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งบประมาณแผนดนิ ที่ปราศจากสภานติบิัญญตัติรวจสอบ
*  

 

โดย ดิเรก ปทมสริิวัฒน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
หนงัสือพิมพมติชนรายวนั คอลมันกระแสทรรศน 
วันท่ี ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ปท่ี ๒๙ ฉบับท่ี ๑๐๔๓๖ 
 

 
 เม่ือสภานิติบัญญัติถูกยุบไปอยาง
กะทันหัน จะบริหารงบประมาณแผนดินกัน
อยางไร เพราะเหตุวา หลักการงบประมาณที่
ยอมรับกันทั่วโลก คือ ฝายบริหารจะตองขอ
อนุมัติจากฝายนิติบัญญัติใหตรวจสอบ ไมใชวา
รัฐบาลอยากจะใชจายเงินอะไรก็ทําไดทันที และ
เปนหลักการของ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๐๒ เชนเดียวกัน ซ่ึงยังคงมีผลบังคับใช
ในขณะน้ี  คําตอบขอน้ีชัดเจนคือทําได โดย 
"อนุโลมใหอิงการจัดสรรในงบประมาณปกอนไป
พลางกอน" โดยนัยน้ีงบประมาณแผนดิน 
ในป ๒๕๕๐ จะอิงกับวงเงินรายจายของ
ปงบประมาณแผนดิน ป ๒๕๔๙ (ซ่ึงไดรับการ
ตรวจสอบจากสภานิติบัญญัติกอนหนาแลว) แต
วาในเรื่องน้ียังมีขอควรคิดคํานึงและพิจารณา
ตอไป ประเด็นสําคัญที่ควรคาการอภิปรายคือ * 
 หนึ่ง งบประมาณป ๒๕๔๙ อาจจะไม
เหมาะสมกับสภาวการณเศรษฐกิจและสังคมใน
ปงบประมาณ ๒๕๕๐ และ ๒๕๕๑ (ซ่ึงจะเริ่ม 
ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๐ หมายเหตุ กวาจะราง
รั ฐธรรมนูญแล ว เสร็ จและ เลื อกตั้ งสภา
ผูแทนราษฎร ก็ลาชากวามิถุนายน ๒๕๕๐  
อันเปนชวงเวลาที่ตองนําราง พ.ร.บ. วิธีการ

                                                 
 

*
 นางสาวจุฬารัตน  ยะปะนัน นิติกร          

กลุมงานพัฒนากฎหมาย สํานักกฎหมาย รวบรวม. 

