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งบประมาณสมดุลสรางความแข็งแกรงใหเศรษฐกิจไทยจริงหรือ…

             ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

จากการที่รัฐบาลเตรียมตั้งงบประมาณป 2548 แบบสมดุลครั้งแรกหลังวิกฤติเศรษฐกิจ วงงิน
1,170,000 ลานบาท บนพื้นฐานเศรษฐกิจโตอยางมีเสถียรภาพ 7.5 - 8% เสนอตอท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีให
พิจารณาอนุมัติในวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2547 น้ี โดยรัฐบาลพรอมลดบทบาทหนาท่ีของรัฐบาลลงในการกระตุน
เศรษฐกิจ ปลอยเอกชนเขามามีบทบาทในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ซึ่งเปนการจัดทํ างบประมาณแบบสมดุลเปน
ครั้งแรกหลังจากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจเม่ือป 2540 เปนตนมา ซึ่งเร็วกวากํ าหนดเดิมท่ีรัฐบาลภายใตการนํ าของ
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เคยต้ังเปาจะจัดทํ างบประมาณแบบสมดุลในป 2551 – 2552 โดยในอดีตในปงบ
ประมาณ 2538 และปงบประมาณ 2549 รัฐบาลในสมัยน้ันไดมีการจัดทํ างบประมาณแบบสมดุลเชนเดียวกัน
ซึง่ในขณะนั้นประเทศมีอัตราการขยายตัวประมาณรอยละ 9.3 และ 5.9 ตามลํ าดับ

โดยจะเห็นไดวานับตั้งแตเศรษฐกิจของประเทศประสบวิกฤติในป 2540 จนเปนผลใหรายไดประชา
ชาติชะลอตัวถึงขั้นถดถอยอยางรุนแรงนั้น รัฐบาลไดดํ าเนินนโยบายการคลังแบบขาดดุลอยางตอเน่ืองเพื่อมุงที่
จะกระตุนใหเศรษฐกิจกลับสูภาวะฟนตัวอยางปกติทามกลางภาวะที่ภาคเอกชนออนแอ และจํ าเปนตองไดรับ
การสนับสนุนจากภาครัฐในรูปของการเพิ่มการใชจายงบประมาณ โดยรัฐบาลมีการขาดดุลเงินสดในปงบ
ประมาณ 2541 – 2547

ท้ังน้ีงบประมาณรายจายป 2548 แบงเปนงบลงทุน 294,840 ลานบาท คิดเปน 25.2% งบรายจาย
ประจํ า 820,335 ลานบาท คิดเปน 70.1% และเงินอุดหนุนท่ีเปนการจัดสรรงบประมาณใหองคการปกครอง
ทองถิ่นในสัดสวน 23.5% ซึ่งเปนการเอางบจากวงเงินงบรายจาย

ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย มีความคิดเห็นวาจากการจัดทํ างบ
ประมาณดังกลาวมีจุดท่ีนาสนใจอยู 3 ประเด็น คือ

