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บทบรรณาธิการ
สวัสดีทานผูอานที่รักทุกทาน
กลับมาอีกครั้ง กับ ก.พ.ค. News ฉบับนี้ มีเนื้อหาสาระ
ในงานด า นอุ ท ธรณ แ ละร อ งทุ ก ข ที่ พ อจะเป น อุ ท าหรณ ใ ห กั บ
เพื่อนขาราชการอีกแลวคะ
แตกอนอื่น ขอเริ่มตนดวยกิจกรรมอันเปนมิ่งมงคลและเปน
ความภาคภูมใิ จของพวกเราขาของแผนดินและคนไทยทุกคน นับตั้งแต
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกจนถึงวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว ผูทรงเปนรมโพธิ์แกว
ของพวกเรา คอลัมนนี้ จะชวนทานมารูจัก “จิตอาสา” ในความหมาย
และสัญลักษณ เพื่อสนองพระราชดํา ริข องพระองคทา นที่จะให
คนไทยทุกคนหมั่นทําความดีดวยหัวใจ
จากนั้น เขาสู mode ที่เปนอุทาหรณควรจดจํา เริ่ม จาก
การสัมภาษณคุณชมนาด ศรีสวาสดิ์ ผูที่คร่ําหวอดในงานดานวินัย
ขาราชการมาเปนเวลานาน โดยสัมภาษณเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวกับ
ยาเสพติด และขอคิดตางๆ จากนั้น นานาสาระจะขอนําเสนอเรื่อง
ยอดฮิตในขณะนี้ “น้ํามันกัญชา ไอเท็มใหมที่ตองใชอยางระมัดระวัง”
สวน ก.พ.ค. ขอบอก ไดนําเสนอตัวอยางความผิดวินัยที่เกี่ยวกับ
ยาเสพติด เพื่อเปนอุทาหรณใหระมัดระวังในเรื่องการรับฝากสิ่งของ
เขาไปภายในเรือนจํา วาควรตรวจสอบใหดีและไมเห็นแกคาตอบแทน
ที่ไ มคุม คา กับ อนาคตที่ตอ งเสีย ไปกับ การถูก ไลอ อก สุด ทา ย
คุณไขผูพิทักษจะมาไขขอของใจ กรณีผูมีลักษณะตองหามที่จะเขารับ
ราชการกรณีเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี และเปนผูเคยตองรับโทษ
จําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด เชนกรณีถูกจับคดียาเสพ ติด วาจะ
สามารถขอยกเวนคุณสมบัติเพื่อเขารับราชการไดอยางไรบาง
ทั้งนี้ กองบรรณาธิการหวังเปนอยางยิ่งวา ก.พ.ค. News
จะเปน ประโยชนกับ ทา นผูอา นไมม ากก็นอ ย จากสาระพรอ ม
ความเพลิดเพลินนะคะ แลวพบกันใหมในฉบับหนา พวกเราจะมา
มอบความสนุกใหกับทานไมแพกันคะ.
http://mspc.ocsc.go.th
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ชวนฟงนั่งคุย

“ยาเสพติดกับ
ขาราชการไทย”
เนื่อ งจาก

ยาเสพติด เปน ปญ หาสํ า คัญ ที่ตอ เนื่อ ง
มาจนถึงปจจุบันไมวาในแวดวงของประชาชน หรือสวนราชการ
ดัง นั้ ้น “ ช วนฟั ง นั ง ค ุย ” ในครั ้ง นี้ไ ดม ี โ อกาสสัม ภาษณ
“คณุณชมนาด
ชมนาด สสสสส
ศรีสวาสดิ
ซึ่งเคยดํ
“คุ
เพีย” รลํผูาเลิ
ศ” ารงตําแหนงผูเชี่ยวชาญ
ที่สํานักมาตรฐานวินัย ตําแหนงผูอํานวยการสํานักกฎหมาย และ
ปจจุบันทานดํารงตําแหนงที่ปรึกษาระบบราชการของสํานักงาน ก.พ.
ทําใหทานมีโอกาสไดเขาไปเปนกรรมการใน อ.ก.พ. กระทรวง ตางๆ วันนี้เราจะไดเห็นมุมมองของทานเกี่ยวกับยาเสพติด
ในสวนราชการ โดยเฉพาะกับบุคคลที่ประสงคจะเขารับราชการ วาทานมีแนวคิดในเรื่องดังกลาวอยางไร
Q : ทานคิดวา “ยาเสพติด” มีผลกระทบหรือเขามา
เกี่ยวของกับสวนราชการมากนอยเพียงใด
A : ยาเสพติ ด เป น สิ่ ง ที่ ก ฎหมายกํา หนดห า มมี ไ ว
ในครอบครอง เปื นสิ่งที่เปนภัยอันตรายและมีผลกระทบ
ตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนความมั่นคง
ของประเทศอยางรายแรง ปญหายาเสพติดจึงเปนปญหา
ระดับประเทศที่รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยใหความสําคัญ และ
กําหนดใหเปนปญหาที่ตองไดรับการปองกันและแกไข
อยางเรงดวน โดยเฉพาะอยางยิ่งสวนราชการซึ่งถือเปน
กลไกสําคัญของรัฐบาลในการบริหารราชการ จึงยอมที่
จะตองมีบทบาทหรือมีสวนเกี่ยวของในการแกไขปญหา
ยาเสพติดอยางเขมงวดและจริงจัง เพื่อเปนการผลักดัน
ใหนโยบายของรัฐบาลประสบผลสําเร็จตามที่ประสงคไว
Q : สวนราชการใหความสําคัญกับผูที่มีสวนเกี่ยวของกับ
ยาเสพติดหรือไม อยางไร
A : เนื่องจากการดําเนินการของสวนราชการและแนวทาง
การปฏิบัติตนของขาราชการจะตองมีความสอดคลองและ
เปนไปตามแนวนโยบายที่รัฐบาลกําหนดไว เพื่อความสําเร็จ
ยุติธรรม เปนธรรม รวดเร็ว

