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ปัญหาที่พบในการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ
ของจังหวัด๑

      พิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส 

ที่ปรึกษาผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน	

 

 

ข้อคิดมุมมองการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

	 เรือ่งการตรวจเงนิแผ่นดนิ	ผมอยากจะใช้เวลาอนัมค่ีาของท่านภายใน

เวลาครึง่ช่ัวโมงโดยสงัเขปในเรือ่งท่ีเป็นปัญหาจรงิๆ	ส่วนหนึง่กไ็ด้รบัการเฉลย

จากท่านอธบิดไีปแล้วถงึปัญหาเกีย่วกบัเรือ่งการใช้จ่ายเงิน	แต่ผมกจ็ะขอเพ่ิม

เตมิในส่วนท่ีผมคดิว่าเป็นข้อคดิมมุมองท่ีเป็นประโยชน์แก่ท่านในการท�างาน	

คอืบางครัง้การทีเ่รามอบหมายอ�านาจไปไม่ว่าจะมอบลงไปทีร่องผู้ว่าราชการ

จังหวัดหรือนายอ�าเภอกต็าม	แต่เรือ่งปัญหาการติดตามงาน	ความรบัผดิและ

๑	สว่นพฒันาและบรหิารจัดการความรู้	สถาบนัด�ารงราชานภุาพ	สรุปและเรียบเรียงจากการปฐมนเิทศ 
	 รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่	เมื่อวันที่	๒๒	กุมภาพันธ์	๒๕๕๖	ณ	ห้องประชุม	๑	 
	 ชั้น	๕	อาคารสถาบันด�ารงราชานุภาพ	จัดโดยวิทยาลัยมหาดไทย
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รบัชอบยงัอยูคู่ก่บัเรา	โดยเฉพาะอย่างยิง่	บางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นแล้ว	บาง

อย่างเราอาจจะยากนักที่จะอธิบายได้กับหน่วยงานที่มีบทบาท	มีหน้าที่

		 ในปัจจุบันเรื่องการใช้จ่ายเงินมีหลายหน่วยงาน	 หลายองค์กรท่ีท�า

หน้าทีอ่ยู	่เบือ้งต้นทีส่ดุกค็อืส�านกังบประมาณ	ซึง่เป็นคนให้เงนิเรามา	อกีคน

หนึ่งก็คือคลังที่ท�าหน้าที่ที่เหมือนกับเป็นตรวจสอบทางด้านธุรการเงิน	ซึ่งก็

จะมีบทบาทหน้าที่ในเรื่องของการตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน	เพราะเราต้องมี

การเบิกเงินจากคลัง	 หรือว่าถอนเงินจากงบประมาณมา	 ก็ต้องผ่าน

กระบวนการเหล่านี	้ถ้าเกนิเลยกว่านีก้ค็อืหน้าทีข่องส�านกังานการตรวจเงิน

แผ่นดิน	 ซึ่งเราไม่ใช่ผู ้ตรวจสอบภายใน	 แต่เราก็มีหน้าท่ีท่ีจะเข้าไป	 

ช่วยท่านในการที่จะติดตามดูว่า	 เรื่องการใช้จ่ายเงินนั้นเป็นไปโดยถูกต้อง

หรอืไม่	ซึง่ค�าว่าเป็นไปโดยถกูต้องหรอืไม่ที	่ส�านกังานตรวจเงนิแผ่นดนิ	(สตง.)	

เรายึดถืออยู่ในบริบทว่าต้องใช้กฎหมายทุกฉบับ	

	 การเป็นข้าราชการนั้นก็ถูกสันนิษฐานในเบื้องต้นว่า	 เราต้องรอบรู้

ในเรื่องกฎหมายอยู่แล้ว	แต่บางสิ่งบางอย่างเราท�าอยู่แล้ว	บางทีเราอาจจะ

อยูใ่นบางสถานการณ์อย่างท่ีท่านอธบิดบีอก	ในสถานการณ์ทีจ่�าเป็นเร่งด่วน	

เราอาจจะยังไม่ได้คิดละเอียดถี่ถ้วน	 ซึ่งเรื่องนี้เป็นปัญหาในทางปฏิบัต	ิ 

ซึ่งทาง	สตง.	เข้าใจการที่ท�าแล้วไม่เป็นไปตามระเบียบตามกฎหมาย	ถ้าไม่ได้

เป็นในระยะส�าคัญมาก	 คือประการที่	 ๑	 ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย	 

ถ้าไม่เป็นไปตามระเบียบแล้วเสียหาย	 อันนี้ในทางตรวจสอบของการ 

ตรวจเงินแผ่นดินเราต้องให้ความส�าคัญ	อันนี้เป็นเรื่องธรรมดา

 

เงินแผ่นดินนั้น คือเงินของประชาชนทั้งชาติ

	 สิง่หนึง่ท่ีเราอยากจะฝากไว้ในตรงนีก้ค็อื	ผมอยากจะให้หลกัการหรอื

หลักคิดบนหลักการอย่างหน่ึงคือ	 ถ้าเรามีระเบียบ	 แล้วเราท�าตามระเบียบ	
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เราก็อาจจะสงสัยในระเบียบได้	

แต่ถ้าเรามีข้อสงสัย	 ผมคิดว่าเรา

ถามส�านักงบประมาณ	 ถามกรม

บัญชีกลาง	 หรือถามเจ้าหน้าที	่

สตง.	ก็ได้	สตง.	ตอนนี้เรามี	สตง.

จังหวัดทุกจังหวัด	 เป ็นระดับ

หวัหน้ากร็ะดับซ	ี๙	อย่างน้อยแล้ว	

พอที่จะใช้แลกเปลี่ยนปัญหากับท่านได้ในการตัดสินใจ	 แล้วทาง	 สตง.	 

เราก็ได้มอบอ�านาจไปให้กับ	 ผอ.จังหวัด	 ที่ใครท�าหน้าที่อยู่แต่ละจังหวัด	 

ให้อ�านาจเขา	ในแง่ที่ว่าถ้าไม่มีอะไรเหลือบ่ากว่าแรง	ให้ข้อคิด	ให้ค�าแนะน�า	

แล้วกไ็ม่ต้องมาเขียนรายงานให้เสยีเวลา	ผมว่าน่าจะช่วยในการท�างานให้กบั

ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้	ถ้ามีปัญหาในทางปฏิบัติ	

		 สิ่งหนึ่งที่ทาง	สตง.	เราเป็นห่วงคือ	การใช้จ่ายเงินที่ไม่ได้เป็นไปตาม

ระเบียบตามกฎหมายแล้วก่อให้เกิดความเสียหาย	 ซ่ึงอันนี้เร่ืองอย่างนี้เป็น

เรื่องที่อย่างท่ีเราต้องตระหนัก	 คือค�าว่า	 “เงินแผ่นดินน้ัน คือเงินของ

ประชาชนทัง้ชาต”ิ เป็นพระบรมราโชวาทพระราชด�ารสัของพระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัว	ซึ่งผมเชื่อว่าในฐานะที่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด	ท่านก็มีเจตนา

ที่จะบ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุขอยู่แล้ว	 เงินทองเป็นของหายาก	 เพราะฉะนั้น	 

ถ้าเราใช้จ่ายให้เกิดความคุ้มค่า	แล้วเราก็จะได้มีเงินเยอะๆ	เอาไว้บ�าบัดทุกข์

บ�ารงุสขุให้กบัประชาชน	ทีน้ีผมอยากจะฝากหลกัคดิว่า	บางครัง้ระเบยีบอาจ

จะต้องมีปัญหา	แต่ในสถานการณ์ที่ท่านต้องตัดสินใจ	

		 ผมอยากให้ทุกท่านยึดถือเลย	 ก็คือสิ่งที่ท่านตัดสินใจนั้น	 ถ้าท่าน

มั่นใจว่าอยู่ในประโยชน์ส่วนรวม	 อย่างเช่นบอกว่าเราตั้งใจเจตนาดีอะไร 

อย่างน้ี	 เป็นประโยชน์กับส่วนรวม	 แล้วก็ประโยชน์ส่วนรวมนั้น	 ต้องหมายถึง 
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ว่าไม่รังแต่จะเกิดความเสียหาย	 ดุลพินิจใดที่รังแต่จะเกิดความเสียหายได้	 
เราต้องคิดดูว่าจะเสียหายไหม	มีจุดที่จะเกิดความเสียหายไหม	ถ้าเกิดความ
เสียหาย	 อันนั้นเราจะบอกว่าเป็นประโยชน์ส่วนรวม	 เราก็อ้างไม่ได้	 
เพราะฉะนั้นประการท่ี	 ๑	 ถ้าท่านตัดสินใจอยู ่บนประโยชน์ส่วนรวม	 
ท่านไม่ต้องกังวล	สตง.	จะเข้าข้างท่านเสมอ	

	 ประการต่อมาก็คือต้องไม่มีประโยชน์ทับซ้อน	 คือไม่เห็นแก่พรรค	
เห็นแก่พวก	เห็นแก่คนโน้น	คนนี้	หรืออย่าเอาตัวเราเองเข้าไปมีส่วนพัวพัน
หรือเกี่ยวข้องด้วย	 ผมจะยกตัวอย่างง่ายๆ	 อย่าง	 สตง.	 เราก�าลังจะท้วงติง
เรื่องท้องถิ่นไปดูงานใช้จ ่ายฟุ ่มเฟือย	 อยู ่ เมืองไทยไปดูงานถึงยุโรป	 
พาชาวบ้านไปดูๆ	กลับมาแล้วไม่ได้มีผลผลิตอะไรเกิดขึ้น	เราก็อยากให้ช่วย
กันใช้จ่ายเงินให้เกิดความประหยัด	 แต่ก็มีข้อร้องเรียน	 อันนี้เป็นเรื่อง 
ข้อร้องเรียนนะ	ไม่ได้เจตนาที่จะมาพูดเป็นการอย่างอื่นเลย	

	 เรื่องนี้จ�าเป็นต้องพูดเป็นเรื่องความจริง	เช่น	เขาก็มีข้อร้องเรียนมา
ว่า	 ที่ท้องถิ่นอ�าเภอ	 ท้องถิ่นจังหวัดไม่ช่วยดูเพราะว่าอะไร	 เพราะว่ามีคน
นามสกลุเดยีวกบัท้องถ่ินอ�าเภอ	ท้องถ่ินจงัหวดัไปดูงานกบัเขาด้วย	คนตรวจ
สอบถ้าไปลงปฏิบัติกับเขา	ลงไปร่วมในนโยบายอันนั้นแล้ว	การตรวจสอบก็
ย่อมจะไม่เป็นทีน่่าไว้วางใจอย่างนีเ้ป็นต้น	อนันีผ้มกย็กตัวอย่าง	บางทีในสาย

งานของเราๆ	มอบหมายงานไป
แล้วบางทีเราก็ต้องติดตามงาน	
แล้วพูดเรื่องอย่างนี้	ถ้าบางครั้ง
เสี ยหายไปแล ้ว 	 ก็อาจจะ
กระเทือนมาถึงผู ้ว ่าราชการ
จงัหวดัได้ด้วย	บางครัง้เรากอ็าจ
จะยังไม่ได้คิด	 อย่างเช่นเร่ือง

การดูงาน	
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	 นอกจากต้องไม่มีประโยชน์ทับซ้อน	 ค�าว่า	 “ทับซ้อน”	 ก็หมายถึง
พ่อค้าอะไรพวกนี้ด้วย	 เมื่อสักครู่ผมพูดอยู่ประโยชน์หนึ่งว่า	 มอบอ�านาจใช่	
อย่างภัยอะไรต่างๆ	 เรามอบไปแล้ว	 เราเสร็จสิ้นภัยแล้ว	 เราเบิกเงินไปแล้ว	
อันนั้นก็คือจบสิ้น	 ในเรื่องความรับผิดชอบ	 ในเรื่องภัย	 แต่ในเรื่องเงิน 
ความรับผิดชอบบางทียังไม่จบ	 คือยังไม่จบอย่างไร	 ยกตัวอย่างเช่น	 
บางอย่างที่ท่านต้องรู้ก็คือราคาต้องพอเหมาะพอสม

คุณภาพกับราคาต้องคู่ควรกัน 

	 ในการตรวจสอบเราเน้นเรื่องว่า	 คุณภาพกับราคาต้องคู่ควรกัน	 
ราคานั้นใครๆ	 ก็ตรวจสอบได้ในยุคปัจจุบัน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกดิจิตอล
สามารถจะกดคีย์คอมพิวเตอร์	 สามารถจะเข้าไปในเว็บไซต์	 สามารถจะไป
เสิร์ชหาอะไร	 ใช่ทั้งนั้น	 เวลาตรวจสอบ	 สตง.	 เขาก็ตรวจสอบในลักษณะนี	้ 
ผมก็คิดว่าท่านก็คงจะต้องมีเครื่องมือในการที่จะช่วยท่านสอบทาน	จะเป็น
เลขาฯ	 หรือจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่	 หรือแม้กระทั่งรองผู้ว่าฯ	 ที่ท่าน 
มอบหมายท่านก็ต้องให้มั่นใจได้ว่าเขาจะต้องช่วยท่านได้จริงๆ	

	 ยกตัวอย่างบางเรื่องตกม้าตายน�้าต้ืนๆ	 เช่น	 ยาก�าจัดศัตรูพืช	 
ซื้อข้ามจังหวัด	 แต่ระเบียบกระทรวงการคลังบอกว่า	 ต้องราคาในท้องถิ่น	
เป็นต้น	 พอผิดจากราคาท้องถิ่น	 ส่วนนั้นคือส่วนต่างแล้ว	 แล้วบังเอิญ 
อย่างยิ่งว่า	ยาพวกนี้เป็นยาควบคุมโดยกระทรวงพาณิชย์ฯ	พาณิชย์จังหวัด
เป็นคนเสนอมาให้เราเซ็นว่า	 ราคาต้องขายไม่เกิน	 ขายเกินผิดกฎหมาย	 
แต่เราก็ซื้อแพงกว่าราคาของประกาศกระทรวงพาณิชย์จังหวัด	 เป็นต้น	
เพราะฉะนั้น	 เรื่องอย่างนี้บางทีเป็นเรื่องใกล้ตัวจนกระทั่งบางทีฉุกละหุก	 
จนกระทัง่เรากไ็ม่มโีอกาสได้ตรวจสอบ	แล้วส่วนทีแ่พงไปถงึ	๑๐	เท่า	แน่นอน
ต้องมคีนรบัผดิชอบ	คอืปรชัญาที	่สตง.	ยดึถอืคอืเงินหลวงนีต้้องตกน�า้ไม่ไหล

ตกไฟไม่ไหม้
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ความรับผิดทางละเมิด 

	 ระเบยีบว่าด้วยความรบัผดิทางละเมิดปี	๒๕๓๙	ท่ีกระทรวงการคลัง

เสนอออกมาเป็น	 พ.ร.บ.	 เป็นระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี	 เพื่อคุ้มครอง 

ผู้ที่ท�างานที่เพียงแค่ประมาณเลินเล่อ	 แต่ถ้าประมาทเลินเล่อร้ายแรงแล้ว

ต้องรับผิดเป็นส่วนตัว	ต้องมีส่วนแบ่งกับเขา	แม้กระทั่งคนที่เรามอบอ�านาจ

ไปแล้วเกิดเขามีส่วนท�าให้เสียหาย	 คนมอบนี้ในบัญชียี่ต๊อกของกระทรวง 

การคลังน้ี	 เขาต้องมาร์กไว้ก่อนเลย	 คนที่อยู่หัวแถวที่สุดจะต้องมีส่วนต้อง 

รับผิดชอบด้วย	 ในฐานะท่ีมีอ�านาจและมอบอ�านาจไป	 ถ้าเรามอบอ�านาจ

แล้วๆ	เราต้องมั่นสอบทานว่า	สิ่งที่เรามอบไปนั้น	เขาได้ท�าแทนเราจริงหรือ

เปล่า	ผมถึงบอกว่า	การประกาศภัยอาจจะประกาศจบไปแล้ว	ยุติ	เบิกเงิน

มาได้แล้วทุกอย่างจบ	แต่ความรับผิดชอบในเรื่องการเงินนี้ยังไม่ยุติ	ยังต้อง

มีส่วนหนึ่งที่เราต้องดู	 หรือบางครั้งที่มีปัญหา	 เราอาจจะมองข้ามความจริง

ไป	คืออันนี้จ�าเป็นที่จะต้องเอาเรื่องที่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนแล้วก็มาเสนอ

	 ตัวอย่างเช่น	การซื้อนี้ที่บอกว่ายกเว้นๆ	ค�าว่า	“ยกเว้นแล้ว”	ก็แปล

ว่าเราต้องท�าตามแบบแผนบางอย่างด้วย	 แบบแผนในทางท่ีดี	 การท่ีวินัย

ข้าราชการเขียนไว้ว่าข้าราชการต้องปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนๆ	 ค�าว่า	

“แบบแผน”	ไม่ใช่ระเบียบ	แต่ที่ท�ามาท�าแล้วเป็นประโยชน์	ท�าแล้วดี	หรือ

คนอืน่ท�าแลว้ไม่เสียหาย	แต่เรา

ไม่ท�าตามแล้วบังเอิญเกิดความ

เสียหาย	คนอื่นเขายึดถือกันมา

นาน	แต่เรามาเปลี่ยนแปลงเสีย	

แล้วบังเอิญเปลี่ยนแล้วไม่ดีขึ้น

แต่ว่ากลับเสียหายขึ้น	 อย่างนี้ 

ก็คือไม ่ท�าตามแบบแผนที่ดี	 
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สิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งท่ีเราต้องทบทวนให้ดี	 ท่านจ�าเป็นผมคิดว่าท่านม ี

เครื่องมือที่ดีในมุมมองของ	 สตง.	 ก็คือท้องถิ่นจังหวัดกับท้องถิ่นอ�าเภอ	 

ขณะเดยีวกนัในเรือ่งละเอยีดอ่อน	อย่างทีต่อนนีดี้ท่ีในระเบยีบบอกไว้ว่าเร่ือง

คน	เรื่อสัตว์	หรือเรื่องประมงอะไร	เราไม่ใช้เงินตัวนี้	อันนี้เขาก็มีข้อดี	แต่บาง

ครั้งการแก้ปัญหานี้	ก็อย่างที่กระทรวงการคลังโดยทาง	สตง.	เองก็เห็นด้วย

กับทางคลัง	 ก็คือเราไม่สบายใจที่บอกว่าคนที่ไม่ได้เชี่ยวชาญช�านาญแล้ว 

มาบอกว่าการแก้ปัญหาแล้วต้องใช้เงินออกไปเยอะๆ	 เท่ากับลดความเส่ียง

ให้ท่านแล้ว	

	 ตวัอย่างเช่น	เวลามหีอยเชอรีร่ะบาดคูม่อืกระทรวงเกษตรฯ	เขาเขยีน

บอกเลย	ทางเกษตรจังหวัดควรจะต้องเอาวิธีการนี้มาเสนอท่านผู้ว่าฯ	หรือ

บอกท่านผูว่้าฯ	ถ้าเวลาหอยเชอรีร่ะบาดยงัไม่ต้องซ้ือยา	วธิกีารกค็อืประกาศ

ให้ชาวบ้านจับเอาไปขาย	 ถ้าไม่ขายเดี๋ยวเราหาระเบียบมารับซ้ือ	 อย่างนี้ 

ไม่ต้องใช้สารเคมี	 แล้วอีกอย่างไปใช้สารเคมีสวนกระแสกับเรื่องเกษตร

อินทรีย์	 การเป็นครัวโลก	 ใครจะมากล้ากินข้าวไทยเพราะว่าสารเคมี	 

แค่ลุงกุ๋ยลงไปเก็บหอยทีก็หน้าตาเป็นป๊อปอายไปแล้ว	 น่ากลัวขนาดไหน	 

แล้วก็อีกอย่างหนึ่งการประกาศทีเดียวที่เขาแก้นี้ก็คือลดปัญหาไป	เพราะว่า

บางทีเราประกาศปุ๊บ	ประกาศทีทั้งจังหวัด	แล้วสิ่งเหล่านี้สิ่งหนึ่งในมุมมอง

ของผู้ตรวจสอบ	 เราเห็นปัญหาว่าไม่ว่าจะเป็นโรคเชื้อราต้นยาง	 ข้าวโพด	 

หรือข้าว	 ทุกอ�าเภอจะมีปริมาณครอบครัวเรือนที่ใกล้เคียงกันหมดเลย	 

เป็นที่สงสัย	คนตรวจเขาจะสงสัยว่าท�าไมปลูกข้าว	ปลูกข้าวโพด	ปลูกสวน

ยาง	 ผู้เสียหายครัวเรือนเกือบจะเท่ากันหมด	 แล้วภายใน	 ๕๐	 ล้านบาท	 

ถ้าซื้อโดย	๔๘-๔๙	 ล้านบาท	 โรคนี้จะหาย	 แล้วบางทีเราไม่ได้ย้อนกลับไป 

ดูว่า	ท�าไปแล้วระยะยาวภาพรวมจะออกมาเป็นยังไง	
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	ผมกล้ายกตัวอย่าง	บางจังหวดั

ที่ภาคอีสาน	 ๑	 ปี	 ประกาศ 

ภัยโรคพืช	 ๑๘	 ภัยๆ	 ละ	 ๔๘	

ล้านบาท	๔๙	 ล้านบาท	 เฉลี่ย

เดือนละ	๒	ภัย	แล้วทุกอ�าเภอ

จะมภียัอย่างนีห้มด	พอหมดภยั

โรคพืชนี้	ก็โรคพืชนั้นตาม	ทั้งที่

เป็นโรคข้าวอย่างเดียวกัน	 เดี๋ยวเพลี้ยกระโดดมา	 เดี๋ยวหอยเชอรี่มา	 อะไร

ท�านองนี้	เสร็จแล้วปรากฏว่าที่เมื่อสักครู่บอกว่า	มีการเรียกคืนเงิน	๓,๐๐๐	

กว่าล้าน	ซึง่อาจจะยงัไม่รวมทีท่าง	สตง.	ตรวจ	แล้วทีก่รรมาธกิารก�าลงัตรวจ

สอบอยู่	 เพราะว่าเสี่ยอ้วนคนเดียว	 ขายยาก�าจัดศัตรูพืชทั้งภาคอีสาน	 

๗,๐๐๐	 กว่าล้าน	 ตั้งแต่มีระเบียบปี	 ๒๕๕๒	 แล้ว	 ก็แพงไปถึง	 ๑๐	 เท่า	 

๒๐	เท่าของราคาประกาศกระทรวงพาณิชย์ของแต่ละจังหวัด

เรื่องการมอบอ�านาจ 

	 ผมคิดว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องบทเรียนที่ยิ่งใหญ่มาก	 ที่เราจะต้อง 

หนักลบัมาทบทวนว่า	คนทีเ่รามอบอ�านาจให้เขา	เขาไว้วางใจได้แค่ไหน	แล้ว

สิง่ทีน่่ากลวักว่านัน้	ผมเป็นห่วงผูบ้รหิารระดบัสูงมาก	กค็อื	ในฐานะทีผ่มเอง

ก็ท�าหน้าที่รับผิดชอบหน่วยงานมา	 กลัวที่สุดก็คือกฎหมาย	 ปปช.	 ใหม่	 

เขาบอกว่าสามารถจะกันใครก็ได้ท่ีให้การแล้ว	 คือถ้าไม่ใช่คนสุดท้ายแล้ว	

ให้การเป็นพยานได้	ท่านก็ลองคิดเอาเองก็แล้วกันว่า	สุดท้ายแล้วที่เรามอบ

อ�านาจให้เขาไปนี	้เขาจะกลบัมาซดัทอดเราหรือไม่	เร่ืองนีเ้ป็นเร่ืองหนึง่ทีเ่รา

จะต้องระวงั	เพราะว่าบางครัง้นีเ้ขากไ็ปมอีะไรบางส่ิงบางอย่างข้ึนมา	เสรจ็แล้ว

พอเจอหน้า	ปปช.	เขาก็บอกว่า	เขาท�าตามที่ใครคนโน้น	คนนี้ว่ามา	ทีนี้เรื่อง
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ล�าบากใจ	 เราพูดกันในฐานะข้าราชการด้วยกัน	 สตง.	 ยินดีมากที่จะมีส่วน

ช่วยในการแก้ไข	 บรรเทา	 เยี่ยวยา	 แก้ไขปัญหา	 ปัจจุบันนี้หลายครั้งหลาย

คราว	เราใช้นโยบายในการตรวจสอบเชิงรุก	หนังสือ	สตง.	ส่วนใหญ่ช่วงหลัง	

เราจะออกไปเป็นลกัษณะเป็นป้องปราม	คอืแจ้งเตือนล่วงหน้าเลยว่า	ถ้าหาก

ด�าเนินการอย่างนี้ต่อไป	ก�าหนดเงื่อนไขอย่างนี้เป็นการปิดกั้น	อาจเข้าข่าย

อย่างโน้น	 อย่างน้ี	 ท้ังน้ีเพื่อให้หน่วยงานท่ีเขาอยากจะท�าในสิ่งที่ถูกต้องจะ

ได้มีหลักฐานว่ามี	สตง.	ท้วงติงมา	ซึ่งผมคิดว่าต้องมีประโยชน์	ก็ขอฝากไว้	

	 อีกข้อหนึ่งเมื่อเราพูดถึง

เรือ่งใช้ดลุพนิจิเป็นประโยชน์ส่วน

รวม	แล้วก็ไม่มีประโยชน์ทับซ้อน	

สตง.	ไม่ได้ขัดข้อง	แม้อาจจะมีข้อ

ระเบียบอะไรท่ีท�าแล้วยังไม่ครบ

ถ้วนก็ตาม	 และอีกเรื่องหนึ่งก็คือ

เรื่องของสมเหตุสมผล	อย่างที่เรา

ประกาศอะไรบางอย่าง	 เหตุผลคืออะไร	 ท�าไมถึงต้องท�าอะไรขนาดนั้น	 

เหตุและผลต้องสัมพันธ์	 เป็นสิ่งที่ทุกคนฟังแล้วรับได้	 เข้าใจได้	 บางทีเรา 

ก็ต้องทดสอบว่าเหตุผลท่ีให้มาเร่งด่วนจริงหรือไม่	 ฉุกเฉินจริงรึเปล่า	 อะไร

ท�านองอย่างนี้	 ก็อย่างที่บอก	 อย่างที่ทางกรมบัญชีกลางที่เขาเข้มงวด	 

ทาง	สตง.	ต้องเข้มงวดถือตามแบบเดียวกันก็คือ	ผ้าห่ม	ถ้าซื้อเสร็จเอาตอน

หน้าร้อน	 ภัยแล้งพอดี	 อย่างนี้ก็ไม่สมประโยชน์แล้ว	 อันนี้อาจจะจ�าเป็น	 

ทเุลาก็เอาไว้ว่ากนัใหม่	ซึง่สิง่เหล่านีน่้าจะคดิพจิารณาด้วยซ�า้ไป	ถ้าเราไปท�า

วิธีอื่นแล้ว	 ให้ชาวบ้านมีเงินไปซื้อเสื้อกันหนาวใส่ในปีหน้า	 โดยไม่ต้องแจก

ผ้าห่มอันนั้นน่าจะดีกว่า	 และเราก็ใช้เงินพวกนี้ไปท�าอะไรก็ได้ให้ก่อให้เกิด

ผลผลิต	ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี	
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	 ที่ประเทศจีน	สตง.	ไปดูงานที่ปักกิ่ง	ถามเขาว่าที่น�้าตรงคูเมืองเป็น

น�้าแข็ง	ที่นี่มีแจกผ้าห่ม	แจกเสื้อกันหนาวหรือไม่	 เขาบอกว่าถ้าปีนี้แจกปีที่

แล้วตายไปแล้ว	เพราะทีน่ีต่ดิลบทกุปี	คอืชาวบ้านทุกคนรู้ว่าต้องท�ามาหากนิ	

แล้วก็ไปซื้อเสื้อกันหนาว	 หรือมิฉะนั้นก็แปลว่าไทยเบฟแจกแล้ว	 ใช้แล้วไม่

หายหนาว	บางทีชาวบ้านอาจจะไม่มีเชื้อเพลิงก็เลยเอาไปท�าฟืนแล้วก็ได้	

	 ประการที่	๔	ถ้าเรามีดุลพินิจแล้ว	มีเหตุผลๆ	ตรงนี้คือสิ่งที่จะเซฟ

ในระยะยาว	 ป้องกันไม่ให้ข้างล่างนี้โยนลูกขึ้นมา	 ก็คือบันทึกจดแจ้งเอาไว้	

ท�ารายงานให้ตรวจสอบได้	สตง.	หรือ	ปปช.	เวลาเจอคนที่พอท�าอะไรก็ตาม	

พออ่านแล้วมเีหตมุผีลเรยีบร้อย	บันทกึไว้ให้เราเป็นเหตผุลในขณะนัน้	แต่ถ้า

ไม่มี	อันนี้เสียหายกับตัวเราเอง	บางทีเรามีเหตุผลดีมากเลย	แต่เราคิดไม่ถึง	

ลมืไป	เพราะเราอายมุากขึน้	หรอืเวลาผ่านไปนาน	พอเวลา	ปปช.	มาถามเรา	

หรือ	สตง.	มาถามเรา	เราคิดเหตุผลขึ้นมาใหม่	บางทีพอเขาพิสูจน์	คือหลัก

การตรวจสอบต้องมีการพิสูจน์	 เราพูดอะไรไปเขาก็ไปสอบยันไปหมดเลย	

เพราะฉะนัน้การท่ีพดูข้อเท็จจรงิภายหลงัท่ีเปลีย่นแปลงไปจากเหตุผลความ

จ�าเป็นเดมินี	้อนัตรายกบัตวัเรา	เราไม่รูว่้า	พอเขาเอาไปพิสูจน์แล้วเกดิเพ้ียน

ไป	จริงๆ	ไม่ใช่เหตุผลในขณะนั้นก็ได้

แนวทางการใช้ดุลพินิจ ๔ ข้อ

	 เพราะฉะนั้น	หลักการใช้ดุลพินิจ	๔	ข้อนี้ท่านกรุณาใช้เป็นแนวทาง

ได้เลย	คืออยู่บนประโยชน์ส่วนรวม	แล้วกไ็ม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน	แล้ว

กม็ีความสมเหตุสมผล	 แล้วท�าใหส้ามารถตรวจสอบไดอ้ย่างโปร่งใส	ก็น่า

จะมกีารอธบิายไว้	เพราะอย่างเวลาเจ้าหน้าทีเ่ขาเขียนมาส้ันๆ	คอืเป็นไปตาม

ระเบียบข้อนี้	สมมติระเบียบจัดซื้อจัดจ้างมีเหตุผลความจ�าเป็น	๔-๕	วงเล็บ	

ข้อไหน	 ข้อเท็จจริงอะไรที่รับกับระเบียบข้อนั้น	 แต่คุณบอกว่าเป็นไปตาม
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ระเบียบข้อว่าด้วยวิธีพิเศษข้อนี้	ไม่บอกเลยว่าข้อนั้นคืออะไร	แล้วปล่อยให้

คนตรวจมานัง่ด	ูแล้วท่านเองกเ็ซน็ไปแบบเสีย่งๆ	เพราะฉะนัน้	เรากต้็องโยน

ลกูกลบัไป	บอกว่าอย่างนีค้ณุต้องไปเขยีนมาให้ละเอยีดเลย	ข้อเทจ็จรงิอะไร

ที่รับกับข้อระเบียบข้อนั้น	ต้องเขียนให้ชัดเจน	

	 ผมคิดว่าคนตรวจเวลาเขาตรวจ	 เราท่านทั้งหลาย	 เรากลับกัน	 

ผมเป็นคนปฏิบัติ	 ท่านเป็นคนตรวจ	 พอท่านไปตรวจ	 ท่านก็มองว่า	 โอ้โฮ	 

คนนี้เขาเขียนรายละเอียดดี	เชื่อได้	อย่างนี้สบายใจ	แต่พอไม่มีรายละเอียด

เป็นไปตามระเบียบข้อนี้	ด่วนพิเศษอะไรอย่างนี้	ซึ่งไม่รู้อะไรเลย	อะไรที่เป็น

แมทช์	ข้อเทจ็จรงิ	อะไรทีแ่มทช์กบัข้อระเบยีบ	เรากต้็องไปตรวจละเอยีดขึน้	

เพราะฉะนั้น	อะไรก็ตามที่กลวิถี	เราต้องระวังไว้	โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเอา

มาเปรียบเทียบเลย	 เวลาเราบอกว่า	 เราใช้วิธีพิเศษหรือเวลาเราขอยกเว้น

ระเบียบแล้ว	แต่เราก็ชอบแสดง

ที่ว่า	 เราเองก็มีการเปรียบเทียบ	

ผมเรียนท่านเลยว่าการที่เราเอา

มาเปรียบเทียบกันนี้	 เสมือนมี

การแข่งขนักนั	ตรงนีก้ย็งัเป็นเข้า

ลักษณะองค์ประกอบของเรื่อง

กฎหมายฮั้วอยู่ดี	

	 บางทีเรามาเปรียบเทียบ	เอา	๓-๔	รายเป็นพวกเดียวกันมาเปรียบ

เทยีบ	อย่างนีอ้นัตราย	ต้องบอกให้น้องๆ	ของเรา	เวลาคณุจะมาเปรยีบเทยีบ

คุณต้องให้แน่ใจ	ว่าอย่าเอานาย	ก.	นาย	ข.	ซึ่งเป็นพ่อ	แม่	ลูกกัน	แล้วขาย

ของเหมือนกัน	แล้วมาเปรียบเทียบราคาหลอกเรา	อย่างนี้จะท�าให้เราเดือด

ร้อน	คุณต้องเอาเป็นคนที่เป็นไม่เกี่ยวข้องอะไรกัน	ไม่อย่างนั้นกลายเป็นว่า	

เปรียบเทียบโดยสมยอมราคากัน	 เหมือนกับมาท�าพิธีว่าจริงๆ	 แล้วราคา 
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เจ้านีถ้งึวธิพีเิศษกย็งัถกู	ตรงนีก้ฝ็ากไว้เป็นแง่คดิว่า	เราต้องบอกกบัทางคนที่

จะช่วยเหลอืเราว่าคณุต้องรูต้รงจดุนีด้้วย	เพือ่ไม่ให้เกดิข้อผิดพลาดแล้วกเ็สีย

หาย	แล้วก็เสี่ยงกับความรับผิดชอบ	

	 บางเรื่องก็น่าที่เราจะต้องควรจะต้องใส่ใจ	อย่างเป็นปัญหาเรื่องที่มี

การตรวจสอบกันอยู่ในขณะนี้	ก็คือผู้ขายเป็นรายเดียว	ตลอดทั้งปีมีอยู่ราย

เดียวที่ขายวัสดุ	สิ่งเหล่านี้ถ้าเจ้าหน้าที่เสนออะไรก็ตามที่ซ�้าๆ	ซากๆ	เวียนๆ	

บางทเีราต้องเอะใจว่า	ไม่มคีนใหม่	หน้าใหม่เข้ามาแข่งขนัเลยหรอือะไรอย่าง

นี้	เพราะขายของกับงานก่อสร้างไม่เหมือนกัน	งานก่อสร้างจะต้องบอกว่ามี

ผลงาน	๕๐	เปอร์เซ็นต์	ก็จะไต่เต้าตามผลงาน	แต่บางครั้งก็จะถูกเลี่ยงไปใช้

วิธีพิเศษ	โดยไม่พูดถึงเรื่องผลงาน	แล้วพอแจ้งเกิดวงเงินสักวงเงินหนึ่ง	นั่นก็

คือผลงาน	แล้วต่อไปก็จะเข้าสู่วงจรเข้ามาท�างานกับราชการ	อันนี้ก็คือแท็ก

ติกต่างๆ	ที่ทางฝ่ายเจ้าหน้าที่บางทีเขาอาจจะเสนอมาอย่างนี้	

	 เราก็คงต้องรู้ทันสิ่งเหล่านี้ด้วยว่า	 ไม่ใช่ว่าคุณเอามาเปรียบเทียบ

ถือว่าวิธีพิเศษ	 ยกเว้นระเบียบแล้วยังไงก็ได้	 อย่างนี้ไม่ได้	 ในทางการตรวจ

สอบนี้	ขอเรียนท่านว่า	ไม่ได้	เพราะตามหลักฐานวิญญูชนทั่วไป	พอได้อ่าน	

ได้เจอ	ก็ต้องเกิดเอะใจขึ้นมา	เอะใจว่าท�าไมเสี่ยอ้วนมาคนเดียว	แล้วบริษัท

นู้นก็ให้เสีย่อ้วน	บรษิทันีก้ใ็ห้เสีย่อ้วน	แถมยงัเบอร์โทรศพัท์เบอร์เดยีวกนัอกี	

ผลัดกันได้	 ผลัดกันแพ้	 ผลัดกัน

ชนะ	๓	บรษิทันี	้มเีบอร์โทรศพัท์

เบอร์เดียวกันอย่างนี้	 เป็นต้น	

โดยทั่วไปเราก็ต้องเอะใจแล้ว	

บางสิ่งบางอย่างการไว้เนื้อเชื่อ

ใจ	เราต้องมอีกีคนหนึง่ทีจ่ะช่วย

เราในการดูสิ่งเหล่านี้	 เพราะไม่
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อย่างน้ันก็อาจจะมข้ีอผดิพลาดคลาดเคลือ่นได้	ผมเรยีนตรงนีว่้า	ในการมอบ

