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แบบฝึกหดัคร้ังท่ี  1 วชิาการบริหารงานคลงัและงบประมาณ 

บทท่ี  1 ความส าคญัของการคลงัภาครัฐ 

1. ใครไดเ้สนอความเห็นวา่ รัฐบาลควรจะเป็นผูด้  าเนินการทางดา้นเศรษฐกิจ  เพื่อป้องกนัมิให้
เกิดปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจ  โดยใชน้โยบายการคลงัด าเนินการควบคุมและแกไ้ขปัญหา
ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคม  

…………………………………………………………………………………………………. 

2. การคลงัภาครัฐ ซ่ึงตรงกบัค าในภาษาองักฤษวา่  ………………………………………… 
3. ใคร ใหค้วามหมายของ “การคลงัภาครัฐ” วา่เป็นการศึกษาขอ้เทจ็จริง หลกัการ วธีิการ และ

ผลกระทบกระเทือนในการจดัหารายได ้และการใชจ่้ายของรัฐบาล รวมทั้งการจดัการเร่ือง
หน้ีของรัฐบาล………………………………………………………………………… 

4. ใคร กล่าววา่  “การคลงั ” วา่คือการก าหนดนโยบายและการด าเนินงานดา้นการเงินของ
รัฐบาล ซ่ึงในทางปฏิบติัจะเก่ียวขอ้งกบัรายไดข้องรัฐบาล ( Government Revenue )  ท่ี
ไดม้าจากภาษีอากรและแหล่งรายไดอ่ื้นๆ รายจ่ายของรัฐบาล ( Government Expenditure ) 
หน้ีของรัฐบาล ( Government Debt ) หรือหน้ีสาธารณะ ( Public Debt ) และนโยบายการ
คลงั ( Fiscal Policy ) ……………………………………………………………………. 

5. Otto Eckstein กล่าวถึงการคลงัภาครัฐ ( Public Finance ) วา่เป็นการศึกษากิจกรรมการหา
รายไดแ้ละการใชจ่้ายของรัฐบาล การอธิบายเก่ียวกบัการใชจ่้ายเงินงบประมาณ ภาษีอากร 
รายจ่ายสาธารณะ และหน้ีสาธารณะ การคลงัภาครัฐยงัเป็นการศึกษาถึง 
………………………………………………………………………………………… 

6. ตามแนวความคิดขอ ง………………………………..ใหค้วามส าคญัต่อการคลงัภาครัฐ
เน่ืองจากการคลงัภาครัฐมีความสัมพนัธ์กบัการเมือง การบริหาร เศรษฐกิจ สังคมและและ
การพฒันาประเทศ โดยใหรั้ฐบาลของทุกประเทศใชน้โยบายการคลงัในการด าเนินงานทาง
เศรษฐกิจ  

 1.การจัดสรรการใช้ทรัพยากรของสังคม    (Allocation function) รัฐบาลจะตอ้งจดัสรร
ทรัพยากรใหใ้ชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี อยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 2.การกระจายรายได้ของสังคม  (Distribution function) รัฐบาลจะตอ้งวางนโยบายการ
กระจายรายได ้เพื่อใหสิ้นคา้และบริการต่างๆ ท่ีผลิตข้ึนมาไดรั้บการจดัสรรจ าแนกแจกจ่ายไดท้ัว่ถึง
และเป็นธรรม ซ่ึงรัฐบาลสามารถท าไดโ้ดยการใช้
มาตรการ……………………………………………………………………………… 

 

ช่ือ …………………สกลุ………………… รหสั ……………..หมู่เรียน……………….. 
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 3.การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกจิและสังคม  (Stabilization function) รัฐบาลจะตอ้ง
ควบคุมและดูแลใหเ้ศรษฐกิจของประเทศเป็นไป  

7. บุญชนะ อตัถากร กล่าวถึงการคลงัภาครัฐวา่ “การคลงัภาครัฐ ” ครอบคลุมปัญหาทาง
เศรษฐกิจของประเทศแทบทุกประการ โดยอาจแบ่งปัญหาไดเ้ป็น 4 ประการใหญ่ ๆ  คือ  

1 )  …………………………………………………………………… 
2 )   …………………………………………………………………… 
3 )   ………………………………………………………………………. 
4 )    ……………………………………………………………………….. 

