ทอไอเสีย
เทอรโบ

“เทอรโบ” เขียนบทความใน “วารสารขาราชการ” มานาน
แมวา จะเคยเขียนถึงการเตรียมตัวเกษียณอายุมาแลว
แตกย็ งั ไมเคยเขียนถึงผูท เ่ี กษียณอายุ ทัง้ ๆ ทีม่ เี รือ่ งทีน่ า จะเขียนถึงหลายประการ
ขาราชการซึง่ รับราชการจนเกษียณอายุ ไมวา จะมีอายุครบตามทีก่ ฎหมายกําหนด
หรือเขาสูโ ครงการเปลีย่ นเสนทางชีวติ : เกษียณกอนกําหนด
ถือไดวา เปนบุคคลทีม่ ปี ระโยชนและมีคณ
ุ คาตอทางราชการเปนอยางยิง่
และเมื่อพนจากราชการไปแลว ก็ยงั ประพฤติปฏิบตั ิ ทีน่ า รัก นาเคารพ นานับถือ
และที่สําคัญทีส่ ดุ ก็คอื ยังทําตัวใหเปนประโยชนตอ สังคม
แตกย็ งั มีขา ราชการทีเ่ กษียณอายุบางคน ขอยําว
้ า เพียงบางคน ซึง่ นอยมาก
ชอบทําตัวใหขาราชการ โดยเฉพาะลูกนองเกา เขาไปบนกันลับหลัง
ขอเขียนของ “เทอรโบ” ใน “วารสารขาราชการ” ฉบับนี้
ก็คงจะเหมือนเหรียญ ซึง่ จะไดสะทอนทัง้ สองดาน
คือทัง้ ดานหัวและดานกอย หรือดานบวกและดานลบ
แนนอนครับ เมือ่ มีดา นบวกมากกวา ก็คงจะพูดถึงกันกอน แลวคอยไปดูในดานลบ
ทีหลัง
ในดานบวกนัน้ ขอพูดถึงขาราชการทีเ่ กษียณอายุในสวนตัวบุคคลกอน
หลายทานนัน้ ยังใหความชวยเหลือทางราชการและสังคมดวยดีมาโดยตลอด
สวนใหญจะเปนกรรมการ หรืออนุกรรมการในสวนราชการตาง ๆ หรือกรรมการใน
ชมรมหรือสมาคม
ความคิดความอานของทานนั้น ยังสุขมุ รอบคอบ และความเห็นทีเ่ ต็มเปย มดวยประสบ
การณ
รวมทัง้ ยังคงความนาเคารพ และนานับถือไวเหมือนเดิม
---------------------------* ลงในวารสารขาราชการ ประจําเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2544
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มีสง่ิ เดียวเทานัน้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป และเปนการเปลีย่ นแปลงทีข่ า ราชการหลายตอหลาย
คนอยากเปลีย่ นแปลงบาง
สิง่ นัน้ ก็คอื หนาตาทีอ่ ม่ิ เอิบ ไมมแี ววกังวลใหพบเห็น และไมมีอาการเครียด
และที่สําคัญทีส่ ดุ ก็คอื ทานวางตัวไดอยางมีเกียรติ และมีศกั ดิศ์ รี
ซึง่ ผิดกับทานทีเ่ กษียณแลว อยูก บั บานเฉย ๆ ไมคอ ยมีงานทํา
ทานเหลานีจ้ ะแกเร็วขึน้
เกษียณไปเพียงปสองป แตแกกวาเดิมนับ 10 ป ก็มี
กลับมาพูดถึงทานทีเ่ กษียณแลว และออกนอกบานมาทํางานชวยเหลือราชการและสังคม
กันตอนะครับ
ซึง่ นอกจากการชวยเหลือในสวนบุคคลแลว
มีหลายแหงทีร่ วมตัวกันเปนชมรม ไมวา จะเปนชมรมแพทยอาวุโส ชมรมอาจารยอาวุโส
ของสถาบันตาง ๆ
หรือเปนโครงการทีท่ างราชการสนับสนุน
แตทง้ั หมดนี้ มีจดุ มุง หมายทํานองเดียวกัน คือ ทําคุณประโยชนใหแกสงั คมและประเทศ
ชาติ
“เทอรโบ” ขอยกตัวอยางทีส่ าคั
ํ ญ ๆ เพียง 2 ตัวอยาง
ตัวอยางแรกคือชมรมขาราชการอาวุโส
เพียงแคอา นวัตถุประสงคของชมรมนี้

ก็จะเห็นความตัง้ ใจของผูท เ่ี กษียณอายุแลวเปน

