
 
 

 
            

         
 

 ของฝากจาก... 
ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล 

 สวัสดีค่ะ...ฉบับนี้  ดิฉันขอนําเรื่อง  “ข้าราชการยุคใหม่กับการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ”  ...มาแจ้งให้ทราบ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่เกี่ยวกับการที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน  ต้องตระหนักถึงบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองในการที่เป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐในโลกยุคใหม่ว่ารัฐต้องการให้เกิดผลเช่นไร  
ต่อการทํางานภาครัฐ...เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี... 
ข้าราชการยุคใหม่กับการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ... 
 การให้บริการประชาชนของรัฐนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของประชาชนทั่วไปทุกคน  เมื่อมีคนเข้า
มาเก่ียวข้องมาก  ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นก็ย่อมมีตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ดังนั้นในการปฏิบัติ
ราชการเพื่อให้บริการประชาชน/ผู้รับบริการ...เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจึงจําเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องโดยจะต้อง
ทราบว่าตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  กฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องนั้น  ประชาชนมีสิทธิและมีหน้าที่อย่างไร
บ้าง  และในทางกลับกันเจ้าหน้าที่มีอํานาจและหน้าที่อย่างไรบ้างทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดปัญหาขึ้นต้ังแต่แรก... 
ข้าราชการยุคใหม่ควรปฏิบัติตนอย่างไร?... 
 ข้าราชการยุคใหม่ควรปฏิบัติตนดังเช่นที่ปราชญ์ชาวจีนกล่าวไว้ว่า  “ข้าราชการที่ดี  ที่ฉลาด  ต้องทําตัวเหมือน
แม่น้ําทะเล  มหาสมุทรอยู่ที่ตํ่าเสมอ  และคอยรับน้ําจากทุกทิศทุกทางของโลก  และทําให้โลกชุ่มฉ่ํา  ข้าราชการมีหน้าที่
รองรับความทุกข์และให้ความสุข(บริการ)  แก่ประชาชน  เมื่อใดข้าราชการทําตัวเหมือนอยู่บนยอดภูเขา  ประชาราษฎร์
จักต้องตะเกียกตะกายปีนป่ายขึ้นไปหา  เมื่อนั้น  ความห่างเหินก็จะเกิดขึ้นและไม่เป็นผลดีต่อรัฐบาลอย่างแน่นอน” 
ข้าราชการยุคใหม่  มีคุณสมบัติดังนี้... 
 1.  มีบุคลิกสง่างาม  น่าคบ  และรู้จักใช้ความคิด  มีทักษะกระบวนทัศน์  (Conceptual Skill)  รู้กาลเทศะ 
 2.  มีบุคลิกย้ิมแย้มแจ่มใส  มีชีวิตชีวา  เข้าลักษณะ V-UP  มีความกระตือรือร้น  (Vivid) 
 3.  มีความเข้มแข็ง  (Value) 
 4.  พูดจาสุภาพ  เรียบร้อย  มีน้ําเสียงน่าฟัง 
 5.  รู้จักค้นหาความต้องการของผู้รับบริการ  (ประชาชน) 
 6.  มีจิตสํานึกในการให้บริการ  (Service Mind) 
 7.  ทําให้ผู้ใช้บริการ  (ลูกค้า  ประชาชน)  พึงพอใจ  ประทับใจ 
