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การเปลี่ยนแปลงคือ ครรลองของชีวิต ไม่ต่างกับวันเวลาที่ผ่านพ้นไป หยุดนิ่ง

ไม่ได้ และยากที่จะยับยั้ง

เช่นเดียวกับชีวิตการรับราชการ ก็ต้องมีการขยับเคลื่อนไหวตามครรลองของระบบ  

ซึ่งในภาษาราชการเรียกว่า การย้าย การโอน และการเลื่อน ซึ่งตามมาตรา 63 วรรคหนึ่ง

ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ฉบับปัจจุบันกำาหนดว่า การย้าย การโอน 

หรอืการเลือ่นขา้ราชการพลเรอืนสามญัไปแตง่ตัง้ใหด้ำารงตำาแหนง่ขา้ราชการพลเรอืนสามญั

ในต่างกระทรวงหรือกรมแล้วแต่กรณีนั้น ให้เป็นไปตามที่กำาหนดในกฎ ก.พ. 

กระแสข่าวแว่วมาว่า ขณะนี้กฎ ก.พ. ฉบับนี้ ได้ยกร่างและผ่านการพิจารณาจาก 

คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเกือบครบถ้วนแล้ว โดยได้รวมเอาหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข

ของกระบวนการดังกล่าวของทั้ง 4 ประเภทตำาแหน่ง คือ ประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ 

ประเภทอำานวยการ และประเภทบริหาร มารวมไว้ในกฎ ก.พ. ฉบับเดียว

เจตนารมณ์สำาคัญในเรื่องน้ีก็เพื่อปรับปรุงให้ระบบ ขั้นตอน และวิธีการดำาเนินการ 

เปน็ธรรม โปร่งใส ยดืหยุน่ มคีวามชดัเจน และเปน็ระบบมากยิง่ขึน้ ซึง่จะส่งผลใหก้ารบรหิาร

ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการมีความคล่องตัว สามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนข้าราชการ

ในส่วนราชการต่าง ๆ และสามารถคัดเลือกได้ข้าราชการท่ีมีความรู้ความสามารถและ

ประสบการณ์ที่เหมาะสมที่สุด อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ

หลักเกณฑ์และวิธีการที่สำาคัญตามกฎ ก.พ. ฉบับนี้ อาทิ การย้ายการโอนจำาแนกตาม

ประเภทตำาแหน่ง แบ่งเป็น 2 กรณี คือ กรณีที่อยู่ในอำานาจของผู้มีอำานาจสั่งบรรจุ เช่น  

การย้ายหรือโอนไปแต่งตั้งในตำาแหน่งประเภทเดียวกันในสายงานเดียวกันหรือตำาแหน่ง

ระดับเดิมหรือตำาแหน่งในสายงานเดิม นอกจากน้ันเป็นกรณีที่จะต้องดำาเนินการตาม 

หลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไขตามที่ ก.พ. กำาหนดก่อน แล้วผู้มีอำานาจสั่งบรรจุจึงจะดำาเนินการ

ย้ายหรือรับโอนได้ การเลื่อนระดับกำาหนดว่าให้เลื่อนขึ้นแต่งตั้งสูงกว่าเดิมได้ไม่เกิน 

หนึ่งระดับ นอกจากนั้นตำาแหน่งประเภทวิชาการยังกระจายอำานาจในการบริหารจัดการ 

ให้ส่วนราชการประเมินบุคคลและผลงานมากยิ่งขึ้น เป็นต้น

ด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจ เพราะมีผลกระทบถึงทางก้าวหน้ารวมถึงขวัญกำาลังใจ

ของผองเพือ่นขา้ราชการพลเรอืนสามญัทกุทา่น วารสารขา้ราชการฉบบันีจ้งึขอทยอยเกริน่

พอให้เห็นแนวทาง เพื่อจะได้เตรียมความพร้อมกันไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการประกาศ

ใช้อย่างเป็นทางการต่อไป 

สว่นทีว่า่กลไกดงักลา่วจะชว่ยสนบัสนนุการปฏบิตัริาชการใหไ้ดผ้ลตรงตามเจตนารมณ์

ที่ตั้งไว้หรือไม่นั้น กาลเวลาเท่านั้นที่จะพิสูจน์ได้ ขอได้โปรดติดตามกันต่อไป

บรรณาธิการ

มิถุนายน 2558

ก.พ. ขอเล่า ฉบับนี้ ขอเริ่มต้นด้วยวันแห่ง

ความภาคภูมใิจของขา้ราชการพลเรอืน ซึง่จดัเปน็

ประจำาทุกปี ได้แก่ งานวันข้าราชการพลเรือน  

ต่อด้วยเร่ืองการพัฒนาระบบการบริหารในราชการ 

ภมูภิาค และโครงการเสรมิสรา้งประสทิธภิาพและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้

1 เมษายน-วันข้าราชการพลเรือน

วันที่ 1 เมษายน 2558 ณ ตึกสันติไมตรี  

(หลังนอก) ทำาเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี

มอบประกาศเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียติ

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำาปีพุทธศักราช 

2557 เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน จำานวน  

624 ราย โดยมี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล  

ปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการจัดงาน 

วันข้าราชการพลเรือน นายนนทิกร กาญจนะจิตรา  

เลขาธิการ ก.พ. นายวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์ และ 

นางสาวนงนารถ เพชรสม รองเลขาธิการ ก.พ. 

พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ คณะกรรมการ 

จัดงานวันข้าราชการพลเรือน และกระทรวงต่าง ๆ   

เข้าร่วมงานเป็นจำานวนมาก

บทบรรณาธิการ

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



การพัฒนาระบบการบริหารในราชการภูมิภาค โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ

และพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สำานักงาน ก.พ. ร่วมมือกับ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัย

ขอนแกน่ จดัโครงการเสรมิสรา้งประสทิธภิาพและพฒันาคณุภาพชีวติ

ของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำานวน 20 รุ่น รุ่นละ 6 วัน 

ระหว่างเดือนธันวาคม 2557-เดือนมีนาคม 2558 โดยมีผู้เข้าร่วม

โครงการกว่า 2,000 คน จากข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการ

ตำารวจ และข้าราชการครูที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้น้ี ดำาเนินการมาตั้งแต่ปี 2551 

โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ชว่ยเหลือฟืน้ฟขูวญั กำาลังใจ และคุณภาพชวีติ

ของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งประกอบด้วยจังหวัด

ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อำาเภอ ในจังหวัดสงขลา ได้แก่  

อำาเภอจะนะ อำาเภอนาทวี อำาเภอเทพา และอำาเภอสะบ้าย้อย  

ซึ่งเกิดเหตุการณ์ไม่สงบในพื้นที่ 

จากการประเมินผลการดำาเนินการที่ผ่านมา พบว่าผู้เข้าร่วม

โครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการอย่างมากถึงร้อยละ 95 และ 

ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนมีความเห็นว่าโครงการน้ีเป็นโครงการที่มี

ประโยชน์ ควรสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องต่อไป

สำานักงาน ก.พ. ได้บูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับกระทรวง

มหาดไทย โดยไดก้ำาหนดจดัสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง “การพฒันา 

ระบบการบริหารในราชการภูมิภาค” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล

ของส่วนราชการส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เน่ืองจากการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของราชการส่วนภูมิภาค เป็นการตอบสนองต่อ

นโยบายของรัฐบาลและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้ 

อย่างมีประสิทธิภาพ

การสมัมนาในเรือ่งดงักลา่ว จดัขึน้ระหวา่งเดอืนมกราคม-มนีาคม 

2558 ได้แก่ กลุ่มจังหวัดทางภาคเหนือ 10 จังหวัด (เชียงราย  

เชยีงใหม ่แมฮ่อ่งสอน ลำาปาง ลำาพนู นา่น พะเยา แพร ่อตุรดติถ ์ตาก) 

ภาคใต้ 8 จังหวัด (สงขลา นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล พัทลุง ตรัง 

นครศรีธรรมราช) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 จังหวัด (ขอนแก่น 

กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ นครราชสีมา เพชรบูรณ์ 

พิษณุโลก สุโขทัย) และภาคกลาง 11 จังหวัด (ชัยนาท ลพบุรี  

สิงห์บุรี อ่างทอง สระบุรี อุทัยธานี สุพรรณบุรี กำาแพงเพชร  

นครสวรรค์ พิจิตร) รวมท้ังสิ้น 38 จังหวัด มีผู้เข้าร่วมการสัมมนา 

ทั้ งหมด 1,056 คน ซ่ึงในภาพรวมเม่ือประเมินแล้วพบว่า  

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมสัมมนาต่อการพัฒนาประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากถึงร้อยละ 93.39 
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  ก.พ. ขอเล่า  เรื่อง : กลุ่มงานการสื่อสารองค์กร



เพราะ “มนษุย์” 
เป็นทัง้จดุเริม่ต้น
และเป้าหมายสดุท้าย

ของอาเซียน

4 วารสารข้าราชการ

  ก้าวทันอาเซียน  เรื่อง : ศิริวรรณ เมนะโพธิ



จุดเริ่มต้นของการชวนคิดชวนคุยเก่ียวกับอาเซียนในครั้งนี ้

เกิดขึ้นจากการที่ผู ้เขียนได้รับเชิญจากกระทรวงพัฒนาสังคมและ 

ความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะเจ้าภาพหลักของเสาสังคมและ

วัฒนธรรมอาเซียน ให้ไปร่วมให้ข้อคิดเห็นในการจัดทำายุทธศาสตร์

ด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์เพื่อเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน พ.ศ. 2560-2565 ณ ศูนย์ C asean ถนนรัชดาภิเษก  

เมื่อกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา 

แต่ก่อนที่จะเข้าสู่การจัดทำายุทธศาสตร์ที่ว่า เจ้าภาพได้จัดเวลา

ไว้ประมาณสองชั่วโมงเพื่อเชิญให้ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ประธาน

สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การต่างประเทศ และอดีตเลขาธิการอาเซียน ได้พูดคุยถึงทิศทาง 

การพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ ภายใต้กรอบประชาสงัคม

อาเซียน และท่านเริ่มต้นการสนทนาด้วยประโยค “มนุษย์” เป็นทั้ง

จุดเริ่มต้นและเป้าหมายสุดท้ายของอาเซียน นี้แหละค่ะ

สงัคมเริม่ต้นได้กเ็พราะมนษุย์ มนษุย์เรามสีงัคมรอบตวัและคดิถงึ

สังคมรอบตัวก่อนที่จะคิดถึงเรื่องการค้า การลงทุน เศรษฐกิจ เรื่อง

ความมั่นคงปลอดภัย หรือเรื่องที่ไกลออกไป การที่ประเทศทั้ง 10 

ในภูมิภาคอาเซียนมารวมตัวกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ภูมิภาคนั้น  

ต้องเข้าใจให้ตรงกันว่า คือการยกระดับคุณภาพชีวิตของพลเมือง 

ในแต่ละประเทศให้มีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น เพื่อให้มีพละกำาลังพร้อม 

ที่จะทำางานด้วยกัน ก้าวไปด้วยกัน เพราะเป้าหมายสุดท้ายคือ 

การสร้างความเข้มแขง็ให้กบั “บ้านหลงังาม” ทีม่ชีือ่เรยีกว่าอาเซยีน  

และสร้างความแข็งแกร่งให้กับ “คน” ที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้น

นั่นเอง

ต้องไม่ลืมว่าเป้าหมายของอาเซียน คือ การเป็นประชาคมที่มี

ประชาชนเป็นศูนย์กลาง เป็นสังคมของการเอื้ออาทรและแบ่งปัน 

มคีวามเป็นเอกภาพ ประชากรอาเซยีนมสีภาพความเป็นอยูท่ีด่แีละ

มีการพัฒนาในทุกด้านเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน รวมท้ังส่งเสริม 

อัตลักษณ์ของอาเซียน

ดร.สรุนิทร์ กล่าวว่า ความร่วมมอืในการทำางานของอาเซยีน แม้จะ

ถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ตามภารกิจหลัก (หรือที่เรียกว่า เสา-Pillar)  

ซึ่งแต่ละเสาของอาเซียนต่างก็มีความสำาคัญที่ไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน  

แต่หากพจิารณาโดยถ่องแท้จะพบว่า เสาสงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน

เป็นเสมือนจุดเริ่มต้น (Foundation) ในทุกบริบทและเป็นเป้าหมาย

สุดท้าย (End Goal) ของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคนี้ เพราะความ

เจรญิก้าวหน้าทีเ่กดิขึน้ในทกุด้านจะไร้ค่าลงไปในทนัท ีหากเกดิขึน้

แล้ว แต่คุณภาพชีวิตของประชาชนลดต�่าลง

นับถึงเวลานี้ เป็นเวลาที่ทุกประเทศต่างนับถอยหลังกับการเข้าสู่

ประชาคมอย่างเป็นทางการในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทุกจังหวะ

ของการก้าวเดินย่อมมีความหมาย จะช้าบ้าง-เร็วบ้าง ก็ข้ึนอยู่กับ 

ความพร้อมของปัจจัยภายในของแต่ละประเทศ และสำาหรับ

ประเทศไทยกับความพร้อมต่อการปรับตัวครั้งใหญ่น้ี ดร.สุรินทร์  

เชื่อว่าศักยภาพของเราจะมีเกินร้อย หากสามารถเอาชนะความ

ท้าทายหลัก ดังต่อไปนี้

ï ประการแรก ว่าด้วยการแข่งขัน

เวทีอาเซียนคือบันไดขั้นต้นที่จะทำาให้คนไทยก้าวขึ้นไปสู่เวที 

การแข่งขันระดับโลกอื่น ๆ การเตรียมคนเพื่อเวทีอาเซียนจึงถือเป็น 

จุดเริ่มต้นที่ดีที่คนในชาติต้องให้ความสนใจ และแม้ว่าคนไทยบาง

กลุ่มจะก้าวข้ามระดับภูมิภาคสู่เวทีระดับโลกไปแล้ว แต่ประชาชน  

“ส่วนใหญ่ของประเทศ” ยงัไปไม่ถงึจดุนัน้ การตืน่ตวัด้วยสถานการณ์

บังคับนี้ จึงเป็นโอกาสดีที่คนไทยทุกคนจะเตรียมตัวให้พร้อมสำาหรับ

การแข่งขันโดยใช้การรวมประชาคมอาเซียนเป็นจุดตั้งต้น

การทีป่ระเทศไทยเคยธำารงความเป็นชาตทิีย่ิง่ใหญ่ในอดตี ไม่เคย

เป็นเมืองขึ้นของประเทศมหาอำานาจใด และมีความเจริญรุ่งเรืองใน 

ทุกด้านเกินหน้าประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเดียวกัน กลับกลายมา

เป็นเสมือนดาบสองคมในวันนี้ เพราะประชาชนบางส่วนไม่ตื่นตัวกับ

การแข่งขัน ไม่ขวนขวายในการพัฒนาตนเอง ยังคงหลงอยู่ในอดีต 

แห่งความรุง่เรอืง มองประเทศเพือ่นบ้านด้วยสายตาทีด้่อยกว่า อปุนสิยั

ของคนไทยส่วนใหญ่จึงเรื่อยเรื่อยมาเรียงเรียง ไม่กระตือรือร้นต่อ 

การแข่งขัน ซึ่งก็เป็นเหตุผลสำาคัญที่ทำาให้ประเทศเดินหน้าช้าลง  

หยุดอยู่กับที่ หรือกระทั่งเดินถอยหลังบ้างในบางเวลา

เมื่อไรที่คนไทยกระตุกความคิดตนเองได้ว่า บริบทสังคมปัจจุบัน 

ไม่เหมือนส่ิงที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีต ประเทศไทยต้องรักษา

ตำาแหน่งผู้นำาต่อไปให้ได้ในภูมิภาคนี้ คนไทยทั้งชาติจะต้องประคอง

กันเดิน วิ่ง หรือในบางจังหวะหากล้มลงก็ต้องคลานเข่า เพื่อให้

ประเทศชาติขยับตัวไปข้างหน้าตลอดเวลา เมื่อนั้นประเทศชาติ

ก็มีความพร้อมที่จะแข่งขัน และมีโอกาสที่จะผงาดขึ้นเป็นผู้นำาของ

ภูมิภาคได้อีกครั้งหนึ่ง
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ï ประการทีส่อง ว่าด้วยการให้คณุค่าของงานด้านเทคนิค
ค่านิยมของประเทศท่ีไม่ให้คุณค่ากับงานทางด้านเทคนิคคือ 

อีกหนึ่งเหตุผลที่ทำาให้ประเทศไทยอาจรั้งอยู่ในอันดับท้าย ๆ ของ

ภูมิภาค สังคมไทยทุกวันน้ีหาช่างเทคนิคฝีมือดีป้อนเข้าสู่ตลาด 

ได้น้อยลงทุกที เพราะการศึกษาในสายอาชีพถูกประเมินด้วยสายตา

ที่ตำ่ากว่าสายสามัญ ครอบครัวปลูกฝังความคิดของเยาวชนด้วยการ 

ส่งเสรมิให้เรยีนต่อในระดบัมหาวทิยาลยัแล้วจบออกมาเป็นพนกังาน

ในบริษัทหรือองค์กรต่าง ๆ  มากกว่าทีจ่ะให้ความสนใจกบังานทางด้าน

เทคนิค งานวิชาชีพ ซึ่งเป็นกำาลังสำาคัญยิ่งของสังคมบ้านเรา

ค่านิยมที่ไม่เหมาะสมต่อเรื่องดังกล่าวน้ี ทำาให้ประเทศชาติ 

ขาดแรงงานมีฝีมือ ขาดความเชื่อมั่นในการประกอบอุตสาหกรรม 

ทุกประเภท และไม่สามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพออกสู ่มือ

