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บทบรรณาธิการ 

สวัสดีทานผูอานท่ีรักทุกทาน 
กลับมาอีกครั้งกับ ก.พ.ค. News ฉบับนี้ ตอนรับปใหม

พุทธศักราช 2563 ดวยเนื้อหาสาระชวนติดตามเชนเคยคะ 
เริ่มตนดวยบทสัมภาษณทานหมอมหลวงพัชรภากร เทวกุล 

เลขาธิการ ก.พ. ในบทบาทของเลขานุการ ก.พ.ค. ท่ีไดกรุณา
ถายทอดเรื่องราวและทิศทางการทํางาน รวมท้ังนโยบายเพื่อสนับสนุน
งานดานการพิทักษระบบคุณธรรมในภาคราชการพลเรือน จากนั้น
เขาสู mode สนุกดวยสาระจากนานาสาระ โดยจะขอสงเสริม
โลกสดใสดวยการลดใชพลาสติก มีคุณตากล่ําและตนกลาจะมา
คุยกันใหทานฟง สวน ก.พ.ค. ขอบอก จะขอเสนออุทาหรณ
เรื่องการรับสิ่งตอบแทนท่ีถือวาไมชอบดวยกฎหมาย แมไมไดเรียก
แตรับก็ผิดวินัยไดในชื่อเรื่อง “เปลาเรียกนะ...เคาใหเอง...” รวมท้ัง
เรื่องเลาทายซอยในเรื่องทํานองเดียวกัน “ซวยซ้ําซวยซอน” 
ที่เกี่ยวกับการรับสิ่งตอบแทนที่ไมชอบดวยกฎหมาย นอกจาก
จะผิดวินัยแลวยังไดของปลอมอีกตางหาก เจ็บปวดจริงๆ คะ  
หลังจากนั้น คุณไขผู พิทักษจะมาไขขอของใจวาขาราชการ
อยางพวกเราควรรับของขวัญปใหมอยางไรท่ีจะไมผิดกฎหมาย
และยังรักษาน้ําใจผูใหแบบหลอๆ เรามีเคล็ดลับในฉบับนี้เชนกัน 
และนอกจากคอลัมนเด็ดๆ ที่กลาวมาแลว ยังมีเรื่องนาสนใจ
หลายเรื่องราวไดรอยเรียงเพื่อความสุขในการอานและความปลอดภัย
ในการรับสิ่งของตางๆ ของพวกเราขาราชการนะคะ 

ท้ังนี้ กองบรรณาธิการหวังเปนอยางยิ่งวา ก.พ.ค. News 
ฉบับนี้จะเปนประโยชนกับทานผูอานไมมากก็นอย แลวพบกันใหม
ฉบับหนากับหนังสืออานแสนสนุกมุงสาระและความบันเทิง ... 
ก.พ.ค. News 

นางสาวสุนันทา กวางทุง : ผูเขียน 

ภาพประกอบปก  
www.freepik.com 
 
 

เจาของ  
สํานักพิทักษระบบคุณธรรม  
สํานักงาน ก.พ. 

ที่ปรึกษา  
หมอมหลวงพัชรภากร เทวกุล 

กองบรรณาธิการ 
นางสาวกมลลักษณ อนอารี 
นางจารุวรรณ คุณธรณ 

คณะทํางาน 
นางสาวสุภาพร อารยะนรากูล 
นางสาวสุขุมาล ตรีขจรเกียรติ 
นางสาวจุฑาพิชญ สถิรวิสาลกิจ 
นางจิรัตติ ศรีสวรรค 
นางสาวชลลดา จินตเสถียร 
นางสาวสุนันทา กวางทุง 
นางศิรวี สงศรี 
นายชัยยุทธ เอกชัย 
นายสัชฌะเทพ อยูโปรง 
นายนิติธรรม พรหมประกอบ 
นายธนรัชต ตรีศรี 

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

 

 News
dก.พ.ค. 

ปที่ 3 
ฉบับที่ 1 
ตุลาคม 2562 – มกราคม 2563 mspc.ocsc.go.th 

 

 

 



4    ก.พ.ค. News ชวนฟงนั่งคุย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ลาชาจนผูรองทุกขไดเกษียณอายุราชการไปแลว  ผูรองทุกข 
ก็ไม อาจมีส ิทธ ิ ได ร ับการคัดเลือกเพื ่ อแตงตั ้ ง ใหดำรง 
ตำแหนงดังกลาวได เปนตน ดังนั ้น ความยุติธรรมที ่ลาชา 
ก็คือความไมยุติธรรม (Justice delayed is justice denied) 
นั่นเอง 

