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ตุลาคม – ธันวาคม 2560

บทบรรณาธิการ
ธ สถิต ในดวงใจไทยนิรัน ดร 26 ตุล าคม 2560 งานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภูมิพ ล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร เปนที่ประจักษตอสายตานานาอารยประเทศ
ถึ ง ความสง างามสมพระเกี ยรติ ยศสู งสุ ด ตามโบราณราชประเพณี และ
ปรากฏการณ ที่เกิ ดขึ้ นในวั นนั้ นแสดงให เห็ นถึ ง ความจงรั กและภั กดีของ
พสกนิก รทุก หมู เ หลา ทุก แหง หนไดห ลอมรวมดวงใจเปน หนึ ่ง เดีย ว
เพื่อนอมสงเสด็จพระราชาผูทรงธรรมสูสวรรคาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล ยเดชบรมนาถบพิตร
ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการเมื่อครั้งพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่ 5
พฤษภาคม 2493 วา “เราจะครองแผนดินโดยธรรมเพื่อประโยชนสุขแหง
มหาชนชาวสยาม” 70 ป ที่ทรงครองสิริราชสมบัติไดพิสูจนใหเห็นเปนที่ประจักษ
แลว วาพระองคทรงปฏิบัติต ามพระปฐมบรมราชโองการตลอดรัช สมัย
ทรงถึงพรอมดวยทศพิ ธราชธรรมและพระจริยวัตรอันงดงาม ทรงทุมเท
พระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจนอยใหญนานัปการ โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริเกิดขึ้นมากกวา 4,000 โครงการ ดวยพระปรีชาสามารถของ
พระมหากษัตริยนักพัฒนาพระองคนี้ พระองคทรงงานหนักตลอดพระชนมชีพ
แมแตขณะทรงพระประชวร เสด็จประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ก็ยังทรงงาน
นับเปนบุญของพวกเราที่ไดเกิดบนแผนดินไทยอยูภายใตรมพระบารมีของ
พระองคผูเปยมดวยเมตตาธรรม และไดเปนขาราชการ “ขาของแผนดิน”
รวมสืบสานพระราชปณิธานของพระองคใหพัฒนาสถาพรตอไป แมวันนี้
พระองคทานจะเสด็จสูสวรรคาลัยแลว แตคุณูปการที่พระองคทรงสรางไว
เพื่อประโยชนสุขของประชาชนและประเทศชาติ เปนพระมหากรุณาธิคุณ
อันหาที่สุดมิได จะจารึกอยูในดวงใจของประชาชนชาวไทยไปตราบนิรันดร
เวลานับแตนี้ไป จะเปนบทพิสูจ นถึงพลังแหงความจงรักและภัก ดี
ในวันที่พระองคทานสถิตย ณ แดนสรวง โดยการดําเนินชีวิตทั้งสวนตัวและ
การทํางานตามหลักคําสอนและหลักการทรงงานของพระองคผูทรงพระคุณ
อันประเสริฐ “นี่คือปณิธานที่หาญมุง” จะเดินตามรอยเทาพอไป เหนื่อยยาก
เพียงไหน ไมทําใหพอผิดหวัง
นอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
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หลักการทรงงานของ “พอ”
เขาใจ เขาถึง พัฒนา

ระเบิดมา จากขางใน จึงไดผล

ทําใหงาย มีสวนรวม ถวนทุกคน

ความเพียรลน รูรัก สามัคคี

ความซื่อสัตย สุจริต จริงใจกัน
ยึดประโยชน สวนรวม ใหมากมี
การจะทํา อะไร ตองศึกษา
ทํางานแบบ องครวม เปนอาจิณ
ประหยัด เรียบงาย ไดประโยชนสูงสุด
เศรษฐกิจ พอเพียง เลี่ยงอัตตา
ภูมิสังคม ภูมิศาสตร สังคมศาสตร
สรางจิตคน เห็นคุณคา พาหยัดยืน
แกปญหา จากจุดเล็ก สูเปาใหญ
ทํางานอยาง มีความสุข กับตัวตน

