
บทท่ี 1 เศรษฐศาสตร/ภาครัฐและโครงสร8างรายจ;าย

ชัยรัตน/ เอ่ียมกุลวัฒน/ 2558, บทท่ี 1

1/21/19



1.1 ความหมายเศรษฐศาสตร1ภาครัฐ
1.2 ภาคสาธารณะและภาครัฐบาล
1.3 ขนาดภาครัฐ
1.4 ฐานะการคลังและหนี้สาธารณะ
1.5 โครงสรFางรายจHาย

โครงรHางการนำเสนอ

21/21/19



ความหมายเศรษฐศาสตร.ภาครัฐ

• เศรษฐศาสตรภ์าครัฐ ศกึษาเกี0ยวกบัผลกระทบ
ของมาตรการและนโยบายการใชจ้า่ยและการ
ภาษีอากรภาครัฐตอ่เป้าหมายทางการคลงั 4 
ประการ
– การมปีระสทิธภิาพในการจัดสรรทรัพยากร
– การกระจายรายไดด้ว้ยความเป็นธรรม
– การมเีสถยีรภาพทางเศรษฐกจิ และ
– การเตบิโตทางเศรษฐกจิ

• Tanzi (1991), เกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม (2538),ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์ (2533)

1.1
เศรษฐศาสตร.ภาครัฐ
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1. การจัดสรรทรัพยากรอย/างมีประสิทธิภาพ (efficient allocation of 
resource)
– เก็บภาษีส่ิงแวดล@อม เพ่ือให@ราคาสะท@อนต@นทุนการผลิตท่ีแท@จริง

– ปรับปรุงมาตรการภาษีเพ่ือลดการผูกขาด

– เศรษฐกิจสีเทา

Government Functions
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Corruption & Allocation
Clean Economy

Dirty Economy:
corruption



10 เหตุผล คสช ทาํไมตอ้งรัฐประหาร 2557
นาํโดย  พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา ผบ. ทบ.

Nation TV 
"3 มิถุนายน 2557 12:32 น."
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'เหตุแห่งการยดึอาํนาจของ คมช.' 
นาํโดย พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ผบ.ทบ.

สองเดือนหลงัจากรัฐประหาร คมช. ได้ออก “สมดุปกขาว” ชี ?แจงสาเหตขุองการ
ก่อรัฐประหารยดึอํานาจโดยมีสาระสําคญั ได้แก่ 

1. การทจุริตผลประโยชน์ทบัซ้อน 

2. การใช้อํานาจในทางมิชอบ 

3. การละเมิดจริยธรรมคณุธรรมของผู้ นําประเทศ 

4. การแทรกแซงระบบการตรวจสอบทางการเมืองตามรัฐธรรมนญู (องค์กร
อิสระ)

5. ข้อผิดพลาดเชิงนโยบายทีTนําไปสูก่ารละเมิดสทิธิเสรีภาพและการบอ่น

ทําลายความสามคัคีของคนในชาติ

6. การหมิTนพระบรมเดชานภุาพ

'เหตุแห่งการยดึอาํนาจของ คมช.' จาก 
หนงัสือพิมพไ์ทยโพสต์ ฉบบัวนัทีG 22 พ.ย.2549
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• ประยทุธ์โอดเป็น 'หวัหนา้ คสช.' ถูกต่างประเทศแบลค็ลิสตห์า้มเขา้สหภาพยโุรป
28 ประเทศ

http://prachatai.org/journal/2017/08/72711

ประยทุธ์ เขา้ประเทศสหภาพยโุรปไม่ได้

1/21/19
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งานวจิยัโดยสงัเขป

ผาสกุ พงษ์ไพจิตร (2543)  ตวัชี 4ระดบัการคอร์รัปชนั และความไม่โปร่งใสในระบบราชการและ

การเมือง มีดงันี 4

– 4.1  ร้อยละ 10 ของหวัหน้าครัวเรือนทัIวประเทศถกูเรียกร้องให้จา่ยคา่สนิบน/สนินํ 4าใจ/เฉลีIยราย ละประมาณ 

1,000 บาท/ปี

– 4.2  ร้อยละ 31 ของหวัหน้าครัวเรือนทีIขึ 4นศาลแจ้งวา่ถกูเรียกร้องให้จา่ยคา่สนิบนแก่เจ้าหน้าทีIในกระบวนการยตุธิรรม

ซึIงรวมทั 4งตํารวจ อยัการ ผู้พิพากษา เสมียน และเลขานกุารศาล  และคนนอกกระบวนการยตุธิรรมคือคนกลาง

– 4.3  จากการสํารวจนกัธรุกิจ 430 รายทัIวประเทศ พ.ศ. 2540  ร้อยละ 63 ตอบวา่จา่ยคา่นํ 4าร้อน นํ 4าชา/สนิบน

ให้แก่ข้าราชการ หรือนกัการเมือง  มลูคา่ทีIจา่ยคดิเป็นร้อยละ 1-20 ของมลูคา่สนิค้า

– 4.4  จากการสํารวจนกัธรุกิจ 422 รายทัIวประเทศ พ.ศ. 2542 ร้อยละ 79 ยอมรับวา่เป็นเรืIองธรรมดาทีIธรุกิจ

จะต้องจา่ยเงินพิเศษให้แก่เจ้าหน้าทีIรัฐ

• ร้อยละ 52 รู้ลว่งหน้าวา่ต้องจา่ยเป็นเจ้าหน้าทีIเทา่ไร จา่ยอยา่งไร

• ร้อยละ 25 ตอบวา่เจ้าหน้าทีIรัฐเป็นผู้ เรียกร้องและบอกจํานวนเงิน

• ร้อยละ 23 ตอบวา่นกัธรุกิจเป็นผู้ เสนอและตดัสนิใจจํานวนทีIเหมาะสมเอง

ผาสุก พงษ์ไพจิตร 2543 ภาพการวิจยัเกี:ยวกบัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชนัในสังคมไทย : 
วิธีการ ตวัชีG ผลกระทบ และขอ้คิดสู่การแก้ไข เสนอในการสัมมนาระดมความคิดการจดัทาํแผนยุทธศาสตร์ป้องกนั

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจดัโดย ป.ป.ช. 7-8 ตุลาคม 2543.
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• จารุวรรณ สขุมุาลพงษ์ (0112) ได้ทาการศกึษาแนวโน้มของคอร์รัปชัDนในประเทศไทย ผลการศกึษาพบวา่ ในแตล่ะปีพอ่ค้าและนกัธรุกิจกวา่ร้อย

ละ PQ ต้องสญูเสียเงินให้กบัการคอร์รัปชัDนเป็นจจํานวนสงูถงึเกือบ Y แสนล้านบาท

• “สถานการณ์คอรัปชัDนไทย ปี พ.ศ. 2557” 

– การวิจยัของมหาวิทยาลยัหอการค้าไทยพบวา่ ปัญหาคอรัปชัDนได้สร้างความเสียหายตอ่งบประมาณและ อตัราเตบิโตทางเศรษฐกิจ (จีดีพี) ของประเทศไทย
เป็นอยา่งมาก โดยประมาณการวา่ปี 0112 มีการจา่ยเงินใต้ โต๊ะในสดัสว่น ร้อยละ 01 ของมลูคา่สญัญา คดิเป็นเงิน 0.Y1 แสนล้านบาท หรือคดิเป็นสดัสว่น
ร้อยละ _.P0 ของงบประมาณรายจา่ยและร้อยละ `.PP ของจีดีพี”

