภาพ
3.3 เพื่อรักษาเสถี ยรภาพทางเศรษฐกิ จภายในประเทศ เช่น ในช่ วงที่ประเทศมีปัญหา
ภาวะเงิ น เฟ้ อ รั ฐ บาลจะจัด เก็ บ ภาษี ใ ห้ ม ากขึ้ น เพื่ อ เป็ นการโอนรายได้จ ากประชาชนมาสู่
ภาครัฐบาล จะทาให้การลงทุนและการบริ โภคของภาคเอกชนชะลอตัวลง
3.4 เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิ จภายนอกประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อการ
ควบคุ มการนาเข้าและการส่ งเสริ มการส่ งออก และเพื่อการรักษาอัตราแลกเปลี่ ยนเงินตราระหว่าง
ประเทศ รวมทั้งการแก้ปัญหาดุลการชาระเงินขาดดุล
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3.5 เพื่อส่ งเสริ มความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการลดหย่อนการจัดเก็บภาษีเงิน
ได้ เช่น การลงทุนภาคอุตสาหกรรม หากมีการลดหย่อนภาษีสินค้าทุนที่นาเข้าจะช่วยส่ งเสริ มการ
ผลิ ต หรื อ การบัง คับ ให้ ป ระชาชนลดการบริ โภคสิ น ค้า ฟุ่ มเฟื อยโดยจัดเก็ บ ภาษี ใ นอัต ราที่ สู ง
ตลอดจนส่ งเสริ มให้ประชาชนออมทรัพย์ในรู ปของการซื้ อหลักทรัพย์ เป็ นต้น
3.6 เพื่อให้เกิ ดความเสมอภาคในการกระจายรายได้ กล่าวคือรัฐบาลจะใช้มาตรการ
ภาษีอากรในลักษณะเก็บภาษีผมู ้ ีรายได้สูงในอัตราที่สูงกว่าอัตราภาษีที่จดั เก็บจากผูท้ ี่มีรายได้ต่า ก็
จะช่วยทาให้การกระจายรายได้เสมอภาคมากขึ้น
4. หลักการจัดเก็บภาษี
เนื่ องจากการจัดเก็บภาษี ของรั ฐบาลมี ผลกระทบต่อประชาชนโดยส่ วนรวม ทั้งใน
เรื่ องของการบริ โภค การออม การลงทุน รัฐบาลจึงควรมีหลักการจัดเก็บที่เป็ นผล แม้วา่ การเก็บ
ภาษีจะช่ วยให้มีรายได้ในการบริ หารประเทศให้มีความสงบเรี ยบร้ อย และมีสิ่งสาธารณะบริ การ
ประชาชนในลักษณะต่าง ๆ ก็ตาม แต่ในที่น้ ี อดัม สมิธ (Adam Smith) ได้อธิ บายถึงแหล่งที่มาของ
รายได้ เพื่อใช้ในการดาเนิ นกิจการตามหน้าที่ของรัฐบาลว่า เงินรายได้ที่จะนามาใช้ในการป้ องกัน
ประเทศและค่าใช้จ่ายในราชสานักนั้นควรจะมาจากภาษีอากร รายจ่ายในการรักษาความยุติธรรม
นั้นควรจะได้รับมาจากการเก็บค่าธรรมเนี ยม ส่ วนรายจ่ายด้านงานสาธารณะซึ่ งได้แก่ การสร้ าง
ท่าเรื อ สะพาน ถนน ควรจะได้โดยการเก็บค่าธรรมเนียมจากผูไ้ ด้รับประโยชน์ แต่ถา้ เป็ นค่าใช้จ่าย
ด้านการศึกษาและศาสนาควรจะได้รับ จากการเก็บภาษีอากรหรื อถ้าได้รับเงินบริ จาคก็จะเป็ นการดี
ยิ่ ง (มหาวิ ท ยาลัย สุ โ ขทัย ธรรมาธิ ร าช, 2539, 74) และหลัก การเก็ บ ภาษี อ ากรควรจะยึ ด หลัก
ดังต่อไปนี้คือ
4.1 หลักความยุติธรรม เป็ นที่ยอมรับกันว่าหลักการเก็บภาษีอากรตามความสามารถ
ในการเสี ยภาษีจะเป็ นหลักที่ทาให้เกิดกระบวนการยุติธรรม คือ ผูใ้ ดได้รับบริ การจากรัฐบาลมากก็
สมควรต้องเสี ยภาษีให้แก่รัฐสู งกว่าผูท้ ี่ได้รับบริ การจากรัฐน้อย นอกจากนี้ ยงั อาจหมายถึง การที่ผมู้ ี
รายได้สูงก็ควรเสี ยภาษีให้แก่รัฐสู งกว่าผูท้ ี่มีความสามารถในการเสี ยภาษีต่ากว่า
4.2 หลักความแน่ นอน คือ ควรมีความแน่ นอนเกี่ ยวกับวิธีการจัดเก็บ ระยะเวลาใน
การจัดเก็บ สถานที่จดั เก็บ เป็ นต้น จะทาให้ผเู ้ สี ยภาษีรู้ภาระหน้าที่ของตนว่าในช่วงใดต้องยื่นแบบ
เสี ยภาษี อากร เสี ยในอัตราเท่าใดของรายได้ของตนและทั้งฝ่ ายรั ฐบาลเองก็สามารถกะประมาณ
รายได้จากภาษี อากรที่ จะสามารถจัดเก็บได้ ซึ่ ง จะเป็ นประโยชน์ในการประมาณรายรั บรายจ่า ย
ต่อไป
4.3 หลักความสะดวก ภาษีอากรที่ ดีควรอานวยความสะดวกแก่ ผูเ้ สี ยภาษี เช่ น
กาหนดให้มีการผ่อนชาระภาษีได้หากจานวนเงินภาษีที่ตอ้ งชาระมีจานวนมาก หรื อการอนุ โลมให้
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ผูเ้ สี ย ภาษี สามารถเสี ยภาษี ณ หน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้องอื่ น ๆ ที่ กระจายอยู่ทวั่ ประเทศ รวมถึ งการ
ก าหนดระยะเวลาช าระภาษี ที่ ย าวนาน เป็ นต้น เพื่ อที่ จะมี เ วลาให้ ผูเ้ สี ย ภาษี ไ ด้คิ ดค านวณและ
สามารถหาเงินมาชาระภาษีได้
4.4 หลั ก การประหยัด บางครั้ งการจัด เก็ บ ภาษี ใ นจ านวนเพี ย งเล็ ก น้ อ ยแต่
กระบวนการจัดเก็บยุง่ ยาก ใช้เวลาหรื อใช้แรงงานมากเกินไป ย่อมไม่คุม้ ค่ากับจานวนภาษีที่เก็บมา
ได้ จึงควรมีการประหยัดในการบริ หารจัดเก็บภาษีดว้ ย
5. อัตราภาษี
อัตราภาษี หมายถึง สัดส่ วนที่ถูกกาหนดให้จดั เก็บเป็ นภาษี เมื่อนาอัตราภาษีไปคูณ
กับฐานภาษีจะได้จานวนภาษีที่ตอ้ งเสี ย อัตราภาษีมี 3 แบบได้แก่
5.1 อัตราคงที่ (fixed rate) เป็ นการกาหนดสัดส่ วนการจัดเก็บต่อฐานภาษีแบบคงที่ไม่
เปลี่ยนแปลงไปตามขนาดของรายได้ เช่ น ภาษีมูลค่าเพิ่มของประเทศไทยในปี 2542-ปั จจุบนั ให้
เก็บจากมูลค่าที่เพิ่มของขั้นตอนการผลิตเป็ นร้อยละ 7 หมายความว่า ไม่วา่ ช่วงของการผลิตนั้นจะมี
มูลค่าเพิ่มมากหรื อน้อยก็ตอ้ งชาระภาษีร้อยละ 7 เท่ากัน หรื อภาษีที่เก็บจากรายได้ประเภทดอกเบี้ย
เงินฝากธนาคาร ไม่วา่ ผูม้ ีเงิ นฝากจะได้รับดอกเบี้ยเท่าใดต้องเสี ยภาษีร้อยละ 15 เท่ากันทุกราย เป็ น
ต้น
5.2 อัตราก้าวหน้า (progressive rate) เป็ นอัตราภาษีที่เปลี่ยนแปลงไปในทางเดียวกับ
ฐานภาษี นัน่ คือถ้ารายได้มากขึ้นต้องเสี ยภาษีในอัตราสู งสุ ด แต่ถา้ รายได้ลดลงก็เสี ยในอัตราภาษีที่
ลดลง
5.3 อัตราถอยหลัง เป็ นอัตราภาษี ที่จดั เก็บในลักษณะตรงกันข้ามกับอัตราก้าวหน้า
กล่าวคืออัตราภาษีจะต่ าลงเมื่อฐานภาษีสูงขึ้น อัตราภาษีชนิ ดนี้ หากพิจารณาจะพบว่าขัดกับหลัก
ความยุติธรรม เพราะไม่ได้เป็ นการจัดเก็บตามความสามารถในการเสี ยภาษี เช่น ภาษีบารุ งท้องที่ ซึ่ ง
