ขอสอบกระบวนวิชา PA 260 (PS 311) การบริหารการคลังและกระบวนการงบประมาณ
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ตอนที่ 1 การบริหารการคลัง (เฉลยจากเอกสารหมายเลข 13)

1. ขอใดอธิบายเรื่องการแปรรูปรัฐวิสาหกิจไมถูกตอง (1) การแปรรูปรัฐวิสาหกิจหมายถึงกระบวนการใด ๆ
ที่จะลดบทบาทของรัฐหรือกิจการภาครัฐบาลที่มีตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
(2) การแปรรูปรัฐวิสาหกิจเปนการกําหนดเงื่อนไขในการแปรเปลี่ยนองคการของภาครัฐบาล หรือกิจการรัฐวิสาหกิจดวยวิธีการแปรสภาพความเปนเจาของ โดยคํานึงถึงแหลงที่มาของเงินทุนในการดําเนินการ
และการควบคุมของรัฐบาล
(3) การแปรรูปรัฐวิสาหกิจเปนแนวคิดที่มีการนําระบบการตลาดมาใช
(4) การแปรรูปรัฐวิสาหกิจก็คือการขายกิจการรัฐวิสาหกิจไปใหเอกชนนั่นเอง
(5) การแปรรูปรัฐวิสาหกิจทําใหภาคเอกชนเขามามีบทบาทในการบริหารกิจการของภาครัฐมากขึ้น
ตอบ 1 (คําบรรยาย) เนื่องจากการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจเทาที่ผานมามีปญหาและสงผลอยางมาก
ตอเศรษฐกิจ ดังนั้นรัฐบาลจึงไดมีนโยบายที่จะแกไขปญหาดังกลาวดวยการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
ซึ่งเปนการทําใหภาคเอกชนเขามามีบทบาทในการบริหารกิจการของภาครัฐมากขึ้น โดยการขาย
กิจการรัฐวิสาหกิจใหเอกชนไดถือครองกรรมสิทธิ์ทั้งหมดหรือบางสวน เพื่อใหรัฐวิสาหกิจตาง ๆ
สามารถดําเนินกิจการไดเองในรูปของบริษัทจํากัดโดยไมตองพึ่งพางบประมาณจากรัฐ แตทั้งนี้
ยังคงอยูภายใตการควบคุมของรัฐบาล
2. ขอใดไมใชสาเหตุของการมีแนวคิดที่จะแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
(1) มีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดทางการเมืองจากการยึดหลักที่วารัฐตองมีบทบาทในการดําเนินกิจการสาธารณะ
มาเปนใหเอกชนดําเนินการได
(2) ภาครัฐบาลมีภารกิจในความรับผิดชอบขยายตัว
มากขึ้น ตลาดสินคาและบริการก็มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
(3) นโยบายของรัฐบาลในอดีตผิดพลาดทําใหไมสามารถหารายไดเพียงพอกับรายจาย
(4) เกิดความไมมั่นใจในการวางแผน การดําเนินงาน และการควบคุมของรัฐบาล
(5) พนักงานรัฐวิสาหกิจมีความเห็นรวมกันวาควรใหภาคเอกชนเขามาดําเนินงานกิจการสาธารณะ เพื่อจะให
การบริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
ตอบ 5 (ขาว) เนื่องจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจยังเปนแนวคิดที่ใหมอยู ดังนั้นจึงไดรับการตอตาน
คัดคานจากบรรดาพนักงานรัฐวิสาหกิจบางสวนที่ยังไมมีความเขาใจในเรื่องดังกลาวนี้ เชน การ
คัดคานการขายโรงไฟฟาที่จังหวัดราชบุรี หรือการคัดคานการขายหุนบริษัทบางจากปโตรเลียม
ใหชาวตางชาติ เปนตน
(1) Divestiture
3. วิธีการใดไมเกี่ยวของกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
(2) Joint Venture
(3) Nationalization (4) Contracting Out (5) Franchising
ตอบ 3 (คําบรรยาย) การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ เปนการเปดโอกาสใหภาคเอกชนไดเขามามีบทบาทใน
การบริหารกิจการของภาครัฐมากขึ้น ซึ่งอาจจะกระทําไดโดย การจางเหมา (Divestiture), การ
รวมลงทุน (Joint Venture), การใหสัมปทาน (Franchising) และการใหเอกชนเขามา
