องคการคลังสินคา : บนเสนทางแหงการลมละลาย
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ขาวการทุจริตในการจัดซื้ออุปกรณการศึกษาของสํานักงานประถมศึกษาจังหวัด
(สปจ.) กําลังปรากฏประดุจหนึ่งไฟลามทุง เริ่มตนดวยกลุมครูประถมศึกษา (ประชาบาล) จังหวัด
อุดรธานีกวา 1,000 คนพากันชุมนุมคัดคานพฤติกรรมอันไมชอบมาพากลของสํานักงานประถม
ศึกษาจังหวัดอุดรธานีในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณการศึกษา การชุมนุมประทวงดังกลาวนี้เริ่มมีมา
ตัง้ แตตน เดือนกันยายน 2526 และยืดเยื้อนานนับสัปดาห โดยที่ระยะแรก นายสมภาพ ศรีวรขาน
ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานียืนยันอยางหนักแนนวา การจัดซื้อดังกลาวนี้เปนไปอยางถูกตอง
ตามระเบียบทุกประการ แตแลวเมื่อประจักษพยานขอเท็จจริงบงบอกโดยชัดแจงวา อุปกรณ
การศึกษาที่จัดซื้อตองจายในราคาสูงกวาราคาตลาดอยางลิบลิ่ว ในที่สุดผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานีจําตองสั่งยกเลิกการจัดซื้ออุปกรณที่เปนปญหานี้ (มติชน ฉบับวันที่ 22 กันยายน 2526)
แตพฤติกรรมอันสอไปในทางทุจริตในการจัดซื้ออุปกรณการศึกษามิไดเกิดขึ้น
เฉพาะแต จั ง หวั ด อุ ด รธานี เ ท า นั้ น หากยั ง เกิ ด ขึ้ น ในจั ง หวั ด อื่ น ๆด ว ย จนดู เ สมื อ นหนึ่ ง เป น
ปรากฏการณทั่วไป ในที่สุด คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2526 มีมติให
กระทรวงศึกษาธิการดําเนินการยกเลิกสัญญาการจัดซื้ออุปกรณการสอน ซึ่งมีลักษณะอันไมเปน
ไปในทางรักษาผลประโยชนของทางราชการรวม 15 จังหวัด และรวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น
36,289,500 บาท (มติชน ฉบับวันที่ 28 กันยายน 2526)
ความหนาวกลางฤดูฝน
การที่คณะรัฐมนตรีมีมติใหยกเลิกสัญญาการจัดซื้ออุปกรณการศึกษา อันมี
ลักษณะสอไปในทางทุจริตครั้งนี้ กอใหเกิดผลกระทบกระเทือนอยางสูงตอสวนภูมิภาค ทั้งนี้
เปนทีเ่ ขาใจกันโดยทั่วไปวา พฤติกรรมอันสอไปในทางทุจริตดังกลาวนี้มิไดจํากัดเฉพาะจํานวน 15
จังหวัดตามมติของคณะรัฐมนตรีเทานั้น คณะกรรมาธิการการศึกษาแหงสภาผูแทนราษฎรระบุวา
การจัดซือ้ อุปกรณการศึกษาในจังหวัดอื่นๆ ดังเชนสกลนคร ยโสธร รอยเอ็ด และเลย ก็มีพฤติกรรม
ทีไ่ มแตกตางกัน (มติชน ฉบับวันที่ 1 ตุลาคม 2526) นอกจากนี้ กลิ่นอายแหงการทุจริตยังโชย
มาจากจังหวัดนครราชสีมาอีกดวย (มติชน ฉบับวันที่ 2 ตุลาคม 2526)
บรรดาผูที่เกี่ยวของกับการจัดซื้ออุปกรณ ซึ่งมี “กลิ่น” ไมสูดีในครั้งนี้ เริ่มพากัน
รูสึกรอนๆหนาวๆตามๆกัน ทั้งนี้ไมจําเพาะแตขาราชการระดับผูบริหารของสํานักงานการประถม

2
ศึกษาประจําจังหวัดตางๆที่ถูกยกเลิกสัญญาเทานั้น หากยังรวมถึงผูวาราชการจังหวัดในฐานะ
หัวหนาการจัดซื้อวิธีพิเศษอีกดวย รายงานขาวในเวลาตอมาแจงวา ปลัดกระทรวงมหาดไทย
สัง่ การใหสอบสวนผูวาราชการจังหวัดที่ปรากฏขาวอื้อฉาวในครั้งนี้ (มติชน ฉบับวันที่ 29 กันยายน
2526)
แตขาวที่สรางความประหลาดใจแกผูคนจํานวนมาก ก็คือ องคกรที่มีสวนรวม
ในการสราง ‘วีรกรรม’ การลิดรอนผลประโยชนของแผนดินในครั้งนี้อยางสําคัญ กลับกลายเปน
องคการคลังสินคา – รัฐวิสาหกิจที่กําลังเดินอยูบนถนนสายที่นําไปสูการลมละลาย
จากทาเตียนสูวังจันทรเกษม
พฤติกรรมอันสอใหเห็นการฉอราษฎรบังหลวงในครั้งนี้มิไดอาศัยกลวิธีอันแยบยล
แตประการใด หากแตอาศัยความสันทัดจัดเจนในกฎระเบียบราชการตางๆเปนเครื่องมือในการ
หาประโยชนใสตัว กลาวคือ บรรดาสวนราชการในสวนภูมิภาคจะพากันเตะถวงในการจัดซื้อ
อุปกรณการศึกษาตามที่ไดรับจัดสรรงบประมาณแผนดิน เพื่อรอเวลาใหใกลสิ้นปงบประมาณ
แลวจึงดําเนินการจัดซื้อโดยใชวิธีการพิเศษ ซึ่งไมตองมีการสอบราคาหรือประกวดราคา เพียงแต
ตองจัดซือ้ หรือจางสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจซึ่งเปนผูทําหรือผลิตพัสดุนั้นๆขึ้นเอง
เอกชนผูขายของใหแกสวนราชการ เมื่อมองเห็นชองทางในการขายของใหแก
