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การบริหารโครงการเงินกูธนาคารโลกภายใต
ระบบราชการแบบไทย ๆ

            โดย   รองศาสตราจารยประวิตร   ชูศิลป
                          สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม (พิษณุโลก)
                           pravitshoo@hotmail.com

1. นํ าเรื่อง
 จากขาวสารในหนังสือพิมพไทยรัฐ  ฉบับประจ ําวันพุธที ่  7  มีนาคม  2544  หนาขาว 
การศึกษา (หนา 15)   และยังมีลงในฉบับอื่น ๆ  เชน  สยามโพสต ดวย  มีใจความสรุปวา  โครงการ 
เงินกูธนาคารโลกเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ในมหาวิทยาลัยตาง ๆ ของ
รัฐท่ีทบวงมหาวิทยาลัยรับผิดชอบดํ าเนินการมาต้ังแต ป พ.ศ. 2540 น้ัน  มีความลาชา  ขัดของ  และ
ทํ าใหประเทศไทยตองเสีย คาธรรมเนียมผูกพัน หรือ Commitment Charge ไปแลวมากกวา 26  
ลานบาท  ซ่ึงเปนขาวท่ีทํ าใหผูอานเกิดความรูสึกวา  การบริหาร  จัดการโครงการเงินกูของหนวยงาน 
ราชการดังกลาวมีความลาชา   เสียหาย    ทํ าใหชาติตองจายเงินคาธรรมเนียมผูกพันไปโดยไมจํ าเปน 
นอกจากนั้นยังมีความลาชา ขัดของในกระบวนการจัดซ้ือ  จัดจางครุภัณฑวิทยาศาสตรท่ีมีนับรอย นับ
พันรายการ จนจะตองปรับลดวงเงินกูลงไปจากเดิมอีกสวนหน่ึงดวย (วงเงินกูท่ีทบวงมหาวิทยาลัยได
รับอนุมัติสํ าหรับโครงการน้ี ประมาณ  160  ลานเหรียญสหรัฐ)

คาธรรมเนียมผูกพัน (Commitment Charge) เปนรายการหน่ึงท่ีประเทศ ผูกูเงินจะตอง
จายใหกับธนาคารโลกตามเง่ือนไขในสัญญากูเงิน (Loan Agreement) เปนคาธรรมเนียมท่ีคิดจาก
จํ านวนเงินกูทั้งหมดที่ยังไมไดเบิกจายออกไปจากบัญชีเงินกู   โดยท่ัวไปน้ันจะคิดในอัตรา 0.25-0.75 
% ตอป  ถาผูกูเบิกจายเงินออกไปไดชา  ก็จะตองจายคาธรรมเนียมผูกพันมาก แตในขณะเดียวกัน การ
ท่ีจะเบิกจายเงินกู ออกมาใหไดมาก ๆ ตามแผนงานที่วางไวไดนั้น ก็จะตองมีการจัดซ้ือ จัดจางท่ีไดผาน
ขั้นตอนตาง ๆ มากมายตามระเบียบของธนาคารโลก  และ/หรือ ระเบียบของทางราชการไทยดวย   ผูกู
จะไมสามารถไปถอนเงินจากบัญชีเงินกู ออกมาใสไวในบัญชีของเราโดยท่ีไมไดมีการจัดซ้ือ จัดจางได

 ในฐานะท่ีขาพเจาไดเคยมีสวนรับผิดชอบเปน ผูจัดการโครงการ (Project Manager) ใน 
การบริหารโครงการเงินกูธนาคารโลกในลักษณะเดียวกัน  มีความมุงหมายและอยูในชวงเวลาเดียวกัน
อยูระยะเวลาหน่ึง  แตเปนโครงการท่ีไดรับอนุมัติจากรัฐบาลในสวนของสํ านักงานสภาสถาบันราชภัฏ 
(สรภ.)  กระทรวงศึกษาธิการ  จึงใครขอเสนอขอมูล อุปสรรค และความคิดเห็น ท่ีเปนตนเหตุใหการ
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บริหารโครงการเงินกูธนาคารโลกภายใตระบบราชการแบบไทย ๆ   ประสบผลส ําเร็จไดอยางไมดีนัก ไม
วาจะเปนโครงการท่ีอยูภายใตความรับผิดชอบของทบวงมหาวิทยาลัย ท่ีมทีรัพยากรบุคคลทางวิทยา
ศาสตรและเทคโนโลยี คอนขางดีกวา และในการบริหารโครงการน้ัน สํ านักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
ก็ทํ าหนาท่ีรับผิดชอบเปนหนวยกลางบริหารโครงการ (Project Implementation Unit หรือ PIU)  แทน
ทุกมหาวิทยาลัยท่ีอยูในโครงการ   สํ าหรับโครงการเงินกูธนาคารโลก เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
วิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกตในสถาบันราชภัฏ หรือเรียกช่ือยอวา โครงการ พวส. น้ัน สํ านัก
งานสภาสถาบันราชภัฏ (สรภ.) เปนผูรับผิดชอบต้ัง PIU บริหารโครงการเอง  (ไมใช สํ านักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ เปนผูรับผิดชอบ) ซึ่งท่ีจริงน้ัน กระทรวงศึกษาธิการ ยังมีโครงการเงินกู
ธนาคารโลกในลักษณะเดียวกันน้ีท่ี สถาบันราชมงคล (ใชเงินกู 37 ลานเหรียญ)อีกโครงการหน่ึงดวย
โดยสถาบันราชมงคลก็ตองต้ัง PIU ข้ึนมาบริหารโครงการเองเชนกัน  โครงการมีชวงเวลาด ําเนินการใน
เวลา 5 ป  คือ ระหวาง พ.ศ. 2540-2544  เหมือนกันท้ังของทบวงมหาวิทยาลัย และของกระทรวง
ศึกษาธิการ  จากการติดตามความกาวหนาของโครงการมาจนถึงปสุดทายของโครงการน้ัน  ก็ทราบวา 
โครงการของสถาบันราชภัฏและสถาบันราชมงคล ก็มีการเบิกจายเงินกูลาชา  เน่ืองจากการดํ าเนินการ
กิจกรรมตาง ๆ ท่ีกํ าหนดไวในโครงการดํ าเนินไปไดชากวาแผนงานเชนเดียวกันกับท่ีเกิดข้ึนกับโครงการ
ของทบวงมหาวิทยาลัย   และในชวงเวลาที่ผานมานั้น ทุกโครงการก็ไดมีการเปล่ียนแปลงตัว ผูจัดการ
โครงการ (Project Manager) ไปแลวหลายคนแลวดวย  จึงเปนที่นาสนใจวา  โครงการเงินกู
ธนาคารโลก ที่ทบวงมหาวิทยาลัย หรือ ท่ีกระทรวงศึกษาธิการดํ าเนินการ  จนมาถึงปสุดทายของโครง
การในป พ.ศ.2544 น้ีน้ัน มีอะไรเปนตนเหตุท่ีทํ าใหโครงการเกิดความลาชา มีการปรับลดวงเงินกูลง  
และประเทศไทยตองเสียเงินคาธรรมเนียมผูกพันเพิ่มขึ้นอยางที่ไมควรจะตองเสียไป ขาพเจาใครขอ
เสนอขอมูลและขอคิดเห็นสวนตัวในฐานะท่ีเคยไดรับความไววางใจจากผูบังคับบัญชาใหทํ าหนาท่ีเปน 
ผูจัดการโครงการ ของโครงการเงินกูธนาคารโลกฯ ท่ี สรภ. ไดรับอนุมัติจากรัฐบาลใหดํ าเนินการ ใน
ชวงระยะเวลาหนึ่ง (ระหวางวันที ่4 พฤศจิกายน 2539  ถึงวันท่ี 14 มกราคม 2541)   และยังไดติดตาม 
มีสวนรวมใหการสนับสนุนการดํ าเนินการตามโครงการดังกลาวมาโดยตลอดแมจะไดพนหนาท่ีจากการ
เปนผูจัดการโครงการไปแลวก็ตาม  เพ่ือเปนกรณีศึกษาสํ าหรับแกไข ปรับปรุงการบริหาร  จัดการโครง
การในลักษณะเดียวกันใหดีย่ิงกวาท่ีเคยเปนมาแลวในโอกาสตอ ๆ ไป