อ�านาจแล้ว	ในระเบียบของกระทรวงการคลงัเขาถอืว่า	เมือ่เกดิความเสยีหาย

แล้วอย่างน้อยคนที่สูงที่สุดก็ต้องร่วมรับผิดชอบด้วย	 อย่างน้อยต้องมีส่วน

แบ่ง	ไม่ใช่ว่ารับแต่ชอบอย่างเดียว	เรื่องนี้ก็เป็นส่วนหนึ่ง	

		 อกีส่วนหนึง่คอื	เรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบัเร่ืองขององค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่น	ที่ถือว่าถ้าเป็นเรื่องที่เราต้องการให้ท้องถิ่นของเรามีความเจริญ	สิ่งหนึ่ง

ถ้าอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับอ�านาจของท่านที่จะต้องไปอนุมัติ	อนุญาต	ทาง	

สตง.	ก็อยากจะขอวิงวอนฝากท่านไว้ว่า	ช่วยกันดูความเหมาะสมด้วย	เพื่อ

บ้านเมืองของเรา	

	 ผมว่าหน่วยงานท่ีเป็นส่วนภูมิภาคเราไม่มีใครกล้าท�า	 ที่ก่อสร้างสิ่ง

ปลูกสร้างเต็มไปหมด	แล้วก็รก	ไม่ได้ใช้ประโยชน์	ปล่อยให้ช�ารุดทรุดโทรม	

อาจจะมีอยู่บ้าง	ผมพูดความจริง	ที่ช่องเมืองใหม่	ช่องสะง�า	 เป็นต้น	ที่เสีย

หายทัง้เมอืงเลยคอืใช้ไม่ได้	แต่อนันัน้โทษใครไม่ได้	เป็นเรือ่งนโยบายทางการ

เมือง	ต้องไปว่ากันในเรื่องการเมือง	แต่ฝ่ายส่วนกลาง	ส่วนภูมิภาคเราจะไม่

ค่อยมีสิ่งเหล่านี้	ที่สร้างแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์	แต่ท้องถิ่นเต็มไปหมดเลย	ที่

ท่านจะดตู่อไปศกึษากรณีตวัอย่างได้	หรอืบอกให้นายอ�าเภอช่วยกนัดูกไ็ด้ว่า	

ห้องข่าว	๗	สีที่จับมือกับ	สตง.	เวลาที่	สตง.	ต้องออกไปตรวจเรื่องอะไร	เรื่อง

เงินขาดบัญชี	 เรื่องใช้จ่ายเงินอะไรไม่ถูกต้อง	 อย่างที่พูดถึงเรื่องอนุมัติเงิน

สะสมอะไร	หลายเรือ่งหลายราวเป็นเรือ่งน่าเป็นห่วง	เพราะว่าเงนิทีท่างท้อง

ถิ่นสะสมไว้เขามีกฎ	มีระเบียบกระทรวงมหาดไทยในเรื่องการใช้จ่าย	แล้วก็

เป็นเรื่องที่	สตง.	ก็มีส่วนทักท้วงเป็นอย่างมาก	เพราะว่ามีการใช้จ่ายเงินใน

ลักษณะที่ไม่ถูกต้อง	ไม่เหมาะสม	ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
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ความรับผิดทางละเมิด 

	 เหตุผลที่การใช้จ่ายเงินแล้วไม่ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ	มีปรัชญา

ทีม่า	อย่างของเราส่วนภมูภิาค	หรอืงบประมาณส่วนกลาง	หรอืงบทีเ่บกิจาก

ระทรวงการคลัง	 กฎหมายรัฐธรรมนูญบอกว่าการใช้จ่ายเงินต้องท�าเป็น 

รายจ่ายประจ�าปี	ต้องท�าเป็น	พ.ร.บ.	กฎหมายวิธีการงบประมาณปี	๒๕๐๒	

ซึ่งเป็นกฎหมายแม่ในการที่ให้กระทรวงการคลังออกระเบียบๆ	 ที่เกี่ยวข้อง

กับการเบิกจ่ายเงินเกือบทุกระเบียบเลย	 ท่านไปอ่านดู	 อาศัยอ�านาจตาม	

พ.ร.บ.	วิธีงบประมาณปี	๒๕๐๒	ใน	พ.ร.บ.งบประมาณปี	๒๕๐๒	บอกว่า	

เจ้าหน้าทีข่องรฐัผูใ้ดยนิยอมหรอือนญุาตยนิยอมให้มกีารจ่ายเงิน	หรือก่อหนี้

ผูกพันโดยฝ่าฝืนกฎหมาย	พ.ร.บ.วธิงีบประมาณ	หรอืระเบยีบทีเ่ป็นออกโดย

กฎหมายวธิงีบประมาณ	เราเรยีกว่าระเบยีบกระทรวงการคลังเป็นกฎหมาย

ลูกของระเบียบกฎหมายวิธีงบประมาณ	ซึ่งเป็น	พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณปี	

๒๕๐๒	เป็นแม่บท	ในนั้นมาตรา	๒๖	เขาจะพูดไว้อย่างที่ผมพูด	เขาบอกว่า

ผู ้ใดก่อหนี้ผูกพันหรือยินยอม	 ไม่ท�าตามกฎหมายวิธีงบประมาณหรือ

กฎหมายลกู	คอืระเบยีบทีอ่อก

โดยกฎหมายวิธีงบประมาณ	

คือระเบียบกระทรวงการคลัง

ส่วนใหญ่	รวมทัง้กฎ	ระเบยีบที่

ส�านักงบประมาณก�าหนดเอา

ไว้ด้วย	เมื่อผิดระเบียบก็โยงไป

สู่ผิดกฎหมายวิธีงบประมาณ

มาตรา	๒๖

	 มาตรา	๒๖	วรรค	๒	ก็บอบกว่า	ต้องรับผิดเป็นส่วนตัวและอาจจะ

ต้องมีความผดิอาญา	ถ้ามใีนกรณเีกดิความเสยีหายขึน้มา	จะเป็นละเว้นหรอื
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จะเป็นอะไรก็แล้วแต่	ตรงนี้มาตรา	๒๖	เป็นแม่บทของการเรียกคืนเงิน	โดย

ไม่ต้องหรอือาจจะไม่ต้องค�านงึถงึส่วนต่างด้วยซ�า้ไป	แต่พอไปสอบสวนความ

รับผิดทางละเมิด	กฎหมายปี	๒๕๓๙	ก็มาช่วยไว้หน่อย	ถ้าบกพร่องร้ายแรง

ก็เอามีส่วนแบ่ง	 ไม่ต้องรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมเหมือนเมื่ออดีตที่ผ่านมา	

ในอดีตเงินแผ่นดินถูกรับผิดชอบต้องรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วม	คือใครเอา

ไปไม่รู้	 แต่หัวหน้าต้องรับผิดหารเต็มร้อยเลย	 ปล่อยปละลูกน้อยให้ท�าผิด	 

แต่ปัจจุบันมีความเป็นธรรมแล้วว่า	 คนท�าผิดก็รับไป	 ถ้าเป็นทุจริตก็เอาไป

เลย	๑๐๐	แต่ยงัจบัตวัไม่ได้	ยงัไม่ได้คนื	กต้็องหาผู้รับผิดๆ	กห็ามา	กส็อบสวน

ตามวิธีการละเมิด	 ก็จะถูกแบ่งสัดส่วน	 ถ้าเป็นบัญชียี่ต๊อกก็ส่วนใหญ ่

ผมเห็นแล้ว	ว่าคนที่อยู่ที่สูงที่สุด	คือเรียกว่าเป็นเจ้าของอ�านาจอยู่ในเกณฑ์	 

๔๐-๖๐	เปอร์เซน็ต์ของความเสยีหาย	อันน้ีคอืสิง่ทีเ่ราต้องระวงั	เพราะฉะนัน้	

อย่างถ้าเราทั้งประเทศรวมกัน	๗,๐๐๐	กว่าล้าน	ถ้าแพงไป	๑๐	เท่า	แปลว่า

เงินจริงๆ	 ควรจะซื้อแค่	 ๗๐๐	 ล้าน	 เพราะฉะนั้น	 ๗,๐๐๐	 กว่าล้าน	 

ก็คือ	๖,๐๐๐	ล้านๆ	ถ้าหัวแถวโดนหารไป	๖๐	เปอร์เซ็นต์ของแต่ละคน	

	 เราก็ไม่อยากให้เกิดเป็นเรื่องท่ีซ�้าซาก	 เรื่องพวกนี้เป็นอุทาหรณ์	 

เป็นเรื่องที่ควรศึกษา	 ก็ไม่ใช่เรื่องอะไร	 เพราะวันนี้เราคุยกันแบบว่าเฉพาะ

ของคนมหาดไทยโดยแท้	 ผมเองก็ในฐานะมีใจว่า	 เราเห็นว่าคนท�างานนั้น	 

เราเป็นคนท่ีท�าให้ประชาชน 

มีความสุข	 แต่ตัวเราก็ต้องมี

ความสขุในการท�างานด้วย	เมือ่

ใดก็ตามที่ท่านคิดว่าไม่มีความ

สุขในการท�างานโปรดนึกถึง	

สตง.	ผมมีเบอร์โทรศัพท์	จดไว้

หน่อยก็ได้	 ๐๘๑-๗๕๓-๗๘๒๑	



20  ปัญหาที่พบในการปฏิบัติงานด้านการพัสดุของจังหวัด

ผมยนิดทีีท่่านโทรมาแล้วอาจจะไม่ได้รบั	ผมตดิประชมุหรือไปบรรยายท่ีไหน	

แต่ทกุวนัผมกย็งันัง่ท�างานอยูท่ี	่สตง.	ผมมเีวลาว่างเยน็ๆ	ผมกจ็ะโทรกลับไป	

ดกึกไ็ม่เป็นไร	พวกเรากนัเอง	เพือ่บ้านเพือ่เมืองผมยนิดีเสมอเลย	คอืไม่ใช่ว่า

ผมรอบรู้ระเบียบ	 หรือ	 สตง.	 นั่งอยู่ที่จังหวัดรอบรู้ระเบียบ	 แต่เขามีหน้าที่

ต้องบริการท่าน	 ถ้าท่านสนใจระเบียบเรื่องนี้แล้ว	 เป็นปัญหาของท่าน 

ก็คือปัญหาในทางตรวจสอบของเราด้วย	 เราก็อาจจะหาค�าตอบรวมกัน	 

ทางเจ้าหน้าที่	 สตง.จังหวัด	พอเห็นท่านถามมา	ระเบียบกระทรวงการคลัง	

เดี๋ยวเราเองก็สงสัยเราก็เลยถาม	แล้วก็เอามาตอบท่าน	

	 เราเห็นด้วยกับกระทรวงการคลัง	เขาว่าตีความอย่างนี้	คุณก็ปฏิบัติ

อย่างนี้	 ก็ถูกของคุณ	แต่ถ้าไม่เห็นด้วย	 เราก็อาจจะแย้งกันด้วยเหตุด้วยผล

ว่าเป็นไร	แต่ไม่ใช่เจตนา	อนันีก้ด็ไีปแบบหนึง่	คอืเรารูว่้าท่านยงัเข้าใจระเบยีบ

ไม่ตรงกับเรา	แต่ไม่ใช่ต้องการเลี่ยงระเบียบอย่างนี้มีก็มีประโยชน์	

	 อันนีก้ถ็อืโอกาสแนะน�าว่าทางเจ้าหน้าทีผ่มอาจจะไม่รบัรองเลย	คอื

ทาง	สตง.	ช่วงที่ผมรักษาการอยู่	แล้วก็ช่วงที่ปัจจุบันนี้ท่านรักษาการที่เป็น

รองผู้ว่าการฯ	คือท่านประพีร์	อังกินันทน์	ท่านก็ลูกทุ่งพอสมควร	ท่านก็สั่ง

การไว้บอกว่า	เราไปอยูจ่งัหวดัต้องให้บรกิาร	ไม่ใช่หน้าทีไ่ปจับผิด	เราไม่เน้น

เร่ืองจับผิด	 เราเน้นเรื่องให้บริการ	 ถ้ารู้ปัญหาก่อน	 แก้ปัญหาก่อนดีที่สุด	 

อันนี้ขอปวารณาตัว	 ส�าหรับทุกท่านที่มีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือประชาชน

ให้พ้นจากความทุกข์	 แล้วก็ให้มีความสุข	 อันนี้ก็คือส่วนหนึ่ง	 ก็คงคิดว่าพอ

สมควรแก่เวลา	 เดี๋ยวบางท่านก็ต้องไปขึ้นเครื่อง	 ตั๋วอยู่กับเราแต่เครื่อง 

ไม่คอย	มีอะไรเชิญช่วยถามได้	แลกเปลี่ยนกันได้เลย
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ค�าถาม-ค�าตอบ

 นายเฉลิมชัย	เฟื่องคอน	ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์	:	ขออนุญาต	

ผมผู้ว่าฯ	 อุตรดิตถ์	 ขอให้อธิบายลึกๆ	 สักนิดนึงซื้อยาสารเคมีอะไร	 และ 

ตอนนี้ท่านสอบไปถึงไหนแล้ว	แล้วเราจะเตรียมตัวยังไง

	 นายพศิษิฐ์	ลลีาวชโิรภาส	ทีป่รกึษาส�านกังานตรวจเงินแผ่นดิน	:	คอื

อย่างนี้	คือในทาง	สตง.นี่	ที่บึงกาฬเราก็แจ้งไปแล้ว	ที่อุบลฯ	นี่ก็แจ้งแล้วๆ	ก็

ยังมีอีกหลายจังหวัด	 ก็ที่ก�าลังตรวจสอบอยู่	 แต่ว่าที่	 สตง.	 ไม่ได้ท�าล�้าหน้า

ใครเลย	 ก็ท�าคู่ขนานกันกับทางกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามทุจริต	

สภาผู้แทนราษฎร	ก็เรียกว่าตัวเลข	๗,๐๐๐	กว่าล้านนี้	ทางกรรมาธิการเขา

ขยันมากเลย	เขาท�าทุกจังหวัด	แต่	สตง.	 เรามีขีดข้อจ�ากัด	 เราไม่ได้ให้สาย

ตรวจจงัหวดัท�า	แต่เราใช้สายตรวจทีภ่มูภิาค	เรากม็ศีกัยภาพกค็อืท�าไปทลีะ

จังหวัด	เหนื่อยก็พักอะไรอย่างนี้	ก็ท�าไปเรื่อย	ทีนี้ส่วนหนึ่งที่เราคิดว่าอยาก

จะให้เป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีการรับผิดชอบ	 แล้วก็เป็นอุทาหรณ์ตัวอย่าง

เท่านัน้เอง	อนันีเ้รยีนในแง่ปฏิบัตว่ิา	เราได้ท�าไปตามสมควร	กค็อืเจตนารมณ์

ตรงกัน	ก็คือเราต้องการให้ความจริงนี้	เป็นอุทาหรณ์ในการที่เราจะใช้เงิน	

	 แต่ขณะนี้ดีแล้วที่หลังจากเกิดเรื่องนี้ทางกรมบัญชีกลางเอง	 ทาง

ส�านักงานเองท่านก็ตื่นตัวขึ้นมา	 ก็อย่างที่ว่าก็ต้องมีการปรับระเบียบ	 เพื่อ 

ให้ชัดเจนไปเลยว่า	 โรคอย่างนี้คุณไม่ต้องเอามาใช้	 ความจริงเราใช้แค่ 

น�้าท่วม	 ไฟไหม้	 ไฟป่าอะไรนี่ก็

เยอะอยู ่แล้ว	 แต่โรคธรรมดา 

อย่างทีก่ระทรวงเกษตรฯ	เขาควร

จะด	ูท�ายงัไงอย่าให้หอยเน่า	หรอื

ท�ายังไงอย่าให้เพลี้ยกระโดด

อย่างน้ี	 คือเรื่องพวกนี้เป็นเรื่อง
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เชิงป้องกันมากกว่า	 แล้วก็ช่วยบ�ารุงรักษา	ท�ายังไงจะให้เกษตรกรท�าให้พืช

ผลเขามคีวามแข็งแรงท่ีจะสูก้บัโรคพชืได้	แล้วบางอย่างเป็นโรคทีต่ามฤดูกาล	

อย่างเพลี้ยกระโดด	 ผมอ่านในหนังสือคู่มือ	 พอเราไปตรวจเราก็ไปอ่านใน

หนังสือคู่มือของกระทรวงเกษตรฯ	เขาบอกว่าเพลี้ยกระโดดจะมาประมาณ

เดือนนี้	เสร็จแล้วฝนก็จะมา	แล้วก็จะตายหมดเลย	ก็แต่เพียงวิธีการก็คือให้

เกษตรกรบ�ารุงต้นให้แข็งแรง	ให้ใหญ่เข้าไว้	ให้สู้กับโรคพวกนี้ได้	แมลงจะได้

กินไม่หมดอะไรอย่างนี้	

	 แล้วกถ้็ามวีธิกีาร	กค็อืถ้าเจอเกนิกว่าเท่านัน้เท่านี้	กใ็ห้เกษตรอ�าเภอ

เสนอมาตรการขึน้มา	แต่พอไปประกาศเป็นภยั	แล้วไปภยัแบบประกาศทัว่ไป	

ก็เป็นจุดเสี่ยงไงว่า	บางทีบางพื้นที่เหลือนะ	อย่างยาขณะนี้	ชาวบ้านที่เราไป

ตรวจไปเก็บไว้ตามทุ่งนา	 ใต้ต้นไม้	 กระสอบอย่างนี้	 แล้วถ้าเกิดเปียกฝนลง

ไปอย่าว่าแต่ปลาดุก	 ปลาช่อนเลยนะ	 หอยยังตาย	 แล้วปลาดุก	 ปลาช่อน 

จะเหลือไหม	 ก็มีเด็กที่ไม่รู้เรื่อง	 หรือผู้ใหญ่ท่ีไม่รู้เร่ือง	 ผมก็ทราบมาว่าบาง

จงัหวดัมเีรยีกว่าเหล่ากาชาด	ท่านกไ็ม่เข้าใจท่านกเ็อาไปใช้ทีบ้่าน	เหน็เหลอืๆ	

เยอะแยะ	เห็นเขาบอกกินถึงกระดูกเลย	แต่ลุงกุ๋ยนี่โดนทั้งหน้า	ลุงกุ๋ยที่ออก

ช่อง	๓	หน้าเป็นป๊อปอายเลย	ไม่มีเนื้อเหลือแล้วจะถึงกระดูกเลย	แต่ที่ว่านี่

เขาบอกว่าใส่แหวนไม่ได้	จริงเท็จยังไงท่านลองไปถามไถ่กันดู	

	 ผมคิดว่าเราควรจะใช้

วิธีวิกลวิถีในการแก้ปัญหาใน

การท�างาน	จริงอยู่บางครั้งเรา

บอกว่าเราไม่สามารถ	หรือภัย

จังหวัดอื่นประกาศ	 แต่ผมก็

เห็นตัวอย่างหลายจังหวัดท่ี

ภาคอสีาน	เขากไ็ม่ประกาศกม็ี	
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เขาใช้วธิอีืน่ทีไ่ม่ประกาศภยั	แต่พอไปประกาศภยัปุบ๊กเ็จอปัญหาว่า	มปัีญหา

ว่าพวกน้ีเป็นภยัหรอืไม่	แต่ขณะนีผ้มเรยีนว่า	เขาไม่พสิจูน์ว่ามภียัจรงิหรอืไม่	

เถียงกันไม่จบ	 แต่เขาพิสูจน์อย่างเดียวว่าราคาแพง	 แล้วก็แพงจริงๆ	 แพง

อย่างน่าตกใจ	 แล้วก็พลาดอย่างน่าเสียดาย	 เพราะมีราคาท่ีเราเซ็นควบคุม

เองด้วย	แล้วกค็นขายนีไ้ม่มใีบอนญุาตขายยา	คอืเราๆ	ผมถงึบอกว่าระเบยีบ

กฎหมายเราต้องให้คนที่ช่วยสอบทานรู้อย่างละเอียด	 เราบอกให้เขาไปซื้อ

ปืน	ก็ไปซื้อแถวลพบุรีซื้อในป่าอย่างนี้ก็เป็นปืนเถื่อน	แต่ซื้อยาก็ต้องซื้อจาก

ผู้มีใบอนุญาตมาแสดงว่า	คุณมีสิทธิ์สะสมวัตถุมีพิษ	แต่คนคนนี้มาจากไหน

ก็ไม่รู้	บ้านเลขที่อยู่กลางทุ่งนา	พอไปดูที่บ้านข้างล่างเขียนว่าบ้าน	เขียนว่า

มีร้านบริษัทแต่ข้างล่างเป็นที่เลี้ยงควายอย่างนี้เป็นต้น	ซึ่งน่าเสียดายมาก	

		 อีกอย่างบางทีในท้องที่เอง	ผมเคยไปตรวจสอบบางจังหวัด	ซื้อเสื้อ

เพื่อไปใช้ในการฝึกอบรม	 ซื้อจากร้านอะไร	 สตง.	 ตรวจใบเสร็จรับเงิน	 

ค่าเส้ือยืดใช้ในการอบรมอะไรนี่	 ศูนย์อะไรขวัญนี่	 ปรากฏว่าซ้ือจากอะไร	

โทรทัศน์อย่างนี้	คือหลักฐานไม่เมคเซ้นส์เลย	แล้วบางทีพอใช้ปุ๊บรุ่นนี้ใช้เงิน	

๗๐,๐๐๐	บาท	ในการซื้อวัสดุ	พอซื้อแล้วถามว่า	คุณไม่เข้าสต็อกแล้วค่อยๆ	

เบิกไปใช้เหรอ	 อันนี้คือซื้อไปเพื่อโครงการทีเดียว	 แล้วก็หายไปเลย 

ทั้งโครงการ	แล้ว	๗๐,๐๐๐	บาทนี่	ซื้อไม่เหมือนกันสักอย่างหนึ่งแต่ลงท้าย

ด้วย	๗๐,๐๐๐	บาท	นี่คือภาพที่	สตง.	ตรวจไง	

	 แต่เวลาท่านอนุมตัท่ิานอาจจะมองไม่เหน็ๆ	เหน็เป็นใบๆ	แต่บางครัง้

ต้องม	ีอย่างคนทีใ่กล้ชดิท่านต้องคอยช่วยเหลอืท่าน	ท่านต้องต้ังคนทีไ่ว้วางใจ

มากรองเร่ืองพวกนี้	 แต่แบบ	 สตง.	 เราดู	 เรามาตรวจ	 ปีหนึ่งเรามาตรวจ 

ครั้งหนึ่ง	 แต่เวลาส�าคัญเรามาตรวจๆ	 กี่ใบจัดอบรมกี่รุ่นก็	 ๗๐,๐๐๐	 บาท	 

แต่ซื้อของไม่เคยเหมือนกัน	 แล้วบางทีบางอย่างละเอียดอ่อน	 ซึ่งบางทีพอ

สอบไปกลายเป็นหลักฐานเท็จ	 แต่เท็จนี่มีข้อที่เราจับพิรุธได้	 เช่น	 คุณจ้าง 
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ถ่ายรูป	๕,๐๐๐	บาท	แต่ท�าไมคุณต้องซื้อฟิล์ม	สมัยก่อนมีฟิล์ม	เดี๋ยวนี้ไม่มี

ค่าฟิล์ม	 มีระบบดิจิตอลเข้ามาแล้ว	 อย่างน้ีบางทีเราสังเกตนิดเดียวเราก็จะ

เห็นจุดพวกนี้	แต่เป็นรายละเอียดเยอะ	ผมถึงมีข้อแนะน�า	ถึงเราจะมีรองฯ	

ยังไงก็ตาม	แต่เราต้องมีคนที่กรองเรื่องพวกนี้	โดยเฉพาะเรื่องเบิกจ่ายให้เขา

เช็คเรื่องระเบียบให้แม่น	 แล้วก็ถ้ามีข้อสงสัยบอกให้เขาไปหารือเจ้าหน้าที่	

สตง.จังหวัด	ประจ�าจังหวัดได้เลย	อันนี้ขอปวารณาตัวจริงๆ	

	 นายธงชัย	ลืออดุลย์	ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ	:	ที่ว่าการจัดซื้อยา

ปราบโรคพชื	ขณะนีผ้ลการสอบสวนหมายถงึว่าเป็นข้อยติุแล้วว่าอาจจะต้อง

ชดใช้เงินในจ�านวน	๒	จงัหวดัทีอ่าจารย์พดูไปเมือ่สกัครูค่อือบุลฯ	กบับงึกาฬ

ใช่หรือไม่

	 นายพิศิษฐ์	ลีลาวชิโรภาส	ที่ปรึกษาส�านักงานตรวจเงินแผ่นดิน	:	ถ้า

ตรวจเสร็จแล้วก็เจอความเสียหาย	อันนี้เรียนด้วยความสัตย์จริง	วิธีค�านวณ

เสียหายก็คือราคาซื้อกับประกาศพาณิชย์จังหวัด	 หักกลบลบกัน	 เพราะ

ระเบียบบอกให้ซื้อตามราคาจังหวัด	สตง.	ก็ต้องว่าไปตามราคาของจังหวัด	

ทน้ีีส่วนเหตผุลบางอนัทีเ่ขามาชีแ้จงนะ	ผมเรยีนท่านบางท	ีผมถงึบอกว่าการ

ใช้ดุลพินิจต้องสมเหตุสมผล	เขาอธิบายว่าที่จังหวัด	สมมติว่าผมยกตัวอย่าง

อย่างจงัหวดัอบุลฯ	เขาบอกว่าทีจ่งัหวดัอบุลฯ	เราไม่มขีายหรือไม่พอทีจ่ะมา

ก�าจดัโรคพชืนีไ้ด้	ต้องไปซือ้จาก

คนขายที่มาจากจังหวัดเลย	 

มาจากจังหวัดมหาสารคามๆ	

กับจังหวัดเลย	 มาเทียบกับ 

จังหวัดอุบลฯ	 เทียบกันได้แค่

ไหน	คอืฟังแล้ววญิญชูนฟังแล้ว

ทะแม่งทนัทเีลย	ฟังไม่ได้หรอก
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ว่าที่จังหวัดนี้ไม่พอ	แล้วพอเราไปถามที่ตลาดแถววารินทร์เขาเยอะแยะเลย	

เขาก็บอกต่อให้คุณพูดสั่งปุ๊บมาปั๊บเลยเอาไหม	 เพราะเด๋ียวนี้คมนาคม

สะดวกๆ	พอส่งขึ้นหัวล�าโพงตื่นเช้าก็มาถึงแล้ว	 ท่ี	 สตง.	 เราวันท่ี	 ๒๐-๒๕	 

เราจัดงานวันสหกรณ์	 สตง.	 ใครจะกินหมูยอของอุบลฯ	 ประเภทมาถึงยัง

หมาดๆ	ร้อนๆ	ท�าได้	เพราะขึ้นรถไฟ	เดี๋ยวเราก็ไปรอรับสถานีตี	๕	มาถึงยัง

อุ่นๆ	อยู่เลย	เพราะเสร็จเมื่อประมาณทุ่ม	๒	ทุ่มหรือ	๖	โมงเย็น	

		 สิ่งเหล่านี้บางทีพูดแล้วไม่ค่อยค�านึงถึงสภาพแวดล้อม	 ถึงความ 

สมเหตุสมผล	 พูดถึงข้อเท็จจริงตรงน้ีก็คือในการคิดไม่ต้อง	 สตง.	 คิดหรอก	

เราท่านทั้งหลายก็คิดได้จริงไหม	 ก็คือราคาที่คุณซ้ือหักกับราคาที่ประกาศ

ของพาณิชย์จังหวัด	แล้วเราเองก็ไม่รู้จะไปเถียงอะไร	เพราะพาณิชย์จังหวัด

บอกเขาคุมราคา	ขายเกินกว่านี้เรียกต�ารวจจับ	จริงๆ	ตอนที่จะมาให้เราเซ็น

สญัญานีเ่ราต้องเรยีกต�ารวจจบัเสีย่อ้วนนัน่แล้ว	เพราะขายเกนิราคาควบคมุๆ	

ปัญหาอย่างนี	้พวกนีน้ีค่อืข้อคดิมมุมองทีต้่องละเอยีดรอบครอบ	ส่ิงท่ีเราเป็น

ห่วงก็คือกฎหมายทุกฉบับ	 อย่างเช่นมีบางหน่วยงานไปสร้างศาลาชมวิว 

ลงไปในแม่น�า้กก	เจ้าท่าบอกไม่ยอมต้องรือ้ทิง้	สตง.	บอกรือ้ทิง้หน่วยงานนัน้

ต้องหาคนรับผิดชอบท้ังศาลา	 เราจะไปปล่อยให้	 เพราะถือว่าประมาท 

ร้ายแรง	 คือไม่รู้กฎหมายเลยได้ยังไง	 เพราะจริงๆ	 การดูแลท้องที่ต้องรู้

กฎหมายเกอืบทุกฉบับอยูแ่ล้ว	อันน้ีกค็อืข้อคดิข้อห่วงใย	ผมอาจจะใช้ถ้อยค�า

อะไรไม่ถูกต้องไปบ้างผมก็ต้องกราบขออภัย

	 นายเฉลิมชัย	เฟื่องคอน	ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์	:	ขออนุญาต

ถามท่าน	ผมทราบมาว่าเขาบอกว่า	สารเคมีที่ซื้อมาไม่มีราคากลาง	คือไม่มี

ราคาท้องถิ่น	เขาก็เลยซื้อตามที่จังหวัดอื่นเคยซื้ออย่างนี้
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	 นายพิศิษฐ์	 ลีลาวชิโรภาส	 ที่ปรึกษาส�านักงานตรวจเงินแผ่นดิน	 :	 

นั่นสิ	 เพราะเราซื้อตามท่ีจังหวัดอื่นเขาซื้อสิ	 แต่ระเบียบบอกว่าให้ซ้ือราคา

ของท้องที่ที่เกิดภัย

	 นายเฉลิมชัย	 เฟื่องคอน	 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์	 :	 แต่นี่ไม่มี

ราคาท้องถิ่น

	 นายพิศิษฐ์	 ลีลาวชิโรภาส	 ที่ปรึกษาส�านักงานตรวจเงินแผ่นดิน	 :	

ราคาท้องถิ่นก็คือไปถามร้านค้า	

	 นายเฉลิมชัย	 เฟื่องคอน	ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์	 :	ท่านรองฯ	

ที่มาจากอีสานที่มีคดีอย่างนี้ท่านถามบ้างสิ	 ถามให้ชัดๆ	 เลย	 ผมไม่มีคดี	 

แต่ว่าผมก็ถามเอาความรู้

	 นายธงชัย	 ลืออดุลย์	 ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ	 :	 ผมก็ไม่มีคดี	 

แต่ถ้าบอกให้ขณะนี้เป็นข้อยุติแล้วว่าผลการสอบสวนประเด็นอื่นไม่รับฟังแล้ว 

รับฟังแต่เอาประเด็นแค่ว่าราคาสูงกว่าความเป็นจริง	 ประเด็นอื่นที่ให้ผม

ชี้แจง	 ในฐานะที่ผมไม่ได้เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่แรก	 ผมไปเป็นผู้ว่าฯ	 

ได้	๒	เดือนเอง	ผมก็จะเอามือไปซุกหีบท�าไม	พอผมชี้แจงประเด็นอื่นไปด้วย	

เดี๋ยวเกิดเป็นประเด็นอื่นติดเรามาว่าอันนั้นใช่หรือไม่ใช่	 ก็บอกให้ไปอย่างนี ้

ไม่ต้องช้ีแจงลากยาวไป	 กไ็ปว่ากนัเรือ่งประเดน็ราคาอย่างเดยีว	 ทีผ่มถามคอื

ผมจะเอาอย่างนี้

	 นายพิศิษฐ์	 ลีลาวชิโรภาส	 ที่ปรึกษาส�านักงานตรวจเงินแผ่นดิน	 :	

ดีแล้ว	คือเรียนอย่างนี้ว่า	เขาไม่มานั่งพิสูจน์แล้ว	เพราะพิสูจน์ไปก็มีข้อเถียง

กัน	ก็เกษตรบางคนกบ็อกถ่ายรปูมาเพลีย้กระโดด	แต่จรงิๆ	วธิกีารแก้ปัญหา

ไม่ถูกวิธีเท่านั้นเอง	คือคนที่จะเสนอให้เราไม่เสนอวิธีที่ถูก	จริงๆ	ถ้าเกษตร

ต้องรบัผดิชอบก่อนเลย	คณุมาปุ๊บเจอเพลีย้คณุกต้็องมวีธิ	ีก่อนจะใช้สารเคมี
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คุณต้องบอกว่าใช้อะไรก่อน	 วิธีการคู่มือมีเขียนเลย	 ถ้าเจอเพลี้ยกระโดด

เท่านั้นเท่านี้ตัวให้อย่างนี้ๆ	 เขาบอกเป็นขั้นเป็นตอนหมดเลย	มีคู่มือในการ

ต่อสูกั้บภัยโรคพชืต่างๆ	แต่ตอนนีก้ระทรวงคลงัเขาเปลีย่นแนวทางแล้วกค็อื

สิ่งเหล่านี้เราสบายใจเราไม่ต้องไปแก้ปัญหาแล้ว	ก็คือไม่ใช้เงินของเรา	ให้ไป

ใช้เงินของกระทรวงเขา	 กระทรวงใครกระทรวง	 แต่เราขอให้เป็นเร่ืองท่ี 

ใกล้ชิดชาวบ้านที่สุด	แล้วก็เป็นภัยที่ชาวบ้านน�้าตาตก	

	 นายเฉลิมชัย	เฟื่องคอน	ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์	:	ผมถามเพิ่ม	

สมมติว่าเพลี้ยกระโดด	 ผู้ว่าฯ	 ไม่ได้ประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดนะ	

ผมมอบอ�านาจไปเลยให้นายอ�าเภอๆ	ขอมามอบไปคนละ	๕	ล้าน

	 นายเฉลิมชัย	เฟื่องคอน	ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์	:	นายอ�าเภอ

ก็ไปซื้อแพงอะไรผู้ว่าฯ	ก็ไม่รู้เรื่อง	อย่างนี้ผู้ว่าฯ	จะรับผิดชอบขนาดนั้น

	 นายพิศิษฐ์	 ลีลาวชิโรภาส	 ที่ปรึกษาส�านักงานตรวจเงินแผ่นดิน	 :	 

สิ่งที่ต้องระวังก็คือบางจังหวัดนายอ�าเภอบางคนเขาไม่พูดอย่างที่ว่านี้	 เขาก็

บอกว่าที่จังหวัดมีใบขวางมาๆ	 จาก	 ปภ.	 แล้ว	 ปภ.	 ก็เขียนว่าโรคพืชตัวนี ้

ใช้สารเคมียี่ห้อนี้	 ราคาหน่วยละเท่านี้	 เขาเข้าใจว่านี่คือราคากลาง	 แล้ว 

กลายเป็นว่าราคาที่มาจากหน่วยเหนือกว่าเขาอีกเขาเลยท�าอะไรไม่ได้	 

เขาเลยต้องซื้ออย่างนี้	 แต่ตรงนั้นยังเป็นแค่พฤติการณ์ประกอบแต่พฤติการณ์

หลักๆ	 ที่คนท่ีรับมอบอ�านาจไป

ปฏิเสธไม่ได้ก็คือท�าไมเขาวอล์

กอินมา	 ๓	 คน	 ๓	 พร้อมกันได้

อย่างไร	เพราะเราใช้วธิพีเิศษ	วธิี

พเิศษไปเอาคนจากมหาสารคาม	

จากเลยมาจากขอนแก่น	 นี่เป็น
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อย่างนี้	 ขอนแก่นก็ไปซื้อจากมหาสารคามอะไร	กลับไปกลับมานะ	แล้ว	๓	

เจ้ากม็าทไีรก็เสีย่อ้วนมาคนเดีย๋แล้วทุกอันผลดักนัได้แต่เบอร์โทรศพัท์เบอร์เดียวกนั	

น่ีเขาเรียกว่าไม่เนยีน	ถ้าท�าให้เนยีน	

	 แล้วอีกอย่างหนึ่ง	 พอข้าวหมดพื้นที่เสียหาย	 อ�าเภอนี้ก็หมู่นี้	 เลย

ท�าให้มองว่าในหมู่บ้านนี้มีทั้งป่า	มีทั้งอะไร	มี	แต่จริงๆ	ไม่ป่าต้นยางต้องอยู่

ข้างนอกใช่หรอืไม่	แต่คนปลกูจะอยูใ่นหมูบ้่านนีห้รอืว่าอย่างไร	แต่ท�าไมพืน้ที่

ต้องพอดีกันเป๊ะ	 ครัวเรือนเท่ากันเป๊ะเลย	 ใกล้เคียงกัน	 ต่างกันไม่เท่าไหร	่ 

เราก็เลยใช้วิธีการเอาส�ามะโนประชากรมา	 หมู่บ้านนี้จริงๆ	 มีกี่คน	 ทุกคน

ปลูกทั้งข้าว	ปลูกทั้งข้าวโพด	ปลูกทั้ง	ปลูกทั้งยางหมดเลยเหรอ	ปัญหา	คือ

เชื่อรายงานพวกนี้ล�าบากนะ	ต้องมีคนสอบทาน	คืออย่างนี้ถ้าเอาผิดต้องมัด

ให้แน่นๆ	เลยว่าพวกนีค้อืคนทีส่ร้างปัญหาให้เรา	แต่กฎหมาย	ปปช.	เปิดช่อง

ให้	 ผมว่าเรื่องนี้กรรมาธิการ	 ปปช.	 เขาก็พูดแบบหนึ่ง	 แต่วันไหนถึง	 ปปช.	

