
การศึกษาระบบ GFMIS
กับการวิเคราะหภาพรวมเศรษฐกิจ

โดย
นางสาวกณิกนันต  ณ สุวรรณ
รหัสประจํ าตัว 4516001

เสนอ
อาจารย กันตสินี  กันทะวงศวาร

รายงานวิจัยน้ีเปนสวนหน่ึงของกระบวนวิชา RESEARCH EXERCISE IN
CURRENT ECONOMICS ISSUES (751409)
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2548



กิตติกรรมประกาศ

แบบฝกหัดการวิจัยฉบับนี ้  เปนสวนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต  กระบวน
วิชา  751409  ซึ่งผูจัดท ําไดท ําการวิจัยในหัวขอเร่ือง “การศึกษาระบบ GFMIS กับการวิเคราะหภาพรวม
เศรษฐกจิ”   ซึ่งสํ าเร็จลงไดดวยความชวยเหลือจากหลายๆ ทาน โดยเฉพาะ   อยางยิ่งอาจารยกันตสินี  
กันทะวงศวาร  อาจารยที่ปรึกษาที่ไดใหความรู  คํ าแนะนํ า  คํ าปรึกษาที่มีประโยชนตอการศึกษา  และ
ใหการสนับสนุนในทุกดาน รวมถงึการตรวจสอบแกไขขอบกพรองตางๆ ของแบบฝกหัดงานวิจัยเร่ือง
น้ีจนสํ าเร็จลงไดดวยดี  ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยคณะเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหมทุกทานที่ได ประ
สิทธิประสาทวิชาความรูอันเปนรากฐานส ําคัญในการประกอบสมัมาอาชีวะ  โดยเฉพาะอยางยิ่งความรู
ทางดานเศรษฐศาสตรที่ขาพเจาจักไดน ําไปสรางคุณประโยชนแกประเทศชาติตอไปในภายภาคหนา

ขอขอบคุณ  บิดา  มารดา  ผูมีพระคุณ  และผูเกี่ยวของทุกสวนที่ใหการสนับสนุน และเปนก ําลัง
ใจดวยดีตลอดมา  

ทายที่สุดนี ้  หากมีขอผิดพลาดประการใด  ผูเขียนขอนอมรับไวแตผูเดียว  และผูเขียนหวังวา
แบบฝกหัดการวิจัยน้ีจะมีประโยชนตอหนวยงานที่เกี่ยวของไดใชเปนขอมูลเบื้องตนในการวางแผน
ระบบบริหารการเงินการคลังแบบอิเล็กทรอนิกส  และยังเปนการเผยแพรขอมูลใหแกหนวยงานราชการ
หรือผูที่สนใจทั่วไปไดเขาใจแนวทางการท ํางานของระบบ GFMIS   ตลอดจนผูที่สนใจจะศึกษาราย
ละเอียดเกี่ยวกับระบบ GFMIS ตอไป

                                                                                                                    กณิกนันต  ณ สุวรรณ
                                                                                                                            กุมภาพันธ  2549



สารบัญ

หนา

กิตติกรรมประกาศ ก

สารบัญ ข

บทที ่1  บทน ํา
1.1  ที่มาและความส ําคัญของปญหา 1
1.2  วัตถปุระสงคในการศึกษา 3
1.3  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 3
1.4  ขอบเขตของการศึกษา 3

บทที ่2  หลักการ ทฤษฎ ีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1  หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวของ 4
2.2  สรุปสาระส ําคัญจากเอกสารท่ีเก่ียวของ 10

บทที ่3  ระเบียบวิธีการศึกษา 12

บทที ่4  ระบบ GFMIS กับการวิเคราะหภาพรวมเศรษฐกิจ
4.1  โครงการ GFMIS 14
4.2  การใชขอมูลการคลังเพื่อการวิเคราะหเศรษฐกิจ 18
4.3  ระบบงานที่เกี่ยวของในการวิเคราะหเศรษฐกิจภาคการคลัง 26
4.4  ระบบงานอื่นๆ ในโครงการ GFMIS 31

บทที ่5  บทสรุปและขอเสนอแนะ
5.1  บทสรุปผลการศึกษา 34
5.2  ขอเสนอแนะ 36

บรรณานุกรม 37



บทท่ี 1
บทนํ า

1.1 ท่ีมาและความส ําคัญของปญหา
ในการวิเคราะหภาพรวมเศรษฐกิจและผลกระทบจากการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ

สวนใหญจะอาศัยขอมูลจากหนวยงานตางๆ ของภาครัฐ ซึ่งไดจัดทํ าสถิติไวหลายประเภทที่จะเปน
ประโยชนตอการวิเคราะหดังกลาว รวมทั้งขอมูลสถิติการคลังที่ธนาคารแหงประเทศไทยไดจัดท ําตาม
แนวในคูมือขององคการสหประชาชาติ ( ค.ศ.1958) ต้ังแตป พ.ศ. 2502 และไดจัดท ําตามแนวในสถิติ
การคลังของรัฐบาล (Government Finance Statistics)  ของกองทุนการเงินระหวางประเทศตั้งแตป
พ.ศ.2514

อยางไรก็ตาม  ขอมูลของภาครัฐที่เผยแพรอยูทั่วไป เปนขอมูลที่ถูกจัดขึ้นเพื่อประโยชนในการ
วิเคราะหท่ีแตกตางกัน จึงมีขอมูลที่แตกตางกันดวย  ดังน้ันเพ่ือเปนการสงเสริมใหเกิด          ธรรมาภิ
บาลของภาครัฐ และความโปรงใสทางการคลัง รัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะเรงปรับเปลี่ยนและปฏิรูประบบ
การบริหารและปฏิบัติงานดานการเงินการคลังใหมุ งสูระบบอิเล็กทรอนิกสใหเปนเคร่ืองมือในการ
บริหารทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศ รัฐบาล
จึงไดดํ าเนินการจัดทํ า “โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารงานการเงิน        การคลังภาครัฐสูระบบ
อิเล็กทรอนิกส” หรือ GFMIS (Government Fiscal Management Information System ) ขึ้น เน่ืองจากเดิม
แตละหนวยงานมีการใชระบบการจัดเก็บขอมูลที่แตกตางกัน  สงผลใหเกิดความแตกตางในตัวขอมูล
เนื่องจากสาเหต ุ  3 ประการคือ ขอบเขตของขอมูลในการจัดเก็บแตกตางกัน   เกณฑการจัดเก็บขอมูล
แตกตางกัน และการหักนับซํ้ า นั่นคือบางหนวยงานอาจมีการหักนับซํ ้าแตบางหนวยงานไมมีการหักนับ
ซํ ้า

ในอดีตหนวยงานตางๆ มีระบบการจัดเก็บสถิติแตกตางกัน โดยพบวาสถิติการคลังที่ไดเผยแพร
ใชกันเปนการทั่วไปมีอยู 3 ลักษณะดวยกัน คือ

1. ระบบสถิติการคลังของรัฐบาล (Government Finance Statistics: GFS) ซึ่งแบงขอมูล
ออกเปนสองกลุมไดแก

- การจัดทํ าสถิติการคลังของรัฐบาลตามคูมือป 1986 (GFS Manual 1986 )  เผยแพร
โดยธนาคารแหงประเทศไทย



- การจัดทํ าสถิติการคลังของรัฐบาลตามคูมือป 2001 (GFS Manual 2001) เผยแพรโดย
สํ านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

2. ระบบบัญชีประชาชาต ิ (System of  National Accounts: SNA)  เผยแพรโดยสํ านัก
งานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

3. ระบบการรับจายเงินแผนดิน เผยแพรโดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ทั้ง 3 ระบบมีวัตถุประสงคการจัดเก็บแตกตางกัน คือ ระบบ GFS ถูกออกแบบมาเพื่อใชส ําหรับ

การวิเคราะหผลกระทบของภาครัฐบาล ในขณะที่ระบบ SNA ถูกออกแบบมาเพื่อใชในการวิเคราะหกิจ
กรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่เกิดจากภาครัฐบาล และภาครัฐ สวนระบบการรับจายเงินแผนดิน 
เปนระบบสํ าหรับการบริหารเงินสด และเพื่อการตรวจสอบการใชจายเงินของแผนดิน ดังน้ันแตละ
ระบบจึงมีวิธีการจัดเก็บและรูปแบบการน ําเสนอที่แตกตางกัน

ในการดํ าเนินการดานการปฏิรูประบบราชการไทยมีวัตถุประสงคเพื่อปรับแนวทาง       การ
ดํ าเนินงานของภาครัฐใหเปนแนวใหมที่เนนการทํ างานโดยยึดผลลัพธอยางเปนรูปธรรม มีการมอบ
หมายอํ านาจหนาที่แกผูปฏิบัติงานแทนการควบคุมอยางเครงครัด มีความโปรงใสใน             การตัดสิน
ใจ และมีวิธีทํ างานท่ีรวดเร็วและคลองตัวเพ่ือตอบสนองความตองการของสังคม เปนระบบที่มีประชา
ชนเปนศูนยกลางพรอมกับกระจายอํ านาจสูระดับลางและทองถิ่น โดยรัฐบาลไดมีนโยบายพัฒนาการ
บริหารงานในปจจุบันใหกาวสู แนวทางรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (e-Government) ทั้งน้ีเพื่อให e-
Government เปนกลไกสํ าคัญในการพัฒนากลยุทธและเปนองคประกอบที่สํ าคัญในการปฏิรูประบบ
ราชการไทย รวมถึงเปนกลไกที่จะเปนศูนยกลางของการพัฒนาระบบงานทางอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ใน
อนาคต   ซึ่งในสวนของการดํ าเนินโครงการปรับปรุงการบริหารงาน        การคลังภาครัฐเปนไปโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อยกระดับการทํ างานดานการบริหารงานการคลังของภาครัฐใหมีประสิทธิภาพและประ
สิทธิผล ปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารงานไปเปนการเนนผลผลิต ผลลัพธ และเปาหมายของการ
ดํ าเนินงาน ทั้งนี้เพื่อใหสามารถแปลงนโยบาย และวิสัยทัศนของรัฐ สูการปฏิบัติไดจริงและเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถตอบสนองตอการบริหารประเทศที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง 
พรอมกับเปดเผยขอมูลตอสาธารณะเพื่อความโปรงใสในการด ําเนินการ  ( ส ํานักบริหารโครงการจัดการ
ดานการเงินการคลังภาครัฐเขาสูระบบอิเล็กทรอนิกส , 2548.)

เน่ืองจากโครงการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกส
เปนโครงการใหมที่เริ่มน ํามาใชในประเทศไทยไดไมนาน  ผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาในเรื่องดัง
กลาวเพราะในการปรับเปลี่ยนระบบน้ีจะสงผลใหมีการดํ าเนินการจัดเก็บขอมูลของภาคการคลังใหม  
ซึ่งในการวิเคราะหภาพรวมเศรษฐกิจจํ าเปนที่จะตองอาศัยขอมูลเหลานี้มาใชในการวิเคราะห จึงเห็นวา



การไดศึกษาในเร่ืองน้ีจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการวิเคราะหภาพรวมเศรษฐกิจและการวางแผน
นโยบายเศรษฐกิจของประเทศตอไป
1.2 วัตถุประสงคในการศึกษา

1. เพื่อศึกษาระบบ GFMIS ซึ่งเปนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐระบบใหม
2. เพื่อศึกษาการนํ าขอมูลการคลัง มาใชวิเคราะหภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ
3.เพื่อศึกษาระบบงานที่เกี่ยวของในการวิเคราะหเศรษฐกิจภาคการคลังที่ส ําคัญและประโยชนที่

แตละระบบงานจะไดรับ

1.3 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
1. เพื่อใหทราบถึงระบบ GFMIS ซึ่งเปนระบบการบริหารการเงินการคลังการคลังภาครัฐระบบ

ใหม
2. เพื่อใหทราบถึงการนํ าขอมูลการคลัง มาใชวิเคราะหภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ
3. เพื่อใหทราบถึงระบบงานที่เกี่ยวของในการวิเคราะหเศรษฐกิจภาคการคลังที่สํ าคัญและ

ประโยชนที่จะไดรับของแตละระบบงาน

1.4 ขอบเขตของการศึกษา
1. ศึกษาภาพรวมของระบบ GFMIS (Government Fiscal Management Information System ) 

ซึ่งเปนระบบการบริหารการเงินการคลังการคลังภาครัฐระบบใหม
2. ศึกษาขอมูลการคลังที่สํ าคัญท่ีนํ ามาใชวิเคราะหภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ
3. ศึกษาระบบงานที่เกี่ยวของในการวิเคราะหเศรษฐกิจภาคการคลังที่ส ําคัญและประโยชนที่จะ

ไดรับของแตละระบบงาน ซึ่งในที่น้ีจะศึกษาเฉพาะระบบงบประมาณและระบบการเบิกจาย ซึ่งเปน
ระบบงานที่ส ําคัญในการใชนโยบายการคลังเทานั้น



บทท่ี 2
หลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ

2.1  หลักการ และทฤษฎีท่ีเก่ียวของ
เน่ืองจากเปนการศึกษาเก่ียวกับการการบริหารภาคการคลังระบบใหม  ดังน้ันทฤษฎีท่ีเก่ียวของจงึเปนทฤษฎีวาดวยการคลัง  มี

ดังนี้

2.1.1 นโยบายการคลัง
นโยบายการคลังเปนนโยบายเก่ียวกับรายรับและรายจายของรัฐบาล  เปนการจัดการทางดานงบประมาณแผนดินท่ีมีผลทํ าให

ภาวะเศรษฐกิจที่ตกตํ ่าผอนคลายไป  ทํ าใหมีการจางงานและรายไดเพ่ิมข้ึน (โฆษิต ปนเปยมรัษฎ,2541:7)

1) เครือ่งมือทางการคลัง
ก. รายรับของรัฐบาล
โดยหลักการแลวรายรับของรัฐบาลจะตองไดมาจากภาษีอากรท่ีเก็บจากประชาชน  กลาวคือการใชจาย

ตางๆ ของรัฐบาลน้ันไดมาจากการโยกยายทรัพยากรบางสวนจากภาคเอกชน  ท้ังน้ีเน่ืองจากทรัพยากรตางๆ ของสังคมในขณะหนึ่งขณะใด
นัน้จะมจี ํานวนจ ํากดั  ซึ่งจะตองแบงกันใชระหวางภาครัฐบาลกับภาคเอกชน  ดังนั้นเมื่อภาครัฐบาลใชมากขึ้น  ภาคเอกชนจะตองใชนอยลง  
อยางไรก็ตามโดยท่ัวไปแลวรายรับของรัฐบาลประกอบดวย 2 สวน  คือ

•   รายรับท่ีเปนภาษีอากร  เชน ภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดา  ภาษีเงนิได
นิติบุคคล  ภาษีการคา  ภาษีสรรพสามิต  ภาษีมูลคาเพ่ิม  ภาษีทรัพยสิน  ภาษีท่ีดิน ภาษีรถยนต  ภาษีการ
ใชถนน และ ภาษีมรดก  เปนตน
•   รายรับทีม่ใิชภาษีอากร  เชน รายรับจากการประกอบธุรกิจของรัฐบาล  การกอหน้ีสาธารณะ  รายรับ
จากการบริหาร  การบังคับ การกูยืมจากประชาชน  และรายรับจากการบริจาค  เปนตน