ดําเนินการแบบครบวงจร (Contracting Out) เปนตน
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4. Self Privatization หมายถึงอะไร
(1) การปรับการบริหารของภาครัฐบาลใหเปนธุรกิจมากขึ้น
(2) การแปลงสภาพการเปนเจาของกิจการของภาครัฐบางสวนใหภาคเอกชน
(3) การแปลงสภาพการเปนเจาของกิจการของภาครัฐทั้งหมดใหภาคเอกชน
(4) การใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานของภาครัฐ
(5) การโอนกิจการของภาครัฐบาลไปใหเอกชนดําเนินการ
ตอบ 3 (คําบรรยาย) Self Privatization หมายถึง การแปลงสภาพการเปนเจาของกิจการของภาครัฐ
ทั้งหมดใหภาคเอกชน
5. การที่ภาครัฐบาลอนุญาตใหภาคเอกชนผูกขาดตัดตอนกิจการของรัฐบางอยางไปดําเนินการ เรียกวาอะไร
(1) Leasing
(2) Farming Out
(3) Franchising
(4) Liberalization
(5) Contracting Out
ตอบ 3 (คําบรรยาย) การใหสัมปทาน (Franchising) หมายถึง การที่ภาครัฐบาลอนุญาตใหผูประกอบการ
เอกชนมีสิทธิในการดําเนินกิจการที่เปนเอกสิทธิ์ของรัฐ โดยการผูกขาดตัดตอนกิจการของรัฐบาล
อยางเชน งานเดินเรือ งานการประปา งานการทาง ฯลฯ
6. ขอใดไมใชปญหาของการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ
(1) รัฐวิสาหกิจทุกแหงประสบภาวะการขาดทุน
(2) มีการลงทุนมากจึงตองกูเงินจากตางประเทศ
(3) เงินออมเพื่อใชในการลงทุนไมเพียงพอและไมประหยัดในการใชจาย
(4) มีการขยายตัวมากแตประสิทธิภาพในการทํางานคอนขางต่ํา
(5) การจัดทําทะเบียนทรัพยสินหรือทรัพยสินถาวรไมเปนปจจุบัน ขอมูลลาสมัย
ตอบ 5 หนา 38 นอกจากตัวเลือกที่ 1, 2, 3, 4 แลว ปญหาการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจยังไดแก
1. รัฐบาลตองรับภาระจัดสรรเงินอุดหนุนใหแกรัฐวิสาหกิจมากขึ้นทุกป 2. มีภาระการชําระคืน
เงินตนและดอกเบี้ยสูงขึ้น 3. การขยายตัวของรัฐวิสาหกิจไมไดทําใหรายไดของรัฐบาลขยายตัว
ในสัดสวนที่สอดคลองกัน เนื่องจากสวนใหญไมเสียภาษีการคาและภาษีเงินไดนิติบุคคล ยกเวนที่
เปนบริษัทจํากัดเทานั้น
7. หนวยงานใดของรัฐที่มีหนาที่ในการหาแหลงเงินกูใหแกรัฐวิสาหกิจ
(1) กรมบัญชีกลาง
(2) สํานักงบประมาณ
(3) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(4) สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
(5) สํานักงานตรวจเงินแผนดิน
ตอบ 4 หนา 36 สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง เปนหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ซึ่งมีหนาที่สําคัญ
คือ การจัดหาแหลงเงินกูใหแกรัฐวิสาหกิจแตละแหงนั่นเอง
8. หนวยงานใดของรัฐที่มีหนาที่ในการติดตามสถานการณแรงงาน ขอเรียกรอง และขอพิพาทของสหภาพ
แรงงานรัฐวิสาหกิจ
(1) กรมบัญชีกลาง
(2) สํานักงบประมาณ
(3) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(4) สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
(5) สํานักงานตรวจเงินแผนดิน
ตอบ 1 หนา 36 กรมบัญชีกลาง มีหนาที่ดังนี้คือ 1. วิเคราะหการเงินของรัฐวิสาหกิจ 2. ติดตาม
สถานการณแรงงาน ขอเรียกรองและขอพิพาทของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ 3. ควบคุมดูแล
และติดตามผลประโยชนของรัฐที่ไดจากรัฐวิสาหกิจ 4. ใหความเห็นชอบในการจัดสรรกําไรสุทธิ
และการอนุมัติจายโบนัสแกกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ

