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คิดถึงกรรมาธิการงบประมาณสภาผูแทนราษฎร

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

            ขณะที่ผมเขียนบทความเรื่องนี้ สภานิติบัญญัติแหงชาติกํ าลังพิจารณาราง 
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจํ าปงบประมาณ 2535 ปนี้ไมมีตัวแทนของราษฎรในการ
พิจารณางบประมาณแผนดิน แมวาสภานิติบัญญัติจะแตงตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
รางงบประมาณจํ านวน 35 คน ประกอบดวยตัวแทนรัฐบาล 17 คน และสมาชิกสภานิติบัญญัติฯ  
18 คน แตคณะกรรมาธิการงบประมาณของสภานิติบัญญัติฯนั้นมิอาจเทียบเทียมไดกับคณะ 
กรรมาธิการงบประมาณของสภาผูแทนราษฎร
            นับต้ังแตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2521 มีผลบังคับใชจวบจน 
ส้ินอายุขัยเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2534 ผมไดติดตามศึกษาและเฝาดูพฤติกรรมของคณะ 
กรรมาธิการงบประมาณของสภาผูแทนราษฎรมาโดยตลอด และผมไดเห็นการเปลี่ยนแปลงใน 
ดานคุณภาพดวยความปติ
            คณะกรรมาธิการงบประมาณฯ นับเปนองคกรที่ทรงอิทธิพลและมีบทบาทสูงยิ่ง
ของสภาผูแทนราษฎร สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํ านวนมากตองการยึดครองตํ าแหนงกรรมาธิการ 
งบประมาณ แตก็มิใชตํ าแหนงที่สามารถยึดครองไดโดยงาย โดยทั่วไปแลว ตํ าแหนงนี้จะตกแก 
ผูนํ า ส.ส. ในพรรคการเมืองตางๆทั้งฝายคานและฝายรัฐบาล  หรือมิฉะนั้นก็ตกแก ส.ส. ที่ทรง 
คุณวุฒิและเอาการเอางาน
            ทํ าไม ส.ส. จํ านวนมากจึงตองการตํ าแหนงกรรมาธิการงบประมาณ  เหตุผลมีอยู
อยางนอย 3 ประการ คือ
           ประการแรก  ตํ าแหนงกรรมาธิการงบประมาณชวยใหไดมาซึ่งสารสนเทศ 
เกี่ยวกับงบประมาณ สารสนเทศเกี่ยวกับพฤติกรรมทางการคลังของหนวยราชการตางๆ และ 
สารสนเทศดานเศรษฐกิจอ่ืนๆ  สารสนเทศเหลานี้ชวยเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทํ างานตํ าแหนง 
ส.ส. สารสนเทศเกี่ยวกับงบประมาณชวยใหทราบแผนการใชจายดานตางๆของรัฐบาล และโดย
เฉพาะอยางยิ่งชวยใหทราบวา มีแผนการใชจายอะไรบางที่เปนประโยชนแกประชาชนในเขต 
การเลือกตั้งของตน สารสนเทศเกี่ยวกับพฤติกรรมทางการคลังของหนวยราชการตางๆชวยเกื้อกูล
ให ส.ส. ควบคุมและกํ ากับการใชจายของหนวยราชการตางๆใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ในบาง
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กรณี ส.ส. อาจใชสารสนเทศดังกลาวนี้ในการตอรองหรือแบลกเมลทางการเมืองได  สารสนเทศ 
ดานเศรษฐกิจอ่ืนๆมีประโยชนในการเพิ่มพูนความรูความเขาใจของตัว ส.ส.เอง
           ประการที่สอง  ตํ าแหนงกรรมาธิการงบประมาณมีประโยชนในการสรางเครือขาย
ความสัมพันธสวนบุคคลกับขาราชการชั้นผูนํ า ในยุคสมัยที่การเมืองการปกครองอยูในระบอบ
ประชาธิปไตย ขาราชการชั้นผูนํ าอาจตองวิ่งเตนเขาหากรรมาธิการงบประมาณ เพื่อขอความ