ข. รายจายของรัฐบาล
รัฐบาลจะทํ าการใชจายเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจใหเปน

ไปในแนวทางท่ีรัฐบาลตองการ  ท้ังในดานการสงเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ                การกระจายรายไดท่ีเปนธรรม  และการ
รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

ค. หน้ีสาธารณะ
ถารัฐบาลดํ าเนินนโยบายการคลังแบบขาดดุลแลว  รัฐบาลจ ําเปนตองจดัหาเงนิมาเพ่ือชดเชยในสวนท่ี

ขาดดุล  โดยการกูยืมเงนิ  ซ่ึงเปนการกอหน้ีของรัฐบาล  เรียกวา “ หน้ีสาธารณะ” จาก  2  วิธี  คือ  การออกพันธบัตร (bond) และตั๋วเงิน
คลัง (treasury  bills) แหลงกูยืมเงินที่ส ําคัญของรัฐบาล  คือ  กูจากเอกชน  ธนาคารพาณิชย  และธนาคารกลาง  เปนตน         การกูยืมจาก
แหลงตางๆ ขางตนนี้ใหผลสะทอนทางเศรษฐกิจไมเหมือนกัน  โดยแบงออกเปน 2 กรณีคือ



•   การกูแบบไมขยายตัว
การกูยืมแบบไมขยายตัว (non  expansionary  borrowing) เปนการกูยืม

เงินออมจากภาคเอกชน  ซึง่จะทํ าใหเงนิออมนอยลง  และไมทํ าใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  กลาวคือ  ในขณะที่รัฐบาลกูเงินมาเพื่อใช
จายน้ัน  เอกชนก็ลดระดับการใชจายลง  ทํ าใหการกูยืมเงินนั้นเปนเพียงการเปลี่ยนตัวผูใชเงินจากเอกชนมาเปนรัฐบาลเทานั้น  ตัวอยางเชน  
เอกชนนํ าเงนิไปซ้ือพันธบัตรทํ าใหปริมาณเงินในภาคเอกชนลดลงและเกิดการหดตัวทางเศรษฐกิจ  ในขณะเดียวกันเมื่อรัฐบาลใชจายเงินที่
ไดจากการกูยืมนี้ก็จะทํ าใหเศรษฐกิจเกิดการขยายตัว  มองเห็นวาไมมีการขยายตัวของระดับการใชจาย  แตทํ าใหรัฐบาลหาเงนิชดเชยสวน
ขาดดุลงบประมาณได           (โฆษิต    ปนเปยมรัษฎ,2541:201)

•   การกูแบบขยายตัว
การกูแบบขยายตัว (expansionary  borrowing) เปนการเพิ่มระดับการใช

จายของระบบเศรษฐกิจ  กลาวคือเม่ือรัฐบาลนํ าเงินกูมาใชจายนั้น  การใชจายของภาคเอกชนก็ไมลดลงเพ่ือชดเชยการขยายตัวจากการใช
จายของรัฐบาล  แตยังคงมีรายจายในภาคเอกชนตามปกติ  ซึ่งจะทํ าใหระบบเศรษฐกิจโดยรวมมีการขยายตัวของระดับการใชจายเงิน  ตัว
อยางเชน การกูยืมเงินจากธนาคารกลางซึ่งเปนการเพิ่มการจายเงินในระบบเศรษฐกิจแตระดับการใชจายของภาคเอกชนไมถูกกระทบจาก
การกูเงนิของรัฐบาล  ท้ังน้ีเพราะเงนิท่ีรัฐบาลนํ าออกมาจากธนาคารกลางน้ันเปนเงนิท่ีอยูนอกเหนือจากเงนิท่ีหมุนเวียนในมือของประชา
ชน  หรือเปนเงินใหมที่เพิ่มเขาไปในระบบเศรษฐกิจ  ซ่ึงเปนวิธีการท่ีมีลักษณะเดียวกันกับการพิมพธนบัตรเพ่ิมเติมเพ่ือชดเชย การขาดดุล
งบประมาณ

2) นโยบายการคลังในสภาวะเศรษฐกิจตางๆ
ก. นโยบายการกอหน้ีในภาวะเงินฝด
กรณีท่ีระบบเศรษฐกิจมีอุปสงครวม (aggregate  demand) ต่ํ า รัฐบาลจะตองดํ าเนิน นโยบายการคลัง

แบบขยายตัว โดยมีเปาหมายเพ่ือเพ่ิมอุปสงครวมใหสูงขึ้น ซ่ึงจะทํ าใหประสบปญหางบประมาณขาดดุล  ดังนั้นรัฐบาลจะตองกอหนี้
สาธารณะ  ซึ่งในกรณีเงินฝดนี้รัฐบาลควรจะกูเงินแบบขยายตัว  ซ่ึงอาจเปนการกูยืมเงนิจากรัฐบาลกลางและธนาคารพาณิชย  โดยการกูเงิน
จากธนาคารกลางจะเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจของระดับการใชจายเงนิอยางชัดเจนกวากูจากธนาคารพาณิชย

นอกจากรัฐบาลจํ าเปนตองพิจารณาเลือกการกูเงินเฉพาะแบบขยายตัวแลวจะตองพิจารณาถึงภาระดอก
เบ้ียท่ีต่ํ าดวย  ในกรณีที่รัฐบาลกูจากธนาคารกลางนั้นรัฐบาลจะจายดอกเบี้ยใหกับธนาคารกลางซึ่งจะทํ าใหธนาคารกลางมีกํ าไรสูงข้ึน  จาก
นัน้ธนาคารกลางก็จะมีสวนแบงผลก ําไรใหแกรัฐบาลกลับมา  ซึ่งจะทํ าใหรัฐบาลมีรายรับมากขึ้นและท ําใหภาระดอกเบ้ียท่ีแทจริงของรัฐ
บาลในการกูเงินจากธนาคารกลางมีจ ํานวนนอยกวาการกูยืมเงนิจากธนาคารพาณิชย

ข. นโยบายการกอหน้ีในภาวะเงินเฟอ
ในชวงเศรษฐกิจเงินเฟอ  นโยบายการคลังควรมีสวนชวยทํ าใหอุปสงครวมลดลง  รัฐบาลจะตองดํ าเนิน 

นโยบายการคลังแบบหดตัว ซ่ึงอาจทํ าโดยการขายพันธบัตรใหกับประชาชนและสถาบันการเงินใหมีจ ํานวนมากกวาความตองการในการ
ใชจายเงินจริงของรัฐบาล  การกูยืมเงินเปนจ ํานวนมากกวาความตองการน้ีจะมีผลในการลดอุปสงครวมและปริมาณเงนิในมือประชาชน 
และรัฐบาลจะมีเงินคงคลังเพิ่มขึ้น  อยางไรก็ตามรัฐบาลจะตองระวังในเร่ืองของภาระดอกเบ้ียท่ีจะเพ่ิมข้ึน  ซ่ึงทํ าใหอุปสงคไมลดลงเทาที่
ควร

จากการวิเคราะหประสิทธิภาพนโยบายเศรษฐกิจโดยพิจารณาจากความยืดหยุนของอุปสงคของความ
ตองการถือเงนิตออัตราดอกเบ้ีย (interest  elasticity  of  the  demand  for  money) และความยืดหยุนของการลงทุนตออัตราดอกเบ้ีย  
(interest  elasticity  of  investment) ในทฤษฏีทางการเงนิท่ีกลาวมาขางตนน้ัน  ยังสามารถสรุปสาระส ําคัญทางดานการคลังเพ่ิมเติมไดดังน้ี

ตาราง 2.1 สรุปผลการเปล่ียนแปลงปจจัยทางการเงินในทฤษฎีการคลัง



หมายเหตุ :  = Effectiveness    = Ineffectiveness  and  = Increasing and Decreasing respectively
ที่มา : รวบรวมและสรุปจาก: วเรศ อุปปาติก (2541), พรทิพย เธียรธีรวิทย (2541), มณศีรี พันธุลาภ (2529) และ
Michael R. Eddgmand (1983)

3) หลักการวาดวยขอจํ ากัดดุลงบประมาณของรัฐบาล
ไมวาจะเปนการใชจายของรัฐบาลท่ีหาเงนิทุนจากการขายพันธบัตรรัฐบาล  หรือพิมพธนบัตรก็ตาม  ลวนทํ าใหเกดิ

ผลกระทบไมเฉพาะดุลยภาพในตลาดการผลิต (IS) เทาน้ัน                            แตยังสงผลกระทบตอดุลยภาพในตลาดการเงนิ (LM) ดวย 
โดยมีรายละเอียดดังน้ี                                  (Michael   R. Edgmand,1983 : 182-187)

.! ผลของนโยบายการคลังเม่ือชดเชยการขาดดุลโดยวิธีพิมพธนบัตร
ผลของนโยบายการคลังเม่ือมีการชดเชยการขาดดุลโดยวิธีพิมพธนบัตร (budget

constraint : The  issuance  of  high  powered  money) ทีท่ํ าใหเสน IS เคล่ือนไปทางขวา (IS ) และรายไดเพ่ิมข้ึน  การพิมพธนบัตรยังทํ า
ใหปริมาณเงิน (�M) เพิ่มขึ้น  นั่นคือเสน LM เคล่ือนไปทางขวาและทํ าใหรายไดเพ่ิมข้ึนอีก  ในขณะท่ีการเพ่ิมข้ึนของปริมาณเงนิทํ าให
ความม่ังค่ัง (Wealth) ของประชาชนเพิ่มขึ้นและการบริโภคเพิ่มขึ้น  ดังนั้น เสน IS จึงเคล่ือนท่ีไปทางขวาอีกคร้ัง (IS )  ซ่ึงจะเห็นวาราย
ไดดุลยภาพใหมสูงกวารายไดดุลยภาพในกรณีท่ีไมไดพิจารณาขอจํ ากดัดุลงบประมาณรัฐบาล  สาเหตุเพราะเดิมน้ันการเพ่ิมการใชจายของ
รัฐทํ าใหรายไดและอัตราดอกเบี้ยเพ่ิมขึ้นพรอมกัน  ซึ่งอัตราดอกเบี้ยที่เพ่ิมขึ้นเนื่องจากการใชจายของรัฐบาลจะถูกลดความสํ าคัญลง 
(reduce  the  magnitude) เน่ืองจากการลดลงของอัตราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากการเพ่ิมข้ึนของปริมาณเงนิ   ทํ าใหการใชจายของรัฐคร้ังน้ีสามารถ
ทํ าใหรายไดเพ่ิมข้ึนมาก (แผนภาพ 2.1)

       แผนภาพ 2.1  ผลของนโยบายการคลังเม่ือมีการชดเชยการขาดดุลโดยวิธีพิมพธนบัตร



                           

อยางไรก็ตาม  รายไดดุลยภาพใหมน้ีเปนเพียงรายไดดุลยภาพระยะส้ัน (short  run
equilibrium) เพราะรายไดดุลยภาพในระยะยาวจะตองเปนรายไดท่ีอยู ณ ระดับรายไดเทากับรายจายของรัฐบาล ( ณ ระดับงบประมาณสม
ดลุ ) เทาน้ัน  ท้ังน้ีเพราะวา หากรัฐบาลยังมีการใชจายเกินตัวอยู  รัฐบาลจะตองทํ าการชดเชยการขาดดุลโดยการพิมพธนบัตรออกมาอยาง
ตอเน่ือง  และรายไดก็จะยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  ซึ่งจะเพิ่มขึ้นจนกวาจะทํ าใหระดับภาษีที่จัดเก็บได ( อันเน่ืองมาจากการเพ่ิมของรายได ) เพ่ิม
ขึ้นเพียงพอที่จะน ํามาชดเชยสวนของรายจายของรัฐในคร้ังน้ีได

.! ผลของนโยบายการคลังเม่ือชดเชยการขาดดุลโดยพันธบัตรรัฐบาล
ผลของนโยบายการคลังเม่ือมีการชดเชยการขาดดุลโดยวิธีขายพันธบัตรรัฐบาล

(budget  constraint : the  issuance  of  government  debt) เร่ิมจากการใชจายรัฐบาลมีผลทํ าใหเสน IS เคล่ือนไปทางขวามือเปน (IS ) และ
เมือ่มีการเพ่ิมพันธบัตรรัฐบาลในมือประชาชน  จะทํ าใหมูลคาของความม่ังค่ัง (Wealth : W) สงูขึ้น (Wealth = money + bond) สงผลใหเกิด
การบริโภคเพ่ิมข้ึน  เสน IS จึงเคล่ือนไปทางขวามืออีกคร้ัง (IS ) ในขณะเดียวกันการเพ่ิมความม่ังค่ังยังท ําใหความตองการถือเงนิเพ่ิมสูง
ขึ้นทํ าใหเสน LM เคล่ือนไปทางซายมือและทํ าใหรายไดลดลง (แผนภาพท่ี 2.2)

 แผนภาพ 2.2  ผลของนโยบายการคลังเมือ่มีการชดเชยการขาดดุลโดยการขายพันธบัตร

จะเห็นวารายไดท่ีเกิดข้ึนจากนโยบายการคลังท่ีชดเชยการขาดดุลโดยขาย
พันธบัตรน้ันต่ํ ากวารายไดท่ีเกิดจากนโยบายการคลังท่ีชดเชยการขาดดุลโดยการพิมพธนบัตร  เน่ืองจากการพิมพธนบัตรเปนผลทํ าใหอุป
ทานเงินเพิ่มขึ้น ในขณะที่การขายพันธบัตรรัฐบาลเปนผลใหอุปสงคเงินเพิ่มขึ้น  เปนเหตุทํ าใหอัตราดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึน  ทํ าใหการลงทุนลดลง 
เมื่อหักลาง (off  set) กบัการใชจายในขณะนั้นของรัฐจึงทํ าใหรายไดลดลง

รัฐบาลจะดํ าเนินการขายพันธบัตรอยางตอเน่ืองหากยังเกิดการขาดดุลงบประมาณ  ดงันั้นเสน IS และ LM กยั็ง
เคล่ือนตัวไปเร่ือยๆ ในขณะเดียวกันรายไดก็จะเพิ่มขึ้นจนกวาจะท ําใหระดับภาษีที่จัดเก็บได (อันเน่ืองมาจากการเพ่ิมของรายได) เพิ่มขึ้น



เพียงพอท่ีจะสามารถชดเชยสวนของรายจายในคร้ังน้ีของรัฐบาล  หรืออาจกลาวไดวา จะสามารถบรรลุถึงระดับรายไดดุลยภาพระยะยาวได
ก็ตอเม่ือการเปล่ียนแปลงในปริมาณพันธบัตรของรัฐบาลเพ่ือชดเชยการขาดดุลของรัฐบาลและฐานเงนิมีคาเทากับศูนย (�B = 0 และ�H
= 0 ) (Michael  R. Edgmand,1983 : 182-187)