9. หนวยงานใดของรัฐที่มีหนาที่ในการควบคุมและติดตามการใชจายเงินของรัฐวิสาหกิจใหเปนไปตามวัตถุประสงค
(1) กรมบัญชีกลาง
(2) สํานักงบประมาณ
(3) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(4) สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
(5) สํานักงานตรวจเงินแผนดิน
ตอบ 2 หนา 35 สํานักงบประมาณ (ส.ง.ป.) มีหนาที่ดังนี้คือ 1. พิจารณาจัดสรรงบประมาณประจําป
ใหแกรัฐวิสาหกิจที่มีความจําเปนขอรับเงินงบประมาณแผนดิน 2. ควบคุมและติดตามการใช
จายเงินของรัฐวิสาหกิจใหเปนไปตามวัตถุประสงค 3. ติดตามประเมินผลการดําเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจ และประมาณการรายไดของรัฐวิสาหกิจในแตละป เปนตน
10. รัฐวิสาหกิจประเภทใดที่ตองสงผลกําไรใหแกรัฐมากที่สุด
(1) ประเภทสาธารณูปการ
(2) ประเภทสาธารณูปโภค
(3) ประเภทอุตสาหกรรม
(4) ประเภทผูกขาด
(5) ประเภทกึ่งผูกขาด
ตอบ 4 หนา 37 รัฐวิสาหกิจประเภทผูกขาด เชน โรงงานยาสูบ โรงงานผลิตสารสม โรงงานไพ และ
องคการสุรา ฯลฯ ถือเปนรัฐวิสาหกิจประเภทที่ตองนําสงผลกําไรใหแกรัฐมากที่สุด กลาวคือ
ตองสงผลกําไรใหรัฐไมต่ํากวารอยละ 80 ของผลกําไรสุทธิประจําป
11. รัฐวิสาหกิจในขอใดจัดเปนประเภทผูกขาด
(1) องคการอุตสาหกรรมปาไม
(2) องคการแกว
(4) องคการสุรา
(5) องคการทอผา
ตอบ 4 ดูคําอธิบายขอ 10. ประกอบ

(3) องคการสะพานปลา

12. คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจทําหนาที่อะไร
(1) ตรวจสอบรับรองงบการเงิน ตรวจสอบสืบสวนในกรณีที่มีการรองเรียนเรื่องการจัดซื้อจัดจาง
(2) แตงตั้งหรือคัดเลือกผูบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจเสนอตอผูมีอํานาจตามกฎหมาย
(3) ติดตามประเมินผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
(4) วางแผนการใชและการจัดหาทรัพยากรใหรัฐวิสาหกิจ
(5) วิเคราะหการเงินของรัฐวิสาหกิจ
ตอบ 2 หนา 37 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ มีหนาที่ดังนี้คือ 1. กําหนดนโยบายและควบคุมดูแล
กิจการโดยทั่วไป 2. แตงตั้งหรือคัดเลือกผูบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจเสนอตอผูมีอํานาจ
ตามกฎหมาย 3. อนุมัติขอบังคับวาดวยการบริหารรัฐวิสาหกิจ 4. อนุมัติเงินงบประมาณและ
งบดุลของรัฐวิสาหกิจ 5. หนาที่อื่น ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด
13. การอนุมัติจายเงินโบนัสแกกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจเปนหนาที่ของหนวยงานใด
(1) กรมบัญชีกลาง
(2) สํานักงบประมาณ
(3) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(4) สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
(5) สํานักงานตรวจเงินแผนดิน
ตอบ 1 ดูคําอธิบายขอ 8. ประกอบ
14. ธนาคารแหงประเทศไทยจัดเปนหนวยงานประเภทใด
(1) รัฐบาล
(2) เอกชน
(3) รัฐวิสาหกิจที่ดําเนินการดานสาธารณูปการ
(4) รัฐวิสาหกิจที่ดําเนินการตามนโยบายพิเศษของรัฐ
(5) รัฐวิสาหกิจที่ดําเนินการดานการหารายได

