คอลัมน “หอคอยสองโลก”
ผูจัดการรายสัปดาห 17-23 กุมภาพันธ 2540

งบประมาณรวมยอด
รังสรรค ธนะพรพันธุ
เพียงชั่วเวลา 4 เดือนของปงบประมาณ 2540 ผานพนไป รัฐบาลโดยรัฐมนตรี
วาการกระทรวงการคลังตองตัดสินใจตัดทอนงบประมาณของภาครัฐบาลลง 99,000 ลานบาท
ในจํานวนนี้เปนงบประมาณแผนดิน 59,000 ลานบาท และงบประมาณที่ใชเงินนอกงบประมาณ
อีก 40,000 ลานบาท ซึ่งทั้งหมดเปนโครงการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (ผูจัดการรายวัน ฉบับวันพุธที่
5 กุมภาพันธ 2540 และ The Nation, February 6, 1997) ทั้งนี้เพราะเหตุวา ความซบเซาทาง
เศรษฐกิจกอใหเกิดภาวะถดถอยทางดานรายไดรัฐบาล จนกระทบตอฐานะการคลังของรัฐบาล
ผมติดตามขาวขางตนนี้ดวยความสนใจ เพราะตระหนักดีวา ประชาชนที่ไมมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการงบประมาณยอมยากจะเขาใจไดวา อะไรคือเงินใน
งบประมาณ และอะไรคือเงินนอกงบประมาณ
ในโลกที่เงินทุนเคลื่อนยายเขาออกระหวางประเทศไดอยางรวดเร็ว เสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจยอมเปนปญหาที่สําคัญยิ่ง การปองกันมิใหปญหาเกิดขึ้น ยอมเปนยุทธวิธีที่ดีกวา
การปลอยใหมีปญหา แลวตามแกในภายหลัง เพราะการแกปญหาอาจไมทันการณ หรือมิฉะนั้น
ปญหาที่เกิดขึ้นแลวอาจรายแรงเกินกวาที่จะเยียวยาไดในเวลาอันรวดเร็ว
วิ ธี ก ารจั ด ทํ างบประมาณของรั ฐ บาลในป จ จุ บั น เป น วิ ธี ก ารที่ ไ ม เ กื้ อ กู ลต อ
การดําเนินนโยบายการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เพราะมิใชวิธีการจัดทํางบประมาณอยาง
เปนองครวม (holistic approach) หากแตเปนกระบวนการตัดสินใจที่แยกสวนและกระจัดกระจาย
กฎหมายงบประมาณรายจายประจํ าปที่รัฐบาลเสนอตอรัฐสภาเพื่อขอความ
เห็นชอบนั้น ในดานหนึ่งเปนกฎหมายขออนุมัติรัฐสภาเพื่อเบิกจายเงินจากบัญชีเงินคงคลังตาม
พ.ร.บ. เงินคงคลัง พ.ศ. 2491 รายจายตามกฎหมายดังกลาวนี้จึงเปนรายจายเงินในงบประมาณ
ในอีกดานหนึ่ง กฎหมายงบประมาณรายจายประจําปเปนกฎหมายอนุมัติรายจายของรัฐบาล
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สวนกลางมิไดครอบคลุมถึงภาคสวนอื่นของภาครัฐบาล (public sector) ดวยเหตุดังนี้ จึงมิใช
งบประมาณรายจายของภาครัฐบาลทั้งภาค (Public-sector Budget)
ในสังคมเศรษฐกิจไทย ภาครัฐบาลมีองคประกอบอยู 4 สวนคือ รัฐบาลสวนกลาง
องคการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ และเงินกองทุนหมุนเวียน
กฎหมายงบประมาณรายจายประจํ าปครอบคลุมรายจายเฉพาะของรัฐบาล
สวนกลาง แมในบางป รัฐบาลสวนกลางอาจจัดสรรงบประมาณใหแกองคการบริหารสวนทองถิ่น
และ/หรือรัฐวิสาหกิจ และ/หรือกองเงินทุนหมุนเวียนตางๆ แตก็มิใชงบประมาณทั้งหมดของ
ภาคสวนเหลานี้ เพราะองคการบริหารสวนทองถิ่นก็ดี รัฐวิสาหกิจก็ดี และกองเงินทุนหมุนเวียน
ตางๆก็ดี ลวนมีแหลงรายไดของตนเอง และรายไดเหลานี้ไมตองนําสงบัญชีเงินคงคลัง จึงถือเปน
เงินนอกงบประมาณ ซึ่งฝายบริหารสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการใชจายโดยเอกเทศ ไมตองขอ
ความเห็นชอบจากรัฐสภา
หากตองการเห็นภาพการใชจายของภาครัฐบาลทั้งภาค ก็ตองจัดทํางบประมาณ
รวมยอด หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกวา Consolidated Budget งบประมาณรวมยอด จะประมวล
งบประมาณรายจ า ยของรั ฐ บาลส ว นกลาง องคก ารบริห ารสว นท อ งถิ่ น รั ฐวิส าหกิจ และ
