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ดวยความกาวหนาทางเทคโนโลยียุคดิจิทัลในปจจุบัน ทําใหรูปแบบการใชชีวิตและ
การทํางานเปนอิสระและยืดหยุนขึ้น และมีการปรับเปลี่ยนใหทํางานแบบ Work From Home
แตสําหรับขาราชการ แมจะปฏิบัติงานนอกสถานที่ทํางานได แตก็ตองปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบของราชการดวย ไมเชนน้ันก็อาจกระทําผิดวินัยฐานละทิ้งหนาที่ราชการได

การกระทําผิดวินัยอยางรายแรงฐานละทิ้งหนาท่ีราชการติดตอในคราวเดียวกัน
เปนเวลาเกิน 15 วัน ตามมาตรา 85 (3) แหง พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551 มีหลักในการพิจารณาอยางไร

การละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกิน 15 วัน ที่จะเปนความผิดวินัย
ตามมาตราน้ี มี 2 กรณี คือ กรณีท่ี 1 การละทิ้งหนาที่ราชการ โดยไมมีเหตุอันสมควร 
ซ่ึงจะพิจารณาจากขอเท็จจริงเปนเรื่องๆ ไป วามีเหตุผลความจําเปนถึงขนาดที่จะตอง
กระทําผิดหรือไม สวนกรณีท่ี 2 การละทิ้งหนาที่ราชการ โดยมีพฤติการณอันแสดงถึง
ความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ จะตองพิจารณาวามีเจตนาหรือจงใจ
ฝาฝนระเบียบของทางราชการเก่ียวกับการหยุดราชการหรือการลาหรือไม

นายหลบหลีก ถูกลงโทษไลออกจากราชการ ฐานละทิ้งหนาที่ราชการติดตอ
ในคราวเดียวกันเปนเวลาเกิน 15 วัน โดยไมมีเหตุอันสมควร และไดอุทธรณตอ ก.พ.ค. 
วามีภาระหนาที่ตองดูแลบิดาซ่ึงปวยหลายโรค ตองพาไปรักษาตามแพทยนัด 
จะถือวามีเหตุอันสมควรตามกรณีที่ 1 หรือไม

กรณีละทิ้งหนาท่ีราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกิน 15 วัน
โดยไมมีเหตุผลอันสมควร และไมกลับมาปฏิบั ติราชการอีกเลย เปนความผิดวินัย
อยางรายแรง ควรลงโทษเปนไลออกจากราชการ (มติคณะรัฐมนตรี ว 234/2536)

เร่ืองน้ีปรากฏวา บิดาของนายหลบหลีก ยังสามารถชวยเหลือตัวเองไดบาง ไมจําเปนตอง
ดูแลตลอดเวลา และชวงท่ีแพทยนัดเปนวันธรรมดากอนเวลาปฏิบัติงาน สวนบาน โรงพยาบาล 
และที่ทํางาน ก็ไมไกลกันมาก นายหลบหลีก จึงไมจําเปนตองอยูโรงพยาบาลตลอดและสามารถ
มาปฏิบัติงานได แตก็ไมไดมาและไมไดย่ืนใบลา อีกทั้งไมสามารถติดตอไดทั้งทางโทรศัพทหรือ
ทางไลน จึงไมถือวามีเหตุอันสมควรที่จะรับฟงได
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บทบรรณาธิการ 