มีลกั ษณะที่ถดถอย กล่าวคือยิ่งที่ดินมีราคาต่อไร่ สูง จะเสี ยอัตราภาษีที่ต่ากว่าที่ดินที่มีราคาต่อไร่ ต่า
กว่า เพราะฉะนั้นคนรวยซึ่ งสามารถซื้ อที่ดินที่มีราคาแพงเป็ นหลาย ๆ หมื่นบาทต่อตารางวา จึงเสี ย
ภาษีบารุ งท้องที่ในอัตราที่ต่ากว่าคนรายได้นอ้ ย ที่สามารถซื้ อที่ดินได้เพียงไม่กี่พนั บาทต่อตารางวา
ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าภาษีบารุ งท้องที่น้ ี เป็ นภาษีที่ยิ่งทาให้การกระจายรายได้ในประเทศแย่ลง (เอก
เศรษฐศาสตร์, 2552)
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รายจ่ ายของรัฐบาล
รายจ่ายหรื อการใช้จ่ายของรัฐบาล (government expenditure) ที่สาคัญและเห็นได้ชดั เจน
ได้แก่ รายจ่ายเพื่อการจัดซื้ อสิ นค้าหรื อบริ ก ารและรายจ่ายด้านการโอนเงิ น ในทัศนะของเคนส์
รัฐบาลเป็ นผูซ้ ้ื อหาสิ นค้าโดยตรงเช่นเดียวกับหน่วยธุ รกิจทัว่ ไป เช่น การจัดหาทรัพยากรเพื่อใช้ใน
การบริ หารประเทศ ซึ่ งนับว่าเป็ นรายการที่มีขนาดใหญ่มาก และรายจ่ายด้านเงินโอนก็เป็ นสิ่ งจาเป็ น
สาหรับกรณี เร่ งด่วนบางประการ เช่น การช่วยเหลื อคนว่างงานเพื่อให้เขามีอานาจซื้ อเพิ่มขึ้น ซึ่ ง
อานาจซื้ อหรื ออุปสงค์เหล่านี้ จะช่ วยสร้ างผลผลิ ตขึ้นได้ เพราะเมื่ อมีผตู ้ อ้ งการสิ นค้า ผูผ้ ลิ ตย่อม
พร้อมที่จะผลิ ตสิ นค้าด้วย (Byrns & Stone, 1992 , 228) ปั จจุบนั รัฐบาลของทุกประเทศให้
ความสาคัญกับการใช้จ่ายของภาครัฐบาลเพราะเป็ นการดาเนิ นนโยบายเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ไม่
ว่าจะเป็ นการมีโครงการอาหารกลางวันตามโรงเรี ยน การสร้างสวนสาธารณะ การสร้างถนน การ
ดูแลเรื่ องสุ ขภาพของประชาชน การสร้างที่อยู่อาศัย การคมนาคมขนส่ ง และทรัพย์สินสาธารณะ
อื่น ๆ
ซึ่ งในการที่รัฐบาลจะใช้จ่ายเงินประเภทใด ๆ ได้ จะต้องตราเป็ นกฎหมายอย่างชัดเจน คือ
พระราชบัญญัติงบประมาณแผ่นดิน โดยจาแนกรายจ่ายตามโครงสร้างแผนงานด้านต่าง ๆ เช่น ด้าน
การเกษตร การอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ การคมนาคม การพาณิ ชย์ การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
การศึกษา การสาธารณสุ ข การบริ การสังคม การบริ หารประเทศ การรักษาความสงบภายใน เป็ น
ต้น
1. วัตถุประสงค์ ในการใช้ จ่ายของรัฐบาล
นอกเหนื อจากรายการใช้จ่า ยของรั ฐบาลเพื่ อบริ หารประเทศ การรัก ษาความสงบ
ภายในประเทศ และการจัดรักษาความมัน่ คงของชาติแล้ว การใช้จ่ายของรัฐบาลยังมีวตั ถุประสงค์
เชิงเศรษฐศาสตร์ ดังที่รัตนา สายคณิ ต (2537, 166-167) สรุ ปไว้ดงั นี้
1.1 เพื่อรั กษาเสถี ยรภาพทางเศรษฐกิ จของประเทศทั้งภายในและภายนอกประเทศ
การรั ก ษาเสรี ภาพภายในประเทศ เช่ น รั ฐบาลอาจเพิ่ม รายจ่า ยให้สูง ขึ้ นหากเห็ นว่าอุ ปสงค์รวม
ภายในประเทศลดลง ซึ่ งจะมีผลทาการผลิตสิ นค้าดาเนิ นต่อไปได้ เกิดการจ้างแรงงานเพิ่มขึ้น และ
หากในช่วงใดที่อุปสงค์รวมของประเทศสู งเกินไป รัฐบาลก็ควรลดการใช้จ่ายลงเพื่อชะลอการเพิ่ม
ของอุปสงค์รวม
ในด้านเสถียรภาพภายนอกประเทศ เช่น กรณี ดุลการชาระเงินขาดดุลรัฐบาลจะลดรายจ่าย
ในการนาเข้าสิ นค้าจากต่างประเทศ ซึ่ งมีผลทาให้การนาเข้าลดลง ดุลการชาระเงินของประเทศก็จะ
ดีข้ ึน
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1.2 เพื่ อ เร่ ง รั ด ความจ าเริ ญทางเศรษฐกิ จ โครงการลงทุ น บางโครงการที่ อ ัต รา
ผลตอบแทนต่าขาดผูส้ นใจจะลงทุน รัฐบาลจาเป็ นต้องใช้จ่ายลงทุนเองโดยเฉพาะโครงการก่อสร้าง
พื้นฐาน เพื่อกระตุน้ ให้มีการผลิตสิ นค้ามากขึ้น หรื ออาจให้ทุนอุดหนุ นอุตสาหกรรมเพื่อการส่ งออก
เป็ นต้น
1.3 เพื่อให้มีการกระจายรายได้ เช่นโครงการใช้จ่ายเงินของรัฐบาลเพื่อพัฒนาปรับปรุ ง
ชุมชนชนบท เพื่อให้ประชาชนมีการกินดีอยูด่ ีข้ ึน หรื อการใช้จ่ายเพื่อจัดหาที่ดินเพื่อเกษตรกรได้มีที่
ทากิน ตลอดจนการจัดสร้างที่อยูอ่ าศัยให้ประชากรตามชุมชนแออัด เป็ นต้น
2. รายจ่ ายของรัฐบาลกับงบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณแผ่นดินเป็ นแผนการหารายรับของรัฐบาลและการใช้จ่ายของรัฐบาล ใน
ส่ วนรายจ่ า ยของรั ฐบาลนั้นนับ ว่ามี ค วามส าคัญยิ่ง ต่ อชี วิตประจาวันของประชาชนทุ ก คน ซึ่ งมี
ผลกระทบต่ อเศรษฐกิ จโดยตรง เช่ น ประชาชนจะได้รับบริ ก ารอะไรบ้า งจากรั ฐบาล ได้รับ ใน
ปริ ม าณที่ พ อเพี ย งและมี คุ ณภาพหรื อไม่ ขึ้ นอยู่ก ับ ประสิ ท ธิ ภาพในการใช้จ่า ยของรั ฐบาล หาก
รายจ่ายของรัฐบาลสู งกว่ารายได้ที่หาได้ รัฐบาลอาจต้องกูย้ ืม อันจะก่อให้เกิ ดผลต่อปริ มาณเงิ นใน
ระบบเศรษฐกิจ ตลอดจนเป็ นการสร้างภาระหนี้สินแก่ประชาชนอีกด้วย
ในปั จจุบนั รายจ่ายของรัฐทางด้านสังคมประกอบด้วยรายการสาคัญ 3 หมวด คือ รายจ่าย
ด้านการศึ กษา รายจ่ายด้านสาธารณสุ ข และรายจ่ายด้านสงเคราะห์ต่าง ๆ โดยดาเนิ นการผ่าน
กระทรวง ทบวงกรมเป็ นสาคัญ รายจ่ายของรัฐทางด้านสังคมนั้นมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดความเหลื่อม
ล้ าในสังคม และรักษามาตรฐานของบริ การสาธารณะ ในอดีตไม่ได้กาหนดเป้ าหมายให้ถึงมือคนจน
อย่างชัดเจน ซึ่ งดูเหมือนไม่มีอคติกบั คนจน แต่ความจริ งก็มีอคติกลาย ๆ เพราะเหตุวา่ สาหรับคน
จนนั้น การส่ งลูกหลานมาเรี ยนเป็ นภาระสู งมาก ดังนั้นอัตราการเรี ยนต่อระดับมัธยมหรื ออุดมศึกษา
จึงน้อยมาก ถ้าไม่ปรับระบบการศึกษาให้เอื้อต่อคนจน ความเหลื่อมล้ าของรายได้จะยิง่ ห่ างออกไป
ทุกขณะ (ดิเรก ปัทมสิ ริวฒั น์, 2547)