– มีภาคเอกชน ประมาณร้อยละ 45.7 ยอมรบัว่าเคยจ่ายสินบน หรือ”เงินใตโ้ต๊ะ” กว่า 7 แสนลา้นบาทต่อปี หรือ ประมาณร้อยละ 7H-JK ของมูลค่างาน

โดยเฉพาะการซ่อมและสร้างถนน/สะพาน ติดอนัดบัโครงการรบัสินบนอนัดบัแรก
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วดักนัอยา่งไร: แหล่งขอ้มูลที6ประเทศไทยไดค้ะแนน
เพิ6มขึ?นจากปีก่อนมี 3 แหล่ง 

• องค์กรเพื*อความโปร่งใสนานาชาตใิห้คะแนน โดยพิจารณาข้อมลูจาก
แหลง่ข้อมลู C แหลง่

1. World Justice Project (WJP): Rule of Law Index ได้คะแนน EF คะแนน 
เพิ*มขึ Hนจาก IJ คะแนนในปีที*ผ่านมา โดย WJP ประเมินค่าความโปร่งใสโดยใช้หลกันิติรัฐ

2. Global Insight Country Risk Rating (GI) ได้ IP คะแนน จาก QQ คะแนนปีที*
ผ่านมา โดย GI ประเมินปัจจยัเกี*ยวกบัการดําเนินธุรกิจที*ต้องเกี*ยวกบัคอร์รัปชนั การ
แทรกแซงของเจ้าหน้าที*รัฐในการดําเนินธุรกิจ การให้สินบนและสิ*งตอบแทนสําหรับพิจารณา
สญัญาและขอใบอนญุาต

3. World Economic Forum Executive Opinion Survey 2017 ได้
คะแนนเพิ*มขึ Hนเป็น EQ จาก IJ คะแนน โดยเป็นการสํารวจความคิดเห็นเกี*ยวการจ่ายสินบนใน
เรื*องการสง่ออกและนําเข้า สาธารณปูโภค ภาษี การจดัซื Hอจดัจ้างภาครัฐ และคําตดัสินคดีของ
ศาล รวมถึงการยกัย้ายถ่ายเทเงินจากภาครัฐไปสูเ่อกชน



แหล่งขอ้มูลที-ประเทศไทยไดค้ะแนนลดลงกวา่ปีก่อนมี 
3 แหล่ง คือ

4. IMD World Competitiveness Yearbook 2017 วดัภาพลกัษณ์เกี.ยวกบั
การติดสินบนและการคอร์รัปชนั คะแนนลดลงจาก ?? คะแนน เป็น ?A คะแนน

5. Bertelsmann Foundation Transformation Index (BF-BTI) ได้
คะแนน AD คะแนน ลดลงจาก ?E คะแนนในปีก่อน โดย BF-BTI ใช้ผู้ เชี.ยวชาญวิเคราะห์
และประเมินกระบวนการเปลี.ยนแปลงไปสูป่ระชาธิปไตยและระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี 
และดคูวามเปลี.ยนแปลง A ด้าน คือ R. ด้านการเมือง T. ด้านเศรษฐกิจ A. ด้านการจดัการของ
รัฐบาล

6. Varieties of Democracy Project แหลง่ข้อมลูใหม่ในปีที.แล้ว ให้คะแนนไทย TA 
คะแนน ลดลงจาก T? คะแนนในปีที.ผ่านมา โดยวดัเกี.ยวกบัความหลากหลายของ
ประชาธิปไตย การเลือกตั Wง เสรีภาพ การเปิดให้มีการแลกเปลี.ยนความคิดเห็น ความเห็นพ้อง
ต้องกนัของทกุฝ่าย



3. แหล่งขอ้มูลที.ประเทศไทยไดค้ะแนนเท่ากบัปีก่อน มี 
2 แหล่ง 

7. International Country Risk Guide (ICRG): Political 
Risk services ได้ %& คะแนนเทา่กบัปีก่อน โดย ICRG เป็นองค์กร

แสวงหากําไร ให้บริการวิเคราะห์วิจยัและจดัอนัดบัสภาวะความเสีEยง

ระดบัประเทศ ประเมินความเสีEยงด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ และด้านการเงิน

8. Economist intelligence Unit (EIU): Country Risk 
Rating ได้ %J คะแนนเทา่กบัปีก่อน โดย EIU วิเคราะห์เชิงลกึเกีEยวกบัความ

เสีEยงทีEระบบเศรษฐกิจของประเทศต้องเผชิญ

9. สาํหรับแหลง่ข้อมลูทีEไมป่รากฏคะแนน คือ Political and Economic 
Risk Consultancy (PERC) ทีEวดัภาพลกัษณ์เกีEยวกบัปัญหาคอร์รัปชนั

ในประเทศ จากทีEปีก่อนได้ %U คะแนน



ประยุทธ ์= 90, 
cpi=37.0
2014-1?) 2557-6?

ยิ<งลักษณ์ = 89, 
cpi=36
2011-14 (2554-57)อภสิทิธ์ = 81

cpi = 34.7
2008-11 (2551-54)

ยิ<งลักษณ์ = 89, 
cpi = 36.0
2011-14 (2554-57)

อภสิทิธ์ = 81, 
cpi = 34.7
2008-11 (2551-54)

สรุยุทธ์ = 73, 
cpi = 34.7
2006-08 (2549-51)

ทักษิณ = 62, 
cpi = 34.5
2001-06 (2544-49)

ชวน = 63, 
cpi = 31.5
1997-2001 2540-44
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2. การกระจายรายได,ท่ีเป2นธรรม (fair distribution of income)
ภาษีอากรถูกนำไปใชNในการดำเนินตามยุทธศาสตร.ของรัฐบาลท่ีวางไวNเพ่ือแกNป\ญหา

ความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตใหNดีขึ้น

เชcน – เบ้ียยังชีพผูNสูงอายุ

- ประกันสุขภาพถNวนหนNา

- เรียนฟรี 12 ปh

- ตรึงราคาแกiส, น้ำมัน

- คcาน้ำ-คcาไฟ ฟรี สำหรับผูNใชNนNอย

รัฐตNองใชNเงินจำนวนมากในการดำเนินนโยบายเหลcาน้ี ตNองเพ่ิมการขาดดุล

งบประมาณ และระดมรายไดNจากภาษีอากรมาชำระหน้ีสาธารณะท่ีกcอข้ึน
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First Decile = 21.6
Top Decile = 26.55

แหล่งที(มา: ชยัรัตน์ เอี(ยมกุลวฒัน์. “ภาระภาษีและความเหลื(อมลา้ของระบบภาษีภาครัฐบาลไทย.” วารสารเศรษฐศาสตร์ประยกุต ์23, 2 (ธนัวาคม 2558): 25-53. 

