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บทบรรณาธิการ
สวัสดีเพื่อนขาราชการทุกทาน พบกันอีกครั้งกับจุลสารสุดหรรษา
พรอมนานาสาระ ก.พ.ค. News ฉบับที่ 4 ตอนรับฤดูฝนอันเย็นฉ่ํากับ
คอลัมนแรก ชวนฟงนั่งคุย สัมภาษณทานประวีณ ณ นคร ปูชนีย บุคคล
ของสํา นักงาน ก.พ. ที่จะมาเลา ถึงความเปน ไปของขา ราชการไทย
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
รอบรั้ว ก.พ.ค. รายงานตอเนื่องจากฉบับที่แลว การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
หัวขอ “การพิทักษระบบคุณธรรมและการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
เพื่อรองรับยุทธศาสตรชาติ ” ในรอบไตรมาสนี้เราจัดอีก 4 ครั้ง และ
ตบทายดวยคอลัมน สนทนาภาษาไข (ผูพิทักษ) เปนเรื่องของการนํา
เงิน อื่น ที่ไมเขาขายเงินหลวงตามกฎหมายวาดวยงบประมาณ ไปใช
สวนตัว จะถือวาทุจริตหรือไม ไขผูพิทักษจะตอบทานในฉบับนี้
สุดทาย หวังเปนอยางยิ่งวา ก.พ.ค. News จะเปนสื่อกลางที่ให
ขอ มูล ขา วสาร และสาระตา งๆ เกี่ย วกับ การพิทัก ษ
ระบบคุณ ธรรมแกเ พื ่อ นขา ราชการ ไมม ากก็น อ ย
เพื่อประโยชนในการปฏิบัติงานใหเกิดผลดี และการปฏิบัติตน
ใหถูกตองเหมาะสมกับคําวา “ขาราชการ ขาของแผนดิน
ตองเปนคนดี คนเกง” แลวพบกันฉบับหนา อยาลืมดูแล
สุขภาพทุกทาน สวัสดี.
http://mspc.ocsc.go.th
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ชวนฟงนั่งคุย

“ภาพลักษณ์ขา้ ราชการไทย
ในม ุมมองท่านประวีณ ณ นคร”
..ชช วนฟง นั่งคุย ฉบับนี้ ไดรับเกียรติสัมภาษณ อดีตเลขาธิการ ก.พ. ที่มมีี

ประสบการณมากมาย แตทานก็ยังคลองแคลว ทันสมัย และเปนตัวอยางที่ดีใหแกก
พวกเราไดเปนอยางดี บุคคลที่เรากลาวถึงคือ “ทานประวีณ ณ นคร” ซึ่งแมทาน
จะเกษียณอายุราชการมากวา 30 ปแลว แตทานยังมีคุณูปการตอระบบราชการร
และสํานักงาน ก.พ. มาอยางตอเนื่อง อาทิ การผลักดันใหเกิดพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนหลายฉบับ การพัฒนาระบบจําแนกตําแหนง (PC) การริเริ่มจัด
สวัสดิการใหแกขาราชการ นอกจากนี้ ทานยังเคยดํารงตําแหนงประธาน อ.ก.พ..
วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ กรรมการ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับ
กฎหมายและระเบียบขาราชการ และปจจุบันทานดํารงตําแหนงเป นที่ปรึกษาของง
สํานักงาน ก.พ.
ในการพูดคุยครั้งนี้ ทีมงานไดขอรับฟงทัศนคติและแงมุม
เกี่ยวกับภาพลักษณหรือลักษณะของขาราชการในยุค ปจจุบัน
วาควรเปนแบบใด ในฐานะที่ทานคร่ําหวอดในวงราชการไทย
มาอยางยาวนาน
Q : ทานมีมุมมองวาภาพลักษณความเปนขาราชการในอดีต
กับปจจุบัน เปนอยางไรบางคะ
A : เรื่องนี้นาจะแบงไดตามยุ คสมัย คือ สมัยการปกครอง
ระบอบราชาธิปไตย กับสมัยการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ในสมัยการปกครองระบอบราชาธิปไตย ขาราชการมีภาพลักษณ
โดดเดนเปนขุนนาง มียศ เชน รองอํามาตย อํามาตย มหาอํามาตย
ตรี – โท – เอก มีบ รรดาศักดิ์ เชน ขุน หลวง พระ พระยา
เจาพระยา ขา ราชการถือตัว วาเปนคนของพระมหากษัตริย
เปนผูปกครองประชาชน ในสมัยนั้นคนเฒาคนแกใหพรแกเด็กวา
“เติบใหญใหไดเปนเจาคนนายคน” ซึ่งผูที่เปน “เจาคนนายคน”
ก็คือขาราชการนั่นเอง ขาราชการในสมัยการปกครองระบอบ
ราชาธิปไตย จึงมีลักษณะเหมือนเปนนายของประชาชน

