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ข้าราชการรุ่นใหม่ : ความหวัง และความท้าทาย
ของการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาคราชการ
สำาหรับวันพรุ่งนี้

ม.ล.พัชรภากร เทวกุล

ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.พ.

เม่ือช่วงกล�งเดือนกันย�ยน	 2556	 สำ�นักง�น	 ก.พ.	 ได้ร่วมกับสม�คมก�รจัดก�รง�นบุคคล 

แหง่ประเทศไทย	ไดจ้ดัก�รประชมุสมัมน�	หวัขอ้	“ความทา้ทายทางนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย”์ 

ซึ่งมีผู้ให้คว�มสนใจเข้�ร่วมจ�กหน่วยง�นทั้งภ�ครัฐและเอกชน	รวม	2	วัน	กว่�	2,000	คน	

ประเด็นคว�มท้�ท�ยประก�รหน่ึง	 ซ่ึงไม่ว่�จะเป็นผู้เข้�ร่วมประชุมสัมมน�จ�กเวทีด้�นกลยุทธ์	 

ด้�นระบบก�รบริห�ร	 ด้�นก�รพัฒน�บุคคล	 ตลอดจนในเรื่องของเทคโนโลยีเพื่อก�รบริห�รจัดก�รที่มี

ประสิทธิภ�พ	 ล้วนมองเห็นเป็นปัญห�	 และ	 “ความท้าทาย”	 ร่วมกัน	 ในทิศท�งเดียวกัน	 ก็คือเร่ืองท่ีว่�	 

ทำ�อย่�งไร	เร�จึงจะสรรห�	พัฒน�	รักษ�ไว้	และใช้ประโยชน์	กับ	“คนรุ่นใหม่”	ให้ได้ดี	อย่�งมีคุณภ�พ

แม้ว่�ผลจ�กก�รประชุมสัมมน�ครั้งนั้นจะได้เปิดมุมมองคว�มคิดที่หล�กหล�ย	 แต่ข้อท้�ท�ยดังกล่�ว	

ก็ยังคงเป็นโจทย์ใหญ่ในท�งปฏิบัติ	โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งสำ�หรับภ�คร�ชก�ร	ที่หล�ยคนยังตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับ

คว�มส�ม�รถในก�รดึงดูด	จูงใจ	ให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นคุณค่�	คว�มสำ�คัญในก�รเข้�ม�รับร�ชก�รอย่�งแท้จริง

คำ�ถ�มดังกล่�วทำ�ให้นึกถึงสิ่งท่ีเพื่อนของผมคนหนึ่ง	 ผู้เป็นหนี่งในกลุ่ม	 “ข้าราชการพันธุ์ใหม่”  

ที่ผมยกย่องและเค�รพในคว�มคิดคว�มอ่�นของเข�ตลอดม�ได้เคยพูดไว้	 ในโอก�สที่สำ�นักง�น	 ก.พ.	 

จัดกิจกรรมด้�นก�รสรรห�	“คนรุ่นใหม่”	ให้เข้�ม�รับร�ชก�รเมื่อช่วงกล�งปีที่ผ่�นม�

8



นฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์	 ที่ปรึกษ�ด้�นก�รลงทุน	 (นักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผน	 ระดับเชี่ยวช�ญ)	 

จ�กสำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุน	 เพื่อนของผมคนนี้	 ได้ตอบรับคำ�เชิญของสำ�นักง�น	 ก.พ.	 

ให้ม�พูดในหัวข้อ	 “Talent for Tomorrow-ก้าวต่อไปเพื่อระบบราชการไทย”	 เพ่ือให้นักเรียน	 

นิสิต	 นักศึกษ�ท่ีเป็นคนรุ่นใหม่ได้หันม�มอง	 “งานราชการ”	 เป็นท�งเลือกท�งคว�มคิดต่อก�รใช้ชีวิต 

และประกอบอ�ชีพภ�ยหลังที่สำ�เร็จก�รศึกษ�

คุณนฤตม์กล่�วถึงบริบทก�รทำ�ง�นในร�ชก�รไทยที่ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่�งม�ก	ไม่ว่�เรื่องบทบัญญัติ

ต�มรัฐธรรมนูญ	ที่ทำ�ให้ก่อกำ�เนิดองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลก�รทำ�ง�น	(Check	and	Balance)	

ในภ�คร�ชก�ร	 เรื่อยไปจนถึงนโยบ�ยรัฐบ�ลในก�รปรับโครงสร้�งก�รบริห�รจัดก�รภ�ครัฐ	 ตลอดจน 

ก�รปรบัเปลีย่นกระบวนทศัน	์รปูแบบวธิคีดิ	วธิกี�รทำ�ง�น	ในภ�คร�ชก�ร	ทีเ่ร่ิมจะมกี�รบรูณ�ก�ร	เชือ่มโยง

ก�รทำ�ง�น	 มีก�รสื่อส�ร	 ประส�นง�น	 เปิดโอก�สให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ม�ร่วมพูดคุย	 ห�รือ	 แลกเปลี่ยน 

คว�มเห็นกัน	 เพื่อกำ�หนดเป้�หม�ยวิธีก�รทำ�ง�น	 ว�งระบบคว�มรับผิดชอบ	 แบ่งภ�ระหน้�ท่ีในก�รเป็น 

เจ้�ภ�พก�รทำ�ง�น	 มีก�รจัดทำ�ตัวชี้วัดผลก�รทำ�ง�น	 ระบบก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�น	 ระบบควบคุม

คุณภ�พก�รทำ�ง�น	 และโดยเฉพ�ะก�รเปลี่ยนแปลงในบริบทก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคลในภ�ครัฐ	 ในเรื่อง

ของก�รบริห�รจัดก�รและก�รพัฒน�คนรุ่นใหม่ที่มีศักยภ�พสูง	 (Talent	Management)	 ที่ในภ�พรวม	 

ไดมี้สญัญ�ณท่ีชีไ้ดถ้งึก�รท่ีภ�ครฐัไดใ้หค้ว�มสำ�คญักบัเรือ่งนีอ้ย�่งจรงิจงั	มรีะบบก�รบรหิ�รจดัก�รและพฒัน�

กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภ�พ	 เพื่อให้พวกเข�ได้รับก�รดูแลอย่�งดีและต่อเนื่อง	 โดยผ่�นกระบวนก�รพัฒน�

อย่�งเข้มข้น	จ�กกิจกรรมโครงก�รผู้นำ�คลื่นลูกใหม่ในร�ชก�รไทย	 (New	Wave	Leader	Program)	จ�ก

ระบบข้�ร�ชก�รผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง	 (High	 Performance	 and	 Potential	 System-HiPPS)	 ของ 

สำ�นักง�น	ก.พ.	ตลอดจนโครงก�รพัฒน�นักบริห�รก�รเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่	 (Public	Service	Executive	

Development	 Program:	 PSED)	 ของสำ�นักง�น	 ก.พ.ร.	 รวมทั้งก�รปรับโครงสร้�งเงินเดือนค่�ตอบแทน 

เพื่อให้คนทำ�ง�นรุ่นใหม่มีค่�ตอบแทนท่ีทัดเทียมกับก�รทำ�ง�นในภ�คเอกชน	 อันเป็นก�รดึงดูดให้ 

ผู้มีศักยภ�พเข้�ม�สู่ก�รทำ�ง�นในระบบร�ชก�ร	 ซึ่งบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปเหล่�นี้เป็นไปในทิศท�งที่ดี	 

เพร�ะระบบร�ชก�รที่มีประสิทธิภ�พ	 ทันสมัย	 จะเป็นหนึ่งในสิ่งที่ดึงดูดใจให้คนรุ่นใหม่มองง�นร�ชก�ร 

เป็นท�งเลือกในก�รประกอบอ�ชีพ

คุณนฤตม์บอกกับน้อง	 ๆ	 นักเรียน	 นักศึกษ�ในครั้งนั้นว่�	 ก�รเลือกเส้นท�งอ�ชีพร�ชก�รจะทำ�ให้ 

เกิดผลตอบแทนก�รทำ�ง�น	ที่ไม่เพียงแค่ตอบคำ�ถ�มสำ�คัญว่�	ร�ชก�รจะได้อะไร	หรือคนทำ�ง�นจะได้อะไร	 

แต่ประเทศช�ติ	ประช�ชน	จะได้ประโยชน์	คุณค่�ม�กม�ยเพียงใดในก�รทำ�ง�นของพวกเข�
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และสิ่งสำ�คัญที่พวกเข�จะได้รับตลอดเส้นท�งอ�ชีพร�ชก�รก็คือ	“โอกาส”	ที่หล�กหล�ย

โอกาสที่ 1	 คือ	 โอก�สที่พวกเข�จะได้ส�ม�รถสร้�งง�นที่มีคุณค่�	 มีประโยชน์ต่อส่วนรวม	 

	 	 ต่อประเทศช�ติ	ประช�ชน	อย่�งม�กม�ย	

โอกาสที่ 2	 คือ	 โอก�สท่ีพวกเข�เรียนรู้	 เสริมสร้�งประสบก�รณ์ของตนจ�กก�รทำ�ง�นภ�ยใต้ 

	 	 ขอ้จำ�กดั	จ�กก�รเรยีนรู	้จ�กผู้บงัคบับญัช�	จ�กผู้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัคว�มสำ�เร็จในก�รทำ�ง�น	

โอกาสที่ 3	 คือ	 โอก�สที่จะได้เพิ่มพูนคว�มรู้	ศักยภ�พก�รทำ�ง�น	ผ่�นทุนก�รศึกษ�ต่อ	ทุนพัฒน� 

	 	 ข้�ร�ชก�ร	 และกิจกรรมก�รศึกษ�	 ดูง�น	 ที่จะทำ�ให้ได้สัมผัสโลกกว้�งทั้งในท้องถิ่น 

	 	 และประเทศที่ห่�งไกล	 อันจะทำ�ให้ได้เรียนรู้จ�กสังคมวัฒนธรรมที่แตกต่�งหล�กหล�ย	 

	 	 มีเครือข่�ยก�รทำ�ง�นที่กว้�งขว�ง

โอกาสที่ 4	 คือ	 โอก�สทำ�ง�นที่หล�กหล�ยและท้�ท�ยคว�มส�ม�รถ	

โอกาสที่ 5	 คือ	 โอก�สในก�รสร้�งคว�มภูมิใจให้แก่ตนเองและครอบครัว	 เพร�ะข้�ร�ชก�รใน 

	 	 คว�มหม�ยหนึ่งคือ	ผู้ที่รับใช้ง�น	ทำ�ง�นแทนองค์พระมห�กษัตริย์	ดังนั้น	ง�นร�ชก�ร	 

	 	 จึงมีคว�มสำ�คัญและคุณค่�ในคว�มหม�ยนี้	 ซึ่งจะเห็นได้จ�กก�รที่ข้�ร�ชก�รได้รับ 

	 	 พระร�ชท�นเครื่องร�ชอิสริย�ภรณ์	 อันถือเป็นเกียรติและคว�มภ�คภูมิใจสูงสุด 

	 	 ประก�รหนึ่งของข้�ร�ชก�ร	

ห�กสิ่ง ท่ีกล่�วข้�งต้นเปรียบเสมือนเงื่อนไข	 ปัจจัยคว�มสำ�เร็จภ�ยนอก	 ที่จะเป็นโอก�ส 

และคว�มหวังของร�ชก�รไทยในอน�คต	ที่จะได้มี	“คนรุ่นใหม่”	 เข้�ม�สร้�งคุณค่�	สร้�งประโยชน์	 ให้แก่ 

ร�ชก�รไทยแล้ว	 สิ่งที่อ�จเป็นเงื่อนไข	 ปัจจัยคว�มสำ�เร็จภ�ยในตัว	 “คนรุ่นใหม่”	 เองท่ีฝ�กไว้	 เพ่ือให้ 

พวกเข�ได้เป็นคว�มหวังของร�ชก�รไทยในวันพรุ่งนี้	ก็คือเรื่องของ

1.	 ก�รตั้งใจทำ�ง�นอย่�งเต็มศักยภ�พท่ีมีอยู่อย่�งเต็มท่ี	 อย่�เกี่ยงหรือปฏิเสธง�นท่ีจะสร้�งประโยชน์

คุณค่�ในวงกว้�ง	อย่�สร้�งกำ�แพงคว�มคิดกับตัวเอง	ให้เปิดรับ	“โอกาส”	ในก�รทำ�ง�นที่เข้�ม�

2.	 ก�รหมั่นกระตุ้นตัวเองให้ทำ�ง�นได้อย่�งมีคว�มสุข	มีคว�มสนุก	ให้ดีกว่�	อยู่ตลอดเวล�	หลีกเลี่ยง

ก�รตกอยู่ในพื้นที่สบ�ย	 (Comfort	 Zone)	 เพร�ะคว�มสบ�ยไม่ได้ก่อให้เกิดก�รเรียนรู้และก้�วหน้�	 

แต่ห�กจะทำ�ให้เกิดคว�มชินช�กับสิ่งที่เป็นอยู่	

3.	 ก�รมองโลกในแง่ดีและมีทัศนคติว่�	ฉันส�ม�รถ	(Positive	&	Can-do	Attitude)	เพร�ะทุกปัญห�	

อุปสรรค	ย่อมมีท�งออก	ส�ม�รถปรับปรุงแก้ไขได้	

4.	 ก�รรูจ้กับรหิ�รคว�มค�ดหวงั	เมือ่พบปญัห�หรอืขอ้อปุสรรค	อย�่ทำ�ใหต้นเองทอ้แทเ้สยีคว�มตัง้ใจ	

ควรรูจั้กห�จงัหวะเวล�ทีเ่หม�ะสม	ตัง้เป้�หม�ยต�มโลกแหง่คว�มจรงิ	ต�มผลของสิง่ทีส่�ม�รถควบคมุไดเ้อง	
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5.	 ก�รรู้จักใช้ศ�สตร์และศิลป์ในก�รทำ�ง�น	ประกอบกันในก�รทำ�ง�น	 ในก�รสื่อส�ร	 ประส�นง�น	

เพร�ะก�รทำ�ง�นต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมง�น	 ผู้บังคับบัญช�	 ลูกค้�	 ผู้รับบริก�ร	 ท่ีต่�งมีมุมมอง	

คว�มคิด	คว�มต้องก�ร	คว�มค�ดหวัง	ที่แตกต่�งหล�กหล�ยกันไป

คุณนฤตม์เลือกที่จะฝ�กทิ้งท้�ย	ที่ไม่ใช่เพียงแค่	“คนรุ่นใหม่”	ที่จะใช้ยึดเป็นหลักก�รทำ�ง�นร�ชก�ร	

แต่สำ�หรับเร�	 ท่�น	 ที่จะต้องใช้มันสำ�หรับเผชิญหน้�กับปัญห�และสิ่งท้�ท�ยในก�รทำ�ง�นทั้งวันนี้ 

และในวันข้�งหน้�ว่�	 ก�รรักษ�ไว้ซึ่งคว�มดี	 คว�มถูกต้อง	 จะเป็นเกร�ะป้องกันก�รทำ�ง�น	 เร�ต้องรู้จักใช้ 

คว�มกล้�และคว�มกลัวในก�รทำ�ง�นร�ชก�ร	คือ	“กล้า”	ท่ีจะทำ�คว�มดี	และ	“กลัว”	ท่ีจะทำ�ในส่ิงท่ีไม่ดี

“สิ่งที่ถูกต้องคือถูกต้อง แม้ไม่มีใครทำาสิ่งน้ัน สิ่งที่ผิดคือผิด แม้ทุกคนทำาสิ่งน้ัน”	 คุณนฤตม์	 

จบก�รสนทน�ของเข�อย่�งประทับใจ	ด้วยก�รยกถ้อยคำ�ของศ�สตร�จ�รย์สังเวียน	อินทรวิชัย	ปรม�จ�รย์

แห่งวงก�รศึกษ�และบิด�แห่งตล�ดทุนไทย	 ฝ�กไว้กับน้องนักเรียน	 นักศึกษ�	 ที่ได้เข้�ร่วมวงสนทน�กับเข�	

ในวันนั้น
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จาก E-DNA สู่ฝันขององค์กร

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม

 

หล�ยคนคงสงสัยว่�	“E-DNA”	น้ันคืออะไร	พันธุกรรมตัวใหม่?	หรือโครงก�รวิทย�ศ�สตร์?	คำ�ตอบ	คือ

ไมใ่ชท่ัง้สองอย�่ง	แต	่“E-DNA”	ในท่ีน้ียอ่ม�จ�ก	Ethical	DNA	ถ�้แปลตรงตวัคอืรหสัพนัธกุรรมท�งจรยิธรรม	

และห�กแปลต�มคว�มหม�ยก็คือวัฒนธรรมเชิงจริยธรรมในองค์กร	 ซึ่งเป็นพื้นฐ�นสำ�คัญของก�รส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรมให้เป็นรูปธรรมอย่�งยั่งยืน

“E-DNA” คืออะไร?

วัฒนธรรมเชิงจริยธรรมในองค์กร	หรือ	Ethical	DNA	(E-DNA)	เป็นค่�นิยม	คว�มเชื่อ	หรือสิ่งที่ผู้คน 

ในองค์กรยึดถือและปฏิบัติร่วมกัน	เพ่ือนำ�ไปสู่ก�รบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจ	ซ่ึงวัฒนธรรมองค์กรในแต่ละแห่ง 

ย่อมแตกต่�งกันไป	 มีเอกลักษณ์และคว�มโดดเด่นเฉพ�ะตัว	 เปรียบเสมือนรหัสท�งพันธุกรรมที่ทำ�ให้	 

แต่ละบุคคลหรือแต่ละองค์กรมีลักษณะเฉพ�ะตัวเป็น	“อัตลักษณ์”	และส�ม�รถสืบทอดต่อกันไปจ�กรุ่นสู่รุ่น
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“ทำาไมเราต้องสร้างค่านิยมองค์กร”

ง�นร�ชก�รแม้จะไม่ได้วัดผลสำ�เร็จขององค์กรในรูปตัวเงินหรือกำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินก�ร	แต่เป้�หม�ย

ด้�นก�รบริห�รจัดก�รภ�ครัฐ	 ก็เพื่อให้เป็นไปต�มหลักคุณธรรม	 จริยธรรม	 (Ethic	 Promotion)	 

และหลักธรรม�ภิบ�ล	(Good	Governance)	ซึ่งต้องอ�ศัยแรงขับเคลื่อนจ�กทรัพย�กรมนุษย์ภ�ยในองค์กร	

ดงันัน้	“คา่นยิมองคก์ร”	จงึถกูนำ�ม�ใชเ้ป็นเครือ่งมอืในก�รแปลงกลยทุธ	์วสิยัทศัน	์หรอืเป�้หม�ยขององคก์ร	

ม�สู่คว�มเชื่อ	 พฤติกรรม	 และแนวท�งก�รปฏิบัติง�นของข้�ร�ชก�ร	 และสั่งสมจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร	 

ค่�นิยมในองค์กรจึงเปรียบเสมือน	DNA	ของข้�ร�ชก�รทุกคนที่ยึดถือเป็นแนวท�งในก�รปฏิบัติง�นร่วมกัน	

ทำ�ให้ลักษณะและพฤติกรรมก�รทำ�ง�นเป็นไปในทิศท�งเดียวกัน	 อันส่งผลให้เกิดผลก�รปฏิบัติง�นที่ดี 

และบรรลุถึงเป้�หม�ยขององค์กรพร้อมกันไปด้วยดังนี้

“กระบวนการส่งเสริมและการสร้าง E-DNA”

“หลักความสัมพันธ์ในแนวความคิดเรื่องค่านิยมองค์กร”

กระบวนก�รดังกล่�วเป็นหลักก�รกว้�ง	 ๆ	 ทั้งนี้	 ในก�รดำ�เนินกิจกรรมของแต่ละส่วนร�ชก�รต้องมี 

ก�รปรับให้เหม�ะสมกับบริบทของหน่วยง�น	โดยมีแนวท�งดังนี้
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การสร้างสรรค์ E-DNA
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ตวัอย�่งสว่นร�ชก�รทีไ่ดน้ำ�แนวคดิ	E-DNA	ไปดำ�เนนิก�รศกึษ�นำ�รอ่งทีน่�่สนใจ	ไดแ้ก	่สำ�นกัง�น	ก.พ.	

และกรมที่ดิน	ซึ่งได้ทดลองศึกษ�นำ�ร่องในปีงบประม�ณ	พ.ศ.	2556	ดังนี้

ตัวอย่างค่านิยมองค์กรจากการดำาเนินการศึกษานำาร่องในสำานักงาน ก.พ. และกรมที่ดิน
ค่านิยมหลักของสำานักงาน ก.พ. คือ AC3 TING ประกอบด้วย

ค่านิยมหลักของกรมที่ดิน คือ ACCEPT ประกอบด้วย

Accountability รู้รับผิดชอบ

Customer Service มีใจให้บริการ

Communication สื่อสารเป็นเยี่ยม

Change Leader เป็นผู้นำาการเปลี่ยนแปลง

Teamwork ทำางานเป็นทีม

Integrity ยึดมั่นในความถูกต้อง

Networking สรรค์สร้างเครือข่าย

Guru (Professional) สั่งสมความเชี่ยวชาญ

Accountability รู้รับผิดชอบ

Customer Service Oriented มอบจิตบริการ

Communication สื่อสารเลิศลำ้า

Ethics จริยธรรมนำาจิตใจ

People Development & 
Learning ฝักใฝ่เรียนรู้

Teamwork มุ่งสู่ความร่วมมือ

ตัวอย่างพฤติกรรมตามค่านยิมรูร้บัผดิชอบ
พฤติกรรมที่พึงทำา (Do) :	 ให้คว�มสำ�คัญ

และทุ ่มเทในง�น	 มองภ�พรวมคว�มสำ�เร็จ
ม�กกว่�ประโยชน์ส่วนตัว

พฤติกรรมที่ไม่พึงกระทำา (Don’t) :	 เกี่ยง
ง�น	 แอบอ้�งผลง�นของคนอื่นม�เป็นของตน	 
ทำ�ผดิแล้วไม่ยอมรบัผดิ	ทำ�ง�นเสรจ็แค่กระบวนก�ร 
แต่มองไม่เห็นผลลัพธ์ของง�น

ตัวอย่างพฤติกรรม
ตามค่านิยมจริยธรรมนำาจิตใจ
พฤติกรรมที่พึงทำา (Do) : ปฏิบัติง�นต�ม 

วิธีก�ร	 ขั้นตอน	 และกระบวนก�รด้วยคว�ม
ซื่อสัตย์	สุจริต	โปร่งใส	เสมอภ�ค	ยึดมั่นในกฎ
ระเบียบ	ฯลฯ

พฤติกรรมที่ไม่พึงกระทำา (Don’t) : 
แสวงห�ประโยชน์จ�กก�รปฏบิติัหน้�ที	่เป็นต้น

การส่งเสริม E-DNA

ก�รส่งเสริมค่�นิยมหรือวัฒนธรรมเชิงจริยธรรมให้มีก�รรับรู้และปฏิบัติได้จริง	 มีก�รดำ�เนินง�น 

อย่�งเป็นขั้นตอนดังนี้	

 • การกระตุ้นการรับรู้ ได้แก่	 ก�รสื่อส�รให้เกิดก�รต่ืนตัว	 และรับรู้และเข้�ถึงกลุ่มเป้�หม�ย	 เช่น	 

ก�รทำ�	Town	Hall	Communication	โดยก�รจัดประชุมใหญ่โดยให้ผู้นำ�องค์กรประก�ศค่�นิยมหลัก

 • การสร้างความรู้ความเข้าใจ	 เป็นก�รมุ่งเน้นก�รทำ�คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับเนื้อห�	 ร�ยละเอียด 

สิง่ทีอ่งค์กรค�ดหวงัตอ่ข�้ร�ชก�รว�่ควรมพีฤตกิรรมทีค่วรปฏบิตัหิรอืไมค่วรปฏบิตัอิย�่งไร	เชน่	ก�รจดัทำ�สือ่

ประช�สัมพันธ์	ก�รฝึกอบรมสัมมน�	ก�รเผยแพร่คว�มรู้ใน	facebook	เป็นต้น
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 • การนำาไปปฏิบัติ	 โดยก�รเช่ือมโยงกับระบบบริห�รทรัพย�กรบุคคล	 เช่น	 ใช้เกณฑ์ในก�รสรรห� 

และคัดเลือก	ผูกกับระบบบริห�รผลก�รปฏิบัติง�นและว�งแผนท�งก้�วหน้�ในอ�ชีพ	ก�รให้ร�งวัลแก่ผู้ประพฤติตน 

สอดคล้องกับค่�นิยม	ก�รพัฒน�และฝึกอบรม	ตลอดจนก�รใช้พฤติกรรมของผู้นำ�ม�เป็นแบบอย่�ง

การสืบสาน E-DNA

ก�รทำ�ให้วัฒนธรรมองค์กรท่ีสร้�งข้ึนส�ม�รถอยู่อย่�งยั่งยืน	 จำ�เป็นที่จะต้องมีคนทำ�หน้�ที่รับผิดชอบ

อย่�งจริงจัง	 เพื่อดูแล	 รักษ�	 และติดต�มคว�มคืบหน้�ต่�ง	 ๆ	 ที่เกิดขึ้น	 เช่น	 ก�รจัดตั้งคณะทำ�ง�น 

ให้รับผิดชอบ	 ก�รส่งเสริมให้แต่ละบุคคลรับรู้บทบ�ทคว�มรับผิดชอบของตน	 และมีก�รสร้�งบรรย�ก�ศ 

แห่งวัฒนธรรมองค์กรอย่�งต่อเนื่องตลอดเวล�

ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จของก�รสร้�ง	 E-DNA	 ท่ีสำ�คัญ	 คือ	 ก�รให้คว�มสำ�คัญของผู้บริห�รหน่วยง�น	

โดยต้องกำ�หนดเป็นนโยบ�ยท่ีชัดเจนเพื่อนำ�ไปสู่ก�รปฏิบัติ	 ผู้บังคับบัญช�ในทุกระดับจะต้องทำ�หน้�ที่ 

เป็นผู้กระตุ้น	 ส่งเสริม	 และตรวจสอบให้ข้�ร�ชก�รมีพฤติกรรมต�มท่ีค�ดหวัง	 และควรเชื่อมโยงเร่ืองนี้ 

กับก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคลในองค์กร	 เพื่อส่งเสริมให้ค่�นิยมดังกล่�วเกิดขึ้นอย่�งเป็นรูปธรรมและยั่งยืน 

ส่งผลถึงเป้�หม�ยขององค์กร	สมต�มเจตน�รมณ์ของก�รสืบส�นวัฒนธรรมเชิงจริยธรรมในองค์กรตลอดไป
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การส่งเสริมจริยธรรมตามแนวทางสากล

นางสุทธิลักษณ์ เอื้อจิตถาวร

นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ

ทกุวนันีม้กี�รกล�่วถงึเรือ่งจรยิธรรมกนัม�ก	ผู้คนในสังคมต่�งเรียกร้อง	ค�ดหวงัว�่คนทำ�ง�นในภ�ครัฐ

ควรต้องเป็นผู้ที่ทำ�ง�นโดยยึดมั่นในคว�มถูกต้องชอบธรรม	 มีจริยธรรม	 คนทำ�ง�นในภ�ครัฐนั้นหม�ยถึง 

ท้ังข้�ร�ชก�รก�รเมือง	ข้�ร�ชก�รประจำ�	และเจ้�หน้�ท่ีต่�ง	ๆ	ท่ีทำ�ง�นในหน่วยง�นของรัฐท้ังหมด	ซ่ึงมีหน้�ท่ี 

ทีจ่ะตอ้งทำ�ง�นใหเ้กดิผลลพัธท์ีด่ตีอ่ประช�ชนโดยรวม	เกดิผลดีต่อสังคมและคว�มเจริญก�้วหน�้ของประเทศ	

สหประช�ช�ตไิดก้ำ�หนดหลกัก�รพืน้ฐ�น	3	ประก�ร	เรียกว�่	UN	General	Principles	of	the	International	

Code	 for	 Public	 Officials	 ซึ่งนับเป็นหลักจริยธรรมส�กลของเจ้�หน้�ที่รัฐไว้เป็นแนวท�งปฏิบัติ 

ของเจ้�หน้�ที่ของรัฐในประเทศต่�ง	ๆ	ดังนี้	 	 	

1.	 	เจ้�หน้�ท่ีของรัฐเป็นตำ�แหน่งท่ีได้รับคว�มไว้ว�งใจให้ปฏิบัติหน้�ที่เพื่อประโยชน์ของส�ธ�รณะ	 

ดังนั้น	เจ้�หน้�ที่ของรัฐจึงต้องมีคว�มซื่อสัตย์ต่อประโยชน์ของส�ธ�รณะ

2.	 	เจ้�หน้�ท่ีของรัฐต้องปฏิบัติหน�้ที่อย่�งมีประสิทธิภ�พประสิทธิผล	 ด้วยก�รยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง 

ชอบธรรม	 (Integrity)	 ภ�ยใต้กฎหม�ยและนโยบ�ยก�รบริห�รร�ชก�ร	 และต้องใช้ทรัพย�กรของรัฐ 

ซึ่งอยู่ในคว�มรับผิดชอบของตนอย่�งมีประสิทธิภ�พประสิทธิผลสูงสุดเสมอ

3.	 	เจ้�หน้�ที่ของรัฐต้องปฏิบัติง�นด้วยคว�มเอ�ใจใส่	 ยุติธรรม	 และปร�ศจ�กคว�มชอบส่วนตน 

หรืออคติ	 ไม่เอนเอียงหรือให้ประโยชน์แก่กลุ่มใดหรือบุคคลใดเป็นพิเศษ	 ไม่ใช้อำ�น�จในท�งที่ผิด	 หรือเพื่อ 

ผลประโยชน์ของตนเอง
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โดยที่ในก�รบริห�รร�ชก�รนั้น	 มีคว�มแตกต่�งจ�กก�รบริห�รในหน่วยง�นของเอกชน	 ตรงที่ต้นทุน

และทรัพย�กรที่ลงทุนของหน่วยง�นเอกชนเป็นของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง	 หรือกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งที่เป็น

เจ้�ของกิจก�ร	 กำ�ไรที่ได้ก็ตกอยู่ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	 หรือกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งเท่�นั้น	 แต่สำ�หรับ 

ในภ�ครัฐนั้น	งบประม�ณและทรัพย�กรต่�ง	ๆ 	ไม่ว่�จะเป็นกำ�ลังคน	ที่ดิน	อ�ค�รสถ�นที่	เครื่องมือ	อุปกรณ์

ต่�ง	 ๆ	 ที่ใช้ในก�รทำ�ง�นนั้น	 มิได้ม�จ�กก�รลงทุนของคนใดคนหนึ่ง	 หรือกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่ง	 ไม่มีใคร 

เพียงคนเดียว	 หรือกลุ่มคนเพียงกลุ่มเดียวที่เป็นเจ้�ของกิจก�รง�นของรัฐนั้น	 ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจ�ก 

ก�รดำ�เนินกิจก�รง�นของรัฐจึงต้องเป็นของประช�ชนโดยรวม	 ต้องตอบสนองต่อก�รพัฒน�สังคมให้ดีขึ้น	 

ไม่ว่�จะเป็นคว�มสะดวกสบ�ย	คว�มมั่นคง	ปลอดภัยในก�รดำ�เนินชีวิต	คว�มเป็นธรรม	ทั่วถึง	เท่�เทียมกัน

ในก�รได้รับบริก�รส�ธ�รณะ	ก�รดำ�รงอยู่ของสภ�พแวดล้อมท่ีดี	คว�มย่ังยืนอุดมสมบูรณ์ของทรัพย�กรธรรมช�ติ	

เป็นต้น	ดังนั้น	ผู้ทำ�ง�นร�ชก�รหรือง�นของรัฐจึงต้องมีคุณธรรมอย่�งสูงในก�รปฏิบัติหน้�ที่ในทุกที่	ทุกเวล�	

ในก�รส่งเสริมให้เจ้�หน้�ที่ของรัฐเป็นผู้ยึดมั่นปฏิบัติตนอย่�งมีคุณธรรมจริยธรรมนั้น	 องค์ก�ร 

เพื่อคว�มร่วมมือท�งเศรษฐกิจและก�รพัฒน�	 (Organization	 for	 Economic	 Cooperation	 and	

Development–OECD)	 ซึ่งเป็นองค์กรระหว่�งประเทศของกลุ่มประเทศที่พัฒน�แล้ว	 และยอมรับระบอบ

ประช�ธปิไตยและเศรษฐกจิก�รค�้เสรใีนก�รร่วมกนัและพัฒน�เศรษฐกจิของภมูภิ�คยโุรปและโลก	ซ่ึงปจัจุบนั

มีสม�ชิกอยู่ถึง	 34	 ประเทศ	 ได้บัญญัติหลัก	 12	 ประก�ร	 เพื่อให้ประเทศสม�ชิกนำ�ไปใช้ให้เหม�ะสมกับ 

สภ�พแวดล้อมท�งก�รเมือง	ก�รบริห�ร	และวัฒนธรรม	โดยหลัก	12	ประก�รนี้	ประกอบด้วย1	ก�รกำ�หนด

และนิย�มจริยธรรม	ก�รส่งเสริมจริยธรรม	ก�รกำ�กับดูแลจริยธรรม	และก�รบังคับใช้จริยธรรม	ดังนี้

1.	 	ม�ตรฐ�นท�งจริยธรรมของเจ้�หน้�ท่ีของรัฐควรมีคว�มชัดเจน	 เจ้�หน้�ท่ีของรัฐจำ�เป็นต้องรู้ 

หลักก�รและม�ตรฐ�นในก�รทำ�ง�น	 และต้องรู้ว่�เส้นแบ่งระหว่�งพฤติกรรมที่เป็นที่ยอมรับกับที่ไม่เป็น 

ที่ยอมรับนั้นอยู่ที่ใด

2.	 ม�ตรฐ�นท�งจริยธรรมควรสะท้อนกรอบของกฎหม�ย	 ซึ่งเป็นม�ตรฐ�นขั้นตำ่�ที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐ 

ทุกคนต้องปฏิบัติต�ม

3.	 	ควรจัดให้มีกลไกก�รให้คำ�แนะนำ�ปรึกษ�	 เพ่ือช่วยให้เจ้�หน้�ที่ของรัฐปฏิบัติได้อย่�งถูกต้อง 

เหม�ะสม	ต�มม�ตรฐ�นจริยธรรม

4.	 	เจ้�หน้�ที่ของรัฐควรจะรู้ถึงสิทธิและหน้�ที่ของตนในก�รเปิดเผยก�รกระทำ�ผิดที่เกิดขึ้น	 รวมทั้ง 

รู้ว่�ตนจะได้รับก�รปกป้องคุ้มครองอย่�งไรจ�กก�รเปิดเผยก�รกระทำ�ผิด

1http://www.oecd.org/document/52/0,3746,en_2649_37405_48981556_1_1_1_37405,00.html
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5.	 	คว�มมุ่งมั่นท�งก�รเมืองควรเป็นสิ่งผลักดันให้เจ้�หน้�ที่ของรัฐปฏิบัติตนอย่�งมีจริยธรรม	 ผู้นำ�

ท�งก�รเมืองต้องรับผิดชอบต่อก�รปฏิบัติหน้�ที่อย่�งมีม�ตรฐ�นสูง

6.	 	กระบวนก�รตดัสนิใจควรเป็นไปอย่�งโปรง่ใส	เปดิเผย	ใหป้ระช�ชนมสีทิธริบัรูว้�่	หนว่ยง�นร�ชก�ร

มีก�รใช้อำ�น�จและทรัพย�กรของรัฐอย่�งน่�ไว้ว�งใจ

7.	 	ควรมีแนวท�งปฏิบัติท�งจริยธรรมท่ีชัดเจนให้แก่เจ้�หน้�ท่ีของรัฐในก�รติดต่อสัมพันธ์ 

กบัหนว่ยง�นเอกชน	เชน่	แนวท�งปฏบิตัเิกีย่วกบัก�รจัดซ้ือจัดจ้�ง	ก�รว�่จ้�งหนว่ยง�นเอกชนม�ดำ�เนนิก�ร	

หรือเงื่อนไขก�รจ้�งง�น

8.	 	ผู้บริห�รระดับอำ�นวยก�รควรแสดงออกให้เห็นพฤติกรรมจริยธรรม	และควรส่งเสริมโดยก�รให้ 

สิ่งจูงใจที่เหม�ะสมเพื่อให้มีก�รประพฤติอย่�งมีจริยธรรมเป็นประจำ�	 และสร้�งสภ�พแวดล้อมท่ีนำ�ไปสู่ 

หน่วยง�นที่มีม�ตรฐ�นสูงท�งจริยธรรม

9.	 	นโยบ�ยก�รบริห�ร	 ระเบียบและแนวท�งปฏิบัติต่�งๆ	 ควรเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรม 

ท�งจรยิธรรม	นโยบ�ยรฐับ�ลไม่เพยีงแต่จะระบถุงึม�ตรฐ�นขัน้ตำ�่ทีเ่จ้�หน้�ทีข่องรฐัพงึกระทำ�	แต่ม�ตรฐ�นนัน้

ควรมีคว�มสอดคล้องเชื่อมโยงชัดเจนกับค่�นิยมที่ผู้ปฏิบัติง�นจะเกิดแรงบันด�ลใจปฏิบัติต�ม

10.		เงือ่นไขของก�รบรหิ�รทรพัย�กรบคุคลควรเปน็สิง่ทีส่ง่เสรมิใหเ้กดิพฤตกิรรมจรยิธรรม	เชน่	เงือ่นไข

ก�รจ้�งง�น	โอก�สก้�วหน้�	ก�รพัฒน�	ค่�ตอบแทนที่เพียงพอ

11.		กลไกคว�มพร้อมรับผิดควรมีอย่�งเพียงพอ	 โดยเน้นทั้งก�รปฏิบัติอย่�งถูกต้องต�มกฎระเบียบ 

	หลักจริยธรรม	และก�รบรรลุผลสัมฤทธิ์

12.		มีก�รลงโทษอย่�งเหม�ะสมกับก�รกระทำ�ผิด	 มีกลไกก�รสืบสวนสอบสวนที่เป็นอิสระ	 โดยเป็น

โครงสร้�งพื้นฐ�นท�งจริยธรรมที่จำ�เป็น

นอกจ�กน้ี	 OECD	 ยังได้แนะนำ�ให้ประเทศต่�ง	 ๆ	 ว�งโครงสร้�งพื้นฐ�นเพื่อก�รควบคุมพฤติกรรม 

ที่ไม่ต้องก�รและก�รจูงใจให้เกิดพฤติกรรมที่ดีง�ม	 ซึ่งโครงสร้�งพื้นฐ�นที่ดีนั้นประกอบด้วย2	 นักก�รเมือง 

ที่เป็นตัวอย่�งที่ดีง�มสนับสนุนก�รบริห�รร�ชก�รอย่�งมีจริยธรรม	 กฎหม�ยที่มีก�รบังคับใช้อย่�งมี

ประสิทธิผล	กลไกคว�มพร้อมรับผิด	ประมวลจริยธรรมที่ใช้ได้จริง	และสังคมที่มีคว�มตื่นตัวเรื่องจริยธรรม

สำ�หรับก�รกำ�หนดม�ตรฐ�นจริยธรรม	 เพื่อส่งเสริมให้เจ้�หน้�ที่ของรัฐเป็นผู้ยึดมั่นปฏิบัติตน 

อย่�งมีคุณธรรมจริยธรรม	ซึ่งเป็นบัญญัติประก�รแรกในบัญญัติ	12	ประก�ร	ของ	OECD	ดังกล่�วข้�งต้นนั้น	 

มีตัวอย่�งก�รประยุกต์ใช้ของประเทศสม�ชิก	 OECD	 ที่น่�ศึกษ�	 เช่น	 สหร�ชอ�ณ�จักร	 มีคณะกรรมก�ร 

2Donald	C.	Menzel.	Ethics	Management	Internationally
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เรียกว่�	 “The United Kingdom Committee on Standards in Public Life”	 หรือเรียก 

อีกชื่อหนึ่งว่�	Nolan Committee	ได้บัญญัติหลัก	7	ประก�ร	เพื่อปลูกฝังประช�ชน	รวมทั้งนำ�ไปเป็นหลัก

บัญญัติวินัยข้�ร�ชก�รด้วย	ดังนี้

ข้อ	1	 คว�มไม่เห็นแก่ตัว	 (Selflessness)	หม�ยถึง	 เจ้�หน้�ที่ของรัฐ	 (Holders	of	Public	Office)	 

จะต้องตัดสินใจโดยคำ�นึงถึงประโยชน์ของส�ธ�รณะเท่�นั้น	 จะต้องไม่ทำ�เพื่อผลประโยชน์ท�งก�รเงิน 

ของตนเอง	ครอบครัว	และพวกพ้อง

ข้อ	2	 ก�รยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม	 (Integrity)	 หม�ยถึง	 ในก�รปฏิบัติหน้�ที่	 ข้�ร�ชก�ร 

ต้องไม่ตกอยู่ภ�ยใต้อิทธิพลท�งก�รเงินหรืออิทธิพลอื่น	ๆ	ของบุคคลหรือหน่วยง�นภ�ยนอก

ข้อ	3	 ก�รไม่นำ�เรื่องส่วนตัวเข้�ม�เกี่ยวข้องในก�รปฏิบัติหน้�ที่ร�ชก�ร	 (Objectivity)	 ก�รแต่งตั้ง	 

ก�รทำ�สัญญ�	หรือก�รรับรองเพื่อให้บุคคลได้ร�งวัลหรือประโยชน์	จะต้องกระทำ�โดยใช้หลักคุณธรรม

ข้อ	4	 คว�มพร้อมรับผิด	 (Accountability)	 คือก�รรับผิดชอบต่อก�รตัดสินใจและต่อก�รกระทำ� 

ที่มีผลต่อส�ธ�รณะ	รวมทั้งต้องพร้อมรับก�รตรวจสอบ

ข้อ	5	 ก�รเปิดเผย	(Openness)	ต้องเปิดเผยก�รตัดสินใจและก�รกระทำ�ทุกอย่�งให้ม�กที่สุด	ควรมี

ก�รให้เหตุผลในก�รตัดสินใจและให้ข้อมูลเมื่อมีก�รร้องขอจ�กส�ธ�รณะ

ข้อ	6	 คว�มซือ่สตัย	์(Honesty)	ข้�ร�ชก�รมหีน�้ทีแ่สดงทรพัยส์นิหรอืผลประโยชนข์องตนซึง่เกีย่วขอ้ง

กับหน้�ทีท่ีต่นรบัผดิชอบ	และมหีน�้ทีแ่กไ้ขห�กเกดิปญัห�ก�รขดักนัระหว�่งประโยชนส์ว่นตนและประโยชน์

ส่วนรวม	เพื่อป้องกันประโยชน์ของส่วนรวม

ข้อ	7	 ภ�วะผู้นำ�	(Leadership)	ข้�ร�ชก�รจะต้องเป็นผู้นำ�และเป็นตัวอย่�งในก�รสนับสนุนหลักก�ร

ที่กล่�วม�ในข้�งต้น3

อีกประเทศที่น่�สนใจ	คือ	ประเทศสิงคโปร์	ซึ่งมีระบบธรรม�ภิบ�ลของตัวเองที่มีคว�มเป็นเอกลักษณ์

เฉพ�ะตัว	 กำ�หนดหลักธรรม�ภิบ�ลไว้เพื่อเป็นหลักก�รพื้นฐ�นสำ�หรับบุคคลที่ได้ปฏิบัติง�นร่วมกับรัฐบ�ล	

และเพื่อปลูกฝังค่�นิยมคว�มซื่อสัตย์สุจริต	 ก�รให้บริก�รและคว�มเป็นเลิศ	 หลักธรรม�ภิบ�ลของประเทศ

สิงคโปร์	มี	4	ประก�ร	ดังนี้

1.	 ภ�วะผู้นำ�เป็นหัวใจของคว�มสำ�เร็จ	(leadership	is	Key)	สิงคโปร์มองว่�ก�รมีระบบธรรม�ภิบ�ล

ที่ดีนั้นเป็นสิ่งจำ�เป็น	เช่น	ก�รเลือกตั้งอย่�งเสรี	ก�รแบ่งแยกอำ�น�จ	ระบบบริห�ร	ระบบกฎหม�ย	แต่ก็ไม่ได้

หม�ยคว�มว่�จะทำ�ให้ก�รปกครองประเทศเป็นไปได้ด้วยดี	 ห�กแต่ยังต้องอ�ศัยคุณภ�พของคว�มเป็นผู้นำ� 

ที่อยู่ในทุกสถ�บัน	ก�รมีธรรม�ภิบ�ลเกิดจ�กก�รมีภ�วะผู้นำ�ที่ดี	ซึ่งประกอบด้วย	4	คุณลักษณะ	คือ

3Donald	C.	Menzel.	Ethics	Management	Internationally.	อ้�งใน	www.u4.no/document/toolkits.cfm	Accessed	January	3,	2006.
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	 •	 ก�รหลีกเลี่ยงก�รทุจริต	ต้องทำ�ให้ประช�ชนเชื่อถือไว้ว�งใจ

	 •	 ก�รทำ�ในสิ่งที่ถูกต้อง	ไม่ใช่ทำ�ในสิ่งที่เป็นคว�มนิยม	ผู้นำ�ภ�ครัฐต้องมีคว�มกล้�ที่จะทำ�ในสิ่งที่ 

	 มีคว�มจำ�เป็นต่อประเทศ	 กล้�เผชิญกับสิ่งที่เป็นอุปสรรค	 กล้�ตัดสินใจในสถ�นก�รณ์ที่ยุ่งย�ก 

	 กล้�เสี่ยง	กล้�คิดสิ่งใหม่	

	 •	 คว�มเป็นไปได้ในท�งปฏิบัติ	 เนื่องจ�กลักษณะท�งสังคมมีคว�มหล�กหล�ย	 จึงต้องมี 

	 ก�รตรวจสอบก�รทำ�ง�นของตัวเองตลอดเวล�ว่�ได้ผลหรือไม่	ผู้นำ�ภ�ครัฐต้องมีคว�มกล้�ท่ีจะยอมรับ 

	 ในสิ่งที่ไม่ได้ผลและเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นกว่�เดิม

	 •	 ก�รมีวิสัยทัศน์กว้�งไกล	 นอกจ�กจะมีม�ตรฐ�นสูงในตัวเองและเป็นแบบอย่�งท่ีดีแล้ว 

	 ยังไม่เพียงพอ	 ร�ชก�รยังต้องก�รให้มีคว�มเป็นผู้นำ�ในทุกระดับ	 ต้องรับมือกับก�รเปล่ียนแปลง	 

	 ทั้งด้�นก�รเปลี่ยนแปลงทัศนคติ	 แนวคิด	 และค่�นิยม	 ผู้นำ�ภ�ครัฐต้องส�ม�รถโน้มน้�ว 

	 ด้วยเหตุผลที่จะนำ�ไปสู่ก�รเปลี่ยนแปลงที่ดี

2.	 ร�งวัลที่ได้รับเกิดจ�กก�รทำ�ง�น	ดังนั้น	ต้องทำ�ง�นจึงจะได้รับผลตอบแทน	(Reward	for	Work;	

Work	for	Reward)	ไม่มีใครพึ่งใครได้	และต้องไม่มีใครได้ผลตอบแทนจ�กก�รทำ�ง�นของคนอื่น	แต่ละคน

ต้องพึ่งตนเอง	ถือเป็นหลักจริยธรรม	ซึ่งมีหลักย่อย	2	ประก�ร	ได้แก่

	 •	 ก�รพึ่งตนเอง	 ไม่ต้องพึ่งพ�สวัสดิก�รจ�กรัฐ	 เพร�ะรัฐมีทรัพย�กรจำ�กัด	 รัฐจะช่วยเหลือ 

	 เท�่ทีจ่ำ�เป็นเท�่นัน้	และรฐัใหค้ว�มสำ�คญักบัก�รศกึษ�และก�รพฒัน�ทกัษะทีจ่ะชว่ยพฒัน�สงัคม 

	 และให้ทุกคนมีง�นทำ�

	 •	 ก�รใช้หลักคว�มส�ม�รถและผลง�นเพื่อให้ได้คนที่ดีที่สุดม�ทำ�ง�น	 เพร�ะเชื่อว่�ห�กมีคน 

	 ที่ดีที่สุดม�ทำ�ง�นในตำ�แหน่งในภ�คก�รเมือง	ภ�คเศรษฐกิจ	 และภ�คสังคมแล้ว	 สิงคโปร์จะเป็น 

	 ประเทศที่ประสบคว�มสำ�เร็จเหนือกว่�ประเทศอื่น	 และก�รใช้หลักก�รนี้จะช่วยให้ไม่เกิด 

	 ก�รแบง่แยกท�งเชือ้ช�ตหิรอืชนชัน้ท�งสงัคม	รฐัจงึตอ้งเนน้ลงทนุทีภ่�คก�รศกึษ�เพือ่สร�้งโอก�ส 

	 และเพิ่มส่วนแบ่งท�งด้�นเศรษฐกิจ	และเพิ่มคุณภ�พคว�มเป็นคน

3.	 ก�รให้โอก�สแก่ทุกคนที่จะทำ�ให้สิงคโปร์มีอน�คตที่สวยง�ม	 (A	 Stake	 For	 Everyone,	

Opportunities	For	All)	มีหลักสำ�คัญ	4	ประก�ร	คือ

	 •	 ทำ�สิงคโปร์ให้เป็นเมืองสำ�หรับคนทั่วโลก	และเป็นบ้�นสำ�หรับใครก็ได้ที่จะช่วยพัฒน�สิงคโปร์

	 •	 ส่งเสริมคว�มรับผิดชอบต่อส่วนรวม	 ต้องมีสมดุลระหว่�งก�รพ่ึงตนเองกับก�รรับผิดชอบ 

	 ต่อส่วนรวม	ต้องไม่หวังพึ่งพิงจ�กรัฐบ�ลฝ่�ยเดียว
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	 •	 ช�วสงิคโปรทุ์กคนท้ังในประเทศและต�่งประเทศตอ้งไดร้บัโอก�สทีจ่ะมสีว่นรว่มในกระบวนก�ร 

	 ตัดสินใจและกำ�หนดนโยบ�ยของรัฐบ�ล

	 •	 รักษ�ค่�นิยมและอัตลักษณ์ของช�ติ

4.	 มีคว�มพร้อมต่อก�รเปลี่ยนแปลง	 ยืดหยุ่นปรับตัว	 (Anticipate	 Change,	 Stay	 Relevant)	 

มีหลักก�ร	คือ

	 •	 เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอก�ส

	 •	 บริห�รจัดก�รให้ดีกว่�คู่แข่ง	 มีคว�มร่วมมือกัน	 บูรณ�ก�รกัน	 ทำ�ง�นกันเป็นทีม	 ศึกษ�จ�ก 

	 ตัวอย่�งที่ดีที่สุด	มีกลยุทธ์ในก�รพัฒน�เทคโนโลยี

	 •	 รอบคอบ	ระมัดระวัง	ยืดหยุ่น	ปรับตัว	ช่วงชิงโอก�สจ�กคู่แข่ง	ส่งเสริมให้เกิดคว�มคิดใหม่	ๆ	

	 •	 ใช้โอก�สให้เป็นประโยชน์แม้จะอยู่ในสถ�นก�รณ์ที่ลำ�บ�ก

นอกจ�กหลักธรรม�ภิบ�ลที่กล่�วข้�งต้นแล้ว	สิงคโปร์ยังได้กำ�หนดค่�นิยมหลักเพื่อปลูกฝังข้�ร�ชก�ร

ให้มีคว�มซื่อสัตย์	ไม่ทุจริตคอร์รัปชัน	ค�ดหวังถึงก�รรักษ�ม�ตรฐ�นคว�มซื่อสัตย์ในระดับสูง	ก�รให้บริก�ร

ด้วยคว�มเป็นกล�ง	 เท่�เทียม	 เค�รพ	 ด้วยจิตสำ�นึกรักษ�ผลประโยชน์ของช�ติ	 และคว�มเป็นเลิศ	 มุ่งมั่น 

สู่คว�มเป็นเลิศที่สุดเท่�ที่มนุษย์จะส�ม�รถทำ�ได้

เม่ือพิจ�รณ�โดยรวมจะเห็นว่�	 จุดเด่นของทั้งสองประเทศดังกล่�วอยู่ที่ก�รมีม�ตรฐ�นจริยธรรม 

ที่กำ�หนดไว้เป็นหลักสำ�หรับปลูกฝังผู้คนในช�ติให้ปฏิบัติตนจนเป็นวิถีดำ�เนินชีวิต	 และม�ตรฐ�นจริยธรรม

ที่กำ�หนดนี้ก็ได้นำ�ม�ใช้เป็นหลักจริยธรรมของเจ้�หน้�ท่ีรัฐอีกด้วย	 ก�รปลูกฝังจริยธรรมจึงจำ�เป็นต้องทำ�ให้

ผู้คนเข้�ใจชัดเจนตรงกัน	 และตอกยำ้�อย่�งต่อเนื่องตั้งแต่ก่อนวัยทำ�ง�นจนตลอดวัยทำ�ง�น	 อย่�งไรก็ต�ม	 

ยังมีแนวท�งก�รส่งเสริมจริยธรรมอีกหล�ยประก�รต�มแนวท�งของ	OECD	 ที่ประเทศต่�ง	 ๆ	 ได้นำ�ไปใช้	 

ซึ่งจะได้นำ�ม�ถ่�ยทอดให้ทร�บในโอก�สต่อไป
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Talent Mobility :
ประเด็นท้าทายในการจัดการกำาลังคนภาครัฐในอนาคต 

นางสาวมัชฌุวิญญ์ ตุ้มพงษ์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ปัจจุบันประเทศไทยกำ�ลังเผชิญหน้�กับคว�มท้�ท�ยในหล�กหล�ยรูปแบบ	 ทั้งก�รเปลี่ยนแปลง

โครงสร้�งประช�กรที่มีสัดส่วนผู้สูงอ�ยุเพิ่มม�กขึ้น	ประช�กรในวัยแรงง�นลดลง	และคว�มหล�กหล�ยของ

บุคล�กรในทุกช่วงวัย	(Generation	Baby	Boomers,	Generation	X,	Generation	Y	และ	Generation	Z)	 

ซึ่งพบได้ในแทบทุกองค์กร	และถือว่�เป็นเรื่องปกติที่บุคล�กรจะทำ�ง�นร่วมกันภ�ยใต้วัฒนธรรมและแนวคิด

ทีแ่ตกต�่งกัน	ห�กพจิ�รณ�เฉพ�ะในสว่นของภ�ครฐัจะพบว�่	สภ�พโครงสร�้งอ�ยขุองข�้ร�ชก�รมอี�ยเุฉลีย่

สูงขึ้น	ก�รเกษียณอ�ยุของข้�ร�ชก�รกลุ่ม	Generation	Baby	Boomers	ก่อให้เกิดสภ�วะก�รข�ดแคลน

กำ�ลังคนในบ�งส�ยง�นในปัจจุบัน	 และอ�จส่งผลกระทบต่อคว�มต่อเนื่องในก�รบริห�รองค์กร 

และก�รส่งมอบผลผลิตในก�รปฏิบัติภ�รกิจของภ�ครัฐทั้งระบบในอน�คต	

ที่มา :	สำ�นักง�น	ก.พ.2556.	ร�ยง�นก�รศึกษ�โครงสร้�งอ�ยุของข้�ร�ชก�รพลเรือนส�มัญ	พ.ศ.	2553-2556.	หน้�	27

แผนภูมิแสดงอายุเฉลี่ยของข้าราชการพลเรือนสามัญ จำาแนกตามเพศและปีงบประมาณ
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จ�กร�ยง�นก�รศึกษ�โครงสร้�งอ�ยุของข้�ร�ชก�รพลเรือนส�มัญ	 พ.ศ.	 2553-2555	 ซ่ึงจัดทำ�โดย 

สำ�นักวิจัยและพัฒน�ระบบง�นบุคคล	สำ�นักง�น	ก.พ.	พบว่�	ในปัจจุบันสัดส่วนระหว่�งข้�ร�ชก�รพลเรือน

ส�มัญใน	Generation	Baby	Boomers	(ปัจจุบันคือข้�ร�ชก�รที่มีอ�ยุระหว่�ง	49-59	ปี)	:	Generation	X	

(ปัจจุบันคือข้�ร�ชก�รที่มีอ�ยุระหว่�ง	33-48	ปี)	 :	Generation	Y	(ปัจจุบันคือข้�ร�ชก�รที่มีอ�ยุน้อยกว่�	

33	ปี)	คือ	2:7:1	และในอีก	10	ปีข้�งหน้�	ข้�ร�ชก�รกลุ่ม	Generation	Baby	Boomers	จะเกษียณอ�ยุ

ร�ชก�รทัง้หมด	โดยมสีดัสว่นรอ้ยละของข้�ร�ชก�รพลเรอืนทีเ่กษยีณ	อนัดับแรก	คอื	ผูด้ำ�รงตำ�แหนง่ประเภท

วิช�ก�ร	ร้อยละ1	54.67	รองลงม�อันดับสอง	คือ	ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งประเภททั่วไป	ร้อยละ	37.50	และอันดับ

สุดท้�ย	คือ	ผู้ตำ�แหน่งประเภทอำ�นวยก�รและบริห�ร	ร้อยละ	7.83

ก�รเตรียมก�รรับมือกับปัญห�ท้�ท�ยดังกล่�ว	เมื่อพิจ�รณ�จ�กบทบ�ทภ�รกิจ	ถึงแม้ผู้ดำ�รงตำ�แหน่ง

ทั้ง	 2	ประเภทแรก	จะมีสัดส่วนก�รเกษียณอ�ยุร�ชก�รรวมกันแล้วถึงร้อยละ	92.17	ของข้�ร�ชก�ร	ที่จะ

เกษียณอ�ยุทั้งหมดในปี	2565	แต่ไม่น่�จะเป็นปัญห�ม�กนัก	เนื่องจ�กข้�ร�ชก�รพลเรือนส�มัญในตำ�แหน่ง

ประเภททั่วไปและวิช�ก�รเป็นกลุ่มผู้ปฏิบัติง�น	 ถึงแม้จะเกษียณอ�ยุออกไปเป็นจำ�นวนม�ก	 ก็ยังส�ม�รถ 

ที่จะจัดสรรบุคล�กรม�ทดแทนได้	

แตท่ีเ่ป็นปัญห�ขัน้วกิฤต	ิคอื	ก�รเกษยีณของข�้ร�ชก�รทีด่ำ�รงตำ�แหนง่ประเภทอำ�นวยก�รและประเภท

บริห�ร	 ที่ถึงแม้จะมีสัดส่วนก�รเกษียณเพียงร้อยละ	 7.83	 แต่เนื่องจ�กเป็นตำ�แหน่งท่ีรับผิดชอบโดยตรง 

ต่อก�รบริห�รง�น	เงิน	และคนในองค์กร	อีกทั้งเป็นตำ�แหน่งที่ต้องอ�ศัยประสบก�รณ์	คว�มรู้คว�มส�ม�รถ

และคว�มเข�้ใจในบทบ�ทภ�รกจิของสว่นร�ชก�รเปน็อย�่งดี	ทีส่ำ�คญัคอืพร้อมใจกนัห�ยไปจ�กระบบร�ชก�ร

ในอีก	 10	 ปีข้�งหน้�ท้ังหมด	 ท่ีว่�วิกฤตินั้นเนื่องจ�กก�รจะสรรห�บุคล�กรที่มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถ 

และประสบก�รณ์ท่ีทัดเทียมกัน	เพ่ือม�ทดแทนตำ�แหน่งสองประเภทหลังน้ันทำ�ได้ย�กถึงย�กกว่�ม�ก	คว�มย�ก

ประก�รแรก	 คือ	 ห�กจะแก้ไขปัญห�นี้โดยก�รแต่งตั้งข้�ร�ชก�ร	 Generation	 Y	 ม�ทดแทน	 ข้�ร�ชก�ร	

Generation	 Y	 ในปัจจุบันก็มีเพียงร้อยละ	 10	 	 ซึ่งไม่เพียงพอที่จะนำ�ม�ทดแทนได้	 และที่ย�กกว่�	 คือ	 

ห�กจะเลอืกใชว้ธิเีดนิหน�้บรรจขุ�้ร�ชก�รใหมท่ดแทนใหเ้พยีงพอ	กอ็�จจะมคีำ�ถ�มในประเดน็คว�มเชีย่วช�ญ	

ก�รสั่งสมประสบก�รณ์	 และคว�มเป็นมืออ�ชีพในก�รปฏิบัติง�นในบ�งส�ยง�น	 ที่ต้องอ�ศัยระยะเวล� 

ในก�รสั่งสมคว�มรู้คว�มชำ�น�ญในก�รปฏิบัติภ�รกิจเฉพ�ะด้�นแทรกซ้อนขึ้นม�

ดังนั้น	 ในขณะนี้ภ�ครัฐจึงไม่มีท�งเลือกอื่น	 นอกจ�กต้องเร่งรัดพัฒน�และบริห�รกำ�ลังคนภ�ครัฐ 

ใหส้อดคลอ้งกบับทบ�ทภ�รกจิทีม่อียูใ่นปจัจุบนั	และเตรียมคว�มพร้อมเพ่ือรับมอืกบัปญัห�ผลกระทบต่อไป

1ร้อยละของก�รเกษียณอ�ยุ	คำ�นวณจ�กผลรวมก�รเกษียณอ�ยุร�ชก�รสะสม	10	ปี	โดยใช้ข้อมูลปี	พ.ศ.	2555	เป็นปีฐ�นในก�รคำ�นวณค้นคว้�
ข้อมูลเพิ่มเติมด้�นโครงสร้�งอ�ยุของข้�ร�ชก�รพลเรือนส�มัญในปัจจุบันได้ที่:	 สำ�นักง�น	 ก.พ.2556.	 ร�ยง�นก�รศึกษ�โครงสร้�งอ�ยุของ
ข้�ร�ชก�รพลเรือนส�มัญ	พ.ศ.	2553	–	2556.	กรุงเทพฯ.
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ในอน�คต	 ตลอดจนส่งเสริมให้มีก�รจัดเตรียมแผนกำ�ลังคนเพื่อดำ�รงตำ�แหน่งทดแทนข้�ร�ชก�รในกลุ่ม 

ที่จะเกษียณอ�ยุร�ชก�รออกไป	 อีกทั้งยังต้องมีก�รส่งเสริมพัฒน�ทักษะและศักยภ�พของกำ�ลังคนภ�ครัฐ 

เพื่อเตรียมพร้อมบุคล�กรภ�ครัฐเข้�สู่ประช�คมอ�เซียนในปี	พ.ศ.	2558	พร้อมกันไปด้วย

สำ�นักง�น	ก.พ.	ไดเ้ลง็เหน็คว�มสำ�คญัและคว�มท�้ท�ยในประเดน็ดงักล�่ว	จงึไดม้จีดัทำ�แผนยทุธศ�สตร	์

ม�ตรก�ร	 และแนวท�งก�รดำ�เนินง�น	 โดยบูรณ�ก�รม�ตรก�รด้�นก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคล	 เข้�กับ

ยทุธศ�สตรป์ระเทศ	(Country	Strategy)	โดยหนึง่ในแผนรับมอืคร้ังนีค้อื	“การพฒันาระบบการเคลือ่นยา้ย

กำาลังคนคุณภาพในภาครัฐหรือระหว่างภาครัฐกับภาคส่วนอื่น-Talent Mobility”

ก่อนอื่นขออธิบ�ยคว�มหม�ยของศัพท์สักเล็กน้อย	เพื่อคว�มเข้�ใจที่ตรงกัน	ได้แก่คำ�ว่�	“การเคลื่อน

ย้ายกำาลังคน”	ในที่นี้หม�ยถึง	ก�รที่บุคคลส�ม�รถเคลื่อนย้�ยระหว่�งง�น	หน่วยง�น	และพื้นที่ปฏิบัติง�น

ที่แตกต่�งกัน		และคำ�ว่�	“กำาลังคนคุณภาพ”	ในที่นี้	หม�ยถึง	ผู้ที่มีคว�มรู้	คว�มส�ม�รถ	เต็มใจที่จะอุทิศ

แรงก�ยแรงใจ	 สร้�งสรรค์ผลง�น	 และเป็นท่ีต้องก�รขององค์กร	 ซ่ึงอ�จเป็น	 1)	 บุคคลท่ีอยู่ในหน่วยง�น 

ของรฐัในปจัจบุนั	เชน่	นกัเรยีนทนุรฐับ�ล	ข�้ร�ชก�รผู้มผีลสัมฤทธิสู์ง	ข�้ร�ชก�รผู้นำ�คล่ืนลูกใหม	่ข�้ร�ชก�ร 

นักบริห�รก�รเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่	ข้�ร�ชก�รที่มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถและมีประสบก�รณ์สูง	และพนักง�น

ร�ชก�ร	หรือ	2)	บุคคลภ�ยนอกที่ยังไม่เคยรับร�ชก�รม�ก่อน	 ได้แก่	ผู้ที่กำ�ลัง/เพิ่งจะสำ�เร็จก�รศึกษ�	ผู้ที่

ทำ�ง�นในภ�คเอกชน	หรือ	3)	บุคคลที่เคยเป็นข้�ร�ชก�รพลเรือนส�มัญ	ซึ่งเคลื่อนย้�ยไปอยู่ในภ�คเอกชน	

และได้สั่งสมประสบก�รณ์ที่เป็นประโยชน์และเป็นที่ต้องก�รของร�ชก�ร
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รู้คว�มหม�ยกนัแลว้	เร�ลองม�ดรูปูแบบและวธิกี�รเคลือ่นย�้ยกำ�ลงัคนคณุภ�พในภ�ครฐัหรอืระหว�่ง

ภ�ครัฐกับภ�คส่วนอื่น	ๆ	กันบ้�ง	ดังต่อไปนี้2

	 ประเภทก�รเคลื่อนย้�ย รูปแบบ วิธีก�ร

1)	ก�รเคลื่อนย้�ยภ�ยในภ�คร�ชก�ร
			(Intra	Mobility)
			ซึ่งหม�ยรวมถึง	ก�รเคลื่อนย้�ย

•	ตำ�แหน่งประเภทบริห�ร	
•	ตำ�แหน่งประเภทอำ�นวยก�ร
•	ตำ�แหน่งประเภทวิช�ก�ร
		และประเภททั่วไป

1.1	ภ�ยในกรม ย้�ย/เลื่อน/สับเปลี่ยน

1.2	ระหว่�งกรม/กระทรวง โอน

1.3	ระหว่�งส่วนร�ชก�รและ	
					หน่วยง�นภ�ครัฐอ่ืน	ๆ

ยืมตัว/ช่วยร�ชก�ร

2)	ก�รเคลื่อนย้�ยจ�กภ�ยนอก
			เข้�สู่ระบบร�ชก�ร
			(Inward	Mobility)

2.1	บุคคลที่ยังไม่เคย
					รับร�ชก�ร

1)	บรรจุเป็นข้�ร�ชก�ร	 
(Career	Employment)

			•	ระดับแรกบรรจุ	(Entry	Level)	
•	สูงกว่�ระดับแรกบรรจุ	 
		(Lateral	Entry)

2)	ไม่บรรจุเป็นข้�ร�ชก�ร 
	(Non	Career	Employment)			
•	จ้�งเป็นผู้เช่ียวช�ญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ	
•	พนักง�นร�ชก�ร

2.2	บุคคลที่เคยเป็น
					ข้�ร�ชก�ร

บรรจุกลับ

3)	ก�รเคล่ือนย้�ยจ�กภ�ยใน
				ออกนอกระบบร�ชก�ร
				(Outward	Mobility)

3.1	ชั่วคร�ว
•	Secondment3

•	ต�มมติคณะรัฐมนตรี

3.2	ถ�วร ล�ออก

2ข้อมูลจ�กกลุ่มง�นพัฒน�ระบบบริห�รทรัพย�กรบุคคล	สำ�นักวิจัยและพัฒน�ระบบง�นบุคคล	สำ�นักง�น	ก.พ.
3Secondment	 หม�ยถึง	 ก�รที่ข้�ร�ชก�รพลเรือนส�มัญส�ม�รถไปปฏิบัติง�นชั่วคร�วในหน่วยง�นของรัฐ	 องค์กรระหว่�งประเทศที่ตั้งอยู่ใน
ประเทศไทย	รัฐวิส�หกิจ	และภ�คเอกชนได้	ต�มระเบียบ	ก.พ.	ว่�ด้วยก�รเพ่ิมพูนประสิทธิภ�พของข้�ร�ชก�ร	โดยก�รให้ไปปฏิบัติง�นท่ีหน่วยง�น 
อื่นในประเทศ	พ.ศ.	2555	(Secondment)	ซึ่งเป็นท�งเลือกหนึ่งของก�รพัฒน�ข้�ร�ชก�ร	โดยก�รให้ไปปฏิบัติง�นจริงภ�ยนอกหน่วยง�นได้
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จ�กข้อมูลข้�งต้น	 จะเห็นได้ว่�รูปแบบและวิธีก�รของก�รเคลื่อนย้�ยกำ�ลังคนคุณภ�พ	 หรือ	 Talent	

Mobility	 นั้น	 เปิดกว้�งและยืดหยุ่น	 ไม่เฉพ�ะเพียงแต่ประเภทของก�รเคลื่อนย้�ยกำ�ลังคนคุณภ�พเท่�นั้น	

แตย่งัเปดิกว�้งสำ�หรบัสว่นร�ชก�ร	ใหส้�ม�รถบรหิ�รจดัก�รไดห้ล�กหล�ยรปูแบบ	เพือ่ใหม้กีำ�ลงัคนคณุภ�พ

ที่สอดคล้องตรงต�มบทบ�ทภ�รกิจ	และคว�มต้องก�รของแต่ละส่วนร�ชก�รนั่นเอง	

อย่�งไรก็ต�ม	 ห�กมองไกลไปถึงอน�คต	 ก�รพัฒน�เรื่อง	 Talent	 Mobility	 ควรทำ�ให้เป็นระบบ 

ม�กยิ่งขึ้น	 โดยมีก�รติดต�มก�รบริห�รจัดก�รกำ�ลังคนคุณภ�พภ�ครัฐโดยรวม	 เพื่อให้เกิดก�รใช้กำ�ลังคน

คณุภ�พใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ	รวมทัง้พฒัน�เครอืข�่ย	ปรบัปรงุหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งเพือ่สนบัสนนุก�รบรหิ�ร

จัดก�รให้มีประสิทธิภ�พ	 ปรับปรุงระบบฐ�นข้อมูลกำ�ลังคนคุณภ�พให้เป็นปัจจุบันเพื่อให้ส�ม�รถนำ�ม� 

ใช้ประโยชน์ในภ�ครัฐร่วมกัน	เช่น	ฐ�นข้อมูลด้�นคว�มเช่ียวช�ญเฉพ�ะด้�น	ส�ข�วิช�ท่ีสำ�เร็จก�รศึกษ�	เป็นต้น 

และเพื่อให้ก�รส่งเสริมให้ก�รดำ�เนินก�รในเรื่องดังกล่�วเกิดผลในท�งปฏิบัติอย่�งจริงจัง	 สำ�นักง�น	 ก.พ.	 

