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วารสารข้าราชการฉบับนี้ เป็นฉบับปฐมฤกษ์ของปีงบประมาณ 2558 ว่าด้วยการปฏิรูป

ระบบราชการ เรื่องร้อนของประเทศไทยในวันนี้ ซึ่งขณะนี้มีความเคลื่อนไหวหลากหลายเวที

เพือ่ตอบโจทยก์ารปฏริปูประเทศไทยในทกุดา้น โดยเฉพาะในสว่นของการปฏริปูระบบราชการ 

พร้อมพรั่งคอลัมน์หลากหลายครบเครื่อง

เริ่มกันด้วย สถานีนานา...สถานีความคิดฉบับนี้เติมเต็มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 

การเปลี่ยนแปลงปรัชญาค่านิยมที่อยู่เบื้องหลังการปฏิรูประบบราชการตั้งแต่ยุคแรก “ราชการ

ของสภุาพบรุษุผูด้”ี จนกระทัง่ยคุปจัจบุนั “ราชการของผูบ้รหิาร” ซึง่มกีารเปลีย่นแปลงปรชัญา 

ค่านิยมทั้งแบบสลับขั้วและแบบผสมผสาน เพื่อให้เหมาะสมกับบริบท (สถานการณ์/ 

สภาพแวดล้อม/กาลเวลา) ซ่ึงมีสามัญลักษณะ คือมีการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ือง ดังน้ัน การปฏิรูป 

จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีวันสิ้นสุด เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ตามไปด้วย

ต่อด้วย กระแสคน กระแสโลก มุมมองของคนรุ่นใหม่กับการทำางานภาครัฐ สะท้อน 

ต่อความคาดหวังของคนท่ีเป็น “หัวใจ” ของการปฏิรูปราชการตัวจริง เพ่ิมมุมมองด้วยการชำาเลือง 

ดูนอกบ้านใน Special Scoop ถึงเคล็ดลับความสำาเร็จของการปฏิรูปประเทศสิงคโปร์ ท่ีทำาให้

ระบบราชการสิงคโปร์วันน้ีทันสมัยและเต็มไปด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ พลังขับเคล่ือนความสำาเร็จ

มาจากที่ใด

นำามาผสมผสานมุมมองจากวงเสวนาของสภาพัฒนาการเมือง ซ่ึงเป็นเวทีแรกๆ ของการ

จัดทำาข้อเสนอเรื่องการปฏิรูปประเทศไทย ในส่วนของการปฏิรูประบบราชการว่าเป้าหมายอยู่

ที ่“ระบบราชการตอ้งปลอดจากการเมอืง ขา้ราชการมศีกัดิศ์ร ีเปน็อสิระ สามารถบรหิารจดัการ

ภายในองคก์รของตนเองตามกฎหมายเฉพาะ” โดยมแีนวทางปฏบิตัทิีส่ำาคัญคือ ตอ้งมกีารปฏิรปู

โครงสรา้งภาครฐัและวธิปีฏบิตัริาชการ โดยตอ้งสรา้งความเชือ่มัน่ศรทัธาและการยดึประชาชน

เป็นศูนย์กลาง จากคอลัมน์ คลุกวงใน 

แล้วปิดท้ายประเด็นการปฏิรูปด้วยการติดตามความก้าวหน้าและทิศทางของการปฏิรูป

ระบบราชการไทยในภาพรวม ณ เวลานี้ ใน คนเด่น ประเด็นดัง จับเข่าสัมภาษณ์ ท่านธีรยุทธ์  

หล่อเลิศรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน สภาปฏิรูปแห่งชาติ 

สรปุไดว้า่ขอ้เสนอครอบคลมุการปฏริปูระบบบรหิารราชการแผน่ดนิ ทัง้ระบบราชการและระบบ

ข้าราชการ โดยสำานักงาน ก.พ. นั้น มีบทบาทในการพัฒนาระบบข้าราชการให้มีคุณภาพและ

คุณธรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบราชการ และข้อเสนอการปฏิรูปครั้งนี้ครอบคลุม  

7 ประเด็น โดยชูเรื่องจริยธรรมและธรรมาภิบาลเป็นเรื่องเร่งด่วน ส่วนเรื่องอื่นที่น่าสนใจ เช่น

ความสัมพันธ์ระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ประเด็นประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล เป็นต้น ความสำาเร็จของเรื่องน้ีท่านธีรยุทธ์ฝากว่า อยู่ที่ความร่วมมือจาก 

ทุกภาคส่วน โดยมีเดิมพันสูงลิ่ว คือ ความคาดหวังของประชาชนไทยต่อการปฏิรูปนั่นเอง

หลากหลายด้วยคอลัมน์ประจำาเช่นเคย ท้ัง ก้าวทันอาเซียน คุยเฟื่องเรื่องกฎหมาย  

ก.พ.ขอเล่า อาสา...เคลียร์ โปรดติดตามได้ในเล่มค่ะ

บรรณาธิการ

ธันวาคม 2557

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. ขอเล่าฉบับนี้ ขอเล่าเรื่องงาน 

วันมูลนิธิพันเอกจินดา ณ สงขลา ซึ่งได้มีการ 

มอบรางวัลหน่วยงานด้านการบริหารงานบุคคล 

ดีเด่น ก็ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานท่ีได้รับ

รางวัลด้วยค่ะ จากน้ันเป็นเรื่องความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศไทยและราชอาณาจักรภูฏาน 

และปิดท้ายด้วยงานพิธีสำาคัญของข้าราชการ 

และประชาชนท่ัวประเทศ ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ 

เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

มูลนิธิพันเอกจินดา ณ สงขลา จัดตั้งขึ้นเพื่อ

พัฒนาการบริหารงานบุคคลในราชการพลเรือน

ใหม้ปีระสิทธภิาพมากยิง่ขึน้ โดยมลูนธิฯิ ไดจ้ดัทำา

โครงการคัดเลือกนักบริหารงานบุคคลดีเด่นและ

หน่วยงานบริหารงานบุคคลดีเด่น เป็นประจำา 

ทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา

ในปี 2557 นี้ มีหน่วยงานที่ได้รับรางวัล

หน่วยงานบริหารงานบุคคลดีเด่น 3 หน่วยงาน 

ไดแ้ก ่1. กรมการขนสง่ทางบก กระทรวงคมนาคม 

2. กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และ  

3. กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

งานวันมูลนิธิพันเอกจินดา ณ สงขลา

บทบรรณาธิการ



  ก.พ. ขอเล่า  เรื่อง : กลุ่มงานการสื่อสารองค์กร

การลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง

ประเทศไทย-ราชอาณาจักรภูฏาน

นอกจากนี ้ยงัมงีานวจิยัทีไ่ดร้บัทนุการศกึษาวจิยัดา้นการบรหิาร

ทรัพยากรบุคคล 3 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง “สมรรถนะของข้าราชการกรม

อาเซียนในความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” ของ นายกิติคุณ ต้ังคำา

เร่ือง “ความต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพนักงานมหาวิทยาลัย 

แห่งหนึ่งในภาคตะวันออก เพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน”  

โดย น.ส.ชนัญญา มาพุทธ และ เรื่อง “การนำาระบบข้าราชการผู้มี 

ผลสัมฤทธ์ิสูง (High Performance and Potential System : HiPPS) 

ไปใช้บริหารจัดการกำาลังคนคุณภาพภาครัฐ กรณีศึกษาข้าราชการ 

ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง กระทรวงพลังงาน” ของ นายณัฐวุฒิ คงชุม

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของข้าราชการ

เมื่อวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557 ได้มีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ 

การเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เพื่อแสดงความกตัญญู

กตเวทิตาคุณ เน่ืองในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม  

โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกล่าวนำาคำาถวายสัตย์ปฏิญาณฯ  

ของคณะรัฐมนตรี ข้าราชการพลเรือนสามัญ ทุกส่วนราชการ ทั้ง 

ทหาร ตำารวจ ผูบ้รหิารหนว่ยงานของรฐั และรฐัวสิาหกจิทีเ่ขา้รว่มพธิ ี 

ณ ทำาเนียบรัฐบาล 

ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณดังกล่าวนำาโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี นายนนทิกร กาญจนะจิตรา 

เลขาธกิาร ก.พ. พรอ้มขา้ราชการพลเรอืนสามญั และผูด้ำารงตำาแหนง่

ระดับสูงของทุกส่วนราชการ รวมท้ังข้าราชการทหาร ตำารวจ ยศพลตรี  

พลเรือตรี พลอากาศตรี และพลตำารวจตรีขึ้นไป ผู้บริหารหน่วยงาน

ของรัฐ และรัฐวิสาหกิจระดับหัวหน้าหน่วยงาน และรองหัวหน้าหน่วยงาน 

เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของ

แผ่นดิน รวมทั้งสิ้นกว่า 1,300 คน 

นอกจากนี้ สำานักงาน ก.พ. ยังได้เชิญชวนประชาชนคนไทย 

ทุกคนร่วมกันลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและ

พลังของแผ่นดนิ ทางเวบ็ไซตข์องสำานกังาน ก.พ. ที ่www.ocsc.go.th

สำานกังาน ก.พ. ประเทศไทยและราชอาณาจกัรภฏูาน ไดม้คีวาม

สัมพันธ์อันดีกันมานานแล้วตั้งแต่ครั้งอดีต โดยมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับ

การพัฒนาบุคลากรและการให้คำาปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากร

บุคคลระหว่างกันเป็นระยะ

เมือ่วนัที ่25-28 พฤศจกิายน 2557 ทีผ่า่นมา คณะผูบ้รหิารและ

ข้าราชการ สำานักงาน ก.พ. นำาโดย นายนนทิกร กาญจนะจิตรา 

เลขาธิการ ก.พ. นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ ท่ีปรึกษาระบบราชการ  

และคณะฯ ได้เดินทางเยือนราชอาณาจักรภูฏานตามคำาเชิญของ  

Mr. Karma Tshiteem ประธาน ก.พ. แห่งราชอาณาจักรภูฏาน 

(Royal Civil Service Commission of Bhutan or RCSC)  

ซึ่งการเดินทางครั้งนี้ ได้มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 

กันและกัน (MOU) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างท้ังสองประเทศ 

รวมทั้งยังเป็นไปตามภารกิจด้านการพัฒนากรอบความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ ในการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ 

ในทุกบริบทให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

3www.ocsc.go.th



  กระแสคน กระแสโลก  เรื่อง : หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล

1  เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ประจำาห้องบรรยาย ได้ต่อ

สายสัญญาณจาก Notebook ให้เช่ือมกับเครื่องฉาย เปิดสไลด ์

แผ่นแรก บนจอภาพแสดงให้เหน็ชือ่หวัข้อการเสวนา “แนวนโยบาย

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อการปฏิรูปราชการไทย” แล้วผู้จัด

ก็กล่าวแนะนำาประวัติพร้อมกับเชื้อเชิญผมขึ้นบนเวที

ผมเริ่มต้นการเสวนาด้วยการตั้งคำาถามต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมใน 

วันนั้น ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาระดับปริญญา

เอก แต่ส่วนใหญ่เป็นนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีสุดท้าย ของ

มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ

“ผมมคี�ำถำมสกัสองสำมค�ำถำมเพือ่ส�ำรวจควำมเหน็ และจะเป็น

ประเด็นที่เรำจะเสวนำกันในวันนี้ ค�ำถำมข้อแรก ส�ำหรับน้อง ๆ ที่

ก�ำลงัศกึษำอยู ่มท่ีำนใดในทีน่ีท้ีค่ดิตัง้ใจไว้แล้วว่ำ อยำกจะรบัรำชกำร 

เมื่อส�ำเร็จกำรศึกษำด้วยคะแนนดีในระดับที่ตั้งใจไว้”

ผมหวังไว้ในใจว่าอย่างน้อยท่ีสุด น่าจะมีจำานวนสักหนึ่งในสาม 

หรือสี่ของห้องนี้ ที่แสดงความสนใจ

แต่ปรากฏว่าไม่

ไม่มีใครสักคนในห้องนั้นยกมือหรือแสดงกิริยาท่าทางใด ๆ ใน

ทำานองตอบรับ ห้องทั้งห้องตกอยู่ในความเงียบ 

“น้อง ๆ  อำจยังไม่แน่ใจ หรืออำจไม่มีใครคิดอยำกรับรำชกำรเลย 

ไม่เป็นไร ถ้ำอย่ำงนั้นผมขอเปลี่ยนค�ำถำมใหม่ มีใครในที่นี้ที่คิดว่ำ  

น่ำจะมีผู้คนในรุ่นรำวครำวเดียวกับท่ำนที่ก�ำลังศึกษำอยู่ ยังอยำกรับ

รำชกำรเมื่อจบกำรศึกษำด้วยคะแนนดีในระดับที่ตั้งใจ”

คราวนี้มีสามคน ที่ยกมือขึ้น.

2  ขณะทีย่นือยูบ่นเวท ีสำยตำกวำดมองไปทีน่สิติ นกัศกึษำ

สำมคนที่ยกมือ แต่ในควำมคิดค�ำนึงของผมกลับย้อนไปนึกถึงสอง

สำมเดือนก่อนหน้ำนั้น ครั้งที่เคยนั่งทำนข้ำวพูดคุยกับเจ้ำหน้ำที่กำร

ทูตระดับสูงของประเทศเพื่อนบ้ำนอำเซียน เขำดูแลรับผิดชอบงำน 

กำรทูตด้ำนกำรศึกษำ สังคมและวัฒนธรรม เรำสนทนำกันอย่ำง

ถกูคอในหลำยเรือ่ง และหนึง่ในนัน้ คอืเรือ่งของคนรุน่ใหม่กับมมุมอง 

กำรท�ำงำนภำครัฐ ข้อสังเกตของเขำช่ำงชวนคิด

“เมือ่ยีส่บิปีมาแล้ว ผมเป็นนกัศกึษา ไปนัง่สอบสมัภาษณ์ เพือ่ขอรบัทุน 

รฐับาลเพือ่ไปศกึษาต่อต่างประเทศ ความรู้สกึของผมในครัง้นัน้ คอื  

คณะกรรมกำรสอบสมัภำษณ์เพือ่ให้ทนุ เป็นผูถ้อืไพ่ในมอืทีเ่หนอืกว่ำ  

พวกเขำเป็นฝ่ำยตั้งค�ำถำม เพื่อค้นหำว่ำ นักศึกษำที่นั่งอยู่ตรงหน้ำ 

พวกเขำนี ้มดีอีะไรทีห่น่วยงำนภำครฐัจะเหน็สมควรพจิำรณำให้รบัทนุได้”

“แต่ในวนันีม้นัไม่เป็นเช่นนัน้แล้ว” เขาพดูต่อ “ทกุวนันีท้ีป่ระเทศ 

ของผม นกัเรยีนนกัศกึษำทีเ่ก่ง ด ีมคีณุภำพ นัง่อยูเ่บือ้งหน้ำคณะกรรมกำร  

แล้วเป็นฝ่ำยคิดตั้งค�ำถำม ว่ำหน่วยงำนที่จะให้ทุนเขำแห่งนี้ มีอะไร

ที่ดีพอที่จะให้เขำตัดสินใจเลือกรับทุนไปศึกษำ พวกเขำพร้อมท่ีจะ

ปฏิเสธ เพื่อไปรับสิ่งที่ดีกว่ำ พวกเขำกลับเป็นผู้ที่ถือไพ่เหนือกว่ำ  

มันตลกสิ้นดี”

เราหวัเราะขึน้พร้อมกนั แต่ในวนันัน้ทัง้ผมและเขาต่างกต็ระหนกัรูก้นั 

อยูใ่นใจ ว่าเรือ่งทีเ่ราพดูคยุกนันีไ้ม่มอีะไรทีเ่ป็นเรือ่งตลกเลยแม้แต่น้อย.

3  ผมวางไมโครโฟนลงครู่หนึ่งเพื่อเดินไปขอให้อาจารย ์

ผูจ้ดัช่วยจดประเดน็ ก่อนทีจ่ะเริม่ถามคำาถามถดัไป โดยขอให้พวกเขา 

Talent Strategy

...คนรุ่นใหม่... 

มุมมองการทำางานในภาครัฐ

4 วารสารข้าราชการ



ช่วยกันแสดงความเห็นกันว่า อะไรเป็นเหตุผลที่คนรุ่นใหม่ ไม่คิด

อยากรับราชการ

“เพรำะมนัไม่เท่” นกัศกึษาคนหนึง่ตอบ เรยีกเสยีงเฮฮาแบบถล่ม

ทลายไปทั่วห้อง

“ผมว่ำน่ำสนใจ” ผมพูดขึ้น “เพรำะผมเองไม่เคยนึกถึงเหตุผล 

ข้อนีเ้ลย และผมกเ็ชือ่ว่ำคงมคีนท�ำงำนในรุน่ผมหลำยคน ทีไ่ม่อำจคำด

ถงึค�ำตอบนี ้ ซึง่อำจด้วยควำมแตกต่ำงทำงวยั ยคุสมยัและควำมคดิ”  

ผมสงัเกตเหน็อาจารย์ท่านหนึง่พยกัหน้าให้กบัผม ในทำานองทีว่่าเหน็ด้วย

ผมปล่อยให้น้อง ๆ นิสิต นักศึกษา ช่วยกันระดมความคิดเห็น  

แล้วให้พวกเขาช่วยกันลำาดับความสำาคัญว่า อะไรดูจะเป็นเหตุให ้

คนรุ่นเขา ไม่คิดอยากรับราชการในลำาดับแรก

ผมเคยเข้าใจว่า ค่าตอบแทนการทำางาน เงินเดือนข้าราชการ 

ทีน้่อยนดิ น่าจะเป็นปัจจยัสำาคญัลำาดบัแรก ทีท่ำาให้คนรุน่ใหม่คดิหนกั

กับการเลือกรับราชการเป็นอาชีพ

แล้วผมก็เข้าใจผิด.

4  ในความเหน็ของน้อง ๆ  นสิติ นกัศกึษา ในห้องเสวนานัน้  

เหน็กันเป็นส่วนใหญ่ว่า ค่าตอบแทนทีดู่นอ้ยนิด ไม่ไดต้ิดความสำาคัญ

เป็นลำาดบัต้น อนัเป็นผลทำาให้พวกเขาไม่คดิถึงงานราชการเป็นลำาดบั

แรกของทางเลือกในอาชีพ สิ่งท่ีอยู่เหนือกว่าคือเรื่องของความเชื่อ 

ของพวกเขาที่ได้ยินได้ฟังกันมาว่า งานราชการไม่ได้เปิดโอกาสให ้

คนรุ่นใหม่ได้แสดงความสามารถ งานเห็นผลช้า ไม่ท้าทาย ไม่มีความ

เป็นอิสระ และมีกฎระเบียบหยุมหยิมยุ่งยากมากมาย

ในขณะเดียวกัน พวกเขาก็เชื่อว่า ยังน่าจะมีคนส่วนหนึ่งยังคิด

อยากรับราชการอยู่ ด้วยเหตุผลที่ว่า งานราชการ ในความเช่ือของ

พวกเขา มคีวามมัน่คงและสวสัดกิาร ทำางานสบาย ๆ  เช้าชาม เยน็ชาม  

ไม่มีผลงานใด ๆ ที่สำาคัญก็ไม่ถูกให้ออก และในความคิดเชิงลบ  

เป็นงานประเภททีเ่หน็เป็นช่องทางทีอ่าจใช้ความมเีพือ่นพ้อง อำานาจ 

ซ่อนแฝง ในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนได้ไม่ยาก!