สวนสมัยการปกครองระบอบประชาธิปไตย หลังการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อป พ.ศ. 2475 คณะราษฎร
ไดวางหลักพื้นฐานไว 6 ประการ ซึ่งมีหลักประการหนึ่งวา
ใหมีความเสมอภาค จึงเลิกบรรดาศักดิ์ของขาราชการทั้งหมด
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
ถือตัว วาเป นคนของพระมหากษัตริย ไดแล ว นอกจากนี้
ทานปญญานันทภิกขุสอนวา “ขาราชการคือบุคคลที่ทํางาน
ใหประชาชนชื่นใจ” ดังนั้น ขาราชการในสมัยการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยจึงไมมีลักษณะเปนนายของประชาชน
แตมีลักษณะเปนผูใหบริการแกประชาชน
Q : ทานคิดวาการเปนขาราชการในสังคมปจจุบันตองมี
ลักษณะอยางไรคะ

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

ยุติธรรม เปนธรรม รวดเร็ว

A : ในเรื่องนี้ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. 2551 มาตรา 42 ไดบัญญัติใหจัดระเบียบขาราชการ
พลเรือนโดยคํานึงถึงระบบคุณ ธรรม ซึ่งระบบคุณ ธรรม
ในสวนที่เกี่ยวของก็คือ ตองเปนคนที่มีความรูความสามารถ
(Competence) นอกจากนี้ รัฐ ธรรมนูญ ฉบับ ปจ จุบัน
ได บั ญ ญั ติ ไ ว ใ นหมวด 16 ว า ด ว ยการปฏิ รู ป ประเทศ
มาตรา 258 ข (4) ว า “ให มี ก ารปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา
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การบริหารงานบุคคลภาครัฐ เพื่อจูงใจใหผูมีความรูความสามารถ
อยางแทจริงเขามาทํางานในหนวยงานของรัฐ และสามารถ
เจริญ กา วหนา ตามความสามารถและผลสัม ฤทธิ์ข องงาน
ของแตล ะคน มีค วามซื ่อ สัต ยส ุจ ริต กลา ตัด สิน ใจและ
กระทํา ในสิ่งที่ถูกตอง โดยคิดถึงประโยชนสวนรวมมากกวา
ประโยชนสวนตัว มีความคิดสรางสรรคและคิดคนนวัตกรรมใหมๆ
เพื่อ ใหก ารปฏิบัติร าชการและการบริห ารราชการแผน ดิน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ” จากสวนนี้จึงตอบคําถามไดวา
ขาราชการในสังคมปจจุบันตอง
1. มีความรูความสามารถอยางแทจริง
2. มีความซื่อสัตยสุจริต
3. มีความคิดสรางสรรค
4. สามารถคิดคนนวัตกรรมใหมๆ
5. กลาตัดสินใจและกระทําในสิ่งที่ถูกตอง

ในเรื่องนี้ ปจจุบันรัฐ บาลไดคิด Model 4.0 เพื่อใหได
ขาราชการที่อัจฉริยะ (smart) ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติใหมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ซึ่งจะทําให
บทบาทของขาราชการเปลี่ยนจาก “ลูกมือ ” ที่คอยทําตาม
คําสั่งดังที่เคยเปนมาเปน “คูคิด” ที่รวมคิดรวมทํา สามารถ
“คิดใหมทําใหม ” ไดและคิดคนนวัตกรรมใหมๆ เพื่อใหการ
ปฏิบัติราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตามที่รัฐธรรมนูญ
บัญญัติใหปรับปรุงและพัฒนา
รูปภาพ : 1. https://ocsc.job.thai.com/201702/index.php
2. https://www.ocsc.go.th/blog/2558/05

