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บทบรรณาธิการ
สวัสดีเพื่อนขาราชการและทานผูอาน ก.พ.ค. News
ฉบับนี้เราขอนําเสนอเรื่องราวการทํางานและการดํารงชีวิต
ภายใตโลก Social Media ที่กลายเปนสิ่งจําเปนที่ขาดไมได
ของคนทั่วโลก เนื้อหาสาระจะมีการกลาวถึงประโยชน ขอควรระวัง
อุทาหรณ รวมทั้งเคล็ดลับและเกร็ดเล็กเกร็ดนอยทั้งในคอลัมน
นานาสาระ ก.พ.ค. ขอบอก รวมทั้งคุณไขผูพิทักษ สมาชิกคนสําคัญ
ของ ก.พ.ค. News ก็จะรวมสนทนากับทานในเรื่องที่เกี่ยวของ
กั บ โลก online นี้ ด ว ย เพื่ อ ให ท า นท อ งโลก Digital ได
อยา งสนุก สนาน สมประโยชนอ ยา งเต็ม ที่ รวมทั้ง ปลอดภัย
ไรกังวล สวนรอบรั้ว ก.พ.ค. ฉบับนี้เปนการรวบรวมองคความรู
ในเรื่อ งที่เ กี่ย วกับ การพิทัก ษร ะบบคุณ ธรรมมาเลา สูกัน ฟง
ทั้งหมดติดตามรายละเอียดไดในฉบับนี้ สุดทายขอใหทุกทาน
มีความสุข สนุกสนาน กับ ก.พ.ค. News ฉบับ Social Media
เนื่องในวาระขึ้นปใหม ขออํานาจ
คุณ พระศรีร ัต นตรัย และสิ ่ง ศัก ดิ ์ส ิท ธิ์
ทั้ง หลายที่ทานนับถือ โปรดดลบันดาล
ให ทานมี แ ตค วามสุข สุข ภาพแข็ง แรง
เจริญในหนาที่การงาน และอยาลืม เปน
แฟนประจําของ ก.พ.ค. News ตลอดไป
นะคะ.

กลุมโรงพิมพ สํานักงาน ก.พ.
47/111 ถนนติวานนท ตําบลตลาดขวัญ
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
www.ocsc.go.th
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...ã¹ โลกปจจุบัน คนทั่วโลกสามารถสื่อสารกันไดงายแคเพียงปลายนิ้ว