งบประมาณ ๒๕๕๑ เขาสูการพิจารณาของ 
สภานิติบัญญัติ)  
 สอง มีขอกังวลวาการจัดสรรรายจาย
อาจจะบิดเบี้ยวไปตาม "อํานาจสั่งการ" ของผูมี
อํานาจโดยปราศจากการตรวจสอบ ขึ้นอยูกับการ
ตีความ (ซ่ึงอาจจะแตกตางกัน)  
 สาม ในสภาวะไรการตรวจสอบโดย 
สภานิติบัญญัติ จะมีกระบวนการอื่นใดมา
ทดแทนเพื่อทําหนาที่ตรวจสอบแทนชั่วคราว 
ในลักษณะที่เรียกวา second best หรือไม 
 การตีความ (ที่แตกตางกัน) ในการ
บริหารงบประมาณ  การอนุโลมใหใชการจัดสรร
งบประมาณป ๒๕๔๙ ไปพลางกอน สําหรับ 
ป ๒๕๕๐ และ ๒๕๕๑ มีความหมายอยางไร 
เพราะขอกฎหมายระบุสั้นๆ เพียงแคน้ี เทาที่
สังเกตมีการตีความสองแบบ  
 การตีความแบบที่หน่ึง [A] คือ ก) วงเงิน
รายจ ายให คงไว เท า เดิ ม  รวมทั้ งการตั้ ง
งบประมาณรายรับ และวิ ธี การไฟแนนซ  
คงเหมือนในป ๒๕๔๙ ข) วิธีการจัดสรรให
หนวยงานคือกระทรวงทบวงกรมคงยอดเดิมและ
สัดสวนเดิม ซ่ึงในทรรศนะของผูเขียนเห็นดวย
กับวิธีน้ี 
 การตีความแบบที่สอง [B] ยังคงรักษา
วงเงินรายจาย รายได และไฟแนนซเทาเดิมแต
วิธีการจัดสรรและสัดสวนของรายจายตาม
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หนวยงานตางๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได 
 ขณะที่ เขียนบทความนี้ก็ทราบดีวา 
หลายหนวยงานเริ่ มมีความวิตกกั งวลว า
งบประมาณจะถูกตัด และนโยบายที่ รัฐบาล 
พ.ต.ท.ทักษิณดําเนินการไปกอนหนา จะยุบเลิก 
ตัวอยางเชน ๓๐ รักษาทุกโรค งบประมาณ 
เอสเอ็มแอล โครงการแปลงสินทรัพยใหเปน 
ทุน ฯลฯ  ขอกังวลเชนนี้ความจริงไมควรจะ
เกิดขึ้นถาหากเรายึดม่ันในหลักการ A ซ่ึงผูเขียน
มีความเห็นวาชอบธรรม ไมควรจะตีความตาม
แบบ B อยางนอยที่สุดเราควรจะใหความเคารพ
วาวงเงินรายจายและสัดสวนของรายจาย (ในป 
๒๕๔๙) น้ันไดผานการทบทวนและลงมติของ
สภานิติบัญญัติมาแลว แตถาหากเรายอมรับการ
ตีความแบบ B แมวาวงเงินเทาเดิมแตสัดสวน
รายจายแบบใหม (ในป ๒๕๕๐ และ ๒๕๕๑) 
อาจจะแปรผันไปตามการ "สั่งการ" ของผู มี
อํานาจ ซ่ึงปราศจากการตรวจสอบจาก 
สภานิติบัญญัติ ถาสํานักงบประมาณหรือ
สํานักงานกฤษฎีกา จะชวยใหความสวางแก
ประชาชนและนักวิชาการที่มีความสนใจติดตาม
กระบวนการงบประมาณ วาวิธีการตีความแบบ
ใดชอบธรรมและเหมาะสม และสถาบันวิชาการ
ตางๆ จะจัดเวทีวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเรื่องงบประมาณแผนดินระดมความเห็น
จากภาคสวนตางๆ จะเปนเรื่องดี และเปนการให
ความรูแกประชาชนอยางแนนอน Second Best 
ในภาวะที่ ไม มี สภานิติ บัญญัติ ตรวจสอบ
งบประมาณแผนดิน ผูเขียนก็เหมือนกับ
ประชาชนทั่วไปที่เชื่อถือคําพูดของคณะปฏิวัติ 
และเราก็ได "รัฐบาลชั่วคราว" ภายในเวลาสอง
สัปดาห ภายใตธรรมนูญการปกครองและกฎ
อัยการศึก แตการที่จะไดสภานิติบัญญัติจากการ

