
บทที่ 7 
การคลงัสาธารณะ  

 
        การคลงัสาธารณะเป็นเร่ืองของการจดัการทางเศรษฐกิจของรัฐบาลในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
รายได ้ประกอบดว้ยการก าหนดประเภทอตัราภาษีและการจดัเก็บ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายจ่าย
ประกอบดว้ยงบประมาณแผน่ดินของประเทศ  และค่าใชจ่้ายในลกัษณะต่าง ๆ  ของรัฐบาล  ส่วนใน
ดา้นหน้ีสาธารณะจะครอบคลุมถึงเร่ืองของการก่อหน้ีทั้งหน้ีภายในประเทศและหน้ีต่างประเทศ 
รวมทั้งการช าระหน้ีของรัฐดว้ย และประเด็นสุดทา้ยเป็นนโยบายการคลงัซ่ึงเป็นการจดัการทางการ
คลงัของรัฐบาลท่ีมีผลส าคญัต่อเศรษฐกิจของประเทศ ดงัท่ีรัฐบาลแต่ละสมยัได้นิยมน ามาใช้กนั
อย่างกวา้งขวาง หรือพรรคการเมืองไดชู้นโยบายต่าง ๆ ในการหาเสียงก่อนการเลือกตั้งเพื่อสร้าง
คะแนนนิยม ซ่ึงหากได้เป็นรัฐบาลและใช้นโยบายดงักล่าวก็จ  าเป็นตอ้งใช้จ่ายเงินงบประมาณ
จ านวนมากออกไป การศึกษาในเร่ืองน้ีจึงมีความส าคญัในการศึกษาเก่ียวกบัเศรษฐศาสตร์มหภาค 
รัฐบาลท่ีจะประสบความส าเร็จในการบริหารประเทศจึงจ าเป็นตอ้งมีความสามารถในการบริหาร
การคลงัน้ีดว้ย   
 

ความหมายและความส าคญั 
 การคลงัสาธารณะ (public finance) หมายถึง  กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายรับ

และรายจ่ายของรัฐบาลเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจ 
 การคลงัสาธารณะมีความส าคญั คือ เป็นเคร่ืองมือของรัฐบาล เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญั

ยิง่ในการด าเนินนโยบายทางเศรษฐกิจใหบ้รรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจของประเทศได ้เน่ืองจากการ
จดัหารายไดแ้ละรายจ่ายของรัฐบาลก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจส่วนรวมดา้นต่าง ๆ เช่น 
ระดับรายได้ประชาชาติ การจ้างงาน การใช้ทรัพยากรของประเทศ การออม และการลงทุน
ภาคเอกชน และความจ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ดงัตวัอย่างเช่น เศรษฐกิจไทยในปี พ.ศ. 2556 
สามารถขยายตวัไดไ้ม่ต ่ากวา่ร้อยละ 3.5 และช่วงถดัไปอาจจะสามารถขยายตวัไดร้้อยละ 4.0 จาก
การเร่งรัดการเบิกจ่ายของภาครัฐในไตรมาสท่ี 1 ของปีงบประมาณ 2557 เป็นไปตามแผนของ
มาตรการสนบัสนุนการขยายตวัทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ อีกทั้งยงัไดรั้บแรงขบัเคล่ือนจาก
การใชจ่้ายการโครงการลงทุนภาครัฐขนาดใหญ่ ซ่ึงจะเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะสนบัสนุนการขยายตวั
ของเศรษฐกิจไทยใหข้ยายตวัอยา่งต่อเน่ือง ตามการใชจ่้ายในงบประมาณของรัฐบาลส่วนกลางและ
การลงทุนของรัฐวสิาหกิจท่ียงัเบิกจ่ายไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  (กระทรวงการคลงั, 2556) 
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รายรับของรัฐบาล  

 รายรับของรัฐบาล (government revenue) รัฐบาลจ าเป็นตอ้งมีรายไดเ้พื่อน ามาใชจ่้ายใน
การบริหารประเทศ  รัฐบาลจึงมีอ านาจในการแสวงหารายไดม้าใชจ่้ายในลกัษณะต่าง ๆ  รายไดจึ้งมี
ความส าคญัต่อความเป็นไปทางเศรษฐกิจของประเทศและการด าเนินงานของรัฐบาล  รายรับของ
รัฐบาลจ าแนกตามแหล่งท่ีมาเป็น 3 ประเภท คือ รายได้ เงินกู้ และเงินคงคลงั โดยมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

1. รายได ้แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ รายไดจ้ากภาษีอากรและรายไดท่ี้ไม่ใช่ภาษีอากร รายได้
จากภาษีอากรถือเป็นรายไดห้ลกัของรัฐบาลไทยซ่ึงมีประมาณร้อยละ 88 -90 ประกอบไปดว้ยภาษี
ทางออ้มท่ีมาจากภาษีการคา้และภาษีสรรพสามิต และจากภาษีทางตรงท่ีมาจากภาษีนิติบุคคลและ
ภาษีบุคคลธรรมดา ส่วนรายไดท่ี้ไม่ใช่ภาษีอากร ซ่ึงมีประมาณร้อยละ 10-12 ของรายไดท้ั้งหมดนั้น 
มาจากการขายส่ิงของหรือบริการของทางราชการ รายไดจ้ากรัฐพาณิชย ์และรายไดอ่ื้น ดงัในตาราง
ท่ี 7.1  

ตารางที่ 7.1  ผลการจดัเก็บรายไดข้องรัฐบาลประจ าเดือนเบ้ืองตน้ ปีงบประมาณ 2554 (ตุลาคม  
2553 – มกราคม 2554) 

                                                                                           (หน่วย : ลา้นบาท) 

ทีม่าของรายได้ พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

กรมสพากร 311,369 357,076 
กรมสรรพสามิต 134,874 149,571 
กรมศุลกากร 32,370 33,522 
หน่วยงานอ่ืน 27,940 33,528 
รวมรายได้เกบ็ (Gross) 531,828 607,506 
หกั - คืนภาษีของกรมสรรพากร 61,352 67,175 
จดัสรรรายไดจ้าก VAT ให ้อบจ.  3,535 3,928 
เงินกนัชดเชยภาษีส่งออก 3,513 3,909 
รายได้สุทธิ (Net) 463,428 532,494 

ทีม่า : ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ, 2554.  
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2. เงินกู้ หมายถึง เงินท่ีรัฐบาลกู้มาใช้จ่ายในการบริหารและพฒันาประเทศ โดยกู้จาก
แหล่งภายในประเทศ ไดแ้ก่ ธนาคารกลาง  ธนาคารออมสิน  ธนาคารพาณิชย ์หรือกูจ้ากประชาชน
โดยการขายพนัธบตัร  เป็นตน้  และแหล่งภายนอกประเทศ เช่น  ธนาคารโลก ธนาคารพฒันาแห่ง
เอเชีย จากรัฐบาลต่างประเทศ หรือสถาบนัการเงินจากต่างประเทศ 

3. เงินคงคลงั เป็นเงินท่ีเหลือจากการใชจ่้ายปีก่อน ๆ ซ่ึงรัฐบาลเก็บสะสมไวแ้ละสามารถ
ยมืมาใชใ้นปีท่ีรายจ่ายสูงเกินกวา่รายได ้และรัฐบาลไม่ตอ้งการก่อหน้ีเพิ่มข้ึน แต่รัฐบาลจ าเป็นตอ้ง
ใชคื้นคงคลงัท่ียมืมาใชจ่้ายในปีต่อไป 

ตารางที ่7.2  ฐานะการคลงัรัฐบาล                              (หน่วย : ลา้นบาท) 

 รายการ 2553 p 2552 p 2551 p 2550 p 
1  รายได ้  1,725,433 1,484,264 1,497,654 1,455,059 
2  รายจ่าย   1,825,208 1,848,838 1,597,807 1,629,101 
3  ดุลเงินในงบประมาณ  -99,775 -364,574 -100,153 -174,042 
4  ดุลเงินนอกงบประมาณ -165,937 -36,838 3,673 29,628 
5  ดุลเงินสด  -265,712 -401,412 -96,480 -144,414 
6  การชดเชยดุลเงินสด  265,712 401,412 96,480 144,414 
7  กูย้มืในประเทศสุทธิ 420,802 522,593 116,914 161,119 
8     - ธนาคารแห่งประเทศไทย  18,769 2,678 -43,338 6,117 
9     - สถาบนัการเงินท่ีรับฝากเงิน 148,442 209,669 68,640 98,995 
10     - สถาบนัการเงินอ่ืน 107,064 95,393 29,356 3,774 
11     - อ่ืน ๆ 146,527 214,853 62,256 52,233 
12  กูย้มืต่างประเทศสุทธิ  -2,463 -11,777 -28,200 -39,446 
13  พนัธบตัรรัฐบาลส าหรับ FIDF และ

สถาบนัการเงิน  
9,493 2,172 -8,086 4,500 

14  ใหกู้แ้ก่ FIDF และสถาบนัการเงิน    -9,493 -2,172 8,086 -4,500 
15  เงินคงคลงั -152,627 -109,404 7,766 22,741 

ทีม่า  : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2554.  
หมายเหตุ :  p คือ  ตวัเลขเบ้ืองตน้ (preliminary) 

 จากตารางท่ี 7.2 แสดงถึงฐานะการคลงัของรัฐบาล ประกอบด้วยรายการท่ีส าคญั คือ 
รายได ้รายจ่าย  เงินกู ้และเงินคงคลงั จะเห็นไดว้่าในปี พ.ศ. 2550 – 2553 ฐานะทางการคลงัของ
รัฐบาลขาดดุลมาโดยตลอด โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2552 – 2553 ยงัขาดดุลเงินนอกงบประมาณอีก
ดว้ย จึงชดเชยดว้ยการกูย้มืในประเทศเป็นจ านวนมาก  

http://www.bot.or.th/Thai/Statistics/EconomicAndFinancial/PublicFinance/Pages/Index.aspx


