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 สวัสดีเพ่ือนขาราชการทุกทาน พบกันเปนประจําทุก 3 เดือน  
กับจุลสาร ก.พ.ค. News  ฉบับนี้เปนฉบับที่ 2 เนื้อหาสาระประกอบดวย
คอลัมนตางๆ เริ ่มจากเราไดชวน (เชิญ) ทานพิรุฬ เพียรล้ําเลิศ  
ที่ปรึกษาระบบราชการ สํานักงาน ก.พ. มานั่งคุยถายทอดความรู
เพ่ือใหเพ่ือนขาราชการไดทําความรูจัก “กฎ ก.พ.ค. วาดวยการลวงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศ พ.ศ. 2553” สําหรับนานาสาระ เปนเรื่องของ
การรักษาสุขภาพของดวงตา สวน ก.พ.ค. ขอบอกฉบับนี้ไดบอกกลาว
ใหเพื่อนขาราชการทราบถึงบทลงโทษวินัยอยางรายแรงสําหรับ
พฤติการณอันเรียกไดวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรงกรณีมีความรัก
ที่ขาดศีลธรรม ตอดวยเรื่องเลาทายซอยก็เปนเรื่องเก่ียวกับความรัก   
ที่สงผลถึงหนาที่การงานของขาราชการรายหน่ึง ทําใหตองออกจาก
ราชการไป สวนรอบรั้ว ก.พ.ค. ในชวง 3 เดือนนี้ มีการจัดบรรยาย  
ใหความรูและการเดินทางไปศึกษาดูงานในพื้นที่ของ ก.พ.ค.  เพื่อ
ประโยชนในการทําหนาที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องอุทธรณและรองทุกข   
ใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและเปนธรรมสูงสุด และทายสุด  
สนทนาภาษาไข (ผูพิทักษ) ก็ไดใหความกระจางเกี่ยวกับพฤติการณ
ของขาราชการที่มีลักษณะคุกคามทางเพศแมจะกระทํากับเพศเดียวกัน
ก็ตาม 

หวังเปนอยางยิ่งวา จุลสาร ก.พ.ค. News 
ที่สํานักงาน ก.พ. ผลิตขึ้นดวยความมุงมั่น 
ตั้งใจ เพ่ือเพ่ือนขาราชการจะไดรับขอมูล
ขาวสารและความรูเก่ียวกับการพิทักษระบบ
คุณธรรมในราชการพลเรือน อันจะเปน
ประโยชนในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลดี
ยิ่งๆ ขึ้นตอไป. 

กองบรรณาธิการ 
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ทําความร ูจ้กั “กฎ ก.พ. ว่าดว้ยการลว่งละเมิด
หรอืคกุคามทางเพศ พ.ศ. 2553” 

 

ผูอานหลายทานคงจะเคยไดทราบถึงกฎ ก.พ. วาดวยการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ  
สสสสส  

 

 

Q : ขอใหทานเลาประวัติและผลงานเสียหนอยคะ 
 
และรองทุกข สํานักงาน ก.พ. จากนั้นก็อยูเรื่อยมาจนไดเปน
นิติกร 6–7 ที่สํานักเสริมสรางวินัยและรักษาระบบคุณธรรม 
และไดรับทุน ก.พ. ไปศึกษาระดับปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษ 
จากนั้นมาเปนนิติกร 7ว–8ว ที่สํานักมาตรฐานวินัย แลวยายมา
เปนนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ และนักทรัพยากรบุคคล
เชี่ยวชาญสวนกลาง ตอมาไดยายมาเปนนิติกรเชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน   
ที่สํานักกฎหมายอยูพักหนึ่ง แลวก็ไดรับการแตงตั้งใหเปน
ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานวินัย ในป 2556 ผมไดรับแตงตั้ง
เปนอัครราชทูต ประจําสํานักงานผูดูแลนักเรียนในประเทศ
สหรัฐอเมริกา เปนเวลา 3 ป หลังจากนั้นไดรับแตงตั้งใหเปน
ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย ปจจุบันไดรับโปรดเกลาฯ แตงตั้งให
ดํารงตําแหนงที่ปรึกษาระบบราชการ สํานักงาน ก.พ.  และ
รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสํานักกฎหมายอีกตําแหนงหนึ่ง 

Q :  ในฐานะที่ทานมีสวนสําคัญในการยกรางกฎ ก.พ. วาดวย
การกระทําการอันเปนการลวงละเมิดหรือคกคามทางเพศ พ ศ

เกี่ยวกับการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเขามาในกฎหมาย
ของขาราชการพลเรือนดวย  

Q : ในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
สสสส 
 
 
 
