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บทบรรณาธิการ
สวัสดีเพื่อนขาราชการทุกทาน พบกันเปนประจําทุก 3 เดือน
กับจุลสาร ก.พ.ค. News ฉบับนี้เปนฉบับที่ 2 เนื้อหาสาระประกอบดวย
คอลัม นตา งๆ เริ่ม จากเราไดช วน (เชิญ ) ทา นพิรุฬ เพีย รล้ํา เลิศ
ที่ ป รึก ษาระบบราชการ สํานัก งาน ก.พ. มานั่ง คุยถายทอดความรู
เพื่อใหเพื่อนขาราชการไดทําความรูจัก “กฎ ก.พ.ค. วาดวยการลวงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศ พ.ศ. 2553” สําหรับนานาสาระ เปนเรื่องของ
การรักษาสุขภาพของดวงตา สวน ก.พ.ค. ขอบอกฉบับนี้ไดบอกกลาว
ใหเ พื่อ นขา ราชการทราบถึง บทลงโทษวินัย อยา งรา ยแรงสํา หรับ
พฤติการณอันเรียกไดวาเปนผูประพฤติชั่ว อยางรายแรงกรณีมีความรัก
ที่ขาดศีลธรรม ตอดวยเรื่องเลาทายซอยก็ เปนเรื่องเกี่ยวกับความรัก
ที่สงผลถึงหนาที่การงานของขาราชการรายหนึ่ ง ทําใหตองออกจาก
ราชการไป สวนรอบรั้ว ก.พ.ค. ในชวง 3 เดือนนี้ มีการจัดบรรยาย
ใหความรูแ ละการเดิน ทางไปศึก ษาดูงานในพื้นที่ข อง ก.พ.ค. เพื่อ
ประโยชนในการทําหนาที่ พิจารณาวินิจฉัยเรื่องอุทธรณและรองทุกข
ใหมีป ระสิท ธิภ าพประสิท ธิผ ลและเปน ธรรมสูง สุด และทา ยสุด
สนทนาภาษาไข (ผูพิทักษ) ก็ไดใหความกระจางเกี่ยวกับพฤติการณ
ของขาราชการที่มีลักษณะคุกคามทางเพศแมจะกระทํากับเพศเดียวกัน
ก็ตาม
หวังเปนอยางยิ่งวา จุลสาร ก.พ.ค. News
ที่สํ า นัก งาน ก.พ. ผลิ ตขึ้ น ดว ยความมุ งมั่ น
ตั้ ง ใจ เพื่ อ เพื่ อ นข า ราชการจะได รั บ ข อ มู ล
ขาวสารและความรูเกี่ยวกับการพิทักษระบบ
คุ ณ ธรรมในราชการพลเรื อ น อั น จะเป น
ประโยชนในการปฏิบัติราชการให เกิด ผลดี
ยิ่งๆ ขึ้นตอไป.
กองบรรณาธิการ
http://mspc.ocsc.go.th
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ทําความรูจ้ กั “กฎ ก.พ. ว่าด้วยการล่วงละเมิด
หรือค ุกคามทางเพศ พ.ศ. 2553”
ผูอานหลายทานคงจะเคยไดทราบถึงกฎ ก.พ. วาดวยการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ

พ.ศ. 2553 กัน มาบา งแลว แตห ลายทา นอาจจะยังไมท ราบเบื้องลึก เบื้อ งหลังรวมทั้ง
สสสสส
ความสําคัญของการออกกฎฉบับนี้ “ชวนฟง นั่งคุย ” ในวันนี้จึงไดมีโอกาสไปสัมภาษณ
“นายพิรุฬ เพีย รล้ํา เลิศ ” ที่ป รึก ษาระบบราชการ สํา นัก งาน ก.พ. ซึ่ง ทา นถือ ไดวา
เปนผูมีสวนสําคัญในการผลักดันใหกฎ ก.พ. ฉบับดังกลาวออกมามีผลใชบังคับ
Q : ขอใหทานเลาประวัติและผลงานเสียหนอยคะ
A : ผมเริ่มรับราชการครั้งแรกในตําแหนงนิติกร 3-5 กองอุทธรณ
และรองทุกข สํานักงาน ก.พ. จากนั้นก็อยูเรื่อยมาจนไดเปน
นิติก ร 6–7 ที่สํานักเสริมสรางวินัยและรักษาระบบคุณธรรม
และไดรับทุน ก.พ. ไปศึกษาระดับปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษ
จากนั้นมาเปนนิติกร 7ว–8ว ที่สํานักมาตรฐานวินัย แลวยายมา
เปนนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ และนักทรัพยากรบุคคล
