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สาระส าคญั 

สาระส าคญัในเรือ่งการคลงัสาธารณะมดีงันี้ 
1. การคลงัสาธารณะ หมายถงึการจดัเก็บรายได้ การใช้จ่ายและการกู้ยมืของรฐับาล 

เพื่อบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกจิของสงัคม 
2.   บทบาทของรฐัในระบบเศรษฐกจิ จะเป็นการผลติสนิค้าและบรกิารที่เอกชนไม่

อยากท าหรอืท าไมไ่ด ้แต่ตอ้งมใีนระบบเศรษฐกจิ การจดัสรรทรพัยากรระหว่างภาครฐับาลและ
ภาคเอกชน ท าให้เกดิการกระจายรายไดท้ี่เป็นธรรม ท าใหเ้กดิการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ 
และการรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิ 

3.   รายไดส้่วนใหญ่ของรฐับาล  ไดม้าจากการเกบ็ภาษอีากร 
4.   ระบบการจดัเกบ็ภาษทีีด่ตี้องม ี 4 หลกัการ คอื หลกัความยุตธิรรม หลกัความ

แน่นอน หลกัความสะดวก และหลกัความประหยดั 
5.   เหตุผลที่รฐับาลต้องเรยีกเก็บภาษีจากประชาชน คือ  เพื่อเป็นรายได้ เพื่อ

ควบคุมการบรโิภค เพื่อส่งเสรมิการลงทุน เพื่อท าใหเ้กดิการกระจายรายได ้และเพื่อใชใ้นการ
รกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิ 

6.   ประเภทของภาษีที่แบ่งตามหลกัการผลกัภาระภาษี จะแบ่งได้ 2 ประเภท คอื 
ภาษทีางตรง และภาษทีางออ้ม 

7.   ประเภทของภาษทีีแ่บ่งตามฐานของภาษ ีแบ่งได ้3 ประเภท คอื ภาษทีีเ่กบ็จาก
เงนิได ้ภาษทีีเ่กบ็จากทรพัยส์นิ และภาษทีีเ่กบ็จากการบรโิภค 

8.   อตัราภาษแีบ่งได ้3 แบบคอื อตัราภาษกี้าวหน้า อตัราภาษคีงที ่และอตัราภาษี
ถอยหลงั 

9.   ประเภทของรายจ่ายของรัฐบาลที่แบ่งตามลักษณะเศรษฐกิจ จะแบ่งเป็น 
รายจา่ยประจ า และรายจา่ยในการลงทุน 

10. การเกบ็ภาษทีางตรงในอตัรากา้วหน้า จะช่วยท าใหเ้กดิการกระจายรายไดท้ีเ่ป็น
ธรรม 

11. การเกบ็ภาษทีางออ้ม ท าใหเ้กดิความเหลื่อมล ้าในรายไดม้ากขึน้ 
12. รายจา่ยของรฐับาลทีเ่ป็นการใชจ้่ายเพื่อการลงทุน จะท าใหเ้กดิการเจรญิเตบิโต

ทางเศรษฐกจิ 
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13. การใชจ้า่ยของรฐับาล  ในภาวะเศรษฐกจิถดถอย ต้องใชจ้่ายเพื่อบรรเทาปญัหา
การว่างงาน  และใชจ้่ายเพื่อการลงทุน  เพื่อเพิม่อุปสงคร์วมแทนภาคเอกชน และเพิม่การใช้
จา่ย เมือ่เศรษฐกจิเริม่ฟ้ืนตวั 

14. หนี้สาธารณะ เกดิจากรฐับาลมคี่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้มากกว่ารายไดท้ีห่าได ้และไม่มี
เงนิคงคลงัเพยีงพอทีจ่ะชดเชย 

15. ค่าใชจ้า่ยทีส่งูกว่ารายได ้ท าใหร้ฐับาลต้องกู้ยมื เกดิจากค่าใชจ้่ายเพื่อการลงทุน
ในสาธารณูปโภค เกดิจากการเกบ็รายไดไ้มท่นักบัรายจา่ย เกดิจากเกบ็รายไดไ้ดน้้อย เกดิจาก
มรีายจา่ยฉุกเฉิน และเพื่อช าระหนี้เก่าทีถ่งึก าหนด 

16. งบประมาณแผ่นดนิ เป็นแผนในการจดัหารายรบัและการใชจ้า่ยของรฐับาล 
17. นโยบายการคลงั เป็นแนวทางในการแก้ไขปญัหาทางเศรษฐกิจด้วยการใช้

มาตรการทางการคลงั 
18. นโยบายการคลงัแบบผ่อนคลาย จะแสดงใหเ้หน็ในรปูแบบของงบประมาณขาด

ดุลเพื่อกระตุน้เศรษฐกจิแกป้ญัหาการว่างงานและแกไ้ขภาวะเศรษฐกจิตกต ่า 
19. นโยบายการคลงัแบบเขม้งวด จะแสดงใหเ้หน็ในรปูแบบของงบประมาณเกนิดุล 

ใชช้ะลอการขยายตวัทางเศรษฐกจิ และแกป้ญัหาเงนิเฟ้อ 
 

จดุประสงค ์
การศึกษาเรื่องการคลงัรฐับาลในบทนี้เป็นการศึกษาในหวัข้อ รายได้ของรฐับาล  

รายจ่ายของรฐับาล  หนี้สาธารณะ  และงบประมาณแผ่นดนิ ซึง่จะท าใหน้ักศกึษาสามารถน า
ความรูท้ีไ่ดร้บัไปใชใ้นเรือ่งต่อไปนี้ 