ผมในฐานะเลขานุการของ ก.พ.ค. จึงใหความสำคัญ
ตอการสนับสนุนการทำงานของ ก.พ.ค. ใหการพิทักษระบบ
คุณธรรมเกิดผลสัมฤทธิ์ตามจุดยืนที่ ก.พ.ค. ยึดมั่นและ
ปฏิบัติกันมาตามคำขวัญที่วา “ยุติธรรม เปนธรรม  รวดเร็ว” 
เป นหลักในการปรับปร ุงประสิทธ ิภาพของกระบวนการ
พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณและรองทุกข 

สำหรับการวางทิศทางหรือนโยบายในการดำเนินการ 
สนับสนุนการทำงานของ ก.พ.ค. เพื ่อใหการดำเนินการ 
ของ ก.พ.ค. มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเหมาะสม 
สอดคลองกับสภาพการณในปจจุบันนั้น ผมมีแนวทางในการ
ดำเนินการ ดังน้ี 
 

Q: ในฐานะเลขานุการ ก.พ.ค. ทานมีทิศทางหรือ 
นโยบายในการสนับสนุนการทำงานของ ก.พ.ค. อยางไร 

A: กอนอื่นตองขอเรียนวา โดยที่คณะกรรมการ  
พิทักษระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) เปนคณะกรรมการที่ เกิดขึ้น 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  
โดยมีวัตถุประสงคเพื ่อเปนกลไกสำคัญในการพิทักษระบบ 
คุณธรรมในระบบราชการพลเรือนสามัญ และใหเลขาธิการ ก.พ.  
เปนเลขานุการของ ก.พ.ค.  จากโครงสรางดังกลาวจึงเหน็ไดวา 
ก.พ.ค. เปนสวนสำคัญยิ่งท่ีสำนักงาน ก.พ. ในฐานะเลขานุการ  
ก.พ.ค. ต องชวยสน ับสน ุนการสร างระบบคุณธรรมในการ
บริหารงานบุคคลภาครัฐ  

จากประสบการณที่ผมไดทำหนาท่ีในฐานะเลขานุการ 
ของ ก.พ.ค. นั้น เห็นวา จำนวนเรื่องอุทธรณและเรื่องรองทุกข 
ที่มีการอุทธรณและรองทุกขตอ ก.พ.ค. มีปริมาณที่มากข้ึน 
ทุกปอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนสาเหตุหลักสำคัญที่ทำใหเกิดปญหา 
และอุปสรรคในการดำเนินกระบวนพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณและ 
รองทุกขไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาที ่กฎหมายกำหนด   
ทั้งนี้ การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณและรองทุกขที่ลาชานั ้น  
ยอมสงผลกระทบตอความยุติธรรมที่ผู อุทธรณหรือผูรองทุกข 
พึงจะไดรับ เชน กรณีผูรองทุกขไดรองทุกขวา  การคัดเลือก
เพื่อแตงตั ้งบุคคลไมชอบดวยกฎหมาย แมตอมาการพิจารณา 
เร ื ่องร องท ุกข จะฟงข ึ ้น อ ันจะตองว ิน ิจฉ ัยให ยกเล ิกการ 
และแตงตั ้งครั ้งดังกลาว แตหากกระบวนการพิจารณาวินิจฉัย 
 

ในโอกาสที่ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งให  
“หมอมหลวงพัชรภากร เทวกุล” ดำรงตำแหนงเลขาธิการ ก.พ. ตั้งแตวันที่  
1 ตุลาคม 2562 ซึ่งตามกฎหมายไดกำหนดใหเลขาธิการ ก.พ. เปนเลขานุการ 
ของ ก.พ.ค. ดวย  “ชวนฟง นั่งคุย” จึงถือโอกาสนี้ สัมภาษณทานถึงบทบาท 
การทำหนาที ่ “เลขานุการ ก.พ.ค.” เพื ่อใหทานผู อานไดทราบถึงมุมมอง  
การทำงานเพื่อพิทักษระบบคุณธรรมในระบบราชการพลเรือนสามัญตอไป 

เลขาธิการ ก.พ. คนใหม่ 
ในบทบาท “เลขานุการ ก.พ.ค.” 

ยุติธรรม  เปนธรรม  รวดเร็ว 
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มาตรการเชิงรุก ชวงหลังการดำเนินงานของ ก.พ.ค. 

