
วิเคราะหงบประมาณแผนดิน 25231

                        รังสรรค  ธนะพรพันธุ

งบประมาณแผนดินประจํ าป 2523 มียอดรายจาย 109,000 ลานบาท ขณะ 
เดียวกันรัฐบาลประมาณการจะหารายได 88,000 ลานบาท เพราะฉะนั้นงบประมาณนี้มียอด 
รายจายสงูกวารายไดอยู 21,000 ลานบาท  งบประมาณนี้จึงเปนงบประมาณขาดดุล

เหลาเกาในขวดใหม : ไมมีอะไรนาสนใจ

ลักษณะการจัดสรรงบประมาณประจํ าป 2523 นี้ โดยสาระสํ าคัญแลวยังคง
เหมือนกับการจัดสรรงบประมาณปกอนๆ ไมมีการเปลี่ยนแปลงสํ าคัญ หรือรายการพิเศษ 
นาสนใจแตประการใด

ในอดีตที่เปนมาจะเห็นวา การจัดสรรงบประมาณแผนดินจะถูกใชไปในเรื่องใด
มาก หรือจะถกูจดัสรรไปใหกับหนวยงานใดมาก ข้ึนอยูกับวา หนวยงานนั้นอํ านาจตอรองสูงหรือ
ต่ํ าเพยีงใด การจัดสรรงบประมาณนั้นไมเคยคํ านึงถึงวา เงินงบประมาณที่ไดไปนั้นจะกอประโยชน
สุทธิใหแกสังคมมากนอยแคไหน หนวยงานที่มีอํ านาจตอรองมาก หนวยงานที่ยึดกุมอํ านาจ 
ทางการเมืองไดมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งหนวยงานที่กุมอํ านาจจากกระบอกปนสามารถที่จะ 
เรียกรองใหมีการจัดสรรงบประมาณมาก ลักษณะการจัดสรรงบประมาณดังกลาวยังสืบทอดตอมา
ในปงบประมาณใหม (2523)นี้   ซึ่งในสาระสํ าคัญแลวไมมีอะไรแตกตางไปจากปกอนๆ

มุงพฒันากองทัพมากกวาปากและทอง

แตถาหากดจูากการจํ าแนกรายจาย เราจะเห็นไดวา รัฐบาลไดจัดสรรงบทางดาน
เศรษฐกิจไวเปนอันดับที่ 1 คือ 20.9% ของงบประมาณรายจายทั้งหมด รองลงมาเปน 
ดานการศึกษา 20.7% และดานการปองกันประเทศ 20.5% ซึ่งรายการทั้งสามนี้วาไปแลว 
ความแตกตางมไีมมาก แตถาดูรายละเอียดแลว งบประมาณรายจายในดานการรักษาความมั่นคง
แหงชาติสวนที่เปนเงินราชการลับ ตลอดจนเงินพัฒนากองทัพในปงบประมาณ 2523 นี้ 
เพิ่มจากงบประมาณ 2522 จํ านวนมาก เพราะในปงบประมาณ 2522 รายจายในการรักษา 
ความมัน่คงแหงชาติ งบราชการลับรายการสํ าคัญๆ และงบพัฒนากองทัพมีเพียง 2,421 ลานเศษๆ 
ในปนี้ไดเพิ่มเปน 3,680 ลานบาท
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ส่ิงซึ่งนาสังเกตก็คือ งบพัฒนากองทัพในปงบประมาณใหมนี้ (2523) เพิ่มข้ึน
อยางมากมาย ในอดีต ในชวงรัฐบาล ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช งบพัฒนากองทัพถูกตัดทอนลงไป  
งบประมาณป 2518 งบพัฒนากองทัพมียอด 600 ลานบาท และเพิ่มเปน 700 ลานบาทในป 
งบประมาณ 2519 ในปงบประมาณ 2520 งบประมาณจัดทํ าในสมัยที่รัฐบาลเสนียเปนรัฐบาลอยู 
งบพฒันากองทพัลดลงเหลือ 353 ลานบาท แตพอมาปงบประมาณ 2521 งบพัฒนากองทัพ 
เพิม่ข้ึนเปน 855 ลานบาท และปงบประมาณ 2522 เพิ่มข้ึนมาเปน 993 ลานบาท แตในป 
งบประมาณ 2523 งบพัฒนากองทัพเพิ่มข้ึนเปน 1,936 ลานบาท