สวนราชการโดยไมตองมีการสอบราคาหรือประกวดราคาเชนนี้ ก็พยายามสายตาหารัฐวิสาหกิจ
ทีจ่ ะทําหนาทีเ่ ปนคนกลางในการซื้อขายดังกลาวนี้ และดูเหมือนวา จะไมมีรัฐวิสาหกิจใดที่จะทํา
หนาไดดีไปกวาบรรดารัฐวิสาหกิจที่กํ าลังประสบปญหาขาดทุน และกํ าลังดิ้นรนประดุจหนึ่ง
หมาจนตรอก ขอเท็จจริงจึงปรากฏวา รัฐวิสาหกิจที่เก็บคาตงจากธุรกิจเอกชนเพื่อเกื้อกูลใหเอกชน
เหลานั้นสามารถขายสินคาแกสวนราชการไดโดยวิธีการพิเศษดังกลาวนี้ ประกอบดวยองคการ
รับสงสินคาและพัสดุภัณฑ องคการคาคุรุสภา องคการสงเคราะหทหารผานศึก สหกรณกลาโหม
โรงพิมพศูนยกลางทหารราบ และรวมทั้งองคการคลังสินคา ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการทําหนาที่
เปนคนกลางในการขายอุปกรณการศึกษาแกสํานักงานประถมศึกษาประจําจังหวัดตางๆ จนเกิด
กรณีอื้อฉาวในครั้งนี้ (มติชน ฉบับวันที่ 18 กันยายน 2526)
ในทันทีที่เกิดกรณีประทวงขึ้นที่จังหวัดอุดรธานี และผลการสอบสวนปรากฏ
แนชัดวา การจัดซื้ออุปกรณการสอนโดยผานองคการคลังสินคาในครั้งนี้กอใหเกิดความเสียหาย
แกแผนดิน นายชวน หลีกภัย รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการก็ไมรีรอที่จะใหความเห็นในเชิง
ตําหนิตเิ ตียนรัฐวิสาหกิจดังกลาวนี้ (มติชน ฉบับวันที่ 22 กันยายน 2526) พรอมกันนั้นก็เสนอให
กระทรวงพาณิชยพิจารณาพฤติกรรมขององคการคลังสินคาที่สรางความเสียหายแกแผนดิน
ในครั้งนี้ดวย (มติชน ฉบับวันที่ 129 กันยายน 2526)
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การที่บรรดารัฐวิสาหกิจจํานวนไมนอยพากันประพฤติตนเปนนายหนาขายสินคา
ของธุรกิจเอกชน โดยที่มิไดมีสวนผลิตสินคานั้นเองโดยตรงเชนนี้ ในดานหนึ่งนั้นสะทอนใหเห็นการ
ดิ้นรนเพื่อหารายไดเพื่อชดเชยการขาดทุนอันเกิดจากการประกอบการของรัฐวิสาหกิจนั้นๆโดยตรง
ทั้งนี้ปรากฏวา นับตั้งแตป 2520 เปนตนมา รัฐบาลไดพยายามดําเนินการเพื่อใหรัฐวิสาหกิจ
ทั้งหลายยืนอยูไดดวยขาของตนเอง การตัดทอนงบประมาณแผนดินที่จัดสรรใหแกรัฐวิสาหกิจ
ตางๆทํ าใหรัฐวิสาหกิจเหลานี้ตองแสวงหาเงินทุนจากแหลงอื่น บรรดารัฐวิสาหกิจที่มีผลกํ าไร
จากการประกอบการ ไมเพียงแตจะสามารถนํ ากํ าไรมาขยายการลงทุนไดเทานั้น หากทวา
ยังสามารถหาเงินกูทั้งจากแหลงภายในและแหลงภายนอกประเทศมาประกอบการไดโดยไมยาก
ลําบากอีกดวย แตสําหรับรัฐวิสาหกิจที่มีประวัติการขาดทุนอันยาวนาน เมื่อมิไดรับการอุดหนุน
จากงบประมาณแผนดินยอมอยูในฐานะเสือลําบาก การยอมลดตนเปนนายหนาดังกลาวขางตนนี้
จึงเปนที่เขาใจไดโดยไมยากนัก
แต ใ นอี ก ด า นหนึ่ ง นั้ น การที่ รั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ ต กอยู  ใ นฐานะเสื อ ลํ าบากเหล า นี้
ยอมขายตัวเพื่อหวังคานายหนาจากการทําหนาที่คนกลางขายสินคาใหแกสวนราชการตางๆนั้น
มีสว นทําใหการฉอราษฎรบังหลวงลุกลามประดุจหนึ่งมะเร็งราย เพราะธุรกิจเอกชนที่ตองการขาย
สินคาใหแกสวนราชการโดยวิธีการพิเศษนี้ ไมเพียงแตจะตองจายคานายหนาใหแกรัฐวิสาหกิจที่
ทํ าหนาที่เปนคนกลางเทานั้น หากทวายังตองติดสินบนเจาหนาที่ผูมีหนาที่ในการจัดซื้อวัสดุ
ครุภณ
ั ฑตา งๆอีกดวย ดังนั้น จึงมิใชเรื่องนาประหลาดใจที่จะพบวา ราคาสินคาที่จัดซื้อโดยวิธีการ
พิเศษนี้สูงกวาราคาตลาดอยางลิบลิ่ว และผลสุทธิก็คือ แมวารัฐบาลจะมิไดจัดสรรงบประมาณ
รายจายใหแกรัฐวิสาหกิจที่มีประวัติการขาดทุนอันยาวนานเหลานี้ แตการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ
โดยวิธีการพิเศษดังกลาวนี้มีผลเสมือนหนึ่งวา รัฐบาลไดจายเงินอุดหนุนทั้งแกรัฐวิสาหกิจที่ทํา
หนาที่เปนนายหนา และแกธุรกิจเอกชนที่สามารถขายสินคาแกสวนราชการโดยวิธีการอันฉอฉล
นีไ้ ด ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากรัฐบาลตองจายเงินซื้อในราคาสูงกวาที่ควรจะเปนนั่นเอง
องคการคลังสินคา : หมาจนตรอกแหงทาเตียน
ปญหาพืน้ ฐานมีอยูวา เหตุใดองคการคลังสินคาจึงรวมสังฆกรรมในการหารายได
ดวยวิธกี ารอันฉอฉลและทําใหสังคมตองสูญเสียประโยชนเชนนี้ ?