2. รายละเอียดของโครงการโดยสงัเขป
 •  •  •  •  ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตร
ประยุกตในสถาบันราชภัฏ หรือเรียกช่ือยอวา  โครงการ พวส.
 •  •  •  •  งบประมาณท่ีใชท้ังหมด  รวม 140.2 ลานเหรียญสหรัฐ (เปนเงินกูจากธนาคารโลก



3

81.9  ลานเหรียญ   สวนท่ีเหลืออีก  58.3  ลานเหรียญ เปนเงินงบประมาณแผนดินของไทยที่ตองตั้งสม
ทบในเวลา 5 ป)
 •  •  •  •  ระยะเวลาดํ าเนินการของโครงการ   ใชเวลา  5  ป   ต้ังแต ป พ.ศ. 2540 – 2544
 •  •  •  •  สถาบนัราชภัฏในโครงการ  มีอยู 17  แหง และเปนสถาบันราชภัฏ ที่ตั้งอยูในสวนภูมิ
ภาคท้ังหมด  เชน  สถาบันราชภัฏเชียงใหม  ลํ าปาง  พิบูลสงคราม   สงขลา   ภูเก็ต   นครราชสีมา   
เปนตน
 •  •  •  •  วัตถุประสงคของโครงการ    เพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการใหสถาบันราชภัฏ
สามารถปฏิบัติภารกิจตามท่ีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏกํ าหนดไวไดอยางดีและมีคุณภาพสูงขึ้นดัง
น้ี

- ผลิตบัณฑิตในสาขาวิทยาศาสตร และครูวิทยาศาสตร  ใหไดคุณภาพสูงขึ้น
- อบรมครูวิทยาศาสตรประจํ าการในโรงเรียนมัธยมศึกษาและประถมศึกษาใหมี

คุณภาพสูงข้ึน (เนนครูผูสอนในสาขาวิชา เคม ี ชีววิทยา  ฟสิกส  คณิตศาสตร และคอมพิวเตอร)
- สงเสริมใหอาจารยและนักศึกษาของสถาบันทํ าวิจัยไดมากขึ้นและมีคุณภาพสูง
ขึ้น

- เผยแพรความรูและบริการทางวิชาการแกทองถ่ินไดดีและมีคุณภาพสูงข้ึน
 •  •  •  •  งานและกิจกรรมของโครงการ  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ  จะมีงานและ
กิจกรรมท่ีสํ าคัญ  ดังน้ี

- การกอสรางอาคารวิทยาศาสตร  สูง 4 ชั้น  พื้นที ่ 5,650  ตารางเมตร ใน
สถาบันราชภัฏแตละแหง  (มี 17 แหง)  พรอมติดตั้งครุภัณฑประจ ําอาคาร  โดยใชงบประมาณของ 
ไทยเอง แหงละประมาณ  52  ลานบาท

- การจัดหาวัสดุอุปกรณและเครื่องมือวิทยาศาสตร  สํ าหรับใชในการเรียน
การสอน และการทํ าวิจัย  ท้ังในสาขาวิชา เคม ี   ชีววิทยา   ฟสิกส   คณิตศาสตร  คอมพิวเตอร  และ
วิทยาศาสตรประยุกต(บางสาขาวิชา)  โดยใชเงินกู  60.4  ลานเหรียญ

- การฝกอบรมหลักสูตรระยะส้ัน สํ าหรับอาจารยผูสอนวิทยาศาสตรสาขาตาง ๆ
ของสถาบันราชภัฏในโครงการ โดยจัดขึ้นในมหาวิทยาลัยภายในประเทศ (ใชงบประมาณของไทย)  
และกลุมมหาวิทยาลัยในตางประเทศ (ใชเงินกู) นับรอยหัวขอและเปนจํ านวนหลายรอยคนตลอด5  ป

- การใหทุนศึกษาตอ ในระดับ ปริญญาโท และเอกท้ังในประเทศ (ใชงบ
ประมาณ

ของไทย)  150 ทุน    และตางประเทศ (ใชเงินกู)  125 ทุน  โดยผูรับทุนไปศึกษาตอจะมีท้ังท่ีเปน
อาจารยของสถาบันราชภัฏ และบุคคลท่ัวไป

- การจัดหาผูเชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษา(Consultants)  ดานการบริหารโครงการ
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การจัดซ้ือจัดจาง  ดานการวิจัย  และการพัฒนาหลักสูตร  โดยใชเงินกู  และเงินงบประมาณของไทย
- การสงเสริมการทํ าวิจัยของอาจารย  ใชงบประมาณของไทย