5  “อืม...คุณพอจะบอกสักสองสำมเหตุผลที่ท�ำให้คน

อยำกรับรำชกำร ที่มันจะท�ำให้ผมรู้สึกดีกับอำชีพผมบ้ำงได้ไหม”  

ผมถามเชิงหยอก นักศึกษาหลายคนอมยิ้ม

“ผมว่าน่าจะมคีนส่วนหนึง่อยากรบัราชการเพราะมนัเท่นะครบั”  

นักศึกษาอีกคนหนึ่งซึ่งนั่งอยู่แถวหลังตอบ ซึ่งเรียกเสียงหัวเราะเฮฮา

กันได้ทั่วห้องอีกครั้ง

“เอ้ำ กเ็มือ่กี้พวกคณุเพิ่งจะบอกว่ำ ไม่อยำกรบัรำชกำรเพรำะมนั

ไม่เท่ ตอนนีม้ำบอกว่ำมคีนอยำกรบัรำชกำรเพรำะมนัเท่ แล้วท�ำไมถงึ

เป็นเช่นนั้นล่ะ” ผมถามต่อ

“คนสมัยนี้ กำรได้ท�ำอะไรเพื่อสังคม แล้วเห็นผลที่เป็นรูปธรรม

จริง ๆ ก็เป็นสิ่งที่อยู่ในควำมคิดของพวกเขำนะ” นักศึกษาคนหนี่ง 

ให้ความเห็น

“แล้วก็น่ำจะมีคนที่มีจิตใจงำม พอจะเห็นควำมสุขในกำรท�ำงำน

อยู่กับกำรที่ผลประโยชน์และคุณค่ำกำรท�ำงำนตกอยู่ที่คนส่วนใหญ่

ในสังคม กับที่อยำกเข้ำมำรับรำชกำรเพรำะอยำกมีส่วนร่วมกับกำร

เปลี่ยนแปลงอะไรให้มันดีขึ้นได้จริง ๆ”

“หรือเราจะต้องการคนในราชการ โดยให้ความส�าคัญกับการ 

ที่เขาเป็นคนดีมากกว่าที่จะไปมองเพียงว่าเขาเป็นคนเก่ง”

ผมโยนประเด็นกลับไปถามพวกเขา โดยบอกเล่าเรื่องราว

ประสบการณ์ ครั้งที่ไปทำาหน้าที่หัวหน้าสำานักงานผู้ดูแลนักเรียนไทย 

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนการทำางานของข้าราชการในตำาแหน่งระดับต่าง ๆ  
ในราชการพลเรือนสามัญ กับ ภาคเอกชน

ตำาแหน่งระดับ ราชการ เอกชน ความต่าง

ปฏิบัติการ 19,730 26,000 32%

ชำานาญการ 27,340 43,000 57%

ชำานาญการพิเศษ 41,110 70,000 70%

อำานวยการสูง 68,410 128,000 87%

บริหารสูง 111,810 479,000 328%

แหล่งข้อมูลอ้างอิง:  
1. รายงานผลสำารวจอัตราค่าจ้างและสวัสดิการสำาหรับการบริหารค่าจ้าง ประจำาปี 2556-2557 จัดทำาโดยสมาคมจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 
2. ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ปี 2554 จัดทำาโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ในต่างประเทศ เมื่อเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินคนหน่ึงเดินนำ้าตาตกเข้ามาหา

ด้วยความคับข้องใจในวันหน่ึง เพราะเธอโดนนักเรียนทุนรัฐบาล

ท่านหนึ่ง ที่เป็นข้าราชการ “ผู้มีเกียรติ” อยู่ระหว่างลาศึกษาระดับ 

ปริญญาเอก ด่าทอเธอทางโทรศัพท์ด้วยถ้อยคำาไม่สุภาพ และ 

ไม่ให้เกียรติ เพียงเพราะเธอไม่สามารถทำาอะไรที่ผิดหลักผิดระเบียบ

การดูแลจัดการการศึกษาในต่างประเทศให้ได้ดั่งใจ “ดูเขาสิ เขาพูด

กับหนูว่า นี่ฉันคุยกับคนหรือคุยกับส้วมอยู่”

ผมถามชือ่และต้นสงักดัของนกัเรยีนทนุรฐับาลผูน้ัน้เพราะต้องการ

เอาเรื่อง แต่เธอกลับปฏิเสธที่จะให้ และบอกว่าอาจเป็นความผิดของ

เธอเอง ที่ไม่สามารถรับมือกับสถานการณ์นั้นได้ด้วยดี แล้วเมื่อสงบ

จิตใจลง เธอกล่าวกับผมว่า ไม่เป็นไรแล้ว...หนูให้อภัยเขา แต่หนูก็

รู้สึกเป็นห่วง ถ้าข้าราชการผู้มีเกียรตินี้สำาเร็จการศึกษาแล้วกลับไป 

มอีนัต้องเตบิโตก้าวหน้า “ด้วยความเก่ง” ไปเป็นผูบ้รหิาร เป็นผูใ้หญ่

ให้ลูกน้อง ให้ประชาชนเคารพ

...ไม่มคี�าตอบใด ๆ จากพวกเขา.

6  ผมเปลี่ยนคำาถามใหม่ ว่าเขามอง “งาน” ในราชการ

อย่างไร?

พวกเขาแสดงความเห็นกันว่า ในมุมมองของพวกเขา เป้าหมาย

ของงานราชการคือประโยชน์ของสาธารณะ ประชาชน ประเทศชาติ 

ซึง่มขีอบเขตภารกจิทีก่ว้าง งานไม่เหน็ผลทีช่ดัเจน ไม่เหน็ผลไว งานที่ 

ทำาแต่ละชิ้นเกี่ยวข้องกับคนจำานวนมาก จนทำาให้งานต้องอิงกลุ่ม  

งานไม่ยดืหยุน่ ต้องทำาตามขัน้ตอน องิระเบยีบมากกว่าทีจ่ะเปิดโอกาส 

ได้แสดงออกซึ่งความสามารถของตนเพียงคนเดียว เพื่อสร้างสรรค์ 

สิ่งใหม่ได้อย่างเต็มที่ แล้วเม่ือพวกเขามีผลการทำางานท่ีดี พวกเขา

ต้องการเหน็ความก้าวหน้า การยอมรบั ผลตอบแทนการทำางานก้อนใหญ่  

โดยเร็ว พวกเขาสรุปกันว่า งานราชการ ถ้าเป็นดังว่า ก็ไม่ถูกจริต  

ชีวิตของคนรุ่นใหม่ พวกเขาจึงมองว่า คนที่มีแนวโน้มที่จะประสบ

ความสำาเร็จในอาชีพราชการ จึงน่าจะดูเป็นคนหัวอ่อน เชื่อฟังผู้ใหญ่ 

เชื่อในระเบียบกฎเกณฑ์ เดินตามขั้นตอนการทำางานอย่างไม่ต้องคิด

อะไรมากมาย เหมอืนคำากลอนสอนในทีค่รใูห้ท่องแต่เดก็ว่า เป็นผูน้้อย

ค่อยก้มประนมกร ลำาบากก่อนค่อยสบายเมื่อปลายมือ

แต่กระนั้น พวกเขาก็ยังมองว่า คนที่จะอยู่ในอาชีพราชการได้ดี 

ทำางานทีจ่ะก่อให้เกดิประโยชน์สุขต่อสาธารณะ ประชาชน ประเทศชาติ  

ต้องเป็นคนที่มีความมุ่งม่ันแน่วแน่ในงาน มีจิตบริการสาธารณะ 

อดทน บากบัน่ต่ออปุสรรค เรือ่งจกุจกิกวนใจ ซึง่อาจขดักบัรปูแบบการ

ดำาเนนิชีวติของคนรุ่นเขา ที่ไม่ชอบอดกล้ัน ต้องการอะไร ต้องให้ได้ 

เปลี่ยนแปลงได้โดยทันที

เมือ่เปรยีบเทยีบกนั พวกเขามองว่า งานภาคเอกชน ความท้าทาย 

มีความหลากหลาย ขอบเขตเป้าหมายผลลัพธ์ของการทำางานเป็น 

รปูธรรม สามารถเหน็ผลความสำาเรจ็ทีข่ึน้อยูก่บัความสามารถของตน 

อย่างเป็นรปูธรรม มพีืน้ทีใ่นการคิดสร้างสรรค์ สภาพแวดล้อมการทำางาน

มีความทันสมัย และแวดล้อมไปด้วยเพื่อนร่วมงานที่มีความสามารถ 

ดังนั้น คนรุ่นใหม่ที่จะทำางานในภาคธุรกิจเอกชนให้ประสบความ

สำาเร็จ นอกจากจะต้องเป็นคนที่มีความสามารถ และกล้าแสดงออก 

ซึ่งความสามารถ เปิดใจกว้าง ชอบเรียนรู้ พัฒนาตัวเองต่อเนื่อง  

ชอบการเปลี่ยนแปลง ทันสมัย และกล้าท้าทายการเปลี่ยนแปลง

“คุณไม่คิดหรือว่า ราชการยุคใหม่ต้องการคนประเภทนี้”  

ผมถาม

“ท�าให้พวกหนูเห็นสิคะ” นักศึกษาคนหนึ่งตอบ.

ทัศนคติของคนรุ่นใหม่ต่อการ (ไม่) รับราชการ

ลำาดับ การสำารวจความเห็น ปี 2552 การสำารวจความเห็นปี 2557*

1 เงินเดือนน้อยเมื่อเทียบกับที่ต้องลงทุนลงแรง ไม่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่แสดงศักยภาพ

2 ไม่ท้าทาย การทำางานไม่ยืดหยุ่น อิสระน้อย/กฎ ระเบียบมาก

3 ยึดอาวุโส ค่าตอบแทนน้อยกว่าภาคเอกชน

4 ไม่ยึดหลักคุณธรรม โอกาสก้าวหน้าช้า/น้อย

5 ทำางานตามสั่ง เปลี่ยนแปลงอะไรได้ยาก

6 ไม่เปิดโอกาสให้คิดใหม่ ทำาใหม่ ระบบการทำางานล่าช้า

7 ระบบการทำางานไม่ยืดหยุ่น ความเป็นธรรม เสมอภาค ตำ่า

8 เชื่องช้า มีเส้นสาย/อุปถัมภ์

9 จะก้าวหน้าต้องมีเส้นสาย มีพรรคพวก ไม่เท่
*หมายเหตุ : อย่างไม่เป็นทางการ

6 วารสารข้าราชการ



7  ถงึตรงนัน้ ผมจงึเลกิคดิทีจ่ะเสวนากับพวกเขาจากประเดน็

ในแผ่นสไลด์ทั้งหมดที่เตรียมไว้ แล้วหันมาให้ความสนใจอย่างจริงจัง

กับการพูดคุยแลกเปลี่ยน และรับฟังความเห็นของพวกเขา

ไม่มีประโยชน์อะไร ถ้าจะสร้างราชการในอนาคต ที่ไม่ตอบโจทย์

ของคนรุ่นใหม่ในวันนี้ เพราะพวกเขา คือผู้ที่จะมาทำาหน้าที่สร้าง

อนาคต สำาหรับตัวเขาเอง สำาหรับ สังคม ประเทศชาติ

จากข้อมลูทีม่ลูนธิสิถาบนัศกึษานโยบายสาธารณะได้คาดคะเนไว้ 

ว่าประเทศไทยภายในยีส่บิปีจากนี ้ผูท้ีเ่ข้าสูต่ำาแหน่งทางการบรหิารใน

ภาครัฐ กว่าครึ่งจะมีอายุน้อยกว่าสี่สิบปี

เรามข้ีอมลูบ่งชี ้ทีส่นบัสนนุการคาดคะเนข้างต้นว่า ด้วยอายเุฉลีย่ของ 

คนทำางานในภาครัฐที่ค่อนข้างสูง นับจากนี้ไปอีกไม่ถึงสิบปีข้างหน้า  

เราจะเริ่มสูญเสียกำาลังคนในภาครัฐในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ จากการ

เกษยีณอายรุาชการในลกัษณะของการทิง้ดิง่ แบบรถไฟเหาะขาลง

และไม่ว่าบริบททิศทางของภาครัฐจะเปลี่ยนไปอย่างไร จะยังคง 

มอียูแ่บบรวมศนูย์อำานาจไว้ทีส่่วนกลาง จะกระจายอำานาจการบรหิาร 

ไปยังท้องถิ่น กลไกการพัฒนาประเทศยังคงให้นำ้าหนักความสำาคัญ

กบัภาครฐัทีเ่ป็นหลกัในการขบัเคลือ่น หรอืลดบทบาทการดำาเนนิการ 

ไปเป็นเพียงผู้สนับสนุน สร้างการมีส่วนร่วมแก่ภาคเอกชน ภาค

ประชาสงัคม ฯลฯ ไม่ว่าจะอย่างไร การสร้าง พฒันา “คน” ในภาครฐั  

หรือถ้าจะเฉพาะเจาะจงลงไปก็คือ “คนรุ่นใหม่” ในภาครัฐ ก็คงจะ 

ต้องเป็น “หัวใจ” ของการปฏิรูปราชการ นับเสียแต่วันน้ี ก่อนที ่

ภาครัฐจะไม่มีอนาคตให้ปฏิรูปอะไรกันต่อไปอีก.
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8   ผมเปิดสไลด์ทั้งหมดอย่างผ่าน ๆ ให้พวกเขาเห็นว่า  

เดมิผมเตรยีมประเดน็สภาพปัญหา และความเหน็ทีเ่ป็นข้อเสนอแนวทาง 

การปรบัปรงุเปลีย่นแปลงระบบราชการ เพือ่ทีจ่ะมาเสวนากบัพวกเขา 

อย ่างไร และชี้ ให ้ เห็นว ่ามันมีประเด็นของความเหมือนและ 

ความต่างทางความคิด ระหว่างคนรุ ่นผมและคนรุ ่นเขาอย่างไร  

ผมปิดโปรแกรมนำาเสนอสไลด์ลง ถามพวกเขาว่า ในวันนี้ถ้าพวกเรา 

ปฏิรูปราชการได้จริง พวกเขาในฐานะคนรุ่นใหม่ จะคาดหวังอะไร  

ในการเข้ามาทำางานรับใช้ประชาชน ประเทศชาติอย่างมีความสุข  

พวกเขาบอกว่า คนในภาครัฐต้องลบภาพของการทำางานที่มีเส้นสาย  

ถอืพวกถอืพ้อง ถอือาวโุส มกีารเมอืงภายใน มคีนแสวงหาผลประโยชน์ 

ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม ไปสู่การทำางานทีเ่คารพในความสามารถไม่ใช่

อาวุโส มองคนที่ผลงานมากกว่าจะเป็นคนของใคร มีเพื่อนร่วมงาน 

ที่ดี ทันสมัย ระบบการทำางานโปร่งใส พวกเขาอยากเข้ามาทำางาน 

ในหน่วยงานที่มีโครงสร้างการทำางานในลักษณะแบนราบ ที่ให้ 

ความสำาคัญกับความสามารถที่หลากหลายของทุกคน ท่ีให้คน 

เข้ามาบรรจุใหม่ สามารถมีงานสร้างงานที่ท้าทายความสามารถ และ

มีโอกาสในความสำาเร็จและก้าวหน้าได้ด้วยตัวเอง

และเพื่อตอบโจทย์ชีวิตคนรุ่นใหม่ที่ต้องการมีชีวิตที่เป็นอิสระ  

พวกเขาบอกว่า อย่างน้อยทีส่ดุ ต้องการระบบค่าตอบแทนการทำางาน 

ที่จะพาเขาไปจนถึงจุดที่สามารถภูมิใจในตนเอง พึ่งพาตนเองได ้

โดยเร็ว โดยเป็นไปตามผลการทำางาน ศักยภาพและความสามารถ 

พวกเขาอยากมีคุณภาพชีวิตที่ทันยุคสมัยได้เร็ววัน ไม่ใช่ต้องรอ 

ไปรับเงินก้อนใหญ่เพื่อไปเริ่มสร้างชีวิตได้เมื่อใกล้วัยเกษียณ

ข้าราชการพลเรือนสามัญและองค์ความรู้ ประสบการณ์การท�างานในศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ 

ที่จะต้องสูญเสียไปด้วยเหตุเกษียณอายุราชการในแต่ละช่วงเวลา

แหล่งที่มา: ข้อมูลกำาลังคน สำานักงาน ก.พ.

