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ฉบับที่ 4 

กรกฎาคม – กันยายน 2561 

สวัสดีเพ่ือนขาราชการทุกทาน พบกันอีกคร้ังกับจุลสารสุดหรรษา
พรอมนานาสาระ ก.พ.ค. News ฉบับที่ 4 ตอนรับฤดูฝนอันเย็นฉ่ํากับ
คอลัมนแรก ชวนฟงนั่งคุย สัมภาษณทานประวีณ ณ นคร ปูชนียบุคคล
ของสํานักงาน ก.พ. ที่จะมาเลาถึงความเปนไปของขาราชการไทย
จากอดีตสูปจจุบันในเรื่องภาพลักษณอันพึงประสงค ตอดวยนานาสาระ 
ตอน “คนสําราญ งานสําเร็จ” จะกลาวถึงเคล็ดลับการเปนผูนําที่ดีจาก
ทาน ว.วชิรเมธี  

สวน ก.พ.ค. ขอบอก ฉบับนี้ มีเรื่องของ “เหลา” มาเลาใหฟง  
จะเปนคุณหรือเปนโทษอยางไร โปรดติดตาม บอกใบวาอาจจะแรงกวา
ที่ทานคาดคิด ตอเนื่องดวยคอลัมนเรื่องเลาทายซอย ตอน “รับของเขา 
อาว! เราซวย” เสนออุทาหรณของการที่ขาราชการเราขอความอนุเคราะห
เอกชนเวลาจัดงานเลี้ยงของสวนราชการ เสี่ยง – ไมเสี่ยง? เปนความผิด
วินัยหรือไม คําตอบอยูในฉบับนี้  

จากนั้นจะบอกกลาวความเคลื่อนไหวในกิจกรรมของเราในคอลัมน 
รอบร้ัว ก.พ.ค. รายงานตอเนื่องจากฉบับที่แลว การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
หัวขอ “การพิทักษระบบคุณธรรมและการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 
เพ่ือรองรับยุทธศาสตรชาติ” ในรอบไตรมาสนี้เราจัดอีก 4 ครั้ง และ
ตบทายดวยคอลัมน สนทนาภาษาไข (ผูพิทักษ) เปนเรื่องของการนํา
เงินอ่ืนที่ไมเขาขายเงินหลวงตามกฎหมายวาดวยงบประมาณ ไปใช
สวนตัว จะถือวาทุจริตหรือไม ไขผูพิทักษจะตอบทานในฉบับนี้ 

สุดทาย หวังเปนอยางยิ่งวา ก.พ.ค. News จะเปนสื่อกลางท่ีให 
ขอมูล ขาวสาร และสาระตางๆ เกี่ยวกับการพิทักษ
ระบบคุณธรรมแกเ พื ่อนขาราชการ ไมมากก็นอย    
เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติงานใหเกิดผลดี และการปฏิบัติตน
ใหถูกตองเหมาะสมกับคําวา “ขาราชการ ขาของแผนดิน 
ตองเปนคนดี คนเกง” แลวพบกันฉบับหนา  อยาลืมดูแล
สุขภาพทุกทาน  สวัสดี. 
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“ภาพลกัษณข์า้ราชการไทย  
ในมมุมองท่านประวีณ ณ นคร” 

 

...ชชวนฟง  นนั่งคุย         ฉบับนี้ ไดรับเกียรติสัมภาษณอดีตเลขาธิการ ก.พ. ที่มี
ประสบการณมากมาย แตทานก็ยังคลองแคลว ทันสมัย และเปนตัวอยางที่ดีใหแก
พวกเราไดเปนอยางดี  บุคคลท่ีเรากลาวถึงคือ “ทานประวีณ ณ นคร” ซึ่งแมทาน
จะเกษียณอายุราชการมากวา 30 ปแลว  แตทานยังมีคุณูปการตอระบบราชการ
และสํานักงาน ก.พ. มาอยางตอเนื่อง อาทิ การผลักดันใหเกิดพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนหลายฉบับ การพัฒนาระบบจําแนกตําแหนง (PC) การริเร่ิมจัด
สวัสดิการใหแกขาราชการ  นอกจากน้ี ทานยังเคยดํารงตําแหนงประธาน อ.ก.พ. 
วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ  กรรมการ อ.ก.พ. วิสามัญเก่ียวกับ
กฎหมายและระเบียบขาราชการ  และปจจุบันทานดํารงตําแหนงเปนที่ปรึกษาของ
สํานักงาน ก.พ. 