ตอบ 4 หนา 35 รัฐวิสาหกิจที่ดําเนินการตามนโยบายพิเศษของรัฐมีอยูหลายประเภท เชน รัฐวิสาหกิจที่
สนองนโยบายดานการเงิน ไดแก ธนาคารออมสิน ธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ฯลฯ (ในปจจุบันธนาคารแหงประเทศไทย
ไดแปรสภาพไปเปนองคการมหาชนแลว)
15. รัฐวิสาหกิจที่มีผลกําไรนอยไดแกรัฐวิสาหกิจดังตอไปนี้ ยกเวนขอใด
(1) โรงพิมพตํารวจ
(2) องคการคลังสินคา
(3) องคการตลาดเพื่อการเกษตร
(4) บริษัทไมอัดไทย
(5) โรงงานไพ
ตอบ 5 หนา 35 ตัวอยางของรัฐวิสาหกิจที่มีผลกําไรนอย ไดแก องคการตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)
องคการสะพานปลา องคการคลังสินคา โรงพิมพตํารวจ และบริษัท ไมอัดไทย จํากัด เปนตน
สวนโรงงานไพจัดเปนรัฐวิสาหกิจประเภทผูกขาดซึ่งมีผลกําไรมาก
(1) กรุงเทพมหานคร
16. องคกรบริหารสวนทองถิ่นองคกรใดไมมีอํานาจทางการคลัง
(2) เมืองพัทยา
(3) เทศบาล
(4) สภาตําบล
(5) สุขาภิบาล
ตอบ 4 หนา 39 สภาตําบล เปนรูปแบบการปกครองที่เปนนิติบุคคล (ตาม พ.ร.บ. องคการมหาชน
พ.ศ. 2542) มีกรรมการบางสวนมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในทองถิ่นนั้น ๆ อยางไรก็ตาม
ในปจจุบันสภาตําบลก็ยังไมมีอํานาจในการจัดเก็บภาษีอากรหรือคาธรรมเนียมตาง ๆ เหมือนกับ
องคกรปกครองทองถิ่นรูปแบบอื่น (กรุงเทพมหานคร เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด
เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล) แตอยางใด
17. ภาษีประเภทใดจัดเปน Local Levied Tax
(1) ภาษีการคา
(2) ภาษีเครื่องดื่ม
(3) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
(4) อากรมหรสพ
(5) ภาษีน้ํามัน
ตอบ 3 หนา 40 ภาษีอากรที่ทองถิ่นจัดเก็บ (Local Levied Tax) หมายถึง ภาษีที่องคกรทองถิ่น
ดําเนินการจัดเก็บจากผูเสียภาษีในเขตพื้นที่ของตน ไดแก ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่
ภาษีปาย และอากรฆาสัตว
18. องคกรสวนทองถิ่นสามารถตั้งงบประมาณแบบใด (1) แบบเกินดุลโดยไมมีเงื่อนไข
(2) แบบเกินดุลโดยมีเงื่อนไข
(3) แบบขาดดุลโดยไมมีเงื่อนไข
(4) แบบขาดดุลโดยมีเงื่อนไข
(5) แบบสมดุล
ตอบ 2 หนา 41 – 42 สําหรับองคกรสวนทองถิ่นนั้น จะไมมีอํานาจในการตั้งงบประมาณรายจาย
แบบขาดดุล แตจะตองตั้งงบประมาณต่ํากวาประมาณการรายได (แบบเกินดุล) ไมนอยกวา
รอยละ 3 ทั้งนี้โดยหักเงินกูยืม เงินที่ไดรับอนุมัติใหจายขาดจากเงินสะสม รวมทั้งเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลกลางและหนวยงานอื่นออกเสียกอน
19. ขอใดไมใชปญหาการบริหารการคลังทองถิ่น
(1) ทองถิ่นไมสามารถเปลี่ยนแปลงประเภทการจัดเก็บภาษีใหเหมาะสมกับสภาพทองถิ่นได
(2) ทองถิ่นขาดประสิทธิภาพในการบริหารการจัดเก็บภาษี
(3) ทองถิ่นมีอํานาจในการจัดเก็บภาษีบางประเภทเทานั้น สวนใหญรัฐบาลกลางจัดเก็บ
(4) ทองถิ่นขาดกําลังคน วัสดุอุปกรณในการตรวจสอบ ประชาสัมพันธ
(5) ทองถิ่นไมมีกระบวนการงบประมาณแบบในสวนกลาง

