
ทอไอเสีย
เทอรโบ

จากการดํ าเนินการปฏิรูปราชการท้ังของสํ านักงาน ก.พ. และสวนราชการตาง ๆ รวมท้ัง
การรณรงคใหทุกคนทุกฝายรวมกันปฏิรูปราชการ

ทํ าใหเราไดเห็นการบริการประชาชนในหลายสวนราชการท่ีสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิ
ภาพและตรงกับความตองการของประชาชนมากย่ิงข้ึน

รวมท้ังเห็นเปนรูปธรรมมากย่ิงข้ึน
การปฏิรูปราชการคงยังคงดํ าเนินการไปไมหยุดย้ัง และยังคงใหมีการปฏิรูปราชการกัน

ตอไป
เพราะการปรับปรุงเปล่ียนแปลงใด ๆ ก็ตาม
ไมมีโอกาสไดหยุดน่ิง
เพราะโลกหมุนเวียนเปล่ียนไปตลอดเวลา
ส่ิงท่ีดีท่ีสุดในวันน้ี อาจจะลาสมัยไปแลวในวันพรุงน้ี

เม่ือพูดถึงเร่ืองการปฏิรูปราชการ คงตองพูดคุยกันใหชัดเจน
วาจะปฏิรูปไปทํ าไมและเปนหนาที่ของใคร
ส ําหรับปฏิรูปไปทํ าไมนั้น คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค เลขาธิการ ก.พ.ไดกลาวไววา

 ปฏิรูปราชการเพ่ือกอใหเกิดประโยชนตอประชาชน สังคม และชาติ
โดยมีรายละเอียดวา
เพ่ือทํ าใหกลไกของราชการมีพลังในอันท่ีจะดํ าเนินการเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน
เพ่ือเปนการสรางใหเกิดความเปนอยูท่ีดี (อยูดี กินดี) ของประชาชน
เพ่ือเปนกลไกท่ีใหเกิดความเสมอภาค และเปนธรรมตอสังคม
เพ่ือเปนกลไกท่ีกอใหเกิดความสงบเรียบรอยในสังคม
เพ่ือเปนกลไกท่ีใหเกิดการนํ าการบริการท่ีดีมีคุณภาพไปสูประชาชน และ
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของไทยในการแขงขันในเวทีโลก
--------------------------
* ลงในวารสารขาราชการ ประจํ าเดือนกันยายน – ตุลาคม 2544
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ส ําหรับประเด็นวาเปนหนาที่ของใคร
คงตองพูดกันใหชัดเจน
เพราะเคยไดยินขาราชการชั้นผูใหญของจังหวัดคนหนึ่งกลาวในที่สาธารณะวาการปฏิรูป

ราชการน้ัน
เปนเร่ืองท่ีราชการบริหารสวนกลางจะเปนผูดํ าเนินการ
จะปฏิรูปอยางไร ก็ขอใหส่ังมาเถอะ ราชการบริหารสวนภูมิภาคหรือราชการบริหารสวน

ทองถ่ินทํ าไดทั้งนั้นแหละ
ทํ าเอา “เทอรโบ” คันปากอยากจะพูด
แตคิดสาระตะดูแลว หากจะพูดในที่สาธารณะเชนนั้น จะเปนการหักหนากันเปลา ๆ สูหา

ทางช้ีแจงเปนการสวนตัวในภายหลังจะดีกวา
เพราะส่ิงท่ีอยากจะพูดก็คือวา
การปฏิรูปราชการน้ัน เปนหนาท่ีของขาราชการทุกคนท่ีจะชวยกันคิด และชวยกันทํ า
โดยไมตองรอใหผูบังคับบัญชาส่ัง
แนนอนครับ เร่ืองบางเร่ือง เชนเร่ืองโครงสราง บทบาทและภารกิจ คงเปนเร่ืองท่ีผูมี