1.  เป็นความรูพ้ืน้ฐานในการวเิคราะห์ผลกระทบทีเ่กดิจากการใชม้าตรการทางการ
คลงัของรฐับาลต่อธุรกจิและประชาชนกลุ่มต่าง ๆ  

2.  เป็นแนวทางในการตรวจสอบความเหมาะสมในการใช้จ่ายและการก่อหนี้
สาธารณะของรฐับาล 
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12.1   ความหมายของการคลงัสาธารณะ 

การคลงัสาธารณะ (Public Finance) หรอืการคลงัรฐับาล (Government Finance) 
เป็นการหารายได ้เพื่อน ามาใช้จ่ายใหบ้รรลุเป้าหมายทางเศรษฐกจิทีต่้องการ ซึง่บางครัง้อาจ
หารายไดไ้มเ่พยีงพอกบัค่าใชจ้า่ย รฐับาลจะต้องกูย้มืเพิม่เตมิ 

ดงันัน้การคลงัสาธารณะ จงึหมายถงึการจดัเกบ็รายได ้การใชจ้่ายและการกู้ยมืของ
รฐับาล เพื่อบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกจิทีต่อ้งการของสงัคม 
 

    กิจกรรมการเรียนท่ี  1 

สรปุประเภทของกจิกรรมดา้นการคลงัของรฐับาล 

 
12.2   บทบาทของรฐับาลทางเศรษฐกิจ 

ในระยะแรกที่มีรฐับาล รฐับาลมหีน้าที่เพียงท าให้เกิดความสงบในประเทศ และ
ป้องกนัประเทศ ซึง่กลไกตลาดท าใหเ้กดิขึน้ไม่ได ้แต่ต่อมารฐับาลต้องเขา้มามบีทบาทในดา้น
ต่างๆ  มากขึน้ ซึง่สามารถสรปุบทบาททีส่ าคญัทางเศรษฐกจิของรฐับาล  ไดด้งันี้ 

1)    ท าการผลติสนิคา้และบรกิารทีเ่อกชนไมอ่ยากท าหรอืท าไม่ไดแ้ต่จ าเป็นต้องมใีน
ระบบเศรษฐกจิ เช่น การรกัษาความสงบภายในประเทศ การป้องกนัประเทศ และการลงทุนใน
สาธารณูปโภค เป็นตน้ 

2)    จดัสรรทรพัยากรระหว่างภาครฐับาลและภาคเอกชน เพื่อท าให้มสีินค้าและ
บรกิารทีร่ฐับาลตอ้งเป็นผูท้ าอยา่งเพยีงพอ เพื่อท าให้คนในประเทศไดร้บัความพอใจสงูสุด 

3)    ท าให้เกดิการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เพื่อลดความเหลื่อมล ้าในรายได้
ระหว่างคนจนกบัคนรวย ด้วยการใช้จ่ายให้เกดิประโยชน์แก่คนจนมากกว่าคนรวย และเก็บภาษี
ทางตรงในอตัรากา้วหน้า 

4)    ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ด้วยการใช้จ่ายด้านการลงทุนใน
สาธารณูปโภค ซึง่ท าใหเ้กดิการสะสมทุนและการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ ในขณะเดยีวกนัจะ
ช่วยลดตน้ทุนการผลติของภาคเอกชนและส่งเสรมิใหภ้าคเอกชนขยายการลงทุนมากขึน้ 
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5)    รกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิ ดว้ยระบบภาษทีีส่ามารถปรบัตวัไดเ้อง และการ
ใชจ้า่ยของรฐับาล เช่นในช่วงภาวะเศรษฐกจิรุง่เรอืง รฐับาลจะเกบ็ภาษไีดม้ากขึน้และรฐับาลใช้
จ่ายน้อยลง ท าใหอุ้ปสงคร์วมในระบบเศรษฐกจิไม่เพิม่ขึน้รวดเรว็ ภาวะเศรษฐกจิรุ่งเรอืงกจ็ะ
เกดิขึน้ยาวนาน ในขณะทีเ่กดิภาวะเศรษฐกจิตกต ่า รฐับาลจะเกบ็ภาษไีด้น้อยลง และรฐับาลใช้
จ่ายมากขึ้น ท าให้อุปสงค์รวมในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ภาวะเศรษฐกิจตกต ่าก็จะหมดไป
ในช่วงทีส่ ัน้ 
 
   กิจกรรมการเรียนท่ี  2 

อภปิรายเหตุผลทีร่ฐับาลตอ้งเขา้มามบีทบาทในระบบเศรษฐกจิ 

 

12.3.  รายได้ของรฐับาล 

รายไดข้องรฐับาล จะไดม้าจากการเกบ็ภาษอีากร และรายไดท้ีม่ใิช่ภาษอีากร 

ภาษอีากร เป็นรายไดข้องรฐับาลทีบ่งัคบัเกบ็จากประชาชน เพื่อประโยชน์ของคนใน
ประเทศ โดยผูจ้า่ยไมไ่ดร้บัประโยชน์ตอบแทนตามส่วนของเงนิทีจ่า่ย 

รายได้ที่มใิช่ภาษีอากร จะเป็นรายได้ที่รฐับาลได้รบัจากก าไรของรฐัวสิาหกจิ การขาย
ทรพัยส์นิของทางราชการ การใหเ้ช่าหรอืการใชท้รพัยากรของประเทศ ค่าธรรมเนียม  ค่าปรบั 
และรายไดจ้ากการผลติเหรยีญกษาปณ์ 