ตอบ 5 หนา 42 – 43 ปญหาการบริหารการคลังทองถิ่นนั้น มีลักษณะตามตัวเลือกที่ 1, 2, 3, 4
สวนกระบวนการงบประมาณของทองถิ่นจะมีขั้นตอนทํานองเดียวกับกระบวนการงบประมาณ
ระดับชาติ กลาวคือจะประกอบดวยขั้นการจัดเตรียม การอนุมัติ การบริหาร และการควบคุม
งบประมาณ
20. Block Grants หมายถึงอะไร
(1) เงินอุดหนุนที่จัดสรรใหโดยมีเงื่อนไขวาจะตองจายตามวัตถุประสงค แตหนวยรับเงินสามารถใชดุลพินิจได
(2) เงินอุดหนุนที่จัดสรรใหโดยมีเงื่อนไขและวิธีการตายตัวแนนอน หนวยรับเงินไมสามารถใชดุลพินิจได
มากนัก
(3) การรวมทุนระหวางภาคเอกชนกับภาครัฐบาล
(4) การพัฒนาระบบขอมูลขาวสารเพื่อการบริหาร (5) การพัฒนาระบบการควบคุม
ตอบ 1 หนา 43 เงินอุดหนุนเปนกอน (Block Grants) หมายถึง เงินอุดหนุนที่จัดสรรใหโดยมีเงื่อนไข
ตองจายตามวัตถุประสงค แตหนวยรับเงินยังสามารถใชดุลพินิจในการใชจายได
21. ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ํารัฐบาลควรมีนโยบายอยางไร จึงจะทําใหประชาชนมีเงินหมุนเวียนมากขึ้น
(1) นโยบายการคลังแบบเกินดุล (2) นโยบายการคลังแบบสมดุล (3) นโยบายการคลังแบบขาดดุล
(4) นโยบายเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินกู (5) นโยบายเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ตอบ 3 (คําบรรยาย) นโยบายทางดานการคลังการเงิน ที่มีผลตอการเพิ่มปริมาณเงินหมุนเวียนในระบบ
เศรษฐกิจ ไดแก นโยบายการคลังแบบขาดดุล นโยบายลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก นโยบายลด
อัตราดอกเบี้ยเงินกู เปนตน ซึ่งนโยบายเหลานี้ สามารถนํามาใชเพื่อแกปญหาเงินฝด การวางงาน
และภาวะเศรษฐกิจตกต่ําได
22. จุดประสงคของการนํานโยบายลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูมาใช คืออะไร
(1) ลดปญหาเงินฝด
(2) ลดปญหาการวางงาน
(3) ลดปญหาเงินเฟอ
(4) ลดปญหาเงินฝดและการวางงาน
(5) ลดปญหาเงินเฟอและการวางงาน
ตอบ 4 ดูคําอธิบายขอ 21. ประกอบ
23. ปญหา NPL หมายถึงอะไร
(1) ขาดเงินออม
(2) หนี้สูญ
(3) ขาดเงินกู
(4) พนักงานถูกปลดมาก
(5) ขาดเงินลงทุน
ตอบ 2 NPL (Non–Performing Loan) หมายถึง สินเชื่อที่ผูกูไมสามารถจะปฏิบัติตามเงื่อนไขการกูได
หรือเปนสินเชื่อที่ผูใหกูหยุดคิดดอกเบี้ยและจัดเขาประเภทสินเชื่อมีปญหา ดังนั้นปญหา NPL ก็
คือปญหา “หนี้สูญ” หรือหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดของสถาบันการเงินนั่นเอง
24. รายจายในการสงเคราะหคนชราจัดเปนรายจายประเภทใด
(1) รายจายเพื่อผลิต ซึ่งมี Quid Pro Quo
(2) รายจายเพื่อผลิต ซึ่งไมมี Quid Pro Quo
(3) เงินโอน ซึ่งมี Quid Pro Quo
(4) เงินโอน ซึ่งไมมี Quid Pro Quo
(5) เงินโอน ทั้งที่มี Quid Pro Quo และไมมี Quid Pro Quo
ตอบ 4 (คําบรรยาย) รายจายประเภทเงินโอน หมายถึง รายจายที่ไมกอใหเกิดผลผลิตหรือไมมีผลตางตอบแทน (Quid Pro Quo) จากการลงทุนทั้งโดยทางตรงและโดยทางออม ซึ่งไดแก เงินสงเคราะห
และเงินอุดหนุนตาง ๆ เชน เงินสงเคราะหคนชรา เงินสวัสดิการสําหรับคนยากจน เปนตน
25. นโยบายการคลังเปนนโยบายที่เกี่ยวของกับเรื่องใด
ธรรม
(2) สินคาเขา สินคาออก

