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ข้ าราชการไปประกอบอาชีพอื่น

เมื่อเร็ว ๆ นี ้ข่าวหนึง่ ที่กระทรวงศึกษาธิการได้ เปิ ดเผยคือ
ข้ าราชการได้ ลาออกไปประกอบอาชีพอื่น และติดตามด้ วยการให้ สมั ภาษณ์ของอธิการบดี
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
ซึง่ พูดถึงการลาออกของอาจารย์ทางวิชาชีพซึง่ สังกัดกระทรวงเดียวกันนี ้
ไปประกอบอาชีพส่วนตัวหรื อไม่ก็ไปทํางานในภาคเอกชน
เหตุผลของการลาออกคาดว่าเป็ นเพราะระเบียบไม่สง่ เสริมความก้ าวหน้ าเท่าที่ควร
แต่ที่ผ้ เู ขียนมัน่ ใจว่า นอกเหนือจากเหตุผลดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว เหตุผลที่สําคัญอันหนึง่ ก็คือ
รายได้ ที่ได้ รับไม่เพียงพอ
การหลัง่ ไหลจากวงราชการไปสูภ่ าคเอกชนหรื อประกอบอาชีพอื่นโดยเฉพาะบรรดาครูอาจารย์นนั ้
ความจริ งก็ไม่เป็ นเรื่ องเสียหายมากนัก โดยเฉพาะถ้ าจะมองในแง่สว่ นรวมแล้ ว การไปอยูภ่ าคเอกชน
หรื อดําเนินกิจการของตัวเองก็เท่ากับมีการพัฒนาในภาควิสาหกิจเอกชน
อันจะส่งผลต่อการสร้ างงานและการพัฒนาประเทศไปในตัวด้ วยเหมือนกัน
อย่างไรก็ตามข่าวนี ้คงจะไม่ใช่เรื่ องที่เกิดขึ ้นในกระทรวงศึกษาธิการแต่กระทรวงเดียวเท่านัน้
การลาออกของข้ าราชการก็มีอยูเ่ รื่ อยเสมอมา โดยเฉพาะในระยะหลังมีจํานวนผู้ลาออกมากขึ ้น
จนกระทัง่ เกิดความเป็ นห่วงต่อวงราชการ
ปรากฎการณ์เช่นนี ้แสดงให้ เห็นว่า

วงราชการของไทยเราประสบปั ญหากําลังคนซึง่ เคลื่อนย้ ายไปสูภ่ าคเอกชน
ในความเห็นของผู้เขียน สาเหตุสําคัญทําให้ มีการลาออกเกี่ยวข้ องกับเรื่ องของรายได้
และค่าตอบแทนซึง่ อันที่จริงนันเรื
้ ่ องเงินเดือนและผลประโยชน์ของทางราชการก็เป็ นที่ทราบมานานแล้ วว่า
น้ อยกว่าภาคเอกชนโดยทัว่ ไปปั จจุบนั นี ้กิจการหลาย ๆ ประเภทเงินเดือน
ค่าตอบแทนในภาคเอกชนสูงกว่าถึง 3 เท่า
อย่างน้ อยอัตราค่าจ้ างขันตํ
้ ่าที่ใช้ ในปั จจุบนั ก็เกือบใกล้ เคียงกับอัตราค่าจ้ างของข้ าราชการระดับตํ่าอยูแ่ ล้ ว
และที่ไม่ควรมองข้ ามไปก็คืออัตราค่าจ้ างขันตํ
้ ่านันใช้
้ เฉพาะลูกจ้ างไร้ ฝีมือทัว่ ไป
ความขัดสนในหมูข่ ้ าราชการนัน้
ถึงกับมีการแสดงให้ เห็นตัวเลขว่าในโรงเรี ยนบางแห่งมีข้าราชการจํานวน 24 คน จากจํานวน 27
คนที่เล่นแชร์ กนั และที่น่าสนใจกว่านันจะพบว่
้
า
มีข้าราชการจํานวนมากที่มีหนี ้สินต้ องกู้ยืมมาเพื่อใช้ ในวัตถุประสงค์ในการอุปโภคและบริโภคเป็ นหลัก
บทบาทของผู้เขียนฉบับนี ้มุง่ จะเสนอให้ เห็นภาพที่เกิดจากการโยกย้ ายเปลี่ยนงานของข้ าราชการบางระดับที่
ถือเป็ นเสมือนระดับสมองในการเข้ าไปมีสว่ นร่วมในการพัฒนาประเทศ ซึง่ บุคคลเหล่านี ้
หากมีการปล่อยปละละเลยไม่สนใจในปั ญหาของเขาไม่เพียงแต่ผ้ ทู ี่ยงั อยูจ่ ะขาดขวัญและกําลังใจเท่านัน้
แต่จะส่งผลให้ ขาดประสิทธิภาพในการทํางาน
ปั ญหาเรื่ องดังกล่าว
ผู้เขียนทราบว่ามีการหยิบยกขึ ้นมากล่าวอ้ างในที่ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปข้ าราชการการและบริ หารที่พทั
ยาเช่นเดียวกัน แต่เป็ นที่น่าเสียใจว่าได้ มีการหยิบเอาเรื่ องอื่นมาอภิปรายกินเวลาไปหมด
ข้ อที่น่าสนใจสําหรับข้ าราชการทุกวันนี ้ขึ ้นค่าจ้ างเงินเดือน
ก็มกั จะถูกวิพากษ์ วิจารณ์ไปในแง่ไม่เหมาะสม
เพราะทํางานไม่ค้ มุ กับเงินเดือนอันนี ้ก็เป็ นเรื่ องที่มีความจริงอยูไ่ ม่น้อย