 ทั้งนี้  อาจยึดหลัก  6 S’s  หรือ  Smart  Smile  Speak  Seek  Service  และ  Satisfaction 
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หลักคิดการเป็นผู้บริหารราชการยุคใหม่มุ่งการบริการสู่ความเป็นเลิศ  ควรมุ่งปฏิบัติ  5  ประการ  ดังนี้... 
 ประการที่หนึ่ง  ต้องเป็นคนคิดเชิงบวก  (Positive Thinking)  ต้องมีความเชื่อว่าการทํางานราชการให้บริการ
ประชาชน/ผู้รับบริการ...ต้องมีจิตสํานึกรักในการบริการ  ทํางานเป็นทีมผู้ให้บริการอย่างจริงใจและจริงจัง  คําว่า  
“บริการ”  หมายถึงการรู้จักการเสียสละ  อดทน  ช่วยเหลือ  เกื้อกูล  อํานวยความสะดวกให้ความเป็นธรรม  เสมอภาค  
และตระหนักเสมอว่า  ปรารถนาให้คนอื่น  ทําอะไรให้เราอย่างไร  เราต้องทําสิ่งนั้นให้แก่ผู้อ่ืนก่อน  คือ  “รู้จักให้”  
นั่นเอง 
 ประการที่สอง  ข้าราชการยุคใหม่เป็นผู้ทําหน้าที่ให้บริการประชาชนที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลยุค
ประชาธิปไตยต้องมีความรับผิดชอบร่วมกัน  ภายใต้ตัวบทกฎหมายเป็นเครื่องมือในการอํานวยความสะดวกในการทํางาน  
เพื่อรักษาความถูกต้อง  เที่ยงธรรม  (ความยุติธรรมที่พอรับไว้)  และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม 
 ประการที่สาม  ข้าราชการยุคใหม่  เป็นข้าราชการมืออาชีพ  ไม่ใช่ทํางานอาชีพข้าราชการ  ซึ่งข้าราชการอาชีพ  
พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์  ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษได้กล่าวถึงข้าราชการและจําแนกข้าราชการเป็นสองจําพวก
ดังกล่าว  คําจํากัดความ  “ข้าราชการอาชีพ”  คือข้าราชการที่ทํางานด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  เสียสละ  และ
จงรักภักดี  อุทิศตน  อุทิศเวลา  อุทิศเรื่องส่วนตัวให้แก่หน่วยงานของตนอย่างเต็มที่โดยไม่มีข้อแม้  เห็นความสําคัญและ
เกียรติแห่งความเป็นข้าราชการ  ฉลาดแต่ไม่โกง  เคารพผู้บังคับบัญชาอย่างจริงใจ  ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา  “อาชีพข้าราชการ”  คือ  ข้าราชการที่เข้ามารับราชการเพียงเพื่อเงินเดือนสําหรับเลี้ยงชีพ  ไม่มีความ
สํานึกของข้าราชการ  ไม่อุทิศตนให้กับหน่วยงาน  ทํางานเช้าชามเย็นชาม  ใช้เวลาว่างหรือแม้แต่เวลาราชการไปหากิน
ส่วนตัว  และบางคนหากินส่วนตัวด้วยการกระทําผิดกฎหมาย 
 ข้าราชการยุคใหม่ยึดมั่นในจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน  ที่มีต่อประชาชนและสังคม  ต่อหน่วยงาน    
ต่อผู้บังคับบัญชา  ผู้ใต้บังคับบัญชา  และต่อตนเอง 
 ข้าราชการยุคใหม่  ต้องสร้างจิตสํานึกเป็นผู้ให้บริการ  รู้จักค้นหาความต้องการประชาชน  ให้ประชาชนมีส่วน
ร่วม  โดยทําเป็นกระบวนการและอย่างต่อเนื่อง  อย่างน้อยก็เพื่อปรับค่านิยมของข้าราชการให้มีความรักในอาชีพราชการ  
