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บทที่ 10
การคลงัสาธารณะ



บทบาทภาครฐัในระบบเศรษฐกจิ

• แนวคดิเดมิ รฐัไม่ควรแทรกแซงระบบเศรษฐกจิ ควรท าหนา้ทีด่ ัง้เดมิ คอื 
การป้องกนัประเทศ การรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยภายใน และการใหบ้รกิาร
สาธารณะบางประการ 

• ภายหลงัจงึมแีนวคดิทีส่นับสนุนใหร้ฐับาลเขา้มามบีทบาทในกจิกรรมทาง
เศรษฐกจิเพือ่แกปั้ญหา เชน่ การเขา้มาชว่ยใหก้ารแขง่ขนัมคีวามเป็น
ธรรมมากขึน้  สง่เสรมิการผลติสนิคา้ทีเ่ป็นประโยชนแ์กส่งัคม ควบคมุ
สนิคา้ทีเ่ป็นผลเสยี จดัใหม้กีารจดัสรรทีเ่ป็นธรรมมากขึน้ ฯลฯ



เหตผุลทีภ่าครฐัควรมบีทบาทในระบบเศรษฐกจิ

• เพือ่จดัหาสนิคา้และบรกิาร มสีนิคา้และบรกิารทีอ่าจมกีารผลตินอ้ยเกนิไปถา้
ปลอ่ยใหเ้ป็นไปตามกลไกตลาด

• เพือ่ควบคมุผลกระทบภายนอกทีเ่ป็นลบ (negative externalities) ในการ
ผลติสนิคา้และบรกิาร

• เพือ่ก ากบัดแูลระดบักจิกรรมทางเศรษฐกจิ

• เพือ่การกระจายรายไดแ้ละความมั่งคัง่

• เพือ่สง่เสรมิการแขง่ขนั



การคลงัสาธารณะ: ความหมาย

การคลงัสาธารณะ หมายถงึ การก าหนดนโยบายและการด าเนินงานทาง
การเงนิของรฐับาลซึง่ในทางปฏบิตัเิกีย่วขอ้งกบัรายไดข้องรฐับาล รายจา่ย
ของรฐับาล หนีส้าธารณะ และนโยบายการคลงั

ระบบการคลงัสาธารณะ ประกอบดว้ย องคป์ระกอบหรอืสถาบนัการคลงั
สาธารณะตา่งๆ ซึง่รวมกนัเป็นโครงสรา้งของระบบการคลงัสาธารณะ และมี
การท างานเกีย่วเน่ืองกนัตามประเพณีปฏบิตั ิระเบยีบและกฎหมายตา่งๆ ที่

ก าหนดไว ้

งบประมาณรฐับาลประจ าปี หมายถงึ แผนการใชจ้า่ยและแผนการจดัหา
รายรบัใหเ้พยีงพอกบัการใชจ้า่ยในรอบปีหน่ึง ๆ ของรฐับาล ปีงบประมาณของ
ไทยจะเร ิม่ตน้ 1 ตลุาคม ของปีกอ่นหนา้ - 30 กนัยายน ของปีน้ัน 



หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของระบบการคลงัสาธารณะ

• งานจดัเก็บภาษีอากร

• งานจดัสรรงบประมาณรายจา่ย

• งานดา้นการเบกิจา่ยและบรหิารเงนิสด

• งานดา้นการวางแผนพฒันาเศรษฐกจิ

• งานดา้นการตรวจสอบ



รายจา่ยของภาครฐั

• รายจา่ยของภาครฐั หมายถงึ รายจา่ยทีร่ฐับาลไดใ้ชจ้า่ยไปเพือ่การ
บรหิารงานอนัเป็นภาระหนา้ทีข่องรฐัโดยทั่วไปและเพือ่จดัใหม้สีนิคา้
และบรกิารอนัเป็นประโยชนแ์กป่ระชาชนและประเทศโดยสว่นรวม

• รายจา่ยรฐับาล อาจจ าแนกเป็นประเภทใหญ ่2 ประเภท คอื รายจา่ย
ในงบประมาณ และรายจา่ยนอกงบประมาณ



