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บทบรรณาธิการ 

สวัสดีทานผูอานท่ีรักทุกทาน 

ก.พ.ค. News ฉบับนี้ จะนําทานเขาสูการเปลี่ยนแปลงใหมๆ 
ในระบบราชการของเรา เริ่มต้ังแตการแกไขหลักการดําเนินการ
ทางวินัยแกผู ที ่พนจากราชการที่บัญญัติไวในมาตรา 100 แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ท่ีไดปรับ
หลักการใหมๆ มากมาย เพ่ือใหการดําเนินการทางวินัยเปนมาตรฐาน
เดียวกันในราชการฝายพลเรือน และมีความสอดคลองกับกฎหมาย
ขององคกรตรวจสอบ ซึ่งเราไดรับเกียรติจากทานพิรุฬ เพียรล้ําเลิศ 
ท่ีปรึกษาระบบราชการ สํานักงาน ก.พ. มาไขความกระจางใหทราบ 
สวนนานาสาระเชิญพบกับขอมูลของ Hero พันธุใหม ความภาคภูมิใจ
ของคนไทยจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2562    
ท่ีให “ปลากัด” นักสูแหงแดนสยามเปนสัตวน้ําประจําชาติ 
นอกจากนี้ในสวนอุทาหรณสําหรับเพื่อนขาราชการจะกลาวถึง
การตรวจสอบการทํางานของผูใตบังคับบัญชาท่ีทานผูบังคับบัญชา
ท้ังหลายจะตองมีความละเอียดรอบคอบ ไมเชนน้ันอาจไมพนภัย
จากการกระทําที่มิชอบของลูกนองได สวนทานท่ีมีความคับของใจ
กรณีถูกปฏิบัติไมเปนธรรมในการคัดเลือกเพื่อแตงต้ังใหดํารง
ตําแหนงสูงขึ้น เรามีแนวทางแกไขความทุกขของทานอยูในฉบับนี้ 
ตบทายดวยพระเอกขาประจํา “คุณไขผูพิทักษ” จะมาใหความรู
ในเร่ืองมาตรา 100 ในสวนที่เกี่ยวของกับงานของ ก.พ.ค. 
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ทายท่ีสุดหวังวาทานผูอานจะไดรับความบันเทิงพรอมสาระ
จาก ก.พ.ค. News ฉบับนี้ และหวังเปนอยางย่ิงวาจะเปนประโยชน
ตอทุกทานไมมากก็นอย 
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ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ครับ 
ระยะเวลาดําเนินการทางวินัยกับผูที่ออกจากราชการ
ไปแลว ทําใหผูนั้นตองแบกรับภาระในการตอสูคดี
เปนเวลานานเกินสมควร  

ดวยเหตุผลขางตน ก.พ. จึงจัดประชุมผูแทน
องคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการ
ฝายพลเรือนประเภทตางๆ เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ
การดําเนินการดังกลาวใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 

ไดจัดสัมมนาชี้แจงหลักการใหมในการดําเนินการทางวินัย
กับผูที่ออกจากราชการไปแลว ตามรางมาตรา 100 
และรางมาตรา 100/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

“ชวนฟัง นังคุย” 

  เมื่อ วันที่ 15 กุมภาพันธ 2562  สํานักงาน ก.พ.  

QQ :  เหตุใดจึงมีการแกไขมาตรา 100 แหงพระราชบัญญัติ 
llll

จึงมีโอกาสไดสัมภาษณ “คุุณพิรุุฬ เพี ลิศ” ทีป่รึกษาระบบราชการ สํานักงาน ก.พ. ซึ่งเปนโฆษกคณะกรรมาธิการ
วิสามัญในการพิจารณารางพระราชบัญญัติฉบับนี้ และเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการชี้แจงเรื่องดังกลาว 