204 
 

ภาษอีากร 

ภาษีอากร (tax) จัดเป็นเคร่ืองมือทางการคลังท่ีมีบทบาทส าคัญท่ีรัฐบาลนิยมใช้เป็น
เคร่ืองมือในการแกปั้ญหา รวมทั้งปรับระบบเศรษฐกิจเพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนด  วตัถุประสงค์
หลกัของการจดัเก็บภาษีนอกจากจะหารายไดแ้ลว้ รัฐบาลยงัสามารถใชภ้าษีอากรเป็นเคร่ืองมือเพื่อ
เพื่อบรรลุเป้าหมายต่าง ๆ เช่น การเก็บภาษีเพื่อรักษาเสถียรภาพภายนอก  เช่น Tobin tax คือ การ
เก็บภาษีจากเงินทุนระยะสั้น เพื่อลดการผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน  การเก็บภาษีส่ิงแวดลอ้ม เช่น 
การเก็บภาษีขยะ เป็นตน้ เพื่อสนบัสนุนการส่งออก   เช่น การเปล่ียนจากภาษีการคา้ (sales tax) มา
เป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Add Tax หรือ VAT)   หรือเพื่อป้องกนัการผลิตหรือการบริโภคสินคา้
หรือบริการบางชนิดอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบภายนอก (externalities) ต่อบุคคลท่ีสามหรือสังคมโดย
ส่วนรวมได ้โดยผลกระทบดงักล่าวมีผลเสียต่อบุคคลท่ีสามเราเรียกวา่ external diseconomies หรือ 
bad externalities  หรือรัฐบาลตอ้งการลดการบริโภคสินคา้ฟุ่มเฟือยบางอยา่งของประชาชน โดยการ
เก็บภาษีสรรพสามิต  เป็นตน้   

1. ความหมายของภาษีอากร  
       ความหมายของภาษีอากร ปัจจุบันยงัหาความหมายท่ีจะครอบคลุมภาษีอากรทุก

ประเภทอย่างสมบูรณ์ไม่ได ้  นกัเศรษฐศาสตร์ไดพ้ยายามท่ีจะให้ค  าจ  ากดัความ หรือความหมาย
ของค าวา่ภาษีอากรไวส้รุปไดเ้ป็น 2 แนวทางดว้ยกนั (เกริกเกียรติ พิพฒัน์เสรีธรรม, 2538, 107-108) 
คือ 

1.1 การให้ความหมายในแนวของการบังคับการจัดเก็บ  ซ่ึงภาษีอากรในกรณีน้ี
หมายถึง  ส่ิงท่ีรัฐบาลบงัคบัเก็บจากราษฎร  และน ามาใช้เพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนร่วม    โดย
มิไดมี้ส่ิงตอบแทนโดยตรงแก่ผูเ้สียภาษี 

1.2 การให้ความหมายในแนวของการเคล่ือนยา้ยทรัพยากรระหว่างภาคเอกชนกับ
ภาครัฐบาลในแนวน้ีให้ความหมายวา่ ภาษี  คือ  เงินไดห้รือทรัพยากรท่ีเคล่ือนยา้ยจากภาคเอกชน
ไปสู่รัฐบาล ยกเวน้การกูย้มืและการขายหรือบริการในราคาทุนของรัฐบาล 
 สรุปได้ว่าภาษีอากร หมายถึง  ส่ิงท่ีรัฐบาลบงัคบัจดัเก็บจากประชาชนหรือเป็นการ
เคล่ือนยา้ยทรัพยากรระหวา่งภาคเอกชนกบัภาครัฐบาล  ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ภาษีอากรไม่จ  าเป็นตอ้ง
เป็นเงินตราเสมอไป แต่อาจอยูใ่นรูปของการบริการหรือส่ิงของท่ีประชาชนจ่ายให้แก่รัฐบาลก็ได ้ 
เช่น  การท่ีรัฐบาลบงัคบัการเกณฑ์ทหารของชายไทย  หรือการท่ีรัฐบาลบงัคบัซ้ือสินคา้หรือบริการ
ในราคาตลาดท่ีควรจะเป็นจากประชาชน  เป็นตน้  
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2. ฐานภาษี 

 ฐานภาษี  หมายถึง  ส่ิงท่ีถูกก าหนดให้ใชเ้ป็นเกณฑ์ในการจดัเก็บภาษี เช่น  นาย  ก มี
รายไดเ้ดือนละ  30,000 บาท  รัฐบาลก าหนดใหผู้ท่ี้มีรายไดเ้สียภาษีอตัราร้อยละ 10 ก็แสดงวา่   
นาย ก ตอ้งช าระภาษีเป็นจ านวน 3,000 บาทต่อเดือน นอกจากนั้นหากนาย ก มีท่ีดินจ านวน  20 ไร่ 
รัฐบาลก าหนดใหช้ าระภาษีท่ีดินไร่ละ 10 บาท  นาย ก ตอ้งช าระภาษีท่ีดินอีกจ านวน  200 บาท  ส่ิง
ท่ีเป็นฐานภาษี  ตวัอยา่งแรก  คือ รายได ้ และฐานภาษีตวัอยา่งหลงัก็คือ จ านวนท่ีดิน  (ปัจจุบนัเป็น
ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง) แสดงวา่ฐานของภาษีมีหลายชนิดท่ีรัฐบาลสามารถเลือกใชไ้ดต้ามความ
เหมาะสมหรือสมเหตุสมผลแต่ละกรณีไป  ฐานภาษีโดยทัว่ไปท่ีรัฐบาลประเทศต่าง ๆ นิยมน ามาใช้
ไดแ้ก่  

2.1 ฐานรายได ้(income  base ) คือ ใชร้ายไดเ้ป็นตวัตั้งในการค านวณหาจ านวนภาษีท่ี
ต้องช าระ ถ้าใช้อตัราภาษีคูณเข้าไปกับรายได้ก็จะได้จ  านวนภาษีทนัที เช่น  ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล นิติบุคคลไดแ้ก่บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนจ ากดั  โดยน าก าไรซ่ึงก็คือ
รายไดข้องนิติบุคคลเป็นฐานคูณดว้ยอตัราภาษีก็ไดจ้  านวนภาษีท่ีตอ้งการจดัเก็บ 

2.2  ฐานการบริโภค (consumption  base)  เน่ืองจากการบริโภคเป็นการใชท้รัพยากร
ใหส้ิ้นเปลืองไป ผูบ้ริโภคจึงควรรับภาระเสียภาษีตามสัดส่วนท่ีตนบริโภคไป ซ่ึงต่างจากฐานรายได้
ท่ีฐานรายไดจ้ะเก็บเม่ือบุคคลมีรายได ้   หรือสร้างรายได้ข้ึนมาตอ้งช าระภาษีแมว้่าเขายงัมิไดใ้ช้
รายไดข้องเขาออกไปก็ตาม แต่ฐานบริโภคจะจดัเก็บภาษีเม่ือบุคคลไดใ้ช้รายไดอ้อกไปแลว้  การ
บริโภคท าให้ผูบ้ริโภคไดรั้บความสุขจึงควรเสียภาษีให้กบัสังคม  รายไดส่้วนท่ียงัไม่ไดใ้ช้ในการ
บริโภคก็ยงัไม่ตอ้งเสียภาษี ผูใ้ดบริโภคมากก็เสียภาษีมาก ผูใ้ดบริโภคนอ้ยก็เสียภาษีชนิดน้ีนอ้ย 

2.3 ฐานความมัง่คง (wealth  base) ความมัง่คงก็ คือรายได ้หรือทรัพยสิ์นท่ีบุคคลได้
สะสมไวใ้นรอบระยะเวลาต่าง ๆ เช่น ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง หลกัทรัพย ์(พนัธบตัร , ใบหุน้) หรือมรดก 
เป็นตน้ สามารถน ามาเป็นฐานค านวณภาษีเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการหารายไดข้องรัฐท่ีนิยมอีกชนิด
หน่ึง 

2.4 ฐานอ่ืน ๆ หมายถึง ฐานท่ีมิใช่รายได ้ การบริโภค และความมัง่คัง่ เป็นฐานท่ีใช้
เพื่อวตัถุประสงค์เฉพาะบางอยา่งโดยมิไดมุ้่งให้เป็นรายไดห้รือเพื่อความเป็นธรรมของสังคม  เช่น  
ในสมยัจอมพล ป. พิบูลสงครามเคยเก็บภาษีชายโสดเพื่อเหตุผลของการส่งเสริมการเพิ่มประชากร 
เป็นตน้  
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2. ภาษีทางตรงและภาษีทางอ้อม 

        ภาษีทางตรง (direct tax)  คือ ภาษีท่ีผูเ้สียภาษีเป็นผูแ้บกรับภาระของภาษีนั้นทั้งหมด
หรือส่วนใหญ่ไม่สามารถผลกัภาระของภาษีดงักล่าวไปให้แก่ผูอ่ื้น  เช่น  ผูเ้สียภาษี "ต่างดา้ว" นั้น
ไม่สามารถผลกัภาระของค่าต่างดา้วนั้นไปให้แก่ผูอ่ื้นได ้  นอกจากน้ีภาษีทางตรงโดยทัว่ไป ไดแ้ก่ 
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีการใช้จ่ายเพื่อการบริโภค ภาษีเงินได้นิติบุคคล  ภาษีการ
ประกนัสังคม ภาษีมรดกและภาษีท่ีเก็บจากทุน ภาษีการใหโ้ดยเสน่หา เป็นตน้ 
          ภาษีทางออ้ม (indirect tax) คือ  ภาษีท่ีผูเ้สียภาษีมิไดเ้ป็นผูแ้บกรับภาระของภาษีนั้น
ไวท้ั้งหมดหรือส่วนใหญ่ เขาสามารถท่ีจะผลกัภาระภาษีของเขาให้ผูรั้บทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ เช่น   
รัฐบาลเก็บภาษีสรรพสามิตจากผูผ้ลิตสุรา  ผูท่ี้ผลิตสุราจะผลกัภาระของภาษีทั้งหมดหรือส่วนใหญ่
ท่ีเขาไดเ้สียใหก้บัรัฐบาลไปใหแ้ก่ผูบ้ริโภคในรูปของการขายสุราในราคาท่ีแพงข้ึน เป็นตน้ ตวัอยา่ง
ภาษีทางอ้อม  ได้แก่  ภาษีสินค้าขาออก  ภาษีสินค้าขาเข้า ภาษีสรรพสามิต  ภาษีการค้า  ภาษี
ทรัพยสิ์น  อากรและแสตมป์ค่าใบอนุญาต  ก าไรจากรัฐวสิาหกิจ  เป็นตน้ 

