
ทอไอเสีย
                                                 เทอรโบ

เปนท่ียอมรับกันท่ัวไปวาในราชการน้ัน เวลาสวนใหญของขาราชการมักใชไปกับการ
ประชมุ
 ไมวาการประชุมคณะรัฐมนตรี การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลขององคการ
กลางตาง ๆ คณะกรรมการท่ีแตงต้ังโดยคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง อธิบดี หรือการ
ประชุมอนุกรรมการตาง ๆ
 หรือแมแตประชุมคณะทํ างานหรือประชุมขาราชการในแตละหนวยงาน
 เห็นการประชุมเหลาน้ีมามาก โดยเฉพาะการประชุมกรรมการและอนุกรรมการ  และเพื่อ
ความสะดวกตอไปจะใชค ําวา  “กรรมการ” แทนค ําวา “กรรมการหรืออนุกรรมการ”

 ท้ังในฐานะกรรมการ เลขานุการ หรือในฐานะ เปนเจาหนาท่ี
ไดเห็นบรรยากาศ การดํ าเนินการประชุม และขอสังเกตหลายประการ
แตเพ่ือความเขาใจท่ีถูกตอง ขอย้ํ าไวกอนวา เร่ืองราวเล็ก ๆ นอย ๆ ตอไปน้ี เกิดขึ้นจาก

การประชุมกรรมการหลายคณะ และหลายสวนราชการ
ส่ิงแรกท่ีอยากพูดถึงกอน เพราะสิ่งนี้คือสิ่งจูงใจในการประชุม ก็คือเบ้ียประชุม
แมจะมีขอถกเถียงกันตลอดวากรรมการหรืออนุกรรมการท่ีเปนขาราชการน้ัน ควรหรือ

ไมควรไดรับเบ้ียประชุม
แตเม่ือเบ้ียประชุมคือส่ิงจูงใจอยางหน่ึง เบ้ียประชุมก็คงยังตองมีตอไป
อยางไรก็ตาม ความแตกตางของเบ้ียประชุมก็เปนเร่ืองท่ีนาคิด
บางคณะกรรมการ  เบ้ียประชุมมากเหลือเกิน ถึง 8,000 บาท ตอเดือน
แตกรรมการบางคณะก็ไดเบ้ียประชุมเพียง 250 บาท
อยางไรก็ตาม นั่นไมใชสาระส ําคัญท่ีตองการจะพูดถึง
เพราะเคยเห็น (นานมาแลว) กรรมการซ่ึงก็เปนหรือเคยเปนขาราชการช้ันผูใหญ เดินทาง

มาถึงเม่ือเขาเลิกประชุมแลว ก็ยังอุตสาหขอเจาหนาท่ีลงช่ือเขารวมประชุม เพ่ือขอเบิกเบ้ียประชุม
ดวย

--------------------------
* ลงในวารสารขาราชการ ประจํ าเดือนมีนาคม – เมษายน 2544
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ไมทราบวาในปจจุบัน ยังคงมีเหตุการณแบบน้ี อยูหรือเปลา

ประเด็นที่สองก็คือเวลาที่เดินทางมาประชุม
กรรมการบางทานเดินทางมาประชุมลาชากวากํ าหนดเวลาท่ีประชุมมาก
บางคร้ังระยะเวลาท่ีตองรอใหกรรมการมาครบองคประชุม มากกวาระยะเวลาท่ีใชในการ

ประชุมเสียอีก
และก็หลายคร้ังท่ีกรรมการไดเดินทางมาเกอ เพราะองคประชุมไมครบ จึงไมอาจจะ

ประชุมได
ประการที่สามก็คือองคประชุมไมครบ
โดยปกติกอนกํ าหนดการประชุม เจาหนาท่ีจะติดตอลวงหนาแลววา ไปประชุมไดหรือไม
ถาพบวากรรมการเขารวมประชุมจนครบองคประชุม
ก็จะดํ าเนินการประชุมตอไป
แตหากทราบแลววาไมครบองคประชุม
เจาหนาท่ีก็จะแจงใหกรรมการทุกทานทราบวา ขอเล่ือนการประชุมออกไป
แตก็มีบางกรณี เม่ือตรวจสอบแลว กรรมการมาครบองคประชุมแลว
แตพอถึงเวลาประชุมจริง ๆ นอกจากจะเสียเวลารอแลว
ก็ยังประชุมไมได เพราะกรรมการท่ีแจงวามาประชุมไดไมยอมปรากฎตัวและไมแจงให

ฝายเลขานุการทราบวาติดธุระดวนไมอาจไปประชุมได
ก็เลยตองขอเล่ือนการประชุม
กรณีน้ี แมวา กรรมการท่ีต้ังใจไปประชุมจะเสียเวลาอยูบาง
แตก็เปนความถูกตองและตรงกับวัตถุประสงคของการกํ าหนดองคประชุม ก็เปนส่ิงท่ีรับ

