คอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 30 สิงหาคม 2534

หนวยราชการกับการคางเงินคาบริการสาธารณูปโภค
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ปรากฏการณที่หนวยราชการตางๆติดคางคาบริการสาธารณูปโภคกลายเปน
ปญหาเรื้อรัง จนรัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน ตองกําหนดแนวทางในการแกไข ทั้งนี้ปรากฏวา
คาบริการสาธารณูปโภคที่หนวยราชการตางๆคางชําระเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2533 มียอดรวมสูง
ถึง 3,213.142 ลานบาท ในจํานวนนี้ เกือบครึ่งหนึ่งเปนหนี้คาไฟฟา (1,569 ลานบาท) รองลงมา
เปนคาประปา (949 ลานบาท) และคาโทรศัพท (695 ลานบาท) ตามลําดับ
เจาหนี้รายใหญที่สุดคือ การไฟฟานครหลวง (735 ลานบาท) รองลงมาไดแก
การไฟฟาสวนภูมิภาค (728 ลานบาท) องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (695 ลานบาท) การ
ประปานครหลวง (615 ลานบาท) การประปาสวนภูมิภาค (334 ลานบาท) และการไฟฟาฝายผลิต
(106 ลานบาท)
การคางคาบริการสาธารณูปโภคเปนปญหาที่สะสมมาเปนเวลาชานาน สาเหตุ
สํ าคั ญ เกิ ด จากการที่ ห น ว ยราชการต า งๆใช จ  า ยค า บริ ก ารสาธารณู ป โภคเกิ น กว า วงเงิ น งบ
ประมาณที่ไดรับจัดสรร อันเปนเหตุใหตองเลื่อนการชําระในปงบประมาณถัดไป แตพฤติกรรม
การใชเงินเกินตัวนี้ยังคงลุกลามตอมาเรื่อยๆ จนคาบริการสาธารณูปโภคที่คางชําระกลายเปนดิน
พอกหางหมู และยากที่หนวยราชการที่เปนลูกหนี้จะชําระเองได
การใชจายหมวดคาสาธารณูปโภคเกินกวาวงเงินงปประมาณที่ไดรับจัดสรรนี้
ตองนับวาละเมิดมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 ซึ่งมีบทบัญญัติ
อยางชัดเจนวา สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจจะจายเงินหรือกอหนี้ผูกพันไดแตเฉพาะตามที่ได
กํ าหนดไวในกฎหมายงบประมาณรายจาย การใชจายเกินวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
จะกระทําไดก็แตในกรณีที่ไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเทานั้น นอกจากนี้ จารีตทางดานการ
งบประมาณของไทยยังมีการควบคุมการใชจายตามหมวดการใชจาย โดยหามมิใหมีการใชจาย
เกินวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรในแตละหมวด และหามมิใหมีการใชเงินผิดหมวดอีกดวย
บรรดาหนวยราชการที่คางคาบริการสาธารณูปโภคจึงมีพฤติกรรมอันละเมิดพระราชบัญญัติวิธี
การงบประมาณ พ.ศ. 2502 และกฎหมายงบประมาณรายจายประจําป แตผูที่ทําผิดกฎหมาย
เหลานี้หาไดถูกลงโทษไม
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การค า งคาบริการสาธารณูปโภคกอใหเกิดปญหาแกรัฐวิสาหกิจที่เปนเจาหนี้
ไมนอย เพราะทํ าใหรัฐวิสาหกิจที่เปนเจาหนี้ขาดรายไดอันพึงได ปญหาดังกลาวนี้จะมีมาก
เปนพิเศษในยามที่มีปญหาการขาดสภาพคลอง หรือในยามที่ตองการเงินทุนสําหรับการขยาย
การลงทุนในรอบสิบปที่ผานมานี้ เราจึงไดยินเสียงรองแรกแหกกระเชอจากรัฐวิสาหกิจที่เปน
เจาหนี้เปนครั้งเปนคราว
ตั ว เลขหนี้ คา บริ ก ารสาธารณูปโภคที่ห นว ยราชการคา งชํ าระมีย อดทบทวี ขึ้น
ตามลํ าดับ จนในที่สุดรัฐบาลตองหาทางออกดวยการจัดสรรงบประมาณสํ าหรับการชํ าระหนี้
คาบริการสาธารณูปโภคโดยเฉพาะ นโยบายดังกลาวนี้เริ่มตนในปงบประมาณ 2533 โดยจัดสรร
งบประมาณเพื่อการนี้จํานวน 600 ลานบาทไวในงบกลาง และเพิ่มเปน 800 ลานบาทในป
งบประมาณ 2534 สํ าหรั บ ร า งพระราชบัญญั ติง บประมาณรายจ า ยประจํ าปง บประมาณ
พ.ศ. 2535 ซึ่งสภานิติบัญญัติกําลังพิจารณา ในขณะนี้ไดจัดสรรงบประมาณเพื่อการนี้ไว 1,000
ลานบาท
แมวารัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณสําหรับการชําระหนี้คาบริการสาธารณูปโภค