2,305

4,401

6,520

9,828

รายไดเ้ฉลี-ยต่อคนต่อเดอืนตามระดับรายไดทั้-วประเทศ (Quintile by Income) ปี 2558 http://www.nesdb.go.th/ewt_w3c/ewt_dl_link.php?nid=6363

23,763

http://www.journal.eco.ku.ac.th/upload/document/thai/20160216030016.pdf


Source: https://www.thairath.co.th/content/1438630



ไทย - ความเหลื,อมลํ/าสูงที,สุดในโลก
• ประเทศไทย กลายเป็นประเทศที0มีความเหลื0อมลํ 8าสงูที0สดุในโลกไปแล้ว โดยอ้างข้อมลูของ CS 

Global Wealth Report 2018 ที0ออกมาเมื0อเดือน ต.ค. ที0ผ่านมา

• มีข้อมลูที0น่าเป็นห่วงมากวา่ ถ้านบัในด้านความมั0งคั0ง (Wealth) แล้ว ไทย ที0ได้อนัดบัสามใน
การสํารวจเมื0อสองปีที0แล้ว แต่สามารถแซงทั 8งรัสเซีย ทั 8งอินเดีย ขึ 8นปา้ยอนัดบัหนึ0งได้อย่าง
ค่อนข้างห่างด้วยซํ 8า

• แซงรัสเซียที0ลดจาก OP% เหลือแค่ RO.S% ตกไปเป็นที0สอง ขณะที0ตรุกี เศรษฐกิจไม่ดี แต่คนรวย
กลบัเพิ0มสดัสว่นขึ 8นได้เป็น RX.S% แซงอินเดียที0ตกไปเป็นที0สี0 จาก RP.X% เหลือแค่เพียง RS.R%

• ซึ0งนอกจากสี0ประเทศนี 8 ก็ไม่มีประเทศไหนในโลกอีกแล้ว ที0คนรวย S% มีเกินครึ0ง โดยประเทศที0ดี
ที0สดุคือเบลเยียม ที0 S% มีแค่ YZ.S% ตามด้วยออสเตรเลีย YY.X%

2016 คนไทย +% แรก(1 แสนคน) มีทรัพย์สินรวม 1;.=% ของ
ทรัพย์สินรวมทั Aงประเทศ

2018 S% มีเพิ0มเป็น __.`% 

Source: https://www.thairath.co.th/content/1438630



• คนไทยที'จนสดุ -.% มีทรัพย์สิน .% และที'น่ากงัวล คือ มนัสะท้อนวา่ คนครึ'งประเทศ เป็นพวก 
"หาเช้ากินคํ'า" หรือไม่ก็ "เดือนชนเดือน" ไม่มีเหลือเก็บเหลือออม แถมกําลงัจะแก่ก่อนมีเงินออม
ซะอีกด้วย

• รายงานนี Mยืนยนัวา่ ปัญหาความเหลื'อมลํ Mา เป็นปัญหาที'ใหญ่ที'สดุของประเทศไทย เราอาจจะมี
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ทางการเงิน ทางการเมืองได้ดี แต่ถ้าไม่แก้เรื'องนี Mให้ได้ ก็สุม่เสี'ยงวา่ 
เสถียรภาพทางสงัคม จะมีปัญหา

• "ที$ยากที$จะกระจาย ก็เพราะว่ามันกระจุกแบบสุดๆ นี$แหละครับ 

• ใครคิดว่า "รัฐสวัสดิการ" จะช่วยได้ ก็ต้องระวังแหล่งที$มาของเงนิที$จะเอามากระจาย

ด้วยนะครับ เพราะคนส่วนใหญ่ (IJ%) เขาก็หาได้แทบไม่พออยู่แล้ว ครัNงจะเอาจาก

พวก O% ก็ต้องฝ่ากระบวนการล็อบบี Nอันทรงอิทธิพลของเหล่าเจ้าสัวให้ได้ และต้อง

ระวังเขาหอบทรัพย์หนีออกนอกประเทศกันหมดด้วย บางคนบอกว่าเอาจากงบทหาร

แล้วกัน ทาํอย่างนัNนก็เหมือนอยู่บ้านไม้เก่าๆ โทรมๆ แล้วยังไม่ยอมจ่ายเงนิซื Nอประกัน

ไฟอีก …มันเสี$ยงนะครับ"

ไทย - ความเหลื,อมลํ/าสูงที,สุดในโลก

Source: https://www.thairath.co.th/content/1438630
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Government Functions

3. การธำรงไว,ซึ่งเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ (stabilization of economy)

ภาษีอากรเปPนเคร่ืองมืออยUางหน่ึงในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ นอกจากกลไก

ตลาด

- เศรษฐกิจซบเซา ลดภาษีเพ่ือกระตุeนเศรษฐกิจ

- เศรษฐกิจเฟghองฟู               ข้ึนภาษีเพ่ือลดความรeอนแรงของระบบเศรษฐกิจ

ท้ังน้ีเปPนการใชeภาษีเปPนเคร่ืองมือในการรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจใหeอยูUในกรอบท่ีเหมาะสม
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Government Functions

4. การส;งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย;างต;อเน่ือง (economic 

growth) สามารถใชRมาตรการดRานภาษีกระตุRนเศรษฐกิจไดR

- BOI ยกเวRนภาษีเงินไดRของนิติบุคคลและยกเวRนหรือลดภาษีศุลกากรสำหรับกิจการ

ท่ีไดRรับการสbงเสริมการลงทุน

- สbงเสริมการออมโดยจัดเก็บภาษีจากดอกเบ้ีย 15 % แทนการจัดเก็บจากคbาจRางใน

อัตรากRาวหนRา

ลดภาษีมูลค;าเพิ่ม
กระตุ8นการ

บริโภคภายใน

เศรษฐกิจ

ขยายตัว
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Growth Rate

Growth Rates: Civilian vs Military

ยิ#งลักษณ์ = 2.9%
2011-14 (2554-57)

อภสิทิธ์ = 2.8%
2008-11 (2551-54)

สรุยุทธ์ = 4.0%
2006-08 (2549-51)

ทักษิณ = 5.4%
2001-06 (2544-49)

ชวน = 4.0%
1992-95 (2535-38)
1997-2001 (2540-44)

ประยุทธ ์= 2.8%
2014-1?) 2557-6?