ในการบริหารราชการของรัฐบาล และสรางความเชื่อถือ
ศรัทธาใหเกิดขึ้นแกประชาชน รัฐบาลในแตละยุคสมัย
จึงกําหนดแนวทางการดําเนินงานของสวนราชการและ
แนวทางการปฏิบัติตนของขาราชการในเรื่องตาง ๆ
ไวแตกตางกันไป ซึ่งสํ าหรับเรื่องยาเสพติด นั้น ก็มี
แนวทางที่กําหนดไวอยูหลายฉบับ เชน ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกันเจาหนาที่ของรัฐมิให
เกี่ยวของกับยาเสพติด พ.ศ. 2542 ที่กําหนดมาตรการ
แนวทางการปฏิบัติตนของเจาหนาที่ของรัฐมิใหเขาไป
มีสวนรวมในการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
มติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ดวนที่สุด ที่ นร 0504/ว 208 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2546
ที่กําหนดใหผูที่เคยมีประวัติการเสพหรือติดยาเสพติด
ที่ไดพนสภาพจากการใชยาเสพติดที่ไดรับการรับรอง
จากแพทยหรือผานการบําบัดรักษาของทางราชการ
ไดมีโอกาสเขาทํางานหรือเขารับการศึกษาเชนบุคคลทั่วไป
จะปฏิเสธการรับผูนั้นเขาทํางานหรือศึกษาตอ โดยอางเหตุ
วาเป นผู บกพรองในศีล ธรรมอันดี จนเปนที่รังเกีย จ
ของสังคมมิได ซึ่งมาตรการดังกล า วถูก กําหนดขึ้นจาก
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พื้นฐานที่วา“ผูเสพ คือผูปวย” ดังนั้น การใหสิทธิและ
โอกาส จึงเปนการใหเฉพาะผูเสพ หรือผูติดยาเสพติดที่
พนจากสภาพการใชยาแลวเทานั้น ไมรวมถึงผูผลิตหรือ
ผูจําหนายแตอยางใด นอกจากนี้ก็ยังมีมติคณะรัฐมนตรี
ตามหนังสือสํานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ นร
0505/ว 38 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2550 ที่ปรับปรุง
เพิ่มเติมมติคณะรัฐมนตรี ป 2546 โดยกําหนดวาหาม
อางเหตุแหงการเคยเสพ หรือติดยาเสพติดซึ่งพนสภาพ
จากการใชยาเสพติด มาเปนเหตุผลในการลิดรอนสิทธิ
ในการเขารับการศึกษา การรับทุนการศึกษาหรือเขาทํางาน
ตลอดจนความกา วหนา การใหอ อกจากการศึก ษา
หรือใหออกจากงาน อยางไรก็ตามมีขอสังเกตเกี่ยวกับ
มติคณะรัฐ มนตรีฉ บับ ดังกลา ววา การใชค วรเปน ไป
ในแนวทางเดียวกันกับมติคณะรัฐมนตรีฉบับกอนดวย
โดยผูที่จะไดรับประโยชนจากการไมตองออกจากการศึกษา
หรื อ ออกจากงานตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี นี้ ต อ งเป น
ผูเคยเสพหรือติดยาเสพติดที่พนสภาพจากการใชยาแลว
กอ นที่จ ะเขา รับ การศึก ษาหรือ ทํา งานเชนกัน ทั้งนี้
เพราะหากใหนํามติคณะรัฐมนตรีฉบับดังกลาวมาใชกับ
กรณีข องผู เ คยเสพ หรือ ติด ยาเสพติด ที่พน สภาพ
จากการใชยาหลังจากที่เขารับการศึกษาหรือทํางานแลว
ย อ มทํา ให เ กิ ด ป ญ หาในทางปฏิ บ ั ติ โดยเฉพาะ
การเขา รับ ราชการ เพราะการที่ ขา ราชการคนใด
เสพหรื อ ติ ด ยาเสพติ ด แม ต อ มาผู นั้ น จะพ น สภาพ
จากการใชยาแลวก็ตาม ก็ยังคงถือวาผูนั้นเปนผูกระทําผิด
วินัย ซึ่งพฤติการณการเสพหรือติดยาเสพติดบางกรณี
อาจเปนความผิดวินัยอยางรายแรงที่มีโทษถึงออกจาก
ราชการ การนํามติคณะรั ฐมนตรี ฉบับ นี้มาใชจะมีผ ล
ทําใหสวนราชการไมสามารถที่จะสั่งลงโทษผูกระทําผิด
ถึงออกจากราชการได เทากับกฎหมายดานวินัย ไมมี
ผลใชบังคับ ซึ่งไมนาที่จะเปนไปตามเจตนารมณหรือ
จุดมุงหมายของรัฐบาลที่มุงจะปองกันและปราบปราม
ยาเสพติด ซึ่งเปนคนละเรื่องกับการใหสิทธิ และโอกาส
แกผูที่เคยเสพหรือติดยาเสพติดที่พนสภาพจากการใชยา
ตามมติคณะรัฐมนตรีทั้งสองฉบับดังกลาว