สวัสดีทานผูอานท่ีรักทุกทาน 
กลับมาอีกครั้ง กับ ก.พ.ค. News ฉบับนี้ มีเนื้อหาสาระ

ในงานดานการพิทักษระบบคุณธรรมแบบสรรคสรางนวัตกรรม
เพื่อการบริหารงานภาครัฐแนวใหมคะ 

ขอเริ่มตนดวย การแบงสรรเวลาใหถูกใจและถูกวินัย
ในสารพันปญหา ตอดวย work-life integration การทํางานแนวใหม
ท่ีไมแบงแยกวานี่คือตัวเราท่ีออฟฟศหรือท่ีบาน ไมจํากัดสถานท่ี
และเวลา สิ่งนี้คืออะไร โปรดติดตามแนวคิดของ Generation ตางๆ 
ไดในชวนฟงนั่งคุย แถมดวยรายละเอียดในคอลัมนนานาสาระ 
สวนอุทาหรณสอนใจวันนี้ เปนเรื่อง “อํานาจ...อันตราย” อานชื่อ
ดูนากลัว จะสยดสยองอยางไร ติดตามไดในฉบับนี้  จากน้ันจะพา
ทานเขาสูภวังคเดินทางขามเวลาไปอนาคต เกี่ยวกับการทํางาน
แนวใหม จะสนุกชวนฝนอยางไร ติดตามไดใน “ฝนไปหรือเปลา” 
สําหรับรอบรั้ว ก.พ.ค. ขอเลาเรื่องราวท่ีเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
ของเรา ทั้งการศึกษาดูงานและการรับฟงการบรรยาย เพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให “ยุติธรรม เปนธรรม และรวดเร็ว” 
และพระเอกคุณไขผูพิทักษจะมาตบทาย วันนี้จะขอไขปญหา  
Hot Hit !! ในการสั่งงานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส วาจะทําไดมากนอย
เพียงใด โปรดติดตาม 

ท้ังนี้ กองบรรณาธิการหวังเปนอยางยิ่งวา ก.พ.ค. News 
จะเปนประโยชนกับทานผูอานไมมากก็นอย จากสาระพรอม
ความเพลิดเพลินนะคะ ทายสุดในชวงวิกฤติ COVID-19 ขอใหทุกทาน
ดูแลสุขภาพ สวมใสหนากากอนามัย กินรอน ชอนสวนตัวนะคะ 
แลวพบกันใหมในฉบับหนาพวกเราจะมอบความสนุก 
ใหกับทานไมแพกันคะ 

ภาพประกอบปก  
www.freepik.com 
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อยากใหก้ฎ ระเบียบบางอย่างมีความยืดหยุ่น และใหอิ้สระทางความคิด
ในการปฏิบตัิงาน เพือใหร้องรบักับการเปลียนแปลงทีเกิดขึนตลอดเวลา
ไมว่า่จะเป็นดา้นบคุลากรทีเขา้มาปฏิบตัิงาน ซึงมีหลากหลายช่วงวยั หรือ
ตามบริบทของโลก รวมถึงผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ก็ตอ้งหาจุด
รว่มกนัทีจะผสมผสานการทาํงานใหไ้ดผ้ลงานทีดีไปพรอ้มกบัคณุภาพชีวิต
ของตนเองและครอบครวัของแตล่ะคนดว้ย

ปัจจุบันมีเทคโนโลยีทีทาํให้สามารถทาํงานทีไหน เวลาไหนก็ได ้ในการทาํงาน
จึงไมจ่าํเป็นตอ้งกาํหนดเวลาเขา้ทาํงาน เวลาเลิกงาน เพียงแค่กาํหนดช่วงเวลา
การทาํงาน 8 ชม. ในแตล่ะวนัเท่านนั เนน้กาํหนดเวลาทีสง่งาน และประสิทธิภาพ
ของงานทีได้รับมอบหมาย ซึงจะทําให้ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที

ของตนเอง และสามารถจัดสรรเวลาในแต่ละวันให้เหมาะสม  
กบักิจกรรมตา่งๆ ของแตล่ะบคุคลได้

ควรมีความหลากหลายในการทาํงาน และสรา้งวัฒนธรรมของการเคารพ
ความคิดทีแตกตา่ง ทงัในมมุมองของคนรุน่ใหมแ่ละมมุมองของคนรุ่นเดิมทีมี
ประสบการณ์ รวมทังในแง่ของสวสัดิการขา้ราชการก็ควรมีการออกแบบให้
สามารถรองรบัความหลากหลายได ้ทังวยั/เพศสภาพ/สถานะ โดยคาํนึงถึง
.             ชีวิตความเป็นอยู่อยา่งมีความสขุของคนทาํงานดว้ย เช่นคนโสดไม่มี
.                 ลาคลอด ไมม่ีลาช่วยภริยาดแูลบตุร แตอ่าจตอ้งการวนัลาดแูลพ่อแม่

Work-Life Integration ถือเป็นคาํจาํกดัความ
ของคนทํางานยุคใหม่ทีไม่แบ่งแยกว่านีคือตัวเรา
ทีออฟฟิศ  หรือนีคือตัวเราทีบ้าน แต่จะผสมผสาน
ทังเรืองงานและชีวิตส่วนตัวได้ทุกที ไม่จ ํากัดเวลา 
หรือสถานที ส่งผลให้คนทาํงานรู ้สึกผ่อนคลายและ
มีประสิทธิภาพในการทาํงานไดม้ากขึน ซึงในครังนี 
“ชวนฟังนังคุย ” ได้ลองไปสัมภาษณ์ข้าราชการ

บางท่านเกียวกบั Work-Life Integration เพือใหเ้ห็นแนวคิดในเรืองดงักล่าวของคนทีเป็นขา้ราชการ
ว่าเป็นอย่างไร กับคาํถามทีว่า “ท่านคิดว่าอยากให้ระบบราชการเป็นอย่างไร ทีจะสามารถทําให้
ข้าราชการปฏิบัติงานและดาํรงชวีติได้อย่างมีความสุขไปพร้อมกันได้” 

.           