(1) การกระจายผลตอบแทนจากการผลิตอยางเปน
(3) ภาษีอากรและการจัดหารายไดตาง ๆ

(4) การควบคุมการใหกูยืมของสถาบันการเงิน
(5) การดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
ตอบ 5 หนา 6 นโยบายการคลัง หมายถึง นโยบายที่เกี่ยวกับรายรับและรายจายของรัฐบาล การดําเนินงาน
ของรัฐวิสาหกิจ และหนี้สาธารณะ
26. นโยบายการเงินเกี่ยวของกับเรื่องใด
(1) การควบคุมการใหกูยืมของสถาบันการเงิน
(2) การดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
(3) ดุลการชําระเงินรวม
(4) การบริหารหนี้สาธารณะ
(5) สินคาเขา สินคาออก
ตอบ 1 หนา 6 นโยบายการเงิน หมายถึง นโยบายที่เกี่ยวของกับการควบคุมปริมาณเงินหมุนเวียนใน
ระบบเศรษฐกิจ ไดแก การควบคุมการปลอยสินเชื่อของสถาบันการเงิน การควบคุมอัตราดอกเบี้ย
และการควบคุมการใหกูยืมของสถาบันการเงิน เปนตน
27. ดุลการชําระเงินรวมเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับนโยบายใด (1) นโยบายการคาตางประเทศ
(2) นโยบายการบริหารภาษีอากร
(3) นโยบายการบริหารงบประมาณแผนดิน
(4) นโยบายการบริหารเงินคงคลัง
(5) นโยบายการเงิน
ตอบ 1 หนา 7 นโยบายการคาตางประเทศ หมายถึง นโยบายที่เกี่ยวกับสินคาออกสินคาเขา ดุลการชําระเงิน อัตราแลกเปลี่ยน ตลอดจนทุนสํารองเงินตราตางประเทศ
28. การควบคุมปริมาณเงินสดหรือสินทรัพยที่สามารถเปลี่ยนเปนเงินสดไดงาย ที่รัฐบาลมีอยูในคลัง ณ เวลาใด
เวลาหนึ่ง เปนเรื่องของการบริหารการคลังดานใด
(1) การบริหารเงินนอกงบประมาณ
(2) การบริหารทรัพยสินแผนดิน
(3) การบริหารเงินคงคลัง
(4) การบริหารงบประมาณแผนดิน
(5) การบริหารกองทุนพิเศษ
ตอบ 3 หนา 28 การบริหารเงินคงคลัง เปนกิจกรรมการสรางดุลยภาพระหวางรายรับและรายจายของ
เงินคงคลัง ซึ่งเปนปริมาณเงินสดหรือสินทรัพยที่สามารถเปลี่ยนมาเปนเงินสดไดงายที่รัฐบาลมี
อยูในคลัง ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
29. นโยบายการคลังเปนนโยบายที่เกี่ยวของกับเรื่องตอไปนี้ ยกเวนขอใด
(1) การควบคุมการปลอยสินเชื่อของสถาบันการเงิน (2) รายรับและรายจายของรัฐบาล
(3) การบริหารหนี้สาธารณะ
(4) การบริหารเงินนอกงบประมาณ
(5) การบริหารรัฐวิสาหกิจ
ตอบ 1 ดูคําอธิบายขอ 25., 26. ประกอบ
(1) ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ หมายถึง ธนบัตร
30. ขอความตอไปนี้ ขอใดผิด
ในมือประชาชน เหรียญกษาปณในมือประชาชน เงินฝากเผื่อเรียกของประชาชน ณ ธนาคารพาณิชย
เงินฝากประจําของประชาชน ณ ธนาคารพาณิชย สินทรัพยทางการเงินในมือประชาชน
(2) อัตราเงินสดสํารอง หมายถึง เงินที่ธนาคารพาณิชยนาํ เงินที่มีผูนํามาฝากไวไปฝากกับธนาคารชาติ
คิดเปนรอยละของเงินฝาก
(3) ดุลบัญชีเดินสะพัด หมายถึง การเปรียบเทียบ
มูลคาสินคาเขาสินคาออก มูลคาเงินคาบริการ และมูลคาเงินโอนที่เขาประเทศและที่ออกไปนอกประเทศ
(4) การแกปญหาเงินเฟอที่เกิดจากสาเหตุดานอุปทานสินคาและบริการควรใชนโยบายลดอัตราภาษีวัตถุดิบ
(5) ภาษีที่ทองถิ่นจัดเก็บรวมกับรัฐบาลกลาง เรียกวา Surcharge Tax
ตอบ 1 (คําบรรยาย) ปริมาณเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ หมายถึง ปริมาณธนบัตรและเหรียญกษาปณ
ในมือประชาชน, เงินฝากเผื่อเรียก, เงินฝากออมทรัพย รวมทั้งเงินฝากประจําของประชาชน ณ