Q : ทานคิดวา สวนราชการจะมีสวนสนับสนุนอยางไร
ที่จ ะทําให ขา ราชการในสั งกั ดของตนมีภ าพลั กษณ ห รื อ
ลักษณะความเปนขาราชการที่เหมาะสมกับสมัยปจจุบัน
A : ผมเห็นวาสวนราชการควรมีสวนสนับสนุนที่จะทําให
ขาราชการในสั งกัดมีภ าพลั กษณห รือลั กษณะความเปน
ขา ราชการที่เ หมาะสมกับ สถานการณใ นปจ จุบัน ได
ในรูปแบบตางๆ ดังนี้
1. สรรหาและเลือกสรรใหไดคนเกงและคนดีมาเปน
ขาราชการในสังกัด
2. พัฒนาขาราชการในสังกัดใหเกงและดียิ่งขึ้นอยูเสมอ
3. รักษาคนเกงและคนดีไวใชในสังกัด โดยใหมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ให มีความเปนธรรม ให มีความมั่นคง และให มี
ความกาวหนา

4. ใชป ระโยชนขาราชการโดยแตง ตั้งคนเกงคนดี
ใหทํา หน าที่ ตามความรู ความสามารถ และความถนั ด
กํา กั บ ดู แ ลข า ราชการให ป ระพฤติ ต นเป น คนดี อ ยู เ สมอ
เปดโอกาสใหคนเกงคนดีทําหนาที่สุดความสามารถและ
ความถนัด รวมทั้งคัดคนไมเกง – ไมดี ออกจากราชการ
“ชวนฟง นั่งคุย” หวังเปนอยางยิ่งวา ทานผูอานจะ
ไดทราบและเขาใจภาพลักษณหรือลักษณะของขาราชการ
ทั้งในอดีตและปจจุบัน รวมทั้งสวนราชการควรมีสวนสนับสนุน
ใหขาราชการในสังกัดมีภาพลักษณหรือลักษณะที่เหมาะสม
เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นระบบราชการไทยให ส อดคล อ งกั บ
“ประเทศไทย 4.0”
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นานาสาระ
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การทํางานนัน
้ จะยิ่งไดรับผลสําเร็จอยางสูงเลยหรอครับ

ใชแลวหลานตนกลา ถาเราจําไดตอนที่ประเทศไทยเราเป
ะเทศไทยเราเป
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ใชแลวหลานตนกลา ถาเราจําไดตอนที่ประเทศไทยเราเปน
น ออกมาจากถ้าํ ไดนน
ขาวดังทั่วโลกเรื่องชวยเหลือทีมหมูปา 13 คน
ั้
ขาวดังทั่วโลกเรื่องชวยเหลือทีมหมูปา 13 คน ออกมาจากถ้าํ ไดนน
ั้
ผูน
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ว...พอพูดถึงเรื่องนี้
ผูนําและทีมงานเปนสิง่ สําคัญมาก วาไปแลว...พอพูดถึงเรื่องนี้
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มีความสุขสําราญ และงานหลานก็จะสําเร็จ อยางแนนอน...
มีความสุขสําราญ และงานหลานก็จะสําเร็จ อยางแนนอน...
รูปภาพ : ปกหนังสือ นิทานเด็กดีกับ ว.วชิรเมธี สํานักพิมพ แพรวเพื่อนเด็ก
รูปภาพ : ปกหนังสือ นิทานเด็กดีกับ ว.วชิรเมธี สํานักพิมพ แพรวเพื่อนเด็ก

