
บรรยายวิชาการบริหารการคลังภาครัฐ 

หลักสูตรการเสริมสรางสมรรถนะดานการเงินการคลังภาครัฐ

รุนที่ 5 วันที่ 3 พฤษภาคม 2555

โดย

สุดา ดุลยประพันธ

ผูอํานวยการกลุมงานพัฒนาระบบบริหารเศรษฐกิจการคลังจังหวัด



บรรยายวิชาการบริหารการคลังภาครัฐ 

หลักสูตรการเสริมสรางสมรรถนะดานการเงินการคลังภาครัฐ

รุนที่ 6 วันที่ 22 พฤษภาคม 2555

โดย

สุดา ดุลยประพันธ

ผูอํานวยการกลุมงานพัฒนาระบบบริหารเศรษฐกิจการคลังจังหวัด



1. ความรูเบือ้งตนเรื่องเปาหมายและเครื่องมอืทางเศรษฐกิจ

2. หนวยงานหลักในการบริหารการคลังภาครัฐ 

3. กฎหมายที่เกี่ยวของ 

4.วงจรการบริหารการคลังภาครัฐของประเทศไทย 

 

หัวขอการนําเสนอ



1.ความรูเบื้องตนเรื่องเปาหมายและ

เครื่องมือทางเศรษฐกิจ



  1. การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

เปาหมายทางเศรษฐกิจ

 2. เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 

  3.  การกระจายรายได 



การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

1. เปนการวัดรายไดของประเทศ

2. GDP ระดับประเทศ (สศช.)

GPP ระดับจังหวัด (สศช. + บก.)

3. วัดได 3 ทาง

3.1 รายได (Income)

3.2 รายจาย (Expenditure)

3.3 การผลิต (Production)



                              เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

         1. เศรษฐกิจมั่นคง ไมเคลื่อนไหวอยางรุนแรง

         2. ไมมีเงินเฟอ (Inflation)

เงินเฟอ หมายถึง ภาวะที่ระดับราคาสินคา(โดยเฉลี่ย)สูงขึ้นเรื่อยๆ

         3. ไมมีเงินฝด (Deflation)

เงินฝด หมายถึง  ภาวะที่ระดับราคาสินคาและบริการ (โดยเฉลี่ย)

ลดลงเรื่อยๆ  และผูผลิตลดจาํนวนการผลิต ทําใหเกิดการวางงาน



 1. ประชาชนมีรายไดไมแตกตางกันมาก

การกระจายรายได

 2.วัดโดยใชสัมประสิทธิ์จินี่



 1. นโยบายการคลัง

เครื่องมือทางเศรษฐกิจ

 2. นโยบายการเงิน

 ตองมิใหเครื่องมือตางๆ จากนโยบายดังกลาวมีผลขัดกัน



การไปสูเปาหมายทางเศรษฐกิจโดยใชนโยบายการคลัง ไดแก 

นโยบายการคลัง

  การจัดเก็บรายได

  การใชจายภาครัฐ  

  การกูเงนิ 



                               การจัดเก็บรายได

      1. รายไดจากภาษี

          1.1 กรมสรรพากร เชน ภาษีเงินได ภาษีมูลคาเพิ่ม

          1.2 กรมศุลกากร เชน ภาษีนําเขา – สงออก

          1.3 กรมสรรพสามิต เชน ภาษีน้ํามัน สุรา บุหรี่

      2. รายไดจากรัฐวิสาหกิจ

นําสงเปนรายไดแผนดิน เชน โรงงานยาสูบ สลากกินแบงรัฐบาล

      3. รายไดจากคาธรรมเนียม คาปรับ  เชน ที่ดิน รถยนต  คาปรับ

ของสวนราชการตางๆ 



                          การใชจายภาครัฐ (บก.)

1. รายได (ภาษี และไมใชภาษี) ฝากไวทีธปท. แตบก.ใชจายเงินตาม

กม. และระเบียบที่กําหนด

2. รายจาย ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคกรมหาชน ใชจาย

ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจําป

     2.1 งบประจํา เชน เงินเดือน คาจาง

     2.2 งบลงทุน เชน คากอสราง ถนน สะพาน

     2.3 งบกลาง เชน คารักษาพยาบาล คาใชจายฉุกเฉิน



                   การกูเงิน (สํานักบริหารหนี้สาธารณะ)  

    1. เมื่อรายไดไมพอกับรายจายจึง กูเงิน

    2. กูในประเทศ  หรือ ตางประเทศ

        พันธบัตร  ตั๋วเงินคลัง

    3. เงินกูสาธารณะจะตองไมเกนิ 60 % ของ GDP

            (กรอบความยั่งยืนทางการคลัง)



