คอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง”
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 21 มิถุนายน 2539

การจํากัดกําลังคนภาครัฐ
รังสรรค ธนะพรพันธุ
หนวยราชการที่มีหนาที่ในดานการวางแผน ไมวาจะเปนสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน รวม
ตลอดจนสํานักงบประมาณ เพียรพยายามมาเปนเวลาชานานที่จะจํากัดกําลังคนภาครัฐ แตหาได
ประสบความสําเร็จไม
เมื่อรัฐบาลไทยเผชิญวิกฤติการณทางการคลังในระหวางป 2523-2525 จนเกิด
ปญหาสภาพคลองอยางรุนแรง อันเปนเหตุใหรัฐบาลตองดําเนินนโยบายการคลังแบบกระยาจก
ดวยการรัดเข็มขัด ขอจํ ากัดทางการคลังทํ าใหระบบราชการตองลดการวาจางขาราชการใหม
โดยจํ านวนขาราชการที่บรรจุใหมมีเพียงเทาจํ านวนผูปลดเกษียณและลาออกเทานั้น การลด
การบรรจุขาราชการใหมยังผลใหเกิดปญหาบัณฑิตวางงาน เพราะภาครัฐบาลเปนนายจาง
รายใหญของผูสํ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ครั้นระบบเศรษฐกิจฟนตัวจากภาวะถดถอย
ทางเศรษฐกิจนับตั้งแตปลายป 2529 เปนตนมา ประกอบกับการเติบใหญของเศรษฐกิจฟองสบู
ในเวลาตอมา ภาคธุรกิจเอกชนเริ่มดูดซับบัณฑิตที่เพิ่งสําเร็จการศึกษา จนปญหาบัณฑิตวางงาน
บรรเทาเบาบางลงตามลําดับ
ดวยการรัดเข็มขัดทางการคลัง ฐานะการคลังของรัฐบาลกระเตื้องขึ้น จนเงิน
คงคลังมียอดสะสมทวีนับตั้งแตป 2531 เปนตนมา แตความเขมแข็งในดานการคลังกลับกอให
เกิดการหยอนยานในการจํ ากัดกํ าลังคนภาครัฐ สวนหนึ่งเปนเพราะมีการขยายหนวยราชการ
อีกสวนหนึ่งเปนผลจากการใชอํานาจทางการเมืองเพื่อยกเวนขอจํากัดในการบรรจุขาราชการใหม
ที่มีผลบังคับใชอยู
ณ บัดนี้ รัฐบาลไทยมีรายจายในหมวดเงินเดือนและคาจางมากกวารอยละ 40
ของรายจายรวม นับเปนภาครัฐบาลที่มีการใชแรงงานเขมขน (labour intensive) แหงหนึ่งของ
โลก มิไยตองกลาววามีการวางงานแฝง (underemployment) ภายในภาครัฐบาลนั้นเอง ความ
อุยอายและความไรประสิทธิภาพของภาครัฐบาลยอมเปนอุปสรรคในการพัฒนาสังคมไทยตอไป
ในอนาคตโดยมิพักตองสงสัย

2
สํานักงาน ก.พ. เสนอการคํานวณใหเห็นวา การรับขาราชการระดับปริญญาตรี
เพิ่มขึ้น 1 คน ขณะมีอายุ 23 ป โดยรับเงินเดือนขั้นแรกเดือนละ 6,360 บาท หากขาราชการคนนี้
รับราชการตอไปอีก 37 ปจนปลดเกษียณและรับบํ านาญ โดยที่ในระหวางรับราชการไดรับ
คารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นๆดวย รัฐบาลตองใชจายสําหรับการวาจางขาราชการระดับ
ปริญญาตรีถัวเฉลี่ยคนละ 6,165,424 บาท การบรรจุขาราชการมีสภาพเสมือนหนึ่งการจางงาน