 
สามารถนํามาปรับบทความผิดในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 83 (10) ที่กําหนดฐานความผิดเกี่ยวกับ
พฤติกรรมทั่วไปกวาง  ๆเอาไววาเปนความผิดวินัยอยางไมรายแรงได 
หรือหากพฤติกรรมนั้นมีลักษณะรุนแรงถึงขั้นเรียกวา “ประพฤติชั่ว
อยางรายแรง” หรือพฤติกรรมนั้นทําใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง 
ก็สามารถปรับบทความผิดใหเปนความผิดวินัยอยางรายแรงได
ตามมาตรา 85 (4) และ (7) ก็ตาม  แตในขณะนั้นรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดเนนเรื่องของ
ความเทาเทียมกันทางเพศ เรื่องศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และ
เรื่องความเสมอภาค ประกอบกับกระแสของโลกและกฎหมาย
ตางประเทศที่ใหความสําคัญกับเรื่อง Sexual harassment 
ทั ้งในที่ทํางานและนอกสถานที ่ทํางาน   สํานักงาน ก .พ .  
จึงเห็นวาการแยกการกระทําความผิดเร่ืองนี้ออกมาอีกฐานหนึ่ง
จะทําใหกฎหมายมันชัดขึ้นและจะไดมีผลเปนการปองกันและ
ปราบปรามไปดวยในตัว ดังนั้น ในชวงยกรางพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 จึงมีการกําหนดความผิด  
ฐานน้ีในมาตรา 83 (8) ซึ่งเปนฐานความผิดวินัยอยางไมรายแรง 

พ.ศ. 2553 กันมาบางแลว แตหลายทานอาจจะยังไมทราบเบื้องลึกเบื้องหลังรวมทั้ง
ความสําคัญของการออกกฎฉบับนี้ “ชวนฟงนั่งคุย” ในวันนี้จึงไดมีโอกาสไปสัมภาษณ 
“นายพิรุฬ เพียรล้ําเลิศ” ที่ปรึกษาระบบราชการ สํานักงาน ก.พ.  ซึ่งทานถือไดวา    
เปนผูมีสวนสําคัญในการผลักดันใหกฎ ก.พ. ฉบับดังกลาวออกมามีผลใชบังคับ  
 

A : ผมเริ่มรับราชการครั้งแรกในตําแหนงนิติกร 3-5 กองอุทธรณ

A :  ความเปนมาของ กฎ ก.พ. ฉบับนี้เกิดขึ้นเม่ือประมาณ

การกระทําการอันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ. 2553  
จึงขอใหทานเลาถึงที่มา เจตนารมณ และวัตถุประสงคในการ
ออกกฎ ก.พ. ฉบับนี้ใหพวกเราฟงหนอยคะ 

A : แมการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศจะเปนพฤติกรรมท่ี

 

พ.ศ. 2548 - 2549  สํานักงาน ก.พ. ไดจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกข 
จากขาราชการทุกประเภท ปรากฏวาเรื่องที่มีการรองเรียนคอนขางมาก 
คือ เรื่องชูสาว  ประกอบกับในขณะน้ันตางประเทศใหความสําคัญ 
กับการรณรงคเรื่อง Sexual harassment ทานเลขาธิการ ก.พ. 
ในสมัยนั้น (นายปรีชา วัชราภัย) จึงผลักดันใหนําเรื่องความผิด   
สสสส

ไดบัญญัติความผิดเกี่ยวกับเรื่องความประพฤติซึ่งสามารถนํามา
ปรับใชกับการกระทําลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศไดอยูแลว  
เหตุใดจึงตองมีการแยกความผิดในเร่ืองนี้ออกมาเปนอีกฐาน
ความผิดหนึ่งคะ 
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และแยกระบุรายละเอียดออกมาในกฎ ก.พ. ฉบับนี้  ซึ่งกฎฉบับนี้
จะมีวัตถุประสงคในสองดาน ดานหนึ่งคือเปนการปองกัน  
โดยเปนการเตือนวาขณะนี้มีความผิดฐานนี้ อยาทําเพราะจะเปน
ความผิดวินัย อีกดานหน่ึงก็เปนการปราบปรามผูที่กระทําผิด
ในลักษณะลวงละเมิดทางเพศตอขาราชการดวยกันใหตองรับผิด
วินัยฐานนี้   

Q : อยากใหทานอธิบายเน้ือหาของกฎ ก.พ. ฉบับนี้โดยยอ 
สสส  เพ่ือใหคนที่เปนขาราชการและคนที่ไมไดเปนขาราชการเขาใจ
ไดโดยงายคะ 
A : ในกฎ ก.พ. ฉบับนี้จะมีสาระสําคัญๆ ประการแรก คือ กฎนี้ 
มุงเฉพาะการกระทําตอขาราชการดวยกัน หรือผูรวมปฏิบัติ
ราชการ ไมวาจะเปนเพศ ช–ญ  ช-ช หรือ ญ-ญ  ซึ่งผูรวมปฏิบัติ
ราชการ ไดแก พนักงานราชการหรือลูกจางที่ทํางานรวมกับ
ขาราชการแลวเกิดมีการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตอ
บุคคลเหลานี้  