งบราชการลับ : เหตุแหงการปฏิวัติ

ขณะเดียวกันนั้น ส่ิงซึ่งนาสังเกตก็คือ งบราชการลับในชวงการปกครอง 
ประชาธิปไตย ก็ถูกตัดทอนลงลงไปในปงบประมาณ 2518 งบราชการลับสวนสํ าคัญคือ งบ 
ราชการลับสวนที่เปนงบกลางและงบราชการลับสวนที่เปนของกระทรวงกลาโหมมียอดเพียง 207 
ลานบาท เพิม่ข้ึนเปน 385 ลานบาทในปงบประมาณ 2519 แตพอปงบประมาณ 2520 ซึ่งเปน 
งบประมาณที่จัดทํ าในสมัยรัฐบาลพรรคประชาธิปตย รายการนี้ถูกตัดเหลือ 205 ลานบาท  
แตกลับเพิ่มข้ึนมาตามลํ าดับหลัง 6 ตุลาคม 2519 ในสมัยรัฐบาลนายธานินทร กรัยวิเชียร  
งบราชการลบัในปงบประมาณ 2521 มีถึง 388 ลานบาท ในยุครัฐบาลเกรียงศักดิ์ 1 เพิ่มเปน 562 
ลานบาท สวนในปงบประมาณ 2523 นั้น งบราชการลับในสวนนี้ถูกตัดทอนลงไปเหลือ 535 ลาน
บาท  แตตัดทอนลงไมมาก การเปลี่ยนแปลงสํ าคัญในรายการนี้เปนการเปลี่ยนแปลงงบราชการลับ
ของกองบัญชาการทหารสูงสุด ในปงบประมาณ 2522 งบราชการลับของกองบัญชาการทหาร 
สูงสดุมยีอด 179 ลานบาท แตในปงบประมาณใหม (2523) ลดลงเหลือ 92 ลานบาทเศษ

ประเด็นที่ถกเถียงกันมากเกี่ยวกับการใชงบราชการลับก็คือ ทํ าไมการใชจายเงิน
งบประมาณแผนดินจึงตองเปนเรื่องลับ รายจายในสวนที่เกี่ยวกับการหาขาวกรองอะไรตางๆนั้น 
นาจะยอมกันไดวาเปนสวนราชการลับ แตรายจายในสวนอื่นที่ไมเกี่ยวกับการหาขาวกรองไมนา 
จะตัง้เปนงบราชการลับ ประเด็นนี้ ในสมัยรัฐบาล ม.ร.ว. เสนีย ปราโมช พยายามตัดทอนรายจาย 
ซึง่เดมิถอืวาเปนงบราชการลับ ถาหากไมใชรายจายในการหาขาวกรองก็ตัดทอนลงไป  ซึ่งเปนเหตุ
ใหงบราชการลับในปงบประมาณ 2520 มียอดคอนขางตํ่ า

ความจริงใจของรัฐบาลตอภาคเศรษฐกิจ

งบประมาณในการปองกันประเทศในปงบประมาณใหมนี้ (2523) เพิ่มข้ึน ในป 
งบประมาณ 2522 มีเพียง 19,000 ลานบาท เพิ่มข้ึนเปน 22,350 ลานบาท ถึงแมงบทางดาน
เศรษฐกจิเปนงบสงูสุดเมื่อเทียบกับทางดานอื่นๆ แตประเด็นที่ถกเถียงก็คือ รายจายในรายการนี้ยัง
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เพิ่มไมมากเทาที่ควร เพราะถาเราดูในรายละเอียดแลว จะพบวา รายจายในการจัดสรรบริการ 
ทางเศรษฐกจิสํ าคญั ดังเชนรายจายในดานการชลประทานตางๆ ยังไมมีการทุมเทอยางพอเพียง 
เพราะทีผ่านมาเราจะพบวา สภาพดินฟาอากาศ ฝนแลง เปนเรื่องสํ าคัญมาก สภาพเศรษฐกิจ 
ตองเผชิญอยูกับภาวะฝนแลงเกือบปเวนป
 เพราะฉะนั้น การที่รัฐบาลไมใหความสํ าคัญในการจัดสรรงบประมาณดาน 
การชลประทานเทาทีค่วร โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น ทํ าใหการใชจายเงิน
ของรัฐบาลไมสามารถแกปญหาพื้นฐานสํ าคัญทางเศรษฐกิจได นั่นก็คือ ปญหาที่ระบบเศรษฐกิจ
ตองพึง่พงิอยูกับสภาพดินฟาอากาศ  อิงสภาพธรรมชาติมากจนเกินไป

