Moving
beyond the line, work and life become one

ชวนฟั งนังคุย

เรืองเล่าท้ายซอย

Trend ใหม่ในการทํางาน

ฝั นไปหรือเปล่า ..?

สนทนาภาษาไข่
การสังงานผ่าน Social media
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สารพันปญหา เรื่องอุทธรณ
ด ว ยความก า วหน า ทางเทคโนโลยี ยุ ค ดิ จิ ทั ล ในป จ จุ บั น ทํ า ให รู ป แบบการใช ชี วิ ต และ
การทํางานเปนอิ ส ระและยืด หยุน ขึ้ น และมีการปรั บเปลี่ย นให ทํางานแบบ Work From Home
แตสํ าหรั บข าราชการ แมจ ะปฏิบัติงานนอกสถานที่ ทํ างานได แตก็ตอ งปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบของราชการดวย ไมเชนนั้นก็อาจกระทําผิดวินัยฐานละทิ้งหนาที่ราชการได

Q การกระทําผิดวินัยอยางรายแรงฐานละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกัน

เป นเวลาเกิ น 15 วั น ตามมาตรา 85 (3) แห ง พ.ร.บ.ระเบี ยบข าราชการพลเรื อ น
พ.ศ. 2551 มีหลักในการพิจารณาอยางไร

A การละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกิน 15 วัน ที่จะเปนความผิดวินัย

ตามมาตรานี้ มี 2 กรณี คือ กรณีที่ 1 การละทิ้งหนาที่ราชการ โดยไมมีเหตุอันสมควร
ซึ่ง จะพิจ ารณาจากข อเท็ จจริ งเปนเรื่ องๆ ไป วามีเหตุผลความจําเปนถึงขนาดที่ จ ะตอง
กระทําผิดหรื อไม ส วนกรณีที่ 2 การละทิ้ งหนาที่ร าชการ โดยมีพฤติการณอันแสดงถึง
ความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ จะตองพิจารณาวามีเจตนาหรือจงใจ
ฝาฝนระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับการหยุดราชการหรือการลาหรือไม

Q

นายหลบหลี ก ถู ก ลงโทษไล ออกจากราชการ ฐานละทิ้ ง หน า ที่ ร าชการติ ด ต อ
ในคราวเดียวกันเปนเวลาเกิน 15 วัน โดยไมมีเหตุอันสมควร และไดอุทธรณตอ ก.พ.ค.
ว า มี ภ าระหน า ที่ ต อ งดู แ ลบิ ด าซึ่ ง ป ว ยหลายโรค ต อ งพาไปรั ก ษาตามแพทย นั ด
จะถือวามีเหตุอันสมควรตามกรณีที่ 1 หรือไม

A เรื่องนี้ปรากฏวา บิดาของนายหลบหลีก ยังสามารถชวยเหลือตัวเองไดบาง ไมจําเปนตอง

ดูแลตลอดเวลา และชวงที่แพทยนัดเปนวันธรรมดากอนเวลาปฏิบัติงาน สวนบาน โรงพยาบาล
และที่ทํางาน ก็ไมไกลกันมาก นายหลบหลีก จึงไมจําเปนตองอยูโรงพยาบาลตลอดและสามารถ
มาปฏิบัติงานได แตก็ไมไดมาและไมไดยื่นใบลา อีกทั้งไมสามารถติดตอไดทั้งทางโทรศัพทหรือ
ทางไลน จึงไมถือวามีเหตุอันสมควรที่จะรับฟงได

