
ทอไอเสีย
                                                 เทอรโบ

ใกล ๆ จะหมดปงบประมาณ
 ทุกสวนราชการจะตองสํ ารวจสภาพการใชเงินงบประมาณของตน
 วาสวนไหนท่ีมีเงินในหมวดใดเหลืออยูบาง จะใชเงินท่ีเหลือในหมวดน้ันไดหรือไม
 และสมควรจะใชเงินน้ันใหเกิดประโยชนสูงสุดอยางไร

จึงมักจะพบเห็นอยูบอยวา สวนราชการบางแหงจะจัดการฝกอบรมขาราชการในเดือน
สิงหาคม-กันยายน มากท่ีสุด
 ซ่ึงท่ีจริง ก็ไมควรจะทํ าเชนนั้น เพราะอาจวางแผนการฝกอบรมไวท้ังปได
 แตก็ไมเปนไร เพราะในความคิดของ “เทอรโบ” นั้น การพัฒนาขาราชการเปนส่ิงท่ีมี
ความจํ าเปน
 และจะพัฒนาเมื่อไรก็ได ขอใหทํ าเถอะ
 แตการพัฒนาก็ตองคํ านึงถึงสภาวะการณตาง ๆ ประกอบดวย
 อยางบางแหงท่ีเปนขาวในหนาหนังสือพิมพครึกโครม
 เพราะจัดการพัฒนาขาราชการโดยการใหไปศึกษาดูงาน ณ ตางประเทศเปนคณะใหญ ๆ
 หรือพัฒนาขาราชการแถมพวงโดยการนํ าลงลองเรือสํ าราญดวย เปนตน
 ซ่ึงก็อาจจะหนักขอไปซักหนอย เม่ือเทียบกับสภาวะเศรษฐกิจของชาติในขณะน้ี
 ซ่ึงหากจะเลือกใชวิธีการพัฒนาขาราชการโดยเสียเงินงบประมาณใหนอยท่ีสุด ก็จะเปน
การชวยชาติไดอยางหน่ึง

 ครับ กลับมาถึงประเด็นท่ีจะตองพูดถึง ก็คือการสํ ารวจเงินงบประมาณท่ีมีอยู
ปรากฎวาในหนวยงานท่ีรับผิดชอบมีงบประมาณเหลืออยูไมมาก เพียงประมาณ 1 หม่ืน

บาท เทาน้ัน
 เงินน้ีสามารถนํ ามาซื้อวัสดุส ํานักงานได
 จึงไดพิจารณาเห็นวานาจะน ําเงินจํ านวนนี ้มาใชซ้ือกระดาษโรเนียว
 เพราะงานราชการ ยังมีความจํ าเปนท่ีตองใชกระดาษโรเนียวเปนจํ านวนมาก
 ----------------------------

* ลงในวารสารขาราชการ ประจํ าเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2543
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ท่ีจริงเร่ืองทํ านองนี้ไดด ําเนินการมานานหลายป
 แตทุก ๆ ป ฝายพัสดุ กองคลัง จะเปนผูดํ าเนินการในเร่ืองน้ีให

แตปน้ี กองคลังไดมอบหมายใหทุกหนวยงานเปนผูรับผิดชอบในการจัดซ้ือวัสดุดวยตน
เอง

 จะถือวาเปนการมอบอํ านาจหรือถายโอนอํ านาจใหแกหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดก็ได
 จะซื้ออะไร จะทํ าอะไร ใหรูจักวางแผนเอง หาซ้ือเองตามความตองการ คงตองวงเล็บไว

ดวยวา จะไดไมบนมากนัก
 ออ แตการจัดซ้ือเองน้ี คงจะตองย้ํ าดวยวา ตองดํ าเนินการตามระเบียบของทางราชการนะ
 ไมใชทํ าตัวเหมือนบริษัทของตนเอง จะซ้ืออะไรตามใจและตามวิธีการท่ีตองการ

ครับ กลับมาท่ีเร่ืองซ้ือวัสดุเองตอ
เจาหนาท่ีไปสืบราคากระดาษโรเนียว 80 แกรม ตามทองตลาดแลวปรากฎวา ราคารีมละ

95 บาท ซึ่งรวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว
แตปรากฎวา ซื้อไมได เพราะไดรับทราบจากกองคลังวา กระดาษโรเนียวน้ี ตองส่ังซ้ือ

พิเศษจากบริษัทโรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ บางปะอิน จํ ากัด แตเพียงแหงเดียวเทาน้ัน
ในราคารีมละ 114 บาท ซ่ึงยังไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม
และเม่ือรวมแลวก็ตกรีมละ 121.98 บาท
 แพงกวาบริษัทเอกชนรีมละ 26.98  บาท
ความท่ีอยากประหยัดเงินของชาติ เพราะซ้ือจากบริษัทโรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ

บางปะอิน จํ ากัด แพงกวาต้ังเยอะ จึงตองสอบถามรายละเอียดวาทํ าไมตองเปนเชนน้ัน
แลวก็ถึงบางออครับ เพราะบริษัทโรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ บางปะอิน จํ ากัด เปนรัฐ

วิสาหกิจในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ซ่ึงรัฐบาลตองเขาไปอุมไว และก็อุมกันมานานหลายรัฐบาลแลว
เพราะคณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี 29 กันยายน 2530 ไดมีมติในเร่ืองการจัดซ้ือ

หรือการใชกระดาษ ไวหลายประการ
รายละเอียดถาสนใจก็อานไดจากหนังสือสํ านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0202/ว 70

ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 2530
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แตท่ีจะนํ าเสนอในท่ีน้ี ก็คือการจัดซ้ือกระดาษ
มติคณะรัฐมนตรีกํ าหนดไววา ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานตามกฎมายวาดวย

ระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการ
บริหารสวนทองถ่ิน  หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ

พูดงาย ๆ ก็คือทุกหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจน่ันแหละ
ตองจัดซ้ือกระดาษ ผลิตภัณฑกระดาษ ไดแก กระดาษแบบพิมพตอเน่ืองสํ าหรับใชกับ

เคร่ืองคอมพิวเตอร สิ่งพิมพ แบบพมิพ แบบฟอรม หนังสือหรือสมุดตาง ๆ
เฉพาะท่ีผลิตจากบริษัทโรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ บางปะอิน จํ ากัด แตเพียงแหงเดียว
โดยวิธีกรณีพิเศษ
พูดงาย ๆ อีกน่ันแหละวา มติน้ียกเวนไมตองใชระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ

พัสดุ

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือป พ.ศ. 2530 คงจะเหมาะสมในตอนนั้น
ซ่ึงไมอยากจะศึกษาลึกใหลงไป  เพราะไมกอใหเกิดประโยชนอะไรมากนัก
เอาเปนวา ในวันนี้ มติคณะรัฐมนตรีดังกลาว คงไมนาจะมีความเหมาะสม
เพราะในวันนี ้สภาวะการณตาง ๆ ไดเปล่ียนแปลงไป
เราคงจะไดรับทราบ และไดยินการประชาสัมพันธเร่ืองการปฏิรูปราชการหลายประการ

และหลายรูปแบบ
ซ่ึงมีท้ังเร่ืองการปรับเปล่ียนบทบาทของทางราชการใหม
ใหทํ าเฉพาะหนาท่ีหลักของตัว หรือแปลงรูปเปนองคกรมหาชน
งานใดท่ีไมจํ าเปนก็ผองถายใหเอกชนเปนผูดํ าเนินการแทน
โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจน้ัน เราเนนเร่ืองการแปรรูป หรือการขายใหเอกชนเปนผูดํ าเนิน

การ
กระทรวงการคลังใชงบประมาณเพื่อการประชาสัมพันธเรื่องการแปรรูปรัฐวิสาหกิจหรือ

การขายรัฐวิสาหกิจหลายลานบาท

จากตัวเลขราคากระดาษโรเนียวขางบนน้ี จะเห็นวา ในขณะนี ้ เอกชนเขาทํ าไดดีกวา และ
ในราคาท่ีถูกกวา
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ดังน้ัน จึงขอใหชวยพิจารณาวา
ถึงเวลาแลวหรือยัง ท่ีรัฐจะเลิกอุมบริษัทโรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ บางปะอิน จํ ากัด
เพราะราคากระดาษที่แพงกวาเอกชน ถึงรีมละ 26.98  บาท
ตองจายดวยเงินภาษีของประชาชนทุกคน รวมท้ังของ “เทอรโบ” ดวย
หากบริษัทโรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ บางปะอิน จํ ากัด ไมรูจักพัฒนาตัวเองใหแขงขัน

กับเอกชนได โดยรัฐไมตองอุม
ก็เห็นจะตองรีบขายใหกับเอกชนเสียเถอะ
จะไมขายก็ไมวา เพราะโลกในยุคปจจุบันเปนยุคแหงการแขงขัน
แตขอใหยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวเสียเถิด
เพราะการท่ีราชการทุกแหงจะตองเสียเงินงบประมาณจํ านวนมากในการซื้อกระดาษแพง 

ไมใชเร่ืองท่ีถูกตอง
ลองคิดดูซิครับ แพงถึงรีมละ 26.98  บาท นั้น มากนอยเพียงใด
เพราะทางราชการยังใชกระดาษอยูเปนจํ านวนมาก
แมวาบางสวนราชการ จะเร่ิมนํ าระบบไรกระดาษ (Paperless Office) มาใช โดยการใช

คอมพิวเตอรแทนแลวก็ตาม
แตสวนใหญแลว ราชการสวนใหญยังตองใชงบประมาณในการซ้ือกระดาษเปนจํ านวน

มาก

พูดถึงเร่ืองคณะรัฐมนตรีมีมติบีบบังคับใหสวนราชการซ้ือหรือใชบริการของรัฐ โดยราคา
แพงกวาของเอกชน ยังมีอีกเปนจํ านวนมาก