เงินเฟอบานตะไท

ทีน่าเปนหวงคือ งบประมาณแผนดินป 2523 นี้ อาจจะกอใหเกิดแรงกดดันของ
ภาวะเงนิเฟอมากกวาปที่แลว ในปที่แลว (2521) อัตราเงินเฟอสูงถึง 9.6% ถาหากเราคํ านวณจาก
ดัชนรีาคาผูบริโภคในเขตกรุงเทพฯ ทั้งที่ในปที่แลว (2521) สภาวะเศรษฐกิจอยูในเกณฑที่คอนขาง
ปกต ิ กลาวคือ เราจะพบวา อัตราการเจริญเติบโตสูงถึง 8.7% การผลิตในภาคเกษตรกรรมก็อยู 
ในเกณฑปกต ิ เราไมมีปญหาฝนแลง การผลิตในภาคเกษตรกรรมเพิ่มถึง 9.4% ถึงกระนั้นยังมี
อัตราเงินเฟอถึง 9.6%

งบประมาณประมาณประจํ าป 2523 เปนงบประมาณขาดดุล มิหนํ าซํ้ ายังเปน 
งบประมาณทีม่ยีอดรายจายสูงกวาในปงบประมาณ 2522 สวนขาดดุลก็มากขึ้นกวาเดิม ลักษณะ 
ของงบประมาณเชนนี้จะสรางแรงกดดันของภาวะเงินเฟอใหมีมากกวาเดิม ในการพิจารณาวา  
งบประมาณแผนดินในป 2523 จะกอใหเกิดแรงกดดันของภาวะเงินเฟอมากนอยเพียงใด มีปจจัย
ซึ่งเราจํ าเปนตองนํ ามาพิจารณาดวย 3 ปจจัยดวยกัน กลาวคือ ประการแรก วิธีการชดเชย 
สวนขาดดุลของงบประมาณ ประการที่สอง เราตองดูถึงสภาวการณทางเศรษฐกิจในดานการผลิต 
และประการที่สาม ตองดูปจจัยภายนอกประเทศ

กูลูกเดียว : รายการขายผาเอาหนารอด

ในประเดน็แรกเรื่องการชดเชยสวนขาดดุลของงบประมาณ จะพบวา งบประมาณ 
ทีข่าดดลุถงึ 21,000 ลานบาทในปงบประมาณ 2523 นั้น รัฐบาลชดเชยดวยการกูเงินจากธนาคาร
แหงประเทศไทย 8,000 ลานบาท นํ าเงินคงคลังออกมาใช 3,500 ลานบาท รายการทั้งสองนี้มีสวน
ในการเพิ่มปริมาณเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจโดยตรง  เพราะฉะนั้น  การชดเชย  
การขาดดุลดวยวิธีนี้มีผลเทากับพิมพธนบัตรออกมาใชมากขึ้น ทํ าใหปริมาณเงินที่หมุนเวียนใน
ระบบเศรษฐกิจเพิ่มข้ึนโดยตรง มีแรงกดดันของเงินเฟอมากที่สุด
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สวนการกูเงินจากธนาคารออมสิน ธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินอื่นๆ 
ก็ดีนั้น มีผลสรางแรงกดดันของภาวะเงินเฟอรองลงมา เพราะฉะนั้น การที่รัฐบาลชดเชย 
สวนขาดดุลของงบประมาณ 11,500 ลานบาท โดยการกูธนาคารแหงประเทศไทย และนํ า 
เงนิคงคลงัออกมาใชนี้  จะสรางแรงกดดันของภาวะเงินเฟอโดยตรง