.    
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เห็นว่าการทีจะทาํใหก้ารปฏิบัติงานและการดาํรงชีวิตอยู่ควบคู่กันไปได้
อย่างมีความสุข  จะต้องมีเส้นแบ่งระหว่างเ รืองงานกับเรืองส่ วนตัว
ออกจากกนัอย่างชดัเจน เช่น ในเวลางาน เราก็ควรจะทุ่มเทใหก้บังาน และ
เมือหมดเวลางาน เราก็ตอ้งสามารถใชเ้วลาส่วนตวันันทาํกิจกรรมต่างๆ
ทีอยากทาํ โดยไมค่วรมีเรืองงานมารบกวน 

ระบบราชการต้อง มีความยืดหยุ่ น เ พือให้สามารถปรับเ ข้ากับ
การดาํเนินชีวิตของแต่ละคนได  ้โดยเริมจากการเปลียนวิธีการติดตาม 
"กระบวนการทํางาน " เป็นการติดตาม "ผลการทาํงาน " โดยมุ่งไปที
ผลสาํเร็จของงาน เช่น ช่วงวิกฤติ Covid-19 ราชการเริมให้ความสาํคัญ
.          กับผลสําเร็จของงานมากกว่าสถานทีทํางานแล้ว  ทัง นี
.           หากยืดหยุ่นในดา้นอืนๆ ไดอี้กก็จะทาํให้ขา้ราชการสามารถ
.             ปฏิบตัิงานและดาํรงชีวิตไดอ้ย่างมีความสขุมากขนึ

ควรมีรูปแบบการทาํงานทีรองรบักบัความตอ้งการของแต่ละกลุ่ม 
โดยคาํนึงถึงประสิทธิภาพในการทํางานของแต่ละคนและ
ความคุม้ค่าของภาครัฐ เช่น 1. กลุ่มทีต้องการปฏิบัติงาน
ใน ทีตั งปก ติ  ควร มีสถาน ที ให้ เ ป็ น  Co-Working Space
2. กลุ่มทีตอ้งการปฏิบัติงาน Work From Home อาจจะตอ้ง
แลกดว้ยการลดค่าจ้าง 3. กลุ่มทีตอ้งการปฏิบัติงานในพืนที
ทีเขา้ถึงประชาชน ภาครัฐอาจเพิมสวสัดิการทีไม่เป็นตัวเงิน 
เช่น ลดจาํนวนวนัทาํงาน เป็นตน้ 

จากบทสัมภาษณ์ในครังนี  “ชวนฟังนังคุย”  หวังเป็นอย่างยิงว่าจะเป็นมุมมองทีทําให้
หลายๆ ท่าน รวมถึงผูที้เกียวขอ้ง  ไดน้าํไปใชเ้ป็นแนวคิด หรือแนวปฏิบัติในการทีจะทาํงานและ
ใชชี้วิตไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและมีความสขุตอ่ไป

รูปภาพ : www.freepik.com
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นางจิรตัติ ศรีสวรรค: ผูเขียน 

ในชั้นสืบสวนและสอบสวน ผูอุทธรณไดรับ
สารภาพวา ตนเปนผูมีอํานาจจัดการแทนบริษัทจริง 
ปลัดกระทรวงไดพิจารณาแลวเห็นวา พฤติการณของ   
ผูอุทธรณกับพวกเปนความผิดวินัยอยางไมรายแรง   
ฐานเปนขาราชการพลเรือนสามัญดํารงตําแหนงอื่นใด   
ท่ีมีลักษณะงานคลายคลึงกับการเปนกรรมการผูจัดการ
หรือผูจัดการในบริษัท  ตามมาตรา  83 (6 )  แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551   
จึงลงโทษภาคทัณฑ ผูอุทธรณไมเห็นดวยเนื่องจาก
ตนไมเคยไดใชอํานาจน้ันในการดําเนินกิจการของบริษัท 
จึงไดอุทธรณมายัง ก.พ.ค.  

