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ดังท่ีทราบกันดีแล้วว่า สำานักงาน ก.พ. นั้นมีบทบาทหน้าที่ในฐานะองค์กรกลาง 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ซ่ึงรับผิดชอบครอบคลุมท้ังกระบวนการบริหารคน (HRM)  
และพัฒนาคน (HRD) ซึ่งในนาทีนี้เรื่องที่สำานักงาน ก.พ. ให้ความสำาคัญในอันดับต้น ๆ คือ 
การพัฒนาศักยภาพของกลุ่มนักทรัพยากรบุคคลให้สามารถทำางานได้อย่างมืออาชีพ  
ทัง้รูร้อบ รูล้กึ มมีนษุยสมัพนัธ ์พรอ้มทัง้เปน็ทีป่รกึษาทีด่ไีดด้ว้ย ทัง้นี ้เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิาน
รองรับการกระจายอำานาจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยหวังผลคู่ขนานทั้งการเพิ่มพูนประสิทธิภาพพร้อมๆ กับการเสริมสร้างแรงจูงใจ 
ณ วันนี้ สำานักงาน ก.พ. จึงริเริ่มโครงการสร้างความเข้มแข็งนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ  
(HR Professional) เพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพให้กับผู้ปฏิบัติงานด้าน HR อย่างเป็นระบบ 
โดยวางระบบการพัฒนา ระบบการรับรองมาตรฐานวิชาชีพ และระบบการสร้างแรงจูงใจ 
ของนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ ให้มีความเชื่อมโยงสอดคล้องต่อเนื่องกัน

โดยได้เริ่มพัฒนากรอบมาตรฐานหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพในปี 2555  
และจัดอบรมตามหลักสูตรนี้ในสองปีต่อมา สำาหรับกลุ่มนักทรัพยากรบุคคลระดับปฏิบัติการ 
ชำานาญการ และชำานาญการพเิศษ ทัง้ในหมวดวชิาหลกัและวชิาเสรมิ อบรมไปแลว้หลายสบิรุน่ 
และมี เป้าหมายจะพัฒนาให้ ท่ัวถึง ท้ังสี่พันคน เพื่อเสริมสร้างฐานความรู้ด้าน HR 
ท่ีจะเป็นประโยชน์ในการประยุกต์ใช้กับการทำางานและสร้างผลงานเพื่อพิสูจน์การเป็น 
“นักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ” ในอนาคต

เรื่องราวที่น่าสนใจของ HR Pro อย่างนี้ อัดแน่นอยู่ในคอลัมน์ คนเด่น ประเด็นดัง 
กับรองเลขาธิการ ก.พ. รังสิมา จารุภา HR Showcase เรื่อง “ฤ จะถึงฝั่งฝัน...นักทรัพยากร
บุคคลมืออาชีพ” กับ ผอ.สรรเสริญ นามพรหม แห่งกรมสุขภาพจิต กับ อาสา...เคลียร์  
เติมเต็มด้วยอีกหลากหลายเรื่องราว ท้ัง Special Scoop ซึ่งเผยข้อมูลคุณภาพชีวิต 
คนทำางานจาก Best Practice สู่ผลการดำาเนินงานภาครัฐ คลุกวงใน ทำาไมต้องหยุดกัน 
ที่โรงพยาบาล มองต่างอย่างสร้างสรรค์ ของ ดร.หนุ่มแห่งกระทรวงการต่างประเทศ  
สถานีนานา ถกปัญหาโลกแตก “สอบเท่าไรก็ไม่ผ่านสักที” ใต้ผิวน้ำา ต้องตามอ่าน  
“Counterfactual Thinking” หาไม่แล้วจะเสียดาย ตามด้วย ก้าวทันอาเซียน ก.พ. 
ขอเล่า ช่วยเปิดมุมมองจากข่าวคราวภายในแวดวง HR สู่อาเซียน และคุยเฟื่องเรื่องกฎหมาย 
มาช่วยเติมเต็มความรู้ความเข้าใจในเรื่องของกฎหมายที่น่าสนใจที่ข้าราชการทุกคนต้องรู้

ข้อคิดส่งท้ายฉบับนี้
คนเราที่เมื่อเวลาผ่านไป อายุเริ่มมากขึ้น 
สิ่งที่ต้องเพิ่มขึ้น คือ วุฒิภาวะ ... สิ่งที่ต้องลดลง คือ อารมณ์
สิ่งที่คิดให้มากขึ้น คือ ส่วนรวม ... สิ่งที่คิดให้น้อยลง คือ ส่วนตัว
สิ่งที่ต้องพูดให้มากขึ้น คือ ไม่เป็นไร ... สิ่งที่ต้องพูดให้น้อยลง คือ จะเอายังไง
สิ่งที่ต้องทำาให้มากขึ้น คือ การให้ ... สิ่งที่ต้องทำาให้น้อยลง คือ การรับ
แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีค่ะ

                                                  บรรณาธิการ
                                                                  มิถุนายน 2557

ที่ปรึกษา	 : หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล บรรณาธิการ	 : นางสาวเยาวลักษณ์ กุลพานิช

กองบรรณาธิการ	 : นางศิริวรรณ เมนะโพธิ  นายสุรพงษ์ มาลี  นางสาววราภรณ์ ตั้งตระกูล  นายภาณุภาคย์ พงศ์อติชาต  

นายชินพันธุ์ ฤกษ์จำานง  นางสาวกนกอร จิระนภารัตน์  นางวณิษฐา จินตวรรณ  นายคเณศ ศิรินภากุล  นางสาวจุฑาพิชญ์ สถิรวิสาลกิจ

กองบรรณาธิการ

ก.พ.	 ขอเล่าฉบับนี้ ขอเริ่มต้นเล่าเรื่อง 

ที่น่ายินดียิ่ งที่ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณของ 

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี

ในการเสด็จพระราชดำาเนินไปทรงเป็นประธาน 

ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อ

พัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน จากนั้น 

เป็นเรื่องของหลักเกณฑ์การสอบภาค ก ของ ก.พ. 

แบบใหม่และปิดท้ายด้วยการนำามาตรการบริหาร

และพัฒนากำาลังคนภาครัฐไปสู่การปฏิบัติ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2557 ณ  

University of Chinese Academy of Sciences 

(UCAS) กรงุปกักิง่ สาธารณรฐัประชาชนจนี สมเดจ็

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมี 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงเป็นประธาน

ในพิธีลงนาม MOU

ระหว่างสำานักงาน ก.พ. กับ UCAS

บทบรรณาธิการ



  ก.พ. ขอเล่า  เรื่อง : กลุ่มช่วยอำานวยการ

สำานักงาน ก.พ.

กำาหนดหลักเกณฑ์การสอบภาค ก ใหม่

พระมหากรณุาธคิณุในการเสดจ็พระราชดำาเนนิไปทรงเปน็ประธาน

ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อพัฒนาบุคลากร 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสำานักงาน ก.พ. กับ  

University of Chinese Academy of Sciences (UCAS)  

วัตถุประสงค์ของ MOU ดังกล่าว เพื่อสนับสนุนให้ผู้รับทุน 

รัฐบาลไทยมีโอกาสเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ University of Chinese 

Academy of Sciences (UCAS) ซ่ึงเป็นบัณฑิตวิทยาลัยชั้นนำา 

ของสาธารณรัฐประชาชนจีน

การนำามาตรการบริหารและพัฒนากำาลังคนภาครัฐ 

(พ.ศ. 2557-2561) ไปสู่การปฏิบัติ

สำานักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วมคณะกรรมการ 

กำาหนดเป้าหมายและนโยบายกำาลังคนภาครัฐ (คปร.) จัดการ

ประชุมชี้แจง “การนำามาตรการบริหารและพัฒนากำาลังคนภาครัฐ 

(พ.ศ. 2557-2561) ไปสู่การปฏิบัติ” ให้แก่ผู้แทนส่วนราชการ 

ทุกกระทรวง กรม และองค์กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคล 

(ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการตำารวจ) 

จำานวน 353 คน เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจง ณ โรงแรม 

ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี โดยมี รกพ. เจษฎา 

ประกอบทรัพย์ เป็นประธานในการประชุม

ทั้งนี้จาการประชุมสรุปได้ว่า การวางแผนกำาลังคน ต้องเข้าใจ 

ความต้องการขององค์กร รู้ว่าคนของเรามีคุณสมบัติอย่างไร  

เพื่อเตรียมคนที่มีอยู่ให้พร้อมและมองหาทิศทางในการพัฒนา/ 

สรรหาคนใหม่ๆ การจัดทำา Career Path ในทุกสายงาน โดยเริ่ม 

ที่ตำาแหน่งสำาคัญเชิงยุทธศาสตร์และมีความเร่งด่วนก่อน รวมทั้ง 

การเตรียมกำาลังคนคุณภาพ ทั้งระบบ HiPPS ที่เน้นการสั่งสม

ประสบการณ์ on the job training การเปลี่ยนแปลงระบบ 

การพัฒนาผู้บริหารใหม่ และการสร้าง/พัฒนากำาลังคนคุณภาพ  

ด้วยการจัดสรรทุนรัฐบาล ทุน UIS เพื่อดึงดูดคนรุ่นใหม่เข้ามา 

ในระบบราชการมากขึ้น

การสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ 

พลเรือนสามัญ หรือการสอบภาค ก ในปี พ.ศ. 2557 นี้ สำานักงาน 

ก.พ. ได้กำาหนดหลักเกณฑ์ใหม่ โดยเพิ่มการทดสอบวิชาภาษา 

อังกฤษลงในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถท่ัวไป เนื่องจาก 

ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หรือ  

ASEAN Community ซึ่งส่งผลให้ภาษาอังกฤษเข้ามามีบทบาท 

อย่างมากในการติดต่อหรือทำางานระหว่างภาครัฐและเอกชน  

จึงเป็นการดำาเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับข้าราชการไทย  

ในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน สามารถศกึษาขอ้มลูหรอืรายละเอยีด 

เพิ่มเติมได้ที่ www.ocsc.go.th หรือ job.ocsc.go.th
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  คนเด่น ประเด็นดัง  เรื่อง : กลุ่มช่วยอำานวยการและทีมงาน HR Professional

คอลัมน์คนเด่นประเด่นดังฉบับนี้	 ขอนำาเสนอ 

ผูท้ีม่บีทบาทในการสร้างความเปน็มอือาชพีของการเปน็นกัทรพัยากร

บุคคลภาครัฐ ในโครงการสร้างความเข้มแข็งนักทรัพยากรบุคคล 

มืออาชีพ (HR Professional) ของสำานักงาน ก.พ. คือ คุณรังสิมา	

จารุภา ซึ่งปัจจุบันท่านดำารงตำาแหน่งรองเลขาธิการ ก.พ. และเป็น

ประธานคณะทำางานพัฒนาหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ

 โครงการสรา้งความเขม้แขง็นกัทรพัยากรบคุคลมอือาชพี	

(HR	 Professional)	 ของสำานักงาน	 ก.พ.	 มีจุดเร่ิมต้นและ

วัตถุประสงค์ของโครงการอย่างไร 

 HR	 Professional เป็นการสร้างความเป็นมืออาชีพ 

ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้าน HR อย่างเป็นระบบ ซึ่งมิได้เกิดจากการ 

วางระบบการพัฒนาโดยการฝึกอบรมเพียงอย่างเดียว แต่จำาเป็น 

ต้องมีการเรียนรู้รูปแบบอื่น ตั้งแต่การวางแผนความก้าวหน้า 

ในอาชีพ การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน และการมอบหมายงาน  

เพื่อนำาความรู้ ประสบการณ์ ไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรของแต่ละ

ส่วนราชการ นอกจากน้ี ระบบการรับรองมาตรฐานความเป็น 

มอือาชพี และระบบการสรา้งแรงจงูใจในการสรา้งความเปน็มอือาชพี

เปน็สิง่ทีต่อ้งพฒันาไปพรอ้ม ๆ  กนั โดยทีส่ายงานนกัทรพัยากรบคุคล

เป็นสายงานเปิด นั่นคือ ไม่จำาเป็นว่าต้องจบ HR เท่านั้นจึงจะ 

ดำารงตำาแหน่งได้ แต่เม่ือทำาหน้าท่ีในฐานะ HR ก็จำาเป็นต้องเรียนรู้

ความรู้พืน้ฐานดา้น HR เพิม่เตมิ อยา่งไรกด็ ีงานดา้นบรหิารทรพัยากร

บุคคลไม่มีสูตรหรือทฤษฎีตายตัว ต้องใช้ความเป็น	 ศิลป์	 มากกว่า 

ศาสตร์	เพราะต้องสื่อสารกับคนและองค์กรที่มีความหลากหลาย 

โครงการ	HR	Professional จึงเน้นการพัฒนาในรูปแบบของ

การฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ 

ทักษะ และสมรรถนะที่จำาเป็น ด้าน HR	Management เพื่อเป็น

พื้นฐานในการสั่งสมประสบการณ์และสร้างผลงานด้าน HR  

ในหน่วยงาน รวมทั้งการสร้างเครือข่าย HR ภาครัฐเพื่อส่งเสริม 

การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์การทำางาน ซึ่งถือเป็นแนวทาง

ในการยกระดับการทำางานสู่ความเป็นมืออาชีพ

 สำ าหรั บ ในส่ วนรายละ เอี ยดของหลั กสู ต ร 	 HR		

Professional	มีรูปแบบและการดำาเนินการฝึกอบรมอย่างไร	

 หลักสูตร	HR	Professional เป็นหลักสูตรที่มีหมวดวิชา

แยกตามระดับของ HR ซึ่งสอดคล้องกับระดับความรับผิดชอบ 

บทบาทภารกิจ และความยุ่งยากซับซ้อนของงาน รวมทั้งสอดคล้อง

กับบริบทที่หลากหลายของแต่ละส่วนราชการ นอกจากน้ี มีการ

กำาหนดเกณฑ์ผ่านการฝึกอบรมที่ชัดเจน โดยมีการทดสอบก่อน 

และหลังการฝึกอบรม และให้มีการจัดทำาผลงานที่สะท้อนการนำา
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ความรู้ ทักษะ สมรรถนะท่ีได้จากการฝึกอบรมไปปรับใช้จริงกับ 

การทำางานในระดับต่างๆ ในส่วนราชการของตัวเอง แนวคิดสำาคัญ

ของการฝึกอบรม คือ การถ่ายทอดความรู้และทักษะจาก 

หอ้งฝกึอบรมสูบ่รบิทการทำางาน (Training Transfer) ซึง่เปน็แนวคดิ

ของนักวิชาการด้านการพัฒนา HR ท่ีมีเป้าหมายในการนำาความรู้  

ทักษะ สมรรถนะที่ได้รับการพัฒนาไปใช้ในการทำางาน เพื่อสร้าง 

มูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร

	 มีการรักษามาตรฐานของหลักสูตรและการพัฒนา

หลักสูตรอย่างไร	

 สำานักงาน ก.พ. ได้สร้างกลไกในการรักษามาตรฐาน 

การฝึกอบรมและการประเมินผล เพื่อปรับปรุงหลักสูตรภาพรวม   

ดังนี้ 1) การเตรียมความพร้อมและพัฒนามาตรฐานวิทยากร  

2) การสร้างการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ 3) การรับสมัครและ 

การคดัเลอืกผูเ้ขา้รบัการฝกึอบรม สำานกังาน ก.พ. ไดพ้ฒันาโปรแกรม 

การรับสมัครออนไลน์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วสำาหรับผู้สมัคร  

ลดระยะเวลาสำาหรับกระบวนการคัดเลือกผู้เข้าอบรม รวมทั้งการจัด

ทำาฐานข้อมูลผู้สมัครและผู้เข้าอบรม เพื่อประโยชน์ในการใช้ศึกษา

วิเคราะห์ประกอบการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร 4) การปรับปรุง 

รูปแบบและวิธีการฝึกอบรม เน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำาความรู้ 

จากการฝึกอบรมไปใช้ในการทำางาน โดยการเพิ่มกิจกรรม 

ก่อนการฝึกอบรม และปรับกิจกรรมหลังการฝึกอบรม

นับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สำานักงาน ก.พ. ดำาเนินการ

พัฒนาหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพระดับปฏิบัติการ 

และชำานาญการ (ระดับแรกบรรจุจนถึงระดับกลาง) ทั้งหมด 

16 หมวดวิชา จัดการอบรม 19 รุ่น และหมวดวิชาเสริมจำานวน  

5 วิชา จัดการฝึกอบรม จำานวน 12 รุ่น โดยมี HR จากส่วนราชการ

ต่าง ๆ เข้ารับการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้นประมาณ 1,000 คน  

ในจำานวนนี้ก็จะมีบางท่านที่ได้รับการฝึกอบรมมากกว่า 1 ครั้ง

ล่าสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สำานักงาน ก.พ. ได้ 

กำาหนดการจัดฝึกอบรมอย่างต่อเ น่ือง โดยได้ มีการพัฒนา 

หมวดวิชาใหม่ ๆ รวมทั้งปรับปรุงรายละเอียดของหมวดวิชาเดิม 

ที่ได้จัดฝึกอบรมไปแล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการพัฒนา 

ของส่วนราชการมากยิ่งขึ้น และให้ตรงตาม Training Roadmap 

for HR ของส่วนราชการต่าง ๆ 

สำาหรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมส่วนใหญ่สังกัดหน่วยงานราชการ 

ที่ต้องการนำาความรู้ไปพัฒนางานของตัวเอง ทุกคนมีความตั้งใจ 

ในการเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะระดับปฏิบัติการ 

ที่มาเข้าอบรมพร้อมกับคำาถามเพื่อให้ได้รับแนวทางปฏิบัติท่ีถูกต้อง

สำาหรบัหนว่ยงาน การฝกึอบรมจะเนน้การฝกึปฏบิตั ิการทำากจิกรรม

กลุ่ม และใช้กรณีศึกษาที่ใกล้เคียงกับบริบทการทำางานหรือกรณี 

ทีเ่ปน็ปญัหาทีเ่กดิขึน้จรงิในการทำางาน มากกวา่การนัง่ฟงัการบรรยาย

เหมือนหลักสูตรอื่นโดยทั่วไป

คุณรังสิมากล่าวย้ำาในตอนท้ายว่า “โครงการน้ีเมื่อได้รับ 

การปูพื้นฐานที่ดีแล้ว HR ต้องมีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง  

สิ่งสำาคัญ คือ ต้องสั่งสมประสบการณ์ผ่านการทำางานจริง และสร้าง

ผลงานที่หลากหลาย จนเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับทั้งจาก

ข้าราชการทุกระดับในส่วนราชการ จึงถือว่าเป็นการพิสูจน์ 

ความเป็นมืออาชีพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างแท้จริง...”
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  ก้าวทันอาเซียน  เรื่อง : ศิริวรรณ เมนะโพธิ

หากผู้เขียนจะเริ่มต้นบทความในวันนี้ว่า “การพัฒนาผู้นำา

ของประเทศบรูไนล้ำาหน้าไปมากกว่าท่ีเราคิด	 และ	 (อาจจะ)	 มี

ประสิทธิภาพมากกว่าท่ีภาคราชการของเราทำา” ท่านผู้อ่าน

จะเลือก (1) เชื่อ (2) แย้ง หรือ (3) ไม่แน่ใจ?