• รายจา่ยในงบประมาณ หมายถงึ 
รายจา่ยรฐับาลทีไ่ดก้ าหนดขึน้และจะ
น าไปใชจ้า่ยไดจ้ะตอ้งผ่าน
กระบวนการงบประมาณกอ่น

• รายจา่ยนอกงบประมาณ หมายถงึ 
รายจา่ยรฐับาลสว่นทีไ่ม่ไดร้วมอยูใ่น
งบประมาณรายจา่ย 

• รายจา่ยนอกงบประมาณทีส่ าคญัๆ
เชน่ รายจา่ยจากเงนิชว่ยเหลอืจาก
ตา่งประเทศ รายจา่ยจากเงนิกู ้
ตา่งประเทศ รายจา่ยของรฐัวสิาหกจิ 
รายจา่ยของหน่วยการปกครอง
ทอ้งถิน่/ราชการบรหิารสว่นทอ้งถิน่ 



ขนาดและโครงสรา้งรายจา่ยรฐับาล

• ขนาดและโครงสรา้งของรายจา่ยรฐับาลสะทอ้นใหเ้ห็นวา่รฐับาลไดเ้ขา้
ไปยุง่เกีย่วกบักจิกรรมทางเศรษฐกจิมากนอ้ยแคไ่หน  หรอืเนน้ในการ
จดัใหม้สีนิคา้และบรกิารดา้นใด และแสดงถงึระดบัการพฒันาทาง
เศรษฐกจิหรอืพฒันาการดา้นอืน่ๆ ของประเทศ

• ถา้สดัสว่นรายจา่ยของรฐับาลเมือ่เปรยีบเทยีบกบัผลติภณัฑม์วลรวมใน
ประเทศมสีงูแสดงวา่รฐับาลเขา้ไปยุง่เกีย่วกบักจิกรรทางเศรษฐกจิของ
ประเทศมาก 

• ถา้โครงสรา้งรายจา่ยของรฐับาลมกีารจดัสรรไปเพือ่การพฒันา
เศรษฐกจิในสดัสว่นสงูกวา่ดา้นอืน่ๆ แสดงวา่ระดบัการพฒันาเศรษฐกจิ
ยงัอยูร่ะยะก าลงัพฒันา



รายจา่ยรฐับาลจ าแนกตามโครงสรา้งงบประมาณ

• งบประมาณรายจา่ยจ าแนกตามโครงสรา้งงบประมาณ ประกอบดว้ย 
รายจา่ยประจ า รายจา่ยลงทุน รายจา่ยช าระคนืตน้เงนิกู ้และรายจา่ย
เพือ่ชดใชเ้งนิคงคลงั

• รายจา่ยประจ า เป็นรายจา่ยในการบรหิารงานประจ าและโดยปกตถิอื
วา่เป็นรายจา่ยทีไ่ม่กอ่ใหเ้กดิผลผลติ เชน่ รายจา่ยซือ้สิง่ของและ
บรกิารเพือ่ใชใ้นการบรหิารงานงานโดยปกต ิ(ไดแ้ก ่เงนิเดอืน
คา่จา้ง คา่ใชส้อย วสัด)ุ รายจา่ยดอกเบีย้เงนิกู ้เงนิอดุหนุน รายจา่ย
โอนใหเ้อกชน สว่นทอ้งถิน่ รฐัวสิาหกจิ โอนไปตา่งประเทศ 

• รายจา่ยลงทุน หมายถงึรายจา่ยทีร่ฐับาลใชจ้า่ยไปเพือ่เสรมิสรา้ง
ความเตบิโตทางเศรษฐกจิและเพือ่การไดม้าซึง่ครภุณัฑ ์สิง่กอ่สรา้ง 
โดยเป็นรายจา่ยทีม่ลีกัษณะสะสมทุนและกอ่ใหเ้กดิผลผลติ