สวนสมัยการปกครองระบอบประชาธิปไตย หลังการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองเม่ือป พ.ศ. 2475 คณะราษฎร 
ไดวางหลักพ้ืนฐานไว 6 ประการ ซึ่งมีหลักประการหนึ่งวา 
ใหมีความเสมอภาค จึงเลิกบรรดาศักดิ์ของขาราชการท้ังหมด
และเลิกยศของขาราชการพลเรือน เปลี่ยนสถานภาพของ
ขาราชการพลเรือนที่เคยบัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2471 วา ขาราชการพลเรือน คือ 
“ผูที่ไดรับแตงตั้งใหเขารับราชการ” เปลี่ยนใหมโดยบัญญัติ
ไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2476 
วา ขาราชการพลเรือน คือ “บุคคลที่เปนพนักงานของรัฐบาล” 
ซึ่งแปลคําวา “ขาราชการ” เปนภาษาอังกฤษวา “Servant”  
ขาราชการในสมัยการปกครองระบอบประชาธิปไตยจึงไมอาจ
ถือตัววาเปนคนของพระมหากษัตริยไดแลว  นอกจากน้ี 
ทานปญญานันทภิกขุสอนวา “ขาราชการคือบุคคลท่ีทํางาน
ใหประชาชนชื่นใจ” ดังนั้น ขาราชการในสมัยการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยจึงไมมีลักษณะเปนนายของประชาชน 
แตมีลักษณะเปนผูใหบริการแกประชาชน 

A :  เรื่องนี้นาจะแบงไดตามยุคสมัย คือ สมัยการปกครอง
ระบอบราชาธิปไตย กับสมัยการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
ในสมัยการปกครองระบอบราชาธิปไตย ขาราชการมีภาพลักษณ
โดดเดนเปนขุนนาง มียศ เชน รองอํามาตย อํามาตย มหาอํามาตย 
ตรี – โท – เอก มีบรรดาศักดิ์ เชน ขุน หลวง พระ พระยา 
เจาพระยา ขาราชการถือตัววาเปนคนของพระมหากษัตริย  
เปนผูปกครองประชาชน  ในสมัยนั้นคนเฒาคนแกใหพรแกเด็กวา 
“เติบใหญใหไดเปนเจาคนนายคน”  ซึ่งผูที่เปน “เจาคนนายคน” 
ก็คือขาราชการน่ันเอง  ขาราชการในสมัยการปกครองระบอบ
ราชาธิปไตย จึงมีลักษณะเหมือนเปนนายของประชาชน 

ในการพูดคุยครั้งนี้ ทีมงานไดขอรับฟงทัศนคติและแงมุม
เกี่ยวกับภาพลักษณหรือลักษณะของขาราชการในยุคปจจุบัน
วาควรเปนแบบใด  ในฐานะที่ทานคร่ําหวอดในวงราชการไทย
มาอยางยาวนาน 
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Q : ทานมีมุมมองวาภาพลักษณความเปนขาราชการในอดีต  
กับปจจุบัน เปนอยางไรบางคะ 

 

Q : ทานคิดวาการเปนขาราชการในสังคมปจจุบันตองมี
ลักษณะอยางไรคะ 

รูปภาพ :  https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5% 
E0%B9%8C:Ngonkum2.gif 

A :  ในเรื่องนี้ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. 2551 มาตรา 42 ไดบัญญัติใหจัดระเบียบขาราชการ
พลเรือนโดยคํานึงถึงระบบคุณธรรม ซึ่งระบบคุณธรรม
ในสวนที่เกี่ยวของก็คือ ตองเปนคนท่ีมีความรูความสามารถ 
(Competence) นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 
ไดบัญญัติไวในหมวด 16 วาดวยการปฏิรูปประเทศ  
มาตรา 258 ข (4) วา “ใหมีการปรับปรุงและพัฒนา   
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รูปภาพ : 1. https://ocsc.job.thai.com/201702/index.php  
 2. https://www.ocsc.go.th/blog/2558/05  

 

ในเรื่องนี้ ปจจุบันรัฐบาลไดคิด Model 4.0 เพื่อใหได
ขาราชการท่ีอัจฉริยะ (smart) ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติใหมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ซึ่งจะทําให
บทบาทของขาราชการเปลี่ยนจาก “ลูกมือ” ที่คอยทําตาม
คาํสั่งดังท่ีเคยเปนมาเปน “คูคิด” ที่รวมคิดรวมทํา สามารถ 
“คิดใหมทําใหม” ไดและคิดคนนวัตกรรมใหมๆ เพื่อใหการ
ปฏิบัติราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตามท่ีรัฐธรรมนูญ
บัญญัติใหปรับปรุงและพัฒนา 

A : ผมเห็นวาสวนราชการควรมีสวนสนับสนุนที่จะทําให  

Q :  ทานคิดวา สวนราชการจะมีสวนสนับสนุนอยางไร  

ขาราชการในสังกัดมีภาพลักษณหรือลักษณะความเปน
ขาราชการที่เหมาะสมกับสถานการณในปจจุบันได   
ในรูปแบบตางๆ ดังน้ี 

1. สรรหาและเลือกสรรใหไดคนเกงและคนดีมาเปน
ขาราชการในสังกัด 

2. พัฒนาขาราชการในสังกัดใหเกงและดียิ่งขึ้นอยูเสมอ 
3. รักษาคนเกงและคนดีไวใชในสังกัด  โดยใหมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดี ใหมีความเปนธรรม ใหมีความมั่นคง และใหมี
ความกาวหนา 