ประชาชนผู้บริโภคและตลาดภายนอกได้

ค่านิยมทางความคิดและทัศนคติที่ต้องปรับเปลี่ยนขนานใหญ่

เกี่ยวกับประเด็นนี้คือ ทุกวิชาชีพต่างมีคุณค่า มีเกียรติ มีศักด์ิศรี

ในตัวเอง พนักงานทำาความสะอาดก็มีคุณค่าต่อองค์กรพอ ๆ กับ

ตำาแหน่งงานอื่น คนขับรถแท็กซี่ก็มีคุณค่าในงานบริการท่ีจะนำาส่ง 

ผูโ้ดยสารไปถงึจดุหมายปลายทางอย่างปลอดภยั พนกังานล้างเครือ่ง

ปรับอากาศก็มีความสำาคัญกับชีวิตเพราะช่วยดูแลสุขภาพของคนที่

อยู่ในอาคารบ้านเรือนนั้น ซึ่งหากสังคมปรับความคิดได้เช่นน้ี ส่ิงที่

จะเกิดขึ้นคือ คนท�างานในทุกต�าแหน่งหน้าท่ีจะนับถือตนเองและ

ซื่อสัตย์กับอาชีพตนเอง ส่วนเพ่ือนร่วมงานหรือผู้รับบริการก็จะ

ยกย่องกับการท�าหน้าที่นั้น ในฐานะฟันเฟืองตัวหนึ่งที่จะช่วยให้

สังคมเดินหน้าอย่างมั่นคง

ï ประการสดุท้าย ว่าด้วยสมรรถนะของระบบราชการ
ดร.สุรินทร์ ยืนยันว่า ระบบราชการคือเสาหลักของการบริหาร

ประเทศ ข้าราชการคือผู้พิทักษ์ผลประโยชน์ของชาติและประชาชน 

แต่ในปัจจุบันระบบราชการอ่อนแอลง ข้าราชการขาดความเป็น

มืออาชีพและไม่สามารถทำาหน้าที่พิทักษ์ผลประโยชน์ของชาติและ

ประชาชนได้อย่างเหมาะสม

ประสบการณ์บนเวทีระดับโลกทำาให้ ดร.สุรินทร์ ยกตัวอย่าง 

ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ข้าราชการไทยขาดการเตรียมความพร้อมใน 

การทำางาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ข้าราชการทีเ่ตบิโตมาด้วยระบบอปุถมัภ์  

(แต่ไร้ความสามารถ) ดร.สุรินทร์ เล่าถึงสิ่งที่ได้เห็นซำ้าแล้วซำ้าอีก  

จากเวทีการประชุมระหว่างประเทศที่ข้าราชการไทยไม่สามารถ 

นำาเสนอประเด็นของชาติให้เข้าสู่วาระการประชุมได้ ข้าราชการ 

ส่วนใหญ่นั่งนิ่งและเงียบเฉย ปล่อยให้สมาชิกชาติอื่นฟาดฟันและ 

ถกเถยีงเพือ่พทิกัษ์ผลประโยชน์ของตนอย่างเป็นจรงิเป็นจงั ในขณะท่ี 

ผู้แทนของประเทศไทยไม่ได้ทำาหน้าที่เช่นนั้นเลย ดร.สุรินทร์ เชื่อว่า

หากระบบได้เตรียมคนให้พร้อมก่อนที่จะเข้ารับตำาแหน่งหรือมาทำา

หน้าที่ เหตุการณ์เช่นนี้จะไม่เกิดขึ้น

ประเด็นที่กระตุกความคิดของผู้เขียนที่สุดเกี่ยวกับเรื่องระบบ

ราชการคือสิ่งที่ ดร.สุรินทร์ กล่าวว่า ระบบราชการทุกวันนี้ ท�าให้

ข้าราชการเดินหน้าเข้ากรุงและถอยหลังให้ประชาชน

การรวมประชาคมน�ามาซึ่งผลกระทบทั้งทางด้านบวก

และลบ อยู่ที่ว่าใครจะมีความพร้อมและเตรียมรับมือกับ 

การเปลี่ยนแปลงได้มากกว่ากัน ความพร้อมในที่นี้คือ  

พร้อมที่จะฉกฉวยผลประโยชน์จากภายนอกและน�ามาซึ่ง

ความเจรญิก้าวหน้าให้กบัชาตขิองตน ในขณะเดยีวกนักพ็ร้อม

ที่จะปิดช่องว่าง หรือก�าจัดจุดอ่อนที่อาจท�าให้ประเทศอื่น 

มาตักตวงผลประโยชน์จากชาติและจากประชาชนของตน 

ไปได้ เพราะท้ายที่สุดแล้ว ประเทศที่มีความพร้อมมากท่ีสุด 

ย่อมจะได้ประโยชน์จากเวทีอาเซียนมากที่สุดนั่นเอง

ท�าไมและอย่างไร?

ดร.สรุนิทร์ ยกตวัอย่างให้เหน็อกีครัง้ว่า ข้าราชการไทยถกูเรยีกตวั

มาอบรม พัฒนา หรือทำากิจกรรมในส่วนกลางหรือกรุงเทพมหานคร

ตลอดเวลา เป็นประจำาทุกเดือน บางเดือนต้องมาหลายครั้ง และมี

ไม่น้อยที่ข้าราชการ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับสูง เช่น ผู้ว่าราชการ

จังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหัวหน้าสำานักงานในจังหวัด) 

ต้องทิ้งประชาชนในพื้นที่มาเป็นระยะเวลานานเพื่อเข้ารับการอบรม

บางหลักสูตร เช่น หลักสูตรนักบริหารระดับสูง หลักสูตร วปอ. หรือ 

หลักสูตรอื่น ทำาให้ประชาชนหรือแม้แต่ข้าราชการใต้บังคับบัญชา 

ถูกทอดทิ้งไปเป็นช่วงๆ หากสามารถบริหารจัดการหรือมอบหมาย 

สัง่การได้อย่างมปีระสทิธภิาพกด็ไีป แต่หากทำาเช่นนัน้ไม่ได้ ผลกระทบ 

ก็จะตกกับประชาชนในพื้นที่

ความท้าทายที่ต้องเอาชนะสำาหรับเรื่องนี้คือ การสร้างความ

เป็นมืออาชีพให้ข้าราชการในทุกระดับ เตรียมความพร้อมก่อน 

เข้าสู่ต�าแหน่งเพื่อให้สามารถท�าหน้าที่ได้อย่างที่ประชาชนและ

ประเทศชาติคาดหวัง ข้าราชการจะต้องเป็นข้าราชการที่สามารถ

เป็นผู ้พิทักษ์ผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนได้ 

อย่างแท้จริง

6 วารสารข้าราชการ
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ดร.สรุนิทร์ พศิสวุรรณ เป็นนกัการเมอืงและนกัวชิาการชาวไทยมสุลมิ ทีไ่ด้รบัความนบัถอือย่างกว้างขวางในภมูภิาค

อาเซียนและเวทีระดับโลก เคยดำารงตำาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในรัฐบาลนายชวน หลีกภัย และ

ดำารงตำาแหน่งเลขาธิการอาเซียน โดยน่ังบริหารงานที่สำานักงานเลขานุการอาเซียนที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย  

เป็นระยะเวลา 5 ปี นบัตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2551 จนสิน้สดุวาระเมือ่วนัที ่1 มกราคม 2556 นบัเป็นบคุคลทีม่คีวามคดิ 

ทันสมัยและรอบคอบยิ่ง

ดร.สุรินทร์เกิดท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช มีบิดาเป็นครูสอนศาสนาอิสลาม ศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียน 

วดับ้านตาล ศกึษาระดบัมธัยมศกึษาทีโ่รงเรยีนกลัยาณศีรธีรรมราช และโรงเรยีนเบญจมราชทูศิ จงัหวดันครศรธีรรมราช 

สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยแคลร์มอนต์ สหรัฐอเมริกา เมื่อปี 2515 ปริญญาโท มหาวิทยาลัย 

ฮาร์วาร์ด ปี 2518 และปริญญาเอกด้านมานุษยวิทยาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ในปี 2525 เริ่มอาชีพนักวิชาการ 

ในตำาแหน่งอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่างปี 2518-2529 ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งประธานสถาบันออกแบบ

อนาคตประเทศไทย
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สมรรถนะข้าราชการไทย
ในมุมมองของคนรุ่นใหม่

คอลัมน์มองต่างอย่างสร้างสรรค์ ในวันน้ี

กองบรรณาธิการขอพาทุกท่านมารู้จักกับข้าราชการรุ่นใหม ่

ไฟแรง 6 คน จากโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลง

รุ่นใหม่ รุ่นที่ 8 หรือที่เราอาจจะคุ้นหูว่า “นปร.” โครงการนี้

จะเป็นการคัดเลือกคนรุ่นใหม่ท่ีสนใจรับราชการเข้าสู่ระบบ

อีกทางหนึ่ง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม ด้วยกัน คือ (1)  

ผู้จบการศึกษาใหม่จากทุกสาขาวิชาท่ีสำาเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาโทขึ้นไป (2) ผู ้ท่ีกำาลังทำางานในภาคเอกชน และ  

(3) ข้าราชการจากทุกกระทรวง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่น ๆ ที่ 

ต้องการพฒันาตนเองเพิม่เตมิ การคัดเลือกจะต้องผ่านขัน้ตอน 

ในการคัดกรอง 3 รอบ เริ่มจากทดสอบความรู้ความสามารถ 

ทั่วไป ขั้นต่อมา การสอบข้อเขียนและการทดสอบภาวะทาง 

จติใจ อารมณ์ และขัน้ตอนสดุท้าย การประเมนิความเหมาะสม 

บุคลิกภาพ เชาวน์ปัญญา ขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นการสอบแบบ 

Assessment Center ทีจ่ดัทำาการสอบโดยคณะแพทยศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือในการสรรหา

8 วารสารข้าราชการ

  มองต่างอย่างสร้างสรรค์  เรื่อง : ปาณพร สมบัติเปี่ยม และพรศิริ เจริญสืบสกุล



แพรจบการศกึษาวทิยศาสตรบณัฑติ (เศรษฐศาสตรเกษตร) เกยีรตนิยิม

อันดับ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Master of Letters in 

Marketing จาก University of St Andrews ประเทศสกอตแลนด์ 

แพรมีประสบการณ์ในการทำางานในภาคเอกชนในสายงานการตลาด 

มาตลอด ทั้งยังเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เกี่ยวกับการตลาดและ 

การขาย แพรกล่าวด้วยนำา้เสยีงเรยีบ ๆ  แต่จรงิจงัว่า “ทีเ่ลือกเข้ามารบัราชการ

เพราะว่าอยากน�าเอาความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของตนเอง 

มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับระบบราชการ ไม่ได้คิดว่ารับราชการเพราะมี

ความมั่นคงมากกว่าการท�างานในภาคเอกชน แต่การท�างานเพื่อสร้าง 

ประโยชน ์ต ่อสังคม คือ ความสุขและความภูมิ ใจ”  โดยระหว ่าง

ปฏิบัติ ราชการภายใต ้การฝ ึกสอนงานของ ผู ้ ว ่ า ราชการจั งหวัด

เพชรบุรี  แพรได ้ เสนอโครงการ (Flagship Projects) จำานวน 

4 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการจัดระบบการท�างานเพื่อการด�าเนินงาน 

ทีม่ปีระสทิธภิาพสงู 2) โครงการ The Excellent Teamwork 3) โครงการ  

The Best Space Management  และ 4) โครงการศูนย์ด�ารงธรรม 

จังหวัดเพชรบุรี สื่อสาร ฉับไว เข้าใกล้ ทุกพื้นที่ จะเห็นได้ว่าทั้ง 4 โครงการ 

ที่ได้นำาเสนอไปมีความเกี่ยวเน่ืองกับการส่ือสารที่เป็นพื้นฐานองค์ความรู้

ที่ผสมกับการพยายามพัฒนาระบบการทำางานของหน่วยงานภาครัฐให้มี

ประสิทธิภาพและเข้าถึงประชาชนได้เป็นหลัก 

บุคลากรที่มีความเฉพาะตัว โดยผู้ท่ีผ่านเข้าร่วมโครงการ 

นปร. จะได้มีโอกาสพัฒนาความรู้และสั่งสมประสบการณ ์

ทัง้ในภาควชิาการและการปฏบิตัริาชการจรงิตามหน่วยงาน 

ต่าง ๆ ทั้งยังได้รีบโอกาสให้ปฏิบัติราชการภายใต้การ 

ฝึกสอนงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดกระทรวงอธิบดี  

เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ และ CEO ของบริษัทเอกชน 

ชั้นนำาของประเทศ รวมระยะเวลากว่า 22 เดือน เพื่อ 

เตรียมความพร้อมในการรองรับความเปลี่ยนแปลงของ

ระบบราชการในอนาคต ขณะน้ีพวกเขาได้มีประสบการณ์ 

ในการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาคและส่วนกลางมาแล้ว

ประมาณ 1 ปี เรียกได้ว่าน้อง ๆ ทั้ง 6 คน พอจะเห็นภาพ 

ของระบบราชการกันได้พอสมควร และน่าจะมีมุมมอง 

ที่น ่าสนใจในเรื่องของสมรรถนะของข้าราชการไทยใน 

ปัจจุบัน

เราเริ่มการสนทนากับน้อง ๆ ด้วย 2 ประเด็นหลัก คือ 

(1) ทำาไมพวกเขาจึงตัดสินใจมารับราชการทั้งที่ในปัจจุบัน 

การรับราชการไม่ใช่ทางเลือกแรก ๆ ของคนรุ่นใหม่แล้ว  

และ (2) พวกเขามีมุมมองอย่างไรต่อสมรรถนะ (ความรู้ 

ทกัษะ และทศันคต)ิ ข้าราชการไทยในอนาคต ก่อนอ่ืนเรามา 

ทำาความรู้จักกับพวกเขาเหล่านี้กันเลยค่ะ

นางสาวเหมือนฝัน รอบคอบ

แพร
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แท๊ปจบการศกึษารฐัศาสตรบณัฑติ (การปกครอง) เกยีรตนิยิมอนัดบั 2 จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั และปรญิญาโทวารสารศาสตร์ (การบรหิารสือ่สารมวลชน) มหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์ แท๊ปเคยเป็นผู้ประกาศรายการ และยังรับหน้าที่ Producer รายการ

โทรทศัน์ของสถานโีทรทศัน์แห่งหนึง่ แต่เมือ่มโีอกาสเธอกเ็ลอืกทีจ่ะมารบัราชการ

แท๊ปพดูด้วยความภมูใิจว่า “แท๊ปเตบิโตมาจากครอบครวัข้าราชการ ทีเ่ลอืกเรยีน

รัฐศาสตร์เพราะไม่เคยมีเป้าหมายอื่นเลยนอกจากการรับราชการ และภูมิใจทุกครั้ง 

ทีไ่ด้บอกกบัทกุคนว่าตวัเองรบัราชการ เพราะการรบัราชการไม่ได้ท�าเพือ่ประโยชน์ให้กบั

คนใดคนหนึง่ แต่เป็นการท�าประโยชน์ให้กบัประชาชนทกุคน” ระหว่างปฏบิตัริาชการ 

ภายใต้การฝึกสอนงานของผูว่้าราชการจงัหวดัชยันาท แท๊ปได้จดัทำาโครงการเพือ่เสรมิสร้าง 

ยทุธศาสตร์การท่องเทีย่วของจงัหวดัชยันาทให้เป็นรปูธรรม โดยผลกัดนัโครงการ “ชยันาท 

เมอืงจกัรยาน 12 เดอืนแห่งการป่ัน” เป็นโครงการระยะยาวตลอดทัง้ปี ซึง่ในแต่ละเดอืน 

จะมีเส้นทางการปั่นจักรยานท่ีแตกต่างกันไป เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถชื่นชมกับ

ธรรมชาตแิละแหล่งท่องเทีย่ว Unseen หลายแห่งของจงัหวดัชัยนาท เป็นโครงการทีก่ำาลัง 

ได้รับความนิยมจากนักปั่นท่ัวประเทศ สามารถสร้างจุดสนใจในการท่องเที่ยวเชิงกีฬา

ให้เกดิขึน้กบัจงัหวดัชยันาท ทัง้ยงัส่งผลดกีบัธรุกจิการท่องเทีย่วในจงัหวดัเป็นอย่างดี
นางสาวสนติกาญจน์ กลิ่นสุวรรณ

แท๊ป

นายพุทธิกานต์ กิจเกื้อกูล

หลยุส์

หลยุส์จบการศกึษา Bachelor of Science in Business Administration (Accounting)  

จาก California State University Sacramento ประเทศสหรัฐอเมริกา และ Master  

of Arts (Society and Public Policy) จาก Fudan University ประเทศจีน 

หลยุส์เป็นผูท้ีส่ามารถสือ่สารทัง้ภาษาไทย องักฤษ และจนีได้เป็นอย่างด ีเนือ่งจากเรยีน 