ประการตอมา  กฎ ก.พ. ฉบับนี้มีการแบงการลวงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศเปน 2 ลักษณะ  ลักษณะแรก เปนการใชอํานาจ
หนาท่ีตางๆ เขาไปบีบบังคับใหเกิดการกระทําที่ไมชอบมาพากล 
ในเรื่องเพศ ลักษณะที่สอง เปนเรื่องที่ไมไดใชอํานาจหนาที่ แต
มีการกระทําที่ทําใหผูถูกกระทํารูสึกเดือดรอนรําคาญอึดอัด  
ในเรื่องที่เก่ียวกับการคุกคามทางเพศแมไมถึงขั้นถูกเน้ือตองตัว
ก็ตาม ซึ่งกฎ ก.พ. นี้ไดกําหนดลักษณะการกระทําแบบตางๆ   
ทีถ่ือวาเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศไวหลายประการ ไดแก   

1) การสัมผัสทางกายท่ีมีลักษณะสอไปในทางเพศ เชน 
การจูบ กอด หรือจับอวัยวะที่หวงหาม เปนตน   

2) การใชวาจาที่สอไปในทางเพศ   
3) กระทําการดวยอากัปกิริยาที่สอไปในทางเพศ เชน 

การใชสายตาลวนลาม หรือทําสัญญาณมือหรือสัญญาณตางๆ 
ที่ทําใหเห็นวาจะคิดไปในทางเพศ  

4) การแสดงหรือสื่อสารดวยวิธีการใดๆ ที่สอไปในทางเพศ 
เชน สงภาพลามกอนาจารใหทางอินเตอรเน็ต   

5) การแสดงพฤติกรรมอ่ืนใดที่สอไปในทางเพศท่ีผูถูกกระทํา
ไมประสงคหรือเดือดรอนรําคาญ ซึ่งขอนี้เปนการกําหนดแบบเปดไว
เผ่ือสําหรับการกระทําอ่ืนๆ ที่อาจเกิดข้ึนไดในอนาคต 

Q : หลังจากที่กฎ ก.พ. ฉบับนี้มีผลใชบังคับแลว มีเสียงสะทอน 

มีไมมากนัก  นอกจากนี้ ยังมีหลายเรื่องที่พฤติการณอาจเขาลักษณะ
เปนการลวงละเมิดและคุกคามทางเพศ แตผูบังคับบัญชาไมได
ลงโทษโดยอาศัยความผิดฐานนี้ โดยจะไปลงโทษในความผิด
ฐานไมรักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตนมิให
เสื่อมเสีย ตามมาตรา 83 (10) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551 แทน  ซึ่งผมเห็นวาหากการกระทําเขาลักษณะ
เปนความผิดฐานลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศจริง ก็ตองตั้ง
ขอกลาวหาและลงโทษตามความผิดฐานนี้ในมาตรา 83 (8)   
ซึ่งเปนบทเฉพาะ  ซึ่งตรงน้ีก็เปนเร่ืองที่เราตองรณรงคและ   
ทําความเขาใจกับสวนราชการ  แตทางที่ดีที่สุดที่ผมเห็นวาควรทํา
คือการใชมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศในการทํางาน (แนวทางตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558)  ซึ่งสิ่งนี้สําคัญกวาการพิจารณา
ลงโทษ  โดยชี้ใหเห็นวาเปนสิทธิของผูถูกกระทําลวงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศภายในที่ทํางานสามารถรองเรียนหรือรายงาน
ตอผูบังคับบัญชาไดทันท ี

Q : การกระทําอันเปนการละเมิดหรือคุกคามทางเพศตาม  

จากสวนราชการหรือขาราชการอยางไรบางคะ 
A : จากแนวทางการลงโทษที่สํานักมาตรฐานวินัย สํานักงาน ก.พ. 
ตรวจสอบ  ปรากฏวาเรื่องท่ีมีการลงโทษโดยอาศัยกฎ ก.พ. ฉบับนี้  

กฎ ก.พ. นี้ถือเปนความผิดวินัย แตถาเรามองในแงของประเด็น
จริยธรรม  เรื่องนี้จะมีประเด็นเก่ียวของกันอยางไรคะ 
A : ผมเห็นวาจริยธรรมก็เปนสวนหนึ่งที่เกี่ยวของกับเรื่องพฤติกรรม
แตมันก็อาจจะไมใชเปนความผิดวินัย  การจะดูวาจะเปนความผิด
วินัยหรือผิดจริยธรรมก็อาจจะตองดูหลายสิ่งประกอบกันและ  
ดูเจตนาเปนหลักวาพฤติกรรมน้ันถึงขนาดท่ีจะเปนความผิดวินัย
หรือผิดจริยธรรมอยางใดหรือไม และก็ตองดูเปนรายกรณีไป 