ตอ้งทำ�หน�้ท่ีเป็นผูบ้รหิ�รจดัก�รในเรือ่งนี	้โดยเปน็ศนูยก์ล�งในก�รประส�นก�รดำ�เนนิก�รสง่เสรมิสนบัสนนุ

ส่วนร�ชก�รต่�ง	ๆ	ให้ดำ�เนินก�รอย่�งจริงจัง	ซึ่งอ�จทำ�เป็นโครงก�รนำ�ร่อง	เช่น	จัดห�หน่วยง�นที่ต้องก�ร

ผูไ้ปปฏิบตังิ�น		รบัผูท่ี้สนใจไปปฏบัิตงิ�น	จดัตัง้งบประม�ณดำ�เนนิก�รในเรือ่งนีส้ำ�หรบัทกุสว่นร�ชก�ร	เปน็ตน้	

ก�รมีกลไกในก�รบริห�รจัดก�รท่ีคล่องตัว	 มีรูปแบบที่หล�กหล�ยและพัฒน�อย่�งเป็นระบบเช่นนี้	 

เป็นส่วนหนึ่งของก�รเตรียมคว�มพร้อมเพื่อรับคว�มท้�ท�ยหล�กหล�ยรูปแบบที่จะเกิดขึ้นในอน�คต	 ไม่ว่�

จะเปน็ปญัห�โครงสร�้งอ�ยขุองข�้ร�ชก�รพลเรอืนส�มญัทีส่งูขึน้	ปญัห�ก�รข�ดคว�มตอ่เนือ่งในก�รบรหิ�ร

ร�ชก�รและส่งมอบภ�รกิจ	 หรือแม้ก�รเตรียมข้�ร�ชก�รไทยให้พร้อมที่จะเข้�สู่ประช�คมอ�เซียน 

ในปี	พ.ศ.	2558	นอกจ�กนั้นยังเป็นก�รเปิดโอก�สให้ข้�ร�ชก�รเรียนรู้	และพัฒน�ตนเองเพื่อคว�มก้�วหน้� 

ในส�ยอ�ชีพ	 อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้ระบบร�ชก�รส�ม�รถดึงดูด	 “กำาลังคนคุณภาพ”	 ให้เข้�สู่ 

หรืออยู่ในระบบร�ชก�รได้อีกท�งหนึ่งด้วย	เรียกว่�ยิงกระสุนนัดเดียวโดยหวังว่�จะได้นกหล�ยตัว	ซึ่งผลของ 

ก�รพัฒน�ระบบนี้จะเป็นไปดังที่หวังไว้หรือไม่	ก็จะเป็นอีกหนึ่งประเด็นท้�ท�ยที่จะได้ติดต�มกันต่อไป
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แนวโน้มการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ

สำานักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล

ปัจจุบันคำ�ว่�	 คุณภาพชีวิต	 เป็นคำ�ที่เร�ท่�นคุ้นเคยกันดี	 แต่ห�กขอให้คำ�จำ�กัดคว�มและตัวชี้วัด 

ถึงคว�มมีคุณภ�พของชีวิต	 อ�จต้องใช้เวล�เรียบเรียงคว�มคิดกันพอสมควร	 เนื่องจ�กมีแง่มุมหล�กหล�ย 

ต�มแต่มุมมองของแต่ละบุคคลหรือแต่ละองค์กร	 ซ่ึงพอประมวลคว�มได้ว่�	 คุณภ�พชีวิตนั้นมีคว�มหม�ย

ครอบคลุมถึงลักษณะก�รดำ�เนินชีวิต	 ที่มีคว�มสอดคล้องกับคว�มต้องก�รพ้ืนฐ�นท่ีจำ�เป็นในก�รดำ�รงชีวิต

ของมนุษย์อย่�งมีคุณค่�	 เช่น	 ก�รกินดี	 อยู่ดี	 ถูกต้องต�มสุขลักษณะ	 มีสุขภ�พอน�มัยสมบูรณ์	 มีง�นทำ� 

ส�ม�รถเลีย้งตวัเองและครอบครวัได	้รวมทัง้ก�รเปน็พลเมอืงทีดี่ของสังคม	มส่ีวนร่วมในก�รพัฒน�เศรษฐกจิ

และสังคมอย่�งเต็มที่เต็มกำ�ลังคว�มส�ม�รถ	สรุปให้เข้�ใจง่�ย	ๆ 	ก็คือ	ก�รเป็นอยู่ที่ดีของบุคคลในกลุ่มสังคม

หรือประเทศช�ตินั่นเอง

สำ�หรับเกณฑ์ชี้วัดคว�มเป็นอยู่ที่ดีหรือคุณภ�พชีวิตว่�อยู่ ในระดับใดนั้น	 ขึ้นอยู่กับก�รให้ 

คำ�จำ�กดัคว�มขององคก์รต�่ง	ๆ 	แตโ่ดยสว่นใหญแ่ลว้จะสอดคลอ้งกบัเกณฑม์�ตรฐ�นก�รดำ�รงชพี	(Standard	

of	 living)	 ซึ่งส่วนใหญ่อิงแนวคิดเศรษฐศ�สตร์ระบบนิเวศ	 (Ecological	 economist)	 และคว�มผ�สุก	 

(Well-being)	 แม้กระทั่ง	“ความสุขมวลรวมประชาชาติ (Gross National Happiness-GNH)”	 ของ 

ประเทศภูฏ�น	ก็เป็นอีกหนึ่งในเกณฑ์ตัวชี้วัดคุณภ�พชีวิตที่น่�สนใจในยุคนี้

Best Practices การจัดการคุณภาพชีวิตขององค์กรในประเทศไทยและต่างประเทศ

จ�กก�รศึกษ�ก�รจัดก�รคุณภ�พชีวิตที่เป็น	 Best	 Practices	 ทั้งในประเทศไทยและต่�งประเทศ	 

พบว่�	 ระบบร�ชก�รและหน่วยง�นทั้งภ�ครัฐและเอกชนท่ัวโลกมีแนวโน้มก�รจัดก�รคุณภ�พชีวิตเน้นเร่ือง

คว�มสมดุลในชีวิต	(Work	Life	Balance)

จ�กบทเรียนก�รศึกษ�	 Best	 Practices	 ในต่�งประเทศ	 พบว่�ก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตของบุคล�กร 

มกี�รพจิ�รณ�ในมติทิีม่องไมเ่หน็และจบัตอ้งไมไ่ดร้ว่มดว้ย	เชน่	ก�รคกุค�มและลว่งละเมดิท�งเพศดว้ยส�ยต�

และว�จ�	คว�มเครียดสะสมในที่ทำ�ง�น	ก�รแบ่งแยก	เป็นต้น
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ส่วนองค์กรภ�ครัฐ	 รัฐวิส�หกิจ	 และเอกชนของไทยนั้น	 มีคว�มโดดเด่นในก�รให้คว�มสำ�คัญกับ 

มิติท�งสุขภ�พใจและจิตวิญญ�ณควบคู่กันไป	และในส่วนของมิติด้�นก�รทำ�ง�นก็ให้คว�มสำ�คัญท้ังในเร่ือง

บรรย�ก�ศก�รทำ�ง�น	 คุณค่�ของง�น	 และคว�มสัมพันธ์ในที่ทำ�ง�นด้วย	 ไม่ใช่ให้คว�มสำ�คัญเพียง 

ก�รจัดสถ�นที่ในก�รทำ�ง�นแต่เพียงอย่�งเดียว

ที่น่�สนใจ	คือ	Best	Practices	ในภ�คเอกชนไทย	เช่น	บริษัท	โตโยต้�	มอเตอร์	ประเทศไทย	จำ�กัด	

เครือซิเมนต์ไทย	ได้ให้คำ�จำ�กัดคว�ม	“คุณภาพชีวิตท่ีดี”	อย่�งกว้�ง	ครอบคลุมถึงก�รมีคว�มก้�วหน้�	ในง�น	 

ก�รประสบคว�มสำ�เร็จในชีวิตหน้�ที่ก�รง�น	 ก�รตระหนักรู้จักคุณค่�ของตนเองจ�กก�รทำ�ง�น	 ตลอดจน

ก�รได้รับก�รยอมรับในท่ีทำ�ง�น	 นอกเหนือจ�กวัฒนธรรมก�รยึดหลักก�รเค�รพในคุณค่�และศักด์ิศรี 

ของคนในองค์กรเป็นปรัชญ�พื้นฐ�นในก�รดำ�เนินก�ร

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จในการจัดการคุณภาพชีวิตของ Best Practices 

สำ�หรับปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จในก�รจัดก�รคุณภ�พชีวิตของ	Best	Practices	ของต่�งประเทศ	พบว่�

ประกอบด้วย	 ก�รมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้ังแต่ก�รกำ�หนดยุทธศ�สตร์หรือนโยบ�ยในก�รพัฒน�

คุณภ�พชีวิต	 มีก�รบูรณ�ก�รยุทธศ�สตร์และปัญห�ที่เกี่ยวข้องไปในทิศท�งเดียวกัน	 มีคว�มชัดเจน 

ของก�รดำ�เนินง�นต�มแนวท�งที่กำ�หนดร่วมกัน	 โดยสหภ�พและเครือข่�ยแรงง�นภ�ครัฐมีก�รรวมกลุ่ม 

อย่�งเข้มแข็งต่อเนื่องในก�รผลักดันให้มีก�รดำ�เนินก�ร	 ก�รบังคับใช้กฎหม�ยแรงง�นมีคว�มเข้มงวด	 

ก�รดำ�เนินก�รสอดคล้องกับบริบทหรือคุณลักษณะประช�กรในประเทศ	ภ�ยใต้ก�รเมืองที่มีคว�มมั่นคง	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการพลเรือน

ในเรื่องก�รส่งเสริมคุณภ�พชีวิตของข้�ร�ชก�รพลเรือนส�มัญนั้น	 มีที่ม�จ�กพระร�ชบัญญัติระเบียบ

ข้�ร�ชก�รพลเรือน	 พ.ศ.	 2551	 ม�ตร�	 72	 ซึ่งบัญญัติว่�	 ให้ส่วนร�ชก�รมีหน้�ที่เพิ่มพูนประสิทธิภ�พ 

และเสริมสร้�งแรงจูงใจแก่ข้�ร�ชก�รพลเรือนส�มัญ	เพื่อให้ข้�ร�ชก�รส�มัญมีคุณภ�พ	คุณธรรม	จริยธรรม	

คุณภ�พชีวิต	มีขวัญและกำ�ลังใจในก�รปฏิบัติร�ชก�รให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภ�รกิจของรัฐ

โดยในส่วนของคุณภ�พชีวิต	สำ�นักง�น	ก.พ.	ได้กำ�หนดยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตข้�ร�ชก�ร

พลเรือนส�มัญ	 พ.ศ.	 2554-2556	 เพื่อให้ส่วนร�ชก�รใช้เป็นแนวท�งในก�รดำ�เนินก�ร	 โดยกำ�หนดให้มี 

ก�รดำ�เนินก�รใน	4	มิติ	คือ	มิติด้�นก�รง�น	มิติด้�นส่วนตัว	มิติด้�นสังคม	และมิติด้�นเศรษฐกิจ

ภ�ยใต้	4	มิติดังกล่�ว	แบ่งออกเป็น	9	กลยุทธ์	ได้แก่	ส่งเสริมให้ส่วนร�ชก�รปรับปรุงสภ�พแวดล้อม

ก�รทำ�ง�นให้เหม�ะสม	พัฒน�ระบบและวิธีก�รทำ�ง�น	ดำ�เนินก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคลที่มีประสิทธิภ�พ

ต�มหลกัคณุธรรม	สร�้งเสรมิสขุภ�พ	ชวีติครอบครวัทีอ่บอุน่และเขม้แขง็	มคีว�มสมดลุระหว�่งชวีติก�รทำ�ง�น
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กบัสว่นตวั	สร�้งวฒันธรรมองคก์รทีเ่หม�ะสมกบัลักษณะง�น	ส่งเสริมข้�ร�ชก�รใหม้จิีตส�ธ�รณะ	มคีว�มรัก

และคว�มส�มัคคีภ�ยในองค์กร	เสริมสร้�งคว�มรู้เก่ียวกับก�รออมและก�รบริห�รจัดก�รด้�นก�รเงิน	ตลอดจน 

จัดสวัสดิก�รเพิ่มเติมนอกเหนือจ�กที่กฎหม�ยกำ�หนด

ผลการผลักดันยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ

กว่�	 4	 ปี	 ที่สำ�นักง�น	 ก.พ.	 ได้พย�ย�มผลักดันเร่ืองนี้	 	 เร่ิมต้ังแต่ในปีงบประม�ณ	 2553	 ได้เสนอ

ยทุธศ�สตรก์�รพฒัน�คณุภ�พชวีติข�้ร�ชก�รพลเรอืนส�มญั	พ.ศ.	2554-2556		พรอ้มแจง้เวยีนใหส้ว่นร�ชก�ร	

ถือปฏิบัติ	ต�มด้วยก�รเสริมสร้�งคว�มรู้สร้�งเครือข่�ย	พัฒน�หลักเกณฑ์	สร้�งรูปแบบ	(Model)	ตัวอย่�ง

จ�กหน่วยง�นต้นแบบ

โครงก�รและกิจกรรมที่ทำ�แล้ว	 เช่น	 ก�รศึกษ�แนวท�งก�รจัดทำ�เกณฑ์ม�ตรฐ�นสิ่งแวดล้อมในก�ร

ทำ�ง�นของส่วนร�ชก�ร	 ก�รจัดอบรมหลักสูตรนักทรัพย�กรบุคคลมืออ�ชีพด้�นก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิต	

หลักสูตรก�รเป็นที่ปรึกษ�ด้�นก�รว�งแผนและบริห�รจัดก�รท�งก�รเงินส่วนบุคคล	 โครงก�รชีวิตดี	 

ชีวีพอเพียง	ซึ่งเน้นก�รฝึกปฏิบัติเรียนรู้ก�รทำ�ก�รเกษตรเพื่อชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง	ก�รสร้�งเครือข่�ย	

โดยก�รจัดประชุม	สัมมน�	และศึกษ�ดูง�นหน่วยง�นทั้งภ�ครัฐ	ภ�คเอกชน	ที่เป็นต้นแบบที่ดีในก�รพัฒน�

คุณภ�พชีวิตในองค์กร	เพื่อให้เกิดก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้จ�กของจริง	เป็นต้น	

ผลของก�รส่งเสริมผลักดันในเรื่องนี้พบจ�กก�รสำ�รวจก�รดำ�เนินก�รในด้�นก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิต

ของส่วนร�ชก�รในปี	2556	ว่�มีส่วนร�ชก�ร	119	แห่ง	 ได้นำ�ยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตไปปฏิบัติ

ครบถ้วนทั้ง	4	มิติ	แต่เกือบครึ่งยังดำ�เนินก�รได้ไม่ครบถ้วนต�มกลยุทธ์	9	เรื่องที่กำ�หนด

ยทุธศ�สตรท์ีส่ว่นร�ชก�รสว่นใหญด่ำ�เนนิก�รม�กทีสุ่ด	คอื	ด้�นก�รทำ�ง�น	โดยจะเหน็ได้จ�กกจิกรรม

ยอดนิยมในก�รดำ�เนินก�ร	5	อันดับแรก	จ�กคะแนนสูงสุด	ประกอบด้วย	1)	ก�รจัดให้มีก�รตรวจสุขภ�พ

ประจำ�ปี	2)	ก�รปรับปรุงสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�น	3)	ก�รจัดอุปกรณ์เทคโนโลยีในก�รทำ�ง�นให้เพียงพอ	

4)	กิจกรรม	Big	Cleaning	Day	5)	ก�รจัดกิจกรรมออกกำ�ลังก�ย

ส่วนยทุธศ�สตร์ทีส่่วนร�ชก�รดำ�เนนิก�รน้อยทีส่ดุ	คอื	ด้�นส่วนตวัและด้�นเศรษฐกจิ	ดงัจะเหน็ได้จ�ก

กิจกรรมที่ไม่ค่อยได้รับคว�มนิยม	5	อันดับสุดท้�ยจ�กคะแนนตำ่�สุด	ได้แก่	1)	ก�รบริห�รจัดก�รคว�มเครียด	

2)	 ก�รให้คำ�ปรึกษ�แนะนำ�ด้�นสุขภ�พจิตและสุขภ�พก�ย	 3)	 ก�รจัดทำ�เกณฑ์ม�ตรฐ�นในสถ�นที่ทำ�ง�น 

ถูกสุขลักษณะ	 /ก�รจัดสถ�นพย�บ�ลในหน่วยง�น	 4)	 ก�รสร้�งจิตสำ�นึกในก�รดูแลรักษ�สุขภ�พตนเอง	 

5)	ก�รให้คว�มรู้เรื่องก�รออม/ก�รจัดทำ�บัญชีครัวเรือน
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การสานต่อในระยะต่อไป

จ�กประสบก�รณ์คว�มสำ�เร็จของก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตของต่�งประเทศ	 และ	 Best	 Practices	 

จ�กภ�คส่วนต่�ง	 ๆ	 ประกอบกับแนวท�งก�รแก้ไขปัญห�ในประเด็นท้�ท�ยที่สำ�คัญ	 เช่น	 ปัญห�ก�รทุจริต

คอร์รัปชัน	 คว�มไม่สมดุลในชีวิตและครอบครัว	 คว�มไม่เท่�เทียมกันโดยเฉพ�ะในเร่ืองเพศ	 และสังคม 

ผู้สูงอ�ยุ	ตลอดจนผลก�รสำ�รวจผลก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตที่ผ่�นม�	สำ�นักง�น	ก.พ.	จะนำ�ม�ใช้เป็นแนวท�ง

ในก�รส�นต่อง�นพัฒน�คุณภ�พชีวิตข้�ร�ชก�รในระยะต่อไป

โดยเน้นก�รส่งเสริมเรื่องก�รว�งแผนกลยุทธ์ด้�นก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิต	 ให้เชื่อมโยงกับภ�พใหญ่ 

ของก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคล	 ดำ�เนินก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตข้�ร�ชก�รอย่�งเป็นระบบ	 ทั่วถึง	 ทั้งใน 

ส่วนกล�งและส่วนภูมิภ�ค	 ตลอดจนติดต�มประเมินคว�มก้�วหน้�ของก�รดำ�เนินง�นและผลที่เกิดขึ้น 

กับข้�ร�ชก�รอย่�งเป็นรูปธรรม	เป็นระยะอย่�งต่อเนื่อง	

ศกึษ�ห�แนวท�งก�รพฒัน�คณุภ�พชวีติข�้ร�ชก�รทีเ่หม�ะสมสอดคลอ้งกบัชว่งอ�ยตุ�่ง	ๆ 	และลักษณะ

เฉพ�ะของข้�ร�ชก�รไทย	 เพ่ือให้ก�รส่งเสริมก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตของข้�ร�ชก�รพลเรือนส�มัญ 

มีประสิทธิภ�พและประสิทธิผลยิ่งขึ้น	สอดคล้องกับคว�มต้องก�รของข้�ร�ชก�รอย่�งแท้จริง

ทั้งนี้	เพื่อก�รสร้�งคว�มรักคว�มผูกพันต่อองค์กร	อันจะส่งผลต่อก�รเพิ่มประสิทธิภ�พและผลสัมฤทธิ์

ของแต่ละบุคคล	องค์กร	ระบบร�ชก�ร	และประเทศช�ติโดยรวม	อย่�งเป็นรูปธรรมยั่งยืนตลอดไป
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“การพัฒนาองค์กรด้วยการสร้างวิทยากรภายใน”

นางสาวพรศิริ เจริญสืบสกุล

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

เมื่อท่�นผู้อ่�นเห็นชื่อบทคว�ม	 “การพัฒนาองค์กรด้วยการสร้างวิทยากรภายใน”	 หล�ยท่�น 

ก็อ�จจะนึกสงสัยว่�	 เอ๊ะ!!	 คนในองค์กรเร�จะพัฒน�ได้อย่�งไรจ�กก�รสร้�งวิทย�กรภ�ยใน?	 ดูแล้วไม่เห็น 

จะเกี่ยวข้องกันตรงไหน	 นี่แหละค่ะ	 คือประเด็นท่ีผู้เขียนอย�กจะม�ชวนทุกท่�นคิดไปพร้อมกันในง�นชิ้นนี้	

ซึ่งน่�จะเป็นประโยชน์กับท่�นผู้อ่�นอยู่ไม่น้อยค่ะ

วิทยากรนั้นสำาคัญไฉน?

องค์กรใดก็ต�มที่ส�ม�รถสร้�งวิทย�กรภ�ยในองค์กรได้ม�กและมีคุณภ�พ	 ย่อมมีนัยว่�องค์กรนั้น	 

เป็นองค์กรที่มี	“คนคุณภาพ”	และมี	“แหล่งข้อมูลและการส่งต่อองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง”	เพื่อใช้ในก�ร

จัดก�รคว�มรู้ขององค์กรได้	 เพร�ะ	“วิทยากร”	 ที่ว่�ไม่ได้หม�ยถึงแค่ผู้ที่ออกไปสอนหรือถ่�ยทอดคว�มรู้ 

นอกหน่วยง�นเท่�น้ัน	แต่ยังหม�ยรวมถึง	“วิทยากรภายใน”	ของแต่ละองค์กรหรือหน่วยง�นด้วย	ย่ิงองค์กรน้ัน

มีวิทย�กรม�กเท่�ไร	หม�ยถึง	ก�รมีคนที่มีคว�มส�ม�รถในก�รรวบรวมและส่งต่อองค์คว�มรู้	ประสบก�รณ์

ที่มีค่�ให้คนในองค์กรได้เป็นอย่�งดี

เร�ควรทร�บคว�มหม�ยของคำ�ว่�	 “วิทยากร”	 กันก่อนท่ีจะเข้�เร่ืองของก�รพัฒน�คนในองค์กร 

ด้วยก�รสร้�งวิทย�กร	 เพื่อคว�มเข้�ใจในบทบ�ทและคุณสมบัติที่ตรงกัน	 “วิทยากร”1	 ก็คือผู้ทรงคว�มรู้ 

คว�มส�ม�รถในศิลปวิทย�ของตน	และส�ม�รถถ่�ยทอดคว�มรู้คว�มส�ม�รถนั้นให้ผู้อื่นเข้�ใจในเรื่องนั้น	ๆ	

ต�มที่ตนต้องก�รได้

1เว็บไซต์	:	www.stou.ac.th/Offices/rdec/ubon/upload/trniner.pdf
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ผู้เขียนได้มีโอก�สสัมผัสกับก�รทำ�หน้�ที่เป็นวิทย�กรทั้งแบบโดยตรงและโดยอ้อม	 เนื่องจ�กง�น 

ในหน้�ที่รับผิดชอบ	คือ	ก�รเป็นเจ้�หน้�ที่ในหลักสูตรนักทรัพย�กรบุคคลมืออ�ชีพ	(HR-Professional)	ของ

สำ�นักง�น	 ก.พ.	 จ�กก�รสัมผัสและเห็นก�รสอนของเหล่�วิทย�กรทั้งหล�ยของสำ�นักง�น	ก.พ.	 ก็ค้นพบว่�	 

จุดเด่นแรกสุดของวิทย�กรของที่นี่ก็คือ	มีคว�มรู้	คว�มแม่นยำ�	ในเนื้อห�ที่แต่ละท่�นรับผิดชอบ	แน่นอนว่�

ไม่ใช่ทุกคนจะ	 “เป๊ะ!”	 ในทุกเรื่อง	 เพร�ะยังมีองค์ประกอบม�กม�ยที่เกี่ยวข้องในคว�มเป็นวิทย�กร 

ที่ยอดเยี่ยม	 ด้วยบริบทง�น	 บุคลิกภ�พแล้ว	 ทำ�ให้วิทย�กรส่วนใหญ่ของสำ�นักง�น	 ก.พ.	 มีข้อได้เปรียบ 

ในด�้นของคว�มน�่เชือ่ถอืและคว�มชำ�น�ญในง�นนัน้	ๆ 	ซ่ึงเปน็ส่ิงจำ�เปน็อย�่งยิง่ในก�รทำ�หน�้ทีเ่ปน็วทิย�กร

เพร�ะก�รรู้ลึกรู้จริง	มีประสบก�รณ์ม�กพอในง�นนั้น	ๆ	ก็จะช่วยให้ส�ม�รถตอบคำ�ถ�มผู้เรียนได้ดี	รวมทั้ง

ส�ม�รถช่วยเพิ่มคว�มน่�เชื่อถือศรัทธ�ได้เพร�ะ	“พูดภาษาเดียวกัน”

นอกจ�กคุณสมบัติเฉพ�ะตัวในด้�น	“พรสวรรค์”	แล้ว	ผู้เขียนพบว่�	“พรแสวง”	นับว่�มีส่วนสำ�คัญม�ก 

ทีจ่ะยกระดบัคว�มส�ม�รถของวทิย�กรแตล่ะคนใหย้อดเยีย่มยิง่ขึน้ไปอกี	จ�กก�รพัฒน�วทิย�กรหล�ยท�่น

โดยใช้ทั้งแหล่งพัฒน�คว�มรู้ทักษะทั้งจ�กภ�ยในและภ�ยนอกองค์กร	 พบว่�วิทย�กรส่วนใหญ่ที่เข้�ร่วม

กิจกรรมมีคว�มรับผิดชอบในก�รเข้�ร่วมกิจกรรมและพย�ย�มปรับตัว	 ปรับพฤติกรรม	 ให้ดีขึ้นต�มแต่ละ

ประเด็นที่ได้รับคว�มรู้	 ทักษะ	 หรือ	 Feedback	 อย่�งไรก็ต�ม	 มีวิทย�กรอีกบ�งส่วนท่ีมีคว�มรู้แน่น

ประสบก�รณเ์ยอะ	แตไ่มส่�ม�รถถ่�ยทอดหรอืสอนใหผู้อ้ืน่เข�้ใจได	้และทีส่ำ�คญัคอืไมพ่รอ้มทีจ่ะเปลีย่นแปลง

ตัวเองเพื่อผลลัพธ์ที่แตกต่�งแม้จะได้รับก�รพัฒน�ในด้�นก�รทำ�หน้�ที่วิทย�กรแล้ว	 ซ่ึงห�กให้คนกลุ่มนี้ 

ทำ�หน้�ทีว่ทิย�กรตอ่ไปกจ็ำ�เป็นทีจ่ะตอ้งมกี�รสร�้งทมีสนบัสนนุเพือ่ทำ�หน�้ทีอ่ำ�นวยก�รเรยีนรู	้(facilitator)

อนัเรือ่งของพรสวรรคน้ั์นคงพดูย�กเพร�ะมมี�แลว้แตก่ำ�เนดิ	เชน่	สอนสนกุและตลกอย�่งเปน็ธรรมช�ต	ิ

ไม่ต้องบีบต้องเค้นกันเยอะนัก	 ผู้ฟังก็พร้อมเปิดใจรับทันที	 เป็นต้น	 แต่ห�กเป็นเรื่อง	 “พรแสวง”	 ละก็	 

เป็นสิ่งที่สร้�งขึ้นม�ได้และเป็นสิ่งจำ�เป็นม�กในก�รพัฒน�ตนเองให้เป็นเลิศ	 เพร�ะพรแสวง	 คือ	 เร่ืองของ 

ก�รศึกษ�เรียนรู้เพิ่มเติม	 คว�มขยันหมั่นเพียร	 ก�รปรับตัวและพร้อมเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่�	 รวมถึง 

ก�รเก็บข้อมูลจ�กประสบก�รณ์และสิ่งรอบตัวม�ประยุกต์ใช้ในก�รทำ�หน้�ที่เป็นวิทย�กร	เป็นต้น	ซึ่งผู้เขียน

คิดว่�	“พรแสวง”	ควรเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่ผู้เป็นวิทย�กรจำ�เป็นต้องมีไว้ทุกคน

นอกจ�กเรื่องของตัวบุคคลแล้ว	 องค์กรจะพัฒน�ได้ก็ม�จ�กก�รมีสภ�พแวดล้อมในองค์กรท่ีมี 

คว�มเหม�ะสมและกระตุ้นให้ก�รเกิดขึ้นของวิทย�กรเป็นไปได้ง่�ยยิ่งขึ้นด้วย	 ดังนั้น	 ก�รสร้�งให้องค์กร 

มีปัจจัยส่งเสริมให้เกิดบรรย�ก�ศหรือสภ�พแวดล้อมแห่งก�รเรียนรู้ก็จะยิ่งส่งเสริมให้คนในองค์กรพัฒน�

ตนเองได้	 โดยอ�จเริ่มจ�กก�รเปิดเวทีให้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันอย่�งไม่เป็นท�งก�ร	 เริ่มจ�กกลุ่มเล็ก	 ๆ	 

และอ�จเร่ิมได้ดีย่ิงข้ึน	ห�กมีผู้บริห�รท่ีมีสไตล์เปิดรับและลูกน้องรู้สึกปลอดภัยท่ีจะแลกเปล่ียนคว�มคิดเห็นด้วย
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การสร้างวิทยากรภายในองค์กรจะช่วยพัฒนาองค์กรได้อย่างไร?

เมื่อมีวิทย�กรภ�ยใน	สิ่งที่จะต�มม�	คือ

1.	เกิดระบบก�รจัดฝึกอบรมที่มีวิทย�กรภ�ยในเป็นผู้บรรย�ยและดำ�เนินกิจกรรม

2.	เกิดบุคคลต้นแบบ	 (Role	Model)	 ก็คือวิทย�กรภ�ยในองค์กรที่มีบทบ�ทหน้�ที่ในก�รบรรย�ย 

ให้คว�มรู้เร่ืองต่�ง	 ๆ	 ขององค์กร  ย่อมจะมีบุคลิก	พฤติกรรม	 และก�รแสดงออกท่ีสะท้อนถึงคนในองค์กร 

และลักษณะขององค์กรน้ันอย่�งเป็นธรรมช�ติ	 จนกล�ยเป็นบุคคลต้นแบบขององค์กรที่คนส่วนใหญ่สังเกต

เห็นได้และอย�กจะปฏิบัติต�ม

3.	เกิดกิจกรรมก�รส่งเสริมก�รจัดก�รและส่งต่อองค์คว�มรู้	 โดยวิทย�กรภ�ยในจะเป็นผู้มีส่วนร่วม

สนับสนุน	ผลกัดนั	และดำ�เนนิก�รใหก้จิกรรมสง่เสรมิก�รจดัก�รและสง่ตอ่องคค์ว�มรูเ้กดิขึน้ไดอ้ย�่งตอ่เนือ่ง

4.	เกิดองค์คว�มรู้  แนวคิดก�รปฏิบัติง�นต�มแนวท�งที่ทุกคนพร้อมแบ่งปันกันอย่�งทั่วถึงทั้งองค์กร   

เม่ือวิทย�กรภ�ยในจัดฝึกอบรมให้แก่คนภ�ยในองค์กรจนครอบคลุมครบทุกคนแล้ว  องค์คว�มรู้	 แนวคิด 

ก�รปฏิบัติง�นของคนในองค์กรทุกคนก็จะมีรูปแบบ	 แนวท�ง	 และกล�ยเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ถือปฏิบัติ 

ร่วมกันนั่นเอง ซึ่งจะเป็นร�กฐ�นสำ�คัญขององค์กรในก�รเติบโตในระยะย�ว

วิทย�กรภ�ยในนั้นควรเป็นผู้ที่ม�จ�กหน่วยง�นต่�ง	ๆ	ภ�ยในองค์กร	โดยมีง�นที่ทำ�ประจำ�รับผิดชอบ

อยู่แล้ว	 และมีง�นเพิ่มเติมในเรื่องของก�รเป็นวิทย�กร  ไม่ควรดึงเจ้�หน้�ที่ออกม�แล้วทำ�หน้�ที่วิทย�กร 

ประจำ�หลักสูตรเพียงอย่�งเดียว  เพร�ะว่�ก�รสร้�งวัฒนธรรมบริก�รควรให้บุคคลที่ม�จ�กง�นต่�ง	 ๆ	 

มีส่วนร่วม	ซึ่งจะเป็นผลดีม�กกว่�ก�รที่มีวิทย�กรภ�ยในที่ทำ�ง�นเฉพ�ะบรรย�ยอย่�งเดียว	แต่ทั้งนี้ก็คงต้อง

ขึ้นกับหัวหน้�ของหน่วยง�นภ�ยในที่จะต้องรู้จักกระจ�ยง�นให้อย่�งเหม�ะสมและทั่วถึงด้วย

ห�กองค์กรสนับสนุนให้คนในองค์กรเป็นวิทย�กรกันเยอะ	ๆ	ไม่ว่�จะเป็นรูปแบบสมัครใจ	แบบบังคับ	

หรือมีของร�งวัลม�ล่อใจก็ต�ม	 สิ่งที่องค์กรจะได้ก็คือ	 ก�รถือกำ�เนิดเกิดขึ้นของ	 “วิทยากร”	 ในองค์กร	 

อย่�งไรก็ต�ม	 ก�รเกิดข้ึนไม่ได้ก�รันตีคว�มส�ม�รถในก�รเป็นวิทย�กรที่ดี	 แต่อย่�งน้อยเป็นก�รทำ�ให้	 

“มี/เกิด”	ขึ้นได้	ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่สำ�คัญ

เมื่อจะต้องทำ�หน้�ที่เป็นวิทย�กร	 คนส่วนใหญ่ก็จะต้อง	 “เตรียมตัว”	 เพร�ะก�รทำ�หน้�ท่ีวิทย�กร 

จะต้องมีองค์คว�มรู้ม�กและประสบก�รณ์เพียงพอที่จะไปถ่�ยทอดให้กับผู้อื่นได้	 ดังนั้น	 เหล่�วิทย�กร 

ก็จะต้องเร่งห�คว�มรู้	ทั้งคว�มรู้เฉพ�ะท�งในเรื่องที่จะถ่�ยทอด	และคว�มรู้รอบในเรื่องที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยง

กับองค์ประกอบอ่ืน	ๆ 	ท่ีเก่ียวข้อง	น่ันหม�ยคว�มว่�	ผู้ทำ�หน้�ท่ีวิทย�กรจะต้องศึกษ�เรียนรู้เพ่ือเตรียมคว�มพร้อม 

ให้กับตัวผู้ทำ�หน้�ท่ีวิทย�กรกันขน�นใหญ่	เพร�ะสว่นหนึง่ของผลจ�กก�รทำ�หน�้ทีว่ทิย�กร	คอื	“หนา้ตาของ

องค์กร”	อีกส่วนคือ	“หน้าตาของตัววิทยากรเอง”	ถ้�ทำ�ได้ไม่ดีก็เสียหน้�	หมดคว�มน่�เช่ือถือได้	เพร�ะฉะนัน้ 
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ผู้เขียนจึงมีคว�มเชื่อมั่นว่�	 ผู้ที่ได้รับมอบหม�ยหน้�ที่ให้เป็นวิทย�กรส่วนใหญ่ย่อมต้องรักษ�หน้�ต�ชื่อเสียง

ของตนไว้	ม�กกว่�จะปล่อยให้เป็นลักษณะของวิทย�กรที่มีคว�มพร้อมแบบ	“ตามมีตามเกิด”	แน่นอน

แล้วองค์กรจะสร้างวิทยากรขึ้นมาได้อย่างไร?

คงไมม่คีำ�ตอบต�ยตวัสำ�หรบัทกุองคก์ร	แตแ่นวท�งทีน่�่จะชว่ยใหเ้กดิวทิย�กรจำ�นวนม�กในองคก์รได	้

ก็คือ	 “การสร้างงานและหางานให้วิทยากร”	 และต้องสร้�งสภ�พแวดล้อมที่เหม�ะสมในก�รส่งเสริม 

ให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้วย	เมื่อเห็นประโยคนี้	ผู้ที่กำ�ลังจะ	“งานเข้า”	ห�กผู้บริห�รองค์กรคิดจะเริ่ม

ใช้ม�ตรก�รนีค้งจะเริม่รูส้กึเกลยีดผูเ้ขยีนขึน้ม�บ�้งแลว้	อย�่เพิง่ดว่นตดัสนิใจโกรธนะคะ!	เพร�ะแทท้ีจ่รงิแลว้

ก�รมอบหม�ยหรือสนับสนุนให้ใครก็ต�มเป็นวิทย�กร	 เป็นก�รพัฒน�คน	 ๆ	 นั้นอย่�งเยี่ยมยอดที่สุด	 

แต่จะด้วยเหตุใดท่ีจะต้องมอบหม�ยให้ได้ทำ�หน้�ท่ีวิทย�กรกันน้ันคงต้องติดต�มกันในเน้ือห�ท่ีจะกล่�วถึงส่วนต่อไป

ในมุมมองก�รพัฒน�คนโดยก�รมอบหม�ยง�นให้กันนี้	 จำ�เป็นต้องขอยืมแนวคิดในเรื่อง	 70:20:10	 

ของตัวแบบในก�รเรียนรู้และก�รพัฒน�	(Learning	and	Development)	ม�ช่วยอธิบ�ยสักเล็กน้อย	70:20:10	

เป็นเรื่องที่ถูกกล่�วถึงค่อนข้�งม�กในวงก�ร	HR	โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในด้�นก�รพัฒน�	แต่มักจะไม่ค่อยกล่�ว

ถึงที่ม�ของตัวแบบนี้เท่�ไรนัก	ผู้เขียนคงต้องหยิบยกม�บอกเล่�สักเล็กน้อยว่�	มันมีที่ม�ที่ไปจ�กใคร	อย่�งไร

70:20:102	 เป็นสูตรท่ีเกิดข้ึนจ�กง�นวิจัยของ	 	Morgan	McCall	 และคณะ	 จ�กสถ�บัน	 Center	 

for	Creative	Leadership	(CCL)	ประเทศสหรัฐอเมริก�	ซึ่งในภ�ยหลัง	2	ในคณะทำ�ง�นนั้น	คือ	Michael	

M.	Lombardo	และ	Robert	W.	Eichinger	ได้ตีพิมพ์หนังสือท่ีเก่ียวข้องกับง�นวิจัยดังกล่�ว	เร่ือง	The	Career	 

Architect	Development	Planner	จนกล�ยเปน็สูตรทีโ่ด่งดังและมกัถกูนำ�ม�อ�้งถงึในแง่ทีว่�่	ก�รทีค่นเร�

จะพัฒน�ศักยภ�พได้จริง	 ๆ	 นั้น	 มันมีสัดส่วนขององค์ประกอบสำ�คัญที่จะช่วยให้เกิดก�รพัฒน�ได้ดีต�ม

อัตร�ส่วน	 70:20:10	 ซึ่งสูตรนี้มองว่�ก�รท่ีปัจเจกบุคคลจะส�ม�รถพัฒน�ได้จ�กกิจกรรมพ้ืนฐ�น 

3	อย่�งด้วยกัน	โดยมีสัดส่วนของก�รพัฒน�ดังนี้3	คือ

1.	 อัตร�ส่วนของกิจกรรมท่ีจะช่วยให้เกิดก�รพัฒน�ตนเองได้ร้อยละ	70	คือ	ประสบก�รณ์	(Experience)	:	 

ก�รเรียนรู้และพัฒน�ผ่�นภ�รกิจในง�นแต่ละวัน	 ก�รได้ทำ�ง�นหรือได้รับมอบหม�ยง�นที่ท้�ท�ย	 และ 

ก�รลงมือปฏิบัติ

2.	อัตร�ส่วนของกิจกรรมท่ีจะช่วยให้เกิดก�รพัฒน�ตนเองได้ร้อยละ	20		คือ	ก�รค้นคว้�	(Exposure)	:	

ก�รเรียนรู้และพัฒน�ผ่�นก�รสอนง�น	 ก�รทำ�ง�นร่วมกับเครือข่�ย	 หรือก�รเรียนรู้จ�กก�รทำ�ง�นร่วมกับ 

ผู้อื่น	ก�รเรียนรู้จ�กผู้อื่น

2Michael	M.	Lombardo	and	Robert	W.	Eichinger.	1996.	The	Career	Architect	Development	Planner.
3https://www.702010forum.com/about-702010-framework.
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3.	อัตร�ส่วนของกิจกรรมที่จะช่วยให้เกิดก�รพัฒน�ตนเองได้ร้อยละ	10	คือ	ก�รเรียน	(Education)	:	

ก�รศึกษ�เรียนรู้และพัฒน�ผ่�นก�รเรียนในสถ�นศึกษ�อย่�งเป็นท�งก�ร	หรือก�รฝึกอบรมต่�ง	ๆ	

ขอ้มูลจ�กเวบ็ไซต	์702010Forum	ยงัไดน้ำ�เสนอว�่	หล�ยองคก์รทีน่ำ�เอ�กรอบแนวคดินีไ้ปใช	้ส�ม�รถ

ลดค�่ใชจ้�่ยในเรือ่งของก�รฝกึอบรมไปไดถึ้งกว�่	75%	เลยทเีดียว	ยิง่ไปกว�่นัน้	ขอ้มลูในเรือ่งของก�รสง่เสรมิ

ก�รเรียนรู้ในระยะย�ว	(Learning	retention)	นั้นมีก�รระบุว่�	ก�รอภิปร�ย	(Discussion)	จะช่วยกระตุ้น

ก�รเรียนรู้และคว�มเข้�ใจได้ประม�ณ	 50%	 ซึ่งห�กจะเพิ่มจำ�นวนเปอร์เซ็นต์ก�รเรียนรู้ในระดับ	 75% 

จะต้องได้มีโอก�สนำ�คว�มรู้ไปใช้ในก�รปฏิบัติ	(Practice)	และคว�มรู้จะเพิ่มขึ้นถึง	90%	สำ�หรับผู้ที่ได้ลงมือ

สอนผู้อื่น	(Teach)	และหม�ยรวมถึงก�รนำ�คว�มรู้ไปประยุกต์ใช้	(Adaptation)4	ด้วย

องค์กรทีจ่ะสง่เสรมิก�รสร�้ง	“วทิยากร”	และทำ�ใหว้ทิย�กรทีม่	ี“คณุภาพ”	ไดจ้ะตอ้งกำ�หนดแนวท�ง

ในก�รสร้�งอย่�งจริงจังและครบวงจรบนพื้นฐ�นของคว�มเข้�ใจร่วมกันว่�	 “ถ้าองค์กรของเรามีหรือสร้าง

วิทยากรแล้ว จะเป็นประโยชน์ร่วมกันต่อทั้งคนในองค์กรและเป็นประโยชน์ต่อองค์กรด้วยเช่นกัน”

นอกจ�กนี้	ก�รกำ�หนดคุณสมบัติของวิทย�กรในแต่ละองค์กรก็เป็นสิ่งจำ�เป็นสำ�หรับก�รสร้�งวิทย�กร	

เพ่ือให้มีเกณฑ์หรือม�ตรฐ�นไว้ให้องค์กรเลือกคนท่ีเหม�ะสม	และให้คนในองค์กรรู้ว่�จะต้องประพฤติปฏิบัติตน

อย่�งไรให้เป็นวิทย�กรในแบบที่องค์กรต้องก�รได้	

4http://startupproduct.com/using-agile-to-teach-agile/
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องค์ประกอบหลักที่วิทยากรควรจะต้องมี คือ

1)	ด้�นเนื้อห�และก�รสอน	 วิทย�กรจะต้องมีคว�มรู้เฉพ�ะท�งในเร่ืองท่ีจะถ่�ยทอดในระดับดีม�ก	 

มีคว�มส�ม�รถในก�รว�งแผนและก�รบริห�รจัดก�ร	 ก�รเชื่อมโยงกับองค์ประกอบอื่น	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 

และก�รกำ�กับดูแลและประเมินก�รเรียนรู้

2)	ด้�นก�รปฏิสัมพันธ์และก�รสื่อส�ร	 คว�มส�ม�รถในก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์และก�รสื่อส�ร 

กับผู้เรียน	เทคนิควิธีก�รถ่�ยทอด/สร้�งก�รเรียนรู้	ก�รช่วยให้ผู้เรียนเข้�ถึงและต่อยอดคว�มรู้ได้

3)	ด้�นก�รพัฒน�ตนเองเพื่อก�รสอนที่มีคุณภ�พ	 อ�ทิ	 คุณลักษณะส่วนบุคคล	 ก�รทบทวน 

และพัฒน�ตนเอง

แนวทางที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดวิทยากรในองค์กรได้ อาจมีดังนี้

1.	ก�รกำ�หนดนโยบ�ยให้ทุกคนต้องมีคว�มถนัดในง�นหรือมีวิช�ที่จะส�ม�รถสอนหรือถ่�ยทอดได้	 

เป็น	 “วิทยากร”	 โดยแบ่งระดับ	 และมอบหม�ยภ�รกิจให้สอนท้ังภ�ยในและภ�ยนอกหน่วยง�น 

ต�มคว�มส�ม�รถและคว�มเหม�ะสม

2.	ก�รสนับสนุนให้วิทย�กรได้รับก�รพัฒน�ต�มระดับคว�มส�ม�รถ	 และต้องสร้�งต้ังแต่อ�ยุยังน้อย 

เพื่อให้ส�ม�รถปรับเปลี่ยนหรือพัฒน�ได้ง่�ยและต่อเนื่อง	 เช่น	 จัดฝึกอบรมคว�มรู้พ้ืนฐ�นในก�รทำ�หน้�ที่ 

เป็นวิทย�กรให้กับวิทย�กรมือใหม่	เป็นต้น

3.	ก�รสร้�งและเปิดโอก�สให้เหล่�วิทย�กรรุ่นเล็กและรุ่นใหญ่ของหน่วยง�นได้มีโอก�สลงสน�มจริง

4.	ก�รประเมินและให้	feedback	ที่ชัดเจน	เหม�ะสมกับวิทย�กร	จะช่วยเร่งให้เกิดก�รพัฒน�ตนเอง

อย่�งมีประสิทธิภ�พ

5.	ก�รมรีะบบพีส่อนน้องเพือ่รองรบัก�รสง่ตอ่องคค์ว�มรู	้และเพือ่ฝกึทกัษะในก�รสือ่ส�รและถ�่ยทอด

คว�มรู้ให้กับคนในองค์กร

6.	ก�รใหค้ว�มดคีว�มชอบ	(ทัง้ทีเ่ปน็ตัวเงินและไมใ่ชตั่วเงิน)	ต�มระดับคว�มส�ม�รถ	เพ่ือเปน็แรงจูงใจ

และกำ�ลังใจในคนที่มีพัฒน�ก�รและคนที่ส�ม�รถทำ�ได้ดี

ถ้าจะสร้างวิทยากรแบบที่กล่าวมาจะคุ้มกับการลงทุนหรือไม่?

แน่นอนว่�กว่�จะสร้�งวิทย�กรคุณภ�พขององค์กรได้จริง	ๆ	ก็ต้องลงทุนลงแรงกันไม่น้อยในระยะแรก	

และจำ�เปน็ตอ้งทำ�อย�่งเป็นระบบ	ยิง่เร�ส�ม�รถสร�้งวทิย�กรไดม้�ก	เร�กจ็ะเรง่ใหค้นในองคก์รพฒัน�ตนเอง

ไดม้�กยิง่ขึน้จ�กก�รทีไ่ดส้อนง�นหรอืถ�่ยทอดคว�มรู้ใหก้บัผู้อืน่	เร�กจ็ะยิง่มคีน	“คณุภาพ”	และชว่ยองคก์ร

ประหยัดก�รลงทุนในก�รพัฒน�คนผ่�นก�รฝึกอบรมได้ม�กทีเดียวในอน�คต	เนื่องจ�กวิทย�กรที่ต้องลงทุน

สร�้งในชว่งแรกระยะแรกจะกล�ยเปน็	“ครผููส้อนงาน”	สอนแนวท�งก�รเปน็วทิย�กรต่อใหก้บัคนในองคก์ร
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ได้อย่�งดี	เช่น	ก�รสอนง�นแบบพี่สอนน้อง	ซึ่งห�กมีระบบที่ดีรองรับก็จะเกิดเป็นห่วงโซ่ต่อเนื่องตร�บเท่�ที่

ยังมีวิทย�กรในองค์กรม�กเพียงพอและมีก�รสร้�งวิทย�กรท่ีต่อเนื่องด้วย	 เพร�ะเมื่อคนในแต่ละรุ่นได้รับ 

ก�รปฏิบัติต่อกันเช่นไรก็มักจะมีก�รส่งต่อพฤติกรรม

“มีคนเก่งองค์กรก็แกร่ง”	 ถ้�องค์กรมีจำ�นวนคนเก่งม�กก็จะช่วยสนับสนุนและขับเคล่ือน 

ก�รดำ�เนินก�รขององค์กรก้�วหน้�ได้	 เพร�ะคว�มรู้คว�มเชี่ยวช�ญในง�นของคนในองค์กรถูกสะสมไว้ 

และใช้ประโยชน์โดยก�รถ่�ยทอดให้คนในองค์กรอยู่ตลอดเวล�	 ดังน้ัน	 ท�งเลือกของก�รพัฒน�วันน้ีคงต้อง 

ข้ึนกับก�รวเิคร�ะหป์ระโยชนท์ีอ่งคก์รจะไดร้บั	และก�รสนบัสนนุสง่เสรมิของผูบ้รหิ�รในองคก์รนัน้	ๆ 	นัน่เอง

ก�รมีวิทย�กรเป็นของตนเองจึงถือเป็นเรื่องวิเศษ	 เพร�ะห�กพิจ�รณ�แล้วจะพบว่�	 มีผู้รู้ที่เป็น 

คนในองค์กร	สอนได้ทั้งในและนอกองค์กร	จะมีใครรู้ข้อมูลขององค์กรดีเท่�คนในองค์กร

เมื่อพิจ�รณ�ดูอ�จเป็นเรื่องใหญ่ที่ผูกพันเอ�ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจำ�นวนม�กแล้ว	 ก็คงไม่ใช่เรื่องง่�ย 

ท่ีจะเนรมิตให้เกิดได้ทันใจ	และยังมีประเด็นให้ต้องวิเคร�ะห์กันว่�	องค์กรของท่�นท้ังหล�ยมีเน้ือง�นท่ีสนับสนุน

และจะไดร้บัประโยชนจ์�กก�รสร�้งวทิย�กรในองคก์รม�กนอ้ยเพียงใด	ในกรณทีีเ่ปน็องคก์รหนว่ยง�นทีต้่อง

มกี�รใหข้อ้มลูลกูค�้จำ�นวนม�ก	ตอ้งก�รมภี�พลกัษณท์ีน่�่เชือ่ถอื	มคีว�มเกีย่วขอ้งกบัก�รพฒัน�คน	มจีดุข�ย

ในเรื่องของกฎ	 ระเบียบ	 หรือต้องมีบทบ�ทในก�รให้คำ�ปรึกษ�	 แนวท�งของก�รสร้�งวิทย�กรน่�จะเป็น 

ตวัเลอืกทีด่มี�กสำ�หรบัก�รพฒัน�คนและพฒัน�องคก์รไปพรอ้มกนั	ถ�้แนวคดินีน้�่จะเปน็ประโยชนต์อ่องคก์ร

ของท่�น	ผู้เขียนก็ขอเชิญชวนร่วมด้วยช่วยกันสร้�งวิทย�กรเพื่อคว�มแข็งแกร่งขององค์กรกันค่ะ

38



สอบเท่าไรก็ไม่ผ่านสักที

ดร.รัชนีวรรณ วนิชย์ถนอม

นักทรัพยากรบุคคลชำานาญการพิเศษ

สำ�นักง�น	ก.พ.	ดำ�เนินก�รสอบเพื่อวัดคว�มรู้คว�มส�ม�รถทั่วไป	 (ที่แต่เดิมเรียกว่�	ภ�ค	ก)	ม�เป็น

ประจำ�ทุกปี	 ข้อสอบภ�ค	 ก	 ได้ชื่อว่�เป็นข้อสอบที่ย�ก	 สัดส่วนของผู้สอบผ่�นค่อนข้�งน้อย	 ผู้สมัครสอบ 

บ�งท่�นสงสัยว่�ทำ�ไมตนเองจึงสอบไม่ผ่�น	 ก็จะม�ขอดูคะแนนของตนเอง	 ดูแล้วก็เกิดคว�มสงสัยอีกว่� 

ทำ�ไมสอบม�	3	ปี	(3	ครั้ง)	แล้วคะแนนของทุกปีจึงเท่�กัน	จะเป็นไปได้อย่�งไร

ก�รวิเคร�ะห์ข้อสอบของสำ�นักง�น	 ก.พ.	 ใช้ทฤษฎีก�รวัดแบบดั้งเดิม	 (Classical	 Test	 Theory)	 

ซึ่งทฤษฎีก�รวัดแบบดั้งเดิมอธิบ�ยว่�	คะแนนที่ได้จ�กก�รทดสอบประกอบไปด้วย	คะแนนที่แท้จริง	 (True	

Score)	และคว�มคล�ดเคลื่อนในก�รวัด	(Error)

ถ�มต่อไปว่�	 จะทร�บได้อย่�งไรว่�คะแนนคว�มส�ม�รถที่แท้จริงของแต่ละคนที่ทำ�ก�รทดสอบ 

เป็นเท่�ไรกันแน่	ตอบตรง	ๆ	เลยก็คือ	ไม่ทร�บแน่นอนค่ะ	เพร�ะว่�คะแนนจริงเป็นตัวแปรเชิงทฤษฎีเท่�นั้น	 

ทฤษฎอีธบิ�ยว่�	คะแนนจรงิเท่�กบัค่�เฉลีย่ของคะแนนก�รทดสอบของบคุคลเดิมจ�กแบบทดสอบเดิม	โดยที่

ก�รทดสอบแต่ละครั้งจะเป็นอิสระจ�กกัน	ซึ่งในคว�มเป็นจริงก�รทดสอบของคนเดิม	ด้วยแบบทดสอบเดิม

จะไม่มีวันเป็นอิสระจ�กกันได้	 เพร�ะก�รทดสอบครั้งหลังมักจะได้รับอิทธิพลจ�กก�รทดสอบครั้งแรกเสมอ	

อย่�งไรก็ดี	 ก�รทดสอบด้วยแบบทดสอบม�ตรฐ�นแต่ละครั้งเร�มักได้คะแนนใกล้เคียงกัน	 ซึ่งเป็นผลม�จ�ก

แบบทดสอบที่ได้ม�ตรฐ�นในก�รวัด	 และผู้เข้�รับก�รทดสอบไม่ได้มีก�รพัฒน�ทักษะ	 หรือคว�มส�ม�รถ 

ให้ม�กไปกว่�เดิม

ในบ�งกรณี	 คะแนนก�รทดสอบอ�จจะแตกต่�งกัน	 ซึ่งเป็นปร�กฏก�รณ์ที่เรียกว่�	 ก�รถดถอยเข้�สู ่

ค่�เฉลี่ย	 (Regression	 to	 the	mean)	 กล่�วคือ	 ในก�รทดสอบครั้งแรกคะแนนสูง	 ครั้งถัดไปคะแนนอ�จ

ตำ่�ลง	 หรือในท�งกลับกันก�รทดสอบในครั้งที่สองอ�จคะแนนสูง	 แต่ในก�รทดสอบครั้งแรกคะแนนอ�จตำ่�	

คะแนนทีแ่ตกต่�งกนัในก�รทดสอบแต่ละครัง้เป็นก�รถดถอยของคะแนนเข้�ใกล้กบัค่�เฉล่ีย	เมือ่น�นม�แล้ว

ผูเ้ขยีนเคยทดสอบทักษะภ�ษ�องักฤษ	เพือ่สมคัรสถ�นศกึษ�ในสหรฐัอเมรกิ�	ครัง้แรกคะแนนน้อย	ครัง้ทีส่อง

คะแนนสูงขึน้	ในครัง้ทีส่�มผูเ้ขยีนคดิว่�	คร�วนีแ้หละคะแนนคงจะดมี�กพอจะไปเรยีนเสยีท	ีแต่ปร�กฏก�รณ์ 
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ของก�รถดถอยเข้�สู่ค่�เฉลี่ยเกิดข้ึน	 คะแนนครั้งที่ส�มกลับตำ่�ลงม�ใกล้เคียงกับครั้งแรก	 ทำ�ให้อนุม�นว่�

ทกัษะภ�ษ�องักฤษของผูเ้ขยีนในขณะนัน้ไม่ได้สูงม�กอย่�งทีค่ะแนนในคร้ังทีส่อง	แต่คงอยูใ่กล้	ๆ 	กบัคะแนน 

ที่ไม่สูงนักของครั้งที่หนึ่งและครั้งที่ส�ม

ปร�กฏก�รณ์นี้ทำ�ให้หล�ยคนขัดใจว่�	 อีกนิดเดียวก็จะสอบได้แล้ว	 อีกนิดเดียวก็จะสอบผ่�นแล้ว	 

แต่ยิ่งพย�ย�มดูเหมือนยิ่งห่�งไกล	ทำ�ให้ต้องพย�ย�มกันต่อไปอีก

กรณีของก�รสอบ	 3	 ครั้งได้คะแนนเท่�กัน	 เป็นปร�กฏก�รณ์ท่ีอ�จเกิดข้ึนได้	 แม้ว่�โอก�สจะเกิดข้ึน 

ไม่ม�กนักก็ต�ม	ทั้งนี้เพร�ะองค์ประกอบของคะแนนที่ทดสอบมีทั้งคะแนนจริง	ที่อ�จจะม�กขึ้นหรือน้อยลง 

ในแต่ละครั้ง	 (เพื่อที่จะพย�ย�มเข้�ใจค่�เฉลี่ย)	 รวมถึงคว�มคล�ดเคลื่อนในก�รวัดที่อ�จเกิดทั้งปัจจัยจ�ก 

แบบทดสอบ	 (เช่น	 คว�มย�กง่�ย	 และคว�มเชื่อมั่นของข้อสอบ	 เป็นต้น)	 และปัจจัยภ�ยนอก	 คือ	 บริบท 

ของก�รสอบ	 สภ�พร่�งก�ยของผู้เข้�สอบในแต่ละคร้ังท่ีแตกต่�งกัน	 	 ดังนั้น	 แม้ว่�โอก�สจะเกิดข้ึนน้อย	 

แต่ก็ส�ม�รถเกิดขึ้นได้	จึงไม่อ�จสรุปได้อย่�งแน่นอนว่�มีคว�มผิดปกติเกิดขึ้นในก�รสอบ			

ก�รทดสอบเพือ่วดัคว�มรูค้ว�มส�ม�รถทัว่ไปเป็นก�รวดัคว�มส�ม�รถในก�รเรียนรู้ส่ิงใหม่	ๆ 	ของบคุคล	

คว�มรูท้ีเ่กีย่วข้องอยูแ่ค่ในหลกัสตูรระดบัมธัยมเท่�นัน้	คนจำ�นวนหนึง่สอบผ่�นในครัง้แรก	หล�ยคนสอบผ่�น 

ครั้งที่สอง	 หรือส�ม	 หรือสี่	 หรือห้�...ผู้ที่สอบม�กคร้ังท่ีสุดเท่�ท่ีเคยทร�บคือ	 29	 คร้ัง	 ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง

กับก�รสอบผ่�นหลัก	 ๆ	 น่�จะมี	 2	 ประก�ร	 คือ	 คว�มส�ม�รถท�งด้�นสติปัญญ�	 และคว�มตั้งใจในก�ร 

เตรยีมตวัสอบ	ในเมือ่สตปัิญญ�เป็นสิง่ทีเ่ร�ไม่ส�ม�รถกำ�หนดได้	เพร�ะส่วนหนึง่ถกูกำ�หนดม�จ�กพนัธกุรรม	 

แต่คว�มพย�ย�มและคว�มตั้งใจเร�ส�ม�รถกำ�หนดเองได้	 เมื่อมีผู้ม�ขอคำ�แนะนำ�ในก�รสอบเพื่อวัดคว�มรู้

คว�มส�ม�รถทัว่ไป	ผูเ้ขยีนจะแนะนำ�ให้ไปซือ้หนงัสอืเตรยีมสอบม�อ่�นทบทวนว่�	ข้อสอบจะออกในรปูแบบ 

ใดบ้�ง	จ�กนั้นก็ฝึก	ฝึก	และฝึก	ทำ�แบบทดสอบ	หล�ยคนบ่นท้อเมื่อเห็นข้อสอบคณิตศ�สตร์	แต่คว�มจริง 

เป็นคณิตศ�สตร์พื้นฐ�นเท่�นั้น	 ไม่ได้ย�กจนเกินไป	 หล�ยคนปฏิเสธที่จะพย�ย�มทำ�	 ถ้�เป็นแบบนั้นก็ 

เท่�กับว่�	“ทำาไม่ได้”	ตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มทำ�ค่ะ

ร้อยละของผู้สอบผ่�นก�รสอบเพื่อวัดคว�มรู้คว�มส�ม�รถทั่วไปของ	 ก.พ.	 มีแนวโน้มลดลง	ทั้ง	 ๆ	 ที่

ข้อสอบภ�ค	ก	สมยัก่อนค่อนข้�งย�กกว่�ข้อสอบสมยัปัจจบุนั	(ซึง่ได้พย�ย�มปรบัให้ง่�ยขึน้แล้ว)	เมือ่มผีูส้อบ

ไม่ผ่�นจำ�นวนม�กทำ�ให้มีแรงกดดันให้ปรับคว�มย�กง่�ยของข้อสอบให้ง่�ยขึ้นอีก	อย่�งไรก็ดี	คว�มย�กง่�ย

ของข้อสอบยังคงต้องมีคว�มเป็นม�ตรฐ�นอยู่	และถึงแม้ว่�จะมีผู้สอบผ่�นเพื่อวัดคว�มรู้คว�มส�ม�รถทั่วไป

จำ�นวนน้อยลง	 แต่จำ�นวนตำ�แหน่งข้�ร�ชก�รที่เปิดรับในแต่ละปีกลับยิ่งน้อยกว่�นั้นม�ก	 	 ดังนั้น	 จำ�นวน 

ผู้สอบผ่�นในแต่ละปียังคงมีปริม�ณเพียงพอสำ�หรับตำ�แหน่งข้�ร�ชก�ร

สำ�หรับผู้ที่มีคว�มพย�ย�มและคว�มตั้งใจจริงที่จะเข้�รับร�ชก�รขอให้เตรียมตัวอย่�งตั้งใจ	 ฝึกทำ� 

แบบทดสอบให้ม�ก	แล้วคว�มสำ�เรจ็จะเป็นของผู้ท่ีไม่ย่อท้อ	นอกจ�กง�นของร�ชก�รส่วนกล�งแล้ว	ง�นของ

ร�ชก�รส่วนท้องถิ่น	หรือพนักง�นร�ชก�ร	ก็เป็นช่องท�งเพิ่มเติมสำ�หรับผู้ที่ต้องก�รทำ�ง�นกับภ�ครัฐค่ะ
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คณะกรรมการระดับชาติเพื่อศึกษาทบทวนความเหมาะสม
ของค่าตอบแทนของผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงาน
ภาครัฐในภาพรวมทั้งหมด

นายชินพันธุ์ ฤกษ์จำานง

นักทรัพยากรบุคคลชำานาญการพิเศษ

ห�กเอย่ถงึเรือ่งค�่ตอบแทนในภ�ครฐั	ผู้อ�่นหล�ยท�่นคงมคีว�มรู้สึกเชน่เดียวกบัผู้เขยีนว�่	เปน็เร่ืองที่

มีคว�มสลับซ้อน	และย�กท่ีจะทำ�คว�มเข้�ใจสำ�หรับคนท่ัวไป	เน่ืองจ�กเป็นเร่ืองเชิงเทคนิค	มีคว�มหล�กหล�ย 

ต�มรูปแบบและลักษณะท่ีม�ขององค์กรท่ีแตกต่�งกัน	 อีกทั้งอำ�น�จหน้�ที่ในก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนก็ยังมี

คว�มหล�กหล�ย	 มีหล�ยองค์กรและคณะกรรมก�รมีบทบ�ทเข้�ม�เกี่ยวข้องกับก�รกำ�หนดค่�ตอบแทน 

ของบุคล�กรภ�ครัฐ	ดังนั้น	จึงไม่ใช่เรื่องง่�ยที่จะสร้�งคว�มเข้�ใจในเรื่องนี้ให้กับผู้คนในวงกว้�ง	และยิ่งย�ก

ขึ้นไปอีกห�กจะให้ทำ�คว�มเข้�ใจแนวคิดเก่ียวกับก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนในภ�ครัฐ	 ซ่ึงมีหล�ยส่วนท่ีอ�จจะ 

แตกต่�งกับก�รจ่�ยค่�ตอบแทนของภ�คเอกชน

เม่ือวันที่	 12	 มีน�คม	 2556	 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ	 ให้แต่งตั้งคณะกรรมก�รระดับช�ติ 

เพือ่ศึกษ�ทบทวนคว�มเหม�ะสมของค�่ตอบแทนของผูบ้รหิ�รและบคุล�กรในหนว่ยง�นภ�ครฐั	ในภ�พรวม

ทั้งหมด	 (ขอเรียกชื่อย่อว่�	 “คณะกรรมก�รระดับช�ติฯ”)	 ขึ้นม�	 เพื่อพิจ�รณ�เรื่องคว�มเหม�ะสมในก�ร

กำ�หนดค่�ตอบแทนในภ�พรวมของบุคล�กรภ�ครัฐ	 ถือได้ว่�เป็นจุดเริ่มต้นในคว�มพย�ย�มที่จะนำ�ประเด็น

เรื่องก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนของบุคล�กรภ�ครัฐ	 ข้ึนม�สู่คว�มสนใจของสังคมในวงกว้�ง	 เพ่ือให้เกิดก�ร

พิจ�รณ�อย่�งรอบคอบ	เพื่อให้เกิดก�รพิจ�รณ�คว�มเหม�ะสมในเรื่องนี้อย่�งจริงจัง	

ต�มมติคณะรัฐมนตรีข้�งต้น	“คณะกรรมการระดับชาติฯ”	 มีองค์ประกอบที่ม�จ�กทั้งภ�คร�ชก�ร 

