
บทที ่8 

การบรหิารการคลงัและงบประมาณในระบบบรหิารราชการไทย 

 การบริหารการคลังและงบประมาณ เปนกระบวนการดานการเงินของรัฐบาล มีความ

เกี่ยวของกับการบริหารรายรับและรายจายของประเทศ จึงมีความซับซอนในดานเปาหมาย วิธีการ

รวมทั้งกระบวนการ ดังนั้นการทําความเขาใจในกระบวนการบริหารการคลังและงบประมาณจึงมี

ความจําเปนตอการบริหารงานภาครัฐ เพราะการบริหารการคลังและงบประมาณของรัฐบาลมี

ความสําคัญตอการพัฒนาประเทศในดานตาง ๆ ซึ่งเกี่ยวของกับประชาชนในประเทศและยังรวมถึง

การพัฒนาท่ีเกี่ยวเนื่องกับตางประเทศอีกดวย 

 ในบทนี้ผูเขียนจะไดนําเสนอหัวขอตาง ๆ ประกอบดวยการบริหารการคลัง สถาบันการคลัง 

นโยบายดานการคลัง ภาษีอากรและการจัดเก็บ การบริหารงบประมาณ โดยแตละหัวขอมีหัวขอยอย

และมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. การบรหิารการคลัง 

 การบริหารการคลังเปนกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องรายได รายจายงบประมาณ เปนสวนหนึ่งของ

รายจายสาธารณะ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการบริหารการคลัง ในหัวขอนี้จะไดกลาวถึง ความหมาย 

องคประกอบ ขอบเขตการบริหารการคลัง และความสําคัญของการคลัง มีอธิบายดังนี ้

 1.1 ความหมาย 

 การคลังมาจากคําในภาษาอังกฤษวา Public Finance หรือ Government Finance ซึ่งใน

ตําราเศรษฐศาสตรจะเรียกวา เศรษฐศาสตรการคลัง มีผู อธิบายความหมายการคลังไวตาง ๆ ซึ่ง     

พรชัย ฐีระเวช (2558 : 14) ไดรวบรวมจากนักวิชาการดานเศรษฐศาสตรพอสังเขป ดังนี ้

 ปวย อึ้งภากร ไดใหความหมายหรือคําจํากัดความของการคลัง คือการเงินของสวนกลาง

ของชาติ 

 บุญชนะ อัตถากร ไดใหความหมายการคลัง หมายถึงการคลังของประเทศหรือของรัฐ ซึ่งทํา

ในนามของราษฎร ท้ังนี้ยอมเกี่ยวกับการท่ีรัฐบาลจะหารายไดใหแกรัฐ และการจายเงินนั้น ๆ 

 จรัญ ธรรมโน ไดอธิบายวา การคลังเปนการศึกษาเกี่ยวกับขอเท็จจริง ทฤษฎี วิธีการ และ

ผลกระทบกระเทือนของการรับและจายเงินของรัฐบาล และการบริหารหนี้สาธารณะ 

 Musgrave (1989 : 4) นักเศรษฐศาสตรที่มีชื ่อเสียงชาวอเมริกันอธิบายวา การคลังเปน

การศึกษาเศรษฐศาสตรของรัฐ การดําเนินการทางดารคลังไมเพียงแตจัดหาเงินมาใชจายเทานั ้น 

หากแตยังรวมถึงระดับและการจัดสรรทรัพยากรที่ใชการกระจายรายได และระดับของกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจอีกดวย 
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 กลาวโดยสรุป การคลังเปนเรื ่องเกี ่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาล ที่ศึกษาถึง

กิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับรายรับและรายจายของรัฐบาล รายรับในที่นี้หมายถึง รายไดจากภาษี

อากร รายไดท่ีมิใชภาษีอากร รวมท้ังสวนของเงินกู และรัฐบาลในท่ีนี้หมายถึงรัฐบาลสวนกลาง รัฐบาล

ทองถ่ินรวมท้ังหนวยงานรัฐวิสาหกิจดวย 

 1.2 องคประกอบของการคลงั 

 การพิจารณาการคลังและการงบประมาณ หากพิจารณาในภาพรวมหรือโครงสรางในดาน

การคลังจะพบวา การคลังและงบประมาณมีความสัมพันธกัน โดยการงบประมาณทั้งในดานรายรับ

และรายจายจะเปนเครื่องมืออยางหนึ่งในการบริหารงานการคลัง 

 สําหรับองคประกอบทางการคลังนั ้น จรัส สุวรรณมาลา (2541 : 37) และเฉลิมพงศ         

มีสมนัย (2559 : 11-12) ไดอธิบายเปนไปลักษณะเดียวกัน ผูเขียนไดสังเคราะหและสรุปได ดังนี้ 

  2.1 รายไดจากภาษีเงินไดทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจ

เฉพาะ ภาษีนํ้ามัน ผลิตภัณฑนํ้ามัน คาภาคหลวงแร คาภาคหลวงปโตรเลียม ภาษีทรัพยากรธรรมชาติ

ตาง ๆ นอกจากนั้นยังมีส่ิงท่ีรัฐถือวาเปนรายได คือ 

   1) การขายส่ิงของและบริการ ไดแกการขายหลักทรัพย และทรัพยสิน 

   2) การขายบริการ ประกอบดวยคาบริการและคาเชา 

   3) รายไดจากรัฐพาณิชย ประกอบดวยผลกําไรขององคกรรัฐบาล หนวยงานธุรกิจท่ี

รัฐบาลเปนเจาของ รายไดจากโรงงานยาสูบ สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลและเงินปนผลจากบริษัทท่ี

รัฐบาลถือหุน 

   4) รายไดอื ่น ๆ ประกอบดวย คาแสตมปฤชากร คาปรับ เงินรับคืน และรายได

เบ็ดเตล็ด 

   5) เงินกูจากท้ังในและตางประเทศ 

  2.2 รายจาย ซึ่งมักเรียกวาเงินงบประมาณรายจาย ประกอบดวยรายจายดานตาง ๆ 

ไดแก งบประมาณท่ีใชในโครงการพัฒนาของรัฐ เชน การพัฒนาแหลงนํ้า การศึกษา การพัฒนาดาน

การเกษตร การอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร ตลอดจนการชําระเงินกูและการลงทุน เปนตน 

  นอกจากนี้ สํานักงบประมาณ (2543 : 104 อางใน ศุภวัฒน ปภัสสรากาญจน, 2546 : 

2) ไดแจกแจงองคประกอบของการคลังของรัฐบาล ตามแนวทางการบริหารการคลังและงบประมาณ

ไวดังนี้ 

   1) ฐานะการคลังของรัฐบาล ประกอบดวย 

    1.1) รายได หมายถึง รายไดที่นําสงคลังในแตละปงบประมาณ ประกอบดวย

รายไดจากภาษีอากร รายไดจากการขายส่ิงของและบริการ รายไดจากรัฐพาณิชย และรายไดอื่น ๆ 

    1.2) รายจาย หมายถึง รายจายจริงจากเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ

นั้นๆ และรายจายจากปงบประมาณกอน ๆ ซึ่งเปนรายจายเงินกันไวเบิกจายเหล่ือมป 
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    1.3) เงินนอกงบประมาณ หมายถึง เงินใด ๆ ที่ไมใชเงินงบประมาณ ซึ่งสวน

ราชการและองคการนํามาฝากไวกับกระทรวงการคลัง เชนเงินกูจากตางประเทศ เงินทุนหมุนเวียน 

เปนตน 

    1.4) เงินกู หมายถึง เงินกูของรัฐบาลในแตละปงบประมาณ เพื่อชดเชยการขาด

ดุลของรัฐบาลโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 9 ทวิ (2) ของพระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ.ศ. 2502 

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2543 ซึ่งกําหนดใหกูไดรอยละ 20 ของงบประมาณ กับอีกรอยละ 80 

ของงบประมาณรายจายท่ีต้ังไวสําหรับการชําระคืนตนเงินกู การกูเงินดังกลาวจะใชวิธี ออกต๋ัวเงินคลัง 

พันธบัตร ตราสารอื่น ๆ 

   2) หนี้สาธารณะ หมายถึง ขอผูกพันของรัฐบาลซึ่งเกิดจากการกูยืมโดยตรงและการ

ค้ําประกันเงินกูโดยรัฐบาล รวมท้ังเงินปริวรรตท่ีรัฐบาลรับรอง แบงเปน 

    2.1) หนี้ภายในประเทศ หมายถึง ขอผูกพันในการกูยืมเงินโดยตรงของรัฐบาล 

จากภายในประเทศ และการค้ําประกันเงินกูของหนวยงานรัฐวิสาหกิจ 

    2.2) หนี้ตางประเทศ หมายถึง เงินที่กูยืมโดยตรงของรัฐบาลจากตางประเทศ 

และการค้ําประกันเงินกูของหนวยงานรัฐวิสาหกิจ 

   3) เงินกูตางประเทศ แบงเปน 2 ประเภทคือ รัฐบาลกูโดยตรงและรัฐวิสาหกิจกูโดย

รัฐบาลค้ําประกันจําแนกแหลงเงินกูไดเปน 

    3.1) ธนาคารโลก 

    3.2) กองทุนความรวมมือทางเศรษฐกิจโพนทะเลญี่ปุน 

    3.3) ธนาคารพัฒนาเอเชีย 

    3.4) ตลาดการเงิน 

    3.5) กองทุนการเงินระหวางประเทศ 

    3.6) อื่น ๆ 

   4) ความชวยเหลือจากตางประเทศ แบงเปนความชวยเหลือดานเศรษฐกิจ และ

วิชาการจากตางประเทศในรูปผูเชี่ยวชาญ ทุนการศึกษาและการฝกอบรม วัสดุอุปกรณ และเงินให

เปลา เงินชวยเหลือสวนใหญจัดสรรใหแกการเกษตร การพัฒนาชุมชน และสังคม การศึกษาและการ

บริหารทั่วไป โดยแหลงชวยเหลือสวนใหญมาจากประเทศญี่ปุ น กลุมประเทศยุโรปและอเมริกา 

รวมท้ังประเทศอื่นในเอเชียอีกดวย 

   5) เงินและทรัพยสินชวยราชการ หมายถึง เงินและทรัพยสินที่บุคคล บริษัท หาง

ราน สถาบันบริจาคเพื่อชวยเหลือแกสวนราชการตามวัตถุประสงคตาง ๆ 

 เมื่อพิจารณาจากองคประกอบการคลังจากนักวิชาการตาง ๆ แลว จะเห็นวาการคลังรัฐบาล

จะประกอบดวยสวนสําคัญ 2 สวนคือสวนที่เปนรายรับหรือรายได และสวนที่เปนรายจายซึ่งรวมทั้ง

องคการทางการเงินท่ีมีสวนสําคัญในการใหรัฐบาลกูเงินอีกดวย 
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 1.3 ขอบเขตการบรหิารการคลงั 

 ดังไดกลาวในเบื้องตนแลววางานคลังเปนเรื ่องเกี่ยวกับการเงินและพัสดุของหนวยงาน

ราชการ ซึ่งมีความซับซอนการบริหารงานคลังที่มีประสิทธิภาพสามารถทําใหสวนราชการตาง ๆ 

บริหารงานตามพันธกิจและภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุมคากับงบประมาณซึ่งมาจาก

ภาษีอากรของประชาชนตลอดจนมีความโปรงใสและตรวจสอบไดทุกข้ันตอน ขอบเขตการบริหารการ

คลัง มีลักษณะดังนี้ 

  1.3.1 ขอบเขตความสัมพันธระหวางการบริหารการคลังกับศาสตรสาขาตาง ๆ 

  โดยท่ัวไปแลว การศึกษาเรื่องการคลังอาจจําแนกการศึกษาไดในแงมุมตาง ๆ เชน ในแง

ของกฎหมาย ในแงการบริหารจัดการและในแงเศรษฐศาสตรซึ่ง สุชาดา ต้ังทางธรรม (2553 : 13) ได

อธิบายในแงมุมของศาสตรสําคัญท่ีเกี่ยวของ ไดแก 

   1) ในแงกฎหมาย เปนการศึกษากฎหมายตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการจัดหารายได การ

ใชจาย และการกอหนี้ของรัฐบาล เชน กฎหมายประมวลรัชฎากร พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ 

พระราชบัญญัติเงินคงคลัง ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ ตลอดจนข้ันตอนการดําเนินการให

รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปมีผลบังคับใหไดตามกฎหมาย 

   2) ในแงการบริหาร เปนการศึกษาถึงขั ้นตอนและวิธีการดําเนินงานดานการคลัง 

การบริหารงบประมาณ เงินคงคลัง หนี้สาธารณะ ตลอดจนการกํากับ ตรวจสอบ และประเมินผลการ

ใชจายเงินงบประมาณ 

   3) ในแงเศรษฐศาสตร ดังไดกลาวแลววาการคลังเปนการศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรม

ตางๆ ทางเศรษฐกิจของภาครัฐ โดยทั่วไปแลวหนาท่ีที่สําคัญทางเศรษฐกิจของรัฐบาลคือ การจัดสรร

ทรัพยากรใหเกิดประสิทธิภาพ การกระจายรายไดใหเกิดความเปนธรรม การสรางความเจริญเติบโต

และการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ดังนั้นการคลังจึงเกี่ยวของกับเรื่องตาง ๆ เหลานี ้

  การคลังในสวนที่เกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรของสังคม เชน การสรางถนน การขุด

ลอกคูคลอง การกอสรางโรงเรียน การสรางเขื่อน เปนตน หรือที่เรียกอีกอยางวาสินคาสาธารณะ 

(Public Goods) รวมทั้งการดําเนินการของรัฐในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการปญหามลภาวะที่เกิดจาก

โรงงานอุตสาหกรรม การใหบริการทางการแพทยและสาธารณสุข และบริการอื่น ๆ ที่กอใหเกิดแก

ประชาชนโดยรวม หรือที ่เรียกวาการดําเนินการในเรื ่องของผลกระทบภายนอก จะเปนเรื ่อง

เศรษฐศาสตรสวัสดิการ ในสวนที่เกี่ยวกับการกระจายรายได เชน การจัดเก็บภาษี จะเปนเรื่องของ

การประยุกตใชทฤษฎีเศรษฐศาสตรจุลภาคในการวิเคราะหภาระภาษี การใชจายของรัฐบาลจะเปน

เรื ่องของการวิเคราะหตนทุน-ผลประโยชน ในสวนที่เกี ่ยวกับความเจริญเติบโตและการรักษา

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเปนเรื่องเกี่ยวกับทฤษฎีเศรษฐศาสตรมหภาค เศรษฐศาสตรการเงินและ

เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ 
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  การคลังไมเพียงแตจะเกี ่ยวของกับ รัฐศาสตร กฎหมาย การบริหาร ตลอดจนแขนง

ตางๆ ของวิชาเศรษฐศาสตรดังกลาวมาเทานั้น หากแตยังเกี่ยวของสัมพันธกับศาสตรในสาขาตาง ๆ 

เชน (พรชัย ฐีระเวช, 2558 : 15) 