การบริหารงานบุคคลภาครัฐ เพ่ือจูงใจใหผูมีความรูความสามารถ
อยางแทจริงเขามาทํางานในหนวยงานของรัฐ และสามารถ
เจริญกาวหนาตามความสามารถและผลสัมฤทธิ์ของงาน
ของแตละคน มีความซื ่อสัตยสุจริต  กลาตัดสินใจและ
กระทําในสิ่งที่ถูกตอง โดยคิดถึงประโยชนสวนรวมมากกวา
ประโยชนสวนตัว มีความคิดสรางสรรคและคิดคนนวัตกรรมใหมๆ 
เพื่อใหการปฏิบัติราชการและการบริหารราชการแผนดิน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ” จากสวนนี้จึงตอบคําถามไดวา
ขาราชการในสังคมปจจุบันตอง  

1. มีความรูความสามารถอยางแทจริง 
2. มีความซ่ือสัตยสุจริต 
3. มีความคิดสรางสรรค 
4. สามารถคิดคนนวัตกรรมใหมๆ 
5. กลาตัดสินใจและกระทําในสิ่งที่ถูกตอง 

 

ที่จะทําใหขาราชการในสังกัดของตนมีภาพลักษณหรือ
ลักษณะความเปนขาราชการที่เหมาะสมกับสมัยปจจุบัน 

4.  ใชประโยชนขาราชการโดยแตงตั้งคนเกงคนดี
ใหทําหนาที่ตามความรู ความสามารถ และความถนัด  
กํากับดูแลขาราชการใหประพฤติตนเปนคนดีอยูเสมอ  
เปดโอกาสใหคนเกงคนดีทําหนาที่สุดความสามารถและ
ความถนัด รวมทั้งคัดคนไมเกง – ไมด ีออกจากราชการ 

“ชวนฟง นั่งคุย” หวังเปนอยางย่ิงวา ทานผูอานจะ
ไดทราบและเขาใจภาพลักษณหรือลักษณะของขาราชการ
ทั้งในอดีตและปจจุบัน รวมทั้งสวนราชการควรมีสวนสนับสนุน
ใหขาราชการในสังกัดมีภาพลักษณหรือลักษณะที่เหมาะสม 
เ พื่อขับ เคลื่อนระบบราชการไทยใหสอดคลองกับ  
“ประเทศไทย 4.0” 
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คุณตากลํ่าครับ  คุณครูบอกวา การทํางานเปนทีมน้ันจะสาํเร็จได 
ตองสมัครสมานสามคัคีกนั และถามีผูนาํท่ีดแีละเขมแข็งดวยแลว 
การทํางานนัน้จะยิ่งไดรับผลสําเร็จอยางสูงเลยหรอครับ 

ใชแลวหลานตนกลา ถาเราจําไดตอนท่ีประเทศไทยเราเปน 
ขาวดังท่ัวโลกเรื่องชวยเหลือทีมหมปูา 13 คน ออกมาจากถ้าํไดนัน้  
ผูนําและทีมงานเปนสิง่สําคัญมาก วาไปแลว...พอพดูถงึเรื่องนี้  
ทําใหตานึกถงึแนวคิดในการทํางานดีๆ  จาก ทาน ว. วชิรเมธี  
เอาอยางนี้ ตาจะสรุปใหฟงแลวกนั 

      ...ทานบอกวา.... 
   1. ผูบริหารตองแบงงานและใชลูกนองเปน  ตองหนักแนนมัน่คงเปนหลักให
ลูกนองเช่ือถือได และตองแบงงานกันทํา ไมแบกทุกอยางไวคนเดียว  
   2. ผูนําท่ีดีตองกลาคิด กลาทํา กลาเปลี่ยนแปลง  เราตองกลาเปล่ียนไปในทางท่ีด ี 
มีหลักการและเหตุผลท่ีดรีองรับ ไมใชนึกจะเปล่ียนอะไรตามใจชอบ แตตองดู
สภาพแวดลอมขององคกรน้ันดวยนะ 
   3. ผูนําตองมีความเขาใจ  เห็นอกเห็นใจ จึงจะน่ังอยูในใจลกูนองได  ถาหาก
เจานายเอาแตใจตัวเองเปนใหญ ขมขูลูกนองดวยอํานาจ ก็จะเครียดกนัทั้งเจานาย
และลูกนอง   
   4. ตองรูจริงแบบผูเช่ียวชาญ ตองมีความรูความสามารถอยางแทจริง มิเชนนั้น 
ก็ตองกลาท่ีจะเรยีนรูเพ่ิมเติม เปดใจรับส่ิงใหมๆ  และตองใชความรูคูจรรยาบรรณดวย 
   5. กายอยูกับกจิ จิตอยูกับงาน การท่ีจะทํางานใหไดผลสูงสุด ตองมีความต้ังมั่น  
ต้ังใจแนวแน  
   6. รักในสิ่งท่ีทํา  หากทําสิ่งท่ีบังคับฝนใจ  ผลงานท่ีออกมากจ็ะกลายเปนสกัแตวาทํา 
หรือทําใหหมดไปวันๆ ยิ่งไปกวานั้นความรูสกึเบ่ือหนายท่ีเกดิข้ึนจะทําใหขาดความ
นับถือในตัวเอง และกลายเปนคนท่ีทําอะไรกไ็มสําเร็จ นั่นเอง 
   สิ่งท่ีสําคัญอีกอยางหน่ึงนะหลาน  ถาหลานทํางานดวย “สัมมาทิฐ ิดําริถูกทาง 
วางตนใหเหมาะสม ช่ืนชมคนอ่ืน ไมฝนสังขาร ทํางานสุจริต ฝกจิตใหสูง  
ไมปรุงความคิด ไมยึดติดโลกธรรม” เพียงแคนี้ หลานก็จะทํางานดวยอารมณด ี 
มีความสุขสําราญ และงานหลานก็จะสําเรจ็ อยางแนนอน... 
 