เขาอาจจะพูดอีกแบบหนึ่ง	อยู่ที่	ปปช.	สุดท้ายความเป็นธรรมยังมีอยู่	

	 แต่ในการตรวจสอบของ	สตง.	เราเป็นแค่ชีม้ลูเบือ้งต้นเท่านัน้เองยงั

ไม่ถึงที่สุด	แล้วข้อทักท้วงของ	สตง.	 เรียนท่านโต้แย้งได้	ฟ้องศาลปกครอง

ได้ๆ	กด้็วยความปรารถนาดท้ัีงหมดน้ีท่ีผมมโีอกาสมากใ็ช้เวลาท่านเกนิไปพอ

สมควร	 ก็ด้วยความปรารถนาดีจากทางส�านักปลัดกระทรวงมหาดไทยที่

ต้องการให้	 สตง.	 มาสะท้อน

เรื่องป ัญหาเพื่อเป ็นข ้อคิด

แนวทาง	แต่เวลาน้อย	ปัญหา

เยอะ	 ไม่เป็นไร	 วันนี้ที่เรามี

โอกาสรู้จักกันก็คงจะได้ถือว่า

ได้ท�าบุญมาร่วมกัน	 มีโอกาส

ปรึกษาหารือกันผมก็ยินดีนะ	
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ขอปวารณาตัวว่าเพื่อให้งานของราชการเราได้ท�า	 แล้วเกิดประโยชน์กับ

ประชาชนอย่างเตม็ที	่แล้วกท่็านจะได้มกี�าลงัใจในการท�างานให้บ้านให้เมอืง	

กข็อปวารณาตวัแค่นี	้ถ้าไม่มอีะไร	ผมคดิว่าหลงัไมค์	บางท่านกต้็องขึน้เครือ่ง

แล้วเห็นขยับแล้วๆ	ถ้าไม่มีขอขอบคุณมาก	

..............................
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ด้านการพัสดุของจังหวัด๑

นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส 

ที่ปรึกษาผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 

๑	สว่นพฒันาและบรหิารจัดการความรู้	สถาบนัด�ารงราชานภุาพ	สรุปและเรียบเรียงจากการปฐมนเิทศ 

	 รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่	เมื่อวันที่	๒๒	กุมภาพันธ์	๒๕๕๖	ณ	ห้องประชุม	๑	 

	 ชั้น	๕	อาคารสถาบันด�ารงราชานุภาพ	จัดโดยวิทยาลัยมหาดไทย

แสดงความยินดี

สวสัดท่ีานนกับรหิารการปกครองระดับสูงทกุท่าน	ท่านมาถงึระดับ

น้ีแล้วเป็นถงึรองผูว่้าราชการจงัหวดั	อกีก้าวสองก้าวกถ็งึผูว่้าราชการจงัหวดั	

ผมท�านายไว้อย่างนั้นก็แล้วกัน	 ก่อนอื่นขอถือโอกาสแนะน�าตัวเองสักเล็ก

น้อยว่าผมเองรับราชการเดิมอยู่ที่ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	ก่อนวันที่	

๑	ตุลาคม	ยังเป็นรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน	รักษาราชการแทนผู้ว่าการ

ตรวจเงินแผ่นดิน	
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พอหลังจาก	๑	ตุลาคม	ผมก็เป็นราษฎร์เต็มขั้น	แต่เขาก็อยากจะให้

ผมช่วยงานก็ไปเป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน	 แล้วก็เป็น

กรรมาธกิารป้องกนัและปราบปรามทจุรติประพฤติมชิอบ	สภาผู้แทนราษฎร	

และเป็นกรรมการวนิยังบประมาณและการคลงัทีส่�านกังานตรวจเงนิแผ่นดนิ	

ซึ่งทุกวันนี้ก็น่ังพิจารณาโทษปรับไปทางปกครองกรณีที่ไม่ท�าตามระเบียบ

เกี่ยวกับการเงิน	การคลัง	ไม่ว่าจะเป็นกรณีเกี่ยวกับการคลังคือเรื่องการเงิน	

ลงบัญชีเบิก-จ่ายเงิน	 การบริหารพัสดุหรือการบริหารงบประมาณท่ีขาด

ประสิทธิภาพต่างๆ	 ทางวินัยงบประมาณและการคลัง	 แล้วก็มีโทษปรับ 

ในทางปกครอง	

นอกจากนั้น	 ในอดีตพอมีประสบการณ์ในสมาคมนักบริหารพัสด ุ

แห่งประเทศไทย	 ท�าหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง	 ระเบียบพัสดุของ 

ส�านักนายกรัฐมนตรี	 รวมทั้งเคยท�าหน้าที่เกี่ยวกับคณะกรรมการว่าด้วย 

ความรบัผดิในทางละเมดิของเจ้าหน้าที	่เคยพจิารณาในกรณท่ีีซ้ือของได้ของ

แต่ก็ต้องชดใช้เงิน	 เพราะฉะนั้น	 เราอย่าประมาทในการท�าหน้าที่ของ 

พวกเรา	อันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆ	งบประมาณเขาให้มาสร้างโรงเรือนเก็บพัสดุ	

ซึง่กเ็ป็นบ้านหลงัหนึง่แล้วกเ็อาพสัดไุปเกบ็	แต่กไ็ปแปลงงบไปเป็นทีจ่อดรถ

ไว้ที่บ้านพักข้าราชการ	แล้วก็เอารถหลวงไปจอดคันหนึ่ง	นอกนั้นรถส่วนตัว

จอดอะไรประมาณนี้	อย่างนี้เขาเรียกว่าใช้เงินไม่ถูกต้องตามที่ขอเงินไว้	
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ทฤษฎีทางงบประมาณ

ซึ่งทฤษฎีง่ายๆ	 คืองบประมาณถ้าผ่านสภาผู้แทนราษฎร	 มาเราไม่มี

หน้าที่ต้องไปดัดแปลง	เขาให้มายังไงเราก็ต้องใช้ไปอย่างนั้นก่อน	แต่ถ้าเราไป
ตัดสินใจเองเราก็ต้องรับผิดเป็นส่วนตัว	 ของก็ท�าไปแล้ว	 เงินก็เบิกไม่ได้	 
เจ้าหนีก็้มาทวงหนี	้อย่างนีเ้ขาเรยีกว่ารบัผดิเป็นส่วนตวั	ซึง่ดแูล้วเหมอืนโหด
มาก	แต่ต้องมคี�าอธบิายซึง่ผมเองพยายามทีจ่ะน�าเสนอให้เกดิภาพท่ีเหน็เป็น
ภาพรวมว่าความเป็นมาของกรณีโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่หลักผู้ใหญ่ใน
กระทรวงมหาดไทยเป็นห่วงมากคือเรื่องของการใช้	 จ่ายเงินแล้วหวังดี	

ประสงค์ดี	 แต่วิธีการอาจจะมี
จุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไข	แต่แก้
ไม่ทันก็เลยกลายเป็นความรับ
ผิดไป	 สิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่
เราต้องพึงระมัดระวังด้วยใน
การใช้จ่ายเงิน	 เพราะฉะนั้น 
ผมจะพยายามค่อยๆ	 สะท้อน
ภาพให้ท่านเห็น	

ล�าดับแรกผมอยากจะให้อัญเชิญพระบรมราโชวาทซ่ึงในหลวง 
ได้พระราชทานไว้ให้กบัผูท้ีม่หีน้าทีใ่ช้จ่ายเงนิของแผ่นดิน	ซ่ึงถ้าเราตระหนกั
ในองค์พระบรมราโชวาทนี้	 ผมคิดว่าเราไม่น่าจะเสี่ยงกับเรื่องความรับผิด

แน่นอน
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พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

	 “การควบคุมและตรวจสอบเงินแผ่นดินเป็นสิ่งส�าคัญและจ�าเป็น	

เพราะเงินแผ่นดินนั้นคือเงินของประชาชนทั้งชาติ	 ผู้ท�างานนี้จึงต้อง

ก�าหนดแน่แก่ใจอยูเ่ป็นนิตย์ท่ีจะปฏิบัตหิน้าทีใ่นความรบัผดิชอบของตน	

ด้วยความอุตสาหะพยายาม	 ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 และด้วยความ

ละเอียดถี่ถ้วนระมัดระวังอย่างเต็มที่	 เพื่อมิให้เกิดความพลั้งพลาด 

เสียหาย	 และให้มั่นใจได้ว่าการใช้จ่ายเงินของแผ่นดิน	 ได้เป็นไปโดย

บริสุทธิ์	และบังเกิดผลเป็นประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วย”

พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน

วันที่	๒๕	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๔๒

การควบคุมและตรวจสอบเงินแผ่นดิน

“การควบคมุและตรวจสอบเงนิแผ่นดนิเป็นสิง่ส�าคญัและจ�าเป็น 

เพราะเงินแผ่นดินนั้นคือเงิน

ของประชาชนทั้งชาติ”	 ในนี้

ผมเช่ือว่าทกุคนเป็นเจ้าของเงนิ

แผ่นดินทั้งนั้น	 เพราะไม่มีใคร

เลีย่งภาษีใช่ไหม	ข้าราชการจ่าย

เงินเดอืนนีห่กั	ณ	ทีจ่่าย	เราไม่มี

โอกาสเลี่ยงภาษี	 เพราะฉะน้ัน
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เงนิเราเป็นของเงนิแผ่นดนิแน่นอน	ทีนีใ้นเรือ่งการควบคมุและตรวจสอบนัน้

คนใช้จ่ายมีหน้าทีค่วบคมุ	แล้วก่อนทีจ่ะใช้จ่ายออกไปต้องมหีน้าทีต่รวจสอบ

อย่างเลีย่งไม่ได้	อย่าคดิว่าหน้าทีน่ีเ้ป็นของตรวจสอบภายในเป็นของงานคลัง

หรือเป็นของ	สตง.	ถ้าเลยจาก	สตง.	ก็เป็น	ป.ป.ช.	ไปแล้ว	

เพราะฉะนัน้	ในการเบกิจ่ายเราต้องใช้จ่ายอย่างรอบคอบระวดัระวงั	

ผูท้ีท่�างานนีจ้งึต้องก�าหนด	“ผูท้�างานจึงต้องก�าหนดแน่แก่ใจอยูเ่ป็นนติย์ที่

จะปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบของตน ด้วยความอุตสาหพยายาม 

ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต และด้วยความละเอยีดถีถ้่วนระมดัระวงัอย่างเตม็

ท่ี เพือ่มใิห้เกดิความพลัง้พลาดเสยีหาย และให้มัน่ใจได้ว่าการใช้จ่ายเงิน

ของแผ่นดิน ได้เป็นไปโดยบริสุทธิ์ และบังเกิดผลเป็นประโยชน์เต็มเม็ด

เต็มหน่วย” 

เร็วๆ	นี้เราอาจจะมีห้องข่าว	๗	สี	ไปดูจังหวัดหนึ่งที่มีการสร้างเมือง

อยู่บนเขา	 เรื่องนี้จะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่อาจจะสะท้อนให้เราได้ข้อคิดในทาง

บริหารต่อไปในอนาคตว่า	 บางโครงการเป็นนโยบายวางแผนไว้ยาวนาน	 

แต่ถ้าก้าวแรกแล้วไม่ประสบความส�าเรจ็	เราเป็นนกับรหิารเราต้องถอยกลบั

มามองดู	 แล้วดูว่าจะก้าวต่อไปอีกหรือไม่	 แต่ถ้าเราท�าไปตามแผนเดิมแล้ว

ไม่มกีารปรบัปรงุจะกลายเป็นเมอืงร้างทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก	ซึง่เป็นสิง่มหศัจรรย์

เหมือนกัน	 ต่อไปเวลาขึ้นไปบนดวงจันทร์แล้วมองลงมาอาจจะเห็นเมือง 

เมืองนี้เป็นเมืองร้างเป็นต้น	

การใช้จ่ายเงิน

นี่เป็นตัวอย่างอีกอันหนึ่งว่า	 การใช้จ่ายเงินแค่พล้ังพลาดเสียหาย	

ในหลวงทรงตรัสว่า “ไม่บงัควรแล้วทีจ่ะให้เกิดความพลัง้พลาดเสยีหาย” 

เพราะถ้าเราใช้จ่ายเงนิส่วนตวั	เวลาเราหยบิกระเป๋าออกมา	ควกัออกมา	อาจ
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จะแบงก์ร้อยปึกหน่ึงหล่นลงไป	 เราไม่ต้องไปเสียดายเพราะเงินส่วนตัว	 แต่

บางทียังเสียดายมากเลย	กลับบ้านต้องไป	Declare	ว่าเงินที่หายไป	๒,๐๐๐	

ไปใช้อะไร	 ไปกินอาหารญ่ีปุ่นหรือว่าไปนวดมา	 แต่ถ้าเงินหลวงถ้าควักออก

มาแล้วหล่นพรึบพรั่บไม่ได้	 เป็นเงินของประชาชนทั้งประเทศ	แล้วที่ส�าคัญ

คือความรับผิดเป็นส่วนตัว	ตรงนี้ส�าคัญที่สุด	ท�าลายบั่นทอนจิตใจ	เราตั้งใจ

ดี	หวังดี	ประสงค์ดี	วิกลวิถีต้องมีวิธีการที่ดี	วิธีการที่ดีง่ายที่สุดก็คือรักษากฎ

กติกาเอาไว้	อันนี้เป็นข้อคิดหนึ่ง	

การใช้จ่ายเงนิต้องบังเกดิผลประโยชน์เตม็เมด็เตม็หน่วย	สิง่ทีเ่ราให้

กับประชาชน	เมื่อสักครู่ไตเติ้ลเป็นข้อผิดพลาด	บ�าบัดทุกข์	บ�ารุง	“สุข”	ไป

อยู่ข้างล่าง	 อันนี้ไม่ได้มีเจตนามีความหมายใดๆ	 เพียงแต่	 Version	 คนละ	

Version	กัน	เลยปรากฏว่าตัว	“สุข”	บ�ารุงและสุขเลยมาอยู่ข้างล่าง	แต่โดย

ภาระหน้าทีข่องท่าน	ผมเหน็ใจมากเลย	การเป็นพ่อเมอืง	ผมขออนญุาตเรยีก

อย่างนี้	คือการเป็นพ่อเมืองต้องดูแลทุกข์	สุขไปหมด	

ตอนผมนัง่รถมาได้ยนิในรถพดูถงึเขาบอกว่าคณะกรรมการคุม้ครอง

ผูบ้รโิภค	เขาบอกว่าถ้าไม่ได้รบัความเป็นธรรมจากการเอารดัเอาเปรยีบของ

เอกชน	 ตอนนี้เราจะมีความร่วมมือกับห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส	 มาร้อง

เรยีนทีห้่างฯ	กไ็ด้	ร้องเรยีนทีว่่าการอ�าเภอ	ร้องเรยีนทีส่�านกังานเขตกไ็ด้	จรงิ

รึเปล่า	ท�าไมความทุกข์อะไรขนาดนั้น	เราต้องรับมากขนาดนั้น	สิ่งนี้คือสิ่งที่

เราต้องท�าเพื่อให้ประชาชนมีความสุข	แต่การที่ให้ประชาชนมีความสุขต้อง

มวีธิกีารทีจ่ะไปถงึ	ตรงนัน้แหละทีจ่ะเป็นหลายส่ิงหลายอย่างทีเ่ราต้องระวงั	

ประชาชนซื้อของแพงร้องเรียนกับใคร	คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคร้อง

เรียนผูว้า่ราชการจังหวดั	แตถ้่าเกิดหนว่ยงานทีเ่ราดูแลก�ากบัอยู่ซือ้ของแพง	

เราจะไปร้องเรียนกับใคร	เราอาจจะไม่ได้ไปร้องเรียนกับใคร	แต่มีคนมาร้อง

เรียน	สตง.	ร้องเรียน	ป.ป.ช.	อย่างนี้เป็นต้น
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หลายสิ่งหลายอย่างเราต้องท�าด้วยความรอบรู้ระมัดระวัง	 เพราะ 

สิ่งหนึ่งที่เราท�าวันหนึ่งจะย้อนกลับมาหาเรา	ท่านนึกไว้อยู่อย่างหนึ่งในเมื่อ

ท่านเป็นคนต้องรับเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่องซื้อของแพง	ถ้ามีการซื้ออะไรต้อง

เตือนไว้ก่อน	นายอ�าเภอหรือว่าเสมียนตรา	ดูให้ดีอย่าให้แพง	ราคาพาณิชย์

จังหวัดมีหรือไม่	 เป็นสินค้าควบคุมหรือไม่	 อย่างนี้เราปฏิเสธว่า	 ไม่รู้ไม่ได	้

เพราะบงัเอิญเราไปเกีย่วข้อง	ต้องไปเซน็	ราคาควบคมุสนิค้าพชืผลทางเกษตร	

เคมีพันธุ์	 ยาก�าจัดศัตรูพืชอะไรพวกน้ี	 เป็นสินค้าควบคุม	 แล้วถ้าเกิดเราไป

อนุมัติแล้ว	ให้เขาซื้อแพงกว่าราคาที่ท้องตลาดขายกัน	๒	เท่าก็พอไม่ต้องถึง	

๑๐	 เท่า	 อย่างนี้เรารับผิดชอบไหวไหม	 ไม่ไหว	 เพราะฉะนั้น	 อะไรต่างๆ	 

ต้องรอบคอบไว้ด้วยด	ีคอืมข้ีอระเบียบ	ข้อกฎหมายทีผ่มจะอธบิายให้เหน็ว่า	

การเรียกคืนเงิน	การทักท้วงเกิดจากสาเหตุอะไร

พระราชด�ารัส

	 “…ถ้าทจุรติแม้แต่นดิเดยีว	กข็อแช่งให้มอีนัเป็นไป	พดูอย่างน้ีหยาบคาย 

แต่ว่าขอให้มีอันเป็นไป	 แต่ถ้าไม่ทุจริต	 สุจริตและมีความตั้งใจมุ่งมั่น	 

สร้างความเจรญิกข็อให้ต่ออายไุด้ถึง	๑๐๐	ปี	ส่วนคนไหนทีม่อีายมุากแล้ว	

ขอให้แข็งแรงความสุจริตจะท�าให้ประเทศไทยรอดพ้นอันตราย…”		

	 “…ภายใน	๑๐	ปี	 เมืองไทยน่าจะเจริญ	ข้อส�าคัญคือต้องหยุดการ

ทุจริตให้ส�าเร็จ	และไม่ทุจริตเสียเอง…”

พระราชด�ารัส
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่คณะผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณา

การในโอกาสเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณเมื่อวันที่	๘	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๔๖
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	 อนันีผ้มเชือ่ว่าหลายท่านคงจ�าได้	อนันีเ้กีย่วกบัผู้ว่าฯ	ซีอโีอ	กค็อื	“…

ถ้าทุจริตแม้แต่นิดเดียว ก็ขอแช่งให้มีอันเป็นไป พูดอย่างนี้หยาบคาย  

แต่ว่าขอให้มีอันเป็นไป แต่ถ้าไม่ทุจริต สุจริตและมีความตั้งใจมุ่งมั่น  

สร้างความเจริญก็ขอให้ต่ออายุได้ถึง ๑๐๐ ปี...”	ผมเชื่อมั่นว่าคนในห้องนี้

อายุยืนกันทุกท่าน	 ก็เป็นพระบรมราโชวาทเมื่อปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๖	 ซึ่งปี	 

พ.ศ.	๒๕๔๖	ฤดูสมัยนั้นเป็นยังไงเหตุการณ์เป็นยังไง	แต่ว่ามีพระราชด�ารัส

อย่างนี้ซึ่งเป็นข้อคิดเตือนใจในเรื่องของการใช้จ่ายเงิน	

(ภาพประกอบการบรรยาย)
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อันนีก้ถ็อืโอกาส	คอืหลายสิง่หลายอย่างผมคดิว่าบางทีอ่าจจะลมืไป

แล้ว	 สมัยเด็กๆ	 เวลาดูหนังจบจะต้องมีเพลงสรรเสริญพระบารมีก่อน	 

แต่เดี๋ยวนี้เพลงสรรเสริญพระบารมีมาก่อนดูหนัง	 เพราะฉะนั้น	 ไม่ต้องรีบ

ร้อน	บางคนก็เข้าไปดูหนังเลยก็อาจจะไม่มีโอกาสได้เห็นพระจริยวัตรต่างๆ	

อันน้ีทรงเป็นแบบอย่างในการที่จะเป็นผู้ปกครอง	 นี่คือการดูแลทุกข์	 สุข	 

บ้านผมอยูเ่ขตพระโขนง	ผมยงัจ�าแม่นเลย	ปีทีน่�า้ท่วมเขตพระโขนง	พระองค์

เสด็จพระราชด�าเนินมา	 เราก็ต้องนั่งรถจีเอ็มซีไป	 ออกไปข้างนอก	 ทาง

กรงุเทพมหานครเขาตอกเป็นไม้กระดาน	๒	แผ่น	พระองค์เสดจ็พระราชด�าเนนิ

อยู ่บนไม้กระดาน	 ๒	 แผ่น	 ซึ่งน�้าปริ่มๆ	 เลย	 แล้วเสด็จลงเรือพายกับ 

สมเด็จพระราชินีด้วย	ไปดูเหตุการณ์	ไปดูข้อเท็จจริง	

...เงินแผ่นดิน

นั้นคือ

เงินของ

ประชาชน

ทัง้ชาต.ิ..พอเพียง เพียงพอ

เงินแผ่นดิน

ตกน�้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้?...........

บาทหนึ่งกับล้านหนึ่ง

เท่ากัน?
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อนันีก้เ็ป็นแบบอย่างอกีอนัหนึง่	กค็อืแบบอย่างในเร่ืองของความพอ

เพียง	ผมไม่แน่ใจว่า	 เวลาเราใช้ของหลวง	 เราใช้กันยังไง	มีแม่ค้าที่ขายของ

อยู่สนามหลวงไปเดินดู	 แม่ค้าเอาคลิปเล็กๆ	มาขายเป็นกองๆ	ละ	๕	บาท	

ผมถามว่าแม่ค้าว่า	เอามาจากไหน	เขาบอกว่า	พวกคนงานท�าความสะอาด

กวาดมา	 แล้วก็คัดมาให้	 ท่านคิดว่ามาจากออฟฟิศหรือว่ามาจากที่ราชการ	

ผมว่ามาจาก	๒	ทาง	อาจจะมีพวกออฟฟิศเอกชน	อาจจะมีสถานที่ราชการ	

ที่คลิปหล่นๆ	 อยู่ในที่ท�างาน	 แล้วคนรับจ้างท�าความสะอาดเขาก็กวาดๆ	 

เอามานั่งคัดแยก	ทิ้งไปก็เสียของ	 เลยเอามารีไซเคิลไปวางกองขาย	กองละ	

๕	 บาท	 แต่ถ้าเป็นของส่วนตัวในบ้านเข็มตกสักอันก็ไม่ได้	 เดี๋ยวต�าเท้า	 

เพราะฉะนั้น	บางทีเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเหมือนกัน	

เพราะฉะนั้น	 วันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่า	 รณรงค์ให้ช่วยกัน

ประหยัดไฟ	ดังนั้น	ก่อนที่ผมจะออกมาจากห้อง	ผมก็ปิดไฟเกือบหมดแล้ว	

จะมีเหลืออยู่เพียงทางเดินให้คนอื่นที่เขายังท�างานอยู่	และในภาพหลอดยา

สพีระทนต์	แล้วทีเ่หน็ทลูเกล้าอยูต่รงนีค้อืฉลองพระบาท	แต่บางคนตอนเช้า

ออกจากบ้านต้องดูแล้วตู้รองเท้า	 ไม่ใช่มีตู้เสื้อผ้า	 เดี๋ยวนี้มีตู้รองเท้า	 และ 

ต้องดูในตู้รองเท้าก่อนว่า	วันนี้จะใส่คู่ไหน	

ความประหยัด ความเรียบง่าย

ทีนี้เรื่องความประหยัด	

ความเรียบง่าย	 เงินแผ่นดินเมื่อ 

สักครู่เรารู้อยู่แล้ว	 ในหลวงทรง 

บอกว่า	 ต้องเกิดประโยชน์สูงสุด	

ประสทิธภิาพ	เงนิแผ่นดนิ	เราอาจ

จะเข้าใจถึงงบประมาณอย่างด	ี 
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แต่ลืมไปว่าเงินแผ่นดินยังมีอีกมากมาย	ที่	สตง.	ตามอยู่	อันนี้ผมมาเปิดเผย

ความลบัว่าเงนิอะไรกต็ามทีไ่ม่ใช่เงนิส่วนตวั	ยกเว้นเงนิสวสัดกิาร	มรีะเบยีบ

ส�านักนายกรัฐมนตรีให้ตรวจสอบภายในตรวจ	 สตง.	 ไม่ตรวจ	 แต่นอกจาก

เงินสวัสดิการ	 เงินท่ีอยู ่ในความรับผิดชอบของหน่วยราชการทั้งหมด	

ประกอบด้วย

	 เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	

	 เงินอุดหนุน	เงินรายได้	เงินรับฝาก	

	 เงินกู้	เงินช่วยเหลือ	เงินบริจาค

	 สิทธิประโยชน์	 ทรัพย์สินอ่ืนๆของหน่วยงานของรัฐหรือใน 

	 	 ความรับผิดชอบ

เงินบริจาค

เงินบริจาคท่านก็ต้องระวัง	 เพราะบางทีเราออกหนังสือราชการ

แล้วไปขอให้เขาบรจิาคมา	แล้วเขากบ็รจิาคมา	เพราะต�าแหน่งเราเป็นคนไป

ขอ	แล้วเงินพวกนี้ก็กลายเป็นเงินบริจาค	ถ้าอยู่ในความดูแล	เราต้องดูแลให้

เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย	เพียงแต่เงินบริจาคบางตัว	เราไม่ค่อยอยาก

ไปยุ่ง	 หรือว่าบางทีเงินรายได้ที่เกิดขึ้นจากการจัดงานอะไรพวกนี้ต้องระวัง

เหมือนกัน	 คือท�าแล้วเรียบร้อยไม่มีปัญหา	 เราไม่ค่อยอยากจะเข้าไปยุ่ง	 

แต่ถ้าท�าแล้วมีปัญหาอะไรหลายอย่างนี้	 เวลาถ่ายทอดท่านนึกหรือไม่ว่า 

ผลประโยชน์เต็มไปหมด	 อย่างที่เราดูเขาชกมวย	 เห็นหรือไม่พวกที่ไปให้

รางวัลนักมวย	 จะต้องชูป้ายว่าเขาเป็นคนให้นะ	 หรือไม่ก็ต้องมีป้ายติดอยู่

หลังเวที	
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ผลประโยชน์ที่เราต้องเรียนรู้

เพราะฉะนัน้	บางทพีวก

นี้เป็นผลประโยชน์ท่ีเราต้อง

เรียนรู้	 แล้วควรจะต้องตักตวง

เอาไว ้ ให ้ เป ็นประโยชน ์แก ่

ราชการไม่ให้มีการรั่วไหลหรือ

ตกหล่น	ยกเว้นแต่ผูม้อีปุการคณุ

จริงๆ	 สิทธิประโยชน์หรือทรัพย์สินต่างๆ	 สตง.	 ไม่ได้ตรวจแค่ว่าตอนช่วง 

จ่ายเงิน	ก่อนจ่ายเงิน	ท่านจะสังเกตว่าระเบียบพัสดุบอกว่าพอมีประกาศ	ก็

ต้องส่ง	สตง.	มีสัญญาภายใน	๑๕	วัน	ก็ต้องส่ง	สตง.	ส่งท�าไมก่อนประกาศ

นีย่งัไม่เหน็เป็นสญัญา	กส่็งเพือ่ให้	สตง.	มาสงัเกตการ	มาใช้	Surprise	Check	

มาสุม่ตรวจ	ไม่ได้มาจบัผดิ	คอืจบัให้ถูกเท่านัน้เองว่าได้มกีารประกาศถกูต้อง	

หรือว่าสัญญาส่งมาแล้ว	ท�าแล้ว	๑๕	วัน	ส่งมาท�าไม	อย่างน้อยเราควรจะรู้

ว่า	ผู้รับเหมานี่ลงมือไหม	ภายในก�าหนดเวลาหรือเปล่า	การลงมือไม่เป็นไป

ตามก�าหนดเวลา	 ส่วนใหญ่ไม่มีค่าปรับ	 เว้นแต่ใครจะไปเขียนต่างจาก 

หลักเกณฑ์ทั่วไป	แต่ถ้าเขียนไว้แล้วก็ต้องปรับ	

คือบางคนบอกว่า	เราเขียนไม่เป็นไปตามแบบมาตรฐานของสัญญา	

ถ้าอย่างนั้นไม่ต้องปรับนะ	 ก็ต้องปรับ	 แต่การที่เขาไม่ปรับ	 ถ้าเป็นงาน 

ก่อสร้างใหญ่ๆ	 ลงมือช้าหน่อยเขาก็ไม่ว่า	 แต่ถ้าการช้าท่ีเป็นบางอย่างท่ีจะ

ต้องส่งตาม	 Lots	 แล้วช้า	 อย่างนั้นเราต้องปรับเขา	 อาจจะต้องเขียนว่า 

มีค่าปรับ	 ก็ต้องเป็นแบบพิเศษของสัญญาพัสดุที่จะต้องมาให้นักกฎหมาย	

นิติกร	 อัยการมาช่วยกันดูว่า	 เขียนแล้วรัดกุมหรือเปล่า	 เพราะฉะนั้น	 

มิได้หมายถึงว่าเงินที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจอย่างเดียว	 

เงินที่อยู่ในความรับผิดชอบก็ใช่	
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ค�าพิพากษา

เคยมีอยู ่ค�าพิพากษาอันหนึ่งกรณีที่การรถไฟแห่งประเทศไทย	 

ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยมีค�าสั่งให้ทุกหน่วยงานการเงินรวบรวมเงิน

กฐินพระราชทานน�าส ่งการรถไฟเพื่อจะทอดถวายในเดือนตุลาคม	

พฤศจิกายน	 แล้วเกิดปัญหาเงินขาดบัญชีไป	 เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

ศาลพิพากษาว่าเป็นเจ้าพนักงาน	 ซึ่งเงินแม้ไม่ใช่เป็นเงินของทางราชการ	 

แต่มหีน้าทีด่แูลรกัษา	หากมีการสญูหาย	เสยีหายทางราชการกต้็องรบัผดิชอบ

ชดใช้ให้คนอื่นเขา	 จึงถือเป็นเงินที่อยู่ในความรับผิดชอบ	 เมื่อมีหน้าที่ต้อง

ควบคุมดูแลแล้วไม่น�าส่งตามข้ันตอน	 ตามระเบียบ	 กลับเอาไปเสีย	 จึง

พิพากษาว่าเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์	อันนี้ดูง่ายๆ	บางทีเงินกฐินหาย	

เราไปคิดว่าเป็นเงินของชาวบ้านไม่เป็นไร	 ถ้าไม่ท�าอะไรเลยก็ละเว้นอีก	 อันนี ้

ก็มีความหมายส�าคญั	เราต้องรูว่้าทีม่าของเงนิ	เราขอกฐนิพระราชทานขอใน

นามหน่วยงาน	แล้วเราไปเรีย่ไร

เงินมาในนามหน่วยงาน	 แล้ว 

จะบอกว่าไม่ใช่เงนิหลวงได้ยงัไง 

แต่ตราบใดเงินหลวงตัวนี้ต้อง

ส่งต่อ	คือไปทอดกฐินเท่านั้นเอง 

เพราะฉะนัน้	อยูใ่นความหมาย

เงินของแผ่นดินที่จะต้องถูก

ตรวจสอบด้วยเหมือนกัน

การควบคุมการเงิน

ทีนี้เราจะพูดถึงเรื่องการควบคุมการเงิน	 การคลังและงบประมาณ	

ตรงนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเฉยปัญหาว่าท�าไม	สตง.	ถึงชอบทักท้วงเรียกคืน

เงินเพราะอะไร	ตรงนีน้ีค่อืเราเอากฎหมายรฐัธรรมนญู	ปัจจบุนัปี	พ.ศ.	๒๕๕๐	
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แต่จะ	พ.ศ.	๒๕๕๐	หรือว่า	พ.ศ.	

