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บทบรรณาธิการ
สวัสดีทานผูอานที่รักทุกทาน
ก.พ.ค. News ฉบับนี้ จะนําทานเขาสูการเปลี่ยนแปลงใหมๆ
ในระบบราชการของเรา เริ่มตั้งแตการแกไขหลักการดําเนินการ
ทางวินั ย แกผูที่พ น จากราชการที่ บัญญัติไวในมาตรา 100 แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ที่ไดปรับ
หลักการใหมๆ มากมาย เพื่อใหการดําเนินการทางวินัยเปนมาตรฐาน
เดียวกันในราชการฝายพลเรือน และมีความสอดคลองกับกฎหมาย
ขององคกรตรวจสอบ ซึ่งเราไดรับเกียรติจากทานพิรุฬ เพียรล้ําเลิศ
ที่ปรึกษาระบบราชการ สํานักงาน ก.พ. มาไขความกระจางใหทราบ
สวนนานาสาระเชิญพบกับขอมูลของ Hero พันธุใหม ความภาคภูมิใจ
ของคนไทยจากมติค ณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ 5 กุม ภาพันธ 2562
ที่ให “ปลากั ด ” นัก สูแ หงแดนสยามเปนสัต วน้ํา ประจํา ชาติ
นอกจากนี้ในสวนอุทาหรณสํา หรับเพื่อ นขาราชการจะกลา วถึง
การตรวจสอบการทํางานของผูใตบังคับบัญชาที่ทานผูบังคับบัญชา
ทั้งหลายจะตองมีความละเอียดรอบคอบ ไม เชนนั้นอาจไมพนภัย
จากการกระทําที่มิชอบของลูกนองได สวนทานที่มีความคับของใจ
กรณี ถู ก ปฏิ บั ติ ไ มเ ป น ธรรมในการคั ด เลือ กเพื่ อ แต ง ตั้ ง ให ดํ า รง
ตําแหนงสูงขึ้น เรามีแนวทางแกไขความทุกขของทานอยูในฉบับนี้
ตบทายดวยพระเอกขาประจํา “คุณไขผูพิทักษ” จะมาใหความรู
ในเรื่องมาตรา 100 ในสวนที่เกี่ยวของกับงานของ ก.พ.ค.
ทายที่สุดหวังวาทานผูอานจะไดรับความบันเทิงพรอมสาระ
จาก ก.พ.ค. News ฉบับนี้ และหวังเปนอยางยิ่งวาจะเปนประโยชน
ตอทุกทานไมมากก็นอย
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ชวนฟงนั่งคุย

“การเปลี่ยนแปลง
หลักการดําเนินการทางวินัย
กับผูท่อี อกจากราชการไปแลว”
เมื่อ วันที่ 15 กุมภาพันธ 2562

สํานักงาน ก.พ.
ไดจัดสัมมนาชี้แจงหลักการใหมในการดําเนินการทางวินัย
กับผูที่ออกจากราชการไปแลว ตามรางมาตรา 100
และรางมาตรา 100/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....“ชวนฟั
“ชวนฟัง งนังคุ
นังยค”ุย”
จึงึ มีีโอกาสได
ไ สัมภาษณ “คุ
“คณ
ุณพิิรุ ฬ เพีี
ลิศ” ทีปี่ รึึกษาระบบราชการ สํานักงาน ก.พ. ซึ่งเปนโฆษกคณะกรรมาธิการ
วิสามัญในการพิจารณารางพระราชบัญญัติฉบับนี้ และเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการชี้แจงเรื่องดังกลาว
Q : เหตุใดจึงมีการแกไขมาตรา 100 แหงพระราชบัญญัติ
llll
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ครับ
A : โดยหลักการดําเนินการทางวินัยกับขาราชการ
พลเรือื นสามัญผูใด จะตองปรากฏวาขาราชการผูนั้น
มีสถานภาพเปนขาราชการอยู ณ ขณะนั้น เวนแตกรณี
ที่กฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอื่น อาทิ หากเขาเงื่อนไข
ที่กําหนดไวตามมาตรา 100 ก็จะสามารถดําเนินการ
ทางวินัยกับผูที่ออกจากราชการไปแลวได ซึ่งเงื่อนไข
ดัง กลา ว คือ มีก ารกลา วหาวา ผูนั้น กระทํา ผิด วินัย
อยา งรา ยแรงไวกอนออกจากราชการ และมีการตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนผูนั้นภายใน 180 วัน นับแตผูนั้น
พนจากราชการ อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติกลั บพบ
ปญหาบางประการ เชน กรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ชี้มูลความผิดแกขาราชการที่ออกจากราชการไปแลว
แตการลงโทษขาราชการดังกลาวกลับยั งตองพิจารณา
ตามเงื่อนไขมาตรา 100 การกําหนดเรื่องการดําเนินการ
ทางวิ นั ย ของข า ราชการประเภทต า งๆ ที่ อ อกจาก
ราชการไปแล ว แตกต า งกั น และการที่ ไ ม ไ ด กํ า หนด
ยุติธรรม เปนธรรม รวดเร็ว

