คอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 16 สิงหาคม 2534

คิดถึงกรรมาธิการงบประมาณสภาผูแทนราษฎร
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ขณะที่ ผ มเขี ย นบทความเรื่ อ งนี้ สภานิติบัญญัติแหงชาติกํ าลังพิจารณาราง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2535 ปนี้ไมมีตัวแทนของราษฎรในการ
พิจารณางบประมาณแผนดิน แมวาสภานิติบัญญัติจะแตงตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
รางงบประมาณจํานวน 35 คน ประกอบดวยตัวแทนรัฐบาล 17 คน และสมาชิกสภานิติบัญญัติฯ
18 คน แตคณะกรรมาธิการงบประมาณของสภานิติบัญญัติฯนั้นมิอาจเทียบเทียมไดกับคณะ
กรรมาธิการงบประมาณของสภาผูแทนราษฎร
นับตั้งแตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2521 มีผลบังคับใชจวบจน
สิ้นอายุขัยเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2534 ผมไดติดตามศึกษาและเฝาดูพฤติกรรมของคณะ
กรรมาธิการงบประมาณของสภาผูแทนราษฎรมาโดยตลอด และผมไดเห็นการเปลี่ยนแปลงใน
ดานคุณภาพดวยความปติ
คณะกรรมาธิการงบประมาณฯ นับเปนองคกรที่ทรงอิทธิพลและมีบทบาทสูงยิ่ง
ของสภาผูแทนราษฎร สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนมากตองการยึดครองตําแหนงกรรมาธิการ
งบประมาณ แตก็มิใชตําแหนงที่สามารถยึดครองไดโดยงาย โดยทั่วไปแลว ตําแหนงนี้จะตกแก
ผูนํา ส.ส. ในพรรคการเมืองตางๆทั้งฝายคานและฝายรัฐบาล หรือมิฉะนั้นก็ตกแก ส.ส. ที่ทรง
คุณวุฒิและเอาการเอางาน
ทําไม ส.ส. จํานวนมากจึงตองการตําแหนงกรรมาธิการงบประมาณ เหตุผลมีอยู
อยางนอย 3 ประการ คือ
ประการแรก ตํ าแหนงกรรมาธิการงบประมาณชวยใหไดมาซึ่งสารสนเทศ
เกี่ยวกับงบประมาณ สารสนเทศเกี่ยวกับพฤติกรรมทางการคลังของหนวยราชการตางๆ และ
สารสนเทศดานเศรษฐกิจอื่นๆ สารสนเทศเหลานี้ชวยเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทํางานตําแหนง
ส.ส. สารสนเทศเกี่ยวกับงบประมาณชวยใหทราบแผนการใชจายดานตางๆของรัฐบาล และโดย
เฉพาะอยางยิ่งชวยใหทราบวา มีแผนการใชจายอะไรบางที่เปนประโยชนแกประชาชนในเขต
การเลือกตั้งของตน สารสนเทศเกี่ยวกับพฤติกรรมทางการคลังของหนวยราชการตางๆชวยเกื้อกูล
ให ส.ส. ควบคุมและกํากับการใชจายของหนวยราชการตางๆใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในบาง

2
กรณี ส.ส. อาจใชสารสนเทศดังกลาวนี้ในการตอรองหรือแบลกเมลทางการเมืองได สารสนเทศ
ดานเศรษฐกิจอื่นๆมีประโยชนในการเพิ่มพูนความรูความเขาใจของตัว ส.ส.เอง
ประการที่สอง ตําแหนงกรรมาธิการงบประมาณมีประโยชนในการสรางเครือขาย
ความสัมพันธสวนบุคคลกับขาราชการชั้นผูนํา ในยุคสมัยที่การเมืองการปกครองอยูในระบอบ
ประชาธิปไตย ขาราชการชั้นผูนําอาจตองวิ่งเตนเขาหากรรมาธิการงบประมาณ เพื่อขอความ
สนับสนุนในการผลักดันงบประมาณรายจายบางโครงการหรือบางรายการใหผานการพิจารณา
ในอีกดานหนึ่ง ส.ส. ที่เปนกรรมาธิการงบประมาณอาจตองการความชวยเหลือหรือการอํานวย
ความสะดวกของหนว ยราชการบางหนว ยในการจัดสรรบริ การสาธารณะบางประเภทในเขต