หากมีคำาตอบแล้ว ขอให้เก็บคำาตอบไว้ในใจก่อน .. แต่หากยัง

ไม่มี ลองพิจารณาข้อมูลที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้ค่ะ

ก่อนที่จะเจาะลึกลงไปถึงการพัฒนาผู้นำา อยากให้ท่านผู้อ่าน

ได้พิจารณาข้อเท็จจริงของประเทศเล็ก ๆ แห่งน้ีควบคู่กันไปด้วย 

นั่นคือ บรูไนดารุสซาลามมิได้มีปริมาณน้ำามันล้นหลามหรือ

มากมายมหาศาลอย่างที่หลายคนคิด ปริมาณการผลิตน้ำามัน

ของบรูไนดารุสซาลามมากกว่าไทยไม่มากนักและน้อยกว่ามาเลเซีย

มาก แต่เนื่องจากบรูไนดารุสซาลามเป็นประเทศท่ีมีประชากร

จำานวนเทียบเท่ากับจังหวัดเล็ก ๆ ของไทย (ขนาดประมาณจังหวัด

นครพนม ประชากรประมาณจังหวัดลำาพูน) จึงใช้น้ำามันในประเทศ

เพยีงเลก็นอ้ย ทีเ่หลอืสง่เปน็สนิคา้ออกทัง้หมด ดงันัน้ รายไดจ้ากการ

ส่งออกน้ำามันจึงสามารถนำากลับมาใช้เป็นสวัสดิการให้ประชาชนได้

อย่างเต็มที่

บรูไนดารุสซาลามเป็นประเทศที่ประชากรเกือบทั้งหมดนับถือ

ศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัด ประชากรทั้งประเทศมีประมาณ 

400,000 คน จำานวนข้าราชการพลเรือนทั้งประเทศมีประมาณ 

56,000 คน การรับราชการเป็นอาชีพที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ขา้ราชการสว่นใหญม่กีารศกึษาระดบัปรญิญาโทหรอืสงูกวา่ โดยนยิม

ไปศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ ข้าราชการจึงมีความสามารถในการใช้

ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีถึงดีมาก กอปรกับการเป็นประเทศท่ีมี

อำานาจในการใช้จ่าย รัฐบาลจึงสามารถส่งข้าราชการไปรับการศึกษา 

ณ ต่างประเทศหรือส่งเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่มีคุณภาพต่าง ๆ

ไดอ้ยา่งทัว่ถงึ ขา้ราชการพลเรอืนถกูกำาหนดใหไ้ดร้บัการพฒันาตนเอง

ปีละอย่างน้อย 100 ชั่วโมง
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เมื่อพิจารณาถึงคุณภาพของข้าราชการผนวกกับความสามารถ

ในการใช้จ่ายของประเทศ ก็คงจะพอเห็นถึงปัจจัยสนับสนุนหรือ

โอกาสที่ดีที่จะพัฒนาศักยภาพข้าราชการเป็นลางแล้ว ข้อมูล

ในเชิงลึกพบว่า บรูไนดารุสซาลามจับมือทำาความตกลงในการพัฒนา

ข้าราชการกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานการพัฒนาบุคลากร

ชั้นนำาของโลกหลายแห่ง และภายในประเทศเองก็มีการจัดตั้ง

หน่วยงานที่ทำาหน้าที่เป็นการเฉพาะ

ระบบการบริหารข้าราชการพลเรือนของประเทศบรูไนดารุส

ซาลามมีการดำาเนินการคล้ายกับประเทศไทย คือ มี Public Service 

Department (PSD) ทำาหน้าท่ีดูแลและบริหารจัดการข้าราชการ

พลเรือน ซึ่งก็คล้ายสำานักงาน ก.พ. ของบ้านเรา และมี Civil Service 

Institute (CSI) ทำาหน้าที่ในการพัฒนาข้าราชการพลเรือนเป็นหลัก 

แต่ที่จะเล่าให้ฟังในวันน้ี  คือการพัฒนาข้าราชการโดยหน่วยงาน

กึ่งราชการที่มีชื่อเรียกว่า Institute for Leadership, Innovation 

and Advancement หรือ ILIA 

ILIA เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยบรูไน (Universiti Brunei 

Darussalam หรือ UBD) และเป็นสถาบันแห่งแรกและแห่งเดียว

ในประเทศบรูไนดารุสซาลามท่ีรับผิดชอบการพัฒนาผู้นำาและ

นวัตกรรมเป็นการเฉพาะ ก่อตั้งขึ้นในเดือนมกราคม ๒๐๐๙ โดยมี

วิสัยทัศน์ที่จะเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำาในการฝึกอบรมและ

ให้คำาปรึกษา การดำาเนินการวิจัยเกี่ยวกับปัญหาและความท้าทาย

ต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ

จุดเน้นของ ILIA มีน้ำาหนักอยู่ที่การแสวงหาความก้าวหน้าทาง

วชิาการในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาความเปน็ผูน้ำา นวตักรรม 

ความรับผิดชอบ รวมทั้งส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ดังกล่าวใน

การพัฒนาผู้นำาที่โดดเด่น ทั้งในภาครัฐ เอกชน และสังคม ดังนั้น ILIA 

ให้บริการทั้งการจัดหลักสูตรฝึกอบรม การจัด forum ทางวิชาการ 

และการให้คำาปรึกษาแนะนำาแก่ส่วนราชการและหน่วยงานเอกชน 

ถอืเปน็หนึง่ในหนว่ยงานหลักทีม่บีทบาทสำาคญัในการพฒันาประเทศ

บรูไนดารุสซาลาม และมีเป้าหมายที่จะ “ขยายบทบาทให้ก้าวถึง

ระดับภูมิภาค	โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นสะพานหรือจุดเชื่อมโยง

ในการยกระดับสถานะของมหาวิทยาลัย	 และการพัฒนาผู้นำาใน

ระดับชาติและระดับโลก”

การพัฒนาผู้นำาของ ILIA มิได้จำากัดเฉพาะผู้บริหารระดับสูง

เท่านั้น เพราะด้วยสมมุติฐานที่ว่า “ต้องสร้างผู้นำาให้เกิดขึ้น

ในทุกระดับ	 –	 Leader	 role	 should	 be	 everywhere” 

ILIA จึงจัดหลักสูตรเพื่อการพัฒนาผู้นำาทั้งระดับต้น (Executive 

Development Program for Junior Management Staff) 

ระดับกลาง (Executive Develop-

ment Program for Middle
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Management  O ffices )  และระดั บสู ง  ( E xecu t i ve  

Development Program for Senior Government Officers)  

รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมอื่นท่ีจำาเป็นสำาหรับผู้นำา อาทิ  

การเจรจาต่อรองและการบริหารความขัดแย้ง รวมถึงบริบทของ 

การพัฒนาผู้นำาในภาพรวม เป็นต้น

รูปแบบการฝึกอบรมสำาหรับผู้นำาระดับสูงของ ILIA จะเน้น 

ที่การใช้ Future Literacy Exercise (Scenario) เป็นหลัก 

เพื่อคาดการณ์อนาคต และใช้เป็นต้นแบบในการวางแผนงานและ

เตรียมคนไว้ล่วงหน้า

อีกหนึ่งจุดเน้นที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ค่ะ .. 

แม้ว่าบรูไนดารุสซาลามจะเป็นประเทศที่ร่ำารวย ประชาชนมี

ฐานะความเป็นอยู่ที่มั่นคง ไม่เดือดร้อนในการครองชีพ เพราะได้รับ

สวัสดิการจากรัฐอย่างเต็มที่ อันเป็นผลมาจากความอุดมสมบูรณ์ 

ของน้ำามันและทรัพยากรธรรมชาติ แต่รัฐบาลก็ตระหนักและให้	

ความสำาคญัตอ่การเตรยีมความพรอ้ม	หากประเทศจะตอ้งประสบ	

กับวิกฤติการณ์หรือสถานการณ์ที่ไม่คาดฝัน	 หรือสถานการณ์ท่ี	

ทำาให้ประเทศตกต่ำา อาทิ การบริหารประเทศในภาวะที่เกิดการ

ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ การแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติ

สำารอง หรือความท้าทายในการบริหารกำาลังคนที่ไม่คุ้นเคยกับ 

การทำางานทา่มกลางการตอ่สู้แขง่ขนั เปน็ตน้ และดว้ยการคาดการณ์

ทั้งหลายทั้งปวงนี้ หลักสูตรหรือแนวทางการพัฒนาของ ILIA จึงเน้น

ที่การสร้างความท้าทายหรือสร้างสถานการณ์จำาลองเพื่อให้	

ผู้เข้ารับการอบรมได้ร่วมกันคิด	 แก้ปัญหา	 หรือหาทางป้องกัน

สถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้	 ด้วยวิธีการใช้	 Future	 Literacy	

Exercise	 (Scenario)	 มากกว่าที่จะใช้วิธีการอบรมในห้องเรียน

ทั่วไป

ดังนั้น รูปแบบการฝึกอบรมของ ILIA จึงไม่เน้นการฝึกอบรม 

ในชั้นเรียน แต่จะเน้นที่การกระตุ้นความคิดและการวางแผน  

และดว้ยความทีเ่ปน็ประเทศทีม่อีำานาจในการใชจ้า่ย ILIA จงึสามารถ

จัด learning forum โดยเชิญกูรูระดับโลกมาเป็นผู้บรรยายให้กับ

ข้าราชการได้อย่างสม่ำาเสมอ รวมทั้งยังทำาลาย “ไซโล” ระหว่าง 

ภาครัฐและเอกชนได้อย่างแนบเนียน ด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้นำา

องค์กรทั้งของภาครัฐและเอกชนเข้ามาร่วมรับการอบรมด้วยกันใน 

ทุกหลักสูตร เพราะ ILIA เชื่อมั่นว่า เครือข่ายเป็นอีกหนึ่งปัจจัย	

ของความสำาเร็จในการบริหารงานของผู้นำาทุกระดับ

วันที่ผู้เขียนได้เข้าไปนั่งสนทนากับ Dr.Azaharaini Hj Mohd 

Jamil ผู้อำานวยการสถาบัน ILIA (ในขณะนั้น) ยังได้รับข้อมูลเพิ่มเติม

อีกด้วยว่า การเข้ามาฝึกอบรมในหลักสูตรผู้นำาของ ILIA ถือเป็น 

การได้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ เข้าร่วมอบรมและสถาบัน 

การฝึกอบรม กล่าวคือ หากผู้เข้ารับการอบรมหรือหน่วยงานประสบ

ปัญหาในการทำางานหรือบริหารงาน ก็สามารถนำาปัญหานั้นมา 

ตั้งเป็นโจทย์เพื่อวิเคราะห์หรือใช้เป็นกรณีศึกษาในชั้นเรียนได้  

ทำาให้หน่วยงานของผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจ้างท่ีปรึกษา

เพื่อขอรับคำาปรึกษาแนะนำา อีกทั้ง ILIA เองก็ได้กรณีศึกษาจาก 

หน่วยงานนั้นเป็นวัตถุดิบในการพัฒนาผู้นำารุ่นต่อไป ซึ่งถือเป็น 

การสร้างองค์ความรู้ที่ได้ประโยชน์ร่วมกันแบบ win-win situation

ผ่านมาถึงตรงนี้	 ท่านผู้อ่านสามารถให้คำาตอบกับสิ่งที่ผู้เขียน

ได้ตั้งโจทย์ไว้ให้คิดตั้งแต่ย่อหน้าแรกแล้วใช่ไหมคะ?
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  มองต่างอย่างสร้างสรรค์  เรื่อง : ภาณุภาคย์ พงศ์อติชาต

คอลมัน ์“มองตา่งอยา่งสรา้งสรรค”์ วนันี ้ขอเชญิผูอ้า่นทกุทา่น 

ไปรู้จัก ดร.สุวิทย์	 มังคละ ข้าราชการรุ่นใหม่ของกระทรวงการ 

ต่างประเทศ ..... 

ทีมงาน	 : ขอให้ ดร.สุวิทย์ ช่วยแนะนำาตัวเองแด่ท่านผู้อ่าน

วารสารของเรา   

ดร.สุวิทย์	: สวัสดีครับ ผมช่ือ สุวิทย์ มังคละ นักการทูตชำานาญการ 

กองเศรษฐกิจ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) พื้นเพ

ผมเป็นคนพระประแดง เรียนจบมัธยมศึกษา ร.ร. สวนกุหลาบ

วทิยาลยั จากนัน้ไดท้นุรฐับาลตามความตอ้งการของ กต. ไปเรยีนตอ่

ท่ีอังกฤษ อันที่จริงตอนจบ ม. 4 เคยสอบเอนทรานส์ติดคณะ

วิทยาศาสตร์ จุฬาฯ พอจบ ม. 5 สอบติดหมอศิริราช (..อมยิ้ม..)  

แตส่ดุทา้ยลองพจิารณาตวัเองแลว้เหน็วา่นา่จะเหมาะเปน็นกัการทตู

มากกว่า ตอนช่วงเรียนที่อังกฤษ ผมจบปริญญา

ตรีและโท ด้านปรัชญาเศรษฐศาสตร์

การเมือง มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด 

จากนั้นก็ไปเรียนปริญญาโทและ

เอก ด้านวิชาความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย

บริสโตล รวมเวลาเรียนที่อังกฤษ

ประมาณสิบปีครึ่ง

ทีมงาน	: ดร.สุวิทย์เรียนจบกลับมา

ใช้ทุนได้หลายปีหรือยังครับ แล้วที่ผ่านมาได้

ทำางานอะไรมาบ้าง

ดร.สุวิทย์	 : หลังจากจบปริญญาเอก ผมก็กลับมารายงานตัว

ปฏิบัติราชการตั้งแต่ปี 2546 แล้วครับ โดยเริ่มต้นจากการอยู่ 

กรมยุโรปเป็นเวลา 1 ปี จากนั้นก็ย้ายไปทำาที่สำานักงานปลัด กต.  

ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานด้านการก่อการร้าย อาชญากรรม

ข้ามชาติ รวมถึงเรื่องความไม่สงบในภาคใต้ด้วย โดยช่วงนั้นทางใต้ 

เริ่มมีปัญหามิติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นอกจากนั้น 

ก็ทำาอยู่โต๊ะเยอรมนีด้วย อยู่สำานักงานปลัด กต. ได้ 2 ปีกว่า หลังจาก

น้ันกไ็ดอ้อกไปประจำาการทีส่ถานเอกอคัรราชทตู ณ กรงุกวัลาลัมเปอร ์

(KL) ตำาแหนง่เลขานกุารเอก ไดด้แูลเรือ่งการเมอืงความมัน่คงอยูเ่ปน็ 

เวลา 4 ปี แล้วก็ได้กลับมาประจำาการเมืองไทย (..ยิ้ม..) นี่ก็ย่างเข้า 

ปีที่ 4 แล้วครับ 

มองต่าง
กับ	ดร.สุวิทย์	มังคละ

สร้างสรรค์อย่าง

ทีมงาน	 : ฟังดูเหมือน 

ดร.สุวิทย์มีประสบการณ์ผ่าน

งานมาแล้วหลายด้านอยู่เหมือนกัน 

มีงานไหนที่ชอบมากเป็นพิเศษไหม

ดร.สุวิทย์	: ก็น่าจะเป็น (..ทำาท่าคิด..) ตอนที่ไปประจำาการ 

อยู่ KL เพราะมีโอกาสได้แสดงบทบาทการเป็นนักการทูตเต็มตัว 

อยา่งแทจ้รงิ ไดอ้อกไปพบปะผูค้น ไปเปน็ตวัแทน เหมอืนอยา่งทหาร 

ได้ออกแนวหน้าไปรบจริง ๆ ตอนอยู่ที่โน่นได้ทำาอะไรเยอะมาก  

เนื่องด้วยสถานทูตเป็นองค์กรที่มีขนาดเล็กและมีความคล่องตัวสูง 

ผมมีประสบการณ์ส่วนตัวอยู่เรื่องหน่ึงที่ยังประทับใจมาจนทุกวันนี้ 

คือ มีวันหนึ่ง เป็นครั้งแรกที่ผมมีโอกาสได้ร่วมนั่งรถไปกับท่านทูต 

ไปเจรจาความเมืองกับ กต. ของมาเลเซีย มองไปทางหัวรถจะเห็น 

ธงราชทูตไทยประดับอยู่ ตอนนั้นผมรู้สึกถึงความสำาคัญของตัวเอง 

(..ทำาสายตาจริงจัง..) แต่ไม่ใช่การได้มีโอกาสนั่งรถหรู ๆ ร่วมกับ 

ทา่นทตู ไมไ่ดค้ดิวา่เรายิง่ใหญอ่ะไร เพยีงแตรู่ส้กึวา่ภารกจินกัการทูต

ของเรามีความสำาคัญ มันเป็นอาชีพจริง ๆ เราจะมาทำาเล่นไม่ได้ 
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เราต้องเอาใจใส่  ระมัดระวังใน 

การกระทำาทุกอย่ างทุก เวลา  

อ้อ!! (..หัวเราะ..) อีกอย่างที่ทำา

แล้วชอบมาก ก็คือ การมีโอกาส

ได้จัดรายการวิทยุ ทางสถานีวิทยุ

สราญรมย์ ซึ่งเป็นสถานีวิทยุของ กต. 

ที่มีบทบาทสำาคัญในการสร้างความเข้าใจร่วมกัน

ระหว่าง กต. กับประชาชน

ทีมงาน	: การเปน็นกัการทตูของ ดร.สวุทิย ์มปีระโยชนต์อ่สังคม

อย่างไรบ้าง

ดร.สุวิทย์	: งานของนักการทูตโดยส่วนใหญ่แล้ว เป็นการสร้าง

ความน่าเชื่อถือให้แก่ประเทศไทย เราต้องพยายามสร้างภาพลักษณ์ 

หรือความรู้สึกดีที่ชาวต่างชาติมีต่อประเทศไทยให้ได้ ซึ่งตรงนี้ 

ผมมองว่าเป็นหน้าที่สำาคัญที่สุดอย่างหนึ่งของบุคลากร กต. ที่ต้อง

ทำาให้สำาเร็จ (..เน้นเสียง..) และโดยส่วนตัว ผมไม่ได้มองตัวเอง 

ว่าเป็นเพียงนักการทูต ผมยังมองตัวเองว่าเป็นนักเรียนทุนด้วย  

ดังนั้น ผมจึงมีอีกบทบาทหนึ่ง คือ การพยายามตอบแทนหลวง  

เพราะผมใช้เงินหลวงไปเรียนหนังสือตั้งสิบกว่าปี ส่วนเวลาอยู่ที่บ้าน 

ก็จะพยายามทำาหน้าที่ในฐานะสมาชิกในครอบครัวที่ดี เริ่มจาก 

จดุเล็ก ๆ  ทำาตวัเปน็ประโยชนใ์หค้รอบครวักอ่น เปน็การปลกูจติสำานกึ

การสร้างประโยชน์สาธารณะต่อไปได้

ทีมงาน	: ข้อแนะนำาต่อสังคมไทยให้น่าอยู่

ดร.สุวิทย์ 	 : การรู้หน้าที่ตนเอง สำานึกถึงสิ่ งที่ตัวเองมี  

อยู่ทุกวันนี้ ว่ามีคุณค่าอย่างไรและเราได้มันมาอย่างไร ผมอยาก 

ให้มีการปลูกจิตสำานึกให้คนไทยรู้หน้าท่ีของตนมากขึ้น เพราะ 

ทุกคนมีหน้าที่ต้องทำา ไม่ใช่บางคนตั้งหน้าตั้งตาทำาหน้าที่ของตน  

แตอ่กีบางสว่นกลบัละเลย เพราะถ้าทกุคนรูแ้ละปฏบิตัหินา้ทีข่องตน  

ก็จะทำาให้สังคมไทยน่าอยู่ขึ้นอีกเยอะ   

ทีมงาน	: หลักการดำาเนินชีวิตที่ยึดถือ

ดร.สุวิทย์	 : ผมยึดหลัก การทำาปัจจุบันให้ดีที่สุด ที่ผ่านมา 

ผมได้เห็นคนหลายต่อหลายคนให้ความสำาคัญกับช่วงเวลาปัจจุบัน

น้อยเกินไป การยึดติดกับความสำาเร็จหรือความล้มเหลวในอดีต  

และสัมพันธ์กับวิถีชีวิตและการทำางานของคนในองค์กร ถ้าเกิด 

ความผิดพลาดหรือเกิดการเสียความรู้สึกของคนในองค์กรแล้ว  

ศรัทธาของคนที่เสียไปมันกู้กลับมาได้ยาก แต่ทั้งน้ีทั้งนั้น ผมว่า 

คนทำางานแต่ละคนก็ต้องรู้จักประเมินตัวเอง รับผิดชอบที่จะพัฒนา

ตนเองในระดบัหนึง่ดว้ย จะไปโยนกลองใหก้บัการเจา้หนา้ทีว่า่ทำางาน

ไม่เป็นมืออาชีพเสียถ่ายเดียวก็คงไม่ได้

หลังจากที่วารสารข้าราชการได้พาท่านผู้อ่านไปรู้จัก ดร.สุวิทย์ 

(แมโ้ดยสังเขป) แลว้ เชือ่วา่ทกุทา่นคงรว่มรูส้กึชืน่ชมในความสามารถ

อันหลากหลายของ ดร.สุวิทย์ ทั้งด้านการเรียน ประสบการณ์ 

ทางการทูต ตลอดจนความคิดอ่านที่หลักแหลม และส่ิงสำาคัญที่สุด

เห็นจะเป็นการที่เราคงหวังกันได้ว่า ราชการด้านการทูตและ 

การดำาเนินวิเทโศบาย โดยกระทรวงการต่างประเทศของไทย 

ในอนาคต อยา่งนอ้ยกค็งจะม ีดร.สวุทิย ์มงัคละ เปน็กำาลงัสำาคัญดว้ย

คนหนึ่งอย่างแน่นอน......