3. วตัถุประสงค์ของการเกบ็ภาษีอากร 

 3.1 เพื่อจดัหารายได ้การจดัหารายไดเ้ป็นวตัถุประสงคห์ลกัของการจดัเก็บภาษีอากร  
เพราะรัฐบาลมีหน้าท่ีโดยตรงในการบริหารประเทศจ าเป็นตอ้งมีรายจ่ายจ านวนมาก  การจดัหา
รายได้มาเพื่อใช้จ่ายท่ีส าคญัท่ีสุดจะมาจากภาษีอากรของประชาชน  และน าไปใช้จ่ายเพื่อความ
ผาสุกและความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชน 

3.2 เพื่อประโยชน์สูงสุดในการใชท้รัพยากรของประเทศ วตัถุประสงคด์า้นน้ีหมายถึง
การท่ีรัฐบาลใช้นโยบายการจดัเก็บภาษีในการผลิต   หรือขายสินคา้แต่ละชนิดในอตัราไม่เท่ากนั 
เช่น เก็บภาษีสินคา้ ก สูงกวา่สินคา้ ข ถา้ราคาสินคา้ ก สูงกวา่ราคาสินคา้ ข ผูบ้ริโภคก็จะบริโภค
สินคา้ ก นอ้ยลงและบริโภคสินคา้ ข มากข้ึน ท าให้ผูผ้ลิตลดการใชปั้จจยัการผลิตสินคา้ ก  และหนั
ไปใชปั้จจยัการผลิตสินคา้ ข เพิ่มข้ึน  ท าใหมี้การกระจายการใชท้รัพยากรท่ีเป็นปัจจยัการผลิตอยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

3.3 เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศ เช่น ในช่วงท่ีประเทศมีปัญหา
ภาวะเงินเฟ้อ  รัฐบาลจะจัดเก็บภาษีให้มากข้ึน   เพื่อเป็นการโอนรายได้จากประชาชนมาสู่
ภาครัฐบาล จะท าใหก้ารลงทุนและการบริโภคของภาคเอกชนชะลอตวัลง 

3.4 เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายนอกประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อการ
ควบคุมการน าเขา้และการส่งเสริมการส่งออก และเพื่อการรักษาอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่าง
ประเทศ รวมทั้งการแกปั้ญหาดุลการช าระเงินขาดดุล 
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3.5 เพื่อส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  โดยการลดหยอ่นการจดัเก็บภาษีเงิน
ได ้เช่น การลงทุนภาคอุตสาหกรรม  หากมีการลดหย่อนภาษีสินคา้ทุนท่ีน าเขา้จะช่วยส่งเสริมการ
ผลิต  หรือการบงัคับให้ประชาชนลดการบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยโดยจัดเก็บภาษีในอตัราท่ีสูง  
ตลอดจนส่งเสริมใหป้ระชาชนออมทรัพยใ์นรูปของการซ้ือหลกัทรัพย ์เป็นตน้ 

3.6 เพื่อให้เกิดความเสมอภาคในการกระจายรายได ้ กล่าวคือรัฐบาลจะใชม้าตรการ
ภาษีอากรในลกัษณะเก็บภาษีผูมี้รายไดสู้งในอตัราท่ีสูงกว่าอตัราภาษีท่ีจดัเก็บจากผูท่ี้มีรายไดต้  ่า ก็
จะช่วยท าใหก้ารกระจายรายไดเ้สมอภาคมากข้ึน 

4. หลกัการจัดเกบ็ภาษี 

 เน่ืองจากการจดัเก็บภาษีของรัฐบาลมีผลกระทบต่อประชาชนโดยส่วนรวม  ทั้งใน
เร่ืองของการบริโภค  การออม  การลงทุน รัฐบาลจึงควรมีหลกัการจดัเก็บท่ีเป็นผล  แมว้า่การเก็บ
ภาษีจะช่วยให้มีรายไดใ้นการบริหารประเทศให้มีความสงบเรียบร้อย  และมีส่ิงสาธารณะบริการ
ประชาชนในลกัษณะต่าง ๆ ก็ตาม แต่ในท่ีน้ี อดมั สมิธ  (Adam Smith) ไดอ้ธิบายถึงแหล่งท่ีมาของ
รายได ้ เพื่อใชใ้นการด าเนินกิจการตามหนา้ท่ีของรัฐบาลวา่ เงินรายไดท่ี้จะน ามาใชใ้นการป้องกนั
ประเทศและค่าใช้จ่ายในราชส านกันั้นควรจะมาจากภาษีอากร รายจ่ายในการรักษาความยุติธรรม
นั้นควรจะได้รับมาจากการเก็บค่าธรรมเนียม ส่วนรายจ่ายด้านงานสาธารณะซ่ึงไดแ้ก่ การสร้าง
ท่าเรือ  สะพาน  ถนน  ควรจะไดโ้ดยการเก็บค่าธรรมเนียมจากผูไ้ดรั้บประโยชน์ แต่ถา้เป็นค่าใชจ่้าย
ดา้นการศึกษาและศาสนาควรจะไดรั้บจากการเก็บภาษีอากรหรือถา้ไดรั้บเงินบริจาคก็จะเป็นการดี
ยิ่ง (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539, 74) และหลักการเก็บภาษีอากรควรจะยึดหลัก
ดงัต่อไปน้ีคือ  

4.1 หลกัความยุติธรรม  เป็นท่ียอมรับกนัวา่หลกัการเก็บภาษีอากรตามความสามารถ
ในการเสียภาษีจะเป็นหลกัท่ีท าให้เกิดกระบวนการยุติธรรม  คือ ผูใ้ดไดรั้บบริการจากรัฐบาลมากก็
สมควรตอ้งเสียภาษีใหแ้ก่รัฐสูงกวา่ผูท่ี้ไดรั้บบริการจากรัฐนอ้ย นอกจากน้ียงัอาจหมายถึง  การท่ีผูมี้
รายไดสู้งก็ควรเสียภาษีใหแ้ก่รัฐสูงกวา่ผูท่ี้มีความสามารถในการเสียภาษีต ่ากวา่ 

4.2 หลกัความแน่นอน  คือ  ควรมีความแน่นอนเก่ียวกบัวิธีการจดัเก็บ ระยะเวลาใน
การจดัเก็บ  สถานท่ีจดัเก็บ  เป็นตน้ จะท าใหผู้เ้สียภาษีรู้ภาระหนา้ท่ีของตนวา่ในช่วงใดตอ้งยื่นแบบ
เสียภาษีอากร เสียในอตัราเท่าใดของรายได้ของตนและทั้งฝ่ายรัฐบาลเองก็สามารถกะประมาณ
รายได้จากภาษีอากรท่ีจะสามารถจดัเก็บได้ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการประมาณรายรับรายจ่าย
ต่อไป 

 4.3 หลกัความสะดวก ภาษีอากรท่ีดีควรอ านวยความสะดวกแก่ผูเ้สียภาษี   เช่น  
ก าหนดใหมี้การผอ่นช าระภาษีไดห้ากจ านวนเงินภาษีท่ีตอ้งช าระมีจ านวนมาก  หรือการอนุโลมให้
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ผูเ้สียภาษีสามารถเสียภาษี  ณ  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ ท่ีกระจายอยู่ทัว่ประเทศ รวมถึงการ
ก าหนดระยะเวลาช าระภาษีท่ียาวนาน เป็นต้น เพื่อท่ีจะมีเวลาให้ผูเ้สียภาษีได้คิดค านวณและ
สามารถหาเงินมาช าระภาษีได ้ 

 4.4 หลักการประหยัด  บางคร้ังการจัดเก็บภาษีในจ านวนเพียงเล็กน้อยแต่
กระบวนการจดัเก็บยุง่ยาก ใชเ้วลาหรือใชแ้รงงานมากเกินไป ยอ่มไม่คุม้ค่ากบัจ านวนภาษีท่ีเก็บมา
ได ้ จึงควรมีการประหยดัในการบริหารจดัเก็บภาษีดว้ย 

5. อตัราภาษี 

        อตัราภาษี  หมายถึง  สัดส่วนท่ีถูกก าหนดให้จดัเก็บเป็นภาษี  เม่ือน าอตัราภาษีไปคูณ
กบัฐานภาษีจะไดจ้  านวนภาษีท่ีตอ้งเสีย  อตัราภาษีมี 3 แบบไดแ้ก่ 

5.1 อตัราคงท่ี (fixed  rate) เป็นการก าหนดสัดส่วนการจดัเก็บต่อฐานภาษีแบบคงท่ีไม่
เปล่ียนแปลงไปตามขนาดของรายได ้เช่น  ภาษีมูลค่าเพิ่มของประเทศไทยในปี 2542-ปัจจุบนัให้
เก็บจากมูลค่าท่ีเพิ่มของขั้นตอนการผลิตเป็นร้อยละ 7  หมายความวา่ ไม่วา่ช่วงของการผลิตนั้นจะมี
มูลค่าเพิ่มมากหรือนอ้ยก็ตอ้งช าระภาษีร้อยละ 7 เท่ากนั หรือภาษีท่ีเก็บจากรายไดป้ระเภทดอกเบ้ีย
เงินฝากธนาคาร ไม่วา่ผูมี้เงินฝากจะไดรั้บดอกเบ้ียเท่าใดตอ้งเสียภาษีร้อยละ 15 เท่ากนัทุกราย เป็น
ตน้ 

5.2 อตัรากา้วหนา้ (progressive  rate) เป็นอตัราภาษีท่ีเปล่ียนแปลงไปในทางเดียวกบั
ฐานภาษี นัน่คือถา้รายไดม้ากข้ึนตอ้งเสียภาษีในอตัราสูงสุด แต่ถา้รายไดล้ดลงก็เสียในอตัราภาษีท่ี
ลดลง 