๒๕๔๐	กเ็ขยีนบทมาตราเหมอืน

กันเลยแต่มาตราแตกต่างกัน	 ๒	

มาตรานี้ที่เอามาเผยแพร่	คือใน

กฎหมายรฐัธรรมนญูบอกว่างบ

ประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน

ต้องท�าเป็นพระราชบัญญัติ 

ความศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ตรงนี้เงินแผ่นดิน อยู่ตรงที่ว่าต้องตราเป็นพระราช

บญัญติั	เพราะฉะนัน้เมือ่กีผ้มยกตวัอย่างตัง้แต่ต้นว่างบประมาณเขาให้มาส

ร้างอาคารเก็บพัสดุแต่เราเอาดัดแปลงไปเป็นอาคารจอดรถ	 ก็พัสดุเหมือน

กันรถหลวงก็เป็นพัสดุคันเดียว	 แต่ไม่ถูกต้องตามท่ีเขาให้ไว้	 เบิกเงินก็ไม่ได	้

แล้วก็จะรื้อก็ไม่ได้	 บอกว่าถ้าอย่างนั้นจ่ายเงินส่วนตัวโรงรถขอร้ือได้ไหม	

เพราะสร้างเป็นส่วนควบไปแล้วตามหลักกฎหมาย	 รื้อก็ไม่ได้อีก	 กระทรวง

การคลังบอกไม่ให้รื้อ	เพราะไม่อย่างนั้นไม่ใช่รับผิดเป็นส่วนตัว	

ดังนั้น	 ความศักดิ์สิทธิ์

อยู ่ ตรง น้ีว ่ า 	 ถ ้ ามี ระ เ บียบ

กฎหมายว่าต้องตกลงกระทรวง

การคลัง	ต้องตกลงกับส�านักงบ

ประมาณ	 ต้องขออนุมัติไปยัง

ส�านักงบประมาณ	 อย่างน้ีเรา

ต้องท�า	 มีอยู่ประเภทที่สิ้นปีแต่

ท�าอะไรไม่ทัน	จัดซื้อ	จัดจ้างใช้เงินไม่ทัน	ต้องการเงินแต่ไม่ท�าตามกระบวน

การกลวิธี	 พวกนี้ก็ต้องรับผิดเป็นส่วนตัว	 เพราะว่าผิดกฎหมายวิธีการ 

งบประมาณที่เขาก�าหนดเอาไว้	 ถึงเวลากันเงินก็ต้องกัน	 แต่ผิดแล้วถูกเรียก
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คนืเงนิเลก็น้อย	แต่บางคนถล�าลกึกนั	ไม่ทันกจ่็ายไปก่อน	แล้วกค่็อยท�าทหีลงั	

เก็บเงินไว้	สมัยก่อนมีเรื่องอย่างนี้มาก	

ผมจ�าได้ว่าสมัยก่อนผมยังเป็นนิติกร	 ก็เคยไปเจอปัญหาอย่างนี้	

หน่วยงานระดับภูมิภาคนี่แหละ	 จ่ายเงินไป	 เพราะว่าอะไร	 สาเหตุกันเงิน

ไม่ทันแต่ไม่ยอมรับข้อเท็จจริง	 เลยไปจ่ายเงินออกไปก่อนแล้วเอาเงินไปเก็บไว	้

พอเก็บไว้ส่วนหนึ่งก็ไปส่งสรรพากร	 เพราะว่าจ่ายแล้วต้องมีภาษีหัก	 ณ	 

ที่จ่าย	แต่อีกส่วนหนึ่งก็ไปเปิดบัญชียี่ต๊อกไว้	อย่างนี้อธิบายยาก	บัญชีที่ลับๆ	

ล่อๆ	คลมุเครอือย่างนี	้ท�าอะไรกต็าม	เป็นไปตามกลวถิดีีทีสุ่ด	เราไม่สามารถ

ที่จะท�าให้คนทุกคนรักเราร้อยเปอร์เซ็นต์ได้หรอก	 วันนี้เราอาจจะนั่งอยู่ที่ 

โต๊ะตัวที่	 ๒	 แต่ก็มีโต๊ะตัวท่ี	 ๓	 ท่ีคอยเราอยู่ว่า	 เมื่อไหร่คุณจะลุกสักท	ี 

เพราะฉะนั้นไม่มีใครรักเราร้อยเปอร์เซ็นต์	เราต้องรอบคอบ	รัดกุมไว้ดีที่สุด	

อีกมาตราหนึ่งบอกว่าการจ่ายเงินแผ่นดินจะกระท�าได้เฉพาะที่

กฎหมายอนุญาต ท่านสังเกตดูครุภัณฑ์	 ท�าไมถึงต้องซ้ืออยู่ในวงเงินของ

ส�านักงบประมาณ	 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ที่เขาก�าหนด	 ของบางอย่างเบิกได	้

เบิกไม่ได้	น�้าเบิกได้ไหม	กระดาษเบิกได้ไหม	ฯลฯ	อันนี้เป็นวัสดุ	ต้องไปเปิด

ต�าราของกระทรวงการคลงั	กรมบัญชกีลาง	ซึง่แผนกคลงัของเรา	แผนกพสัดุ

ของเราต้องมีบทบาทในการช่วยเหลือเราในการที่จะดูแลสิ่งเหล่านี้ว่าอันนี้

เบิกได้

	แต่ของบางอย่างกม็ทีางออก	คอืหนงัสอืเวยีนของกระทรวงการคลงั

เขาให้โอกาสว่าถ้าเป็นเหตุผลความจ�าเป็นในทางบริหาร	ในทางจัดการแล้ว

จ�าเป็นก็แล้วไป	 แต่ถ้าเรื่องปกติทั่วไป	 เป็นการบริหารทั่วไปใช้อยู่ในกรอบ	 

ไม่ได้แปลว่าท�าไม่ได้	 เพราะเวลา	 สตง.	 ตรวจสอบเราจะตรวจดูเหตุผลว่า

เหตุผลใช้ได้ไหม	บางอย่างอาจจะเป็นวัสดุที่เบิกไม่ได้	 แต่คุณจ�าเป็นต้องใช้
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ใช่หรือไม่	 เราก็ต้องดูเหตุผลความเป็นไปตรงนี้ว่า	 เป็นความจ�าเป็นท่ีเป็น

พิเศษจริงๆ	ถ้าไม่จ่ายแล้วจะเกิดความเสียหาย	อย่างนี้ก็อาจจะจ�าเป็น	อันนี้

ก็เรียกว่าเปิดช่องหายใจไว้	 ไม่ใช่บอกว่าทุกอย่างต้องตรงตามระเบียบร้อย

เปอร์เซ็นต์	แต่การไม่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือ	ต้องมีเหตุผลความจ�าเป็น	

เพราะฉะนั้น	เราต้องเป็นคนมีเหตุ	มีผล	พิจารณาตามเหตุ	ตามผล

พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502

พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒	 เป็นตัวเฉลยว่าท�าไมถึง

ต้องรับผิดเป็นส่วนตัว	 หลังจากท่ีกฎหมายวิธีการงบประมาณ	 เป็น	 พ.ร.บ.	

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีก�าหนดแล้ว	การที่มี	พ.ร.บ.	รายจ่ายประจ�าปี	

ก็จะเชื่อมโยงกับ	พ.ร.บ.	วิธีการงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๐๒	ซึ่ง	พ.ศ.	๒๕๐๒	

เป็นแม่บทของการเบิกจ่ายเงิน

พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒

มาตรา ๒๖ 

	 ข้าราชการหรือลูกจ้างผู้ใดของส่วนราชการ	 กระท�าการก่อหนี้

ผูกพันหรือจ่ายเงิน	 หรือโดยรู้อยู่แล้วยินยอมอนุญาตให้กระท�าการดัง

กล่าวนัน้โดยฝ่าฝืนพระราชบญัญตันิี	้หรอืระเบยีบหรอืข้อบงัคบัทีไ่ด้ออก

ตามความในพระราชบัญญัตินี้	

	 นอกจากความรบัผดิทางอาญาซึง่อาจได้รบัตามกฎหมายอืน่แล้ว	

ผู้กระท�าหรือผู้ยินยอมอนุญาตให้กระท�าดังกล่าว	 จะต้องรับผิดชดใช้

จ�านวนเงนิทีส่่วนราชการได้จ่ายไปหรอืต้องผูกพันจะต้องจ่าย	ตลอดจน

ค่าสินไหมทดแทนใด	ๆ	ให้แก่ส่วนราชการนั้น
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	 บุคคลภายนอกผู้ได้รับประโยชน์จากการกระท�าท่ีเป็นการฝ่าฝืน

พระราชบัญญัตินี้	 หรือระเบียบหรือข้อบังคับที่ได้ออกตามความใน 

พระราชบญัญตันิีด้งักล่าวในวรรคก่อน	จะต้องร่วมรับผิดกบัผู้กระท�าการ

ฝ่าฝืนตามความในวรรคก่อนเช่นกัน	เว้นแต่จะแสดงได้ว่า	ตนได้กระท�า

ไปโดยสุจริต	 ไม่รู้เท่าถึงการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติหรือระเบียบหรือ 

ข้อบังคับดังกล่าว

	 ความในวรรคแรกไม่ใช้บังคับแก่ข้าราชการหรือลูกจ้างซ่ึงได้

ทักท้วงค�าสั่งของผู้บังคับบัญชาเป็นหนังสือแล้วว่า	 การท่ีจะปฏิบัติ 

ตามค�าสั่งนั้นอาจไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือระเบียบหรือข้อบังคับ

พ.ร.บ.	วิธีการงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๐๒	เป็นแม่บทของการที่ส�านัก

งบประมาณ	 กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง	 ในการออกระเบียบ	 จะยก

ตัวอย่างชัดเจนที่สุดเลยคือ	 เมื่อเร็วๆ	 นี้ที่เรามีข่าวว่าการใช้จ่ายเงินทดรอง

ฉุกเฉินที่ว่า	๕๐	ล้านบาท	ตอนหลังกระทรวงการคลังเขาบอกว่า	เอาเหลือ

สัก	๒๐	ล้านบาท	แล้วโรคพืช	โรคคน	โรคสัตว์ไม่ต้องมาเบิกฉุกเฉินอย่างนี้	

เป็นต้น	ซึง่จะสงัเกตว่าระเบียบฉบับท่ีเราพดูถงึเมือ่สกัครูน่ีว่้า	เป็นเงนิทดรอง

จ ่ ายกรณีฉุก เฉิน 	 นั่ น เป ็น

ระเบียบท่ีกระทรวงการคลัง

ออกโดยอาศัยอ�านาจ	 พ.ร.บ.	

วธิกีารงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๐๒	

ดังนั้น	 เวลาเราสังเกตและ 

ย้อนกลับไปดูระเบียบเบิกจ่าย

เงินอ้างอิงอ�านาจนี้	 ชื่อบอกว่า
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งบประมาณเราจะคิดว่า	เป็นส�านักงบประมาณ	จากงบประมาณก็แตกออก

มาเป็นส�านักงบประมาณ	 แตกออกมาเป็นกระทรวงการคลัง	 เพราะฉะนั้น	

กระทรวงการคลังงบประมาณเขาออกระเบียบ	 โดยอาศัยอ�านาจใหญ่ตาม	

พ.ร.บ.	นี้	

แต่ดูตรงนีท่ี้มาเตอืนคอื	เขาบอกว่าถ้าเราไม่ท�าตามแล้วผดิ	ทัง้ฝ่าฝืน

กฎหมายนี	้หรอืว่าระเบยีบข้อบงัคบัลกู	หลาน	เหลนของกฎหมายนี	้นอกจาก

ความรับผิดทางอาญา	 (ถ้ามี)	คือมีเจตนาที่จะฝ่าฝืนหลีกเลี่ยง	ละเว้น	หรือ

อะไรก็ตามที่จะเข้าองค์ประกอบ	มาตรา	๑๕๗	ก็ยังจะต้องชดใช้จ�านวนเงิน

ที่ราชการจ่ายหรือผูกพันต้องจ่ายคือ	ผูกพันไว้	เพราะราชการปฏิเสธบุคคล

ภายนอกไม่ได้	 แต่เวลาจ่ายเขาบอกว่าให้เรารับผิดชอบ	 อันนี้คือเราเรียกว่า

รบัผดิเป็นส่วนตวั	กฎหมายนีย้งัคุม้ครองไปถงึว่ากรณบีคุคลภายนอกท่ีมร่ีวม

สมคบกัน	 รับเอาเงินหลวงไปก็ต้องเอาเงินหลวงมาคืน	 แล้วเรียกสินไหม

ทดแทนด้วย	 เอาดอกเบี้ยมาด้วย	อันนี้โหดเล็กน้อย เพราะฉะนั้น	 อันนี้คือ

ปรัชญาของค�าว่า	“เงินแผ่นดินนั้นตกน�้าไม่ไหล ตกไฟต้องไม่ไหม้” 

พูดถึงเรื่องการใช้จ่ายเงินผมอยากจะเตือนว่าสภาพแวดล้อม 

ปัจจุบันนี้	 อันนี้ไม่ได้เจตนาจะท�าให้หมดขวัญและก�าลังใจ	 จะมีองค์กรที ่

ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอยู่	การใช้จ่ายเงินคือส่วนหนึ่งของการใช้อ�านาจรัฐ	

ท่านทั้งหลายเป็นนักบริหารการปกครอง	 ท่านก็ต้องใช้เงิน	 เริ่มต้น	 Start	 

เรามาเซ็นชื่อเข้างานก็เพื่อจะรับเงินเดือนแล้ว	ถ้าขาดงาน	๑๕	วัน	ก็ไม่ได้รับ

เงินเดือน	 มันเกี่ยวข้องกับเรื่องการใช้จ่ายเงินทั้งนั้น	 นอกนั้นอ�านาจหน้าที่

ทั้งหมดทั้งปวง	 องค์กรท่ีจะท�าหน้าท่ีตรวจสอบ	 ผู้ตรวจการแผ่นดินก็เป็น

หน่วยงานหนึ่งที่จะมาตรวจติดตามการปฏิบัติราชการ	 ท�าไมมีงบประมาณ

แล้วไม่ใช้จ่าย	 ไม่เป็นไปนโยบายของรัฐบาลที่เขาต้องการรีบให้มีการใช้จ่าย
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เงิน	ท�าไมถงึชะลอไว้กอ่น	แลว้พอสิน้ปงีบประมาณท�าไมถงึจะไปใชว้ิธพีเิศษ	

อันนี้เขามีสิทธิ์ตามได้	 เราอย่าไปคิดว่าเป็นเร่ืองเงิน	 ส่วนหนึ่งก็คือเร่ืองการ

ปฏิบัติราชการ	

หน่วยงาน สตง. หรือ คตง.

อีกหน่วยงานหนึ่งคือ	

สตง.	 หรือ	 คตง.	 เรามีหน้าที่

ตรวจสอบตามปกติ	 คือไม่ต้อง

มีใครมาร้องเรียน	สตง.	ก็จะหิ้ว

กระเป๋าปีหนึ่ง	 ก็ไปตัดยอด	 

ไปตรวจบัญชีการเงิน	 แล้วก็

ออกงบ	นอกจากนั้นเวลามีส่งสัญญามา	ส่งประกาศมาเราก็ไปสุ่มดู	อย่างนี้

เป็นเรื่องตรวจตามปกติ	ฉะนั้นเวลา	สตง.	มา	ไม่น่าตื่นเต้น	เป็นเรื่องตรวจ

ตามปกติ	แต่ถ้าวันใดก็ตามที่มี	ป.ป.ช.	หิ้วกระเป๋ามา	แล้วพบข่าวจะลือกัน

ทัง้เมอืงเลยว่าม	ีป.ป.ช.	มาตรวจ	ซึง่อาจไม่มอีะไร	เพราะฉะนัน้เวลาเจอ	สตง.	

จะดีกว่า	 ตอนนี้เรามี	 สตง.	 Delivery	 คือเราไปต้ังอยู่ทุกจังหวัดแล้ว	 ท่าน

กรณุาไปเรยีกใช้บรกิารได้เลย	ข้อดปีระการหนึง่กค็อืเขานัง่อยูใ่นจงัหวดัท่าน	

จะเรียกใช้เมื่อไหร่ก็ได้	 เวลามีปัญหาก็ไปถามเขา	 คือท่านไม่ต้องคิดว่าเขารู้

ไปหมดทุกเรื่อง	 เขาอาจจะไม่รู้เรื่องไปหมด	 แต่ถ้าท่านมีปัญหา	 เขาจะช่วย

ท่านแก้ปัญหา	หรือคิดหาทางออกของปัญหา	เช่น	ถ้าท่านถามเขา	แล้วเขา

ตอบไม่ได้	เขาก็ไปถามคนที่รู้เรื่องให้	

สตง.	ไม่ได้เป็นเจ้าของระเบียบ	ผมกล้าพูดให้ท่านฟังว่า	ถ้าท่านถูก

ทักท้วงโดย	สตง.	อย่าเพิ่งตกใจ	คือ	สตง.	ไม่ได้เป็นเจ้าของระเบียบ	ถ้าท่าน

มีเหตุผล	มีค�าอธิบาย	ชี้แจงได้	เรารับฟังได้เสมอ	สมัยก่อนเราถึงได้ยินค�าว่า	
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ล้างทักท้วงบ่อยๆ	 สตง.	 ทักท้วง	 แล้วมีค�าอธิบายที่ใช้ได้	 สตง.	 รับฟัง	 

ล้างทกัท้วงให้เป็นเรือ่งธรรมดา	ถ้าเผือ่หลกัฐานบางอย่างอาจจะไม่ครบถ้วน	

เราติติงไปท่านมีหลักฐานมาแสดงได้เรารับฟัง	 ขอให้เป็นหลักฐานท่ีถูกต้อง

และแท้จริง	 ข้อส�าคัญเวลาเราชี้แจงต้องพยายามอย่าไป	 คือผมคิดว่าชี้แจง

แบบวิกลวิถีดีที่สุด	บ่อยครั้งค�าชี้แจงอาจจะมีปัญหา	 เพราะค�าชี้แจงจะต้อง

ถูกพิสูจน์เสมอว่า	เป็นไปตามข้อ

เท็จจริง

	 คือหลักการตรวจสอบ	

จิตวิญญาณของผู้ตรวจสอบเขา

จะเชื่ออะไร	 เขาต้องเชื่อแบบ

พิสูจน์แล้ว	 ถ้าเราอธิบายว่าเรื่อง

นี้บังเอิญตอนมาตรวจไม่มีหลัก

ฐานชิน้นี	้อย่างเช่นตรวจดนิมอียูแ่ค่นีเ้รากย็อมรับ	แต่ลืมว่ามอียูต่รงนีอ้กีกอง

หนึ่ง	เพราะฉะนั้นก็มีหลักฐานเอารูปถ่ายมาให้ดู	เราก็จะพิสูจน์ว่าดินที่กอง

ไว้นี้	 ถามชาวบ้านแถวนั้นเขาดูว่า	มากองเมื่อไหร่	 เพิ่งมากอง	แล้วก็เอา	๒	

ก้อนนี้ไปพิสูจน์ว่า	ก้อนนี้กับก้อนนั้นเป็นดินแหล่งเดียวกันหรือเปล่า	เดี๋ยวนี้

วิทยาการสมัยใหม่ดีมากเลย	สตง.	ซื้อ	จัดซื้อแล้ว	ของบประมาณปีนี้เดี๋ยว

ก็ได้แล้ว	 แต่ทุกวันนี้ยืมกรมทางหลวงใช้อยู่	 เครื่องเอ็กซเรย์ถนนที่บอกว่า

เหล็กเส้นถูก	 ไม่ถูก	 อย่างนี้ไม่มีปัญหา	 เดี๋ยวนี้เอ็กซเรย์ได้	 แล้วผลทดสอบ

ออกมาเป็นที่ยืนยันแล้วเชื่อถือได้	 แต่ถ้าไม่เชื่อก็เคาะได้	 คือถ้ายอมรับตาม

เอ็กซเรย์ก็ว่ากันไป	ถ้าไม่ยอมรับเคาะออกมาดู	จะสะท้อนความจริงออกมา	

ที่ต้องเป็นอย่างน้ีเพราะว่าเราตระหนักร่วมกันกับท่านว่า	 เงินหลวงเป็นเงิน

ของประชาชนทั้งชาติ
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นอกจากนัน้	มอียัการรบัเรือ่งราว	ถ้าเราไปท�าสญัญากบัชาวบ้านเขา

แล้ว	เรามีปัญหาอยัการกม็าเป็นทนายแผ่นดนิมาช่วยแก้ต่างให้เรา	แต่ถ้าเรา

ไปเจอเอง	 เป็นความผิดต่อต�าแหน่งหน้าท่ีโดยหน่วยงาน	 ป.ป.ช.	 อัยการ 

ไม่รับแก้ต่าง	เพราะถือว่าสุดท้ายแล้วเขาต้องรับเรื่องจากพนักงานสอบสวน	

เขาจะไม่แก้ต่างให้	อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นข้อสะกิดเตือนใจ	ทีนี้ปัญหาใน

เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง	 สุดท้ายจะมารบกันตรง	 ป.ป.ช.	 มากที่สุด	 เด๋ียวผม 

จะชี้ให้ดูว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีอะไรท่ีเส่ียงต่อท่ีจะต้องมาเข้าสู่เร่ือง

ของ	ป.ป.ช.	หนักที่สุดคือกฎหมายฮั้ว	บางทีเราไม่ได้ตั้งใจ	แต่เรานึกไม่ทัน	

ไม่เป็นไร	ไม่มีเจตนา	แต่ท�าแล้วเข้าล็อค	เพราะฉะนั้น	คนที่ไม่รัก	เราโวยวาย	

ไปร้องเรยีน	แล้วท่านเชือ่ไหมว่าเดีย๋วนีต้ามร้านส้มต�าลาบน�า้ตกมคีาราโอเกะ

เต็มไปหมดเลย	 เพราะฉะนั้น	 ประเทศไทยเราเต็มไปด้วยนักร้องมืออาชีพ 

ทั้งนั้น	อ่านหนังสือฝรั่งไม่ออกแต่ร้องเพลงฝรั่งได้	

ต่อมาคือเรื่องหลักการใช้จ่ายเงินแผ่นดินอันนี้เราก�าลังเปิดเผย 

ความลับของ	 สตง.	 ว่า	 สตง.	 เขาใส่แว่นอย่างนี้	 เพราะฉะนั้นท่านก็ต้อง 

รับลูกหน่อยว่า	สตง.	เขาใส่แว่นอย่างนี้มาตรวจ

หลักการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน

ประการที่หนึ่ง เป็นไป

ตามกฎหมาย ระ เบี ยบฯ  

มติ ครม.	 ก็คือการใช้จ่ายเงิน

ของเราต้องเป็นไปตามระเบียบ	

กฎหมาย	 จะสังเกตว่าระเบียบ	

กฎหมายนี้ต ้องมาก ่อนเลย	 

ทุกอย่างต้องถูกต้องเลย	 ก็ไม่
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ทั้งหมดทีเดียว	 ผมแนะน�าอย่างนี้ระเบียบอาจจะมีทั้งฉบับมากมายเลย	 

ถ้าเราปฏิบัติได้สัก	 ๘๐-๙๐	 เปอร์เซ็นต์	 ในทางตรวจสอบยังพอยอมรับได	้ 

แต่ต้องเป็นข้อท่ีไม่เป็นนัยยะส�าคัญ	 แต่ถ้าข้อที่มีนัยยะส�าคัญอยู่ใน	 ๒๐	

เปอร์เซ็นต์นั้น	ก็ไม่ไหว	ก่อให้เกิดการได้เสียขึ้นมา	

เพราะฉะนั้น	 เราต้องเน้นระเบียบ	 กฎหมาย	 ระเบียบกับกฎหมาย 

คู่กัน	กฎหมายทีส่งูสดุคอืกฎหมายระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ	กฎหมาย

อาญา	กฎหมายแพ่ง	หรอืทีเ่ขาเรยีกว่ากฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางอาญา

ในทางละเมิด	 เป็นนักปกครองต้องเรียนรู้กฎหมายมากเหมือนกัน	 เป็น 

ส่วนหนึ่ง	 ระเบียบเยอะมาก	

ระเบียบที่ออกโดยกฎหมายวิธี

งบประมาณออกอีกมากมาย	

ระเบียบที่คลังอีกมากมาย	

เราต ้องมีทีมงานท่ีมี

ประสิทธิภาพ	 มีความละเอียด	

ความรอบคอบ	 ช่วยกันกลั่น

กรองระเบียบพวกนี้ไว้	มติ	ครม.	ก็อีกมาก	ยังไม่รวมไปถึงหนังสือตอบหารือ

ส�านกันายกรฐัมนตรบ้ีาง	หนงัสอืคณะกรรมการพสัดุบ้าง	แต่พวกนีม้หีลกัคดิ

ง่ายๆ	บางทเีราคดิด้วย	Common	Sense	หลกัสามญัส�านกึบางทตีอบปัญหา	

คือเหมือนกับเราเดาข้อสอบ	 ข้อนี้ก็เกือบถูกแต่ด้วยความส�านึก	 จิตส�านึก	

จิตใต้ส�านึกเรา	 เราคิดว่าท�าอันนี้แล้วไม่เสี่ยงต่อความเสียหายอะไรเราก็ท�า

ไป	 เดี๋ยวผมจะมีคาถาวิเศษ	คือผมพูดไปแล้วท่านอาจจะบอกว่าอะไรจะน่า

กลัวขนาดนั้น	 บางคนชอบพูดว่าท�างานพัสดุขาอยู่ในตารางแล้วข้างหนึ่ง	 

ไม่จริงหรอกถ้าเราท�างานแล้วอยู่ในทฤษฎี	 เด๋ียวผมจะมีจตุคามให้ท่าน 

องค์หนึ่ง	
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ประการที่สอง เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยประหยัด ได้ผลตาม
เป้าหมาย เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่าเงิน ท�าถูกต้องตามระเบียบไม่ได้ 
แปลว่าไม่เสียหาย	ซื้อของได้ของ	สมมติว่าเราซื้อถ้วยมาใบหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่า
ถ้วยใบนี้รั่ว	 ใส่น�้ากินก็ไม่ได้	 มีประโยชน์ไหม	 ไร้ประโยชน์	 ไม่ได้เป็นถ้วย	 
เพราะฉะนั้น	 ซื้อของได้ของ	 สร้างแทงค์น�้าได้แทงค์น�้า	 แต่ไม่มีน�้า	 ไม่มีท่อ 
ส่งน�้าจะเกิดประโยชน์อันใด	 ก็มีแต่ค่าเสื่อม	 ถ้าเราเป็นนักบัญชีเราจะรู้ว่า	 
พอสร้างเสร็จค่าเสื่อมตามมาเลย	 เหมือนกับซ้ือคอมพิวเตอร์	 ซ้ือมาวันนี ้
ของจะล้าสมัยเลย	

เพราะฉะนัน้	สิง่ปลกูสร้างลงทนุไปถกูต้องตามระเบยีบ	ยงัไม่ต้องไป
บอกว่าสร้างผิด	 เอาแค่สร้างแล้วถือว่าถูกต้อง	 ขอยกตัวอย่างเมืองหนึ่งได้
สร้างไว้แล้วร้าง	สมัยประมาณปี	พ.ศ.	๒๕๔๖	ประมาณปีนั้น	ต่อมาปี	พ.ศ.	
๒๕๔๘	เอาเงินไปลงอีก	แล้วล่าสุดนี้ปี	พ.ศ.	๒๕๕๓-๒๕๕๔	มีเงินไปลงอีก	
แล้วสร้างไปจะมีคนอยู่หรือไม่	หลักการทักท้วงคือ	ถ้าสร้างมาแล้วไม่บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์	ก็ล้มเหลว	ความเสียหายท่านว่าเกิดไหม	

สมมติเราเป็นเถ้าแก่เอกชน	เราเอาเงินก้อนหนึ่ง	บอกหลงจู๊คุณเอา
เงินไปลงทุน	พอหลงจู๊เอาเงินไปลงทุนเสร็จแล้ว	ไม่ได้ขายอะไรเลย	มีแต่ตัว
ตึกให้เรา	ท่านคิดว่าเราจะเลี้ยงหลงจู๊ไว้ไหม	ก็ไม่ไหว	เพราะว่าเงินเราจม	แต่
นี่เงินเอกชนคิดเป็นดอกเบี้ย	เป็นนาที	แต่เงินหลวงเราไม่ได้คิดดอกเบี้ยเป็น
นาท	ีฝากแบงก์กย็งัไม่เอาดอกเบ้ีย	เพราะฉะนัน้	ถ้าไม่บรรลวุตัถปุระสงค์เสยี
หาย	เมื่อเสียหายต้องรับผิด	ยิ่งเวลาเป็นตัวฟ้อง	เพราะพอผ่านไป	๑	ปี	๒	ปี	
ถ้าเราคิดว่า	๓	ปีเกษียณก็ไม่เป็นไร	ผ่านไป	๕	ปี	ผ่านไปเรายังไม่ทันเกษียณ	
ตึกพังไปซะก่อน	วันก่อนผมไปที่ช่องจอม	ขากลับผ่านมาผมชี้ให้ลูกน้องเห็น
ว่า	คุณดูหลังคาเหลือง	มีเสาอยู่แค่	๓	 เสา	 เขาเรียกอะไรนะที่พักผู้โดยสาร
ริมทางของทางหลวง	คงจะมีรถไปเบรกหรือว่ายังไงไม่รู้ท�าให้เสาหนึ่งหักไป	

แล้วหลังคาก็เอียง	
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ผมพูดอย่างน้ีพวกคุณ
น่าจะท�าหนงัสอืแจ้งแขวงการทาง 
แจ ้งเตือนเขาหน ่อยว ่า	 ถ ้า
หลังคานี้หล่นมาทับชาวบ้าน	
ชาวบ้านคนนั้นมีสิทธิ์ที่จะฟ้อง
ค่าเสียหาย	 แล้วคุณอย่าลืมไป
แจ้งชาวบ้านคนนั้นให้ไปฟ้อง
ทางหลวงด้วย	เรยีกสกั	๒,๐๐๐,๐๐๐-๓,๐๐๐,๐๐๐	บาท	เพราะว่าไม่เป็นไร
ทางหลวงจะไม่เสียหาย	 เพราะทางหลวงจ่ายไปตามกฎหมายว่าด้วย 
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี	 แล้วเราต้องรับผิดชอบเอกชนไปก่อน	
แล้วทางหลวงต้องไปสอบสวนว่าใครที่ปล่อยปละละเลย	คนนั้นต้องเอาเงิน
มาชดใช้ให้ทางหลวงเอง	เป็นอย่างนี้

	เพราะฉะนัน้	ท่ีจงัหวดัเชยีงใหม่วนัก่อนมพีาดหวัว่าสาวเชยีงใหม่จะ
ข้ามไปท�าบุญผ้าป่า	ฉลองผ้าป่า	พอถึงเกาะกลางถนนตรงเชียงใหม่	๘๐๐	ปี	
เขาเรียกถนนเชียงใหม่	 ๘๐๐	 ปี	 ผมไม่รู้ว่าที่นั่งในนี้มีจังหวัดเชียงใหม่หรือ
เปล่า	แต่เล่าให้ฟังว่าพอเดนิแล้วเขาตกลงไปเลย	เพราะข้ามแล้วไม่มไีฟ	ไม่มี
ป้ายเตอืน	สาเหตกุค็อืผูร้บัเหมารายนัน้สร้างมาเป็นเวลานานมาก	ต่อสญัญา
มีคนอนุมัติอยู่เรื่อยเลย	ถ้าเป็นท่าน	อย่าไปอนุมัติ	เพราะบางทีกระดากมาก
เลยพอเกิดเรื่องขึ้นมา	ต่อไปได้ยังไงตั้ง	๔๐๐	กว่าวัน	คือให้สร้าง	๓๐๐	วัน	
แต่ต่อไป	๔๐๐	กว่าวัน	ก็คือ	๓๐๐+๔๐๐	อย่างนี้ชาวบ้านถึงขนานนามว่า
เชียงใหม่	๘๐๐	ปี	

เราบอกว่าคุณเรียกร้องค่าเสียหาย	 เขาบอกว่าไม่กล้าเขาเป็นแค่ 
ชาวบ้านเขากลวัอทิธพิลถ้าขืนไปฟ้องร้องเจ้าหน้าทีข่องรฐั	ท�าไมไม่ฉลาดเลย	
ได้เงนิฟรทีัง้ชาต	ิท่ีประเทศสงิคโปร์	สตง.	เราไปดูงานทีส่งิคโปร์	บอกให้	สตง.	
คุณต้องตืน่ต	ี๐๕.๐๐	น.	ขึน้มากนิข้าว	แล้วฉนัจะพาคณุไปดงูานของท้องถิน่
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เขาบริหารจัดการการพัสดุยังไง	 พาไปดูอะไร	 พอกินข้าวเสร็จไปถึงปุ๊บตรง

ชุมนุมกลางเมือง	 เวลาประมาณ	๐๖.๐๐-๐๗.๐๐	 น.	 พระอาทิตย์ขึ้นแล้ว	

จากเมืองที่เขามีความเย็นสบาย	หมอก	จะจับตัวแล้วพื้นถนนก็จะดูเหมือน

คล้ายๆ	 ฝนตก	ทางม้าลายเขาจะเอาท่ีถูพื้นแบบที่เราถูในบ้านเดินถูข้ามไป

เดินถูข้ามมา	 พอสักพักหนึ่งมีคนข้ามเสร็จ	 ก็ถูกข้ามไปถูข้ามมา	 ถูท�าไม	 

เขาบอกว่าถ้าเขาเดินจากหมอกที่จับตรงนั้น	ถ้าคนหกล้มปุ๊บ	เคยมีตัวอย่าง

ว่าเขาฟ้องที	 ศาลสั่งจ่ายเพราะอะไร	 เพราะเขาเป็นประชาชนที่เสียภาษี	 

เขาควรที่จะได้รับบริการที่ดีจากรัฐ	 แต่เขาได้รับบริการห่วย	 เดินข้าม

ทางม้าลายแต่หกล้ม	 แต่ถ้าคุณไปข้ามนอกม้าลายหกล้มเรื่องของคุณ	 

ดีไม่จับปรับก็บุญแล้ว	แต่ถ้าข้ามม้าลายเขาต้องรับผิดชอบ	

เพราะฉะนั้น	 เวลาถนนเขาเสีย	 เขาจะเอารถคันหนึ่งขนาดเล็กๆ	 

คนที่มีความรู้แล้วเขาก็จอดรถแล้วก็ขึงเชือกกั้นเอาไว้	แล้วก็ท�าป้ายเอาไว้ว่า	

“ระวังลื่น	 ระวังขรุขระ”	 เสร็จแล้วเขาก็จะตัดๆ	 ปะกันเรียบร้อยจนเป็น 

รูปสวยงาม	 แล้วเรียบเป็นปกติ	 แต่บ้านเรา	 ถนนเป็นหลุม	 ก็โปะลงไปให้

เหมอืนแผลเป็น	แล้วรถวิง่ไปวิง่มาไปช่วยเขาบดถนน	เราเสยีภาษแีล้วยงัต้อง

ไปช่วยเขาบดให้เรยีบ	แต่ถ้าบดแล้วไม่เรยีบเราต้องหลบไป	หลบมา	หลบซ้าย

ไปเกี่ยวมอเตอร์ไซค์	 หลบขวาไปชนกับรถสิบล้อ	 จะเป็นอย่างนี้	 บางอย่าง

ไม่ใช่กรรมแต่ปางก่อน	 แต่เป็นกรรมที่คนไม่ดีท�าไว้	 แต่บังเอิญเราไปเจอ 

คนพวกนี้	รถของเราใหม่	เราไม่อยากเจอหลุม	เพราะเหตุนี้	สตง.	ถึงจุกจิก	

ยกตัวอย่าง	 แขวงการทางคุณซื้อหินเกล็ด	 ซื้อยางมะตอย	 แต่หลุม 

ไม่ซ่อมเลย	บอกรอให้ใหญ่ๆ	แล้วจ้างผู้รับเหมา	แล้วหินเกล็ดซื้อทุกปี	หลุม

มีอย่างนี้ไม่ซ่อม	 ปล่อยให้พวกชาวบ้านอย่างเราพอขับเข้าไปท้ังทีน�้าตาร่วง	

ไม่ใช่รถใหม่	รถเก่าก็น�้าตาร่วง	เพราะว่าไม่รู้กันชนอยู่หรือเปล่า	ไม่ใช่ขับรถ

เดี่ยวต้องกลับมาตามกระทะล้ออะไรอีก	เป็นอย่างนี้	
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เพราะฉะนัน้	สิง่เหล่านีเ้ราไม่เคยคดิ	เมอืงของเราน่าอยู	่แต่คนบริวาร

