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เนื่องจากไตรมาสนี้เป็นไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ ซึ่งเป็นช่วงที่ต้องเร่งรัดงาน

และพิจารณาย้อนถึงผลการท�างานรวมถึงปัญหาอุปสรรคท่ีผ่านมา เพื่อวางแผนต่อเนื่อง  

หลักการบริหารงานราชการที่น้อมน�ามาเสนอข้างต้น ก็ด้วยเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการ

พัฒนางานให้ราบรื่น ต่อเนื่อง ส�าเร็จผลตามประสงค์

ในระหว่างนี้ก�าลังมีการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป เพื่อให้เป็นรัฐธรรมนูญ 

ที่สมบูรณ์ โดยมีเจตนารมณ์ส�าคัญ คือ สร้างพลเมืองให้เป็นใหญ่ การเมืองใสสะอาดและ  

หนุนสังคมท่ีเป็นธรรม และน�าชาติสู่สันติสุข ด้วยการก�าหนดให้มีการปฏิรูปด้านต่าง ๆ  

เพื่อลดความเหลื่อมล�้าที่เป็นมาช้านาน มีการให้ความส�าคัญกับเรื่องการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบเป็นส�าคัญ เน้นการสร้างความโปร่งใสในทุกวงการ  

รวมถึงวงการราชการด้วย ซึ่งเป็นที่มาของหมวด 6 ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการ 

นักการเมือง และประชาชน ท่ีได้มีการวางหลักการเรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนระบบ

คณุธรรมใหม่ทัง้ระบบ โดยเน้นทีใ่ห้มคีณะกรรมการด�าเนนิการแต่งตัง้ข้าราชการโดยระบบ

คณุธรรม เพือ่เป็นหลกัประกนัการแต่งตัง้ข้าราชการและเจ้าหน้าทีข่องรฐัว่าจะคดัสรรบคุคล

ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นกลางทางการเมืองอย่างแท้จริง

วารสารข้าราชการฉบบันี ้จงึตดิตามความคบืหน้าของการปฏริปู โดยเฉพาะการบรหิาร

ทรพัยากรบคุคลภาครฐั ใน “เล่าเรือ่งมาตรา 63 ภาค 2” ต่อเนือ่งจากเล่มที ่3 เสนอมมุมอง 

ใหม่ ๆ เช่น VOE หรือ Voice of Employee กับประเด็นท้าทาย คือการหาจุดสมดุล

เชื่อมโยงระหว่างความพึงพอใจของลูกค้ากับความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน ตามด้วยเรื่อง 

“บทบาทใหม่ของอาชีพข้าราชการในความคิดของนักเรียนทุนรัฐบาล” และ “กระแส

การเปลี่ยนแปลงในภาคราชการ” รวมทั้งคอลัมน์ประจ�าอีกมากมาย 

เชญิตดิตามกนัได้ในฉบบัว่าด้วย “ราชการในโลกแห่งความจรงิ” ซึง่อย่างไรกต้็องเผชิญ

         บรรณาธิการ

       กันยายน 2558

ที่ปรึกษา : หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล บรรณาธิการ : นางสาวเยาวลักษณ์ กุลพานิช

กองบรรณาธิการ : นายสุรพงษ์ มาลี  นางศิริวรรณ เมนะโพธิ   นางสาววราภรณ์ ตั้งตระกูล  นางสาวสุภาพร อารยะนรากูล  

  นางสาวภมรพรรณ วงศ์เงิน  นางสาวกนกอร จิระนภารัตน์  นางวณิษฐา จินตวรรณ  นายคเณศ ศิรินภากุล  

  นางสาวจุฑาพิชญ์ สถิรวิสาลกิจ  นางวัชรวีร์ นิ่มเป๋า  นางสาวพรศิริ เจริญสืบสกุล

กองบรรณาธิการ

ก.พ. ขอเล่า ก.พ. ขอเล่าฉบับนี้ ขอเริ่มต้น

ด้วยการมาเยือนจากถิ่นมังกรฟ้า ได้แก่ คณะ

ข้าราชการแห่งราชอาณาจักรภูฏานมาดูงานการ

สอบเข้ารับราชการของประเทศไทย จากนั้นเป็น

เรือ่งการรณรงคเ์ผยแพรค่ณุธรรม จรยิธรรม และ

การปอ้งกนัการทจุรติประพฤตมิชิอบ โดยปดิทา้ย

ด้วยงานด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรม เรื่อง 

“บทบาทหน้าที่ของ ก.พ.ค. กับการพิทักษ์ระบบ

คุณธรรมในระบบราชการ”

(พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2558) 

“งานราชการนั้น คืองานของแผ่นดิน มีผลเกี่ยวเนื่องถึง

ประโยชน์ของบ้านเมืองและประชาชนทุกคน. งานทุกอย่าง

จึงต้องมีผู้ปฏิบัติและมีผู้รับช่วง เพื่อให้งานด�าเนินต่อเนื่องไป

ไม่ขาดสาย. ดังนั้น ผู้ปฏิบัติบริหารงานราชการทุกฝ่ายทุกระดับ 

จึงไม่ควรยกเอาเรื่องใครเป็นผู้ท�ามาก่อน หรือใครเป็นผู้รับช่วงงาน

ขึ้นเป็นข้อส�าคัญนัก จะต้องถือประโยชน์ที่จะเกิดจากงาน

เป็นหลักใหญ่ แล้วร่วมกันคิดร่วมกันท�า ด้วยความอุตสาหะเสียสละ 

และด้วยความสุจริตจริงใจ. งานทุกอย่างจึงจะด�าเนินไปได้

อย่างราบรื่น ไม่ติดขัด และส�าเร็จผลเป็นประโยชน์ได้แท้จริง

และยั่งยืนตลอดไป.”

คณะข้าราชการแห่งราชอาณาจักรภูฏาน

ดูงานการสอบภาค ก.

คณะข้าราชการจาก Royal Civil Service 

Commission (RCSC) แห่งราชอาณาจักรภูฏาน 

น�าโดย Ms. Karma Hamu Dorjee กรรมการ 

ก.พ. (Commissioner) แห่ง RCSC ได้เดินทาง

มาเยือนประเทศไทย เพื่อศึกษาดูงานการจัดการ

สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 

ที่ส�านักงาน ก.พ. เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 

2558 โดยมเีปา้หมายในการมาเยอืนประเทศไทย

เพื่อศึกษาดูงานการจัดสอบทั้งกระบวนการของ

ภาคราชการ โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการก่อน 

การสอบ ได้แก่ การจัดเตรียมข้อสอบและการ 

เตรียมสนามสอบ การศึกษากระบวนการสอบใน

บทบรรณาธิการ



  ก.พ. ขอเล่า  เรื่อง : กลุ่มงานการสื่อสารองค์กร

โครงการรณรงค์เผยแพร่คุณธรรม จริยธรรม 

และการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

บทบาทหน้าท่ีของ ก.พ.ค. 

กับการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบราชการ

สพค. จัดงานสัมมนาวิชาการ “บทบาทหน้าที่ของ ก.พ.ค. กับ

การพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบราชการ” เม่ือวันจันทร์ ท่ี  

3 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชัน

เซน็เตอร ์โดย เลขาธกิาร ก.พ. กล่าวรายงาน จากนัน้ ประธาน ก.พ.ค. 

จงึกลา่วเปดิงาน กอ่นจะเริม่การอภปิรายรว่ม หวัขอ้ “ความเชือ่มโยง

ในบทบาทขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรม”  

และในช่วงบ่ายเป็นการบรรยายหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของ ก.พ.ค. 

กับการพิทักษ์ระบบคุณธรรมเพื่อการปฏิรูประบบราชการไทย”  

โดย นายชั่งทอง โอภาสศิริวิทย์ กรรมการ ก.พ.ค.

การสัมมนาครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการและส่วนราชการได้

ทราบผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม 

(ก.พ.ค.) ที่ผ่านมา และร่วมรับฟังการเสวนาทางวิชาการของผู้ทรง

คุณวุฒิในด้านต่าง ๆ เพื่อทราบทิศทางและความคาดหวังต่อการ

พัฒนางานด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบราชการพลเรือน

สามัญของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมและส�านักงาน ก.พ. 

ในฐานะฝ่ายเลขานุการของ ก.พ.ค. อีกด้วย

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม ส�านักงาน ก.พ. ได้จัดโครงการรณรงค์

เผยแพรค่ณุธรรม จรยิธรรม และการปอ้งกนัการทจุรติประพฤตมิชิอบ 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้

ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีความรู้ ความเข้าใจ และประพฤติ

ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ยกย่อง  

สร้างขวัญ ก�าลังใจ และส่งเสริมให้ข้าราชการเป็นแบบอย่างที่ดีใน 

การด�ารงตนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน เผยแพร่

พฤติกรรมท่ีดีของข้าราชการไปสู่ภาคประชาชนและเครือข่าย เป็นพลัง

ในการดูแลส่งเสริมข้าราชการที่ดีมีจริยธรรม และระวังป้องกันมิให้

เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกภาคส่วน รวมทั้งมีส่วนร่วมใน 

การเผยแพรค่ณุธรรม จรยิธรรม และปอ้งกนัการทจุรติประพฤตมิชิอบ

ในการนี้ จึงได้จัดท�าสื่อรณรงค์เพื่อเผยแพร่ข้าราชการพลเรือน

ดีเด่น (Role Model) โดยได้ด�าเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือน

ดเีดน่ทีม่เีรือ่งราวชวีติการท�างาน (Story) ทีน่า่สนใจ จ�านวน 10 ทา่น 

เพือ่จดัท�าเปน็ภาพยนตรส์ารคดถีา่ยทอดเรือ่งราวและพฤตกิรรมของ

ข้าราชการ เน้นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับข้าราชการพลเรือนได้

เห็นความส�าคัญและน�าหลักการครองตน ครองคน ครองงาน และ

การปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมข้าราชการพลเรือนไปประพฤติ

ปฏิบัติให้สมกับการเป็นข้าราชการที่ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของ

ประเทศชาติและประชาชน ได้แก่ ชุด “9 เดินข้าราชการ” และ  

“หัวใจข้าราชการ” ซึ่งออกอากาศระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน- 

7 กรกฎาคม 2558 โดยน�าออกเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 5  

ช่อง 9 ช่องเนชั่นทีวี และทางเว็บไซต์ www.jumkunjai.ocsc.go.th  

facebook.com/jumkunjai

วันจัดสอบ รวมทั้งการด�าเนินการหลังการสอบ โดยได้ศึกษาดูงาน  

ณ ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร และศูนย์สอบชลบุรี รวมทั้งเข้าคารวะ 

นายนนทิกร กาญจนะจิตรา เลขาธิการ ก.พ. และรับฟังบรรยายสรุป

จากทีมงานศูนย์สรรหาและเลือกสรร

3www.ocsc.go.th



  ก้าวทันอาเซียน  เรื่อง : ทรรศวลัย พุทธทิพย์

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 รัฐบาลมาเลเซียในฐานะประธาน

อาเซียนประจ�าปี พ.ศ. 2558 ร่วมกับองค์การเพื่อความร่วมมือทาง

เศรษฐกิจและการพัฒนา หรือ Organisation for Economic and 

Co-operation Development (OECD) จัดการประชุม ASEAN-

OECD Centres of Government Meeting: Driving Government  

Transformation Through Good Regulatory Practice  

ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีรูปแบบเป็น Closed Session กล่าวคือ 

เป็นการประชมุทีจ่�ากดัเฉพาะผูท้ีไ่ด้รบัเชญิเข้าร่วมการประชมุเท่านัน้ 

ผูเ้ข้าร่วมประชมุทีท่างเจ้าภาพได้เชิญเป็นระดบัหวัหน้าหน่วยงานของ

รฐั ทีท่�าหน้าทีเ่ป็น “หน่วยงานกลาง” (Centre of Government: CoG) 

ของรัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ที่ท�าหน้าที่

สนบัสนนุการจดัท�า วเิคราะห์นโยบายต่าง ๆ  เพือ่สนบัสนนุการตดัสนิใจ 

เชิงนโยบายที่ส�าคัญของรัฐบาล พร้อมทั้งให้ข้อมูลเพื่อออกแบบ

นโยบายเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับระบอบการปกครอง

และระบบราชการไทยแล้ว CoG ก็เปรียบได้กับส�านักนายกรัฐมนตรี

และส่วนราชการภายใต้สงักดั เช่น ส�านกัข่าวกรองแห่งชาต ิส�านกังาน

คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิส�านกังานคณะ

กรรมการข้าราชการพลเรือน ส�านักงบประมาณ และส�านักงานคณะ

กรรมการกฤษฎีกา1 นอกจากผู้แทนประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ 

ที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวแล้ว ยังมีผู้แทนจากรัฐบาลนิวซีแลนด์ 

การประชุม
ASEAN-OECD Centres of Government: 
Driving Transformation through Good 
Regulatory Practice

การประชุม
ASEAN-OECD Centres of Government: 
Driving Transformation through Good 
Regulatory Practice

1 ข้อมูลจากการน�าเสนอของนายปกรณ์ นิลประพันธ์ กรรมการร่างกฎหมายประจ�า (นักกฎหมายกฤษฎีกาทรงคุณวุฒิ) ส�านักคณะกรรมการกฤษฎีกา
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และผู้เชี่ยวชาญจาก OECD มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์พร้อม

ทัง้ให้ความรูเ้รือ่ง Good Regulatory Practice (GRP) หรอืทีเ่รยีกว่า  

“หลักปฏิบัติที่ดีด้านกฎระเบียบ”

ประเด็นส�าคัญที่หารือกันในที่ประชุมมี 2 ประเด็นหลักคือ 1) 

“หน่วยงานกลาง” ของรฐับาลจะสามารถให้วสิยัทศัน์และประสานงาน 

อย่างไรเพื่อพัฒนาความสอดคล้องและความมีประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพของนโยบายภาครัฐ และ 2) “หลักปฏิบัติที่ดีด้านกฎ

ระเบยีบ” หรอื GRP สามารถน�าไปใช้ร่วมกบัการบรหิารงานของภาค

รัฐเพื่อสร้างความเชื่อมโยงในระดับชาติและระดับภูมิภาค

ภายหลังการเสร็จสิ้นการประชุม OECD จะรวบรวมข้อมูลที่ได้

เพือ่น�าไปประมวลผลและวเิคราะห์ เพือ่จดัท�าเป็นรายงานทีป่ระเทศ

สมาชกิอาเซยีนสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการน�าหลกั GRP ไปใช้ให้

เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในระดับภายในประเทศและระหว่างประเทศ 

และเพือ่ประสทิธผิลและประสทิธภิาพในการท�างานในฐานะ Centres 

of Government ต่อไป

1. Centres of Government 
แต่ละประเทศได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และอภิปรายอย่าง 

กว้างขวาง โดยสรุปได้ว่าถึงแม้ว่าโครงสร้างและระบบการปกครองของ 

แต่ละประเทศแตกต่างกนั แต่หน่วยงานของรฐัทีท่�าหน้าทีเ่ป็น Centres  

of Government นั้น มีหน้าที่หลัก ๆ ที่คล้ายกัน 4 หน้าที่ด้วยกัน 

คอื 1) การช่วยและสนบัสนนุการตดัสนิใจของหวัหน้ารฐับาล และ/

หรอืคณะรฐัมนตร ี2) การประสานนโยบายของส่วนราชการ 

ต่าง ๆ รัฐบาล รวมไปถึงขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ส�าคัญ 3) ติดตาม 

การปฏิรูปเชิงนโยบาย และ 4) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ นอกจากนั้น 

มีการท�างานเชิงนโยบายร่วมกันระหว่างกระทรวงและส่วนราชการ

ต่าง ๆ เพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นผลกระทบจาก

การเปล่ียนแปลงโครงสร้างองค์กร บรบิทสังคมทีม่คีวามซบัซ้อนมากขึน้  

การแข่งขันที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น และที่ส�าคัญการเตรียมความพร้อม 

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน นอกจากนั้น หลายประเทศยกประเด็น 

ความท้าทายในการท�างานในฐานะ Centres of Government ว่า

จะท�างานอย่างไรให้เป็น “หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์” และ “โน้มน้าว” 

รัฐบาลให้เชื่อมั่นในการท�างานของหน่วยงานของตน

2. Good Regulatory Practice (GRP)
GRP คืออะไรและมีความส�าคัญอย่างไร? GRP มีบทบาทส�าคัญ

ในการขับเคลื่อนการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ในมิติของเศรษฐกิจในการประชุม ASEAN Senior Economic  

Officials Meeting (SEOM) ปี พ.ศ. 2552 มกีารรบัรอง ASEAN Good 

Regulatory Practice (GRP) Guide2 เพือ่ใช้เป็นแนวทางให้ประเทศ

สมาชิกอาเซียนด�าเนินการการก�าหนดมาตรฐาน การออกกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ หรือนโยบายสาธารณะ ที่ลดอุปสรรคทาง 

การค้า และเอื้อต่อการค้าการลงทุนระหว่างเขตเศรษฐกิจ

ส�าหรับ OECD นั้น เป้าหมายของ GRP คือ การจัดท�านโยบาย 

ออกกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ เพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมาย 

ของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสนับสนุน

2 ทีม่า http://www.standardsmalaysia.gov.my/documents/10180/86670/ASEAN+GRP.pdf/76c5e4a6-f064-4e85-8555-4bca6197eb8a, 20 April 2015
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และส่งเสรมิการพฒันาและการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิอย่างยัง่ยนื

เมื่อพูดถึง GRP นั้นจะเน้น “คุณภาพ” และ “ความเป็นธรรม” ของ

กฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง  ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย

ที่ตั้งไว้3

หลายประเทศได้ยกประเดน็เรือ่งความท้าทายของกฎหมาย กฎ 

ระเบยีบของชาตทิีน่อกจากจะต้องเอือ้ต่อการพฒันาและเจรญิเตบิโต

เศรษฐกิจในประชาคมอาเซียนแล้ว ยังต้องค�านึงถึงผลประโยชน์และ

การปกป้องผลประโยชน์ของชาติอีกด้วย

การประชุมครั้งน้ีเปรียบเสมือนเป็นเวทีให้กับประเทศสมาชิก

อาเซียนและประเทศสมาชิกของ OECD แลกเปลี่ยนและหารือ 

ร่วมกันเกี่ยวกับประสบการณ์การด�าเนินการด้านหลักปฏิบัติที่ด ี

ด้านกฎระเบยีบทีส่่งเสรมิและสนบัสนนุให้เกดิการพฒันาทางเศรษฐกจิ 

ที่ยั่งยืนและครอบคลุม และเน้นให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม พร้อมทั้ง 

ขับเคล่ือนการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระดับนานาชาติและภูมิภาค 

ให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น

ถึงแม้ว่าหลายคนอาจมองว่าเรื่อง GRP เป็นเรื่องไกลตัวส�าหรับ

นักทรัพยากรบุคคล แต่ถ้าพิจารณาดี ๆ  แล้ว “คน” เป็นปัจจัยส�าคัญ

ที่สุดของการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ ในฐานะนักทรัพยากรบุคคลของ

ภาครัฐ เราจะสามารถน�าหลักของ CoG และ GRP มาปรับใช้อย่างไร

ในฐานะองค์กรกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของรัฐ เราจะ

เพิม่ขดีความสามารถของทรพัยากรบคุคลทีเ่รามไีด้อย่างไร เพือ่สร้าง

ขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศในเวทีโลก

3 ที่มา OECD (2011), Regulatory Policy and Governance: Supporting Economic Growth and Serving the Public Interest, OECD Publishing, Paris.

https://www.sourcingjournalonline.com/wp-content/uploads/2014/09/ASEAN-flag-825x350.jpg
http://www.training4.education.police.go.th/images/aec001.png

http://www.glasslewis.com/assets/uploads/2012/12/Trading-on-ASEAN%E2%80%99s-Future.jpg
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  คนเด่น ประเด็นดัง  เรื่อง : พรศิริ เจริญสืบสกุล และ ปาณพร สมบัติเปี่ยม

การเชื่อมโยงราชการ

ส่วนภูมิภาค
ส่วนกลาง
เพื่อรองรับ

การเปล่ียนแปลง
ของบริบทโลก

เมื่อกล่าวถึง “ราชการในโลกแห่งความจริง” 

ก็อดไม่ได้ที่จะนึกไปถึงงานราชการท่ีต้องสัมผัสใกล้ชิด  

และให้บริการแก่พี่น้องประชาชนโดยตรง และหน่วยงาน 

ที่ดูจะมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับประชาชนอย่างมาก 

ก็คงหนีไม่พ้น “กระทรวงมหาดไทย” คอลัมน์ “คนเด่น 

ประเด็นดัง” ฉบับนี้จึงขอน�าท่านผู้อ่านมาพบกับคนวงใน 

คนส�าคญัคนหนึง่ของกระทรวงมหาดไทย นายไมตร ีอนิทสุตุ  

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงท่านเป็นผู้ท่ีมีท้ังความรู้ 

และประสบการณ์ที่น่าสนใจตลอดระยะเวลาในการรับ

ราชการไม่ว่าจะเป็นการรับราชการในราชการส่วนกลาง 

อย่างสภาความมั่นคงแห่งชาติถึง 10 ปี ก่อนจะโอนมายัง 

กระทรวงมหาดไทยจนถึงปัจจุบัน ได้มีโอกาสสัมผัสงาน 

ทั้งที่ประจ�าอยู่ในส่วนกลางที่ใกล้ชิดกับผู้ก�าหนดนโยบาย

และส่วนภูมิภาคผู ้น�านโยบายไปสู ่การปฏิบัติ มุมมองและ

ประสบการณ์จากพื้นที่และบทบาทดังกล่าว น่าจะสะท้อนภาพ 

ของราชการในความเป็นจริงได้เป็นอย่างดี โดยประเด็นหลัก 

ที่เลือกมาพูดคุยกันในครั้งนี้ คือ เรื่องของ “การเชื่อมโยงราชการ 

ส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของ

บริบทโลก” เนื่องจากบริบทที่อยู่รายรอบประเทศไทยน้ัน ส่งผล 

อย่างมากต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ในประเทศไทย ณ ปัจจุบันนี้  

และกระทบไปทั่ วทุกหย ่อมหญ ้าไม ่ว ่ าจะอยู ่ ใกล ้อยู ่ ไกล 

แค่ไหนก็ตาม บทบาทของระบบราชการไทยจึงมีความส�าคัญ 

อย่างยิ่งต่อการรับมือต่อการเปล่ียนแปลง รวมถึงป้องกันและ

แก้ไขสิ่งต่าง ๆ ที่จะมากระทบวิถีชีวิตของประชาชนคนไทย 

ทุกคน ซึ่งทีม บก. ได้สัมภาษณ์ในประเด็นของเรื่องนี้ โดยใช้  

3 ค�าถามหลัก ดังนี้

http://www.siangtai.com/UserFiles/Image/%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A3%281%29.jpg
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1. ท่านมองระบบราชการในปัจจบุนันีว่้าเป็นอย่างไรบ้าง? 

(จุดอ่อน จุดแข็ง ความเสี่ยง)

 ระบบราชการเราพฒันาไปมาก การปฏริปูราชการเมือ่  

13 ปีที่แล้ว ท�าให้ทุกหน่วย/องค์กร จังหวัด ต่างมีเป้าหมาย 

ที่ชัดเจน เริ่มก�าหนดทิศทางของตัวเอง ตั้งวิสัยทัศน์ คิด

ยุทธศาสตร์ และแนวทางด�าเนินการ มีการก�าหนดตัวชี้วัด  

และประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้ทุกภาคส่วนเกิด 

ความตื่นตัว ควบคู่ไปกับการส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล เน้น

การสร้างความโปร่งใส มีการตรวจสอบท้ังจากภายในและการ 

ตรวจสอบจากภายนอก ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชน หรือภาค

ประชาชน นี่คือจุดแข็งของระบบราชการ แต่จุดอ่อนท่ีอยาก

เรียกว่าเป็นข้อสังเกต ก็คือ 

ประการแรก ต้องมองราชการแบบพลวัต (Dynamics)  

เป็นองค์กรที่ต้องปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  

ต้องมีความเหมือนในความแตกต่าง ไม่มองโครงสร้างการ 

ขบัเคลือ่นเหมอืนกนัทัง้หน่วย สตาฟฟ์ (Staff) หน่วยไลน์ (Line) 

หรือหน่วยบริการ (Service) ใครท�าหน้าท่ีตรงไหนก็ควรมี  

รปูแบบ วธิกีาร บคุลกิ และทศันคต ิทีต่่างกนัตามความเหมาะสม 

ของงาน แต่ต้องมีเป้าหมายหรือผลงานที่สอดคล้องกัน

ประการที่ 2 ต้องบูรณาการอย่างแนบแน่น ไม่มีหน่วยใด

ตอบโจทย์ประชาชนได้หน่วยเดียว ต้องท�างานผูกโยงกันเป็น

แนวราบไร้รอยต่อ เราใช้ค�าว่า “บูรณาการ” ท่ีต้องเพิ่มค�าว่า 

สานสัมพันธ์ (collaboration) เข้าไปด้วย แล้วต้องเสริมกัน  

ให้มากกว่าเดมิ ให้เป็นแบบ “ทว ีอนิ วนั” จะยกตวัอย่างในเรือ่ง

ยาเสพติด เรื่องค้ามนุษย์ เรื่องภัยแล้ง ต้องระดมพลังจากหลาย

กระทรวงและกรม แม้แต่ในกรมเดยีวกนักต็าม ท�าคนเดยีวไม่ได้  

ต้องร่วมแรงร่วมใจกันให้เต็มที่ หากสานสัมพันธ์กันไม่ดีพอ 

งานจะกลายเป็นการซ�้าซ้อนกันไป

ประการที่ 3 การเชื่อมโยงระหว่างราชการส่วนกลางและ

ส่วนภูมิภาค ส่วนกลางคิดเชิงระบบไปแต่ต้องมองให้ทะลุถึง

ผลกระทบที่จะเกิดในภูมิภาคด้วย ให้ความส�าคัญต่อราชการ

ในภูมิภาคเท่ากับงานส่วนกลาง เนื่องจากงานในจังหวัด 

มคีวามหลากหลาย แตกต่างตามภมูสิงัคมอย่างสิน้เชงิ ชายแดน 

ชายทะเล ชายป่า แล้งซ�า้ซาก น�า้ท่วมซ�า้ซาก สงัคมอตุสาหกรรม 

เกษตร ฯลฯ ราชการต้องให้ความส�าคัญกับความหลากหลาย

เหล่านี้อย่างมีนัยส�าคัญ

ประการที่ 4 เราต้องแยกให้ออกว่าอะไรเป็นงาน Agenda 

Based อะไรเป็น Function Based และ Area Based หรือ

สามารถเชือ่มโยงประเภทงานทีเ่ชือ่มต่อระหว่าง Area-Agenda 

Based ซึง่มหีลากหลายตามนโยบายของรฐับาล และตามความ 

เร่งด่วนของเหตุการณ์

“ราชการทุกวันนี้ คนที่ท�างานดีที่สุด คือ คนที่รู ้ว่า 

หน่วยงานอืน่เขาก�าลงัท�าอะไร” ขอมองว่า ราชการตืน่ตวัเชงิระบบ 

และยทุธศาสตร์ แต่การเปลีย่นแปลงต่อบรบิทโลกนัน้ เราต้องใส่ 

“คน” ที่สามารถ สุจริต สากล และสมบูรณ์แบบ ลงไป ต้อง

ตอบค�าถามให้ได้ว่าการบรหิารทรพัยากรมนษุย์ในองค์กรเป็นไป

อย่างเที่ยงธรรม เป็นธรรม หาก “คนดี ระบบใช้ได้” ก็จะส่งผล

ให้มพีลังขบัเคล่ือนอย่างมธีรรมาภบิาล เราจะสูก้บัการแข่งขนัได้

2. ในฐานะที ่มท. ดแูลและเลง็เหน็สภาพปัญหา ทัง้ราชการ

ส่วนกลางและส่วนภมูภิาค มปีระเดน็อะไรบ้างทีห่น่วยงานภาครฐั

จะต้องค�านึงถึงในบริบทปัจจุบันนี้?

 อย่างที่ได้เรียนไปสักครู่นี้ ไม่มีกระทรวงใด หน่วยใด 

อยูโ่ดดเดีย่ว มหาดไทยเองมวีสิยัทศัน์ทีช่ดัเจนว่า “เป็นกระทรวง 

หลักในการบริหารจัดการและบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อ

บ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุขของประชาชน” คือ มองประชาชนเป็น

ตัวตั้ง มองพื้นที่เป็นฐาน ฉะนั้น ในภูมิภาคผู้ว่าราชการจังหวัด

เปรียบเสมือนผู้ก�ากับวงดนตรี (Orchestra Conductor)  

ทุกหน่วยที่ลงไปพื้นที่ ทั้งหน่วยงานภูมิภาคที่ขึ้นตรงต่อผู้ว่า

ราชการจังหวัด 33 หน่วย หรือหน่วยงานส่วนกลางจ�านวนมาก

ที่ขึ้นตรงกระทรวง กรม แต่ไปมีสถานที่ตั้งในภูมิภาค ต้องมา 

ร่วมบูรณาการกับจังหวัดในทุกมิติบนฐานของ Area Based  

Approach ค�าตอบอยู ่ที่พื้นที่ มิใช่ค�าตอบอยู ่ที่ส่วนกลาง 

ฉะนั้น การมองปัญหาต้องมองที่ภูมิภาค รากหญ้า จะบรรเทา 

ป ัญหาให ้ชาวบ ้านอย ่างไร มหาดไทยจึงเป ็นคนกลาง  

(Mediator) ท�าหน้าที่เป็นผู้เจราจาต่อรอง (Negotiator)  
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เพื่อขจัดปัญหา ผ่อนคลายปัญหาข้อขัดแย้ง (Conflict  

Resolution) รัฐบาลปัจจุบันจึงได้สถาปนา ศูนย์ด�ารงธรรม 

ให้เป็นเวที เป็นศาลาของผู้คนที่มาร้องเรียนและรับบริการ  

เป็นที่พัก ที่พิง ที่อิง ที่หนุน แก่ประชาชน

3. ภาคราชการจะต้องท�าอย่างไร (ปรับตัว เตรียมตัว 

หรือวางแผน) เพื่อรับมือกับประเด็นเหล่านี้?

 การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกและประเทศ

ต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน คือ ปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบ 

ต่อราชการ ต่อมหาดไทย และราชการส่วนภมูภิาคเป็นอย่างมาก 

จะเห็นได้ว่าในช่วงปี 2558 นี้ ประเทศเราถูกประเมินหรือ

ตรวจสอบโดยนานาชาติ ด้วยกฎกติกาด้านความน่าเชื่อถือ

ระหว่างประเทศมากมายในหลาย ๆ ด้าน มีทั้ง TIER TIP 

IUU ICAO CITES ฯลฯ เราจึงต้องสร้างมาตรฐานให้ได้ใน

ระดบันานาชาต ิมธีรรมาภบิาลในทกุมติเิพือ่ไปแข่งขนั ต้องค้า  

ต้องคบ ต้องเคียงคู่กับต่างชาติ มันเชื่อมโยงกันไปหมด เขาจะ

ไม่ซื้อเราถ้าเราไม่ได้มาตรฐาน เขาจะกีดกันเราถ้าเราละเมิด

กติกาโลกที่เขาตกลงกัน เป็นเรื่องท่ีกระทบปากท้อง และ 

ส่งผลต่อเศรษฐกจิและสงัคมโดยรวมของประเทศ ทัง้เหตกุารณ์ 

ภายใน ภายนอก คนมหาดไทยก็มีส่วนในการขับเคลื่อน  

การปฏิบัติงาน ให้สถานการณ์ สถานภาพเหล่าน้ีดีขึ้น เป็น

ผู้ปฏิบัติในภูมิภาคที่ครบเครื่องทุกอย่าง คนมหาดไทยจึง

ต้องค�านึงถึงปัจจัยรอบด้าน ต้องท�างานกับหน่วยอื่น มอง

ยุทธศาสตร์ตัวเองไม่พอ ต้องรู้จักคนอื่น คน องค์กร และ

สภาวการณ์การเปลี่ยนแปลง “5C” เช่น

1. การแข่งขัน (Competitiveness) แข่งกันบริการ

ลูกค้า แข่งกันกระจายรายได้ แข่งขันระหว่างกลุ่มจังหวัด 

ในการขายสินค้า เพื่อแข่งกับเพื่อนบ้าน

2. การเชื่อมโยงกับการแข่งขัน (Connectivity)  

จะเข้า AEC มีการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบ  

ต้องมีกิจกรรมโครงการ ที่ร่วมกันท�าและได้รับประโยชน ์

ทุกฝ่าย เป็นสิ่งที่มหาดไทยในภูมิภาคต้องสนใจในกรอบของ

ความร่วมมอือนภุมูภิาค การเชือ่มโยงภายในระเบยีงเศรษฐกจิ 

(Economic Corridor)

3. ชุมชน (Community) ต้องลงชุมชน/หมู่บ้าน พื้นที่

เป็นฐาน ชมุชนเป็นทนุ พหภุาคเีป็นพลงั Area-Based ซึง่เป็น 

หัวใจ จะแก้ได้ตรงจุด เราต้องมองทั้ง 3P-People Place  

และ Product สร้างภูมิปัญญาและผลิตภัณฑ์ชุมชน

4. วัฒนธรรม (Culture) การไปอยู ่ในพื้นที่ต ้องดู

วัฒนธรรม ความเช่ือ ประเพณีท้องถิ่น ภูมิสังคมที่แตกต่าง 

และสุดท้าย

5. การสร้างสานสัมพันธ์ (Collaboration) ต้องมีพลัง

ความรัก ความเข้าใจ ร่วมมือกันทั้งความสัมพันธ์ระหว่าง

แผ่นดิน ทางการทูต เป็นมิตรที่ดีต่อกัน

ทีก่ล่าวมานีเ้ป็นการเตรยีมตวั/ปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลง 

เพราะเขาแข่งขนัทัง้คณุภาพ มาตรฐาน บรกิาร ความเรว็ ในการ 

สร้างพลังที่จับต้องไม่ได้ที่น�ามาซึ่งความสุขด้วย มหาดไทย

จึงต้องหมุนรอบ 360 องศา และ 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด  

ต้องมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละจริง ๆ

การสัมภาษณ์ในครั้ งนี้ท�าให ้ เราได ้ เห็นมุมมองที่

ครอบคลุมเกือบ 360 องศา เนื่องจากระบบราชการไทย 

ต้องรองรับความท้าทายจากตัวระบบราชการเองและ 

การบีบคั้นจากประชาคมโลก ระบบราชการต้องขยับให้ไว  

คนในราชการต้องรู ้ให้รอบด้านและท�างานเป็นทีมและม ี

รูปแบบที่เป็นสากลมากขึ้น ก้าวต่อไปของพวกเราข้าราชการ

ทุกคน คือ ร่วมกันขับเคลื่อนงาน องค์กร และระบบราชการ 

ไปในทิศทางที่ดีขึ้น ท�าให้ระบบราชการในโลกของความจริง 

เป็นกลไกส�าคัญที่เสริมสร้างประโยชน์ให้ประเทศชาติและ

ประชาชนได้อย่างแท้จริง

ขอบคุณภาพจากกระทรวงมหาดไทย
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  Special Scoop  เรื่อง : ดลยา เปี่ยมสุวรรณ์

ประเทศไทยและหลาย ๆ ประเทศทั่วโลกก�าลังเผชิญกับปัญหา

หลาย ๆ  ประการ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกจิ ปัญหาการเมอืงระหว่าง

ประเทศและภายในประเทศ หรือแม้กระทั่งปัญหาสังคม นอกจากนี้ 

ด้วยบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปจากเม่ือหลายร้อยหลายสิบปีก่อน และ 