   - การคลังกับจริยศาสตร เปนเรื่องเกี่ยวกับความเปนธรรมและความเหมาะสมในการ

เก็บภาษีอากรและการใชจายของรัฐบาล หลักความเปนธรรมในการเก็บภาษีอากร ความเหมาะสมใน

การใชจายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการตาง ๆ เปนตน 

   - การคลังกับการบัญชี ความรูทางดานบัญชีจะชวยในการจัดทําและพัฒนาระบบ

งบประมาณและการบัญชีรัฐบาล การเปลี่ยนแปลงมาตรการทางการคลัง โดยเฉพาะอยายิ่งนโยบาย

การภาษีอากร ยอมสงผลตอการบัญชีของหนวยธุรกิจตาง ๆ ดวย 

   - การคลังกับสถิติ ขอมูลทางสถิติที่ดีจะชวยใหการวางแผนและการตัดสินใจตาง ๆ 

ในเรื่องรายรับ รายจาย รวมท้ังการกอหนี้ภาครัฐจะเปนไปอยางถูกตองเหมาะสม 

   - การคลังกับจิตวิทยา พิจารณาถึงผลกระทบของการเก็บภาษีอากรและการใชจาย

ของรัฐบาลที่มีตอพฤติกรรมตาง ๆ ของมนุษย เชน พฤติกรรมในการบริโภค การออม การลงทุนเปน

ตน 

   - การคลังกับสังคมวิทยา พิจารณาถึงการจัดองคการและพฤติกรรมของสวนราชการ

ท่ีมีบทบาทดานการคลังรวมท้ังพฤติกรรมของกลุมผลประโยชนตาง ๆ เปนตน 

   - การคลังกับภูมิศาสตร สภาพภูมิประเทศท่ีแตกตางกันไปในแตละพื้นท่ียอมมีผลตอ

การจัดหารายไดและการใชจายของรัฐบาลแตกตางกัน 

   - การคลังกับประวัติศาสตร ขอมูลความรูและประสบการณตาง ๆ ในอดีตจะเปน

บทเรียนสําคัญท่ีชวยใหการตัดสินใจทางการคลังในปจจุบันและอนาคตเปนไปอยางเหมาะสมถูกตอง

ยิ่งข้ึน 

  ถึงแมวาการคลังจะมีเนื้อหาเกี่ยวของสัมพันธกับสาขาวิชาตาง ๆ มากมาย แตการศึกษา

ในเรื ่องของการคลังโดยทั่วไปแลวจะจํากัดขอบเขตอยูในเรื ่องของรายรับและรายจายในสวนที่

เกี่ยวของกับหนาที่ทางเศรษฐกิจของรัฐบาล 2 ประการ คือ การจัดสรรทรัพยากรและการกระจาย

รายได สวนการดําเนินกาทางการคลังท่ีมีผลกระทบตอรายไดประชาชาติ ระดับราคา และการจางงาน

หรืออีกนัยหนึ่งการคลังในสวนที่มีผลเกี ่ยวของกับการเจริญเติบโตและการรักษาเสถียรภาพทาง

เศรษฐกิจของประเทศจะเปนเนื้อหาท่ีศึกษากันในวิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตรและการวิเคราะหมหภาค  

  1.3.2 ขอบเขตเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน 

  ขอบเขตเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานใน 5 ลักษณะ คือ (เชิดขัย มีคํา, 2545 : 15-17) 

   1) งานดานการบริหารงบประมาณของหนวยงาน 

   งานดานการบริหารงบประมาณ หมายถึง การจัดทํางบประมาณประจําปของ

หนวยงาน โดยกําหนดแผนงานและโครงการตลอดจนกิจกรรมตาง ๆ ของหนวยงาน ใหสอดคลองกับ
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พันธกิจ หรือภารกิจตามกฎหมายที่หนวยงานนั้นจะตองปฏิบัติตลอดจนนโยบายของรัฐบาล เมื ่อ

กําหนดแผนงานโครงการและกิจกรรมท่ีเหมาะสมไดแลว ก็จัดทําคําของบประมาณโดยแยกเปนหมวด

รายจายตาง ๆ ตามที่สํานักงบประมาณกําหนด เพื่อดําเนินการของบประมาณรายจายประจําปตอ

รัฐบาล หากรัฐบาลเห็นชอบก็เสนอขออนุมัติตอรัฐสภาเพื่อนําเงินของแผนดินออกมาไวดําเนินงานตาม

แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมท่ีไดเสนอขออนุมัติตอไป 

   ขั้นตอไปเมื่อหนวยงานไดรับการอนุมัติหรือจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลแลว

หนวยงานที่เปนเจาของงบประมาณจะตองดําเนินการใชจายงบประมาณตามแผนงานโครงการหรือ

กิจกรรมท่ีไดรับการอนุมัติโดยเครงครัดและดําเนินการใหทันตามปฏิทินของงบประมาณแผนดิน โดย

การดําเนินการกอหนี้ผูกพันหรือจัดหาพัสดุ ตลอดจนกิจกรรมตาง ๆ ตามท่ีไดรับอนุมัติหรือจัดสรรเงิน

มาให 

   2) งานดานการเงิน 

   งานดานการเงินของหนวยงานตาง ๆ หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเก็บเงิน 

การเงิน การเก็บรักษาเงิน การจายเงิน การนําเงินสงคลัง ตลอดจนการตรวจสอบความถูกตองของ

เอกสารประกอบท่ีเกี่ยวของกับการเงิน ตามระเบียบท่ีกระทรวงการคลังกําหนด งานดานการเงินนี้ ผูท่ี

เกี่ยวของตองปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบและขั้นตอนของกฎหมาย ซึ่งไดกําหนดแนวทางในการ

ปฏิบัติเอาไวในกฎหมายและระเบียบตาง ๆ 

   3) งานดานการบัญชี 

   งานดานการบัญชี คือ กิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการจัดทําบัญชี รับ-จาย ใหถูกตองตาม

หลักการดานการบัญชี เพื่อเปนเอกสารหลักฐานยืนยันความถูกตอง โปรงใส ในการใชจายเงินของ

แผนดินของสวนราชการตาง ๆ และเพื่อใหการตรวจสอบความถูกตองของการใชจายเปนไปได

โดยสะดวกตามท่ีกฎหมายกําหนด 

   4) งานดานการพัสดุ 

   งานดานการพัสดุ หมายถึง กิจกรรมเกี่ยวกับการซื้อ จาง จัดทํา ใหไดมาซึ่งวัสดุ 

ครุภัณฑ ตลอดจนท่ีดินและส่ิงกอสรางซึ่งจําเปนตองใชในการปฏิบัติงานของสวนราชการตาง ๆ ตาม

แผนงานโครงการหรือกิจกรรมที่ไดรับการอนุมัติใหดําเนินการซื้อ จาง หรือจัดทําไดโยดําเนินการ

ภายใตระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2526 

   5) ดานการตรวจสอบ 

   งานดานการตรวจสอบ หมายถึง งานที่เกี่ยวของกับการดําเนินการตรวจสอบความ

ถูกตองของการเบิกจาย การเก็บเงิน การเก็บรักษาเงิน การนําเงินสงคลัง ตลอดจนการซื้อ จาง จัดทํา

พัสดุของหนวยงานราชการ เพื่อใหเกิดความถูกตอง โปรงใส ตรวจสอบได และปองกันการแสวงหา

ประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมายของขาราชการหรือบุคคลท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหการใชจายเงินหรือพัสดุ

ของแผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สมดังเจตนารมณของประชาชนซึ่งเปนผูเสียภาษีอากร โดย
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หัวหนาสวนราชการดําเนินการตรวจสอบความถูกตองภายในหนวยงานใหมีการปฏิบัติใหถูกตองตาม

ระเบียบของทางราชการ รวมถึงควบคุมการใชจายเงิน หรือพัสดุ หรือการดําเนินการซื้อ จาง จัดหาให

เปนไปตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ไดรับการอนุมัติจากรัฐบาล เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค และ

เปาหมายตามท่ีกําหนด 

 ดังนั้นขอบเขตการบริหารการคลังจึงพิจารณาไดจาก 2 ลักษณะ ไดแก ลักษณะที่เกี่ยวกับ

ศาสตรสาขาตาง ๆ และลักษณะท่ีเกี่ยวกับภารกิจของการบริหารการคลังในดานตาง ๆ 

 1.4 หนาที่ของการบริหารการคลัง 

 จากความหมายของการคลังจะเห็นไดวาภารกิจที่สําคัญของรัฐบาล ไดแก การจัดเก็บภาษี 

และการใชจายเงิน มีผลกระทบตอเศรษฐกิจและการบริการของภาครัฐและภาคเอกชนโดยเฉพาะ

อยางยิ ่งในสถานการณที ่รัฐบาลมีความจําเปนจะตองเขามามีบทบาทในการจัดสรรทรัพยากรของ

สังคมใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความตองการหรือผลประโยชนสาธารณะ

แกประชาชนกลุมตาง ๆ และของประชาชนโดยสวนรวม การคลังจึงมีความสําคัญในฐานะที่เปน

เครื่องมือทางเศรษฐกิจและการบริหารในการที่จะชวยใหรัฐบาลไดทําหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล และเมื่อภาระหนาท่ีของรัฐบาลมีเพิ่มมากข้ึนตามขนาดและความซับซอนของปญหา

ทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคม ทําใหความสําคัญของการคลังมีเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย โดยหนาที่

ทางการคลังท่ีสําคัญมี 3 ประการซึ่ง จีระ ประทีป (2551 : 257-258) และเฉลิมพงศ มีสมนัย (2559 : 

5-6) ไดอธิบายไวในลักษณะคลายกัน สรุปไดดังนี้ 

  1.4.1 หนาทีใ่นการจัดสรรทรัพยากร (The Allocation Function) 

  ดวยเหตุที ่กลไกตลาดไมสามารถทําหนาที่ในการจัดสรรทรัพยากรของสังคมไดอยาง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ ่ง การจัดสรรทรัพยากรเพื่อจัดบริการสาธารณะ 

เอกชนแตละคนไมคอยมีใครยินยอมเสียคาใชจายสวนตัวเพื่อการจัดบริการสาธารณะที่มีผูใชบริการ

จํานวนมาก อาทิ การสรางถนน การชลประทาน การรักษาความสงบเรียบรอย การปองกันประเทศ

และการสาธารณสุข ดังนั้น จึงเปนหนาที่ของรัฐบาลที่จะตองเขามาดําเนินการจัดบริการสาธารณะ

แทนกลไกตลาด โดยมีการจัดเก็บภาษีเพื่อนํามาใชจายในการจัดบริการสาธารณะดังกลาว โดยรัฐบาล

จะตองดําเนินนโยบายและมาตรการการคลังอยางเหมาะสมเพื่อใหสามารถจัดบริการสาธารณะได

อยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ ในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการบริการสาธารณะโดยรัฐบาล อาจมีการ

จัดแบงหนาที่ในการจัดสรรทรัพยากรตามประเภทและลักษณะของบริการสาธารณะ โดยบริการ

สาธารณะขนาดใหญหรือบริการสาธารณะท่ีมีผูใชบริการกวางขวางครอบคลุมท้ังประเทศใหเปนหนาท่ี

ของรัฐบาลกลางในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อจัดบริการดังกลาว และบริการสาธารณะขนาดยอมที่มี

ผู ใชบริการเฉพาะพื้นที่ใหเปนหนาที่ของรัฐบาลทองถิ่นหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการ

จัดบริการสาธารณะนั้น ๆ 
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  1.4.2 หนาที่ในการกระจายรายได (The Distribution Function) 

  ในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม รัฐบาลจําเปนตองเขามาทําหนาที่

จัดระบบการกระจายรายไดและความมั่งคั่งใหประชาชนทุกคนไดรับประโยชนอยางทั่วถึงเปนธรรม

และอยูดวยกันอยางสงบสุข โดยรัฐบาลอาจใชนโยบายและเครื่องมือทางการคลังเพื่อแกปญหาการ

กระจายรายได ผานมาตรการทางดานรายได โดยรัฐบาลสามารถเลือกใชการเก็บภาษีในอัตรากาวหนา 

ซึ่งจะเก็บภาษีจากผูมีรายไดมากในอัตราที่สูง เพื่อนํารายไดมาใหการสงเคราะหชวยเหลือผูมีรายได

นอย หรือจัดเก็บภาษีสินคาฟุมเฟอยในอัตราสูงเพื่อนํารายไดมาอุดหนุนสินคาท่ีจําเปนแกการครองชีพ

ของคนท่ัวไป สําหรับมาตรการดานรายจายรัฐบาลอาจจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินโครงการใหความ

ชวยเหลือผู มีรายไดนอยหรือผู ดอยโอกาส ไดแกการใหการสงเคราะหผู มีรายไดนอยในดานการ

รักษาพยาบาล การจัดหาท่ีอยูอาศัยราคาถูกแกผูมีรายไดนอย การสงเคราะหคนชรา และการใหการ

ชวยเหลือคนวางงาน เปนตน 

  1.4.3 หนาที่ในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ (The Stabilization Function) 

  เพื่อใหการจัดสรรทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและการกระจายรายไดของ

สังคมเปนไปอยางยุติธรรม รัฐบาลจําเปนตองควบคุมภาวะเศรษฐกิจใหการเจริญเติบโตอยางมี

เสถียรภาพ โดยพยายามรักษาระดับการจางงานใหอยูในอัตราที่สูง พรอมทั้งควบคุมระดับราคาใหมี

เสถียรภาพและใหการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศอยูในระดับที่นาพอใจ ซึ่งรัฐบาลสามารถใช

ท ั ้ ง เคร ื ่ องม ือทางการเง ิน (Monetary Instruments) และเคร ื ่ องม ือทางการคล ัง  (Fiscal 

Instruments) ในการชวยรักษาเศรษฐกิจของประเทศ โดยในการใชเครื่องมือทางการเงินรัฐบาลอาจ

ควบคุมโดยการเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบ้ียใหอยูในระดับท่ีเหมาะสมเพื่อเอื้อใหเกิดการขยายการลงทุน

ในชวงท่ีเศรษฐกิจตกต่ํา และลดการลงทุนในชวงท่ีเศรษฐกิจมีการขยายตัวมากเกินไป หรือรัฐบาลอาจ

ควบคุมปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจใหอยูในปริมาณที่เหมาะสมไมมากจนเกินไปจนอาจกอใหเกิด

ปญหาเงินเฟอหรือไมใหปริมาณเงินมีนอยเกินไปจนกอใหเกิดปญหาการขาดสภาพคลองและเกิด

ปญหาเงินฝด สําหรับการใชเครื ่องมือทางกาคลังเพื่อการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ รัฐบาล

สามารถใชมาตรการทางภาษีเพื่อเพิ่มหรือลดการใชจายของภาคเอกชน โดยในชวงที่เศรษฐกิจตกตํ่า 

ประชาชนมีรายไดนอยลงรัฐบาลอาจลดอัตราภาษีประเภทตาง ๆ ลง เพื่อใหประชาชนมีเงินเหลือ

สําหรับใชจายมากขึ้น ในทางกลับกันในชวงที่เศรษฐกิจมีการขยายตัวอยางมากหรือการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจมีความรอนแรง (Overheat) รัฐบาลอาจเก็บภาษีในอัตราที่สูงขึ ้นเพื่อลดการใชจายของ