อยางดี
ชมรมขาราชการอาวุโส ไดตั้ง วัตถุประสงค ไว 3 ประการ
ประการแรก เพือ่ เปนศูนยรวมสมาชิกทีม่ คี วามรู ความสามารถและประสบการณในการ
ปฏิบตั งิ านดานตาง ๆ
และมีความประสงค ความศรัทธาทีจ่ ะถายทอดความรู และประสบการณแกขา ราชการรุน
หลัง ทําประโยชนใหแกราชการบานเมือง สังคม
รวมทัง้ การเปนวิทยากร การใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําแกองคกรภาครัฐ องคกรภาคเอกชน
และธุรกิจเอกชนตามความเหมาะสม
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ประการทีส่ อง เพือ่ สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของภาคราชการ โดยใชทรัพยากรบุคคล
ซึง่ เปนผูเ คยรับราชการทีม่ คี วามรู ความสามารถและประสบการณสงู
เปนกลไกเรงเราและผลักดันใหภาคราชการเปลีย่ นแปลงไปสูค วามมีประสิทธิภาพ ประ
สิทธิผล และสามารถแขงขันกับเวทีโลก
และประการสุดทาย
เพือ่ สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ สําหรับขาราชการทีพ่ น จากราชการไปแลว ให
สามารถดํารงชีวติ ไดอยางมีเกียรติ ศักดิศ์ รีและมีความสุข
เปนแบบอยางทีด่ แี กขา ราชการรุน หลัง และดําเนินกิจกรรมอืน่ ๆ ทีช่ มรมพิจารณาเห็น
สมควร
ครับ เปนวัตถุประสงคทค่ี รบถวนสมบูรณ
เพราะนอกจากจะชวยเหลือสังคม ชวยเหลือเพือ่ นฝูงแลว
ตองกลับมาชวยเหลือตนเองดวย
ทีส่ าคั
ํ ญก็คือ “ใหสามารถดํารงชีวติ ไดอยางมีเกียรติ มีศกั ดิศ์ รีและมีความสุข”
ไมใชตั้งชมรม โดยมีขอ บังคับและมีวตั ถุประสงคอยางโกหรู แตไมไดทาอะไรนะครั
ํ
บ
เพราะชมรมนี้ไดดาเนิ
ํ นกิจกรรมตาง ๆ มากมาย
เชน โครงการรณรงคและสนับสนุนการปฏิรปู ราชการ
รวมกับสํานักงาน ก.พ. ในดานวิทยากรและการจัดสัมมนาโครงการเรียนรูต ามรอยพระ
ยุคลบาท
โครงการรณรงคและสนับสนุนดานคุณภาพชีวิตขาราชการ
โครงการศูนยขอ มูลวิทยากรและทีป่ รึกษาขาราชการอาวุโส และโครงการนันทนาการ
เพื่อชีวิต เปนตน
อานถึงตอนนีแ้ ลว คงอยากไปรวมกิจกรรมกับชมรมขาราชการอาวุโสกันบาง
เพราะเปนชมรมขาราชการอาวุโส ดังนัน้ สมาชิกตองเปนบุคคลทีเ่ คยเปนขาราชการซึง่
พนจากราชการเพราะเกษียณอายุ ลาออกหรือถูกสัง่ ใหออกโดยไมมคี วามผิด
และมีอายุไมตากว
ํ่ า 55 ป บริบรู ณ
ครับ ทานทีม่ คี ณ
ุ สมบัตดิ งั กลาว ก็ตดิ ตอขอเปนสมาชิกไดทเ่ี ลขาธิการชมรม
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ณ สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
หรือทางโทรศัพท 0-2547-1361, 0-2547-1365 และ 0-2547-1371
คาบํารุงเพียง 500 บาท และชําระเพียงครัง้ เดียว
ตัวอยางทีส่ องคือ ธนาคารสมอง
จากพระราชดํารัสของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เมือ่ วันที่ 11 สิงหาคม