งบประมาณแผ่ นดิน
งบประมาณแผ่นดิ น (government budget) หมายถึง แผนการทางการเงินของรัฐบาลที่
จัดทาขึ้นเพื่อแสดงรายรับและรายจ่ายที่กาหนดไว้สาหรับดาเนิ นการตามโครงการและกิจกรรมต่าง
ๆ ในช่ วงเวลาปี หนึ่ ง ๆ การจัดการด้านงบประมาณแผ่นดิ นยังเน้นการจัดการด้านการคลังประการ
หนึ่งของรัฐบาล งบประมาณแผ่นดินนัยว่ามีความสาคัญอย่างยิ่งในการบริ หารประเทศของรัฐบาล
นอกจากต้องมีการวางแผนไว้อย่างดีแล้ว ก่อนจะมีการใช้จ่ายก็จะต้องมีการขออนุ มตั ิจากรัฐสภา มี

211

การตราเป็ นพระราชบัญญัติก่อนจะนาไปใช้ได้ ในระหว่างการใช้ก็มีการตรวจสอบและติดตามผล
และมีการเสนอรายงานเป็ นระยะ ๆ งบประมาณแผ่นดิ นจึ งมี ค วามสาคัญทั้งในแง่ เป็ นเครื่ องมื อ
ทางการคลัง ของรั ฐ บาล เป็ นมาตรการกระจาย และจัดสรรทรั พ ยากร รวมไปถึ ง เป็ นเครื่ องวัด
ประสิ ทธิภาพของรัฐบาลอีกด้วย
งบประมาณแผ่นดินเป็ นแผนงานที่ประกอบด้วยรายการสาคัญสองส่ วนคือ ส่ วนที่เป็ น
รายรับและส่ วนที่เป็ นรายจ่ายในรอบระยะเวลาโดยทัว่ ไปคือ 1 ปี จึงมักเรี ยกว่างบประมาณประจาปี
โดยปี งบประมาณของรัฐบาลไทยจะเริ่ มต้นวันที่ 1 ตุ ลาคมของปี หนึ่ งถึ งวันที่ 30 กันยายนของปี
ถัดไป เช่ น งบประมาณของปี 2555 จะเริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึ งวันที่ 30 กันยายน 2555
เป็ นต้น
เนื่องจากงบประมาณแผ่นดินเป็ นแผนงานที่รัฐบาลกาหนดไว้วา่ จะดาเนิ นการในแต่ละปี ทั้ง
ด้านรายได้และรายจ่าย รายจ่ายจะเป็ นส่ วนประกอบที่สาคัญจาเป็ นต้องมีการวางแผนไว้อย่างชัดเจน
ล่วงหน้า เพื่อที่จะเป็ นตัวกาหนดรายได้ดว้ ย กล่าวคือเมื่อรู ้วา่ จะใช้จ่ายไปในด้านใดบ้าง เป็ นจานวน
เท่าใด ก็จาเป็ นต้องหารายได้เพื่อใช้จ่ายตามแผนที่วางไว้ให้ได้ นอกจากนี้ การวางแผนงบประมาณ
ไว้ล่วงหน้า จะทาให้สามารถคาดคะเนภาวะเศรษฐกิจได้อีกด้วย
การทางบประมาณแผ่นดินจึงมีประโยชน์ช่วยให้รัฐบาลบริ หารการคลังได้มีประสิ ทธิ ภาพ
ขึ้ น หรื อ อย่ า งน้ อ ยก็ มี ข อบข่ า ยของการบริ ห ารรายได้ที่ ชัด เจนในแต่ ปี เมื่ อ รั ฐ บาลได้จ ัด ท า
งบประมาณแล้วจะทาให้ทราบได้วา่ ต้องพยายามจัดเก็บภาษีเท่าใดเพื่อให้ได้ตามเป้ าหมายที่กาหนด
ไว้ใ นงบประมาณทางด้ า นรายจ่ า ย รั ฐ บาลต้อ งควบคุ ม การใช้ จ่ า ยให้ เ ป็ นไปตามที่ ก าหนด
เช่นเดียวกัน
1. ความสาคัญของงบประมาณ
งบประมาณมี ค วามส าคัญ ต่ อ การบริ ห ารงานของรั ฐ บาลทั้ง ในทางเศรษฐกิ จ และ
ทางการเมืองตามที่อเนก เธียรถาวร (2539, 164) สรุ ปได้ดงั นี้
1.1 เป็ นเอกสารทางเศรษฐกิ จที่ สาคัญ ซึ่ ง จะสะท้อนให้เห็ นนโยบายการคลัง ของ
รัฐบาลแต่ละยุคสมัย
1.2 เป็ นเครื่ องมือที่ดี ที่จะช่วยประกอบการคาดคะเนสถานการณ์ ทางเศรษฐกิ จ และ
การคลังของประเทศเมื่อประเทศใช้งบประมาณไปแล้ว
1.3 เป็ นเครื่ องมือในการวางแผนดาเนิ นงานของรัฐบาลว่าจะมีรายได้จากทางใด เป็ น
จานวนเท่าใด และควรใช้จ่ายเพื่อการใดเป็ นจานวนเท่าใด
1.4 เป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ ฝ่ ายนิ ติ บ ัญญัติ ใ ช้ค วบคุ ม ฝ่ ายบริ ห าร โดยเป็ นผูพ้ ิ จ ารณาร่ า ง
งบประมาณประจาปี ที่รัฐบาลเสนอ
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1.5 เนื่ อ งจากการจัด เก็ บ ภาษี แ ละการใช้ จ่ า ยเงิ น ตามงบประมาณของรั ฐ บาลมี
ความส าคัญ ต่ อเศรษฐกิ จของประเทศ จึ ง ต้องได้รับ การอนุ ม ตั ิ จากรั ฐสภาและประกาศใช้เป็ น
พระราชบัญญัติเพื่อควบคุมให้รัฐบาลเก็บภาษีและใช้จ่ายเงินไปตามรายการที่ได้รับอนุมตั ิเท่านั้น
2. ลักษณะของงบประมาณแผ่ นดิน
งบประมาณแผ่นดินในรอบปี หนึ่ ง ๆ ที่รัฐบาลจัดขึ้นนั้นจะแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์
ด้านต่างๆ ของรัฐบาลได้เป็ นอย่างดี โดยรัฐอาจจัดได้เป็ น 3 ลักษณะ คือ
2.1 งบประมาณเกินดุล (surplus budget) คือ จัดโดยมีงบประมาณที่รายได้มากกว่า
งบประมาณรายจ่าย ซึ่ งจะมีผลทาให้เศรษฐกิจหดตัวลง
2.2 งบประมาณสมดุล (balanced budget) คือ จัดโดยมีงบประมาณที่รายได้กบั รายจ่าย
พอดีกนั ซึ่ งจะไม่ทาให้ภาวะเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลง
2.3 งบประมาณขาดดุล (deficit budget) คือ จัดโดยที่มีงบประมาณที่รายได้นอ้ ยกว่า
งบประมาณรายจ่ า ย ซึ่ งจะมี ผ ลให้ เ ศรษฐกิ จ ขยายตัว ออกไป ในกรณี น้ ี รั ฐ บาลอาจชดเชย
งบประมาณขาดดุลโดยใช้เงินคงคลังหรื อเงินกูด้ ว้ ยก็ได้
3. กระบวนการจัดทางบประมาณ
เพื่อให้เห็ นตัวอย่างกระบวนการจัดทางบประมาณแผ่นดิ น ก็จะได้นาวิธีการบริ หาร
งบประมาณในแต่ละปี ของประเทศไทย มีกระบวนการที่เรี ยกว่าวงจรงบประมาณ (budget cycle)
ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้
3.1 วงจรงบประมาณ (budget cycle)
3.1.1 การจัดเตรี ยมงบประมาณ จัดทาโดยฝ่ ายบริ หารซึ่ งมีสานักงบประมาณใน
สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี เป็ นผูร้ ับผิดชอบทาหน้าที่รวบรวมตัวเลขแผนการใช้จ่ายเงินประจาปี ของ
หน่ วยงานต่าง ๆ ตามแผนงานและโครงการที่กาหนดไว้มาวิเคราะห์และการวางแผนงบประมาณ
ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในระยะนั้น ๆ
3.1.2 การอนุ มตั ิงบประมาณ เมื่อส านักงบประมาณจัดเตรี ย มรายละเอี ยดของ
เอกสารงบประมาณและร่ างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ต่อนายกรั ฐมนตรี เพื่อ
นาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี พิจารณาต่อไป เมื่อผ่านการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรี แล้ว ก็จะนาเสนอ
ต่อไปยังรัฐสภาประมาณ 2 – 3 เดือน ก่อนเริ่ มปี งบประมาณ (1 ตุลาคมของปี นั้น ๆ ถึง 30 กันยายน
ของปี ถัดไป) เพื่อรัฐสภาพิจารณาอนุ มตั ิต่อไป เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ผ่านการอนุ มตั ิของรั ฐสภาแล้ว นายกรั ฐมนตรี ก็จะนาขึ้ นทูลเกล้าถวายพระมหากษัริยเ์ พื่อทรงลง
พระปรมาภิไธยและประกาศเป็ นกฎหมายต่อไป