ส าหรบัรายไดข้องรฐับาลไทยมากกว่ารอ้ยละ 80 เป็นรายไดจ้ากภาษอีากร รายได้
ของรฐับาล รวมกบัเงนิกู้ยมื และเงนิคงคลงัที่สามารถน ามาใช้จ่ายได้ตามงบประมาณ จะ
เรยีกว่ารายรบัของรฐับาล 
 
    กิจกรรมการเรียนท่ี 3  

อภปิรายความแตกต่างระหว่างรายไดก้บัรายรบัของรฐับาล 
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12.4   หลกัการจดัเกบ็ภาษี 

ระบบการจดัเกบ็ภาษขีองรฐับาลที่เหมาะสม จะช่วยส่งเสรมิการพฒันาเศรษฐกจิได ้
แต่ถ้าระบบการจดัเกบ็ภาษีไม่เหมาะสมจะเกดิการหลกีเลีย่งภาษแีละอาจเป็นอุปสรรคต่อการ
พฒันาประเทศ  ในเรื่องนี้ Adam Smith ได้ให้หลกัการจดัเก็บภาษีที่ด ีไว้ในหนังสอื The 
Wealth of Nations ซึง่มอียู ่4 ประการคอื 

1)   หลกัความยุตธิรรม จะเป็นการเก็บภาษตีามความสามารถในการหารายได้และ
ความเป็นเจา้ของทรพัยส์นิ และเกบ็ภาษจีากผูท้ีม่คีวามสามารถเท่ากนัในจ านวนทีเ่ท่ากนั โดย
ไมม่กีารยกเวน้ภาษใีหแ้ก่คนใดเป็นพเิศษ 

2)   หลกัความแน่นอน เป็นความแน่นอนในเรื่องเวลาทีต่้องช าระภาษ ีวธิกีารช าระภาษ ี
สถานทีต่ดิต่อและอตัราภาษทีีผู่เ้สยีรูช้ดัเจน เพื่อเตรยีมการจ่ายภาษ ีและสามารถช าระภาษไีด้
ถูกตอ้งตามก าหนดเวลา 

3)   หลกัความสะดวก ที่มคีวามสะดวกทัง้ผู้จดัเก็บและผู้เสยีภาษี เป็นความสะดวกใน
เรื่อง ระยะเวลาช าระภาษีทีเ่หมาะสมกบัฤดูกาล วธิกีารช าระภาษทีี่ง่าย และสถานที่ทีส่ะดวก
ในการตดิต่อ ซึง่จะท าใหผู้เ้สยีภาษยีนิดเีสยีภาษอียา่งครบถว้น 

4)   หลักความประหยัด ที่ท าให้เสียค่าใช้จ่ายในการจดัเก็บและผู้เสียภาษีเสีย
ค่าใชจ้า่ยในการจา่ยภาษน้ีอยทีสุ่ด 
 
    กิจกรรมการเรียนท่ี 4 

อภปิรายหลกัการจดัเกบ็ภาษขีองประเทศไทย 

 

12.5   วตัถปุระสงคใ์นการจดัเกบ็ภาษี 

รฐับาลมเีหตุผลส าคญัทีต่อ้งเรยีกเกบ็ภาษจีากประชาชนอยู ่5 ประการ คอื 

1)   เพื่อเป็นรายไดส้ าหรบัการใชจ้า่ยในการบรหิารประเทศ และการพฒันาประเทศ 

2)   เพื่อควบคุมการบรโิภคสนิคา้ฟุ่มเฟือย บุหรี ่สุรา และเพื่อคุม้ครองอุตสาหกรรม
ภายในประเทศ ดว้ยการก าหนดอตัราภาษใีนอตัราทีส่งู 
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3)   เพื่อส่งเสรมิการลงทุน ดว้ยการลดหรอืยกเวน้ภาษอีากรส าหรบักจิการทีไ่ดร้บั 

การส่งเสรมิ 

4)   เพื่อท าให้เกดิการกระจายรายได้ ด้วยการเก็บภาษีในอตัราก้าวหน้า ท าให้ผู้มี
รายไดร้ะดบัสงูเสยีภาษใีนอตัราสงูกว่าผูม้รีายไดน้้อย  และดว้ยการเกบ็ภาษทีางตรงในสดัส่วน
ทีม่ากกว่าภาษทีางออ้ม 

5)   เพื่อใชใ้นการรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิ ดว้ยการใชร้ะบบภาษทีี่ปรบัตวัได้
เอง ท าใหเ้ก็บภาษไีด้มากในช่วงภาวะเศรษฐกจิรุ่งเรอืง จงึช่วยลดแรงกดดนัต่อการเกดิภาวะ
เงนิเฟ้อ ท าให้เศรษฐกจิรุ่งเรอืงต่อไปได้  ในขณะที่เก็บภาษีได้น้อยลงในช่วงภาวะเศรษฐกจิ
ตกต ่า ท าใหป้ระชาชนมเีงนิเหลอืในมอืมากขึน้ ช่วยลดปญัหาความรนุแรงจากการว่างงาน 