รูปภาพ : ปกหนังสือ นิทานเด็กดกีับ ว.วชิรเมธี สํานักพิมพ แพรวเพ่ือนเด็ก 

ยุติธรรม เปนธรรม รวดเร็ว 

คุณตากลํ่าครับ  คุณครูบอกวา การทํางานเปนทีมนัน้จะสําเร็จได 
ตองสมัครสมานสามคัคีกนั และถามีผูนาํท่ีดแีละเขมแข็งดวยแลว 
การทํางานนัน้จะย่ิงไดรับผลสําเร็จอยางสูงเลยหรอครับ 

ใชแลวหลานตนกลา ถาเราจําไดตอนท่ีประเทศไทยเราเปน 
ขาวดังท่ัวโลกเรื่องชวยเหลือทีมหมปูา 13 คน ออกมาจากถ้าํไดนัน้  
ผูนําและทีมงานเปนสิง่สําคัญมาก วาไปแลว...พอพดูถงึเรื่องนี้  
ทําใหตานึกถงึแนวคิดในการทํางานดีๆ  จาก ทาน ว. วชิรเมธี  
เอาอยางนี้ ตาจะสรุปใหฟงแลวกนั ุ

      ...ทานบอกวา.... 
   1. ผูบริหารตองแบงงานและใชลูกนองเปน  ตองหนักแนนมัน่คงเปนหลกัให
ลูกนองเช่ือถือได และตองแบงงานกันทํา ไมแบกทุกอยางไวคนเดียว  
   2. ผูนําท่ีดีตองกลาคิด กลาทํา กลาเปลี่ยนแปลง  เราตองกลาเปลี่ยนไปในทางท่ีด ี 
มีหลักการและเหตุผลท่ีดรีองรับ ไมใชนึกจะเปล่ียนอะไรตามใจชอบ แตตองดู
สภาพแวดลอมขององคกรนัน้ดวยนะ 
   3. ผูนําตองมีความเขาใจ  เห็นอกเห็นใจ จึงจะน่ังอยูในใจลกูนองได  ถาหาก
เจานายเอาแตใจตัวเองเปนใหญ ขมขูลูกนองดวยอํานาจ ก็จะเครียดกนัทั้งเจานาย
และลูกนอง   
   4. ตองรูจริงแบบผูเช่ียวชาญ ตองมีความรูความสามารถอยางแทจริง มิเชนนั้น 
ก็ตองกลาท่ีจะเรียนรูเพิม่เติม เปดใจรับส่ิงใหมๆ  และตองใชความรูคูจรรยาบรรณดวย 
   5. กายอยูกับกจิ จิตอยูกับงาน การท่ีจะทํางานใหไดผลสูงสุด ตองมีความต้ังมั่น  
ต้ังใจแนวแน  
   6. รักในสิ่งท่ีทํา  หากทําสิ่งท่ีบังคับฝนใจ  ผลงานท่ีออกมากจ็ะกลายเปนสกัแตวาทํา 
หรือทําใหหมดไปวันๆ ยิ่งไปกวานั้นความรูสกึเบื่อหนายท่ีเกดิข้ึนจะทําใหขาดความ
นับถือในตัวเอง และกลายเปนคนท่ีทําอะไรกไ็มสําเร็จ นั่นเอง 
   สิ่งท่ีสําคัญอีกอยางหนึ่งนะหลาน  ถาหลานทํางานดวย “สัมมาทิฐ ิดําริถูกทาง 
วางตนใหเหมาะสม ช่ืนชมคนอื่น ไมฝนสังขาร ทํางานสุจริต ฝกจิตใหสูง  
ไมปรุงความคิด ไมยึดติดโลกธรรม” เพียงแคนี้ หลานก็จะทํางานดวยอารมณด ี 
มีความสุขสําราญ และงานหลานก็จะสําเรจ็ อยางแนนอน... 
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รูปภาพ : 1. www.incirlik.af.mil/News/Commentaries/Display/Article/303096/ 
beware-of-the-binge/ 

  2. https://www.honestdocs.co/stop-alcohol-addiction-tips  

สวนอีกเรื่องเปนเรื่องของเจาพนักงานสาธารณสุข
ชุมชนชํานาญการ ไดบุกรุกเขาไปในบานพักของทันตแพทยหญิง  
ซึ่งตอมาถูกดําเนินคดีในขอหาบุกรุกและศาลพิพากษาวา
กระทําผิดจริง ใหลงโทษจําคุก 1 ป ปรับ 2,000 บาท 
แตรับสารภาพจึงใหลดโทษกึ่งหนึ่ง โดยโทษจําคุก ให
รอการลงโทษไว 2 ป  ประกอบกับผูนี้ไดถูกลงโทษทางวินัย
อยูเนืองๆ ซึ่งสวนใหญสืบเนื่องมาจากดื่มสุราเปนอาจิณ  
มีอาการมึนเมาจนไมสามารถครองสติได ซึ่งการเสพติด
สุราและบุหรี่นั้น เจาหนาที่ผูนี้เคยเขารับการบําบัดรักษา
แบบผูปวยใน ณ ศูนยบําบัดรักษายาเสพติด แตกลับ  
ไมสมัครเขารับการบําบัดรักษา ศูนยฯ จึงจําหนายออกจาก
บัญชีผูปวย 
 