213

3.1.3 การบริ หารงบประมาณ เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ได้
ประกาศใช้เป็ นกฎหมายแล้ว ฝ่ ายบริ หาร คื อ ส่ วนราชการต่าง ๆ ที่ได้รับงบประมาณก็จะทาการ
เบิ กจ่ายงบประมาณมาใช้ดาเนิ นการตามแผนงานและโครงการที่ กาหนดไว้ต่อไป โดยมี สานัก
งบประมาณตามบัญชีกลางเป็ นผูค้ วบคุมการเบิกจ่าย
3.1.4 การประเมินผลและนาผลลัพธ์ไปปรับใช้ในงบครั้งต่อไป โดยคานึงถึง ความ
คุม้ ค่าของการใช้งบประมาณ (value for money)
3.2 ข้อบกพร่ องบางประการของการจัดทางบประมาณ
ตามโครงสร้ า งของวิ ธี ก ารงบประมาณแผ่ น ดิ น ของไทยข้ า งต้ น นั้ น ยัง มี
ข้อบกพร่ องบางประการ (ดิเรก ปัทมสิ ริวฒั น์, 2549) ดังต่อไปนี้
3.2.1 ข้อมูลงบประมาณ ซึ่ งปั จจุบนั ถูกผูกขาดโดยหน่วยงานราชการ เป็ นเรื่ องยาก
ที่ฝ่ายอื่น ๆ หรื อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยจะเข้าถึงข้อมูล และจะรู ้เท่าทันสานักงบประมาณ เช่ น สภา
ผูแ้ ทนราษฎร วุฒิส ภา ประชาชน และสื่ อมวลชน ทุ ก ฝ่ ายได้ข ้อมู ลเฉพาะในส่ วนที่ ส านัก
งบประมาณต้องการเปิ ดเผย โดยนัยนี้ หมายถึ ง สภาวะความไม่เท่าเที ยมกันของข่าวสารข้อมูล
(asymmetric information) ในสภาพเช่นนี้ เราจะคาดหวังได้อย่างไรว่าสภานิ ติบญั ญัติซ่ ึ งอนุ มตั ิและ
กากับตรวจสอบงบประมาณจะทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพหรื อไม่ การขาดแคลนข้อมูลทาให้
หน่วยงานอื่นจะเห็นขัดแย้งกับสานักงบประมาณนั้นเป็ นเรื่ องยาก
3.2.2 ในขั้นตอนการตั้งกรรมาธิ การวิสามัญเพื่อพิจารณางบประมาณ (ในวาระ
สอง ซึ่งจะมีเวลาพิจารณาประมาณ 3 เดือน) ไม่ใช่คาตอบของการกากับและตรวจสอบงบประมาณ
แผ่นดิ น (สิ่ งที่กรรมาธิ การวิสามัญชุ ดนี้ ดาเนิ นการ ซึ่ งมีคาศัพท์เรี ยกว่า budget scrutiny คาว่า
scrutiny สะท้อนความหมายความถี่ถว้ น) แต่คุณประโยชน์ของการตรวจสอบในขั้นตอนนี้ อาจจะไม่
มากนัก เพราะว่าเป็ นการพิจารณาในส่ วนย่อยแต่ไม่เห็นภาพรวม
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ตารางที่ 7.3 งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ 2554 จาแนกตามกระทรวง
(หน่วย : บาท)
กระทรวง
วงเงินงบประมาณ เงินประจางวด
สานักนายกรัฐมนตรี
24,358,812,100
23,774,243,946
กระทรวงกลาโหม
168,501,828,300 168,501,828,300
กระทรวงการคลัง
208,895,905,200 208,895,905,200
กระทรวงการต่างประเทศ
7,469,311,000
7,469,311,000
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
75,610,337,300
75,610,337,300
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
7,017,533,100
7,017,533,100
กระทรวงคมนาคม
83,254,002,200
83,254,002,200
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
9,756,330,300
9,756,330,300
ของมนุษย์
กระทรวงพาณิ ชย์
6,899,226,100
6,899,226,100
กระทรวงมหาดไทย
239,479,125,400 239,476,270,400
กระทรวงยุติธรรม
16,823,738,200
16,823,738,200
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
23,925,993,000
23,925,993,000
กระทรวงศึกษาธิการ
392,454,037,800 392,454,037,800
กระทรวงสาธารณสุข
86,904,510,700
86,904,510,700
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
4,400,101,800
4,400,101,800
สื่ อสาร
กระทรวงอุตสาหกรรม
6,368,392,000
6,368,392,000
กระทรวงพลังงาน
2,010,448,900
2,010,448,900
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8,746,704,500
8,746,704,500
กระทรวงแรงงาน
28,488,568,600
28,488,568,600
กระทรวงวัฒนธรรม
5,119,584,100
5,119,584,100
ส่วนราชการไม่สงั กัด สานักนายกรัฐมนตรี
98,974,863,300
99,559,431,454
กระทรวงหรื อทบวง

ทีม่ า : กระทรวงการคลัง, 2554.

เบิกจ่ าย
13,276,376,477
82,075,355,871
96,564,248,512
5,544,901,074
36,500,698,830
3,285,868,616
30,589,545,358
5,346,589,696
3,671,732,778
173,390,788,765
8,852,918,108
10,836,109,075
256,999,510,756
50,612,241,599
1,894,982,234
3,106,701,693
875,874,037
6,053,436,139
26,005,930,501
2,399,556,668
56,562,569,275
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ตารางที่ 7.4 งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ 2554 จาแนกตามหมวดรายจ่าย
(หน่วย : บาท)
หมวดรายจ่ าย/รายการ วงเงินงบประมาณ
เงินประจางวด
เบิกจ่ าย
งบบุคลากร
495,895,837,741 495,028,633,289 321,504,892,989
งบดาเนินงาน
233,341,842,839 232,739,362,869 120,930,024,918
งบลงทุน
253,899,452,720 217,832,922,702
60,514,613,242
งบเงินอุดหนุน
523,680,921,900 536,391,881,680 438,056,013,649
งบรายจ่ายอื่น
663,149,476,100 687,971,850,010 434,270,051,656
ทีม่ า: กระทรวงการคลัง, 2554.
จากตารางที่ 7.3 แสดงถึงงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ 2554 ที่จาแนกตาม
กระทรวง จะเห็นได้วา่ วงเงินงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิ การมีจานวนมากที่สุด รองลงมาเป็ น
กระทรวงมหาดไทย ส่ วนตารางที่ 7.4 แสดงถึ ง งบประมาณรายจ่ า ยประจาปี งบประมาณ 2554
จาแนกตามหมวดรายจ่าย จะเห็นได้วา่ หมวดงบรายจ่ายอื่น มีจานวนมากที่สุด รองลงมาเป็ นหมวด
เงินอุดหนุน และหมวดงบบุคลากร ตามลาดับ