การชดเชยการขาดดุลดวยการออกพันธบัตรรัฐบาลน้ีจะทํ าใหรายไดดุลยภาพเพ่ิมข้ึน หรือลดลงกวาเดิมขึ้นอยูกับวา
ผลของการขยายตัวในตลาดการผลิตจากการเพ่ิมข้ึนของรายจายรัฐบาล (การเคล่ือนของเสน IS) น้ันมีมากกวาผลของการหดตัวในตลาด
การเงนิอันเน่ืองมาจากอุปสงคของเงนิท่ีเพ่ิมข้ึน (การเคล่ือนของเสน LM) หรือไม หากวาไมแลวการดํ าเนินนโยบายการคลังคร้ังน้ีจะทํ าให
เกิดการหดตัวทางเศรษฐกิจมากกวาเดิม (รํ าพึง  เวชยันตวุฒิ,2540 : 414)

ดังนั้นนโยบายการคลังที่มีการชดเชยการขาดดุลโดยการพิมพธนบัตรสามารถกระตุนเศรษฐกิจใหขยายตัวไดมาก
กวานโยบายการคลังท่ีมีการชดเชยการขาดดุลโดยขายพันธบัตรรัฐบาล

จากเหตุและผลที่กลาวมาขางตน  สามารถสรุปไดดังตาราง 2.2   ดังนี้

    ตาราง 2.2 สรุปผลของนโยบายการคลังวาดวยงบประมาณท่ีจํ ากัด (budget constraint)

หมายเหตุ   = Effectiveness    = Ineffectiveness  and  = Increasing and Decreasing respectively
ที่มา : รวบรวมและสรุปจาก: รํ าพึง เวชยันตวุฒิ (2540), มณศีรี พันธุลาภ (2529) และ Michael R. Eddgmand (1983)

2.2! สรุปสาระสํ าคัญจากเอกสารท่ีเก่ียวของ
ในหัวขอการศึกษาระบบ GFMIS กับการวิเคราะหภาพรวมเศรษฐกิจ  มีเอกสารท่ีเก่ียวของดงัตอไปน้ี คือ

สํ านักงานโครงการปรับปรุงระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐ (2547) ไดศึกษาเร่ืองระบบ GFMIS ( Government  Fiscal  
Management  Information  System )  ซึง่เปนระบบบริหารการคลังระบบใหมท่ีมกีารใชในหลายประเทศ  เชน สหรัฐอเมริกา  เปนตน  ซึ่ง
ประเทศไทยไดนํ าเขามาใชเน่ืองจากนโยบายที่ภาครัฐจะเรงปรับเปลี่ยนและปฏิรูประบบการบริหารและปฏิบัติงานดานการคลังใหมุงสู
ระบบอิเล็กทรอนิกส เพ่ือปรับกระบวนการดํ าเนินงาน และการจัดการภาครัฐ ดานการงบประมาณ การบัญช ีการจัดซื้อจัดจาง การเบิกจาย
งบประมาณ และการบริหารทรัพยากรบุคคล ใหเปนไปในทิศทางเดียวกับนโยบายการปฏิรูประบบราชการท่ีเนนประสิทธิภาพ และความ
คลองตัวในการดํ าเนินงาน ทํ าใหการใชทรัพยากรภายในองคกรเปนไปอยางคุมคา พรอมกับการไดขอมูลสถานภาพการคลังของรัฐท่ีถูก
ตอง รวดเร็ว และทันการณ เพ่ือการบริหารนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ

นอกจากนี้ ส ํานักงานโครงการปรับปรุงระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐ ยังไดวางแผนการดํ าเนินโครงการ GFMIS ซึ่ง
ประกอบดวย  ระบบวางแผนและจัดทํ างบประมาณ   ระบบการติดตามการใชจายงบประมาณ   ระบบการบริหารการเบิกจายแบบ
อิเลก็ทรอนิกส   ระบบขอมูลส ําคญัสํ าหรับผูบริหาร   ระบบบัญชีการเงิน   ระบบการจัดซ้ือเพ่ือการลงทุนสินทรัพยถาวร    ระบบขอมูลเพื่อ



ติดตาม  ตรวจสอบ     ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล    และระบบขอมูลผูบริหารแบบ Online Real-Time  ซ่ึงพบวาประโยชนท่ีจะไดรับ
จากโครงการน้ีมีหลายดาน   เชน  จะเปนเครื่องมือส ําคญัสํ าหรับ CFO ของแตละกรมและจังหวัดในการบริหารวิเคราะหขอมูลดานการเงิน
การคลัง ทีถ่กูตอง รวดเร็ว แมนยํ า ทันตอการตัดสินใจ หรือ ชวยอํ านวยความสะดวกและลดเวลา ในการจัดท ํารายงานการเงนิ การคลัง การ
ปดบัญชีประจ ําวัน ประจ ําเดือน ประจ ําป เปนตน

 ดิเรก  ปทมสิริวัฒน  (2548)  ไดศกึษาเร่ืองการเพ่ิมมิติพ้ืนท่ีในบัญชีการเงนิการคลัง  ซ่ึงก็คือการลดการกันเงนิไวในราชการ
สวนกลางในสัดสวนที่มากเกินความจํ าเปน  พบวา  ในปจจุบันมีการจัดสรรเงินไวในสวนกลางระดับกระทรวง  กรม  มากเกินไปและ
ระดับพ้ืนท่ีนอยเกินไป  ทัง้ๆ ท่ีในปจจุบันมีขาราชการท่ีมีพ้ืนฐานความรูดีมากกระจายอยูท่ัวไป  ปรัชญาของการบริหารก็เปล่ียนแปลง จาก
ระบบรวมศูนยเปนการกระจายอํ านาจหรือการมอบอํ านาจใหสวนลางตัดสินใจ เน่ืองจากเราตองการใหหนวยราชการทํ างานตอบสนอง
ความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีใหมาก ตองการใหเปนหนวยงานท่ี "คิดไดคิดเปน" ท ํางานยุทธศาสตรเชิงรุกได จึงจะเปนผลดีตอสวน
รวมของประเทศ  จึงควรปลดปลอยใหหนวยงานราชการระดับพ้ืนท่ีมีอิสระการตัดสินใจดวย ดังนั้น การจัดสรรเงินนอยนิดเชนงบเงิน
เดือนเพียงอยางเดียว ไมเปนผลด ี เพราะทํ างานภายใตการกํ ากับและสั่งการโดยกรมลูกเดียว  ขอเสนอใหเพิ่มมิติ "พ้ืนท่ี" ในระบบ GFMIS 
หมายถึง กรมควรจะจัดสรรเงินใหหนวยงานปฏิบัติการในพื้นที่มากกวาในอดีต  นอกจากนี้  ควรลดขนาดของกรมลงดวย  เน่ืองจากเห็นวา
กรมไมจ ําเปนตองมีเจาพนักงานเปนจ ํานวนมาก  แตอาจมีจ ํานวนนอยท่ีทํ างานเชิงยุทธศาสตรอยางแทจริง  สวนงานเชิงปฏิบัติการนั้นให
ลดลง หรือโอนไปสังกัดสวนราชการในระดับพ้ืนท่ี



บทท่ี  3
ระเบียบวิธีการศึกษา

วัตถุประสงคของการศึกษา  เร่ืองการศึกษาระบบ GFMIS  กบัการวิเคราะหภาพรวมเศรษฐกิจ  มีจุดประสงคหลักสํ าคัญสาม
ประการ  คือ  เพ่ือศึกษาระบบ GFMIS ซ่ึงเปนระบบการบริหารการเงนิการคลังภาครัฐระบบใหม     เพ่ือศึกษาการนํ าขอมูลการคลงั มาใช
วิเคราะหภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ     และเพ่ือศึกษาระบบงานที่เกี่ยวของในการวิเคราะหเศรษฐกิจภาคการคลังที่สํ าคัญและ
ประโยชนที่แตละระบบงานจะไดรับ

วิธีการที่ใชในการศึกษาเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคส ําหรับการทํ าวิจัยคร้ังน้ี  จะใชขอมูลทุติยภูมิ  ซึ่งแหลงของขอมูลเหลานี้  
ไดแก

•   ธนาคารแหงประเทศไทย

•   ส ํานักงานโครงการปรับปรุงระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐ

•   ส ํานักบริหารโครงการจัดการดานการเงนิการคลังภาครัฐเขาสูระบบอิเล็กทรอนิกส   เปนตน

 จากนั้นจะนํ าขอมูลทุติยภูมิท่ีไดจากแหลงตางๆ  มาแยกวิเคราะหใน  3  สวนตามวัตถุประสงค  คือ

•   สวนท่ี  1   ศึกษาระบบ  GFMIS  ซ่ึงเปนระบบการบริหารการเงนิการคลังภาครัฐระบบใหม  โดยทํ าการศึกษาเพ่ือใหทราบ
วา  ระบบ GFMIS  คอือะไร   เหตุผลที่รัฐบาลตองการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐจากระบบเดิมเปนระบบ  
GFMIS  คอือะไร   การท ํางานของระบบน้ีมีวัตถุประสงคอยางไร   ประโยชนท่ีจะไดรับจากการปรับเปล่ียนระบบมีอะไรบาง  รวมทั้งใน
การด ําเนินโครงการ  GFMIS จะเก่ียวของกบัระบบงานใดบาง

•   สวนท่ี  2  ศึกษาการนํ าขอมูลการคลงั มาใชวิเคราะหภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ  โดยพิจารณาวาจากขอมูลทุติยภูมิท่ีได  
จะใชขอมูลตัวใดบางที่จะนํ ามาวิเคราะหภาพรวมเศรษฐกจิ  และขอมูลแตละตัวนั้นจะน ํามาวิเคราะหในประเด็นใดไดบาง

•  สวนที ่ 3  ศึกษาระบบงานท่ีเก่ียวของในการวิเคราะหเศรษฐกิจภาคการคลังทีสํ่ าคัญและประโยชนที่แตละระบบงานจะไดรับ   
ซึง่ในที่นี้จะศึกษาเฉพาะระบบงบประมาณและระบบการเบิกจาย ซ่ึงเปนระบบงานท่ีสํ าคัญในการใชนโยบายการคลังเทาน้ัน  โดยจะทํ า
การศึกษาวาระบบเหลาน้ีมีการทํ างานอยางไร  และกอใหเกิดประโยชนอยางไรบาง



บทท่ี 4
ระบบ GFMIS กับการวิเคราะหภาพรวมเศรษฐกิจ

4.1   โครงการ GFMIS
จากนโยบายที่ภาครัฐจะเรงปรับเปลี่ยนและปฏิรูประบบการบริหารและปฏิบัติงานดานการเงินการคลังใหมุ งสู ระบบ

อิเลก็ทรอนิกส ใหเปนเคร่ืองมอืในการบริหารทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพสอดคลองกบันโยบายและยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศ  รัฐ
บาลจึงไดดํ าเนินการจัดทํ า “โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐสู ระบบอิเล็กทรอนิกส”หรือGFMIS  
(Government  Fiscal  Management  Information  System)ขึ้น

 GFMIS คอื โครงการเปล่ียนระบบการบริหารงานการเงนิการคลังภาครัฐ ใหมีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ โดยนํ าเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัยมาประยุกตใช เพ่ือปรับกระบวนการดํ าเนินงาน และการจัดการภาครัฐ ดานการงบประมาณ การบัญช ี การ
จดัซื้อจัดจาง  การเบิกจายงบประมาณ และการบริหารทรัพยากรบุคคล ใหเปนไปในทิศทางเดียวกับนโยบาย   การปฏิรูประบบราชการท่ี
เนนประสิทธิภาพ และความคลองตัวในการดํ าเนินงาน ทํ าใหการใชทรัพยากรภายในองคกรเปนไปอยางคุมคา พรอมกับการไดขอมูล
สถานภาพการคลังของรัฐท่ีถูกตอง รวดเร็ว และทันการณ เพ่ือการบริหารนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ

4.1.1  หลักการและเหตุผลของโครงการ
การดํ าเนินการดานการปฏิรูประบบราชการไทยมีวัตถุประสงคเพ่ือปรับแนวทางการดํ าเนินงานของภาครัฐใหเปนแนวใหมที่

เนนการทํ างานโดยยึดผลลัพธอยางเปนรูปธรรม มอบหมายอํ านาจหนาท่ีแกผูปฏิบัติงานแทนการควบคุมอยางเครงครัด มีความโปรงใสใน
การตัดสินใจ และมวิีธีทํ างานท่ีรวดเร็วและคลองตัวเพ่ือตอบสนองความตองการของสงัคม เปนระบบที่มีประชาชนเปนศูนยกลางพรอม
กับกระจายอํ านาจสูระดับลางและทองถิ่น รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาการบริหารงานในปจจุบันใหกาวสูแนวทางรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (e-
Government) ทัง้นี้เพื่อให           e-Government เปนกลไกที่สํ าคัญในการพัฒนากลยุทธและเปนองคประกอบที่ส ําคัญในการปฏิรูประบบ
ราชการไทย รวมถึงเปนกลไกที่จะเปนศูนยกลางของการพัฒนาระบบงานทางอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ในอนาคต  รัฐบาลมีนโยบายดํ าเนินการ
โครงการปรับปรุงการบริหารงานการคลังภาครัฐโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือยกระดับการท ํางานดานการบริหารงานการคลังของภาครัฐ ใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลปรับเปล่ียนแนวทางการบริหารงานไปเปนการเนนผลผลิต ผลลัพธ และเปาหมายของการดํ าเนินงาน ทั้งนี้
เพ่ือใหสามารถแปลงนโยบาย และวิสัยทัศนของรัฐสูการปฏิบัติไดจริงและ  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถตอบ
สนองตอการบริหารประเทศท่ียึด   ประชาชนเปนศูนยกลาง พรอมกับเปดเผยขอมูลตอสาธารณะเพ่ือความโปรงใสในการดํ าเนินงาน

4.1.2  วัตถุประสงค
 เพ่ือสรางและดํ าเนินการจัดทํ าระบบหลักดานการเงินการคลังภาครัฐ ( Core Function) ท่ีรองรับการบริหารงบประมาณ การ
บริหารการคลัง และบญัชีหลัก ที่ครอบคลุมการเงิน การคลัง เปนระบบเดียว เชือ่มโยงอยางบูรณาการ ครบวงจร สามารถรวบรวมขอมูล
ดานการเงนิการคลัง พันธกิจ และการบริหารงบประมาณ รายรับรายจาย เงนินอกงบประมาณ การกูยืม และการบริหารฐานะเงินคงคลัง ที่
ถูกตอง รวดเร็ว ทันเวลา ( Online Real-time) ซึ่งระบบนี้เปนการปฏิรูป          การบริหารงานในแนวทางรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส ( e-
Government ในสวนของ e-Fiscal & Finance)