ท่ีอเมริกาตั้งแต่มัธยมปลายถึงปริญญาตรี และเรียนปริญญาโทที่ประเทศจีน คุณลักษณะ 

ดังกล่าวทำาให้เขามีโอกาสที่จะเลือกงานได้หลากหลาย แต่เขากลับเลือกที่จะมารับราชการ 

หลุยส์พูดว่า “ผมโชคดีมากที่ครอบครัวสนับสนุนให้ได้มีโอกาสอยู ่ในส่ิงแวดล้อมและ 

สังคมที่ดี ได้เห็นความเจริญและการพัฒนาของสังคมที่แตกต่างจากประเทศไทยมาก ท�าให้

ผมอยากเหน็ประเทศไทยสามารถพฒันาเทยีบเท่ากบัประเทศทีผ่มเคยอยูม่า” หลยุส์กลบัมา 

พร้อมกับความมุ่งมั่นและด้วยพื้นฐานการศึกษาด้านบัญชีและนโยบายสาธารณะ ทำาให้

ระหว่างการปฏิบัติราชการภายใต้การฝึกสอนงานของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หลุยส์ได้ 

ศึกษางานด้านแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดเป็นหลัก พยายามสอดแทรก Best Practice ของ 

แต่ละประเทศเข้ามาประสานในการดำาเนนิกจิกรรมโครงการหน่วยงานอืน่ ๆ  ในจงัหวดัเชยีงใหม่  

ทั้งยังมีส่วนร่วมในเสนอแนะและจัดทำาโครงการต่าง ๆ ของจังหวัดอีกหลายโครงการ
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อ้อจบการศึกษาเศรษฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 จากมหาวิทยาลัย 

ขอนแก่น และ Master of Science in Economics (Economics) จาก University 

of Illinois at Urbana-Champaign ประเทศสหรัฐอเมริกา

อ้อเล่าติดตลกว่า “อ้อได้ทุนแม่ไปเรียนเมืองนอกค่ะ แต่ไม่เคยบอกแม่เลยว่า 

เป้าหมายของอ้อ คอื การรบัราชการ เพราะถ้าบอกก่อนแม่คงจะไม่ส่งไปเรยีนแน่ ๆ”  

ก่อนที่อ้อจะเข้าโครงการ นปร. อ้อเคยเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำาแหน่งเศรษฐกรโท  

ทีส่ำานกังานเศรษฐกจิการคลงั กระทรวงการคลงั มาก่อน ถือว่ามพีืน้ฐานกบัระบบราชการ 

ในหน่วยงานส่วนกลางทีเ่รยีกได้ว่าเป็น Think Tank ของกระทรวงการคลัง ซ่ึงเป็นผู้ออก

นโยบายต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วกบัการเงนิและการคลงัของประเทศ การทีเ่คยเข้าไปเป็นส่วนหนึง่

ของระบบราชการกย็ิง่ทำาให้ความตัง้ใจทีจ่ะเป็นข้าราชการของเธอมมีากยิง่ขึน้ ในส่วนของ

ประสบการณ์ทีไ่ด้ตดิตามผูว่้าราชการจงัหวดัมกุดาหาร อ้อได้เรยีนรูล้กัษณะการทำางาน

อย่างบรูณาการของหน่วยงานต่าง ๆ  โดยเฉพาะหน่วยงานทีม่คีวามสำาคญัด้านเศรษฐกจิ

เป็นหลัก ทำาให้อ้อได้เห็นความเชื่อมโยงของภาพรวมระบบเศรษฐกิจระดับมหภาค 

และจลุภาค ซึง่สามารถนำาไปพฒันารปูแบบการทำางานในฐานะข้าราชการทีอ่ยูห่น่วยงาน 

ส่วนกลางทีส่ามารถเชือ่มต่อกบัข้าราชการในส่วนภมูภิาคได้อย่างกลมกลนืในอนาคต

ดิวจบการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต (รัสเซียศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ และ Master of Political Science (International Affairs) จาก Saint  

Petersburg University สหพันธรัฐรัสเซีย 

ดวิมเีส้นทางทีแ่ตกต่างจากคนอืน่ ดวิไม่เคยคดิถงึการรบัราชการมาก่อน พืน้ฐานครอบครวั 

กไ็ม่ใช่ข้าราชการ แต่จดุมุง่หมายของดวิเปล่ียนหลังจากจบปรญิญาโททีร่สัเซีย ดวิเล่าด้วยนำา้เสยีง 

ทีก่ระตอืรอืร้นว่า “ตอนเรยีนจบดวิเหน็โอกาสทีเ่อกชนไทยสามารถเปิดตลาดและค้าขายทีร่สัเซยี

ได้มากมาย แต่ภาคเอกชนไทยจะเข้าไปเปิดตลาดการค้าขายกบัรสัเซยีได้ยงัไง ถ้าภาครฐัของไทย 

ไม่กรยุทางให้ก่อน มนัไม่ใช่แค่เรือ่งของเอกชนแล้ว มนัเป็นเรือ่งระดบัประเทศ” ถ้ามคีนในระบบ

ราชการที่เข้าใจประเทศรัสเซีย สามารถสื่อสารภาษารัสเซียจำานวนมากขึ้นก็น่าจะดี เธอจึง 

ตัดสินใจในตอนน้ันจะกลับมารับราชการ จากความมุ่งม่ันที่จะกลับและพลังงานที่ล้นของดิว 

ระหว่างที่ดิวได้ปฏิบัติราชการภายใต้การฝึกสอนงานของผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ดิวได้มี

โอกาสลองปฏิบัติงานหลากหลายด้าน โดยเฉพาะการจัดเตรียมความพร้อมและข้อมูลเรื่อง  

“เขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดนสะเดา จงัหวดัสงขลา” ซึ่งทำาให้ดิวได้เห็นความเชื่อมโยงของ 

หน่วยงานต่าง ๆ  ในการจดัทำาเขตเศรษฐกจิพเิศษ ซึง่เป็นเรือ่งทีเ่ธอเองกใ็ห้ความสนใจอยูไ่ม่น้อย

นางสาวภารดี นาคสาย

อ้อ

นางสาวปุณฑริกา ฉายากุล

ดิว
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หลังจากที่ได้มีโอกาสพูดคุยกับน้อง ๆ ทั้ง 6 คน เราพบว่า 

ด้วยพืน้ฐานครอบครวัและการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัของแต่ละคน  

ทำาให้พวกเขามีความชัดเจนในตัวเอง แม้ว่าจะดูมีความเชื่อมั่น 

ในตวัเองสงู แต่แฝงไปด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนอยูต่ลอดเวลา  

แต่สิ่งที่พวกเขามีเหมือนกันคือ อุดมการณ์แรงกล้า ทำาให้เรา

สัมผัสได้ถึงประกายไฟแห่งความมุ่งม่ันในการทำางาน พวกเขา 

กล้าที่จะเริ่มลงมือทำา และมีความเข้าใจระบบราชการในแบบ 

ทีเ่ป็นจริง ในมมุมองของน้อง ๆ  ทัง้ 6 คน พวกเขามองว่าสมรรถนะ

ของข้าราชการในด้านของความรู้นั้น ไม่น่าเป็นห่วงมากนัก 

เพราะข้าราชการแต่ละคนก็ได้รับการบ่มเพาะองค์ความรู้จาก 

สถานศึกษาที่ได้มาตรฐานมาแล้ว แต่ความสามารถในเชิง 

ก๊อบเป็นนักเรียนทุน ODOS (หนึ่งอำาเภอหนึ่งทุน) รุ่นแรก จบการศึกษา Bachelor 

of Health Science จาก Maastricht University ประเทศเนเธอร์แลนด์ และ Master 

of Science (Adapted Physical Activity) จาก Katholieke Universiteit Leuven  

จากประเทศเบลเยียม

อย่างที่ทราบกันว่านักเรียนทุน ODOS เป็นทุนที่ไม่มีข้อผูกมัดให้ต้องกลับมาใช้ทุน 

แต่อย่างไร แต่ก๊อบก็เลือกที่จะกลับเข้าสู่ระบบราชการ ด้วยคำาพูดที่ทำาเอาทีมสัมภาษณ์ 

ประทับใจว่า “ครอบครัวผมยากจนมาก ถ้าไม่ได้รับทุนการศึกษาผมก็คงไม่ได้เรียนต่อ 

ตั้งแต่สมัยขึ้นมัธยมปลาย จนจบ ม.6 แม่อยากให้ออกมาช่วยท�างานเพราะไม่มีทุน 

จะให้เรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยแล้ว แต่อาจารย์สนับสนุนให้สอบชิงทุน ODOS ท�าให้

ผมได้มีโอกาสเรียนหนังสือในต่างประเทศ มีโอกาสจะได้ท�างานที่ดีในต่างประเทศ  

แต่ผมรู ้สึกว่าผมเป็นหนี้ชีวิตครับ ผมเอาเงินภาษีของประชาชนมาเรียน ผมก็อยาก

กลับมาตอบแทนประเทศชาติเท่าที่ผมจะท�าได้” เน่ืองจากก๊อบจบการศึกษาด้าน

วิทยาศาสตร์สุขภาพ จึงให้ความสำาคัญกับยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพ

และการกีฬามากเป็นพิเศษ โดยระหว่างที่ปฏิบัติราชการภายใต้การฝึกสอนงานของ 

ผูว่้าราชการจงัหวดัสรุนิทร์ ได้จดัทำาบทวเิคราะห์ยทุธศาสตร์พฒันาการท่องเทีย่วและกฬีา 

กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ นอกจากนั้นก๊อบยังอาสาทำางานทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นงาน

ด้านวิชาการหรือด้านอื่น ๆ เพราะก๊อบเชื่อว่าการสร้างความประทับใจในในตัวข้าราชการ

ไม่ใช่แค่การทำางานเอกสาร แต่ต้องลงไปคลุกคลีกับประชาชนเป็นสำาคัญ 

ความคิด ทัศนคติ และทักษะในการปฏิบัติงานของข้าราชการ 

ต่างหาก ทีเ่ราจำาเป็นต้องให้ความสนใจ ซึง่เราสามารถสรุปสมรรถนะ 

ที่จำาเป็นตามความคิดของน้อง ๆ ข้าราชการรุ่นใหม่เหล่านี้ได้ 

ดังต่อไปนี้

1  ข้าราชการยคุใหม่ต้องมทีศันคต/ิใจ ทีจ่ะทำาเพือ่ส่วนรวม

มากกว่ามาหาความมัน่คงในการทำางานของตนเอง การรบัราชการ

ต้องไม่ใช่เพื่อให้ตนเองมีความมั่นคงทางอาชีพเท่านั้น แต่ต้อง 

คำานึงถึงอุดมการณ์ที่จะทำาเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและ 

ประชาชนด้วย มองอีกมุมหนึ่ง ความมั่นคงในหน้าที่การงานของ 

ตนเองไม่ต่างอะไรไปจากการอยู่ใน Comfort Zone ที่ทำาให ้

นายสายชล คล้อยเอี่ยม 

ก๊อบ

12 วารสารข้าราชการ



เราขาดความกระตือรือร้นในการที่จะปรับปรุงการทำางาน และ 

การพัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่จำาเป็นในอนาคต

2  ข้าราชการยคุใหม่ต้องมองระบบราชการในแบบทีเ่ป็น

จรงิ ไม่ใช่ภาพฝัน คอื การเข้าใจว่าระบบราชการเป็นระบบทีใ่หญ่

โตและซับซ้อน การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงต้องอาศัยแผนงานที่

ชดัเจน ประกอบกบัระยะเวลาและความร่วมมอืจากทกุภาคส่วน 

สิ่งที่สำาคัญที่สุด คือ ข้าราชการทุกคนต้องเริ่มต้นเปลี่ยนแปลง 

ในระดับปัจเจกบุคคลก่อนเป็นอันดับแรก แล้วค่อย ๆ สร้าง 

ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนกับระบบได้ “การเปลี่ยนแปลง 

เริ่มต้นได้ที่ตัวเอง” ไม่ต้องรอให้ใครเริ่ม แต่ต้องเริ่มต้นที่เรา

3  ข้าราชการยุคใหม่ต ้องมีทักษะการให้บริการที่ดี  

(Service Minded) เรื่องน้ีไม่ใช่เรื่องใหม่ แม้ว่าปัจจุบัน 

การให้บริการประชาชนของหน่วยงานรัฐต่าง ๆ จะมีความ 

รวดเร็ว สะดวก และลดขั้นตอนต่าง ๆ แต่ก็ยังมีบางภาพลักษณ์ 

ในการให้บริการประชาชนให้เป็นบวกได้ทั้งหมด นอกจากน้ัน

ต้องปรับทัศนคติเรื่องการบริการให้ครอบคลุมไปถึงการให้ 

บริการกับหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง เน่ืองจากปัจจุบันระบบ

ราชการต้องอาศัยการทำางานร่วมกันของแต่ละกระทรวง กรม 

รวมไปถึงองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เม่ือข้าราชการมองทั้ง 

ภาคประชาชนและภาคราชการด้วยกันเองเสมือนเป็นผู้รับ

บรกิาร จะสามารถเอือ้ประโยชน์ในการทำางานแบบบรูณาการงาน 

ร่วมกันได้เป็นอย่างดี 

4  ข้าราชการยุคใหม่ต้องมีทักษะการคิดเช่ือมโยงและ

เคารพในหน้าที่ของกันและกัน ข้าราชการต้องมีความสามารถ

ในการมองเห็นว่างานของตนเกี่ยวข้องกับใครบ้าง ข้าราชการที่ 

ออกนโยบายต้องคำานึงถึงการปฏิบัติได้ และรับฟังข้าราชการใน

ฝ่ายปฏบิตัอิย่างจรงิจงั ส่วนข้าราชการทีเ่ป็นฝ่ายปฏบิตั ิ(บรกิาร

ประชาชนโดยตรง) ก็ต้องให้ข้อมูลป้อนกลับด้วยว่า อะไรทำาได้

หรือไม่ได้ เพื่อให้การทำางานมีการปรับปรุงอย่างเป็นพลวัตร

5  ข้าราชการยุคใหม่ต้องมีทักษะด้านภาษา โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งภาษาอังกฤษ เพราะงานราชการในปัจจุบันมีความ

ท้าทายสูง และต้องมีปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศในทุกระดับ 

นอกจากนัน้ การทีจ่ะพฒันาประเทศให้เท่าทนัความเปลีย่นแปลง

ต้องอาศัยการค้นคว้าองค์ความรู ้ซึง่ส่วนใหญ่เป็นภาษาต่างประเทศ 

6  ข้าราชการยุคใหม่ต้องมีทักษะในการนำาเสนอและ 

มมุมองแบบการตลาดเชิงรกุ ต้องรูจ้กัประชาสัมพนัธ์งานราชการ

ให้เป็นที่รู้จัก และรับฟังเสียงสะท้อนกลับจากประชาชนด้วยใจ 

เปิดกว้าง ซึ่งจะส่งผลให้สามารถตอบสนองความต้องการของ

ผู้รับบริการได้อย่างแท้จริง

7  ข้าราชการยคุใหม่ต้องมทีกัษะในการสร้างแรงบนัดาลใจ  

(Passion) ในการทำางานให้กับตนเองและผู้อื่นที่ร่วมอุดมการณ์

เดยีวกนั เนือ่งจากระบบราชการมคีวามซบัซ้อนสูง (กฎ ระเบยีบ 

แบบแผน) การจะผลักดันงานใหม่ ๆ ต้องใช้ระยะเวลาและ 

ความพยายามสูง หากข้าราชการไม่มุ่งมั่นเพียงพอ หรือไม่อาจ

สร้างกำาลังใจในการทำางานให้ตนเองได้ ก็จะถูกบั่นทอนกำาลังไป

จนหมดสิ้น และงานก็ไม่อาจสำาเร็จได้

เหล่านี้เป็นอีกมุมมองจากเสียงของข้าราชการรุ ่นใหม่ 

ที่มองว่าข้าราชการสำาหรับยุคสมัยนี้ควรมี ควรเป็นอย่างไร  

เพื่อให้ระบบราชการเปลี่ยนแปลงไปสู ่สิ่งที่ดีกว่า สามารถ 

ขบัเคลือ่นระบบและครองตวัได้ในบรบิทของความเปลีย่นแปลง

สูงและรวดเร็วในปัจจุบัน เราคงจะต้องเป็นกำาลังใจให้น้อง ๆ 

เหล่านี้ ที่จะกระจายไปอยู่ตามส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อเชื่อมโยง 

และสร้างพลังร่วมกับข้าราชการทุกคนในการพัฒนาระบบ

ราชการกันต่อไป
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การแสดงออกทางความคดิของบคุคล ถอืเป็นสทิธเิสรภีาพ 

พืน้ฐานของบคุคลทีส่ามารถกระทำาได้ รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัร

ไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 4 กำาหนดให้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับการคุ้มครอง 

มาตรา 26 การใช้อำานาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ต้องคำานึง

ถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแห่ง

รัฐธรรมนูญนี้ มาตรา 28 บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

หรอืสทิธเิสรภีาพของตนได้เท่าทีไ่ม่ละเมดิสทิธเิสรภีาพของบคุคลอืน่  

ไม่เป็นปรปักษ์ต่อรัฐธรรมนญู หรอืไม่ขดัต่อศลีธรรมอนัดขีองประชาชน  

มาตรา 29 การจำากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ 

จะกระทำามิได้เว้นแต่โดยอาศัยอำานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เฉพาะกาลทีร่ฐัธรรมนญูนีก้ำาหนดไว้และเท่าทีจ่ำาเป็น และจะกระทบ

กระเทือนสาระสำาคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นไม่ได้ 

นอกจากหลักการพื้นฐานในเรื่องดังกล่าวแล้ว รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ยังได้กล่าวถึงสิทธิและเสรีภาพของ

ข้าราชการในการแสดงความคดิเหน็ทางการเมอืงและความเป็นกลาง 

ทางการเมืองของข้าราชการด้วย มาตรา 31 บุคคลผู้เป็นทหาร 

ตำารวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ และพนักงานหรือลูกจ้างของ 

องค์การของรัฐ ย่อมมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับ 

บุคคลทั่วไป เว้นแต่ที่จำากัดในกฎหมายหรือกฎที่ออกโดยอาศัย

อำานาจตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย เฉพาะในส่วนทีเ่กีย่วกบัการเมอืง 

สมรรถภาพ วินัย หรือจริยธรรม มาตรา 74 บุคคลผู้เป็นข้าราชการ 

พนักงาน ลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 

หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ มีหน้าที่ดำาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย

เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม อำานวยความสะดวก และให้บริการแก่

ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

มาตรฐานทางจริยธรรม
ของข้าราชการพลเรือน:
ความเป็นกลางทางการเมือง
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ในการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละในการปฏบิตักิารอืน่ทีเ่กีย่วข้องกบัประชาชน 

บุคคลตามวรรคหนึ่ง “ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมือง”

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ได้วาง 

หลักการจัดระเบียบการบริหารงานบุคคลภาครัฐในข้าราชการ

พลเรือน ด้วยระบบคุณธรรม (Merit System) โดยคำานึงถึงหลักการ

ที่สำาคัญ คือ (1) หลักความรู้ความสามารถ (2) หลักความเสมอภาค 

เป็นธรรม (3) หลักความมั่นคงในการดำารงสถานภาพ (4) หลักความ

เป็นกลางทางการเมือง และ (5) หลักประโยชน์ของทางราชการ  

โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพขององค์กร 

นอกจากนี้ในมาตรา 82 (9) ยังระบุด้วยว่า “ข้าราชการต้อง 

วางตนเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและในการปฏิบัติการ

อื่นที่เกี่ยวข้องกับประชาชน กับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทาง

ราชการว่าด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการด้วย” 

ข้าราชการ ถือเป็นประชาชนผู้หน่ึงซ่ึงมีสิทธิเสรีภาพตามที่

กล่าวมาข้างต้น แต่ในอีกบทบาทหน้าที่ของข้าราชการ ผู้ซึ่งมีหน้าที่ 

และความรับผิดชอบที่สำาคัญในการพัฒนาประเทศ เป็นผู้บังคับใช้

กฎหมายใช้อำานาจรัฐในการจัดบริการสาธารณะต่าง ๆ รวมทั้งการ

ให้บริการอำานวยความสะดวกและแก่ประชาชน จึงต้องคำานึงถึง

ประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนเป็นสำาคัญ 

นอกจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 

2551 ที่วางหลักการสำาคัญในเรื่องความเป็นกลางทางการเมือง

ของข้าราชการพลเรือนแล้ว ในการกำาหนดมาตรฐานทางจริยธรรม 

ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตาม มาตรา 279 ของรัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ยังกำาหนดหลักการสำาคัญใน

เรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐไว้ในประมวล

จริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อ 5 กล่าวคือ ข้าราชการต้องแยก

เรื่องส่วนตัวออกจากตำาแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวม 

ของประเทศชาติ เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน ข้อ 6 ข้าราชการ 

ต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยตำาแหน่งหน้าที่ 

และไม่กระทำาการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและ 

ประโยชน์ส ่วนรวม ข้อ 8 ข ้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด ้วย 

ความเที่ยงธรรม เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการแก่ประชาชน

โดยมีอัธยาศัยที่ดีและไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม โดยอย่างน้อย 

ต้องวางตน ดังนี้ (4) ละเว้นการให้สัมภาษณ์ การอภิปรายการแสดง 

ปาฐกถา การบรรยาย หรือการวิพากษ์วิจารณ์อันกระทบต่อ

ความเป็นกลางทางการเมือง เว้นแต่เป็นการแสดงความเห็นทาง 

วิชาการตามหลักวิชา การที่ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ดังกล่าว ก็เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 

ด้วยระบบคุณธรรม และเพือ่ให้การปฏิบตังิานของข้าราชการพลเรอืน 

เป็นไปบนพืน้ฐานของผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  

ปราศจากอคติ หรือความคิดเห็นส่วนตัวของข้าราชการที่ไม่เป็น 

การแสดงความคิดเห็นในเชิงวิชาการและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ

ทางราชการเป็นสำาคัญ

นอกจากหลักการสำาคัญในระเบียบและกฎหมายทั้งสองฉบับที่

เกี่ยวข้องกับข้าราชการพลเรือนดังกล่าวข้างต้น ยังมีระเบียบสำานัก

คณะรัฐมนตรีว่าด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการพลเรือน 

พ.ศ. 2499 ทีเ่กีย่วข้องกบัความเป็นกลางทางการเมอืงของข้าราชการ 

ระบุในระเบียบข้อ 2 ว่าข้าราชการพลเรือนจะนิยมหรือเป็นสมาชิก 

ในพรรคการเมืองใด ๆ ที่ตั้งขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมาย และจะไป

ประชุมอันเป็นการประชุมของพรรคการเมืองนั้น เป็นการส่วนตัว

ก็ได้ แต่ในทางที่เกี่ยวกับประชาชนและในหน้าที่ราชการต้อง

กระท�าตนเป็นกลาง ปฏิบัติตามนโยบายของรฐับาล โดยไม่ค�านงึถงึ 

พรรคการเมือง และ ไม่กระทำาการให้เป็นการฝ่าฝืนวินัยที่กำาหนดไว้

สำาหรับข้าราชการพลเรือน กับต้องให้กระทำาการอันเป็นการฝ่าฝืน

ข้อห้ามดังต่อไปนี้ คือ
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(1) ไม่ดำารงตำาแหน่งในพรรคการเมืองใด ๆ เว้นแต่ผู้เป็นสมาชิก 

 สภาผู้แทนราษฎรประเภท ๒ หรือข้าราชการการเมือง

(2) ไม่ใช้สถานที่ราชการในกิจการทางการเมือง

(3) ไม่วิพากษ์วิจารณ์การกระทำาของรัฐบาลให้ปรากฏแก่ 

 ประชาชน

(4) ไม่แต่งเครือ่งแบบราชการไปร่วมประชมุพรรคการเมอืง หรอื 

 ไม่ร่วมประชุมในที่สาธารณสถานใด ๆ อันเป็นการประชุม 

 ที่มีลักษณะทางการเมือง

(5) ไม่ประดับเครื่องหมายของพรรคการเมืองในเวลาสวม 

 เครือ่งแบบราชการหรอืในเวลาราชการ หรอืในสถานทีร่าชการ

(6) ไม่แต่งเครือ่งแบบของพรรคการเมอืงเข้าไปในสถานทีร่าชการ

(7) ไม่บังคับให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาหรือประชาชนเป็นสมาชิก 

 พรรคการเมืองใด และไม่กระทำาการในทางให้คุณให้โทษ 

  เพราะเหตทุีผู้่อยูใ่ต้บงัคบับญัชาหรอืประชาชนนยิม หรอืเป็น 

 สมาชิกในพรรคการเมืองใดที่ตั้งขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมาย

(8) ไม่ทำาการขอร้องให้บุคคลใดอุทิศเงินหรือทรัพย์สิน เพื่อ 

 ประโยชน์แก่พรรคการเมือง

(9) ไม่โฆษณาหาเสียงเพื่อประโยชน์แก่พรรคการเมือง หรือ 

 แสดงการสนับสนุนพรรคการเมืองใด ๆ ให้เป็นการเปิดเผย 

 ในที่ประชุมพรรคการเมือง และในที่ที่ปรากฏแก่ประชาชน 

 หรอืเขยีนจดหมาย หรอืบทความไปลงหนงัสอืพมิพ์ หรอืพมิพ์ 

 หนังสือหรือใบปลิว ซึ่งจะจำาหน่ายแจกจ่ายไปยังประชาชน 

 อันมีข้อความเป็นลักษณะของการเมือง

(10) ไม่ปฏิบัติหน้าที่แทรกแซงในทางการเมือง หรือใช้การเมือง 

 เป็นเครื่องมือเพื่อกระทำากิจการต่าง ๆ  อาทิ วิ่งเต้นติดต่อกับ 

 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือพรรคการเมือง เพื่อให้นำาร่าง 

 พระราชบญัญตัหิรอืญตัตเิสนอสภาฯ หรอืตัง้กระทูถ้ามรฐับาล

(11) ในระยะเวลาทีม่กีารสมคัรรบัเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 

 ไม่แสดงออกโดยตรงหรือโดยปริยายที่จะเป็นการช่วยเหลือ 

 ส่งเสริมสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้งและในทางกลับกัน  

 ไม่กดีกนั ตเิตยีน ตำาหน ิทบัถม หรอืให้ร้ายผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้
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สังคมไทยมักเข้าใจผิดว่าความเป็นกลางทางการเมืองน้ัน คือ 

การวางตัวอยู่เฉย ๆ ใครจะทำาผิดหรือถูกอย่างไร ไม่ต้องสนใจหรือ

เข้าไปเกี่ยวข้อง เพราะเกรงว่าจะมีผลกระทบตนเองหรือต่อผู้อื่น 

หรือเป็นการเข้าข้างบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว 

เป็นวธิคีดิทีไ่ม่ตรงกบัหลกัการของกฎหมายทีก่ล่าวมาทัง้หมดข้างต้น  

เพราะหากพบเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง แต่กลับนิ่งเฉยโดยอ้างว่าเป็น 

การวางตัวเป็นกลางทางการเมือง ก็เท่ากับว่าเป็นการไม่รักษา 

ผลประโยชน์ของส่วนรวม 

ประมวลจรยิธรรมข้าราชการพลเรอืน ข้อ 3 ข้าราชการต้องยดึมัน่ 

ในจริยธรรมและยืนหยัดกระทำาในสิ่งท่ีถูกต้อง และเป็นธรรม โดย 

อย่างน้อยต้องวางตน ดังน้ี (1) ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่าง 

ตรงไปตรงมา และไม่กระทำาการเลีย่งประมวลจรยิธรรมนี ้(2) เมือ่รูห้รอื 

พบเหน็การฝ่าฝืนประมวลจรยิธรรมนี ้ข้าราชการมหีน้าทีต้่องรายงาน

การฝ่าฝืนดังกล่าวพร้อมพยานหลักฐาน (หากมี) ต่อหัวหน้าส่วน

ราชการหรอืคณะกรรมการจรยิธรรมโดยพลนั (4) ในกรณทีีข้่าราชการ

เข้าร่วมประชุมและพบว่ามีการกระทำาซึ่งมีลักษณะตาม (2) ของข้อนี้ 

หรือมีการเสนอเรื่อง ซ่ึงมีลักษณะตาม (2) ของข้อน้ีผ่านข้าราชการ 

ข้าราชการมีหน้าที่ต้องคัดค้านการกระทำาดังกล่าว และบันทึกการ

คัดค้านของตนไว้ในรายงานการประชุม หรือในเรื่องนั้นแล้วแต่กรณี

การเพิกเฉยหรือเปิดทางให้มีการกระทำาความผิดหรือฝ่าฝืน

มาตรฐานทางจรยิธรรมข้าราชการ นัน้ไม่ถอืว่าเป็นการวางตวัเป็นกลาง 

ทางการเมอืง เพราะในการทำาหน้าทีข่องข้าราชการนัน้ ข้าราชการจะ

ต้องมีจิตสำานึกที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ โดยต้องแยกเรื่อง

ส่วนตวัออกจากตำาแหน่งหน้าที ่และยดึถอืประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า

ส่วนตน และไม่นำาความสัมพันธ์ส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้อง  

พรรคพวก เพื่อนฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้

ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานราชการ หรือการบริหารงาน

บุคคลภาครัฐ 

โดยสรปุกล่าวคอื ความเป็นกลางทางการเมอืงของข้าราชการนัน้  

มิได้หมายความว่าข้าราชการจะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นหรือ

แสดงบทบาททางการเมืองได้ หากแต่จะกระทำาการใด ๆ  ที่เกี่ยวข้อง

จะต้องมีการพิจารณาถึงความเหมาะสมหรือใช้ความระมัดระวัง 

เป็นพิเศษ ให้ถือเป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ไม่กระทบต่อหน้าที่ราชการ 

เวลาราชการ สถานที่ราชการ หรือประโยชน์ของทางราชการ

http://www.freegreatpicture.com/fun-business/interesting-material-of-commerce-28981
http://www.freegreatpicture.com/fun-business/interesting-business-material-of-commerce-28751
http://gpstrackit.com/wp-content/uploads/2013/11/VanishingPointwRoadSigns.jpg
http://www.freegreatpicture.com/fun-business/interesting-business-image-29137 17www.ocsc.go.th



เชื่อว่าท่านผู้อ่านคงได้ยินเสียงบ่น ข้อวิพากษ์หรือคำาวิจารณ์

เกีย่วกบัการแต่งตัง้บคุคลให้ดำารงตำาแหน่งสำาคญัในองค์กรมาบ้าง 

ไม่มากก็น้อย หลายต่อหลายครั้งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความ

สามารถและความเหมาะสมของคนที่ได้รับการแต่งตั้ง ต้ังแต่ 

“ไม่รู้งาน” “ขาดความรู้ ทักษะและประสบการณ์” “รู้งานลึก

ด้านเดียว” ไปจนถึงคำาวิจารณ์เก่ียวกับคุณลักษณะส่วนตัวและ

พฤติกรรม หรือแม้แต่การที่บุคคลนั้นยัง “มือไม่ถึง” “ไม่เหมาะ

ที่จะเป็นผู้บริหาร” หรือแม้แต่ “ยังเด็กเกินไป” นี่ยังไม่ได้พูด

ถึงปัจจัยความสัมพันธ์และระบบอุปถัมภ์ ที่มักตกเป็นจำาเลย 

อยู่เนือง ๆ !

ในทางกลับกัน ผมเคยได้ยินอดีตปลัดกระทรวงท่านหนึ่ง 

(เกษียณอายุราชการและเสียชีวิตไปแล้ว) เล่าให้ฟังว่า ตัวท่าน 

ไม่เคยได้รับการเตรียมความพร้อมให้ขึ้นดำารงตำาแหน่งบริหาร 

มาก่อนเลย ท่านอาจจะมีความรู้ความเชี่ยวชาญในงาน แต่ใน 

เรื่องการบริหารจัดการ (ทั้งคนและเงิน) นั้น ท่านต้องเรียนรู้เอง  

ลองผดิลองถกูและยมืจมกูคนอืน่หายใจมาตลอด ไม่เคยได้รับการ 

เตรยีมความพร้อมอย่างเป็นระบบ ในภาคเอกชน จงึมกัมคีำาพดู

เสียดสีเสมอ ๆ  ว่า “เสียเซล (ผู้แทนขาย) มือดี เพื่อให้ได้ผู้จัดการ

ฝ่ายขายห่วย ๆ  คนหนึง่” หรอืในบรบิทของทางราชการ คน ๆ  หนึง่ 

อาจเป็นนักวิชาการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญสูง แต่พอได้รับ 

การวางแผนสร้างความต่อเนื่องในการดำารงตำาแหน่งระดับสูง

แต่งตั้งอย่างเตรียมตัว...
เพื่อเตรียมตัวก่อนแต่งตั้ง
แต่งตั้งอย่างเตรียมตัว...
เพื่อเตรียมตัวก่อนแต่งตั้ง
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การแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งที่สูงขึ้น กลับได้ผู้อำานวยการกอง

หรือนักบริหารที่มีปัญหาในการบริหารจัดการ 

ทั้งหลายทั้งปวงที่อารัมภบทมา ก็เพื่อสรุปว่า การแต่งต้ัง

ให้ด�ารงต�าแหน่งที่สูงขึ้นมักท�าไปตามสถานการณ์ เพื่อแก้ไข

ปัญหาเฉพาะหน้า หรือไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมในการ

ด�ารงต�าแหน่งอย่างเป็นระบบ ดังนั้น สถานีนานาฉบับนี้จึงตั้ง 

ประเดน็ว่า ท�าอย่างไรจงึจะมกีารเตรยีมบคุคลให้มคีวามพร้อม  

ส�าหรับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งส�าคัญในหน่วยงาน?

:: การเตรียมตัวก่อนแต่งตั้ง

ในการแต่งตั้ง ทั้งหน่วยงานและเจ้าตัวซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงาน

จะต้องมกีารเตรยีมตวั กล่าวคอื หน่วยงานต้องมกีาร “วางแผน

กำาลังคน” (ท่านที่เห็นว่าเป็น “คำาโต” เกินไป ต้องค่อย ๆ 

ทำาความเข้าใจครบั) และสิง่ทีม่าพร้อมกบัการวางแผนกำาลงัคน  

ก็คือ “การวางเส้นทางความก้าวหน้า การจัดทำาแผนพัฒนา 

ตามเส้นทางความก้าวหน้า และการจัดทำาแผนสร้างความต่อ

เนือ่งในการบรหิารงาน” หรอื Succession Plan) ขณะเดยีวกนั 

ผูป้ฏบิตังิานกต้็องร่วมกบัหน่วยงานพฒันาตนเองเพือ่ให้สามารถ 

ก้าวเดินไปตามเส้นทางความก้าวหน้าที่กำาหนดไว้ 

พูดแบบนี้ ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์อาจจะชอบ แต่หน่วยงาน

ด้านทรัพยากรบุคคล อาจจะเบ้ปาก บอกว่า “ยุ่งและทำายาก” 

เพราะเคยชนิกบัการทีถ่กูสัง่มาว่า “ข้างบนจะเอา (เลอืก) ใคร...” 

