
พื้นฐานและเปาหมายของงบประมาณแผนดิน 25261

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

และแลวรางงบประมาณแผนดินประจํ าปงบประมาณ 2526 ฉบับสมบูรณ 
กป็รากฏสูสาธารณชน

งบประมาณแผนดิน 2526 จัดทํ าขึ้นภายใตวิกฤติการณสองดาน ในดานหนึ่งนั้น 
ระบบเศรษฐกิจไทยตองเผชิญกับปญหาภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ อันเปนผลจากความถดถอย 
ทางเศรษฐกิจในประเทศมหาอํ านาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งเปนศูนยกลางของระบบทุนนิยมแหงโลก  
แตในอกีดานหนึง่นั้น รัฐบาลตองเผชิญกับวิกฤติการณเงินคงคลัง อันเปนเหตุใหรัฐบาลไมสามารถ
ทุมการใชจายเพื่อฉุดร้ังใหระบบเศรษฐกิจไทยหลุดพนจากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจได

2525 ปแหงความถดถอย
ความถดถอยทางเศรษฐกิจปรากฏขึ้นในศูนยกลางของระบบทุนนิยมแหงโลก 

ต้ังแตปลายป 2522 ซึ่งมีผลกระทบกระเทือนตอภาคหัตถอุตสาหกรรมของไทยอยางมาก เนื่องจาก
ผลผลิตอตุสาหกรรมของไทยตองอาศัยตลาดตางประเทศเปนสํ าคัญ

ภาคหัตถกรรมอตุสาหกรรม ซึ่งตามปกติสามารถเจริญเติบโตในอัตราสูงกวาปละ 
10% กลบัมอัีตราการเจริญเติบโตเพียง 4.8% ในป 2523 และแมจะกระเตื้องขึ้นเปน 8.0% ในป 
2524  แตเปนที่คาดกันวา  จะกลับตกตํ่ าไปอีกในป 2525

การลงทนุมวลรวมภายในประเทศ ซึ่งในระหวางป 2520-2522 สามารถเพิ่มข้ึน 
ในอตัราสงูกวาปละ 20% กลับเพิ่มข้ึนเพียง 16.2% ในป 2523 และ 20.4% ในป 2524 ทั้งนี้เปนที่
นาสังเกตวา การลงทุนที่เพิ่มข้ึนนั้นเปนการลงทุนในภาครัฐบาลเปนสวนใหญ สวนการลงทุน 
ในภาคเอกชนมอัีตราการเพิ่มข้ึนตํ่ าเพียง 8.3% ในป 2523 และ 11.2% ในป 2524 อยางไรก็ตาม 
เปนทีค่าดกนัวา  อัตราการเพิ่มข้ึนของการลงทุนในภาคเอกชนในป 2525  จะตกตํ่ าลงไปอีก

ภายใตภาวะเศรษฐกิจถดถอยดังกลาวนี้ หากรัฐบาลตองการฉุดร้ังใหระบบ
เศรษฐกจิไทยหลดุพนจากความตกตํ่ าทางเศรษฐกิจ  ยอมจํ าเปนที่จะตองทุมการใชจายเพื่อการนี้

วิกฤติการณเงินคงคลัง ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแตปลายรัฐบาลเปรม 1 กลับเปนกํ าแพง 
ขวางกัน้มใิหรัฐบาลดํ าเนินการแกปญหาภาวะเศรษฐกิจถดถอย
                                                          
1 หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในหนังสือพิมพ มติชน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2525 โดยใชชื่อ
 บทความ “วิเคราะหพื้นฐานและเปาหมายของงบประมาณแผนดิน 2526”
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วกิฤตกิารณทางการคลัง
 การใชจายอยางเกินตัวในปงบประมาณ 2523 ซึ่งทํ าใหงบประมาณขาดดุลถึง 
20,440 ลานบาท (เทียบกับการขาดดุลงบประมาณ 11,100 ลานบาทในปงบประมาณ 2522)  
มสีวนท ําใหเงนิคงคลังรอยหรอไปเปนอันมาก ทั้งนี้ปรากฏวา ยอดเงินคงคลังเมื่อส้ินปงบประมาณ
ในปกอนๆจะตกอยูในวงเงิน 12,000-13,000 ลานบาท แตเมื่อส้ินเดือนกันยายน 2523 เงินคงคลัง
มยีอดคงเหลือเพียง 6,394 ลานบาทเทานั้น