การไปสูเปาหมายทางเศรษฐกิจโดยใชนโยบายการเงนิ  ไดแก 

นโยบายการเงิน

  การควบคุมเครดิตทางปริมาณ หรือโดยทั่วไป

  การควบคุมเครดิตทางคุณภาพ หรือดวยวิธีคัดสรร



 การซื้อขายหลักทรัพย เพื่อควบคุมเงนิสดสํารองของธพณ. และมีผล

ตออัตราดอกเบี้ย

การควบคุมเครดิตทางปริมาณหรือโดยทั่วไป

 อัตราซื้อลด (ดบ.ที่ธ.กลางคิดกับธพณ.) มีผลตอการกําหนดอัตรา

ดอกเบี้ยของธพณ. ตอประชาชน

 เงินสดสํารองที่ตองดํารง (เงินฝากที่ธพณ.ตองฝากกับธ.กลาง)



 เครดิตเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย

การควบคุมเครดิตทางคุณภาพหรือโดยวิธีคัดสรร

 เครดิตเพื่อการบริโภค

 เครดิตเพื่อการซื้อบานและที่ดิน



2.หนวยงานหลักในการบริหารการคลังภาครัฐ



                          หนวยงานหลักที่รับผิดชอบ  

1. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม             

    แหงชาติ(สศช.)

2. กระทรวงการคลัง (สศค.  สบน. บก.)

3. ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.)

4. สํานักงบประมาณ (สงป.)

5. สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

6. สํานักงาน ก.พ.ร.

7. สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) 



 สศช.ทํารายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจมหภาค  สถานการณการเงนิ     

การคลัง และตัวเลขประมาณการเศรษฐกจิ

หนวยงานหลักที่รับผิดชอบ

 กค. และธปท. พิจารณากําหนดวงเงนิ รายได รายจาย และวงเงนิกู

สําหรับงบประมาณรายจายประจําป



 สงป. จัดทํางบประมาณรายจายประจําปเสนอครม.และรฐัสภา

หนวยงานหลักที่รับผิดชอบ (ตอ)

 บก. สงป. สนง ก.พ.ร. และสตง.  บริหารและควบคุมการใชจาย

งบประมาณ



3.กฎหมายที่เกี่ยวของ



                          กฎหมายที่เกี่ยวของ 

1. รัฐธรรมนูญป 2550

2. พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แกไขเพิ่มเติม

3. พ.ร.บ. เงินคงคลัง พ.ศ. 2491

4. พ.ร.ฎ. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

    พ.ศ. 2546

5. กฎหมายและระเบียบดานการคลัง เชน ระเบียบวาดวยการบริหาร

งบประมาณ ระเบียบสํานักนายกฯ วาดวยการพัสดุ  เปนตน



รัฐธรรมนูญ ป 2550

 รัฐบาลตองตั้งเงินงบประมาณชดใชเงินคงคลัง หากนําเงินคงคลงั

ไปใชจาย

 กําหนดใหจังหวัดและกลุมจังหวัดสามารถตั้งของบประมาณเหมือน

สวนราชการได



 การจัดทํา การโอน และการควบคุมงบประมาณ

พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502

 มาตรา 24 ของพ.ร.บ. กําหนดการนํารายไดสงคลัง และ

กําหนดใหรมต.อนุญาตใหสวนราชการไมตองนําเงินสงคลงั



 กําหนดระบบการจัดสรร บริหาร และควบคุมงบประมาณแผนดิน  

พรบ.เงินคงคลัง พ.ศ. 2491

บัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 1 (รายไดของรัฐทั้งหมด)

 บัญชีเงินคงคลังบญัชีที่ 2 (การสั่งจายเงินไดตามมาตรา 7)



  กําหนดใหมีการจัดทําแผนบริหารราชการแผนดิน 

  พรฎ.วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี พ.ศ.2546

กําหนดใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบตัิการประจําป

กําหนดใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบตัิการ 4 ป



 ดานการรับและจายเงิน  การพัสดุ การบัญชี เงินนอกงบประมาณ และการ

ตรวจสอบภายใน

กฎหมายและระเบียบดานการคลัง

ดานเงินเดือน คาตอบแทน และสวัสดิการ

 ดานความรับผิดทางละเมดิ



4. วงจรการบริหารการคลังภาครัฐของประเทศไทย



 การจัดเตรียม

วงจรการบริหารการคลังภาครัฐของประเทศไทย

 การจัดทํางบประมาณ

 การบริหาร การควบคุม และการติดตามการใชจายงบประมาณ  



 จัดทําสรุปสภาวะเศรษฐกจิมหภาค สถานการณการเงนิการคลัง 

ประมาณการภาวะเศรษฐกิจอีก 4 ปขางหนา โดยสศช. กค. สงป. ธปท.

เลขาธิการสภาความมัน่คง และสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อวาง

นโยบายรัฐบาล

การจัดเตรียม

  ครม.กําหนดเปาหมายทางเศรษฐกิจและกรอบนโยบายการคลัง

  คณะกรรมการจัดทําแผนบริหารราชการแผนดิน จัดทําแผนบริหาร

ราชการแผนดิน และกําหนดกรอบวงเงนิงปม.สูงสุดตามยุทธศาสตร 

รายจายขั้นต่ํา และแหลงที่มา



 สวนราชการจัดทําแผนปฏิบตัิราชการ 4 ป แผนปฏิบัติราชการ

ประจําป และจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป 

การจัดทํางบประมาณ

  สงป.นําเสนอรางพรบ.งปม.รายจายประจําปใหครม. และสภา

ผูแทนราษฎร และวุฒิสภาพิจารณา

  เมื่อกฎหมายผานสภาแลวสงป.จัดสรรงปม.ใหสวนราชการตอไป



 กรมบัญชีกลาง

การบริหาร การควบคุมและการติดตามการใชจายงปม.

