คอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง”
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 26 กรกฎาคม 2539

คณะกรรมาธิการรงบประมาณ
รังสรรค ธนะพรพันธุ
วิวาทะระหวางผูนํ าเหลาทัพกับกรรมาธิการงบประมาณแหงสภาผูแทนราษฎร
เมื่อกลางเดือนกรกฎาคม 2539 มีประเด็นอันพึงพินิจพิเคราะหอยางยิ่ง แมปรากฏการณแหง
ความขัดแยงจะคอยๆจางหายไป แตรากฐานของความขัดแยงยังคงดํารงอยู และพรอมที่จะปะทุ
ทุกเมื่อ
เมื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณประจําป
2540 ประชุมพิจารณางบประมาณของกระทรวงกลาโหมเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2539 ผูบัญชา
การทั้งสามเหลาทัพมิไดเขารวมประชุม คงมีแตเสนาธิการทุกเหลาทัพ โดยมีพลเอกไพบูลย
เอมพันธุ ปลัดกระทรวงกลาโหมเปนผูนําการชี้แจงตอคณะกรรมาธิการงบประมาณ และนี่เองเปน
ชนวนแหงความไมพอใจของกรรมาธิการงบประมาณบางหมูบางเหลา
คณะกรรมาธิการงบประมาณมีมติ ‘แขวน’ งบประมาณของทุกเหลาทัพ คง
พิจารณาเฉพาะแตงบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเทานั้น ในวันตอมา เมื่อมี
การพิ จ ารณางบประมาณของกระทรวงกลาโหมต อ รู ป การยั ง คงเป น ไปดั ง เดิ ม กล า วคื อ
ผู  บั ญ ชาการทั้ ง สามเหล า ทั พ รวมทั้ ง ผู  บั ญ ชาการทหารสู ง สุ ด มิ ไ ด เ ข า ร ว มประชุ ม คราวนี้
กรรมาธิ การงบประมาณสังกัดพรรคประชาธิปตย ซึ่งนํ าโดยนายบุญชู โรจนเสถียรประทวง
ดวยการเดินออกจากที่ประชุม แตการประชุมยังคงดําเนินตอไป เนื่องจากรัฐบาลกุมเสียงขางมาก
ในคณะกรรมาธิการงบประมาณ อีกทั้งกรรมาธิการฟากรัฐบาลไมเห็นความจําเปนในการบังคับให
ผูนํ าเหลาทัพเขารวมประชุม ในที่สุดคณะกรรมาธิการงบประมาณมีมติปรับลดงบประมาณ
กระทรวงกลาโหมทั้งหมด 133.2 ลานบาท โดยที่กรรมาธิการสังกัดพรรคประชาธิปตยขอแปร
ญัตติทุกแผนงานทุกโครงการ
การใหสัมภาษณสื่อมวลชนตอบโตซึ่งกันและกันระหวางผูนําฝายทหารกับผูนํา
พรรคประชาธิปตยยังคงมีตอมา จนทายที่สุดพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
กลาโหมถึ ง กับเตือ นวา อยา หยามศัก ดิ์ศรีท หาร เพราะทหารเด็กๆบางหมูบางเหลาไมพอใจ
(ผูจัดการรายวัน ฉบับวันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2539) และจบลงดวยตํารวจตองใหการอารักขาแก
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นายบุญชู โรจนเสถียรเปนการพิเศษ ดวยเหตุดังที่หนังสือพิมพ มติชน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 18
กรกฎาคม 2539 พาดหัวขาววา “งบทหารรอน - มือมืดโทร.ขูบุญชู” กระนั้นก็ตาม การปะทะ