ที่อยู่ในเมืองไม่ช่วยเรา	 ปล่อยให้ถนนให้คนเดินตกท่อ	 ผมเลยบอกว่าถ้า 

น้าแอ๊ดรู้เขาต้องเปลี่ยนเพลงใหม่	 ไม่ใช่กรุงเทพมหานครเท่านั้นที่คนตกท่อ	

เมืองอื่นก็มี	 ท�าไมไม่มี	 ผมดูรายการตามล่าหาความจริงบ่อยๆ	พวกนี้เป็น

เรือ่งทีผ่มจะต้องบอกลกูน้อง	ไปตามหาเดก็นกัเรียนท่ีไปเหยยีบท่อ	เจอเหล็ก

ผุโดนหนีบลงไปตรงขา	 ก็ไม่ได้มีโอกาสเป็นนางสาวไทยเหมือนกัน	 ไปตาม 

หาเลย	 แล้วบอกให้ฟ้อง	 แล้ว	 สตง.	 ท�าหนังสือไปส�าทับว่าคุณต้องหา 

ผู้รับผิดชอบชดใช้ให้เขา	 เป็นต้น	 นี่คือสิ่งที่ตีความ	 บ�ารุงสุขให้ประชาชน	 

แล้วก็ไม่เกิดทุกข์	อันนี้เป็นเรื่องที่ส�าคัญมาก	เพราะฉะนั้น	ในการใช้จ่ายเงิน

ถ้าไม่เกิดประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	ไม่เกิดความประหยัด	ไม่เกิดประโยชน์

สูงสุด	ไม่คุ้มค่าเงิน	ลงทุนไปก็เสียเปล่า	อย่างนี้ไม่ถูกต้อง	ต้องรับผิด	

Skywalk

ฉะนั้น	 เราจะคิดโครงการต้องบอกว่าคุณศึกษาความเหมาะสม	 

ความเป็นไปได้	 แล้วคุณเซ็นชื่อมา	 ถ้าผมท�าตามโครงการนี้ไม่ได้ไม่ใช่ผม 

ผิดคนเดียว	 คุณก็ผิด	 คุณไม่ต้องไปจิตนาการเผ่ือ	 เมื่อเร็วๆ	 นี้	 อันนี้เรา 

ไม่ได้ว่าใคร	ไม่ได้เกีย่วกบัเรือ่งหาเสยีง	คอืมส่ีวนราชการแห่งหนึง่เขาจะสร้าง	

Skywalk	๘,๐๐๐	กว่าล้านบาท 

สตง.	 ถามค�าเดียวว ่าขอดู 

หลั กฐานการศึ กษาความ

เหมาะสม	 ความเป ็นไปได ้	 

ผลกระทบสิง่แวดล้อม	เขาบอก

อันนี้งด	 ตอนหลังเหลืออยู ่ 

ตรงข ้ามสาธรตรงไป	 อันน้ี 
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ยังมี	Skywalk	อยู่หน่อย	เวลาท�าวิจัยท�าวิจัยยังไง	พอเราไปเช็ค	คุณลองไป

ถามเด็กนักศึกษา	นิสิต	ไปถามนิสิตแล้วกันแถวสยามสแควร์	นิสิตถ้าเขาท�า	

Skywalk	แบบนี้ให้เดินอยู่บนอากาศดีไหม	เขาตอบว่าดีทั้งนั้นแหละ	

แต่พอไปถามพระโขนงแม่ค้าข้างล่าง	ถ้าไปสร้าง	Skywalk	อยู่ข้าง

บน	 แล้ว	Walk	 อยู่ข้างบนร้านก็เจ๊ง	 มีแต่ดู	 แล้วก็เดิน	Walk	 ไปเรื่อยๆ	 

ยืนเกาะดูหน้าต่าง	 ลูกสาวจะอาบน�้า	 ตอนนี้ไม่ต้องเปิดหน้าต่างกันแล้ว	 

แค่รถไฟฟ้ามาก็อุจาดทัศน์แล้ว	 ยังจะเอา	 Skywalk	 มาเป็นอุจาดทัศน ์

อีก	 พอเราติงไปก็งดเลย	 เพราะอะไร	 เพราะเราจับได้ว่าไม่ได้ศึกษา 

ความเหมาะสม	 ความเป็นไปได้	 ไม่ได้ศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อม	 แล้ว

แบบสอบถามก็ท�าแบบง ่ายๆ	 คือชี้น�า	 นักวิชาการเขาวิจารณ์เลย	 

ครูบาอาจารย์นิด้ามาช่วยพิจารณาดู	 อย่างนี้ชี้น�า	 คือให้ตอบ	 Yes	 แล้ว 

สุ่มตัวอย่างก็ไม่เหมาะสม	 ของทุกอย่างพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ได้ทั้งนั้น	

ถ้าท�าไปแล้วเกิดความเสียหาย	อย่างนี้ต้องรับผิด	ควรจะต้องรับผิด	ท่านว่า

ควรรับผิดไหม	เงินเป็นพันๆ	ล้านบาท

ประการที่สาม ต้องเป็นไปโดยรัดกุม เหมาะสม ซึ่งรัดกุม	 

เหมาะสมอาจจะไม่ผิดอะไร	 แต่ว่าความเหมาะสมจริงแล้วต้องช่วยกันดู	 

อย่าให้มีข้อต�าหนิติติง

ประการที่สี่ เป็นไปโดยบริสุทธิ์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม	 ค�าว่า	

“เป็นธรรม”	 ทุกวันนี้ที่ยุ ่งวุ่นวาย	 ที่มีคนมาร้องเรียนเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง	 

คือเขาบอกว่าไม่เป็นธรรม	 อันนี้ส�าคัญเลย	 อย่าคิดว่าไม่เป็นไร	 การไม่เป็น

ธรรมผิดกฎหมายของ	ป.ป.ช.	
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การตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน

การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน	 เป็นหลักการที่เราตรวจ	 

เพือ่ให้เกดิกระบวนการก�ากบัดแูลท่ีด	ีการใช้จ่ายทรพัยากรถกูต้องเหมาะสม	

คือมีงบประมาณ	 ยังไงก็ขอทบทวนได้	 เช่นว่าตรงนี้เต็มแล้วสร้างอาคาร	 

คอือยากให้ท่านไปดงูานท่ีช่องไทรงามว่า	เราควรจะเติมอาคารอะไรลงไปอกี	

ทั้งที่อาคารท่ีสร้างมาแต่เดิมยังไม่ได้ใช้เลย	ที่ช่องจอมเขาก็สร้างเหมือนกัน	

แต่นั่นเป็นท้องถิ่นสร้าง	 ถ้าท่านไปมีส่วนอนุญาตให้เขายืมเงินทดรอง	กู้เงิน

สะสม	ท่านก็ต้องใช้ดุลพินิจเหมือนกัน	เพราะเราอนุมัติไปถึงแม้อาคารหลัง

นั้นนายกฯ	อาจจะต้องรับผิด	 แต่อาจจะเป็นบาปทางใจเรา	ที่มีอาคารหลัง

หน่ึงฝ้าเพดานนกไปขีจ้นกระทัง่รบัน�า้หนกัไม่ไหวตกลงมา	ไม่ได้ใช้ประโยชน์

อะไรเลย	หน้าต่าง	ห้องน�้า	ชักโครกเอาไปหมด	ลูกบิดเอาไปหมด	คือที่อยู่

กับตัวเราไม่มีใครเอา	

เรื่องความรับผิดชอบ

เรื่องความรับผิดชอบ	 การรายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ	 

ผมคดิว่าเป็นส่วนหนึง่ท่ีส�าคญั	เวลาใช้จ่ายเงนิเรามกีารติดตามผล	นกับรหิาร

ต้องติดตามแล้วประเมินผล	 สิ่งที่เราท�าด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้	 

จะเป ็นเรื่อง ท่ี เกี่ยวข ้องกับ

กฎหมายฮัว้ทัง้น้ัน	ประสทิธิภาพ	

ประสิทธิผล	 สัญญาณเตือนภัย

ล่วงหน้า	 ช่วยลดโอกาสข้อผิด

พลาด	การตรวจสอบของ	สตง.	

ถ้าท่านมองในแง่ดีอยู่บ้าง	พอมี

เล็กน้อย	 คือเหมือนกับเป็นคน
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ที่มาช่วยท่านดู	 เพราะว่าท่านมีลูกน้องมาก	 แต่ถ้า	 สตง.	 ไปช่วยท่านตรวจ

แผนกการ	หลายสิ่งหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับเราแต่เราอาจไม่รู้	ยกตัวอย่าง

เช่น	ท่านอาจอยู่เมืองชายแดน	แล้วมีจุดผ่อนปรนมากมาย	แต่ท่านรู้หรือไม่

ว่า	 เขาไปเก็บเงินแล้วไม่น�าส่ง	 นายอ�าเภอไม่รู้	 ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่รู้ก็มี	

แล้วจดุผ่อนปรนนีเ้กบ็เถือ่นได้ด้วยเหรอ	แล้วบางทกีข็องบเราไปสร้างจุดผ่อน

ปรน	พอเราอนุมัติไปปรากฏว่า	 สร้างอยู่ในที่เอกชน	 เจ้าของยิ้มเลย	 มานั่ง 

ค่าผ่านแดนสบายๆ	นอกเวลาอย่างนี้เป็นต้น	

ส่วนแนวทางการตรวจสอบเงนิแผ่นดนิคอื	เปิดเผยความลบัสดุยอด	

เรามีอาวุธลับในการท่ีเราจะตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องการใช้จ่ายเงินของแผ่น

ดินเรื่องบัญชี	การเงิน	ซึ่งเรื่องบัญชี	การเงิน	เราอย่าไปคิดว่าไม่เกี่ยว	การรับ

เงิน	 จ่ายเงิน	 ต้องมีการลงบัญชี	 แล้วเวลาเราตรวจจากบัญชีเราก็ไปเปรียบ

เทียบกับงบประมาณ	 ไม่ตรวจแต่บัญชีอย่างเดียว	 ก็ต้องไปดูท่ีงบประมาณ

ว่า	งบประมาณมีเท่าไหร่	จ่ายไปเท่าไหร่	เหลือเท่าไหร่	หลักฐานการจ่ายที่

เราเรียกว่าการเงินทั่วไป	 ต้องเป็นหลักฐานท่ีถูกต้องแท้จริง	 เป็นไปตาม 

ข้อเท็จจริง	ต้องไม่เป็นเอกสารปลอม	ค่าแรงต้องค่าแรงจริง	ชาวบ้านเซ็นมา

ก็ต้องมีหลักฐานตรวจสอบได้	 ปัจจุบันนี้ชอบมีปัญหาเรื่องค่าแรงผีมากเลย	

เพราะว่าบางอย่างของก็อยู่ในป่า	 แล้วคนก็อยู่ในป่า	 ไม่ค่อยมีใครตรวจ 

เท่าไหร่	แต่เวลามปัีญหากอ็ย่างท่ีว่า	สตง.	ท�างานเพราะมนีกัร้องมากนีแ่หละ	

เหนื่อยมากเลย	นักร้องนี่ชอบท�าให้เหนื่อย	

การจดัเกบ็รายได้	หน่วยงานทีเ่ราจดัเกบ็มกีารเกบ็เป็นยงัไง	ท�าตาม

เป้าหมายหรอืเปล่า	การบรหิารพสัดคุอืสิง่ทีเ่ราจะเน้น	แต่การทีเ่กีย่วข้องกบั

การบริหารพัสดุคือตรวจสอบด�าเนินงาน	 เป็นการตรวจสอบทางด้าน	

Performance	ประเมินผลการใช้จ่าย	ท�าไปแล้วขุดบ่อได้บ่อ	สร้างแทงค์น�้า

ได้แทงค์น�้า	 แต่ไม่มีน�้าหรือมีน�้าแต่ไม่สามารถอุปโภค	บริโภคได้	 เจาะน�้า
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บาดาลเจาะไปแล้วน�้าออกมาเป็นน�้าแครอทนะ	 อาจจะเป็นสีส้มมากกว่านี้

หน่อย	อย่างนัน้คอืลงทนุไปแล้วเสยีเปล่า	เพราะฉะนัน้ตรวจสอบด�าเนนิงาน

จะชี้ความเสียหายที่เป็นภาพรวมและผลกระทบความล้มเหลวจากการ

บริหารจัดการซึ่งไม่นาน	 สมัยก่อนเราอาจจะต้องบอกว่า	 ๕	 ปี	 ๑๐	 ปี	 

แต่เดี๋ยวนี้ปีต่อปีเราประเมินได้	 แค่ปีนี้บอกว่าขุดเสร็จแล้วไหนล่ะน�้า	 

รอปีหน้าถึงจะได้น�้า	ต้องรอ	ปีหน้าผิดฤดูกาล

สืบสวน	สอบสวนกรณี

ที่มีข้อสงสัย	คือ	สตง.	ไม่ได้เป็น

พนักงานสอบสวน	 แต่มีหน้าที่

แสวงหาข้อเทจ็จรงิเพือ่รวบรวม

พยานหลักฐานในกรณี ท่ีมี

พฤติการณ์ ท่ีส ่อไปในทางท่ี

ท�าความเสียหายแก่เงินของ

แผ่นดิน	 ถ้าไม่ได้เกิดความเสียหายกับเงินของแผ่นดินเราจะไม่เข้าไปยุ่งเลย	

สตง.	 เป็นหน่วยงานที่เจียมตัว	 ไม่ใช่บอกว่า	ปฏิบัติไม่ชอบทุกเรื่องไปตรวจ

หมด	แต่ต้องไม่ลมืว่าบางอย่างเกีย่วข้อง	การไม่เป็นธรรมในการแข่งขนัท�าให้

แข่งขนักนัน้อยลง	คดิแบบเอกชน	ถ้าเราบอกลูกน้องไปซ้ือของ	ไปสอบราคา	

๓-๔	ร้าน	แต่เดก็	ท�าตวัเลขมาบอกท่าน	อย่างนีเ้ราบอกเสยีหายไหม	แน่นอน

เป็นความเสี่ยงต่อความเสียหาย	อันนี้เป็นเครื่องมืออย่างนี้

อันนี้เป็นค�าพิพากษาอันหนึ่ง “ค�าพิพากษาฎีกาที่ ๑๐๙๐/๒๕๐๕ 

เจ้าพนักงานได้ยืมเงินทดรอง เพื่อน�าไปซื้อสิ่งของตามหน้าที่ แต่เอาเงิน

ไปใช้ส่วนตัว เป็นความผิดอาญาแล้ว เพราะไม่เหมือนกับการยืมเงิน

ระหว่างเอกชน” ซึ่งเรื่องแบบนี้บางคนคิดไม่ถึง	เจ้าหน้าที่พัสดุยืมเงินหลวง	

เรื่องยืมเงินท่านต้องระวัง	อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ท่านผู้บริหารควรจะรู้	อย่าโดน
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วางยา	 เวลาเขาให้เราเซ็นยืมเงินเราก็เซ็น	 แต่เวลาเซ็นแล้ว	 เวลาถึงก�าหนด	

ยังไม่ได้	 เขาไม่กล้ามาทวงท่านหรืออะไร	 ท่านต้องบอกว่าถึงก�าหนด	 

ต้องมาทวง	ไม่มาทวงไม่ได้	อย่าปล่อยให้ผมถูกหักเงินเดือน	กรณีตัวอย่างนี้

คอืยมืเงนิหลวงแล้วเอาไปท�าหน้าท่ี	ไม่ได้ไปท�าหน้าทีแ่ล้วเงนิหลวงแทนทีจ่ะ

เอามาคืนภายในก�าหนด	๑๕	 วัน	 ถ้าพ้นจากนั้นจ่ายเงินไปแล้ว	 ต้องเอาใบ

ส�าคัญมาล้างภายในก�าหนด	๑๕	วัน	ก็ไม่ได้มาล้างภายในก�าหนด	เงินไม่ได้

มาคืน	สดุท้ายส่งคนืเงนิยมืด้วยเงนิเดอืน	เป็นหลกัฐานอะไร	เป็นหลกัฐานว่า

เราเอาเงินหลวงไปใช้	แล้วไม่มปัีญญาเอามาคนื	แล้วผ่อนใช้หรอืใช้ก้อนเดยีว

ด้วยเงินเดือน	

เพราะฉะน้ัน	 วิธีน้ีอย่าให้เจ้าหน้าที่การเงินมาหลอกให้เราหลงผิด	

บอกท่านไม่เป็นไรหรอกเงนิกระเป๋าซ้าย	กระเป๋าขวา	งบกข็องท่าน	เงินเดือน

ก็ของท่าน	 แต่พอไปส่งใช้ด้วยเงินเดือน	 ก็มีนักร้องมาบอกว่า	 เอาเงินหลวง

ไปใช้แล้ว	เอาเงินเดือนมาใช้	๑๕	วัน	ไม่มีเงินมาใช้	ศาลพิเคราะห์แล้วจึงเชื่อ

ว่าการทีห่กัเงนิเดอืนแสดงว่า	เงนิทีย่มืไปนัน้ถกูเอาไปใช้เสีย	ถ้าใช้ได้ไม่เป็นไร	

ก็มีเงินคืน	ใช้เสยีแล้วไม่มทีางคนืกห็กัเงนิเดอืน	อนันีเ้ป็นอทุาหรณ์ทีเ่กีย่วกบั

เรื่องจัดซื้อจัดจ้างเหมือนกัน	 ได้รับมอบหมายอย่างนี้ศาลถือว่าเป็น 

เจ้าพนักงานมีหน้าที่ดูแลเลย	

ค�าพพิากษาอกีอนัคอืเรือ่งน�าส่ง	“ค�าพพิากษาฎกีาที ่๒๐๐/๒๕๐๖ 

รับเงินทางราชการ แต่มิได้น�าส่งลงรับเข้าบัญชี จนกระทั่งผู้บังคับบัญชา

ตรวจพบ จึงน�าส่งคืน เป็นการทุจริต”	อันนี้เรื่องการเงินไม่เป็นไร	รับเงิน

ไม่น�าส่งเข้าใจง่ายอยู่แล้ว	

เรามาดูเรื่องการบริหารพัสดุซึ่งถือเป็นประเด็นส�าคัญหัวใจ	 ค�าว่า	

“บริหารพัสดุ”	 ไม่ได้แปลว่า	ซื้อกับจ้างเท่านั้น แต่รวมถึงการจัดท�าเอง 
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การจ้างที่ปรึกษา การจ้าง

ออกแบบและควบคุมงาน 

การแลกเปลีย่น การเช่า การ

ควบคุมดูแล การจ�าหน่าย 

การด�าเนินการอื่นเกี่ยวกับ

การพัสดุ	 เหมือนอย่างท่ีมี

ปัญหาเมือ่เรว็ๆ	นี	้เรือ่งเช่ารถ	

เช่าอะไร	หรอืเรือ่งจดัซือ้จดัจ้างพวกนีม้ปัีญหา	กรณท่ีีคลาสสิกท่ีสุดกค็อืกรณี

รวมกันซื้อรวมกันจ้าง	 เราเคยได้ยินแต่แบ่งซื้อ	แบ่งจ้างใช่ไหม	แต่เมื่อเร็วๆ	

นี้เราได้ยินค�าว่า	 “รวมกันซื้อ รวมกันจ้าง”	 แล้วผิดกฎหมายฮั้วตรงไหน	

เดี๋ยวค่อยเฉลย	 เอาเป็นว่าเรามีหัวข้อท่ีจะพูดถึงเรื่องการบริหารพัสดุอยู่ใน

บริบทนี้	แต่หลักๆ	เราจะคุยเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง	ส่วนจัดท�าเองมีบ้างเล็กน้อย	

ถ้าเกิดบังเอิญเราต้องไปมีหน้าที่เกี่ยวข้อง	แต่เชื่อว่าไม่ค่อยมี	อย่าให้ท�าเอง

แพงกว่าซื้อแพงกว่าจ้างเขาท�าก็แล้วกัน	อย่างนี้ถือว่าต้องฉลาดท�า	ถ้าฉลาด

ท�าคือท�าแล้วเกิดผล	 ความประหยัด	 ท�าเองได้	 เป็นต้น	 เพราะฉะนั้น	 บาง

อย่างไม่แปลว่า	ต้องจ้าง	

เราสอบคนงานผมเห็นมีวิธีการสอบที่แปลกพิสดาร	 ไม่ทราบต่าง

จังหวัดเดี๋ยวนี้มีหรือไม่	แต่สมัยก่อนมี	คนที่มาสอบเป็นลูกจ้าง	เป็นภารโรง	

ต้องเลื่อยไม้เป็น	 ต้องตอกตะปู

เป็น	 ต้องถือเกียงเป็น	 โบกปูน

เป็น	 ถึงจะจ้างมาเป็นคนงาน

ภารโรง	ต้องฉีดต้นไม้เป็น	ต้อง

มีกรรไกรตัดต้นไม้เป็น	 เราถึง

จ้างมาเป็นนักการภารโรง	ทั้งที่
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เราใช้ส่งหนงัสอือย่างเดยีว	แต่เรามแีข่งขันกนัเยอะเหลอืเกนิ	แต่พอโต๊ะ	เก้าอี้

หลวงรูนิดเดียว	ถ้าซื้อปูนมา	๕๐	บาท	โบกไปก็จบแล้ว	แต่ปล่อยไว้อยู่อย่าง

นั้น	 ผมเคยไปส่วนราชการแห่งหนึ่ง	 ผมจอดรถเสร็จผมหันหลังเสร็จปุ๊บตก

ท่อเลย	ปรากฏว่าท่อนี้มีเว้นวรรคด้วย	เป็นท่อยาวฝาท่อที่หายบ่อย	เพราะ

มีซาเล้งเอาไปขาย	ถ้าเราดูแลรักษาอาคารสถานที่หลวง	เราต้องปรับ	ท�าให้

กลับสู่สภาพ	ไม่ใช่แจ้งความเอาไว้เป็นหลักฐาน	แล้วปล่อยให้คนตกท่อ

ผมเคยไปตามเรือ่ง	เป็นชาวบ้านนีแ่หละตกลงไปในท่อ	คณุต้องชดใช้

ผม	พาผมไปโรงพยาบาล	เขาก็ต้องอุ้มผมไปโรงพยาบาล	แถวรามาฯ	เขาก็

บอกว่าคุณเป็นข้าราชการเบิกได้	 ไม่ใช่ความผิดของ	 สตง.	 ที่ต้องมาจ่ายค่า

บ�ารุงรักษาขาผม	แต่เป็นความผิดของสถานที่ราชการที่ไม่ดูแลให้เกิดความ

เป็นระเบียบเรียบร้อย	เป็นเหตุให้ผมตกลงไป	เพราะฉะนั้น	ต้องใช้เงินให้ถูก

ประเภทด้วย	 ถ้า	 สตง.	 จ่ายให้	 ผมก็จะท้วง	 สตง.	 ว่าจ่ายเงินผิดประเภท	 

เพราะไม่ใช่ความผิดของ	สตง.	แต่จะบอกว่ากระเป๋าหลวงซ้าย	ขวา	คือพูด

ให้คิดเป็นเหตุ	เป็นผล	

คือผมไม่ใช่คนขวาง

โลก	แต่เราคิดดูให้ดี	เป็นความ

ผดิอะไรท่ีเราจะต้องเอาบาดแผล

ของเราไปเบกิกบัหน่วยงานเรา	

ทั้ งที่หน ่วยงานคุณไม ่ ดูแล

สถานที่	 แล้วอย่างนี้เขาจะมี

แผนกคลัง	แผนกอาคารสถาน

ที่เขามีไว้ท�าอะไร	คุณต้องดูแล

ชาวบ้านที่เขามาใช้บริการ	 ประชาชนคือพระเจ้า	 ที่เรียนกับอาจารย์สมบัติ
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รัฐประศาสนศาสตร์	อาจารย์สมบัติบอกประชาชนว่า	ลูกค้าคือพระเจ้า	แต่

ไม่ใช่ทางกลบักนัลกูค้าตกหน้าบ้านเลย	มาตดิต่อราชการตกท่อหน้าบ้านคณุ	

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

กระบวนการจัดซื้อจัด

จ้าง กระบวนการตั้งแต่ตั้งต้น

จนถึงจบ คือตั้งงบประมาณ 

ราคากลาง พัสดุที่ต ้องการ  

ขั้นตอนในการจัดหา จนกระทั่ง

ตรวจรับงาน แล้วก็ควบคุม

การเบิกจ่าย ขั้นตอนนี้เขาเรียกว่า วงจรการจัดหา	สตง.	มีทฤษฎีอันหนึ่ง	

เขาเรียกว่าตรวจสอบแบบครบวงจร	 แต่เขาจะสุ่มตรงไหนนั้นเรื่องของเขา	

เพราะฉะน้ัน	 เขาจะมีโอกาสสุ่มได้ตอนใดตอนหนึ่งเลย	 ท่านต้องก�าชับเจ้า

หน้าที่	ที่เป็นผู้ช่วยของเราบอกว่า	คุณต้องดูให้ดี	งบประมาณอยู่ภาคอีสาน	

แล้วตั้งงบยุงลายอย่างนี้	ควรตั้งหรือไม่	Make	Sense	หรือไม่	คุณขัดความ

รู้สึกหรือไม่	 ตั้งเป็นงบอย่างอ่ืนได้ไหมท่ีไม่ใช่ยุงลาย	 แต่พอตั้งบอกยุงลาย	 

น�้ายังไม่มีเลย	 ตอนนี้ยังจะตีกันตายเลยเพราะว่าแย่งน�้ากัน	 จังฟวัดระยอง

เคยมีการซื้อน�้ามารดต้นไม้	 แล้วที่ไหนจะมียุงลาย	 นอกจากในโอ่ง	 บอกให้

ปิดฝาให้ด	ีเพราะฉะนัน้	การตรวจสอบจะอยูใ่นบรบิทนี	้เพราะฉะนัน้	ในหลวง

จึงทรงตรัสว่าการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินนั้นต้องละเอียดถี่ถ้วน	 ระมัดระวัง

อย่างเต็มที่	เพราะว่าเงินแผ่นดินนั้นหายาก	

พัสดุที่ต้องการเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติ	 รูปแบบอะไร	 ของพวกนี ้

เราอย่าไปยึดติดมาก	เคยมีคนที่ชอบซื้อเครื่องมือที่วิจิตรพิสดาร	ถามว่าปุ่ม

มากมายแล้วใช้หมดไหม	ถ้าคู่มือหายใช้ไม่เป็นเลยจริงหรือเปล่า	เครื่องเล่น
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ซีดีที่แพงอยู่ท่ีบ้านเรามีปุ่มเยอะมากเลย	 แต่ทุกวันนี้เรากดปุ่มเปิด	 ปิด	 
อยู่แค่นี้	แต่ตั้งมากไม่ได้รวนเลย	ให้ช่างมาติดตั้งแล้วตั้งให้ดี	แล้วใช้อยู่แค่นี้	
ถ้าเราจะใช้แค่นี้	 เราก็ซื้อให้พอเหมาะกับกิจกรรมเรา	 ไม่จ�าเป็นต้องซื้อ	 
Over	 ถึงขนาดเกินความจ�าเป็น	 แล้วสิ้นเปลืองงบประมาณ	 ไม่ประหยัด	 

เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องจุกจิก	
ขั้นตอนการจัดหานี่

แหละเกีย่วกบัเร่ืองกฎหมายฮัว้
นี้ค่อนข้างมาก	 ตรวจรับแล้ว
ปัญหาเยอะมาก	 เมื่อเร็วๆ	 นี้
ใครได้ดขู่าวห้องข่าว	๗	ส	ีสีแ่ยก
ดงอู ่ผ้ึง	 จังหวัดอุบลราชธาน	ี 
มีการก่อสร้างถนนกากบาท	 
สี่แยกเดิมเป็นถนนด�า	 ถ้าใคร

เป็นนายอ�าเภอเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่แถวนั้น	 จะรู้ว่าสี่แยกนี้เพิ่งท�ามา
ไม่นาน	 เป็นถนนด�า	แต่เวลารถหนักจอดจะมีร่องล้อเกิดขึ้น	นั่นเป็นเพราะ
การก่อสร้างถนนลาดยางไม่มีคุณภาพ	เลยเกิดร่องล้อขึ้น	คือปัญหาซ้อนไป
เรื่อย	 พอเกิดร่องล้อขึ้นวิธีการคือต้องท�าเป็นคอนกรีต	 ร่องล้อเกิดที่ไหน	 
ร่องล้อเกดิเฉพาะเลนซ้ายท่ีรถจอด	ฝ่ังขวาท่ีรถวิง่สวนมาตรงนีไ้ม่ม	ีแต่มจีอด
อยู่ฝั ่งตรงข้ามที่รถจอด	 ร่องล้อจะเกิดขึ้นตรงนั้น	 แต่เวลาเขาท�าส่ีแยก 
ทั้งสี่แยก	 เขาท�าเป็นกากบาทใหญ่เลย	 แทนที่จะเป็นใบพัดสี่ใบ	 เขาท�าเป็น
กากบาทใหญ่	ทั้งที่ไม่มีร่องล้อก็ท�าด้วย	

อย่างนี้ประหยัดหรือไม่	ไม่ประหยัด	ไม่ประหยัดยังไม่ว่า	พอเราไป
สังเกตการณ์	 จะเป็นความโชคดีหรือว่าร้ายก็ไม่ทราบ	พระพรหมวชิรญาณ
ให้ไปท�าบุญวัดยางน้อย	 ผมก็ไปทอดผ้าป่า	 ไปทอด	 กลับมา	Wire	Mesh	 
ไม่ถูกต้อง	ผมก็พูดส่งเดชไป	แต่ดันใช่	Wire	Mesh	 ไม่ถูกต้อง	ขนาดไม่ได้
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ขนาด	สร้างมา	๘๐	เปอร์เซ็นต์แล้ว	เหลืออีก	๒๐	เปอร์เซ็นต์	แต่ว่าวาง	Wire	

Mesh	ให้	สตง.	เห็น	สุดท้ายตรวจรับก็ไม่ได้	กรรมการกล้าตรวจรับไหมใน

เมื่อเหล็กเส้นไม่ได้ขนาด	จาก	๙	หุน	เหลือ	๖	หุน	จากตะแกรงใหญ่เหลือ

ตะแกรงเล็ก	แต่	๖	หุน	ตะแกรงถี่ก็จริง	แต่ไม่ได้ขนาด	รับน�้าหนักไม่เท่ากับ

ที่ออกแบบ	

เขาบอกว่าเอาอย่างนี้

ได้ไหม	 ในเมื่อรับน�้าหนักได้พอ

สมควรกห็กักลบลบกนั	เหลก็	๖	

หุนเท่าไหร่	 ๙	 หุนเท่าไหร่	 ถ้า

ท่านเป็นคนอนุมัติท่านอย่าไป

อนมุตั	ิเพราะอะไรรูไ้หม	คณุจะ

ออกแบบมาท�าไม	๙	หุน	 แล้ว

มาสร้างแค่	๖	หุน	แล้วมาบอกว่ารับน�้าหนักได้	หักกลบลบกัน	ถ้าตรวจไม่

เจอแปลว่าท�าไม	 พ่อค้าเอาเปรียบเราไหม	 อย่างนี้เราต้องไปร้องเรียนกับ 

คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภคไหม	เราบอกแค่	สตง.	เท่านัน้	สตง.	กม็าแล้ว	

พอบอกมาตรวจปั๊บ	ปรากฏว่างาน	๘๐	เปอร์เซ็นต์	จ่ายเงินงวดที่	๑	จ่ายไปแล้ว

ไม่ถกูต้องยอมรบัไหม	ช่างคมุงานตรวจการจ้างกย็อมรบั	คนก่อสร้างกย็อมรบั	

ถ้าไม่ยอมรบัเรากข็ดุ	ไม่ยากหรอกขดุยงัไงเรากช็นะ	เพราะเป็นธรรมชาติอยู่

แล้ว	 เราเอ็กซเรย์ไว้หมดแล้ว	 เมื่อไม่ได้เงินงวดแรกจ่ายไป	 ๕	 ล้านบาท	 

ผู้รับเหมาเอามาคืนเพื่อคิดว่าจะบรรเทาความเสียหายให้คนตรวจรับงาน	 

คนคุมงาน	แล้วอีก	๑๙	ล้านบาท	ที่จะเบิกก็ไม่ขอเบิกในงวดที่	๒	งวดที่	๓	

ผู้รับเหมานี้ใจดีไปหน่อย	ถ้าเขาเบิกไปสัก	๑๙	ล้านบาทไปแล้วก็จบ

ไปแล้ว	เราก็เอาผิดทีเดียวเลย	แต่นี่เขาไม่เบิก	เขาเอาเงิน	๕	ล้านบาท	แรก

มาคืน	แล้ว	๑๕	ล้านบาท	ท�าหนังสืออุทิศบริจาคมา	แต่อุทิศเราจะไปถือว่า
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อุทิศแล้วไม่แก้สัญญาได้ไหม	

ต ้องมาแก ้สัญญาให ้ เหลือ 

เนื้องาน	 ๒๐	 เปอร์เซ็นต์	 ไม่

อย่างนัน้เดีย๋วเอาสญัญาใหญ่ไป

คุยได้ว่ามีผลงาน	๓๐	ล้านบาท	

เพื่อไปรับงาน	 ๖๐	 ล้านบาท	

เห็นไหมเป็นอย่างนี้ 	 เพราะ

ฉะนั้น	 สิ่งหนึ่งที่เราต้องระมัดระวังคืออย่าไปตัดสินง่ายๆ	 และคิดเอาหลัก

ทฤษฎเีปรยีบเทยีบกนั	ถ้าถามอย่างเดยีวว่าออกแบบมา	๙	หนุ	แล้วมาเหลือ	

๖	หุน	ฉันไม่เอาแล้ว	ท�าไมผมต้องไปรับผิดชอบแทนคุณ	โดยการยอมให้คุณ

เอาเงนิมาคนือกีด้วย	แล้วกม็าจ่ายเงนิส่วนต่าง	ไม่ได้หรอก	อย่างนีไ้ม่วกิลวถิ	ี

ถามง่ายๆ	 ว่าถ้าไม่มีใครตรวจเจอจะมาคืนเงินเราไหม	 ไม่คืน	 จะเบิก	 ๒๐	

เปอร์เซ็นต์ที่เหลือ	ซึ่ง	๒๐	เปอร์เซ็นต์ที่เหลือ	ถ้าคุณกล้าตรวจรับก็ตรวจไป	

เพราะเราไปนั่งเฝ้าทุกวันเลย	 เหล็กเส้นต้องถูก	 เพราะฉะนั้น	 ถึงมีถนน

ประเภทที่รถวิ่งแป๊บเดียวถนนก็เสีย	

ถนนสร้างด้วยเท้า	ท่านอาจจะไม่เคยเหน็	แต่	สตง.	เคยตรวจเจออยู่

แถวหน้าพระจอมเกล้า	 พระนครเหนือ	 เขาท�าด้วยเท้าแบบไหน	พอเทปูน

เสร็จสรรพเรียบร้อย	 เอา	Wire	 Mesh	 แปะลงไป	 แล้วเอาเท้ากระทืบ	 

เรียงหน้ากระดานไปให้จมให้

หมด	 แล้วจะจมแบบอยู่ใน	 ๗	

เซ็นติเมตรไหม	ตามทฤษฎีของ

การออกแบบไว้ว่าเหล็กเส้น

ต้องอยู่ตรงกลางหนา	๑๕	ต้อง

อยูต่รงเลข	๗	แต่เอาเท้ากระทบื	
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คนไทยเราเก่งนะ	ฝรั่งทึ่งมากเลย	เท้ามีมิเตอร์ด้วย	เหยียบลงไปรู้ว่าถึงแล้ว	