หลายคนรูสึกประหลาดใจในพฤติกรรมของรัฐวิสาหกิจแหงนี้ แตสํ าหรับผูที่
ติดตามความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจอยูตลอดเวลาจะไมรูสึกประหลาดใจเลย ในเมื่อองคการ
คลังสินคากําลังเดินอยูบนเสนทางแหงการลมละลาย
ตามประวัตคิ วามเปนมา องคการคลังสินคาจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
องคการคลังสินคา พ.ศ. 2498 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2498 ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงคในการ
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“ทํากิจการทั้งปวงเกี่ยวกับขาว พืชผล และสินคาตางๆ เพื่อใหจํานวนผลิต คุณภาพ ราคา
เหมาะสมและเพียงพอกับความตองการของรัฐและประชาชนทั่วไป” (มาตรา 6)
ดวยเหตุนี้เอง นับตั้งแตมีการสถาปนาองคการคลังสินคาขึ้นมา รัฐวิสาหกิจ
แหงนี้มีบทบาทสํ าคัญในการพยุงราคาขาวเปลือกและราคาขาวสาร การจัดจํ าหนายขาวสาร
ราคาถูกแกประชาชน การจัดหาและจําหนายสินคาตางๆเพื่อลดคาครองชีพ ตลอดจนการจัดซื้อ
และสงขาวออกไปจําหนายตางประเทศ
ในระหวางป 2498-2523 องคการคลังสินคาประสบการขาดทุนอยูเพียง 2 ป
คือ ป 2499 และป 2502 โดยขาดทุน 0.643 และ 0.117 ลานบาทตามลําดับ หากพิจารณาผลการ
ประกอบการดังกลาวนี้ เราจะเห็นไดวา องคการคลังสินคาประสบความสําเร็จในการหลีกเลี่ยง
การขาดทุนไดอยางดียิ่ง ทั้งนี้ปรากฏวา ในชวงเวลาสวนใหญในชวงเวลาดังกลาวนี้ องคการ
คลั ง สิ น ค า มี ร ายได ห ลั ก จากการส ง ขา วออกไปขายตา งประเทศผา นกรมการคา ตา งประเทศ
กระทรวงพาณิชย โดยไดรับยกเวนไมตองเสียพรีเมีย่ มขาว จึงมิใชเรื่องนาประหลาดใจที่องคกรแหง
นีม้ กี ําไรอยูเกือบตลอดเวลา
อยางไรก็ตาม มรสุมเริ่มโหมกระหนํ่าองคการคลังสินคาในป 2523 และสงผลให
ประสบการขาดทุนนับแตนั้นเปนตนมา จากการซักถามรายละเอียดเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจตางๆ
คณะกรรมาธิการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2527
แหงสภาผูแทนราษฎรพบวา มีรัฐวิสาหกิจอยางนอย 5 แหงที่อยูในฐานะเสมือนหนึ่งลมละลาย
อันไดแก องคการคลังสินคา องคการตลาดเพื่อเกษตรกร องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ การรถไฟ
แหงประเทศไทย และการปโตรเลียมแหงประเทศไทย (มติชน ฉบับวันที่ 2 กันยายน 2526)
สํ าหรั บผลการประกอบการขององคการคลังสินคาในระยะหลังๆนี้ปรากฏวา
ประสบการขาดทุนอยางตอเนื่อง โดยขาดทุน 304 ลานบาทในปงบประมาณ 2524 และขาดทุน
2,123 และประมาณ 2,500 ลานบาทในปงบประมาณ 2525 และ 2526 ตามลําดับ นอกจากนี้
ยังปรากฏดวยอีกวา ในขณะที่สภาผูแทนราษฎรกําลังพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจํ าปงบประมาณ 2527 อยูนั้น องคการคลังสินคายังคางชําระดอกเบี้ยเงินกูอยู
ประมาณ 1,500 ลานบาท (มติชน ฉบับวันที่ 2 กันยายน 2526)
ปญหาพื้นฐานจึงมีอยูวา เหตุใดองคการคลังสินคาซึ่งเคยมีผลกํ าไรอยูเกือบ
ตลอดเวลากลับตองประสบการขาดทุนอยางรุนแรง จนอยูในสภาพเสมือนหนึ่งลมละลายเชนนี้
รัฐบาลเปรม 1 ผูตองรับผิด
วิกฤติการณทางการเงินขององคการคลังสินคาเริ่มตั้งเคาขึ้นในป 2523 ในยุค
รัฐบาลเปรม 1 ดังเปนที่ทราบกันดีวา การจัดตั้งรัฐบาลชุดดังกลาวนี้ประกอบดวยพรรคการเมือง
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ใหญ 3 พรรค อันไดแก พรรคกิจสังคม พรรคชาติไทย และพรรคประชาธิปตย โดยที่พรรคกิจสังคม
ยึดกุมการบริหารกระทรวงพาณิชยและกระทรวงการคลัง สวนพรรคชาติไทยยึดกุมการบริหาร
กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยมีนายบุญชู โรจนเสถียรแหงพรรค
กิจสังคมดํารงตําแหนงรองนายกรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจ
ภายหลังจากการจัดตั้งองคการตลาดเพื่อเกษตรกรนับตั้งแตปงบประมาณ 2518
เปนตนมา การดําเนินนโยบายพยุงหรือประกันราคาขาวเปลือกของรัฐบาลมักจะอาศัยองคกร
แหงนีเ้ ปนจักรกลในการดําเนินงาน แตในการดําเนินนโยบายดังกลาวในฤดูการผลิต 2523/2524
นัน้ เนือ่ งจากพรรคกิจสังคมมิไดยึดกุมการบริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่งมีอํานาจบังคับ
