คอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง”
ผูจ ดั การรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2546

การผันงบประมาณแผนดิน เรื่องของหมากินขี้
รังสรรค ธนะพรพันธุ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไมตองการใหสมาชิก
รัฐสภาหาประโยชนจากการใชงบประมาณแผนดิน ไมวาโดยตรงหรือโดยออม มาตรา 180 วรรค 6
จึงมีบทบัญญัติวา
"ในการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร หรือของคณะกรรมาธิการ การเสนอ การ
แปรญัตติหรือการกระทําดวยประการใดๆที่มีผลใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือ
กรรมาธิการ มีสวนไมวาโดยตรงหรือโดยออมในการใชงบประมาณรายจาย จะกระทํามิได"
กอนการบังคับใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2511 สมาชิกสภา
ผูแ ทนราษฎรยังไมรูจักวิธีการหาประโยชนจากงบประมาณแผนดิน เนื่องเพราะสังคมการเมืองไทย
ถูกครอบงําโดยระบอบเผด็จการและคณาธิปไตย อํานาจรัฐตกอยูในมือกลุมพลังอํามาตยาธิปไตย
เมื่อมีการบังคับใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2511 กลุมถนอมประภาสอาศั ย ทั้ ง อํ านาจทางการเมื อ งและอํ านาจทางการเงินในการดูดดึงนักการเมืองเขาสู
พรรคสหประชาไทย แมพรรคสหประชาไทยจะคุมเสียงขางมากในรัฐสภา แตรัฐบาลพรรค
สหประชาไทยกลับไรเสถียรภาพ เนื่องจากการสั่นคลอนของสมาชิกพรรคสหประชาไทยนั้นเอง
ตนตอความไมพอใจของ ส.ส.ในสังกัดพรรคสหประชาไทยมีที่มาจากรัฐธรรมนูญฉบับป 2511 ที่
หามมิใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดํารงตําแหนงรัฐมนตรี บรรดาผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรีในรัฐบาล
ดังกลาวเกือบทั้งหมดเปนผูนําขาราชการทั้งฝายทหารและพลเรือน
การหามสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดํารงตําแหนงรัฐมนตรี สรางความคุกรุนในหมู
ส.ส.ในสังกัดพรรคสหประชาไทยจํานวนมาก จนมีการสรางแรงกดดันรัฐบาลในรูปแบบตางๆ โดย
เฉพาะอย า งยิ่ง การสั่นคลอนรัฐบาลในวาระการพิจารณารางกฎหมายงบประมาณแผนดิน
ประจําป จนในที่สุดรัฐบาลถนอม-ประภาสยินยอมให ส.ส.มีงบพัฒนาจังหวัดคนละ 300,000 บาท
ในปงบประมาณ 2513 และเพิ่มขึ้นเปนคนละ 1,000,000 บาทในปงบประมาณ 2514 เฉพาะ ส.ส.
ในสังกัดพรรคสหประชาไทยเทานั้นที่ไดรับจัดสรรงบพัฒนาจังหวัด ส.ส. พรรคฝายคานมิไดรับ
จัดสรรงบประมาณรายการนี้ ส.ส.อิสระจะไดรับจัดสรรงบพัฒนาจังหวัด ก็ตอเมื่อไมเพียงแตมิได
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อภิปรายวิพากษรฐั บาลเทานั้น หากยังตองอภิปรายสนับสนุนรัฐบาลในรัฐสภาดวย ในเวลาตอมา
ไมนาน ส.ส. อิสระจํานวนมากถูกดูดดึงเขาสูพรรคสหประชาไทย เพราะตองมนตรางบพัฒนา
จังหวัด จํานวน ส.ส. อิสระลดนอยถอยลง คงไวแต ส.ส.พรรครัฐบาลกับพรรคฝายคาน และ ส.ส.