หนีส้ าธารณะ
หนี้ สาธารณะ (public debt) หมายถึง ข้อผูกพันของรัฐบาลซึ่ งเกิ ดจากการกูย้ ืมโดยตรง
และการค้ าประกันเงินกูโ้ ดยรัฐบาล รวมทั้งเงินปริ วรรตที่รัฐบาลรับรอง หนี้ สาธารณะแบ่งออกได้
เป็ น 2 ลักษณะ คือ หนี้ ภายในประเทศและหนี้ ต่างประเทศ (เกริ กเกี ยรติ พิพฒั น์เสรี ธรรม, 2538,
420) ในการก่อหนี้ ของรัฐบาลโดยเฉพาะการกูเ้ งินจากต่างประเทศนั้นรัฐบาลจะจัดทาแผนการก่อ
หนี้ จากต่างประเทศประจาปี และแผนดังกล่าวจะต้องตอบสนองแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคม
แห่ งชาติในช่ วงนั้น ๆ รวมทั้งต้องสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ช่ วยสร้างความสมดุ ลในการ
พัฒนาประเทศทั้งด้านการรั กษาระดับความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิ จอย่างมีเสถี ยรภาพ ช่ วยลด
ช่ องว่างความเจริ ญระหว่างเมื องกับชนบทและนาไปสู่ การพัฒนาทรั พ ยากรมนุ ษย์ คุ ณภาพชี วิต
และสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งความรับผิดชอบของรัฐบาลที่มีต่อประชาชนของประเทศ อาจวิเคราะห์ได้จาก
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐบาลซึ่ งมีความซับซ้อนมาก โดยเฉพาะการ
กูย้ มื และการชาระหนี้ท้ งั ในและต่างประเทศ
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1. ผลดีและผลเสี ยของหนีส้ าธารณะ
เทิดศักดิ์ ศรี สุรพล และคณะ (538 , 164-165) กล่าวว่า รัฐบาลอาจก่อหนี้ สาธารณะ
ด้วยความจาเป็ นซึ่ งมีท้ งั ผลดีและผลเสี ยดังนี้
1.1 การกูย้ ืมของรัฐบาล แสดงถึ งฐานะที่ไม่มงั่ คง รัฐบาลไร้ ความสามารถในการหา
รายได้มาให้เพียงพอกับรายจ่าย เป็ นการสร้างภาระหนี้สินไว้ให้เป็ นภาระแก่คนรุ่ นหลัง
1.2 ถ้า หากเป็ นการกู้ภ ายในประเทศที่ ไ ม่ เ ป็ นภาระมากจะเป็ นประโยชน์ เพราะ
ทรัพยากรยังอยูภ่ ายในประเทศไม่รั่วไหลไปไหน แต่ก็ควรระมัดระวังเช่นกัน
1.3 ถ้าหากเป็ นการกูย้ มื เงินที่เป็ นภาระแก่คนรุ่ นหลังนั้น อาจไม่ถูกต้องทั้งหมด เพราะ
ถ้าหากเป็ นการกูย้ ืมเพื่อการลงทุนในกิจการสาธารณะประโยชน์ ก็จะเป็ นการนาความกิ นอยู่ดีมาสู่
ประชาชนในภายหลังได้
การที่รัฐบาลได้ดาเนิ นนโยบายการคลัง แบบขาดดุลติดต่อกันหลาย ๆ ปี นั้น ทาให้มีความ
กังวลว่า อาจจะก่อให้เกิดวิกฤติทางการคลังได้ เนื่องจากการขาดดุลการคลังเป็ นเวลานาน ๆ เป็ นการ
ก่อหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ จนประเทศไม่สามารถรองรับได้ อย่างไรก็ตามมีขอ้ เท็จจริ งเกี่ยวกับ
ประเด็นนี้ ว่า การขาดดุ ลการคลังจะก่อให้เกิ ดการสร้างหนี้ น้ นั เป็ นจริ ง แต่การขาดดุลการคลังจะ
ก่อให้เกิดวิกฤติการคลังนั้นไม่จริ งเสมอไป ซึ่ งเป็ นการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่ องหนี้ สาธารณะเพียงด้าน
เดียว คือ ด้านต้นทุนที่มีต่อประเทศจากการสร้างหนี้ ซึ่ งรัฐบาลได้สร้างหนี้ สาธารณะ เพื่อการฟื้ นฟู
หรื อการกระตุน้ เศรษฐกิจอย่างแท้จริ ง รัฐบาลไม่ได้สร้ างหนี้ สาธารณะขึ้นมาเพื่อประชานิยมทาง
การเมือง โดยการวัดผลสัมฤทธิ์ ของการกระตุน้ เศรษฐกิจดังกล่าวตามมาตรฐานสากลแล้วจะวัดจาก
การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)
ดังนั้นหากสมมติวา่ รัฐบาลดาเนิ นนโยบายขาดดุลการคลัง โดยสร้างหนี้ สาธารณะเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 และทาให้ GDP ขยายตัวมากกว่าร้อยละ 5 การสร้างหนี้ สาธารณะในระดับดังกล่าวถือว่า
ยอมรับได้และไม่เป็ นเหตุที่จะทาให้เกิ ดวิกฤติการคลังได้ เนื่ องจากการสร้ างหนี้ ดงั กล่าวได้เพิ่ม
รายได้ให้กบั ประเทศในระดับที่ สูงกว่าการสร้ างหนี้ เราจึ งมี ศกั ยภาพในการชาระหนี้ คืนได้ใน
อนาคต ในทางกลับกันหากรัฐบาลได้สร้ างหนี้ สาธารณะเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่าการเพิ่มขึ้นของ