อัจฉริยะจริงๆ	ภูมิปัญญาแบบลูกทุ่ง	น่านับถือจริงๆ	ฝรั่งทึ่งมาก	ฝรั่งไม่เคย

ท�า	 แต่คนไทยท�า	 ถึงมีถนนประเภทท่ีรถวิ่งแป๊บเดียวเห็นเหล็กโผล่เลย	 

ถ้าท่านเห็นเหล็กโผล่ที่ไหน	 ท่านเรียกแขวงการทางมาสั่งทุบเลย	 ถ้าโผล่มา

อย่างนี้ตรวจรับมาได้ยังไง	 วินัยไม่มีอายุความท่าน	 จริงไหม	 ผมพูดถูกไหม	

วินัยไม่มีอายคุวาม	เราเคยท�าอะไรไว้	ถ้าเขายงัเกบ็กระดาษนัน้ไว้อยู	่ตอนเรา

เป็นใหญ่เอามาโวยวายทีหลงั	ไม่มอีายคุวาม	อาญามอีายคุวาม	โชคดีทีอ่าญา

เป็นโทษร้ายแรง	 มีอายุความ	 ละเมิดก็มีอายุความ	 แต่วินัยไม่มีอายุความ	 

ถ้าตราบใดที่อยู่ในราชการ	แต่พ้นจากราชการไปแล้วยังตามไปถึง	ต้องไปดู

กฎหมายให้ดี	

กฎหมาย	ป.ป.ช.	เดี๋ยวนี้เขาล้วงลูก	๒	ปีเขายังตามไปทวงบ�าเหน็จ	

บ�านาญ	 เป็นเรื่องท่ีต้องระวัง	 เรื่องท่ีต้องคิดถึงอีกเรื่องหนึ่ง	 เจ้าหน้าที่บอก

กบัเราว่า	ของท่ีเราจะจดัซือ้น้ีคณุภาพไม่ดี	ไม่ควรจะไปเอาอะไรอย่างนี้	ราคา

กับคุณภาพ คู่ควรกัน	ต้องคู่ควรกันถึงจะถูกต้อง	ราชการไม่ได้บอกว่าต้อง

ซื้อของดีเสมอไป	ถ้าเรามีเงิน	๑๐๐	บาท	คุณภาพต้อง	๑๐๐	บาท	แค่นั้น

พอแล้ว	แต่อย่าไปหวังว่า	๑๐๐	บาท	จ่ายไปได้คุณภาพ	๒๐๐	ทุกวันนี้มีแต่

ว่าจ่ายไป	๑๐๐	บาท	แล้วคุณภาพเหลือ	๒๕	บาท	หายไปแล้ว	๔๕	บาท	 

๕๐	บาท	๕๕	บาท	เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของ	สตง.	ที่	สตง.	ออก

หนังสือไปถึงกระทรวงศึกษา

บอกเขาว่า	 โครงการห้องเรียน

อัจฉริ ยะ 	 ห ้อง เรี ยนมีชี วิ ต	

ห้องเรียนหายใจได้	 ห้องเรียน

พยุงโต	 ห้องเรียนต่างๆ	 ที่เขา

เรียกว่าอะไรก็แล้วแต่	 แต่มี 
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ข้อเท็จจริงท่ี	 สตง.	 สืบสวนได้ในขณะน้ี	 มีการได้เสียกันเขาบอกว่าคนที่คิด

ขึน้มา	๓๐	คนทีเ่อาเรือ่งทีค่ดิได้ไปใส่ให้กบัหน่วยงานนีไ้ด้	๕	เราอยูด่	ีเราต้อง

มารับเคราะห์	ได้ไป	๓๐	กับ	๕	แล้ว	และเขาบอกว่าที่เหลือให้ลูกน้องเราไป

แบ่งกัน	๑๕	ตอนนี้	๕๐	ไปแล้ว	ผู้รับเหมาจะก�าไร	๓๐	หรือก�าไร	๒๕	ปกติ

ถ้าก�าไรอยู่ในเกณฑ์	๓๐	ถือว่าพอสมควร	 เพราะว่าก�าไรไป	๓๐	ไม่ใช่	๓๐	

ของทั้งหมด	ก�าไร	๓๐	ฟรี	แล้วที่เหลือ	งานคุณภาพที่เอามาให้เราแค่	๒๕	

เพราะฉะนั้น	 สิ่งหนึ่งผมคิดว่านักบริหารต้องมีจิตวิญญาณ	 มีความ

ส�านึก	ถ้าให้เราอนมุัติ	เราจะเปลี่ยนแปลงห้องนี้เป็นห้องอัจฉรยิะ	จออาจจะ

เป็นจออัจฉริยะ	 ไม่มีขี้ฝุ่น	 ไม่ต้องมาเขียนตัวเหม็นๆ	 เป็นเอามือจิ้ม	 เอามือ

เขยีนหนงัสอืได้	เดีย๋วนีเ้ก่งมาก	อนันัน้ใช่อจัฉรยิะ	แต่โต๊ะ	เก้าอีท้ีเ่ราเคยเรยีน

จนกระทั่งเป็นรัฐมนตรีหรือส่งคนเป็นรัฐมนตรีมาตั้งเยอะแล้ว	 เป็นไม้สัก 

อย่างดี	 บอกให้ยกออกไปแล้วเปลี่ยนเป็นเก้าอี้เหล็กที่เป็นสนิมได้	 แล้ว 

เอากากขี้เถ้ามาอัดเป็นแผ่นให้เราดูสวยๆ	 แล้วเอากระดาษมาแปะหน้า	 

บอกต้องใช้เก้าอี้อย่างนี้ถึงจะเป็นอัจฉริยะ	 แต่เก้าอี้ที่เป็นไม้สักนั่งเรียนแล้ว

จบมาเป็นนายกรัฐมนตรีไปหลายคนแล้วไม่ได้เป็น	 ต้องเอาไปเก็บหรือไม ่

ก็เอาไปขายเป็นเศษไม้	กองตากแดด	แล้วที่เหลือแพงไปตลอด	เหมามาเป็น

ห้องแต่ว่าเราต้องรูจ้กัแยกเป็นชิน้แล้วค�านวณราคา	ถ้าเราไปหลงเชือ่ว่านีค่อื

ราคาที่ถูกต้อง	 เหมือนถูกต้ม	 สุดท้ายผู้ปกครองแทนที่เขาจะไปร้องกับ 

ผู้คุ้มครองผู้บริโภคเขาก็ไปร้องกับ	 ป.ป.ช.	 ดังนั้น	 กระบวนการคุณภาพกับ

ราคาต้องคู่ควรกัน

ผมมีวิธีการอันหนึ่งซึ่งถือเป็นหัวใจเลย	 เจ้าหน้าท่ีของเราถ้าเป็น

กรรมการสอบราคาหรือเป็นกรรมการพิจาณาผลการประกวดราคามักจะ 

ไม่ค่อยรู้ตรงน้ี	 คือถ้าเราไปอ่านหน้าท่ีของกรรมการสอบราคากับกรรมการ 

พิจาณาผลการประกวดราคา	 เราจะเห็นเลยว่า	 เขาจะบอกให้ว่ากรรมการ
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ต้องตรวจสอบคุณสมบัติของ 

ผู ้ เสนอราคาและสิ่ งของที่ 

เสนอว่า	 เป็นไปตามเงื่อนไข

คุณสมบั ติ ที่ ก� า หนด ไว ้ ใ น

ประกาศ	 ถ้าผ่านข้อ	 ๑	 แล้ว 

เขาให้ดูข้อ	 ๒	 ซึ่งข้อ	 ๒	 คือ 

คัดเลือกของที่มีคุณภาพหรือ

เป็นประโยชน์แก่ทางราชการ	เท่ากับว่าให้สิทธิ์เรา	๒	ข้อ	แต่เราเอา	๒	ข้อ

มารวมกัน	 แล้วตีความมั่วไปหมด	 ข้อ	 ๑	 คือคัดเลือกสิ่งของที่เสนอถูกต้อง	

ถ้าเสนอถูกต้องเราเอาไว้ตะกร้าที่	๑	ตะกร้านี้ก็ไม่ถูกต้อง	แต่พอตะกร้าที่	๒	

ของที่เสนอมาไว้ถูกต้องตามเงื่อนไข	 ตามคุณสมบัติแล้วเรามาดูว่าอันไหนมี

คณุสมบตัทิีเ่ป็นประโยชน์	อนันีเ้ป็นประโยชน์	หลงัจากนัน้แล้วเราถงึมาดวู่า

ตะกร้าที่	๓	นี้ราคาต�่าสุด	แต่พอเราเอา	๒	ข้อมารวมกัน	เราบอกว่าราชการ

ต้องซื้อราคาต�่าสุด	เราถึงได้ของไม่ดี	จริงหรือไม่	

เพราะฉะนั้น	 ของตรงนี้เสนอมาถูกต้อง	 อันนี้เครื่องจักรเป็น 

ทองเหลือง	 อันนี้เครื่องจักรเป็นพลาสติก	 แต่พลาสติกเคลือบแข็ง	 แต่อาย ุ

ใช้งาน	๕	ปี	อย่างนี้ใช้งาน	๘	ปี	ทองเหลืองกับพลาสติก	อายุการใช้งานเรา

คดิว่าตวันีม้ปีระโยชน์กว่า	เราเอาตวันีม้าไว้ตรงนี	้ตัวนีพ้ลาสติก	ตัวนีจี้นแดง	

เราก็เอาไว้ตรงโน่น	ตรงนีเ้รากบัเจ้าหน้าทีข่องรฐัทกุคนต้องช่วยกนั	สมมตว่ิา

โทรศัพท์เสียไปตามช่างมาซ่อม	 เราเคยบันทึกประวัติไหม	 เวลาเราไปดูงาน

เมืองนอก	 พอช่างซ่อมโทรศัพท์มาถึงเขาก็ซ่อม	 ช่างเขาก็จะมีสมุดเล็กๆ	 

เล่มหนึ่งแล้วก็ฉีก	วันนี้ผมซ่อมให้คุณแล้ว	คุณเซ็นชื่อ	แล้วฉันก็เซ็นชื่อ	อันนี้

ไปเบกิเงนิ	อนันัน้ไปเกบ็ไว้เลยนะ	มสี�าเนาคาร์บอน	พอเราเกบ็ไปไว้ในประวตัิ

ปุ๊บ	ของยี่ห้อนี้ซ่อมเยอะมากเลย	เดี๋ยวซ่อม	เดี๋ยวโทร	ลิฟต์เสียบ่อยโทรไปก็
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ไม่มา	บ่นอยู่อย่างนั้น	ท�าไมไม่เขียนรายงาน	พอคราวหน้ายี่ห้อนี้มาจะได้ตี

ตก	ของเสนอตามเงือ่นไขถกูต้องอยูใ่นนี	้แต่พอมาตรงนีค้ณุภาพ	อนันีบ้ริการ

ไม่ดีไม่ต้องเอามาให้อยู่ตรงนั้น	เอาเฉพาะบริการดีๆ	ใช่ไหม	

บางทีถามดูสิ	 เขา

บอกว่าซื้อรถแทรกเตอร์ได้

ของจีนแดง	 ผมอยากได้ของ

เยอรมัน	แล้วท�าไมถึงรังเกียจ	

เพราะหน่วยงานอื่นใช้แป๊บ

เดียวพัง	 แล้วท�าไมต้องไปซื้อ

แบบเขา	กลวัว่าจะผดิระเบยีบ	

คุณเขียนจดหมายไปถาม	เช่น	

คุณโยธารถของคุณท�าไมเสียบ่อย	 คันนี้เสียบ่อยไม่มาซ่อมอะไรอย่างนี	้ 

ข้อด้อย	ตอบมาเราเอามาอ้าง	นายอันนี้เราอยู่ตะกร้านี้	 อันนี้ไว้ตะกร้าโน่น	

ท�าไมเราไม่ได้ของด	ีเพราะว่าเราไปเอาราคาต�า่สุดก่อนเลย	แต่เราไม่คดัเลือก

เอาของที่มีประโยชน์มาคุยกัน	 แต่เราไปรวมกันหมด	 แล้วบอกเอาราคา 

ต�่าสุด	 โดยที่ไม่สนใจเรื่องคุณสมบัติ	 คุณภาพ	 ที่เป็นประโยชน์ต่อราชการ	 

อันนี้เป็นอีกข้อคิดหนึ่งที่ท�าให้เรากล้าคิด	กล้าตัดสินใจ

การตรวจสอบจัดซื้อจัดจ้างของ สตง.

การตรวจสอบจัดซื้อจัดจ้างของ	 สตง.	 มีทั้งการตรวจสอบทั่วไปกับ

การตรวจสอบภาคสนาม	เป็นอย่างนี้ด้วย	เอาการตรวจสอบทั่วไปก่อน	

ต้ังงบประมาณ	 เราจะมีวิเคราะห์งบประมาณถ้าเรามีเวลาว่าง	 

เพราะว่าในการตรวจสอบการจัดซื้อ	จัดจ้างสิ่งหนึ่งที่ในทางเทคนิค	 ในทาง
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ตรวจสอบท่ีเขาใช้อันหนึ่งคือ

ตรวจสอบครบวงจร	 ซึ่งการ

ตรวจสอบครบวงจรไม่ได้แปล

ว่า	เรือ่งเดยีวแล้วต้องดตูัง้แต่ต้น

จนจบ	อันนั้นเป็นไปได้	แต่บาง

ครั้งเราดูต้นส�าหรับเรื่องนี้เรื่อง

หนึ่ง	 แล้วดูปลายส�าหรับเรื่องน้ี

เรือ่งหน่ึง	ดไูด้ตลอด	ตัง้งบประมาณเราจะดกู่อน	เหตผุลในการตัง้งบประมาณ

พอเหมาะ	พอสมควร	ตามที่กล่าวอ้างที่ของบประมาณมาหรือไม่	

มแีผนการปฏิบตักิาร	จะท�าให้ประสบความส�าเรจ็	การทีท่�างานไม่มี

แผน	 ต้นปีเงินงบประมาณมาแล้วก็ไม่ท�าอะไรสักที	 ยังไม่ออกแบบสักที	 

พอใกล้สิ้นปีงบประมาณ	 แบบยังไม่เสร็จเลย	 แล้วต้องใช้วิธีการกันเงิน	 

เดือดร้อนอีก	 กันไม่ทันก็มั่วเลย	 จ่ายไปก่อน	แล้วก็ออกแบบ	ท�างานแล้วก็

เซ็นสัญญาย้อนหลัง	วิกลวิถีไม่ได้ท�า	แต่ท�าแบบซิกแซก	สุดท้ายไม่ได้ทุจริต	

แต่ผิดที่ท�าหลักฐานเท็จ	ฉ้อโกงบ้างอะไรบ้าง

ก�าหนดคุณลักษณะเฉพาะ	เลือกที่รัก	มักที่ชัง	ชอบยี่ห้อนี้	ยี่ห้อนั้น	

พรรคพวกนั้น	พรรคพวกนี้	อันนี้เข้าข่ายกฎหมายฮั้ว	

ก�าหนดเงื่อนไขปิดกั้น	กั้นไม่ให้เขาเข้ามา	อย่างนี้ก็ผิดกฎหมายฮั้ว

การถอดแบบราคากลาง	 เวลาเราท�างานก่อสร้าง	 เราให้โยธาฯ	

ออกแบบหรอืจ้างเขาออกแบบ	พอเขาออกแบบมาเสรจ็	มรีาคามาราคาหนึง่	

เขาเรียกว่าถอดแบบมา	ตวันีเ้รายงัไม่เรยีกว่าราคากลาง	แต่เรยีกว่าประมาณ

ราคาเบือ้งต้น	อย่าไปเรยีกว่าราคากลาง	ซึง่ต้องมาจากคณะกรรมการก�าหนด

ราคากลางเสมอ	 เพราะฉะนั้น	 เวลาเอาแบบมากับราคามาจะมีบัญชี 
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รายละเอียดของราคา	 ตัวนั้น 

ยังไม่ใช่ราคากลาง	 แต่ราคา 

ตัวนี้ ต ้ องถูกกลั่ นกรองโดย 

คณะกรรมการก�าหนดราคา

กลาง	ทีนี้ใครที่โชคดี	ถูกแต่งตั้ง

ไปก�าหนดราคากลาง	ถ้าเราไม่มี

ความรู ้เรื่องโยธาฯ	 เรื่องวิศว	 

เราก็เสนอผู้มีอ�านาจตั้งคนท่ีมีความรู้เข้ามาอยู่ในนั้น	 ๑	 คน	 หรือ	 ๒	 คน	 

อะไรก็แล้วแต่	แต่อย่างน้อยควรจะต้องขอตั้งได้	

ไม่ใช่ไปกลัวว่า	 โอ๊ย	 ฉันไม่อยากเป็น	 เป็นได้	 แต่เราต้องขอให้มี 

ผู้เชี่ยวชาญในหน่วยเรา	ไม่มีขอเขา	สตง.	เวลาตรวจ	พอตรวจกรมทางหลวง	

เรากไ็ปให้ช่างทางหลวงชนบทมาช่วยสงัเกตการณ์	พอตรวจทางหลวงชนบท	

เราเอาช่างกรมทางหลวง	พอตรวจอาชีวะ	 เราเชิญอาจารย์มหาวิทยาลัยมา

ช่วยตรวจ	 พอตรวจอาจารย์มหาวิทยาลัย	 เราเชิญอาจารย์อาชีวะไปตรวจ

มหาวิทยาลัย	เขาเรียกว่าเชิญผู้เชี่ยวชาญได้	ไม่เสียหายหรอก	สตง.	อาจจะ

ไม่รอบรู้ไปหมดทุกเรื่อง	 แต่เดี๋ยวนี้	 สตง.	 มีวิศวกรแล้ว	 เราถึงกล้าไปซื้อ 

เครื่องเอ็กซเรย์ถนน	 เรามีช่างอยู่	 สตง.	 มีช่างบัญชี	 ช่างเศรษฐศาสตร์ 

เอาไว้ตรวจสอบประเมินผล	 บัญชีเอาไว้ตรวจสอบการเงิน	 วิศวเอาไว้ตรวจ

สอบงานก่อสร้าง	 แล้วนักกฎหมายเอาไว้ตรวจสอบข้อสัญญา	 ตีความอะไร

ทั้งหลาย	แล้วก็สอบสวน

รายงานขออนมุตัิ	ตรงนีถื้อเป็นหวัใจ	ถ้าเจ้าหน้าทีข่องท่านเสนอขึน้

มาไม่มีรายละเอียด	มีแต่พรรณนามา	๑	บรรทัด	๒	บรรทัด	แล้วบอกว่าให้ 

ท่านอนุมัติ	 คุณบอกว่าย้อนไปดูระเบียบว่า	 ระเบียบข้อ	 ๒๗	 ของระเบียบ

พัสดุเขาก�าหนดว่าต้องเสนอรายละเอียดอะไรมาให้ผม	 เรามักจะตรวจสอบ
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พบว่าไม่เคยมรีาคามาให้คนทีม่อี�านาจอนมุตัเิปรยีบเทยีบเลย	ในงบประมาณ

อาจจะมีพูด	ราคาตลาด	ราคาตลาดไม่มี	อย่างนี้ท�าให้พลาดได้	คือต้องมาบ

อกเราหน่อย	 ยาก�าจัดศัตรูพืชราคาตลาดเป็นไปตามราคาควบคุมของ

กระทรวงพาณิชย์ตามแนบ	อย่างนี้เราไม่หลงทาง	แต่นี่ไม่มี	อ้างอย่างเดียว

ว่าท่านอนุมัตมิา	เอาใบขวางมา	แล้วกม็ชีือ่ยากบัเจ้าของคนขาย	แล้วมจี�านวน

ราคาต่อหน่วย	ผมก็เลยซื้อตามท่านหมดเลย	

อันนี้ผมบอกท่านว ่า	

กฎหมาย	ป.ป.ช.	เดีย๋วนีเ้ขาเปิด

โอกาสให้ใครก็ตามให้การเป็น

ประโยชน์จะถูกกันเป็นพยาน

โดยไม่กล่าวหา	 อันนี้เป็นเรื่อง

ของ	ป.ป.ช.	แต่	สตง.	เรากล่าว

หาตามพฤติการณ ์ ไปก ่อน	

เพราะเราไม่ได้เป็นพนกังานสอบสวน	เราเหน็ว่าใครต้องร่วมรับผิด	เราส่งให้	

ป.ป.ช.	ก่อน	แต่	ป.ป.ช.	เขาจะไปกรองอกีทว่ีา	คนนีใ้ห้การเป็นประโยชน์เอา

ไว้เป็นพยานไม่ถูกกล่าวหา	 สุดท้ายซักขึ้นไป	 เราอยู่ข้างบนเราต้องกันลงไป	

อย่าให้เขาย้อนขึน้มาให้ได้	สิง่นีค้อืสิง่หนึง่ทีจ่ะต้องระวงั	ต้องส�ารวจรอบคอบ	

คุณต้องมีรายละเอียดมาในการขอซื้อขอจ้าง	 ไม่ใช่มารวบรัดตัดตอนเสร็จ

แล้วความผิดอยู่ที่คนอนุมัติคนเดียวไม่ได้	อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ส�าคัญ	

ประกาศเชิญชวน เรื่องเสนอราคา

เรื่องประกาศเชิญชวน	เรื่องเสนอราคา	เป็นส่วนหนึ่ง	สตง.	เวลาไป

สังเกตการณ์เคาะราคาประมูล	 ยื่นซองอะไร	 เรามักจะสุ่มสังเกตการณ์อยู่

บ่อยๆ	อย่าให้เรือ่งทีอ่ือ้ฉาวแล้วเกดิขึน้ในหน่วยงาน	เราต้องก�าชบัไว้	อย่าให้
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ใครมายื่นซอง	 แล้วมาตบตีกัน	 แล้ววิ่งกลับบ้านโดยที่คุณไม่ได้รายงานผม	 

ถ้าเกิดในสถานที่ของผมหรือโครงการที่ผมต้องเซ็นคุณต้องบอกผม	 หน้าที่

ของคณะกรรมการท่ีจะรับซองก็ดี	 ท่ีจะพิจารณาผลก็ดี	 ถ ้ารู ้ถึงการ 

สมยอมกันกฎหมายเขียนไว้น่ากลัวมาเลย	 แต่ถ้าเรารู ้ทันก็ไม่น่ากลัว	 

เดี๋ยวผมจะชี้ให้ดู	

การท�าสัญญา

การท�าสัญญา	 ในการท�าสัญญาต้องไม่ผ่อนเง่ือนไขตามประกาศ 

ทีม่อียูเ่ดมิ	ยกตวัอย่างเช่น	ประกาศบอกว่า	ท�าชิน้นีใ้ห้เสร็จภายใน	๑๘๐	วนั	

มีคนเสนอราคามาหลายคน	แต่คนที่เสนอต�่าสุดมี	๒	คนเท่ากันเลย	แต่อีก

คนหน่ึงบอกว่าผมจะเสร็จอีก	 ๑๘๐	 วัน	 ตามที่คุณต้องการ	 อีกคนบอก 

ผมสามารถท�าได้เสร็จภายใน	 ๑๖๐	 วัน	 มีเหตุผลดีกว่าถ้าเป็นไปได้	 คือ 

งานเราเสร็จเร็ว	 เราจะได้ไม่ต้องไปเช่าที่เขาเราก็จะได้รีบเข้าไปอยู่โรงพัก	 

ตอนนี้เรายังต้องเช่าโรงพัก	 ต้องอยู่เพิงหมาแหงน	 ประชาชนมีเกียรติอยู	่ 

มานั่งเพิงหมาแหงนได้ยังไง	เราก็ต้องรีบเข้าไปอยู่	

เพราะฉะนั้น	๑๖๐	วัน	ต้องดีกว่า	๑๘๐	วัน	ชนะกันตรง	๑๖๐	วัน	

แต่เวลาเซ็นสัญญาเผลอทุกที	 กลับไปเซ็นสัญญาตามท่ีประกาศไว้เดิม	 

เพราะเราบอกว่าเราประกาศไว้	 ๑๘๐	 วัน	 เลยเซ็นสัญญาให้เขา	๑๘๐	 วัน	

อย่างนี้เขาเรียกว่า	 ผ่อนเงื่อนไขให้ไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน	 เป็นเรื่องเลย	

ถ้าค�าว่าไม่เป็นธรรม	 คุณลองคิดดูถ้าเขาชนะด้วย	 ๑๖๐	 วัน	 แล้วคุณไป 

เซ็นสัญญาให้	๑๘๐	วัน	สมเหตุสมผลที่คุณจะตอบกับอีกคนหนึ่งได้หรือไม่	

ผม	 ๑๘๐	 วัน	 แล้วท�าไมคุณไม่เอาผม	 แต่คุณเอาเขาเพราะ	 ๑๖๐	 วัน	 

แต่พอถึงเวลาผ่อนไป	๑๘๐	วัน	
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เคยมีเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นจริงที่ถนนหลวงพ่อโสธร	 ทางหลวง	 ๓๐๔	

ก�าหนดในเงื่อนไขบอกว่าผู้เสนอราคาต้องท�าตามแบบรูปรายการต่อไปนี้	 

ในรูปรายการบอกว่าต้องถมด้วยดนิมวลเบา	วสัดมุวลเบา	เขาใช้ศพัท์เทคนคิ	

“วัสดุมวลเบา”	 ซึ่งในทางวงเล็บทุกคนท่ีเป็นช่างต้องรู้ว่าวัสดุมวลเบาก็เบา

ว่าเป็นขี้เถ้าแกลบ	 สาเหตุท่ีต้องถมด้วยวัสดุมวลเบาพิเศษเพราะว่าถนน 

เส้นนี้ตั้งอยู่ขนานกับเรียบแม่น�้าท่าจีนหรือว่าอะไรก็ไม่รู้	 ผมอาจจะพูดผิด	 

แต่ว่าเป็นที่ลุ่มเก่า	ถ้าเป็นวัสดุหนักเป็นหินเกล็ด	เป็นลูกรัง	ถนนจะจมลงไป

เรื่อยๆ	ต้องมวลเบาไว้ก่อน	

แต่พอเซ็นสัญญา	 แก้

สัญญาวันแรกเลย	 พอเสร็จ

สัญญาผู้รับเหมาใจร้อนไปนิด	

ไม่เนียน	มาถงึยืน่เรือ่งขอเปลีย่น

เป็นทรายขี้เป็ด	 ก็อนุมัติเลย	 

ถ้าจะยอมให้เขาใช้ทรายข้ีเป็ด	

คุณต้องยกเลิกสัญญานี้แล้ว

ประกาศประกวดราคาใหม่ให้คนทุกคนรู้ว่าต่อไปนี้ใช้ทรายขี้เป็ดได้	ไม่ใช่ไป

ปิดเอาไว้	แล้วไปสมยอมกนัตอนเซน็สญัญาแล้ว	อนันีค้ดิหลกัความเป็นธรรม

ไหม	 ถ้าเราคิดว่าเราเป็นพ่อค้าอีกคนหนึ่งเป็นธรรมกับเราหรือไม่	 อยู่ดีๆ	 

ตอนนัน้แพ้เขา	ผมไม่มายืน่	เพราะว่าต้องไปหาขีเ้ถ้าแกลบ	แต่พอเซน็สญัญา

เปลี่ยนเป็นทรายขี้เป็ด	 ที่จังหวัดชลบุรีมีเยอะ	 ก็เอาทรายมาแล้วเอาขี้เป็ด 

มาหน่อยแล้วก็โปะลงไป	ไม่ใช่	ทรายขี้เป็ดคือทรายขี้เป็ด	

อย่างนี้เป็นธรรมหรือไม่	 หลักความเป็นธรรมง่ายๆ	 สามัญส�านึก 

ไม่ต้องใช้ความรู้	คิดเอาง่ายๆ	เราก็บอกไม่ได้	แต่เขาแก้สัญญาพอแก้สัญญา	
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สตง.	กข็อแสดงความนบัถอืไปยงั	ป.ป.ช.	ว่าพฤตกิารณ์เป็นการเอือ้ประโยชน์

แก่ผูเ้สนอราคาโดยผ่อนเงือ่นไข	ทัง้ทีส่ญัญาได้ก�าหนดไว้อย่างชดัแจ้งเป็นไป

ตามเง่ือนไขแล้ว	 กลับไปแก้เงื่อนไขจากเดิม	 เป็นเหตุให้ผู้เสนอราคาอื่นๆ	 

ไม่มีโอกาสจะได้เสนอราคา	 ถ้าหากเปิดโอกาสให้ใช้ทรายขี้เป็ดได้	 เห็นหรือ

ไม่ผิดกฎหมายฮั้ว

การประกันความเสียหาย

การประกันความเสียหาย	 เรื่องความเสียหายบ่อยครั้ง	 ราชการ 

เสียหายมาก	 สตง.	 ตรวจเจอ	 คือพอคืนหลักประกันเสียเลย	 ตั้งงบรอเลย	 

อย่างนี้	 สตง.	 จะจับผิดบ่อย	 พอตั้งงบซ่อมปุ๊บ	 เขาจะดูเลยว่าท�าไมถึงสิ้น 

หลกัประกนัตัง้ซ่อมเลย	แล้วเขาจะดอูกีว่าตอนอยูใ่นประกนัเคยซ่อมหรือไม่	

ในประกันไม่เคยซ่อม	 มาซ่อมเอาหลังประกัน	 คืนประกันเขาแล้ว	 อย่างนี้

แต่ละท่านจะตั้งซ่อม	ท่านบอกว่าท�าไมก่อนคืนประกันท�าไมไม่ซ่อม	อย่างนี้

น่าเกลียดไปขอร้องผู้รับเหมามาท�าให้หน่อยจะได้หมดเร่ืองไป	 แต่ถ้าขืนให้

ผมเซ็นวันนี้	ถ้าเกิดมีคนโวยขึ้นมาเสียเลย	คือเหมือนกับเราไม่ได้ดูแล	

ไอทีอยู่ในประกันซ่อมฟรีก็ไม่ซ่อม	พอพ้นประกันคืนไปได้	๓	เดือน	

ถึงจะซ่อม	 คือพวกเราถึงต้องทนใช้ของที่ใม่ดีอยู่อย่างนี้	 เพราะเจ้าของงาน

เขากลัวว่า	ถ้ารีบซ่อมหลังจากคืนหลักประกันแล้ว	เดี๋ยวมีหลักฐานร่องรอย

ว่าบกพร่องมากเลย	 ก็เลยให้พวกเราชาวบ้านทนใช้อะไรที่ไม่ดีสัก	 ๑	 ปี	 

ก่อนแล้วค่อยซ่อม	รูเล็กๆ	ยังไม่ท�า	ให้รูใหญ่ๆ	แล้วค่อยท�า	เป็นเรื่องแปลก	

คือเขาไม่ได้เห็นคุณค่าของประชาชน	เพราะว่าปล่อยไว้อย่างนั้น	

เพราะฉะนัน้	ท่านเจ้าเมอืงเวลาไปทางไหนหลบัเลย	ถ้าสะดุง้ตืน่เมือ่

ไหร่ต้องหยุดรถ	แล้วเรียกทางหลวงมาดูเลยว่า	ท�าไมคุณปล่อยให้ถนนอย่างนี้
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มาท�าให้ผมตื่นได้ยังไง	ดีที่ผมตื่น	

แต่ถ้าตื่นขึ้นมาบังเอิญเจอนางฟ้า

นี่ยุ ่งเลย	 คนมางานมากมาย	 

งานเราเหรอเดือดร ้อนเลย	 

เห็นไหม	 ต ้องระวั งนะเป ็น 

ผู ้บริหารระวังพวกเด็กพวกนี้

วางยาเรา	 อยากได้เก ้าอี้ เรา 

เยอะเลย

เมื่อกี้ท่ีพูดถึงเป็นการตรวจสอบทั่วไป	 คราวนี้มาพูดกันถึงการ 

ตรวจสอบจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นการตรวจสอบภาคสนาม	

การตรวจสอบจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องปิดประกาศส่งประกาศข่าวการจัดหา	 สตง.	 ก�าหนดให้ว่า 

ทุกคนต้องมีหน้าที่ระบุตัวชัดเจน	 หาตัวผู้รับผิดชอบได้	 สิ่งเหล่านี้เป็นส่วน

ส�าคญั	เดีย๋วนี	้E-Auction	ประกาศทีเ่วบ็ไซต์ท่ีกรมบญัชกีลาง	เวลาเจ้าหน้าท่ี

จะหลอกเราก็จะ	Print	ออกมา	พอ	Key	เสร็จ	Print	ออกมาก่อน	แต่ไม่กด	

Enter	แล้วกรมบัญชีกลางก็ไม่เคยได้รับ	แล้วก็จะเก็บใบนี้ไว้รายงานเรากับ	

สตง.	แต่	สตง.	จะสอบและยัน	ถูกสอนมาอย่างนั้นจริงๆ	วิชาชีพตรวจสอบ	

คือสอบและยัน	 เป็นเทคนิคเลย	 เป็นศัพท์เทคนิค	 ใช้ค�าอื่นก็ไม่ได้	 สอบยัน	

พอสอบยันกรมบัญชีกลาง	 ตรวจสอบแล้วไม่เคยมีในระบบ	 เพราะเวลาเขา

ยกเลกิไปเขาท้ิงในถังขยะ	เขาไปคุย้ถังขยะจากคอมพวิเตอร์เขาคุย้กลบัมาได้

ว่าเป็นอย่างนี้	 แล้วพอเรารู้ว่าเด็กคนนี้อยู่ที่ไหนเราเอาต�ารวจคอมพิวเตอร์

ไปยดึเคร่ืองมาแล้วไปตรวจสอบ	ในนัน้จะบอกว่าพมิพ์เสรจ็แล้วทิง้ใส่ถงัขยะ	

แล้วทิ้งอยู่ในถังขยะของเครื่อง	แม้จะลบไป	๒	ตลบ	แต่ช่างคอมพิวเตอร์ที่
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เป็นมืออาชีพเขายังขุดขยะจาก	 ๓-๔	 ถัง	 มาเจอได้ว่าไม่เคยส่ง	 แต่ใช้พิมพ์

ข้อความ	เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีดีมากเลย	มีโอกาสแจ้งเตือนพวกทีมงานเราด้วย

ว่าอย่าท�าอะไรที่นอกลู่นอกทาง	ตรวจสอบได้ทั้งนั้น

ล่าสุดมีจังหวัดหนึ่ง	มีผู้แข่งขัน	ผมเรียกว่า	๓	คน	คือท�าไมต้องอย่าง

นี้ผมก็ไม่รู้	ซื้อซอง	๑๗	เจ้า	ตรวจสอบประวัติเสร็จ	ตรวจไป	ตรวจมา	มายื่น

ซองอยู่	๓	ราย	ปรากฏว่า	3	รายนั้น	ตรวจสอบประวัติลงไปอีก	ผิดไป	๑	ราย	

เหลือ	 ๒	 ราย	 อีกรายหนึ่งเสนอต�่ากว่าราคากลางประมาณ	 ๕๐๐	 บาท	 

อีกรายหนึ่งเสนอแพงกว่าราคากลางอีก	ความจริงน่าจะเสนอราคาต�่าลงมา	

๕๐๐	 บาท	 รายนั้นน่าจะขยับไปสัก	 ๑,๐๐๐	 บาท	 เห็นแก่หลวงบ้าง	 

แต่ไม่	 คือความงกของพ่อค้าที่ชอบท�าแบบนี้	 ท�าให้คนท�างานไม่สบายใจ

หงุดหงิด	เสนอราคากันแบบนี้	 เดี๋ยวมีคนร้อง	นักร้องมาแล้ว	สตง.	มาแล้ว	

ป.ป.ช.	ก็มา	เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อน

เรื่องการขายแบบ

การให้	 ขายแบบ	 เรื่อง

การขายแบบมีข้อร้องเรียนบ่อย	

มิชอบ	กีดกัน	ตามที่ห่างไกลมัก

มีปัญหาเรื่องน้ี	 กีดกันคนจะมา

ซือ้บอกหมด	แบบหมด	ระเบยีบ

บอกต้องจัดให้เพียงพอ	 แบบ

หมดก็ไปท�าเพิ่ม	 นัดเขามาใหม	่

แต่ปฏเิสธเขาอย่างเดยีวเขากม็า

ร้องที่	 สตง.	 ก็พาไปเลย	 ไม่ได้

แสดงตัว	 เพราะว ่าไปขอซื้อ
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เหมือนกัน	เอาหน้าตี๋ๆ	แบบผมนี่แหละไป	ที่เขาเรียกอาแปะ	พอไปซื้อบอก