ตลอดชีพ (life-time employment) หากความชั่วไมปรากฏ ถึงจะทํางานชนิดเชาชามเย็นชาม
ก็สามารถอยูไดจนปลดเกษียณ
สํานักงาน ก.พ. ยังเสนอการคํานวณใหเห็นดวยวา การตั้งกองใหม 1 กอง
นอกจากจะผูกพันใหรัฐบาลตองใชจายหมวดเงินเดือนและคาจางเพิ่มขึ้นแลว รายจายหมวดอื่นๆ
ยั ง ต อ งเพิ่ ม ขึ้ น ตามไปด ว ย ไม ว  า จะเป น หมวดค า ตอบแทน หมวดค า วั ส ดุ และหมวด
คาสาธารณูปโภค แมในกรณีที่ไมมีรายจายหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสรางและหมวดคาครุภัณฑ
การจัดตั้งกองขึ้นใหม 1 กอง จะทําใหรัฐบาลตองใชจายเพิ่มขึ้นปละ 6.3 ถึง 26.2 ลานบาท
สําหรับกองที่มีอัตรากําลังประมาณ 16-110 อัตรา
ในการสัมมนาเรื่อง “นโยบายการกําหนดขนาดกําลังคนภาครัฐ” ซึ่งจัดโดยคณะ
กรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ ระหวางวันที่ 15-16 มิถุนายน 2539
นายกรัฐมนตรีไดกลาวถึงมาตรการการควบคุมการพิ่มอัตรากํ าลังคนภาครัฐมิใหเกินปละ 2%
และผูเขารวมสัมมนาตางมีความเห็นรวมกันวา ระบบราชการมีกํ าลังคนเกินกวาจํ านวนอัน
เหมาะสม (ผูจัดการรายวัน ฉบับวันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2539)
การที่ ร ะบบราชการมี กํ าลั ง คนเกิน กว า จํ านวนอั น เหมาะสม มี ส าเหตุ ห ลั ก
อยางนอย 2 ดาน ดานหนึ่งเกิดจากธรรมชาติของระบบราชการนั้นเอง อีกดานหนึ่งเปนผลจาก
ปรัชญาพื้นฐานในการดําเนินนโยบาย
ในวงวิ ชาการเศรษฐศาสตรมีการถกเถียงกันมาเปนเวลาชานานวา เราควร
จะวิเคราะหประพฤติกรรมของขาราชการและหนวยราชการอยางไร ระเบียบวิธีการวิเคราะห
เรื่องนี้มีแนวทางที่แตกตางกันอยางนอย 2 แนวทาง แนวทางที่หนึ่งมองวา ขาราชการมีมโนธรรม
สํ านึกและเห็นแกผลประโยชนของสังคมโดยสวนรวมเปนสํ าคัญ ดวยเหตุดังนี้ หนวยราชการ
จึงดํารงอยูเพื่อใหสังคมมีสวัสดิการสูงสุด (social welfare maximization) แตแนวทางที่สอง
กลับมองวา ขาราชการเปนปุถุชนที่มีกิเลสตัณหา มีความเห็นแกได และมีประพฤติกรรมเยี่ยงสัตว
เศรษฐกิจโดยทั่วไป หนวยราชการมิไดดํารงอยูเพื่ออํานวยประโยชนสุขแกประชาชน หากแตเปน
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องคกรสําหรับการแสวงหาอรรถประโยชนของขาราชการที่เปนผูบังคับบัญชา (Managerial Utility
Maximization)
ระเบียบวิธีวิเคราะหตามแนวทางที่สอง ซึ่งนํ าเสนอโดยสํ านักเศรษฐศาสตร
Public Choice นี้ นาจะชวยใหเขาใจประพฤติกรรมของขาราชการและหนวยราชการไดตรงตอ
ความเปนจริงมากกวาแนวทางแรก