7www.ocsc.go.th



“เคยได้ยินว่ำ รำชกำรมีหลักก�ำหนดเงินเดือนค่ำตอบแทนใน

ลักษณะที่แยกกันระหว่ำงเงินเดือนพื้นฐำน ค่ำตอบแทนตำมผล

ส�ำเรจ็ของงำน โครงกำร ค่ำตอบแทนแตกต่ำงไปตำมภำรกจิ ยืดหยุน่

ตำมงำนของส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ไม่ทรำบว่ำจะตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ 

ได้หรือไม่ในเรื่องนี้” นักศึกษาระดับปริญญาเอกท่านหนึ่งปุจฉา

“คนรุ่นนีค้งไม่ทนอยูก่บัอะไรได้นาน และคงไม่คาดหวงัอะไรทีจ่ะ

แก่เกนิรอ” อาจารย์ท่านหนี่งแสดงความเห็น

คะแนนขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการภาครัฐของประเทศไทย (ปี 2557-2558)

ตัวอย่างแนวคิดด้านนโยบายค่าตอบแทนในราชการพลเรือน*

9  ผมกลับมาทีท่ำางาน นำาเรือ่งราวมาบอกเล่า เสวนาพดูคยุ

กบัเพือ่นร่วมงานอกีหลายคน ในขณะทีภ่ายในใจ นกึถงึสิง่ที ่มลัคอล์ม 

แกลดเวลล์ นำาเสนอไว้ในหนังสือเล่มหนึ่งของเขาว่าความสำาเร็จของ

โลกปัจจบุนั มาจากความสามารถในการผสมผสาน เป้าหมาย สิง่ท่ีฝัน 

ความคาดหวงั และพลงัของคนรุน่ใหม่ กบับทเรยีนประสบการณ์ของ

คนรุน่เก่า ได้อย่างผสมกลมกลนื และแน่นอน การพดูคยุ เสวนา เรือ่งนี้  
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*พัฒนาจากกรอบแนวคิดเรื่อง  
“ค่านิยมการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ” 

ของ วิสูตร ประสิทธิศิริวงศ์

แหล่งที่มา : World Economic Forum, Global Competitive Report 2014-2015

(¨Ò¡¤Ðá¹¹àµçÁ : 7)
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3.73.83.33.83.73.22.62.82.51.93.3
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เปรียบเทียบค่าคะแนน 

“การไม่เล่นพรรคเล่นพวก”

ในกระบวนการตัดสินใจ

ของเจ้าหน้าที่รัฐ

ในภูมิภาคอาเซียน

(จากคะแนนเต็ม : 7)
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ยงัคงดำาเนนิต่อไป ด้วยมมุมอง ความคดิ ทีแ่ตกต่างหลากหลายกนัไป

และแน่นอน เงื่อนไขความสำาเร็จของการสร้างราชการให้ดีขึ้น  

อยู่ที่พวกเราจะสร้าง จะนำาการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด

“ทุกอย่างเปลีย่นไปเรว็ แล้วถงึตรงนี ้เราจะใช้กระบวนทศัน์เดมิ ๆ   

วธิกีารเดมิ ๆ  มาก�าหนดแนวทางการบรหิารทรพัยากรบคุคลภาครฐั

ต่อไปไม่ได้แล้ว” เพื่อนคนหนึ่งให้ข้อสังเกต

สิ่งที่เราเห็นคือ ในมุมมองคนรุ่นใหม่ พวกเขาไม่คิดทำางานที่หนึ่ง

ที่ใดแบบ “อยู่นาน” อีกต่อไป ในทุกระดับการทำางาน เราเคยคิด

ออกแบบระบบเพื่อตอบแทนคนที่อยู่นาน ถึงตอนนี้เราอาจต้องปรับ

เปลี่ยนความหมายของความจงรักภักดีและความผูกพันกับองค์การ

ใหม่ มากกว่าที่จะยึดอยู่แต่กระบวนทัศน์แบบเดิม ดังนั้น ระบบ

ตำาแหน่ง ระบบแต่งตั้ง ระบบค่าตอบแทนและสิ่งจูงใจ รวมถึง กลไก

การบริหารการทำางาน กลไกการพัฒนา ท่ีตอบสนองวิถีชีวิตและ

การทำางานของคนรุ่นใหม่ คนรุ่นเราทำางานเพื่อสร้าง “อนาคต” แต่ 

คนรุ่นเขา ต้องการสร้าง “ปัจจบุนั” พวกเขาต้องการเหน็ผลความสำาเรจ็  

ผลตอบแทน การยอมรับใน “ทันที” โดยไม่ต้องรอการยกย่อง  

การตอบแทนเมื่ออีกสามสิบสี่สิบปีผ่านไป

มันคือความท้าทายสำาหรับพวกเราคนรุ ่นเก่าเอง ที่จะสร้าง

อนาคตของราชการยุคใหม่สำาหรับคนรุ่นใหม่ โดยลืมกระบวนทัศน์  

วางแว่นตาที่เป็นกรอบความเชื่อเดิมของพวกเราลง เปลี่ยนความคิด

ใหม่ว่า สิง่ทีเ่คยทำากนัมาแล้วสำาเรจ็ จะเป็นสิง่ทีต่อบโจทย์ความสำาเรจ็

ในอนาคต เราคงต้องมอง “ปัจจบุนั” ทีเ่ป็น “ปัจจบุนั” จรงิ ๆ  เพือ่น

อีกคนหนึ่งกล่าวเสริม

ไม่เพียงแต่เรื่องของค่าตอบแทน เรื่องการสร้าง Job Identity  

หรอืเรือ่งปรบัสภาพแวดล้อมการทำางาน ระบบบรหิารจดัการภายใน  

ระบบการดแูลพฒันาคนรุน่ใหม่ในราชการ ทีต้่องปรบัปรงุเปลีย่นแปลง  

ถ้าคนรุน่ใหม่คดิอยากรบัราชการด้วยเหตผุลว่ามนั “เท่” ละก ็ มนัจะ

เป็นโจทย์ท้าทายในเชงิกลยทุธ์การสือ่สารภาครฐัจรงิ ๆ ว่า ทำาอย่างไร

จงึจะส่ือสารและทำาให้คนรุน่ใหม่ได้เหน็ได้ตระหนกั และมองลกึลงไปถงึ

คณุค่าว่า การทำาความดใีห้แก่สงัคม ประเทศชาต ิการทำางานภาครฐัด้วย

จติสาธารณะ คือ “ความเท่” ในความหมายของทัง้พวกเขาและพวกเรา 

เพือ่นอกีคนหนึง่กล่าวเสรมิขึน้ในอกีมมุมองหนึง่...

แหล่งที่มา : World Economic Forum, Global 
Competitive Report on Favoritism in 

Decisions of Government Officials 2014.

9www.ocsc.go.th



  ก้าวทันอาเซียน  เรื่อง : ศิริวรรณ เมนะโพธิ

ชีวิตที่หยุดนิ่งไม่ได้ใน

สังคมเกาหลี
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Korean_sword_dance-Jinju_geommu-03.jpg
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10 วารสารข้าราชการ



ยอง-เบ เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย อายุประมาณ 24-25 ปี ผิวขาวค่อนข้างซีด หน้าตา

เรยีบเฉย สงูประมาณ 160 ซม. เป็นคนรปูร่างหนา สดัทดั แต่เดนิเรว็และคล่องแคล่วมาก ทำางาน

ทุกอย่างตรงหน้าโดยไม่เกี่ยงงอน ไม่แสดงอาการเหนื่อยล้า หรือรำาคาญให้เห็น

ผู้เขียนพบยอง-เบ จากการเดินทางส่วนตัวเพื่อท่องเที่ยวที่สาธารณรัฐเกาหลี ยอง-เบ 

ทำาหน้าที่เป็นลูกมือให้กับไกด์คนไทย ทำาทุกอย่างท่ีไกด์จะเรียกใช้ ทั้งถ่ายภาพ ยกกระเป๋า 

ประสานงานล่วงหน้า เสิร์ฟอาหาร เช็ดโต๊ะ เช็ดเก้าอี้ วิ่งตามหาคนในคณะที่หลงทาง ว่ิงซ้ือ

ของให้ตามคำาสั่ง ยอง-เบ ทำางานจนผู้เขียนต้องแอบสังเกตเขาอย่างเต็มที่ และคิดว่าจะต้องหา

ทางคุยกับเด็กหนุ่มคนนี้ให้ได้

ยอง-เบ เรียนมหาวิทยาลัย เรียนไปหยุดไปแล้วแต่ทุนทรัพย์ที่มี ช่วงไหนมีเงินก็ไปเรียน  

ช่วงไหนไม่มีเงินก็พักเรียนเอาไว้ก่อนและออกมาทำางานเต็มเวลา เขาจึงมีอายุมากกว่าเด็กที่

เรียนอย่างต่อเนื่อง แต่น่ันไม่ใช่ประเด็น เพราะประเด็นสำาคัญที่จะนำามาเล่าต่อกันในวันนี้คือ 

สภาพสงัคมของเกาหลทีีท่ำาให้ทกุคนต้องขยนัและสูเ้พือ่ความสำาเรจ็ของชวีติในวนัข้างหน้า

สาธารณรฐัเกาหลเีป็นสงัคมทีม่คีวามเครยีดสงูจากการทำางานและการใช้ชวีติ นกัเรยีนต้อง

เอาใจใส่และจริงจงัอย่างมากกบัการเรยีน แข่งขนักบัตนเองและผูอ้ืน่ ในขณะทีผู่ค้นในวยัทำางาน

ก็จะทุ่มเททำางานอย่างหนักและเอาจริงเอาจังในทุกอาชีพและระดับงาน สาธารณรัฐเกาหลี 

เป็นสงัคมประชากรสบูบหุรีแ่ละดืม่แอลกอฮอล์จดั เหตผุลประการหนึง่กเ็พือ่ระบายความเครยีด

ที่เกิดจากการทำางานและการเรียน และผลจากความเครียดนี้เองที่ทำาให้สาธารณรัฐเกาหลี 

มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงเป็นอันดับที่ 6 ของโลก1

สาธารณรฐัเกาหลถีกูจดัว่าเป็นประเทศทีม่รีะเบยีบวนิยัมาก ประชากรในประเทศสามารถ

ปรบัตวัให้เข้าได้กบัทกุสถานการณ์ (Resilient) เป็นคนมวีนิยัในตนเองสงู (Highly Disciplined) 

ชอบการแข่งขนั ทัง้กบัตนเองและผูอ้ืน่ (Competitive) เป็นคนทีไ่ม่ยอมแพ้ มุง่มัน่ทีจ่ะเอาชนะ

ต่อความยากลำาบากต่าง ๆ ออกจะมีนิสัยหัวดื้อ ดันทุรัง และกล้าเผชิญด้วยซำ้า (Defiant)

การที่ประชากรเป็นคนมีความมุ่งมั่น มีวินัย และเคารพในกฎกติกานี้เอง ถือเป็นปัจจัย

สำาคัญที่ส่งผลให้สาธารณรัฐเกาหลีพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดด ที่ได้เห็นกับตาตัวเอง 

ถึง 3 ครั้ง ตลอด 5 วันที่เดินทางท่องเที่ยวในกรุงโซลและอีกหลายเมือง คือ การเคารพวินัย 

การใช้ถนนและกฎจราจร กล่าวคือ เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นบนท้องถนน จะพบเหตุการณ์ที่คู่กรณี

ลงมาถามไถ่ ช่วยเหลอืกนั ประคองทัง้คนทัง้รถ เพือ่ให้พ้นจากการกดีขวางการจราจร มากกว่า

ที่จะยืนเท้าสะเอวหรือชี้หน้าต่อว่ากันกลางถนน

ย้อนกลับมาที่ยอง-เบ เด็กหนุ่มคนน้ีมีลักษณะของชาวเกาหลีที่กล่าวถึงทุกประการ คือ  

มวีนิยัสงู ตรงเวลา ทำางานหนกั ตัง้ใจ และไม่เกีย่งงานทีท่ำา ยอง-เบ เล่าว่า เขาต้องมกีจิการเลก็ ๆ   

เป็นของตัวเองให้ได้ก่อนอายุครบ 35 ปี มิเช่นน้ัน เขาจะถือว่าตัวเองไม่ประสบความสำาเร็จ 

จุดเริ่มต้นที่ทำ�ให้ต้องหยิบป�กก�ม�เขียนเรื่องนี้ เกิดขึ้นจ�กชีวิตของ 

เด็กหนุ่มช�วเก�หลีคนหนึ่งที่ชื่อ คิม ยอง-เบ

1 Suicide Rates by Country, Global Health Observatory Data Repository. January 1, 2012. 
Accessed November 22, 2014. 11www.ocsc.go.th



ในการสร้างอนาคต ยอง-เบ มาจากครอบครัวท่ีมีพื้นฐานค่อนข้าง

ยากจน จึงต้องทำางานหนักมากกว่าคนอื่น ๆ

เมื่อถูกถามว่า ไม่สนใจท่ีจะเข้าทำางานกับองค์กรหรือบริษัท 

ขนาดใหญ่บ้างหรือ ยอง-เบ ตอบเบา ๆ  ว่า “สนใจครบั แต่ผมกส็ำมำรถ

มีกิจกำรเป็นของตัวเองควบคู่กันไปด้วยได้นี่” ผู ้เขียนถามต่อว่า  

ฝันอยากมีกิจการอะไร ยอง-เบ ตอบโดยไม่คิดเลยว่า อยากมีกิจการ

ร้านถ่ายรูปเป็นของตัวเอง เพราะเขาชอบถ่ายรูป (พิสูจน์จากภาพ 

ที่ถ่ายให้ผู้เขียนหลายใบ ยอมรับว่าถ่ายได้ดีมาก) ยอง-เบ ใช้เวลา

เรียนรู้วิชาการถ่ายภาพและการบริหารจัดการร้านมาพอสมควรแล้ว 

ตอนนีก้เ็หลอืเพยีงปัจจยัทีจ่ะต้องสะสมเพือ่สานฝันให้เป็นจรงิเท่านัน้

แม้จะแยกจากกันมาหลายวันแล้ว ภาพของเด็กหนุ่มคนนี้ยัง

ชดัเจนในความรูส้กึมาจนทกุวนันี ้เขาเป็นเดก็หนุม่หวักระเซงิ แต่งตวั

โดยไม่คิดถึงความสวยงามดูดี สีเสื้อสีกางเกงคงไม่ผ่านการพิจารณา

ก่อนทีจ่ะหยบิมาใส่ ประมาณว่ามอีะไรกใ็ส่ไปเพือ่ให้ร่างกายอบอุน่ไว้ 

แต่ด้วยความที่เขาเป็นคนนอบน้อม สุภาพ ผนวกกับอายุของยอง-เบ  

ซึง่มากกว่าลกูชายคนโตของผูเ้ขยีนเลก็น้อย ผูเ้ขยีนจงึไม่แปลกใจตวัเอง 

ที่เวลาพูดคุยกับเขา มักจะเผลอนึกไปว่า “กำาลังคุยกับลูกชาย”

ก่อนเดินทางกลับประเทศไทย นอกจากคณะจะต้องมอบทิป 

ให้กบัไกด์ตามธรรมเนยีมแล้ว ผูเ้ขยีนยงัถอืโอกาสมอบซองแยกต่างหาก 

ให้เด็กหนุ่มคนนี้เป็นการส่วนตัวด้วยจำานวนหนึ่ง พร้อมกับอวยพรให้

เขาโชคดีและประสบความสำาเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้

อย่าแปลกใจที่ผู้เขียนหยิบยกเรื่องของยอง-เบ และสาธารณรัฐ

เกาหลีมาเขียนไว้ในพื้นท่ีของ “ก้าวทันอาเซียน” ในครั้งนี้ เพราะ

ต้องการจะชวนให้ทำาความเข้าใจ และเชื่อมโยงความเกี่ยวข้อง 

สัมพันธ์กัน ระหว่างอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลี

ประเดน็นีต้้องมองย้อนกลบัไปว่า สาธารณรฐัเกาหลีเป็นประเทศ

ทีม่คีวามสัมพนัธ์แน่นแฟ้นกบัอาเซียน มคีวามพยายามทีจ่ะจบัมอืเป็น 

พันธมิตรกับอาเซียนมานานแล้ว ปัจจุบัน สาธารณรัฐเกาหลีอยู่ใน

กลุ่มอาเซียน พลัส 32 มีเวทีเจรจากับอาเซียนและกลไกความร่วมมือ 

ระหว่างกนัจำานวนมาก โดยเฉพาะในช่วงเวลา 3-5 ปีทีผ่่านมา สาธารณรฐั

เกาหลเีข้ามามบีทบาทในการทำางานร่วมกบัอาเซยีนอย่างใกล้ชดิ ทัง้ด้าน 

การค้า การลงทุน การขนส่ง การท่องเที่ยว การเกษตร วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี การรักษาสิ่งแวดล้อม การสาธารณสุข การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ การแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรม และอื่น ๆ

ความมุง่มัน่ของสาธารณรฐัเกาหลีทีจ่ะกระโดดเข้าเป็นพนัธมติร 

กบัอาเซยีนมคีวามชดัเจนและเข้มแขง็ขึน้ เมือ่อาเซยีนและสาธารณรฐั

เกาหลีได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์อาเซียน-

เกาหล ีเมือ่วนัที ่21 พฤศจกิายน 2550 รวมทัง้การทีส่าธารณรฐัเกาหลี

ส่งผูแ้ทนถาวรไปประจำาทีส่ำานกังานเลขาธกิารอาเซยีน ณ กรงุจาการ์ตา 

นับตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมานั้น จึงนับได้ว่าความสัมพันธ์อาเซียน 

และสาธารณรฐัเกาหลมีพีฒันาการทีต่่อเนือ่งยาวนานก่อนทีจ่ะมาเป็น

ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและแน่นแฟ้นต่อกันในเวลานี้

หากพอมเีวลากข็อให้ย้อนกลับไปอ่านอกีครัง้ ถงึคุณลักษณะของ

นายคิม ยอง-เบ นักศึกษาหนุ่มสู้ชีวิตและความมุ่งมั่นเอาจริงเอาจัง 

ของประชากรชาวเกาหลีที่ได้เขียนไว้ในตอนต้น ด้วยคุณสมบัตินี้

เองที่จะช่วยผลักดันประเทศให้ไปสู่ทิศทางและเป้าหมายที่ต้องการ 

ประเทศไทยกเ็ช่นกนัค่ะ ในช่วงเวลาทีเ่รากำาลังเดนิหน้าปฏริปูประเทศ 

ปฏิรูปราชการ เราต้องการกำาลังหนุนจากทุกภาคส่วนที่มีคุณสมบัติ

แบบเดียวกัน...อันยองฮาเซโย...สวัสดีค่ะ!

2 อาเซียนพลัส 3 (ASEAN+3) หมายถึง ประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ รวมกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น  
และสาธารณรัฐเกาหลี

http://www.listofimages.com/wallpapers/2013/07/city-cruiser-bicycle-korea-photography-900x1440.jpg
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  คนเด่น ประเด็นดัง  เรื่อง : พรศิริ เจริญสืบสกุล และ ปาณพร สมบัติเปี่ยม

คอลัมน์ “คนเด่น ประเด็นดัง” ในฉบับน้ี ขอเชิญท่านผู้อ่านทุกท่านมาร่วมติดตามประเด็นดังในการปฏิรูปประเทศ ถือเป็นโอกาส 

อนัดทีีท่มีวารสารข้าราชการ ได้มโีอกาสพดูคยุถึงประเดน็การปฏริปูระบบราชการไทยกบั นายธรียทุธ์ หล่อเลศิรตัน์ ประธานคณะกรรมาธกิาร

ปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน สภาปฏิรูปแห่งชาติ หนึ่งในคณะฯ ที่มีส่วนให้ข้อเสนอแนะ ในการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน และ 

ยงัเคยดำารงตำาแหน่งรองเลขาธกิาร ก.พ. และกรรมการในคณะอนกุรรมการ ก.พ. หลายสมยั กล่าวได้ว่าท่านเป็นผูม้คีวามเข้าใจลกึซึง้เป็นอย่างดี 

กับระบบราชการไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน

ท่านเริ่มต้นเล่าให้ทีมวารสารฯ ฟังถึงความก้าวหน้าและทิศทางในการปฏิรูปประเทศในภาพรวมว่า สถานการณ์ของการปฏิรูปประเทศ

ในบทบาทของ “สภาปฏิรูป” โดยกล่าวว่า สภาปฏิรูปแห่งชาติมีหน้าที่ศึกษาและเสนอแนะเพื่อให้เกิดการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

(1) การเมือง

2) การบริหารราชการแผ่นดิน

(3) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

(4) การปกครองท้องถิ่น

(5) การศึกษา 

(6) เศรษฐกิจ

(7) พลังงาน

(8) สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(9) สื่อสารมวลชน

(10) สังคม

นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์
ประธานคณะกรรมาธิการ

ปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน สภาปฏิรูปแห่งชาติ

13www.ocsc.go.th

การปฏิรูป
ระบบราชการไทย พ.ศ. 2558
จะไปถึงไหน...จะได้อะไร
และพวกเราจะมส่ีวนร่วมได้อย่างไร?