Q : ทา นมีอ ะไรจะฝากถึง ผูอา น โดยเฉพาะผูที่
ปประสงค จะเขารับราชการไหมคะ
A : การแกไขปญหาเรื่องยาเสพติด จําเปนตองอาศัย
ความรวมมือจากผูที่เกี่ยวของทุกฝ าย สวนราชการ
และข า ราชการซึ่ ง ถื อ เป น กลไกและเครื่ อ งมื อ ของ
รั ฐ บาลตอ งให ค วามร ว มมื อ และให ค วามสํ า คั ญ ต อ
นโยบาย แนวทางที่รั ฐบาลกําหนด โดยเฉพาะการ
ปฏิบัติตนของขาราชการทั้งในเรื่องของการปฏิบัติ
หน า ที่ แ ละพฤติ ก ารณ ส ว นตั ว เพราะย อ มมี ผ ลต อ
ภาพลักษณชื่อเสียงของทางราชการ ปจจุบันการรับ
บุคคลเขารับราชการมิไดมุงเนนเพียงคนเกงเทานั้น
แตมุงเนนถึงความเปนคนดีดวย ดังนั้น ผูที่ประสงค
จะเขารับราชการตองใหความสนใจและเรียนรูที่จะ
ประพฤติ ต นให อ ยู ใ นกรอบที่ พึ ง ประสงค ข องทาง
ราชการ อยางน อยก็เพื่ อป องกัน มิ ให ตนกลายเป น
ผูกระทําผิดวินัยโดยไมรูตัว
จากบทสัมภาษณใ นครั้ง นี้ “ชวนฟง นั่ง คุย ”
หวังวาจะเปนประโยชนกับผูอานทุกทานไมมากก็นอย
แตไมวาอยางไรก็ตาม การไมเขาไปมีสวนเกี่ยวของกั บ
ยาเสพติดเลย นาจะเปนสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับทุกฝาย
ทั้งกับตัวเอง คนรอบขาง และประเทศชาติ...

รูปภาพ : https://thestandard.co/salary-deductions-to-pay-studentloan-laws/
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วันนี้ “ก.พ.ค. ขอบอก” ขอเสนอเรื่องราวของ
ผูอุ ท ธรณ ที่ ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ เ ป น เจ า หน า ที่ รั ก ษาการณ
ประตู 1–2 ของเรือนจําแตไดรับฝากรองเทาผาใบจาก
ญาติ ผู ต องขั งเพื่ อนํ าไปให ผู ต องขั งในเรื อนจํ า ต อมา
เจาหนาที่รักษาการณประตู 3–4 ไดตรวจคนรองเทา
ดังกลาว พบยาบาซุกซอนอยูในพื้นรองเทา ผูอุทธรณ
รายนี้จึงถูกไลออกจากราชการ และไดมายื่นอุทธรณ
ตอ ก.พ.ค.

