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ว่าด้วยเรื่อง



ก.พ. ขอเล่าฉบับน้ี เร่ิมต้นด้วยการลงนามในข้อตกลง 

ความร่วมมือด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ภาครัฐระหว่างสำานักงาน ก.พ. กับสถาบันการบริหารนครเซ่ียงไฮ้ 

สาธารณรัฐประชาชนจีน จากน้ันต่อด้วยเร่ืองของการสัมมนา

และแสดงผลงานการบูรณาการขับเคล่ือนการเตรียม 

ความพร้อมสู่อาเซียน ปิดท้ายด้วยเร่ืองกฎ ก.พ. ว่าด้วย 

การดำาเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 การเสริมสร้างพัฒนา 

มิให้ข้าราชการกระทำาผิดวินัยและป้องกันมิให้ข้าราชการ

กระทำาผิดวินัย

วารสารข้าราชการฉบับนี้เป็นฉบับส่งท้ายปีงบประมาณ 2557 
มาช่วยเติมเต็มความรู้ความเข้าใจในเรื่องของกฎหมายและวินัยที่น่ารู้  
เนื่องเพราะเป็นเร่ืองที่ข้าราชการเช่นเราท่านทั้ งหลายควรต้องรู้   
พร้อมพรั่งคอลัมน์หลากหลายครบเครื่องเช่นเคย

อุ่นเครื่องด้วยคอลัมน์ คลุกวงใน (พิเศษ)  ด้วยการทำาความรู้จัก 
กบัภาพรวมของกระบวนการดำาเนินการทางวินัยใหม่ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการ
ดำาเนินการ ทางวินัย พ.ศ. 2556 ในเรื่อง “การดำาเนินการทางวินัย : 
กระบวนการที่เปลี่ยนไป” สาระสำาคัญท่ีเปลี่ยนแปลงจากเดิมทั้งประเด็น 
ผูม้อีำานาจสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวน หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสอบสวน  
ตลอดจนการส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. สามัญพิจารณา และ “การเปล่ียนฐาน 
ความผิดในระหว่างการดำาเนินการทางวินัย”

ตามด้วยคอลัมน์ คุยเฟื่องเรื่องกฎหมาย ช่วยคลี่คลายปัญหาคาใจ 
ท่ีหลายท่านอาจยังไม่รู้ คือ “การดำาเนินการทางวินัยกับข้าราชการ 
ทีอ่อกจากราชการไปแลว้ สามารถทำาไดห้รอืไม”่ สำาหรบัท่านทีเ่คยคิดวา่...
ชีวิตหลังเกษียณคือการเปลี่ยนผ่านจากความจำาเจจากงานประจำาสู่
อิสรภาพ...แนะนำาว่าอย่าพลาดเรื่องนี้ เพราะอาจทำาให้ท่านต้องเปล่ียน
ความคิด

จับมือมังกร ในคอลัมน์ ก้าวทันอาเซียนฉบับนี้ขยายวงสู่ ASEAN +3 
สู่ เมืองอนาคตของสาธารณรัฐประชาชนจีน.. .มหานครเซ่ียงไฮ้. . . 
เปิดโลกกว้างกับเรื่องเล่าความร่วมมือด้านการฝึกอบรมพัฒนาระหว่าง
สำานักงาน ก.พ. ของไทยกับสถาบันการบริหารเซี่ยงไฮ้ (Shanghai  
Administration Institute : SAI) 

เรื่องของนักเรียนทุนรัฐบาลไทยหัวใจข้าราชการ...นักเรียนทุน UIS  
ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือ พม. 
ใน มองต่างอย่างสร้างสรรค์ ได้สัมผัสหัวใจและความฝันของข้าราชการ  
Gen Y กระแสคลื่นลูกใหม่ไฟแรง

กบันกัเขยีนน้องใหม ่“การพฒันาองค์กรดว้ยการสรา้งวทิยากรภายใน” 
และ “สมรรถนะข้าราชการกรมอาเซียน : มุมมองจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เชิงนโยบายและยุทธศาสตร์” เข้มข้นไม่แพ้รุ่นพี่ในคอลัมน์ประจำา อาทิ 
Special Scoop/HR Showcase/คนเด่น ประเด็นดัง/สถานีนานา/ 
ใต้ผิวน้ำา/ก.พ. ขอเล่า และ อาสา...เคลียร์ 

ข้อคิดส่งท้ายฉบับจากพระไพศาล วิสาโล “ในการทำาประโยชน์ให้กับ
ผู้อื่นนั้น สิ่งที่ขาดไม่ได้ คือ การค้นพบความสุขในใจเรา”

                          

บรรณาธิการ
สิงหาคม 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

ไทย-จีน ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ 

ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ภาครัฐ

ระหว่างวันที่ 8-11 มิถุนายน 2557 นายวิสูตร  

ประสิทธิ์ศิริวงศ์ รองเลขาธิการ ก.พ. นำาคณะข้าราชการ 

เดินทางไปยังสถาบันการบริหารนครเซ่ียงไฮ้ สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน เพื่อปฏิบัติภารกิจด้านการต่างประเทศ  

ด้วยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้าน 

การบริหารทรัพยากรบุคคลระดับทวิภาคี และระดับนานาชาติ 

ของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน และกลุ่มประเทศที่มี 

ความเชื่อมโยงกับประเทศสมาชิก โดยมีวัตถุประสงค์ 

เพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้าน 

การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐกับต่างประเทศ ซ่ึงลงนาม 

ในความตกลงร่วมกันท่ีจะพัฒนาและยกระดับการบริหาร

ทรพัยากรบคุคลภาครฐัในรปูแบบของ Dialogue	Partner 

ในการแลกเปลี่ยนบุคลากร การศึกษาวิจัย การฝึกอบรม 

และพัฒนาข้าราชการ การแลกเปลี่ยนทางวิชาการหรือ 

การเข้าร่วมประชุมทางวิชาการที่อาจมีขึ้นในอนาคต

บทบรรณาธิการ



  ก.พ. ขอเล่า  เรื่อง : กลุ่มช่วยอำานวยการ

การสมัมนาและแสดงผลงานการบรูณาการ

ขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน

สำานักงาน ก.พ. โดยสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 

รว่มกบัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ได้จดักจิกรรมสมัมนา และ

แสดงผลงานโครงการพัฒนาหลักสูตรการบูรณาการ 

ขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  

“รู้เขา	 รู้เรา	 ก่อนก้าวสู่ประชาคมอาเซียน	 Know	 the	

ASEAN	Ways,	 Play	 the	 ASEAN	 Roles” เม่ือวันที่  

21-22 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและ

คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ โดยนางสาวรังสิมา จารุภา 

รองเลขาธิการ ก.พ. เป็นประธานในพิธีเปิด

ภายในงานมกีจิกรรมการเสวนาแลกเปลีย่นความคดิเหน็ 

ในเรื่องที่เก่ียวข้องกับการบูรณาการบริหารจัดการในภาครัฐ 

และบทบาทของประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ในปี 2558 โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

นอกจากนั้นแล้ว จะเป็นการนำาเสนอผลงานจากผู้เข้ารับ 

การอบรมโครงการพัฒนาหลักสูตรการบูรณาการขับเคลื่อน

การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นท่ี 5-9  

รวมถงึการนำาเสนอผลงานตา่ง ๆ  จากภาครฐัและภาคเอกชน 

โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ประมาณ 300 คน

กิจกรรมสัมมนาในคร้ังน้ี เป็นส่วนหน่ึงของการจัดฝึกอบรม

หลักสูตรการบูรณาการขับเคล่ือนการเตรียมความพร้อม 

สูป่ระชาคมอาเซยีน โดยมกีลุม่เปา้หมายคอืขา้ราชการผูด้ำารง

ตำาแหน่งประเภทอำานวยการ ระดับต้น/สูง ของส่วนราชการ 

และนายอำาเภอที่ปฏิบัติงานประจำาอยู่ ณ ท่ีทำาการอำาเภอ 

ทีต่ดิชายแดน ซึง่เปน็ขา้ราชการผูท้ีม่บีทบาทภารกจิเกีย่วขอ้ง

ในบรบิทอาเซยีน โดยมวีตัถุประสงค์เพือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการอบรม

มีความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน รวมถึงศึกษาผลกระทบ 

ท่ีจะเกิดข้ึนและสามารถนำาความรู้ท่ีได้รับไปขยายผล ตลอดจน 

ประยกุตใ์ชใ้นการจดัทำาแผนงานหรอืนโยบาย เพือ่ขบัเคลือ่น

แผนการจัดตั้งประชาคมอาเซียนตามเสาหลักที่หน่วยงาน

ตนเองรับผิดชอบต่อไป

กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำาเนินการทางวินัย 

พ .ศ .  2556  การ เสริ มสร้ า งพัฒนา 

มิให้ขา้ราชการกระทำาผดิวนิยั และปอ้งกนัมิให้

ข้าราชการกระทำาผิดวินัย

สืบเนื่องจากที่กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำาเนินการทางวินัย 

พ.ศ. 2556 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 และ

ในเรื่องการเสริมสร้างพัฒนามิให้ข้าราชการกระทำา 

ผิดวินัยและป้องกันมิให้ข้าราชการกระทำาผิดวินัย ได้มี

หนังสือสำานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1011/ว 12 ลงวันท่ี 21 สิงหาคม  

2556 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการกำาชับให้ผู้บังคับ

บัญชารักษาวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา กำาหนดให้ผู้บังคับ

บญัชาปฏบิติัหนา้ทีใ่นการรกัษาวนิยัของผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชา

ตามกฎหมายโดยเคร่งครัด

สำานักงาน ก.พ. โดยสำานักมาตรฐานวินัย จึงได้ 

ดำาเนินการจัดสัมมนา เร่ือง “กฎ	ก.พ.	ว่าด้วยการดำาเนินการ	

ทางวินัย	 พ.ศ.	 2556	 และการเสริมสร้างพัฒนามิให้

ข้าราชการกระทำาผิดวินัยและป้องกันมิให้ข้าราชการ

กระทำาผดิวนัิย” เพือ่ใหข้า้ราชการทีป่ฏิบตังิานเกีย่วขอ้งกบั

การรกัษาวนิยัทัง้ในสว่นกลางและสว่นภมูภิาค ไดร้บัความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการเสริมสร้างพัฒนา 

ให้ข้าราชการมีวินัย และป้องกันมิให้เกิดการกระทำาผิดวินัย  

รวมถึงการทำาความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ก.พ. ว่าด้วย 

การดำาเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 โดยจัดขึ้นท้ังใน 

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำานวนทั้งหมด 6 ครั้ง ต้ังแต่ 

เดือนเมษายน-เดือนสิงหาคม 2557 ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี 

เชียงใหม่ ขอนแก่น พระนครศรีอยุธยา ประจวบคีรีขันธ์  

และชลบุรี

3www.ocsc.go.th



  กระแสคน กระแสโลก  เรื่อง : หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล

เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสนำาคณะผู้บริหารระดับสูง

ประกอบดว้ยทา่นอธบิด ีผูว้า่ราชการจงัหวัด รองอธบิดี รองเลขาธิการ

สำานักงาน รวมสิบหกท่าน ไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเรียนรู้

และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นกันในด้านหลักแนวคิด 

และนโยบายภาครฐัเพือ่สง่เสรมิและสรา้งมลูคา่แกผ่ลติภณัฑท์อ้งถิน่

เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ภายใต้โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการสำาหรับผู้บริหารระดับสูง ซึ่งสำานักงาน ก.พ. ได้รับ

มอบหมายให้ดำาเนินการจากรัฐบาลต่อเน่ืองมาเป็นปีท่ีสาม โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และสมรรถนะในการทำางานแบบ 

บูรณาการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของประเทศ สำาหรับผู้บริหาร

ระดับสูงในราชการพลเรือน ซึ่งในภาพรวมของกิจกรรมศึกษาดูงาน 

สำานักงาน ก.พ. แบ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นสี่คณะ แยกกันไปศึกษา 

ดูงานในสามประเทศ คือ จีน เกาหลี และญ่ีปุ่น ในแต่ละด้าน  

ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการปรับปรุง

ประสิทธิภาพของระบบราชการ ก่อนที่คณะผู้เดินทางไปศึกษาดูงาน

จะมาพบกันอีกครั้งเพื่อแลกเปลี่ยนถ่ายทอดประสบการณ์แนวคิด 

ต่อกันในช่วงปลายเดือน เมื่อโครงการสิ้นสุดลง

ความรูแ้ละประสบการณจ์ากการศกึษาดงูานในครัง้นีท้ีเ่กาะควิช ู

(Kyushu) ทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่น ได้เปิดมุมมองแนวคิด 

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดการภาครัฐ  

ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  

อนัมคีา่ควรบนัทึกไว ้ทัง้ในการศกึษาดงูานดา้นการบรหิารจดัการของ

จงัหวดัฟกุโุอกะ (Fukuoka) ซ่ึงเตบิโตพฒันามาในลกัษณะสงัคมเมอืง  

ด้วยการเป็นฐานของการผลิตอุตสาหกรรมหนัก มีท่าอากาศยาน

นานาชาติ ท่าเทียบเรือใหญ่ แต่สิ่งที่น่าสนใจคือพวกเขายังคงอนุรักษ์

วิถีชีวิตของท้องถิ่นและวัฒนธรรมท่ีดีงามไว้อย่างต่อเน่ือง จนล่าสุด 

ไดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ปน็เมอืงทีน่่าอยูท่ีส่ดุในทวปีเอเชียจากนติยสาร 

Newsweek ด้วยวิสัยทัศน์ที่เข้มแข็งของจังหวัดที่ต้องการสร้าง 

ให้พลเมืองเป็นผู้ที่มีความสุขที่สุดในประเทศ และจังหวัดโออิตะ 

(Oita) ท่ีอดีตเป็นจังหวัดท่ียากจน มีรายได้ต่อหัวของประชากร 

ตำ่าที่สุดในเกาะคิวชู เน่ืองจากข้อจำากัดทางภูมิประเทศที่ส่วนใหญ่ 

เป็นภูเขา มีพื้นที่ให้ทำาการเกษตรได้ไม่มาก ปัจจัยพื้นที่ การคมนาคม 

และหลายส่ิงหลายอยา่งทีไ่มเ่อือ้ตอ่การลงทนุดา้นอตุสาหกรรม ทำาให ้

ชาวเมืองต่างทิ้งนาทิ้งไร่ไปหางานทำาในเมืองใหญ่ จนทำาให้ประชากร

ในช่วงหน่ึงลดจำานวนลงเหลืออยู่เพียงครึ่ง แต่จังหวัดกลับพลิกฟื้น 

ตัวเองสู่ความสำาเร็จและการมีช่ือเสียงระดับโลกด้วยการเข้าใจและ 

นำาข้อจำากัดทางธรรมชาติมาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 

สร้างสรรค์เติบโตพัฒนาทางเศรษฐกิจภายใต้แนวคิดของโครงการ 

หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่หมู่บ้านต่าง ๆ ในท้องถิ่นทั่วประเทศ

ญีปุ่น่กวา่สามพนัแหง่และรฐับาลในตา่งประเทศ ไมว่า่จนี อนิโดนเีซยี  

ประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรป อเมริกา แอฟริกา รวมทั้งประเทศไทย 

(โครงการหนึ่งตำาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ – สินค้าโอท็อป) นำาไปใช้ 

เป็นตัวแบบการพัฒนา ส่งเสริมและสร้างมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์ของ 

ท้องถิ่นของพวกเขา

ปฐมบทแหง่โครงการหนึง่หมูบ่า้น	หนึง่ผลติภัณฑ์	
:	หมู่บ้านโอยามะ	

พวกเราเดินขึ้นไปที่ห้องประชุมชั้นสองของอาคารสมาคม

สหกรณ์การเกษตรแห่งโอยามะ (Oyama Agricultural Coopera-

tives Association) เพื่อเข้ารับฟังการบรรยายสรุปจากวิทยากร 

เกีย่วกบัเรือ่งราวความเปน็มาของหมู่บา้นโอยามะ (Oyama Village) 

ที่ มี ช่ือเสียงในฐานะที่ เป็นหมู่บ้าน “ต้นแบบ” แห่งโครงการ  

หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Village One Product – OVOP)  

ที่รู้จักกันทั่วโลก แล้วขณะท่ีผ่านทางเดินไปยังห้องประชุม พวกเรา

เริม่สงัเกตกนัวา่ ผนงักำาแพงท้ังสองดา้นถกูประดบัไวด้้วยภาพสนี้ำามนั 

สีน้ำา ภาพลายเส้น จัดแสดงอยู่อย่างสวยงามเรียงรายต้ังแต่ทางข้ึนบันได 

ถอดรหัสความสำาเร็จ : 

บทเรียนจากการศึกษาดูงาน 
ประเทศญี่ปุ่น (1)
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ไปจนถึงห้องประชุม แต่นอกจากภาพเขียนขนาดใหญ่สองภาพ 

ทีเ่ปน็ภาพทวิทศันเ์ปน็ภเูขาของหมูบ่า้นโอยามะ และภาพการทำางาน

รว่มกันของเกษตรกรแลว้ ภาพอืน่ ๆ  สว่นใหญก่ลบัเปน็ภาพวาดเกีย่ว

กับผู้คน สถานที่ของประเทศต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ญี่ปุ่น

สวยดี แต่จะแขวนไว้ทำาไมภาพวิวทิวทัศน์ต่างประเทศ ไม่เข้า 

กับบรรยากาศเลย ผมแอบกระซิบกับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

วิทยากรผู้บรรยาย ในฐานะที่เป็นตัวแทนของหมู่บ้าน เริ่มกล่าว

แนะนำาด้วยท่าทีท่ีอ่อนน้อม แต่น้ำาเสียงท่ีเต็มเป่ียมด้วยความภาคภูมิใจ 

ว่า โอยามะในวันนี้ก็ยังคงเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ที่สามารถดำารงวิถีชีวิต

และความเป็นวัฒนธรรมท้องถ่ินได้ในคลื่นกระแสโลกาภิวัตน์  

หลายสิบปีที่พยายามพลิกตัวเองจากหมู่บ้านท่ียากจนท่ีสุด อยู่ใน

จังหวัดที่ยากจนที่สุด มาเป็นสิ่งท่ีพวกเขาเรียกว่า ไม่ไดร้่ำาไม่ได้รวย 

เพยีงแตพ่วกเขามชีวีติความเปน็อยูด่ขีึน้จากเดมิ มรีายไดม้ากกวา่เดมิ

เพิม่ขึน้กวา่สองร้อยเทา่จากทีพ่วกเขาเคยทำามาหาได ้และความสำาเรจ็

นั้นล้วนมาได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกครัวเรือนในหมู่บ้าน  

ท่ีประกอบด้วยประชากรจำานวนประมาณสามพันคนในหน่ึงพันหลังคาเรือน 

และกว่าหกร้อยครัวเรือนในน้ันมีรายได้หลักจากการประกอบอาชีพ

ทางการเกษตร มีเงินเก็บ มีเวลา และมีชีวิตอยู่อย่างสมดุลพอเพียง 

ชาวบา้นกวา่ร้อยละเจด็สิบมหีนงัสอืเดนิทาง และนัดหมายกันเดนิทาง

ไปท่องเที่ยวต่างประเทศกันได้ในทุกปี

ผูบ้รรยายชาวญีปุ่น่เปิดเครือ่งฉายสไลด ์แสดงภาพถา่ยของหญงิ

ชาวบ้านวัยกลางคนกำาลังยืนถือผลิตภัณฑ์บ๊วยแปรรูปในบรรจุภัณฑ์

ขนาดต่าง ๆ

“เธอผู้นี้เป็นเจ้าของพื้นที่ทางการเกษตรสองหมื่นตารางเมตร 

และเมื่อปีที่แล้ว ครอบครัวของเธอมีรายได้จากการขายผลผลิต

ทางการเกษตรเป็นจำานวนเงินห้าร้อยล้านเยน”

เสียงฮือฮาดังขึ้นทั่วห้อง ทุกคนหันมามองหน้ากัน แล้วหันไปหา

ล่ามคนไทย ห้าร้อยล้านเยน หนึ่งร้อยหกสิบล้านบาท ขายบ๊วย  

ขายโอท้อปโอว้อปนี่นะ ล่ามแปลผิดหรือเปล่า

ล่ามคนไทยส่งเสียงถามผู้บรรยาย แล้วจดตัวหนังสือไล่ตัวเลข 

ลงบนแผ่นกระดาษอีกครั้ง ห้าร้อยล้านเยนครับ ผมแปลไม่ผิด 

นอกจากนี้ ผู้บรรยายยังบอกต่อว่า รายได้เฉล่ียของเกษตรกรที่นี่  

ต่อปีน่าจะอยู่ที่เจ็ดสิบถึงหนึ่งร้อยล้านเยนขึ้นไป

ผู้บรรยายเปิดภาพสไลด์ถัดไปเป็นรูปชาวบ้านสูงวัยภายใน 

โรงเพาะเห็ดชิตาเกะ (Shitake) หรือเห็ดหอมญี่ปุ่น “ด้วยข้อจำากัด 

เกษตรกรจึงต้องคิดที่จะจัดสรรและใช้พื้นที่ทุกตารางเมตรให้ได้

ประโยชนส์งูสดุ ไมว่า่จะเปน็ภเูขา หรอืพืน้ราบ” ในเมือ่พ้ืนทีแ่นวนอน

มจีำากดั ชาวบ้านจงึขยายพืน้ทีท่ำาการเกษตรขึน้ไปในแนวตัง้ พวกเขา

สร้างพื้นที่สำาหรับเพาะเห็ดสูงขึ้นไปหลายชั้น หมุนเวียนเก็บเห็ดขาย

ได้สี่ครั้ง สร้างรายได้มากกว่าที่เขาเคยปลูกข้าวหลายต่อหลายเท่า

อยู่กับความจริง	:	คนหนึ่งมองเห็นแค่ภูเขา	
อีกคนหนึ่งกลับมองเห็นเป็นหนทาง

เมื่อห้าสิบปีที่แล้ว หมู่บ้านโอยามะพอจะมีชื่อเสียงให้ผู้คน 

ต่างบ้านต่างเมืองรู้จักกันได้ ก็จะแค่ในเรื่องของการที่เป็นหนึ่ง 

ในสองหมู่บ้านที่มีประชากรยากจนที่สุดในจังหวัดโออิตะ และ 

ในขณะท่ีตัวจังหวัดเองก็ขึ้นช่ือในเรื่องของการมีรายได้ประชากร 

ต่อหัวต่ำาที่สุดเมื่อเทียบกับจังหวัดต่าง ๆ บนเกาะคิวชู 

ด้วยข้อจำากัดทางด้านพื้นที่ของหมู่บ้านที่ตั้งอยู่กลางหุบเขา 

หาพื้นที่ราบเพื่อทำานาทำาการเกษตรแทบจะไม่มี เกษตรกรส่วนใหญ่

ในโอยามะจึงสับสนและรู้สึกเหมือนถูกกดดันกับนโยบายของภาครัฐ

ในขณะน้ัน ที่ได้เร่งเร้า ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่ 

ทำานาปลูกข้าวและเลี้ยงสัตว์ ตามนโยบายการปฏิรูปด้านที่ดิน 

และการเกษตร ในขณะที่ในภาพรวมประเทศกำาลังก้าวเข้าสู่ 
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ยุคอุตสาหกรรม ผู้คนจากชนบทต่างหลั่งไหลอพยพเข้าสู่เมืองใหญ่ 