บัญชาองคการตลาดเพื่อเกษตรกร นายบุญชู โรจนเสถียรจึงพยายามผลักดันใหการดํ าเนิน
นโยบายดังกลาวเปนหนาที่ขององคการคลังสินคา เพื่อที่พรรคกิจสังคมสามารถควบคุมการบริหาร
ไดอยางเต็มที่ และหวังที่จะกอบโกยคะแนนนิยมจากการดําเนินนโยบายดังกลาวนี้
ผลของการตอรองปรากฏวา นายบรรหาร ศิลปอาชา รัฐมนตรีวาการกระทรวง
เกษตรและสหกรณในยุครัฐบาลเปรม 1 ยินยอมใหการดําเนินนโยบายพยุงราคาขาวในฤดูการผลิต
2523/2524 หลุดลอยจากองคการตลาดเพื่อเกษตรกรไปตกแกองคการคลังสินคา
ในการตระเตรียมองคการคลังสินคาเพื่อใหสามารถดํ าเนินนโยบายพยุงราคา
ไดอยางมีประสิทธิภาพ นายบุญชู โรจนเสถียรไดดึงนายไพโรจน รัตตกุล จากภาคเอกชนเขามา
ดํารงตําแหนงผูอํานวยการ และโดยที่การดําเนินนโยบายดังกลาวนี้ตองใชกําลังเจาหนาที่จํานวน
มาก องคการคลังสินคาจึงไดวาจางบุคคลากรเพิ่มขึ้นอยางนาสังเกตในยุคของนายไพโรจน
รัตตกุล ในปงบประมาณ 2522 องคการคลังสินคามีบุคลากรจํานวน 463 คน จําแนกเปนพนักงาน
ประจํา 456 คน และพนักงานชั่วคราว 7 คน แตในปงบประมาณ 2525 จํานวนพนักงานเพิ่มขึ้น
เปน 916 คน จําแนกเปนพนักงานประจํา 610 คน และพนักงานชั่วคราว 306 คน
ในการดําเนินการพยุงราคาขาว องคการคลังสินคาใชวิธีการออกไปประมูลซื้อ
ขาวสารจากโรงสีในจังหวัดตางๆ โดยหวังวา เมื่อราคาขาวสารมีแนวโนมสูงขึ้นจะชวยดึงใหราคา
ขาวเปลือกเพิม่ ขึน้ ตามไปดวย ซึ่งชาวนาจะไดรับประโยชนในที่สุด ในชั้นแรกนั้น รัฐบาลกําหนด
ทีจ่ ะประมูลซือ้ ขาวสารจํานวน 450,000 ตัน แตแลวก็ไดขยายจํานวนรับซื้อเปน 1,100,000 ตัน
เพือ่ ใหการดําเนินนโยบายดังกลาวนี้เปนไปอยางราบรื่น รัฐบาลยังใหธนาคารแหง
ประเทศไทยสงเสริมใหธนาคารพาณิชยใหเงินกูยืมแกองคการคลังสินคา กรมการคาตางประเทศ
(กระทรวงพาณิชย) และพอคาขาวสงออก โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราไมเกินรอยละ 13 ตอป การณ
ปรากฏวา ธนาคารแหงประเทศไทยเริ่มใหกูยืมเพื่อการนี้ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2523 จนถึงวันที่
30 พฤศจิกายน 2524 โดยมีผูกูรวมทั้งสิ้น 4,836.660 ลานบาท ในจํานวนนี้เปนเงินกูขององคการ
คลังสินคา 4,829.16 ลานบาท และของพอคาขาวสงออกเพียง 7.5 ลานบาท

6
การทีอ่ งคการคลังสินคาตองกูเงินจํานวนเกือบ 5,000 ลานบาท เพื่อนํามาพยุง
ราคาขาวนัน้ ทําใหมภี าระรายจายในรูปดอกเบี้ยเงินกูจํานวนมาก ลําพังรายจายดังกลาวนี้ก็ทําให
องคการคลังสินคาเกือบเอาตัวไมรอดอยูแลว เมื่อถูกซํ้ าเติมโดยสภาพการประกอบการตางๆ
สถานการณทางการเงินขององคกรแหงนี้จึงเลวรายลงตามลําดับ
องคการคลังสินคาตองออกไปประมูลซื้อขาวสารในราคาซึ่งสูงกวาราคาตลาด
ในขณะนัน้ เปนอันมาก และโดยระเบียบของทางราชการ การขนสงขาวสารจากผูขายไปเก็บไวใน
โกดังตองใชบริการขององคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ (ร.ส.พ.) ซึ่งคิดคาบริการสูงกวาอัตรา
ตลาด ขณะเดียวกันนั้น องคการคลังสินคาไมมีโกดังเก็บขาวสารของตนเองไดอยางพอเพียง
จึงตองขอเชาจากเอกชน และในบางกรณีคาเชาโกดังที่จายนั้นก็สูงเกินกวาที่ควร เหตุปจจัยเหลานี้
ลวนแตทาให
ํ องคการคลังสินคามีภาระรายจายมากเกินกวาที่ควรเปนอยางมาก
ในขณะที่ อ งค ก ารคลั ง สิ น ค า ประมู ล ซื้ อ ข า วสารในราคาสู ง กว า ราคาตลาด
แตในการระบายขาวสารออกขายนั้นกลับตองขายในราคาตลาด รูปการจึงกลายเปนวา องคการ
คลังสินคาดําเนินนโยบาย “ซือ้ แพง ขายถูก” ซึง่ โดยธรรมชาติของนโยบายดังกลาวนี้ องคการคลัง
สินคายอมตองเผชิญวิกฤติการณทางการเงินอยางมิอาจหลีกเลี่ยงได
บรรดาขาวสารที่องคการคลังสินคาประมูลซื้อมาเก็บไวในโกดังนั้น เมื่อนานวัน
เขาก็แปรสภาพเปนขาวเสื่อมคุณภาพ ซึ่งเมื่อถึงคราวที่จะตองระบายออกขาย ยอมมิอาจขายได
ราคาดีดงั เดิม แตในหลายตอหลายกรณี ขอเท็จจริงปรากฏวา เจาหนาที่องคการคลังสินคาทุจริต
ตอหนาทีด่ ว ยการประเมินขาวสารที่นําออกขายวาเปนขาวเสื่อมคุณภาพ ทั้งๆที่หาไดเปนเชนนั้นไม
ดวยเหตุนเี้ อง องคการคลังสินคาจึงตองสูญเสียรายไดอันพึงไดไปมิใชนอย
ในเมื่อองคการคลังสินคาตองมีภาระรายจายสูงเกินกวาที่ควร และกลับมีรายได
ตํ่ากวาระดับอันพึงได โดยที่นโยบายที่ดําเนินอยูนั้นมีลักษณะเปนนโยบาย “ซื้อแพง ขายถูก”