อํ านาจในระดับบริหารประเทศรวมท้ังมีอํ านาจในการตัดสินใจท่ีจะตองตกลงกัน
แตเร่ืองการปฏิรูปในสวนท่ีรับผิดชอบ
รวมท้ังปรับปรุงการบริการประชาชนใหสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน
ขาราชการทุกคนชวยกันคิดและชวยกันทํ าได
และก็ทํ าไดทันทีโดยไมตองรอใหใครส่ัง
แมแตประชาชนก็ชวยในการปฏิรูปได
ไมวาจะโดยประชาชนแตละคนหรือจะรวมตัวกันเปนประชาคม
โดยการเสนอแนะ แจงความตองการใหสวนราชการตาง ๆ น้ันไดโดยตรง
หรือถาเขาไมรับฟง หรืออยากจะเสนอแนะถึงสํ านักงาน ก.พ. โดยตรง ก็ใชโทรศัพทสาย

ดวนของสํ านักงาน ก.พ. คือ “1598” ได
ซ่ึงอาจจะแจงบริการท่ีไมประทับใจในการบริการไดดวย
เพื่อสํ านักงาน ก.พ. จะไดขอใหหนวยงานนั้น พิจารณาด ําเนินการปรับปรุงใหดีข้ึนตอไป
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ครับ เขียนมานาน ก็เพื่อจะไดชวยประชาสัมพันธใหดวยวา หลายสวนราชการไดปฏิรูป
ราชการท่ีเห็นเปนรูปธรรมไปมากแลว

ยกตัวอยางใหเห็นกันจะ ๆ ซัก 3 เร่ือง ก็แลวกัน
เร่ืองแรก ก็เร่ืองการทํ าบัตรประจํ าตัวประชาชน
เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและในจังหวัดท่ีมีคอมพิวเตอรออนไลน (Online) ไปถึง
ปจจุบันสามารถทํ าบัตรประชาชนไดภายใน 15 นาที
ไดบัตรท่ีมีรูปสีท่ีสวยและถูกใจเจาของบัตรดวย เพราะเขาใหดูรูปกอนทํ าบัตรจริง
เร่ืองท่ีสอง การจดทะเบียนบริษัทใหม ซ่ึงเม่ือกอนใชเวลาประมาณ 1 – 3 วัน
แตเด๋ียวน้ี สามารถด ําเนินการใหแลวเสร็จเพียง 35 นาที ถึง 2 ช่ัวโมง
เร่ืองสุดทาย เร่ืองการขอรับประโยชนทดแทนจากประกันสังคม
เม่ือกอนตองรออยางนอยคร่ึงวัน แตปจจุบันใชเวลารอเพียง 1 ช่ัวโมง
ครับ ยังมีอีกหลายสวนราชการท่ีไดดํ าเนินการในเร่ืองน้ีไปแลว
และอีกหลายสวนราชการก็ยังดํ าเนินการตอไปอยางไมหยุดย้ัง
ท้ังน้ี ก็เพ่ือประโยชนสุดทายท่ีจะถึงประชาชน
ใหประชาชนไดรับบริการท่ีโปรงใส สะดวก รวดเร็วและเปนธรรมมากย่ิงข้ึน

ครับ ขอเขียนขางบนน้ัน เปนเร่ืองของขาราชการท่ีชวยเหลือและใหบริการแกประชาชน
แตท่ีจะเขียนตอไปน้ี เปนเร่ืองท่ีทางราชการจะชวยเหลือหรือใหบริการแกขาราชการ
เพราะบางเร่ือง และในบางสวนราชการยังใหความชวยเหลือหรือใหบริการขาราชการ

ยังไมเปนท่ีนาประทับใจนัก
ซ่ึงก็ยังมีอยูหลายเร่ือง
ทํ าใหมีความคิดวา แมกระท่ังขาราชการในสังกัดของตนเอง ยังไมไดรับการดูแล ชวย

เหลือหรือบริการท่ีสะดวกรวดเร็ว
แลวประชาชนท่ีมาติดตอขอรับบริการจะไดรับบริการท่ีดีไดอยางไร
ขอเปนตัวอยางเดียว คือเร่ืองการสงผลงานเพ่ือแตงต้ังใหดํ ารงตํ าแหนงส ําหรับผูปฏิบัติ

งานท่ีมีประสบการณ
หรือพูดงาย ๆ และเปนท่ีเขาใจกันท่ัวไป ก็คือการประเมินเพ่ือแตงต้ังใหดํ ารงตํ าแหนง ว.