เรื่องนี้ ผูอุทธรณปฏิบัติหนาที่เปนเวรรักษาการณ
ประตู 1–2 ของเรือนจําจึงมีหน าที่ต รวจคน ตัว บุค คล
และสิ ่ง ของ ขณะปฏิบ ัต ิห นา ที่ ไ ดมีญาติ ผู ตองขังนํ า
ถุงพลาสติกซึ่งภายในมีเสื้อ กางเกง และรองเทาผาใบ 1 คู
ฝากใหผูอุทธรณนําไปใหผูตองขังภายในเรือนจํา ผูอุทธรณ
ไดรับฝากและนําถุงนั้นมอบใหผูตองขังชวยงานซึ่งอยูบริเวณ
ประตู 2 ใหนําเขาไปในเรือนจํา ผูตองขังรายนี้ จึง นํา
ถุง ดั งกล าวไปให เจ าหน าที่ ประตู 3–4 เพื่ อตรวจสอบ
กอนเอาเขาไปในเรือนจํา จากการตรวจสอบพบพิรุธ
ความหนาของพื้นรองเทา เจาหนาที่จึงใชมีดกรีดพบ
ห อ สี ฟ า อยู ใ นพื้ น รองเท า ข า งละ 2 ห อ เมื่ อ แกะห อ
พบยาบา รวม 695 เม็ด เมื่อซักถาม ผูอุทธรณก็ใหการ
ไมชัดเจน จึงนําตัว ผูอุท ธรณสง ให เ จา หนา ที่ตํา รวจ
เพื่อดําเนินคดีตามกฎหมาย และรายงานผู บังคับบัญ ชา

ใหดําเนินการทางวินัยตอไป ในที่สุด ศาลมีคําพิพากษาวา
ผูอุทธรณ มีความผิดฐานเปนขาราชการมีเมทแอมเฟตามีน
ไวในครอบครองเพื่อจําหนายและนําเขาไปในเรือนจํา
จึง พิพ ากษาใหจํา คุก ผูอุท ธรณ 33 ป และปรับ เงิน
1,800,000 บาท สวนเรื่องวินัยนั้น ตนสังกัดไดมีคําสั่ง
ลงโทษไลผูอุทธรณออกจากราชการ
ก.พ.ค. พิจารณาแลวเห็นวา ผูอุทธรณ มีหนาที่
ตองตรวจคนสิ่งของที่จะนําเขาไปในเรือนจําอยางละเอียด
ถี่ถว น เพื่อปองกันการซุกซอนสิ่งของตองห ามเขาไป
ในเรือนจํา แตในขณะปฏิบัติหนาที่ ผูอุทธรณกลับรับฝาก
สิ่งของโดยไมตรวจสอบ และไมสอบถามรายละเอียด
ผูฝากสิ่งของวาเปนใคร อยูที่ไหน มีความเกี่ยวของกับ
ผูตองขังที่จะฝากสิ่งของไปใหอยางไร กับทั้งไมตรวจคน
สิ่งของใหถี่ถวน และหากตรวจอยางละเอียดจะพบวา
พื้นรองเทาผาใบนั้นหนาและชองวางสําหรับสอดเทา
เขาไปในรองเทามีขนาดเล็กผิดปกติกวารองเท าผาใบ
ทั่ว ไป การกระทําของผู อุทธรณจึงเปน ความผิ ดวินัย
อยางรายแรง ฐานปฏิบัติหนาที่ราชการโดยทุจริต และ
ฐานประพฤติชั่วอยางรายแรง ตามมาตรา 85 (1) และ (4)
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
การที่ตนสังกัดสั่งไลผูอุทธรณออกจากราชการ จึงถูกตอง
และเหมาะสมแลว วินิจฉัยยกอุทธรณ
เรื่องนี้จึงเปนอุทาหรณวา ขาราชการตองปฏิบัติ
หน าที่ราชการดวยความตั้งใจ และสุ จริต ไมเห็ นแก ได
จากสิ นบนต างๆ เพราะมิเชนนั้ นจะเปนความผิ ดวินั ย
และเปนความผิดตอคดีอาญาได นะ..ขอบอก...

นางจิรัตติ ศรีสวรรค : ผูเขียน

รูปภาพ : 1. https://thaipublica.org/2016/06/natmaytee-05/
2. http://news.ch3thailand.com/local/6156
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เรื่องเลาทายซอย