จึงมิใชเรื่องนาประหลาดใจที่จะพบวา องคกรที่มีประวัติแหงการมีกําไรมาเปนเวลาชานานแหงนี้
กลับตองประสบการขาดทุนในปงบประมาณ 2524 โดยที่สถานการณทางการเงินไดเลวรายลง
ตามลําดับในปงบประมาณ 2525 และ 2526
สวราช สัจจมารค ชายหนุมผูเคราะหราย
เมื่อนายไพโรจน รัตตกุลประกาศลาออกจากตําแหนงผูอํานวยการองคการคลัง
สินคาในป 2525 บรรดาเสือสิงหกระทิงแรดภายในพรรคกิจสังคมพากันจองมองตําแหนงนี้ดวย
สายตาเปนมัน โดยที่กลุมนายบุญเทง ทองสวัสดิ์พยายามผลักดันใหนายคมสัน สันติวรางกูร
ใหดารงตํ
ํ าแหนงนี้ สวนกลุมของนายบุญชู โรจนเสถียรใหการสนับสนุนแกนายสวราช สัจจมารค
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ผลของการประลองกําลังปรากฏวา ในที่สุด คณะรัฐมนตรีมีมติแตงตั้งใหนายสวราชดํารงตําแหนง
ผูอ านวยการองค
ํ
การคลังสินคา
กระนั้นก็ตาม ความพยายามที่จะเลื่อยขาเกาอี้ของนายสวราชมีมาโดยตลอด
โดยที่มีความถี่เพิ่มขึ้นในชวงที่เพิ่งมีการจัดตั้งรัฐบาลเปรม 4 ในเมื่อเปนที่ปรากฏแนชัดวา นาย
บุญชูผูมีสวนสนับสนุนนายสวราชตองเดินลงจากเวทีการเมืองไปเสียแลว แตครั้นขอมูลทางการ
เงินเกีย่ วกับองคการคลังสินคาเปดเผยสูสาธารณชนทีละเล็กทีละนอย จนเปนที่แนชัดวา องคการ
คลั ง สิ น ค า มิ ใ ช ส รวงสวรรค สํ าหรั บ การเสวยสุ ข หากแต เ ป น องค ก ารเพิ่ ม ทุ ก ข แ ก ผู  บ ริ ห าร
แรงผลักดันที่เลื่อยขาเกาอี้ของนายสวราชจึงไดผอนคลายลง โดยที่กลุมนายบุญเทง ทองสวัสดิ์
พยายามผลักดันใหนายคมสัน สันติวรางกูรหันเหไปสูองคการตลาดเพื่อเกษตรกรแทน
ในชั้นแรกนั้น นายสวราชคงมิไดคาดคิดมากอนวา องคการคลังสินคาจะตอง
ประสบวิกฤติการณทางการเงินมากมายถึงปานนี้ แตเมื่อเขารับตําแหนงแลวก็จําตองกมหนา
กมตาแกปญหาดังที่ไดใหสัมภาษณแกหนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ ฉบับวันที่ 27 มิถุนายน - 2
กรกฎาคม 2526 ความตอนหนึ่งวา
“… สิง่ ทีเ่ ปนปญหามากขณะที่เริ่มเขามานั้น คือ เรื่องเงิน โดยเฉพาะดอกเบี้ยที่
จะตองจายใหแกธนาคารประมาณวันละ 2 ลานบาท เปนภาระที่หนักมาก ไมรวมรายจายอื่นๆที่
ตองเสียอีก จึงตองหาทางลดรายจายที่ไมจําเปนลง …”
ในการดํ าเนินการแกไขวิกฤติการณทางการเงินขององคการคลังสินคา นาย
สวราชเริ่มตนดวยการลดจํานวนพนักงาน ดังที่ไดใหสัมภาษณหนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ ฉบับ
เดียวกันนี้วา
“… สิ่งแรกเมื่อเขามาก็คือ มามองถึงจํานวนพนักงานซึ่งมีมากมายจนลนงาน
จากป 2523 ซึ่งมีเพียง 300 กวาคน ไดเพิ่มขึ้นเปน 800 กวาคนในป 2526
เพิม่ ขึน้ มาสูงมาก จําตองหาทางลดลง ทีเ่ พิ่มขึ้นนั้นเนื่องจากรับคนเขามาในชวงป
2524-2525 มาก ชวงนั้นรัฐบาลเขามาประกันราคาขาวและแกไขปญหาพืชไร
บางอยาง จึงไดเริ่มรับคนเขามา แตในปนี้ (2526) เมื่องานนอยลง ลูกจางประจํา
และลูกจางชั่วคราวก็ยังมีอยู บางคนก็ไดรับการบรรจุเปนพนักงานไปบาง จึงได
รับพนักงานใหม พรอมกับเลิกจางพนักงานชั่วคราว ซึ่งก็ไดรับการตอตานจาก
สหภาพแรงงานในตอนแรกบาง แตก็สามารถเจรจาตกลงและเขาใจปญหาได …”
นอกจากนี้ นายสวราชยังไดพยายามอุดชองรั่วไหลทางการเงินตางๆ ดังไดกลาว
วา “… ผมไดตรวจสอบเกี่ยวกับคลังสินคาทุกคลังที่ไปเชาเอาไวจํานวนมากเพื่อฝากเก็บขาว
ไดหาทางลดลงไป โดยพยายามหาทางลดในลักษณะที่วา ถาแหงใดมีจํานวนนอย ก็จัดการระบาย
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ขาวออกไปใหหมด ไมตองมีการเชา และวิธีการเชาก็หาทางเปลี่ยนแปลงใหม เพื่อใหคาใชจายนั้น
ลดลง…”
แตถึงกระนั้นก็ตาม อาการปวยไขขององคการคลังสินคาก็ยากแกการเยียวยา
เสียแลว ในเมือ่ ภาระรายจายในรูปดอกเบี้ยเงินกูทําใหฐานะของรัฐวิสาหกิจแหงนี้มีแตทรงกับทรุด
ลมหายใจเฮือกสุดทาย
ในทีส่ ดุ องคการคลังสินคารองขอใหรัฐบาลพิจารณาชวยเหลือ มิฉะนั้นอาจตอง
ลมละลาย เนือ่ งจากมีภาระหนี้เงินกูและดอกเบี้ยอันหนักอึ้ง นอกจากนี้ เงินกูเหลานั้นถึงกําหนดที่
จะตองชําระคืนอีกดวย แตเดิมนั้น องคการคลังสินคาใชวิธีกอหนี้ใหมเพื่อไปชําระหนี้เกา และ
เจรจายืดเวลาการชําระหนี้ออกไป แตวิธีการดังกลาวนี้ไมสามารถแกปญหาวิกฤติการณทางการ
เงินขององคการคลังสินคาแตประการใดไม มิหนําซํ้ายังสั่งสมปญหาเปนดินพอกหางหมูอีกดวย