การเลือกตั้งของตน ความสัมพันธระหวางกรรมาธิการงบประมาณกับขาราชการชั้นผูนําจึงคอยๆ
พัฒนาไปสูความสัมพันธในลักษณะที่มีผลประโยชนตางตอบแทน และอาจพัฒนาไปสูความ
สัมพันธในรูปแบบอื่นในอนาคตได
ประการที่สาม ส.ส. ที่เปนกรรมาธิการงบประมาณไมเพียงแตจะมีสารสนเทศ
เกี่ยวกับงบประมาณสมบูรณกวา ส.ส. อื่นๆเทานั้น หากยังอยูในฐานะที่จะใชอํานาจหนาที่ในการ
ผลักดันใหโครงการการใชจายบางโครงการลงสูเขตการเลือกตั้งของตนอีกดวย ขาราชการชั้นผูนํา
มักจะเกรงอกเกรงใจกรรมาธิการงบประมาณ เพราะไมเพียงแตจะทราบดีวา ส.ส. ที่เปน
กรรมาธิการงบประมาณเปนผูนํา ส.ส. ของพรรคการเมืองตางๆเทานั้น หากยังไมแนใจอีกดวยวา
ส.ส. เหลานี้จะยังดํารงตําแหนงกรรมาธิการงบประมาณในอนาคตตอไปอีกหรือไม ดังนั้น การ
โอนออนตามคํารองขอของกรรมาธิการงบประมาณจึงปรากฏอยูเนืองๆ ตราบเทาที่ไมผิดระเบียบ
ราชการ ส.ส. ที่เปนกรรมาธิการงบประมาณจึงอยูในฐานะที่จะสรางผลงานในเขตการเลือกตั้งของ
ตนไดโดยงาย ซึ่งมีผลเสมือนหนึ่งการสรางคะแนนนิยมทางการเมือง อันมีผลตอการเลือกตั้ง
ในสมัยตอไป
ในยุครัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน และรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท
ยุคตน ส.ส.ที่เปนกรรมาธิการงบประมาณบางคนมักจะใชอํานาจในการขมขูขาราชการ นอกจากนี้
การขาดความรูความเขาใจในเรื่องการงบประมาณ ทําใหกรรมาธิการพิจารณาตัดงบประมาณเปน
รายการ แทนที่ จ ะพิ จ ารณาความเหมาะสมทั้ ง โครงการหรื อ ทั้ ง แผนงาน แต คุ ณ ภาพของ
การพิจารณางบประมาณนับวาดีวันดีคืน ในดานหนึ่ง ผูนํา ส.ส. ที่เปนกรรมาธิการไดปรับปรุง
ตนเองศึกษาหาความรูเกี่ยวกับการงบประมาณ และติดตามหาขอมูลเกี่ยวกับการใชงบประมาณ
ของหนวยราชการตางๆ ระบบการพิจารณางบประมาณดวยการถืออํานาจเปนธรรมคอยๆหมดไป
ความมีเหตุมีผลในกระบวนการพิจารณางบประมาณมีมากขึ้น การพิจารณาตัดทอนงบประมาณ
เปนรายการๆ ดังที่เคยปรากฏในอดีตไมปรากฏอีกแลวในชวงสุดทายแหงชีวิตของสภาผูแทน
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ราษฎร ในอีกดานหนึ่ง คณะกรรมาธิการกิจการสภาผูแทนราษฎรไดมีบทบาทสําคัญในการพัฒนา
คุณภาพและความรูของ ส.ส. ไมเฉพาะแตในดานการงบประมาณเทานั้น หากยังคลุมไปถึง
ประเด็นปญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมอื่นๆ อีกดวย ทั้งนี้โดยการเชื้อเชิญนักวิชาการ
นักพัฒนาในสังกัดองคการพัฒนาเอกชน นักธุรกิจ ขาราชการ และประชาชน เขาไปบรรยาย
อภิปราย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในรัฐสภา แมวารายการการอภิปรายและสัมมนาทาง
วิชาการเหลานี้จะมี ส.ส.เขารวมไมมากเทาที่ควร แต ส.ส. ที่เขารวมรายการทางวิชาการเหลานี้
เกือบทั้งหมดเปน ส.ส. ที่มีคุณภาพและเปนความหวังของระบอบประชาธิปไตย ขอที่นาผิดหวังยิ่ง
กวาก็คือ รัฐบาลมิไดเห็นความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพขององคกรนิติบัญญัติ และเกือบมิได
จัดสรรงบประมาณในการเสริมเขี้ยวเล็บของฝายนิติบัญญัติเลย ทรัพยากรทางการเงินสําหรับการ
นี้เกือบทั้งหมดมาจากมูลนิธิและองคการตางประเทศ
