ฉบับที่ ๑๖ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓
ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ พูดจาหยาบคาย ดูหมิ่น ดูถูกเหยียดหยาม ผู้ร่วมปฏิบัติงาน
หรื อ ต่ อ ประชาชนผู้ ม าติ ด ต่ อ ราชการ อาจเป็ น ความผิ ด วิ นั ย ฐานไม่ สุ ภ าพเรี ย บร้ อ ย ไม่ รั ก ษาความสามั ค คี
ไม่ต้อนรับ ไม่ให้ความสะดวก ไม่ให้ความเป็นธรรม และไม่ให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ติดต่อราชการเกี่ยวกับ
หน้าที่ของตน อีกทั้งยังอาจเป็นความผิดวินัย ฐานไม่รักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่
ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย และอาจถูกลงโทษทางวินัยได้ ดังกรณีตัวอย่างในอุทาหรณ์ก่อนทาผิดฉบับนี้
หัวหน้างานมีหน้าที่สอนงานและแนะนาการปฏิบัติงานให้แก่ลูกน้อง หากหัวหน้าพูดจาตาหนิ
หรื อ ตั ก เตื อ นเรื่ อ งการปฏิ บั ติ ง านของลู ก น้ อ ง เพื่ อ ให้ ลู ก น้ อ งได้ รู้ ถึ ง ข้ อ บกพร่ อ งในการปฏิ บั ติ ง านของตน
ถ้าคาตาหนินั้น เกิดจากเจตนาดี ต้องการให้ลูกน้องได้พัฒนาปรับปรุงการทางาน เพื่อความก้าวหน้าทั้งต่อราชการ
และตั วลู กน้ องเอง โดยไม่ มีค าหยาบคาย หรื อ ค าดู ถู กเหยี ยดหยาม ค าพู ด ดั งกล่ าวถื อเป็ นค าว่ ากล่ าวตั กเตื อน
ตามหน้าที่ที่มีอยู่ ไม่ถึงขนาดเป็นความผิดทางวินัย แต่หากหัวหน้าสอนงานลูกน้อง โดยการใช้คาพูดหยาบคาย เสียดสี
ดูหมิ่น ดูถูกเหยียดหยาม เช่น “อีโ ง่ ไอ้โ ง่ ปัญญาอ่อน ควายยังฉลาดกว่ามึง เลย มึง กลับไปเรียนมาใหม่ ดีกว่า
มึงจบที่ไหนมา กูจะไปบอกให้มหาลัยเอาปริญญามึงคืน เขียนรายงานห่าเหี้ยอะไรมา กูอ่านไม่รู้เรื่อง วันหลังมึง
อย่าเอางานสากกะเบือมะเขือเปาะมาส่งกูอีก” พร้อมทั้งเขวี้ยงหรือโยนสานวนคดีใส่ลูกน้อง หรือกรณีข้าราชการ
เจ้าหน้าที่ พูดจาดูถูกประชาชนที่มาติดต่อราชการ เช่น “ป้า พูดให้มันรู้เรื่อง นี่ ถามอะไร ก็ตอบไม่ได้สักอย่าง
อึกๆ อักๆ อยู่ได้ แล้ วนี่สถานที่ราชการนะป้า แต่งตัวให้ดูดี มีฐานะ ที่นี่ไม่ต้อนรับคนจน วันหลังมาติดต่อราชการ
ก็ แต่ งตั วให้ มั นดู ดี มี สกุ ล รุ นชาติ หน่ อย นี่ อะไร ใส่ แตะหู คี บ ผมเผ้ าก็ ยุ่ งเหยิ ง น้้ าท่ าอาบบ้ างหรื อเปล่ า ตั วเหม็ น
ไปหมด น่าเบื่อที่สุด” คาพูดและการกระทาเหล่านี้ล้วนมีมูลเป็นความผิดทางวินัย ผู้กระทาต้องรับโทษทางวินัยต่อไป
กรณีหัวหน้าตาหนิการทางานของลูกน้อง หากมองในมุมกลับกัน อันจะเป็นการให้ความเป็นธรรม
แก่ฝ่ ายหั ว หน้ าบ้ าง ก็ไม่อาจปฏิเสธถึงมูลเหตุที่หั ว หน้าต้องพูดจาตาหนิการทางานของลูกน้อง ซึ่งในบางครั้ง
ลุกลามบานปลายไปเป็นคาหยาบคาย คาดูหมิ่นเหยียดหยาม ว่าส่วนหนึ่งก็เกิดจากการกระทาของตัวลูกน้องเอง