เชี่ยวชาญสวนกลาง ตอมาไดยายมาเปนนิติกรเชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน
ที่ สํ า นั ก กฎหมายอยู พั ก หนึ่ ง แล ว ก็ ไ ด รั บ การแต ง ตั้ ง ให เ ป น
ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานวินัย ในป 2556 ผมไดรับแตงตั้ง
เปนอัครราชทูต ประจําสํานักงานผูดูแลนักเรียนในประเทศ
สหรัฐอเมริกา เปนเวลา 3 ป หลังจากนั้น ไดรับแตงตั้งใหเปน
ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย ปจจุบันไดรับโปรดเกลาฯ แตงตั้งให
ดํารงตําแหนงที่ปรึกษาระบบราชการ สํานักงาน ก.พ. และ
รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสํานักกฎหมายอีกตําแหนงหนึ่ง
Q : ในฐานะที่ทานมีสวนสําคัญในการยกรางกฎ ก.พ. วาดวย
การกระทํ
วงละเมิ
ดหรืดอหรืคุกอคามทางเพศ
พ.ศ. 2553
การกระทําาการอั
การอันเป
นเปนการล
นการล
วงละเมิ
คกคามทางเพศ
พศ
จึงขอใหทานเลาถึงที่มา เจตนารมณ และวัตถุประสงคในการ
ออกกฎ ก.พ. ฉบับนี้ใหพวกเราฟงหนอยคะ
A : ความเปนมาของ กฎ ก.พ. ฉบับนี้เกิดขึ้นเมื่อ ประมาณ
พ.ศ. 2548 - 2549 สํานักงาน ก.พ. ไดจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกข
จากขาราชการทุกประเภท ปรากฏวาเรื่องที่มีการรองเรียนคอนขางมาก
คือ เรื่องชูสาว ประกอบกับในขณะนั้นตางประเทศใหความสําคัญ
กับการรณรงคเรื่อง Sexual harassment ทานเลขาธิการ ก.พ.
ในสมัยนั้น (นายปรีชา วัชราภัย) จึงผลักดันใหนําเรื่องความผิด
สสสส
ยุติธรรม เปนธรรม รวดเร็ว

เกี่ยวกับการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเขามาในกฎหมาย
ของขาราชการพลเรือนดวย
Q : ในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
ไดสสสส
บัญญัติความผิดเกี่ยวกับเรื่องความประพฤติซึ่งสามารถนํามา
ปรับใชกับการกระทําลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศไดอยูแลว
เหตุใดจึงตองมีการแยกความผิดในเรื่องนี้ออกมาเปนอีกฐาน
ความผิดหนึ่งคะ
A : แมการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศจะเปนพฤติกรรมที่
สามารถนํามาปรับบทความผิดในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 83 (10) ที่กําหนดฐานความผิดเกี่ยวกับ
พฤติกรรมทั่วไปกวางๆ เอาไววาเปนความผิดวินัยอยางไมรายแรงได
หรือหากพฤติกรรมนั้นมีลักษณะรุนแรงถึงขั้นเรียกวา “ประพฤติชั่ว
อยางรายแรง” หรือพฤติกรรมนั้นทําใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง
ก็สามารถปรับบทความผิดใหเปนความผิดวินัยอยางรายแรงได
ตามมาตรา 85 (4) และ (7) ก็ตาม แตใ นขณะนั้นรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดเนนเรื่องของ
ความเทาเทียมกันทางเพศ เรื่องศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และ
เรื่องความเสมอภาค ประกอบกับกระแสของโลกและกฎหมาย
ตางประเทศที่ใหความสําคัญกับเรื่อง Sexual harassment
ทั ้ง ในที ่ทํ า งานและนอกสถานที ่ทํ า งาน สํ า นัก งาน ก.พ.