โดยควรมีการรวบรวมขอมูลเรื่องอุทธรณและเรื่องรองทุกข 
ทั้งจำนวนที่รับในแตละป รวมถึงการจำแนกเรื่องอุทธรณ
ตามสถานโทษ กรณีการกระทำผิดวินัย และการจำแนก
เรื ่องรองทุกขตามกรณีเหตุแหงการรองทุกข เพื ่อทำให
ทราบถึงกรณีการกระทำผิดวินัยที่มีการอุทธรณและกรณี
เหตุแหงการรองทุกขตอ ก.พ.ค.  ตลอดจนควรมีการศึกษา
คำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. เพื่อวางแนวทางการพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณและรองทุกขใหมีมาตรฐาน 

Q: ทานมีอะไรจะฝากถึงผูอาน ก.พ.ค. News  
ในฉบับนี้บาง 

A: ผมขอฝากเรื่องชองทางในการติดตอและ 
ติดตามเรื่องอุทธรณและรองทุกข ทั้งชวงกอน/ระหวาง 
การดำเนินงานของ ก.พ.ค. ตลอดจนหลังที ่  ก.พ.ค.  
มีคำวินิจฉัย โดยปจจุบันมีชองทางในการติดตอและติดตาม 
ทางโทรศ ัพท   ทางเว็บไซต  http://mspc.ocsc.go.th  
หรือมาพบดวยตนเองที่ call center  ทั้งนี ้ ผมคาดหวัง 
ที่จะใหกระบวนการพิจารณาอุทธรณและรองทุกขมีการ
ปรับเปลี่ยนเขาสูระบบดิจิทัล เพื่อใหสอดคลองกับสภาพการณ
ในปจจุบัน ตลอดจนอำนวยความสะดวกใหแกผู ติดตอ
ราชการที่จะสามารถเขาถึงขอมูลของสวนราชการไดอยาง
รวดเร็ว  

จากบทสัมภาษณขางตน คงจะทำใหทานผูอาน 
มองเห็นภาพการทำงานของสำนักงาน ก.พ. และ ก.พ.ค.  
ที ่พรอมจะรวมกันทำงานอยางเต็มที ่ใหกับผู ที ่เกี่ ยวของ 
ทุกฝาย สมกับจุดยืนของ ก.พ.ค. ที่วา  

     "ยุติธรรม เปนธรรม รวดเร็ว" 
 

 
 

1. สนับสนุนเปาหมายการทำงานของ ก.พ.ค.  
ที ่ม ุ งเนนในการใหความยุติธรรม เปนธรรม และรวดเร็ว  
โดยสำนักงาน ก.พ. จะทำหนาที ่เก ี ่ยวกับการดำเนินงาน 
ในหนาที่ของ ก.พ.ค. และดำเนินการตามที่ ก.พ.ค. มอบหมาย 

2. มาตรการเชิงร ุกในการสนับสนุนการทำงาน 
ของ ก.พ.ค. โดยการวางมาตรการเชิงรุกอยางครอบคลุม 
ทั้งกอนและหลังการดำเนินงานของ ก.พ.ค. 

มาตรการเชิงรุก ชวงกอนการดำเนินงานของ ก.พ.ค.  
โดยที่ปจจุบันจำนวนเรื่องอุทธรณและเรื่องรองทุกขตอ ก.พ.ค.  
มีจำนวนสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ดังนั้น เพื่อใหจำนวนเรื่องอุทธรณ 
และรองทุกขมีปริมาณที่นอยลง จึงควรวางมาตรการเชิงรุก 
เพื ่อปองกันมิใหข าราชการกระทำผิดวินัยและลดปญหา 
ความคับของใจระหวางผู บังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา   
โดยในสวนการอุทธรณจะตองศึกษาสถิติการกระทำผิดวินัย 
ของสวนราชการวา สวนราชการใดมีขาราชการกระทำผิดวินัย 
มากที่สุด การกระทำผิดวินัยฐานใด กรณีใด มากที่สุด เพื่อหา 
แนวทางปองกันมิใหขาราชการกระทำผิดวินัย สวนการรองทุกข 
จะตองศึกษาปญหาเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
ปญหาการคัดเลือกเพื่อแตงตั้งบุคคลในตำแหนงที่สูงขึ้น ปญหา 
เร ื ่องการกำหนดตำแหนง อัตรากำลัง และคาตอบแทน 
ที่เกิดขึ้นในสวนราชการ เพื่อวางแผนปองกันมิใหเกิดปญหา 
ในการบริหารงานบุคคล  ท้ังนี้ ในการดำเนินการตามมาตรการ 
เชิงรุกดังกลาว มีหนวยงานในสำนักงาน ก.พ. ซึ ่งมีหนาที่
รับผิดชอบที่เกี่ยวของ คือ สำนักมาตรฐานวินัย สำนกัตรวจสอบ
และประเมินผลกำลังคน และสำนักพัฒนาระบบจำแนก
ตำแหนงและคาตอบแทน เพื่อสนับสนุนการดำเนินการ 