นอกจากการใชร้ะบบภาษทีีป่รบัตวัไดเ้องแลว้ รฐับาลยงัอาจใชว้ธิกีารเพิม่อตัราภาษี
หรอืเพิม่ชนิดของภาษ ีเพื่อท าใหเ้กบ็ภาษไีดม้ากขึน้ ในช่วงภาวะเศรษฐกจิรุ่งเรอืง หรอืช่วงทีม่ ี
ปญัหาเงนิเฟ้อและลดอตัราภาษหีรอืยกเวน้ภาษใีนช่วงทีเ่กดิภาวะเศรษฐกจิตกต ่า 
 
    กิจกรรมการเรียนท่ี 5  

อภปิรายวตัถุประสงคข์องการจดัเกบ็ภาษอีากรของรฐับาล 

 
12.6   ประเภทของภาษีอากร 

การแบ่งประเภทของภาษ ีมวีธิกีารแบ่งทีส่ าคญั 2 วธิ ีคอื 
1)   การแบ่งประเภทของภาษีอากรตามหลักการผลักภาระภาษี เพื่อทราบถึงผู้

รบัภาระภาษีทีแ่ทจ้รงิ เนื่องจากภาษีบางประเภทผูจ้่ายภาษสีามารถผลกัภาระภาษไีปใหผู้อ้ื่น
ได ้ดว้ยการรวมเขา้ไปในราคาสนิคา้ที่ขาย ดงันัน้การแบ่งประเภทของภาษตีามหลกัการผลกั
ภาระภาษจีงึแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คอื 

 ก. ภาษทีางตรง  เป็นภาษทีีผู่เ้สยีภาษตี้องรบัภาระภาษไีวท้ัง้หมด ไม่สามารถ
ผลกัภาระไปให้ผู้อื่นได้ เช่นภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงนิได้นิติบุคคล ภาษีทรพัย์สนิ 
ภาษมีรดก และภาษกีารให ้
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 ข. ภาษทีางอ้อม เป็นภาษทีี่ผูเ้สยีภาษีสามารถผลกัภาระภาษีไปให้ผูซ้ือ้สนิค้า
ได้ เช่น ภาษีการค้า ภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีศุลกากร และภาษีสรรพสามติ ดงันัน้ผู้ที่ซื้อสนิค้า
อุปโภคบรโิภคมากกต็อ้งรบัภาระภาษทีางออ้มมากตามไปดว้ย 

2)   การแบ่งประเภทของภาษอีากรตามฐานของภาษ ี
 ฐานของภาษี เป็นฐานที่ใช้ค านวณมูลค่าของภาษีที่ต้องเสยีม ี3 ประเภท คอื 

เงินได้ ทรพัย์สิน และ การบรโิภค ดังนัน้จึงแบ่งประเภทของภาษีตามฐานของภาษีได้ 3 
ประเภท คอื 

 ก.   ภาษีที่เก็บจากเงินได้ ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้        
นิตบิุคคล 

 ข.   ภาษีที่เก็บจากทรพัยส์นิ ได้แก่ ภาษีทรพัยส์นิ ภาษีที่ดนิ ภาษีมรดก และ
ภาษกีารให ้

 ค.   ภาษทีีเ่กบ็จากการบรโิภค ไดแ้ก่ ภาษกีารคา้ ภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษศุีลกากร 
และภาษสีรรพสามติ 
 
    กิจกรรมการเรียนท่ี  6 

อภปิรายผลของการเกบ็ภาษทีางออ้มต่อการกระจายรายได้ 

12.7   อตัราภาษี 

อตัราภาษอีากรทีร่ฐับาลใชใ้นการค านวณมลูค่าภาษทีีป่ระชาชนต้องจ่ายมแีบบอตัรา
กา้วหน้า และอตัราคงที ่แต่ผลจากการเกบ็ภาษทีางออ้ม ท าใหภ้าระภาษสี าหรบัผูม้รีายไดน้้อย
มอีตัราถอยหลงั ดงันัน้อตัราภาษจีงึม ี 3 แบบ คอื 

ก.  อตัราภาษกีา้วหน้า เป็นโครงสรา้งอตัราภาษทีีก่ าหนดอตัราภาษสีงูขึน้เมือ่ 
ฐานภาษมีากขึน้ เช่น อตัราภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา ซึง่ก าหนดไวร้อ้ยละ 10 ถ้ามรีายไดสุ้ทธิ
ไม่เกนิ 500,000 บาท และรอ้ยละ 20 ส าหรบัรายไดสุ้ทธ ิ500,000 บาท ถงึ 1,000,000 บาท 
เป็นตน้ 

อตัราภาษกีา้วหน้านี้ จะช่วยท าใหเ้กดิการกระจายรายไดท้ีเ่ป็นธรรม 
ข.   อตัราภาษีคงที ่เป็นการก าหนดอตัราภาษีอตัราเดยีวไม่ว่าฐานของภาษจีะมาก

หรอืน้อย เช่น อตัราภาษขีองภาษมีลูค่าเพิม่ เป็นตน้ 
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ค.   อตัราภาษถีอยหลงั เป็นอตัราภาษทีีม่อีตัราต ่าลง เมื่อระดบัรายได้สูงขึน้เกดิจาก
การเกบ็ภาษทีางออ้มและสดัส่วนการใชจ้่ายเพื่อการบรโิภคต่อรายไดข้องคนจนสูงกว่าของคน
รวย ท าใหค้นจนรบัภาระภาษจีากการใชจ้่ายเพื่อการบรโิภค เมื่อเทยีบกบัรายได ้ในอตัราทีสู่ง
กว่าคนรวย ท าให้ผู้มรีายได้น้อย รบัภาระภาษีในอตัราที่สูงกว่าผู้มรีายได้มาก จงึท าให้เกิด
อตัราภาษถีอยหลงั 