คารมในเวลาตอมากลายเปนปมความขัดแยงระหวางพลเอกชวลิตกับผูนํ าพรรคประชาธิปตย
เมื่อผูนําพรรคประชาธิปตยกลาวหาวา พลเอกชวลิตมีเจตนาเสี้ยมเขาควายใหชนกัน เพื่อใหผูนํา
ฝายทหารเขาใจผิดวา พรรคประชาธิปตยตองการหยามศักดิ์ศรีฝายทหาร ขางฝายพลเอกชวลิต
ก็ทาใหพรรคประชาธิปตยเลิกคบกับตน พรอมทั้งตีตรานายบุญชู โรจนเสถียรวา ‘เฒาพเนจร’
ซึ่งสรางอารมณขุนมัวแกนายบุญชูไดไมนอย การปะทะคารมมีทีทาวาจะกลายเปนวิวาทะเยี่ยง
ทารก ซึ่งไมเปนผลดีตอภาพลักษณทั้งสองฝาย
คณะกรรมาธิการงบประมาณแหงสภาผูแทนราษฎรพยายามสราง ‘กฎเหล็ก’ วา
คณะกรรมาธิการงบประมาณจะพิจารณางบประมาณของหนวยราชการใดก็ตอเมื่อหัวหนาหนวย
ราชการนั้นเขารวมประชุมเพื่อชี้แจงหรือ ‘ใหการ’ ตอคณะกรรมาธิการเทานั้น จารีตดังกลาวนี้
คอยๆ กอตัวขึ้นหลังจากที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2521 มีผลบังคับใช และ
ปรากฏอยางชัดเจนยิ่งนับตั้งแตป 2531 เปนตนมา เมื่อบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญฉบับ
ดังกลาวสิ้นอายุโดยนายกรัฐมนตรีตองมาจากการเลือกตั้ง
เหตุใดคณะกรรมาธิการงบประมาณจึงบังคับใหหัวหนาหนวยราชการตอง ‘ให
การ’ ในวาระที่มีการประชุมพิจารณางบประมาณของหนวยราชการนั้น?
หากพิจารณาเหตุผลในดานดีก็คงเปนเพราะวาหัวหนาหนวยราชการเปนผูที่มี
สารสนเทศที่คอนขางสมบูรณเกี่ยวกับโครงการ แผนงาน และงบประมาณของหนวยราชการที่ตน
บังคับบัญชา จึงอยูในฐานะที่จะชี้แจงรายละเอียดและขอเท็จจริงเกี่ยวกับหนวยราชการนั้น
คณะกรรมาธิการงบประมาณมีประสบการณแตอดีตวา เมื่อหัวหนาหนวยราชการมิไดเขารวม
ประชุม การชี้แจงของขาราชการระดับรองๆลงไปมักจะไมสมบูรณ อันเปนเหตุใหการพิจารณา
งบประมาณของหนวยราชการนั้นติดขัดอยูเนืองๆ นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการงบประมาณยังใช
ที่ประชุมในการ ‘ไลเบี้ย’ หัวหนาหนวยราชการเกี่ยวกับการใชงบประมาณในปที่ลวงมาแลว
รวมตลอดจนคาดคั้นและเรงรัดใหหัวหนาหนวยราชการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํ างานของ
หนวยราชการที่ตนบังคับบัญชาดวย ในบางโอกาสถึงกับบังคับโดยปริยายใหหัวหนาหนวยราชการ
ใหสัญญาดวยวาจากับคณะกรรมาธิการในการปฏิบัติการหรือละเวนการปฏิบัติการในบางเรื่อง
แตการบังคับใหหัวหนาหนวยราชการ ‘ใหการ’ ตอคณะกรรมาธิการงบประมาณ
มีสารสนเทศอันซอนเรน (hidden message) เพราะมิไดมีนัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพการพิจารณา
งบประมาณเทานั้น หากยังมีนับเกี่ยวกับอํานาจและการครอบครองอํานาจอีกดวย การมีอํานาจ