ทีเ่กีย่วขอ้งและภ�คเอกชนท่ีเป็นประสบก�รณด้์�นก�รบรหิ�ร	ซ่ึงจ�กคำ�สัง่สำ�นกัน�ยกรฐัมนตรทีี	่107/2556	

ลงวันท่ี	9	พฤษภ�คม	2556	น�ยกรัฐมนตรีได้ลงน�มแต่งต้ังคณะกรรมก�รท้ังส้ินรวม	16	คน	ได้แก่	รองน�ยกรัฐมนตรี

ท่ีน�ยกรัฐมนตรีมอบหม�ยเป็นประธ�น	รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รคลัง	และรัฐมนตรีประจำ�สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี
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ที่น�ยกรัฐมนตรีมอบหม�ยเป็นรองประธ�นผู้ทรงคุณวุฒิ	จำ�นวน	6	คน	ประกอบด้วย	น�ยพยุงศักดิ์	ช�ติสุทธิ

ผล	 น�ยภัทรศักด์ิ	 อุตตมะโยธิน	 น�ยวรพล	 โสคติย�นุรักษ์	 น�ยอิสระ	 ว่องกุศลกิจ	 น�ยวิษณุ	 เครือง�ม	 

น�ยสถิต	ลิ่มพงศ์พันธุ์	และผู้แทนจ�กหน่วยง�นกล�ง	จำ�นวน	5	คน	ประกอบด้วย	ปลัดกระทรวงก�รคลัง	 

ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักงบประม�ณ	เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	เลข�ธิก�ร	

ก.พ.ร.	และเลข�ธกิ�รคณะกรรมก�รกฤษฎกี�	โดยมเีลข�ธกิ�ร	ก.พ.	เปน็กรรมก�รและเลข�นกุ�ร	และอธบิดี

กรมบญัชกีล�งเปน็กรรมก�รและผูช้ว่ยเลข�นกุ�ร	โดยให	้“คณะกรรมการระดบัชาตฯิ”	มอีำ�น�จหน�้ทีส่ำ�คญั

ในก�รศึกษ�และวิเคร�ะห์เปรียบเทียบอัตร�ค่�ตอบแทนของหน่วยง�นภ�ครัฐในภ�พรวม	 เพ่ือให้มีคว�ม 

เสมอภ�ค	 เป็นธรรมและเหม�ะสม	 ให้สอดคล้องกับก�รบริห�รง�นภ�ครัฐสมัยใหม่	 รวมทั้งจัดทำ�ข้อเสนอ 

ก�รปรับปรุงอัตร�ค่�ตอบแทนของผู้บริห�รและบุคล�กรของรัฐในภ�พรวมต่อคณะรัฐมนตรี	

ผลสบืเนือ่งจ�กก�รเกดิขึน้ของคณะกรรมก�รชดุนี	้ในก�รประชมุคร้ังท่ี	1/2556	เมือ่วนัท่ี	17	กรกฎ�คม	

2556	 “คณะกรรมการระดับชาติฯ”	 ได้มีมติรับทร�บก�รนำ�เสนอภ�พรวมหน่วยง�นของรัฐและรูปแบบ 

ค่�ตอบแทนในภ�ครัฐ	ซึ่งเสนอโดยฝ่�ยเลข�นุก�ร	สรุปได้ดังนี้

1. หน่วยงานของรัฐ	ต�มมติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	20	ตุล�คม	2552	แบ่งออกเป็น	4	ประเภท	ได้แก่

	 •	 ส่วนร�ชก�ร	เป็นหน่วยง�นที่รับผิดชอบก�รให้บริก�รส�ธ�รณะท�งก�รปกครองซึ่งเป็นภ�รกิจ

พื้นฐ�นของรัฐ	มีหน้�ที่ในก�รออกระเบียบ	อนุมัติ	อนุญ�ตต�มกฎหม�ย	รวมทั้งง�นนโยบ�ยด้�นต่�ง	ๆ 	และ

ให้บริก�รทั่วไปโดยไม่มุ่งแสวงห�กำ�ไร	 เป็นหน่วยง�นในสังกัดกระทรวงและไม่สังกัดกระทรวง	หม�ยรวมถึง

หน่วยง�นในกำ�กับของฝ่�ยบริห�ร	เช่น	กระทรวง	กรมต่�ง	ๆ 	และหน่วยง�นในสังกัดของฝ่�ยนิติบัญญัติ	เช่น	

สำ�นักง�นเลข�ธิก�รวุฒิสภ�	หน่วยง�นในสังกัดฝ่�ยตุล�ก�ร	เช่น	สำ�นักง�นศ�ลรัฐธรรมนูญ	และหน่วยง�น

ขององค์กรต�มรัฐธรรมนูญ	เช่น	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รเลือกตั้ง	เป็นต้น

	 •	 รัฐวิส�หกิจ	เป็นหน่วยง�นที่รับผิดชอบบริก�รส�ธ�รณะท�งอุตส�หกรรมและพ�ณิชยกรรม	ซึ่ง

ผลิตสนิค้�หรอืบรกิ�รทีม่ลีกัษณะเปน็ก�รใหบ้รกิ�รส�ธ�รณะ	และง�นส�ธ�รณปูโภคขน�ดใหญ	่โดยแสวงห�

ร�ยได้แต่ไม่มุ่งผลกำ�ไรสูงสุด	ต้องส�ม�รถเลี้ยงตัวเองจ�กก�รดำ�เนินก�รเชิงพ�ณิชย์ได้	

	 •	 องค์ก�รมห�ชน	เป็นหน่วยง�นที่รับผิดชอบบริก�รส�ธ�รณะท�งสังคมและวัฒนธรรม	มีภ�รกิจ

เฉพ�ะเจ�ะจง	 เช่น	 ก�รศึกษ�วิจัยด้�นใดด้�นหนึ่ง	 หรือก�รดำ�เนินก�รอันเป็นส�ธ�รณประโยชน์อื่นใด 

ซึ่งไม่เหม�ะที่จะใช้วิธีก�รของร�ชก�รในก�รบริห�ร	แต่ต้องไม่ใช่เพื่อก�รแสวงห�กำ�ไร

	 •	 หน่วยง�นของรัฐรูปแบบใหม่	ประกอบด้วย	3	ลักษณะย่อย	ได้แก่	1)	หน่วยธุรก�รขององค์ก�ร

ของรัฐที่เป็นอิสระซึ่งจัดตั้งข้ึนโดยกฎหม�ยเฉพ�ะ	 เช่น	 ธน�ค�รแห่งประเทศไทย	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร

กำ�กับตล�ดหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์	 2)	 กองทุนที่เป็นนิติบุคคล	 เช่น	 กองทุนประกันสังคม	 และ	 
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3)	หนว่ยบรกิ�รรปูแบบพเิศษ	เปน็หนว่ยง�นใหบ้ริก�รภ�ยในของระบบร�ชก�ร	เชน่	สำ�นกัพิมพ์คณะรัฐมนตรี

และร�ชกิจจ�นุเบกษ�	สังกัดสำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี

2. ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ มีชื่อเรียกและสถ�นะที่หล�กหล�ย	ดังนี้

	 •	 ข้�ร�ชก�ร	เป็นบุคล�กรในส่วนร�ชก�รสังกัดฝ่�ยบริห�ร	แบ่งเป็น	1)	ข้�ร�ชก�รพลเรือนส�มัญ	

สังกัดในกระทรวง	 กรม	 2)	 ข้�ร�ชก�รพลเรือนในพระองค์	 3)	 ข้�ร�ชก�รครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�	 

4)	ข้�ร�ชก�รพลเรือนในสถ�บันอุดมศึกษ�	5)	ข้�ร�ชก�รทห�ร	และ	6)	ข้�ร�ชก�รตำ�รวจ

	 •	 เจ้�หน้�ที่ในหน่วยง�นภ�ครัฐ	 ครอบคลุมถึงผู้ปฏิบัติง�นในส่วนร�ชก�รและหน่วยง�น 

ภ�ครัฐอื่น	มีชื่อเรียกหล�กหล�ยต�มสถ�นะ	ได้แก่	ข้�ร�ชก�ร	เจ้�หน้�ที่	พนักง�นร�ชก�ร	ลูกจ้�ง	ลูกจ้�ง

ประจำ�	ลูกจ้�งชั่วคร�ว

	 •	 ข้�ร�ชก�รหรือพนักง�นส่วนท้องถ่ิน	 เป็นผู้ปฏิบัติง�นในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	

กรุงเทพมห�นคร	และเมืองพัทย�

3. ค่าตอบแทน มีคว�มหล�กหล�ยต�มแต่ละหน่วยง�นของรัฐ	โดยมีประเภทหลัก	ๆ	อยู่	2	ประเภท

ด้วยกัน	ได้แก่	เงินเดือน	และเงินประจำ�ตำ�แหน่ง	

	 •	 สำ�หรับก�รกำ�หนดอัตร�ค่�ตอบแทน	ก็มีคว�มเหมือนและต่�งกันไปต�มลักษณะของหน่วยง�น	

เชน่	ผูด้ำ�รงตำ�แหนง่ระดบัสงู	ในสงักดัฝ�่ยบรหิ�ร	ฝ�่ยนติิบญัญติั	และฝ�่ยตุล�ก�ร	กำ�หนดไวใ้หไ้ด้รบัในระดับ

เดียวกัน	 คือ	 เงินเดือน	 75,590	 บ�ท	 และเงินประจำ�ตำ�แหน่ง	 50,000	 บ�ท	 แต่ก็เป็นอัตร�ที่แตกต่�ง 

จ�กตำ�แหนง่สงูสดุขององคก์�รต�มรฐัธรรมนญู	เชน่	ประธ�นคณะกรรมก�รก�รเลอืกตัง้	คอื	เงนิเดอืน	74,420	

บ�ท	และเงินประจำ�ตำ�แหน่ง	45,500	บ�ท	เป็นต้น

	 •	 สำ�หรับข้�ร�ชก�รและเจ้�หน้�ที่ในส่วนร�ชก�ร	 แม้ว่�จะมีก�รกำ�หนดอัตร�ร�ยละเอียดที่ 

แตกต่�งกันสำ�หรับข้�ร�ชก�รแต่ละประเภท	 อ�ทิ	 ข้�ร�ชก�รพลเรือนส�มัญ	 ข้�ร�ชก�รครูและบุคล�กร

ท�งก�รศึกษ�	 แต่ก็จะยึดโยงกันไว้ที่ตำ�แหน่งระดับสูงสุดของข้�ร�ชก�รแต่ละประเภท	 ได้แก่	 ตำ�แหน่ง 

ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่�	 มีอัตร�เงินเดือน	 69,810	 บ�ท	 และเงินประจำ�ตำ�แหน่ง	 21,000	 บ�ท	 และ

ตำ�แหน่งอธิบดีหรือเทียบเท่�	 69,810	 บ�ท	 และเงินประจำ�ตำ�แหน่ง	 14,500	 บ�ท	 และสำ�หรับข้�ร�ชก�ร 

ระดบัอืน่ๆ	กำ�หนดอัตร�ลดหลั่นลงต�มระดับตำ�แหน่งซึ่งอ�จมีคว�มแตกต�่งกันในข้�ร�ชก�รแตล่ะประเภท

4. เงื่อนไขการกำาหนดค่าตอบแทน	 มีก�รกำ�หนดเงื่อนไขก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนไว้หล�กหล�ย 

รูปแบบ	 ยกตัวอย่�งเช่น	 ก�รกำ�หนดเงินเดือนและเงินประจำ�ตำ�แหน่งของฝ่�ยบริห�รกำ�หนดไว้ในกฎหม�ย

เงินเดือนและเงินประจำ�ตำ�แหน่ง	ฝ่�ยนิติบัญญัติกำ�หนดไว้ในพระร�ชกฤษฎีก�	และฝ่�ยตุล�ก�รกำ�หนดแยกไว้ใน

พระร�ชบัญญัติของแต่ละหน่วยง�น	 เป็นต้น	 หรือในกรณีข้�ร�ชก�รประเภทต่�ง	 ๆ	 ก็กำ�หนดเง่ือนไข 
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ก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนไว้ท้�ยกฎหม�ยระเบียบข้�ร�ชก�รของตนเอง	ทำ�ให้ในท�งปฏิบัติก็ทำ�ให้เกิดคว�มเหมือน

หรือต่�งในแง่ของก�รกำ�หนดอัตร�และก�รปรับเปลี่ยนในส่วนต่�ง	ๆ	ได้อิสระจ�กกัน	

ต่อม�	 เมื่อวันที่	 9	 ตุล�คม	 2556	 สำ�นักง�น	 ก.พ.	 ในฐ�นะฝ่�ยเลข�นุก�รท่ีประชุม	 ได้นำ�เสนอ	 

“รายงานบริบทค่าตอบแทนของบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ”	 อันเกิดม�จ�กคว�มร่วมมือด้�นข้อมูลกับ	

กรมบัญชีกล�ง	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รนโยบ�ยรัฐวิส�หกิจ	 และสำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ระบบ 

ร�ชก�ร	โดยมีส�ระสำ�คัญแบ่งเป็น	6	เรื่อง	สรุปได้ดังนี้

1. หน่วยงานของรัฐ 

ต�มมติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	20	ตุล�คม	2552	ได้แบ่งหน่วยง�นของรัฐออกเป็น	4	ประเภทด้วยกัน

2. ค่าตอบแทนของบุคลากรในหน่วยงานของรัฐ 

“ค่าตอบแทน”	หม�ยถึง	ค่�ตอบแทนรวม	(Total	Remuneration)	ซึ่งหม�ยถึง	สิ่งตอบแทนทั้งที่เป็น

ตวัเงนิและไมเ่ปน็ตวัเงนิทีอ่งคก์�รใหแ้กผู่ป้ฏบิติัง�น	เพ่ือตอบแทนก�รปฏบิติัง�นต�มหน�้ทีค่ว�มรับผิดชอบ	

และเสริมสร้�งฐ�นะคว�มเป็นอยู่ให้ดีข้ึน	 ประกอบด้วย	 “ค่าตอบแทนหลัก”	 ได้แก่	 1.	 เงินเดือน	 และ	 

2.	เงินประจำ�ตำ�แหน่ง	และ	“ค่าตอบแทนอื่น”	ได้แก่	1)	ค่�ตอบแทนต�มลักษณะง�นหรือสภ�พก�รทำ�ง�น	

2)	 สวัสดิก�รและประโยชน์เกื้อกูล	 ซึ่งอยู่ในรูปท่ีเป็นตัวเงิน	 เช่น	 ค่�รักษ�พย�บ�ล	 และไม่เป็นตัวเงิน	 เช่น	 

วันล�	เป็นต้น	และ	3)	เงินร�งวัลประจำ�ปี

ในก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนในภ�ครัฐนั้น	 อ�จแบ่งได้เป็น	 2	 ประเภท	 ได้แก่	 ค่�ตอบแทนของผู้ดำ�รง

ตำ�แหน่งระดับสูง	 และค่�ตอบแทนของผู้ดำ�รงตำ�แหน่งระดับเจ้�หน้�ที่	 ซึ่งแต่ละกลุ่มก็จะได้รับค่�ตอบแทน 

ที่เทียบเคียงอยู่ในอัตร�เดียวกันหรือใกล้เคียงกัน	แบ่งได้ดังนี้

•	 ค่�ตอบแทนของผูด้ำ�รงตำ�แหนง่ระดบัสงู	แบง่ไดเ้ปน็	8	กลุม่ยอ่ย	โดยจดัต�มลกัษณะของหนว่ยง�น	

และกฎหม�ยทีเ่กีย่วขอ้ง	ซึง่แตล่ะกลุม่นีจ้ะไดรั้บค�่ตอบแทนในระดับท่ีเทียบเคยีงกนัภ�ยในกลุ่มตนเอง	ได้แก	่

1)	กลุ่มผู้ดำ�รงตำ�แหน่งระดับสูงสุด	3	ฝ่�ย	คือ	ฝ่�ยบริห�ร	(น�ยกรัฐมนตรี)	ฝ่�ยนิติบัญญัติ	(ประธ�นรัฐสภ�)	

และฝ่�ยตุล�ก�ร	 (ประธ�นศ�ล)	 2)	 กลุ่มผู้ดำ�รงตำ�แหน่งสูงสุดในองค์กรอิสระต�มรัฐธรรมนูญและองค์กร 

ต�มรัฐธรรมนูญ	 เช่น	 ประธ�นกรรมก�รก�รเลือกตั้ง	 ประธ�นผู้ตรวจก�รแผ่นดิน	 อัยก�รสูงสุด	 เป็นต้น 

3)	 กลุ่มผู้ดำ�รงตำ�แหน่งระดับสูงในส่วนร�ชก�รสังกัดฝ่�ยบริห�ร	 ได้แก่	 ปลัดกระทรวง	 อธิบดี	 เป็นต้น	 

4)	 กลุ่มผู้ดำ�รงตำ�แหน่งระดับสูงในหน่วยง�นสังกัดฝ่�ยนิติบัญญัติ	 ตุล�ก�ร	 องค์ก�รอิสระต�มรัฐธรรมนูญ	

และองค์กรต�มรัฐธรรมนูญ	ได้แก่	 เลข�ธิก�รสภ�ผู้แทนร�ษฎร	 เลข�ธิก�รวุฒิสภ�	 เลข�ธิก�รศ�ลปกครอง	

เป็นต้น	5)	กลุ่มผู้ดำ�รงตำ�แหน่งระดับสูงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ได้แก่	ปลัด	อบจ.	ปลัด	อบต.	เป็นต้น	

6)	 กลุ่มผู้บริห�รระดับสูงในรัฐวิส�หกิจ	 7)	 กลุ่มผู้บริห�รระดับสูงในองค์ก�รมห�ชน	และ	8)	 กลุ่มผู้บริห�ร

ระดับสูงในหน่วยง�นของรัฐรูปแบบใหม่		เช่น	เลข�ธิก�ร	กสทช.	เป็นต้น

44



•	 ค่�ตอบแทนของผู้ดำ�รงตำ�แหน่งระดับเจ้�หน้�ที่	แบ่งได้เป็น	6	กลุ่มย่อย	ได้แก่	1)	กลุ่มข้�ร�ชก�ร	

พนักง�นร�ชก�ร	และลกูจ�้งในสว่นร�ชก�ร	2)	กลุม่เจ�้หน�้ทีใ่นหนว่ยง�นสงักดัฝ�่ยนติบิญัญตั	ิฝ�่ยตลุ�ก�ร	

และหนว่ยง�นสงักดัองคก์รอสิระต�มรฐัธรรมนญูและองคก์รต�มรฐัธรรมนญู	3)	กลุม่ข�้ร�ชก�รหรอืพนกัง�น

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 4)	 กลุ่มพนักง�นรัฐวิส�หกิจ	 5)	 กลุ่มพนักง�นองค์ก�รมห�ชน	 และ	 

6)	กลุ่มเจ้�หน้�ที่ในหน่วยง�นของรัฐรูปแบบใหม่

3. อำานาจการกำาหนดค่าตอบแทนบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ

ในก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนบุคล�กรในหน่วยง�นภ�ครัฐ	มีคว�มแตกต่�งกันในเร่ืองของอำ�น�จก�รกำ�หนด	 

ต�มแต่ละประเภทของข้�ร�ชก�รและระดับตำ�แหน่งของข้�ร�ชก�ร	อ�ทิ	รัฐสภ�	มีอำ�น�จตร�พระร�ชบัญญัติ 

เก่ียวกับเงินเดือน	เงินประจำ�ตำ�แหน่งของน�ยกรัฐมนตรี	ประธ�นศ�ล	ประธ�น/กรรมก�รในองค์กรอิสระ	และองค์กร

ต�มรัฐธรรมนูญ	ปลัดกระทรวง/อธิบดีและข้�ร�ชก�รในส่วนร�ชก�รสังกัดฝ่�ยบริห�ร	เลข�ธิก�รและข้�ร�ชก�ร 

ในส่วนร�ชก�รสังกัดฝ่�ยนิติบัญญัติ	และเลข�ธิก�รและข้�ร�ชก�รในส่วนร�ชก�รสังกัดฝ่�ยตุล�ก�ร	คณะรัฐมนตรี	

มีอำ�น�จออกพระร�ชกฤษฎีก�	 หรือระเบียบกระทรวงก�รคลัง	 เก่ียวกับก�รปรับเงินเดือนไม่เกินร้อยละ	 10	 

และค่�ตอบแทนอ่ืน	ๆ	ได้แก่	ก�รประกันสุขภ�พ	ค่�รักษ�พย�บ�ล	ค่�เบ้ียประชุม	และค่�ใช้จ่�ยในก�รเดินท�ง		

4. ค่าตอบแทนในภาคเอกชน 

ค่�ตอบแทนในภ�คเอกชนมีคว�มแตกต่�งหล�กหล�ยต�มแต่ละประเภทธุรกิจอุตส�หกรรม	 มีท้ัง 

สิ่งที่เหมือนและต่�งจ�กก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนของภ�ครัฐ	 โดยส�ม�รถสรุปองค์ประกอบของค่�ตอบแทน

ได้เป็น	2	องค์ประกอบหลัก	 ได้แก่	ค่�ตอบแทนหลัก	ซึ่งหม�ยถึงเงินเดือนและเงินประจำ�ตำ�แหน่ง	 (ห�กมี)	

และค่�ตอบแทนอื่น	 ซึ่งหม�ยถึง	 เงินเพิ่ม	 โบนัส	 หุ้น	 เป็นต้น	 โดยแต่ละองค์กรก็จะกำ�หนดองค์ประกอบ 

และรปูแบบก�รกำ�หนดค�่ตอบแทนแตกต�่งกนัไปต�มลกัษณะของธรุกจิ	และเหตผุลคว�มจำ�เปน็ด�้นต�่ง	ๆ 	 

ต่�งจ�กร�ชก�รที่มีหลักก�รในก�รเปรียบเทียบเพื่อรักษ�คว�มเป็นธรรมภ�ยในระบบ

5. สภาพปัญหาในการกำาหนดค่าตอบแทนในหน่วยงานภาครัฐ

ปัญห�สำ�คัญในก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนในหน่วยง�นภ�ครัฐ	 คือ	 ค่�ตอบแทนของบุคล�กรภ�ครัฐ

ประเภทต่�ง	ๆ 	มีคว�มแตกต่�งกันสูง	ข�ดก�รกำ�หนดกรอบและเป้�หม�ยในก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนในภ�พรวม 

ของนโยบ�ยก�รจ่�ยค่�ตอบแทนในภ�ครัฐ	 ส่งผลให้บ่อยครั้งค่�ตอบแทนไม่สอดคล้องกับค่�ง�น	 ภ�รกิจ	 

คว�มเสมอภ�คและเป็นธรรมระหว่�งหน่วยง�นภ�ครัฐด้วยกัน	 และหล�ยคร้ังก�รกำ�หนดค่�ตอบแทน 

โดยข�ดคว�มระมัดระวัง	ก�รควบคุม	และข�ดทิศท�งท่ีชัดเจน	ยังส่งผลให้เกิดภ�ระงบประม�ณระยะย�วอีกด้วย

6. แนวทางจัดการปัญหาด้านค่าตอบแทน

ฝ่�ยเลข�นุก�รได้นำ�เสนอแนวท�งไว้ว่�	 เพ่ือให้ก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนของบุคล�กรในหน่วยง�น 

ภ�ครัฐมีคว�มเหม�ะสม	สอดคล้องกับค่�ง�น	อัตร�ตล�ด	เหม�ะสมกับสถ�นะในก�รครองชีพของบุคล�กร 
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ของรัฐ	 ควรต้องมีม�ตรก�รจัดก�รปัญห�โดยก�รจัดทำ�ข้อเสนอก�รกำ�หนดกรอบก�รพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

ให้ฝ่�ยนโยบ�ยพิจ�รณ�	 และใช้คณะกรรมก�รระดับช�ติเพื่อศึกษ�ทบทวนคว�มเหม�ะสมของค่�ตอบแทน

ของผู้บริห�รและบุคล�กรในหน่วยง�นภ�ครัฐในภ�พรวมท้ังหมด	เป็นกลไกในก�รว�งกรอบเชิงนโยบ�ยต่อไป

ในก�รประชุมดังกล่�ว	ที่ประชุมได้อภิปร�ยในประเด็นต่�ง	ๆ	โดยมีประเด็นที่น่�สนใจ	ดังนี้

(1)	ประเด็นก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนมีคว�มสลับซับซ้อนเป็นอย่�งม�กและเป็นประเด็นที่มีคว�ม 

เกี่ยวพันกับหล�ยส่วนด้วยกัน	 สภ�พปัญห�ของเรื่องนี้มีหล�ยมิติ	 นับตั้งแต่ปรัชญ�ก�รจ่�ยค่�ตอบแทนที ่

ข�ดทศิท�งทีช่ดัเจนว่�มเีป้�หม�ยก�รจ่�ยเพือ่มุง่เน้นให้ระบบร�ชก�รเป็นไปในทศิท�งใด	รวมทัง้ปัญห�เร่ือง

ข้อกฎหม�ยทีเ่กีย่วข้องกบัก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนในภ�พรวม	ท่ีมลีำ�ดับชัน้ของกฎหม�ยท่ีแตกต่�งกนั	นำ�ไปสู่

คว�มเหลื่อมลำ้�ในก�รกำ�หนดร�ยละเอียด	และข�ดคว�มเชื่อมโยงระหว่�งกันในเชิงเปรียบเทียบ

(2)	คณะกรรมก�รฯ	 มีมติให้ฝ่�ยเลข�นุก�รฯศึกษ�รวบรวมและวิเคร�ะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระบบ 

ค่�ตอบแทนภ�คร�ชก�รในต่�งประเทศ	ม�ประกอบก�รนำ�เสนอต่อไป	พร้อมทั้งให้จัดทำ�ข้อเสนอเกี่ยวกับ 

ข้อกฎหม�ยที่ีเกี่ยวข้องกับค่�ตอบแทนในภ�พรวม	 เพื่อนำ�ไปสู่ก�รปรับปรุงระบบค่�ตอบแทนของบุคล�กร

ภ�ครัฐทั้งในระยะสั้นและระยะย�วให้มีคว�มเหม�ะสมต่อไป

นับเป็นก�รบ้�นชิ้นสำ�คัญที่ฝ่�ยเลข�นุก�รฯ	 โดยหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องจะต้องม�ร่วมกันพิจ�รณ� 

และศึกษ�ห�ข้อมูล	 เพื่อนำ�ไปสู่ก�รกำ�หนดข้อเสนอก�รปรับปรุงระบบค่�ตอบแทนของบุคล�กรในภ�ครัฐ 

ในภ�พรวมต่อไป	ภ�รกิจน้ีถือว่�เป็นภ�รกิจท่ีย่ิงใหญ่และมีคว�มยุ่งย�กค่อนข้�งม�ก	เพร�ะนอกจ�กจะมีคว�ม 

ซบัซอ้นในเชงิเทคนคิแลว้	ยงัตอ้งเกีย่วขอ้งและมผีลกระทบกบัคนจำ�นวนม�กในภ�ครฐั	ซึง่อ�จมทีัง้ทีเ่หน็ดว้ย

และเห็นต่�ง	 จึงเป็นก้�วที่สำ�คัญอย่�งยิ่งสำ�หรับภ�ครัฐในก�รเดินไปสู่ทิศท�งแห่งก�รปรับปรุง	 เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภ�พในก�รบริห�รจัดก�ร	 อันจะนำ�ม�ซึ่งคว�มถูกต้องและเหม�ะสมในก�รจ่�ยค่�ตอบแทนให้กับ

บุคล�กรทั้งหล�ยที่ปฏิบัติง�นให้กับภ�ครัฐ	ซึ่งเป็นฟันเฟืองหลักในก�รพัฒน�ประเทศช�ติของเร�
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5 Basic Questions for Succession Planning
5 คำาถามพื้น ๆ ที่ควรรู้ เกี่ยวกับการสืบทอดตำาแหน่ง

ดร.สุรพงษ์ มาลี

รักษาการนักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ

“หลายปีมานี้ มีเสียงเรียกร้องจากผู้บริหารองค์กรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนให้หาตัว 

ผู้สืบทอดตำาแหน่ง “Successors” และวางระบบการวางแผนสืบทอดตำาแหน่ง (Succession 

Planning) ในหน่วยงาน” 

ดูเหมือนว่�เสียงเรียกร้องดังกล่�วจะดังข้ึนเร่ือย	 ๆ	 เม่ือหล�ยหน่วยง�นประสบปัญห�ผู้บริห�รท่ีมี 

คว�มส�ม�รถและเจ้�หน้�ท่ีผู้มีประสบก�รณ์ได้ทยอยออกจ�กองค์กร	ท้ังจ�กก�รเกษียณ	ก�รล�ออก	หรือมีก�ร

แย่งชิงตัว	“คนเก่ง”	 ในตล�ดแรงง�น	 รวมท้ังเร่ิมตระหนักว่�ก�รจ�กไปของคนกลุ่มน้ีจะทำ�ให้ประวัติศ�สตร์

และคว�มทรงจำ�	(Institutional	Memory)	รวมท้ังขีดคว�มส�ม�รถขององค์กร	(Capabilities)	สูญห�ยไปด้วย	

แต่ถ้�ถ�มว่�	ผู้บริห�รเข้�ใจเรื่องก�รว�งแผนสืบทอดตำ�แหน่งม�กน้อยเพียงใด	ก็คงต้องบอกว่�ไม่ม�ก

เท่�ไหร่	 แถมหล�ยคนในร�ชก�ร	 (ทั้งผู้บริห�รและนักทรัพย�กรบุคคล)	 อ�จหวั่นไหวหรือตื่นตระหนก	 

เมื่อได้ยินเรื่องนี้	ไม่ใช่แค่ไม่รู้ว่�จะทำ�อย่�งไร	แต่หล�ยคนคิดว่�คงจะทำ�ไม่ได้	หรือทำ�ได้ย�ก	หรือแม้แต่คิดไป 

ล่วงหน้�ว่�ระบบก�รว�งแผนสืบทอดตำ�แหน่งอ�จไม่เหม�ะกับระบบร�ชก�ร	 เพร�ะตำ�แหน่งร�ชก�รเป็น	

“ของหลวง”	 ก�รเข้�สู่ตำ�แหน่งต้องตั้งอยู่บนหลักคุณธรรม	 จะว�งแผนยกให้ใครไม่ได้	 หรืออย�กจะให้ใคร 

ได้สืบทอดตำ�แหน่งก็คงทำ�ได้ย�ก	เพร�ะมีปัจจัยอื่น	ๆ	เข้�ม�มีผลกระทบม�กม�ย	เช่น	อิทธิพลท�งก�รเมือง	

เป็นต้น	
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ขณะนี้หล�ยส่วนร�ชก�รได้พย�ย�มว�งแผนทดแทนตำ�แหน่งเพื่อแก้ปัญห�ก�รบริห�รกำ�ลังคน 

ในหนว่ยง�น	หล�ยหน่วยง�นถูกกำ�หนดให้ทำ�เรือ่งนีใ้นฐ�นะทีเ่ปน็สว่นหนึง่ของหมวด	“การมุง่เนน้ทรพัยากร

บุคคล”	 ในเกณฑ์ก�รพัฒน�คุณภ�พก�รบริห�รจัดก�รภ�ครัฐ	 (PMQA)	 หรือแผนยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน� 

ระบบร�ชก�รไทย	(พ.ศ.	2556-2561)	ก็ระบุว่�	Succession	Plan	เป็นกลยุทธ์หนึ่งสำ�หรับก�รพัฒน�ระบบ 

ก�รบริห�รจัดก�รกำ�ลังคนและพัฒน�บุคล�กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พระบบร�ชก�ร	

ขอช้ีแจงเพือ่ใหเ้กดิคว�มเข�้ใจตรงกนัว�่	จรงิ	ๆ 	แลว้ก�รว�งแผนสบืทอดตำ�แหนง่คอือะไร	และจะทำ�ได้

หรือไม่	ภ�ยใต้เงื่อนไขของก�รบริห�รร�ชก�รในปัจจุบัน	โดยมุ่งตอบคำ�ถ�มพื้น	ๆ	ที่ควรรู้ดังต่อไปนี้

คำาถามที่ 1

Succession Plan คืออะไรกันแน่?

คำาว่า “แผนสืบทอดตำาแหน่ง” ในภาษาไทยอาจส่ือความหมายในทางลบ คนฟังอาจรู้สึกว่าส่อไป 

ในทางเล่นพรรคเล่นพวก ดังน้ัน ในมาตรฐานความสำาเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 

สำานักงาน ก.พ. จึงเล่ียงไปใช้คำาว่า “แผนสร้างความต่อเน่ืองในการบริหารราชการ/ปฏิบัติราชการ”  

ซึ่งม�จ�กแนวคิด	 “Management	 Continuity	 Plan”	 ที่หล�ยองค์กรในภ�ครัฐและเอกชน	 ทั้งใน 

และต�่งประเทศ	รวมท้ังสำ�นักง�นบรหิ�รทรพัย�กรบคุคลของรฐับ�ลกล�งสหรฐัอเมรกิ�	กถ็อืว�่	Succession	

Plan	คือ	แผนสร้�งคว�มต่อเนื่องในก�รบริห�รง�น	

ห�กเร�เข้�ใจว่�	 “แผนสืบทอดตำ�แหน่ง”	 มีเป้�หม�ยเพื่อสร้�งคว�มต่อเนื่องในก�รบริห�รร�ชก�ร/

ปฏิบัติร�ชก�ร	ก็คงไม่ต้องตกอกตกใจ	แต่หล�ยคนอ�จเถียงว่�	“ปัญห�ก�รข�ดคนขึ้นดำ�รงตำ�แหน่งที่ว่�งลง	

คงไม่เกิดขึ้นในระบบร�ชก�ร”	“เก่�ไปใหม่ก็ม�”	ทำ�นองว่�	“ไม่มีไก่โต้งตัวสุดท้�ยในโลกนี้	ทุกๆ	เช้�ก็จะมี

ไก่โต้งขึ้นม�ขันเรียกดวงตะวันอยู่นั่นเอง”	แล้วทำ�ไมเร�จะต้องใส่ใจในเรื่องก�รสืบทอดตำ�แหน่ง?

คิดง่�ย	 ๆ	 ถ้�หน่วยง�นของท่�นเจอปัญห�	 “ข�ดคนท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะดำ�รงตำ�แหน่ง”	 หรือ	 

“มีตัวเลือกไม่ม�กพอ”	 หรือ	 “มีคนเยอะแต่ข�ดคนที่ เหม�ะสมหรือมีคว�มพร้อมในเชิงคว�มรู้ 

คว�มส�ม�รถ	ประสบก�รณ์	และทัศนคติ”	ก็เป็นเหตุผลเพียงพอแล้วที่จะต้องทำ�	Succession	Plan

ถ้�จะให้สรุปก็คงพอจะพูดได้ว่�	Succession Plan หมายถึง กระบวนการวางแผนเพื่อให้งานใน

ตำาแหน่งหลัก (Key Positions) ของหน่วยงานมีความต่อเนื่อง (Leadership Continuity) โดยเน้น 

การพัฒนาบุคลากร ให้มีภาวะผู้นำาและความพร้อมที่จะดำารงตำาแหน่งสำาคัญดังกล่าว 

William	J.	Rothwell	เขียนไว้ในหนังสือ	Effective Succession Planning ซ่ึงตีพิมพ์ในปี	ค.ศ.	2001	

ระบุว่�	“Succession	planning	is	a	means	of	identifying	critical	management	positions	starting	

at	manager	and	supervisor	levels	and	extending	up	to	the	highest	position	in	the	organization.”
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คำาถามที่ 2

แผนสืบทอดตำาแหน่งกับแผนทดแทนบุคลากรต่างกันอย่างไร?

ก�รว�งแผนสืบทอดตำ�แหน่งเป็นก�รเตรียมกำ�ลังคนให้มีคว�มพร้อม	 (ทั้งคว�มรู้	 ทักษะ	 สมรรถนะ 

และคุณลักษณะอื่น	ๆ	สำ�หรับก�รดำ�รงตำ�แหน่งสำ�คัญ)	เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปยังทิศท�งที่ต้องก�ร	จุดเน้น

คือ	 “มีก�รว�งแผนในระยะย�ว”	 ไม่ใช่แค่	 “มีตำ�แหน่งว่�งก็แต่งตั้งให้เต็ม”	 ถ้�เป็นอย่�งหลังก็ไม่ต้อง 

พูดถึงแผนสืบทอดตำ�แหน่ง	

โดยสรุป	การวางแผนทดแทน (Replacement Plan)	ซึ่งหล�ยคนเข้�ใจผิดคิดว่�คือ	Succession	

Plan	 เป็นก�รตั้งรับ	 (Reactive)	 เพื่อจัดก�รกับคว�มเสี่ยงในก�รบริห�รกำ�ลังคนในระยะสั้น	 (HR	 Risk	

Management)	 เน้นก�รห�คนม�ทดแทนตำ�แหน่งที่ว่�ง	 (Substituting)	 ดำ�เนินก�รเป็นครั้งเป็นคร�ว 

และข�ดคว�มยืดหยุ่น	(Narrow	Approach	and	Restricted)	

ส่วนการวางแผนสืบทอดตำาแหน่ง (Succession Plan) เป็นการดำาเนินการเชิงรุกและต่อเนื่อง 

(Proactive and continuous process) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรรองรับ 

การเปลี่ยนแปลงในอนาคต (Plan future development talent portfolio)	 จึงไม่ใช่แค่ก�รห�คน 

ม�แทนตำ�แหนง่ท่ีว�่งเฉพ�ะครัง้คร�ว	แตม่องกว�้งถงึก�รปรบัเปลีย่นขดีสมรรถนะของกำ�ลงัคน	(Renewing)	 

และต้องสอดคล้องกับทิศท�งขององค์กร	(Organized	alignment	strategic	needs	integrated	system)	

รวมทั้งมีคว�มยืดหยุ่น	(Flexible)	

คำาถามที่ 3 

Succession Plan ต่างจาก Career Plan อย่างไร?

ทัง้สองเรือ่งมคีว�มแตกต�่งกนั	แตม่สีว่นทีเ่กีย่วขอ้งกนั	แผนสร�้งคว�มก�้วหน�้	(Career	Plan)	เปน็ก�ร

ว�งเส้นท�งในอ�ชีพของผู้ปฏิบัติง�นทุกคนในองค์กร	ทั้งในแบบแนวดิ่ง	(Vertical	Career	Path)	คือเส้นท�ง

ที่นำ�ไปสู่ตำ�แหน่งในระดับที่สูงขึ้น	และแนวร�บ	(Horizontal	Career	path)	คือเส้นท�งที่นำ�ไปสู่ก�รสั่งสม

ประสบก�รณ์ให้มีคว�มหล�กหล�ย	หรือแบบผสมผส�น	(Mixed	or	Spiral	Career	Path)	กล่�วคือ	องค์กร

ได้ว�งเส้นท�งให้กับทุกคนได้มีท�งไป	 แต่ก�รจะเดินต�มเส้นท�งเพื่อไปสู่ตำ�แหน่งใดตำ�แหน่งหนึ่งได้	 อ�จมี

ก�รกำ�หนดเงื่อนไขว่�	 คนเดินจะต้องมีคุณลักษณะอย่�งไร	 มีคว�มพร้อมและคว�มฟิตอย่�งไร	 และเมื่อ 

เดินต�มเส้นท�งแล้วจะไปได้ไกลหรือใกล้เพียงใดก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของง�นและของตัวบุคคล	 องค์กร 

และหน่วยง�นจึงมีหน้�ที่พัฒน�ให้คนในองค์กรพร้อมที่จะเดิน	 นั่นก็คือมีก�รพัฒน�เพื่อสร้�งโอก�สในท�ง

ก้�วหน้�	หรือ	Career	Development	
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การวางแผนสืบทอดตำาแหน่ง (Succession Plan) อย่างเป็นระบบ จะทำาได้ง่ายถ้ามีการวางแผน

ความก้าวหน้า (Career Plan) ไว้แล้ว แต่ถ้าไม่มีก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่โต ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดก็คือ  

การวางแผนสืบทอดตำาแหน่ง (Succession Plan) เน้นเฉพาะตำาแหน่งที่มีความสำาคัญ ที่ถือว่าเป็น  

Key/Strategic Positions	 ไม่ใช่ตำ�แหน่งทั่วไป	 คือเป็นตำ�แหน่งที่มีคว�มสำ�คัญและส่งผลกระทบต่อ

เป้�ประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กร	มีลักษณะเฉพ�ะและย�กท่ีจะห�ในตล�ด	ตำ�แหน่งสำ�คัญของหน่วยง�นหน่ึง

อ�จแตกต�่งจ�กอกีหนว่ยง�นหนึง่ได	้นอกจ�กนี	้ก�รว�งแผนสบืทอดตำ�แหนง่จะเนน้การประเมนิความพรอ้ม

ของบุคคล (Personal Profile) ว่าสอดคล้องกับข้อกำาหนดของตำาแหน่งมากน้อยเพียงใด (Position/

Job Profile) และหากมีช่องว่างจะมีมาตรการในการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมอย่างไร รวมทั้ง 

มกีารเตรยีมความพรอ้มดว้ยการพฒันาบคุลากรอยา่งเปน็ระบบและตอ่เนือ่ง	ดงันัน้	จงึมกัเกีย่วขอ้งกบัก�ร

สร้�งคลังหรือบัญชีร�ยชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติในก�รสืบทอดตำ�แหน่ง	(Successor	Pool)	และระบบก�รบริห�ร

คนเก่งหรือผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง	(Talent	Management)	จึงมักจะเป็นส่วนหนึ่งของ	Succession	Plan

คำาถามที่ 4 

ตำาแหน่งระดับใดที่ต้องทำา Succession Plan?

ถ้�เป็นไปได้	 ง�นทุกง�น	 ตำ�แหน่งทุกตำ�แหน่งควรต้องมีก�รว�งแผนสืบทอดตำ�แหน่ง	 เพื่อให้เกิด 

คว�มต่อเนื่องในก�รทำ�ง�น	และคุณภ�พของง�นเป็นไปต�มที่ค�ดหวัง	ไม่ว่�ใครจะอยู่หรือไป	ต�มปกติแล้ว	

หนว่ยง�นมกัดำ�เนนิก�รว�งแผนสบืทอดตำ�แหนง่ใน	2	ลกัษณะ	คอื	การวางแผนสร้างความต่อเน่ืองในระดับ

บริหาร (Management Succession Plan) และการวางแผนสร้างความต่อเนื่องสำาหรับตำาแหน่งอื่น 

ที่องค์กรเห็นว่ามีความสำาคัญ (Professional Succession Plan) 

ในท�งปฏิบัติ	 หล�ยองค์กรมีข้อจำ�กัดในเชิงทรัพย�กร	 อ�จเน้นก�รว�งแผนสืบทอดตำ�แหน่งเฉพ�ะ

ตำ�แหน่งที่ถือว่�มีคว�มสำ�คัญเชิงกลยุทธ์	 (Strategic	 Positions)	 ซึ่งอ�จหม�ยถึงตำ�แหน่งต�มโครงสร้�ง 

ก�รบริห�ร	 ตำ�แหน่งท่ีจำ�เป็นสำ�หรับขับเคลื่อนยุทธศ�สตร์หรือสร้�งขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันให้กับ

องค์กร	หรือตำ�แหน่งที่ย�กแก่ก�รสรรห�และรักษ�ไว้	เป็นต้น

คำาถามที่ 5 

การวางแผนสืบทอดตำาแหน่ง ทำาได้จริงหรือไม่ในระบบราชการ? 

ขอให้นึกง่�ย	 ๆ	 เคยคุยกันในโต๊ะอ�ห�รในทำ�นองนี้มั้ยครับ?	 ถ้�ท่�นอธิบดีเกษียณแล้ว	 ใครจะแทน?	 

ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักคนใหม่จะเป็นใครกันบ้�ง?	 ฯลฯ	 หล�ยคนมีคำ�ตอบและตอบได้ถูกก่อนที่จะมีก�ร 
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ออกคำ�สั่งเสียอีก	 ก็แสดงว่�มีก�รว�งแผนสืบทอดตำ�แหน่งไว้แล้ว	 แต่อ�จจะไม่เป็นท�งก�รหรือเป็นแผน 

ที่อยู่ในใจของบ�งคนใช่หรือไม่?	ปฏิเสธหรือไม่ว่�นี่ก็คือ	Succession	Plan	ที่เป็นอยู่!!!	

เร�มักจะเห็นปร�กฏก�รณ์ท่ีมีคนหรือกลุ่มคน	 ซ่ึงวันหนึ่ง	 ๆ	 เอ�แต่นั่งวิเคร�ะห์ว่�ใครบ้�งที่อยู่ในคิว 

ท่ีจะได้ข้ึนดำ�รงตำ�แหน่งท่ีสูงข้ึน!	บ�งคนน่ังเรียงลำ�ดับ	 (อ�วุโส)	 วิเคร�ะห์อ�ยุตัวและอ�ยุร�ชก�ร	 เพ่ือจะได้รู้ว่�

เมื่อไหร่จะถึงคิวกับเข�บ้�ง	 บ�งคนนั่งเรียงลำ�ดับเพ่ือจะได้รู้ว่�พวกไหน	 ส�ยไหนจะได้ข้ึน	 จะได้ดูทิศท�ง 

หรือเก�ะได้ถูก	 และเมื่อเห็นเง�ล�งๆ	 ของคนที่อยู่ในคิวแล้ว	 ก็จะเริ่มเรียกคนนั้น	 คนนี้ว่�	 เป็น	 “ผู้บริห�ร 

คนต่อไป...The	Next…”	หล�ยครั้งก็วิเคร�ะห์ค�ดเด�ได้ถูกเป๊ะ!	แสดงว่�มีใครบ�งคนได้ว�งแผนไว้แล้ว

ในภ�คเอกชน	เวล�พดูถงึก�รว�งแผนสบืทอดตำ�แหนง่มกัเปน็แผนระยะสัน้	เนน้ก�รทำ�แผนผงัทดแทน

หรือ	Replacement	Chart	ที่ระบุว่�ถ้�คนนี้ไปแล้ว	ใครจะขึ้นม�แทน	โดยบ�งหน่วยง�นถึงกับมีก�รติดรูป

และประวตัผิูท่ี้จะสบืทอดตำ�แหนง่ไวบ้นผนงัหอ้งผูบ้รหิ�ร	หรอืไมก่ม็แีฟม้เฉพ�ะไวท้ีฝ่�่ยบคุคล	บ�งหนว่ยง�น

ในร�ชก�รก็ตีขลุมเอ�ง่�ย	ๆ	ว่�ถ้�จะทำ�	Succession	Plan	ก็ไปดูจ�กประวัติต�ม	ก.พ.7!!!	

จากตัวอย่างท่ีกล่าวถึงข้างต้น ก็แสดงว่าการวางแผนสืบทอดตำาแหน่งทำากันอยู่แล้ว ไม่ใช่เร่ืองยากเลย!

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ 

ม�ถงึบรรทัดนีก้ค็งจะทำ�ใหผู้อ้�่นเข้�ใจได้ไมย่�กว�่	Succession Plan	เปน็เรือ่งใกลตั้ว	และเปน็หน�้ที่

ของผู้บริห�รกับมืออ�ชีพด้�นทรัพย�กรบุคคล	ท่ีต้องร่วมมือกันในก�รดำ�เนินก�ร	คว�มจริงใจและคว�มต้ังใจจริง

ของฝ่�ยบริห�รของหน่วยง�นต้องม�ก่อน	 ต�มด้วยขีดคว�มส�ม�รถในก�รดำ�เนินก�รและก�รสนับสนุน 

ของหน่วยง�นด้�นทรัพย�กรบุคคล	ซึ่งเป็นปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จในก�รว�งแผนสืบทอดตำ�แหน่ง

ถ้าขาดสองส่ิงนี้ก็คงต้องทำาใจว่าเราจะอยู่กับระบบ “ทายาทอสูร” หรือแล้วแต่บุญแต่กรรมต่อไป 

สงสารแต่ประชาชนผู้รับบริการที่เลือกไม่ได้ ว่าใครจะมาดูแลการจัดบริการสาธารณะสำาหรับพวกเขา
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กี่คน กี่ตำาแหน่ง กี่บาท 
ตัวเลขมหัศจรรย์สำาหรับงานทรัพยากรบุคคล

ดร.สุรพงษ์ มาลี

รักษาการนักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ

“ผูเ้ขยีนมกัถกูถามอยูบ่่อยคร้ังว่า “ในองค์กรหรอืหน่วยงานหนึง่ ๆ  ควรจะมเีจ้าหน้าทีด้่านทรพัยากร

บคุคลสกักีค่นหรอืกีต่ำาแหน่งด?ี” หรอื “ค่าใช้จ่ายด้านทรัพยากรบคุคลควรจะอยูท่ีเ่ท่าไหร่?” อย่างน้อย ๆ   

คำาถามเหล่านี้สะท้อนข้อเท็จจริงและความรู้สึกหลายประการ กล่าวคือ คำาถามแรกสะท้อนว่า ผู้ถามรู้สึก

ว่าเจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรบุคคลอาจจะมีมากไปจน “คนล้นงาน” หรือมีน้อยไปจน “ขาดคนทำางาน”  

ส่วนคำาถามทีส่องชีว่้า ผูถ้ามมคีวามห่วงใยว่าค่าใช้จ่ายด้านบคุคลของหน่วยงานอาจเพิม่สงูจนอยูใ่นภาวะ 

ท่ีน่าวิตก อย่างไรก็ตาม ทั้งสองคำาถามเกี่ยวข้องกับ “ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล-

Human Resource Management Efficiency” ซึ่งหลายหน่วยงานยังไม่ได้ให้ความสำาคัญมากนัก” 

ในปัจจุบัน	เจ้�หน้�ที่ด้�นทรัพย�กรบุคคลมีบทบ�ทหล�ยอย่�ง	ตั้งแต่ก�รทำ�ง�นธุรก�ร	ก�รให้บริก�ร	

ก�รให้คำ�ปรึกษ�แนะนำ�เกี่ยวกับกฎระเบียบ	 กระบวนก�รและขั้นตอนก�รบริห�รง�นบุคคล	 ไปจนถึง 

ก�รบรหิ�รก�รเปลีย่นแปลง	โดยเฉพ�ะในบรบิทของสงัคมเศรษฐกจิฐ�นคว�มรู	้หน่วยง�นด้�นทรพัย�กรบคุคล

ถูกเรียกร้องให้ปรับบทบ�ทไปสู่ก�รเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศ�สตร์	 (Strategic	 partner)	 แต่ก�รดำ�เนินก�ร 

ปรับบทบ�ทอย่�งเป็นรูปธรรมและผลลัพธ์ท่ีจับต้องได้ในก�รปรับบทบ�ทดังกล่�วยังมีให้เห็นไม่ม�กนัก	 

คนส่วนใหญ่เชื่อว ่�ง�นด้�นทรัพย�กรบุคคลเกี่ยวข้องกับประเด็นที่ละเอียดอ่อนในก�รสนับสนุน 

ก�รดำ�เนินธุรกิจ	 (Soft	side	of	the	Business)	วัดผลได้ย�ก	ผลลัพธ์ไม่ชัดเจนและเห็นผลช้�	ซึ่งแตกต่�ง 

จ�กง�นของฝ่�ยอื่น	 เช่น	 ฝ่�ยผลิต	 ฝ่�ยก�รตล�ด	 ฝ่�ยข�ย	 หรือฝ่�ยก�รเงิน	 ท่ีถือเป็นง�นหลักในธุรกิจ 

(Hard	side	of	the	Business)	วัดผลได้	มีผลลัพธ์ชัดเจนและเห็นผลได้เร็วกว่�
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วัดในสิ่งที่เชื่อกันว่าวัดไม่ได้

แม้ว่�ก�รวัดผลง�นด้�นทรัพย�กรบุคคล	 (HR	Measurement)	 ซ่ึงเป็น	“สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้”  

นัน้วดัได้ย�ก	แต่ถือว่�มคีว�มสำ�คญัประหนึง่ว่�เป็น	“ปิศาจทีม่คีวามจำาเป็นและจะขับไล่ให้หนไีปก็ลำาบาก” 

เพร�ะก�รวัดประเมินเป็นวิธีก�รเดียวที่จะบอกว่�	 ก�รลงทุนในแผนง�น/โครงก�รที่เกี่ยวข้องกับก�รบริห�ร

ทรัพย�กรบุคคลนั้นมีคว�มคุ้มค่�เพียงใด	(Return	on	Investment	on	People	Programs)	

ในภ�คร�ชก�รพลเรือนส�มัญได้พูดถึงเรื่องประสิทธิภ�พและคว�มคุ้มค่�ในก�รบริห�รทรัพย�กร

บุคคล	 ไว้ในกรอบม�ตรฐ�นคว�มสำ�เร็จด้�นก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคล	 (HR	 Standard	 for	 Success)	 

ซึ่งเป็นเครื่องมือสำ�หรับก�รพัฒน�สมรรถนะของระบบก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคลในส่วนร�ชก�ร	(Human	

Resource	Scorecard)	แต่อ�จจะยังไม่ได้กำ�หนดเครื่องมือ	วิธีก�ร	และตัวบ่งชี้สำ�หรับก�รวัดประสิทธิภ�พ

และประสิทธิผลอย่�งชัดเจน

ผู ้เขียนจึงขอนำ�ตัวอย่�งสัดส่วนตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคลสัก	 2-3	 เรื่อง	 

ม�เล่�ให้ฟังเป็นก�รชิมล�ง	 เพื่อให้มืออ�ชีพด้�นก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคลมีแนวท�งในก�รปฏิบัติง�นบน 

พืน้ฐ�นของข้อเทจ็จรงิและส�รสนเทศ	(Evidence	based)	ม�กกว่�จะใช้คว�มรูส้กึและดลุพนิจิ	(Judgmental)	

โดยพย�ย�มจะตอบคำ�ถ�มข้�งต้นว่�	เจ้�หน้�ทีใ่นฝ่�ยทรพัย�กรมนษุย์ในหน่วยง�นควรจะมกีีค่น	และสดัส่วน

ค่�ใช้จ่�ยด้�นทรัพย�กรบุคคลควรเป็นอย่�งไรจึงจะเหม�ะสม	

สัดส่วนประสิทธิภาพในการบริหารกำาลังคน

เมื่อพูดถึงประสิทธิภ�พของกำ�ลังคน	 มักเป็นก�รเปรียบเทียบระหว่�งจำ�นวนคนที่ใช้ในก�รทำ�ง�น 

และผลง�นที่เกิดขึ้น	 โดยแสดงคว�มสัมพันธ์ในรูปอัตร�ส่วน	 เช่น	นำ้�มันที่กลั่น	10,000	บ�ร์เรล	ต่อวิศวกร

ปิโตรเลยีม	1	คน	เป็นต้น	ซึง่เรยีกว่�เป็นอตัร�ส่วนโดยตรง	(Direct	Ratio)	ในขณะทีอ่ตัร�ส่วนโดยอ้อม	(Indirect	

Ratio)	จะไม่ได้แสดงคว�มสมัพนัธ์ระหว่�งกำ�ลงัคนทีใ่ช้กบัภ�ระง�นหรอืผลผลติโดยตรง	เช่น	ผูบ้งัคบับญัช�	1	

คน	ต่อผูใ้ต้บังคบับัญช�	10	คน	ซึง่ไม่ได้บอกว่�ผลง�น/ผลผลติจะเป็นเท่�ใด	นอกจ�กนีย้งัส�ม�รถเปรยีบเทยีบ

ค่�ใช้จ่�ยด้�นบุคคลต่อผลผลิตที่เกิดขึ้น	เพื่อใช้เป็นดัชนีบ่งชี้ประสิทธิภ�พกำ�ลังคนได้ด้วย	เช่น	ต้นทุนค่�แรง

หรือค่�ใช้จ่�ยด้�นบุคคลต่อผลผลิตหรือต่อยอดข�ย	เป็นต้น	ทั้งนี้	แม้ว่�ก�รใช้สัดส่วนดังกล่�วจะเป็นวิธีก�ร 

ที่หย�บ	 แต่ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี	 ที่จะทำ�ให้มืออ�ชีพด้�นทรัพย�กรบุคคลได้ฉุกคิดและตระหนักถึง 

ก�รใช้กำ�ลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด	

เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้านทรัพยากรบุคคลควรมีกี่คน? 

สัดส่วนของเจ้�หน้�ที่ในหน่วยง�นด้�นทรัพย�กรบุคคลต่อเจ้�หน้�ท่ีท้ังหมดในองค์กร	 (HR	 Staff	 as	

Percentage	 of	 Total	 Staff)	 ถือเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภ�พก�รทำ�ง�นของหน่วยง�นด้�นทรัพย�กรบุคคล 
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ที่สำ�คัญ	 ว่�กันว่�คำ�ตอบต�ยตัวคงจะไม่มี	 อ�จจะแปรผันไปต�มอุตส�หกรรมหรือลักษณะของธุรกิจ	 แต่ 

ส่วนใหญ่จะอยูท่ี่ประม�ณร้อยละ	1	ของจำ�นวนเจ้�หน้�ทีท่ัง้หมดในองค์กร	หรอืแม้แต่ในองค์กรหรอืหน่วยง�น 

ประเภทเดียวกันก็อ�จจะแตกต่�งกัน	โดยแปรผันอยู่ที่ประม�ณร้อยละ	0.8	ถึงร้อยละ	1.2	เพร�ะต�มปกติ

อตุส�หกรรมต่�ง	ๆ 	กอ็�จมกี�รปรบัจำ�นวนพนกัง�นเพิม่ขึน้หรอืลดลงต�มคว�มจำ�เป็นและเงือ่นไขของธรุกจิ	

หรือองค์กรขน�ดเลก็ที่พย�ย�มลดอตัร�กำ�ลงัก็ยงัคงมคีว�มจำ�เปน็ที่จะตอ้งมเีจ้�หน้�ทีด่�้นทรพัย�กรบคุคล

ไว้บ�งส่วน	เพื่อปฏิบัติง�นบุคคลหลัก	ๆ	ที่ยังคงจำ�เป็นต้องทำ�อยู่ต่อไป

ผลก�รสำ�รวจในต่�งประเทศหล�ยครั้งบ่งชี้ว่�	 สัดส่วนของเจ้�หน้�ที่ด้�นทรัพย�กรบุคคลแปรผันต�ม

ประเภทของธุรกิจอุตส�หกรรมหรือลักษณะขององค์กร	 ยกตัวอย่�งเช่น	 จำ�นวนเจ้�หน้�ท่ีด้�นทรัพย�กร

บุคคลในภ�คที่ไม่แสวงห�กำ�ไร	 เช่น	 ภ�คก�รให้บริก�รด้�นส�ธ�รณสุขและโรงพย�บ�ล	 สัดส่วนมักจะ 

ไม่สงูนกั	คอือยูท่ีป่ระม�ณร้อยละ	0.8	แต่ในภ�คอตุส�หกรรมบรกิ�ร	สดัส่วนของเจ้�หน้�ทีด้่�นทรพัย�กรบคุคล 

มักจะสูง	เป็นต้น	และยังพบอีกด้วยว่�	ยิ่งองค์กรขย�ยตัวใหญ่ขึ้น	สัดส่วนของเจ้�หน้�ที่ด้�นทรัพย�กรบุคคล 

มักจะลดลง	ซึ่งอ�จจะเป็นผลม�จ�กเรื่อง	Economy	of	Scale

อย่�งไรก็ต�มคงไม่มีตัวเลขสัดส่วนในอุดมคติหรือสัดส่วนที่ดีที่สุด	 เพร�ะมีปัจจัยอื่น	ๆ	อีกหล�ยอย่�ง 

ที่มีผลต่อสัดส่วนดังกล่�ว	 เช่น	 ขีดคว�มส�ม�รถของเจ้�หน้�ที่ด้�นทรัพย�กรบุคคลในปัจจุบัน	 Economy	

of	Scale	และก�รใช้ก�รจ้�งเหม�บริก�ร	 เป็นต้น	แต่ปัจจัยที่อ�จทำ�ให้ต้องมีก�รเพิ่มสัดส่วนของเจ้�หน้�ที่ 

ด้�นทรพัย�กรบคุคลมกัประกอบด้วย	(ก)	องค์กรนัน้เหน็คว�มจำ�เป็นและให้คว�มสำ�คญัต่อก�รพฒัน�มอือ�ชพี

และก�รพัฒน�ผู้บริห�ร	(ข)	มีคว�มจำ�เป็นต้องรับมือหรือบริห�รคว�มสัมพันธ์กับสหภ�พแรงง�น	(ค)	คว�ม 

ซบัซ้อนและคว�มหล�กหล�ยของธรุกจิ	(ง)	นโยบ�ยของหน่วยง�นทีใ่ห้คว�มสำ�คญักบัง�นด้�นทรพัย�กรบคุคล	

(จ)	 แนวโน้มที่จะไม่ใช้ที่ปรึกษ�หรือจ้�งเหม�บริก�รจ�กภ�ยนอก	และ	 (ฉ)	 ก�รไม่นำ�เทคโนโลยีส�รสนเทศ 

ม�ใช้เท่�ที่ควร	

นอกจ�กนี้	คว�มค�ดหวังของฝ่�ยบริห�ร	บริบทและสภ�พแวดล้อมของก�รว�งแผนยุทธศ�สตร์/แผน

ธรุกจิ	รวมทัง้ก�รเหน็คว�มสำ�คญัของเรือ่งผลิตภ�พ/ประสิทธภิ�พ	กเ็ป็นปัจจัยสำ�คญัทีเ่ป็นตัวกำ�หนดขน�ด/

จำ�นวนเจ้�หน้�ที่ด้�นทรัพย�กรบุคคลของหน่วยง�น	 ขณะที่ในปัจจุบันหล�ยองค์กรมีแนวโน้มจะใช้บริก�ร

จ�กภ�ยนอก	เช่น	ก�รประเมินค่�ง�น	ก�รสรรห�คัดเลือกบุคล�กรชั้นต้น	(Short	List)	และก�รอบรมพัฒน�	

เป็นต้น	ซึ่งส่งผลต่อจำ�นวนเจ้�หน้�ที่ด้�นทรัพย�กรบุคคลในหน่วยง�น

งบประมาณด้านทรัพยากรบุคคลควรมากน้อยเพียงใด?

ในที่นี้จะขอยกตัวอย่�งงบประม�ณด้�นทรัพย�กรบุคคลต่อยอดข�ย	 หรือต่อค่�ใช้จ่�ยดำ�เนินง�น

ขององค์กร	(HR	Budget	as	a	Percentage	of	Sales	or	Operating	Costs)	แต่ต้องตระหนักอยู่เสมอว่�	 
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ไม่มีตัวเลขสัดส่วนใดที่จะพอดีหรือเหม�ะสมกับทุกองค์กร	 ขึ้นอยู ่กับบริบทและก�รบริห�รจัดก�ร 

ของหน่วยง�นนั้น	ๆ	กระแสก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พแวดล้อมท�งก�รบริห�ร	 เช่น	กระแสโลก�ภิวัตน์	ส่งผล

ต่อก�รจัดสรรงบประม�ณให้ต้องจัดลำ�ดับคว�มสำ�คัญของธุรกิจ	เป็นต้น

ในท�งธุรกิจ	 งบประม�ณของฝ่�ยทรัพย�กรบุคคลมักจะประกอบด้วย	 (ก)	 ค่�จ้�งแรงง�น 

หรือเงินเดือน	 และค่�ใช้จ่�ยด้�นบุคคลอื่น	 ๆ	 ของเจ้�หน้�ที่ด้�นทรัพย�กรบุคคลรวมกัน	 (ข)	 งบประม�ณ 

สำ�หรบัก�รสรรห�และก�รจ้�งเหม�หน่วยง�นภ�ยนอก	และ	(ค)	งบประม�ณสำ�หรบัก�รฝึกอบรมและพฒัน�	

สัดส่วนค่�ใช้จ่�ยของฝ่�ยทรัพย�กรบุคคลที่สูงอ�จมีนัยสำ�คัญหล�ยอย่�ง	 แต่ที่แน่	 ๆ	 สะท้อนว่� 

ง�นด้�นทรัพย�กรบุคคลมีคว�มซับซ้อนและต้องมีก�รศึกษ�วิเคร�ะห์อย่�งเป็นระบบและจริงจัง	 รวมทั้ง 

อ�จหม�ยถึงคว�มจำ�เป็นที่จะต้องมีก�รทบทวนกระบวนก�รทำ�ง�นหรือห�ท�งนำ�เทคโนโลยีต่�ง	 ๆ	 ม�ใช	้

ตลอดจนก�รจ้�งเหม�บริก�รจ�กภ�ยนอก	 หรืออ�จเป็นตัวบ่งชี้ว่�หน่วยง�นด้�นทรัพย�กรบุคคลมีอัตร�

กำ�ลังม�กเกินไปจน	 “คนล้นงาน”	 ขณะที่สัดส่วนที่ตำ่�มักจะถูกมองว่�เป็นเพร�ะองค์กรบริห�รจัดก�ร 

และใช้ทรพัย�กรบุคคลได้อย่�งมปีระสทิธภิ�พ	และเป็นผลม�จ�กก�รปรบักระบวนง�นและก�รนำ�เทคโนโลยี

ส�รสนเทศม�ใช้	ดังนั้นจึงไม่ต้องใช้คนม�ก

การปรับปรุงงานด้านทรัพยากรบุคคล

ก�รใช้ส�รสนเทศและข้อเทจ็จรงิในก�รปรับปรุงง�นด้�นทรัพย�กรบคุคล	จะช่วยให้ก�รตัดสินใจกำ�หนด

นโยบ�ยและยุทธศ�สตร์ก�รบริห�รและก�รพัฒน�ทรัพย�กรบุคคลมีประสิทธิภ�พยิ่งขึ้น	 ก�รใช้อัตร�เฉลี่ย 

ของอุตส�หกรรมม�เป็นตัวจับจะทำ�ให้องค์กรระบุได้ว่�	 นโยบ�ยด้�นทรัพย�กรบุคคลและงบประม�ณที่ใช ้

ส่งผลต่อผลง�นขององค์กรม�กน้อยเพียงใด	 จึงจำ�เป็นต้องห�จุดเปรียบเทียบที่เหม�ะสมในอุตส�หกรรม

เดียวกัน	และพย�ย�มบริห�รจัดก�รต้นทุนค่�ใช้จ่�ยให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของอุตส�หกรรม

ผู้อ่�นได้ทร�บแนวคิดเกี่ยวกับก�รวัดประเมินประสิทธิภ�พของหน่วยง�นด้�นทรัพย�กรบุคคลแล้ว	 

ก็ฝ�กให้ลองสำ�รวจกันดูสักหน่อยว่�	 สัดส่วนจำ�นวนเจ้�หน้�ที่ด้�นทรัพย�กรบุคคล	 และสัดส่วนค่�ใช้จ่�ย 

ด้�นบุคล�กรของหน่วยง�นของท่�นเป็นอย่�งไร?	 มีคว�มเหม�ะสมกับก�รขับเคล่ือนหน่วยง�นให้บรรลุ

เป้�ประสงค์เชิงกลยุทธ์ม�กน้อยเพียงใด?	 จ�กคำ�ถ�มเล็ก	 ๆ	 ว่�	 กี่คน?	 กี่ตำ�แหน่ง?	 กี่บ�ท?	 ก็อ�จนำ�ไปสู่ 

ก�รวิเคร�ะห์เพื่อว�งแผนกำ�ลังคนอย่�งเป็นระบบและเต็มรูปแบบได้ในอน�คต
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ปรับบทบาทการบริหารทรัพยากรบุคคล...
เริ่มต้นที่ผู้นำา ขับเคลื่อนโดย HR

ดร.สุรพงษ์ มาลี

รักษาการนักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ

“การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์เป็นการบริหารที่สร้างคุณค่ามากกว่าการบริหารคน 

แบบงานประจำา และรูปแบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานใด ๆ ก็สะท้อนภาวะผู้นำา 

และทัศนคติในการดูแลจัดการคนของผู้บริหารในหน่วยงานนั้น ๆ”

เพื่อน	 ๆ	 น้อง	 ๆ	 ในวงก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคลมักจะเปรยกับผมในฐ�นะที่ปรึกษ�ด้�นทรัพย�กร

บุคคลว่�	 อย�กจะทำ�หล�ย	 ๆ	 เรื่อง	 ซึ่งเป็นก�รพัฒน�ก�รบริห�รและก�รพัฒน�ทรัพย�กรบุคคล 

ของหน่วยง�น	 แต่ติดท่ี	 “ผู้บริหารไม่เข้าใจ” “ผู้บริหารไม่เห็นความสำาคัญ” “ผู้บริหารไม่เอาด้วย 

และไม่สนับสนุน”	หรือแม้แต่	“ผู้บริหารจะเอาแบบนั้น แบบนี้”	เป็นต้น	นอกจ�กนี้	ผมยังเคยได้ยินคำ�พูด 

กึ่งประชดประชันด้วยว่�	 “จะให้ทำาอะไรกันนักหนา มีคนอยู่แค่นี้ แค่งานประจำาก็ยังจะเอาตัวไม่รอด 

อยู่แล้ว”	 ถ้�ฟังคว�มเพียงข้�งเดียวก็อ�จสรุปเหม�รวมว่�	 ปัญห�ด้�นก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคล 

ที่หล�ยหน่วยง�นประสบอยู่อ�จมีต้นตอหรือส�เหตุหลักม�จ�กผู้บริห�ร

ในขณะเดียวกัน	 ผมก็ได้ยินได้ฟังจ�กผู้บริห�รหล�ยท่�นที่มักจะบ่นว่�	 อย�กทำ�โน่น	 อย�กทำ�นี่ 

หล�ยอย่�ง	 อันเป็นก�รพัฒน�ก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคล	 แต่ทำ�ไม่ได้เพร�ะหน่วยง�นและ/หรือเจ้�หน้�ที่

ด้�นทรัพย�กรบุคคล	 “มือไม่ถึง” “คิดแบบเดิม ๆ” “ยึดแต่กฎระเบียบเป็นหลัก” หรือ	“ขาดความรู้ 

ความสามารถและทักษะในการดำาเนินการ”	 เป็นต้น	นอกจ�กนี้	 ทั้งผู้บริห�รและมืออ�ชีพด้�นก�รบริห�ร

ทรัพย�กรบุคคลยังระบุด้วยว่�	 องค์กรกล�งบริห�รทรัพย�กรบุคคลเป็นต้นเหตุของปัญห�ด้�นก�รบริห�ร

ทรัพย�กรบุคคลหล�ยประก�ร	
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ก�รแก้ปัญห�หรือก�รปรับปรุงก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคลของหน่วยง�น	 จึงต้องอ�ศัยคว�มร่วมมือ

ของหล�ยฝ�่ย	ทัง้ผูบ้รหิ�รซึง่เปน็ผูก้ำ�หนดทศิท�งและกลยทุธด้์�นก�รบริห�รทรัพย�กรบคุคล	และมอือ�ชพี

ด�้นก�รบรหิ�รทรพัย�กรบคุคล	ซึง่เปน็ผูด้แูลระบบและกระบวนก�รบริห�รและก�รพัฒน�ทรัพย�กรบคุคล	

ก�รแก้ไขปัญห�หรือก�รพัฒน�ระบบก�รบริห�รและพัฒน�บุคล�กรจะมีคว�มยั่งยืนได้ในระยะย�ว	 

หนว่ยง�นตอ้งปรบับทบ�ทก�รบรหิ�รทรพัย�กรบคุคล	ซ่ึงในก�รดำ�เนนิก�รอ�จจะเกีย่วขอ้งกบัก�รปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงกฎหม�ย	 กฎ	 ระเบียบ	 โครงสร้�ง	 ระบบ	 และวิธีก�รปฏิบัติง�น	 ซึ่งล้วนเป็นก�รเปลี่ยนแปลง 

จ�กภ�ยนอก	 แต่บทคว�มน้ีจะเน้นก�รปรับบทบ�ทจ�กภ�ยใน	 โดยเริ่มจ�กก�รปรับคว�มคิดและมุมมอง 

ของผู้บริห�รและมืออ�ชีพด้�นก�รบริห�รคนใน	 3	 เรื่องหลัก	 ได้แก่	 มุมมองต่อเป้�หม�ยก�รบริห�ร 

และก�รพัฒน�คน	มุมมองต่อวิธีก�รบริห�รและก�รพัฒน�คน	และมุมมองต่อก�รติดต�มตรวจสอบผลลัพธ์ 

ของก�รบริห�รและก�รพัฒน�คน	

บริการกันเองในหน่วยงาน หรือบริการประชาชน? 