จากแหลงขาวที่เชื่อถือไดในทํ าเนียบรัฐบาลแจงวา ในระหวางเดือนมิถุนายน
ถึงเดือนสิงหาคม 2526 เมื่อมีการพิจารณากูสถานการณขององคการคลังสินคานั้น ในชั้นแรก
มีผูเสนอใหใชเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกรเพื่อชวยผอนคลายวิกฤติการณทางการเงินของ
องคการคลังสินคา แตวิธีการดังกลาวนี้ไดรับการคัดคานจากที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เนื่องจาก
รัฐบาลมีนโยบายที่จะคอยๆลดการจัดเก็บพรีเมียมขาว ซึ่งเปนรายไดหลักของกองทุนสงเคราะห
เกษตรกร ทั้งนี้เพื่อยกระดับราคาขาวภายในประเทศใหใกลเคียงกับราคาขาวในตลาดโลก หาก
รัฐบาลสรางภาระผูกพันที่จะตองจัดสรรเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกรเพื่อกอบกูฐานะทางการ
เงินขององคการคลังสินคาแลวไซร ยอมเทากับเปนการสรางพันธะใหมีการจัดเก็บพรีเมี่ยมขาว
สืบไป
แหลงขาวทีเ่ ชื่อถือไดแจงตอไปดวยวา นอกเหนือจากกองทุนสงเคราะหเกษตรกร
ซึง่ เปนทีห่ มายปองแลว การกูเงินดวยการออกพันธบัตรรัฐบาลก็เปนอีกวิธีหนึ่งที่มีการพิจารณากัน
แตก็ติดขัดดวยระเบียบราชการ อีกทั้งยังมีขอนากังขาอีกดวยวา เมื่อถึงกําหนดไถถอนพันธบัตร
เหลานี้ องคการคลังสินคาจะมีฐานะทางการเงินดีพอที่จะชําระหนี้ไดหรือไม ในที่สุด ทางออก
ที่เลือกก็คือ การใหองคการคลังสินคาเสนอของบประมาณแผนดินเพื่อนําไปชําระหนี้ ในการนี้
รัฐบาลจะไมผูกพันตัวเองในการจัดสรรงบประมาณรายจายให แตเปนเรื่องที่องคการคลังสินคา
จะตองไปตอสูเอาเอง ผูที่สนับสนุนใหเลือกวิธีนี้อยางแข็งขันก็คือ นายสุธี สิงหเสนห รัฐมนตรี
ชวยวาการกระทรวงการคลัง เหตุผลในการสนับสนุนวิธีการดังกลาวนี้ก็คือ หากรัฐบาลยื่นมือ
เข า ไปช ว ยกอบกู  ฐ านะทางการเงิ น ของบรรดารั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ ป ระสบการขาดทุ น ทุ ก ครั้ ง ที่ เ กิ ด
วิกฤติการณ รัฐวิสาหกิจเหลานี้จะไดใจและไมระมัดระวังในการประกอบการ
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อยางไรก็ตาม แหลงขาวที่ยังไมยืนยันจากกระทรวงการคลังแจงวา องคการ
คลังสินคาโดยการผลักดันของกระทรวงพาณิชยพยายามติดตอใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ
พิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนสงเคราะหเกษตรกรใหแกองคการคลังสินคา เพื่อกอบกู
ฐานะทางการเงิน แหลงขาวดังกลาวใหความเห็นวา สภาพการเมืองภายในพรรคกิจสังคม
โดยเฉพาะอยางยิ่งความไมพอใจของสมาชิกที่มีตอพฤติกรรมของนายณรงค วงศวรรณ รัฐมนตรี
วาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ อาจทํ าใหมีการประนีประนอมที่จะจัดสรรเงินสงเคราะห
เกษตรกรแกองคการคลังสินคา อยางไรก็ตาม เปนที่คาดไดวา นายสุธี สิงหเสนหจะตองคัดคาน
เรือ่ งนี้อยางแนนอน
เสียงเยาะหยันจากพรรคชาติไทย
ในทันทีที่มีขาววา องคการคลังสินคากําลังเดินสูเสนทางแหงการลมละลายและ
สภาพการลมละลายดังกลาวนี้เกิดจากการดําเนินนโยบายพยุงราคาขาวในปการผลิต 2523/2524
เปนสําคัญ พลันเสียงเยาะหยันจากพรรคชาติไทยก็ดังกระหึ่ม
หนังสือพิมพบา นเมือง เปนหนังสือพิมพฉบับแรกที่ตีพิมพขาวเรื่องนี้ โดยวันที่ 21
สิงหาคม 2526 ไดพาดหัวขาววา
“ตัง้ กก. สอบ อคส. ผลาญ 6 พันลานบาท รัฐใชหนี้แทน”
ในทั น ที ที่ มี ก ารเป ด โปงฐานะล ม ละลายขององค ก ารคลั ง สิ น ค า นายโกศล
ไกรฤกษ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยก็ถลันออกมาปกปอง แตแลวเมื่อมิอาจเอาใบบัวปดบัง
ชางที่ตายทั้งตัว นายโกศลก็ยอมรับตอสาธารณชนวา องคการคลังสินคามีภาระหนี้สินจํานวน
มหาศาล โดยรายงานใหทราบวา ในระหวางการดําเนินนโยบายพยุงราคาขาวในฤดูการผลิต
2523/2524 จนถึง 2525/2526 องคการคลังสินคากูเงินทั้งจากรัฐบาลและเอกชนจํ านวน
รวมทั้งสิ้น 6,000 ลานบาท และไดใชไปในการประมูลซื้อขาวสารประมาณ 5,500 ลานบาท
โดยที่มีรายรับกลับคืนมาเพียง 2,000 ลานบาทเศษ ดังนั้น องคการคลังสินคาจึงประสบการ
ขาดทุนจากการดําเนินนโยบายดังกลาวนี้ประมาณ 3,500 ลานบาท โดยที่ยังมีภาระดอกเบี้ยเงินกู
อีกประมาณวันละ 2 ลานบาท (มติชน ฉบับวันที่ 30 กันยายน 2526)
ใครควรที่จะรับผิดชอบกับฐานะอันลมละลายขององคการคลังสินคาในครั้งนี้ ?