4.1.3  ประโยชนท่ีจะไดรับจากโครงการ GFMIS
1)  จะเปนเครื่องมือส ําคญัสํ าหรับ CEO ของแตละกรม และจังหวัดในการบริหาร วิเคราะห ขอมูลดานการเงิน การ

คลงัที่ถูกตอง รวดเร็ว แมนยํ า ทันตอการตัดสินใจ ในแตละชวงเวลา ภายใตรหัสโครงสราง รหัสงบประมาณ รหัสบัญช ีรหัสพัสดุ เดียวกัน 
เปนรหัสกลางของประเทศ และใชรวมกันทุกสวนราชการ ซึ่งจะชวยใหทุกสวนราชการลดภาระและความซํ ้าซอน ในการจัดทํ ารายงาน
ดานงบประมาณ บัญช ีการเงิน การคลัง การพัสดุ ประเภทตางๆ ท่ีตองจดัทํ าสงสวนกลาง เน่ืองจากสวนกลางสามารถเรียกดูขอมูลไดทันที 
จากฐานขอมูลกลางเดียวกัน



2)  ชวยอํ านวยความสะดวกและลดเวลา ในการจัดทํ ารายงานการเงนิ การคลัง  การปดบัญชีประจ ําวัน ประจ ําเดือน 
ประจ ําป โดยระบบจัดทํ ารายงานงบทดลองประจํ าวัน งบดุล และงบการเงินอื่นๆ ทั้งระดับกรมในสวนกลาง และระดับจังหวัดในสวนภูมิ
ภาค สามารถเรียกดูขอมูลเพ่ือตรวจสอบความถูกตองไดทันทีแบบ Online Real- Time ถึงรายละเอียดทุกรายการท่ีบันทึก

3)  เพ่ิมประสิทธิภาพในการวางแผน บริหารและติดตามการรับจาย ท้ังเงนิในงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ กอง
ทุนหมุนเวียน โดยระบบแสดงขอมูลการเปรียบเทียบการรับจายเงินจริง กับแผนรับจาย (Budget Plan) ทั้งในระดับกรม จังหวัด ตามแผน
งาน งาน โครงการ เปนรายวัน รายเดือน รายไตรมาส รายป แบบ Online Real-Time รวมถึงปรับเปลี่ยนลดขั้นตอนในการจัดสรร/โอนเงิน
งวด เปนการ Release งบประมาณในระบบตามระยะเวลาใหรวดเร็วข้ึน

4) รองรับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีแบบเกณฑคงคาง ท่ีสอดคลองกบัมาตรฐานบัญชีสากล IPSAS (International 
Public Sector Accounting Standard) โดยเฉพาะการบริหารและจัดทํ าทะเบียนสินทรัพยถาวรรายตัว (Fixed Asset) ที่ถูกจัดเก็บและค ํานวณ
คาเส่ือมราคา ในระบบตลอดอายุสินทรัพย

5)  ปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการจัดซื้อจัดจาง การบริหารพัสดุ จากปจจุบันสูแนวทางการจัดซื้อจัดจางแบบ
อเิล็กทรอนิกส (e-Procurement) โดยมีการก ําหนดรหัสพัสดุใหม การก ําหนดรายละเอียดผูขาย (Vendor) และกลุมผูขาย รวมถึงการจัดท ํา
รายละเอียดคุณสมบัติพัสดุ เพ่ือรองรับการกํ าหนดราคากลางของพัสดุ การจัดท ํางบประมาณ การวิเคราะหราคา การวิเคราะหผูขาย การ
บริหารพัสดุ และกอใหเกิดความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง โดยในสวนน้ีระบบ GFMIS จะเช่ือมตอกับระบบ G-Procurement

6)  ปรับปรุง ข้ันตอน วิธีการ เพ่ิมความรวดเร็ว ลดเอกสาร ลดระยะเวลาในการรับจายเงิน ทั้งในสวนกลาง และสวน
ภูมิภาค จากการใชเงินสดและเช็คเปนหลักในปจจุบัน เปนการรับจายแบบอิเล็กทรอนิกส (e-Receipt/Payment) ที่ใชการโอนเงินเขาสูบัญชี
คูสัญญา ขาราชการ ลกูจาง บัญชีสวนราชการและบัญชีเงินคงคลัง เพื่อเขาสูมิติใหม ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการให
บริการประชาชน/ผูขาย อันทํ าใหตนทุนของผูขายและราคาสินคาพัสดุลดลงในที่สุด 7)  GFMIS ยังจดัเตรียมระบบเพ่ือ
รองรับการจัดทํ าบัญช ี และการบริหารตนทุน โดยเฉพาะตนทุนกิจกรรม อันเปนหนึ่งในขอมูลที่ส ําคัญในการประเมินผลความสํ าเร็จของ
ผลผลิต (Output) และผลลัพธ (Outcome) โดยการบันทึกคาใชจายและการวิเคราะหตนทุน จะทํ าในระดับหนวยงานต่ํ ากวากรม จังหวัด 
(Functional Cost Center) อาท ิเชน กอง หนวยงานในจังหวัด

8)  GFMIS จะจดัเก็บขอมูลการเงิน การคลัง เพ่ือการติดตาม ตรวจสอบ ทั้งในลักษณะ Online Real-Time และขอมูล
สะสมยอนหลังตามระยะเวลาท่ีสํ านักงานการตรวจเงินแผนดินก ําหนด

4.1.4   การดํ าเนินโครงการ GFMIS จะประกอบดวย
1) ระบบวางแผนและจัดทํ างบประมาณ เพ่ือรองรับการวางแผนและจัดทํ างบประมาณแบบมุงเนนผลงาน 

(Performance Based Budgetary) ทีเ่นนผลผลิตและผลลัพธ (Output-Outcome) รวมทั้งเปนเครื่องมือที่จะชวยในการจัดทํ างบประมาณใน
แตละขั้นตอน โดยระบบ GFMISจะตอเชื่อมและทํ างานรวมกบัระบบ BIS (ระบบขอมูลเพ่ือการวางแผนและจัดทํ างบประมาณ) ของส ํานัก
งบประมาณ

2)  ระบบการติดตามการใชจายงบประมาณ (Budget Monitoring) ซ่ึงจะติดตามเปรียบเทียบการใชจายงบประมาณ
กับเปาหมายผลผลิตเปนรายเดือน รายไตรมาส เพื่อใชในการวิเคราะหคาใชจาย ตนทุนดานตางๆ โดยเฉพาะคาใชจายดานบุคลากร

3) ระบบการบริหารการเบิกจายแบบอิเล็กทรอนิกส  (Budget Execution and Electronic Payment System) เพื่อให
การบริหารเงินสดมีประสิทธิภาพ และมีสภาพคลองท่ีดีข้ึน โดยสวนราชการไมตองเบิกเงนิสํ ารองเก็บไวในบัญชีของแตละสวนราชการ 
นอกจากนี้ ยังเปนระบบท่ีสามารถควบคุมติดตามอนุมัติการเบิกจายไดอยางเปนข้ันตอน และเพ่ิมประสิทธิภาพ และความรวดเร็วในการ
เบิกจาย/โอนเงนิแกคูสัญญาไดเร็วข้ึน ทํ าใหคูสัญญาลดภาระดานดอกเบ้ีย อันจะนํ ามาสูราคาท่ีลดลงในท่ีสุด

4)  ระบบนี้ยังเปนระบบขอมูลที่ส ําคญัสํ าหรับผูบริหาร ในการติดตามการเบิกจายงบประมาณ ซึ่งจะสามารถใหขอ
มูลแบบ Online Real-Time ทันทีท่ีบันทึกรายการ ท้ังน้ีเพ่ือใชในการวิเคราะหการใชจายงบประมาณวาเปนไปตามเปาหมาย ระยะเวลาท่ี
กํ าหนดไวหรือไม และเปนระบบที่ใชในการวิเคราะห กํ ากบั ติดตาม ตรวจสอบ การใชจายงบประมาณโดยละเอียดระดับรายการไดตลอด
เวลา และเปนระบบที่เชื่อมตอกับระบบการสั่งจายเงิน (Payment System) ของธนาคารกรุงไทย



5)  ระบบบัญชีการเงิน การคลังภาครัฐแบบเกณฑคงคาง (National Accounting System) ซ่ึงจะรวบรวมขอมูล และ
จดัท ํางบการเงนิของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ ในภาพรวมท้ังหมด

6)  ระบบการจัดซ้ือเพ่ือการลงทุนสินทรัพยถาวร เปนระบบการจัดซ้ือเพ่ือการลงทุนสินทรัพยถาวรท่ีเช่ือมโยงกับ
ระบบงบประมาณและบัญชีการเงิน

7)  ระบบขอมูลเพ่ือติดตาม ตรวจสอบ (Auditing Information System) ซึ่งจะใชในการก ํากบั ติดตาม การใชงบ
ประมาณของสวนราชการ โดยเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบสามารถเรียกดูขอมูลไดทันทีโดยไมตองเดินทางไปยังสวนราชการ อันกอใหเกิดความ
สะดวก รวดเร็วในการทํ างานมากขึน้

8)  ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเฉพาะระบบโครงสรางองคกร (Organization Management) ท้ังระบบขอมูล
บุคลากร (Personnel Administration) ระบบเงินเดือนและผลประโยชน (Personnel and Benefit ) เฉพาะขาราชการท่ีสํ านักงาน ก.พ.รับผิด
ชอบ เปนระบบฐานขอมูลขาราชการตนแบบท่ีมีขอมูล รายละเอียด บุคลากร และเงินเดือน อยูในฐานขอมูลเดียวกัน ท่ีสามารถเรียกดูขอมูล
เพ่ือการบริหารไดทันทีแบบ Online Real-Time

9)  ระบบขอมูลผูบริหารแบบ Online Real-Time เปนระบบฐานขอมูลการบริหารดานการเงนิ การคลัง อันจะเปน
ฐานขอมูลหลักของประเทศ เพ่ือใหสวนราชการใชในการบริหารภายใน และคณะรัฐมนตรีใชในการบริหารติดตามเปาหมายการดํ าเนิน
งานของสวนราชการ

4.2   การใชขอมลูการคลังเพ่ือการวิเคราะหเศรษฐกิจ
ขอมูลการคลังเปนขอมูลที่ถูกจัดเก็บเพื่อเปาหมายหลักคือ ดแูล  ติดตาม  และตรวจสอบการทํ างานของหนวยงานรัฐบาลให

สอดคลองกับระเบียบกฎหมายตางๆ ซ่ึงจะพบวามีขอมูลหลายประเภทท่ีมีการจัดเก็บไว ทํ าใหการนํ าขอมูลดังกลาวไปใชอาจจะไมตรงกับ
วัตถปุระสงคของผูวิเคราะหได  ในบทนี้จะแสดงการใชขอมูลการคลังหลักๆ เพ่ือการวิเคราะหนโยบายการคลัง และการวิเคราะหภาพ
เศรษฐกิจจากขอมูลการคลัง

4.2.1  การวิเคราะหนโยบายการคลัง
เนื่องจากในบางคร้ังกลไกตลาดทํ างานบกพรองในการดํ าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจบางอยาง ระบบเศรษฐกจิจึงตองมภีาครัฐ

เพ่ือแกไขและทดแทนกลไกตลาด เชน  ขอมูลในตลาดท่ีไมสมบูรณ ท ําใหเกิดอุปสรรคในการเขามาแขงขันในตลาด หรือการผลิตสินคาท่ี
มีลกัษณะผูกขาดโดยธรรมชาติ ( Natural monopoly ) ท ําใหการแขงขันไมกอใหเกิดประสิทธิภาพตอระบบเศรษฐกิจ  นอกจากนี้กลไก
ตลาดอาจลมเหลวโดยส้ินเชิงในสินคาบางประเภท  เชน  สินคาสาธารณะ  รวมท้ังในบางกรณีตนทุนการผลิตและราคาสินคาไมไดรวมเอา
ตนทุนตอสังคม  (Externalities) เขาไปดวย  ทํ าใหเกิดผลเสียตอสังคม  เปนตน  อยางไรก็ตาม การใชนโยบายการคลังสาธารณะควรอยูใน
ระดับที่เหมาะสม  คือไมมากจนทํ าหนาที่แทนภาคเอกชนในกิจกรรมที่ภาคเอกชนทํ าไดมีประสิทธิภาพดีอยูแลว  และไมนอยไปจนทํ าให
ไมสามารถแกไขปญหาที่จ ําเปน

การวิเคราะหนโยบายการคลังท่ีจะกลาวถึงตอไป  สามารถวิเคราะหจาก  3 ดานดวยกัน  คือ  รายได  รายจาย และดุลการคลัง  
ซ่ึงแตละดานวิเคราะหจากตัวแปรตางๆ กัน  ดังตอไปน้ี

1) รายได
รายไดของรัฐบาลประกอบดวยรายไดท่ีมาจากภาษี และมิใชภาษี  แตเน่ืองจากรายไดท่ีมิใชภาษีสวนใหญเปนรายได

จากการกจิกรรมทางการคา ซ่ึงไมใชบทบาทหลักของรัฐบาล และคิดเปนสัดสวนนอยเม่ือเทียบกับรายไดโดยรวม ในที่นี้จะใชค ําวาภาษี
และรายไดในความหมายท่ีเหมือนกัน

ภาษีและคาธรรมเนียม เปนเงินสวนที่รัฐบาลเรียกเก็บจากภาคเอกชน โดยท่ีไมมีภาระหน้ีสินตอผูชํ าระ หนาที่หลัก
ของภาษี  คอื  เปนแหลงรายไดของรัฐบาล  เพื่อใหรัฐบาลน ําไปใชจายตามหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติ  นอกจากน้ีรัฐบาลยังสามารถใชภาษีเปน
เคร่ืองมอืในการทํ าใหบรรลุวัตถุประสงคทางเศรษฐกิจได  เชน  การกระจายรายได  หรือการควบคุมการบริโภคสินคาบางประเภทเน่ือง
จากภาษีเปนขอมูลท่ีจัดเก็บไดจากภาคเศรษฐกิจตางๆ  จึงสะทอนกิจกรรมทางเศรษฐกิจไดหลายประเภทอีกทั้งการมีเงื่อนไขการน ําสงท่ีแน



นอน  ทํ าใหขอมูลภาษีสะทอน          กิจกรรมทางเศรษฐกิจไดรวดเร็วและเชื่อถือได  แมวาบางคร้ังการเล่ียงและหนีภาษีจะทํ าใหภาษี    ไม
สะทอนภาพเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด  แตก็ยังสามารถแสดงใหเห็นทิศทางของกิจกรรมทางเศรษฐกิจได