บรรหาร = 6.9%
1992-95 (2538-39)



2554-25572551-2554255125512539-2540

2535-2538
2540-2544

2544-2549

2538-25392531-2534

รายนามนายกรัฐมนตรีแห-งราชอาณาจักรไทย1.1
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2014-19?
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2557-61?
2014-18?
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พยากรณ์เศรษฐกิจโลกปี 2050 ไทยจะโดน
ฟิลิปปินส์-เวยีดนาม แซงหนา้

• Price Waterhouse Coopers หรือ PwC บริษทัทีD
ปรึกษารายใหญ่ของโลก ออกรายงานพยากรณ์เศรษฐกิจโลก
– ในปี 2050 วา่จะมีหนา้ตาเป็นอยา่งไร
– ศึกษาการเติบโตของ GDP ใน 32 ประเทศ

1/21/19
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เวยีดนาม GDP เติบโตรวดเร็วที0สุดในโลก

• ประเทศที0จะเติบโตเร็วที0สุดอยา่งน่าจบัตาคือ เวยีดนาม โตขึBน 5.1% 
ต่อเนื0องทุกปี ขนาดของเศรษฐกิจจะขยบัจากอนัดบั 32 (ปี 2016) 
ขึBนมาเป็นอนัดบั 20 (ปี 2050)

• ฟิลิปปินส์ มีอตัราการเติบโตไม่ต่างกนันกัคือ 4.3% ต่อปี จะไต่จาก
อนัดบั 28 (ปี 2016) เป็นอนัดบั 19 (ปี 2050)

• ไทย มีอตัราการเติบโตของ GDP เฉลี0ยเพียง 2.6% ต่อปี อยูอ่นัดบั
กลางๆ

1/21/19 38
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ไทย โดนฟิลิปปินส์ เวยีดนาม มาเลเซีย แซงหนา้

• ประเทศไทย จะโดนทั<งฟิลิปปินส์ เวยีดนาม และมาเลเซีย แซงหนา้
ในแง่ของขนาด GDP

• อนัดบัปี 2016: ไทย (20), มาเลเซีย (27), ฟิลิปปินส์
(28), เวยีดนาม (32)

• อนัดบัปี 2050: ฟิลิปปินส์ (19), เวยีดนาม (20), มาเลเซีย
(24), ไทย (25)
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ไทย โดนฟิลิปปินส์ เวยีดนาม มาเลเซีย แซงหนา้
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Government Functions

• วัตถุประสงค.ท้ัง 4 ขMอ อาจไมQไดMบรรลุไปพรMอมกันท้ังหมด การดำเนินการเพ่ือใหM

ไดMผลลัพธ.ตามวัตถุประสงค.ขMอหน่ึงอาจตMองขัดกับวัตถุประสงค.อีกขMอหน่ึงก็เปbนไดM 

เชQน

การแลกไดMแลกเสีย (trade off) ของการกระจายรายไดMอยQางเปbนธรรม กับ เพ่ือการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจ ซ่ึงการกระจายรายไดMอยQางเปbนธรรม ในขณะดำเนินนโยบายสมดุล ตMองลด

คQาใชMจQายเศรษฐกิจอ่ืนๆ หรือขยายฐานภาษี ซ่ึงสQงผลใหM กำไรลดลง ราคาสินคMาปรับสูงข้ึน 

กระทบระดับการผลิตและการจMางงาน สQงผลใหMการออมและการลงทุนลดลง เศรษฐกิจไมQ

สามารถเจริญเติบโตไปไดM ดังน้ันจึงตMองจัดลำดับความสำคัญของวัตถุประสงค.ใหMดี ท้ังน้ีข้ึนอยูQ

กับนโยบายของรัฐบาล



ภาคสาธารณะ (Nonfinancial Public Sector)

• ภาคสาธารณะ (Public Sector) หมายถึง หน)วยงานของ

ภาครัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ภาคสาธารณะแบ)งออกเป>น 3 ระดับ

1. รัฐบาลกลาง (Central Government)

2. รัฐบาลทSองถิ่น (Local Government)

3. รัฐวิสาหกิจที่มิใช)สถาบันการเงิน (Non-financial State Enterprise) 

รัฐบาลกลาง รัฐบาลทSองถิ่น และรัฐวิสาหกิจ1.2

44

ล ้านบาท ร ้อยละ ล ้านบาท ร ้อยละ
ร ัฐบาลกลาง 2,402,481 76.8% 307,426 79%
ร ัฐบาลท ้องถ ิ=น 497,874 15.9% 24,410 6%
ร ัฐว ิสาหก ิจ 226,684 7.2% 55,058 14%
ภาคสาธารณะ 3,127,039 100% 386,894 100%

2556 2533

1/21/19

1.1%



รัฐวิสาหกิจ

• รัฐวิสาหกิจ (Public Enterprise) หมายถึง หน)วยงานที่

รัฐบาลเป5นเจ7าของและสามารถเข7าไปควบคุมนโยบายและการ

ดำเนินงาน มีลักษณะสถานะภาพกึ่งภาคธุรกิจและภาครัฐบาล

– รายจ)ายของรัฐวิสาหกิจเป5นรายจ)ายลงทุน (Net Acquisition of

Nonfinancial Assets)

• การเบิกจ)ายงบลงทุน (www.sepo.go.th)

– ในปa 2556 อนุมัติ 301,574 ล7านบาท เบิกจ)ายจริง 226,684 ล7านบาท

รัฐบาลกลาง รัฐบาลท7องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ1.2
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รัฐบาลกลาง รัฐบาลท+องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ

• หมายถึง กลุ;มหน;วยงานของรัฐ ซึ่งแบ;งออกเป@น 2 ระดับ ได+แก; รัฐบาล

กลาง (Central Government) และรัฐบาลท+องถิ่น (Local 

Government) ในประเทศไทย รัฐบาลท+องถิ่นเรียกว;า องคWกรปกครอง

ส;วนท+องถิ่น (Local Administrative Organization) 

• รายจ;ายของรัฐบาลกลางแบ;งเป@น 3 ส;วน คือ รายจ;ายจริงจากงบประมาณ

ทั้งหมด ไม;รวมรายจ;ายของรัฐวิสาหกิจและรายจ;ายเพื่อชำระหนี้เงินกู+ แต;

รวมรายจ;ายค;าดอกเบี้ย สองคือรายจ;ายจากเงินที่กันไว+เบิกเหลื่อมปh และ

ส;วนสุดท+ายคือรายจ;ายเงินนอก

1.2
ภาครัฐบาล

46
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รัฐบาลกลาง รัฐบาลท+องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ

• ป8 พ.ศ. 2556 ภาครัฐบาลมีรายจDายทั้งสิ้น 2,402,481 ล+านบาท คิดเปMนร+อย

ละ 24.4 ของผลิตภัณฑSมวลรวมประชาชาติ  (รูปที่ 1.1)

รูปท่ี 1.1 รายจDายภาครัฐบาล (พันล+านบาท) และขนาดภาครัฐบาลไทย

ท่ีมา ธนาคารแหDงประเทศไทย รายงานเศรษฐกิจและการเงินรายเดือนฉบับตDางๆ (2503-2529) Government Finance Statistics Yearbook (2530-2550) และ สำนักเศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th (2551-56)

1.2
ภาครัฐบาล

47



รัฐบาลกลาง รัฐบาลท+องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ

รูปท่ี 1.2 สัดส>วนรายได+รัฐบาลท+องถ่ินต>อรายได+รัฐบาลกลางต้ังแต>ปC พ.ศ. 2540-2557

ท่ีมา สำนักเศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th 

1.2
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องคXกรปกครองส>วนท+องถ่ิน
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พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให9แก: 
องค>กรปกครองส:วนท9องถิ่น (อปท.) โดยกำหนดให9สัดส:วนรายได9
รัฐบาลท9องถิ่น 
– เท:ากับร9อยละ 20 ในปN 2544 

– และเพิ่มเปRนร9อยละ 35 ในปN 2549

รัฐบาลกลาง รัฐบาลท9องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ1.2
องค>กรปกครองส:วนท9องถ่ิน
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• พรบ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให6แก7อปท. 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549

– ยกเลิกกำหนดระยะเวลา – สัดส7วนต7อรายได6ของรัฐบาลในอัตราไม7

น6อยกว7าร6อยละ 35 ในปP 2549

– ให6 อปท. มีรายได6เพิ่มขึ้นคิดเปSนสัดส7วนต7อรายได6สุทธิของรัฐบาลไม7

น6อยกว7าร6อยละ 25 ตั้งแต7ปPงบประมาณ พ.ศ. 2550 เปSนต6นไป

รัฐบาลกลาง รัฐบาลท6องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ1.2
องคYกรปกครองส7วนท6องถ่ิน
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Public Finance and Ideology

• How should a government function in an economic sphere?