ยุติธรรม เปนธรรม รวดเร็ว
ยุติธรรม เปนธรรม รวดเร็ว

ก.พ.ค. ขอบอก ก.พ.ค. News 7

เรือ
่ ง “เหลา” กับขาราชการ
เนื่ อ งด ว ยชว งนี้อ ยู ใ นระหว า งการรณรงค “งดเหล า
เขาพรรษา” วันนี้ “ก.พ.ค. ขอบอก” จึงขอเสนอเรื่องราว
เกี่ยวกับการดื่มสุราของขาราชการในแงมุมที่สงผลกระทบถึง
การปฏิ บั ติ ห น า ที่ร าชการโดยไม เ อาใจใส ร ะมั ด ระวั ง รั ก ษา
ประโยชน ข องทางราชการทํ า ให เ กิ ด ผลเสี ย หายในหน า ที่
ราชการที่ตนรับผิดชอบ หรือมีพฤติการณที่ไมเหมาะสมกับ
การปฏิบัติหนาที่ราชการ แตยังไมถึงขนาดที่จะเปน ความผิด
วินัยอยางรายแรงอันจะตองถึงกับปลดหรือไลผูนั้นออกจาก
ราชการ หากข า ราชการผู ใ ดมี พ ฤติ ก ารณ เ ช น ที่ ก ล า วมานี้
ผู บั ง คั บ บั ญ ชาผู มี อํ า นาจจะมี ม าตรการในการรั บ มื อ กั บ
ขาราชการเหลานี้ อยางไร
เรื่องราวในลักษณะขางตนที่เคยปรากฏมามีทั้งนายชาง
ไฟฟาชํานาญการ สังกัดกรมแหงหนึ่ง ชื่นชอบการดื่มสุราเปน
ชีวิต จิต ใจ แมตอ มาความชอบของเขาจะสงผลตอ สุขภาพ
และการปฏิบัติราชการ ขาราชการรายนี้ก็ยังไมสามารถเลิก
ดื่มสุราได กลาวคือ นายชางผูนี้ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่
ดานการเงิน การบัญชี พัสดุ และธุรการ รวมทั้งรับผิ ด ชอบ
งานตรวจสอบวิท ยุอีก ดว ย แตขา ราชการรายนี้ก ลับ จัด ทํา
บัญ ชีไ มถูก ตอ ง ทํา เพีย งบางประเภทและบางรายการ
ปฏิบัติงานลาชา ไมเปนปจจุบัน อีกทั้งไมส ามารถทดสอบ
เบื้อ งตน กับ การใชเ ครื่อ งตรวจสอบวิท ยุอ ยา งงา ยๆ ได
ไมเ ขา ใจวิธีก ารใชที่ถูก ตอ ง นอกจากนี้ยัง มีพ ฤติก ารณที่
ดื ่ ม สุ ร าเป น อาจิ ณ เมื ่ อ เข า ใกล จ ะได ก ลิ ่ น สุ ร า มื อ สั ่ น
แม เ จ า ตัว จะเคยทํ าหนังสื อให ผู ตรวจสอบภายในของกรม
โดยสัญญาวาจะเลิกดื่มสุราภายใน 1 ป แตก็ไมสามารถปฏิบัติ
ตามสัญญาได อีกทั้งผูนี้ยังเคยถูกลงโทษภาคทัณฑกรณีดื่มสุรา
จนครองสติไมไดอีกดวย