อยางไรก็ดี  ขอมูลท่ีเผยแพรเก่ียวกับภาษีมีหลายชุด  แหลงขอมูลสํ าคัญท่ีแตกตางกันไดแก  กรมที่จัดเก็บภาษ ี  และ
กรมบัญชีกลาง  การจะน ําขอมูลภาษีไปใชเพ่ือการวิเคราะหควรนํ าการจัดเก็บภาษีไปใชเพ่ือการวิเคราะหทิศทางของเศรษฐกิจ  ณ ชวงเวลา
ใดๆ  ในขณะที่ขอมูลของกรมบัญชีกลางจะเปนภาษีที่กรมจัดเก็บนํ าสงเขาเงินคงคลัง  การเหลือ่มเวลาของการนํ าสงอาจทํ าใหขอมูลบาง
อยางผิดเพ้ียนไปได  ตัวอยาง  ภาษีเงินไดนิติบุคคลที่จัดเก็บจากผลการประกอบการปกอนหนาภายใน  150 วัน  นับแตวันสิ้นงวดบัญชี
ประจํ า  ซึง่บางปกรมสรรพากรสามารถนํ าสงภาษีไดภายในเดือนพฤษภาคม  แตสวนใหญกรมสรรพากรนํ าสงเหล่ือมมาในตนเดือน
มถินุายน     บางครั้งจึงจะเห็นการลดลงของการน ําสงภาษีนิติบุคคลชัดเจนในเดือนพฤษภาคม  และเห็นการนํ าสงในเดือนมิถุนายนเรงตัว
ขึ้น  ซึ่งเปนผลมาจากการเหลื่อมการน ําสงเทาน้ัน  ไมใชเพราะผลจากเศรษฐกิจ  ดังนั้น  การใชขอมูลการน ําสงภาษีของกรมจัดเก็บอาจจะ
ทํ าใหการวิเคราะหภาษีเพ่ือพิจารณาภาวะเศรษฐกิจมีความคลาดเคล่ือนไดลักษณะการจัดเก็บภาษีและฐานภาษีท่ีตางกนั  จะสะทอนภาพ
เศรษฐกิจที่แตกตางกัน  ซ่ึงภาษี ที่จัดเก็บในประเทศไทยมีหลายประเภท  สามารถจ ําแนกออกตามฐานภาษีได 3 กลุม ดังตอไปน้ี

   1. ฐานรายได  เปนภาษีทางตรง  ที่จัดเก็บโดยตรงจากผูมีเงินได  ส ําหรับประเทศไทย  ประกอบดวยภาษี 3 ประเภท
หลักคือ  ภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดา  ภาษีเงนิไดนิติบุคคล  และภาษีเงนิไดปโตรเลียม  ภาษทีี่เก็บจากฐานนี้สวนใหญจะสะทอนใหเห็นการ
เปล่ียนแปลงในรายไดของประชาชน  อยางไรก็ดี  วิธีการจัดเก็บภาษีท่ีแตกตางกันทํ าใหมีขอควรระวังในการวิเคราะหดังตอไปน้ี

ภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดา  แสดงใหเห็นทิศทางการจางงานโดยรวม เงินเฟอ และรายไดของผูมีงานทํ าในระบบและ
มีรายไดสุทธิถึงเกณฑการเสียภาษี  ซ่ึงในปงบประมาณ  2546  เงนิไดท่ีเปนฐานภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดา  คิดเปนประมาณรอยละ  2  ของ 
GDP สวนใหญผูมีรายไดประจํ า จะถูกหักภาษี  ณ  ท่ีจาย  ซ่ึงขอมูลน้ีจะเปนขอมูลท่ีจะสะทอนรายไดของผูมีงานทํ าในเดือนภาษี  หากจะ
ใชขอมูลการจัดเก็บภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดาเพ่ือวิเคราะหภาพของการจางงาน  ควรระมัดระวังส่ิงตางๆ  ตอไปน้ี  (1) ความเปนฤดูกาลของ
รายไดที่มักจะสูงขึ้นชวงปลายป  เพราะเปนชวงท่ีจายเงนิพิเศษประจํ าป  (โบนัส) ใหแก  พนักงาน และ (2) การเปลี่ยนแปลงในอัตราคาจาง
และเงนิเดือน

ภาษีเงนิไดนิติบุคคล  เปนภาษีท่ีจดัเกบ็จากก ําไรของนิติบุคคล  เนื่องจากขอมูลการจัดเก็บในปจจุบันเปนไปตาม
เกณฑเงนิสด  ซึ่งมีฤดูกาลของการน ําสงสํ าคญั  2  คร้ังตอป  ท ําใหขอมูลมีความเปนฤดูกาลสูง  การวิเคราะหความสัมพันธเปนรายเดือนกับ
รายไดของนิติบุคลทํ าไดยาก สวนใหญมักจะดูความสัมพันธเปนรายปจึงจะไดภาพท่ีไมบิดเบือน  นอกจากนี้แมการจัดเก็บภาษีเงินไดนิติ
บคุคลจะถูกจัดเก็บเปนอัตราคงที ่  แตเกณฑการจัดเก็บที่มีการก ําหนดวา รายจายใดสามารถจะนํ ามาหกัภาษีได หรือการยกเวนภาษี  เชน  
การใชการขาดทุนสุทธิมาหักออกจากผลก ําไรซ่ึงใชเปนฐานในการเสียภาษีไดเปนระยะเวลา 5 ป  ติดตอกัน  เปนตน  ท ําให  Effective Tax 
Rate (ETR) ที่คํ านวณโดยใช  GDP เปนฐานในการเสียภาษีจึงต่ํ ากวาอัตราท่ีจัดเก็บจริง  อยางไรก็ดี  ภาษีประเภทน้ีไมเหมาะกับการเปน
เคร่ืองชีภ้าวะเศรษฐกิจพอง (Coincident Economic Indicator) เน่ืองจากเปนภาษีท่ีนํ าสงชา  โดยท่ัวไปมักจะเปนเคร่ืองชีต้ามภาวะเศรษฐกิจ 
(Lagging Economic Indicators)

2. ฐานการบริโภค  เปนภาษีทางออมท่ีเก็บจากผูบริโภคสินคาน้ันๆ แตการจัดเก็บโดยตรงจากผูบริโภคทํ าไดยากมี
ตนทุนสูง โดยท่ีผูผลิตหรือผูขายมักจะโอนภาระภาษีใหแกผูบริโภค  ภาษีฐานการบริโภคในประเทศไทย  ประกอบดวยภาษีมูลคาเพ่ิม  
ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาษีสรรพสามิต

เน่ืองจากเปนภาษีท่ีเก็บจากผูบริโภคสินคาน้ันๆ จงึเหมาะสมที่จะใชเปนเครื่องชี้ส ําหรับการบริโภค  อยางไรก็ดี  ใน
ทางปฏิบัต ิวิธีการจัดเก็บท ําใหตองระมัดระวังในการน ําขอมูลภาษีไปใชในการเปนเคร่ืองชีก้ารบริโภค

ภาษีมูลคาเพ่ิม  นิยมนํ ามาใชเปนเคร่ืองชีก้ารบริโภค  เพราะเปนขอมูลท่ีจัดเก็บกวางขวาง ครอบคลุมสินคาเกือบทุก
ประเภท  และเปาหมายของการจัดเก็บคือสินคาข้ันสุดทาย  จึงทํ าใหภาษีน้ีสะทอนภาพการบริโภคไดดีท่ีสุด  อีกท้ังการนํ าสงภาษีภายใน 15 
วัน หลังจากเดือนภาษีท ําใหขอมูลท่ีไดรวดเร็ว  ทันเหตุการณ  จึงพบวาขอมูลภาษีมูลคาเพ่ิม  เปนขอมูลท่ีใชอางอิงบอยคร้ังท่ีสุด  ท้ังการดู
กิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวม  หรือการพิจารณาเฉพาะการบริโภค



ภาษีธุรกิจเฉพาะ  แบงออกเปน  2 ประเภทใหญๆ  คือเก็บจากธุรกิจการใหกูของสถาบันการเงินเกือบทุกประเภท
รวมถงึโรงรับจ ํานํ า  และธุรกรรมอสังหาริมทรัพยท่ีเปนไปเพ่ือแสวงหากํ าไร  ( การถอืครองต่ํ ากวา 5 ป )  ซึ่งภาษีธุรกิจเฉพาะจะจัดเก็บ
อัตราคงท่ีรอยละ 3 จากธรุกรรมท้ังสอง  และการนํ าสงภายใน  15 วัน หลังจากเดือนภาษ ี  ท ําใหภาษีประเภทน้ีเปนเคร่ืองชีท่ี้ดีสํ าหรับกิจ
กรรมการกูยืมจากสถาบันการเงนิทุกประเภท  รวมท้ังธุรกิจอสังหาริมทรัพย ภาษีสรรพสามิต  แมวาภาษีสรรพ
สามิตเปนภาษีบนฐานการบริโภค  แตสวนใหญจะจัดเก็บจากผูผลิตหนาโรงงาน เพราะจัดเก็บไดงายกวา  รวมท้ังเพ่ือความสะดวกตอการ
ควบคุม  ตรวจสอบ  และปองกันการหลีกเลี่ยงภาษ ี  แมวาจะไมถูกจ ําหนายใหประชาชนในทันท ี  ดังน้ันภาษีสรรพสามิตจึงไมไดเปน
เคร่ืองชีก้ารบริโภคท่ีดีนัก  แตเปนเครื่องชี้ส ําหรับการผลิตจะเหมาะสมกวา  แตพึงระวังวาภาษีสรรพสามิตบางประเภทมีเกณฑการจัดเก็บ
มากกวา  1 เกณฑ  เชน  เลอืกจัดเก็บจากปริมาณ หรือราคา  แลวแตวาจัดเก็บตามเกณฑไหนจะไดภาษีสูงกวากัน  ดังน้ันหากใชภาษีสรรพ
สามิตในการเปนเคร่ืองชีป้ริมาณการผลิต  ควรใชอยางระมัดระวัง

3. ฐานการคาระหวางประเทศ  จดัเก็บจากผูสงออกหรือผูน ําเขาสินคาแบงออกไดเปน 2 ประเภทใหญ  คือ  อากรขา
ออก และอากรขาเขา

อากรขาเขา  โดยท่ัวไปอากรขาเขาไมเปนเคร่ืองชีท่ี้ดีสํ าหรับการนํ าเขา  เพราะความแตกตางของการจัดเกบ็อากร
ของสนิคานํ าเขา  และนิยามของสนิคานํ าเขาที่ใช  ซ่ึงจะพบวา Effective tax rate (ETR) ของอากรขาเขาอยูท่ีประมาณรอยละ 2-3 เทาน้ัน 
เม่ือเปรียบเทียบอัตราจัดเก็บท่ีอยูระหวางรอยละ 0-200  ท้ังน้ีเน่ืองจากการใหสิทธิพิเศษทางการคา  เชน  เขตการคาเสรี  การใหสิทธิพิเศษ
ทางภาษีกับสินคาท่ีนํ าเขามาเปนสวนประกอบของการผลิตเพ่ือการสงออก  สินคาท่ีเขาขายตองเสียภาษีน้ันมีประมาณรอยละ 30 ของสินคา
นํ าเขาท้ังหมด  จึงทํ าให ETR ของอากร ขาเขาอยูท่ีระดับต่ํ า

ในการวิเคราะหนโยบายรายไดสามารถดูทิศทางของความมีประสิทธิภาพการจัดเก็บ และการใชนโยบายภาษีเพ่ือ
วัตถปุระสงคตางๆ การใชนโยบายภาษีจะกระทบคนกลุมใหญอยางทั่วถึง  อยางไรก็ดี การเลี่ยงภาษ ี หรือการใหสิทธิพิเศษหรือมาตรการ
ทางภาษี  บางคร้ังทํ าใหการใชนโยบายภาษีเปนไปไดไมเต็มประสิทธิภาพ  และการใชนโยบายภาษีเพ่ือแกปญหาเฉพาะจุดจะทํ าให
กระบวนการจัดเก็บหรือการบริหารภาษีมีตนทุนสูงข้ึน

2) รายจาย
บทบาทหลักของรัฐบาล คือการแกไขความบกพรองของกลไกตลาด การใชรายจายเปนการแกปญหาไดตรงจุดท่ีสุด

และชดัเจนกวานโยบายภาษี รายจายสวนใหญเปนไปเพ่ือจัดสรรสินคาสาธารณะ อันไดแก  งบการปองกนัประเทศ  งบการรักษาความสงบ
ภายใน  งบการบริการชุมชนและสังคม  รวมท้ังงบการพัฒนาเศรษฐกิจ  การจะพิจารณาวารัฐบาลไดใหความสํ าคัญในการแกปญหา  โดย
การใชนโยบาย  สามารถพิจารณาไดจากงบประมาณและรายจายท่ีออกไปจริงท่ีแบงตามลักษณะงาน และลักษณะเศรษฐกิจ

ในที่นี้จะใหความสํ าคัญกับรายจายในฐานะเปนองคประกอบสํ าคัญในอุปสงครวม หรือผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศดานรายจาย  ท้ังน้ีรายจายโดยท่ัวไปจะแบงออกตามลักษณะเศรษฐกิจได 2 ประเภทดวยกัน  คือ  รายจายประจ ําและรายจายลงทุน

รายจายประจํ า (Current Expenditure) คือรายจายท่ีใชสํ าหรับคาจาง  ดอกเบี้ย  ซื้อสินคาและบริการ และเงินอุดหนุน
โดยทั่วไปรายจายประจํ าประเภทเงินเดือนขาราชการและคาชํ าระดอกเบี้ย เปนรายจายที่ผูกพันตอเนื่องตลอดไป  การปรับลดรายจาย
ประเภทนี้จะทํ าไดยาก

รายจายลงทุน (Capital  Expenditure) คือ รายจายส ําหรับการซ้ือสินทรัพยถาวรท่ีมีอายุการใชงานมากกวา 1 ปข้ึนไป 
หรือการกอสรางสนิทรัพยถาวร หรือการซอมบํ ารุงท่ีสามารถยืดอายุการใชงานของสินทรัพยถาวรออกไปไดมากกวา 1 ป ซึ่งงบลงทุนจะ
เปนรายจายท่ีไมมีภาระ  ผูกผันตอเน่ืองเปนระยะเวลานานยกเวนโครงการลงทุนขนาดใหญ  ในบางป เมือ่มีการควบคุมรายจายรัฐบาลโดย
รวม  รายจายท่ีปรับลดกอนจะเปนรายจายลงทุน จึงพบวารายจายลงทุนมีความผันผวนและบางคร้ังหดตัวในขณะท่ีรายจายประจํ าเพ่ิมข้ึน

รายจายสองประเภทนี้มีประสิทธิภาพของการใชจายและผลตอเศรษฐกิจแตกตางกัน  รายจายลงทุนจะเสริมสราง
ความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกจิในระยะยาว  ในขณะท่ีรายจายประจํ าจะสงผลตอเศรษฐกิจในระยะสั้น

•  ประเด็นเก่ียวกับรายจายของประเทศไทย



เนื่องจากระบบขอมูลรายจายของประเทศไทยในทางปฏิบัติมีความซับซอนเพ่ือประโยชนในหลายดาน ในการ
วเิคราะหรายจายที่ออกจากรัฐบาลทั้งหมดไปสูประชาชนในแตละชวงเวลา  จะประกอบดวย 3 สวนดวยกัน  คือ