จากบทสัมภาษณขางตน ทีมงานเชื่อวาหลังจากนี้
สวนราชการและผูอานหลายทานจะเขาใจวัตถุประสงค และ
หันมาใหความสําคัญกับ กฎ ก.พ. ฉบับนี้มากขึ้นแนนอน 

 

รูปภาพ : http://www.komchadluek.net/news/edu-health/291995 
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สําหรับเร่ืองราวของผูอุทธรณรายนี้จะไมเกิดขึ้นเลย

ถาผูอุทธรณไมไดยายมาดํารงตําแหนงนายอําเภอที่ลูกจางสาว
รายนี้ปฏิบัติราชการอยู เพราะหลังจากผูอุทธรณยายไมนาน   
ผูอุทธรณก็สั่งใหฝายหญิงมาปฏิบัติหนาที่เลขานุการหนาหอง 
โดยยายผูที่ทําหนาที่เดิมไปปฏิบัติงานที่ฝายทะเบียนแทน  
หลังจากนั้น ก็หาโอกาสสอบถามถึงความสัมพันธสวนตัวของ
ลูกจางกับคูรัก  ในขณะเดียวกันก็มีพฤติการณคุกคามทางเพศ
ทั้งดวยวาจาและลวนลามเนื้อตัวรางกายท่ีหนักขอข้ึนตามลําดับ   
นอกจากนี้ยังบอกใหลูกจางสาวมาพบตนที่บานพักโดยมี
ขออางตางๆ แตฝายหญิงก็บายเบ่ียงและเลี่ยงที่จะไมไปพบ
ตลอดมา จนกระท่ังผูอุทธรณไดโทรศัพทไปขมขูวาจะเลิกจาง
และใหลูกจางสาวมาพบที่บานพักเพ่ือใหมาชวยจัดของไหว
ศาลพระภูมิ ฝายหญิงกลัวตกงานและเห็นวาบริเวณศาลพระภูมิ
เปนที่โลงแจงติดถนนหางจากบานพักพอสมควรจึงไดตกลงไป 
แตสุดทายกลับถูกหลอกลอใหเขาไปในบานพักและถูกผูอุทธรณ
ใชกําลังลากตัวขึ้นไปชั้น 2 และขมขืนจนสําเร็จความใคร  
เรื่องยังไมจบเพียงเทานี้ เพราะอีกไมก่ีวนัตอมาผูอุทธรณไดเรียก
หญิงสาวเขาไปพบในหองทํางานของตนและแสดงความหึงหวง
หญิงสาวที่ผูอุทธรณคิดวาไดเดินทางไปหาแฟนโดยตอวาและ
ดาทอที่ไมยอมมาพบตนท่ีบานพักอีก รวมทั้งไดเขาไปตบหนา 
และทํารายรางกายอีกดวย 

รูปภาพ : 1. https://www.posttoday.com/social/general/510665 
 2. http://www.savvy.co.in/article/features/are-you-

being-sexually-harassed-at-work/3051 

 
กรณีนี้ ก.พ.ค. พิจารณาแลวเห็นวา ลูกจางสาวรายนี้   

ใหการวาตนถูกขมขืนทั้งที่ไมมีสาเหตุโกรธเคืองกับผูอุทธรณ  
และไมมีเหตุผลที่จะใหรายผูอุทธรณซึ่งเปนผูบังคับบัญชา 
อีกทั้งการใหการดังกลาวอาจทําใหเกิดปญหากับคนรัก
ของตนที่กําลังจะหมั้นและแตงงานกันได  ประกอบกับ 
เพ่ือนรวมงานไดใหถอยคําวา ลูกจางสาวรายน้ีเปนคนเรียบรอย  
ขยันทํางาน และพูดนอย และมีผูรูเห็นหลังจากที่ลูกจางสาว
ถูกทํารายรางกายและวิ่งรองไหออกมาจากหองทํางาน
ของผูอุทธรณอีกดวย ดังน้ัน เมื่อพิจารณาการกระทําของ   
ผูอุทธรณแลวเห็นวา ผูอุทธรณเปนขาราชการชั้นผู ใหญ  
เปนหัวหนาปกครองบังคับบัญชาขาราชการในอําเภอ
และรับผิดชอบบริหารราชการของอําเภอเปนตําแหนง  
ที่มีเกียรติและไดรับความเชื่อถือจากประชาชน การท่ี   
ผูอุทธรณกระทําเชนนี้ตอผูใตบังคับบัญชาทั้งที่ทราบวา   
เขามีคนรักอยูแลว การกระทําของผูอุทธรณจึงเปนความผิด
วินัยอยางรายแรง ฐานประพฤติชั่วอยางรายแรง การที่   
ตนสังกัดมีคําสั่งลงโทษไลออกจากราชการนั้นจึงชอบ
ดวยกฎหมายแลวอุทธรณฟงไมข้ึน จึงวินิจฉัยใหยกอุทธรณ 