ประชาชนลง นอกจากนี้รัฐบาลยังสามารถใชมาตรการทางดานรายจายเพื่อการรักษาเสถียรภาพทาง

เศรษฐกิจ โดยในชวงท่ีเศรษฐกิจตกต่ํารัฐบาลอาจเพิ่มงบประมาณรายจายเพื่อกระตุนเศรษฐกิจใหเกิด

การขยายตัวและในชวงที่เศรษฐกิจเจริญรุงเรืองอยางมาก รัฐบาลอาจลดงบประมาณรายจายลงเพื่อ

ลดปริมาณการใชจายในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งจะสงผลใหเศรษฐกิจชะลอตัวลงอยูไประดับท่ีเหมาะสม 
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 สรุปไดวา การบริหารการคลัง เปนเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐที่

เกี่ยวกับรายได รายจาย และหนี้สาธารณะ ซึ่งรัฐนํามาใชเปนเครื่องมือในการกําหนดนโยบายการคลัง 

เพื่อดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ ขอบเขตการคลัง งานการเงิน การบัญชี งานพัสดุ การ

ตรวจสอบ และความสําคัญของการบริหารการคลัง คือ เพื่อการจัดสรรทรัพยากรแกคนในสังคม เพื่อ

กระจายรายได การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการสงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

2. สถาบนัการคลงั 

 รัฐบาลมีหนาที่จัดหารายไดและใชจายเงินงบประมาณแผนดินเพื่อใหบรรลุเปาหมายทาง

เศรษฐกิจที่สําคัญ คือการจัดสรรทรัพยากรของสังคมใหเกิดประสิทธิภาพ การกระจายรายไดใหเกิด

ความเปนธรรม การสรางความเจริญเติบโตและการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ใน

การดําเนินการดังกลาวจะตองอาศัยสถาบันหรือองคการตางๆ ของรัฐ สถาบันหรือหนวยงานที่มี

อํานาจหนาที่เกี่ยวของกับการคลังอาจจําแนกออกกวาง ๆ ไดเปนหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการจัดทํา

และบริหารงบประมาณฝายบริหาร สถาบันในสวนที่เกี่ยวของกับการอนุมัติงบประมาณในฝายนิติ

บัญญัติ และหนวยงานอิสระของรัฐที่เกี่ยวของในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ หนวยงานที่

เกี่ยวกับการจัดทําและบริหารงบประมาณ ซึ่งผูเขียนเห็นวาประกอบดวยรัฐบาลและรัฐบาลทองถิ่น

โดยแตละหนวยงานมีบทบาท มีดังนี้ 

  2.1 รัฐบาล 

  สถาบันที่เกี่ยวกับการจัดทําและการบริหารงบประมาณของรัฐบาลอาจจําแนกไดเปน

สถาบันการคลังดานรายรับและดานรายจาย โดยรายรับของรัฐบาลประกอบดวยรายไดจากภาษีอากร 

รายไดอื่น ๆ เงินกู รวมท้ังเงินชวยเหลือหรือเงินบริจาคท้ังภายในและตางประเทศ 

   2.1.1 รายรับและแหลงรายไดของรัฐ 

   กระทรวงการคลังเปนหนวยงานหลักของรัฐบาลที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของทางดาน

รายรับที่เปนรายไดและเงินกูและการเบิกจาย ซึ่งโดยทั่วไปแหลงที่มาของรายไดแบงได 2 ประเภท

ใหญ ๆ คือ (รังสรรค ประเสริฐศรี, 2551 : 239-240) 

    1) รายไดจากภาษีอากร เปนรายไดหลักมีจํานวนมากกวารายไดอื่นใด 

    2) รายไดท่ีไมใชภาษีอากร เปนรายไดจากแหลงตาง ๆ นอกเหนือจากภาษีอากร 

ไดแก 

     - รายไดจากการขายสิ่งของและบริการ เชน การขายทรัพยสินของราชการ 

การใหเชาทรัพยสินของราชการ รวมถึงการขายกรรมสิทธิ ์ในทรัพยากรธรรมชาติในรูปคาสัมปทาน 

คาภาคหลวง เปนตน 



 231 

     - รายไดจากรัฐพาณิชย เปนรายไดจากการประกอบธุรกิจที่รัฐเปนเจาของ 

และผูถือหุนใหญ เชน รายไดจากสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล ธนาคารกรุงไทย การปโตรเลียมแหง

ประเทศไทยและรัฐวิสาหกิจอื่น ๆ รวมท้ังเงินปนผลจากธุรกิจอื่นท่ีรัฐเปนผูรวมถือหุนดวย 

     - รายไดจากการบริหารงาน ซึ่งรัฐเรียกเก็บจากผูไดรับประโยชนจากบริการ

ของรัฐ เชน คาธรรมเนียมคนตางดาว คาธรรมเนียมการจดทะเบียนอาวุธปน คาใบอนุญาตตาง ๆ 

คาปรับ 

     - รายไดประเภทอื่น ๆ ไดแก รายไดจากการพิมพธนบัตรและออกเหรียญ

กษาปณ รายไดจากการบริจาค เงินชวยเหลือ 

    นอกจากรายไดของรัฐดังกลาวมานี้แลว พรชัย ฐีระเวช (2558 : 33-34) ได

อธิบายเพิ่มเติมวา รัฐบาลยังมีเงินประเภทอื่นเรียกวา เงินรายรับ (เพราะรับมาแลวตองจายคืนใน

อนาคต) อีก 2 ประเภท คือ เงินกูและเงินคงคลัง ซึ่งรัฐจะนํามาใชจายเมื่อเงินไมพอ ดังนั้นเมื่อพูดถึง

รายไดของรัฐจะหมายถึงรายไดจากภาษีอากรกับรายไดที่มิใชภาษีอากรเทานั้น หากนับรวมเอาเงินกู

และเงินคงคลังเขาดวยจะเรียกวารายรับของรัฐบาล 

    เง ินก ู  ไดแก เงินกู จากภายในและภายนอกประเทศ เชนกู จากธนาคารแหง

ประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารพาณิชย ธนาคารโลก ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย เปนตน  

    เงินคงคลัง ไดแก เงินของรัฐบาลท่ีอยูในบัญชีคงคลังที่ธนาคารแหงประเทศไทย 

ซึ่งไดมาจากเงินเหลือจายของรัฐบาลท่ีเก็บสะสมไว ปกติจะถูกเก็บสํารองไวยามมีความจําเปนฉุกเฉิน 

    นอกเหนือจากกระทรวงการคลังท่ีเปนสถาบันหลักแลวยังมีหนวยงานท่ีเกี่ยวของ

โดยตรงกับการจัดเก็บภาษีที่สังกัดกระทรวงการคลัง เชน กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมธนา

ร ักษ  (ด ูแลการจัดเก ็บรายไดค าเช าท ี ่ราชพัสดุ)  นอกจากนี ้ย ังม ีหน วยงานอ ื ่นท ี ่ ไม ส ังก ัด

กระทรวงการคลัง เชน กรมศุลกากร กรมปาไม (คาภาคหลวง คาสัมปทาน) สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

(คาปรับฯ) และรายไดเบ็ดเตล็ดจัดเก็บกระจัดกระจายตามกรมตาง ๆ ในหลาย ๆ กระทรวงอีกดวย 

   2.1.2 รายจาย 

   สถาบันการคลังดานรายจายจะพิจารณาเฉพาะหนวยงานท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวของกับการ

กําหนดขนาด การจัดทําการอนุมัติ และจัดสรร และการควบคุมงบประมาณรายจายเหลานั้นไมรวม

หนวยงานท่ีใชงบประมาณรายจายดวย 

   ศุภวัฒน ปภัสรากาญจน (2546 : 8-9) ไดอธิบายวา หนวยงานหลักในฝายบริหารท่ี

ถือวาเปนสถาบันการคลังดานรายจาย ประกอบดวย สํานักงบประมาณ กระทรวงการคลัง ธนาคาร

แหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นอกจากนี้ยังมี

หนวยงานรัฐที่เปนอิสระ ไดแก สํางักงานตรวจเงินแผนดิน โดยในการจัดทํางบประมาณรายจาย

ประจําป กระบวนการจัดทํางบประมาณกระบวนการงบประมาณจะเริ่มตนตั้งแตขั้นตอนการจัดทํา

งบประมาณ การอนุมัติงบประมาณ การบริหารงบประมาณ และการควบคุมงบประมาณ 
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   นอกจากนี้ พรชัย ฐีระเวช (2558 : 34-35) ไดอธิบายวา สถาบันการคลังรายจาย

ขางตน มีอํานาจในการดําเนินการดานนี้ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ เชน สํานักงบประมาณมีอํานาจ

เกี่ยวกับการงบประมาณจามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แกไขเพิ่มเติมและ

ระเบียบที ่ออกตามกฎหมายดังกลาว และกระทรวงการคลังมีอํานาจเกี ่ยวกับการบริหารเง ิน 

งบประมาณตามพระราชบัญญัต ิว ิธ ีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที ่แก ไขเพ ิ ่มเต ิม และ

พระราชบัญญัติคงคลัง พ.ศ.2491 รวมท้ังระเบียบหรือขอบังคับท่ีออกโดยอํานาจาของพระราชบัญญัติ

ท้ัง 2 ฉบับ เปนตน 

 2.2 รัฐบาลทองถิน่และรฐัวสิาหกจิ 

 สุชาดา ตั้งทางธรรม (2553 : 39) และพรชัย ฐีระเวช (2558 : 35) ไดอธิบายในแนวทาง

คลายกันสรุปได ดังนี้ 

 รัฐบาลทองถิ่นและรัฐวิสาหกิจก็มีบทบาทในการการทําหนาที่สถาบันการคลังดานรายรับ

และรายจายที่มีกฎหมายจัดตั้งใหดําเนินการดวย รัฐบาลทองถิ่นในประเทศไทยเรียกวา องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น (Local Authorities) มีอํานาจจัดเก็บภาษีอากรบางประเภท เชน ภาษีบํารุง

ทองที่ ภาษีปาย ภาษีสรรพสามิต เปนตน และมีรายไดจากคาธรรมเนียม คาใบอนุญาต คาปรับภาษี

และอ ื ่น  ๆ แต  ไม ม ีอ ํ านาจในการก ําหนดนโยบายรายได   โดยอ ํานาจด ั งกล  าว เป นของ

กระทรวงมหาดไทยซึ่งเปนหนวยงานท่ีกํากับดูแลโดยตรง องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีหนวยงาน

งบประมาณในองคกรทําหนาท่ีจัดทําและเสนองบประมาณเพื่อใหฝายนิติบัญญัติของทองถ่ินหรือสภา

ทองถิ่นอนุมัติกอนที่จะดําเนินการใชจายได โดยมีหนวยงานการเงินและบัญชีทําหนาที่บริหารและ

ควบคุมการใชจาย 

 สวนรัฐวิสาหกิจก็มีหลายแหงที่สามารถนํารายไดสงรัฐในรูปของกําไรหรือเงินปนผลมาโดย

ตลอด เชน ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานสลากกินแบงของรัฐบาล โรงงานยาสูบ บริษัททีโอที 

จํากัด การส่ือสารแหงประเทศไทย การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เปนตน 

 ดังนั้น สถาบันทางการคลังจึงแบงไดตามลักษณะประเภทดังกลาวมา โดยรัฐบาลจะมีหนาท่ี

ในระดับกวางซึ่งเปนผูกําหนดนโยบายเกี่ยวกับงบประมาณท้ังในดานรายรับและรายจาย สวนรัฐบาล

ทองถิ่นจะบริหารการคลังในพื้นที่ของตนเองตามลักษณะแนวคิดดานการกระจายอํานาจ สวน

รัฐวิสาหกิจมีหนาที่ในดานการจัดทําบริการสาธารณะและหารายไดเขารัฐ มีลักษณะเฉพาะโดยมี

กฎหมายรองรับการดําเนินงานตามภารกิจ 

3. นโยบายดานการคลัง 

 นโยบายการคลังเปนนโยบายเกี่ยวกับรายไดและรายจายของรัฐบาลเปนเครื่องมือสําคัญใน

การกําหนดเปาหมายทางเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นการกําหนดนโยบายการคลังตองสอดคลองกับ

เปาหมายสําคัญ 4 ประการคือ การจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ การกระจายรายไดที่เปน
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ธรรม การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ในดาน

นโยบายการคลังนี ้ วิธ ีร พานิชวงศ (2553 : 12-13) ณัฐพัชร สถิตพรธนชัย (2553 : 180-185)      

และพรชัย ฐีระเวช (2558 : 13) ไดอธิบายถึงลักษณะและประเภทของนโยบายดานการคลังไว ผูเขียน

ไดสังเคราะหและสรุปได ดังนี้ 

  3.1 ลักษณะของนโยบายการคลัง 

  การกําหนดนโยบายการคลังจะมุงเนนเปาหมายทางเศรษฐกิจ 4 ประการดังกลาว

ขางตน ท้ังนี้ความสัมพันธของการกําหนดนโยบายการคลังกับระบบเศรษฐกิจสามารถดําเนินการไดใน 

2 ลักษณะหลัก ๆ คือ 

   3.1.1 การกําหนดนโยบายการคลงัแบบหดตัว มุงเนนเปาหมายลดความตองการการ

ใชจายภายในประเทศ ทําใหรายไดประชาชาติลดลง เพื่อชะลอความรอนแรงทางเศรษฐกิจ โดยรัฐจะ

ทํางบประมาณรายจายแบเกินดุลหรือจัดเก็บภาษีมากข้ึน 

   3.1.2 การกําหนดนโยบายการคลังแบบขยายตัว มุงเนนการเพิ่มเปาหมายความ

ตองการใชจายภายในประเทศเพื่อทําใหรายไดประชาชาติเพิ่มข้ึน โดยรัฐจะจัดทํางบประมาณรายจาย

แบบขาดดุล หรือลดภาษี 

  3.2 ประเภทของนโยบายการคลัง 

  นโยบายการคลังที่ไดกําหนดขึ้นแบงออกเปน 4 ประการ คือ (พรชัย ฐีระเวช, 2558 : 

13) 

   3.2.1 นโยบายรายได รายไดของรัฐบาลประกอบดวยรายไดท่ีมาจากการจัดเก็บภาษี

อากรและรายไดที่ไมใชภาษีอากร ดังนั้น ขอบเขตสําคัญที่ควรพิจารณาคือ ขอบเขตของการจัดเก็บ

รายไดในรูปแบบภาษีอากร ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอเศรษฐกิจในภาพรวมหรืออุตสาหกรรมสาขาตาง ๆ 

เครื่องมือท่ีใชในการจัดเก็บภาษี โครงสรางภาษี กฎหมายที่เกี่ยวของ รวมทั้งระเบียบหรือหลักเกณฑ

ตาง ๆ และการบริหารงานดานจัดเก็บของรัฐ 

   3.2.2 นโยบายรายจาย รายจายของรัฐบาลเปนตัวท่ีช้ีทิศทางการดําเนินนโยบายการ

บริหารประเทศของรัฐบาล ซึ่งขึ้นอยูกับภาวะและปจจัยแวดลอมทั้งภายในและภายนอก ดังนั ้น 