เกร็ดความรู กรณี ล ะทิ้ ง หน าที่ ราชการติด ตอ ในคราวเดีย วกั นเปน เวลาเกิ น 15 วั น
โดยไม มี เ หตุ ผ ลอั น สมควร และไม ก ลั บ มาปฏิ บั ติ ร าชการอี ก เลย เป น ความผิ ด วิ นั ย
อยางรายแรง ควรลงโทษเปนไลออกจากราชการ (มติคณะรัฐมนตรี ว 234/2536)
รูปภาพ : www.freepik.com
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บทบรรณาธิการ
สวัสดีทานผูอานที่รักทุกทาน
กลับมาอีกครั้ง กับ ก.พ.ค. News ฉบับนี้ มีเนื้อหาสาระ
ในงานดานการพิทักษระบบคุณธรรมแบบสรรคสรางนวัตกรรม
เพื่อการบริหารงานภาครัฐแนวใหมคะ
ขอเริ่ ม ต น ด ว ย การแบ ง สรรเวลาให ถู ก ใจและถู ก วิ นั ย
ในสารพันปญหา ตอดวย work-life integration การทํางานแนวใหม
ที่ไมแบงแยกวานี่คือตัวเราที่ออฟฟศหรือที่บาน ไมจํากัด สถานที่
และเวลา สิ่งนี้คืออะไร โปรดติดตามแนวคิดของ Generation ตางๆ
ไดในชวนฟง นั่ง คุย แถมดวยรายละเอียดในคอลัม นนานาสาระ
สวนอุทาหรณสอนใจวันนี้ เปนเรื่อง “อํานาจ...อันตราย” อานชื่อ
ดูนากลัว จะสยดสยองอยางไร ติดตามไดในฉบับนี้ จากนั้นจะพา
ทานเขาสูภวังค เดินทางขามเวลาไปอนาคต เกี่ยวกับการทํางาน
แนวใหม จะสนุกชวนฝนอยางไร ติดตามไดใน “ฝนไปหรือเปลา”
สําหรับรอบรั้ว ก.พ.ค. ขอเลาเรื่องราวที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติ งาน
ของเรา ทั้งการศึกษาดูงานและการรับฟงการบรรยาย เพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให “ยุติธรรม เปนธรรม และรวดเร็ว”
และพระเอกคุ ณ ไข ผู พิ ทั ก ษ จ ะมาตบท า ย วั น นี้ จ ะขอไขป ญ หา
Hot Hit !! ในการสั่งงานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส วาจะทําไดมากนอย
เพียงใด โปรดติดตาม
ทั้งนี้ กองบรรณาธิการหวังเปนอยางยิ่งวา ก.พ.ค. News
จะเปน ประโยชนกับ ทา นผูอา นไมม ากก็นอ ย จากสาระพรอ ม
ความเพลิดเพลินนะคะ ทายสุดในชวงวิกฤติ COVID-19 ขอใหทุกทาน
ดูแลสุขภาพ สวมใสหนากากอนามัย กินรอน ชอนสวนตัว นะคะ
แลวพบกันใหมในฉบับหนาพวกเราจะมอบความสนุ
ามสนุก
ใหกับทานไมแพกันคะ

http://mspc.ocsc.go.th
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ชวนฟงนั่งคุย

Work-Life Integration ถือเป็ นคําจํากัดความ
ของคนทํา งานยุ ค ใหม่ ที ไม่ แ บ่ ง แยกว่า นี คื อ ตัว เรา
ที ออฟฟิ ศ หรื อ นี คื อ ตัว เราที บ้า น แต่จ ะผสมผสาน
ทังเรื องงานและชี วิ ต ส่ว นตัว ได้ทุก ที ไม่ จ ํา กัด เวลา
หรือ สถานที ส่งผลให้ค นทํา งานรู ้สึก ผ่อนคลายและ
มีป ระสิท ธิ ภาพในการทํางานได้ม ากขึน ซึงในครังนี
“ชวนฟั งนั งคุ ย ” ได้ล องไปสัม ภาษณ์ข ้า ราชการ
บางท่านเกียวกับ Work-Life Integration เพือให้เห็นแนวคิดในเรืองดังกล่าวของคนทีเป็ นข้าราชการ
ว่าเป็ น อย่า งไร กับ คํา ถามที ว่า “ท่ า นคิด ว่ า อยากให้ ร ะบบราชการเป็ นอย่ า งไร ทีจะสามารถทํา ให้
ข้าราชการปฏิบัติงานและดํารงชีวติ ได้อย่างมีความสุขไปพร้อมกันได้”