รักประชาชน  รักงานที่ได้รับมอบหมาย  รักการช่วยเหลือและมีส่วนร่วม  ตลอดจนรักงานบริการเป็นสําคัญ 
 สําหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐสายวิชาการ  อาชีพในการให้บริการของท่าน  คือ  การบริการวิชาการต่อ
นักศึกษา  ต่อสังคม  ต่อชุมชน  ต่อบุคคลภายนอกเช่นเดียวกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐสายสนับสนุน  อาชีพใน
การให้บริการของท่าน  คือ  การบริการกับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนงานของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 
 ประการที่สี่  ข้าราชการยุคใหม่มีหลักคิดเชิงบวกแล้ว  ต้องมุ่งกระทําจริงด้วย  ไม่เพียงแต่คิดแล้วไม่ลงมือทํา  
ข้าราชการยุคใหม่ต้องตระหนักเสมอว่า  การบริการเป็นเลิศแบบมีส่วนร่วม  มีประชาชนหรือผู้รับบริการ  อยู่ในหัวใจ
เสมอ  เพราะประชาชนหรือผู้รับบริการ  คือ 
 -  บุคคลสําคัญ 
 -  บุคคลที่เราต้องพึ่งพาอาศัย 
 -  บุคคลที่ไม่ได้มารบกวนการทํางานของเรา  แต่เขาเป็นผู้ที่ทําให้เรามีงานทํา 
 -  บุคคลนั้นเป็นส่วนหนึ่งของงานของเรา 
 -  บุคคลนั้นเป็นบุคคลที่เราต้องเอาใจใส่ดูแล  ช่วยเหลือเกื้อกูล 
 -  บุคคลนั้นควรได้รับการปฏิบัติเสมือน  “คนสําคัญเท่าเทียมกัน” 
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 -  บุคคลนั้นต้องได้รับการต้อนรับด้วยอัธยาศัยไมตรีจากเรา 
 -  บุคคลนั้นเป็นเส้นเลือดใหญ่ของความสําเร็จของราชการ 
 การบริการสู่ความเป็นเลิศในงานราชการ  อาศัยหลักการสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ  8  ประการ  คือ  การปฏิบัติ
อย่างจริงจัง  ความใกล้ชิดลูกค้า / ประชาชน / ผู้รับบริการ  ความเป็นอิสระในการทํางานเพื่อเพิ่มผลิตภาพโดยพนักงาน 
/ ข้าราชการ  สัมผัสงานอย่างใกล้ชิด  เน้นการขยายงานที่ตนชํานาญ  มีรูปแบบการทํางานที่เรียบง่าย  เข้มงวดและผ่อน
ปรนในเวลาเดียวกัน  ในการบริหารงานบริการของข้าราชการจะต้องปรับกระบวนทัศนของข้าราชการทุกคนทุกระดับให้
มีจิตสํานึกการบริการ  ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง  มุ่งสู่ เป้าหมายการบริหารการบริการเป็นเลิศด้วยการคิดบวก  
ปฏิบัติงานบริการประชาชนหรือผู้รับบริการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  ปฏิบัติงานราชการอย่างมืออาชีพ  
บริการประชาชนหรือผู้ใช้บริการด้วยการค้นหาความต้องการของประชาชน  มุ่งปฏิบัติจริง  เพื่อนําไปสู่การเป็นหน่วยงาน
ราชการที่มีการให้บริการที่เป็นเลิศได้อย่างแท้จริง 
หมายเหตุ : คําว่า  “ประชาชน”  สําหรับในมหาวิทยาลัย  จะหมายถึง  นักศึกษา  สังคม  ชุมชน  ท้องถิ่น  บุคลากร
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 สําหรับบทความนี้ผู้เขียนให้หมายรวมถึง  ข้าราชการ + ลูกจ้างประจํา + พนักงานราชการ + พนักงาน
มหาวิทยาลัย + บุคลากรที่งานภาครัฐทุกท่านด้วย... 