รายได้ของประเทศหรื อ GDP ลักษณะของการก่ อหนี้ เช่ นนี้ ไ ม่น่าจะส่ ง ผลดี ต่อเศรษฐกิ จของ
ประเทศ ดังนั้นในการวิเคราะห์และวิจารณ์ ประเด็นด้านหนี้ สาธารณะนั้นจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้อง
วิเคราะห์ท้ งั ด้านต้นทุนจากการก่อหนี้และผลประโยชน์จากการก่อหนี้ (cost-benefit analysis) ไม่ใช่
วิเคราะห์แต่เพียงด้านต้นทุนอย่างเดียว (สมชัย สัจจพงษ์, 2545)
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2. วัตถุประสงค์ ในการก่ อหนี้สาธารณะ
รัฐบาลอาจกูเ้ งินมาใช้ดว้ ยเหตุผล ความจาเป็ น และวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ได้แก่
2.1 เพื่ อใช้จ่า ยในการบริ หารประเทศ ทั้ง ที่ เป็ นรายจ่า ยประจาตามปกติ ในกรณี ที่
รั ฐบาลมี รายรั บไม่เพียงพอ และที่ เป็ นรายจ่า ยเพื่อพัฒนาประเทศในด้า นต่ าง ๆ เช่ น เพื่ อสร้ า ง
ปั จ จัย พื้ น ฐานทางเศรษฐกิ จ มี ก ารก่ อ สร้ า งเส้ น ทางคมนาคม ระบบชลประทาน การผลิ ต
กระแสไฟฟ้ า เป็ นต้น
2.2 เพื่อใช้จ่ายในการสร้ างความมัน่ คงให้ประเทศ เช่น เงิ นกูด้ า้ นการทหารเพื่อรักษา
เอกราชของชาติ
2.3 เพื่อกิจการสงคราม ในภาวะที่มีการสู ้รบรัฐบาลต้องมีค่าใช้จ่ายมากอาจต้องกูเ้ งิ น
จากแหล่งต่าง ๆ มาใช้เพิ่ม
2.4 เพื่อการชาระหนี้ ทั้งที่เป็ นเงินต้นและดอกเบี้ยในกรณี ที่มีหนี้ เก่าถึ งกาหนดชาระ
เมื่อขาดแคลนรายได้มาชาระก็อาจกูห้ นี้ใหม่เพื่อชาระหนี้ เก่าแทน
3. ประเภทของหนีส้ าธารณะ
สาหรับประเภทของหนี้รัฐบาล อาจแบ่งได้ตามระยะเวลาการกู้ คือ
3.1 หนี้ ระยะสั้น เป็ นหนี้ ที่มีระยะเวลาชาระคืนภายในระยะเวลา 1 ปี อัตราดอกเบี้ ย
มักจะต่า และมักเกิดขึ้นโดยรัฐบาลนาตัว๋ เงินคลังออกขายแก่สถาบันการเงินและประชาชน
3.2 หนี้ระยะปานกลาง เป็ นหนี้ที่มีระยะเวลาการชาระหนี้คืนภายใน 1 ถึง 5 ปี
3.3 หนี้ ระยะยาว เป็ นหนี้ ที่มีระยะเวลาการชาระหนี้ คืนเกินกว่า 5 ปี มักจะอยู่ระหว่าง
10 – 20 ปี โดยรัฐบาลมักนาพันธบัตรออกขายแก่สถาบันการเงินและประชาชน
4. หนีข้ องรัฐบาลและผลทางเศรษฐกิจ
การใช้จ่ายเงิ นของรัฐบาลจากส่ วนที่เป็ นรายได้จากภาษีอากรมีผลต่อเศรษฐกิ จ ต่าง
จากการใช้เงินโดยการก่อหนี้ รวมทั้งมีภาระผูกพันไม่เหมือนกัน กล่าวคือการก่อหนี้ ของรัฐบาลมี
ผลทางเศรษฐกิจดังนี้
4.1 หนี้ ภายในประเทศ การกูเ้ งินภายในประเทศของรัฐบาล มีผลเท่ากับเงินออมที่อยู่
ในมือประชาชนถูกโอนไปให้รัฐบาล เมื่อรัฐบาลนาเงินกูอ้ อกมาใช้จ่าย เงินออมเหล่านั้นก็จะออกมา
สู่ ระบบเศรษฐกิจ และเมื่อถึงกาหนดชาระคืน เงิ นเหล่านั้นก็จะกลับไปสู่ มือประชาชนตามเดิม เงิ น
เหล่านี้จึงหมุนเวียนอยูภ่ ายในประเทศเท่านั้น
4.2 หนี้ ภายนอกประเทศ เงิ น กู้ต่า งประเทศรั ฐบาลอาจได้รับมาในรู ปของเงิ นตรา
ต่ า งประเทศหรื อสิ น ค้า จากต่ า งประเทศ เงิ นตราต่ า งประเทศที่ ไ ด้รับ มาก็ ส ามารถนามาใช้เป็ น
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หลักประกันเงินบาทได้ จึงทาให้ปริ มาณเงิ นหมุนเวียนของประเทศมีมากขึ้น ส่ วนที่ได้เป็ นสิ นค้า
หากเป็ นสิ นค้า ประเภททุ นที่ สามารถนามาผลิ ตสิ นค้า และบริ การได้เพิ่มขึ้ นก็จะทาให้เศรษฐกิ จ
ขยายตัวออกไป ผลต่อเศรษฐกิจที่เกิดจากเงินกูต้ ่างประเทศจะเป็ นอย่างไรนั้นย่อมขึ้นอยูก่ บั การใช้
จ่ายเงินกูเ้ หล่านั้นว่า เป็ นไปในทางที่จะก่อให้เกิดผลผลิตมากน้อยเพียงใด กล่าวคือถ้านาไปใช้จ่าย
ในการบริ โภค ภาระหนี้ ที่เกิดขึ้นก็อาจหนัก เพราะขาดรายได้ที่จะนาไปใช้คืนเงินต้นและดอกเบี้ย
เมื่อถึงกาหนด หนี้ต่าง ๆ ของรัฐบาลจาแนกตามประเภทแหล่งของหนี้ ดังแสดงในตารางที่ 7.5
ตางรางที่ 7.5 หนี้ในประเทศและต่างประเทศของรัฐบาล