• Organic view – community stressed above individual.  Goals of 
society set by the state.

• Mechanistic view – government is a contrivance created by 
individuals to better achieve their individual goals.  Individual, not 
group, is at center stage.

– This is the viewpoint taken in the textbook.

รัฐบาลกลาง รัฐบาลทLองถิ่น และรัฐวิสาหกิจ1.2
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ขนาดภาครัฐ

• รายจ,ายภาครัฐเป/นตัวแปรที่นิยมใช:วัดขนาดของภาครัฐ  

• รายจ,ายภาครัฐบาลกลาง ในปA พ.ศ. 2555 มีสัดส,วนสูงถึงร:อยละ 20.9 

ของมูลค,าผลผลิตมวลรวมประชาชาติ 

• ประเทศไทยจัดอยู,ในกลุ,มประเทศที่มีรายได:ปานกลางค,อนข:างสูง  

(higher-middle income) เมื่อเปรียบเทียบกับการใช:จ,ายภาครัฐในกลุ,ม

เดียวกัน 

• ขนาดภาครัฐค,อนข:างน:อยกว,าค,าเฉลี่ยของประเทศที่มีรายได:กลางถึงสูง 

ซึ่งประมาณร:อยละ 28.39 (ตาราง 1.1) 

1.3
รายจ,ายภาครัฐ

521/21/19



ขนาดภาครัฐ1.3
รายจ,ายภาครัฐ

531/21/19

ประเทศที่มีรายได<น<อย 16.7

ลาว 12.0

กัมพูชา 11.7

ไนจีเรีย 5.2

ประเทศที่มีรายได<ปานกลางค,อนข<างต่ำ 22.7

อินโดนีเซีย 12.3

ฟOลิปปOนสQ 16.4

ประเทศที่มีรายได<ปานกลางค,อนข<างสูง 28.4

มาเลเซีย 21.8

จีน 24.25

ประเทศไทย 19.3

ประเทศที่มีรายได<สูง 33.4

สวีเดน 32.1

ฝรั่งเศส 48.3 

สิงคโปรQ 13.2

สหรัฐอเมริกา 23.9

สหราชอาณาจักร 44.5

ตารางที่ 1.1 เปรียบเทียบสัดส1วนรายจ1ายรัฐบาลกลางในป9 2555 



ขนาดภาครัฐ1.3
รายจ,ายภาครัฐ

541/21/19

ประเทศที่มีรายได<น<อย

ประเทศที่มีรายได<ปานกลางค,อนข<างต่ำ

อินเดีย 26.9

อินโดนีเซีย 19.7

ฟJลิปปJนสL 16.4

ประเทศที่มีรายได<ปานกลางค,อนข<างสูง

มาเลเซีย 29.5

จีน 29.3

ประเทศไทย 20.7

ประเทศที่มีรายได<สูง

สิงคโปรL 14.6

ฝรั่งเศส 48.3 

สหรัฐอเมริกา 37.5

สหราชอาณาจักร 46.8

รายจ,ายภาครัฐบาล เปรียบเทียบกับประเทศท่ีน,าสนใจ



ขนาดภาครัฐ

• รายจ,ายภาครัฐบาล เปรียบเทียบกับประเทศในอาเซียนและอื่นๆ แสดง
ตารางที่ 2

1.3
รายจ,ายภาครัฐ

55

ประเทศ ปC
ผลิตภัณฑHมวลรวม

ภายในประเทศ (หน,วย:
พันลOาน)

รายจ,าย (หน,วย:พันลOาน) สัดส,วนต,อ GDP

รัฐบาลกลาง รัฐบาลทOองถ่ิน ภาครัฐบาล รัฐบาลกลาง
รัฐบาล
ทOองถ่ิน ภาครัฐบาล

อินโดนีเซีย (รูเปCย) 2555 8,241,864 1,010,558 612,417 1,622,976 12.3 7.4 19.7 
มาเลเซีย (ริงกิต) 2555 941.2 205.5 71.8 277.4 21.8 7.6 29.5 
ฟbลิปปbนสH (เปโซ) 2555 10,564.9 1,732.7 265.1 1,997.8 16.4 2.5 18.9 

สิงคโปรH (ดอลล,ารH) 2555 345.6 45.7 4.7 50.3 13.2 1.3 14.6 
ไทย (บาท) 2555 11,897.4 2,291.3 197.9 2,489.1 19.3 1.7 20.9 

สหรัฐอเมริกา
(ดอลล,ารH) 2555 16,244.6 3,880.6 2,720.3 6,091.2 23.9 16.7 37.5 

สหราชอาณาจักร (ปอนดH) 2555 1,567.2 696.8 201.8 734.0 44.5 12.9 46.8 
จีน (หยวน) 2555 51,932.2 10,718.8 4,478.1 15,196.9 20.6 8.6 29.3 
อินเดีย (รูปC) 2555 101,132.8 13,043.7 14,127.9 27,171.5 12.9 14.0 26.9 

ตารางท่ี 1.2 สัดส,วนรายจ,ายของภาครัฐบาลเปรียบเทียบกับมูลค,าผลิตภัณฑHมวลรวมภายในประเทศ
เบ้ืองตOน (ณ ราคาปfจจุบัน) ของไทยและต,างประเทศ

ท่ีมา: Government Finance Statistics Yearbook, 2004-2010 และ International Monetary Fund (IMF), 2014

1/21/19



ขนาดภาครัฐ1.3
สัดส+วนต+อ GDP

56

ท่ีมา: Government Finance Statistics Yearbook, 2004-2010 และ International Monetary Fund (IMF), 2014

1/21/19

http://www.fpo.go.th/main/News/Press-conference/7924.aspx



ขนาดภาครัฐ1.3
สัดส+วนต+อรายได1 รายจ+าย

57

ท่ีมา: Government Finance Statistics Yearbook, 2004-2010 และ International Monetary Fund (IMF), 2014

1/21/19

http://www.fpo.go.th/main/News/Press-conference/7924.aspx



ฐานะการคลังและหนี้สาธารณะ1.4

รูปท่ี 1.3 ความสัมพันธ=ของรายรับ รายจCาย  ดุลการคลัง และหน้ีสาธารณะของรัฐบาลกลาง

581/21/19

ฐานะการคลังและหนี้สาธารณะ



ฐานะการคลังและหนี้สาธารณะ

• รายจ4ายรัฐบาลสามารถวิเคราะห;จากการใช>เงิน (uses of funds) 

• รายรับรัฐบาลสามารถวิเคราะห;จากแหล4งท่ีมาของเงิน (sources of funds) ซ่ึง

ประกอบด>วย 

– (1) รายได>จากภาษีอากร (T) 