1. รายจายจากงบประมาณรายจาย : สวนนี้จะเปนเงินที่ถูกก ําหนดไว  ต้ังแตกอนเร่ิมปงบประมาณ 1 ป  โดยผาน
กระบวนการรัฐสภาเปนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจํ าป  ซ่ึงการนํ าไปใชจะตองอยูภายในวงเงนิและเวลาท่ีกํ าหนด  รายจายท่ี
ออกจากสวนน้ี  แบงออกเปน 2 กลุม คือ

1.1 งบประมาณรายจายปปจจุบัน  จะเบิกจายจากงบประมาณปนั้นๆ สามารถวิเคราะหประสิทธิภาพการ
เบิกจายไดจากขอมูลอัตราการเบิกจาย  ซ่ึงขอมูลอัตราการเบิกจายท่ีเผยแพรท่ัวไปจะเปนขอมูลอัตราการเบิกจายจากงบประมาณปปจจุบัน
เทาน้ัน  ขอสังเกตคือ  รายจายสวนน้ีเฉพาะรายจายประจํ าจะถูกเบิกจายไดเกือบหมด  ในขณะที่รายจายลงทุนจะเบิกจายไดตํ ่ากวาเพราะมี
ขั้นตอนและระยะเวลาในการดํ าเนินการนานกวารายจายประจํ า  ทํ าใหเบิกจายไดชากวา  ดังนั้น จะพบวาอัตราการเบิกจายของรายจาย
ประจ ําจะสูงกวารายจายลงทุนเสมอ

1.2 งบประมาณรายจายปกอนๆ คือรายจายท่ีไมสามารถเบิกจายไดหมดในปงบประมาณน้ันๆ จึงตองนํ า
ไปเบิกจายในปถัดไป  โดยตองไดรับอนุญาตใหกันเงินไวสํ าหรับปถัดไปดวย  สวนใหญจะเปนรายจายลงทุนเพราะเบิกจายในปงบ
ประมาณไดชา

2. รายจายจากเงนินอกงบประมาณ : บญัชีเงินนอกงบประมาณสามารถจ ําแนกออกเปน 3 ประเภท  คือ 1) เพ่ือเปน
บัญชีพักในการเบิกจายหรือน ําสงรายไดเขาออกจากงบประมาณแผนดิน  2) เพื่อใชในการบริหารการเบิกจายและน ําสงรายได  และ 3) เพ่ือ
เพ่ิมความคลองตัวในการบริหารงานบางดาน  เชน  กองทนุหมุนเวียน  ซึ่งบัญชีเหลานี้เปนบัญชีที่ใชส ําหรับการรับจายเงนินอกงบประมาณ
ทกุประเภท  เปนบัญชีรับเงินที่ถูกสั่งจายเพื่อการด ําเนินกิจการใดกิจการหนึ่ง  รวมท้ังเงนิทุนหมุนเวียนของกองทุนตางๆ ที่รับเขามาแลว
และจะตองถูกใชไปเพ่ือวัตถุประสงคของกองทุนน้ันๆ โดยไมตองสงเปนรายไดแผนดิน  ดังนั้นหากบัญชีเหลานี้ไมไดเคลื่อนไหวเปน
ระยะเวลานานและหมดความจ ําเปน  กรมบัญชีกลางจะปดบัญชีและนํ าเงินในบัญชีสวนที่เหลือจากการหักหนี้แลวสงเขาเปนเงินทุนแผน
ดิน

บัญชีเงินนอกงบประมาณนี้เปรียบเสมือนเปนบัญชีพัก (Transitory  account) เงนิท่ีออกจากงบประมาณรายจาย บาง
คร้ังไมไดออกไปถึงมอืประชาชนในทันที  แตอาจจะมาพักอยูที่บัญชีเงินนอกฯ  ตามขอบังคับและระเบียบของกระทรวงการคลัง  หรือบาง
คร้ังรัฐบาลมีความจ ําเปนตองจายเงนิโดยเร็วกอนท่ีมีกฎหมายอนุญาตใหจาย  ท ําใหมีรายจายประเภทเงนิยืมซ่ึงเปนเงนินอกงบประมาณเกิด
ขึ้น แลวจงึต้ังเงินรายจายเพื่อชดใชในปงบประมาณถัดไป หรือกองทุนหมุนเวียนที่มีบัญชีอยูในบัญชีเงินนอกฯ  ไดรับชํ าระคืนสินเชื่อที่
ออกไป  จะนํ าเงินดังกลาวไปใหสินเชื่อใหม  ดังนั้นในทางทฤษฎีแลวรายจายที่ออกจากบัญชีเงินนอกงบประมาณจะเทากับเงินที่เขามา ทํ า
ใหดลุเงินนอกงบประมาณในแตละปควรจะเปนศูนย แตในทางปฏิบัติดวยชวงเหล่ือมเวลาของการเบิกจาย  ทํ าใหบัญชีน้ีผันผวนอยูตลอด
เวลา

แมวาบัญชีเงนินอกงบประมาณดํ ารงสภาพเปนเพียงบัญชีพักเงนิกอนท่ีจะนํ าออกไปจายตามวัตถุประสงค  แตเน่ือง
จากรายจายในงบประมาณไมไดสะทอนภาพรายจายท่ีออกไปสูภาคเศรษฐกิจอ่ืน  เพราะบางคร้ังรายจายในงบประมาณอาจจะมาพักอยูท่ี
บัญชเีงนินอกงบประมาณกอนท่ีจะมกีารเบิกจายจากเงนิคงคลัง  ดังนั้น  ในการวิเคราะหดุลเงินสดของรัฐบาลจึงตองรวมรายการดุลเงิน
นอกงบประมาณเพ่ือสามารถทราบเม็ดเงนิท่ีไหลออกจากรัฐบาลไปสูภาคเศรษฐกิจอ่ืนในชวงเวลาน้ันๆ ไดอยางครบถวน

3.  รายจายจากเงินกูตางประเทศ : เปนสวนท่ีไมผานกระบวนการตรวจสอบทางรัฐสภา  แตโดยท่ัวไปจะอยูภายใต
การดูแลของคณะกรรมการนโยบายหน้ีของประเทศท่ีจะพิจารณาวงเงนิกูตางประเทศของหนอยงานรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ  ขณะที่ สศช. ( 
สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ ) พิจารณาความเหมาะสมของโครงการ  ปจจุบัน  สศช.  ใชกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครง
สรางพ้ืนฐานเปนเกณฑในการกํ าหนดความเหมาะสมประกอบดวย 3 ยุทธศาสตร  คือ  ยุทธศาสตรการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน  
ยุทธศาสตรสนับสนุนการพัฒนาท่ีย่ังยืน  และยุทธศาสตรการบริหารการจัดการท่ีดี

ดังนั้น  ในการพิจารณาผลกระทบของรายจายรัฐบาลท่ีมีตอเศรษฐกิจ  ควรพิจารณาใหครอบคลุมรายจายท้ังหมด
ของรฐับาลและหลีกเลี่ยงการนับซํ ้า  เชน  เงนิท่ีจายใหระหวางหนวยราชการกันเอง

3)  ดุล (Balancing  Items)



ในระบบการคลัง “ดุล”  มนียิามและประโยชนในการใชที่แตกตางกัน  ในทางปฏิบัติมีขอตองระมัดระวังในการใชขอมูลดุล  
เพราะขอมูลที่ใชในประเทศไทยมีขอบเขตขอมูลตางกันท ําใหดุลแตละประเภทมีความแตกตางกัน  ดังตอไปน้ี

1.  ดุลการคลัง (Overall  fiscal  Balance)  ดุลการคลังน้ีประกอบดวยรายไดหักดวยรายจาย  (รายจายประจ ําและลง
ทุน) บวกดวยสวนของการบริหารสินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปนไปเพ่ือนโยบาย  มิใชเพ่ือการบริหารสภาพคลอง  ดังนั้น ดุลการคลังตาม
เกณฑเงนิสด ( รายไดหักรายจาย )  จะมีทั้งขาดดุลและเกินดุล

ในการวิเคราะหนโยบายการคลัง  มักจะใชดุลการคลังเปนเคร่ืองชีทิ้ศทางและขนาดของนโยบายการคลัง  เพราะดุล
การคลังแสดงผลสุทธิระหวางรายได (การดูดเงินออกจากระบบ)  และรายจาย  (การปลอยเงินเขาระบบ)  ดุลการคลังนอกจากแสดงแรง
กระตุนของรัฐบาลในภาคเศรษฐกิจจริงแลว  ยังแสดงถึงความตองการสภาพคลองของรัฐบาลในกรณีท่ีขาดดุลดวย  เพราะทางเลือกตางๆ  
ของการชดเชยการขาดดุลสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจตางกัน ทางเลือกตางๆ  ประกอบดวย  การกูจากตางประเทศ  การกูในประทศ  
หรือการใชเงินคงคลัง  ดังนั้นการบันทึกขอมูลตามเกณฑเงินสดจะเหมาะสมกับการน ําขอมูลดังกลาวมาเพ่ือแสดงความตองการใชเงนิ  ณ  
เวลาใดๆ ของรัฐบาล  ซึ่งจะเปนประโยชนส ําหรับการวิเคราะหนโยบายการเงนิท่ีดูแลสภาพคลองของระบบและอัตราดอกเบ้ีย

2.  ดุลการดํ าเนินงานเบ้ืองตน (Gross operating balance)  คือ  รายไดหักดวยรายจายประจํ าท่ีไมรวมคาเส่ือมราคา
ส ําหรับดุลการดํ าเนินงานสุทธิ  (Net  operating  balance)  คือ  รายไดหักดวยรายจายประจํ า  เปนดุลที่แสดงถึงผลของการดํ าเนินงานของ
รัฐบาลในชวงเวลาน้ันๆ  และแสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในทุนสุทธิ (Change  in  net  worth)

ดลุการดํ าเนินงานสุทธิแตกตางจากดุลการคลังที่รายจายลงทุน  รายจายลงทุนเพ่ิมความสามารถในการสรางรายได
ในอนาคต  แมวาภาครัฐบาลจะขาดดุลการคลังแตดุลการด ําเนินงานสุทธิ/เบื้องตนเกินดุล  แสดงใหเห็นการสะสมทุนที่เพิ่มขึ้นซึ่งเปนการ
เพ่ิมความสามารถในการสรางรายไดของประเทศและกลับมาเปนรายไดภาษีของรัฐบาลตอไป แตหากภาครัฐบาล  ขาดดุลการด ําเนินงาน
คือรายจายประจํ าสูงกวารายไดแสดงใหเห็นทุนสุทธิท่ีลดลงอยูตลอดเวลาหรือหน้ีสินท่ีเพ่ิมข้ึนมากกวาสินทรัพย  ภาครัฐบาลอาจจะไม
สามารถกอหน้ีเพ่ิมข้ึนไดเปนระยะเวลาติดตอกันยาวนาน  ดังนั้น เนื่องจากดุลการด ําเนินงานสุทธิ/เบื้องตนแสดงใหเห็นการเปลี่ยนแปลง
ของการสะสมทุนหักดวยการกอหนี้สุทธิที่เกิดขึ้นในแตละป  จงึเปนเครื่องชี้ที่ดีส ําหรับวิเคราะหความย่ังยืนทางการคลัง

3.  ดุลการใหกูสุทธิ/กูยืมสุทธิ (Net lending/borrowing)  คือสวนของดุลจากการดํ าเนินงานบวกดวยการสะสมสิน
ทรัพยถาวรท้ังหมด  หากเปนการเกินดลุก็จะเปนการใหกูสุทธ ิ (Net  lending)  หากเปนการขาดดุล  จะเรียกวาการกูยืมสุทธิ (Net  
borrowing)  ซึง่ดลุการใหกูสุทธ/ิการกูยืมสุทธินี้สะทอนใหเห็นถึงทรัพยากรทางการเงินที่รัฐบาลใหหรือดึงออกจากภาคเศรษฐกิจอื่นและ
ภาคตางประเทศ  ดุลนี้เกิดจากระบบการจัดเก็บขอมูลตามเกณฑยอดคงคาง  ตามระบบ GFSM2001  ไมใชการใหกูหักช ําระคืน  (Lending  
minus  Repayment)  ที่เกิดจากการดํ าเนินนโยบายซ่ึงเปนสวนประกอบของการขาดดุล/เกินดุล  ในระบบ GFMS1986

โดยสรุป  การวิเคราะหผลจากการดํ าเนินนโยบายใหพิจารณาจากดุลการคลังหรือการขาดดุล/เกินดุล  หากจะ
วิเคราะหการบริหารเงนิควรจะพิจารณาจากดุลการใหกูสุทธิ/กูยืมสุทธิ  การจะวิเคราะหความย่ังยืนทางดานคลังหรือหน้ีสาธารณะ  ให
พิจารณาจากดุลการดํ าเนินงานสุทธิ/เบ้ืองตน

เน่ืองจากการดํ าเนินนโยบายการคลังประกอบดวยรายได  และรายจาย  ซึ่งกระทบกลุมเปาหมายที่แตกตางกันจึงควร
พิจารณาผลกระทบของนโยบายแยกออกจากกัน  การใชดุลเพียงอยางเดียวในการศึกษาผลกระทบของนโยบายการคลังที่มีตอระบบ
เศรษฐกิจจุลภาคคงไมเพียงพอ  อยางไรก็ด ี ดุลเปนเครื่องชี้ผลสุทธิตอระบบเศรษฐกิจมหภาคและความยั่งยืนทางการคลัง



4.3! ระบบงานท่ีเก่ียวของในการวิเคราะหเศรษฐกิจภาคการคลัง
ในการด ําเนินการปรับเปลี่ยนและปฏิรูประบบการบริหารและปฏิบัติงานดานการเงินการคลังใหมุงสูระบบอิเล็กทรอนิกส  หรือ

โครงการท่ีมีช่ือเรียกส้ันๆ วา  “ GFMIS”  น้ีจะมีระบบงานท่ีเก่ียวของไดแก  ระบบงบประมาณ   ระบบจัดซื้อ/จัดจาง  ระบบการเบิกจาย  
ระบบการรับและนํ าสงเงนิ  ระบบบริหารเงนิสด  ระบบสินทรัพยถาวร  ระบบบัญชีแยกประเภทท่ัวไป  ระบบบัญชีตนทุน  และระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล

แตในที่นี้จะกลาวถึงเพียง  2  ระบบ  ซึ่งเปนระบบส ําคัญท่ีใชในการวิเคราะหเศรษฐกิจทางดานภาคการคลังของประเทศ  นั่นคือ  
ระบบงบประมาณ  และระบบการเบิกจายเงิน

4.3.1  ระบบงบประมาณ ( FM: Fund Management )

กระบวนการบริหารงบประมาณ เร่ิมตนข้ึนหลังจากท่ีพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจ ําป ผานข้ันตอนการอนุมัติงบ
ประมาณและมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ขอมูลตัวเลขงบประมาณรายจายประจํ าปจากระบบขอมูลเพ่ือการวางแผนและจัดทํ า
งบประมาณ (BIS) ของส ํานักงบประมาณ จะถูกสงผานไปยังระบบ GFMIS เพื่อเปนขอมูลตั้งตนในการด ําเนินการบริหารงบประมาณ

