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ความหมายและความส าคญั 

•การคลงัภาครัฐ (Public Finance) 

•เป็นเร่ืองเก่ียวกบัการด าเนินกิจกรรมทางการคลงั 

•การเงินต่าง ๆ ของรัฐบาลถือวา่ส าคญั 

•ซ่ึงมีผลกระทบต่อปัจจุบนัและในอนาคตหรือยคุต่อไปดว้ย 
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ความหมาย 

 บุญชนะ  อตัถากร กล่าวว่า 

การคลงัภาครัฐ ครอบคลุมปัญหาทางเศรษฐกจิของประเทศ โดยมี
ปัญหา 4 ประการ 

 ปัญหาการจดัสรรทรัพยากร (Resource Allocation) 
 ปัญหาการกระจายรายไดข้องประชาชาติ (Income  Distribution) 
 ปัญหาการท าใหค้นมีงานท า (Full employment) 
 ปัญหาเสถียรภาพของระดบัราคาและการพฒันาเศรษฐกิจ (Price-

level stability and Economic Growth 
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ความหมาย 

Richard A. Musgrave and Peggy B. Musgrave อธิบายว่า การ
คลงัเป็นเร่ืองเกีย่วกบัการเข้าไปมบีทบาทในทางเศรษฐกจิของ
รัฐบาลรวม 4 ด้าน 

 การจดัสรรทรัพยากร(Resource Allocation) 

 การกระจายรายไดข้องประชาชาติ (The distribution function) 
 การรักษาเสถียรภาพและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (The 

stabilization Function) 
 การประสานงบประมาณ (Coordination of Budget Function) 
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ความหมาย 

ไพศาล  ไชยมงคล 

กล่าวว่า เป็นการศึกษา ข้อเท็จจริง หลกัการ วิธีการ 
และผลกระทบกระเทือนในการจัดรายได้ และการ
ใช้จ่ายของรัฐบาล รวมทั้งการจัดการเร่ืองหนี้ของ
รัฐบาล 
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ความหมาย 

Harvey S. Rosen 

นักเศรษฐศาสตร์การคลงัภาครัฐจะศึกษาวิเคราะห์
ทั้งผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมการจัดเก็บภาษี
อากร และกิจกรรมการจัดเก็บภาษี และการใช้จ่าย
ของรัฐบาล 

ศึกษาการจัดเก็บภาษี และการใช้จ่ายที่ รัฐบาล
สมควรจะท า 
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ความหมาย 

Otto Eckstein กล่าวถึงการคลงัภาครัฐ (Public Finance)  

 เป็นการศึกษากจิกรรมการหารายได้และการใช้จ่ายภาครัฐ 

ผลกระทบต่าง ๆ ของงบประมาณต่อระบบเศรษฐกจิ โดยเฉพาะ 
 ผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายส าคญัทางเศรษฐกิจ 
 ดา้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  
 เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
  ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ  
 ประสิทธิภาพทางการบริหาร 

การคลงัภาครัฐ เป็นการศึกษาถึง ส่ิงทีค่วรจะท า (What to be) 
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ความหมาย 

การคลงัภาครัฐ ประกอบด้วย การศึกษาแนวคิด ทฤษฎ ีพฤติกรรม 
กิจกรรมการด าเนินงาน ตลอดจนแนวปฏิบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
หารายได้ การใช้จ่ายสาธารณะ การภาษีอากร การก่อหนีส้าธารณะ 
การใช้จ่ายของรัฐบาล บทบาทของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ 
นโยบายการเงิน นโยบายการคลงั  

 ศึกษาผลกระทบของกิจกรรมการด าเนินการต่าง ๆทางการคลัง
ของรัฐบาลทีม่ีต่อสังคมและประเทศโดยส่วนรวม 
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สรุปการคลงัภาครัฐ 

ประกอบด้วยแนวคิด ทฤษฎี พฤติกรรม กิจกรรมการ
ด าเนินงาน แนวปฏิบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับการหารายได้ การใช้
จ่ายสาธารณะ ภาษีอากร การก่อหนี้สาธารณะ การใช้จ่าย
รัฐบาล 

บทบาทของรัฐบาลในระบบเศรษฐกจิ  

นโยบายการเงิน 

นโยบายการคลงั 

ผลกระทบจากกิจกรรมการด าเนินการต่างๆ ทางการคลัง
ภาครัฐทีม่ีต่อสังคมและประเทศโดยรวม 
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การก าหนดนโยบายและการด าเนินงานด้านการเงินของรัฐบาล 