ทั้งยังมีพื้นที่สําหรับแชรสิ่งที่พบเจอในชีวิตประจําวันและแสดงความคิดเห็น
ออกสูสาธารณะผานสิ่งที่เรียกวา Social media แตสําหรับขาราชการ
อยางพวกเราจะสามารถเผยแพรขอมูลไดอยางอิสระเหมือนคนทั่วไปหรือไม
หรือจะนํามาใชกับการทํางานไดมากนอยแคไหน เพื่อใหเกิดความชัดเจน
สสสส
“ª Ç¹¿˜§ ¹Ñè§ ¤ØÂ ” จึง ไดไปสัม ภาษณตน แบบขา ราชการยุค ดิจิทัล
ผูมีความเชี่ยวชาญในดานวินัยขาราชการ และการพิจารณาอุทธรณและ
เรื่องรองทุกข ซึ่งปจจุบันทานดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักพิทักษ
ระบบคุณธรรม สํานักงาน ก.พ. “นางสาวกมลลักษณ อนอารี”
Q : ทานคิดเห็นอยางไรกับการนํา Social media มาใช
ในการทํางานคะ
A : ดิฉันเห็นวา Social media ถือเปนสื่ออิเล็กทรอนิกส
ซึง่ เปนสื่อกลางที่ทําใหบุคคลสามารถสงขอมูล แลกเปลี่ยน
ความเห็น หรือพูดคุยกันไดผานทางอินเตอรเน็ต ดังนั้น
การปฏิบัติงานในปจจุบัน Social media จึงมีความจําเปน
โดยเฉพาะในการติดตอและประสานงานทั้งจากภายใน
และภายนอกหนวยงาน เชน กรณีเราอาจอยูนอกสถานที่
หรือประชุมอยู ทําใหไมสามารถกลับเขามาหาขอมูล
ที่ทํางานไดทัน เครื่องมือนี้จะสามารถทําใหเราปฏิบัติงานได
สําเร็จทันเวลา ไมวาจะอยูที่ใดหรือตองเผชิญกับภารกิจ
เรงดวนแคไหนก็ตาม รวมทั้งทําใหรับรูขาวสารตางๆ
ไดอยางรวดเร็วดวย
Q : การนํา Social media มาใชในการทํางานมีขอควร
ระวังหรือกรณีที่อาจเขาขายเปนความผิดวินัยไดหรือไมคะ
A : จากประโยชนของ Social media ที่ดิฉันไดกลาวไว
ในทางกลับ กัน การเปน ขา ราชการก็มีวินัย กํา กับ อยู
ทั้งในเรื่องการปฏิบัติหนาที่และความประพฤติ ในสวน
ของการปฏิบัติหนาที่ การทํางานมีชั้นความลับ ดังนั้ น
เอกสารบางประเภทที่เปนความลับหรือมีผลกระทบกับ
หนวยงานหรือขาราชการอื่น หากโพสตหรือแชรลงไป
ยุติธรรม เปนธรรม รวดเร็ว

ใน Social media แลว ก็มีความเสี่ยงที่จะทําให
หนวยงานหรือบุคคลผูนั้นเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือไดรับ
ผลกระทบอยางอื่นอันเปนเหตุแหงการฟองรองหรือ
ดําเนินการทางวินัยกับผูที่โพสตหรือแชรได หรือในกรณี
ที่ปฏิบัติงานแลวมีความไมพอใจเพื่อนรวมงานหรือ
ผูบังคับบัญชา ก็ตองมีความระมัดระวังในการโพสต
ขอความลง Social media เพราะอาจมีผลกระทบ
เชน เปนการเปดเผยความลับทางราชการ หรือเกิด
ความเสื่อมเสียแกผูที่เราพาดพิงและอาจเปนประเด็น
ในการฟอ งรอ งหรือ ดํา เนิน การทางวินัย เชน กัน
ซึ่ง เรื่องตางๆ นี้ก็มีตัวอยางใหเห็นมาแลว ในสวนของ
ความประพฤติ แมจะเปนเรื่องสวนตัว แตขาราชการ
ตองคํานึงถึงการรักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่
ราชการไมใหเสื่อมเสีย ขาราชการทั่ว ไปสามารถ
ลงรูปใน Facebook หรือ Line ไดเหมือนบุคคลอื่น
แตหากรูปนั้นเปนรูปที่เราใสเสื้อผานอยชิ้นหรือเปน
รูปเซ็กซี่ ผูที่ลง Social media ก็ตองใชวิจารณญาณ
ถึงความเหมาะสมนั้นดวย หรือแมแตขาราชการที่ตอง
ไปปฏิบัติราชการลับตามที่ตางๆ ก็ตองใชวิจารณญาณ
ในการถา ยรูป โพสตห รือ แชรล ง Social media
เพราะอาจมีผลตอการปฏิบัติหนาที่ หรือรูปคดีได
รูปภาพ : https://theamericangenius.com/social-media/
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Q : ขาราชการสามารถใช Social media ในการโพสต
หรือแชรเรื่องสวนตัวไดมากนอยเพียงใด และแตกตาง
จากบุคคลทั่วไปหรือไม อยางไร
A : อยางที่ดิฉันไดตอบไปในคําถามกอน ขาราชการ
ทุกคนมีหมวก 2 ใบเสมอ คือความเปนขาราชการและ
ความเปนประชาชน ความเปนขาราชการนั้นก็มีทั้ง
การปฏิบัติหนาที่และความประพฤติซึ่งมีอยู 24 ชั่วโมง
ในความเห็ น ของดิ ฉั น โดยทั่ ว ไปเราไปเที่ ย ว พบปะ
สังสรรคกับเพื่อนหรือทํากิจกรรมทั่วๆ ไป ก็สามารถ
ลง Social media ได แตทั้ง นี้ตอ งใชวิจ ารณญาณ
หากเรื่องนั้นเปนเรื่องลับหรือเรื่องสวนตัวที่มีผลกระทบ
ตอผูอื่นหรือสวนราชการ ดังนั้น ก็ตองระวัง หรือกอนโพสต
ก็ควรปรึกษาผูใหญถึงความเหมาะสม ก็จะดีมาก
รูปภาพ : 1. https://azfcca.org/social-media-and-the-death-care-industry/
2. http://www.transparentpng.com/details/social-media. html
3. https://www.huffingtonpost.co.za/nicky-verd/dont-let-social