สุนทร เปนผูคุมเรือนจําในจังหวัดแหงหนึ่ง ในขณะที่
เขากําลังเดินตรวจตราระหวางเขาเวร ก็ไดยินเสียงผูคน
ตะโกนโหวกเหวกโวยวาย
“รีบหลบเร็ว รถมันพุงไปแลว ” เสียงหนึ่งตะโกน
มาทางสุนทร
สุนทรเหลือบสายตาไปตามเสียง จึงไดเห็นรถกระบะ
ที่เพิ่งขนวัตถุดิบอาหารสดไปลงที่โรงครัว กําลัง พุงตรง
มาที่เขาดวยความเร็ว กอนที่เขาจะกระโดดหลบไดทัน
อยางเฉียดฉิว แตรถก็ไมมีทีทาวาจะหยุด
“เฮย !! ขับรถประสาอะไรเนี่ย” สุนทรตะโกนไล
ตามรถดวยอารมณโมโห
เอี๊ยดดดดดด โครมมมม !! รถคันดังกลาว ไดทิ้งรอยลอ
เปนทางยาว กอนที่จะชนเขากับกําแพงของเรือนจํา
“เวรกรรม ! เฮย ! พวกเรามาชวยกันหนอย ไปดูซิ
วามีใครบาดเจ็บหรือเปลา” สุนทรตะโกนเรียกผูคุมคนอื่น
ที่อยูใกลที่เกิดเหตุ กอนจะวิ่งเขาไปชวยเหลือผูบาดเจ็บ
“อาว ทําไมคนขับกลายเปนผูตองขังเนี่ย จับใหหมดเลย
อยาใหใครหนีรอดไปได” สุนทรรีบบอกผูคุมคนอื่นใหจับ
บรรดาผูตองขังที่พยายามขโมยรถของเรือนจํา
“มันคงไมหนีไปไหนหรอก ดูแตละคนสิ ตาเยิ้มเชียว
แอบเลนยากันแหงๆ” ผูคุมคนหนึ่งกลาวดวยน้ําเสียง
เอือมระอา
รูปภาพ : https://xn--v3cdwa6co.com/

ยุติธรรม เปนธรรม รวดเร็ว

“สงสัยงานนี้ ตองสืบสวนกันอีกยาว” สุนทรบน
พลางจับกุมผูตองขัง และรีบคลี่คลายสถานการณให
กลับสูสภาวะปกติโดยเร็ว
หลั งจากนั้น สุ นทรไดรายงานเรื่องดังกล าวให
ผู บังคับ บัญ ชาทราบ หนว ยงานตนสั ง กัดจึง ทําการ
สืบสวนเรื่องราวดังกลาว
“ฮาๆๆ ขาไดขาววา มีผูตองขังไปซิ่งรถในเรือนจํา
หรือ?” ชาตรี ผูคุมเรือนจําที่สนิทกับสุนทรสอบถาม
เชิงหยอกลอ
“ขาวไวจังนะ เออดิ ขานี่เบื่อจริงๆ พวกมันเมา
ยาแกไอแลวก็พยายามขโมยรถ เมื่อคืนก็ตรวจคนเรือนนอน
กันใหวุนเลย” สุนทรกลาวตอบอยางไมสบอารมณ
“มันบาดีวะ แลวสรุปเรื่องไปถึงไหนแลว” ชาตรี
สอบถามความคืบหนาตออยางตั้งใจ
“ตอนนี้ยังไมรูวามันเอายาแกไอมาจากไหน เอ็ง
ก็รูวาถากินยาแกไอทีเดียวจํานวนหลายๆ เม็ด มันจะ
เมาไมตางอะไรกับยาเสพติดเลย แตขาวาคงไดความ
เร็วๆ นี้แหละวามันไปเอายามาจากไหน” สุนทรกลาวตอบ
“เออ พยายามเขาละ” ชาตรีกลาวใหกําลังใจ
รุงขึ้นสุนทรจึงสอบสวนผูตองขังที่จับกุมไดดวย
ความเครงเครียดและขึงขัง “บอกมา ยาแกไอรอยกวาเม็ด
ทีเ่ จอใตหมอน เอ็งเอามาจากไหน”