3. ขอจ ํากัด  และเงื่อนไขที่ก ําหนดไวในโครงการ
 จากรายละเอียดในเอกสารการกูเงินท่ีเรียกวา  เอส เอ อาร (SAR หรือ Staff Appraisal 
Report)ท่ีจัดทํ าข้ึนไวโดยธนาคารโลก และสัญญาเงินกู (Loan Agreement) จะพบวา เงินกูที่จะน ํามา
จัดซื้อเครื่องมือ  สงอาจารยไปฝกอบรมหลักสูตรระยะส้ันในตางประเทศ การใหทุนศึกษาตอในตาง
ประเทศ และการจางผูเช่ียวชาญหรือท่ีปรึกษาน้ัน  ไดถูกกํ าหนดวงเงินแตละรายการไวแลว  ในบาง
รายการยังมีขอกํ าหนดถึงวิธีการจัดซ้ือ-จัดจางไวดวย  ดังเชน ในการจัดซ้ือเคร่ืองมือวิทยาศาสตรโดย
ใชเงินกู 60.4 ลานเหรียญน้ัน จะตองใชวิธีจัดซื้อ จัดจางตามระเบียบของธนาคารโลกดวยการเปด
ประมูลแบบนานาชาติ (International Competitive Bidding หรือ ICB)     และผูกู จะสามารถเบิก
เงินกูไดเฉพาะคาใชจายสวนที่เปนเงินตราตางประเทศเทานั้น (กลาวอีกนัยหน่ึงก็คือ คาใชจายใน
รายการใดที่จายเปนเงินบาท จะไมสามารถเบิกจายจากเงินกูนี้ได) นอกจากน้ัน ในการขอเบิกเงินกูจาก
ธนาคารโลกแตละคร้ัง  จะตองรวมยอดเงินท่ีเปนรายจายในเงินสกุลเดียวกัน ใหไดในแตละใบถอนเงิน  
ไมตํ่ ากวาสองแสนเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเทากันเปนอยางนอย ผูกูจึงจ ําเปนตองมีเงินทดรองจาย
ไวสํ าหรับคาใชจายตาง ๆ ที่แตละรายการจายเปนเงินไมถึงจ ํานวนสองแสนเหรียญไวดวย และอีกทั้งใน
การจัดซื้อ-จัดจางบางรายการท่ีใชเงินกู เปนตนวา การจางที่ปรึกษา(Consultants) จะมีขอปฏิบัติท่ี
ยุงยากมากขึ้นกวาปกติ  เพราะจะตองปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบของธนาคารโลก  และระเบียบ
สํ านักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ  ของทางราชการไทยอีกดวย
 จากยอดเงินสวนท่ีเปนเงินกูจากธนาคารโลก 81.9 ลานเหรียญ นั้นจะมีรายจายที่เปนภาระ 
ของประเทศตอไปอยางนอยสองรายการกลาวคือ นอกจากจะตองจัดงบประมาณแผนดิน 
ใชคืนตนเงินที่กูมา พรอมดอกเบ้ียประมาณ 6.41% ตอป (เร่ิมใชคืนในปท่ีสาม)แลว ประเทศไทยยังจะ
ตองเสียคาธรรมเนียมผูกพัน  (Commitment Charge) อีกประมาณ 0.75 % ตอป  ของเงินสวนที่ยัง
ไมไดเบิกจายออกมาอีกรายการหน่ึงดวย  (รายจายสวนน้ี อาจเรียกวา คารักษาบัญช ีก็ได  ซึ่งในระยะ
แรก ทราบวาธนาคารจะคิดเพียง 0.25 % ตอปกอน)   ดังน้ัน กิจกรรม หรืองานใดท่ีเบิกจายจากสวนท่ี
เปนเงินกูดังไดกลาวขางตนน้ัน  ถาหากปฏิบัติหรือทํ าใหส ําเร็จไดชากวาท่ีกํ าหนดไวในแผนปฏิบัติของ
โครงการ ก็จะทํ าใหประเทศไทยเรามีรายจายสวนนี้เพิ่มขึ้น
 การท่ีจะเบิกเงินกูออกมาใหไดตามแผนการเบิกจายน้ัน  ผูกูจะตองทํ ารายละเอียดเปน
เอกสาร  และมีข้ันตอนปฏิบัติท่ีตองการเวลา  และก ําลังคนมาชวยคิด ชวยทํ างานใหเสร็จแบบวันตอวัน
เพื่อใหผานข้ันตอนการอนุมัติจากธนาคารโลก  สรภ. และ/หรือกระทรวงศึกษาธิการ     และในเกือบจะ
ทุกกิจกรรมหรืองาน ตามขอ 2 ขางตนน้ัน จํ าเปนจะตองจัดประชุมปฏิบัติการ หรือ จัด Workshop
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กอนหลายคร้ัง  เพ่ือใหไดส่ิงท่ีตรงกับความจํ าเปนและความตองการของสถาบันราชภัฏจริง ๆ  การเชิญ
อาจารยและบุคลากรจากสถาบันมาประชุมปฏิบัติการแตละคร้ัง  แตละเร่ือง จะมีงานธุรการตาม
ระเบียบราชการท่ีจํ าเปนจะตองมีคนทํ าท้ังกอน และภายหลังอยูมากมายอยางท่ีคาดไมถึง(สํ าหรับผูท่ี
ไมเคยจัดงานประชุมเอง) เม่ือจัดประชุม จนไดส่ิงท่ีตองการแลว  การจัดพิมพตนฉบับเอกสารท่ีจะนํ า
ไปใช เชน รายการอุปกรณหรือเคร่ืองมือวิทยาศาสตรแตละสาขาวิชาของแตละสถาบัน  คุณลักษณะ
(Specification)ของเครื่องมือ   ช่ือหัวขอเร่ืองและหลักสูตรฝกอบรมระยะส้ันสาขาวิชาตาง ๆ ท่ีตรงกับ
ความจํ าเปนและความตองการของอาจารยผูสอน  เปนตน  ข้ันตอนท่ีสํ าคัญตอไป ก็ยังจะตองใชเวลา
ติดตอ  ประสานงานกับหนวยงาน มหาวิทยาลัย การจัดทํ าประกาศท่ีรัดกุม  การคัดเลือกตัดสินผลการ
จัดซื้อ-จัดจาง  รวมท้ังการตรวจรับของ ตามข้ันตอนระเบียบของธนาคารโลก และ/หรือระเบียบขอ
บังคับของราชการไทย   อีกท้ังเอกสารสวนใหญจะตองจัดทํ าเปนภาษาอังกฤษท่ีไดมาตรฐานและรัดกุม
ชัดเจนดวย
  และตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกูน้ัน ผูขอกูจะตองจัดต้ังหนวยงานกลางทํ าหนาท่ีบริหาร
โครงการท่ีเรียกวา PIU ขึ้น    และจะตองจัดหาบุคลากรมาทํ างานในหนวยยอย(Functional Units)ตาง 
ๆ  คือ  ฝายบริหารงานทั่วไป(General Administration and Disbursement)  ฝายจัดซื้อจัดจาง  
(Equipment Procurement and Civil Works) ฝายทุนและฝกอบรม(Training and Fellowships)  
และ ฝายวางแผนและติดตามประเมินผล(Planning Key Performance Indicators, Monitoring 
and Evaluation)   รวมท้ังผูจัดการโครงการดวย รวมเปน  17  คน  เปนอยางนอย