ระยะเวลาดําเนินการทางวินัยกับผูที่ออกจากราชการ
ไปแลว ทําใหผูนั้น ตองแบกรับ ภาระในการตอสูค ดี
เปนเวลานานเกินสมควร
ดวยเหตุผลขางตน ก.พ. จึงจัดประชุมผูแทน
องค ก รกลางบริ ห ารงานบุ ค คลของข า ราชการ
ฝ า ยพลเรือ นประเภทตางๆ เพื่อกําหนดหลักเกณฑ
การดําเนินการดังกลาวใหเปนมาตรฐานเดียวกัน
Q : สาระสํา คั ญ และหลั ก การของมาตรา 100
ใ เปนอยางไรบางครับ
ทีแี่ กไ ไขใหม
A : หลัก การเหมือ นกับ มาตรา 100 เดิม ตรงที่
การกระทําผิดที่ถูกกลาวหาจะตองเกิดขึ้นในขณะที่
ขาราชการผู นั้นมีสภาพเปนขาราชการ แตเงื่อนไข
เพิ ่ม เติม เขา มาคือ จะกลา วหาวา กระทํ า ผิด วิน ัย
อยา งรา ยแรงก อนหรือหลั งจากที่ขา ราชการผู นั้ น
ออกจากราชการไปแล ว ก็ ไ ด และมี ก ารกํ า หนด
ระยะเวลาในการดําเนินการทางวิ นัยกับผูนั้นไวดวย
ผมขออนุญาตแยกอธิบายเปนสองกรณี ดังนี้
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กรณีแรก ถามีการกลาวหาผูนั้นไวกอนออกจาก
ราชการวา กระทํา ความผิด วินัย อยา งรา ยแรง หรือ
มีก รณีที่ผูนั้น ถูก ฟอ งคดีอ าญาหรือ ตอ งหาคดีอ าญา
กอนออกจากราชการที่ไมใชความผิดอาญาที่ไดกระทํา
โดยประมาทและไมเ กี่ย วกับ ราชการหรือ ความผิด
ลหุโ ทษ กรณีนี้ ใหผูบั งคับบัญชาดําเนินการทางวินัย
และสั่งลงโทษใหแลวเสร็จภายใน 3 ป นับแตวันที่ผูนั้น
ออกจากราชการ ไมเชนนั้นก็จะดําเนินการทางวินัยกับ
ผูนั้นไมไดอีกตอไป
กรณีที่สอง ถามีการกลาวหาผูนั้นภายหลังจาก
ที่ออกจากราชการไปแลว หรือ มีก รณีที่ผูนั้น ถูก ฟอ ง
คดีอาญาหรือตองหาคดีอาญาภายหลังออกจากราชการ
ที่ไ มใ ชค วามผิด อาญาที่ไ ดก ระทํา โดยประมาทและ
ไมเกี่ยวกับราชการหรือความผิดลหุโทษ ผูบังคับบัญชา
ตองเริ่มดําเนินการสอบสวนทางวินัยภายในระยะเวลา
1 ป นับ แตวัน ที่ผูนั้น ออกจากราชการ และจะตอ ง
สั่ง ลงโทษผูนั้น ใหแ ล ว เสร็จ ภายในระยะเวลา 3 ป
นับแตวันที่ผูนั้นออกจากราชการเชนกัน ไมเชนนั้นก็จะ
ดําเนินการทางวินัยกับผูนั้นไมไดอีกตอไป