ขอบเขตสําคัญที่ควรพิจารณาก็คือ นโยบายงบประมาณ เนื่องจากมีสวนเกี่ยวพันธและสัมพันธกับ

ปจจัยตาง ๆ ในการเลือกและประเมินผลของการใชจายเงินผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจสวนรวมและ

ภาคเศรษฐกิจแตละภาค การกําหนดเปาหมาย การเลือกวิธีการ การคาดคะเนผล ซึ่งเปนกระบวนการ

ท่ีจะดําเนินการอยางเปนระบบ 

   3.2.3 นโยบายการกู ย ืม ขอบเขตของการกู ย ืมครอบคลุมการกู ยืมทั ้งในและ

ตางประเทศ ภาระผูกพันตอรัฐบาลทุกรัฐบาล ผลตอการชําระคืนจากงบประมาณแผนดินและภาระ

ของประชาชนในฐานะผูเสียภาษีอากร ผลตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจและระบบเศรษฐกิจโดยรวม 
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นโยบายการกูยืมจึงเกี่ยวของกับการบริหารหนี้สาธารณะใหมีประสิทธิภาพ เพื่อจะไดไมเปนภาระตอ

รายรับและงบประมาณรายจายในอนาคต 

   3.2.4 นโยบายการบริหารเงินคงคลัง เปนนโยบายการบริหารสภาพคลองของรฐับาล 

โดยพิจารณาวาเงินคงคลังคือสวนที่เปนเงินสดในมือรัฐบาล และเปนตัวแปรในการเสริมสภาพคลอง

ใหกับการใชจายของรัฐบาล ปริมาณเงินคงคลังท่ีเหมาะสมจะทําใหการบริหารการใชจายของรัฐบาลมี

ประสิทธิภาพ หากปริมาณเงินคงคลังมีนอยไปก็จะกอใหเกิดปญหาสภาพคลองขึ้น หากเงินคงคลังมี

มากเกินไปก็จะเปนการดึงทรัพยากรของภาคเอกชนมาไวในภาครัฐเกินความจําเปน และไมกอใหเกิด

ประโยชนตอเศรษฐกิจ 

 ดังนั้นนโยบายดานการคลังจึงเกี่ยวของกับนโยบายท่ีเปนเครื่องมือทางการคลังของรัฐบาลท่ี

ประกอบดวยรายไดของรัฐบาล รายจายของรัฐบาล และเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายการ

พัฒนาประเทศ ภายใตเปาหมายการพัฒนาเศรษฐกจิของประเทศในบริบทตาง ๆ 

4. ภาษอีากรและการจดัเกบ็ 

 ภาษีอากรเปนเครื่องมือในการขับเคล่ือนระบบเศรษฐกิจของประเทศ ใหมีศักยภาพสามารถ

แขงขันกับนานาประเทศ เปนการควบคุมระบบเศรษฐกิจของประเทศ กลาวคือ ควบคุมการบริโภค 

การผลิต หรือวิธีการดําเนินธุรกิจบางประเภทที่กอใหเกิดความเสียหายตอเศรษฐกิจโดยรวม หรือใช

มาตรการภาษีอากรในการทําใหเกิดความเทาเทียมกันในทางเศรษฐกิจ 

 รังสรรค ประเสริฐศรี (2551 : 244-245) ไดอธิบายเกี่ยวกับภาษีอากรวาคําวาภาษีอากร 

แตเดิมเปน 2 คําที่มีความหมายตางกับ “ภาษี” ใชในความหมายวาสิ่งที่เรียกเก็บจากสินคาเมื่อผาน

ดาน หรือเงินที่รัฐบาลจัดเก็บจากราษฎร โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย สวนคําวา “อากร” จัดเก็บ

จากผูมีโอกาสหาผลประโยชนจากทรัพยากรของแผนดินหรือผูกขาดการประกอบกรบางอยาง จงถึงป 

พ.ศ. 2505 เมื ่อสํานักงานงบประมาณไดมีการจําแนกภาษีอากรของประเทศไทยเสียใหมเพื่อใชใน

เอกสารงบประมาณ ความแตกตางของคําทั้ง 2 จึงหมดไป โดยใชคําวา “ภาษีอากร” เรียกเปนคํา

ท่ัวไป ซึ่งในหัวขอนี้จะไดกลาวถึงความหมาย วัตถุประสงคและประเภทของภาษีอากร มีสาระสําคัญ 

ดังนี้ 

 4.1 ลักษณะของภาษีอากร 

 การใหคําจํากัดความของลักษณะภาษีอากรมีได หลายแนวทางซึ่ง ขจร สาธุพันธ (2523 : 

38) เกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม (2529 : 189) และรังสรรค ประเสริฐศรี (2551 : 245) ไดอธิบายไว 

สรุปไดเปน 2 ลักษณะคือ 

   4.1.1 แนวทางที่มองวาภาษีเปนการบังคับเก็บ คําจํากัดความในแนวทางนี้ ภาษี

อากรคือ เงินที่รัฐบาลบังคับเก็บจากราษฎรเพื่อนําไปใชจายสรางประโยชนสุขแกสวนรวม โดยผูเสีย

ภาษีไมไดรับสิ่งตอบแทนโดยตรง คําจํากัดความนี้มีขอพิจารณาอยู 2 ประเด็นคือ ประเด็นแรกภาษี
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เปนการบังคับเรียกเก็บ ผูใดหลีกเลี่ยงยอมมีความผิด ประเด็นที่สองก็คือ เงินภาษีที่รัฐเก็บไปนั้นจํา

นําไปใชจายอยางไรก็ได และผูเสียภาษีจะไมไดรับประโยชนโดยตรง เหมือนการซื้อสินคาและบริการ

ท่ัวไป แตจะไดรับผลตอบแทนทางออม เชน ความสงบเรียบรอยภายในประเทศ ส่ิงสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการตางๆ  

   4.1.2 แนวทางที่มองวาภาษีเปนการเคลื่อนยายทรัพยากร ในแนวทางนี ้ภาษีอากรก็

คือเงินที่เคลื่อนยายจากภาคเอกชนไปสูภาครัฐ (ยกเวนการกูยืม) คําจํากัดความนี้มีประเด็นพิจารณา

คือ 

    1) การเคลื่อนยายเงินจากภาคเอกชนไปสูรัฐบาล ทําใหภาคเอกชนมีเงินลดลง 

สงผลกระทบตอการบริโภค การออม การผลิต และการลงทุนของภาคเอกชน 

    2) การกูยืมไมถือเปนการเคลื่อนยายเงิน เพราะเปนการเปลี่ยนมือกันชั่วคราว 

เมื่อรัฐใชคืนเงินกู เงินจํานวนนั้นก็จะกลับสูภาคเอกชนดังเดิม 

  อนึ่งการใหความหมายของภาษีอากรนั้นอาจกิจความมากกวาเปน “ตัวเงิน” ท่ีรัฐเรียก

เก็บหรือเปลี่ยนมือ กลาวคือ ภาษีอากรนั้นอาจอยูในรูปของตัวเงินหรือผลประโยชนอื ่น ๆ เชน 

แรงงานที่ถูกบังคับเกณฑไปทํางาน รัฐบาลกูยืมโดยจายดอกเบี้ยในอัตราตํ่ากวาที่ควรจะเปน รัฐบาล

บังคับซื้อสินคาและบริการในราคาท่ีต่ํากวาราคาตลาด เปนตน 

  ดังนั้นจึงสรุปลักษณะของของภาษีอากรไดวา มีลักษณะที่เกี่ยวของกับ เงินหรือสิ ่งที่

รัฐบาลบังคับจัดเก็บจากประชาชน เพื่อนํามาใชจายในกิจการของรัฐซึ่งจะเปนประโยชนตอสังคม

สวนรวม โดยมิไดใหผลประโยชนตอบแทนโดยตรงแกผูเสียภาษีหรือผูหนึ่งผูใดเปนการเฉพาะ 

  4.2 วัตถุประสงคของการจัดเก็บภาษี 

  รังสรรค ประเสริฐศรี (2551 : 244-245) และอรัญ ธรรมโน (2548 : 75-76) ไดอธิบาย

ประเด็นของวัตถุประสงคของการจัดเก็บภาษีไวมีประเด็นที่เหมือนกันสรุปและอธิบายไดวาการที่รัฐ

จัดเก็บภาษีอากรนั้นจะมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดผล 4 อยาง คือ 

   4.2.1 เพื่อหารายไดเขารัฐ หนาท่ีของรัฐคือดําเนินการใหเกิดประโยชนแกสังคม จึง

จําเปนตองหารายไดเพื่อนําไปใชในการดําเนินการตาง ๆ 

   4.2.2 เพื ่อการควบคุม ภาษีอากรเปนการบังคับเก็บจากเอกชน ทําใหเอกชนมี

ทรัพยากรเหลือเพื่อบริโภคลดลง รัฐจึงอาจใชภาษีเพื ่อควบคุมการบริภาคสินคาบางอยางที่ไมพึง

ประสงคใหประชาชนลดการบริโภคดวยการเก็บภาษีสูง นอกจากนี้รัฐยังใชภาษีอากรเพื่อการควบคุม

ธุรกิจโดยสนับสนุนหรือจํากัดการลงทุนในธุรกิจบางประเภท เชน ลดภาษีแกอุตสาหกรรมการสงออก 

   4.2.3 เพื่อใหเกิดการกระจายรายไดที่เปนธรรม อันจะชวยลดชองวางระหวางคน

รวยกับคนจนใหนอยลง หากปลอยใหชองวางนี้มีมากจะทําใหสังคมเกิดความขัดแยง ภาษีอากรลด

ชองวางนี้โดยการเก็บรายไดจากคนรวยในอัตราสูงกวาคนจน เชน การเก็บภาษีในอัตรากาวหนา ภาษี

ทรัพยสิน ภาษีมรดก เปนตน 



 236 

   4.2.4 เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ อันไดแก รักษาระดับราคาและการจาง

งานใหอยูในระดับนาพอใจ เชน เมื่อภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา การจางงานลดนอยลง รัฐก็อาจพิจารณาลด

ภาษีปจจัยการผลิต ลดภาษีเงินได เพิ่มอากรสินคาขาเขา ผลท่ีจะตามมาคือจะมีการขยายการผิต การ

ลงทุน และการจางงาน ภาวะเศรษฐกิจก็จะฟนตัว ในทางตรงกันขามถาเกิดภาวะเงินเฟอก็ตองเพิ่ม

ภาษีเพื่อลดการใชจายภาคเอกชน เปนตน 

  นอกจากนี้ พรชัย ฐีระเวช (2558 : 14) ไดอธิบายวา วัตถุประสงคที ่สําคัญของการ

จัดเก็บภาษีของรัฐบาลถือเปนการหารายไดใหรัฐบาลเพื่อการตอบสนองเปาหมายทางเศรษฐกิจท้ัง 4 

ประการของการใชนโยบายการคลังคือ สงเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ชวยในการรักษา

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ กอใหเกิดรายไดอยางเปนธรรมและชวยจัดสรรทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ

โดยการจัดเก็บภาษีแตละประเภท มีการจัดเก็บจากฐานที่แตกตางกัน ผลที่เกิดขึ้นหรือตามมาจึง

แตกตางกันไปดวย 

  ดังนั้นจากวัตถุประสงคของการจัดเก็บภาษีที ่กลาวมาขางตน เปนไปเพื่อตอบสนอง

เปาหมายทางเศรษฐกิจของประเทศท่ีจะตองดําเนินนโยบายการคลังใหมีประสิทธิภาพ มีเสถียรภาพ มี

การกระจายทรัพยากรเพื่อใหเกิดความเปนธรรม  

 4.3 ประเภทของภาษีอากร 

 ภาษีอากรแบงออกไดเปนหลายประเภท ตามหลักเกณฑตาง ๆ ดังนี้ (ชลธาร วิศรุตวงศ, 

2553 : 12-13) 

  4.3.1 ประเภทภาษีตามหลักการผลักภาษี การแบงตามแนวทางนี้จะแยกยอยเปน 2 

ชนิด คือ 

   1) ภาษีทางตรง คือภาษีที่ผูมีหนาที่เสียภาษีตองรับภาระไว ไมสามารถผลักภาษีไป

ใหผู อื่นได หรืออาจกระทําไดโดยยาก ภาษีเหลานี้ ไดแก ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติ

บุคคล ภาษีท่ีดิน ภาษีการรับมรดก เปนตน 

   2) ภาษีทางออม ไดแก ภาษีที่ผูมีหนาที่เสียภาษีสามารถผลักภาระภาษีไปใหบุคคล

อื่นได เชน ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีการขายเฉพาะหรือภาษีสรรพสามิต อากรแสตมป อากรมหรสพ เปน

ตน 

  4.3.2 ประเภทภาษีตามลักษณะของฐานภาษี ฐานภาษี หมายถึง สิ่งที่รัฐประเมินเพื่อ

จัดเก็บภาษี ซึ่งมีรายไดทรัพยสิน ภาระใชจายเพื่อบริโภค ส่ิงเหลานี้เปนเครื่องวัดความสามารถในการ

เสียภาษี ภาษีประเภทนี้แบงไดเปน 3 ชนิดคือ 

   1) ภาษีฐานรายได ไดแก ภาษีรายไดบุคคลธรรมดา ภาษีรายไดนิติบุคคล 

   2) ภาษีฐานบริโภค ไดแก ภาษีม ูลคาเพ ิ ่ม ภาษีการขาย ภาษีศุลกากร ภาษี

สรรพสามิต เปนตน 
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   3) ภาษีฐานทรัพยสิน ไดแกภาษีท่ีดิน ภาษีโรงเรือน ภาษีมรดก ภาษีทรัพยสิน เปน

ตน 

 

  4.3.3 ประเภทภาษีตามลักษณะการประเมิน แบงเปน 2 ชนิด คือ 

   1) ภาษีที่เก็บตามราคาหรือมูลคา เก็บโดยประเมินมูลคาในสิ่งที่จะเสียภาษีออกมา

เปนรูปตัวเงิน แลวจึงคิดภาษีจากจํานวนนั้น เชนภาษีรายได ภาษีทรัพยสิน ภาษีท่ีดิน เปนตน 

   2) ภาษีที ่เก็บตามสภาพ โดยพิจารณาจากปริมาณ นํ้าหนัก ชนิด เชน ภาษีสุรา 

ยาสูบ ไมขีดไฟ เปนตน 

  4.3.4 หลักเกณฑในการจัดเก็บภาษีอากร หลักเกณฑท่ียอมรับกันวาเปนหลักเกณฑท่ีดี

ในการจัดเก็บภาษีอากร มีดังนี้ (Smith, 1778 : 498-501) 

   1) หลักความเปนธรรม ใครมีความสามารถเสียภาษีไดมากก็ควรเสียภาษีมากกวาผูมี

ความสามารถในการเสียภาษีนอยกวา คนรวยควรเสียภาษีมากกวาคนจน ยินยอมใหผูมีรายจายมาก 

(เชนมีภาระเลี้ยงดูบุตร ผอนสงบาน) สามารถหักรายจายเหลานั้นไดกอนคํานวณภาษี ทั้งนี้ใหเกิด