ประเด็นแรก คือ การจัดทํ างบประมาณสมดุลของรัฐบาลดังกลาวเปนผลดีอยางชัดเจนตอการสราง
ความเชื่อม่ันใหกับนักลงทุนชาวตางประเทศใหเขามาลงในประเทศ กลาวคือเปนสัญญาณบงชี้อยางหนึ่งวา
เศรษฐกจิของประะเทศอยูในชวงวัฎจักรขาขึ้น และเศรษฐกิจมีการฟนตัวอยางยั่งยืนและมีเสถียรภาพแลว
โดยมีสัญญาณการฟนตัวของธุรกิจภาคเอกชนอยางตอเน่ือง พิจารณาไดจากอัตราการใชกํ าลังการผลิตที่ปรับ
ตัวเพิ่มขึ้นโดยตลอด สอดคลองกับดัชนีการอุปโภคบริโภค และการลงทุนภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้น ผลประกอบ
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การของบริษัทเอกชนที่มีกํ าไรเพิ่มขึ้น (คาดวามีผลทํ าใหรัฐบาลสามารถเก็บภาษีจากฐานเงินไดนิติบุคคลไดสูง
ขึ้น) อัตราการจางงานก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง (คาดวามีผลทํ าใหรัฐบาลสามารถเก็บภาษีจากฐานเงินได
บุคคลธรรมดาไดสูงขึ้น)  และความเชื่อม่ันของผูบริโภคที่ปรับตัวสูงขึ้น ทํ าใหการบริโภคของประชาชนเพิ่ม
มากขึ้น (คาดวามีผลทํ าใหรัฐบาลสามารถเก็บภาษีจากฐานภาษีมูลคาเพิ่มไดสูงขึ้น) ซึ่งสงผลดีตอการจัดเก็บ
รายไดภาษีของภาครัฐที่นาท่ีจะเก็บไดเกินเปาหมายท่ีภาครัฐไดต้ังไว นอกจากนี้ การที่รัฐบาลจัดทํ างบประมาณ
แบบสมดุล ยอมแสดงใหเห็นถึงความแข็งแกรงของภาคการคลังของประเทศตามภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัว
อยางตอเน่ือง ท้ังน้ี การที่รัฐสามารถจัดเก็บรายไดสูงกวาเปาหมาย จึงเปนผลดีท่ีจะจํ ากัดการกอหน้ี ทํ าใหยอด
หน้ีสาธารณะลดลง โดยรัฐบาลมีการปรับกรอบความยั่งยืนทางการคลังใหม มีการกํ าหนดระดับหนี้สาธารณะ
ของประเทศไมเกิน 55% ตอ GDP ซึง่จากขอมูลลาสุด ณ เดือนพฤศจิกายน 2546 ระดับหนี้สาธารณะตอ
GDP ไดปรับลดลงอยางตอเน่ือง มาอยูท่ีระดับ 48.90% ตอ GDP จากท่ีเคยอยูในระดับสูงสุดในป 2544 ซึ่ง
จะเห็นไดวาปรับตัวตํ่ ากวาระดับ 50% ตอ GDP เปนครั้งแรก

ระดับหนี้สาธารณะของประเทศไทย

ประเด็นท่ีสองคือ จากงบลงทุน 294,840 ลานบาท คิดเปน 25.2% เพิ่มขึ้นจากปกอน จํ านวน
2,039.8 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 0.7% ขณะเดียวกันรายจายประจํ า 820,335.3 ลานบาท ลดลงจากปกอน
16,209.1 ลานบาท หรือลดลง 1.9% และคิดเปนสัดสวน 70.1% ของวงเงินงบประมาณ (ซึ่งสะทอนการลดลง
ของรายจายประจํ า) ลดลงเมื่อเทียบกับปกอนท่ีมีสัดสวน 71.9% ทางศูนยฯ มีความเห็นวารายจายในการลง
ทุนท่ีเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันท่ีรายจายประจํ าซึ่งเปนรายการที่ปรับลดไดยากก็ไดถูกปรับลดลงเชนกันจากที่มีการ
ขยายตัวมาโดยตลอด ซึ่งไดสะทอนใหเห็นวารัฐบาลไดกลับมาสรางปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ และเปน
สญัญาณที่ชัดเจนหลังจากที่รัฐบาลละเลยการลงทุนมาเปนระยะเวลา 5 ป นอกจากนี้ยังสงสัญญาณวา
เศรษฐกิจฟนตัว

ประเด็นสุดทายก็คือ ในเรื่องการจัดสรรงบประมาณใหองคการปกครองทองถิ่นจํ านวน 105,610.7
ลานบาท เปนสัดสวนเทากับ 23.5% เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเน่ือง ซึ่งเปนงบการใชจายเพื่อการกระจายอํ านาจและ
การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารทองถิ่นท่ีนับวาสูงสุดนับตั้งแตประเทศดํ าเนินการใหมีการกระจาย
อ ํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทอนถิ่นเปนตนมา ซึ่งถือวามีความเหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจที่มีมาก
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ขึ้น ไมวาจะเปนนโยบายผูวา CEO เปนตน อันจะนํ ามาซึ่งความสํ าเร็จของนโยบายดังกลาว นอกจากนี้ยังเปน
สวนที่จะทํ าใหเกิดการกระจายการลงทุนสูภูมิภาค และสรางความเจริญเติบโตใหกับทองถิ่นและภูมิภาคมาก
ขึ้นอีกดวย เน่ืองจากเปนการเพิ่มเงินเขาสูระบบเศรษฐกิจของภูมิภาคโดยตรง
งบประมาณรายจายท่ีจัดสรรใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นประจํ าปงบประมาณ 2546-2548