นอกจากนี้ เรายังมีการเพิ่มเติมมาตรา 100/1 ไว
ความวา ถาเปนกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือ
คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติชี้มูลความผิดขาราชการ
พลเรือ นสามัญ ซึ่ง ออกจากราชการไปแลว ก็ใ ห
สว นราชการดํา เนิน การทางวินัย และสั ่ง ลงโทษ
ขา ราชการผูนั้น ตามกฎหมายของ ป.ป.ช. หรือ
ป.ป.ท. แลวแตกรณีไดเลย โดยไมตองนําหลักเกณฑ
และวิธีการตามมาตรา 100 มาบังคับใช
แตหากผลการพิจารณาดําเนินการทางวินัย
ทั้งกรณีแรก กรณีที่ส อง และกรณีที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. หรือคณะกรรมการ ป.ป.ท. ชี้มูลปรากฏวา
ผูนั้น กระทํา ความผิด วินัย อยา งไมรา ยแรงเทา นั้น
กฎหมายก็ยังคงหลักการเดิม คือ ใหสั่งงดโทษ
ประเด็นที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ หากมี
กรณีการสั่งใหออกจากราชการไวกอนแลว จะไมนํา
ความในมาตรา 100 ใหม ไ ปใช บั ง คั บ กล า วคื อ
ไม นํา ระยะเวลาสิ้นสุดการดําเนินการทางวินัย 3 ป
ตามกรณี แ รกและกรณี ที่ ส องมาใช เนื่ อ งจาก
่
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นานาสาระ

การสั่งใหออกจากราชการไวกอนแมจะถือวาเปนการ
ออกจากราชการอยา งหนึ่ง ตามมาตรา 107 แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
ก็ตาม แตก็มีกระบวนพิจารณาตางหากตามที่ปรากฏ
ในมาตรา 101 เพราะถือวาเปนการใหออกจากราชการ
ที่มีเงื่อนไข คือ หากผลการพิจารณาสอบสวนปรากฏวา
ผูที่ถูก สั่ง ใหอ อกจากราชการไวกอ นกระทํา ผิด วินัย
อยา งไมรายแรงหรือไมไดกระทําผิดตามที่ถูกกลาวหา
ทางราชการก็ตองสั่งใหกลับเขา มารับราชการ โดยคืน
สิทธิประโยชนตาง ๆ ตามที่กฎหมายกําหนดตอไป
Q : ทานมีอะไรจะฝากถึงสวนราชการตางๆ เกี่ยวกับ
การดําเนินการตามบทบัญญัติมาตรา 100 ใหมนี้ครับ

ทันทีที่มีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา หลักการ
ดําเนินการทางวินัยแกผูที่ออกจากราชการไปแลวจะตอง
เปนไปตามมาตรา 100 ใหมในทันที และผมหวังวา
การแกไขในครั้งนี้จะทําใหกฎหมายมีความชัดเจน
มากขึ้น และมีความเปนธรรมทั้งกับสวนราชการที่
ตองดําเนินการและกับผูที่ถูกลงโทษ
จากบทสัมภาษณในครั้งนี้ “ชวนฟั ง นังคุย”
หวังวาจะเปนประโยชนกับผูอานทุกทานไมมากก็นอย
ทั้งกับขาราชการที่จะระมัดระวังไมกระทําผิดวินัย และ
สวนราชการที่จะไดดําเนินการทางวินัยและสั่งลงโทษ
ผูที่ออกจากราชการไปแล
ภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
ชการไปแลวว ภายในระยะเวลาท
กําหนด

A : สิ่งที่ผมอยากจะฝากคือ เนื่องจากมาตรา 100
ที่แกไขใหมนี้ ไมมีการบัญญัติเรื่องบทเฉพาะกาลไว ดังนั้น

รอบรั้ว ก.พ.ค. ฉบับนี้ จะขอเลาถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ในชวงครึ่งปแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไมวาจะเปน
การเพิ่มพูนความรูดานกฎหมายใหกับ 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 ที่วาการอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ในเรื่องกระบวนการและขั้นตอนในการออกบัตรประจําตัวประชาชน
ของกรมการปกครอง รวมทั้งรับทราบสภาพปญหาที่อาจเกิดขึ้นและแนวทางแกไข
อีกทั้งในเดือนกุมภาพันธที่ผานมา ก.พ.ค. ยังไดมีโอกาสตอนรับ
นายโกศล ขําศิริ และนายบัณฑิต เรืองศรี ในโอกาสไดรับแตงตั้งใหเปน
กรรมการวินิจฉัย ซึ่งทานทั้งสองจะมารวมงานกับ ก.พ.ค. เพื่อขับเคลื่อน
การพิทักษระบบคุณธรรมในระบบราชการตอไป... “ยินดีตอนรับ”