หรือตํ าแหนงวิชาการนั่นแหละ
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มีตัวอยางใหเห็นเปนหลักฐานและ “เทอรโบ” ไดเก็บไว
ขาราชการรายหน่ึงปฏิบัติงานอยูในพ้ืนท่ีคือในจังหวัด
สงผลงานเพ่ือประเมินในตํ าแหนงระดับ 6 ว.
ซ่ึงตํ าแหนงในระดับนี ้ ก.พ. ไดมอบอํ านาจใหสวนราชการระดับกรมเปนผูดํ าเนินการ

แทน ก.พ.
แตกรมน้ีไดกํ าหนดระเบียบวา จะตองสงผลงานใหคณะอนุกรรมการวิชาการระดับภาค

เปนผูประเมินกอนท่ีจะสงใหคณะอนุกรรมการวิชาการระดับกรม

ครับ กรณีน้ี จังหวัดไดสงไปใหภาคเมื่อเดือนสิงหาคม 2542
ไมทราบวาประเมินอยางไร เพราะผูขอรับการประเมินไมเคยไดรับการติดตอใหแกไข

หรือเพ่ิมเติมใด ๆ ท้ังส้ิน
แตภาคไดใชเวลาในการประเมินท้ังส้ินประมาณ 1 ป 3 เดือน
เพราะตามหลักฐานไดสงเร่ืองใหกรมเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2543
นับต้ังแตย่ืนเร่ืองจนถึงบัดน้ีก็ใชเวลามาแลวท้ังส้ิน 2 ป เต็ม
ยังไมทราบผลการพิจารณาวาผลงานท่ีสงไปน้ันจะผานการประเมินหรือไม หรือจะตอง

ปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมอยางไร
ทานผูอานคงจะเขาใจนะครับวาขาราชการผูรอคอยนี้จะมีความรูสึกเชนไร
โดยเฉพาะการรอคอยถึงความกาวหนาของตนเอง
ท้ัง ๆ ท่ีดํ ารงตํ าแหนง หรือรักษาการในตํ าแหนงนั้นอยูแลว
เหมือนไมมีอนาคต
อยางน้ี จะมีกํ าลังใจในการปฏิบัติงานหรือ

จากกรณีน้ี  ทุกสวนราชการนาท่ีจะสํ ารวจวามีความลาชาเชนนี้เกิดขึ้นหรือไม
แลวหาทางแกไขปญหาเสีย
เพราะเร่ืองการประเมินตํ าแหนง ว. ตั้งแตระดับ 8 ลงมาน้ี   ก.พ. มอบหมายใหสวนราช

การดํ าเนินการมาต้ังแตป พ.ศ. 2538
ท้ังผูอาน (Reader) และผูเขียนผลงาน นาท่ีจะรูเร่ืองและเช่ียวชาญแลว
ตัวอยางผลงานวิชาการท้ังหลายโดยเฉพาะในสายงานน้ัน ๆ ก็มีมากมาย
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ความลาชาจึงไมนาจะเกิดขึ้น
หรือวาที่ชานั่นชาเฉพาะตํ าแหนงในระดับตํ ่า ๆ คือระดับ 6 ว.
ตํ าแหนงที่สูง ๆ เชน ตํ าแหนง 7 ว. หรือ 8 ว. ทํ าไดเร็วกวาน้ี
หากชาทุกตํ าแหนงก็คงตองแกไขท่ีระบบ
ค ําถามจึงมีวาจํ าเปนหรือไมท่ีจะใหคณะอนุกรรมการระดับภาคเปนผูพิจารณา
หรือนาจะสงผลงานใหคณะอนุกรรมการระดับกรมเปนผูประเมินโดยตรง
เพราะผลงานของผูด ํารงตํ าแหนงในระดับ 6 ว
ก็ไมใชผลงานทางวิชาการท่ีสูงมากนัก และไมนาที่จะมีความจ ําเปนตองมีคณะ

