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แผนการใชงบประมาณในการจัดทําโครงการตางๆของภาครัฐ 

 

โดย สุชาติ   ธนฐติิพันธ 
 

นับเปนเวลาเกือบ 1 ปพอดิบพอดีครับ   ที่เหตุการณวิกฤติการณทางการเงินของโลกไดเริ่มตนขึ้น และขยายตัวลุกลามจนสงผล
กระทบตอสถานภาพทางเศรษฐกิจของประเทศตางๆ ทั่วโลก รวมไปถึงประเทศไทยของเราดวย     รัฐบาลไทย ในฐานะที่เปนผูกําหนด
นโยบายตางๆ และคอยกํากับดูแลเศรษฐกิจของประเทศใหเติบโตและดําเนินไปในทิศทางที่เหมาะสม ก็ไมไดนิ่งดูดายกับปญหาที่กําลัง
เกิดขึ้นในขณะนี้ครับ  โดยเราจะเห็นไดจากขาวคราวของแผนการกระตุนเศรษฐกิจในรูปแบบตางๆ ที่รัฐบาลทยอยประกาศออกมาอยาง
ตอเนื่อง   ซึ่งแนนอนครับ วามาตรการตางๆเหลานี้ลวนแตจําเปนที่จะตองใชเม็ดเงินในการดําเนินการทั้งสิ้น   และแหลงของเม็ดเงินดังกลาว 
ก็ถูกดึงมาจากงบประมาณประจําปของไทยนั่นเอง   ดังนั้น Bond Digest ในฉบับนี้ จึงจะขอนําเสนอรายละเอียดกวางๆ เกี่ยวกับ แผนการใช
งบประมาณในการจัดทําโครงการตางๆ ของภาครัฐ สําหรับป 2552   โดยหวังวานาจะชวยทําใหคุณผูอานไดมองเห็นภาพและแนวโนมที่จะ
เกิดขึ้นของเศรษฐกิจไทย ในอนาคตอันใกลนี้ไดอยางชัดเจนมากยิ่งขึ้นดวยครับ 

 

ในสมัยของรัฐบาลชุดกอนหนานี้ (รัฐบาลที่มีนายสมัคร สุนทรเวช เปนนายกรัฐมนตรี)   ไดมีการประกาศและอนุมัติงบประมาณ
ประจําป 2552 ไปแลวครั้งหนึ่ง   โดยในครั้งนั้น รัฐบาลไดประมาณการรายไดสุทธิของรัฐบาลในป 2552 ไวที่ 1,585,500 ลานบาท ใน
ขณะเดียวกันก็ไดกําหนดงบประมาณรายจายของรัฐบาลทั้งปไวที่ 1,835,000 ลานบาทครับ ดังนั้นจึงเทากับวารัฐบาลไดประกาศที่จะดําเนิน
นโยบายการคลังแบบขาดดุล (รายจาย > รายรับ) จํานวน 249,500 ลานบาทนั่นเอง   โดยที่งบประมาณรายจายจํานวน 1,835,000 ลาน
บาทนี้ ถูกแบงออกไปใชใน 4 วัตถุประสงคหลักดวยกันตามที่แสดงไวในตารางครับ 

 

 

 

 

 

 

 
 

และหากเราพิจารณาเฉพาะสัดสวนของการใชจายเงินงบประมาณตามวัตถุประสงคหลักทั้ง 4 ขอนี้แลว อาจจะสรุปไดในเบื้องตน
วา รัฐบาลไดตั้งงบไวเพื่อใชจายในการลงทุนจํานวนเพียง 407,318 ลานบาท หรือคิดเปนเพียง 22.2% ของงบประมาณทั้งหมด   โดยที่
งบประมาณในสวนนี้ คลอบคลุมไปถึงการลงทุนในดานตางๆ เชน การพัฒนาโครงขายการคมนาคมขนสง   การขยายโอกาสและพัฒนา
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การศึกษา   การออกแบบโครงการรถไฟฟาและระบบขนสงมวลชนทางราง   หรือแมกระทั่งการรักษาความสงบและปกปองประเทศใหมีความ
มั่นคง เปนตน    

ในขณะที่การลงทุนในโครงการขนาดใหญ (Mega Project) ที่หลายๆฝายคาดวาจะชวยทําใหเกิดเม็ดเงินลงทุนเขาสูระบบ
เศรษฐกิจเปนจํานวนมาก และจะชวยกระตุนการลงทุนโดยรวมของประเทศไดนั้น   รัฐบาลไดเคยกําหนดวงเงินสําหรับการลงทุนประเภทนี้
แยกไวตางหากที่ประมาณ 1,886,252 ลานบาท ทั้งนี้ กําหนดใหจัดหาแหลงเงินทุนซึ่งสวนใหญเปนแหลงเงินทุนจากภายนอกประเทศ   และ
มีระยะเวลาในการลงทุนตามแผนการประมาณ 4 ป (ตั้งแตป 2552 – 2555)   แตเนื่องจากวาที่ผานมา โครงการ Mega Project มีปญหา
ความลาชาในการดําเนินการอยูหลายดานดวยกัน จึงคาดวาในปนี้รัฐบาลนาจะลงทุนในโครงการ Mega Project ไดไมมากนัก   โดยโครงการ
ที่คาดวาจะเริ่มดําเนินการกอสรางไดในปนี้ ไดแกโครงการรถไฟฟา 2 สายที่ผานการอนุมัติจากรัฐบาลชุดเดิมไปแลว 