4. ตัวอยางอุปสรรค  ขอขัดของที่ประสบ และขอคิดเห็น
 4.1 การแสวงหาคนมาทํ างานในหนวยยอย (Functional Units) ท้ัง 4 ฝายของ PIU เพื่อ
บริหาร จัดการโครงการน้ัน เปนจุดออนและมีอุปสรรค  ขอขัดของที่ส ําคัญย่ิง  เพราะการที่จะหาคนมา
ทํ างานในสวนกลางใหไดครบท้ัง 17  คน เปนอยางนอยน้ัน ไมใชจะเอาใครหรือสงใครมาทํ าก็ได สวน
หน่ึงจะตองรูเร่ืองการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีบางพอสมควรดวย สามารถที่จะ
ใชคอมพิวเตอร และจัดทํ าเอกสารเปนภาษาอังกฤษได   และที่ส ําคัญคือ จะตองมีความซ่ือสัตย สุจริต 
ไมคิดหาประโยชนสวนตน เปนคุณลักษณะประจํ าตัว  ซึ่งบุคคลท่ีตองการสวนใหญน้ันก็จะเปน
อาจารยในสถาบันราชภัฏตาง ๆ ท่ีจะขอตัวมาชวยราชการท่ี สรภ. ใน กทม.  การท่ีจะใหอาจารยมาน่ัง
ทํ างานประจํ านานเปนปน้ัน  ก็ไมใชจะหามาไดงาย ๆ   เพราะถามาจากตางจังหวัด เม่ือมาอยูใน กทม. 
ก็จะมีคาใชจายสวนท่ีเปนคาท่ีพัก  คาพาหนะ  เบ้ียเล้ียงติดตามมา  และถึงแมวาจะมีเงินงบประมาณ
อยู แตก็จะไมสามารถเบิกจายไดเน่ืองจากติดท่ีระเบียบราชการ  หรือบางรายตัวอาจารยท่ีตองการจะ
ใหมาชวยทํ างาน  เขาจะตองแยกครอบครัว และขาดรายไดพิเศษจากการสอน หรืออาจมีปญหาเก่ียว
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กับการเบิกเงินประจ ําตํ าแหนงทางวิชาการ เขาก็จะไมมาโดยอางวามีภาระงานท่ีตองรับผิดชอบอยูมาก
แลวก็มี
  ตัวอยางหน่ึงท่ีเกิดข้ึนกับตัวขาพเจาเองท่ีเปนขาราชการอยูตางจังหวัดก็คือ การเขามาอยู
ทํ างานที ่สรภ. ในกรุงเทพมหานคร  เพื่อทํ าหนาท่ีเปน ผูจัดการโครงการ น้ัน ก็มีปญหาเก่ียวกับการ
เบิกจาย คาที่พักอยางมาก เพราะมีระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของก ําหนดไววา (1) ขาราชการจะไป
ราชการติดตอกันนานเกินกวา 120 วัน จะเบิกคาใชจายไมได  ถาเกินจากน้ัน ปลัดกระทรวงท่ีเปนตน
สังกัดอาจพิจารณาอนุญาตก็ได แตจะตองไมเกิน 1 ป  (2) การส่ังใหขาราชการไปปฏิบัติงานในหนวย
งานหรือโครงการท่ีมีระยะเวลาทํ างานกํ าหนดนาน ๆ ในชวงเวลาแนนอนน้ัน ตองส่ังใหไปอยู แบบ
ประจํ า   และ (3) ขาราชการท่ีจะเบิกคาเชาบานไดน้ันตองมีคุณสมบัติไมเขาลักษณะตองหามอยางใด
อยางหน่ึง เชน ยายกลับจังหวัดท่ีตนบรรจุคร้ังแรก  ขาพเจาไดมาอยูปฏิบัติงานใน กทม. ระหวางปลาย
ป 2539 ถึง ตนป 2541  แมวาปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะอนุมัติแลว แตก็ยังมีปญหาเก่ียวกับการเบิก
จายคาท่ีพักอยู เพราะจะเขาขายลักษณะทั้ง 3 ประการน้ัน  กลาวคือ แมจะไมเบิกคาเบี้ยเลี้ยงเลย ขอ
เบิกเฉพาะคาเชาบาน (แทนการเบิกคาท่ีพักรายวัน) เทาน้ัน  ก็ยังจะไปติดขัดท่ี กฎ ระเบียบราชการดัง
กลาว  ก็ขนาดมาทํ างานในแตละวันต้ังแตเชากอนเวลา 8.00 น. จนถึงเกินเวลา 18.00 น. ทุกวัน  
เหน่ือยยากกับงานท่ีตองเรงทํ าแบบวันตอวันมากพอสมควรอยูแลว   ยังจะตองมามีปญหาเร่ืองคาใช
จายท่ีจํ าเปนอีก       การแสวงหาขาราชการคนอ่ืน ๆ ท่ีจะขอตัวใหมาชวยทํ างานใน PIU  จึงหาคนมา
ทํ างานไดยากข้ึนไปอีกเน่ืองจากมีตัวอยางใหเห็นขอยุงยากอยูแลว
 4.2 มีการเปลี่ยนแปลงผูบริหารระดับสูงในกระทรวงบอยครั้งมากเกินไป ทํ าใหเกิดจุดออน
ที่จะมีผูน ําท่ีเขาใจในรายละเอียดของโครงการท่ีตอเน่ืองกัน    เพราะงานหรือกิจกรรมสวนใหญของ
โครงการจะตองดํ าเนินไปภายหลังท่ีไดมีการลงนามในสัญญาเงินกูแลว(สัญญาเงินกูลงนามเมื่อวันท่ี  
10  มกราคม  2540)  และเปนงานที่ตองเรงท ําวันตอวันไปทีเดียว
 จากกรณีตัวอยางท่ีเกิดข้ึนกับขาพเจาในขอ 4.1 น้ัน  สํ านักงานสภาสถาบันราชภัฏ (สรภ.) ก็
ไดพยายามจะแกปญหาโดยนํ าเร่ืองเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี(ค.ร.ม.) เพ่ือขอใหยกเวน (Waive) 
กฎ ระเบียบดังกลาว  ซึ่ง รมว. ศธ. ในขณะน้ันก็ไดเห็นชอบแลว  (เม่ือวันท่ี  24  กรกฎาคม 2540)  แต
ในระหวางท่ีเร่ืองกํ าลังจะเขา ค.ร.ม. อยูน้ันไดเกิดการเปล่ียนแปลงรัฐบาล และตัว รมว. ศธ. เปนคนใหม
ไ ป อี ก  ร ว ม ท้ั ง ตั ว เ ล ข า ธิ ก า ร ส ภ า ส ถ า บั น ร า ช ภั ฏ ( อ ธิ บ ดี )  ก็ ถู ก เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง  
บอยมากทุกป  จนบางเร่ืองก็ตองเร่ิมตนใหม และตองทํ าความเขาใจใหมกันอีก
 ตัวอยางหน่ึงท่ีเปนผลมาจากการเปล่ียนแปลงตัวผูบริหารระดับสูงบอยมากเกินไปก็คือ การ
ระงับเร่ืองไมใหสงอาจารยผูสอนไปฝกอบรมหลักสูตรระยะส้ัน (8 สัปดาห) ในตางประเทศ    ใน
หัวขอเฉพาะเร่ืองสาขาวิชาตาง ๆ รวม 13 เร่ือง ท่ี สรภ. ไดเปดประมูลท่ัวโลก ถูกตองตามระเบียบของ
ธนาคารโลก และระเบียบของส ํานักนายกรัฐมนตรี  จนประกาศผลผูชนะการประมูล และไดลงนามใน
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สัญญาการจางกับกลุมมหาวิทยาลัยในตางประเทศท่ีชนะการประมูลไปเรียบรอยแลว (คาใชจายในการ
ไปฝกอบรมท้ังหมดเปนสวนท่ีจะเบิกจากเงินกู และเปนกิจกรรมตามขอกํ าหนดใน SAR) แตเม่ือ สรภ.ได
เสนอเร่ืองขออนุญาตใหขาราชการไปฝกอบรมในตางประเทศ รมว.ศธ. กลับไมอนุญาต และไดชะลอ
เร่ืองไวนานนับป  จนกลุมมหาวิทยาลัยท่ีชนะการประมูล ท่ีตองประสบความเสียหายไปมากกับการ
เตรียมการไดรองเรียนจึงไดอนุญาตใหไปไดในเวลาตอมา  ซึ่งก็เปนตัวอยางและขอเท็จจริงที่ชัดเจนวา 
ทํ าไมจึงมีการเบิกเงินกู ลาชา จนประเทศตองเสียคาธรรมเนียมผูกพันมากข้ึน  แตท่ีเสียหายมากย่ิงกวา