กองเงินทุนหมุนเวียนตางๆเขาเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยที่งบประมาณซึ่งนํ ามารวมยอดนี้
ครอบคลุมทั้งสวนที่ใชเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณทั้งหมด จึงจะเกื้อกูลให
วิเคราะหผลกระทบของการใชจายของภาครัฐบาลที่มีตอเศรษฐกิจมหภาค (macro-economic
impact) ไดอยางรอบดาน
รายจ า ยจากเงิ น นอกงบประมาณรายการสํ าคั ญ รายการหนึ่ ง ก็ คื อ เงิ น กู 
ตางประเทศ ระบบการคลังของไทยในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สองไดสรางจารีตในการเปด
บัญชีเงินกูตางประเทศเปนการตางหาก โดยไมนํ าเขาบัญชีเงินคงคลัง เงินกูตางประเทศจึง
กลายเปนเงินนอกงบประมาณ ซึ่งฝายบริหารมีอํ านาจในการใชจายโดยเอกเทศ ไมตองขอ
ความเห็นชอบจากฝายนิติบัญญัติ
สวนของภาครัฐบาลที่จะใชเงินกูตางประเทศได มีทั้งรัฐบาลสวนกลาง องคการ
บริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ และกองเงินทุนหมุนเวียนตางๆ โดยอาจเปนเงินที่รัฐบาลกูโดย
ตรง หรือเงินกูที่รัฐบาลคํ้าประกันก็ได
ประจําป

โครงการที่ ใ ช เ งิ น กู  ต  า งประเทศมิ ไดป รากฏในกฎหมายงบประมาณรายจา ย
เพราะกฎหมายงบประมาณรายจายประจําปเปนกฎหมายที่ขอความเห็นชอบในการ
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เบิกเงินจากบัญชีเงินคงคลัง แตเงินกูตางประเทศมิไดนําเขาบัญชีเงินคงคลัง จึงมิไดถูกบังคับ
โดยกฎหมายเงินคงคลังใหตองขออนุมัติจากรัฐสภาในยามที่จะเบิกเงินไปใช โครงการเงินกู
ตางประเทศบางโครงการอาจมีรายจายที่เปนเงินบาทสมทบ (counterpart fund) งบประมาณ
รายจายที่เปนเงินบาทสมทบนี้เทานั้นที่ปรากฏในกฎหมายงบประมาณรายจายประจําป เพราะ
ตองขออนุมัติรัฐสภาในการเบิกจายเงินจากคลัง
เหตุใดจึงกลาววา วิธีการจัดทํางบประมาณในปจจุบันมิไดมีลักษณะการจัดทํา
งบประมาณอยางเปนองครวม หากแตเปนกระบวนการตัดสินใจที่แยกสวนและกระจัดกระจาย ?
ทุ ก ป ป ระชาชนได รั บ ฟ ง ข า วการพิ จ ารณางบประมาณรายจ า ยประจํ าป ข อง
รัฐสภา โดยเฉพาะอยางยิ่งสภาผูแทนราษฎร ซึ่งเปนเพียงการพิจารณางบประมาณรายจาย
ของรัฐบาลสวนกลางเทานั้น เมื่อกฎหมายงบประมาณรายจายไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา
แลว ขาวที่ตามมาก็คือ ผลการประชุมของคณะกรรมการนโยบายหนี้ตางประเทศ คณะกรรมการ
ดังกลาวทํ าหนาที่กํ าหนดวงเงินกูตางประเทศประจํ าป และพิจารณาคัดเลือกและจัดอันดับ
โครงการที่ใชเงินกูตางประเทศ หลังจากนั้น รัฐวิสาหกิจแตละแหงทยอยเสนอแผนการลงทุน
ประจําปเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
แม ก ารจั ด ทํ างบประมาณของรั ฐ บาลส ว นกลางดู เ สมื อ นว า มี ก ารพิ จ ารณา
อยางเปนองครวม แตการแยกพิจารณาโครงการเงินกูตางประเทศออกตางหาก ยอมทํ าให
ไมสามารถเห็นภาพรวมการใชจายของรัฐบาลสวนกลางในขณะรัฐสภากําลังพิจารณากฎหมาย
งบประมาณรายจายประจําปได
กระบวนการอนุมัติแผนการลงทุนของรัฐวิสาหกิจแตละราย ทําใหมองไมเห็น
ภาพรวมแผนการใชจายของภาครัฐวิสาหกิจทั้งภาค ทั้งๆที่รายจายของภาครัฐวิสาหกิจมียอดรวม
ไมยิ่งหยอนกวารายจายของรัฐบาลสวนกลาง ในปจจุบัน ไมมีหนวยราชการใดรับผิดชอบ
จัดทํ างบประมาณรายจายของรัฐวิสาหกิจทั้งภาค แมแตการประมวลแผนการลงทุนก็กระทํ า
ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนการลงทุนครบทุกรัฐวิสาหกิจแลว โดยที่มิไดพิจารณา
งบประมาณรายจายระดับมหภาคของภาครัฐวิสาหกิจ
แมวาการใชจายขององคการบริหารสวนทองถิ่น ไมวาจะเปนเทศบาล สุขาภิบาล
องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา มิได
มีมากเทารัฐบาลสวนกลางและภาครัฐวิสาหกิจ แตในอนาคตจะมีความสําคัญมากขึ้น เมื่อมี
การกระจายอํ านาจทางการคลังมากขึ้น องคการบริหารสวนทองถิ่นมีแหลงรายไดของตนเอง
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บางแหงไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลสวนกลาง และบางแหงแสวงหาเงินกูตางประเทศโดยรัฐบาล
คํ้าประกัน การขาดแผนการใชจายขององคการบริหารสวนทองถิ่นชนิดที่เปนองครวม ทําใหการ
วิเคราะหผลกระทบทางเศรษฐกิจมหภาคขาดความรอบดาน
ในทํ านองเดียวกัน ความสํ าคัญของรายจายของกองเงินทุนหมุนเวียนตางๆ
มีไมมากนัก กองเงินทุนเหลานี้มักจะตัดสินใจใชจายเงินเปนกรณีๆ ไมมีการจัดทํางบประมาณ
ประจําป โดยที่ไมมีหนวยงานรับผิดชอบในการประมวลแผนการใชจายประจําปของกองเงินทุน
หมุนเวียนทั้งมวล
ดวยเหตุดังที่กลาวขางตนนี้ กระบวนการงบประมาณในปจจุบันไมเกื้อกูลใหมี
งบประมาณของภาครัฐบาลทั้งภาค ผลเสียที่ตามมา ก็คือ การพิจารณาผลกระทบทางเศรษฐกิจ
มหภาคมิอาจกระทํ าไดอยางรอบดาน ทั้งนี้ไมเพียงแตจะไมสามารถวิเคราะหไดวา รายจาย
ของภาครัฐบาลมีสวนเพิ่มพูนปริมาณเงินที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากนอยเพียงใด และ
ไมสามารถวิเคราะหไดวา การใชจายของภาครัฐบาลสรางแรงกดดันของภาวะเงินเฟอและปญหา
การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดหรือไมเพียงใดเทานั้น หากยังยากที่จะวิเคราะหอีกดวยวา การใชจาย
ของภาครัฐบาลมีสวนแยงชิงเงินทุนจากภาคเอกชน (crowding out effect) มากนอยเพียงใด
ในเมื่อรัฐวิสาหกิจจํานวนมากระดมเงินจากตลาดการเงินภายในประเทศแขงกับธุรกิจเอกชน
การจัดทํางบประมาณรวมยอด (Consolidated Budget) จะชวยแกปญหา
ดังกลาวขางตนนี้ได เพราะชวยใหเห็นภาพการใชจายของภาครัฐบาลทั้งภาค โดยครอบคลุม
ทุ ก ภาคส ว นของภาครั ฐ บาล ไม ว  า จะเป น รั ฐ บาลส ว นกลาง องค ก ารบริ ห ารส ว นท อ งถิ่ น
รัฐวิสาหกิจ และกองเงินทุนหมุนเวียนตางๆ อีกทั้งครอบคลุมรายจายทั้งจากเงินในงบประมาณ
และเงินนอก งบประมาณดวย
การเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดทํางบประมาณจากการจัดทํางบประมาณรายป
(annual budget) ไปเปนงบประมาณราย 2-3 ป (multi-year budget) เปนอีกหนทางหนึ่งที่จะ
ชวยใหนโยบายงบประมาณเกื้อกูลตอกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และเอื้ออํานวย
ใหมีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
การขาดการจัดทํ างบประมาณรวมยอดก็ดี การขาดการประสานนโยบายงบ
ประมาณระหวางสวนตางๆภายในภาครัฐบาลก็ดี รวมตลอดจนการขาดการประสานการดําเนิน
นโยบายการคลัง นโยบายการเงิน และนโยบายการบริหารหนี้สาธารณะก็ดี สะทอนใหเห็น
ความลาหลังของระบบการบริหารนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลไทย หากไมมีการปฏิรูประบบ
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การบริ ห ารดั ง กล า วนี้ สั ง คมเศรษฐกิ จ ไทยมิ อ าจรั บ มื อ กั บ ป ญ หาเศรษฐกิ จ ที่ ถ าโถมมาเปน
ระลอกคลื่น และบางครั้งก็เปนพายุรายได