เพ่ือหางานทำาในโรงงาน ในช่วงต้นคริสต์ศักราชหน่ึงพันเก้าร้อยหกสิบ 

ชาวบ้านกลุ่มหนึ่งในหมู่บ้านได้พิจารณาไปรอบ ๆ พื้นที่ของหมู่บ้าน

ที่เป็นภูเขา แล้วก็ตระหนักว่า นโยบายภาครัฐแบบเหมาโหล  

ไม่ เหมาะกับบริบทข้อเท็จจริงทางสภาพแวดล้อมด้านพื้นที่  

ของพวกเขา เพราะการส่งเสริมให้ปลูกข้าวที่ส่วนกลางเห็นว่าดี  

กลับกลายเป็นเร่ืองที่ฝืนธรรมชาติ สิ่งท้าทายท่ีเห็นอยู่เบ้ืองหน้านั้น 

ไม่ ใช่ภู เขาที่ปลูกข้าวไม่ได้  แต่ทำาอย่างไรจึงจะสร้างรายได้   

จากข้อจำากัด จากทรัพยากรเท่าท่ีมี จากภูมิปัญญาท่ีพวกเขารู้ 

และเขามี และภายใต้สภาพพื้นที่เช่นนี้ ทำาอย่างไรจึงจะทำาให้ 

ทุกตารางเมตรของโอยามะมีค่า นำามาซึ่งรายได้และความสุข

เมื่อคิดอย่างถี่ถ้วนแล้วว่า การปลูกข้าวและเลี้ยงสัตว์ตามที่ 

ทางการให้การสนับสนุนอาจไม่คุ้มค่า ชาวบ้านกลุ่มหน่ึงในวัยหนุ่มสาว 

จึงหันไปคิดต่าง ชักชวนหันไปทดลองสร้างผลผลิตใหม่ ด้วยการปลูก

ไม้ผลยืนต้นบนพื้นที่ภูเขาที่เอื้อด้วยสภาพอากาศที่เหมาะสม เช่น  

บ๊วย (Plum) และเกาลัด (Chestnut) ส่วนกลุ่มชาวบ้านสูงวัย  

ก็จับกลุ่มกันไปทดลองเพาะเห็ดหอม 

ร่วมใจจากชาวบ้านทุกคนในหมู่บ้าน พวกเขาจึงรวมตัวกันจัดระบบ

การบรหิารจดัการผลผลิตของหมูบ่า้นในรปูแบบของสหกรณ ์ทีท่กุคน

ช่วยเหลือ ร่วมมือ ร่วมใจกันผลิต ร่วมใจกันขาย ในขณะที่เกษตรกร

แต่ละรายต่างได้รับผลตอบแทนในส่วนของตนโดยไม่ขาด จนเป็น

แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของหมู่บ้าน ตามระบบแนวทางของ

ตนเอง ภายใต้ระบบสหกรณ์ที่ รวมแรงรวมใจให้ เป็นหนึ่ ง 

เรยีกโครงการของพวกเขาวา่ ‘บว๊ยและเกาลัดใหม’่ (New Plum and 

Chestnut : NPC)

“แลว้ไมม่ขีอ้ทกัทว้งจากทางการหรอืการตอ่ตา้นไมเ่หน็ดว้ยจาก

พวกชาวบ้านด้วยกันเองเลยหรือ หรือว่าทุกคนในหมู่บ้านเห็นดีเห็น

งามกันตั้งแต่ต้น” ผู้ศึกษาดูงานท่านหนึ่งถาม

“มีครับ แล้วมีไม่น้อยด้วย เม่ือเริ่มความคิดท่ีจะเปล่ียนแปลง 

ผู้คนส่วนใหญ่ยังไม่เห็นด้วย เพราะเห็นว่าชาวบ้านควรต้องทำาตาม

ที่ทางการแนะนำา เพราะเชื่อว่าถ้าทางการเห็นว่าดี สิ่งนั้นต้องเป็น 

สิ่งที่ดีที่สุดสำาหรับพวกเขา” วิทยากรกล่าวต่อไปว่า แต่เมื่อมีผลผลิต

ออกมา แล้วได้พิสูจน์ให้เห็นคุณค่าด้วยตัวมันเองว่า ส่งผลตอบแทน

ที่คุ้มค่ากว่าการปลูกข้าวในพื้นท่ีเดียวกัน ในขณะท่ีลงทุน ลงแรง 

น้อยกว่า เหนื่อยน้อยกว่า แต่เพิ่มรายได้ให้แก่พวกเขาในระดับที่ว่า 

ถึงครึ่งต่อครึ่ง ถึงตอนนั้นชาวบ้านจึงเริ่มหันหน้าเข้าหากัน พูดคุยกัน

อย่างจริงจัง กลุ่มที่ต่อต้านในทีแรกเริ่มเปิดใจยอมรับตัวเองคิดผิดไป 

ส่วนชาวบ้านกลุ่มที่กล้าเปล่ียนแปลงก็ตระหนักอยู่แก่ใจว่า พวกเขา

ไม่สามารถประสบความสำาเร็จตามที่หวังไว้ หากไม่ได้รับการร่วมแรง

แล้วจากนั้นในทุกปี พวกเขาจะช่วยกันคิด ช่วยกันลงแรง  

เพื่อที่จะหาทางเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลผลิตที่เขาปลูกเพาะ นอกจาก 

ขายสด พวกเขาเร่ิมคิดหาภูมิปัญญาจากท้องถ่ิน หาหนทางแปรผลผลิต 

ให้มีความหลากหลาย ในรูปแบบที่เป็นลักษณะเฉพาะของหมู่บ้าน  

มีรสชาติ สีสัน รูปแบบ และคุณภาพดี ที่หาไม่ได้จากหมู่บ้านอ่ืน  

พวกเขาทอด ต้ม หมัก กล่ัน อบแห้ง แต่งบรรจุภัณฑ์ ฯลฯ  

จากการพัฒนาผลผลิตจากบ๊วยและเกาลัด พวกเขาเริ่มคิดหา 

เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์อ่ืน จ้องมองไปยังทุกพ้ืนท่ีบนภูเขา แล้วก็ช่วยคิด 

จะเพิ่มมูลค่า จะเพิ่มรายได้ขึ้นอีกได้อย่างไร ทำาอย่างไรจึงจะใช้

ธรรมชาติของพวกเขาให้เป็นเงิน พวกเขาเดินไปเลือกเก็บคัดใบไม้ 

ที่มีลักษณะแปลกตา เอาไปเสนอขายให้แก่ร้านอาหารในเมืองเอาไว้

ใช้ประดบัประดาจานอาหารใหด้สูวยงาม เพราะพวกเขารูว้า่ เมือ่เวลา

รับประทานอาหาร ผู้คนไม่ได้ตักอาหารใส่ปากเพียงอย่างเดียว  

แตผู้่คนรบัประทาน “อาหารตา” ดว้ย กิง่ใบทีเ่ตบิโตขึน้โดยธรรมชาต ิ

กลับกลายเป็นสิ่งที่เพิ่มรายได้ให้แก่พวกชาวบ้าน

เรียนรู้	พัฒนา	ต่อเนื่อง	ไม่สิ้นสุด	:	
ปัจจัยสู่ความสำาเร็จ

“แล้วพวกเขาทราบได้อย่างไร ว่าอะไร รสชาติอย่างไร จึงเป็นที่

ต้องการของตลาด” ผู้ศึกษาดูงานท่านหนึ่งถามขึ้น

เมื่อคนมีดวงตาไว้ให้อ่านและดู มีหูให้ฟัง ปากมีไว้ให้ถาม  

พวกชาวบ้านจึงศึกษา เรียนรู้ข้อมูลเพื่อนำาไปสู่การปรับปรุงพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ของพวกเขาอย่างต่อเนื่องจากทุกแหล่ง ตั้งแต่แรกเริ่ม  
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พวกเขาร่วมกันเปิดร้านค้าริมทาง สำาหรับผู้คนท่ีเดินทางแวะผ่านมาพัก 

ไดล้องชมิ จบัจา่ยซือ้หาสนิคา้ของพวกเขา “แต่พวกเขาไม่ไดเ้พยีงแค่

เปิดร้านมาเพื่อการขายของ” วิทยากรกล่าว “นั่นจะขายได้มากน้อย

สักเท่าไร แต่พวกชาวบ้านเปิดร้านเพื่อที่ใช้เป็นช่องทางรับฟัง 

ความเห็น ข้อวิพากษ์วิจารณ์จากนักท่องเที่ยวหรือผู้คนที่ผ่าน 

แวะเวียนมา”

และนอกจากการรับฟัง พวกเขายังอ่าน พวกเขาดู และนำาไป 

คิดต่อยอด ในการหารือในท่ีประชุมคร้ังหน่ึง เม่ือพวกเขาพบ 

สถิติตัวเลขทางหน้าหนังสือพิมพ์ว่า คนญ่ีปุ่นบริโภคข้าวน้อยลงจากเดิม 

ที่ เคยบริโภคกันในปริมาณเฉลี่ยหน่ึงร้อยห้าสิบกิโลกรัมต่อปี  

มาเหลืออยู่ต่ำาสุดเพียงหกสิบกิโลกรัม คำาถามท่ีพวกเขาถามกัน 

ในการประชุมคร้ัง น้ัน คือ แล้วอีกเก้าสิบกิโลกรัมท่ีหายไป  

ไม่บริโภคข้าว พวกเขาหันไปบริโภคอะไรแทน ซึ่งนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้น

ของกระบวนการศึกษา กระบวนการคิด แปลงความคิดสู่การปฏิบัติ  

ปลูกผัก ปลูกมัน ปลูกพืชผลทางการเกษตรต่าง ๆ แล้วนำาเสนอขาย

ให้เป็นอาหารทางเลือกเพ่ือเติมเต็มเก้าสิบกิโลกรัมแทนการบริโภคข้าว

ในทุกปีที่ เขามีการประชุมกัน พวกเขาจะเอาจริงเอาจัง 

กับการประเมิน ทบทวนผลการทำางานของพวกเขา เพื่อนำาไปสู่ 

การกำาหนดเป้าหมาย วางแนวทางการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

ของพวกเขาให้ดีข้ึนต่อ ๆ ไป พวกเขาประชุมหารือกันแม้กระท่ังท่ีว่า 

ในแต่ละปีพวกเขาจะไปเท่ียวท่ีไหนกัน ในต่างจังหวัด หรือ 

ต่างประเทศ ซึ่งภายใต้ความสนุกสนานจากการได้ไปเดินทาง 

ท่องเที่ยวแล้ว พวกเขาจะเปิดหูเปิดตา ไปชิมอาหารท้องถ่ิน พูดคุย 

สอบถามผู้คนต่างบ้านต่างเมืองเก่ียวกับความชอบ ทัศนคติ วิธีคิด 

เพื่อนำากลับมาคิดเป็นบทเรียนในการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

ของพวกเขาในปีต่อ ๆ ไป

“ภาพเขียนที่ท่านเห็นแขวนเรียงราย

ตลอดทางก่อนเข้ามาที่ห้องประชุม 

แห่ งนี้  ทุกชิ้นล้วนเป็นผลงาน

สรา้งสรรคข์องเกษตรกรทีน่ี ่เปน็

ส่วนหนึ่งของความประทับใจ 

ที่พวกชาวบ้านถ่ายทอดกันไว้ 

เมื่ อ เขาได้ มี โอกาสเดินทาง 

ไปเปิดหู เปิดตาในต่างประเทศ  

พวกเขากลับมา แล้วใช้เวลาว่างหลังจาก

เหนด็เหนือ่ยจากการทำางาน วาดภาพเหลา่น้ันใหเ้ป็นความทรงจำา

และประสบการณท์ีด่ขีองทกุ ๆ  คน” วทิยากรกลา่วเปน็สว่นหนึง่ของ

บรรยาย ในขณะที่ผมกับอาจารย์ท่ีปรึกษาและคณะผู้ศึกษาดูงาน 

ได้แต่หันมามองหน้ากันด้วยความทึ่ง

ผู้ศึกษาดูงานท่านหนึ่งถามว่า ความสำาเร็จที่พวกท่านได้รับ 

จนในวันนี้ รัฐบาลได้มีส่วนช่วยเหลืออะไรบ้างไหม วิทยากรกล่าวว่า 

สำาหรบัเรือ่งนี ้ความชว่ยเหลือ สนบัสนนุจากทางการ สำาหรบัพวกเขา

แล้ว ในความเหมาะสมคงมาทีหลังสุด น่ันเป็นธรรมชาติ สิ่งจำาเป็น

แรกเริ่มสู่ความสำาเร็จ คือการเริ่มต้นจากภายใน ชาวบ้านเองต้องเป็น

ผู้ที่เข้าใจในปัญหา จุดอ่อน พลัง และโอกาสของตนด้วยตนเอง  

ใช้ส่ิงที่ตนมี ทั้งทรัพยากร ภูมิปัญญา และแขนขาของตน ในการ

สร้างสรรค์ผลผลิต เริ่มต้นจากสิ่งที่มี จากความสำาเร็จในการสร้าง 

ความร่วมมือร่วมใจจากภายใน ค่อยขยายความสำาเร็จออก 

ไปสู่ภายนอก แล้ว ณ จุดหนึ่งของเส้นทาง ทางการก็สามารถเข้ามา 

ช่วยเหลือสนับสนุน ในการตีฆ้องร้องป่าว หาช่องทางหรือหาเวที 

ให้พวกเขาได้นำาผลผลิตไปแข่งขันในวงที่กว้างออกไป

สมดุล	เรียบง่าย	เป็นไปตามธรรมชาติ	:	
บทเรียนชีวิตและการทำางานสำาหรับผู้แวะเวียน

“ขอบคุณที่ทำาให้เห็นว่า การทำางาน การใช้ชีวิต ความคิด

สร้างสรรค์ ไม่ได้หมายถึงความคิดสวยหรู เพ้อฝัน แต่ไม่ติดดิน  

แต่ความสำาเร็จที่แท้จริงได้สะท้อนมาจากคำาพูด การกระทำา  

และผลสำาเรจ็ทีเ่ปน็รปูธรรมจากหมูบ่า้นเล็ก ๆ  แหง่นี ้มาจากสิง่ทีเ่รยีก

ว่า ความเรียบง่าย อยู่กับธรรมชาติอย่างมีสมดุล  พวกเขาเริ่ม 

สร้างความสำาเร็จจากการเปล่ียนแปลงจากภายใน ภายใต้สิ่งท่ี 

คนภายนอกเห็นว่าเป็นข้อจำากัด แต่พวกเขากลับเข้าใจ และนำาไปใช ้

ได้อย่างเหมาะสมกับพวกเขา” ผู้ศึกษาดูงานท่านหนึ่งกล่าว

“โอยามะทุกวันนี้ ผู้คนล้วนร่ำารวยทั้งกายและใจ ในขณะที่ 

โลกข้างนอกเปลี่ยนแปลงไป พวกเขายังคงรักษาวิถีชีวิต

แบบทอ้งถิน่ไว้ได้ในหมู่บ้านน้ี ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยังดูสวยงาม ไม่เปล่ียนแปลง เส่ือมถอยไปกบัการเวลา 

ทุกครั้งที่ผมมาไม่ว่าจะย้อนไปสิบปีก่อนจนวันนี้  

โอยามะก็ยังคงเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ท่ีมีเสน่ห์แห่ง

ธรรมชาติ จะมีก็แต่เรื่องราวความสำาเร็จที่มีมากขึ้น

เท่านั้นที่ดูยังคงเปลี่ยนแปลงเติบโตต่อไปไม่สิ้นสุด” 

มัคคุเทศก์ประจำาคณะกล่าวเสริม

“ทั้งหมดนี้มาจากการร่วมมือรวมใจ พลิกข้อจำากัดที่คน

ภายนอกมองเห็น แต่คนภายในมองมันให้เป็นโอกาสและเป็น

ทรัพยากรที่มีค่าที่พวกเขามี พวกเขาเอาชนะทุกส่ิงได้ที่ ‘วิธีคิด’  

เพียงอย่างเดียว” ใครคนหน่ึงพูดท้ิงท้าย ในขณะพวกเรากำาลังเดินข้ึนรถ 

พร้อมออกเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จุดต่อไป (โปรดติดตามตอนต่อไป)
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  ก้าวทันอาเซียน  เรื่อง : ศิริวรรณ เมนะโพธิ

วนันีผู้เ้ขยีนขอนำาทา่นออกนอกกลุม่สมาชกิอาเซยีน 10 ประเทศ 

เพื่อไปทำาความรู้จักกับประเทศยักษ์ใหญ่ที่กำาลังถูกจับตามองว่า 

จะเป็นตัวแปรสำาคัญท่ีทำาให้ข้ัวอำานาจของโลกสลับจากฟากฝ่ัง 

ตะวันตกมาสู่ด้านตะวันออกในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ 

กำาลังจะพาท่านไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะ

อันที่จริง เราก็ยังไม่พ้นความเป็น “อาเซียน” ซะทีเดียว เพราะ

จีนคือหนึ่งในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนบวกสาม (ASEAN +3) ซึ่ง

เป็นอีกหนึ่งกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับ

ประเทศนอกกลุ่ม 3 ประเทศ คือ จีน	 เกาหลีใต้	 และญี่ปุ่น	 

มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคเอเชีย 

ตะวันออก และเพื่อนำาไปสู่การจัดตั้งชุมชนเอเชียตะวันออก  

(East Asian Community) ในอนาคต

เมือ่ประมาณเดอืนพฤศจกิายน 2556 สำานกังาน ก.พ. ไดต้อ้นรบั 

คณะข้าราชการระดับสูงจากสถาบันการบริหารนครเซ่ียงไฮ้  

(Shanghai Administrative Institute) นำาโดย นายหวัง ก๋ัวผิง 

ประธานบริหาร พร้อมคณะผูบ้รหิารอกีสว่นหนึง่ ซ่ึงมาขอศกึษาดูงาน

ดา้นการบรหิารและพฒันาขา้ราชการพลเรอืน โดยก่อนเดนิทางกลบั

ได้เอ่ยปากกับเลขาธิการ ก.พ. ท่ีจะขอผูกเสี่ยวจับมือร่วมกันทำางาน

เพื่อยกระดับการบริหารและพัฒนาข้าราชการพลเรือน

จีนถือเป็นมิตรประเทศท่ีมีความสัมพันธ์อันดีกับไทย และ

ปัจจุบันกำาลังปรับบทบาทของตัวเองให้มีความเป็นสากลมากขึ้น  

เร่งรุกการพัฒนาข้าราชการและประชากร สถานะของจีนในปัจจุบัน

นับว่าเป็นประเทศที่มีความพร้อมที่จะแสวงหาความร่วมมือกับ 

นานาประเทศ และจากการที่ประเทศไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์

ที่ชาวจีนให้ความเคารพรักอย่างสูง ราชวงศ์ของไทยได้เสด็จเยือนจีน

เพื่อกระชับความสัมพันธ์เป็นระยะ รวมทั้งมีการดำาเนินการ 

ตามความรว่มมอืหรือแลกเปลีย่นการพฒันาระหวา่งกนัในดา้นตา่ง ๆ  

มาโดยตลอด จึงเป็นต้นทุนที่ดีที่สำานักงาน ก.พ. จะใช้โอกาสน้ี 

ประสานสัมพันธ์กับจีนให้แน่นแฟ้นขึ้น

ภายหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายได้หารือกันในรายละเอียดเพิ่มเติม 

อเีมลต์ดิต่อกนัไปมา และขอรบันโยบายจากกระทรวงการตา่งประเทศ

เกี่ยวกับเรื่องได้อย่างลงตัวแล้ว คณะผู้แทนจากสำานักงาน ก.พ.  