ผูกสัมพันธ แนวแน ไมหนายหนี
ตัวเรานี้ พออยู และพอกิน
ขอมูลหา ใหเปนระบบ จนจบสิ้น
ไมยลยิน ตองยึด ติดตํารา
บริการที่ จุดเดียว ไรปญหา
จะพึ่งพา ตนเองได อยางยั่งยืน
บงบอกมาตร พัฒนา อยาไดฝน
แลวจึงยื่น ปลูกปาไว ในใจคน
คอยทําไป ตามลําดับขั้น กันสับสน
การ “ให” คน คือกําไร ใชขาดทุน

ใชธรรมชาติ ชวยธรรมชาติ อยางใกลชิด จะมีมิตร ชวยดูแล สนับสนุน
ใช “อธรรม ปราบอธรรม”* สรางสมดุล
จากหลักการ ทรงงาน อันล้ําคา
ตามรอยบาท ตั้งมั่นไว อยางชัดเจน

คอยค้ําจุน ดวยความจริง และกฎเกณฑ
สูสัจจา มาปรับใช ใหทรงเห็น
สมกับเปน “ขาพระบาท” ของพระเจาแผนดิน

จิตเรขา ชางตีเหล็ก กรรมการวินิจฉัยฯ : ประพันธ
* อธรรมปราบอธรรม เชน การใชผักตบชวาบําบัดน้ําเสีย เปนตน
รูปภาพ : นายประทีป ยะโสธร
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ประธาน ก.พ.ค. กับการทํางานตามรอย “พ่อ”
ในมุมมองของใครหลายคน มักมองวา ก.พ.ค. เปนเพียงผูวินิจฉัยอุทธรณหรือรองทุกข

สําหรับขาราชการพลเรือนสามัญเทานั้น แตแทจริงแลว หากมองลึกลงไปในการทํางานจะพบวา
งานของ ก.พ.ค. อยูบนความคาดหวังและความกดดันจากสังคมและผูที่เกี่ยวของ จึงนาสนใจวา
พวกทา นเหลา นั ้น ทํา อยา งไรจึง ผานอุป สรรคและแรงกดดัน ดังกลาวมาได และในวัน นี้
ทีมงานฯ ไดรับเกียรติจาก “นายวชิร สงบพันธ” ประธาน ก.พ.ค. มารวมพูดคุย ซึ่งทาน
เปน คนหนึ่งที่มีมุมมองการทํางานโดยนํา แนวคิด หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ มาใชเปนหลักในการทํางาน
Q : ขอใหทานเลาประวัติและผลงานเสียหนอยคะ
A : ผมจบปริญญาตรีคณะนิตศิ าสตรจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง
เมื่อป 2520 แลวก็บรรจุเปนนิติกร สํานักงาน ป.ป.ป. จนเกษียณฯ
ป 2556 ในตําแหนงรองเลขาธิการ ป.ป.ช. แตระหวางทํางาน
ผมก็เรียนไปดวยจนไดรับประกาศนียบัตรบัณฑิตดานกฎหมาย
มหาชน และกฎหมายธุร กิจ จากมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร
สวนผลงาน ผมเปนผูรับผิดชอบสํานวนไตสวนในหลายคดี เชน
คดีที่เกี่ยวของกับผูบริหารระดับสูงหรือนักการเมือง รวมทั้ งยัง
มีสวนรวมในการยกรางกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต ที่ใชบังคับอยูในปจจุบันดวย
Q : เพราะอะไร ทานจึงมาสมัครเปน ก.พ.ค.
A : ผมอยากนําความรูและประสบการณที่ มีมาเปนสวนหนึ่ง
ของกลไกในการคุ มครองและพิ ทัก ษ ร ะบบคุณ ธรรมซึ่ง เป น
หลั กประกันความมั่ นคงในการดํ ารงสถานภาพของขาราชการ
พลเรือนสามัญ เพื่อใหขาราชการมีความมั่นใจวาจะไมถูกกลั่นแกลง
หรือถูกสั่งใหออกจากราชการ หรือถูกสั่งลงโทษโดยไมเปนธรรม
Q : ในฐานะประธาน ก.พ.ค. ทานมีมุมมองหรือแนวคิดในการ
ทํางานอยางไรบางคะ
สส
A : ในชวงที่ผมไดรับความไววางใจใหเปนประธาน ก.พ.ค.
เปนชวงที่มีการเปลี่ยนแปลงมากมาย ผมจึงนําองคความรูและ
ประสบการณทั้งในดานการสืบสวนสอบสวนและดานการบริหาร
มาใชในการทําหนาที่ประธาน ก.พ.ค. โดยการปรับปรุงวิธีการทํางาน
ของบุคลากรในองคกรใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับกฎหมาย
สสสสส
ยุติธรรม เปนธรรม รวดเร็ว