และด้านอื่น ๆ อีก 18 ด้านย่อย โดยแต่ละด้านมีคณะกรรมการ

ทำาหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 

พุทธศักราช 2557 ดังนี้ (1) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำา แนวทาง

และข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปด้านต่าง ๆ เสนอต่อสภานิติบัญญัติ 

แห่งชาต ิคณะรฐัมนตร ีคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิและหน่วยงาน

ทีเ่กีย่วข้อง (2) เสนอความเหน็หรอืข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมาธกิาร

ยกร่างรัฐธรรมนูญเพื่อประโยชน์ในการจัดทำาร่างรัฐธรรมนูญ (3) 

พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญท่ีคณะกรรมาธิการ 

ยกร่างรัฐธรรมนูญจัดทำาขึ้น

อย่างไรก็ดี ข้อมูลท่ีนำาเสนอในครั้งน้ีจะเน้นไปท่ีการปฏิรูปการ

บริหารราชการแผ่นดินซ่ึงมีความใกล้ชิดกับข้าราชการมากที่สุด  

ซึ่งคณะกรรมาธิการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน ได้ดำาเนินการ

เสร็จสิ้นตามกำาหนดระยะเวลาแล้วในส่วนแรก โดยมีประเด็นสำาคัญ

ของการปฏิรูป 7 ประเด็นด้วยกัน คือ

1. การปฏิรูปด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการ 

บริหารราชการแผ่นดิน 

ทุกคนทราบว่าเร่ืองของจริยธรรมและธรรมาภิบาลน้ี เป็นเรื่อง

สำาคญัจะต้องมกีารแก้ไข แต่กไ็ม่มกีารดำาเนนิการอย่างจรงิจงั ซึง่เรือ่งนี้ 

ทางคณะกรรมการฯ ได้เสนอให้มีการจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ  

ให้มอีำานาจในการส่งเสรมิและธำารงรกัษาจรยิธรรมและหลกัธรรมาภบิาล 

ในการบริหารราชการแผ่นดิน มีมาตรฐานธรรมาภิบาลที่ชัดเจน  

ให้บริการประชาชนโดยสุจริต หลีกเลี่ยงการฉ้อฉล และให้มีกลไก 

ในการที่จะสรรหาคัดกรองข้าราชการเข้าสู่ระบบราชการ และเข้าสู่

ตำาแหน่งทุกประเภททุกระดับ และต้องมีแนวทางในการที่จะส่งเสริม

คนดี สร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม 

รวมทั้ง การมีกลไก มาตรการในการที่จะลงโทษ ไม่ว่าจะเป็นผู้ดำารง

ตำาแหน่งทางการเมือง หรือข้าราชการประจำาท่ีกระทำาการฝ่าฝืน

จริยธรรมและธรรมาภิบาลอย่างร้ายแรง ท้ังการแทรกแซง การใช้

อำานาจที่มิชอบและไม่เป็นธรรม ในการให้คุณให้โทษแก่ข้าราชการ 

ต้องถูกดำาเนินการโดยฉับพลัน ทันการณ์ ฉะนั้นแล้ว ภาพลักษณ์

และความศรัทธาที่ประชาชนมีต่อระบบราชการและข้าราชการก็จะ

ยำา่แย่อยูต่ลอดเวลา ทีผ่่านมา ทัง้ทีม่หีน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัการดแูล 

จรยิธรรมอยูม่ากมาย แต่ไม่เคยสามารถลงโทษคนทีผ่ดิจรยิธรรมได้เลย  

ซึ่งสภาปฏิรูปฯ ก็เห็นว่าเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเป็นวาระเร่งด่วน  

จงึเสนอโครงการจดัตัง้ สมชัชาคณุธรรม เพือ่ให้สอดคล้องกบัแนวทาง

ที่คณะกรรมการฯ เสนอมา 

2. การปฏิรูปความสัมพันธ์ระหว่างราชการส่วนกลาง 

ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 

ส่วนกลางจะต้องทำาหน้าที่ในด้านนโยบายระดับชาติ ไม่ใช่ 

ไปทำาในหน้าที่ของส่วนภูมิภาคหรือส่วนท้องถิ่น ส่วนภูมิภาคต้อง 

เป็นตัวกลางระหว่างส่วนกลางและท้องถิ่น ส่วนท้องถิ่นก็ควรได้รับ 

การพัฒนาให้เข้มแข็ง พร้อมที่จะสืบทอดอำานาจในการตัดสินใจเพื่อ

ทำาหน้าที่พัฒนาท้องถิ่น โดยตอบสนองความต้องการในท้องถิ่นด้วย  

มิใช่การกำาหนดจากส่วนกลางเพียงฝ่ายเดียว เพิ่มอำานาจของ

ประชาชนในการที่จะมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ

3. การปฏิรูปด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ต้องมีการศึกษาและวิเคราะห์ เพื่อนำามาปรับปรุงให้เกิดความ

ชัดเจน เพื่อให้มีการปรับปรุงได้ตรงประเด็น

4. การปฏิรูปการเข้าถึงบริการภาครัฐและการมีส่วน

ร่วมของประชาชน 

ในเรือ่งนีต้้องมกีารศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิอย่างมากมาย เพือ่

หาวธิกีารทีจ่ะทำาให้ประชาชนเข้าถงึบรกิารภาครฐัได้อย่างทัว่ถงึ และ

ต้องรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชน เพือ่ให้สามารถปรบัปรงุบรกิาร

ภาครัฐได้อย่างตรงจุด

5. การปฏิรปูการจ�ากดัอ�านาจ บทบาท และการขยาย

ตัวของภาครัฐ 

ไม่ว่าจะเป็น โครงสร้าง ขนาด อำานาจหน้าที ่ระบบการบรหิารงาน 

บุคคลภาครัฐ ซึ่งมีปัญหามาก การเอาคนเข้าสู่ระบบ การสับเปลี่ยน 

โยกย้าย ซึ่งจะต้องมีการปรับปรุงให้ทันสถานการณ์
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6. การปฏิรูปด้านความมั่นคงแห่งรัฐ 

แต่เดิมเราคิดว่าเป็นความม่ันคงทางการทหาร แต่ขณะนี้ต้อง

คำานึงถึงความมั่นคงแห่งรัฐในมิติของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง  

การปกครอง การบริหาร ซึ่งต้องมีการกำาหนดยุทธศาสตร์ที่จะนำา 

ไปสู่การจัดการให้เกิดความมั่นคงแห่งรัฐ โดยมุ่งเน้นที่ผลประโยชน์

ของชาติและประชาชน

7. การปฏิรูปงบประมาณและการคลัง 

เดมินัน้คดิกนัว่า ต้องมรีะบบงบประมาณทีเ่ป็นการเฉพาะ ระบบ

งบประมาณการคลังที่ผ่านมาไปเน้นการจัดทำางบประมาณแบบเน้น 

ตามภารกิจ (Function base) มากกว่าเน้นพื้นที่ (Area base)  

โดยควรจะปรับไปสู่การทำางบประมาณคู่ขนาน ให้สอดคล้อง

กับแผนยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว ซ่ึงประเทศไทยควร 

จะต้องมี มุ่งผลสัมฤทธิ์มากกว่าที่จะเน้น Input หรือเน้น 

รายละเอียด (Items) มากจนเกินไป รวมถึงการปรับปรุง 

การจัดทำางบประมาณกันล่วงหน้าเป็นปี ซึ่งไม่เหมาะกับ

สถานการณ์และบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา

ประเด็นข้างต้นทั้งหมดนี้ คือ ภาพรวมของการปฏิรูป 

ทีก่ำาลังจะเกดิขึน้ ซึง่สะท้อนให้เหน็ได้ว่า การปฏิรปูการบรหิาร

ราชการแผ่นดนินัน้กนิขอบข่ายทีก่ว้างขวางมาก และเกีย่วข้อง

กบัทกุมติใินการปฏริปูประเทศ “ถ้ำกำรบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ

ไม่มีประสิทธิภำพ กำรปฏิรูปอย่ำงอื่นก็ไม่ประสบควำมส�ำเร็จ 

เพรำะเป็นหวัใจของกำรจดัท�ำบรกิำรสำธำรณะของภำครฐัเลย 

เรำกเ็หน็กนัมำตลอดเวลำว่ำระบบกำรบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 

ของเรำนั้นมีปัญหำในเกือบจะทุกด้ำน” การปฏิรูปครั้งนี้ 

มุ่งเป้าหมายเพื่อจัดการในเรื่องที่มีความสำาคัญเหล่านั้น  

อย่างไรก็ตาม มีบางประเด็นที่น่าสนใจมาขยายความต่อ

เพื่อความเข้าใจในทิศทางและแนวทางในการปฏิรูปในครั้งนี้ 

ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น หากจะกล่าวถึงเรื่องสำาคัญที่ต้องให้นำ้าหนัก 

มากทีสุ่ดในขณะนี ้กคื็อ “มติขิองจรยิธรรมและธรรมาภบิาล”  

เป็นมติทิีม่คีวามสำาคญัมาก และสภาปฏริปูฯ กม็องไปในทศิทาง

ที่สอดคล้องกันว่าจะต้องจัดการอย่างเร่งด่วน การกล่าวถึง

ประเดน็นีส้ำาหรบัคนส่วนใหญ่แล้วมกัจะมองว่า จรยิธรรมและ

ธรรมาภิบาลเป็นเรื่องนามธรรม ซึ่งอันที่จริงแล้วเรื่องเหล่านี้ 

สามารถสะท้อนออกมาในรูปแบบของพฤติกรรมท้ังสิ้น  

ความไม่มจีรยิธรรมถกูแสดงออกมาในพฤตกิรรมทีห่ลากหลาย 

และส่งผลกระทบที่เราสัมผัสจับต้องถึงผลอันร้ายแรงของ

การกระทำาเหล่านั้นได้ เช่น การขาดจิตสำานึกในการให้บริการ

ประชาชน ความไม่รับผิดชอบ ไปจนกระทั่งถึงการทุจริต 

ฉ้อราษฎร์บังหลวง เป็นต้น ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีไม่ใช่เรื่องนามธรรม

และเห็นได้ชัดในระบบราชการ

ประเด็นสำาคัญที่คงจะต้องกล่าวถึง ในการปฏิรูประบบ

บริหารราชการแผ่นดิน คือ จะต้องมองภาพใหญ่ โดยแบ่ง

ระบบบริหารราชการแผ่นดินออกเป็นสองด้านใหญ่ ๆ คือ  

1) ระบบราชการ ที่ควรเป็นระบบราชการที่มี “ประสิทธิภาพ

และทันสมัย” และ 2) ระบบข้าราชการ ที่ต้องการข้าราชการ 

ม ี“คณุภาพและคณุธรรม” ซึง่ต้องพฒันาไปควบคูก่นั ในส่วนของ 

สำานักงาน ก.พ. ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางด้านการบริหารบุคคล

ถ้าการบริหารราชการแผ่นดินไม่มี

ประสิทธิภาพ การปฏิรูปอย่างอื่นก็ไม่

ประสบความส�าเร็จ เพราะเป็นหัวใจ

ของการจัดท�าบริการสาธารณะของ 

ภาครฐัเลย เรากเ็หน็กนัมาตลอดเวลาว่า 

ระบบการบริหารราชการแผ่นดินของ

เรานั้นมีปัญหาในเกือบจะทุกด้าน
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ภาครัฐ สามารถมีบทบาทในการปฏิรูประบบราชการ โดยการ

ปรบัปรงุระบบบรหิารบคุคลของราชการ ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งการส่งเสรมิ 

ให้ข้าราชการอยูไ่ด้อย่างมเีกยีรตแิละมศีกัดิศ์รใีนสงัคม การเสรมิสร้าง 

ขวัญและกำาลังใจแก่คนที่มีคุณภาพและคุณธรรมให้มีความเจริญ

ก้าวหน้าทางราชการ มเีส้นทางความก้าวหน้าทีช่ดัเจน (Career Path) 

คนดมีคีวามมัน่คงและได้รบัการคดักรองคนเข้าสูต่ำาแหน่งการแต่งตัง้

ในทุกระดับ ต้องหาจุดสมดุลแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง นอกเหนือ

ไปจากความมั่นคงและเส้นทางความก้าวหน้า 

เรื่องความเป็นอยู่ของข้าราชการก็สำาคัญเช่นกัน ข้าราชการ

ต้องมีคุณภาพชีวิต มีความอยู ่ดีมีสุข สามารถใช้ชีวิตราชการ 

อย่างมเีกยีรตมิศีกัดิศ์ร ีได้รบัความเป็นธรรมและไม่ต้องกงัวลว่าจะได้รบั 

การกลัน่แกล้งจากผูม้อีำานาจสงูกว่า ซึง่ระบบข้าราชการทีด่กีส็มัพนัธ์

กบัขนาดของโครงสร้างของราชการและจำานวนข้าราชการทีค่วรต้อง

ปรับทัศนคติให้ตรงกันเกี่ยวกับขนาดของข้าราชการ ที่ไม่ใช่มุ่งเน้น 

แต่จะลดขนาดข้าราชการอย่างไม่สมเหตุสมผล (Down sizing)  

แต่ควรจะใช้คำาว่าขนาดที่พอเหมาะ (Right Sizing) ซึ่งต้องยอมรับว่า 

เป็นเรื่องท้าทายและต้องใช้เวลาปฏิรูปในระยะยาว นอกจากนั้น 

ยงัมกีารพูดถงึความต้องการกลุม่กนัของข้าราชการในรปูแบบสหภาพ

ข้าราชการ ที่มีแนวโน้มเป็นจริงได้ แต่การรวมตัวกันนั้นจะต้อง 

ไม่ส่งผลเสียต่อระบบข้าราชการและการให้บริการแก่ประชาชน

ในอนาคตอนัใกล้มข้ีาราชการเกษยีณอายจุำานวนมาก เกดิความ

ท้าทายในการบริหารบุคคลที่ต้องเผชิญกับภาวะ Generation Gap 

สิ่งที่ควรจะทำาก็คือเตรียมคน การสร้างข้าราชการผ่านการพัฒนา

ข้าราชการ เพื่อช่วยหล่อหลอมคนรุ่นใหม่เพื่อป้องกันภาวะที่เรียกว่า 

“ไม้อ่อนโตเร็ว” ซึ่งทำาให้คนเติบโตก้าวหน้าโดยที่มีความเชี่ยวชาญ

และประสบการณ์ไม่มากเพียงพอ รวมถึงการสร้างข้าราชการให้มี

แนวคิด วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สู่การสร้างสมรรถนะต่าง ๆ ที่มากกว่า

แค่การรับผิดชอบการทำางานประจำาวัน

จากที่กล่าวมานั้น เป็นเพียงความพยายามที่จะปฏิรูประบบ

ข้าราชการเพยีงมติเิดยีวเท่านัน้ การปฏริปูระบบราชการยงัต้องคำานงึ

ถงึมติด้ิานการบงัคับใช้กฎหมาย มติด้ิานการปฏิรปูระบบงบประมาณ

ของประเทศ มติด้ิานการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างราชการส่วนกลาง 

ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น การส่งเสริมการมีอำานาจของประชาชน 

ในการเข้าถึงการบริหารราชการในท้องที่ของตนเอง การปฏิรูป

ระบบราชการเป็นอกีหนึง่เครือ่งมอืในการส่งเสรมิความมัน่คงแห่งรฐั  

ซ่ึงทุกมิติจะต้องเริ่มต้นจากการมีคนคุณภาพรวม ไม่ว่าจะเป็นคนใน

ภาครัฐหรือประชาชนที่ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิด 

และแนวทางแก้ไขปัญหา ดงันัน้เรือ่งการปฏริปูระบบราชการจงึไม่ได้

เป็นเพียงเรื่องของคนเพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

ในประเด็นท้ายที่สุดนี้ ก็คือ “ความท้าทายในการปฏิรูประบบ

ราชการ” ความท้าทายที่สำาคัญยิ่งก็คงจะหนีไม่พ้นการตอบสนอง 

“ความคาดหวังต้องการ” (Expectation) ของประชาชนต่อการ

ปฏิรูประบบราชการ ซึ่งประชาชนคาดหวังว่าหลังจากที่มีการปฏิรูป

แล้ว ระบบราชการจะพลิกโฉมในทันทีทันใดนั้น คงจะเป็นไปได้ยาก

เพราะความคาดหวังของประชาชนนั้นสูง และที่สำาคัญจะต้องได้รับ

ความร่วมมอืจากทกุภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นเหล่าข้าราชการ หน่วยงาน 

ราชการ เพราะว่า “การปฏิรูปใด ๆ ไม่สามารถสำาเร็จได้ด้วย 

การออกกฎหมายเพียงอย่างเดียว” แต่ต้องปฏิรูปจากภายใน  

จากจิตสำานึก ทัศนคติ ค่านิยม ที่ทุกคนเห็นร่วมกันว่าเราต้องมี 

การเปลี่ยนแปลง แม้ว ่าการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นหลังจากนี ้
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อาจไม่สามารถเรียกได้ว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาล แต่ต้อง

เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำาคัญ

สรปุได้ว่า พวกเราในฐานะข้าราชการและพลเมอืงของแผ่นดนินี้  

จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมอย่างมาก ทั้งในส่วนของการให้ข้อมูล  

การเสนอความคิด การติดตาม เพราะการปฏิรูปครั้งนี้จะส่งผลต่อ 

ข้าราชการทุกคนในฐานะผู ้ปฏิบัติงานเพื่อประเทศชาติ และ 

การปฏบิตัทิัง้หลายของพวกเรานัน้จะส่งผลต่อประชาชน เมือ่พวกเรา

ปฏิบัติตามสิ่งที่ถูกกำาหนดขึ้นใหม่ ในท้ายที่สุดแล้ว เราท่านทั้งหลาย

ล้วนต้องได้รับผลกระทบทั้งสิ้น การวางเฉย คือการไม่รับผิดชอบ 

ต่อประเทศนี ้และไม่อาจจะมาบ่ายเบีย่งหรอืโทษกนัไปมาในภายหลงั

เมือ่การเสนอข้อมลูจาก สภาปฏริปูฯ มผีลในอนาคตแล้ว การพรำา่บ่น  

โดยทีข้่อมลูเปล่านัน้ไปไม่ถึงผูม้อีำานาจ ย่อมไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาได้  

ดังเช่น เราบ่นว่าอาหารไม่อร่อย แต่เราไม่บอกกับแม่ครัว รสชาติ

อาหารนั้น ก็ย่อมไม่มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกปากของเราได้ฉันใด 

การปฏิรูปประเทศไทยในครั้งนี้ก็ฉันนั้น หากพวกเรา “อยากได้” 

หรือ “อยากให้เป็น” อย่างไรก็ต้องลงมือทำา ด้วยการเข้ามาช่วยกัน

ก่อร่างไปในทศิทางทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ 

สิง่ทีผ่่านไปแล้วเราอาจแก้ไขมนัไม่ได้ แต่เราสามารถออกแบบอนาคต

ของเราได้ เพียงแค่ต้องอาศัยความตั้งใจและการลงมือทำา เพราะไม่มี

ใครเข้าใจปัญหาของระบบราชการ ได้เท่ากบัผูป้ฏบิตังิานโดยตรง และ 

ผู้ได้รับผลกระทบจาก ฉะนั้นในการปฏิรูปครั้งนี้ “เราต้องการคุณ”

แน่นอนว่า ด้วยระบบราชการของเราที่มีข้าราชการพลเรือน

ทัง้หมดทกุประเภทกว่าล้านคน การทีจ่ะเข้าไปรบัฟังทกุความคดิเหน็นัน้ 

อาจไม่ทั่วถึง ครอบคลุม แต่ด้วยยุคสมัยที่เทคโนโลยีก้าวหน้า  

บัดนี้ท่านมีช่องทางมากมายที่สามารถสื่อสารไปถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ในการปฏิรปูประเทศในครัง้นีไ้ด้ง่าย ๆ  ด้วยการส่งความคิดเหน็ ข้อมลู 