อตัราภาษถีอยหลงั ท าใหก้ารกระจายรายไดเ้ลวลง เกดิความเหลื่อมล ้าในรายไดม้ากขึน้ 
 
    กิจกรรมการเรียนท่ี 7 

 อภปิรายผลของการเกบ็ภาษทีางตรงในอตัรากา้วหน้าต่อการกระจายรายได้ 

 
12.8   รายจ่ายรฐับาล 

การใชจ้่ายของรฐับาล เป็นการใชจ้่ายในสิง่ทีร่ฐับาลต้องท า เพื่อประโยชน์ของคนทัง้
ประเทศ ซึ่งได้แก่ การรกัษาความสงบภายในประเทศ การป้องกนัประเทศและการลงทุนใน
สาธารณูปโภค 

การใชจ้่ายดงักล่าว นอกจากจะท าใหม้สีนิคา้และบรกิารทีจ่ าเป็นเกดิขึน้แลว้ ยงัมผีล
ต่อการกระจายรายได้ การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิและการรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิ
อกีดว้ย 

การใช้จ่ายของรฐับาล จะกระท าเพื่อบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกจิที่ก าหนดไว้เป็น
ส าคญั ดงันัน้การใชจ้า่ยของรฐับาลอาจไมข่ึน้กบัรายไดข้องรฐับาลกไ็ด ้และจะใชจ้่ายเพื่อบรรลุ
เป้าหมายใด จะดูได้จากประเภทของรายจ่ายของรัฐบาล เช่น ถ้าต้องการให้เกิดการ
เจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ รฐับาลตอ้งใชจ้า่ยด้านการลงทุนมากขึน้กว่าปีก่อน เป็นตน้ 

12.9   ประเภทของรายจ่ายของรฐับาล 

การแบ่งประเภทของรายจ่าย อาจแบ่งตามลักษณะงาน แบ่งตามลักษณะทาง
เศรษฐกจิ และแบ่งตามหน่วยงานทีใ่ชจ้า่ย ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 
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1)    การแบ่งประเภทของรายจา่ยตามลกัษณะงาน แบ่งได ้8 ประเภท คอื 
      1.1) รายจ่ายด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ รายจ่ายด้านคมนาคม รายจ่ายด้าน
การเกษตร รายจา่ยดา้นพลงังาน รายจา่ยดา้นอุตสาหกรรม และรายจา่ยดา้นการพาณชิย ์
     1.2)  รายจา่ยดา้นการศกึษา 
     1.3)  รายจา่ยดา้นการป้องกนัประเทศ 
      1.4)  รายจา่ยดา้นสาธารณสุข 
 1.5)  รายจ่ายด้านสาธารณูปการ ได้แก่ รายจ่ายด้านสังคมสงเคราะห์และ
บรกิารชุมชน 
      1.6) รายจา่ยดา้นการรกัษาความสงบภายใน 
 1.7)  รายจา่ยดา้นการบรหิารทัว่ไป 
      1.8)  รายจา่ยเพื่อช าระหนี้เงนิกู้ 

2)   การแบ่งประเภทของรายจ่ายตามลกัษณะทางเศรษฐกจิเป็นการแบ่งประเภท
ของรายจา่ยตามผลกระทบต่อการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ ซึง่แบ่งได ้2 ประเภท 
      2.1)  รายจา่ยประจ า เป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงานตามปกต ิ
 2.2)   รายจ่ายเพื่อการลงทุน เป็นค่าใชจ้่ายเพื่อการลงทุนในสาธารณูปโภคเป็น
ส่วนใหญ่ ซึง่จะท าใหเ้กดิการสะสมทุนและการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ 

3)   การแบ่งประเภทของรายจ่ายตามหน่วยงานที่ใช้จ่าย ซึ่งแบ่งเป็น รายจ่ายของ
กระทรวงและกรมต่าง ๆ 

นอกจากวธิกีารแบ่งประเภทของรายจ่าย 3 วธิดีงักล่าวแลว้ ยงัมวีธิกีารแบ่งประเภท
ของรายจา่ยอกีหลายวธิ ีเช่น แบ่งตามหมวดการใชจ้า่ย และตามแผนงาน เป็นตน้ 
 
    กิจกรรมการเรียนท่ี 8 

วเิคราะหผ์ลกระทบจากการใชจ้า่ยของรฐับาลต่อการแกไ้ขภาวะเศรษฐกจิตกต ่า 

12.10   หน้ีสาธารณะ 

หนี้ของรฐับาลที่เกดิจากการกู้ยมืและการค ้าประกนัเงนิกู้โดยรฐับาล จะเรยีกว่าหนี้
สาธารณะ เพราะหน้ีเหล่านี้จะตอ้งช าระดว้ยภาษอีากรทีเ่รยีกเกบ็จากประชาชนทัง้ประเทศ 

หนี้ของรฐับาลทีเ่กดิจากการกู้ยมืโดยรฐับาล เกดิจากรฐับาลมรีายได้ไม่เพยีงพอกบั
รายจา่ย 
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ส่วนการค ้าประกนัเงนิกู้โดยรฐับาล เป็นการค ้าประกนัการจ่ายเงนิต้นและดอกเบี้ย
ตามพันธบัตรที่ออกโดยรฐัวิสาหกิจ เพื่อสร้างความมัน่ใจให้แก่ผู้ลงทุนในพันธบัตรของ
รฐัวสิาหกจิ 