อาจทำาให้เรามองข้ามความสำาคัญของปัจจุบัน ผมว่าอดีตที่ไม่ดี 

เราน่าจะเอามาเป็นบทเรียน ส่วนอดีตที่ดีก็เก็บไว้เป็นกำาลังใจ 

พร้อมกับทำาวันนี้ของเราให้ดีที่สุด 

ทีมงาน	 : มีความคิดเห็นหรือประสบการณ์เกี่ยวกับความ 

เป็นมืออาชีพของการบริหารงานบุคคลในส่วนราชการยุคปัจจุบัน 

อย่างไรบ้าง

ดร.สุวิทย์	 : (..ยิ้ม..) ผมว่าการเจ้าหน้าที่สมัยนี้พัฒนาขึ้นมาก  

ส่วนหนึ่งอาจเนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงทัศนคติ 

ของคนในองค์กรที่เห็นความสำาคัญ 

ของการบริหารงานบุคคลมากขึ้น 

ผมว่าการบริหาร “คน” มันมี

เรื่องของความเป็นศิลปะอยู่

มาก มันเกี่ยวข้องกับความ

รู้สึก วัฒนธรรมองค์กร และ 

ที่สำาคัญคือมันมีส่วนเก่ียวข้อง 
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  Special Scoop  เรื่อง : สำานักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำานักงาน ก.พ.

ปัจจุบันคำาว่าคุณภาพชีวิตเป็นคำาท่ีเราท่านคุ้นเคยกันดี แต่หากขอให้คำาจำากัดความและตัวชี้วัดถึง 

ความมคีณุภาพของชวีติ อาจตอ้งใชเ้วลาเรยีบเรยีงความคิดกนัพอสมควร เนือ่งจากมแีงม่มุหลากหลาย

ตามแต่มุมมองของแต่ละบุคคลหรือแต่ละองค์กร ซึ่งพอประมวลความได้ว่า คุณภาพชีวิตนั้นมี 

ความหมายครอบคลมุถงึลกัษณะการดำาเนนิชวีติทีม่คีวามสอดคล้องกบัความตอ้งการพืน้ฐานทีจ่ำาเปน็

ในการดำารงชีวิตของมนุษย์อย่างมีคุณค่า เช่น การกินดี อยู่ดี ถูกต้องตามสุขลักษณะ มีสุขภาพอนามัย

สมบูรณ์ มีงานทำา สามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ รวมทั้งการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม มีส่วนร่วม

ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเต็มที่เต็มกำาลังความสามารถ สรุปให้เข้าใจง่าย ๆ ก็คือ การเป็นอยู่

ที่ดีของบุคคลในกลุ่มสังคมหรือประเทศชาตินั่นเอง 

สำาหรับเกณฑ์ชี้วัดความเป็นอยู่ที่ดีหรือคุณภาพชีวิตว่า 

อยู่ในระดับใดนั้น ขึ้นอยู่กับการให้คำาจำากัดความขององค์กร 

ต่าง ๆ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน

การดำารงชีพ (Standard of living) ซึ่งส่วนใหญ่ 

องิแนวคดิเศรษฐศาสตรร์ะบบนเิวศน ์(Ecological 

economist) และความผาสุก (Well-being)  

แม้กระทั่ ง  “ความสุขมวลรวม

ประชาชาติ	 (Gross	 National	

Happiness-GNH)” ของ
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ประเทศภูฏาน ก็เป็นอีกหนึ่งในเกณฑ์ตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตที่น่าสนใจ

ในยุคนี้

Best	 Practices	 การจัดการคุณภาพชีวิตของ
องค์กรในประเทศไทยและต่างประเทศ

จากการศึกษาการจัดการคุณภาพชีวิตที่เป็น Best Practices 

ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ พบว่า ระบบราชการและ 

หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลกมีแนวโน้มการจัดการ 

คุณภาพชีวิต เน้นเรื่องความสมดุลในชีวิต (Work Life Balance)

จากบทเรียนการศึกษา Best Practices ในต่างประเทศ 

พบว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรมีการพิจารณาในมิติ 

ที่มองไม่เห็นและจับต้องไม่ได้ร่วมด้วย เช่น การคุกคามและ 

ล่วงละเมิดทางเพศด้วยสายตาและวาจา ความเครียดสะสม 

ในที่ทำางาน การแบ่งแยก เป็นต้น

ส่วนองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนของไทยนั้น  

มีความโดดเด่นในการให้ความสำาคัญกับมิติทางสุขภาพใจและ 

จิตวิญญาณควบคู่กันไป และในส่วนของมิติด้านการทำางานก็ให้ 

ความสำาคัญทั้งในเรื่องบรรยากาศการทำางาน คุณค่าของงาน และ

ความสัมพันธ์ในที่ทำางานด้วย ไม่ใช่ให้ความสำาคัญเพียงการจัด 

สถานที่ในการทำางานแต่เพียงอย่างเดียว

ที่น่าสนใจ คือ Best Practices ในภาคเอกชนไทย เช่น บริษัท

โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำากัด เครือซิเมนต์ไทย ได้ให้คำาจำากัด

ความ “คุณภาพชีวิตที่ดี” ไว้อย่างกว้างครอบคลุมถึงการมีความ

ก้าวหน้าในงาน การประสบความสำาเร็จในชีวิตหน้าที่การงาน  

การตระหนักรู้จักคุณค่าของตนเองจากการทำางาน ตลอดจนการ 

ได้รับการยอมรับในที่ทำางาน นอกเหนือจากวัฒนธรรมการยึดหลัก

การเคารพในคณุคา่และศกัดิศ์รขีองคนในองคก์รเปน็ปรชัญาพืน้ฐาน

ในการดำาเนินการ

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จในการจัดการคุณภาพชีวิต
ของ	Best	Practices

สำาหรับปัจจัยแห่งความสำาเร็จในการจัดการคุณภาพชีวิตของ 

Best Practices ของตา่งประเทศ พบวา่ประกอบดว้ย การมสีว่นรว่ม

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตั้งแต่การกำาหนดยุทธศาสตร์หรือนโยบาย 

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีการบูรณาการยุทธศาสตร์และปัญหา 
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ที่เกี่ยวข้องไปในทิศทางเดียวกัน มีความชัดเจนของการดำาเนินงาน

ตามแนวทางที่กำาหนดร่วมกัน โดยสหภาพและเครือข่ายแรงงาน 

ภาครัฐ มีการรวมกลุ่มอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องในการผลักดันให้มี 

การดำาเนินการ การบังคับใช้กฎหมายแรงงานมีความเข้มงวด  

การดำาเนินการสอดคล้องกับบริบทหรือคุณลักษณะประชากร 

ในประเทศ ภายใต้การเมืองที่มีความมั่นคง

ยุทธศาสตร์การพฒันาคณุภาพชวีติของขา้ราชการ
พลเรือน

ในภาครัฐของไทย การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของข้าราชการ

พลเรอืนสามญั มทีีม่าจากพระราชบญัญตัริะเบยีบข้าราชการพลเรอืน 

พ.ศ. 2551 มาตรา 72 ซึ่งบัญญัติว่า ให้ส่วนราชการมีหน้าที่เพิ่มพูน

ประสิทธิภาพ และเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ 

เพื่อให้ข้าราชการสามัญมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต	

มีขวัญและกำาลังใจในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจ 

ของรัฐ 

ซึ่งได้นำามาเป็นหลักในการกำาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา

คุณภาพชีวิตข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2554-2556  เพ่ือให้ 

ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการดำาเนินการ ใน 4 มิติ 9 กลยุทธ์  

ดังนี้

ผลการผลักดันยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
กว่า 4 ปี ที่สำานักงาน ก.พ. ได้พยายามผลักดันเรื่องนี้  เริ่มตั้งแต่

ในปีงบประมาณ 2553 ได้เสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2554-2556 พร้อมแจ้งเวียนให้ 

ส่วนราชการถือปฏิบัติ ตามด้วยการเสริมสร้างความรู้สร้างเครือข่าย 

พัฒนาหลักเกณฑ์ สร้างรูปแบบ (Model) ตัวอย่างจากหน่วยงาน

ต้นแบบ ตลอดจนศึกษาวิจัยเพื่อปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือและ 

กลไกต่าง ๆ

โครงการและกิจกรรมท่ีทำาแล้ว เช่น การศึกษาแนวทางการจัดทำา 

เกณฑ์มาตรฐานส่ิงแวดล้อมในการทำางานของส่วนราชการ การจัด

อบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพด้านการพัฒนา 

คุณภาพชีวิต หลักสูตรการเป็นที่ปรึกษาด้านการวางแผนและ 

บริหารจัดการทางการเงินส่วนบุคคล โครงการชีวิตดี ชีวีพอเพียง  

1) ปรับปรุงสภาพแวดล้อม 

 สร้างบรรยากาศในการทำางาน

2)  พัฒนาระบบ วิธีการทำางาน

3) การบริหารทรัพยากรบุคคล 

 ที่มีประสิทธิภาพ

 ตามหลักคุณธรรม

4) พัฒนาวัฒนธรรมองค์กร

 ที่เหมาะสมกับลักษณะงาน

5) ข้าราชการมีจิตสาธารณะ

 มีความรักสามัคคีภายในองค์กร

มิติด้านการทำางาน

มิติด้านสังคม

มิติด้านส่วนตัว

มิติด้านเศรษฐกิจ

6) การสร้างเสริมสุขภาพ 

 เพื่อให้มีสุขภาพที่ดี

7) เสริมสร้างชีวิตครอบครัว 

 ที่อบอุ่นสมดุลระหว่าง 

 ชีวิตการทำางานกับส่วนตัว

8)  เสริมสร้างความรู้เก่ียวกับ 

 การออมและการบริหาร 

 จัดการการเงินให้แก่ 

 ข้าราชการ

9) จัดสวัสดิการเพิ่ม

 นอกเหนือจากที่รัฐจัดให้

 เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน 

 และสร้างความสุข
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ซึ่งเน้นการฝึกปฏิบัติเรียนรู้การทำาการเกษตรเพื่อชีวิตแบบเศรษฐกิจ

พอเพียง การสร้างเครือข่าย โดยการจัดประชุม สัมมนา และ 

ศึกษาดูงานหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ที่เป็นต้นแบบที่ดี 

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในองค์กร เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ 

ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากของจริง เป็นต้น

ผลของการส่งเสริมผลักดันในเรื่องนี้พบจากการสำารวจ 

การดำาเนินการในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของส่วนราชการ 

ในปี 2556 ว่า มีส่วนราชการ 119 แห่ง ได้นำายุทธศาสตร์การพัฒนา

คุณภาพชีวิตไปปฏิบัติครบถ้วนทั้ง 4 มิติ แต่เกือบครึ่งยังดำาเนินการ

ได้ไม่ครบถ้วนตามกลยุทธ์ 9 เรื่องที่กำาหนด

ยุทธศาสตร์ที่ส่วนราชการส่วนใหญ่ดำาเนินการมากที่สุด คือ 

ดา้นการทำางาน โดยจะเหน็ไดจ้ากกจิกรรมยอดนยิมในการดำาเนนิการ 

5 อันดับแรก จากคะแนนสูงสุด ประกอบด้วย 1) การจัดให้มีการ 

ตรวจสุขภาพประจำาปี 2) การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำางาน 

3) การจัดอุปกรณ์เทคโนโลยีในการทำางานให้เพียงพอ 4) กิจกรรม 

Big Cleaning Day 5) การจัดกิจกรรมออกกำาลังกาย

ส่วนยุทธศาสตร์ที่ส่วนราชการดำาเนินการน้อยที่สุด คือ ด้าน 

ส่วนตัวและด้านเศรษฐกิจ ดังจะเห็นได้จากกิจกรรมที่ไม่ค่อยได้รับ 

ความนิยม 5 อันดับสุดท้ายจากคะแนนต่ำาสุด ได้แก่ 1) การบริหาร

จัดการความเครียด 2) การให้คำาปรึกษาแนะนำาด้านสุขภาพจิต 

และสุขภาพกาย 3) การจัดทำาเกณฑ์มาตรฐานในสถานที่ทำางาน 

ถูกสุขลักษณะ/การจัดสถานพยาบาลในหน่วยงาน 4) การสร้าง

จิตสำานึกในการดูแลรักษาสุขภาพตนเอง 5) การให้ความรู้  

เรื่องการออม/การจัดทำาบัญชีครัวเรือน

ในมุมมองของข้าราชการ มีความพึงพอใจในการดำาเนินการ 

ดังกล่าวในระดับปานกลาง และจากการศึกษาแนวทางการพัฒนา

คณุภาพชวีติพบวา่ ขา้ราชการมแีนวโนม้ความตอ้งการใหส้ว่นราชการ

จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้น โดยคำานึงถึงความแตกต่าง 

ของช่วงวัยด้วย

การสานต่อในระยะต่อไป
จากประสบการณ์ความสำาเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ต่างประเทศและ Best Practices จากภาคส่วนต่าง ๆ ประกอบกับ

แนวทางการแก้ไขปัญหาในประเด็นท้าทายที่สำาคัญ ตลอดจน 

ผลการสำารวจผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ผ่านมา สำานักงาน ก.พ. 

จะนำามาพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการในระยะต่อไป โดยจะเน้น

ภารกิจสำาคัญ คือ

• การส่งเสริมเรื่องการวางแผนกลยุทธ์ด้านการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตให้เชื่อมโยงกับภาพใหญ่ของการบริหารทรัพยากรบุคคล  

ดำาเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการอย่างเป็นระบบ ทั่วถึง  

ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดจนติดตามประเมินความ

ก้าวหน้าของการดำาเนินงานและผลที่เกิดขึ้นกับข้าราชการอย่างเป็น

รูปธรรม เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง

• การศึกษาหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการท่ี

สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรก์ารบรหิารกำาลงัคนภาครฐัและความหลาก

หลายของช่วงวัย และลักษณะเฉพาะของข้าราชการไทย โดยใช้งาน

และสถานที่ทำางานเป็นกลไกหลัก เพื่อสร้างความตระหนักรู้คุณค่า

ของตนเองจากการทำางานและสรา้งบรรยากาศตลอดจนความสมัพนัธ์

ที่เอื้อให้การทำางานมีประสิทธิภาพและมีความสุข อันจะส่งผลให้

ข้าราชการทุ่มเทและผูกพันต่อองค์กรซึ่งเป็นปัจจัยสำาคัญในการเพิ่ม

ประสิทธภิาพและผลสัมฤทธิข์องทัง้บคุคล องค์กร ระบบราชการและ

ประเทศชาติโดยรวมอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ผลเป็นประการใด 

จะได้นำามาเล่าสู่กันต่อไป
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  คลุกวงใน  เรื่อง : วัชรวีร์ นิ่มเปา

สวัสดีคุณผู้อ่านที่รัก...
คลุกวงในฉบับนี้  ขอนำาท่านผู้อ่ านไปคลุกวงในแต่ เป็น

นอกสถานที่กันค่ะ ผู้เขียนไปเสาะหาแนวคิด HR ดี ๆ จากบุคคลที่

น่าสนใจ และขอเรียกว่าเป็น HR Trip ก็แล้วกันนะคะ โดยฉบับนี้ 

ผู้ เขียนเลือกเดินทางไปสถานท่ีแห่งหน่ึง ซ่ึงคุณผู้อ่านทุกท่าน

คงเห็นด้วยเป็นแน่ว่าเป็นสถานที่ที่มีความสำาคัญจริง ๆ และทุกท่าน

คงต้องเคยไป อย่างน้อยก็ครั้งหนึ่งในชีวิต! 

. . . และสถานที่ ที่ จ ะพาคุณผู้ อ่ าน ไปก็ คือ . . .
“โรงพยาบาล”	ค่ะ	

ไมต่อ้งตกใจนะ...ผูเ้ขยีนไมไ่ดพ้าคณุผูอ้า่นไปในฐานะผูป้ว่ยหรอก 

แต่จะพาไปสัมผัสแนวคิดของผู้อำานวยการโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง

“เมืองแห่งทะเลภูเขา	 สุดหนาวในสยาม” คำาขวัญ

ของจงัหวดัเลยสามารถอธบิายไดด้ถีงึลกัษณะภมูปิระเทศทีม่ภีเูขาสงู

ล้อมรอบ ถึงจะสวยงามก็จริง แต่ก็คดเคี้ยวลดเลี้ยวน่าดู...โดยเฉพาะ

ทางไปอำาเภอด่านซ้าย ต้นกำาเนิด “ผีตาโขน” และที่ตั้งของโรง

พยาบาลอันเป็นจุดหมายปลายทางของผู้เขียนในวันนี้... 

1.  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย ได้รับรางวัลและคุณภาพรับรองเป็นจำานวนมาก อาทิ การพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital 
Accreditation: HA), มาตรฐานสากลภาครัฐ (Thailand International Public Sector Standard Management System and Outcomes: PSO), การ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร (Hospital Network Quality Audit: HNQA)ภายในเครือข่าย, รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) ของสถาบัน
เพิ่มผลผลิตแห่งชาติและรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (National Quality Award: NQA), รางวัลการดูแลเบาหวานสอดคล้องกับวิถีชีวิตท้องถิ่น จากสมาคมผู้ให้
ความรู้เรื่องโรคเบาหวานซึ่งเป็นหนึ่งในรางวัล Terumo Diabetes Patient Care Team Award (พ.ศ. 2550) รางวัลสุดยอดส้วมแห่งปีประเภทโรงพยาบาล
จากสำานักงานสาธารณสุขจังหวัด (พ.ศ. 2551) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การบริหารจัดการฐานข้อมูลผู้ป่วยรายบุคคล (OP/PPIndividual) โดยสำานักงาน
หลักประกันสุขภาพ สาขาเขตพื้นที่อุดรธานี (พ.ศ. 2551) และรางวัลเชิดชูเกียรติ Humanized healthcare Award ระดับองค์กร (พ.ศ. 2553)

ซึ่งท่านตัดสินใจดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการโรงพยาบาลแห่งน้ีมาถึง 

27 ปี โดยไม่คิดจะย้ายไปที่ไหนเลย...เพื่ออะไรกันนะ... 

ความสงสัยมันทำาให้ผู้เขียนมาปรากฏตัวอยู่หน้าโรงพยาบาล

สมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย1 อำาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย จนได้

ในที่สุดค่ะ...
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“152	 โค้งพอดีครับน้อง	 จากอำาเภอเมืองเลย	 กว่าจะถึง	

ที่นี่	 หมอเคยนั่งนับเล่นๆ” นายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์2 หรือ  

“คุณหมอจิ๋ว” ผู้อำานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 

ด่านซ้าย อำาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย บอกผู้ เขียนเม่ือไปถึง  

ด้วยความที่ตัวอำาเภอถูกโอบล้อมไปด้วยภูเขา ทำาให้การเข้าถึง 

บริการสาธารณสุขต่าง ๆ ของชาวบ้านเป็นไปได้ยาก “โรงพยาบาล

นี้รองรับผู้ป่วยจากทั้งอำาเภอด่านซ้าย	อำาเภอภูเรือ	อำาเภอนาแห้ว	

และบางส่วนจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวด้วย	

พวกเขาเดนิทางลำาบาก	กวา่จะถงึโรงพยาบาลใชเ้วลาหลายชัว่โมง	

รถโดยสารก็ไม่มี	 ต้องรวบรวมคนให้ได้มาก	 ๆ	 แล้วมาพร้อมกัน	

ทีเดียว...”	แล้วถ้าเจ็บหนักล่ะ? คุณหมอกล่าวสั้น ๆ ว่า “บางครั้ง...	