และสภาพสังคมในปจจุบัน โดยสิ่งที่ผมใหความสําคัญมาก คือ
การทํางานของบุคลากรในองคกรตองเปนระบบ เต็มความสามารถ
และรวดเร็ว ซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวของก็เปนสวนสําคัญที่จะทําให
บทบาทของ ก.พ.ค. สามารถเดินไปไดอยางเต็มที่ ผมอยากเห็น
ก.พ.ค. เปนองคกรที่มีศักยภาพ อยางน อยการวินิจฉัยอุทธรณ
หรือการแกไขความคับของใจใหแกขาราชการ จะตองรวดเร็ว
และเปนธรรม ซึ่งก็จะเปนสิ่งที่ชวยประเทศชาติไดทางหนึ่ง
Q : ทานมีหลักในการทํางานอยางไร ภายใตความกดดัน และ
ความคาดหวังของสังคม
สสสส
A : ผมคิดวาเปนปกติธรรมดาที่การทํางานยอมตองมีเสียงสะทอน
และความคาดหวังจากสังคม แตสิ่งสําคัญที่เราทุกคนจะตอง
พึงปฏิบัติ คือ เราทุกคนตองรูหนาที่ของตนเองและทําใหดีที่สุด
ซึ่งในเรื่องการทํางานตามหนาที่ ผมไดนอมนําพระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่เคย
พระราชทานวา “การทํางานที่จะทําสัมฤทธิ์ผลที่พึงปรารถนา
คือ ที่เปนประโยชนและเปนธรรมดวยนั้น จะอาศัยความรู
แตเ พีย งอยา งเดีย วมิไ ด จํ า เปน ตอ งอาศัย ความสุจ ริต
ความบริสุทธิ์ ใจ และความถูกตองเปนธรรมประกอบดวย”*
มาปรับใชในการทํางาน โดยเฉพาะในเรื่องการตีความขอเท็จจริง
และขอกฎหมาย ผมจะพิจารณาที่เจตนาของผูกระทําในขณะ
กระทํา การนั้น ๆ เปน หลัก ในสมัย ที่ผ มเริ่ม ทํา งานใหม ๆ
ผมเปนคนที่ทําอะไรจะตองตีความตามตัวอักษร จะไมเอาความรูสึก
บริบท หรือตรรกะใด ๆ มาฟง แตเมื่อผมทํางานมาไดระยะหนึ่ง
* พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคําแหง วันที่ 8 กรกฎาคม 2520
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มีประสบการณทํางานมากขึ้น ทําใหผมเขาใจไดวาในการสอบสวน
พิจารณาความผิดหรือกําหนดโทษ เราตองพิจารณาใหรอบดาน
ตองดูพยานหลักฐานใหครบทุกมุม สิ่งใดเปนโทษกับเขา เราก็ตอง
ดูใหละเอียด ในขณะเดียวกันหากสิ่งใดที่เปนประโยชนกับเขา
เราก็ตองนํามาพิจารณาดวย ถาพูดงาย ๆ คือ การเอาใจเขา
มาใสใจเรา โดยเราตองนึกวาถาเราเปนคนที่ถูกลงโทษในบริบท
และสิ่ง แวดลอ มเชน เดีย วกับ เขา เราจะคิด และทํา อยา งไร
ซึ่ง ก็จะทําใหเราเห็นมุมมองตาง ๆ ไดมากขึ้น เกิดความคิดที่
หลากหลายขึ้นมา
นอกจากนี้ ผมยังมีหลักการทํางานที่นํามาจากหลักการ
ทรงงานของพระองคทาน โดยพระองคทรงมีความอดทนและ
ความมุงมั่นในการทรงงานเปนอยางมาก ในการทรงงานแตละครั้ง
พระองคจะทรงศึกษาขอมูลรายละเอียดอยางเปนระบบจาก
ขอมูลเบื้องตน ทั้งเอกสาร แผนที่ หรือสอบถามจากเจาหนาที่
นักวิชาการ และราษฎรในพื้นที่เพื่อใหรายละเอียดของขอมูล
ครบถวนนําไปใชประโยชน ไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และตรง
ตามเปาหมาย ผมไดนอมนําหลักทรงงานของพระองคมาปรับใช
ในการทํางาน “การทําเต็มที่” คือ ทําใหเต็มศักยภาพของตน
ทํางานตาง ๆ ดวยความเพียร ศึกษาขอมูลใหละเอียดทั้งในดาน
เทคนิคและขอเท็จจริง แตละเรื่องตองรูอยางละเอียดทั้งเรื่อง
เชน ครั้งหนึ่งผมมีโอกาสได ไตสวนเกี่ยวกับเรื่องจัดซื้อจัดจาง
ผมก็มาคิดวาเรื่องนี้ที่มาอยางไร กระบวนการที่ตองดําเนินเปน
อยางไร แลวลงมือศึกษาคนควาจึงรูวา การจัดซื้อจัดจางตอง
เริ่มตั้งแตสวนราชการแสดงความตองการ มีการประมาณราคา
ตั้งงบประมาณ ตั้งเรื่องจัดซื้อจัดจาง ตั้งกรรมการดําเนินการ
และตรวจรับ ซึ่งผมยึดหลักการดังกลาวมาใชในการทํางาน
ตลอดมา