ก็ได้ฤกษ์เดินทางมุ่งหน้าไปยังมหานครเซ่ียงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ในเดือนมิถุนายน 2557

นายหวัง กั๋วผิง
Executive President of

Shanghai Administration Institute

นายวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์
รองเลขาธิการ ก.พ.
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เซี่ยงไฮ้เป็นเมืองขนาดใหญ่ หลายคนจึงใช้คำานำาหน้าว่า 

“มหานคร” เตม็ไปด้วยอาคารสงูระฟา้ รปูทรงแปลกตา ในยามค่ำาคนื

มีการประดับไฟอย่างสวยงาม ชาวจีนประกาศให้โลกได้รับรู้  

ทั้ งอดีต ปัจจุบัน และอนาคตของประเทศ ด้วยการสื่อสาร 

ผ่านขนบธรรมเนียม วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของคนในชาติดังนี้ 

“อดีตท่ีรุ่งเรืองของจีนอยู่ที่ เมืองซีอาน 
จีนในยุคปัจจุบันอยู่ท่ีปักกิ่ง และประเทศจีน 
ในอนาคตอยู่ที่นครเซี่ยงไฮ้”

กลับมาที่สถาบันการบริหารนครเซี่ยงไฮ้ (ต่อจากนี้จะขอเรียก 

SAI ซึ่งย่อมาจาก Shanghai Administration Institute)  

SAI เป็นสถาบันหลักในการฝึกอบรมภาครัฐของนครเซี่ยงไฮ้  

และเป็นสถาบันการฝึกอบรมของพรรคคอมมิวนิสต์ภายใต้ชื่อ  

Shanghai Party Institute of CCP ก่อตั้งขึ้นเมื่อต้นปี ค.ศ. 1949 

ภายหลังจากการปฏิวัติวัฒนธรรมของจีน

ด้วยประวัติศาสตร์การก่อตั้งที่ยาวนาน ทำาให้ SAI เป็นสถาบัน

การฝึกอบรมที่มีความสำาคัญระดับประเทศ โดยเฉพาะการจัด 

ฝึกอบรมให้บุคลากรภาครัฐระดับกลางและระดับสูง โดยมีการจัด 

ฝึกอบรมให้แก่หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานท้องถิ่น ในแต่ละปี  

ไม่น้อยกว่า 10,000 คน ใช้หลักสูตรการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า  

100 หลักสูตร รวมทั้งสนับสนุนให้มีการจัดทำางานวิจัยให้แก่ 

หน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่น การพิมพ์เอกสารและบทความ 

ทางวิชาการ และการจัดสัมมนาทางวิชาการระหว่างประเทศ

นอกจากน้ัน SAI ยังมีเครือข่ายความร่วมมือการฝึกอบรมกับ

สถาบันการฝึกอบรมและพัฒนาในต่างประเทศอีกเป็นจำานวนมาก 

เพือ่แลกเปล่ียนวทิยากร ผู้เช่ียวชาญ ตลอดจนการส่งบคุลากรภาครฐั 

ไปฝึกอบรม และจัดหลักสูตรการฝึกอบรมร่วมกันระหว่างประเทศ

เครอืขา่ย เชน่ องักฤษสหรฐัอเมรกิา รสัเซยี เยอรมน ีอติาล ีออสเตรยี 

แคนาดา อินเดีย สิงคโปร์ เกาหลี ออสเตรเลีย เวียดนาม คีร์กีซสถาน 
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ฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวัน และมีสำานักงาน ก.พ. ของไทยพ่วงเข้าไป

เป็นน้องใหม่ล่าสุด

ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสำานักงาน ก.พ. ของไทยกับ SAI ของจีน  

ทั้งสองฝ่ายลงนามในข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกันเมื่อวันที่ 

9 มิถุนายน 2557 โดยผู้ลงนามฝ่ายไทยคือ นายวิสูตร ประสิทธ์ิศิริวงศ์ 

รองเลขาธิการ ก.พ. ส่วนผู้ลงนามฝ่ายจีนคือ นายหวัง กั๋วผิง 

ประธานบริหารแห่งสถาบันการบริหารนครเซ่ียงไฮ้  และมี  

นางสาวบุษกร พฤกษพงศ์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซ่ียงไฮ้ ร่วมเป็น 

สักขีพยานในพิธีลงนาม

สาระสำาคัญของข้อตกลงความร่วมมือที่ ท้ังสองหน่วยงาน 

จะจับมือร่วมกันทำางานต่อไปในอนาคตนั้น มีดังต่อไปนี้

1. รับรองผู้แทนของหน่วยงานคู่สัญญา กรณีที่มี 

ก า ร เ ดิ น ท า ง เ ยี่ ย ม เ ยี ย น กั น 

อย่างเป็นทางการ

2. แลกเปลี่ยนผู้เช่ียวชาญ 

ระหว่างกัน

3.ดำาเ นินการฝึกอบรม 

ร่วมกัน

4. ดำาเนินการวิจัยร่วมกัน

5.เข้าร่วมในการประชุม/ 

การสมัมนาทางวชิาการทีแ่ตล่ะฝ่าย 

 เป็นเจ้าภาพ

6. แลกเปล่ียนองค์ความรู้ เอกสารทางวิชาการ และข้อมูลอ่ืน  

 ตามท่ีเห็นสมควร

7. สร้างและกระชับเครือข่ายด้านการต่างประเทศระหว่างกัน

8. สนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนบุคลากรในการทำางานระหว่างกัน  

 เพ่ือประโยชน์ในการถ่ายเทและแลกเปล่ียนองค์ความรู้  

 ทักษะ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญ ระหว่างข้าราชการ 

 ของท้ังสองหน่วยงานตามท่ีเห็นสมควร

ข้อตกลงมีระยะเวลา 5 ปี ที่ทั้งสองฝ่ายจะทำางานร่วมกันตามที่

กำาหนดไว้ในข้อตกลง สามารถต่ออายุได้อีก 5 ปี อย่างไรก็ตาม  

หากฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดประสงค์จะยุติการดำาเนินการตามข้อตกลงนี้  

จะต้องมีหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้คู่สัญญารับทราบ  

6 เดือน เป็นการล่วงหน้า

การทำางานของสำานักงาน ก.พ. ในอนาคต นอกจากจะต้องคำานึง

ถึงข้าราชการพลเรือนในประเทศเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักแล้ว  

การเปิดตัวออกไปยังภูมิภาคอาเซียนและอื่น ๆ ก็จำาเป็นต้องเผื่อ 

ช่องทางการแลกเปล่ียนความร่วมมือระหว่างกันให้รัดกุมและ 

มีทิศทางที่ ชัดเจน โดยยึดประโยชน์ที่ ได้จากความร่วมมือนี้  

เปน็หลกั เพราะไมเ่พียงแตส่าธารณรฐัประชาชนจนีเทา่นัน้ท่ีเดนิทาง

มาขอเป็นพันธมิตรกับเรา

ไมแ่นน่ะคะ...สักวนัหนึง่ “ผูน้ำาดา้นการบรหิารทรพัยากรบคุคล

ภาครัฐในภาคพ้ืนเอเชียใต้” อาจจะปักหมุดอยู่ท่ีประเทศไทยก็ได้

ผู้แทนสำานักงาน ก.พ. สถานกงสุล ณ นครเซียงไฮ้ และสถาบันการบริหารนครเซียงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
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  มองต่างอย่างสร้างสรรค์  เรื่อง : ภาณุภาคย์ พงศ์อติชาต

มองต่าง...
อย่างสร้างสรรค์

วารสารข้าราชการ	 : ขอให้คุณณัฐรวีแนะนำาตัวเองให้ 

ท่านผู้อ่านรู้จัก

 ณัฐรวี	: สวัสดีค่ะ ชื่อ ณัฐรวี สังข์ธนู ชื่อเล่นว่า นุ่น ตำาแหน่ง 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองอาเซียน สำานักงาน

ปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ นุน่เป็นคน

จงัหวดัตราด เรยีนหนงัสอืจนจบ ม. 6 ทีต่ราด แล้วมาต่ออกัษรศาสตร์ 

จุฬาฯ เอกภาษาอังกฤษ โดยส่วนตัว นุ่นมีความสนใจเรื่องนโยบาย  

เคยได้ไปฝึกงานสถานทูตอเมริกัน และ USAID1 ...ตอนจบปี 3  

นุ่นก็สอบได้ทุน UIS2 รุ่นท่ี 2 ตอนสอบเขาให้เลือกได้ว่าอยากไป 

รับราชการกระทรวงไหน นุ่นชอบงานด้านพัฒนาสังคม พอรู้ว่า

จะได้มาทำางาน พม. ก็ดีใจมากกกก....อยากได้!! (..เน้นเสียงว่า 

ดีใจมาก..) ช ่วงแรก ๆ ท่ีได ้มาอยู ่ที่  พม. 

นุน่เริม่งานทีส่ำานกันโยบาและยทุธศาสตร์ 

สำานักงานปลัด พม. ดูแลงบประมาณ

กับโครงการความมั่นคงของมนุษย์ 

ร่วมกบั UNDP 3 จากนัน้ได้ไปเป็นหน้าห้องท่านรองปลดั พม. อยูเ่กอืบปี  

จากนั้นท่านก็เมตตาแนะนำาให้มาทำาที่กอง ASEAN นุ่นก็อยู่ที่นี่ 

เรือ่ยมาจนปัจจบุนั ผลงานสำาคญัในกอง ASEAN กค็อื การประเมนิผล 

คร่ึงแผน ASEAN Blueprint ด้านเสาสังคมทั้งหมด นำาเสนอ 

คณะกรรมการขับเคลื่อนของประเทศไทยค่ะ

วารสารข้าราชการ	: เกือบ 2 ปี ที่คุณนุ่นได้มีโอกาสมาทำางาน

อยู่ พม. มีงานไหนที่ชอบมากเป็นพิเศษไหม?

ณัฐรวี	 : ที่ภูมิใจมาก ๆ เป็นงานเล็ก ๆ ชิ้นหนึ่งที่นุ่นจัดทำา 

เพื่อเสนอสำานักงาน ก.พ. น่ีแหละค่ะ คือ ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

ในการดำาเนินงานของไทยเพ่ือเข้าสู่ ASEAN นุ่นได้วิเคราะห์การดำาเนินงาน 

ASEAN ของทุกกระทรวงที่ผ่านมา สังเคราะห์ออกมาเป็นข้อเสนอ 

เชงินโยบาย เสนอผูท้รงคณุวฒุพิจิารณา ทา่นบอกดมีาก 

เอาไปใช้ได้เลย นุ่นเลยนำาเสนอท่านปลัดฯ 

ท่านก็บอกว่าดีมาก บางอย่างให้รีบทำาเลย  

นุ่นคิดว่า การที่เราได้อยู่ตรงน้ีทำาให้เรามี

โอกาสพัฒนาความคิดจนสามารถคิด 

ข้อเสนอเชิงนโยบาย ที่อาจถึงกับต้อง

มองข้ามข้อจำากัดด้านขอบเขตภารกิจ

ของแต่ละกระทรวงให้ได้

วารสารข้าราชการ	 : อยู่ พม.  

งานหนักไหมครับ แล้วคิดว่าที่เราทำาไปนั้น 

มันจะมีประโยชน์อะไรบ้าง?

ณฐัรว	ี: หนกัมากคะ่ (..เนน้เสยีงกลัว้หวัเราะ..) 

งานหนักแต่มีความสุข คิดว่าตัวเองมีประโยชน์ก็เพราะ 

ณัฐรวี	 สังข์ธนู	 คือ	 ข้าราชการรุ่นใหม่ของ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง	

ของมนุษย์ที่คอลัมน์	“มองต่างอย่างสร้างสรรค์”	

วันนี้...จะพาท่านไปรู้จัก

1  United States Agency for International Development หรือ องค์กรเพื่อการพัฒนา 
 ระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา
2  ทุน UIS (Undergraduate Intelligence Scholarship Programme) หรือ ทุนรัฐบาล 
 เพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำาลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ เป็นทุนที่ให้ 
 แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยที่จบชั้นปีที่ 3 แล้ว โดยจะให้ทุนศึกษาต่อชั้นปีที่ 4 พร้อมจัดการ 
 ฝึกอบรมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติราชการและทักษะภาษาอังกฤษ และเมื่อสำาเร็จ 
 การศกึษาก็จะไดร้บัการบรรจเุขา้รบัราชการ ทีส่ำาคญัผูร้บัทนุ UIS มโีอกาสเลอืกสว่นราชการ 
 ต้นสังกัดได้ และหลังจากรับราชการได้ 2 ปี ก็จะมีโอกาสได้รับทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศ 
 ต่อไป ทั้งน้ี ผู้สนใจทุน UIS สามารถค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://uis.ocsc.go.th  
 หรือศูนย์นักบริหารระดับสูง สำานักงาน ก.พ. โทรศัพท์ 02 547 1684
3  UNDP (United Nations Development Program) หรือ สำานักงานโครงการพัฒนา 
 แห่งสหประชาชาติ
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ไดเ้ป็นข้าราชการนี่แหละค่ะ นุ่นชอบคิดอะไรใหญ่ ๆ อยากทำาอะไร

เกี่ยวกับประโยชน์ของประชาชน งานที่เราทำาจะมีค่าก็ต่อเมื่อทำาให้

คนมีความเป็นอยู่ดีขึ้น

วารสารข้าราชการ	 : มีอะไรแนะนำา เพื่อการพัฒนาบ้านเรา 

ให้น่าอยู่ขึ้นไหม?

ณัฐรวี	: (..ทำาท่าคิด..) เอ่อ... อย่างน้อยก็ 2 เรื่องค่ะ เรื่องแรก

เวลาคนไทยเราจะทำาอะไรน่าจะต้องคิดถึงประโยชน์โดยรวม 

ของประเทศเป็นสำาคัญ ต้องคิดว่าความดีที่ตัวเองพยายามทำาอยู่น้ัน 

สุดท้ายแล้วมันจะยังเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยรวม 

อย่างแท้จริงไหม อีกเรื่องก็คืออยากให้ทุกคนเปิดหูเปิดตามองกว้าง

ออกสูโ่ลกภายนอกมากข้ึน ทกุวนันีโ้ลกมนัเลก็ลง เหตกุารณท่ี์เกดิขึน้  

ณ มุมหนึ่งของโลกอาจส่งผลต่อคนอื่นในทุกมุมโลกมากมาย 

อย่างคาดไม่ถึง

วารสารข้าราชการ	 : เรื่องสังคมผู้สูงอายุก็เป็นอีกหนึ่งที่เป็น

ประเดน็อยูใ่นหลายประเทศ คณุณฐัรวมีคีวามเหน็เรือ่งนีอ้ยา่งไรบ้าง?

ณฐัรว	ี: การกา้วเขา้สูก่ารเปน็สงัคมผู้สงูอายขุองไทยเปน็ประเดน็

สำาคัญที่มีหลายมิติเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการขาดแคลนแรงงาน 

ในอนาคต ผลกระทบตอ่เศรษฐกจิของประเทศ และการนำาเขา้แรงงาน

ต่างชาติ เป็นต้น ด้านหน่ึงที่ประเทศไทยควรให้ความสำาคัญ คือ  

การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ทำาให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตนเองมีค่า  

แล้วชุมชนก็จะได้ประโยชน์จากประสบการณ์ความรู้ของท่านด้วย 

โดยอาจดำาเนินการผ่านคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ที่มี นรม.  

เป็นประธาน จะว่าไปแล้วประเทศเราก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเร็วกว่า

ประเทศตะวันตกนะคะ เราเลยมีเวลาปรับตัวน้อย แต่ยังดีที่ไทย 

เรามีวัฒนธรรมที่ดีอย่างหนึ่ง คือ เรามีค่านิยมเรื่องการกตัญญูรู้คุณ

ดูแลผู้สูงอายุ แต่ในเชิงนโยบายมันก็ต้องมีการกำาหนดกลไก 

อย่างเป็นเรื่องเป็นราว เช่น การส่งเสริมการวางแผนทางการเงินของ

ประชาชนตั้งแต่วัยทำางาน

วารสารข้าราชการ	 : ได้ยินมาว่า 

คุณนุ่นกำาลังจะไปเรียนต่อ

ณัฐรวี	 : ใช่คะ นุ่นจะไปเรียน 

Public Administration ท่ี Columbia 

University ที่ New York เดือนสิงหา

นี้แล้วค่ะ อยากเรียนเรื่อง Social 

Pol icy พอดีไ ด้มี โอกาสเรียนถาม 

ท่านรองปลัดฯ ว่าในอนาคต สังคมไทย 

จะมอีะไรเปน็ประเดน็นา่สนใจ เผือ่ไป

เรียนแล้วจะได้นำาวิชาความรู้กลับมา

ใช้ได้ ซึ่งท่านก็ได้แนะว่าให้ไปศึกษา

เรื่อง Labour กับ International 

Security เพราะต่อไปบ้านเราต้อง 

มีบทบาทเพิ่มมากขึ้นทั้งในระดับ

สากลและระดับภมูภิาค ออ้!! อกีอยา่ง

ทีไ่มไ่ดถ้าม แตอ่ยากบอกคะ่ (..หวัเราะ..) คอื ทนุ UIS เปน็ทุนท่ีดมีาก

เลย ทำาใหนุ้น่ไดม้าทดลองทำางานราชการกอ่น แลว้คอ่ยไดท้นุไปเรยีน

ตอ่ ชว่ยใหเ้รารูว้า่พอเรยีนจบกลบัมาจะยงัอยากรบัราชการหรอืเปลา่ 

นอกจากนัน้กย็งัมกีารจดัอบรมเพือ่นทนุ UIS ขา้มกระทรวง มโีอกาส

ไดแ้ลกเปลีย่นความเหน็กนั เปน็ประโยชนม์าก ๆ  ทำาใหพ้วกเราเขา้ใจ

ระบบการทำางานและผลกระทบของงานราชการมากขึ้น

วารสารขา้ราชการ	: คุณนุน่มขีอ้คดิหรอืหลกัอะไรในการใช้ชวีติ

บ้างไหม?

ณัฐรวี	: ไม่มีค่ะ!! แล้วแต่สถานการณ์ อะไรก็ได้ที่จะช่วยยึดเรา

ไว้ให้มีแรงเดินต่อไป ส่ิงที่นุ่นทำาทุกอย่างก็เพ่ือให้มีผลถึงประชาชน 

ด้วยความที่ นุ่นเป็นเด็กต่างจังหวัด ครอบครัวที่ บ้านค่อนข้าง 

มีส่วนร่วมกับชุมชนมาก เห็นมาแต่เด็กว่าปู่กับย่าจะช่วยคนในชุมชน 

เสมอ แล้วอีกอย่างการเรียนอักษรศาสตร์ก็มีส่วนช่วยให้เรารู้จัก

วิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ ทำาให้นุ่นรู้ว่า มันไม่มีหรอกคนเราที่จะดี

หรอืชัว่ไปทัง้หมด คนเราจะทำาดหีรอืช่ัวกข็ึน้อยูกั่บสถานการณ ์(..ย้ิม..)

“น่าร้ากกกง่ะ!” คงเป็นคำาอุทานเพิ่ม หลังจากที่หลายท่าน  

(ลอบ) คิดในใจไปก่อนแล้ว เมื่อได้อ่านบทสัมภาษณ์คุณนุ่นว่า  

“เออ เด็กคนนี้เก่งดี”

ในฐานะเพื่อนร่วมอาชีพข้าราชการ พวกเราก็ขอเป็นแรงใจ 

ให้ คุณนุ่น ณัฐรวี  สังข์ธนู ประสบความสำาเร็จในการศึกษา 

ณ Columbia University (อนัมมีอ็ตโตภาษาละตนิ ทีบ่งัเอญิสะทอ้น

ภาพลักษณ์ตัวคุณนุ่นเองได้เป็นอย่างดีว่า In lumine Tuo  

videbimus lumen..ในภาคอังกฤษ In Thy light shall we see 

light) ดังจินต์ 

...ณัฐรวี	เราเห็นแววประกายในตัวคุณ...
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  Special Scoop  เรื่อง : นางสาวพรศิริ เจริญสืบสกุล

เมื่อท่านผู้อ่านเห็นชื่อบทความ “การพัฒนาองค์กรด้วย	

การสร้างวิทยากรภายใน” หลายท่านก็อาจนึกสงสัยว่า เอ๊ะ!!  

คนในองค์กรเราจะพัฒนาได้อย่างไรจากการสร้างวิทยากรภายใน?  

ดูแล้วไม่เห็นจะเกี่ยวข้องกันตรงไหน นี่แหละคือประเด็นที่ผู้เขียน

อยากจะชวนทุกท่านคิดไปพร้อมกัน ซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ 

กับท่านผู้อ่านไม่มากก็น้อย

วิทยากรนั้นสำาคัญไฉน?
องค์กรใดก็ตามท่ีสามารถสร้างวิทยากรภายในองค์กรได้มาก 

และมีคุณภาพ ย่อมมีนัยว่าองค์กรนั้นเป็นองค์กรที่มี “คนคุณภาพ”	

และมี “แหล่งข้อมูลและการส่งต่อองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง” 

เพื่อใช้ในการจัดการความรู้ขององค์กรได้ เพราะ “วิทยากร” ที่ว่า 

ไม่ได้หมายถึงแค่ผู้ที่ออกไปสอนหรือถ่ายทอดความรู้นอกหน่วยงาน

เท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึง “วิทยากรภายใน” ของแต่ละองค์กร 

หรือหน่วยงานด้วย ยิ่งองค์กรนั้นมีวิทยากรมากเท่าไร หมายถึง  

การมีคนที่มีความสามารถในการรวบรวมและส่งต่อองค์ความรู้ 

ประสบการณ์ที่มีค่าให้คนในองค์กรได้เป็นอย่างดี

เราควรทราบความหมายของคำาว่า “วิทยากร” กันก่อน 

ที่จะเข้าเร่ืองของการพัฒนาคนในองค์กรด้วยการสร้างวิทยากร  

การพัฒนาองค์กร
ด้วยการสร้างวิทยากรภายใน

เพื่อความเข้าใจในบทบาทและคุณสมบัติที่ตรงกัน “วิทยากร”1  

ก็คือ ผู้ทรงความรู้ความสามารถในศิลปวิทยาของตน และสามารถ

ถ่ายทอดความรู้ความสามารถนั้นให้ผู้อื่นเข้าใจในเรื่องนั้น ๆ ตามที่ 

ตนต้องการได้

คุณสมบัติของวิทยากร
ผู้ เขียนได้มี โอกาสสัมผัสกับการทำาหน้าที่ เป็นวิทยากร 

ทั้งแบบโดยตรงและโดยอ้อม เน่ืองจากงานในหน้าที่รับผิดชอบ  

คือ การเป็นเจ้าหน้าที่ในหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ  

(HR-Professional) ของสำานักงาน ก.พ. จากการสัมผัสและ 

เห็นการสอนของเหล่าวิทยากรท้ังหลายของสำานักงาน ก.พ. ก็ค้นพบว่า 

จุดเด่นแรกสุดของวิทยากรของที่นี่ก็คือ มีความรู้ ความแม่นยำา 

ในเนื้อหาท่ีแต่ละท่านรับผิดชอบ แน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคนจะ “เป๊ะ!” 

ในทุกเรื่อง เพราะยังมีองค์ประกอบมากมายที่เกี่ยวข้องในความเป็น

วิทยากรที่ยอดเยี่ยม ด้วยบริบทงาน บุคลิกภาพแล้วทำาให้วิทยากร

ส่วนใหญ่ของสำานักงาน ก.พ. มีข้อได้เปรียบในด้านของความ 

น่าเช่ือถือและความชำานาญในงานนั้น ๆ ซึ่งเป็นสิ่งจำาเป็นอย่างยิ่ง 

ในการทำาหน้าที่เป็นวิทยากรเพราะการรู้ลึก รู้จริง มีประสบการณ ์

มากพอในงานนั้น ๆ ก็จะช่วยให้สามารถตอบคำาถามผู้เรียนได้ดี  

1	เว็บไซต์ : www.stou.ac.th/Offices/rdec/ubon/upload/trniner.pdf
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รวมทั้งสามารถช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือศรัทธาได้เพราะ “พูดภาษา

เดียวกัน”

นอกจากคุณสมบัติเฉพาะตัวที่เรียกว่า “พรสวรรค์” คือ  

ข้อดีที่มีตลอดมาตั้งแต่เกิด เช่น สอนสนุก ตลกอย่างเป็นธรรมชาติ 

เป็นต้น ผู้เขียนพบว่า “พรแสวง” นับว่ามีส่วนสำาคัญมากที่จะ 

ยกระดบัความสามารถของวิทยากรแตล่ะคนใหย้อดเยีย่มย่ิงขึน้ไปอกี

และที่สำาคัญ คือ สามารถสร้างได้จากการศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม  

ความขยันหม่ันเพียร การปรับตัวและพร้อมเปล่ียนแปลงเพ่ือส่ิงท่ีดีกว่า 

รวมถึงการเก็บข้อมูลจากประสบการณ์และส่ิงรอบตัวมาประยุกต์ใช้ 

ในการทำาหน้าที่เป็นวิทยากร เป็นต้น ซ่ึงผู้เขียนคิดว่า “พรแสวง” 

เป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่จำาเป็นสำาหรับวิทยากรทุกคน

วิทยากรภายในจะช่ วยพัฒนาอง ค์กร	
ได้อย่างไร?

