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งบประมาณรวมยอด

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

เพียงชั่วเวลา 4 เดือนของปงบประมาณ 2540 ผานพนไป รัฐบาลโดยรัฐมนตรี
วาการกระทรวงการคลังตองตัดสินใจตัดทอนงบประมาณของภาครัฐบาลลง 99,000 ลานบาท  
ในจํ านวนนี้เปนงบประมาณแผนดิน 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
ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการงบประมาณยอมยากจะเขาใจไดวา อะไรคือเงินใน
งบประมาณ  และอะไรคือเงินนอกงบประมาณ

ในโลกที่เงินทุนเคลื่อนยายเขาออกระหวางประเทศไดอยางรวดเร็ว เสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจยอมเปนปญหาที่สํ าคัญยิ่ง  การปองกันมิใหปญหาเกิดขึ้น  ยอมเปนยุทธวิธีที่ดีกวา
การปลอยใหมีปญหา แลวตามแกในภายหลัง เพราะการแกปญหาอาจไมทันการณ หรือมิฉะนั้น
ปญหาที่เกิดขึ้นแลวอาจรายแรงเกินกวาที่จะเยียวยาไดในเวลาอันรวดเร็ว

วิธีการจัดทํ างบประมาณของรัฐบาลในปจจุบันเปนวิธีการที่ไม เกื้อกูลตอ
การดํ าเนินนโยบายการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เพราะมิใชวิธีการจัดทํ างบประมาณอยาง
เปนองครวม (holistic approach) หากแตเปนกระบวนการตัดสินใจที่แยกสวนและกระจัดกระจาย

กฎหมายงบประมาณรายจายประจํ าปที่รัฐบาลเสนอตอรัฐสภาเพื่อขอความ
เห็นชอบนั้น ในดานหนึ่งเปนกฎหมายขออนุมัติรัฐสภาเพื่อเบิกจายเงินจากบัญชีเงินคงคลังตาม 
พ.ร.บ. เงินคงคลัง พ.ศ. 2491  รายจายตามกฎหมายดังกลาวนี้จึงเปนรายจายเงินในงบประมาณ  
ในอีกดานหนึ่ง กฎหมายงบประมาณรายจายประจํ าปเปนกฎหมายอนุมัติรายจายของรัฐบาล
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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  และรายไดเหลานี้ไมตองนํ าสงบัญชีเงินคงคลัง  จึงถือเปน  
เงินนอกงบประมาณ  ซึ่งฝายบริหารสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการใชจายโดยเอกเทศ  ไมตองขอ
ความเห็นชอบจากรัฐสภา

หากตองการเห็นภาพการใชจายของภาครัฐบาลทั้งภาค ก็ตองจัดทํ างบประมาณ
รวมยอด  หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกวา Consolidated Budget  งบประมาณรวมยอด จะประมวล   
งบประมาณรายจายของรัฐบาลสวนกลาง องคการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ และ
กองเงินทุนหมุนเวียนตางๆเขาเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยที่งบประมาณซึ่งนํ ามารวมยอดนี้
ครอบคลุมทั้งสวนที่ใชเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณทั้งหมด  จึงจะเกื้อกูลให
วิเคราะหผลกระทบของการใชจายของภาครัฐบาลที่มีตอเศรษฐกิจมหภาค (macro-economic 
impact) ไดอยางรอบดาน

รายจายจากเงินนอกงบประมาณรายการสํ าคัญรายการหนึ่ง ก็คือ เงินกู 
ตางประเทศ ระบบการคลังของไทยในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สองไดสรางจารีตในการเปด
บัญชีเงินกูตางประเทศเปนการตางหาก โดยไมนํ าเขาบัญชีเงินคงคลัง เงินกูตางประเทศจึง 
กลายเปนเงินนอกงบประมาณ ซึ่งฝายบริหารมีอํ านาจในการใชจายโดยเอกเทศ ไมตองขอ 
ความเห็นชอบจากฝายนิติบัญญัติ