1 หนีร้ ัฐบาลในประเทศ
2
ธนาคารแห่งประเทศไทย
3
สถาบันการเงินที่รับฝากเงิน
4
สถาบันการเงินอื่น
5
รัฐบาลกลาง
6
รัฐบาลท้องถิ่น
7
ธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
8
รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
9
ครัวเรื อนและสถาบันไม่แสวงหา
กาไร
10
ผูม้ ีถิ่นที่อยูใ่ นต่างประเทศ
11 หนีร้ ัฐบาลต่ างประเทศ
12 หนีร้ ัฐบาล

(หน่วย : ล้านบาท)
2551
2550

2553 p

2552 p

2,948,025
52,563
1,003,399
840,108
381,385
504
27,058
2
455,532

2,530,363
8,379
881,604
688,353
441,824
494
35,644
602
397,165

2,061,011
3,909
687,454
624,730
308,179
500
16,458
2
364,214

1,957,987
87,945
588,831
591,346
273,789
500
28,120
1,897
369,469

187,474
54,448
3,002,473

76,298
57,327
2,587,690

55,565
73,548
2,134,559

16,090
94,651
2,052,638

ทีม่ า : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2554.
หมายเหตุ : p คือ ตัวเลขเบื้องต้น (preliminary)

นโยบายการคลัง
นโยบายการคลัง (fiscal policy) หมายถึง แผนการใช้เงิน แผนการเก็บภาษี และการก่อหนี้
สาธารณะ เพื่อปรับความต้องการใช้จ่ายมวลรวมให้เป็ นไปในทิ ศทางที่ ตอ้ งการ ทั้งนี้ เนื่ องจาก
รายจ่ายในการซื้ อสิ นค้า และบริ การของรัฐบาล หรื อการเก็บภาษี ย่อมมีผลต่อรายจ่ายมวลรวมของ
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ระบบเศรษฐกิจ และมีผลต่อขนาดและโครงสร้างของรายได้ประชาชาติ การมีงานทาของประชาชน
รวมไปถึงการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในที่สุด
ดังจะเห็นได้จากในกรณี ประเทศไทยตั้งแต่ประสบปั ญหาวิกฤติเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540
จนถึงปัจจุบนั นโยบายการคลังของรัฐบาลได้ทาหน้าที่และรับภาระหนักมากเหลือเกินในการฟื้ นฟู
และกระตุน้ เศรษฐกิ จ รัฐบาลได้ใช้นโยบายการคลังแบบขาดดุล กระตุน้ เศรษฐกิ จมาโดยตลอด
8 ปี งบประมาณ (พ.ศ. 2540 - พ.ศ.2547) โดยได้ทางบประมาณสมดุลในปี 2548 และ 2549 และ
กลับมาจัดทางบประมาณแบบขาดดุลอีกในปี พ.ศ.2550 และ พ.ศ. 2551 โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2545 รัฐบาลได้ใช้การขาดดุลการคลังที่มีขนาดมากที่สุดในประวัติศาสตร์
ประเทศไทยเพื่อแลกกับการกระตุน้ เศรษฐกิจไทยให้เจริ ฐเติบโตโดยงบประมาณปี พ.ศ. 2545 ได้ต้ งั
ไว้ให้ขาดดุลสู งถึง 200,000 ล้านบาท เมื่อสิ้ นปี งบประมาณ (กันยายน 2545) ผลที่เป็ นที่ประจักษ์ก็
ได้พิสูจน์แล้วว่าการใช้นโยบายดังกล่าวประสบผลสาเร็ จในระดับที่น่าพอใจ (สมชัย สัจจพงษ์,
2551)
1. วัตถุประสงค์ ในการใช้ นโยบายการคลัง
ในการใช้นโยบายการคลังของรัฐบาล ย่อมมีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
1.1 เพื่อให้มีการจ้างงานเต็มที่ หรื อเพื่อขจัดปั ญหาการว่างงาน คือ ให้ทุกคนได้มีงาน
ที่เหมาะสมกับความสามารถ โดยได้รับค่าจ้างที่เหมาะสม เพราะการว่างงานนอกจากจะเป็ นผลเสี ย
แก่ผูว้ ่างงานโดยตรงแล้วยังเป็ นผลเสี ยแก่ เศรษฐกิ จโดยรวมด้วย เนื่ องจากมูลค่าผลผลิ ตลดลงแต่
ความต้องการบริ โภคไม่ได้ลดลง การกระตุน้ ให้ระบบเศรษฐกิจได้เติบโตเพียงพอที่จะรองรับการมี
งานทา จึงเป็ นความรับผิดชอบของรัฐบาล
1.2 เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัวมากเกินจนเกิดภาวะ
เงินเฟ้ อ หรื อภาวะที่เศรษฐกิ จตกต่า ประสบกับปั ญหาการว่างงาน ย่อมเป็ นภาวะที่เศรษฐกิจขาด
เสถี ยรภาพ ไม่เป็ นประโยชน์ต่อประเทศโดยส่ วนรวม รั ฐบาลต้องใช้มาตรการต่าง ๆ รวมทั้ง
มาตรการทางการคลังเพื่อทาให้เศรษฐกิจได้เป็ นไปในลักษณะที่พอดี เช่น ราคาสิ นค้าไม่สูงหรื อต่า
เกินไป เป็ นต้น