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ในการอนุมัติกฎหมายงบประมาณประจําปทําใหสภาผูแทนราษฎรสามารถกํากับหนวยราชการ
ในระดับหนึ่งได และสามารถเลือก ‘เลนงาน’ หรือ ‘ไลเบี้ย' หนวยราชการใดก็ได การพิจารณา
งบประมาณประจําปจึงเปนวาระที่หนวยราชการจําตองสยบตอนักเลือกตั้ง และนักเลือกตั้งบาง
หมูบางเหลาแสวงหาความสําราญในการสยบหัวหนาหนวยราชการทั้งปวงอยางไมอําพราง
หากระบอบการเมืองการปกครองมีลักษณะประชาธิปไตยและสภาผูแทนราษฎร
เปนที่ชุมนุมของผูแทนราษฎรที่แทจริง การใชอํานาจฝายนิติบัญญัติในการกํากับกระบวนการ
เบิกจายเงินจากคลังแผนดินยอมเปนการถวงดุลฝายบริหาร และการที่สภาผูแทนราษฎรสามารถ
แยงชิงอํานาจในการอนุมัติกฎหมายงบประมาณมาได อาจตีความวาเปนการตอสูระหวางกลุม
พลังประชาธิปไตยกับกลุมพลังอํามาตยาธิปไตย แตเปนเพราะระบอบการเมืองการปกครองยัง
ไมมีลักษณะประชาธิปไตยที่แท และ ส.ส. จํ านวนมากก็เปนเพียงนักเลือกตั้งที่มิไดซึมซับ
วัฒนธรรมประชาธิปไตย การสยบหัวหนาหนวยราชการในกระบวนการพิจารณางบประมาณจึง
เปนเพียงการตอสูกันระหวางกลุมอํ านาจนิยมในสภาผูแทนราษฎรกับกลุมอํานาจนิยมในระบบ
ราชการเทานั้น
สภาผู  แ ทนราษฎร โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง คณะกรรมาธิ ก ารงบประมาณเพี ย ร
พยายามกดดันใหกองทัพปฏิบัติตามกฎและระเบียบการคลังเสมอดวยหนวยราชการอื่น แต
เปนเพราะผูนําฝายทหารยึดกุมอํานาจทางการเมืองมาเปนเวลาชานาน กองทัพจึงมีสถานะพิเศษ
ในโครงสรางอํานาจทางการเมือง ยังผลใหงบประมาณดานการปองกันประเทศมีสถานะพิเศษดวย
ในนามของความมั่นคงแหงชาติ กองทัพสามารถมีงบราชการลับจํานวนมากที่ไมมีรายละเอียด
การใชจายได และในนามของความมั่นคงแหงชาติอีกเชนกัน สํานักงานตรวจเงินแผนดินมิอาจ
ตรวจสอบการใชจายของกองทัพดวยวิธีการและกระบวนการเดียวกับการตรวจสอบหนวยราชการ
นอกกองทัพ
ในชวงเวลากวาทศวรรษที่ผานมา สภาผูแทนราษฎรประสบความสําเร็จไมมาก
นักในการลดทอนงบราชการลับ และเกือบไมประสบความสําเร็จเลยในการนําผูนําเหลาทัพเขาสู
หองประชุมคณะกรรมาธิการงบประมาณ ผูนําเหลาทัพอางวา นับตั้งแตพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. 2502 มีผลบังคับใชเปนตนมา ผูบัญชาการเหลาทัพไมเคยตอง ‘ใหการ’ ตอ
คณะกรรมาธิการงบประมาณ การอางเหตุผลเชนนี้เทากับยอมรับวา ผูนําเหลาทัพหลีกเลี่ยงการ
เขาพบคณะกรรมาธิการงบประมาณ มิฉะนั้นก็คงเปนเหตุเหลือเชื่อที่ผูนําเหลาทัพติดราชการ
ในวันที่ตองเขารวมประชุมกับคณะกรรมาธิการเปนเวลาติดตอกันนับสิบป
เหตุใดผูนําเหลาทัพจึงหลีกเลี่ยงการเขาพบคณะกรรมาธิการงบประมาณ?