การกู้ยมืของรฐับาล จะด าเนินการโดยกระทรวงการคลงัด้วยการขายหลกัทรพัย์
รฐับาล ซึง่ไดแ้ก่ ตัว๋เงนิคลงัหรอืพนัธบตัรรฐับาล 

สาเหตุทีท่ าใหร้ายจา่ยของรฐับาลมมีากกว่ารายไดท้ีร่ฐับาลเรยีกเกบ็ได ้ท าใหร้ฐับาล
ตอ้งกูย้มืจากสถาบนัการเงนิม ี5 ประการ คอื 

1)  กูเ้พื่อลงทุนในสาธารณูปโภค เช่น การสรา้งถนน และสรา้งเขื่อน เป็นต้น ซึง่จะ
ท าใหเ้กดิการสะสมทุน และเกดิการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ 

2)  กู้เพื่อชดเชยรายไดท้ีเ่กบ็ไม่ทนัรายจ่าย จะเกดิขึน้ในช่วงต้นปีงบประมาณ ซึง่มี
รายจ่ายจะต้องจ่าย แต่ยงัเกบ็ภาษีได้ไม่เพยีงพอ จะมกีารออกตัว๋เงนิคลงัมาขาย เพื่อกู้ยมืใน
ระยะสัน้ 

3)  กูเ้พื่อชดเชยรายไดท้ีเ่กบ็ไดน้้อยกว่าค่าใชจ้า่ย เกดิจากการใชจ้า่ยของรฐับาล 

ก าหนดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลโดยไม่ขึ้นกับรายได้ ท าให้บางปีมีรายจ่าย
มากกว่ารายไดจ้ากภาษอีากร 

4) กู้เพื่อใช้จ่ายในยามสงครามหรือกรณีจ าเป็นเร่งด่วน เช่น เกิดภัยธรรมชาติ
รนุแรง เป็นตน้ ซึง่ตอ้งใชเ้งนิจ านวนมากและไมไ่ดต้ัง้งบประมาณไว้ 

5) กูเ้พื่อช าระหนี้เก่าทีถ่งึก าหนด ในกรณมีรีายไดไ้มเ่พยีงพอทีจ่ะช าระหนี้นัน้ 

 การกู้ยมืเพื่อการลงทุน จะให้ผลตอบแทนในอนาคต ซึ่งสามารถใช้ช าระเงนิกู้
และดอกเบีย้ได้ จงึไม่เป็นภาระแก่คนรุ่นหลงั แต่เงนิกู้ที่น ามาใช้เป็นค่าใช้จ่ายประจ า จะไม่มี
ผลตอบแทน จงึเป็นภาระแก่คนรุน่หลงัในการช าระหนี้เหล่านัน้ดว้ยการจา่ยภาษี 

    กิจกรรมการเรียนท่ี  9 

อภปิรายสาเหตุทีร่ายจ่ายของรฐับาลมมีากกว่ารายได ้จนท าใหร้ฐับาลตอ้งกู้ยมืจาก  
    ภาคเอกชน 
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12.11   ประเภทของหน้ีสาธารณะ 

การแบ่งประเภทของหนี้สาธารณะ อาจแบ่งได ้2 วธิ ีคอื 
1)  การแบ่งประเภทของหนี้สาธารณะตามแหล่งเงนิกู ้ซึง่แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทคอื 
 ก.   หนี้ภายในประเทศ จะเป็นหนี้ทีกู่้ยมืจากสถาบนัการเงนิภายในประเทศดว้ย

การประมลูขายตัว๋เงนิคลงั และขายพนัธบตัรรฐับาล 
 ถ้าเป็นการกู้ยมืจากธนาคารแห่งประเทศไทย จะท าให้มกีารพมิพ์ธนบตัรเพิม่ 

ท าใหป้รมิาณเพิม่ขึน้ 
 ข.   หนี้ภายนอกประเทศ จะเป็นหนี้ที่กู้จากสถาบนัการเงนิระหว่างประเทศ 

รฐับาลต่างประเทศ กองทุนส ารองเลี้ยงชพีและสถาบนัการเงนิในต่างประเทศ ด้วยการขาย
พนัธบตัรรฐับาลทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัเครดติในระดบัทีล่งทุนได ้

2) การแบ่งประเภทของหนี้สาธารณะตามระยะเวลาของการกู้ยมื ซึ่งแบ่งได้เป็น   
3  ประเภท คอื 

 ก.   หนี้ระยะสัน้ เป็นหนี้ที่มรีะยะเวลากู้ยมืไม่เกนิ 1 ปี จะกู้ยมืด้วยการประมูล
ขายตัว๋เงนิคลงั แก่สถาบนัการเงนิ 

 ข.   หนี้ระยะปานกลาง เป็นหนี้ทีม่รีะยะเวลากู้ยมืมากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 
จะกูย้มืดว้ยการขายพนัธบตัรรฐับาล 

 ค.  หนี้ระยะยาว เป็นหนี้ทีม่รีะยะเวลากู้ยมืมากกว่า 5 ปี จะกู้ยมืดว้ยการขาย
พนัธบตัรรฐับาล 