เรื่องนี้จึงเปนอุทาหรณแสดงใหเห็นถึงแงมุมความรัก   
ที่หากขาดซ่ึงศีลธรรม ขาดความยับยั้งชั่งใจ ขาดความรูสึก
ผิดชอบชั่วดี สุดทาย ผลลัพธของความรักเชนนี้ยอมพบเจอกับ
หายนะไดอยางแนนอน  ไมวันใดก็วันหนึ่ง นะ..ขอบอก... 

นางจารุวรรณ  คุณธรณ : ผูเขียน 

 

คความรักทีข่าดศีลธรรม  
 
 
วันนี้ “ก.พ.ค. ขอบอก” ขอเสนอเร่ืองราวความรักของ  

ผูอุทธรณรายหน่ึงท่ีมีตอลูกจางสาวซ่ึงเปนผูใตบังคับบัญชา  
แตความรักของผูอุทธรณรายนี้กลับไรซึ่งศีลธรรมจรรยา และ
ความเมตตาตอหญิงสาว บทสรุปของความรักจึงจบลงดวย
คําสั่งลงโทษไลออกจากราชการ !!   
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“ ทําไมถึงทํากับฉันได ” 
 

“สายแลว นี่จะสายต้ังแตวันแรกท่ีเริ่มสอนเลยหรอเน่ีย” 
ชายหนุมรางสูงสบถกับตัวเองขณะที่วิ่งอยางเรงรีบ  

วันนี้เปนวันแรกที่กฤษดา ขาราชการหนุมรูปงาม เพ่ิงไดมา
ทําหนาที่เปนผูสอนวิชา MSPC ณ สถานศึกษาแหงหนึ่งในสังกัด
กรมสรางคนทํางาน  

“โอย ! ระวังหนอยสิคะ” เสียงอุทานของหญิงสาวดังขึ้น 
“ขอโทษครับๆ” กฤษดากลาวขอโทษพัลวันพลางกมหยิบ

สัมภาระของหญิงสาวที่หลนกระจัดกระจายเกล่ือนพ้ืน 
กฤษดาเงยหนามองหญิงสาวแลวรูสึกคุนเคยอยางบอกไมถูก   

เมื่อสายตาของท้ังคูประสานกัน ความรูสึกที่ไมสามารถอธิบาย
เปนคําพูดไดก็ถาโถมเขามาจนทําใหหัวใจของชายหนุมเตน
ไมเปนจังหวะ  

“ไมทราบวา ใชนองผกามาศ หลานสาวยายแมนหรือเปลาครับ” 
กฤษดากลาวถาม พลางนึกสงสัยในใจวาจะเปนคนท่ีเคยรูจัก 

“ใชคะ วาแตทําไมคุณถึงรู...” หญิงสาวตอบกลับดวย
ความประหลาดใจปนงุนงง กอนที่จะคอย ๆ เพงพินิจใบหนา
ของ กฤษดา 

“เอะ ! ใชพ่ีกฤษดา ลูกชายปาสมร ที่อยูขางบานเกาของหนู
หรือเปลาคะ” ผกามาศตอบพลางรําลึกถึงความทรงจําในวัยเด็ก 

“ใชแลว โลกกลมจังเลยนะนองผกามาศ” กฤษดากลาว
ตอบกลับดวยความดีใจ 

“ไมคิดเลยวาจะไดเจอพ่ีที่นี่  ดีใจจังเลยที่ไดเจอพ่ีอีกครั้ง 
แตหนูตองรีบไปเรียนแลว ไวคอยคุยหลังเลิกเรียนนะคะพ่ีกฤษดา” 
ผกามาศกลาวตอบพลางโบกมือลากอนที่จะรีบวิ่งไปท่ีหองเรียน 

“โอเค ไวเจอกันใหมนะ” กฤษดากลาวพลางโบกมือลา 
 หลังจากวันนั้น ทั้งคูไดมีโอกาสพบปะพูดคุยตามประสา 

คนคุนเคยกันเรื่อยมา และความสัมพันธของทั้งคูไดพัฒนาไป
อยางรวดเร็วและกอตัวขึ้นเปนความรัก จนกระทั่งลวงเลยมา
เปนเวลาปกวา ทั้งคูจึงตัดสินใจคบหาดูใจกันตามประสาหนุมสาว 