AA :  โดยหลักการดําเนินการทางวินัยกับขาราชการ  
ื

QQ :  สาระสําคัญและหลักการของมาตรา 100 
ี่ ไ ใที่แกไขใหมเปนอยางไรบางครับ 

AA :  หลักการเหมือนกับมาตรา 100 เดิมตรงที่
การกระทําผิดที่ถูกกลาวหาจะตองเกิดขึ้นในขณะที่
ขาราชการผูนั้นมีสภาพเปนขาราชการ แตเงื่อนไข
เพิ่มเติมเขามาคือจะกลาวหาวากระทําผิดวินัย
อยางรายแรงกอนหรือหลังจากที่ขาราชการผูนั้น
ออกจากราชการไปแลวก็ได และมีการกําหนด
ระยะเวลาในการดําเนินการทางวินัยกับผูนั้นไวดวย 
ผมขออนุญาตแยกอธิบายเปนสองกรณี ดังนี้ 

“การเปลี่ยนแปลง  
หลักการดําเนนิการทางวินัย  

กับผูที่ออกจากราชการไปแลว” 

ึึึึ ีีโโ ไ  ั  “คณ ิรฬ ี ลิศ” ีป่ ึ

พลเรือนสามัญผูใด จะตองปรากฏวาขาราชการผูนั้น   
มีสถานภาพเปนขาราชการอยู ณ ขณะนั้น เวนแตกรณี
ที่กฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน อาทิ หากเขาเงื่อนไข
ที่กําหนดไวตามมาตรา 100 ก็จะสามารถดําเนินการ
ทางวินัยกับผูที่ออกจากราชการไปแลวได ซึ่งเงื่อนไข
ดังกลาว คือ มีการกลาวหาวาผู นั ้นกระทําผิดวินัย
อยางรายแรงไวกอนออกจากราชการ และมีการต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนผูนั้นภายใน 180 วัน นับแตผูนั้น
พนจากราชการ  อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติกลับพบ
ปญหาบางประการ เชน กรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.   
ชี้มูลความผิดแกขาราชการท่ีออกจากราชการไปแลว 
แตการลงโทษขาราชการดังกลาวกลับยังตองพิจารณา
ตามเงื่อนไขมาตรา 100 การกําหนดเร่ืองการดําเนินการ
ทางวินัยของขาราชการประเภทตางๆ  ที่ออกจาก
ราชการไปแลวแตกตางกัน และการท่ีไมไดกําหนด

ขาราชการพลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ““ชชวนฟัง นังคคุย”” 
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กรณีแรก ถามีการกลาวหาผูนั้นไวกอนออกจาก
ราชการวากระทําความผิดวินัยอยางรายแรง หรือ  
มีกรณีที่ผูนั ้นถูกฟองคดีอาญาหรือตองหาคดีอาญา   
กอนออกจากราชการที่ไมใชความผิดอาญาท่ีไดกระทํา
โดยประมาทและไมเกี่ยวกับราชการหรือความผิด
ลหุโทษ กรณีนี้ ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัย
และสั่งลงโทษใหแลวเสร็จภายใน 3 ป นับแตวันที่ผูนั้น
ออกจากราชการ ไมเชนนั้นก็จะดําเนินการทางวินัยกับ
ผูนั้นไมไดอีกตอไป 

กรณีที่สอง ถามีการกลาวหาผูนั้นภายหลังจาก   
ที่ออกจากราชการไปแลว หรือมีกรณีที่ผูนั้นถูกฟอง
คดีอาญาหรือตองหาคดีอาญาภายหลังออกจากราชการ
ที่ไมใชความผิดอาญาที่ไดกระทําโดยประมาทและ   
ไมเกี่ยวกับราชการหรือความผิดลหุโทษ ผูบังคับบัญชา
ตองเร่ิมดําเนินการสอบสวนทางวินัยภายในระยะเวลา 
1 ป นับแตวันที่ผูนั้นออกจากราชการ และจะตอง
สั่งลงโทษผูนั ้นใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 3 ป  
นับแตวันที่ผูนั้นออกจากราชการเชนกัน ไมเชนน้ันก็จะ
ดําเนินการทางวินัยกับผูนั้นไมไดอีกตอไป 