Q การบรหิารและการพฒันาทรพัยากรบคุคลมเีปา้หมายเพือ่การบรกิารกนัเองในหนว่ยงาน หรอื

เพื่อการบริการประชาชน? 

เห็นได้ชัดว่�หน่วยง�นด้�นทรัพย�กรบุคคลหรือก�รเจ้�หน้�ท่ีในส่วนร�ชก�รมีหน้�ท่ีคว�มรับผิดชอบ

หล�กหล�ย	ครอบคลมุแทบทกุกระบวนก�รบริห�รทรัพย�กรบคุคล	อย�่งท่ีพูดกนัติดป�กว�่	“สรรหา พัฒนา 

รักษาไว้ ใช้ประโยชน์”	 ทำ�ให้นักทรัพย�กรบุคคลจำ�นวนม�กง่วนอยู่กับง�นประจำ�ซึ่งมักเป็นง�นธุรก�ร 

บุคคล	 (Personnel	 Administration)	 ง�นบริก�รด้�นบุคคล	 เช่น	 ก�รข�ด	ก�รล�	 ก�รขอหนังสือรับรอง	 

ก�รเบกิสวสัดกิ�ร	ก�รจดัฝกึอบรม	(Personnel	Service)	หรอืง�นทีต่อ้งดำ�เนนิก�รต�มกฎหม�ย	กฎ	ระเบยีบ	

หนังสือเวียน	 หลักเกณฑ์	 และวิธีก�รบริห�รง�นบุคคลด้�นต่�ง	 ๆ	 เช่น	 ก�รสรรห�	 ก�รบรรจุ	 ก�รแต่งต้ัง	 

หรือวินัย	อุทธรณ์	และก�รลงโทษ	(Personnel	Compliance)	เป็นต้น	

ถ�มว่�ง�นเหล่�น้ีสำ�คัญไหม?	ก็ต้องตอบว่�สำ�คัญ	แต่ถ้�ถ�มต่อว่�	ทำ�ง�นต�มกระบวนก�ร	(ท่ีกล่�วถึง 

ข้�งต้น)	 แล้ว	 จะช่วยสนับสนุนให้ภ�รกิจของส่วนร�ชก�รบรรลุเป้�หม�ยม�กน้อยเพียงใด?	 คำ�ตอบอ�จจะ 

ไม่ชัดเจนสักเท่�ไร	 เพร�ะก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคลในลักษณะนี้	 “เน้นการให้บริการกันเองภายใน 

หน่วยงาน”	 ม�กกว่�จะมีเป้�หม�ยเพื่อ	 “ใช้การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นเครื่องมือ 

ในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการประชาชน” 

ตัวอย่�งของก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคลที่เน้นก�รให้บริก�รกันเองภ�ยในหน่วยง�น	 เห็นได้ชัดจ�ก 

ก�รบริห�รผลก�รปฏิบัติง�น	 (Performance	management)	 แม้ว่�ทุกส่วนร�ชก�รถูกกำ�หนดให้ต้องมี 
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และต้องใช้ระบบก�รบริห�รผลก�รปฏิบัติง�น	แต่จ�กก�รติดต�มและวิเคร�ะห์ผลก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�น

ของข้�ร�ชก�รกับผลสัมฤทธิ์ต�มคำ�รับรองก�รปฏิบัติร�ชก�ร	 พบว่�	 ไม่ได้มีคว�มสอดคล้องไปในทิศท�ง

เดียวกัน	 กล่�วคือ	 ส่วนร�ชก�รหล�ยแห่งมีข้�ร�ชก�รที่ได้รับก�รประเมินผลง�นอยู่ใน	 “ระดับดีเด่น”  

ในสัดส่วนที่สูง	 แต่คะแนนผลก�รบริห�รร�ชก�รกลับไม่สูงต�ม	 เพร�ะสิ่งที่อยู่ในใจของผู้ประเมินและผู้ถูก

ประเมิน	คือ	เรื่องก�รเลื่อนเงินเดือน	ซึ่งเป็นเรื่องภ�ยในหน่วยง�น	และมักไม่ได้มุ่งเน้นให้นำ�ผลก�รประเมิน

ไปพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถในก�รให้บริก�รประช�ชน	หรือก�รทำ�ง�นให้บรรลุเป้�หม�ยของหน่วยง�น	

อีกตัวอย่�งหน่ึง	 คือ	 ก�รจัดอบรมให้ข้�ร�ชก�รและเจ้�หน้�ที่	 ซ่ึงมักจัดต�มคว�มต้องก�ร	 หรือ 

คว�มอย�ก	(Training	Wants)	ไมไ่ดเ้กดิจ�กก�รวเิคร�ะหแ์ละประเมนิคว�มจำ�เปน็ในก�รฝกึอบรม	(Training	

Needs)	 จ�กช่องว่�งก�รพัฒน�	 (Competency	 Gap)	 และหล�ยหน่วยง�นอ�จไม่เคยประเมินเลยว่� 

ก�รพัฒน�ดังกล่�วได้ผลอย่�งที่ตั้งเป้�หม�ยไว้หรือไม่	กล่�วคือ	ยังไม่ได้เชื่อมโยงผลก�รพัฒน�คว�มรู้	ทักษะ

และสมรรถนะของข้�ร�ชก�ร	กับผลง�นของหน่วยง�น	หรือแม้แต่ตัวอย่�งของก�รเข้�สู่ประช�คมเศรษฐกิจ

อ�เซียนที่หล�ยคนบอกว่�ต้องเร่งเรียนภ�ษ�อังกฤษ	 และพัฒน�โน่น	 พัฒน�นี่ส�รพัด	 แต่คำ�ถ�ม	 3	 ข้อ	 

ที่ข�ดห�ยไปก็คือ	“AEC กระทบต่องานของหน่วยงานตรงไหนและกระทบอย่างไร?” “งานหรือภารกิจ 

ที่ได้รับผลกระทบจะส่งผลต่อกำาลังคนในปัจจุบันหรือไม่ อย่างไร?”	 และ	“ถ้ากระทบจะมีวิธีการบริหาร

และการพัฒนากำาลังคนเหล่านั้นอย่างไร?”	ห�กได้มีก�รตอบคำ�ถ�มเหล่�นี้ให้ชัดเจนก่อน	ส่วนร�ชก�รก็จะ

ส�ม�รถบรหิ�รและพฒัน�บุคล�กรไดอ้ย�่งถกูจดุ	โดยไมค่�ดหวงัว�่ข�้ร�ชก�รไทยจะพดูหรอืสือ่ส�รดว้ยภ�ษ�

อังกฤษได้ในช่วงข้�มคืน	

ห�กจะใหก้�รบรหิ�รทรพัย�กรบคุคลเปน็ปจัจัยส่งเสริมหรือเปน็ตัวขบัเคล่ือน	(Driver/Enabler)	ไมใ่ช่

ตัวเหนี่ยวรั้ง	(Constraint)	ทั้งผู้บริห�รและมืออ�ชีพด้�นทรัพย�กรบุคคลต้องตระหนักถึงผลกระทบของก�ร

ดำ�เนินก�รด้�นบุคคลต่อผลสัมฤทธิ์ขององค์กร	และต้องไม่ตอบคำ�ถ�มแต่เพียงว่�	“มีแล้ว ทำาแล้ว”	เท่�นั้น	

แต่ต้องตอบให้ได้ว่�	“ทำาไมถึงต้องทำา”	และ	“ทำาแล้วได้อะไร”	ด้วย	

เน้นการสร้างคุณค่า หรือควบคุมกระบวนการ? 

Q การบริหารทรพัยากรบคุคลเนน้การสรา้งคณุคา่ หรอืเนน้การควบคมุกระบวนการด้านทรพัยากร 

บุคคล? 

มีคว�มพย�ย�มที่จะทำ�ให้ก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคลนำ�ไปสู่ก�รสร้�งคุณค่�หรือ	 “ตอบโจทย์”  

ก�รบริห�รง�นของหน่วยง�นอย่�งต่อเนื่อง	 ม�ตร�	 34	 แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบข้�ร�ชก�รพลเรือน	 

พ.ศ.	 2551	 บัญญัติว่�	“การจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ ต้องเป็นไปเพื่อผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
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ของรัฐ”	ซึ่งก็คือก�รบริห�รง�นบุคคลต้องเป็นก�รบริห�รในเชิงกลยุทธ์	และก�รตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

กับก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคลต้องยึดหลักผลง�นและหลักสมรรถนะ	ซ่ึงเป็นก�รให้คว�มสำ�คัญต่อ	“ค่าของคน”  

และ	 “ผลของงาน”	 ต�มระบบคุณธรรม	 นอกจ�กนี้	 สำ�นักง�น	 ก.พ.	 ยังส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริห�ร 

และนักทรัพย�กรบคุคลมคีว�มเปน็	“มอือาชพีในการบรหิารทรพัยากรบคุคล”	โดยพย�ย�มสร�้งม�ตรฐ�น

วิช�ชีพและพฒัน�คว�มรูค้ว�มส�ม�รถ	ทกัษะและสมรรถนะ	เพือ่ใหก้�รบรหิ�รทรพัย�กรบคุคลมุง่สูก่�รเปน็

หุ้นส่วนเชิงยุทธศ�สตร์	(Strategic	partner)	และมีเป้�หม�ยเพ่ือให้ผู้บริห�รและหน่วยง�นด้�นทรัพย�กรบุคคล

หนีกับดักของง�นธุรก�รบุคคล	ไปสู่ก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคลที่เน้นก�รสร้�งคุณค่�ให้กับองค์กรม�กขึ้น	

คำ�ว่�	 “ปรับบทบาทการบริหารทรัพยากรบุคคล”	 อ�จฟังดูง่�ย	 แต่ทำ�ย�ก	 วิธีก�รตรวจสอบว่� 

ก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคลของหน่วยง�นมีส่วนในก�ร	“สร้างคุณค่า”	ให้กับหน่วยง�น	(Value	Creation)	 

หรือเน้นก�ร	 “ควบคุมกระบวนการและค่าใช้จ่าย”	 (Cost	 Control)	 ต้องเริ่มจ�กก�รทำ�คว�มเข้�ใจ 

สภ�พก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคลในหน่วยง�น	

ถ้�แบ่งก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรบุคคลออกเป็น	 3	 ระดับ	 คือ	 ง�นธุรก�รบุคคลและก�รทำ�ต�ม 

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกระบวนก�รบริห�รง�นบุคคล	(Personnel	Administration	and	Compliance)	

ก�รให้บริก�รด้�นทรัพย�กรบุคคล	(Operational	and	Service	delivery)	และก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคล

เชิงกลยุทธ์	 (Strategic	 HR)	 ผู้บริห�รและมืออ�ชีพด้�นก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคลอ�จต้องถ�มตัวเองว่� 

หนว่ยง�นไดใ้ชเ้วล�กบัง�นใด	หรอืจดัสรรทรพัย�กรใหก้บัก�รบรหิ�รทรพัย�กรบคุคลในระดบัใดม�กกว�่กนั	

ถ้�คำ�ตอบสอดคล้องกับสัดส่วนที่กำ�หนด	 แสดงว่�ยังเน้นก�รควบคุมกระบวนก�รเป็นหลัก	 แต่ห�กคำ�ตอบ 

มีสัดส่วนเป็นไปในแนวท�งด้�นขว�มือของภ�พ	 ก็ต้องถือว่�ก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคลในหน่วยง�นมีแนวโน้ม 

ท่ีจะนำ�ไปสู่ก�รสร้�งคุณค่�ให้กับหน่วยง�นม�กข้ึน	แต่ก�รจะปรับเปล่ียนไปในทิศท�งใดและดว้ยอตัร�เรง่เท�่ใด	

ขึ้นอยู่กับสภ�พและคว�มพร้อมขององค์กร	แต่ที่สำ�คัญต้องพึงระลึกอยู่เสมอว่�	ก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคล

เชิงกลยุทธ์เป็นก�รบริห�รที่สร้�งคุณค่�ม�กกว่�ก�รบริห�รคนแบบง�นประจำ�

ผู้นำากับความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

Q ผู้บริหารมีความพร้อมรับผิดและรับชอบต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานมากเพียงใด? 

ถ้�ผู้บริห�รองค์กรตระหนักว่�ก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคล	 เป็นคว�มรับผิดชอบของตนอย่�งเต็มตัว	 

ดังคำ�กล่�วที่ว่�	“Line manager is real HR manager”	หรือ	“ผู้บริหารทรัพยากรบุคคลตัวจริงเสียง

จริง คือ ผู้บริหารของสายงานหลัก”	ก็จะทำ�ให้แนวคิด	รูปแบบ	และวิธีก�รบริห�รและก�รพัฒน�คนของ 

หน่วยง�นเปลี่ยนไปอย่�งม�ก	ว่�กนัว่�	“รปูแบบการบรหิารทรัพยากรบคุคลของหนว่ยงานใด ๆ  กส็ะทอ้น
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ภาวะผู้นำาและทัศนคติในการดูแลจัดการคนของผู้บริหารในหน่วยงานนั้น ๆ”	(ไม่ม�กก็น้อย)	และยังเป็น 

ก�รแสดงออกซึ่งคว�มพร้อมรับผิดรับชอบด้�นก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคล	(HR	Accountability)	อีกด้วย

ผมได้อ่�นบทคว�มเรื่อง	Capitalizing your capabilities	ซึ่งตีพิมพ์ในว�รส�ร	Harvard	Business	

Review	 ฉบับเดือนมิถุน�ยน	 ค.ศ.	 2004	 ได้พูดถึงแนวท�งในก�รตรวจสอบและพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถ 

ขององค์กร	ซ่ึงผู้บริห�รส�ม�รถนำ�ม�ตรวจสอบขีดคว�มส�ม�รถในก�รบริห�รจัดก�รคนได้ด้วย	ซ่ึงจะช่วยให้

แสดงบทบ�ทของก�รเป็น	HR	Champion	ได้อย่�งมีประสิทธิผล	และสะท้อนว่�หน่วยง�นได้ใช้ก�รบริห�ร

และก�รพฒัน�ทรพัย�กรบคุคลเปน็เครือ่งมอืสำ�หรับก�รสร้�งขดีคว�มส�ม�รถขององคก์รในระยะย�ว	องคก์ร

ที่ผู้นำ�มีคว�มพร้อมรับผิดด้�นทรัพย�กรบุคคลมีลักษณะดังต่อไปนี้

ความรู้ความเชี่ยวชาญ (Talent) คือ	 คว�มส�ม�รถของหน่วยง�นในก�รได้ม�ซึ่งเจ้�หน้�ที่	 ซึ่งมี 

คว�มส�ม�รถ	มีคว�มมุ่งมั่นทุ่มเท	และได้ใช้คว�มรู้คว�มส�ม�รถให้เหม�ะสมกับง�นและในเวล�ที่เหม�ะสม	

ความรวดเร็ว (Speed)	คือ	คว�มส�ม�รถในก�รสร้�งก�รเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นอย่�งรวดเร็ว	เพื่อให้

ตอบรับกับสภ�พแวดล้อมหรือเงื่อนไขของตล�ดได้อย่�งทันท่วงที	 โดยส�ม�รถกำ�หนดหรือนำ�โครงก�ร 

ใหม่	ๆ	ม�ใช้ได้อย่�งเหม�ะสม

ค่านิยมและวัฒนธรรมร่วม (Culture and Shared mindset) คือ	 คว�มส�ม�รถในก�รสร้�ง 

หรือเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร	เปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์หรือภ�พลักษณ์ขององค์กร	

การเรียนรู ้(Learning)	คอื	คว�มส�ม�รถในก�รสร�้งคว�มคดิและพฒัน�องคค์ว�มรู	้ซึง่มคีว�มสำ�คญั

หรือส่งผลกระทบต่อหน่วยง�น/องค์กร

การร่วมแรงร่วมใจ (Collaboration)	คือ	คว�มส�ม�รถในก�รสร้�งพลังร่วม	ทำ�ง�นอย่�งเป็นหุ้นส่วน 

และบูรณ�ก�รอย่�งแท้จริง	ไม่ใช่แค่ก�รทำ�ง�นร่วมกันแบบเฉพ�ะกิจ

นวัตกรรม (Innovation)	 คือ	 คว�มส�ม�รถในก�รทดลองห�หรือทำ�สิ่งใหม่	 ๆ	 เพื่อกำ�หนด 

ยทุธศ�สตร	์สร�้งผลติภณัฑ	์สนิค�้หรอืบรกิ�ร	หรือก�รปรับปรุงกระบวนก�รทำ�ง�นหรือกระบวนก�รบริห�ร	

ความพร้อมรับผิดรับชอบต่อผลงาน (Accountability) คือ	คว�มส�ม�รถในก�รกำ�หนดเป้�หม�ย

ก�รทำ�ง�น	 และมีคว�มมุ่งมั่นทุ่มเทที่จะทำ�ให้บรรลุต�มเป้�หม�ยท่ีต้ังไว้	 ภ�ยในกรอบระยะเวล� 

และงบประม�ณที่กำ�หนด	

ภาวะผู้นำา (Leadership)	 คือ	 คว�มส�ม�รถในก�รสร้�งผู้นำ�ในทุกระดับให้เกิดภ�พลักษณ์ที่ดี	 

มีคุณลักษณะที่เหม�ะสม	และเป็นผู้ที่สร้�งผลง�นได้ต�มที่ค�ดหวัง	

ความชัดเจนในทิศทางของหน่วยงาน (Strategic clarity) คือ	 คว�มส�ม�รถในก�รกำ�หนด

ยุทธศ�สตร์ที่ชัดเจน	เพื่อคว�มเติบโตของหน่วยง�นและมีก�รสื่อยุทธศ�สตร์ตลอดทั่วทั้งองค์กร	
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ประสิทธิภาพ (Efficiency)	คือ	คว�มส�ม�รถในก�รลดต้นทุนและค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินง�น	

การบริการลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ (Customer Service) คือ	 คว�มส�ม�รถในก�รตอบสนอง 

คว�มต้องก�รของกลุ่มลูกค้�เป้�หม�ย	

ปัญห�ก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคลของหน่วยง�นมีต้นตอจ�กหล�ยส�เหตุ	 โดยทุกฝ่�ยท่ีเกี่ยวข้อง	 

ไม่ว่�จะเป็นผู้บริห�รหรือมืออ�ชีพด้�นทรัพย�กรบุคคล	 คงจะต้องหันม�ให้คว�มสำ�คัญต่อก�รปรับบทบ�ท

ก�รบริห�รและก�รพัฒน�ทรัพย�กรบุคคลอย่�งจริงจัง	 โดยก�รทบทวนเป้�หม�ย	 บทบ�ทหน้�ที่ 

คว�มรับผิดชอบ	และวิธีก�รบริห�รและก�รพัฒน�คนกันอีกคร้ัง	ว่�เป็นไปเพ่ือก�รพัฒน�คุณภ�พก�รให้บริก�ร

ส�ธ�รณะ	 ก�รสร้�งคุณค่�ให้กับองค์กรและผู้รับบริก�ร	 และก�รเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถให้กับหน่วยง�น 

ในระยะย�วหรอืไม	่แตก่ระบวนก�รในก�รดำ�เนนิก�รคงหนไีมพ่น้ทีจ่ะตอ้งชีไ้ปทีผู่บ้รหิ�รขององคก์รว�่จะตอ้ง

แสดงบทบ�ทในก�รนำ�ก�รเปลี่ยนแปลงอย่�งชัดเจน	ดังที่พูดกันว่�	“หัวไม่ส่าย หางไม่กระดิก”
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การบริหารและการพัฒนากำาลังคนภาครัฐแบบบูรณาการ

ดร.สุรพงษ์ มาลี

รักษาการนักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ

“นับวนัเรือ่งกำ�ลงัคนไดก้ล�ยเปน็ประเดน็ทีผู่บ้รหิ�รของสว่นร�ชก�รตอ้งใหค้ว�มสำ�คญั 

โดยหล�ยเรือ่งเปน็ปญัห�ทีต่อ้งเรง่แกไ้ข ไม่ว�่จะเป็นเร่ืองอตัร�กำ�ลังไม่เพยีงพอตอ่ก�รทำ�ง�น 

ก�รมีคนสูงวัยม�กขึ้นและมีแนวโน้มจะเกษียณอ�ยุในอัตร�ที่สูง เจ้�หน้�ที่ข�ดคว�มก้�วหน้�

และแรงจูงใจในก�รปฏิบัติง�น หรือแม้แต่คนที่มีอยู่ยังทำ�ง�นไม่ได้ต�มที่ค�ดหวัง”

ทีผ่�่นม�ก�รแกไ้ขปญัห�ก�รบรหิ�รและก�รพัฒน�กำ�ลังคนภ�ครัฐมกัทำ�แบบแยกส่วน	และหล�ยคร้ัง

กล�ยเป็น	 “ต่างคน ต่างทำา”	 แต่ในปัจจุบันประเด็นด้�นทรัพย�กรบุคคลหล�ยเรื่องย�กที่จะบอกได้ว่� 

เป็นหน้�ที่ของส่วนง�นใด	 เช่น	 ก�รบริห�รกำ�ลังคนคุณภ�พ	 (Talent	 Management)	 เกี่ยวข้องกับ 

ทุกกระบวนก�รตั้งแต่ก�รสรรห�	 ก�รพัฒน�	 ก�รรักษ�ไว้	 ก�รจูงใจ	 ไปจนถึงก�รใช้ประโยชน	 และ 

ก�รประเมินผล	ดังนั้น	ก�รบริห�รกำ�ลังคนภ�ครัฐในปัจจุบันจึงต้องมองในภ�พรวมและบูรณ�ก�ร	แทนที่จะ

บรหิ�รจดัก�รแบบแยกสว่น	และในอน�คตอ�จจะตอ้งมกี�ร	“ยกเครือ่ง”	โครงสร�้งองคก์รสำ�หรบัก�รบรหิ�ร

จัดก�รคนในภ�ครัฐด้วย	

	 รัฐบ�ลได้ตระหนักถึงคว�มจำ�เป็นในก�รบริห�รและก�รพัฒน�กำ�ลังคนแบบบูรณ�ก�ร	 โดย 

คณะรฐัมนตรใีนก�รประชมุเมือ่วนัท่ี	15	ตลุ�คม	2555	มมีติใหส้ำ�นกัง�น	ก.พ.	พจิ�รณ�ภ�พรวมของบคุล�กร 

ภ�ครัฐ	 โดยรวบรวมคว�มต้องก�รบุคล�กรเพื่อจัดทำ�แผนบริห�รจัดก�รกำ�ลังคนภ�ครัฐทั้งระบบ	ซึ่งรวมถึง
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ก�รคัดเลือก	 ก�รพัฒน�และก�รรักษ�บุคล�กรที่มีคุณภ�พให้อยู่ในระบบร�ชก�ร	 เพ่ือไม่ให้เกิดช่องว่�ง 

จ�กก�รเกษียณอ�ยุ	ดังนั้น	สถ�นีน�น�ฉบับนี้จึงขอเสนอภ�พรวมของกำ�ลังคนในภ�คร�ชก�ร	สภ�พปัญห�	

และแนวท�งในก�รบริห�รและก�รพัฒน�กำ�ลังคนแบบบูรณ�ก�ร	 ซึ่งจะช่วยจุดประก�ยให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

เกิดคว�มตระหนัก	และส่วนร�ชก�รมีแนวท�งในก�รนำ�ไปปฏิบัติได้อย่�งมีประสิทธิภ�พต่อไป	

สภาพปัจจุบันของการบริหารกำาลังคนภาครัฐ 

จ�กข้อมูลกำ�ลังคนภ�ครัฐในปี	พ.ศ.	2554	ภ�ครัฐมีกำ�ลังคนรวม	2,714,335	คน	อยู่ในฝ่�ยพลเรือน	

2.26	 ล้�นคน	 โดยมีกำ�ลังคนภ�ครัฐ	 1	 คน	 ต่อประช�กร	 30	 คน	 กลุ่มใหญ่ที่มีกำ�ลังคนรวมกันเกินกว่� 

ร้อยละ	 80	 ของข้�ร�ชก�รทั้งหมด	 ได้แก่	 ข้�ร�ชก�รครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�	 ข้�ร�ชก�รทห�ร	 

ข้�ร�ชก�รพลเรือนส�มัญ	 และข้�ร�ชก�รตำ�รวจ	 โดยกำ�ลังคนในภ�ครัฐส่วนใหญ่	 (ร้อยละ	 60.55)	 

เป็นข้�ร�ชก�ร	 รองลงม�เป็นลูกจ้�งชั่วคร�ว	 ลูกจ้�งประจำ�	 พนักง�นจ้�ง	 พนักง�นร�ชก�ร	 และพนักง�น

มห�วิทย�ลัย	 โดยกำ�ลังคนภ�ครัฐในฝ่�ยพลเรือนเกินกว่�ร้อยละ	 71	 จะอยู่ในภ�รกิจก�รจัดก�รศึกษ� 

ม�กที่สุด	 รองลงม�	 ได้แก่	 ก�รรักษ�คว�มสงบภ�ยใน	 และก�รบริก�รด้�นสุขภ�พ	 และกำ�ลังคนส่วนใหญ่ 

กระจุกตัวอยู่ในส่วนกล�งและส่วนภูมิภ�ค	

สำ�หรับข้อมูลกำ�ลังคนของข้�ร�ชก�รพลเรือนส�มัญ	 เร�มีข้�ร�ชก�รพลเรือนส�มัญ	 จำ�นวน	 

358,735	 คน	 โดยร้อยละ	 47.33	 (169,789	 คน)	 อยู่ในกระทรวงส�ธ�รณสุข	 รองลงม�อยู่ในกระทรวง 

มห�ดไทย	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	และกระทรวงก�รคลัง	โดยร้อยละ	59.85	ของข้�ร�ชก�รพลเรือน

ส�มัญอยู่ในภ�รกิจด้�นปฏิบัติก�ร	 ที่เหลืออยู่ในหน่วยง�นด้�นนโยบ�ยและวิช�ก�ร	 และเมื่อจำ�แนก 

ต�มประเภทของตำ�แหน่ง	 ส่วนใหญ่จะอยู่ในตำ�แหน่งประเภทวิช�ก�ร	 ระดับชำ�น�ญก�ร	 รองลงไปอยู่ใน

ตำ�แหน่งประเภททั่วไป	ระดับชำ�น�ญง�น	โดยมีสัดส่วนของตำ�แหน่งประเภทอำ�นวยก�รและประเภทบริห�ร	

(รวมกัน)	 ต่อตำ�แหน่งตำ�แหน่งประเภทอื่น	 อยู่ที่	 1	 :	 50	 ด้�นก�รศึกษ�ข้�ร�ชก�รพลเรือนส�มัญส่วนใหญ่ 

จบก�รศึกษ�ระดับปริญญ�ตรีขึ้นไป	 ซึ่งมีถึงร้อยละ	 81.46	 และส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	 (ร้อยละ	 63.30)	 

แต่ดำ�รงตำ�แหน่งนักบริห�ร	ระดับต้นเพียงร้อยละ	17.11	และนักบริห�รระดับสูง	ร้อยละ	18.38	ด้�นอ�ยุ

ของข้�ร�ชก�รพลเรือนส�มัญ	 จะมีอ�ยุเฉลี่ยอยู่ที่	 42.69	ปี	 โดยกระทรวงก�รพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคง

ของมนุษย์มีอ�ยุเฉลี่ยสูงสุด	 46	 ปี	 และกระทรวงส�ธ�รณสุขมีอ�ยุเฉล่ียน้อยที่สุด	 คือ	 40.76	 ปี	 แต่ใน 

ภ�พรวมของข้�ร�ชก�รพลเรือนส�มัญส่วนใหญ่จะมีช่วงอ�ยุอยู่ระหว่�ง	 31-50	 ปี	 (ร้อยละ	 69.98)	 และ 

แนวโนม้อตัร�ก�รเกษยีณอ�ยรุ�ชก�รในอกี	5	ปข้ี�งหน�้	จะอยูท่ี่ร้อยละ	9.30	สำ�หรับก�รล�ออกจ�กร�ชก�ร	

ในปี	 พ.ศ.	 2553	 มีข้�ร�ชก�รล�ออกจำ�นวน	 2,689	 คน	 โดยกระทรวงส�ธ�รณสุขมีข้�ร�ชก�รล�ออก 

ม�กทีส่ดุ	ทีเ่หลอืเป็นข�้ร�ชก�รของกระทรวงเกษตรและสหกรณ	์กระทรวงมห�ดไทย	และกระทรวงก�รคลงั	
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สภาพปัญหาของการบริหารและการพัฒนากำาลังคนภาครัฐ 

1. ปญัหาเกีย่วกบัขนาดกำาลงัคนและคา่ใช้จา่ยด้านบคุคลภาครฐั	โดยกำ�ลงัคนภ�ครฐัในป	ีพ.ศ.	2554	

เพิม่ขึน้จ�กป	ีพ.ศ.	2548	รอ้ยละ	13.40	ในภ�พรวมม�ตรก�รของคณะกรรมก�รกำ�หนดเป�้หม�ยและนโยบ�ย

กำ�ลังคนภ�ครัฐ	(คปร.)	ยังไม่ส�ม�รถควบคุมก�รเพ่ิมอัตร�กำ�ลังข้�ร�ชก�รได้อย่�งมีประสิทธิผล	เพร�ะบังคับใช้

กับข้�ร�ชก�รเพียงบ�งประเภท	 นอกจ�กนี้	 ค่�ใช้จ่�ยด้�นบุคคลภ�ครัฐมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน	 โดยในช่วงปี	 

พ.ศ.	2545-2554	งบบคุล�กรคดิเปน็รอ้ยละ	23-30	ของงบประม�ณร�ยจ�่ยประจำ�ป	ีแตค่�่ใชจ้�่ยด�้นบคุคล

ภ�ครัฐในปี	 พ.ศ.	 2545	 คิดเป็นร้อยละ	 41.90	 ขณะที่ยังข�ดก�รว�งแผนและติดต�มตรวจสอบก�รใช้ 

กำ�ลังคนอย่�งเป็นระบบ	และส่วนร�ชก�รหล�ยแห่งยังไม่มีระบบข้อมูลกำ�ลังคนที่สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน	

2. ปัญหาเก่ียวกับคุณลักษณะและขีดความสามารถของกำาลังคนภาครัฐ	ได้แก่	ก�รข�ดแคลนกำ�ลังคน

ที่มีศักยภ�พ	 ก�รสูญเสียจ�กก�รเกษียณอ�ยุร�ชก�ร	 คว�มไม่สมดุลของกำ�ลังคนรุ่นเก่�และรุ่นใหม่	 

กำ�ลังคนภ�ครัฐมีคว�มหล�กหล�ยม�กขึ้น	 รวมทั้งมีขีดสมรรถนะที่ไม่เหม�ะสมกับสภ�พก�รณ์และบริบท 

ก�รบริห�รร�ชก�รที่เปลี่ยนแปลงไป	

3. ปญัหาเกีย่วกบัวธิกีารบรหิารจดัการทรัพยากรบคุคล	ได้แก	่ปญัห�ในก�รดึงดูดและสรรห�

กำ�ลังคนที่มีคุณภ�พเข้�สู่ระบบร�ชก�ร	 ก�รพัฒน�บุคล�กรยังไม่เชื่อมโยงกับนโยบ�ยของรัฐบ�ล 

และจุดเน้นในก�รพัฒน�ประเทศ	 ก�รรักษ�และจูงใจบุคล�กรภ�ครัฐยังไม่มีประสิทธิผล	 (มีก�รล�ออกสูง 

ในกลุม่ทีใ่ห้บรกิ�รส�ธ�รณะ	ค�่ตอบแทนภ�ครฐัยงัไมส่�ม�รถแขง่ขนัได	้ข�ดคว�มก�้วหน�้และข�ดแรงจงูใจ

ในก�รพัฒน�ผลง�น)	 นอกจ�กนี้	 ผู้บริห�รและผู้รับผิดชอบก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคลของส่วนร�ชก�ร	 

ข�ดคว�มพร้อมรับผิดด้�นก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคล

แนวทางการบริหารและการพัฒนากำาลังคนภาครัฐแบบบูรณาการ 

ก.พ.	 ในก�รประชุมเมื่อวันท่ี	 12	 ธันว�คม	 2555	 ได้พิจ�รณ�สภ�พปัจจุบันและปัญห�ด้�นกำ�ลังคน 

ที่กล่�วถึงข้�งต้น	และได้เห็นชอบในหลักก�รก�รบริห�รและก�รพัฒน�กำ�ลังคนภ�ครัฐ	ให้มีคว�มสอดคล้อง

กับคว�มจำ�เป็นในก�รปฏิบัติภ�รกิจในปัจจุบัน	 และเตรียมคว�มพร้อมสำ�หรับอน�คต	 เน้นท้ังเชิงปริม�ณ 

และคุณภ�พ	รวมท้ังต้องคำ�นึงถึงประสิทธิภ�พและคว�มคุ้มค่�	โดยมีแนวท�งก�รบริห�รและก�รพัฒน�กำ�ลังคน

ภ�ครัฐ	ประกอบด้วย	

1. ยุทธศาสตร์การวางแผนบริหารกำาลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด	มีเป้�ประสงค์เพื่อให้ส่วนร�ชก�ร

ส�ม�รถจัดอัตร�กำ�ลังให้สอดคล้องกับคว�มจำ�เป็นของภ�รกิจ	 และพร้อมรองรับก�รเปลี่ยนแปลงบริบท 

ก�รบริห�รร�ชก�ร	รวมท้ังมีกลไกในก�รติดต�มตรวจสอบ	เพ่ือให้ส่วนร�ชก�รใช้กำ�ลังคนท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์

สูงสุด	โดยมีกลยุทธ์ประกอบด้วย	(1)	ว�งแผนกำ�ลังคนให้สอดคล้องกับภ�รกิจของส่วนร�ชก�ร	(2)	ว�งแผน
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และบริห�รกำ�ลังคนกลุ่มที่มีคว�มสำ�คัญต่อยุทธศ�สตร์ก�รบริห�รร�ชก�ร	(3)	เพิ่มประสิทธิภ�พก�รบริห�ร

กำ�ลงัคนภ�ครฐั	(4)	พฒัน�ระบบก�รตดิต�ม	ตรวจสอบ	และประเมนิผลก�รใชก้ำ�ลังคนทกุประเภทในภ�ครัฐ	

(5)	พฒัน�ฐ�นขอ้มลูกำ�ลงัคนทกุประเภทใหส้มบรูณ	์ถกูตอ้ง	และเปน็ปจัจบุนั	และ	(6)	ศกึษ�เพือ่ว�งแนวท�ง

และม�ตรก�รรองรับก�รถ่�ยโอนบุคล�กรไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนากำาลังคนและสร้างความพร้อมเชิงกลยุทธ์	 มีเป้�ประสงค์เพ่ือให้

กำ�ลังคนภ�ครัฐได้รับก�รพัฒน�ให้มีคว�มพร้อมทั้งด้�นคว�มรู้	 คว�มส�ม�รถ	 และทักษะ	 รวมทั้งมีทัศนคติ 

ที่เหม�ะสมในก�รปฏิบัตงิ�นท่�มกล�งก�รเปลีย่นแปลง	และมีกำ�ลังคนคุณภ�พเพียงพอสำ�หรับก�รเปน็ผู้นำ�

ขับเคล่ือนก�รเปล่ียนแปลงในภ�ครัฐ	และช่วยให้ก�รบริห�รร�ชก�รมีคว�มต่อเน่ือง	โดยมีกลยุทธ์ประกอบด้วย	

(1)	 พัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถของบุคล�กรเพื่อรองรับก�รเปลี่ยนแปลง	 (2)	 เตรียมกำ�ลังคนเพื่อรองรับ 

ก�รสูญเสียจ�กก�รเปลี่ยนแปลงโครงสร้�งอ�ยุและก�รบริห�รคว�มหล�กหล�ย	 (3)	 ก�รพัฒน�กำ�ลังคน

คุณภ�พ	(Talent	Management)	เพ่ือให้มีจำ�นวนเพียงพอสำ�หรับก�รเป็นกลุ่มผู้นำ�ก�รเปล่ียนแปลงในภ�ครัฐ	

(4)	 พัฒน�ท�งก้�วหน้�ในส�ยอ�ชีพให้สอดคล้องกับผลง�นและสมรรถนะ	 และ	 (5)	 พัฒน�ผู้บริห�รของ 

ส่วนร�ชก�รและนักทรัพย�กรบุคคลให้มีคว�มเป็นมืออ�ชีพในก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคล	

3. ยุทธศาสตร์การดึงดูดและรักษากำาลังคนที่มีคุณภาพในภาครัฐ	มีเป้�ประสงค์เพื่อให้ส่วนร�ชก�ร

ส�ม�รถดึงดูดและรักษ�กำ�ลังคนมีคุณภ�พไว้ในระบบร�ชก�ร	 และกำ�ลังคนภ�ครัฐมีคุณภ�พชีวิตที่ดี 

และมแีรงจงูใจในก�รสร�้งและพฒัน�ผลง�น	โดยมกีลยทุธป์ระกอบด้วย	(1)	ปรับปรุงระบบและกระบวนก�ร

สรรห�และคัดเลือกบุคล�กรให้ส�ม�รถดึงดูดกำ�ลังคนที่มีคุณภ�พได้ม�กขึ้น	 (2)	 ปรับปรุงค่�ตอบแทน 

และสทิธปิระโยชนใ์หจ้งูใจและเปน็ธรรมยิง่ขึน้	(3)	พฒัน�คณุภ�พชวีติและก�รเจ้�หน้�ทีส่มัพนัธภ์�ครฐั	และ	 

(4)	สร้�งแรงจูงใจและพัฒน�ระบบบริห�รผลก�รปฏิบัติง�น	

ก้าวต่อไป

ยุทธศ�สตร์ก�รบริห�รและก�รพัฒน�กำ�ลังคนภ�ครัฐดังกล่�วข้�งต้น	 จะส่งผลต่อก�รแก้ไขปัญห� 

กำ�ลังคนได้อย่�งมีประสิทธิภ�พเพียงใด	ขึ้นอยู่คว�มร่วมมือของทุกฝ่�ย	ทั้งสำ�นักง�น	ก.พ.	และส่วนร�ชก�ร	 

ทั้งผู้บริห�รและมืออ�ชีพด้�นทรัพย�กรบุคคล	 โดยสำ�นักง�น	 ก.พ.	 จะเดินหน้�สนับสนุนและส่งเสริม 

ส่วนร�ชก�รให้แปลงยุทธศ�สตร์ดังกล่�วไปสู่ก�รปฏิบัติแบบบูรณ�ก�ร	 ซ่ึงต้องรอติดต�มแนวท�ง 

ก�รดำ�เนินก�รในขั้นต่อไป
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อนาคตการเกษียณอายุราชการ ตอนที่ 1

ดร.ภาณุภาคย์ พงศ์อติชาต

นักทรัพยากรบุคคลชำานาญการพิเศษ

ก�รเปลี่ยนแปลงท�งประช�กรศ�สตร์ (Demographic Changes) ไม่ว่�จะเป็นก�รย้�ย

ถิ่นฐ�น กลุ่มช�ติพันธุ์จำ�นวนม�กหล�กหล�ย ก�รขย�ยตัวของจำ�นวนคนชั้นกล�ง แนวโน้ม

ก�รที่คนในยุคปัจจุบันครองตัวเป็นโสดกันม�กขึ้นหรือชะลอก�รแต่งง�นให้ช้�ลง ก�รที่

ครอบครัวจำ�นวนม�กนิยมมีบุตรน้อยคน ก�รศึกษ�ในสถ�นศึกษ�ในระบบน�นขึ้น ล้วนอ�จ

ส่งผลกระทบต่อสังคมเศรษฐกิจของประเทศได้อย่�งกว้�งขว�งท้ังท�งตรงและท�งอ้อม 

อย่�งไรก็ต�ม ก�รเปลี่ยนแปลงท�งประช�กรศ�สตร์ที่ได้รับคว�มสนใจม�กที่สุดในปัจจุบัน 

เห็นจะหนีไม่พ้น “ก�รก้�วสู่ก�รเป็นสังคมผู้สูงอ�ยุ”

โลกอนาคต โลกแห่งผู้สูงวัย

ก้�วย่�งเข้�สู่ก�รเป็นสังคมผู้สูงอ�ยุ	 (Ageing	 Society)	 ของประเทศต่�ง	 ๆ	 ทั่วโลกถูกจับต�มอง 

อย่�งใกล้ชิดจ�กผู้คนในทุกแวดวงม�น�นหล�ยสิบปี	 ข้อมูลสถิติที่มีอยู่อ�จยืนยันได้อย่�งชัดเจนแล้วว่�	 

โลกของเร�นอกจ�กจะได้เปลี่ยนผ่�นเข้�สู่ยุคสังคมผู้สูงอ�ยุอย่�งเต็มตัวแล้ว	(มีสัดส่วนจำ�นวนประช�กรอ�ยุ	

60	 ปีขึ้นไป	 ม�กกว่�	 10%	 ของประช�กรทั้งหมด)	 “ความสูงอายุ”	 ของสังคมโลกก็มีแนวโน้มเพิ่ม 

คว�มเขม้ขน้ขึน้ทกุขณะดว้ย	กล�่วคอื	สดัสว่นผูม้อี�ย	ุ60	ปขีึน้ไปจะยงัคงมเีปอรเ์ซน็ตเ์พิม่สงูขึน้	ๆ 	และมนษุย ์

ก็จะมีอ�ยุยืนทอดย�วม�กขึ้นเรื่อย	ๆ

ในท�งหนึ่ง	 คว�มรุดหน้�ของพัฒน�ก�รท�งก�รแพทย์/ส�ธ�รณสุขเป็นส�เหตุสำ�คัญของก�รเพิ่ม 

อ�ยุขัยมนุษย์	 จนประช�กรโลกมีสัดส่วนผู้สูงอ�ยุพุ่งสูงขึ้นอย่�งรวดเร็วตลอดหล�ยทศวรรษที่ผ่�นม�	 

นอกจ�กน้ีในอีกท�งหน่ึง	 เม่ือสังคมโลกได้พัฒน�จนก้�วพ้นก�รเป็นสังคมเกษตรกรรมท่ีต้องอ�ศัยแรงง�นคน 

ในฐ�นะปัจจัยก�รผลิตหลัก	 (Labour	 Intensive)	 จึงส่งผลให้ครอบครัวยุคใหม่ต่�งเลือกที่จะมีบุตรน้อยลง	
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เนื่องเพร�ะคว�มต้องก�รใช้กำ�ลังแรงง�นบุตรหล�นเพื่อก�รเกษตรกรรมได้ลดลงหรือหมดไปแล้วโดยสิ้นเชิง	

ห�กแต่ก�รตัดสินใจมีบุตรกลับต้องคำ�นึงถึงข้อจำ�กัดด้�นเศรษฐกิจม�กขึ้น	 ยกตัวอย่�งในประเทศไทยเอง	 

สมัยเมื่อเริ่มก�รรณรงค์ก�รว�งแผนครอบครัวก็มีก�รชูคำ�ขวัญที่คุ้นหูอยู่ในยุคหนึ่ง	เช่น	“มีลูกมากยากจน” 

หรือ	“หญิงก็ได้ ชายก็ดี มีแค่สอง”	ซึ่งผลทั้งจ�กก�รที่ประช�กรมีอ�ยุยืนม�กขึ้น	ประกอบกับก�รมีอัตร�

ก�รเกิดลดลง	ต่�งช่วยกันเสริมแรงเร่งผลักดันให้สภ�วะสังคมสูงอ�ยุเกิดขึ้นได้เร็วและรุนแรงม�กยิ่งขึ้น

ผลของการเป็นสังคมผู้สูงอายุ 

สังคมใดที่มีสัดส่วนจำ�นวนผู้สูงอ�ยุเพิ่มสูงขึ้นม�ก	 อ�จได้รับผลกระทบต่�ง	 ๆ	 ได้อย่�งหล�กหล�ย 

และกว้�งขว�ง	ตัวอย่�งที่สำ�คัญ	คือ

1)	เพิ่มอัตร�ก�รพึ่งพิง	(Dependency	Ratio)	คือ	ก�รที่ผู้สูงอ�ยุที่รับสวัสดิก�รจ�กรัฐ	(เช่น	บำ�เหน็จ

บำ�น�ญ	 และค่�รักษ�พย�บ�ล)	 เพิ่มจำ�นวนขึ้นม�ก	 แต่ผู้ที่สร้�งร�ยได้แก่รัฐ	 (คนวัยทำ�ง�นที่ต้องจ่�ยภ�ษี 

เงินได้ให้รัฐ)	 กลับมีน้อยลงโดยเปรียบเทียบ	 ผลก็คือ	 คนทำ�ง�นต้องรับภ�ระพึ่งพิงสูงขึ้นในก�รเลี้ยงดูผู้ที่ 

อยู่นอกตล�ดแรงง�น

2)	 เพิ่มภ�ระงบประม�ณด้�นสุขภ�พและบำ�เหน็จบำ�น�ญ	 เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่�	 เมื่ออ�ยุม�กขึ้น	

ร�่งก�ยคนยอ่มเสือ่มถอยไปต�มวยั	ดงัน้ัน	ผูส้งูอ�ยจุงึมกัตอ้งก�รบรกิ�รสขุภ�พเพิม่ม�กขึน้กว�่วยัเย�ว	์สงัคม

ผู้สูงอ�ยุก็ต้องก�รรับสวัสดิก�รด้�นสุขภ�พจ�กรัฐเพ่ิมขึ้นม�ก	 นอกจ�กนี้	 เมื่อจำ�นวนผู้สูงอ�ยุเพ่ิมม�กขึ้น 

และมีอ�ยุขัยสูงข้ึน	ก็ย่ิงเป็นก�รเพ่ิมภ�ระงบประม�ณของรัฐด้�นก�รจ่�ยบำ�เหน็จบำ�น�ญม�กย่ิงข้ึนต�มไปด้วย	

ปร�กฏก�รณ์เหล่�นี้กำ�ลังเป็นปัญห�ใหญ่ท�งด้�นก�รเงินก�รคลังของรัฐบ�ลในหล�ยประเทศ

3)	 ขย�ยกิจกรรมท�งเศรษฐกิจที่เกี่ยวเนื่องกับผู้สูงอ�ยุ	 (Silver	Market)	 ให้เติบโตขึ้นอย่�งมห�ศ�ล	

อ�ท	ิบรกิ�รสขุภ�พ	บ�้นพกั	อตุส�หกรรมก�รท่องเท่ียว	สินค�้อปุโภคบริโภค	สำ�หรับผู้สูงอ�ย	ุรวมถึงบคุล�กร

ท�งด้�นส�ธ�รณสุขที่เชี่ยวช�ญก�รดูแลสุขภ�พและโรคภัยผู้สูงอ�ยุ

สังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้ว

ในช่วงปี	พ.ศ.	2547-2548	ประเทศไทยเร่ิมมีสัดส่วนประช�กรอ�ยุเกิน	60	ปีสูงข้ึนจนแตะระดับ	10%	

เป็นครั้งแรก	และหลังจ�กนั้นเป็นต้นม�	สัดส่วนดังกล่�วก็ไต่ระดับสูงขึ้นอย่�งต่อเนื่อง	จนในปี	พ.ศ.	 2554	

ไทยมีประช�กรอ�ยุม�กกว่�	60	ปี	สูงถึง	13%	จึงกล่�วได้อย่�งเต็มป�กว่�	ประเทศของเร�ได้ก้�วเข้�สู่ก�รเป็น

สังคมผู้สูงอ�ยุม�แล้วเกือบหนึ่งทศวรรษ	และสภ�วะก�รเป็นผู้สูงอ�ยุของเร�ก็ยิ่งเด่นชัดขึ้นเรื่อย	ๆ	อีกด้วย	

ข้าราชการไทยเกษียณอายุกันมาก บางตำาแหน่งอาจหาคนแทนได้ยาก?

ในร�ชก�รไทย	 โดยเฉพ�ะข้�ร�ชก�รพลเรือนส�มัญ	 มีสถิติข้อมูลหล�ยอย่�งที่ส่งสัญญ�ณว่�กำ�ลัง 

ก้�วเข้�สู่ก�รเป็นกำ�ลังแรงง�นสูงอ�ยุ	 (Ageing	Workforce)	 และที่สำ�คัญภ�คร�ชก�รไทยอ�จต้องประสบ

ปัญห�ก�รทดแทนกำ�ลังแรงง�นที่อ�จไม่ทันก�ร	ไม่ว่�จะเป็นในแง่จำ�นวนและคุณภ�พของผู้ปฏิบัติง�น
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โดยห�กพิจ�รณ�ลึกลงไปถึงกลุ่มส�ยง�นที่มีคุณวุฒิเฉพ�ะท�ง	 กลุ่มส�ยง�นที่ผู้ปฏิบัติต้องมีคว�ม

เชี่ยวช�ญในง�น	ต้องอ�ศัยคว�มรู้คว�มส�ม�รถ	ประสบก�รณ์	และคว�มเชี่ยวช�ญท�งวิช�ก�รเป็นอย่�งสูง

ทีอ่�จมปีญัห�คว�มตอ่เนือ่งในก�รปฏบิตังิ�นเนือ่งจ�กข�ดแคลนข้�ร�ชก�รรุน่หลงัทีม่ปีระสบก�รณ์	คว�มรู้	

รวมทั้งอ�วุโสท่ีจะทดแทนได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ	 ก็จะพบว่�มีตำ�แหน่งในหล�ยส�ยง�นที่อยู่ในกลุ่มนี้	 เช่น	

นักวิทย�ศ�สตร์นิวเคลียร์	 นักวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์	 นักจิตวิทย�	 ภูมิสถ�ปนิก	 นักวิช�ก�รอ�ห�รและย�	

วิศวกรโลหก�ร	วิศวกรสำ�รวจ	และนักวิช�ก�รคลัง

การให้ข้าราชการรับราชการต่อหลังเกษียณ

ม�ตร�	19	ของ	พ.ร.บ.	บำ�เหน็จบำ�น�ญข้�ร�ชก�ร	พ.ศ.	 2494	บัญญัติว่�	 ข้�ร�ชก�รซึ่งมีอ�ยุครบ 

หกสิบปีบริบูรณ์แล้วเป็นอันพ้นจ�กร�ชก�รเมื่อสิ้นปีงบประม�ณที่ผู้นั้นมีอ�ยุครบหกสิบปีบริบูรณ์	 ฯลฯ	 

อย�่งไรก็ด	ีเพือ่ชว่ยใหม้ผีูป้ฏบัิตงิ�นอย�่งตอ่เนือ่งในส�ยง�นทีข่�ดแคลนผูป้ฏบิตั	ิจงึไดม้กี�รกำ�หนดแนวท�ง

ให้ข้�ร�ชก�รที่ครบเกษียณอ�ยุร�ชก�รส�ม�รถรับร�ชก�รต่อไปได้	โดยในส่วนข้�ร�ชก�รพลเรือนส�มัญนั้น	

ได้มีก�รกำ�หนดให้ผู้ปฏิบัติง�นในบ�งส�ยง�น รับร�ชก�รต่อได้หลังเกษียณอ�ยุร�ชก�ร

นอกจ�กนี้	 ข้�ร�ชก�รตุล�ก�รศ�ลยุติธรรม	 ศ�ลปกครอง	 อัยก�ร	 และข้�ร�ชก�รพลเรือนในสถ�บัน

อุดมศึกษ�	 ก็มีกฎหม�ยกำ�หนดให้รับร�ชก�รต่อไปหลังอ�ยุ	 60	 ปี	 ได้ด้วยเช่นกัน	 เนื่องจ�กก�รปฏิบัติง�น 

ของข�้ร�ชก�รท้ัง	4	ประเภทข้�งตน้	ตอ้งอ�ศยัก�รสัง่สมคว�มเชีย่วช�ญและประสบก�รณใ์นง�นของผูป้ฏบิตัิ

เป็นอย่�งม�ก	 ดังน้ัน	 ก�รกำ�หนดให้ข้�ร�ชก�รกลุ่มนี้รับร�ชก�รต่อไปได้หลังเกษียณ	 จึงอ�จเป็นประโยชน์ 

ต่อร�ชก�รม�กกว่�ที่จะให้เกษียณอ�ยุที่	60	ปี	ต�มปกติ

แม้ก�รให้ข้�ร�ชก�รรับร�ชก�รต่อไปได้หลังเกษียณ	 (เฉพ�ะบ�งกรณี)	 อ�จเป็นแนวท�งช่วยบรรเท�

ปัญห�ก�รข�ดแคลนผู้ปฏิบัติในบ�งส�ยง�นได้ในระดับหนึ่ง	 แต่ไม่อ�จช่วยแก้ปัญห�จ�กก�รที่สังคมไทย

เปลี่ยนผ่�นสู่ก�รเป็นสังคมผู้สูงอ�ยุได้อย่�งแท้จริงและยั่งยืน	ดังนั้น	จึงควรมีก�รศึกษ�เพื่อพัฒน�ม�ตรก�ร

หรือเครื่องมือบริห�รจัดก�รอย่�งอื่นควบคู่กันไปด้วย
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อนาคตการเกษียณอายุราชการ ตอนที่ 2

ดร.ภาณุภาคย์ พงศ์อติชาต

นักทรัพยากรบุคคลชำานาญการพิเศษ

“ในตอนทีแ่ลว้ ไดก้ล�่วถงึก�รก�้วสู่ก�รเป็นสังคมผู้สูงอ�ยุไวว้�่เป็นก�รเปล่ียนแปลงท�ง

ประช�กรศ�สตร์ที่ผู้คนสนใจม�กที่สุดในปัจจุบัน นอกจ�กโลกที่กำ�ลังก้�วสู่ก�รเป็นสังคม 

ผู้สูงอ�ยุแล้ว สังคมไทยของเร�ก็ได้กล�ยเป็นสังคมผู้สูงอ�ยุ (มีประช�กรอ�ยุ 60 ปีขึ้นไป 

เกิน 10%) ม�ได้แล้วร�ว 10 ปี บทคว�มตอนท่ีแล้วยังได้อธิบ�ยผลกระทบจ�กสังคมผู้สูงอ�ยุ 

โดยเฉพ�ะที่อ�จมีต่อร�ชก�รไทย รวมถึงแนวท�งเบื้องต้นเพื่อรับมือกับผลกระทบดังกล่�ว”

บทคว�มในตอนจบนี้	 ขอนำ�เสนอสรุปผลก�รศึกษ�ก�รเกษียณอ�ยุในประเทศไทย	 ประสบก�รณ์ 

บ�งประเทศท่ีก้�วสู่สังคมผู้สูงอ�ยุไปก่อนไทย	 ก�รดำ�เนินก�รของสำ�นักง�น	 ก.พ.	 ในฐ�นะหน่วยง�นกล�ง

ด้�นก�รบริห�รง�นบุคคลภ�คร�ชก�ร	ก่อนปิดท้�ยด้วยบทสรุปภ�พอน�คตของก�รเกษียณอ�ยุในร�ชก�รไทย
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ผลการศึกษาการเกษียณอายุในไทย

ก�รศึกษ�เกี่ยวกับก�รเกษียณอ�ยุร�ชก�รในประเทศไทย	มีอยู่อย่�งน้อย	4	ชิ้นสำ�คัญ	สรุปผลดังนี้	

ช่ือ สรุปผล

ระบบเกษียณอ�ยุข้�ร�ชก�ร
ต�มลักษณะง�น	(2542)
โดยสำ�นักง�น ก.พ.

•	อ�ยุมีผลต่อก�รทำ�ง�น	(ประสิทธิภ�พลดลงเมื่อผู้ทำ�ง�นมีอ�ยุสูงถึงระดับหนึ่ง)	
โดยเฉพ�ะง�นที่อ�ศัยสมรรถภ�พท�งก�ย	ข้�ร�ชก�รที่ทำ�ง�นลักษณะต่�งกัน	
อ�จไม่จำ�เป็นต้องเกษียณที่อ�ยุเท่�กัน	แต่อ�จกำ�หนดให้เกษียณจ�กง�น	
(Retire	from	Job)	ก่อนเกษียณจ�กร�ชก�ร	(Retire	from	Service)	เช่น	
ผู้ทำ�ง�นตร�กตรำ�อ�จให้เกษียณจ�กง�นนั้นได้ก่อน	เมื่ออ�ยุเริ่มม�กขึ้น	และ
เปลี่ยนไปมอบหม�ยง�นอื่นที่ไม่ตร�กตรำ�	ก่อนที่ผู้นั้นจะเกษียณจ�กร�ชก�ร
ในภ�ยหลัง
•	เสนอให้กำ�หนดอ�ยุเกษียณต่�งกันสำ�หรับข้�ร�ชก�รที่ทำ�ง�นต่�งลักษณะ	เช่น	
(1)	ผู้ทำ�ง�นเสี่ยงภัย	ตร�กตรำ�	เผชิญสภ�พแวดล้อมอันตร�ย	เช่น	ตำ�รวจจร�จร/
ดับเพลิง/ตระเวนช�ยแดน	พนักง�นเรือนจำ�	อ�จให้เกษียณจ�กง�นเมื่ออ�ยุ	50	ปี	
และ	(2)	ผู้ปฏิบัติง�นด้�นกระบวนก�รยุติธรรม	เช่น	ตุล�กรและอัยก�ร	รวมถึง
ง�นที่ต้องใช้คว�มรู้คว�มส�ม�รถและทักษะเฉพ�ะตัวสูง	แต่ยังข�ดแคลน
กำ�ลังคน	เช่น	ก�รวิจัยและพัฒน�	ก�รสอนวิทย�ศ�สตร์	อ�จให้เกษียณจ�กง�น
เมื่ออ�ยุ	65	ปี	ท้ังน้ี	ห�กมีก�รนำ�แนวท�งน้ีม�ใช้	ควรใช้เฉพ�ะกับข้�ร�ชก�ร
บรรจุใหม่	ส่วนผู้ท่ีอยู่ในระบบเดิม	ต้องเปิดโอก�สให้เลือกได้ต�มประสงค์

ก�รปรับปรุงระบบ
ก�รเกษียณอ�ยุ
ร�ชก�ร	(2550)

โดยสำ�นักง�น ก.พ.

เสนอก�รกำ�หนดก�รเกษียณอ�ยุร�ชก�รที่แตกต่�งกัน	4	ประเภท	ดังนี้	(1)	ให้ผู้
ปฏิบัติง�นยุติก�รทำ�ง�น	(เกษียณอ�ยุ)	ต�มคว�มสมัครใจ	(2)	ให้ผู้ปฏิบัติง�นยุติ
ก�รทำ�ง�นเมื่อถึงอ�ยุที่กำ�หนด	หรือเมื่อหมดสัญญ�จ้�ง	(3)	ให้ผู้ปฏิบัติง�นยุติ
ก�รทำ�ง�น	หรือสมัครใจยุติก�รทำ�ง�นเพร�ะมีก�รปรับโครงสร้�งองค์กร	หรือ
ยุบเลิกตำ�แหน่ง	และ	(4)	ก�รให้ผู้ปฏิบัติง�นยุติก�รทำ�ง�น	เพร�ะด้อย
ประสิทธิภ�พในก�รปฏิบัติง�น	ป่วย	หรือทุพพลภ�พ

โครงก�รพัฒน�ดัชนี
ก�รเกษียณอ�ยุของ
ข้�ร�ชก�รและพนักง�น
ของรัฐ	(2551)	

โดยสภ�ที่ปรึกษ�เศรษฐกิจ
และสังคมแห่งช�ติ

เสนอว่�ก�รเกษียณอ�ยุข้�ร�ชก�รพลเรือน	อ�จกำ�หนดต�มประเภทตำ�แหน่ง	คือ	
(1)	ประเภทบริห�รและอำ�นวยก�ร	ให้เกษียณอ�ยุที่	65	ปี	และกำ�หนดว�ระก�ร
ดำ�รงตำ�แหน่งไว้แน่นอน	เช่น	4	ปีหรือน้อยกว่�	(2)	ประเภทวิช�ก�ร	ให้เกษียณ
อ�ยุที่	65	ปี	และห�กผ่�นประเมินก็ให้ทำ�ง�นไปได้ถึงอ�ยุ	70	ปี	โดยให้ประเมิน
ทุกปีตั้งแต่อ�ยุ	65	ปี	เป็นต้นไป	(3)	ประเภททั่วไป	ให้เกษียณอ�ยุที่	65	ปี	และ	
(4)	เกณฑ์สำ�หรับข้�ร�ชก�รทุกคน	ให้ข้�ร�ชก�รขอเกษียณตนเองได้	ตั้งแต่อ�ยุ	
55	ปี	โดยได้รับบำ�เหน็จบำ�น�ญต�มสมควร

ก�รขย�ยกำ�หนดเกษียณอ�ยุ
และก�รออมสำ�หรับ
วัยเกษียณอ�ยุ	(2551)

โดยสำ�นักง�นปลัดกระทรวง
แรงง�น/มูลนิธิสถ�บันวิจัย
เพื่อก�รพัฒน�ประเทศไทย

ก�รขย�ยอ�ยุเกษียณข้�ร�ชก�รจะส่งผลกระทบต่อก�รจ้�งง�นภ�ครัฐ
ค่อนข้�งม�ก	โดยห�กขย�ยจ�ก	60	ปี	เป็น	65	ปี	แม้จะช่วยชะลอก�ร
เกษียณอ�ยุในช่วง	พ.ศ.	2551-2555	ได้ปีละประม�ณ	12,000	คน	
แต่ภ�ครัฐต้องลดก�รรับข้�ร�ชก�รใหม่ในจำ�นวนเดียวกัน	และก�รขย�ย
อ�ยุเกษียณโดยไม่รับข้�ร�ชก�รก็จะทำ�ให้สัดส่วนข้�ร�ชก�รสูงอ�ยุเพิ่มขึ้นด้วย
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วิเทศประสบการณ์

หล�ยประเทศที่ก้�วสู ่ก�รเป็นสังคมผู้สูงอ�ยุก่อนไทยเร�ม�น�น	 ล้วนเคยมีประสบก�รณ์รับมือ 

ก�รเปลีย่นแปลงดงักล่�วม�ก่อน	ส่วนม�กได้เคยปรับปรุง	หรือแม้แต่ยกเลิกอ�ยเุกษยีณไปโดยส้ินเชงิ	โดยสรุป

แล้ว	แนวท�งดำ�เนินก�รของ	“ประเทศที่อาบนำ้าร้อนมาก่อน”	ในแง่ก�รก้�วสู่ก�รเป็นสังคมผู้สูงอ�ยุเคยใช้	 

มีดังนี้

ญี่ปุ่น	(มีผู้สูงอ�ยุ	30%	สูงอันดับ	1	ของโลก)	ทยอยขย�ยอ�ยุเกษียณจ�ก	60	เป็น	65	ปี	โดยค่อยๆ	

ขย�ยเพิ่มขึ้นครั้งละ	1	ปี	และดำ�เนินก�รในทุก	3	ปี

อิตาลี (มีสูงอ�ยุ	27%	สูงอันดับ	2	ของโลก)	ให้ช�ยและหญิงเกษียณอ�ยุที่	65	และ	60	ปี	ต�มลำ�ดับ	

และตั้งแต่ปี	 2558	 จะนำ�ปัจจัยเรื่องอ�ยุเฉล่ียของประช�กรท่ีเพ่ิมสูงข้ึนม�พิจ�รณ�กำ�หนดอ�ยุเกษียณ 

ของกำ�ลังแรงง�นในประเทศอย่�งเป็นท�งก�ร

ฝรั่งเศส	(มีผู้สูงอ�ยุ	23%	สูงอันดับ	14	ของโลก)	ขย�ยอ�ยุเกษียณจ�ก	60	เป็น	62	ปี	และขย�ยอ�ยุ

ผู้มีสิทธิรับบำ�น�ญ	จ�ก	65	เป็น	67	ปี	รวมทั้งเพิ่มจำ�นวนปีขั้นตำ่�ที่ผู้รับบำ�น�ญต้องจ่�ยสมทบเข้�กองทุน

สหราชอาณาจักร	(มีผู้สูงอ�ยุ	22%	สูงอันดับ	17	ของโลก)	ยกเลิกอ�ยุเกษียณที่เคยกำ�หนดไว้ที่	65	ปี	

การดำาเนินการของสำานักงาน ก.พ.