2543 เกีย่ วกับเรือ่ งธนาคารสมอง (Brain Bank) โดยการนําขาราชการทีเ่ กษียณอายุแลว แตยงั มี
ความรูความสามารถมาชวยงานของทางราชการ
บัดนี้ ธนาคารสมองไดเกิดขึ้นแลว
เพราะทันทีทม่ี พี ระกระแสรับสัง่ คณะรัฐมนตรีกไ็ ดนอ มรับ
โดยในการประชุมเมือ่ วันที่ 15 สิงหาคม 2543 ไดมีมติใหสานั
ํ กงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) เปนเจาของเรือ่ งในการดําเนินการในเรือ่ งนี้
ซึ่ง สศช. ก็ไดรบี ดําเนินการ
จากจดหมายขาวคลังสมอง ปท่ี 1 ฉบับที่ 1 เดือนสิงหาคม 2544 ทําใหไดรายละเอียด
ชัดเจนขึ้น
ธนาคารสมองมีหลักการและแนวคิด 3 ประเด็น คือ
ธนาคารคลังสมองมีความสอดคลองกับสังคมและวัฒนธรรมไทยที่ใหความเคารพนับถือ
ตอผูอ าวุโส สงเสริมการถายทอดภูมคิ วามรู ประสบการณอนั ดีงามจากผูอ าวุโสสูค นรุน ใหม
ธนาคารสมองจะเปนศูนยรวบรวมผูทรงคุณวุฒิที่เกษียณอายุแลวจากภาคราชการและ
เอกชน ที่มีความพรอมและสมัครใจ จะนําความรูและประสบการณมาชวยพัฒนาประเทศ โดยไม
หวังผลตอบแทนเชิงธุรกิจ และ
ธนาคารสมองจะทําหนาทีเ่ ปนหนวยทะเบียนกลางประสานเชือ่ มโยงเครือขายตาง ๆ เพื่อ
จัดใหวุฒิอาสาไดทางานสอดคล
ํ
องกับความตองการขององคกรหรือชุมชนตาง ๆ
ทัง้ นี้ สศช. ไดประชาสัมพันธและขอความรวมมือไปยังหนวยราชการตาง ๆ ทัง้ ภาครัฐ
และเอกชนเพื่อพิจารณารายชื่อผูที่มีความพรอมและสมัครใจเปนวุฒิอาสา
ปรากฎวา สศช. ไดรบั รายชือ่ จากหนวยงานตาง ๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชนถึง 2,677 คน
แตเมื่อ สศช. ไดมหี นังสือขอใหยนื ยันความสมัครใจทีจ่ ะเปนวุฒอิ าสา พรอมทัง้ ขอ
รายละเอียดตาง ๆ เพิม่ เติม
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ปรากฎวา ขอมูลจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2544 มีผตู อบยืนยันทีจ่ ะเปนวุฒอิ าสาในโครง
การธนาคารสมอง จํานวน 1,305 คน
ธนาคารสมองนี้ มีคณะกรรมการอํานวยการธนาคารสมองทําหนาที่เสนอความเห็นและ
ใหคาปรึ
ํ กษา
เพือ่ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายทีก่ าหนด
ํ
ขณะนีม้ หี ลายหนวยงานก็กําลังทยอยขอความชวยเหลือจากธนาคารสมอง
จากขอมูลในจดหมายขาวทีก่ ลาวแลวปรากฎวา มีหนวยงานขอวุฒิอาสามาถึง 39 หนวย
งาน
เชน อบต.เกาะขวาง จังหวัดจันทบุรี ไดขอความชวยเหลือในการพัฒนาบุคลากร อบต.
แกไขปญหายาเสพติด แ ละการจัดอาชีพเสริมใหประชาชนในทองถิน่
และโครงการชวยเหลือประเทศเพือ่ นบานของกรมวิเทศสหการ ไมวาจะเปนลาว หรือ
เวียตนาม เปนตน
“วารสารขาราชการ” ก็ขอประชาสัมพันธโครงการดี ๆ อยางนีด้ ว ย
สนใจก็เขาไปดูรายละเอียดในเรือ่ งนีเ้ พิม่ เติมไดท่ี www.nesdb.go.th
สําหรับหนวยงานทีจ่ ะขอความชวยเหลือวุฒอิ าสา ก็ตดิ ตอที่ สศช. ตู ป.ณ. 49 ปทฝ.