นอกจากนี้ เรายังมีการเพ่ิมเติมมาตรา 100/1 ไว  
ความวา ถาเปนกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือ 
คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติชี้มูลความผิดขาราชการ
พลเรือนสามัญซึ่งออกจากราชการไปแลว ก็ให
สวนราชการดําเนินการทางวินัยและสั ่งลงโทษ
ขาราชการผูนั ้นตามกฎหมายของ ป .ป .ช . หรือ 
ป.ป.ท. แลวแตกรณีไดเลย โดยไมตองนําหลักเกณฑ
และวิธีการตามมาตรา 100 มาบังคับใช 

แตหากผลการพิจารณาดําเนินการทางวินัย
ทั้งกรณีแรก กรณีที่สอง และกรณีที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. หรือคณะกรรมการ ป.ป.ท. ชี้มูลปรากฏวา  
ผูนั้นกระทําความผิดวินัยอยางไมรายแรงเทานั้น  
กฎหมายก็ยังคงหลักการเดิม คือ ใหสั่งงดโทษ 

ประเด็นที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ หากมี
กรณีการส่ังใหออกจากราชการไวกอนแลว จะไมนํา
ความในมาตรา 100 ใหมไปใชบังคับ กลาวคือ 
ไมนําระยะเวลาสิ้นสุดการดําเนินการทางวินัย 3 ป 
ตามกรณีแรกและกรณีที่สองมาใช  เนื ่องจาก

่
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การส่ังใหออกจากราชการไวกอนแมจะถือวาเปนการ
ออกจากราชการอยางหนึ่งตามมาตรา 107 แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
ก็ตาม แตก็มีกระบวนพิจารณาตางหากตามที่ปรากฏ   
ในมาตรา 101 เพราะถือวาเปนการใหออกจากราชการ
ที่มีเง่ือนไข คือ หากผลการพิจารณาสอบสวนปรากฏวา
ผูที ่ถูกสั ่งใหออกจากราชการไวกอนกระทําผิดวินัย
อยางไมรายแรงหรือไมไดกระทําผิดตามท่ีถูกกลาวหา 
ทางราชการก็ตองสั่งใหกลับเขามารับราชการ โดยคืน
สิทธิประโยชนตาง ๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนดตอไป 

ทันทีที่มีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา หลักการ
ดําเนินการทางวินัยแกผูที่ออกจากราชการไปแลวจะตอง
เปนไปตามมาตรา 100 ใหมในทันที และผมหวังวา
การแกไขในครั้งนี้จะทําใหกฎหมายมีความชัดเจน
มากขึ้น และมีความเปนธรรมทั้งกับสวนราชการที่
ตองดําเนินการและกับผูที่ถูกลงโทษ 

จากบทสัมภาษณในครั้งนี้ ““ชชวนฟัง นังคุย”” 
หวังวาจะเปนประโยชนกับผูอานทุกทานไมมากก็นอย 
ทั้งกับขาราชการที่จะระมัดระวังไมกระทําผิดวินัย และ
สวนราชการที่จะไดดําเนินการทางวินัยและสั่งลงโทษ
ผูที่ออกจากราชการไปแลว ภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
กําหนด 

QQ :  ทานมีอะไรจะฝากถึงสวนราชการตางๆ เกี่ยวกับ   

AA : สิ่งที่ผมอยากจะฝากคือ เนื่องจากมาตรา 100   
ที่แกไขใหมนี้ ไมมีการบัญญัติเรื่องบทเฉพาะกาลไว ดังนั้น 