สนับสนุนในการผลักดันงบประมาณรายจายบางโครงการหรือบางรายการใหผานการพิจารณา  
ในอีกดานหนึ่ง ส.ส. ที่เปนกรรมาธิการงบประมาณอาจตองการความชวยเหลือหรือการอํ านวย
ความสะดวกของหนวยราชการบางหนวยในการจัดสรรบริการสาธารณะบางประเภทในเขต 
การเลือกตั้งของตน ความสัมพันธระหวางกรรมาธิการงบประมาณกับขาราชการชั้นผูนํ าจึงคอยๆ
พัฒนาไปสูความสัมพันธในลักษณะที่มีผลประโยชนตางตอบแทน และอาจพัฒนาไปสูความ
สัมพันธในรูปแบบอื่นในอนาคตได
           ประการที่สาม  ส.ส. ที่เปนกรรมาธิการงบประมาณไมเพียงแตจะมีสารสนเทศ
เกี่ยวกับงบประมาณสมบูรณกวา ส.ส. อ่ืนๆเทานั้น  หากยังอยูในฐานะที่จะใชอํ านาจหนาที่ในการ
ผลักดันใหโครงการการใชจายบางโครงการลงสูเขตการเลือกตั้งของตนอีกดวย ขาราชการชั้นผูนํ า
มักจะเกรงอกเกรงใจกรรมาธิการงบประมาณ  เพราะไมเพียงแตจะทราบดีวา ส.ส. ที่เปน 
กรรมาธิการงบประมาณเปนผูนํ า ส.ส. ของพรรคการเมืองตางๆเทานั้น  หากยังไมแนใจอีกดวยวา  
ส.ส. เหลานี้จะยังดํ ารงตํ าแหนงกรรมาธิการงบประมาณในอนาคตตอไปอีกหรือไม  ดังนั้น  การ 
โอนออนตามคํ ารองขอของกรรมาธิการงบประมาณจึงปรากฏอยูเนืองๆ ตราบเทาที่ไมผิดระเบียบ
ราชการ  ส.ส. ที่เปนกรรมาธิการงบประมาณจึงอยูในฐานะที่จะสรางผลงานในเขตการเลือกตั้งของ
ตนไดโดยงาย ซึ่งมีผลเสมือนหนึ่งการสรางคะแนนนิยมทางการเมือง อันมีผลตอการเลือกตั้ง 
ในสมัยตอไป
           ในยุครัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน และรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท  
ยุคตน ส.ส.ที่เปนกรรมาธิการงบประมาณบางคนมักจะใชอํ านาจในการขมขูขาราชการ นอกจากนี้ 
การขาดความรูความเขาใจในเรื่องการงบประมาณ ทํ าใหกรรมาธิการพิจารณาตัดงบประมาณเปน 
รายการ แทนที่จะพิจารณาความเหมาะสมทั้งโครงการหรือทั้งแผนงาน แตคุณภาพของ 
การพิจารณางบประมาณนับวาดีวันดีคืน  ในดานหนึ่ง  ผูนํ า ส.ส. ที่เปนกรรมาธิการไดปรับปรุง 
ตนเองศึกษาหาความรูเกี่ยวกับการงบประมาณ และติดตามหาขอมูลเกี่ยวกับการใชงบประมาณ
ของหนวยราชการตางๆ ระบบการพิจารณางบประมาณดวยการถืออํ านาจเปนธรรมคอยๆหมดไป 
ความมีเหตุมีผลในกระบวนการพิจารณางบประมาณมีมากขึ้น การพิจารณาตัดทอนงบประมาณ
เปนรายการๆ ดังที่เคยปรากฏในอดีตไมปรากฏอีกแลวในชวงสุดทายแหงชีวิตของสภาผูแทน
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ราษฎร ในอีกดานหนึ่ง คณะกรรมาธิการกิจการสภาผูแทนราษฎรไดมีบทบาทสํ าคัญในการพัฒนา
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 รัฐบาลมิไดเห็นความสํ าคัญในการพัฒนาคุณภาพขององคกรนิติบัญญัติ และเกือบมิได
จัดสรรงบประมาณในการเสริมเขี้ยวเล็บของฝายนิติบัญญัติเลย ทรัพยากรทางการเงินสํ าหรับการ
นี้เกือบทั้งหมดมาจากมูลนิธิและองคการตางประเทศ
            ในชวงเวลากวาทศวรรษที่คณะกรรมาธิการงบประมาณของสภาผูแทนราษฎร 