ดวยเหตุที่ขาราชการเปนสัตวเศรษฐกิจ ขาราชการจึงแสวงหาผลประโยชนจาก
หนวยราชการ ทั้งโดยถูกและผิดกฎหมาย การแสวงหาผลประโยชนดวยวิธีการที่ผิดกฎหมายนั้น
มีบทลงโทษตามกฎหมายอยูแลว การบังคับกฎหมายอยางเขมงวดยอมลดทอนการกระทําผิด
ดังกลาวนี้ไมมากก็นอย แตการแสวงหาผลประโยชนดวยวิธีการที่ถูกกฎหมายนั้นเปนเรื่องยากที่
จะขจัดใหหมดไปได การใชเวลาราชการในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อหารายไดเสริม
แมจะผิดวินัยขาราชการ แตก็มิไดมีบทลงโทษรุนแรง มิหนําซํ้าราชการยังเอาหูไปนาเอาตาไปไร
ในบางกรณีถึงกับสงเสริมหรือเกื้อกูลใหประกอบอาชีพเสริมไดดังกรณีอาจารยมหาวิทยาลัย ทั้งนี้
เพราะตระหนักถึงขอเท็จจริงที่วา อัตราเงินเดือนหรือคาจางในระบบราชการตํ่ ากวาภาคธุรกิจ
เอกชนเปนอันมาก หากบังคับใหขาราชการอยูในกรอบวินัยอยางเขมงวด กําลังคนที่มีคุณภาพ
ยอมหนีออกจากระบบราชการ การที่โครงสรางผลตอบแทนการใชแรงงานในระบบราชการตํ่ากวา
อั ต ราตลาดนั บ เป น เหตุ ป  จ จั ย สํ าคั ญ ที่ ก  อ ให เ กิ ด การทํ างานตํ่ าระดั บ ข า ราชการในฐานะ
สัตวเศรษฐกิจยอมแสวงหาอรรถประโยชนสูงสุด (Utility Maximization) ดวยการทํางานใหนอย
ที่สุดเทาที่จะนอยได เทาที่กฎระเบียบและจารีตการทํางานในระบบราชการเอื้ออํานวย ขาราชการ
ในฐานะสัตวเศรษฐกิจยอมสละหยาดเหงื่อแรงงานในการทํางานเพียงคุมกับเงินเดือนหรือคาจาง
ที่ไดรับเทานั้น เมื่อผลตอบแทนจาการทํางานอยูในระดับตํ่า สิ่งจูงใจในการทํางานยอมมีนอย
ตามไปดวย
ในฐานะผูบังคับบัญชา ขาราชการยอมตองการใหหนวยงานของตนมีขนาด
ใหญขึ้น ขนาดของหนวยราชการมีความสัมพันธอยางแนนแฟนกับอรรถประโยชนของขาราชการ
ระดับผูบังคับบัญชา การขยายหนวยราชการมีผลโดยตรงตอรายไดของขาราชการระดับผูบังคับ
บัญชาอยางเห็นไดชัด ดังจะเห็นไดจากการยกฐานะกองขึ้นเปนกรม หรือการจัดตั้งกองใหม
กองที่มีขนาดใหญขึ้นหัวหนากองตองมีความรับผิดชอบมากขึ้น การขยับขยายระดับและเงินเดือน
ของหัวหนากองยอมเปนไปไดมากขึ้น ขนาดของหนวยงานมิไดสัมพันธกับเงินเดือนเทานั้น หาก
ยังบงบอกถึงอํ านาจและสถานะในสังคมอีกดวย ดวยเหตุดังนี้ขาราชการที่เปนสัตวเศรษฐกิจ
จึงพยายามขยายหนวยงานใหมีขนาดใหญขึ้นและพยายามผลักดันใหมีการจัดตั้งหนวยงานใหม
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ธรรมชาติ ข องข า ราชการที่ ต  อ งการทํ างานเพี ย งระดั บ อั น พอเหมาะกั บระดับ
เงินเดือนที่ไดรับก็ดี และธรรมชาติของระบบราชการที่มีแรงผลักดันใหมีการขยายหนวยงานและ