เลือกตั้ง (ซ่ึงจะดําเนินการหลังรางรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม) คงจะกินเวลามากกวาปครึ่งหรือสองป 
(สมมุติวาใชเวลายกรางรัฐธรรมนูญหน่ึงป เวลา
ที่รับสมัครและเลือกตั้ง ส.ส. และการฟอรม
รัฐบาลใหมอาจจะกินเวลาปครึ่งหรือสองป) ดวย
เหตุน้ี จึงสันนิษฐาน (ดวยความเชื่อม่ันสูง) วา
ปงบประมาณ ๒๕๕๑ ก็จะเปนงบประมาณ
แผนดินที่ปราศจากการตรวจสอบโดยสภานิติ
บัญญัติ หรือถึงจะมีสภานิติบัญญัติก็เปนสภา
ที่มาจากการแตงตั้ง จึงตั้งคําถามวา ในภาวะไร
ระบบตรวจสอบโดยสภานิติบัญญัติจะมีระบบ
หรือองคกรทําหนาที่ตรวจสอบการบริหาร
งบประมาณ (ไปพลางกอน) หรือไม ซ่ึงอาจจะ
เรียกวาเปน Second Best องคกรที่มีตัวแทน
ของประชาชนมีสวนรวม หลายฝาย เชน สภาที่
ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ อาจจะทํา
หนาที่เชนนี้ เปนการให "คําปรึกษา" และนํา
ขอมูลมาถายทอดใหประชาชนรับทราบ เพ่ือ
สรางความเขาใจอันดีวางบประมาณรายจายซึ่ง
เกิดจากภาษีอากรของประชาชนน้ัน ไดรับการ
พิจารณาอยางรอบคอบ คํานึงถึงประโยชนสุข
ของประชาชน ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ไมไดบิดเบี้ยวไปตามอํานาจสั่งการของคนใดคน
หน่ึง หรือจะตั้งสภารูปแบบอ่ืนมาทําหนาที่ เพ่ือ
เปนความรูประชาชน ขออนุญาตพูดถึง วงจร
งบประมาณ (budget cycle) เล็กนอย ซ่ึง
ประกอบดวยสี่ขั้นตอน  
 หนึ่ง ขั้นตอนการวิเคราะหและการ
วางแผนงบประมาณ ตาม พ .ร .บ .วิ ธีการ
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๐๒ ไดกําหนดให  
๔ หนวยงานที่ดูแลระบบมหภาค ใหความ
เห็นชอบกอนจะนําเสนอคณะรัฐมนตรี ไดแก 
กระทรวงการคลัง ธนาคารแหงประเทศไทย 



 

เกรด็กฎหมายนารู 

๑๕๔  

สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
 สอง ขั้นตอนการอนุมัติใหเปนกฎหมาย 
ซ่ึงจะตองผานความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติ 
และมี ๓ วาระ (กฎหมายไมอนุญาตใหพิจารณา 
๓ วาระรวด) และมีขั้นตอนการทบทวนวงเงิน
งบประมาณโดยถี่ ถ วน  โดยกรรมาธิ การ
งบประมาณวิสามัญ ที่ตรงกับคําภาษาอังกฤษวา 
budget scrutiny  
 สาม ขั้นตอนการเบิกจายและบริหาร
งบประมาณ ซ่ึงเกี่ยวของกับงวดเงินและการ
เบิกจาย มีรายละเอียดระดับปฏิบัติการ
คอนขางมาก 
 สี่ ขั้นตอนการประเมินผลและนํา
ผลลัพธไปปรับในงบประมาณครั้งตอๆ ไป โดย
คํานึงถึงความคุมคาของการใชงบประมาณ 
(value for money) 
 งบประมาณแผนดินที่ภาคประชาชนมี
สวนรวมในโอกาสที่จะรางรัฐธรรมนูญกันใหม ขอ
เสนอวาความคิดเห็นจากมุมมองนักวิชาการการ
คลังคนหนึ่ ง ใจความสําคัญมีสามประการ 
กลาวคือ  
 ก) การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวน
รวมในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น  
 ข) การจัดสรรเงินใหประชาชนใน
แนวทางเพิ่มพลังใหประชาชน มากกวาการเพิ่ม
พลังและขยายอาณาจักรใหแกระบบราชการ และ 
 ค) ก า ร เ ป ด เ ผ ยข า ว ส า ร ข อ มู ล
งบประมาณแผนดินและลดการผูกขาดขอมูลของ
หนวยราชการ 
 ขอ ก หมายถึง การกําหนดบอรด
บริหารงบประมาณ โดยใหมีกรรมการจากหลาย