5.3 อตัราถอยหลงั เป็นอตัราภาษีท่ีจดัเก็บในลกัษณะตรงกนัขา้มกบัอตัราก้าวหน้า  
กล่าวคืออตัราภาษีจะต ่าลงเม่ือฐานภาษีสูงข้ึน  อตัราภาษีชนิดน้ีหากพิจารณาจะพบว่าขดักบัหลกั
ความยติุธรรม เพราะไม่ไดเ้ป็นการจดัเก็บตามความสามารถในการเสียภาษี เช่น ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี ซ่ึง
มีลกัษณะท่ีถดถอย กล่าวคือยิ่งท่ีดินมีราคาต่อไร่สูง จะเสียอตัราภาษีท่ีต ่ากวา่ท่ีดินท่ีมีราคาต่อไร่ต ่า
กวา่ เพราะฉะนั้นคนรวยซ่ึงสามารถซ้ือท่ีดินท่ีมีราคาแพงเป็นหลาย ๆ หม่ืนบาทต่อตารางวา จึงเสีย
ภาษีบ ารุงทอ้งท่ีในอตัราท่ีต ่ากวา่คนรายไดน้อ้ย ท่ีสามารถซ้ือท่ีดินไดเ้พียงไม่ก่ีพนับาทต่อตารางวา 
ดงันั้นจึงกล่าวไดว้่าภาษีบ ารุงทอ้งท่ีน้ีเป็นภาษีท่ียิ่งท าให้การกระจายรายไดใ้นประเทศแยล่ง  (เอก 
เศรษฐศาสตร์, 2552)  
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รายจ่ายของรัฐบาล  

รายจ่ายหรือการใชจ่้ายของรัฐบาล (government expenditure) ท่ีส าคญัและเห็นได้ชดัเจน
ได้แก่ รายจ่ายเพื่อการจดัซ้ือสินคา้หรือบริการและรายจ่ายด้านการโอนเงิน ในทศันะของเคนส์ 
รัฐบาลเป็นผูซ้ื้อหาสินคา้โดยตรงเช่นเดียวกบัหน่วยธุรกิจทัว่ไป   เช่น การจดัหาทรัพยากรเพื่อใชใ้น
การบริหารประเทศ ซ่ึงนบัวา่เป็นรายการท่ีมีขนาดใหญ่มาก และรายจ่ายดา้นเงินโอนก็เป็นส่ิงจ าเป็น
ส าหรับกรณีเร่งด่วนบางประการ  เช่น การช่วยเหลือคนวา่งงานเพื่อให้เขามีอ านาจซ้ือเพิ่มข้ึน  ซ่ึง
อ านาจซ้ือหรืออุปสงค์เหล่าน้ีจะช่วยสร้างผลผลิตข้ึนได ้ เพราะเม่ือมีผูต้อ้งการสินคา้  ผูผ้ลิตย่อม
พร้อมท่ีจะผลิตสินคา้ดว้ย (Byrns & Stone, 1992 , 228) ปัจจุบนัรัฐบาลของทุกประเทศให้
ความส าคญักบัการใชจ่้ายของภาครัฐบาลเพราะเป็นการด าเนินนโยบายเพื่อการพฒันาเศรษฐกิจ  ไม่
วา่จะเป็นการมีโครงการอาหารกลางวนัตามโรงเรียน  การสร้างสวนสาธารณะ  การสร้างถนน  การ
ดูแลเร่ืองสุขภาพของประชาชน การสร้างท่ีอยู่อาศยั การคมนาคมขนส่ง  และทรัพยสิ์นสาธารณะ
อ่ืน ๆ  
 ซ่ึงในการท่ีรัฐบาลจะใชจ่้ายเงินประเภทใด ๆ ได ้จะตอ้งตราเป็นกฎหมายอยา่งชดัเจน คือ 
พระราชบญัญติังบประมาณแผน่ดิน โดยจ าแนกรายจ่ายตามโครงสร้างแผนงานดา้นต่าง ๆ เช่น ดา้น
การเกษตร การอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ การคมนาคม การพาณิชย ์การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
การศึกษา  การสาธารณสุข  การบริการสังคม  การบริหารประเทศ  การรักษาความสงบภายใน  เป็น
ตน้  

1. วตัถุประสงค์ในการใช้จ่ายของรัฐบาล 

 นอกเหนือจากรายการใช้จ่ายของรัฐบาลเพื่อบริหารประเทศ  การรักษาความสงบ
ภายในประเทศ และการจดัรักษาความมัน่คงของชาติแลว้ การใช้จ่ายของรัฐบาลยงัมีวตัถุประสงค์
เชิงเศรษฐศาสตร์  ดงัท่ีรัตนา  สายคณิต  (2537, 166-167) สรุปไวด้งัน้ี 
 1.1 เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
การรักษาเสรีภาพภายในประเทศ เช่น รัฐบาลอาจเพิ่มรายจ่ายให้สูงข้ึนหากเห็นว่าอุปสงค์รวม
ภายในประเทศลดลง ซ่ึงจะมีผลท าการผลิตสินคา้ด าเนินต่อไปได ้เกิดการจา้งแรงงานเพิ่มข้ึน และ
หากในช่วงใดท่ีอุปสงคร์วมของประเทศสูงเกินไป รัฐบาลก็ควรลดการใชจ่้ายลงเพื่อชะลอการเพิ่ม
ของอุปสงคร์วม 
 ในดา้นเสถียรภาพภายนอกประเทศ  เช่น  กรณีดุลการช าระเงินขาดดุลรัฐบาลจะลดรายจ่าย
ในการน าเขา้สินคา้จากต่างประเทศ ซ่ึงมีผลท าใหก้ารน าเขา้ลดลง  ดุลการช าระเงินของประเทศก็จะ
ดีข้ึน 
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 1.2 เพื่อเร่งรัดความจ าเริญทางเศรษฐกิจ โครงการลงทุนบางโครงการท่ีอัตรา
ผลตอบแทนต ่าขาดผูส้นใจจะลงทุน  รัฐบาลจ าเป็นตอ้งใชจ่้ายลงทุนเองโดยเฉพาะโครงการก่อสร้าง
พื้นฐาน เพื่อกระตุน้ใหมี้การผลิตสินคา้มากข้ึน หรืออาจใหทุ้นอุดหนุนอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก 
เป็นตน้ 
 1.3 เพื่อใหมี้การกระจายรายได ้เช่นโครงการใชจ่้ายเงินของรัฐบาลเพื่อพฒันาปรับปรุง
ชุมชนชนบท เพื่อใหป้ระชาชนมีการกินดีอยูดี่ข้ึน หรือการใชจ่้ายเพื่อจดัหาท่ีดินเพื่อเกษตรกรไดมี้ท่ี
ท ากิน ตลอดจนการจดัสร้างท่ีอยูอ่าศยัใหป้ระชากรตามชุมชนแออดั เป็นตน้ 

2. รายจ่ายของรัฐบาลกบังบประมาณแผ่นดิน  

        งบประมาณแผ่นดินเป็นแผนการหารายรับของรัฐบาลและการใช้จ่ายของรัฐบาล ใน
ส่วนรายจ่ายของรัฐบาลนั้นนับว่ามีความส าคญัยิ่งต่อชีวิตประจ าวนัของประชาชนทุกคน ซ่ึงมี
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยตรง เช่น ประชาชนจะได้รับบริการอะไรบ้างจากรัฐบาล ได้รับใน
ปริมาณท่ีพอเพียงและมีคุณภาพหรือไม่ ข้ึนอยู่กับประสิทธิภาพในการใช้จ่ายของรัฐบาล หาก
รายจ่ายของรัฐบาลสูงกวา่รายไดท่ี้หาได ้รัฐบาลอาจตอ้งกูย้ืม อนัจะก่อให้เกิดผลต่อปริมาณเงินใน
ระบบเศรษฐกิจ ตลอดจนเป็นการสร้างภาระหน้ีสินแก่ประชาชนอีกดว้ย 

ในปัจจุบนัรายจ่ายของรัฐทางดา้นสังคมประกอบดว้ยรายการส าคญั 3 หมวด คือ รายจ่าย
ดา้นการศึกษา รายจ่ายดา้นสาธารณสุข  และรายจ่ายดา้นสงเคราะห์ต่าง ๆ  โดยด าเนินการผ่าน
กระทรวง ทบวงกรมเป็นส าคญั รายจ่ายของรัฐทางดา้นสังคมนั้นมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดความเหล่ือม
ล ้าในสังคม และรักษามาตรฐานของบริการสาธารณะ ในอดีตไม่ไดก้  าหนดเป้าหมายให้ถึงมือคนจน
อยา่งชดัเจน  ซ่ึงดูเหมือนไม่มีอคติกบัคนจน แต่ความจริงก็มีอคติกลาย ๆ เพราะเหตุวา่ ส าหรับคน
จนนั้น การส่งลูกหลานมาเรียนเป็นภาระสูงมาก ดงันั้นอตัราการเรียนต่อระดบัมธัยมหรืออุดมศึกษา
จึงนอ้ยมาก ถา้ไม่ปรับระบบการศึกษาให้เอ้ือต่อคนจน ความเหล่ือมล ้าของรายไดจ้ะยิ่งห่างออกไป
ทุกขณะ (ดิเรก ปัทมสิริวฒัน์, 2547) 

 

งบประมาณแผ่นดิน  

               งบประมาณแผ่นดิน (government  budget) หมายถึง แผนการทางการเงินของรัฐบาลท่ี
จดัท าข้ึนเพื่อแสดงรายรับและรายจ่ายท่ีก าหนดไวส้ าหรับด าเนินการตามโครงการและกิจกรรมต่าง 
ๆ ในช่วงเวลาปีหน่ึง ๆ การจดัการดา้นงบประมาณแผ่นดินยงัเน้นการจดัการดา้นการคลงัประการ
หน่ึงของรัฐบาล  งบประมาณแผน่ดินนยัวา่มีความส าคญัอยา่งยิ่งในการบริหารประเทศของรัฐบาล 
นอกจากตอ้งมีการวางแผนไวอ้ยา่งดีแลว้  ก่อนจะมีการใชจ่้ายก็จะตอ้งมีการขออนุมติัจากรัฐสภา มี
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การตราเป็นพระราชบญัญติัก่อนจะน าไปใชไ้ด ้ ในระหวา่งการใชก้็มีการตรวจสอบและติดตามผล  
และมีการเสนอรายงานเป็นระยะ ๆ งบประมาณแผ่นดินจึงมีความส าคญัทั้งในแง่เป็นเคร่ืองมือ
ทางการคลังของรัฐบาล เป็นมาตรการกระจาย และจัดสรรทรัพยากร รวมไปถึงเป็นเคร่ืองวดั
ประสิทธิภาพของรัฐบาลอีกดว้ย 