เรื่องเลาทายซอย

“ผมไมรูครับหัวหนา” ผูตองขังตอบ
“ยัง จะปากแข็ง อีก หลักฐานมัด ตัว ขนาดนี้แ ลว
จะยอมตอบมาดีๆ ไหม” สุนทรถามตอ พลางใชกําปน
ทุบโตะตรงหนา
“เออ ยอมแลวครับหัวหนา ผมซื้อมาจากผูตองขั ง
อีกคนหนึ่งครับ” ผูตองขังยอมเปดปากสารภาพ
“อยามาพูดซี้ซ้ัว ผูตองขังดวยกันจะเอายาที่ไหน
มาขายใหเอ็ง” สุนทรถามตอดวยความแคลงใจ
“จริงๆ นะครับหัวหนา ผมไมไดโกหก เขาขายให
ผมจริงๆ” ผูตองขังตอบดวยน้ําเสียงสั่นเครือ
“เลามาใหละเอียดซิ” สุนทรกลาวถาม
“ครับ เพื่อนแนะนําใหรูจักครับ แตผมเคยไดยิน
มันโมในกลุมวา มันเปนหุนสวนกับผูคุม มีผูคุมขนยาแกไอ
เขามาให สว นมันทําหนาที่กระจายของ มันจะมีของ
ในชวงกลางเดือนเปนประจําเลยครับ”ผูตองขังตอบ
“ออ อยางนั้นหรอกรึ” สุนทรกลาวพลางครุนคิด
เมื่อไดขอมูลแลว สุนทรจึงรายงานผูบังคับบัญชา
ซึ่งนําไปสูภารกิจลับที่จะจับกุมเกลือที่เปนหนอนของ
หนวยงาน
ตอมาอีกสองสัปดาห ในเย็นวันศุกรกลางเดือนมีนาคม
“อาว สุนทร มาเขาเวรเหรอ ขากําลังจะออกเวรพอดี
เรื่องวันนั้นคืบหนาไปถึงไหนแลวละ” ชาตรีเอยถาม
“ยังไมคืบหนาเลย ขาขอตัวกอนนะ” สุนทรกลาว
ตัดบท
หลังจากนั้นประมาณครึ่งชั่วโมง “อาว ชาตรี กลับมา
มีอะไรหรือเปลา?” สุนทรกลาวถาม เมื่อเห็นชาตรี
“ขาลืมของวะ ขอเขาไปหนอยนะ” ชาตรีกลาว
“ไดๆ แตขาขอตรวจคนตามขั้นตอนหนอยนะ”
สุนทรกลาว
“ขากําลังรีบ ยังจะตรวจอะไรอีก คนกันเองทั้งนั้น
หยวนๆ หนอยสิ” ชาตรีกลาวอยางไมพอใจ
“เออนา ขาแคตรวจตามขั้นตอนปกติเอง” สุนทร
กลาวคะยั้นคะยอ
“ขากําลังรีบอยู เดี๋ยวขาคอยมาเอาวันหลังละกัน”
ชาตรีกลาวดวยทาทีลุกลี้ลุกลน
“เดี๋ยว ! อยาเพิ่งไป” สุนทรตะโกนเรียกชาตรี
“จะอะไรนัก หนาวะ บอกวากําลังรีบไง” ชาตรี
ตอบอยางไมสบอารมณพลางรีบเดินกึ่งวิ่งออกไป
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“จับมัน!” สิ้นเสียงของสุนทร ผูคุมที่แอบซุมอยู
ก็วิ่งกรูเขามาจับชาตรีและคนตัวชาตรีอยางละเอียด
“พวกเอ็งทําบาอะไรเนี่ย ออกไป !” ชาตรีตะโกนลั่น
“แมเจาโวย ยัดมาไดไงเนี่ย ” ผูคุมคนนึงเอยขึ้น
หลังพบยาหลายพันเม็ดที่ซุกซอนอยูในรองเทาของชาตรี
“เปนแกเองหรือชาตรี ทําไมถึงทําแบบนี้” สุนทร
กลาวถามเพื่อนดวยความรูสึกประหลาดใจ
“ก็เงินมันดีนี่หวา แกก็รูเงินเดือนราชการมันนอย
ใครก็ทํากันทั้งนั้น” ชาตรีกลาวอยางไมสะทกสะทาน
“ชีวิตคนเรา มันไมมีทางลั ดหรอกนะ พวกเรา
เปนขาราชการตองซื่อสัตย สุจริต ทําไมถึงปลอยให
ความโลภบังตาละ ขาเสียใจกับสิ่งที่เอ็งทําจริงๆ แต
เรื่องนี้ก็คงตองเปนไปตามกระบวนการนะ” สุนทร
กลาวสอนเพื่อนดวยความสลดใจ
ในที่สุด หนวยงานตนสังกัดไดสั่งลงโทษไลชาตรี
ออกจากราชการ ฐานทุจริตตอหนาที่ราชการ ชาตรี
จึงนําเรื่องนี้มาอุทธรณตอ ก.พ.ค. ซึ่ง ก.พ.ค. ไดพิจารณา
จากขอ เท็จ จริง และพยานหลัก ฐานแลว เห็น ว า
มีพยานหลักฐานชัดเจนวาชาตรีกระทําความผิดตามที่
ถูกลงโทษ การที่หนวยงานตนสังกัดลงโทษไลชาตรี
ออกจากราชการ จึงเปนการลงโทษที่ เหมาะสมแล ว
คําอุทธรณของชาตรีฟงไมขึ้น จึงวินิจฉัยใหยกอุทธรณ
เรื่องนี้จึงเปนอุทาหรณ สอนใหรูวา ขาราชการ
พึงตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต
เทยงธรรม
และเที
่ ย งธรรม และตองไมหาประโยชนอนทา
และต อ งไม ห าประโยชน อั น ทํ า ให
เสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชกา
เสื่อมเสี
าชการได
ะชีวิตนี้ไมมีทางลัด.
เพราะชี
นายธนรัชต ตรีศรี : ผูผเขียน