กระบวนการบริหารงบประมาณ ประกอบดวยกระบวนการยอย คือกระบวนการจัดทํ าแผนความตองการและแผนการใชจายงบ
ประมาณ กระบวนการจดัสรรงบประมาณ ( ออกเงนิงวด ) และกระบวนการโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ



กระบวนการงบประมาณจะเช่ือมโยงกับกระบวนงานของระบบงานอ่ืน ๆ ในระบบ GFMIS ไดแก กระบวนการจัดซื้อ/จัดจาง 
กระบวนการเบิกจาย กระบวนการจัดการสินทรัพยถาวร กระบวนการปนสวนตนทุนกิจกรรม และกระบวนการในระบบบัญชีแยกประเภท
ท่ัวไป

กระบวนการจัดทํ า / ปรับปรุงแผนความตองการและแผนการใชจายงบประมาณ สวนราชการจะสามารถบันทึกขอมูลแผนการ
ใชจายงบประมาณ เขาสูระบบ GFMIS ไดทันที หลังจากนั้น ส ํานักงบประมาณจะพิจารณาและใหความเห็นชอบแผนงบประมาณ แลวจึง
จัดสรรงบประมาณให สวนราชการในระบบ GFMIS ซ่ึงหมายถึง สวนราชการจะสามารถทํ าข้ันตอนเบิกจายงบประมาณผานระบบเบิกจาย
ของ GFMIS ไดทันที และเม่ือสวนราชการตองการโอนเปล่ียนแปลงสามารถโอน / เปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ไดรับจัดสรรในระบบ 
GFMIS ไดทันทีตามอํ านาจท่ีไดรับมอบจากสํ านักงบประมาณ หรือกรณีท่ีอยูในอํ านาจของสํ านักงบประมาณ สวนราชการตองขอตกลง
กบัส ํานักงบประมาณในระบบ GFMIS ซึ่งหมายถึงส ํานักงบประมาณตองเขาไปอนุมัติคํ าขอการโอน / เปลี่ยนแปลงค ําขอน้ันในระบบ หลัง
จากน้ันสวนราชการจึงสามารถเบิกจายงบประมาณกับกรมบัญชีกลางไดตอไป

สิง่ทีเ่กดิขึ้นคือ ใน 3 กระบวนการดังกลาว ส ํานักงบประมาณจะใชฐานขอมูลรวมกัน ทํ าใหกระบวนการบริหารงบประมาณ
เปนไปอยางสะดวกรวดเร็ว การปรับปรุงขอมูลใด ๆ สวนราชการ หนวยงานกลาง ไดแก ส ํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และส ํานักงาน
ตรวจเงินแผนดิน สามารถเรียกดูขอมูล / รายงานในระบบ GFMIS ไดอยาง On-line Real Time เปนการชวยลดข้ันตอนในการปฏิบัติงาน
ประจ ําวัน สวนราชการท่ีทํ ารายการเบิกจายงบประมาณจากระบบ GFMIS ไมจ ําเปนตองจดัทํ ารายงานเขาสวนกลาง ทํ าใหสามารถเพิ่มเวลา
ใหกับการบริหารงบประมาณไดมากข้ึน

ระบบ GFMIS ยังจะชวยสนับสนุนการบริหารงบประมาณของสวนราชการ โดยสามารถโอน/จัดสรรงบประมาณท่ีไดรับลงสู
หนวยงานระดับยอยกวา เปนการกระจายอํ านาจใหหนวยงานน้ันมีความคลองตัวในการเบิกจายงบประมาณเพ่ือสนับสนุนนโยบายภาพ
รวมของสวนราชการตอไป

หนวยราชการท่ีใชระบบ GFMIS ยังชวยในการติดตามการใชจายงบประมาณของสวนงานในสังกดัท่ัวประเทศผานระบบฐาน
ขอมูลเดียวกันไดอยาง On-line Real Time ไมวาหนวยงานยอยจะต้ังอยูท่ีใดในประเทศ เพราะเม่ือหนวยงานยอยทํ าเรื่องเบิกเงินจากกรม
บญัชีกลาง จะตองผานระบบ GFMIS ขอมูลก็จะเขาสูระบบบริหารงบประมาณ ทํ าใหสวนกลางติดตามการใชจายงบประมาณท่ีไดโอน/จัด
สรรใหหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ระบบ GFMIS ยังชวยในการติดตามสถานะการเบิกจายงบประมาณไดทุกข้ันตอน ไมวาจะเปนข้ันตอนการจัดซ้ือจัด
จาง การเบิกจายงบประมาณและการโอนเงินใหผูขาย หากหนวยงานยอยไมสามารถใชงบประมาณน้ัน สวนกลางก็จะติดตามและโยกยาย
งบประมาณน้ันไดตามความเหมาะสมและอํ านาจท่ีมี เพ่ือกลับมาใชประโยชนดานอ่ืนไดทันที และในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจาง การเบิกจาย
งบประมาณ ระบบ GFMIS ทํ าใหม่ันใจไดวาจะไมมีการเบิกจายงบประมาณเกินวงเงนิท่ีไดรับ

ประโยชนท่ีจะไดรับ

• ผูบริหารและผูท่ีเก่ียวของสามารถติดตาม และเรียกดูขอมูลสถานภาพการเบิกจาย งบประมาณไดจากระบบ GFMIS ไดทุกขั้น
ตอนตั้งแตสถานะใบสั่งซื้อสั่งจาง การวางฎีกา และ  การจายเงินใหแกผูขาย

• ชวยลดภาระการจัดท ํารายงานใหสวนกลาง เน่ืองจากหนวยงานในสวนกลางซ่ึงประกอบดวยกระทรวง ส ํานักงบประมาณ 
กรมบญัชีกลาง และส ํานักตรวจเงนิแผนดินสามารถเรียกดูรายงานจากระบบ GFMIS ได

• ชวยใหการเบิกจายงบประมาณมีความสะดวกและรวดเร็วข้ึนเน่ืองจากระบบ GFMIS สามารถตรวจสอบงบประมาณจัดสรร
ไดโดยอัตโนมัติ

• ระบบ GFMIS สามารถรองรับการบริหารตนทุนโดยเฉพาะตนทุนกิจกรรมอันเปนหน่ึงในขอมูลท่ีสํ าคัญในการประเมินผล
ความสํ าเร็จของผลผลิตและผลลัพธ



4.3.2  ระบบการเบิกจาย (AP: Account Payable )

เร่ิมต้ังแตการสรางขอมูลหลักผูขาย(Vendor) และเม่ือหนวยงานผูเบิกสงขอมูลการต้ังเบิกเงนิเพ่ือจายใหบุคคลภายนอก เชน การ
ตัง้เบิกที่อางอิงใบสั่งซื้อ(PO) การต้ังเบิกท่ีไมอางอิงใบส่ังซ้ือ (Non-PO) การต้ังเบิกเพ่ือจายเงนิใหหนวยงานผูเบิกนํ าเงินไปชดใชใบส ําคญั 
การต้ังเบิกเงินเดือนและคาจาง เปนตน กรมบัญชีกลางจะดํ าเนินการตรวจสอบและอนุมัติส่ังจายเงนิ โดยการปลด BLOCK รายการตางๆที่
หนวยงานทํ ารายการต้ังเบิกอยูในระบบ แลวสั่งจายเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของเจาหนี ้หรือหนวยงานผูขอเบิกเพ่ือดํ าเนินการตอไป
            โดยระบบเบิกจายมีกระบวนงานการบันทึกรายการผานเขาสูระบบทาง GFMIS Terminal ดังนี้
            1. หนวยงานภายในสวนราชการ เม่ือตรวจรับงานหรือเม่ือตองการเบิกคาใชจายตาม ใบเบิก/ใบเสร็จ จะทํ าบันทึกแบบฟอรมขอเบิก
จายใหกับหนวยตั้งเบิก
            2. หนวยตั้งเบิกจะทํ าการบันทึกรายการต้ังเบิกในระบบ GFMIS ท้ังกรณีการอางใบส่ังซ้ือ (PO) ในระบบและกรณีไมอางใบสั่งซื้อ 
(Non - Po) ระบบจะท ําการปรับปรุงยอดงบประมาณท่ี เก่ียวของ และบันทึกรายการทางบัญชีใหอัตโนมัติ
            3. กรมบัญชีกลาง ด ําเนินการตรวจสอบ และอนุมัติรายการตั้งเบิกจากสวนราชการเฉพาะในสวนที่เปนรายการตั้งเบิกเงินจากคลัง 
และส่ังจายเงนิผานระบบธนาคารกรุงไทย จํ ากดั (มหาชน)



            4. ธนาคารกรุงไทย จํ ากดั (มหาชน) จะดํ าเนินการโอนเงนิไปยังบัญชีผูรับเงนิใหคูสัญญา/ เจาหน้ีของสวนราชการ หรือสวนราชการ
โดยตรง แลวจะสงรายงานแจงยอดการโอนเงิน (Electronic Statement) ใหกรมบัญชีกลาง
            5. หนวยต้ังเบิก เม่ือไดรับการโอนเงนิเขาบัญชีธนาคาร และจายเงินตอใหผูรับเงินก็จะท ําการบันทึกรายการจายเงนิในระบบ ซึ่ง
กรณีจายตรงโดยกรมบัญชีกลางสามารถตรวจสอบการจายไดจากรายงานในระบบ

ประโยชนท่ีจะไดรับ

• ระบบ GFMIS สามารถรองรับการรับและนํ าสงรายไดท้ังในงบประมาณและนอกงบประมาณ และรองรับการบันทึกบัญชีใน
ผังบัญชีมาตรฐาน

• หนวยงานในสวนกลางสามารถเรียกดูรายงานและตรวจสอบสถานะภาพการรับและนํ าสงในระบบ GFMIS ไดตลอดเวลา
• ผูท่ีเก่ียวของสามารถเรียกดูรายงานการรับและนํ าสงเงนิ และลงลกึในรายละเอียดเพ่ือตรวจสอบความถูกตองไดทันที
• ชวยใหระบบการเบิกจายเงนิกับคลังมคีวามสะดวก รวดเร็วข้ึน อีกท้ังยังเช่ือมโยงระบบเบิกจายไวกับระบบการจัดซ้ือจัดจาง 

และระบบงบประมาณซ่ึงสามารถตรวจสอบงบประมาณอัตโนมัติ ณ จุดที่นํ าขอมูลเขาระบบ และทราบงบประมาณคงเหลือไดทันที
• ลดภาระการจายเงนิของสวนราชการใหแกผูขาย/คูสัญญาในกรณีท่ีมีการส่ังซ้ือส่ังจางต้ังแต 20,000 บาทข้ึนไป โดยท่ีกรม

บัญชีกลางจะเปนผูส่ังจายเงนิเขาบัญชีเงนิฝากธนาคารของผูขาย/คูสัญญาโดยผานระบบของธนาคารกรุงไทย
• ผูขาย/คูสัญญาซ่ึงเปนเจาหน้ีของสวนราชการจะไดรับชํ าระเงนิรวดเร็วข้ึน

4.4  ระบบงานอ่ืนๆ ในโครงการ GFMIS
นอกจากระบบงาน 2 ระบบขางตน ที่ใชเปนหลักในการวิเคราะหในการวิเคราะหในการด ําเนินนโยบายการคลังแลว ยังมรีะบบ

งานท่ีสํ าคัญอีก 7 ระบบ ในโครงการ  GFMIS คือ

4.4.1  ระบบจัดซ้ือ/จัดจาง ( PO: Purchasing Order )
ระบบจัดซื้อจัดจางประกอบดวย กระบวนงานการบันทึกรายการจัดซ้ือจัดจางประเภทครุภัณฑ กระบวนงานการบันทึกรายการ

จดัซือ้จดัจางประเภทวัสดุคงคลัง การบันทึกจาง/เชาที่มีการช ําระเงนิเปนงวด ๆ ที่มีมูลคาแนนอนในแตละงวด การบันทึกจาง/เชาท่ีมีการ
ช ําระเงินเปนงวดๆ ที่มีมูลคาไมแนนอนในแตละงวด  การบันทึกจาง/เชาที่จายช ําระงวดเดียว การบันทึกจัดซื้อ   จัดจางตางประเทศ 
กระบวนงานการจัดซื้อจัดจางผูกพันขามป การบันทึกรายการจัดซ้ือจัดจางอางถงึสัญญาผูกพันขามป กระบวนงานการบันทึกรายการจัดซ้ือ
จดัจางประเภทวัสดุคงคลัง (บันทึกเฉพาะมูลคาของวัสดุคงคลัง) และการจัดซื้อ/จัดจางตามงาน/โครงการ

กระบวนงานจะเร่ิมต้ังแตระบบการบริหารงบประมาณ (ทํ าใน GFMIS ) โดยสวนราชการจะตองวางแผนการจัดซ้ือตามงบ
ประมาณท่ีไดรับจัดสรรของแตละกรมกอน แลวจึงเขาสูระบบ    G- Procurement ( ท ํานอก GFMIS ) เพ่ือบันทึกการขอเสนอการส่ังซ้ือ/สั่ง
จาง การรับรายการส่ังซ้ือ/ส่ังจางและรายการต้ังเบิกเพ่ือขอใชจายเงิน จากนั้นระบบจะน ําขอมูลเขาสูระบบบริหารขอมูลเพ่ือการบริหาร เพ่ือ
ประมวลผลขอมูลตอไป

4.4.2  ระบบการรับและนํ าสงเงิน ( RP: Receipt Process )
               เงนิรายไดท่ีหนวยงานจัดเก็บได แบงเปน 2 ประเภท คือ เงนิรายไดแผนดินและเงนิรายได เงนินอกงบประมาณ ทั้งที่เปนการจัด
เก็บเงนิรายไดท่ีเปนภารกิจหนาท่ีโดยตรงของหนวยงานน้ันๆหรือจัดเก็บเงนิรายไดแทนหนวยงานอ่ืน ท้ังน้ีใหหนวยงานนํ าสงเงนิโดยการ
นํ าฝากเขาบัญชี       เงนิฝากของกรมบัญชีกลางหรือสํ านักงานคลังจังหวัด ณ สาขาของธนาคารกรุงไทย จํ ากดั(มหาชน)
             โดยระบบการรับและนํ าสงเงนิ มีกระบวนงานการบันทึกรายการผานเขาสูระบบ GFMIS Terminal ดังนี้



              1. เมื่อหนวยงานจัดเก็บเงินได จะทํ าการออกใบเสร็จเพ่ือเปนหลักฐานในการรับเงินตามปกติแลวบันทึกขอมูลการรับเงินเขาสู
ระบบ GFMIS ซึ่งระบบจะลงบัญชีแยกประเภทใหอัตโนมัติ
              2. หนวยงานจะนํ าสงเงนิท่ีจัดเก็บไดเขาบัญชีเงนิฝากท่ีสาขาของธนาคารกรุงไทย โดยใชใบนํ าฝากท่ีระบุรหัสหนวยงาน หลังจาก
นัน้จงึกลับมาบันทึกขอมูลการน ําสงเขาสูระบบ GFMIS อีกครั้งหนึ่ง
              3. ธนาคารกรุงไทยจะจดัสง Electronic Statement ใหกรมบัญชีกลาง / คลังจังหวัด เพ่ือดํ าเนินการยืนยันรายการนํ าสง บันทึกบัญชี
และกระทบยอดรายการจาก Statement ตอไป