แต่ก็ไม่ควรจะลืมว่าปั ญหาการทํางานไม่มีประสิทธิภาคนัน้ มีปัจจัยอันประกอบเข้ ามาด้ วย
และที่สําคัญนัน้ จะไม่มีใครปฏิเสธว่า
ระบบราชการนันยั
้ งมีความจําเป็ นต้ องรักษาคนดีมีความสามารถ และตังใจดี
้ เอาไว้ ทํางาน
จึงเป็ นหน้ าที่ของรัฐบาลที่จะต้ องดูวา่ คนดีมีความสามารถยังพอมีอยู่
และหากว่าจะให้ เขาคงอยูต่ ลอดไป จําเป็ นจะต้ องมีการบริ หารงานด้ านบุคคล
และบริหารค่าจ้ างเงินเดือนที่สอดคล้ องกับความสามารถและผลงาน
การบริหารงานบุคคลในภาคราชการทุกวันนี ้ก็เป็ นที่ร้ ูกนั อยูว่ า่ มีการบริหารออกนอกระบบ
การหาช่องทางจุดอ่อนของระเบียบเพื่อสร้ างผลประโยชน์ให้ กบั พวกพ้ องจํานวนไม่น้อย ระเบียบ กฎเกณฑ์
หลายอย่างไม่สามารถก้ าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสภาพสังคมและเศรษฐกิจปั จจุบนั
เมื่อปั ญหาดงว่าเกิดขึ ้น
ประจวบกับระบบการร้ องทุกข์ที่ขาดประสิทธิภาพและเฉี่อยชามากด้ วยขันตอนของระเบี
้
ยบราชการซี่งมีราย
ได้ น้อยอยูแ่ ล้ ว จึงเริ่มหาทางออก ส่วนหนึง่ ก็ขอโยกย้ ายไปสังกัดกรมหรื กระทรวงอื่น ส่วนหนึง่ นัน้
ก็ลาออกเพื่อหาทางใหม่ทํา เป็ นต้ น
รูปแบบเช่นนี ้เกิดขึ ้นมานานและมิได้ มีการเปลี่ยนแปลงแก้ ไข หรื อแก้ ปัญหาให้ ดีขึ ้นมากนัก
ตรงกันข้ ามน่าจะเลวลงเมื่อพิจารณาแล้ วเห็นจะว่ามีข้าราชการดี ๆ มีแนวโน้ มจะลาออกมาขึ ้น
ราชการนันมี
้ ความจําเป็ นและขาดไม่ได้ ในการบริหารประเทศการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงย่อมต้ องใช้ เวลาและ
มาตรการที่รัดกุมนุ่มนวลแต่ที่สําคัญที่สดุ การปรับปรุงแก้ ไขเพื่อรักษาภาพพจน์ให้ ดีขึ ้นไม่ควรจะมีการท้ อถอยหรื อรอเวลา
กันอีก