“¡ÒÃ·íÒàμçÁ·Õè”

Q : ในฐานะประธาน ก.พ.ค. ทานมีเปาหมายตอการดําเนินงาน
ของ ก.พ.ค. ตอไปอยางไร
A : จุดยืนที่ ก.พ.ค. ยึดมั่นและปฏิบัติกันมาเปนไปตามคําขวัญ
ที่วา “ยุติธรรม เปนธรรม รวดเร็ว ” ดังนั้น เปาหมายของผม
จึงอยากจะปรับปรุงการทํางานดานตาง ๆ เพื่อชวยใหการดําเนินงาน
ของ ก.พ.ค. สามารถอํานวยความยุติธรรมให กับขาราชการได
อยางดีที่สุด ซึ่งถาทุกอยางเปนไปตามที่ตั้งใจไว จะทําใหการ
พิทักษระบบคุณธรรมเกิดผลสัมฤทธิ์ โดยลงโทษเฉพาะผูที่กระทํา
ความผิดจริงเทานั้น และโทษที่ไดรับตองเปนธรรม เหมาะสมกับ
ความผิด และผลการวินิจฉัยของ ก.พ.ค. จะถูกนําไปเปนตัวอยาง
ใหสวนราชการเพื่อใหตระหนักถึงสาเหตุของการกระทําผิดวินัย
ที่บางครั้งมิไดเกิดจากผูกระทําผิดมีเจตนาที่ไมดี แตอาจเกิดจาก
สาเหตุอื่น เชน ผูกระทําผิดขาดความรู เปนตน
Q : สุดทาย ขอใหทานฝากอะไรถึงผูอานหนอยคะ
A : ผมหวังวาผูอานทุกทานจะไดรับทราบมุมมองในการทํางาน
ความรูทั้งในแงของกฎหมาย เกร็ดความรูตาง ๆ ที่ ก.พ.ค. พยายาม
นํามาเผยแพร และหวังเปนอยางยิ่งวาผูอานหรือผูที่เกี่ยวของ
จะสามารถนําไปใชประโยชน หรืออยางนอยก็อาจจะชวยกัน
ไมใหมีคนกระทําผิดเพิ่มมากขึ้น
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เบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
โดยทุจริต

