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คณะกรรมาธิการงบประมาณ
กับความโปรงใสของกระบวนการงบประมาณ

                                           รังสรรค  ธนะพรพันธุ

           ขอเรียกรองของสมาคมนักขาวแหงประเทศไทยและกลุมนักขาวรัฐสภาที่ขอให 
ส่ือมวลชนเขาฟงการพิจารณางบประมาณของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณ 
รายจายประจํ าป 2537 นับเปนขอเรียกรองที่สมเหตุสมผล และสอดคลองกับปรัชญาพื้นฐาน 
ของระบอบการปกครองประชาธิปไตยอยางยิ่ง

           แตนาประหลาดใจยิ่งนักที่ขอเรียกรองเชนนี้กลับถูกปฏิเสธโดยนายกรัฐมนตรี 
และคณะกรรมาธิการงบประมาณ ในสังคมประชาธิปไตย ประชาชนจักตองมีสิทธิในการรับรู
ปญหาของสังคมและมีสิทธิในการมีสวนรวมในการแกปญหาของชาติบานเมือง โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งประชาชนจักตองมีสวนรวมในกระบวนการกํ าหนดนโยบายทั้งปวง สภาผูแทนราษฎรจะ
เปนองคกรของประชาชนที่แทจริงไดก็ตอเมื่อไมมีปฏิบัติการใดๆที่อํ าพรางประชาชน ราษฎร 
จึงควรมีสิทธิรับรูการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมาธิการชุดตาง ๆ ของรัฐสภา
           สภาผูแทนราษฎรที่มีจิตวิญญาณประชาธิปไตย ไมเพียงแตตองเปดโอกาส 
ใหประชาชนเขารับฟงการประชุมสภาเทานั้น หากยังตองสํ ารองที่นั่งใหทวยราษฎรเขารับฟง 
การประชุมคณะกรรมาธิการชุดตางๆดวย เพียงแตตองมีการจัดระเบียบการเขารวมประชุมเพื่อ 
มิใหมีการกระทํ าอันรบกวนและขัดขวางการประชุม สิทธิในการเขารับฟงการประชุมไมควรจํ ากัด
เฉพาะคณะกรรมาธิการงบประมาณ หากครอบคลุมถึงคณะกรรมาธิการชุดอื่นๆดวย และสิทธินี้ 
มิไดมีเฉพาะแตส่ือมวลชน  หากแตเปนสิทธิพื้นฐานของประชาชน
          ในกรณีของคณะกรรมาธิการงบประมาณ ยิ่งมีเหตุผลมากขึ้นที่จะสนับสนุนให
ราษฎรมีสิทธิการเขารับฟงการประชุม เพราะคณะกรรมาธิการชุดนี้มีหนาที่เกี่ยวพันกับการจัดสรร
ทรัพยากรของแผนดินที่ประชาชนเปนเจาของ สภาผูแทนราษฎรที่มีจิตวิญญาณประชาธิปไตย 
จะตองถายทอดการประชุมดวยระบบโทรทัศนวงจรปด เพื่อใหประชาชนโดยทั่วไปเขารับฟงได  
โดยที่หองโทรทัศนวงจรปดแยกตางหากจากหองประชุม  ดวยวิธีการเชนนี้  ประชาชนที่เขารับฟง
การประชุมยอมไมสามารถทํ าลายบรรยากาศและรบกวนการประชุม ดังที่นายกรัฐมนตรีและ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังหวั่นเกรงได
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           นักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งไดเรียกรองมาชานานใหมีการถายทอด 
การประชุมสภาผู แทนราษฎร ขอเรียกรองนี้เพิ่งมาสัมฤทธิผลในยุคที่นายกรัฐมนตรีมาจาก 
การเลือกตั้ง บัดนี้ มีการถายทอดโทรทัศนในวาระการประชุมสํ าคัญของสภาผูแทนราษฎร ไมวา 
จะเปนการแถลงนโยบายของรัฐบาลตอรัฐสภา การพิจารณางบประมาณรายจายประจํ าป และ 
การประชุมเพื่อลงมติไมไววางใจรัฐบาล ในวาระการประชุมสํ าคัญเหลานี้ สภาผูแทนราษฎร 
ไดอนุญาตใหประชาชนเขารับฟงการประชุม โดยที่มิไดทํ าลายบรรยากาศและรบกวนการประชุม 
อีกทั้งมิไดเปนเหตุใหสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติไมสามารถแสดงความคิดเห็นที่เปนอิสระและ 
ตรงไปตรงมา ดังที่นายกรัฐมนตรีหวั่นเกรงแตประการใดไม ตรงกันขาม การเปดโอกาสให 
ประชาชนเขารับฟงการประชุม ประกอบกับการถายทอดการประชุมทางโทรทัศน กลับบีบบังคับ 
ใหสมาชิกสภาฯผู ทรงเกียรติตองตระเตรียมขอมูลในการอภิปราย และใชภาษาอันสุภาพ 
ในการอภิปราย หากจะมีความกักขฬะและสันดานดิบอันตํ่ าทราม ก็ตองมีขันติธรรมที่จะขม 
สามานยลักษณะเหลานี้ไว