สวนอีกเรื่องเปนเรื่องของเจาพนักงานสาธารณสุข
ชุมชนชํานาญการ ไดบุกรุกเขาไปในบานพักของทันตแพทยหญิง
ซึ่งตอมาถูกดําเนินคดีในขอหาบุกรุกและศาลพิพากษาวา
กระทําผิดจริง ใหลงโทษจําคุก 1 ป ปรับ 2,000 บาท
แตรับ สารภาพจึง ใหล ดโทษกึ่ง หนึ่ง โดยโทษจํา คุก ให
รอการลงโทษไว 2 ป ประกอบกับผูนี้ไดถูกลงโทษทางวินัย
อยูเนืองๆ ซึ่งสวนใหญสืบเนื่องมาจากดื่มสุราเปนอาจิณ
มีอาการมึนเมาจนไมส ามารถครองสติได ซึ่งการเสพติด
สุราและบุหรี่นั้น เจาหนาที่ผูนี้ เคยเขารับการบําบัดรักษา
แบบผูปว ยใน ณ ศูน ยบํา บัด รัก ษายาเสพติด แตก ลับ
ไมสมัครเขารับการบําบัดรักษา ศูนยฯ จึงจําหนายออกจาก
บัญชีผูปวย
ขาราชการทั้งสองรายที่ยกตัวอยางขางตนนี้ แมมี
พฤติการณที่ยัง ไมถึงกับเปน ความผิ ดวินัย อยางรายแรง
แตผูบัง คับ บัญ ชาก็ไ ดใ ชม าตรการตามมาตรา 110 (6)
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
ดํา เนิน การเพื่อ สั่ง ใหทั้ง คูอ อกจากราชการ กรณีเ ปน
ผู หยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือ
ประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการ หรือ
ประพฤติต นไมเ หมาะสมกับ การปฏิบัติห นา ที่ร าชการ
ถา ใหรับ ราชการตอ ไปจะเปน การเสีย หายแกร าชการ
โดยการสั่งใหออกจากราชการในกรณีนี้ไมไดพิจารณาจาก
แคพฤติการณดื่มสุราเปนอาจิณจนสงผลกระทบตอสุขภาพ
การปฏิบัติราชการ หรือความประพฤติเหมือนอยางสองกรณี
ขางตนเทานั้น เพราะพฤติการณอื่นๆ เชน ขาดราชการ
เปนอาจิณ หรือลากิจ ลาปวย เปนประจํา หรือบกพรอง
ในหนาที่ราชการในกรณีตางๆ ผู บังคับบัญ ชาก็ส ามารถ
ดําเนินการตามกฎหมายเพื่อสั่งใหผูนั้นออกจากราชการ
ตามมาตรา 110 (6) นี้ได
อยา งไรก็ตาม หากผูที่ถูก สั่ง ใหออกจากราชการ
ในกรณีดังกลาวพิจารณาแลวเห็นวาผูบังคับบัญชาดําเนินการ
ไมถูกตองหรือไมไดรับความเปนธรรมก็สามารถใชสิทธิอุทธรณ
ตอ ก.พ.ค. ตามมาตรา 114 แหงพระราชบัญญัติขางตนได
นะ..ขอบอก...
นางจารุวรรณ คุณธรณ : ผูเขียน

รูปภาพ : 1. www.incirlik.af.mil/News/Commentaries/Display/Article/303096/
beware-of-the-binge/
2. https://www.honestdocs.co/stop-alcohol-addiction-tips
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เรื่องเลาทายซอย

“รับของเขา อาว ! เราซวย”

"วาว! ผูคนที่นี่ยังคึกคักเหมือนเดิมเลย" พิชญรําพึงกับตัวเอง
ขณะกาวลงจากสองแถวเกาๆ ที่บรรทุกผูโดยสารจากตัวเมือง
มายังตลาดประจําอําเภอเล็กๆ แหงหนึ่งของไทย
"อาว! ไอพิชญ ไมเจอกันนานเลย ตั้งแตเอ็งไปเรียนกรุงเทพฯ
ก็แทบไมสงขาวกลับมาเลยนะ" รณกร พอคาสงสุรารายใหญ
ในอําเภอกลาวทักทายเพื่อนรักเกาที่ไมไดเจอกันมาหลายป
เมื่อเห็นพิชญเดินแบกสัมภาระลงมาจากรถ
"เฮย! ไอกร เปนไงบางวะ สบายดีไหม?" พิชญทักทาย
ดวยความดีใจเมื่อหันไปตามเสียง
"ขาสบายดี วาแตเอ็งเถอะ สบายดีไหม?" รณกรกลาวถาม
"อยางขาหรือ จะไมสบายดี" พิชญกลาวตอบกวนๆ
"ก็จริงของเอ็ง แลวนี่เอ็งกลับมาเยี่ยมบานหรือวะ แลวจะ
กลับกรุงเทพฯ เมื่อไหร"
"ขาจะยายมาอยูที่นี่เลย รับราชการในสวนกลางมาหลายป
เลยขอยายมาประจําที่ศูนยราชการละแวกบานเรานี่แหละ"
พิชญกลาวตอบ
"อุตะ! ไอพิชญ รับราชการเปนเจาคนนายคนเลยเวย
แถมยังไดกลับมาอยูบานเราอีก ขาดี ใจจริงๆ มาๆ อยางนี้
ตองฉลองกัน เออ.. คืนนี้ไปฉลองที่บานขานะ เดี๋ยวขาโทรตาม
ไอกฤตบอกวาเอ็งกลับมาแลว จะไดครบแกง คืนนี้ตองมาใหได
นะเวย" รณกรบอกเพื่อนดวยความดีใจ
"จัดไป เดี๋ยวขาขอเอากระเปาไปเก็บที่บานกอน แลวคืนนี้
คอยเจอกัน" พิชญตอบพลางยักไหล

