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การคลงั และนโยบายการคลงั 

อ.บณุยาพร ภู่ทอง 1 



อ.บณุยาพร ภู่ทอง 2 

1. รายรับของรัฐบาล 
2. รายจ่ายของรัฐบาล 
3. หน้ีสาธารณะ 
4. นโยบายการคลงั 
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1.รายรับของรัฐบาล (Plublic Recipt)  

หมายถึงรายไดข้องรัฐบาล รวมทั้งเงินกูย้มื และเงินคงคลงั 
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รายรับของรัฐบาล 

ไม่ใช่รายได ้รายได ้

- ภาษีอากร 
- รัฐพาณิชย ์
- การขายสินคา้และ

บริการ 
- รายไดอ่ื้นๆ 

- เงินกู ้
- เงินคงคลงั 
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 เงินคงคลงั หมายถึง เงินท่ีเหลือจากการใชจ่้ายในปี
ก่อนๆ ซ่ึงรัฐบาลเกบ็สะสมไว ้ในปีท่ีรายจ่ายสูงเกินกวา่รายได้
และรัฐบาลไม่ตอ้งการก่อหน้ีเพิ่มข้ึนสามารถน าออกมาใช ้ ทั้งน้ี
ตอ้งเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
แบ่งเป็น 3 ประเภท 
1) บญัชีเงินฝากธนาคารแห่งประเทศไทย (บญัชีเงินคงคลงั) 
2) เงินสด ณ กรมธนารักษ ์และส านกังานคลงัจงัหวดั 
3) บญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชย ์

เงินคงคลงั 
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2. รายจ่ายของรัฐบาล (Government Expenditure)  

หมายถึง การใชจ่้ายของรัฐบาลเพื่อรักษาระดบัการด าเนินงานของรัฐ
ใหเ้ป็นไปตามปกติ และเพื่อประโยชน์แก่สงัคมส่วนรวม 

วตัถุประสงคข์องการจ่ายเงินของรัฐบาล 

1. เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายใน ภายนอกประเทศ 
2. ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และความเป็นธรรมทาง

เศรษฐกิจ 
3. รักษาสมัพนัธภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองระหวา่งประเทศ 



อ.บณุยาพร ภู่ทอง 7 

ประเภทรายจ่ายของรัฐบาล  

1. รายจ่ายนอกงบประมาณแผน่ดิน 
2. รายจ่ายนอกงบประมาณแผน่ดิน 

ลกัษณะของงบประมาณแผน่ดิน 

 1. งบประมาณเกินดุล 
2. งบประมาณขาดดุล 
3. งบประมาณสมดุล 



การประมาณการเก่ียวกบัค่าใชจ่้าย 
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เงินท่ีรัฐบาลน าออกใชจ่้ายในการบริหารราชการแผน่ดิน 
แบ่งเป็น 3 ประเภท 

รายจ่ายประจ า 
รายจ่ายลงทุน 
รายจ่ายช าระหน้ีเงินกู ้
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 การก่อหน้ีสาธารณะหมายถึง ขอ้ผูกพนัของรัฐบาลซ่ึงเกิดจาก
การกูย้มืโดยตรงและการค ้าประกนัเงินกูโ้ดยรัฐบาล 
  

3. หน้ีสาธารณะ ( Public Debt) 

หน้ีสาธารณะแบ่งตามแหล่งท่ีมาของเงินกู ้

1. หน้ีภายในประเทศ เช่นจากสถาบนัการเงิน ประชาชน เป็นการกู้
เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณเท่านั้น 

2. หน้ีภายนอกประเทศ เช่นธนาคารโลก ธนาคารพฒันาเอเชีย 
กองทุนการเงินระหวา่งประเทศ 
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หน้ีสาธารณะแบ่งตามระยะเวลาเงินกู ้

1. หน้ีระยะสั้น ระยะเวลา 1 ปี โดยการออกตัว๋เงินคลงั 
2. หน้ีระยะปานกลาง ระยะเวลา ภายใน 2- 5 ปี เช่นการออกตัว๋เงินคลงั 

พนัธบตัรรัฐบาล 
3. หน้ีระยะยาว ระยะเวลา 5 ปีข้ึนไป ดว้ยการออกพนัธบตัรการลงทุน 

 ส าหรับประเทศไทยไดก้ าหนดใหอ้ตัราเงินกูห้น้ีสาธารณะสูงสุดไม่เกิน
ร้อยละ 60 เม่ือเทียบกบั  GDP 
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 นายธีรัชย ์อตันวานิช รองผูอ้  านวยการส านกังาน
บริหารหน้ีสาธารณะในฐานะโฆษกส านกังานบริหาร หน้ี
สาธารณะ ไดแ้ถลงข่าวการด าเนินงานของส านกังาน
บริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.) ดงัน้ี  
 1. รายงานหน้ีสาธารณะคงคา้ง ณ ส้ินเดือน
กรกฎาคม 2558 ยอดหน้ีสาธารณะคงคา้ง ณ 31 กรกฎาคม 
2558 มีจ านวน 5,718,472.95 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
42.85 ของ GDP 



