ฉบับที่ ๑๒ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563
ผลกระทบจากโรคระบาด Covid-19 หรือ Coronavirus Disease 2019 จากเมืองอู่ฮั่น (Uhan)
ประเทศจีน ท าให้ผู้ป ระกอบการภาคเอกชนในประเทศไทยทยอยปิดกิ จการ หรือหากไม่ ปิดกิจ การ ก็ต้องนา
ทรัพย์สินที่มีอยู่หรือสมบัติของบรรพบุรุษออกขายเพื่อพยุงกิจการไว้ เกิดการเลิกจ้าง ทาให้คนตกงานจานวนมาก
ไม่มีเงินแม้แต่จะซื้ออาหาร เกิดความเครียดถึงขนาดฆ่าตัวตาย หากสถานการณ์นี้ยังไม่สิ้นสุดลง ก็จะมีผู้ที่ได้รับ
ความเดือดร้อนและทุกข์ยากเพิ่ มขึ้น ในขณะที่ภาคเอกชนได้รับ ผลกระทบจาก Covid-19 ดัง กล่าว มองย้อน
กลับมาที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ยังคงได้รับเงินเดือน เงินค่าจ้าง เงินค่าตอบแทน เงินประจาตาแหน่ง
เงินค่าเสี่ยงภัย เงินเบี้ยประชุม จากการท างานในทุ กเดือน มี สวัสดิการต่างๆ ทั้ง ค่ารักษาพยาบาล ค่าเช่าบ้าน
ค่าเล่าเรียนบุตร มีวันหยุด วันเสาร์ วันอาทิตย์ รวมทั้งวันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเว้นบุคลากรทางการแพทย์ที่น่าเห็นใจ
เป็ น อย่ า งยิ่ ง เพราะในห้ ว งเวลานี้ ต้ อ งท างานตลอดยี่ สิ บ สี่ ชั่ ว โมง ตั้ ง แต่ วั น จั น ทร์ ถึ ง วั น จั น ทร์ ข้ า ราชการ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงได้รับผลกระทบจาก Covid-19 น้อยมาก หากเปรียบเทียบกับผู้ที่อยู่ในภาคเอกชน
เมื่ อ สถานการณ์บ้านเมื อ งทุ ก ข์ยากล าบากถึง เพียงนี้ ผู้ป ฏิบัติง านในภาครั ฐจึง ควรตระหนัก
ถึง ความโชคดี ข องการมี โ อกาสเข้ า มาท างานราชการ ที่ ผ่า นมาหลายคน อาจถู ก จั ด อยู่ใ นประเภทท างาน
“เช้าชามเย็นชาม” งานราชการเป็นงานอดิเรก งานหลัก คือ การนั่งนินทานายและเพื่อนร่วมงาน บ่นลูกบ่นสามี
ด่าว่าภริยา คุยกับเพื่ อนในเรื่อ งที่ไม่เกี่ยวกับการทางาน “ งวดนี้มีเลขเด็ดมั้ย อ้วนแล้ว จะลดยังไงดี ไปฟิตเนส
หรือจะเทรนออนไลน์ดี อาหารเสริมยี่ห้อไหนดี ซีรีย์เกาหลีสนุกมาก โอ้ยตาย สหายผู้กองหล่อมาก อยากได้แบบนี้
จะเอาแบบนี้ เครื่องสาอางยี่ห้อนี้ ดี๊ดี รีวิวเพียบ มาขายของออนไลน์กันดีกว่า ไปรษณีย์ก็อยู่ใกล้ๆ แวบไปส่งได้
ถ้ามีคนสั่ง เออเนี่ย มีข่าวว่า ดาราคนนี้เลิกกับคนนี้แล้วนะ ต่างคนต่างมีใหม่ เค้าพูดกันว่าผู้ชายเป็นเกย์ หันไปคบ
ผู้ชายด้วยกัน คบกับผู้หญิงบังหน้า ส่วนผู้หญิงก็ไปคบกับคนอื่นมาตั้งนานแล้ว ” และอื่นๆ อีกมากมาย ส่วนงาน
ราชการ วางไว้ก่อน เดี๋ยวมีอารมณ์อยากทาค่อยทา หัวหน้าเร่งเมื่อไหร่ ค่อยทาเมื่อนั้น หากผู้ใ ดเคยประพฤติตน
เช่นนี้ ถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยน “mindset” เสียใหม่ อาศัยห้วงเวลาที่ถือเป็นผู้โชคดี นี้ ปรับปรุงพฤติกรรมในการ
ทางาน อันจะเป็นประโยชน์ ต่อ ราชการและตนเองให้ดีขึ้น หากปรับ ปรุงตนเองให้หันกลับมาตั้ง ใจท างานได้
รอบประเมินถัดไป คะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน และแน่นอนว่าจะได้เงินเดือนเพิ่มขึ้น
ตามมาอีกด้วย
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-2นอกจากจะปรั บ ปรุ ง พฤติ ก รรมการท างานแล้ว ยั ง ต้อ งปรั บ ปรุ ง เรื่อ งการรั ก ษาทรั พ ย์ สิ น