สำ�นักง�น	 ก.พ.	 ในฐ�นะหน่วยง�นกล�งบริห�รง�นบุคคลภ�ครัฐ	 ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญ 

ของผลกระทบท่ีกำ�ลังเกิดข้ึนและท่ีอ�จเกิดข้ึนจ�กก�รเข้�สู่ก�รเป็นสังคมผู้สูงอ�ยุของไทย	ซ่ึงตลอดหล�ยปีม�น้ี	

แม้จะมีผลก�รศึกษ�เกี่ยวกับระบบก�รเกษียณอ�ยุเกิดขึ้นหล�ยเรื่อง	 โดยบ�งเรื่องเสนอให้ภ�ครัฐทบทวน

ระบบก�รเกษียณอ�ยุข้�ร�ชก�ร	บ�งเรื่องเสนอให้ขย�ยอ�ยุเกษียณข้�ร�ชก�รทั้งระบบ	(เช่น	จ�ก	60	เป็น	

65	 ปี)	 ส่วนบ�งเรื่องก็เสนอให้กำ�หนดอ�ยุเกษียณได้ต่�งกันต�มลักษณะง�นที่ปฏิบัติ	 แต่ก�รศึกษ�ดังกล่�ว

ข้�งต้น	ส่วนหนึ่งอยู่บนบริบทก�รจ้�งง�นและก�รปฏิบัติง�นในภ�คเอกชน	ที่อ�จแตกต่�งจ�กภ�คร�ชก�ร	

เพือ่ใหภ้�คร�ชก�รมข้ีอมลู	แนวท�ง	และวธิดีำ�เนนิก�รทีเ่หม�ะสมในก�รพจิ�รณ�ปรบัปรงุอ�ยเุกษยีณ	

ดังนั้น	 ในปีงบประม�ณ	พ.ศ.	 2556	 สำ�นักง�น	 ก.พ.	 จึงได้ศึกษ�วิจัยก�รขย�ยอ�ยุเกษียณของข้�ร�ชก�ร

พลเรือนส�มัญ	 ทั้งในมิติเชิงคุณภ�พและมิติเชิงปริม�ณ	 โดยในเชิงคุณภ�พจะได้นำ�บริบทของก�รบริห�ร

ทรัพย�กรมนุษย์เชิงกลยุทธ์เป็นกรอบก�รศึกษ�	 มุ่งทำ�คว�มเข้�ใจผลกระทบของก�รขย�ยอ�ยุเกษียณ 

ที่มีต่อทั้งปัจเจกบุคคล	(เช่น	ประสิทธิภ�พก�รทำ�ง�นและท�งก้�วหน้�ในอ�ชีพ)	และต่อสังคมโดยรวม	(เช่น	

ตล�ดแรงง�น	วฒันธรรมก�รทำ�ง�น	ก�รบรหิ�รจัดก�ร	องคก์รกล�งบริห�รง�นบคุคลต่�งๆ)	ส่วนเชงิปริม�ณ

เป็นก�รสำ�รวจคว�มคิดเห็นของข้�ร�ชก�รทั้งส่วนกล�งและส่วนภูมิภ�ค	 ที่มีต่อก�รปรับปรุงอ�ยุเกษียณ 

ของข้�ร�ชก�ร	รวมท้ังคว�มต้องก�รทำ�ง�นต่อหลังเกษียณอ�ยุ	(60	ปี)	โดยสำ�นักง�น	ก.พ.	จะนำ�ผลก�รศึกษ�
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วิจัยไปสังเคร�ะห์และจัดทำ�เป็นข้อเสนอเชิงนโยบ�ยเกี่ยวกับก�รขย�ยอ�ยุเกษียณของข้�ร�ชก�รพลเรือน

ส�มัญ	เสนอคณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รพลเรือน	(ก.พ.)	ต่อไป

อนาคตของการเกษียณอายุในราชการไทย

แม้วันนี้จะยังไม่มีคำ�ตอบที่ชัดเจนต่อคำ�ถ�มที่ว่�	อน�คตก�รเกษียณอ�ยุข้�ร�ชก�รไทยจะเป็นอย่�งไร	

แต่ก�รทบทวนระบบเกษียณอ�ยุร�ชก�รคงเป็นสิ่งที่ภ�คร�ชก�รไทยไม่อ�จหลีกเลี่ยงได้	 เนื่องเพร�ะ 

คว�มเป็นจริงได้ปร�กฏว่�	โครงสร้�งอ�ยุประช�กรไทยได้เปล่ียนแปลงสู่ก�รเป็นสังคมผู้สูงอ�ยุแล้วอย่�งเต็มตัว	

บทสรุปของก�รทบทวนระบบเกษียณอ�ยุร�ชก�รจะออกม�ในรูปใด	 คงต้องอ�ศัยก�รศึกษ�วิจัย 

โดยรอบคอบ	 รอบด้�น	 พร้อมก�รพิจ�รณ�อย่�งแยบค�ยเพื่อประโยชน์แก่ทุกฝ่�ย	 นอกจ�กนี้	 ภ�ครัฐ 

ยังไม่อ�จมองข้�มคว�มสำ�คัญของก�รประช�สัมพันธ์เรื่องดังกล่�วให้ทร�บทั่วกันก่อนก�รดำ�เนินก�ร	 

เพื่อสร้�งก�รตระหนักรู้แก่ทั้งข้�ร�ชก�รและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่�ย	จนเกิดก�รยอมรับร่วมกันได้ในที่สุด

หมายเหตุ : ผู้เขียนเรียบเรียงบทคว�มนี้ขึ้นโดยอ�ศัยข้อมูลส่วนหนึ่งจ�กสำ�นักวิจัยและพัฒน�ระบบ

ง�นบุคคล
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คนเก่ง vs คนดี

นางสาวจุฑาพิชญ์ สถิรวิสาลกิจ

นิติกรชำานาญการ

“...ผูท้ีส่นใจจะเข้�รบัร�ชก�รเปน็ข�้ร�ชก�รพลเรอืนส�มญั ตอ้งมคีณุสมบตัทิัว่ไปและไมม่ี

ลกัษณะต้องห�้มต�มม�ตร� 36 แหง่พระร�ชบญัญตัริะเบยีบข�้ร�ชก�รพลเรอืน พ.ศ. 2551 

ต้องมีคุณสมบัติเฉพ�ะสำ�หรับตำ�แหน่งต�มที่กำ�หนดไว้ในใบประก�ศรับสมัคร และต้อง 

สอบผ่�นต�มหลักสูตรก�รแข่งขันฯ ที่ ก.พ. กำ�หนดไว้ 3 ภ�ค คือ ภ�คคว�มรู้คว�มส�ม�รถ

ท่ัวไป (ภ�ค ก) ภ�คคว�มรู้คว�มส�ม�รถที่ใช้เฉพ�ะตำ�แหน่ง (ภ�ค ข) และภ�คคว�ม 

เหม�ะสมกับตำ�แหน่ง (ภ�ค ค)...”

ผู้เขียนเชื่อว่�	 ข้�ร�ชก�รส่วนใหญ่คงคุ้นเคยกับข้อคว�มข้�งต้นนี้อย่�งแน่นอน	 แต่จะมีใครเคยสงสัย 

หรือไม่ว่�	 นอกจ�กจะต้องสอบแข่งขันให้ผ่�น	 ภ�ค	 ก	 ภ�ค	 ข	 และภ�ค	 ค	 แล้ว	“การมีคุณสมบัติทั่วไป 

และการไม่มีลักษณะต้องห้าม”	 ท่ีระบุไว้ข้�งต้นนั้น	 มีเรื่องใดบ้�งมีคว�มสำ�คัญม�กน้อยเพียงใด	 เช่น	 

ห�กปร�กฏว่�	น�ย	ก.	น�ง	ข.	และน�งส�ว	ค.	ประสงค์จะเข้�รับร�ชก�รเป็นข้�ร�ชก�รพลเรือน	แต่ข้อเท็จจริง

พบว่�	 น�ย	 ก.	 เคยถูกไล่ออกจ�กร�ชก�รฐ�นทุจริตต่อหน้�ที่ร�ชก�ร	 น�ง	 ข.	 เคยถูกปรับในข้อห�ขับรถ 

ในขณะเม�สุร�	หรือ	น�งส�ว	ค.	 ถูกศ�ลพิพ�กษ�ให้จำ�คุกในคดีขับรถโดยประม�ททำ�ให้บุคคลอื่นเสียชีวิต	

เป็นต้น	เช่นนี้	น�ย	ก.	น�ง	ข.	และน�งส�ว	ค.	จะส�ม�รถเข้�รับร�ชก�รได้หรือไม่?

ต�มพระร�ชบัญญัติระเบียบข้�ร�ชก�รพลเรือน	พ.ศ.	2551	ม�ตร�	36	กำ�หนดคุณสมบัติของก�รเป็น 

ข้�ร�ชก�รทั่วไปไว้	3	ข้อ	และลักษณะต้องห้�มของก�รเป็นข้�ร�ชก�รไว้	11	ข้อ	ดังนี้
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ก.คุณสมบัติทั่วไป

(1)	มีสัญช�ติไทย

(2)	มีอ�ยุไม่ตำ่�กว่�	18	ปี

(3)	เป็นผู้เลื่อมใสในก�รปกครองระบอบประช�ธิปไตยอันมีพระมห�กษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยคว�มบริสุทธิ์ใจ

ข.ลักษณะต้องห้�ม

(1)	เป็นผู้ดำ�รงตำ�แหน่งท�งก�รเมือง (7)	เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำ�คุกโดยคำ�พิพ�กษ�ถึงที่สุด 

ให้จำ�คุกเพร�ะกระทำ�คว�มผิดท�งอ�ญ�	เว้นแต่เป็นโทษ

สำ�หรับคว�มผิดที่ได้กระทำ�โดยประม�ทหรือคว�มผิดลหุโทษ

(2)	เป็นคนไร้คว�มส�ม�รถ	คนเสมือนไร้คว�ม

ส�ม�รถ	คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สม

ประกอบ		หรือเป็นโรคต�มที่กำ�หนดในกฎ	ก.พ.

(8)	เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก	ปลดออก	หรือไล่ออกจ�ก

รัฐวิส�หกิจ	หรือหน่วยง�นอื่นของรัฐ

(3)	เป็นผู้อยู่ในระหว่�งถูกสั่งพักร�ชก�รหรือถูกสั่ง

ให้ออกจ�กร�ชก�รไว้ก่อนต�มพระร�ชบัญญัตินี้

หรือต�มกฎหม�ยอื่น

(9)	เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก	หรือปลดออก	เพร�ะกระทำ�

ผิดวินัยต�มพระร�ชบัญญัตินี้	หรือต�มกฎหม�ยอื่น

(4)	เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่

รังเกียจของสังคม

(10)	เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก	เพร�ะกระทำ�ผิดวินัยต�ม

พระร�ชบัญญัตินี้	หรือต�มกฎหม�ยอื่น

(5)	เป็นกรรมก�รหรือผู้ดำ�รงตำ�แหน่งที่รับผิดชอบ

ในก�รบริห�รพรรคก�รเมือง	หรือเจ้�หน้�ที่ใน

พรรคก�รเมือง

(11)	เป็นผู้เคยกระทำ�ก�รทุจริตในก�รสอบเข้�รับร�ชก�ร	

หรือเข้�ปฏิบัติง�นในหน่วยง�นของรัฐ

(6)	เป็นบุคคลล้มละล�ย

จ�กต�ร�งข้�งต้น	ห�กผู้นั้นไม่มีคุณสมบัติทั้ง	3	ข้อ	หรือมีลักษณะต้องห้�มดังกล่�วอย่�งใดอย่�งหนึ่ง 

ก็จะเข้�รับร�ชก�รเป็นข้�ร�ชก�รพลเรือนไม่ได้	 และแม้ว่�ห�กบังเอิญว่�ผู้นั้นมีคว�มส�ม�รถ	 สอบผ่�น 

ภ�ค	 ก	 ภ�ค	 ข	 และภ�ค	 ค	 เข้�ม�เป็นข้�ร�ชก�รพลเรือนได้โดยยังไม่ได้รับก�รยกเว้นจ�ก	 ก.พ.	 ต�ม 

ม�ตร�	 36	 วรรคสอง1	 กฎหม�ยก็ให้อำ�น�จผู้บังคับบัญช�ซ่ึงมีอำ�น�จส่ังบรรจุของผู้นั้น	 ท่ีจะส่ังให้ผู้นั้น 

ออกจ�กร�ชก�รโดยพลันได้2

1ม�ตร�	36...ผู้ที่จะเข้�รับร�ชก�รเป็นข้�ร�ชก�รพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้�มต�ม	ข.	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	หรือ	(11)	ก.พ.	อ�จพิจ�รณ�ยกเว้น
ให้เข้�รับร�ชก�รได้	 แต่ถ้�เป็นกรณีมีลักษณะต้องห้�มต�ม	 (8)	 หรือ	 (9)	 	 ผู้น้ันต้องออกจ�กง�นหรือออกจ�กร�ชก�รไปเกินสองปีแล้ว		 
และในกรณีมีลักษณะต้องห้�มต�ม	 (10)	 ผู้นั้นต้องออกจ�กง�นหรือออกจ�กร�ชก�รไปเกินส�มปีแล้ว	 และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจ�กง�นหรือ 
ออกจ�กร�ชก�รเพร�ะทุจรติตอ่หน�้ท่ี	มตขิอง	ก.พ.	ในก�รยกเวน้ดงักล�่วตอ้งไดค้ะแนนเสยีงไมน่อ้ยกว�่สีใ่นห�้ของจำ�นวนกรรมก�รทีม่�ประชมุ		
ก�รลงมติให้กระทำ�โดยลับ
2	ม�ตร�	67	ผูไ้ดร้บับรรจเุข�้รบัร�ชก�รเปน็ข�้ร�ชก�รพลเรือนส�มญั	และแตง่ตัง้ใหด้ำ�รงตำ�แหน่งใดต�มม�ตร�	53	วรรคหน่ึง	ม�ตร�	55		ม�ตร�	
56		ม�ตร�	63	ม�ตร�	64	และม�ตร�	65	ห�กภ�ยหลังปร�กฏว่�ข�ดคุณสมบัติทั่วไป	หรือมีลักษณะต้องห้�มโดยไม่ได้รับก�รยกเว้นต�มม�ตร�	
36	หรือข�ดคุณสมบัติเฉพ�ะสำ�หรับตำ�แหน่งนั้น	โดยไม่ได้รับอนุมัติจ�ก	ก.พ.	ต�มม�ตร�	62	อยู่ก่อนก็ดี		มีกรณีต้องห�อยู่ก่อนและภ�ยหลังเป็น
ผู้ข�ดคุณสมบัติเนื่องจ�กกรณีต้องห�นั้นก็ดี	ให้ผู้บังคับบัญช�ซึ่งมีอำ�น�จสั่งบรรจุต�มม�ตร�	57	สั่งให้ผู้นั้นออกจ�กร�ชก�รโดยพลัน...
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อย่�งไรก็ต�ม	กฎหม�ยก็ไม่ได้บังคับว่�	ห�กผู้น้ันมีลักษณะต้องห้�มอย่�งใดอย่�งหน่ึงต�มม�ตร�	36	ข. 

(1)-(11)	 แล้ว	 จะเข้�รับร�ชก�รหรือขอกลับเข้�รับร�ชก�รไม่ได้เลย	 กฎหม�ยได้กำ�หนดลักษณะต้องห้�ม 

บ�งกรณีที่ให้เป็นดุลยพินิจของ	 ก.พ.	 ที่อ�จพิจ�รณ�ยกเว้นให้ผู้นั้นส�ม�รถเข้�รับร�ชก�รหรือขอกลับ 

เข้�รับร�ชก�รได้	แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปต�มเงื่อนไขที่กำ�หนดไว้	เช่น	กรณีเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็น 

ที่รังเกียจของสังคม	 กรณีเป็นบุคคลล้มละล�ย	 กรณีเป็นผู้เคยต้องรับโทษจำ�คุกโดยคำ�พิพ�กษ�ถึงที่สุด 

ให้จำ�คุกเพร�ะกระทำ�คว�มผิดท�งอ�ญ�	 เว้นแต่เป็นโทษสำ�หรับคว�มผิดท่ีได้กระทำ�โดยประม�ท 

หรือคว�มผิดลหุโทษ	กรณีเป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก	หรือปลดออก	เพร�ะกระทำ�ผิดวินัยต�มพระร�ชบัญญัติน้ี

หรือต�มกฎหม�ยอื่น	เป็นต้น	

สำ�หรับก�รยื่นขอยกเว้นให้เข้�รับร�ชก�รหรือก�รขอกลับเข้�รับร�ชก�รกรณีมีลักษณะต้องห้�มนั้น	 

จะตอ้งเปน็ไปต�มระเบยีบ	ก.พ.	ว�่ดว้ยก�รขอยกเวน้ใหเ้ข�้รบัร�ชก�รกรณมีลีกัษณะตอ้งห�้มเปน็ข�้ร�ชก�ร

พลเรือน	พ.ศ.	2552	กล่�วคือ

1.	ผู้นั้นต้องมีลักษณะต้องห้�มต�มม�ตร�	36	วรรคหนึ่ง	ข.	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	หรือ	(11)	และ 

เป็นกรณีที่	ก.พ.	อ�จพิจ�รณ�ยกเว้นให้เข้�รับร�ชก�รได้ต�มม�ตร�	36	วรรคสอง

2.	ให้ผู้นั้นยื่นคำ�ขอต�มแบบที่สำ�นักง�น	 ก.พ.	 กำ�หนด	 พร้อมท้ังเอกส�รหลักฐ�นท่ีเกี่ยวข้อง	 

(แบบ	ยว.	1	คำ�ขอยกเว้นเข้�รับร�ชก�รกรณีมีลักษณะต้องห้�ม	แบบ	ยว.	2	คำ�รับรองคว�มประพฤติ)

3.	ห�กผู้นั้นประสงค์จะสอบแข่งขัน	(สอบภ�ค	ก)	ต�มม�ตร�	54	หรือเข้�รับก�รคัดเลือก	โดยไม่ต้อง

สอบแข่งขันในกรณีมีเหตุพิเศษ	ต�มม�ตร�	55	ให้ยื่นคำ�ขอดังกล่�วต่อเลข�ธิก�ร	ก.พ.	แต่ห�กผู้นั้นประสงค์

จะเข้�รับร�ชก�รกรณีมีเหตุผลคว�มจำ�เป็นอย่�งยิ่งต�มม�ตร�	 56	 หรือกลับเข้�รับร�ชก�รต�มม�ตร�	 63	

วรรคสี่	 (กรณีถูกสั่งให้ออกไปรับร�ชก�รทห�รต�มกฎหม�ย	 หรือได้รับอนุมัติจ�กคณะรัฐมนตรีให้ไปปฏิบัติ

ง�นใด	 ๆ	 หรือออกจ�กร�ชก�รไปที่ไม่ใช่ระหว่�งทดลองปฏิบัติหน้�ที่ร�ชก�ร)	 หรือสมัครเข้�รับร�ชก�ร	 

ต�มม�ตร�	65	วรรคหนึ่ง	(พนักง�นท้องถิ่นหรือข้�ร�ชก�รอื่น	ๆ 	ที่ไม่ใช่ข้�ร�ชก�รก�รเมือง	ไม่ใช่ข้�ร�ชก�ร

วิส�มัญ	และไม่ใช่ข้�ร�ชก�รซึ่งออกจ�กร�ชก�รในระหว่�งทดลองปฏิบัติหน้�ที่ร�ชก�ร	ที่ประสงค์จะสมัคร

เข้�รับร�ชก�ร)	ให้ยื่นต่อหัวหน้�ส่วนร�ชก�รที่จะเข้�รับร�ชก�ร

4.	กรณยีืน่ตอ่หวัหน�้สว่นร�ชก�ร	ห�กสว่นร�ชก�รนัน้พจิ�รณ�แลว้ไมป่ระสงคจ์ะใหผู้น้ัน้เข�้รบัร�ชก�ร	

ก็ให้แจ้งให้ผู้นั้นและสำ�นักง�น	 ก.พ.	 ทร�บ	 แต่ถ้�ประสงค์จะให้ผู้นั้นเข้�รับร�ชก�ร	 ก็ให้ส่งคำ�ขอ	 เอกส�ร 

หลักฐ�นและเหตุผล	ให้เลข�ธิก�ร	ก.พ.	เพื่อพิจ�รณ�ต่อไป

สำ�หรับหลักในก�รพิจ�รณ�ของ	 ก.พ.	 หรือหัวหน้�ส่วนร�ชก�ร	ที่จะยกเว้นลักษณะต้องห้�มให้ผู้ขอ 

หรอืไมน่ัน้	โดยทัว่ไปกจ็ะพจิ�รณ�จ�กร�ยละเอยีดต�่ง	ๆ 	หล�ยด�้น	เชน่	ประวตัสิว่นตวั	ประวตักิ�รรบัร�ชก�ร	
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คว�มประพฤติของผู้นั้น	 ก�รประกอบคุณง�มคว�มดี	 คว�มผิดหรือคว�มเสื่อมเสียของผู้นั้นประกอบกัน	

นอกจ�กนี้	ปัจจุบันได้มีหนังสือสำ�นักง�น	ก.พ.	ที่	นร	1011/ว	16	ลงวันที่	23	กันย�ยน	2556	เรื่องก�รบรรจุ

บคุคลผูซ้ึง่เคยออกจ�กร�ชก�รเพร�ะกระทำ�ผดิวนิยัฐ�นทจุรติตอ่หน�้ทีร่�ชก�รกลบัเข�้รบัร�ชก�ร	ไดก้ำ�หนด

แนวท�งไว้ในลักษณะท่ีว่�	 กรณีผู้ท่ีเคยกระทำ�ผิดฐ�นทุจริตต่อหน้�ที่ร�ชก�รและถูกลงโทษท�งวินัยอย่�ง 

ร้�ยแรงม�แล้ว	 แม้ต่อม�จะได้รับก�รล้�งมลทินต�มพระร�ชบัญญัติล้�งมลทินในโอก�สที่พระบ�ทสมเด็จ 

พระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษ�	 80	 พรรษ�	 พ.ศ.	 2550	 ก็ต�ม	 แต่ห�กประสงค์ 

จะกลับเข้�รับร�ชก�รใหม่	 พฤติกรรมดังกล่�วก็อ�จถือเป็นก�รบกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจ 

ของสังคม	 ซึ่งถือเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้�มของผู้ที่จะบรรจุเป็นข้�ร�ชก�รพลเรือน	ต�มม�ตร�	 36	 ข.(4)	

แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบข้�ร�ชก�รพลเรือน	 พ.ศ.	 2551	 เพร�ะก�รล้�งมลทินดังกล่�วล้�งเฉพ�ะโทษ 

ไม่ได้ล้�งพฤติกรรมก�รกระทำ�ผิดวินัยนั้น	 ดังนั้น	 ในก�รพิจ�รณ�ว่�จะรับบุคคลผู้นี้กลับเข้�รับร�ชก�รอีก 

หรอืไม	่จงึตอ้งใช้คว�มระมดัระวังในก�รพจิ�รณ�	ทัง้นี	้เปน็ไปต�มนโยบ�ยของรฐัทีจ่ะปอ้งกนัและปร�บปร�ม

ก�รทุจริตและประพฤติมิชอบในภ�ครัฐอย่�งจริงจัง

ดังนั้น	 สำ�หรับผู้เขียนเองคิดว่�	 ก�รมีคุณสมบัติทั่วไปและก�รไม่มีลักษณะต้องห้�มมีคว�มสำ�คัญ 

สำ�หรับก�รเป็นข้�ร�ชก�รไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่�คว�มรู้คว�มส�ม�รถในก�รสอบเข้�รับร�ชก�รแต่อย่�งใด	

“เป็นคนเก่งอย่างเดียวคงไม่พอ...แต่จะต้องเป็นคนดีด้วย”

...แล้วท่านคิดว่า เราควรให้ความสำาคัญกับคนเก่งหรือคนดีมากกว่ากัน?...
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ข้าราชการกับการวางตัวเป็นกลางทางการเมือง

นางสาวจุฑาพิชญ์ สถิรวิสาลกิจ

นิติกรชำานาญการ

สถ�นก�รณ์คว�มเคลื่อนไหวท�งก�รเมืองช่วงท่ีผ่�นม�ในประเทศไทยนั้นร้อนแรงและเร่ิมมีบทบ�ท 

ม�กขึ้น	 เมื่อรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย	พุทธศักร�ช	2550	 เปิดโอก�สให้สิทธิเสรีภ�พแก่ประช�ชน

ช�วไทยได้มีส่วนร่วมท�งก�รเมืองได้หล�ยช่องท�ง	อ�ทิเช่น	เสรีภ�พในก�รแสดงคว�มคิดเห็น	สิทธิเสรีภ�พ

ในก�รมีส่วนร่วมท�งก�รเมือง	 เสรีภ�พในก�รชุมนุมโดยสงบและปร�ศจ�กอ�วุธ	 เป็นต้น	 ทำ�ให้ปัจจุบัน 

เร�ส�ม�รถเห็นก�รใช้สิทธิเสรีภ�พเหล่�นี้ในลักษณะที่เป็นรูปธรรมต�มหน้�จอโทรทัศน์หรือสื่อสิ่งพิมพ์ 

ได้บ่อยครั้ง	 เช่น	 ก�รชุมนุมเรียกร้องท�งก�รเมือง	 ก�รนำ�ดอกไม้หรือสิ่งของไปให้กำ�ลังใจแก่พรรคก�รเมือง	

หรือนักก�รเมืองบ�งกลุ่ม	ก�รแสดงคว�มคิดเห็น/วิพ�กษ์วิจ�รณ์ในเรื่องท�งก�รเมือง

ในฐ�นะท่ีเป็นข้�ร�ชก�ร	จงึมข้ีอน่�คดิว�่	ข�้ร�ชก�รจะส�ม�รถใชส้ทิธเิสรภี�พดงักล�่วข�้งตน้เชน่เดยีว

กับประช�ชนช�วไทยคนอื่น	ๆ	ได้หรือไม่	เพียงใด	และจะถือเป็นคว�มผิดวินัยหรือไม่

ในพระร�ชบัญญัติระเบียบข้�ร�ชก�รพลเรือน	พ.ศ.	 2551	 มีบทบัญญัติที่ให้สิทธิเสรีภ�พและกำ�หนด

ขอบเขตแนวท�งก�รปฏิบัติตัวแก่ข้�ร�ชก�รพลเรือนในเรื่องท�งก�รเมืองไว้เช่นเดียวกัน	กล่�วคือ

มาตรา 43	 กำ�หนดให้ข้�ร�ชก�รพลเรือนส�มัญมีเสรีภ�พในก�รรวมกลุ่ม	 แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบ

ประสิทธิภ�พในก�รบริห�รร�ชก�รแผ่นดินและคว�มต่อเนื่องในก�รจัดทำ�บริก�รส�ธ�รณะ	 และต้องไม่มี

วัตถุประสงค์ท�งก�รเมือง

มาตรา 81	กำ�หนดให้ข้�ร�ชก�รพลเรือนส�มัญต้องสนับสนุนก�รปกครองระบอบประช�ธิปไตยอันมี

พระมห�กษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยคว�มบริสุทธิ์ใจ	
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บทบญัญตัข้ิ�งตน้มแีนวคดิม�จ�กก�รทีป่ระเทศไทยปกครองดว้ยระบอบประช�ธปิไตยต�มรฐัธรรมนญู	

ข�้ร�ชก�รพลเรอืนซึง่เปน็ผูป้ฏบิตังิ�นของประเทศจึงจำ�เปน็ท่ีจะต้องเปน็ผู้เล่ือมใสและสนบัสนนุก�รปกครอง

ในระบบดังกล่�ว	 เพื่อให้ก�รปฏิบัติง�นเป็นไปได้อย่�งเรียบร้อย	 และจะส่งผลให้ประเทศช�ติมีคว�มเจริญ

ก้�วหน้�	 ซึ่งก�รสนับสนุนในคว�มหม�ยนี้	 คือ	 ก�รส่งเสริม	 เสริมสร้�ง	 หรือไม่คัดค้�นก�รกระทำ�ท่ีจะเป็น

คว�มผิดฐ�นไม่สนับสนุนก�รปกครองระบอบดังกล่�ว	ได้แก่	ก�รกระทำ�ในท�งคัดค้�น	ต่อต้�น	หรือเป็นปรปักษ์

มาตรา 82 (9)	กำ�หนดให้ข้�ร�ชก�รพลเรือนส�มัญต้องว�งตัวเป็นกล�งท�งก�รเมือง

ม�ตร�นี้เป็นข้อกำ�หนดวินัยที่บัญญัติข้ึนม�โดยมีเจตน�รมณ์ให้ข้�ร�ชก�รประจำ�มีคว�มเป็นกล�ง

ท�งก�รเมือง	 โดยเฉพ�ะในก�รปฏิบัติหน้�ที่ร�ชก�รและในก�รปฏิบัติก�รอื่น	 ๆ	 ที่จะต้องเกี่ยวข้องกับ

ประช�ชน	แต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิข้�ร�ชก�รประจำ�ในก�รที่จะเข้�เป็นสม�ชิกพรรคก�รเมือง

นอกจ�กนี้	 ข้�ร�ชก�รยังต้องปฏิบัติต�มระเบียบสำ�นักคณะรัฐมนตรีว่�ด้วยม�รย�ทท�งก�รเมือง 

ของข้�ร�ชก�รพลเรือน	ลงวันที่	16	มีน�คม	พ.ศ.	2499	ที่กำ�หนดไว้ว่�	ข้�ร�ชก�รพลเรือนจะนิยมหรือเป็น

สม�ชิกในพรรคก�รเมืองใด	 ๆ	 ที่ตั้งโดยชอบด้วยกฎหม�ย	 และจะไปในก�รประชุมของพรรคก�รเมืองนั้น

เป็นก�รส่วนตัวก็ได้	แต่ในท�งท่ีเก่ียวกับประช�ชนและในหน้�ท่ีร�ชก�รจะต้องกระทำ�ตัวเป็นกล�ง	ปฏิบัติต�ม

นโยบ�ยของรัฐบ�ลโดยไม่คำ�นึงถึงพรรคก�รเมือง	และต้องไม่กระทำ�ก�รอันเป็นก�รฝ่�ฝืนข้อห้�มดังต่อไปนี้

(1)	 ไม่ดำ�รงตำ�แหน่งในพรรคก�รเมืองใด	 ๆ	 เว้นแต่เป็นสม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎร	 ประเภท	 2	 หรือ 

	 ข้�ร�ชก�รก�รเมือง

(2)	 ไม่ใช้สถ�นที่ร�ชก�รในกิจก�รท�งก�รเมือง

(3)	 ไม่วิพ�กษ์วิจ�รณ์ก�รกระทำ�ของรัฐบ�ลให้ปร�กฏแก่ประช�ชน

(4)	 ไม่แต่งเครื่องแบบร�ชก�รไปร่วมประชุมพรรคก�รเมือง	 หรือไปร่วมประชุมในที่ส�ธ�รณสถ�น 

	 ใด	ๆ	อันเป็นก�รประชุมที่มีลักษณะท�งก�รเมือง

(5)	 ไม่ประดับเครื่องหม�ยพรรคก�รเมืองในเวล�สวมเคร่ืองแบบร�ชก�ร	หรือในเวล�ร�ชก�ร	 หรือ 

	 ในสถ�นที่ร�ชก�ร

(6)	 ไม่แต่งเครื่องแบบของพรรคก�รเมืองเข้�ไปในสถ�นที่ร�ชก�ร

(7)	 ไม่บังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญช�หรือประช�ชนเป็นสม�ชิกในพรรคก�รเมืองใด	 และไม่กระทำ�ก�ร 

	 ในท�งให้คุณให้โทษ	 เพร�ะเหตุที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญช�หรือประช�ชนนิยมหรือเป็นสม�ชิก 

	 ในพรรคก�รเมืองใดที่ตั้งขึ้นโดยชอบด้วยกฎหม�ย

(8)	 ไม่ทำ�ก�รขอร้องให้บุคคลใดอุทิศเงินหรือทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แก่พรรคก�รเมือง

(9)	 ไม่โฆษณ�ห�เสียงเพื่อประโยชน์แก่พรรคก�รเมือง	 หรือแสดงก�รสนับสนุนพรรคก�รเมืองใด	 ๆ 
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	 ใหเ้ป็นก�รเปิดเผยในทีป่ระชมุพรรคก�รเมอืง	และในทีท่ีป่ร�กฏแกป่ระช�ชน	หรอืเขยีนจดหม�ย 

	 หรือบทคว�มไปลงหนังสือพิมพ์	 หรือพิมพ์หนังสือหรือใบปลิวซึ่งจะจำ�หน่�ยแจกจ่�ยไปยัง 

	 ประช�ชน	อันเป็นข้อคว�มที่มีลักษณะของก�รเมือง

(10)	 ไม่ปฏิบัติหน้�ที่แทรกแซงในท�งก�รเมือง	หรือใช้ก�รเมืองเป็นเครื่องมือเพื่อกระทำ�กิจก�รต่�ง	ๆ 	 

	 อ�ทเิชน่	วิง่เตน้ตดิตอ่กบัสม�ชกิสภ�ผูแ้ทนร�ษฎรหรอืพรรคก�รเมอืงเพือ่ใหน้ำ�ร�่งพระร�ชบญัญติั 

	 หรือญัตติเสนอสภ�ฯ	หรือตั้งกระทู้ถ�มรัฐบ�ล

(11)	 ในระยะเวล�ที่มีก�รสมัครรับเลือกต้ังสม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎร	 ไม่แสดงออกโดยตรง	 หรือ 

	 โดยปริย�ย	 ที่จะเป็นก�รช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้ง	 และในท�งกลับกัน	 

	 ไม่กีดกัน	ตำ�หนิติเตียน	ทับถม	หรือให้ร้�ยผู้สมัครรับเลือกตั้ง

ข้�ร�ชก�รผู้ใดกระทำ�ก�รฝ่�ฝืนระเบียบนี้	 ถือว่�กระทำ�ผิดวินัยฐ�นไม่ถือและปฏิบัติต�มระเบียบ 

ของท�งร�ชก�ร

จ�กข้�งต้นแสดงให้เห็นว่�	ในเรื่องท�งก�รเมืองนั้น	ข้�ร�ชก�รก็เหมือนสวมหมวกสองใบ	ใบหนึ่งก็คือ

ในฐ�นะเปน็ประช�ชนคนไทยคนหนึง่	มสีทิธเิสรภี�พในก�รเลอืกทีจ่ะทำ�สิง่ต่�งๆ	ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งก�รเมอืง	

ภ�ยใตบ้ทบญัญตัติ�มรฐัธรรมนญูทีใ่หไ้ว	้สว่นหมวกอกีใบหนึง่ทีส่วมนัน้กค็อืในฐ�นะของข�้ร�ชก�ร	ซ่ึงจะถกู

จำ�กดับทบ�ทหน�้ท่ีไวบ้�งประก�ร	ท้ังนีเ้พือ่ใหเ้หม�ะสมกบัฐ�นะคว�มเปน็ข�้ร�ชก�ร	ดังนัน้	ในเรือ่งนีผู้เ้ขยีน

จึงเหน็ว�่	ข�้ร�ชก�รยงัคงส�ม�รถใชส้ทิธเิสรภี�พต�มทีร่ฐัธรรมนญูใหไ้วไ้ดเ้ฉกเชน่เดยีวกบัประช�ชนคนไทย

ทั่วไป	 เพียงแต่พฤติกรรมหรือก�รกระทำ�บ�งอย่�งก็อ�จต้องใคร่ครวญ	ดูเสียหน่อยก่อนว่�เหม�ะสมหรือไม่	

โดยเฉพ�ะในกรณเีป็นก�รปฏบัิตหิน�้ทีร่�ชก�รหรอืในก�รปฏบิตักิ�รอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัประช�ชน	กจ็ะตอ้งใช้

คว�มระมัดระวังเป็นพิเศษ	

ดังนั้นห�กถ�มว่�	ข้�ร�ชก�รที่กระทำ�ก�รต่�ง	ๆ	เกี่ยวกับเรื่องท�งก�รเมือง	จะมีคว�มผิดวินัยหรือไม่	

ก็จะต้องคำ�นึงถึงข้อเท็จจริงว่�	 พฤติกรรมก�รปฏิบัติหน้�ที่ร�ชก�รหรือในก�รปฏิบัติก�รอื่นที่เกี่ยวข้องกับ

ประช�ชนของข้�ร�ชก�รผู้นั้นเป็นก�รกระทำ�ในฐ�นะใด	ประช�ชนหรือข้�ร�ชก�ร	และลักษณะก�รกระทำ�

นัน้เหม�ะสมกบัก�รเปน็ข�้ร�ชก�รหรอืไม	่เพร�ะไมเ่ชน่นัน้แล้ว	นอกจ�กจะถอืเปน็คว�มผิดวนิยั	ฐ�นไมว่�งตัว

เป็นกล�งท�งก�รเมืองต�มม�ตร�	 82(9)	 แล้ว	 อ�จเป็นคว�มผิดวินัยฐ�นไม่รักษ�ชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ 

ของตำ�แหน่งหน้�ที่ร�ชก�รของตนมิให้เสื่อมเสีย	ต�มม�ตร�	82(10)	ได้ด้วยเช่นกัน
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การดำาเนินการทางวินัยกับข้าราชการ
ที่ออกจากราชการไปแล้ว สามารถทำาได้หรือไม่?

นางสาววรรณวิมล มะละเจริญ

นิติกรปฏิบัติการ (ผู้เขียน)

นางสาวจุฑาพิชญ์ สถิรวิสาลกิจ

นิติกรชำานาญการ (เรียบเรียง)

เดือนกันย�ยนของทุกปี	 คือเดือนสุดท้�ยของปีงบประม�ณแผ่นดินที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด	 และวันที่	 

30	 กันย�ยน	 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดปีงบประม�ณของทุกปี	 ก็จะเป็นกำ�หนดวันสิ้นสุดอ�ยุร�ชก�รของข้�ร�ชก�ร 

ที่มีอ�ยุครบ	60	ปี 	ที่เรียกว่�	“เกษียณอ�ยุร�ชก�ร” ซึ่งปีหนึ่ง	ๆ	ก็จะมีข้�ร�ชก�รจำ�นวนไม่น้อยทยอยกัน

เกษียณอ�ยุร�ชก�รต่อเน่ืองกันไม่ข�ดส�ย 	ผู้เขียนเองก็เคยได้ยินข้�ร�ชก�รวัยเกษียณจำ�นวนไม่น้อยท่ีเห็นว่�	

“ชีวติหลงัเกษยีณคอืก�รเปลีย่นผ�่นจ�กหน�้ทีก่�รง�นทีจ่ำ�เจม�น�น	ม�เปน็วนัเริม่ตน้แหง่อสิรเสรภี�พ”	แต่

ใครจะทร�บหรอืไมว่�่	แมข้�้ร�ชก�รพลเรอืนส�มญัผู้นัน้จะเกษยีณอ�ยรุ�ชก�รไปแล้ว	แต่กอ็�จจะถกูดำ�เนนิ

ก�รท�งวินัยได้

เรื่องนี้เคยมีคำ�วินิจฉัยของคณะกรรมก�รพิทักษ์ระบบคุณธรรม	(ก.พ.ค.)	และคณะกรรมก�รกฤษฎีก�	

กรณีคณะกรรมก�ร	 ป.ป.ช.	 มีมติให้พิจ�รณ�โทษท�งวินัยข้�ร�ชก�รพลเรือนส�มัญที่ออกจ�กร�ชก�รแล้ว	

ซึ่งผู้เขียนขอน้อมรับคว�มเห็นคำ�วินิจฉัย

โดยหลักนั้นผู้ที่จะถูกดำ�เนินก�รท�งวินัยได้ต้องยังคงมีสภ�พเป็นข้�ร�ชก�รพลเรือนอยู่	 อย่�งไรก็ต�ม

ห�กจะใหข้�้ร�ชก�รพลเรอืนทีท่ำ�คว�มผดิขณะเปน็ข�้ร�ชก�ร	หลดุพน้จ�กคว�มรบัผดิท�งวนิยัทีต่นไดก้อ่ไว้	

เพียงเพร�ะเหตุจ�กก�รที่เข�ล�ออกจ�กร�ชก�รหรือเกษียณอ�ยุร�ชก�รไปก่อน	 ก็คงไม่ถูกต้องนัก	 ดังนั้น

ม�ตร�	1001	แห่งพระร�ชบัญญัติ	ระเบียบข้�ร�ชก�รพลเรือน	พ.ศ.	2551	ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน	จึงบัญญัติ

ให้ผู้มีอำ�น�จดำ�เนินก�รท�งวินัยมีอำ�น�จดำ�เนินก�รสืบสวนหรือพิจ�รณ�และดำ�เนินก�รท�งวินัยต่อไปได้

เสมือนว่�ผู้นั้นยังมิได้ออกจ�กร�ชก�ร	ห�กเข้�เงื่อนไขสองข้อ	ดังต่อไปนี้
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1.	 ข้�ร�ชก�รพลเรือนส�มัญผู้นั้นจะต้องถูกกล่�วห�เป็นหนังสือว่�กระทำ�หรือละเว้นกระทำ�ก�รใด 

ทีเ่ปน็คว�มผดิวนิยัอย�่งร�้ยแรง	ตอ่ผูบั้งคบับญัช�ของผูน้ัน้	หรอืตอ่ผูม้หีน�้ทีส่บืสวนสอบสวนหรอืตรวจสอบ

ต�มกฎหม�ยหรอืระเบยีบของท�งร�ชก�ร	หรอืถกูกล�่วห�โดยผูบ้งัคบับญัช�ของผูน้ัน้	หรอืข�้ร�ชก�รพลเรอืน

ส�มัญผูน้ั้นถกูฟอ้งคดอี�ญ�หรอืตอ้งห�ว�่กระทำ�คว�มผดิอ�ญ�	อนัมใิชเ่ปน็คว�มผดิทีไ่ดก้ระทำ�โดยประม�ท

ที่ไม่เกี่ยวกับร�ชก�รหรือคว�มผิดลหุโทษ	อยู่ก่อนวันที่ข้�ร�ชก�รพลเรือนส�มัญผู้นั้นจะออกจ�กร�ชก�ร

2.	 ผู้บังคับบัญช�ซ่ึงมีอำ�น�จส่ังบรรจุต�มม�ตร�	57	ต้องดำ�เนินก�รสอบสวนต�มม�ตร�	93	วรรคหน่ึง	 

ภ�ยในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นจ�กร�ชก�ร	

ซึ่งต�มเงื่อนไขข้อนี้	 ก.พ.	 เคยมีแนววินิจฉัยไว้แล้วว่�	 หม�ยถึงต้องเป็นก�รดำ�เนินก�รแต่งต้ังคณะ

กรรมก�รสอบสวนวินัยอย่�งร้�ยแรงกับผู้นั้น	 ภ�ยในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นจ�กร�ชก�ร	

เท่�นั้น	ไม่ได้หม�ยคว�มครอบคลุมก�รดำ�เนินก�รท�งวินัยทั้งหมด

เช่น	 เมื่อวันที่	 1	 พฤษภ�คม	 2556	 ปร�กฏหนังสือร้องเรียนไปยังอธิบดีกรมที่ดิน	 ว่�	 น�ยสมช�ย	

ข้�ร�ชก�รผู้หนึ่งในสังกัดกรมที่ดิน	 กระทำ�ผิดวินัยอย่�งร้�ยแรง	 กรณีมีหน้�ที่รับเงินค่�รังวัด	 ค่�ออกโฉนด

ทีด่นิ	รวมถงึค�่ธรรมเนยีมจ�กประช�ชนทีม่�ตดิตอ่	ไดก้ระทำ�ก�รยกัยอกเงนิสว่นหนึง่ไปเปน็ประโยชนต์วัเอง		

ต่อม�น�ยสมช�ยเกษียณอ�ยุร�ชก�ร	 ทำ�ให้ไม่มีสภ�พเป็นข้�ร�ชก�รตั้งแต่วันที่	 1	 ตุล�คม	 2556	 ห�ก 

ขอ้เทจ็จรงิปร�กฏตอ่ม�ว�่	มกี�รเริม่ดำ�เนนิก�รแตง่ตัง้คณะกรรมก�รสอบสวนวนิยัอย�่งร�้ยแรงกบัน�ยสมช�ย	

เมื่อวันที่	 10	 ธันว�คม	 2556	 แม้ขณะนั้นจะถือว่�น�ยสมช�ยไม่มีสภ�พเป็นข้�ร�ชก�รแล้วก็ต�ม	 แต่กรณี 

ดังกล่�วก็ถือเป็นเรื่องที่เข้�เงื่อนไขต�มม�ตร�	 100	 แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบข้�ร�ชก�รพลเรือน	 

พ.ศ.	 2551	 กล่�วคือ	 น�ยสมช�ยถูกกล่�วห�เป็นหนังสือว่�กระทำ�ก�รใดที่เป็นคว�มผิดวินัยอย่�งร้�ยแรง 

ต่อผู้บังคับบัญช�ของผู้นั้น	 และมีก�รแต่งตั้งคณะกรรมก�รสอบสวนท�งวินัยอย่�งร้�ยแรงกับน�ยสมช�ย	

ภ�ยในหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันท่ีน�ยสมช�ยเกษียณอ�ยุร�ชก�ร	ดังน้ันจึงส�ม�รถพิจ�รณ�และดำ�เนินก�ร

ท�งวินัยต่อไปกับน�ยสมช�ยได้เสมือนว่�ผู้นั้นยังมิได้ออกจ�กร�ชก�ร

อย่�งไรก็ต�ม	แม้เข้�เงื่อนไขที่จะดำ�เนินก�รท�งวินัยต่อไปได้	แต่ห�กผลก�รพิจ�รณ�ปร�กฏว่�	ผู้นั้น

กระทำ�คว�มผิดวินัยอย่�งไม่ร้�ยแรง	ผู้บังคับบัญช�ก็ต้องมีคำ�สั่งให้งดโทษต�มม�ตร�	100	วรรคสอง2	เพร�ะ

สถ�นโทษสำ�หรับข้�ร�ชก�รพลเรือนส�มัญท่ีกระทำ�คว�มผิดวินัยอย่�งไม่ร้�ยแรง	 ได้แก่	 ภ�คทัณฑ์	 ตัดเงิน

1ม�ตร�	100	“ข้�ร�ชก�รพลเรอืนส�มัญผู้ใดมีกรณีถกูกล่�วห�เปน็หนงัสอืว�่กระทำ�หรือละเวน้กระทำ�ก�รใดทีเ่ปน็คว�มผดิวนัิยอย�่งร้�ยแรง	ถ�้
เป็นก�รกล่�วห�ต่อผู้บังคับบัญช�ของผู้นั้น	 หรือต่อผู้มีหน้�ท่ีสืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบต�มกฎหม�ยหรือระเบียบของท�งร�ชก�ร	 หรือ
เปน็ก�รกล�่วห�โดยผู้บังคับบัญช�ของผู้นัน้	หรอืมีกรณีถกูฟ้องคดอี�ญ�หรือตอ้งห�ว�่กระทำ�คว�มผดิอ�ญ�	อันมใิชเ่ปน็คว�มผดิทีไ่ดก้ระทำ�โดย
ประม�ทที่ไม่เกี่ยวกับร�ชก�รหรือคว�มผิดลหุโทษ	แม้ภ�ยหลังผู้นั้นจะออกจ�กร�ชก�รไปแล้ว	โดยมิใช่เพร�ะเหตุต�ย	ผู้มีอำ�น�จดำ�เนินก�รท�ง
วินัยมีอำ�น�จดำ�เนินก�รสืบสวนหรือพิจ�รณ�	 และดำ�เนินก�รท�งวินัยต�มที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ต่อไปได้เสมือนว่�ผู้นั้นยังมิได้ออกจ�กร�ชก�ร	
แต่ทั้งนี้ผู้บังคับบัญช�ซึ่งมีอำ�น�จสั่งบรรจุต�มม�ตร�	57	ต้องดำ�เนินก�รสอบสวนต�มม�ตร�	93	วรรคหนึ่ง	ภ�ยในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วัน
ที่ผู้นั้นพ้นจ�กร�ชก�ร...”
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เดือน	ลดเงินเดือน3	ผู้บังคับบัญช�ซึ่งมีอำ�น�จสั่งบรรจุต�มม�ตร�	57	จะสั่งลงโทษได้ต่อเมื่อผู้นั้นมีสภ�พเป็น

ข้�ร�ชก�รพลเรือนส�มัญอยู่เท่�นั้น	 ส่วนคำ�ส่ังลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจ�กร�ชก�รนั้นให้ย้อนหลังไปถึง

วันสิ้นปีงบประม�ณที่ผู้นั้นมีอ�ยุครบหกสิบปีบริบูรณ์	ซึ่งก็คือวันที่ผู้นั้นเกษียณอ�ยุร�ชก�รต�มข้อ	154	ของ

ระเบียบ	ก.พ.	ว่�ด้วยวันออกจ�กร�ชก�รของข้�ร�ชก�รพลเรือนส�มัญ	พ.ศ.	2554

แต่หากเป็นเรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลข้าราชการพลเรือนสามัญที่เกษียณอายุราชการ

ไปแล้ว จะพิจารณาโทษอย่างไร สามารถนำาเง่ือนไขตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาใช้ด้วยได้หรือไม่?

ในเรื่องนี้สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก�ได้เคยตอบข้อห�รือ	 เร่ือง	 ก�รดำ�เนินก�รท�งวินัยต�มมติ

คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	กับอดีตข้�ร�ชก�รพลเรือนส�มัญ	(เรื่องเสร็จที่	1362/2556)	โดยสรุปว่�	ก�รไต่สวน

ข้อเท็จจริงของคณะกรรมก�ร	 ป.ป.ช.	 นั้น	 ม�ตร�	 92	 แห่งพระร�ชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่�ด้วย 

ก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตฯ	ให้ถือว่�ก�รไต่สวนของคณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	เป็นท่ียุติโดยผู้บังคับบัญช�

ไมต่อ้งดำ�เนนิก�รสอบสวนอกี	กรณจีงึตอ้งถอืว�่ก�รไตส่วนของคณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	มผีลอย�่งเดยีวกบัก�ร

สอบสวนของผู้บังคับบัญช�ต�มคว�มหม�ยของม�ตร�	100	แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบข้�ร�ชก�รพลเรือน	

พ.ศ.	 2551	 กล่�วคือ	 ห�กข้�ร�ชก�รพลเรือนส�มัญผู้นั้นถูกกล่�วห�ว่�กระทำ�คว�มผิดวินัยอย่�งร้�ยแรง 

ก่อนออกจ�กร�ชก�ร	และคณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	ได้เริ่มดำ�เนินก�รไต่สวนภ�ยในเวล�	180	วัน	นับแต่วันที่

ข�้ร�ชก�ร	พลเรอืนส�มญัผูน้ัน้พน้จ�กร�ชก�รแล้ว	ผู้บงัคบับญัช�กย็อ่มส�ม�รถดำ�เนนิก�รส่ังลงโทษท�งวนิยั

กับข้�ร�ชก�รผู้นั้นต�มมติคณะกรรมก�ร	 ป.ป.ช.	 ได้	 ซ่ึงผู้เขียนขอน้อมรับคว�มเห็นกรณีดังกล่�ว	 แต่อีก 

มุมมองหนึ่งนั้นผู้เขียนเองก็เห็นว่�ม�ตร�	 84	 แห่งพระร�ชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่�ด้วยก�รป้องกัน 

และปร�บปร�มก�รทุจริตฯ	เป็นบทบัญญัติข้ึนม�เป็นพิเศษ	เพ่ือให้คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	มีอำ�น�จดำ�เนินก�ร

ไต่สวนข้อเท็จจริงในกรณีที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐถูกกล่�วห�ว่�กระทำ�คว�มผิดฐ�นทุจริตต่อหน้�ท่ี	กระทำ�คว�ม

ผดิตอ่ตำ�แหนง่หน�้ทีร่�ชก�ร	หรอืกระทำ�คว�มผิดต่อตำ�แหนง่หน�้ท่ีในก�รยติุธรรม	ซ่ึงเปน็คว�มผิดท่ีร้�ยแรง

ก่อให้เกิดคว�มเสียห�ยต่อระบบร�ชก�ร	 จึงได้บัญญัติให้มีก�รกล่�วห�เจ้�หน้�ที่ของรัฐต่อคณะกรรมก�ร	

ป.ป.ช.	ไดแ้มผู้น้ัน้จะออกจ�กร�ชก�รไปแลว้	เพือ่ไมใ่หผู้ถ้กูกล�่วห�พน้จ�กคว�มรบัผดิเพร�ะออกจ�กร�ชก�ร	

เนื่องจ�กอ�จปกปิดคว�มผิด	 ทำ�ให้คว�มผิดไม่ปร�กฏ	 จึงไม่อ�จกล่�วห�ในขณะเป็นเจ้�หน้�ที่ของรัฐได้	 

2ม�ตร�	100	วรรคสอง	“ในกรณีต�มวรรคหนึ่งถ้�ผลก�รสอบสวนพิจ�รณ�ปร�กฏว่�ผู้นั้นกระทำ�ผิดวินัยอย่�งไม่ร้�ยแรง	ก็ให้งดโทษ”
3ม�ตร�	96	“ข้�ร�ชก�รพลเรอืนส�มญัผูใ้ดกระทำ�ผดิวนิยัอย�่งไมร่�้ยแรง	ใหผู้บ้งัคบับญัช�ซึง่มอีำ�น�จสัง่บรรจตุ�มม�ตร�	57	สัง่ลงโทษภ�คทณัฑ	์
ตัดเงินเดือน	หรือลดเงินเดือนต�มควรแก่กรณีให้เหม�ะสมกับคว�มผิด”
4	ข้อ	15	“ในกรณีที่ผู้ซึ่งจะต้องถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจ�กร�ชก�ร	ได้พ้นจ�กร�ชก�รต�มกฎหม�ยว่�ด้วยบำ�เหน็จบำ�น�ญข้�ร�ชก�ร
ไปก่อนแล้ว	ให้สั่งปลดออกหรือไล่ออกย้อนหลังไปถึงวันสิ้นปีงบประม�ณที่ผู้นั้นมีอ�ยุครบหกสิบปีบริบูรณ์	หรือวันที่ผู้นั้นพ้นจ�กร�ชก�รต�มกฎ	
ก.พ.	ออกต�มม�ตร�	108	แล้วแต่กรณี”
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ซึ่งแตกต่�งจ�กม�ตร�	 100	 แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบข้�ร�ชก�รพลเรือน	พ.ศ.	 2551	 ท่ีมีวัตถุประสงค์ 

ในสองด้�น	ด้�นแรกเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของร�ชก�ร	เพ่ือให้ผู้บังคับบัญช�ส�ม�รถดำ�เนินก�รท�งวินัยกับผู้ท่ี

ออกจ�กร�ชก�รไปแลว้ไดเ้สมอืนว�่ผูน้ัน้ยงัมไิดอ้อกจ�กร�ชก�ร	สว่นอกีด�้นหนึง่เพือ่ประโยชนข์องข�้ร�ชก�ร

พลเรือนส�มัญ	 เน่ืองจ�กไม่มีสภ�พเป็นข้�ร�ชก�รพลเรือนส�มัญแล้ว	 ผู้บังคับบัญช�จึงไม่อ�จดำ�เนินก�ร 

ท�งวนิยัได	้ถ�้ไมเ่ข�้ขอ้ยกเวน้ต�มทีก่ฎหม�ยบญัญติัไว	้ดังนัน้	ผู้เขยีนจึงเหน็ว�่ทัง้ม�ตร�	84	และม�ตร�	100	

ต่�งก็มีคว�มสำ�คัญ	ควรมีก�รตีคว�มให้ม�ตร�	84	มีผลใช้บังคับได้ด้วย	นอกจ�กนั้น	ก�รนำ�ระยะเวล�ในก�ร

เริ่มกระบวนก�รไต่สวนของคณะกรรมก�ร	 ป.ป.ช.	 ม�เป็นเงื่อนไขในก�รดำ�เนินก�รท�งวินัยแก่ผู้ที่ออกจ�ก

ร�ชก�รไปแล้วว่�	 คณะกรรมก�ร	 ป.ป.ช.	 ต้องเริ่มดำ�เนินก�รไต่สวนภ�ยในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่

ข้�ร�ชก�รพลเรือนส�มัญพ้นจ�กร�ชก�รแล้ว	 ก็จะทำ�ให้ระยะเวล�ห้�ปีต�มที่บัญญัติไว้ในม�ตร�	 84	 แห่ง 

พระร�ชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่�ด้วยก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตฯ	 ไม่มีผลใช้บังคับ	 และ 

ถือเป็นก�รจำ�กัดอำ�น�จของคณะกรรมก�ร	 ป.ป.ช.	 ด้วยเช่นกัน	 ประกอบกับเรื่องทำ�นองเดียวกันนี้	 อ.ก.พ.	

วิส�มัญเกี่ยวกับกฎหม�ยและระเบียบข้�ร�ชก�ร	 เคยพิจ�รณ�ในก�รประชุมคร้ังที่	 9/2552	 เมื่อวันที่	 

21	 กันย�ยน	 2552	 มีคว�มเห็นว่�กรณีต�มม�ตร�	 100	 ที่บัญญัติว่�ผู้บังคับบัญช�ซึ่งมีอำ�น�จสั่งบรรจุ 

ต�มม�ตร�	 57	 ต้องดำ�เนินก�รสอบสวนต�มม�ตร�	 93	 วรรคหนึ่ง	 ภ�ยใน	 180	 วัน	 นับแต่วันที่ผู้นั้น 

พ้นจ�กร�ชก�รนั้น	 ใช้สำ�หรับกรณีที่ผู้บังคับบัญช�จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมก�รสอบสวนเท่�นั้น	 ส่วนกรณี 

คณะกรรมก�ร	 ป.ป.ช.	 ชี้มูลคว�มผิด	 ผู้บังคับบัญช�มีอำ�น�จดำ�เนินก�รลงโทษได้โดยไม่ต้องแต่งตั้ง 

คณะกรรมก�รสอบสวน	ด้วยเหตุนี้แม้คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	 จะชี้มูลคว�มผิดหลังจ�กผู้ถูกกล่�วห�พ้นจ�ก

ร�ชก�รเกิน	180	วัน	ผู้บังคับบัญช�ก็ยังมีอำ�น�จดำ�เนินก�รลงโทษได้
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การรักษาวินัยข้าราชการของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา : 
ความท้าทายใหม่ในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของผู้บังคับบัญชา

นางสาวศรัณยา เทียนเสรี

นิติกรชำานาญการ (ผู้เขียน)

นางสาวจุฑาพิชญ์ สถิรวิสาลกิจ

นิติกรชำานาญการ (เรียบเรียง)

“การดำาเนินการทางวินัย”	 ในบริบทของก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคลเริ่มต้ังแต่ก�รถูกกล่�วห� 

หรือร้องเรียน	ก�รสืบสวนสอบสวน	ก�รพิจ�รณ�คว�มผิด	ก�รกำ�หนดโทษ	ตลอดจนถึงก�รลงโทษต�มคว�ม 

ร�้ยแรงแหง่กรณ	ีรวมทัง้ระหว�่งก�รสอบสวน	อ�จมกี�รส่ังพักร�ชก�รหรือก�รส่ังใหอ้อกจ�กร�ชก�รไวก้อ่น

เพือ่รอฟงัผลก�รสอบสวนหรอืพจิ�รณ�ได	้โดยใหผู้้บงัคบับญัช�ผู้มอีำ�น�จส่ังบรรจุต�มม�ตร�	57	หรือหวัหน�้

ส่วนร�ชก�ร	สั่งก�ร	โดยอ�ศัยอำ�น�จต�มกฎ	ก.พ.	แต่อ�จไม่ใช่ทุกท่�นที่จะทร�บว่�ในก�รบริห�รทรัพย�กร

บุคคล	ในเรื่องเกี่ยวกับวินัยนั้น	ยังมีเรื่อง	“การรักษาวินัย”	ด้วย	ซึ่งที่ม�ของคำ�ว่�	“การรักษาวินัย”	ปร�กฏ

อยู่ในพระร�ชบัญญัติระเบียบข้�ร�ชก�รพลเรือน	พ.ศ.	 2551	ที่บัญญัติเกี่ยวกับกระบวนก�รรักษ�วินัยของ

ข้�ร�ชก�รพลเรือนส�มัญไว้	 ในม�ตร�	 801	 ม�ตร�	 732	 ม�ตร�	 873	 ม�ตร�	 904	 แห่งพระร�ชบัญญัติ 

ดังกล่�ว	 โดยเห็นได้ว่�ก�รรักษ�วินัยของข้�ร�ชก�รจะเกิดขึ้นได้	“ผู้บังคับบัญชา”	 ถือว่�มีบทบ�ทสำ�คัญ 

ที่จะเป็นผู้เสริมสร้�ง	พัฒน�ให้ผู้ใต้บังคับบัญช�	มีวินัย	และป้องกันไม่ให้ผู้ใต้บังคับบัญช�กระทำ�ผิดวินัย

1ม�ตร�	80	ข้�ร�ชก�รพลเรือนส�มัญต้องรักษ�วินัย	โดยกระทำ�ก�รหรือไม่กระทำ�ก�รต�มที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ
2	ม�ตร�	73	ผูบั้งคบับญัช�ตอ้งปฏบิตัตินตอ่ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัช�อย�่งมคีณุธรรมและเทีย่งธรรมและเสรมิสร�้งแรงจงูใจใหผู้อ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัช�ดำ�รง
ตนเป็นข้�ร�ชก�รที่ดี
3ม�ตร�	87	ให้ผู้บังคับบัญช�มีหน้�ที่เสริมสร้�งและพัฒน�ให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญช�มีวินัย	และป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญช�กระทำ�ผิดวินัย	ทั้งนี้
ต�มหลักเกณฑ์และวิธีก�รที่	ก.พ.	กำ�หนด
4ม�ตร�	 90	 เม่ือมีก�รกล่�วห�หรือมีกรณีที่เป็นที่สงสัยว่�ข้�ร�ชก�รพลเรือนส�มัญผู้ใดกระทำ�ผิดวินัย	 ให้ผู้บังคับบัญช�มีหน้�ที่ต้องร�ยง�นให้ 
ผู้บังคับบัญช�ซึ่งมีอำ�น�จส่ังบรรจุต�มม�ตร�	 57	 ทร�บโดยเร็ว	 และให้ผู้บังคับบัญช�ซึ่งมีอำ�น�จสั่งบรรจุต�มม�ตร�	 57	 ดำ�เนินก�รต�ม 
พระร�ชบัญญัตินี้โดยเร็ว	ด้วยคว�มยุติธรรมและปร�ศจ�กอคติ	ผู้บังคับบัญช�หรือผู้บังคับบัญช�ซึ่งมีอำ�น�จสั่งบรรจุต�มม�ตร�	57	ผู้ใดละเลย
ไม่ปฏิบัติหน้�ที่ต�มวรรคหนึ่ง	หรือปฏิบัติหน้�ที่โดยไม่สุจริต	ให้ถือว่�ผู้นั้นกระทำ�ผิดวินัย
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อย่�งไรก็ต�ม	 จ�กง�นวิจัยก�รศึกษ�ส�เหตุของก�รกระทำ�ผิดวินัยและป้องกันก�รกระทำ�ผิดวินัย 

และจริยธรรมของข้�ร�ชก�รพลเรือน	โดยร่วมกับสถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์	(NIDA)	พบว่�	ผู้บังคับบัญช�

ส่วนใหญ่ไม่ให้คว�มสำ�คัญกับก�รรักษ�วินัยของข้�ร�ชก�ร	 ละเลยก�รตรวจสอบ	 ควบคุม	 และกำ�กับดูแล 

ผู้อยู่ใต้บังคับบัญช�	ส่งผลให้เกิดก�รกระทำ�ผิด	และจ�กก�รจัดก�รสัมมน�รับฟังคว�มคิดเห็นในก�รปฏิบัติ

ต�มกฎ	ก.พ.	ระเบียบ	และหลักเกณฑ์วิธีก�รของ	ว	43/2553	(หนังสือสำ�นักง�น	ก.พ.	ที่	นร	1011/	ว	43	

ลงวันที่	 30	 กันย�ยน	 2553	 เรื่อง	 หลักเกณฑ์และวิธีก�รเสริมสร้�งและพัฒน�ให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญช�มีวินัย	

และป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญช�กระทำ�ผิดวินัย)	 พบว่�ผู้บังคับบัญช�ส่วนใหญ่ไม่มีก�รดำ�เนินก�ร 

เสริมสร้�งและพัฒน�ให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญช�มีวินัย	และไม่ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญช�กระทำ�ผิดวินัยต�มหน้�ท่ี

ที่บัญญัติไว้ในม�ตร�	87	แห่งพระร�ชบัญญัติข้�ร�ชก�รพลเรือน	พ.ศ.	2551	เนื่องจ�กไม่ทร�บเรื่อง	ไม่เข้�ใจ

แนวท�งก�รปฏิบัติ	 จึงไม่ได้กำ�หนดแนวท�งหรือนโยบ�ย	 หรือมอบหม�ยก�รดำ�เนินง�นให้แก่ผู้ใด 

หรอืหนว่ยง�นใดเป็นผูร้บัผดิชอบอย�่งชดัเจน	รวมถงึข�ดแคลนบคุล�กรทีม่คีว�มรูแ้ละประสบก�รณใ์นเรือ่ง 

ดังกล่�ว	นอกจ�กนี้	 มติคณะรัฐมนตรีที่เคยกำ�หนดให้ผู้บังคับบัญช�ร่วมรับผิดชอบในคว�มเสียห�ย	และให้

ลงโทษท�งวนิยัแกผู่บั้งคบับัญช�	ห�กเกดิกรณผีูอ้ยูใ่ต้บงัคบับญัช�กระทำ�ทจุรติ	หรอืปฏบิติัร�ชก�รไมถ่กูต้อง

ต�มกฎหม�ย	กฎ	หรือระเบียบของท�งร�ชก�ร	อันเนื่องม�จ�กก�รปล่อยปละละเลย	ไม่ตรวจสอบ	ควบคุม

ก�รปฏบิตังิ�นของผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัช�	ไดถ้กูยกเลิกไปแล้ว	และแมภ้�ยหลังจะมกี�รตร�กฎหม�ยทีเ่กีย่วขอ้ง

โดยตรงขึน้ม�บงัคบัใช	้กไ็มม่กี�รกำ�หนดเรือ่งคว�มรับผิดของผู้บงัคบับญัช�อยูใ่นกฎหม�ยดังกล่�วอย�่งชดัเจน	

ด้วยเหตุดังกล่�วข้�งต้น	 สำ�นักง�น	 ก.พ.	 จึงได้เสนอเรื่องนี้ต่อคณะกรรมก�ร	 ก.พ.	 เพื่อให้เห็นชอบที่จะ 

นำ�เสนอคณะรัฐมนตรี	และเพื่อให้มีมติในก�รกำ�ชับให้ผู้บังคับบัญช�รักษ�วินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญช�

ปัจจุบัน	 มีมติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	 13	 สิงห�คม	 2556	 เรื่องก�รกำ�ชับให้ผู้บังคับบัญช�รักษ�วินัย 

ของผู้อยู่ใต้บังคับบัญช�	 โดยกำ�หนดให้ผู้บังคับบัญช�มีหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบต�มกฎหม�ยในก�ร 

รักษ�วินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญช�	 โดยต้องเสริมสร้�ง	 พัฒน�ให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญช�มีวินัย	 และป้องกันมิให้ 

ผู้อยู่ใต้บังคับบัญช�กระทำ�ผิดวินัย	 และก�รที่ผู้บังคับบัญช�ละเลยก�รปฏิบัติหน้�ที่ดังกล่�วมิได้ทำ�ให้ 

ก�รรักษ�วินัยข้�ร�ชก�รดีขึ้น	 ให้ถือว่�ก�รที่ก�รรักษ�วินัยของข้�ร�ชก�รมิได้ดีขึ้น	 ผู้บังคับบัญช�มีส่วน 

รับผิดชอบ	 เพร�ะมิได้เสริมสร้�งและพัฒน�ให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญช�มีวินัย	 และมิให้ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับ

บัญช�กระทำ�ผิดวินัย	 ซึ่งผู้บังคับบัญช�อ�จต้องรับผิดท�งวินัยด้วย	 และต่อม�สำ�นักง�น	 ก.พ.	 ได้ออกเป็น

หนังสือเวียน	ที่	นร	1011	ว	12/2556	ลงวันที่	 21	สิงห�คม	2556	 ในเรื่องเดียวกัน	 เพื่อแจ้งให้กระทรวง	 

กรม	และจังหวัดทร�บและถือปฏิบัติต�มมติคณะรัฐมนตรีต่อไป
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Q  ผู้บังคับบัญชาจะสามารถรักษาวินัยข้าราชการที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชา ได้อย่างไร

A  ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องมีบทบาทและหน้าที่ในการรักษาวินัยข้าราชการ ตามที่บัญญัติ 

ไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังนี้5

1.	ต้องรักษ�วินัยของตนเอง	 (ม�ตร�	 80)	 เช่นเดียวกับผู้อยู่ใต้บังคับบัญช�	 เพื่อเป็นแบบอย่�งให้ 

ผู้อยู่ใต้บังคับบัญช�ปฏิบัติต�ม

2.	ต้องปฏิบัติต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญช�อย่�งมีคุณธรรมและเท่ียงธรรม	 และเสริมสร้�งแรงจูงใจ 

ให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญช�ดำ�รงตนเป็นข้�ร�ชก�รที่ดี	(ม�ตร�	73)	เพื่อให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญช�ศรัทธ�	เชื่อถือ	และ 

ปฏิบัติต�ม	และไม่ให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญช�คับข้องใจ	 เสียขวัญ	และหมดกำ�ลังใจ	และต้องเสริมสร้�งแรงจูงใจ

ให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญช�ดำ�รงตนเป็นข้�ร�ชก�รที่ดี	เพื่อให้ปฏิบัติง�นดีและมีวินัย

3.	ต้องเสริมสร้�งและพัฒน�ให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญช�มีวินัยและป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญช�กระทำ�

ผิดวินัย	(ม�ตร�	87)	

4.	ตอ้งกำ�กบัดแูลใหผู้อ้ยูใ่ตบั้งคบับัญช�มวีนิยั	และดำ�เนนิก�รท�งวนิยัแกผู่อ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัช�ทีก่ระทำ�

ผิดวินัย	 (ม�ตร�	 90)	 ห�กผู้บังคับบัญช�นั้นไม่มีอำ�น�จดำ�เนินก�รท�งวินัย	 ก็ต้องร�ยง�นให้ผู้บังคับบัญช�

เหนือขึ้นไปทร�บเพื่อดำ�เนินก�รต�มอำ�น�จหน้�ที่

ข�้งตน้เปน็เพยีงกรอบของก�รกำ�หนดบทบ�ทหน�้ทีข่องผู้บงัคบับญัช�เท�่นัน้	ยงัไมไ่ด้เปน็ก�รเจ�ะจง

ร�ยละเอียดแนวท�งปฏิบัติ	 หรือวิธีก�รแต่อย่�งใด	 ดังนั้นก�รเสริมสร้�งและพัฒน�ให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญช� 

มีวินัย	 และมิให้ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญช�กระทำ�ผิดวินัย	 จึงนับเป็นเรื่องท้�ท�ยใหม่ของผู้บังคับบัญช�

ให้ต้องพิจ�รณ�แล้วว่�	นโยบ�ยขององค์กรในเรื่องก�รรักษ�วินัยควรจะออกม�ในรูปแบบใดจึงจะเหม�ะสม

และสอดคล้องกับค่�นิยม	 วัฒนธรรม	 และพฤติกรรมของผู้อยู่ใต้บังคับบัญช�ท่ีมีคว�มแตกต่�งกันต้ังแต่ 

เพศ	อ�ยุ	ส�ยง�น	และระดับตำ�แหน่ง	ให้เกิดคว�มเข้�ใจ	ยอมรับ	และปฏิบัติต�มได้	ท้ังน้ี	เพ่ือให้เกิดก�รรักษ�

วินัยของข้�ร�ชก�รและบรรลุผลต�มเจตน�รมณ์ของมติคณะรัฐมนตรีและนโยบ�ยรัฐบ�ลได้อย่�งแท้จริง

5ประวีณ	ณ	นคร,	“ร่�งหนังสือคู่มือผู้บังคับบัญช�ในก�รรักษ�วินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญช�”,	สำ�นักง�น	ก.พ.	,	2556,	หน้�	8-9.
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ข้าราชการกับคดีอาญา

นางสาวศุจิดา อัจนากิตติ

นิติกรปฏิบัติการ (ผู้เขียน)

นางสาวจุฑาพิชญ์  สถิรวิสาลกิจ

นิติกรชำานาญการ (เรียบเรียง)

ใครว่าต้องเป็นนักกฎหมายเท่านั้น ถึงจะต้องเกี่ยวข้องกับวินัยข้าราชการ?