 สํานักงบประมาณ

 สํานักงาน ก.พ.ร.

  สตง.



 ควบคุมการเบกิจายงปม. ตามหลักเกณฑ และระเบยีบ       ในเรื่อง 

การเบิกเงนิ  การเก็บรักษาเงิน การนําเงนิสงคลัง      และการบริหารเงนิ

คงคลัง

กรมบัญชีกลาง

  ปรับระบบบญัชีจากเกณฑเงินสดเปนเกณฑคงคางเพื่อใหสวน

ราชการมีระบบบญัชีสะทอนความจรงิ และทํางบบญัชีแผนดิน รวมทั้ง

กําหนดหลักเกณฑใหสวนราชการจัดทําบัญชีตนทุน

  การบริหารการรับจายเงนิแผนดิน ผานระบบ GFMIS



 การสรางระบบตรวจสอบภายใน เพื่อนําไปสูระบบการกาํกับดูแลที่ดี 

(Good Governance) เพื่อใหเกิดความโปรงใส

กรมบัญชีกลาง (ตอ)

  กําหนดกฎหมายและระเบยีบการคลงัใหสอดคลองกับสถานการณ



กรมบัญชีกลาง (ตอ)

  การบริหารเงินนอกงบประมาณ  (เงินฝาก เงินทุนหมุนเวียน และ  

      องคกรมหาชน)  ผานการประเมนิผลโดยใช KPIs

  พัฒนางานการพัสดุภาครัฐใหมปีระสิทธิภาพ และโปรงใส 

     (e-Procurement  e-Auction)



  บริหารและควบคุมการใชจายงบประมาณของสวนราชการใหเปนไป

ตามเอกสารงบประมาณ

       กําหนดผลผลิตตามยุทธศาสตรของหนวยงานระดับกรม

สํานักงบประมาณ



  บริหารและควบคุมสวนราชการตามคํารับรองปฏบิตัิราชการ

          (Key Performance Indicators : KPIs)

ใชดัชนีวัดความสําเร็จแบบสมดุล ( Balance Score Card : BSC)     

       ซึ่งวัดใน 4 ดาน

             1. ดานการเงนิ  : ดานประสิทธิผล (กระทรวง กลุม กรม)

             2. ดานลูกคา      : ดานคุณภาพการใหบรกิาร

             3. ดานกระบวนการภายใน : ดานประสิทธิภาพ

             4. ดานการเรียนรู และการพัฒนาองคกร : ดานพัฒนาองคกร

สํานักงาน ก.พ.ร.



  ตรวจสอบการใชจายเงนิของแผนดินของสวนราชการในลักษณะ 

Post Audit แลวรายงานใหรัฐสภาทราบ

สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน



วงจรการบริหารงานการคลังภาครฐั

1. จัดทํา รายงานประเมิน

สภาวะเศรษฐกิจ

4 ป ขางหนา

7. การบริหาร

งบประมาณแผนดิน

2. การกําหนด

เปาหมายเศรษฐกิจ

และสังคมมหภาค

3. กรอบนโยบาย

เบื้องตน

     4. แผนบริหารราชการแผนดิน 4 ป  

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป   รวมทั้ง

แผนปฏิบัติราชการประจําป   และการ

จัดทําคําของบประมาณรายจาย

ประจําป

5. เสนอราง พรบ.

งบประมาณรายจาย

ประจําป6. สงป. จัดสรรงบประมาณ

ใหสวนราชการ

8. การประมวลและ

รายงานผล

สศค.,กค ,สงป., ธปท.

ครม. และ 

รัฐสภารัฐสภา

อนุมัติ พรบ.

ประเมนิผลสําเร็จ

ของโครงการ

กระบวนการ

จัดสรร

งบประมาณ

ประจําปใหสวน

ราชการ

กระบวนการ

บริหาร

ควบคุมและ

ตรวจสอบ

การใชจาย

เงินงปม.

ประเมนิผล

ตามคํา

รับรองการ

ปฏิบัติ

ราชการ

กพร.

รายงานฐานะ

การเงินแผนดิน

( การใชเงินของ

สวนราชการ )

สตง.ตรวจสอบ
GFMIS : 

ประมวลผล

ในภาพรวม

บก.

สงป

สล.

กพร.

-กม.การคลังและสิทธิประโยชน

-การวางระบบบัญชีภาครัฐ

-การบริหารการรับ-จายเงิน

-การตรวจสอบภายใน

-เงินนอกงบประมาณ

-การพัสดุภาครัฐ

-การบริหารเงินคงคลัง



คําถาม - คําตอบ