ของทางราชการอีกด้วย เพราะ Covid -19 ทาให้หลายคนประหยัดขึ้น ใช้จ่ายเงินน้อยลง เพื่อเก็บเงินสดไว้ใช้จ่าย
ในเรื่องจาเป็น เมื่อประหยัดเงินของตัวเองได้ ก็ควรช่วยประหยัดเงินหลวงด้วย ที่ผ่านมา หลายคนอาจใช้ไฟหลวง
ใช้น้าหลวง ใช้เครื่องถ่ายเอกสารหลวง ใช้กระดาษหลวงและอื่นๆ ที่เป็นของหลวงโดยฟุ่มเฟือย ใช้ในเรื่องส่วนตัว
ใช้โดยไม่จาเป็น และไม่เกิดความคุ้มค่า ในช่วงเดือนเมษายนนี้ อากาศร้อนมาก จาเป็นต้องเปิดเครื่องปรับอากาศ
ตลอดเวลา ทาให้ ค่าใช้ก ระแสไฟฟ้ าในเดือนเมษายนเพิ่ม ขึ้นมาก เมื่ ออยู่บ้านสามารถประหยัด เงินค่าใช้ไฟได้
โดยการเปิดพัดลมแทนเครื่องปรับอากาศ หรือประหยัดเงินค่ารถสองแถว รถจักรยานยนต์รับจ้าง โดยเปลี่ยนไป
เดิ นในระยะทางใกล้ๆ แทน ดั ง นั้ น เมื่ อ อยู่ที่ ท างาน ก็ ค วรประหยัด เงิ นค่ าใช้ ก ระแสไฟฟ้า ด้ว ยการเปิ ดปิ ด
เครื่องปรับอากาศในห้วงเวลาที่กาหนดไว้เช่นกัน หรือหากเดินขึ้นลงเพียงไม่กี่ชั้น ก็ควรใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทน
การใช้ลิฟท์ หรือเปิดไฟใช้เท่าที่จาเป็น ไม่เปิดน้าทิ้งไว้ในขณะล้างภาชนะหรือแปรงฟัน แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลอาคาร
หรือเจ้าหน้าที่พั สดุเมื่ อเห็นน้าไหลโดยไม่ สามารถปิดก๊ อกได้ อย่าเดินจากไปแล้วปล่อยให้น้าไหลตลอดทั้ง คืน
พึงระลึกไว้เสมอว่า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรักษาทรัพย์สินของหลวงยิ่งกว่าทรัพย์สินของส่วนตัว
หากข้ าราชการ พนั ก งานราชการ ลู ก จ้ าง ไม่ ตั้ ง ใจปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ร าชการ ไม่ รั ก ษาทรั พย์ สิ น
ของทางราชการ นาทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว อาจเป็นความผิดวินัย ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้
เกิ ดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ ราชการด้วยความตั้งใจ อุตสาหะ เอาใจใส่และรักษาประโยชน์ของทางราชการ
และหากการกระท านั้ น ก่ อ ให้ เ กิ ดความเสียหายแก่ ร าชการอย่ างร้ ายแรง จะเพิ่ ม ระดั บขึ้ นเป็นความผิดวิ นั ย
อย่างร้ายแรง
Covid -19 ท าให้คนเสียชี วิตจ านวนมาก ท าให้คนตกงาน ท าให้ค นรวยกลายเป็ นคนจน
ทาให้วันที่ ๑๓ เมษายน ไม่ใช่วันหยุดสงกรานต์ ทาให้เกิดการปิด บ้านปิดเมือง ปิดตลาดนัด ปิดห้างสรรพสินค้า
ปิดหนทางทามาหากินของพ่อค้าแม่ค้า หลายคนเห็นว่าเป็นวิกฤต แท้จริงแล้ว คาว่าวิกฤต มาจากคาภาษาอังกฤษ
ว่า Crisis หรือ Krisis หรือ Krinein ในภาษากรีก ซึ่งไม่ได้แปลว่า ความชั่วร้าย หรือ หายนะ แต่แปลว่า ชั่วขณะ
ของการตัดสินใจและการเลือก ในเวลานี้ จึงควร “เลือก” เลือกสิ่งที่ดีให้แก่ตัวเอง เลือกเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส
โอกาสที่จะได้ปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นในหลายๆ เรื่อง ตั้งใจทางานราชการมากขึ้น คิดถึงประโยชน์ของทางราชการ
เป็นเรื่องหลัก ประโยชน์ส่วนตัวเป็น เรื่องรอง มองปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น ว่ามีไว้แก้ไข ไม่ใช่ข้ออ้าง
ของการไม่ ปฏิบัติง าน เพราะรักจึง บอก บอกก่ อนใครบางคนจะท าผิด ” ด้วยรักจากใจ กลุ่มวินัย แล้วพบกั บ
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