 

นางจารุวรรณ คุณธรณ : ผูเขียน 

เเรือ่ง ““เเหลา””  กกับขาราชการ  
 
 

เนื่องดวยชวงนี้อยูในระหวางการรณรงค “งดเหลา
เขาพรรษา” วันนี้ “ก.พ.ค. ขอบอก” จึงขอเสนอเรื่องราว
เกี่ยวกับการด่ืมสุราของขาราชการในแงมุมท่ีสงผลกระทบถึง
การปฏิบัติหนาที่ราชการโดยไมเอาใจใสระมัดระวังรักษา
ประโยชนของทางราชการทําใหเกิดผลเสียหายในหนาที่
ราชการที่ตนรับผิดชอบ หรือมีพฤติการณที่ไมเหมาะสมกับ
การปฏิบัติหนาที่ราชการ แตยังไมถึงขนาดท่ีจะเปนความผิด
วินัยอยางรายแรงอันจะตองถึงกับปลดหรือไลผูนั้นออกจาก
ราชการ หากขาราชการผูใดมีพฤติการณเชนท่ีกลาวมานี้  
ผูบังคับบัญชาผูมี อํานาจจะมีมาตรการในการรับมือกับ
ขาราชการเหลานี้ อยางไร 

เรื่องราวในลักษณะขางตนที่เคยปรากฏมามีทั้งนายชาง
ไฟฟาชํานาญการ สังกัดกรมแหงหนึ่ง ชื่นชอบการด่ืมสุราเปน
ชีวิตจิตใจ แมตอมาความชอบของเขาจะสงผลตอสุขภาพ
และการปฏิบัติราชการ  ขาราชการรายน้ีก็ยังไมสามารถเลิก
ดื่มสุราได กลาวคือ นายชางผูนี้ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่
ดานการเงิน การบัญชี พัสดุ และธุรการ รวมทั้งรับผิดชอบ  
งานตรวจสอบวิทยุอีกดวย แตขาราชการรายนี้กลับจัดทํา
บัญชีไมถูกตอง ทําเพียงบางประเภทและบางรายการ  
ปฏิบัติงานลาชา ไมเปนปจจุบัน  อีกทั้งไมสามารถทดสอบ
เบื ้องตนกับการใชเครื ่องตรวจสอบวิทยุอยางงายๆ  ได  
ไมเขาใจวิธีการใชที่ถูกตอง  นอกจากนี้ยังมีพฤติการณที่  
ดื ่มสุรา เปนอาจิณ  เมื ่อ เขา ใกลจะไดก ลิ ่นสุรา  มือสั ่น  
แมเจาตัวจะเคยทําหนังสือใหผูตรวจสอบภายในของกรม   
โดยสัญญาวาจะเลิกดื่มสุราภายใน 1 ป แตก็ไมสามารถปฏิบัติ
ตามสัญญาได อีกทั้งผูนี้ยังเคยถูกลงโทษภาคทัณฑกรณีดื่มสุรา
จนครองสติไมไดอีกดวย 

ขาราชการท้ังสองรายที่ยกตัวอยางขางตนนี้ แมมี
พฤติการณที่ยังไมถึงกับเปนความผิดวินัยอยางรายแรง   
แตผู บังคับบัญชาก็ไดใชมาตรการตามมาตรา 110 (6) 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
ดําเนินการเพื่อสั ่งใหทั้งคูออกจากราชการ กรณีเปน   
ผูหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือ
ประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการ หรือ
ประพฤติตนไมเหมาะสมกับการปฏิบัติหนาที่ราชการ
ถาใหรับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการ 
โดยการสั่งใหออกจากราชการในกรณีนี้ไมไดพิจารณาจาก
แคพฤติการณดื่มสุราเปนอาจิณจนสงผลกระทบตอสุขภาพ 
การปฏิบัติราชการ หรือความประพฤติเหมือนอยางสองกรณี
ขางตนเทานั้น  เพราะพฤติการณอ่ืนๆ เชน ขาดราชการ
เปนอาจิณ หรือลากิจ ลาปวย เปนประจํา  หรือบกพรอง
ในหนาที่ราชการในกรณีตางๆ ผูบังคับบัญชาก็สามารถ
ดําเนินการตามกฎหมายเพ่ือสั่งใหผูนั้นออกจากราชการ
ตามมาตรา 110 (6) นี้ได 

อยางไรก็ตาม หากผูที่ถูกสั่งใหออกจากราชการ
ในกรณีดังกลาวพิจารณาแลวเห็นวาผูบังคับบัญชาดําเนินการ
ไมถูกตองหรือไมไดรับความเปนธรรมก็สามารถใชสิทธิอุทธรณ
ตอ ก.พ.ค. ตามมาตรา 114 แหงพระราชบัญญัติขางตนได 
นะ..ขอบอก...   