ถ้าคดิแบบนี ้ท่านควรเลกิอ่านบทความนีเ้สยีตัง้แต่บรรทดันีเ้ถดิ!

:: องค์กรต้องเตรียมตัวอย่างไร?

เริ่มต้นเลยก็คงต้องกำาหนดกติการ่วมกันว่าจะแต่งตั้งจาก 

คนที่ได้เตรียมตัวแล้วเท่านั้น ได้ข่าวมาว่าในราชการพลเรือน

สามญัเขาจะกำาหนดให้การแต่งตัง้ให้ดำารงตำาแหน่งบางประเภท 

บางระดบั เช่น ตำาแหน่งประเภทอำานวยการ เป็นต้น ต้องมกีาร

วางแผนก�าลังคนและมีการเตรียมคนไว้ก่อน ถึงเวลาก็เลือก

จากคนทีม่คีณุสมบตัทิีเ่หมาะสม ซึง่ส่วนราชการได้ขึน้บญัชไีว้  

ความจริงเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ และสำานักงาน ก.พ.ได้ศึกษา

และทดลองวางระบบนีม้าเป็นระยะเวลาร่วมสบิปี แต่ท่ีผ่านมา 

ยังไม่ได้มีกฎเกณฑ์กติกาใดมารองรับ เหมือนกับช่วงต่อไปน้ี 

ที่กำาลังจะมีการประกาศใช้กฎ ก.พ.ว่าด้วยการย้าย การโอน  

การเล่ือนข้าราชการพลเรอืนสามญั พ.ศ..... ซ่ึงออกตามความใน

มาตรา 63 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

หลักคิดของการเตรียมคนไว้ก่อน คือ การเปิดโอกาสให้

บุคคลได้สัง่สมประสบการณ์ให้สอดคล้องกบัต�าแหน่งทีจ่ะได้รบั 

การแต่งตั้ง กล่าวคือ หากจะแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งประเภท

อำานวยการ กจ็ะต้องรูว่้ารายละเอยีดและคณุลกัษณะทีจ่�าเป็น

ส�าหรับต�าแหน่ง หรือ Job Profile เป็นอย่างไร กล่าวคือ  

เป็นตำาแหน่งทัว่ไปหรอืตำาแหน่งเฉพาะทาง มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 

และผลงานที่คาดหวังอย่างไร ต้องใช้ความรู้ความสามารถ 

ทักษะและสมรรถนะใด และการดำารงตำาแหน่งนั้นต้องมี

ประสบการณ์อย่างไร หรอืเคยดำารงตำาแหน่งใดมาก่อน เป็นต้น 

เมื่อกำาหนดรายละเอียดและคุณลักษณะที่จำาเป็นสำาหรับ

ตำาแหน่งอนัเป็นเป้าหมายทีจ่ะแต่งตัง้แล้ว กม็าถงึกระบวนการ

เตรียมคน โดยภาษาง่าย ๆ คือ “การหาหรือสร้างคนท่ีม ี

พร้อมทั้งผลงานและสมรรถนะ” ซ่ึงมีรายละเอียดปลีกย่อย

ออกไปอกี เช่น การระบผุลงาน (ซึง่อาจหมายถงึ ผลการปฏบิตังิาน 

ย้อนหลังหรือผลงานอื่นๆ) ความรู้ความสามารถ ทักษะและ

สมรรถนะที่จำาเป็น พฤติกรรมทางจริยธรรม ประวัติการทำางาน 

และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่หน่วยงานเห็นว่าจำาเป็น เป็นต้น  

โดยในการสรรหาอาจใช้เครือ่งมอื กลไกและวธิกีารต่าง ๆ  ตามที่ 

เหน็ควร เพือ่เลอืกเฟ้นคนทีม่คีวามพร้อม (ทีส่ดุ) แล้ว ใส่ตะกร้า

รอไว้ ค�าว่ามีความพร้อมในที่น้ี คือ มีคุณลักษณะส่วนตัว  
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(Personal Profile) ที่ใกล้เคียงกับคุณลักษณะที่จ�าเป็น

ส�าหรับต�าแหน่งดังกล่าว (Job Profile) มากที่สุด

อันว่าตะกร้านี้ ภาษาการจัดการทรัพยากรบุคคลเขา 

เรียกว่า Inventory หรือ Pool แต่ภาษาราชการคงจะใช ้

ค�าว่า “การจดัท�าบัญชผีูผ่้านการกลัน่กรอง” ส่วนจะขึน้บญัชีไว้ 

เป็นจำานวนเท่าไหร่ ตามหลักก็ต้องข้ึนอยู่กับแผนกำาลังคน 

ที่หน่วยงานนั้นทำาไว้ล่วงหน้า  

ดังนั้น ก่อนที่จะถูกคัดมาอยู่ในตะกร้า บุคคลนั้นต้องมี 

ความพร้อม และจะพร้อมได้ก็ต่อเม่ือได้สั่งสมประสบการณ ์

ทีจ่ำาเป็นและหลากหลายพอสมควรทีจ่ะดำารงตำาแหน่งเป้าหมาย 

แว่ว ๆ  ว่า ตามกฎเกณฑ์ใหม่ของ ก.พ. ใช้คำาว่า “ประสบการณ์ 

ที่หลากหลาย” (ซึ่งก็แปลว่า มีประสบการณ์ในการปฏิบัติ

ราชการในต ่างสายงาน ต ่างหน ่วยงาน ต ่างพื้นที่หรือ 

ต่างลักษณะงาน ไม่น้อยกว่า 3 อย่าง อย่างละไม่น้อยกว่า 2 ปี  

หรืออาจจะเป็นประสบการณ์ในต่างสายงาน ต่างหน่วยงาน  

ต่างพื้นที่หรือต่างลักษณะงานรวมกันก็ได้) ซึ่งดูแล้วเรื่องน้ี 

คงต้องมีเรื่องที่คุยกันอีกยาว ท้ังก่อนการประกาศใช้และ 

หลังจากที่ กฎ ก.พ.นี้บังคับใช้ไปแล้ว

การเตรียมความพร้อมท้ังหลายท้ังปวงท่ีกล่าวถึงข้างต้น 

จะเกิดขึ้นไม ่ ได ้ เลย และคงจะเป ็นแค ่ เพียงลมปาก  

หากหน่วยงานไม ่มีการจัดท�าเส ้นทางความก้าวหน้า  

(Career Path) และบริหารและพัฒนาบุคลากรไปตาม 

เส้นทางความก้าวหน้านั้น (Career Development)  

ซึ่งก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้มีการใช้ดุลพินิจหรือปัจจัยอื่น ๆ  

ประกอบการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่ง อันเป็นปัญหาเร้ือรัง 

เหมือนดังอดีตที่ผ่านมา

:: บุคลากรต้องเตรียมตัวอย่างไร? 

เมื่อบุคลากรได้ทราบเส้นทางความก้าวหน้าแล้ว ก็จะต้อง

รับผิดชอบพัฒนาตนเองให้มีผลงานและคุณลักษณะ หรือ 

Personal Profile ที่เหมาะสมกับตำาแหน่งที่หวังว่าจะได้รับ

การแต่งตั้ง ซึ่งก็เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลการปฏิบัติงานให้

เป็นไปตามความคาดหวัง รวมทั้งการขวนขวายพัฒนาตนเอง

ให้มคีวามรูค้วามสามารถ ทกัษะ สมรรถนะและประสบการณ์

ทีเ่หมาะสม พดูง่าย ๆ  คอื ผูป้ฏบิตังิานต้องรบัผดิชอบในการ

พฒันาตวัเอง (Learning) ไม่ได้รอแต่การฝึกอบรมทีอ่งค์กร

จัดให้ (Training) จุดนี้เองที่จะทำาให้การพัฒนาบุคลากร 

ในหน่วยงานไม่สะเปะสะปะ และเน้นการพัฒนาที่ตอบโจทย์ 

ทั้งความต้องการของหน่วยงานและของผู้ปฏิบัติงาน 

ดังนั้น ผู้บริหารและมืออาชีพด้านทรัพยากรบุคคลก็คงจะ

เห็นภาพแล้วว่า การวางแผนกำาลังคน การจัดทำาเส้นทาง 

ความก้าวหน้า การพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้า รวมทั้ง

การสบัเปลีย่นหมนุเวยีนหน้าทีง่านทัง้ภายในหรอืระหว่างกลุม่

ตำาแหน่ง มีสำาคัญต่อการเตรียมความพร้อมสำาหรับการดำารง

ตำาแหน่งอย่างไร ทุกฝ่ายจะนั่งอยู่เฉย ๆ  ไม่ได้อีกต่อไป เพราะ 

มีความจำาเป็นต้องร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมและปัจจัยพื้นฐาน  

เพือ่ให้เกดิการพฒันาอย่างแท้จรงิ บทบาทของการเป็นผูอ้ำานวย 

ความรูแ้ละการเรยีนรู ้( Knowledge หรอื Learning Facilitator)  

ในหน่วยงานก็จะทวีความสำาคัญขึ้นตามลำาดับ ขณะเดียวกัน 

ผู้ปฏิบัติงานก็ต้องยอมรับว่าความก้าวหน้าในอาชีพ จะขึ้น 

อยู่กับตนเองเช่นเดียวกัน (Self Made Career) 
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:: วางแผนก�าลังคน วางแผนก�าลังคน และ

วางแผนก�าลังคน!

การ“แต่งตั้งอย่างเตรียมตัว”เพื่อให้เกิดการ“เตรียมตัว

ก่อนแต่งตั้ง”จะส�าเร็จได้เมื่อหน่วยงานมีการวางแผนก�าลัง

คนเชงิกลยทุธ์ (Strategic Workforce Planning) เพือ่สร้าง

ความมัน่ใจว่าหน่วยงานจะม ี“คนทีใ่ช่” ส�าหรบัด�ารงต�าแหน่ง

ทีส่�าคญั ดจุดงันำา้ทีไ่หลออกจากท่อ ซึง่มคีวามต่อเนือ่งสมำา่เสมอ

ฉันใด องค์กรก็จะมีคนที่พร้อมสำาหรับการดำารงตำาแหน่ง 

ที่เพียงพอและมีคุณภาพ อย่างต่อเนื่องและสมำ่าเสมอ ฉันนั้น 

การท�าให้ก�าลงัคนซึง่อยูใ่นท่อของการเตรยีมความพร้อม

หรือที่ทางวิชาการเรียกว่า Management or Critical  

Positions Pipeline ไม่พร่องน�้าหรือมีความต่อเนื่อง มักจะ 

เริ่มจากการระบุว่าความต้องการกำาลังคนท้ังเชิงปริมาณและ

คุณภาพในปัจจุบันและอนาคตจะเป็นอย่างไร คนที่มีอยู่เป็น

อย่างไร  สามารถรองรับความต้องการดงักล่าวได้หรอืยงัมช่ีองว่าง  

(คือขาดในส่วนใด) และท่ีสำาคัญจะหาคนจากท่ีไหนมาใส่ใน 

ตะกร้ารอไว้ โดยเฉพาะจากคนภายในทีม่อียู ่(Pool of Internal  

Candidates) สิ่งหนึ่งที่ต้องไม่ลืมก็คือ ในระหว่างที่คัดบุคคล 

เข้าไปอยู่ในตะกร้าแล้ว ก็ยังต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

และท้ายทีส่ดุกต้็องมกีารประเมนิว่าคนเหล่านัน้มคีวามพร้อม 

ทีจ่ะได้รบัการแต่งต้ังหรอืเป็นผูส้บืทอดต�าแหน่ง (Successors)  

มากน้อยเพียงใด

จะทำาอย ่างนี้ ได ้  หน ่วยงานต ้องอาศัยสารสนเทศ  

(Management Intelligence and Analytics) และมี 

ผู ้บริหารและมืออาชีพด้านทรัพยากรบุคคลซึ่งมีขีดความ

สามารถในการวิเคราะห์ การบริหารทรัพยากรบุคคลของ 

หน่วยงานก็ต้องเน้นกลยุทธ์และเป็นเชิงรุก ไม่ใช่แค่เพียงการ

ทำางานประจำาไปวัน ๆ อันเป็นการตั้งรับ

กล่าวโดยสรปุ การเตรยีมความพร้อมให้กบับุคลากร ส�าหรบั 

การแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งทีส่งูขึน้ ต้องเริม่ท�าเสยีแต่เนิน่ ๆ   

อย่าให้เป็น “การซ่อมหลังคาเมื่อฟ้า (ฝน) รั่ว” ดังท่ีอดีต

ประธานาธิบดี จอห์น เอฟ เคนเนดี้ ของสหรัฐอเมริกา  

กล่าวเตือนใจไว้ว ่า “ให้ซ่อมหลังคาในเวลาที่ฟ ้าใส”  

(The time to repair the roof is when the sun is shining)  

ฉันใด การเตรยีมก�าลงัคนให้มีความพร้อมในการด�ารงต�าแหน่ง 

กอ็าจต้องท�า แม้ว่าในวนันีย้งัไม่มวีีแ่ววว่าจะเกดิปัญหากต็าม 
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ขึ้นต้นช่ือเรื่องท่านผู้อ่านก็คงงงว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร 

หากจะขยายความต่อว่า เป็นเรื่องเกี่ยวกับเลข 63 ที่บัดนี้ 

ใกล้จะถึงเวลาออกแล้ว หลังจากรอคอยกันมานาน จะทำาให้

เข้าใจมากขึ้นหรือไม่ หรือจะทำาให้ยิ่งสับสนว่าเป็นเลขเด็ด 

ในยคุสลากกนิแบ่งราคา 80 บาท ไม่ใช่ค่ะ ไม่ใช่เรือ่งนัน้ แต่หาก 

ใครเอาไปซื้อแล้วถูก ก็อย่าลืมเจียดแบ่งให้ผู้เขียนด้วยนะคะ!

เข้าเรื่องดีกว่าค่ะ เลข 63 ที่ว่านี้ คือ ... มาตรา 63  

แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบข้าราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551 นัน่ไง... 

พอเป็นเรือ่งกฎหมายกเ็ริม่เครยีดแล้วใช่ไหมคะ อย่าเพิง่เครยีดค่ะ  

ถึงเรื่องนี้จะไม่ใชเ่รื่องเล่น แต่เป็นเรื่องเล่า ทีจ่ะเล่าถึงทีม่าที่ไป 

(จะไปไหน?)  ของมาตรา  63  ให้อ่าน  (สำานวนแปลก ๆ   นะ? 