“ผลการเรียนเทอมนี้เปนอยางไรบาง” กฤษดาถามแฟนสาว
ดวยความหวงใย ขณะเดินเลนท่ีหางสรรพสินคาในชวงวันหยุด 

“ไมคอยดีเลยคะพ่ี รายงานเยอะจนอานหนังสือสอบไมทัน
แลวเนี่ย” ผกามาศบนใหแฟนหนุมฟง กอนท่ีจะกมอานขอความ   
ในมือถือของเธอ 

“พ่ีคะ เมื่อกี้สายใจสงรายงานดวนมาใหทาง e-mail หนูจะ
ขอยืม Flash Drive ไป save รายงานที่รานอินเทอรเน็ตคาเฟ 
สักชั่วโมงนะคะ” ผกามาศเอยถามขณะที่ยังกมมองจอมือถืออยู 

“ไดสิ Flash Drive อยูตรงหนารถนะ ถาทํางานเสร็จแลว 
เอาไปเก็บที่เดิมดวยละ เดี๋ยวพ่ีไปทําธุระท่ีธนาคารกอน” กฤษดา
ตอบแฟนสาวพรอมยื่นกุญแจรถให 

“อาว Flash Drive มี 2 อัน แลวจะเอาอันไหนดีเนี่ย” 
ผกามาศลังเลใจกอนท่ีจะตัดสินใจหยิบ Flash Drive สีแดง  

“เอะ ! ทําไมมีไฟลขอสอบวิชา MSPC อยูดวยละ” ผกามาศ
ประหลาดใจเม่ือเปด Flash Drive ของกฤษดาในรานอินเทอรเน็ต
คาเฟ และความคิดบางอยางก็ผุดขึ้นในใจ 

 

รูปภาพ : http://www.glamourandgraceblog.com/2013/vintage-back-school-love-shoot/ 

“ ทททําาไไมมถถึงงทททําากกับบฉฉันนไไดด ”

“สายแลว นี่่จะสายต้้ังแตวันแรกท่่ีเริ่่มสอนเลยหรอเน่ีย”
ชายหนมรางสงสบถกับตัวเองขณะที่วิ่งอยางเรงรีบ
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“เออ... คือวา พ่ีจําวันท่ีหนูขอยืม Flash Drive ไดไหมคะ 
วันนั้นหนูไมรูวาจะเลือก Flash Drive อันไหนดี เลยเลือกอันสีแดง 
แลวหนูก็เจอขอสอบวิชา MSPC ในน้ัน หนูคิดวาเปนขอสอบเกา   
ก็เลย print เก็บไวอานกับเพ่ือนในกลุมนะคะ” ผกามาศกลาว
เสียงออยๆ  

“เฮย ! ทําไมถึงทํากับพ่ีแบบน้ี แลวตอไปพี่จะเชื่อใจหนู
ไดอีกเหรอ” กฤษดาตอบกลับดวยความไมพอใจ 

“หนูผิดไปแลว หนูขอโทษคะพ่ี” ผกามาศกลาวดวยนํ้าเสียง
สะอ้ืน 

“พ่ีพลาดเองท่ีไมไปหยิบ Flash Drive ใหหนู เพราะ   
พ่ีเชื่อใจหนู แตสุดทายหฯกลับทํารายพ่ีและทําลายอาชีพของพ่ี 
กฤษดาพูดออกมาดวยความรูสึกเจ็บปวดใจ และแลวความสัมพันธ
ของท้ังคูก็เริ่มเปล่ียนแปลงไปแบบไมมีวันกลับคืน 

หลังจากนั้นตอมา กฤษดาจึงตั้งสติเพ่ือหาทางออกในเรื่อง
ดังกลาว กอนท่ีจะตัดสินใจยื่นอุทธรณคําสั่งลงโทษตอ ก.พ.ค.  

เมื่อเรื่องของกฤษดาเขาสูกระบวนการพิจารณาของ ก.พ.ค. 
ทาง ก.พ.ค. ก็ไมไดนิ่งนอนใจ เรงรวบรวมพยานหลักฐานตางๆ 
ที่เกี่ยวของ ซึ่งท่ีสุด ก.พ.ค. ไดพิเคราะหแลวเห็นวา การท่ีกฤษดา
มีความสัมพันธใกลชิดเกินกวาฐานะอาจารยกับลูกศิษยของตน 
และประมาทเลินเลอจนทําใหขอสอบร่ัวไหลไปยังบุคคลใกลชิด 
ที่เปนลูกศิษย เปนการกระทําที่บุคคลทั่วไปรูสึกรังเกียจ และ
ทําใหเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิของตําแหนงหนาที่ราชการอยางรายแรง 
จึงเปนความผิดวินัยอยางรายแรง ฐานกระทําการอันไดชื่อวา
เปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง อุทธรณของกฤษดาฟงไมขึ้น  
จึงวินิจฉัยยกอุทธรณ ทําใหกฤษดาหมดโอกาสกลับเขารับราชการ   