12.12   งบประมาณแผน่ดิน  

งบประมาณแผ่นดนิ เป็นแผนในการจดัหารายรบัและการใช้จ่ายของรฐับาลในช่วง 1 
ปี ซึ่งเรยีกว่า ปีงบประมาณ แต่ละประเทศจะมวีนัเริม่ต้นไม่ตรงกนั ส าหรบัประเทศไทย จะ
เริม่ต้น ในวนัที่ 1 ตุลาคม และเรยีกงบประมาณส าหรบัแต่ละปีงบประมาณว่างบประมาณ
ประจ าปี เช่น งบประมาณประจ าปี 2553 จะเริม่ในวนัที ่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 และสิน้สุดใน
วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2553 เป็นตน้ 

ส่วนค่าใช้จ่ายของรัฐบาลที่ต้องรีบด าเนินการ แต่ไม่ได้ตัง้งบประมาณไว้ใน
งบประมาณประจ าปี จะตอ้งท าเป็นงบประมาณเพิม่เตมิ 
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งบประมาณแผ่นดนิ ต้องผ่านการพจิารณาจากรฐัสภาก่อนน ามาใช้ เพื่อให้ผู้แทน
ของประชาชน พจิารณาการใชจ้่ายของรฐับาลใหส้อดคลอ้งกบัความต้องการของประชาชนทัง้
ประเทศ 
 
    กิจกรรมการเรียนท่ี  10 

อภปิรายความส าคญัของงบประมาณแผ่นดนิ 

 

12.13   นโยบายการคลงั 

นโยบายการคลงั เป็นแนวทางในการแกไ้ขปญัหาทางเศรษฐกจิ ดว้ยการใชม้าตรการ
ทางการคลงั ซึง่ไดแ้ก่ มาตรการทางภาษ ีการใชจ้า่ยของรฐับาล และการก่อหนี้สาธารณะ 

นโยบายการคลงัม ี 2 แบบทีส่ าคญั คอื 
1)    นโยบายการคลงัแบบผ่อนคลาย จะด าเนินการดว้ยมาตรการเพิม่การใชจ้่ายของ

รฐับาล และลดการเกบ็ภาษ ีในกรณีทีม่เีงนิคงคลงั (เงนิทีอ่ยู่ในมอืส่วนราชการทีเ่หลอืจากการ
ใช้จ่ายในปีก่อนๆ) ไม่เพยีงพอชดเชยส่วนต่างของค่าใช้จ่ายและรายได้ของรฐับาล รฐับาล
จะตอ้งกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 

แนวทางในการด าเนินนโยบายการคลงัแบบนี้  จะแสดงใหเ้หน็ในรปูงบประมาณขาด
ดุล ซึง่รายไดข้องรฐับาลมมีลูค่าน้อยกว่ารายจา่ย 

นโยบายการคลงัแบบผ่อนคลายน้ี จะใช้แก้ปญัหาภาวะเศรษฐกจิถดถอยและตกต ่า 
รวมถงึการแก้ปญัหาการว่างงานที่เกดิขึน้รุนแรงในช่วงภาวะเศรษฐกจิตกต ่า และการใช้เพื่อ
กระตุน้เศรษฐกจิใหฟ้ื้นตวั 

2)    นโยบายการคลงัแบบเขม้งวด จะด าเนินการดว้ยมาตรการลดการใชจ้่ายของรฐับาล 
และเพิม่การเกบ็ภาษ ีในกรณนีี้เงนิคงคลงัจะเพิม่ขึน้ 

 แนวทางในการด าเนินนโยบายการคลงัแบบเข้มงวด จะแสดงให้เห็นในรูป
งบประมาณเกนิดุล ซึง่รายไดข้องรฐับาลมมีลูค่ามากกว่ารายจา่ย 

 นโยบายการคลงัแบบเขม้งวด จะใชช้ะลอการขยายตวัทางเศรษฐกจิทีสู่งเกนิไป 
และแกป้ญัหาเงนิเฟ้อทีเ่กดิขึน้จากภาวะเศรษฐกจิทีรุ่ง่เรอืง 
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 นอกจากนโยบายการคลงัทัง้ 2 แบบแล้ว รฐับาลอาจด าเนินนโยบายการคลงั
แบบสมดุล ดว้ยมาตรการใช้จ่ายเท่ากบัรายไดท้ี่ได้รบั ซึ่งแสดงให้เหน็ในรปูงบประมาณแบบ
สมดุล 

 นโยบายการคลงัแบบสมดุลนี้ จะใชใ้นกรณทีีร่ะบบเศรษฐกจิด าเนินไปในทศิทาง
ทีน่่าพอใจแลว้ การใชง้บประมาณสมดุลจะท าใหร้ายไดป้ระชาชาตเิพิม่ขึน้เท่ากบังบประมาณที่
ใชเ้ท่านัน้ 

 การด าเนินนโยบายการคลงั นอกจากจะมผีลต่อระบบเศรษฐกจิทัง้ระบบแลว้ ยงั
มผีลจากการใชม้าตรการทางการคลงัทีม่รีปูแบบต่างกนัอกีดว้ย ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 

 ก. มาตรการทางด้านภาษีอากร ที่มีรูปแบบต่างกันจะมีผลต่อการรักษา
เสถยีรภาพของระบบเศรษฐกจิ การกระจายรายได้ และการส่งเสรมิการลงทุน ที่แตกต่างกนั 
กล่าวคอื 