ความยุติธรรมนั่นเอง 

   2) หลักความแนนอน คือจะตองมีความแนนอนในดานตาง ๆ เชนแนนอนในแง

รายได อตัราภาษี วิธีการจัดเก็บ ระยะเวลาและสถานท่ีจัดเก็บ ท้ังนี้เพื่อความสะดวกในการดําเนินการ

ของเจาหนาท่ีและการเตรียมตัวของผูเสียภาษี 

   3) หลักความสะดวก การจัดเก็บภาษีควรคํานึงถึงความสามารถของเจาหนาที่และ

ตัวผูเสียภาษีดวย เชน กําหนดเวลาเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาภายในเดือนมีนาคม เพื่อใหความ

สะดวกแกหางรานบริษัทตาง ๆ ไดจัดทําบัญชีงบดุลส้ินปใหเรียบรอยเสียกอน หรือใหความสะดวกใน

การจัดเก็บโดยใหมีการหักภาษี ณ ท่ีจาย เสียภาษีทางไปรษณียหรือผานทางธนาคาร เปนตน 

   4) หลักประหยัด ไดแก การประหยัดในดานคาใชจายในการบริการจัดเก็บใหมี

ประสิทธิภาพ และส้ินเปลืองคาใชจายนอยท่ีสุด เปนตน 

  นอกจากนี้นอกจากนี้ ณัฐพัชร สถิตพรธนชัย (2553 : 91-92) ยังไดอธิบายเกณฑการ

จัดเก็บภาษีมีลักษณะ 2 ประเภท คือ 

   1) หลักผลประโยชน คือ ผูเสียภาษีอากรควรเสียภาษีอากรเปนสัดสวนกับประโยชน

ที่ไดรับจากรัฐ ซึ่งผูไดรับประโยชนมากจึงควรเสียภาษีอากรมาก ผูไดรับประโยชนนอยควรเสียภาษี

อากรนอย 

   2) หลักความสามารถในการจายภาษีอากร คือ วัดจากความเสียสละและความพึง

พอใจของผูเสียภาษีอากรและวัดจากความเสมอภาค 

  ดังนั้น ในการจัดเก็บภาษีอากรกับประชาชนรัฐจะตองคํานึงถึงความหมายทั้งทางดาน

เศรษฐศาสตรความเปนกลางและความเปนธรรมทางสังคมดวย 
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  นอกจากนี้ยังมีหลักเกณฑอื่น ๆ ท่ีมีผูเสนอไวอีก เชน หลักความประจักษแจง หลักการ

ยอมรับ หลักความเปนไปไดในทางปฏิบัติ หลักการทํารายได หลักความยืดหยุน 

 

 

  4.3.5. หนวยงานที่มีหนาที่จัดเก็บภาษีอากร หนวยงานที่มีอํานาจในการจัดเก็บภาษี

อากร มีดังนี้ (รังสรรค ประเสริฐศรี, 2551 : 246) 

   1) กรมสรรพากร ทําหนาที่ในการจัดเก็บเงินได ภาษีการขายทั่วไป อากรมหรสพ 

อากรรังนก เปนตน 

   2) กรมศุลกากร จัดเก็บจากการนําสินคาตางประเทศเขามาภายในราชอาณาจักร 

และสงสินคาที่ผลิตในราชอาณาจักรไปขายยังตางประเทศ ประกอบดวย อากรขาเขา และอากรขา

ออก 

   3) กรมสรรพสามิต จัดเก็บภาษีอากรขายเฉพาะหรือภาษีสรรพสามิต ในสวนที่เปน

สินคาโภคภัณฑภายใน 9 ประเภท ไดแก เครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล ไมขีดไฟ ซีเมนต ยานัตถุ นํ้ามัน

และผลิตภัณฑนํ้ามัน สุรา เบียร ยาสูบและไพ 

   4) สวนราชการอื่น  

    4.1) ภาษีทรัพยากรธรรมชาติ หนวยงานที่รับผิดชอบ ไดแก การประมงจัดเก็บ

อากรประมง กรมปาไมจัดเก็บคาภาคหลวงไมสัก คาภาคหลวงไมกระยาเลย และคาภาคหลวงฟน 

ถาน และของปาอื่นๆ กรมทรัพยากรธรณี เก็บคาภาคหลวงแรและคาภาคหลวงปโตรเลียม ใบอนุญาต

นํ้าบาดาล เปนตน 

    4.2) ภาษีลักษณะอนุญาตอื่น ๆ ไดแก กรมการปกครองเก็บใบอนุญาตการพนัน 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารแลยาเก็บคาใบอนุญาตสาธารณสุข เปนตน 

 ดังนั้นจึงสรุปไดวา ภาษีอากร คือ เงิน หรือสิ่งที่รัฐบังคับจัดเก็บจากประชาชน ผูมีรายได 

และจากการบริโภคสินคาและบริการ เพื่อนํามาใชใหเกิดประโยชนแกสวนรวม โดยไมจําเปนตองทํา

อยางหนึ่งอยางใดเปนการตอบแทนโดยตรงแกผูเสียภาษี การจัดเก็บภาษีอากร มีจุดมุงหมายหลักเพื่อ

เปนรายไดของรัฐ จุดมุงหมายรองเพื่อกระจายรายไดใหเกิดความเปนธรรมในสังคม เพื่อการพัฒนา

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และเพื่อสนอง

นโยบายบางประการของรฐั 

5. การบริหารงบประมาณ 

 งบประมาณเปนเครื่องมือรัฐบาลในการวางแผนโดยจัดสรรคาใชจายใหแกกิจกรรมโครงการ

ตางๆ ตามแผนงานเพื ่อใหฝายตาง ๆ ดําเนินการไดตามเปาหมาย วัตถุประสงคขององคการ มี

รายละเอียดแตละหัวขอ ดังนี้ 
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 5.1 ความหมายเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ 

 งบประมาณรัฐบาลเปนสวนสําคัญของการจัดการการคลังและเปนแหลงรวมกิจกรรมของ

รัฐบาลในภาพรวม เอกสารงบประมาณแสดงรายรับรายจายของภาครัฐ รวมทั้งรัฐวิสาหกิจและการ

ลงทุนบางอยาง งบประมาณทําหนาท่ีหลายดาน ต้ังแตบันทึกรายการทางการเงินไปจนถึงบงช้ีสุขภาพ

ทางเศรษฐกิจโดยรวม 

 รังสรรค ประเสริฐศรี (2551 : 262) ไดอธิบายวา งบประมาณตามพจนานุกรม หมายถึง 

บัญชีหรือจํานวนเงินที่รวมกําหนดรายรับรายจายเงิน ในภาษาอังกฤษนั้นคําวา งบประมาณคือ 

Budget มีรากศัพทมาจากภาษาลาตินวา Bulga หมายถึงถุงหรือยาม แตปจจุบันงบประมาณได

พัฒนารูปแบบและกระบวนการจัดทํา รวมทั ้งความหมายและขอบเขตกวางขวางออกไปจาก

ความหมายดังเดิม  

 รังสรรค ธนพรพันธ (2520 อางใน อัจฉรา จินดารัตน, 2557 : 7) ใหความหมายวา 

งบประมาณ หมายถึง แผนการใชจายและการหาเงินเพื่อการใชจายในชวงระยะเวลาหนึ่ง เพื ่อให

ระบบเศรษฐกิจบรรลุเปาหมาย 

 Mikesell (2007 : 27-28) ใหความหมายของงบประมาณวา หมายถึง กระบวนการ

วางแผน อนุมัติ บริหาร ติดตามผล และตรวจสอบโครงการท่ีใชเงินของรัฐบาลในเวลาหนึ่งปหรือมาก

วานั้น โดยหลักแลวจะรวมรายการทุกอยางท่ีเกี่ยวของกับรัฐบาล ตามหลักวินัยการคลัง ความโปรงใส 

ความพรอมรับผิดและการตอสูกับคอรัปช่ันแลว จะตองไมมีรายการนอกงบประมาณใด ๆ อยูเลย 

 Wildavsky (1979 : 1) ไดอธิบายวา การงบประมาณ หมายถึง เอกสารท่ีบรรจุถอยคําและ

ตัวเลขท่ีแสดงรายจายสําหรับรายการและเปาประสงคท่ีแนนอนของรัฐบาล 

 จึงอาจสรุปไดวา งบประมาณ หมายถึง แผนการใชจายของรัฐบาลที่จัดสรรคาใชจายงาน

กิจกรรม โครงการตาง ๆ ใหองคการของรัฐสามารถดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื ่องและบรรลุ

วัตถุประสงคขององคการ นอกจากนี้งบประมาณยังรวมถึง เอกสารทางการเงินที่แสดงรายรับและ

รายจายของรัฐบาลในระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งปกติกําหนดระยะเวลาหนึ่งป และตองทําเปนกฎหมายโดยยก 

“รางพระราชบัญญัติงบประมาณประจําป พ.ศ. ........” เพื่อขอความเห็นชอบจากรัฐสภา 

 5.2 ความสําคัญของงบประมาณ 

 รังสรรค ประเสริฐศรี (2551 : 262-263) ไดอธิบายความสําคัญของงบประมาณวา 

  1) เปนเครื่องมือของฝายนิติบัญญัติในการควบคุมฝายบริหารประเทศที่มีการปกครอง

แบบรัฐสภา สภานิติบัญญัติจะใชงบประมาณควบคุมฝายบริหาร 2 ลักษณะ คือ ประการแรกในชวงท่ี

ฝายบริหารขออนุมัติงบประมาณจากสภา โดยแสดงเหตุผลและรายละเอียดการจัดทํารายรับรายจาย 

หากสภาไมเห็นชอบคือไมอนุมัติจะเปนผลใหรัฐบาลตองลาออกไป ประการท่ีสองหากสภาเห็นดวยให

ประกาศเปนกฎหมายบังคับใชไดแลว สภาก็อาจคุมไดโดยการโดยการต้ังกระทูถามขอตรวจสอบการ

ใชจายและเอกสารรายงานตางๆ วาเปนไปตามเหตุผลและนโยบายท่ีแถลงไวกอนหนานั้นหรือไม 
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  2) กอใหเกิดการพัฒนาประเทศ ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและอื ่น ๆ 

จุดประสงคของรัฐบาลที่จะกอใหเกิดการพัฒนาดานใดมากนอยเพียงใด ศึกษาไดจากการจัดการ

จํานวนเงินใหแกลักษณะงานตาง ๆ 

  3) เปนกรอบในการบริหารประเทศของรัฐบาล งบประมาณจะเปนสิ่งแสดงถึงกิจกรรม

ของรัฐวาจะตองทําอะไรบาง ภายในกรอบเวลาและจํานวนเงินเทาใด หวังผลใหเกิดอะไรขึ้นมาบาง 

กลาวอีกนัยหนึ่ง งบประมาณคือแนวดําเนินการของรัฐบาลในชวงปหนึ่ง 

  4) เปนเครื่องมือวัดผลงานของรัฐบาล ผลของการใชงบประมาณเพื่อดําเนินนโยบาย

ตางๆ จะเกิดผลประโยชนแกสวนรวมมากนอยเพียงใด สามารถนําไปเปรียบเทียบดูไดระหวางรัฐบาล

แตละยุคสมัย ทําใหเราทราบถึงความสามารถในการบริหารประเทศของรัฐบาลหรือผูนํารัฐบาลแตละ

ชุดได 

 นอกจากนี้งบประมาณยังมีบทบาทในฐานะที่เปนเครื่องมือที่สําคัญในการบริหารการคลัง

ภาครัฐ เศรษฐกิจ การเมือง และการบริหาร ดังนี ้(อัจฉรา จินดารัตน, 2557 : 8) 

  1) งบประมาณเปนเครื่องมือในการรักษาวินัยการคลัง โดยวินัยทางการคลังคือ สภาวะ

ระหวางมีดุลยภาพระหวางรายไดและรายจาย การักษาวินัยทางการคลังภาครัฐคือ การควบคุมดูแลให

รายจายและภาระผูกพันทางการเงินของรัฐบาลทั้งในปจจุบันและอนาคตอยูในระดับที่สมดุล หรือไม

เกินขีดความสามารถในการจัดหารายไดของรัฐบาลหรือเทากับขีดความสามารถในการรับภาระคา

ภาษีและการบริการประชาชนพลเมืองในชวงเวลานั้น 

  2) งบประมาณเปนเคร ื ่องม ือของนโยบายการคลัง งบประมาณของร ัฐบาลหรือ

งบประมาณแผนดินซึ่งประกอบดวยประมาณการรายได และงบประมาณรายจาย ในการจัดทํา

งบประมาณ แบงเปน 3 ประเภทคือ 

   - งบประมาณเกินดุล (Surplus Budget) หมายถึง ประมาณการรายไดมากวา 

งบประมาณรายจาย 

   - งบประมาณขาดดุล (Deficit Budget) หมายถึง ประมาณการรายไดนอยกวา 

งบประมาณรายจาย 

   - งบประมาณสมดุล (Balance Budget) หมายถึง ประมาณการรายไดเทากับ

งบประมาณรายจาย 

  การใชนโยบายการคลังเพื่อแกไขปญหาเศรษฐกิจ และเพื่อรักษาเสถียรภาพทาง

เศรษฐกิจของประเทศโดยมีงบประมาณรายจาย และภาษีเปนเครื่องมือ กลาวคือ การใชนโยบายการ

คลังแบบขยายตัวเมื่อสภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า โดยการเพิ่มงบประมาณรายจายและลดภาษี รัฐบาลจะ

จัดทํางบประมาณแบบขาดดุล เพื่อกระตุนใหมีการใชจายโดยรวมในระบบเศรษฐกิจ ซึ ่งนอกจาก

รายจายภาครัฐจะเพิ่มข้ึนแลว การลดภาษีมีผลใหภาคเอกชนเพิ่มข้ึน ประชาชนมีเงินในการใชจายมาก

ข้ึน มีการจางงานเพิ่มขึ้นทําใหระบบเศรษฐกิจมีการขยายตัว สวนการใชนโยบายการคลังแบบหดตัว
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คือ การลดงบประมาณรายจาย และเพิ่มภาษี โดยรัฐบาลจัดทํางบประมาณเกินดุลเพื่อลดความ

ตองการใชจายโดยรวม เพราะถาหากมีการใชจายมากเกินไปอาจนําไปสูสภาวะเงินเฟอท่ีผิดปกติได 

  3) งบประมาณเปนเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพื่อการ

พัฒนาเศรษฐกิจใหมีความเจริญเติบโต โดยการจัดสรรงบประมาณเพื่อการกอสรางโครงสรางพื้นฐาน

ของประเทศ หรือการจัดสรรงบประมาณเพื่อการลงทุนในโครงการตาง ๆ เชน โครงการกอสราง

สนามบิน โครงการระบบขนสงมวลชนขนาดใหญที่จะสงผลดีตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ การ

จัดสรรงบประมาณเพื่อกระตุนเศรษฐกิจเพื่อใหเกิดการกระจายรายไดในระดับรากหญา เชน การ

จัดสรรเงินกองทุนหมูบาน การจัดสรรเงินใหธนาคารหมูบาน การจัดสรรงบประมาณเพื่อการสรางงาน

ในระดับชุมชนหรือหมู บาน การสนับสนุนรัฐวิสาหกิจชุมชนดวยการมีโครงการหนึ่งตําบลหนึ่ง