เรื่องนี้สอนใหรูวา ขาราชการจะรักใครสักคนไมใชเร่ืองผิด   
แตการเปนขาราชการนั้นจะตองประพฤติตนใหเปนแบบอยางที่ดี
ควรคาแกความไววางใจและความเช่ือมั่นของประชาชน ความรัก
ของขาราชการน้ันจึงตองตั้งอยูบนพื้นฐานของความถูกตอง
และคํานึงถึงจารีตประเพณีของสังคม ทั้งตองระมัดระวังมิให
ความรักบังตา จนเกิดการขัดกันระหวางประโยชนสวนตัวและ
ประโยชนของทางราชการดวย ดังนั้น หากผูอานทานใดกําลัง
มีความรักก็ขอใหใชหัวใจนําทางและใชสมองกํากับ เพ่ือใหเกิด
ความรักท่ีสรางสรรค และอยาลืมแสดงความรักตอประเทศชาติ
และประชาชนดวยการมุงปฏิบัติงานราชการอยางอุตสาหะ
บนพ้ืนฐานของความซื่อสัตยนะครับ. 

นายธนรัชต ตรีศรี : ผูเขียน 

“ขอบคุณนะคะพ่ี” ผกามาศกลาวขอบคุณดวยนํ้าเสียง 
ออดออนแฟนหนุม กอนที่จะยื่นกุญแจรถคืนให 

“เรื่องแคนี้เอง  ไปกินขาวกันเถอะ พ่ีเริ่มหิวแลว” กฤษดา
ตอบพรอมดึงแฟนสาวมาไวในออมแขนของเขา กอนที่ทั้งคู   
จะเดินควงกันเขารานอาหารญี่ปุนชื่อดัง 

“เอะ ! นั่นอาจารยกฤษดาน่ี ทําไมเดินควงกับนักศึกษา
อยางคูรักอยางนั้นละ” อาจารยสมชายนึกในใจ ขณะกําลัง
นั่งจิบกาแฟอยูในรานหรูละแวกนั้น และเฝามองท้ังคูดวยความสงสัย 
จนกระท่ังทั้งคูเดินลับสายตาไป 

ไมก่ีวันตอมา ก็ถึงวันสอบของวิชา MSPC ที่กฤษดาเปน
อาจารยผูรับผิดชอบ 

“สอบวันนี้เปนอยางไรบาง  ขอสอบ MSPC ยากไหม 
พอจะทําไดหรือเปลา” กฤษดาถามแฟนสาวดวยความหวงใย 
ขณะเดินทางกลับบาน 

“ก็พอไดอยูนะคะ เตรียมตัวดีซะอยาง อิอิ” ผกามาศ
กลาวตอบดวยอาการยียวนพลางเอนศีรษะไปซบไหลแฟนหนุม 

“เกงจังเลยนะแมคุณ” กฤษดาแกลงกลาวประชด 
หลังจากนั้นไมนานก็มีเสียงเมาทกันใหแซดวาขอสอบ

วิชา MSPC รั่วกอนวันสอบ ผูบังคับบัญชาจึงตั้งคณะกรรมการ
สืบสวนขอเท็จจริงในเรื่องดังกลาว ผลปรากฏวามีความผิดปรกติ
ในคะแนนสอบของนักศึกษาบางกลุม ซึ่งนาเชื่อวาขอสอบรั่วจริงๆ 
ขณะเดียวกันอาจารยสมชายไดรายงานใหผูบังคับบัญชาของกฤษดา
ทราบถึงความสัมพันธที่ดูใกลชิดเกินกวาความเปนลูกศิษยและ
อาจารยของกฤษดากับนักศึกษาท่ีตนไดพบเห็น และเม่ือกรณี
ปรากฏเปนที่ชัดเจน ผูบังคับบัญชาจึงแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
วินัยอยางรายแรงแกกฤษดา ทายที่สุดผูบังคับบัญชาไดมีคําสั่ง
ลงโทษปลดกฤษดาออกจากราชการ 

“ผมบอกพ่ีมาตลอดวาผมไมรูเรื่อง ทําไมพี่ไมเชื่อผม  
แลวนี่ถึงข้ันปลดผมออกเลยหรอเน่ีย” กฤษดาโวยวาย เมื่อไดเห็น
คําสั่งลงโทษท่ีผูบังคับบัญชายื่นใหเขา 

“พ่ีก็อยากจะเชื่อเธอนะ แตหลักฐานมัดเธอแนนหนาขนาดนี้ 
พ่ีก็คงทําอะไรไมได ทําไมไมลองไปถามนักศึกษากลุมนั้นดูละ” 
ผูบังคับบัญชาของกฤษดาตอบกลับดวยความเอือมระอา กอนท่ีจะ
เดินจากไป 

