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แม่ เ หล็ ก มี ขั้ ว บวกและขั้ ว ลบ ขั้ ว เดี ย วกั น จะผลั ก กั น ส่ ว นขั้ ว ต่ า งกั น จะดึ ง ดู ด เข้ า หากั น
ในหน่วยงานก็เช่นกัน จะมีคนหลากหลายรุ่นอยู่ร่วมกัน แต่หากให้แบ่งออกเป็น ๒ รุ่น ก็จะแบ่งได้เป็น “เด็กรุ่นใหม่
กับคนรุ่นเก่า” เด็กรุ่นใหม่ที่มาปฏิบัติราชการพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ทาอะไรรวดเร็ว แต่อาจใจร้อน และอดทน
ต่อความยากลาบากในการปฏิบัติงานได้น้อย กับคนรุ่นเก่าที่อาจจะไม่ค่อยถนัดเทคโนโลยี ทาอะไรได้ค่อนข้างช้า
แต่มีความอดทนต่อความยากลาบากในการปฏิบัติงานได้ อย่างยิ่งยวด คนรุ่นใหม่แ ละคนรุ่นเก่า จึงควรจะเป็น
แม่ เหล็ก ต่ า งขั้ว ที่ ดึง ดูด เข้า หากั น ไม่ ใ ช่ผ ลัก ออกจากกั น ต่ า งฝ่ า ยต่า งต้อ งเรี ยนรู้ “สิ่ง ดี ” หรื อ “จุด แข็ ง ”
ที่แต่ละฝ่ายมีอยู่ เพื่อความสงบสุขในการปฏิบัติราชการร่วมกันและสิ่งสาคัญคือ ผลสาเร็จของการปฏิบัติราชการ
คนรุ่ น ใหม่ มี ค วามรู้ ท างเทคโนโลยี เช่ น โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ซึ่ ง ช่ ว ยให้ ก ารท างาน
รวดเร็วขึ้น ส่วนคนรุ่นเก่า ก็มีความรู้ และประสบการณ์ที่สะสมมาหลายปี รวมทั้งธรรมเนียมในการปฏิบัติราชการ
ที่คนรุ่นใหม่ต้อ งเรียนรู้ แม้เป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อยๆ ที่หลายคนมองข้าม เช่น วิธีก ารเสนองานต่อผู้บังคับ บัญชา
การติดดัชนีเอกสารแนบท้ายให้ดูเรียบร้อย สวยงาม เหมาะสมแก่การนาเสนอผู้บังคับบัญชา
คนรุ่นเก่ ามี คุณค่าที่ ต้องรักษาไว้ อย่าหมดไฟในการท างาน ตราบใดที่ ยังคงปฏิ บัติงานอยู่ใน
หน่วยงาน ต้องตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มกาลังความสามารถ ด้วยการถ่ายทอดความรู้แก่คนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นอนาคต
สาคัญของหน่วยงาน หน่วยงานจะมีความก้าวหน้าหรือไม่ ขึ้นอยู่กับคนสองรุ่นนี้ คนรุ่นใหม่ควรช่วยสอนเทคโนโลยี
ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบั ติงานให้แก่คนรุ่นเก่ า ส่วนคนรุ่นเก่าก็ต้องนาประสบการณ์ในการปฏิบั ติงานมาเกือบ
ทั้งชีวิต ถ่ายทอดให้แก่คนรุ่นใหม่ เช่น ธรรมเนียมในการปฏิบัติงาน และต่างฝ่ายต้องยอมรับว่า หากมีความตั้งใจจริง
ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ คนรุ่นเก่า จะต้องไม่ปฏิเสธงาน “พิมพ์ word ไม่ได้ ทา excel ไม่เป็น หัวหน้า
เอาไปทาเองแล้วกัน หรือไม่ก็ให้เด็กใหม่ทาไป” และคนรุ่นใหม่ จะต้องเรียนรู้แนวปฏิบัติงานที่ถูกต้องจากคนรุน่ เก่า
เมื่อมีคนทักท้วง ไม่ควรพูดว่า “ก็เห็นทากันมาแบบนี้” สิ่งที่ทาต่อๆ กันมาอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็ได้
รู้หรือไม่ว่า...
อุทาหรณ์ก่อนทาผิด

-๒รู้หรือไม่ว่า การเขียนชื่อ โดยไม่มีนามสกุลต่อท้าย จะไม่ใช้เครื่องหมายไปยาลน้อย (ฯ) ต่อท้ายชื่อ
เช่น นางสาวน้อยหน่า ตระกู ลดี ที่ ถูก ต้อ ง จะเขียนเพียง นางสาวน้อยหน่า เท่า นั้น โดยไม่ ต้องมี เครื่องหมาย
ไปยาลน้อย ต่อท้าย เป็นนางสาวน้อยหน่าฯ การใช้ไปยาลน้อยจะต้องใช้กับสิ่งเดียวกันที่เขียนไม่จบ จะเขียนชื่อ
แล้วใช้ไปยาลน้อย นามสกุลไม่ได้ เพราะชื่อกับนามสกุล เป็นคนละสิ่งกัน
การพิม พ์ คาต่อเนื่อ งที่ จ ะยกไปพิม พ์ห น้าถัดไป บริเวณมุ ม ล่า งด้านขวาของเอกสาร จะไม่ ใช้
เครื่องหมาย / ... ดังตัวอย่าง
ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ คนรุ่นเก่า จะต้องไม่ปฏิเสธงาน “พิมพ์ word ไม่ได้ ทา excel ไม่เป็น หัวหน้า
เอาไปทาเองแล้วกัน หรือไม่ก็ให้เด็กใหม่ทาไป” และคนรุ่นใหม่ จะต้องเรียนรู้แนวปฏิบัติงานที่ถูกต้องจากคนรุ่นเก่า
เมื่อมีคนทักท้วง ไม่ควรพูดว่า “ก็เห็นทากันมาแบบนี้” สิ่งที่ทาต่อๆ กันมาอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็ได้
รู้หรือไม่ว่า... √
/ รู้หรือไม่วา่ ... ×
-๒รู้หรือไม่ว่า การเขียนชื่อ โดยไม่มีนามสกุลต่อท้าย จะไม่ใช้เครื่องหมายไปยาลน้อย (ฯ) ต่อท้ายชื่อ
เช่น นางสาวน้อยหน่า ตระกูลดี ที่ถูกต้อง จะเขียนเพียง นางสาวน้อยหน่า เท่านั้น โดยไม่ต้องมีเครื่องหมาย
หากคนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่า ผนึกกาลังเข้าหากัน เหมือนแม่เหล็กต่างขั้วกัน สิ่งที่ได้รบั กลับมาคือ
ความสาเร็จในการทางาน งานราชการจะเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และไม่ล่าช้า การปฏิบัติงานล่าช้า อาจเป็น
ความผิดวินัยได้ ส่วนกลุ่มวินัยเอง เมื่อ เขียนอุท าหรณ์เสร็จ ก็ ต้องจัดการงานคดีที่ คั่ง ค้า งอยู่ เพื่อไม่ ให้ล่า ช้า
เพราะกลุ่มวินัยก็อาจถูกดาเนินการทางวินัยได้เช่นกัน
ด้วยรักจำกใจกลุ่มวินัย เพรำะรักจึงบอก บอกก่อนใครบำงคนจะทำผิด
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