Q : สุ ด ท า ยนี้ ท า นมี อ ะไรอยากจะฝากถึ ง ผู อ า น
ก.พ.ค. News บางคะ
A : สิ่งที่อยากจะฝากถึง คือ ไมวาจะเปนเรื่องการใช
Social media รวมทั้งทุกเรื่องในการดําเนินชีวิต
สติสัมปชัญญะและความไมประมาทเปนสิ่งสําคัญที่สุด
โดยเฉพาะในการเปดรับเทคโนโลยีใหมๆ ที่จะเขามา
หาเราตลอดเวลา ทา ยนี้ ขอใหทุก ทา นโชคดีแ ละ
มีความสุขกับ Social media และจงใชมันใหเปน
ประโยชนมากกวาโทษ ผลที่เกิด ขึ้น จะดีห รือรา ย
อยูที่ตัวเราทั้งสิ้นนะคะ
จากบทสัมภาษณขางตน ไดคลายความสงสัย
ไปแลววาเราจะนําเทคโนโลยีมาปรับใชในกระบวนงาน
ของเราไดอยางไร และขอบเขตการใช Social media
มีขอควรระวังในเรื่องใดบา ง หวังวาพวกเราในฐานะ
ขาราชการจะสามารถนําขอมูลในเรื่องนี้ไปใชในการ
ทํางานให เกิ ด ประโยชน ได อย างสบายใจ และเป น
ขาราชการยุคใหมในยุค 4.0 นี้ไดไมตกเทรนด.
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“ก.พ.ค. ขอบอก” ขอเสนอ
เรื่องราวของผูอุทธรณรายหนึ่งซึ่งปฏิบัติ
หนาที่ราชการดวยความประมาทเลินเลอ
เพราะเหตุ ที่ ไ ว ใ จผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชามากเกิ น ไป ทํ า ให
ผูใตบังคับบัญชากระทําการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ
จนทํา ใหผูอุท ธรณถูก ลงโทษทางวินัย ไปดว ย และ
ไดมายื่นอุทธรณตอ ก.พ.ค.
เรื่องราวของผูอุทธรณรายนี้ เกิดจากสวนราชการ
ไดต รวจสอบพบการทุจ ริตสวมตัว ทํา บัต รประจํา ตัว
ประชาชนรายนายชายซึ่ง ขอมีบ ัต รกรณีบ ัต รหาย
โดยมีชื่อ ของผูอุ ทธรณเปนพนักงานเจาหนาที่ผูอนุมัติ
ใหทําบัตร จากขอเท็จจริงปรากฏวา การทําบัตรประจําตัว
ประชาชนใหกับนายชายเปนการกระทําของนางสาวสวย
ซึง่ เปนลูกจางชั่ว คราวที่ปฏิบัติงานทะเบียนและบัตร
ประจําตัวประชาชน โดยขณะเกิดเหตุผูอุทธรณไดมอบ
บัตรประจําตัวประชาชนของตนเองพรอมรหัส (password)
การเขา โปรแกรมจัด ทํา บัต รประจํา ตัว ประชาชน
ในคอมพิว เตอรซึ่งจะต องปกป ดเป นความลั บ ให กั บ
นางสาวสวย และไมไดเก็บบัตรประจําตัว ประชาชน
กลั บ คื น ก อ นออกไปรั บ ประทานอาหารกลางวั น
นอกที่ทํ าการปกครองอําเภอ เปนเหตุให นางสาวสวย
นํา password ไปใช ทํา บั ต รประจํา ตั ว ประชาชน
ใหกับ นายชาย โดยมิช อบ กรมการปกครองจึง ได
ดําเนิน การทางวิ นัย และมีคํ าสั่ ง ลงโทษตัดเงินเดือ น
ในอัตรารอยละ 4 เปนเวลา 1 เดือน แกผูอุทธรณ