เติบใหญข้ึนมานี้ เราไดเห็นความเขมงวดและความพิถีพิถันในการพิจารณางบประมาณเพิ่มข้ึน
โดยลํ าดับ ซึ่งยังผลใหเกิดจารีตทางการคลังบางประการ ในประการสํ าคัญก็คือ อธิบดีหรือผูบังคับ
บัญชาหนวยราชการที่ เสนอของบประมาณจักตองเขาชี้แจงและตอบขอซักถามของคณะ 
กรรมาธิการงบประมาณดวยตนเอง จารีตดังกลาวนี้ชวยเพิ่มความสํ าคัญของคณะกรรมาธิการ 
ในกระบวนการงบประมาณไดแตเพียงเล็กนอย เพราะรัฐธรรมนูญและกฎหมายการคลัง 
มีบทบัญญัติที่จํ ากัดอํ านาจทางการคลังของฝายนิติบัญญัติ กระนั้นก็ตาม จารีตดังกลาวนี้ทํ าให 
ขาราชการชั้นผูนํ าจํ าตองใหความสํ าคัญแกคณะกรรมาธิการฯ การไมปรากฏตัวตอหนาคณะ 
กรรมาธิการฯ ก็ดีและความลมเหลวในการตอบขอซักถามของคณะกรรมาธิการฯก็ดี เหลานี้ลวน
แลวแตเปนเหตุใหงบประมาณของหนวยราชการนั้น ๆ ถูกแขวนได

            การแทรกแซงตัวของคณะกรรมาธิการงบประมาณของสภาผู แทนราษฎรใน
กระบวนการงบประมาณ ทํ าใหหนวยราชการตางๆจํ าตองปรับตัวในการใชงบประมาณแผนดิน 
การใชงบประมาณไมหมดก็ดี และความรั่วไหลในการใชงบประมาณก็ดี เปนประเด็นที่คณะ 
กรรมาธิการฯสนใจมากเปนพิเศษ  ส.ส. ที่เปนกรรมาธิการงบประมาณบางคนไดพัฒนาทักษะและ
ความรูความสามารถในการติดตามพฤติกรรมทางการคลังของหนวยราชการบางหนวย จนมี 
ขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการการใชจายตางๆของหนวยราชการนั้น การปรับตัวของ 
คณะกรรมาธิการงบประมาณดังกลาวนี้ยังผลใหหนวยราชการตางๆจํ าตองปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการใชงบประมาณแผนดิน และตองคอยระมัดระวังอยูเสมอวายังมีคณะกรรมาธิการฯที่คอย
จองจับผิด
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            คณะกรรมาธิการงบประมาณของสภาผู แทนราษฎรไมเพียงแตจะมีบทบาท 
ในการกดดันใหกระบวนการงบประมาณมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนเทานั้น หากทวายังมีบทบาท 
ในการทํ าใหกระบวนการงบประมาณเปนกระบวนการแบบเปดอีกดวย คณะกรรมาธิการฯ 
จะไมลังเลในการแถลงขาว เมื่อพบพฤติกรรมการใชจายที่ไมชอบมาพากลของหนวยราชการ  
ความขยันหมั่นเพียรใจการแถลงขาวของโฆษกคณะกรรมาธิการฯ แมจะถูกมองวาเปนการ 
ประชาสัมพันธตัวเองและคณะกรรมาธิการฯ แตก็ชวยใหประชาชนไดรับทราบสารสนเทศเกี่ยวกับ
การงบประมาณเพิ่มข้ึน  อยางนอยที่สุดก็เปนการยอมรับสิทธิการรับรูของราษฎร
            นับต้ังแต สภานิ ติบัญญัติแห งชาติลงมติ รับหลักการร างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. 2535 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2534 เปนตนมา 
ประชาราษฎรเกือบจะมิไดรับรูบทบาทของคณะกรรมาธิการงบประมาณของสภานิติบัญญัติฯ เลย
            ดวยเหตุนี้เอง ผมจึงรูสึกคิดถึงคณะกรรมาธิการงบประมาณของสภาผูแทน
ราษฎร และรูสึกเสียดายที่พัฒนาการของสถาบันประชาธิปไตยตองหยุดชะงักลงนับต้ังแตวันที่ 23 
กุมภาพันธ 2534 เปนตนมา