ยงัมแีนวโน้มทีจ่ะเปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ในอนาคต ปัญหาต่าง ๆ   

ทีเ่กดิขึน้ต่างกม็คีวามซบัซ้อนและเชือ่มโยงกนั ปัญหาหนึง่อาจจะเป็น

เหตปัุจจยัให้เกดิอกีปัญหาหนึง่ต่อไปไม่หยดุไม่สิน้ ทกุประเทศจ�าเป็น

ต้องอาศยักลยทุธ์ วธิกีารรปูแบบใหม่ในการจดัการกับปัญหาทีเ่กดิขึน้ 

เหล่านี้

กลไกหนึ่งของประเทศในการจัดการกับปัญหาและภาวะวิกฤติ

ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ก็คือ ภาคราชการ ซ่ึงมีข้าราชการเป็นฟันเฟือง

ส�าคัญในการขับเคลื่อนงานราชการและภารกิจงานในการจัดการกับ 

ปัญหาต่างๆ อย่างไรก็ตาม ด้วยบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ภาคราชการ 

และข้าราชการจ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องเข้าใจกระแสความเปล่ียนแปลง 

ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในระดับมหภาคหรือระดับจุลภาค เพื่อที่จะ

สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการคิดและวิธีการท�างานให้สอดคล้อง

กับบริบท และเพื่อให้สามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ

ในปัจจบุนั มกีารพดูถงึกระแสการเปลีย่นแปลงทีม่ผีลต่อประเทศ 

องค์กร และปัจเจกบุคคลกันเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

กระแสการเปลีย่นแปลงในระยะยาว ซึง่จ�าเป็นอย่างยิง่ทีภ่าคราชการ 

จะต้องมีการวางแผนการด�าเนินการรับมืออย่างเป็นระบบ กระแส 

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ประกอบด้วย

•	การเปลี่ยนแปลงของประชากร
นับว่าเป็นกระแสที่หลายประเทศและหลายภาคส่วนให้ความ

สนใจเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากคาดการณ์ว่าจะได้รับผลกระทบเฉกเช่น

เดียวกัน หากไม่มีการเตรียมพร้อมรับมือในอนาคต หลายประเทศ 

รวมทัง้ประเทศไทยจะประสบกบัปัญหาสังคมสูงวยั (Aging Society) 

เนื่องจากประชากรมีแนวโน้มที่จะมีอายุยืนมากขึ้น ท�าให้มีจ�านวน 

ผูส้งูอายเุพิม่มากขึน้ ในขณะเดยีวกนั กลบัมจี�านวนประชากรวยัท�างาน 

เท่าเดิมหรือลดลง ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดภาระการเลี้ยงดูประชากร 

กระแสการเปลี่ยนแปลง
ในภาคราชการ

กระแสการเปลี่ยนแปลง
ในภาคราชการ
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สงูวยั หากไม่มกีารเตรยีมพร้อมในเชงินโยบาย เช่น การปรบัปรงุระบบ 

สวัสดิการผู้สูงอายุ หรือการขยายอายุเกษียณราชการ เป็นต้น

นอกจากเรือ่งของจ�านวนผูส้งูวยัทีเ่ป็นปัญหาระดบัชาตแิล้ว ยงัมี 

ปัญหาในระดับองค์กร นั่นคือ การเกษียณอายุราชการของบุคลากร 

โดยในแต่ละปีมจี�านวนข้าราชการทีเ่กษยีณอายเุป็นจ�านวนมาก และ 

มแีนวโน้มทีจ่ะเพ่ิมมากขึน้เรือ่ย ๆ  ส่งผลให้องค์ความรูแ้ละประสบการณ์ 

ในงานหายไปพร้อมกบัข้าราชการทีเ่กษยีณอาย ุนอกจากนี ้ข้าราชการ

ที่ยังอยู่ในระบบราชการมีอายุราชการและประสบการณ์น้อย และ 

ไม่สามารถเติบโตได้ทันความต้องการขององค์กร ปัญหานี้อาจส่งผล

ให้ระบบราชการมปีระสทิธภิาพลดลง หากไม่มรีะบบการสรรหาและ

คัดเลือกที่มีประสิทธิภาพ ไม่มีระบบการวางแผนสืบทอดต�าแหน่ง 

ท่ีเหมาะสม ขาดระบบการพฒันาเตรยีมบคุลากรเพือ่เป้าหมายระยะยาว 

และระบบการจัดการและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

•	ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีน้ี เป็นท้ังโอกาสและเป็นทั้ง 

ภยัคกุคามต่อการท�างานของภาคราชการ ในแง่ของโอกาส แน่นอนว่า 

การมเีทคโนโลยทีีก้่าวหน้าจะช่วยให้การตดิต่อสือ่สารมคีวามสะดวก

มากขึ้น การท�างานในบางขั้นตอนมีความคล่องตัวมากขึ้น ประชาชน

เข้าถึงบริการของภาคราชการในง่ายมากขึ้น ซ่ึงดูเหมือนทุกอย่าง 

จะส่งผลดต่ีอการท�างานของภาคราชการ อย่างไรก็ตาม หากข้าราชการ 

ขาดความรูแ้ละความเข้าใจในเทคโนโลยสีมยัใหม่แล้ว กค็งไม่สามารถ

ใช้เทคโนโลยีในการสร้างโอกาสให้กับภาคราชการได้ 

เพื่อให้เกิดการน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในงานราชการให้ 

เกิดประโยชน์สูงสุด ข้าราชการจ�าเป็นจะต้องมีความรู้และทักษะที่

เหมาะสมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็น ความเข้าใจใน

กระแสเทคโนโลยสีารสนเทศต่าง ๆ ความคดิสร้างสรรคแ์ละการคดิ

เชือ่มโยง เพ่ือให้สามารถประยกุต์เทคโนโลยใีนการพฒันางานหรอืเพือ่ 

ให้บริการประชาชน และความสามารถในการคดิวเิคราะห์ประมวลผล

ข้อมลูต่าง ๆ  ทีเ่กดิจากการรบัข้อมลูข่าวสารเป็นจ�านวนมากในเวลาอนัส้ัน 

ผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศสมยัใหม่ เป็นต้น 

นอกจากจะเป็นโอกาสแล้ว ความก้าวหน้าของเทคโนโลยอีาจจะ 

เป็นภัยคุกคามได้ หากไม่มีความเข้าใจเทคโนโลยีและมีมาตรการ

เตรยีมพร้อมรบัมอื โดยเฉพาะเรือ่งของอาชญากรรมต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง

กับเทคโนโลยี เช่น การโจรกรรมข้อมูล การปลอมแปลงข้อมูลต่างๆ  

ซึง่นอกจากข้าราชการจะต้องมคีวามรูแ้ละความเข้าใจการใช้เทคโนโลยี 

แล้ว และยังต้องมีความรู้เกี่ยวกับพระราชบ�ญญัติว่าด้วยการกระ

ท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และต้องมีความรู้ในการป้องกัน

อาชญากรรมเหล่านี้ด้วย 

•	ความเชื่อมโยงของสังคมโลก
ปัจจบุนัสิง่ทีเ่กดิขึน้ไม่ว่าจะส่วนใดของโลกล้วนส่งผลกระทบต่อ

นานาประเทศ ทัง้ประเดน็เศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืง ยกตวัอย่าง 

วิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับประเทศกรีซ ซึ่งตอนนี้หลาย ๆ ประเทศ 

ล้วนแต่เฝ้าจบัตามองและพยายามจดัท�ามาตรการในการรบัผลกระทบ 

ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือกระแสการเปล่ียนขั้วอ�านาจทางเศรษฐกิจ  

ที่จากอดีตน้ันอ�านาจทางเศรษฐกิจอยู่ในมือของประเทศมหาอ�านาจ 

ชาติตะวันตกเพียงไม่กี่ประเทศ แต่ปัจจุบัน มีประเทศเศรษฐกิจใหม่ 

เกดิขึน้หลายประเทศ ซึง่แน่นอนว่าการเปลีย่นขัว้อ�านาจทางเศรษฐกจิ

ย่อมส่งผลต่อนโยบายทางการค้าระหว่างประเทศหรอืแม้กระทัง่เรือ่ง

ของการเมอืงและสังคม เช่น ปัญหาชาวโรฮนีจา ทีใ่นปัจจบุนัแก้ปัญหา 

โดยประเทศใดประเทศหนึง่ไม่ได้อกีต่อไปแล้ว หลาย ๆ  ประเทศจ�าเป็น 

จะต้องร่วมมือกันแก้ปัญหา เพราะผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหานี้ 

วันหนึ่งอาจจะส่งผลมายังประเทศของตนก็เป็นได้

แน่นอนว่าความเช่ือมโยงของสังคมโลกดังกล่าวน้ี ข้าราชการ

จ�าเป็นจะต้องตดิตามและเข้าใจกระแสเศรษฐกจิ สังคม และการเมอืง

ที่เกิดขึ้นทั่วโลก และเข้าใจความเชื่อมโยงของปัญหาดังกล่าวกับ

บทบาทหน้าที่ของตนในฐานะข้าราชการ และสามารถจัดท�าเป็น

แนวทางการด�าเนนิการหรอืข้อเสนอเชิงนโยบาย ไม่ว่าจะเป็นนโยบาย

ทางเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง และการทตู เพือ่รบัมอืกบัปัญหาต่าง ๆ  

•	ปัญหาหนี้สาธารณะ
จากงานวจิยัของ KPMG International พบว่าหลาย ๆ  ประเทศ

ประสบกับปัญหาหนี้สาธารณะ ที่มีแต่จะทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่งเป็น

อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ประเทศไทยเองก็ประสบปัญหาน้ี

เช่นกัน โดยข้อมูลหนี้สาธารณะคงค้างเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 

ประเทศไทยมียอดรวมหนี้สาธารณะอยู่เกือบ 5 ล้านล้านบาท1  

การจะแก้ปัญหาหนี้สาธารณะได้นั้น ข้าราชการจ�าเป็นจะต้องปรับ

1 งบประมาณโดยสังเขป ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส�านักงบประมาณ ส�านักนายกรัฐมนตรี
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เปลีย่นวธิกีารท�างาน ทีจ่ากเดมินัน้ด�าเนนิโครงการต่าง ๆ  โดยทีอ่าจจะ 

ไม่ได้ค�านงึถงึการใช้งบประมาณ ปัจจบุนั การด�าเนนิโครงการต่าง ๆ   นัน้ 

จะต้องอยู่บนพื้นฐานของประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ 

และเน้นทีก่ารเพ่ิมมลูค่ามากกว่าจ�านวนโครงการและงบประมาณทีใ่ช้ไป 

•	เสียงเรียกร้องของประชาชน
ปฏิเสธไม่ได้ว่า การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและพัฒนา

ประเทศของประชาชนนัน้ มแีนวโน้มจะเพิม่มากขึน้ ด้วยความช่วยเหลอื 

ของเทคโนโลยสีารสนเทศอกีเช่นเคย ท�าให้การรบัรูข้้อมลูข่าวสารต่าง ๆ   

ของประชาชนมีความสะดวกมากยิ่งข้ึน กอปรกับการท่ีประชาชน

พลเมืองของประเทศได้รับโอกาสทางการศึกษามากขึ้น ท�าให้ภาค

ราชการไม่สามารถชี้น�าประชาชนได้อย่างง่ายดายเหมือนในอดีต  

สิ่งที่ภาคราชการต้องด�าเนินการ คือ การท�างานใกล้ชิดกับประชาชน 

เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มส่ีวนร่วมมากขึน้ แทนที่จะจ�ากดัขอบเขต

การมีส่วนร่วมของประชาชน ข้าราชการจ�าเป็นต้องมีทัศนคติเชิง

บวกในการท�างานร่วมกับประชาชน รับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นจาก

ประชาชนมากขึ้น

•	สภาวะอากาศและทรัพยากรที่มีจ�ากัด
ปัญหาก๊าซเรือนกระจก สภาวะโลกร้อน ปัญหาภัยแล้ง น�้าท่วม  

และทรัพยากร เช่น น�้ามัน น�้า อาหาร ที่ลดน้อยลง ล้วนแล้ว 

ส่งผลกระทบต่อประเทศเป็นอย่างยิ่ง ข้าราชการจ�าเป็นจะต้อง

สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ในเชิงนโยบายได้ โดยอาศัยเทคโนโลยี 

ความรู้รอบตัว และความรู้ในงาน มาประยุกต์ใช้ นอกจากนี้ยังจะ

ต้องแสวงหาความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ในการด�าเนินการ

รับมือกับผลกระทบจากปัญหาเหล่าน้ี ส่วนภาคราชการก็จะต้องม ี

นโยบายที่ก�าหนดทิศทางการแสวงหาและการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ 

อย่างมีประสิทธิภาพ 

จากกระแสการเปล่ียนแปลงของโลกที่กล่าวไปนั้น จะเห็นว่า 

การปรับเปลี่ยนกระบวนการคิดและการท�างานของภาคราชการ  

มีความส�าคัญมากต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการ 

ภาคราชการไม่สามารถอาศัยแนวทางเดิม ๆ ในการท�างานในบริบท

ที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในทุก ๆ ด้าน และเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 

ได้อีกต่อไป และมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาบุคลากรของ

ตนให้มีความรู้และทักษะที่ทันสมัย ไม่เช่นนั้น ต่อให้ประเทศพัฒนา

ด้านอื่น ๆ  แค่ไหน ก็คงไม่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ  ได้ เพราะ

ภาคราชการทีเ่ป็นกลไกส�าคญัในการขบัเคลือ่นนโยบายของประเทศ

ไม่มีประสิทธิภาพนั่นเอง

http://i.ytimg.com/vi/vkGP3nBpaAs/maxresdefault.jpg
http://torch.ox.ac.uk/sites/torch/files/styles/max-width-1200/
public/images/page/paper-people.jpg?itok=f-tmRFuP

ที่มา : KPMG International Cooperative.(2014). “Future State  2030:
  The global Megatrends Shoping Governments”
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  คลุกวงใน  เรื่อง : ภมรพรรณ วงศ์เงิน

เมื่อความฝันกลายเป็นความจริง 
“อาชีพข้าราชการ” 

บทบาทใหม่ของนักเรียนทุนรัฐบาล

กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะ ส�าหรับคอลัมน์คลุกวงใน ฉบับนี้ ขอน�าเสนอมุมมอง 

และทัศนคติของนักเรียนทุนรัฐบาลท่ี ณ วันน้ีน้อง ๆ เหล่านี้ได้ท�าความฝันให้เป็นความจริง 

ทั้งการได้รับทุนรัฐบาลเพื่อไปศึกษาในต่างแดนและสิ่งส�าคัญอื่นใดคือการกลับมารับใช้

ประเทศไทยในบทบาทของข้าราชการ
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นนัทนชุ สวุรรนาวธุ

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำร

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

นักเรียนทุนรัฐบำล

(ทุนสนับสนุนกำรศึกษำของ

ผู้พิกำรทำงกำรมองเห็น) 

ประจ�ำปี 2548

น้องสัณหพรได้กล่าวว่า “...การได้มาอยู่ในจุดที่ผู้คนรอบข้างเรียกเราว่านักเรียนทุน

รัฐบาล ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความส�าเร็จระดับหน่ึง แต่โดยส่วนตัวแล้วก็ยังคิดว่า 

เรายังต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยเฉพาะการพัฒนาตนเองในงาน เพื่อให้งานที่ปฏิบัติ

มีความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์ในวงราชการ ถึงแม้ว่างานที่ท�าเป็นเพียงจุดเล็ก ๆ ...”

การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศและการส่ือสารที่ใช้อยู่ในหน่วยงาน 

ยังสามารถพัฒนาไปได้อีกมาก และงานอันไม่มีที่สิ้นสุดน้ีอาจเป็นงานที่เหน่ือยและ 

ไม่ใช่ภารกิจหลัก แต่ในความรับผิดชอบที่ได้รับและความตั้งใจจริงของน้องสัณหพร 

ก็ไม่ได้ท�าให้ก�าลังใจในการรับราชการลดลง จึงได้ตั้งใจและมุ่งม่ันในการปรับปรุงระเบียบ

ปฏิบัติด้านการใช้งานระบบสารสนเทศ หรือแม้กระท่ังการน�าระบบใหม่ ๆ มาใช้ใน 

หน่วยงานและการฝึกอบรมข้าราชการให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพรวมของการท�างานในบางครั้งอาจไม่ใช่สิ่งส�าคัญในสายตาของผู้อื่นไปบ้าง  

หรือยากล�าบาก มีความยุ่งยากไปบ้าง แต่ก็ท�าให้ช่ืนใจว่าอย่างน้อยก็ได้มีส่วนในการริเริ่ม 

สิ่งใหม่ ถึงแม้จะมีอุปสรรคและความผิดพลาดในบางขั้นตอน ส่ิงที่ยึดถือมาโดยตลอด 

คือความอดทนอดกลั้น ใช้ความเพียรและปัญญาในการแก้ไขปัญหา และระลึกไว้เสมอว่า

ไม่มีงานใดที่จะส�าเร็จได้หากไม่เคยล้มเหลวมาก่อน

น้องสัณหพรได้ฝากถึงข้าราชการรุ่นใหม่โดยเฉพาะน้อง ๆ นักเรียนทุนรัฐบาลว่า...

สัณหพร ภัทราธิปกรณ์ 

ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน 

นักเรียนทุนรัฐบำล ประจ�ำปี 2555

“...อยากให้ทกุคนตระหนกัถงึความรบัผดิชอบทีม่ต่ีอประเทศชาติ 
อีกทั้งการเป็นผู้น�ที่จะน�ความเปลี่ยนแปลงมาสู่องค์กรของเรา 
มีความพยายามในการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงการท�งานให้ดีขึ้น
เสมอ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ไม่สิ้นสุดแต่มีความต่อเนื่องทั้งต่อ
ตนเองและหน่วยงาน ในการก้าวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงและ
ความก้าวหน้าของวิวัฒนาการต่าง ๆ ...”