 รูปภาพ : www.freepik.com 

http://mspc.ocsc.go.th 

ชวนฟงนั่งคุย
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รูปภาพ : 1. http://lampangsurvey.blogspot.com/ 
  2. http://clipart-library.com/clip-art/cartoon-grass-transparent-20.htm 
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นางจารุวรรณ คุณธรณ : ผูเขียน 

 

คาใชจายในการจางคนงานและคาน้ํามันรถในการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการท่ีไมสามารถเบิกจายจากตนสังกัดไดก็ตาม 
แตผูอุทธรณก็ยินยอมรับเงินจากผูเชาเพื่อเปนคาใชจาย 
ในการรังวัดท่ีราชพัสดุ ดังนั้น พฤติการณจึงเปนการอาศัย
ตําแหนงหนาท่ีราชการของตนหาประโยชนใหแกตนเอง
หรือผูอื่น เห็นควรลงโทษลดเงินเดือนผูอุทธรณในอัตรา
รอยละ 2 ผูอุทธรณจึงไดอุทธรณเรื่องนี้ตอ ก.พ.ค. 

 

วันนี้  “ก.พ.ค. ขอบอก” ขอเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ
การปฏิบัติหนาที่ราชการที่มีการรับสิ่งตอบแทนจาก
การทํางานนั้นๆ เนื่องจากผูใหเห็นความยากลําบาก
ในการทํางานจึงสมัครใจท่ีจะหยิบยื่นสิ่งตอบแทนใหเปน
สินนํ้าใจ แลวการรับสินน้ําใจเหลานี้จะเปนความผิดอะไร
หรือไมนั้น ลองมาติดตามเรื่องราวของผูอุทธรณรายนี้...
ดูนะคะ 

 

 

 

 

 
ผูอุทธรณรายนี้เปนนายชางสํารวจอาวุโส มีหนาท่ี

รังวัดที่ราชพัสดุ ไดดําเนินการรังวัดที่ราชพัสดุ จํานวน 
20 แปลง ตามท่ีผูเชาท่ีราชพัสดุไดยื่นคํารองขอโอน
สิทธิการเชาตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ตอมาผูเชาดังกลาว
ไดมารองเรียนวา ผูอุทธรณมารังวัดท่ีดินพรอมเก็บคารังวัด
แปลงละ 500 บาท จึงเปนที่มาใหมีการสืบสวนและ
สอบสวนวินัยผูอุทธรณในกรณีนี้ 

ผลการสอบสวนปรากฏวา ผูเชาเห็นวาสภาพพื้นท่ี
ในการรังวัดเปนปารกทึบ ยากแกการรังวัด จําเปนตอง
จางคนมาถากถางและชวยรังวัด อีกท้ังผูอุทธรณไดทําการ
รังวัดนอกเวลาราชการ ผูเชาจึงไดใหเงินกับผูอุทธรณ
ดวยความสมัครใจเปนจํานวน 2 ครั้ง รวม 5,500 บาท 
กรณีนี้ตนสังกัดเห็นวา แมผูอุทธรณจะไมไดเรียกรอง
คาใชจายในการรังวัดท่ีราชพัสดุ และไดใชเงินเพื่อเปน  
สสสส 

 

 

à»Å‹ÒàÃÕÂ¡¹Ð..... à¤ŒÒãËŒàÍ§ ..... 

 

ก.พ.ค. พิจารณาแลวเห็นวา ผูอุทธรณยอมรับวา ไดรับ
เงินจากผูเชาและนํามาจางคนงานและจายคาน้ํามันรถ ท้ัง  ๆท่ี 
ผูอุทธรณทราบดีอยูแลววา คาใชจายเหลานี้ตองทําการ
ขอเบิกคาใชจายตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 
และเปนดุลพินิจของผูบังคับบัญชาในการพิจารณาอนุมัติ 
ผูอุทธรณไมมีอํานาจรับเงินจากผูเชาได ดังนั้น การท่ี
ตนสังกัดลงโทษลดเงินเดือนผูอุทธรณในอัตรารอยละ 2 
จึงเปนการถูกตองและเหมาะสมกับกรณีความผิดแลว 
อุทธรณฟงไมขึ้น 

กรณีนี้จึงเปนอุทาหรณสอนใจเพื่อนขาราชการท้ังหลาย
ใหพึงระมัดระวังในการปฏิบัติหนาท่ีราชการท่ีแมวาจะปฏิบัติ
หนาท่ีอยางตรงไปตรงมาแลว หากไปเผลอใจรับสินน้ําใจ
ในการทํางานนั้น  ๆก็อาจถกูลงโทษทางวินัยไดนะ..ขอบอก... 
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"ถึงเขาหลอก แตเต็มใจใหหลอก ยิ้มขางนอกช้ําใน"