ดวยเหตนุี้เอง ตลอดระยะเวลาของรัฐบาลเปรม 2 และสืบตอมายังรัฐบาลเปรม 3 
ผูกุมบังเหียนทางการคลังจึงตองใชเวลาสวนใหญในการธํ ารงไวซึ่งฐานะของเงินคงคลัง ทั้งนี้
ปรากฏวา รัฐบาลไดดํ าเนินการแกไขวิกฤติการณเงินคงคลังในป 2524 โดยอาศัยมาตรการ 2 
ประเภท คือ

ประการแรก รัฐบาลประกาศใชมาตรการประหยัดรายจายรวม 2 คร้ัง คือ  
ในเดอืนมีนาคมและพฤษภาคม 2524 ซึ่งสรุปไดดังนี้

(1) ลดรายจายของหนวยงานตางๆใหไดวงเงินรอยละ 5 ของงบประมาณรายจาย
หมวดตางๆ ยกเวนหมวดเงินเดือน คาจาง การชํ าระหนี้ คาสาธารณูปโภค และรายจายของ 
รัฐวิสาหกิจ
 (2)  ระงบัการกันเงินไวจายเหลื่อมปที่ไมมีขอผูกพัน

(3)  ระงบัรายจายพิเศษโดยใชเงินคงคลัง 
 (4)  หามโอนหรือนํ าเงินเหลือจายไปใชในหมวดอื่น

ประการที่สอง รัฐบาลปรบัปรุงอัตราภาษีบางประเภท โดยเฉพาะอยางยิ่งสุราและ
ยาสูบ และเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดเก็บภาษีบางประเภท โดยเฉพาะอยางยิ่งภาษีเงินไดนิติบุคคล
และภาษีปูนซีเมนต  ซึ่งมีผลในการเพิ่มรายไดของรัฐบาล

การรัดเข็มขัดและการหารายไดเพิ่มข้ึนในปงบประมาณ 2524 ทํ าใหฐานะของ 
เงินคงคลังกระเตื้องขึ้น ทั้งนี้ปรากฏวา เมื่อส้ินเดือนกันยายน 2524 เงินคงคลังมียอดคงเหลือ 
8,008 ลานบาท  เทยีบกับ 6,394 ลานบาทเมื่อส้ินเดือนกันยายน 2523

สถานการณทางการคลังมีทีทาวาจะกระเตื้องขึ้น แตแลวภาวะเศรษฐกิจถดถอย 
กก็ลบักระหนํ ่าใหทรุดลงไปอีกในป 2525  โดยมีผลใหรัฐบาลไมสามารถหารายไดตามเปาหมาย 
ที่กํ าหนดได จนเปนเหตุใหรัฐบาลจํ าตองใชมาตรการรัดเข็มขัดอีกครั้งหนึ่ง โดยหวังประหยัด 
รายจายจํ านวน 4,000 ลานบาท และขณะเดียวกันก็พยายามหารายไดเพิ่มข้ึน โดยมีการ 
เปลี่ยนแปลงมาตรการทางภาษีอากรและการใหนิรโทษกรรมแกผูที่หลบเลี่ยงการเสียภาษีอากร 
ในเดือนกุมภาพันธ 2525
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รายไดต่ํ ากวาเปาหมาย  ขอจํ ากัดในการแกปญหา
นับต้ังแตป 2516 เปนตนมา รัฐบาลเคยหารายไดต่ํ ากวาเปาหมายในป 

งบประมาณ 2519 โดยหารายไดไดเพียงรอยละ 98.4 ของเปาหมาย แลวกลับมามีปญหานี้ 
อยางตอเนือ่งอีกนับต้ังแตปงบประมาณ 2523 เปนตนมา โดยหารายไดไดเพียง 99.4% ของ 
เปาหมายในปงบประมาณ 2523 และ 92.9% ในปงบประมาณ 2524
 จากเอกสารงบประมาณ 2526 ทางราชการประมาณวา ในปงบประมาณ 2525 
จะสามารถหารายไดไดเพียงรอยละ 86.4 ของเปาหมาย กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ คาดวาจะหารายได
ไดเพยีง 120,930.3 ลานบาท  ในขณะที่กํ าหนดเปาหมายไวถึง 140,000 ลานบาท (ดูตารางที่ 1)