และหลังจากที่รัฐบาลชุดปจจุบันเขามารับตําแหนงไดเพียงไมนาน สถานการณทางเศรษฐกิจของไทยก็ยังคงมีแนวโนมที่เปนลบ  
สอดคลองกับสถานการณเศรษฐกิจโลก   เมื่อเปนเชนนี้แลว รัฐบาลจึงไดออกมาตรการตางๆ โดยหวังวาจะเปนการชวยเหลือประชาชน และ
เพื่อเปนกระตุนเศรษฐกิจของประเทศไปพรอมๆกันดวย   โดยที่แหลงเงินทุนที่จะนํามาใชดําเนินมาตรการตางๆ เหลานี้ ลวนแลวแตไดมาจาก
งบประมาณกลางป ที่รัฐบาลเสนอขึ้นเพิ่มเติมจากแผนงบประมาณเดิมเปนจํานวน 116,700 ลานบาท และผานความเห็นชอบจากรัฐสภาไป
เรียบรอยแลว   สงผลทําให ณ ปจจุบัน (ป 2552) รัฐบาลไดดําเนินนโยบายการคลังแบบขาดดุลเพิ่มขึ้นเปน 366,200 ลานบาท   และ
งบประมาณสวนที่เพิ่มเติมขึ้นมา ไดถูกนําไปใชผานมาตรการตางๆเหลานี้คือ 

 

1. มาตรการเพิ่มรายไดใหกับประชาชนและขาราชการผูมี
รายไดนอย โดยจายเปนเงินคาครองชีพใหรายละ 2,000 บาท   
และคาดวา จะตองใชเม็ดเงินสําหรับมาตรการนี้ จํานวนทั้งสิ้น 
19,000 ลานบาท 

2. จายเบี้ยยังชีพเพื่อดูแลผูสูงอายุ โดยจายเปนรายเดือน 
เดือนละ 500 บาท และคาดวาจะตองใชงบประมาณ 9,000 
ลานบาท 

3. ตออายุของ 5 มาตรการที่รัฐบาลชุดที่แลวเคยทําไว 
ออกไปอีก 6 เดือน (ในครั้งนี้ไดยกเลิกมาตรการยกเวนภาษี
สรรพสามิตทิ้งไป) โดยหวังวาการชวยประชาชนลดคาโดยสาร
รถเมล รถไฟ หรือการลดคาไฟฟา และน้ําประปา จะชวย
บรรเทาความเดือดรอนในภาวะเศรษฐกิจเชนนี้ได   ทั้งนี้คาดวา
จะตองใชงบประมาณทั้งสิ้น 11,000 ลานบาท  
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4. ชวยลดคาครองชีพใหแกประชาชน   โดยอนุมัติงบใหกระทรวงพาณิชยจํานวน 1,000 ลานบาท เพื่อใหนําไปหาทางชวยลดราคาสินคา
ในทองตลาดที่ยังคงอยูในระดับที่สูง ซึ่งสวนทางกับราคาน้ํามันที่ปรับตัวลดลงมาคอนขางมากแลว 

5. โครงการเรียนฟรี 15 ป โดยไมเสียคาใชจายใน 5 เรื่องดังตอไปนี้คือ คาเลาเรียน, คาตําราเรียน, คาอุปกรณการเรียน, คาชุดนักเรียน 
และ คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ   ซึ่งคาดวาจะตองงบประมาณรวมทั้งสิ้น 19,000 ลานบาท 

6. ชวยเหลือบัณฑิตจบใหม และเขาไปดูแลประชาชนผูที่มีความเสี่ยงตอการถูกเลิกจาง จํานวน 6,900 ลานบาท 

7. ดูแลสินคาเกษตร 3 รายการ ไดแกขาวโพด, ปาลมน้ํามัน และยางพารา เพื่อชวยเหลือเกษตรกรดวยงบประมาณ 13,580 ลานบาท 

8. มาตรการสงเสริมการผลิต และเงินสํารองเผื่อจายในกรณีฉุกเฉิน อีกจํานวน 37,220 ลานบาท 
 

 ทั้งนี้ หากพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับแผนการใชงบประมาณเพิ่มเติมที่รัฐบาลไดประกาศไว เราจะพบวารัฐบาลไดใชจายเงิน ใน
รูปแบบที่เปนการใหเปลาแกประชาชน เปนจํานวนสูงถึง 65,900 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนประมาณ 56.5% ของงบประมาณทั้งหมดที่
รัฐบาลขอเพิ่มเติมเลยทีเดียวครับ ทําใหหลายๆฝายมองวา รัฐบาลใชจายเงินเพื่อหวังที่จะกระตุนอุปสงค (Demand) หรือเพิ่มความตองการ
จับจายใชสอยของประชาชนเปนหลัก   แทนที่จะนําเงินงบประมาณสวนนี้ไปกระตุนหรือเพิ่มศักยภาพทางการผลิต (Supply) มากกวา ซึ่ง
สุดทายแลวจะกอใหเกิดการจางงานและสรางรายได รวมทั้งเปนการเพิ่มกําลังซื้อใหกับประชาชนไดอยางยั่งยืนในระยะยาว    และนอกจากนี้
แลวมาตรการเพื่อสงเสริมการผลิต และการสํารองจายฉุกเฉินอีกประมาณ 37,200 ลานบาทนั้น ก็ยังไมชัดเจนวาจะเปนไปในรูปแบบใด   
ดังนั้นจึงเปนเรื่องที่นาสนใจสําหรับคุณผูอานนะครับ ที่จะติดตามกันอยางใกลชิดวาหลังจากการใชจายตามแผนงบประมาณไดถูกดําเนินการ
ไปแลว   เศรษฐกิจของไทยไดปรับตัวไปในทิศทางที่มุงหวังไวหรือไม อยางไร 
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