เชษฐาฮัมเพลงคลอเบาๆ ขณะกําลังใชคอนอันโตตอก
หมุดอันหนึ่งลงในพื้นดิน 

"อารมณดีจังเลยนะคะคุณเจาหนาที่" หญิงชรากลาว 
"แหะๆ เรียบรอยแลวนะครับคุณปา เดี๋ยวชวยเซ็น

เอกสารดวยนะครับ แลวทางสํานักงานจะสงเอกสารตามมา
ภายหลังนะครับ" เชษฐากลาวตอบดวยทาทางเปนมิตร 

"ขอบใจมากจะ" หญิงชราตอบกลับดวยความดีใจ 
"ดวยความยินดีครับ" เชษฐาตอบหญิงชรา กอนที่

จะเดินทางกลับเขาสํานักงาน 
"เปนอยางไรบาง เคสเชานี้เรียบรอยดีไหมเชษฐา" 

อนุชาเพ่ือนสนิทของเชษฐากลาวถาม เมื่อเห็นเชษฐา
เดินกลับเขามายังสํานักงาน 

"สบายมาก" เชษฐาตอบพลางยักไหลดวยสีหนายียวน 
"ดีแลว เมื่อสักครูหัวหนาบอกมาวา อยากใหนาย

ไปพบกับคนๆ หนึ่งนะ ตอนนี้เขานาจะรออยูที่โตะนายแลว 
หัวหนากําชับมาวาใหชวยดูแลเปนพิเศษดวย" อนุชากลาว 

"ขอบใจมาก" เชษฐาตอบแลวรีบเดินกลับไปยัง
โตะทํางานของตน 

"สวัสดี นองเชษฐา  พ่ีชื่อพรศักดิ์นะครับ" พรศักดิ์ 
นายหนาคาที่ดินกลาวพรอมยื่นนามบัตรใหกับเชษฐา 

"สวัสดีครับพ่ีพรศักดิ์ ไมทราบวาจะมาติดตอเรื่องอะไร
หรือครับ" เชษฐากลาวถามดวยความสงสัย 

"หัวหนานองแนะนําพ่ีมาวานองเปนมือดี พ่ีเลย
อยากใหชวยวัดที ่ด ินและออกโฉนดใหพี ่หนอย" 
พรศักดิ์กลาว 

"ไดเลยครับ ไมมีปญหา" เชษฐาตอบ 
"ขอบใจมากนอง สัปดาหหนาเจอกันที่หนางานนะ" 

พรศักดิ์กลาวกอนที่จะรีบเดินออกไปอยางรีบรอน 
สัปดาหตอมา เชษฐาไดมารังวัดที่ดินตามที่

ตอบรับพรศักดิ์ไว 
"โห ที่ดินกวางมากเลยนะพ่ี หมุดก็หายหลายจุดเลย 

แถมยังติดที่ทิ้งขยะสาธารณะดวย คงตองใชเวลา
หลายสัปดาห" เชษฐากลาวเมื่อเห็นพ้ืนที่หนางานที่จะรังวัด 

"นองชวยพ่ีหนอย พ่ีรีบจริงๆ ขอใหเสร็จภายใน
สัปดาหนี้ สวนที่สาธารณะ วัดทับไปเลยพ่ีคุยกับผูใหญ
เรียบรอยแลว" พรศักดิ์กลาวพลางหยิบพระเครื่องเลี่ยมทอง
พรอมสรอยคอทองคํายัดใสมือของเชษฐา 

"นี่พี่ติดสินบนผมหรือครับ ถาใครรูเขาผมจะ
เดือดรอนนะครับ" เชษฐากลาวดวยความลังเล 

"เอานา เรารูกันแคสองคน พ่ีไมบอก นองไมพูด 
ใครจะรู" พรศักดิ์กลาว 

"ครับ เดี๋ยวผมจะรีบทําให" เชษฐากลาวตอบ
พรอมนําพระเครื่องเลี่ยมทองพรอมสรอยคอทองคํา
เก็บในกระเปาเสื้อ 

"ดีมาก" พรศักดิ์กลาวพลางยิ้มดวยสีหนาเจาเลห 
หลังจากนั้นไมนานเชษฐาก็เรงดําเนินการ

อยางเต็มที่เพื่อใหงานของพรศักดิ์เสร็จเรียบรอย
ตามกําหนดเวลา 

 

รูปภาพ 1 : https://prapaisee.com/blog_detail.php?id=512   รูปภาพ 2 :  https://www.cleanpng.com/png-civil-engineering-architectural-engineering.html 
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รูปภาพ : http://www.paszo.com/single.php?idp=1279 
  

"ถูกหวยมาหรือครับ เสี่ยอนุชา" เชษฐากลาวแซว
เมื่อเห็นแหวนทองคําระยิบระยับที่อยูบนนิ้วมือของ
อนุชา 