มาตั้งแตปงบประมาณ 2533 แลวก็ตาม แตหนี้คาบริการสาธารณูปโภคหามีแนวโนมที่จะลดลงไม
นายเกษม กุหลาบแกว รองผูวาการสวนปฏิบัติการของการไฟฟานครหลวง ใหสัมภาษณ
สื่อมวลชนวา จํานวนหนี้คาไฟฟาที่หนวยราชการตางๆคางชําระการไฟฟานครหลวงเมื่อสิ้นเดือน
มิถุนายน 2534 มีถึงประมาณ 900 ลานบาท ในจํานวนนี้เปนหนี้ที่คางมาแตปงบประมาณ 2533
ประมาณ 394 ลานบาท และเปนหนี้ที่เกิดขึ้นใหมในปงบประมาณ 2534 ประมาณ 506 ลานบาท
หนวยงานที่เปนหนี้การไฟฟานครหลวงมากที่สุดคือ กระทรวงกลาโหม (268 ลานบาท) รองลงมา
ไดแกทบวงมหาวิทยาลัย (189 ลานบาท) และกระทรวงมหาดไทย (177 ลานบาท) (ผูจัดการ
รายวัน ฉบับวันที่ 17 กรกฎาคม 2534)
การที่หนี้คางชํ าระคาบริการสาธารณูปโภคยังคงมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตอไป ยอม
แสดงใหเห็นวา การจัดสรรงบประมาณเพื่อชําระหนี้แทนหนวยราชการนั้นไมเพียงพอที่จะแกไข
ปญหานี้ คณะกรรมการกลั่นกรองงานดานเศรษฐกิจในการประชุมเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2534
มีมติใหปรับปรุงมติของคณะรัฐมนตรีเดิม และกําหนดมาตรการใหมในการแกปญหานี้ 5 ประการ
(ผูจัดการรายวัน ฉบับวันที่ 30 พฤษภาคม 2534) คือ
(1) ห า มมิ ใ ห มี ก ารก อ หนี้ ผู ก พั น ในหมวดค า บริ ก ารสาธารณู ป โภคเกิ น กว า
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร ตั้งแตปงบประมาณ 2534 เปนตนไป
(2) ให สํ านั ก งบประมาณจั ด สรรงบประมาณในการชํ าระหนี้ ค  า บริ ก าร
สาธารณูปโภคไวในงบกลาง ทั้งนี้เฉพาะหนี้คางชําระที่สะสมจนถึงสิ้นปงบประมาณ 2533 หนวย
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ราชการที่มีหนี้คาบริการสาธารณูปโภคจักตองชําระใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา 3 ป ทั้งนี้
นับจากปงบประมาณ 2534 เปนตนไป
(3) คาสาธารณูปโภคที่เกิดขึ้นตั้งแตปงบประมาณ 2534 เปนตนไป ใหสวน
ราชการและรัฐวิสาหกิจชําระใหหมดสิ้นภายในปงบประมาณ โดยจายจากหมวดคาสาธารณูปโภค
และงบประมาณเหลือจายจากหมวดอื่น ๆ
(4) ใหรัฐวิสาหกิจที่ขายบริการสาธารณูปโภคสงใบแจงหนี้คาสาธารณูปโภค
แตละเดือนโดยสมํ่าเสมอ ทั้งนี้ภายในสิ้นเดือนถัดไป และใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เปน
ลูกหนี้ชําระคาสาธารณูปโภคภายใน 15 วันนับจากวันที่ไดรับใบแจงหนี้
(5) ใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจตางๆจัดตั้งงบประมาณคาสาธารณูปโภค
แตละป และใหมีการควบคุมและตรวจสอบการใชสาธารณูปโภคอยางเต็มที่
มาตรการที่ กํ าหนดขึ้ น ใหม นี้ แ ลดู ขึ ง ขั ง แต ป ระเด็ น ป ญ หาที่ รั ฐ บาลยั ง มิ ไ ด
พิจารณาแกไขก็คือ การแยกแยะระหวางการใชบริการสาธารณูปโภคเพื่อประโยชนของรัฐกับการ
ใชบริการสาธารณูปโภคเพื่อประโยชนสวนบุคล บริการสาธารณูปโภคในภาครัฐบาลเปนบริการที่
ยากแกการแยกแยะวาใชไปเพื่อประโยชนของใคร ดังนั้น เราจึงมักจะพบวา มีการใชไฟฟาใน
บานพักขาราชการทั้งทหารและพลเรือน และมีการใชไฟฟาในสนามเทนนิสในหนวยราชการ
โดยที่รัฐบาลเปนผูจายคาไฟฟาเหลานี้ ในทํานองเดียวกัน ก็มีการใชโทรศัพทราชการในธุรกิจ
สว นบุ คคลของข า ราชการเอง ระบบที่เ ปดโอกาสใหขาราชการใชบริการสาธารณูปโภคเพื่อ
ประโยชนสวนบุคคลนี้ ในดานหนึ่งหากถือเปนสวัสดิการที่ใหแกขาราชการ ก็ตองนับวาเปนการ
จั ด สรรสวัสดิการแกขาราชการอยางไมเสมอภาค แตในอีกดานหนึ่งนั้นก็เปนเหตุใหรายจาย
ในหมวดคาสาธารณูปโภคสูงกวาที่ควรจะเปนมาก อาจจะถึงเวลาแลวกระมังที่รัฐบาลนาจะ
พิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรในภาครัฐบาลอยางจริงจัง หนทางหนึ่งในการนี้
ก็คือ การจัดระบบเพื่อปองกันมิใหมีการใชทรัพยากรของรัฐเพื่อประโยชนสวนบุคคล