ประเภทของรายไดที่ ต่ํ ากวาเปาหมายที่สํ าคัญ คือ รายไดจากภาษีอากร  
ซึง่คาดวาจะเกบ็ไดเพียงรอยละ 89.6 ของเปาหมาย และรายไดจากรัฐพาณิชย ซึ่งคาดวาจะหาได
เพยีงรอยละ 99.9 ของเปาหมาย (ดูตารางที่ 1)
 ขอมลูเกีย่วกับประมาณการรายรับของรัฐบาลในปงบประมาณ 2525 ในตารางที่ 
1 เปนตัวเลขประมาณการของทางราชการ หากตองการทราบสถานการณที่เปนจริง ขอให
พจิารณาตารางที ่ 2 ซึ่งนํ าเสนอขอมูลเกี่ยวกับรายจายและรายไดจริงในชวง 6 เดือนแรกของป 
งบประมาณ นบัต้ังแตปงบประมาณ 2521 เปนตนมา ทั้งนี้มีขอพึงสังเกตอยางนอย 2 ประการ 
กลาวคือ

ประการแรก พฤติกรรมการใชเงินของรัฐบาลในครึ่งแรกของปงบประมาณตางๆ 
มไิดแตกตางกนัมากนัก ทั้งนี้ปรากฏวา ในชวง 6 เดือนแรกของปงบประมาณ (เดือนตุลาคมถึง
เดือนมีนาคม) รัฐบาลใชจายเงินประมาณรอยละ 43-45 ของงบประมาณรายจายตลอดป  
การใชจายในชวง 6 เดือนแรกของปงบประมาณ 2525 มิไดแตกตางไปจากปกอนๆ โดยปรากฏวา 
มกีารใชจายประมาณรอยละ 45.2 ของงบประมาณรายจายทั้งป (ดูตารางที่ 2)

ประการที่สอง ในระหวางปงบประมาณ 2521-2523 รายไดจริงของรัฐบาลในชวง 
6 เดอืนแรกของปงบประมาณตกประมาณรอยละ 43-47 ของประมาณการรายไดที่กํ าหนดเปน 
เปาหมายไว แตในปงบประมาณ 2524 รัฐบาลเริ่มมีปญหาในการหารายได โดยในชวงครึ่งแรก 
ของปงบประมาณนี้ รัฐบาลหารายไดไดเพียงรอยละ 39.9 ของประมาณการรายไดตลอดป  
สถานการณเลวรายลงไปอีกในปงบประมาณ 2525 โดยในชวง 6 เดือนแรกของปงบประมาณนี้  
รัฐบาลหารายไดไดเพียงรอยละ 29.6 ของประมาณรายไดทั้งป (ดูตารางที่ 2) ซึ่งนับวาผิดปกติ
อยางมาก

ดังนี้ เราจะเห็นไดวา ในขณะที่รัฐบาลเพียรพยายามแกปญหาวิกฤติการณ 
เงินคงคลัง ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแตปลายปงบประมาณ 2523 แตปญหาดังกลาวนี้กลับถูกซํ้ าเติมดวย
ปญหาภาวะเศรษฐกิจตกตํ่ า  ซึ่งทํ าใหรัฐบาลหารายไดต่ํ ากวาเปาหมายเปนอันมาก
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เปาหมายของงบประมาณแผนดิน 2526
ขีดจํ ากัดในการหารายไดของรัฐบาลทํ าใหการใชงบประมาณแผนดิน 2526  

ในการแกปญหาภาวะเศรษฐกิจถดถอยเปนไปไดในขอบเขตอันจํ ากัด ดวยเหตุนี้เอง เอกสารของ 
ทางราชการจึงแถลงไววา “.. นโยบายงบประมาณรายจายประจํ าป 2526 กํ าหนดใหสอดคลองกับ
นโยบายรายไดของรัฐบาลเปนหลัก ซึ่งเนนหนักในดานการรักษาเสถียรภาพของการคลัง และ
อัตราภาวะเงินเฟอมิใหสูงกวาในปปจจุบัน …”