"ฮาๆ  ๆใสเสริมดวงนะ แลวเปนอยางไรบาง ดูมีราศีเสี่ย
กับเขาบางไหมละ" อนุชาหัวเราะรากอนจะแหยเชษฐากลับ 

"วาแตซื้อแหวนทองคําวงนี้มาเทาไหรนะ ชวงนี้
ราคาทองขึ้นซะดวยสิ" เชษฐากลาวถามอนุชาดวยทาทีสงสัย 

อนุชาหันมองซาย มองขวา กอนจะเดินไปกระซิบ
ที่ขางหูเชษฐา 

"พ่ีพรศักดิ์ คนรูจักของหัวหนา เขาใหมาตอนที่มา
ทําเรื่องออกโฉนดนะ เขาบอกวารูสึกถูกชะตากับเรา 
นายอยาไปบอกใครนะ" อนุชาเปดเผยความลับของเขา
ใหเชษฐาฟง 

"โอเค เราไมบอกใครหรอก" เชษฐากลาวตอบดวย
ทาทีครุนคิด พลางใชมือกําพระเครื่องเลี่ยมทองที่สวมอยู 

จนกระทั่งหลายเดือนตอมา... 
"ฉาววงการสีกากี พัวพันขบวนการทุจริต คาดเสียหาย

พันลาน" เชษฐาอานพาดหัวขาวของหนังสือพิมพฉบับหนึ่ง
ขณะนั่งจิบกาแฟชวงเชากอนเขาทํางาน พลันเสียง
โทรศัพทมือถือของเชษฐาก็สงเสียงดัง  

"ฮัลโหล มีอะไร โทรมาแตเชา" 
"ไดอานขาวเชานี้หรือยังเชษฐา พ่ีพรศักดิ์ถูกจับไดวา

พัวพันกับขบวนการทุจริต ตอนนี้ทางการกําลังเรง
สืบสวนกันอยู เราจะโดนกับเขาดวยไหมเน่ีย" อนุชา
โทรศัพทมาปรึกษาหารือกับเชษฐาดวยความกระวน
กระวายใจ 

"อยาตื่นตูมสิ รอฟงผลการสอบสวนใหถึงที่สุดกอน"  
เชษฐากลาวปลอบใจอนุชาอยางใจเย็น แตในใจหาได
ประหวั่นนอยไปกวาอนุชาไม 

ในที่สุดทางการไดจับกุมพรศักดิ์และผูที่เกี่ยวของ 
จนเปนเหตุใหมีการสืบสาวราวเรื่องและดําเนินการ
ทางวินัยกับเชษฐาและอนุชา 

"ผมทําตามขั้นตอนปกติ แตพ่ีเขาใหผมเอง ผมไมได
เรียกรับของกํานัลจากพ่ีเขาสักหนอย" เชษฐากลาวปฏิเสธ
และคืนของกลาง คือ พระเครื่องเลี่ยมทองพรอมสรอยคอ
ทองคําใหกับคณะกรรมการสอบสวนฯ 

นายธนรัชต ตรีศรี : ผูเขียน 

 

 เมื่อคณะกรรมการสอบสวนฯ ตรวจสอบของกลาง
ที่เชษฐาและอนุชานํามาคืนใหแลวพบวา ของกลาง
ดังกลาวไมมีมูลคาเลย เนื่องจากพระเครื่องเลี่ยมทอง 
สรอยคอทองคํา และแหวนทองคํา ที่ทั้งสองไดรับ
จากพรศักดิ์เปนของปลอมทั้งหมด!!  

ที่สุด ตนสังกัดไดลงโทษไลเชษฐาและอนุชาออก
จากราชการ ทั้งสองจึงมาอุทธรณตอ ก.พ.ค. 

เมื่อ ก.พ.ค. รับเรื่องของเชษฐาและอนุชา ก็ได
แสวงหาความจริงในเรื่องดังกลาว ตอมา ก.พ.ค. พิจารณา
แลวเห็นวา แมของกลางที่เชษฐาและอนุชาไดรับ 
จะไมมีมูลคา แตการกระทําของทั้งสองเปนการจงใจ
ปฏิบัติหนาที่ของตนเพ่ือเอ้ือประโยชนใหแกบุคคลใด
บุคคลหนึ่งโดยทุจริต ดังนั้น การกระทําของทั้งสอง   
จึงครบองคประกอบความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ราชการ 
คําสั่งลงโทษไลออกชอบดวยกฎหมายแลว จึงวินิจฉัย
ใหยกอุทธรณ 

"เฮอ!  ซวยซ้ําซวยซอนจริงๆ ไดของปลอมแถมยัง
ถูกไลออกอีก ไมนาเลยเรา" เชษฐากลาวทอดถอนใจกับ
อนุชาเมื่อไดอานคําวินิจฉัยของ ก.พ.ค. 