เมื่อมีวิทยากรภายใน สิ่งที่จะตามมา คือ

• เกิดระบบการจัดฝึกอบรมท่ีมีวิทยากรภายในเป็นผู้บรรยาย 

 และดำาเนินกิจกรรม

• เกดิบคุคลตน้แบบ (Role Model) กคื็อ วทิยากรภายในองคก์ร 

 ที่มีบทบาทหน้าที่ในการบรรยายให้ความรู้ เรื่องต่าง ๆ 

 ขององค์กร  ย่อมจะมีบุคลิก พฤติกรรม และการแสดงออก 

 ที่สะท้อนถึงคนในองค์กรและลักษณะขององค์กรนั้น 

 อย่างเป็นธรรมชาติ จนกลายเป็นบุคคลต้นแบบขององค์กร 

 ที่คนส่วนใหญ่สังเกตเห็นได้และอยากจะปฏิบัติตาม

• เกิดกิจกรรมการส่งเสริมการจัดการและส่งต่อองค์ความรู้ 

 โดยวิทยากรภายในจะเป็นผู้มีส่วนร่วมสนับสนุน ผลักดัน  

 และดำาเนินการให้กิจกรรมส่งเสริมการจัดการและส่งต่อ 

 องค์ความรู้เกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง

• เกิดองค์ความรู้  แนวคิดการปฏิบัติงานตามแนวทางที่ทุกคน 

 พร้อมแบ่งปันกันอย่างท่ัวถึงท้ังองค์กร  เม่ือวิทยากรภายใน 

 จั ดฝึ กอบรมให้ แก่ คนภาย ในองค์ ก รจนครอบคลุ ม 

 ครบทุกคนแล้ว  องค์ความรู้ แนวคิดการปฏิบัติงานของคน 

 ในองค์กรทุกคนก็จะมีรูปแบบ แนวทาง และกลายเป็น 

 วฒันธรรมองคก์รทีถ่อืปฏบิตัร่ิวมกนันัน่เอง ซึง่จะเปน็รากฐาน 

 สำาคัญขององค์กรในการเติบโตในระยะยาว

วิทยากรภายในน้ันควรเป็นผู้ท่ีมาจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน

องค์กรซ่ึงมีงานประจำารับผิดชอบอยู่แล้ว และมีงานเพ่ิมเติม 

ในสว่นของการเปน็วทิยากร โดยไมค่วรดงึเจา้หนา้ทีอ่อกมาทำาหนา้ที่

วิทยากรประจำาเพียงหน้าที่เดียว  ทั้งนี้ เพื่อที่จะช่วยสร้างวัฒนธรรม

การมีส่วนร่วมขึ้นในองค์กร แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงต้องข้ึนกับหัวหน้า 

หน่วยงานที่จะต้องพิจารณากระจายงานอย่างเหมาะสมและ 

ทั่วถึงด้วย

หากองค์กรสนับสนุนให้คนในองค์กรเป็นวิทยากรกันมาก ๆ  

ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบสมัครใจ แบบบังคับ หรือมีของรางวัลมาล่อใจก็ตาม 

สิง่ทีอ่งคก์รจะได้กค็อื การถอืกำาเนดิเกดิขึน้ของ “วทิยากร” ในองค์กร 

อย่างไรก็ตาม แม้การเกิดขึ้นดังกล่าวไม่ได้รับประกันความสามารถ 

ในการเป็นวิทยากรที่ดี แต่อย่างน้อยเป็นการทำาให้เกิดมีวิทยากรขึ้น 

ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่สำาคัญของการพัฒนาองค์กรประการหนึ่ง

เม่ือจะต้องทำาหน้าท่ีเป็นวิทยากร คนส่วนใหญ่ก็จะต้อง “เตรียมตัว” 

เพราะการทำาหน้าที่วิทยากรจะต้องมีองค์ความรู้และประสบการณ์

มากเพียงพอที่จะไปถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้ ดังนั้น เหล่าวิทยากร 

ก็จะต้องเร่งหาความรู้ ทั้งความรู้เฉพาะทางในเรื่องที่จะถ่ายทอด  

และความรู้รอบในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน นั่นหมายความว่า  

ผู้ทำาหน้าที่วิทยากรจะต้องศึกษาเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมกัน

ขนานใหญ่ เพราะส่วนหนึ่งของผลจากการทำาหน้าที่วิทยากร คือ 

“หน้าตาขององค์กร” อีกส่วนคือ “หน้าตาของตัววิทยากรเอง” 

ถ้าทำาได้ไม่ดีก็เสียหน้า หมดความน่าเชื่อถือ
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องค์กรจะสร้างวิทยากรขึ้นมาได้อย่างไร?
คงไม่มีคำาตอบสำาเร็จรูปสำาหรับทุกองค์กร แต่แนวทางที่น่า 

จะช่วยให้เกิดวิทยากรจำานวนมากในองค์กรได้ ก็คือ “การสร้างงาน

และหางานให้วิทยากร” และต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 

ในการส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้วย รู้อย่างนี้ ผู้ที่  

กำาลังจะ “งานเข้า” หากผู้บริหารองค์กรเกิดจะซื้อมาตรการนี้ 

อาจจะเร่ิมรู้สึกหงุดหงิดเล็ก ๆ กับข้อเสนอดังกล่าว แต่โปรดอย่าเพ่ิง 

ด่วนโกรธกัน เพราะแท้ท่ีจริงแล้ววิธีการมอบหมายหรือสนับสนุนให้

ใครก็ตามเป็นวิทยากรนั้น ในวงการ HR ถือว่าเป็นวิธีการพัฒนาคน 

ที่เยี่ยมยอดที่สุดวิธีหน่ึงทีเดียว ดังน้ัน หากได้รับมอบโปรดถือว่า 

โอกาสทองมาถึงท่านแล้ว

ในมุมมองการพัฒนาคนโดยการมอบหมายงานให้นี้ จำาเป็น 

ต้องขอยืมแนวคิดในเรื่อง 70:20:10 ของตัวแบบในการเรียนรู้ 

และการพัฒนา (Learning and Development) มาช่วยอธิบาย 

สักเล็กน้อย 70:20:10 เป็นเรื่องท่ีถูกกล่าวถึงค่อนข้างมากใน 

วงการ HR โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพัฒนา แต่มักจะไม่ค่อย 

กล่าวถึงที่มาของตัวแบบน้ีเท่าไรนัก จึงขอหยิบยกมาบอกเล่าสัก 

เล็กน้อยว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร

70:20:102 เป็นสูตรท่ีเกิดขึ้นจากงานวิจัยของ Morgan  

McCall และคณะจากสถาบัน Center for Creative Leadership 

(CCL) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งในภายหลัง 2 ในคณะทำางานน้ัน  

คือ Michael M. Lombardo และ Robert W. Eichinger  

ได้ตีพิมพ์หนังสือที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยดังกล่าว เรื่อง The Career 

Architect Development Planner จนกลายเป็นสูตรที่โด่งดัง 

และมักถูกนำามาอ้างถึงว่า การท่ีคนเราจะพัฒนาศักยภาพได้จริง ๆ น้ัน 

มีสัดส่วนขององค์ประกอบสำาคัญท่ีจะช่วยให้เกิดการพัฒนาได้ดี 

ตามอัตราส่วน 70:20:10 ซ่ึงสูตรนี้มองว่าการที่ปัจเจกบุคคล 

จะสามารถพัฒนาตนเองได้จากกิจกรรมพื้นฐาน 3 ส่วนด้วยกัน  

โดยมีสัดส่วนดังนี้ 3

1. ร้อยละ 70 คือ อัตราส่วนของกิจกรรมท่ีจะช่วยให้เกิด 

การพัฒนาตนเองจากประสบการณ์ (Experience) : การเรียนรู้ 

และพัฒนาผ่านภารกิจในงานแต่ละวัน การได้ทำางานหรือได้รับ 

มอบหมายงานที่ท้าทาย และการลงมือปฏิบัติ

2. ร้อยละ 20 คือ อัตราส่วนของกิจกรรมท่ีจะช่วยให้เกิด 

การพฒันาตนเองจากการคน้ควา้ (Exposure) : การเรยีนรูแ้ละพฒันา

ผ่านการสอนงาน การทำางานร่วมกับเครือข่าย หรือการเรียนรู้ 

จากการทำางานร่วมกับผู้อื่น การเรียนรู้จากผู้อื่น

3. ร้อยละ 10 คือ อัตราส่วนของกิจกรรมที่จะช่วยให้เกิด 

การพัฒนาตนเองจากการเรียน (Education) : การศึกษาเรียนรู้ 

และพัฒนาผ่านการเรียนในสถานศึกษาอย่างเป็นทางการ หรือ 

การฝึกอบรมต่าง ๆ 

ข้อมูลจากเว็บไซต์ 702010 Forum ยังได้นำาเสนอว่า 

หลายองค์กรที่นำาเอากรอบแนวคิดนี้ไปใช้ สามารถลดค่าใช้จ่าย 

ในเรื่องของการฝึกอบรมไปได้ถึงกว่า 75% เลยทีเดียว ยิ่งไปกว่านั้น 

ข้อมูลในเรื่องของการส่งเสริมการเรียนรู้ในระยะยาว (Learning  

retention) นั้นมีการระบุว่า การอภิปราย (Discussion) จะช่วย

กระตุ้นการเรียนรู้และความเข้าใจได้ประมาณ 50% ซึ่งหากจะเพิ่ม

จำานวนเปอร์เซ็นต์การเรียนรู้ไปถึงระดับ 75% จะต้องได้มีโอกาส 

นำาความรู้นั้นไปใช้ในการปฏิบัติ (Practice) และสูงที่สุด คือความรู้

จะเพิ่มขึ้นถึง 90% สำาหรับผู้ที่ได้ลงมือสอนผู้อื่น (Teach) และ 

หมายรวมถึงการนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ (Adaptation) 4 ด้วย ดังนี้

2 Michael M. Lombardo and Robert W. Eichinger. 1996. The Career Architect Development Planner.
3 https://www.702010forum.com/about-702010-framework.
4 http://startupproduct.com/using-agile-to-teach-agile/

องค์กรท่ีจะส่งเสริมการสร้าง “วิทยากร” และทำาให้วิทยากร 

ที่มี “คุณภาพ” ได้จะต้องกำาหนดแนวทางในการสร้างอย่างจริงจัง

และครบวงจรบนพื้นฐานของความเข้าใจร่วมกันว่า “ถ้าองค์กร	

ของเรามีหรือสร้างวิทยากรแล้วจะเป็นประโยชน์ร่วมกัน	

ต่อทั้งคนในองค์กรและเป็นประโยชน์ต่อองค์กรด้วยเช่นกัน”

นอกจากนี้ การกำาหนดคุณสมบัติของวิทยากรในแต่ละองค์กร 

ก็เป็นสิ่งจำาเป็นสำาหรับการสร้างวิทยากร เพ่ือให้มีเกณฑ์หรือ 
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มาตรฐานไว้ให้องค์กรเลือกคนท่ีเหมาะสมและให้คนในองค์กรรู้ว่า 

จะต้องประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรให้เป็นวิทยากรในแบบที่องค์กร

ต้องการได้ 

องค์ประกอบหลักที่วิทยากรควรจะต้องมี	
1) ด้านเนื้อหาและการสอน วิทยากรจะต้องมีความรู้เฉพาะทาง 

ในเรื่องที่จะถ่ายทอดในระดับดีมาก มีความสามารถในการวางแผน

และการบรหิารจดัการ การเชือ่มโยงกบัองคป์ระกอบอืน่ ๆ  ทีเ่ก่ียวขอ้ง 

และการกำากับดูแลและประเมินการเรียนรู้

2) ดา้นการปฏสิมัพนัธแ์ละการสือ่สาร ความสามารถในการสรา้ง

ความสัมพันธ์และการสื่อสารกับผู้เรียน เทคนิควิธีการถ่ายทอด/ 

สร้างการเรียนรู้ การช่วยให้ผู้เรียนเข้าถึงและต่อยอดความรู้ได้

3) ด้านการพัฒนาตนเองเพื่อการสอนท่ีมีคุณภาพ อาทิ  

คุณลักษณะส่วนบุคคล การทบทวนและพัฒนาตนเอง

แนวทางการสนับสนุนให้เกิดวิทยากรในองค์กร

1. การกำาหนดนโยบายให้ทุกคนต้องมีความถนัดในงานหรือ 

มีวิชาที่จะสามารถสอนหรือถ่ายทอดได้เป็น “วิทยากร” โดยแบ่ง

ระดบั และมอบหมายภารกิจใหส้อนทัง้ภายในและภายนอกหน่วยงาน

ตามความสามารถและความเหมาะสม

2. การสนับสนุนให้วิทยากรได้ รับการพัฒนาตามระดับ 

ความสามารถ และต้องสร้างตั้งแต่อายุยังน้อยเพื่อให้สามารถ 

ปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาได้ง่ายและต่อเน่ือง เช่น จัดฝึกอบรมความรู้

พื้นฐานในการทำาหน้าที่เป็นวิทยากรให้กับวิทยากรมือใหม่ เป็นต้น

3. การสร้างและเปิดโอกาสให้เหล่าวิทยากรรุ่นเล็กและรุ่นใหญ่ 

ของหน่วยงานได้มีโอกาสลงสนามจริง

4. การประเมนิและให ้feedback ทีช่ดัเจน เหมาะสมกบัวทิยากร  

จะช่วยเร่งให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

5. การมีระบบพ่ีสอนน้องเพ่ือรองรับการส่งต่อองค์ความรู้ 

และเพื่อฝึกทักษะในการสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ให้กับคน 

ในองค์กร

6. การให้ความดีความชอบ (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน)  

ตามระดับความสามารถเพ่ือเป็นแรงจูงใจและกำาลังใจในคนท่ี 

มีพัฒนาการและคนที่สามารถทำาได้ดี

หากจะสรา้งวทิยากรแบบทีก่ลา่วมาจะคุม้กบั
การลงทุนหรือไม่?

แน่นอนว่ากว่าจะสร้างวิทยากรคุณภาพขององค์กรได้จริง ๆ  

ก็ต้องลงทุนลงแรงกันไม่น้อยในระยะแรก และจำาเป็นต้องทำา 

อยา่งเปน็ระบบ ยิง่เราสามารถสรา้งวทิยากรได้มาก เรากจ็ะเรง่ให้คน 

ในองค์กรพัฒนาตนเองได้มากยิ่ งขึ้นจากการที่ ไ ด้สอนงาน 

หรือถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่น เราก็จะยิ่งมีคน “คุณภาพ” และ 

ช่วยองค์กรประหยัดการลงทุนในการพัฒนาคนผ่านการฝึกอบรม 

ได้มากทีเดียวในอนาคต เนื่องจากวิทยากรที่ต้องลงทุนสร้าง 

ในช่วงแรกระยะแรกจะกลายเป็น “ครูผู้สอนงาน” สอนแนวทาง 

การเป็นวิทยากรต่อให้กับคนในองค์กรได้อย่างดี เช่น การสอนงาน 

แบบพี่สอนน้อง ซึ่งหากมีระบบที่ดีรองรับก็จะเกิดเป็นห่วงโซ่ 

ต่อเนื่องตราบเท่าที่ยังมีวิทยากรในองค์กรมากเพียงพอและ 

มีการสร้างวิทยากรที่ต่อเนื่องด้วย เพราะเมื่อคนในแต่ละรุ่น 

ได้รับการปฏิบัติต่อกันเช่นไรก็มักจะมีการส่งต่อพฤติกรรม

“มีคนเก่ง	 องค์กรก็แกร่ง” ถ้าองค์กรมีจำานวนคนเก่งมากก็จะ

ช่วยสนับสนุนและขับเคลื่อนการดำาเนินการขององค์กรก้าวหน้าได้ 

เพราะความรู้ความเชี่ยวชาญในงานของคนในองค์กรถูกสะสมไว้ 

และใช้ประโยชน์โดยการถ่ายทอดให้คนในองค์กรอยู่ตลอดเวลา  

ดังนั้น ทางเลือกของการพัฒนาวันนี้คงต้องขึ้นกับการวิเคราะห์

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับและการสนับสนุนส่งเสริมของผู้บริหาร 

ในองค์กรนั้น ๆ นั่นเอง

การมีวิทยากรเป็นของตนเองจึงถือเป็นเรื่องวิเศษ เพราะ 

หากพิจารณาแล้วจะพบว่า มี ผู้รู้ที่ เป็นคนในองค์กร สอนได้  

ทั้งภายในภายนอกองค์กร จะมีใครรู้ข้อมูลขององค์กรดีเท่า 

คนในองค์กร

เมื่อพิจารณาเรื่องนี้ในภาพรวมแล้ว อาจดูเป็นเร่ืองใหญ่ 

ที่ ต้องผูกพันกับผู้คนจำานวนมาก ซึ่งก็พออนุมานได้ว่าคงไม่ใช่ 

เรื่องง่ายที่จะเนรมิตให้เกิดผลสำาเร็จได้รวดเร็วทันใจ นอกจากนั้น  

เพื่อความรอบคอบและคุ้มค่าก่อนทำาเรื่องนี้ยังจะต้องวิเคราะห์ว่า

องค์กรของท่านนั้นมีเนื้องานที่สนับสนุนและจะได้รับประโยชน์ 

จากการสร้างวิทยากรในองค์กรมากน้อยเพียงใดด้วย ในกรณีท่ี 

เป็นองค์กรหน่วยงานที่ต้องมีการให้ข้อมูลลูกค้าจำานวนมาก  

ต้องการมีภาพลักษณ์ที่น่าเช่ือถือ มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคน 

มีจุดขายในเรื่องของกฎ ระเบียบ หรือต้องมีบทบาทในการให้ 

คำาปรึกษา แนวทางของการสร้างวิทยากรน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีเยี่ยม

สำาหรับการพัฒนาคนและพัฒนาองค์กรไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งหาก 

องค์กรของท่านเข้าข่ายนี้และท่านได้พินิจพิเคราะห์แล้วเห็นดี 

เหน็ชอบกบัวธิกีารดงักล่าวแลว้ กไ็มส่ายทีจ่ะมารว่มดว้ยชว่ยกนัสรา้ง

วิทยากรภายในเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งขององค์กรได้ตั้งแต่บัดนี้

เป็นต้นไปเลยค่ะ 
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  คลุกวงใน (พิเศษ)  เรื่อง : พรรัตน์ โลหะขจรพันธ์

• หมวด 4 การดำาเนินการในกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่า 

 กระทำาผิดวินัยอย่างร้ายแรง

• หมวด 5 กรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง

• หมวด 6 การสั่งยุติเรื่อง ลงโทษ หรืองดโทษ

• หมวด 7 การมีคำาสั่งใหม่กรณีมีการเพิ่มโทษ ลดโทษ 

 งดโทษ หรือยกโทษ

• หมวด 8 การสั่งพักราชการและให้ออกจากราชการไว้ก่อน

• หมวด 9 ระยะเวลา

•  หมวด 10 บทเบ็ดเตล็ด

• บทเฉพาะกาล

 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำาเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 นี้ 

หลักเกณฑ์และวิธีการต่าง ๆ ยังคงเหมือนเดิมเป็นส่วนใหญ่ จะมี 

ที่แตกต่างออกไปคือในหมวด 4 การดำาเนินการในกรณีมีมูล 

ที่ควรกล่าวหาว่ากระทำาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ซ่ึงโดยหลักการใหญ่ 

ยังคงเหมือนเดิม คือ ต้องมีการตั้ ง เรื่องกล่าวหา มีการตั้ ง 

คณะกรรมการสอบสวน ตอ้งแจง้ขอ้กลา่วหาและสรปุพยานหลกัฐาน

ที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ ผู้ถูกกล่าวหาทราบ และให้โอกาส 

แก่ผู้กล่าวหาช้ีแจงแก้ข้อกล่าวหา และเม่ือการสอบสวนเสร็จสิ้น 

โดยคณะกรรมการสอบสวนหรือผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน

การดำาเนินการทางวินัย : 

กระบวนการที่เปลี่ยนไป
ก.พ. ไดอ้อกกฎ ก.พ. วา่ดว้ยการดำาเนนิการทางวนิยั พ.ศ. 2556  

โดยอาศัยอำานาจตามมาตรา 8(5) และหมวด 7 การดำาเนินการ 

ทางวินัย ตามมาตรา 94 มาตรา 95 มาตรา 96 มาตรา 97 มาตรา 

101 และมาตรา 105 แหง่พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน 

พ.ศ. 2551 ซึ่ง กฎ ก.พ. ฉบับนี้ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับ

กฤษฎีกา เล่ม 130 ตอนที่ 126 ก วันที่ 27 ธันวาคม 2556 และม ี

ผลใช้บังคับเมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นกฎหมายลูกบท 

ที่บัญญัติขึ้นเพื่อนำามาใช้แทน กฎ ก.พ. ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2540)  

ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา ท้ังน้ีเพื่อให้การดำาเนินการทางวินัย 

เป็นไปโดยรวดเร็ว ด้วยความยุติธรรม และปราศจากอคติ รวมทั้ง 

เพื่อให้การดำาเนินการทางวินัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

ระยะเวลาที่กฎหมายกำาหนดด้วย

กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำาเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 แบ่งเป็น 

10 หมวดและบทเฉพาะกาล คือ

• หมวด 1 การดำาเนินการเม่ือมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็น 

 ที่สงสัยว่ามีการกระทำาผิดวินัย

• หมวด 2 การสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้น

• หมวด 3 การดำาเนินการในกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่า 

 กระทำาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
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เห็นว่ากรณีเป็นการกระทำาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก็จะต้องส่งเรื่อง 

ให้ อ.ก.พ. สามัญพิจารณา และเมื่อ อ.ก.พ. สามัญมีมติประการใด  

ก็ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น

สำาหรับสาระที่มีการเปลี่ยนไปจากเดิม ได้แก่

1.	ผู้มีอำานาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ตามพระราช

บัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบกฎ ก.พ.  