มีการจัดตั้งหนวยงานใหมเพื่อสนองอรรถประโยชนของขาราชการระดับผูบังคับบัญชาก็ดี ลวน
มีผลตอความตองการกํ าลังคนในระบบราชการ หากรัฐบาลตองการลดขนาด (downsizing)
พรอมทั้งยกเครื่องระบบราชการจํ าเปนตองหาวิธีการจัดการกับธรรมชาติของขาราชและระบบ
ราชการดั ง กล า วนี้ หากไมสามารถลดทอนหรือกํ ากับความตองการแสวงหาอรรถประโยชน
สวนบุคคลของขาราชการ ความพยายามในการลดทอนกําลังคนภาครัฐยอมยากที่จะเปนไปได
แตความตองการกํ าลังคนภาครัฐในระดับเกินกวาจํานวนอันเหมาะสมมิไดเปน
ผลจากธรรมชาติของขาราชการและระบบราชการเทานั้น หากยังเปนผลจากปรัชญาพื้นฐาน
ในการดํ าเนินชีวิตนโยบายอีกดวย หากปรัชญาในการดํ าเนินนโยบายเนนบทบาทของรัฐบาล
ในฐานะผูผลิตสินคาและบริการตางๆก็ดี เนนบทบาทของรัฐบาลในฐานะผูควบคุมและกํากับ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆก็ดี และเนนบทบาทของรัฐบาลในการแทรกแซงการทํางานของกลไก
ราคาดี ขนาดของภาครัฐยอมขยายใหญขึ้น ในกรณีตรงกันขาม หากปรัชญาในการดําเนิน
นโยบายเนนการถายโอนการผลิตไปสูภาคเอกชน (privatization) ก็ดี เนนการลดการควบคุมและ
การลดการกํากับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (deregulation) ก็ดี และเนนการลดการแทรกแซงกลไก
ราคาก็ดีภาครัฐบาลยอมมีขนาดเล็กลง และความตองการกําลังคนภาครัฐยอมลดลงดวย
การบังคับใชมาตรการในการลดกําลังคนภาครัฐจะไมมีสัมฤทธิผลใดๆ หากไมมี
การเปลี่ยนแปลงปรัชญาพื้นฐานในการดํ าเนินนโยบายใหสอดคลองตองกัน ดังจะเห็นไดจาก
กรณีที่รัฐบาลนายชวน หลีกภัยมีมติเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2537 เห็นชอบมาตรการการกําหนด
ขนาดกําลังคนภาครัฐตามขอเสนอของสํานักงาน ก.พ. แตแลวเพียงไมกี่เดือนตอมาคณะรัฐมนตรี
ชุ ดเดี ย วกัน นี้ มีม ติ อนุ มั ติตํ าแหน ง ขา ราชการครู เนื่องจากระทรวงศึกษาธิการตองการขยาย
การศึกษาภาคบังคับจาก 6 ปเปน 9 ป การขยายการศึกษาภาคบังคับนอกจากทําใหรัฐบาล
ต องขยายการจัดการศึกษาแลว ยังลดทอนบทบาทของภาคเอกชนอีกดวย หากการศึกษา
ภาคบังคับขยายเปน 12 ป ตั้งแตประถมศึกษาปที่ 1 จนถึงมัธยมศึกษาปที่ 6 ก็จะไมมีที่วางเหลือ
ใหภาคเอกชนมีบทบาทในการจัดการศึกษา ในทํานองเดียวกันความพยายามของนักเรียนตั้งที่จะ
ใหมีมหาวิทยาลัยทุกจังหวัดยอมลดทอนบทบาทของภาคเอกชนดวย
ความพยายามในการลดทอนกําลังคนภาครัฐจะไมประสบผลสําเร็จ หากขาด
ความเขาใจธรรมชาติของขาราชการและระบบราชการ และหากไมปรับเปลี่ยนปรัชญาพื้นฐาน
ในการดําเนินนโยบาย