วันนี้ “ก.พ.ค. ขอบอก” ขอถือโอกาสอันดีสวัสดีแฟนพันธุแท
ทุก ทา น นับ แตนี้ทา นสามารถติด ตามเรื่อ งราวความรูดี ๆ
จากคอลัมน “ก.พ.ค. ขอบอก” ไดในจุลสาร “ก.พ.ค. News”
ซึ่งจะตีพิมพรายไตรมาสเพื่อแจกจายใหแกสวนราชการทั้งหลาย
หรือทางเว็บไซต http://mspc.ocsc.go.th
สําหรับวันนี้ ขอเสนอเรื่องราวของอดีตนักวิชาการคลัง
ชํานาญการ สังกัดสํานักงานคลังจังหวัดรายหนึ่งที่อุทธรณคําสั่ง
เพิ่มโทษจากปลดออกเปนไลออกจากราชการ ฐานปฏิบัติหนาที่
ราชการโดยทุจริต และประพฤติชั่วอยางรายแรง ตามมาตรา 85 (1)
และ (4) แหง พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
กรณีเมื่อครั้งที่ผูนี้รักษาราชการแทนคลังจังหวัด ไดขออนุมัติ
เดินทางไปราชการ และเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
เปนเท็จ ผูนี้ไดอุทธรณอางวา ตนเขาใจวาตนมีสิทธิที่จะเบิกได
มิไดมีเจตนาทุจริต และเมื่อทราบวาตนไมมีสิทธิเบิกก็ไดคืนเงิน
แลว จึงขอให ก.พ.ค. ลดหยอนโทษ
รูปภาพ : 1. https://www.dreamstime.com/stock-illustration-corrupt-redstamp-text-white-image43173641
2. https://www.flickr.com/photos/pictures-of-money/17123233449

ก.พ.ค. พิจารณาแล วเห็นวา ผู อุทธรณไดขออนุมัติตอ
ผูวาราชการจังหวัดเพื่อเดินทางไปราชการที่กรมตนสังกัดในวันที่
30 ธ.ค. 53 - 5 ม.ค. 54 รวม 7 วัน ซึ่งอยูในชวงวันหยุดราชการ
หลายวันติดตอกันโดยไมมีหลักฐานหรือรายละเอียดวาเดินทาง
ไปราชการดวยภารกิจใด แตไดเบิกคาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก
คาพาหนะ รวมเปนเงิน 10,518 บาท โดยอางวาไดไปราชการ
ที่กรมเพียง 2 วัน คือ วันที่ 30 ธ.ค. 53 ไปสหกรณออมทรัพย
ของกรมเพื่อติดตอเกี่ยวกับเรื่องค้ําประกันหนี้ใหกับเพื่อนขาราชการ
และวันที่ 4 ม.ค. 54 ไดเขารวมอวยพรปใหมผูบริหารของกรม
ซึ่ง ก.พ.ค. เห็นวา การเดินทางในลักษณะนี้ไมใชการเดินทางไป
ปฏิบัติราชการชั่วคราว ตามมาตรา 13 แหง พ.ร.ฎ.คาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม และ
ในชว งเวลาดังกล าวก็เปนวันหยุดราชการที่ปรากฏหลั กฐาน
ภาพถายของผูอุทธรณไปเที่ยวตางจังหวัดดวย
นอกจากนี้ ผูอุทธรณยังไดขออนุมัติเดินทางไปราชการที่
สํานักกษาปณ รังสิต ในวันที่ 16 – 17 มี.ค. 54 เพื่อตรวจนับ
เหรียญกษาปณของสํานักงานคลังจังหวัด โดยมีกําหนดเดินทาง
ตั้งแตวันที่ 14 – 18 มี.ค. 54 และไดเบิกคาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก
คาพาหนะ รวมเปนเงิน 5,618 บาท แตปรากฏหลักฐานวาวันที่
13 – 18 มี.ค. 54 ผูอุทธรณไดเดินทางไปเที่ยวตางประเทศ โดย
ไมไดขออนุญาตตอผูบังคับบัญชา ซึ่งผูอุทธรณ ยอมทราบดีวา
ตนไมไดเดินทางไปราชการในชวงเวลาดังกลาว แตไดขออนุมัติ
เบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการเปนเท็จดวยเจตนาทุจริต
ดังนั้น การที่ผูอุทธรณซึ่งขณะนั้นรักษาราชการแทนคลังจังหวัด
มีหนาที่ในการอนุมัติเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ และ
ไดอนุมัติเบิกคาใชจายดังกลาวใหกับตนเองโดยมิชอบดวยกฎหมาย
เปนการแสวงหาประโยชนที่มิควรได จึงเปนความผิดฐานทุจริต
ตอหนาที่ราชการและประพฤติชั่วอยางรายแรง การที่ อ.ก.พ.
กระทรวงมีมติใหเพิ่มโทษจากปลดออกเปนไลออกจากราชการ นั้น
ชอบดวยกฎหมายแลว อุทธรณฟงไมขึ้น จึงวินิจฉัยใหยกอุทธรณ
เรื่องนี้แสดงใหเห็นวา หากขาราชการผูนี้ไดตระหนักถึง
“คําสอนของพอ” ที่ทรงเนนหนักใหปฏิบัติหนาที่อยางตรงไปตรงมา
ซื่อสั ตย สุจริต เห็ นแกประโยชนส วนรวมมากกวาประโยชน
สวนตนแลว คงจะไมสูญเสี ยทั้งตําแหนงหนาที่ และชื่อเสี ย ง
เกียรติยศเชนนี้
นางสาวสุขุมาล ตรีขจรเกียรติ : ผูเขียน
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แคอยากจะซอม
"วันนี้ อยาลืมไปตรวจสอบรถขุดดวยละบุญเกิด เผื่อมี