ถาฝนแลง : อนาคตมืดมน

ประเด็นที่สองเรื่องสภาวการณการผลิตในระบบเศรษฐกิจ จะเห็นวาแม 
งบประมาณแผนดินเปนงบประมาณขาดดุล และเปนงบประมาณที่ทํ าใหปริมาณเงินหมุนเวียน 
ในระบบเศรษฐกิจเพิ่มข้ึนก็ตาม แตภาวะเงินเฟออาจจะไมเกิดขึ้นก็ได ถาหากสินคาและบริการ
ตางๆในระบบเศรษฐกิจผลิตไดเพิ่มข้ึนในปริมาณที่พอเหมาะกับสัดสวนของปริมาณเงิน  
ในประเดน็นีน้าเปนหวงเหมือนกันวา เมื่อปที่แลว (2521) ถึงแมวาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
จะสงูถงึ 8.7%  แต 8.7% ในปที่แลว สวนสํ าคัญเกิดขึ้นจากการเพิ่มผลิตผลในภาคการเกษตร   
ถาเราดูในรายละเอียดจะพบวา การเติบโตของการผลิตในภาคอตุสาหกรรมในป 2521 นั้นไมสูง 
เทาทีค่วรจะเปน ส่ิงที่นาเปนหวงก็คือ ถาในปหนานี้ (2523) ภาคเกษตรกรรมตองเผชิญฝนแลง  
ผลผลิตในภาคเกษตรกรรมก็จะมีนอยกวาที่ควรจะเปน โดยเฉพาะอยางยิ่งผลผลิตที่เปนอาหาร 
เมือ่เปนอยางนัน้ ราคาอาหารโดยเฉพาะขาวก็จะสูงขึ้น ซึ่งจะสรางแรงกดดันของภาวะเงินเฟอข้ึน 
ทัง้นีไ้มแนวา อัตราการเพิ่มข้ึนของผลผลิตในปหนาจะสูงถึง 8% ถาอัตราของผลผลิตไมสูงเทาที่
คาด แรงกดดันของภาวะเงินเฟอก็จะยิ่งมีมากขึ้นไปอีก

ในประเด็นที่สาม เราจํ าเปนตองพิจารณาถึงปจจัยภายนอกประเทศ เวลานี้ 
(2522) ประเทศตางๆโดยเฉพาะประเทศอตุสาหกรรมกํ าลังเผชิญปญหาเงินเฟอ แนวโนมของราคา
สินคาตางๆสงูขึน้ ซึ่งจะสงผลกระทบตอภาวะเงินเฟอในเมืองไทยโดยผานกลไกของการคาระหวาง
ประเทศ เพราะวา สินคาเขาของเราจํ านวนมากเปนสินคาที่เปนอุปกรณการผลิต วัตถุดิบ  
และเครื่องจักรกลตางๆ เพราะฉะนั้น ถาราคาสินคาเหลานี้เพิ่มข้ึน ก็จะสงผลตอราคาสินคา 
อุตสาหกรรมภายในประเทศ ซึ่งจะทํ าใหแรงกดดันของภาวะเงินเฟอมีมากขึ้น ในขณะเดียวกันนั้น 
เราจะพบวา จะมีการขึ้นราคานํ้ ามันดิบแนๆ การขึ้นราคานํ้ ามันดิบนี้มีผลกระทบตอราคาสินคา 
โดยตรง และขณะนี้รัฐบาลประกาศขึ้นราคานํ้ ามันทุกประเภทอยูแลว เพราะฉะนั้น ปจจัยของแรง
กดดนัทีจ่ะสรางภาวะเงินเฟอในปหนา (2523) รอคอยอยูแลว และเริ่มทํ างานของมันแลว