กรณี นี้ ก.พ.ค. พิ จ ารณาแล ว เห็ น ว า เหตุ ที่
นางสาวสวย ออกบัตรประจําตัวประชาชนโดยมิชอบ
เกิดจากการที่ผูอุทธรณเปดเผย password ใหผูอื่นทราบ
อันเปนการไมปฏิบัติตามระเบียบสํานักทะเบียนกลาง
วาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรดวยระบบคอมพิวเตอร
พ.ศ. 2538 และหนังสือกรมการปกครองที่ เกี่ยวของ
รวมทั้งการที่ผูอุทธรณมิไดเก็บบัตรประจําตัวประชาชน
ของตนคืนจากนางสาวสวย กอนออกไปทานขาวกลางวัน
นอกที่ทําการ นั้น เปนความผิด วินัยอยางไมรายแรง
ฐานไมปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตามกฎหมายฯ
และฐานประมาทเลิน เลอ ในหนา ที่ร าชการ ตามที่
ถูกลงโทษแลว ก.พ.ค. จึงยกอุทธรณ
เรื่องนี้จึงเปนอุทาหรณวา การไวใจใหผูอื่นไดทราบ
รหัสขอมูลหรือรหัสขอมูลสวนตัวเพื่อแสดงตัวตนแลว
อาจนําภัยมาสูตัวเองได ยิ่งเปนเรื่องที่เกี่ยวกับเครื่องมือ
ทันสมัยตางๆ ที่ตองใชรหัสเหลานี้ ยิ่งจําเปนตองเก็บรักษา
เพื่อปองกันมิใหผูที่ตองการแสวงหาประโยชนนํารหัสขอมูล
ไปใชโดยมิชอบ อันจะนํามาซึ่ง ความเสียหายสูตนเองได
ในรูปแบบตางๆ นะ...ขอบอก...
นางสาวสุนันทา กวางทุง : ผูเขียน