กลาวโดยสรุปก็คือ เปาหมายของงบประมาณแผนดิน 2526 กํ าหนดโดยเดนชัด
เพยีง 2 เปาหมาย อันไดแก

(1) เปาหมายการแกไขวิกฤติการณทางการคลัง
(2) เปาหมายการรักษาเสถียรภาพของราคา

 แมวาขอมลูจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2525 จะแสดงใหเห็นวา ฐานะทางการคลัง
ของรัฐบาลยังไมสูมั่นคงนัก แตเปนที่เชื่อกันวามาตรการดานภาษีอากรที่ประกาศใชในเดือน
กมุภาพนัธ 2525 ประกอบกับการรัดเข็มขัดในชวงครึ่งหลังของปงบประมาณ 2525 จะชวยให
ฐานะทางการคลังของรัฐบาลกระเตื้องขึ้น

ปญหามีอยู ว า รัฐบาลจะสามารถกอบกู ฐานะทางการคลังใหอยู ในสภาพ 
อันมัน่คงในปงบประมาณ 2526 ดังที่กํ าหนดเปนเปาหมายไวไดหรือไม หากสังเกตจากพฤติกรรม
ทางการคลังของรัฐบาลในชวง 2 ปที่ผานมา เราจะเห็นไดวา รัฐบาลมีความระมัดระวังในการ 
ใชจายเงนิมากขึ้น  ทั้งนี้อาจเปนเพราะไดรับบทเรียนจากปงบประมาณ 2523 แตความพยายาม 
ที่จะไมใชจายเงินจนเกินตัว จะสามารถชวยกอบกูฐานะการคลังได ก็ตอเมื่อรัฐบาลสามารถหา 
รายไดจากแหลงตางๆไดตามปกติ หากรายไดของรัฐบาลตกตํ่ าลงมาก ถึงจะรัดเข็มขัดเพียงไร  
ก็คงยากที่จะธํ ารงฐานะทางการคลังใหอยูในสภาพอันมั่นคงได ดังสภาพที่เกิดขึ้นในชวงครึ่งแรก
ของปงบประมาณ 2525

หากจะกลาวให ถึงที่ สุดแลว  รัฐบาลจะประสบความสํ าเร็จในการแกไข 
วิกฤติการณทางการคลังหรือไม ยอมเปนการยากลํ าบากที่รัฐบาลจะแกไขวิกฤติการทางการคลัง 
ทัง้นีเ้พราะเหตวุา ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่ าที่เกิดขึ้นในศูนยกลางของระบบทุนนิยมโลก ยอมเปนเหตุ
ใหรายไดจากการเก็บภาษีอากรของรัฐบาลไทยมีนอยกวาปกติ  กลาวคือ
 (1) เนื่องจากประมาณรอยละ 60 ของสินคาออกของไทยตองพึ่งกลุมประเทศ
มหาอํ านาจเปนตลาด ความชะงักงันทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในประเทศเหลานี้ ยอมทํ าใหไทย 
ขายสนิคาออกไดนอยกวาปกติ ฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนชาวไทยจึงไมดีเทาที่ควร ผลก็คือ 
รัฐบาลจะจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและภาษีเงินไดนิติบุคคลไดนอยกวาปกติ
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(2) การจัดเก็บภาษีศุลกากรจะไดนอยกวาที่ควรจะเปน ทั้งนี้เพราะเหตุวา  
ในดานหนึง่นัน้ ภาวะเศรษฐกิจในประเทศมหาอํ านาจ ซึ่งทํ าใหไทยขายสินคาออกไดนอยกวาปกติ 
ยอมทํ าใหรายไดจากการจัดเก็บอากรขาออกหรือภาษีขาออกทั้งปวงมีนอยกวาที่ควรจะเปน  
สวนในอกีดานหนึง่นัน้ รายไดจากการจัดเก็บอากรขาเขาก็จะมีนอยกวาปกติดวย ทั้งนี้เพราะเหตุ
วา สินคาอตุสาหกรรมที่สงออกไปขายตางประเทศนั้น ตองพึ่งวัตถุดิบ เครื่องจักรและอุปกรณการ
ผลิตจากตางประเทศเปนสํ าคัญ เมื่อการสงออกมีนอยกวาที่ควรจะเปน ความจํ าเปนในการนํ าเขา
ซึ่งสินคาเหลานี้พลอยมีนอยลงดวย ขณะเดียวกันนั้น ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่ ายอมทํ าใหความ
ตองการสินคาอุปโภคบริโภคจากตางประเทศลดลงดวย เหตุทั้งหลายเหลานี้ลวนแลวแตมีผลให
รายไดจากภาษีศุลกากรมีนอยกวาที่ควรจะเปน