อิสระจํานวนนอยนิดที่ยังยืนหยัดในอุดมการณ
ความพยายามของ ส.ส. ในการผันงบประมาณลงสูเขตการเลือกตั้งและฐานที่มั่น
ทางการเมืองของตน ปรากฏเปนรูปธรรมในยุครัฐบาลพรรคสหประชาไทย (2512-2514) ดวย ผูนํา
ส.ส. ตางแยงชิงกันเปนกรรมาธิการงบประมาณของสภาผูแทนราษฎร และใชอํานาจกรรมาธิการ
ในการตัดงบประมาณของหนวยราชการตางๆ แลวนํางบประมาณที่ถูกตัดทอนนี้จัดสรรใหเปน
ประโยชนแกตนเอง กระบวนการพิจารณากฎหมายงบประมาณประจํ าปจึงกินเวลายาวนาน
เพราะตองใชเวลาตอรองผลประโยชน โดยที่กฎหมายงบประมาณแผนดินออกไมทันใช อาทิเชน
งบประมาณประจําปงบประมาณ 2513 ซึ่งกําหนดใชตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2512 กวาจะผานสภา
ได ก็ตกเดือนมกราคม 2513 เปนตน
งบพั ฒ นาจั ง หวั ด เลื อ นหายไปจากกระบวนการงบประมาณภายหลั ง การ
รัฐประหารเดือนพฤศจิกายน 2514 แตกลับฟนคืนมาใหมในป 2523 ในยุครัฐบาลพลเอก
เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน โดยใชชื่ออยางเปนทางการวา "โครงการพัฒนาจังหวัดตามขอเสนอของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร" ตอมาเปลี่ยนชื่อเปน "โครงการพัฒนาชนบทและชุมชนตามขอเสนอ
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร" ในระหวางป 2525-2534 จํานวนงบพัฒนาจังหวัดที่ ส.ส. แตละคน
ไดรบั จัดสรรเพิม่ จากคนละ 1.5 ลานบาทในปงบประมาณ 2523 เปน 5 ลานบาทในปงบประมาณ
2534
งบพัฒนาจังหวัดหายไปจากงบประมาณแผนดินประจํ าปงบประมาณ 2535
เนือ่ งเพราะการรัฐประหารเดือนกุมภาพันธ 2534 โดยคณะ รสช. ซึง่ ยังผลใหสภาผูแทนราษฎร
หายไปจากสังคมการเมืองไทยชั่วขณะ แตแลวงบพัฒนาจังหวัดกลับฟนคืนชีพในปงบประมาณ
2536 โดยเปลีย่ นชือ่ เปน "โครงการพัฒนาพิเศษตามขอเสนอของสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร" (พ.ส.ส.)
ในปงบประมาณ 2537 ดวยการริเริ่มของรัฐบาลพรรคประชาธิปตย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
นอกจากจะไดรบั จัดสรรงบพัฒนาจังหวัด (พ.ส.ส.) คนละ 5 ลานบาทแลว ยังไดรับจัดสรรงบ คพจ.
ส.ส. (โครงการพัฒนาจังหวัดของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามขอเสนอของสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร) อีกคนละ 15 ลานบาทดวย รวมงบ ส.ส.คนละ 20 ลานบาท
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรนอกจากจะไดประโยชนจากการใชงบพัฒนาจังหวัดหรือ
งบ ส.ส.ในการสรางคะแนนนิยมทางการเมืองแลว ยังอาจใชอํานาจในการผันงบประมาณหรือ
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ทรัพยากรอื่นของแผนดินเพื่อผลประโยชนทางการเมืองอีกดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อสามารถ
ยึดตําแหนงในคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณางบประมาณแผนดินประจําป ยุทธวิธีการตัด
งบประมาณของหนวยราชการตางๆ แลวแยงชิงงบประมาณที่ถูกตัด ดังที่ปรากฏในสภาผูแทน
ราษฎรระหวางป 2512-2514 กลับมาปรากฏใหเห็นอีก
ในชวงตนของรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท (2523-2531) เมื่อมีการตัดทอน
งบประมาณของหนวยราชการตางๆแลว มักจะนําไปกองไวในงบกลาง อันอยูในอํานาจของนายก
รัฐมนตรีที่จะใชจาย ตอมาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเริ่มตาสวาง อาศัยอํานาจในการตัดทอนงบ
ประมาณของหนวยราชการ แลวผันงบประมาณที่ตัดทอนนั้นลงสูเขตการเลือกตั้งหรือฐานที่มั่น
ทางการเมืองของตน
การพิ จ ารณาตั ด ทอนงบประมาณของหน ว ยราชการมิ ไ ด เ ป น ไปตามความ
เหมาะสมของงาน แผนงาน และโครงการ หากแตมีเปาประสงคหลักในการแยงชิงทรัพยากรของ
แผนดินเพื่อผลประโยชนสวนบุคคล โครงการของ ส.ส. จํานวนมากที่เสนอขอใชงบประมาณที่ถูก
ตัดทอนมีความไมชอบมาพากล อันเปนเหตุใหงบประมาณรั่วไหลโดยไมสมควร โดยที่การ
ฉอราษฎรบังหลวงและความประพฤติมิชอบปรากฏโดยทั่วไป ดังกรณีงบยุงลายในชวงปงบ
ประมาณ 2535-2536
การผันงบประมาณแผนดินลงสูฐานที่มั่นทางการเมืองชวยเพิ่มคะแนนนิยมทาง
การเมืองอยางปราศจากขอกังขา สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํ านวนมากนิยมผันงบประมาณ
แผนดินไปสรางถาวรสถานในเขตการเลือกตั้งของตน พรอมทั้งประทับชื่อ ส.ส. เพือ่ ตราตรึงในดวง
จิตของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง ผูคนที่ขับรถเขาจังหวัดสุราษฎรธานียอมมิอาจหลีกพนสะพาน
ลอยทีม่ ชี อื่ "สุเทพ เทือกสุบรรณ" จํานวนมาก ทํานองเดียวกับผูท ขี่ บั รถเขาจังหวัดสุพรรณบุรี มิอาจ
หลีกพนอนุสรณสถานที่มีตรา "บรรหาร-แจมใส" ได คําถามพื้นฐานมีอยูวา นักเลือกตั้งอางอิง
ความชอบธรรมอันใดในการประทับตราของตนในถาวรสถานที่สรางจากงบประมาณแผนดิน?
การผันงบประมาณแผนดินลงสูฐานที่มั่นทางการเมืองมิไดใหประโยชนทางการ
เมืองเทานั้น หากยังใหผลประโยชนทางธุรกิจอีกดวย สําหรับนักการเมืองที่มีอํานาจ การผันงบ
ประมาณแผนดินมีผลเทากับการผันเงินใหหัวคะแนน เพราะเมื่อสามารถผันงบประมาณแผนดิน
ลงสูฐานที่มั่นทางการเมืองได ก็ยอมดลบันดาลใหหัวคะแนนสามารถประมูลงานกอสรางของ
ทางราชการ หรือมีสิทธิในการขายสินคาและบริการแกรัฐบาลได ในกรณีเชนนี้ นักเลือกตั้งสามารถ
ลดค า จ า งที่ ต  อ งจ า ยให แก หั ว คะแนน เพราะสามารถโยกงบประมาณแผน ดิ นไปจ า ยใหแก
หัวคะแนนแทน
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รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ไมตองการเห็นประพฤติกรรมของนักเลือกตั้งดังกลาว
จึงมีบทบัญญัติหาม ‘มีสวน’ ไมวาโดยตรงหรือโดยออมในการใชงบประมาณรายจาย แต
พฤติกรรมดังกลาวนี้หาไดหมดไปไม ในการพิจารณากฎหมายงบประมาณแผนดินประจําป 2547
การแยงชิงการผันงบประมาณแผนดินเกิดความอื้อฉาว คราวนี้เปนฝมือของนักเลือกตั้งเผายี้ใน
สังกัดพรรคไทยรักไทย และปรากฏเปนขาวเนื่องเพราะความขัดแยงในหมูนักเลือกตั้งเผายี้ดวยกัน
เอง เมือ่ ปรากฏวา งบประมาณแผนดินที่ถูกผันกระจุกอยูในจังหวัดนครรราชสีมา
การผันงบประมาณแผนดินดังที่พรรณนาขางตนนี้ขัดตอรัฐธรรมนูญหรือไม เปน