รายรบัของภาครฐั: ความหมายและประเภท
• รายรบัของภาครฐั หมายถงึ ยอดเงนิทัง้หมดทีร่ฐับาลไดร้บัภายใน
ปีงบประมาณหน่ึงๆ ซึง่มรีะยะเวลาตามแตก่ฎหมายจะก าหนด ของไทย
ก าหนดปีงบประมาณเร ิม่ตน้ 1 ตลุาคม และสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน
• รายได ้(revenue) เป็นรายไดท้ีก่ฎหมายใหอ้ านาจแกร่ฐับาลในอนัที่

จะแสวงหารายไดเ้พือ่จะน ามาใชจ้า่ยในการด าเนินกจิการตา่งๆ ตาม
หนา้ที่

• เงนิกู ้ เป็นรายรบัทีร่ฐับาลด าเนินการกูย้มืมาโดยมภีาระผูกพนัตอ้ง
ใชค้นื 



รายได:้ ภาษอีากร

• รายไดภ้าษีอากร เป็นรายไดท้ีม่าจาก
การจดัเก็บภาษีอากร มลีกัษณะส าคญั
ทีแ่ตกตา่งจากรายรบัประเภทอืน่ๆ คอื
• เป็นการบงัคบัเก็บโดยรฐับาลซึง่ไม่
กอ่ใหเ้กดิภาระผูกพนัในการช าระคนื

• รายรบัทีไ่ดม้าจากการเรยีกเก็บภาษี
อากรน้ัน ไม่มคีวามสมัพนัธโ์ดยตรง
กบัผลประโยชนต์อบแทนทีผู่เ้สยี
ภาษีอากรจะไดร้บัจากรฐับาลเป็น
การการเฉพาะราย

รายไดภ้าษีอากรของไทย ประกอบดว้ย 
• ภาษีสรรพากร
• ภาษีศลุกากร
• ภาษีสรรพสามติ
• ภาษีทรพัยากรธรรมชาติ
• ภาษีลกัษณะอนุญาตและลกัษณะ
อืน่ๆ



รายไดท้ีม่ใิชภ่าษอีากร

หมายถงึ รายไดท้ีร่ฐับาลเรยีกเก็บจากบุคคลผูไ้ดร้บัผลประโยชนห์รอืบรกิารที่

รฐัจดัขึน้สนองความตอ้งการแกบุ่คคลน้ันๆ เป็นการเฉพาะราย ประกอบดว้ย 
• รายไดจ้ากการขายสิง่ของและบรกิาร ประกอบดว้ย คา่ขายสิง่ของและ
บรกิาร ไดแ้ก ่คา่ขายหลกัทรพัยแ์ละทรพัยส์นิ และคา่ขายบรกิาร

• รายไดจ้ากรฐัพาณิชย ์เป็นรายไดท้ีไ่ดร้บัจากรฐัวสิาหกจิ ประกอบดว้ย
รายไดท้ีเ่ป็นผลก าไร เงนิปันผลทีไ่ดจ้ากการถอืหุน้ และเงนิสว่นแบ่งจาก
กจิการอืน่ๆ 

• รายไดอ้ืน่ๆ เชน่ คา่แสตมป์ฤชากรและคา่ปรบั เงนิรบัคนื รายได ้
เบ็ดเตล็ด 



เงนิกู ้

• ความจ าเป็นในการกูเ้งนิ

• ประสบภาวะขาดดลุระหวา่งรายได ้
กบัรายจา่ย

• ประสบปัญหาการบรหิารการ
จดัเก็บรายได ้

• เพือ่การลงทุน

• เพือ่แกไ้ขปัญหาในภาวการณท์ี่

จ าเป็น
• เพือ่สนองนโยบายทางเศรษฐกจิ

• เงนิกู ้หมายถงึ การกูเ้งนิของรฐับาล
ในแตล่ะปีงบประมาณเพือ่ชดเชยการ
ขาดดลุงบประมาณหรอืเมือ่มรีายจา่ย
สงูกวา่รายได ้