รูปภาพ : https://medhubnews.com/
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đöČęĂßŠüÜđéČĂîóùþõćÙöìĊęñŠćîöć îĆïĕéšüŠćđðŨîïčâ×ĂÜðüÜßîßćüĕì÷
Ă÷ŠćÜ÷ĉęÜìĊęĕéšøŠüöđðŨîÿŠüîĀîċęÜĔîóøąøćßóĉíĊÙøĆĚÜðøąüĆêĉýćÿêøŤìĊęÝĆé×ċĚîĂ÷ŠćÜÿöóøąđÖĊ÷øêĉêćöēïøćèøćßðøąđóèĊ îĆęîÙČĂ
óøąøćßóĉíĊïøöøćßćõĉđþÖ×ĂÜóøąïćìÿöđéĘÝóøąðøđöîìøøćöćíĉïéĊýøĊÿĉîìøöĀćüßĉøćúÜÖøè öĀĉýøõĎöĉóúøćßüøćÜÖĎø
ÖĉêĉÿĉøĉÿöïĎøèĂéčú÷đéß ÿ÷ćöĉîìøćíĉđïýøøćßüēøéö ïøöîćëïóĉêø óøąüßĉøđÖúšćđÝšćĂ÷ĎŠĀĆü ĒúąđîČęĂÜĔîēĂÖćÿöĀćöÜÙúîĊĚ
óøąïćìÿöđéĘÝóøąüßĉøđÖúšćđÝšćĂ÷ĎŠĀĆü ìøÜóøąÖøčèćēðøéđÖúšćēðøéÖøąĀöŠĂöóøąøćßìćîĂõĆ÷ēìþĔĀšĒÖŠñĎšêšĂÜ×ĆÜ
đóČęĂĔĀšēĂÖćÿïčÙÙúđĀúŠćîĆĚîÖúĆïðøąóùêĉêîđðŨîÙîéĊ đóČęĂìĞćÙčèðøąē÷ßîŤĒÖŠðøąđìýßćêĉ îĆïüŠćđðŨîóøąöĀćÖøčèćíĉÙčè
ĂĆîĀćìĊęÿčéöĉĕéš ìĊęóøąĂÜÙŤìøÜöĊĔĀšÖĆïðüÜßîßćüĕì÷ìčÖĀöĎŠđĀúŠćĂ÷ŠćÜđìŠćđìĊ÷öÖĆî
ĂĊ Ö Āîċę Ü óøąöĀćÖøč è ćíĉ Ùč è ìĊę ó øąĂÜÙŤ ì øÜöĊ Ĕ Āš ÖĆ ï ðüÜßîßćüĕì÷ îĆę î ÖĘ ÙČ Ă ēÙøÜÖćø “Ýĉ ê Ăćÿć
óøąøćßìćî 904 üðø.” ðúĎÖêšîÖúšćĒĀŠÜÙüćöéĊ “đøćìĞćÙüćö éĊ éšü÷ĀĆüĔÝ” ìĊęóøąĂÜÙŤóøąøćßìćîđóČęĂĔĀš
ßćüĕì÷ øĎš øĆÖ ÿćöĆÙÙĊ đÿĊ÷ÿúą đóČęĂóĆçîćðøąđìýßćêĉ êćöóøąøćßðèĉíćîìĊęÝą “ÿČïÿćî øĆÖþć ĒúąêŠĂ÷Ăé”
ÝćÖóøąøćßïĉéć×ĂÜóøąĂÜÙŤ àċęÜóüÖđøćìčÖÙîÙÜÙčšîêćÖĆïÝĉêĂćÿćóøąøćßìćîìĊęĒêŠÜÖć÷éšü÷ßčéÿčõćó ñĎÖñšćóĆîÙĂ
ÿĊđĀúČĂÜ ÿüöĀöüÖÿĊôŜć ìĊęöćøŠüöÖĆîìĞćÜćîĔîéšćîÿćíćøèðøąē÷ßîŤ øüöëċÜĔîÜćîóøąøćßóĉíĊĒúąÜćîóĉíĊÿĞćÙĆâêŠćÜ ė
Ă÷ŠćÜ×÷Ćî×ĆîĒ×ĘÜ
ìŠćîìøćïĀøČĂĕöŠüŠć ñšćóĆîÙĂÿĊđĀúČĂÜĒúąĀöüÖÿĊôŜćîĆĚî đðŨîÿĉęÜ×ĂÜóøąøćßìćîìĊęĒòÜĕðéšü÷ÙüćöĀöć÷
ĂĆîúċÖàċĚÜ ĒúąđðŨîÿĉęÜìĊęÝĉêĂćÿćóøąøćßìćîøĆÖĒúąĀüÜĒĀîđðŨîĂ÷ŠćÜ÷ĉęÜ àċęÜñšćóĆîÙĂÿĊđĀúČĂÜîĆĚîđðøĊ÷ïđÿöČĂîđðŨî
êĆüĒìî×ĂÜóøąïćìÿöđéĘÝóøąïøößîÖćíĉđïýø öĀćõĎöĉóúĂéčú÷đéßöĀćøćß ïøöîćëïóĉêø ĒúąéšćîĀúĆÜñšćóĆîÙĂ