การดําเนินการตามบทบัญญัติมาตรา 100 ใหมนี้ครับ 

              รอบรั้ว ก.พ.ค. ฉบับนี้ จะขอเลาถึงเรื่องราวท่ีเกิดข้ึน  
ในชวงครึ่งปแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไมวาจะเปน 
การเพ่ิมพูนความรูดานกฎหมายใหกับ ก.พ.ค. กรรมการวินิจฉัย  
ผูบริหารสํานักงาน ก.พ. และเจาหนาที่สํานักพิทักษระบบคุณธรรม 
เชน เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ที่ไดรับเกียรติจากนางชนิตา วรพงศ รองอธิบดีศาลปกครองระยอง  
เปนวิทยากรบรรยายใหความรูในหัวขอ “เทคนิคการเขียนบันทึกสรุปสํานวน และการเขียนคําวินิจฉัย”  
หรือเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ที่ ก.พ.ค. และเจาหนาที่สํานักพิทักษระบบคุณธรรมไดไปศึกษาดูงาน  
ณ ที่วาการอําเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี ในเรื่องกระบวนการและข้ันตอนในการออกบัตรประจําตัวประชาชน 
ของกรมการปกครอง รวมทั้งรับทราบสภาพปญหาที่อาจเกิดขึ้นและแนวทางแกไข  
                                                อีกท้ังในเดือนกุมภาพันธที่ผานมา ก.พ.ค. ยังไดมีโอกาสตอนรับ 
                                      นายโกศล ขําศิร ิและนายบัณฑิต เรืองศรี ในโอกาสไดรับแตงต้ังใหเปน 
                                     กรรมการวินิจฉัย ซึ่งทานท้ังสองจะมารวมงานกับ ก.พ.ค. เพ่ือขับเคลื่อน 
                                      การพิทักษระบบคุณธรรมในระบบราชการตอไป... “ยินดีตอนรับ” 

ชการไปแลว ภายในระยะเวลาท

รูปภาพ : www.freepik.com 

ก.พ.ค. News6 นานาสาระ
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รูปภาพ : 1. https://flowaccount.com/blog/?p=1993 
  2. https://www.thairath.co.th/content/1425570 

 

นางจิรัตติ ศรีสวรรค : ผูเขียน 

 

ก.พ.ค. พิจารณาแลวจึงเห็นวา เมื่อหนวยงาน   
มีนโยบายอํานวยความสะดวกใหแกขาราชการบํานาญ 
โดยจายเงินทดรองราชการคารักษาพยาบาลไปกอน   
แลวจึงใหผูบังคับบัญชาอนุมัติในภายหลัง เพ่ือไมใหผูเบิก
ตองรอการอนุมัติเปนเวลานาน กับทั้งเมื่อผูอุทธรณ
ประทับตราในใบเสร็จรับเงินแลว ใบเสร็จรับเงินเหลานี้ 
จะกลับไปอยูในความครอบครองของนางสาว พ. เพ่ือ
นําเรื่องเสนอใหผูบังคับบัญชาอนุมัติ นางสาว พ. จึงอาศัย
เปนชองทางในการทุจริต อีกท้ังขอเท็จจริงยังฟงไดวา   
ผูอุทธรณเปนผูตรวจพบการทุจริตนี ้แลวรายงาน
ตามลําดับชั้นจนมีการดําเนินการทางอาญาและไล
นางสาว พ. ออกจากราชการ อันแสดงใหเห็นวาผูอุทธรณ
ไมไดมีสวนรวมหรือรูเห็นเปนใจในการทุจริต แตอยางไร
ก็ตาม ผูอุทธรณยังคงมีความผิดจากการที่ผูอุทธรณ
ไมตรวจสอบใบเสร็จรับเงินใหละเอียด แตจายเงินทดรองฯ 
ไปโดยเชื่อเพียงใบเบิกที่นางสาว พ. จัดทําขึ้นเอง พฤติการณ
จึงเปนความผิดวินัยอยางไมรายแรง ฐานไมตั้งใจปฏิบัติ
หนาที่ราชการดวยความอุตสาหะ เอาใจใสระมัดระวัง 
รักษาประโยชนของทางราชการ และฐานประมาทเลินเลอ
ในหนาที่ราชการ ก.พ.ค. จึงมีคําวินิจฉัยใหหนวยงาน
ตนสังกัดยกเลิกคําสั่งไลออก แลวสั่งลงโทษใหมเปน 
ตัดเงินเดือน ในอัตรารอยละ 4 เปนเวลา 2 เดือน 