เหตผุลในการการกูเ้งนิของรฐับาลไทย

• เพือ่ชดเชยการขาดดลุงบประมาณหรอืเมือ่มรีายจา่ยสงูกวา่รายไดส้

• เพือ่พฒันาเศรษฐกจิและสงัคม ในกรณีทีม่คีวามจ าเป็นในการลงทุนเพือ่การ
พฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ 

• เพือ่ปรบัโครงสรา้งหนีส้าธารณะ
• เพือ่ใหห้น่วยงานอืน่กูต้อ่ 
• เพือ่พฒันาตลาดตราสารหนีใ้นประเทศ

นอกจากการกูเ้งนิโดยตรงแลว้ รฐับาลโดยกระทรวงการคลงัมอี านาจค า้
ประกนัการช าระหนีข้องหน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ หรอืสถาบนัการเงนิภาครฐั 
ถา้รวมเงนิกูข้องรฐับาลซึง่เกดิจากการกูย้มืโดยตรง และการค า้ประกนัเงนิกูโ้ดย
รฐับาล จะไดเ้ป็นหนีส้าธารณะ



แนวคดิเกีย่วกบัภาษอีากร

จดุมุ่งหมายในการจดัเก็บภาษีอากร
เพือ่เป็นรายไดข้องรฐับาล 
เพือ่การกระจายรายไดท้ีเ่ป็นธรรม  คนทีม่รีายไดห้รอืทรพัยส์นิหรอื
การบรโิภคมาก/สงู ควรจา่ยภาษีมาก/สงู
เพือ่การพฒันาเศรษฐกจิ การเก็บ/ไม่เก็บ การลด/เพิม่ ภาษีเพือ่จงู
ใจใหเ้กดิการออม การท างาน การบรโิภค ฯลฯ
เพือ่รกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิ โดยใชน้โยบายการคลงัแบบ
ขยายตวัเมอืเศรษฐกจิซบเซา และแบบหดตวัเมือ่เศรษฐกจิมแีรง
กดดนัของเงนิเฟ้อ



ลกัษณะของระบบภาษอีากร

• มคีวามแน่นอน เกีย่วกบัจ านวนเงนิ เวลา และวธิกีารในการเสยีภาษี
• มคีวามเสมอภาค เป็นความเท่าเทยีมกนัในการเสยีภาษีตามอตัราสว่นของ
รายไดท้ีไ่ดร้บัเน่ืองจากการปกครองของรฐั

• มคีวามสะดวก  การจดัเก็บภาษีไม่วา่ประเภทใด ควรจะจดัเก็บโดยใหค้วาม
สะดวกแกผู่เ้สยีภาษีมากทีส่ดุ

• มคีวามประหยดั เป็นภาษีทีป่ระหยดัทัง้ส าหรบัฝ่ายผูเ้สยีภาษีและฝ่ายบรหิาร
จดัเก็บ

• สามารถท ารายไดแ้กร่ฐั
• มปีระสทิธผิลดา้นเศรษฐกจิและสงัคม ภาษียงัเป็นเคร ือ่งมอืของรฐัในการ
ด าเนินการใหบ้รรลเุป้าหมายทางเศรษฐกจิและสงัคมดว้ย

• มคีวามยดืหยุน่ ปรบัตวัไดต้ามภาวะเศรษฐกจิ



การจ าแนกประเภทภาษอีากร

จ าแนกตามวธิกีารผลกัภาระ
• ภาษีทางตรง (direct tax)
• ภาษีทางออ้ม (indirect tax)

จ าแนกตามฐานภาษี
เชน่ ฐานภาษีเงนิได ้ฐานภาษีทรพัยส์นิ ฐานภาษีการบรโิภค 

จ าแนกตามวธิกีารประเมนิภาษี
• ภาษีทีป่ระเมนิตามมูลคา่หรอืราคา (ad valorem tax)
• ภาษีทีป่ระเมนิตามสภาพ (specific tax)