แบบหมด	 แบบหมดไม่ได้	 ท�าไมคุณหัวหมอจัง	 อยู่ดีๆ	 อยากหาเรื่องเหรอ	 

เขาบอกนี่ไงผมไม่ได้หาเรื่องผมอยู่	สตง.	ตอนแรกไม่บอก	แบบมีเดี๋ยวก�าลัง

ท�าอยู่	 ถามว่ามีอยู่ที่ไหน	 ชอบตอบแบบภาษาร้านก๋วยเตี๋ยว	 คือน่าโมโห	 

พอเรานั่งลงไป	ท�าไมยังไม่ได้	 เดี๋ยวได้แล้ว	พี่สั่งอะไร	ดูสิ	 ได้แล้วแต่ถามว่า

เราสั่งอะไร	

เรื่องการยื่นซอง การเคาะราคา การประกาศผล

เรื่องการยื่นซอง	 การเคาะราคา	 การประกาศผล	 เมื่อกี้ผมบอกว่า	

อย่าให้เกิดอะไรขึ้นมา	 แล้วเราท�าเป็นไม่รู้	 ไม่ได้	 ต้องรับรู้ด้วย	 การควบคุม

ดูแลรักษา	 การจ�าหน่าย	 ราชการมีจุดอ่อนอันหนึ่งคือมักจะเป็นสุสานของ

เสยี	คอืจะท�าลาย	จะจ�าหน่ายกไ็ม่กล้าเกบ็ไว้	แล้วอย่างเมือ่กีผ้มบอกนกัการ

ภารโรงคือผมเคยอยู่จังหวัดอุบลราชธานี	 เป็น	 ผอ.	 ภาคอยู่	 ๒	 ปี	 ของท่ี

ประเภทเก้าอีเ้สยีผมไปเดนิตามมาหมด	ใครทีม่เีก้าอีเ้สยีครอบครองเอามาก

องไว้ให้หมด	แล้วผมขอร้องว่าก่อนจะถึงปีใหม่ผมจะเลี้ยงเหล้านะ	พวกคน

ขบัรถใครมคีวามสามารถทีท่�าให้เก้าอีก้ลุม่นีท้ีเ่สยีทกุตวัให้เสยีน้อยทีส่ดุ	และ

ของที่พอใช้ได้เอามา	ขาที่	๓	ล้อ	จริงๆ	ต้อง	๔	ล้อ	ก็ถอดเอาพนักพิงไม่มี	 

ตัวนี้มีพนักพิงก็แลกกันไปแลกกันมาได้กลับมา	 ๒	 ตัว	 ท่ีเหลือก็เสียอยู	่ 

๔-๕	ตัว	ไม่เป็นไร	อย่างน้อยได้คืนมา	๒	ตัว	ยังพอทนใช้ไปได้	คือถ้าเราไป

ซื้อใหม่ก็ตั้งงบใหม่	กินเงินภาษีเราอีก	แต่ถ้าเราช่วยได้ประหยัดภาษีอากร	

ความเสี่ยงในกระบวนการจัดหา	 ถ้าเราจัดซื้อจัดจ้างโดยไม่มีแผน	

ท่านต้องทวงแผน	 ท่านอุตส่าห์เหนื่อยไปของบประมาณ	 ผมเคยไปเฝ้า 

งบประมาณ	พอไปถึงตี	๓	บอกของ	สตง.	ใช่ไหม	กับ	ป.ป.ช.	องค์กรอิสระ 

ใช่หรือไม่	 เดี๋ยวเราจะปิดแล้ว	 คุณกลับไปแล้วพรุ่งนี้	 ๐๘.๐๐	 น.	 คุณมาดู 
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ตอนตี	๓	กว่า	ยังให้เรากลับไป	แล้วเรากลับไปเดี๋ยว	๐๘.๐๐	น.	จะต้องมา	

อย่ากลับเลยดีไหม	 นอนตรงนี้เลย	 แต่ต้องกลับ	 เร่ืองอะไรไปนอนที่สภาฯ	 

เพราะสภาฯ	ไม่ได้จดัห้องนอนให้	ถ้าอกีหน่อยเขาจดัโรงแรมให้เราจะไปนอน	

แต่ไม่มี	นอนต้องฟุบเอาตามใจชอบ	แทบหมดสภาพการเป็นอธิบดีเลยไปดู

ได้	เป็นอย่างน้ีจรงิๆ	กว่าจะได้งบประมาณมา	เพราะฉะนัน้	ถ้าเดก็มาท�าอะไร

ไม่มีแผนแล้วปล่อยให้เงินเราหลุดไป	 เสียหายมาก	 ใช้เงินไม่ทัน	 อย่างนี ้

เป็นเรื่อง

แล้วปัญหาคือถ้าใช้เงินไม่มีแผน	สตง.	จะจับผิดตรงไหน	สิ้นปีใช้วิธี

พิเศษเร่งด่วนซึ่งเร่งด่วนด้วยเหตุว่ามีเวลาแต่ไม่ท�าอย่างนี้ไม่เรียกเร่งด่วน	 

จะต้องถูกติติงในทางบริหาร	 สถานการณ์บางอย่าง	 อย่างประเภทภัยพิบัติ

ฉุกเฉินถึงจะฉุกเฉินยังไงต้องรอบคอบ	ฉุกเฉินคือเหมือนกับบ้านเราไฟไหม	้

แล้วเราตื่นไฟ	 เราวิ่งตกบันได	 ขาหัก	 ไม่คุ้มเลย	 ฉุกเฉินยังไงต้องละเอียด

รอบคอบถี่ถ้วนเอาไว้	 อย่ามาอ้างฉุกเฉินอย่างเดียว	 ใบเสร็จต้องขอตอนนี้ 

ไม่ได้	ขอทีหลังก็ได้	แล้วเดี๋ยว

นี้ดิจิตอลมี	 กล้องก็ถ่ายๆ	 ไว้

บ้าง	ถ่ายไว้ท�าไมถ่ายไว้ไปส่ง	

เพราะฉะนั้น	 มีกล้องถ่ายรูป

บอกน้อง	ถ่ายไว้บ้าง	แล้วเกบ็

ไว้ด้วย	 แนบอะไรไว้หน่อย	 

มีอะไรเก็บไว้อ้างอิงได้บ้าง	

ปลอดภัยหน่อย	

นโยบายบางอย่างเราต้องกล้าทบทวน	อย่าถล�าลกึ	เมือ่เรว็ๆ	นีอ้ย่าง

ที่เมืองที่อยู่บนเขา	ทาง	สตง.	จะท�าติงมาว่า	คือช่วยท่านว่าอย่าให้พวกเรา

ต้องไปล�าบากท�าต่ออีก	 ดูแล้วท�าไปนั่งร้องไห้ไป	 เด๋ียวท่านคอยดูห้องข่าว	 
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๗	สี	แล้วกันว่า	เมืองนี้ถ้าท่านไปเห็นท่านจะร้องไห้ไหม	บรรพบุรุษเราต้อง

ร้องไห้แน่เลยว่าท�าไมสร้างไว้แล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลย	 แล้วยังก�าลัง

สร้างใหม่อีก	สร้างท�าไม	

วิ ธี ก า รจั ดหา 	 วิ ธี

พิเศษคือวิธีที่ต ้องถูกตรวจ

สอบมากที่สุด	 เหตุผลคือ

จ�าเป็นเร ่งด่วนจริงหรือไม่	 

ถ้าช้าเพราะว่าปล่อยปละ

ละเลยหรอืไม่มเีหตอัุนสมควร	

อ้างวิธีพิเศษก็เป็นการหลีก

เลี่ยงระเบียบ	สอบราคา	ประกวดราคา	อันนี้ที่ผมก�าลังจะพูดถึงอยู่อันหนึ่ง

เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายฮั้ว	 แบ่งซื้อแบ่งจ้าง	 รวมกันซ้ือรวมกันจ้าง	 ระเบียบ

บอกว่าห้ามแบ่งซื้อแบ่งจ้าง	อาจรวมกันซื้อรวมกันจ้างได้	เขียนอย่างนี้	แล้ว

ท่านต้องตีความแบบนักบริหาร	 แปลว่างบประมาณที่มาเป็นก้อนใหญ่ๆ	 

ถ้าเป็นเรือ่งเดยีวกนัเราอย่าไปผ่า	ผ่าแล้วกลายเป็นอ�านาจของคนอกีคนหนึง่

ทอนลงไปเรื่อยๆ	 ก็เท่ากับตัดอ�านาจเราออกไป	 เว้นแต่เราจะมอบอ�านาจก็

เป็นอีกเรื่องหนึ่ง	แต่การมองอ�านาจต้องไม่ก่อให้เกิดการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง

ทีน้ีมีข้อยกเว้นอยู ่นิด

เดียวที่ไม่เข้าลักษณะแบ่งซื้อ

แบ่งจ้าง คือของบางอย่างที่ไม่

จ�าเป็นต้องมาพร้อมกัน มาแยก

กันได้ แต่ถ้าของบางอย่างไป

แยกกันแล้ว ถึงแยกกันได้แต่ก็

ไม่ควรจะแยก เราต้องใช้หลัก
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เหตุผลพอเหมาะ พอควร	 ยกตัวอย่าง	 งบประมาณให้มาสร้างบ้านพักกับ

สร้างรั้ว	บ้านก็สามารถค�านวณราคาบ้านได้	รั้วก็สามารถค�านวณได้	ถ้าเรา

สร้างบ้านเสรจ็ค่อยไปสร้างรัว้กไ็ด้	แต่ถ้าจะสร้างพร้อมกนั	บ้านประกวดราคา	

รั้วสอบราคา	ตกลงราคาสมมติ	 เอาเป็นบ้านสอบราคา	รั้วตกลงราคา	ถาม

ว่าถ้าได้ผูร้บัเหมามาต่างคนจะท�างานกนัได้ไหม	จะสร้างบ้านมคีนสร้างร้ัวมา

เกะกะ	กองของก็ทรายของใคร	ของปนกันวุ่นวาย	ทั้งวันมีแต่แจ้งความตีกัน	

เพราะว่าขโมยทรายกันใช่ไหม	นี่คือหลักความจริงไง	เราจะไปแยกกันไม่ถูก	

เพราะรั้วกับบ้านต้องมาพร้อมกัน	เพราะบ้านเสร็จต้องมีรั้วปิดใช่ไหม	

แต่ถ้าเผือ่บงัเอญิงบประมาณมาจ�ากัดปีนีใ้ห้สร้างแต่ตัวอาคารร้ัวไม่มี

ก็ไม่เป็นไร	 แต่ถ้ารั้วกับอาคารมาด้วยกันต้องผู้รับเหมารายเดียว	 แต่ถ้าอัน

หนึ่งไปสอบราคา	อีกอันหนึ่งไปสอบราคาได้ผู้รับเหมามา	๒	คน	ท�างานไม่

ได้	แต่ถ้าได้คนเดียวโชคดี	แต่ค�าถามก็คือท�าไมต้องแยก	นี่คือหลักคิดง่ายๆ	

เพราะฉะนัน้	การทีจ่ะแบ่งซือ้แบ่งจ้างหรอืไม่ต้องดูตามสภาพของว่าของควร

จะมาด้วยกัน	ควรจะรวมกันซื้อแล้วได้ประสิทธิภาพ	อันนี้ซื้อนะ	แต่งานจ้าง

ถ้าไม่ได้อยู่ที่เดียวกัน	 โรงพักไปอยู่กระจายทั้ง	๗๐	กว่าจังหวัด	 แล้วคุณมา

รวมกันประกวดราคากรุงเทพฯ	 ตั้ง	 ๓,๐๐๐	 ๔,๐๐๐	 ๕,๐๐๐	 ล้านบาท	 

ผูร้บัเหมาต้องมผีลงานครึง่หนึง่ของวงเงนิ	อย่างน้อยต้องม	ี๑,๐๐๐	กว่าล้าน

บาท	ก็ต้องไปเอาผู้รับเหมาประเภทสร้างหมู่บ้านจัดสรรมาเพื่อสร้างโรงพัก	

แต่พอโรงพักจริงๆ	หลังหนึ่งไม่กี่สิบล้านบาท	สมมติ	๓๐	ล้าน	ถ้าเราไปแยก

กันประกวด	 ท้องถิ่นใครท้องถิ่นให้อ�านาจจังหวัดไปท�า	 ถ้าแม้รวมกันเป็น

จังหวัดยังพอท�าเนาได้	 แต่ถ้าแยกเป็นภาคยังใหญ่เกินไป	 เพราะผู้รับเหมา

รายเดียวจะไปท�าทันทั้งภาคตั้ง	๕-๖	จังหวัด	ถามว่า	Start	พร้อมกันได้ไหม	
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คือความเลวร้ายของ

เรือ่งนีอ้ยูต่รงไหนรูห้รอืไม่	ถ้า

เราสร้างโรงพกัหลงัหนึง่	เราใช้

เวลาสมมติว่า	๑	ปี	๓๖๕	วัน	

แต่พอทั้งประเทศเราไปเซ็น

สัญญาให้เขามากกว่า	 ๓๖๕	

วัน	เพราะเราต้องไปจัดคิวให้

เขาเป็นภาคจ่ายเงินเป็นงวด	แล้วก็แบ่งเป็นภาค	แบ่งเป็นโซน	อะไรอย่างนี้	

งานเรามีประสิทธิภาพหรือไม่	ขัดวัตถุประสงค์	ขัดนโยบาย	สวนกระแสไหม	

เงินเราต้องรีบจ่ายไปเพื่อให้เงินไปสู่ตลาด	 พ่อค้าจะได้ไปซื้อของ	 เศรษฐกิจ

จะได้หมุนเวียน	แต่นี่เราไปกั๊กเงินจ่ายให้กับคนคนเดียว	รวยกระจุก	จนยัง

กระจายอยู่	คิดแล้วไม่	Make	Sense	เลย	

ค�าว่ารวมกันซื้อรวมกันจ้างอาจผิดกฎหมายฮั้วคือตรงนี้	 ผมจะยก

ตัวอย่างแต่ไม่พูดเรื่องโรงพัก	แต่คล้ายกัน	คือเรามีถนนที่ต้องท�าอยู่	๑๐	เส้น	

แต่ละเส้นวงเงินสมมติว่า	 ๑๐	 ล้านบาท	 ๑๐	 เส้น	 ก็	 ๑๐๐	 ล้านบาท	 

พอดี	 เห็นหรือยัง	 คนทุกคนจะไปรับถนน	 ผมเป็นพ่อค้าผมขอเส้นเดียว	 

เพราะผมมีผลงาน	๒๐	ล้านบาท	ผมมีผลงาน	๕	ล้านบาท	สร้าง	๑๐	ล้านบาท 

เราก�าหนดว่าผลงาน	 ๕๐	

เปอร์เซ็นต์ของวงเงินท่ีจัดซื้อ

จัดจ้าง	 แต่ถ้าผมมีผลงานแค่	

๕	 ล้านบาท	 ผมก็มารับงาน	

๑๐	ล้านบาทได้	แต่นี่คุณเอา

มารวมกนัแล้วบอกว่าท้ังหมด

นี่คือ	๑๐๐	ล้านบาท	คุณต้อง
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มีผลงาน	 ๕๐	 ล้านบาท	 มากกว่าถนนที่เราจะสร้าง	 แต่ละเส้นแค่	 ๑๐	 

ล้านบาท	 แต่ผลงานต้องมีถึง	 ๕๐	 ล้านบาท	 ผมถึงจะมาสร้างถนนเส้นนี้	 

พอถนนเส้นเส้นนี้รวมกันต้องให้เวลาเขาอีก	 แทนที่แต่ละเส้นจะเส้นพร้อม

กัน	เปิดงาน	ตัดริบบิ้นงานวันหนึ่งได้	๑๐	เส้นแต่ไม่ท�า	ไปท�าทยอยเดือนนี้	

๑	เส้น	เดอืนหน้า	๑	เส้น	ตดัรบิบ้ินท้ังปี	แต่ความล้าช้าคอืความเสยีหายอย่าง

หนึง่	ผลกระทบมมีากมายถ้าเป็นเรือ่งจราจร	ถ้าเป็นเรือ่งโรงพกักเ็หน็อยูแ่ล้ว	

เคาะทิ้งไปแล้วยังไม่มีของใหม่มาให้สักที	 แล้วยังท้ิงงานอีก	 เพราะอะไร	 

เพราะการช่วงงาน	สญัญาทกุสญัญาเขยีนไว้เป็นแบบมาตรฐานห้ามช่วงงาน	

คนคุมงานแม้รู้ว่ามีการช่วงงานต้องเล่นงาน	

วิธีการตรวจสอบช่วงงานยากไหม	ไม่ยากเลยถ้าถาม	สตง.ๆ	เอาคน

คุมงาน	 วิศวกรคุมงานคุณมีใบอนุญาตไหม	 ขอยืมหน่อยสิ	 บัตรประชาชน

ด้วย	 ประกันสังคมจังหวัดกดดูคนนี้ท�างานอยู่บริษัทไหน	 แค่นี้ไม่ยากเลย

เพราะ	 สตง.	 อาศัยเครื่องมือของท่าน	 กดประวัติตรวจดูพ่อ	 แม่ชื่ออะไร	 

ฮั้วงานสายตรงกันหรือเปล่า	กดของประกันสังคมดูได้ว่า	ท�างานอยู่บริษัทนี้	

แต่ท�าไมมาท�างานอยูต่รงนี	้เป็นต้น	พอสอบปากค�าไปหน่อยเดยีว	ต้องให้การ

ตามความเป็นจรงิ	ผมท�างานอยูบ่รษิทันัน้	รถแทรกเตอร์ท�าไมของอกีบริษทั

หนึ่ง	 เช่าเขาหรืออะไร	 ต้องมีค�าอธิบายทุกอย่าง	 พอผู ้รับเหมาชี้แจง	 

เพราะเดี๋ยวผมส่งสรรพากร	 ถ้าส่งสรรพากร	 ผมให้การอย่างนี้	 ความจริง 

ออกมา	สรรพากรอยู่กับใคร	อยู่กับท่านทั้งนั้น	เพราะฉะนั้นไล่บี้หน่อยเดียว	 

ความจริงก็ปรากฏ	อย่าให้เด็กๆ	มาต้มเราได้

จัดซือ้ทีด่นิเราไม่มทีางได้ซือ้แน่	เพราะเรามรีาชวสัดอุยูก่บัเรา	แต่ว่า

พวกทีเ่ป็นประเภทท้องถิน่ทีเ่ราดแูลก�ากบัอยูสิ่	อนันีอ้ยากฝากท่านว่าเราต้อง

ใช้หลกัเหตผุลในการก�ากบัดแูลทีด่	ีคอืเขามกัให้เราบอกว่าระเบยีบกระทรวง
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มหาดไทยต้องมาขอผูว่้าราชการจงัหวดั	อะไรกแ็ล้วแต่	ผ่านรองผู้ว่าราชการ

จังหวัด	พวกนี้เราช่วยกันกลั่นกรองสักนิด	ว่าบางอย่างมีเหตุผลหรือไม่	

เรื่องต้องไปกู้เงินกรุงไทย	กู้เงิน	ธกส.	ตามมติ	ครม.อนุญาตบอกให้

ผู้ว่าราชการจังหวัด	สมมติว่าให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุญาต	ให้ผู้ว่าราชการ

จังหวัดเราเห็นชอบอะไรอย่างนี้	หรือว่าซื้อรถเกิน	CC	ที่เราก�าหนด	ต้องมา

ขอผู้ว่าราชการจังหวัด	แล้วมักจะมีปัญหาด้วย	พอซื้อเสร็จมี	๒	คัน	ซื้อตั้ง	๒	

คัน	 แล้วมีคนเขียนจดหมายน้อยมาบอกว่า	 อีกคันหนึ่งอยู่กับจังหวัด	 เป็น

อย่างนี้	ไม่ต้องไปอยู่กบัใครอยูจ่ังหวดั	เราก็ไปตรวจด	ูเปน็จริง	ประโยชน์ทบั

ซ้อนพวกนี้อันตราย	 เพราะว่าเราเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเสร็จเราต้องเป็น

ปลัด	เป็นรัฐมนตรี	แล้วเป็นนายกรัฐมนตรีด้วย	ต�าแหน่งเราไม่ผูกขาด

ตัวอย่างข้อตรวจพบผิดเกี่ยวกับการพัสดุคือ	การคุมงาน	การตรวจ	

การจ้าง	คนคมุงานระเบยีบบอกว่าต้องเขยีนรายงานทกุวนั	แต่ข้อปฏบิตัจิรงิ

ที	่สตง.	ตรวจพบคอืถ้าวนัไหนแล้วแต่ท่านเกดิบงัเอญิไป	สมมตว่ิาท่านขึน้ไป

ช่องไทรงาม	 เขาก�าลังสร้างท่ีท�าการศุลกากร	 ท่านถามคนคุมงามอยู่ไหน	 

แล้วไหนบันทึกคุมงานเอามาดู	 ยังลงวันที่เดือนที่แล้วอยู่	 อย่างนี้	 สตง.	 

เขาบอกว่าต้องเขียนทุกวัน	คือการเขียนทุกวันระเบียบต้องการให้เกิดความ

รัดกุม	 ถ้าเรารวบยอดเขียนบางทีเขียนแล้วไม่มีรายละเอียด	 วันนี้ตอกเข็ม	

พรุ่งนี้ตอกเข็มแต่เข็มอะไร	ตอกยังไง	ตอกแล้วมีปัญหาต้นนั้น	กี่ต้นมีปัญหา	

ตัดทิ้งไปกี่ต้น	 อะไรอย่างนี้	 ท�าไมไม่บันทึก	 มีความรู้เรื่องช่างหรือเปล่า	 

เขาบอกให้เขียนทุก	๗	 วัน	 ต้องส่งกรรมการตรวจรับงานจ้าง	 แต่กรรมการ

ตรวจรับจ้างไม่เคยเซ็นเลย	 ไม่เคยตรวจเลย	 เอาไว้ตรวจรวบยอดทีเดียว	 

ถึงโมเมกันไง	สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่มีระเบียบแล้ว	แต่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบแล้ว

เกิดปัญหา	เวลาพอถูกตรวจสอบขึ้นมาอธิบายชี้แจงไม่ได้	
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“ฮั้ว”

เรื่องกฎหมายฮั้ว	 “ฮั้ว”	 มีค�าพิพากษาฎีกาที่	 ๒๐๒๒/๒๕๑๙	 

เป็นบรรทัดฐานว่า	 “ฮ้ัว” หมายถึง การสมยอมกันในการเสนอราคา  

โดยร่วมกันจ�ากัดราคาที่เสนอ มิให้มีการแข่งขันราคา เพื่อลวงให้ทาง

ราชการ ว่ามีการสูร้าคากนั เป็นการเอาเปรยีบทางราชการ หรอืบบีบงัคบั

เอาเงนิของรฐับาลโดยไม่สุจริต อนัเป็นการขัดต่อความสงบเรยีบร้อยและ

ศีลธรรมอันดีของประชาชน	ถ้าพูดภาษาชาวบ้าน	ฮั้วคือชั่ว

พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อ 

หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒	มาตราก่อนหน้านี้	๔,	๕,	๖,	๗,	๘	มาตรา	

๑	 เป็นค�านิยาม	 คือเรื่องพ่อค้าฮั้วกัน	 บีบบังคับ	 ข่มขู่	 จูงใจ	 ข่มขืนใจกัน	 

อันนั้นผิดกฎมายฮั้วด้วย	แต่ที่ส�าคัญที่เกี่ยวกับเรา	ก็คือตรงนี้	

มาตรา ๑๐

มาตรา ๑๐

เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานของรัฐผู้ใดซึ่งมีอ�านาจหรือหน้าที่ในการ

อนมุตั	ิการพจิารณาหรอืการด�าเนนิการใด	ท่ีเกีย่วข้องกบัการเสนอราคา

คร้ังใด	 รู้หรือมีพฤติการณ์ปรากฏแจ้งชัดว่าควรรู้ว่าการเสนอราคาใน 

คร้ังน้ันมีการกระท�าความผดิตามพระราชบญัญตันิี้	ละเว้นไม่ด�าเนนิการ

เพ่ือให้มีการยกเลิกการด�าเนินการเกี่ยวกับการเสนอราคาในครั้งนั้น	 

มีความผิดฐานกระท�าความผิดต่อต�าแหน่งหน้าที่ต้องระวางโทษจ�าคุก

ตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี	และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
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มาตรา ๑๐ เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐรู้หรือควรจะรู้ สมยอม	ปฏิเสธ

ไม่ได้	 แต่ควรจะรู้เป็นตัวท่ีบ่ันทอนเรา	 อันนี้ถ้าเขาพิสูจน์ได้ว่าจริงแล้วคน

ทั่วไปก็ต้องรู้	 สิ่งที่ผมจะยกตัวอย่างเช่น	 เขามายื่นซองแล้วมาตบตีกัน	 แล้ว

ดึงซองเอาไปฉีกทิ้ง	ไม่ให้ยื่นให้กลับไป	จ่ายค่าเครื่องบินกลับไป	อย่างนี้เรา

ควรจะรู้หรือยังว่าฮั้วกัน	เราจะบอกว่า	ฉันมองไม่เห็น	แต่ในกล้องวงจรปิดมี

คนเอาไปให้ตามล่าหาความจรงิดวู่าตบกนัแล้วกไ็ป	เจ้าหน้าท่ีของเราหนัหลัง

เลยไม่กล้าดูหวาดเสียว	 ตบกันไปตบกันมาเลือดกบปากน่ากลัว	 แล้วไม่

รายงาน	

ในเงื่อนไขของการประกวดราคาเขียนเอาไว้ ถ้ามีการเสนอราคา

โดยไม่สุจริตทางราชการมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการเสนอราคาและแจ้งสงวน

สทิธิท์ีจ่ะแจ้งให้เป็นผูเ้สมอืนผูท้ิง้งาน	เราต้องฟันเลย	ถ้าไม่ฟันเข้าข้อมาตรา	

๑๐	 รู้หรือควรจะรู้แล้วไม่ท�าการยกเลิกการแข่งขันราคาครั้งนั้น	 อย่างนี้

เป็นต้น	เพราะฉะนั้น	บทนี้เป็นบทอันตรายส�าหรับคนที่ท�าหน้าที่อยู่ข้างล่าง	

ต้องไปเผชิญกับผู้รับเหมา	 ก็ควรจะรู้	 หรือบางทีข่าวหนงัสอืพมิพ์ลงเราบอก

ไม่รู้	 ชาวบ้านยังรู้	 คุณสรยุทธฯ	 ยังรู้	 เราไม่รู้ไม่ได้	 เราต้องบอกเลขาเรา	 

ถ้าคณุสรยทุธฯ	 รู้	 ผมต้องรู้	 อะไรเกี่ยวกับเรา	 คุณต้องบอกผม	 ไม่ใช่ปล่อย 

ให้ผมไปคลุกคลีกับชาวบ้านแล้วคุณไม่รายงาน	 อะไรที่ควรจะบอกผม	 

ต้องบอกด้วย
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มาตรา ๑๑

มาตรา ๑๑

เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐผู้ใด	 หรือผู้ได้รับมอบหมายจาก

หน่วยงานของรัฐผู้ใดโดยทุจริตท�าการออกแบบ	 ก�าหนดราคา	 ก�าหนด

เงือ่นไข	หรอืก�าหนดผลและโยชน์ตอบแทน	อนัเป็นมาตรฐานในการเสนอ

ราคา	 โดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม	

หรอืเพือ่ช่วยเหลอืให้ผูเ้สนอราคารายใดได้มสีทิธเิข้าท�าสญัญากบัหน่วย

งานของรัฐโดยไม่เป็นธรรม	 หรือเพื่อกีดกันผู้เสนอราคารายใดมิให้มี

โอกาสเข้าแข่งขนัในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม	ต้องระวางโทษจ�าคกุ

ตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี	หรือจ�าคุกตลอดชีวิต	และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาท

ถึงสี่แสนบาท

 

 มาตรา ๑๑ ออกแบบ ก�าหนดราคา หรือก�าหนดเงื่อนไข	กีดกัน

หรือเจาะจงหรือล็อกสเป็ก	ล็อกเงื่อนไข	อย่าไปเลือกที่รัก	มักที่ชัง	ถึงจะเป็น

พวกเราแต่เราบอกช่วยได้แค่นี	้ถงึจะสัง่มายงัไงกอ็ย่างนี	้แต่ถ้ามอีะไรล�าบาก

ใจบอก	สตง.	ได้นะ	เวลา	สตง.	มีหนังสือติงมา	สตง.	ติงมากรณีอาจเข้าข่าย

ผดิกฎหมายฮัว้น	เพราะฉะนัน้	ไม่เปิดกว้าง	ผมท�าต่อไปไม่ได้แล้ว	คอขาดแน่

เลย	 อย่างนี้เราช่วยได้	 มีคนกระซิบบอกให้เราส่งเยอะมากเลย	บอกขอให้

ส่งตัวนี้มาให้ผมใบหนึ่ง	 ผมไม่อยากท�าผิดหรอก	 แต่บางทีก็อย่างว่า	 คือเรา

อยู่ในสังคมนี้	ก็ล�าบาก	เรารู้ว่าอะไรล�าบาก	เราเป็นเจ้าหน้าที่ด้วยกัน
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มาตรา ๑๒

มาตรา ๑๒ 
เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานของรัฐผู้ใดกระท�าความผิดตามพระราช

บญัญตันิี	้หรอืกระท�าการใด	ๆ 	โดยมุง่หมายมใิห้มกีารแข่งขนัราคาอย่าง
เป็นธรรม	เพือ่เอ้ืออ�านวยแก่ผูเ้ข้าท�าการเสนอราคารายใดให้เป็นผูม้สีทิธิ
ท�าสัญญากับหน่วยงานของรัฐ	 มีความผิดฐานกระท�าความผิดต่อ
ต�าแหน่งหน้าที่ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี	 หรือจ�าคุก 

ตลอดชีวิต	และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท

มาตรา ๑๒ กระท�าการใดๆ เอื้ออ�านวยแก่ผู้สมยอมราคา อันนี้
กว้างเลย	 เหมือนมาตรา	 ๑๕๗	ท�าอะไรก็ได้	 ถ้าลักษณะแล้วไม่ได้เกิดการ
แข่งขนัเป็นเหตใุห้เจ้าเดยีวผกูขากขาดตดัตอนได้	อย่างนีเ้ขาเรยีกกระท�าการ

ใดๆ	มุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม	

มาตรา ๑๓

มาตรา ๑๓
	ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง	หรือกรรมการหรืออนุกรรมการ

ในหน่วยงานของรฐั	ซึง่มใิช่เป็นเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานของรฐั	ผูใ้ดกระท�า
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้	 หรือกระท�าการใดๆ	 ต่อเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานของรฐัซึง่มอี�านาจหรอืหน้าทีใ่นการอนมุตั	ิการพจิารณา	หรอื
การด�าเนินการใดๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอราคาเพื่อจูงใจหรือท�าให้
จ�ายอมต้องยอมรับการเสนอราคาที่มีการกระท�าความผิดตามพระราช
บัญญัตินี้	ให้ถือว่าผู้นั้นกระท�าความผิดฐานกระท�าความผิดต่อต�าแหน่ง
หน้าที่ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงยี่สิบปี	 หรือจ�าคุกตลอดชีวิต	

และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถึงสี่แสนบาท
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มาตรา ๑๓ เป็นนักการเมือง เป็นกรรมการ เป็นพวกบอร์ด

รัฐวิสาหกิจ	 จังหวัดคงไม่น่าจะมี	 แต่ว่าส่วนกลางอาจจะมี	 เป็นบอร์ด

รฐัวสิาหกจิ	กระทรวงมหาดไทยส่วนใหญ่มกีารไฟฟ้า	การประปาส่วนภมูภิาค	

การไฟฟ้า	การประปานครหลวง	กฎหมายฮั้วที่เกี่ยวข้องกับจัดซื้อจัดจ้าง	

ก็เป็นตัวอย่าง ค�าพิพากษาฎีกาที่ ๑๒๗๐/๒๕๑๘ ลงชื่อตรวจรับ

งาน ทัง้ทีย่งัไม่แล้วเสรจ็ แม้ยงัไม่ได้เบกิจ่ายเงิน เป็นความผดิทีส่�าเร็จแล้ว 

กล่าวคือ	ตัวอย่างอันนี้บอกว่า	เป็นกรรมการตรวจรับงาน	อันนี้ตรวจรับงาน	

แต่ถ้าเราอนมุตั	ิเขาตรวจรบัมาไม่เป็นไร	เขาตรวจรับมา	แต่ถ้าเกดิงานไม่แล้ว

เสรจ็จรงิๆ	เคยมเีรือ่งหนึง่ทีเ่กดิขึน้	คอืถนนหาย	แล้วถนนดนัอยูแ่ถวบ้านพกั

จวนผูว่้าราชการจงัหวดั	แล้วผูว่้าราชการจงัหวดัเซ็นอนมุติัให้เขาเบกิจ่ายเงิน	

สมยัก่อนเป็นหน่วยงานทีเ่บิก	ผูว่้าราชการจงัหวดัเซน็อนมุตัเิบกิจ่ายเงนิผูว่้า

ราชการจังหวัดบอกผมจะรู้

ได้ยงัไงกรรมการเขาตรวจรบัมา 

ผมกต้็องเชือ่ตามกรรมการว่า

ถนนสร้างนี้สร้างแล้วเสร็จ	

แต่ประทานโทษถนนนี้อยู ่

หน้าจวนท่านเลย	 คือทั้งปี 

ผมไม่ได้กลบัจวน	เราไปชีแ้จง

อย่างนั้นไม่ได้

พูดถึงประโยคนี้ขึ้นมาผมนึกเปรียบเทียบให้ท่านฟัง	 ระเบียบพัสดุ

ประมาณข้อ	๑๕	ทว	ิเขาบอกว่า	กระบวนการในการจดัซือ้จดัจ้างทกุขัน้ตอน

ให้มีการบนัทกึเหตผุล	ความจ�าเป็น	คอืเราอย่าไปสัง่อะไรชอบ	อะไร	เราชอบ

ด้วยเหตุผลอะไร	 ควรมีเหตุผลประกอบเล็กน้อย	 แสดงให้เห็นถึงการใช้
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ดลุพนิจิของเราเป็นไปโดยสจุรติ	ถ้าจะผดิพลาดกผ็ดิพลาดโดยสจุรติ	บกพร่อง

โดยสุจริต	 ไม่ใช่บกพร่องโดยที่คลุมเครือ	 แล้วถึงเวลามาชี้แจง	พอชี้แจงนึก

เหตุผลไม่ได้	 นึกเหตุผลใหม่ขึ้นมา	 เหตุผลใหม่ไม่สมเหตุสมผลเหมือนอย่าง

เม่ือก้ี	 ถนนอยู่หน้าบ้านบอกผมไม่ได้เคยกลับบ้าน	 ผมไปเช่าบ้านอยู่ที่อีก 

ปีกหน่ึง	เอาใบเสรจ็	เอาอะไรมายนืยนั	ถ้าอย่างนัน้ท่านไม่เคยออกท้องทีเ่ลย	

ต้องเคยออกจากจวนบ้าง	นี่คือเหตุการณ์สมมติ	แต่เรื่องผ่านมานานแล้ว

ค�าพิพากษาฎีกาที่ 

๗๗๗๖๑/๒๕๔๐ จ�าเลยได้

รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจงาน

จ้างเหมา ขดุลอกทางระบายน�า้ 

แต่จ�าเลยได้เข้าด�าเนินงาน

โดยใช้คนงานของหน่วยงาน 

เมือ่จ่ายคนงานเพยีง ๑,๗๕๐ 

บาท แต่เบิกค่าจ้าง ๒,๙๐๐ บาท ถือว่าเข้ามีส่วนได้เสียเป็นเหตุให้หน่วยงาน

เสียหาย จ�าเลยจึงมีความผิดตามมาตรา ๑๕๒, ๑๕๗ อันนี้ก็เป็นเรื่องการ

ตรวจรับงานว่าแล้วเสร็จ	 แต่ว่ามีเรื่องจ่ายค่าแรงอะไร	 แต่ว่าไปหักหัวคิว	 

หวังดีประสงค์ดี	 ต้องระวัง	 ระวังตกเป็นเหยื่อ	บางทีเราบอกได้ค่าแรงเยอะ

แล้วหักไว้ก่อน	 เรื่องอย่างนี้มาร้องเรียนหาว่าเราไปหักค่าแรงเขา	 เบิกมา	

๑,๒๐๐	บาท	ต้องจ่าย	๑,๒๐๐	บาท	ไปหักไว้	จ่ายไม่เต็ม	พยานทุกคนยืนยัน

ก็เป็นเรื่อง	

ค�าพิพากษาฎีกาที ่๒๒๙๑/๒๕๑๗ พวกจ�าเลยเป็นผู้ควบคุมงาน

และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ปล่อยให้ผูร้บัจ้างใช้วสัดคุณุภาพต�า่	เป็น