เรื่องนี้จึงเปนอุทาหรณแสดงใหเห็นวา ขาราชการ
ตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่ราชการของตนอยางละเอียด
รอบคอบใหมากที่สุด เพราะหากพลั้งเผลอมิไดตรวจสอบ
งานของตนใหละเอียดแลว อาจมีผูเห็นแกตัวสบโอกาส
ใชเปนชองทางในการทุจริตได แลวตนก็จะตองรับผล
จากการกระทํานั้นดวย นะ..ขอบอก... 

วันนี้  “ก.พ.ค. ขอบอก” ขอเสนอเร่ืองราวของ   
ผูอุทธรณรายหนึ่งซึ่งปฏิบัติหนาที่เกี ่ยวกับการเงิน 
แตดวยความไวใจผูใตบังคับบัญชา และภารกิจที่มากลน
จนไมทันไดตรวจสอบใบเสร็จรับเงินอยางละเอียด 
เปนเหตุใหผูใตบังคับบัญชากระทําการทุจริตหลายครั้ง  
รวมเปนเงินหาแสนกวาบาท สุดทายคณะกรรมการ ป.ป.ท. 
ไดชี้มูลความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ราชการแกผูอุทธรณ
ดวย หนวยงานจึงลงโทษไลผูอุทธรณออกจากราชการ  

 

 

 

 

เรื่องนี้ขอเท็จจริงปรากฏวา หนวยงานแหงนี้   
มีนโยบายในการอํานวยความสะดวกใหแกขาราชการ
บํานาญท่ีมาเบิกคารักษาพยาบาล โดยไดมอบหมายให
นางสาว พ. พนักงานราชการ ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน
และใหเขียนใบขอเบิกที่ไดจัดทําข้ึนเอง โดยระบุเพียงชื่อ
ผูเบิก และจํานวนเงินเทานั้น แลวนําไปขอเบิกเงินทดรอง
จากผูอุทธรณ จากนั้นนางสาว พ. จะนําเงินไปจายให   
ผูเบิกโดยใหลงชื่อรับเงินพรอมทั้งลงชื่อในเอกสาร   
ที่เกี่ยวของ เพ่ือนําไปใหผู อุทธรณลงลายมือชื่อเปน   
ผูจายเงินและประทับตราวา จายเงินแลว ซึ่งผูอุทธรณ   
มีภาระงานลนมือและเชื่อใจลูกนอง จึงไมตรวจสอบ
ใบเสร็จรับเงินที่นํามาใชเบิกฯใหละเอียด จึงเปนเหตุให
นางสาว พ. นําใบเสร็จรับเงินที่ประทับตราจายเงินแลว
มาใชซ้ํา 

μμÃÇ¨ÊÍºÊÊÑ¡¡¹Ô´¹Ð¨�Ð..... 



ยุติธรรม  เปนธรรม  รวดเร็ว 
 

 
 
 
 
 

ททําไมไมบ่อกกันกอ่น  
 
“ฉันรูสึกโชคดีที่ไดเกิดมา สวมเครื่องแบบสมญา

ขาราชการ..” เสียงเพลงลองลอยมาตามลม ขณะที่ปรีชา 
กําลังเดินมาลงชื่อปฏิบัติงาน 

“เอะ! นี่สํานักงานปลัดกระทรวงเปดรับสมัครตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักแลวหรอ” ปรีชากลาวอยางประหลาดใจ
พลางเปดอานใบประกาศท่ีติดอยูที่บอรดประชาสัมพันธ
ของหนวยงาน 