ประวิทย์ บรรจง

ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 

นักเรียนทุนรัฐบำล (UIS) 

ประจ�ำปี 2555

14 วารสารข้าราชการ



“...เหนือสิ่งอื่นใด ข้าราชการก็เหมือนฟันเฟืองที่ต้องด�เนินการร่วมกันในทุก ๆ ส่วนราชการ เพื่อ 
ก่อให้เกดิความก้าวหน้าของประเทศ หากทกุคนทีเ่ป็นเฟืองและช่วยกนัขบัเคลือ่น ไม่ยอมท�ตามหน้าท่ี
ของตนเอง ประเทศของเราก็จะพัฒนาได้ไม่ดีเท่าที่ควร เช่นเดียวกับส�นักงานสถิติ ที่เป็นหน่วยงาน 
ในการจัดท�ข้อมูลเพื่อพัฒนาประเทศ หากฟันเฟืองหนึ่งไม่ยอมท�หน้าที่ เฟืองก็จะไม่ท�งาน  
การขับเคลื่อนก็จะเป็นไปได้ยาก ผมขอเป็นฟันเฟืองที่พร้อมจะขับเคลื่อนตลอดเวลา ถึงแม้งานที่ท� 
อาจเป็นเพียงจุดเล็ก ๆ ของประเทศ แต่ก็จะคิดอยู ่เสมอว่าจุดเล็ก ๆ จุดนี้ก็มีส่วนส�คัญใน 
การพัฒนาประเทศ และพร้อมที่จะพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง...”

การได้รับโอกาสทางการศึกษา โดยเฉพาะการได้รับทุนรัฐบาล

สนับสนุนการศึกษาของผู้พิการทางการมองเห็นของน้องนันทนุช 

เป็นความภาคภูมิใจของครอบครัว และความตั้งใจมุ่งม่ันในการท�า

ประโยชน์ให้กับประเทศชาติอย่างสูงสุด

“...การเลีย้งดใูนครอบครวัและเตบิโตมาท่ามกลางสภาพแวดล้อม

ที่อบอวลไปด้วยความรัก ความอบอุ่น แม้ว่าจะมีความผิดปกต ิ

ทางร่างกาย คือ มองไม่เห็น แต่น่ันก็ไม่ได้ท�าให้ความผูกพันใน

ครอบครัวลดน้อยลง คุณพ่อ คุณแม่ พี่สาว และน้องชายต่างคอย 

ให้ก�าลังใจ ดูแลเอาใจใส่ ในวัยเด็กเราเติบโตมาด้วยกันสามคนพี่น้อง  

เข้าโรงเรียน โดยการศึกษาถือเป็นสิ่งส�าคัญที่พวกเราต้องยึดถือ  

ฉันไม่เคยตั้งอนาคตไว้ไกล ไม่เคยฝันว่าจะเป็นอะไร เพียงแต่มุ่งให้

กจิกรรมทีท่�าอยูต่รงหน้าส�าเรจ็เสรจ็สิน้กพ็อ ซึง่แน่นอนคอื การศกึษา 

ส�าหรับทัศนคติของน้องประวิทย์ นักเรียนทุน UIS ที่ได้ให้แง่คิด 

ดี ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในฐานะข้าราชการรุ่นใหม่

“...จากหน้าที่ความรับผิดชอบท่ีตัวเองคิดเองว่าไม่มีประโยชน์ 

กลับเป็นพื้นฐานที่ส�าคัญตลอดการท�างานตลอดช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา 

หลงัจากนัน้ผมกไ็ด้รบัมอบหมายงานทีม่คีวามส�าคญัมากขึน้กบัความ

หวังของพี่ ๆ  ที่มอบหมายงาน ที่หวังให้นักเรียนทุนเข้ามาท�างานให้มี

ประสทิธภิาพ ได้แลกเปลีย่นประสบการณ์ท�างาน และเหน็โครงสร้าง

และการกลับมารับใช้ชาติในฐานะข้าราชการ...” การกลับมารับ

ต�าแหน่งที่ส�านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส�านักคณะกรรมการ 

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิาร แม้ว่าหน้าทีค่วามรับผดิชอบ 

จะไม่ตรงกบัส่ิงทีไ่ด้ไปเล่าเรยีนมาทัง้หมด แต่อย่างน้อยประสบการณ์

ตรงทัง้ในโรงเรยีนศกึษาเฉพาะความพกิารและโรงเรยีนเรยีนร่วม กน่็า

จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานทั้งทางตรงและทางอ้อม

โดยเฉพาะการจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านการศึกษาพิเศษ 

เป็นการจัดงานครั้งแรกในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งน้องนันทนุชได้รับ

มอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานหลักในการประชุมครั้งนี้ท่ีจัดร่วม

กับองค์การรัฐมนตรีการศึกษาอาเซียน (SEAMEO) หลังจากที่ได้รับ

นโยบายและแผนการท�างานหลักจึงได้ศึกษาถึงกระบวนการท�างาน

ต่าง ๆ กล่าวได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ได้สั่งสมประสบการณ์ใหม่

“...อกีทัง้ภารกจิในครัง้นีเ้ป็นการแสดงออกถงึศกัยภาพของข้าราชการไทยในเวทรีะดบัสากล ถงึแม้ว่า 
จะมีความแตกต่างทางด้านร่างกาย แต่ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการท�เพ่ือประเทศชาติ หากแต่เป็น 
การแสดงศกัยภาพทางด้านการศกึษาพเิศษของไทยต่อสายตานานาประเทศ และยงัเป็นการกระตุน้
การท�งาน ผลงานวิจัยใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย...”

การท�างานมากขึ้น ท�าให้เริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงทัศนคติของตนเอง  

ให้มองทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาต่อจากนี้ ให้เป็นส่ิงท้าทายที่เข้ามา 

พัฒนาศักยภาพของตนเอง ให้มีความรู้ในงานที่ท�ามากขึ้น หลังจาก 

ที่ปรับทัศนคติในครั้งนั้น ท�าให้การท�างานทุกอย่างมีความสุข  

มองโลกในแง่บวกมากขึ้น ท�างานทุกอย่างอย่างมีความสุขมากขึ้น  

ให้ความส�าคัญกับงานที่ท�ามากกว่าส่ิงที่เข้ามาลดทอนก�าลังใจใน 

การท�างาน...”
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“...ขอบคุณความฝัน ทีท่�ให้เกดิแรงบนัดาลใจให้อยากช่วยเหลอืผูอ้ืน่ ขอบคณุ พ่อ
แม่ ที่เป็นแรงสนับสนุนให้เดินก้าวไปอย่างไม่ย่อท้อ ขอบคุณส�นักงาน ก.พ. ที่ให้
โอกาสในการพัฒนาตนเอง และขอบคุณระบบราชการ ที่ให้โอกาสในการท�งาน
เพื่อประชาชนทั่วประเทศ โชคดีจังที่ได้เป็น เด็กทุน ก.พ....”

การเปลีย่นแปลงจากสิง่ทีเ่ป็นอยูเ่ข้าไปสูโ่ลกใหม่ของการเรยีนหนงัสอืในต่างแดน เป็นอกีหนึง่ประสบการณ์ท่ีน�ามา

แลกเปลี่ยนในฉบับนี้ ซึ่งได้เริ่มต้นเรื่องเล่าด้วยความสดใส

“...แทบไม่มีใครเชื่อว่า เด็กท่ีอยากเป็นหมอ ร่างกายอ่อนแอ และติดบ้าน จะตัดสินใจรับทุน ก.พ. เพื่อไปศึกษา 

ระดับ ม.ปลาย-ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ที่ประเทศญี่ปุ่น ภูมิใจที่สุดที่สามารถท�าได้ส�าเร็จและรู้สึกขอบคุณ 

ตัวเองที่ตัดสินใจรับทุนในวันนั้น...”

การได้รับทุนท�าให้โลกที่แสนแคบ (ซึ่งตัวเองเคยคิดว่าเป็นโลกกว้างมาตลอด) กว้างขวางขึ้นมากจริง ๆ จากเด็ก 

อายุ 15 ปี ที่ต้องพยายามใช้ชีวิตคนเดียวไม่ใช่เรื่องง่ายเลย การที่กลับบ้านไปไม่มีเสียงแม่ ไม่มีเสียงพี่น้องทะเลาะกัน 

ไม่มีเสียงพ่อท่ีชอบเล่าอะไรใหม่ ๆ ให้ฟัง มันช่างเดียวดาย อ้างว้าง และเงียบเหงามากเหลือเกิน แต่สุดท้ายทุกสิ่งก็ 

ผ่านมาได้อย่างราบรื่นและส�าเร็จภายในระยะเวลา 10 ปีครึ่ง

สิง่ทีไ่ด้จากการได้รบัทนุนอกเหนอืจากวชิาความรูแ้ล้วนัน้ ท�าให้ได้รบัโอกาสต่าง ๆ  จากทัว่โลก รวมทัง้มติรภาพจาก

เพื่อนใหม่ ประสบการณ์และข้อคิดใหม่ ๆ ที่น�ามาปรับใช้ทั้งในชีวิตประจ�าวันและการท�างาน

ปัจจุบัน น้องธีราภากลับมารับราชการที่ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง โดยหน้าที่ความรับผิดชอบ

หลักเกี่ยวข้องกับงบประมาณด้านรายได้ เช่น การเก็บภาษี ประมาณการเรื่องการจัดเก็บรายได้ และงานอื่น ๆ  เป็นต้น 

ภารกิจที่ได้รับมอบหมายท�าให้น้องธีราภามีความภาคภูมิใจอย่างมาก เพราะถ้าลองมองอีกด้าน ถ้ารัฐบาลไม่มีเงิน

ในการบรหิารจดัการงานของรฐั งบประมาณทีก่ระจายสูป่ระชาชน เช่น เดก็ ผูด้้อยโอกาสทางการแพทย์ อาจจะน้อยลง 

ไปอีก ถ้าหน่วยงานด้านการคลังไม่ช่วยปกป้องประเทศ โดยการท้วงติงนักการเมืองที่หาหนทางสร้างประโยชน์ให้แก่

ตนเอง ประเทศชาติก็อาจจะย�่าแย่และไม่ก้าวหน้าก็เป็นได้

ธีราภา ธีรรัตนสถิต

ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง 

นักเรียนทุนรัฐบำล (ทุนกลำงญี่ปุ่น) 

ประจ�ำปี 2545

16 วารสารข้าราชการ



ท้ังหมดน้ีเป็นเพียงเสียงส่วนหน่ึงของข้าราชการรุ่นใหม่ที่เป็นผลผลิตจากทุนรัฐบาลไทย ที่ทุกคนมีหัวใจเดียวกัน  

คอื “ความตัง้ใจด ีความตัง้ใจจรงิในการกลบัมารบัราชการ” เพือ่สานประโยชน์ให้กบัประเทศชาต ิและน�าความรูท่ี้เป็น 

นวัตกรรมจากองค์ความรู้ที่ได้ร�่าเรียนมาในต่างแดน มาช่วยกันพัฒนา ปรับปรุงระบบราชการไทยให้มีความเข้มแข็ง 

และมีประสิทธิภาพสูงสุด

ในฐานะกองบรรณาธิการคอลัมน์คลุกวงใน ขอขอบคุณน้อง ๆ ทุกคน ที่ร่วมด้วยช่วยกันในการผลักดันสิ่งดี ๆ ให้

กับราชการไทย...เริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ ให้กลายเป็นจุดใหญ่ที่ยั่งยืนมั่นคงต่อไปค่ะ...

“...แรงบันดาลใจท่ียิ่งใหญ่คือการท�างานเพื่อ

ประชาชนและประเทศชาติ การได้เห็นรอยยิ้มของ

ประชาชน คือผลตอบแทนท่ีไม่ใช่เงินตรา แต่เป็น 

รอยยิ้มของผู้คนนับล้าน ๆ  คน เป็นความภูมิใจอย่าง

สูงสุดของการเป็นข้าราชการ...” เป็นข้อความที่มา

จากใจจริงของน้องกมลณิช นักเรียนทุน UIS 

ถึงแม้ว่าในโลกของการท�างานที่เป็นความจริง  

ณ ปัจจุบันน้ีจะมีอุปสรรคปัญหาต่าง ๆ มากมายที่

คอยบ่ันทอนก�าลังใจในการท�างานเพื่อประชาชน 

หากแต่ก็ไม่ได้ท�าให้เรี่ยวแรงในการท�างานของ 

น้องกมลณิชลดลงเลย ในทางตรงกันข้ามกลับเป็น

แรงผลักดันให้เกิดความตั้งใจ ตั้งมั่น ในภารกิจที่ได้

รบัมอบหมาย ไม่ย่อท้อต่อความยากล�าบาก ซึง่ถอืว่า

เป็นตัวอย่างที่ดีในการท�างานของข้าราชการรุ่นใหม่

กมลณิช สวัสดิ์พาณิชย์ 

ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง

นักเรียนทุนรัฐบำล (ทุน UIS) ประจ�ำปี 2556

สิ่งส�คัญที่เป็นเครื่องเตือนใจเสมอก็คือ “...เครื่องแบบข้าราชการที่สวมใส ่
เป็นสีของดิน...ผืนดินที่โอบอุ้มทุกชีวิต และทุกชีวิตอยู่ร่วมกัน...” ดังนั้น อาชีพ
ข้าราชการมีส่วนส�คัญอย่างย่ิงต่อการพัฒนาประเทศ และต้องการก�ลัง
สนับสนุนจากคนรุ่นใหม่ ใจมุ่งมั่น และไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคต่าง ๆ ...

17www.ocsc.go.th



  สถานีนานา  เรื่อง : ดร.สุรพงษ์ มาลี

สถานีนานาฉบับน้ีจะให้ความส�าคัญกับ  

“เสยีงของผูป้ฏบิตังิาน-พนกังานและข้าราชการ”  

ว่าจะส่งผลต่อความส�าเร็จในการให้บริการ

ลูกค้าและประชาชนได้อย่างไร เนื่องจากขณะนี้ 

หลายหน่วยงานได้มีการรับฟัง “เสียงของลูกค้า

ผู้รับบริการ” และ “เสียงของผู้ปฏิบัติงาน” แต่

อาจเป็นการด�าเนินการแบบแยกส่วนและยังขาด 

การวิเคราะห์เชื่อมโยงทั้งสองเรื่องเข้าด้วยกัน  

จงึท�าให้พลาดโอกาสทีจ่ะมสีารสนเทศเชงิวเิคราะห์  

(Analytics) อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา

ประสิทธิผลของการบริการจัดการองค์กร

Voice of Employees (VOE)
ทำ�ไมต้องฟังเสียงของผู้ปฏิบัติง�น?

เคยมีค�ำถำมในหมู ่ซีอีโอว่ำ...เรื่องอะไรที่ส�ำคัญท่ีสุด 

ในกำรท�ำธุรกิจ ค�ำตอบซ�้ำ ๆ ที่มักได้ยินได้ฟังคือ “การสร้าง

ประสบการณ์ท่ีดีให้กับลูกค้า (Customer Experience)  

และการดงึศกัยภาพทีพ่นกังานมอีอกมาใช้ประโยชน์ให้มากท่ีสุด  

(Getting the best out of staff)” ดังนั้น ในกำรปรับปรุง

ธุรกจิและกำรบรหิำรจดักำร จงึมกัเกีย่วข้องกบักำรน�ำข้อมลู 

ย้อนกลับ (Feedback) ซึ่งเป็นเสียงสะท้อนย้อนกลับจาก

ลูกค้าและจากพนักงานมำประกอบกำรพิจำรณำ จึงไม่น่ำ

แปลกใจ ถ้ำจะเห็นองค์กรจ�ำนวนมำกมกีำรส�ำรวจควำมคดิเห็น  

เพื่อฟังเสียงของลูกค้ำและและเสียงของพนักงำนผู้ปฏิบัติ

งำนอยู่เป็นประจ�ำ
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 เสียงของพนักงานที่สะท้อนประสบการณ์ของลูกค้า

ก่อนอื่นต้องเริ่มจากการท�าให้ทุกคนในองค์กรใส่ใจกับผู้รับบริการ 

อย่างแท้จริง และตระหนักว่าการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับ 

ผู้รับบริการเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กร (Make the Customer  

Experience Part of Everyone’s Job) เนือ่งจากทกุวนันี ้ลกูค้าหรอื 

ผู้รับบริการมีความต้องการไม่มีท่ีสิ้นสุด มีช่องทางหลากหลายรวมทั้ง

สื่อสังคมออนไลน์ที่สามารถแสดงความคิดความเห็นเก่ียวกับสินค้าหรือ

บริการ จึงเลี่ยงไม่ได้ท่ีองค์กรจะต้องฟัง “เสียงของลูกค้า” เพื่อน�ามา

ปรับปรุงงานและประกอบการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ 

หลายคร้ังทีเ่สยีงของลกูค้าสะท้อนออกมาจาก “เสยีงของเจ้าหน้าที่ 

ผู้ปฏิบัติงาน” หรือ Voice of Employees (VOE) ซึ่งหมายถึง 

“สรุปภาพรวมของความต้องการ ความปรารถนา และความชอบ 

ของพนักงานในองค์กร ซึ่งอาจเป็นสิ่งท่ีมองเห็นและจับต้องได้  

เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการต่าง ๆ และสิ่งที่มอง 

ไม่เห็น เช่น ความพึงพอใจในงาน การยอมรับของหัวหน้าและ 

เพือ่นร่วมงาน เป็นต้น”

องค์กรที่มีวิสัยทัศน์จึงมักให้ความส�าคัญต่อเสียงของพนักงาน 

เพราะมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างความรักความผูกพันต่อองค์กร

กับผลลัพธ์ของการบริหารงานหรือธุรกิจ ตัวอย่างเช่น หากพนักงาน 

มีความพึงพอใจต่อการท�างานก็มักน�าไปสู ่การพัฒนานวัตกรรม 

ในองค์กร หรือในทางตรงกันข้าม หากผู้ปฏิบัติงานไม่พึงพอใจในการ 

ปฏิบัติงานก็อาจมีผลเสียต ่อการบริการลูกค ้าหรือประชาชนได้  

ส�าหรับในภาคราชการไทย ผู ้ เขียนเคยตั้งข ้อสังเกตจากคะแนน 

การประเมินผลตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการประจ�าปีในบางปีว่า 