(3) ภาวะเศรษฐกิจถดถอยยอมทํ าใหอํ านาจซื้อของประชาชนลดลง ซึ่งยังผลให
การใชจายตางๆมีนอยกวาปกติดวย ผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่มีตอรายจายในการ
บริโภคของประชาชนดังกลาวนี้ ยอมเปนเหตุใหบรรดารายไดจากการจัดเก็บภาษีทางออมทั้งปวง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งภาษีการคา มีนอยกวาปกติ

ดวยเหตุนี้เอง ตราบเทาที่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่เกิดขึ้นในประเทศมหาอํ านาจ 
ยังไมฟนตัว ความพยายามของรัฐบาลไทยในการแกไขวิกฤติการณทางการคลังจะตองเผชิญกับ
อุปสรรคมากกวาปกติ

ในดานการรักษาเสถียรภาพของราคานั้น ขอเท็จจริงปรากฏวา อัตราเงินเฟอ 
ซึง่ค ํานวณจากดัชนีราคาผูบริโภคในป 2523 สูงถึง 19.7% ลดลงเหลือ 12.7% ในป 2524 และเปน
ทีค่าดกนัวา จะตํ ่ากวา 10% ในป 2525 แรงกดดันจากภายนอกประเทศที่จะสรางภาวะเงินเฟอข้ึน
ในระบบเศรษฐกิจไทยไมปรากฏวามี ทั้งนี้เนื่องจากเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในศูนยกลางของ
ระบบทนุนยิมโลกนัน้เอง โดยที่ยังไมมีทีทาวาจะมีการฟนตัวทางเศรษฐกิจในครึ่งหลังของป 2525 
นอกจากนี้ ความขัดแยงภายในกลุมประเทศผูสงผลิตภัณฑปโตรเลียมเปนสินคาออก (OPEC)  
ยงัเปนเหตใุหไมสามารถรวมหัวกันขึ้นราคานํ้ ามันดิบไดอีกดวย ภายใตสภาวการณดังกลาวนี้ ยอม
เปนไปไดที่รัฐบาลจะรักษาเสถียรภาพของราคามิใหอัตราเงินเฟอสูงกวาปละ 10%

ขอเทจ็จริงดงักลาวขางตนนี้ บงชี้ใหเห็นวา ความกังวลของรัฐบาลที่มีตอปญหา
วิกฤติการณทางการคลังนั้นเปนความกังวลที่มีขอเท็จจริงสนับสนุน แตความกังวลเกี่ยวกับ 
เสถยีรภาพของราคากลับเปนความกังวลที่ปราศจากมูลเหตุโดยสิ้นเชิง ดวยเหตุนี้เอง จึงเปนเรื่อง 
ที่นาฉงนอยางยิ่งที่รัฐบาลกํ าหนดใหเสถียรภาพของราคาเปนเปาหมายของงบประมาณแผนดิน 
2526
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ลกัษณะของงบประมาณแผนดิน 2526
รัฐบาลกํ าหนดงบประมาณรายจายประจํ าปงบประมาณ 2526 ไว 177,000  

ลานบาท และก ําหนดประมาณการรายไดไว 151,000 ลานบาท ดังนั้น งบประมาณดังกลาวนี้จึงมี
ลักษณะเปนงบประมาณขาดดุล โดยที่สวนขาดดุลของงบประมาณเทากับ 26,000 ลานบาท  

สวนขาดดลุของงบประมาณจํ านวน 26,000 ลานบาทนี้ รัฐบาลหาเงินมาชดเชย
ดวยการกอหนีส้าธารณะภายในประเทศรวม 24,000 ลานบาท และนํ าเงินคงคลังออกมาใช 2,000
ลานบาท  ดังรายละเอียดปรากฏในตารางที่ 3