ก็ไม่ทันการณ์”

ด้วยข้อจำากัดข้างต้น ประกอบกับความคิดที่ว่าความเจ็บไข้ 

ของชาวบ้านมีมากมาย ขณะที่การจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลาง

ในแต่ละปีกลับมีจำากัด คุณหมอจึงเริ่ม “คิด” และหาทาง “พัฒนา”	

โรงพยาบาลด้วยวิธีของคุณหมอเอง เริ่มจากการปรับรูปแบบ 

การให้บริการสุขภาพของโรงพยาบาลจากหน่วยงานที่รอรักษาคนไข้

อยู่แต่ในโรงพยาบาล เป็นหน่วยงานท่ีเน้นการรักษาเชิงป้องกัน  

ลงพื้นที่สื่อสารกับชาวบ้านให้เข้าใจการดูแลตนเอง ตลอดจน 

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น อย่างน้อยก็ทำาให้ชาวบ้านช่วยตัวเอง 

และบุคคลใกล้ชิดได้ โดยไม่ต้องเดินทางมาโรงพยาบาลบ่อย ๆ  

ซึ่งนับว่าเป็นวิธีที่เกิดผลดีในระยะยาวมากกว่า

การลงพื้นที่ปลูกฝังการดูแลสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ชาวบ้าน 

ของคุณหมอทำาได้อย่างน่าทึ่ง เพราะคุณหมอใส่ใจว่าแต่ละชุมชน 

ล้วนมีปัจจัยแวดล้อม หรือสภาพภูมิสังคมท่ีแตกต่างกัน... “มีบางทฤษฎี	

แนะนำาให้ผู้บริหารมองแบบนก	 (Bird’s	 eye	 View)	 มองแบบ	

Google	Map	จริงๆ	ก็ดีนะ	มองได้กว้างและครอบคลุม	แต่ที่ต้อง

ระวัง	 คือ	 อาจมองทุกอย่างเป็น	 pattern	 เดียวกัน	 เป็นบล็อก

สี่เหลี่ยมหน้าตาเหมือนกันหมด	ต้องไม่ลืมนะครับว่า	แต่ละชุมชน	

แต่ละสังคมประกอบขึ้นจากบริบทที่แตกต่าง...ไม่มีที่ไหนที่เหมือน

กันทุกอย่างหรอกครับ” ดังนั้น คุณหมอจึงรักษาคนไข้ควบคู่ไปกับ

2. นายแพทยภ์กัด ีสบืนกุารณ์ ผู้อำานวยการโรงพยาบาล ได้รบัรางวัลแพทยด์เีดน่ในชนบท ประจำาป ี2553 โดยคณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล 
รางวัลคนไทยตัวอย่างปี พ.ศ. 2537 จากมูลนิธิธารน้ำาใจ และรางวัลแพทย์ดีเด่นของมูลนิธิแพทย์ชนบท กองทุนนายแพทย์กนกศักดิ์ ประจำาปี 2536
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การทำา “วิจัยชุมชน” ซึ่งก็คือการลงไปสำารวจประวัติศาสตร์พื้นที่ 

และวฒันธรรมเชงิลกึในชมุชนตา่งๆ และตัง้วสิยัทศันข์องโรงพยาบาล

ว่า “เป็นโรงพยาบาลชุมชนท่ีสนับสนุนการพ่ึงตนเองด้านสุขภาพ	

และให้บริการท่ีมีคุณภาพสูงระดับประเทศอย่างสอดคล้องกับวิถีชีวิต	

ท้องถิ่นตั้งแต่เกิดจนตาย” 

ผู้เขียนเพิ่งทราบเพิ่มเติมว่า ก่อนหน้านี้ ชาวบ้านไม่ค่อยยอมรับ

การมีอยู่ของโรงพยาบาลรัฐ เพราะมีความเชื่อว่าจะเข้ามาทำาลาย 

หรือดูถูกความเชื่อดั้งเดิมของเขา แต่คุณหมอก็พยายามเข้าถึงและ

เข้าใจชาวบ้านด้วยการสำารวจ เรียนรู้ และทำาตัวกลมกลืนกับชุมชน 

ไม่ดูถูกประเพณีการเคารพผีปู่ผีย่า หรือแม้กระทั่งยอมนำาหมอผี 

มาช่วยรักษาคนไข้ตามท่ีชาวบ้านเชื่อว่าถูกผีเข้า ซ่ึงก็ล้วนทำาให้ 

โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชดา่นซา้ยเปน็ทีย่อมรบัในหมูช่าวอำาเภอ

ด่านซ้ายมากขึ้น...มากขึ้น

แต่ความสงสัยก็ยังคงวนเวียนอยู่ในสมองของผู้เขียนตลอดเวลาว่า 

...คุณหมอคิดยังไงนะ กับการทำางานที่เดิม ตำาแหน่งเดิมมาตลอด  

27 ปี? “เพราะความก้าวหน้าในอาชีพ	 ไม่ใช่เป้าหมายในชีวิตผม	

ผมไม่เคยเชื่อว่า	การรับตำาแหน่งที่สูงขึ้นจะทำาให้คนเรามีความสุข

มากขึ้น” ดังนั้น คุณหมอจึงสมัครใจขอยืนหยัดทุ่มเททำาเพื่อ 

โรงพยาบาลแห่งนี้ โรงพยาบาลที่ได้ชื่อว่าอยู่ในชนบทที่แห้งแล้ง 

และห่างไกลอย่างต่อเนื่องต่อไป ด้วยเหตุผลที่ว่า พอใจท่ีได้เห็น 

การเติบโตอย่างมั่นคงของโรงพยาบาลแห่งนี้ 

คุณหมอมีความเชื่อว่า กระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ทุกคน 

เกิดขึ้นจาก “ภายใน” ตัวตนของเราทั้งสิ้น การอยู่ที่โรงพยาบาลนี้ 

มาอย่างต่อเน่ืองกว่า 20 ปี โดยไม่ย้ายไปไหน ทำาให้คุณหมอรู้และ

เข้าใจพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้ง เติบโตไปพร้อมกับองค์กร และสามารถ

พัฒนาองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ เหตุผลสำาคัญที่ทำาให้ 

คุณหมอมีความสุขที่จะอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งนี้คือ “ผมได้เห็น

พัฒนาการของคนไข้	ผมทำาแผนผังครอบครัวเขาได้หมด	ผมรักษา

แม่เขา	ทำาคลอดเมียเขา	รักษาลูกเขา	ผมเกิดความผูกพัน	เกิดความรัก	

...และเมื่อเกิดความรัก	มันก็ไม่ยากเลยที่จะดูแลเขาอย่างดีที่สุด”	

ในขณะที่กำาลังทึ่งอยู่ว่า ยังมีคนแบบคุณหมอเหลืออีกหรือ 

ในโลกใบนี้ และจะยังมีเหลือสักกี่คนกันนะ? คุณหมอเหมือนเข้าใจ 

สีหน้าครุ่นคิดของผู้เขียน... “ผมฝึกบุคลากรในโรงพยาบาลทุกคน

ให้มีจิตใจอ่อนโยน	 ผมฝึกให้เขาให้บริการคนไข้ด้วย	 “หัวใจ”		

พวกเขาจบจากสายวิทย์	 แน่นอนพวกเขาเคยชินกับการตัดสิน	

ทุกอย่างด้วยตรรกะ	 ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์	 เพราะฉะนั้น	

ก่อนเข้าทำางานจริง	 ผมพาพวกเขาไปรับน้องที่ค่ายอาสาพัฒนา

ชุมชน	 สร้างส้วมสาธารณะ	 ไปเยี่ยมบ้านชาวบ้าน	 ที่สำาคัญเรา	

ทำากิจกรรมเหล่านี้อยู่เป็นประจำา	 ซึ่งมันช่วยฝึกให้เขาเรียนรู้	

ที่จะรักและให้บริการคนอื่นด้วยหัวใจ”	บุคลากรทุกคนได้รับการ

พัฒนาศักยภาพ ได้รับรู้ว่าตัวเองมีคุณค่า ได้รับรู้ความยิ่งใหญ่ 

ของการให้ ณ สถานที่แห่งนี้เอง

คุณหมอพาผู้เขียนและเพื่อนเดินชมโรงพยาบาล ซ่ึงตลอดทาง 

เราเห็นสวนสวยที่คุณหมอและบุคลากรภายในโรงพยาบาลร่วมกัน
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ออกแบบและปลูกเอง เราเห็นภาพเขียนสีน้ำาและสีเทียนฝีมือเด็ก ๆ 

ที่มาเข้าค่ายช่วงปิดเทอม ณ โรงพยาบาลแห่งน้ี แปะเต็มกำาแพง

หน้าห้องกายภาพบำาบัด เห็นรถตุ๊กตุ๊กที่คุณหมอสั่งทำาพิเศษ เพื่อให้

ลูกจ้างขาพิการได้ขับรับส่งคนไข้ เห็นจักรยานจอดเต็มโรงพยาบาล 

เนือ่งจากคณุหมอและบคุลากรทีน่ีเ่ปน็นกัปัน่นอ่งเหล็ก สมาชกิชมรม

จักรยานของจังหวัดเลย และนิยมขี่จักรยานเยี่ยมบ้านคนไข้ 

เห็นระบบบำาบัดน้ำาเสียที่สร้างสำาเร็จขึ้นจากความร่วมแรงร่วมใจของ

ทุกคน เห็นชมรมดนตรี ห้องคอมพิวเตอร์ ที่มีไว้สำาหรับให้บุคลากร

ภายในโรงพยาบาลได้ผ่อนคลายความตึงเครียด และยังได้ใช้สอนเด็ก ๆ  

ในช่วงปิดเทอม เห็นรอยยิ้มของคุณหมอ...และเห็นตัวผู้เขียนเอง...

มีความสุข...

การบริหารโรงพยาบาลของคุณหมอจึงไม่ได้ก่อให้เกิดผลดี

เฉพาะในโรงพยาบาลเท่าน้ัน แต่ได้ทำาให้เกิดการพัฒนาสังคมอย่าง 

“360	 องศา” ที่ทั้งกาย ใจ และสภาพแวดล้อมของคนในสังคม

เกิดความสมดุลอย่างแท้จริง...และสำาหรับผู้เขียน การเดินทางใน

ครั้งนี้ให้คุณค่าและความอิ่มอกอิ่มใจกับผู้เขียนมากกว่าการเดินทาง

ไปโรงพยาบาลครัง้ไหนๆ คะ่...เพราะทำาใหผู้เ้ขยีนไดร้บัทราบทัง้แงค่ดิ

ดีๆ และมุมมองใหม่ๆ ในการบริหารงาน-บริหารคน ที่สำาคัญ ผู้เขียน

ได้รับแรงบันดาลใจอย่างเต็มเปี่ยม.. .ในการทำางานเพื่อผู้อื่น 

“ด้วยหัวใจ”

ไม่น่าเช่ือนะคะ ว่าเพียงแค่ “ใส่” หัวใจลงไปในการทำางาน 

“เติม” บริบทแวดล้อมของงานอีกนิด “บวก” กับการทำาความเข้าใจ

ธรรมชาติของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับงานของเรา จะทำาให้งานเดิม ๆ  

ที่เราก้มหน้าก้มตาทำาและเห็นอยู่ชัด ๆ ว่ามันสุดแสนจะธรรมดา

และน่าเบ่ือ กลายเป็นงานที่มีคุณค่า มากพอที่จะเปิดพื้นท่ีให้เรา

ใส่ความคิดสร้างสรรค์และสร้างมูลค่าเพิ่มในงานนั้นอย่างมหาศาล 

และจนถงึตอนนี ้หากคณุผูอ้า่นกำาลงัเริม่นกึถงึงานในหนา้ทีร่บัผดิชอบ 

และเริ่มมีแรงบันดาลใจที่จะเพิ่ม “คุณค่า” ลงไปในงานแสนธรรมดา

ของคุณอยู่ละก็ . . .ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ที่ คุณได้เปิด

มุมมองใหม่ๆ ให้กับงานของคุณ ผู้เขียนขอเป็นกำาลังใจให้ทุกท่าน

ประสบความสำาเรจ็ในการทำางาน “ดว้ยหวัใจ” และพบ “ความสขุ” 

ในทุก ๆ วันของการทำางานนะคะ แล้วพบกันใหม่ค่ะ

18 วารสารข้าราชการ



  สถานีนานา  เรื่อง : รัชนีวรรณ วนิชย์ถนอม

สำานักงาน ก.พ. ดำาเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ที่แต่เดิม

เรียกว่า ภาค ก) มาเป็นประจำาทุกปี ข้อสอบภาค ก ได้ช่ือว่าเป็นข้อสอบท่ียาก 

สดัสว่นของผูส้อบผา่นคอ่นขา้งนอ้ย ผูส้มคัรสอบบางทา่นสงสยัวา่ทำาไมตนเองจงึสอบ

ไม่ผ่าน ก็จะมาขอดูคะแนนของตนเอง ดูแล้วก็เกิดความสงสัยอีกว่าทำาไมสอบมา 

3 ปี (3 ครั้ง) แล้วคะแนนของทุกปีจึงเท่ากัน จะเป็นไปได้อย่างไร

การวิเคราะห์ข้อสอบของสำานักงาน ก.พ. ใช้ทฤษฎีการวัดแบบดั้งเดิม 

(Classical Test Theory) ซึ่งทฤษฎีการวัดแบบดั้งเดิมอธิบายว่า คะแนนที่ได้

จากการทดสอบประกอบไปด้วย คะแนนที่แท้จริง (True Score) และความ

คลาดเคลื่อนในการวัด (Error)

ถามตอ่ไปวา่ จะทราบไดอ้ยา่งไรวา่คะแนนความสามารถทีแ่ทจ้รงิของแตล่ะคน

ที่ทำาการทดสอบเป็นเท่าไรกันแน่ ตอบตรง ๆ เลยก็คือ ไม่ทราบแน่นอนค่ะ เพราะ

ว่าคะแนนจริงเป็นตัวแปรเชิงทฤษฎีเท่านั้น ทฤษฎีอธิบายว่า คะแนนจริงเท่ากับ

ค่าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบของบุคคลเดิมจากแบบทดสอบเดิม โดยที่
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การทดสอบแต่ละคร้ังจะเป็นอิสระจากกัน ซ่ึงในความเป็นจริง 

การทดสอบของคนเดมิดว้ยแบบทดสอบเดมิจะไมม่วีนัเปน็อสิระจาก

กนัได ้เพราะการทดสอบครัง้หลงัมกัจะไดร้บัอทิธพิลจากการทดสอบ

ครั้งแรกเสมอ อย่างไรก็ดี การทดสอบด้วยแบบทดสอบมาตรฐาน

แตล่ะครัง้เรามกัไดค้ะแนนใกลเ้คยีงกนั ซึง่เปน็ผลมาจากแบบทดสอบ

ท่ีได้มาตรฐานในการวัด และผู้เข้ารับการทดสอบไม่ได้มีการพัฒนาทักษะ 

หรือความสามารถให้มากไปกว่าเดิม

ในบางกรณี คะแนนการทดสอบอาจจะแตกต่างกัน ซึ่งเป็น

ปรากฏการณ์ที่เรียกว่า การถดถอยเข้าสู่ค่าเฉลี่ย	(Regression	to	

the	mean) กล่าวคือ ในการทดสอบครั้งแรกคะแนนสูง ครั้งถัดไป

คะแนนอาจต่ำาลง หรือในทางกลับกันการทดสอบในครั้งที่สอง 

อาจคะแนนสูง แต่ในการทดสอบครั้งแรกคะแนนอาจต่ำา คะแนน 

ที่แตกต่างกันในการทดสอบแต่ละครั้งเป็นการถดถอยของคะแนน 

เข้าใกล้กับค่าเฉลี่ย เม่ือนานมาแล้วผู้เขียนเคยทดสอบทักษะภาษา

อังกฤษ เพื่อสมัครสถานศึกษาในสหรัฐอเมริกา ครั้งแรกคะแนนน้อย 

ครั้งที่สองคะแนนสูงขึ้น ในครั้งที่สามผู้เขียนคิดว่า คราวน้ีแหละ

คะแนนคงจะดีมากพอจะไปเรียนเสียที  แต่ปรากฏการณ์  

ของการถดถอยเข้าสู่ค่าเฉลี่ยเกิดข้ึน คะแนนครั้งท่ีสามกลับต่ำาลงมา

ใกล้เคียงกับครั้งแรก ทำาให้อนุมานว่าทักษะภาษาอังกฤษของผู้เขียน 

ในขณะนั้นไม่ได้สูงมากอย่างที่คะแนนในครั้งที่สอง แต่คงอยู่ใกล้ ๆ 

กับคะแนนที่ไม่สูงนักของครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สาม

ปรากฏการณ์น้ีทำาให้หลายคนขัดใจว่า อีกนิดเดียวก็จะสอบได้แล้ว 

อกีนดิเดยีวกจ็ะสอบผา่นแลว้ แตย่ิง่พยายามดเูหมอืนยิง่หา่งไกล ทำาให้

ต้องพยายามกันต่อไปอีก

กรณีของการสอบ 3 ครั้งได้คะแนนเท่ากัน เป็นปรากฏการณ์ 

ที่อาจเกิดขึ้นได้ แม้ว่าโอกาสจะเกิดขึ้นไม่มากนักก็ตาม ทั้งนี้ เพราะ 

องค์ประกอบของคะแนนที่ทดสอบมีทั้งคะแนนจริง ที่อาจจะมากขึ้น 

หรือน้อยลงในแต่ละครั้ง (เพื่อที่จะพยายามเข้าใจค่าเฉลี่ย) รวมถึง

ความคลาดเคลื่อนในการวัดที่อาจเกิดทั้งปัจจัยจากแบบทดสอบ  

(เชน่ ความยากงา่ย และความเชือ่มัน่ของขอ้สอบ เปน็ตน้) และปจัจยั

ภายนอก คือ บริบทของการสอบ สภาพร่างกายของผู้เข้าสอบ 

ในแต่ละครั้งที่แตกต่างกัน  ดังนั้นแม้ว่าโอกาสจะเกิดขึ้นน้อย แต่ก็

สามารถเกิดขึ้นได้ จึงไม่อาจสรุปได้อย่างแน่นอนว่ามีความผิดปกติ

เกิดขึ้นในการสอบ   

การทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปเป็นการวัด 

ความสามารถในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ ของบุคคล ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

อยู่แค่ในหลักสูตรระดับมัธยมเท่านั้น คนจำานวนหนึ่งสอบผ่าน 

ในครั้งแรก หลายคนสอบผ่านครั้งที่สอง หรือสาม หรือสี่ หรือห้า.... 