ผลิตภัณฑ เปนการเพิ่มรายไดใหแกประชาชนในระดับรากหญา และสรางความเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจในระยะยาว เปนตน 

  4) งบประมาณเปนเครื่องมือของฝายนิติบัญญัติในการควบคุมฝายบริหาร เนื่องจากฝาย

นิติบัญญัติมีอํานาจในการพิจารณาอนุมัติงบประมาณแผนดินที่ฝายบริหารเสนอ จึงจะสามารถใช

จายเงินตามแผนงานตาง ๆ ที่กําหนดไวได ทําใหฝายนิติบัญญัติสามารถตรวจสอบควบคุมการใช

จายเงินวาถูกตองตามหลักการบริหารราชการแผนดินและตรวจสอบแผนงานโครงการตาง ๆ ให

เปนไปตามความตองการของประชาชนสวนใหญ 

  5) งบประมาณเปนเครื่องมือฝายบริหาร สําหรับใชในการวางแผนการดําเนินการของรัฐ 

การวางแผนการดําเนินการของกระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ จะตองพิจารณาเอกสารงบประมาณ

ประจําป ประกอบดวย เนื ่องจากงบประมาณเปนแผนแมบททางการคลังที่แสดงเจตนารมณของ

รัฐบาลซึ่งหนวยงานตางๆ จะตองทําการวางแผนใหสอดคลองและสนับสนุนเจตนารมณของรัฐบาล 

นอกจากนี้แลวยังเปนหลักประกันประการหนึ่งไดว าหนวยงานตาง ๆ จะไดรับการจัดสรรเงิน

งบประมาณตามแผนท่ีไดวางไว อันจะสามารถปฏิบัติตามแผนไดบรรลุผลตามเปาหมายไดดียิ่งข้ึน 

  นอกจากนี้ ฝายบริหารยังใชงบประมาณในการประสานแผนงานตาง ๆ และควบคุมการ

ปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐตามงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร และการเบิกจายงบประมาณเพื่อ

นําไปดําเนินการท่ีไดรับมอบหมาย 

 สรุปความสําคัญของงบประมาณคือ งบประมาณเปนเครื่องมือของผูบริหาร ในการจัดสรร

คาใชจายใหแกหนวยงานตาง ๆ เพื่อนําไปจัดทํากิจกรรม โครงการตามแผนงาน เพื่อบรรลุเปาหมาย

อีกท้ังเปนเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศชาติ และเปนเครื่องมือฝายนิติบัญญัติ

ในการควบคุมฝายรัฐบาลและเปนเครื่องมือฝายบริหารในการทํางบประมาณในการพัฒนาประเทศ 

 5.3 หลักการงบประมาณ 

 ตามทัศนะของปวย อึ๊งภากร (2503 อางใน ณัฐพัชร สถิตพรธนชัย 2553 : 203-204) ให

หลักสําคัญของงบประมาณท่ีดีท่ีมีลักษณะ ดังนี้ 
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  1) หลักการคาดการณไกล เปนการวางแผนลวงหนาวา ใครจะทําอะไร ใชเงินเทาไร ใน

ปใด 

  2) หลักประชาธิปไตย ตองใหเจาของเงินไดรูเห็นและใหความเห็นชอบดวยทั้งรายได

และรายจายในประเทศท่ีมีการปกครองตามระบอบประชาธปิไตย 

  3) หลักดุลยภาพ งบประมาณจะตองมีความสมดุลกัน อาจมีขาดดุลหรือเกินดุลบาง เพื่อ

ไมใหมีหนี้สินลนพนตัว 

  4) หลักสารัตถประโยชน ตองคํานึงถึงประโยชนปจจุบันและอนาคต โดยมีรายจาย

ลงทุนใหมากพอและเปนสวนสัดเหมาะสมกับรายจายประจํา 

  5) หลักความยุติธรรม ตองมีความยุติธรรมทั้งในดานรายไดและรายจาย กลาวคือ ผูมี

รายไดมากยอมเสียภาษีมากกวาผูมีรายไดนอย 

  6) หลักประสิทธิภาพ เปนการควบคุมงบประมาณรายไดและรายจาย ท่ีสวนราชการผูมี

หนาท่ีจะตองระวังสอดสองใหเกิดประสิทธิภาพขึ้น กลาวคือการใชจายงบประมาณตองเกิดประโยชน

และคุมคามากท่ีสุด 

 ท้ังนี้เนื่องจากการบริหารงบประมาณท่ีรัฐบาลจัดทําข้ึนนั้นมีผลกระทบตอ รายได คาใชจาย

ของเอกชนและประชาชน ฉะนั้น การจัดทํางบประมาณจึงควรยึดหลักการที่สําคัญอยางนอย 6 

ประการ คือ (เฉลิมพงศ มีสมนัย, 2559 : 36) 

  1) ประหยัด ทั้งทางดานรายรับ-รายจาย คือการจัดเก็บ โดยจะตองมีคาใชจาย ตํ่าสุด 

และเมื่อใชจายก็ตองปองกันมิใหเกิดการรั่วไหล และใชจายงบประมาณของชาติตองเปนไปอยาง

ประหยัดมุงใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน 

  2) ประสิทธิภาพ ใชจายงบประมาณของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน 

องคการของรัฐที่เปนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญจะตองเปนไปอยางประหยัด เกิดประโยชนตอ

ประชาชนมากท่ีสุด 

  3) ความเสมอภาค ชอบธรรมท้ังทางดานการจัดเก็บภาษีและการใชจายเงินงบประมาณ

โดยยึดหลักธรรมาภิบาลท่ีประกอบดวยหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวน

รวม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุมคา 

  4) ดุลยภาพ การจัดทํางบประมาณในลักษณะสมดุลเปนสิ่งที่ดี เพราะเปนการใชจาย

เทาที่หามาไดเทานั้น งบประมาณแบบสมดุลนี้จะไมมีผลตอระบบเศรษฐกิจและยากที่จะเปนไปได

ในทางปฏิบัติ เพราะบางปอาจตองทํางบประมาณแบบเกินดุลบาง ขาดดุลบาง เพื่อเปนมาตรการใน

การชะลอหรือกระตุนภาวะเศรษฐกิจใหมีเสถียรภาพ สําหรับดุลยภาพในความหมายนี้จะหมายถึงใน

ระยะยาวแลวจะตองเกิดดุลยภาพเพราะหากงบประมาณขาดดุลยภาพมากเกินไปรัฐบาลก็จะตองกอ

หนี้สาธารณะ หากเกินดุลมากเกินไปก็จะกอใหเกดิภาวะเศรษฐกิจเกิดการหดตัวได 
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  5) คาดการณไกล โดยเฉพาะการลงทุนในโครงการท่ีเปนโครงสรางพื้นฐานของประเทศ

ท่ีตองดําเนินการระยะยาวท่ีจําเปนตองจัดทํางบประมาณผูกพัน ดังนั้นจึงตองระมัดระวังมิใหรัฐบาลมี

ภาระทางการเงินเกินไปในอนาคตมาก 

  6) ประชาธิปไตย การจัดทํา พ.ร.บ.งบประมาณประจําป พ.ศ. ...ของรัฐบาลจะตองผาน

ความเห็นชอบของรัฐสภาซึ่งเปนตัวแทนของประชาขนตามกระบวนการทางนิติบัญญัติ 

 เมื ่อกลาวโดยสรุปของหลักการจัดทํางบประมาณที่ผู มีสวนเกี ่ยวของจะตองพิจารณา

ประกอบดวย หากการจัดทํางบประมาณขาดหลักการสําคัญแลว การใชงบประมาณแผนดินยอม

เปนไปในทางท่ีไมกอใหเกิดประโยชนตรงตามความตองการของประชาชน อีกท้ังยังทําใหการควบคุม

การใชจายงบประมาณของฝายนิติบัญญัติกระทําไดยากและไมไดผลเทาท่ีควร 

 5.4 รูปแบบการจัดทํางบประมาณ 

 การจัดทํางบประมาณสามารถกระทําไดหลายรูปแบบ แตละรูปแบบแสดงใหเห็นถึงการ

เนนเปาประสงคท่ีแตกตางกัน โดยท่ัวไปแลวการจัดทํางบประมาณสามารถจําแนกได 4 รูปแบบ ไดแก 

งบประมาณแสดงรายการ (Line–Item Budgets) งบประมาณแสดงผลงาน (Performance 

Budgets) งบประมาณแบบแผนงาน ( Program Budgets) และงบประมาณฐานศูนย (Zero-Based 

Budget) ซึ่ง Aaronson and Schwartz (1987 : 152-156 อางใน เรืองวิทย เกษสุวรรณ, 2556 : 

264-269) ณรงค สัจพันโรจน  (2539: 24-36) และอัจฉรา จินดารัตน (2557 : 10-15) ไดอธิบายไวใน

ประเด็นเดียวกันและรายระเลียดคลายกันผูเขียนไดสังเคราะหและสรุปนําเสนอในแตละประเด็น ดังนี ้

  5.4.1 งบประมาณแบบแสดงรายการ 

  งบประมาณแบบแสดงรายการ ยังเปนแนวทางการจัดทํางบประมาณที่ใชกันมากใน

ปจจุบัน เกิดข้ึนจากปญหาคอรัปช่ันในสหรัฐอเมริกาชวงท่ีเปล่ียนมาสูศตวรรษท่ี 20 เปนแนวทางการ

จัดทํางบประมาณท่ีออกแบบมาเพื่อใหแนใจวาขาราชการท่ีรับผิดชอบงบประมาณจะมีความพรอมรับ

ผิดทางการเงิน โดยกําหนดแนวทางท่ีจายเอาไวใหแนชัด เชน คาใชจายในการปฏิบัติงาน คาใชจายใน

การลงทุนและหนี้สาธารณะ การเสนองบประมาณตองแยกออกตามหนวยงานและจําแนกรายการจาย

ออกเปนประเภทตาง ๆ โดยทั่วไปกําหนดเงินที่จะจัดสรรตามชวงระยะเวลาที่แนนอน สวนใหญเปน

หนึ่งป เมื่อรัฐสภาอนุมัติงบประมาณแลวฝายบริหารตองจายเงินที่ไดรับจัดสรร สวนการจัดสรรแบง

ออกตามหมวดรายจาย รัฐสภาสามารถควบคุมงบประมาณไดโดยการกําหนดรายจายรวมและ

ตรวจสอบทางการเงินฝายบริหาร ระบบงบประมาณแบบนี้จึงเปนระบบท่ีเปนการควบคุม ตรวจสอบ

การใชงบประมาณโดยวัดความสําเร็จการใชจายงบประมาณที่เปนปจจัยนําเขามากกวาผลสําเร็จของ

งานท่ีจะเกิดข้ึน ขาดความเช่ือมโยงระหวางปจจัยนําเขากับปจจัยนําออก ซึ่งเปนผลการดําเนินงานไม

สามารถตอบคําถามไดวา งบประมาณที่ใชจายไปนั้นกอใหเกิดผลสําเร็จอะไรบาง และขาดความ

ยืดหยุนในการใชจายงบประมาณ 
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  5.4.2 งบประมาณแบบแสดงผลงาน 

  งบประมาณแบบแสดงผลงานถือกําเนิดเมื่อปลายทศวรรษ 1940 ในสหรัฐอเมริกา จาก

รายงานเกี่ยวกับงบประมาณรัฐบาลกลางของคณะกรรมการฮูเวอร (Hoover Commission) ในฐานะ

ที ่ เปนกลไกปรับปร ุงการใหบริการโดยใชตนทุน-ประสิทธิภาพ (Cost-Efficiency) เปนตัววัด

ความสําเร็จทางการบริหาร หนวยงานแตละหนวยงานตองออกแบบงบประมาณใหสอดคลองกับกับ

หนาท่ีและกิจกรรม ระบบงบประมาณแบบนี้แบงออกตามหนาท่ีแตละหนาท่ีมีโครงการตางๆ จํานวน

มาก และแตละโครงการยังแยกออกเปนกิจกรรม ซึ่งทําโดยหนวยงาน อาจเปนกระทรวง ฝาย กลุม

งานหรือหนวยอื่นๆ ที่รับผิดชอบกิจกรรมมากวาหนึ่งกิจกรรม แตละกิจกรรมกอใหเกิดผลผลิต 

(Output) หรือบางครั ้งเร ียกวาภาระงาน (Workload) หรือผลผลิตขั้นสุดทาย (End Product) 

กิจกรรมแต ละอยางเก ิดขึ ้นจากสวนผสมของสิ ่งที ่ ใช จ ายในการทําก ิจกรรม (Objects of 

Expenditure)  

  การริเริ่มงบประมาณแบบแสดงผลงานเริ่มข้ึน ณ หนวยท่ีมีผลงาน กิจกรรมของหนวยท่ี

มีผลงานเกิดเปนผลผลิตหรือภาระงานโดยนับเปนหนวยงานที่ทําสําเร็จในแตละกิจกรรมของชวง

ปงบประมาณ ตอจากนั้นจึงประมาณคาตนทุนรวม (Total Cost) และตนทุนตอหนวย (Unit Cost) 

ของกิจกรรมแตละอยาง และใชเปนเกณฑสําหรับเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดโดยเปรียบเทียบคาใชจาย 

ตนทุนและผลผลิตของทางเลือกตาง ๆ จากนั้นจึงเลือกทางเลือกที่เปนโครงการหรือกิจกรรมที่ให

ประโยชนสูงสุด แตมีคาตอหนวยต่ําท่ีสุด สุดทายจึงเปนประมาณการเปนงบประมาณประจําป กระทํา

โดยนําคาใชจายตอหนวยคูณดวยจํานวนผลผลิต หนวยที่เสนอของบประมาณตองเขียนคําขอ

งบประมาณ สวนใหญประกอบดวยหัวขอที่สําคัญ ไดแก (1) การบรรยายวากิจกรรมเกี่ยวของกับ

ความรับผิดชอบและจุดมุงหมายของหนวยงานอยางไร (2) เขียนโครงรางงานท่ีจะทําในแตละกิจกรรม 

(3) แสดงใหเห็นวาการจัดสรรงบประมาณชวยใหกิจกรรมดําเนินไปโดยสะดวกอยางไร และ (4) เริ่ม

จัดทําแผนภาระงานที่ระบุเปาหมายแตละระยะของหนวยงานภาระงานหรือผลผลิตที่จะทําสําเร็จ

ในชวงปงบประมาณ และตารางการทํางานท่ีจะทําตามเปาหมายแตละระยะ 

  ระบบงบประมาณแบบนี้ไดนํามาใชเพื่อแกปญหาระบบงบประมาณแบบแสดงรายการท่ี

ไมสามารถเชื่อมโยงการใชจายงบประมาณกับผลการดําเนินงานของหนวยงานได ระบบงบประมาณ

แบบแสดงผลงานจึงเปนระบบงบประมาณที ่เนนการจัดการ ใหความสนใจตอผลสําเร็จของงาน

มากกวาทรัพยากรท่ีใช ดังนั้นองคการจึงใชงบประมาณแบบแสดงผลงานเปนเครื่องมือในการควบคุม