อะไรเสียหายจะไดซอมไดทัน" ปกรณกลาวกําชับกับบุญเกิด
"ไดเลยครับพี่" บุญเกิดตอบกลับดวยสีหนายิ้มแยม
ปกรณเปนขาราชการที่เพิ่งยายมารับตําแหนงหัวหนาประจํา
แผนกซอมบํารุงในหนวยงานราชการแห งหนึ่งทางภาคเหนือ
เมื่อไมกี่สัปดาหที่ผานมา เขาพรอมที่จะทํางานในหนาที่ของตน
อยางเต็มความสามารถเพื่อใหสมกับการเปนขารองพระบาทฯ
ที่ไดรับความไววางใจจากทางราชการใหมารับตําแหนงนี้
"พี่ครับ ผมไปตรวจที่โรงรถขุดมาแลว มีรถขุดที่เสียหาย
อยูหลายคันเลย แตมีคันหนึ่งที่เสียหายหนักที่สุด คือ คันที่ 5 ครับ"
บุญเกิดรีบกลับมารายงานปกรณ หลังจากใชเวลาราวสองชั่วโมง
ในการตรวจสอบสภาพรถขุด
"พวกเรามาชวยกันซอมคันที่เสียหายเล็กนอยกอนแลวกัน
สวนคันที่เสียหายหนักคอยขออนุมัติซอมใหญ" ปกรณสั่งการ
"เกรงวาจะขออนุมัติซอมใหญไมไดครับ หัวหนาคนเกา
ขออนุมัติไปตั้งหลายครั้งแลวก็ไมไดรับการอนุมัติ ทางกรมแจงวา
โครงการใชงบประมาณมากเกินไป จึงไมสามารถอนุมัติไดครับ"
บุญเกิดกลาวทักทวง