รูปภาพ : https://pixabay.com/en/nature-silhouette-friends-group-2605011/

ยุติธรรม เปนธรรม รวดเร็ว

เชาวันรุงขึ้นหลังจากสังสรรคกับเพื่อนเกาอยางเต็มที่
พิชญก็เขารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานที่ศูนยราชการจังหวัด
และไดป ฏิบัติง านเรื่อ ยมาเปน เวลาหลายเดือ น กระทั่ง
กอนปดการประชุมประจําเดือนกันยายน นายอําเภอไดกลาววา
"วันนี้ผมมีเรื่องสําคัญที่จะแจงใหทราบ ปนี้เราจะมีการ
จัดงานเลี้ยงเกษียณกันในชวงสิ้นเดือน อยางที่ทุกคนทราบกัน
ดีวา เราไมมีงบฯ จากสวนกลาง แตเปนความรวมมือกันจาก
หลายฝาย รวมถึงชาวบานและผูประกอบการในพื้นที่ จึงอยากให
ทุกคนแจงใหผูที่มีสวนเกี่ยวของทราบ ขอความรวมมือและ
ขอความอนุเคราะหในการจัดงานเลี้ยงดวย"
หลังจากประชุมจบ ขาราชการเกาๆ ในอําเภอลวนเขาใจ
ธรรมเนียมปฏิบัติที่ผานมาเปนอยางดีและไดแยกยายกลับไป
ทํางานของตน เวนแตพิชญที่ยังสับสนอยูแตก็มิไดเอยปากถาม
อะไรในที่ประชุม
"เปนไงบางครับทานหัวหนา งานเยอะไหม" รณกรเอยแซว
"เฮย! หยุดเลย เดี๋ยวคนอื่นเขาใจผิดกันหมด แลวนี่เอ็ง
สองคนมาทําอะไรที่ศูนยราชการจังหวัด วะ" พิชญกลาวเชิง
หามปรามพลางซักถาม
"ออ วันนี้ขากับไอกฤต มาปรึกษากับเจาหนาที่เรื่องธุรกิจ
สีเทาๆ ของพวกเรานะ ก็เลยแวะผานมาทักทายเอ็ง แตเพื่อนรักเอ็ง
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
เปนไปตามขั้นตอนสิวะ ใจเย็นๆ หนอยละกัน" พิชญกลาว
"เออๆๆ ขาจะรอดูสักเดือนแลวกัน" กฤตชัยกลาวตอบ
"เออนี่ ทางอําเภอเขาใหมาขอความรวมมือจากชาวบาน
และผูประกอบการใหความอนุเคราะหชวยจัดงานเลี้ยงเกษียณนะ
และใหเชิญชวนมารวมงานดวย" พิชญ บอกขาวที่ทางอําเภอ
สั่งการใหเพื่อนๆ ของเขาทราบ
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"ออ.. งานเลี้ยงนี้พวกขาไปรวมประจํา พวกขาราชการ
ชอบมาขอเหลารานขาประจําแหละ ขาก็ใหบาง ไมใหบาง
แตปนี้พิเ ศษหนอ ย เพราะเอ็ง กลับ มาแลว พวกขา จะชว ย
อนุเคราะหเหลาดีๆ สักสองลังเลย พอไหม? ถาไมพอก็บอก
พวกขาชวยเต็มที่" รณกรบอกกับพิชญ
"แคนี้ก็เกินพอแลว ขอบใจพวกเอ็งมาก" พิชญกลาวตอบ
ดวยความซึ้งใจ
แตบทสนทนาดังกล าวหาไดรอดพนจากหู ของสุ รเดช
พอบานในศูนยราชการจังหวัด ผูเปนอริในวัยเด็กของพิชญ
และเหลาเพื่อนๆ ไปไดไม
เมื่อถึงเวลางานเลี้ยงเกษียณฯ มีผูเขารวมงานมากมาย
จากทั้งหัวหนาสวนราชการ ขาราชการ กลุม ชาวบานและ
กลุมผูประกอบการในพื้นที่ ซึ่งรวมถึงรณกรและกฤตชัยดวย
โดยงานไดดํา เนิน ไปอยางราบรื่น และประสบความสําเร็จ
เปนอยางดี
การปฏิบัติราชการมาประกอบการพิจารณา และเปน