รูปภาพ : www.freepik.com

ยุติธรรม เปนธรรม รวดเร็ว
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วันนี้ “ก.พ.ค. ขอบอก” ขอเสนอเรื่องราวของ
ผูอุท ธรณร ายหนึ่ง ซึ่ง ปฏิบัติห นา ที่เ กี่ย วกับ การเงิน
แตดวยความไวใจผูใตบังคับบัญชา และภารกิจที่มากลน
จนไมทัน ไดต รวจสอบใบเสร็จ รับ เงิน อยา งละเอีย ด
เปนเหตุใหผูใตบังคับบัญชากระทําการทุจริตหลายครั้ง
รวมเปนเงินหาแสนกวาบาท สุดทายคณะกรรมการ ป.ป.ท.
ไดชี้มูลความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ราชการแกผูอุทธรณ
ดวย หนวยงานจึงลงโทษไลผูอุทธรณออกจากราชการ

เรื่ อ งนี้ข อ เท็จ จริ ง ปรากฏว า หนว ยงานแห ง นี้
มีนโยบายในการอํ านวยความสะดวกให แก ข าราชการ
บํานาญที่มาเบิกคารักษาพยาบาล โดยไดมอบหมายให
นางสาว พ. พนักงานราชการ ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน
และใหเขียนใบขอเบิกที่ไดจัดทําขึ้นเอง โดยระบุเพียงชื่อ
ผูเบิก และจํานวนเงินเทานั้น แลวนําไปขอเบิกเงินทดรอง
จากผู อุ ทธรณ จากนั้นนางสาว พ. จะนํา เงินไปจายให
ผู เ บิ ก โดยให ล งชื่ อ รั บ เงิ น พร อ มทั้ ง ลงชื่ อ ในเอกสาร
ที่ เกี่ ย วข อง เพื่ อ นํ าไปให ผู อุ ท ธรณ ล งลายมื อชื่ อเป น
ผูจายเงินและประทับตราวา จายเงินแล ว ซึ่งผูอุทธรณ
มีภาระงานล นมือและเชื่อใจลู กนอง จึงไม ตรวจสอบ
ใบเสร็จรับเงินที่นํามาใชเบิกฯใหละเอียด จึงเปนเหตุให
นางสาว พ. นําใบเสร็จรับเงินที่ประทับตราจายเงินแลว
มาใชซ้ํา
รูปภาพ : 1. https://flowaccount.com/blog/?p=1993
2. https://www.thairath.co.th/content/1425570