หรือข้อเสนอแนะผ่านช่องทางต่อไปนี้

1. https://www.facebook.com/pages/ศนูย์รบัฟังความ 

 คิดเห็นสภาปฏิรูปแห่งชาติ/748696325165960

2. สายด่วน 1743, 0-2244-1881

3. เว็บไซต์ http://www.parliament.go.th/

รวมถึงวารสารข้าราชการเองก็ยินดีที่จะรับทุกความคิดเห็น  

ทุกปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของระบบราชการ 

ตลอดเวลา เพราะเราเชื่อว่าความคิดของท่านสามารถช่วยพัฒนา

ระบบราชการให้ดีขึ้นได้ (ติดต่อกอง บ.ก. email : cc@ocsc.go.th)

การปฏิรูปใด ๆ ไม่สามารถ

ส�าเร็จได้ด้วยการออกกฎหมาย

เพียงอย่างเดียว แต่ต้องปฏิรูป

จากภายใน จากจติส�านึก ทศันคติ 

ค่านยิม ท่ีทุกคนเหน็ร่วมกนัว่าเรา

ต้องมกีารเปลีย่นแปลง แม้ว่าการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจาก

นี้อาจไม่สามารถเรียกได้ว่าการ

เปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาล แต่

ต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมี

นัยส�าคัญ
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  Special Scoop  เรื่อง : วัชรวีร์ นิ่มเป๋า

หากเอ่ยชือ่ “สาธารณรฐัสงิคโปร์” ผูเ้ขียนเชือ่ว่าผูอ่้าน 

คงคุน้เคยกนัดกีบัประเทศเลก็ ๆ  ทีแ่ม้จะไม่มทีรพัยากรธรรมชาติ 

เป็นของตนเอง แต่ก็มีทรัพยากรมนุษย์คุณภาพ “คับแก้ว” 

แห่งนีอ้ยูแ่ล้ว อกีทัง้ ผูอ่้านกค็งเคยได้ฟังเรือ่งราว “เบือ้งหน้า”  

ของความสำาเร็จในการพัฒนาประเทศของสิงคโปร์มาพอ

สมควรแล้วเช่นกัน วันนี้ ผู้เขียนจะมาเล่าถึง “เบื้องหลัง” 

ของความสำาเร็จในการปฏิรูประบบราชการของสิงคโปร์ 

ให้อ่านกนับ้างค่ะ ว่ากว่าจะมาเป็นระบบราชการทีเ่ตม็ไปด้วย 

นวัตกรรมใหม่ ๆ และดูทันสมัยดังเช่นทุกวันนี้ สิงคโปร์ 

เขาเตรียมความพร้อมกันมาอย่างไร

หากจะเล่าถึงการปฏิรูประบบราชการของสิงคโปร์  

คงต้องเล่าย้อนกลบัไปประมาณ 20 กว่าปีทีแ่ล้วเลยทเีดยีวค่ะ  

ซึ่งนั่นอาจทำาให้ผู้อ่านรู้สึกว่า “ว้ำ..งั้นก็ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไร 

นี่นำ” ค ่ะ ไม่ใช ่เรื่องใหม่ในปัจจุบันท่ีเรากำาลังอยู ่ใน 

ศตวรรษที ่21 เลย แต่นัน่หมายความว่า สงิคโปร์เขาวาดภาพ 

“ระบบราชการและข้าราชการในศตวรรษที ่21” เอาไว้ล่วงหน้าแล้ว 

ตั้ง 20 ปี! โดยในช่วงปี 1990 สิงคโปร์ก็เริ่มตั้งความหวังไว้แล้วว่า

ระบบราชการแห่งอนาคต จะต้องทนัสมยั ยดืหยุน่ต่อการปรบัเปลีย่น 

กฎระเบียบ และให้บริการประชาชนและผู้รับบริการจากท่ัวทุก 

มุมโลกด้วยบริการที่ดีเลิศ อันจะทำาให้เกิดความพึงพอใจและ 

ตอบสนองความต้องการมากที่สุด 

เม่ือเป้าหมายของประเทศตั้งเอาไว้เช่นน้ี นายลิม เซียง กวน  

ผู้อำานวยการสำานักงานบริการสาธารณะแห่งชาติ (The Singapore 

Public Service) ในสมัยน้ัน วาดภาพต่อทันทีว่า “ข้าราชการ”  

ซึง่เป็นผูส่้งมอบบรกิารสาธารณะโดยตรง จำาต้องเป็นบคุคลกลุม่แรก ๆ   

ที่มีคุณสมบัติอันพึงประสงค์ต่อระบบราชการแห่งศตวรรษท่ี 21  

โดยควรมค่ีานยิมทีเ่ปิดรบัการเปลีย่นแปลง มหีวัคดิทนัสมยั สร้างสรรค์ 

และรักการพัฒนา ซึ่งคำาว่า “ข้าราชการ” ในความหมายของ 

นายลิม เซียง กวน ไม่ใช่ข้าราชการเพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นค่ะ 

แต่หมายถึงข้าราชการ “ทุกคน” 

Staff-led Innovation
การปฏิรูประบบราชการที่เกิดจาก
พลังขับเคลื่อนของข้าราชการทุกคน
ตามแบบฉบับของสิงคโปร์

http://travel.mthai.com/wp-content/uploads/2013/06/5O24.jpg
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สิงคโปร์เริ่มต้นภารกิจท่ีท้าทายน้ีในปี 1995 (พ.ศ. 2538)  

ด้วยการตั้งหน่วยงานเล็ก ๆ ขึ้นมาหน่วยงานหน่ึง ภายใต้ Public  

Service Division สำานักนายกรัฐมนตรี โดยใช้ชื่อว่า Public  

Service for the 21st Century หรือ PS21 เพื่อทำาหน้าที่  

“ปลกูฝัง” วฒันธรรมทีผู่เ้ขียนขอเรยีกง่าย ๆ  ว่า วฒันธรรม “ต้อนรบั

การเปลี่ยนแปลง แสวงหานวัตกรรม” ให้เกิดขึ้นกับข้าราชการ

ทุกคน โดยโครงการต่าง ๆ ที่ออกแบบและดำาเนินการโดย PS21 

จะเป็นโครงการที่เน้นการมีส่วนร่วมของข้าราชการทุกคน และให้

ความสำาคัญกับทุก ๆ ความคิดเห็น เพื่อเป้าหมายในการพัฒนา

ระบบราชการเป็นหลัก ตัวอย่างเช่น โครงการ Staff Suggestion 

Scheme หรือ SSS ท่ีเปิดโอกาสให้ข้าราชการทุกคนได้แสดง 

ความคิดเห็นและนำาเสนอ “ไอเดีย” ในการปรับปรุงการให้บริการ

ประชาชนให้ดีขึ้น ต่อคณะกรรมการที่เรียกว่า “The Central 

Steering Committee” โดยตรง ก่อนหน้าท่ีจะมีโครงการ SSS 

หากข้าราชการต้องการนำาเสนอแนวคิดต่าง ๆ ในการพัฒนาระบบ

ราชการ จะต้องผ่านกระบวนการที่ค่อนข้างซับซ้อน ยุ่งยากและ 

เชื่องช้า เนื่องจากต้องจัดทำาข้อเสนอให้พิจารณาไปตามลำาดับชั้น 

การบังคับบัญชา ซึ่งผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับก็จะเป็นผู้มีอำานาจ 

เด็ดขาดในการตัดสินว่าไอเดียนี้ จะ “ตกรอบ””หรือ “ได้ไปต่อ”  

ซึ่งนี่เป็นสาเหตุทำาให้ระบบราชการในสมัยนั้น เป็นระบบที่ไม่

สนับสนุนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ บางไอเดียที่น่าสนใจอาจ  

“ตกรอบ” ไปแล้วหลายร้อยไอเดียก็เป็นได้! โครงการ SSS จึงถือ 

กำาเนิดขึ้น เพื่อต้องการบอกกับข้าราชการทุกคนว่า ต่อไปนี้เรา

ยินดีต้อนรับและเราเห็นคุณค่าในทุก ๆ ความคิดเห็นของคุณ  

จวบจนปัจจุบันนี้ มีการคำานวณว่าโครงการ SSS ก่อให้เกิดไอเดียใน 

การพัฒนาใหม่ ๆ มากกว่า 520,000 ไอเดียต่อปีโดยเฉลี่ย ซึ่ง 60% 

ของไอเดียทั้งหมดนี้ได้รับการนำาไปประยุกต์ใช้จริงแล้ว และส่งผลให้

ภาครัฐประหยัดงบประมาณได้ราว 2.89 พันล้านบาท เลยทีเดียวค่ะ! 

แม้แต่ตวัโครงการ SSS เองกย็งัมนีวตักรรม โดยได้พฒันาแอพพลเิคชัน่ 

บนมือถือ ชื่อว่า “Post ‘n’ Poll” ที่ส่งเสริมให้ข้าราชการ “โพส” 

ไอเดยีในการพฒันาระบบราชการให้เพือ่นข้าราชการได้อ่าน โดยหาก

ถกูใจไอเดยีไหนเป็นพเิศษกส็ามารถกด “โหวต” เพือ่สนบัสนนุให้นำา

ไอเดียนั้น ๆ ไปประยุกต์ใช้จริง ๆ ได้ต่อไป

จุดเด่นของ SSS และ Post ‘n’ Poll อยู่ที่ว่า คุณไม่จำาเป็นต้อง

เสนอไอเดยีเพือ่พฒันาเฉพาะหน่วยงานของคุณค่ะ คุณจะเสนอไอเดยี

เพือ่พฒันาหน่วยงานอืน่ ๆ  หรอืเสนอไอเดยีเพือ่พฒันาระบบราชการ

ทัง้ระบบในภาพรวมกย็งัได้ ถอืเป็นการสนบัสนนุให้ข้าราชการทกุคน 

มองเหน็ผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นทีต่ัง้ และยงัอาจเป็นสาเหตหุนึง่

ที่ทำาให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาที่ “สดใหม่” หลุดออกจากกรอบ

แนวคิดเดิม ๆ มากมาย

อีกหนึ่งโครงการสำาคัญของ PS21 คือ Work Improvement 

Team หรือ WIT ที่เปิดโอกาสให้ข้าราชการจัดตั้งคณะทำางาน  

เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำางานจริง โดยได้รับ

ทั้งโอกาสในการแก้ไขปัญหา และได้รับมอบอำานาจในการตัดสินใจ

และการดำาเนินการที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ตัวอย่าง WIT ที่ประสบความ

สำาเร็จตัวอย่างหนึ่ง คือ “The Teaching Mandarin Through  

Kinesthetic Intelligence Project” ระบบการสอนภาษาจีน 

แบบใหม่ ที่ใช้มือและการเคล่ือนไหวของร่างกายแทนการลากเส้น 

ตัวอักษรจีน ซึ่งได้รับการคิดค้นเมื่อปี ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553) โดย

กลุ่มครูสอนภาษาจีนที่โรงเรียน Guangyang Primary School 
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เพื่อแก้ปัญหาเด็กนักเรียนจำาการลากเส้นตัวอักษรจีนไม่ได้  

ซึ่งนวัตกรรมการสอนแบบใหม่นี้ได้ถูกนำามาประยุกต์ใช้กับ 

เด็กนักเรียนระดับ Lower Primary ทั้งหมดของโรงเรียน ตั้งแต่

ปี ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555) เป็นต้นมา และได้รับการยอมรับว่า

เป็นวิธีที่มีผลสัมฤทธ์ิสูง เด็กนักเรียนสนุกและเรียนรู้ได้มากขึ้น

อย่างมีนัยสำาคัญ 

และในทุก ๆ ปี PS21 จะจัดงาน The annual PS21  

Excellence in Continuous Enterprise and Learning  

(ExCEL) Awards and Convention เพื่อมอบรางวัลและ

ประกาศเกียรติคุณข้าราชการท่ีคิดค้นนวัตกรรมที่สามารถนำา

ไปประยุกต์กับการปฏิบัติงานได้จริง และนวัตกรรมดังกล่าวได้

ก่อให้เกดิผลดต่ีอระบบราชการจนเป็นทีป่ระจกัษ์ แต่ก่อนจะมา 

ถงึงาน ExCEL Awards แต่ละหน่วยงานจะจดั mini ExCEL fair  

ก่อน เพือ่คดัเลอืกโครงการทีส่ร้างนวตักรรมทีเ่หมาะสม เพือ่เป็น 

ตัวแทนของหน่วยงานเข้าประกวดใน ExCEL Awards ต่อไป 

ซึ่งบรรยากาศในการแข่งขันจะคึกคักและส่งเสริมวัฒนธรรม 

“ต้อนรับการเปลี่ยนแปลง แสวงหานวัตกรรม” ของสิงคโปร์

ได้เป็นอย่างดีทีเดียวค่ะ และโครงการสอนภาษาจีนด้วยการ

เคลื่อนไหวร่างกายที่ผู้เขียนยกตัวอย่างไปก่อนหน้านี้ ก็เป็นหนึ่ง

ในโครงการที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง The Most Innovative  

Project ประจำาปี ค.ศ. 2013 (พ.ศ. 2556) ด้วย อย่างไรก็ตาม 

ExCEL Awards ก็ไม่ได้มอบรางวัลเฉพาะ “ทีม” เท่าน้ัน  

แต่ยังมีรางวัลรายบุคคลด้วย เพื่อมอบให้กับบุคคลที่ผลักดันให้

เกดินวตักรรมในการทำางานจนเป็นทีป่ระจกัษ์ ซึง่ผูท้ีไ่ด้รบัรางวลั

ปีล่าสุด (ค.ศ. 2014-พ.ศ. 2557) ได้แก่ ผู้ชำานาญการทางทหาร 

(Military Expert) ลิม ซี เฉิง หัวหน้าทีม WIT ที่คิดค้นระบบ  

Fuel System Analyser (FSA) ซึ่งนวัตกรรมของทีมนี้  

ช่วยประหยัดเวลาในกระบวนการทำางานลงได้อย่างมหาศาล 

จาก 600 นาที เหลือเพียงแค่ 28 นาที ! 

นอกจากนี้ PS21 ยังผลิต “Challenge” นิตยสารราย  

2 เดือน ออกมาคอยกระตุ้นให้ข้าราชการเตรียมพร้อมรับมือกับ

ความท้าทายในอนาคตเสมอ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์นวัตกรรม

ใหม่ ๆ  ทีไ่ด้จากโครงการต่าง ๆ  ทัง้ SSS WIT และ ExCEL Awards 

ผ่านช่องทางนี้อีกด้วย ปัจจุบัน Challenge มียอดการพิมพ ์

ราว 23,000 ฉบับ ในขณะที่รูปแบบออนไลน์มีผู้เข้าชมราว  

67,000 คน และทุกครั้งที่มีการตีพิมพ์ฉบับใหม่ หัวข้อเด่น ๆ  ของ

ฉบบันัน้ ๆ  จะถกูส่งถงึข้าราชการ “ทกุคน” (139,000 คน) ทางอีเมล 

อย่างสมำ่าเสมอ ทำาให้ข้าราชการสิงคโปร์ค่อนข้างคุ้นเคยและ 

สนุกกับการแสวงหาสิ่งใหม่ ๆ ให้กับระบบราชการอยู่เสมอ

คำาว่า “Challenge” มีความหมายในเชิง “ท้าทาย” ใน

ตัวของมันเองอยู่แล้ว แต่นายลิม เซียง กวน ผู้ก่อตั้ง PS21 และ

นิตยสาร Challenge กล่าวเอาไว้ว่า ยังมีคำาอีก 2 คำาที่ซ่อนอยู่ 

ในคำาว่า “Challenge” อีก...นั่นคือ คำาว่า “all” และคำาว่า  

“change”…ซึ่งนั่นแปลว ่าการทำางานของ PS21 และ  

Challenge มีเจตนารมณ์ในการปลูกฝังวัฒนธรรม “ต้อนรับ 

การเปลี่ยนแปลง แสวงหานวัตกรรม” ให้เกิดขึ้นในข้าราชการ 

“ทุกๆ คน” เพื่อเตรียมพร้อมรับความท้าทายแห่งศตวรรษที่ 21  

อย่างชัดเจน ! 
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“เบ้ืองหลงั” ความสำาเรจ็ในการปฏริปูระบบราชการของสงิคโปร์ 

จึงไม่ได้มีแค่เพียง “ความมีวิสัยทัศน์ของผู้นำา” เพียงปัจจัยเดียว 

แต่ต้องมีองค์ประกอบของความตั้งใจแน่วแน่ ความอดทน การวาง

กลยุทธ์และการวางแผนดำาเนินการอย่างรอบคอบ ความต่อเนื่อง 

ในการลงมือปฏิบัติจริง และท่ีสำาคัญท่ีสุด “การมีส่วนร่วมและ 

แรงผลักดันจากข้าราชการจำานวนมากที่สุดเท่าที่จะมากได้”  

ดังนั้น สิงคโปร์จึงให้ความสำาคัญมากท่ีสุดกับการทำาให้ข้าราชการ 

ทุกคนตระหนักว่า “การเปลี่ยนแปลง” ส่งผลกระทบกับทุกคน

โดยตรง โดยเฉพาะเมื่อไม่มีแผนเตรียมรับมือไว้ ดังนั้น ข้าราชการ

สงิคโปร์จงึได้รบัการกระตุน้เตอืนอย่างสมำา่เสมอ ถงึความจำาเป็นทีจ่ะ

ต้องรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ และต้องเป็นผู้นำาการเปลี่ยนแปลง

ให้ได้ หากต้องการเห็นประเทศเล็ก ๆ ของพวกเขาอยู่รอดและเป็น

ผู้นำาแห่งโลกยุคใหม่ต่อไป ซ่ึงกระบวนการกระตุ้นเตือนที่ส่งผ่าน

จากรัฐบาลไปสู่ข้าราชการทุกคน ก็ได้รับการถ่ายทอดออกมาอย่าง

เป็นรูปธรรม และกลายมาเป็น “กระบวนการ” ปลูกฝังวัฒนธรรม  

ดังที่ได้เล่าไปข้างต้นน่ันเลยค่ะ ซ่ึงผู้อ่านก็คงเห็นแล้วว่า ที่สิงคโปร์

ต้องดำาเนนิการมาอย่างเป็นระบบและต่อเนือ่งยาวนานเป็น 20-30 ปี 

กเ็พราะเขาหวงัผลให้เกดิความเปลีย่นแปลงของข้าราชการ “ในระดบั

พฤติกรรม” คือ ปฏิบัติได้อย่างเป็นอัตโนมัติ ซ่ึงแท้จริงแล้ว ไม่ใช่

เรื่องง่าย ๆ เลย...ทั้งการปลูกฝัง “วัฒนธรรม” ให้เกิดขึ้น อีกทั้งเมื่อ 

“วัฒนธรรม” ได้ก่อกำาเนิดขึ้นแล้ว ก็ต้องมีกระบวนการส่งผ่านจาก

รุ่นต่อรุ่นอย่างสมำ่าเสมออีก เพื่อให้วัฒนธรรมนั้นคงอยู่อย่างยั่งยืน

จนกลายเป็นลักษณะเด่นของคนในชาติน้ันตลอดไป...เรามองเห็น

ความท้าทาย (challenge) มากมายในเป้าหมายของสงิคโปร์ แต่สิง่ที ่

สิงคโปร์เห็นมากกว่านั้นคือ มองเห็นโอกาสของการเปล่ียนแปลง 

(change) โดยใช้พลังขับเคลื่อนของข้าราชการที่มีคุณภาพคับแก้ว

ทุกคน (all) สิงคโปร์จึงเลือกเดินหน้าต่อ...และจนกระทั่งถึงทุกวันนี้  

สิงคโปร์คงเข้าใกล้เป้าหมายในการสร้างข้าราชการทุกคนให้เป็น 

“change agent” ขึ้นทุกทีแล้ว 

สำาหรับผู้เขียนแล้ว  “Staff-led Innovation” หรือการระดม

ความคิดสร้างสรรค์และการมีส่วนร่วมจาก “ข้าราชการทุกคน”  

มาเป็นพลงัขบัเคลือ่นการปฏริปูระบบราชการตามแบบฉบบัของสงิคโปร์ 

เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นกระบวนการ 

เปลี่ยนแปลงที่เริ่มต้นจาก “ตัวเอง” แล้วค่อย ๆ ขยายผลไปสู่ระดับ 

ที่สูงขึ้น ตัวเอง องค์กร ระบบราชการ ประเทศ ผู้เขียนได้ข้อคิดว่า  

การตั้งเป้าหมาย...เราตั้งให้ยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ได้ แต่เม่ือจะลงมือปฏิบัติ 

ให้บรรลถุงึเป้าหมาย อย่างไรเสยีเรากค็วรเริม่จาก “จดุทีเ่ลก็ทีส่ดุ” ก่อน  

เพราะจุดที่เล็กที่สุดนั่นแหล่ะ คือ “ราก” ของเหตุการณ์และผลกระทบ 

ทุกอย่างที่เกิดขึ้น ดังน้ัน การเปล่ียนแปลงจุดที่เล็กที่สุดก็คือ “การ

แก้ปัญหา” ที่ตรงจุดที่สุดนั่นเอง ส่ิงที่สิงคโปร์ทำา แท้จริงแล้วก็คือ  

การท้าทาย (challenge) ข้าราชการทุกคน (all) ของเขาเองว่า  

ถ้าคุณอยากจะเห็นระบบราชการดีขึ้น คุณนั่นแหละ...ที่ต้องเป็นคน 

“เปลี่ยน” (change)

ข้อสรุปน้ีทำาให้ผู ้เขียนนึกถึงการ์ตูนภาษาฝรั่งเศสในเว็บไซต์  

quebecme.me ซ่ึงได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษและส่งต่อกัน 

อย่างแพร่หลายในโลกออนไลน์ ในภาพเป็นการ์ตูน 2 ช่อง ช่องแรก 

ผู้พูดถามว่า “ใครต้องการการเปลี่ยนแปลงบ้าง” ทุกคนยกมือพรึ่บ! 