ผู้ที่สอบมากครั้งที่สุดเท่าที่เคยทราบคือ 29 ครั้ง ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 

กับการสอบผ่านหลัก ๆ น่าจะมีสองประการ คือ ความสามารถ 

ทางด้านสติปัญญา และความตั้งใจในการเตรียมตัวสอบ ในเมื่อ 

สตปิญัญาเปน็สิง่ทีเ่ราไมส่ามารถกำาหนดได ้เพราะสว่นหนึง่ถกูกำาหนด 

มาจากพนัธกุรรม แตค่วามพยายามและความตัง้ใจเราสามารถกำาหนด

เองได ้เมือ่มผีูม้าขอคำาแนะนำาในการสอบเพือ่วดัความรูค้วามสามารถ

ทัว่ไป ผู้เขยีนจะแนะนำาใหไ้ปซือ้หนงัสือเตรยีมสอบมาอา่นทบทวนวา่ 

ข้อสอบจะออกในรูปแบบใดบ้าง จากนั้นก็ฝึก ฝึก และฝึก  

ทำาแบบทดสอบ หลายคนบ่นท้อเม่ือเห็นข้อสอบคณิตศาสตร์  

แต่ความจริงเป็นคณิตศาสตร์พื้นฐานเท่าน้ัน ไม่ได้ยากจนเกินไป  

หลายคนปฏิเสธที่จะพยายามทำา ถ้าเป็นแบบนั้นก็เท่ากับว่า  

“ทำาไม่ได้”	ตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มทำาค่ะ

ร้อยละของผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถ 

ทั่วไปของ ก.พ. มีแนวโน้มลดลง ทั้ง ๆ ที่ข้อสอบภาค ก สมัยก่อน 

ค่อนข้างยากกว่าข้อสอบสมัยปัจจุบัน (ซึ่งได้พยายามปรับให้ง่าย 

ขึ้นแล้ว) เมื่อมีผู้สอบไม่ผ่านจำานวนมากทำาให้มีแรงกดดันให้ปรับ 

ความยากง่ายของข้อสอบให้ง่ายขึ้นอีก อย่างไรก็ดี ความยากง่าย 

ของข้อสอบยังคงต้องมีความเป็นมาตรฐานอยู่ และถึงแม้ว่าจะมี 

ผูส้อบผา่นเพือ่วดัความรูค้วามสามารถทัว่ไปจำานวนนอ้ยลง แตจ่ำานวน

ตำาแหน่งข้าราชการที่เปิดรับในแต่ละปีกลับยิ่งน้อยกว่านั้นมาก  

ดังน้ัน จำานวนผู้สอบผ่านในแต่ละปียังคงมีปริมาณเพียงพอสำาหรับ

ตำาแหน่งข้าราชการ

สำาหรบัผูท้ีม่คีวามพยายามและความตัง้ใจจรงิทีจ่ะเขา้รบัราชการ

ขอใหเ้ตรยีมตวัอยา่งตัง้ใจ ฝึกทำาแบบทดสอบใหม้าก แลว้ความสำาเรจ็

จะเป็นของผู้ที่ไม่ย่อท้อ นอกจากงานของราชการส่วนกลางแล้ว  

งานของราชการส่วนท้องถิ่น หรือพนักงานราชการ ก็เป็นช่องทาง 

เพิ่มเติมสำาหรับผู้ที่ต้องการทำางานกับภาครัฐค่ะ

http://olap.com/wp-content/uploads/2014/01/bigstock-Business-man-working-with-lapt-42571708.jpg
http://www.trulycaribbean.net/wp-content/uploads/2011/03/write-pen-book-ink.png
http://www.opportunitysutton.org/wp-content/uploads/2013/06/Business-support.jpg
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  ใต้ผิวนำ้า  เรื่อง : คเณศ ศิรินภากุล

หากเปรียบเทียบความรู้สึกระหว่างเราสอบผ่านด้วยคะแนน

ทีเ่ทา่กบัเกณฑก์ารผา่นหรอืเกอืบจะสอบตก กบัเราสอบ

ไม่ผ่านด้วยคะแนนที่น้อยกว่าเกณฑ์เพียง

หนึ่ งคะแนน หรือเกือบจะสอบผ่านคง

จินตนาการได้ไม่ยากว่าความรู้สึกของเรา

ในสองสถานการณ์นี้จะแตกต่างกัน

อย่างไร 

เราคงรู้สึกยินดีที่สอบผ่าน แม้ด้วย

คะแนนทีเ่ทา่กบัเกณฑก์ารผา่นกต็าม เพราะเรา

จนิตนาการเปรยีบเทยีบกบัเหตกุารณอ์ืน่ทีอ่าจจะเกดิ

ขึ้นได้ คือ การที่เราเกือบจะสอบไม่ผ่าน หากเราได้

คะแนนน้อยกว่านี้เพียงหนึ่งคะแนน

ในทางกลับกัน เราคงรู้สึกผิดหวังท่ีสอบไม่ผ่าน เพราะเรา

จนิตนาการเปรยีบเทยีบกบัเหตกุารณอ์ืน่ทีอ่าจจะเกดิข้ึนได ้คอื การ

ทีเ่ราเกอืบจะสอบผา่น หากเราไดค้ะแนนมากกวา่นีเ้พยีงหนึง่คะแนน

เพียงคะแนนทีแ่ตกตา่งกนัหนึง่คะแนนนี ้แตผ่ลลพัธท์ีเ่กดิขึน้นัน้

กลับแตกต่างกันอย่างมาก และส่งผลความรู้สึกของเราก็แตกต่างกัน

อย่างมากด้วย 

ทำาไมความรู้สึกของเราต่อผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้นนี้
จึงแตกต่างกัน

เคยชมการแข่งขันกีฬานัดชิงชนะเลิศหรือไม่ครับ 

ในปี 2014 มีการแข่งขันกีฬาท่ีผู้คนจำานวนมากที่เฝ้าคอย

จะรับชมการแข่งขัน ซึ่งก็คือฟุตบอลโลก 2014 โดยประเทศบราซิล

รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน และเป็นทีมเต็งลำาดับต้น ๆ 

ที่มีโอกาสจะคว้าแชมปในครั้งนี้ไปครอง แต่นี่คือวารสารข้าราชการ

ไมใ่ชห่นงัสอืพิมพส์ตารซ์อคเกอร ์ประเดน็ของเราจงึไมใ่ช่การวเิคราะห์

สภาพความพร้อมของทีมฟุตบอลแต่ละประเทศที่เข้าแข่งขันครับ

ย้อนกลับไปเมื่อปี 2010 นัดชิงชนะเลิศของการแข่งขันฟุตบอล

โลกในคราวนั้น เป็นการพบกันระหว่างสเปนและเนเธอร์แลนด์ 

การแข่งขันนัดดังกล่าว 

ต้ อ ง ยื ด เ ยื้ อ จ น ถึ ง ช่ ว ง

ต่อเวลาพิ เศษ 30 นาที 

และในนาทีที่ 116 สเปน กไ็ดป้ระตขูึน้นำาจากอเินยีสตา 

(Andrés Iniesta) ซ่ึงกลาย เป็นประตูชัยในท้ายที่สุด ได้

ตำาแหน่งแชมปฟุตบอล โลกเป็นสมัยแรก พร้อมกับ

แสดงให้ เห็นถึงการ เ ล่นฟุตบอลด้ วยทีม เวิ ร์ ค

ที่น่าตื่นตาตื่นใจ

หากท่ านผู้ อ่ านรับชมการถ่ ายทอดจนถึ งช่ ว งพิ ธี มอบ

ถ้วยรางวัลแล้ว คงรับรู้ได้ถึงอารมณ์ความรู้สึกที่แตกต่างกันระหว่าง

ผู้เล่นของสเปนซึ่งเป็นผู้ชนะ กับผู้เล่นของเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นผู้แพ้ 

แน่นอนว่าผู้เล่นของสเปนย่อมรู้สึกยินดีกับชัยชนะ ในขณะท่ีผู้เล่น

ของเนเธอรแ์ลนดย์อ่มรูส้กึเศรา้และผดิหวงั อาจเปน็เพราะเหลอืเวลา

อีกเพียง 4 นาที ถ้าผลยังเสมอกันอยู่ ก็จะเป็นช่วงของการตัดสิน

ผลแพ้ชนะด้วยการยิงลูกโทษ ซึ่งเนเธอร์แลนด์อาจเป็นผู้ชนะก็ได้ 

อย่างไรก็ตาม ประวัติศาสตร์เช่นน้ีก็มิได้เกิดขึ้น ความเป็นจริงก็คือ

สเปนเป็นผู้ชนะ 

ย้อนกลับไปก่อนหน้าการแข่งขันชิงชนะเลิศหน่ึงวัน จะเป็น

การแข่งขันเพื่อชิงอันดับที่ 3 ซ่ึงเป็นการพบกันระหว่างประเทศ
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เยอรมนีกับประเทศอุรุกวัย ผลการแข่งขันปรากฏว่า เยอรมนีชนะ

อุรุกวัยด้วยสกอร์ 3 ประตูต่อ 2 ได้ครองตำาแหน่งที่ 3 ซึ่งแน่นอนว่า 

ผู้เล่นของเยอรมนีคงมีอารมณ์ความรู้สึกยินดีกว่าผู้เล่นของอุรุกวัย 

การได้อันดับที่ 3 น่าจะดีกว่าการได้อันดับที่ 4 แต่หากเรานำาภาพ/

อารมณ์ความรู้สึกของผู้เล่นของเยอรมนีไปเปรียบเทียบกับผู้เล่น

ของเนเธอร์แลนด์แล้ว เราอาจจะพบว่าเป็นเรื่องแปลกที่ผู้ได้รับ

อันดับที่ 2 มีความรู้สึกยินดีน้อยกว่าผู้ได้รับอันดับที่ 3 

ขอย้อนกลับไปอีกหน่ึงเหตุการณ์ ในปี 2012 มีการจัดแข่งขัน

กีฬาของมวลมนุษยชาติขึ้น นั่นคือการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2012 

ซึ่งประเทศอังกฤษได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน 

อันที่จริงแล้วการจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับโลกเช่นนี้ 

คงต้องมีการเตรียมความพร้อมของประเทศเป็นอย่างดี  การป่าวประกาศ 

ว่าจะเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพโดยที่ยังขาดความพร้อมในด้านต่าง ๆ 

คงเป็นเรื่องยากทีเดียวหากเราจะได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพ 

แต่นั่นก็ไม่ใช่ประเด็นที่เราจะพูดถึงกันครับ 

กีฬาที่กำาหนดให้มีการแข่งขันในโอลิมปิกมีมากมายหลายชนิด

กีฬา นอกจากนี้ ในการแข่งขันกีฬาบางชนิดยังมีการแบ่งรุ่น 

แบ่งประเภทของการแข่งขันออกไปอีก ซึ่งเชื่อได้ว่าแต่ละท่านคง

มโีอกาสไดร้บัชมการแขง่ขนักฬีาทีท่า่นชืน่ชอบในการแขง่ขนัโอลิมปกิ

อย่างแน่นอน 
จุดที่น่าสนใจที่สุดของการแข่งขันกีฬาคงหนีไม่พ้นการแข่งขัน

เพือ่ชงิเหรยีญทอง นอกจากชว่งเวลาการแขง่ขนัทีเ่ปน็ไปอยา่งเขม้ขน้ 

และนา่ตืน่เตน้เพือ่ใหไ้ดผู้ช้นะเลศิแลว้ ชว่งเวลาทีน่า่สนใจอกีชว่งหนึง่

คอืพธิมีอบเหรยีญรางวลันัน่เอง ในพธิมีอบเหรยีญรางวลั ฝา่ยจดัการ

แข่งขันจะนำาโพเดียม/สแตนด์ มาจัดวางไว้สำาหรับผู้ชนะในลำาดับที่ 1 

2 และ 3 ขึ้นไปยืนตามตำาแหน่งของตน หากเราลองสังเกตสีหน้า 

ท่าทาง และอารมณ์ของนักกีฬาในแต่ละลำาดับแล้ว ลองจัดลำาดับ

สีหน้า ท่าทาง และอารมณ์ของผู้ชนะในแต่ละลำาดับ อาจพบว่า 

ผู้ชนะในลำาดับที่ 1 มีสีหน้า ท่าทาง และอารมณ์ที่มีความสุขที่สุด 

แต่ผู้ที่มีสีหน้า ท่าทาง และอารมณ์ที่มีความสุข ในลำาดับถัดไป

อาจไม่ใช่ผู้ชนะในลำาดับที่ 2 แต่กลับเป็นผู้ชนะในลำาดับที่ 3 

คำาถามที่ตามมาคือ ทำาไมผู้ชนะในลำาดับที่ 3 จึงมีแนวโน้ม

ที่จะมีความสุขมากกว่าผู้ชนะในลำาดับที่ 2 เป็นคำาถามเดียวกับ

คำาถามข้างต้นว่า ทำาไมความรู้สึกของเราต่อผลสอบ จึงแตกต่างกัน

นักจิตวิทยาให้คำาอธิบายว่า อารมณ์ที่ เกิดขึ้นภายหลัง

การแขง่ขนั/การสอบนัน้ สะทอ้นใหเ้หน็ถงึความคาดหวงัของนกักฬีา/

ผู้สอบ และเป็นผลจากวิธีการคิดที่เรียกว่า Counterfactual 

Thinking แปลความตามแบบผู้ไม่แตกฉานด้านภาษาอย่างผู้เขียน 

ก็คงได้ประมาณว่า การคิดที่สวนทางตรงข้ามกับความเป็นจริง
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ซึ่งเป็นการแปลความท่ีออกจะชาวบ้านไปสักนิด แต่นักจิตวิทยา

เขาให้ความหมายท่ีดีกว่าน้ีว่า Counterfactual Thinking 

นั้นเป็นการจินตนาการถึงเหตุการณ์และผลลัพธ์ท่ีเป็นทางเลือกอื่น 

ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ แต่ก็ไม่ได้เกิดขึ้น 

ขออธิบายโดยใช้ตัวอย่างจากการแข่งขันกีฬาเช่นน้ีครับ 

ในการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศ แน่นอนว่า ผู้เข้าแข่งขันแต่ละฝ่าย 

ย่อมต้องจินตนาการหรือคาดหวังว่า ตนเองหรือทีมของตนจะเป็น

ผู้ชนะ แต่เมื่อผู้ชนะมีได้เพียงหน่ึงเดียว และฝ่ายท่ีเหลือคือฝ่ายที่

พ่ายแพ้ เช่นนี้แล้ว ฝ่ายที่แพ้พ่ายย่อมต้องพบกับความผิดหวัง

เป็นธรรมดา เนื่องจากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ 

เชน่เดยีวกบัสนามความรกัทีย่อ่มมผีูแ้พผู้ช้นะ แตค่งจะเปน็การดกีวา่

ถ้าความรักจะไม่มีแพ้มีชนะ มีแต่รักเสมอ นอกเรื่องไปไกลละ

กลับเข้าเรื่องกันต่อดีกว่าครับ 

เม่ือเปรียบเทียบกับการแข่งขันชิงอันดับท่ี 3 แน่นอนว่า ท้ังสองฝ่าย 

ก็คงคาดหวังที่จะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันน้ี ซ่ึงย่อมจะดีกว่าการ

เป็นผู้แพ้อีกครั้งและไม่ได้อะไรเลย เช่นน้ีแล้ว ผู้ชนะในลำาดับที่ 3 

คงรู้สึกยินดีกว่าการที่ได้ลำาดับท่ี 4 ซ่ึงเป็นลำาดับท่ีคนส่วนใหญ่

ไม่ได้ให้ความสำาคัญสักเท่าไร อาจกล่าวได้ประมาณว่า การได้

ลำาดับที่ 3 หมายความว่าอย่างน้อยก็ยังได้รับรางวัลติดมือบ้าง 

เมื่อเปรียบเทียบความรู้สึกของผู้ที่ได้ลำาดับที่ 2 กับผู้ที่ได้ลำาดับ

ที่ 3 แล้ว ผู้ที่ได้ลำาดับที่ 3 จึงมีแนวโน้มที่จะแสดงสีหน้า ท่าทาง 

มีความสุขมากกว่า เนื่องจากผู้ที่ได้ลำาดับที่ 2 จะเปรียบเทียบตัวเอง

ว่าเป็นผู้ที่เกือบจะได้ลำาดับที่ 1 แล้ว แต่ไม่ได้เป็น จึงรู้สึกผิดหวัง 

ในขณะทีผู่ท้ีไ่ดล้ำาดบัที ่3 จะเปรยีบเทยีบตวัเองวา่เกอืบจะเปน็ลำาดบั

ที่ 4 แล้ว ซึ่งเป็นลำาดับที่ไม่มีความสำาคัญสักเท่าไร แต่ไม่ได้เป็น 

จึงรู้สึกมีความยินดี

การคิดเปรียบเทียบในลักษณะของผู้ที่ได้ลำาดับที่ 2 กับผู้ที่ได้

ลำาดบัที ่1 หรอืการคดิเปรยีบเทยีบกบัสถานการณ/์ทางเลอืก/ผลลพัธ์

ที่ดีกว่า นักจิตวิทยาเรียกว่าเป็น Upward Counterfactual 

Thinking ส่วนการคิดเปรียบเทียบในลักษณะของผู้ที่ได้ลำาดับที่ 3

กับผู้ที่ไม่ได้อะไรเลย หรือการคิดเปรียบเทียบกับสถานการณ์/

ทางเลือก/ผลลัพธ์ที่แย่กว่า นักจิตวิทยาเรียกว่าเป็น Downward 

Counterfactual Thinking 

แม้ว่าการคิดเปรียบเทียบในลักษณะ Downward Counter- 

factual Thinking จะทำาให้รู้สึกดีกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รู้สึกว่า

โชคดีกว่า แต่ในแง่มุมอื่นแล้วการคิดเปรียบเทียบในลักษณะน้ี

จะเป็นประโยชน์กับเราน้อยกว่า ในทางกลับกัน การคิดเปรียบเทียบ

ในลกัษณะ Upward Counterfactual Thinking แมจ้ะทำาใหเ้รารูส้กึ

แย่กว่าก็ตาม แต่กลับมีประโยชน์กับเรามากกว่า

บ่อยครั้งที่เรามักได้ยินคำาแนะนำาในช่วงเวลาที่ผิดหวังว่า ผู้ท่ี

ประสบความสำาเร็จมักจะได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองจากความล้มเหลว

ดังนั้น การจินตนาการถึงสถานการณ์/ผลลัพธ์ที่ดีกว่า ก็อาจจะไม่ได้

มีแต่แง่มุมทางลบนัก ถ้าเราจินตนาการโดยวิเคราะห์ว่า ในครั้งต่อไป

จะทำาอะไร อย่างไร เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างจากเดิม ได้ผลลัพธ์

ที่ดีขึ้น ก็น่าจะช่วยให้เราได้รับ/ทำาในสิ่งที่ดีกว่าได้ในอนาคต

นักจิตวิทยาพบว่า การคิดในลักษณะ Counterfactual นี้

จะยิ่งเน้นย้ำาให้เรารู้สึกเกี่ยวกับโชคมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น การที่

เราเกือบจะสอบไม่ผ่าน แต่ก็สอบผ่าน การที่เราเกือบจะเดินทาง

ไปขึ้นเครื่องบินไม่ทัน แต่ก็ขึ้นเครื่องบินได้ทัน การที่เราเกือบจะมา

ทำางานสาย แต่ก็มาทำางานทันเวลา การที่เราเกือบจะพลาดนัดสำาคัญ  

แต่ก็ไม่พลาดนัด กรณีทั้งหมดที่ยกตัวอย่างนี้ เราเกือบจะไม่ได้

รับผลลัพธ์ที่ต้องการ แต่ผลลัพธ์ก็ยังเป็นไปอย่างที่ต้องการ แม้จะ

เฉียดฉิวก็ตาม ถ้าเพียงแค่เลือกคำาตอบผิดไปหนึ่งข้อก็คงสอบ

ไมผ่่านแล้ว ถา้เพยีงแค่แวะทกัทายใครสักคนระหวา่งทางกอ็าจจะขึน้

เครื่องบินไม่ทัน มาทำางานสาย หรือพลาดนัดสำาคัญ กรณีเช่นนี้ 

เรามักจะจินตนาการเปรียบเทียบถึงผลลัพธ์ทางลบที่อาจจะเกิดขึ้น 

และบ่อยครั้งที่เรามักรู้สึกกับตัวเองว่าโชคดีมาก จริงหรือไม่ครับ 

ในทางกลับกัน เรามักรู้สึกว่าโชคไม่ดี หากเกิดเหตุการณ์ร้าย ๆ ขึ้น
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เคยชมภาพยนตร์เรื่อง Sliding Doors หรือไม่ครับ ภาพยนตร์

ปี 1998 แสดงนำาโดย Gwyneth Paltrow เป็นภาพยนตร์ที่เล่าชีวิต

ของหญิงสาวคนหนึ่งในลักษณะโลกคู่ขนาน (Parallel) โดยใช้

เหตุการณ์ที่สถานีรถไฟฟ้าเป็นจุดเปลี่ยนของเรื่อง ด้วยเวลา

เพียงแค่วินาที ทำาให้สถานการณ์แยกออกเป็น 2 ทาง คือ หนึ่ง 

เธอขึ้นรถไฟฟ้าไม่ทัน และ สอง เธอขึ้นรถไฟฟ้าได้ทันอย่างฉิวเฉียด 

เรือ่งราวทีเ่กดิขึน้ตอ่จากนัน้กม็รีายละเอยีดทีแ่ตกตา่งกนั ถา้มโีอกาส

ลองหาภาพยนตร์เรื่องนี้มารับชมกันดูนะครับ

เชือ่ไดว้า่ทกุทา่นคงเคยเจอกบัเหตกุารณเ์ชน่นี ้(ขึน้รถไฟฟา้ทนั/

ไม่ทัน) มากันบ้าง ท่านที่ขึ้นรถไฟฟ้าทันอย่างเฉียดฉิวก็คงรู้สึกโชคดี

ทีข่ึน้รถไฟฟ้าไดท้นั ในขณะเดยีวกนั ทา่นทีข่ึน้รถไฟฟา้ไมท่นักค็งรูส้กึ

โชคร้ายที่ขึ้นรถไฟฟ้าไม่ทัน แต่หากเราจะมองโลกแง่ดีบ้าง การที่

เราขึ้นรถไฟฟ้าไม่ทัน อาจทำาให้เราได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ได้พบ