öĊóøąðøöćõĉĕí÷÷ŠĂ üðø. ĂĆîđðŨîóøąðøöćõĉĕí÷×ĂÜóøąĂÜÙŤ ÿŠüîĀöüÖÝĉêĂćÿćÿĊôŜćîĆĚî đðøĊ÷ïđÿöČĂîđðŨîêĆüĒìî
×ĂÜÿöđéĘ
 ÝóøąîćÜđÝšćÿĉøĉÖĉêĉĝ óøąïøöøćßĉîĊîćë óøąïøöøćßßîîĊóĆîðŘĀúüÜ ēé÷óøąïćìÿöđéĘÝóøąüßĉøđÖúšćđÝšćĂ÷ĎŠĀĆü
ĕéšóøąøćßìćîúć÷òŘóøąĀĆêëŤĕüšĀîšćĀöüÖ öĊ×šĂÙüćöüŠć “đøćìĞćÙüćö éĊ éšü÷ĀĆüĔÝ” đöČęĂÝĉêĂćÿćóøąøćßìćî

ÿüöñšćóĆîÙĂÿĊđĀúČĂÜĒúąĀöüÖÿĊôŜć øŠüöìĞćÙüćöéĊđóČęĂÿĆÜÙöÿŠüîøüöĒúąðøąđìýßćêĉ
ÝċÜđðøĊ÷ïđÿöČĂîÿĆâúĆÖþèŤìĊęÝąìĞćĔĀšóøąĂÜÙŤĕéšìĂéóøąđîêøđĀĘîÿĉęÜìĊęóøąĂÜÙŤøĆÖìĊęÿčé
 ÿćöÿĉęÜóøšĂöÖĆî ÙČĂ óøąøćßïĉéć óøąøćßöćøéć Ēúąðøąßćßî×ĂÜóøąĂÜÙŤ îĆęîđĂÜ
đðŨîĂ÷ŠćÜĕøïšćÜÙøĆï đöČęĂìŠćîĕéšìøćïÙüćöĀöć÷

ĂĆ î úċ Ö àċĚ Ü ×ĂÜÝĉ ê ĂćÿćóøąøćßìćîĒúš ü ÙÜÿĆ ö ñĆ ÿ ĕéš ëċ Ü

îĚĞ ćóøąøćßĀùìĆ ÷ĂĆ îđðŘũ ÷öúš îéš ü÷óøąđöêêć×ĂÜóøąĂÜÙŤ
ìĊę êš ĂÜÖćøĔĀš Ù îĕì÷ìč Ö ÙîøŠ ü öÖĆ î ìĞ ć ÙüćöéĊ đ óČę Ă ÿĆ Ü Ùö

êúĂéÝîÿć÷ÿĆ ö óĆ î íŤ ĂĆ î ĒîŠ î ĒôŜ î ×ĂÜóøąĂÜÙŤ ìĊę öĊ êŠ Ă
ðüÜßîßćüĕì÷ àċęÜóüÖđøćìĊęĕéšĂćýĆ÷ĔêšøŠöóøąïøöēóíĉÿöõćø
úš üîÿĞ ćîċ ÖĔîóøąöĀćÖøč è ćíĉ Ùč è ĂĆ î ĀćìĊę ÿč é öĉ ĕ éš × ĂÜ

óøąïćìÿöđéĘÝóøąüßĉøđÖúšćđÝšćĂ÷ĎŠĀĆüìĊęìøÜöĊêŠĂóÿÖîĉÖø
ßćüĕì÷đÿöĂöć ÿčéìšć÷îĊĚ ñĎšđ×Ċ÷î×ĂđßĉâßüîóüÖđøćöćßŠü÷ÖĆî

Ùîúąĕöš ÙîúąöČĂ øŠüöÖĆîìĞćÙüćö éĊ éšü÷ĀĆüĔÝ đóČęĂóĆçîć
ÿĆÜÙöĒúąðøąđìýßćêĉ×ĂÜđøćĔĀšîŠćĂ÷ĎŠÖĆîđëĂąÙøĆï 
îć÷íîøĆßê êøĊýøĊ : ñĎšđ×Ċ÷î
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