งบประมาณแผน่ดินเป็นแผนงานท่ีประกอบดว้ยรายการส าคญัสองส่วนคือ   ส่วนท่ีเป็น
รายรับและส่วนท่ีเป็นรายจ่ายในรอบระยะเวลาโดยทัว่ไปคือ 1 ปี  จึงมกัเรียกวา่งบประมาณประจ าปี 
โดยปีงบประมาณของรัฐบาลไทยจะเร่ิมตน้วนัท่ี 1 ตุลาคมของปีหน่ึงถึงวนัท่ี 30 กนัยายนของปี
ถดัไป  เช่น งบประมาณของปี 2555 จะเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2554 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2555 
เป็นตน้ 
 เน่ืองจากงบประมาณแผน่ดินเป็นแผนงานท่ีรัฐบาลก าหนดไวว้า่จะด าเนินการในแต่ละปีทั้ง
ดา้นรายไดแ้ละรายจ่าย รายจ่ายจะเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัจ าเป็นตอ้งมีการวางแผนไวอ้ยา่งชดัเจน
ล่วงหนา้ เพื่อท่ีจะเป็นตวัก าหนดรายไดด้ว้ย กล่าวคือเม่ือรู้วา่จะใชจ่้ายไปในดา้นใดบา้ง  เป็นจ านวน
เท่าใด ก็จ  าเป็นตอ้งหารายไดเ้พื่อใชจ่้ายตามแผนท่ีวางไวใ้ห้ได ้นอกจากน้ีการวางแผนงบประมาณ
ไวล่้วงหนา้  จะท าใหส้ามารถคาดคะเนภาวะเศรษฐกิจไดอี้กดว้ย 
 การท างบประมาณแผน่ดินจึงมีประโยชน์ช่วยให้รัฐบาลบริหารการคลงัไดมี้ประสิทธิภาพ
ข้ึน หรืออย่างน้อยก็มีขอบข่ายของการบริหารรายได้ท่ีชัดเจนในแต่ปี  เม่ือรัฐบาลได้จัดท า
งบประมาณแลว้จะท าใหท้ราบไดว้า่ตอ้งพยายามจดัเก็บภาษีเท่าใดเพื่อให้ไดต้ามเป้าหมายท่ีก าหนด
ไว้ในงบประมาณทางด้านรายจ่าย รัฐบาลต้องควบคุมการใช้จ่ายให้เป็นไปตามท่ีก าหนด
เช่นเดียวกนั 

1. ความส าคัญของงบประมาณ 

        งบประมาณมีความส าคัญต่อการบริหารงานของรัฐบาลทั้ งในทางเศรษฐกิจและ
ทางการเมืองตามท่ีอเนก  เธียรถาวร (2539, 164) สรุปไดด้งัน้ี  
 1.1 เป็นเอกสารทางเศรษฐกิจท่ีส าคญั  ซ่ึงจะสะทอ้นให้เห็นนโยบายการคลงัของ
รัฐบาลแต่ละยคุสมยั 
 1.2 เป็นเคร่ืองมือท่ีดี ท่ีจะช่วยประกอบการคาดคะเนสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และ
การคลงัของประเทศเม่ือประเทศใชง้บประมาณไปแลว้  
 1.3 เป็นเคร่ืองมือในการวางแผนด าเนินงานของรัฐบาลว่าจะมีรายไดจ้ากทางใด  เป็น
จ านวนเท่าใด และควรใชจ่้ายเพื่อการใดเป็นจ านวนเท่าใด  
 1.4 เป็นเคร่ืองมือท่ีฝ่ายนิติบัญญัติใช้ควบคุมฝ่ายบริหาร  โดยเป็นผูพ้ิจ ารณาร่าง
งบประมาณประจ าปีท่ีรัฐบาลเสนอ 
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 1.5 เน่ืองจากการจัดเก็บภาษีและการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณของรัฐบาลมี
ความส าคญัต่อเศรษฐกิจของประเทศ  จึงต้องได้รับการอนุมติัจากรัฐสภาและประกาศใช้เป็น
พระราชบญัญติัเพื่อควบคุมใหรั้ฐบาลเก็บภาษีและใชจ่้ายเงินไปตามรายการท่ีไดรั้บอนุมติัเท่านั้น 

2. ลกัษณะของงบประมาณแผ่นดิน 

                 งบประมาณแผน่ดินในรอบปีหน่ึง ๆ ท่ีรัฐบาลจดัข้ึนนั้นจะแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์
ดา้นต่างๆ ของรัฐบาลไดเ้ป็นอยา่งดี  โดยรัฐอาจจดัไดเ้ป็น 3 ลกัษณะ คือ 
 2.1 งบประมาณเกินดุล (surplus budget)  คือ จดัโดยมีงบประมาณท่ีรายไดม้ากกว่า
งบประมาณรายจ่าย ซ่ึงจะมีผลท าใหเ้ศรษฐกิจหดตวัลง  
 2.2 งบประมาณสมดุล (balanced budget)  คือ จดัโดยมีงบประมาณท่ีรายไดก้บัรายจ่าย
พอดีกนั  ซ่ึงจะไม่ท าใหภ้าวะเศรษฐกิจเปล่ียนแปลง 
 2.3 งบประมาณขาดดุล (deficit  budget)  คือ จดัโดยท่ีมีงบประมาณท่ีรายไดน้อ้ยกวา่
งบประมาณรายจ่าย  ซ่ึงจะมีผลให้เศรษฐกิจขยายตัวออกไป  ในกรณีน้ีรัฐบาลอาจชดเชย
งบประมาณขาดดุลโดยใชเ้งินคงคลงัหรือเงินกูด้ว้ยก็ได ้

3. กระบวนการจัดท างบประมาณ 

       เพื่อให้เห็นตวัอย่างกระบวนการจดัท างบประมาณแผ่นดิน  ก็จะได้น าวิธีการบริหาร
งบประมาณในแต่ละปีของประเทศไทย มีกระบวนการท่ีเรียกวา่วงจรงบประมาณ (budget cycle) 
ประกอบดว้ยขั้นตอนดงัน้ี 

 3.1 วงจรงบประมาณ (budget cycle) 
3.1.1 การจดัเตรียมงบประมาณ จดัท าโดยฝ่ายบริหารซ่ึงมีส านกังบประมาณใน

สังกดัส านกันายกรัฐมนตรีเป็นผูรั้บผดิชอบท าหนา้ท่ีรวบรวมตวัเลขแผนการใชจ่้ายเงินประจ าปีของ
หน่วยงานต่าง ๆ ตามแผนงานและโครงการท่ีก าหนดไวม้าวิเคราะห์และการวางแผนงบประมาณ  
ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาลในระยะนั้น ๆ   

3.1.2 การอนุมติังบประมาณ เม่ือส านักงบประมาณจดัเตรียมรายละเอียดของ
เอกสารงบประมาณและร่างพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อนายกรัฐมนตรี  เพื่อ
น าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป เม่ือผา่นการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรีแลว้  ก็จะน าเสนอ
ต่อไปยงัรัฐสภาประมาณ 2 – 3 เดือน ก่อนเร่ิมปีงบประมาณ  (1 ตุลาคมของปีนั้น ๆ  ถึง 30 กนัยายน 
ของปีถดัไป)  เพื่อรัฐสภาพิจารณาอนุมติัต่อไป  เม่ือพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ผ่านการอนุมติัของรัฐสภาแล้ว นายกรัฐมนตรีก็จะน าข้ึนทูลเกล้าถวายพระมหากษริัยเ์พื่อทรงลง
พระปรมาภิไธยและประกาศเป็นกฎหมายต่อไป 
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3.1.3 การบริหารงบประมาณ  เม่ือพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้
ประกาศใช้เป็นกฎหมายแลว้ ฝ่ายบริหาร คือ ส่วนราชการต่าง ๆ  ท่ีไดรั้บงบประมาณก็จะท าการ
เบิกจ่ายงบประมาณมาใช้ด าเนินการตามแผนงานและโครงการท่ีก าหนดไวต่้อไป  โดยมีส านัก
งบประมาณตามบญัชีกลางเป็นผูค้วบคุมการเบิกจ่าย 

3.1.4 การประเมินผลและน าผลลพัธ์ไปปรับใชใ้นงบคร้ังต่อไป โดยค านึงถึง ความ
คุม้ค่าของการใชง้บประมาณ (value for money) 

 3.2 ขอ้บกพร่องบางประการของการจดัท างบประมาณ 
              ตามโครงสร้างของวิ ธีการงบประมาณแผ่นดินของไทยข้างต้นนั้ น  ย ัง มี

ขอ้บกพร่องบางประการ (ดิเรก ปัทมสิริวฒัน์, 2549) ดงัต่อไปน้ี 
 3.2.1 ขอ้มูลงบประมาณ ซ่ึงปัจจุบนัถูกผกูขาดโดยหน่วยงานราชการ เป็นเร่ืองยาก

ท่ีฝ่ายอ่ืน ๆ หรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจะเขา้ถึงขอ้มูล และจะรู้เท่าทนัส านกังบประมาณ เช่น สภา
ผูแ้ทนราษฎร วุฒิสภา ประชาชน และส่ือมวลชน ทุกฝ่ายได้ข้อมูลเฉพาะในส่วนท่ีส านัก
งบประมาณตอ้งการเปิดเผย โดยนยัน้ีหมายถึง สภาวะความไม่เท่าเทียมกนัของข่าวสารขอ้มูล 
(asymmetric information) ในสภาพเช่นน้ีเราจะคาดหวงัไดอ้ยา่งไรวา่สภานิติบญัญติัซ่ึงอนุมติัและ
ก ากบัตรวจสอบงบประมาณจะท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพหรือไม่ การขาดแคลนขอ้มูลท าให้
หน่วยงานอ่ืนจะเห็นขดัแยง้กบัส านกังบประมาณนั้นเป็นเร่ืองยาก  