เจอใคร มีโอกาสได้มองบรรยากาศรอบตัวมากขึ้น มีเวลาพักเพิ่มขึ้น

เล็กน้อย เราอาจคิดได้ว่า จุดเปลี่ยนเพียงเล็กน้อยน้ีก็อาจจะนำา

สิ่งที่ดีมาสู่เราก็เป็นได้ครับ      

ยิ่งเหตุการณ์ที่มีนัยสำาคัญและไม่น่าจะเกิดขึ้นสักเท่าไร ก็ยิ่ง

มีแนวโน้มที่เราจะคิดในลักษณะ Counterfactual มากยิ่งขึ้น 

ประมาณวา่ ถา้เปน็ไปไดก้ค็งอยากกลบัไปแกไ้ขเหตกุารณใ์นตอนนัน้ 

หรือหากรู้แบบนี้ คงไม่ทำาอย่างน้ัน/อย่างน้ีแล้ว เข้าทำานองที่ว่า 

รู้อะไรก็ไม่สู้ รู้งี้ ครับ 

http://i.huffpost.com/gen/1174934/thumbs/o-EXCEL-AT-WORK-facebook.jpg

บ่อยครั้งที่เรามักคิดว่า ถ้าเพียงแต่เราทำาแบบนั้น แบบน้ี ก็คง

ไม่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น แต่อย่างที่คุณกบ ทรงสิทธิ์ เคยกล่าวไว้ว่า 

ปาฏิหาริย์ไม่มีจริง ดังนั้น การยอมรับความเป็นจริงที่ เกิดขึ้น

ให้ได้ คงจะดีกว่าการที่เราจะจินตนาการเปรียบเทียบกับสิ่งที่ไม่ได้

เกิดขึ้นจริง  

โดยทั่วไปแล้ว เรามักรู้สึกเสียดาย/เสียใจกับสิ่งที่ทำาลงไปน้อย

กว่าสิ่งที่เราไม่ได้ทำา/พลาดที่จะทำา เช่นนี้ ถ้าเราจะใช้ชีวิตแบบท่ี

คณุตนูบอกวา่ เรอืเลก็ควรออกจากฝัง่ ออกจากพืน้ทีป่ลอดภยัของเรา 

เพื่อลองทำาบางส่ิงบางอย่าง ในทางที่ดีนะครับ ถึงแม้ว่าสุดท้ายจะ

ล้มเหลว แต่อย่างน้อยเราก็บอกกับตัวเองได้ว่า ได้ลองทำาแล้ว 

ซึ่งอาจจะเป็นการดีกว่าที่เราจะทำาได้เพียงกลับมาคิดเสียดาย/

เสียใจที่ไม่ได้ทำาครับ

กล่าวโดยสรุป Counterfactual Thinking เป็นการจินตนาการ

เหตุการณ์และผลลัพธ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริง เปรียบเทียบกับเหตุการณ์

และผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้นจริง ทั้ง น้ี การจินตนาการเปรียบเทียบ

ถงึเหตกุารณท์ีแ่ยก่วา่เหตกุารณท์ีเ่กดิขึน้จรงิ มกัจะทำาใหเ้รารูส้กึดขีึน้ 

ในทางกลับกัน การจินตนาการเหตุการณ์ท่ีดีกว่าเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง 

มักจะทำาให้เรารู้สึกแย่ลง

ในตอนท้ายน้ี ผู้เขียนขอลองจินตนาการว่า ท่านผู้อ่านชื่นชอบ

บทความในครั้งนี้น้อยกว่าครั้งอื่น โดยแอบหวังว่าจะตรงข้ามกับสิ่งที่

เกิดขึ้นจริงนะครับ 

24 วารสารข้าราชการ



  HR Showcase  เรื่อง : สรรเสริญ นามพรหม

เอาเข้าจริง ๆ แล้วอาชีพนักทรัพย์ฯ ก็มีหลากหลายบทบาท

แต่ละบทบาทก็มีฉากและตัวละครท่ีต้องแสดงในรูปแบบท่ีแตกต่างกันไป 

ทุกอย่างจึงมีพลวัตและอิทธิพลต่อกันและกัน ทำาให้การแสดง

ในแตล่ะรอบโชวม์กัจะมสีสีนัในตวัของตวัเอง แมว้า่จะยงัคงเปน็ละคร 

“เรื่อง” เดียวกันอยู่ และแม้นักทรัพย์ฯ จะยังคงถูกบังคับโดยอาชีพ

ให้ต้องเล่น “บทเดิม” ก็ตาม

แต่อนิจจาครับ แต่ละบทบาทท่ีนักทรัพย์ฯ เล่นน้ันล้วนแล้วแต่

มีผลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความสุขในชีวิตและครอบครัว 

ความก้าวหน้าในการรับราชการ และแน่นอนครับว่า หมายรวมถึง 

ความทกุขแ์ละความปวดรา้วอนัอาจเกดิจากการไดร้บัการปฏบิตัอิยา่ง

ไมเ่ปน็ธรรม และยิง่ไปกวา่นัน้ คอื ความเจรญิกา้วหนา้และการพฒันา

คุณภาพงานบริการท่ีภาครัฐมีให้แก่ประชาชนท่ีดีข้ึน การรักษามาตรฐาน 

หรือถอยหลังเข้าคลอง (หากก้าวไม่ทันกับการพัฒนาทางสังคม)

การได้รับมอบหมายจากส่วนราชการในการดูแลการใช้เงินภาษี

อากรจากราษฎรมาจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการเพื่อให้

ประชาชนได้รับบริการที่คุ้มค่า และตอบสนองต่อความต้องการ

ของเจ้าของเงิน จึงเป็นภาระอันยิ่งใหญ่ที่กำาหนดให้นักทรัพย์ฯ 

ต้องเป็นนักลงทุน นักเศรษฐศาสตร์ นักกลยุทธ์ นักการตลาด 

นักกฎหมาย นักแรงงานสัมพันธ์ และนักบริหารจัดการสารสนเทศ 

เพื่อให้สามารถมีอาวุธครบมือทั้งศาสตร์และศิลป และสามารถ 

“ตีบทแตก” จนเป็นที่ยอมรับจากตัวละครต่างๆ ทั้งจากฝ่ายรัฐบาล 

ภาคประชาสังคม ผู้บริหาร หัวหน้างาน ไปจนกระทั่งถึงผู้ปฏิบัติงาน

หลายครั้ง “ฉาก” และ “ท้องเรื่อง” ทำาให้นักทรัพย์ฯ ยืนอยู่

ในความมืดโดยยังไม่รู้ว่าจะพลิกบทบาทไหนมาเล่น และหลายครั้ง 

ก็เหมือนจะถูกดึงแขนซ้ายให้เล่นบทบาทหน่ึง (เพื่อองค์กร) และ

แขนขวาใหไ้ปเล่นบทบาทตรงขา้ม (เพือ่เจา้หนา้ที)่ จนไมรู่ว้า่ควรเลอืก

เดนิไปทางไหน บทบาทไหนถงึจะถกูตอ้ง หรอืบทบาทไหนถงึจะถกูใจ 

(ใคร ๆ) ดังนั้น ผู้เล่นบทนักทรัพย์ฯ ถ้าหากหวังความเป็นมืออาชีพ 

ก็ต้องมีจริยธรรมในใจท่ีเข้มแข็งจึงจะข้ามผ่านสถานการณ์แบบน้ีไปได้

การจะเป็นนักทรัพย์ฯ ในยุคน้ี สมัยน้ี คงไม่ได้หมายความว่า 

แค่ดูแลข้าราชการหนึ่งคน ร้อยคน พันคน หมื่นคน หรือแสนคน 

ตัง้แตบ่รรจเุขา้รบัราชการจนถงึเกษยีณอายรุาชการออกไป ตามหลกั

วิชาการบริหารงานบุคคลที่ให้ความสำาคัญกับกระบวนการสรรหา 

พัฒนา รักษาไว้ และใช้ประโยชน์ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ หรือ

หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่องค์กรกลางกำาหนดขึ้นและการทำาให้ทุกฝ่าย

พงึพอใจไดเ้ทา่นัน้ แตน่กัทรพัยฯ์ จะตอ้งสวมจติวญิญาณของมอือาชพี 

และสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับให้เกิดขึ้นทั้งจากภายใน

และภายนอกองค์กร
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องก์หนึ่ง	:	นักเศรษฐศาสตร์	/	นักลงทุน
คงปฏเิสธไมไ่ดว้า่จดุเริม่ตน้ของการทำางานเรือ่งคน ไมว่า่จะธรุกจิ

เอกชนหรือภาครัฐ คงต้องมีเรื่องเงินหรือต้นทุนเพื่อจับจ่ายใช้สอย 

หรือซื้อหาทรัพยากรเสียก่อน สำาหรับภาครัฐนั้น เงินหรือต้นทุน 

ที่ว่านั้นเรียกว่า “งบบุคลากร” นักทรัพย์ฯ จะต้องคิดคำานวณ 

ค่าใช้จ่ายทั้งเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนอื่นทั้งที่อยู่ใน 

รูปของเงินและไม่ได้อยู่ ในรูปของเงินเพื่อตอบแทนและจูงใจ

ขา้ราชการ พนกังานราชการ ลกูจา้ง และผูป้ฏบิตังิานอืน่ โดยเราตอ้ง

คำานวณค่าใช้จ่ายนี้ “หนึ่งปี” ล่วงหน้า

แน่นอนว่า การคำานวณค่าใช้จ่ายดังกล่าวย่อมต้องคำานึงถึง 

การกำาหนดประเภท จำานวน ระดับตำาแหน่ง รวมทั้งค่าตอบแทน 

ที่สัมพันธ์กับคุณลักษณะ คุณสมบัติ สมรรถนะของเจ้าหน้าที่ 

ทั้งที่มีอยู่และที่ต้องการในอนาคต เพื่อตอบโจทย์ขององค์กร รวมถึง 

การสรรหาใหไ้ดม้าซึง่เจา้หนา้ทีต่ามทีไ่ดก้ำาหนดตน้ทนุไว ้ทัง้นี ้เพือ่ให ้

เม็ดเงินที่ขอแบ่งมาจากภาษีราษฎรเกิดมรรคผลอย่างเต็มเม็ด 

เต็มหน่วย กล่าวคือ มีคนให้บริการในภาครัฐอย่างเต็มท่ี และเพ่ือไม่ให้ 

เงินที่ขอมานั้น “เหลือ” หรือแม้กระทั่ง “สูง” เกินต้นทุนที่กำาหนด

ไว้แต่แรก

ในมุมมองของนักลงทุน หาก “เงินเหลือ” นั่นหมายถึง การเสีย

โอกาสทางเศรษฐกิจของอีกภาคส่วนหน่ึงท่ีไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

เพื่อดำาเนินการ ในขณะที่ “การใช้เงินเกินกว่าจำานวนที่ขอไว้” นั้น

ย่อมหมายถึง การสร้างภาระเกินตัวให้กับองค์กรซึ่งส่งผลให้ต้องมี 

การบริหารจัดการ และลดค่าใช้จ่ายด้านอื่น ๆ  ลง เพื่อหักลบกลบหนี้

กับค่าใช้จ่ายที่เกิน ดังนั้น องก์หนึ่งนี้จึงเป็นบทที่มีความสำาคัญ 

อย่างยิ่งสำาหรับนักทรัพย์ฯ ทุกคนที่จะต้องพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ 

เรื่อง “ความคุ้มค่า”	 “การเสียประโยชน์”	 “ทางเลือก” หรือ 

“ผลลัพธ์” เพื่อแสดงฉากน้ีให้ตอบโจทย์และตรงใจกับเจ้าของเงิน 

(ราษฎร รัฐบาล สำานักงบประมาณ) และให้ความเป็นธรรมแก่ 

คนที่ขายแรงงาน (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำา พนักงานราชการ) 

องก์สอง	:	นักกลยุทธ์/นักการตลาด
ถ้าว่ากันตามหลัก “คุณภาพ” แล้ว การขายสินค้าหรือบริการ

อะไรก็ตาม ถ้าไม่รู้ใจลูกค้า หรือไม่รู้ว่าลูกค้าคือใคร ต้องการอะไร 

อะไรที่ขาดไม่ได้ (needs) อะไรที่ได้เพิ่มก็ดี (wants) ก็จะพยากรณ์ 

ได้ว่าคงล้มทั้งยืนตั้งแต่เริ่มจะลุกก้าวเดินแล้ว 

ในละครฉากน้ี นักทรัพย์ฯ มักจะต้องยืนอยู่ระหว่างตัวละครสองตัว 

ที่แม้หลายครั้งจะมีความต้องการที่ตรงกัน แต่ในอีกหลายครั้ง 

มักจะสวนทาง และบางครั้งถึงขั้นขัดแย้งกัน ซึ่งแน่นอนว่าองค์กร 

โดยฝ่ายบริหารต้องการผลงาน คุณภาพ ประสิทธิภาพ ในขณะท่ี 

เจ้าหน้าที่ต้องการความก้าวหน้า ความสมดุลของชีวิตส่วนตัว 

และการทำางาน และค่าตอบแทนที่ดี การยืนอยู่ ณ จุดกึ่งกลาง 

ระหว่างองค์กรและเจ้าหน้าที่ บางครั้งก็ทำาได้ หลายครั้งก็ทำาไม่ได้  

และคงเกือบแทบทุกครั้ง ก็เต็มไปด้วยความลำาบากใจ เพราะหลาย

กิจกรรม หลายแผนงาน หลายโครงการด้านเอชอาร์ ก็มีเป้าหมาย 

การดำาเนินงานไปในทางใดทางหนึ่ ง แต่หวังผลทั้ งสองทาง 

แม้จะคนละห้วงเวลากัน เช่น การบริหารผลงาน (องค์กร) การสร้าง

ความก้าวหน้า (เจ้าหน้าที่) การสร้างความผูกพันองค์กร (เริ่มต้น 

ที่ เจ้าหน้าที่ . .หวังผลไกลไปถึงความเจริญรุดหน้าขององค์กร)  

ซึ่งนอกจากจะสร้างความสับสน ไม่แน่ใจ ไม่มั่นใจ อันอาจจะนำาไปสู่

ความไม่ไว้วางใจของกลุ่มลูกค้า ทั้งฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่แล้ว  

ยังอาจนำามาซ่ึงความยากลำาบากในการแสดงบทของนักทรัพย์ฯ อีกด้วย

ฉะนั้น หากประยุกต์หลักการตลาดทั้งเรื่องการแบ่งกลุ่มลูกค้า 

(segmentation) เพื่อกำาหนดกลยุทธ์การขายบริการที่สอดคล้องกัน 

ตั้งแต่บริการที่ให้ (service) ต้นทุนการให้บริการหรืองบประมาณ 

(price or cost) ว่าจะใช้เงินมากน้อยเท่าไหร่ในแต่ละกิจกรรม  

รวมถึงสถานท่ีให้บริการ (place) และท่ีสำาคัญเป็นอย่างมาก ท่ีก่อให้เกิด 

ปัญหาตามมาบ่อย ๆ คือ การประชาสัมพันธ์ (promotion) เพื่อให้

ลูกค้าแต่ละกลุ่มได้เข้าใจวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการบริการ  
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จึงเป็นเรื่องที่นักแสดงมืออาชีพนักทรัพย์ฯ ต้องครุ่นคิดด้วยปฏิภาณ 

ไหวพริบ และความเข้าใจในธรรมชาติความเป็นมนุษย์ปุถุชน 

ของลูกค้า ก่อนแสดงไปตามบทบาทของตน

องก์สาม	:	นักกฎหมาย/นักแรงงานสัมพันธ์
แม้นว่านักทรัพย์ฯ มืออาชีพจะเป็นท้ัง “นักเศรษฐศาสตร์” 

ที่ดี ที่รู้จักจัดสรรต้นทุนงบประมาณด้านบุคลากรเพื่อผลักดันให้เกิด 

การจ้างงานและการสร้างแรงจูงใจให้กับบุคคลในตำาแหน่งที่สำาคัญ 

ขององค์กร และสามารถเล่นบท “นักการตลาด” ที่รอบรู้และเข้าใจ

ธรรมชาตขิองกลุม่ลกูคา้ อกีทัง้ยงัสามารถออกแบบแผนงาน/โครงการ

ด้านเอชอาร์ต่างๆ เพื่อผลักดันประสิทธิภาพขององค์กร และดึงดูด 

คนเก่ง คนดี มีศักยภาพในแต่ละกลุ่มช่วงอายุได้อย่างชาญฉลาด  

แต่ก็มิได้แปลว่าทุกอย่างจะราบรื่น และเกิดมรรคผลตามที่มุ่งหวังไว้

เสมอไป

เฉกเช่นละครทุกเรื่องที่ตัวละครแต่ละตัวย่อมมีบทขัดแย้ง  

อันเนื่องมาจากความไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็น หรือพึงมีพึงได้  

และจากธรรมชาติของมนุษย์ที่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของการ 

เปรียบเทียบ บทแห่งความอิจฉา ริษยา บ่อนทำาลาย เจ้าคิดเจ้าแค้น 

จึงเป็นบทที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ในโรงละครแห่งน้ีท่ีซ่ึงมีทรัพยากร 

(เงินเดือน ค่าตอบแทน ความก้าวหน้า สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ 

เกียรติยศ ชื่อเสียง) ที่จะแจกจ่ายอย่างจำากัด และในการแจกจ่ายนั้น

หลายต่อหลายครั้ง (แม้เราจะไม่อยากยอมรับ) มันคือการผลัดกันได้

ผลัดกันเสียของตัวละครแต่ละตัวในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน

นักทรัพย์ฯ มืออาชีพ จึงต้องรู้และเข้าใจในวิธี “กำากับ”  

ให้นักแสดงในองค์กรเข้าถึงและแสดงไปตามบทบาทของตัวเอง  

ไม่ว่าจะเป็นบทของผู้บริหารที่มีคุณธรรมเห็นประโยชน์ขององค์กร

เปน็ทีต่ัง้ รูจ้กัเหน็ใจเจา้หนา้ที ่หรอืบทของเจา้หนา้ทีท่ีต่อ้งมคีวามขยนั 

มุมานะ ทุ่มเท ขวนขวาย เรียนรู้ในส่ิงที่ตัวเองได้รับมอบหมาย  

และลงมือทำาการงานให้สำาเร็จ

แต่สิ่งที่ยากยิ่งไปกว่าการกำากับละครฉากนี้ คือ การทำาให้ 

นกัแสดงทกุคนในแตล่ะฉากเขา้ใจเรือ่งราวทัง้หมดของละคร บทบาท

ของตัวละครอื่น และความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของตัวละคร 

แต่ละตัวที่มีต่อกัน รวมทั้งต้องสามารถกำากับฉากอย่างมีศิลปะ 

สามารถส่ัง “เทค” เม่ือนักแสดงในฉากสามารถเข้าถึงบทบาท  

หรือส่ัง “คัท” เม่ือนักแสดงแต่ละคนเร่ิมไม่เข้าใจในบทบาทของตัวเอง 

และพยายามแสดงบทบาทของตัวละครอื่นที่ตนเองอยากจะเป็น 

แต่ไม่ได้รับมอบหมาย

ไม่ว่าจะเป็นบทตำารวจจับผู้ร้าย นายกองห้ามศึก พ่อค้า แม่ขาย

ในตลาด (แรงงาน) นักลงทุน หรือนักพนันตัวฉกาจ แต่ละบทบาท 

ล้วนแล้วแต่อาศัยฝีมือท่ีต้องพัฒนา “ร่วมกัน” กับตัวละครท่ีหลากหลาย 

และฉากที่สลับสับเปล่ียนกันไปมาที่ลับสติ ไหวพริบ ปฏิภาณของ 

ผู้สวมบทอยู่เสมอ การจะหาคนมารับบทนักทรัพย์ฯ มืออาชีพนั้น 

นอกจากผู้จัดละคร (ฝ่ายบริหาร) จะต้องหานักแสดงที่มีใจรักและ

ความอดทนที่จะทำางานกับ “คน” (ที่ไม่มีวันน่ิง) แล้ว ยังต้องรู้จัก 

ทีจ่ะลำาดบั “ประสบการณ”์ ในบทใหก้บันกัแสดงแตล่ะคนทีม่ทีกัษะ 

แรงจูงใจ ประสบการณ์ และพรสวรรค์ความเป็นนักบริหารและ 

นักจัดการ “คน” ที่ติดตัวมาแตกต่างกัน

บทสรุปของนักทรัพย์ฯ มืออาชีพคงไม่ใช่การพัฒนาให้รู้  

แต่เรื่องเทคนิคหรือเครื่องมือเอชอาร์ ที่มีเป้าหมายในการนำาไปสู่ 

ความเป็นผู้เช่ียวชาญเชิงลึกเพียงอย่างเดียว แต่ต้องหันมองไปรอบด้าน 

ให้รู้  เข้าใจ และรู้จักที่จะหัดสวมบทอื่นๆ ที่อยู่ ในฉากหรือ 

ท้องเรื่องเดียวกัน เพื่อความเป็นธรรมชาติของการแสดง และเมื่อถึง

จุดนั้นเมื่อใด เสียงปรบมือดังกึกก้องจากผู้ชม นักวิจารณ์ ผู้กำากับ  

และสื่อมวลชนเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์ที่แท้จริงได้ว่า ภาวะแห่ง

ความเป็นมืออาชีพนั้นได้บรรลุแล้วหรือยัง หา ฤ ใช่เสียงจาก 

คนในอาชีพเดียวกัน บทเดียวกัน ฤ แม้กระทั่งเสียงจากตัวเราเอง
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  คุยเฟองเรื่องกฎหมาย  เรื่อง : ศุจิดา อัจนากิตติ  เรียบเรียง : จุฑาพิชญ์ สถิรวิสาลกิจ

ใครว่าต้องเป็นนักกฎหมายเท่านั้น	 ถึงจะต้องเกี่ยวข้องกับ

วินัยข้าราชการ?