คลอยหลังผูบังคับบัญชา กฤษดาก็รีบโทรศัพทสอบถาม
คนรักของเขา “นี่หนู พ่ีถามอะไรหนอยสิ ทําไมคะแนนสอบ MSPC 
ของเพ่ือนๆ ในกลุมหนู ถึงคะแนนเยอะจัง ไปเรียนเพ่ิมที่ไหนกัน
เหรอครับ”  

ก.พ.ค. News 9เรื่องเลาทายซอย



 

 

   

รอบร้ัว ก.พ.ค. ฉบับนี้ จะขอเลาถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับ ก.พ.ค. ในชวงไตรมาสแรกของปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ที่ผานมา  ซึ่งสํานักพิทักษระบบคุณธรรม (สพค.) ในฐานะฝายเลขานุการ ก.พ.ค. ไดจัดโครงการอบรม
เพ่ือเสริมสรางศักยภาพในการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนงานตามภารกิจของ ก.พ.ค. โดยการเพิ่มพูนความรู  
ดานกฎหมายใหกับ ก.พ.ค. ผูบริหารสํานักงาน ก.พ. กรรมการวินิจฉัย. และเจาหนาที่ สพค. ผานการจัดอบรม
และศึกษาดูงาน รวม 3 ครั้ง 

ครั้งท่ี 1  เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 เปนการรับฟง
การบรรยายในหัวขอ “การบริหารงานบุคคลในทางปฏิบัติและ
หนังสือเวียนของสํานักงาน ก.พ. ที่เกี่ยวของ”  โดยไดรับเกียรติจาก
นายกิจสุวัฒน หงสเจริญ กรรมการ ก.พ.ค. เปนวิทยากรบรรยาย 
ถายทอดความรูและประสบการณในเร่ืองดังกลาว 

ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560  เปนการรับฟงบรรยาย 
ในหัวขอ “เทคนิคการสรุปขอเท็จจริง การกําหนดประเด็นในการพิจารณา
วินิจฉัย”  โดยไดรับเกียรติจาก ดร.บุญอนันต วรรณพานิชย ตุลาการ 
ศาลปกครองสูงสุด เปนวิทยากรบรรยาย ถายทอดความรูและประสบการณ 
ในเรื่องดังกลาว 

ครั้งที่ 3  เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560   
เปนการศึกษาดูงาน  ณ  สํานักงานศุลกากร 
ทาเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เพ่ือใหทราบถึง 
พิธีการศุลกากร  กฎหมายท่ีเกี่ ยวของ  และ 
ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 
กรมศุลกากร 

การจัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานเหลานี้ทําใหผูเขารับการอบรมไดมีความรูความเขาใจและสามารถนําไป 
ปรับใชในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณและเรื่องรองทุกขไดเปนอยางดีตอไป 

รรอบรัว้ ก.พ.ค. 

ยุติธรรม  เปนธรรม  รวดเร็ว 

ก.พ.ค. News10 รอบรั้ว ก.พ.ค.
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ก.พ.ค. News 11สนทนาภาษาไข (ผูพิทักษ)

สวัสดีครับ กระผมไขผูพิทักษ ผูอยูคูโลกน้ีมานาน 
พรอมทําหนาท่ีพิทักษระบบคุณธรรมใหแกเพ่ือน
ขาราชการพลเรือนสามัญแลวครับ

สวัสดีครับ! ผมมีขอสงสัยครับวาการท่ีขาราชการ
ทานหนึ่งชอบมาพูดจาแทะโลมขาราชการชายนองใหม
แถมเวลาเผลอก็ชอบไปแตะเน้ือตองตัวโดยนองไมกลา
อิดเอ้ือน ผมเห็นแลวทนไมไดเลย แบบน้ีมันผิดไหมครับ?

การกระทําดังกลาวอาจเรียกเปนการคุกคามทางเพศไดครับ แมจะ
กระทํากับเพศเดียวกัน หากผูกระทําไมเต็มใจ ซ่ึงกรณีนี้เรามี
บทบัญญัติเปนขอหามปฏิบัติไวในมาตรา 83 (8) แหงพ.ร.บ. 
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แถมยังมีกฎ ก.พ. วาดวย
การกระทําการอันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ. 2553 
รองรับไวอีกดวย ดังนั้น หากฝาฝนก็จะเปนความผิดทางวินัยได 
เม่ือเปนเชนนี้คุณอาจเตือนคนที่กระทําหรือแนะนําใหนองขาราชการใหม
แจงผูบังคับบัญชาท่ีเก่ียวของไดครับ

โอ!! ขอบคุณมากครับ ไขผูพิทักษ

กระผมพรอมพิทักษระบบคุณธรรมใหเพ่ือนขาราชการเสมอครับ



 

 

 