 ในการใชม้าตรการทางดา้นภาษอีากร เพื่อช่วยในการรกัษาเสถยีรภาพของ
ระบบเศรษฐกจิ โดยรฐับาลไมต่อ้งเปลีย่นแปลงประเภทและอตัราภาษบี่อย รฐับาลควรเน้นการ
เก็บภาษีเงนิได้ และมีอัตราก้าวหน้า ซึ่งจะท าให้รฐับาลเก็บภาษีได้น้อยลง เมื่อเกิดภาวะ
เศรษฐกจิตกต ่า และจะเกบ็ภาษไีดม้ากขึน้เมือ่ภาวะเศรษฐกจิรุง่เรอืง 

 ส่วนการใชม้าตรการทางดา้นภาษอีากรเพื่อท าใหม้กีารกระจายรายไดท้ีเ่ป็น
ธรรม รฐับาลควรเน้นการเก็บภาษีทางตรง มากกว่าภาษีทางอ้อม และใช้อัตราภาษีแบบ
กา้วหน้า 
 ส าหรบัการใช้มาตรการทางด้านภาษี เพื่อส่งเสรมิการลงทุน รฐับาล ควร
เกบ็ภาษจีากกจิการทีต่อ้งการส่งเสรมิในอตัราทีต่ ่า 

 มาตรการทางด้านการใช้จ่ายของรฐับาล ที่มรีูปแบบต่างกนัจะมผีลต่อการ
รกัษาเสถยีรภาพของระบบเศรษฐกจิ การกระจายรายไดแ้ละการพฒันาเศรษฐกจิทีแ่ตกต่างกนั 

 การใช้มาตรการทางด้านการใช้จ่ายเพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบ
เศรษฐกจิในช่วงทีภ่าวะเศรษฐกจิรุง่เรอืง หรอืเกดิปญัหาเงนิเฟ้อ รฐับาลควรลดการใชจ้่าย เพื่อ
ลดอุปสงค์รวมในระบบเศรษฐกิจ แต่ถ้าภาวะเศรษฐกิจอยู่ในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต ่า มกีาร
ว่างงานมาก รฐับาลตอ้งเพิม่การใชจ้า่ย เพื่อลดปญัหาการว่างงาน แต่การใชจ้่ายเพื่อช่วยเหลอื
ผู้ว่างงาน ต้องใช้จ่ายตดิต่อกนัและมมีูลค่าสูงขึน้ทุกปี นอกจากนี้ การใช้จ่ายของรฐับาลควร
เป็นค่าใชจ้่ายเพื่อการลงทุนในระยะต่อมา เพื่อท าใหเ้กดิการจา้งงานอย่างต่อเนื่อง สรา้งความ
เชื่อมัน่ต่อระบบเศรษฐกจิใหก้บัลกูจา้งและผูป้ระกอบการ ระบบเศรษฐกจิจงึจะฟ้ืนตวัไดเ้รว็ 
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 ส่วนการใช้จ่ายของรฐับาลเพื่อท าใหเ้กดิการกระจายรายไดร้ฐับาลต้องเน้น
การใช้จ่ายทางด้านการศกึษา และสาธารณสุขในภูมภิาคที่ยากจน เพื่อเพิม่ความสามารถใน
การหารายไดใ้หเ้ท่าเทยีมกบัคนในภมูภิาคอื่น 

 ส าหรบัการใช้จ่ายของรฐับาล เพื่อท าใหเ้กดิการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ 
รฐับาลควรเน้นการใชจ้า่ย เพื่อการลงทุนใหม้สีดัส่วนมากขึน้ 

 มาตรการทางด้านเงนิกู้ ซึ่งมผีลต่อการรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิจะ
เกดิขึน้ในช่วงภาวะเศรษฐกจิตกต ่า ซึง่ธุรกจิเอกชนลดการลงทุน รฐับาลควรกู้ยมืจากสถาบนั
การเงนิ และประชาชน เพื่อน าเงนิกูม้าลงทุนทดแทนการลดการลงทุนของภาคเอกชน 
 
    กิจกรรมการเรียนท่ี  11 

 อภปิรายการด าเนินนโยบายการคลงัแบบประชานิยมเพื่อแกป้ญัหาภาวะเศรษฐกจิ 
    ตกต ่า 
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แบบฝึกหดัท้ายบท 

เมือ่ไดศ้กึษาเรือ่งการคลงัสาธารณะจบแลว้ จะสามารถวเิคราะหป์ญัหาต่อไปนี้ได ้

1. จงสรปุประเภทของกจิกรรมดา้นการคลงัของรฐับาล 

2. จงอธบิายเหตุผลทีร่ฐับาลตอ้งเขา้มามบีทบาทในระบบเศรษฐกจิ 

3. จงอธบิายความแตกต่างระหว่างรายไดก้บัรายรบัของรฐับาล 

4. จงอธบิายหลกัการจดัเกบ็ภาษขีองประเทศไทย 

5. จงอธบิายวตัถุประสงคข์องการจดัเกบ็ภาษอีากรของรฐับาล 

6. จงอธบิายผลของการเกบ็ภาษทีางออ้มต่อการกระจายรายได ้

7. จงอธบิายผลของการเกบ็ภาษทีางตรงในอตัรากา้วหน้าต่อการกระจาย 

รายได ้

8. ผลกระทบจากการใชจ้า่ยของรฐับาลต่อการแกไ้ขภาวะเศรษฐกจิตกต ่า 

9. อธบิายสาเหตุทีร่ายจา่ยของรฐับาลมมีากกว่ารายได ้จนท าใหร้ฐับาลตอ้งกูย้มื 

จากภาคเอกชน 

10.  อธบิายความส าคญัของงบประมาณแผ่นดนิ  