เขามีแต่เล่าให้ฟัง) เอาละ...เริ่มจริง ๆ เสียที

มาตรา 63 คืออะไร? มาตรา 63 คือ บทบัญญัติที่พูดเรื่อง 

การย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการ ซึ่งแน่นอนว่าต้อง

เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551 ไม่ใช่ข้าราชการตามกฎหมายอ่ืน 

แล้ว มาตรา 63 พดูเรือ่งดงักล่าวว่าอย่างไร? ถ้าเป็นภาษา

กฎหมายก็บอกว่า ก็ต้องดูเป็นวรรค ๆ ไป แต่ถ้าเป็นภาษา 

ชาวบ้านอย่างเรา ๆ  กบ็อกว่าดเูป็นย่อหน้า ๆ  ไป แต่ไหน ๆ  กพ็ดู 

เรื่องกฎหมาย ก็ขอพูดภาษากฎหมายซะหน่อยก็แล้วกัน คือ 

จะบอกว่า มาตรา 63 มีอยู่ด้วยกัน 5 วรรค 

วรรคแรก เขียนไว้ว่า “การย้าย การโอน หรือการเลื่อน

ข้าราชการพลเรอืนสามญัไปแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งข้าราชการ

พลเรือนสามัญในหรือต่างกระทรวงหรือกรม แล้วแต่กรณี  

ให้เป็นไปตามที่ก�าหนดในกฎ ก.พ.” วรรคนี้หมายความว่า  

การย้าย การโอน หรือการเล่ือนข้าราชการพลเรือนสามัญ  

จะทำาได้อย่างไร ให้ไปเขียนไว้ในกฎ ก.พ. ตรงนี้แหละคือ 

หัวใจสำาคัญของเรื่องนี้ เดี๋ยวจะเล่าต่อไป

วรรคสอง เขยีนว่า “การโอนข้าราชการพลเรอืนสามญัจาก

กระทรวงหรือกรมหนึ่ง ไปแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งข้าราชการ

พลเรอืนสามญัในต่างประเทศสงักดัอกีกระทรวงหรอืกรมหนึง่ 

เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่ก�าหนด ให้กระท�าได้ตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. ก�าหนด” เรื่องนี้ยังไม่ได้กำาหนด  

จึงยังไม่ต้องพูดถึง

เล่าเรื่อง
63
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วรรคสาม บอกว่า “การย้ายหรือการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง 

ในระดับที่ต�่ากว่าเดิมจะกระท�ามิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากข้าราชการพลเรือนสามัญผู้น้ัน” 

ตรงนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องที่จะเล่า โปรดติดตามต่อไป

วรรคสี่ “การบรรจุข้าราชการพลเรือนสามัญท่ีได้ออกจากราชการไปเนื่องจากถูกส่ังให้ออกจาก

ราชการเพื่อไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือได้รับอนุมัติจากคณะ

รัฐมนตรีให้ไปปฏิบัติงานใด ๆ ซ่ึงให้นับเวลาระหว่างน้ันส�าหรับการค�านวณบ�าเหน็จบ�านาญเหมือน 

เตม็เวลาราชการ หรอืออกจากราชการไปทีม่ใิช่เป็นการออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏบิตัหิน้าที่

ราชการ กลับเข้ารับราชการในกระทรวงหรือกรม ตลอดจนจะสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง

ประเภทใด สายงานใด ระดับใด และให้ได้รับเงินเดือนเท่าใด ให้กระท�าได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

ที่ ก.พ. ก�าหนด” วรรคน้ีเป็นเรื่องการบรรจุกลับเข้ารับราชการของคนที่เคยเป็นข้าราชการพลเรือน

สามัญ ซึ่ง ก.พ. ก็ออกหนังสือเวียนกำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุกลับไปแล้ว คือ ว 11/25531

วรรคสุดท้าย คือ วรรคห้า เขียนว่า “เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาราชการตามพระราชบัญญัตินี้

และตามกฎหมายว่าด้วยบ�าเหนจ็บ�านาญข้าราชการ ข้าราชการพลเรอืนสามญัทีไ่ด้ออกจากราชการไป  

เนื่องจากถูกสั่งให้ออกจากราชการ เพื่อไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 

หรือได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ไปปฏิบัติงานใด ๆ ซ่ึงให้นับเวลาระหว่างน้ันส�าหรับการค�านวณ

บ�าเหน็จบ�านาญเหมือนเต็มเวลาราชการ เมื่อได้รับบรรจุกลับเข้ารับราชการให้มีสิทธินับวันรับราชการ

ก่อนถูกสั่งให้ออกจากราชการรวมกับวันรับราชการทหารตามกฎหมาย ว่าด้วยการรับราชการทหาร 

หรือวันที่ได้ปฏิบัติงานใด ๆ ตามท่ีได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี และวันรับราชการ 

เมื่อได้รับบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็นเวลาราชการติดต่อกัน เสมือนว่าผู้นั้นมิได้เคยถูกส่ังให้ออกจาก 

1 หนังสือสำานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 11 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2553 เรื่อง การบรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญกลับเข้ารับราชการ
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การย้าย การโอน หรอืการเลือ่นข้าราชการพลเรอืน

สามญัไปแต่งตัง้ ให้ดำารงตำาแหน่งข้าราชการพลเรอืน

สามัญในหรือต่างกระทรวงหรือกรม แล้วแต่กรณี  

ให้เป็นไปตามที่กำาหนดในกฎ ก.พ.

ราชการ ส�าหรบัผูซ้ึง่ออกจากราชการไปทีม่ใิช่เป็นการออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏบิตัหิน้าท่ีราชการ 

ซ่ึงได้รับบรรจุกลับเข้ารับราชการตามวรรคส่ี ให้มีสิทธินับเวลาราชการก่อนออกจากราชการเพื่อประโยชน์ใน

การนับเวลาราชการตามพระราชบัญญัตินี้” วรรคนี้เป็นการบอกถึงสิทธิในการนับเวลาราชการของผู้ที่ได้รับ

การบรรจุกลับเข้ารับราชการตามวรรคสี่ข้างบน 

อย่างท่ีบอกไปข้างต้นแล้วว่า หัวใจของเรื่องเล่าเรื่องนี้อยู่ที่วรรคแรกของมาตรา 63 และมีวรรคสาม 

เข้ามาเกีย่ว ดงันัน้ วรรคอืน่ ๆ  กร็ูไ้ว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม เอ๊ย...ไม่ใช่ รูไ้ว้เพราะต้องได้ใช้ประโยชน์ในการทำางาน 

แต่ในคราวนี้จะเล่าให้อ่านเฉพาะเรื่องของวรรคแรกกับวรรคสามเท่านั้น

ยำ้าอีกครั้งว่า มาตรา 63 วรรคแรก เขียนไว้ว่า “การย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ

ไปแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญในหรือต่างกระทรวงหรือกรม แล้วแต่กรณี ให้เป็นไป

ตามที่ก�าหนดในกฎ ก.พ.” ก.พ. จึงต้องมาออกกฎ ก.พ. กำาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข หรือจะเรียก 

ง่าย ๆ ว่า กติกาในการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งการออกกติกาดังกล่าว 

ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของระบบตำาแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (ต่อไปนี้

จะเรียกสั้น ๆ ว่า พ.ร.บ. ปี 51 ) และก็คงเป็นที่ทราบกันแล้วว่า พ.ร.บ. ปี 51 ได้จัดตำาแหน่งเป็น 4 ประเภท

แยกจากกันตามลักษณะงาน คือ ประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ ประเภทอำานวยการ และประเภทบริหาร  

แต่ละประเภทตำาแหน่งก็มีระดับเป็นของตนเอง ไม่มีระดับร่วมเหมือนเดิม และเมื่อแต่ละประเภทตำาแหน่ง 

มีลักษณะงานแตกต่างกัน จึงไม่มีการเทียบกันระหว่างประเภทตำาแหน่ง 

ดังนั้น โจทย์แรกในการกำาหนดกติกาที่จะออกเป็นกฎ ก.พ. ตามมาตรา 63 ก็คือ การย้าย การโอน หรือ

การเลื่อนตามมาตรานี้ คืออะไร ความหมายเดิมของ 3 คำานี้ ตาม พ.ร.บ. ปี 35 จะยังใช้ได้อยู่หรือไม่ คำาตอบ 

คือ ใช้ไม่ได้ เพราะระบบตำาแหน่งเดิมเป็นระดับร่วม ซี 1-ซี 11 การย้าย คือ การแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งอื่น 

ไม่ว่าจะเป็นตำาแหน่งใด ในกรมเดียวกัน ระดับเดียวกัน หรือตำ่ากว่าก็ได้ การโอน ก็ทำานองเดียวกับการย้าย  

แต่เป็นการข้ามกรม และไปในระดับสูงกว่าเดิมได้ การเล่ือน ก็ง่าย ๆ คือ การแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งใน

ระดับที่สูงขึ้น เช่น เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8 ว เป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9 ชช.  

กเ็ป็นการเลือ่น เจ้าหน้าทีว่เิคราะห์นโยบายและแผน 8 ว เป็นผูอ้ำานวยการสำานกั... (เจ้าหน้าทีว่เิคราะห์นโยบาย

และแผน 9 บส.) กเ็ป็นการเล่ือนเช่นเดยีวกนั เพราะเป็นการแต่งตัง้จากซี 8 เป็นซี 9 แต่ในเมือ่ระบบตำาแหน่งใหม่ 

จดัเป็น 4 ประเภทตำาแหน่งแยกจากกนั ไม่มรีะดบัร่วม และไม่มกีารเทยีบข้ามประเภทตำาแหน่ง การแต่งตัง้ข้าม
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กตกิาสำาหรบั การย้าย  

การโอน หรือการเลื่อน

ในแต่ละประเภทตำาแหน่ง 

ต้องมคีวามสอดคล้อง

กบัลกัษณะหน้าที ่ความ

รบัผดิชอบของตำาแหน่ง

แต่ละประเภท สามารถ

สรรหา “คนที่ใช่” มา 

ดำารงตำาแหน่ง กติกา 

ของตำ า แหน ่ ง แต ่ ล ะ

ประเภท จึงต้องไม่ใช่

กตกิาเดยีวกนั เป็นกตกิา 

ของใครของมัน

ประเภทตำาแหน่งบางกรณ ีเช่น นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนชำานาญ

การพเิศษ ซึง่เป็นตำาแหน่งประเภทวชิาการ ไปเป็นผูอ้ำานวยการสำานกั... 

ซึ่งเป็นตำาแหน่งประเภทอำานวยการระดับสูง จะเรียกว่าการเล่ือน

ระดบัเหมอืนเดมิไม่ได้ เพราะไม่ใช่การแต่งตัง้ให้ดำารงตำาแหน่งในระดบั 

ที่สูงขึ้น ดังนั้น จึงต้องมีการกำาหนดความหมายของการย้าย การโอน  

การเลื่อนใหม่ โดยในกฎ ก.พ. จะเขียนไว้อย่างเป็นทางการ ดังนี้

“ย้าย” หมายความว่า การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ 

ผู้ดำารงตำาแหน่งหนึ่งให้ดำารงตำาแหน่งอื่นในกรมเดียวกัน ซึ่งจะเป็น

ตำาแหน่งประเภทเดียวกันหรือต่างประเภทกันก็ได้

“โอน” หมายความว่า การแต่งตัง้ข้าราชการพลเรอืนสามญัผูด้ำารง

ตำาแหน่งในกระทรวงหรอืกรมหนึง่ ให้ดำารงตำาแหน่งในกระทรวงหรอื

กรมอื่น ซึ่งจะเป็นตำาแหน่งประเภทเดียวกันหรือต่างประเภทกันก็ได้

“เลื่อน” หมายความว่า การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้

ดำารงตำาแหน่งประเภทเดียวกันในระดับที่สูงกว่าเดิม 

สรุปง่าย ๆ คือ “การย้าย” เป็นการแต่งตั้งในกรมเดียวกัน ทั้งใน

ตำาแหน่งประเภทเดียวกันและข้ามประเภท ดังนั้น กรณีนักวิเคราะห์

นโยบายและแผนชำานาญการพิเศษ ไปเป็นผู้อำานวยการสำานัก...  

ตามตัวอย่างข้างต้น จึงเป็นการย้าย ไม่ใช่การเลื่อน “การโอน”  

กท็ำานองเดยีวกับการย้าย แต่เป็นการข้ามกระทรวงหรือข้ามกรม  

และในกตกิาของการโอนจะบอกเพิม่เตมิว่าสามารถโอนไปในระดบัที ่

สูงขึ้นได้ เช่น โอนนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการพิเศษ  

กรม ก. ไปดำารงตำาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ 

กรม ข. (มีชื่อย่อเหมือนข่าวดาราด้วย!) ส่วน “การเลื่อน” ก็เป็น 

การแต่งตัง้ให้ดำารงตำาแหน่งในระดบัทีส่งูขึน้ เน้นว่าในประเภทเดยีวกนั

โจทย์แรกผ่านไปแล้ว โจทย์ที่สองที่ตามมาก็คือ กติกาสำาหรับ 

การย้าย การโอน หรือการเลื่อนในแต่ละประเภทตำาแหน่ง ต้องมี

ความสอดคล้องกับลักษณะหน้าท่ี ความรับผิดชอบของตำาแหน่ง 

แต่ละประเภท สามารถสรรหา “คนทีใ่ช่” มาดำารงตำาแหน่ง กตกิาของ 

ตำาแหน่งแต่ละประเภท จงึต้องไม่ใช่กตกิาเดยีวกนั เป็นกตกิาของใคร

ของมัน (ไม่ใช่ไม่สุภาพนะคะ เป็นสำานวนค่ะ) แต่ฉบับนี้หมดโควตา

เนือ้ทีแ่ล้ว คำาตอบของโจทย์ทีส่องจะเป็นอย่างไร และมโีจทย์ทีส่าม สี่  

หรือไม่ ขอยกไปฉบับหน้า โปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ
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เด้งฟ้าผ่า   ค�ำสัง่จำกฟา้ทีต้่องท�ำตำม?

ณ วันที่ทุกท่านได้อ่านบทความนี้ คงจะได้ยินข่าวคราวการสั่งเด้ง 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ไปปฏิบัติงานที่สำานักนายกรัฐมนตรี 

เมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคม 25581 มาบ้างแล้ว และบัดนี้ปลัดกระทรวง

สาธารณสุขเองก็ได้ดำาเนินการร้องทุกข์ในกรณีดังกล่าวต่อ ก.พ.ค. 

แล้วด้วย ซึง่แม้ผูเ้ขยีนจะไม่สามารถแจ้งผลการพจิารณาได้ เนือ่งจาก

การพจิารณายงัไม่แล้วเสรจ็ แต่ผูเ้ขยีนเชือ่ว่าผูอ่้านหลายท่านคงสนใจ

แล้วเกิดคำาถามตามมาว่า “ท�าไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้?” “แล้วผล 

จะเป็นอย่างไรต่อไป?” “เรื่องจะเป็นแบบกรณีถวิลหรือเปล่า?”  

หลากหลายคำาถามที่ตามมาน้ัน ทำาให้ผู้เขียนอยากจะย้อนกลับไป 

ถามผู้อ่านว่า ท่านทราบหรือไม่ว่า เรื่องท�านองนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้ว 

หลายครั้ง และเคยมีการพิจารณามาแล้วหลายต่อหลายครั้งด้วย  

ด้วยเหตุนี้ผู้เขียนจึงขอใช้พื้นที่ตรงนี้ อธิบายหลักการและแนวทาง 

ในการพิจารณาเรื่องทำานองนี้ให้ผู้อ่านได้ทราบ โดยผู้เขียนได้สืบค้น 

คำาสัง่ทเุลาการบงัคบัและกำาหนดมาตรการบรรเทาทกุข์ชัว่คราวก่อน

การพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นที่น่าสนใจมาได้ฉบับหนึ่ง ซึ่งน่า

จะนำามาพจิารณาเทยีบเคยีงกบัเรือ่งของปลดักระทรวงสาธารณสขุได้  

โดยคดีที่นำามาน้ีเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของผู้คนในช่วงปี 2550  

คดีน้ันมีตัวละครเอกเป็นถึงผู้บัญชาการสำานักงานตำารวจแห่งชาต ิ

ทีถ่กูพษิภยัทางการเมอืง ส่ังเด้งให้มาปฏบิตังิานทีส่ำานกันายกรฐัมนตรี

เช่นกัน จะต่างกันก็ตรงที่ว่าผู ้บัญชาการตำารวจแห่งชาติท่านนั้น  

ได้ถกูผลของคำาส่ังสำานกันายกรฐัมนตร ี2 คำาสัง่ โดยคำาส่ังแรก (ลงวนัที่  

5 กุมภาพันธ์ 2550) นายกรัฐมนตรีได้อ้างอาศัยอำานาจตามมาตรา 

11 (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 

25342  สัง่ให้มาปฏบิตัริาชการทีส่ำานกันายกรฐัมนตร ีโดยให้ได้รบัเงนิ

1 คำาสั่งสำานักนายกรัฐมนตรี ที่ 75/2558 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2558  
2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
 มาตรา 11 นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลมีอำานาจหน้าที่ ดังนี้
 (1) ฯลฯ
 (4) สั่งให้ข้าราชการซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมหนึ่งมาปฏิบัติราชการสำานักนายกรัฐมนตรี โดยจะให้ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิมหรือไม่ก็ได้  

  ในกรณีที่ให้ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิม ให้ได้รับเงินเดือนในสำานักนายกรัฐมนตรีในระดับ และขั้นที่ไม่สูงกว่าเดิม

กว่ำจะจรดปำกกำเขยีนบทควำมในฉบบันีไ้ด้กใ็ช้เวลำอยูน่ำน  ด้วยเหตวุ่ำแนวทำงในกำรเขยีนหนงัสอืฉบบันี ้กองบรรณำธกิำร

ได้สร้ำงสรรค์หัวข้อที่ช่ำงหนักอึ้งกับควำมรู้สึกเสียจริง โดยก�ำหนดให้เขียนบทควำมที่มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรแต่งตั้ง 

โยกย้ำยฯ เพรำะกำรแต่งต้ังย่อมมีท้ังผู้ท่ีดีใจและผู้ท่ีเสียใจ แต่ในเมือ่ภำระทีไ่ด้รบัมอบหมำยกส็�ำคญัยิง่ ผูเ้ขยีนจงึต้องฟันฝ่ำเพือ่ให้ได้ 

บทควำมชิ้นนี้ออกมำ โชคดียังพอเข้ำข้ำงอยู่บ้ำง ที่มีประเด็นที่เกิดขึ้นจริงให้ได้คิดได้เขียน งั้น!! ไม่รอช้ำ เรำมำเริ่มกันเลยดีกว่ำ
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เดือนทางสังกัดเดิมไปพลางก่อน และให้พลตำารวจเอก ก. ที่ปรึกษา  

(สบ 10) เป็นผูร้กัษาราชการแทน ผูบ้ญัชาการฯ เหน็ว่าคำาสัง่ดงักล่าว

เป็นเรื่องของการสั่งให้ไปปฏิบัติราชการชั่วคราว มิใช่กรณีให้ขาด 

จากตำาแหน่งเดิม จึงมิได้ร้องทุกข์ต่อ ก.ตร. ต่อมาผู้บัญชาการฯ ก็ถูก 

คำาสั่งที่ 2 (ลงวันที่ 22 เมษายน 2550) สั่งแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษา

นายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำา ระดับ 11 โดยอ้างอำานาจตาม

มาตรา 11 (5) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

พ.ศ. 2534 ท่านผู้อ่านคงเห็นใช่ไหมคะ ว่าคำาสั่งทั้งสองคำาสั่งนี้ แม้จะ

อ้างมาตรา 11 เช่นเดยีวกนั แต่กต่็างกนัทีอ่น ุ(4) และ (5) ซึง่ความต่าง 

ของอนุทั้งสอง ศาลปกครองชั้นต้นได้เคยอธิบายไว้อย่างน่าสนใจว่า  

มาตรา 11 (4) เป็นกรณีท่ีนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลมี

อำานาจสั่งการให้ข้าราชการมาปฏิบัติราชการที่สำานักนายกรัฐมนตรี  

โดยจะให้ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิมหรือไม่ก็ได้ ส่วน 

มาตรา 11 (5) เป็นกรณีท่ีนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลมี

อำานาจสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการไปดำารงตำาแหน่งของอีกกระทรวง 

ทบวง กรมหนึ่ง โดยให้ได้รับเงินเดือนจากกระทรวง ทบวง กรมเดิม  

และถ้าเป็นการแต่งตั้งข้าราชการตั้งแต่ตำาแหน่งอธิบดีหรือเทียบเท่า 

ขึ้นไป ต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ซึ่งแม้ในที่สุดคดีนี้ศาล

ปกครองชั้นต้นจะไม่ได้มีคำาพิพากษาวินิจฉัยว่าคำาส่ังที่ 2 ที่แต่งตั้ง 

ให้ไปดำารงตำาแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฯ นั้น ชอบหรือไม่ เพราะ

เหตุแห่งการฟ้องคดีได้ถูกยกเลิกไปเสียก่อนก็ตาม แต่เราอาจจะพอ

มองเห็นมุมมองที่น่าสนใจจากคดีนี้ ดังนี้

ประการแรก การให้ข้าราชการสังกัดกระทรวง ทบวง กรมหนึ่ง  

ไปปฏิบัติราชการที่สำานักนายกรัฐมนตรีตามมาตรา 11 (4) ถือเป็น 

เรื่องชั่วคราว โดยข้าราชการที่ได้รับคำาสั่งดังกล่าวยังมิได้ขาดจาก

ตำาแหน่งเดมิ แต่การแต่งตัง้ให้ข้าราชการสงักดักระทรวง ทบวง กรมหนึง่  

ไปดำารงตำาแหน่งของอีกกระทรวง ทบวง กรมหนึ่งตามมาตรา 11 (5)  

ถอืเป็นเรือ่งถาวรทีท่ำาให้ข้าราชการผู้นัน้พ้นจากตำาแหน่งในกระทรวง  

ทบวงกรมเดิม  

ประการที่สอง การแต่งตั้งฯ ตามมาตรา 11 (5) ถือเป็นการโอน

ข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยงานบุคคล

ทีนี้มาดูกันต่อดีกว่าว่า การใช้อำานาจที่แตกต่างกันนี้จะมีผล 

 (4) สั่งให้ข้าราชการซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมหนึ่งมาปฏิบัติราชการสำานักนายกรัฐมนตรี โดยจะให้ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิมหรือไม่ก็ได้  
  ในกรณีที่ให้ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิม ให้ได้รับเงินเดือนในสำานักนายกรัฐมนตรีในระดับ และขั้นที่ไม่สูงกว่าเดิม

 (5) แต่งตั้งข้าราชการซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมหนึ่งไปดำารงตำาแหน่งของอีกกระทรวง ทบวง กรมหน่ึง โดยให้ได้รับเงินเดือนจากกระทรวง ทบวง  
  กรมเดิม ในกรณีเช่นว่านี้ให้ข้าราชการซึ่งได้รับแต่งตั้งมีฐานะเสมือนเป็นข้าราชการสังกัดกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งตนมาดำารงตำาแหน่งนั้นทุกประการ  
  แต่ถ้าเป็นการแต่งตั้งข้าราชการตั้งแต่ตำาแหน่งอธิบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

27www.ocsc.go.th



อย่างไรในทางกฎหมาย สำาหรับการโอนข้าราชการนั้น ศาลปกครอง 

ได ้วางแนวทางการตรวจสอบไว้ในคดีคุณจาดุร อภิชาตบุตร  

คดีคุณพีรพล ไตรทศาวิทย์ และคดีคุณถวิล เปลี่ยนศรี ว่า กฎหมาย 

ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนได้กำาหนดให้การโอนข้าราชการ

จะกระทำาได้ก็ต่อเมื่อผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอำานาจสั่งบรรจุทั้งสองฝ่าย 

ได้ตกลงยินยอมในการโอนก่อน ซ่ึงเป็นขั้นตอนและวิธีการอันเป็น 

สาระสำาคัญ เพื่อให้ผู ้บังคับบัญชาท้ังสองฝ่ายได้พิจารณาอย่าง 

ครบถ้วน รอบด้านถึงเหตุผลความจำาเป ็นในการโอน ทั้งใน 

ส่วนราชการที่มีความประสงค์จะรับโอนและส่วนราชการที่จะให้

โอน โดยต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์แก่ราชการ และต้อง

เป็นไปตามหลักการของระบบคุณธรรม  และเมื่อได้รับอนุมัต ิ

จากคณะรัฐมนตรีแล้ว จึงจะมีคำาส่ังแต่งตั้งฯ ได ้ ซึ่งผลของ 

คำาพิพากษาของทั้ งสามคดี  ท ่านผู ้อ ่านคงทราบกันดีอยู ่ ว ่า 

ผลเป็นเช่นไร โดยเฉพาะคดีของคุณจาดุร ศาลได้วิเคราะห์ใน 

ข้อเท็จจริงชัดเจนว่า การรับโอนคุณจาดุร จากรองปลัดสำานัก 

นายกรัฐมนตรี (นักบริหาร 10) สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี  

ให้ไปดำารงตำาแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ 10)  

สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มิได้เป็นไปตามความประสงค ์

ของปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นผู ้มีอำานาจสั่งบรรจุแต่งตั้ง 

ที่ต้องตกลงยินยอมการโอน แต่เป็นการริเริ่มโดยรัฐมนตรีว่าการ 
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กระทรวงมหาดไทย อันเป็นฝ่ายการเมือง จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็น 

การใช้อำานาจดุลพินิจโดยชอบตามท่ีกฎหมายว่าด้วยระเบียบ 

ข้าราชการพลเรือนกำาหนดไว้ นอกจากนี้ศาลยังได้วินิจฉัยในคดีของ 

คุณพีรพล ด้วยว่าการท่ีโอนจากตำาแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ไปแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการ

ประจำา ระดับ 11 สำานักนายกรัฐมนตรี เป็นการลดบทบาทหน้าที่

ความรับผิดชอบให้ลดน้อยถอยลง จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ  

ส่วนการสั่งให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการน้ัน แม้คำาพิพากษา 

ศาลปกครองสูงสุดที่จะนำาเสนอต่อไปนี้ จะไม่ตรงกับการใช้อำานาจ

ตามมาตรา 11 (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารแผ่นดิน  

พ.ศ. 2534 ซะทีเดียว แต่ก็พอจะนำามุมมองของศาลมาปรับใช้ได้  

โดยคำาพิพากษานี้ มีสาระใจความว่าผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา ซึ่งเป็นผู ้บังคับบัญชามีคำาสั่งให้ผู ้อำานวยการโรงเรียน  

ซึง่ถกูร้องเรียนกล่าวหาว่ากระทำาผดิวนิยัไปปฏบิตัหิน้าทีท่ีโ่รงเรยีนอืน่ 

เป็นการชัว่คราว โดยโรงเรยีนใหม่นัน้ห่างจากโรงเรยีนเดมิ 3  กโิลเมตร 

เป็นโรงเรียนระดับเดียวกัน และผู้อำานวยการท่านนี้ยังคงมีตำาแหน่ง  

อันดับขั้นเงินเดือน เงินประจำาตำาแหน่ง และสวัสดิการอื่น ๆ เช่นเดิม  

ศาลจึงเห็นว่าคำาสั่งดังกล่าวมิได้มีผลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน  

สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพสิทธิหรือหน้าที่ ไม่ว่า

จะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว คำาสั่งให้ไปช่วยราชการจึงไม่ใช่คำาสั่ง 

ทางปกครองตามนัยมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครอง พ.ศ. 2539 เป็นเพียงการสั่งการให้ปฏิบัติหน้าที่ 

ราชการอันเป็นมาตรการภายในของฝ่ายปกครอง เพื่อการบังคับ

บัญชาและเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ คำาสั่งดังกล่าวจึงชอบด้วย 

กฎหมาย ศาลจึงพิพากษายกฟ้อง (คำาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 

ที่ อ. 371/2556) ผู้เขียนเห็นว่าคำาพิพากษาน้ีศาลได้วางหลักอย่าง 

ชัดเจนว่า การสั่งให้ไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานอื่นท่ีไม่มีลักษณะ

เป็นการถาวร ย่อมไม่ทำาให้ผูท้ีถ่กูสัง่ฯ พ้นจากตำาแหน่งทีด่ำารงอยูเ่ดมิ  

จงึไม่มผีลกระทบต่อสถานภาพสทิธหิรอืหน้าที ่ไม่ว่าจะเป็นการถาวร

หรือชั่วคราว ดังนั้นเมื่อพิจารณาเทียบเคียงกับกรณีที่นายกรัฐมนตรี

ออกคำาสั่งให้ผู้บัญชาการฯ ไปปฏิบัติราชการท่ีสำานักนายกรัฐมนตรี  

โดยอาศยัอำานาจตามมาตรา 11 (4) จงึเป็นการสัง่ให้ไปปฏบิตัริาชการ

เป็นการชั่วคราว และมิได้ทำาให้ผู้ที่ถูกส่ังฯ พ้นจากตำาแหน่งเดิม 

เช่นเดยีวกบัเรือ่งในคำาพพิากษาทีย่กมาแล้วข้างต้น ซึง่หากมข้ีอเทจ็จรงิ 

แจ้งชัดว่ามีเหตุผลในการออกคำาสั่งเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ทาง

ราชการ และเป็นไปตามหลักการของระบบคุณธรรมแล้ว คำาสั่งที่สั่ง

ให้ข้าราชการไปปฏบิตัริาชการทีส่ำานกันายกรฐัมนตร ีตามอำานาจนยั

มาตรา 11 (4) ย่อมเป็นคำาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

ทีนี้เราหันกลับมาดูเรื่องคำาสั่งเด้งปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีเรา 

พูดถึงในตอนต้นกัน เรื่องน้ีมีความชัดเจนว่านายกรัฐมนตรีได้อาศัย

อำานาจตามมาตรา 11 (4) แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการ

แผ่นดิน พ.ศ. 2534 ในการสั่งให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขมาปฏิบัติ

ราชการทีส่ำานกันายกรฐัมนตร ีโดยให้ได้รบัเงนิเดอืนจากทางสงักดัเดมิ

ไปพลางก่อน และในวันเดียวกัน (11 มีนาคม 2558) รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขได้มีคำาส่ังกระทรวงสาธารณสุข ที่ 434/2558  

แต่งตั้งให้ นายเอ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รักษาราชการแทน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขอีกตำาแหน่งหน่ึง จึงแสดงให้เห็นว่าปลัด

กระทรวงสาธารณสขุทีถ่กูสัง่ให้ไปปฏบิตัหิน้าทีท่ีส่ำานกันายกรฐัมนตรี

ยงัคงดำารงตำาแหน่งเดมิ และเป็นการไปปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นการชัว่คราว  

จงึไม่มผีลกระทบต่อสถานภาพสทิธหิรอืหน้าที ่ไม่ว่าจะเป็นการถาวร

หรอืชัว่คราวแต่อย่างใด แต่ทัง้นีอ้ย่าเพิง่นอนใจว่าคำาสัง่นีจ้ะชอบด้วย

กฎหมาย เพราะเรายังไม่ได้รับทราบเหตุผลในการมีคำาสั่งฯ ท่ีถนัด

ชัดเจนจากนายกรัฐมนตรี ซึ่งคงต้องว่ากันต่อไปว่าจะเป็นเหตุผลที่ 

รับฟังได้ว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อทางราชการหรือไม่ และการ

พิจารณามีคำาสั่งได้ปฏิบัติตามหลักของระบบคุณธรรมแล้วหรือไม่

 ย่อหน้าสุดท้าย ผู้เขียนขอจบลงตรงที่ว่า “การกระท�าทาง 

ปกครองมกีฎหมายเป็นบ่อเกดิแห่งอ�านาจ แต่ขณะเดยีวกนักฎหมาย 

ก็เป็นข้อจ�ากัดของการใช้อ�านาจ” ฉะนั้น การกระทำาทางปกครองจึง 

มิใช่เรื่องของ “อ�าเภอใจ”
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การด�าเนนิการทางวินัยถือเป็นหน้าทีข่องผูบ้งัคบับญัชา

อีกประการหนึ่ง ที่ผู ้บังคับบัญชาผู ้มีอำานาจต้องดำาเนินการตาม

กระบวนการทางกฎหมาย เม่ือเกิดกรณีท่ีมีการกล่าวหาหรือมีกรณี

เป็นทีส่งสยัว่าข้าราชการพลเรอืนสามญัผูใ้ดกระทำาผดิวนิยั เพือ่ให้ได้

ความจรงิและยตุธิรรมว่า ข้าราชการดงักล่าวกระทำาผดิวนิยัจรงิตามที ่

ถูกกล่าวหาหรือไม่ อย่างไร หากข้าราชการผู้นั้นกระทำาผิดวินัยจริง 

ก็จะต้องได้รับโทษที่เหมาะสมกับกรณีความผิดดังนั้น เมื่อผลสุดท้าย

ของการดำาเนินการอาจเป็นคำาสั่งลงโทษที่ไปกระทบกับสิทธิหรือ

หน้าที่ หรืออาจกระทบถึงสถานภาพของความเป็นข้าราชการได้อีก

ด้วยนั้น การดำาเนินการดังกล่าวจึงต้องกระทำาด้วยความระมัดระวัง

เพื่อให้กระบวนการทุกขั้นตอนถูกต้องตามกฎหมาย

อย่างไรกด็ ีการดำาเนนิการทางวนิยักม็กัมปัีญหาข้อกฎหมายให้ต้อง 

พจิารณาในหลายกรณ ี ซึง่กรณทีีข้่าราชการผูถ้กูกล่าวหาว่ากระท�า

ผิดวินัยนั้นได้ย้าย โอน หรือเลื่อนต�าแหน่งเปลี่ยนไปแล้ว ท�าให้ 

ผูบ้งัคบับญัชา ซึง่มอี�านาจด�าเนนิการเปลีย่นไปด้วยกเ็ป็นอกีกรณหีนึง่ที่

มกัเกดิปัญหาในหลายแง่มมุทีต้่องพจิารณา เพือ่ให้การดำาเนนิการเป็นไป 

อย่างถกูต้องตามกฎหมายด้วย เช่น คณะกรรมการสอบสวนชดุเดมิยงัคง 

มอีำานาจในการสอบสวนต่อหรอืไม่ ผู้บงัคับบญัชาคนใหม่สามารถแต่งตัง้ 

คณะกรรมการสอบสวนชุดใหม่ได้หรือไม่ อ.ก.พ.สามัญใดจะเป็นผู้มี

อำานาจในการพจิารณา หรอืใครเป็นผูม้อีำานาจในการลงโทษ เป็นต้น

จากประเดน็ปัญหาทีต้่องพจิารณาข้างต้นจะเหน็ได้ว่า ส่วนใหญ่

ที่พบในกรณีนี้ คือประเด็นที่ข้าราชการผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท�าผิด

การด�าเนินการทางวินัย
ในกรณทีีม่กีารย้าย การโอน หรอืการเลือ่น

https://media.licdn.com/mpr/mpr/p/6/005/064/0ec/206cbf5.jpg30 วารสารข้าราชการ

  คุยเฟื่องเรื่องกฎหมาย (พิเศษ)  เรื่อง : จารุวรรณ คุณธรณ์



วินัยนั้น ได้ย้าย โอน หรือเลื่อนต�าแหน่ง ในระหว่างที่ด�าเนินการ

ทางวินัยอยู่ แล้วการด�าเนินการนั้นจะยังคงสามารถด�าเนินการ

ต่อไปได้หรือไม่ และควรจะต้องด�าเนินการอย่างไรนั้น ประเด็นนี้  

กฎ ก.พ.ว่าด้วยการดำาเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 ซึ่งมีผลใช้บังคับ 

ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ได้กำาหนดหลักเกณฑ์และ 

วิธีการไว้อย่างชัดเจนแล้วในข้อ 571 ว่า ให้คณะกรรมการสอบสวน 

ที่ได้แต่งตั้งไว้แล้วนั้นดำาเนินการต่อไปจนเสร็จ และทำารายงานการ

สอบสวนเสนอไปพร้อมกับสำานวนการสอบสวนต่อผู้บังคับบัญชา

เดิมที่เป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตรวจสอบความถูกต้อง 

ของการดำาเนินการเพื่อส่งไปยังผู้บังคับบัญชาใหม่พิจารณา ซึ่งหาก 

ผู้บังคับบัญชาใหม่เห็นว่าการสอบสวนยังไม่ถูกต้อง หรือครบถ้วน

อาจจะสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมดำาเนินการ หรือถ้า 

เหน็สมควรจะแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนขึน้ใหม่ เพือ่ดำาเนนิการ 

ให้ถูกต้องหรือครบถ้วนก็ได้

ส่วนปัญหาทีผู่บั้งคบับญัชาผูม้อี�านาจคนใหม่หรอืส่วนราชการ 

ทีข้่าราชการผูน้ัน้ไปสงักดัใหม่ จะสามารถแต่งตัง้กรรมการสอบสวน 

ขึ้นใหม่ เพื่อสอบสวนข้าราชการผู้นี้ได้หรือไม่นั้น สำานักงาน ก.พ.  