น้ันคือ อาจารยผูสอนวิทยาศาสตรสาขาตาง ๆ ในสถาบันราชภัฏ ตองสูญเสียโอกาสท่ีจะไดรับการ
พัฒนาทักษะเฉพาะเรื่องที่จะใชในการสอน การทดลอง และการทํ าวิจัยไปอยางนาเสียดายย่ิง  ท้ัง ๆ ท่ี
เปนกิจกรรมท่ีระบุไวในโครงการเงินกู ท่ี ค.ร.ม. เอง(ชุดกอน) ก็ไดอนุมัติไว   โครงการก็ไดลงประกาศใน
หนังสือราชกิจจานุเบกษาไปแลว    และท่ีเสียหายอยางมากก็คือ เกียรติภูมิของชาติ ที่ดูเหมือนวาเราไม
รักษาสัตย ท้ัง ๆ ที่ไดลงนามในสัญญาการจางกับกลุมมหาวิทยาลัยที่ชนะการประมูลอยางสุจริตไป
เรียบรอยแลว
 4.3 ความลาชาและขอขัดของของโครงการหลายอยาง เปนขอจํ ากัดท่ีอยูนอกเหนือการ
ควบคุมของ สรภ. เชน  การกอสรางอาคารศูนยวิทยาศาสตร 17 แหงนั้น  บางแหงผูรับเหมาทิ้งงานไป 
ตองเปดประมูลใหม ทํ าใหงานกอสรางอาคารเสร็จชากวาท่ีอ่ืน   มีอุปกรณและเคร่ืองมือวิทยาศาสตร
หลายอยางที่ตองติดตั้งและวางไวในที่เฉพาะ จึงท ําใหเกิดปญหาในการตรวจรับของเม่ือมีการสงเคร่ือง
มือวิทยาศาสตรบางรายการไปถึงสถาบันนั้น  เน่ืองจากเวลาจัดซ้ืออุปกรณและเคร่ืองมือ  จะตองจัดซ้ือ-
จัดจางโดยวิธี ICB เปน Packagesไปพรอมกันทั้ง 17 แหง (เปนขอกํ าหนดของธนาคารโลก)
 และการท่ีถูกชะลอไมใหสงอาจารยไปฝกอบรมหลักสูตรระยะส้ันตาง ๆ ในตางประเทศน้ัน ก็
มีผลกับการจัดซ้ือและการใชเคร่ืองมือวิทยาศาตรตาง ๆ ของโครงการเงินกูน้ีไปโดยอัตโนมัติ เพราะการ
กํ าหนดคุณลักษณะ(Specification)ของเคร่ืองมือท่ีจะจัดซ้ือ การใชเครื่องมือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ในการสอน และการทํ าวิจัยน้ัน  อาจารยผูสอนจ ําเปนจะตองเคยเห็น เคยใช เคร่ืองมือตาง ๆ เหลานั้น
มากอนบาง จึงจะรูเทาทัน และรูทันสมัยทันกับความกาวหนาทางวิทยาศาสตร ที่ไดพัฒนาไปมากยิ่ง
กวาสมัยท่ีอาจารยผูสอนเคยเรียนรู และเคยไดใชทดลองมาสมัยท่ีตนเปนนักศึกษา  หากการกํ าหนด
คุณลักษณะของเครื่องมือที่จะจัดซื้อใน ICB ตาง ๆ ไมรัดกุมดีพอ เม่ือผสมกับความไมสุจริตของบริษัท
บางบริษัทท่ีขายเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตรอีกสวนหน่ึง ก็ยอมจะทํ าใหเกิดปญหาในการจัดซื้อจัดจาง
มากขึ้นไปอีก  และถึงแมวาจะสามารถซ้ือไดอยางถูกตองตามระเบียบ  แตก็อาจไดเคร่ืองมือท่ีใชการได
ไมดีก็ได   ดังน้ันการกํ าหนดคุณลักษณะของเคร่ืองมือใหรัดกุม ตรงกับความจํ าเปน และการใช
ประโยชน จึงเปนข้ันตอนท่ีสํ าคัญย่ิงในการจัดซ้ือ-จัดจาง  หากอาจารยของสถาบันราชภัฏไดไปฝกอบ
รมกลับมาตามกิจกรรมท่ีไดกํ าหนดไวในโครงการแลว ก็จะไดประโยชนท้ังในดานการจัดการเรียนการ
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สอน  การทํ าวิจัย และที่ส ําคัญคือ การชวยกันทํ าคุณลักษณะของเคร่ืองมือท่ีจะจัดซ้ือมาใชไดเปนอยาง
ดีอีกดวย
 4.4 ในชวงสองปหลังของโครงการน้ี  ทางฝายของธนาคารโลกและท่ีปรึกษาของธนาคารท่ี
เปนคนไทย ไดเขามามีสวนทํ าใหการดํ าเนินการตามโครงการลาชาไปมากย่ิงขึ้น แทนท่ีจะไดชวย
สนับสนุน และใหคํ าแนะนํ าท่ีดีเม่ือทราบวาจุดออนของการบริหาร  จัดการโครงการอยูท่ีใด  โดยอาจลืม
คิดไปวา อาจารยผูสอนในสถาบันราชภัฏนั้น ก็ลวนเปนผลผลิตหรือลูกศิษยของมหาวิทยาลัยตาง ๆ ท้ัง
ในประเทศและตางประเทศทั้งสิ้น  บางคนอาจเปนลูกศิษยของทานเองดวยซ้ํ าไป  การขอซ้ือเคร่ืองมือ
หลายๆ รายการ ท่ีสถาบันตองการจัดซ้ือไวใชสอนหรือทํ าวิจัย  มักจะถูกปฏิเสธจากท่ีปรึกษา หรือ
ธนาคารโลกวา เคร่ืองมืออยางน้ี หรือ Model น้ี ในมหาวิทยาลัยยังไมมีเลย (ดังน้ัน สถาบันราชภัฏจึงไม
ควรมีดวย)  หรือเปนเคร่ืองมือพ้ืนฐานเกินไป ใหใชงบประมาณของไทยจัดซื้อเองอยางนี้ก็ม ี  หัวขอการ
ฝกอบรมหลักสูตรระยะส้ันในตางประเทศท่ีไดมาจากการจัดประชุมปฏิบัติการ หรือทํ า Workshop ท่ี
เปนความจํ าเปน และตรงกับสาระท่ีอาจารยผูสอนเขาตองการจะรู และฝกทักษะเพิ่มเติมจริง ๆ  ก็จะถูก
ท่ีปรึกษา หรือธนาคารโลก(ประเทศไทย) บอกวา ไมจํ าเปนตองอบรมเร่ืองน้ัน หรือบอกวา เรื่องนี้งายไป
ก็มี  บางทีก็จะแนะนํ าใหสงไปฝกอบรมกลุมเล็ก ๆ ในมหาวิทยาลัยตาง ๆ (คาใชจายจะสูงข้ึนกวาการสง
ไปเปนกลุมใหญ และสงไปในกลุมมหาวิทยาลัยเดียว) ซ่ึงคํ าแนะนํ าดังกลาวน้ัน สรภ. ลวนไดเคยเสนอ
ธนาคารไปแลวท้ังส้ิน ทุกแบบ  แตก็จะถูกธนาคารถวงเวลา ต้ังเง่ือนไขตาง ๆ เพิ่มขึ้น จนอาจารยของ
สถาบันราชภัฏไมไดไปฝกอบรมกัน  ซ่ึงจะสงผลกระทบไปถึงตอนติดตามประเมินผลโครงการในเร่ือง 
การอบรมครูประจ ําการ  การจัดซ้ือเคร่ืองมือ  และการทํ าวิจัย อีก
 ในบางเร่ือง ทางธนาคารโลก(ประเทศไทย) จะประพฤติ ปฏิบัติเสมือนจะมาเปนผูบริหารหรือ
เปนผูบังคับบัญชาของสถาบันราชภัฏเพ่ิมข้ึนอีกรายหน่ึง เชน การคัดเลือกตัวอาจารยท่ีจะสงไปฝกอบ
รม ซึ่งจะมาจากสถาบันราชภัฏ 17  แหง ในโครงการเปนหลัก และลวนเปนอาจารยประจํ าท่ีมีอยูใน
สถาบัน จํ าเปนจะตองพัฒนาเขา เพราะไมสามารถจะปลดหรือยายเขาไปไหนได  ท่ีจริงน้ันสถาบันราช
ภัฏก็ตองการจะได มหาบัณฑิต  หรือดุษฎีบัณฑิต ท่ีมีคุณภาพดี ๆ จากการผลิตของมหาวิทยาลัย 
มาเปนอาจารยประจ ําในสถาบันเชนกัน  ธนาคารโลกจึงไมควรมาวุนวายกับการคัดเลือกคนท่ีสถาบัน
จะสงไปฝกอบรมมากเกินไป ควรใหเปนหนาท่ีของกรม  หากตองการจะมีสวนรวมบางก็นาจะเพียง
กํ าหนดกรอบไวกวาง ๆ เทาน้ัน การจัดการเร่ืองคนท่ีจะสงไปฝกอบรมน้ี ควรใหเปนหนาท่ีและความรับ
ผิดชอบของตนสังกัด จะถูกตองกวา