อนุกรรมการกล่ันกรอง
แตหากเห็นวา นาจะมีคนดูให ก็อาจมอบหมายใหผูบังคับบัญชาชวยดูใหก็ได
เพราะอยูใกลชิดและทราบรายละเอียดเปนอยางดี
เอาไวกรณีต้ังแตระดับ 7 ว. ขึ้นไป อาจจะมีความจํ าเปนท่ีตองทํ าเชนนั้น
เพราะจะไดชวยดูใหวาเปนเอกสารทางวิชาการหรือไม
วิธีการเขียนเขาแนวทางหรือไม
หรือไปคัดลอกใครเขามาหรือเปลา
ซ่ึงเชนน้ี ก็อาจจะมีคณะกล่ันกรอง ซ่ึงอาจจะเปนคณะอนุกรรมการวิชาการระดับจังหวัด

หรือระดับภาคชวยดูใหกอน
แตก็ควรจะมีกรอบระยะเวลาในการพิจารณาไวดวย

ปญหาความลาชานี ้นอกจากระบบในการพิจารณาแลว อาจจะมีปญหาคณะกรรมการ
ประเมิน ซ่ึงไดรับมอบหมายใหเปนผูอาน (Reader) ดวย

เพราะนอกจากแตละทานจะมีงานประจํ าลนมือแลว
ยังไมมีส่ิงจูงใจใหดวย
ก็กระทรวงการคลังกํ าหนดวา หากผูอาน (Reader)  เปนขาราชการในสังกัดเดียวกับผูได

รับการประเมิน
จะไมไดรับคาตอบแทนในการอาน
ท้ัง ๆ ท่ีการอานผลงานทางวิชาการน้ัน ตองใชเวลาในการอานมาก และสวนใหญมักจะ

ตองอานนอกเวลาราชการ
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แตกลับไมมีคาตอบแทนให
ในขณะท่ีการปฏิบัติงานอยางอ่ืน  ซ่ึงมีหนาท่ีคลายคลึงกัน หรืออาจจะทํ างานนอยกวา
เชนการตรวจขอสอบในการสอบแขงขันหรือการสอบคัดเลือก
รวมท้ังการสอบสัมภาษณขาราชการเพ่ือเล่ือนข้ึนแตงต้ังใหดํ ารงตํ าแหนงในระดับท่ีสูง

ขึ้น
การตรวจขอสอบน้ัน อาจจะด ําเนินการในหรือนอกเวลาราชการก็ได
แตการสัมภาษณน้ัน สวนใหญจะใชเวลาราชการ
กระน้ันก็ตาม ทางราชการก็มีคาตอบแทนให  ถึงแมวาจะเปนขาราชการในสังกัดเดียวกัน

ท่ีจริงหลายสวนราชการไดแกไขวิธีการน้ีไปบางแลว โดยการใชวิธีแลกเปล่ียนผูอาน
Reader) กัน

กลาวคือใหขาราชการกรม ก. ไปเปนผูอาน (Reader) ของกรม ข.
แลวใหขาราชการกรม ข. ไปเปนผูอาน (Reader) ของกรม ก.
ซ่ึงกรณีน้ีสามารถเบิกคาตอบแทนใหแกผูอานได
อาจเปนสาเหตุน้ีละกระมัง ที่ผูอานจะอานเฉพาะขาราชการกรมอื่นกอน
ทํ าใหสวนราชการของตนเองตองคอย

ก็ขอฝากกระทรวงการคลังชวยพิจารณาเร่ืองน้ีอีกคร้ังหน่ึงดวย
ชวยกํ าหนดคาตอบแทนในเร่ืองการอานผลงานทางวิชาการใหเทาเทียมกันดวย
ท่ีจริงยังมีหลายเร่ืองท่ีทางราชการยังชวยเหลือหรือใหบริการขาราชการไมเปนท่ีนาพอใจ

นัก
ก็ลองพิจารณาดูเถอะครับ วาจะหาทางชวยเหลือหรือใหบริการขาราชการในสังกัดของ

ตนเองอยางไร
ซ่ึงหากมีความต้ังใจท่ีจะแกปญหาน้ี
ก็จะชวยใหขาราชการในสังกัดมีขวัญและกํ าลังใจในการปฏิบัติงานมากย่ิงข้ึน
และมีกํ าลังท่ีจะทํ างานรวมท้ังใหบริการแกประชาชนไดดีมากย่ิงข้ึน
ผลประโยชนสูงสุดก็จะตกอยูกับประชาชน
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