 

ก.พ.ค. Newsก.พ.ค. ขอบอก 7



 

ยุติธรรม  เปนธรรม  รวดเร็ว 

 
 
 
 
 

“รับของเขา อาว !  เราซวย” 
 

"วาว! ผูคนที่นี่ยังคึกคักเหมือนเดิมเลย" พิชญรําพึงกับตัวเอง   
ขณะกาวลงจากสองแถวเกาๆ ที่บรรทุกผูโดยสารจากตัวเมือง
มายังตลาดประจําอําเภอเล็กๆ แหงหนึ่งของไทย 

"อาว! ไอพิชญ ไมเจอกันนานเลย ตั้งแตเอ็งไปเรียนกรุงเทพฯ 
ก็แทบไมสงขาวกลับมาเลยนะ" รณกร พอคาสงสุรารายใหญ
ในอําเภอกลาวทักทายเพ่ือนรักเกาที่ไมไดเจอกันมาหลายป 
เมื่อเห็นพิชญเดินแบกสัมภาระลงมาจากรถ 

"เฮย! ไอกร เปนไงบางวะ สบายดีไหม?" พิชญทักทาย
ดวยความดีใจเมื่อหันไปตามเสียง 

"ขาสบายดี วาแตเอ็งเถอะ สบายดีไหม?" รณกรกลาวถาม   
"อยางขาหรือ จะไมสบายดี" พิชญกลาวตอบกวนๆ 
"ก็จริงของเอ็ง แลวนี่เอ็งกลับมาเย่ียมบานหรือวะ แลวจะ

กลับกรุงเทพฯ เมื่อไหร"  
"ขาจะยายมาอยูที่นี่เลย รับราชการในสวนกลางมาหลายป 

เลยขอยายมาประจําที่ศูนยราชการละแวกบานเรานี่แหละ" 
พิชญกลาวตอบ 

"อุตะ! ไอพิชญ รับราชการเปนเจาคนนายคนเลยเวย 
แถมยังไดกลับมาอยูบานเราอีก ขาดีใจจริงๆ มาๆ อยางนี้
ตองฉลองกัน เออ.. คืนน้ีไปฉลองที่บานขานะ เดี๋ยวขาโทรตาม
ไอกฤตบอกวาเอ็งกลับมาแลว จะไดครบแกง คืนนี้ตองมาใหได
นะเวย" รณกรบอกเพ่ือนดวยความดีใจ 

"จัดไป เดี๋ยวขาขอเอากระเปาไปเก็บที่บานกอน แลวคืนนี้
คอยเจอกัน" พิชญตอบพลางยักไหล 

เชาวันรุงขึ้นหลังจากสังสรรคกับเพื่อนเกาอยางเต็มที่
พิชญก็เขารายงานตัวเพ่ือปฏิบัติงานที่ศูนยราชการจังหวัด 
และไดปฏิบัติงานเรื่อยมาเปนเวลาหลายเดือน กระทั่ง   
กอนปดการประชุมประจําเดือนกันยายน นายอําเภอไดกลาววา  

 "วันนี้ผมมีเรื่องสําคัญที่จะแจงใหทราบ ปนี้เราจะมีการ
จัดงานเลี้ยงเกษียณกันในชวงสิ้นเดือน อยางที่ทุกคนทราบกัน
ดีวา เราไมมีงบฯ จากสวนกลาง แตเปนความรวมมือกันจาก
หลายฝาย รวมถึงชาวบานและผูประกอบการในพ้ืนที่ จึงอยากให   
ทุกคนแจงใหผูที่มีสวนเกี่ยวของทราบ ขอความรวมมือและ
ขอความอนุเคราะหในการจัดงานเลี้ยงดวย"  

หลังจากประชุมจบ ขาราชการเกาๆ ในอําเภอลวนเขาใจ
ธรรมเนียมปฏิบัติที่ผานมาเปนอยางดีและไดแยกยายกลับไป
ทํางานของตน เวนแตพิชญที่ยังสับสนอยูแตก็มิไดเอยปากถาม
อะไรในท่ีประชุม 

"เปนไงบางครับทานหัวหนา งานเยอะไหม" รณกรเอยแซว 
"เฮย! หยุดเลย เดี๋ยวคนอ่ืนเขาใจผิดกันหมด แลวนี่เอ็ง   

สองคนมาทําอะไรท่ีศูนยราชการจังหวัดวะ" พิชญกลาวเชิง
หามปรามพลางซักถาม 

"ออ วันนี้ขากับไอกฤต มาปรึกษากับเจาหนาที่เรื่องธุรกิจ   
สีเทา  ๆของพวกเรานะ ก็เลยแวะผานมาทักทายเอ็ง แตเพ่ือนรักเอ็ง
อีกคนคงหัวเสียนาดู" รณกรตอบดวยสีหนาอมยิ้ม พลางชี้ไปที่ 
กฤตชัย   

"ขาราชการเปนอยางนี้กันหมดเลยหรือเปลาวะ เดี๋ยว   
ขอไอนูน เดี๋ยวก็ขอไอนี่ แตไอนั่นก็ไมได ไอโนนก็ไมได โคตร
เรื่องมากเลยวะ" กฤตชัยพอคาสงบุหรี่รายใหญ กลาวโวยวาย
ดวยความหงุดหงิด 