และตรวจสอบการทํางานภายในหนวยงาน โดยการตอบคําถามใหไดวาเม่ือใชงบประมาณไปแลวไดผล

เปนอยางไร ประสิทธิภาพของการทํางานเปนอยางไร มีหลักเกณฑในการวัดผลงานอยางไร  ระบบ

งบประมาณแบบแสดงผลงาน เปนระบบงบประมาณที ่เนนผลการดําเนินงานหรือผลผลิตของ
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หนวยงานเปนหลักท่ีจะตองดําเนินงานใหบรรลุจุดมุงหมายแตละผลผลิตหรือผลการดําเนินงานโดยจะ

ใชงบประมาณเทาใด 

  อยางไรกต็ามงบประมาณแบบแสดงผลงานมีจุดออนหลายประการ ไดแก ประการแรก 

การวัดตนทุนตอหนวยในกิจกรรมบางอยางอาจทําไมได ประการที่สอง กิจกรรมท่ีหนวยงานระบุอาจ

ไมรวมถึงกิจกรรมบางอยางที่มีสวนตอผลผลิต เชน งานชวยเหลือและอํานวยความสะดวกตาง ๆ 

ดังนั้น ตนทุนรวมจึงไมครอบคลุมถึงคาใชจายท้ังหมด และตนทุนตอหนวยอาจเปนตัววัดประสิทธิภาพ

ที่ผิดพลาด ยิ่งกวานั้นอํานาจหนาที่ในการใหบริการอาจกระจัดกระจายและแบงยอย ประการที่สาม 

เนื่องจากไมไดวัดดานผลประโยชนดวย ตนทุนตอหนวยจึงไมไดช้ีใหเห็นประสิทธิภาพระหวางภาคสวน 

ประการที่สี่ ไมสามารถกําหนดประสิทธิภาพระหวางโครงการ เพราะตนทุนตอหนวยไมใชเปนมูลคา

สุทธิที่ไดจากโครงการตางๆ แตละโครงการและประการสุดทายระดับการเสนอของบประมาณแตละ

กิจกรรมที่ที่เสนอมาถึงรัฐบาลมีชั้นเดียว กรณีท่ีรัฐบาลจําเปนตองปรับลดงบประมาณ รัฐบาลจะไมมี

ฐานขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อนํามาเปรียบเทียบเพื่อตัดสินใจ 

  5.4.3 งบประมาณแบบแผนงาน 

  งบประมาณแบบแผนงานเต็มรูป ไดแก PPBS หรือระบบการวางแผนแผนงานและ

งบประมาณ (Planning, Programming and Budgeting System) เปนงบประมาณที ่ร ิเร ิ ่มโดย

รัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาชวงตนทศวรรษ 1960 และทองถิ่นหลายแหงไดนําไปปรับใชโดยยอสวนลง 

งบประมาณแบบแผนงานเปนงบประมาณที่รวมศูนยมากวาแบบอื่นในการจัดเตรียมงบประมาณ 

รัฐบาลเปนผูกําหนดแนวทางต้ังแตเริ่มแรก ซึ่งระบบงบประมาณเชนนี้มีกระบวนการโดยเริ่มจากการ

วางแผน เพื่อกําหนดแผนงานและกําหนดวัตถุประสงค เปาหมายของแตละแผนงาน วิเคราะหความ

เหมาะสมของแผนงานและโครงการ วิเคราะหกิจกรรมตาง ๆ โครงการตาง ๆ ท่ีจะบรรจุไวในแผนงาน 

การจัดลําดับความสําคัญของแผนงาน โครงการกิจกรรม ขั้นตอนตอไปเปนการจัดทําแผนคือการ

จัดทําโครงสรางแผนงานใหมีความสัมพันธเชื ่อมโยงกับการวางแผน โดยกําหนดวัตถุประสงค 

เปาหมาย และกิจกรรมตาง ๆ ที่จะดําเนินงานใหบรรลุว ัตถุประสงคในแตละแผนงาน มีความ

สอดคลองและเช่ือมโยงกับแผนงานอื่น ๆ อยางเปนระบบ ข้ันตอนสุดทายเปนการจัดทํางบประมาณ

ลงไปตามโครงสรางของแผนงานและแปลงเปนงบประมาณในแตละปในการจัดสรรงบประมาณจะมี

การวิเคราะหเลือกแผนงานหรือโครงการที่มีความเหมาะสมตามที่ไดจัดลําดับกอนหลัง โดยคํานึงถึง

ประโยชนท่ีจะไดรับสูงสุดเพื่อใหการใชจายงบประมาณมีประสิทธิภาพ 

  สวนปญหาจากงบประมาณแสดงแผนงานมีหลายประการ ไดแก ประการแรก ยากท่ีจะ

นิยามและกําหนดจุดมุงหมาย ประการท่ีสองจุดมุงหมายเปล่ียนแปลงได เมื่อจุดมุงหมายเปล่ียนแปลง

โครงสรางของโครงการก็ตองเปล่ียนไปดวย ประการที่สามจุดมุงหมายมีหลายอยาง ทําใหไมสามารถ

วัดวัตถุประสงคและผลประโยชนได ประการท่ีส่ี การประเมินทางเลือกอาจไมสามารถทําไดอยางเปน

ระบบ เพราะขอจํากัดทางดานความสามารถมนุษย เวลาและการวิเคราะห และประการสุดทาย การ
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วิเคราะหตนทุนและผลประโยชนของโครงการที่เปนทางเลือก อาจทําใหไดขอมูลที่สามารถกําหนด

ประสิทธิภาพระหวางภาคสวนและประสิทธิภาพระหวางโครงการเชิงเปรียบเทียบ แตก็ยากที่จะมี

ขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพภายในโครงการ เนื่องจากขาดโครงการที่จะเปรียบเทียบ การพิจารณา

จัดสรรเงินใหกับโครงการเดียวจึงอาจไมมีทางเลือกท่ีจะลดหรือเพิ่มวงเงินใหกับโครงการใหสอดคลอง

กับงบประมาณโดยรวม 

  5.4.4 งบประมาณฐานศูนย 

  งบประมาณฐานศูนยมีกําเนิดมาจากภาคเอกชน สวนภาครัฐนิยมใชในสหรัฐอเมริกา

สมัยรัฐบาลคารเตอร เนื่องจากรัฐบาลสนใจประสิทธิภาพในการบริหารงานของรัฐบาล โดยใชผลผลิต

เปนฐานประเมินผลประโยชนของกิจกรรม และตรวจสอบกิจกรรมโดยดูผลกระทบท่ีมีตอภาระการเงิน 

รวมท้ังใชระดับการจัดสรรเงินงบประมาณใหเปนไปตามลําดับความสําคัญของกิจกรรม ท้ังระดับยอย 

คือระดับหนวยงานและระดับรัฐบาลในภาพรวม ความคิดหลักที่อยูเบื้องหลังระบบงบประมาณฐาน

ศูนยมาจากความคิดที่วาโครงการแตละโครงการควรถูกประเมินผลมาตั้งแตตน ดังนั ้นผู จัดการ

โครงการตองจัดเตรียมงบประมาณโดยเริ่มตนตั้งแตศูนย วิธีการจัดทํางบประมาณฐานศูนย แบง

ออกเปน 3 ข้ัน ไดแก 

   ขั้นที่หนึ่ง กําหนดหนวยตัดสินใจ (Decision Units) โดยระบุวาจะใหผูบริหารคนใด

เปนผูรับผิดชอบและมีอํานาจกําหนดกิจกรรมโครงการ ปกติเปนผูจัดการหรือหัวหนาโครงการหรือ

หัวหนาหนวยงาน 

   ขั้นที่สอง กําหนดชุดการตัดสินใจ (Decision Packages) ซึ่งหมายถึง การพิจารณา

อนุมัติงบประมาณใหแกโครงการตาง ๆ ของหนวยงานระดับยอย ส่ิงท่ีหนวยงานตองระบุในโครงการ 

ไดแก ภารกิจและจุดมุงหมายของหนวยงาน วิธีการใหบริการและอธิบายผลประโยชนของโครงการท่ี

เปนทางเลือกแตละโครงการ สําหรับการตัดสินใจโดยทั่วไปหัวหนาหนวยตัดสินใจเปนคนเลือกจาก

โครงการท่ีใหผลประโยชนมากที่สุดลดหล่ันกันลงมาและจัดสรรเงินใหแกโครงการคิดเปนรอยละของ

งบประมาณปท่ีผานมา เชน รอยละ 90, 100 หรือ 110 ของงบประมาณท่ีผานมา สวนใหญแบงระดับ

การจัดสรรงบประมาณเปน 3 ระดับ คือ ต่ํากวา เทากับ หรือสูงกวางบประมาณโครงการท่ีผานมา 

   ขั้นที่สาม จัดลําดับความสําคัญโครงการที่ไดรับอนุมัติไปแลวในระดับมหภาค โดย

จัดลําดับความสําคัญตามหนวยงาน จากนั้นนํามารวมกันเปนบัญชีโครงการของรัฐบาลท้ังหมาด และ

จัดสรรงบประมาณใหตามลําดับความสําคัญและวงเงินที่รัฐบาลสามารถจัดสรรไดในแตละป สําหรับ

โครงการของหนวยงานที่ถูกตัดออกจากบัญชีในขั้นสุดทายจะไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก

รัฐบาล 

  ขอดีของงบประมาณแบบฐานศูนย คือผูบริหารหนวยงานมีความยืดหยุนที่จะปรับการ

เปลี่ยนแปลงงบประมาณที่มีผลกระทบตอตนทุนและผลผลิต โดยปรับใหสอดคลองกับงบประมาณที่

ไดรับอนุมัติจากรัฐสภา และรัฐบาลใหอิสระในการบริหารโครงการเหมือนงบประมาณแบบแผนงาน 
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แตขอเสียมีหลายประการ ประการแรก การไมวัดตนทุนและผลประโยชน ทําใหรัฐบาลและรัฐสภาไม

สามารถตัดสินประสิทธิภาพระหวางภาคสวนและระหวางโครงการได ประการที่สอง การไมมี

โครงสรางขององคการทําใหผูตัดสินใจไมสามารถวิเคราะหโครงการได และประการที่สาม อํานาจ

หนาที่ในการใหบริการกระจายออกไป เนื่องจากกิจกรรมที่หนวยตัดสินใจทําหลายหนวยอาจให

ผลผลิตอยางเดียวกัน 

  5.4.5 ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร 

  เฉลิมพงศ มีสมนัย (2559 : 42-43) ไดอธิบายระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตาม

ยุทธศาสตรวา งบประมาณในระบบนี้เริ่มใชในชวงทศวรรษ 1980 จนถึงปจจุบันโดยเฉพาะในกลุม

ประเทศองคการเพื ่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและกาพัฒนา (Organization for Economic 

Cooperation and Development : OECD) ซึ ่งม ีสมาชิกทั ้งหมด 29 ประเทศ ไดม ีการปฏิร ูป

งบประมาณโดยใชแนวทางระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานพรอมกับผสมผสานลักษณะสําคัญ

ของระบบงบประมาณแบบตางๆ ไวดวยกัน โดยมีแนวทางโดยสรุป ดังนี้ 

   1) ใชกลยุทธทางการบริหารการคลังเพื่อเพิ่มการเชื่อถือไดของการดําเนินงานของ

รัฐบาล โดยมีการกําหนดกรอบการบริหารการคลังใหอิงกับกฎหมายดวยวิธีการใหคําสัญญาทาง

การเมือง เชน ประเทศสวิตเซอรแลนด ไดกําหนดเปาหมายทางการคลังโดยรวมไวในรัฐธรรมนูญ 

ประเทศนิวซีแลนด ไดตราพระราชาบัญญัติวาดวยความรับผิดชอบทางการคลัง พ.ศ. 2537 ประเทศ

ออสเตรเลีย ไดประกาศใชกฎหมาย Australian of Budget Honesty เพื่อเพิ่มความโปรงใสในการ

แกปญหานโยบายการคลังและผลลัพธทางการบริหารการคลังของประเทศ 

   2) ใชการวางแผนแบบงบประมาณแบบหลายป (แผนงบประมาณ 3 ป) ทําให

สามารถเพิ่มวินัยทางการคลัง การกําหนดวัตถุประสงคนโยบายทางการคลังโดยรวม การแสดงนัยของ

การตัดสินใจในการจัดสรรงบประมาณของปงบประมาณตอไป 

   3) ใชการกําหนดวงเงินงบประมาณจากเบื้องบน ซึ่งเปนวิธีการหนึ่งที ่ชวยในการ

ประสานใหเกิดความเชื ่อมโยงระหวางนโยบายของรัฐบาลและแผนงานที่หนวยงานของรัฐเปนผู

ดําเนินงาน 

   4) ใหอิสระแกหนวยงานในการตัดสินใจระดับปฏิบัติการมากขึ้น เชน ประเทศ

ออสเตรเลีย นิวซีแลนด สวีเดน และอังกฤษมอบอํานาจการตัดสินใจแทบทั้งหมดใหกับหนวยงานใน

การใชงบประมาณประจําภายในขอบเขตท่ีกําหนด หนวยงานตาง ๆ ไดรับอนุญาตใหโอนงบประมาณ 

(ท่ียังไมไดใช)ขามปและในบางกรณีมีการอนุญาตใหนํางบประมาณของปถัดไปบางสวนมาใชกอนได 

   5) มีการเพิ่มความรับผิดชอบตอผลงานเปนสิ่งที ่ควบคูไปกับการผอนคลาย การ

ควบคุมปจจัยนําเขา ทําใหมีการมุงเนนการพัฒนาตัวช้ีวัดผลงาน และมีการระบุขอมูลของงานรูปแบบ

ตางๆ ไวในเอกสารงบประมาณและรายงานประจําป 
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   6) มีการนําแนวคิดในการจัดการภาคเอกชนมาใช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช

จายเงิน เพื่อใหประชาชนทราบถึงตนทุนท่ีแทจริงในการใหบริการของภาครัฐ 

  นอกจากนี้ อัจฉรา จินดารัตน (2557 : 14-15) ยังไดสรุปสาระสําคัญของงบประมาณ

ระบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร มีดังนี้ 

   1) มุ งเน นผลสําเร็จตามเปาหมายเชิงย ุทธศาสตร  ใหความสําคัญกับผลการ

ดําเนินงานตามเปาหมายยุทธศาสตรทุกระดับ ตั ้งแตระดับชาติถึงระดับหนวยงาน โดยมีความ

สอดคลองเช่ือมโยงกันทุกระดับ และมีผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงานทุกระดับอยางชัดเจน 

   2) มีตัวชี้วัดความสําเร็จของผลผลิต ซึ่งเปนผลการดําเนินงานในระดับหนวยงาน

อยางชัดเจน 

   3) การมอบอํานาจการบริหารจัดการงบประมาณ โดยเนนใหหนวยงานมีอํานาจใน

การบริหารจัดการงบประมาณเพื่อใหเกิดความสําเร็จในการปฏิบัติงานมากกวาการเนนกฎระเบียบ จึง