สวนของภาครัฐบาลที่จะใชเงินกูตางประเทศได มีทั้งรัฐบาลสวนกลาง องคการ
บริหารสวนทองถิ่น  รัฐวิสาหกิจ และกองเงินทุนหมุนเวียนตางๆ  โดยอาจเปนเงินที่รัฐบาลกูโดย
ตรง  หรือเงินกูที่รัฐบาลคํ้ าประกันก็ได

โครงการที่ใชเงินกู ตางประเทศมิไดปรากฏในกฎหมายงบประมาณรายจาย 
ประจํ าป  เพราะกฎหมายงบประมาณรายจายประจํ าปเปนกฎหมายที่ขอความเห็นชอบในการ 
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เบิกเงินจากบัญชีเงินคงคลัง แตเงินกูตางประเทศมิไดนํ าเขาบัญชีเงินคงคลัง จึงมิไดถูกบังคับ 
โดยกฎหมายเงินคงคลังใหตองขออนุมัติจากรัฐสภาในยามที่จะเบิกเงินไปใช โครงการเงินกู 
ตางประเทศบางโครงการอาจมีรายจายที่เปนเงินบาทสมทบ (counterpart fund) งบประมาณ 
รายจายที่เปนเงินบาทสมทบนี้เทานั้นที่ปรากฏในกฎหมายงบประมาณรายจายประจํ าป เพราะ 
ตองขออนุมัติรัฐสภาในการเบิกจายเงินจากคลัง

เหตุใดจึงกลาววา วิธีการจัดทํ างบประมาณในปจจุบันมิไดมีลักษณะการจัดทํ า  
งบประมาณอยางเปนองครวม  หากแตเปนกระบวนการตัดสินใจที่แยกสวนและกระจัดกระจาย ?

ทุกปประชาชนไดรับฟงขาวการพิจารณางบประมาณรายจายประจํ าปของ 
รัฐสภา  โดยเฉพาะอยางยิ่งสภาผูแทนราษฎร ซึ่งเปนเพียงการพิจารณางบประมาณรายจาย 
ของรัฐบาลสวนกลางเทานั้น เมื่อกฎหมายงบประมาณรายจายไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา
แลว  ขาวที่ตามมาก็คือ ผลการประชุมของคณะกรรมการนโยบายหนี้ตางประเทศ คณะกรรมการ 
ดังกลาวทํ าหนาที่กํ าหนดวงเงินกู ตางประเทศประจํ าป และพิจารณาคัดเลือกและจัดอันดับ 
โครงการที่ใชเงินกูตางประเทศ หลังจากนั้น รัฐวิสาหกิจแตละแหงทยอยเสนอแผนการลงทุน 
ประจํ าปเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

แมการจัดทํ างบประมาณของรัฐบาลสวนกลางดูเสมือนวามีการพิจารณา 
อยางเปนองครวม แตการแยกพิจารณาโครงการเงินกูตางประเทศออกตางหาก ยอมทํ าให 
ไมสามารถเห็นภาพรวมการใชจายของรัฐบาลสวนกลางในขณะรัฐสภากํ าลังพิจารณากฎหมาย 
งบประมาณรายจายประจํ าปได

กระบวนการอนุมัติแผนการลงทุนของรัฐวิสาหกิจแตละราย ทํ าใหมองไมเห็น 
ภาพรวมแผนการใชจายของภาครัฐวิสาหกิจทั้งภาค  ทั้งๆที่รายจายของภาครัฐวิสาหกิจมียอดรวม
ไมยิ่งหยอนกวารายจายของรัฐบาลสวนกลาง ในปจจุบัน ไมมีหนวยราชการใดรับผิดชอบ 
จัดทํ างบประมาณรายจายของรัฐวิสาหกิจทั้งภาค แมแตการประมวลแผนการลงทุนก็กระทํ า 
ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนการลงทุนครบทุกรัฐวิสาหกิจแลว โดยที่มิไดพิจารณา 
งบประมาณรายจายระดับมหภาคของภาครัฐวิสาหกิจ