– (2) รายได>ท่ีไม4ใช4ภาษีอากร (N) โดยรายการท่ี (1) และ (2) เป[นรายได>ของ

รัฐบาลกลาง (R=T+N) 

– (3) การกู>ยืม (D) 

– (4) การใช>เงินคงคลัง (C) เงินคงคลัง หมายถึง เงินท่ีเหลือจากการใช>จ4ายในปe

ก4อนๆ ซ่ึงรัฐบาลเก็บสะสมไว> ในปeท่ีรายจ4ายสูงเกินกว4ารายได>และรัฐบาลไม4

ต>องการก4อหน้ีเพ่ิมขึ้นสามารถนำออกมาใช>   

1.4
ฐานะการคลังและหนี้สาธารณะ

591/21/19



ฐานะการคลังและหนี้สาธารณะ

• ส2วนการใช6เงินของรัฐบาล (E) ประกอบด6วย 
– (1) การใช6จ2ายรัฐบาลเพ่ือการบริโภคและการลงทุน (G) 

– (2) การโอนเงินอุดหนุนให6รัฐบาลท6องถ่ินและรัฐวิสาหกิจ (S) 

– (3) การชำระดอกเบ้ียเงินกู6 (I) การใช6เงินของรัฐบาลเท2ากับรายจ2ายต2างๆ ของรัฐบาล 
(E=G+S+I) ในแต2ละปX

1.4
ฐานะการคลังและหนี้สาธารณะ

60

• รัฐบาลได6ออกกฎหมายคุ6มครองเงินฝากเงินกู6เต็มจำนวน หลังสถาบันการเงิน
ล6มละลายจำนวนมาก ภาครัฐจำเป̀นต6องแบกรับหน้ีท้ังหมด ซ่ึงเคยสูงถึงร6อยละ 
17.6 ในปX 2542 และลดลงเหลือเพียงร6อยละ 0.06 ในปX 2553 (รูปท่ี 1.4)

1/21/19



ฐานะการคลังและหนี้สาธารณะ

• รูปท่ี 1.4 หน้ีสาธารณะต้ังแต; พ.ศ. 2503-2556

ท่ีมา: สำนักงานบริหารหน้ีสาธารณะ กระทรวงการคลัง

1.4
ฐานะการคลังและหนี้สาธารณะ

611/21/19



ฐานะการคลังและหนี้สาธารณะ1.4
ฐานะการคลังและหนี้สาธารณะ

621/21/19



ฐานะการคลังและหนี้สาธารณะ1.4

631/21/19

ม ิ.ย. 2560
ส ัดส ่วน 

Public Debt
1. หน ี,ร ัฐบาล (1.1+1.2+1.3) 4,759,892.16 77%
1.1 หน ี,ท ี3ร ัฐบาลก ู ้โดยตรง 3,854,252.02
1.2 หน ี,ท ี3ร ัฐบาลก ู ้เพ ื3อชดใช ้ความเส ียหายให ้แก ่กองท ุนเพ ื3อการฟ ื,นฟ ูฯ 905,640.14
2. หน ี,ร ัฐว ิสาหก ิจท ี3ไม ่เป ็นสถาบ ันการเง ิน (2.1+2.2) 967,318.90 16%
2.1 หน ี,ท ี3ร ัฐบาลค ํ,าประก ัน 414,370.98
2.2 หน ี,ท ี3ร ัฐบาลไม ่ค ํ,าประก ัน 552,947.92

3. หน ี,ร ัฐว ิสาหก ิจท ี3เป ็นสถาบ ันการเง ิน (ร ัฐบาลค ํ,าประก ัน) (3.1+3.2) 441,735.78 7%
4. หน ี,กองท ุนเพ ื3อการฟ ื,นฟ ูฯ (4.1+4.2) 0
5. หน ื,หน ่วยงานของร ัฐ (5.1+5.2) 16,484.54 0%
รวม 6,185,431.38 100%
Debt : GDP 41.54
ประมาณการ GDP 14,891,983.67
อ ัตราแลกเปล ี3ยน 34.148

ส ัดส ่วน GDP
หน ี,ป ัจจ ุบ ัน 6,185,431.38 0.42
หน ี, +  1 ล ้านล ้าน 7,185,431.38 0.48
หน ี, +  2 ล ้านล ้าน 8,185,431.38 0.55
หน ี, +  3 ล ้านล ้าน 9,185,431.38 0.62

หน ี,สาธารณะคงค ้าง



ฐานะการคลังและหนี้สาธารณะ1.4

641/21/19



ฐานะการคลังและหนี้สาธารณะ1.4
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ฐานะการคลังและหนี้สาธารณะ1.4

661/21/19

1. พ.ร.บ.การบริหารหนี*สาธารณะ พ.ศ. 2548
คณะกรรมการนโยบายและกํากบัการบริหารหนี 3สาธารณะ เป็นผู้บริหารหนี 3

สาธารณะ มาตราหลกัๆ มีดงันี 3

• มาตรา AB การกู้ เงินเพืEอชดเชยการขาดดลุงบประมาณ

กระทรวงการคลงักู้ เป็นเงินบาทไมเ่กินวงเงิน
(B) ร้อยละ AP ของงบประมาณรายจา่ยประจํา

(A) ร้อยละ RP ของงบประมาณรายจา่ยทีEตั 3งไว้สาํหรับการชําระคืนเงินต้น

• มาตรา AA การกู้ เงินเพืEอพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม 

กระทรวงการคลงักู้ เป็นเงินตราตา่งประเทศได้ไมเ่กินร้อยละ BP ของ      

งบประมาณรายจา่ยประจําปี



ฐานะการคลังและหนี้สาธารณะ1.4

671/21/19

1. พ.ร.บ.การบริหารหนี*สาธารณะ พ.ศ. 2548
• มาตรา &' อาจกู้ เป็นเงินบาทก็ได้

• มาตรา &7 การกู้ เงินเพื:อปรับโครงสร้างหนี Aสาธารณะ กระทรวงการคลงั
ดําเนินการ

(I) กู้ ไมเ่กินจํานวนเงินกู้ ที:ค้างชําระ
(&) กู้ ชําระหนี Aที:กระทรวงการคลงัคํ Aาประกนัไมเ่กินจํานวนคํ Aาประกนัเงิน



ฐานะการคลังและหนี้สาธารณะ1.4

681/21/19

2. ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ด้วยการบริหารหนี 5สาธารณะ พ.ศ. =>?@

ข้อ ? (D) ประมาณการภาระหนี 5ตา่งประเทศตอ่รายได้จากการสง่ออก
สนิค้าและบริการ (Debt Service Ratio) ไมเ่กินร้อยละ @



ฐานะการคลังและหนี้สาธารณะ1.4

691/21/19

2. ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการบริหารหนี5สาธารณะ พ.ศ. 2549