เรื่องที่อยูในอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยชี้ขาด แตขอเท็จจริงปรากฏวา นับตั้งแตมี
การบังคับใชรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 การผันงบประมาณของนักเลือกตั้งไมเคยหยุดชะงักแมแต
ปงบประมาณเดียว อยางนอยที่สุดรองประสานสภาผูแทนราษฎร (นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล)
ยืนยันความขอนี้ (มติชน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2546)
สิ่งจูงใจในการผันงบประมาณแผนดินลงสูฐานที่มั่นทางการเมืองแตกตางไปตาม
ประเภทของสมาชิกรัฐสภา ส.ส. ในระบบการเลือกตั้งแบบแบงเขตยอมมีสิ่งจูงใจในเรื่องนี้โดย
ชัดแจง เพราะตองการใชงบประมาณแผนดินในการสรางคะแนนนิยมทางการเมือง และกระชับ
สายสัมพันธเชิงอุปถัมภกับประชาชนในฐานที่มั่นทางการเมืองของตน การกําหนดใหเขตการเลือก
ตัง้ มีขนาดเล็กลง เพื่อใหมี ส.ส.เขตเดียว คนเดียว ยิ่งทําใหสิ่งจูงใจในการผันงบประมาณมีมากขึ้น
ส.ส.ในระบบบัญชีรายชื่อพรรคไมมีสิ่งจูงใจในเรื่องนี้ เพราะมิไดรับผิดตอประชาชนโดยตรง หากแต
รับผิดตอผูนําพรรคที่มีอํานาจในการจัดอันดับบัญชีรายชื่อพรรค แต ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อพรรค
ทีม่ ี ส.ส.บริวารยอมมีสิ่งจูงใจในการผันงบประมาณ เพราะความสามารถและความสําเร็จในการ
ผันงบประมาณชวยเพิ่มบารมีทางการเมือง หากสามารถผันงบประมาณจนสรางคะแนนนิยมทาง
การเมืองแก ส.ส. บริวาร ยอมทําให ส.ส.บริวารยําเกรง และอาจทําใหจํานวน ส.ส.บริวารเพิ่มขึ้น
ดวย จํานวน ส.ส.บริวารในสังกัดมีผลตออันดับบัญชีรายชื่อพรรค
ในสังคมที่ระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภถักทออยางแนนหนา นักการเมืองยอม
มีสงิ่ จูงใจตามธรรมชาติในการผันงบประมาณ เพื่อกระชับสายสัมพันธเชิงอุปถัมภ การทําลายสิ่ง
จูงใจดังกลาวนี้จึงเปนเรื่องยากยิ่ง ขอที่นาสังเกตก็คือ แมรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 กําหนดขอหาม
สมาชิกรัฐสภาในการใชงบประมาณรายจาย แตหาไดกําหนดบทลงโทษที่มีประสิทธิผลไม หาก
ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยวา มีการฝาฝนมาตรา 180 วรรคหก การเสนอ การแปรญัตติ หรือการ
กระทําดวยประการใดๆที่ฝาฝนบทบัญญัติดังกลาว เพียงแตสิ้นผลไปเทานั้น ผูที่ไดประโยชนจาก
การใชงบประมาณแผนดินหาไดถูกลงโทษไม เวนแตจะมีการดําเนินการถอดถอนจากตําแหนง

5
โดยอาศัยบทบัญญัติในหมวด 10 สวนที่ 3 (มาตรา 303-307) ซึ่งมีกระบวนการยืดเยื้อและเสีย
ตนทุนสูง
ดวยเหตุดงั ทีพ่ รรณนาขางตนนี้ การผันงบประมาณแผนดินลงสูฐานที่มั่นทางการ
เมืองจะยังเปนประพฤติกรรมอยูคูสังคมการเมืองไทยตราบนานเทานาน นักเลือกตั้งเผายี้มักตั้ง
คําถามวา ในเมื่อนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมีอํานาจผันงบประมาณได เหตุไฉน ส.ส. จึงผันงบ
ประมาณมิไดดวยเลา
การผันงบประมาณมิใชเรื่องขี้หมา ดังที่บุรุษผูเสแสรงวาไรเดียงสาเขาใจ หากแต
เปนเรื่องหมากินขี้