"เอ็งก็ใจเย็นๆ สิวะ เอาแตใจเปนเด็กไปได" รณกรปลอบ
ใหกฤตชัยใจเย็น 

"เฮย! ไอพิชญ ถาขาเอาเงินยัดมัน มันจะใหใบอนุญาต
หรือเปลาวะ ชักชาอยางนี้ ธุรกิจขาเสียหายหมดนะ" กฤตชัย
หันมาถามพิชญดวยสีหนาจริงจัง 

"เอ็งจะบาเรอะ ไมไดเวย มันผิดระเบียบ ก็ตองปลอยให
เปนไปตามข้ันตอนสิวะ ใจเย็นๆ หนอยละกัน" พิชญกลาว  

"เออๆๆ ขาจะรอดูสักเดือนแลวกัน" กฤตชัยกลาวตอบ  
"เออน่ี ทางอําเภอเขาใหมาขอความรวมมือจากชาวบาน

และผูประกอบการใหความอนุเคราะหชวยจัดงานเล้ียงเกษียณนะ 
และใหเชิญชวนมารวมงานดวย" พิชญบอกขาวท่ีทางอําเภอ
สั่งการใหเพ่ือนๆ ของเขาทราบ  

  

รูปภาพ : https://pixabay.com/en/nature-silhouette-friends-group-2605011/ 
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"เปนอยางนี้ไดอยางไรเนี่ย คนอ่ืนๆ เขาก็ทํากัน ทําไมเรา
ถึงโดนลงโทษคนเดียวละ ไมไดการแลว เราตองอุทธรณไป ก.พ.ค." 
พิชญบนกับตัวเอง 

หลังจาก ก.พ.ค. รับคําอุทธรณของพิชญไวพิจารณาแลว 
ก็ไดดําเนินกระบวนพิจารณาและมีคําวินิจฉัยวา พิชญไดกระทํา
ผิดวินัยอยางไมรายแรงจริง ฐานกระทําการหาประโยชนอันอาจ
ทําใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตน 
และฐานไมรักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของ
ตําแหนงหนาที่ราชการของตนมิใหเส่ือมเสียโดยกระทําการใดๆ 
อันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่ว กรณีพูดขอความรวมมือและ
รับความอนุเคราะหจากผูประกอบการในการจัดหาสุรามารวม 
งานเล้ียงเกษียณอายุราชการของขาราชการในอําเภอ การท่ี
พิชญอางวาคนอ่ืนก็ทํากันน้ัน แมวาจะมีมูลความจริง แตก็มิได
หมายความวาจะทําใหพฤติการณของพิชญไมเปนความผิดวินัย 
แตเมื่อพิจารณาจากมูลคาทรัพยสินที่ไดเรียกรับผลประโยชน
เปนสุราจํานวน 2 ลัง นั้น เห็นวามีมูลคาเล็กนอย ประกอบกับ
ผูประกอบการรายดังกลาวก็ไดไปรวมงานเลี้ยงดังกลาวจริง 
จึงเห็นวาการลงโทษตัดเงินเดือนเหมาะสมกับกรณีความผิดแลว 
ก.พ.ค. มีคําวินิจฉัยใหยกอุทธรณ 

"ไมนาเลยเรา นี่แหละหนา รับของเขา เราเลยซวย” 
พิชญกลาวอยางเวทนาตัวเองเมื่อไดอานคําวินิจฉัยของ ก.พ.ค.  

เรื่องน้ีสอนใหรูวา การท่ีขาราชการรับผลประโยชนตางๆ 
จากประชาชน แมวาจะไมมีเจตนาในทางท่ีไมดีก็ตาม แตการ
กระทําดังกลาวยอมทําใหผูอื่นครหาและเคลือบแคลงสงสัย
ในตัวขาราชการผูนั้นได ดังนั้น การเปนขาราชการนั้นจักตอง
พึงระมัดระวังและรักษาไวซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปน
ขาราชการอยูเสมอและตองไมเรียกรับผลประโยชนใดๆ จาก   
ประชาชน เพราะขาราชการ คือ ผูใหบริการประชาชน      

นายธนรัชต ตรีศรี : ผูเขียน 

 

"ออ.. งานเลี้ยงนี้พวกขาไปรวมประจํา พวกขาราชการ
ชอบมาขอเหลารานขาประจําแหละ ขาก็ใหบาง ไมใหบาง  
แตปนี้พิเศษหนอย เพราะเอ็งกลับมาแลว พวกขาจะชวย
อนุเคราะหเหลาดีๆ สักสองลังเลย พอไหม? ถาไมพอก็บอก 
พวกขาชวยเต็มที่" รณกรบอกกับพิชญ 

"แคนี้ก็เกินพอแลว ขอบใจพวกเอ็งมาก" พิชญกลาวตอบ
ดวยความซึ้งใจ 

แตบทสนทนาดังกลาวหาไดรอดพนจากหูของสุรเดช
พอบานในศูนยราชการจังหวัด ผูเปนอริในวัยเด็กของพิชญ
และเหลาเพื่อนๆ ไปไดไม 