ได
แตท่ีพบเห็นบอยคร้ัง ก็คือกรรมการท่ีไปประชุมขอใหประชุมกันไปกอน แลวคอยไปขอ

รองใหกรรมการท่ีไมไดไปประชุม ชวยลงชื่อวามาประชุมในภายหลัง
ยังน้ีนาเสียวไส
เพราะหากกรรมการท่ีเปนขาราชการ ก็มีโอกาสท่ีถูกสอบสวนทางวินัยสูงมาก
เพราะเมื่อลงชื่อแลว ก็ไดรับเบ้ียประชุมดวย



3

ท่ีจริง เร่ืองขององคประชุมน้ีเปนเร่ืองสํ าคัญ
กรรมการบางทานน้ันขาดประชุมบอยเหลือเกิน
ซ่ึงก็เคยเห็น วามีกรรมการอยูทานหน่ึง เปนกรรมการอยูถึง 2 ป แตไมเคยเขารวมประชุม

แมแตครั้งเดียว
ซ่ึงหากกรรมการทานน้ันมีภารกิจมาก จนไมอาจเขารวมประชุมได
ถาเปนกรรมการโดยตํ าแหนง ก็อาจจะมอบหมายใหผูอ่ืนเขารวมประชุมแทน
แตถาเปนโดยช่ือ ก็อาจจะพิจารณาตนเองไดแลว โดยการลาออกจากเปนกรรมการน้ัน

เสีย
เพราะถึงอยางไร ก็ไดมีประวัติอยูแลววาเคยเปนกรรมการชุดน้ันมากอน
อยาเพียงแตขอมีช่ือเสียงเฉย ๆ วาเปนกรรมการ โดยไมเคยเขารวมประชุมเลย

ประการที่สี่ก็คือ ประเภทของกรรมการ
เทาท่ีพบกรรมการก็มีหลายประเภท

 ประเภทแรก ไดแกกรรมการประเภทเดินสาย
กรรมการประเภทน้ี เปนกรรมการหลายคณะ และหากมีการประชุมหลายคณะในเวลา

เดียวกัน
ก็ใชวิธีเดินสายแบบนักรอง คือ ไปประชุมคณะหน่ึงซักหนอย ลงช่ือรับเบ้ียประชุมแลวก็

ไปประชุมอีกคณะหน่ึง
อยางน้ี คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินจะตรวจสอบพบหรือเปลานอ วาประชุมในเวลา

เดียวกันหลายคณะโดยรับเงินทุกคณะไดอยางไร
ประเภทท่ีสอง คือ กรรมการใบ
กรรมการประเภทน้ี สวนใหญจะขยันเขารวมประชุม แตไมคอยจะขยันพูด
ประชุมแตละครั้ง ไมเคยพูดหรือออกความเห็นอะไรท้ังน้ัน
จะมีการเคล่ือนไหวบาง ก็แคพยักหนาเห็นดวยเม่ือกรรมการทานอ่ืนพูด
ไมทราบวาน้ํ าลายของทานจะบูดบางหรือเปลา
ประเภทท่ีสาม กรรมการยึดไมค
กรรมการประเภทน้ี แตกตางจากกรรมการใบ กลาวคือ ชอบยึดไมคไวคนเดียว
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ไมคอยใหโอกาสกรรมการทานอ่ืนแสดงความคิดเห็น
กรรมการประเภทน้ี หากมีความคิดริเร่ิม แกปญหาเกง มีขอเสนอแนะมากมาย ก็ยังพอรับ

ได
แตหากประเภทท่ีชอบเพอเจอ ประเภทน้ํ าทวมทุง ผักบุงโหรงเหรง แลวละกอ
นาเสียดายเบ้ียประชุมท่ีตองจาย
ประเภทท่ีส่ี กรรมการสามัญสํ านึก
กรรมการประเภทน้ี ไมเคยศึกษาเร่ืองตามระเบียบวาระมากอนการประชุม
ไมทราบวามีภารกิจมากหรือถือวาตัวเองเกง
ใชสามัญส ํานึกท่ีมีอยูแกปญหาเฉพาะหนาอยางเดียว
บางคร้ังก็สอนฝายเลขานุการหรือเจาหนาท่ีซะใหญโต วาเตรียมขอมูลไมพรอม นาจะมี

ขอมูลอยางน้ัน อยางน้ี เปนตน
เจอฝายเลขานุการหรือเจาหนาท่ีใจเด็ดช้ีแจงดวยความสุภาพนอบนอมวา ขอมูลท่ีทาน