220

2. ประเภทของนโยบายการคลัง
แบ่งตามปั ญหาทางเศรษฐกิจได้ 2 แบบ คือ
2.1 นโยบายการคลังแบบขยายตัว มีเป้ าหมายเพื่อเพิ่มระดับอุปสงค์มวลรวม โดยการ
เพิ่ม ระดับการใช้จ่ายหรื อลดภาษี ซึ่ งเหมาะสมสาหรั บ ภาวะเศรษฐกิ จที่ กาลังถดถอยและมี การ
ว่างงานในอัตราสู ง
2.2 นโยบายการคลังแบบหดตัว มีเป้ าหมายเพื่อลดระดับอุปสงค์มวลรวม โดยการลด
ระดับการใช้จ่ายหรื อเพิ่มภาษี เพื่อเป็ นกรรบรรเทาปั ญหาภาวะเงินเฟ้ อในระบบเศรษฐกิจ
นโยบายการคลังนับว่าเป็ นเครื่ องมือที่สาคัญในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สร้าง
ความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ และกระจายรายได้ของกลุ่มคนให้เป็ นธรรม
3. มาตรการสาคัญของนโยบายการคลัง
มาตรการสาคัญของนโยบายการคลังที่จะนามาใช้ให้เกิดผลที่พึงประสงค์ทางเศรษฐกิจ
ได้แก่
3.1 นโยบายด้านภาษีอากร เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านภาษีอากร ได้แก่ ประเภท
อัต รารวมทั้ง การเร่ ง รั ด การจัด เก็ บ ภาษี อ ากรประเภทต่ า ง ๆ ซึ่ งอาจเกี่ ย วข้อ งกับ การแก้ไ ข
เปลี่ยนแปลงกฎหมายต่าง ๆ ในการจัดการเกี่ยวกับภาษีอากรนี้ รัฐบาลอาจมุ่งให้เกิดผลในลักษณะ
ต่าง ๆ เช่ น การเพิ่มรายได้เพื่อพัฒนาประเทศ โดยเลือกเก็บภาษีประเภทที่ปรับตัวเองให้สามารถ
อานวยรายได้ให้สูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิ จที่เปลี่ ยนแปลงไป เก็บภาษีตามราคา (ad valorem tax)
แทนการเก็บตามสภาพ (specific tax) ซึ่ งจะทาให้เก็บภาษีได้มากขึ้นเมื่อราคาสิ นค้าเพิ่มขึ้น หรื อ
รายได้ประชาชาติสูงขึ้น รัฐบาลอาจใช้มาตรการภาษีอากรเพื่อควบคุ มการบริ โภค ลดการบริ โภค
สิ นค้าหรื อบริ การประเภทฟุ่ มเฟื อย โดยการเพิ่มภาษีสินค้าฟุ่ มเฟื อย เป็ นต้น รัฐบาลอาจใช้มาตรการ
ทางภาษีเพื่อส่ งเสริ มการออมและการลงทุน เช่น ลดภาษีในการประกอบอาชี พ หรื อการทาธุ รกิ จ
บางอย่างเกี่ยวกับการส่ งออก เป็ นต้น
3.2 นโยบายด้า นรายจ่ า ย เกี่ ย วข้องกับ การจัด งบประมาณรายจ่ า ยด้า นต่ า ง ๆ ของ
รั ฐ บาลให้ เ กิ ด ผลทางเศรษฐกิ จไปในทิ ศ ทางที่ เ หมาะสม เช่ น เมื่ อ เกิ ด ปั ญ หาเงิ น เฟ้ อรั ฐ บาลก็
จาเป็ นต้องลดทอนรายจ่ายด้านต่าง ๆ ลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณี ที่เป็ นเงินเฟ้ อที่เกิดจากแรงผลัก
ด้านอุปสงค์ (demand pull inflation) โดยตัดทอนรายจ่ายที่ไม่จาเป็ นต่อศักยภาพการผลิต ในทาง
กลับกันถ้ามีภาวะเงินฝื ด กระแสเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมีไม่เพียงพอ รัฐบาลก็ตอ้ งหาทาง
อัดฉี ดกระแสเงินเข้าสู่ ระบบเศรษฐกิจให้ถูกต้องกับแหล่งที่ขาดแคลน โดยให้ทนั และเพียงพอกับ
ความต้องการ
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3.3 นโยบายด้านหนี้สาธารณะ เกี่ยวกับการจัดการกับเงินกูข้ องรัฐบาล ทั้งในด้านการกู้
และการชาระหนี้ เงินกู้ เช่น ในภาวะเงิ นเฟ้ อ รัฐบาลอาจนาพันธบัตรออกขายแก่ประชาชน เพื่อลด
อานาจซื้ อของประชาชนลง ในทางตรงกันข้ามเมื่อเกิดภาวะเงินฝื ดรัฐบาลก็ไถ่ถอนพันธบัตรคืนจาก
ประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีเงินใช้จ่ายเพิม่ ขึ้น

สรุป
การคลังสาธารณะ เป็ นการบริ หารงานของรัฐบาลในลักษณะเป็ นแนวทางในการจัดสรร
การใช้ทรัพยากรของสังคม ตามที่แต่ละระบบเศรษฐกิจจะกาหนดขึ้นเพื่อปฏิบตั ิ การจัดการการคลัง
สาธารณะโดยทัว่ ไปจะเกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนงบประมาณ รายรับ รายจ่ายของรัฐบาล โดยอาศัย
ตัวแปรที่สาคัญ เช่น ภาษีอากร งบประมาณแผ่นดิน หนี้สาธารณะ
นโยบายการคลัง เป็ นนโยบายที่รัฐบาลจัดเก็ บรายได้จากภาษี อากรและการใช้จ่า ยของ
รัฐบาล ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิ จ เช่ น กรณี เกิ ดปั ญหาการว่างงาน ภาวะ
เงิ นเฟ้ อ ตลอดจนราคาสิ นค้าสู งหรื อต่าเกิ นไป โดยมีมาตรการในการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี ทั้ง
ทางด้านเพิ่มหรื อลดอัตราภาษี การเปลี่ยนแปลงปริ มาณการใช้จ่ายของรัฐบาล และมาตรการขยาย
อุปทานรวมของสิ นค้าและบริ การ เป็ นต้น

คาถามทบทวน
คาแนะนา จงตอบคาถามต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ท้ งั 10 ข้อ
1. รัฐบาลใช้เครื่ องมืออะไรที่ทาให้เกิดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ จงอธิ บายอย่างละเอียด
2. ประเภทของอัตราภาษี แบ่งออกเป็ น 3 ชนิด ได้แก่อะไรบ้าง
3. การยกเลิ ก ภาษี โ รงเรื อ นและที่ ดิ น และภาษี บ ารุ ง ท้อ งที่ ที่ จ ัด เก็ บ อยู่ก่ อ นหน้า นั้น
แล้ว จัดเก็ บ เป็ นภาษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า งในปั จ จุ บ ันนั้น ท่ า นเห็ นด้ว ยหรื อ ไม่ อย่า งไร
จงอธิบาย
4. หลักการจัดเก็บภาษี ที่ดีมีอะไรบ้าง ท่านเห็ นด้วยกับหลักการข้อใดมากที่ สุด จงอธิ บาย
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
5. การแบ่ ง งบประมาณรายจ่ า ยตามลัก ษณะงานและรายจ่ า ยตามเศรษฐกิ จ แตกต่ า งกัน
อย่างไร จงอธิบาย
6. ท่านคิดว่าการก่อหนี้สาธารณะมีประโยชน์หรื อไม่ อย่างไร จงอธิบาย
7. หน่วยงานใดเป็ นผูจ้ ดั ทางบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณแผ่นดินมีกี่ลกั ษณะ

222

8. จงยกตัวอย่างมาตรการสาคัญของนโยบายการคลังของรัฐบาลชุ ดปั จจุบนั ว่ามีอะไรบ้าง
และท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อนโยบายดังกล่าว
9. จงอธิ บายถึงสาเหตุที่รัฐบาลต้องค้ าประกันเงินกูต้ ่างประเทศ มีลกั ษณะอย่างไรบ้าง
10. จงอธิ บายถึงเมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่าฯ รัฐบาลควรใช้นโยบายการคลังอย่างไร
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