เงินเฟอ 12-15%

แตอาจมปีจจยัหนึ่งซึ่งจะชวยผอนคลายภาวะเงินเฟอได นั่นก็คือ ดุลการชํ าระเงิน
ระหวางประเทศ ทั้งนี้เปนที่คาดกันวา ปหนานี้ (2523) ดุลการชํ าระเงินจะยังคงขาดดุลตอไป  
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และคงจะขาดดุลมากกวาป 2521 เพราะวาในป 2520 นั้น ดุลการชํ าระเงินขาดดุลประมาณ 
7,531 ลานบาท ในป 2521 ขาดดุลประมาณ 13,298 ลานบาท ในปหนานี้ดุลการชํ าระเงินอาจจะ
ขาดมากกวานี ้ เพราะเหตุวา นํ้ ามันดิบที่เราซื้อราคาเพิ่มข้ึนจากเดิมคอนขางมาก เมื่อเปนเชนนี้ 
การขาดดุลการชํ าระเงินก็จะมีสวนชวยระบายเงินออกจากระบบเศรษฐกิจใหเหลือนอยกวาที่ควร
จะเปน ซึง่จะชวยผอนคลายภาวะแรงกดดันของเงินเฟอได แตวาผลดีในแงนี้กอใหเกิดผลเสียในแง 
ดุลการช ําระเงนิระหวางประเทศ เพราะฉะนั้น งบประมาณป 2523 ปญหาใหญที่จะเกิดขึ้นจาก 
การใชงบประมาณนี้ นาจะเปนปญหาในเรื่องเสถียรภาพของราคา เปนที่คาดกันในขณะนี้วา  
อัตราเงนิเฟอในปหนานั้น หรือแมกระทั่งในปนี้ถึงสิ้นป อาจจะสูงถึง 12-15%

ประชาชนชาวไทย : แบกภาษีจนหลังแอน

ถาพิจารณาโครงสรางการหารายไดของรัฐบาลที่ผานมา ประมาณการรายได 
ทีห่าไดนัน้มกัจะเปนไปตามนั้น ที่ผานมา รายไดที่รัฐบาลหาไดสวนใหญมักจะสูงกวาประมาณการ
ทีต้ั่ง เพราะฉะนั้น ในปงบประมาณ 2523 รัฐบาลตั้งประมาณการรายไดไว 88,000 ลานบาท  
กเ็ชือ่วา รัฐบาลจะหารายไดตามนั้น แตส่ิงซึ่งอาจจะเปนปญหาตอไปในอนาคตก็คือ เทาที่เปนอยู
ในเวลานี้นั้น เมื่อกระทรวงการคลังตั้งยอดเกี่ยวกับการหารายไดไวแลว มักจะมีการกํ าหนดให
หนวยงานทีจ่ดัเกบ็ภาษอีากรจะตองเก็บตามเปาหมายนั้นใหได เชน กระทรวงการคลังกํ าหนดให
กรมสรรพากรเก็บภาษีในความรับผิดชอบใหไดเทาไร กรมสรรพากรก็จะกํ าหนดเปาหมายเปน 
รายจงัหวดั  ใหสรรพากรจังหวัดเก็บภาษีใหไดตามเปาหมาย ฯลฯ

ส่ิงซึ่งนาเปนหวงวาจะเปนปญหาในระยะยาวก็คือ การใชจายเงินของรัฐบาล 
ที่ผานมา มียอดเพิ่มข้ึนทุกปๆ เพราะฉะนั้นเปนธรรมดาที่รัฐบาลจะขูดรีดเอาภาษีอากรจาก 
ประชาชนเพิม่ข้ึน และวิธีการจัดเก็บภาษีอากรที่ทํ ากันอยูทุกวันนี้นั้น เราไมเคยมีการศึกษาวิจัยวา 
กํ าลังความสามารถของประชาชนในการเสียภาษีก็ดี หรือระดับความอดทนของประชาชนในการ 
เสยีภาษอีากรก็ดี  แตกตางกันอยางไรหรือไมระหวางภูมิภาคตางๆ