ว่าด้วยการดำาเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 กำาหนดผู้มีอำานาจส่ัง 

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนไว้ คือ

 1.1 มาตรา 93 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ

พลเรือน พ.ศ. 2551 บัญญัติให้ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอำานาจส่ังบรรจุ  

ตามมาตรา 57 ได้แก่ รัฐมนตรีเจ้าสังกัด ปลัดกระทรวง หรือหัวหน้า

สว่นราชการระดบักรมทีอ่ยูใ่นบงัคบับญัชาหรอืรบัผดิชอบการปฏิบตัิ

ราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี อธิบดี และ 

ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้มีอำานาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน

 1.2 กรณีที่ ข้าราชการผู้ถูกกล่าวหามีตำาแหน่งต่างกัน  

หรือต่างกรมหรือต่างกระทรวงกัน ถูกกล่าวหาว่ากระทำาผิดวินัย 

ร่วมกัน ผู้มีอำานาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนจะเป็นไปตาม

บทบญัญตัมิาตรา 94 แหง่พระราชบัญญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน 

พ.ศ. 2551 (กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำาเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556  

ข้อ 16 และข้อ 17)

 1.3 กรณีที่ผู้ บังคับบัญชาไม่ใช้อำานาจตามมาตรา 93  

หรือมาตรา 94 ให้ผู้บังคับบัญชาระดับเหนือข้ึนไปมีอำานาจแต่งตั้ง 

คณะกรรมการสอบสวน

2.	หลักเกณฑ์	วิธีการ	และระยะเวลาสอบสวน

 2.1 กฎ ก.พ. นีไ้ดก้ำาหนดหลกัการใหมเ่พิม่เตมิโดยจะแตง่ตัง้

ลูกจ้างประจำาหรือพนักงานราชการเป็นผู้ช่วยเลขานุการใน 

คณะกรรมการสอบสวนก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลน

บุคลากรด้านวินัย (ข้อ 18 วรรค 4)

 2.2 กำาหนดระยะเวลาเร่งรัดการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน 

120 วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการสอบสวนได้ประชุมคร้ังแรก 

ตามข้อ 27 และสามารถขยายเวลาได้ไม่เกินครั้งละ 60 วัน แต่มิได้

จำากัดจำานวนครั้งไว้ (ข้อ 54) อย่างไรก็ตาม หากการสอบสวนไม่แล้ว

เสร็จได้ภายใน 180 วัน ก็ให้ผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน

รายงานไปยัง อ.ก.พ. กระทรวงที่ผู้ถูกกล่าวหาสังกัดอยู่เพ่ือเร่งรัด 

การสอบสวนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

 2.3  ตัดขั้นตอนการแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหา (สว.2) 

คงเหลือเพียงขั้นตอนการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน  

ตามที่กำาหนดไว้ในข้อ 40 ข้อ 41 และข้อ 43 เท่านั้น

 2.4 จำานวนกรรมการสอบสวนในการสอบปากคำาต้องไม่น้อยกว่า 

กึง่หนึง่ เวน้แตใ่นกรณทีีก่ึง่หนึง่ของคณะกรรมการสอบสวนมมีากกวา่ 

3 คน ให้กรรมการสอบสวน 3 คน ทำาการสอบปากคำาได้ (ข้อ 30)

 2.5 ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธินำาที่ปรึกษาหรือทนายความเข้าร่วม 

ในชั้นสอบสวนได้ (ข้อ 32)

3.	การส่งเรื่องให้	อ.ก.พ.	สามัญ

ในกรณทีีค่ณะกรรมการสอบสวนหรอืผู้สัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการ

สอบสวนเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ส่งเรื่อง

ให้ อ.ก.พ. สามัญพิจารณาตามข้อ 58 ดังนี้

3.1 กรณีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

สอบสวนข้าราชการซ่ึงมีตำาแหน่งตามมาตรา 57(11) และสังกัด

ราชการบริหารส่วนภูมิภาคให้ส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. จังหวัด

3.2 กรณีอธิบดี (รวมทั้งปลัดกระทรวงในฐานะอธิบดี) หรือ

หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมที่อยู่ในบังคับบัญชา/ขึ้นตรงต่อนายก

รัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน

ขา้ราชการซึง่มตีำาแหนง่ตามมาตรา 57(6) (9) (10) และสังกดัราชการ

บริหารส่วนภูมิภาคหรือส่วนกลางให้ส่งเรื่องให้ อ.ก.พ.กรม

3.3 กรณีนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง หรือหัวหน้า

ส่วนราชการระดบักรมทีอ่ยูใ่นบงัคับบญัชา/ขึน้ตรงตอ่นายกรฐัมนตรี

หรือรัฐมนตรีเป็นผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้าราชการ 

ซึ่งมีตำาแหน่งตามมาตรา 57(1) (2) (3) (5) (7) (8) และสังกัดราชการ

บริหารส่วนภูมิภาคหรือส่วนกลางให้ส่งเรื่องให้ อ.ก.พ.กระทรวง
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โดยท่ัวไป ในการดำาเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ 

ไม่ว่าจะเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 

จะกระทำาโดยผู้บังคับบัญชาผู้มีอำานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง

หากเป็นกรณีการกระทำาความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง อาจไม่จำาเป็น 

ต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยก็ได้ แต่ต้องจัดให้มี 

การแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ 

พร้อมทั้งรับฟังคำาชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหา และเมื่อได้ดำาเนินการ 

ดังกล่าวแล้ว ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำานาจสั่งบรรจุเห็นว่าผู้นั้นกระทำาผิด

วนิยัอยา่งไมร่า้ยแรง ก็สามารถทีจ่ะลงโทษวนิยัอย่างไมร้่ายแรงไดเ้ลย

แต่ก็มีประเด็นน่าคิดว่า หากตอนกล่าวหาเห็นเป็นเพียงความผิดวินัย 

อย่างไม่ร้ายแรง แต่เมื่อได้รวบรวมพยานหลักฐานและรับฟังคำาชี้แจง

เสร็จแล้ว กลับเห็นว่าผู้นั้นกระทำาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ซึ่งย่อมต้องมี

การปรับบทความผิดเสียใหม่ โดยเปลี่ยนฐานความผิดจากที่เคยแจ้ง

ในการแจ้งข้อกล่าวหา ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำานาจสั่งบรรจุจะสามารถ

ลงโทษได้เลยหรือไม่ หรือต้องดำาเนินการอื่นใดเพิ่มเติมหรือไม่

สำาหรับกรณีความผิดวินัยอย่างร้ายแรงน้ัน กฎหมายกำาหนด 

ให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำานาจส่ังบรรจุต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ

สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงเท่านั้น โดยในการสอบสวนต้องปฏิบัติ 

ตามหลักเกณฑ์และวธิกีารทีก่ำาหนดในกฎ ก.พ. ว่าดว้ยการดำาเนนิการ

ทางวินัย พ.ศ. 2556 ซ่ึงได้วางหลักการสำาคัญไว้ว่า คณะกรรมการ

สอบสวนต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน 

ข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ โดยให้ทำาเป็นบันทึก ระบุข้อเท็จจริง 

พฤติการณ์ของผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระทำาการใด เม่ือใด อย่างไร  

เป็นความผิดวินัยในกรณีใด จากน้ันต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหา 

ได้ชี้แจงแสดงพยานหลักฐานเพื่อแก้ข้อกล่าวหา เมื่อดำาเนินการ 

ครบถ้วนแล้วให้จัดทำารายงานการสอบสวนเสนอผู้สั่งแต่งตั้ง 

คณะกรรมการสอบสวนว่า ผู้ถูกกล่าวหากระทำาผิดวินัยกรณีใด  

มาตราใด ควรได้รับโทษสถานใด ซึ่งถ้าหากเสนอว่ากระทำาความผิด

วินัยตามมาตราหรือฐานความผิดที่เคยแจ้งในการแจ้งข้อกล่าวหา 

ก็คงไม่มีปัญหาอะไร

แต่ถ้าหากเสนอว่ากระทำาความผิดวินัยอย่างร้ายแรงในมาตรา

หรือฐานอื่นที่ไม่ใช่มาตราหรือฐานที่เคยแจ้งข้อกล่าวหาไป หรือ 

อาจเป็นเพยีงความผดิวนิยัอยา่งไมร่า้ยแรงแลว้ จะถอืวา่การสอบสวน

นั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายและจะต้องถูกเพิกถอนเลยหรือไม่

ประเด็นที่กล่าวมานี้เป็นปัญหาที่มีผู้สงสัยอยู่เนือง ๆ จึงมี 

ความท้าทายในการค้นหาคำาตอบ

  คลุกวงใน (พิเศษ)  เรื่อง : นางสาวกมลลักษณ์ อ้นอารี

การเปลี่ยนฐานความผิด
ในระหวา่งการดำาเนนิการทางวนิยั
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การหาคำาตอบในเรื่องนี้  ผู้ เขียนได้ศึกษาเปรียบเทียบกับ 

คำาพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำารงตำาแหน่ง 

ทางการเมือง คดีหมายเลขแดงที่ อม.5/2552 ระหว่างนาย ก  

กับพวกรวม 135 คน ผู้ร้อง กับคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้ถูกกล่าวหา 

โดยนาย ก กับพวกเห็นว่า การที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่า  

นาย ก กับพวกมีความผิดในฐานความผิดที่คณะอนุกรรมการ 

ไต่สวนข้อเท็จจริงไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหานั้น เป็นการกระทำาที่ไม่ชอบ

ด้วยกฎหมาย ซ่ึงศาลได้วินิจฉัยว่า การแจ้งข้อกล่าวหาของ 

คณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงไม่จำาต้องแจ้งทุกข้อหา เม่ือได้ 

มีการแจ้งให้ทราบถึงพฤติการณ์ในการกระทำาความผิดก็เพียงพอ 

และถือได้ว่ามีการแจ้งในข้อหาอื่นที่อาศัยพฤติการณ์เดียวกันนั้น 

ด้วยแล้ว เมื่อเรื่องนี้คณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงได้แจ้ง 

ข้อกล่าวหาให้นาย ก กับพวก และนาย ข ทราบว่า การกระทำา 

ของนาย ก กับพวกมีมูลความผิดทางวินัยฐานปฏิบัติหรือละเว้น 

การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้

ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และฐานปฏิบัติ

หน้าท่ีราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ 

มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่

ราชการอยา่งร้ายแรง และฐานประพฤตช่ัิวอยา่งรา้ยแรง ตามพระราช

บัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 และมีมูลเป็น 

ความผิดอาญาฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ

หน้าที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157

ซ่ึงต่อมาคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ว่า 

การกระทำาของนาย ก กับพวกมิได้เป็นความผิดตาม 3 ฐาน 

ความผิดข้างต้น คงฟังได้แต่เพียงว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

ฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่

ราชการอยา่งรา้ยแรง ตามพระราชบญัญตัริะเบยีบข้าราชการพลเรอืน 

พ.ศ. 2535 ซึ่งเป็นพฤติการณ์ที่เบากว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. ย่อม

มีอำานาจที่จะฟังข้อเท็จจริงตามมูลฐานดังกล่าวแล้วมาวินิจฉัย 

ช้ีมูลฐานความผิดในฐานดังกล่าวได้ โดยไม่จำาต้องแจ้งข้อกล่าวหา 

เพิ่มเติมหรือไต่สวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมอีก เพราะข้อเท็จจริงท่ีอาศัย

ในการช้ีมูลรวมอยู่ในสำานวนการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะอนุกรรมการ 

ไต่สวนแล้ว มิใช่การนำาข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์อ่ืนนอกสำานวนมา

วินิจฉัย และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มิได้ห้ามมิให้คณะกรรมการ 

ป.ป.ช. มมีตชิีม้ลูในความผิดฐานอืน่ทีไ่ดจ้ากสำานวนการไต่สวนขอ้เทจ็

จริงแต่อย่างใด การกระทำาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงชอบแล้ว

จากคำาพพิากษาดงักลา่วไดว้างหลกัการทีส่ำาคญัวา่ ในการไตส่วน

ขอ้เทจ็จรงิของคณะอนกุรรมการไตส่วน หากไดม้กีารแจง้พฤตกิารณ์

ในการกระทำาความผิดครบถ้วนแล้ว แม้ต่อมาคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

จะปรับบทความผิดแตกต่างไปจากบทความผิดที่ได้เคยแจ้งไว้ 

ในการแจ้งข้อกล่าวหา ก็สามารถทำาได้ เพราะเป็นการปรับบทความ

ผิดที่เกิดจากการฟังพฤติการณ์เดียวกัน แต่ทั้งนี้ต้องเป็นการปรับ

บทความผิดในพฤติการณ์ที่ มีสถานโทษที่เบากว่าที่ได้เคยแจ้ง 

ข้อกล่าวหาไว้

สำาหรับกรณีตัวอย่าง เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบคำาพิพากษา 

กับประเด็นปัญหาที่ ผู้เขียนได้หยิบยกมาข้างต้น ผู้เขียนเห็นว่า  

ในการสอบสวนทางวนิยัอยา่งรา้ยแรงนัน้ หากในการแจ้งขอ้กล่าวหา

และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา คณะกรรมการ

สอบสวนได้แจ้งข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ความผิดของผู้ถูกกล่าวหา

ครบถ้วนแล้ว พร้อมทั้งได้แจ้งด้วยว่าเป็นความผิดวินัยกรณีใด  

มาตราใด ซ่ึงเป็นฐานความผิดท่ีมีโทษสถานหนักแล้ว แต่เม่ือดำาเนินการ 

สอบสวนแลว้เสรจ็ คณะกรรมการสอบสวนกส็ามารถเสนอความเหน็

ได้ว่า ผู้ถูกกล่าวหากระทำาผิดวินัยอย่างร้ายแรงในมาตราหรือ 

ฐานอื่นได้ แต่ต้องเป็นฐานความผิดท่ีพฤติการณ์หรือสถานโทษ 

ที่เบากว่ามาตราหรือฐานความผิดที่เคยแจ้งไว้ ซึ่งมิได้ทำาให้เสีย 

ความเป็นธรรมแต่อย่างใด เพราะการแจ้งข้อกล่าวหาในมาตรา 

หรือฐานที่หนักกว่าย่อมทำาให้ผู้ถูกกล่าวหาได้ต่อสู้ช้ีแจงอย่างเต็มท่ี 

มากกว่า กับทั้งอาจพิจารณาได้ว่าในขณะที่แจ้งข้อกล่าวหานั้น  

คณะกรรมการสอบสวนอาจได้รับข้อมูลเพียงด้านเดียวและยังไม่ 

ครบถ้วนสมบูรณ์ จึงยังไม่อาจสรุปได้อย่างแน่ชัดว่าพฤติการณ์ของ 

ผู้ถกูกล่าวหาเปน็การกระทำาความผดิวนิยัมาตราใด ฐานใด ในชัน้แรก
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จงึเปน็การแจง้ข้อกลา่วหาในเบือ้งต้นเทา่นัน้ แตเ่มือ่ไดร้วบรวมพยาน

หลักฐานทั้งหมดแล้ว อาจมีข้อเท็จจริงเปล่ียนไปหรือมีข้อเท็จจริง 

เพิ่มเติม อันทำาให้พิจารณาได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นว่าพฤติการณ์ 

ของผู้ถูกกล่าวหาเป็นความผิดวินัยตามฐานใด มาตราใด ซ่ึงอาจมี

พฤติการณ์และสถานโทษท่ีเบากว่าฐานความผิดท่ีแจ้งข้อกล่าวหา 

ไปแล้ว ดังนั้น การดำาเนินการสอบสวนจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว  

ไม่มีเหตุจะต้องแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติม หรือเพิกถอนกระบวนการ

สอบสวนแต่อย่างใด

กรณทีำานองนีเ้คยเกดิขึน้ในชัน้พิจารณาของ ก.พ.ค. เรือ่งมอียูว่า่

ขา้ราชการผูห้นึง่ไดร้บัแจง้ขอ้กลา่วหาจากคณะกรรมการสอบสวนวา่ 

ไดเ้บกิเงนิของสถานีอนามยั จำานวน 210,000 บาท ไป แต่มีหลกัฐาน

การเบิกจ่ายที่ถูกต้องเพียง 34,200 บาท ประกอบกับไม่มีการจัดทำา

บัญชีเงินสดให้เป็นปัจจุบัน จึงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  

ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ แต่ภายหลังจากรวบรวมพยานหลักฐาน

และรับฟังคำาชีแ้จงจากข้าราชการรายนัน้แลว้ คณะกรรมการสอบสวน

ไดเ้สนอความเหน็ตอ่ผูส้ัง่แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนวา่ ข้าราชการ

ผู้นั้นมีความผิดเพียงการไม่จัดทำาบัญชีเงินสดให้เป็นปัจจุบันเท่านั้น 

ซึ่งเป็นความผิดวินัยฐานจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของ 

ทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และ 

อ.ก.พ.จังหวัดซึ่งเป็นผู้มีอำานาจในการพิจารณาความผิดและกำาหนด

โทษก็เห็นชอบตามความเห็นดังกล่าวของคณะกรรมการสอบสวน  

ในช้ันพิจารณาอุทธรณ์ ก.พ.ค. ก็ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการ 

ปรับบทความผิดภายหลังดังกล่าวเป็นการดำาเนินการโดยชอบแล้ว  

ไม่จำาเป็นต้องแจ้งขอกล่าวหาเพิ่มเติมแต่อย่างใด

แต่หากเป็นกรณีที่การปรับบทภายหลังเป็นพฤติการณ์หรือ 

ฐานความผิดที่สถานโทษหนักข้ึน ไม่ว่าจะเป็นกรณีตั้งกรรมการ

สอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรงแล้วภายหลังพบว่าเป็นความผิดวินัย

อย่างร้ายแรงก็ดี หรือกรณีตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง 

แต่ภายหลังมีการปรับบทความผิดเป็นพฤติการณ์หรือฐานความผิด 

ที่มีสถานโทษหนักข้ึนกว่าตอนแจ้งข้อกล่าวหาก็ดี ผู้เขียนเห็นว่า 

จำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย 

อย่างร้ายแรงใหม่ หรือต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยาน 

หลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเสียใหม่ รวมท้ังต้องให้โอกาส 

ผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาอย่างเต็มท่ีอีกครั้ง เนื่องจาก 

เป็นเรื่องที่มีผลกระทบสำาคัญต่อสถานะการเป็นผู้ถูกกล่าวหาและ 

สิทธิในการต่อสู้ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา เพราะความเข้มข้นในการต่อสู้

ชี้แจงย่อมขึ้นอยู่กับฐานความผิดและสถานโทษที่คาดว่าตนเอง 

จะได้รับ

ผู้ เขียนเห็นว่าหลักการข้างต้นนี้สามารถนำาไปปรับใช้ใน 

การพจิารณารายงานการสอบสวนของผู้ส่ังแตง่ตัง้กรรมการสอบสวน 

หรือในการพิจารณาความผิดและกำาหนดโทษ หรือในชั้นตรวจสอบ

รายงานการดำาเนินการทางวินัยได้อีกด้วย นอกจากที่กล่าวมาแล้ว 

ผู้เขียนขอหยิบยกเรื่องตัวอย่างที่เกิดขึ้นในการพิจารณาอุทธรณ์ 

ของ ก.พ.ค. ซึ่งก็ได้นำาหลักการนี้มาปรับใช้เช่นกัน โดยเรื่องตัวอย่าง

นี ้คณะกรรมการสอบสวนได้แจง้ขอ้กลา่วหาวา่ ข้าราชการผูถู้กกล่าว

หาซึ่งเป็นช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้างได้อาศัยโอกาสดังกล่าวรับเงิน

จำานวนเดือนละ 10,000 บาท จากผู้รับจ้าง อันเป็นความผิดวินัย  

ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ซึ่งอ.ก.พ. 

กรมเห็นชอบตามฐานความผิดทั้งสองดังกล่าว จึงมีคำาสั่งลงโทษ  

แต่ ก.พ.ค. พิจารณาอุทธรณ์แล้วเห็นว่าพฤติการณ์ไม่ครบองค์ประกอบ 

ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ก.พ.ค. จึงสั่งให้แก้ไขฐาน 

ความผิดให้ถูกต้อง โดยเป็นความผิดเพียงฐานประพฤติชั่วอย่าง 

ร้ายแรง (เรื่องแดงที่ 0024152) จึงเห็นได้ว่าการพิจารณาอุทธรณ์ 

ของ ก.พ.ค. ก็อยู่ในหลักการข้างต้น คือ การปรับบทความผิดใน 

ภายหลังกระทำาได้ แต่ต้องอยู่บนหลักการที่ว่าฐานความผิดใหม่ต้อง

มีพฤติการณ์หรือสถานโทษท่ีเบากว่าฐานความผิดเดิม ซึ่งจะเป็น 

การดำารงความยุติธรรมและเป็นธรรมให้ผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกลงโทษ 

ได้อย่างเต็มที่ต่อไป

http://news.anu.edu.au/files/2013/11/law.jpg
http://www.standupforjyj.com/wp-content/uploads/2012/10/law2.jpg
http://thealilawfirm.net/images/background/bg01.jpg
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พลวัตรและการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกส่งผลให้ประเทศ 

ตา่ง ๆ  เหน็ความสำาคญัของการรวมตวัในระดบัภูมภิาคและอนภุมูภิาค

เพื่อเพิ่มอำานาจต่อรองและเพิ่มศักยภาพของการแข่งขันในเวทีโลก 

เกดิเปน็การรวมกลุม่ประเทศในกรอบความรว่มมอืตา่ง ๆ  เชน่ สหภาพ

ยโุรป เอเปค กลุม่ประเทศผูส้ง่ออกน้ำามนั เปน็ต้น อาเซยีนเปน็อกีหนึง่

กลุ่มประเทศที่มีการรวมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับ

ภูมิภาคทั้งในด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 

รวมไปถึงการผลักดันการดำาเนินการกรอบความร่วมมือระหว่างกัน 

เชน่ ความร่วมมอืดา้นสิง่แวดลอ้ม ภยัพบิตั ิอาชญากรรม การคา้มนษุย ์

เป็นต้น การก้าวไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558  

มีความสำาคัญต่อประเทศไทยในหลายด้าน ท้ังในด้านการเป็นกลไก

การสร้างพันธมิตรและความเป็นปึกแผ่น การเพิ่มอำานาจต่อรอง 

ในการเจรจาระหว่างประเทศ เพิ่มโอกาสในการขยายตัวทางด้าน 

การค้าและการลงทุนเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ เป็นหน่วยงานหลัก 

ในฐานะสำานักงานเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ ในการประสานงาน 

และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน 

ในปี 2558 และยังทำาหน้าท่ีเป็นฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมการ

อาเซียนแห่งชาติ3 ที่จะต้องเป็นกลไกในการตัดสินใจด้านนโยบาย 

ที่สำาคัญร่วมกับหน่วยงานอื่น ดังนั้นเพื่อให้สอดรับกับจุดมุ่งหมาย 

ของนโยบายรฐับาลทีต่อ้งการนำาประเทศไทยเขา้สูก่ารเปน็ประชาคม

อาเซียนอย่างสมบูรณ์ โดยการสร้างความพร้อมและความเข้มแข็ง 

ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม และการเมอืงและความมัน่คง

ให้เกิดขึ้นได้ 

ข้าราชการและบุคลากรกรมอาเซียนจึงนับว่าเป็นกลไกสำาคัญ 

ในการขับเคล่ือนในเรื่องดังกล่าว จึงจำาเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องเป็น 

ผู้ที่มีความรู้รอบด้าน มีทักษะ ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

และการติดต่อประสานงานที่ เป็นมืออาชีพ มีความสามารถ 

ในการตัดสินใจอย่างรอบคอบ และมีสมรรถนะที่เหมาะสม เพื่อให้ 

เกิดการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพรองรับต่อการเปล่ียนแปลง 

ทีเ่กดิขึน้อยา่งรวดเรว็ และเกดิการบรูณาการการทำางานกบัหนว่ยงาน

ทั้งภายในและภายนอกที่มีภารกิจในการเตรียมการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน

สำานักงาน ก.พ. ได้กำาหนดสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน 

ของตำาแหน่งนักการทูต ในกลุ่มงานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  

ว่าต้องมีอย่างน้อย 3 รายการ4 ได้แก่ การมองภาพองค์รวม  

ความเข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม และศิลปะการส่ือสารจูงใจ  