ที่ไม่ตั้งใจและไม่พัฒนาการทางานของตน เช่น Copy and Paste หรือที่เรียกกันว่า “ตัด แปะ” หรือลอก
รายงานการสืบเสาะและพินิจ การควบคุมและสอดส่อง การตรวจพิสูจน์และฟื้นฟูฯ จาก File คดีเดิม บางครั้ง
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-๒ลืมเปลี่ ยนชื่อจาเลย เปลี่ย นฐานความผิด เปลี่ ยนหมายเลขคดี เปลี่ยนที่อยู่ หรือข้อมูล อื่นๆ ที่ส าคัญ หัว หน้า
ให้คาแนะนาในการทางาน ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ถึงครั้งที่ ๑๐ แล้ว ก็ยังผิดพลาดในเรื่องเดิม ในขณะเดียวกัน
หัว หน้ าไม่ได้รั บ มอบหมายให้ ป ฏิบั ติงานเพียงงานเดียว คือ การตรวจรายงานของลู กน้อง แต่หั ว หน้ามีความ
รับผิดชอบอีกหลายๆ ด้าน เช่น การรักษาราชการแทนหรือปฏิบัติงานแทนผู้อานวยการสานักงาน การประสานงาน
กั บ หน่ ว ยงานภายนอก การแก้ ไ ขปั ญหาอื่ น ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายในส านั ก งาน และอื่ น ๆ อี ก มายมาย ยิ่ ง กว่ า นั้ น
คื อ การที่ ลู กน้ องน ารายงานที่ ผิ ด พลาดเยอะแยะมากมายหลายประเด็ น มาส่ ง ให้ หั ว หน้ าตรวจในระยะเวลา
กระชั้นชิดกับการเสนอรายงานต่อศาล หรือต้องนาเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูฯ หากหัวหน้าไม่ตรวจสอบ
รายงานของลูกน้องให้รอบคอบ เกิดความผิดพลาดขึ้น นอกจากผู้อานวยการสานักงานซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นสูงสุด
ของสานักงานจะตาหนิการปฏิบัติงานของหัวหน้าแล้ว ความผิดพลาดนั้นจะส่งผลกระทบต่อภาพพจน์ของสานักงาน
และกรมคุมประพฤติ ทาให้ไม่ได้รับความไว้วางใจในเรื่องการปฏิบัติงานจากศาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ความกดดัน
ที่หัวหน้าได้รับจากการปฏิบัติงานที่ไม่มีประสิทธิภาพและไม่พร้อมที่จะปรับปรุงการทางานของลูกน้อง จึงเป็นเหตุให้
เกิดการกระทาผิดวินัยดังกล่าวข้างต้น นอกจากนี้ ความผิดพลาด บกพร่องที่เกิดจากการปฏิบัติงานที่ไม่รอบคอบ
หรื อประมาทเลิ นเล่ อ ก็มี มู ลเป็ นความผิ ดทางวิ นัยทั้ งร้ ายแรงและไม่ ร้ ายแรง ขึ้ นอยู่ กับความร้ ายแรงแห่ งกรณี
หัวหน้าและลูกน้องจะต้องได้รับโทษทางวินัยจากการทางานผิดพลาด บกพร่อง นั้นด้วยเช่นกัน
ผู้ ปฏิ บั ติ งาน ล้ วนต้ องประสบพบเจอกั บค าว่ ากล่ าวตั กเตื อน คาต าหนิ ทั้ งสิ้ น หากใครเคยถู ก
ตาหนิ ติ เตียน ว่ ากล่ าวตั กเตื อน แล้ วรู้ สึ กท้ อแท้ หดหู่ รู้ สึ กว่ าตัวเองเป็นคนไม่ เก่ง ไม่ มี คุณค่ า ใช้ชี วิ ตอยู่ ไปวั นๆ
โดยไม่มีการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นในทุกๆ ด้าน ยิ่งกว่านั้น กลายเป็นโรคซึมเศร้า หากใครคิดเช่นนี้อยู่ ลองหลับตาแล้ว
คิดถึงภาพหอไอเฟล (Eiffel) แห่งกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งถูกตั้งชื่อตามกุสตาฟ ไอเฟล วิศวกรและสถาปนิก