ถาหลังประชาชนหัก : อะไรจะเกิดขึ้น

เมื่อตนปนี้ (2522) เราก็ไดยินขาวประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณเดินขบวน 
เรียกรองใหยายสรรพากรจังหวัด โดยกลาวหาวา สรรพากรจังหวัดนั้นเก็บภาษีโดยไมเปนธรรม 
ปญหานี้เกิดขึ้นเพราะรัฐบาลเพิ่มรายจายขึ้นทุกป เพราะฉะนั้น รัฐบาลตองหารายไดเพิ่มข้ึน 
จากการเก็บภาษีอากรทุกป เมื่อตองเก็บภาษีอากรเพิ่ม เปาหมายในการจัดเก็บภาษีอากร 
ทีม่อบหมายใหสรรพากรจังหวัดไปจัดเก็บนั้น ก็เพิ่มข้ึนมาเรื่อยทุกปๆ แตในทางปฏิบัตินั้น รัฐบาล
ยงัไมเคยมกีารศกึษาวา กํ าลังความสามารถในการเสียภาษีอากรของประชาชนในแตละจังหวัดนั้น
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มมีากนอยเทาไร แตกตางกันอยางไร และการกํ าหนดเปาหมายในการจัดเก็บภาษีเปนรายจังหวัด
นัน้สอดคลองกบัความเปนจริงหรือไม เพราะฉะนั้น ตราบเทาที่ยังไมมีการศึกษาเรื่องนี้อยางจริงจัง 
ส่ิงที่นาเปนหวงในอนาคตคือ การจัดเก็บภาษีอากรที่รัฐบาลขยับเปาหมายในการจัดเก็บเพิ่มข้ึน 
ทุกปๆ หากถึงระดับที่ประชาชนไมสามารถทนที่จะเสียได ผมคิดวา ความวุนวายทางสังคม 
กจ็ะเกดิขึน้  เวนแตวารัฐบาลจะมีการปรับปรุงโครงสรางการจัดเก็บเสียใหม

ถ าเราดูจากระยะ  5-6 ปที่ผ านมา  จะมีรายการอยู  รายการหนึ่งคือ   
รายการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียม แตขอเท็จจริงเมื่อถึงเวลาจัดเก็บจริงๆแลว 
กไ็มมกีารเปลี่ยนแปลงโครงสรางภาษีแตอยางไร คงจํ ากันได ในครั้งรัฐบาลม.ร.ว. เสนีย ปราโมช  
มีการตั้งรายการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียม หวังวาจะมีการจัดเก็บภาษีมรดกและ
ภาษทีรัพยสิน แตก็ไมมีกฎหมายออกมาจัดเก็บ เพราะฉะนั้น รายการนี้ในเอกสารงบประมาณทุกป  
จะตัง้ประมาณการไววา จะมีการปรับปรุงการจัดเก็บภาษี แตจริงๆแลวก็จะไมปรากฏรายการเชนนี้
ในขอเทจ็จริง เพราะไมมีการปรับปรุงโครงสราง  เคยเปนอยางไรก็ปลอยใหเปนอยางนั้น

ภาระหนี้ของประเทศ : ใชถึงรุนเหลนก็ไมหมด

โครงสรางการคลังซึ่งมีงานวิจัยเปนจํ านวนมากพบวาเปนโครงสรางที่เปนปญหา 
กอใหเกิดความไมเปนธรรมในการกระจายรายไดประชาชาติ นอกจากนั้นแลว การที่รัฐบาล 
เพิม่รายจาย ขณะเดียวกัน รายไดที่หาไดเพิ่มข้ึนไมทันกับอัตราการเพิ่มของรายจาย สวนขาดดุล
ของบประมาณเพิ่มข้ึนเรื่อยทุกปๆ รัฐบาลใชวิธีชดเชยสวนขาดดุล วิธีหนึ่งก็คือ การกูเงินหรือ 
กอหนีส้าธารณะภายในประเทศ โดยการออกพนัธบตัร ต๋ัวเงินคลัง หรือหลักทรัพยอ่ืนๆขายใหแก
เอกชนหรือธนาคารแหงประเทศไทย ประเด็นก็อยูที่วา ยิ่งรัฐบาลหาเงินมาใชจายดวยการกูเงิน 
มากเทาไร รัฐบาลก็ยิ่งมีภาระที่จะตองใชจายเงินเพื่อชํ าระหนี้เงินกูและดอกเบี้ยมากเทานั้น