หลานหลวง กทม. 10102
ทานทีเ่ กษียณอายุแลว และประสงคจะเปนวุฒอิ าสาก็สมัครได โดยใชใบสมัครใน
Website ขางตนนั่นแหละครับ
พูดแตสิ่งดี ๆ ขางตนแลวก็ปลืม้ ใจ
แตกเ็ หมือนกับทีไ่ ดกลาวไวในตอนตนนัน่ แหละครับ วาเหรียญมีสองดาน
เพื่อไมใหนอยหนา ขอยกมา 2 ตัวอยาง เชนกัน
ตัวอยางแรกเปนผูท ไ่ี มยอมเกษียณอายุราชการ ทัง้ ๆ ที่ตามกฎหมายทานพนจากราชการ
ไปแลว
แตในความเปนจริง ทานเหมือนกับยังมาทํางาน เพราะสวนราชการตองจัดหองอยางเปน
สัดสวนไวให
มีอยูท า นหนึง่ ทานคงจะรักหองทํางานเดิมของทานมาก
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ก็เลยขอใชหอ งเดิมนัน่ แหละเปนทีท่ างาน
ํ
ผูท ร่ี บั ตําแหนงแทน ก็ตอ งทําตาปริบ ๆ และตองแกปญ
 หาโดยการตกแตงหองใหมแทน
ทีร่ า ยไปกวานัน้ ก็คอื ทานยังสัง่ การอยูเ หมือนเดิม เหมือนตอนทีท่ า นยังไมเกษียณอายุนน่ั
แหละ
ผูร บั ตําแหนงแทนก็เคยเปนลูกนองเกา พูดอะไรไมออก และก็ตอ งรับกรรมไป
ตองปฏิบตั ติ ามทีท่ า นกรุณาสัง่ ทัง้ เรือ่ งราชการและเรือ่ งสวนตัว
เห็นแลวก็เศรา
สูเ จานายของ “เทอรโบ” ไมได
ทานเกษียณอายุแลว และทานก็ใชทท่ี างานเป
ํ
นศูนยรวมในการสงขาวสารและเอกสาร
ตาง ๆ
แตกใ็ ชเพียงโรงอาหารเทานัน้ แหละ ซึง่ นอกจากจะมารับจดหมายเชิญประชุมหรือทํางาน
เล็ก ๆ นอย ๆ แลว
ยังไดรบั ประทานอาหารกลางวันกับลูกนองดวย
จะจัดหองไวรบั รองใหทา น ทานก็ยงั ไมรบั เลย
ไปดูตวั อยางทีส่ องกันดีกวานะครับ
ครับ เปนกรณีขา ราชการทีเ่ กษียณอายุแลวไปทํางานตอทีบ่ ริษทั
ไมใชเรือ่ งแปลกหรอกนะครับ ทีจ่ ะไปเปนทีป่ รึกษาบริษทั ไหน หรือไปเปนลูกนองของ
ใคร
เพราะเปนเรือ่ งสวนบุคคล และเปนเรือ่ งของการทํางาน
แตทแ่ี ปลกก็เพราะ เมือ่ ยังรับราชการอยู เปนผูม อี ํานาจหนาทีใ่ นการอนุมตั ิ อนุญาตใหกบั
บริษทั ประเภทหนึง่
ทันทีทเ่ี กษียณอายุราชการ ก็ไปเปนทีป่ รึกษาหรือทํางานในบริษทั ประเภทนัน้
ก็บริษทั ทีเ่ คยอนุมตั ิ อนุญาต นั่นแหละ
กรณีจงึ เปนทีน่ า สงสัยวา ตอนทีม่ อี านาจอยู
ํ
น น้ั คงจะอนุมตั ิ อนุญาตงายกระมัง บริษทั
นั้น ๆ จึงรับเขาทํางานทันที
และใหเงินเดือนแพงดวย
ก็ฝากเปนขอสังเกตเทานัน้ แหละครับ
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หวังวาทานทีเ่ ตรียมตัวจะเกษียณอายุราชการ
แมวา จะอีกหลายเดือน แตกค็ งจะตองไตรตรองไวแตเนิน่ ๆ
วาเมือ่ เกษียณแลว สมควรจะเปนดังเชนตัวอยางประเภทใด
เปนดานบวกหรือดานลบดี
------------------------------