ก.พ.ค. พิจารณาแลวเห็นวา แมผูอุทธรณจะไมเคย
ใชอํานาจลงนามในหนังสือใดๆ เพื่อผูกพันบริษัท และ
ไมไดใชหนาท่ีราชการแสวงหาประโยชนท่ีมิชอบเพื่อ
ตนเองหรือผูอื่นจากการน้ีก็ตาม แตความผิดฐานนี้   
ไมจําตองใหมีผลงานเปนปรากฏ เพียงแตไดรับแตงต้ัง
หรือดํารงตําแหนง ก็มีความผิดแลว  ดัง น้ัน  การท่ี
กระทรวงตนสัง กัดลงโทษภาคทัณฑแกผู อุทธรณ   
ในฐานดํารงตําแหนงอื่นใดท่ีมีลักษณะงานคลายคลึง
กรรมการผูจัดการหรือผูจัดการในหางหุนสวนหรือบริษัท 
จึงชอบดวยกฎหมายแลว อุทธรณฟงไมขึ ้น วินิจฉัย
ยกอุทธรณ  

เพื่อนๆ ขาราชการคงไดคําตอบแลว และหวังวา
อยาหลวมตัวไปดํารงตําแหนงตองหามนะคะ ...ขอบอก... 

เอะ!  ถาฉันกับเพื่อนจะเปดบริษัทขายของออนไลน   
ฉันจะเปนกรรมการผูจัดการหรือผูจัดการไดไหม ? จะไดไมเสียเงิน
จางพนักงาน ใครเคยมีคําถามน้ี วันนี้  “ก.พ.ค. ขอบอก”   
มีคําตอบคะ  

 

ผูอุทธรณรายนี้เปนขาราชการระดับชํานาญการ 
ของกระทรวงหนึ่ง ขณะเกิดเหตุ ผูอุทธรณกับพวกรวม 9 คน 
ไดไปจดทะเบียนบริษัท โดยกรรมการ 2 ใน 5 คน เปนผูมี
อํานาจลงนามผูกพันบรษิัท ซึ่งหนังสือรับรองระบุวา ผูอุทธรณ
เปนผูมีอํานาจในการลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท แมผูอุทธรณ
จะไมไดเปนกรรมการผูจัดการหรือผูจัดการก็ตาม แตก็ถือวา   
ผูอุทธรณเปนผูท่ีมีอํานาจเขาไปจัดการ หรือเปนตัวกระทําการ
ในทํานองเดียวกันกับกรรมการผูจัดการหรือผูจัดการในบริษัท 
ซึ่งเปนตําแหนงท่ีตองหามมิใหขาราชการดํารงตําแหนงเชนน้ี  
และแมวาผูอุทธรณจะไมเคยไดใชอํานาจก็ตาม 

 แตตอมามีผูรองเรียนวากรรมการของบริษัทนี้
สวนใหญเปนขาราชการของโรงพยาบาล A และบริษัทน้ี 
ไดขายสินคาใหแกโรงพยาบาล A จํานวนหลายรายการ 
ทําใหมีการสืบสวนขอเท็จจริงและสอบสวนทางวินัย 

ใ ั้ ื   ไ   ื่ ไ 
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"ฮัด ชิ้วววว !!  ฝุนเยอะจังเลย" เสรีขาราชการหนุม
บรรจุใหมบนอุบ พลางใชมือปาดน้ํามูก ขณะท่ีเขาไดรับ
มอบหมายใหไปคนหาเอกสารในหองประชุมเกา ท่ีปจจุบัน
มีการนํามาใชเปนหองเก็บเอกสาร 

“นาเสียดาย หองใหญโตขนาดน้ีกลับปลอยท้ิง ใชแค
เก็บเอกสาร ถาปรับปรุงหองใหดี คงมีประโยชนมากกวานี้
เยอะเลย” เสรีแอบบนอยูคนเดียว 

"โครมมมมม !!!! " จูๆ ก็มีลมพัดวูบ ทําใหกองเอกสาร
ขนาดมหึมาลมลงมาทับเสรี 

"เฮยยย !!" เสรีรองเสียงหลงดวยความตกใจ พรอม
กระโดดเบ่ียงตัวหลบเอกสารกองมหึมาท่ีรวงลงมา 