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หากพิจารณาเหตุผลในดานดีก็คงเปนวา กองทัพตองการใชบุคลากรที่มีความรู
และขอมูลเกี่ยวกับงบประมาณในการชี้แจงตอคณะกรรมาธิการงบประมาณ เหตุผลขอนี้นับวา
ฟงขึ้นอยางยิ่ง ทั้งนี้ปรากฏวา หัวหนาหนวยราชการจํานวนมากรับตําแหนงในชวงเวลาอันสั้น
และยั ง ไม ส ามารถยึ ด กุ ม ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ งบประมาณของหน ว ยงานของตนได หากคณะ
กรรมาธิการงบประมาณตองการขอมูลเกี่ยวกับงบประมาณเพียงอยางเดียวก็ไมมีเหตุตองบังคับ
หัวหนาหนวยราชการเขา ‘ใหการ’ ตอคณะกรรมาธิการ หากตัวแทนหนวยราชการมิอาจชี้แจงและ
ใหเหตุผลสนับสนุนงบประมาณที่เสนอขอไดอยางพอเพียง คณะกรรมาธิการงบปรระมาณยอมมี
สิทธิอันชอบธรรมในการแปรญัตติตัดทอนงบประมาณของหนวยราชการดังกลาว หากกําหนด
กติก าโดยแจง ชั ดตั้ง แตต น เสีย เช น นี้ หนว ยราชการยอมยากที่จะกลาวหาคณะกรรมาธิ ก าร
งบประมาณได
แตการทีผ่ ูนํ าเหลาทัพหลีกเลี่ยงการเขาพบคณะกรรมาธิการงบประมาณมิได
เปนเพราะมีผูรูเรื่องงบประมาณในกองทัพมากกวาผูบัญชาการเหลาทัพเทานั้น หากยังเปนเพราะ
วาผูนํ าเหลาทัพบางคนมิไดสนใจเรื่องงบประมาณ และอาจรูสึกเสียหนาหากไมสามารถตอบ
คําถามของกรรมาธิการงบประมาณได ทายที่สุด ศักดิ์ศรีอาจเปนคําอธิบายประพฤติกรรมของ
ผูนําเหลาทัพในเรื่องนี้ ดวยเหตุที่ผูนําเหลาทัพในอดีตไมเคยตอง ‘ขอ’ งบประมาณจากสภา
ผูแทนราษฎร การเขาพบคณะกรรมาธิการงบประมาณอาจตีความไดวาเปนการ ‘ขอ’ งบประมาณ
จากสภาผูแทนราษฎร ซึ่งในทัศนะของผูนําฝายทหารบางคนอาจถือเปนเรื่องเสื่อมเสียศักดิ์ศรี
ในอดีตที่เปนมา คณะกรรมาธิการงบประมาณบางชุดเคยแสดงอํานาจบาตรใหญ
ในการบังคับใหหัวหนาหนวยราชการ ‘ใหการ’ ตอคณะกรรมาธิการ ภาพหัวหนาหนวยราชการ
ที่สยบตอคณะกรรมาธิการงบประมาณอาจเปนภาพที่ผูนํ าฝายทหารบางคนมิอาจยอมรับได
ทั้งขอเท็จจริงก็ปรากฏวา กรรมาธิการงบประมาณบางคนตั้งคํ าถามและซักถามชนิดที่แสดง
อํ านาจบาตรใหญ ในบางกรณีถึงกับมีการขมขูดวยซํ้าไป คําถามบางคําถามดังเชน ในปงบ
ประมาณที่ผานมา ใชงบประมาณซื้อดินสอกี่แทง ก็เคยปรากฏในคณะกรรมาธิการงบประมาณ
บางชุดมาแลว ในบางกรณีก็มีการตั้งคําถามชนิดตีรวน ดังกรณีการตั้งคําถามวา เหตุใดนายแพทย
ประดิษฐ เจริญไทยทวีจึงมีสมญานามวา ‘หมอหลวง’ ทั้งๆที่คําถามและคําตอบมิไดเกี่ยวพันกับ
งบประมาณของมหาวิทยาลัยมหิดล
นักเลือกตั้งจํานวนมากใชที่ประชุมคณะกรรมาธิการงบประมาณในการ ‘ไลเบี้ย’
หัวหนาหนวยราชการ ในหลายตอหลายกรณี ประเด็นการไลเบี้ยมิไดเกี่ยวพันกับการพิจารณา
งบประมาณการไลเ บี้ ย เป นมรรควิ ธี สํ าคัญ ในการสยบหั ว หนา หนว ยราชการ ดว ยเหตุ นี้เอง
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หนวยราชการจํานวนมากจํายอมผันงบประมาณเขาสูเขตเลือกตั้งของกรรมาธิการงบปรระมาณ