แมวาการใชจายขององคการบริหารสวนทองถิ่น ไมวาจะเปนเทศบาล สุขาภิบาล 
องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตํ าบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา มิได 
มีมากเทารัฐบาลสวนกลางและภาครัฐวิสาหกิจ แตในอนาคตจะมีความสํ าคัญมากขึ้น เมื่อมี 
การกระจายอํ านาจทางการคลังมากขึ้น องคการบริหารสวนทองถิ่นมีแหลงรายไดของตนเอง  
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บางแหงไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลสวนกลาง และบางแหงแสวงหาเงินกูตางประเทศโดยรัฐบาล  
ค้ํ าประกัน การขาดแผนการใชจายขององคการบริหารสวนทองถิ่นชนิดที่เปนองครวม ทํ าใหการ  
วิเคราะหผลกระทบทางเศรษฐกิจมหภาคขาดความรอบดาน

ในทํ านองเดียวกัน ความสํ าคัญของรายจายของกองเงินทุนหมุนเวียนตางๆ  
มีไมมากนัก กองเงินทุนเหลานี้มักจะตัดสินใจใชจายเงินเปนกรณีๆ ไมมีการจัดทํ างบประมาณ 
ประจํ าป โดยที่ไมมีหนวยงานรับผิดชอบในการประมวลแผนการใชจายประจํ าปของกองเงินทุน
หมุนเวียนทั้งมวล

ดวยเหตุดังที่กลาวขางตนนี้ กระบวนการงบประมาณในปจจุบันไมเกื้อกูลใหมี 
งบประมาณของภาครัฐบาลทั้งภาค ผลเสียที่ตามมา ก็คือ การพิจารณาผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
มหภาคมิอาจกระทํ าไดอยางรอบดาน ทั้งนี้ไมเพียงแตจะไมสามารถวิเคราะหไดวา รายจาย 
ของภาครัฐบาลมีสวนเพิ่มพูนปริมาณเงินที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากนอยเพียงใด และ 
ไมสามารถวิเคราะหไดวา การใชจายของภาครัฐบาลสรางแรงกดดันของภาวะเงินเฟอและปญหา
การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดหรือไมเพียงใดเทานั้น หากยังยากที่จะวิเคราะหอีกดวยวา การใชจาย
ของภาครัฐบาลมีสวนแยงชิงเงินทุนจากภาคเอกชน (crowding out effect) มากนอยเพียงใด  
ในเมื่อรัฐวิสาหกิจจํ านวนมากระดมเงินจากตลาดการเงินภายในประเทศแขงกับธุรกิจเอกชน

การจัดทํ างบประมาณรวมยอด (Consolidated Budget) จะชวยแกปญหา  
ดังกลาวขางตนนี้ได เพราะชวยใหเห็นภาพการใชจายของภาครัฐบาลทั้งภาค โดยครอบคลุม 
ทุกภาคสวนของภาครัฐบาล ไมว าจะเปนรัฐบาลสวนกลาง องคการบริหารสวนทองถิ่น  
รัฐวิสาหกิจ และกองเงินทุนหมุนเวียนตางๆ อีกทั้งครอบคลุมรายจายทั้งจากเงินในงบประมาณ
และเงินนอก งบประมาณดวย

การเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดทํ างบประมาณจากการจัดทํ างบประมาณรายป 
(annual budget) ไปเปนงบประมาณราย 2-3 ป (multi-year budget) เปนอีกหนทางหนึ่งที่จะ 
ชวยใหนโยบายงบประมาณเกื้อกูลตอกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และเอื้ออํ านวย 
ใหมีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ

การขาดการจัดทํ างบประมาณรวมยอดก็ดี การขาดการประสานนโยบายงบ
ประมาณระหวางสวนตางๆภายในภาครัฐบาลก็ดี รวมตลอดจนการขาดการประสานการดํ าเนิน
นโยบายการคลัง นโยบายการเงิน และนโยบายการบริหารหนี้สาธารณะก็ดี สะทอนใหเห็น 
ความลาหลังของระบบการบริหารนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลไทย หากไมมีการปฏิรูประบบ 
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การบริหารดังกลาวนี้ สังคมเศรษฐกิจไทยมิอาจรับมือกับปญหาเศรษฐกิจที่ถาโถมมาเปน 
ระลอกคลื่น  และบางครั้งก็เปนพายุรายได