เสรีพยายามลืมตาทามกลางหมอกฝุนท่ีฟุงตลบอบอวล 
เมื่อฝุนคอยๆ เริ่มจางลง ภาพท่ีอยูตรงหนา กลับสราง
ความประหลาดใจใหกับเสรีไมนอย 

"ท่ีนี่คือท่ีไหนเน่ีย ?" เสรีอยูในอาการงุนงง ขณะท่ี
กําลังมองสํารวจไปรอบตัวดวยความประหลาดใจ เพราะ
ภาพท่ีอยูตรงหนา คือ หองประชุมขนาดใหญท่ีคลายกับ
หองท่ีเขาเพ่ิงเขามาเมื่อสักครู แตท่ีผนังกลับมีสีสัน และ
เฟอรนิเจอรสีฉูดฉาดตาและบนผนังนั้นเต็มดวยรูปภาพ   
ท่ีวิจิตรงดงามประดับประดาอยูมากมาย 

"Fun – Work Space" เสรีกลาวเบาๆ ขณะเหลือบ
ไปเห็นปายตัวโตท่ีติดไวท่ีผนังดานหน่ึงของหอง 

"วาวๆๆ !!! ทําไมหองนี้ดูหรูหราจัง" เสรีรําพึงอยาง
ประหลาดใจ พลางเดินสํารวจภายในหองดังกลาว 

ซึ่งหองแหงนี้เต็มไปดวยเฟอรนิเจอรและอุปกรณ
อํานวยความสะดวกอยางครบครัน ไมวาจะเปน โซฟา 
โตะทํางาน เตียงนอน โทรทัศน เครื่องเลนเกมส WIFI  
ตูเย็น เครื่องชงกาแฟ บารเครื่องด่ืมและหองครัวปรุงอาหาร 
โดยมีการแบงสัดสวนของหองเปนโซนตาง ๆ  

"หืมมม มีคาราโอเกะซะดวย " เสรีเอยอยางชอบใจ 
เมื่อหันไปพบกับโซนๆหนึ่ง ท่ีมีโทรทัศนและโซฟา พรอม
ไมโครโฟนและโฮมเธียเตอรครบชุดต้ังอยู 

"กรุงกริ๊งๆ" เสียงกระด่ิงท่ีอยูหนาประตูดังขึ้น พรอม
เสียงพูดคุยจอแจของคนกลุมหนึ่งท่ีกําลังเขามาในหอง 

"นีก่็ผานมาสักพักแลวนะ เมื่อไหร ก.พ.ค. จะวินิจฉัย
เรื่องของ ผอ. เสร็จสักที ฉันนี่อยากรูจะแยอยูแลว" 
หญิงคนหน่ึงกลาวเปดประเด็น เสรีจึงเงี่ยหูฟงเรื่องราว
ท่ีคนกลุมนั้นคุยกัน พรอมหลบซอนตัวอยูดานหลังโซฟา 
โดยอัตโนมัติ 

"นั่นสิ สอบปากคําพวกเราไปแลว แตคงตองรอ
รวบรวมขอเท็จจริงอีกสักพักแหละ พวกเราก็ใจเย็นๆ   
กันกอน" ชายอีกคนหนึ่งกลาว  

"แตคนท่ีเอาเรื่องไปรองเรียนกลั่นแกลง นี่ก็ใจราย
จริงๆ พวกเธอคิดเหมือนฉันไหม?" หญิงคนที่สองกลาว 

"ใชเลย พอเห็นวา สื่อมวลชนและเอกชนสนใจ 
มาติดตอและขอดูงาน ก็เกิดอิจฉาตารอน มาใสรายวา  
ผอ. ของพวกเราทําผิดระเบียบ จนทําให ผอ. ตองถูกลงโทษ
ภาคทัณฑ พวกเธอรูไหมวา ต้ังแตท่ี ผอ. ระดมเงินสวนตัว
ปรับปรุงหองประชุมเกาท่ีเคยถูกท้ิง มาเปนหองทํางาน 
Fun – Work Space ใหกับพวกเราเนี่ย ฉันมีความสุข
มากเลย อยากมาทํางานทุกวัน" หญิงคนท่ีหนึ่งพูดคุย
อยางออกรส 

ชการหนนุมม ซซึ่่งงหหอองงแแหหงงนนี้้เเตต็มมไไปปดดววยยเเฟฟออรรนนิเเจจออรรแแลละะออุปปกกรรณณ