4.5 ระเบียบ  กฎเกณฑที่ใชในราชการไทย  ผนวกกับระเบียบของธนาคารโลก ก็เปนขอขัด
ของสวนหน่ึงท่ีทํ าใหการบริหารจัดการโครงการเงินกูเปนไปไดอยางยากย่ิงข้ึน บางเร่ืองจึงกลายเปนการ
บริหารระเบียบมากกวาการบริหารงาน   จะมีหนวยงานท่ีเก่ียวของตาง ๆ มากมาย มาคอยติดตาม 
สอบถามในเร่ืองท่ีอาจซํ้ ากันบอย ๆ และบางเรื่องท ําใหตองเสียคาใชจายไปมากกวาท่ีประหยัดไดเสีย
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อีก  เปนข้ันตอนการทํ างานที่ไดไมคุมเสียก็ม ี และเม่ือผนวกกับการมีบุคลากรใน PIU ที่ไมเขมแข็งเพียง
พอกับการเรงทํ างาน เพ่ิมข้ึนอีกดวย  จึงท ําใหการทํ างานยุงยากและลาชามากขึ้น   ดังเชน แมแตกรณี
การจัดหาอุปกรณ ครุภัณฑ หรือเคร่ืองมือสํ าหรับที่จะใชทํ างานในหนวยบริหารกลาง PIU ก็ไมสามารถ
ท่ีจะต้ังงบประมาณจัดซ้ือจัดหามาไดอยางท่ีควรจะเปน   จํ าเปนตองใชวิธีหยิบยืมมาจากสถาบันราช
ภัฏตาง ๆ  เพราะงบประมาณที่มีอยู จะเปนหมวดวัสดุ ใชสอย ตอบแทน ไมใชครุภัณฑ จึงซื้อไมได  เขา
ทํ านองภาษิตโบราณท่ีวา "ฆาควาย แตเสียดายเกลือ " ฉันนั้น