 3.2.2 ในขั้นตอนการตั้งกรรมาธิการวิสามญัเพื่อพิจารณางบประมาณ (ในวาระ
สอง ซ่ึงจะมีเวลาพิจารณาประมาณ 3 เดือน) ไม่ใช่ค าตอบของการก ากบัและตรวจสอบงบประมาณ
แผ่นดิน (ส่ิงท่ีกรรมาธิการวิสามญัชุดน้ีด าเนินการ ซ่ึงมีค าศพัทเ์รียกว่า budget scrutiny ค าว่า 
scrutiny สะทอ้นความหมายความถ่ีถว้น) แต่คุณประโยชน์ของการตรวจสอบในขั้นตอนน้ีอาจจะไม่
มากนกั เพราะวา่เป็นการพิจารณาในส่วนยอ่ยแต่ไม่เห็นภาพรวม 
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ตารางที ่7.3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2554 จ าแนกตามกระทรวง 
                                        (หน่วย : บาท) 

 
กระทรวง วงเงนิงบประมาณ เงนิประจ างวด เบิกจ่าย 

ส านกันายกรัฐมนตรี 24,358,812,100 23,774,243,946 13,276,376,477 
กระทรวงกลาโหม 168,501,828,300 168,501,828,300 82,075,355,871 
กระทรวงการคลงั 208,895,905,200 208,895,905,200 96,564,248,512 
กระทรวงการต่างประเทศ 7,469,311,000 7,469,311,000 5,544,901,074 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 75,610,337,300 75,610,337,300 36,500,698,830 
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 7,017,533,100 7,017,533,100 3,285,868,616 
กระทรวงคมนาคม 83,254,002,200 83,254,002,200 30,589,545,358 
กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คง 
                ของมนุษย ์

9,756,330,300 9,756,330,300 5,346,589,696 

กระทรวงพาณิชย ์ 6,899,226,100 6,899,226,100 3,671,732,778 
กระทรวงมหาดไทย 239,479,125,400 239,476,270,400 173,390,788,765 
กระทรวงยติุธรรม 16,823,738,200 16,823,738,200 8,852,918,108 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 23,925,993,000 23,925,993,000 10,836,109,075 
กระทรวงศึกษาธิการ 392,454,037,800 392,454,037,800 256,999,510,756 
กระทรวงสาธารณสุข 86,904,510,700 86,904,510,700 50,612,241,599 
กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการ 
                ส่ือสาร 

4,400,101,800 4,400,101,800 1,894,982,234 

กระทรวงอุตสาหกรรม 6,368,392,000 6,368,392,000 3,106,701,693 
กระทรวงพลงังาน 2,010,448,900 2,010,448,900 875,874,037 
กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 8,746,704,500 8,746,704,500 6,053,436,139 
กระทรวงแรงงาน 28,488,568,600 28,488,568,600 26,005,930,501 
กระทรวงวฒันธรรม 5,119,584,100 5,119,584,100 2,399,556,668 
ส่วนราชการไม่สงักดั ส านกันายกรัฐมนตรี  
กระทรวงหรือทบวง 

98,974,863,300 99,559,431,454 56,562,569,275 
  

 

ทีม่า : กระทรวงการคลงั,  2554. 
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ตารางที ่7.4 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2554 จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
                               (หน่วย : บาท) 

หมวดรายจ่าย/รายการ วงเงินงบประมาณ เงินประจ างวด เบิกจ่าย 

งบบุคลากร 495,895,837,741 495,028,633,289 321,504,892,989 
งบด าเนินงาน 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 
งบรายจ่ายอ่ืน 663,149,476,100 687,971,850,010 434,270,051,656 

  

ทีม่า: กระทรวงการคลงั, 2554. 

จากตารางท่ี 7.3 แสดงถึงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2554 ท่ีจ  าแนกตาม
กระทรวง จะเห็นไดว้า่วงเงินงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการมีจ านวนมากท่ีสุด รองลงมาเป็น
กระทรวงมหาดไทย ส่วนตารางท่ี 7.4 แสดงถึงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2554 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย จะเห็นไดว้า่หมวดงบรายจ่ายอ่ืน มีจ านวนมากท่ีสุด รองลงมาเป็นหมวด
เงินอุดหนุน และหมวดงบบุคลากร ตามล าดบั  
 

หนีส้าธารณะ  

หน้ีสาธารณะ (public debt) หมายถึง ขอ้ผูกพนัของรัฐบาลซ่ึงเกิดจากการกูย้ืมโดยตรง  
และการค ้าประกนัเงินกูโ้ดยรัฐบาล  รวมทั้งเงินปริวรรตท่ีรัฐบาลรับรอง หน้ีสาธารณะแบ่งออกได้
เป็น 2 ลกัษณะ  คือ  หน้ีภายในประเทศและหน้ีต่างประเทศ (เกริกเกียรติ พิพฒัน์เสรีธรรม, 2538, 
420) ในการก่อหน้ีของรัฐบาลโดยเฉพาะการกูเ้งินจากต่างประเทศนั้นรัฐบาลจะจดัท าแผนการก่อ
หน้ีจากต่างประเทศประจ าปี และแผนดงักล่าวจะตอ้งตอบสนองแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติในช่วงนั้น ๆ รวมทั้งตอ้งสอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาล ช่วยสร้างความสมดุลในการ
พฒันาประเทศทั้งด้านการรักษาระดบัความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ ช่วยลด
ช่องว่างความเจริญระหว่างเมืองกบัชนบทและน าไปสู่การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิต  
และส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงความรับผิดชอบของรัฐบาลท่ีมีต่อประชาชนของประเทศ อาจวิเคราะห์ไดจ้าก
ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจระหวา่งภาคเอกชนกบัภาครัฐบาลซ่ึงมีความซบัซอ้นมาก โดยเฉพาะการ
กูย้มืและการช าระหน้ีทั้งในและต่างประเทศ 
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1. ผลดีและผลเสียของหนีส้าธารณะ 

 เทิดศกัด์ิ  ศรีสุรพล และคณะ (538 , 164-165) กล่าวว่า รัฐบาลอาจก่อหน้ีสาธารณะ
ดว้ยความจ าเป็นซ่ึงมีทั้งผลดีและผลเสียดงัน้ี 
  1.1 การกูย้ืมของรัฐบาล แสดงถึงฐานะท่ีไม่มัง่คง รัฐบาลไร้ความสามารถในการหา
รายไดม้าใหเ้พียงพอกบัรายจ่าย เป็นการสร้างภาระหน้ีสินไวใ้หเ้ป็นภาระแก่คนรุ่นหลงั  
  1.2 ถ้าหากเป็นการกู้ภายในประเทศท่ีไม่เป็นภาระมากจะเป็นประโยชน์ เพราะ
ทรัพยากรยงัอยูภ่ายในประเทศไม่ร่ัวไหลไปไหน แต่ก็ควรระมดัระวงัเช่นกนั  
  1.3 ถา้หากเป็นการกูย้มืเงินท่ีเป็นภาระแก่คนรุ่นหลงันั้น อาจไม่ถูกตอ้งทั้งหมด เพราะ
ถา้หากเป็นการกูย้ืมเพื่อการลงทุนในกิจการสาธารณะประโยชน์ ก็จะเป็นการน าความกินอยู่ดีมาสู่
ประชาชนในภายหลงัได ้
         การท่ีรัฐบาลไดด้ าเนินนโยบายการคลงัแบบขาดดุลติดต่อกนัหลาย ๆ ปีนั้น ท าให้มีความ
กงัวลวา่ อาจจะก่อใหเ้กิดวกิฤติทางการคลงัได ้เน่ืองจากการขาดดุลการคลงัเป็นเวลานาน ๆ เป็นการ
ก่อหน้ีสาธารณะเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ จนประเทศไม่สามารถรองรับได ้อยา่งไรก็ตามมีขอ้เท็จจริงเก่ียวกบั
ประเด็นน้ีว่า การขาดดุลการคลงัจะก่อให้เกิดการสร้างหน้ีนั้นเป็นจริง แต่การขาดดุลการคลงัจะ
ก่อใหเ้กิดวกิฤติการคลงันั้นไม่จริงเสมอไป ซ่ึงเป็นการพิจารณาเก่ียวกบัเร่ืองหน้ีสาธารณะเพียงดา้น
เดียว คือ ดา้นตน้ทุนท่ีมีต่อประเทศจากการสร้างหน้ี ซ่ึงรัฐบาลไดส้ร้างหน้ีสาธารณะ เพื่อการฟ้ืนฟู
หรือการกระตุน้เศรษฐกิจอย่างแทจ้ริง รัฐบาลไม่ไดส้ร้างหน้ีสาธารณะข้ึนมาเพื่อประชานิยมทาง
การเมือง โดยการวดัผลสัมฤทธ์ิของการกระตุน้เศรษฐกิจดงักล่าวตามมาตรฐานสากลแลว้จะวดัจาก
การเติบโตของผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP)  