เทาท่ีพอจะรวบรวมไดก็มีหลายแหง เชน
บริษัทแรกก็คือบริษัท การบินไทย จํ ากัด ซ่ึงตอนน้ีเปนบริษัทมหาชนแลวดวย
คณะรัฐมนตรีโอบอุมอยูต้ังแตยังไมเปนบริษัทมหาชนจนถึงปจจุบัน
เพราะคณะรัฐมนตรีมีมติกํ าหนดใหตองซื้อบัตรโดยสารเคร่ืองบินจากบริษัทการบินไทย 

จํ ากัด (มหาชน) แตเพียงแหงเดียว
หมายความวา ไมวาจะบินโดยเคร่ืองบินของสายการบินใด  ซึ่ง การบินไทย บินไปถึง

หรือไมถึงก็ตาม
แตก็ตองซ้ือจากการบินไทย
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พูดกันงาย ๆ ชัด ๆ ก็คือ ให การบินไทย กินคาหัวคิว (Commission) จากทางราชการเสีย
กอน

ออ เด๋ียวจะวาลอกมติมาไมหมด
เพราะคณะรัฐมนตรีก ําหนดวา หากสวนราชการใดประสงคจะซ้ือจากบริษัทอ่ืนโดยตรง
ก็ยอมทํ าได แตตองสืบราคาจากบริษัทการบินไทยเปนลายลักษณอักษร และใหการบิน

ไทยแจงราคาเปนลายลักษณอักษรภายใน 5 วัน นับต้ังแตวันรับหนังสือกอน (ถาสงทางไปรษณีย
ก็คงใชเวลามากกวาน้ี)

และจะตองมีราคาตํ ่ากวาของการบินไทยไมนอยวา 30%
ก็พอจะอนุมานไดวา บริษัท การบินไทย จํ ากัด (มหาชน) ขายใหทางราชการแพงกวาสาย

การบินอ่ืน ประมาณ 30%
ออ มติคณะรัฐมนตรีในเร่ืองน้ี มีหลายคร้ัง แตคร้ังหลังสุด คือหนังสือกระทรวงการคลัง

ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0526.5/ว 116 ลงวันท่ี 25 กันยายน 2539

ยังครับ ยังไมหมด
ยังมีมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับเร่ืองเบตเตอรร่ี
และเร่ืองยาม
ส ําหรับเร่ืองยามน้ัน เห็นดวยครับ ท่ีใหพิจารณาจางยามจากองคการทหารผานศึกกอน
เพราะทหารผานศึกน้ัน  เราควรจะมีอะไรเปนพิเศษใหกับเขาบาง หลังจากท่ีเส่ียงชีวิตรับ

ใชชาติมาแลว
แตรัฐวิสาหกิจทุกแหงท่ีพูดถึงนาจะพิจารณายกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเสีย
เพราะรัฐวิสาหกิจท้ังหลายน้ัน ไดรับเงินเดือน โบนัสและสวัสดิการดีกวาภาคราชการมาก

มายนัก
จะไมบนไมวาเลยซักคํ า หากจะมีรัฐวิสาหกิจแหงใด จายเงินเดือนและใหโบนัสและสวัส

ดิการใหแกพนักงานเปนจํ านวนท่ีสูง หากรัฐวิสาหกิจน้ันบริหารงานโดยไมไดเอาเปรียบทางราช
การและประชาชน

เร่ืองมติคณะรัฐมนตรีในทํ านองบังคับสวนราชการท่ีใหซ้ือของราคาแพงกวาเอกชนน้ี ก็
ขอฝากส ํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดวย
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ชวยกรุณาสํ ารวจวามีเร่ืองใดอีกบาง ท่ีมีลักษณะในทํ านองน้ี
แลวนํ าเสนอคณะรัฐมนตรี ขอใหหนวยงานเจาสังกัดไปพิจารณาเสียใหมเถิด
อยาใหทางราชการตองนํ าเงินภาษีของประชาชนไปอุมรัฐวิสาหกิจเหลาน้ี

ไมทราบวาเร่ืองการใชอํ านาจรัฐทํ านองน้ี ประชาชนจะรองเรียนผูตรวจการรัฐสภาหรือ
ศาลปกครองไดหรือไม

เพราะเร่ืองน้ีกระทบตอสวนราชการโดยตรง แตมีผลกระทบตอประชาชนทางออม
ผูตรวจการรัฐสภาหรือศาลปกครองทานใด ท่ีไดอานบทความน้ี
หากจะกรุณาแจงผาน “วารสารขาราชการ” ดวย ก็จะเปนพระคุณย่ิง
“เทอรโบ” จะไดเปนผูน ําทีมรองเรียนในเร่ืองน้ี
ท้ังน้ี เพ่ือพิทักษปกปองภาษีของประชาชน ใหน ําไปใชในส่ิงท่ีเปนประโยชนตอประเทศ

ชาติ
ไมใชชวยใหเงินเดือน เงินโบนัส หรือสวัสดิการของพนักงานรัฐวิสาหกิจบางคนสูงข้ึน

อยางเชนในปจจุบัน

--------------------------------