ธนาคารพาณิชย (สวนสินทรัพยทางการเงินในมือของประชาชนนั้นมีสภาพคลองทางการเงินต่ํา
จึงไมถือเปนปริมาณเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ)
ขอ 31 – 35 จงใชตัวเลือกตอไปนี้ในการตอบคําถาม
(1) TQC
(2) ZBB
(3) PPBS
(4) Regressive Tax (5) Contracting Out
31. แนวคิดที่ใหฝายปฏิบัติงานมีสวนรวมในการจัดทํางบประมาณ มีการวางแผนจากลางสูบน
ตอบ 2 หนา 22 งบประมาณฐานศูนย (Zero–base Budgeting ; ZBB) เปนงบประมาณที่มีการ
วางแผนระยะสั้น และกําหนดกิจกรรมเปนชุด เรียกวา Packages โดยใหหนวยงานระดับ
ลางสุดเสนอขึ้นมายังระดับบน (Bottom–up) ดังนั้นจึงมีความสอดคลองกับการนําไปปฏิบัติ
มากที่สุด
✠

32. ระบบที่มีการวางแผนงานและโครงการพรอมทั้งกําหนดวงเงินในการใชจายสําหรับแตละแผนงานและโครงการ
ตอบ 3 หนา 21 งบประมาณแบบแผนงาน (PPBS) เปนงบประมาณที่นําการวางแผนมาประกอบใน
การจัดทํางบประมาณ เพื่อใหมีการใชจายเงินงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยจะมีการวางแผนระยะยาวและเนนการบรรลุวัตถุประสงค รวมทั้งมีการวางแผนงานและ
แผนเงินในระยะยาวดวย
33. ประกอบดวยการประเมินผลการดําเนินงาน การพัฒนาระบบขอมูลขาวสารเพื่อการบริหาร การพัฒนาระบบ
งาน และการพัฒนาบุคลากร
ตอบ 1 หนา 44 การควบคุมคุณภาพรวม (Total Quality Control ; TQC) ประกอบดวย 1. การ
ประเมินผลการดําเนินงาน 2. การพัฒนาระบบขอมูลขาวสารเพื่อการบริหาร 3. การพัฒนา
ระบบงาน 4. การพัฒนาบุคลากร
34. ฐานภาษีมากขึ้น อัตราภาษีต่ําลง
ตอบ 4 หนา 16 อัตราภาษีถดถอย (Regressive Tax) คือ อัตราภาษีที่เรียกเก็บลดลงเมื่อฐานภาษีมาก
ขึ้น
35. การที่ราชการสวนทองถิ่นทําสัญญาใหเอกชนดําเนินการแบบครบวงจร
ตอบ 5 หนา 44 การนําวิธีการคลังสมัยใหม (Hybrid Financing) มาใชในราชการสวนทองถิ่นนั้นอาจ
ทําไดหลายวิธี เชน การใหทองถิ่นจัดบริการแบบระบบเก็บคาบริการ, การใหเอกชนดําเนินการ
แบบครบวงจร (Contracting Out), การใหสัมปทาน (Franchising) และการรวมทุน
(Joint Venture) เปนตน
ขอ 36 – 40 จงใชตัวเลือกตอไปนี้ในการตอบคําถาม
(1) Flat Rate
(2) Revenue Sharing Tax
(4) Hybrid Financing
(5) Franchising
36. ภาษีที่ทองถิ่นดําเนินการจัดเก็บจากผูเสียภาษีในเขตพื้นที่ของตน
ตอบ 3 ดูคําอธิบายขอ 17. ประกอบ
37. การที่ราชการสวนทองถิ่นใหสัมปทานแกภาคเอกชน
ตอบ 5 ดูคําอธิบายขอ 35. ประกอบ
38. แมวาฐานภาษีจะมากขึ้น อัตราภาษีก็เทาเดิม
✠