เรื่องนี้สอนใหรูวา การเปนเจาหนาที่ของรัฐนั้น 
พึงปฏิบัติหนาที่ของตนดวยความซื่อสัตย สุจริต และ
ระมัดระวังการรับสินน้ําใจจากผูมาติดตอราชการ   
อันอาจจะกอใหเกิดการเอนเอียงในการปฏิบัติหนาที่ 
ซึ่งจะทําใหเกิดความเสียหายทั้งตอตน ตอสวนรวม 
และตอประเทศชาติได. 



 

 

 
 
 
 
  

                       “รอบรั้ว ก.พ.ค.” ฉบับตอนรับปงบประมาณใหม พ .ศ. 2563 ขอเริ่มตนดวยการสวัสดีปใหม 
มายังทานผูอานทุกทานและขออํานวยอวยพรใหทานประสบแตสิ่งที่ดีตลอดป พ.ศ. 2563 นี้และตลอดไป   
                  ในโอกาสอันดีนี้ “รอบรั้ว ก.พ.ค.” จะขอเลาเรื่องราวใหมๆ ที่นายินดีที่เกิดขึ้นภายใน “รอบรั้ว ก.พ.ค.” 
ของเราใหทานผูอานไดรับทราบดังนี้คะ 

เริ่มที่  ก.พ.ค. ไดมีโอกาสรวมตอนรับและแสดงความยินดีกับ 

รูปภาพ : www.freepik.com 

         หมอมหลวงพัชรภากร เทวกุล  ซ่ึงไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ   
     แตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขาธิการ ก.พ. ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2562   
     โดยกฎหมายระเบียบขาราชการพลเรือนไดกําหนดใหเลขาธิการ ก.พ.  
     เปนเลขานุการของ ก.พ.ค. ดวย 

         นายบรรยาย นาคยศ  ซึ่งไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ 
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการ ก.พ.ค. ตั้งแตวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 

     นายสมพล กาญจนโสภณ  ซึ่งไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการ 
วินิจฉัยอุทธรณหรือกรรมการวินิจฉัยรองทุกข (กวฉ.) ตั้งแตวันที่ 11 ธันวาคม 2562 

      โดยทานทั้งสามจะมารวมงานกับ ก.พ.ค. เพ่ือเปนสวนหนึ่งของการขับเคลื่อน 
การพิทักษระบบคุณธรรมใหเกิดข้ึนในระบบราชการพลเรือนสามัญตอไป 

         นอกจากนี้ ในชวงที่ผานมา ก.พ.ค. ไดเผยแพรหนังสือ “รายงานประจําป 2561” เพ่ือนําเสนอ
ผลงานการดําเนินการของ ก.พ.ค. ทั้งในสวนขอมูลสถิติการพิจารณาเรื่องอุทธรณและ 
เรื่องรองทุกข และผลการปฏิบัติงานดานอื่นๆ ของ ก.พ.ค. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
และในหนังสือดังกลาวยังไดนําเสนอขอมูลอื่นๆ ที่นาสนใจ อาทิ บทความ คําพิพากษา 
ศาลปกครองที่เกี่ยวกับ ก.พ.ค.  ซึ่งเหมาะสําหรับขาราชการ นักวิชาการ ตลอดจนผูสนใจ 
นําขอมูลไปศึกษาและใชประโยชนได  หากทานผูอานสนใจ สามารถติดตามอานไดที่ 
http://mspc.ocsc.go.th ในหัวขอ “คลังความรู (KM)”   

ยุติธรรม เปนธรรม รวดเร็ว 
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รูปภาพ : http://www.paszo.com/single.php?idp=1279 
  

"ถูกหวยมาหรือครับ เสี่ยอนุชา" เชษฐากลาวแซว
เมื่อเห็นแหวนทองคําระยิบระยับที่อยูบนนิ้วมือของ
อนุชา 

"ฮาๆ  ๆใสเสริมดวงนะ แลวเปนอยางไรบาง ดูมีราศีเสี่ย
กับเขาบางไหมละ" อนุชาหัวเราะรากอนจะแหยเชษฐากลับ 

"วาแตซื้อแหวนทองคําวงนี้มาเทาไหรนะ ชวงนี้
ราคาทองขึ้นซะดวยสิ" เชษฐากลาวถามอนุชาดวยทาทีสงสัย 