แตเดมิงบประมาณรายจายในปงบประมาณ 2525 กํ าหนดไว 161,000 ลานบาท 
แตวกิฤตกิารณทางการคลังทํ าใหรัฐบาลตองดํ าเนินการรัดเข็มขัด โดยลดรายจายในครึ่งหลังของป
งบประมาณ 2525 ลง 4,000 ลานบาท ดังนั้น งบประมาณรายจายในป 2525 จึงนาจะลดลงเหลือ 
157,000 ลานบาท

อยางไรก็ตาม การณปรากฏวา ประมาณการรายรับปรับปรุงของปงบประมาณ 
2525 ซึง่ปรากฏในเอกสารงบประมาณมีอยูเพียง 141,930.3 ลานบาทเทานั้น (ดูตารางที่ 3) และ
โดยเหตุที่ตามกฎหมายวิธีงบประมาณ รายรับของรัฐบาลจักตองเทากับรายจายเสมอ ดังนั้น  
จงึอนมุานไดวา รายจายของรัฐบาลในปงบประมาณ 2525 จะมีเพียง 141,930.3 ลานบาทเทานั้น 
ซึง่เทากบัรอยละ 88.1 ของงบประมาณรายจายที่กํ าหนดไวเดิม

หากขอสันนิษฐานขางตนนี้เปนจริง การที่รัฐบาลกํ าหนดงบประมาณรายจาย 
ในปงบประมาณ 2526 ไว 177,000 ลานบาท ยอมมีความหมายวา รายจายของรัฐบาลในปนี้ 
จะเพิม่ข้ึนจากปกอนถึง 24.7% โดยที่รายไดคาดวาจะเพิ่มข้ึน 24.9% จาก 120,930.3 ลานบาท 
เปน 151,000 ลานบาท (ดูตารางที่ 3)

ความไมสมจริงของงบประมาณแผนดิน 2526
งบประมาณแผนดิน 2526 มีความไมสมจริงอยู 2 ดาน ในดานหนึ่งนั้น ไดแก 

ความไมสมจริงในการเลือกเปาหมาย สวนอีกดานหนึ่งไดแก ความไมสมจริงในการประมาณการ
รายได

รัฐบาลเลือกเปาหมายการรักษาเสถียรภาพของราคา ทั้งๆที่ไมมีมูลเหตุที่จะตอง
กงัวลเกีย่วกบัภาวะเงินเฟอ  ดังที่กลาวขางตนแลว

ในปงบประมาณ 2525 รัฐบาลมีปญหาในเรื่องที่ไมสามารถหารายไดครบตาม
เปาหมาย งบประมาณแผนดิน 2526 จะประสบปญหาไมแตกตางกันนัก ดังจะเห็นไดวา (ดูตาราง
ที่ 3)
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(1) รัฐบาลคาดวา จะสามารถหารายไดไดถึง 151,000 ลานบาทในปงบประมาณ 
2526 เทยีบกบัประมาณการรายได (ปรับปรุง) จํ านวน 120,930.3 ลานบาทในปงบประมาณ 2525 
แสดงวา ประมาณการรายไดในปงบประมาณ 2526 เพิ่มข้ึนในอัตราสูงถึง 24.9% เทียบกับ 9.4% 
ในปงบประมาณ 2525

(2) รัฐบาลคาดวา จะเก็บภาษีอากรไดถึง 127,865.8 ลานบาทในปงบประมาณ 
2526 เทียบกับ 106,278.0 ลานบาทในปงบประมาณ 2526 แสดงวาอัตราการเพิ่มข้ึนของ
ประมาณการรายไดจากภาษีอากรเทากับ 20.3%  เทียบกับ 10.8%  ในปงบประมาณ 2525
 ดังนีจ้ะเหน็ไดวา อัตราการเพิ่มข้ึนของประมาณการรายไดในปงบประมาณ 2526 
สูงกวาปงบประมาณ 2525 กวาเทาตัว การประมาณการดังกลาวนี้ยอมมีขอสมมติสํ าคัญวา ภาวะ
เศรษฐกจิถดถอยจะสามารถฟนตัวไดอยางรวดเร็วภายในชวงเวลาของปงบประมาณ 2526