                         เทาที่ขาพเจาไดเขียนเลามาโดยสังเขปนี ้   มิไดมจุีดประสงคตองการจะใหกระทบ
กระเทือนถึงผูใดทั้งสิ้น  แตเพ่ือเลาใหนักบริหารการอุดมศึกษา ไดลองชวยกันไตรตรอง และวิเคราะหดู
วา  จุดออนของการบริหาร การจัดการ โครงการเงินกูธนาคารโลก อยูท่ีจุดไหนบาง   ข้ึนอยูกับวา
เปนโครงการในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย  หรือในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใชหรือไม    เปนท่ีระบบ
ราชการไทย  หรืออยูท่ีฝายธนาคารโลก(ประเทศไทย)  หรือท่ีจุดใด กันแน ?

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

                                                                                                                                    29 มีนาคม 2544
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	¡ÒÃ¨Ñ´ËÒÇÑÊ´ØÍØ»¡Ã³ìáÅÐà¤Ã×èÍ§Á×ÍÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃì  ÊÓËÃÑºãªéã¹¡ÒÃàÃÕÂ¹
	¡ÒÃÊÍ¹ áÅÐ¡ÒÃ·ÓÇÔ¨ÑÂ  ·Ñé§ã¹ÊÒ¢ÒÇÔªÒ à¤ÁÕ   ªÕÇÇÔ·ÂÒ   ¿ÔÊÔ¡Êì   ¤³ÔµÈÒÊµÃì  ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì  áÅÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃì»ÃÐÂØ¡µì(ºÒ§ÊÒ¢ÒÇÔªÒ)  â´Âãªéà§Ô¹¡Ùé  60.4  ÅéÒ¹àËÃÕÂ�
	¡ÒÃ½Ö¡ÍºÃÁËÅÑ¡ÊÙµÃÃÐÂÐÊÑé¹ ÊÓËÃÑºÍÒ¨ÒÃÂì¼ÙéÊÍ¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃìÊÒ¢ÒµèÒ§ æ
	¢Í§Ê¶ÒºÑ¹ÃÒªÀÑ¯ã¹â¤Ã§¡ÒÃ â´Â¨Ñ´¢Öé¹ã¹ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÀÒÂã¹»ÃÐà·È (ãªé§º»ÃÐÁÒ³¢Í§ä·Â)  áÅÐ¡ÅØèÁÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂã¹µèÒ§»ÃÐà·È (ãªéà§Ô¹¡Ùé) ¹ÑºÃéÍÂËÑÇ¢éÍáÅÐà»ç¹¨Ó¹Ç¹ËÅÒÂÃéÍÂ¤¹µÅÍ´5  »Õ
	¡ÒÃãËé·Ø¹ÈÖ¡ÉÒµèÍ ã¹ÃÐ´Ñº »ÃÔ��Òâ· áÅÐàÍ¡·Ñé§ã¹»ÃÐà·È (ãªé§º»ÃÐÁÒ³
	¢Í§ä·Â)  150 ·Ø¹    áÅÐµèÒ§»ÃÐà·È (ãªéà§Ô¹¡Ùé)  125 ·Ø¹  â´Â¼ÙéÃÑº·Ø¹ä»ÈÖ¡ÉÒµèÍ¨ÐÁÕ·Ñé§·Õèà»ç¹ÍÒ¨ÒÃÂì¢Í§Ê¶ÒºÑ¹ÃÒªÀÑ¯ áÅÐºØ¤¤Å·ÑèÇä»
	¡ÒÃ¨Ñ´ËÒ¼ÙéàªÕèÂÇªÒ�ËÃ×Í·Õè»ÃÖ¡ÉÒ(Consultants)  ´éÒ¹¡ÒÃºÃÔËÒÃâ¤Ã§¡ÒÃ
	¡ÒÃ¨Ñ´«×éÍ¨Ñ´¨éÒ§  ´éÒ¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ  áÅÐ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒËÅÑ¡ÊÙµÃ  â´Âãªéà§Ô¹¡Ùé  áÅÐà§Ô¹§º»ÃÐÁÒ³¢Í§ä·Â
	¡ÒÃÊè§àÊÃÔÁ¡ÒÃ·ÓÇÔ¨ÑÂ¢Í§ÍÒ¨ÒÃÂì  ãªé§º»ÃÐÁÒ³¢Í§ä·Â
	¢éÍ¨Ó¡Ñ´  áÅÐà§×èÍ¹ä¢·Õè¡ÓË¹´äÇéã¹â¤Ã§¡ÒÃ
			¨Ò¡ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ã¹àÍ¡ÊÒÃ¡ÒÃ¡Ùéà§Ô¹·ÕèàÃÕÂ¡ÇèÒ  àÍÊ àÍ ÍÒÃì (SAR ËÃ×Í Staff Appraisal Report)·Õè¨Ñ´·Ó¢Öé¹äÇéâ´Â¸¹Ò¤ÒÃâÅ¡ áÅÐÊÑ��Òà§Ô¹¡Ùé (Loan Agreement) ¨Ð¾ºÇèÒ à§Ô¹¡Ùé·Õè¨Ð¹ÓÁÒ¨Ñ´«×éÍà¤Ã×èÍ§Á×Í  Êè§ÍÒ¨ÒÃÂìä»½Ö¡ÍºÃÁËÅÑ¡ÊÙµÃÃÐÂÐÊÑé¹ã¹µèÒ§»ÃÐà·È ¡ÒÃãËé·Ø¹ÈÖ
			¨Ò¡ÂÍ´à§Ô¹ÊèÇ¹·Õèà»ç¹à§Ô¹¡Ùé¨Ò¡¸¹Ò¤ÒÃâÅ¡ 81.9 ÅéÒ¹àËÃÕÂ� ¹Ñé¹¨ÐÁÕÃÒÂ¨èÒÂ·Õèà»ç¹ÀÒÃÐ ¢Í§»ÃÐà·ÈµèÍä»ÍÂèÒ§¹éÍÂÊÍ§ÃÒÂ¡ÒÃ¡ÅèÒÇ¤×Í ¹Í¡¨Ò¡¨ÐµéÍ§¨Ñ´§º»ÃÐÁÒ³á¼è¹´Ô¹�ãªé¤×¹µé¹à§Ô¹·Õè¡ÙéÁÒ ¾ÃéÍÁ´Í¡àºÕéÂ»ÃÐÁÒ³ 6.41% µèÍ»Õ (àÃÔèÁãªé¤×¹ã¹»Õ·ÕèÊÒÁ)áÅéÇ »ÃÐà·Èä·ÂÂÑ§¨Ð
			¡ÒÃ·Õè¨ÐàºÔ¡à§Ô¹¡ÙéÍÍ¡ÁÒãËéä´éµÒÁá¼¹¡ÒÃàºÔ¡¨èÒÂ¹Ñé¹  ¼Ùé¡Ùé¨ÐµéÍ§·ÓÃÒÂÅÐàÍÕÂ´à»ç¹àÍ¡ÊÒÃ  áÅÐÁÕ¢Ñé¹µÍ¹»¯ÔºÑµÔ·ÕèµéÍ§¡ÒÃàÇÅÒ  áÅÐ¡ÓÅÑ§¤¹ÁÒªèÇÂ¤Ô´ ªèÇÂ·Ó§Ò¹ãËéàÊÃç¨áººÇÑ¹µèÍÇÑ¹à¾×èÍãËé¼èÒ¹¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃÍ¹ØÁÑµÔ¨Ò¡¸¹Ò¤ÒÃâÅ¡  ÊÃÀ. áÅÐ/ËÃ×Í¡ÃÐ·ÃÇ§ÈÖ¡ÉÒ¸Ô¡ÒÃ     á
			 áÅÐµÒÁà§×èÍ¹ä¢¢Í§ÊÑ��Òà§Ô¹¡Ùé¹Ñé¹ ¼Ùé¢Í¡Ùé¨ÐµéÍ§¨Ñ´µÑé§Ë¹èÇÂ§Ò¹¡ÅÒ§·ÓË¹éÒ·ÕèºÃÔËÒÃâ¤Ã§¡ÒÃ·ÕèàÃÕÂ¡ÇèÒ PIU ¢Öé¹    áÅÐ¨ÐµéÍ§¨Ñ´ËÒºØ¤ÅÒ¡ÃÁÒ·Ó§Ò¹ã¹Ë¹èÇÂÂèÍÂ(Functional Units)µèÒ§ æ  ¤×Í  ½èÒÂºÃÔËÒÃ§Ò¹·ÑèÇä»(General Administration and Disbursement)  ½èÒÂ¨Ñ
	µÑÇÍÂèÒ§ÍØ»ÊÃÃ¤  ¢éÍ¢Ñ´¢éÍ§·Õè»ÃÐÊº áÅÐ¢éÍ¤Ô´àËç¹