ช่องที่ 2 ผู้พูดถามต่อว่า “แล้วใครต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองบ้าง” 

ทุกคนกลับเก็บมือไว้ข้างลำาตัวและก้มหน้านิ่ง…

“นี่แหละค่ะ...ความท้าทายที่สุดของการเปลี่ยนแปลง”
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  คลุกวงใน  เรื่อง : ภมรพรรณ วงศ์เงิน

จดุประกายแห่งฝัน เพือ่มุง่สูว่นั
“ปฏิรูประบบราชการ”

สวัสดีท่านผู้อ่านทุกคนนะคะ คอลัมน์ “คลุกวงใน” ฉบับนี้เป็นการเริ่มต้นการทำางาน

ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การเริ่มต้นปีของคนทำางานในระบบ

ราชการทกุคนจะเป็นการเริม่ต้นการทำางานทีด่ ีประสบความสำาเรจ็ และมปีระกายไฟแห่งการ 

ทำางานอย่างสนุกสนานค่ะ

ฉบับปฐมฤกษ์นี้ ผู้เขียนขอปักหมุดและเริ่มต้นการคลุกวงในของแวดวงราชการด้วย

การแบ่งปันและเล่าสู่กันฟังในหัวข้อท่ีท้ังผู้อ่านและผู้เขียนคงได้ยินข่าวคราวที่เป็นประเด็น

ร้อนต่าง ๆ นั่นคือ “การปฏิรูประบบราชการ” ซึ่งนับได้ว่าเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 

ในการทบทวนและสร้างความเปลี่ยนแปลงของภาคราชการ ซึ่งเป็นการปฏิรูประบบราชการ

ในประเดน็หลกัต่าง ๆ  ได้แก่ การปฏริปูโครงสร้างภาครฐั การปฏริปูวธิปีฏบิตัริาชการ เป็นต้น

หากเรามองย้อนกลับไป ณ จุดเร่ิมต้นของการปฏิรูประบบราชการน้ัน พบว่าได้มี 

การดำาเนนิการมาหลายยคุหลายสมยัแปรผนัไปตามบรบิททีเ่ปลีย่นแปลงไป ซึง่อาจเริม่ต้น 

จากการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาระบบ

ราชการในทุกส่วนที่เกี่ยวข้องจนก้าว

เข้าสู ่ช่วงเวลาแห่งการปฏิรูประบบ

ราชการในยุคปัจจุบัน กล่าวได้ว่า การ

ดำาเนนินโยบายการปฏริปูระบบราชการ

ในยุคนี้ เป็นการสร้างความท้าทายใน

เชิงนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเห็น

ความเปลี่ยนแปลงของประเทศท่ีได้

ผ่านพ้นเหตุการณ์ต่าง ๆ ของบ้านเมือง

ที่มีความแตกต่างทางสังคมและความ

เห็นต่างทางความคิด ซึ่งมุ่งหวังให้เกิด

22 วารสารข้าราชการ



“ระบบราชการต้องปลอดจากการเมือง ข้าราชการ 

มีศักดิ์ศรี เป็นอิสระ สามารถบริหารจัดการกิจการภายใน

องค์กรของตนเองตามกรอบ และกฎเกณฑ์ โดยกฎหมาย

เฉพาะส�าหรับแต่ละหน่วยงานที่ชัดเจน”

ขึน้และนำาไปปฏบิตัใิช้ในช่วงเวลานีอ้ย่าง

ทันทีทันการณ์

เมื่อไม ่กี่ เดือนท่ีผ ่านมา ผู ้ เขียน

ได ้ มี โอกาสเข ้าร ่วม “การสัมมนา

เชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำาข ้อเสนอ 

การปฏิรูปประเทศไทยด้านการเมือง  

การบริหารและการปฏริปูระบบราชการ” 

จัดโดยสภาพัฒนาการเมือง ซ่ึงเป ็น

เวทีแรก ๆ ของการเริ่มต้นการจัดทำา 

ข ้อเสนอเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย 

บรรยากาศของการสัมมนาในวันน้ัน 

เป็นการ “จุดประกายแนวทางของ 

การปฏิรูประบบราชการ” ที่นำาเสนอ

ในมุมมองของสภาพัฒนาการเมือง  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันแนวคิด 

แลกเปลี่ยนทัศนคติ เก่ียวกับการปฏิรูป 

ประเทศไทยด้านการเมือง การบริหาร 

และการปฏิรูประบบราชการ 

ข้อเสนอที่จะถ่ายทอดให้ท่านผู้อ่าน 

ในฉบบันี ้ผูเ้ขยีนขอเจาะลกึจากการสมัมนา 

ดังกล่าวในประเด็น “การปฏิรูประบบ 

ราชการ” ซึ่งเป็นหัวข้อท่ีสำาคัญและ 

กล่าวถงึมากทีส่ดุหวัข้อหนึง่ โดยภาพรวม 

จะเกี่ยวข ้องกับนโยบายการปฏิรูป 

ประเทศไทย ที่ต ้องการเห็นความ

เปลี่ยนแปลงอันจะนำาไปสู ่การปฏิรูป 

“ระบบ” ของภาครัฐท่ีเป็นจุดสำาคัญ 

ต ่อการตอบสนองต่อความต้องการ 

ของประชาชนผ่านกระบวนการทำางาน 

ของข ้ า ร าชการที่ มี ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพ  

กล่าวคอื ระบบราชการทีผ่่านการปฏริปู

แล้วนั้น จะต้องมุง่ไปสู ่ “การทำางานทีม่ี 

ประสทิธภิาพ+การรักษาผลประโยชน์ 

ของประชาชน” เป็นสำาคัญ อีกท้ังต้อง 

ตระหนกัอยูเ่สมอกบัการเน้นยำา้เป้าหมาย 

สำาคญัของการเปลีย่นแปลงทีมุ่ง่ประโยชน์ 

สูงสุด เพื่อประเทศชาติและประชาชน 

ในทกุภาคส่วน จากการนำาเสนอและระดมความคดิในวนันัน้ ได้กลัน่กรองเป็นกรอบแนวทาง

ของการปฏริปูระบบราชการในรปูลกัษณ์ใหม่ ทีม่าจากความคดิเหน็ในมมุมองร่วมกัน นัน่คือ 

จากกรอบแนวทางของการปฏิรปูระบบราชการข้างต้น สามารถนำามาสู่กรอบการปฏบิตัิ 

ได้ดังต่อไปนี้ค่ะ

1. การปฏิรูปโครงสร้างภาครัฐ เป็นการปรับบทบาทภารกิจและโครงสร้างของ 

ส่วนราชการ กล่าวคือ เป็นการเน้นโครงสร้างและการกระจายอำานาจ มีจุดเน้นที่การจัดกลุ่ม

ภารกิจและปรบัโครงสร้างของส่วนราชการ เช่น ทกุส่วนราชการจะต้องมกีารกำาหนดวสิยัทัศน์  

พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เน้นการทำา Downsizing เพื่อให้ส่วนราชการมีขนาดเล็กลง เนื่องจาก

ระบบราชการเป็นองค์กรภาครัฐขนาดใหญ่หรือที่เรียกว่า Big Bureaucracy ทำาให้ระบบ

ราชการในอดีต มักมีการเพิ่มอัตรากำาลังที่มากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งส่งผลต่องบประมาณของ

ประเทศ แต่มองในแง่ประสิทธิภาพยังคงอยู่ในระดับที่ไม่ค่อยสูงมากนัก อีกทั้งควรทบทวน

การลดจำานวนข้าราชการ (Civil Service Cutbacks) มุ่งสู่การเป็นระบบราชการขนาดเล็ก 

ที่คล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

อย่างไรก็ตาม “การลดในเชิงปริมาณของจำานวนข้าราชการ ต้องมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น 

ของการลงทนุสร้างคนในเชงิคณุภาพด้วยเช่นกนั” เพราะข้าราชการซึง่เป็นบคุลากรทีส่ำาคญัยิง่ 

ของส่วนราชการต่าง ๆ ต้องขับเคล่ือน ผลักดันการปฏิบัติงานของประเทศ ไม่ว่าจะอยู่ใน

ตำาแหน่งใดหรือส่วนราชการใด ควรต้องมีการทำางานอย่างเต็มกำาลัง เต็มความภาคภูมิใน 

ศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ มีความเป็นอิสระในการบริหารงานตามโครงสร้างและ

ภารกิจ ดังนั้น การปฏิรูปโครงสร้างภาครัฐต้องใส่ใจและให้ความสำาคัญกับการปฏิรูป

ข้าราชการด้วย ทั้งในประเด็นของการปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ควรม ี

การจัดความสัมพันธ์กันใหม่ เช่น ระบบการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ ระบบค่าตอบแทน 

ระบบการพัฒนาข้าราชการ ระบบการแต่งตั้งข้าราชการ เป็นต้น 

จุดเน้นยำ้าอีกจุดหนึ่งจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นั่นก็คือ การมุ่งเป้าหมายหลักที่  

“ระบบราชการต้องปลอดจากการครอบงำาทางการเมือง” การปฏิรูปในเชิงโครงสร้าง 

ควรต้องแก้ปัญหาเบื้องต้นระหว่างฝ่ายราชการและฝ่ายการเมือง ซึ่งจะต้องมีการสร้างระบบ

อย่างไรที่จะไม่ก้าวก่ายกันในการทำางานและไม่ให้มีผลประโยชน์ที่ทำาให้เกิดความเสียหาย 

ต่อประเทศชาติเป็นสำาคัญ 
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การอภิปรายในประเด็นการปฏิรูป

โครงสร้างของระบบราชการนั้น เป็นประเด็น 

ที่ผู้เข้าร่วมการสัมมนาหลาย ๆ ท่านต้องการ 

ตีโจทย์ และออกจากกรอบเดิม ๆ  ที่เรายึดติด 

กนัมานาน ซึง่การคดินอกกรอบคงต้องมกีารคดิ 

ให้ไปไกลกว่าทีด่ำาเนนิการอยู ่เช่น ยทุธศาสตร์

การพัฒนาประเทศต้องให้สอดคล้องกับการ

บริหาร ซึ่งควรมองในภาพใหญ่ องค์กรแบบ

ไหนที่จะสอดรับกับภารกิจ เช่น ควรจะมี

ระบบกระทรวงอยู่หรือไม่ เพื่อลดขั้นตอน 

ในระบบ Bureaucracy ซึ่งหากปฏิรูประบบ

ในภาพเล็กจะเป็นการแก้ปัญหาเดิม ๆ อาจ

ไม่ตรงจุดเท่าที่ควร ควรมีข้อเสนอปฏิรูปท่ี

สอดคล้องในเชงิการบรหิารและเป็นภาพรวม

ในระยะยาว 

นอกจากนี้ ควรกำาหนดนโยบายหรือ

ทิศทางการปฏิรูปให้ท้าทายการดำาเนินการ 

ในระบบใหม่ ๆ  ท่ีคดิว่าเป็นไปไม่ได้ ซึง่จะเป็น 

ความท้าทายและช่วยเปลี่ยนมุมมองด้าน

การปฏิรูปให้มีความทันสมัยและตอบสนอง

ต่อความต้องการของทุกมิติ 

2. การปฏริปูวธิปีฏบิตัริาชการ เป็นการ

จัดระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้สั้น กระชับ 

คล่องตัว และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดย  

“ลดขัน้ตอน ลดเวลา” ในการทำางานทีไ่ม่จำาเป็น 

ในลกัษณะต่าง ๆ  เช่น การมอบอำานาจ การลด

กฎระเบยีบ (Deregulation) ให้เหลอืน้อยลง 

โดยให้สามารถตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลง

ของสภาพแวดล้อมที่เกิดข้ึนได้อย่างรวดเร็ว  

การสนับสนุนตัวชี้วัดผลการดำาเนินงานท่ี

ต้องมีความรับผิดชอบต่อประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลอย่างจริงจัง เป็นต้น แนวทาง

การปฏริปูทีเ่น้นให้ความสำาคญัต่อการทำางาน

ของราชการควรเพิ่มนำ้าหนักให้ข้าราชการม ี

ผลสมัฤทธิข์องการทำางานมากขึน้ ทำางานโดย

ยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก อยู่บน 

พื้นฐานของจริยธรรมและธรรมาภิบาล

นอกจากน้ัน ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงการทำางานของ

ภาครัฐ ควรเริ่มต้นและสร้างความต่อเนื่องเกี่ยวกับ “การสร้างความเชื่อมั่น

ศรทัธาในการให้บรกิารประชาชน” ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เน้นการให้ภาค

รัฐเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนหรือให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น (Community-

owned Government) ซึ่งเป็นระบบราชการที่ประชาชนเป็นเจ้าของและ

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับภาครัฐ และเน้นให้ประชาชนเข้ามาร่วมในบริการ

สาธารณะ (Citizen Co-production) เช่น การจัดตั้งอาสาสมัคร เพื่อมา

ช่วยเหลืองานของส่วนราชการ เป็นต้น การสร้างเครือข่ายระบบการบริหาร

งานราชการแบบบูรณาการ การปรับเปลี่ยนวิธีการทำางานจะสนับสนุนและส่ง

เสริมให้เกิดการพัฒนาระบบประสานความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล

ระหว่างราชการทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหา 

การแยกส่วนในการปฏิบตัิงานโดยการสรา้งกลไกการประสานความรว่มมอืระหว่าง

ราชการและประชาชน
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เนื้อหาสาระที่ได้น�ามาแบ่งปันกับท่านผู้อ่านในฉบับนี้ 

เป็นจุดเล็ก ๆ ของมุมมองหนึ่งในการเร่ิมต้นสร้างความ 

เข้มแขง็ให้ประเทศไทย ด้วยการปฏิรูประบบราชการ ซึ่ง 

ต้องร่วมแรงร่วมใจกันทุกฝ่าย ในการสานฝันให้เป็นจริง

เพือ่จะได้กลายเป็นจดุทีย่ิง่ใหญ่ในอนาคตอนัใกล้ นอกจาก

สิง่ทีไ่ด้ระดมสมองกนัแล้ว ผูเ้ขยีนเชือ่เหลอืเกนิว่า ในมมุมอง 

ของประชาชนมีความต้องการอย่างแรงกล้า ที่ต้องการให้

ระบบราชการไทยมขีดีสมรรถนะสงู และทนัสมยั มโีครงสร้าง

ในทกุกระบวนงานของทกุส่วนราชการทีเ่น้นความกะทดัรดั 

เรียบง่ายแต่สร้างสรรค์ คล่องตัว ประหยัด บุคลากร 

มีความเป็นมืออาชีพ ปฏิบัติงานด้วยความมีคุณค่า เน้น

ประสทิธภิาพ ประสทิธผิล และเหนอืสิง่อืน่ใดคอื ต้องการ

เห็นภาครัฐมีการปฏิบัติงานในทุกภารกิจที่รับผิดชอบ 

ต่อประชาชน สังคม และประเทศชาติ...การจุดประกาย 

แห่งฝันนี้ ก็คือ “ฝันของประชาชนทุกคน” ที่อยากเห็น 

“การปฏิรูประบบราชการ” เกิดขึ้นและบรรลุเป้าหมาย

สูงสุด...ร่วมแรงร่วมใจกันค่ะ

“คุณภาพของการให้บริการและเสริมสร้างวัฒนธรรมการบริการที่ดี”  

ก็เป็นส่ิงที่ไม่ควรละเลยเช่นกัน ซ่ึงคุณภาพของการให้บริการ ประชาชนต้อง 

ปลูกฝังและกระตุ้นจิตสำานึกของข้าราชการในหน่วยงาน ให้มีเป้าหมายในการ

ทำางานเพื่อแผ่นดิน ดำาเนินการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน ความเดือดร้อนของ

ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม มุ่งเน้นการให้บริการเชิงรุก การให้

บริการแบบเบ็ดเสร็จ มีการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาให้บริการแก่ประชาชน 

(e-Government) 

การตระหนักถึงความพร้อมของระบบราชการไทยใน “บริบท” ต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานราชการนั้น เป็น “สิ่งท้าทายใหม่” ที่ระบบราชการ

ไทยต้องนำาพาประเทศไปสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติ เช่น การเตรียมการ 

เพือ่เข้าสูก่ารเป็นประชาคมอาเซยีน เป็นประเดน็ร้อนทีต้่องรบีดำาเนนิการอย่างยิง่  

ซึง่ต้องเตรยีมลกัษณะการทำางานให้สอดคล้องและรองรบักบับรบิทใหม่ ๆ  อนัจะนำา 

ภาครัฐมุ่งสู่ความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ ความม่ันคงทางการเมือง และความเจริญ

ผาสุกของสังคมร่วมกัน เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เป็นต้น
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  สถานีนานา  เรื่อง : ดร.สุรพงษ์ มาลี