จึงเห็นวาการแยกการกระทําความผิดเรื่องนี้ออกมาอีกฐานหนึ่ง
จะทําใหกฎหมายมันชัดขึ้นและจะไดมีผลเปนการปองกันและ
ปราบปรามไปดวยในตัว ดังนั้น ในชวงยกรางพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 จึงมีการกําหนดความผิด
ฐานนี้ในมาตรา 83 (8) ซึ่งเปนฐานความผิดวินัยอยางไมรายแรง
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และแยกระบุรายละเอียดออกมาในกฎ ก.พ. ฉบับนี้ ซึ่งกฎฉบับนี้
จะมีวัต ถุป ระสงคใ นสองดา น ดา นหนึ่ง คือ เปน การปอ งกัน
โดยเปนการเตือนวาขณะนี้มีความผิดฐานนี้ อยาทําเพราะจะเปน
ความผิดวินัย อีกดานหนึ่งก็เปนการปราบปรามผูที่กระทําผิด
ในลักษณะลวงละเมิดทางเพศตอขาราชการดวยกันใหตองรับผิด
วินัยฐานนี้
Q : อยากใหทานอธิบายเนื้อหาของกฎ ก.พ. ฉบับนี้โดยยอ
เพื
สสส่อใหคนที่เปนขาราชการและคนที่ไมไดเปนขาราชการเขาใจ
ไดโดยงายคะ
A : ในกฎ ก.พ. ฉบับนี้จะมีสาระสําคัญๆ ประการแรก คือ กฎนี้
มุงเฉพาะการกระทําตอขาราชการดวยกัน หรือผูรวมปฏิบัติ
ราชการ ไมวาจะเปนเพศ ช–ญ ช-ช หรือ ญ-ญ ซึ่งผูรวมปฏิบัติ
ราชการ ไดแก พนักงานราชการหรือลูกจางที่ทํางานรวมกับ
ขา ราชการแลว เกิด มี การลว งละเมิ ดหรื อคุ ก คามทางเพศต อ
บุคคลเหลานี้
ประการตอมา กฎ ก.พ. ฉบับนี้มีการแบงการลวงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศเปน 2 ลักษณะ ลักษณะแรก เปนการใชอํานาจ
หนาที่ตางๆ เขาไปบีบบังคับใหเกิดการกระทําที่ไมชอบมาพากล
ในเรื่องเพศ ลักษณะที่สอง เปนเรื่องที่ไมไดใชอํานาจหนาที่ แต
มีการกระทําที่ทําใหผูถูกกระทํารูสึกเดือดรอนรําคาญอึดอัด
ในเรื่องที่เกี่ยวกับการคุกคามทางเพศแมไมถึงขั้นถูกเนื้อตองตัว
ก็ตาม ซึ่งกฎ ก.พ. นี้ไดกําหนดลักษณะการกระทําแบบตางๆ
ทีถ่ ือวาเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศไวหลายประการ ไดแก
1) การสัมผัสทางกายที่มีลักษณะสอไปในทางเพศ เชน
การจูบ กอด หรือจับอวัยวะที่หวงหาม เปนตน
2) การใชวาจาที่สอไปในทางเพศ
3) กระทําการดวยอากั ปกิริยาที่สอไปในทางเพศ เชน
การใชสายตาลวนลาม หรือทําสัญญาณมือหรือสัญญาณตางๆ
ที่ทําใหเห็นวาจะคิดไปในทางเพศ
4) การแสดงหรือสื่อสารดวยวิธีการใดๆ ที่สอไปในทางเพศ
เชน สงภาพลามกอนาจารใหทางอินเตอรเน็ต
5) การแสดงพฤติกรรมอื่นใดที่สอไปในทางเพศที่ผูถูกกระทํา
ไมประสงคหรือเดือดรอนรําคาญ ซึ่งขอนี้เปนการกําหนดแบบเปดไว
เผื่อสําหรับการกระทําอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นไดในอนาคต
Q : หลังจากที่กฎ ก.พ. ฉบับนี้มีผลใชบังคับแลว มีเสียงสะทอน
จากสวนราชการหรือขาราชการอยางไรบางคะ
A : จากแนวทางการลงโทษที่สํานักมาตรฐานวินัย สํานักงาน ก.พ.