			4.1	¡ÒÃáÊÇ§ËÒ¤¹ÁÒ·Ó§Ò¹ã¹Ë¹èÇÂÂèÍÂ (Functional Units) ·Ñé§ 4 ½èÒÂ¢Í§ PIU à¾×èÍºÃÔËÒÃ ¨Ñ´¡ÒÃâ¤Ã§¡ÒÃ¹Ñé¹ à»ç¹¨Ø´ÍèÍ¹áÅÐÁÕÍØ»ÊÃÃ¤  ¢éÍ¢Ñ´¢éÍ§·ÕèÊÓ¤Ñ�ÂÔè§  à¾ÃÒÐ¡ÒÃ·Õè¨ÐËÒ¤¹ÁÒ·Ó§Ò¹ã¹ÊèÇ¹¡ÅÒ§ãËéä´é¤Ãº·Ñé§ 17  ¤¹ à»ç¹ÍÂèÒ§¹éÍÂ¹Ñé¹ äÁèãªè¨ÐàÍÒã¤ÃËÃ×ÍÊè§ã¤ÃÁÒ·Ó
			 µÑÇÍÂèÒ§Ë¹Öè§·Õèà¡Ô´¢Öé¹¡ÑºµÑÇ¢éÒ¾à¨éÒàÍ§·Õèà»ç¹¢éÒÃÒª¡ÒÃÍÂÙèµèÒ§¨Ñ§ËÇÑ´¡ç¤×Í ¡ÒÃà¢éÒÁÒÍÂÙè·Ó§Ò¹·Õè ÊÃÀ. ã¹¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã  à¾×èÍ·ÓË¹éÒ·Õèà»ç¹ ¼Ùé¨Ñ´¡ÒÃâ¤Ã§¡ÒÃ ¹Ñé¹ ¡çÁÕ»Ñ�ËÒà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃàºÔ¡¨èÒÂ ¤èÒ·Õè¾Ñ¡ÍÂèÒ§ÁÒ¡ à¾ÃÒÐÁÕÃÐàºÕÂºáÅÐ¡®ËÁÒÂ·Õèà¡ÕèÂÇ¢éÍ§¡ÓË¹
			4.2	ÁÕ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§¼ÙéºÃÔËÒÃÃÐ´ÑºÊÙ§ã¹¡ÃÐ·ÃÇ§ºèÍÂ¤ÃÑé§ÁÒ¡à¡Ô¹ä» ·ÓãËéà¡Ô´¨Ø´ÍèÍ¹
	·Õè¨ÐÁÕ¼Ùé¹Ó·Õèà¢éÒã¨ã¹ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¢Í§â¤Ã§¡ÒÃ·ÕèµèÍà¹×èÍ§¡Ñ¹    à¾ÃÒÐ§Ò¹ËÃ×Í¡Ô¨¡ÃÃÁÊèÇ¹ãË�è¢Í§â¤Ã§¡ÒÃ¨ÐµéÍ§´Óà¹Ô¹ä»ÀÒÂËÅÑ§·Õèä´éÁÕ¡ÒÃÅ§¹ÒÁã¹ÊÑ��Òà§Ô¹¡ÙéáÅéÇ(ÊÑ��Òà§Ô¹¡ÙéÅ§¹ÒÁàÁ×èÍÇÑ¹·Õè  10  Á¡ÃÒ¤Á  2540)  áÅÐà»ç¹§Ò¹·ÕèµéÍ§àÃè§·ÓÇÑ¹µèÍÇÑ¹ä»·Õà´ÕÂÇ
			¨Ò¡¡Ã³ÕµÑÇÍÂèÒ§·Õèà¡Ô´¢Öé¹¡Ñº¢éÒ¾à¨éÒã¹¢éÍ 4.1 ¹Ñé¹  ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ÊÀÒÊ¶ÒºÑ¹ÃÒªÀÑ¯ (ÊÃÀ.) ¡çä´é¾ÂÒÂÒÁ¨Ðá¡é»Ñ�ËÒâ´Â¹ÓàÃ×èÍ§àÊ¹Í¢ÍÍ¹ØÁÑµÔ¨Ò¡¤³ÐÃÑ˚Á¹µÃÕ(¤.Ã.Á.) à¾×èÍ¢ÍãËéÂ¡àÇé¹ (Waive) ¡® ÃÐàºÕÂº´Ñ§¡ÅèÒÇ  «Öè§ ÃÁÇ. È¸. ã¹¢³Ð¹Ñé¹¡çä´éàËç¹ªÍºáÅéÇ  (àÁ×èÍÇÑ¹·Õè
			µÑÇÍÂèÒ§Ë¹Öè§·Õèà»ç¹¼ÅÁÒ¨Ò¡¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§µÑÇ¼ÙéºÃÔËÒÃÃÐ´ÑºÊÙ§ºèÍÂÁÒ¡à¡Ô¹ä»¡ç¤×Í ¡ÒÃÃÐ§ÑºàÃ×èÍ§äÁèãËéÊè§ÍÒ¨ÒÃÂì¼ÙéÊÍ¹ä»½Ö¡ÍºÃÁËÅÑ¡ÊÙµÃÃÐÂÐÊÑé¹ (8 ÊÑ»´ÒËì) ã¹µèÒ§»ÃÐà·È    ã¹ËÑÇ¢éÍà©¾ÒÐàÃ×èÍ§ÊÒ¢ÒÇÔªÒµèÒ§ æ ÃÇÁ 13 àÃ×èÍ§ ·Õè ÊÃÀ. ä´éà»Ô´»ÃÐÁÙÅ·ÑèÇâÅ¡ ¶Ù¡µ
			4.3	¤ÇÒÁÅèÒªéÒáÅÐ¢éÍ¢Ñ´¢éÍ§¢Í§â¤Ã§¡ÒÃËÅÒÂÍÂèÒ§ à»ç¹¢éÍ¨Ó¡Ñ´·ÕèÍÂÙè¹Í¡àË¹×Í¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¢Í§ ÊÃÀ. àªè¹  ¡ÒÃ¡èÍÊÃéÒ§ÍÒ¤ÒÃÈÙ¹ÂìÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃì 17 áËè§¹Ñé¹  ºÒ§áËè§¼ÙéÃÑºàËÁÒ·Ôé§§Ò¹ä» µéÍ§à»Ô´»ÃÐÁÙÅãËÁè ·ÓãËé§Ò¹¡èÍÊÃéÒ§ÍÒ¤ÒÃàÊÃç¨ªéÒ¡ÇèÒ·ÕèÍ×è¹   ÁÕÍØ»¡Ã³ìáÅÐà¤Ã×èÍ§
			áÅÐ¡ÒÃ·Õè¶Ù¡ªÐÅÍäÁèãËéÊè§ÍÒ¨ÒÃÂìä»½Ö¡ÍºÃÁËÅÑ¡ÊÙµÃÃÐÂÐÊÑé¹µèÒ§ æ ã¹µèÒ§»ÃÐà·È¹Ñé¹ ¡çÁÕ¼Å¡Ñº¡ÒÃ¨Ñ´«×éÍáÅÐ¡ÒÃãªéà¤Ã×èÍ§Á×ÍÇÔ·ÂÒÈÒµÃìµèÒ§ æ ¢Í§â¤Ã§¡ÒÃà§Ô¹¡Ùé¹Õéä»â´ÂÍÑµâ¹ÁÑµÔ à¾ÃÒÐ¡ÒÃ¡ÓË¹´¤Ø³ÅÑ¡É³Ð(Specification)¢Í§à¤Ã×èÍ§Á×Í·Õè¨Ð¨Ñ´«×éÍ ¡ÒÃãªéà¤Ã×èÍ§Á×ÍãË
			4.4	ã¹ªèÇ§ÊÍ§»ÕËÅÑ§¢Í§â¤Ã§¡ÒÃ¹Õé  ·Ò§½èÒÂ¢Í§¸¹Ò¤ÒÃâÅ¡áÅÐ·Õè»ÃÖ¡ÉÒ¢Í§¸¹Ò¤ÒÃ·Õèà»ç¹¤¹ä·Â ä´éà¢éÒÁÒÁÕÊèÇ¹·ÓãËé¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃµÒÁâ¤Ã§¡ÒÃÅèÒªéÒä»ÁÒ¡ÂÔè§¢Öé¹ á·¹·Õè¨Ðä´éªèÇÂÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ áÅÐãËé¤Óá¹Ð¹Ó·Õè´ÕàÁ×èÍ·ÃÒºÇèÒ¨Ø´ÍèÍ¹¢Í§¡ÒÃºÃÔËÒÃ  ¨Ñ´¡ÒÃâ¤Ã§¡ÒÃÍÂÙè·Õèã´  â´ÂÍ
			ã¹ºÒ§àÃ×èÍ§ ·Ò§¸¹Ò¤ÒÃâÅ¡(»ÃÐà·Èä·Â) ¨Ð»ÃÐ¾ÄµÔ »¯ÔºÑµÔàÊÁ×Í¹¨ÐÁÒà»ç¹¼ÙéºÃÔËÒÃËÃ×Íà»ç¹¼ÙéºÑ§¤ÑººÑ�ªÒ¢Í§Ê¶ÒºÑ¹ÃÒªÀÑ¯à¾ÔèÁ¢Öé¹ÍÕ¡ÃÒÂË¹Öè§ àªè¹ ¡ÒÃ¤Ñ´àÅ×Í¡µÑÇÍÒ¨ÒÃÂì·Õè¨ÐÊè§ä»½Ö¡ÍºÃÁ «Öè§¨ÐÁÒ¨Ò¡Ê¶ÒºÑ¹ÃÒªÀÑ¯ 17  áËè§ ã¹â¤Ã§¡ÒÃà»ç¹ËÅÑ¡ áÅÐÅéÇ¹à»ç¹ÍÒ¨ÒÃÂì»ÃÐ¨Ó
	ÃÐàºÕÂº  ¡®à¡³±ì·Õèãªéã¹ÃÒª¡ÒÃä·Â  ¼¹Ç¡¡ÑºÃÐàºÕÂº¢Í§¸¹Ò¤ÒÃâÅ¡ ¡çà»ç¹¢éÍ¢Ñ´
	¢éÍ§ÊèÇ¹Ë¹Öè§·Õè·ÓãËé¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃâ¤Ã§¡ÒÃà§Ô¹¡Ùéà»ç¹ä»ä´éÍÂèÒ§ÂÒ¡ÂÔè§¢Öé¹ ºÒ§àÃ×èÍ§¨Ö§¡ÅÒÂà»ç¹¡ÒÃºÃÔËÒÃÃÐàºÕÂºÁÒ¡¡ÇèÒ¡ÒÃºÃÔËÒÃ§Ò¹   ¨ÐÁÕË¹èÇÂ§Ò¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢éÍ§µèÒ§ æ ÁÒ¡ÁÒÂ ÁÒ¤ÍÂµÔ´µÒÁ ÊÍº¶ÒÁã¹àÃ×èÍ§·ÕèÍÒ¨«éÓ¡Ñ¹ºèÍÂ æ áÅÐºÒ§àÃ×èÍ§·ÓãËéµéÍ§àÊÕÂ¤èÒãªé¨èÒÂä