ตัวอย่างการก่อสร้างไม่ได้คุณภาพ	ศาลพิเคราะห์แล้วว่ากรรมการตรวจรับ	
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คนคุ ม ง านต ้ อ งมี หน ้ าที่

ก�าหนดให้ใช้วัสดุที่ดี	 กรณี

บ้านเราเอามือลูบแล้วลูบอีก

นะ	ปูกระเบื้องถ้ามือถูกบาด

ไม่ได ้	 ต ้องเคาะทิ้งปูใหม่	

เพราะกระเบื้องมีไม่ได้เอาไว้

บาดมือ	 เอาไว้อยู่เวลาเช็ดถู

จะได้ง่าย	แต่ของหลวงคณุภาพสร้างแป๊บเดยีว	โชคดสีร้างไม่เสรจ็แล้วพงั	ถ้า

สร้างเสรจ็แล้วพงัเป็นเรือ่งนะ	ทีเ่มอืงจนีท่านจ�าได้หรือไม่เมือ่เร็วๆ	นีท้ีม่ข่ีาว

ว่าประเทศจนีแผ่นดนิไหว	แต่ไหวไม่มากแต่อาคารเรยีนพงัลงมาทบัเดก็ตาย

ไป	 ๓๒	 คน	 สตง.	 จีนเข้ารื้อเสา	 เคาะดูเหล็กเส้นปรากฏว่าไม่ได้ขนาด	 

ท�ารายงานส่งต�ารวจ	 ต�ารวจจับข้ึนศาลและศาลพิพากษาให้ตายตกไปตาม

เด็กโดยการประหารชีวิต	 ก่อนประหารชีวิตข่าวบอกว่าเอาตับ	 เอาตาไป 

คนละข้าง	 ม้าม	 อะไรท่ีท�าคุณ	 ท�าประโยชน์ไถ่โทษเอาไปแจกจ่ายท�า	 

Stem	Cell	ก็มี	จริงหรือเท็จยังไงไม่รู้	แต่พิพากษาให้ตายตกไปตามเด็ก

ยิง่กว่านัน้อกีเรือ่งหนึง่ทหารหุน่จิน๋ซี	ในตอนนัน้ฮ่องกงยงัไม่ได้กลับ

มาเป็นของจีน	 ต�ารวจฮ่องกงซึ่งขึ้นกับอังกฤษจับได้ว่ามีฝร่ังขนหัวหุ่นจ๋ินซี

เป็นของโบราณวัตถุ	ตอนนี้	สตง.	เราเอาพระไปถวายวัดที่ต่างประเทศไม่ได้	

ถึงจะเป็น	สตง.	ต้องไปขออนุญาตกรมศิลปากร	เพราะเป็นโบราณวัตถุ	หรือ

ตรวจสอบว่า	เป็นโบราณวัตถุหรือเปล่า	เป็นศิลปวัตถุหรือเปล่า	ไม่ใช่พอเอา

ไปให้ฝรั่ง	 ฝรั่งก็เอาไปเป็นท่ีแขวนหมวก	 อย่าไปคิดว่าของง่ายพอขนเข้ามา

จับได้ปุ๊บเขาเรียกทางการจีนมารับของคุณคืนไป	 ฝรั่งก็ถูกขังคุกไป	 เพราะ

ของเขาต้องคืนเจ้าของ	จีนก็ไปสอบดูว่าหุ่นจิ๋นซีเบอร์อะไรที่เขาติด	ปรากฏ
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ว่าเป็นหัวหุ่นที่สมบูรณ์ที่สุด	แต่ว่าฝรั่งดูหน้าเหมือนเบ็คแฮม	เลยเจาะจงว่า

ต้องเอาตัวนี้มาให้ได้	

แต่ฝรั่งไปสั่งซื้อมาบ

อกว่าเอาหวัท่ีดดู	ีสมบูรณ์	ตดั

มาให้เขาสักอันหนึ่ง	 พอเขา

สอบไปกค้็นเจอเงนิทีย่ดัอยูใ่น

หมอน	 คนจีนเขาชอบหมอน

กระเบื้อง	 เขาบอกนอนแล้ว

ท�าให้ระบบหมุนเวียนของ

เลือดดี	 เพราะปกติเรานอนกดลงไปปุ๊บจะเมื่อย	 แล้วเราจะพลิกตัวอยู่เรื่อย	

เราต้องพลิกอีกข้างหนึ่งพลิกไปพลิกมา	 เป็นการบริหารเลือดลมให้เดินดี	 

ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ของคนจีน	 ปรากฏว่าในหมอนกระเบื้องจะมีท่ีโพรงเป็นรู	 

เขายัดเงินดอลลาร์	 (US)	 เต็มเลยอยู่ในนั้น	 ยอมรับสารภาพว่า	 ไปตัด	 

ศาลพิพากษาให้ตายตกไปตามหุ่น	 ด้วยการตัดคอเพ่ือไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง	

เมอืงไทยเราน่าจะดนีะประเภททีช่อบข่มขนืน่าจะมยีดึของกลางจะได้ไม่ต้อง

ไปข่มขืนใคร	 คนที่มีลูกนี่เดือดร้อน	 ประเภทอยู่ไปแป๊บเดียวออกมาก็ชั่ว	 

แล้วก็กลับเข้าไปใหม่	 แต่ก่อนที่จะกลับเข้าไปใหม่ชั่วหนักกว่าเก่าอีก	 

ฆ่าให้ตายเลยอะไรอย่างนี้	นี่โอดครวญเล็กๆ	กฎหมายเราชรา

จตุ-ค�า

จตุ-ค�า การใช้ดุลยพินิจที่ชอบ พระเจ้ามาช่วยแล้ว	 “จตุ-ค�า”  

ผมไม่บังอาจล้อเรียนพระพยอม	แต่จตุ-ค�า	อันนี้คือ	๔	ค�าจ�าให้มั่นแล้วท่าน

จะปลอดภัย	ที่ผมเล่า	ไม่น่ากลัวหรอก	อันนี้จะช่วยท่านได้	ในค�าแรก	หลักการ

ใช้ดุลพินิจในทางปกครอง	 มีทั้งชอบด้วยกฎหมายกับไม่ชอบด้วยกฎหมาย	
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จริงอยู่ถ้าไม่มีระเบียบก�าหนดไว้ชัดแจ้ง	 ในทางการเงินผมพูดไปแล้วว่า	 

ต้องมีระเบียบกฎหมายอนุญาต	 แต่บางคร้ังไม่มีระเบียบกฎหมายเขียนไว ้

ไม่ชัดเจน	บางครั้งเราต้องตีความช่วยตัวเอง	ไม่อย่างนั้นถาม	สตง.	ถามท้องถิ่น

ผมแนะน�าให้ถามท้องถิ่นอ�าเภอ	ท้องถิ่นจังหวัดที่ดูแลคุณ	แต่ของท่านถาม	

สตง.	ถามคลังจังหวัด	คลังเรื่องนี้ดูให้หน่อยต้องจ่าย	จ่ายได้หรือไม่ได้ก็บอกไป 

ก่อนที่ตรวจสอบภายในมาตรวจคุณท�าให้เรียบร้อยดูให้ดี	 ดุลยพินิจมี 

ทั้งชอบด้วยกฎหมายกับไม่ชอบด้วยกฎหมาย	 ดุลยพินิจใดที่รังจะก่อให้เกิด

ความเสียหาย	 อย่างน้ีชอบหรือไม่	 ไม่ชอบ	 เราไม่ชอบ	 อย่าว่าแต่กฎหมาย 

จะชอบเลย	 เราเองเราไม่ชอบ	 ท�าไปแล้วมีแต่เสียหาย	 แล้วท�าไปท�าไม	 

เพราะฉะนั้นดุลยพินิจถ้าจะชอบด้วยกฎหมายต้องเป็นอย่างนี้	

๑)  ถ้าดุลยพินิจนั้นอยู่บนประโยชน์ส่วนรวม	 ท่านเป็นพ่อเมือง

ท่านต้องบ�าบัดทุกข์	 บ�ารุงสุข	 สิ่งใดท่ีท�าแล้วประชาชนมีความสุข	 พ้นจาก

ความทกุข์	นัน่เป็นประโยชน์ส่วนรวม	ท่านท�าไปแล้วท่านสบายใจ	ได้กศุลไป

เยอะแล้ว	เพราะฉะนัน้ถ้าเราจะต้องใช้ดลุยพนิจินัน้อยูบ่นประโยชน์ส่วนรวม	

ไม่มีอะไรที่เสียหาย	อย่างนี้มีแต่ประโยชน์ส่วนรวม	

๒)  ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน เพราะประโยชน์ทับซ้อนจะ

ท�าให้ความชอบด้วยกฎหมายหายไป	อย่างเมือ่ก่อนหน้านัน้เราเคยมหีนงัสอื

ถึงกระทรวงมหาดไทยประสานมาว่า	 ในฐานะกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่

ก�ากบัดแูลท้องถิน่ควรจะตดัเรือ่งประโยชน์ทบัซ้อนออกไป	เช่น	เราจะต้องดู

ว่าท้องถิน่ไปดงูานจรงิ	ก่อให้เกดิประโยชน์ถงึจะอนมุตั	ิถ้าเราอนมุตัแิล้วเกดิ

มีคนที่บ้านเราไปด้วยคน	สองคน	เป็นข้อติฉินนินทา	เพราะฉะนั้น	กระทรวง

มหาดไทยต้องปกป้องศักดิ์ศรี	โดยการบอกว่า	ไม่ควรจะเข้าไปมีส่วนได้เสีย

ในเรือ่งทีเ่ราเหน็ชอบหรอือนมุตั	ิไม่ว่าจะเป็นรถประจ�าต�าแหน่งหรือไปดูงาน

กับเขาด้วย	 เราต้องตรวจเขาว่า	 คุณดูงาน	 กลับมาแล้วได้คนมีอาชีพใหม่ 
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สักกี่คน	ยังขายกล้วยแขกเหมือนเดิม	กลับมาขายกล้วยแขก	ถ้าอย่างนั้นไป

ดูที่จังหวัดพิษณุโลกว่ากล้วยตากเขาท�ายังไง	 เผื่อจะเอากล้วยแขกมาตาก	 

เอากล้วยตากมาท�ากล้วยแขกอะไรแบบนี้

เพราะฉะนัน้	ประโยชน์

ทับซ้อนจะท�าให้ความชอบ

ด้วยกฎหมายที่เป็นประโยชน์

ส่วนรวมเสียหายไป	 บ่อยครั้ง

เจ้าหน้าที่บางคนเผลอ	 เรียก

บรษัิทพ่อแม่มาขาย	หรอืไม่ได้

ไปจดทะเบยีนเองกม็าขายเอง	

ซื้อเองอยู่อย่างนี้	 มีอยู่จังหวัด

หนึง่	อนันีเ้ป็นความอดึอดัของ	สตง.	ซือ้เสือ้ยืดกบัร้านโทรทศัน์	Make	Sense	

ไหมท่าน	ซือ้เสือ้ยดืกบัร้านขายโทรทศัน์	แล้วใบเสร็จรับเงินดันเขยีนว่าอะไร

โทรทศัน์ด้วย	แล้วบังเอญิ	สตง.	ไปกนิข้าวร้านหมตุู๋นทีอ่ยูติ่ดกบัร้านโทรทศัน์	

ขายโทรทัศน์ไม่เห็นมีเสื้อยืด	 เลยทดลองเดินเข้าถามว่าเถ้าแก่ที่นี่มีเสื้อยืด

ขายหรือไม่	 หาว่าเราประสาทหรือ	 ร้านขายโทรทัศน์ก็เห็นอยู่	 มาถามว่ามี

เสื้อยืดขายไหม	ไม่มี	ท่าทางหงุดหงิด	

พรุ่งนี้มาใหม่	 ไม่มีไม่เป็นไร	 ไปเอาใบเสร็จรับเงินท่ีก�าลังตรวจอยู	่ 

นี่เถ้าแก่เจริญโทรทัศน์	ของท่านหรือไม่	ลายเซ็นท่านไหม	สอบยันนึกว่าของ

ปลอม	 เป็นของจริง	 ไม่ปลอม	 เขาซื้อจริง	 แล้วเมื่อกี้เถ้าแก่บอกไม่มีเสื้อยืด	

คือเขาอยากให้ผมไปช่วยสั่งจากรุงเทพฯ	เพราะว่าพี่ชายผมอยู่โบ๊เบ้	เขาเลย

ให้ผมไปช่วยส่งถูกดี	 ถูกจริงแน่นะ	 คือ	 สตง.	 มักสอบแล้วยันไง	พอถูกจริง	 

เราเอาราคาที่ซื้อไปถามร้านที่ท�าเสื้อฟุตบอลที่มีพิมพ์เบอร์	 พิมพ์อะไร	 

ไปถามทุกร้านเลย	 คุณขายเท่าไหร่	 นี่เขาซ้ือ	 ๘๐	 บาท	 นี่บอก	 ๕๐	 บาท	 
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ผมก็ซื้อได้แล้ว	 อย่างนี้ถ ้าเรากล่าวหาว่าซื้อแพงจะน่าเกลียดหรือไม่	 

ไม่น่าเกลียด	ท่านเห็นด้วยกับผม

๓)  มีความสมเหตุสมผล	 คือเมื่อสักครู่ผมยกตัวอย่างไปที่บอกว่า

ถนนอยู่หน้าบ้าน	บอกทะเลาะกับภรรยาเลยไม่เข้าบ้านสักวันเลย	๑๓๕	วัน	

คุณไม่เคยเข้าบ้านเลย	 เป็นไปได้ไหม	 ดูความเหมาะสม	 ความเป็นไปได้	 

อะไรอย่างนี	้ถ้าเรามดีลุยพนิจิทีส่มเหตสุมผล	เหตุกบัผลต้องไปด้วยกนั	ท�าไม

ถึงช้า	 เพราะมีเหตุว่า	 คือเนื่องจากว่าหน่วยงานที่เขารับออกแบบพอดีช่าง

สิบหมู่ตายไปพอดี	เลยยังหาช่างคนใหม่ไม่ได้	เลยออกแบบช้า	เพราะฉะนั้น	

หลังคาไม่เสร็จสักที	 การจัดซื้อจัดจ้างราคากลางออกไม่ได้แบบยังไม่เสร็จ	

อย่างนี้มีเหตุ	 มีผล	 สมเหตุสมผล	 แต่ไม่ใช่บอกว่าเหตุผลอะไร	 นึกไม่ออก	 

ชี้แจงไม่ได้	อย่างนี้ไม่ได้นะ	ค�าว่า	“สมเหตุสมผล” รวมทั้งถึงกรณีไม่มีเหตุ	

ไม่มีผลด้วย	คือไม่สมเหตุสมผลยังไม่พอ	ยังข้างๆ	คูๆ	นี่ไม่มีเหตุ	ไม่มีผล	

แล้วบางคนบอกว่าผมไม่ชี้แจง	 เอาไว้เจอกันในชั้นศาล	 สตง.	 ไม่ใช่

พนักงานสอบสวน	 คงไม่ได้ท�าให้ท่านเดือดร้อนขนาดนั้น	 เรามีหน้าท่ีอย่าง

เดียวคือแจ้ง	 ป.ป.ช.	 แจ้งต�ารวจ	 ป.ป.ช.	 กฎหมายรัฐธรรมนูญบอกว่า 

ความผิดต่อต�าแหน่งหน้าท่ี	 เป็นอ�านาจหน้าที่สอบสวนของ	 ป.ป.ช.	 แต่

พนักงานสอบสวนยุคใหม่	 เขาฉลาดเลือก	 ถ้าเป็นฆ่าคนตายโดยใช้อ�านาจ

หน้าที่	 เขาเอาแจ้งข้อหาฆ่าคนตายก่อน	 แต่ท�าความผิดต่อต�าแหน่งหน้าที ่

เขาเอาไว้แจ้งทีหลัง

๔)  กระบวนการโปร่งใสตรวจสอบได้	ความคดิของเรา	เหตุผลของ

เรา	ท�าให้เป็นวิกลวิถีบันทึกไว้	 เพื่อให้เห็นว่าเราท�าด้วยความสุจริต	 เหตุผล

นั้นถูกผิดไม่เป็นไร	เพราะเราเป็นปุถุชน	เรามองอย่างนี้	เราเจตนาดี	ก็เขียน

ไว้	แต่บางครั้งไม่สมเหตุสมผลก็ติติงได้	แต่ไม่ใช่เจตนา	พอเราไปชี้แจงตอนที่
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บอกว่าไปขึน้ศาล	เราไปเจอ	ป.ป.ช.	เราไปนกึเหตุผลขึน้มาใหม่ไม่สอดรับกบั

เหตุและผลเดิม	ไม่สอดคล้องกับท้องเรื่อง	เขาก�าลังพูดถึงในยุคทวิภพแต่เรา

ไปพูดถึงเรื่องแรงเงา	คนละเรื่องเลย	เพราะฉะนั้นไม่สมกันเลย	แล้วฟังไม่ขึ้น	

เราถงึเคยได้ยนิค�าพพิากษาบอกข้อต่อสูข้องจ�าเลยฟังไม่ขึน้	ไม่ใช่ไม่ได้ใส่ผงฟู

แต่เพราะว่าเหตุแลผลไม่สอดรับกัน	 ทั้งหมดทั้งปวงหวังว่าจตุ-ค�านี้จะเป็น

ประโยชน์แก่ท่าน	ต่อไปนี้ก็อยู่ที่ท่านแล้วที่จะท�า

 ถาม-ตอบ 

ถาม : ท่านขออนุญาตถามสัก ๑ ค�าถาม กรณีรองผู้ว่าราชการ

จงัหวดัทีจ่ะต้องอนมุตัหิรอืทราบ กรณีจัดซือ้จดัจ้างขนาดใหญ่หรอืวงเงิน

ที่เกินจากหัวหน้าส่วน เช่น สร้างโรงพยาบาล สร้างอะไรต่างๆ ถ้าหากมี

การทจุรติเกดิขึน้หรอืมกีารไม่ปฏบิตัติามระเบยีบเกิดข้ึน ความรับผดิชอบ

ของคนที่จะต้องเซ็นทราบหรือชอบ หรืออนุมัติ หรืออะไรต่างๆ จะมีมาก

น้อยแค่ไหนอย่างไร

ตอบ :	 ผมจะอธิบายด้วยหลักกฎหมายของพระราชบัญญัติว่าด้วย

ความรบัผดิในทางละเมดิส่วนหน่ึง	กบักฎหมายแพ่งและพาณชิย์อกีส่วนหนึง่	

คือในสมัยก่อนความรบัผดิของเจ้าหน้าทีข่องรฐัทีก่่อให้เกดิความเสยีหายจะ

โดยจงใจกด็	ีประมาทเลนิเล่อ

ก็ดีต้องรับผิดเสมือนลูกหนี้

ร่วมกับผู ้ที่กระท�าผิดก่อให้

เกดิความเสยีหาย	เช่น	เสมยีน

ตราเอาเงินแล้วหนีไปนาย

อ�าเภอต้องหารกบัเขาด้วยใน

ฐานะผูบ้งัคบับญัชาเพราะว่า
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ประมาทเลินเล่อ	 ไม่ได้ก�ากับดูแล	 แต่กฎหมายว่าด้วยความผิดทางละเมิด 

ปี	พ.ศ.	๒๕๓๙	ออกมาเพื่อช่วยคนที่ท�างาน	ช่วยเหมือนกับว่ากิ้งกือร้อยกว่า

ขายังมีโอกาสพลาดและล้มเลย	 เพราะฉะนั้น	 คนเราท�างานก็อาจจะม ี

ผิดพลาดบกพร่องไปบ้าง	 แต่ขอเพียงผิดพลาดและบกพร่อง	 อย่าบ่อยนัก	 

แต่ผิดพลาดบกพร่องเกิดขึ้นได้	แต่ก็อย่าให้บ่อย	ความผิดพลาดบกพร่องถ้า

ไม่ได้เกิดจากจงใจ	 เจตนาหรือทุจริต	 หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 

เราไม่ต้องรับผิด	 หลวงก็เจ๊งไป	 หลวงก็เสียหายไปเพราะเงินแผ่นดินคน	 

๖๐	ลา้นคน	จะชว่ยเราหารหมดเลย	จากความผดิพลาดบกพรอ่งแคเ่ลนิเลอ่

เล็กน้อยของเรา	

แต่ถ้าเกิดเลินเล่ออย่างร้อยแรงหรือจงใจ	หรือทุจริต	เราต้องรับผิด

แน่นอน	 อันนั้นต้องไปรับผิด	 ถ้าเป็นคนกระท�าเสียเองต้องไปรับผิดตาม

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 คือเป็นลูกหนี้ทางราชการร้อยเปอร์เซ็นต์	 

แต่ส�าหรับคนท่ีเกี่ยวข้องท่ีไม่ได้เป็นผู้กระท�าผิดโดยตรง	 แต่เป็นผู้ที่มีส่วน

เกี่ยวข้องจะถูกแบ่งสัดส่วน	 กรมบัญชีกลางเขาได้เขียนเป็นยี่ต๊อกเอาไว	้ 

เช่น	กรณีเงนิขาดบัญช	ีคนรบัเงนิ	ตวัคนรบัเงนิทีท่จุรติเอาไปกร้็อยเปอร์เซน็ต์	

แต่คนอื่นที่จะมาหารจากร้อยเปอร์เซ็นต์	 คือคนทุจริตร้อยเปอร์เซ็นต์หนีไป

แล้ว	ถ้าเอาเงินมาคืนได้ดีมาก	ความรับผิดละเมิดไม่มีเลย	เพราะฉะนั้นเวลา

เกิดอะไรเสียหายขึ้นมาเราตะล่อมก่อน	 คืออย่าเพิ่งไปรีบแจ้งความ	 เอาเงิน

มาคืน	โทษหนักจะได้เป็นเบา	พอคืนครบเต็มร้อยเมื่อไหร่	ปล่อยไปเลยเรื่อง	

สตง.	 ป.ป.ช.	 เดี๋ยวจัดการเอง	 ความผิดต่อต�าแหน่งหน้าที่หรือลูกจ้างเดี๋ยว

ต�ารวจก็สอบไปเอง	 แต่เงินหลวงเราไม่ต้องไปแบ่งกับเขาแม้แต่บาทเดียว	

เพราะเงนิหลวงคนืมาแล้ว	แต่เรือ่งบกพร่อง	ถกูต�าหนว่ิากล่าว	ถกูภาคทณัฑ์

อะไร	อันนั้นเราต้องยอมรับ	มีบ้างในความบกพร่อง
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พอถ้าเป็นเรือ่งว่าคนทุจรติเอาไปเสยีหรอืคนก่อให้เกดิความเสยีหาย

หรอืกรณเีสยีหายเกดิข้ึนแล้วต้องหาคนรบัผดิ	ถ้าไม่ได้จงใจเลนิเล่ออย่างร้าย

แรงก็ไม่เป็นไร	แต่ถ้าประมาทเลินเล่อร้ายแรง	เอาแค่ร้ายแรงก็พออย่าจงใจ

ทจุรติ	เอาแค่ร้ายแรงอย่างเดยีว	ถ้าประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงต้องรับผิด

แน่นอน	 แต่แบ่งสัดส่วนยังไง	 กรมบัญชีกลางเขาเตรียมยี่ต๊อกไว้แล้ว	 

คนที่ต�าแหน่งสูงจะต้องรับผิดค่อนข้างมาก	 แต่คนที่ควบคุมก�ากับด่านแรก	

สมมตว่ิาเจ้าหน้าทีเ่สมยีนตราหรอื	ผอ.	คลงั	กจ็ะต้องมคีนถดัจากคนนีข้ึน้มา

เพื่อมากรอง	 คนนี้ไม่กรองเลยพอมาถึงคนสุดท้าย	 อาจจะพอสมควร	 

แต่คนที่ใกล้กับคนนี้ต้องรับเยอะ	 เพราะว่าใกล้ชิดมากต้องมีหน้าที่ก�ากับ 

ดูแลมาก	เขาแบ่งสัดส่วนเป็นลักษณะอย่างนี้	

เรื่องทุจริต

สุ ดท ้ า ยถ ้ าพู ดถึ ง

เฉพาะเรื่องเกิดเป ็นเรื่อง

ทุจริตคนทุจริตไปแล้ว	แต่คน

ทีเ่หลอืจะต้องแบ่งสดัส่วนกนั	

จะแบ่งในลกัษณะว่าหลวงจะ

ยอมรับความเสียหายแค่ส่วน

เล็กๆ	 ส่วนหนึ่ง	 เขาเรียกว่า

อะไรนะ	๓๐	:	๓๐	:	๔๐	อะไรประมาณนั้นแล้วแต่	ซึ่งกระทรวงการคลังเขา

ปรับอยู่เรื่อย	 ล่าสุดผมไม่แน่ใจ	 แต่พูดว่าต้องมีสัดส่วนแน่นอน	 อันนี้เราคิด

ตามสามัญส�านึก	ถ้าไม่ก�าหนดอย่างนี้การก�ากับดูแลก็ปล่อย	ผมมี	ผอ.	คลัง

แล้ว	ผมก็ปล่อย	ผอ.	คลัง	แต่ผมก็เซ็นแค่ทราบอย่างเดียวหรือผ่านไป	แต่ใน

ความรบัผดิตรงนีไ้ม่มกีารก�ากบัดแูลทีด่เีกดิขึน้	เพราะฉะนัน้ในหลกัการก�ากบั
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ดูแล	 เราคิดถึงความรับผิดและรับชอบ	 ถ้าเผื่อเรื่องนี้เป็นเรื่องมักถามว่าเรา

รบัไหม	เรากร็บั	แต่ถ้าผดิเราจะไม่รบัเลยเหรอ	กต้็องแบ่งบ้าง	แต่ตามสดัส่วน

ที่กระทรวงการคลังจะก�าหนด

สัดส่วนตรงนี้ใครก�าหนด	 เริ่มต้นก็คือทางส่วนราชการต้องมีการ

สอบสวนข้อเท็จจริงทางละเมิด	 สอบสวนเสร็จต้องส่งความเห็นนี้เป็นเบื้อง

ต้นไปให้กระทรวงการคลัง	 เขาจะมีคณะกรรมการว่าด้วยความรับผิดทาง

ละเมิดของเจ้าหน้าที่	 ประกอบด้วย	 กรมบัญชีกลาง	 กระทรวงการคลัง	 

ส�านักงบประมาณ	 อัยการ	 สตง.	 เป็นต้น	 เบ็ดเสร็จแล้วรวมแล้วเป็นคณะ	 

มานั่งพิจารณาแล้วก�าหนดว่าความเสียหายของหลวงก้อนนี้	 ใครควรจะรับ

ผิดบ้าง	 เห็นด้วยกับผลการสอบสวนหรือไม่	 แต่ถ้ามีการชดใช้เลยจบ	 อันนี้ 

ไม่ต้องเสียเวลา	แต่ไม่ชดใช้ก็คือต้องอย่างนี้	

เคยมเีรือ่งหนึง่ผมออกรายการสถานปีระชาชน	เป็นนายกฯ	นาแขม

หรืออะไรก็ไม่รู้	แถวจังหวัดอะไร	ผมจ�าไม่ได้	อายุเยอะแล้วจ�าไม่ได้	จ�าได้ก็

ไม่ด	ีเดีย๋วสะเทือนจงัหวดัเขา	เอาเป็นว่านาแขม	นายกฯ	มาบอกว่าเจ้าหน้าที่

การเงินเซ็นเช็คแล้ว	 เว้นข้างหน้าตรงอักษรกับเว้นข้างหน้าตัวหนังสือ	 

ผมจะไปรู้ได้ยังไง	มีปลัดดูอยู่แล้ว	พอปลัดเซ็นผมก็เซ็น	ผู้บริหารอย่างนี้เป็น

ง่าย	ขอให้มีปลดัอย่างเดยีวกเ็ซน็หมดอย่างนีง่้าย	ปลดักเ็หมอืนกนั	ปลดับอก

ว่า	 คิดไม่ถึงว่าเป็นถึง	 ผอ.	 คลังแล้ว	 จะมีตุกติกกับเรา	 ผมก็ไม่ทันสังเกต	 

หายไป	๑๑	ล้านบาท	ถ้าทันสังเกตจะหายไปเท่าไหร่	 นี่ขนาดไม่ทันสังเกต	

ทีน้ีผู้ส่ือข่าวคุณอะไรผู้หญิงถามว่า	 นายกฯ	 นาแขมจะรับผิดชอบยังไงคะ	 

ผมคงต้องให้เขาสอบสวนให้ชัดเจนก่อนว่า	ใครต้องรับผิดชอบยังไง	

ผมเลยสะกิดหน่อย	เพราะว่ากล้อง	ผมส่งสายตา	แล้วเขาถาม	สตง.	

ว่ายังไงคะ	ผมบอกว่าเรื่องการที่เว้นข้างหน้า	เว้นอะไรไว้นี่	ระเบียบเขียนไว้
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ชัดมากเลย	เพราะฉะนั้น	การที่เกิดเรื่องนี้ได้จริงๆ	คืออย่างนี้	เติมตัวเลขข้าง

หน้า	 ข้างหลังบอกว่าคนหน้าเซ็นแล้ว	 ผมเซ็น	 อย่างนี้ถ้ากระทรวงการคลัง

เขาพิจารณาอย่างนี้	 ในฐานะที่ผมเคยอยู่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 

ความรับผิดทางละเมิด	 ถ้าไปพิจารณาว่า	 ประมาทเลินเล่อเล็กน้อยหลวงก็

เสียหาย	 ๑๑	 ล้านบาท	 ก็หายวับเลย	 ผมจะพูดค�ากวนๆ	 บาทหนึ่งกับ 

ล้านหนึ่งก็เท่ากัน	บาทหนึ่งกับล้านบาทเท่ากันยังไง	เท่ากันเพราะต่างก็เป็น

เงนิหลวงด้วยกนัทัง้นัน้	คอืคณุค่าของคอืเงนิล้านหนึง่	บาทหนึง่	๖๐	ล้านคน	

หารอยู่	ในนั้นของเราเป็นแค่เศษเสี้ยวอยู่ในนั้น	เพราะฉะนั้น	เป็นเรื่องที่น่า

เจ็บปวด	ถ้าเรือ่งนีเ้งนิไม่หายไป	เงนิจะไปช่วยเหลอืทีอ่ืน่บ�าบดัทกุข์	บ�ารงุสขุ

ก็จะเยอะกว่านี้	 เพราะฉะนั้น	 ที่ท่านช่วยกรุณาถามน่ี	 ก็เป็นเร่ืองท่ีดี	 

ขออย่างเดียวอย่าให้เกิดขึ้นบ่อย	

ความบกพร่องในเรื่องการเงิน

ความบกพร่องในเรื่องการเงินจะบอกว่าเป็นเร่ืองประมาทเลินเล่อ

เล็กน้อยไม่ได้	 กระทรวงการคลังไม่ยอมเลย	 สตง.	 ที่นั่งอยู่ในกระทรวงการ

คลัง	 กรมบัญชีกลาง	 งบประมาณเถียงกันเป็นเสียงเดียว	 ถ้าเป็นเงินหลวง 

เสียหายคุณจะบอกว่าประมาทเลินเล่อเล็กน้อยไม่ได้ต้องร้ายแรงไว้ก่อน	 

ส่วนจะรบัผดิมากน้อยแค่ไหน

ดูตามว ่ารู ้สภาพเป ็นยังไง	 

เช่น	 เช็คบอกว่าต้องขีดคร่อม	

ทุ กคนจะปฏิ เ ส ธว ่ า ไ ม ่ รู ้

ระเบียบไม่ได้	 เช็คใบนี้ไม่ได ้

ขีดคร่อมแล้วเอาไปเบิกเงิน	

มาถึงเราเซ็นโดยที่เขาไม่ได ้
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ขีดคร่อม	 เราก็ต้องขีดคร่อมแทน	 ถึงเราจะหลังตรงเราก็ต้องขีดให้คร่อมใช่

ไหม	ก็ขีดไปสิ	แต่คุณไม่ขีดเลย	คุณก็เซ็นๆ	บอกว่าปลัดเซ็นแล้วคุณก็เซ็นต่อ

คงอ้างไม่ได้	อ้างได้อย่างเดียวคือต้องต่อสู้อย่างเดียวว่าประมาทเลินเล่อเล็ก

น้อยมาก	แต่เล็กน้อยเสียหายไปสักพันหนึ่ง	เสียหายไปสัก	๒	แสน	อย่างนี้

เล็กน้อยหรือเปล่า

ยกตัวอย่าง	เรื่องค่าเช่าบ้าน	เรามีหน้าที่เซ็นอนุมัติก็จริง	แต่ถ้าเบิก

เท็จขึ้นมา	แม้ว่าสุดท้ายอาจจะไม่โดยเพราะว่าอยู่ไกลเกินกว่าเหตุ	แต่คนที่

เป็นกรรมการตรวจบ้านเช่ากับ	 ผอ.	 ท่ีต้องดูแลเรื่องกฎระเบียบต่างๆ	 แล้ว

เลยไปอีกสักนิด	อันนี้ก็อยู่ที่คณะเขาจะก�าหนด	 เพราะฉะนั้นเราอย่าเพิ่งไป

วิตกเลยตรงนั้น	แต่เราท�าตรงนี้ให้ดีที่สุด	ทุกอย่างจะดีที่สุดเลย	โดยเฉพาะ

จตุ-ค�า	 ไม่ต้องไปเลี่ยม	 เป็นภาระมาก	 เพราะว่าหลวงพ่อก็เยอะอยู่แล้ว	 

ต้องขอบคุณส�าหรับค�าถาม	
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ผมมีเบอร์โทรศัพท์	๐๘๑-๗๕๓-๗๘๒๑	คืออย่างนี้ท่านสามารถโทร

มาได้	 ผมจะถือว่าเป็นความกรุณาที่ท่านมาแบ่งปันกับผม	แล้วผมจะตอบ

ปัญหาผมจะไม่ถามว่าท่านเป็นใคร	 ผมไม่สนใจจังหวัดไหนหรอก	 ขออย่าง

เดียวอยากจะรู้ว่าผมควรจะแนะน�าอะไรท่าน	 ถ้าผมไม่รู้ผมจะบอกว่าเด๋ียว

ผมจะหาความรู้มาแบ่งกับท่าน	แล้วผมจะช่วยให้งาน	สตง.	น้อยลงได้ก็ด้วย

การตอบค�าถามของท่าน	 แล้วผมเชื่อว่าทุกท่านสุจริตใจอยากจะท�าความ

เจริญ	เรามพีระบดิาที่สอนใหเ้ราบ�าบดัทกุข์	บ�ารงุสุข	ผมขออภยัทีใ่ห้เวลาได้

ไม่เต็มที่นัก	 แต่เรายังมีเวลาอีกเยอะที่จะคบค้าสมาคม	ที่จะแลกเปลี่ยนกัน	

ยังไงผมก็ไม่ไปไหน	ตราบใดที่ยังมีลมหายใจก็เป็นที่ปรึกษาอยู่ใน	สตง.	เอา

ไว้ให้น้องๆ	มาปรึกษาบ้าง	ใครจะมาปรึกษาก็ได้	มีโอกาสก็ออกมาเผยแพร่

ความรูบ้้าง	หาความรูเ้พิม่เตมิบ้าง	ไปเรยีนโน่น	เรียนนี	่หาพรรคพวกบ้าง	ถ้า

ไม่มีต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงที่ตั้งใจฟัง

YYYYYY
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