ตรวจสอบ ปรากฏวาเรื่องที่มีการลงโทษโดยอาศัยกฎ ก.พ. ฉบับนี้

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 ซึ่งตรงนี้ก็ เปนเรื่องที่เราตองรณรงคและ
ทําความเขาใจกับสวนราชการ แตทางที่ดีที่สุดที่ผมเห็นวาควรทํา
คือการใชมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศในการทํางาน (แนวทางตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558) ซึ่งสิ่งนี้สําคัญกวาการพิจารณา
ลงโทษ โดยชี้ใหเห็นวาเปนสิทธิของผูถูกกระทําลวงละเมิดหรื อ
คุกคามทางเพศภายในที่ทํางานสามารถรองเรียนหรือรายงาน
ตอผูบังคับบัญชาไดทันที
Q : การกระทําอันเปนการละเมิดหรือคุกคามทางเพศตาม
กฎ ก.พ. นี้ถือเปนความผิดวินัย แตถาเรามองในแงของประเด็น
จริยธรรม เรื่องนี้จะมีประเด็นเกี่ยวของกันอยางไรคะ
A : ผมเห็นวาจริยธรรมก็เปนสวนหนึ่งที่เกี่ยวของกับเรื่องพฤติกรรม
แตมันก็อาจจะไมใชเปนความผิดวินัย การจะดูวาจะเปนความผิด
วินัยหรือผิดจริยธรรมก็อาจจะตองดูหลายสิ่งประกอบกันและ
ดูเจตนาเปนหลักวาพฤติกรรมนั้นถึงขนาดที่จะเปนความผิดวินั ย
หรือผิดจริยธรรมอยางใดหรือไม และก็ตองดูเปนรายกรณีไป
จากบทสัม ภาษณขา งตน ทีม งานเชื่อ วา หลัง จากนี้
สวนราชการและผูอานหลายทานจะเขาใจวัตถุประสงค และ
หันมาใหความสําคัญกับ กฎ ก.พ. ฉบับนี้มากขึ้นแนนอน
รูปภาพ : http://www.komchadluek.net/news/edu-health/291995
http://mspc.ocsc.go.th
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ความรักทีข่ าดศีลธรรม
วันนี้ “ก.พ.ค. ขอบอก” ขอเสนอเรื่องราวความรักของ
ผูอุทธรณรายหนึ่งที่มีตอลูกจางสาวซึ่งเปนผูใตบังคับบัญ ชา
แตความรักของผูอุทธรณรายนี้กลับไรซึ่งศีลธรรมจรรยา และ
ความเมตตาตอหญิงสาว บทสรุปของความรักจึงจบลงดว ย
คําสั่งลงโทษไลออกจากราชการ !!

สําหรับเรื่องราวของผูอุทธรณรายนี้จะไมเกิดขึ้นเลย
ถาผูอุทธรณไมไดยายมาดํารงตําแหนงนายอําเภอที่ลูกจางสาว
รายนี้ปฏิบัติราชการอยู เพราะหลังจากผูอุทธรณยายไมนาน
ผูอุทธรณก็สั่งใหฝายหญิงมาปฏิบัติหนาที่เลขานุการหนาหอง
โดยยายผูที่ทําหนาที่เดิมไปปฏิบัติงานที่ฝายทะเบียนแทน
หลังจากนั้น ก็หาโอกาสสอบถามถึงความสัมพันธสวนตัวของ
ลูกจางกับคูรัก ในขณะเดียวกันก็มีพฤติการณคุกคามทางเพศ
ทั้งดวยวาจาและลวนลามเนื้อตัวรางกายที่หนักขอขึ้นตามลําดับ
นอกจากนี้ยัง บอกใหลูก จา งสาวมาพบตนที่บา นพัก โดยมี
ขอ อา งตางๆ แตฝายหญิงก็บายเบี่ยงและเลี่ยงที่จะไมไปพบ
ตลอดมา จนกระทั่งผูอุทธรณไดโทรศัพทไปขมขูวาจะเลิกจาง
และใหลูกจางสาวมาพบที่บานพักเพื่อใหมาชวยจัดของไหว
ศาลพระภูมิ ฝายหญิงกลัวตกงานและเห็นวาบริเวณศาลพระภูมิ
เปนที่โลงแจงติดถนนหางจากบานพักพอสมควรจึงไดตกลงไป
แตสุดทายกลับถูกหลอกลอใหเขาไปในบานพักและถูกผูอุทธรณ
ใชกํา ลัง ลากตัว ขึ้น ไปชั้น 2 และขมขืนจนสํา เร็จ ความใคร
เรื่องยังไมจบเพียงเทานี้ เพราะอีกไมกี่วนั ตอมาผูอุทธรณไดเรียก
หญิงสาวเขาไปพบในหองทํางานของตนและแสดงความหึงหวง
หญิงสาวที่ผูอุทธรณคิดวาไดเดินทางไปหาแฟนโดยตอวาและ