4.4.3  ระบบบริหารเงินสด (CM : Cash Management)
ระบบน้ีใชในการบริหารเงนิคงคลังของรัฐ เชน การกระทบยอดกับขอมูลใบแจงยอดของธนาคาร การแสดงฐานะเงินสดเพื่อดู

ยอดเงินในแตละธนาคารและการพยากรณสภาพคลองโดยประมาณการกระแสเงินสดจากขอมูลจริงของเงินสด และขอมูลประมาณการ
จากสวนราชการตาง ๆ ซึ่งจะทํ าใหการบริหารเงนิสดของรัฐเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

4.4.4  ระบบสินทรัพยถาวร (FA : Fixed Asset)
             ระบบน้ีเปนการบันทึกและควบคุมสินทรัพยในภาพรวมของหนวยงาน โดยเร่ิมจากการสรางขอมูลหลักรหัสสินทรัพย การบันทึก
การไดมาของสนิทรัพยถาวรจากการจัดซ้ือ จดัจาง หรือกรณีอ่ืน ๆ เชน สินทรัพยท่ีไดรับจากการรับบริจาค เปนตน การตัดจ ําหนายสิน
ทรัพยออกจากบัญช ีการประมวลผลสินทรัพยเม่ือส้ินเดือนหรือส้ินป การเรียกดูขอมูลและรายงานที่เกี่ยวของกับ        สินทรัพย และการ
ประมาณการคาเส่ือมราคาของสินทรัพย

4.4.5  ระบบบัญชีแยกประเภทท่ัวไป ( GL: General Ledger )
กระบวนงานหลักของระบบบัญชีแยกประเภทท่ัวไปประกอบดวย การเรียกดูรายงาน     ขอมูลหลัก เชน ผังบัญช ี ( รหัสบัญชี

แยกประเภทท่ัวไป ) รหัสบัญชีเงนิฝากธนาคารพาณิชย เปนตน การบันทึกรายการ และการปรับปรุงบัญชีประเภทตาง ๆ การประมวลผล
ส้ินวัน / ส้ินเดือน

4.4.6  ระบบบัญชีตนทุน ( CO: Controlling )
ระบบบัญชีตนทุนมีมุมมองได 2 มิติ คือ

               1. การบริหารตนทุนในมิติของกิจกรรม/ผลผลติ ซ่ึงสามารถเรียกดูคาใชจายของแตละ    กจิกรรมและผลผลิตได โดยท่ี
ผลผลติ หมายถึง เปาหมายท่ีสวนราชการตาง ๆ ตั้งขึ้น โดยมีแนวทางสอดคลองกบันโยบายการบริหารประเทศในภาพรวม
กิจกรรม หมายถึง งานหลักท่ีสวนราชการตาง ๆ ตั้งขึ้นเพื่อใหไดผลผลิตตามที่ก ําหนดไว
ตนทุนตามกิจกรรม / ผลผลติ หมายถึง คาใชจายที่เกิดขึ้นในการท ํากจิกรรมตาง ๆ เพื่อกอใหเกิดผลผลิตตามที่ไดก ําหนดไว

               2. การบริหารตนทุนในมิติของหนวยงาน ทํ าใหสามารถดูคาใชจายของแตละหนวยงานได โดยระบบสามารถเก็บคาใชจายแยก
ตามหนวยงาน ( หรือศูนยตนทุน )

4.4.7  ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR : Human Resource)
ระบบน้ีเปนเร่ืองของการจัดทํ าขอมูลเพ่ือนํ ามาใชในการบริหาร และการพัฒนาคาใชจาย ของบุคลากรภาครัฐ เชน ขอมูลจ ํานวน

ขาราชการ ตํ าแหนง และวุฒิการศึกษา เปนตน ซึ่งระบบนี ้กระบวนงานสวนใหญจะอยูในความรับผิดชอบดูแลของส ํานักงาน ก.พ.



บทท่ี 5
บทสรุปและขอเสนอแนะ

5.1  บทสรุปผลการศึกษา
GFMIS คือ โครงการเปล่ียนระบบการบริหารงานการเงนิการคลังภาครัฐ ใหมีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ โดยน ําเอา

เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมมาประยุกตใช เพ่ือปรับกระบวนการดํ าเนินงาน และการจัดการภาครัฐ ดานการงบประมาณ การบัญช ีการ
จดัซื้อจัดจาง  การเบิกจายงบประมาณ และการบริหารทรัพยากรบุคคล ใหเปนไปในทิศทางเดียวกับนโยบายการปฏิรูประบบราชการท่ีเนน
ประสิทธิภาพ และความคลองตัวในการดํ าเนินงาน ทํ าใหการใชทรัพยากรภายในองคกรเปนไปอยางคุมคา พรอมกับการไดขอมูลสถาน
ภาพการคลังของรัฐที ่       ถกูตอง รวดเร็ว และทันการณ เพ่ือการบริหารนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ

โครงการ  GFMIS เปนระบบใหมที่เขามาใชจัดการระบบขอมูลตางๆ ใหการจัดเก็บขอมูล มีมาตรฐานเดียวกัน  ในทุกหนวย
งาน เพราะในอดีต การจดัเกบ็ขอมูลตางๆ ในแตละหนวยงานจะมีระบบการจัดเก็บที่แตกตางกัน ทั้งในเรื่องขอบเขตของขอมูลที่จัดเก็บ 
เกณฑการจัดเก็บขอมูล และการหักนับซํ้ า  จึงสงผลใหขอมูลมีความแตกตางกันไปในแตละหนวยงาน

ในการใชขอมูลการคลังเพ่ือการวิเคราะหภาพรวมเศรษฐกิจน้ัน เนื่องจากขอมลูการคลังเปนขอมูลที่ถูกจัดเก็บเพื่อเปาหมายหลัก
คือ ดูแล  ติดตาม  และตรวจสอบการทํ างานของหนวยงานรัฐบาลใหสอดคลองกบัระเบียบกฎหมายตางๆ ซึ่งจะพบวามีขอมูลหลาย
ประเภทท่ีมีการจัดเก็บไว แตในที่นี้จะวิเคราะหนโยบายการคลังจากขอมูลหลัก  3 ดานดวยกัน  คือ  รายได  รายจาย  และดุลการคลัง  ซึ่ง
แตละดานจะวิเคราะหจากตัวแปรตางๆ กัน ดังตอไปน้ี

1. รายได  จะดูจากภาษีและคาธรรมเนียม ซึ่งเปนเงินสวนที่รัฐบาลเรียกเก็บจากภาคเอกชน โดยท่ีไมมีภาระหน้ีสินตอผูชํ าระ
หนาท่ีหลักของภาษี  คือ  เปนแหลงรายไดของรัฐบาล  เพื่อใหรัฐบาลน ําไปใชจายตามหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติ  นอกจากนี้รัฐบาลยังสามารถใช
ภาษีเปนเคร่ืองมอืในการทํ าใหบรรลุวัตถุประสงคทางเศรษฐกิจได  เชน  การกระจายรายได  หรือการควบคุมการบริโภคสินคาบางประเภท
เนือ่งจากภาษีเปนขอมูลที่จัดเก็บไดจากภาคเศรษฐกิจตางๆ  จึงสะทอนกิจกรรมทางเศรษฐกิจไดหลายประเภทอีกทั้งการมีเงื่อนไขการน ําสง
ท่ีแนนอน  ทํ าใหขอมูลภาษีสะทอน          กิจกรรมทางเศรษฐกิจไดรวดเร็วและเช่ือถือได  แมวาบางคร้ังการเล่ียงและหนีภาษีจะทํ าใหภาษี    
ไมสะทอนภาพเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด  แตก็ยังสามารถแสดงใหเห็นทิศทางของกิจกรรมทางเศรษฐกิจได

2. รายจาย เปนเคร่ืองมอืสํ าคัญท่ีชวยในการแกไขความบกพรองของกลไกตลาด ซึ่งจะแกปญหาไดตรงจุดที่สุดและชัดเจนกวา
การใชนโยบายทางดานภาษี รายจายสวนใหญเปนไปเพ่ือจัดสรรสินคาสาธารณะ อันไดแก  งบการปองกนัประเทศ  งบการรักษาความสงบ
ภายใน  งบการบริการชุมชนและสังคม  รวมท้ังงบการพัฒนาเศรษฐกิจ  การจะพิจารณาวารัฐบาลไดใหความสํ าคัญในการแกปญหา โดย
การใชนโยบาย  สามารถพิจารณาไดจากงบประมาณและรายจายท่ีออกไปจริงท่ีแบงตามลักษณะงาน และลักษณะเศรษฐกิจ

3. ดลุ   ประกอบดวย   ดุลการคลัง   ดุลการด ําเนินงานเบ้ืองตน และดุลการใหกูสุทธ/ิกูยืมสุทธิ ในการวิเคราะหนโยบายการคลัง
มกัจะใชดุลการคลังเปนเครื่องชี้ทิศทางและขนาดของนโยบายการคลัง  เพราะดุลการคลังแสดงผลสุทธิระหวางรายได (การดูดเงนิออกจาก
ระบบ)  และรายจาย  (การปลอยเงินเขาระบบ)  ดุลการคลังนอกจากแสดงแรงกระตุนของรัฐบาลในภาคเศรษฐกิจจริงแลว  ยังแสดงถึง
ความตองการสภาพคลองของรัฐบาลในกรณีท่ีขาดดุลดวย  สวนดุลการดํ าเนินงานเบ้ืองตน คือ  รายไดหักดวยรายจายประจํ าท่ีไมรวมคา
เสือ่มราคาสํ าหรับดุลการดํ าเนินงานสุทธิ  (Net  operating  balance)  คือ  รายไดหักดวยรายจายประจ ํา  เปนดุลที่แสดงถึงผลของการดํ าเนิน
งานของรัฐบาลในชวงเวลาน้ันๆ  และแสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในทุนสุทธิ (Change in net  worth) และเนื่องจากดุลการด ําเนินงาน
สุทธิ/เบื้องตนแสดงใหเห็นการเปลี่ยนแปลงของการสะสมทุนหักดวยการกอหนี้สุทธิที่เกิดขึ้นในแตละป  จึงเปนเคร่ืองชี้ที่ดีสํ าหรับ
วิเคราะหความย่ังยืนทางการคลัง  และสุดทายคือดุลการใหกูสุทธ/ิกูยืมสทุธ ิ ซึ่งจะสะทอนใหเห็นถึงทรัพยากรทางการเงินที่รัฐบาลใหหรือ
ดึงออกจากภาคเศรษฐกิจอื่นและภาคตางประเทศ

ระบบงานที่เกี่ยวของในการวิเคราะหเศรษฐกิจภาคการคลังในที่นี้จะกลาวถึงเพียง 2 ระบบ  ซึง่เปนระบบส ําคัญที่ใชในการ
วิเคราะหเศรษฐกิจทางดานภาคการคลังของประเทศ  นั่นคือ ระบบงบประมาณ  และระบบการเบิกจายเงิน



1.) ระบบงบประมาณ ( FM: Fund Management )  ประกอบดวย ระบบวางแผนและจัดทํ างบประมาณ เพ่ือรองรับการวางแผน
และจัดทํ างบประมาณแบบมุงเนนผลงาน (Performance Based Budgetary) ทีเ่นนผลผลิตและผลลัพธ (Output-Outcome) รวมท้ังเปนเคร่ือง
มือที่จะชวยในการจัดท ํางบประมาณในแตละข้ันตอน โดยระบบ GFMISจะตอเชื่อมและทํ างานรวมกบัระบบ BIS (ระบบขอมูลเพ่ือการ
วางแผนและจัดทํ างบประมาณ ) ของส ํานักงบประมาณ  และระบบการติดตามการใชจายงบประมาณ (Budget Monitoring) ซ่ึงจะติดตาม
เปรียบเทียบการใชจายงบประมาณกับเปาหมาย ผลผลิตเปนรายเดือน รายไตรมาส เพื่อใชในการวิเคราะห คาใชจายตนทุนดานตางๆ โดย
เฉพาะคาใชจายดานบุคลากร

2.)  ระบบการเบิกจาย (AP: Account Payable )  เปนระบบการบริหารการเบิกจายแบบอิเล็กทรอนิกส  (Budget Execution and 
Electronic Payment System) เพ่ือใหการบริหารเงนิสดมีประสิทธิภาพ และมีสภาพคลองท่ีดีข้ึน โดยสวนราชการไมตองเบิกเงนิสํ ารองเกบ็
ไวในบัญชีของแตละสวนราชการ นอกจากนี้ ยังเปนระบบท่ีสามารถควบคุมติดตามอนุมัติการเบิกจายไดอยางเปนข้ันตอน และเพิ่มประ
สิทธิภาพ และความรวดเร็วในการเบิกจาย/โอนเงนิแกคูสัญญาไดเร็วข้ึน

นอกจากนี้ ระบบนี้ยังเปนระบบขอมูลที่ส ําคญัสํ าหรับผูบริหาร ในการติดตามการเบิกจายงบประมาณ ซึ่งจะ สามารถใหขอมูล
แบบ Online Real-Time ทันทีท่ีบันทึกรายการ ท้ังน้ีเพ่ือใชในการวิเคราะหการใชจายงบประมาณวาเปนไปตามเปาหมาย ระยะเวลาท่ี
กํ าหนดไวหรือไม และเปนระบบที่ใชในการวิเคราะห กํ ากบั ติดตาม ตรวจสอบ การใชจายงบประมาณโดยละเอียดระดับรายการไดตลอด
เวลา และเปนระบบที่เชื่อมตอกับระบบการสั่งจายเงิน (Payment System) ของธนาคารกรุงไทย

5.2  ขอเสนอแนะ
โครงการ GFMIS  น้ีเปนโครงการท่ีถือไดวาเปนการปฏิรูปกระบวนการบริหารจัดการดานการเงนิและการคลังคร้ังสํ าคญั  จึงจ ํา

เปนอยางย่ิงท่ีจะตองไดรับความรวมมือจากหนวยงานราชการทุกหนวยงาน เพ่ือใหการดํ าเนินการของโครงการน้ีประสบความสํ าเร็จ  ซึ่ง
ในตอนน้ี การใชระบบ GFMIS ยังอยูในระยะเร่ิมตนเทาน้ัน  จงึควรติดตามอยางใกลชิด วาจะสามารถรองรับการปฏิบัติงานไดอยางท่ีรัฐ
บาลคาดหวังหรือไม  กอนจะขยายผลไปใชกับระบบบริหารของรัฐวิสาหกิจตอไป  หากสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการใชจายเงินงบ
ประมาณไดท้ังระบบ  การบริหารงบประมาณคงเกิดประสิทธิภาพข้ึนอีกไมนอย
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