ภาษทีางตรงและภาษทีางออ้ม

ภาษีทางตรง (direct tax) เป็นภาษีทีจ่า่ยโดยตรงใหก้บัรฐับาลโดยผูเ้สยี
ภาษีไม่วา่จะเป็นบุคคลธรรมดา (เชน่ ภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดา ภาษี
ประกนัสงัคม, ภาษีสว่นเกนิทุน (capital gains tax) หรอืกจิการ (เชน่ 
ภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคล ภาษีประกนัสงัคม) รายไดส้ว่นใหญจ่ากภาษีทางตรง
มาจากการเก็บภาษีจากรายไดข้องบุคคลธรรมดาและนิตบิุคคล 
ภาษีทางออ้ม (indirect tax) เป็นภาษีทีจ่า่ยโดยออ้มใหก้บัรฐับาลโดยผู ้
เสยีภาษี เชน่ ผ่านทางผูข้ายปลกี ภาษีทางออ้มรวมถงึภาษีสรรพสามติทัง้
หลาบ (เชน่ ภาษีน า้มนั ยาสบู รถยนต ์น าเขา้) ภาษีทางออ้มสว่นใหญม่า
จากการเก็บภาษีการใชจ้า่ยของบุคคลธรรมดาหรอืนิตบิุคคล 



ฐานภาษี

ฐานภาษี คอื สิง่ทีถ่กูใชเ้ป็นฐานในการประเมนิการจดัเก็บภาษีอากร
แตล่ะประเภท โดยทั่วไป มกัเป็นสิง่ทีส่ามารถใชเ้ป็นเคร ือ่งวดั
ความสามารถในการเสยีภาษีของบุคคลไดด้ว้ย
โดยทั่วไปมกัจะก าหนดฐานภาษี โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คอื 
ฐานภาษีเงนิได ้ฐานภาษีทรพัยส์นิ ฐานภาษีการบรโิภค



ภาษตีามราคาและภาษตีามสภาพ

• ภาษีตามราคา (percentage tax หรอื ad valorem tax) เป็นภาษีที่

คดิจากมูลคา่ของสนิคา้ไม่ใชจ่ากจ านวนของสนิคา้ เชน่ VAT คดิเป็นกี่

เปอรเ์ซน็ตข์องราคาขาย และภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคลคดิเป็นกีเ่ปอรเ์ซน็ต ์ 
• ภาษีตามสภาพ (specific tax) เป็นภาษีทีค่ดิเป็นจ านวนเงนิตอ่หน่วย
ของสนิคา้ ภาษีสรรพสามติสว่นใหญจ่ะอยูใ่นกลุม่นี ้เชน่ ตอ่ห่อของบุหร ี ่
ตอ่ลติรของเคร ือ่งดืม่/น า้มนั



ภาษกีา้วหนา้และภาษถีดถอย

ภาษีกา้วหนา้ (progressive tax) เป็นภาษีทีส่ดัสว่นของรายไดท้ัง้หมดทีจ่า่ย

ภาษีเพิม่ขึน้ เมือ่รายไดเ้พิม่ขึน้ ภาษีเงนิไดถ้อืเป็นภาษีกา้วหนา้

ภาษีถดถอย (regressive tax) เป็นภาษีทีส่ดัสว่นของรายไดท้ัง้หมดทีจ่า่ย

ภาษีลดลง เมือ่รายไดเ้พิม่สงูขึน้ VAT ถอืวา่เป็นแบบถดถอย

ภาษีคงที ่(proportional tax) เป็นภาษีทีส่ดัสว่นของรายไดท้ัง้หมดทีจ่า่ย

ภาษีไม่เปลีย่นแปลงเมือ่รายไดเ้พิม่ขึน้ 



นโยบายการคลงั

• นโยบายการคลงัเป็นนโยบายของรฐับาลทีพ่ยายามมอีทิธพิลตอ่รายไดข้อง
รฐับาล (taxation) และ/หรอื รายจา่ยของภาครฐั ทัง้รายไดแ้ละรายจา่ยถกู
น าเสนอรว่มกนัในงบประมาณประจ าปี