“เห็นประกาศหรือยังละปรีชา สนใจสมัครไหม” 
ประกิต รุนพี่ที่ทํางานของปรีชาเอยถาม 

“อาว! สวัสดีครับพี่ประกิต ผมสนใจอยูนะครับ 
อยากลองสมัครดูเหมือนกันครับ” ปรีชาตอบดวยแววตา
เปนประกาย 

“อยาลืมสงใบสมัครภายในสัปดาหนี้นะ  เดี๋ยว   
พ่ีขอตัวกอน ใกลถึงเวลาประชุมแลว” ประกิตกลาว
กอนที่จะเดินจากไป  

“ครับพ่ี” ปรีชากลาวตอบ 
หลังจากนั้นไมนาน ปรีชาก็ไดเขาสูกระบวนการ

คัดเลือกหลายข้ันตอน จนกระท่ังหนวยงานไดประกาศ
รายชื่อผูไดรับการแตงต้ัง โดยที่รายชื่อดังกลาว ไมปรากฏ
รายชื่อของปรีชา 

“ทําไมถึงเปนอยางนี้ละ นองบดินทรไดรับ
การแตงต้ัง ทั้ง  ๆที่อาวุโสและประสบการณก็นอยกวาเรา” 
ปรีชาคิดในใจดวยความงุนงงระคนนอยใจขณะท่ีได
เห็นประกาศดังกลาว 

“ทําไมทําหนาเศราอยางนั้นละปรีชา” ประกิต
เอยถามเม่ือเห็นปรีชายืนนิ่งอยูที่บอรดประชาสัมพันธ 

“คือ ผมไมเขาใจวา ทําไมนองบดินทรที่มีอาวุโส
นอยกวาและประสบการณนอยกวาผมถึงไดรับ
การแตงตั ้งใหเปนผู อํานวยการสํานัก ทั้งๆ ที ่ผม
ปฏิบัติงานในสํานักนี้มาตั้งแตเร่ิมบรรจุ” ปรีชากลาว
ตัดพอกับประกิต 

“ออ เรื่องนี้เองรึ เดี๋ยวพี่จะเลาใหฟง” ประกิต
พูดพลางดึงปรีชาเขาไปคุยในหองทํางาน 

“มีเรื่องอะไรหรือครับพ่ี” ปรีชาซักถามดวย
ความสงสัย 

“ก็เรื่องที่นองปรีชาไมไดรับการแตงตั้งไง พ่ีแอบ
ไดยินปาสมศรีที่เขาไปเสิรฟกาแฟในท่ีประชุมคณะกรรมการ
คัดเลือกเมาทกับแมบานดวยกันวา พอเริ่มประชุม
ทานปลัดก็พูดขึ้นวา ตองการใหตําแหนงคนที่จะมาเปน
ผูอํานวยการสํานัก มีความรูความสามารถในการ
รํามวยจีนและเคยออกใบอนุญาตรับรองใหเปนผูประกอบ
วิชาชีพครูมวยจีน” ประกิตกลาวพรอมหยุดหายใจ 

รูปภาพ : https://www.debavalya.co.th 
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จึงถือไดวาเปนการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรมตอ
ผูสมัครเขารับการคัดเลือกคนอ่ืน อันถือเปนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่ไมเปนไปตามระบบคุณธรรม  
คํารองทุกขของปรีชาฟงขึ้น ก.พ.ค.  จึงมีคําสั่งให
หนวยงานยกเลิกคําสั่งแตงตั้งในตําแหนงดังกลาวและ
ใหดําเนินการใหมใหถูกตอง 

“ขอบคุณ  ก .พ .ค .  นะครับ  ที ่ทําใหผมรู ว า
ความยุติธรรมยังมีอยูจริงบนโลกใบนี้” ปรีชารําพึง
ดวยรอยยิ้มเมื่อไดรับทราบคําวินิจฉัยของ ก.พ.ค. 