โดยให้ส่วนราชการสามารถเลือกกำาหนดเพิ่มเติมขึ้นเองได้   

ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้เลือกกำาหนดรายการสมรรถนะ 

ตามแนวทางของสำานักงาน ก.พ. โดยมิได้มีการกำาหนดรายการ

สมรรถนะอื่น ๆ เพิ่มเติม

ในมมุมองของอดตีผู้มส่ีวนเกีย่วขอ้งเชิงนโยบายและยทุธศาสตร์

ของกรมอาเซียน ซ่ึงเคยดำารงตำาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

การต่างประเทศ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และอธิบดี 

กรมอาเซยีน มคีวามเหน็วา่ สมรรถนะเฉพาะตามลกัษณะงานท่ีปฏบิตั ิ

ที่กำาหนดตามสำานักงาน ก.พ. นั้น มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว  

แต่อย่างไรก็ตาม หากมีการกำาหนดสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะ 

งานที่ปฏิบัติเพิ่มเติม เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะงานของสายงาน 

การทูต ก็จะเป็นการส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น  

ดังนี้

1. การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงและความหลากหลาย 

ของโลก เนื่องจากหากนักการทูตรู้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงจะทำาให้

สมรรถนะของข้าราชการกรมอาเซียน : 

มุมมองจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เชิงนโยบายและยุทธศาสตร์1

1  ดัดแปลงจากบางส่วนของวิทยานิพนธ์ เรื่อง สมรรถนะของข้าราชการกรมอาเซียนในความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการทำาวิทยานิพนธ์ในมูลนิธิพันเอกจินดา 
 ณ สงขลา ประจำาปี 2557
2  นักบริหารทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำานักงาน ป.ป.ช. และนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2553 เรื่อง การจัดตั้งคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ
4  หนังสือสำานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 27 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 เรื่อง มาตรฐานและแนวทางการกำาหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำาเป็นสำาหรับตำาแหน่งข้าราชการ 
 พลเรือนสามัญ
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การทำางาน และการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืนท่ีต่างวัฒนธรรม  

ต่างค่านิยม ต่างความเชื่อทางการเมืองและระบบเศรษฐกิจ 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกท้ังยังสร้างความเคารพ น่าเชื่อถือ 

ต่อตัวนักการทูตเมื่อต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในการทำางาน 

อีกด้วย

2. การวางตัวอย่างเหมาะสม เช่น มีความสุขุม อดทน อดกลั้น 

ใจเยน็ จงึเปน็สิง่ทีม่คีวามสำาคญัอยา่งมากตอ่การสรา้งความนา่เชือ่ถอื 

รวมถึงภาพลักษณ์ที่ดีของการเป็นผู้แทนประเทศ 

3. การประสานงานและการบูรณาการความร่วมมือ ทั้งการ

ประสานงานกับหน่วยงานภายในกระทรวงฯ ระหว่างกระทรวง  

และกับองค์การระหว่างประเทศ ตลอดจนการบูรณาการความร่วมมือ 

ในฐานะฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ 

4. การฝึกฝน เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก

การได้พัฒนา ฝึกฝน และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในหลากหลายรูปแบบ 

เช่น การฝึกอบรม การเรียนรู้ผ่านเอกสารและการปฏิบัติงานจริง  

การเรียนรู้จากผู้บังคับบัญชา เป็นต้น จะทำาให้เป็นบุคคลที่มี 

ความรอบด้าน สามารถให้คำาแนะนำาหรือเสนอแนะแนวทางให้แก่

หน่วยงานอื่น ๆ ได้ 

5. การวิเคราะห์เชื่อมโยงอย่างเป็นองค์รวม กระบวนการคิด

วิ เคราะห์อย่างเป็นองค์รวมจะส่งเสริมให้นักการทูตมีทักษะ 

ในการสืบค้น วิเคราะห์ ตีความข้อมูลข่าวสารท่ีมีความสลับซับซ้อน

และมีที่มาจากหลายแหล่ง ประมวลเป็นข้อเสนอในภาพรวม และ

ประเมินความสำาคัญของข้อมูลได้ นอกจากน้ี การคิดวิเคราะห์ 

อย่างเป็นองค์รวมยังเป็นการเปิดมุมมองของนักการทูต ให้มี

กระบวนการคิดวิเคราะห์ มองปัญหา ทำาความเข้าใจกับสภาพปัญหา 

ความสัมพันธ์ และความเปลี่ยนแปลงได้อย่างรอบด้านมากยิ่งขึ้น

6. การบริหารจัดการและการลำาดับความสำาคัญของประเด็นต่าง ๆ  

หมายถึง การบริหารจัดการประเด็นปัญหา การแยกแยะและการลำาดับ 

ความสำาคัญของงานต่าง ๆ  ซ่ึงจะช่วยให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ 

และทนัตอ่ความเร่งดว่น เนือ่งจากภายหลงัการเปน็ประชาคมอาเซียน

อย่างเป็นทางการ ประเด็นปัญหาระหว่างประเทศจะมีความ 

สลับซับซ้อนและเกิดขึ้นเป็นจำานวนมาก เช่น ปัญหาโรคระบาด  

ปัญหาแรงงานระหว่างประเทศ ภัยพิบัติ สิทธิมนุษยชน ล้วนแต่ 

เป็นสิ่งที่นักการทูตโดยเฉพาะกรมอาเซียนท่ีมีกรอบความร่วมมือ 

ในด้านต่าง ๆ จำานวนมาก ต้องติดตามให้ความสำาคัญอย่าง 

มิอาจหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้น ความสามารถในการบริหารจัดการทั้งใน 

ด้านของการบริหารจัดการองค์ความรู้ การบริหารจัดการองค์การ  

การลำาดับความสำาคัญของประเด็นปัญหาที่เกิดข้ึน จึงเป็นสิ่งจำาเป็น

อย่างยิ่งในการจัดการกับประเด็นปัญหาต่าง ๆ ให้ผ่านไปอย่างราบ

รื่นและทันต่อสถานการณ์ 

จากมุมมองและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อ 

การกำาหนดสมรรถนะของข้าราชการกรมอาเซียน เม่ือวิเคราะห์ 

เปรียบเทียบกับรายการสมรรถนะซ่ึงกำาหนดโดยสำานักงาน ก.พ.  

และสมรรถนะของนักการทูตต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา  

สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และสิงคโปร์ พบว่าสมรรถนะตาม 

มุมมองของผู้มีส่วนเก่ียวข้องมีความสอดคล้องกับสมรรถนะตาม

แนวทางของสำานักงาน ก.พ. และสมรรถนะของนักการทูต 

ในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมรรถนะด้านการปรับตัว 

ต่อความเปลี่ยนแปลงและความหลากหลายของโลก และการ

วเิคราะหเ์ชือ่มโยงอยา่งเปน็องคร์วม อยา่งไรกต็าม หากวิเคราะหต์าม 

กรอบภารกิจของกรมอาเซียน พบว่าสมรรถนะด้านการวางตัว  

การประสานงาน การพัฒนาตนเอง และการจัดลำาดับความสำาคัญ  

ต่างก็เป็นส่วนช่วยสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของข้าราชการ 

กรมอาเซียนมีความเป็นมืออาชีพ สอดรับกับความเปล่ียแปลง 

ได้เป็นอย่างดี

การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 ประเทศไทย 

ต้องมีการเตรียมความพร้อมในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านกำาลังคน  

หากข้าราชการมีพฤติกรรมการทำางานในแบบที่องค์กรคาดหวัง  

ย่อมส่งผลให้ข้าราชการมีผลการปฏิบัติงานที่ดี และผลักดันให้ 

องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ กรมอาเซียนเป็นหน่วยงาน 

ที่ เป็นตัวแสดงหลักในการประสานงานกับทุกภาคส่วนเพื่อให้ 

การเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีนดำาเนนิไปอยา่งมปีระสิทธภิาพ ขา้ราชการ

กรมอาเซียนจึงจำาเป็นต้องมีสมรรถนะที่ เหมาะสมเพ่ือรองรับ 

ตอ่ภารกจิทีเ่ปลีย่นแปลงไป จากการวเิคราะหข์อ้มลูโดยการสมัภาษณ์

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพบว่า สมรรถนะที่มีความเหมาะสมต่อข้าราชการ

กรมอาเซียนประกอบด้วย 6 สมรรถนะ ได้แก่ การปรับตัว 

ต่อการเปลี่ยนแปลงและความหลากหลายของโลก การวางตัว 

อย่างเหมาะสม การประสานงานและบูรณาการความร่วมมือ  

การฝึกฝนเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง การวิเคราะห์ 

เช่ือมโยงอย่างเป็นองค์รวม และการบริหารจัดการและการลำาดับ

ความสำาคัญของประเดน็ตา่ง ๆ  ซึง่สมรรถนะเหล่านีจ้ะเปน็ตัวผลกัดนั

ให้ข้าราชการกรมอาเซียนมีขีดความสามารถท่ีเหมาะสม สอดรับกับ

ภารกิจทีเ่ปล่ียนแปลง เพือ่เตรยีมพรอ้มตอ่การเปน็ประชาคมอาเซยีน 

ในปี 2558 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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  ใต้ผิวนำ้า  เรื่อง : คเณศ ศิรินภากุล

ยังจำาเรื่องของ	the	foot-in-the-door	technique	ได้หรือไม่ครับ

แปลความหมายตรงตัวตามแบบผู้เขียนได้ว่า เทคนิคการก้าวเท้าเข้าประตู แต่ถ้า 

จะแปลให้ใกล้เคียงกับความหมายของเทคนิคดังกล่าว ก็คงต้องใช้คำาว่า เทคนิคการขอ 

ให้ทำาเรื่องเล็กก่อนค่อยขอให้ทำาเรื่องใหญ่

ขออนุญาตย้อนความสักนิดในการอธิบายเรื่องของเทคนิคดังกล่าวแบบย่นย่อ 

เพื่อให้ท่านผู้อ่านพอจะจำาได้ เทคนิคดังกล่าวว่าไว้แบบนี้ครับ เมื่อบุคคลที่ทำาตามคำาขอ 

ในเร่ืองเล็ก ก็เปรียบเสมือนกับได้ผูกมัดตนเองกับเรื่องใดแล้ว บุคคลก็จะรู้สึกว่าตนเอง 

มีแรงกดดันที่จะต้องทำาตามเรื่องที่ผูกมัดตนเองอยู่ ซึ่งก็คือการทำาตามคำาขอในเรื่อง 

ที่ใหญ่ขึ้น ทั้งนี้ หากพฤติกรรมที่ตามมาในภายหลังไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมที่ตนเองได้ทำา

ไว้ก่อนหน้า (การผูกมัดตนเอง) แล้ว ก็อาจเป็นสาเหตุให้เกิดความรู้สึกไม่สบายตนข้ึน

นอกจากน้ี ในบทความครั้งน้ันได้ระบุถึงเหตุที่ทำาให้การใช้เทคนิคน้ีมีแนวโน้มท่ีทำาให้

บุคคลยอมทำาตามคำาขอในเรื่องใหญ่มากขึ้น โดยนักจิตวิทยาได้อธิบายว่า เป็นเพราะเทคนิคนี้

ใช้ประโยชน์จากแนวคิดทางจิตวิทยาในเรื่องของการผูกมัดตนเอง (Commitment) และ 

ความไม่คล้องจองของปัญญา (Cognitive Dissonance) เป็นอย่างไรบ้างครับ คงพอจะทำาให้

ร้องอ้อกันแล้วใช่มั้ยครับ

โดยในเร่ืองราวคร้ังน้ันมีประเด็นหน่ึงท่ีน่าสนใจซ่อนอยู่ น่ันคือ ..... 

ฟงัดนูา่ตืน่เตน้ หรอืนา่สนใจขึน้บา้งหรอืไมค่รบั หรอืจะทำาให้มองว่าผูเ้ขยีนไรส้าระจน

เกินไปแทน อย่ากระนั้นเลย กลับเข้าเรื่องแทนดีกว่า

ประเด็นที่น่าสนใจ คือ พฤติกรรมที่คนเราแสดงออกนั้นมีโอกาสที่จะส่งผลกระทบ

ต่อเจตคติของเราได้ ลองนึกถึงการประชุม แม้ว่าเราจะไม่เห็นด้วยกับที่ประชุม  

แต่ถ้าที่ประชุมมีความเห็นคล้อยตามไปในทางเดียวกันแล้ว หากเราแสดง 

ความไม่เห็นด้วยก็อาจจะกลายเป็นส่วนน้อย เช่นนี้ก็อาจเป็นไปได้มากว่า 

เราจะแสดงความเห็นสนับสนุนหรือเห็นด้วยกับข้อเสนอ

ต่อที่ประชุม แม้ในตอนแรกเราอาจจะไม่เห็นด้วย

กบัขอ้เสนอเทา่ไรนกั แตเ่มือ่ไดแ้สดงพฤตกิรรม

เชงิสนบัสนนุขอ้เสนอไปแลว้ เรากอ็าจจะเปลีย่น

มุมมองของเราให้เชื่อตามสิ่งที่ตนกล่าวออกไป 

เช่น ข้อเสนอนั้นก็มีเหตุผลเหมือนกัน มิเช่นนั้นแล้ว 

เมื่อเราพยายามแล้ว 
หากแม้นว่าเราไม่ได้ครอบครอง 
คงเป็นเพราะสิ่งนั้นไม่ดีพอ
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กบัตวัเองวา่ มคีวามสามารถไมเ่พยีงพอทีจ่ะกระโดดขึน้ไปกนิผลองุ่น

ได้ ซึ่งคงจะเป็นการลดคุณค่าของตัวเองลง อย่ากระนั้นเลย การ

เปล่ียนแปลงความเชื่อ/เจตคติต่อผลองุ่นนั้นว่า “เปรี้ยว” หมายถึง

รสชาตินะครับ ไม่ใช่การแสดงออกเพื่อหาเรื่องใคร หรือหมายถึง 

เรื่องรสนิยมการแต่งตัว การระบุว่าผลองุ่นน้ันเปร้ียวทำาให้สุนัขจ้ิงจอก

ลดความอึดอัด ความคับข้องในใจของตนเองลง

ในปี 1957 นักจิตวิทยา ช่ือ ลีออน	 เฟสติงเจอร์	 (Leon		

Festinger) ได้นำาเสนอทฤษฎีทางจติวิทยา

ทีเ่รียบงา่ย แตก่ลบักระตุน้ให้เกดิการ

ศึกษาวิจัยและทดสอบเกี่ยวกับ

ทฤษฎีนี้อย่างกว้าง

เราอาจจะรู้สึกว่าคนอื่นจะมองว่าเราเป็นคนที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา

โดยบทความในตอนนี้จะกล่าวถึงทฤษฎีหนึ่งที่อธิบายเกี่ยวกับ

พฤติกรรมและเจตคติของคนเราครับ 

เคยอ่านนิทานอีสป เรื่อง สุนัขจ้ิงจอกกับองุ่นเปรี้ยว	 (The	

Foxes	and	The	Grapes) หรือไม่ครับ

เรื่องราวมีอยู่ว่า สุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งได้เดินผ่านมายังสวนผลไม้ 

ซึ่งมีพวงองุ่นสุกสีสวยน่ากินห้อยอยู่บนกิ่ง สุนัขจิ้งจอกพยายาม

กระโดดครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อที่จะลิ้มรสช่อองุ่นที่น่ากิน แต่ความ

พยายามเหล่านั้นก็สูญเปล่า ในท้ายท่ีสุด สุนัขจิ้งจอกก็ตระหนัก 

ได้ว่าตนเองไม่สามารถกระโดดได้ถึงช่อองุ่น จึงล้มเลิกความตั้งใจ 

ที่จะลิ้มรสองุ่นพวงนั้น พร้อมเอ่ยกับตัวเองว่า “องุ่นเหล่านั้นคง	

จะมีรสชาติเปรี้ยว	และเราคงจะไม่ต้องการมันอีกต่อไปแล้ว”

การประเมินคุณค่าในสิ่งที่ไม่ได้มาหรือทำาไม่ได้ลง เป็นส่ิงที่ 

ทำาได้ง่าย

สุนัขจิ้งจอกไม่ได้กล่าวไว้ แต่นิทานเรื่องนี้ต่างหากที่สอนเรา 

ในเรื่องนี้

จากนิทานเรื่องน้ี หากเราวิเคราะห์ถึงรายละเอียดพฤติกรรม 

และความเชื่อของสุนัขจิ้งจอก คงได้ประมาณว่า สุนัขจิ้งจอกเชื่อว่า

ผลองุ่นที่สุกนั้นต้องมีรสชาติดีแน่นอน จึงได้พยายามกระโดดขึ้นไป

กนิผลองุน่ดงักลา่ว แตเ่มือ่พยายามเท่าไรกไ็มส่ำาเรจ็จนกระทัง่ลม้เลกิ

ความตั้ ง ใจ  หากปล่อยไว้ เช่นนี้  สุ นั ขจิ้ ง จอกคง ต้องรู้ สึ ก 

ลีออน เฟสติงเจอร์ (Leon Festinger)
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ขวาง ทฤษฎนีีเ้รียกวา่ “ความไมค่ลอ้งจองของปญัญา”	(Cognitive		

Dissonance) โดยมีสมมติฐานว่า การเกิดความไม่คล้องจอง 

ของปัญญาเป็นสภาวการณ์ที่ทำาให้บุคคลรู้สึกไม่สบายใจ คับข้องใจ 

ซึง่จะเปน็สาเหตใุหเ้ขาพยายามลดความไมค่ลอ้งจองลง และแสวงหา

ความคล้องจองมากขึ้น

หากจะลองสรุปให้ง่ายขึ้น ก็น่าจะได้ว่า คนเราจะรู้สึกตึงเครียด 

เกิดความรู้สึกไม่สบายตัว (Uncomfortable feeling) หรือขาด 

ความรู้สึกที่สอดประสานกัน (Lack of Harmony) หรือความรู้สึก 

ไม่สอดคล้อง (Dissonance) เมื่อชุดความคิดหรือความเช่ือของเรา 

ขัดกัน หรือแสดงพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้องหรือตรงกันข้ามกับ 

ความเชื่อของตนเอง เช่นนี้แล้ว เพื่อลดความรู้สึกคับข้องใจลง  

คนเราจึงมีแนวโน้มที่จะปรับหรือเปลี่ยนแปลงความเชื่อของเรา 

ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมที่เราแสดงออก

พฤติกรรมการสูบบุหรี่เป็นตัวอย่างหน่ึงที่สามารถใช้ทฤษฎีนี้

อธิบายได้ นั่นคือ แม้ว่าข้อมูลทางการแพทย์ในหลายทางจะแสดง 

ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า การสูบบุหรี่ไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ ทั้งยังเป็น

สาเหตุของโรคร้ายแรงต่าง ๆ แต่หากได้ลองสอบถามกับผู้ท่ีสูบบุหร่ีอยู่ 

ก็คงแสดงความเชื่อว่า การสูบบุหรี่ไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของเขา  

ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเขา

เพื่อลดความไม่คล้องทางปัญญาท่ีเกิดข้ึนน้ัน วิธีการหนึ่งที่ 

คนเรามกัใชก้นับอ่ย และนา่จะไดผ้ลอยูบ่า้ง ไมม่ากกน็อ้ย ซึง่กค็งตอ้ง

เป็นเช่นนั้นครับ ไม่รู้เหมือนกันว่าผู้เขียนจะเอ่ยทำาไม วิธีการนั้นคือ 

การแสวงหาข้อมูลที่สอดคล้องหรือสนับสนุนมุมมองหรือความเชื่อ

ของคนเรา และหลีกเลี่ยงข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับความเชื่อของเรา 

ยกตัวอย่างเรื่องที่เรามักใช้กลวิธีเช่นนี้ ซึ่งเป็นเรื่องที่เราคุ้นเคยกันดี 

และใกล้ตัวเราเป็นอย่างมาก หลายท่านน่าจะพอเดาได้บ้างแล้ว 

เรื่อง “การเมือง” นั่นเองครับ บ่อยครั้งที่เรามักจะเลือกรับ

ข้อมูล/ข่าวสารที่สอดคล้องกับความเชื่อของเรา

แต่บางครั้งเราก็คงต้องระวังไว้ว่า การหาข้อมูลที่สนับสนุน 

หรือสอดคล้องกับความเชื่อของเราเพียงด้านเดียว อาจทำาให้เรา 

มองเห็นภาพของเรื่องราวที่ไม่ครบถ้วนรอบด้าน ซ่ึงจะส่งผลต่อ 

การตัดสินใจ และพฤติกรรมการแสดงออกของเราก็เป็นได้ครับ  

เช่นนี้แล้ว ในบางครั้งเราก็อาจเปิดรับข้อมูลให้รอบด้านบ้างก็คงจะ

เป็นการดี

ในปี 1959 คุณ Festinger ได้ร่วมกับคุณ Carlsmith ซึ่งเป็น

นักศึกษาในความดูแลของเขา ได้ทำาการทดลองที่เรียกได้ว่าเป็น 

การทดลองที่คลาสสิกการทดลองหนึ่งข้ึน โดยผู้วิจัยให้ผู้เข้าร่วม 

การทดลองทำางานที่น่าเบื่อ เช่น ให้เรียงหลอดด้ายใส่ถาด เสร็จแล้ว

ก็เทออกมา หลังจากนั้นให้เริ่มต้นเรียงใหม่อีกคร้ัง ทำาเช่นนี้ซ้ำาไป 

ซ้ำามาเรื่อย ๆ ผู้วิจัยก็บันทึกผลการทำางานเหล่านั้นไปด้วย หลังจาก

นั้นผู้วิจัยจึงได้บอกวัตถุประสงค์ของการทดลองให้ผู้ร่วมการทดลอง

ทราบว่า การทดลองเกี่ยวข้องกับการวัดผลงาน ซ่ึงแน่นอนว่า 

ไม่ใช่เป้าหมายที่แท้จริงของการทดลอง ผู้วิจัยได้ขอให้ผู้เข้ารับ 

การทดลองช่วยเหลือผู้วิจัย โดยบอกกับผู้เข้ารับการทดลองคนต่อไป 

(ซึ่งคือหน้าม้าของผู้วิจัย) ว่างานที่ให้ทำานั้นน่าสนใจ น่าสนุกมาก  

ทั้งน้ี ผู้วิจัยได้เสนอค่าตอบแทนจำานวน 1 เหรียญให้กับผู้เข้าร่วม 

การทดลอง (หรือ 20 เหรียญสำาหรับผู้เข้าร่วมการทดลองอีกเงื่อนไข) 

สำาหรับการโกหกในครั้งนี้ เนื่องจากผู้เข้ารับการทดลองรู้อยู่แล้วว่า

งานดังกล่าวเป็นงานที่น่าเบื่อ หลังจากนั้นจึงให้ตอบคำาถามว่า  

การทดลองนี้สนุกเพียงไร

ผลการทดลองปรากฏวา่ ผูเ้ขา้รบัการทดลองทีไ่ดร้บัคา่ตอบแทน

จำานวน 20 เหรียญ และกลุ่มควบคุม ประเมินค่าความสนุกของงาน

งานน่าเบื่อ

บอกคนอื่นว่า
งานสนุก

บอกคนอื่นว่า
งานน่าเบื่อ

1	$

20	$

ความไม่คล้องจองของปัญญาสูง

ความไม่คล้องจองของปัญญาน้อย
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ทีท่ำาในระดบัทีไ่ม่แตกตา่งกันอยา่งมนียัสำาคญั แตผู่เ้ข้ารบัการทดลอง