ผู้ออกแบบ ผู้ที่เคยถูกคัดค้าน ถูกตราหน้า ถูกเหยียดหยาม ด้วยถ้อยคารุนแรงที่ว่า " พวกเรา นักประพันธ์ ช่างวาด
ช่างปั้น สถาปนิก และผู้อุทิศตนแด่ความงามแห่งกรุงปารีส ขอคัดค้านอย่างสุดก้าลัง ด้วยความโกรธเคืองในนาม
ของรสนิยมแห่งปารีเซียงที่ถูกมองข้าม ต่อการสร้างหอสูงตั้งเด่แห่งนี้ ต่อสิ่งที่ไร้ประโยชน์ และชั่วร้ายเช่นหอไอเฟล
เพื่ อ จะน้ า ค้ า ร้ อ งของเราไปพิ จ ารณา ขอให้ จิ น ตนาการถึ ง ภาพที่ ก รุ ง ปารี ส มี สิ่ ง ปลู ก สร้ า งหน้ า ตาประหลาด
ที่แข็งกระด้าง และด้าทะมึน นี้ ตั้งอยู่ ในเมือง มันเหยียบย่้าความยิ่งใหญ่ของมหาวิหารน็อทเทรอะดาม หอคอย
แซ็งฌาค พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์เลแซงวาลิด ที่ซึ่งฝังพระศพของกษัตริย์นโปเลียน และประตูชัยแห่งฝรั่งเศส สิ่งปลูกสร้าง
เดิมเหล่านี้จะถูกลดเกียรติ และจมหายไปกับความฝันที่น่าเกลียดและน่ากลัว และอีกนับ ๒๐ ปีต่อไป เราก็คงจะเห็น
แท่งเหล็กระฟ้าที่น่าเกลียดตั้งตระหง่านอยู่เรื่อยไป"*แต่ปรากฏว่าเมื่อหอไอเฟลถูกเปิดตัว ผู้คนทั่วโลกต่างแห่แหน
มาชมกันอย่างล้นหลาม ส่งผลให้หอไอเฟลเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีคนเข้าชมมากที่สุดต่อปี หากใครไปประเทศฝรั่งเศส
แล้วไม่ได้ถ่ายรูปกับหอไอเฟล ก็เหมือนว่ายังไปไม่ถึงประเทศฝรั่งเศส

*

ที่มา https://www.facebook.com/parlezfr.praew/posts/1115917825140097/
Credit : Khunkhao Sindhusen Khaejornbut
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-๓หากกุสตาฟ ไอเฟล ยอมแพ้ต่อคาวิพากษ์วิจารณ์ ที่แสนเจ็บปวดของผู้ที่อยู่ ในวิชาชีพเดียวกัน
ทั้งสถาปนิก นักประพันธ์ ช่างวาดและปั้น ตั้งแต่เริ่มต้นก่อสร้าง ในวันนี้ ก็คงไม่มีสถาปัตยกรรมที่เป็นสัญลักษณ์
แห่ ง ชนชาติ ฝ รั่ ง เศส เช่ น หอไอเฟลเกิ ด ขึ้ น ค าต าหนิ ห รื อ ค าวิ จ ารณ์ จึ ง เป็ น สิ่ ง ที่ มี คุ ณ ค่ า อั น ยิ่ ง ใหญ่
เป็นแรงดันให้สูงขึ้น ไม่ใช่แรงดึงให้ต่าลง ตรงกับประโยคภาษาอังกฤษที่หลายท่านคงเคยได้ยินมาว่า no pain
no gain, no rain no flowers ความสาเร็จต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวด ไม่ว่าจะพบเจอสิ่งที่ทาให้ทุกข์ใจเพียงใด
จะต้ องไม่ ยอมแพ้ พั ฒนาและปรั บปรุ งการท างานและการใช้ ชี วิ ตในแต่ ล ะด้ านให้ ดี ขึ้ นในแต่ ละวั น จนประสบ
ความสาเร็จ ดังเช่น กุสตาฟ ไอเฟล และขอให้ระลึกไว้ว่า คาตาหนิ คาว่ากล่าวตักเตือน คือ คาแนะนาที่มาจาก
ความรั ก เพราะถ้าไม่รั กจะไม่ตาหนิ ไม่ตักเตือน และไม่แนะนา แล้ วพบกับอุทาหรณ์ก่อนทาผิ ดในโอกาสต่อไป
ด้วยรักจากใจ กลุ่มวินัย เพราะรักจึงบอก บอกก่อนที่ใครบางคนจะท้าผิด
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