• ค าส าคญัในงบประมาณประจ าปี
• งบประมาณขาดดลุ (budget deficit)  รายไดน้อ้ยกวา่รายจา่ย (T< G)
• งบประมาณเกนิดลุ (budget surplus) รายไดม้ากกวา่รายจา่ย (T > G)
• งบประมาณสมดลุ (balanced budget) รายไดเ้ท่ากบัรายจา่ย (T=G)



นโยบายการคลงัและการรกัษาเสถยีรภาพ

• นโยบายการคลงัชว่ยรกัษาเสถยีรภาพของระบบเศรษฐกจิ โดยใชต้วัรกัษา
เสถยีรภาพอตัโนมตั ิ(built-in stabilisers) หรอื นโยบายการคลงัแบบ
ตัง้ใจ (discretionary fiscal policy) 

• วฏัจกัรธรุกจิ (business cycle) เป็นค าทีม่กัใชห้มายถงึแนวโนม้ของระบบ
เศรษฐกจิทีจ่ะเคลือ่นยา้ยจากภาวะเตบิโตอยา่งรวดเรว็สูภ่าวะซบเซา หรอื
กลบักนั 



การรกัษาเสถยีรภาพโดยอตัโนมตัิ

• ภาษีบางประเภทและการใชจ้า่ยบางอยา่งจะท าหนา้นีเ้หมอืนตวัรกัษา
เสถยีรภาพอตัโนมตั ิตวัอยา่งเชน่ ภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดา/นิตบิุคคล 
ทัง้ทางตรงและทางออ้ม เงนิโอนเพือ่ชว่ยเหลอืสวสัดกิารสงัคม โดยจะท า
หนา้ทีเ่หลา่นีผ่้านอยา่งนอ้ย 2 ชอ่งทาง
• น าไปสูก่ารเพิม่ขึน้โดยอตัโนมตัขิองการร ัว่ไหล และ/หรอืการอดัฉีด
ลดลงในภาวะเศรษฐกจิเฟ่ืองฟู 

• น าไปสูก่ารลดลงโดยอตัโนมตัขิองการร ัว่ไหล และ/หรอืการเพิม่ขึน้
ของสว่นอดัฉีด ในภาวะเศรษฐกจิตกต า่ 



นโยบายการคลงัแบบตัง้ใจ

ในบางโอกาสรฐับาลจะแทรกแซงระบบเศรษฐกจิเพือ่วตัถปุระสงคบ์างอยา่ง 
• ถา้ระบบเศรษฐกจิมแีนวโนม้จะขยายเรว็เกนิไป น่ันคอื แรงกดดนัของเงนิ
เฟ้อ กอ่ตวัขึน้ และรฐับาลอาจตอ้งลดการใชจ้า่ยของภาครฐั (G) ให ้
นอ้ยกวา่การเก็บภาษี

• ถา้ระบบเศรษฐกจิมแีนวโนม้ชะลอตวั การวา่งงานจะเพิม่ขึน้และผลผลติ
ลดลง รฐับาลอาจหาทางเพิม่การใชจ้า่ยภาครฐั (G) หรอืการลดการเก็บ
ภาษี



นโยบายการคลงัแบบตัง้ใจ

นโยบายการคลงัแบบตัง้ใจเผชญิกบัความยากล าบากจ านวนมากเกีย่วกบั
ความลา่ชา้ของเวลา 
• ความลา่ชา้ในการตระหนัก (recognition) รฐับาลตอ้งใชเ้วลาในการ
รวบรวมและวเิคราะหข์อ้มูล จดัระเบยีบใหก้บัปัญหาทีอ่าจยงัด ารงและ
ตดัสนิใจวา่การใชจ้า่ยของรฐัและภาษีอะไรควรจะเกดิขึน้

• ความลา่ชา้ในการปฏบิตั ิ (execution) การใชน้โยบายการคลงัตอ้งใช ้
เวลาในการใหม้ผีลบงัคบัใช/้ด าเนินการและการเปลีย่นแปลงนีต้อ้งใชเ้วลา
ในการรอเพือ่ใหก้ารเปลีย่นแปลงน้ันมตีอ่ระบบเศรษฐกจิโดยรวม