ปงบประมาณ +เพิ่ม/-ลดงบประมาณ
2546 2547 2548 จํ านวน รอยละ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 66,084.3 79,138.0 105,610.7 26,472.70 33.5
สัดสวนตองบประมาณ 6.61 7.70 9.03

ในทายท่ีสุดแลว ทางศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย มีความคิดเห็น
วาการที่รัฐบาลภายใตการนํ าของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร กํ าหนดจะใหมีการจัดทํ างบประมาณสมดุลเปนครั้ง
แรกในรอบระยะเวลา 3 ปนับตั้งแตรัฐบาลชุดน้ีเขามาบริหารประเทศนั้น นับวาเปนชวงเวลาที่เหมาะสม และนา
ท่ีจะจะเปนไปในทางที่สอดคลองและมีความเหมาะสมกับสถานการณทางเศรษฐกิจและทางการคลังที่เปนอยู
ในปจจุบัน หลังจากรัฐบาลไดละเลยการลงทุนมาเปนระยะเวลา 5 ป ซึ่งเหมาะสมตอการฟนตัวทางเศรษฐกิจ
ในระยะยาวที่มุงเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน และ ประสิทธิภาพการผลิต ซ่ึงถือวาเปนความยั่งยืนของ
การเตบิโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากเปนการสงสัญญาณใหภาคเอกชนเขามามีบทบาทในการลง
ทุนมากยิ่งขึ้น อยางนอยก็เปนการสะทอนวา รัฐยังคงใหความสํ าคัญแกการรักษาเสถียรภาพของการคลัง ควบ
คูไปกับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน นับวาเปนความพยายามที่ดีในการรักษาวินัยทางการคลัง และเปนสิ่ง
ท่ีดีตอการรักษาระดับหนี้สาธารณะไมใหสูงเกินไป ซึ่งทางศูนยฯ คาดวาเศรษฐกิจของประเทศจะมีอัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจอยูท่ีระดับ 6 – 7%
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งบประมาณรายจายประจํ าปงบประมาณ 2541-2548

โครงสรางงบประมาณ 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548
1. วงเงินงบประมาณรายจาย      825,000.0      860,000.0      910,000.0     1,023,000.0        999,900.0      1,028,000.0    1,170,000.0
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)             -0.6              4.2              5.8              12.4               -2.3                2.8             13.8
สัดสวนตอ GDP             17.9             17.6             18.3              19.3 17.9 16.4             17.3
1.1 รายจายประจํ า      586,115.1      635,585.1      679,286.5        773,714.0        753,545.0        772,955.8      820,335.3
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)             12.8              8.4              6.9              13.9               -2.6                2.6              6.1
สัดสวนตองบประมาณ             71.0             73.9             74.6              75.6               75.4               75.2             12.1
1.2 รายจายลงทุน      233,534.7      217,097.6      218,578.2        223,617.0        211,403.2        220,888.8      294,840.0
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)      -16.4          -7.0              0.7                2.3           -5.5                4.4             4.4
สัดสวนตองบประมาณ             28.3             25.2             24.0              21.9               21.1               21.5              25.2
1.3 รายจายชํ าระคืนตนเงินกู         5,350.2         7,317.3        12,135.3         25,668.9          34,951.8          34,155.4       54,824.7
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)      -82.9             36.8             65.8             111.5               36.2               -2.3             60.5
สัดสวนตองบประมาณ              0.6              0.9              1.3                2.5                3.5                3.3              0.8
2. รายได      800,000.0      750,000.0      805,000.0        823,000.0        825,000.0        928,100.0    1,170,000.0
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)              2.3         -6.3              7.3                2.2                0.2                2.8 26.1
สัดสวนตอ GDP                17.3             15.3             16.2              15.5               14.8               14.8 17.3
3.การขาดดุลงบประมาณ -25,000.0     -110,000.0   -105,000.0     -200,000.0       -174,900.0 -99,900.0               0
4. ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ
(GDP)

   4,615,388.0    4,900,157.4    4,973,659.8     5,309,200.0  5,588,800.0*  6,263,700.0*    6,764,796.0*

ที่มา: สํ านักงบประมาณ* สํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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