         8. Richard A.Musgrave และ Peggy B. Musgrave อธิบายวา่ “การคลงัเป็นเร่ือง 
ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัการเขา้ไปมีบทบาทในทางเศรษฐกิจของรัฐบาลในดา้นต่างๆ รวม 4 ดา้น คือ  

1 )  …………………………………………………………………… 
2 )   …………………………………………………………………… 
3 )   ………………………………………………………………………. 
4 )    ……………………………………………………………………….. 

    9. ระบบการคลงั  หมายถึง 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

10. ระบบการคลงัมีก่ีระบบ ไดแ้ก่อะไรบา้ง 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

11. ระบบการบริหารงานคลงัของรัฐบาล ประกอบดว้ยกิจกรรมการด าเนินการทางการคลงัท่ี
ส าคญัๆ และมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งเป็นระบบ อยา่งนอ้ย …………… กิจกรรม ไดแ้ก่  

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….…
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…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

      12. ……………………………  ไดแ้ก่ นโยบายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายรับ รายจ่ายของรัฐบาล 
      13.  ………………………. ไดแ้ก่  นโยบายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดจ านวน หรือ
ปริมาณเงินของประเทศ 
      14. การศึกษาตามแนวทางความจริงท่ีเกิดข้ึน (  Positive Approach / Predictive Approach ) เป็น
อยา่งไร 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

 
      15. แนวการศึกษาใด สร้างเป็นแบบจ าลองทางเศรษฐศาสตร์ แลว้พิสูจน์หานยัส าคญัของ
แบบจ าลองนั้น โดยวธีิการทาง เศรษฐ์ มิติซ่ึงแบบจ าลองท่ีผา่นการพิสูจน์  นอกจากจะใชอ้ธิบาย
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรต่างๆ ทางเศรษฐศาสตร์และการคลงัในอดีตและปัจจุบนัไดแ้ลว้ ยงั
สามารถใชค้าดคะเนความสัมพนัธ์ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

       16. การศึกษาแบบตามแนวทางท่ีควรจะเป็น (  Normative Approach / Optimal Theory)เป็น
การศึกษาโดยวธีิใด ……………………………………………………………………………….. 
       17. การศึกษาแนวคิดใด เป็นการศึกษาเก่ียวกบัการตดัสินใจในเร่ืองท่ีควรจะเป็น ซ่ึงแต่ละคน
มกัจะไดข้อ้สรุปท่ีแตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัวจิารณญาณ ( Value Judgment) ของแต่ละบุคคล 
………………………………………………………………………………………………………. 
       18. การศึกษาการคลงัภาครัฐรูปแบบท่ีดีท่ีสุดนั้น  ควรศึกษาแบบ
ใด……………………………………………………………………………………………………. 
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…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

19. แนวคิดของ Stephen K.Bailey มีก่ีวธีิ ไดแ้ก่อะไรบา้ง 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

       20. ขอบข่ายการศึกษาการคลงัภาครัฐในทางรัฐประศาสนศาสตร์ มีก่ีมิติ ไดแ้ก่อะไรบา้ง  

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

       21. แนวทางการศึกษาการคลงัภาครัฐของใคร กล่าววา่ 
1) ศึกษาในเชิงเศรษฐศาสตร์การคลงัแบบมหภาค ในการก าหนดนโยบายและแผนงาน

คลงัความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ ในระบบเศรษฐกิจและการคลงั 
2) ศึกษา ในเชิงบริหารแบบจุลภาค เป็นการศึกษาเก่ียวกบัรูปแบบกิจกรรม ขั้นตอน 

กระบวนการ วธีิปฏิบติัและปัญหาในการบริหารงานคลงั 
3)  ศึกษาในเชิงนโยบายสาธารณะและการเมือง เป็นการศึกษาเก่ียวกบักระบวนการ
ตดัสินใจ           (Decision Making Process ) และผลกระทบจากนโยบายการคลงัต่อ
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร การระหวา่งประเทศ 

………………………………………………………………………………………………… 

การบ้าน ค าถามท้ายบทบทที ่ 1  
1. ภาครัฐมีความส าคญัอยา่งไร 
2. ท าไมตอ้งมีการศึกษาการคลงัภาครัฐ 
3. การศึกษาการคลงัภาครัฐควรศึกษาตามแนวคิดใด 
4. นโยบายการคลงัคืออะไร 
5. นโยบายการเงินคืออะไร กรุณาส่งงานใหต้รงเวลา อาจารยธิ์ดารัตน์      สืบญาติ 
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