ผู้เขียนขอกล่�วถึงนักทรัพย�กรบุคคล	 ซึ่งถือเป็นบุคคลที่มีคว�มสำ�คัญในก�รดูแลคว�มเป็นอยู่ 

ของเพื่อนข้�ร�ชก�ร	ดังนั้น	จำ�เป็นอย่�งยิ่งที่จะต้องสร้�งนักทรัพย�กรบุคคลให้มีคว�มเป็นมืออ�ชีพ	รอบรู้		

ซึง่มอือ�ชพีทีจ่ะประสบคว�มสำ�เรจ็ในก�รบริห�รและพัฒน�ทรัพย�กรบคุคล	ควรจะต้องมคีว�มรู้คว�มเข้�ใจ

ในองค์กร	โครงสร�้ง	ระบบ	และกระบวนง�น	มทีกัษะทีห่ล�กหล�ย	ดงัทีม่คีนกล�่วไวว้�่	นกับรหิ�รทรพัย�กร

บุคคลมืออ�ชีพนั้นเปรียบเสมือนสถ�ปนิกด้�นคนขององค์กร	 (Human	Architect)	 ซึ่งในกระบวนก�รหนึ่ง 

ที่นักทรัพย�กรบุคคลจำ�เป็นที่จะต้องมีคว�มรู้คว�มเข้�ใจเพื่อที่จะส�ม�รถดำ�เนินก�รต่อไปได้อย่�งถูกต้อง	

เหม�ะสม	และเป็นธรรมสำ�หรับทุกฝ่�ย	คือ	ก�รดำ�เนินก�รท�งวินัย

ในกรณีที่ข้�ร�ชก�รถูกดำ�เนินก�รท�งวินัยและในขณะเดียวกันก็ถูกดำ�เนินคดีอ�ญ�	 ถือเป็นคำ�ถ�ม 

ยอดฮิตหนึ่งที่นักทรัพย�กรบุคคลหล�ยท่�นอ�จเกิดคำ�ถ�มว่�	 จะส�ม�รถดำ�เนินก�รท�งวินัยกับข้�ร�ชก�ร

ร�ยน้ี	โดยไมต่อ้งรอฟงัผลท�งคดอี�ญ�ไดห้รอืไม	่จะส�ม�รถนำ�พย�นหลกัฐ�นในสำ�นวนคดอี�ญ�ม�ใชร้บัฟงั 

ในสำ�นวนวินัยได้หรือไม่	เพียงใด	เป็นต้น	ดังนั้น	ในบทคว�มนี้จึงขอกล่�วถึงประเด็นต่�ง	ๆ	ที่นักทรัพย�กร

บุคคลควรทร�บ	เพ่ือให้ส�ม�รถดำ�เนินก�รได้อย่�งถูกต้องเม่ือมีกรณีข้�ร�ชก�รในสังกัดถูกดำ�เนินคดีท�งอ�ญ�

เมื่อมีข้าราชการเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีอาญา สิ่งที่นักทรัพยากรบุคคลต้องทราบ มีดังนี้

1. การรายงานตัวต่อหน่วยงานต้นสังกัด

ข้�ร�ชก�รผู้ต้องห�คดีอ�ญ�ผู้น้ันมีหน้�ที่ต้องร�ยง�นให้ส่วนร�ชก�รต้นสังกัดทร�บโดยด่วนว่� 

ตนตกเปน็ผูต้อ้งห�ในคดอี�ญ�	ต�มหนังสอืกรมเลข�ธกิ�รคณะรฐัมนตร	ีที	่น.826/2482	ลงวนัที	่2	พฤษภ�คม	

2482	ทั้งนี้	เพื่อให้หัวหน้�ส่วนร�ชก�รทร�บคว�มเป็นไปของบุคคลดังกล่�วนั่นเอง
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2. การช่วยเหลือข้าราชการที่ต้องหาคดีอาญา

ระเบยีบกระทรวงก�รคลงัว�่ดว้ยก�รชว่ยเหลอืข�้ร�ชก�รหรอืลกูจ�้งของท�งร�ชก�รทีต่อ้งห�คดอี�ญ�	

พ.ศ.	 2528	 เป็นกฎหม�ยท่ีว�งหลักก�รให้รัฐเข้�ไปช่วยเหลือข้�ร�ชก�รที่ต้องห�คดีอ�ญ�เนื่องจ�กก�รที่ 

ได้รับมอบหม�ยให้ปฏิบัติหน้�ที่ร�ชก�ร	 โดยบุคคลที่มีสิทธิได้รับคว�มช่วยเหลือท�งคดีจ�กรัฐจำ�กัดเฉพ�ะ 

ผูท้ีถ่กูกล�่วห�หรอืถกูฟอ้งคด	ีซึง่ผูบ้งัคบับญัช�เหน็ว�่ผูน้ัน้ไดป้ฏบิตัริ�ชก�รต�มหน�้ทีโ่ดยชอบดว้ยกฎหม�ย

หรือระเบียบแบบแผนของท�งร�ชก�ร	และก�รกระทำ�นั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของท�งร�ชก�ร	นอกจ�กนี้	 

ต้องมิใช่คดีที่ท�งร�ชก�รเป็นผู้กล่�วห�หรือฟ้องคดีนั้นเอง	

ก�รช่วยเหลือของท�งร�ชก�รต�มระเบียบดังกล่�ว	 คือก�รออกหนังสือรับรองระบุจำ�นวนเงิน 

ที่ส่วนร�ชก�รจะชดใช้ให้พนักง�นสอบสวน	พนักง�นอัยก�ร	หรือศ�ล		เมื่อข้�ร�ชก�รผิดสัญญ�ประกัน

โดยข้�ร�ชก�รท่ีจะขอรับคว�มช่วยเหลือดังกล่�วต้องแสดงคว�มจำ�นงต�มแบบและวิธีก�รซ่ึงหัวหน้�

ส่วนร�ชก�รเห็นสมควร	 และเมื่อหัวหน้�ส่วนร�ชก�รพิจ�รณ�เห็นว่�	 ก�รกระทำ�ที่ผู้นั้นถูกกล่�วห� 

หรอืถกูฟอ้งคดเีปน็ก�รปฏบิตัหิน�้ทีร่�ชก�รโดยชอบด้วยกฎหม�ยหรือระเบยีบแบบแผนของท�งร�ชก�ร	และ 

เป็นไปเพื่อประโยชน์ของท�งร�ชก�ร	ส่วนร�ชก�รก็จะออกหนังสือรับรองเพื่อดำ�เนินก�รขอประกันตัว	โดย

จะจัดส่งหนังสือดังกล่�วไปยังสถ�นีตำ�รวจ	ที่ทำ�ก�รอัยก�ร	หรือศ�ล	แล้วแต่กรณี		สำ�หรับค่�ใช้จ่�ยอื่น	ๆ	ที่

เกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนินคดีอ�ญ�นั้น	 ส่วนร�ชก�รต้นสังกัดจะเบิกจ่�ยจ�กเงินงบประม�ณเท่�ที่ได้จ่�ยจริง 

ต�มจำ�นวนที่พนักง�นอัยก�รเรียกเก็บ

ขอ้น่�สงัเกตประก�รสำ�คญั	คอื	ข้�ร�ชก�รทีม่สีทิธไิดร้บัคว�มชว่ยเหลอืต�มระเบยีบกระทรวงก�รคลงั

ฉบบันี	้มไิดจ้ำ�กดัเพยีงข�้ร�ชก�รทีย่งัปฏบิตัหิน�้ทีร่�ชก�รอยูเ่ท�่นัน้	แตย่งัรวมถงึข�้ร�ชก�รทีอ่อกจ�กร�ชก�ร

ไปแล้วด้วย	 เพื่อเป็นหลักประกันให้แก่ข้�ร�ชก�รที่ปฏิบัติหน้�ที่ร�ชก�รโดยชอบด้วยกฎหม�ยว่�	 ตนยังคง 

ได้รับคว�มคุ้มครองและคว�มช่วยเหลือจ�กรัฐแม้จะพ้นจ�กร�ชก�รไปแล้ว	

3. การดำาเนินการทางวินัย

เน่ืองจ�กก�รดำ�เนินคดีอ�ญ�กับก�รดำ�เนินก�รท�งวินัยแก่ข้�ร�ชก�รนั้นเป็นกระบวนก�รที่แยกต่�ง

ห�กจ�กกัน	 	 ก�รดำ�เนินคดีอ�ญ�มุ่งประสงค์เพ่ือรักษ�คว�มสงบเรียบร้อยของสังคม	 ส่วนก�รดำ�เนินก�ร 

ท�งวินัยมุ่งไปที่ก�รรักษ�คว�มสงบเรียบร้อยของง�นร�ชก�ร	 เพ่ือให้ร�ชก�รดำ�เนินไปด้วยคว�มร�บร่ืน	 

เกิดประสิทธิภ�พและประสิทธิผล	รักษ�ภ�พลักษณ์ของท�งร�ชก�ร	ดังน้ัน	กรณีข้�ร�ชก�รถูกดำ�เนินคดีอ�ญ�	

แม้ก�รดำ�เนินคดีอ�ญ�จะยังไม่เสร็จสิ้น	 ผลคดีอ�ญ�จะเป็นเช่นไร	 หรือคดีอ�ญ�นั้นจะเกี่ยวกับก�รปฏิบัติ

หน้�ทีร่�ชก�รหรอืไม	่ข�้ร�ชก�รคนดงักล�่วกอ็�จถกูดำ�เนนิก�รท�งวนิยัไดห้�กปร�กฏว�่ก�รกระทำ�นัน้มมีลู

ว่�เป็นคว�มผิดวินัย	 และก็อ�จได้รับโทษห�กปร�กฏว่�ก�รกระทำ�นั้นเป็นคว�มผิดวินัยข้�ร�ชก�รต�มที่

กฎหม�ยบัญญัติไว้
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ในก�รดำ�เนินก�รท�งวินัยเพื่อพิจ�รณ�ว่�ผู้นั้นกระทำ�ผิดวินัยหรือไม่	ฐ�นใด	ม�ตร�ใดนั้น	มักมีผู้สงสัย

ว่�ห�กผู้น้ันถูกดำ�เนินคดีอ�ญ�อยู่แล้ว	 ผู้บังคับบัญช�ที่มีอำ�น�จดำ�เนินก�รท�งวินัยจำ�เป็นที่จะต้องรอฟัง 

ผลก�รดำ�เนินก�รในคดีอ�ญ�ก่อนหรือไม่	เพียงใด	เกี่ยวกับเรื่องดังกล่�ว	ก.พ.	ยังคงยึดแนวท�งเดิมตลอดม�

ว่�	“ก�รดำ�เนินก�รสอบสวนพิจ�รณ�โทษท�งวินัย กฎหม�ยว่�ด้วยระเบียบข้�ร�ชก�รพลเรือนได้กำ�หนด

อำ�น�จหน้�ที่และวิธีก�รสอบสวนพิจ�รณ�โทษท�งวินัยไว้เป็นส่วนหนึ่งต่�งห�กจ�กก�รดำ�เนินคดีอ�ญ� 

อยู่แล้ว ก�รสอบสวนพิจ�รณ�โทษท�งวินัยจึงไม่จำ�เป็นที่จะต้องรอฟังผลท�งคดีอ�ญ�แต่อย่�งใด”	(หนังสือ

สำ�นักง�น	ก.พ.	ที่	สร	7904/ว	4	ลงวันที่	18	มีน�คม	2509)	ซึ่งผู้เขียนเห็นว่�	หลักก�รต�มหนังสือเวียนฉบับ

ดงักล�่วมุง่ประสงคใ์ชก้บักรณทีีข่อ้เทจ็จรงิในสำ�นวนก�รสอบสวนวนิยั	ฟงัไดค้ว�มชดัเจนอยูแ่ลว้ว�่ก�รกระทำ�

น้ัน	 ๆ	 ของข้�ร�ชก�รเป็นก�รกระทำ�ผิดวินัยข้�ร�ชก�ร	 จึงให้ดำ�เนินก�รสอบสวนพิจ�รณ�โทษท�งวินัย 

แก่ข�้ร�ชก�รคนดงักล�่วใหเ้สรจ็สิน้ไปโดยไมช่กัช�้และไมต่อ้งรอฟงัผลในคดอี�ญ�อกี	อย�่งไรกด็	ีห�กในท�ง

กลับกันปร�กฏว่�	 ก�รสอบสวนท�งวินัยยังฟังไม่ได้ว่�ผู้นั้นกระทำ�ผิดวินัย	 และผู้นั้นก็ยังตกอยู่ในฐ�นะเป็น 

ผู้ถูกฟ้องคดีอ�ญ�	หรือถูกกล่�วห�ว่�กระทำ�ผิดอ�ญ�อยู่ด้วย	ในกรณีเช่นน้ี	ผู้บังคับบัญช�ซ่ึงมีอำ�น�จดำ�เนินก�ร

ท�งวินัยส�ม�รถรอก�รดำ�เนินก�รในท�งวินัยไว้ก่อนได้จนกว่�จะทร�บผลท�งคดีอ�ญ�	 (ต�มนัยหนังสือ

สำ�นักง�น	ก.พ.	ท่ี	สร	0905/ว	9	ลงวันท่ี	6	ตุล�คม	2509)	แต่สำ�หรับในกรณีท่ีปร�กฏว่�มีคำ�พิพ�กษ�ถึงท่ีสุด

ในคดีอ�ญ�ว่�	 ข้�ร�ชก�รนั้นกระทำ�ผิดหรือต้องรับผิดในมูลกรณีเดียวกันกับเรื่องที่ผู้นั้นถูกดำ�เนินก�ร 

ท�งวินัยอยู่	กฎ	ก.พ.	ว่�ด้วยก�รดำ�เนินก�รท�งวินัย	พ.ศ.	2556	ข้อ	39	ได้กำ�หนดไว้ว่�	ถ้�คณะกรรมก�ร

สอบสวนเห็นว่�ข้อเท็จจริงที่ปร�กฏต�มคำ�พิพ�กษ�ถึงท่ีสุดนั้นได้คว�มประจักษ์ชัดอยู่แล้วว่�	 ข้�ร�ชก�ร 

ร�ยดังกล่�วกระทำ�คว�มผิดต�มข้อกล่�วห�ในมูลวินัย	 คณะกรรมก�รสอบสวนส�ม�รถนำ�เอ�คำ�พิพ�กษ�

ถึงที่สุดน้ันม�ใช้เป็นพย�นหลักฐ�นที่สนับสนุนข้อกล่�วห�โดยไม่ต้องรวบรวมพย�นหลักฐ�นอื่นก็ได้	 

อย่�งไรก็ดี	 ในกรณีนี้ยังต้องแจ้งข้อกล่�วห�และสรุปข้อเท็จจริงท่ีปร�กฏต�มคำ�พิพ�กษ�ถึงท่ีสุดนั้นให้แก่

ข้�ร�ชก�รผู้นั้นทร�บ	เพื่อให้มีโอก�สชี้แจงหรือแสดงพย�นหลักฐ�นโต้แย้ง	เพื่อคว�มยุติธรรม

ตัวอย่าง

• กรณีการดำาเนินคดีอาญายังไม่สิ้นสุด-ปลัดอำ�เภอถูกกล่�วห�จ�กประช�ชนในพ้ืนที่ว่�ได้กู้ยืมเงิน 

อันเป็นก�รฉ้อโกงประช�ชน	และถูกดำ�เนินคดีอ�ญ�	ในระหว่�งนั้น	ปลัดอำ�เภอคนดังกล่�วได้ถูกดำ�เนินก�ร

ท�งวินัยในกรณีดังกล่�วด้วย	 และถูกลงโทษไล่ออกจ�กร�ชก�รในคว�มผิดฐ�นกระทำ�ก�รอันได้ชื่อว่� 

เป็นผู้ประพฤติช่ัวอย่�งร้�ยแรง	 ต�มม�ตร�	 98	 วรรคสอง	 แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบข้�ร�ชก�รพลเรือน	 

พ.ศ.	2535	ในขณะที่ก�รดำ�เนินคดีอ�ญ�ยังคงดำ�เนินต่อไปและศ�ลยังไม่มีคำ�พิพ�กษ�ถึงที่สุด

• กรณเีปน็ความผดิทางอาญา แตไ่มเ่ปน็ความผดิวนัิย-พย�บ�ลยงิส�มซ่ึีงเปน็ตำ�รวจถึงแกค่ว�มต�ย	

ในขณะโตเ้ถยีงกนัเรือ่งทีส่�มแียกท�งไปอยูกิ่นกบัพ�ร์ตเนอร์	โดยส�มพูีดจ�ขม่เหงจิตใจ	ทำ�ร้�ยร่�งก�ย	และ
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ดูถูกสบประม�ทไปถึงบุพก�รีของฝ่�ยหญิง	 ในคดีอ�ญ�	 ศ�ลมีคำ�พิพ�กษ�ถึงที่สุดว่�เป็นคว�มผิดฐ�น 

ฆ่�คนต�ยโดยเจตน�	 แต่มีเหตุอันควรงดโทษเนื่องจ�กบันด�ลโทสะจ�กก�รถูกข่มเหงจิตใจอย่�งร้�ยแรง 

ด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม	ส่วนก�รดำ�เนินก�รท�งวินัยนั้น	พย�บ�ลคนดังกล่�วได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อ	ก.พ.	กรณี

ที่ตนถูกลงโทษไล่ออกจ�กร�ชก�รในคว�มผิดฐ�นกระทำ�ก�รอันได้ชื่อว่�เป็นผู้ประพฤติชั่วอย่�งร้�ยแรงด้วย

เหตุดังกล่�ว	 ก.พ.	 ได้พิจ�รณ�แล้วเห็นว่�	 กรณีนี้ไม่ถือเป็นก�รกระทำ�ที่เส่ือมเสียเกียรติศักด์ิของตำ�แหน่ง

หน้�ที่ร�ชก�รจนเป็นที่รังเกียจของสังคม	 เนื่องจ�กถูกข่มเหงจิตใจอย่�งร้�ยแรง	จึงไม่เป็นคว�มผิดวินัยฐ�น

ประพฤติชั่วอย่�งร้�ยแรงแต่อย่�งใด	ให้ยกโทษ

• กรณีไม่เป็นความผิดทางอาญา แต่เป็นความผิดวินัย-น�ยช่�งกรมชลประท�นถูกดำ�เนินก�ร 

ท�งวินัยต�มท่ีคณะกรรมก�ร	 ป.ป.ช.	 ช้ีมูลคว�มผิดฐ�นทุจริตต่อหน้�ที่ร�ชก�ร	 กรณีเอื้อประโยชน์ให้แก่ 

เอกชนในก�รสร้�งเขื่อนแห่งหนึ่ง	 ในขณะเดียวกันก็ถูกดำ�เนินคดีอ�ญ�ในข้อห�เป็นเจ้�พนักง�นปฏิบัติ 

หรือละเว้นก�รปฏิบัติหน้�ที่โดยทุจริต	 ต�มม�ตร�	 157	 แห่งประมวลกฎหม�ยอ�ญ�ด้วย	 ผลปร�กฏว่� 

ศ�ลชัน้ตน้ไดพ้พิ�กษ�ยกฟอ้งน�ยช�่งคนดงักล่�วในคดีอ�ญ�	คดีอ�ญ�อยูร่ะหว�่งก�รอทุธรณ	์แต่ในส่วนของ 

ก�รดำ�เนินก�รท�งวินัยน้ัน	 กรมชลประท�นได้พิจ�รณ�สำ�นวนก�รสอบสวนแล้ว	 มีมติให้ลงโทษไล่น�ยช่�ง

คนดังกล่�วออกจ�กร�ชก�รต�มฐ�นคว�มผิดที่คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	ได้มีมติชี้มูล	

จะเห็นได้ว่�	 ในกรณีที่ข้�ร�ชก�รผู้ถูกดำ�เนินคดีอ�ญ�ได้ถูกดำ�เนินก�รท�งวินัยไปด้วยนั้น	 แม้จะมี 

หลักก�รว่�	 หลักเกณฑ์วิธีก�รในก�รดำ�เนินก�รท�งวินัยถูกกำ�หนดไว้เป็นก�รเฉพ�ะ	 และแยกต่�งห�ก 

จ�กก�รดำ�เนนิคดอี�ญ�กต็�ม	แตก่ระบวนก�รทัง้สองกย็งัมไิด้ถกูตัดข�ดออกจ�กกนัโดยส้ินเชงิ	ส่วนจะมคีว�ม

เชื่อมโยงกันได้ม�กน้อยเพียงใดนั้น	 ข้ึนอยู่กับว่�ก�รสอบสวนและรวบรวมพย�นหลักฐ�นในสำ�นวนวินัย 

โดยลำ�พังน้ัน	 เพียงพอที่จะส�ม�รถรับฟังเพื่อพิจ�รณ�วินิจฉัยคว�มผิดและลงโทษท�งวินัยแก่ข้�ร�ชก�ร 

ได้แล้วหรือไม่	 และถ้�สำ�นวนวินัยยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังในก�รลงโทษข้�ร�ชก�ร	 จะรอก�รดำ�เนินก�รไว้

เพื่อรอฟังผลในคดีอ�ญ�ก่อนก็ได้

โดยสรุปแล้ว	 ก�รท่ีนักทรัพย�กรบุคคลซ่ึงเป็นผู้มีหน้�ที่ดูแลบุคล�กรของหน่วยง�นมีคว�มเข้�ใจ 

ที่ถูกต้องเก่ียวกับก�รดำ�เนินก�รต่�ง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องในกรณีที่มีข้�ร�ชก�รต้องห�หรือถูกฟ้องคดีอ�ญ�นั้น	 

มีคว�มสำ�คัญอย่�งย่ิงต่อก�รให้คว�มเป็นธรรมต่อเพ่ือนข้�ร�ชก�รท่ีถูกดำ�เนินก�ร	เน่ืองจ�กก�รดำ�เนินคดีอ�ญ�

ตลอดถงึก�รดำ�เนนิก�รท�งวนิยัทีส่บืเนือ่งม�นัน้ต�่งมลีกัษณะรว่มกนัประก�รสำ�คญั	คอื	ทัง้สองกระบวนก�ร

ต่�งมีผลกระทบต่อข้�ร�ชก�รผู้ถูกดำ�เนินก�รทั้งสิ้น	 นอกจ�กนี้	 คว�มรู้คว�มเข้�ใจในเรื่องดังกล่�วอย่�งที่ 

นักทรัพย�กรบุคคลมืออ�ชีพพึงมี	 ย่อมเป็นประโยชน์ต่อก�รสร้�งคว�มน่�เชื่อถือของกลไกร�ชก�ร	 ในก�ร

บริห�รคว�มยุติธรรมให้แก่บรรด�ข้�ร�ชก�รในภ�พรวมอีกด้วย
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การพิจารณาลงโทษทางวินัย กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช.
มีมติให้พิจารณาโทษทางวินัยข้าราชการพลเรือนสามัญ
ที่ออกจากราชการแล้ว

นายพรชัย เมธาภรณ์พงศ์

รักษาการนิติกรเชี่ยวชาญ

โดยที่พระร�ชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่�ด้วยก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต	 พ.ศ.	 2542	

และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 ม�ตร�	 841	 ม�ตร�	 922	 และม�ตร�	 933	 บัญญัติให้ก�รกล่�วห�เจ้�หน้�ที่ของรัฐ	 

ซึ่งกระทำ�คว�มผิดฐ�นทุจริตต่อหน้�ที่ร�ชก�ร	 กระทำ�คว�มผิดต่อตำ�แหน่งหน้�ที่ร�ชก�ร	 หรือกระทำ� 

คว�มผิดต่อตำ�แหน่งหน้�ท่ีในก�รยุติธรรม	 ให้กล่�วห�เป็นหนังสือต่อคณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	 ในขณะที่ผู้นั้น

เป็นเจ้�หน้�ที่ของรัฐ	 หรือพ้นจ�กก�รเป็นเจ้�หน้�ที่ของรัฐไม่เกินห้�ปี	 และให้ผู้บังคับบัญช�พิจ�รณ�โทษ 

ท�งวินัยต�มฐ�นคว�มผิดที่คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	ได้มีมติโดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมก�รสอบสวนวินัยอีก	

รวมทั้งให้ถือว่�ร�ยง�นเอกส�รและคว�มเห็นของคณะกรรมก�ร	 ป.ป.ช.	 เป็นสำ�นวนก�รสอบสวนวินัย	 

ต�มกฎหม�ยหรือระเบียบ	 หรือข้อบังคับว่�ด้วยก�รบริห�รง�นบุคคลของผู้ถูกกล่�วห�นั้น	 ๆ	 ตลอดจน 

ให้ผู้บังคับบัญช�พิจ�รณ�ลงโทษภ�ยในส�มสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับเร่ือง	ส่วนพระร�ชบัญญัติระเบียบข้�ร�ชก�ร

พลเรือน	พ.ศ.	2551	ม�ตร�	1004	บัญญัติให้ก�รดำ�เนินก�รท�งวินัยแก่ผู้ที่ออกจ�กร�ชก�รไปแล้ว	จะกระทำ�

ไดต้อ่เมือ่ข�้ร�ชก�รผูน้ัน้	มกีรณถีกูกล�่วห�ว�่กระทำ�คว�มผิดวนิยัอย�่งร้�ยแรงอยูก่อ่นออกจ�กร�ชก�ร	แต่

ทัง้นีผู้บ้งัคบับญัช�ผูม้อีำ�น�จสัง่บรรจตุอ้งดำ�เนนิก�รสอบสวนภ�ยในหนึง่ร้อยแปดสิบวนั	นบัแต่วนัทีผู้่นัน้พ้น

จ�กร�ชก�ร	ซึ่ง	อ.ก.พ.	วิส�มัญเกี่ยวกับวินัยและก�รออกจ�กร�ชก�ร	ทำ�ก�รแทน	ก.พ.พิจ�รณ�แล้วเห็นว่�	

1ม�ตร�	84	ภ�ยใต้บังคับม�ตร�	19	ก�รกล่�วห�เจ้�หน้�ที่ของรัฐดังต่อไปนี้ว่�	กระทำ�คว�มผิดฐ�นทุจริตต่อหน้�ที่	กระทำ�คว�มผิดต่อตำ�แหน่งหน้�ที่ร�ชก�ร	หรือกระทำ�
คว�มผิดต่อตำ�แหน่งหน้�ที่ในก�รยุติธรรม	ให้กล่�วห�ต่อคณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	ในขณะที่ผู้ถูกกล่�วห�เป็นเจ้�หน้�ที่ของรัฐหรือพ้นจ�กก�รเป็นเจ้�หน้�ที่ของรัฐไม่เกินห้�ปี
2ม�ตร�	 92	 ในกรณีมีมูลคว�มผิดท�งวินัย	 เมื่อคณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	 ได้พิจ�รณ�พฤติก�รณ์แห่งก�รกระทำ�คว�มผิดแล้วมีมติว่�	 ผู้ถูกกล่�วห�ผู้ใดได้กระทำ�คว�มผิดวินัย	 
ให้ประธ�นกรรมก�รส่งร�ยง�นและเอกส�รที่มีอยู่	 พร้อมทั้งคว�มเห็นไปยังผู้บังคับบัญช�หรือผู้มีอำ�น�จแต่งตั้งถอดถอนผู้ถูกกล่�วห�ผู้นั้น	 เพื่อพิจ�รณ�โทษท�งวินัยต�ม 
ฐ�นคว�มผิดที่คณะกรรมก�ร	 ป.ป.ช.	 ได้มีมติโดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมก�รสอบสวนวินัยอีก	 ในก�รพิจ�รณ�โทษท�งวินัยแก่ผู้ถูกกล่�วห�	 ให้ถือว่�ร�ยง�นเอกส�รและ 
คว�มเห็นของคณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	เป็นสำ�นวนก�รสอบสวนท�งวินัยของคณะกรรมก�รสอบสวนวินัย	ต�มกฎหม�ยหรือระเบียบหรือข้อบังคับว่�ด้วยก�รบริห�รง�นบุคคล
ของผู้ถูกกล่�วห�นั้น	ๆ	แล้วแต่กรณี
3ม�ตร�	 93	 	 เมื่อได้รับร�ยง�นต�มม�ตร�	 92	 วรรคหนึ่งและวรรคส�มแล้ว	 ให้ผู้บังคับบัญช�หรือผู้มีอำ�น�จแต่งตั้งถอดถอนพิจ�รณ�ลงโทษภ�ยในส�มสิบวันนับแต่วันที่ 

ได้รับเรื่อง	และให้ผู้บังคับบัญช�หรือผู้มีอำ�น�จแต่งตั้งถอดถอนส่งสำ�เน�คำ�สั่งลงโทษดังกล่�วไปให้คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	ทร�บภ�ยในสิบห้�วันนับแต่วันที่ได้ออกคำ�สั่ง
4ม�ตร�	100	ข้�ร�ชก�รพลเรือนส�มัญผู้ใดมีกรณีถูกกล่�วห�เป็นหนังสือว่�กระทำ�	หรือละเว้นกระทำ�ก�รใดที่เป็นคว�มผิดวินัยอย่�งร้�ยแรง	ถ้�เป็นก�รกล่�วห�ต่อผู้บังคับ
บัญช�ของผู้นั้น	 หรือต่อผู้มีหน้�ที่สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบต�มกฎหม�ย	หรือระเบียบของท�งร�ชก�ร	 หรือเป็นก�รกล่�วห�โดยผู้บังคับบัญช�ของผู้น้ัน	 หรือมีกรณี 
ถูกฟ้องคดีอ�ญ�	หรือต้องห�ว่�กระทำ�คว�มผิดอ�ญ�อันมิใช่เป็นคว�มผิดท่ีได้กระทำ�โดยประม�ท	ท่ีไม่เก่ียวกับร�ชก�รหรอืคว�มผดิลหโุทษ	แมภ้�ยหลงัผูน้ั้นจะออกจ�กร�ชก�ร
ไปแล้ว	โดยมิใช่เพร�ะเหตุต�ย	ผู้มีอำ�น�จดำ�เนินก�รท�งวินัยมีอำ�น�จดำ�เนินก�รสืบสวนหรือพิจ�รณ�	และดำ�เนินก�รท�งวินัยต�มท่ีบัญญัติไว้ในหมวดน้ีต่อไปได้เสมือนว่�ผู้น้ัน
ยังมิได้ออกจ�กร�ชก�ร	แต่ท้ังน้ีผู้บังคับบัญช�ซ่ึงมีอำ�น�จส่ังบรรจุต�มม�ตร�	57	ต้องดำ�เนินก�รสอบสวนต�มม�ตร�	93	วรรคหนึ่ง	ภ�ยในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ผู้นั้น
พ้นจ�กร�ชก�ร
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กฎหม�ยทั้งสองฉบับได้บัญญัติเรื่องก�รกล่�วห�และก�รส่ังลงโทษท�งวินัยแก่ผู้ท่ีออกจ�กร�ชก�ร 

ไปแล้วต่�งกัน	

ในเรื่องนี้	สำ�นักง�น	ก.พ.	ได้มีหนังสือไปยังสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก�เพื่อห�รือปัญห�เกี่ยวกับ

ก�รพิจ�รณ�โทษท�งวินัย	 กรณีสำ�นักง�น	 ป.ป.ช.	 ได้มีหนังสือถึงอธิบดีกรมป่�ไม้ให้พิจ�รณ�โทษท�งวินัย 

แก	่น�ย	บ.	เมือ่ครัง้ดำ�รงตำ�แหนง่ป�่ไมอ้ำ�เภอซ่ึงเกษยีณอ�ยรุ�ชก�รไปแล้ว	ปร�กฏว�่	คณะกรรมก�รกฤษฎกี�	

(คณะที่	 1)	 ได้พิจ�รณ�ข้อห�รือดังกล่�วและมีคว�มเห็นต�มบันทึกสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก�	 

เรือ่งเสรจ็ที	่1362/2556	สรปุคว�มไดว้�่	เมือ่คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	ไดม้มีตชิีม้ลูคว�มผดิว�่ข�้ร�ชก�รพลเรอืน

ส�มัญกระทำ�ผิดวินัยอย่�งร้�ยแรงแล้ว	 ผู้บังคับบัญช�ของข้�ร�ชก�รพลเรือนส�มัญจะต้องพิจ�รณ�โทษ 

ท�งวินัยต�มมติคณะกรรมก�ร	 ป.ป.ช.	 แต่ก�รพิจ�รณ�ลงโทษท�งวินัยกับข้�ร�ชก�รพลเรือนส�มัญท่ีออก

จ�กร�ชก�รแลว้	จะส�ม�รถกระทำ�ไดเ้พยีงใดและอย�่งใดยอ่มเปน็ไปต�มกฎหม�ยหรือระเบยีบหรือข้อบงัคบั

ว่�ด้วยก�รบริห�รง�นบุคคลของข้�ร�ชก�รพลเรือนส�มัญ	 ซ่ึงก�รพิจ�รณ�ลงโทษท�งวินัยกับข้�ร�ชก�ร

พลเรือนส�มัญที่ออกจ�กร�ชก�รแล้ว	 ได้แก่	 ม�ตร�	 100	 แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบข้�ร�ชก�รพลเรือน	

พ.ศ.	 2551	 ก�รที่ผู้บังคับบัญช�ของข้�ร�ชก�รพลเรือนส�มัญจะอ�ศัยอำ�น�จต�มพระร�ชบัญญัติดังกล่�ว

เพื่อพิจ�รณ�โทษท�งวินัยต�มมติคณะกรรมก�ร	 ป.ป.ช	 ได้	 ต้องปร�กฏว่�ข้�ร�ชก�รพลเรือนส�มัญได้ถูก

กล�่วห�ว�่กระทำ�คว�มผดิวนิยัอย�่งร�้ยแรงหรอืถกูฟอ้งคดีอ�ญ�หรอืต้องห�ว�่กระทำ�คว�มผดิอ�ญ�อนัมใิช่

เป็นคว�มผิดที่ได้กระทำ�โดยประม�ทที่ไม่เกี่ยวกับร�ชก�รหรือคว�มผิดลหุโทษก่อนออกจ�กร�ชก�ร	 และ 

ผูบ้งัคับบญัช�ไดเ้ริม่ดำ�เนนิก�รสอบสวนภ�ยในหนึง่รอ้ยแปดสบิวนันบัแตว่นัทีผู่น้ัน้พน้จ�กร�ชก�ร	สว่นกรณี

ก�รไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	นั้น	 เห็นว่�	ต�มม�ตร�	92	แห่งพระร�ชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่�ด้วยก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต	พ.ศ.	2542	ให้ถือว่�ก�รไต่สวนของคณะกรรมก�ร	

ป.ป.ช.	เปน็ทีย่ตุ	ิโดยผูบ้งัคบับญัช�ไมต่อ้งสอบสวนอกี	กรณจึีงต้องถือว�่ก�รไต่สวนของคณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	

มีผลอย่�งเดียวกับก�รสอบสวนของผู้บังคับบัญช�ต�มม�ตร�	 100	 แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบข้�ร�ชก�ร

พลเรือน	พ.ศ.	2551	เพร�ะผลของก�รไต่สวนจะถูกถือเป็นสำ�นวนก�รสอบสวนท�งวินัยของคณะกรรมก�ร

สอบสวนวินัยต�มม�ตร�	 92	 แห่งพระร�ชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่�ด้วยก�รป้องกันและปร�บปร�ม 

ก�รทุจริต	พ.ศ.	2542		ดังน้ัน	เม่ือข้อเท็จจริงปร�กฏว่�	จังหวัดสุรินทร์ได้ดำ�เนินก�รร้องทุกข์กล่�วโทษน�ย	บ.	

ต่อพนักง�นสอบสวนภ�ยหลังจ�กที่น�ย	บ.	ได้เกษียณอ�ยุร�ชก�รไปแล้ว	และคณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	เริ่มต้น

ทำ�ก�รไต่สวนก็เป็นเวล�เกินกว่�หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่น�ย	 บ.	 พ้นจ�กร�ชก�รแล้ว	 กรมป่�ไม้จึง 

ไม่อ�จพิจ�รณ�ลงโทษท�งวินัยกับน�ย	บ.	ได้

นอกจ�กนี้	 คณะกรรมก�รพิทักษ์ระบบคุณธรรม	 (	 ก.พ.ค.)	 ได้มีคำ�วินิจฉัย	 เร่ืองแดงที่	 0013156	 

ลงวันที่	 8	 กุมภ�พันธ์	 2556	 ระหว่�งน�ย	 จ.	 กับกรมที่ดิน	 สรุปคว�มได้ว่�	 กรณีผู้อุทธรณ์พ้นจ�กก�รเป็น

ข้�ร�ชก�รพลเรือนส�มัญแล้วก่อนที่จะมีก�รร้องเรียนกล่�วห�ผู้อุทธรณ์	 แม้คู่กรณีในอุทธรณ์จะมีอำ�น�จ 

สั่งลงโทษย้อนหลังได้ต�มม�ตร�	107	แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบข้�ร�ชก�รพลเรือน	พ.ศ.	2551	ประกอบ

กับระเบียบ	ก.พ.	ว่�ด้วยวันออกจ�กร�ชก�รของข้�ร�ชก�รพลเรือนส�มัญ	พ.ศ.	2551	อย่�งไรก็ต�ม	เห็นว่�	

ม�ตร�	100	แห่งพระร�ชบัญญัติดังกล่�วได้กำ�หนดเงื่อนไขให้ผู้บังคับบัญช�มีอำ�น�จดำ�เนินก�รท�งวินัยกับ

ผู้ที่พ้นจ�กก�รเป็นข้�ร�ชก�รพลเรือนส�มัญไปแล้วได้สองประก�ร	 ประก�รแรก	 กรณีมีก�รกล่�วห�ผู้นั้น 

เป็นหนังสือว่�กระทำ�หรือละเว้นกระทำ�ก�รใดที่เป็นคว�มผิดวินัยอย่�งร้�ยแรงต่อผู้บังคับบัญช�ของผู้นั้น	 
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หรือต่อผู้มีหน้�ที่สืบสวนหรือตรวจสอบต�มกฎหม�ยหรือระเบียบก่อนที่ผู้นั้นจะพ้นจ�กก�รเป็นข้�ร�ชก�ร

พลเรือนส�มัญ	ประก�รที่สอง	ต้องสอบสวนต�มม�ตร�	93	วรรคหนึ่ง	ภ�ยในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่

ผู้นั้นพ้นจ�กร�ชก�ร	 โดยบทบัญญัติดังกล่�วได้ครอบคลุมก�รดำ�เนินก�รท�งวินัยทั้งหมด	 ซึ่งรวมถึง 

ก�รสอบสวนท�งวินัยและก�รส่ังลงโทษ	จึงเป็นม�ตร�ท่ีกำ�หนดเง่ือนไขของอำ�น�จในก�รส่ังลงโทษเช่นเดียวกับ

ม�ตร�	 97	 แห่งพระร�ชบัญญัติเดียวกัน	 และไม่อ�จนำ�หลักก�รตีคว�มที่ว่�	 พระร�ชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่�ด้วยก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต	พ.ศ.	2542	และที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็นกฎหม�ยพิเศษ

ยกเว้นพระร�ชบัญญัติระเบียบข้�ร�ชก�รพลเรือน	พ.ศ.	2551	ซึ่งเป็นกฎหม�ยทั่วไปม�ใช้กับกรณีนี้ได้

ผู้เขียนเห็นว่�	 แม้คณะกรรมก�รกฤษฎีก�	 (คณะที่	 1)	 และ	 ก.พ.ค.	 จะมีคว�มเห็นในทำ�นองเดียวกัน	

อย�่งไรก็ต�ม	เรือ่งนี	้ก.พ.ค.	เสยีงข�้งนอ้ย	มคีว�มเหน็ว�่	ม�ตร�	100	แหง่พระร�ชบญัญตัริะเบยีบข�้ร�ชก�ร

พลเรอืน	พ.ศ.	2551	เหน็ควรแปลคว�มหรอืตคีว�มจำ�กดัเฉพ�ะกรณกี�รสอบสวนทีต่อ้งดำ�เนนิก�รโดยผูบ้งัคบั

บัญช�ซึ่งมีอำ�น�จแต่งตั้งเท่�นั้น	 ไม่ส�ม�รถนำ�ผลก�รแปลคว�มหรือตีคว�มดังกล่�วไปอ้�งเป็นข้อกฎหม�ย 

ที่จะนำ�ไปใช้บังคับเกี่ยวกับก�รไต่สวนและวินิจฉัยของคณะกรรมก�ร	 ป.ป.ช.	 เนื่องจ�กก�รไต่สวน 

และก�รวินิจฉัยของคณะกรรมก�ร	 ป.ป.ช.	 ได้ดำ�เนินก�รต�มที่รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทยฯ	 และ 

พระร�ชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ	ว่�ด้วยก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต	พ.ศ.	2542	และที่แก้ไข

เพิ่มเติม	 บัญญัติรองรับไว้	 คำ�วินิจฉัยของ	 ก.พ.ค.	 ในกรณีนี้จึงต้องดำ�เนินก�รต�มกรอบที่ม�ตร�	 96	 

แห่งพระร�ชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่�วบัญญัติไว้	 อีกทั้งก�รตีคว�มกฎหม�ยหรือก�รบังคับ 

ใชก้ฎหม�ยตอ้งเค�รพลำ�ดบัชัน้ของกฎหม�ยล�ยลกัษณอ์กัษร	(Hierarchy	of	Law)	ดว้ย	ประกอบกบัแนวท�ง

ก�รพจิ�รณ�ของคณะกรรมก�รกฤษฎกี�	(คณะที	่1)	และ	ก.พ.ค.	ดงักล�่วอ�จทำ�ใหเ้กดิชอ่งว�่งในก�รพจิ�รณ�

ลงโทษท�งวินัย	กรณีข้�ร�ชก�รพลเรือนส�มัญพ้นจ�กตำ�แหน่งเพร�ะเกษียณอ�ยุร�ชก�รไปแล้ว	หรือรีบล�ออก

จ�กร�ชก�รก่อนที่คณะกรรมก�ร	 ป.ป.ช.	 จะเริ่มทำ�ก�รไต่สวนภ�ยในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ผู้นั้น 

พน้จ�กร�ชก�ร	โดยผูบ้งัคบับญัช�ซึง่มอีำ�น�จสัง่บรรจตุ�มม�ตร�	57	แหง่พระร�ชบญัญตัริะเบยีบข�้ร�ชก�ร

พลเรือน	พ.ศ.	 2551	 ไม่อ�จลงโทษท�งวินัยกับข้�ร�ชก�รพลเรือนส�มัญที่ออกจ�กร�ชก�รไปแล้วได้	 และ 

ยังทำ�ให้ท�งร�ชก�รได้รับคว�มเสียห�ย	 เน่ืองจ�กต้องจ่�ยเงินบำ�เหน็จบำ�น�ญต�มพระร�ชบัญญัติบำ�เหน็จ

บำ�น�ญข้�ร�ชก�ร	พ.ศ.	 2494	 หรือต้องให้สิทธิประโยชน์อื่น	 ๆ	 อ�ทิ	 สวัสดิก�รค่�รักษ�พย�บ�ล	 เป็นต้น	 

แก่ข้�ร�ชก�รผู้นั้น	

ด้วยเหตุน้ี	ผู้เขียนจึงเห็นควรดำ�เนินก�รแก้ไขเพ่ิมเติม	ม�ตร�	100	แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบข้�ร�ชก�ร

พลเรือน	พ.ศ.	2551	โดยบัญญัติให้ผู้บังคับบัญช�ซ่ึงมีอำ�น�จส่ังบรรจุฯ	มีอำ�น�จดำ�เนินก�รสืบสวนหรือพิจ�รณ�

และดำ�เนินก�รท�งวินัยกับข้�ร�ชก�รพลเรือนส�มัญท่ีออกจ�กร�ชก�รแล้วในกรณีท่ีคณะกรรมก�ร	 ป.ป.ช.	 

มีมติว่�	 ข้�ร�ชก�รผู้น้ันกระทำ�คว�มผิดฐ�นทุจริตต่อหน้�ท่ี	 กระทำ�ผิดต่อตำ�แหน่งหน้�ท่ีร�ชก�ร	กระทำ�ผิดต่อ

ตำ�แหน่งหน้�ท่ีในก�รยุติธรรม	หรือกระทำ�คว�มผิดวินัยอย่�งร้�ยแรง	ฯลฯ	แม้ว่�คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	จะเร่ิม

ทำ�ก�รไต่สวนเกินกว่�หน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันท่ีผู้น้ันพ้นจ�กร�ชก�รแล้วก็ต�ม	เพ่ือให้เกิดคว�มชัดเจนและ

เป็นก�รอุดช่องว่�งของกฎหม�ย	รวมท้ังยังสอดคล้องกับก�รท่ีประเทศไทยเป็นสม�ชิกอนุสัญญ�สหประช�ช�ติ

ว่�ด้วยก�รต่อต้�นก�รทุจริต	ค.ศ.	2003	(UN-CAC)	ซ่ึงเป็นม�ตรฐ�นส�กลท่ีประเทศสม�ชิกส�ม�รถขย�ยเวล�

หรืออ�ยุคว�มในก�รดำ�เนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบได้
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การเปล่ียนฐานความผดิในระหวา่งการดำาเนนิการทางวนิยั

นางสาวกมลลักษณ์ อ้นอารี

รักษาการนิติกรเชี่ยวชาญ

โดยท่ัวไป	 ในก�รดำ�เนินก�รท�งวินัยแก่ข้�ร�ชก�รพลเรือนส�มัญ	 ไม่ว่�จะเป็นคว�มผิดวินัย 

อย่�งร้�ยแรงหรือคว�มผิดวินัยอย่�งไม่ร้�ยแรง	จะกระทำ�โดยผู้บังคับบัญช�ผู้มีอำ�น�จสั่งบรรจุและแต่งตั้ง

ห�กเป็นกรณีก�รกระทำ�คว�มผิดวินัยอย่�งไม่ร้�ยแรง	 อ�จไม่จำ�เป็นต้องมีก�รแต่งตั้งคณะกรรมก�ร

สอบสวนวินัยก็ได้	แต่ต้องจัดให้มีก�รแจ้งข้อกล่�วห�และสรุปพย�นหลักฐ�นให้ผู้ถูกกล่�วห�ทร�บ	พร้อมทั้ง

รับฟังคำ�ช้ีแจงของผู้ถูกกล่�วห�	 และเมื่อได้ดำ�เนินก�รดังกล่�วแล้วผู้บังคับบัญช�ผู้มีอำ�น�จสั่งบรรจุเห็นว่� 

ผู้นั้นกระทำ�ผิดวินัยอย่�งไม่ร้�ยแรง	ก็ส�ม�รถที่จะลงโทษวินัยอย่�งไม่ร้�ยแรงได้เลย

แต่ก็มีประเด็นน่�คิดว่�	 ห�กตอนกล่�วห�เห็นเป็นเพียงคว�มผิดวินัยอย่�งไม่ร้�ยแรง	 แต่เมื่อ 

ได้รวบรวมพย�นหลักฐ�นและรับฟังคำ�ชี้แจงเสร็จแล้ว	กลับเห็นว่�ผู้นั้นกระทำ�ผิดวินัยอย่�งร้�ยแรง	ซึ่งย่อม 

ตอ้งมกี�รปรบับทคว�มผดิเสยีใหม	่โดยเปลีย่นฐ�นคว�มผดิจ�กทีเ่คยแจง้ในก�รแจง้ขอ้กล�่วห�	ผูบ้งัคบับญัช�

ผู้มีอำ�น�จสั่งบรรจุจะส�ม�รถลงโทษได้เลยหรือไม่	หรือต้องดำ�เนินก�รอื่นใดเพิ่มเติมหรือไม่

สำ�หรับกรณีคว�มผิดวินัยอย่�งร้�ยแรงนั้น	 กฎหม�ยกำ�หนดให้ผู้บังคับบัญช�ผู้มีอำ�น�จสั่งบรรจุ 

ต้องแต่งตั้งคณะกรรมก�รสอบสวนวินัยอย่�งร้�ยแรงเท่�นั้น	 โดยในก�รสอบสวนต้องปฏิบัติต�มหลักเกณฑ์

และวิธีก�รท่ีกำ�หนดในกฎ	 ก.พ.	 ว่�ด้วยก�รดำ�เนินก�รท�งวินัย	 พ.ศ.	 2556	 ซ่ึงได้ว�งหลักก�รสำ�คัญไว้ว่�	 

คณะกรรมก�รสอบสวนต้องแจ้งข้อกล่�วห�	และสรุปพย�นหลักฐ�นท่ีสนับสนุนข้อกล่�วห�ให้ผู้ถูกกล่�วห�ทร�บ	

โดยให้ทำ�เป็นบันทึก	 ระบุข้อเท็จจริง	 พฤติก�รณ์ของผู้ถูกกล่�วห�ว่�ได้กระทำ�ก�รใด	 เมื่อใด	 อย่�งไร	 

เป็นคว�มผิดวินัยในกรณีใด	จ�กน้ันต้องให้โอก�สผู้ถูกกล่�วห�ได้ช้ีแจงแสดงพย�นหลักฐ�นเพ่ือแก้ข้อกล่�วห� 
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เมื่อดำ�เนินก�รครบถ้วนแล้ว	ให้จัดทำ�ร�ยง�นก�รสอบสวนเสนอผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมก�รสอบสวนว่�	ผู้ถูก

กล่�วห�กระทำ�ผิดวินัยกรณีใด	 ม�ตร�ใด	 ควรได้รับโทษสถ�นใด	 ซึ่งถ้�ห�กเสนอว่�กระทำ�คว�มผิดวินัย 

ต�มม�ตร�หรือฐ�นคว�มผิดที่เคยแจ้งในก�รแจ้งข้อกล่�วห�ก็คงไม่มีปัญห�อะไร

แตถ่�้ห�กเสนอว�่กระทำ�คว�มผดิวนิยัอย�่งร�้ยแรงในม�ตร�	หรอืฐ�นอืน่ทีไ่มใ่ชม่�ตร�	หรอืฐ�นทีเ่คย

แจ้งข้อกล่�วห�ไป	 หรืออ�จเป็นเพียงคว�มผิดวินัยอย่�งไม่ร้�ยแรงแล้ว	 จะถือว่�ก�รสอบสวนนั้นไม่ชอบ 

ด้วยกฎหม�ยและจะต้องถูกเพิกถอนเลยหรือไม่

ประเด็นที่กล่�วม�นี้	เป็นปัญห�ที่มีผู้สงสัยอยู่เนือง	ๆ	จึงมีคว�มท้�ท�ยในก�รค้นห�คำ�ตอบ

ก�รห�คำ�ตอบในเรื่องน้ี	 ผู้เขียนได้ศึกษ�เปรียบเทียบกับคำ�พิพ�กษ�ของศ�ลฎีก�แผนกคดีอ�ญ� 

ของผู้ดำ�รงตำ�แหน่งท�งก�รเมือง	คดีหม�ยเลขแดงที่	อม.5/2552	ระหว่�งน�ย	ก	กับพวกรวม	135	คน	ผู้ร้อง	 

กับคณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	 ผู้ถูกกล่�วห�	 โดย	น�ย	ก	กับพวก	 เห็นว่�ก�รที่คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	มีมติว่�	 

น�ย	 ก	 กับพวกมีคว�มผิดในฐ�นคว�มผิดที่คณะอนุกรรมก�รไต่สวนข้อเท็จจริงไม่ได้แจ้งข้อกล่�วห�นั้น	

เป็นก�รกระทำ�ที่ไม่ชอบด้วยกฎหม�ย	ซึ่งศ�ลได้วินิจฉัยว่�	ก�รแจ้งข้อกล่�วห�ของคณะอนุกรรมก�รไต่สวน

ข้อเท็จจริงไม่จำ�ต้องแจ้งทุกข้อห�	 เมื่อได้มีก�รแจ้งให้ทร�บถึงพฤติก�รณ์ในก�รกระทำ�คว�มผิดก็เพียงพอ 

และถอืไดว้�่มกี�รแจง้ในขอ้ห�อืน่ทีอ่�ศยัพฤตกิ�รณเ์ดยีวกนันัน้ดว้ยแลว้	เมือ่เรือ่งนีค้ณะอนกุรรมก�รไตส่วน

ข้อเท็จจริงได้แจ้งข้อกล่�วห�ให้น�ย	ก	 กับพวก	และน�ย	ข	ทร�บว่�	 ก�รกระทำ�ของน�ย	ก	 กับพวกมีมูล 

คว�มผดิท�งวนิยัฐ�นปฏบิตัหิรอืละเวน้ก�รปฏบิติัหน�้ทีร่�ชก�รโดยมชิอบ	เพ่ือใหต้นเองหรือผู้อืน่ได้ประโยชน์

ที่มิควรได้	 เป็นก�รทุจริตต่อหน้�ที่ร�ชก�ร	 และฐ�นปฏิบัติหน้�ท่ีร�ชก�รโดยจงใจไม่ปฏิบัติต�มกฎหม�ย	

ระเบียบของท�งร�ชก�ร	 มติคณะรัฐมนตรี	 หรือนโยบ�ยของรัฐบ�ล	 อันเป็นเหตุให้เสียห�ยแก่ร�ชก�ร 

อย่�งร้�ยแรง	และฐ�นประพฤติชั่วอย่�งร้�ยแรง	ต�มพระร�ชบัญญัติระเบียบข้�ร�ชก�รพลเรือน	พ.ศ.	2535	

และมีมูลเป็นคว�มผิดอ�ญ�ฐ�นเป็นเจ้�พนักง�นปฏิบัติหรือละเว้นก�รปฏิบัติหน้�ที่โดยทุจริต	ต�มประมวล

กฎหม�ยอ�ญ�	ม�ตร�	157

ซึ่งต่อม�คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	มีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ว่�	ก�รกระทำ�ของน�ย	ก	กับพวกมิได้

เป็นคว�มผิดต�ม	 3	 ฐ�นคว�มผิดข้�งต้น	 คงฟังได้แต่เพียงว่�เป็นคว�มผิดวินัยอย่�งร้�ยแรง	 ฐ�นประม�ท

เลินเล่อในหน้�ที่ร�ชก�ร	 อันเป็นเหตุให้เสียห�ยแก่ร�ชก�รอย่�งร้�ยแรง	 ต�มพระร�ชบัญญัติระเบียบ

ข้�ร�ชก�รพลเรือน	พ.ศ.	 2535	 ซึ่งเป็นพฤติก�รณ์ที่เบ�กว่�	 คณะกรรมก�ร	 ป.ป.ช.	 ย่อมมีอำ�น�จที่จะฟัง 

ข้อเท็จจริงต�มมูลฐ�นดังกล่�ว	 แล้วม�วินิจฉัยชี้มูลฐ�นคว�มผิดในฐ�นดังกล่�วได้โดยไม่จำ�ต้องแจ้ง 

ข้อกล่�วห�เพิ่มเติมหรือไต่สวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมอีก	 เพร�ะข้อเท็จจริงที่อ�ศัยในก�รชี้มูลรวมอยู่ในสำ�นวน

ก�รไตส่วนขอ้เทจ็จรงิของคณะอนกุรรมก�รไตส่วนแลว้	มใิชก่�รนำ�ขอ้เทจ็จรงิหรอืพฤตกิ�รณอ์ืน่นอกสำ�นวน
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ม�วนิจิฉยั	และพระร�ชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว�่ด้วยก�รปอ้งกนัและปร�บปร�มก�รทจุริต	พ.ศ.	2542	

มิได้ห้�มมิให้คณะกรรมก�ร	 ป.ป.ช.	 มีมติชี้มูลในคว�มผิดฐ�นอื่นที่ได้จ�กสำ�นวนก�รไต่สวนข้อเท็จจริง 

แต่อย่�งใด	ก�รกระทำ�ของคณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	จึงชอบแล้ว

จ�กคำ�พพิ�กษ�ดงักล�่วไดว้�งหลกัก�รทีส่ำ�คญัว�่	ในก�รไตส่วนขอ้เทจ็จรงิของคณะอนกุรรมก�รไตส่วน	

ห�กได้มีก�รแจ้งพฤติก�รณ์ในก�รกระทำ�คว�มผิดครบถ้วนแล้ว	 แม้ต่อม�คณะกรรมก�ร	 ป.ป.ช.	 จะปรับ

บทคว�มผิดแตกต่�งไปจ�กบทคว�มผิดที่ได้เคยแจ้งไว้ในก�รแจ้งข้อกล่�วห�	ก็ส�ม�รถทำ�ได้	เพร�ะเป็นก�ร

ปรับบทคว�มผิดที่เกิดจ�กก�รฟังพฤติก�รณ์เดียวกัน	 แต่ทั้งนี้ต้องเป็นก�รปรับบทคว�มผิดในพฤติก�รณ์ 

ที่มีสถ�นโทษที่เบ�กว่�ที่ได้เคยแจ้งข้อกล่�วห�ไว้

สำ�หรับกรณีตัวอย่�ง	 เมื่อพิจ�รณ�เปรียบเทียบคำ�พิพ�กษ�กับประเด็นปัญห�ที่ผู้เขียนได้หยิบยกม� 

ข้�งต้น	 ผู้เขียนเห็นว่�	 ในก�รสอบสวนท�งวินัยอย่�งร้�ยแรงนั้น	 ห�กในก�รแจ้งข้อกล่�วห�และสรุปพย�น

หลักฐ�นที่สนับสนุนข้อกล่�วห�	 คณะกรรมก�รสอบสวนได้แจ้งข้อเท็จจริงและพฤติก�รณ์คว�มผิดของผู้ถูก

กล�่วห�ครบถว้นแลว้		พรอ้มทัง้ไดแ้จง้ดว้ยว�่เปน็คว�มผดิวนิยักรณใีด	ม�ตร�ใด	ซึง่เปน็ฐ�นคว�มผดิทีม่โีทษ

สถ�นหนักแล้ว	แต่เมื่อดำ�เนินก�รสอบสวนแล้วเสร็จ	คณะกรรมก�รสอบสวนก็ส�ม�รถเสนอคว�มเห็นได้ว่�	

ผู้ถูกกล่�วห�กระทำ�ผิดวินัยอย่�งร้�ยแรงในม�ตร�หรือฐ�นอื่นได้	 แต่ต้องเป็นฐ�นคว�มผิดที่พฤติก�รณ์หรือ

สถ�นโทษที่เบ�กว่�ม�ตร�	 หรือฐ�นคว�มผิดที่เคยแจ้งไว้	 ซึ่งมิได้ทำ�ให้เสียคว�มเป็นธรรมแต่อย่�งใด	 

เพร�ะก�รแจ้งข้อกล่�วห�ในม�ตร�หรือฐ�นที่หนักกว่�ย่อมทำ�ให้ผู้ถูกกล่�วห�ได้ต่อสู้ชี้แจงอย่�งเต็มที่ 

ม�กกว่�	 กับท้ังอ�จพิจ�รณ�ได้ว่�ในขณะที่แจ้งข้อกล่�วห�นั้น	 คณะกรรมก�รสอบสวนอ�จได้รับข้อมูล 

เพียงด้�นเดียวและยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์	 จึงยังไม่อ�จสรุปได้อย่�งแน่ชัดว่�พฤติก�รณ์ของผู้ถูกกล่�วห�

เป็นก�รกระทำ�คว�มผิดวินัยม�ตร�ใด	ฐ�นใด	ในชั้นแรกจึงเป็นก�รแจ้งข้อกล่�วห�ในเบื้องต้นเท่�นั้น	แต่เมื่อ

ไดร้วบรวมพย�นหลกัฐ�นทัง้หมดแลว้	อ�จมขีอ้เทจ็จรงิเปลีย่นไปหรอืมขีอ้เทจ็จรงิเพิม่เตมิ	อนัทำ�ใหพ้จิ�รณ�

ไดอ้ย�่งชัดเจนยิง่ขึน้ว�่	พฤตกิ�รณข์องผูถ้กูกล�่วห�เปน็คว�มผดิวนิยัต�มฐ�นใด	ม�ตร�ใด	ซึง่อ�จมพีฤตกิ�รณ์

และสถ�นโทษที่เบ�กว่�ฐ�นคว�มผิดที่แจ้งข้อกล่�วห�ไปแล้ว	 ดังนั้น	 ก�รดำ�เนินก�รสอบสวนจึงชอบด้วย

กฎหม�ยแล้ว	ไม่มีเหตุจะต้องแจ้งข้อกล่�วห�เพิ่มเติม	หรือเพิกถอนกระบวนก�รสอบสวนแต่อย่�งใด

กรณีทำ�นองนี้เคยเกิดขึ้นในชั้นพิจ�รณ�ของ	ก.พ.ค.	เรื่องมีอยู่ว่�ข้�ร�ชก�รผู้หนึ่งได้รับแจ้งข้อกล่�วห�

จ�กคณะกรรมก�รสอบสวนว่�	 ได้เบิกเงินของสถ�นีอน�มัย	 จำ�นวน	 210,000	 บ�ท	 ไป	 แต่มีหลักฐ�น 

ก�รเบิกจ่�ยท่ีถูกต้องเพียง	34,200	บ�ท	ประกอบกับไม่มีก�รจัดทำ�บัญชีเงินสดให้เป็นปัจจุบัน	จึงเป็นคว�มผิด

วินัยอย่�งร้�ยแรง	 ฐ�นทุจริตต่อหน้�ที่ร�ชก�ร	 แต่ภ�ยหลังจ�กรวบรวมพย�นหลักฐ�นและรับฟังคำ�ชี้แจง 

จ�กข้�ร�ชก�รร�ยน้ันแล้ว	คณะกรรมก�รสอบสวนได้เสนอคว�มเห็นต่อผู้ส่ังแต่งต้ังคณะกรรมก�รสอบสวนว่�	 
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ข้�ร�ชก�รผู้นั้นมีคว�มผิดเพียงก�รไม่จัดทำ�บัญชีเงินสดให้เป็นปัจจุบันเท่�นั้น	 ซ่ึงเป็นคว�มผิดวินัยฐ�น 

จงใจไม่ปฏิบัติต�มกฎหม�ย	 ระเบียบของท�งร�ชก�ร	 อันเป็นเหตุให้เสียห�ยแก่ร�ชก�รอย่�งร้�ยแรง	 และ	

อ.ก.พ.	 จังหวัด	 ซึ่งเป็นผู้มีอำ�น�จในก�รพิจ�รณ�คว�มผิดและกำ�หนดโทษก็เห็นชอบต�มคว�มเห็นดังกล่�ว 

ของคณะกรรมก�รสอบสวน	 ในชั้นพิจ�รณ�อุทธรณ์	 ก.พ.ค.	 ก็ได้พิจ�รณ�แล้วเห็นว่�	 ก�รปรับบทคว�มผิด 

ภ�ยหลังดังกล่�วเป็นก�รดำ�เนินก�รโดยชอบแล้ว	ไม่จำ�เป็นต้องแจ้งขอกล่�วห�เพิ่มเติมแต่อย่�งใด

	 แต่ห�กเป็นกรณีท่ีก�รปรับบทภ�ยหลังเป็นพฤติก�รณ์หรือฐ�นคว�มผิดที่สถ�นโทษหนักขึ้น	 ไม่ว่�

จะเป็นกรณีตั้งกรรมก�รสอบสวนวินัยอย่�งไม่ร้�ยแรงแล้วภ�ยหลังพบว่�เป็นคว�มผิดวินัยอย่�งร้�ยแรงก็ดี	

หรือกรณีตั้งกรรมก�รสอบสวนวินัยอย่�งร้�ยแรงแต่ภ�ยหลังมีก�รปรับบทคว�มผิดเป็นพฤติก�รณ์ 

หรือฐ�นคว�มผิดท่ีมีสถ�นโทษหนักข้ึนกว่�ตอนแจ้งข้อกล่�วห�ก็ดี	ผู้เขียนเห็นว่�จำ�เป็นอย่�งย่ิงท่ีจะต้องมีก�ร

แต่งตั้งคณะกรรมก�รสอบสวนวินัยอย่�งร้�ยแรงใหม่	หรือต้องมีก�รแจ้งข้อกล่�วห�และสรุปพย�นหลักฐ�น

ที่สนับสนุนข้อกล่�วห�เสียใหม่	 รวมทั้งต้องให้โอก�สผู้ถูกกล่�วห�ได้ชี้แจงแก้ข้อกล่�วห�อย่�งเต็มที่อีกครั้ง	

เน่ืองจ�กเป็นเร่ืองท่ีมีผลกระทบสำ�คัญต่อสถ�นะก�รเป็นผู้ถูกกล่�วห�	และสิทธิในก�รต่อสู้ช้ีแจงแก้ข้อกล่�วห�	

เพร�ะคว�มเข้มข้นในก�รต่อสู้ชี้แจงย่อมขึ้นอยู่กับฐ�นคว�มผิด	และสถ�นโทษที่ค�ดว่�ตนเองจะได้รับ

ผู้เขียนเห็นว่�	 หลักก�รข้�งต้นนี้ส�ม�รถนำ�ไปปรับใช้ในก�รพิจ�รณ�ร�ยง�นก�รสอบสวนของผู้สั่ง 

แต่งตั้งกรรมก�รสอบสวน	 หรือในก�รพิจ�รณ�คว�มผิดและกำ�หนดโทษ	 หรือในชั้นตรวจสอบร�ยง�น 

ก�รดำ�เนินก�รท�งวินัยได้อีกด้วย	 นอกจ�กที่กล่�วม�แล้ว	 ผู้เขียนขอหยิบยกเรื่องตัวอย่�งที่เกิดขึ้นในก�ร

พจิ�รณ�อทุธรณ์ของ	ก.พ.ค.	ซึง่กไ็ดน้ำ�หลกัก�รนีม้�ปรบัใชเ้ชน่กนั	โดยเรือ่งตวัอย�่งนี	้คณะกรรมก�รสอบสวน

ได้แจ้งข้อกล่�วห�ว่�	ข้�ร�ชก�รผู้ถูกกล่�วห�	ซึ่งเป็นช่�งผู้ควบคุมง�นก่อสร้�งได้อ�ศัยโอก�สดังกล่�วรับเงิน

จำ�นวนเดือนละ	10,000	บ�ท	จ�กผู้รับจ้�ง	อันเป็นคว�มผิดวินัย	ฐ�นทุจริตต่อหน้�ท่ีร�ชก�ร	และประพฤติช่ัว 

อย�่งร�้ยแรง	ซึง่	อ.ก.พ.	กรมเหน็ชอบต�มฐ�นคว�มผดิทัง้สองดงักล�่ว	จงึมคีำ�สัง่ลงโทษ	แต	่ก.พ.ค.	พจิ�รณ�

อุทธรณ์แล้วเห็นว่�พฤติก�รณ์ไม่ครบองค์ประกอบคว�มผิดฐ�นทุจริตต่อหน้�ที่ร�ชก�ร	 ก.พ.ค.	 จึงส่ังให้ 

แก้ไขฐ�นคว�มผิดให้ถูกต้อง	 โดยเป็นคว�มผิดเพียงฐ�นประพฤติชั่วอย่�งร้�ยแรง	 (เรื่องแดงที่	 0024152) 

จึงเห็นได้ว่�ก�รพิจ�รณ�อุทธรณ์ของ	 ก.พ.ค.	 ก็อยู่ในหลักก�รข้�งต้น	 คือ	 ก�รปรับบทคว�มผิดในภ�ยหลัง

กระทำ�ได้แต่ต้องอยู่บนหลักก�รท่ีว่�	ฐ�นคว�มผิดใหม่ต้องมีพฤติก�รณ์หรือสถ�นโทษท่ีเบ�กว่�ฐ�นคว�มผิดเดิม	

ซึ่งจะเป็นก�รดำ�รงคว�มยุติธรรมและเป็นธรรมให้ผู้กล่�วห�หรือผู้ถูกลงโทษได้อย่�งเต็มที่ต่อไป

98



การดำาเนินการทางวินัย : กระบวนการที่เปลี่ยนไป

นางสาวพรรัตน์ โลหะขจรพันธ์

รักษาการนิติกรเชี่ยวชาญ

ก.พ.	ได้ออกกฎ	ก.พ.	ว่�ด้วยก�รดำ�เนินก�รท�งวินัย	พ.ศ.	2556	โดยอ�ศัยอำ�น�จต�มม�ตร�	8	(5)	

และหมวด	7	ก�รดำ�เนินก�รท�งวินัย		ต�มม�ตร�	94	ม�ตร�	95	ม�ตร�	96	ม�ตร�	97	ม�ตร�	101	และ

ม�ตร�	 105	 แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบข้�ร�ชก�รพลเรือน	พ.ศ.	 2551	 ซึ่ง	 กฎ	 ก.พ.	 ฉบับนี้ได้ประก�ศ 

ในร�ชกิจจ�นุเบกษ�	ฉบับกฤษฎีก�	 เล่ม	130	ตอนที่	 126	ก	วันที่	 27	ธันว�คม	2556	และมีผลใช้บังคับ 

เมื่อวันที่	 25	 กุมภ�พันธ์	 2557	 เป็นกฎหม�ยลูกบทที่บัญญัติขึ้นเพ่ือนำ�ม�ใช้แทน	 กฎ	 ก.พ.	 ฉบับที่	 18	 

(พ.ศ.	 2540)	 ว่�ด้วยก�รสอบสวนพิจ�รณ�	 ทั้งนี้เพื่อให้ก�รดำ�เนินก�รท�งวินัยเป็นไปโดยรวดเร็ว	 ด้วย 

คว�มยุติธรรม	 และปร�ศจ�กอคติ	 รวมทั้งเพ่ือให้ก�รดำ�เนินก�รท�งวินัยเป็นไปต�มหลักเกณฑ์	 วิธีก�ร	 

และระยะเวล�ที่กฎหม�ยกำ�หนดด้วย

กฎ	ก.พ.	ว่�ด้วยก�รดำ�เนินก�รท�งวินัย	พ.ศ.	2556	แบ่งเป็น	10	หมวดและบทเฉพ�ะก�ล	คือ

	 หมวด	1	ก�รดำ�เนินก�รเมื่อมีก�รกล่�วห�หรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่�มีก�รกระทำ�ผิดวินัย

	 หมวด	2	ก�รสืบสวนหรือพิจ�รณ�ในเบื้องต้น

	 หมวด	3	ก�รดำ�เนินก�รในกรณีมีมูลที่ควรกล่�วห�ว่�กระทำ�ผิดวินัยอย่�งไม่ร้�ยแรง

	 หมวด	4	ก�รดำ�เนินก�รในกรณีมีมูลที่ควรกล่�วห�ว่�กระทำ�ผิดวินัยอย่�งร้�ยแรง

	 หมวด	5	กรณีคว�มผิดที่ปร�กฏชัดแจ้ง

	 หมวด	6	ก�รสั่งยุติเรื่อง	ลงโทษ	หรืองดโทษ

	 หมวด	7	ก�รมีคำ�สั่งใหม่กรณีมีก�รเพิ่มโทษ	ลดโทษ	งดโทษ	หรือยกโทษ

	 หมวด	8	ก�รสั่งพักร�ชก�รและให้ออกจ�กร�ชก�รไว้ก่อน

	 หมวด	9	ระยะเวล�

	 หมวด	10	บทเบ็ดเตล็ด

	 บทเฉพ�ะก�ล
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กฎ	ก.พ.	ว่�ด้วยก�รดำ�เนินก�รท�งวินัย	พ.ศ.	2556	นี้หลักเกณฑ์และวิธีก�รต่�ง	ๆ	ยังคงเหมือนเดิม 

เปน็สว่นใหญ	่จะมท่ีีแตกต�่งออกไปคอืในหมวด	4	ก�รดำ�เนนิก�รในกรณมีมีลูทีค่วรกล�่วห�ว�่กระทำ�ผดิวนิยั

อย่�งร้�ยแรง	 ซึ่งโดยหลักก�รใหญ่ยังคงเหมือนเดิม	 คือ	 ต้องมีก�รต้ังเรื่องกล่�วห�	 มีก�รต้ังคณะกรรมก�ร

สอบสวน	 ต้องแจ้งข้อกล่�วห�และสรุปพย�นหลักฐ�นที่สนับสนุนข้อกล่�วห�ให้ผู้ถูกกล่�วห�ทร�บ	 และ 

ให้โอก�สแก่ผู้กล่�วห�ชี้แจงแก้ข้อกล่�วห�	 และเมื่อก�รสอบสวนเสร็จส้ินโดยคณะกรรมก�รสอบสวน 

หรือผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมก�รสอบสวนเห็นว่�กรณีเป็นก�รกระทำ�ผิดวินัยอย่�งร้�ยแรง	 ก็จะต้องส่งเร่ืองให้	

อ.ก.พ.	ส�มัญพิจ�รณ�	และเม่ือ	อ.ก.พ.	ส�มัญมีมติประก�รใด	ก็ให้ผู้บังคับบัญช�ส่ังหรือปฏิบัติให้เป็นไปต�มน้ัน

สำาหรับสาระที่มีการเปลี่ยนไปจากเดิม ได้แก่

1. ผูม้อีำานาจสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวน	ต�มพระร�ชบญัญตัริะเบยีบข�้ร�ชก�รพลเรอืน	พ.ศ.	