ควรมีความหลากหลายในการทํางาน และสร้างวัฒนธรรมของการเคารพ
ความคิดทีแตกต่าง ทังในมุมมองของคนรุน่ ใหม่และมุมมองของคนรุ่นเดิมทีมี
ประสบการณ์ รวมทังในแง่ของสวัสดิการข้าราชการก็ควรมีการออกแบบให้
สามารถรองรับความหลากหลายได้ ทังวัย/เพศสภาพ/สถานะ โดยคํานึงถึ ง
.
ชีวิตความเป็ นอยู่อย่างมีความสุขของคนทํางานด้วย เช่นคนโสดไม่มี
.
ลาคลอด ไม่มีลาช่วยภริยาดูแลบุตร แต่อาจต้องการวันลาดูแลพ่อแม่
อยากให้กฎ ระเบียบบางอย่างมีความยืดหยุ่น และให้อิสระทางความคิด
ในการปฏิบตั ิงาน เพือให้รองรับกับการเปลียนแปลงทีเกิดขึ นตลอดเวลา
ไม่วา่ จะเป็ นด้านบุคลากรทีเข้ามาปฏิบตั ิงาน ซึงมีหลากหลายช่วงวัย หรือ
ตามบริบทของโลก รวมถึงผูบ้ งั คับบัญชากับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ก็ตอ้ งหาจุด
ร่วมกันทีจะผสมผสานการทํางานให้ได้ผลงานทีดีไปพร้อมกับคุณภาพชีวิต
ของตนเองและครอบครัวของแต่ละคนด้วย

ปั จจุบันมีเ ทคโนโลยีทีทําให้สามารถทํางานที ไหน เวลาไหนก็ได้ ในการทํางาน
จึงไม่จาํ เป็ นต้องกําหนดเวลาเข้าทํางาน เวลาเลิกงาน เพียงแค่กาํ หนดช่วงเวลา
การทํางาน 8 ชม. ในแต่ละวันเท่านัน เน้นกําหนดเวลาทีส่งงาน และประสิทธิภาพ
ของงานที ได้รับ มอบหมาย ซึ งจะทํา ให้ทุก คนมี ค วามรับ ผิ ด ชอบต่อ หน้า ที
ของตนเอง และสามารถจั ดสรรเวลาในแต่ ละวัน ให้เ หมาะสม
กับกิจกรรมต่างๆ ของแต่ละบุคคลได้
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เห็นว่าการทีจะทําให้การปฏิบัติ งานและการดํารงชีวิตอยู่ค วบคู่กันไปได้
อย่ า งมี ค วามสุข จะต้อ งมี เ ส้น แบ่ ง ระหว่า งเรื องงานกับ เรื องส่ ว นตัว
ออกจากกันอย่างชัดเจน เช่น ในเวลางาน เราก็ควรจะทุ่มเทให้กบั งาน และ
เมือหมดเวลางาน เราก็ตอ้ งสามารถใช้เวลาส่วนตัวนันทํากิ จกรรมต่างๆ
ทีอยากทํา โดยไม่ควรมีเรืองงานมารบกวน

ระบบราชการต้ อ งมี ค วามยื ด หยุ่ น เพื อให้ ส ามารถปรั บ เข้ า กั บ
การดําเนิน ชีวิตของแต่ละคนได้ โดยเริมจากการเปลียนวิธีการติ ดตาม
"กระบวนการทํางาน" เป็ น การติ ดตาม "ผลการทํา งาน" โดยมุ่งไปที
ผลสําเร็จของงาน เช่น ช่วงวิกฤติ Covid-19 ราชการเริมให้ความสํา คัญ
.
กั บ ผลสํา เร็ จ ของงานมากกว่ า สถานที ทํา งานแล้ว ทั งนี
.
หากยื ด หยุ่น ในด้านอืนๆ ได้อีก ก็ จ ะทําให้ขา้ ราชการสามารถ
.
ปฏิบตั ิงานและดํารงชีวิตได้อย่างมีความสุขมากขึน

ควรมีรูปแบบการทํางานทีรองรับกับความต้องการของแต่ละกลุ่ม
โดยคํานึ ง ถึ ง ประสิท ธิ ภ าพในการทํางานของแต่ล ะคนและ
ความคุม้ ค่า ของภาครัฐ เช่น 1. กลุ่ม ที ต้องการปฏิบั ติ ง าน
ในที ตั งปก ติ ค วรมี สถา นที ใ ห้ เ ป็ น Co-Working Space
2. กลุ่มทีต้องการปฏิบัติงาน Work From Home อาจจะต้อง
แลกด้วยการลดค่าจ้าง 3. กลุ่มทีต้องการปฏิบัติ งานในพื นที
ที เข้าถึ งประชาชน ภาครัฐอาจเพิมสวัสดิก ารที ไม่ เ ป็ น ตัวเงิ น
เช่น ลดจํานวนวันทํางาน เป็ นต้น