รูปภาพ 1 : https:// www.lovepik.com                                      รูปภาพ 2 :  https://www.unlockmen.com/google-office-around-the-world/ 
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เสรีสะดุงต่ืนรีบผุดลุกขึ้นน่ัง เมื่อถูกเขยาตัวพรอมกบั 
คําถาม "คุณเสรีเปนอะไรคะ ? เด๋ียวสายฝนพาไปหองพยาบาล
ดีไหมคะ" แมบานสาวกลาวพลางพยุงเสรีออกเดิน 

"เมื่อสักครู มันเปนความจริงหรือความฝนกันแน ?" 
เสรีถามตัวเองดวยความงุนงงขณะนอนท่ีเตียงพยาบาล 

"แตถาเปนอยางท่ีเราฝนก็คงจะดีไมนอย เพราะจะ
สรางแรงบันดาลใจและตอบโจทยสถานท่ีทํางานใหแก
คนทํางาน ขาราชการคงสนุกกับงานแลวทําใหงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น" เสรีนอนครุนคิดในใจกอนท่ี
จะหลับไปดวยฤทธ์ิของยา. 

กรุงกริ๊งๆ เสียงกระด่ิงดังขึ้นอีกครั้ง พรอมเสียงฝเทา  
"ยินดีดวยนะครับ/คะ  ผอ." กลุมคนเหลานั ้น   

ตางสงเสียงแสดงความยินดีกับชายท่ีเดินเขามา 
"ผมขอบคุณทุกคนมากนะครับท่ีคอยใหกําลังใจ

ในชวงเวลาท่ีผานมา" ชายผูนั้นกลาวดวยน้ําเสียงนุมนวล 
เมื่อไดยินเสียงของ ผอ. กลับทําใหเสรีอยากเห็น 

และพยายามชะโงกหนาแอบดูอยางเงียบๆ  
 
 
 
 
 
ทันใดนั้น สายตาสองคูไดประสานกันเขาอยางจัง 

เสรีถึงกับตองผงะหงายหลังแลววูบหลับไป เมื่อพบวา 
ผอ.ชางมีหนาตาละมายคลายตนเสียเหลือเกิน  

รูปภาพ : https://www.google.com        https://home.kapook.com/view186670.html   https://blog.myagilepartner.fr/index.php/2019/09/11/standup-meeting 

"ใชๆ ฉันก็ชอบมากเลย ท่ีพวกเราไมตองติดอยูใน
กรอบการทํางานแบบเดิมๆ แถมยังมีอิสระ สามารถเลือก
ชวงเวลาและสถานท่ีทํางานไดดวย คนทํางานมีความสุข 
งานก็มีประสิทธิภาพ แลวนี่พวกเธอรูไหมวา ท่ี ผอ. 
ปรับปรุงหองนี้ เพราะทานเคยมีอดีตกับหองนี้มากอน 
ฉันเคยไดยินปาสายฝน แกเลาใหแมบานท่ีเขามาใหมฟง" 
หญิงคนท่ีสองกลาวเสริม ขณะท่ีเสรียังคงต้ังใจฟง 

"ไมเคยรูมากอนเลย เรื่องมันเปนอยางไรครับ ?" 
ชายอีกคนหนึ่งถามดวยความสงสัย 

"เรื่องมันมีอยูวา..." ขณะที่หญิงคนที่สองเริ่มเลา 
ก็มีผูหญิงอีกคนหน่ึงรีบว่ิงเขามาในหอง 

"พวกเธอๆ ฉันมีขาวดีมาบอก !!!" หญิงคนนั้นว่ิงตรง
เขามายังทามกลางกลุมคนท่ีกําลังคุยกันอยูอยางกระหืด
กระหอบ 

"แตกตื่นขนาดน้ี มีขาวดีอะไร"  

นายธนรัชต ตรีศรี : ผูประพันธ  

ํางาน ขาราชการคงสนุกกับงานแลวทําใหง
สิทธิภาพมากย่ิงขึ้น" เสรีนอนครุนคิดในใจกอ
ลับไปดวยฤทธ์ิของยา.