ในชวงเวลากวาทศวรรษที่คณะกรรมาธิการงบประมาณของสภาผูแทนราษฎร
เติบใหญขึ้นมานี้ เราไดเห็นความเขมงวดและความพิถีพิถันในการพิจารณางบประมาณเพิ่มขึ้น
โดยลําดับ ซึ่งยังผลใหเกิดจารีตทางการคลังบางประการ ในประการสําคัญก็คือ อธิบดีหรือผูบังคับ
บั ญ ชาหน ว ยราชการที่ เ สนอของบประมาณจั ก ต อ งเข า ชี้ แ จงและตอบข อ ซั ก ถามของคณะ
กรรมาธิการงบประมาณดวยตนเอง จารีตดังกลาวนี้ชวยเพิ่มความสําคัญของคณะกรรมาธิการ
ในกระบวนการงบประมาณได แ ต เ พี ย งเล็ ก น อ ย เพราะรั ฐ ธรรมนู ญ และกฎหมายการคลั ง
มีบทบัญญัติที่จํากัดอํานาจทางการคลังของฝายนิติบัญญัติ กระนั้นก็ตาม จารีตดังกลาวนี้ทําให
ขาราชการชั้นผูนําจํ าตองใหความสํ าคัญแกคณะกรรมาธิการฯ การไมปรากฏตัวตอหนาคณะ
กรรมาธิการฯ ก็ดีและความลมเหลวในการตอบขอซักถามของคณะกรรมาธิการฯก็ดี เหลานี้ลวน
แลวแตเปนเหตุใหงบประมาณของหนวยราชการนั้น ๆ ถูกแขวนได
การแทรกแซงตั ว ของคณะกรรมาธิ ก ารงบประมาณของสภาผู แทนราษฎรใน
กระบวนการงบประมาณ ทําใหหนวยราชการตางๆจําตองปรับตัวในการใชงบประมาณแผนดิน
การใชงบประมาณไมหมดก็ดี และความรั่วไหลในการใชงบประมาณก็ดี เปนประเด็นที่คณะ
กรรมาธิการฯสนใจมากเปนพิเศษ ส.ส. ที่เปนกรรมาธิการงบประมาณบางคนไดพัฒนาทักษะและ
ความรูความสามารถในการติดตามพฤติกรรมทางการคลังของหนวยราชการบางหนวย จนมี
ข อมูล รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บโครงการการใชจ า ยตา งๆของหนว ยราชการนั้น การปรับตัวของ
คณะกรรมาธิการงบประมาณดังกลาวนี้ยังผลใหหนวยราชการตางๆจําตองปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการใชงบประมาณแผนดิน และตองคอยระมัดระวังอยูเสมอวายังมีคณะกรรมาธิการฯที่คอย
จองจับผิด
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คณะกรรมาธิ ก ารงบประมาณของสภาผู แทนราษฎรไม เ พี ยงแตจ ะมีบ ทบาท
ในการกดดันใหกระบวนการงบประมาณมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเทานั้น หากทวายังมีบทบาท
ในการทํ าให ก ระบวนการงบประมาณเปน กระบวนการแบบเปดอีกดวย คณะกรรมาธิ การฯ
จะไมลังเลในการแถลงขาว เมื่อพบพฤติกรรมการใชจายที่ไมชอบมาพากลของหนวยราชการ
ความขยัน หมั่น เพี ย รใจการแถลงขาวของโฆษกคณะกรรมาธิการฯ แมจะถูกมองวาเปนการ
ประชาสัมพันธตัวเองและคณะกรรมาธิการฯ แตก็ชวยใหประชาชนไดรับทราบสารสนเทศเกี่ยวกับ
การงบประมาณเพิ่มขึ้น อยางนอยที่สุดก็เปนการยอมรับสิทธิการรับรูของราษฎร
นั บ ตั้ ง แต ส ภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห ง ชาติ ล งมติ รั บ หลั ก การร า งพระราชบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2535 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2534 เปนตนมา
ประชาราษฎรเกือบจะมิไดรับรูบทบาทของคณะกรรมาธิการงบประมาณของสภานิติบัญญัติฯ เลย
ด ว ยเหตุ นี้ เอง ผมจึงรูสึกคิดถึงคณะกรรมาธิการงบประมาณของสภาผูแทน
ราษฎร และรูสึกเสียดายที่พัฒนาการของสถาบันประชาธิปไตยตองหยุดชะงักลงนับตั้งแตวันที่ 23
กุมภาพันธ 2534 เปนตนมา