ก.พ.ค. พิ จารณาแล วจึ งเห็ นว า เมื่ อหน วยงาน
มีนโยบายอํานวยความสะดวกใหแกขาราชการบํ านาญ
โดยจ ายเงิ นทดรองราชการค ารั กษาพยาบาลไปก อน
แลวจึงใหผูบังคับบัญชาอนุมัติในภายหลัง เพื่อไมใหผูเบิก
ตองรอการอนุมัติเปนเวลานาน กับทั้งเมื่อผูอุทธรณ
ประทับตราในใบเสร็จรับเงินแลว ใบเสร็จรับเงินเหลานี้
จะกลับไปอยูในความครอบครองของนางสาว พ. เพื่อ
นําเรื่องเสนอใหผูบังคับบัญชาอนุมัติ นางสาว พ. จึงอาศัย
เปนชองทางในการทุจริต อีกทั้งขอเท็จจริงยังฟงไดวา
ผูอุท ธรณเ ปน ผู ต รวจพบการทุจ ริต นี้ แ ลว รายงาน
ตามลําดับ ชั้นจนมีก ารดํา เนิน การทางอาญาและไล
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
ตนสั งกัดยกเลิ กคําสั่ งไล ออก แล ว สั่ งลงโทษใหมเปน
ตัดเงินเดือน ในอัตรารอยละ 4 เปนเวลา 2 เดือน
เรื่องนี้จึงเปนอุทาหรณแสดงใหเห็นวา ขาราชการ
ตองตั้งใจปฏิบัติห นาที่ราชการของตนอยางละเอีย ด
รอบคอบใหมากที่สุด เพราะหากพลั้งเผลอมิไดตรวจสอบ
งานของตนใหละเอียดแลว อาจมีผูเห็นแกตัวสบโอกาส
ใชเปนชองทางในการทุจริตได แลว ตนก็จะตองรับ ผล
จากการกระทํานั้น ดวย นะ..ขอบอก...
นางจิรัตติ ศรีสวรรค : ผูเขียน
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ทําไมไม่บอกกันก่อน
“ฉันรูสึกโชคดีที่ไดเกิดมา สวมเครื่องแบบสมญา
ขาราชการ..” เสียงเพลงลองลอยมาตามลม ขณะที่ปรีชา
กําลังเดินมาลงชื่อปฏิบัติงาน
“เอะ! นี่สํานักงานปลัดกระทรวงเปดรับสมัครตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักแลวหรอ” ปรีชากลาวอยางประหลาดใจ
พลางเปดอานใบประกาศที่ติดอยูที่บอรดประชาสัมพันธ
ของหนวยงาน
“เห็นประกาศหรือยังละปรีชา สนใจสมัครไหม”
ประกิต รุนพี่ที่ทํางานของปรีชาเอยถาม
“อาว! สวัส ดีครับพี่ ป ระกิต ผมสนใจอยูนะครับ
อยากลองสมัครดูเหมือนกันครับ” ปรีชาตอบดวยแววตา
เปนประกาย
“อย าลื มส ง ใบสมั ครภายในสั ปดาห นี้ น ะ เดี๋ ย ว
พี่ขอตัวกอน ใกลถึงเวลาประชุมแลว ” ประกิต กลาว
กอนที่จะเดินจากไป
“ครับพี่” ปรีชากลาวตอบ
หลังจากนั้นไมนาน ปรีช าก็ไดเขาสูกระบวนการ
คัดเลือกหลายขั้นตอน จนกระทั่งหนวยงานไดประกาศ
รายชื่อผูไดรับการแตงตั้ง โดยที่รายชื่อดังกลาว ไมปรากฏ
รายชื่อของปรีชา
รูปภาพ : https://www.debavalya.co.th

ยุติธรรม เปนธรรม รวดเร็ว

“ทํา ไมถึง เปน อยา งนี้ละ นอ งบดิน ทรไ ดรับ
การแตงตั้ง ทั้งๆ ที่อาวุโสและประสบการณก็นอยกวาเรา”
ปรีชาคิดในใจดวยความงุนงงระคนนอยใจขณะที่ได
เห็นประกาศดังกลาว
“ทําไมทําหนาเศราอยางนั้นละปรีชา” ประกิต
เอยถามเมื่อเห็นปรีชายืนนิ่งอยูที่บอรดประชาสัมพันธ
“คือ ผมไมเขาใจวา ทําไมนองบดินทรที่มีอาวุโส
นอ ยกวา และประสบการณนอ ยกวา ผมถึง ไดรับ
การแตง ตั ้ง ใหเ ปน ผู อํ า นวยการสํ า นัก ทั้ง ๆ ที ่ผ ม
ปฏิบัติงานในสํานักนี้มาตั้งแตเริ่มบรรจุ ” ปรีชากลาว
ตัดพอกับประกิต
“ออ เรื่องนี้เองรึ เดี๋ยวพี่จะเลาใหฟง ” ประกิต
พูดพลางดึงปรีชาเขาไปคุยในหองทํางาน
“มีเรื่องอะไรหรื อครั บ พี่ ” ปรีช าซัก ถามดว ย
ความสงสัย
“ก็เรื่องที่นองปรีชาไมไดรับการแตงตั้งไง พี่ แอบ
ไดยินปาสมศรีที่เขาไปเสิรฟกาแฟในที่ประชุมคณะกรรมการ
คัดเลือกเมาทกับแมบานดวยกันวา พอเริ่มประชุม
ทานปลัดก็พูดขึ้นวา ตองการใหตําแหนงคนที่จะมาเปน
ผูอํา นวยการสํา นัก มีค วามรูค วามสามารถในการ
รํา มวยจีนและเคยออกใบอนุญาตรับรองใหเปนผูประกอบ
วิชาชีพครูมวยจีน” ประกิตกลาวพรอมหยุดหายใจ
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“แลวไงตอพี่..” ปรีชาซึ่งยังไมสามารถปะติดปะตอ
เรื่องได เอยถาม
“แหม ปรีชาก็รูใชไหมวา นองบดินทรเคยทํางาน
ใหทานปลัดมากอน และก็พอรูใชไหมวาในสํานักงานปลัดเนียะ
คนที่มีความรูความสามารถในการรํามวยจีน และเคย
ออกใบอนุญาตรับรองครูมวยจีน ก็มีแคนองบดิน ทร
คนเดียวเทานั้นแหละ” ประกิตเลาเรื่องตอเพื่อใหปรีชา
คาดเดาเรื่องราว
“อาว! แตในประกาศรับสมัครไมไดระบุคุณสมบัติ
ไวนี่ครับ แจงเพียงวา ตองการคนที่มีความรูความสามารถ
ในศิลปะปองกันตัวและเคยออกใบอนุญาตใหครูสอน
ศิล ปะปอ งกัน ตัว เทา นั ้น นี ่น า” ปรีช าเริ ่ม โวยวาย
หลังจากเขาใจเรื่องราวทั้งหมด