กรรมการใหขอสังเกตน้ัน อยูในหนาน้ัน หนานี้แลว
ก็เลยหนาแตกไปตามระเบียบ
ประเภทท่ีหา ไมมีเร่ืองท่ีเก่ียวกับตัวหรือสวนราชการของตัวก็ไมมา
จะมาก็แตวันประชุมท่ีมีเร่ืองท่ีตัวเก่ียวของเทาน้ัน
และเวลาเขาประชุม ก็จะไมสวมหมวกกรรมการ แตสวมหมวกเปนเจาหนาท่ีของสวน

ราชการน้ันแทน
ในขณะท่ีเร่ืองของคนอ่ืนหรือสวนราชการอ่ืนเจาหนาท่ีของสวนราชการท่ีเก่ียวของ ไมมี

โอกาสเขาชี้แจง
ท่ีจริง กติกาสากลเขาก็มีอยูแลววา หากมีเร่ืองท่ีกรรมการทานใดมีสวนไดหรือสวนเสียใน

เร่ืองน้ัน
กรรมการทานน้ันก็ไมควรอยูในหองประชุม
ประเภทท่ีหก กรรมการหลงยุค
โลกน้ีเปล่ียนแปลงทุกวัน และในยุคดิจิตอลน้ี เปล่ียนแปลงเร็วเสียดวย
แตกรรมการบางทานยังคงหลงยุคอยู
ไมเคยเปล่ียน เคยเปนอยางไรก็เปนอยางน้ัน
กรรมการประเภทน้ี มักจะข้ึนตนวา สมัยผมเปนอยางน้ัน ไมเหมือนอยางน้ี
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แทนท่ีจะอนุมัติ ก็ไมอนุมัติเสียน่ี
ประเภทท่ีเจ็ด ประเภทรับธงมากอน
“เทอรโบ” ไมไดหมายถึงกรรมการเปนนักว่ิงผลัดหรอก
แตกรรมการประเภทน้ี จะรับธงมาจากผูใหญท่ีมีอํ านาจเหนือกวาอยูแลว
จะประชุมกันอยางไร มีเหตุผลอยางไร หรือจะประชุมก่ีคร้ัง
ก็ตองมีผลแบบท่ีผูใหญตองการ

ที่จริงหากจะพูดถึงประธาน
ก็รวม ๆ อยูในท่ีพูดไวแลวในกรรมการน่ันแหละ
แตก็มีบางส่ิงบางอยางท่ีแตกตางกันออกไป
“เทอรโบ” เคยเห็นการดํ าเนินการประชุมของเจานายคนหนึ่งในฐานะประธานการ

ประชุมแลวยังประทับใจไมรูลืม
ยังพยายามยึดเปนแบบอยางอยูในปจจุบันน้ี
ทานใหโอกาสกรรมการทุกคนไดใหความเห็นกอน
แลวทานก็สรุปความเห็นของท่ีประชุมท้ังหมดเปนมติของท่ีประชุม
ซ่ึงหากกรรมการทุกทานเห็นดวย ฝายเลขานุการก็สบายไป
เพราะจดรายงานการประชุมโดยเฉพาะมติของท่ีประชุมไดถูกตอง
แตท่ีพบเห็นบอย ๆ ไมเปนอยางน้ัน
ประธานบางทานจะรีบใหความเห็นกอน
พูดเอง เออเอง มีมติเอง โดยกรรมการไมมีโอกาสแสดงความคิดเห็น
กรรมการท่ีคัดคาน ประธานก็ไมเอาดวย
ผลสุดทายก็เลยเงียบไป เพราะแสดงความคิดเห็นไปก็ไมมีประโยชน
ประธานบางทาน ก็ปลอยใหท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นเต็มท่ี
แตไมสรุปเปนมติของท่ีประชุม ทํ าใหเปนงงกันท้ังกรรมการและเจาหนาท่ีวาตกลงมติ

เปนอยางไร
กรรมการหรือฝายเลขานุการกลาถามก็ดีไป
ท่ีไมกลาถามก็ตองดํ านํ้ าเอาไวกอน เอาไวใหแกไขรายงานการประชุมกันทีหลัง
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ขอเขียนขางตน อาจจะเปนเร่ืองเล็กนอย หรือจ๊ิบจอย
แตท่ีไดเรียนแลวต้ังแตตอนตนวา เวลาของราชการท่ีเสียไปมากท่ีสุด ก็คือเวลาของการ

ประชมุ
ดังน้ัน หากกรรมการทุกทานไดสํ ารวจตัวเองวา มีปญหาใดหรือไม แลวก็แกเสีย
การประชุมก็จะเร็วข้ึน และไดประโยชนมากขึ้น
ถือวาไดชวยกันคนละไมละมือ ในการปฏิรูปราชการก็แลวกัน

--------------------------------
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