นโยบายการคลงั หมายถึง   นโยบายในดา้นการรับและ
จ่ายเงิน และการกูห้น้ีสาธารณะซ่ึงรัฐบาลเป็นผูด้  าเนินการ
เพ่ือท่ีจะใหมี้ผลในดา้นท่ีจะช่วยในการรักษาเสถียรภาพ
และความกา้วหนา้ในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ 
เคร่ืองมือท่ีส าคญัของนโยบายการคลงัคือ การใชจ่้าย
ภาครัฐ (G)และภาษี(T) 
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3.1นโยบายการคลงัแบบอตัโนมัต ิ 

(non-discretionary fiscal policy or build-in stabilizer) 

 เป็นนโยบายการคลงัท่ีสามารถปรับตวัเพ่ือใหเ้กิดเสถียรภาพหรือลดความผนั

ผวนไดโ้ดยอตัโนมติั ไม่ใหก้ารใชจ่้ายมวลรวมมากเกินไปหากเศรษฐกิจมีการ

ขยายตวั และไม่ไหก้ารใชจ่้ายมวลรวมนอ้ยเกินไปหากเศรษฐกิจหดตวั 

 เคร่ืองมือท่ีมีผลท าใหร้ายไดจ้ากภาษีอากร และรายจ่ายเปล่ียนแปลงไป
เองโดยรัฐบาลไม่ตอ้งด าเนินการใดๆ 

 

 

  

ประเภทของนโยบายการคลงั จ าแนกตามลกัษณะการท างาน 
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3.2 นโยบายการคลงัแบบตั้งใจ (discretionary fiscal policy)  

 การเปล่ียนแปลงอตัราภาษี 

 การเปล่ียนแปลงระดบังบประมาณรายจ่าย 

 การเปล่ียนแปลงทั้งงบประมาณรายจ่ายและอตัราภาษี 

 

 

ข้อด ีคอื นโยบายการคลงัแบบตั้งใจจะแกไ้ขปัญหา เศรษฐกิจไดดี้กวา่แบบอตัโนมติั 

ข้อเสีย คอื ล่าชา้อาจไม่ทนัต่อเหตุการณ์เพราะตอ้งผา่นกระบวนการทางกฎหมาย 

ประเภทของนโยบายการคลงั จ าแนกตามลกัษณะการท างาน 



อ.บณุยาพร ภู่ทอง 15 

1) นโยบายการคลงัแบบขยายตัว (expansionary fiscal policy) 

 คือ นโยบายการคลงัท่ีเพิ่มรายจ่ายของภาครัฐบาล และลดอตัรา

ภาษี (ใชง้บประมาณแบบขาดดุล) ใชเ้ม่ือภาวะเศรษฐกิจตกต ่า สินคา้

และบริการของผูผ้ลิตขายไม่ออก ระดบัการวา่งงานภายในประเทศสูง 

2) นโยบายการคลงัแบบหดตัว (contractionary fiscal policy) 

  คือ นโยบายการคลงัท่ี ลดรายจ่ายของภาครัฐบาลและเพิ่มอตัรา

ภาษี (ใชง้บประมาณแบบเกินดุล) ใชเ้ม่ือ ภาวะเศรษฐกิจขยายตวัมาก

เกินไป (Overheat) เกิดภาวะเงินเฟ้อ  

ประเภทของนโยบายการคลงั จ าแนกตามลกัษณะปัญหาเศรษฐกิจท่ีตอ้งแกไ้ข 
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นโยบายการคลงัแบบหดตวั 
 

นโยบายการคลงัแบบขยายตวั 
 

ปัญหา 
เศรษฐกิจขยายตวัมาก 

เกิดเงินเฟ้อ 

เศรษฐกิจตกต ่า 
เงินฝืด,วา่งงาน 

วิธีการ 
ลดรายจ่ายรัฐ 

เพ่ิมรายได ้(ภาษี) 
เพิ่มรายจ่ายรัฐ 
ลดรายได ้(ภาษี) 

งบประมาณ งบประมาณแบบเกินดุล งบประมาณแบบขาดดุล 

อุปสงค์มวล
รวม 

ลดลง เพิม่ขึน้ 

ผลกระทบ
สุดท้าย 

GDP ลดลง ราคา ลดลง GDP เพิม่ ราคาสูงขึน้ 



ปีงบประมาณแผ่นดินของไทย เร่ิมจาก 1 ต.ค. – 30 ก.ย. ของปีถัดไป 

การจดัท างบประมาณ มี 3 ลกัษณะ 

งบประมาณสมดุล (balanced budget)   รายได ้= รายจ่าย 

งบประมาณเกินดุล (balanced budget)   รายได ้> รายจ่าย 

งบประมาณขาดดุล (balanced budget)  รายได ้< รายจ่าย 
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