2551	ประกอบกฎ	ก.พ.	ว�่ดว้ยก�รดำ�เนนิก�รท�งวนิยั	พ.ศ.	2556	กำ�หนดผูม้อีำ�น�จสัง่แต่งต้ังคณะกรรมก�ร

สอบสวนไว้	คือ

	 1.1	 ม�ตร�	93	แหง่พระร�ชบญัญตัริะเบยีบข้�ร�ชก�รพลเรือน	พ.ศ.	2551	บญัญติัใหผู้้บงัคบับญัช� 

	 	 ซึ่งมีอำ�น�จสั่งบรรจุ	ต�มม�ตร�	57	ได้แก่	รัฐมนตรีเจ้�สังกัด	ปลัดกระทรวง	หรือหัวหน้�ส่วน 

	 	 ร�ชก�รระดับกรมท่ีอยู่ในบังคับบัญช�หรือรับผิดชอบก�รปฏิบัติร�ชก�รขึ้นตรงต่อน�ยก 

	 	 รฐัมนตร	ีหรอืตอ่รฐัมนตร	ีอธบิด	ีและผูว้�่ร�ชก�รจงัหวดั	เปน็ผูม้อีำ�น�จสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมก�ร 

	 	 สอบสวน

	 1.2	 กรณีที่ข้�ร�ชก�รผู้ถูกกล่�วห�มีตำ�แหน่งต่�งกัน	 หรือต่�งกรม	 หรือต่�งกระทรวงกัน	 

	 	 ถูกกล่�วห�ว่�กระทำ�ผิดวินัยร่วมกัน	 ผู้มีอำ�น�จสั่งแต่งตั้งคณะกรรมก�รสอบสวนจะเป็นไป 

	 	 ต�มบทบัญญัติม�ตร�	 94	 แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบข้�ร�ชก�รพลเรือน	 พ.ศ.	 2551	 

	 	 (กฎ	ก.พ.	ว่�ด้วยก�รดำ�เนินก�รท�งวินัย	พ.ศ.	2556	ข้อ	16	และข้อ	17)

	 1.3	 กรณีท่ีผู้บังคับบัญช�ไม่ใช้อำ�น�จต�มม�ตร�	 93	 หรือม�ตร�	 94	 ให้ผู้บังคับบัญช�ระดับ 

	 	 เหนือขึ้นไปมีอำ�น�จแต่งตั้งคณะกรรมก�รสอบสวน

2. หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาสอบสวน

	 2.1	 กฎ	 ก.พ.	 นี้ได้กำ�หนดหลักก�รใหม่เพิ่มเติมโดยจะแต่งตั้งลูกจ้�งประจำ�หรือพนักง�นร�ชก�ร 

	 	 เปน็ผูช้ว่ยเลข�นกุ�รในคณะกรรมก�รสอบสวนกไ็ด	้ทัง้นี	้เพือ่แกป้ญัห�ก�รข�ดแคลนบคุล�กร 

	 	 ด้�นวินัย	(ข้อ	18	วรรค	4)

	 2.2	 กำ�หนดระยะเวล�เรง่รดัก�รสอบสวนใหแ้ล้วเสร็จภ�ยใน	120	วนั	นบัต้ังแต่วนัทีค่ณะกรรมก�ร 

	 	 สอบสวนได้ประชุมครั้งแรกต�มข้อ	27	และส�ม�รถขย�ยเวล�ได้ไม่เกินครั้งละ	60	วัน	แต่มิได้ 
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	 	 จำ�กัดจำ�นวนครั้งไว้	 (ข้อ	 54)	 อย่�งไรก็ต�มห�กก�รสอบสวนไม่แล้วเสร็จได้ภ�ยใน	 180	 วัน 

	 	 ก็ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมก�รสอบสวนร�ยง�นไปยัง	 อ.ก.พ.	 กระทรวงที่ผู้ถูกกล่�วห�สังกัด 

	 	 อยู่เพื่อเร่งรัดก�รสอบสวนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

	 2.3	 ตัดขั้นตอนก�รแจ้งและอธิบ�ยข้อกล่�วห�	 (สว.2)	 คงเหลือเพียงขั้นตอนก�รแจ้งข้อกล่�วห� 

	 	 และสรุปพย�นหลักฐ�น	ต�มที่กำ�หนดไว้ในข้อ	40	ข้อ	41	และข้อ	43	เท่�นั้น

	 2.4	 จำ�นวนกรรมก�รสอบสวนในก�รสอบป�กคำ�ต้องไม่น้อยกว่�กึ่งหนึ่ง	 เว้นแต่ในกรณีที่ 

	 	 กึ่งหนึ่งของคณะกรรมก�รสอบสวนมีม�กกว่�	 3	 คน	 ให้กรรมก�รสอบสวน	 3	 คน	 ทำ�ก�ร 

	 	 สอบป�กคำ�ได้	(ข้อ	30)	

	 2.5	 ผู้ถูกกล่�วห�มีสิทธินำ�ที่ปรึกษ�หรือทน�ยคว�มเข้�ร่วมในชั้นสอบสวนได้	(ข้อ	32)

3. การส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. สามัญ

ในกรณท่ีีคณะกรรมก�รสอบสวนหรอืผูส้ัง่แต่งต้ังคณะกรรมก�รสอบสวนเหน็ว�่ผูถ้กูกล�่วห�กระทำ�ผดิ

วินัยอย่�งร้�ยแรง	ให้ส่งเรื่องให้	อ.ก.พ.	ส�มัญพิจ�รณ�ต�มข้อ	58	ดังนี้	

	 3.1	 กรณีผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมก�รสอบสวนข้�ร�ชก�รซึ่งมีตำ�แหน่งต�ม 

	 	 ม�ตร�	57	(11)	และสังกัดร�ชก�รบริห�รส่วนภูมิภ�คให้ส่งเรื่องให้	อ.ก.พ.	จังหวัด

	 3.2	 กรณีอธิบดี	 (รวมทั้งปลัดกระทรวงในฐ�นะอธิบดี)	 หรือหัวหน้�ส่วนร�ชก�รระดับกรมท่ีอยู่ใน 

	 	 บังคับบัญช�/ขึ้นตรงต่อน�ยกรัฐมนตรี	 หรือรัฐมนตรีเป็นผู้ส่ังแต่งต้ังคณะกรรมก�รสอบสวน 

	 	 ข้�ร�ชก�รซึ่งมีตำ�แหน่งต�มม�ตร�	 57	 (6)	 (9)	 (10)	 และสังกัดร�ชก�รบริห�รส่วนภูมิภ�ค 

	 	 หรือส่วนกล�งให้ส่งเรื่องให้	อ.ก.พ.	กรม

	 3.3	 กรณีน�ยกรัฐมนตรี	 รัฐมนตรี	 ปลัดกระทรวง	 หรือหัวหน้�ส่วนร�ชก�รระดับกรมที่อยู่ใน 

	 	 บังคับบัญช�/ขึ้นตรงต่อน�ยกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมก�รสอบสวน 

	 	 ข้�ร�ชก�รซึ่งมีตำ�แหน่งต�มม�ตร�	 57	 (1)	 (2)	 (3)	 (5)	 (7)	 (8)	 และสังกัดร�ชก�รบริห�ร 

	 	 ส่วนภูมิภ�คหรือส่วนกล�งให้ส่งเรื่องให้	อ.ก.พ.	กระทรวง
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การล้างมลทิน กรณีผู้ถูกลงโทษทางวินัย

ร้อยตำารวจโทหญิง สุทธิมา พิพัฒน์พิบูลย์

นิติกรเชี่ยวชาญ

“กฎหม�ยล้�งมลทินให้แก่ผู้ถูกลงโทษท�งวินัย ปร�กฏครั้งแรกในพระร�ชบัญญัติ 

ล้�งมลทินในโอก�สครบรอบ 25 พุทธศตวรรษ พ.ศ. 2499 หลังจ�กนั้นได้มีกฎหม�ย 

ล้�งมลทินให้แก่ผู้ถูกลงโทษท�งวินัยในโอก�สสำ�คัญของประเทศอีก 4 ฉบับ คือ พระร�ช

บัญญัติล้�งมลทินในโอก�สสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี พ.ศ. 2526 พระร�ชบัญญัติ 

ล�้งมลทินในโอก�สทีพ่ระบ�ทสมเดจ็พระปรมนิทรมห�ภมูพิลอดลุยเดชทรงมพีระชนมพรรษ� 

60 พรรษ� พ.ศ. 2530 พระร�ชบัญญัติล้�งมลทินในวโรก�สที่พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทร 

มห�ภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริร�ชสมบัติครบ 50 ปี พ.ศ. 2539 และพระร�ชบัญญัติล้�ง

มลทินในโอก�สที่พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษ�  

80 พรรษ� พ.ศ. 2550”

ผู้ได้รับประโยชน์จากกฎหมายล้างมลทิน

ในบทคว�มนี้จะพิจ�รณ�จ�กกฎหม�ยล้�งมลทินฉบับล่�สุด	 คือ	 พระร�ชบัญญัติล้�งมลทินในโอก�ส 

ทีพ่ระบ�ทสมเดจ็พระปรมนิทรมห�ภมูพิลอดลุยเดชมพีระชนมพรรษ�	80	พรรษ�	พ.ศ.	2550	ซ่ึงมผีลใชบ้งัคบั

เมื่อวันที่	5	ธันว�คม	2550	สรุปได้	2	กลุ่ม	คือ

1.	ผู้ถูกลงโทษท�งวินัย	ซึ่งอยู่ในเงื่อนไขต�มที่บัญญัติในม�ตร�	51	คือ	

	 1.1	 เป็นผู้ถูกลงโทษท�งวินัย	ต�มคว�มหม�ยในม�ตร�	32	ซึ่งมีคำ�วินิจฉัยคณะกรรมก�รกฤษฎีก�	 

(คณะที่	11)	เรื่องเสร็จที่	162/2551	วินิจฉัยว่�โดยเจตน�รมณ์ของพระร�ชบัญญัติล้�งมลทินฯ	พ.ศ.	2550	 

ที่ล้�งมลทินให้แก่ผู้ถูกลงโทษท�งวินัยนั้น	มุ่งประสงค์จะใช้บังคับแก่เจ้�หน้�ที่ของรัฐเท่�นั้น	มิได้มุ่งประสงค์

จะใช้บังคับแก่บุคคลโดยทั่วไป	 ดังนั้น	 กรณีของผู้ต้องขัง	 ผู้ถูกกักขัง	 หรือผู้ถูกกักกันที่ถูกลงโทษท�งวินัย 

ต�มพระร�ชบัญญัติร�ชทัณฑ์	พุทธศักร�ช	2479	จึงไม่อยู่ในคว�มหม�ยของบทนิย�มคำ�ว่�ผู้ถูกลงโทษท�งวินัย

1ม�ตร�	5	ใหล้�้งมลทนิใหแ้กบ่รรด�ผู้ถกูลงโทษท�งวนิยัในกรณซีึง่ไดก้ระทำ�กอ่นหรือในวนัที	่5	ธนัว�คม	2550	และไดรั้บโทษหรือรับทณัฑ์ทัง้หมด
หรือบ�งส่วนไปก่อนหรือในวันที่พระร�ชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	โดยให้ถือว่�ผู้นั้นมิได้เคยถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์ท�งวินัยในกรณีนั้น
2	ผู้ถูกลงโทษท�งวินัย	หม�ยคว�มว่�	ผู้ถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์เพร�ะกระทำ�ผิดวินัยต�มกฎหม�ย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	ประก�ศ	หรือคำ�ส่ังของกระทรวง	
ทบวง	 กรม	 ร�ชก�รส่วนภูมิภ�ค	 ร�ชก�รส่วนท้องถ่ิน	 หน่วยง�นของรัฐ	 หรือรัฐวิส�หกิจ	 และให้หม�ยคว�มรวมถึงผู้ถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์	 
โดยคำ�สั่งที่ชอบด้วยกฎหม�ยซึ่งมีผลเช่นเดียวกับก�รถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์ท�งวินัย
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	 1.2	 ได้กระทำ�ผิดวินัยก่อนหรือในวันที่	5	ธันว�คม	2550	และ

	 1.3	 ได้รับโทษหรือรับทัณฑ์ทั้งหมดหรือบ�งส่วนไปก่อนหรือในวันที่	5	ธันว�คม	2550

สำ�หรับคำ�ว่� “ได้รับโทษทางวินัยหรือรับทัณฑ์”	 หม�ยถึง	 มีคำ�สั่งลงโทษและรับโทษไปแล้วทั้งหมด

หรือบ�งส่วนก่อนหรือในวันที่	 5	 ธันว�คม	2550	แม้ว่�คำ�สั่งลงโทษนั้นจะออกหลังวันที่	 5	 ธันว�คม	2550	 

แต่ถ้�คำ�สั่งนั้นกำ�หนดให้มีผลย้อนหลังไปก่อนหรือในวันท่ี	 5	 ธันว�คม	 2550	 ต�มระเบียบ	 ก.พ.	 ว่�ด้วย 

วันออกจ�กร�ชก�รของข้�ร�ชก�รพลเรือนส�มัญท่ีมีผลใช้บังคับในขณะออกคำ�ส่ัง	 ผู้ถูกลงโทษท�งวินัย 

ต�มคำ�สั่งที่มีผลย้อนหลังดังกล่�วก็เป็นผู้ได้รับก�รล้�งมลทิน	

2.	 ผู้ถูกส่ังให้ออกจ�กร�ชก�รอันมิใช่เป็นก�รลงโทษท�งวินัยและผู้ถูกดำ�เนินก�รท�งวินัย	ต�มม�ตร�	63

จ�กบทบัญญัติม�ตร�	 6	 ผู้ถูกสั่งให้ออกจ�กร�ชก�รอันมิใช่เป็นก�รลงโทษท�งวินัย	 ก่อนหรือในวันที่ 

5	 ธันว�คม	 2550	 จะไม่ถูกพิจ�รณ�ในท�งที่จะเปลี่ยนแปลงคำ�สั่งจ�กให้ออกเป็นโทษท�งวินัย	 (ปลดออก 

หรือไล่ออกจ�กร�ชก�ร)	 และผู้ถูกดำ�เนินก�รท�งวินัยในกรณีกระทำ�ผิดวินัย	 ซ่ึงผู้บังคับบัญช�ได้ส่ังยุติเร่ือง 

หรืองดโทษก่อนหรือในวันท่ี	5	ธันว�คม	พ.ศ.	2550	จะไม่ถูกพิจ�รณ�ดำ�เนินก�รท�งวินัยในกรณีน้ัน	ๆ 	อีกต่อไป

ในกรณตี�มม�ตร�	5	และม�ตร�	6	มคีำ�วนิจิฉยัคณะกรรมก�รกฤษฎกี�	(ทีป่ระชมุรว่มกรรมก�รกฤษฎกี�	

คณะที่	1	คณะที่	2	และคณะที่	11)-เรื่องเสร็จที่	234/2552	วินิจฉัยสรุปได้ดังนี้	

1.	กรณผีูบ้งัคบับญัช�ไดด้ำ�เนนิก�รท�งวนิยัแกข่�้ร�ชก�รและมคีำ�สัง่ใหอ้อกจ�กร�ชก�รอนัมใิชเ่ปน็ก�ร

ลงโทษท�งวินัย	หรือมีคำ�สั่งให้ยุติเรื่องหรืองดโทษ	ก่อนหรือในวันที่พระร�ชบัญญัติล้�งมลทินฯ	พ.ศ.	2550	

มีผลใช้บังคับ	ผู้นั้นย่อมได้รับประโยชน์จ�กก�รล้�งมลทินต�มม�ตร�	6	แห่งพระร�ชบัญญัติดังกล่�ว	แม้ว่�

คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	จะมีมติว่�เป็นก�รกระทำ�คว�มผิดวินัยร้�ยแรง	ผู้บังคับบัญช�ก็ไม่ส�ม�รถดำ�เนินก�ร

ท�งวินัยแก่ผู้นั้นได้อีกต่อไป	

2.	กรณีท่ีผู้บังคับบัญช�ดำ�เนินก�รท�งวินัยแก่ข้�ร�ชก�รและผู้นั้นได้รับโทษทั้งหมดหรือบ�งส่วนแล้ว	

ต่อม�คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	มีมติว่�กระทำ�คว�มผิดวินัยร้�ยแรง	แต่ในระหว่�งท่ีผู้บังคับบัญช�กำ�ลังดำ�เนินก�ร

อยูน้ั่น	พระร�ชบญัญตัลิ�้งมลทนิฯ	พ.ศ.	2550	มผีลใชบ้งัคบั	จงึเปน็ไปต�มเงือ่นไขทีท่ำ�ใหไ้ดร้บัก�รล�้งมลทนิ

ต�มม�ตร�	 5	 แห่งพระร�ชบัญญัติดังกล่�วแล้ว	 จึงไม่อ�จดำ�เนินก�รท�งวินัยกับผู้นั้นได้อีกต่อไป	 แต่ห�ก 

ผู้ถูกดำ�เนินก�รท�งวินัยยังไม่ได้รับโทษท�งวินัยต�มเงื่อนไขที่จะทำ�ให้ได้รับก�รล้�งมลทินต�มม�ตร�	5	แห่ง

พระร�ชบญัญตัลิ�้งมลทนิฯ	พ.ศ.	2550	ผูบั้งคบับญัช�ส�ม�รถดำ�เนนิก�รท�งวนิยักบัผูน้ัน้ต�มทีค่ณะกรรมก�ร	

ป.ป.ช.	มีมติต่อไปได้

3.	 กรณีที่มีก�รดำ�เนินก�รท�งวินัยแล้ว	 แต่ผู้บังคับบัญช�มีคำ�สั่งให้ออกจ�กร�ชก�รอันมิใช่เป็นก�ร

ลงโทษท�งวินัย	 หรือสั่งให้ยุติเรื่องหรืองดโทษ	 ต่อม�คณะกรรมก�ร	 ป.ป.ช.	 มีมติว่�กระทำ�คว�มผิดวินัย 

ร้�ยแรงภ�ยหลังจ�กที่พระร�ชบัญญัติล้�งมลทินฯ	พ.ศ.	2550	มีผลใช้บังคับ	ซึ่งมีผลทำ�ให้ไม่อ�จดำ�เนินก�ร

เพิ่มโทษหรือดำ�เนินก�รท�งวินัยในมูลกรณีเดียวกันได้อีกต่อไป	ดังนั้น	 ภ�ยหลังจ�กที่ผู้นั้นได้รับผลจ�กก�ร

3ม�ตร�	6	บรรด�ผู้ถูกสั่งให้ออกจ�กร�ชก�รอันมิใช่เป็นก�รลงโทษท�งวินัยก่อนหรือในวันที่	5	ธันว�คม	พ.ศ.	2550		และบรรด�ผู้ถูกดำ�เนินก�ร
ท�งวินัยในกรณีกระทำ�ผิดวินัยซึ่งผู้บังคับบัญช�ได้สั่งยุติเรื่องหรืองดโทษก่อนหรือในวันที่	 5	 ธันว�คม	 พ.ศ.	 2550	 ให้ผู้นั้นไม่ต้องถูกพิจ�รณ� 
เพิ่มโทษ	หรือถูกดำ�เนินก�รท�งวินัยในกรณีนั้น	ๆ	ต่อไป
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ล้�งมลทินแล้ว	แม้ว่�คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	มีมติว่�กระทำ�คว�มผิดวินัยร้�ยแรงก็ต�ม	ผู้บังคับบัญช�ย่อมไม่

อ�จดำ�เนินก�รท�งวินัยแก่ผู้นั้นได้อีกต่อไป

กรณีผู้ถูกลงโทษทางวินัยและผู้ถูกส่ังให้ออกจากราชการ อันมิใช่เป็นการลงโทษทางวินัยอุทธรณ์คำาส่ัง

ผูถ้กูลงโทษท�งวนิยัซึง่กระทำ�ผดิกอ่นหรอืในวนัที	่5	ธนัว�คม	2550	และได้รบัโทษหรอืรบัทณัฑท์ัง้หมด

หรือบ�งส่วนไปก่อนหรือในวันที่	 5	 ธันว�คม	 2550	ห�กมิได้ใช้สิทธิอุทธรณ์คำ�สั่ง	 ผู้นั้นได้รับก�รล้�งมลทิน

ทันทีที่พระร�ชบัญญัติล้�งมลทินฯ	 พ.ศ.	 2550	 มีผลใช้บังคับ	 กรณีผู้ถูกลงโทษท�งวินัยที่อยู่ในข่�ยได้รับ 

ก�รล้�งมลทินและผู้ถูกส่ังให้ออกจ�กร�ชก�รอันมิใช่เป็นก�รลงโทษท�งวินัยใช้สิทธิอุทธรณ์คำ�ส่ัง	ไม่ปร�กฏว่�

กฎหม�ยว่�ด้วยก�รล้�งมลทินฉบับใดบัญญัติถึงกรณีดังกล่�วว่�	เม่ือกฎหม�ยว่�ด้วยก�รล้�งมลทินใช้บังคับแล้ว

จะมผีลตอ่ก�รอทุธรณค์ำ�สัง่อย�่งไร	หรอืไม	่หรือจะต้องดำ�เนนิก�รเกีย่วกบัก�รอทุธรณอ์ย�่งไร	ในท�งปฏิบัติ

จึงยึดแนวท�งต�มคำ�วินิจฉัยของคณะกรรมก�รกฤษฎีก�และก�รตอบข้อห�รือและมติ	 ก.พ.	 ตลอดจน 

ข้อห�รือของส่วนร�ชก�รที่ห�รือม�ยังสำ�นักง�น	ก.พ.	สรุปได้ดังนี้

1.	เม่ือข้�ร�ชก�รท่ีอยู่ในข่�ยได้รับก�รล้�งมลทินได้อุทธรณ์คำ�สั่งลงโทษก่อนหรือหลังวันที่พระร�ช

บัญญัติล้�งมลทินฯ	 ใช้บังคับ	 องค์กรพิจ�รณ�อุทธรณ์มีอำ�น�จหน้�ท่ีต�มกฎหม�ยท่ีต้องพิจ�รณ�วินิจฉัย

อุทธรณ์ต่อไป	 แม้ผู้อุทธรณ์จะได้รับโทษไปแล้วไม่ว่�บ�งส่วนหรือทั้งหมดก็ต�ม	 กรณีจึงยังไม่อ�จพิจ�รณ� 

ได้ว่�	 ผู้อุทธรณ์จะได้รับก�รล้�งมลทินหรือไม่	 จนกว่�ก�รพิจ�รณ�วินิจฉัยอุทธรณ์จะถึงที่สุด	 ซ่ึงห�กผล 

ก�รพจิ�รณ�วนิจิฉยัอทุธรณป์ร�กฏว�่ผูอ้ทุธรณม์ไิดก้ระทำ�คว�มผดิต�มขอ้กล�่วห�	และใหย้กเลกิคำ�สัง่ลงโทษ

ผู้อุทธรณ์แล้ว	 กรณีเช่นนี้ก็ถือได้ว่�ผู้อุทธรณ์มิได้กระทำ�คว�มผิดและไม่เคยถูกลงโทษใด	 ๆ	 ทำ�ให้กฎหม�ย 

ว่�ด้วยก�รล้�งมลทินไม่มีผลต่อผู้อุทธรณ์ไปโดยปริย�ย	เน่ืองจ�กผู้อุทธรณ์ไม่มีมลทินหรือโทษใด	ๆ 	ท่ีจะต้องล้�ง	

(สรุปหลักที่ได้จ�กคำ�วินิจฉัยของคณะกรรมก�รกฤษฎีก�เรื่องเสร็จที่	37/2527	และเรื่องเสร็จที่	210/2532	

วินิจฉัยไว้ในทำ�นองเดียวกัน)

2.	ก�รพจิ�รณ�อทุธรณจ์ะเพิม่โทษไม่ได้	มติ	ก.พ.	ในก�รประชมุคร้ังที	่1/2531	วนัที	่4	มกร�คม	2531	

3.	กรณีพิจ�รณ�อุทธรณ์แล้วให้ลดโทษจ�กปลดออกหรือไล่ออกเป็นโทษวินัยไม่ร้�ยแรง	ส่วนร�ชก�ร

ต้นสังกัดต้องออกคำ�สั่งลดโทษผู้น้ีจ�กปลดหรือไล่ออกเป็นลงโทษวินัยอย่�งไม่ร้�ยแรง	 ตั้งแต่วันที่สั่งให้กลับ

เข้�รับร�ชก�ร	 แต่เนื่องจ�กผู้นี้ได้รับก�รล้�งมลทินแล้วส่วนร�ชก�รนั้นจึงไม่อ�จลงโทษท�งวินัยต�มคำ�ส่ัง 

ดงักล�่วได	้(จ�กหนงัสอืตอบขอ้ห�รอืของสำ�นกัง�น	ก.พ.	ลับ	ที	่นร	0713/ล	612	ลงวนัที	่30	กนัย�ยน	2531)

โดยสรุป	 ก�รล้�งมลทินให้แก่ผู้ถูกลงโทษท�งวินัยเป็นก�รลบล้�งโทษแต่ไม่ล้�งก�รกระทำ�	 และไม่ก่อ

ใหเ้กดิสทิธแิกผู่ไ้ดร้บัก�รล�้งมลทนิในอนัทีจ่ะเรียกร้องสิทธหิรือประโยชนใ์ด	ๆ 	ทัง้ส้ิน	และห�กมกี�รอทุธรณ์

คำ�สั่ง	องค์กรพิจ�รณ�อุทธรณ์ก็ต้องพิจ�รณ�อุทธรณ์ต่อไปต�มอำ�น�จหน้�ที่โดยจะพิจ�รณ�เพิ่มโทษไม่ได้
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“ผมเองคิดว่าหลายวงการ เม่ือพูดถึง

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มักพูดถึง 

Competitive Advantage หรือความ 

ได้เปรียบในการแข่งขัน ทำาให้ดูเหมือน 

เราต่อสู้ อยากให้เปลี่ยนความคิดนี้เป็น

ลักษณะของความร่วมมือมากกว่า นั่นคือ

เป็นการ Cooperative เพราะหากเรา 

ร่วมมือกับประชาคมอาเซียนได้ เราจะมี

โอกาสใช้ประโยชน์จากการรวมกลุ่ม ทำาให้

กลุม่อาเซยีนเขม้แขง็กวา่เดมิ ไมใ่ช ่Single 

Country อีกต่อไป แต่เป็น Unity เป็น

ประชาคม 10 ประเทศ เป็นหนึ่งเดียว”

Ready For ASEAN
นนทิกร กาญจนะจิตรา

เรียบเรียงโดย  กลุ่มช่วยอำานวยการ
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นายนนทกิร กาญจนะจติรา	เลข�ธกิ�รคณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รพลเรือน	เป็นผู้บริห�รองค์กรกล�ง 

ของก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคลในภ�คร�ชก�รพลเรือน	 ที่มีคว�มสำ�คัญต่อก�รเตรียมคว�มพร้อมของ

ข้�ร�ชก�รในก�รเข้�สู่ประช�คมอ�เซียน	ได้แสดงทัศนะต่อก�รเข้�สู่ประช�คมอ�เซียนของภ�ครัฐไว้ดังนี้

สำานกังาน ก.พ. ในฐานะทีเ่ป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน 

ได้มีการเตรียมความพร้อมข้าราชการให้เข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างไรบ้าง?

สำ�นักง�น	 ก.พ.	 ได้รับมอบหม�ยจ�กรัฐบ�ลให้ดูแลเรื่องก�รพัฒน�ทรัพย�กรบุคคลในภ�ครัฐทั้งหมด	

เพื่อให้มีคว�มพร้อมในก�รเข้�สู่ประช�คมอ�เซียน	บทบ�ทตรงนี้ทำ�ให้สำ�นักง�น	ก.พ.	ดำ�เนินโครงก�รหล�ย

โครงก�ร	ตั้งแต่ก�รพัฒน�ทักษะ	สมรรถนะของข้�ร�ชก�รในทุกระดับ	สำ�หรับระดับแรกบรรจุ	จะมีก�รปรับ 

หลกัสตูรก�รสอบเข้�รบัร�ชก�ร	ให้เหม�ะสมกบัก�รเข้�สูป่ระช�คมอ�เซียน	โดยเฉพ�ะให้คว�มสำ�คญักบัทกัษะ 

ภ�ษ�ต่�งประเทศ	 ได้แก่	 ภ�ษ�อังกฤษ	 ซึ่งเป็น	 Official	 Language	 ของอ�เซียน	 ทำ�ให้ก�รสอบภ�ค	 ก.	 

จะมกี�รเพิม่ก�รทดสอบภ�ษ�องักฤษ	นอกจ�กนี	้ยงัต้องมกี�รพัฒน�ทักษะภ�ษ�ท่ี	2	หรือท่ี	3	ของข้�ร�ชก�ร

ที่อยู่ในเขตจังหวัดติดประเทศเพื่อนบ้�น	 นอกจ�กนี้	 ยังต้องเตรียมคว�มพร้อมในเรื่องของคว�มรู้เกี่ยวกับ

อ�เซียน	 ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐ�นท่ีทุกคนต้องทร�บ	 เช่น	 เรื่องกฎบัตรอ�เซียน	 คว�มร่วมมือของเส�หลักทั้ง	 3	

เส�	 ไม่ว่�จะเป็นเส�ด้�นก�รเมือง	 เส�ด้�นเศรษฐกิจ	 และเส�ด้�นสังคมและวัฒนธรรม	ทั้งหมดเป็นคว�ม

รู้เบื้องต้น	 เป็นภ�พรวมเสียก่อน	 รวมทั้งบทบ�ทของหน่วยง�นของแต่ละท่ีในก�รเข้�สู่ประช�คมอ�เซียน 

อีกด้วย	 นอกจ�กนี้	 สำ�นักง�น	 ก.พ.	 ยังมีโครงก�รพัฒน�ศักยภ�พของผู้บริห�รระดับสูง	 ได้แก่	 โครงก�ร	 

PPP-Public	Private	Partnership	ซึ่งจะเกิดขึ้นในปี	พ.ศ.	2556	โดยมีกลุ่มเป้�หม�ยได้แก่	ปลัดกระทรวง	

อธิบดี	 และผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด	 โดยเชิญผู้นำ�ระดับสูงของทั้งภ�ครัฐและภ�คเอกชนม�ทำ�	 Workshop	 

ร่วมกัน	เพื่อห�จุดคว�มร่วมมือประส�นง�นกันในเรื่องก�รเตรียมคว�มพร้อมฯ

เมือ่ถงึปี 2558 ซ่ึงเข้าสูก่ารเป็นประชาคมอาเซยีนแล้วจะเกดิการเปลีย่นแปลงอะไรบ้าง?

คงมองในภ�พรวมลำ�บ�ก	 ต้องแยกเรื่องเศรษฐกิจ	 เรื่องระบบภ�ษี	 เรื่องคว�มร่วมมือท�งก�รค้�	 

เพร�ะเรื่องก�รลงทุนก็เป็นอย่�งหน่ึง	 เรื่องคว�มมั่นคง	 สังคม	 วัฒนธรรม	 เป็นอย่�งหนึ่ง	 ทุกวันนี้เร�ได้เห็น

คว�มเคลื่อนไหว	คว�มคืบหน้�ต่�ง	ๆ 	ที่เน้นเส�หลักด้�นเศรษฐกิจเป็นส่วนใหญ่	แต่ท�งด้�นอื่น	เช่น	เส�หลัก

ด้�นคว�มมัน่คง	คว�มร่วมมอืในกลุม่ประเทศอ�เซียน	ได้มกี�รพัฒน�ม�โดยตลอด	แต่ส่วนใหญ่จะเน้นกนัเร่ือง

เศรษฐกิจเสียม�ก	เช่น	ก�รยกเว้นภ�ษี	ก�รเคลื่อนย้�ยแรงง�นเสรีใน	7	ส�ข�วิช�ชีพ
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เมื่อมีการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีแล้ว ภาคราชการมีความกังวลใจหรือไม่? ว่าจะไม่

สามารถดึงดูดหรือรักษาคนเก่ง คนดีอยู่ในระบบราชการได้

ผมเชื่อว่�ประเทศไทยด้วยฐ�นคว�มเข้มแข็งท�งเศรษฐกิจก็ดี	 เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้�น	 กับ

ขน�ดของประเทศเร�กบัตวั	Labor	Force	ตล�ดแรงง�นของเร�ไม่น่�จะเสียเปรียบ	ยกตัวอย่�ง	ค่�แรงขัน้ตำ�่ 

เร�อ�จจะสูส้งิคโปร์ไม่ได้	แต่สงิคโปร์เองเป็นประเทศขน�ดเลก็	ตำ�แหน่งง�นไม่ม�กนกั	นอกจ�กนี	้ประเทศไทย

มีคว�มพร้อมด้�นอื่น	 ๆ	 ม�กกว่�	 เช่น	 คว�มเป็นอยู่	 อ�ห�ร	 และอัตร�ค่�ครองชีพไม่สูงนักเมื่อเทียบกับ 

หล�ยประเทศ	ฉะนั้น	ก็น่�จะเป็นแรงดึงดูดให้คนม�ทำ�ง�นและรักษ�กำ�ลังแรงง�น	Skilled	Worker	ของเร�

ไว้ได้	ไม่น่�จะกังวลอะไร

เมื่อพูดถึงเรื่องคนเก่ง ทำาให้ต้องถามว่าข้าราชการไทยมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่

เพียงพอแล้วหรือไม่ ท่านคิดว่าต้องมีการพัฒนาเสริมทักษะหรือสมรรถนะด้านใดบ้าง?

ถ้�เป็นเรื่องคว�มรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับอ�เซียน	 คิดว่�ข้�ร�ชก�รทุกคนมีคว�มรู้พื้นฐ�นเพียงพอแล้ว	 

ส่วนเรื่องทักษะและสมรรถนะนั้น	 ท่ีเห็นชัดเจนและสำ�คัญม�ก	 คือ	 เรื่องภ�ษ�อังกฤษและคอมพิวเตอร์	 

เพร�ะถอืเป็นเรือ่งส�กล	ยงัมคีว�มจำ�เป็นทีจ่ะต้องเข้มแขง็กว่�นี	้เพร�ะจ�กก�รสำ�รวจแล้วพบว่�ประเทศไทย

เร�ยังอ่อนด้อยเรื่องภ�ษ�	 ทำ�ให้เรื่องก�รเจรจ�ทำ�คว�มตกลงก็จะเสียเปรียบประเทศอื่น	 ยกตัวอย่�งเรื่อง

ก�รเคลื่อนย้�ยแรงง�นเสรี	 อ�ชีพบ�งอ�ชีพ	 ในส�ข�บริก�ร	 ถ้�ภ�ษ�ไม่ดีจะไม่ส�ม�รถปฏิบัติง�นได้อย่�ง 
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มีประสทิธิภ�พ	อ�จจะทำ�ให้ต้องมบีคุล�กรจ�กประเทศอืน่จะม�รบัผดิชอบในตำ�แหน่งง�นแทน	เพร�ะฉะนัน้	 

ห�กไม่พัฒน�ตนเองเองก็จะกล�ยเป็นคว�มเสียเปรียบได้	 ทำ�ให้แต่ละคนต้องพิจ�รณ�ตรงนี้และพัฒน� 

ตัวเองให้ดียิ่งขึ้น	

ท่านคดิว่ายงัคงมปัีญหาหรอือปุสรรคใดบ้างหรอืไม่ สำาหรบัการเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน

ทุกอย่�งอยู่ท่ีก�รเตรียมคว�มพร้อม	 คว�มพร้อมในที่นี้ต้องพร้อมต้ังแต่พ้ืนฐ�น	 คือ	 คว�มเข้�ใจ 

ในผลประโยชน์ทีป่ระเทศช�ตจิะได้รบัจ�กก�รเข้�สูป่ระช�คมอ�เซยีน	และคว�มเข้�ใจทีแ่ต่ละกระทรวง	ทบวง	

กรม	และข้�ร�ชก�รทุกท่�นได้รับรู้บทบ�ทของกระทรวง	และตระหนักถึงคว�มสำ�คัญในก�รเข้�สู่ประช�คม

อ�เซียน	 และภ�คร�ชก�รได้รู้ว่�ตนเองเป็นส่วนสนับสนุนให้เอกชนก้�วหน้�ต่อไป	 โดยเฉพ�ะก�รสร้�ง

คว�มเข้มแข็งท�งเศรษฐกิจ	 เช่น	 เรื่องก�รลงทุน	 หน่วยง�นที่เป็นหลักในก�รลงทุน	 คือ	 ภ�คเอกชน	 ซึ่งมี

ภ�คร�ชก�รเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง	คอยช่วยผ่อนคล�ยกฎ	ระเบียบ	หรืออยู่ในฐ�นะก�รเจรจ�	รัฐต่อรัฐ	เพื่อให้ 

ภ�คเอกชนได้เข้�ไปลงทุน	 ตัวอย่�งเช่น	 ภ�คเอกชนหล�ยร�ยที่ต้องก�รลงทุนในประเทศเพื่อนบ้�น	 ที่มี

ทรัพย�กรและค่�แรงที่เหม�ะสม	 เช่น	 เรื่องก�รเกษตร	 ภ�ครัฐจะช่วยเร่ืองนโยบ�ย	 ให้ภ�คเอกชนส�ม�รถ

ดำ�เนินง�นได้คล่องตัว	รวดเร็วยิ่งขึ้น
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อยากให้เล่าถึงสำานักงาน ก.พ. ว่ามีการเตรียมความพร้อมแล้วอย่างไร?

ส่วนของสำ�นักง�น	 ก.พ.	 เอง	 เร�มีคว�มสัมพันธ์กับอ�เซียนม�น�นไม่ตำ่�กว่�	 20	 ปี	 ด้วยก�รที่เร�มี 

ก�รประชุม	ACCSM	(ASEAN	Conference	on	Civil	Service	Matters)	คอื	ก.พ.	อ�เซยีน	ซึง่เป็นก�รประชมุ

กลุ่ม	องค์กร	ที่มีลักษณะเดียวกับ	ก.พ.	ที่ดูแลเรื่อง	Civil	Service	โดยประชุมร่วมกัน	10	ประเทศม�น�น

แล้ว	มีก�รแลกเปลีย่นข้อมลู	แลกเปลีย่นคว�มร่วมมอื	คว�มสมัพนัธ์ม�ตลอด	ซึง่ปีทีผ่่�นม�	ประเทศม�เลเซยี 

เป็นเจ้�ภ�พ	 ได้มีก�รพูดคุยแลกเปลี่ยนวิช�ก�รต่�ง	 ๆ	 นอกจ�กนี้	 สำ�นักง�น	 ก.พ.	 ได้จัดให้มีหลักสูตร 

ก�รอบรมหล�ยหลักสูตรให้แก่ข้�ร�ชก�รในกลุ่มประเทศ	CLMV	(กัมพูช�	ล�ว	พม่�	เวียดน�ม)	หรือแม้แต่ 

สงิคโปร์	ก็มีโครงก�ร	Bilateral	ซึง่นำ�ข้�ร�ชก�รผูม้ศีกัยภ�พสงูไปแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัข้�ร�ชก�รกบัสงิคโปร์ 

สองสปัด�ห์	ซึง่เป็นโครงก�รทีท่ำ�ม�หล�ยปีแล้ว	จงึขอยนืยนัว่�	สำ�นกัง�น	ก.พ.	มคีว�มพร้อมเตม็ทีใ่นก�รว�ง

บทบ�ทและข้�ร�ชก�รในก�รเข้�สูป่ระช�คมอ�เซียน	และพร้อมท่ีจะเป็นพ่ีเล้ียงให้แก่ข้�ร�ชก�รอืน่	ๆ 	อกีด้วย

สุดท้ายนี้ ท่านอยากฝากอะไรไว้กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนบ้าง

ผมเองคิดว่�หล�ยวงก�ร	เมื่อพูดถึงก�รเข้�สู่ประช�คมอ�เซียน	มักพูดถึง	Competitive	Advantage	

หรือคว�มได้เปรียบในก�รแข่งขัน	 ทำ�ให้ดูเหมือนเร�ต่อสู้	 อย�กให้เปล่ียนคว�มคิดนี้เป็นลักษณะของ 

คว�มร่วมมือม�กกว่�	 นั่นคือเป็นก�ร	 Cooperative	 เพร�ะห�กเร�ร่วมมือกับประช�คมอ�เซียนได้	 เร�จะ

มีโอก�สใช้ประโยชน์จ�กก�รรวมกลุ่ม	ทำ�ให้กลุ่มอ�เซียนเข้มแข็งกว่�เดิม	 ไม่ใช่	 Single	Country	อีกต่อไป	 

แต่เป็น	Unity	เป็นประช�คม	10	ประเทศ	เป็นหนึ่งเดียว	

ทัง้หมดนีก้เ็ป็นคว�มรูแ้ละแง่คดิด	ีๆ 	ของผู้นำ�ด้�นก�รบริห�รทรัพย�กรบคุคลในภ�ครัฐ	ทำ�ให้เร�เหน็ว่�

อ�เซยีนเป็นเรือ่งท่ีไม่ได้ไกลตวั	และไม่ใช่เรือ่งของก�รต่อสูห้รอืแข่งขนั	แต่เป็นเรือ่งทีต้่องก�รคว�มร่วมมอืของ

ทุกคน	เพื่อให้เข้�สู่ก�รเป็น	One	Vision,	One	Identity,	One	Community	ได้อย่�งภ�คภูมิ
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“ผมมองวา่ทกุภาคสว่นตอ้งรว่มมอืกนั 

ไ ม่ว่ าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน  

บางเรื่องอาจจะต้องทำาคู่ขนานกันไป 

และบางประเด็นก็ต้องร่วมมือกัน เรา 

ต้องเข้าใจอย่างชัดเจนว่า เราต้องเตรียม

อะไร และจะต้องเตรียมอย่างไร ในวันที่

ประชาคมอาเซียนรวมตัวกันเป็นหน่ึงเดียว  

และตอ้งเขา้ใจดว้ยวา่ ในแตล่ะประเดน็นัน้ 

มีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไรบ้าง”

ความท้าทายของภาครัฐ 
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

สีมา สีมานันท์

เรียบเรียงโดย  กลุ่มช่วยอำานวยการ
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นายสีมา สีมานันท์ อดีตเลข�ธิก�ร	ก.พ.	ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร	ก.พ.	ในปัจจุบัน	ซ่ึงเป็นคณะกรรมก�ร 

สำ�คัญของประเทศในก�รขับเคลื่อนนโยบ�ยก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคล	 และได้รับก�รยกย่องจ�กสม�คม 

ก�รจดัก�รง�นบคุคลแหง่ประเทศไทย	(Personnel	Management	Association	of	Thailand	หรือ	PMAT)	

ให้เป็นนักบริห�รง�นบุคคลผู้ทรงคุณค่�	ประจำ�ปี	2556	หรือ	PMAT	HR	Awards	2013

จึงขอนำ�เสนอประเด็นสัมภ�ษณ์เรื่องคว�มท้�ท�ยท�งนโยบ�ยก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคล	 ในแง่มุม

ของก�รเข้�สู่ประช�คมอ�เซียน

หากต้องเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ท่านคิดว่าภาครัฐควรจะต้องเตรียมตัวอย่างไร และ

บทบาทของภาครัฐจะเปลี่ยนไปหรือไม่ อย่างไร?

ก�รเตรียมตัวเพื่อเข้�สู่ประช�คมอ�เซียนนั้น	ผมมองว่�ทุกภ�คส่วนต้องร่วมมือกัน	ไม่ว่�จะเป็นภ�ครัฐ

หรือภ�คเอกชน	 บ�งเรื่องอ�จจะต้องทำ�คู่ขน�นกันไปและบ�งประเด็นก็ต้องร่วมมือกัน	 เร�ต้องเข้�ใจ 

อย่�งชัดเจนว่�	 เร�ต้องเตรียมอะไรและจะต้องเตรียมอย่�งไร	 ในวันที่ประช�คมอ�เซียนรวมตัวกัน 

เป็นหนึ่งเดียว	และต้องเข้�ใจด้วยว่�	ในแต่ละประเด็นนั้นมีจุดอ่อนจุดแข็งอย่�งไรบ้�ง

ในอน�คต	 เร�จะเห็นภ�ครัฐและเอกชนร่วมมือกันทำ�ง�นเพิ่มม�กขึ้น	 ดังนั้น	 ภ�ครัฐจึงไม่อ�จที่จะ 

คิดว�งแผนหรือคิดวิเคร�ะห์เฉพ�ะเรื่องของตนแต่เพียงฝ่�ยเดียวได้อีกต่อไป	 ภ�ครัฐจะต้องทำ�คว�มเข้�ใจ 

ในประเด็นก�รทำ�ง�นต่�ง	 ๆ	 ท่ีมองเข้�ไปถึงภ�คเอกชนด้วย	 ไม่ว่�จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับก�รค้�	 ก�รตล�ด	 

ก�รลงทุน	ก�รเปิดเสรีแรงง�น	หรือก�รส�ธ�รณสุข	เป็นต้น

นับถึงวันนี้ภ�คร�ชก�รควรจะต้องให้คว�มสำ�คัญและเตรียมคว�มพร้อมไว้ให้ม�กกับประเด็นต่�ง	 ๆ	

เหล่�นี้	คือ

•	 ก�รมีนโยบ�ยที่ชัดเจนและรัดกุมเกี่ยวกับก�รเปิดเสรีท�งก�รค้�

•	 คว�มยืดหยุ่นและพร้อมที่จะปรับเปลี่ยน	กฎ	ระเบียบ	เพื่อให้สอดคล้องกับข้อตกลงในเรื่องต่�ง	ๆ 

	 โดยเฉพ�ะท�งด้�นศุลก�กรหรือคว�มร่วมมือที่จะเปิดตล�ดซึ่งกันและกันม�กยิ่งขึ้น

•	 ก�รรู้จัก	Outsource	ในง�นที่มีลักษณะบริห�รจัดก�ร	เพื่อให้เอกชนที่เข�มีคว�มส�ม�รถม�กกว่� 

	 เป็นผู้ทำ�ง�นนั้นแทนเร�	 ในขณะเดียวกัน	 ร�ชก�รก็ต้องแม่นในง�นเชิงยุทธศ�สตร์	 ง�นด้�น 

	 คว�มมั่นคง	และต้องทำ�ง�นเหล่�นั้นด้วยตนเอง

•	 ก�รให้ก�รสนับสนุน	 ส่งเสริม	 สร้�งบรรย�ก�ศ	 และเอื้อให้ส�ม�รถทำ�ง�นร่วมได้กันอย่�งร�บรื่น 

	 ในภูมิภ�ค	(Regionalism)	
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•	 ก�รพฒัน�บุคล�กรให้ต�มทันเทคโนโลย	ีและพฒัน�ระบบเทคโนโลยใีหเ้อือ้ประโยชนต์อ่ก�รทำ�ง�น 

	 ม�กที่สุด	ต้องทำ�ให้คนและเทคโนโลยีส�ม�รถทำ�ง�นเชื่อมโยงกันได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ	อ�ทิเช่น 

		 ก�รเชื่อมโยงระบบศุลก�กร	ระบบภ�ษี	เป็นต้น

หากจะให้จัดอันดับความท้าทาย 10 อันดับแรก ในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน 

ท่านมองว่ามีเรื่องอะไรบ้าง?

ผมเชื่อว่�เอกชนเข�ก็มีเป้�หม�ยหรือมีคว�มท้�ท�ยที่จะต้องเอ�ชนะอยู่เหมือนกัน	แต่ที่จะพูดต่อไปนี้	

ขอเน้นเฉพ�ะภ�คร�ชก�รเป็นสำ�คัญ

1.	 เร�ตอ้งเข้�ใจว�่	ก�รเข้�สูป่ระช�คมอ�เซยีนจะเปน็ตวัเรง่ใหเ้กดิ	“โอก�สในก�รพฒัน�ระบบร�ชก�ร

ใหม้คีว�มเปน็ส�กล”	โดยเฉพ�ะอย�่งยิง่	ก�รทีป่ระเทศไทยเปน็	1	ใน	5	ผู้กอ่ต้ังสม�คมอ�เซียนต้ังแต่ป	ี2510	

นั้นเป็นโจทย์ที่สำ�คัญ	ก�รที่เร�จะตั้งเป้�ว่�	คนของเร�ต้องมีคว�มส�ม�รถทัดเทียมประเทศอื่น	ๆ 	นั้น	อ�จจะ

น้อยเกินไป	 	 เพร�ะห�กบทบ�ทของเร�คือ	 1	 ใน	5	ผู้ก่อตั้งสม�คม	 เร�จึงต้องพัฒน�คนให้มีคว�มส�ม�รถ 

ที่เหนือกว่�	และส�ม�รถทำ�หน้�ที่ในเวทีน�น�ช�ติได้อย่�งสง่�และน่�ภ�คภูมิใจ

2.	 ก�รเข้�สู่ประช�คมด�เซียนยังเป็นโอก�สท้�ท�ยท่ีจะปรับแก้ส่ิงท่ีอ�จเป็นอุปสรรคขัดขว�งก�รรวมตัวกัน

เป็นประช�คมเพ่ือให้เปล่ียนแปลงไปในท�งท่ีดีข้ึน	 ซ่ึงรวมถึงเร่ืองของระบบ	กฎหม�ย	กลไก	เคร่ืองไม้เคร่ืองมือ	

และขีดคว�มส�ม�รถของบุคล�กร

3.	 เป็นโอก�สในก�รนำ�หลักบริห�รบนคว�มหล�กหล�ยม�ใช้	 ทั้งในแง่ของก�รบริห�รต�มภ�รกิจ	

(Functional-based	Management)	หรือต�มพื้นที่	(Area-based	Management)	ซึ่งจำ�เป็นต้องบริห�ร

จัดก�รให้เหม�ะสม	 หน่วยง�นต้องวิเคร�ะห์ให้แตกว่�ภ�รกิจใดเป็นหน้�ที่หลักหรือรอง	 ต้องวิเคร�ะห์ให้ได้

และบริห�รจัดก�รให้เหม�ะสมต�มนั้น

4.	 คว�มท้�ท�ยของประเทศเร�ที่ถูกจัดอยู่ในอันดับต้นๆ	หนีไม่พ้นเรื่องภ�ษ�	 แม้จะมีภ�ษ�อังกฤษ 

เป็นภ�ษ�กล�งของอ�เซียน	แต่ก�รเรียนรู้ภ�ษ�อื่นในภูมิภ�คก็เป็นเรื่องจำ�เป็น	ผมอย�กให้รวมถึงก�รเรียนรู้

วัฒนธรรม	 ประเพณี	 และกฎหม�ยของแต่ละสังคมควบคู่กันไปด้วย	 เร�จำ�เป็นต้องรู้สิ่งที่ควรกระทำ� 

และส่ิงต้องห้�ม	(Do	and	Don’t)	ของกันและกัน	และส่ิงท่ีสำ�คัญท่ีสุดคือ	ก�รเตรียมตัว	ซักซ้อม	และเรียนรู้ถึง	

“คว�มขัดแย้ง”	ที่อ�จจะเกิดขึ้นได้จ�กก�รรักษ�ผลประโยชน์ของประเทศและผลประโยชน์ของภูมิภ�ค
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5.	 ก�รยอมรับในกติก�กล�งของประช�คม	 ซึ่งเป็นไปทั้งที่อ�จจะขัดแย้งหรือสอดคล้องกับกติก� 

หรือหลักกฎหม�ยของบ้�นเร�	เร�ต้องเตรียมตัวให้พร้อมว่�	เร�จะว�งบทบ�ทของประเทศอย่�งไร	รับมืออย่�งไร	

เมื่อเกิดเหตุก�รณ์เช่นนั้นขึ้น

6.	 ข้�ร�ชก�รต้องพร้อมที่จะรับมือกับผลกระทบของโลก�ภิวัตน์หรือคว�มเปลี่ยนแปลงต่�ง	 ๆ	 ที่จะ

เกดิขึน้	ทัง้ผลกระทบท่ีเป็น	“โอก�ส”	และ	“ภยัคกุค�ม”	เพร�ะเมือ่หล�ยประเทศม�รวมตวักนั	แตล่ะประเทศ

ต�่งกม็ผีลประโยชนส์ว่นตนทีต่อ้งยดึมัน่รกัษ�	และต้องกระทบถึงประเทศอืน่ท่ีอยูใ่นประช�คมเดียวกนั	..	ลอง

ถ�มตัวเองว่�	เร�พร้อมที่จะรับมือเรื่องนี้หรือยัง

7.	 คว�มท้�ท�ยประก�รต่อม�	คือ	ก�รทบทวนบทบ�ทภ�รกิจที่ได้เตรียมก�รแล้วว่�ทำ�ได้ครอบคลุม		

และมีระบบ	KM	สำ�หรับคนในองค์กรที่เพียงพอหรือไม่	บุคล�กรได้รับก�รพัฒน�ที่ถูกต้องเหม�ะสมแล้วหรือ	

และมีก�รจัดให้ไปศึกษ�ดูง�นเปิดหูเปิดต�เพื่อเรียนรู้จ�กประเทศสม�ชิกของประช�คมบ้�งหรือยัง	ทั้งหมด

นี้เป็นเรื่องสำ�คัญ
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8.	 ก�รทำ�ง�นเพ่ือเตรียมคว�มพร้อมในแต่ละประเด็นต้องประเมินผลด้วยทุกคร้ัง	คือทำ�ไปประเมินผลไป 

เพื่อนำ�ผลที่ได้ม�วิเคร�ะห์และปรับปรุงก�รทำ�ง�นให้ถูกทิศท�ง	เหม�ะสม	และเกิดประโยชน์สูงสุด

9.	 ตอ้งเข�้ใจบทบ�ทของประเทศไทยว�่	เร�เปน็ผูร้เิริม่กอ่ตัง้ประช�คมอ�เซยีน	ประเทศเร�จงึควรเปน็

ผู้ที่มีบทบ�ทในก�รเป็น	“ผู้นำ�”	ประเทศสม�ชิกอื่น	ๆ	เช่น	เป็นผู้นำ�ในก�รทำ�ม�ตรฐ�นกรอบจรรย�บรรณ

ของประช�คมอ�เซียน	เป็นต้น

10.		ต้องจัดทำ�	 Key	 to	 Success	 ออกม�ให้ได้ว่�	 อะไรคือกุญแจแห่งคว�มสำ�เร็จของประเทศไทย 

ในก�รรวมตวัเปน็ประช�คมอ�เซยีน	ตอ้งกำ�หนดใหช้ดัเจนทกุลำ�ดบัชัน้และครอบคลมุทกุแงม่มุว�่	ใครจะตอ้ง

ทำ�อะไร	อย่�งไร	และด้วยคว�มเข้มข้นขน�ดไหน	และห�กมีคว�มเสี่ยงก็ต้องรู้ด้วยว่�มันจะเกิดขึ้น	ณ	จุดไหน 

ได้บ้�ง	 	ที่สำ�คัญคือต้องรู้จักทำ�ก�รตล�ดหรือ	Marketing	ออกไปนอกประเทศ	 เร�มีดีอะไรต้องข�ยให้เป็น	

ทำ�ใหป้ระเทศอืน่หนัม�ยอมรบัในจดุแขง็ทีเ่ร�ม	ีและยอมรับบทบ�ทของก�รเปน็	“ผู้นำ�”	ในประช�คมอ�เซียน

ให้ได้

 

ท่านอยากฝากอะไรทิ้งท้าย...

ก�รไม่ประสบคว�มสำ�เร็จในก�รเข้�สู่ประช�คมอ�เซียนนั้น	 ส่วนหนึ่งอยู่ที่เร�ด้อยเร่ืองภ�ษ�อังกฤษ	 

ซึ่งห�กส�ม�รถก้�วข้�มจุดอ่อนนี้ไปได้	 ด้วยก�รส่งเสริมให้มีหลักสูตรก�รเรียนก�รสอน	 หรือก�รอบรม 

พฒัน�ทีด่	ีรวมท้ังสนับสนุนให้มบีรรย�ก�ศก�รทำ�ง�นบนคว�มรว่มมอืระหว�่งประเทศ	คอืตอ้งรูจ้กัเปดิโอก�ส

ให้ตัวเองได้ทำ�ง�นระดับน�น�ประเทศม�กขึ้น	สร้�งแรงกระตุ้น	แรงจูงใจ	บวกกับคว�มมุ่งมั่นและตั้งใจ	เร�ก็

จะประสบคว�มสำ�เร็จในก�รพัฒน�ประเทศเพื่อเข้�สู่ประช�คมอ�เซียนต่อไป
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“ความเก่ง” และ “ความดี” 

เป็นคุณลักษณะท่ีควรอยู่ในบุคคล 

คนเดียวกัน เพราะมีความสำาคัญ 

เท่ากัน เปรียบเหมือนเหรียญที่ 

ต้องมี 2 ข้าง ขาดข้างใดข้างหนึ่ง 

ไมไ่ด ้บกพรอ่งขา้งใดขา้งหนึง่กเ็ปน็

เหรียญที่ใช้ไม่ได้

คนเก่ง & คนดี
ใครคือคนที่ใช่...ในระบบราชการ?  

ประวีณ ณ นคร

เรียบเรียงโดย  นางสาวจุฑาพิชญ์ สถิรวิสาลกิจ
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นายประวีณ ณ นคร	เป็นอดีตเลข�ธิก�ร	ก.พ.	รุ่นใหญ่	วัยใกล้ร้อย	แต่ยังคงคว�มกระฉับกระเฉง 

ทัง้คว�มคิดและก�รกระทำ�	ท่�นเป็นข้�ร�ชก�รผูม้คีณุปูก�รต่อระบบร�ชก�รอย่�งม�กม�ย	อ�ท	ิก�รผลกัดนั

ให้เกดิพระร�ชบญัญตัริะเบยีบข้�ร�ชก�รพลเรอืน	ก�รพฒัน�ระบบจำ�แนกตำ�แหน่ง	(PC)	ก�รรเิริม่จดัสวสัดกิ�ร

ให้แก่ข้�ร�ชก�ร	ก�รพัฒน�ก�รบริห�รง�นบุคคลสมัยใหม่จนเกิดตำ�แหน่ง	“บุคลากร”	และเกิด	“กองการ

เจ้าหน้าที่”	 ขึ้นในระบบร�ชก�ร	 รวมทั้งท่�นยังเป็นบุคคลที่ริเร่ิมให้มี	 “วันข้าราชการพลเรือน”	 ขึ้นเป็น 

ครั้งแรก	ในวันที่	1	เมษ�ยน	2522	ซึ่งแม้ท่�นจะเกษียณอ�ยุร�ชก�รม�กว่�	32	ปีแล้ว	แต่ท่�นยังคงทำ�ง�น 

เพื่อร�ชก�รและสำ�นักง�น	 ก.พ.	 อย่�งต่อเนื่อง	 ปัจจุบันท่�นดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รข้�ร�ชก�รพลเรือน	

ประธ�น	อ.ก.พ.	วิส�มัญเกี่ยวกับวินัยและก�รออกจ�กร�ชก�ร	กรรมก�ร	อ.ก.พ.	วิส�มัญเกี่ยวกับกฎหม�ย

และระเบยีบข้�ร�ชก�ร	และล่�สดุเพิง่ได้รบัปรญิญ�ศลิปศ�สตรดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ	์ส�ข�วชิ�สงัคมศ�สตร์

เพื่อก�รพัฒน�	จ�กมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏธนบุรี

หัวข้อของก�รสนทน�ในวันนี้เป็นทัศนคติและแง่มุมคว�มคิดเกี่ยวกับเร่ืองของ	 “คนดี & คนเก่ง ใน

ระบบราชการ”	ในฐ�นะทีท่่�นได้ทุม่เททำ�ง�นร�ชก�รเร่ืองก�รบริห�รบคุคลม�โดยตลอด	เคยดำ�รงตำ�แหน่ง

สงูสดุขององค์กรกล�งด้�นก�รบรหิ�รทรพัย�กรบคุคลภ�ครฐั	รวมทัง้เป็นผูผ่้�นร้อนผ่�นหน�วและเหน็คว�ม

เปลี่ยนแปลงของระบบร�ชก�รและข้�ร�ชก�รม�เกือบ	80	ปี	ก�รสนทน�ในวันนี้จึงถือเป็นโอก�สที่มีคุณค่�

อย่�งยิ่ง	ที่จะได้รับคว�มรู้และคว�มคิดจ�กบุคคลที่ได้รับก�รยกย่องให้เป็นบรมครูของก�รบริห�รทรัพย�กร

บุคคลของรัฐท่�นนี้

การเลือกสรรบุคคลให้เข้ามารับราชการ หากจำาเปน็ตอ้งเลอืกระหว่าง “คนเก่งกบัคนด”ี 

ท่านคิดว่าอย่างไหนสำาคญักว่ากนั และหากจำาเป็นต้องเลือกเพยีงคนเดยีว ราชการไทยควรจะ

พิจารณาบุคคลประเภทใดก่อน และด้วยวิธีการอย่างไร?