ดาทอที่ไมยอมมาพบตนที่บานพักอีก รวมทั้งไดเขาไปตบหนา
และทํารายรางกายอีกดวย

กรณีนี้ ก.พ.ค. พิจารณาแลวเห็นวา ลูกจางสาวรายนี้
ใหการวาตนถูกขมขืนทั้งที่ไมมีสาเหตุโกรธเคืองกับผูอุทธรณ
และไมมีเหตุผลที่จะใหรายผูอุทธรณซึ่งเปนผูบังคับบัญชา
อีกทั้งการใหการดังกลา วอาจทําใหเกิดปญหากับคนรัก
ของตนที่กําลั งจะหมั้นและแตงงานกันได ประกอบกับ
เพื่อนรวมงานไดใหถอยคําวา ลูกจางสาวรายนี้เปนคนเรียบรอย
ขยันทํางาน และพูดนอย และมีผูรูเห็นหลังจากที่ลูกจางสาว
ถูกทํารายรางกายและวิ่ง รอ งไหอ อกมาจากหอ งทํา งาน
ของผูอุท ธรณอีก ดว ย ดังนั้น เมื่อพิจารณาการกระทําของ
ผูอุทธรณแลวเห็นวา ผูอุทธรณ เ ปน ขา ราชการชั้น ผูใ หญ
เปน หัว หนา ปกครองบัง คับ บัญ ชาขาราชการในอํา เภอ
และรับผิดชอบบริห ารราชการของอํา เภอเปนตํา แหนง
ที่มี เ กี ย รติ แ ละได รั บ ความเชื่ อ ถื อ จากประชาชน การที่
ผูอุทธรณกระทําเชนนี้ตอผู ใตบังคับบัญชาทั้งที่ทราบวา
เขามีคนรักอยูแลว การกระทําของผูอุทธรณจึงเปนความผิด
วินัยอยางรา ยแรง ฐานประพฤติชั่ว อยางรายแรง การที่
ตน สัง กัด มีคํา สั่ง ลงโทษไลอ อกจากราชการนั้น จึง ชอบ
ดวยกฎหมายแลวอุทธรณฟงไมขึ้น จึงวินิจฉัยใหยกอุทธรณ
เรื่องนี้จึงเปนอุทาหรณแสดงใหเห็นถึงแงมุมความรั ก
ที่หากขาดซึ่งศีลธรรม ขาดความยับยั้งชั่งใจ ขาดความรูสึ ก
ผิดชอบชั่วดี สุดทาย ผลลัพธของความรักเชนนี้ยอมพบเจอกับ
หายนะไดอยางแนนอน ไมวันใดก็วันหนึ่ง นะ..ขอบอก...

นางจารุวรรณ คุณธรณ : ผูเขียน

รูปภาพ : 1. https://www.posttoday.com/social/general/510665
2. http://www.savvy.co.in/article/features/are-youbeing-sexually-harassed-at-work/3051
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รูปภาพ : http://www.glamourandgraceblog.com/2013/vintage-back-school-love-shoot/

“ ทํ
ทําไมถึ
ไมถงึ ทํ
ทาํ กักับฉั
ฉน
ั ได
ได ”
“สายแลว นี่จะสายตั้งแตวันแรกที่เริ่มสอนเลยหรอเนี่ย ”
ชายหนุม รางสู
ชายหน
งสงสบถกั
งสบถกับตัวเองขณะที่วิ่งอยางเรงรีบ
วันนี้เปนวันแรกที่กฤษดา ขาราชการหนุมรูปงาม เพิ่งไดมา
ทําหนาที่เปนผูสอนวิชา MSPC ณ สถานศึกษาแหงหนึ่งในสังกัด
กรมสรางคนทํางาน
“โอย ! ระวังหนอยสิคะ” เสียงอุทานของหญิงสาวดังขึ้น
“ขอโทษครับๆ” กฤษดากลาวขอโทษพัลวันพลางกมหยิบ
สัมภาระของหญิงสาวที่หลนกระจัดกระจายเกลื่อนพื้น
กฤษดาเงยหนามองหญิงสาวแลวรูสึกคุนเคยอยางบอกไมถูก
เมื่อสายตาของทั้งคูประสานกัน ความรูสึกที่ไมสามารถอธิบาย
เปนคํา พูดไดก็ถาโถมเขามาจนทําใหหัวใจของชายหนุม เตน
ไมเปนจังหวะ
“ไมทราบวา ใชนองผกามาศ หลานสาวยายแมนหรือเปลาครับ”
กฤษดากลาวถาม พลางนึกสงสัยในใจวาจะเปนคนที่เคยรูจัก
“ใชคะ วาแตทําไมคุณถึงรู...” หญิงสาวตอบกลับดวย
ความประหลาดใจปนงุนงง กอนที่จะคอย ๆ เพงพินิจใบหนา
ของ กฤษดา
“เอะ ! ใชพี่กฤษดา ลูกชายปาสมร ที่อยูขางบานเกาของหนู
หรือเปลาคะ” ผกามาศตอบพลางรําลึกถึงความทรงจําในวัยเด็ก
“ใชแลว โลกกลมจังเลยนะนองผกามาศ” กฤษดากลาว