อยางไรกต็าม สภาพการณที่เกิดขึ้นในชวงครึ่งหลังของป 2525 แสดงใหเห็นวา 
การฟนตัวจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยยังไมมีแนวโนมที่เดนชัดมากนัก และมีความเปนไปได 
อยางมากทีรั่ฐบาลจะไมสามารถหารายไดตามเปาหมายที่กํ าหนดไว ซึ่งในที่สุดแลว รัฐบาลจะตอง
ดํ าเนนิการรัดเข็มขัดอีกครั้งหนึ่งในตอนกลางปงบประมาณ 2526
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ตารางที่ 1
ประมาณการรายรับของรัฐบาลปงบประมาณ 2525

ลักษณะรายรับ

ประมาณรายรับ
2525

ประมาณการ
ปรบัปรุงรายรับ

2525

ประมาณการปรับปรุง
คดิเปนรอยละของ
ประมาณการเดิม

(1) (2)    (3)  =   (2)  x 100
             (1)

1.  รายได
1.1 ภาษีอากร 118,566.1 106,278.0 89.6
1.2 การขายสิ่งของและบริการ 3,244.5 3,278.8 101.1
1.3 รัฐพาณิชย 6,282.3 6,825.3 99.9
1.4 รายไดอื่น 4,530.1 4,548.2 100.4
1.5 ปรับปรุงรายไดจากภาษีอากร
      และคาธรรมเนียมตางๆ

6,833.1 - 0.0

    รายไดรวม 140,000.0 120,930.3 86.4
2. เงินกูภายในประเทศ

2.1 ธนาคารแหงประเทศไทย 7,200.0 7,200.0 100.0
2.2 ธนาคารออมสิน 4,200.0 4,200.0 100.0
2.3 ธนาคารพาณิชยและเอกชน 7,600.0 7,600.0 100.0

    รวมเงินกูภายในประเทศ 19,000.0 19,000.0 100.0

3. เงินคงคลัง 2,000.0 2,000.0 100.0

4. รายรับรวม 161,000.0 141,930.3 88.1

ที่มา สํ านักงบประมาณ
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ตารางที่ 2
รายไดและรายจายจริงของรัฐบาลในชวง 6 เดือนแรกของปงบประมาณ

(ตุลาคม – มีนาคม) ปงบประมาณ 2521 – 2525
(ลานบาท)

6 เดือนแรก (ต.ค. – มี.ค.)
ปงบประมาณ รายจายจริง รายไดจริง

งบประมาณ
รายจายตลอด
ปงบประมาณ

ประมาณการ
รายไดตลอดป
งบประมาณ

  (1) x 100

  (3)

 (2) x 100

 (4)

2521 53,013 27,155 81,000 62,000 43.2 43.8
2522 41,376 33,478 92,000 72,000 45.0 46.5
2523 50,501 40,951 114,577 92,680 44.1 44.2
2524 63,051 47,907 140,000 120,000 45.0 39.9
2525 72,803 41,453 161,000 140,000 45.0 29.6

ที่มา คํ านวณจากขอมูลของธนาคารแหงประเทศไทย
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ตารางที่ 3
ตารางเปรียบเทียบประมาณการรายรับประจํ าปงบประมาณ

พ.ศ. 2524 – 2526
(ลานบาท)

รายการ รายรับจริง ประมาณการปรับปรุง
2525

ประมาณการ 2526

ก. รายได

1. ภาษีอากร 95,927.7 106,278.0 127,865.8
2. การขายสิ่งของและบริการ 2,942.5 3,278.8 3,940.6
3. รัฐพาณิชย 6,211.5 6,825.3 7,145.7
4. รายไดอื่น 5,404.3 4,548.2 6,047.9
5. ปรับปรุงรายไดจากภาษีอากร
    และคาธรรมเนียมตางๆ - - 6,000.0

                  รวมรายได 110,486.0 120,930.3 151,000.0

ข. เงินกูภายในประเทศ
1. ธนาคารแหงประเทศไทย 8,152.9 7,200.0 8,500.0
2. ธนาคารออมสิน 2,180.0 4,200.0 4,500.0
3. ธนาคารพาณิชย มูลนิธิ สถาบัน  
     บริษัทและเอกชน 4,349.5 7,600.0 11,000.0

            รวมเงินกู 14,682.4 19,000.0 24,000.0

ค. เงินคงคลัง - 2,000.0 2,000.0

                  รวมรายรับ 125,168.4 141,930.3 177,000.0
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