           เหตุใดนายกรัฐมนตรีและคณะกรรมาธิการงบประมาณจึงลิดรอนสิทธิของ 
ราษฎรในการรับฟงการประชุมคณะกรรมาธิการงบประมาณ ทั้งๆที่คนเหลานี้เกือบทั้งหมดเห็นดี
เห็นงามกับการถายทอดการประชุมสภาผูแทนราษฎรทางโทรทัศนในวาระการประชุมที่สํ าคัญ 
พฤติกรรมที่ไมสอดคลองตองกันเชนวานี้มิอาจอธิบายดวยเหตุผลประการอื่นใดได นอกจาก 
ผลประโยชนของบรรดานักการเมืองเหลานี้เอง กลาวคือ การถายทอดการประชุมสภาผูแทน 
ราษฎรทางโทรทัศนเปนโอกาสในการสรางคะแนนนิยมทางการเมือง ทั้งฝายรัฐบาลและฝายคาน 
ฝายรัฐบาลตองการสรางคะแนนนิยมทางการเมืองจากการแถลงนโยบายของรัฐบาล การเสนองบ
ประมาณประจํ าป และการตอบโตฝายคานทั้งดวยขอมูลและวาทศิลป ฝายคานก็ตองการสราง
คะแนนนิยมทางการเมืองจากการอภิปรายไมไววางใจรัฐบาล และการอภิปรายคัดคานรัฐบาล  
ตรงกันขาม การประชุมคณะกรรมาธิการงบประมาณมิใชโอกาสที่จะไดคะแนนนิยมทางการเมือง 
หากแตเปนโอกาสที่จะเสียคะแนนนิยมดังกลาวนี้ หากการณปรากฏวา การประชุมแสดงออกถึง 
อวิชาของกรรมาธิการเกี่ยวกับระบบการงบประมาณ การใชอํ านาจบาตรใหญในการตัดทอน 
งบประมาณ และการยื้อแยงงบประมาณเพื่อผลประโยชนของกรรมาธิการแตละคน รวมตลอด 
ทั้งกิริยามารยาทอันสามานยของกรรมาธิการบางคน

           ในการพิจารณางบประมาณแผนดินประจํ าป 2536 คณะกรรมาธิการงบ
ประมาณไดสรางอัปลักษณะหลายตอหลายประการแกสภาผูแทนราษฎร กลาวคือ
           ประการแรก  ดวยเหตุที่ประธานคณะกรรมาธิการ ซึ่งเปนรัฐมนตรีที่มิไดมาจาก
การเลือกตั้ง  ไมเปนที่ยอมรับของกรรมาธิการที่เปน ส.ส. จึงมิอาจแสดงภาวะความเปนผูนํ าใน 
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การพิจารณางบประมาณได นอกจากนี้ แมวาพรรครัฐบาลมีเสียงขางมากในคณะกรรมาธิการ   
แตไมสามารถกํ าหนดทิศทางและกรอบการประชุมได เนื่องจากกรรมาธิการจํ านวนไมนอยเปน  
ส.ส.หนาใหม โดยเฉพาะอยางยิ่งกรรมาธิการที่มาจากพรรคประชาธิปตย จึงไมทันเกม 
กรรมาธิการพรรคฝายคาน โดยเฉพาะที่มาจากพรรคชาติไทยและพรรคชาติพัฒนา ซึ่งเกือบ 
ทั้งหมดเคยดํ ารงตํ าแหนงนี้มากอนแลว

           ประการที่ สอง กระบวนการพิจารณางบประมาณมิได  เป นไปอย างมี  
ประสิทธิภาพ เนื่องจากกรรมาธิการจํ านวนไมนอยขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบการ 
งบประมาณ บางคนใชอํ านาจบาตรใหญในการตัดทอนงบประมาณ หรือตีรวนขาราชการที่ทํ า 
หนาที่ชี้แจงรายละเอียดงบประมาณที่เสนอขอ การพิจารณางบประมาณยังคงเนนการตัดทอน 
งบประมาณตามหมวดการใชจายมากกวาที่จะพิจารณางบประมาณเปนโครงการหรือแผนงาน

          ประการที่สาม คณะกรรมาธิการงบประมาณขาดความเที่ยงธรรมในการ 
พิจารณางบประมาณ หากแตพิจารณางบประมาณเพื่อหวังผลประโยชนทางการเมืองและ 
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจสวนบุคคล คณะกรรมาธิการงบประมาณไดพิจารณาตัดทอน 
งบประมาณจํ านวน 13,485.88 ลานบาท ในชั้นตน หวังที่จะนํ างบประมาณที่ถูกตัดทอนนี้มา 
เพิ่มงบพัฒนาจังหวัดของ ส.ส. คร้ันนายกรัฐมนตรีแสดงจุดยืนที่จะไมเพิ่มงบประมาณสวนนี้  
กรรมาธิการงบประมาณจํ านวนหนึ่ง ดวยความรวมมือของขาราชการสํ านักงบประมาณบางสวน 
ผันงบประมาณจํ านวนนี้ไปสูโครงการพัฒนาภูมิภาคที่เปนเขตการเลือกตั้งของตนเอง โดยที่มิได 
มีการประเมินแมแตนอยวา โครงการที่แปรญัตติเพิ่มเหลานี้ใหประโยชนแกสังคมมากกวาโครงการ
ที่ถูกตัดทอนงบประมาณหรือไม และโดยที่มิไดคํ านึงวาการแปรญัตติเพิ่มโครงการเปนการกระทํ า 
ที่ขัดตอมาตรา 146 แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534  นอกจากนี้  การผัน 
งบประมาณเพื่อสรางคะแนนนิยมทางการเมืองของกรรมาธิการบางคน ยังปรากฏในรูปของการ
เสนอของบผูกพันอีกดวย