ที่ได้รับค่าตอบแทนจำานวน 1 เหรียญ กลับประเมินค่าความสนุก 

ของงานทีท่ำาไวส้งูกวา่ผูเ้ขา้รบัการทดลองทีไ่ดร้บัคา่ตอบแทนจำานวน 

20 เหรียญ 

 Festinger ไดใ้หค้ำาอธบิายผลการทดลองว่า ผูเ้ข้ารบัการทดลอง

ที่ได้รับค่าตอบแทนจำานวน 1 เหรียญ จะมีความไม่คล้องจอง 

ของปัญญามากที่สุด เนื่องจากต้องบอกคนอื่นว่างานสนุก ทั้งที่ 

ในความเป็นจริงงานน้ันน่าเบ่ือ โดยท่ีไม่มีเหตุผลภายนอกอ่ืนที่ 

เพียงพอจะเป็นข้ออ้างได้ ภายใต้สภาวการณ์เช่นน้ี ทางเลือกใน 

การลดความไม่คล้องจองที่เป็นไปได้มากที่สุด คือ เปลี่ยนไปรัก 

คนที่รักฉัน เปลี่ยนไปรักคนท่ีห่วงใย ไม่ใช่ละ นอกเรื่องอีกแล้ว  

การลดความไม่คล้องจองที่เป็นไปได้มากที่สุด คือ การเปลี่ยนเจตคติ

ต่องานให้เป็นไปในทางท่ีดีข้ึน ซ่ึงจะช่วยทำาให้ลดความไม่คล้องจองลง 

ในทางตรงกันข้าม ผู้เข้ารับการทดลองท่ีได้รับค่าตอบแทนจำานวน  

20 เหรียญ กลับมีความไม่คล้องจองของปัญญาน้อย เน่ืองจาก  

มีเหตุผลภายนอกที่เพียงพอ น่ันคือ การได้รับค่าตอบแทนจำานวน  

20 เหรียญ เพื่อการโกหกและเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ

เป็นไปได้หรือไม่ว่า การท่ีเราเชื่อว่าสินค้าราคาแพงเป็นของดี 

เป็นเพราะเราได้จ่ายเงินเป็นจำานวนท่ีสูงสำาหรับสินค้าดังกล่าวแล้ว 

เช่นน้ี การท่ีเราจะคิดว่าเราจ่ายเงินจำานวนมากเพ่ือสินค้าท่ีไม่มีคุณภาพ 

หรือด้อยคุณภาพ คงเป็นการทำาให้เราเกิดความไม่สบายใจนัก  

ดังนั้น หากเราจะเชื่อว่า สินค้าที่ เราซื้อมาแพงนั้นเป็นเพราะ 

สินค้านั้นเป็นของดี มีคุณภาพ คงจะทำาให้เราสบายใจมากกว่าและ 

สอดคล้องกัน

ลองพิจารณาที่ สินค้าที่ เราใช้ในชีวิตประจำาวัน เช่น สบู่   

ครีมอาบน้ำา ยาสีฟัน สังเกตได้ว่าสินค้าเหล่านี้มีผลิตภัณฑ์ภายใต้

แบรนด์ต่าง ๆ เป็นจำานวนมาก รวมถึงมีราคาขายท่ีแตกต่างกันไป 

ในหลายระดับราคา เรียกได้ว่า มีทางเลือกสำาหรับผู้บริโภคอย่างเรา

มากทีเดียว เป็นประเภทสินค้าที่น่าจะหาความแตกต่างกันได้ยาก 

พอสมควร

หากเราเช่ือว่า สินค้าเหล่าน้ีไม่ต่างกัน แต่เราเลือกท่ีจะจ่ายแพงกว่า 

เรากค็งมคีำาอธบิายใหก้บัตวัเองว่า ฉนัเหน็วา่สนิคา้ทีแ่พงกวา่แสดงวา่

ต้องมีอะไรดีกว่า เพื่อให้เจตคติต่อสินค้าที่เราซื้อสอดคล้องกับ

พฤติกรรมการซื้อสินค้าของเรา

กล่าวโดยสรุปแล้ว ทฤษฎีความไม่คล้องจองของปัญญานั้น 

อธิบายให้เราทราบว่า เจตคติที่เรามีน้ันสามารถเปล่ียนแปลงได้ 

เนือ่งจาก การเกดิภาวะตงึเครยีด คบัขอ้งใจ หรอืความรูส้กึไมส่บายใจ

จากการที่เราตระหนักได้ว่า ความคิดหรือความเชื่อของเราไม่

สอดคล้องกัน เช่น มีการแสดงออกที่ตรงกันข้ามกับความเชื่อของเรา 

หรือตัดสินใจเลือกทางเลือกหนึ่งทั้งที่ตามเหตุผลแล้วควรจะเลือก 

อีกทางเลือกหนึ่ง ซึ่งความรู้สึกไม่สบายใจนี้จะจูงใจให้เราพยายาม 

ลดความรู้สึกดังกล่าวลง โดยการพยายามลดความไม่คล้องจอง  

และหลีกเล่ียงข้อมูลหรือสถานการณ์ที่จะทำาให้ความไม่คล้องจอง 

เพิ่มมากขึ้น

เป็นเรื่องน่าเสียดายที่พื้นที่การเขียนในคร้ังนี้ได้หมดลงแล้ว  

แต่เรื่องของทฤษฎีความไม่คล้องจองของปัญญานั้นยังมีแง่มุม 

ที่น่าสนใจอีกมาก ในโอกาสถัดไปเราคงได้มาเพิ่มเติมเร่ืองราวนี้ 

กันต่อครับ

http://freewallshd.com/wp-content/uploads/2014/05/1263_grapes.jpg 
http://2.bp.blogspot.com/-nBSlCC6Eo1c/TZF4hcO99XI/AAAAAAAAAL0/LE6BjiSgIZc/s1600/fox.jpg
http://www2.psychology.uiowa.edu/Faculty/martin/Festingerphoto.jpg

การแสดงออก เปลี่ยนความเชื่อ

ความรู้สึกไม่
สอดคล้อง

Dissonance
รู้สึกไม่สมมาตร

ไม่สอดคล้องกัน เปลี่ยนพฤติกรรม

ความเชื่อ เปลี่ยนการรับรู้

ความรู้สึกไม่
สอดคล้อง

Dissonance

ลดความเครียด
ที่เกิดขึ้น
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จากสถิติข้อมูลคดีปกครองนับตั้งแต่ศาลปกครองได้เริ่ม 

ทำาการมาจวบจนวันน้ี ทุกท่านทราบหรือไม่คะ ว่าคดีปกครองประเภทใด 

เป็นดคีที่ศาลปกครองรับไว้พิจารณามากที่สุด หลายท่านอาจจะ 

ยังไม่ทราบ หรือบางท่านอาจมีคำาตอบอยู่ในใจแล้ว ทีนี้เรามาดูเฉลย

กันคะ “คดีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล” ถือเป็นคดี 

ที่ศาลปกครองรับไว้พิจารณามากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง1 และเป็นที่มา

ของการเปิดทำาการ “แผนกคดีบริหารงานบุคคล” ข้ึน เม่ือวันที่  

10 มีนาคม 2557 โดยมีทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

เมื่อพูดถึงคดีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ในรอบปี 

ที่ผ่านมา ข่าวคราวอันเป็นท่ีโด่งดังคงหนีไม่พ้นคดีพิพาทเกี่ยวกับ 

การออกคำาส่ังโอนท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีของคุณถวิล เปล่ียนศรี 

ซึง่เพือ่น ๆ  ขา้ราชการคงพอไดย้นิขา่วกนัมาบา้งแลว้ HR Showcase 

ฉบับนี้ จึงถือโอกาสหยิบยกประเด็นสำาคัญ ๆ โดยเฉพาะในเรื่อง 

ของการใช้อำานาจดุลพินิจในการบริหารงานบุคคลของฝ่ายบริหาร  

(ผู้มีอำานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง) ซ่ึงศาลปกครองสูงสุดได้วางหลัก 

ในการบริหารงานบุคคลในเรื่องนี้ไว้ และถือเป็นบรรทัดฐานที่สำาคัญ 

ซึ่งนักทรัพยากรบุคคลควรต้องเรียนรู้

คดี นี้ ศ าลปกครอง สู ง สุด ได้ มี คำ าพิพากษา ไป เมื่ อ วั นที่   

20 กุมภาพันธ์ 2557 ตามคดีหมายเลขแดง ที่ อ.33/2557….เริ่มต้น 

ของคดีสืบเน่ืองจากคุณถวิล เปล่ียนศรี ดำารงตำาแหน่งเลขาธิการ 

สภาความมัน่คงแหง่ชาต ิ(นกับรหิารระดบัสงู) ซึง่เปน็หนว่ยงานสงักดั

สำานกันายกรฐัมนตร ีปฏบัิตงิานขึน้ตรงตอ่นายกรฐัมนตร ีได้ถกูคำาสัง่

สำานักนายกรัฐมนตรี ฉบับลงวันที่  7 กันยายน 2554 ให้ไป 

ปฏิบัติราชการท่ีสำานักนายกรัฐมนตรี และประกาศสำานักนายกรัฐมนตรี 

ฉบับลงวันที่ 30 กันยายน 2554 ให้พ้นจากตำาแหน่งเลขาธิการ 

สภาความมั่นคงแห่งชาติ สำานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ และ 

แตง่ตัง้ใหด้ำารงตำาแหนง่ทีป่รึกษานายกรฐัมนตรฝ่ีายขา้ราชการประจำา 

(นักบริหารระดับสูง) โดยคุณถวิลฯ ฟ้องว่า ตนได้รับความเดือดร้อน

เสยีหายจากคำาสัง่สำานกันายกรฐัมนตร ีฉบับลงวนัที ่7 กนัยายน 2554 

ที่ให้ไปปฏิบัติราชการที่สำานักนายกรัฐมนตรี และการโอนให้ไป 

การบริหารงานบุคคล...
บทเรียนที่ได้จากแนวคำาพิพากษา

1  ข้อมูลจาก http://www.admincourt.go.th
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ดำารงตำาแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำา สำานัก

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และได้ 

อ้างเหตุแห่งความไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องวินิจฉัย

ในชั้นอุทธรณ์อยู่ 2 ประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่หนึ่ง การโอนได้กระทำาโดยถูกต้องตามรูปแบบ 

ขัน้ตอน หรอืวธิกีารอนัเปน็สาระสำาคญัทีก่ำาหนดไวส้ำาหรบัการกระทำา

นั้นแล้วหรือไม่ และ

ประเด็นท่ีสอง การออกคำาสั่งโอนเป็นการใช้อำานาจดุลพินิจ 

ที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัย โดยสรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้

แนววินิจฉัยสำาหรับประเด็นท่ีหนึ่ง โดยที่พระราชบัญญัติ 

ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 63 วรรคหนึ่ง 

บัญญัติว่า การย้าย การโอน หรือการเล่ือนข้าราชการพลเรือนสามัญ 

ไปแต่งต้ังให้ดำารงตำาแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญในหรือต่างกระทรวง 

หรือกรม แล้วแต่กรณี ให้เป็นไปตามท่ีกำาหนดในกฎ ก.พ. ซ่ึงใน

ระหวา่งทีย่งัมไิดม้กีารออกกฎ ก.พ. ตามมาตรานี ้ก.พ. ได้อาศยัอำานาจ

ตามความในบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติดังกล่าว มาตรา 132 

และมาตรา 137 กำาหนดหลกัเกณฑก์ารโอนขา้ราชการพลเรอืนสามญั

เพื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2551  

ตามหนังสือสำานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 4 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 

2552 ซึง่กรณนีีเ้ปน็การโอนขา้ราชการพลเรอืนสามญัผูด้ำารงตำาแหนง่

ประเภทบริหารระดับสูง และสังกัดส่วนราชการระดับกรมตามมาตรา 7 

แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545  

ที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรง 

ต่อนายกรัฐมนตรี และอยู่ในกระทรวงเดียวกัน การโอนดังกล่าวจึง

อาจกระทำาได้เม่ือผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอำานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57 

ของท้ังสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการโอน ดังนั้น เมื่อรองนายก

รัฐมนตรี2 และเลขาธิการนายกรัฐมนตรี3 ต่างได้ตกลงยินยอม 

ในการให้โอนและรับโอนคุณถวิลฯ มาแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่ง 

ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำา ตามขั้นตอน 

และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติไว้ในส่วนของการตกลงยินยอม 

ในการโอนแลว้ และตอ่มาคณะรฐัมนตรไีดม้มีตอินมุตักิารโอนดงักลา่ว 

ศาลปกครองสงูสดุจึงเหน็วา่เป็นการดำาเนนิการทีไ่ดก้ระทำาโดยถกูตอ้ง

ตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำาคัญที่กฎหมาย

กำาหนดไว้สำาหรับการกระทำานั้นแล้ว 

แนววินิจฉัยสำาหรับประเด็นที่สอง กรณีที่มีบทบัญญัติของ

กฎหมายมอบอำานาจดุลพินิจให้แก่ฝ่ายบริหาร มิได้หมายความว่า  

ฝ่ายบริหารจะสามารถใช้อำานาจดุลพินิจน้ันได้ตามอำาเภอใจ แต่จะต้อง 

ใช้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการมอบอำานาจ และอำานาจ

ดุลพินิจท่ีใช้จะต้องอยู่ภายในขอบเขตของกฎหมายดังกล่าว ซึ่ง 

ศาลปกครองมีอำานาจที่จะเข้าไปตรวจสอบการใช้อำานาจดุลพินิจ 

ของฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะในแง่ของความชอบด้วยกฎหมาย4 ว่ามี 

การให้เหตุผลรองรับการใช้อำานาจดุลพินิจนั้นหรือไม่ อย่างไร แต่จะ

ไม่ก้าวล่วงเข้าไปควบคุมการใช้อำานาจในแง่ความเหมาะสม  

โดยเหตุผลที่ฝ่ายบริหารใช้อ้างอิงในการใช้อำานาจดุลพินิจมี 2 ส่วน 

ได้แก่ ส่วนที่เป็นข้อกฎหมาย และส่วนที่เป็นข้อเท็จจริง

สำาหรับอำานาจดุลพินิจในการบริหารงานบุคคลของผู้บังคับ

บัญชา พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  

มาตรา 52 ไดก้ำาหนดขอบเขตการใชอ้ำานาจดลุพนิจิของผูบ้งัคบับญัชา

ในการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญไว้ว่า การสรรหา 

เพือ่ใหไ้ดบ้คุคลมาบรรจเุขา้รบัราชการเปน็ขา้ราชการพลเรอืนสามญั

และแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่ง ต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมและ 

คำานึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดังกล่าว ตลอดจน

2 ผู้มีอำานาจสั่งบรรจุและแต่งต้ัง ตามมาตรา 57 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ทั้งน้ี ตามคำาสั่งมอบหมายและมอบอำานาจให้รองนายกรัฐมนตรี 
 กำากับการบริหารราชการและสั่งและปฏิบัติราชการแทนในงานของสำานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
3  ผู้มีอำานาจสั่งบรรจุและแต่งต้ัง ตามมาตรา 57 วรรคหนึ่ง (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เนื่องจากตำาแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำา 
 สำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นตำาแหน่งที่ ก.พ. กำาหนดให้เป็นตำาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง และอยู่ในสังกัดสำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นส่วนราชการระดับกรม 
 ที่หัวหน้าส่วนราชการอยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
4  ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญูแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 29 และมาตรา 31 ประกอบกับมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครอง 
 และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
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ประโยชน์ของทางราชการ ท้ังน้ี ตามท่ีกำาหนดในหมวดนี้ และ 

เพื่อให้การใช้อำานาจดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาเป็นการใช้อำานาจ

ดุลพินิจที่มีเหตุผลรองรับ และไม่ได้เป็นการใช้อำานาจตามอำาเภอใจ 

มาตรา 57 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว จึงได้บัญญัติให้ 

ในการเสนอเพ่ือแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำารงตำาแหน่งใด

ต้องรายงานความสมควร พร้อมทั้งเหตุผล ตามหลักเกณฑ์ 

และวิธีการที่ ก.พ. กำาหนดไปด้วย ซึ่งเป็นไปตามหลักกฎหมายทั่วไป

ท่ีว่าการใช้อำานาจดุลพินิจของฝ่ายบริหารน้ันจะต้องมีเหตุผลรองรับ5

สำาหรับกรณีนี้ ข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าได้มีการเสนอหรือแสดง

ถึงเหตุผลในการโอนคุณถวิลฯ ไว้โดยชัดแจ้ง คงระบุเหตุผลไว้ 

แต่เพียงว่า “เพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการ”	

แตเ่มือ่มกีารฟ้องคดเีกดิข้ึน จงึไดม้กีารอา้งเหตผุลของการมคีำาส่ังโอน

ไว้ในคำาให้การที่ได้ยื่นต่อศาลปกครองชั้นต้น และท่ีได้อ้างเพิ่มเติม 

ในคำาอุทธรณ์และคำาชี้แจงที่ได้ยื่นต่อศาลปกครองสูงสุด ซึ่งสรุปได้ว่า 

นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลได้แถลงนโยบายในการบริหาร

ประเทศต่อรัฐสภา โดยนโยบายความม่ันคงของรัฐถือเป็นนโยบายเร่งด่วน 

จะต้องดำาเนินการภายในปีแรกของการเข้าบริหารราชการแผ่นดิน 

ดังน้ัน จึงต้องการบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญ  

และประสบการณ์ยาวนานในการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับความมั่นคง

เพ่ือมาช่วยปฏิบัติราชการในฝ่ายนโยบาย เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิ 

ของงานด้านความมั่นคงของประเทศ และเห็นว่าคุณถวิลฯ ซึ่งดำารง

ตำาแหน่งเลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติมีคุณสมบัติครบถ้วน 

ตรงตามความต้องการ แต่โดยข้อเท็จจริงตำาแหน่งเลขาธิการ 

สภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นตำาแหน่งที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี  

ทำาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเสนอแนะนโยบาย มาตรการและแนวปฏิบัติ

ด้านความมั่นคงแห่งชาติต่อนายกรัฐมนตรีได้โดยตรง ส่วนตำาแหน่ง 

ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำานั้น เป็นตำาแหน่ง

ข้าราชการประจำาที่  ก.พ. กำาหนดขึ้นไว้ในสำานักเลขาธิการ 

นายกรัฐมนตรี มีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชา  

การปฏิบัติราชการย่อมขึ้นอยู่กับการมอบหมายของเลขาธิการ 

นายกรัฐมนตรี ผู้ดำารงตำาแหน่งนี้ไม่อาจเสนอแนะนโยบายด้าน 

ความมั่นคงของประเทศต่อนายกรัฐมนตรีได้โดยตรง กรณีจึงรับฟัง 

ได้ว่าเหตุผลของการมีคำาสั่งโอนมิได้เป็นไปตามที่กล่าวอ้าง โดย 

ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลและ

ในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดของข้าราชการประจำาของราชการส่วนกลาง 

และราชการส่วนภูมิภาค ย่อมมีอำานาจดุลพินิจในการบริหารงาน 

บุคคลหมุนเวียนสับเปลี่ยนบทบาทหรือการทำาหน้าที่ของข้าราชการ 

เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปตามแนวนโยบายที่ได้แถลง

ไว้ต่อรัฐสภาได้ แต่การใช้อำานาจดุลพินิจนอกจากจะต้องคำานึงถึง

วัตถุประสงค์ของกฎหมายและอยู่ภายในขอบเขตของกฎหมายแล้ว

ยังจะต้องมีเหตุผลรองรับที่มีอยู่จริงและอธิบายได้ อีกท้ังเมื่อ 

ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าการโอนน้ัน คุณถวิลฯ ได้ปฏิบัติหน้าท่ี 

โดยไมม่ปีระสิทธภิาพ มขีอ้บกพรอ่งหรอืไมส่นองนโยบายของรฐับาล 

อันจะถือได้ว่ามีเหตุผลที่สมควรให้ผู้บังคับบัญชาสามารถสั่งโอนได้

ตามความเหมาะสม กรณีจึงถือเป็นการใช้อำานาจดุลพินิจโดยมิชอบ 

จึงพิพากษาให้เพิกถอนเฉพาะประกาศสำานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง  

แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ฉบับลงวันที่ 30 กันยายน 2554 ท่ีให้ 

คุณถวิลฯ พ้นจากตำาแหน่งเลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติ 

สำานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่ง 

ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำา สำานักเลขาธิการ 

นายกรัฐมนตรี โดยให้การเพิกถอนประกาศสำานักนายกรัฐมนตรี 

ดังกล่าวมีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับ

บทเรียนเรื่องนี้ทำาให้ทราบว่า การบริหารงานบุคคลโดยเฉพาะ

การออกคำาสัง่ทางปกครอง นอกจากจะตอ้งชอบดว้ยรปูแบบ ขัน้ตอน 

หรือวิ ธีการอันเป็นสาระสำาคัญที่กฎหมายกำาหนดไว้สำาหรับ 

การนั้นแล้ว การระบุเหตุผลที่สามารถอธิบายได้ถือเป็นสิ่งสำาคัญ 

เพราะเหตุผลที่ระบุแต่เพียงว่าเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ 

ของทางราชการก็ใช่ว่าจะใช้ได้สำาหรับทุกกรณีจริงมั้ยคะ

5  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่งเป็นกฎหมายที่กำาหนดมาตรฐานกลางในการใช้อำานาจทางปกครองขององค์กรเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายปกครอง โดยในมาตรา 37  
 วรรคหนึ่งได้บัญญัติว่า คำาสั่งทางปกครองที่ทำาเป็นหนังสือและการยืนยันคำาสั่งทางปกครองเป็นหนังสือต้องจัดให้มีเหตุผลไว้ด้วย และเหตุผลน้ันอย่างน้อยต้องประกอบด้วย (1) ข้อเท็จจริง 
 อันเป็นสาระสำาคัญ (2) ข้อกฎหมายที่อ้างอิง (3) ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ
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  คุยเฟื่องเรื่องกฎหมาย  เรื่อง : นางสาววรรณวิมล มะละเจริญ เรียบเรียง : นางสาวจุฑาพิชญ์ สถิรวิสาลกิจ

เดือนกันยายนของทุกปีคือเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณแผ่นดิน 

ที่ทางราชการกำาหนด และวันที่ 30 กันยายน ซึ่งเป็นวันส้ินสุด

ปีงบประมาณของทุกปี ก็จะเป็นกำาหนดวันส้ินสุดอายุราชการของ

ข้าราชการท่ีมีอายุครบ 60 ปี ท่ีเรียกว่า “เกษียณอายุราชการ” 