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

จนกระทั่งหลายเดือนตอมา เรื่องที่ไมมีใครคาดคิดก็เกิดขึ้น
"อาว! ทําไมถึงมีการตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยผมละครับ"
พิชญสอบถามนายอําเภอดวยความงุนงง เมื่อเขาพบหลังจาก
รับทราบเรื่องดังกลาว ผลการปฏิบัติราชการมาประกอบการ
"มีคนมารองเรียนวาคุณรีดไถทรัพยสินจากผูประกอบการ
ในพื้นที่ละสิ แตถูกผิดอยางไรก็ตองวาไปตามกระบวนการนะ
ผมชวยอะไรคุณไมไดหรอก" นายอําเภอกลาวตอบดวยน้ําเสียง
เรียบเฉย ไมยี่หระ
หลังจากนั้นกระบวนการสอบสวนทางวินัยไดดําเนินไป
และไดรับฟงเปนขอยุติวา พิชญมิไดรีดไถตามที่ถูกกลาวหา
แตพิชญไดรับทรัพยสินจากผูประกอบการจริง โดยผูประกอบการ
ไดใหทรัพยสินดังกลาวดวยความเต็มใจ ซึ่งพฤติการณของพิชญ
เปนพฤติการณที่ไมสมควรอยางยิ่งในฐานะเจาหนาที่ ยอมเปนทาง
ใหเกิดการครหาแกตัวเจาหนาที่เองและหนวยงานได ดังนั้น
กรมจึงไดสั่งลงโทษตัดเงินเดือนกับพิชญ

"เปนอยางนี้ไดอยางไรเนี่ย คนอื่นๆ เขาก็ทํากัน ทําไมเรา
ถึงโดนลงโทษคนเดียวละ ไมไดการแลว เราตองอุทธรณไป ก.พ.ค."
พิชญบนกับตัวเอง
หลังจาก ก.พ.ค. รับคําอุทธรณของพิชญไวพิจารณาแลว
ก็ไดดําเนินกระบวนพิจารณาและมีคําวินิจฉัยวา พิชญไดกระทํา
ผิดวินัยอยางไมรายแรงจริง ฐานกระทําการหาประโยชนอันอาจ
ทําใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตน
และฐานไม รักษาชื่อเสีย งของตนและรัก ษาเกียรติศักดิ์ของ
ตําแหนง หนาที่ราชการของตนมิใหเสื่อมเสียโดยกระทําการใดๆ
อันไดชื่อวาเปน ผูป ระพฤติชั่ว กรณีพูด ขอความรว มมือ และ
รับความอนุเคราะหจากผูประกอบการในการจัดหาสุรามารวม
งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการของขาราชการในอําเภอ การที่
พิชญอางวาคนอื่นก็ทํากันนั้น แมวาจะมีมูลความจริง แตก็มิได
หมายความวาจะทําใหพฤติการณของพิชญไมเปนความผิดวินัย
แตเมื่อพิจารณาจากมูลคาทรัพยสินที่ไดเรียกรับผลประโยชน
เปนสุราจํานวน 2 ลัง นั้น เห็นวามีมูลคาเล็กนอย ประกอบกับ
ผูประกอบการรายดังกลาวก็ไดไปรวมงานเลี้ยงดังกลาวจริง
จึงเห็นวาการลงโทษตัดเงินเดือนเหมาะสมกับกรณีความผิดแลว
ก.พ.ค. มีคําวินิจฉัยใหยกอุทธรณ
"ไมนา เลยเรา นี่แ หละหนา รับ ของเขา เราเลยซวย”
พิชญกลาวอยางเวทนาตัวเองเมื่อไดอานคําวินิจฉัยของ ก.พ.ค.
เรื่องนี้สอนใหรูวา การที่ขาราชการรับผลประโยชนตางๆ
จากประชาชน แมวาจะไมมีเจตนาในทางที่ไมดีก็ตาม แตการ
กระทําดังกลาวยอมทํา ใหผูอื่นครหาและเคลือบแคลงสงสัย
ในตัว ขา ราชการผูนั้น ได ดัง นั้น การเปนขาราชการนั้นจักตอง
พึงระมัดระวังและรักษาไวซึ่งเกียรติ และศักดิ์ศรีของความเปน
ขาราชการอยูเสมอและตองไมเรียกรับผลประโยชนใดๆ จาก
ประชาชน เพราะขาราชการ คือ ผูใหบริการประชาชน
นายธนรัชต ตรีศรี : ผูเขียน