ในปงบประมาณ 2523 จํ านวนรายจาย 109,000 ลานบาท เปนรายจาย 
ในการชํ าระหนี้เงินกูถึง 12,393 ลานบาท คิดเปนประมาณ 11.4% ถาหากรัฐบาลยิ่งหาเงิน 
มาใชจายโดยการกูเงินมากเทาไร สัดสวนของรายจายชํ าระหนี้เงินกูเมื่อเทียบกับงบประมาณ 
รายจายอื่นๆ ก็ตองยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ งบประมาณรายจายที่มีเหลือไวใชดานอื่นๆก็จะนอยกวา 
ทีค่วรจะเปน ในกรณกีารกูจากภายในประเทศมาใชจายนั้น ยังเปนที่ถกเถียงกันวาภาระหนี้นี้จะตก
เปนภาระกับคนรุนหลังหรือไม แตในกรณีการกูเงินจากตางประเทศ ขอสรุปในทางทฤษฎีมีอยู 
อยางชดัเจนวา ภาระของเงินกูจากตางประเทศนั้นตกอยูกับชนรุนหลังอยางแนนอน เพราะฉะนั้น 
ส่ิงทีต่องค ํานงึในการกูเงินจากตางประเทศมาใชจายนั้น รัฐบาลจํ าเปนจะตองพิจารณาโครงการวา 
ใชจายในโครงการที่ใหผลตอบแทนสูงกวาอัตราดอกเบี้ยหรือไม เปนโครงการที่จะกอประโยชนให
กบัชนรุงหลังหรือไม เปนประเด็นที่รัฐบาลจะตองพิจารณา
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ตารางที่ 1
งบประมาณรายจายในการรักษาความมั่นคงแหงชาติ เงินราชการลับ งบพัฒนากองทัพ

ประจํ าปงบประมาณ 2518 - 2523
(ลานบาท)

รายการ 2518 2519 2520 2521 2522 2523
1. งบกลาง

1) การรักษาความมั่นคงแหงชาติ 505,139 524,529 765,090 875,100 945,300 1,209,208
2) การบริการงานรักษาความมั่นคงฯ 26,221 - - - - -
3) เงินราชการลับรักษาความมั่นคง - 195,471 35,000 203,200 195,700 213,760

2. กระทรวงกลาโหม
1) เงินราชการลับสํ านักงานปลัดกระทรวง 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000
2) เงินราชการลับกองบัญชาการทหารสูงสุด 139,059 70,485 70,500 74,000 179,532 92,916
3) เงินราชการลับกองทัพบก 51,000 80,000 80,000 90,000 157,950 160,000
4) เงินราชการลับกองทัพเรือ 3,000 6,000 6,000 7,000 34,500 53,500
5) เงินราชการลับกองทัพอากาศ 6,000 6,000 6,000 6,000 7,000 7,000
6) เงินพัฒนากองทัพกองบัญชาการทหารสูงสุด 20,000 22,000 3,380 3,500 3,500 15,000
7) เงินพัฒนากองทัพกองทัพบก 290,000 338,000 240,000 625,000 625,000 885,850
8) เงินพัฒนากองทัพกองทัพเรือ 145,000 175,000 60,000 100,000 158,200 483,750
9) เงินพัฒนากองทัพอากาศ 145,000 165,000 50,000 126,948 206,730 551,447
      รวม 1,338,419 1,590,485 1,323,970 2,100,748 2,421,462 3,680,431

ที่มา สํ านักงบประมาณ
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ตารางที่ 2
รายจายจริงของรัฐบาลจํ าแนกตามลักษณะเศรษฐกิจ

ปปฏิทิน 2515-2520
(ลานบาท)

รายจายในการลงทุน รายจายในการบริโภคปปฏิทิน รายจายรวม
จํ านวน % จํ านวน %

2515 28,642 7,784 27.2 20,858 72.8
2516 32,728 7,817 23.9 24,911 76.1
2517 35,239 6,344 18.0 28,895 82.0
2518 45,178 10,132 22.4 35,046 77.6
2519 57,656 15,410 26.7 42,246 73.3
2520 66,068 17,001 25.7 49,067 74.3

ที่มา       ธนาคารแหงประเทศไทย

ตารางที่ 3
งบประมาณรายจายของรัฐบาลจํ าแนกเปนงบปกติและงบพัฒนา

ปปฏิทิน 2515-2523
(ลานบาท)

งบพัฒนา งบปกติปงบประมาณ งบประมาณรายจายรวม
จํ านวน % จํ านวน %

2515 29,000 11,650 40.2 17,350 59.8
2516 32,030 12,577 39.3 19,453 60.7
2517 39,030 13,514 34.6 25,516 65.4
2518 50,500 19,143 37.9 31,352 62.1
2519 62,650 28,189 45.0 34,464 55.0
2520 68,790 28,930 42.1 39,860 57.9
2521 81,000 32,077 39.6 48,923 60.4
2522 92,000 35,846 39.0 46,154 61.0
2523              109,000 45,900 42.1 63,100 57.9
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ตารางที่ 4
งบประมาณรายจายรัฐบาลจํ าแนกตมลักษณะเศรษฐกิจ