ในฉบบันีผู้เ้ขยีนขอกลา่วถงึนกัทรพัยากรบคุคล  ซึง่ถอืเปน็บคุคล

ที่มีความสำาคัญในการดูแลความเป็นอยู่ของเพื่อนข้าราชการ ดังนั้น 

จำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างนักทรัพยากรบุคคลให้มีความเป็น

มืออาชีพ รอบรู้  ซึ่งมืออาชีพที่จะประสบความสำาเร็จในการบริหาร

และพฒันาทรพัยากรบคุคล ควรจะตอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจในองคก์ร 

โครงสร้าง ระบบ และกระบวนงาน มีทักษะท่ีหลากหลาย ดังที่มี

คนกล่าวไว้ว่านักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพนั้นเปรียบเสมือน

สถาปนิกด้านคนขององค์กร (Human Architect)  ซ่ึงในกระบวนการหน่ึง 

ที่นักทรัพยากรบุคคลจำา เ ป็นที่ จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ

เพือ่ทีจ่ะสามารถดำาเนนิการตอ่ไปไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม และเปน็

ธรรมสำาหรับทุกฝ่าย คือ การดำาเนินการทางวินัย

ในกรณีที่ข้าราชการถูกดำาเนินการทางวินัยและในขณะเดียวกัน

กถ็กูดำาเนนิคดอีาญา ถอืเปน็คำาถามยอดฮติหนึง่ทีน่กัทรพัยากรบคุคล

หลายท่านอาจเกิดคำาถามว่าจะสามารถดำาเนินการทางวินัยกับข้าราชการ 

รายนีโ้ดยไมต่อ้งรอฟงัผลทางคดอีาญาไดห้รอืไม ่จะสามารถนำาพยาน

หลักฐานในสำานวนคดีอาญามาใช้รับฟังในสำานวนวินัยได้หรือไม่ 

เพียงใด เป็นต้น ดังนั้น ในบทความนี้จึงขอกล่าวถึงประเด็นต่าง ๆ

ที่นักทรัพยากรบุคคลควรทราบเพื่อให้สามารถดำาเ นินการ

ได้อย่างถูกต้องเมื่อมีกรณีข้าราชการในสังกัดถูกดำาเนินคดีทางอาญา

เมื่อมีข้าราชการเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีอาญา สิ่งที่นักทรัพยากร

บุคคลต้องทราบ มีดังนี้

1.	การรายงานตัวต่อหน่วยงานต้นสังกัด
ข้าราชการผู้ต้องหาคดีอาญาผู้ น้ันมีหน้าที่ต้องรายงาน

ให้ส่วนราชการต้นสังกัดทราบโดยด่วนว่าตนตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา 

ตามหนังสือกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ที่  น.826/2482 

ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2482 ทั้งนี้ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ

ทราบความเป็นไปของบุคคลดังกล่าวนั่นเอง

กัº...ค´ÕÍาÞา
¢Œาราªการ
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2.	การช่วยเหลือข้าราชการที่ต้องหาคดีอาญา
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการช่วยเหลือข้าราชการ

หรือลูกจ้างของทางราชการที่ต้องหาคดีอาญา พ.ศ. 2528

เปน็กฎหมายทีว่างหลกัการใหร้ฐัเข้าไปชว่ยเหลอืขา้ราชการทีต่อ้งหา

คดีอาญาเนื่องจากการท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

โดยบุคคลที่มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือทางคดีจากรัฐจำากัดเฉพาะ

ผู้ที่ถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้องคดีซ่ึงผู้บังคับบัญชาเห็นว่าผู้น้ันได้ปฏิบัติ

ราชการตามหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายหรือระเบียบแบบแผน

ของทางราชการและการกระทำาน้ันเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ 

นอกจากนี ้ตอ้งมใิชค่ดทีีท่างราชการเปน็ผูก้ลา่วหาหรอืฟอ้งคดนีัน้เอง 

การช่วยเหลือของทางราชการตามระเบียบดังกล่าว คือ

การออกหนังสือรับรองระบุจำานวนเงินท่ีส่วนราชการจะชดใช้

ให้พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล เมื่อข้าราชการ

ผิดสัญญาประกัน

โดยข้าราชการที่จะขอรับความช่วยเหลือดังกล่าวต้องแสดง

ความจำานงตามแบบและวิธีการซ่ึงหัวหน้าส่วนราชการเห็นสมควร 

และเมื่อหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาเห็นว่า การกระทำาที่ผู้นั้น

ถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้องคดีเป็นการปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยชอบ

ด้วยกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการและเป็นไป 

เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ส่วนราชการก็จะออกหนังสือรับรอง

เพื่อดำาเนินการขอประกันตัว โดยจะจัดส่งหนังสือดังกล่าวไปยัง

สถานีตำารวจ ท่ีทำาการอัยการ หรือศาล แล้วแต่กรณี สำาหรับค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  

ที่ เกี่ยวข้องกับการดำาเนินคดีอาญาน้ัน ส่วนราชการต้นสังกัด

จะเบกิจา่ยจากเงนิงบประมาณเทา่ทีไ่ดจ้า่ยจรงิตามจำานวนทีพ่นกังาน

อัยการเรียกเก็บ

ข้อน่าสังเกตประการสำาคัญ คือ ข้าราชการที่มีสิทธิได้รับ

ความชว่ยเหลอืตามระเบยีบกระทรวงการคลงัฉบบันี ้มไิดจ้ำากดัเพยีง

ขา้ราชการทีย่งัปฏบิตัหินา้ทีร่าชการอยูเ่ทา่นัน้ แตย่งัรวมถงึขา้ราชการ

ที่ออกจากราชการไปแล้วด้วย เพื่อเป็นหลักประกันให้แก่ข้าราชการ

ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายว่าตนยังคงได้รับ

ความคุม้ครองและความชว่ยเหลอืจากรฐัแมจ้ะพน้จากราชการไปแลว้ 

3.	การดำาเนินการทางวินัย
เนื่องจากการดำาเนินคดีอาญากับการดำาเนินการทางวินัยแก่

ขา้ราชการนัน้เปน็กระบวนการทีแ่ยกตา่งหากจากกนั  การดำาเนนิคดี

อาญามุ่งประสงค์เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม ส่วนการ

ดำาเนินการทางวินัยมุ่งไปที่การรักษาความสงบเรียบร้อยของงาน

ราชการ เพือ่ใหร้าชการดำาเนนิไปดว้ยความราบรืน่ เกดิประสทิธภิาพ

และประสิทธิผล รักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ ดังนั้นกรณี

ข้าราชการถูกดำาเนินคดีอาญา แม้การดำาเนินคดีอาญาจะยังไม่

เสร็จสิ้น  ผลคดีอาญาจะเป็นเช่นไร หรือคดีอาญานั้นจะเกี่ยวกับ

การปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไม่ ข้าราชการคนดังกล่าวก็อาจถูก

ดำาเนินการทางวินัยได้หากปรากฏว่าการกระทำานั้นมีมูลว่าเป็น

ความผิดวินัย และก็อาจได้รับโทษ หากปรากฏว่าการกระทำานั้น

เป็นความผิดวินัยข้าราชการตามที่กฎหมายบัญญัติไว้

ในการดำาเนินการทางวินัยเพื่อพิจารณาว่าผู้นั้นกระทำาผิดวินัย

หรือไม่ ฐานใด มาตราใดนั้น มักมีผู้สงสัยว่าหากผู้นั้นถูกดำาเนิน

คดอีาญาอยูแ่ล้ว  ผู้บงัคับบญัชาทีม่อีำานาจดำาเนนิการทางวนิยัจำาเปน็

ที่จะต้องรอฟังผลการดำาเนินการในคดีอาญาก่อนหรือไม่ เพียงใด  

เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ก.พ. ยังคงยึดแนวทางเดิมตลอดมาว่า 

“การดำาเนินการสอบสวนพิจารณาโทษทางวินัย	กฎหมายว่าด้วย

ระเบียบข้าราชการพลเรือนได้กำาหนดอำานาจหน้าที่และวิธีการ

สอบสวนพิจารณาโทษทางวิ นัยไว้ เ ป็นส่วนหน่ึงต่างหาก

จากการดำาเนินคดีอาญาอยู่แล้ว	การสอบสวนพิจารณาโทษทางวินัย	

จึงไม่จำาเป็นที่จะต้องรอฟังผลทางคดีอาญาแต่อย่างใด” (หนังสือ

สำานักงาน ก.พ. ที่ สร 7904/ว 4 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2509) 

ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าหลักการตามหนังสือเวียนฉบับดังกล่าวมุ่งประสงค์

ใชก้บักรณทีีข่อ้เทจ็จรงิในสำานวนการสอบสวนวนิยัฟงัไดค้วามชดัเจน

อยู่แล้วว่าการกระทำานั้น ๆ ของข้าราชการเป็นการกระทำาผิดวินัย

ข้าราชการ จึงให้ดำาเนินการสอบสวนพิจารณาโทษทางวินัย

แก่ข้าราชการคนดังกล่าวให้เสร็จส้ินไปโดยไม่ชักช้าและไม่ต้องรอฟังผล 

ในคดอีาญาอกี อยา่งไรกด็ ีหากในทางกลบักนัปรากฏวา่ การสอบสวน

ทางวินัยยังฟังไม่ได้ว่าผู้น้ันกระทำาผิดวินัย และผู้น้ันก็ยังตกอยู่ในฐานะ 

เป็นผู้ถูกฟ้องคดีอาญา หรือถูกกล่าวหาว่ากระทำาผิดอาญาอยู่ด้วย 

ในกรณีเช่นนี้  ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำานาจดำาเนินการทางวินัย
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สามารถรอการดำาเนินการในทางวินัยไว้ก่อนได้จนกว่าจะทราบผล

ทางคดีอาญา (ตามนัยหนังสือสำานักงาน ก.พ. ท่ี สร 0905/ว 9 

ลงวนัที ่6 ตลุาคม 2509) แตส่ำาหรบัในกรณทีีป่รากฏวา่มคีำาพพิากษา

ถึงที่สุดในคดีอาญาว่าข้าราชการน้ันกระทำาผิดหรือต้องรับผิดในมูล

กรณีเดียวกันกับเรื่องที่ผู้นั้นถูกดำาเนินการทางวินัยอยู่  กฎ ก.พ. 

ว่าด้วยการดำาเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 ข้อ 39  ได้กำาหนด

ไว้ว่า ถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏ

ตามคำาพพิากษาถงึทีส่ดุนัน้ไดค้วามประจกัษช์ดัอยูแ่ลว้วา่ขา้ราชการ

รายดงักลา่วกระทำาความผดิตามขอ้กลา่วหาในมลูวนิยั คณะกรรมการ

สอบสวนสามารถนำาเอาคำาพิพากษาถึงท่ีสุดน้ันมาใช้เป็นพยาน

หลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาโดยไม่ต้องรวบรวมพยานหลักฐาน

อ่ืนก็ได้ อย่างไรก็ดี ในกรณีน้ียังต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปข้อเท็จจริง 

ที่ปรากฏตามคำาพิพากษาถึงที่สุดนั้นให้แก่ข้าราชการผู้นั้นทราบ

เพื่อให้มีโอกาสชี้แจงหรือแสดงพยานหลักฐานโต้แย้ง เพื่อความ

ยุติธรรม

ตัวอย่าง
• กรณีการดำาเนินคดีอาญายังไม่ส้ินสุด – ปลัดอำาเภอถูกกล่าวหา 

จากประชาชนในพืน้ทีว่า่ไดกู้ย้มืเงนิอนัเปน็การฉอ้โกงประชาชน และ

ถูกดำาเนินคดีอาญา ในระหว่างน้ัน ปลัดอำาเภอคนดังกล่าว

ได้ถูกดำาเนินการทางวินัยในกรณีดังกล่าวด้วย และถูกลงโทษไล่ออก

จากราชการในความผิดฐานกระทำาการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว

อย่างร้ายแรง ตามมาตรา 98 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ในขณะที่การดำาเนินคดีอาญายังคง

ดำาเนินต่อไปและศาลยังไม่มีคำาพิพากษาถึงที่สุด  

• กรณีเป็นความผิดทางอาญา	 แต่ไม่เป็นความผิดวินัย - 

พยาบาลยิงสามีซึ่งเป็นตำารวจถึงแก่ความตาย ในขณะโต้เถียงกัน

เรือ่งทีส่ามแียกทางไปอยูก่นิกบัพารต์เนอร ์โดยสามพีดูจาขม่เหงจติใจ 

ทำาร้ายร่างกาย และดูถูกสบประมาทไปถึงบุพการีของฝ่ายหญิง 

ในคดีอาญา ศาลมีคำาพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นความผิดฐานฆ่าคนตาย

โดยเจตนา แต่มีเหตุอันควรงดโทษเน่ืองจากบันดาลโทสะจาก

การถูกข่มเหงจิตใจอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม ส่วนการ

ดำาเนินการทางวินัยน้ัน พยาบาลคนดังกล่าวได้ใช้สิทธิอุทธรณ์

ต่อ ก.พ. กรณีที่ตนถูกลงโทษไล่ออกจากราชการในความผิดฐาน

กระทำาการอนัไดช้ือ่วา่เปน็ผูป้ระพฤตช่ัิวอยา่งรา้ยแรงดว้ยเหตดุงักลา่ว 

ก.พ. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีนี้ไม่ถือเป็นการกระทำาที่เสื่อมเสีย

เกียรติศักดิ์ของตำาแหน่งหน้าที่ราชการจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

เนื่องจากถูกข่มเหงจิตใจอย่างร้ายแรง จึงไม่เป็นความผิดวินัยฐาน

ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงแต่อย่างใด ให้ยกโทษ

• กรณีไม่เป็นความผิดทางอาญา	 แต่เป็นความผิดวินัย –  

นายช่างกรมชลประทานถูกดำาเนินการทางวินัยตามที่คณะกรรมการ 

ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ กรณีเอื้อประโยชน์

ให้แก่เอกชนในการสร้างเขื่อนแห่งหนึ่ง ในขณะเดียวกันก็ถูกดำาเนิน

คดอีาญาในขอ้หาเปน็เจา้พนกังานปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัหินา้ที่

โดยทุจริต ตามมาตรา 157 แห่งประมวลกฎหมายอาญาด้วย

ผลปรากฏว่าศาลชั้นต้นได้พิพากษายกฟ้องนายช่างคนดังกล่าว

ในคดีอาญา คดีอาญาอยู่ระหว่างการอุทธรณ์ แต่ในส่วนของ

การดำาเนินการทางวินัยนั้น กรมชลประทานได้พิจารณาสำานวน

การสอบสวนแล้วมีมติให้ลงโทษไล่นายช่างคนดังกล่าวออกจาก

ราชการตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติชี้มูล 

จะเห็นได้ว่า ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกดำาเนินคดีอาญาได้ถูก

ดำาเนินการทางวินัยไปด้วยนั้น แม้จะมีหลักการว่า หลักเกณฑ์

วิธีการในการดำาเนินการทางวินัยถูกกำาหนดไว้เป็นการเฉพาะและ

แยกต่างหากจากการดำาเนินคดีอาญาก็ตาม แต่กระบวนการทั้งสอง

กย็งัมไิดถ้กูตดัขาดออกจากกนัโดยสิน้เชงิ สว่นจะมคีวามเชือ่มโยงกนั

ได้มากน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับว่าการสอบสวนและรวบรวมพยาน

หลักฐานในสำานวนวินัยโดยลำาพังน้ัน เพียงพอที่จะสามารถรับฟัง

เพื่อพิจารณาวินิจฉัยความผิดและลงโทษทางวินัยแก่ข้าราชการ

ได้แล้วหรือไม่ และถ้าสำานวนวิ นัยยังไม่เพียงพอที่จะรับฟัง

ในการลงโทษข้าราชการ จะรอการดำาเนินการไว้เพื่อรอฟังผล

ในคดีอาญาก่อนก็ได้

โดยสรุปแล้ว การที่ นักทรัพยากรบุคคลซ่ึงเป็นผู้มีหน้าท่ี

ดูแลบุคลากรของหน่วยงานมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ

ดำาเนนิการตา่ง ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งในกรณทีีม่ขีา้ราชการตอ้งหาหรอืถกูฟอ้ง

คดอีาญานัน้ มคีวามสำาคัญอยา่งยิง่ตอ่การใหค้วามเปน็ธรรมตอ่เพือ่น

ข้าราชการที่ถูกดำาเนินการ เนื่องจากการดำาเนินคดีอาญาตลอดถึง

การดำาเนินการทางวินัยที่สืบเนื่องมานั้นต่างมีลักษณะร่วมกัน

ประการสำาคญั คอื ทัง้สองกระบวนการตา่งมผีลกระทบตอ่ขา้ราชการ

ผู้ถูกดำาเนินการทั้งสิ้น นอกจากนี้ ความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว

อย่างที่นักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพพึงมี  ย่อมเป็นประโยชน์

ต่อการสร้างความน่าเช่ือถือของกลไกราชการในการบริหารความยุติธรรม 

ให้แก่บรรดาข้าราชการในภาพรวมอีกด้วย
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โดยที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 

842 มาตรา 923 และมาตรา 934 บัญญัติให้การกล่าวหาเจ้าหน้าที่ 

ของรัฐซ่ึงกระทำาความผิดฐานทุจริตต่อหน้าท่ีราชการ กระทำาความผิด 

ต่อตำาแหน่งหน้าที่ราชการ หรือกระทำาความผิดต่อตำาแหน่งหน้าที่ใน

การยุติธรรม ให้กล่าวหาเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.  

ในขณะที่ผู้นั้นเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ 

ของรัฐไม่เกินห้าปี และให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาโทษทางวินัย 

ตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติโดยไม่ต้องแต่งตั้ง 

คณะกรรมการสอบสวนวินัยอีก รวมทั้งให้ถือว่ารายงาน

เอกสารและความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช.  

เปน็สำานวนการสอบสวนวนิยั ตามกฎหมายหรอืระเบยีบหรอืขอ้บงัคบั

ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของผู้ถูกกล่าวหานั้น ๆ ตลอดจนให้ 

ผูบ้งัคบับญัชาพจิารณาลงโทษภายในสามสบิวนันบัแตว่นัทีไ่ดร้บัเรือ่ง 

ส่วนพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 

1005 บญัญตัใิหก้ารดำาเนนิการทางวนิยัแกผู้่ทีอ่อกจากราชการไปแลว้

จะกระทำาได้ต่อเม่ือข้าราชการผู้น้ันมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำา 

ความผิดวินัยอย่างร้ายแรงอยู่ก่อนออกจากราชการ แต่ทั้งนี้  

ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำานาจสั่งบรรจุต้องดำาเนินการสอบสวนภายใน 

หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นจากราชการ ซึ่ง อ.ก.พ. 

วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ ทำาการแทน ก.พ. 