 ซ่ึงเกีย่วข้องกบั 

 รายไดข้องรัฐบาล (Government revenue) ท่ีไดม้าจากภาษี
อากรและแหล่งรายไดอ่ื้น ๆ  

 รายจ่ายของรัฐบาล (government Expenditure)  
 หน้ีสาธารณะ (Public debt) 
 นโยบายการคลงั (Fiscal Policy) 
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ระบบการบริหารงานคลงัของรัฐบาล 

ระบบการคลงั คือ องค์ประกอบของสถาบันการคลงัต่าง ๆ 
เกีย่วเน่ืองอย่างเป็นระบบ 

ระบบการคลังเป็นส่วนหน่ึงของระบบบริหารราชการ
แผ่นดนิ 

 การคลงัระบบใหญ่ คือ ระบบการคลงัของประเทศ 
 การคลงัระบบย่อย คือ การบริหารงานคลงัของส่วน

ราชการ 
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ระบบการบริหารงานคลงัของรัฐบาล 

ระบบการคลังของรัฐบาล มีความสัมพันธ์กับ
หน่วยงานของรัฐบาลทุกหน่วยงาน ทุกระดับ มีผล
โดยตรงต่อระบบเศรษฐกจิของประเทศ 

 

ระบบการคลงัของรัฐบาล ประกอบด้วยกจิกรรมการ
ด า เ นิ น ก า ร ท า ง ก า ร ค ลั ง ที่ ส า คั ญ  ๆ  แ ล ะ มี
ความสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ อย่างน้อย 12 
กจิกรรม 
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ระบบการบริหารงานคลงัของรัฐบาล 

ระบบการบริหารงานคลงัของรัฐบาล  
ประกอบด้วย กจิกรรมการด าเนินงานทางการคลงัทีส่ าคญั และมี

ความสัมพนัธ์กนั ดังนี ้
 การก าหนดนโยบาย 
 การบริหารงบประมาณแผ่นดิน 
 การบริหารหนีส้าธารณะ 
 การบริหารเงินคงคลงั 
 การบริหารเงินนอกงบประมาณ 
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 การบริหารเงินทุนหมุนเวยีน 
 การบริหารพสัดุ 
 การบริหารทรัพย์สินแผ่นดิน 
 การบริหารระบบบัญชี 
 การบริหารการตรวจสอบ 
 การบริหารการประเมินทางการคลงั 
 การบริหารการจัดเกบ็ภาษี 
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นโยบายการคลงั (Fiscal Policy)  

นโยบายต่าง ๆ  เกี่ยวกับรายรับและรายจ่ายของ
รัฐบาล 

เป็นวิธีการส าคัญ ได้แก่การก าหนดรายจ่ายต้อง
จัดท าเป็นงบประมาณ 

การหารายได้ของรัฐบาลโดยการจัดเก็บภาษี โดย
ยดึหลกัความเป็นธรรม 
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นโยบายการเงิน (Monetary policy) 

นโยบายต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับการก าหนดจ านวน 
หรือปริมาณเงินของประเทศ 

เป็นวธีิส าคญั ได้แก่  

 การเพิม่ หรือลดปริมาณเงินสดส ารอง 

 การเพิม่ลดอตัราดอกเบีย้ 

 การซ้ือ ขายพนัธบัตร 
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การศึกษาทางการคลงัภาครัฐ 

การศึกษาตามแนวทางความจริงที่
เกดิขึน้ (Positive Approach) 

 

การศึกษาตามแนวทางที่ควรจะเป็น 
(Normative approach)  
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การศึกษาทางการคลงัภาครัฐ 

การวิเคราะห์ เศรษฐกิจเป็น positive economic ซ่ึงตอบค าถาม ส่ิงที่
ควรเป็นอยู่ 

นโยบายเศรษฐกิจเป็น Normative Economic ซ่ึงตอบค าถาม ส่ิงที่
ควรจะเป็นเช่น 
 บทบาทท่ีเหมาะสมกบัรัฐบาลควรมีอะไร 
 รัฐควรเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัระบบเศรษฐกิจอยา่งไร 
 รัฐมีแนวทางในการหารายไดแ้ละแนวทางใชจ่้ายอยา่งไร 
 นโยบายการคลงัท่ีดีมีอะไร 
 รัฐควรมีมาตราอะไร 
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การศึกษาการคลงัภาครัฐ 