รูปภาพ : 1. https://news.mthai.com/tag/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%
2. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cry-icon.png
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“เชาแลวหรอเนี่ย เผลองีบไปซะไดนะเรา” ชายคนหนึ่ง
บนงึมงํา ขณะที่กําลังยกมือขยี้ตาดวยความงัวเงีย"
“แอบหลับประจําเลยนะเอ็ง ถาเจานายรู ขาชวยเอ็ง
ไมไดนะเวย” ชายอีกคนกลาวตักเตือน
“ก็อยาใหเจานายรูสิวะ เอ็งไมบอก ขาไมบอก เจานาย
ก็ไมรูหรอก ไอบุญมี” ชายคนเดิมตอบอยางยียวน
“เงาหัวยังจะไมมีอยูแลว อยาไดใจใหมากนักนะ
ไอสมชาย” บุญมีกลาวเตือนดวยความเอือมระอา
“เออๆ รูแลวๆ รีบออกเวรแลวไปกินขาวกันเถอะ
ทองขารองเปนเพลงแลวเนี่ย” สมชายกลาวตัดบท
ทั้งคูจึงออกเวรไปรับประทานอาหารเชาแลวแยกยาย
กันไปพักผอนกอนจะเขาเวรชวงบาย
สมชายและบุญมีเปนเพื่อนขาราชการที่บรรจุมา
พรอมกันเมื่อกวาสิบปที่แลว ณ หนวยงานดานกระบวนการ
ยุติธรรมแหงหนึ่ง ซึ่งทั้งคูมักจะไดเปนเวรผลัดเดียวกัน
เพราะพฤติกรรมของสมชาย เพื่อนๆ คนอื่นจึงมักจะ
ขอเปลี่ยนเวรกับบุญมีซึ่งเปนเพื่อนคนเดียวที่สามารถ
ทนพฤติกรรมของสมชายได

“เฮ ย! ไอ ส มชาย รี บแตง ตั ว แล ว ไปรวมพลที่
หนาเรือนนอนไดแลว” บุญมีตะโกนเรียก
“เออๆ รอขาดวย” สมชายตะโกนตอบ
สิ้นเสียงตอบ ทั้งคูรีบวิ่งมาที่จุดรวมพล ซึ่งบัดนี้
คลาคล่ําไปดวยชายฉกรรจกวาครึ่งรอย
“วัน นี้ เราจะทํา การจูโ จมตรวจคน เรือนนอน
ผูตองขังแบบฉับพลัน” ผูเปนหัวหนายืนแจงประกาศ
ดวยน้ําเสียงขึงขังบนเวที ทามกลางกลุมชายฉกรรจ
ทีก่ ําลังเขาแถวรับฟงดวยความเงียบสงบราวกับรูลวงหนา
ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นตอไป
“ตอนนี้เนี่ยนะ” สมชายกระซิบกระซาบถามบุญมี
“เออ... ก็ตองตอนนี้สิวะ เจานายเขาสั่งมาแลว ”
บุญมีกลาวตอบออกอาการหงุดหงิดเล็กนอย
จากนั้นทั้งคูก็แยกยายไปปฏิบัติการจูโจมตรวจคน
รวมกับชายฉกรรจคนอื่นๆ ซึ่งผานไปไมนาน เจาหนาที่
แตละคนก็นําของตองหามที่ซุกซอนในจุดตางๆ มาวาง
รวมกันไวที่กองอํานวยการ
“แมเจาโวย! มันเอาเขามาไดยังไงวะ ขอถายรูป
เก็บไวหนอยละกัน” สมชายกลาวดวยความประหลาดใจ
พลางหยิบมือถือคูใจถายภาพยาเม็ดเล็กสีแดงอมสม
นับสิบเม็ดที่เรียงตัวเปนระเบียบอยูในหลอดพลาสติก
กวาสิบหลอด

รูปภาพ : https://www.nipa.co.th/%E0%B9%82%E0%B8%86%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B2Facebook

ยุติธรรม เปนธรรม รวดเร็ว

เรื่องเลาทายซอย

“เฮย!! ไอสมชาย เอ็งรีบลบรูปเลยนะ เดี๋ยวหลุดไป
ขางนอกมันจะมีเรื่องเอาไดนะ” บุญมีกลาวเตือนตัวยุง
ดวยความตกใจพลางเอื้อมมือความือถือของสมชาย
“ขารูหนา ไมเปนไรหรอก แคถายไวดูแป บเดียว
เดี๋ยวก็ลบแลว” สมชายกลาวตอบพลางดึงมือถือหลบ
บุญมีแลวรีบเก็บเขากระเปาไป
“ถามีเรื่องอะไรขึ้นมา ขาไมเกี่ยวนะโวย” บุญมี
บอกเพื่อนดวยความระอาเต็มที