ระดับคะแนนความพึงพอใจของข้าราชการกับคะแนนความพึงพอใจ 

ของประชาชนผู้รับบริการโดยรวมน้ันมักจะต�่า

และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

หลายองค์กรที่ตระหนักถึงเรื่องนี้ดี ได้ริเริ่ม 

เป ิดช ่องเพื่อรับฟ ังเสียงของพนักงานอย่าง

จริงจัง เพราะถือว่าผู้ปฏิบัติงานหรือพนักงาน 

เป็นกลุ่มคนที่มีอิทธิพลมากที่สุดต่อผู้รับบริการ 

ประสบการณ์ของลูกค้าผู ้รับบริการจะดีหรือ 

เลว ประทับใจหรือบ่นด่า ขึ้นอยู่กับตัวข้าราชการ 

หรือพนักงานที่ให้บริการ ณ จุดส่งมอบสินค้า 

หรอืบรกิารทัง้สิน้ ดงันัน้ ข้าราชการ ผูป้ฏบิตังิาน

หรอืพนักงานทีท่�าหน้าทีใ่นการให้บรกิารจงึเป็น 

“หน้าตา” หรือ “ยี่ห้อ” (Brands) ขององค์กร 

หรือหน่วยงานน้ัน และคนกลุ่มน้ีเองที่จะ “อิน” 

กับสิ่งที่ท�า และสามารถให้มุมมองอันทรงคุณค่า

ส�าหรับการปรับปรุงงานหรือสร้างนวัตกรรม 

การฟังเสียงพนักงานอย่างเหมาะสมจะช่วย

ให้ทราบความรูส้กึของพนกังานและเป็นตวัช่วย

สร้างความผกูพนั และพนกังานทีม่คีวามผูกพนั

มักส่งผลต่อการท�าให้ลูกค้ามีประสบการณ์ 

ทีด่ต่ีอองค์กร เนือ่งจากความคดิเห็นของผูป้ฏบิตังิาน 

ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งเลก็น้อยไปจนถงึเรือ่งใหญ่ ๆ  นัน้  

มีความจ�าเป็นต่อการปรับปรุงงาน และถือว่า 

มีคุณค่ามหาศาลส�าหรับองค์กร (Enhancing  

customer experience with Employee 

Insight) 
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 เสียงของพนักงานกับการจัดการทุนมนุษย์ 

พูดกันเสมอว ่าพนักงานคือสินทรัพย ์ที่ส�าคัญที่ สุดขององค ์กร  

เป็นหน้าตาขององค์กรและมีอิทธิพลต่อประสบการณ์และความพึงพอใจ

ของลูกค้า แต่ยังมีองค์กรไม่มากนักท่ีน�าเสียงของพนักงานไปก�าหนด 

เป็นกลยุทธ์ส�าคัญ ดังนั้น VOE จึงเป็นเครื่องช่วยให้องค์กรระบุได้ว่าอะไร

ส�าคัญต่อเขา เนื่องจากพนักงานท่ีมีความผูกพันมักจะมีประสิทธิภาพ

และสร้างสรรค์ได้มากกว่าคนอื่น รวมท้ังเห็นประโยชน์ในการท�างานให้

สอดคล้องกบัเป้าหมาย เสยีงของผูป้ฏบิตังิาน (VOE) จงึส�าคญัเท่า ๆ  กบั 

เสียงของลูกค้า (VOC)

มีผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การจ้างพนักงานใหม่มาบรรจุและ

อบรมนัน้ เสยีค่าใช้จ่ายมากกว่าการรกัษาพนกังานทีม่อียู ่เพราะคนทีม่อียู่ 

มคีวามเข้าใจอย่างลกึซึง้เกีย่วกบัธรุกจิหรอืงานทีท่�าอยู ่การผลิตสินค้าและ

การให้บริการจึงมีความราบรื่น ท�าให้ลูกค้ามีประสบการณ์ที่ประทับใจ 

ต่อองค์กร ซึ่งจะส่งผลต่อผลประกอบการหรือผลลัพธ์ของบริษัท ดังนั้น  

การน�าความรูแ้ละประสบการณ์ของพนกังานมาใช้จะช่วยท�าให้การบรหิาร

จัดการองค์กรมีประสิทธิภาพ จึงกล่าวได้ว่าการฟังเสียงพนักงานก็คือ 

การฟังเสียงผู้รับบริการอีกทางหนึ่งนั่นเอง

การฟังเสียงของผู ้ปฏิบัติงานเป็นการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม  

(Participation) ให้อสิระและอ�านาจในการปฏบิตังิาน (Empowerment)  

ซึง่จะน�าไปสูก่ารสร้างสรรค์ผลงานให้กบัองค์กร โดยเฉพาะถ้าผูป้ฏบิตังิาน 

มช่ีองทางทีจ่ะบอกให้หน่วยงานทราบว่า เขามคีวามพงึพอใจในงานมากน้อย

เพยีงใด หรือมปีระสบการณ์เกีย่วกบัการท�างานอย่างไร กจ็ะยิง่ท�าให้พวกเขา 

รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าต่อความส�าเร็จขององค์กรและมีความสุขในงาน

สามัญส�านึกบอกเราว่า พนักงานท่ีมีความสุขมักมีส่วนร่วมและเข้ากับ

เพื่อนร่วมงาน ฝ่ายบริหาร และลูกค้าได้มากกว่าพนักงานที่ไม่มีความสุข

ในการท�างาน

นอกจากนี้ ท่ามกลางบรรยากาศของการแข่งขันแบบเอาเป็นเอาตาย 

การลดพนกังานและการรดัเขม็ขดั คงไม่มอีะไรทีจ่ะส�าคญักว่าการทีอ่งค์กร 

มคีนทีรั่กและทุม่เทให้กบัองค์กร เพราะถ้าพนกังานมคีวามผกูพนัต่อองค์กร

และรู้สกึว่ามคีนรับฟังเสยีงร้องของพวกเขา มกัท�าให้เขามแีรงจงูใจเพิม่ขึน้  

ซึง่จะส่งผลดต่ีอการท�างาน ประสทิธภิาพของงานเพิม่ขึน้ และอยากอยูก่บั 

องค์กรนานขึ้น นอกจากนี้ยังมีผลการศึกษาที่ระบุว่า คนที่ลาออกจาก

องค์กรมกัเป็นคนท่ีถกูละเลย ไม่มคีนให้ความส�าคญัหรอืสนใจ หรอืไม่มี

ใครมองเห็นคณุค่า อย่างไรกต็าม ผลการส�ารวจในต่างประเทศหลายครัง้ 

มักจะพบว่า คนส่วนใหญ่ในองค์กรยังไม่รู ้สึกรักและผูกพันต่อองค์กร  

และคงไม่ง่ายนักที่จะท�าให้เขารักองค์กร ดังน้ัน สิ่งหนึ่งที่ท�าได้เลย คือ  

ยอมให้ผูป้ฏบัิตงิานมเีสยีงและองค์กรยอมรบัฟังเสยีงของพวกเขา

 วิธีการฟังเสียงของพนักงาน

เมื่อก่อนองค์กรมักรับฟังเสียงพนักงานผ่าน

ช่องทางต่างๆ เช่น การส�ารวจ ระบบการบริหาร

ผลการปฏิบัติงาน หรือแม้แต่การสัมภาษณ์ตรงๆ  

โดยมากมกัตคีวามออกมาในรปูของค่าคะแนนรวม  

ท�าให้บางครั้งไม่ได้ข้อมูลที่แท้จริง เพราะถือว่า 

ไม่ได้ฟังเสียงจริงๆ ของพนักงาน จึงไม่ทราบ 

ถึงปัญหาอุปสรรคของพนักงาน หรืออารมณ์ 

ความรู้สึกทั้งหมด  นอกจากนี้อาจต้องพิจารณา 

น�าเ สียงของสหภาพแรงงานและเสียงของ

พนักงานที่ไม ่ได ้เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน 

มาร ่วมพิจารณา เพื่อให ้ ได ้ เ สียงพนักงาน 

ทั้ งองค ์กร ดัง น้ัน ความเชื่อถือไว ้วางใจ  

ความร่วมมือ และการแบ่งปันข้อมูล ตลอดจน 

การสร ้างวัฒนธรรมที่ ให ้ความส�าคัญกับ

ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback Culture) จึงม ี

ความส�าคัญต่อการให้พนักงานมีเสียง 
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 ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ 
ความส�าเร็จของการใช้ประโยชน์จากเสียงของพนักงาน จะขึ้นอยู่กับการ 

ที่ฝ่ายบริหารเอาจริงเอาจัง และทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วม ผู้บริหารต้องเป็น

แบบอย่างและมแีนวทางการด�าเนนิการทีช่ดัเจน เนือ่งจากเร่ืองนีเ้ป็นกระบวนการ 

ทีใ่ช้เวลานานกว่าจะเหน็ผล และต้องไม่ท�าให้พนกังานตืน่กลวัว่าพวกเขาจะได้รบั

รางวลัหรอืถกูลงโทษจากพฤตกิรรมและทศันคตทิีเ่กีย่วข้องกบัการให้บรกิารลกูค้า 

มีงานวิจัยหลายชิ้นที่ระบุว่า พนักงานท่ีมีแรงจูงใจ มีความผูกพัน “มีเสียง”  

มักจะท�าให้ลูกค้าและผู้รับบริการมีประสบการณ์ที่ดี อันเป็นการช่วยดึงดูด

และรักษาลูกค้าไว้ ในขณะเดียวกันองค์กรก็ได้ชื่อว่าเป็นสถานที่ซึ่งน่าท�างาน 

สามารถดึงดูดและรักษาคนเก่งคนดีไว้ได้ 

ปัญหาส�าคัญในการเชื่อมโยงเสียงของผู้ปฏิบัติงานและเสียงของลูกค้า  

เกดิจากอปุสรรคท้ังทางวฒันธรรมและทางเทคนคิ ตามปกตหิน่วยทีร่บัผดิชอบ

ดแูลเกีย่วกบัเรือ่งของเสยีงของพนกังาน (VOE) คอื หน่วยงานด้านทรพัยากรบคุคล 

ส่วนเสยีงของลกูค้า (VOC) มกัจะถกูดแูลโดยฝ่ายการตลาดหรอืฝ่ายบรกิารลกูค้า 

ซึ่งตามปกติแล้วทั้งสองหน่วยงานมีบทบาท วัฒนธรรม และสไตล์การท�างานที ่

แยกจากกัน นอกจากนี้ วิธีการส�ารวจเพื่อรับฟังเสียงจากทั้งสองกลุ่มมักจะใช้วิธี

การที่แตกต่างกัน ท�ากันคนละเวลา รวมทั้งใช้ระบบที่ต่างกัน ดังนั้น ต้องมีกลไก 

ที่จะเชื่อมโยงการท�างานของท้ังสองหน่วยเข้าด้วยกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

ที่ว่า “ความพึงพอใจของลูกค้าขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน”

ประเด็นค�าถามส�าคัญ หากจะริเริ่มโครงการรับฟังเสียงของพนักงาน ได้แก่

 • มีวิธีการและช่องทางการรับฟังเสียงที่มีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหน?

 • มีวิธีการวิเคราะห์เสียงที่ได้รับฟังอย่างไร?

 • มีการวัดและประเมินผลจากผลการวิเคราะห์อย่างไร?

ส�าหรับองค์กรที่ฟังเสียงพนักงาน จะมีการด�าเนินการหรือมักจะมีความเห็น

สอดคล้องกับประเด็นต่าง ๆ ต่อไปนี้ ในระดับสูง

 • ผู้น�าองค์กร/ผู้บริหารมักถามความเห็นและขอความคิดเกี่ยวกับการท�างานเสมอ

 • ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกว่าผู้น�าองค์กร/ผู้บริหารให้ความส�าคัญต่อความคิดเห็นของตน

 • ผู้ปฏิบัติงานมั่นใจว่าผู้น�าองค์กร/ผู้บริหารจะน�าความคิดและข้อมูลย้อนกลับของตนไปปฏิบัติ

 • ผู้ปฏิบัติงานได้รับค�าตอบที่จริงใจจากผู้น�าองค์กร/ผู้บริหารในทุกเรื่อง

 • ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกมั่นคงปลอดภัยแม้ว่าจะได้ท้าทายวิถีการด�าเนินงานและวัฒนธรรมขององค์กร

 • ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกมั่นคงปลอดภัยแม้ว่าจะท้าทายความคิดของผู้น�าองค์กร/ผู้บริหาร

 • ผู้น�าองค์กรและผู้บริหารมักถามความเห็นจากพนักงานก่อนตัดสินใจเกี่ยวกับงานหรือทีมงาน 

 • ผู้ปฏิบัติงานได้รับโอกาสและถูกกระตุ้นให้แสดงความเห็นอย่างเสรีและจริงใจ

• https://gigaom.com/wp-content/uploads/
sites/1/2014/04/shutterstock_125814494.
jpg?quality=80&strip=all 

• http://www.kozsusanidesign.com/wp-
content/uploads/2013/06/WorkNext01.jpg

• https://www.udemy.com/files/images/arti-
cle/2014-07-23_03-17-09__lady_with_mega-
phone.JPG

• http://developmentdiaries.com/wp-
content/uploads/2013/05/speaking.jpg
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ท�ำไมบำงงำน
เรำจึงท�ำผลงำนได้ดีขึ้น
เมื่อมีผู้อื่นอยู่ด้วย 
แต่บางงานที่ท�ากันหลายคน

กลับไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า
เราท�าคนเดียว

  ใต้ผิวนำ้า  เรื่อง : คเณศ ศิรินภากุล

เคยสงสัยกันหรือไม่ครับ  
ว่าท�าไมงานหรือกิจกรรมบางอย่างเรา

สามารถท�าได้ดีขึ้นเมื่อมีผู ้อื่นอยู ่ด้วย  

ในทางกลับกัน ก็มีงานหรือกิจกรรม 

บางอย่างที่แม้จะมีผู ้อื่นจ�านวนมาก 

ร่วมด้วยช่วยกันท�า แต่ผลงานที่ออกมา 

เม่ือเทียบกับช้ินงานที่ มีเราท�าเพียง 

คนเดียวแล้วอาจจะดีกว่าด้วยซ�้าไป
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ยกตัวอย่าง เช่น การขี่จักรยาน หรือการวิ่งออกก�าลังกาย 

เมื่อมีเพื่อนขี่ด้วยกันกับเรา มักจะมีแนวโน้มที่เราจะขี่ได้เร็วขึ้น 

ได้ระยะทางไกลมากขึ้น แต่ในการแข่งขันชักเย่อ เม่ือมีผู้อื่น 

ร่วมแข่งในทมีเดยีวกบัเรา เรากลบัมแีนวโน้มทีจ่ะออกแรงลดลง 

เป็นอย่างนั้นหรือไม่ครับ 

เช่นนี้แล้ว หลายท่านอาจมีค�าถามเกิดขึ้นว่า การมีผู้อื่น 

อยู่ในสถานการณ์เดียวกับเรา ส่งผลอย่างไรต่อการท�างานหรือ

พฤติกรรมของเราบ้าง ท�าไมงานหรือกิจกรรมบางอย่าง เมื่อมี 

ผู้อื่นอยู่ด้วยเรากลับท�าได้ดีกว่าเมื่อท�าคนเดียว แต่งานหรือ

กิจกรรมบางอย่าง เม่ือท�าคนเดียวเรากลับท�าได้ดีกว่าเมื่อม ี

ผู้อื่นอยู่ด้วย

เมื่อมีผู้อื่นอยู่ด้วยเรากลับท�าได้ดีกว่าเมื่อ 
ท�าคนเดียว

เคยวิ่งออกก�าลังกายกับเพื่อนไหมครับ จะเพื่อนผู้ชาย 

หรอืเพ่ือนผูห้ญงิ หรือจะไม่ใช่เลยกไ็ด้ครบั ลองนกึถงึช่วงเวลานัน้  

เปรยีบเทยีบกบัเวลาทีท่่านวิง่คนเดยีวดคูรบั แบบไหนทีท่่านวิง่

ได้เร็วกว่า หรือทนวิ่งได้นานกว่า หรือว่ิงได้ระยะทางมากกว่า 

ก็ได้ครับ 

เชือ่ว่าค�าตอบของเราน่าจะเหมอืนกนั คอื เวลาทีเ่ราวิง่แล้ว 

มีคนอื่นวิ่งด้วย เราจะวิ่งได้ดีกว่าการที่เราวิ่งคนเดียว ว่ิงได ้

ระยะทางมากขึ้น อึดขึ้น เห็นด้วยกับผู ้เขียนหรือไม่ครับ  

แอบพยักหน้าเห็นด้วยได้นะครับ ไม่มีใครเห็นหรอกครับ 

แต่หลายท่านอาจคดิในใจว่าไม่จรงิ ถ้าคนทีเ่ราวิง่ด้วยเป็น

แฟนเราแล้ว มกัจะมแีนวโน้มทีเ่ราจะวิง่ได้ช้าลง หรอืมากกว่านี้  

ก็คงเปลี่ยนจากวิ่งเป็นเดินช้า ๆ ดีกว่า ซึ่งอาจจะต้องเป็นกรณี

ที่เริ่มคบกันใหม่ ๆ ถึงจะเห็นได้ชัดเจน ขอเรียนว่า หากใครคิด

เช่นนี้ ท่านไม่ใช่คนเดียวที่คิดครับ ผู้เขียนก็คิดเหมือนกัน ^^

นกัจติวทิยาสงัคมชือ่ว่า คณุ Norman Triplett ได้สงัเกตว่า  

นักปั่นจักรยานจะท�าเวลาได้ดีขึ้น เมื่อแข่งขันกับนักปั่นคนอื่น 

ดังนั้น เขาจึงจัดการทดลองข้ึน โดยบอกให้เด็กม้วนรอกของ

เบ็ดตกปลาให้เร็วที่สุดเท่าท่ีท�าได้ ซ่ึงเด็กมีแนวโน้มท่ีจะท�าได้

เร็วขึ้น เมื่อมีการแข่งขันกับผู้อื่น ประมาณว่า การปรากฏตัว

หรอืการมคีูแ่ข่งจะช่วยในการปลดปล่อยพลงัแฝงของเรา ท�าให้

เราท�าผลงานได้ดีขึ้น 

หลายท่านอาจจะคิดในใจว่า ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นเฉพาะ