เมื่อถึงเวลางานเล้ียงเกษียณฯ มีผูเขารวมงานมากมาย
จากทั้งหัวหนาสวนราชการ ขาราชการ กลุมชาวบานและ
กลุมผูประกอบการในพ้ืนท่ี ซึ่งรวมถึงรณกรและกฤตชัยดวย 
โดยงานไดดําเนินไปอยางราบรื่นและประสบความสําเร็จ  
เปนอยางดี  

การปฏิบัติราชการมาประกอบการพิจารณา และเปน

จนกระทั่งหลายเดือนตอมา เรื่องท่ีไมมีใครคาดคิดก็เกิดขึ้น 
"อาว! ทําไมถึงมีการตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยผมละครับ" 
พิชญสอบถามนายอําเภอดวยความงุนงง เม่ือเขาพบหลังจาก
รับทราบเรื่องดังกลาว ผลการปฏิบัติราชการมาประกอบการ  

"มีคนมารองเรียนวาคุณรีดไถทรัพยสินจากผูประกอบการ
ในพ้ืนที่ละสิ แตถูกผิดอยางไรก็ตองวาไปตามกระบวนการนะ 
ผมชวยอะไรคุณไมไดหรอก" นายอําเภอกลาวตอบดวยนํ้าเสียง
เรียบเฉย ไมยี่หระ 

หลังจากนั้นกระบวนการสอบสวนทางวินัยไดดําเนินไป  
และไดรับฟงเปนขอยุติวา พิชญมิไดรีดไถตามที่ถูกกลาวหา
แตพิชญไดรับทรัพยสินจากผูประกอบการจริง โดยผูประกอบการ
ไดใหทรัพยสินดังกลาวดวยความเต็มใจ ซ่ึงพฤติการณของพิชญ
เปนพฤติการณท่ีไมสมควรอยางยิ่งในฐานะเจาหนาท่ี ยอมเปนทาง
ใหเกิดการครหาแกตัวเจาหนาที่เองและหนวยงานได ดังน้ัน 
กรมจึงไดสั่งลงโทษตัดเงินเดือนกับพิชญ    

 
รูปภาพ : https://wiel.nl/jeugd/jongerencentra-weer-open/ 
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ยุติธรรม เปนธรรม รวดเร็ว 

 

“รอบรั้ว ก.พ.ค.” ฉบับที่แลว เราไดนําเสนอโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวขอ “การพิทักษ
ระบบคุณธรรมและการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ เพื่อรองรับยุทธศาสตรชาติ” ซึ่งสํานักพิทักษ 
ระบบคุณธรรม ในฐานะฝายเลขานุการของ ก.พ.ค. ไดรวมกับศูนยสรางความเขมแข็งในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของจังหวัดและทองถิ่น (ศท.) สํานักงาน ก.พ. ออกไปเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทาง 
การพิทักษระบบคุณธรรมกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ รวมทั้งแนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับ  
การอุทธรณ รองทุกข ใหแกขาราชการพลเรือนสามัญในสวนภูมิภาคตางๆ  โดยในชวงตนป 2561 ที่ผานมา 
ไดมีการจัดสัมมนาดังกลาวไปแลวจํานวน 3 ครั้ง  คราวน้ี “รอบรั้ว ก.พ.ค.” จึงขอมาบอกเลาการจัดสัมมนา 
ตออีกจํานวน 4 ครั้ง ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   ครั้งที่ 4  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 – 18 พฤษภาคม 2561  
ณ โรงแรมมณีจันท รีสอรท แอนด สปอรตคลับ จังหวัดจันทบุรี  
มีผูเขารวมสัมมนาจาก 9 จังหวัดในภาคตะวันออก  จํานวน 
236 คน     

   คร้ังที่ 5  จัดขึ้นเม่ือวันที่ 7 – 8 มิถุนายน 2561  
ณ โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช  
มีผูเขารวมสัมมนาจาก 14 จังหวัดในภาคใต จํานวน 227 คน   

   ครั้งที่ 6  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 – 13 กรกฎาคม 2561  
ณ โรงแรมสุนียแกรนด โฮเทล แอนด คอนเวนชั่น เซ็นเตอร 
จังหวัดอุบลราชธานี  มีผู เขารวมสัมมนาจาก 10 จังหวัด 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง จํานวน 231 คน   

   คร้ังที่ 7  จัดขึ้นเม่ือวันที่ 23 -24 สิงหาคม 2561  
ณ โรงแรมวังจันทนริเวอรวิว พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก   
มีผูเขารวมสัมมนาจาก 8 จังหวัดในภาคกลางตอนบน จํานวน 
200 คน 

 
 

การสัมมนาครั้งนี้ไดรับความสนใจเปนอยางดีจากสวนราชการในภูมิภาค  มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
และประเด็นปญหาระหวางกัน  ซึ่งเปนผลทําใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันของ ก.พ.ค. และสวนราชการในภูมิภาค   
หลังจากนี้ หาก ก.พ.ค. มีการดําเนินโครงการดีๆ เชนนี้อีก  “รอบร้ัว ก.พ.ค.” จะนํามาบอกกลาวใหทานผูอาน 
ไดทราบกันใน ก.พ.ค. News ฉบับอ่ืนๆ นะคะ 

ดงน
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