ปรัชญาค่านิยม
เบื้องหลังการปฏิรูประบบราชการ

ในช่วงที่มีเสียงเรียกร้องให้มีการปฏิรูปประเทศในหลาย ๆ ด้าน หนึ่งในประเด็นที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐจับตาหรือเง่ียหูฟัง 

(แต่ไม่ค่อยได้เห็นหรือได้ยินอะไรมากนัก) คือ เรื่องการปฏิรูประบบราชการและการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ จากการศึกษาแนวทาง

การปฏิรูประบบราชการหลายที่ หลายแห่ง พอจะสรุปได้ว่า รูปแบบของการบริหารราชการจะเป็นเช่นไร ขึ้นอยู่กับ “ปรัชญาค่านิยม” 

(Doctrinal Values) และ “บริบทและสภาพแวดล้อมของการบริหารราชการ” (Administrative Contexts) ดังนั้น กระแสการปฏิรูป 

ระบบราชการจึงมักเกิดจากการเปลี่ยนแปลงหรือความไม่ประสานสอดคล้องกันของปรัชญาค่านิยมและ/หรือบริบทหรือสภาพแวดล้อม 

ในการบริหารราชการนั่นเอง

บทความนีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่สร้างความเข้าใจเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงปรชัญาค่านยิมเบือ้งหลงัการปฏริปูระบบราชการ โดยจะอธบิาย

ข้อถกเถียงทางวิชาการและยกตัวอย่างพัฒนาการของการบริหารราชการในบางประเทศ เพื่อให้เห็นภาพการเปล่ียนแปลงดังกล่าวชัดเจน 

มากขึ้น ซึ่งหากผู้อ่านพิจารณาโดยละเอียดก็จะพบว่าไม่ได้แตกต่างจากแนวคิดหรือรูปแบบการปฏิรูประบบราชการของไทยเลย

26 วารสารข้าราชการ



ตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงปรัชญาค่านิยม เห็นได้ชัดจากพัฒนาการของการบริหารราชการของสหรัฐอเมริกา
Frederick Mosher1 แบ่งการบริหารราชการในสหรัฐอเมริกา ออกเป็น 5 ยุค ตามปรัชญาค่านิยมและสภาพของสังคมอเมริกัน 

ในช่วงเวลานั้น ๆ 

ยุคที่ 1 “ราชการของสุภาพบุรุษผู้ดี” หรือ Government by Gentlemen เป็นยุคที่ข้าราชการส่วนใหญ่เป็นชนชั้นนำา ซึ่งมีภูมิหลัง

ทางสังคมเศรษฐกิจสูงกว่าชาวบ้าน จึงได้รับการศึกษาสูง เพาะบ่มจนเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่ามีความสามารถ (Competence) และมีโอกาสเข้ารับ

ราชการได้มากกว่ากลุ่มหรือชนชั้นอื่น ๆ ในสังคม

ยุคที่ 2 “ราชการของคนสามัญ” หรือ Government by the Common Man เป็นยุคที่มีการใช้ระบบอุปถัมภ์ (Spoils System) 

อย่างกว้างขวาง ซึ่งอาจทำาให้นึกถึงภาพอันเลวร้าย แต่ทว่าระบบนี้ก็สอดคล้องกับบริบทการบริหารราชการของสหรัฐอเมริกาในยุคนั้น  

ซึ่งต้องตอบสนองความต้องการของคนจน คนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์อันเป็นฐานเสียงสำาคัญอีกกลุ่มหนึ่งของพรรคการเมืองใหญ่  

ทำาให้ระบบราชการในยุคนี้ได้ชื่อว่ามีความเป็นตัวแทนของประชาชน

ปรัชญาค่านิยมเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์และเวลา 
เมื่อปรัชญาค่านิยมใดโดดเด่นเป็นกระแสหลัก อีกปรัชญาค่านิยมหน่ึงก็ถูกลดความสำาคัญลง ตกไปอยู่ใน

กระแสรอง นอกจากนี ้เมือ่สภาพแวดล้อมหรอืกาลเวลาเปลีย่นไปกอ็าจเกดิการท้าทายกนัและมกีารสลบัขัว้ของ

ปรัชญาค่านิยม เป็นวงจรซำ้า ๆ ต่อเนื่อง 

ในสมัยของอดีตนายกรัฐมนตรี มากาเร็ต แธ็ตเชอร์ ของอังกฤษ ซึ่งนำาแนวคิดเศรษฐศาสตร์เสรีนิยม  

(Economic Rationalism) มาใช้ในการบรหิารราชการ ระบบคณุธรรมในการรบัราชการ แปลว่า ต้องมผีลงาน  

และการไร้ผลงานถือว่าเป็นการขาดคุณธรรม เพราะราชการได้ทำาร้ายประชาชนด้วยการใช้เงินภาษีอย่าง

ไม่เกิดประโยชน์ 

ในทางตรงข้าม ในบางสังคม บางยุค บางสมัย อาจเช่ือว่า “ระบบคุณธรรมในการรับราชการ แปลว่า 

ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาอย่างเคร่งครัด ปราศจากการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ” ดังนั้น ถ้าไม่ทำาตาม

กฎหมายการบริหารราชการ ก็ถือว่าขาดระบบคุณธรรม (ไม่ว่ากฎหมายจะมีความสมเหตุผลหรือเหมาะสม 

หรือไม่ก็ตาม) หรืออาจมีความเชื่อว่า การดูแลปกป้องสิทธิของผู้หญิง คนพิการ คนกลุ่มน้อยหรือแม้แต่ 

ชาวต่างชาติ เป็นการสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม แม้ว่าจะเป็นการเลือกปฏิบัติก็ตาม

1 Mosher, F.C. (1968) Democracy and the Public Service, Oxford University Press, New York.

ปรัชญาค่านิยมหลักในการบริหารราชการ
ระบบการบรหิารราชการทีค่นส่วนใหญ่คุน้เคยกนัด ีคอื “ระบบคณุธรรม” (Merit System) และ “ระบบอปุถมัภ์” 

(Spoils System) ขอให้ท่านผู้อ่านเข้าใจให้ถูกต้องว่า ระบบคุณธรรมไม่ได้เท่ากับ “ความดี” และระบบอุปถัมภ์ 

ก็ไม่ได้เท่ากับ “ความชั่ว” อย่าได้ไขว้เขว แต่ให้เข้าใจว่าปรัชญาค่านิยมที่อยู่เบื้องหลังของทั้งสองระบบ มีอิทธิพล

ต่อรปูแบบการบรหิารราชการและการบรหิารทรพัยากรบคุคลทัว่โลก ทัง้ในอดตี ปัจจบุนั และอนาคตอย่างหลกีเลีย่ง

ไม่ได้ ส่วนจะมีอิทธิพลมากหรือน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของสังคมนั้น

แนวคิดการบริหารจัดการในปัจจุบัน เช่น การจัดการภาครัฐใหม่ (New Public Management) ซึ่งให้ความ

สำาคัญต่อการบริหารจัดการ (Managerialism) เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุ้มค่าและความมีอิสระของ 

ผูบ้รหิาร หรือแนวคดิประชาธปิไตยในการบรหิารราชการ (Democracy) ทีเ่น้นการตอบสนองความต้องการ การเป็น

ตวัแทน การมส่ีวนร่วมและความโปร่งใสตรวจสอบได้ หรอืแนวคดิการบรหิารกจิการบ้านเมืองทีดี่ (Good Governance)  

ล้วนมีที่มาจากปรัชญาค่านิยมที่อยู่เบื้องหลัง “ระบบคุณธรรม” และ “ระบบอุปถัมภ์” ทั้งสิ้น
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2 Frederickson, H. G. (1971) Toward a New Public Administration, Toward a New Public Administration (F.Marini, ed.) Chandlers,  
Scranton, PA, PP309-331

ยคุที ่3 “ราชการของคนด”ี หรอื Government by the Good 

เป็นยคุของการปฏริปูแบบก้าวหน้า มเีป้าหมายเพือ่นำาระบบคณุธรรม

มาใช้ในการจ้างงานภาครัฐแบบครอบจักรวาล การเข้ารับราชการ 

จงึใช้การ “สอบแข่งขนั” เพือ่ให้ได้คนทีม่คีวามรูค้วามสามารถเหมาะ 

กับตำาแหน่งงานมากที่สุด ให้ความสำาคัญกับการศึกษาพื้นฐานและ

ความสามารถทางสติปัญญาทั่วไป โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อขจัด

อทิธพิลของพรรคการเมอืง และทำาให้ระบบราชการมคีวามเป็นกลาง 

ทางการเมอืง (Political Neutrality) แม้ว่าบางครัง้เรือ่งความสามารถ 

(Ability) ในการตอบสนองความต้องการอาจจะหย่อนไปบ้างก ็

ไม่เป็นไร ตราบใดที่ผ่านเกณฑ์ขั้นตำ่าที่กำาหนดไว้

ยุคที่ 4 “ราชการของผู้มีประสิทธิภาพ” หรือ Government 

by the Efficient อยู่ในช่วงศตวรรษ 1900s เป็นยุคท่ีการจัดการ

แบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Management) ได้รับความนิยม 

การบริหารราชการในยุคน้ี มีการขยายคำานิยามของคำาว่า “ระบบ

คณุธรรม” จากเดมิทีเ่น้นเรือ่งความเป็นกลางทางการเมอืง ไปสูก่ารมี  

“ความเชี่ยวชาญ” (Expertise) ในการปฏิบัติราชการ เพราะถือว่า

ยิ่งข้าราชการมีความรู้ความเช่ียวชาญในงานท่ีปฏิบัติเฉพาะด้าน  

ก็จะยิ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ อันเป็นบ่อเกิด 

ของความเป็นวิชาชีพ

ยุคที่ 5 “ราชการของผู้บริหาร” หรือ Government by  

Administrators เป็นกระแสการปฏิรูปที่มาพร้อมกับรายงานของ 

คณะกรรมาธกิาร Brownlow Commission โดยการบรหิารราชการ 

ยุคนี้ เน้นการรวมศูนย์อำานาจไว้ที่ประธานาธิบดี และให้ความสำาคัญ 

กบัผู้บรหิารระดบัสูง โดยถอืว่าทกัษะการบรหิาร (Managerial Skills)  

มีความสำาคัญกว่าความรู ้ความสามารถเชิงเทคนิค (Technical  

Competence) ของบรรดาข้าราชการนักวิชาชีพ

ระบบคุณธรรม กับความเป็นธรรมทางสังคม :  
สิง่ท้าทาย 

แทบทุกยุคสมัยที่ผ่านมา ปรัชญาค่านิยมของระบบคุณธรรม

ถูกวิพากษ์วิจารณ์และถูกท้าทายมากที่สุด George Frederickson2  

หน่ึงในนักคิดของขบวนการ “บริหารรัฐกิจใหม่” (New Public  

Administration) กล่าวว่า ระบบคุณธรรมยังไม่เพียงพอต่อการ 

บริหารราชการ ต้องมีความเป็นธรรมทางสังคม (Social Equity)  

ด้วย และความชอบธรรมของระบบราชการเกดิจากความสามารถ

ในการส่งเสรมิความเท่าเทยีมกนัในสงัคม ดงันัน้ หลกัความเป็นกลาง 

ทางการเมืองจึงไม่มีอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง และจำาเป็นต้อง

มีกลไกที่จะใช้บริหารจัดการข้าราชการมืออาชีพ (Professional 
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3 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมใน Denhardt, K (1988) The ethics of Public Service, Greenwood Press, New York
4 ดูรายละเอยีดใน Kaufman, H. (2008) Rumination on the Study of American Public Bureaucracies, The American Review of Public Administration  
Vol.38 No.3 September 2008, pp 256-263

Civil Servants) ให้ประพฤติปฏิบัติเพื่อผลประโยชน์สาธารณะ 

อย่างมีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบ3 เน่ืองจากหากเกิดความ

ขัดแย้งหรือไม่พอใจรัฐบาล บรรดาข้าราชการมืออาชีพ เช่น แพทย์ 

พยาบาล นักวิทยาศาสตร์ ฯลฯ ซ่ึงมักถือตนว่ามีความรู้เฉพาะทาง 

ที่เหนือกว่ารัฐบาล อาจระดมการสนับสนุนจากผู้รับบริการหรือ

สมาคม/องค์กรวชิาชพี เพือ่สนบัสนนุหรอืเป็นพนัธมติรในการต่อต้าน

หรือไม่ดำาเนินการตามนโยบายของรัฐบาล 

ดังนั้น ความเป็นธรรมทางสังคมจะเกิดขึ้นได้เมื่อระบบราชการ

มคีวามเป็นตวัแทนประชาชน (Representative Bureaucracy)  

ซึ่งในการบริหารราชการและการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ  

อาจต้องใช้หลายแนวทางประกอบกนั เช่น การปฏบิตัต่ิอทกุคนอย่าง

เท่าเทียมกัน (Simple Equity) หรือบางกลุ่มอาจได้รับการปฏิบัติ 

แตกต่างกนั แต่ทกุคนในกลุม่ได้รบัการปฏบิตัเิหมอืนกนั (Segmented  

Equity) หรือทุกกลุ่มได้รับการปฏิบัติเหมือนกัน แต่สมาชิกแต่ละคน 

ในกลุม่อาจได้รับการปฏบิตัทิีแ่ตกต่างกนั (Block Equlaity) นอกจากนี้  

อาจใช้ทัง้มาตรการเชงิรบั เช่น การสรรหาข้าราชการทีม่คีวามหลากหลาย 

ทางเพศ อายุ หรือเชื้อชาติ และมาตรการเชิงรุก เช่น การนำาความคิด

ของคนกลุ่มน้อยไปปฏิบัติ เป็นต้น

ความสมดลุของปรชัญาค่านยิมทีผ่สมผสานกนั
Herbert Kaufman4 กล่าวว่า ปรัชญาค่านิยมของ

การบริหารราชการในทุกยุคทุกสมัย ประกอบด้วย  

(1) การเป็นตวัแทน (Representativeness) (2) การเน้น 

ความสามารถและความเป็นกลางทางการเมือง 

(Neutral Competence) และ (3) การเน้นภาวะ

ผูน้ำาของฝ่ายบรหิาร (Executive Leadership)  

กล่าวคือ ภายใต้ระบบท่ีฝ่ายบริหารมี

อำานาจมาก (Executive Leadership)  

ระบบราชการมักถูกใช้เป ็นเครื่องมือใน 

การตอบสนองความต้องการของประชาชน  

(Responsive Tool) ซ่ึงต้องอาศัยคนท่ีมีความรู้ 

ความสามารถ (Competent) ดงันัน้ ข้าราชการภายใต้ 

ระบบนี้จึงไม่สามารถท่ีจะเป็นกลางทางการเมืองได้  

ส่วนในระบบอุปถัมภ์ท่ีถือว่าเป็นระบบราชการควรเป็น 

ตัวแทน (Representative) และตอบสนองความต้องการ 

ของกลุ่มในสังคม (Responsive) ก็อาจไม่ได้ให้ความสำาคัญต่อ 

ขีดความสามารถของข้าราชการมากเท่ากับในระบบคุณธรรม  

(Competent) หรือระบบราชการที่มีความเป็นตัวแทน ท่ีถือว่า 

เป็นระบบที่มีการบริหารเชิงรุก (Proactive) ด้วยการนำาความ 

ต้องการของสังคมมาปฏิบัติ แต่ก็อาจจะไม่ตอบสนองความต้องการ  

(Responsive) ในภาพรวมได้เท่าที่ควร

การผสมผสานของปรัชญาค่านิยมในการบริหารราชการ  

ส่งผลต่อการตัดสินใจกำาหนดนโยบายและมาตรการด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลในราชการอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ยกตัวอย่างเช่น  

การปกป้องสิทธิของข้าราชการผู้หนึ่ง อาจถือว่าไม่ชอบธรรมเท่ากับ

การบริหาร เพื่อให้ส่วนราชการโดยรวมบรรลุเป้าหมาย ซึ่งสะท้อน

ภาพความขัดแย้งระหว่างความมีประสิทธิภาพและความเป็นธรรม

ในการบริหารราชการ
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  คุยเฟื่องเรื่องกฎหมาย  เรื่อง : จุฑาพิชญ์ สถิรวิสาลกิจ และ สุภาพร อารยะนรากูล

1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
 มาตรา 36 บัญญัติว่า ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ ...
  ข. ลักษณะต้องห้าม ...
   (6) เป็นบุคคลล้มละลาย
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K-pop J-pop ถือเป็นกระแสใหม่ของวัยรุ่นไทยในปัจจุบัน  

แต่กระแสใหม่ของราชการในวันน้ี ไม่พูดถึงเรื่องการปฏิรูประบบ

ราชการ เราคงจะตก Trend น่าด ูแต่ในเมือ่สภาปฏริปูแห่งชาต ิ(สปช.)  

ก็เพิ่งวาง Road Map การปฏิรูป โดยจะเริ่มเห็นเค้าโครงกันใน 

ช่วงปลายเดอืนธนัวาคมนี ้วารสารข้าราชการกข็อเกาะกระแสปฏริปู

กบัเค้าด้วย แต่ในฉบบันีเ้อาแค่การปฏริปูเลก็ ๆ  เช่น การปฏริปูความคดิ 

เกี่ยวกับการล้มละลายกับสภาพความเป็นข้าราชการไปก่อนนะคะ 

โอกาสหน้าอาจมีเรื่องใหญ่ ๆ ของการปฏิรูปมาให้ทราบกันอีก

ก่อนอื่นคงต้องขอปูพื้นฐานในเรื่องน้ีกันสักนิด หลายท่านคง 

พอทราบดีอยู่แล้วว่าการเป็น “บุคคลล้มละลาย” เป็นลักษณะ 

ต้องห้ามประการหนึ่งของการรับราชการ1 แต่ก็ต้องมาแยกก่อนว่า 

การเป็นบุคคลล้มละลายน้ัน เป็นก่อนหรือหลังเข้ารับราชการแล้ว  

เพราะจะมีวิธีการในการดำาเนินการที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ถ้าเป็น 

บุคคลล้มละลายก่อนการบรรจุเข้ารับราชการ ก็จะทำาให้ไม่มี

คุณสมบัติสมัครเข้ารับราชการได้ แต่ถ้าปกปิดความจริงนั้นไว้  

แล้วต้นสังกัดมาตรวจเจอภายหลังจากที่ได้บรรจุไปแล้ว อย่าคิดว่า 

จะรอดตัวนะคะ เพราะต้นสังกัดต้องเอาผู ้นั้นออกจากราชการ 

โดยพลันตามนัยมาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ

พลเรือน พ.ศ. 2551 แต่หากได้บรรจุเป็นข้าราชการมานานแสน

นานแล้ว วันดีคืนดี (หรือวันไม่ดีคืนไม่ดี) กลับมาประสบพบเหตุ

ทางการเงิน ทำาให้ศาลมีคำาสั่งให้ตกเป็นบุคคลล้มละลาย เอาละ

ทีน้ี จะทำาอย่างไร? ในเรื่องน้ี แม้จะน่าสงสารเหลือเกิน แต่มาตรา 

110 (3) แห่งพระราช บัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  

พ.ศ. 2551 ก็บังคับ ให้ต้นสังกัดต้องสั่งให้ผู ้นี้

ลักษณะต้องห้าม
ของการเป็นข้าราชการพลเรือน

ล้มละลาย!!!