ตอบกลับดวยความดีใจ
ยุติธรรม เปนธรรม รวดเร็ว

“ไมคิดเลยวาจะไดเจอพี่ที่นี่ ดีใจจังเลยที่ไดเจอพี่อีกครั้ง
แตหนูตองรีบไปเรียนแลว ไวคอยคุยหลังเลิกเรียนนะคะพี่กฤษดา”
ผกามาศกลาวตอบพลางโบกมือลากอนที่จะรีบวิ่งไปที่หองเรียน
“โอเค ไวเจอกันใหมนะ” กฤษดากลาวพลางโบกมือลา
หลังจากวันนั้น ทั้งคูไดมีโอกาสพบปะพูดคุยตามประสา
คนคุนเคยกันเรื่อยมา และความสัมพันธของทั้งคูไดพัฒนาไป
อยางรวดเร็วและกอตัวขึ้นเปนความรัก จนกระทั่งลวงเลยมา
เปนเวลาปกวา ทั้งคูจึงตัดสินใจคบหาดูใจกันตามประสาหนุมสาว
“ผลการเรียนเทอมนี้เปนอยางไรบาง” กฤษดาถามแฟนสาว
ดวยความหวงใย ขณะเดินเลนทีห่ างสรรพสินคาในชวงวันหยุด
“ไมคอยดีเลยคะพี่ รายงานเยอะจนอานหนังสือสอบไมทัน
แลวเนี่ย” ผกามาศบนใหแฟนหนุมฟง กอนที่จะกมอานขอความ
ในมือถือของเธอ
“พี่คะ เมื่อกี้สายใจสงรายงานดวนมาใหทาง e-mail หนูจะ
ขอยืม Flash Drive ไป save รายงานที่รานอินเทอรเน็ตคาเฟ
สักชั่วโมงนะคะ” ผกามาศเอยถามขณะที่ยังกมมองจอมือถืออยู
“ไดสิ Flash Drive อยูตรงหนารถนะ ถาทํางานเสร็จแลว
เอาไปเก็บที่เดิมดวยละ เดี๋ยวพี่ไปทําธุระที่ธนาคารกอน” กฤษดา
ตอบแฟนสาวพรอมยื่นกุญแจรถให
“อาว Flash Drive มี 2 อัน แลวจะเอาอันไหนดีเนี่ย”
ผกามาศลังเลใจกอนที่จะตัดสินใจหยิบ Flash Drive สีแดง
“เอะ ! ทําไมมีไฟลขอสอบวิชา MSPC อยูดวยละ” ผกามาศ
ประหลาดใจเมื่อเปด Flash Drive ของกฤษดาในรานอินเทอรเน็ต
คาเฟ และความคิดบางอยางก็ผุดขึ้นในใจ
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“ขอบคุณนะคะพี่” ผกามาศกลาวขอบคุณดวยน้ําเสียง
ออดออนแฟนหนุม กอนที่จะยื่นกุญแจรถคืนให
“เรื่องแคนี้เอง ไปกินขาวกันเถอะ พี่เริ่มหิวแลว” กฤษดา
ตอบพรอมดึงแฟนสาวมาไวในออมแขนของเขา กอนที่ทั้งคู
จะเดินควงกันเขารานอาหารญี่ปุนชื่อดัง
“เอะ ! นั่นอาจารยกฤษดานี่ ทําไมเดินควงกับนักศึกษา
อยางคูรักอยางนั้นละ ” อาจารยสมชายนึกในใจ ขณะกําลัง
นั่งจิบกาแฟอยูในรานหรูละแวกนั้น และเฝามองทั้งคูดวยความสงสัย
จนกระทั่งทั้งคูเดินลับสายตาไป
ไมกี่วันตอมา ก็ถึงวันสอบของวิชา MSPC ที่กฤษดาเปน
อาจารยผูรับผิดชอบ
“สอบวันนี้เปนอยางไรบาง ขอสอบ MSPC ยากไหม
พอจะทําไดหรือเปลา” กฤษดาถามแฟนสาวดวยความหวงใย
ขณะเดินทางกลับบาน
“ก็พอไดอยูนะคะ เตรียมตัวดีซะอยาง อิอิ ” ผกามาศ
กลาวตอบดวยอาการยียวนพลางเอนศีรษะไปซบไหลแฟนหนุม
“เกงจังเลยนะแมคุณ” กฤษดาแกลงกลาวประชด
หลังจากนั้นไมนานก็มีเสียงเมาทกันใหแซด วาขอสอบ
วิชา MSPC รั่วกอนวันสอบ ผูบังคับบัญชาจึงตั้งคณะกรรมการ
สืบสวนขอเท็จจริงในเรื่องดังกลาว ผลปรากฏวามีความผิดปรกติ
ในคะแนนสอบของนักศึกษาบางกลุม ซึ่งนาเชื่อวาขอสอบรั่วจริงๆ
ขณะเดียวกันอาจารยสมชายไดรายงานใหผูบังคับบัญชาของกฤษดา
ทราบถึงความสัมพันธที่ดูใกลชิดเกินกวาความเปนลูกศิษยและ
อาจารยของกฤษดากับนักศึกษาที่ตนไดพบเห็น และเมื่อกรณี
ปรากฏเปนที่ชัดเจน ผูบังคับบัญชาจึงแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