           ประการที่ ส่ี กรรมาธิการงบประมาณบางคนอาศัยอํ านาจหนาที่ในการผัน 
งบประมาณไปใหประโยชนแกกลุมผลประโยชนทางเศรษฐกิจบางกลุม จนเกิดกรณีงบการกํ าจัด 
ยุงลายอันอื้อฉาว

อัปลักษณะตางๆเหลานี้ที่คณะกรรมาธิการงบประมาณกอใหเกิดขึ้นในการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจํ าปงบประมาณ 2536 นับเปนเหตุผลอันเพียงพอที่จะสนับ 
สนุนให การพิจารณางบประมาณของคณะกรรมาธิการงบประมาณเปนไปโดยเป ดเผย  
การพิจารณางบประมาณอยางเปดเผยกอใหเกิดประโยชนอยางนอย 3 ประการ  กลาวคือ
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           ประการแรก พรรคการเมืองตางๆจะตองคัดสรร ส.ส. ที่มีความรูความเขาใจ 
เกี่ยวกับระบบการงบประมาณมาดํ ารงตํ าแหนงกรรมาธิการงบประมาณ กรรมาธิการที่ไมมีความรู
ในเรื่องนี้อาจ `ปลอยไก' ในการซักถามหรือในการอภิปราย  จนกอใหเกิดความเสื่อมเสียแกพรรค
การเมืองตนสังกัดได ในปจจุบันการจัดสรรกรรมาธิการงบประมาณในพรรคการเมืองตางๆนิยม
กํ าหนดโควตาตามภูมิภาค  โดยให ส.ส. ในแตละภูมิภาคเลือกตัวแทนขึ้นมาเปนกรรมาธิการตาม
จํ านวนโควตาที่ไดรับ บางสวนอาศัยการจับสลาก ระบบการพิจารณางบประมาณอยางเปดเผย 
จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงระบบการคัดสรรผู ดํ ารงตํ าแหนงกรรมาธิการไปในทางที่ทํ าให
กระบวนการพิจารณางบประมาณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

           ประการที่สอง เมื่อการพิจารณางบประมาณเปนไปอยางเปดเผย จะทํ าให ส.ส.  
ที่เปนกรรมาธิการตองตระเตรียมขอมูลในการซักถามและอภิปราย หากมีการตระเตรียมขอมูลมา
อยางดี กรรมาธิการอาจสรางคะแนนนิยมทางการเมืองในระบบการพิจารณางบประมาณอยาง 
เปดเผยนี้ได การตัดทอนงบประมาณอยางไรเหตุผลหรือดวยการใชอํ านาจบาตรใหญจะคอยๆ 
ลดลง เนื่องจากพฤติกรรมดังกลาวนี้จะเปนที่ทราบกันทั่วไป โดยมิอาจปดบังตอไปได

           ประการที่สาม ระบบการพิจารณางบประมาณอยางเปดเผยดีกวาระบบ 
การพิจารณาแบบลับ เพราะกรรมาธิการงบประมาณจะตองระมัดระวังตัวมากขึ้นที่จะไมพิจารณา
ตัดทอนงบประมาณเพื่อผลประโยชนของตนเอง และที่จะไมผันงบประมาณไปเปนประโยชนแก
กลุมผลประโยชนที่เกี่ยวของ

           คณะกรรมาธิการงบประมาณอยู ในที่ ลับตาประชาชนมาเปนเวลาชานาน  
ในยุคสมัยที่มีการปกครองแบบเผด็จการ/คณาธิปไตย กลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตยไดดูดซับสวนเกิน
ทางเศรษฐกิจจากกระบวนการงบประมาณอยางเปนกอบเปนกํ า หากคณะกรรมาธิการ 
งบประมาณถูกดึงมาสูที่แจง แมจะไมสามารถขจัดการดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจดังกลาวนี้ 
ใหหมดไปได แตก็เปดชองใหมีการตรวจสอบและลดทอนการฉอราษฎรบังหลวงและการประพฤติ 
มิชอบลงไดบาง
           นาประหลาดที่นายกรัฐมนตรี และ ส.ส. ที่มาจากการเลือกตั้งบางสวน ยังคง
ตองการใหคณะกรรมาธิการงบประมาณทํ างานในที่ลับตาประชาชน