ฝาย เชน ตัวแทนภาคประชาชน ภาคธุรกิจ 
ภาควิชาการ นอกเหนือจากฝายขาราชการและ
ฝายการเมือง แนนอนวาในคณะกรรมการอาจจะ
มีอนุกรรมการอีกหลายชุด เพราะวาการจัดสรร
เงินแผนดิน มีมูลคามากและเกี่ยวกับทุกสาขา 
ตองมีความรูและการเปดรับมุมมองจากหลาย
ฝาย ขอดีอีกประการหนึ่งของการมี "บอรด
งบประมาณ" คือ การลดการแทรกทางการเมือง
ของรัฐมนตรี ผูเขียนมีความรูสึกเห็นใจ
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณในฐานะที่จะตอง
รับขอเสนอแนะจากรัฐมนตรีและนักล็อบบี้
ทั้งหลาย เพ่ือจัดสรรเงินสนับสนุนโครงการที่
รัฐมนตรีและผูมีอํานาจเสนอแนะ ผูอํานวยการ
สํานักงบประมาณจะไดออกตัวกับรัฐมนตรี
ทํานองวา "กระผมจะนําขอเสนอของทานเขาสู
การพิจารณาของบอรด" สวนอํานาจการอนุมัติ
น้ันขึ้นอยูกับบอรด อน่ึง โปรดสังเกตวาองคกรที่
เกิดใหม ในระยะหลั งมักจะมี โครงสรางให
ผูจัดการ ขึ้นอยูกับคณะกรรมการบริหาร (บอรด) 
เชน สํานักงานกองทุนการสรางเสริมสุขภาพ 
(สสส.) และสํานักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
สถาบันอุดมศึกษา เปนตน องคกรธุรกิจก็
เชนเดียวกัน  
 ขอ ข  หมายถึง แนวทางการจัดสรร 
เงินตรงใหกับประชาชน เชน กรณีเอสเอ็มแอล 
ระบบประกันสังคมแนวใหมที่ขยายใหทั่วถึง
ประชาชนทุกกลุม (มากกวากลุมแรงงานภายใต
ระบบประกันสังคมในปจจุบัน) และการปรับ
โครงสรางภาษีกันใหมใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และหนวยงานที่ทํางานพื้นที่ (area-
based agency) ที่เสนอเชนน้ีเพราะเห็นวาระบบ
งบประมาณที่ ใชขณะนี้ ไมสอดคลองกับยุค
กระจายอํานาจใหทองถิ่นและประชาชน หลักฐาน
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เชิงประจักษที่สนับสนุนขอน้ีคือ สัดสวนของ
รายจายงบประมาณตามพื้นที่ (จังหวัด) น้ันคิด
เปนสัดสวนเล็กนอย (รอยละ ๑๕-๒๐ ของ
งบประมาณทั้งหมด) สะทอนลักษณะของ  
"การกั๊กเงิน" ไวในราชการสวนกลาง 
 ขอ ค หมายถึง การปรับปรุงระบบ
รายงานขอมูลสนเทศงบประมาณในเรื่องน้ี ทาน
สมาชิกสภานิติบัญญัติคงจะทราบดีวาฝาย 
นิติบัญญัติมีขอมูลนอยมาก ในขณะที่ขอมูลถูก
ผูกขาดโดยฝายราชการ จึงตกอยูในสภาพ
ขอมูลสนเทศที่ ไม เท าเทียมกัน ทําใหการ
ตรวจสอบงบประมาณทําไดจํากัด ทางออกใน
เรื่องนี้คือการเพิ่มความรูและฐานขอมูลใหกับ
ฝายสภานิติบัญญัติ ดังเชนระบบงบประมาณใน
สหรัฐ กําหนดใหมีสององคกรที่ทําหนาที่
วางแผนพิจารณาและวิเคราะหงบประมาณไดแก 
Office of Management Budget (OMB) และ 
Congressional Budget Office (CBO) เพ่ือ
ถวงดุลกัน โดยที่สองฝายตางพัฒนาฐานความรู
และการวิเคราะหงบประมาณ ย้ําอีกครั้ง ขาวสาร
ขอมูลอยางเทาเทียมกันเปนเรื่องสําคัญ 
 สังคมไทยในอุดมคติในทรรศนะของ
หลายคน (รวมทั้งผูเขียน) คือ สังคมแหงความรู
และการกระจายขาวสารขอมูลอยาที่เทาเทียมกัน
ตอทุกภาคสวน เพ่ือประกอบการตัดสินใจใน 
ทุกสังคมยังคงตองมีผูมี "อํานาจ" ก็จริง แตวา
อํานาจนั้นตองมีความชอบธรรม เพ่ือประชาชน 
และสามารถจะตรวจสอบและถวงดุลได  
                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 