เคยตอบข้อหารือในกรณีนี้ว่า ไม่มีบทบัญญัติใดในพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ให้อำานาจยกเลิกคำาส่ัง 

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือระงับการสอบสวนได้ ประกอบ

กับกรณีทำานองนี้ ก.พ. เคยพิจารณามีความเห็นไว้เมื่อครั้งใช้ 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ว่า 

พระราชบัญญัติดังกล่าวได้กำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ 

การสอบสวนและวิธีพิจารณาดำาเนินการตามลำาดับ ทำาให้เห็น

เจตนารมณ์ของกฎหมายได้ว ่า ประสงค์จะให้คณะกรรมการ 

สอบสวน ตลอดจนผู้บังคับบัญชาดำาเนินการเกี่ยวกับการสอบสวน 

และพิจารณาไปตามลำาดับจนเสร็จกระบวนวิธีการ และไม่ได้ให ้

อำานาจผู ้บังคับบัญชาที่จะยกเลิกคำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

สอบสวน หรือระงับการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนที่ได้

แต่งตั้งขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วแต่อย่างใด ซึ่งพระราชบัญญัต ิ

ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ก็กำาหนดหลักเกณฑ์และ 

วิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนและวิธีพิจารณาดำาเนินการตามลำาดับ

เพื่อให้เกิดความยุติธรรม เป็นธรรมและรวดเร็วเช่นเดียวกันกับ 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ดังนั้น  

ผูบ้งัคบับญัชาคนใหม่จงึไม่สามารถแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนใหม่ 

เพื่อทำาการสอบสวนวินัยแก่ผู้ถูกกล่าวหาได้

อย ่างไรก็ตาม อาจมีประเด็นคำาถามตามมาในเรื่องของ 

การย้าย การโอน หรือการเลื่อนของผู้ถูกกล่าวหาแล้วไปมีผลกระทบ 

กับตำาแหน่งของประธานกรรมการสอบสวนว่าจะต้องเปลี่ยนตัว

ประธานกรรมการสอบสวนหรือไม่ ซึ่งกรณีนี้กฎ ก.พ. ฉบับท่ี 18  

(พ.ศ. 2540) ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา ได้เขียนไว้ค่อนข้าง 

ชัดเจนในข้อ 3 วรรคสี่  ว ่าเมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ 

สอบสวนแล้ว แม้ภายหลังประธานกรรมการสอบสวนจะดำารง

ตำาแหน่งระดบัตำา่กว่า หรอืเทยีบได้ตำา่กว่าผู้ถกูกล่าวหา กไ็ม่กระทบถงึ

การที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ แต่สำาหรับกฎ ก.พ. ว่าด้วย 

การดำาเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 นี้ แม้ไม่ได้กำาหนดข้อความ 

ในลักษณะทำานองเดียวกันนี้ไว้ แต่ก็ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อ 18 

วรรคสองแล้วว่า ในขณะที่มีการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน 

ประธานกรรมการต้องด�ารงต�าแหน่งตามที่ ก.พ. ก�าหนด ซึ่ง ก.พ. 

1 ข้อ 57 ในกรณีที่มีการย้าย การโอน หรือการเลื่อนผู้ถูกกล่าวหา อันมีผลทำาให้ผู้มีอำานาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเปลี่ยนไป ให้คณะกรรมการสอบสวน 
 ที่ได้แต่งตั้งไว้แล้วนั้นดำาเนินการต่อไปจนเสร็จ และทำารายงานการสอบสวนเสนอไปพร้อมกับสำานวนการสอบสวนต่อผู้บังคับบัญชาเดิมที่เป็นผู้สั่งแต่งตั้ง 
 คณะกรรมการสอบสวนตรวจสอบความถูกต้องของการดำาเนินการ เพื่อส่งไปยังผู้บังคับบัญชาใหม่ที่เป็นผู้ซึ่งมีอำานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 หรือผู้มีอำานาจ 
 ตามมาตรา 94 พิจารณาส่ังหรือดำาเนินการตามข้อ 55 ต่อไป และถ้าในระหว่างการสอบสวนมีกรณีที่ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนต้องสั่งการอย่างใด 
 เพื่อให้การสอบสวนนั้นดำาเนินการต่อไปได้ ให้ผู้บังคับบัญชาเดิมส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาใหม่ซึ่งเป็นผู้มีอำานาจพิจารณาต่อไป

ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาใหม่ซึ่งมีอำานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57 หรือผู้มีอำานาจตามมาตรา 94 ตามวรรคหนึ่ง เห็นสมควรให้ดำาเนินการตามข้อ 55 จะสั่งให้ 
 คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมดำาเนินการ หรือในกรณีที่เห็นเป็นการสมควรจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นใหม่เพื่อดำาเนินการก็ได้ โดยให้นำาข้อ 18  
 และข้อ 19 มาใช้บังคับ
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ได้กำาหนดตำาแหน่งประธานกรรมการไว้ตามหนังสือสำานักงาน ก.พ. 

ที่ นร 1011/ว 2 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 แล้ว ดังนั้น  

การพิจารณาว่าประธานกรรมการเป็นไปตามที่ ก.พ. กำาหนด 

หรือไม่นั้น จึงต้องพิจารณาในขณะท่ีมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ

สอบสวนเท่านั้นว่าเป็นไปตามที่กำาหนดหรือไม่ การเปลี่ยนแปลง

ไปเพราะการย้าย การโอน หรือการเลื่อนของผู้ถูกกล่าวหาจึงไม่ส่ง 

ผลกระทบในกรณีของประธานกรรมการสอบสวนแต่อย่างใด ทั้งนี้

เพราะถือว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนถ้าดำาเนินการไป

โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว แม้ภายหลังจะมีการเปลี่ยนแปลงใด 

เกิดขึ้นที่อาจทำาให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือประธาน

กรรมการสอบสวนเปลี่ยนแปลงไปด้วยก็ตาม ก็ไม่ทำาให้คำาสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วเสียไปแต่อย่างใด

นอกจากนี ้ปัญหาทีจ่ะต้องพจิารณาต่อมา คอื การย้าย การโอน  

หรือการเลื่อนดังกล่าวนั้นส่งผลให้ อ.ก.พ.จังหวัด อ.ก.พ.กรม  

หรอื อ.ก.พ.กระทรวง ซึง่ผูถ้กูกล่าวหาสงักดัอยูเ่ปลีย่นแปลงไปแล้ว 

การพิจารณาจะต้องให้ อ.ก.พ.ใดเป็นผู้พิจารณานั้น เดิมเคยมี 

ส่วนราชการหารือมายังสำานักงาน ก.พ. ในช่วงท่ีพระราชบัญญัติ

ระเบยีบข้าราชการพลเรอืน พ.ศ. 2535 ใช้บงัคบัว่า กรณทีีข้่าราชการ

กระทำาผิดวินัยร่วมกัน เมื่อส่วนราชการในสังกัดได้ดำาเนินการทาง

วินัยอย่างร้ายแรงแล้วส่งเรื่องให้ อ.ก.พ.กระทรวงซึ่งผู้ถูกกล่าวหา

สังกัดอยู่พิจารณาตามมาตรา 104 วรรคสอง (1) หรือเมื่อดำาเนินการ 

ทางวินัยแล้วรายงานไปยัง อ.ก.พ.กระทรวงซึ่งผู้ถูกกล่าวหาสังกัดอยู่

พิจารณาตามมาตรา 109 วรรคหก แล้วปรากฏว่าพระราชบัญญัติ 

ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกา

โอนกิจการและอำานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป ็นไปตาม 

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มีผล 

ใช้บังคับ ทำาให้ข้าราชการผู้ถูกดำาเนินการทางวินัยดังกล่าวถูกโอนไป

สังกัดกระทรวงอื่นเช่นนี้ อ.ก.พ.กระทรวงซึ่งผู้ถูกกล่าวหาสังกัดอยู่

เดิมจะมีอำานาจพิจารณาหรือไม่นั้น สำานักงาน ก.พ. ได้ตอบข้อหารือ 

ในประเด็นนี้ว่า อ.ก.พ.กระทรวงมีอำานาจพิจารณาและมีมติได้ 

เฉพาะกรณีที่ผู ้ถูกกล่าวหาสังกัดอยู ่ในกระทรวงนั้นเท่านั้น เมื่อ

ข้าราชการผู้นั้นได้ไปสังกัดกระทรวงอื่นแล้ว อ.ก.พ.กระทรวงซึ่ง 

ผู้ถูกกล่าวหาสังกัดอยู่เดิมก็ไม่มีอำานาจพิจารณาได้

สำาหรบัปัญหาข้างต้น ปัจจบุนัมกีฎ ก.พ. ว่าด้วยการด�าเนนิการ 

ทางวินัย พ.ศ. 2556 ข้อ 58 วรรคสองกำาหนดไว้ชัดเจนว่ากรณ ี

ที่มีการย้าย การโอน หรือการเล่ือนผู้ถูกกล่าวหาอันมีผลให้ อ.ก.พ. 

จังหวัด อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.กระทรวง ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาสังกัด

อยู่เปล่ียนแปลงไป ให้ส่งเรื่องให้ อ.ก.พ.จังหวัด อ.ก.พ.กรม หรือ 

อ.ก.พ.กระทรวง ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาสังกัดอยู่หลังจากการย้าย การโอน 

หรือการเลื่อนนั้นเป็นผู้พิจารณา

ปัญหาสุดท้ายที่เกิดข้อสงสัยตามมาก็คือ ใครเป็นผู้มีอำานาจสั่ง

ลงโทษ ซึ่งประเด็นนี้ก็มีส่วนราชการเคยหารือมายังสำานักงาน ก.พ. 

ด้วยเช่นกนั โดยสำานกังาน ก.พ. กไ็ด้ตอบข้อหารอืส่วนราชการในกรณี

ที่ปลัดกระทรวงของส่วนราชการแห่งหนึ่งได้แต่งตั้งคณะกรรมการ

สอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรงข้าราชการ 6 ราย แต่ในระหว่าง 

การสอบสวน ข้าราชการผู้ถูกกล่าวหารายหนึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำารง

ตำาแหน่งในระดับทรงคุณวุฒิว่า ปลัดกระทรวงจะต้องส่งรายงานผล

การสอบสวนเฉพาะกรณีของข้าราชการซึ่งดำารงตำาแหน่งในระดับ

ทรงคุณวุฒิไปยังรัฐมนตรี ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำานาจสั่งบรรจ ุ

ตามมาตรา 57 ดำาเนินการตามมาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติ 

ระเบยีบข้าราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551 ต่อไป และแม้รฐัมนตรจีะเป็น

ผูบ้งัคบับญัชาซึง่มอีำานาจสัง่บรรจทุีม่ตีำาแหน่งเหนอืกว่าปลดักระทรวง

ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหารายอื่นที่ร่วมกระทำาผิดวินัย

ด้วย ก็ไม่เป็นเหตุให้รัฐมนตรีมีอำานาจลงโทษวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 

หรืองดโทษแก่ผู้ถูกกล่าวหารายอื่นที่รัฐมนตรีมิได้เป็นผู้บังคับบัญชา

ซึ่งมีอำานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 ได้

จากประเด็นปัญหาต่าง ๆ ข้างต้นจะเห็นได้ว่า เป็นเพียง 

การพิจารณาในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำาผิดวินัยนั้น 

ได้ย้าย โอน หรือเล่ือนตำาแหน่งเปล่ียนไปแล้วทำาให้ผู้บังคับบัญชา 

ซึ่งมีอำานาจดำาเนินการเปล่ียนไปเท่านั้น แต่การดำาเนินการทางวินัย

ยังคงมีอีกหลายปัญหาข้อกฎหมายในหลายกรณีที่จะต้องพิจารณา

เพื่อให้การดำาเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำาหนด 

ทั้งนี้ เพื่อการดำาเนินการเป็นไปด้วยความยุติธรรมและเป็นธรรม 

ทั้งตัวข้าราชการและส่วนราชการนั่นเอง

http://stephaniemulac.com/blog/wp-con-
tent/uploads/2015/06/Fotolia_55368346_

Subscription_Monthly_M.jpg
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เดิมทีนายวันใหม่รับราชการอยู่ในกรม จ. ต่อมาไปสอบบรรจุเข้ารับราชการในตำาแหน่งนักจัดการ

งานทั่วไป ณ กรม พ. ยังความปลาบปลื้มดีใจให้แก่นายวันใหม่ เนื่องจากต้องการกลับไปอยู่กับครอบครัว 

ทีต่่างจงัหวดั และก่อนทีจ่ะเดนิทางไปรบัตำาแหน่งใหม่จงึได้ไปรำา่ลาบรรดาหวัหน้า พี ่ๆ  เพือ่น ๆ  ใน กรม จ.

จากนั้น 15 ธันวาคม 2556 นายวันใหม่ก็ไปเริ่มต้นหน้าที่การทำางานในตำาแหน่งใหม่ ณ หน่วยงาน

ในภูมิภาคของ กรม พ. โดยยังไม่ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการต่อผู้บังคับบัญชาที่กรม จ.                 

ว่าด้วยเรื่อง...
บรรจุเข้ารับราชการที่ใหม่
แต่ไม่ได้ยื่นขอลาออกจากที่เดิม

ในเวลาต่อมา...หน่วยงานการเจ้าหน้าทีข่อง กรม จ. มาตรวจสมดุลงเวลาการปฏบิตัริาชการ

เมื่อเวลาล่วงเลยไปแล้ว 1 เดือน (15 มกราคม 2557) พบว่า นายวันใหม่ไม่ได้ลงชื่อเข้าปฏิบัติราชการที่  

กรม จ. กก็ลายเป็นว่าช่วงระยะเวลาตัง้แต่ทีไ่ปบรรจเุข้ารบัราชการทีใ่หม่ที ่กรม พ. เป็นต้นมา  

นายวันใหม่มีสภาพเป็นข้าราชการอยู่ 2 แห่ง ในเวลาเดียวกัน...แล้วผลกระทบกับการพ้น

จากราชการที่ กรม จ. เพื่อไปรับราชการที่ กรม พ. ของนายวันใหม่ จะเป็นอย่างไร??? 

จะลืมหรือตั้งใจ ก็มิอาจรู้ได้

กเ็ป็นปัญหา...เพราะนายวนัใหม่ อาจจะต้องถกู กรม จ. ลงโทษทางวนิยัด้วยเหตุ 

“ละท้ิงหน้าท่ีราชการติดต่อในคราวเดียวกันเกินกว่า 15 วัน โดยไม่มีเหตุอัน

สมควร...” และอาจส่งผลต่อการบรรจุที่ กรม พ. ซึ่งก็คงต้องพิจารณากันต่อไป

ฉะนั้น จึงเป็นท่ีมาของเร่ืองที่อาสาเคลียร์จะน�ามา 
บอกกล่าวให้เพือ่นข้าราชการได้ทราบกนั เพือ่ป้องกนั
ไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเช่นเดียวกับนายวันใหม่
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มาดูกนั

การลาออกจากราชการ
 ต้องท�าเป็นหนังสือ พร้อมลงลายมือชื่อ
 ต้องยื่นหนังสือขอลาออกต่อผู้บังคับบัญชา

สาระน่ารู้...ว่าด้วยเรื่อง “การลาออกจากราชการ”

เหนือชั้นขึ้นไปชั้นหนึ่ง โดยต้อง ยื่นล่วงหน้า
ก่อนวันลาออกไม่น้อยกว่า 30 วัน 

อ้าว...แล้วจะยื่นน้อยกว่า 30 วัน
ได้มั้ย? ผลจะแตกต่างกันมั้ย

*การยับยั้ง สามารถท�าได้เพียงครั้งเดียว ไม่สามารถขยายเวลาได้ 

การยื่นหนังสือขอลาออกและวันที่ลาออกมีผล

ยื่นล่วงหน้า 
ไม่น้อยกว่า 30 วัน

ยื่นล่วงหน้า 
น้อยกว่า 30 วัน ให้ถือวันถัดจาก

วันครบก�าหนด 30 วัน นับแต่
วันที่ยื่นเป็นวันขอลาออก

ผลตามวันขอลาออกผู้มีอ�านาจฯ ไม่ยับยั้ง

หนังสือมิได้ระบุวันที่ขอลาออก

ผู้มีอ�านาจฯ ไม่อนุญาต

ผู้มีอ�านาจฯ เห็นว่า
มีเหตุผลและอนุญาต
(ผลมี 2 กรณี)

ผู้มีอ�านาจฯ ยับยั้ง*
ไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันขอลาออก
หรือวันที่ถือว่าเป็นวันขอลาออก

ผลตามการยับยั้ง

ผลตามวันขอลาออก
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?????

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการ
พลเรือนสามัญ พ.ศ. 2551

คือ การท�าค�าสั่งอนุญาตการลาออก
ผู้มีอ�านาจอนุญาตการลาออกต้องมีค�าสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร 

อ้าว…แล้วถ้าลมืออกค�าสัง่อนญุาตให้ลาออกจากราชการ 
หรือไม่มีค�าสั่งยับยั้ง หรือเป็นกรณีเนื่องจากครบก�าหนด
เวลายับยั้ง...จะท�าไง?

ก็ต้องถือเป็นการออกโดยผลของกฎหมาย แต่ให้
ผู้มีอ�านาจฯ มีหนังสือแจ้งวันออกจากราชการให้ 
ผู้ขอลาออกทราบ...

...น่าสงสาร...

แต่สิ่งส�าคัญ...
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