นายธนรัชต ตรีศรี : ผูป

"ก ็ก.พ.ค. นะสิ มีคาํวินิจฉัยเรื่อง ผอ. แลวนะ เมื่อกี้ 
ผอ. เพิ่งเลาใหฉันฟง" หญิงที่เพิ่งวิ่งเขามากลาว  

"วาอยางไรละ ?" หญิงคนที่สองรีบเอยถาม 
"ก.พ.ค. วินิจฉัยวา แม ผอ. จะปรับปรุงหองนี้ ทําให

ผิดแบบธรรมเนียมของการปฏิบัติราชการก็จริง แตมีเจตนาดี
และใชเงินสวนตัว ลูกนองมีความสุข งานมีประสิทธิภาพ 
เกิดนวัตกรรมและวิถีการทํางานในรูปแบบใหม ราชการ
ไดประโยชนมากกวาโทษ จึงวินิจฉัยยกเลิกคําสั่งลงโทษ 
พรอมใหหนวยงานเสนอช่ือ ผอ. ไปยัง ก.พ. เพื่อรับรางวัล 
หนวยงานท่ีบริหารทรัพยากรบุคคลดีเดน" หญิงคนนั้น
เลาดวยน้ําเสียงตื่นเตนดีใจ 

"ฉันวาแลว สุดทายคนทําความดี สวรรคตองมองเห็น
ความดีบางแหละ" หญิงคนแรกกลาว 

 

 

 

หมายเหตุ :  เนื้อเรื่องที่แตงมาขางตนเปนเพียงจินตนาการของผูประพันธเทาน้ัน 
โปรดพินิจอานดวยความบันเทิง 
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รอบร้ัว ก.พ.ค. ฉบับน้ี จะขอเลาเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชวงครึ่งปแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ที่สํานักพิทักษระบบคุณธรรม สํานักงาน ก.พ. ในฐานะฝายเลขานุการ ก.พ.ค. ไดจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสราง
ศักยภาพในการปฏิบัติงานเพ่ือสนับสนุนงานตามภารกิจของ ก.พ.ค . โดยการเพิ่มพูนความรูดานกฎหมาย 
ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใหกับ ก.พ.ค. กรรมการวินิจฉัย ผูบริหารสํานักงาน ก.พ. และเจาหนาที่  
สํานักงาน ก.พ. ที่เกี่ยวของ ดังนี้ 

         เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2563 เปนการบรรยาย 
ใหความรูในหัวขอ “เทคนิคการจัดทําความเห็นเบื้องตนเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาสั่งรับหรือไมรับอุทธรณ/รองทุกข  
ไว พิจารณา” โดยได รับเกียรติจากนายวชิ ร สงบพันธ  
ประธาน ก.พ.ค. มาเปนวิทยากรถายทอดความรู บอกเลา
ประสบการณ และใหคําแนะนําซ่ึงทําใหเกิดความเขาใจ 
    ที่ตรงกันในเรื่องนี ้

 การจัดกิจกรรมตางๆ เหลานี้เปนการเพ่ิมพูนความรูความเขาใจใหแกผูเขารวมโครงการ  
ซึ่งจะชวยใหสามารถนํามาปรับใชในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณและเร่ืองรองทุกขที่เก่ียวของไดเปนอยางดี 

        เม่ือวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 เปนการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่ โรงแรม 
ชาโต เดอ เขาใหญ จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งไดมีการบรรยายใหความรูและรวมอภิปรายเกี่ยวกับ
ปญหาการรุกล้ําแนวเขตพ้ืนที่ปาอนุรักษของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

          เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 เปนการศึกษา 
ดูงาน ณ สํานักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ในเรื่องแนวทาง
ปฏิบัติตามกระบวนการออกโฉนดที่ดิน และประเด็นปญหา
ที่เกิดขึ้นในการออกโฉนดที่ดินเฉพาะราย  ซึ่งผูเขารวม 
ศึกษาดูงานไดรับฟงบรรยายจากเจาหนาที่รวมทั้งไดเขา
เยี่ยมชมการปฏิบัติงานจริงของสํานักงานท่ีดินจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

าาคม 562256 ดสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่ โรเปนการจัด
 ซึ่งไดมีกาชสีมา  ายใหความรูและรวมอภิปราารบรรยา ยเกี

ยานแหงชาติ สัตวปา และพันยานแหงชาต สตวปา และพนนรักษของกรมอทยปาอน ยยนุรกษของกรมอุทยปาอน อุทย

ารศึกษา
นเรองแนวทางื่
ประเด็นปญหา
ึ่   

ยุติธรรม เปนธรรม รวดเร็ว 
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