ในการทดลองน้ีเท่าน้ันหรือเปล่า นักจิตวิทยาท่านอ่ืนก็คง 

คิดเช่นเดียวกันครับ จึงได้มีการท�าการทดลองโดยเปลี่ยน

กิจกรรม แต่ผลที่ได้ก็ยังคงสอดคล้องกัน คือ เมื่อมีการแข่งขัน

กับผู้อื่น หรือแค่เพียงมีผู้อื่นอยู่ด้วย เราก็มักจะมีแนวโน้ม 

ที่จะท�าผลงานได้ดีขึ้น

ต่อมาจงึได้มกีารตัง้ชือ่ปรากฏการณ์นีว่้า การเกือ้หนนุจาก 

สังคม (Social Facilitation) อธิบายได้ง่าย ๆ เช่นนี้ครับ  

หากเป็นงานที่เรามีความเชี่ยวชาญ หรือท�าได้ง่าย คนเรามี 

แนวโน้มที่จะท�างานได้ดียิ่งขึ้น เมื่อมีผู้อื่นอยู่ด้วย

ในการทดลองต่อมา กลับพบว่า งานบางประเภท เรากไ็ม่ได้ 

มแีนวโน้มทีจ่ะท�าผลงานได้ดขีึน้เมือ่มผู้ีอืน่อยูด้่วย อย่างไรกต็าม  

นักจิตวิทยาชื่อว่า คุณ Robert Zajonc ได้ท�าการทดลอง 

ซึง่น�าไปสู่ข้อสรปุว่า งานหรอืพฤตกิรรมทีท่�านัน้ หากเป็นเรือ่งที ่
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ท�าได้โดยง่ายแล้ว การมีผู้อื่นอยู่ด้วยจะท�าให้เราท�าผลงาน 

ได้เรว็ขึน้ ดขีึน้ ในทางกลบักนั หากเป็นเรือ่งทีม่คีวามยากและ

สลับซับซ้อน การมีผู้อื่นอยู่ด้วยจะท�าให้เราท�าผลงานได้ช้าลง 

และมีข้อผิดพลาดมากขึ้น

แล้วการมีผู้อ่ืนอยู่ด้วยสามารถกระตุ้นเรา
ได้อย่างไร

นักจิตวิทยาพบว่า การมีผู ้อื่นอยู่ด้วยจะกระตุ้น/เร้า

ด้วยปัจจัยที่เป็นไปได้ 3 ข้อ ดังน้ี 1) ความหวาดวิตกต่อ 

การประเมิน (Evaluation Apprehension) ความรู้สึกว่า

มีคนคอยประเมินพฤติกรรมท�าให้คนเราเกิดความวิตกขึ้น  

ซึ่งจะส่งผลต่อการแสดงออก 2) ความว้าวุ่นใจ (Distraction) 

ความกังวลว่าคนอื่นจะมองเราเป็นอย่างไร ท�าให้เกิดความ

วอกแวก 3) เพียงการปรากฏตัวของบุคคลเท่าน้ัน (Mere 

Presence) คุณ Zajonc เชื่อว่า แค่เพียงมีผู้อื่นอยู่ด้วย 

ก็กระตุ้น/เร้าเราได้แล้ว โดยไม่จ�าเป็นต้องมีการประเมิน  

หรือท�าให้เกิดความว้าวุ่นใจ

นอกจากมนุษย์เราจะถูกกระตุ ้น/เร้าโดยการมีผู ้อื่น

อยู่ด้วยแล้ว ในโลกของสัตว์เอง การมีสัตว์ตัวอื่นอยู่ด้วยก ็

กระตุ้น/เร้าให้ท�าผลงานได้ดีขึ้นเหมือนกัน

หากน�ามาใช้ประยุกต์กับการท�างานแล้ว คงต้องบอก

ว่า เพื่อนร่วมงานที่บางคนอาจถือว่าเป็นคู่แข่ง ก็ไม่ใช่คู่แข่งที่ 

เราต้องพยายามเอาชนะ แต่ควรถือว่าเขาเป็นแรงกระตุ้น/ 

ผลักดัน/เร้าให้เราพยายามท�าผลงานให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็น 

ผลดีต่อองค์กรไปด้วย เช่นนี้แล้ว เราควรยินดีที่มีคู่แข่ง ซึ่งจะ

เป็นแรงกระตุ้นให้เราได้พัฒนาตนเองขึ้นไปด้วย 

เมื่อท�าคนเดียวเรากลับท�าได้ดีกว่าเมื่อมี 
ผู้อื่นอยู่ด้วย

นักจิตวิทยาก็พบด้วยเช ่นกันว ่า การมีผู ้อื่นอยู ่ ใน

สถานการณ์เดียวกันกลับส่งผลให้ท�าผลงานได้แย่ลง ช้าลง 

ผดิพลาดมากขึน้ ซึง่เป็นคนละมมุกบัแนวคดิเรือ่ง การเกือ้หนนุ 

จากสังคม ซึ่งแสดงให้เห็นว่า คนเรามีแนวโน้มที่จะท�างาน 

ได้ดียิ่งขึ้นเมื่อมีผู้อื่นอยู่ด้วย

จากเรื่องราวข้างต้น เราได้เรียนรู้ว่า การเกื้อหนุนจาก

สังคมมักจะเกิดขึ้นเมื่อเราท�างานคนเดียว หรือเวลาที่ผลงาน

ของเราถูกประเมินแบบเดี่ยว ๆ แต่ถ้าหากเราท�างานร่วมกับ 

ผู้อื่น และงานนั้นได้รับการประเมินแบบเหมารวม โดยไม่ได้ 

แยกแยะว่าเป็นผลงานของใครท�าในส่วนใดบ้าง เช่น การแข่งขนั 

ชกัเย่อ หรอืการท�างานกลุม่ในชัน้เรยีน ค�าถามคอื แล้วทกุคน 

จะทุ่มเทท�างานอย่างเต็มที่หรือไม่

ในปี 1979 นกัจติวทิยากลุม่หนึง่ ประกอบด้วย คณุ Bibb  

Latane คุณ Kipling Williams และคุณ Stephen Harkins  

สังเกตว่า เสียงที่เกิดจากคนหกคนตะโกนหรือปรบมือใน 

http://www.dumblittleman.com/wp-content/uploads/2014/04/Work-Less-and-Achieve-More.jpg
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สถานการณ์ที่ได้รับการบอกว่า ท�าให้ดังเท่าที่คุณท�าได้  

มีแนวโน้มที่จะดังน้อยกว่าเสียงที่เกิดจากคนหนึ่งคนท�า  

น่าแปลกใจใช่หรือไม่ครับ เป็นผลลัพธ์ที่น่าจะตรงข้ามกับ 

ความคิดปกติของเรา ว่าคนหกคนควรส่งเสียงหรือปรบมือได้

ดงักว่า คนเพียงคนเดยีวท�า แล้วท�าไมเสยีงทีค่นคนเดยีวท�า จงึมี 

แนวโน้มทีจ่ะดงักว่าได้ ทัง้ 3 ท่านจงึได้ท�าการทดลองหนึง่ขึน้

ในการทดลอง ผู้วิจัยจัดให้ผู้เข้ารับการทดลองจ�านวน  

6 คน นั่งล้อมกันเป็นรูปครึ่งวงกลม และได้มีการปิดตา 

(Blindfold) และครอบด้วยหูฟังไว้ ซ่ึงท�าให้ผู้รับการท�าลอง 

จะไม่ได้ยนิเสยีงตะโกนหรอืเสยีงปรบมอืของตวัเอง หลงัจากนัน้  

ผู้วิจัยจึงขอให้ผู้เข้ารับการทดลองตะโกนหรือปรบมือ ทั้งใน

สถานการณ์ที่คิดว่ามีผู้เข้ารับการทดลองอยู่คนเดียว และ

สถานการณ์ที่คิดว่ามีผู ้เข้าร่วมการทดลองคนอื่นอยู ่ด้วย  

ซึง่ผลการทดลองพบว่า ผูเ้ข้ารบัการทดลองทีค่ดิว่ามผีูเ้ข้าร่วม 

การทดลองคนอื่นอยู่ด้วยอีก 5 คน จะส่งเสียงตะโกนหรือ 

ปรบมือเบากว่ากรณีที่ผู้เข้ารับการทดลองรับรู้ว่ามีแค่ตัวเอง

เป็นผู้เข้ารับการทดลองเพียงคนเดียวถึงหนึ่งในสามเท่า 

นักจิตวิทยาเรียกปรากฏการณ์น้ีว่า Social Loafing 

หมายความถึง แนวโน้มที่บุคคลจะออกแรงท�าผลงานใน

กรณทีีม่ผีูอ้ืน่ร่วมในการออกแรงด้วยน้อยกว่า กรณทีีเ่ขาจะ 

ออกแรงเพียงคนเดยีว หากพดูในทางกลบักนักค็งได้ประมาณว่า  

เมือ่เราต้องท�างานเพียงคนเดยีว กลบัออกแรงมากกว่า ฟังดแูล้ว 

อาจจะงงเล็ก ๆ แต่ถ้าสรุปด้วยค�าสั้น ๆ ว่า เมื่ออยู่ในกลุ่มคน 

ทีร่่วมกนัท�างานชิน้หนึง่ มกัมแีนวโน้มทีว่่าแต่ละคนจะออมแรง  

หรอืหากจะเรยีกแบบทางลบหน่อย ๆ  กค็งประมาณว่า มคีนที่ 

กนิแรงเพือ่นอยูน่ัน่เองครบั มคี�าทีใ่ช้เรยีกกลุม่คนทีม่พีฤตกิรรม 

ประเภทนี้อยู่เหมือนกันว่า Free Riders หมายความถึง 

บุคคลที่ลงแรงน้อยแต่ได้รับประโยชน์จากกลุ่มเท่ากับคน

อื่นที่ออกแรงมากกว่า 

ลองเปรียบเทียบกับปรากฏการณ์เรื่องการเกื้อหนุนจาก 

สังคม เมื่อเราท�างานคนเดียว เราจะรู ้สึกได้ว่าเราก�าลัง

ถูกประเมิน ซึ่งจะกระตุ ้นให้เราเร่งเร้าพลังแฝงขึ้นมาใช้ 

ในการท�างาน แต่หากท�างานรวมกันเป็นกลุ ่ม จะท�าให้

ความหวาดวิตกเรื่องการประเมินลดลง แรงกระตุ้น/เร้าก็จะ 

น้อยลง ท�าให้เรามีแนวโน้มที่จะออมแรงมากกว่า

“การกระจายความรับผิดชอบ” (Diffusion of  

Responsibility) เป็นแนวคดิหนึง่ทีส่ามารถน�ามาใช้อธบิาย

ผลที่เกิดจากการมีผู้อื่นอยู่ด้วย กล่าวคือ ในสถานการณ์ที่มี 

ผู้อื่นร่วมท�างานด้วย แต่ละคนจะพากันคิดไปว่า เมื่อตนเอง

ไม่ใช่เพียงคนเดียวที่ท�างานนี้ ยังมีผู้อื่นอยู่อีก จึงไม่ใช่ความ 

รับผิดชอบของตนเองเพียงคนเดียวที่จะท�างานนี้ให้ส�าเร็จ  

ดังนั้น ในสถานการณ์ที่มีผู้อื่นอยู่ด้วย สมาชิกในกลุ่มจึงมี 

แนวโน้มที่จะเอาเปรียบผู้อื่นด้วยการออมแรงนั่นเอง

แล้วเราจะแก้ปัญหาการออมแรงเมื่อต้อง
ท�างานร่วมกันได้อย่างไร 

กลยุทธ์หนึ่งที่น่าสนใจจะทดลองใช้ คือ การจัดให้ม ี

การประเมินผลงานเป็นรายบุคคล ซึ่งจะท�าให้เกิดเง่ือนไข

คล้ายกบัการเกือ้หนนุจากสงัคม ดงันัน้ เรากค็วรทีจ่ะมแีนวโน้ม 

ในการออมแรงลดลง เช่น หลังจบการแข่งขันฟุตบอลใน 

แต่ละนัด ผู้จัดการทีมก็เปิดเทปการแข่งขันนัดที่ผ่านมาให้

ลูกทีมดู พร้อมกับประเมินผลงานของลูกทีมเป็นรายบุคคล 

นอกจากนี้ นักจิตวิทยายังพบว่า ถ้างานที่ท�านั้นมีความ

ท้าทาย น่าสนใจ เราก็มีแนวโน้มที่จะออมแรงลดลง และ 

หากเรามีความรู้สึกว่าเราเป็นส่วนส�าคัญของงานนั้น หรือ

เป็นการท�างานร่วมกับเพื่อน ท�างานร่วมกับบุคคลที่มี 

แนวโน้มว่าจะต้องร่วมงานกันอีกในอนาคต เราก็มีแนวโน้ม 

ที่จะออมแรงลดลงเช่นกันครับ

เมือ่อ่านมาถงึบรรทดันี ้เราคงได้ข้อสรปุอย่างหนึง่ว่า การมี 

ผู้อื่นอยู่ด้วยส่งผลต่อการท�างาน พฤติกรรม การแสดงออก 

ของเรา ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ขึ้นอยู่กับรูปแบบและลักษณะ

ของกิจกรรม ถ้าเป็นงานที่ง่าย ไม่ซับซ้อน มีแนวโน้มที่เรา

จะท�าผลงานได้ดขีึน้ (นกึถงึการขีจ่กัรยานนะครบั) แต่หาก 

เป็นการท�างานร่วมกนัเป็นกลุม่แล้ว กม็แีนวโน้มทีเ่รามกัจะ 

ออมแรงไว้ ไม่เตม็ที ่ออกแนวกัก๊ ๆ  (ให้นกึถงึการชกัเย่อครับ)

แต่กบับางเรือ่ง เช่น เรือ่งของหวัใจ เชือ่ได้ว่าส่วนใหญ่แล้ว 

หากเลอืกได้คงไม่อยากมคีูแ่ข่งทีจ่ะมากระตุน้ให้เราท�าผลงาน 

ได้ดีขึ้น หากแต่ถ้ามีคู่แข่งแล้วคงจะท�าให้เหน่ือยมากขึ้น  

เป็นเช่นนั้นใช่หรือไม่ครับ 

Myers, D.G. (2013). Social Psychology,(11st ed.). McGraw-Hill. 25www.ocsc.go.th
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ท่านที่เพิ่งมาอ่านในฉบับน้ีคงงงว่าพูดถึงกฎอะไร พ.ร.บ. อะไร  

ขอย้อนอดตีสัน้ ๆ  ว่า เรือ่งนีเ้ป็นเรือ่งเล่าทีเ่ล่าถงึทีม่าทีไ่ปของ กฎ ก.พ.  

ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเล่ือนข้าราชการพลเรือนสามัญ  

ทีอ่อกตามมาตรา 63 แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบข้าราชการพลเรอืน 

พ.ศ. 2551 ซึ่งในตอนที่แล้วได้เล่าให้ฟังว่า มาตรา 63 พูดถึงเรื่อง 

อะไรบ้าง การก�าหนดกติกาในการย้าย การโอน หรือการเลื่อน

ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ออกตามกฎ ก.พ. ตามมาตรา 63 มี 

ที่มาที่ไปอย่างไร โจทย์แรก คือ ความหมายของการย้าย การโอน 

การเล่ือน ตามกติกาดังกล่าว และติดค้างไว้ที่โจทย์ที่สองที่ขอยกมา 

ในฉบับนี้ ก็คือ กติกาส�าหรับการย้าย การโอน หรือการเลื่อนใน 

แต่ละประเภทต�าแหน่ง ต้องมีความสอดคล้องกับลักษณะหน้าที่  

ความรบัผิดชอบของต�าแหน่งแต่ละประเภท สามารถสรรหา “คนทีใ่ช่”  

มาด�ารงต�าแหน่ง กตกิาของต�าแหน่งแต่ละประเภทจงึต้องไม่ใช่กตกิา

เดียวกัน เป็นกติกาของใครของมัน 

เรามาเริ่มตอบโจทย์ที่สองกันเลยนะคะ โจทย์บอกว่า กติกา 

ของต�าแหน่งแต่ละประเภทต้องไม่ใช่กติกาเดียวกัน เป็นกติกาของ

ใครของมัน หรือถ้าจะพูดให้สุภาพก็คือ เป็นกติกาของประเภทไหน

ประเภทนั้น และกติกาของแต่ละประเภทจะต้องมีความสอดคล้อง

ลกัษณะหน้าที ่ความรบัผิดชอบของต�าแหน่งประเภทนัน้ ๆ  เบือ้งหลงั 

การถ่ายท�าสารคดีเรื่อง กฎ ก.พ. คือ กติกาของต�าแหน่งประเภทไหน 

จะเป็นอย่างไร ก็ต้องดูจากลักษณะหน้าที่ ความรับผิดชอบของ

ต�าแหน่งแต่ละประเภท ตามทีเ่ขยีนไว้กฎ ก.พ. ว่าด้วยการจดัประเภท

ต�าแหน่งและระดับต�าแหน่ง พ.ศ. 2551 (เรียกส้ัน ๆ ว่ากฎจัดฯ) 

เล่าเรื่อง
63
(ภาค 2)

อย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะ เรื่องนี้ไม่ยาว

ถึงไตรภาค แค่ทวิภาคเองค่ะ แต่หากจะ

อธบิายให้ละเอยีดจรงิ ๆ  อาจจะยาวกว่า

แฮร์รี่ พอตเตอร์ อีก เพราะกฎฉบับนี้ 

ใช้เวลายาวนานมาก ตัง้แต่ก่อน พ.ร.บ. 