รูปภาพ : 1. https://www.etsy.com/listing/
586438657/rare-vintage
2. https://pixabay.com/en/
alcohol-bottles-counter-bar

http://mspc.ocsc.go.th
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รอบรั้ว ก.พ.ค.

“รอบรั้ว ก.พ.ค.” ฉบับที่แลว เราไดนําเสนอโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวขอ “การพิทักษ
ระบบคุณธรรมและการบริ หารทรั พ ยากรบุค คลภาครั ฐ เพื่อ รองรั บยุท ธศาสตร ช าติ ” ซึ่งสํ านัก พิทัก ษ
ระบบคุณธรรม ในฐานะฝายเลขานุการของ ก.พ.ค. ไดรวมกับศูนยสรางความเขมแข็งในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของจังหวัดและทองถิ่น (ศท.) สํานักงาน ก.พ. ออกไปเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทาง
การพิทักษระบบคุณธรรมกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ รวมทั้งแนวทางการดําเนินการเกี่ย วกับ
การอุทธรณ รองทุกข ใหแกขาราชการพลเรือนสามั ญในสวนภูมิภาคตางๆ โดยในชวงตนป 2561 ที่ผานมา
ไดมีการจัดสัมมนาดังกลาวไปแลวจํานวน 3 ครั้ง คราวนี้ “รอบรั้ว ก.พ.ค.” จึงขอมาบอกเลาการจัดสัมมนา
ตออีกจํานวน 4 ครั้ง ดัดงน
งนี้
ครั้งที่ 4 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 – 18 พฤษภาคม 2561
ณ โรงแรมมณีจันท รีสอรท แอนด สปอรตคลับ จังหวัดจันทบุรี
มีผูเขารวมสัมมนาจาก 9 จังหวัดในภาคตะวันออก จํานวน
236 คน
ครั้ งที่ 5 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 – 8 มิถุนายน 2561
ณ โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
มีผูเขารวมสัมมนาจาก 14 จังหวัดในภาคใต จํานวน 227 คน
ครั้งที่ 6 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 – 13 กรกฎาคม 2561
ณ โรงแรมสุ นี ย แกรนด โฮเทล แอนด คอนเวนชั่ น เซ็ นเตอร
จั งหวั ดอุ บลราชธานี มี ผู เ ข า ร ว มสั ม มนาจาก 10 จั ง หวั ด
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง จํานวน 231 คน
ครั้งที่ 7 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 -24 สิงหาคม 2561
ณ โรงแรมวั ง จั น ทน ริ เ วอร วิ ว พิ ษ ณุ โ ลก จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก
มีผูเขารวมสัมมนาจาก 8 จังหวัดในภาคกลางตอนบน จํานวน
200 คน
การสัมมนาครั้งนี้ไดรับความสนใจเปนอยางดีจากสวนราชการในภูมิภาค มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และประเด็นปญหาระหวางกัน ซึ่งเปนผลทําใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันของ ก.พ.ค. และสวนราชการในภูมิภาค
หลังจากนี้ หาก ก.พ.ค. มีการดําเนินโครงการดีๆ เชนนี้อีก “รอบรั้ว ก.พ.ค.” จะนํามาบอกกลาวใหทานผูอาน
ไดทราบกันใน ก.พ.ค. News ฉบับอื่นๆ นะคะ
ยุติธรรม เปนธรรม รวดเร็ว
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