วิ ก ฤติ ก ารณ ท างการเงิ น ขององค ก ารคลั ง สิ น ค า เริ่ ม กอตั ว ขึ้น จากการดํ าเนิน
นโยบายพยุงราคาขาวในฤดูการผลิต 2523/2524 คนจํานวนไมนอยโยนความผิดดังกลาวนี้ใหแก
ทีมเศรษฐกิจของนายบุญชู โรจนเสถียร ในฐานะที่มีบทบาทสําคัญในการวางนโยบายและแผน
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ปฏิบตั กิ าร แตโดยหลักการแลว ผูที่จะตองรับผิดชอบก็คือ คณะรัฐมนตรีในรัฐบาล 1-3 พลเอก
เปรม ติณสูลานนท ในฐานะนายกรัฐมนตรีตลอดยุคสมัยดังกลาวนี้ยอมมิอาจปฏิเสธความ
รับผิดชอบได และพรรคชาติไทยในฐานะพรรครวมรัฐบาลเปรม 1-3 ก็ตองมีสวนรับผิดชอบเชนกัน
เหตุที่ความรับผิดชอบมิไดจํ ากัดเฉพาะรัฐบาลเปรม 1 หากครอบคลุมมาถึง
รัฐบาลเปรม 2-3 ดวยนั้น ก็เพราะวา นโยบายพยุงราคาขาวดังกลาวขางตนนี้มีอายุยืนยาว
มาจนถึงปการผลิต 2525/2526 ดังนั้น นายชวน หลีกภัย และ น.อ. ปุณมี ปุณศรี รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพาณิชยในยุครัฐบาลเปรม 2 และ 3 ตามลําดับ ยอมตองมีสวนรับผิดชอบโดยตรง
นอกจากนี้ ขอเท็จจริงยังปรากฏดวยอีกวา องคการคลังสินคาประสบการขาดทุนอยางรุนแรงในป
การผลิต 2525/2526 ยิ่งกวาในปการผลิต 2523/2524 และ 2524/2525 เสียอีก ทั้งนี้เนื่องจาก
มีขา วหายไปจากโกดังเปนจํานวนมาก นอกเหนือจากปญหาขาวเสื่อมคุณภาพดังที่ไดกลาวมาแลว
แต ที ม เศรษฐกิ จ ของนายบุ ญ ชู โรจนเสถี ย รซึ่ ง มี บ ทบาทสํ าคั ญ ในการสรา ง
วิกฤติการณเงินคงคลัง 2523 – 2525 ยอมตองมีสวนรับผิดตอฐานะอันลมละลายขององคการ
คลังสินคาอยางมิอาจหลีกเลี่ยงได การดําเนินนโยบายพยุงราคาขาวสาร โดยมิไดคํานึงถึงกําลัง
ความสามารถทางการเงินของรัฐบาล โดยเฉพาะอยางยิ่งขององคการคลังสินคา นับเปนสาเหตุ
พื้ น ฐานที่ นํ าหายนภัยมาสูองคการคลังสินคา ดังไดกลาวแลววา วิธีการพยุงราคาขาวสาร
ในระหวางฤดูการผลิต 2523/2524 ถึง 2525/2526 มีลักษณะเปนนโยบาย “ซือ้ แพง ขายถูก”
การดําเนินนโยบายดังกลาวนี้จึงตองประสบการขาดทุนอยางแนนอน แตทีมเศรษฐกิจของนาย
บุญชูและรัฐบาลเปรม 1-3 ก็หาไดกํ าหนดวงเงินการขาดทุนจากการดําเนินนโยบายที่รัฐบาล
สามารถรับภาระไดแตประการใดไม
หากการพยุงราคาขาวสารเปนประโยชนแกชาวนา ยอมมีเหตุผลที่จะสนับสนุน
ใหรัฐบาลจัดสรรเงินอุดหนุนแกองคการคลังสินคาในการดํ าเนินนดโยบายดังกลาวนี้ แทนที่
จะปลอยใหองคการคลังสินคารับภาระทางการเงินแตเพียงโสดเดียว
ทายทีส่ ดุ พนักงานระดับผูบริหารขององคการคลังสินคา โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุค
ทีน่ ายไพโรจน รัตตกุลดํารงตําแหนงผูอํานวยการ จักตองมีสวนรับผิดชอบอยางมิอาจหลีกเลี่ยงได
เพราะการขาดทุนจากการดําเนินนโยบายสวนหนึ่งเกิดจากการฉอราษฎรบังหลวงในองคกรแหงนี้
การฉอฉลในการประมูลซื้อขาวสารก็ดี การดําเนินงานอยางไมรับผิดชอบโดยปลอยใหขาวหายไป
จากโกดังก็ดี การประเมินขาวที่ขายใหแกเอกชนวาเปนขาวเสื่อมคุณภาพ โดยที่ขอเท็จจริงยังมิใช
ขาวเสื่อมคุณภาพก็ดี เหลานี้ลวนแลวแตมีสวนซํ้าเติมฐานะทางการเงินอันทรุดโทรมขององคการ
คลังสินคาดวยกันทัง้ สิน้ โดยที่พนักงานระดับผูบริหารบางคนสามารถมีเงินสรางบานมูลคาเหยียบ
10 ลานบาทขึ้นไป
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ใครไดใครเสีย
ในขณะทีอ่ งคการคลังสินคามีฐานะลมละลาย และสังคมไทยโดยสวนรวมตองรับ
ภาระในการคํ้าจุนมิใหองคกรแหงนี้ลมละลาย แตใครเลาที่ไดรับประโยชนจากนโยบายพยุงราคา
ขาวสารของรัฐบาลเปรม 1-3 ?