ประกาศใช้เมือ่ปี 2551 จนปีนี ้2558 แล้ว
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ประกอบกับลักษณะงาน และหน้าท่ีความรับผิดชอบตามที่ก�าหนดในมาตรฐานก�าหนดต�าแหน่ง ก็จะ

เล่าเบื้องหลังการถ่ายท�าเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้อ่านสัก 2 ประเภทนะคะ 

ประเภทแรก คอื ต�าแหน่งประเภทวชิาการ ในกฎจดัฯ บอกว่า ได้แก่ “ต�าแหน่งในฐานะผูป้ฏบิตังิาน 

ทีใ่ช้ความรูใ้นทางวชิาการ ซึง่ ก.พ. ก�าหนดว่าต้องใช้ผูส้�าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญา เพือ่ปฏบิตังิาน 

ในหน้าที่ของต�าแหน่งนั้น โดยมีการจ�าแนกตามลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ

ของงานเป็นหลัก” และก�าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ “งาน” คือ ลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ  

และคุณภาพของงานส�าหรับต�าแหน่งแต่ละระดับ และ “คน” คือ ระดับความความรู้ ความสามารถ 

ประสบการณ์ ความช�านาญงาน/ความเชี่ยวชาญ ที่ต้องการที่สูงขึ้นตามระดับต�าแหน่ง ดังนั้น กติกาที่ 

ออกมาจึงต้องมีการพิสูจน์ความรู้ ความสามารถ ฯลฯ ของ “คน” ในเรื่องของ “งาน” ผ่านการประเมิน

ผลงาน ว่าผลงานที่ท�า ๆ  มานั้นสะท้อนระดับความรู้ ความสามารถ ฯลฯ ตามที่ก�าหนดในระดับต�าแหน่ง 

ที่จะได้รับการแต่งตั้งหรือไม่ นอกจากนี้แล้ว มาตรฐานก�าหนดต�าแหน่งของแต่ละสายงานยังก�าหนด

ลักษณะงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบ แตกต่างกันไปตามสายงาน ดังนั้น กติกาที่ออกมาจึงมีการ

ก�าหนดให้มกีารสัง่สมความรู ้ความสามารถ ฯลฯ ในเชงิวชิาการเฉพาะแต่ละสายงาน โดยต้องมรีะยะเวลา 

ขั้นต�่าในการด�ารงต�าแหน่งในสายงานนั้น ๆ ด้วย เป็นต้น

ประเภทท่ีสอง คือ ประเภทอ�านวยการ ในกฎจัดฯ บอกว่า ต�าแหน่งประเภทอ�านวยการ ได้แก่ 

“ต�าแหน่งที่มีอ�านาจและหน้าท่ีในการบริหารงานในฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่ต�่ากว่าระดับกรม 

ซึ่งมีการแบ่งส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือต�าแหน่งอื่นที่มี

ลกัษณะเป็นต�าแหน่งประเภทอ�านวยการ ซึง่มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบและคณุภาพของงานสงูมากหรอื 

สูงมากเป็นพิเศษที่ ก.พ. ก�าหนดให้เป็นต�าแหน่งประเภทอ�านวยการตามหลักเกณฑ์ในกฎ ก.พ. นี้”  

ทีนี้ส่วนราชการที่ต�่ากว่าระดับกรม ซึ่งที่เราจะรู้จักส่วนใหญ่ คือ ส�านัก กอง หรือส่วนราชการประจ�า

จังหวัด ส่วนราชการดังกล่าวแต่ละแห่งก็จะมีหน้าที่ความรับผิดชอบแตกต่างกันไป ดังนั้น กติกาส�าหรับ 

ต�าแหน่งประเภทอ�านวยการจงึออกมาให้มกีารพสิจูน์ถงึ 2 ชัน้ ช้ันแรก เป็นการพสูิจน์ความรู ้ความสามารถ 

ในการบริหาร ชั้นที่สอง เป็นการพิสูจน์ความเหมาะสมกับต�าแหน่งที่จะแต่งตั้ง เช่น จะแต่งตั้งให้ด�ารง

ต�าแหน่งผู้อ�านวยการกอง ก. ซึ่งกอง ก. มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานทางด้านต่างประเทศด้วย ดังนั้น 

ผู้ที่จะมาเป็นผู้อ�านวยการกอง ก. นอกจากจะต้องมีความรู้ ความสามารถในทางบริหารแล้ว จะต้องมี

ความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมากด้วย เป็นต้น

ทีนี้ก็มาถึงโจทย์ท่ีสาม ในการก�าหนดกติกาส�าหรับการย้าย การโอน การเลื่อน นั้น นอกจาก 

จะต้องเป็นกติกาเฉพาะต�าแหน่งแต่ละประเภทแล้ว ยังต้องมีกติกาให้แต่ละประเภทไปมาหาสู่กันได้   

คือ ให้ผู้ที่อยู่ในต�าแหน่งแต่ละประเภทสามารถข้ามไปมากันได้ ผู้ที่อยู่ในประเภททั่วไปก็สามารถมาอยู่

ในประเภทวิชาการได้ ในทางกลับกันผู้ที่อยู่ในประเภทวิชาการก็ไปอยู่ในประเภททั่วไปได้ หรือผู้ที่อยู่ใน

ประเภททั่วไปหรือประเภทวิชาการก็มาอยู่ในประเภทอ�านวยการได้ และก็ผู้ที่อยู่ในประเภทอ�านวยการ

ก็ไปอยู่ในประเภททั่วไปหรือวิชาการได้ รวมทั้งผู้ที่อยู่ใน 3 ประเภทข้างต้น จะมาอยู่ในประเภทบริหาร 

หรือประเภทบริหารจะไปอยู่ใน 3 ประเภทข้างต้น แค่นี้ก็มึนแล้วหรือยังคะ การก�าหนดกติกาส�าหรับ

การย้าย โอน เลื่อนในประเภทเดียวกันก็ยุ่งพอแล้ว พอต้องออกกติกาให้รองรับการข้ามไปข้ามมาด้วย 
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ประเด็นก็อยู่ตรงที่ว่า เราจะปล่อยให้ข้ามไปข้ามมาแบบอิสรเสรีได้หรือไม่ ค�าตอบก็คือ ไม่ได้ บอกเหตุผลได้

โดยไม่ต้องรอให้ถามต่อว่า เมื่อหลักของการจัดประเภทต�าแหน่งตาม พ.ร.บ. ปี 2551 บอกว่า จัดต�าแหน่ง

ข้าราชการพลเรอืนเป็น 4 ประเภท ตามลกัษณะงาน คอื ประเภททัว่ไป ประเภทวชิาการ ประเภทอ�านวยการ  

และประเภทบริหาร ซึ่งต�าแหน่งแต่ละประเภทต้องการผู้ด�ารงต�าแหน่งที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ

สมรรถนะที่แตกต่างกัน ดังนั้น การจะข้ามประเภทต�าแหน่งก็ต้องมีการพิสูจน์ว่า เรามีสิ่งต่าง ๆ เหล่าน้ัน  

เหมาะสมกับประเภทต�าแหน่งที่จะไปอยู่หรือไม่ จึงต้องมีกติกาส�าหรับการข้ามประเภทต�าแหน่งด้วย 

ค�าตอบของโจทย์ข้อน้ีไม่ยาก จะไปอยู่ที่ไหนก็ท�าตามกติกาของที่น่ัน แค่น้ีเองค่ะ ประเภทอ�านวยการ

จะไปประเภทวิชาการ ก็ใช้กติกาของประเภทวิชาการ ประเภทวิชาการจะมาประเภทอ�านวยการ ก็ใช้กติกา

ของประเภทอ�านวยการ

กติกาของแต่ละประเภทก็มีแล้ว การข้ามประเภทก็มีแล้ว โจทย์ต่อไปคือ ควรจะต้อง 

มีกติกากลางหรือไม่?

ควรหรือไม่ ก็ดูจากปัญหาในการย้าย การโอน การเล่ือนที่ผ่านๆ มา เราพบว่ามีปัญหาร่วมที่น�าไปสู ่

การร้องเรียน การฟ้องร้อง ที่เป็นเรื่องหลักๆ ก็คือ การใช้ดุลพินิจ ไม่ว่าจะเป็นของกรรมการหรือผู้มีอ�านาจ 

สั่งบรรจุ และการก�าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการคัดเลือก

ปัญหาเรื่องการใช้ดุลพินิจเป็นยังไง พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายของค�าว่า 

“ดุลพินิจ” หมายถึง การวินิจฉัยที่เห็นสมควร ดังนั้น ปัญหาของการใช้ดุลพินิจก็คือ การวินิจฉัยที่ไม่สมควร 

ไม่สามารถตอบค�าถามได้ว่า ท�าไมถึงเลือกคนนี้ ท�าไมไม่เลือกคนนั้น เพราะส่วนใหญ่จะให้เหตุผลไว้แค ่

เพียงว่า คนนี้มีความเหมาะสม แล้วที่ว่าเหมาะสมน่ะดูยังไง จากอะไร ดังนั้น ในกฎ ก.พ. ฉบับนี้จึงก�าหนด

กรอบการใช้ดุลพินิจในการย้าย การโอน การเลื่อน เอาไว้เป็นกติกากลางส�าหรับทุกประเภทต�าแหน่ง  

โดยก�าหนดว่าในการพจิารณาให้ค�านงึถงึทัง้เรือ่งงานและเรือ่งคน เรือ่งงาน คอื ลกัษณะงานของต�าแหน่งทีจ่ะ

แต่งตัง้ ผลสมัฤทธิแ์ละประสทิธภิาพขององค์กร เหตผุลความจ�าเป็นเพือ่ประโยชน์ของทางราชการ ส่วนเรือ่งคน  

คือ ศักยภาพ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของคนคนนั้น

http://www.rsgrimmesqpa.com/wp-content/uploads/2014/07/Raymond-Grimm-law.jpg
http://texaccidentlawyer.com/wp-content/uploads/2015/02/Law.jpg
http://lawyerdaily.net/wp-content/uploads/2015/05/kartandtinki1_lawyer-wallpaper_06.jpg
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ส่วนเรื่องการก�าหนดคุณสมบัติมีปัญหาอะไรน่ะหรือ ในเมื่อ พ.ร.บ. ปี 2551 ก�าหนดว่า การแต่งตั้ง 

ข้าราชการให้ด�ารงต�าแหน่งใด ผู้น้ันต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส�าหรับต�าแหน่งนั้น ทีนี้

คุณสมบัติเฉพาะส�าหรับต�าแหน่ง (ต่อไปจะขอใช้ภาษาอังกฤษสั้น ๆ ว่า Spec) ที่ ก.พ. ก�าหนด จะเป็น 

การก�าหนดเพื่อใช้ส�าหรับทุกส่วนราชการ และเป็นเพียงมาตรฐานขั้นต�่า ซึ่ง Spec นี้หลัก ๆ ก็จะมี  

เรือ่งวฒุกิารศกึษา การด�ารงต�าแหน่งในประเภทและระดบัต่าง ๆ  ระยะเวลาในการด�ารงต�าแหน่งในประเภท 

และระดับดังกล่าว ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง จะยกตัวอย่างให้เห็นภาพสัก 1 สายงานใกล้ ๆ ตัว 

คือ สายงานทรัพยากรบุคคล

ต�าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ก�าหนด Spec ไว้ว่า ได้รับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือ

ปรญิญาเอก หรือคณุวฒุอิย่างอืน่ทีเ่ทยีบได้ในระดบัเดยีวกนั ในสาขาวชิาหรอืทางทีส่่วนราชการเจ้าสังกดั

เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ต�าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลช�านาญการพิเศษ ก�าหนด Spec ไว้ว่า

1. มีคุณสมบัติเฉพาะส�าหรับต�าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ และ 

2. ด�ารงต�าแหน่งใดต�าแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้ 

 2.1 ประเภทอ�านวยการ ระดับต้น 

 2.2 ประเภทวิชาการ ระดับช�านาญการพิเศษ 

 2.3 ประเภทวิชาการ ระดับช�านาญการ ไม่น้อยกว่า 4 ปี  

 2.4 ต�าแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และ 

  เงื่อนไขที่ ก.พ. ก�าหนด และ

3. ปฏิบัติงานด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ 

 ส่วนราชการเจ้าสงักดัเหน็ว่าเหมาะสมกบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ และลกัษณะงานทีป่ฏบิตัมิาแล้ว 

 ไม่น้อยกว่า 1 ปี

ทีนี้ถ้าส่วนราชการบอกว่า ตอนน้ีต้องการนักทรัพยากรบุคคลช�านาญการพิเศษ แต่ไม่อยากได้  

คนทีเ่ป็นช�านาญการพเิศษแล้ว หรอืคนทีเ่ป็นอ�านวยการ ระดบัต้น (อ�านวยการต้นกค็งไม่มใีครอยากมา)  

อยากได้คนที่เป็นช�านาญการมาแล้วสัก 5 ปี ก็เกิดปัญหาว่าจะเลือกก�าหนดอย่างนี้ได้หรือไม่ จริง ๆ  แล้ว 

เจตนารมณ์ของ Spec ต้องการให้ส่วนราชการสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสม แต่ก็เคยเกิดการ 

ร้องเรียน ฟ้องร้องกันขึ้นมาว่าเลือกปฏิบัติบ้าง ไม่ปฏิบัติตาม Spec ที่ ก.พ. ก�าหนดบ้าง ผู้รู้บางคน 

ก็บอกว่า ไม่มีตรงไหนที่ ก.พ. บอกให้เลือกได้ ส่วนราชการก็เลยมีปัญหาไม่กล้าเลือก เอาละ เมื่อว่า ก.พ. 

ไม่ได้บอกว่าเลือกได้ ก.พ. ก็จะบอกให้ชัดเจนเลยในกฎฉบับนี้ว่า ในกรณีที่มีเหตุผลความจ�าเป็น อ.ก.พ. 

กรม/กระทรวง สามารถเลือกต�าแหน่งบางประเภท บางระดับ ซึ่งรวมถึงระยะเวลาในการด�ารงต�าแหน่ง 

ในระดับนั้น ๆ ที่ก�าหนดใน Spec มาก�าหนดเป็นคุณสมบัติเพื่อเข้าสู่กระบวนการตามกติกาในการย้าย 

การโอน การเลือ่นได้ แต่ขอให้ ก.พ. เหน็ชอบนดินงึ แล้วยงัแถมให้อกีว่า ส่วนราชการจะก�าหนดเงนิเดอืน 

หรือคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมก็ได้ แต่จะก�าหนดอย่างไร ใครก�าหนด ก็ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ ก.พ. 

ทั้งหมดทั้งมวลนี้คือเรื่องเล่าเล็ก ๆ น้อย ๆ จากกฎ ก.พ. จะออกตามมาตรา 63 พอให้ท่านผู้อ่าน

เห็นภาพกว้าง ๆ หากมีโอกาส และมีเสียงเรียกร้อง (หากไม่มีล่ะ?) จะมาเล่าในรายละเอียดเพิ่มเติม  

แต่ในตอนนี้...สวัสดีก่อนค่ะ
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  คุยเฟื่องเรื่องกฎหมาย  เรื่อง : สุภาพร อารยะนรากูล และ จุฑาพิชญ์ สถิรวิสาลกิจ

ส�าหรับเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายที่ผู ้เขียนจะน�ามาเล่าสู ่กันฟังในฉบับนี้ เป็นอะไรที่ยากที่จะอธิบาย 

เหลือเกิน...เพราะ Theme ของวารสารฉบับนี้คือ “ราชการในโลกแห่งความจริง” ซึ่งมองผิวเผินแล้วก็ 

เกิดค�าถามตามมาว่า แล้วที่พวกเราท�างานกันอยู่ทุกวันนี้ ไม่ใช่โลกแห่งความจริงหรือ? เป็นเพียงโลกแห่ง 

ความฝันใช่หรือไม่? ถ้าอย่างนั้นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายที่จะต้องน�ามาบอกเล่าในคอลัมน์น้ี จะเรียกว่าเป็นฝันดี 

หรือฝันร้ายของข้าราชการกันแน่ แน่นอนว่าถ้าข้าราชการคนหนึ่งถูกลงโทษทางวินัย ก็คงเรียกว่าเป็นฝันร้าย 

ส�าหรับข้าราชการคนน้ัน แต่ใครจะไปรู้ล่ะ...ว่าทุกวันนี้ อาจมีกฎหมายหรือค�าวินิจฉัยที่ท�าให้ฝันร้ายของ

ข้าราชการคนน้ันกลายเป็นฝันดีขึ้นมาก็ได้ คิดไปคิดมาผู้เขียนก็เลยขอเล่าถึงเรื่องหารือเรื่องหนึ่งที่มีการหารือ

มายังส�านักงาน ก.พ. และเร่ืองดังกล่าวก็มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพระราชอ�านาจจนถึงขั้นที่ส�านักงาน ก.พ.  

จะต้องมกีารหารอืบางประเดน็ไปยงัคณะกรรมการกฤษฎกีา ดงันัน้ ผูเ้ขยีนจงึคดิว่าเรือ่งทีห่ยบิยกมานีน่้าจะท�าให้

ผู้อ่านมองเห็นภาพฝันที่เคยร้ายของข้าราชการคนหนึ่งกลับกลายเป็นฝันดีก็ได้

ฟ้าหลงัฝน...ชวีติ (ข้าราชการ)
คนในโลกแห่งความจรงิ
ฟ้าหลงัฝน...ชวีติ (ข้าราชการ)
คนในโลกแห่งความจรงิ

30 วารสารข้าราชการ



เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อกรม ก. หารือมายังส�านักงาน ก.พ. ว่า กรม ก.  