ซ่ึงปีหน่ึง ๆ  ก็จะมีข้าราชการจำานวนไม่น้อยทยอยกันเกษียณอายุราชการ 

ต่อเนื่องกันไม่ขาดสาย ผู้เขียนเองก็เคยได้ยินข้าราชการวัยเกษียณ

จำานวนไม่น้อยที่เห็นว่า “ชีวิตหลังเกษียณคือการเปล่ียนผ่าน	

จากหน้าที่การงานที่จำาเจมานาน	 มาเป็นวันเริ่มต้นแห่งอิสระ

เสรีภาพ”	 แต่ใครจะทราบหรือไม่ว่า แม้ข้าราชการพลเรือนสามัญ 

ผู้ น้ันจะเกษียณอายุราชการไปแล้ว แต่ก็อาจจะถูกดำาเนินการ 

ทางวินัยได้

เนื่องจากฉบับที่แล้วได้มีการกล่าวถึงการพิจารณาลงโทษ 

ทางวินัยกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช มีมติให้พิจารณาโทษทางวินัย

ข้าราชการพลเรือนสามัญท่ีออกจากราชการแล้ว โดยนำาคำาวินิจฉัย

ของคณะกรรมการพิทกัษร์ะบบคณุธรรม (ก.พ.ค.) และคณะกรรมการ

กฤษฎีกามาศึกษา ซ่ึงผู้เขียนขอน้อมรับความเห็นคำาวินิจฉัยดังกล่าว 

แต่ขออนุญาตแสดงมุมมองอีกด้านเพื่อให้เกิดอรรถประโยชน์ 

แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานและผู้ที่สนใจปัญหาดังกล่าว ดังนี้

โดยหลักนั้นผู้ที่จะถูกดำาเนินการทางวินัยได้ต้องยังคงมีสภาพ 

เป็นข้าราชการพลเรือนอยู่ อย่างไรก็ตาม หากจะให้ข้าราชการพลเรือน

ที่ทำาความผิดขณะเป็นข้าราชการหลุดพ้นจากความรับผิดทางวินัย 

ที่ตนได้ก่อไว้ เพียงเพราะเหตุจากการที่เขาลาออกจากราชการหรือ

เกษียณอายุราชการไปก่อน ก็คงไม่ถูกต้องนัก ดังน้ัน มาตรา 1001  

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ที่ใช้ 

บังคับอยู่ในปัจจุบัน จึงบัญญัติให้ผู้มีอำานาจดำาเนินการทางวินัย 

มีอำานาจดำาเนินการสืบสวนหรือพิจารณาและดำาเนินการทางวินัย 

ต่อไปได้เสมือนว่าผู้นั้นยังมิได้ออกจากราชการ หากเข้าเง่ือนไข 

สองข้อ ดังต่อไปนี้

1. ขา้ราชการพลเรอืนสามญัผู้นัน้จะตอ้งถกูกล่าวหาเปน็หนงัสอื

ว่ากระทำาหรือละเว้นกระทำาการใดที่เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

ต่อผู้บังคับบัญชาของผู้น้ัน หรือต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนหรือ 

ตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ หรือถูกกล่าวหา

โดยผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น หรือข้าราชการพลเรือนสามัญผู้นั้น 

ถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระทำาความผิดอาญา อันมิใช่ 

เป็นความผิดท่ีได้กระทำาโดยประมาทท่ีไม่เก่ียวกับราชการหรือความผิด 

ลหุโทษอยู่ก่อนวันท่ีข้าราชการพลเรือนสามัญผู้น้ันจะออกจากราชการ

การดำาเนินการทางวินัย

สามารถทำาได้หรือไม่?
กบัขา้ราชการทีอ่อกจากราชการไปแลว้ 

1  มาตรา 100 “ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาเป็นหนังสือว่ากระทำาหรือละเว้นกระทำาการใดที่เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ถ้าเป็นการกล่าวหาต่อผู้บังคับบัญชา 
 ของผู้นั้น หรือต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ หรือเป็นการกล่าวหาโดยผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหา 
 ว่ากระทำาความผิดอาญา อันมิใช่เป็นความผิดที่ได้กระทำาโดยประมาทที่ไม่เกี่ยวกับราชการหรือความผิดลหุโทษ แม้ภายหลังผู้นั้นจะออกจากราชการไปแล้ว โดยมิใช่เพราะเหตุตาย ผู้มีอำานาจ 
 ดำาเนินการทางวินัยมีอำานาจดำาเนินการสืบสวนหรือพิจารณา และดำาเนินการทางวินัยตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ต่อไปได้เสมือนว่าผู้นั้นยังมิได้ออกจากราชการ แต่ทั้งนี้ผู้บังคับบัญชา 
 ซึ่งมีอำานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 ต้องดำาเนินการสอบสวนตามมาตรา 93 วรรคหนึ่ง ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นจากราชการ...”
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2. ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอำานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57 ต้องดำาเนินการ

สอบสวนตามมาตรา 93 วรรคหน่ึง ภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวัน 

นับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นจากราชการ 

ซึ่งตามเงื่อนไขข้อน้ี ก.พ. เคยมีแนววินิจฉัยไว้แล้วว่าหมายถึง 

ต้องเป็นการดำาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่าง 

ร้ายแรงกับผู้นั้น ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ ผู้ น้ัน 

พ้นจากราชการเท่าน้ัน ไม่ได้หมายความครอบคลุมการดำาเนินการ 

ทางวินัยทั้งหมด

เช่น เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ปรากฏหนังสือร้องเรียน 

ไปยังอธิบดีกรมที่ดินว่า นายสมชาย ข้าราชการผู้หนึ่งในสังกัด  

กรมที่ดิน กระทำาผิดวินัยอย่างร้ายแรง กรณีมีหน้าท่ีรับเงินค่ารังวัด 

ค่าออกโฉนดท่ีดิน รวมถึงค่าธรรมเนียมจากประชาชนที่มาติดต่อ  

ได้กระทำาการยักยอกเงินส่วนหนึ่งไปเป็นประโยชน์ตัวเอง ต่อมา 

นายสมชายเกษียณอายรุาชการ ทำาใหไ้มม่สีภาพเปน็ขา้ราชการต้ังแต่

วันที่ 1 ตุลาคม 2556 หากข้อเท็จจริงปรากฏต่อมาว่า มีการเริ่ม 

ดำาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงกับ 

นายสมชาย เมื่อวันท่ี 10 ธันวาคม 2556 แม้ขณะน้ันจะถือว่า 

นายสมชายไม่มีสภาพเป็นข้าราชการแล้วก็ตาม แต่กรณีดังกล่าว 

ก็ถือเป็นเรื่องที่เข้าเงื่อนไขตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กล่าวคือ นายสมชาย  

ถูกกล่าวหาเป็นหนังสือว่ากระทำาการใดท่ีเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

ต่อผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน

ทางวินัยอย่างร้ายแรงกับนายสมชาย ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 

นบัแตว่นัทีน่ายสมชาย เกษียณอายรุาชการ ดงันัน้จงึสามารถพจิารณา

และดำาเนนิการทางวนิยัตอ่ไปกบันายสมชาย ได้เสมือนว่าผู้นัน้ยงัมไิด้

ออกจากราชการ

อย่างไรก็ตาม แม้เข้าเงื่อนไขที่จะดำาเนินการทางวินัยต่อไปได้  

แต่หากผลการพิจารณาปรากฏว่า ผู้ น้ันกระทำาความผิดวินัย 

อยา่งไมร่า้ยแรง ผูบ้งัคบับญัชากต็อ้งมคีำาสัง่ใหง้ดโทษตามมาตรา 100  

วรรคสอง 2 เพราะสถานโทษสำาหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ 

ที่กระทำาความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงได้แก่ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน  

ลดเงินเดือน 3 ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอำานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57  

จะส่ังลงโทษได้ต่อเมื่อผู้นั้นมีสภาพเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 

อยู่เท่านั้น ส่วนคำาสั่งลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการนั้น 

ใหย้อ้นหลังไปถงึวนัส้ินปงีบประมาณทีผู้่นัน้มอีายคุรบหกสิบปบีรบิรูณ ์

ซึ่งก็คือวันที่ผู้นั้นเกษียณอายุราชการตามข้อ 15 4 ของระเบียบ ก.พ. 

ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2554

แตห่ากเป็นเรือ่งทีค่ณะกรรมการ	ป.ป.ช.	มมีตชิีม้ลูขา้ราชการ

พลเรือนสามัญที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว	 จะพิจารณาโทษ

อย่างไร	สามารถนำาเงื่อนไขตามมาตรา	100	แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.	2551	มาใช้ด้วยได้หรือไม่??...

2  มาตรา 100 วรรคสอง “ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏว่าผู้นั้นกระทำาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ก็ให้งดโทษ”
3  มาตรา 96 “ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทำาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือนตามควรแก่กรณ ี
 ให้เหมาะสมกับความผิด”
4  ข้อ 15 “ในกรณีที่ผู้ซึ่งจะต้องถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ ได้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบำาเหน็จบำานาญข้าราชการไปก่อนแล้ว ให้สั่งปลดออกหรือไล่ออกย้อนหลังไป 
 ถึงวันสิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ หรือวันที่ผู้นั้นพ้นจากราชการตามกฎ ก.พ. ออกตามมาตรา 108 แล้วแต่กรณี”
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ในเรื่องนี้สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เคยตอบข้อหารือ 

เรื่อง การดำาเนินการทางวินัยตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช.  

กบัอดตีขา้ราชการพลเรอืนสามญั (เรือ่งเสร็จที ่1362/2556) โดยสรปุ

ว่า การไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. นั้น มาตรา 92 

แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตฯ ให้ถือว่าการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นที่ยุติ

โดยผู้บังคับบัญชาไม่ต้องดำาเนินการสอบสวนอีก กรณีจึงต้องถือว่า

การไตส่วนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. มผีลอยา่งเดยีวกบัการสอบสวน

ของผู้บังคับบัญชาตามความหมายของมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติ 

ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กล่าวคือ หากข้าราชการ

พลเรือนสามัญผู้นั้นถูกกล่าวหาว่ากระทำาความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

ก่อนออกจากราชการ และคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้เริ่มดำาเนินการ

ไต่สวนภายในเวลา 180 วัน นับแต่วันที่ข้าราชการพลเรือนสามัญ 

ผู้นั้นพ้นจากราชการแล้ว ผู้บังคับบัญชาก็ย่อมสามารถดำาเนินการ 

สั่งลงโทษทางวินัยกับข้าราชการผู้น้ันตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ได ้ซึง่ผูเ้ขยีนขอนอ้มรบัความเห็นกรณดีงักลา่ว แตอ่กีมมุมองหนึง่นัน้

ผู้เขียนเองก็เห็นว่ามาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ เป็นบทบัญญัติขึ้นมา

เป็นพิเศษ เพื่อให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอำานาจดำาเนินการไต่สวน

ข้อเท็จจริงในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐถูกกล่าวหาว่ากระทำาความผิด

ฐานทุจริตต่อหน้าที่ กระทำาความผิดต่อตำาแหน่งหน้าที่ราชการ  

หรือกระทำาความผิดต่อตำาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ซ่ึงเป็น 

ความผิดที่ร้ายแรงก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบราชการ จึงได้

บญัญตัใิหม้กีารกลา่วหาเจา้หนา้ทีข่องรฐัตอ่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้

แม้ผู้นั้นจะออกจากราชการไปแล้ว เพื่อไม่ให้ผู้ถูกกล่าวหาพ้นจาก

ความรับผิดเพราะออกจากราชการ เนื่องจากอาจปกปิดความผิด 

ทำาให้ความผิดไม่ปรากฏ จึงไม่อาจกล่าวหาในขณะเป็นเจ้าหน้าที่ 

ของรัฐได้ ซึ่งแตกต่างจากมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ที่มีวัตถุประสงค์ในสองด้าน ด้านแรก

เป็นไปเพื่อประโยชน์ของราชการ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาสามารถ 

ดำาเนินการทางวินัยกับผู้ที่ออกจากราชการไปแล้วได้เสมือนว่า 

ผู้นั้นยังมิได้ออกจากราชการ ส่วนอีกด้านหน่ึงเพื่อประโยชน์ของ

ขา้ราชการพลเรือนสามญั เนือ่งจากไมม่สีภาพเปน็ขา้ราชการพลเรือน

สามัญแล้ว ผู้บังคับบัญชาจึงไม่อาจดำาเนินการทางวินัยได้ ถ้าไม่เข้า

ข้อยกเว้นตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ดังนั้น ผู้เขียนจึงเห็นว่าทั้งมาตรา 

84 และมาตรา 100 ต่างก็มีความสำาคัญ ควรมีการตีความให้มาตรา 

84 มีผลใช้บังคับได้ด้วย นอกจากนั้น การนำาระยะเวลาในการเริ่ม

กระบวนการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. มาเป็นเงื่อนไข 

ในการดำาเนินการทางวินัยแก่ผู้ท่ีออกจากราชการไปแล้วว่า คณะกรรมการ 

ป.ป.ช. ต้องเริ่มดำาเนินการไต่สวนภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่ 

วันที่ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากราชการแล้ว ก็จะทำาให้ระยะ

เวลาห้าปีตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ไม่มี 

ผลใช้บังคับ และถือเป็นการจำากัดอำานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ด้วยเช่นกัน ประกอบกับเรื่องทำานองเดียวกันนี้ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยว

กับกฎหมายและระเบียบข้าราชการเคยพิจารณาในการประชุม 

ครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2552 มีความเห็นว่ากรณี 

ตามมาตรา 100 ที่บัญญัติว่าผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำานาจสั่งบรรจุ 

ตามมาตรา 57 ต้องดำาเนินการสอบสวนตามมาตรา 93 วรรคหนึ่ง 

ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นจากราชการนั้น ใช้สำาหรับกรณี

ที่ ผู้บังคับบัญชาจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเท่านั้น  

สว่นกรณคีณะกรรมการ ป.ป.ช. ชีม้ลูความผดิ ผูบ้งัคบับญัชามอีำานาจ

ดำาเนินการลงโทษได้โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  

ด้วยเหตุนี้แม้คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะชี้มูลความผิดหลังจาก 

ผู้ถกูกล่าวหาพน้จากราชการเกิน 180 วนั ผู้บงัคบับญัชากย็งัมอีำานาจ

ดำาเนินการลงโทษได้
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  อาสา...เคลียร์  เรื่อง : วราภรณ์ ตั้งตระกูล

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

   เป็นการเลื่อนไปดำารงตำาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

   (อธิบาย :  การแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งต่างประเภทตำาแหน่งกัน เราเรียกว่า “การย้าย” เพราะปัจจุบัน เราไม่มีการเทียบ 

   ระดับข้ามประเภทตำาแหน่งกัน)

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

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

   (อธิบาย : ต้องเป็นตำาแหน่งประเภทวิชาการ เพราะตำาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เดิมตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการ 

   พลเรือน พ.ศ. 2535 เป็นตำาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3)

........ 3.  ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำานาจในการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำาหรับตำาแหน่ง 

   ประเภทวิชาการ ตั้งแต่ระดับชำานาญการพิเศษ ลงมา โดยไม่ต้องได้รับมอบอำานาจจากปลัดกระทรวง/อธิบดี

   (อธิบาย : ต้องได้รับมอบอำานาจ เพราะตามมาตรา 57 (11) แห่ง พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ไม่ได้กำาหนดไว้) 

........ 4.  การย้ายหรือโอนข้าราชการพลเรือนสามัญไปดำารงตำาแหน่งในระดับที่ต่ำากว่าเดิม จะกระทำามิได้ เว้นแต่ได้รับการยินยอม 

   จากข้าราชการผู้นั้นก่อน

   (อธิบาย : ตามมาตรา 63 วรรคสาม แห่ง พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551)

........ 5.  คำาส่ังย้ายข้าราชการ (เลขที่ตำาแหน่งหน่ึงไปดำารงตำาแหน่งอีกเลขที่ตำาแหน่งหน่ึง) จะย้อนหลังไม่ได้ถ้าข้าราชการผู้นั้น 

   ไม่ได้รักษาการในตำาแหน่ง หรือรักษาราชการแทนในตำาแหน่งดังกล่าว

   (อธิบาย : ตามนัยหนังสือเวียนคณะรัฐมนตรี ว 255/2524)

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

   กลับเข้ารับราชการถ้าผู้นั้นประสงค์จะบรรจุกลับ

   (อธิบาย : ว 11/2553 ไม่ได้กำาหนดไว้สำาหรับการบรรจุกลับกรณีนี้ แต่จะกำาหนดให้ส่วนราชการสงวนตำาแหน่งเฉพาะกรณ ี

   การบรรจุกลับผู้ที่ลาออกไปรับราชการทหาร และลาออกไปปฏิบัติงานใด ๆ เท่านั้น)

........ 7  คำาว่า ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชา....หรือคุณวุฒิที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สำาหรับคุณสมบัติ 

   เฉพาะสำาหรับตำาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน นั้น หมายความว่า ผู้มีวุฒิปริญญาตรีไม่สามารถนำามาใช้ 

   เพื่อสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการในตำาแหน่งดังกล่าวได้

นักทรัพยากรบุคคล....
มืออาชีพ

ว่าด้วยเรื่อง....

(ภาคจบ)

คงจำากันได้...ฉบับท่ีแล้วเราได้นำาเสนอแบบทดสอบแบบพอประมาณ 
สำาหรับเหล่านักทรัพยากรบุคคล “มืออาชีพ” ให้ลองทำาดูแล้ว

คราวนี้เรามาดู “เฉลย” แบบทดสอบพร้อมคำาอธิบายประกอบ 
นิดหน่อยสำาหรับบางข้อเพื่อความกระจ่างกันดีกว่า

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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........ 8.  คำาว่า “ดำารงตำาแหน่งอย่างอื่น” ตามท่ีระบุไว้ในคุณสมบัติเฉพาะสำาหรับตำาแหน่งน้ัน หมายความถึง ตำาแหน่งข้าราชการ 

   ตามกฎหมายอื่น เช่น ข้าราชการทหาร ข้าราชการตำารวจ เป็นต้น 

........ 9. ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ลาออกจากราชการเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2551 ถือว่าข้าราชการผู้นี้ไม่ได้เป็นข้าราชการ 

   ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ถ้าผู้นี้จะขอกลับเข้ารับราชการ ต้องเป็นการบรรจุกลับเข้า 

   รับราชการในฐานะข้าราชการตามกฎหมายอื่น

   (อธิบาย : ต้องเป็นการบรรจุกลับข้าราชการพลเรือนสามัญตาม พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ซึ่งใช้ 

   ว 11/2553 ได้ เพราะว่า มาตรา 130 แห่ง พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กำาหนดว่า ผู้ใดเป็นข้าราชการ 

   พลเรือนสามัญตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 อยู่ในวันก่อนวันท่ี พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน  

   พ.ศ. 2551 ใช้บังคับ (ใช้บังคับเมื่อ 26 ม.ค.51) ให้ถือว่าเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตาม พรบ.นี้ )

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

   ตามคุณสมบัติเฉพาะสำาหรับตำาแหน่ง กรมจะต้องยกเลิกคำาสั่งย้ายโดยพลัน

   (อธิบาย : ต้องเป็นการออกคำาสั่งแต่งตั้งให้กลับไปดำารงตำาแหน่งเดิมหรือตำาแหน่งอื่นในประเภทและระดับเดียวกัน  

   ตาม ว 13/2553 ซึ่งออกตามมาตรา 66 แห่ง พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กล่าวคือ เรื่องนี้กฎหมายกำาหนด 

   แนวทางแก้ไขปัญหาไว้แล้ว ฉะนั้น จึงไม่ต้องยกเลิกคำาสั่ง)

........ 11. การขอยกเว้นคุณลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 (ข) สำาหรับการบรรจุผู้สอบแข่งขันได้นั้น ส่วนราชการสามารถขออนุมัต ิ

   ยกเว้นจาก ก.พ. ภายหลังจากที่ได้ดำาเนินการบรรจุบุคคลนั้นเข้ารับราชการแล้วก็ได้

   (อธบิาย : ตอ้งขออนมุตักิอ่นบรรจเุข้ารบัราชการ เพราะตามนยัมาตรา 67 แหง่ พรบ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551  

   ที่กำาหนดไว้ว่า ผู้ท่ีได้รับการบรรจุตามมาตรา 53 (การบรรจุผู้สอบแข่งขันได้) หากภายหลังปรากฏว่า มีลักษณะต้องห้าม 

   โดยไม่ได้รับการยกเว้นจาก ก.พ. ก่อน .... ให้ผู้มีอำานาจสั่งบรรจุฯ สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการโดยพลัน..)

........ 12. การจะดูว่า ข้าราชการเคยดำารงตำาแหน่งในสายงานตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 เป็นการ 

   ดำารงตำาแหน่งในสายงานใด ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 สามารถดูได้จาก ว 44/2553

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

   ตำาแหน่งเหล่านี้ ถ้าผู้ดำารงตำาแหน่งไม่อยู่หรือไม่มีผู้ดำารงตำาแหน่ง ให้ใช้การสั่งรักษาราชการแทน

   (อธิบาย :  กรณีผู้ดำารงตำาแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง ไม่อยู่หรือไม่มีผู้ดำารงตำาแหน่งนั้น เป็นกรณีที่กฎหมายว่าระเบียบ 

   บริหารราชการแผ่นดินไม่ได้กำาหนดเรื่องนี้ไว้ ดังนั้น จึงต้องใช้ “การรักษาการในตำาแหน่ง” ตามมาตรา 68 แห่ง 

   พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551)

........ 14. ในกรณทีีส่ว่นราชการประสงคจ์ะบรรจุคนพกิารเขา้รบัราชการเปน็ขา้ราชการพลเรอืนสามญั สว่นราชการสามารถดำาเนนิการ 

   ได้โดยวิธีการคัดเลือกบรรจุกรณีเหตุพิเศษ ตามมาตรา 55 ได้เท่านั้น

   (อธิบาย :  สามารถใช้วิธีการสอบแข่งขันก็ได้ ซึ่ง ว 22/2554 กำาหนดไว้)

........ 15. ผลงานท่ีจะส่งประเมินตามท่ี ว 10/2548 กำาหนดไว้ ประกอบด้วยผลงานที่เกิดจากงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบ และ 

   ข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน

........ 16. การบรรจผุูท้ีเ่คยเปน็ข้าราชการตามกฎหมายอืน่ สว่นราชการสามารถบรรจุผูนั้น้เขา้รบัราชการเป็นข้าราชการพลเรอืนสามัญ 

   ในฐานะบุคคลที่มีความรู้ ความชำานาญงานสูง (Lateral Entry) ตามมาตรา 56 ได้

   (อธิบาย :  ว 24/2553 กำาหนดไว้ชัดเจนว่า บุคคลที่จะรับการบรรจุในกรณีนี้จะต้องไม่เคยรับราชการมาก่อน)

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

   สั่งบรรจุฯ ลงนามในคำาสั่ง
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