ผูท ไี่ ดรบั ประโยชนชัดเจนก็คือ บรรดาเจาของโรงสีและพอคาขาว เพราะองคการ
คลังสินคาเขาไปประมูลซื้อขาวสารจากพอคาเหลานี้ อีกทั้งราคาที่รับซื้อก็ยังสูงกวาราคาตลาด
อีกดวย เจาของโรงสีและพอคาขาวจึงยิ้มยองผองใสจากการดําเนินนโยบายของทีมเศรษฐกิจของ
นายบุญชู โรจนเสถียร
เอกชนเจาของโกดังที่รับฝากขาวขององคการคลังสินคาก็ยิ้มยองผองใส เพราะ
มีรายไดจากการรับฝากนั้น มิหนําซํ้าหากกลาไดกลาเสีย ก็ยังอาจแอบนําขาวสารที่ฝากไวนั้น
ไปหมุนขายหาเงินไดอีกดวย
บรรดาเจาของรถบรรทุกในสังกัดองคการ ร.ส.พ. ตางก็พากันแยมยิ้ม เพราะ
มีรายไดจากการขนสงขาวสารขององคการคลังสินคา
พนักงานองคการคลังสินคาบางคนก็แสยะยิ้ม เพราะมีโอกาสฉอราษฎรบังหลวง
แตชาวนาไทยจะไดรับประโยชนจากการดําเนินนโยบายพยุงราคาดังกลาวนี้หรือ
ไมนนั้ เปนเรื่องที่นากังขาอยางยิ่ง
บทเรียนจากบทสรุป บทสรุปจากบทเรียน
การที่ อ งค ก ารคลั ง สิ น ค า ต อ งประสบวิ ก ฤติ ก ารณ ท างการเงิ น อย า งร า ยแรง
ดังที่กลาวขางตนนี้จึงมิใชเรื่องนาประหลาดใจที่องคกรแหงนี้ตองพยายามดิ้นรนหารายไดเพื่อการ
อยูร อด จนทายที่สุดตองยอมตนใหพอคาเอกชนใชชื่อในการขายสินคาแกหนวยราชการ โดยหวัง
คานายหนาจํานวนไมมากมายนัก จนเกิดขาวอันอื้อฉาวเกี่ยวกับการทุจริตในการจัดซื้ออุปกรณ
การศึกษาของสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดในครั้งนี้
ปรากฏการณที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ไดใหบทเรียนอะไรแกเราบาง ?
บทเรียนบทที่หนึ่ง การดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจใดๆจําเปนตองมีการวางแผน
ทางการเงินอยางรอบคอบ โดยเฉพาะอยางยิ่งจะตองพิจารณาถึงฐานะทางการคลังของรัฐบาลวา
จะสามารถแบกรั บ ต น ทุ น ของการดํ าเนิ น นโยบายดั ง กล า วนี้ ไ ด ห รื อ ไม ดั ง ได ก ล า วแล ว ว า
วิกฤติการณทางการเงินขององคการคลังสินคาที่เกิดขึ้นครั้งนี้มีสาเหตุพื้นฐานจากการที่องคกร
แหงนีถ้ กู กําหนดใหเปนหนวยปฏิบัติการของนโยบายพยุงราคาขาวสารในฤดูการผลิต 2523/2524
ถึง 2525/2526 โดยที่นโยบายดังกลาวนี้มีลักษณะเปนนโยบาย “ซือ้ แพง ขายถูก” ซึง่ ผูปฏิบัติการ
จะตองประสบการขาดทุนอยางแนนอน แตรัฐบาลกลับมิไดพิจารณากําหนดวงเงินที่จะใชอุดหนุน
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การดํ าเนินนโยบายในลักษณะเชนนี้ ขอที่นาสังเกตก็คือ ผลเสียในทํ านองเดียวกันนี้เกิดขึ้น
ในระยะเวลาไลเลีย่ กัน เมือ่ รัฐบาลนําเงินคงคลังจํานวน 3,500 ลานบาทออกไปใชจายในโครงการ
สรางงานในชนบทในฤดูแลงป 2523 โดยมิไดพิจารณาถึงฐานะทางการคลังของรัฐบาลและ
สถานการณทางเศรษฐกิจอยางรอบดาน ซึ่งเปนเหตุสําคัญที่กอใหเกิดวิกฤติการณเงินคงคลัง
ในเวลาตอมา สิ่งที่นาสังเกตอีกประการหนึ่งก็คือ ปญหาวิกฤติการณทางการเงินขององคการ
คลังสินคาก็ดี และปญหาวิกฤติการณเงินคงคลัง 2523-2525 ก็ดี ลวนแลวแตกอตัวขึ้นในยุคสมัยที่
ทีมเศรษฐกิจของนายบุญชู โรจนเสถียรเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจทั้งสิ้น
บทเรียนบทที่สอง การกระจายอํ านาจทางการคลังโดยที่ยังมิไดมีการกระจาย
อํานาจทางการเมืองการปกครอง แทนที่จะกอผลดีแกสวนรวม กลับเปดชองใหมีการฉอราษฎร
บังหลวงไดโดยงาย นับตั้งแตระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงบประมาณระดับ
จังหวัด พ.ศ. 2524 มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2524 เปนตนมา มีการกระจายอํานาจ
ทางการคลังออกจากสวนกลางในระดับหนึ่ง โดยที่ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจในการตัดสินใจ
ทางการคลังมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการทํางาน แตการกระจายอํานาจทางการ
คลังดังกลาวนี้กลับเปดชองใหผูวาราชการจังหวัดรวมกับหัวหนาสวนราชการในจังหวัดตางๆ
หาประโยชนใสตนโดยอาศัยอํานาจดังกลาวนี้ การเตะถวงการจัดซื้ออุปกรณการสอน เพื่อที่จะได
ใช วิ ธี การพิ เ ศษในการจัดซื้อโดยไมตองสอบหรือประกวดราคาดังที่เกิดขึ้นจนอื้อฉาวในครั้งนี้
นับเปนอุทาหรณอันดี และนี่เปนอีกกรณีหนึ่งที่แสดงใหเห็นการประสานงานกันอยางดีเยี่ยม
ระหวางขาราชการกระทรวงมหาดไทยกับขาราชการกระทรวงศึกษาธิการ เพียงแตมิใชการรวมมือ
เพื่อผลประโยชนของสังคมโดยสวนรวมเทานั้น การกระจายอํานาจทางการคลังโดยที่ผูวาราชการ
จังหวัดมีอานาจเพิ
ํ
ม่ ขึน้ ดังที่เปนอยูนี้เปนระบบซึ่งปราศจากการถวงดุล ไมมีหนวยงานหรือสถาบัน
ใดทีจ่ ะทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของผูวาราชการจังหวัดในระดับทองถิ่น ทั้งนี้เนื่องจาก
ระบบการบริหารการปกครองมิไดมีการกระจายอํานาจออกจากสวนกลางนั่นเอง ความรับผิดชอบ
ของผูวาราชการจังหวัดมีตอกระทรวงมหาดไทย หาไดมีตอราษฎรภายในทองถิ่นนั้นๆไม ความ
สํานึกที่จะใชจายเงินทุกบาททุกสตางคเพื่อผลประโยชนสูงสุดของประชาชนในทองถิ่นจึงไมมีมาก
เทาที่ควร1
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