“ผมคิดวาทางออกของเรื่องนี้นาจะพอมีอยูบาง
ขอบคุณพี่ประกิตที่เลาเรื่องนี้ใหผมฟงนะครับ” ปรีชา
กลาวกับประกิตดวยความซาบซึ้งใจ กอนที่ทั้งคูจะแยก
ยายไปปฏิบัติงานตอ
ตอมาไมนาน ปรีชาไดมีห นังสือรองทุกขไปยัง
ก.พ.ค. เรื่องดังกลาวจึงไดเขาสูกระบวนการพิจารณา
ของ ก.พ.ค.
ซึ่งกรณีนี้ ก.พ.ค. ไดพิจารณาแลวเห็นวา การที่
ปลั ด กระทรวงแจ ง เพิ่ ม เติ ม รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ
คุณสมบัติ หลังจากรับทราบขอมูลบุคคลของผูสมัครนั้น
เปนการกระทําอันปราศจากเหตุอันสมควร มีลักษณะ
เปนการเฉพาะเจาะจงเพื่อเอื้อประโยชนใหสอดคลอง
กับคุณสมบัติและข อมูล บุ คคลของผู ส มั ครบางคน

“นั่นแหละ ทุกคนก็รูวานองบดินทรเคยไปศึกษาดูงาน
ที่วัดเสาหลินและเขาอบรมหลักสูตรมวยจีนจากอาจารย
ยิป มัน พี่วา มัน ตอ งมีอ ะไรไมช อบมาพากลแนเ ลย”
ประกิตกลาวแสดงความเห็น
“นั่นสิ! อยากไดคนเชี่ยวชาญมวยจีน แลวทําไมไมระบุ
ในประกาศรับสมัครแตแรกละ ผมคิดวานี่อาจจะเปนการ
เลือกปฏิบัติเพื่อชวยพวกพองนะครับ” ปรีชากลาวดวย
ความไมพอใจ
“พี่ก็ส งสัย เหมือ นกัน ถึง เอามาเลา ใหป รีช าฟง
แตก็นั่นแหละ เราเปนผูนอย ทําอะไรไมไดหรอก ผูใหญ
เขาวา มาอยางนั้น ก็ตอ งเปน ไปตามนั้นแหละ ไวร อ
สมัครใหมในครั้งหนาก็แลว กัน ” ประกิต กลาวอยาง
เห็นอกเห็นใจ

จึ ง ถื อ ได ว า เป น การเลื อ กปฏิ บั ติ ที่ ไ ม เ ป น ธรรมต อ
ผูสมัครเขารับการคัดเลือกคนอื่น อันถือเปนการบริหาร
ทรั พ ยากรบุ ค คลที่ ไ ม เ ป น ไปตามระบบคุ ณ ธรรม
คํา รอ งทุก ขข องปรีช าฟง ขึ้น ก.พ.ค. จึง มีคํา สั่ง ให
หนวยงานยกเลิกคําสั่งแตงตั้งในตําแหนงดังกลาวและ
ใหดําเนินการใหมใหถูกตอง
“ขอบคุุณ ก.พ.ค. นะครับ ที ่ทํ า ใหผ มรู ว า
ความยุ
มยุติธรรมยังมีอยูจริงบนโลกใบนี้ ” ปรีช ารําพึง
ดวยรอยยิ
รอยยิ้มเมื่อไดรับทราบคําวินิจฉัยของ ก.พ.ค.

นายธนรัชต ตรีศรี : ผูเขียน

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