หลังจากนั้นไมนานก็มีขาวลือหนาหูที่หาตนตอไมได
วา มีคนสีกากีในหนวยงานของสมชายเปนตัวแทนจําหนาย
ยาเสพติด ซึ่งเมือ่ ตนสังกัดไดทราบขาวดังกลาวก็รีบสืบสวน
สอบสวนจนไดทราบวา ผูที่ถูกกลาวหาวาเปนตัวแทน
จําหนายยาเสพติดตามขาวลือ คือ สมชาย นั่นเอง
“เฮ ย ! ไอ ส มชาย ข า ได ข า วจากคนในกรมว า
เอ็ง ขายยา สรุปวาเอ็งขายจริงๆ เหรอวะ เรื่องราวมัน
เปนอยางไรกันแน” บุญมีกลาวถาม หลังจากไมไดพบ
สมชายมาหลายวัน
“ขาไมไดขายเวยยย...” สมชายตอบดวยความโมโห
“อาว ถาไมไดขายแลวทําไมเขาถึงกลาวหาเอ็งละ”
บุญมีซักตอดวยความสงสัย
“เอ็งจําวันที่ขาถายรูปในตอนที่พวกเราไปจูโจม
ตรวจคนเรือนนอนไดไหม” สมชายกลาว
“เออ จําได ทําไมหรอ” บุญมีตอบ
รูปภาพ : 1. https://hilight.kapook.com/view/157419
2. https://www.google.co.th/

ก.พ.ค. News 9

“ก็ขาเอารูปที่ถายวันนั้น ไปโพสตเลนในโซเชียล
มีเดียกับเพื่อนเกาขานะสิ คุยเลนกันไปมาจนคนอื่น
เขาใจผิดคิดวาขาเปนตัวแทนจําหนายจริงๆ” สมชายตอบ
“งามหนาจริงๆ วันนั้นขาก็เตือนเอ็งแลวนะ” บุญมี
กลาวดวยความเอือมระอา
“เออ ขาก็ไมรูวามันจะเลยเถิดมาถึงขั้นนี้นี่หวา”
สมชายกลาวดวยน้ําเสียงสลด
ตอจากนั้นไมนาน หนวยงานตนสังกัดไดมีคําสั่ง
ใหสมชายออกจากราชการไวกอน จนกระทั่งกระบวนการ
สอบสวนเสร็จสิ้น รับฟงไดวาพยานหลักฐานยังไมได
ความแนชัดวาสมชายมียาเสพติดอยูในครอบครองหรือไม
แต เ ห็ น ว า พฤติ การณ ของสมชายเป น กรณี มีม ลทิ น
หรือมัวหมอง และถาใหรับราชการตอไปจะเปนการ
เสีย หายแกท างราชการได จึง มีคํา สั่ง ใหส มชาย
ออกจากราชการ
หลังจากวันที่สมชายรับทราบคําสั่งใหออกจาก
ราชการ ก็ละลาละลังคิดวาจะยื่นอุทธรณคําสั่งใหออก
จากราชการดีหรือไม กวาจะรูตัวอีกทีก็ลวงเลยเวลาที่
ตนลงนามรับทราบคําสั่งใหออกมาเดือนกวาๆ แลว
สมชายจึงรีบยื่นเรื่องอุทธรณตอ ก.พ.ค. แตก็สายไป
เสี ยแลว เพราะ ก.พ.ค. ไมส ามารถรับอุทธรณ ของ
สมชายไวพิจารณาไดเนื่องจากลวงเลย 30 วัน นับแต
วันทราบคําสั่งใหออกจากราชการแลว
“ไมนาเลยเรา รูงี้นาจะฟงที่บุญมีเตือนตั้งแตแรก”
สมชายกลาวรําพึงกับตัวเองเมื่อทราบคําวินิจฉัยของ
ก.พ.ค.
เรื่องนี้สอนใหรูวา การใชงานโซเชียลมีเดียหรือ
สื่อออนไลนนั้น ทําใหโลกของเราแคบลง เพราะแพรกระจาย
อยางรวดเร็ว จึงตองตั้งสติและใชความระมัดระวังใหมาก
โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับขาราชการ ยิ่ง ตองระวัง
เรื่องความลั
บของทางราชการ มิมฉะนน
ฉะนั้น อาจเป
ความลบของทางราชการ
อาจเปนนภัย
ย อ นกลั
นสมชายที่
กลั บ มาที่ เ ราโดยไม ค าดคิ ด เหมื อ นสมชา
“โพสต
สตผิด ชีวิตเปลี่ยน” ได ...