• ตามกรอบความยั,งยืนทางการคลงั

(3) สดัสว่นหนี ;สาธารณะตอ่ GDP ไมเ่กินร้อยละ CD

(E) ภาระการชําระหนี ;ตอ่งบประมาณไมเ่กินร้อยละ 3J

(K) สดัสว่นรายจา่ยลงทนุตอ่งบประมาณไมตํ่,ากวา่ร้อยละ EJ



การกู ้Mega Projects ลา้นลา้นบาท

• นอกจากนี ' มีการออกเป็น พ.ร.ก. หรือ พ.ร.บ.แยกจาก พ.ร.บ.การ
บริหารหนี 'สาธารณะ พ.ศ. ;<=> ในการกู้ เงินอภิมหาโปรเจกต์เพืGอเลีGยง
เพดานเงินกู้  ดงัทีGมีผู้อปุมาวา่เมืGอวงเงินบตัรเครดติใบหนึGงเตม็ ก็ไปขอ
บตัรเครดติใหมอี่กใบมาชว่ยหมนุ โดยไมค่ํานงึวา่เงินทีGต้องใช้คืนมาจาก

กระเป๋าเดียวกนั

วนัรักษ ์มิ0งมณีนาคิน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
วนัรักษ ์มิ0งมณีนาคิน “ดูอยา่งไร...ความเสี0ยงหนีCสาธารณะ” 6 มิถุนายน 2556

701/21/19

ฐานะการคลังและหนี้สาธารณะ1.4



โครงสร&างรายจ*ายรัฐบาลกลาง

• การวิเคราะห5โครงสร&างรายจ*ายภาครัฐ แบ*งเป:นรายจ*ายตามลักษณะ

เศรษฐกิจและรายจ*ายตามลักษณะงาน 

• รายจ*ายตามลักษณะเศรษฐกิจ แบ*งเป:น

– รายจ*ายเพื่อการลงทุน (capital expenditures) 

– รายจ*ายเพื่อการบริโภค (current expenditures) ในปW พ.ศ. 2556 

รายจ*ายเพื่อการบริโภคคิดเป:นร&อยละ 80.8 ของรายจ*ายทั้งหมด  

รายจ*ายเพื่อการลงทุนคิดเป:นร&อยละ 19.2 (รูปที่ 1.5) 

1.5
โครงสร&างรายจ*ายภาครัฐ 

711/21/19



โครงสร&างรายจ*ายรัฐบาลกลาง

• รูปท่ี 1.5  รายจ*ายภาครัฐจำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจ

ท่ีมา: ธนาคารแห*งประเทศไทย รายงานเศรษฐกิจและการเงินรายเดือนฉบับต*างๆ (2503-2533) และ สำนักเศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th (2533-56)

1.5
โครงสร&างรายจ*ายภาครัฐ 

721/21/19



โครงสร&างรายจ*ายรัฐบาลกลาง

• รายจ*ายเพื่อการลงทุนอาจให&ความหมายกว&างๆ เป?น
– รายจ*ายเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการผลิตในระบบเศรษฐกิจ ตัวอย*างเช*น การ

สร&างระบบชลประทาน การสร&างถนนหนทาง 

1.5
โครงสร&างรายจ*ายภาครัฐ 

73

• ตามระบบสถิติเพื่อการศึกษาและวิเคราะหOนโยบายการคลัง รายจ*าย
ภาครัฐยังสามารถจำแนกตามกลุ*มลักษณะงาน 4 ประเภท 
ประกอบด&วย 
• (1) การบริหารทั่วไป 
• (2) การบริการชุมชนและสังคม 
• (3) การเศรษฐกิจ
• (4) ด&านอื่นๆ (รูปที่ 1.6) 

1/21/19



โครงสร&างรายจ*ายรัฐบาลกลาง

• รูปท่ี 1.6  รายจ*ายภาครัฐจำแนกตามลักษณะงาน

ท่ีมา: ธนาคารแห*งประเทศไทย รายงานเศรษฐกิจและการเงินรายเดือนฉบับต*างๆ (2503-2529) Government Finance Statistics Yearbook (2529-2532) และ Thailand Public Finance Data (2532-2556) 
http://dw.mof.go.th/foc/gfs/

1.5
โครงสร&างรายจ*ายภาครัฐ 
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โครงสร&างรายจ*ายรัฐบาลกลาง

• ตารางท่ี 1.3 รายจ*ายรัฐบาลกลางจำแนกตามลักษณะงาน ป@ พ.ศ.  2556

ท่ีมา: สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th

1.5
โครงสร&างรายจ*ายภาครัฐ 
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รหัส รายจ(ายทั้งหมด จํานวน สัดส(วน 
7 รายจ(ายทั้งหมด 2,791,494 100.0 

701 การบริการทั่วไปของรัฐ 431,600 15.5 
7017 ธุรกรรมหนี้สาธารณะ 142,388 5.1 
7018 เงินโอนระหว4างรัฐบาลกลางและรัฐบาลท;องถิ่น 131,561 4.7 
702 การป:องกันประเทศ 181,974 6.5 
703 การรักษาความสงบภายใน 140,366 5.0 
704 การเศรษฐกิจ 597,902 21.4 
7042 การเกษตร ปBาไม; ประมง และล4าสัตวD 365,946 13.1 
7043 การเชื่อเพลิงและพลังงาน 59,509 2.1 
7044 การเหมืองแร4 อุตสาหกรรม และก4อสร;าง 5,502 0.2 
7045 การขนส4ง 101,991 3.7 
7046 การสื่อสาร 3,317 0.1 
705 การป:องกันสิ่งแวดลDอม 4,033 0.1 
706 การเคหะและชุมชน 159,841 5.7 
707 การสาธารณะสุข 261,053 9.4 
7072 การบริการผู;ปBวยนอก 2,057 0.1 
7073 การบริการผู;ปBวยใน 23,321 0.8 
7074 การบริการด;านสาธารณะสุข 174,499 6.3 
708 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 22,819 0.8 
709 การศึกษา 502,983 18.0 
7091 การศึกษาระดับเตรียมประถมและระดับประถม 10,760 0.4 
7092 การศึกษาระดับมัธยมศึกษา 351,255 12.6 
7094 การศึกษาระดับอุดมศึกษา 7,789 0.3 
710 การคุDมครองสังคม 488,921 17.5 
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โครงสร&างรายได&รัฐบาลกลาง

• ตารางท่ี 1.4 รายได&จากภาษีอากรในป?งบประมาณ 2556

ท่ีมา: สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th กระทรวงการคลัง

1.6
รายได&รัฐบาลกลาง
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ประเภทรายได+   รายได+  
สัดส.วนต.อ
รายได+รวม 
(ร+อยละ) 

ประเภทรายได+  รายได+  
สัดส.วนต.อ
รายได+รวม 
(ร+อยละ) 

1. รายได+จากภาษีอากร 1,897,443 87.8  -ภาษีรถยนต*  153,874 7.1 
1.1 ภาษีทางตรง 950,293 44.0  -ภาษีเครื่องดื่ม  17,838 0.8 
 - ภาษีเงินได5บุคคลธรรมดา  244,503 11.3  -ภาษีเครื่องไฟฟ;า  1,002 0.0 
 - ภาษีเงินได5นิติบุคคล  592,499 27.4  -ภาษีรถจักรยานยนต*  2,909 0.1 
- ภาษีเงินได5ป@โตรเลียม  113,291 5.2  -ภาษีแบตเตอรี ่ 2,294 0.1 
 1.2 ภาษีทางอ+อม  947,149 43.8  -ภาษีการโทรคมนาคม  0 0.0 
1.2.1 ภาษีการขายทั่วไป  420,919 19.5  -ภาษีอื่นๆ  1,207 0.1 
 -ภาษีการค5า  0 0.0  1.2.3 อากรนําเข+า-ส.งออก  93,926 4.3 
-ภาษีมูลคFาเพิ่ม  359,414 16.6  -อากรขาเข5า  93,672 4.3 
 -ภาษีธุรกิจเฉพาะ  48,771 2.3  -อากรขาออก  254 0.0 