ดงันั้นหากสมมติวา่รัฐบาลด าเนินนโยบายขาดดุลการคลงั โดยสร้างหน้ีสาธารณะเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 5 และท าให้ GDP ขยายตวัมากกวา่ร้อยละ 5 การสร้างหน้ีสาธารณะในระดบัดงักล่าวถือวา่ 
ยอมรับไดแ้ละไม่เป็นเหตุท่ีจะท าให้เกิดวิกฤติการคลงัได ้ เน่ืองจากการสร้างหน้ีดงักล่าวไดเ้พิ่ม
รายได้ให้กบัประเทศในระดบัท่ีสูงกว่าการสร้างหน้ี เราจึงมีศกัยภาพในการช าระหน้ีคืนได้ใน
อนาคต ในทางกลบักนัหากรัฐบาลไดส้ร้างหน้ีสาธารณะเพิ่มข้ึนในอตัราท่ีสูงกว่าการเพิ่มข้ึนของ
รายได้ของประเทศหรือ GDP ลักษณะของการก่อหน้ีเช่นน้ีไม่น่าจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศ ดงันั้นในการวิเคราะห์และวิจารณ์ประเด็นดา้นหน้ีสาธารณะนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้ง
วเิคราะห์ทั้งดา้นตน้ทุนจากการก่อหน้ีและผลประโยชน์จากการก่อหน้ี (cost-benefit analysis) ไม่ใช่
วเิคราะห์แต่เพียงดา้นตน้ทุนอยา่งเดียว (สมชยั สัจจพงษ,์ 2545) 

 
 



217 
 

2. วตัถุประสงค์ในการก่อหนี้สาธารณะ 

              รัฐบาลอาจกูเ้งินมาใชด้ว้ยเหตุผล  ความจ าเป็น และวตัถุประสงคต่์าง ๆ  ไดแ้ก่ 
          2.1 เพื่อใช้จ่ายในการบริหารประเทศ  ทั้ งท่ีเป็นรายจ่ายประจ าตามปกติ ในกรณีท่ี
รัฐบาลมีรายรับไม่เพียงพอ  และท่ีเป็นรายจ่ายเพื่อพฒันาประเทศในด้านต่าง ๆ  เช่น เพื่อสร้าง
ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ มีการก่อสร้างเส้นทางคมนาคม  ระบบชลประทาน การผลิต
กระแสไฟฟ้า  เป็นตน้ 
          2.2 เพื่อใช้จ่ายในการสร้างความมัน่คงให้ประเทศ เช่น เงินกูด้า้นการทหารเพื่อรักษา
เอกราชของชาติ 
          2.3 เพื่อกิจการสงคราม ในภาวะท่ีมีการสู้รบรัฐบาลตอ้งมีค่าใช้จ่ายมากอาจตอ้งกูเ้งิน
จากแหล่งต่าง ๆ มาใชเ้พิ่ม 
           2.4 เพื่อการช าระหน้ี ทั้งท่ีเป็นเงินตน้และดอกเบ้ียในกรณีท่ีมีหน้ีเก่าถึงก าหนดช าระ
เม่ือขาดแคลนรายไดม้าช าระก็อาจกูห้น้ีใหม่เพื่อช าระหน้ีเก่าแทน 

3. ประเภทของหนีส้าธารณะ 

           ส าหรับประเภทของหน้ีรัฐบาล อาจแบ่งไดต้ามระยะเวลาการกู ้ คือ 
 3.1 หน้ีระยะสั้น เป็นหน้ีท่ีมีระยะเวลาช าระคืนภายในระยะเวลา 1 ปี อตัราดอกเบ้ีย
มกัจะต ่า และมกัเกิดข้ึนโดยรัฐบาลน าตัว๋เงินคลงัออกขายแก่สถาบนัการเงินและประชาชน 
 3.2 หน้ีระยะปานกลาง เป็นหน้ีท่ีมีระยะเวลาการช าระหน้ีคืนภายใน 1 ถึง 5 ปี 
 3.3 หน้ีระยะยาว เป็นหน้ีท่ีมีระยะเวลาการช าระหน้ีคืนเกินกวา่ 5 ปี มกัจะอยู่ระหวา่ง 
10 – 20 ปี โดยรัฐบาลมกัน าพนัธบตัรออกขายแก่สถาบนัการเงินและประชาชน 

4. หนีข้องรัฐบาลและผลทางเศรษฐกจิ 

         การใช้จ่ายเงินของรัฐบาลจากส่วนท่ีเป็นรายไดจ้ากภาษีอากรมีผลต่อเศรษฐกิจ ต่าง
จากการใช้เงินโดยการก่อหน้ี รวมทั้งมีภาระผูกพนัไม่เหมือนกนั  กล่าวคือการก่อหน้ีของรัฐบาลมี
ผลทางเศรษฐกิจดงัน้ี 
           4.1 หน้ีภายในประเทศ การกูเ้งินภายในประเทศของรัฐบาล มีผลเท่ากบัเงินออมท่ีอยู่
ในมือประชาชนถูกโอนไปใหรั้ฐบาล เม่ือรัฐบาลน าเงินกูอ้อกมาใชจ่้าย เงินออมเหล่านั้นก็จะออกมา
สู่ระบบเศรษฐกิจ และเม่ือถึงก าหนดช าระคืน เงินเหล่านั้นก็จะกลบัไปสู่มือประชาชนตามเดิม เงิน
เหล่าน้ีจึงหมุนเวยีนอยูภ่ายในประเทศเท่านั้น  
           4.2 หน้ีภายนอกประเทศ เงินกู้ต่างประเทศรัฐบาลอาจได้รับมาในรูปของเงินตรา
ต่างประเทศหรือสินค้าจากต่างประเทศ เงินตราต่างประเทศท่ีได้รับมาก็สามารถน ามาใช้เป็น
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หลกัประกนัเงินบาทได ้ จึงท าให้ปริมาณเงินหมุนเวียนของประเทศมีมากข้ึน ส่วนท่ีไดเ้ป็นสินคา้ 
หากเป็นสินคา้ประเภททุนท่ีสามารถน ามาผลิตสินคา้และบริการได้เพิ่มข้ึนก็จะท าให้เศรษฐกิจ
ขยายตวัออกไป  ผลต่อเศรษฐกิจท่ีเกิดจากเงินกูต่้างประเทศจะเป็นอยา่งไรนั้นยอ่มข้ึนอยูก่บัการใช้
จ่ายเงินกูเ้หล่านั้นวา่  เป็นไปในทางท่ีจะก่อให้เกิดผลผลิตมากนอ้ยเพียงใด กล่าวคือถา้น าไปใชจ่้าย
ในการบริโภค ภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนก็อาจหนกั เพราะขาดรายไดท่ี้จะน าไปใช้คืนเงินตน้และดอกเบ้ีย
เม่ือถึงก าหนด หน้ีต่าง ๆ ของรัฐบาลจ าแนกตามประเภทแหล่งของหน้ี ดงัแสดงในตารางท่ี 7.5 

ตางรางที ่7.5 หน้ีในประเทศและต่างประเทศของรัฐบาล 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

  2553 p 2552 p 2551  2550  
1 หนีรั้ฐบาลในประเทศ  2,948,025 2,530,363 2,061,011 1,957,987 
2        ธนาคารแห่งประเทศไทย 52,563 8,379 3,909 87,945 
3        สถาบนัการเงินท่ีรับฝากเงิน 1,003,399 881,604 687,454 588,831 
4        สถาบนัการเงินอ่ืน 840,108 688,353 624,730 591,346 
5        รัฐบาลกลาง 381,385 441,824 308,179 273,789 
6        รัฐบาลทอ้งถ่ิน 504 494 500 500 
7        ธุรกิจท่ีไม่ใช่สถาบนัการเงิน 27,058 35,644 16,458 28,120 
8        รัฐวสิาหกิจท่ีไม่ใช่สถาบนัการเงิน 2 602 2 1,897 
9        ครัวเรือนและสถาบนัไม่แสวงหา

ก าไร 
455,532 397,165 364,214 369,469 

10        ผูมี้ถ่ินท่ีอยูใ่นต่างประเทศ 187,474 76,298 55,565 16,090 
11 หนีรั้ฐบาลต่างประเทศ 54,448 57,327 73,548 94,651 
12 หนีรั้ฐบาล 3,002,473 2,587,690 2,134,559 2,052,638 

ทีม่า  : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2554. 
หมายเหตุ :  p คือ  ตวัเลขเบ้ืองตน้ (preliminary) 

 

นโยบายการคลงั   

                นโยบายการคลงั (fiscal policy) หมายถึง แผนการใชเ้งิน แผนการเก็บภาษี และการก่อหน้ี
สาธารณะ เพื่อปรับความตอ้งการใช้จ่ายมวลรวมให้เป็นไปในทิศทางท่ีตอ้งการ ทั้งน้ีเน่ืองจาก
รายจ่ายในการซ้ือสินคา้ และบริการของรัฐบาล หรือการเก็บภาษี ยอ่มมีผลต่อรายจ่ายมวลรวมของ

http://www.bot.or.th/Thai/Statistics/EconomicAndFinancial/PublicFinance/Pages/Index.aspx
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ระบบเศรษฐกิจ และมีผลต่อขนาดและโครงสร้างของรายไดป้ระชาชาติ การมีงานท าของประชาชน  
รวมไปถึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในท่ีสุด 

ดงัจะเห็นไดจ้ากในกรณีประเทศไทยตั้งแต่ประสบปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 
จนถึงปัจจุบนั นโยบายการคลงัของรัฐบาลไดท้  าหนา้ท่ีและรับภาระหนกัมากเหลือเกินในการฟ้ืนฟู
และกระตุน้เศรษฐกิจ รัฐบาลไดใ้ช้นโยบายการคลงัแบบขาดดุล กระตุน้เศรษฐกิจมาโดยตลอด  
8 ปีงบประมาณ (พ.ศ. 2540 - พ.ศ.2547) โดยไดท้ างบประมาณสมดุลในปี 2548 และ 2549 และ
กลบัมาจดัท างบประมาณแบบขาดดุลอีกในปี พ.ศ.2550 และ พ.ศ. 2551 โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 รัฐบาลไดใ้ช้การขาดดุลการคลงัท่ีมีขนาดมากท่ีสุดในประวติัศาสตร์
ประเทศไทยเพื่อแลกกบัการกระตุน้เศรษฐกิจไทยใหเ้จริฐเติบโตโดยงบประมาณปี พ.ศ. 2545 ไดต้ั้ง
ไวใ้ห้ขาดดุลสูงถึง 200,000 ลา้นบาท เม่ือส้ินปีงบประมาณ (กนัยายน 2545) ผลท่ีเป็นท่ีประจกัษก์็
ไดพ้ิสูจน์แลว้ว่าการใชน้โยบายดงักล่าวประสบผลส าเร็จในระดบัท่ีน่าพอใจ (สมชยั สัจจพงษ์, 
2551) 