“ผมคิดวาทางออกของเร่ืองนี้นาจะพอมีอยูบาง 
ขอบคุณพ่ีประกิตที่เลาเรื่องนี้ใหผมฟงนะครับ” ปรีชา
กลาวกับประกิตดวยความซาบซึ้งใจ กอนที่ทั้งคูจะแยก
ยายไปปฏิบัติงานตอ 

ตอมาไมนาน ปรีชาไดมีหนังสือรองทุกขไปยัง 
ก.พ.ค. เรื่องดังกลาวจึงไดเขาสูกระบวนการพิจารณา
ของ ก.พ.ค.  

ซึ่งกรณีนี้ ก.พ.ค. ไดพิจารณาแลวเห็นวา การท่ี
ปลัดกระทรวงแจงเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับ
คุณสมบัติ  หลังจากรับทราบขอมูลบุคคลของผูสมัครนั้น 
เปนการกระทําอันปราศจากเหตุอันสมควร มีลักษณะ
เปนการเฉพาะเจาะจงเพ่ือเอ้ือประโยชนใหสอดคลอง
กับคุณสมบัติและขอมูลบุคคลของผูสมัครบางคน   

รูปภาพ : https://www.dhgate.com/product/2018-explosion-models-shaolin-kung-fu-kid/412479145.html 
  

“แลวไงตอพ่ี..” ปรีชาซึ่งยังไมสามารถปะติดปะตอ
เรื่องได เอยถาม  

“แหม ปรีชาก็รูใชไหมวา นองบดินทรเคยทํางาน
ใหทานปลัดมากอน และก็พอรูใชไหมวาในสํานักงานปลัดเนียะ 
คนที่มีความรูความสามารถในการรํามวยจีนและเคย
ออกใบอนุญาตรับรองครูมวยจีน ก็มีแคนองบดินทร
คนเดียวเทาน้ันแหละ” ประกิตเลาเรื่องตอเพ่ือใหปรีชา
คาดเดาเรื่องราว 

“อาว! แตในประกาศรับสมัครไมไดระบุคุณสมบัติ
ไวนี่ครับ แจงเพียงวา ตองการคนท่ีมีความรูความสามารถ
ในศิลปะปองกันตัวและเคยออกใบอนุญาตใหครูสอน
ศิลปะปองกันตัว เทานั ้นนี ่นา” ปรีชาเริ ่มโวยวาย 
หลังจากเขาใจเรื่องราวทั้งหมด 

นายธนรัชต ตรีศรี : ผูเขียน 
 

ุ
มยุติธรรมยังมีอยูจริงบนโลกใบนี้” ปรีชารํ
รอยยิ้มเมื่อไดรับทราบคําวินิจฉัยของ ก.พ.ค.

“นั่นแหละ ทุกคนก็รูวานองบดินทรเคยไปศึกษาดูงาน
ที่วัดเสาหลินและเขาอบรมหลักสูตรมวยจีนจากอาจารย
ยิปมัน พี่วามันตองมีอะไรไมชอบมาพากลแนเลย” 
ประกิตกลาวแสดงความเห็น 

“นั่นสิ! อยากไดคนเชี่ยวชาญมวยจีน แลวทําไมไมระบุ
ในประกาศรับสมัครแตแรกละ ผมคิดวานี่อาจจะเปนการ
เลือกปฏิบัติเพ่ือชวยพวกพองนะครับ” ปรีชากลาวดวย
ความไมพอใจ 

“พี่ก็สงสัยเหมือนกัน ถึงเอามาเลาใหปรีชาฟง 
แตก็นั่นแหละ เราเปนผูนอย ทําอะไรไมไดหรอก ผูใหญ
เขาวามาอยางนั้น ก็ตองเปนไปตามนั้นแหละ ไวรอ
สมัครใหมในครั้งหนาก็แลวกัน” ประกิตกลาวอยาง
เห็นอกเห็นใจ 

 

ก.พ.ค. News 9เรื่องเลาทายซอย
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