 -อากรแสตมปL  12,735 0.6  2. รายได+ที่ไม.ใช.ภาษ ี 263,828 12.2 

 1.2.2 ภาษีสรรพสามิต  432,304 20.0  -สFวนราชการอื่น    152,568 7.1 
 -ภาษีน้ํามันฯ  63,532 2.9  -กรมธนารักษ*  6,448 0.3 
 -ภาษียาสูบ  67,891 3.1 -รัฐวิสาหกิจ  101,448 4.7 
-ภาษีสุราฯ  52,671 2.4  -รายได5อื่นๆ  3,363 0.2 

 -ภาษีเบียร*  69,086 3.2 3.  รวมทั้งสิ้น 2,161,271 100.0 
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สวนดุสิตโพล
วนัที. 18 – 22 เมษายน 2560

การสาํรวจเรื.องรัฐบาลพล.อ.ประยทุธ์ ในสายตา
ประชาชน จาํนวนทัCงสิCน 1,119 คน ระหวา่งวนัที.

18 – 22 เมษายน 2560



สิ#งใด? หรือเรื#องใด? ที#จะทาํใหป้ระชาชนนิยมชมชอบรัฐบาล
พล.อ.ประยทุธ์ มากขึCน

ผลการสาํรวจพบวา่

• อนัดบั 1 คือการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั3น 70.51 % เพราะมีการปราบปราม
อยา่งเดด็ขาด ต่อเนื#อง จริงจงั มีผลงานใหเ้ห็นชดัเจน รัฐบาลใหค้วามสาํคญั ฯลฯ

• อนัดบั 2 บ้านเมืองเป็นระเบียบ สงบสุข ไม่มีการชุมนุมประท้วง 65.33 % 
เพราะเป็นเรื#องที#ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชน ทาํใหภ้าพลกัษณ์ของประเทศดีขึCน

บา้นเมืองไม่วุน่วาย ฯลฯ ส่วน

• อนัดบั 3 การบริหารบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า มั3นคง 62.56 % เพราะประเทศจะ
ไดพ้ฒันา ทนัสมยั พฒันาในทางที#ดีขึCน สามารถแข่งขนักบัต่างประเทศได้ ประชาชนอยูดี่กินดี

ฯลฯ



สิ#งใด? หรือเรื#องใด? ที#จะทาํใหป้ระชาชนนิยม
ชมชอบรัฐบาลพล.อ.ประยทุธ์ ลดลง

• อนัดบั 1 ได้แก่เรื.องเศรษฐกจิยํ.าแย่ ประชาชนมีความเป็นอยู่ลาํบาก 76.50 % 
เพราะทาํใหก้ารคา้การลงทุนหยดุชะงกั ค่าครองชีพแพง ประชาชนตกงาน ตอ้งกูห้นีFยมืสิน
รายไดไ้ม่พอจ่าย ฯลฯ

• อนัดบั 2 คือเรื.องการบังคบัใช้กฎหมาย เช่น เกบ็ภาษี กฎหมายจราจร 73.46 % 
เพราะทาํใหป้ระชาชนตอ้งลาํบาก มีกระแสต่อตา้น ไม่เห็นดว้ย ทาํใหเ้กิดการคดัคา้นโจมตีรัฐบาล
ฯลฯ ส่วน

• อนัดบั 3 คือเรื.องเผดจ็การ ปิดกัGนการแสดงความคดิเห็น 68.36 % เพราะใช้
อาํนาจมากเกินไป ประชาชนไม่ค่อยมีโอกาสแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมทางการเมืองนอ้ย
ฯลฯ



โดยภาพรวม ณ วนันี. ประชาชนมีความนิยมชมชอบ
รัฐบาลพล.อ.ประยทุธ์ มากขึ.นหรือลดลง

• อนัดบั 1 คือ นิยมชมชอบเท่าๆ เดมิ 44.77 % เพราะมัCนใจในตวันายกรัฐมนตรี
สามารถควบคุมสถานการณ์และแกไ้ขปัญหาต่างๆได้ ทาํงานดว้ยความเสียสละ ฯลฯ

• อนัดบั 2 นิยมชมชอบลดลง 29.40 % เพราะ ยงัไม่สามารถแกปั้ญหาปากทอ้งได้
เศรษฐกิจไม่ดี สถานการณ์บา้นเมืองยงัไม่ปกติ ปิดกั.นสิทธิเสรีภาพ ฯลฯ และ

• อนัดบั 3 นิยมชมชอบมากขึ6น 25.83 % เพราะยงัมีความมุ่งมัCนในการทาํงาน
ตั.งใจทีCจะดาํเนินการตามโรดแมป ทาํงานรวดเร็ว มีนโยบายช่วยเหลือประชาชน ฯลฯ



สิ#งที#ประชาชนอยากฝากบอก
รัฐบาลพล.อ.ประยทุธ์

• อนัดบั 1 เร่งแกปั้ญหาเศรษฐกิจ ปัญหาปากทอ้ง คุณภาพชีวิตของประชาชน
80.70 % 

• อนัดบั 2 ดาํเนินงานตามโรดแมป จดัการเลือกตัMง เป็นไปตามระบอบ
ประชาธิปไตย 71.58 % และ

• อนัดบั 3 ใชง้บประมาณอยา่งคุม้ค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ 69.97 %



รัฐบาล … 
• กะล่อน

พดูคลอ่งแตส่ว่นใหญ่เป็นเรื6องไมจ่ริง, พดูลื6นไหลแตห่ลอกลวง. คําวิเศษณ์

• ตอแหล
เป็นคําดา่คนที6พดูเท็จ (มกัใช้แก่ผู้หญิง) [-แหฺล] 

• ปลิ ,นปล้อน
ใช้อบุายลอ่ลวงเพื6อให้สาํเร็จประโยชน์ตน (-ปลฺอก, -ปลฺ้อน) ก. 

• ตลบตะแลง
ใช้เลห์่เหลี6ยมพลกิแพลงไปมา, พดูกลบัไปกลบัมา, ปลิ Vนปล้อน. (คําวิเศษณ์)

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔

http://www.royin.go.th/


• ความหมายเศรษฐศาสตร.ภาครัฐ

• ภาคสาธารณะและภาครัฐบาล

• ขนาดภาครัฐ

• ฐานะการคลังและหนี้สาธารณะ

• โครงสร?างรายรับ

• โครงสร?างรายจAาย

สรุปสาระควรรู?ในบทนี้

83บทที่ 1 เศรษฐศาสตร/ภาครัฐและโครงสร8างรายรับรายจ;าย ชัยรัตน. เอี่ยมกุลวัฒน. เศรษฐศาสตร.สาธารณะ Econ 29433071/21/19