(3) Local Levied Tax

ตอบ 1 หนา 16 อัตราภาษีคงที่หรือตามสัดสวน (Flat Rate or Proportional Rate) คือ อัตรา
ภาษีที่เรียกเก็บเทากันหมด ไมวาฐานภาษีจะตางกันหรือไม
39. การนําวิธีการคลังสมัยใหมมาใช
ตอบ 4 ดูคําอธิบายขอ 35. ประกอบ
40. ภาษีที่มีฐานรายไดรวมกันระหวางรัฐบาลระดับตาง ๆ
ตอบ 2 หนา 44 ระบบภาษีรวม (Revenue Sharing Taxes) คือ ระบบภาษีที่มีฐานรายไดรวมกัน
ระหวางรัฐบาลระดับตาง ๆ
✠

ขอ 41 – 50 จงใชตัวเลือกตอไปนี้ในการตอบคําถาม
(1) Budget Cycle
(2) Zero–base Budgetary System (3) การผลักภาระภาษี
(4) ภาษีทางตรง
(5) หลักความเปนธรรมสัมพัทธ

41. เกณฑในการจําแนกประเภทภาษีอากรเปนภาษีทางตรงกับภาษีทางออม
ตอบ 3 หนา 16 ภาษีอากรที่รัฐจัดเก็บนี้ถาพิจารณาจากการผลักภาระภาษี จะพบวามี 2 ประเภท คือ
1. ภาษีทางตรง เชน ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมรดก ภาษีทรัพยสิน
ฯลฯ 2. ภาษีทางออม เชน ภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลกากร ภาษีการขายทั่วไป อากรมหรสพ ฯลฯ
42. ภาษีมรดก
ตอบ 4 ดูคําอธิบายขอ 41. ประกอบ
43. กิจกรรมการจัดเตรียม การพิจารณาอนุมัติ การบริหาร การตรวจสอบ และการประเมินผลงบประมาณ
ตอบ 1 หนา 23 – 26 กระบวนการงบประมาณ (Budget Process) หรือวงจรงบประมาณ
(Budget Cycle) มี 4 ขั้นตอน คือ 1. การจัดเตรียมงบประมาณ 2. การอนุมัติ
งบประมาณ 3. การบริหารงบประมาณ 4. การควบคุม ตรวจสอบ และประเมินผล
งบประมาณ
44. ภาษีทรัพยสิน
ตอบ 4 ดูคําอธิบายขอ 41. ประกอบ
45. ภาษีเงินไดนิติบุคคล
ตอบ 4 ดูคําอธิบายขอ 41. ประกอบ
46. ระบบงบประมาณที่มีการวางแผนระยะสั้นและสอดคลองกับการนําไปปฏิบัติมากที่สุด
ตอบ 2 ดูคําอธิบายขอ 31. ประกอบ
47. ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
ตอบ 4 ดูคําอธิบายขอ 41. ประกอบ
48. แนวคิดในการเก็บภาษีมรดก
ตอบ 5 หนา 15 หลักความเปนธรรมสัมพัทธ คือ การเก็บภาษีอากรตามสัดสวนของประโยชนที่ไดรับ
จากรัฐหรือตามความสามารถในการเสียภาษีของตน กลาวคือ ผูที่ไดรับประโยชนจากรัฐมาก หรือ
มีความสามารถในการเสียภาษีมาก (เชน ใชสาธารณูปโภคของรัฐมาก มีมรดกมาก ฯลฯ) ก็ควร
เสียภาษีมาก สวนที่ไดรับประโยชนจากรัฐนอยหรือมีความสามารถในการเสียภาษีนอยก็ควรจะ
เสียภาษีนอยลงตามสัดสวน
49. เรียกอีกอยางหนึ่งวากระบวนการงบประมาณ

ตอบ 1 ดูคําอธิบายขอ 43. ประกอบ
50. จัดเก็บตามความสามารถในการเสียภาษี
ตอบ 5 ดูคําอธิบายขอ 48. ประกอบ