1. วตัถุประสงค์ในการใช้นโยบายการคลงั 

       ในการใชน้โยบายการคลงัของรัฐบาล  ยอ่มมีวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 
                     1.1 เพื่อใหมี้การจา้งงานเต็มท่ี  หรือเพื่อขจดัปัญหาการวา่งงาน  คือ ให้ทุกคนไดมี้งาน
ท่ีเหมาะสมกบัความสามารถ โดยไดรั้บค่าจา้งท่ีเหมาะสม เพราะการวา่งงานนอกจากจะเป็นผลเสีย
แก่ผูว้่างงานโดยตรงแล้วยงัเป็นผลเสียแก่เศรษฐกิจโดยรวมดว้ย เน่ืองจากมูลค่าผลผลิตลดลงแต่
ความตอ้งการบริโภคไม่ไดล้ดลง การกระตุน้ให้ระบบเศรษฐกิจไดเ้ติบโตเพียงพอท่ีจะรองรับการมี
งานท า จึงเป็นความรับผดิชอบของรัฐบาล 
                     1.2  เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  ภาวะเศรษฐกิจท่ีขยายตวัมากเกินจนเกิดภาวะ
เงินเฟ้อ  หรือภาวะท่ีเศรษฐกิจตกต ่า  ประสบกบัปัญหาการวา่งงาน  ยอ่มเป็นภาวะท่ีเศรษฐกิจขาด
เสถียรภาพ  ไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศโดยส่วนรวม  รัฐบาลตอ้งใช้มาตรการต่าง  ๆ  รวมทั้ง
มาตรการทางการคลงัเพื่อท าใหเ้ศรษฐกิจไดเ้ป็นไปในลกัษณะท่ีพอดี  เช่น  ราคาสินคา้ไม่สูงหรือต ่า
เกินไป  เป็นตน้ 
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2. ประเภทของนโยบายการคลงั 

       แบ่งตามปัญหาทางเศรษฐกิจได ้2 แบบ คือ 
                    2.1 นโยบายการคลงัแบบขยายตวั  มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มระดบัอุปสงคม์วลรวม  โดยการ
เพิ่มระดับการใช้จ่ายหรือลดภาษี  ซ่ึงเหมาะสมส าหรับภาวะเศรษฐกิจท่ีก าลังถดถอยและมีการ
วา่งงานในอตัราสูง 

       2.2 นโยบายการคลงัแบบหดตวั   มีเป้าหมายเพื่อลดระดบัอุปสงคม์วลรวม  โดยการลด
ระดบัการใชจ่้ายหรือเพิ่มภาษี เพื่อเป็นกรรบรรเทาปัญหาภาวะเงินเฟ้อในระบบเศรษฐกิจ 

นโยบายการคลงันบัวา่เป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สร้าง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  และกระจายรายไดข้องกลุ่มคนใหเ้ป็นธรรม  

3. มาตรการส าคัญของนโยบายการคลัง 

               มาตรการส าคญัของนโยบายการคลงัท่ีจะน ามาใชใ้หเ้กิดผลท่ีพึงประสงคท์างเศรษฐกิจ  
ไดแ้ก่ 

3.1 นโยบายดา้นภาษีอากร เก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงดา้นภาษีอากร ไดแ้ก่ ประเภท
อัตรารวมทั้ งการเร่งรัดการจัดเก็บภาษีอากรประเภทต่าง ๆ  ซ่ึงอาจเก่ียวข้องกับการแก้ไข
เปล่ียนแปลงกฎหมายต่าง ๆ  ในการจดัการเก่ียวกบัภาษีอากรน้ีรัฐบาลอาจมุ่งให้เกิดผลในลกัษณะ
ต่าง ๆ เช่น  การเพิ่มรายไดเ้พื่อพฒันาประเทศ  โดยเลือกเก็บภาษีประเภทท่ีปรับตวัเองให้สามารถ
อ านวยรายไดใ้ห้สูงข้ึนตามภาวะเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป เก็บภาษีตามราคา (ad valorem tax) 
แทนการเก็บตามสภาพ  (specific tax)  ซ่ึงจะท าให้เก็บภาษีไดม้ากข้ึนเม่ือราคาสินคา้เพิ่มข้ึน  หรือ
รายไดป้ระชาชาติสูงข้ึน รัฐบาลอาจใช้มาตรการภาษีอากรเพื่อควบคุมการบริโภค ลดการบริโภค
สินคา้หรือบริการประเภทฟุ่มเฟือย โดยการเพิ่มภาษีสินคา้ฟุ่มเฟือย เป็นตน้ รัฐบาลอาจใชม้าตรการ
ทางภาษีเพื่อส่งเสริมการออมและการลงทุน  เช่น  ลดภาษีในการประกอบอาชีพ  หรือการท าธุรกิจ
บางอยา่งเก่ียวกบัการส่งออก  เป็นตน้ 

3.2 นโยบายด้านรายจ่าย เก่ียวข้องกับการจดังบประมาณรายจ่ายด้านต่าง ๆ ของ
รัฐบาลให้เกิดผลทางเศรษฐกิจไปในทิศทางท่ีเหมาะสม เช่น เม่ือเกิดปัญหาเงินเฟ้อรัฐบาลก็
จ  าเป็นตอ้งลดทอนรายจ่ายดา้นต่าง ๆ ลง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในกรณีท่ีเป็นเงินเฟ้อท่ีเกิดจากแรงผลกั
ดา้นอุปสงค ์(demand pull inflation) โดยตดัทอนรายจ่ายท่ีไม่จ  าเป็นต่อศกัยภาพการผลิต  ในทาง
กลบักนัถา้มีภาวะเงินฝืด  กระแสเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมีไม่เพียงพอ รัฐบาลก็ตอ้งหาทาง
อดัฉีดกระแสเงินเขา้สู่ระบบเศรษฐกิจให้ถูกตอ้งกบัแหล่งท่ีขาดแคลน  โดยให้ทนัและเพียงพอกบั
ความตอ้งการ 
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3.3 นโยบายดา้นหน้ีสาธารณะ เก่ียวกบัการจดัการกบัเงินกูข้องรัฐบาล ทั้งในดา้นการกู้
และการช าระหน้ีเงินกู ้เช่น ในภาวะเงินเฟ้อ รัฐบาลอาจน าพนัธบตัรออกขายแก่ประชาชน เพื่อลด
อ านาจซ้ือของประชาชนลง ในทางตรงกนัขา้มเม่ือเกิดภาวะเงินฝืดรัฐบาลก็ไถ่ถอนพนัธบตัรคืนจาก
ประชาชน เพื่อใหป้ระชาชนมีเงินใชจ่้ายเพิ่มข้ึน 
 

สรุป 

 การคลงัสาธารณะ เป็นการบริหารงานของรัฐบาลในลกัษณะเป็นแนวทางในการจดัสรร
การใชท้รัพยากรของสังคม ตามท่ีแต่ละระบบเศรษฐกิจจะก าหนดข้ึนเพื่อปฏิบติั  การจดัการการคลงั
สาธารณะโดยทัว่ไปจะเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าแผนงบประมาณ รายรับ รายจ่ายของรัฐบาล โดยอาศยั
ตวัแปรท่ีส าคญั เช่น ภาษีอากร งบประมาณแผน่ดิน หน้ีสาธารณะ   
             นโยบายการคลงั  เป็นนโยบายท่ีรัฐบาลจดัเก็บรายได้จากภาษีอากรและการใช้จ่ายของ
รัฐบาล ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เช่น กรณีเกิดปัญหาการว่างงาน  ภาวะ
เงินเฟ้อ ตลอดจนราคาสินคา้สูงหรือต ่าเกินไป  โดยมีมาตรการในการเปล่ียนแปลงอตัราภาษี  ทั้ง
ทางดา้นเพิ่มหรือลดอตัราภาษี การเปล่ียนแปลงปริมาณการใช้จ่ายของรัฐบาล และมาตรการขยาย
อุปทานรวมของสินคา้และบริการ เป็นตน้ 
 

ค าถามทบทวน 

ค าแนะน า   จงตอบค าถามต่อไปน้ีใหส้มบูรณ์ทั้ง 10 ขอ้ 

 1. รัฐบาลใชเ้คร่ืองมืออะไรท่ีท าใหเ้กิดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ จงอธิบายอยา่งละเอียด 
 2. ประเภทของอตัราภาษี แบ่งออกเป็น 3 ชนิด ไดแ้ก่อะไรบา้ง  
         3. การยกเลิกภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  และภาษีบ ารุงท้องท่ี ท่ีจัดเก็บอยู่ก่อนหน้านั้ น  
แล้วจัดเก็บเป็นภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างในปัจจุบันนั้น ท่านเห็นด้วยหรือไม่ อย่างไร 
จงอธิบาย 
 4. หลกัการจดัเก็บภาษีท่ีดีมีอะไรบา้ง ท่านเห็นด้วยกบัหลกัการขอ้ใดมากท่ีสุด จงอธิบาย 
พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ 
 5. การแบ่งงบประมาณรายจ่ายตามลักษณะงานและรายจ่ายตามเศรษฐกิจแตกต่างกัน 
 อยา่งไร จงอธิบาย 

 6. ท่านคิดวา่การก่อหน้ีสาธารณะมีประโยชน์หรือไม่ อยา่งไร จงอธิบาย  
 7. หน่วยงานใดเป็นผูจ้ดัท างบประมาณแผน่ดิน และงบประมาณแผน่ดินมีก่ีลกัษณะ  
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 8. จงยกตวัอย่างมาตรการส าคญัของนโยบายการคลงัของรัฐบาลชุดปัจจุบนัว่ามีอะไรบา้ง 
และท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรต่อนโยบายดงักล่าว 

 9. จงอธิบายถึงสาเหตุท่ีรัฐบาลตอ้งค ้าประกนัเงินกูต่้างประเทศ มีลกัษณะอยา่งไรบา้ง 
10. จงอธิบายถึงเม่ือเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต ่าฯ รัฐบาลควรใชน้โยบายการคลงัอยา่งไร 
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