ยุติธรรม เปนธรรม รวดเร็ว

ปกรณนิ่งคิดอยางชั่งใจแลวเอยถามบุญเกิด
"รถขุดที่เสียหายเล็กนอยนี้ เรามีอะไหลและซอมไดเอง
ใชไหม"
"ฝมือผมไมเปนรองใครนะพี่" บุญเกิดเอยตอบอยางมั่นใจ
"แลวถาจะขออนุมัติโครงการซอมบํารุงคันที่เสียหายเล็กนอย
หลายโครงการ แลวเราคอยเก็บอะไหลสวนที่เหลือของแตละโครงการ
ที่ขออนุมัติไปมาใชซอมคันที่เสียหายหนักละ สามารถทําไดไหม
บุญเกิด" ปกรณเอยถามพลางทําสีหนาครุนคิด
"ในทางปฏิบัติของกรมนาจะทําได เพราะรถตองซอมบํารุง
อยางตอเนื่อง และกรมเคยหารือกับหนวยงานที่มีหนาที่ตรวจสอบ
แลว หนวยงานดังกลาวก็มิไดวากลาวอะไร" บุญเกิดกลาวตอบ
"ตกลง อยางนั้นเอาตามนี้ก็แลวกัน พวกเราจะไดมีรถขุด
ไวใชในราชการ จะไดไมตองขออนุมัติซอมใหญดวย" ปกรณ
บอกกับลูกนองดวยความโลงใจ และไดเสนอขออนุมัติโครงการ
พรอมทั้งไดชี้แจงเหตุผลดังกลาวตอผูบังคับบัญชา
ไมกี่เดือนผานไป โครงการที่ปกรณเสนอไปก็ไดรับอนุมัติ
ปกรณไดเก็บอะไหลสวนหนึ่งไวใหบุญเกิดใชซอมบํารุงรถขุด
และเก็บอะไหลที่ใชในการซอมรถขุดคันที่ 5 ไวตางหาก ที่ผานมา
บุญเกิดไดซอมบํารุงรถขุดไปอยางราบรื่น แตแลวการซอมบํารุ ง
รถขุดคันที่ 5 ก็ตองหยุดชะงักลงทันที เมื่อผูบังคับบัญชาของ
ปกรณเรียกพบเพื่อหารือเรื่องสําคัญ
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"คุณทราบขาวเรื่องดินถลมปดทางเขาหมูบานหวยขมิ้น
เมื่อวานนี้แลวใชไหม ทางจังหวัดตองการใหหนวยงานเราสงรถขุด
ไปชวยเปดเสนทางใหชาวบาน ผมมอบหมายใหคุณไปจัดการนะ"
ผูบังคับ บัญชาของปกรณกลาว พรอมยื่นหนังสือวิทยุสั่งการ
จากผูวาราชการจังหวัดใหกับปกรณ
หลังจากปกรณออกมาจากหองผูบังคับบัญชา ปกรณก็รีบ
กลับมายังแผนกซอมบํารุง
"บุญเกิด ผมเพิ่งไดรับคําสั่งใหสงรถขุดไปชวยเปดเสนทาง
เขาหมูบานหวยขมิ้น รถขุดซอมเสร็จหรือยัง แลวเอาไปใชไดกี่คัน"
ปกรณตะโกนหารือกับบุญเกิด
"นาจะใชไดจริงแค 3 คัน คือ คันที่ 1 คันที่ 2 และคันที่ 4
แตจะมีปญหาก็ตรงที่คันที่ 3 ขาดอะไหลในการซอมบํารุง แต
นาจะถอดอะไหล ของรถขุดคันที่ 5 มาใชแทนกอนได ก็จะมี
รถขุดใชทั้งหมด 4 คัน ครับ" บุญเกิดตอบ
"ถาอยางนั้นก็หยุดพักการซอมคันที่ 5 แลว ถอดอะไหล
ของคันที่ 5 มาใชกับคันที่ 3 กอน เพราะตองเรงชวยชาวบาน
ที่เดือดรอน" ปกรณกลาวกับบุญเกิด แลวสั่งการใหรีบดําเนินการ
ตามที่ไดรับมอบหมาย
ภารกิจการชวยเหลือชาวบานหวยขมิ้นของปกรณสําเร็จ
ลุลวงไปดวยดี หลังจากนั้น ปกรณก็กลับมาใหความสําคัญกับ
การซอมบํารุงรถขุดคันที่ 5 อีกครั้ง จนกระทั่งเวลาผานลวงเลย
มาไดปกวา เหตุการณที่เปรียบดั่งฟาที่ผาลงกลางดวงใจของปกรณ
ก็เกิดขึ้น
"นี่มันอะไรกันครับพี่ ทําไมกรมถึงมีคําสั่งไลผมออกจาก
ราชการละครับ" ปกรณเอยถามดวยอาการตกใจ พรอมทั้งพยายาม
ใชมือยึดตัวไวกับโตะทํางานเพื่อไมใหตนเองลมลง
"มาลงโทษผมวามีเจตนาทุจริต แสวงหาประโยชนโดย
มิชอบจากการขออนุมัติโครงการแลวเก็บอะไหลสวนที่เหลื อ
เพื่ อ มาซ อ มบํ า รุ ง รถขุ ด คั น ที่ 5 แต ไ ม ซ อ มรถขุ ด คั น ที่ 5 ให
สามารถใช งานได และทํ าให ร าชการเสี ย หายอย า งร ายแรง
เนี่ ยนะ ทุกสิ่ งที่ผ มทํ าก็เพื่ อประโยชน ข องชาวบ านเป น ที่ตั้ ง
ทั้งนั้ น" ปกรณก ล า วถามผู บั งคั บ บัญ ชาดว ยความคั บ ขอ งใจ
ระคนงุนงง
ผมเขาใจนะวาคุณตั้งใจทํางานเพื่อชาวบานและประโยชน
ของทางราชการตามคําปฏิญาณที่คุณกลาวทุกปในวันที่ 5 ธันวาคม
แตทางกรมมีคําสั่ งมาแบบนี้ ผมก็ตองปฏิบั ติตาม แตเรื่ องนี้
ผมคิดวายังพอจะมีทางออกอยูนะ คุณเห็นนี่ไหม ที่ทายคําสั่ง
สสสส