พจิารณาแลว้เหน็วา่ กฎหมายทัง้สองฉบบัไดบ้ญัญตัเิรือ่งการกลา่วหา

และการสั่งลงโทษทางวินัยแก่ผู้ที่ออกจากราชการไปแล้วต่างกัน

ในเรื่องนี้  สำานักงาน ก.พ. ได้มีหนังสือไปยังสำานักงาน 

คณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อหารือปัญหาเกี่ยวกับการพิจารณาโทษ 

ทางวินัย กรณีสำานักงาน ป.ป.ช. ได้มีหนังสือถึงอธิบดีกรมป่าไม้ 

ให้พิจารณาโทษทางวินัยแก่ นาย บ. เมื่อครั้งดำารงตำาแหน่งป่าไม้

อำาเภอซึ่งเกษียณอายุราชการไปแล้ว ปรากฏว่า คณะกรรมการ

  คอลัมน์พิเศษ  เรื่อง : นายพรชัย เมธาภรณ์พงศ์1

กรณีคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	มีมติให้พิจารณาโทษทางวินัย
ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ออกจากราชการแล้ว	

การพิจารณา

1 นิติกรชำานาญการพิเศษ สำานักพิทักษ์ระบบคุณธรรม สำานักงาน ก.พ.
2 มาตรา 84 ภายใต้บังคับมาตรา 19 การกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐดังต่อไปนี้ ว่า กระทำาความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ กระทำาความผิดต่อตำาแหน่งหน้าที่ราชการ  
 หรือกระทำาความผิดต่อตำาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ให้กล่าวหาต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในขณะท่ีผู้ถูกกล่าวหาเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือพ้นจากการเป็น 
 เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่เกินห้าปี
3  มาตรา 92 ในกรณีมีมูลความผิดทางวินัย เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณาพฤติการณ์แห่งการกระทำาความผิดแล้วมีมติว่าผู้ถูกกล่าวหาผู้ใดได้กระทำา 
 ความผิดวินัย ให้ประธานกรรมการส่งรายงานและเอกสารที่มีอยู่ พร้อมทั้งความเห็นไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำานาจแต่งตั้งถอดถอนผู้ถูกกล่าวหาผู้นั้น 
 เพื่อพิจารณาโทษทางวินัยตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติโดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอีก ในการพิจารณาโทษทางวินัยแก่ 
 ผู้ถูกกล่าวหา ให้ถือว่ารายงานเอกสารและความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นสำานวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนวินัย ตามกฎหมาย 
 หรือระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของผู้ถูกกล่าวหานั้น ๆ แล้วแต่กรณี     
4 มาตรา 93 เมื่อได้รับรายงานตามมาตรา 92 วรรคหนึ่งและวรรคสามแล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำานาจแต่งตั้งถอดถอนพิจารณาลงโทษภายในสามสิบวัน 
 นับแต่วันท่ีได้รับเรื่อง และให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำานาจแต่งตั้งถอดถอนส่งสำาเนาคำาสั่งลงโทษดังกล่าวไปให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบภายในสิบห้าวัน 
 นับแต่วันที่ได้ออกคำาสั่ง
5  มาตรา 100  ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาเป็นหนังสือว่ากระทำาหรือละเว้นกระทำาการใดที่เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ถ้าเป็นการกล่าวหา 
 ต่อผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นหรือต่อผู้มีหน้าท่ีสืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ หรือเป็นการกล่าวหาโดยผู้บังคับบัญชา 
 ของผู้นั้น หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระทำาความผิดอาญาอันมิใช่เป็นความผิดที่ได้กระทำาโดยประมาทที่ไม่เกี่ยวกับราชการหรือความผิดลหุโทษ 
  แม้ภายหลังผู้นั้นจะออกจากราชการไปแล้ว โดยมิใช่เพราะเหตุตาย ผู้มีอำานาจดำาเนินการทางวินัยมีอำานาจดำาเนินการสืบสวนหรือพิจารณา และดำาเนินการ 
 ทางวนิยัตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นหมวดนีต้อ่ไปไดเ้สมอืนวา่ผูน้ัน้ยงัมไิดอ้อกจากราชการ แตท่ัง้น้ีผูบ้งัคบับญัชาซึง่มอีำานาจสัง่บรรจตุามมาตรา 57 ตอ้งดำาเนินการสอบสวน 
 ตามมาตรา 93 วรรคหนึ่ง ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นจากราชการ
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กฤษฎีกา (คณะที่ 1) ได้พิจารณาข้อหารือดังกล่าวและมีความเห็น

ตามบนัทกึสำานกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา เรือ่งเสรจ็ที ่1362/2556 

สรุปความได้ว่า เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติชี้มูลความผิดว่า

ข้าราชการพลเรือนสามัญกระทำาผิดวินัยอย่างร้ายแรงแล้ว ผู้บังคับ

บัญชาของข้าราชการพลเรือนสามัญจะต้องพิจารณาโทษทางวินัย 

ตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่การพิจารณาลงโทษทางวินัย 

กับข้าราชการพลเรือนสามัญที่ออกจากราชการแล้ว จะสามารถ

กระทำาได้เพียงใดและอย่างใดย่อมเป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบ

หรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน

สามัญ ซึ่งการพิจารณาลงโทษทางวินัยกับข้าราชการพลเรือนสามัญ

ที่ออกจากราชการแล้ว ได้แก่ มาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 การท่ีผู้บังคับบัญชาของ

ขา้ราชการพลเรือนสามญัจะอาศยัอำานาจตามพระราชบญัญตัดิงักลา่ว 

เพื่อพิจารณาโทษทางวินัยตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ 

ต้องปรากฏว่าข้าราชการพลเรือนสามัญได้ถูกกล่าวหาว่ากระทำา 

ความผดิวนิยัอยา่งรา้ยแรงหรอืถกูฟอ้งคดอีาญาหรอืตอ้งหาวา่กระทำา 

ความผิดอาญาอันมิใช่ เป็นความผิดที่ ได้กระทำาโดยประมาท 

ที่ไม่เกี่ยวกับราชการหรือความผิดลหุโทษก่อนออกจากราชการ 

และผู้บังคับบัญชาได้เร่ิมดำาเนินการสอบสวนภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวัน 

นับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นจากราชการ ส่วนกรณีการไต่สวนข้อเท็จจริง 

ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. นั้น เห็นว่า ตามมาตรา 92 แห่งพระราช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริต พ.ศ. 2542 ให้ถือว่าการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช.  

เป็นที่ยุติ โดยผู้บังคับบัญชาไม่ต้องสอบสวนอีก กรณีจึงต้องถือว่า 

การไตส่วนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. มผีลอยา่งเดยีวกบัการสอบสวน

ของผู้บังคับบัญชาตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เพราะผลของการไต่สวน 

จะถูกถือเป็นสำานวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนวินัย 

ตามมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ดังน้ัน เม่ือข้อเท็จจริง 

ปรากฏว่า จังหวัดสุรินทร์ได้ดำาเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษ นาย บ.  

ต่อพนักงานสอบสวนภายหลังจากที่นาย บ. ได้เกษียณอายุราชการ  

ไปแล้ว และคณะกรรมการ ป.ป.ช. เริ่มต้นทำาการไต่สวนก็เป็นเวลา

เกินกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่นาย บ. พ้นจากราชการแล้ว 

กรมป่าไม้จึงไม่อาจพิจารณาลงโทษทางวินัยกับนาย บ. ได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) 

ได้มีคำาวินิจฉัย เรื่องแดงที่ 0013156 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 

ระหว่างนาย จ. กับกรมที่ดิน สรุปความได้ว่า กรณีผู้อุทธรณ์พ้นจาก

การเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญแล้วก่อนที่จะมีการร้องเรียน 

กล่าวหาผู้อุทธรณ์ แม้คู่กรณีในอุทธรณ์จะมีอำานาจส่ังลงโทษย้อนหลังได้ 

ตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  

พ.ศ. 2551 ประกอบกับระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยวันออกจากราชการ 

ของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2551 อย่างไรก็ตาม เห็นว่า 

มาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้กำาหนดเงื่อนไข 

ให้ผู้บังคับบัญชามีอำานาจดำาเนินการทางวินัยกับผู้ที่พ้นจากการเป็น

ข้าราชการพลเรือนสามัญไปแล้วได้ สองประการ ประการแรก กรณี

มีการกล่าวหาผู้นั้นเป็นหนังสือว่ากระทำาหรือละเว้นกระทำาการใด 

ที่เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงต่อผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นหรือต่อ 

ผู้มหีนา้ทีส่บืสวนหรอืตรวจสอบตามกฎหมายหรอืระเบยีบกอ่นทีผู่น้ัน้

จะพ้นจากการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ประการที่สอง ต้อง

สอบสวนตามมาตรา 93 วรรคหนึง่ ภายในหนึง่ร้อยแปดสบิวนันบัแต่

วันที่ ผู้นั้นพ้นจากราชการ โดยบทบัญญัติดังกล่าวได้ครอบคลุม 

การดำาเนินการทางวินัยทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการสอบสวนทางวินัยและ 
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การสั่งลงโทษ จึงเป็นมาตราที่กำาหนดเงื่อนไขของอำานาจในการ 

สั่งลงโทษเช่นเดียวกับมาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน และ

ไม่อาจนำาหลักการตีความที่ว่า พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญ

วา่ดว้ยการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ข

เพิม่เตมิ เปน็กฎหมายพเิศษยกเวน้พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการ

พลเรือน พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นกฎหมายทั่วไปมาใช้กับกรณีนี้ได้

ผูเ้ขยีนเหน็วา่ แมค้ณะกรรมการกฤษฎกีา (คณะที ่1) และ ก.พ.ค. 

จะมีความเห็นในทำานองเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ ก.พ.ค.  

เสยีงขา้งนอ้ย มคีวามเหน็วา่ มาตรา 100 แหง่พระราชบญัญตัริะเบยีบ

ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เห็นควรแปลความหรือตีความจำากัด

เฉพาะกรณีการสอบสวนท่ีต้องดำาเนินการโดยผู้บังคับบัญชาซึ่งมี

อำานาจแต่งต้ังเท่าน้ัน ไม่สามารถนำาผลการแปลความหรือตีความ 

ดังกล่าวไปอ้างเป็นข้อกฎหมายท่ีจะนำาไปใช้ บังคับเกี่ยวกับ  

การไต่สวนและวินิจฉัยของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เนื่องจาก 

การไต่สวนและการวินิจฉัยของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ดำาเนินการ

ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ และพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม บัญญัติรองรับไว้ คำาวินิจฉัย 

ของ ก.พ.ค. ในกรณีนี้จึงต้องดำาเนินการตามกรอบที่มาตรา 96 แห่ง 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวบัญญัติไว้ อีกทั้ง 

การตีความกฎหมายหรือการบังคับใช้กฎหมายต้องเคารพลำาดับชั้น

ของกฎหมายลายลักษณ์อักษร (Hierarchy of Law) ด้วยประกอบ

กับแนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี 1)  

และ ก.พ.ค. ดังกล่าว อาจทำาให้เกิดช่องว่างในการพิจารณาลงโทษ

ทางวิ นัย กรณีข้ าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากตำาแหน่ ง 

เพราะเกษียณอายุราชการไปแล้ว หรือรีบลาออกจากราชการ 

ก่อนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะเริ่มทำาการไต่สวนภายใน 

หนึง่รอ้ยแปดสบิวนันบัแตว่นัทีผู่น้ัน้พน้จากราชการ โดยผูบ้งัคบับญัชา

ซ่ึงมีอำานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ไม่อาจลงโทษทางวินัยกับข้าราชการ

พลเรอืนสามญัทีอ่อกจากราชการไปแลว้ได ้และยงัทำาใหท้างราชการ

ได้รับความเสียหาย เน่ืองจากต้องจ่ายเงินบำาเหน็จบำานาญตาม 

พระราชบัญญัติบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 หรือต้องให้ 

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ อาทิ สวัสดิการค้ารักษาพยาบาล เป็นต้น  

แก่ข้าราชการผู้นั้น 

ด้วยเหตุนี้ ผู้เขียนจึงเห็นควรดำาเนินการแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 

100 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  

โดยบญัญตัใิหผู้บ้งัคบับญัชาซึง่มอีำานาจสัง่บรรจฯุ มอีำานาจดำาเนนิการ

สืบสวนหรือพิจารณาและดำาเนินการทางวินัยกับข้าราชการพลเรือน

สามญัทีอ่อกจากราชการแล้วในกรณทีีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. มมีตวิา่ 

ข้าราชการผู้นั้นกระทำาความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ กระทำาผิด 

ต่ อตำ าแหน่ งหน้ าที่ ร าชการ  กระทำ า ผิดต่อตำ าแหน่ งหน้ าที่  

ในการยุติธรรม หรือกระทำาความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฯลฯ แม้ว่า 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะเร่ิมทำาการไต่สวนเกินกว่าหน่ึงร้อยแปดสิบวัน 

นับแต่วันที่ผู้น้ันพ้นจากราชการแล้วก็ตาม เพื่อให้เกิดความชัดเจน 

และเป็นการอุดช่องว่างของกฎหมาย รวมทั้ งยังสอดคล้อง 

กับการที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย 

การต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (UN-CAC) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล 

ที่ประเทศสมาชิกสามารถขยายเวลาหรืออายุความในการดำาเนินคดี

ทุจริตและประพฤติมิชอบได้
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  อาสา...เคลียร์  เรื่อง : วราภรณ์ ตั้งตระกูล

…......  1. การแต่งตั้งนักวิชาการ...ระดับชำานาญการพิเศษ ไปดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการสำานัก (อำานวยการ ระดับสูง) หมายความว่า 

   เป็นการเลื่อนไปดำารงตำาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

…...... 2. ตำาแหนง่เจา้หนา้ทีบ่รหิารงานทัว่ไป ตามพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. 2535 เมือ่เทยีบการดำารงตำาแหนง่ 

   ตาม ว 12/2551 แล้ว เป็นตำาแหน่งประเภททั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

…...... 3. ผูว้า่ราชการจงัหวดัมอีำานาจในการเลือ่นขา้ราชการพลเรอืนสามญัในสังกดัราชการบรหิารส่วนภูมภิาค สำาหรบัตำาแหนง่ประเภท 

   วิชาการ ตั้งแต่ระดับชำานาญการพิเศษ ลงมา โดยไม่ต้องได้รับมอบอำานาจจากปลัดกระทรวง/อธิบดี

…...... 4. การย้ายหรือโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปดำารงตำาแหน่งในระดับที่ต่ำากว่าเดิม จะกระทำามิได้ เว้นแต่ได้รับการยินยอม 

   จากข้าราชการผู้นั้นก่อน 

…...... 5. คำาสั่งย้ายข้าราชการ (เลขท่ีตำาแหน่งหน่ึงไปดำารงตำาแหน่งอีกเลขที่ตำาแหน่งหนึ่ง) จะย้อนหลังไม่ได้ถ้าข้าราชการผู้นั้นไม่ได้ 

   รักษาการในตำาแหน่ง หรือรักษาราชการแทนในตำาแหน่งดังกล่าว

…...... 6. ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ลาออกไปสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. / ส.ว. ส่วนราชการจะต้องสงวนตำาแหน่งไว้ เพื่อบรรจุผู้นั้น 

   กลับเข้ารับราชการถ้าผู้นั้นประสงค์จะบรรจุกลับ

…...... 7. คำาว่า ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงในสาขาวิชา ...หรือคุณวุฒิที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สำาหรับคุณสมบัติ 

   เฉพาะสำาหรับตำาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน นั้น หมายความว่า ผู้มีวุฒิปริญญาตรี ไม่สามารถนำามาใช้ 

   เพื่อสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการในตำาแหน่งดังกล่าวได้

นักทรัพยากรบุคคล....
มืออาชีพ

ว่าด้วยเรื่อง....

หลาย ๆ ท่าน คงจะได้พบ ได้เจอ หรือได้ยินในเรื่อง การพัฒนาข้าราชการผู้ที่ดำารงตำาแหน่ง “นักทรัพยากรบุคคล” 

ของส่วนราชการต่าง ๆ ให้เป็นมืออาชีพในการทำางานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ซ่ึงหลักสูตรหน่ึงที่ข้าราชการผู้ปฏิบัติงาน 

ในตำาแหน่งดังกล่าว มักจะถูกส่งหรือสมัครเข้ารับการอบรม นั้น คือ “หลักสูตรการบรรจุและแต่งต้ัง” ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว  

จะมีเนื้อหาที่กล่าวถึงข้อกฎหมายต่าง ๆ ตลอดจน หลักเกณฑ์ วิธีการ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบรรจุ และแต่งตั้ง และที่สำาคัญ 

มีการทดสอบด้วย

คราวนีเ้ราลองมาทดสอบตวัเราเองกนัหนอ่ยดกีวา่	ไมง่า่ยไมย่ากหรอก...แบบพอประมาณ
โดยดูสิว่าข้อไหน	✓	ข้อไหน	✗
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…...... 8. คำาว่า “ดำารงตำาแหน่งอย่างอื่น” ตามท่ีระบุไว้ในคุณสมบัติเฉพาะสำาหรับตำาแหน่ง นั้น หมายความถึง ตำาแหน่งข้าราชการ 

   ตามกฎหมายอื่น เช่น ข้าราชการทหาร ข้าราชการตำารวจ เป็นต้น 

…...... 9. ข้าราชการพลเรือนสามัญท่ีลาออกจากราชการเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2551 ถือว่าข้าราชการผู้นี้ไม่ได้เป็นข้าราชการ 

   ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ถ้าผู้นี้จะขอกลับเข้ารับราชการ ต้องเป็นการบรรจุกลับ 

   เข้ารับราชการในฐานะข้าราชการตามกฎหมายอื่น

…...... 10. กรมมีคำาสั่งย้ายข้าราชการไปดำารงตำาแหน่งนักวิชาการสถิติ แล้วต่อมาตรวจสอบพบว่า ข้าราชการผู้นี้มีคุณสมบัติไม่ตรง 

   ตามคุณสมบัติเฉพาะสำาหรับตำาแหน่ง กรมจะต้องยกเลิกคำาสั่งย้ายโดยพลัน

…...... 11. การขอยกเว้นคุณลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 (ข) สำาหรับการบรรจุผู้สอบแข่งขันได้นั้น ส่วนราชการสามารถขออนุมัติ 

   ยกเว้นจาก ก.พ. ภายหลังจากที่ได้ดำาเนินการบรรจุบุคคลนั้นเข้ารับราชการแล้วก็ได้

…...... 12. การจะดูว่า ข้าราชการเคยดำารงตำาแหน่งในสายงานตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 

   เปน็การดำารงตำาแหนง่ในสายงานใดตามพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551 สามารถดไูดจ้าก ว 44/2553

…...... 13. ตำาแหน่งปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง อธิบดี รองอธิบดี ผู้ตรวจราชการกระทรวง และผู้ว่าราชการจังหวัด ตำาแหน่ง 

   เหล่านี้ ถ้าผู้ดำารงตำาแหน่งไม่อยู่หรือไม่มีผู้ดำารงตำาแหน่ง ให้ใช้การสั่งรักษาราชการแทน

…...... 14. ในกรณทีีส่ว่นราชการประสงคจ์ะบรรจคุนพกิารเขา้รบัราชการเปน็ขา้ราชการพลเรอืนสามญั สว่นราชการสามารถดำาเนนิการ 

   ได้โดยวิธีการคัดเลือกบรรจุกรณีเหตุพิเศษ ตามมาตรา ๕๕ ได้เท่านั้น

…...... 15. ผลงานที่จะส่งประเมินตามที่ ว 10/2548 กำาหนดไว้ ประกอบด้วยผลงานที่เกิดจากงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ  

   และข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน

…...... 16. การบรรจผุูท้ีเ่คยเปน็ขา้ราชการตามกฎหมายอืน่ส่วนราชการสามารถบรรจผูุ้นัน้เขา้รบัราชการเปน็ขา้ราชการพลเรอืนสามญั 

   ในฐานะบุคคลที่มีความรู้ ความชำานาญงานสูง (Lateral Entry) ตามมาตรา 56 ได้

…...... 17. การลงรายการ “วันบรรจุ” ใน ก.พ.7 หมายถึง การลงวันที่คำาสั่งบรรจุและแต่งตั้งมีผลใช้บังคับ ไม่ใช่ วันที่ที่ผู้มีอำานาจ 

   สั่งบรรจุฯ ลงนามในคำาสั่ง 
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