การศึกษาการคลังภาครัฐรูปแบบที่ดีที่สุด ศึกษาแนวทางควบคู่ไป
ด้วย เน่ืองจากเหตุผลส าคญั 

 การศึกษาโดยเฉพาะแนวทางความเป็นจริง (Positive approach) 
เป็นการจ ากดัความคิดในแนวทางการแกปั้ญหาดว้ยวิธีการใหม่ 
ๆ  

 การ ศึกษาโดย เฉพาะแนวทาง ท่ีควรจะเ ป็น  (Normative 
approach) โดยไม่ค านึงถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ ใน
ระบบเศรษฐกิจการคลังในความเป็นจริง อาจส่งผลต่อการ
ปฏิบติัไม่ก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดหรือไม่ประสบความส าเร็จ 
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การศึกษาทางการคลงัภาครัฐ 

การศึกษาตามแนวทางความจริงที่เกิดขึ้น (Positive 
Approach) จะเป็นการจ ากัดความคิดในแนวทางการ
แก้ปัญหาด้วยวธีิการใหม่ ๆ  

การศึกษาตามแนวทางที่ ควรจะเป็น (Normative 
approach) ไม่ค านึงความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ 
ในระบบเศรษฐกจิ 

ดังน้ันวิธีการศึกษาการคลังภาครัฐ จ าเป็นต้องศึกษา 
แนวทางความจริงที่เกดิขึน้ (Positive Approach) และ 
Normative approach ประกอบกนั  
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แนวคดิทฤษฎีในการศึกษา 

Stephen K. Bailey  

ทฤษฎีเชิงพรรณา (Descriptive Theory) 

ทฤษฎปีทสัถาน ( Normative Theory) 

ทฤษฎีฐานคติ ( Assumptive Theory) 

ทฤษฎอุีปกรณ์ (Instrumental Theory) 
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แนวคดิทฤษฎีในการศึกษา 

ทฤษฎีเชิงพรรณา (Descriptive Theory) ได้แก่ ทฤษฎีที่
ใช้อธิบายถึงโครงสร้างต่าง ๆ ตามล าดับช้ัน ความสัมพันธ์
กับส่ิงต่าง ๆ ที่เป็นสภาพแวดล้อมรอบด้าน (Description 
of Hierarchical structures and relationships with 
Their sundry Task Environments) 

ทฤษฎปีทัสถาน ( Normative Theory) ได้แก่ ทฤษฎีว่า
ด้วยค่านิยม (Value goal) 
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ขอบข่ายการศึกษาการคลงัภาครัฐทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

การบริหารงานคลงัระดับมหภาค 

 

การบริหารงานคลงัระดับจุลภาค 
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ขอบข่ายการศึกษาการคลงัภาครัฐทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

การบ ริหารง านคลั ง ระดั บมหภาค  (Macro 
Approach)หมายถึงการก าหนดนโยบายและการ
บริหาร เพือ่ให้บรรลุผลตามนโยบาย 

เคร่ืองมือทางการคลัง ได้แก่ เคร่ืองมือด้านรายจ่าย
ภาษีอากร หนี้สาธารณะ รัฐวิสาหกิจ เงินคงคลัง 
เคร่ืองมือทางการเงินอืน่ ๆเพือ่ก่อให้เกดิประโยชน์ 
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ขอบข่ายการศึกษาการคลงัภาครัฐทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

ก า รบ ริห า ร ง านคลั ง ร ะดั บ จุ ลภ า ค  (Micro 
Approach)  ได้แก่ การบริหารหรือการจัดการ
เกี่ยวกับกิจกรรมทางการคลังให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  
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ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารงานคลงัระดับมหภาคและระดับจุลภาค 

 เป็นความสัมพนัธ์ในเชิงกระบวนการตัดสินใจ เน่ืองจาก 

 การบริหารงานคลงัระดบัมหภาคหรือนโยบายการ
คลงั เป็นการก าหนดหรือเปล่ียนแปลงเป้าหมายการ
คลงัดา้นต่าง ๆ ใหส้อดคลอ้งกนัเพ่ือบรรลุเป้าหมาย 

การบริหารงานคลงัระดบัจุลภาค 
 เป็นเร่ืองหน่วยงานหรือสถาบนัทางการคลงัภาครัฐท่ีรับ

นโยบายการคลงัแต่ละดา้นมาปฏิบติัใหเ้ป็นไปตาม
นโยบาย และเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
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Thank You 
 

chanokchone_b@hotmail.com 