วินัยอยางรายแรงแกกฤษดา ทายที่สุดผูบังคับบัญชาไดมีคําสั่ง
ลงโทษปลดกฤษดาออกจากราชการ
“ผมบอกพี่มาตลอดวาผมไมรูเ รื่อ ง ทํา ไมพี่ไ มเ ชื่อ ผม
แลวนี่ถึงขั้นปลดผมออกเลยหรอเนี่ย” กฤษดาโวยวาย เมื่อไดเห็น
คําสั่งลงโทษที่ผูบังคับบัญชายื่นใหเขา
“พี่ก็อยากจะเชื่อเธอนะ แตหลักฐานมัดเธอแนนหนาขนาดนี้
พี่ก็คงทําอะไรไมได ทําไมไมลองไปถามนักศึกษากลุมนั้นดูละ ”
ผูบังคับบัญชาของกฤษดาตอบกลับดวยความเอือมระอา กอนที่จะ
เดินจากไป
คลอยหลังผูบังคับบัญชา กฤษดาก็รีบโทรศัพทสอบถาม
คนรักของเขา “นี่หนู พี่ถามอะไรหนอยสิ ทําไมคะแนนสอบ MSPC
ของเพื่อนๆ ในกลุมหนู ถึงคะแนนเยอะจัง ไปเรียนเพิ่มที่ไหนกัน
เหรอครับ”
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“เออ... คือวา พี่จําวันที่หนูขอยืม Flash Drive ไดไหมคะ
วันนั้นหนูไมรูวาจะเลือก Flash Drive อันไหนดี เลยเลือกอันสีแดง
แลวหนูก็เจอขอสอบวิชา MSPC ในนั้น หนูคิดวาเปนขอสอบเกา
ก็เลย print เก็บไวอานกับเพื่อนในกลุมนะคะ” ผกามาศกลาว
เสียงออยๆ
“เฮย ! ทําไมถึงทํากับพี่แบบนี้ แลวตอไปพี่จะเชื่อใจหนู
ไดอีกเหรอ” กฤษดาตอบกลับดวยความไมพอใจ
“หนูผิดไปแลว หนูขอโทษคะพี่” ผกามาศกลาวดวยน้ําเสียง
สะอื้น
“พี่พลาดเองที่ไมไปหยิบ Flash Drive ใหหนู เพราะ
พี่เชื่อใจหนู แตสุดทายหฯกลับทํารายพี่และทําลายอาชีพของพี่
กฤษดาพูดออกมาดวยความรูสึกเจ็บปวดใจ และแลวความสัมพันธ
ของทั้งคูก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปแบบไมมีวันกลับคืน
หลังจากนั้นตอมา กฤษดาจึงตั้งสติเพื่อหาทางออกในเรื่อง
ดังกลาว กอนที่จะตัดสินใจยื่นอุทธรณคําสั่งลงโทษตอ ก.พ.ค.
เมื่อเรื่องของกฤษดาเขาสูกระบวนการพิจารณาของ ก.พ.ค.
ทาง ก.พ.ค. ก็ไมไดนิ่งนอนใจ เรงรวบรวมพยานหลักฐานตางๆ
ที่เกี่ยวของ ซึ่งที่สุด ก.พ.ค. ไดพิเคราะหแลวเห็นวา การที่กฤษดา
มีความสัมพันธใกลชิดเกินกวาฐานะอาจารยกับลูกศิษยของตน
และประมาทเลินเลอจนทําใหขอสอบรั่วไหลไปยังบุคคลใกลชิด
ที่เปนลูกศิษย เปนการกระทําที่บุคคลทั่วไปรูสึกรังเกียจ และ
ทําใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการอยางรายแรง
จึงเปนความผิดวินัยอยางรายแรง ฐานกระทําการอันไดชื่อวา
เปนผูประพฤติช่ัวอยางรายแรง อุทธรณของกฤษดาฟงไมข้ึน
จึงวินิจฉัยยกอุทธรณ ทําใหกฤษดาหมดโอกาสกลับเขารับราชการ
เรื่องนี้สอนใหรูวา ขาราชการจะรักใครสักคนไมใชเรื่องผิด
แตการเปนขาราชการนั้นจะตองประพฤติตนใหเปนแบบอยางที่ดี
ควรคาแกความไววางใจและความเชื่อมั่นของประชาชน ความรัก
ของขาราชการนั้นจึงตองตั้งอยูบนพื้นฐานของความถูกตอง
และคํานึงถึงจารีตประเพณีของสังคม ทั้งตองระมัดระวังมิให
ความรักบังตา จนเกิดการขัดกันระหวางประโยชนสวนตั วและ
ประโยชนของทางราชการดวย ดังนั้น หากผูอานทานใดกําลัง
มีความรักก็ขอใหใชหัวใจนําทางและใชสมองกํากับ เพื่อใหเกิด
ความรักที่สรางสรรค และอยาลืมแสดงความรักตอประเทศชาติ
และประชาชนดวยการมุงปฏิบัติงานราชการอยางอุตสาหะ
บนพื้นฐานของความซื่อสัตยนะครับ.