เม่ือทกุท่านอา่นบทความขา้งต้นนี้...ท่านเป็นขา้ราชการยุคใหม่กับการให้บริการสูค่วามเปน็เลิศแลว้หรือยัง?... 
เพราะวัตถุประสงค์ของภาครัฐแนวใหม่...ต้องการให้ทุกท่าน...เปน็แบบบทความข้างต้น... 

 ทําให้เห็นว่า  การบริหารจัดการภาครัฐในยุคใหม่  ต้องการให้ส่วนราชการมุ่งเน้นการจัดการที่มองเห็นถึง
ความสําคัญของนักศึกษา  สังคม  ชุมชน  ท้องถิ่น  มากกว่าการบริหารจัดการแบบเดิมๆ โดยมีเรื่องของการตลาดภาครัฐ
เข้ามาเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการในยุคปัจจุบัน...แล้วถึงเวลาที่มหาวิทยาลัยต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วหรือยัง?... 

******************************* 

  ผ่านที่ประชุม  ก.บ.ม.  เรียบร้อยแล้ว (ครั้งที่ 35 (9/2553)     
วันพุธที่  15  ธันวาคม  2553  สําหรับการพิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินประจําตําแหน่งและ
ค่าตอบแทนเงินประจําตําแหน่งของ  ผศ.ดร.พัฒนพันธ์  เขตต์กัน  โดยเงินประจําตําแหน่งจ่ายจากงบ
แผ่นดิน(ที่มหาวิทยาลัยฯ ได้รับการจัดสรร)  จ่ายให้ย้อนหลังตั้งแต่วันที่  11  มกราคม  2553  และ
สําหรับเงินค่าตอบแทนเงินประจําตําแหน่ง (ใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย)  จ่ายให้ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  
2553  เป็นต้นไป 
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ข่าวสาํนักงานสรรพากรพืน้ทีพ่ษิณโุลก 
นางจงรักษ์  เพ็งเดือน  สรรพากรพื้นที่พิษณุโลก  ขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  19  ตุลาคม  

2553  เก่ียวกับมาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการออมในรูปแบบประกันชีวิตแบบบํานาญเพื่อให้ประชาชนได้ออมไว้ใช้จ่ายภายหลังเกษียณอายุ
การทํางาน  โดยเพ่ิมเติมค่าลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตจากเดิมไม่เกิน  100,000  บาท  เป็น  300,000  บาท  ทั้งนี้  วงเงินส่วนที่เพ่ิมข้ึน  
ให้เป็นการลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตแบบบํานาญที่ต้องผ่านการอนุมัติและรับรองจากสํานักงาน คปภ.  จํานวน  200,000  บาท  แต่ไม่เกิน
ร้อยละ  15  ของเงินได้พึงประเมินและเมื่อรวมกับเงินได้ที่จ่ายเข้ากองทุนสํารองเล้ียงชีพ  หรือกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  หรือ
กองทุนสงเคราะห์ครูตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน  และเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ต้องไม่เกิน  500,000  บาท 

หลักเกณฑ์  เง่ือนไข  ที่ผู้มีสิทธิหักลดหย่อนควรตรวจสอบก่อนใช้สิทธิ  คือ 
1.  เป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบํานาญ  ที่มีกําหนดเวลาตั้งแต่  10  ปีข้ึนไป  ต้องผ่านอนุมัติและรับรองจาก

สํานักงาน คปภ.  ว่าเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบํานาญที่ใช้สิทธิให้หักลดหย่อนตามกฎหมายได้ 
2.  เป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบํานาญที่ทําสัญญาไว้กับบริษทัที่ประกอบกิจการในไทย 
3.  ต้องไม่มีการจ่ายเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ในระหว่างปี  หรือช่วงที่จ่ายเบี้ยประกัน  หรือก่อนกรมธรรม์จะหมดอายุ

สัญญา 
4.  ต้องเป็นแบบที่เมื่อผู้ทําประกันอายุครบ  55  ปี  หรือ  60  ปี  จะได้รับเงินคืน (บํานาญ)  เป็นรายงวดเท่าๆ กัน

อย่างสม่ําเสมอจนถึงอายุ  85  ปี  หรือมากกว่า  และได้รับเงินบํานาญคืนเมื่อได้ชําระเบี้ยประกันครบตามสัญญาแล้ว 
ผู้มีสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิจึงควรทําความเข้าใจ  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  ตลอดจนรายละเอียดในกรมธรรม์

ก่อนใช้สิทธิ  ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้สําหรับเงินได้พึงประเมินประจําปีภาษี  2553  ที่ต้องย่ืนแบบแสดงรายการภาษีในปี  2554  หากมีข้อ
สงสัยสามารถสอบถามได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลกรมสรรพากร  1161  หรือส่วนกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง  สํานักงานสรรพากรพื้นที่
พิษณุโลก  โทร. 0-5532-1121 

 

ของฝากคาํคม   
                           ชม  เกินจริง  เป็นโทษ 
      ติ  เกินเหตุ  เสียน้ําใจ 

 

นางบุษยมาศ  แสงเงิน : ท่ีปรึกษา / นางฉันทนา  เอ่ียมวชิรากุล : บรรณาธิการ / นางสาวอัมรินทร  ยืนนาน : ผูชวยบรรณาธิการ

ข่าวฝาก... 
ด่วนท่ีสุด  ท่านใดท่ีทําสัญญาจ้าง
แล้วแต่ยังมิได้มารับคืน  ติดต่อรับคืน
ได้ ท่ี ง านวิ นั ยและ นิติ ก าร   กอง
บริหารงานบุคคล   