ระบุวา ถาไมเห็นดวยกับคําสั่งนี้ ใหอุทธรณตอ ก.พ.ค. ภายใน
สามสิ บวัน ผมขอแนะนําวา คุณควรไปยื่น อุทธรณนะปกรณ
เดี๋ยวผมชว ยเหลื อเรื่องการเดินทางให" ผู บังคับ บัญชากล าว
อย างเห็ น ใจ พลางชี้ นิ้ ว ไปที่ต รงส ว นท า ยของคํ า สั่ ง ลงโทษ
ไลออก กอนที่จะยื่นหนังสือคําสั่งดังกลาวใหปกรณลงลายมือ
รับทราบ
"ขอบคุณสําหรับคําแนะนําครับพี่" ปกรณกลาวขอบคุณ
ผูบังคับบัญชาของเขาอยางซาบซึ้งใจ พรอมทั้งลงลายมือบน
กระดาษคําสั่งดังกลาวดวยอาการสั่นเทา
"ก.พ.ค. ยุติธ รรม เป นธรรม รวดเร็ว นี่คือ ผูที่จ ะคืน
ความยุติธรรมใหกับเราได" ปกรณกลาวกับตนเองอยางมีความหวัง
หลังจากกลับมาคนหาขอมูลเกี่ยวกับ ก.พ.ค. จากอินเทอรเน็ต
ที่บานของตน
ไมกี่วันตอมาปกรณไดยื่น อุท ธรณพรอมทั้งสงเอกสาร
หลักฐานตอ ก.พ.ค. เรื่องของปกรณจึงเขาสูกระบวนการพิจารณา
ของ ก.พ.ค.
ก.พ.ค. พิจารณาแลวเห็นวา พฤติการณของปกรณนั้น
ยังฟงไมไดวามีเจตนาทุจริต เนื่องจากไมไดแสวงหาประโยชน
โดยมิชอบ และการกระทําไมไดทําใหทางราชการเกิดความเสียหาย
อยางรายแรง โดยความผิดของปกรณเปนเพียงความผิดวินัย
อยางไมรายแรงจากการที่ปกรณไมป ฏิบัติตามระเบีย บของ
ทางราชการเทานั้น คําอุทธรณของปกรณจึ งฟงขึ้น บางสว น
ก.พ.ค. จึง วินิจฉัยใหตนสังกัดลดโทษใหปกรณ โดยใหลงโทษ
ตัดเงินเดือนในอัตรารอยละ 2 เปนเวลา 3 เดือน และใหตนสังกัด
สั่งใหปกรณกลับเขารับราชการตามเดิม
เรื่ องนี้ ส อนให รูวา ขาราชการกับกฎ ระเบียบนั้นเปน
ของคูกัน การปฏิบัติงานราชการนั้นนอกจากจะตองคํานึงถึง
ผลประโยชนของสวนรวมแลว ขาราชการตองใสใจและปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบของทางราชการดวย อันจะสงผลใหการปฏิบัติงาน
ราชการนั้นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ซึ่งจะทําใหขาราชการ
ทุกทานไมตองตกอยูในสถานการณเชนเดียวกันกับปกรณ
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