นายธนรัชต ตรีศรี : ผูเขียน

http://mspc.ocsc.go.th
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รอบรัว
้ ก.พ.ค.
รอบรั้ว ก.พ.ค. ฉบับนี้ จะขอเลาถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับ ก.พ.ค. ในชวงไตรมาสแรกของปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ที่ผานมา ซึ่งสํานักพิทักษระบบคุณธรรม (สพค.) ในฐานะฝายเลขานุการ ก.พ.ค. ไดจัดโครงการอบรม
เพื่อเสริมสรางศักยภาพในการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนงานตามภารกิจของ ก.พ.ค. โดยการเพิ่มพูนความรู
ดานกฎหมายใหกับ ก.พ.ค. ผูบริหารสํานักงาน ก.พ. กรรมการวินิจฉัย. และเจาหนาที่ สพค. ผานการจัดอบรม
และศึกษาดูงาน รวม 3 ครั้ง
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 เปนการรับฟ ง
การบรรยายในหัวขอ “การบริหารงานบุคคลในทางปฏิบัติและ
หนังสือเวียนของสํานักงาน ก.พ. ที่เกี่ยวของ” โดยไดรับเกียรติจาก
นายกิจสุวัฒน หงสเจริญ กรรมการ ก.พ.ค. เปนวิทยากรบรรยาย
ถายทอดความรูและประสบการณในเรื่องดังกลาว

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

ครั้ งที่ 3 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560
เป น การศึ ก ษาดู ง าน ณ สํ า นั ก งานศุ ล กากร
ทาเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เพื่อใหทราบถึง
พิ ธี ก ารศุ ล กากร กฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ ง และ
ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
กรมศุลกากร
การจัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานเหลานี้ทําใหผูเขารับการอบรมไดมีความรูความเขาใจและสามารถนําไป
ปรับใชในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณและเรื่องรองทุกขไดเปนอยางดีตอไป
ยุติธรรม เปนธรรม รวดเร็ว
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สวัสดีครับ กระผมไขผูพิทักษ ผูอยูคูโลกนี้มานาน
พรอมทําหนาที่พิทักษระบบคุณธรรมใหแกเพื่อน
ขาราชการพลเรือนสามัญแลวครับ
สวัสดีครับ! ผมมีขอสงสัยครับวาการที่ขาราชการ
ทานหนึ่งชอบมาพูดจาแทะโลมขาราชการชายนองใหม
แถมเวลาเผลอก็ชอบไปแตะเนื้อตองตัวโดยนองไมกลา
อิดเอื้อน ผมเห็นแลวทนไมไดเลย แบบนี้มันผิดไหมครับ?
การกระทําดังกลาวอาจเรียกเปนการคุกคามทางเพศไดครับ แมจะ
กระทํากับเพศเดียวกัน หากผูกระทําไมเต็มใจ ซึ่งกรณีนี้เรามี
บทบัญญัติเปนขอหามปฏิบัติไวในมาตรา 83 (8) แหงพ.ร.บ.
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แถมยังมีกฎ ก.พ. วาดวย
การกระทําการอันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ. 2553
รองรับไวอีกดวย ดังนั้น หากฝาฝนก็จะเปนความผิดทางวินัยได
เมื่อเปนเชนนี้คุณอาจเตือนคนที่กระทําหรือแนะนําใหนองขาราชการใหม
แจงผูบังคับบัญชาที่เกี่ยวของไดครับ
โอ!! ขอบคุณมากครับ ไขผูพิทักษ

กระผมพรอมพิทักษระบบคุณธรรมใหเพื่อนขาราชการเสมอครับ
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