ประจํ าปงบประมาณ 2517 - 2523
(ลานบาท)

งบลงทุน งบประจํ าปงบประมาณ งบประมาณรายจายรวม
จํ านวน % จํ านวน %

2517 39,030 7,931 20.3 31,099 79.7
2518 50,500 13,603 26.9 36,897 73.1
2519 62,650 18,579 29.7 44,071 70.3
2520 68,790 16,727 24.3 52,063 75.7
2521 81,000 19,205 23.7 61,795 76.3
2522 92,000 20,338 22.1 71,662 77.9
2523              109,000 28,009 25.7 80,991 74.3

ที่มา สํ านักงบประมาณ

ตารางที่ 5
ประมาณการรายไดและรายไดจริงรัฐบาล

ปงบประมาณ 2516 - 2521
(ลานบาท)

ปงบประมาณ ประมาณการรายได (1) รายไดจริง (2) (2) – (1)

2516 24,377.0 25,646.1 1,269.1
2517 35,600.0 38,207.6 2,607.6
2518 37,999.8 38,424.4 424.6
2519 43,612.4 42,922.0 -690.4
2520 50,371.8 52,157.6 1,785.8
2521 62,000.0 62,142.9 142.9

  ที่มา  สํ านักงบประมาณ
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ตารางที่ 6
ประมาณการรายจายและรายจายจริงรัฐบาล

ปงบประมาณ 2516 - 2521
(ลานบาท)

ปงบประมาณ ประมาณการรายจาย (1) รายจายจริง (2) (2) – (1)

2516 32,030.0 32,212.2 182.2
2517 39,027.6 35,026.5 -4,001.1
2518 50,500.0 46,291.5 -4,208.5
2519 62,650.0 62,741.2 91.2
2520 68,790.0 64,695.0 -4,095.0
2521 81,000.0 72,344.7 -8,655.3

ตารางที่ 7
ประมาณการสวนขาดดุลและสวนขาดดุลจริงของงบประมาณ

ปงบประมาณ 2516 - 2521
(ลานบาท)

ปงบประมาณ ประมาณการรายจาย (1) รายจายจริง (2)

2516 7,653.0 6,566.1
2517 3,427.6 3,181.1
2518 12,500.2 7,867.1
2519 19,037.6 19,819.2
2520 19,418.2 12,537.4
2521 19,000.0 10,201.8
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ตารางที่ 6
รายรับจริงและประมาณการรายรับของรัฐบาล

ปงบประมาณ 2520 - 2523
(ลานบาท)

รายรับจริง รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ รายรับ 2523รายการ
2520 2521 2522 จํ านวน %

ก. รายได
1. ภาษีอากร 44,691.7 54,548.6 66,667.3 75,778.1 69.52
2. การขายสิ่งของและบริการ 1,785.6 2,058.9 2,253.3 2,229.7 2.05
3. รัฐพาณิชย 3,761.2 3,430.0 3,884.7 4,101.8 3.76
4. รายไดอื่น 1,919.1 2,105.4 3,019.4 2,790.4 2.56
5. ปรับปรุงภาษี คาธรรมเนียม - - - 3,100.0 2.84

       รายรับรวม 52,175.6 62,142.9 75,824.7 88,000.0 80.73
ข. เงินกูภายในประเทศ

1. ธนาคารแหงประเทศไทย 6,368.3 8,581.3 7,600.0 8,000.0 7.34
2. ธนาคารออมสิน 2,336.0 2,400.0 2,500.0 3,200.0 2.97
3. ธนาคารพาณิชย, สถาบันการเงินและเอกชน 4,961.7 5,142.7 6,600.0 6,300.0 5.78

       เงินกูรวม 13,666.0 16,124.0 16,700.0 17,500.0 10.06
ค. เงินคงคลัง - - 3,300.0 3,500.0 3.21
     รายรับรวม 65,823.6 78,266.9 95,824.7 109,000.0 100.0

ที่มา  สํ านักงบประมาณ
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