คำ�ถ�มนีย้�กทีจ่ะตอบให้ตรงประเดน็ต�มทีถ่�มได้	เพร�ะก�รรบัคนเข้�ม�รบัร�ชก�รนัน้	พระร�ชบญัญติั

ระเบียบข้�ร�ชก�รพลเรือน	พ.ศ.	2551	ไม่ได้บัญญัติให้รับ	“คนเก่ง”	และ	“คนดี”	เข้�เป็นข้�ร�ชก�ร	เพียง

แต่บญัญตัไิม่ให้รบัคนที	่“ใช้ไม่ได้”	และคนที	่“ไม่ดี”	เข้�รับร�ชก�รเท่�นัน้	เช่น	ไม่ให้รับคนท่ีอ�ยไุม่ถึง	18	ปี	 

และห้�มรับคนไร้คว�มส�ม�รถ	 คนวิกลจริต	 คนบกพร่องในศีลธรรมอันดี	 และคนเคยทำ�ผิดจนถูกลงโทษ 

ถึงออกจ�กร�ชก�รหรือถูกจำ�คุก	ให้เข้�ม�รับร�ชก�ร	เป็นต้น

คำ�ว่�	“คนเก่ง”	และ	“คนดี”	นั้น	ถ้�จะเปรียบกับอุปม�ของพระพุทธองค์ที่ทรงเปรียบคนกับดอกบัว	 

ก็จะตรงกับ	“ดอกบัวเหนือนำ้า”	 ที่รู้ถึงธรรมพร้อมกับเวล�ยกหัวข้อธรรม	 ซ่ึงคุณลักษณะของคนในระดับนี้ 

ยังไม่ได้นำ�ม�ใช้ในก�รพิจ�รณ�เพื่อรับคนเข้�รับร�ชก�ร	 ก�รพิจ�รณ�คุณลักษณะของคนเพื่อรับเข้�

เป็นข้�ร�ชก�รนั้น	 จะพิจ�รณ�แต่เพียงว่�	“พอใช้ได้”	 และ “ไม่เลว”	 เท่�นั้น	 ซ่ึงถ้�จะเปรียบกับอุปม� 
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ของพระพุทธองค์ที่ทรงเปรียบคนกับดอกบัว		ก็จะตรงกับ “ดอกบัวปริ่มนำ้า”	ซึ่งพอจะรู้ถึงธรรมได้เมื่อได้รับ

ก�รแจ้งอรรถ		ส่วนคนที	่“ใช้ไม่ได้” และคนที	่“ไม่ด”ี ซึง่ตรงกบั	“ดอกบวัใต้นำา้”	ต�มอปุม�ของพระพทุธองค์	

คือเป็นคนที่ฟังเท่�ไร	สอนเท่�ไร	ก็ไม่รู้ถึงธรรม	ซึ่งคนประเภทนี้เป็นคนที่รับเข้�เป็นข้�ร�ชก�รไม่ได้

“ความเก่ง” และ	“ความด”ี	เป็นคณุลกัษณะทีค่วรอยูใ่นบคุคลคนเดียวกนั	เพร�ะมคีว�มสำ�คญัเท่�กนั	

เปรียบเหมือนเหรียญที่ต้องมี	2	ข้�ง	ข�ดข้�งใดข้�งหนึ่งไม่ได้	บกพร่องข้�งใดข้�งหนึ่งก็เป็นเหรียญที่ใช้ไม่ได้

ส่วนก�รพิจ�รณ�คุณลักษณะของคนเพื่อจะให้เข้�เป็นข้�ร�ชก�รนั้น	พิจ�รณ�แต่เพียงว่�	“พอใช้ได้” 

และ	“ไม่เลว”	เท่�นั้น	ยังไม่ได้พิจ�รณ�ถึง	“ความเก่ง”	และ	“ความดี”

ก�รที่จะพิจ�รณ�ได้ว่�บุคคลนั้นเป็น	“คนเก่ง” และ	“คนดี”	อ�จจะต้องพิจ�รณ�กันหลังจ�กบรรจุ 

เข้�รบัร�ชก�รแล้ว	ด้วยก�รให้ทดลองปฏบัิตหิน้�ทีร่�ชก�รและก�รประเมนิผลก�รปฏบิตัริ�ชก�ร	แล้วดำ�เนนิก�ร 

พัฒน�ให้เก่งและดียิ่งขึ้นต่อไปอีก	 เฉกเช่น	“บัวปร่ิมนำ้า”	 ท่ีส�ม�รถเบ่งบ�นเป็น	“บัวเหนือนำ้า”	 ได้ฉันใด	

คนที่ผ่�นก�รทดลองปฏิบัติหน้�ท่ีร�ชก�รและผ่�นก�รประเมินผลก�รปฏิบัติร�ชก�รแล้ว	 ก็ส�ม�รถพัฒน�

ให้เป็น	“คนเก่ง”	และ	“คนดี” ได้ฉันนั้น

หากรบับคุคลเข้ามาในราชการแล้ว ในฐานะผู้บังคับบัญชา ท่านคิดว่าควรต้องทำาอย่างไร

เพื่อให้บุคคลนั้นเป็นทั้งคนเก่งและคนดีได้?

คว�มหม�ยของ	“คนเก่ง”	คือ	คนที่มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถ	สมรรถนะ	ทักษะ	และคุณลักษณะอื่น	ๆ	 

ทีเ่หม�ะสมกับง�น		ส่วนคว�มหม�ยของ	“คนด”ี คอื	คนทีป่ระพฤติด	ีมวีินยั	ส่วนก�รจะทำ�ใหข้�้ร�ชก�รเป็น	

“คนเก่ง” และ	“คนดี”	ได้นั้น	ผู้บังคับบัญช�ย่อมต้องมีบทบ�ทสำ�คัญ	และมีหน้�ที่ต้องทำ�	4	ประก�ร1	คือ	

1. เสริมสร้างและพัฒนา	ได้แก่

	 •	 ผู ้บังคับบัญช�ควรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่�งท่ีดีในก�รปฏิบัติง�นและก�รรักษ�วินัย	 เพ่ือให ้

	 	 ผู้อยู่ใต้บังคับบัญช�ศรัทธ�ในตัวผู้บังคับบัญช�	และยึดถือเป็นแบบอย่�งในก�รปฏิบัติต�ม

	 •	 ผู้บังคับบัญช�ควรมีก�รจัดฝึกอบรม	 เพื่อให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญช�มีคว�มรู้	 มีทักษะทั้งท�งด้�น 

	 	 ก�รทำ�ง�นและก�รปฏิบัติตนเป็นข้�ร�ชก�รที่ดี	มีวินัย

	 •	 ผู้บังคับบัญช�ควรสร้�งขวัญและกำ�ลังใจ	 เพื่อเป็นพลังให้ผู้ใต้บังคับบัญช�เกิดทัศนคติด้�นบวก 

	 	 และตั้งใจทำ�ง�นอย่�งเต็มที่และทุ่มเท

2. จูงใจ	 ผู้บังคับบัญช�ควรสร้�งแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญช�ดำ�รงตนเป็นข้�ร�ชก�รที่ดี	 เช่น	 ก�รจัด

ให้ข้�ร�ชก�รมีคุณภ�พชีวิตท่ีดี	 มีคว�มมั่นคง	 ได้รับคว�มเป็นธรรม	 หรือก�รให้คำ�ชมเชย	 เครื่องชูเกียรติ 

1ร�ยละเอียดดูได้จ�กหนังสือคู่มือผู้บังคับบัญช�ในก�รรักษ�วินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญช�

121



หรือร�งวัลแก่ข้�ร�ชก�รที่ปฏิบัติง�นดี	ประพฤติดี	 เป็นต้น	ซึ่งเมื่อมีแรงจูงใจเพียงพอ	ผู้ใต้บังคับบัญช�ก็จะ

ประพฤติดี	มีวินัย	และทำ�ง�นดี	มีคว�มสุขในก�รทำ�ง�น

3. ป้องกนั	ผูบ้งัคบับญัช�ต้องคอยสงัเกตก�รณ์	ตักเตือนหรือห�ท�งแก้ไข	ขจัดเหตุทีอ่�จทำ�ให้ข้�ร�ชก�ร

ผู้นั้นกระทำ�ผิดวินัย	หรือหย่อนประสิทธิภ�พและประสิทธิผลในก�รปฏิบัติร�ชก�ร

4. ควบคุม	 ผู้บังคับบัญช�ต้องดูแลและติดต�มให้ผู้ใต้บังคับบัญช�ปฏิบัติร�ชก�รให้บรรลุผลสัมฤทธิ	์

และประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นต่อไปด้วย

หากรับบุคคลน้ันเข้ามาเป็นข้าราชการแล้ว ท่านคิดว่าจะทำาอย่างไร ให้บุคคลซึ่งเป็น

ทั้งคนเก่งและคนดีอยู่รับราชการต่อไปได้อย่างยาวนาน?

ก�รรักษ�คนเก่งและคนดีไว้ใช้ในร�ชก�รน�น	ๆ	จะต้องดำ�เนินก�รดังนี้2

1. เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้ข้�ร�ชก�รดำ�รงชีวิตได้เป็นอย่�งดี	 เพ่ือท่ีจะดึงดูดและเหนี่ยวร้ัง 

ให้ข้�ร�ชก�รพอใจท่ีจะอยูร่บัร�ชก�รน�น	ๆ 	เช่น	ให้ค่�ตอบแทนก�รทำ�ง�นให้พอครองชพี	เสรมิสร้�งเกยีรตภิมิู	

เสริมสร้�งขวัญและกำ�ลังใจ	 คุ้มครองคว�มปลอดภัย	 ให้สวัสดิก�ร	 ให้ประโยชน์เกื้อกูลและให้มีคว�มสุข 

ในก�รทำ�ง�น	เป็นต้น

2ร�ยละเอียดดูได้จ�กหนังสือเสริมทักษะด้�นก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคล
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2. ให้ความเป็นธรรมแก่ข้าราชการ	เช่น	ก�รกำ�หนดหลักเกณฑ์และวธิกี�รก�รบริห�รง�นบคุคลไว้ใน

กฎหม�ย	เพื่อคว�มโปร่งใสและประกันคว�มเป็นธรรม	ก�รให้สิทธิอุทธรณ์	ร้องทุกข์	เป็นต้น

3. ให้มีความมั่นคงในการรับราชการ	 ทั้งในด้�นคว�มมั่นคงในก�รดำ�รงชีวิต	 (Security	 of	 Living)	

โดยต้องให้ข้�ร�ชก�รมีร�ยได้และค่�ตอบแทนเพียงพอที่จะครองชีพต�มฐ�น�นุรูปตลอดชีวิต	 แม้ออกจ�ก

ร�ชก�รแล้วก็มีบำ�เหน็จบำ�น�ญให้พอครองชีพ	รวมทั้งด้�นคว�มมั่นคงในก�รดำ�รงสถ�นภ�พ	(Security	of	

Tenure)	 ซึ่งจะไม่ต้องออกจ�กร�ชก�รนอกจ�กมีกรณีต�มที่กฎหม�ยกำ�หนดไว้	 เช่น	 หย่อนคว�มส�ม�รถ	

หรือกระทำ�ผิดวินัยร้�ยแรง	ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก	เป็นต้น

4. จัดระบบข้าราชการให้มีทางก้าวหน้า	 ทั้งคว�มก้�วหน้�ในด้�นค่�ตอบแทน	 (Compensation	

Increase)	ท่ีจะต้องกำ�หนดให้มกี�รเลือ่นเงนิเดอืนได้ต�มคว�มดคีว�มชอบและต�มอ�ยกุ�รทำ�ง�น	และคว�ม

ก้�วหน้�ในฐ�นะท�งร�ชก�ร	(Promotion)	ที่จะต้องกำ�หนดให้ตำ�แหน่งในแต่ละส�ยง�นมีระดับต่�ง	ๆ 	เป็น

บนัไดให้เลือ่นขึน้ได้	(Career	Ladder)	กบัจะต้องให้มที�งเลือ่นตำ�แหน่งโดยย้�ยไปเลือ่นในส�ยง�นอืน่ได้ด้วย

ทำาอย่างไรให้คนเก่งและคนดสีามารถทีจ่ะใช้ศกัยภาพของตนเองในการปฏบิตัริาชการได้

อย่างเต็มที่ ท่านคิดว่าจะมีวิธีการกระตุ้นได้อย่างไรบ้าง?

ก�รจะทำ�ให้คนเก่งและคนดีส�ม�รถใช้ศักยภ�พในก�รปฏิบัติร�ชก�รได้อย่�งเต็มที่นั้น	 ส่วนสำ�คัญ 

ขึ้นอยู่กับผู้บังคับบัญช�	ซึ่งจำ�เป็นต้อง

1.	 ใช้เข�ให้เหม�ะกับง�น	คือใช้ให้ตรงกับคว�มเก่งในท�งนั้นและระดับนั้น	

2.	 ให้บุคคลนั้นศรัทธ�ในง�นที่ตนเองมีหน้�ที่และได้รับมอบหม�ย

3.	 ให้โอก�สอย่�งเต็มที่ในก�รแสดงฝีมือ

4.	 เสริมสร้�งแรงจูงใจ	เพื่อให้ข้�ร�ชก�รตั้งใจปฏิบัติง�นอย่�งเต็มที่และดำ�รงตนเป็นข้�ร�ชก�รที่ดี

5.	 ปกป้องคุ้มครองให้ผู้นั้นปลอดภัยและได้รับคว�มเป็นธรรมในก�รปฏิบัติร�ชก�ร
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“HR ต้องมกีารพฒันาตวัเองอยา่ง

ต่อเนื่อง ส่ิงสำาคัญ คือ ต้องสั่งสม

ประสบการณ์ผ่านการทำางานจริง 

และสร้างผลงานที่หลากหลาย  

จนเปน็ทีป่ระจกัษแ์ละเปน็ทีย่อมรบั 

ท้ังจากข้าราชการทุกระดับในส่วน

ราชการ จึงถือว่าเป็นการพิสูจน์ 

ความเป็นมืออาชีพด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลอย่างแท้จริง...”

นักทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
สู่การทำางานอย่างมืออาชีพ

รังสิมา จารุภา

เรียบเรียงโดย กลุ่มช่วยอำานวยการและทีมงาน

โครงการ HR  Professional
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น.ส.รังสิมา จารุภา	 รองเลข�ธิก�ร	 ก.พ.	 และเป็นประธ�นคณะทำ�ง�นพัฒน�หลักสูตรนักทรัพย�กร

บุคคลมืออ�ชีพ	 เป็นผู้ที่มีบทบ�ทในก�รสร้�งคว�มเป็นมืออ�ชีพของก�รเป็นนักทรัพย�กรบุคคลภ�ครัฐ	 

ในโครงก�รสร้�งคว�มเข้มแข็งนักทรัพย�กรบุคคลมืออ�ชีพ	(HR	Professional)	ของสำ�นักง�น	ก.พ.

จงึขอนำ�เสนอประเดน็สมัภ�ษณ์เรือ่งนกัทรัพย�กรบคุคลภ�ครัฐ	สู่ก�รทำ�ง�นอย่�งมอือ�ชพี	ดังต่อไปนี้

โครงการสร้างความเข้มแข็งนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (HR Professional) ของ

สำานักงาน ก.พ. มีจุดเริ่มต้นและวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างไร?

HR	 Professional	 เป็นก�รสร้�งคว�มเป็นมืออ�ชีพให้แก่ผู้ปฏิบัติง�นด้�น	HR	 อย่�งเป็นระบบ	 ซึ่ง

มิได้เกิดจ�กก�รว�งระบบก�รพัฒน�โดยก�รฝึกอบรมเพียงอย่�งเดียว	แต่จำ�เป็นต้องมีก�รเรียนรู้รูปแบบอื่น	 

ตัง้แต่ก�รว�งแผนคว�มก้�วหน้�ในอ�ชีพ	 ก�รสบัเปลีย่นหมนุเวยีนง�นและก�รมอบหม�ยง�น	 เพือ่นำ�คว�มรู้	 

ประสบก�รณ์	 ไปใช้ในก�รพัฒน�บุคล�กรของแต่ละส่วนร�ชก�ร	 นอกจ�กนี้	 ระบบก�รรับรองม�ตรฐ�น

คว�มเป็นมืออ�ชีพ	 และระบบก�รสร้�งแรงจูงใจในก�รสร้�งคว�มเป็นมืออ�ชีพเป็นส่ิงท่ีต้องพัฒน� 

ไปพร้อม	ๆ	กัน	 โดยที่ส�ยง�นนักทรัพย�กรบุคคลเป็นส�ยง�นเปิด	นั่นคือ	 ไม่จำ�เป็นว่�ต้องจบ	HR	 เท่�นั้น 

จึงจะดำ�รงตำ�แหน่งได้	 แต่เมื่อทำ�หน้�ที่ในฐ�นะ	 HR	 ก็จำ�เป็นต้องเรียนรู้คว�มรู้พื้นฐ�นด้�น	 HR	 เพิ่มเติม	 

อย่�งไรก็ดี	ง�นด้�นบริห�รทรัพย�กรบุคคลไม่มีสูตรหรือทฤษฎีต�ยตัว	ต้องใช้คว�มเป็นศิลป์ม�กกว่�ศ�สตร์	

เพร�ะต้องสื่อส�รกับคน	และองค์กรที่มีคว�มหล�กหล�ย

โครงก�ร	 HR	 Professional	 จึงเน้นก�รพัฒน�ในรูปแบบของก�รฝึกอบรมอย่�งเป็นระบบ	 โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อพัฒน�คว�มรู้	 ทักษะ	 และสมรรถนะที่จำ�เป็น	 ด้�น	 HR	Management	 เพื่อเป็นพื้นฐ�น 

ในก�รสั่งสมประสบก�รณ์และสร้�งผลง�นด้�น	HR	ในหน่วยง�น	รวมทั้งก�รสร้�งเครือข่�ย	HR	ภ�ครัฐเพื่อ

ส่งเสรมิก�รแลกเปลีย่นคว�มรู	้ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�น	ซึง่ถอืเป็นแนวท�งในก�รยกระดบัก�รทำ�ง�นสูค่ว�ม

เป็นมืออ�ชีพ

สำาหรับในส่วนรายละเอียดของหลักสูตร HR Professional มีรูปแบบการและดำาเนิน

การฝึกอบรมอย่างไร?

หลักสูตร	HR	Professional	เป็นหลักสูตรที่มีหมวดวิช�แยกต�มระดับของ	HR	ซึ่งสอดคล้องกับระดับ

คว�มรับผิดชอบ	บทบ�ทภ�รกิจ	และคว�มยุ่งย�กซับซ้อนของง�น	รวมทั้งสอดคล้องกับบริบทที่หล�กหล�ย

ของแต่ละส่วนร�ชก�ร	 นอกจ�กนี้	 มีก�รกำ�หนดเกณฑ์ผ่�นก�รฝึกอบรมท่ีชัดเจน	 โดยมีก�รทดสอบก่อน 

และหลงัก�รฝึกอบรม	และให้มกี�รจดัทำ�ผลง�นทีส่ะท้อนก�รนำ�คว�มรู	้ทกัษะ	สมรรถนะทีไ่ด้จ�กก�รฝึกอบรม 

ไปปรับใช้จริงกับก�รทำ�ง�นในระดับต่�ง	 ๆ	 ในส่วนร�ชก�รของตัวเอง	 แนวคิดสำ�คัญของก�รฝึกอบรม	 คือ	

ก�รถ่�ยทอดคว�มรู้และทักษะจ�กห้องฝึกอบรมสู่บริบทก�รทำ�ง�น	 (Training	 Transfer)	 ซึ่งเป็นแนวคิด

ของนักวิช�ก�รด้�นก�รพัฒน�	HR	ที่มีเป้�หม�ยในก�รนำ�คว�มรู้	ทักษะ	สมรรถนะที่ได้รับก�รพัฒน�ไปใช้ 

ในก�รทำ�ง�น	เพื่อสร้�งมูลค่�เพิ่มให้กับองค์กร
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มีการรักษามาตรฐานของหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรอย่างไร?

สำ�นักง�น	 ก.พ.	 ได้สร้�งกลไกในก�รรักษ�ม�ตรฐ�นก�รฝึกอบรมและก�รประเมินผลเพื่อปรับปรุง

หลักสูตรภ�พรวม	ดังนี้	1)	ก�รเตรียมคว�มพร้อม	และพัฒน�ม�ตรฐ�นวิทย�กร	2)	ก�รสร้�งก�รมีส่วนร่วม

ของส่วนร�ชก�ร	3)	ก�รรับสมัครและก�รคัดเลือกผู้เข้�รับก�รฝึกอบรม	สำ�นักง�น	ก.พ.	ได้พัฒน�โปรแกรม

ก�รรับสมัครออนไลน์	 เพื่อคว�มสะดวกรวดเร็วสำ�หรับผู้สมัคร	 ลดระยะสำ�หรับกระบวนก�รคัดเลือกผู้เข้�

อบรม	 รวมทั้งก�รจัดทำ�ฐ�นข้อมูลผู้สมัครและผู้เข้�อบรม	 เพื่อประโยชน์ในก�รใช้ศึกษ�วิเคร�ะห์ประกอบ

ก�รปรับปรุง/พัฒน�หลักสูตร	 4)	 ก�รปรับปรุงรูปแบบและวิธีก�รฝึกอบรม	 เน้นให้ผู้เข้�อบรมส�ม�รถ 

นำ�คว�มรู้จ�กก�รฝึกอบรมไปใช้ในก�รทำ�ง�น	 โดยก�รเพิ่มกิจกรรมก่อนก�รฝึกอบรม	 และปรับกิจกรรม 

หลังก�รฝึกอบรม

นับตั้งแต่ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	 2556	 สำ�นักง�น	 ก.พ.	 ดำ�เนินก�รพัฒน�หลักสูตรนักทรัพย�กรบุคคล 

มืออ�ชีพระดับปฏิบัติก�รและชำ�น�ญก�ร	(ระดับแรกบรรจุจนถึงระดับกล�ง)	ทั้งหมด	16	หมวดวิช�	จัดก�ร

อบรม	19	รุ่น	และหมวดวิช�เสริมจำ�นวน	5	วิช�	จัดก�รฝึกอบรม	จำ�นวน	12	รุ่น	โดยมี	HR	จ�กส่วนร�ชก�ร

ต่�ง	 ๆ	 เข้�รับก�รฝึกอบรมรวมทั้งสิ้นประม�ณ	 1,000	 คน	 ในจำ�นวนนี้ก็จะมีบ�งท่�นท่ีได้รับก�รฝึกอบรม

ม�กกว่�	1	ครั้ง

ล่�สุดในปีงบประม�ณ	พ.ศ.	2557	สำ�นักง�น	ก.พ.	ได้กำ�หนดก�รจัดฝึกอบรมอย่�งต่อเนื่อง	โดยได้มี

ก�รพัฒน�หมวดวิช�ใหม่	 ๆ	 รวมท้ังปรับปรุงร�ยละเอียดของหมวดวิช�เดิมที่ได้จัดฝึกอบรมไปแล้ว	 เพื่อให้

สอดคล้องกับคว�มต้องก�รพัฒน�ของส่วนร�ชก�รม�กยิ่งขึ้น	และให้ตรงต�ม	Training	Roadmap	for	HR	

ของส่วนร�ชก�รต่�ง	ๆ

สำ�หรับผู้เข้�ร่วมฝึกอบรมส่วนใหญ่สังกัดหน่วยง�นร�ชก�รที่ต้องก�รนำ�คว�มรู้ไปพัฒน�ง�นของ 

ตวัเอง	ทกุคนมคีว�มตัง้ใจในก�รเข้�รบัก�รฝึกอบรมเป็นอย่�งม�ก	โดยเฉพ�ะระดับปฏบิติัก�ร	ทีม่�เข้�อบรม

พร้อมกับคำ�ถ�มเพื่อให้ได้รับแนวท�งปฏิบัติที่ถูกต้องสำ�หรับหน่วยง�น	 ก�รฝึกอบรมจะเน้นก�รฝึกปฏิบัติ	

ก�รทำ�กิจกรรมกลุ่ม	 และใช้กรณีศึกษ�ที่ใกล้เคียงกับบริบทก�รทำ�ง�นหรือกรณีท่ีเป็นปัญห�ท่ีเกิดข้ึนจริง 

ในก�รทำ�ง�น	ม�กกว่�ก�รนั่งฟังก�รบรรย�ยเหมือนหลักสูตรอื่นโดยทั่วไป

รกพ.รังสิม�กล่�วยำ้�ในตอนท้�ยว่�	“โครงก�รนี้เมื่อได้รับก�รปูพื้นฐ�นที่ดีแล้ว HR ต้องมีก�รพัฒน� 

ตัวเองอย่�งต่อเนื่อง สิ่งสำ�คัญ คือ ต้องสั่งสมประสบก�รณ์ผ่�นก�รทำ�ง�นจริง และสร้�งผลง�นที่หล�กหล�ย  

จนเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับทั้งจ�กข้�ร�ชก�รทุกระดับในส่วนร�ชก�ร จึงถือว่�เป็นก�รพิสูจน ์

คว�มเป็นมืออ�ชีพด้�นก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคลอย่�งแท้จริง...”

127



128



“ถงึแมจ้ะเกดิปญัหาขาดแคลน

บุคลากรในภาครัฐอยู่บ้าง แต่

อย่างไรก็ตาม เราก็ยังคงเข้มงวด

ในการคดัเลอืกคนทีม่คีณุภาพเขา้

ทำางาน มีทั้งคุณภาพความรู้ มีทั้ง

ความสามารถในเชิงวิชาการ และ 

ทีต่อ้งไปดว้ยกนักค็อื คณุตอ้งเปน็ 

คนด ีมคีวามเสยีสละตอ่สว่นรวม 

คุณถึงจะพร้อมที่จะเข้ามาใช้คำาว่า 

อาชีพรับราชการได้”

ภาค ก ที่เปลี่ยนไป..
เพื่อข้าราชการไทย สู่อาเซียน 

วิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์

เรียบเรียงโดย  กลุ่มช่วยอำานวยการ
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นายวิสูตร  ประสิทธิ์ศิริวงศ์	 รองเลข�ธิก�ร	 ก.พ.	 ได้กล่�วถึงเร่ืองก�รปรับหลักสูตรก�รสอบ 

ภ�คคว�มรู้คว�มส�ม�รถท่ัวไป	โดยก�รเพ่ิมก�รสอบวิช�ภ�ษ�อังกฤษ	จ�กเดิมท่ีทดสอบเฉพ�ะวิช�คว�มส�ม�รถ

ทั่วไปและวิช�ภ�ษ�ไทย	 เพื่อให้ข้�ร�ชก�รใหม่มีทักษะภ�ษ�อังกฤษในระดับท่ีส�ม�รถพัฒน�ต่อยอด 

และรองรับประช�คมอ�เซียนในปี	2558	ได้

จึงขอนำ�เสนอประเด็นสัมภ�ษณ์ในเรื่องหลักสูตรก�รสอบแบบใหม่	 ท่ีเร่ิมใช้สอบคร้ังแรกเมื่อวันท่ี	 29	

มิถุน�ยน	2557	ดังต่อไปนี้

“ในก�รท่ีเร�ได้เพิ่มก�รทดสอบวิช�ภ�ษ�อังกฤษลงในก�รสอบภ�คคว�มรู้คว�มส�ม�รถทั่วไปนั้น	 

เปน็เพยีงแคก่�รคดักรองบคุล�กรทีจ่ะเข�้รบัร�ชก�รเบือ้งตน้เท�่นัน้	ห�กแตค่นทีจ่ะเข�้ม�เปน็ข�้ร�ชก�รนัน้

จะต้องปรับตัวให้เข้�กับม�ตรฐ�นเพื่อให้อยู่ในระดับเดียวกัน	 เช่น	 ทัศนคติ	 มุมมองต่อสิ่งต่�ง	 ๆ	 รอบตัว	 

รวมถึงวิธีในก�รทำ�ง�น	 หรือแม้กระทั่งก�รทำ�ง�นในระดับช�ติ	 จ�กเงื่อนไข	 ข้อจำ�กัด	 หรือปัจจัยอื่น	 ๆ	 

ของในแต่ละประเทศมีคว�มแตกต่�งกัน	 ผู้ที่เป็นข้�ร�ชก�รต้องมีคว�มเข้�ใจในภูมิหลังของประเทศต่�ง	 ๆ 

ซึ่งจะทำ�ให้ก�รทำ�ง�นเป็นไปอย่�งร�บรื่นและประสบคว�มสำ�เร็จได้

ที่สำ�คัญที่สุดคือต้องมีใจที่อย�กทำ�ร�ชก�ร	อย�กทำ�ง�นเพื่อส�ธ�รณประโยชน์	โดยยึดคำ�ว่�	“ฉันทะ”	 

เอ�ไว้	นั่นคือมีคว�มพอใจ	มีคว�มต้องก�รที่จะทำ�	รักที่จะทำ�สิ่งนั้นอยู่เสมอ	รวมทั้งมีคว�มปร�รถน�จะทำ�ให้

ได้ผลดียิ่ง	ๆ	ขึ้นไป	เพร�ะถ้�มีสิ่งนี้แล้ว	ก�รทำ�ง�นในระบบร�ชก�รจะเป็นไปอย่�งร�บรื่นและประสบคว�ม

สำ�เร็จ	แล้วสุดท้�ยก็จะมีคว�มสุขในอ�ชีพรับร�ชก�ร”

เพื่อลดคว�มล่�ช้�ที่เกิดขึ้นจ�กกระบวนก�รรับสมัครหรือก�รจัดสอบ	 ซ่ึงในอดีตนั้นใช้ระยะเวล�น�น

กว่�จะสรรห�ข้�ร�ชก�รที่เหม�ะสมกับตำ�แหน่งได้	สำ�นักง�น	ก.พ.	จึงได้เพิ่มท�งเลือกของก�รสรรห�บุคคล

เข�้รบัร�ชก�รเพือ่บรรจเุป็นข�้ร�ชก�รพลเรอืนส�มญัขึน้	ในปนีีน้บัเปน็ปแีรกทีไ่ดเ้ปลีย่นแปลงคณุสมบตัขิอง

ผูส้มคัรเพิม่เตมิ	โดยเปิดรบัผูท่ี้สำ�เรจ็ก�รศกึษ�	หรอืผูท้ีก่ำ�ลงัจะสำ�เรจ็ก�รศกึษ�ในปกี�รศกึษ�	2557	ในระดับ

ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ	ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพเทคนิค	อนุปริญญ�	ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพช้ันสูง	ปริญญ�ตรี	

และปริญญ�โท	หรือคุณวุฒิอย่�งอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับที่กล่�วข้�งต้นที่	ก.พ.	รับรอง	จะส�ม�รถ

สมัครสอบเพื่อวัดคว�มรู้คว�มส�ม�รถทั่วไปได้

เม่ือลองมองยอ้นกลบัไป	เร�กไ็ดเ้หน็ปญัห�จ�กก�รรบัเฉพ�ะผูท้ีส่ำ�เรจ็ก�รศกึษ�แลว้	กจ็ะทำ�ใหผู้ท้ีใ่กล้

จะสำ�เรจ็ก�รศกึษ�ข�ดโอก�สในก�รสอบไปอย�่งน�่เสยีด�ย	ในป	ี2557	นี	้สำ�นกัง�น	ก.พ.	จงึไดเ้ปลีย่นแปลง

คุณสมบัติของผู้สมัครให้มีคว�มหล�กหล�ยม�กขึ้น	 เปิดโอก�สให้ผู้ที่ศึกษ�อยู่ปีสุดท้�ยและค�ดว่�จะจบ 

ในปีนี้ส�ม�รถสมัครสอบได้	 ท้ังนี้	 ผู้ท่ีจะเข้�รับร�ชก�ร	 นอกจ�กจะต้องสอบผ่�นภ�คคว�มรู้คว�มส�ม�รถ

ทั่วไปแล้ว	จะต้องผ่�นภ�คคว�มรู้คว�มส�ม�รถที่ใช้เฉพ�ะตำ�แหน่ง	(ภ�ค	ข	เดิม)	และภ�คคว�มเหม�ะสม

กับตำ�แหน่ง	(ภ�ค	ค	เดิม)	ซึ่ง	ภ�ค	ข	และ	ภ�ค	ค	นี้	ส่วนร�ชก�รที่มีตำ�แหน่งว่�งจะเป็นผู้จัดสอบ
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“ถึงแม้จะเกิดปัญหาขาดแคลนบุคลากรในภาครัฐอยู่บ้าง แต่อย่างไรก็ตาม เราก็ยังคง

เข้มงวดในการคัดเลือกคนที่มีคุณภาพเข้าทำางาน มีท้ังคุณภาพความรู้ มีท้ังความสามารถ 

ในเชิงวิชาการ และที่ต้องไปด้วยกันก็คือ คุณต้องเป็นคนดี มีความเสียสละต่อส่วนรวม  

คุณถึงจะพร้อมที่จะเข้ามาใช้คำาว่าอาชีพรับราชการได้”
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“อยากให้นักเรียนใช้เวลาให้มีค่า 

ที่สุด เพราะเงินทองไม่สามารถจะซื้อ

เวลาได้ การได้ไปอยู่ตรงนั้น อยากให้

เขาตักตวงไม่ใช่เฉพาะเรื่องความรู้ใน

ห้องเรียน แต่สิ่งที่เขาจะได้มากกว่า

คือความรู้ที่ ได้จากนอกห้องเรียน  

การท่ีเขาได้ไปเรียนรู้สังคม วัฒนธรรม 

หรือการใช้ชีวิตที่แตกต่าง จะเป็น

ประโยชนก์บัการทีเ่ขาจะมาทำางานใน

อนาคต”

บทบาทของอัครราชทูต
ฝ่ายการศึกษา 

สำานักงานผู้ดูแลนักเรียนไทย

ในต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา)

วชิรา ตีรกรวิเศษภักดี

เรียบเรียงโดย  กลุ่มช่วยอำานวยการ
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นางสาววชริา ตรีกรวเิศษภกัด ี	ผูอ้ำ�นวยก�รศนูย์จัดก�รศกึษ�ในต่�งประเทศและบริห�รคว�มรู้	รักษ�

ก�รทีป่รกึษ�ระบบร�ชก�ร	ได้ให้สมัภ�ษณ์เกีย่วกบัประสบก�รณ์ก�รดำ�รงตำ�แหน่งอคัรร�ชทตูฝ่�ยก�รศกึษ�	

ประจำ�สำ�นักง�นผู้ดูแลนักเรียนไทยในประเทศสหรัฐอเมริก�	ดังนี้

บทบ�ทของผู้ดูแลนักเรียนไทยจริง	 ๆ	 คือเป็นผู้แทนสำ�นักง�น	 ก.พ.	 ที่ไปประจำ�ก�รอยู่ต่�งประเทศ	 

โดยเร�ทำ�ง�นอยู่ภ�ยใต้สถ�นเอกอัครร�ชทูต	 ถือว่�เป็นส่วนหนึ่งของทีมไทยแลนด์	 แต่บทบ�ทหลักของเร� 

คือเร�ไปดูแลด้�นก�รศึกษ�ของนักเรียนทุนรัฐบ�ล	 รวมถึงข้�ร�ชก�รล�ศึกษ�	 ทุนของหน่วยง�นอื่น	 ๆ	 

ที่ฝ�กให้อยู่ในคว�มดูแลของสำ�นักง�น	ก.พ.

ในก�รดูแลนั้น	 เร�ดูแลทั้งในเรื่องของก�รเรียน	 เร่ืองของก�รใช้ชีวิต	 เหมือนเป็นผู้ปกครองที่มีลูก	 ๆ	 

เยอะม�ก	 ๆ	 เพร�ะในสหรัฐอเมริก�ประเทศเดียว	 มีนักเรียนที่อยู่ในคว�มรับผิดชอบของสำ�นักง�นผู้ดูแล 

ถึง	 1,300	 คน	 และกระจ�ยอยู่ต�มเมืองต่�ง	 ๆ	 เนื่องจ�กสหรัฐเป็นประเทศที่ใหญ่	 มี	 50	 มลรัฐ	 นอกจ�ก 

พื้นที่ใหญ่แล้ว	 เวล�ยังต่�งกัน	 ระหว่�งท�งฝั่งอีสต์โคสต์กับเวสต์โคสต์ต่�งกันสูงสุดคือ	 3	 ชั่วโมง	 ซึ่งตรงนี้ 

อ�จจะเป็นคว�มย�กที่ต่�งจ�กประเทศอื่น	เร�จึงต้องมีกลไลและสร้�งระบบที่จะดูแลนักเรียน

ในเรือ่งของก�รตดิต่อ	เร�ใช้ระบบของหนงัสอื	มกี�รแฟกซ์	มกี�รอเีมล	ท�งเฟซบุก๊สำ�นกัง�น	ทำ�เวบ็ไซต์

ของสำ�นักง�นเพื่อกระจ�ยข่�วต่�ง	 ๆ	 ท่ีเร�ติดต่อกับนักเรียน	 และเพื่อสื่อส�รกัน	 แต่ก�รจะดูแลนักเรียน 

ให้ประสบคว�มสำ�เร็จก็อยู่ที่ผู้ดูแลด้วย	 คือเจ้�หน้�ที่ที่ดูแลก็ต้องมีจิตให้บริก�ร	 เพร�ะนักเรียนจะติดต่อ 

ตลอดเวล�	 อ�จจะม�ช่วงเช้�	 ช่วงกล�งวัน	 ช่วงเย็น	 ช่วงกล�งคืน	 ซึ่งบ�งทีเป็นเวล�ส่วนตัวของเจ้�หน้�ที่	 

ถ้�เร�ไม่มจีติใจบรกิ�ร	กจ็ะเป็นปัญห�ว่�	เร�จะรำ�ค�ญเดก็ว่�ทำ�ไมโทรม�ไม่เป็นเวลำ�่เวล�	กเ็ป็นสิง่ทีท้่�ท�ยว่�	 

ง�นเร�จะสำ�เร็จหรือไม่สำ�เร็จ	 บ�งทีก็อยู ่ที่คว�มร่วมมือของทุกคน	 ปัญห�ของของนักเรียนที่พบเจอ 

บ่อยที่สุด	คือ	เรื่องก�รเรียน	และสุขภ�พ	แค่เรื่องเรียนก็มีหล�กหล�ย	ทั้งในเรื่องของก�รปรับตัว	ผลก�รเรียน

ไม่ดี	เรื่องของอ�จ�รย์ที่ปรึกษ�ที่จูนไม่ตรงกัน	เรื่องก�รให้คำ�ปรึกษ�ของอ�จ�รย์	บ�งทีถ้�เป็นโรงเรียนใหญ่

เข�ไม่ส�ม�รถลงม�ดแูลเดก็ได้ทัว่ถงึ	แต่ถ้�เด็กไปเรียนโรงเรียนเล็ก	อ�จ�รย์กจ็ะค่อนข้�งใกล้ชดิหน่อย	กเ็ป็น

ปัจจัยให้เด็กประสบคว�มสำ�เร็จได้ง่�ยขึ้น

อีกปัญห�คือปัญห�สุขภ�พ	ทั้งสุขภ�พจิต	สุขภ�พก�ย	สุขภ�พจิตนี่เยอะหน่อย	ส่วนใหญ่เครียด	แล้ว

บ�งทีไม่กล้�ไปพบจิตแพทย์หรือท่ีปรึกษ�ท�งด้�นสุขภ�พจิต	 ซ่ึงท�งโรงเรียนมีให้อยู่แล้ว	 เร�ก็ต้องคอยคุย 

กับเข�	 โทรคุยบ้�ง	 อีเมลคุยกับเข�บ่อยขึ้น	 ติดต�มคว�มคืบหน้�	 หรือบ�งทีก็ใช้วิธีติดต่อกับเพื่อนสนิท 

ของเข�ให้ช่วยดแูลกนั	ส่วนใหญ่น้อง	ๆ 	คนไทยทีอ่ยูด้่วยกนัจะช่วยดแูลกนัอยูแ่ล้ว	รุน่พีก่ด็แูลรุน่น้อง	แล้วต�ม 
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มห�วิทย�ลัยจะมีสม�คมนักเรียนไทยคอยจัดกิจกรรมช่วยกัน	รวมทั้งต้อนรับ	ดูแลเวล�มีคนม�ใหม่	ทุกเรื่อง

ส�ม�รถแก้ไขได้	ถ้�เปิดใจ	พูดคุย	ปรึกษ�กัน

สิ่งที่อย�กจะฝ�กข้อคิดให้น้อง	ๆ	นักเรียนทุนก็คือว่�	 	น้อง	ๆ	 	 ไปในฐ�นะตัวแทนประเทศไทย	ต้อง

ไปเป็นเหมือนทูตวัฒนธรรม	 ไปแล้วก็อย�กให้ปฏิบัติตัวให้สมกับที่เป็นตัวแทน	 อีกอย่�ง	 เข�ไปด้วยเงินภ�ษี 

ของร�ษฎร	อย�กจะให้เข�รูส้กึว่�	เข�ต้องตัง้ใจและทำ�ให้สำ�เร็จ	และอกีส่ิงทีดิ่ฉันมกัจะบอกกบัเข�เสมอคอืในเร่ือง

ของเวล�	อย�กให้ใช้เวล�ให้มค่ี�ทีส่ดุ	เพร�ะเงนิทองไม่ส�ม�รถจะซือ้เวล�ได้	ก�รได้ไปอยูต่รงนัน้	อย�กให้เข�

ตกัตวงไม่ใช่เฉพ�ะเรือ่งคว�มรูใ้นห้องเรยีน	แต่สิง่ทีเ่ข�จะได้ม�กกว่�คอืคว�มรูท้ีไ่ด้จ�กนอกห้องเรยีน	ก�รทีเ่ข�

ได้ไปเรียนรู้สังคม	วัฒนธรรม	หรือก�รใช้ชีวิตที่แตกต่�ง	จะเป็นประโยชน์กับก�รที่เข�จะม�ทำ�ง�นในอน�คต

อันนี้เป็นจุดที่วันนั้นเข�อ�จจะยังมองไม่เห็นหรอก	 แต่วันหนึ่ง	 พอเข�กลับม�แล้ว	 เข�อ�จจะม�นึก

เสียด�ยที่วันที่เข�อยู่	ทำ�ไมไม่ทำ�นั่นทำ�นี่	ถ้�ไม่คิดเสียก่อน	กลับม�ก็ทำ�ไม่ได้แล้ว

ปีที่ดิฉันไปประจำ�	 เป็นปีที่กรุงเทพฯ	นำ้�ท่วม	 น้อง	 ๆ	 จ�กหล�ยโรงเรียน	 หล�ยมห�วิทย�ลัย	 เข�จัด 

กิจกรรมห�ทุนส่งเงินม�ช่วยที่ประเทศไทยซึ่งต่�งคนต่�งทำ�กันเอง	 รวมทั้งบ�งกลุ่มช่วงซัมเมอร์เข�ก็มี

โครงก�รทีก่ลบัม�แล้วไปช่วยเหลอืพืน้ท่ีท่ีข�ดแคลน	ไปสอนหนงัสอืเด็ก	ทำ�สิง่ทีเ่ป็นประโยชน์	ดิฉันประทบัใจ 

น้อง	ๆ	ว่�	เข�ยังมีจิตสำ�นึกที่ดีที่จะทำ�ประโยชน์ให้กับสังคม	แม้จะอยู่ห่�งไกลอย่�งนั้น
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“ผมจะส่งสัญญาณบอกเขาอยู่เสมอว่า 

เมื่อกลับมาแล้วเขาจะต้องกลับมาเป็น

ข้าราชการหรือเป็นบุคลากรภาครัฐ ถึง 

ตรงนั้นความเก่งควรเป็นเรื่องรอง ความดี

ต้องนำาหน้า ทุกคนรู้ว่านักเรียนทุนเป็น 

คนเก่ง แต่คนที่เก่งกว่านักเรียนทุนก็มีเยอะ 

สิ่งที่ เราต้องให้เขาเห็นว่าเราแตกต่าง  

คือ เราต้องดีและมีอุดมการณ์ท่ีอยากจะ 

ทำาอะไรใหป้ระเทศชาต ิวนัหนึง่ สิง่ทีเ่ขาเฝา้

ส่งสัญญาณออกไป ได้ส่งคล่ืนความประทับใจ 

กลับคืนมา”

บทบาทของอัครราชทูต
ฝ่ายการศึกษา 

สำานักงานผู้ดูแลนักเรียนไทย

ในต่างประเทศ (สหราชอาณาจักร)

ดร.ปิยวัฒน์ ศิวรักษ์

เรียบเรียงโดย  กลุ่มช่วยอำานวยการ
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ดร.ปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักวิจัยและพัฒน�ระบบง�นบุคคล	 รักษ�ก�รที่ปรึกษ�ระบบ

ร�ชก�ร	ได้ให้สัมภ�ษณ์เกี่ยวกับประสบก�รณ์ก�รดำ�รงตำ�แหน่งอัครร�ชทูตฝ่�ยก�รศึกษ�	ประจำ�สำ�นักง�น

ผู้ดูแลนักเรียนไทยในประเทศสหร�ชอ�ณ�จักร	ดังนี้

ผมมีโอก�สไปประจำ�อยู่	 3	 ปี	 หน้�ที่ของผมคือดูแลก�รศึกษ�ของนักเรียนทุนรัฐบ�ลที่อยู่ในสหร�ช

อ�ณ�จักร	ซึ่งรวมถึงในฝรั่งเศส	เยอรมนี	และสวิตเซอร์แลนด์	แต่ผมมีผู้ช่วยเป็นอัครร�ชทูตที่ปรึกษ�ประจำ�

อยู่ป�รีสคนหนึ่งช่วยดูแลใน	 3	 ประเทศนั้น	 เพร�ะเฉพ�ะในอังกฤษท่ีเดียวมีนักเรียนทุน	 รวมท้ังข้�ร�ชก�ร 

ก�รศึกษ�	 และนักเรียนทุนส่วนตัวที่เร�ดูแล	 รวมประม�ณ	 1,500	 คน	 ถือว่�ใหญ่ม�ก	 รองจ�กอเมริก�	 

ในขณะที่ในฝรั่งเศส	เยอรมัน	มีประเทศละประม�ณ	200	คน	ส่วนสวิสน้อยม�ก	

นอกจ�กนี้	 อังกฤษเป็นประเทศเดียวที่สำ�นักง�นผู้ดูแลนักเรียนในต่�งประเทศรับดูแลนักเรียนทุน 

ส่วนตัว	 ในส่วนนี้ผู้ปกครองม�ทำ�สัญญ�กับสำ�นักง�น	 ก.พ.	 ให้เร�ช่วยดูแล	 มีต้ังแต่เด็กเล็กอ�ยุประม�ณ 

9	 ขวบ	 จนถึงเด็กโต	 สำ�นักง�นผู้ดูแลนักเรียนจะดูแลเรื่องก�รศึกษ�เป็นหลัก	 ได้แก่	 ก�รห�สถ�นศึกษ� 

ท่ีเหม�ะสมให้	หรือว่�จะย้�ยโรงเรียน	เปล่ียนระดับก�รศึกษ�เร�ก็ดูแลให้	นอกจ�กน้ันก็เป็นเร่ืองคว�มเป็นอยู่

ที่เกี่ยวข้อง	 	 เช่น	 เด็กเล็กจะอยู่โรงเรียนกินนอน	โรงเรียนพวกนี้จะปิดเทอมปีละประม�ณ	6	ครั้ง	ส่วนใหญ่ 

ช่วงปิดโรงเรียนจะให้ออกจ�กโรงเรียน	เร�จึงต้องห�โฮสท์แฟมิลี่ที่เร�เช็กแล้วว่�ปลอดภัยดูแลนักเรียนเร�ได้	

พร้อมกับดูแลเรื่องก�รเดินท�ง	 ตั้งแต่จัดก�รรับจ�กโรงเรียนถึงบ้�น	 จ�กบ้�นกลับโรงเรียน	 หรือว่�กลับ 

เมืองไทยก็ช่วยดูแลก�รเดินท�งไป-กลับสน�มบิน

ส่วนนักเรียนทุนรัฐบ�ล	มีท้ังของสำ�นักง�น	ก.พ.	เอง	และจ�กหน่วยง�นอ่ืน	ๆ 	ท่ีรับดูแลให้	กลุ่มน้ีหลัก	ๆ 	 

เร�จะดูว่�เข�เรียนเป็นอย่�งไรบ้�ง	 ตรงต�มส�ข�วิช�ที่ทุนกำ�หนดม�หรือไม่	 มีปัญห�ในก�รศึกษ�อย่�งไร 

หรือไม่	เพ่ือจะได้เข้�ไปช่วยเหลือ	แนะนำ�	ซ่ึงประเด็นมีหล�กหล�ย	ต้ังแต่ก�รเลือกสถ�นศึกษ�	ก�รเปล่ียนระดับ

ก�รศึกษ�	จนกระทั่งคว�มสัมพันธ์กับอ�จ�รย์ที่ปรึกษ�	 ในอีกมุมหนึ่ง	 เร�ก็ไปร่วมแสดงคว�มยินดีกับคว�ม

สำ�เร็จของน้อง	ๆ	ที่ประสบคว�มสำ�เร็จ	 เช่น	สำ�เร็จก�รศึกษ�หรือได้รับร�งวัลต่�ง	ๆ	ด้วย	นอกจ�กนี้	ก็ให้

คว�มช่วยเหลือปัญห�ส่วนตัวที่ม�กระทบกับก�รศึกษ�	 ซึ่งมักเป็นปัญห�เรื่องสุขภ�พเป็นหลัก	 ที่นั่นจะมี

นกัเรยีนทีเ่ครยีดบ้�งซึง่เกดิจ�กหล�ยส�เหต	ุบ�งคนเปน็แบบเครยีดข�ขึน้	คอืมุง่มัน่ผลกัดนัตวัเองม�กเกนิไป	

ซึ่งที่จริงตัวเองก็เก่งอยู่แล้ว	 	บ้�งก็เครียดข�ลง	คือเรียนไม่ได้	แต่กรณีนี้ก็มีหล�ยส�เหตุ	 ไม่ใช่เกิดจ�กคว�ม 

ไม่เก่งซะทีเดียว	อ�จเกิดจ�กปัญห�สุขภ�พหรือก�รปรับตัว	และบ�งคนเครียดแบบท่ีเร�เรียกกันว่�เครียดงง	ๆ 	

คือประม�ณตัวเองสูงเกินไปแต่ที่จริงอ�จ�รย์บอกว่�ศักยภ�พอ�จไม่ถึงอย่�งที่ตัวเองคิด	 	 เหล่�นี้เร�ต้องมี

กระบวนก�รให้คำ�ปรึกษ�	ให้ข้อแนะนำ�	ให้กำ�ลังใจ	ซึ่งเร�โชคดีที่มีทีมเจ้�หน้�ที่ของสำ�นักง�นผู้ดูแลนักเรียน

ที่มีประสบก�รณ์สูง	อีกทั้งยังมีจิตแพทย์ที่เป็นอ�จ�รย์อ�ส�สมัครม�เพื่อช่วยนักเรียนของเร�ด้วย	

ผมว่�ข้อดีของก�รดูแลนักเรียนที่อังกฤษคือเป็นเฟซทูเฟซ	(Face	to	Face)	มีอะไรเกิดขึ้น	เร�ไปถึงตัว

ได้เลยหรือไปถึงได้ภ�ยในเวล�ไม่น�นนัก	เช่น	เข�เจ็บป่วย	ไม่สบ�ยกะทันหัน	แล้วอยู่ห่�งจ�กเร�	3	ชั่วโมง	

เร�จะรีบคุยกับเพื่อนนักเรียนที่เร�รู้จักให้ช่วยดูแลก่อน	วันรุ่งขึ้นเร�จะไปห�เข�ได้ทันที
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นอกจ�กนั้น	 ท�งสำ�นักง�นฯ	 ยังได้กำ�หนดแนวท�งในก�รดูแลนักเรียนอย่�งเป็นเครือข่�ย	 โดยมีทั้ง 

ก�รเชิญนักเรียนม�ประชุมท่ีสำ�นักง�นท่ีลอนดอน	 	 ก�รออกไปพบนักเรียนและมห�วิทย�ลัยต�มเมือง 

และภูมิภ�คต่�ง	 ๆ	 	 ก�รจัดประชุมกับมห�วิทย�ลัยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบก�รณ์ในก�รดูแลนักเรียนไทย	 

และก�รประส�นกับส่วนร�ชก�รไทยและแหล่งทุนต่�ง	ๆ	

สำ�หรับผู้ที่จะไปเรียน	ผมแนะนำ�ว่�ภ�ษ�เป็นสิ่งสำ�คัญม�ก	แล้วก็ระบบคว�มคิด	ต้องรู้จักคิด	รู้จักถ�ม	

วิเคร�ะห์	และสังเคร�ะห์	เพร�ะอ�จ�รย์จะไม่ป้อน	ผมพบว่�คนที่มีปัญห�เรื่องภ�ษ�จำ�นวนไม่น้อยมีปัญห�

เรื่องระบบคว�มคิดควบคู่กันไป	 แล้วพอไปเรียน	 ต้องรู้จักลดคว�มเครียดของตัวเอง	 ต้องห�ปุ่มตรงนี้ให้เจอ	

บ�งคนลดคว�มเครียดโดยไปท�นอ�ห�รอร่อย	ๆ 	หรือทำ�อ�ห�รเอง	บ�งคนออกไปวิ่ง	ออกกำ�ลังก�ย	บ�งคน

คุยกับแฟน	คุยกับคุณพ่อคุณแม่บ้�ง

เร�ตอ้งมวีนิยัในตวัเอง	และตอ้งมเีป�้หม�ยว�่เร�เรียนเพ่ืออะไร	ยิง่ไปกว�่นัน้	ก�รเปน็นกัเรียนทนุรัฐบ�ล

ต้องมีอุดมก�รณ์เป็นจุดมุ่งหม�ยของชีวิต	และเป็นสิ่งเตือนเร�ว่�	อย่�ท้อกับปัญห�ใด	ๆ	ที่เกิดขึ้น	แล้วสิ่งที่

เรียนม�ต้องนำ�ม�คิดต่อ	 คิดเติม	 คิดเสริม	 คิดสร้�ง	 หรือแม้กระทั่งคิดต้�น	 เพร�ะชีวิตก�รทำ�ง�นจริงมันไม่

เหมือนกับสิ่งที่เร�เรียนม�	มันเป็นอีกบริบทหนึ่ง	อีกประเทศหนึ่ง	กลับม�เร�ต้องรู้จักดัดแปลง

ผมจะบอกนักเรียนทุนเสมอว่�	 อย่�ทำ�ตัวเป็นรถบรรทุกที่ขนหนังสือม�แล้วเทกอง	 เพื่อบอกว่�นี่คือ 

สิ่งที่ได้เรียนม�	 คว�มสนุกไม่ได้อยู่ที่ตรงที่ได้อวดว่�ได้ไป	 หรือมีปริญญ�ม�จ�กมห�วิทย�ลัยชั้นนำ�ของโลก	 

แต่อยู่ที่เร�จะดัดแปลงท่ีเรียนม�ให้เป็นประโยชน์ได้อย่�งไร	 อีกทั้งต้องรู้จักถอยบ้�ง	 เดินหน้�บ้�ง	 เพื่อรอ

จังหวะผลักดันคว�มคิดของเร�ให้ประสบผลสำ�เร็จอย่�งเป็นประโยชน์กับประเทศช�ติ	 นี่คือคว�มสนุก 

ของง�นร�ชก�รครับ

ผมจะสง่สญัญ�ณบอกเข�อยูเ่สมอว�่	เมือ่กลบัม�แลว้เข�จะตอ้งกลบัม�เปน็ข�้ร�ชก�รหรอืเปน็บคุล�กร

ภ�ครัฐ	 ถึงตรงนั้นคว�มเก่งควรเป็นเรื่องรอง	คว�มดีต้องนำ�หน้�	ทุกคนรู้ว่�นักเรียนทุนเป็นคนเก่ง	 แต่คนที่

เก่งกว่�นักเรียนทุนก็มีเยอะ	สิ่งที่เร�ต้องให้เข�เห็นว่�เร�แตกต่�ง	คือเร�ต้องดีและมีอุดมก�รณ์ที่อย�กจะทำ�

อะไรให้ประเทศช�ติ	วันหนึ่ง	สิ่งที่เข�เฝ้�ส่งสัญญ�ณออกไปได้ส่งคลื่นคว�มประทับใจกลับคืนม�

ผมเคยได้รับจดหม�ยจ�กนักเรียนคนหนึ่ง	 เข�เรียนปริญญ�โท	 กำ�ลังจะต่อปริญญ�เอกที่อังกฤษ	 

เข�บอกว่�	 เข�ม�จ�กดิน	 ทุนรัฐบ�ลให้โอก�สเข�	 เข�จะทำ�ทุกอย่�งเพื่อจะตอบแทนให้ประเทศให้ดีที่สุด	 

ถงึแมเ้ปน็จดหม�ยเลก็	ๆ 	แตป่ระทบัใจม�กครับ	แล้วตอนหลังเข�ไมส่บ�ยจนต้องพักทนุไวก้อ่น	แต่ผมกม็ัน่ใจ

ว่�ด้วยกำ�ลังใจอันเข้มแข็ง	น้องเข�จะกลับม�เรียนจนสำ�เร็จปริญญ�เอกได้ในที่สุด

หลงัจ�กนัน้ผมเคยคยุกบัเข�	เข�บอกว�่	เข�อย�กตอบแทนประเทศด้วยก�รสอนหนงัสือในต่�งจังหวดั

เพร�ะคิดว่�คว�มเจริญยังกระจ�ยไปไม่ท่ัวถึง	 เข�ไม่สนใจทำ�ง�นในกรุงเทพฯ	 อันนี้คือคว�มชื่นใจ	 และ 

เป็นกำ�ลังใจให้เร�ว่�	สิ่งที่เร�พย�ย�มบอกกับรุ่นน้อง	ๆ	ได้รับก�รสนองตอบแล้ว
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“การกระทำาผิดวินัยส่วนหนึ่ง 

มาจาก ‘ความอยาก’ เกนิกวา่ทีต่นม ี 

ดังนั้นจึงอยากให้ข้าราชการทุกคน 

มีความพอเพียงแก่ฐานานุรูปแห่งตน 

มีน้อยใช้น้อย มีมาก ก็ต้องใช้ให้ 

พอเหมาะ อยู่อย่างพอเพียง และ 

ทุกคนก็จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่าง 

มีความสุข”

มองมุมวินัย
พันธุ์เรือง พันธุหงส์

เรียบเรียงโดย  นางสาวจุฑาพิชญ์ สถิรวิสาลกิจ
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นายพันธุ์เรือง พันธุหงส์ รองเลข�ธิก�ร	 ก.พ.	 ซ่ึงท่�นเป็นข้�ร�ชก�รที่อยู่ในระบบร�ชก�รม�กว่� 

30	ปี	มคีว�มเชีย่วช�ญด้�นต่�งๆ	ในระบบบรหิ�รทรพัย�กรบคุคล	โดยเฉพ�ะปัจจบุันท่�นไดเ้ข้�ม�มบีทบ�ท

เป็นอย่�งม�กเกี่ยวกับ	“วินัยข้�ร�ชก�ร”	จึงขอนำ�ทัศนะท่�นม�เรียบเรียงไว้ดังนี้

โดยส่วนตัวคิดว่�	“วินัย”	กับ	“จริยธรรม”	เป็นเรื่องที่ใกล้เคียงกันม�ก	แต่ทุกวันนี้ข้�ร�ชก�รส่วนใหญ่

ไม่ว่�อดีตหรือปัจจุบัน	 ก็ยังคงไม่มีคว�มรู้	 คว�มเข้�ใจ	 ว่�	 “วินัย”	 ในระบบร�ชก�รพลเรือน	 คืออะไร	 

มีคว�มสำ�คัญ	 หรือมีผลกระทบกับตนหรือไม่	 อย่�งไร	 ทำ�ให้ก�รกระทำ�ผิดวินัยในส่วนร�ชก�รยังคงมีอยู่		 

เพร�ะคนเร�มักตั้งสมมุติฐ�นให้แก่ตัวเองว่�	 “เป็นคนดี”	 จึงไม่ค่อยให้คว�มสำ�คัญกับเร่ืองนี้ม�กนัก	 

จะม�ตระหนักเรื่องนี้ก็ต่อเมื่อถูกกล่�วห�ว่�กระทำ�ผิดวินัย	 หรือถูกลงโทษ	 หรือเข้�ม�มีส่วนเกี่ยวข้องกับ 

ก�รดำ�เนินก�รท�งวินัย	เช่น	เป็นคณะกรรมก�รสอบสวน	

กอ่นอืน่ตอ้งทำ�คว�มเข้�ใจกอ่นว�่วนิยัข�้ร�ชก�รส�ม�รถแบง่ได้เปน็สองลกัษณะ	คอื	วนิยัอย�่งร�้ยแรง

และวินัยอย่�งไม่ร้�ยแรง	 ซึ่งส�เหตุของก�รกระทำ�ผิดวินัยอย่�งไม่ร้�ยแรงก็อ�จเกิดขึ้นได้หล�ยส�เหตุ	 

โดยจ�กก�รศึกษ�วิจัยพบว่�ส�เหตุหนึ่งที่น่�สนใจ	คือก�รรู้เท่�ไม่ถึงก�รณ์	ไม่รู้	ไม่สนใจ	คิดว่�สิ่งที่ตนทำ�นั้น

ไมผ่ดิ		เนือ่งจ�กข้�ร�ชก�รสว่นใหญม่กัลมืไปว�่ในก�รปฏบิตัริ�ชก�รนัน้จะมเีรือ่งกฎ	ระเบยีบ	เข�้ม�เกีย่วขอ้ง

เกือบทุกขั้นตอนก�รทำ�ง�น	ดังนั้นก�รกระทำ�ผิดที่เกิดขึ้นจึงอ�จไม่ได้เกิดจ�กก�รทุจริต	หรือเจตน�ที่จะโกง

แต่เพียงอย่�งเดียวเท่�นั้น	แต่ก�รกระทำ�ผิดอ�จเกิดจ�กก�รไม่ปฏิบัติต�มกฎ	ระเบียบ	เนื่องจ�กไม่เอ�ใจใส่

ไม่สนใจที่จะศึกษ�เรียนรู้	หรือไม่เห็นคว�มสำ�คัญของก�รปฏิบัติต�มกฎ	ระเบียบด้วย

ส่วนก�รกระทำ�ผิดวินัยอย่�งร้�ยแรง	จ�กสถิติพบว่�ก�รกระทำ�ผิดที่เกิดขึ้นบ่อยและเป็นปัญห�สำ�คัญ	

คือเรื่องก�รทุจริต	 และประพฤติชั่วอย่�งร้�ยแรง	 ซ่ึงส�เหตุในก�รกระทำ�ผิดนี้	 ถ้�กล่�วกันโดยตรงแล้วเป็น

เรื่องของก�รไม่มีจิตสำ�นึก	 คว�มรู้สึกนึกคิด	 หรือคว�มรู้สึกผิดชอบชั่วดีของแต่ละคน	 อย่�งไรก็ต�ม	 ปัจจัย

ภ�ยนอกบ�งอย่�งท่ีเร�ค�ดไม่ถึงก็อ�จเป็นเคร่ืองกระตุ้นท่ีก่อให้เกิดก�รทุจริตหรือประพฤติช่ัวอย่�งร้�ยแรงได้	

เช่น	 ค่�นิยมที่แฝงม�พร้อมกับระบบร�ชก�รแบบเอื้อผลประโยชน์	 แบบระบบอุปถัมภ์	 เช่น	 ก�รแต่งตั้ง	 

ก�รเลื่อนตำ�แหน่ง	ก�รซื้อบัตรก�รกุศล	เป็นต้น

ก�รจะทำ�ใหม้กี�รกระทำ�ผดิวนิยัลดลงไมใ่ชเ่ร่ืองท่ีจะแกไ้ขกนัได้ง่�ยๆ	กฎ	ระเบยีบท่ีมอียู	่แมจ้ะส�ม�รถ

ป้องกันไม่ให้มีก�รกระทำ�ผิดวินัยได้ส่วนหน่ึง	แต่คว�มจริงแล้วปัญห�ของเร่ืองน้ีอยู่ท่ีตัวบุคคลผู้กระทำ�ผิดม�กกว่�

เรื่องระบบหรือกฎหม�ย	 ก�รแก้ไขปัญห�เรื่องนี้จึงควรนำ�กลไกเนื้อห�ที่มีอยู่ม�ใช้	 โดยทำ�เป็นแบบระยะสั้น	

และระยะย�ว	กล่�วคือ	ในระยะสั้น	ควรที่จะมีก�รเอ�จริงเอ�จังและเด็ดข�ดกับผู้กระทำ�ผิด	ทั้งนี้เพื่อที่จะได้

เป็นตัวอย่�งให้กับคนอื่น	 ๆ	 ไม่กล้�กระทำ�ผิดและมีคว�มระมัดระวังในก�รปฏิบัติง�นม�กยิ่งขึ้น	 ส่วนใน 

ระยะย�ว	ควรต้องให้คว�มรู้	คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับวินัยข้�ร�ชก�ร	ปลูกฝังค่�นิยมที่ดี	ให้มีจิตสำ�นึกในจิตใจว่�
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สิ่งไหนทำ�ได้	 สิ่งไหนไม่ควรทำ�	 โดยเฉพ�ะข้�ร�ชก�รที่เข้�ใหม่	 นอกจ�กจะต้องให้คว�มรู้เกี่ยวกับเนื้อห� 

ของง�นที่พวกเข�มีหน้�ที่รับผิดชอบแล้ว	อย่�งน้อยก็ควรแทรกคว�มรู้เรื่องวินัย	ให้ด้วย	เพื่อที่จะได้รู้ว่�สิ่งใด 

ที่ส�ม�รถทำ�ได้และไม่เป็นคว�มผิดวินัย	และยังถือเป็นก�รปลูกฝังค่�นิยมที่ดีให้แก่พวกเข�ด้วยเช่นกัน

นอกจ�กน้ี	ก.พ.	เอง	กไ็ดต้ระหนักถึงปัญห�ดงักล�่ว	จงึไดก้ำ�หนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกี�รใหผู้บ้งัคบับญัช�

ได้เข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รรักษ�วินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญช�	โดยกำ�หนดเป็นกรอบไว้ให้ดำ�เนินก�ร	ทั้งนี้ต�ม

ที่สำ�นักง�น	ก.พ.	ได้มีหนังสือแจ้งเวียน	กระทรวง	กรม	จังหวัด	ไปแล้ว	(หนังสือสำ�นักง�น	ก.พ.	ที่	นร	1011/

ว12	ลงวันที่	21	สิงห�คม	2556		เรื่อง	ก�รกำ�ชับให้ผู้บังคับบัญช�รักษ�วินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญช�)

สุดท้�ยนี้	 สิ่งที่อย�กฝ�กถึงข้�ร�ชก�รรุ่นใหม่ก็คือในเรื่องก�รกระทำ�ผิดวินัยส่วนหนึ่งม�จ�ก 

“คว�มอย�ก”	 เกินกว่�ท่ีตนมี	 ดังน้ันจึงอย�กให้ข้�ร�ชก�รทุกคนมีคว�มพอเพียงแก่ฐ�น�นุรูปแห่งตน	 

มีน้อยใช้น้อย	มีม�ก	ก็ต้องใช้ให้พอเหม�ะ	อยู่อย่�งพอเพียง	และทุกคนก็จะส�ม�รถใช้ชีวิตได้อย่�งมีคว�มสุข
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