และผูนํานักเลือกตั้งเพื่อสรางความสัมพันธเชิงอุปถัมภ และเพื่อลดทอนการไลเบี้ย รวมตลอดจน
เพื่อใหคณะกรรมาธิการงบประมาณผานงบประมาณของหนวยราชการที่ตนบังคับบัญชาโดยงาย
ผูนํ าฝายทหารมีเหตุผลที่จะหลีกเลี่ยงการ ‘ไลเบี้ย’ ของคณะกรรมาธิการงบ
ประมาณ เพราะเปนเรื่องเสื่อมเสียศักดิ์ศรี อยางไรก็ตาม ขอเท็จจริงปรากฏวา การ ‘ไลเบี้ย’
ผูนําฝายทหารเกี่ยวกับงบประมาณดานการปองกันประเทศ ถึงจะมีอยูบาง แตก็ไมมากเทาการ
‘ไลเบี้ย' หนวยราชการนอกกองทัพ สวนหนึ่งอาจเปนเพราะความไมกลาของนักเลือกตั้ง อีก
สวนหนึ่งอาจเปนเพราะความตองการใหเกียรติแกผูนํ าฝายทหาร กรรมาธิการงบประมาณที่
‘ไลเบี้ย’ กองทัพอยางเอาเปนเอาตาย มักจะถูกตอบโตจากกองทัพอยางรุนแรง ดังกรณีนาง
เย็นจิต สัมมาพันธ แหงพรรคประชากรไทย
ในสังคมประชาธิปไตย เมื่อสภาผูแทนราษฎรกําหนดเปนหลักการวา หัวหนา
หนวยราชการตองเขาประชุมรวมกับคณะกรรมาธิการงบประมาณเพื่อชี้แจงรายละเอียดและ
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับงบประมาณ กองทัพก็ไมควรไดรับยกเวน ความพยายามของกรรมาธิการ
งบประมาณบางคนในการกดดันใหผูนําเหลาทัพตองเขาประชุม จึงเปนความพยายามบนพื้นฐาน
แหงหลักการที่กําหนดไว ในขณะที่การหลบเลี่ยงของผูนําเหลาทัพก็เปนการทดสอบพลังระหวาง
กลุมอํานาจนิยมในกองทัพกับกลุมอํานาจในสภาผูแทนราษฎร
แม ว  า ความพยายามของกรรมาธิก ารงบประมาณฝา ยขางนอยในการกดดัน
ให ผู  นํ าเหล า ทั พ ต อ งเข า ชี้ แ จงต อ คณะกรรมาธิ ก ารงบประมาณเป น เรื่ อ งชอบด ว ยหลั ก การ
แตนาสังเกตวา ไมเพียงแตเสียงสนับสนุนจากสาธารณชนคอนขางบางเบาเทานั้น หากทวา
กรรมาธิการฝายขางมากกลับสยบตอกลุมอํานาจนิยมในกองทัพดวย
ในช ว งเวลาสองทศวรรษที่ ผ า นมานี้ นั ก เลือ กตั้ ง มี ป ระพฤติ กรรมอั น ทํ าลาย
ศรัทธาของมหาประชาชนเปนอันมาก บัดนี้เกือบไมมีใครที่เชื่อวา มีนักเลือกตั้งที่มีอุดมการณ
หลงเหลืออยูในสภาผูแทนราษฎร วาจําเพาะคณะกรรมาธิการงบประมาณ ประพฤติกรรมที่
เปนมามิไดบงบอกถึงความเห็นแกประโยชนของประเทศชาติ นักเลือกตั้งพากันหาประโยชนจาก
กระบวนการพิจารณางบประมาณเปนดานหลัก การตัดทอนงบประมาณของหนวยราชการตางๆ
ดําเนินไปเพียงเพื่อนําไปเพิ่มงบ ส.ส. โดยไมมีคนกลางที่ทําหนาที่ประเมินวา งบ ส.ส. ให
ประโยชนแกสังคมมากกวาโครงการหรืองานที่ถูกตัดทอนงบประมาณหรือไม นอกจากนี้ การ
ตักตวงผลประโยชนอยางหนาดานๆดังกรณีงบยุงลายก็เกิดขึ้นในคณะกรรมาธิการงบประมาณ
นั้นเอง
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ในเมื่อนักเลือกตั้งเปนสัตวเศรษฐกิจที่เห็นแกประโยชนสวนตัวเปนดานหลักเชนนี้
จะมีประโยชนอันใดที่จะมาถกเถียงกันวา หัวหนาสวนราชการตองเขามาประชุมรวมกับคณะ
กรรมาธิการงบประมาณหรือไม