ได้มีค�าสั่งลงโทษไล่นายเอ ออกจากราชการ เมื่อปี 2549 ในความผิด 

ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และฐานปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยจงใจ 

ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ อันเป็นเหตุให ้

เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ตามพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ซึ่งนายเอได้อุทธรณ์ค�าสั่งลงโทษ  

ผลการพิจารณาอุทธรณ์ปรากฏว่าได้ยกอุทธรณ์นายเอ นายเอจึงน�า

เรื่องนี้ฟ้องต่อศาลปกครองกลาง

ต่อมาศาลปกครองกลางได้พิพากษาให้เพิกถอนค�าส่ังลงโทษ

ไล่นายเอออกจากราชการ และเพิกถอนค�าสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 

ยกอทุธรณ์ของนายเอ เนือ่งจากพบว่ากรรมการคนหนึง่ในชัน้ อ.ก.พ. 

กรม ก. ที่มีอ�านาจในการพิจารณาความผิดของนายเอน้ัน เคยเป็น

ประธานคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงนายเอมาแล้ว  

อนัถอืเป็นกรณทีีเ่จ้าหน้าทีห่รอืกรรมการในคณะกรรมการทีม่อี�านาจ

พิจารณาทางปกครอง มีสภาพร้ายแรงที่อาจท�าให้การพิจารณาทาง

ปกครอง (การพิจารณาความผิดเพื่อออกค�าสั่งลงโทษ) ไม่เป็นกลาง1 

หลงัจากนัน้ กรม ก. ได้อทุธรณ์ค�าพพิากษาศาลปกครองกลางต่อ

ศาลปกครองสงูสดุ ซึง่ศาลปกครองสงูสดุได้มคี�าพพิากษาเมือ่ปี 2555 

ยนืตามความเหน็ของศาลปกครองกลาง โดยให้มผีลย้อนหลงัไปถงึวนัที่ 

ค�าสัง่ลงโทษมผีลบงัคบั และให้ด�าเนนิการตามกฎหมายเพือ่ให้นายเอ  

กลบัเข้ารบัราชการพร้อมทัง้คนืสทิธปิระโยชน์ต่างๆ ให้กบันายเอ

มาถงึขัน้ตอนตรงนี ้ท่านผูอ่้านคงคดิว่าเรือ่งนีค้งจะจบแบบฝันดี  

Happy Ending ส�าหรับนายเอแน่ ๆ เพราะนายเอจะได้กลับเข้ารับ

ราชการและได้รบัประโยชน์ต่าง ๆ  ทีเ่คยเสียไปตอนถกูลงโทษกลบัมา  

แต่เหตุการณ์ไม่เป็นอย่างนั้นน่ะสิคะ เพราะกรม ก. เห็นว่าเรื่องนี้

เป็นกรณีที่การพิจารณาไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยศาลปกครองเอง 

กย็งัไม่ได้พจิารณาลกึไปถงึข้อเทจ็จรงิว่านายเอกระท�าผดิวนิยัหรอืไม่  

จึงต้องยังถือนายเอเป็นผู้กระท�าผิดอยู่ ดังนั้น กรม ก. จึงหารือมายัง

ส�านักงาน ก.พ. ว่าจะด�าเนินการทางวินัยกับนายเอใหม่ได้อีกหรือไม่  

เนือ่งจากค�าสัง่ลงโทษนายเอในครัง้แรกนัน้ถกูเพกิถอนโดยค�าพพิากษา 

ศาลปกครองไปแล้ว

ส�านักงาน ก.พ. ได้พิจารณาหลายขั้นตอนโดยเฉพาะในเรื่อง 

ของระยะเวลาทีป่รากฏชดัว่า ภายหลงัจากทีน่ายเอถกูลงโทษไล่ออก

จากราชการไปแล้ว ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติล้างมลทิน 

ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

มพีระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ. 2550 ดงันัน้จงึมปีระเดน็เกีย่วกบั

พระราชอ�านาจตามกฎหมายดังกล่าว สุดท้ายส�านักงาน ก.พ. จึงขอ

หารอืเรือ่งนีไ้ปยงัคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึง่คณะกรรมการกฤษฎกีา

ได้พิจารณาแล้วเสร็จโดยมีเหตุผลดังนี้2

1. เมื่อนายเอถูกลงโทษไล่ออกจากราชการในความผิดฐาน

ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจ 

ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ อันเป็นเหตุให ้

1 มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ก�าหนดว่า ในกรณีมีเหตุอื่นใดนอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา 13 เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ 
 หรือกรรมการในคณะกรรมการท่ีมีอ�านาจพิจารณาทางปกครองซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจท�าให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง เจ้าหน้าที่หรือกรรมการ 
 ผู้นั้นจะท�าการพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้นไม่ได้
2 เรื่องเสร็จที่ 1021/2557 เรื่องการด�าเนินการทางวินัยกรณีศาลปกครองมีค�าพิพากษาเพิกถอนค�าสั่งลงโทษทางวินัยภายหลังพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาส 
 ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ. 2550 มีผลใช้บังคับ
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เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ตั้งแต่ปี 2549 

ถือว่านายเอเป็น “ผู้ถูกลงโทษทางวินัย”3 ดังนั้น เมื่อ 

นายเอถกูลงโทษก่อนวนัที ่5 ธนัวาคม 2550 นายเอจงึเป็น 

ผูท้ีไ่ด้รบัการล้างมลทนิตามมาตรา 5 แห่งพระราชบญัญตัิ

ล้างมลทนิในวโรกาสทีพ่ระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหา 

ภมูพิลอดลุยเดชมพีระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ. 25504

2. เมือ่นายเอได้รบัการล้างมลทนิตามมาตรา 5 แล้ว 

ค�าพพิากษาศาลปกครองสงูสดุทีใ่ห้เพกิถอนค�าสัง่ลงโทษ

ไล่นายเอออกจากราชการเน่ืองจากการพิจารณาของ 

อ.ก.พ. กรม ก. ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ย่อมไม่กระทบกับ

การล้างมลทินของนายเอ ซึ่งมีผลตามกฎหมายไปแล้ว

สรปุง่าย ๆ  กค็อืเรือ่งนี้หากผูเ้ขยีนเป็นนายเอคงรู้สกึ 

ตืน่เต้นเหมอืนนัง่รถไฟเหาะ เพราะจากตอนแรกถกูลงโทษ

ไล่ออกจากราชการ ต่อมาถกูเพกิถอนค�าสัง่ลงโทษ ถัดมา 

กรม ก. ก็อยากจะกลับมาด�าเนินการทางวินัยกับนายเอ 

ใหม่อกีครัง้ แต่สดุท้ายเรือ่งนีก้ก็ลายเป็นว่านายเอรอดพ้น

ไม่ต้องถูกด�าเนินการทางวินัยในเรื่องเดิมอีก เนื่องจาก 

ได้รับประโยชน์จากการล้างมลทิน 

เรื่องนี้ไม่ได้เป็นแค่ฝันดีหรือฝันร้าย แต่มันคือเรื่อง

ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งด้วยความเคารพ ผู้เขียนเองไม่ได้คิด 

ที่จะเห็นด้วยหรือเห็นต่างจากค�าวินิจฉัยแต่อย่างใด  

แต่จากเหตุการณ์ดังกล่าวท�าให้ต้องหันกลับมาคิดว่า

หากเรื่องนี้นายเอเป็นผู้กระท�าผิดจริง ๆ จะปล่อยให้ 

คนแบบนี้ลอยนวลโดยท่ีกฎหมายท�าอะไรกับคนผิดไม่ได้ 

เลยหรอื? อย่างไรกต็าม หากจะให้ฝืนด�าเนนิการทางวนิยั 

กบัผูก้ระท�าผดิทีไ่ด้รบัการล้างมลทนิไปแล้ว กอ็าจจะเป็น 

การไม่เหมาะไม่ควร สุดท้ายคงได้แต่คิดในใจว่า นายเอ 

คงท�าบุญมาดีเหลือเกิน แต่ชีวิตที่ผกผันของนายเอท�าให้

เกิดค�าถามที่ว่า นี่หรือ “ราชการในโลกแห่งความจริง”

3 มาตรา 3 แหง่พระราชบญัญตัลิา้งมลทนิฯ พ.ศ. 2550 ก�าหนดวา่ “ผู้ถูกลงโทษทางวนัิย” หมายความวา่ ผูถู้กลงโทษหรือลงทัณฑ์เพราะกระท�าผดิวนัิยตามกฎหมาย
 ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค�าสั่งของกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ และให้หมายความ 
 รวมถึงผู้ถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์โดยค�าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งมีผลเช่นเดียวกับการถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์ทางวินัย
4 มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ พ.ศ. 2550 ก�าหนดว่า ให้ล้างมลทินให้แก่บรรดาผู้ถูกลงโทษทางวินัยในกรณีซึ่งได้กระท�าก่อนหรือในวันที่ 5 ธันวาคม  
 2550 และได้รับโทษหรือรับทัณฑ์ท้ังหมดหรือบางส่วนไปก่อนหรือในวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ โดยให้ถือว่าผู้น้ันมิเคยถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์ทางวินัยในกรณีน้ัน ๆ

32 วารสารข้าราชการ



  อาสา...เคลียร์  เรื่อง : กนกอร จิระนภารัตน์  เรียบเรียง : วราภรณ์ ตั้งตระกูล

ความชอบด้วยกฎหมาย...เกีย่วกบั

“การด�าเนินการ 
ในรูปองค์คณะ”

เมื่อพูดถึงการบริหารทรัพยากรบุคคล การจะไม่พูดถึงการด�าเนินงาน ก็คงไม่ได้  

เพราะหลาย ๆ  เรือ่งในปัจจบุนันีม้กัอยูใ่นรปูขององค์คณะ ไม่ว่าจะเป็น อ.ก.พ. กระทรวง  

อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. จังหวัด 

แต่ที่ผ่านมาพบว่า ส่วนราชการยังเข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่อง “ความชอบด้วย

กฎหมาย...เกี่ยวกับการด�าเนินการขององค์คณะดังกล่าว” ไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการ หรือ

2. การนับองค์ประชุมของคณะกรรมการเพื่อพิจารณามีมติในเรื่องต่าง ๆ 

อาสา...เคลยีร์ฉบบันี ้จงึขออาสามาเคลียร์...เพือ่สร้างความเข้าให้ถกูต้องตรงกนั...

โดยน�าตัวอย่างมาเล่าสู่กันฟัง

ก่อนอื่นมาดูที่...มาตรา 17 ตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน  

พ.ศ. 2551 ซึ่งก�าหนดให้ อ.ก.พ. กรม ประกอบด้วย

• อธิบดี เป็นประธาน

• รองอธิบดีที่อธิบดีมอบหมายหนึ่งคน เป็นรองประธาน และ

• อนุกรรมการซึ่งประธาน อ.ก.พ. แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 

 ไม่เกิน 3 คน และจากข้าราชการพลเรือนซึ่งได้รับเลือกจ�านวน 

 ไม่เกิน 6 คน
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การก�าหนดองค์ประกอบของ อ.ก.พ. กรม เช่นนี้เป็นไปตามกฎหมายก�าหนด โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

 ส่วนที่ 1 เป็นอนุกรรมการโดยต�าแหน่ง

    ได้แก่ อธิบดี เป็นประธาน และรองอธิบดีที่อธิบดีมอบหมาย เป็นรองประธาน

 ส่วนที่ 2 เป็นอนุกรรมการโดยการแต่งตั้ง 

    ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิต่าง ๆ และข้าราชการพลเรือนที่ได้รับเลือก ซึ่งประธาน อ.ก.พ. แต่งตั้ง

เรื่องนี้...คณะกรรมการกฤษฎีกา (เรื่องเสร็จที่ 644/2543) 

วางหลักไว้ว่า...กรณีค�าสั่งแต่งตั้งกรรมการ 

1. การแต่งต้ังโดยระบุเพียง “ต�าแหน่งหน้าท่ี” ย่อมมุ่งหมายที่ต้องการถึง

ความรับผิดชอบตามต�าแหน่งที่ระบุไว้ ฉะนั้น บุคคลใดก็ตามที่เข้าด�ารงต�าแหน่ง

ดังกล่าวย่อมเป็นกรรมการในฐานะนี้เสมอ

2. การแต่งตั้งโดยระบุเพียง “ชื่อบุคคล” ย่อมมีความมุ่งหมายที่ต้องการ 

ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ หรือความเหมาะสมอันเป็นคุณสมบัติ 

ของบุคคลผู้นั้นในฐานะส่วนบุคคลโดยเฉพาะ ซึ่งผู้น้ันจะยังคงเป็นกรรมการ 

ตลอดไปจนหมดวาระ หรือพ้นไปเพราะเหตุคุณสมบัติของบุคคลนั้นเอง

3. ส�าหรบัการแต่งตัง้โดยระบ ุ“ชือ่ตวับคุคลและระบตุ�าแหน่งของบคุคล” 

ไว้พร้อมกัน ย่อมมีความมุ่งหมายท่ีต้องการคุณสมบัติของบุคคลนั้นและอ�านาจ

หน้าที่ในต�าแหน่งหน้าท่ีท่ีบุคคลดังกล่าวด�ารงอยู่ท้ัง 2 ประการ ประกอบกัน  

การทีบ่คุคลผูน้ัน้พ้นจากส่วนราชการทีร่ะบไุว้จงึย่อมพ้นจากการเป็นกรรมการด้วย 

คราวนี้มาลองดูตัวอย่าง..........

...ที่ผ่านมา ในการออกค�าสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการ จะมีหลายรูปแบบ กล่าวคือ 

 • การแต่งตั้งโดยระบุเฉพาะต�าแหน่งแต่เพียงอย่างเดียว หรือ

 • การแต่งตั้งโดยระบุเฉพาะชื่อตัวบุคคล หรือ

 • มีทั้งระบุชื่อตัวบุคคลและระบุต�าแหน่งของบุคคลไว้พร้อมกัน ซึ่งหากบุคคลดังกล่าว 

  พ้นจากการเป็นอนุกรรมการไป...ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุเกษียณอายุราชการ หรือการไปด�ารง 

  ต�าแหน่งอืน่ หรอืการขาดคณุสมบตัใินการเป็นอนกุรรมการ เป็นต้น การพจิารณาองค์ประกอบ 

  ของคณะอนุกรรมการ จะยังคงเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ อย่างไร และจะม ี

  หลักเกณฑ์การพิจารณาเช่นไร

ดีใจหรือเสียใจ?

เกษียณแล้ว
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กรณี...รองอธิบดีท่ีอธิบดีมอบหมายให้เป็นรองประธาน อ.ก.พ. กรม ได้เกษียณอายุราชการไป และยังไม่มีการแต่งตั้งบุคคล 

เข้าด�ารงต�าแหน่งแทน กรณีเช่นน้ีแม้จะไม่มีผู้ด�ารงต�าแหน่งดังกล่าว ก็ไม่มีผลกระทบต่อองค์ประกอบของ อ.ก.พ. กรม เพราะเป็น

กรรมการโดยต�าแหน่ง หรือว่ากันง่าย ๆ ก็คือ ต�าแหน่งรองอธิบดียังคงอยู่ จึงท�าให้องค์ประกอบของ อ.ก.พ. กรม ยังครบถ้วน

ดงันัน้ ถ้าจะมกีารประชุม อ.ก.พ. กรม ในช่วงเวลาทีไ่ม่มอีนกุรรมการโดยต�าแหน่งดงักล่าว แต่การประชมุนัน้ม ีประธาน อ.ก.พ. กรม  

และอนกุรรมการอืน่มาประชมุครบองค์ประชมุ และมจี�านวนไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่แล้ว การประชมุย่อมด�าเนนิไปได้และชอบด้วยกฎหมาย 

(เทียบเคียงความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 9 เรื่องเสร็จที่ 1579/2555) 

แล้ว...การนับองค์ประชุมล่ะ นับยังไง?

ขอหยิบยกตัวอย่าง...การแต่งตั้ง อ.ก.พ. กรม ก. ซึ่งมี

องค์ประกอบของ อ.ก.พ. กรม ดังนี้ 

 • ประธาน 1 คน

 • รองประธาน 1 คน 

 • ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ด้าน จ�านวนไม่เกิน 3 คน 

 • ข้าราชการพลเรือนที่ได้รับเลือกไม่เกิน 6 คน 

การนบัองค์ประชมุจงึต้องค�านวณจากจ�านวน 11 คน 

แต่ถ้าต่อมา…กรรมการที่เป็นข้าราชการพลเรือนที่ได้รับเลือกลาออก 

จากราชการไป 2 คน ท�าให้จ�านวนอนุกรรมการทั้งหมดเหลือเพียง 9 คน 

แต่ อ.ก.พ. กรม กย็งัคงมอีงค์ประกอบครบถ้วน เนือ่งจากมาตรา 17 แห่ง

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พ.ศ. 2551 ก�าหนดให้กรรมการที่เป็น

ข้าราชการพลเรือนที่ได้รับเลือก “ไม่เกิน 6 คน” ดังนั้น การที่มีกรรมการ 

ที่เป็นข้าราชการพลเรือนเหลือเพียง 4 คน ก็ยังท�าให้องค์ประกอบของ  

อ.ก.พ. กรม ครบถ้วน และถ้ามกีารประชมุและกรรมการมาประชมุไม่น้อยกว่า 

กึ่งหนึ่งแล้ว ก็สามารถประชุมได้ เพราะการนับองค์ประชุมค�านวณจาก

จ�านวนอนุกรรมการ 11 คน1

...หวังว่าอาสาเคลียร์ฉบับนี้คงช่วยไขข้อข้องใจให้เพื่อน ๆ เจ้าหน้าที่ 

ผู้ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับด�าเนินการของ อ.ก.พ. คณะต่าง ๆ  นะคะ

นับไงเนี่ย?

ไปเพื่อน...ลาออกกัน

เหลือ 9 คนแล้ว

รวม 11 คน

1 ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ก�าหนดให้น�ามาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันมาใช้บังคับแก่ 
 การประชมุของ อ.ก.พ.วิสามัญ และ อ.ก.พ.สามัญ โดยอนโุลมมาตรา 11 ก�าหนดวา่ ใหน้�าบทบญัญตัวิา่ดว้ยคณะกรรมการทีม่อี�านาจด�าเนินการพจิารณา 
 ทางปกครองตามกฎหมาย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับแก่การประชุม ก.พ. โดยอนุโลม
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