อนุชาหันมองซาย มองขวา กอนจะเดินไปกระซิบ
ที่ขางหูเชษฐา 

"พ่ีพรศักดิ์ คนรูจักของหัวหนา เขาใหมาตอนที่มา
ทําเรื่องออกโฉนดนะ เขาบอกวารูสึกถูกชะตากับเรา 
นายอยาไปบอกใครนะ" อนุชาเปดเผยความลับของเขา
ใหเชษฐาฟง 

"โอเค เราไมบอกใครหรอก" เชษฐากลาวตอบดวย
ทาทีครุนคิด พลางใชมือกําพระเครื่องเลี่ยมทองที่สวมอยู 

จนกระทั่งหลายเดือนตอมา... 
"ฉาววงการสีกากี พัวพันขบวนการทุจริต คาดเสียหาย

พันลาน" เชษฐาอานพาดหัวขาวของหนังสือพิมพฉบับหนึ่ง
ขณะนั่งจิบกาแฟชวงเชากอนเขาทํางาน พลันเสียง
โทรศัพทมือถือของเชษฐาก็สงเสียงดัง  

"ฮัลโหล มีอะไร โทรมาแตเชา" 
"ไดอานขาวเชานี้หรือยังเชษฐา พ่ีพรศักดิ์ถูกจับไดวา

พัวพันกับขบวนการทุจริต ตอนนี้ทางการกําลังเรง
สืบสวนกันอยู เราจะโดนกับเขาดวยไหมเนี่ย" อนุชา
โทรศัพทมาปรึกษาหารือกับเชษฐาดวยความกระวน
กระวายใจ 

"อยาตื่นตูมสิ รอฟงผลการสอบสวนใหถึงที่สุดกอน"  
เชษฐากลาวปลอบใจอนุชาอยางใจเย็น แตในใจหาได
ประหวั่นนอยไปกวาอนุชาไม 

ในที่สุดทางการไดจับกุมพรศักดิ์และผูที่เกี่ยวของ 
จนเปนเหตุใหมีการสืบสาวราวเรื่องและดําเนินการ
ทางวินัยกับเชษฐาและอนุชา 

"ผมทําตามขั้นตอนปกติ แตพ่ีเขาใหผมเอง ผมไมได
เรียกรับของกํานัลจากพ่ีเขาสักหนอย" เชษฐากลาวปฏิเสธ
และคืนของกลาง คือ พระเครื่องเลี่ยมทองพรอมสรอยคอ
ทองคําใหกับคณะกรรมการสอบสวนฯ 

นายธนรัชต ตรีศรี : ผูเขียน 

 

 เมื่อคณะกรรมการสอบสวนฯ ตรวจสอบของกลาง
ที่เชษฐาและอนุชานํามาคืนใหแลวพบวา ของกลาง
ดังกลาวไมมีมูลคาเลย เนื่องจากพระเครื่องเลี่ยมทอง 
สรอยคอทองคํา และแหวนทองคํา ที่ทั้งสองไดรับ
จากพรศักดิ์เปนของปลอมทั้งหมด!!  

ที่สุด ตนสังกัดไดลงโทษไลเชษฐาและอนุชาออก
จากราชการ ทั้งสองจึงมาอุทธรณตอ ก.พ.ค. 

เมื่อ ก.พ.ค. รับเรื่องของเชษฐาและอนุชา ก็ได
แสวงหาความจริงในเรื่องดังกลาว ตอมา ก.พ.ค. พิจารณา
แลวเห็นวา แมของกลางที่เชษฐาและอนุชาไดรับ 
จะไมมีมูลคา แตการกระทําของทั้งสองเปนการจงใจ
ปฏิบัติหนาที่ของตนเพ่ือเอ้ือประโยชนใหแกบุคคลใด
บุคคลหนึ่งโดยทุจริต ดังนั้น การกระทําของทั้งสอง   
จึงครบองคประกอบความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ราชการ 
คําสั่งลงโทษไลออกชอบดวยกฎหมายแลว จึงวินิจฉัย
ใหยกอุทธรณ 

"เฮอ!  ซวยซ้ําซวยซอนจริงๆ ไดของปลอมแถมยัง
ถูกไลออกอีก ไมนาเลยเรา" เชษฐากลาวทอดถอนใจกับ
อนุชาเมื่อไดอานคําวินิจฉัยของ ก.พ.ค. 

เรื่องนี้สอนใหรูวา การเปนเจาหนาที่ของรัฐนั้น 
พึงปฏิบัติหนาที่ของตนดวยความซื่อสัตย สุจริต และ
ระมัดระวังการรับสินน้ําใจจากผูมาติดตอราชการ   
อันอาจจะกอใหเกิดการเอนเอียงในการปฏิบัติหนาที่ 
ซึ่งจะทําใหเกิดความเสียหายทั้งตอตน ตอสวนรวม 
และตอประเทศชาติได. 
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