นายธนรัชต ตรีศรี : ผูเขียน
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รอบรั้ว ก.พ.ค.

“รอบรัว
้ ก..พ.ค.”
สวัสดีทานผูอานทุกทานกับจุลสาร “ก.พ.ค. NEWS” ฉบับแรกของ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ซึ่ งนั บเป นฉบั บที่ 5 แล วนั บแต ได จั ดพิ มพ มา “รอบรั้ ว ก.พ.ค.” จึ งขอรวบรวมองค ความรู ที่ จั ดทํ าขึ้ นในช วงเวลา
ที่ผานมาเพื่อบอกเลาใหทานผูอู านไดรับทราบ ซึ่งสํานักพิทักษระบบคุณธรรมไดจัดทําเอกสารเผยแพรที่นาสนใจ ดังนี้
1. จุ ล สาร ก.พ.ค. NEWS ฉบั บ ที่ 1 – 4 จุ ล สารขนาดกะทั ด รั ด
ที่อัดแนนไปดวยความรู ดานการอุทธรณและรองทุกข เหมาะสํ าหรับผู อา น
ที่เปนขาราชการ ตลอดจนผูสนใจทุกทาน

2. สารพันสื่อความรู อันประกอบไปดวย โปสเตอร แผนพับคูมืออุทธรณ
คูมือรองทุกข รวมถึง Infographics ที่จะชวยคลายขอของใจของขาราชการ เชน
สารพันปญหาการอุทธรณ วิธีการรองทุกข กระบวนการพิจารณาของ ก.พ.ค. เปนตน
3. รวมบทความ ก.พ.ค. ขอบอก เล ม 6 หนั ง สื อ เล ม นี้ ไ ด รั บ การตอบรั บ
เป นอย างดี จากท านผู อ าน โดยจะเล า ถึ ง ตั ว อย า งกรณี ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การอุ ท ธรณ แ ละ
รองทุกขที่นาสนใจ เชน การขาดงานเนื่องจากปวยนั้น ผิดวินัยหรือไม และความอาวุโส
มีผลตอการแตงตั้งขาราชการหรือไม เปนตน
4. หนังสือ รายงานประจําป 2560 หนังสือที่รวบรวมขอมูลสถิติการพิจารณาา
อุ ทธรณ และร องทุ กข ของ ก.พ.ค. ในป งบประมาณ พ.ศ. 2560 รวมทั้ ง ข อ มู ล อื่ น ๆ
ที่นาสนใจของ ก.พ.ค. เหมาะสําหรับขาราชการ นักวิชาการ ตลอดจนผูสนใจนําขอมูล
ไปศึกษาและใชประโยชนได
สุดทายนี้ “รอบรั้ว ก.พ.ค.” หวังเปนอยางยิ่งวา ผูอานทุกทานจะไดรับประโยชนและนําความรูมาปรับ ใช
ในชีวิตราชการของตน และหากผูอานทานใดสนใจ สามารถติดตามเพิ่มเติมไดที่ http://mspc.ocsc.go.th ในหั วขอ
คลังความรู (KM) หรือ
ยุติธรรม เปนธรรม รวดเร็ว

รูปภาพ : https://www.freepik.com
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