เปนระบบงบประมาณท่ีสงเสริมใหหัวหนาหนวยงานมีบทบาทในการตัดสินใจมากข้ึน 

  4) การเพิ่มขอบเขตความครอบคลุมของงบประมาณ หมายถึง การจัดทํางบประมาณไม

เพียงแตเปนงบประมาณแผนดินเทานั้น แตใหรวมถึงงบประมาณจากแหลงอื่นดวยซึ่งเปนเงินนอก

งบประมาณ เชน เงินกู เงินชวยเหลือ เงินรายไดของหนวยงานที่ไมตองนําสงกระทรวงการคลัง ให

นํามาพิจารณาจัดทําเปนงบประมาณรายาจายประจําปของหนวยงานนั้นดวย 

  5) การประมาณการรายจายลวงหนาระยะปานกลาง (Medium Term Framework : 

MTEF) หมายถึง การจัดทํากรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะ 3-5 ป ปจจุบันการจัดทํา

งบประมาณ สํานักงบประมาณใหหนวยงานราชการประมาณการรายจายลวงหนาไปอีกอยางนอย 3 

ป ในขณะท่ีจัดทํางบประมาณ หรือไดรับอนุมัติงบประมาณ ภายใตสมมติฐานวาไดมีการเปล่ียนแปลง

นโยบายใหมสําหรับแผนงานตางๆ และสามารถปรับตัวเลขงบประมาณเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของ

ปจจัยอื่นท่ีเกี่ยวของ เชน ภาวะเงินเฟอ นโยบายสําคัญของรัฐบาล 

  6) เนนหลักธรรมาภิบาล หรือหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยการแบงหนาที่

ความรับผิดชอบ และมีระบบการติดตามประเมินผล และการรายงานผลการดําเนินงาน เพื่อควบคุม 

ตรวจสอบผลการดําเนินงานวาบรรลุเปาหมายที ่ก ําหนดไวหรือไม อยางไร โดยดูจากตัวชี ้ว ัด

ความสําเร็จและเปาหมายในแตละระดับ และใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการจัดทํา

งบประมาณ และเปนการบงบอกถึงความรับผิดชอบของหนวยงานตอความสําเร็จของการดําเนินงาน

ตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

  ดวยเหตุนี้การจัดทําระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร จึงเปนระบบ

ท่ีจะทําใหรัฐบาลมั่นใจไดวา (1) ผลผลิตท่ีเกิดข้ึนมีความเช่ือมโยงกับผลลัพธ และผลลัพธสอดคลองกับ

เปาหมายการใหบริการของกระทรวงและเปาหมายในระดับชาติหรือของรัฐบาล (2) ผลผลิตท่ีตองการ 
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มีปริมาณ ราคาและคุณภาพเหมาะสมสอดคลองกัน และ (3) ประชาชนไดรับประโยชนภายในเวลาท่ี

กําหนด 

  การเชื่อมโยงระหวางนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตรหลัก ผลงานหลักหรือผลลัพธที่

ตองการของรัฐบาลใหเขากับแผนยุทธศาสตรและแผนดําเนินงานของหนวยงาน จะชวยทําใหเกิด

การบูรณาการระหวางกระบวนการบริหารราชการแผนดินตามแนวนโยบายของรัฐบาลโดยมุงหมายให

สามารถถายทอดนโยบายของรัฐบาลสูการดําเนินงานของสวนราชการตามแผนงานโครงการในการ

ใหบริการสาธารณะแกประชานไดอยางถูกตอง การจัดสรรงบประมาณและการใชทรัพยากรบริหาร

ตางๆ เปนไปอยางสอดคลองกับลําดับความสําคัญและเจตนารมณของนโยบาย รวมท้ังกอใหเกิดพันธะ 

เงื่อนไข ผูกพัน และความพรอมท่ีจะตองรับผิดชอบตลอดจนการถูกตรวจสอบผลงานจากฝายบริหาร 

  สําหรับประเทศไทยไดเริ่มใชงบประมาณแบบแสดงรายการในระยะแรกและไดพัฒนา

เรื่อยมาตามการเปล่ียนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง ฯลฯ จนกระทั้งรัฐบาล

ในขณะนั้นไดมีนโยบายเรงรัดใหปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดทํางบประมาณและจัดสรรงบประมาณ

ใหมเพื่อใหการจัดสรรทรัพยากรของชาติเกิดประสิทธิภาพ สอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรใน

การพัฒนาประเทศ สงเสริมใหสวนราชการมีบทบาทในการตัดสินใจมากข้ึน กับจัดใหมีระบบควบคุม

ตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพและโปรงใส สํานักงบประมาณจึงไดจัดทํางบประมาณมุงเนนผลงานตาม

ยุทธศาสตร (Strategic Performance Based Budget) ที่มุงเนนผลสําเร็จของผลผลิตและผลลัพธ 

ซึ่งใชอยูในปจจุบัน 

  จากกระบวนการจัดทํางบประมาณในแตละประเภทดังกลาวมีรูปแบบวิธีการท่ีแตกตาง

กัน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของแตละวิธีการจัดทํางบประมาณ สําหรับในปจจุบันประเทศสวนใหญ

โดยเฉพาะในประเทศไทยไดจัดทํางบประมาณที่ตองสอดคลองกับยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศ 

เพื่อใหการมีประสิทธิภาพ มีความโปรงใส มีการกระจายอํานาจใหสวนราชการมีอํานาจในการ

ตัดสินใจมากข้ึน อันจะทําใหเกิดผลลัพธในการบริหารท่ีดีตามมา 

 5.5 กระบวนการงบประมาณ 

 กระบวนการงบประมาณคือลําดับการกระทําอันเกี่ยวกับการกําหนดแผนความตองการใน

เรื่อง บุคลากร พัสดุ และเงินท่ีจะใชในการดําเนินงาน การจัดทําคําของบประมาณ การพิจารณาคําขอ

งบประมาณ การจัดทําเอกสารงบประมาณ การพิจารณาอนุมัติงบประมาณ การใชจายงบประมาณ 

การควบคุมการตรวจสอบการใชจายงบประมาณและรายงานผลการดําเนินงานซึ่งเปนกิจกรรมอัน

ตอเนื่องกันเปนระยะแตละกระบวนการตั้งแตเริ่มตนจนถึงส้ินสุดของการดําเนินการดานงบประมาณ 

ภายในระยะเวลาที ่ก ําหนด กระบวนการงบประมาณอาจเรียกไดอีกอยางวาวงจรงบประมาณ 

(Budget Cycle) มีข้ันตอนท่ีสําคัญ ดังนี้ (อัจฉรา จินดารัตน, 2557 : 17) เฉลิมพงศ มีสมนัย (2559 : 

48-59) ณัชพัชร สถิตพรชนชัย (2553 : 218-222) และวรบุตร วภักด์ิเพชร (2554 : 28-35) 
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  5.1 ขั้นตอนการจัดทาํงบประมาณ (Budget Preparation) เปนข้ันตอนท่ีฝายบริหาร

เปนผูจัดทํางบประมาณเพื่อเสนอของอนุมัติจากฝายนิติบัญญัติ เปนการจัดทํางบประมาณท่ีมาจากคํา

ของตั้งงบประมาณรายจายประจําปของหนวยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจที่แสดงถึงความตองการ

งบประมาณซึ่งออกมาในรูปของจํานวนเงินที่จะใชจายในการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ 

หนวยงานราชการจะเสนอคําขอมายังหนวยงานกลางท่ีทําหนาที่จัดสรรงบประมาณรายจายประจําป 

โดยพิจารณาจากความเหมาะสม ความจําเปนของการใชจายของทุกหนวยงานราชการ และจัดสรร

งบประมาณใหอยูภายในวงเงินท่ีไดรับอนุมัติจากรัฐบาล 

  ขณะเดียวกันหนวยงานกลางท่ีไดรับมอบหมายในการประมาณการรายรับและรายจาย 

ก็จะทําหนาท่ีในการกําหนดวงเงินท้ังสองสวนของประเทศเสนอตอฝายบริหารใหพิจารณาอนุมัติ และ

ทําหนาที่ประสานกับทุกหนวยงานราชการที่เกี่ยวของจัดทํารายละเอียดประมาณการรายรับ และ

งบประมาณรายจายเพื่อนําเสนอตอฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติตอไป 

  5.2 ขั้นตอนการอนุมัติงบประมาณ (Budget Adoption) การอนุมัติงบประมาณ 

หมายถึง การที่ฝายนิติบัญญัติพิจารณาอนุมัติประมาณการรายรับ และงบประมาณรายจายที่ฝาย

บริหารจัดทําขึ ้น โดยฝายนิติบัญญัติเปนผู ว ิเคราะหและสามารถเปลี่ยนแปลง แกไข ปรับลด

งบประมาณ ดวยการพิจารณาอยางรอบคอบ เพื่อใหการใชจายของฝายบริหารเกิดประโยชนสูงสุดแก

ประชาชนและสวนรวมท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 

  ในขั ้นตอนนี ้ หน วยงานราชการจะจัดทํารายละเอียดงบประมาณเพื ่อเขาชี ้แจง

งบประมาณที่ไดรับจัดสรรตอฝายนิติบัญญัติวาจะนําไปใชจายเพื่อดําเนินการอะไร มีแผนการ

ดําเนินงานในปหนาอยางไร พรอมทั้งรายงานผลการดําเนินการในรอบปที ่ผานมา โดยหัวหนาสวน

ราชการตองเขาช้ีแจงรายละเอียดดังกลาวตอฝายนิติบัญญัติ 

  สําหร ับประเทศไทย ร ัฐบาลจ ัดทํางบประมาณรายจายประจําป โดยตราเปน

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ซึ่งรัฐสภาประกอบดวยสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา

เปนผูอนุมัติ ประกาศใชเปนกฎหมาย 

  5.3 ขั้นตอนการบริหารและการควบคุมงบประมาณ (Budget Execution) การบริหาร

และการควบคุมงบประมาณ เปนข้ันตอนท่ีฝายบริหารใชจายงบประมาณเพื่อใหการดําเนินการตาง ๆ 

ตรงตามวัตถุประสงค เปาหมายของแผนงานของหนวยงานและเปนไปตามนโยบายรัฐบาลท่ีไดแถลงไว

ตอรัฐสภา และใชจายตามวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจากรัฐสภา ท่ีไดประกาศใชเปนกฎหมาย 

  นอกจากนี้ในขั้นตอนนี้ยังเปนขั้นตอนที่ฝายบริหาร และฝายนิติบัญญัติควบคุมการใช

จายงบประมาณใหเปนไปตามระเบียบทางการเง ินของประเทศ และระเบียบทางการเง ินของ

หนวยงาน โดยหนวยงานราชการจะนํางบประมาณดังกลาวไปใชจายสําหรับดําเนินงานตามภารกิจ

ประจํา และภารกิจตามนโยบายของฝายบริหารซึ่งเปนเรื่องเกี่ยวกับการเบิกจาย การเปลี่ยนแปลง
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รายการงบประมาณ การโอนงบประมาณ การควบคุมการใชจาย ตลอดจนการรายงานทางการเงินให

ผูบริหารหนวยงานและรัฐบาลรับทราบ 

  กระบวนการงบประมาณหรือขั้นตอนงบประมาณที่จะกลาวนี้เปนเรื่องที่เกี่ยวของใน 2 

ระดับ คือ ระดับองคกร และระดับประเทศ 

  ในระดับองคกร หนวยงานราชการจะทําคําของบประมาณแผนดินเพื่อขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล จัดทํารายละเอียดงบประมาณประกอบการชี้แจงตอรัฐบาลและ

รัฐสภา ในขณะเดียวกันก็เปนหนวยงานท่ีใชจายงบประมาณสําหรับการดําเนินงานประจําท่ีใหบริการ

สาธารณะ และดําเนินงานตามนโยบายของประเทศ 

  ในระดับประเทศ เกี่ยวของกับฝายบริหารซึ่งมีหนาที่จัดทํางบประมาณเสนอฝายนิติ

บัญญัติใหอนุมัติงบประมาณและเกี่ยวของกับหนวยงานกลางซึ่งมีหนาท่ีจัดทํางบประมาณของประเทศ

เสนอฝายบริหารหรือรัฐบาล 

  เมื ่อกลาวโดยสรุปแลวกระบวนการงบประมาณ จึงเปนเรื ่องของการจัดทําแผน

งบประมาณโดยมีกระบวนการที่ประกอบดวยขั้นตอนการจัดทํางบประมาณ การอนุมัติงบประมาณ 

การบริหารและการควบคุม ซึ่งแตละข้ันตอนจะเปนบทบาทขององคการท่ีทําหนาท่ีแตกตางกันไป แต

ก็มีความสัมพันธเช่ือมโยงกัน เพื่อใหการบริหารการงบประมาณเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได 

สรปุ 

 การบริหารการคลังของรัฐบาลเปนการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดหารายได การใชจายและ

การกอหนี้สาธารณะเพื่อใชจายในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกพลเมืองโดยทําหนาที่ทางดานการ

จัดสรรการใชทรัพยากรของสังคม การกระจายรายไดและความมั่งค่ังของสังคม การรักษาเสถียรภาพ

ทางเศรษฐกิจ โดยที่รัฐบาลมีบทบาททางดานระบบการคลัง กฎหมายการคลัง การบัญชีรัฐบาล การ

บริหารเงินคงคลัง และการกระจายอํานาจทางการคลัง 

 การบริหารงบประมาณเปนการดําเนินการเกี่ยวกับการใชจายและการจัดหารายไดของรัฐ 

ซึ่งจัดทําเปนเอกสารทางการเงินที่แสดงรายรับและรายจายของรัฐบาลในระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งปกติ

กําหนดระยะเวลาหนึ่งป และตองทําเปนกฎหมายโดยยกรางพระราชบัญญัติงบประมาณประจําป 

พ.ศ. ... เพื่อขอความเห็นชอบจากรัฐสภามีรูปแบบการจัดทํางบประมาณ 5รูปแบบไดแก งบประมาณ

แสดงรายการ งบประมาณแสดงผลงาน งบประมาณแบบแผนงาน งบประมาณฐานศูนย และระบบ

งบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรซึ่งรูปแบบหลังนี้เปนรูปแบบท่ีประเทศไทยนํามาใชใน

ปจจุบัน สวนการจัดทําและบริหารงบประมาณของไทย ไดมีหนวยงานหลายฝายเขามาเกี่ยวของ เชน

สํานักงบประมาณ กระทรวงการคลัง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานตรวจเงินแผนดิน และกระทรวง ทบวง กรมผูเบิกจายงบประมาณ

เปนตน 
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คําถามทายบท 

 1. จงสรุปความหมายของการบริหารการคลัง 

 2. จงระบุและอธิบายขอบเขตของการปฏิบัติงาน การบริหารการคลัง มาอยางนอย 3 ดาน 

 3. จงอธิบายสถาบันท่ีเกี่ยวของกับการบริหารการคลังวาเกี่ยวของกับเรื่องใดบาง 

 4. จงอธิบายความหมายคําวา “ภาษีอากร” 

 5. จงอธิบายวัตถุประสงคของการจัดเก็บภาษีมีอะไรบาง  

 6. จงอธิบายหลักการจัดทํางบประมาณมาอยางนอย 4 หัวขอ 

 7. จงอธิบายกระบวนการจัดทํางบประมาณของรฐับาลตามข้ันตอนตาง ๆ มาพอสังเขป 
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