ออกจากราชการเช่นกัน จะดีหน่อยก็ตรงที่ยังได ้รับบำาเหน็จ

บำานาญทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ 

ซึง่ในการจะให้ออกนีก้ไ็ม่ใช่ง่าย ๆ  กฎหมายได้บงัคบัให้ผูบ้งัคับบญัชา

ต้องให้ผู้นั้นได้ทราบข้อเท็จจริงที่จะนำามาใช้ในการพิจารณาสั่งให้ 

ผู้นั้นออกจากราชการเพราะเป็นบุคคลล้มละลายอย่างเพียงพอ และ 

มีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน ซ่ึงแค่ไหนถึง 

จะเรียกว่าเพียงพอนั้น อาจเทียบเคียงกับการแจ้งข้อกล่าวหาและ 

ต้องให้โอกาสผู้นั้นชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา หรือแสดงพยานหลักฐาน 

ตามกระบวนการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงก็ได้ เช่น โต้แย้งว่าตน 

ไม่ได้เป็นบคุคลล้มละลายแล้ว โดยแนบคำาสัง่หรอืคำาพพิากษาของศาล

ที่สั่งปลดจากการล้มละลาย เป็นต้น2 ในส่วนของผู้บังคับบัญชาเอง 

ยังต้องรับฟังพยานหลักฐานท่ีเก่ียวข้องท้ังหมดไม่ตำ่ากว่ามาตรฐาน

ของมาตรา 28 และมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครอง พ.ศ. 2539 เช่น ความเห็นของพยานบุคคลหรือ 

พยานผู้เชี่ยวชาญที่ผู้นั้นกล่าวอ้าง เป็นต้น3 เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้เป็น

ยุติหนักแน่นว่า ข้าราชการผู้น้ันเป็นบุคคลล้มละลายและยังไม่ถูก 

ปลดจากการเป็นบุคคลล้มละลายแล้ว ผู้บังคับบัญชาก็ต้องมีคำาส่ัง 

ให้ผู้นั้นออกจากราชการ ทีน้ีก็มาถึงพระเอกของบทความอันนี้แล้ว  

ที่ถือเป็นการปฏิรูปความคิดในเรื่องนี้ คือ “วันที่จะสั่งให้ออกจาก 

ราชการ” เรือ่งนีห้ลกัการเดมิของกฎหมายว่าด้วยระเบยีบข้าราชการ 

พลเรือน กำาหนดว่าจะต้องสั่งให้ออกจากราชการตั้งแต่วันที่ศาล 

มีคำาพิพากษาให้ล้มละลาย ซ่ึงดูจะไม่เป็นธรรมกับข้าราชการผู้นั้น 

เอาเสียเลย เพราะตามหลักการ Pay For Work ย่อมหมายความว่า  

ข้าราชการต้องได้รับค่าตอบแทนตราบเท่าที่ยังปฏิบัติงานได้ แต่หาก 

สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการตั้งแต่วันที่ศาลมีคำาพิพากษาย่อมกระทบ

ต่อการจ่ายค่าตอบแทน และยังพัวพันไปถึงเรื่องการนับระยะเวลา 

ราชการที่ใช้ในการคำานวณบำาเหน็จบำานาญด้วย ดังนั้น ในพระราช

บัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 จึงได้มีการพิจารณา

ในประเด็นนี้อย่างเข้มข้น จนในที่สุด อ.ก.พ.ฯ วินัยฯ ครั้งที่ 1/2557 

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า แม้การสั่งให้ 

ออกจากราชการเพราะตกเป็นบุคคลล้มละลายจะต้องระบุวันท่ีจะ

ให้ออกจากราชการก็ตาม แต่เมื่อข้อ 3 ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วย 

วันออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2554 ได้

กำาหนดว่าถ้าไม่มีระเบียบกำาหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ส่ังให้ออกจาก 

ราชการได้ตั้งแต่วันที่กำาหนดในคำาส่ัง ซ่ึงต้องไม่ก่อนวันที่ออกคำาสั่ง  

เว้นแต่กรณทีีม่เีหตสุมควรต้องสัง่ให้ออกจากราชการย้อนหลงัไปก่อน 

วันที่ออกคำาส่ังก็ให้ส่ังให้ออกจากราชการย้อนหลังไปถึงวันที่ควรจะ 

ต้องออกจากราชการตามกรณีน้ันได้4 ซ่ึงการที่ศาลมีคำาพิพากษา 

ให้ข้าราชการเป็นบุคคลล้มละลายนั้น ยังไม่ถือเป็นกรณี “มีเหตุ 

อันสมควร” ที่จะต้องส่ังให้ออกจากราชการตั้งแต่วันที่ศาลม ี

คำาพพิากษาให้ล้มละลาย เพราะแม้ศาลจะมคีำาพพิากษาให้ข้าราชการ

ผู้นั้นล้มละลายแล้ว แต่ในข้อเท็จจริงผู้นั้นยังคงปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

ต่อไปจนกว่าส่วนราชการต้นสังกดัจะมคีำาส่ังให้ผู้นัน้ออกจากราชการ 

ดังนั้น อ.ก.พ.ฯ วนิยัฯ จงึมมีตว่ิา “การสัง่ให้ออกจากราชการกรณ ี

ตกเป็นบุคคลล้มละลายตามมาตรา 110 (3) ให้สั่งให้ออกจาก

ราชการในวันที่ออกคำาสั่ง”

2 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ กรณีขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือมีลักษณะต้องห้าม กรณีหย่อนความสามารถ บกพร่องในหน้าที่ 
หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม กรณีมีมลทินหรือมัวหมอง และกรณีต้องรับโทษจำาคุกในความผิดที่ได้กระทำาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือต้องรับโทษจำาคุก
โดยคำาสั่งของศาล พ.ศ. 2556
 ข้อ 2 กำาหนดว่า “เม่ือมีกรณีท่ีจะต้องส่ังให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดออกจากราชการเพื่อรับบำาเหน็จบำานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบำาเหน็จ
บำานาญข้าราชการเพราะเหตุดังต่อไปนี้ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 ต้องให้ผู้นั้นมีโอกาสได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ และมีโอกาสได้โต้
แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน...”
3 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
 มาตรา 28 บัญญัติว่า “ในการพิจารณาทางปกครอง เจ้าหน้าที่อาจตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสมในเร่ืองนั้น ๆ โดยไม่ต้องผูกพันอยู่กับคำาขอ 
 หรือพยานหลักฐานของคู่กรณี”
 มาตรา 29 บัญญัติว่า “เจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาพยานหลักฐานที่ตนเห็นว่าจำาเป็นแก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริง ในการนี้ให้รวมถึงการดำาเนินการดังต่อไปนี้
 (1) แสวงหาพยานหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง
 (2) รับฟังพยานหลักฐาน คำาชี้แจง หรือความเห็นของคู่กรณีหรือของพยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญที่คู่กรณีกล่าวอ้าง เว้นแต่เจ้าหน้าที่เห็นว่าเป็นการ 
  กล่าวอ้างที่ไม่จำาเป็น ฟุ่มเฟือย หรือเพื่อประวิงเวลา
 (3) ขอข้อเท็จจริงหรือความเห็นจากคู่กรณี พยานบุคคล หรือพยานผู้เชี่ยวชาญ
 (4) ขอให้ผู้ครอบครองเอกสารส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 (5) ออกไปตรวจสถานที่”
4 ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2554
 ข้อ 3 กำาหนดว่า “การสั่งให้ออกจากราชการตามมาตรา 59 มาตรา 67 มาตรา 110 หรือมาตรา 111 ถ้ามิได้กำาหนดไว้เป็นอย่างอื่นในระเบียบนี้ ให้สั่งให้ 
ออกจากราชการได้ตั้งแต่วันที่กำาหนดในคำาสั่งซึ่งต้องไม่ก่อนวันที่ออกคำาสั่ง 
 ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควรต้องสั่งให้ออกจากราชการย้อนหลังไปก่อนวันที่ออกคำาสั่ง ก็ให้สั่งให้ออกจากราชการย้อนหลังไปถึงวันที่ควรจะต้องออกจากราชการ
ตามกรณีนั้นได้ แต่ทั้งนี้การสั่งดังกล่าวไม่กระทบกระเทือนสิทธิโดยชอบธรรมของผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการนั้น”
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เห็นแบบนี้แล้วต้องขอปรบมือให้ อ.ก.พ.ฯ วินัยฯ 

ที่ได้เปิดโอกาสในการปฏิรูปความคิดเกี่ยวกับวัน 

ออกจากราชการ โดยคิดถึงความเป็นธรรมแก่

ข้าราชการเป็นที่ตั้งค่ะ

จบเรื่องวินัยไปแล้ว มาต่อกันที่กระบวนการ

พิจารณาอุทธรณ์กันดีกว่านะคะ เกี่ยวกับการถูกให้

ออกจากราชการเพราะตกเป็นบุคคลล้มละลายตาม

มาตรา 110 (3) น้ี กฎหมายได้ให้สิทธิแก่ผู ้ถูกสั่ง 

ให้ออกจากราชการสามารถอุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค. ได้5 

แต่เม่ือพิจารณาคำาวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ในเร่ืองแดงท่ี 

0012153 ได้เหน็ปรากฏการณ์การวเิคราะห์ในปัญหา

ที่น่าสนใจ คือ ก.พ.ค. ได้วินิจฉัยว่า ข้อ 27 (3) ของ 

กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณา

วินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ. 2551 กำาหนดให้ผู้อุทธรณ์ต้อง

มีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นเพื่อคัดค้านการ

มีคำาสั่งที่เป็นต้นเหตุของการอุทธรณ์ เมื่อผู้อุทธรณ์ 

(ข้าราชการที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการเพราะตกเป็น 

บุคคลล้มละลายตามมาตรา 110 (3) นั่นแหละ) 

อุทธรณ์ว ่าตนไม ่ได ้ เป ็นต ้นเหตุแห ่งการ

พิพากษา เพราะเป็นเพียงผู้คำ้าประกัน อันเป็น 

การอ้างทำานองว่าตนไม่สมควรถกูศาลพพิากษา 

ให้เป็นบุคคลล้มละลาย จึงเป็นการโต้แย้งการ

วินิจฉัยของศาลล้มละลาย ซึ่ง ก.พ.ค. ไม่มีอำานาจ

ในการพิจารณากลับคำาพิพากษาของศาลล้มละลาย

ได้ ผูอ้ทุธรณ์จงึยงัเป็นบคุคลล้มละลายอนัเป็นลกัษณะ

ต้องห้ามในการเป็นข้าราชการ การที่ผู้บังคับบัญชา

ส่ังให้ออกจากราชการจึงชอบแล้ว อุทธรณ์ฟังไม่ขึ้น 

ก.พ.ค. จึงวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ที่ว่าเกิดปรากฏการณ์

ที่น่าสนใจก็คือ ในเมื่อ ก.พ.ค. ซึ่งเป็นองค์กรพิจารณา

อุทธรณ์ในฝ่ายบริหาร ไม่สามารถกลับคำาพิพากษา

ของศาลล้มละลายได้ แล้วยังจำาเป็นที่จะต้องให้สิทธิ

แก่ข้าราชการพลเรือนเหล่านี้ในการอุทธรณ์คำาสั่ง 

ให้ออกจากราชการหรือไม่ ประเด็นน้ีน่าคิด และ 

น่าปฏิรูปจริง ๆ ... ท่านผู้อ่านเห็นด้วยไหมคะ

5 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
 มาตรา 114 บัญญัติว่า ผู้ใดถูกส่ังลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการตามมาตรา 110 (1) (3) (5) (6) (7) และ (8) ผู้นั้นมีสิทธิ 
อุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค. ภายในสามสิบวันนับแต่่วันทราบหรือถือว่าทราบคำาสั่ง

http://tweakyourbiz.com/finance/files/shutterstock_173670353.jpg 
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http://www.rapseygriffiths.com.au/wp-content/uploads/2013/09/
iStock_000017132141Medium.jpg
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  อาสา...เคลียร์  เรื่อง : กนกอร จิระนภารัตน์

การรบัราชการ 2 แหง่
ในเวลาเดยีวกนัว่าด้วย

เรื่อง
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เมื่อก้าวเข้าสู่การเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ต้ังแต่เดือนตุลาคมของทุก ๆ ปี ฤดูกาลแห่งการบรรจุ โยกย้าย  

สับเปลี่ยนตำาแหน่งหน้าที่ราชการก็มักจะมีมาให้เห็น และใครหลาย ๆ คนก็อาจถือเอาเดือนตุลาคมเป็นฤกษ์ 

แห่งการเริ่มต้นชีวิตการทำางาน กับบทบาทตำาแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายใหม่ ไม่ว่าจะด้วยการบรรจุเข้ารับราชการ

ในหน่วยงานอื่นของรัฐแห่งใหม่...

ครั้งนี้จึงขอนำาบทเรียนที่เกิดขึ้นกับการเข้ารับราชการมาฝากเพื่อนข้าราชการ เพื่อเป็นข้อคิดเตือนใจว่าการบรรจุ

เป็นข้าราชการไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด เพราะมีกฎเกณฑ์ กติกาอยู่มากมาย 

ที่เราจะต้องปฏิบัติตาม โดยเฉพาะเมื่อเรามีสถานภาพเป็นข้าราชการ 

อยู่แล้ว แต่ไปบรรจุเข้ารับราชการในหน่วยงานของรัฐแห่งใหม่  

เราจะต้องปฏบัิตตินอย่างไรบ้าง นีจ่งึเป็นทีม่าของอาสา...เคลยีร์ 

ฉบับนี้ ที่ขอนำามาเล่าสู่กันฟัง

 

เรื่องมีอยู ่ว ่า...นายจร ขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำาแหน่งนักวิเคราะห ์

นโยบายและแผนของกรม ก. รู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนสายงานเพราะเห็นว่าตนมีวุฒิ 

นิติศาสตรบัณฑิต จึงได้ไปสอบแข่งขันที่ส่วนราชการอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งก็คือ กรม ข. 

เนื่องจากกำาลังมีประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำาแหน่ง 

นิติกร และผลปรากฏว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ 

ในเวลาต่อมา...กรม ข. ก็ได้เรียกให้นายจร ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง 

ให้ดำารงตำาแหน่งนิติกร ในวันที่ 15 ตุลาคม 2556 ซึ่งนายจรก็ไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่

กรม ข. จึงได้มีคำาสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้นายจร เข้ารับราชการในตำาแหน่งนิติกร 

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2556 ซึ่งเป็นวันที่นายจร มารายตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่

การรับราชการ 2 แห่ง ในเวลาเดียวกัน



อ้าว...แลว้ช่วงระหวา่งวนัท่ี 15 ตลุาคม 2556 

ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2556 นายจร ทำ ยังไง

เพราะก็ต้องไปทำ งานที่ ใหม่ คือ กรม ข.

นายจร ก็ ใช้การลาพักผ่อน
(เนื่องจากมีวันเหลือเยอะ....)
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...หลังจากนั้นนายจร จึงได้ไปยื่นหนังสือขอลาออกจาก กรม ก. ซึ่งเป็นส่วนราชการเดิม และ 

ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากส่วนราชการเดิมตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556… 

กรณีนี้จึงกลายเป็นว่า ช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2556 

ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2556 นายจรมีสภาพเป็นข้าราชการอยู่ 2 แห่ง 

ในเวลาเดียวกัน แล้วผลทางกฎหมายกับการรับราชการของนายจร!!!

กรณีนี้คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 2) ได้เคยพิจารณาข้อหารือ 

ของกรมกรมหนึง่เกีย่วกบัสถานภาพของข้าราชการ “กรณบีรรจแุละแต่ง

ตั้งบุคคลเข้ารับราชการซำ้าซ้อนกัน 2 แห่ง” ว่า 

 

  คำาสั่งบรรจุและแต่งตั้งซำ้าซ้อนเป็นเหตุอันเกิดจากการปกปิดความจริงของผู้สอบแข่งขันได้ที่ไม่แจ้งให้ 

ส่วนราชการได้ทราบว่า ตนเองยังรับราชการอยู่อีกแห่งหนึ่ง ส่งผลให้คำาสั่งบรรจุและแต่งตั้งดังกล่าวเป็นคำาสั่งที่ออกโดย

สำาคัญผิด เป็นคำาสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประกอบกับ...



คำ สั่งบรรจุและแต่งตั้งนายจร ให้ดำ รงตำ แหน่งนิติกร ของ

กรม ข. ก็เป็นคำ สั่งที่ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย......
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บทเรียนครั้งนี้...สอนให้รู้ว่า จะไปบรรจุที่ใหม่วันใด ต้องประสาน

กับการเจ้าหน้าท่ีของส่วนราชการท้ัง 2 แห่ง เพ่ือให้วันท่ีส่ังบรรจุและ

แต่งต้ังของส่วนราชการแห่งใหม่ และวันอนุมัติให้ลาออกมีผลบังคับใช้ 

ท่ีสอดรับกัน ไม่เช่นน้ันจะกลายเป็นว่ารับราชการ 2 แห่ง ในเวลา

เดียวกัน...ปัญหาต่าง ๆ ก็จะตามมานะคะ

  หลกัเกณฑ์การเบกิจ่ายเงนิเดอืนตามพระราชกฤษฎกีาการจ่ายเงนิเดอืน เงนิปี บำาเหนจ็ บำานาญ และ

เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 ไม่ประสงค์ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนจากส่วนราชการ 2 แห่งในเวลาเดียวกัน 

ดังนั้น กรณีจึงต้องดำาเนินการให้ข้าราชการผู้นี้มีสถานภาพเป็นข้าราชการ

เพียงแห่งเดียว โดยควรเพิกถอนคำาสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้มีผลย้อนหลัง 

ตั้งแต่วันที่บรรจุและแต่งตั้งจนถึงวันที่ส่วนราชการอีกแห่งมีคำาสั่งให้ผู ้นี้ออก

จากราชการ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถเรียกคืนเงินเดือนที่จ่ายซำ้าซ้อนในช่วงเวลา 

ดังกล่าวฐานลาภมิควรได้ ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 

ทางปกครอง พ.ศ. 2539 

 

ฉะนั้น เมื่อปรากฏว่าในระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2556 นายจร ยังเป็นข้าราชการสังกัด 

กรม ก. ในตำาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

กรม ข. จึงควรเพิกถอนคำาสั่งบรรจุและแต่งตั้ง โดยให้มีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันท่ี 15 ตุลาคม 

2556 ถงึวนัที ่31 ตลุาคม 2556 ตามนยัมตคิณะกรรมการกฤษฎกีาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่มีผลกระทบ

ต่อบัญชีผู้สอบแข่งขันได้รายอื่นแต่ประการใด…ส่วนการจะออกคำาสั่งบรรจุและแต่งตั้งนายจร ใหม่อีก

ครั้งของกรม ข. นั้น กรม ข. ก็จะต้องพิจารณาข้อเท็จจริงด้วยว่าในช่วงระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2556  

ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2556 มีการบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ลำาดับที่ที่ต่อจากนายจร ไปแล้วหรือไม่ ถ้ามี 

การบรรจุผู้ใดไปแล้ว การออกคำาสั่งบรรจุนายจรก็จะเป็นปัญหาตามมา ซึ่งอาจจะบรรจุไม่ได้
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