จากบทสัม ภาษณ์ใ นครังนี “ชวนฟั งนั งคุ ย ” หวัง เป็ น อย่ า งยิ งว่ า จะเป็ นมุม มองที ทํา ให้
หลายๆ ท่าน รวมถึงผูท้ ีเกียวข้อง ได้นาํ ไปใช้เป็ นแนวคิด หรือแนวปฏิบัติในการทีจะทํางานและ
ใช้ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขต่อไป
รูปภาพ : www.freepik.com
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ÍíÒ¹Ò¨... ÍÑ¹μÃÒÂ!!
เอะ! ถาฉันกับเพืื่ อนจะเปดบริษัทขายของออนไลน
ไ 
ฉันจะเปนกรรมการผูจัดการหรือผูจัดการไดไหม ? จะไดไมเสียเงิน
จางพนักงาน ใครเคยมี คํ าถามนี้ วั นนี้ “ก.พ.ค. ขอบอก”
มีคําตอบคะ

ผูอุท ธรณร ายนี้เ ปน ขา ราชการระดับชํา นาญการ
ของกระทรวงหนึ่ง ขณะเกิดเหตุ ผูอุทธรณกับพวกรวม 9 คน
ไดไปจดทะเบียนบริษัท โดยกรรมการ 2 ใน 5 คน เปนผูมี
อํานาจลงนามผูกพันบริษัท ซึ่งหนังสือรับรองระบุวา ผูอุทธรณ
เปนผูมีอํานาจในการลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท แมผูอุทธรณ
จะไมไดเปนกรรมการผูจัดการหรือผูจัดการก็ตาม แตก็ถือวา
ผูอุทธรณเปนผูที่มีอํานาจเขาไปจัดการ หรือเปนตัวกระทําการ
ในทํานองเดียวกันกับกรรมการผูจัดการหรือผูจัดการในบริษัท
ซึ่งเปนตําแหนงที่ตองหามมิใหขาราชการดํารงตําแหนงเชนนี้
และแมวาผูอุทธรณจะไมเคยไดใชอํานาจก็ ตาม
แตตอ มามีผูรอ งเรีย นวา กรรมการของบริษัท นี้
สว นใหญ เปนขาราชการของโรงพยาบาล A และบริษัทนี้
ไดขายสินคาใหแ กโ รงพยาบาล A จํานวนหลายรายการ
ทําใหมีการสืบสวนขอเท็จจริงและสอบสวนทางวินัย
รูปภาพ : 1. https://www.thaipng.com/png-1spvg7/
2. https://www.pinterest.com/pin/494903446549379486/
3. https://animaloilmaker.com/explore/business-clipart-people.html

ใ ั้ น สืื บ สวนและสอบสวน ผู อุ ท ธรณ ไ ด รั บ
ในชั
สารภาพว า ตนเป น ผู มี อํ า นาจจั ด การแทนบริ ษั ท จริ ง
ปลัดกระทรวงได พิ จารณาแลวเห็นวา พฤติก ารณข อง
ผู อุ ท ธรณ กั บ พวกเป น ความผิ ด วิ นั ย อย า งไม ร า ยแรง
ฐานเปนขาราชการพลเรือนสามัญดํารงตําแหนงอื่นใด
ที่มีลักษณะงานคลายคลึง กับการเปนกรรมการผูจัดการ
หรื อ ผู จั ด การในบริ ษ ั ท ตามมาตรา 83 (6) แห ง
พระราชบัญญัติระเบียบข าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551
จึงลงโทษภาคทัณ ฑ ผูอุท ธรณ ไ มเ ห็น ดว ยเนื่อ งจาก
ตนไม เคยไดใชอํานาจนั้นในการดําเนินกิจการของบริษัท
จึงไดอุทธรณมายัง ก.พ.ค.
ก.พ.ค. พิจารณาแลวเห็นวา แมผูอุทธรณจะไมเคย
ใชอํานาจลงนามในหนังสือใดๆ เพื่อผูกพันบริษัท และ
ไมไ ดใ ชห นา ที่ ร าชการแสวงหาประโยชนที่ มิช อบเพื่ อ
ตนเองหรื อ ผู อื่ น จากการนี้ ก็ ต าม แต ค วามผิ ด ฐานนี้
ไมจําตองใหมีผลงานเปนปรากฏ เพียงแตไดรับแตงตั้ง
หรื อ ดํ า รงตํ า แหน ง ก็ มี ค วามผิ ด แล ว ดั ง นั้ น การที่
กระทรวงต น สั ง กั ด ลงโทษภาคทั ณ ฑ แ ก ผู อุ ท ธรณ
ในฐานดํา รงตํ า แหน ง อื่ น ใดที่ มีลั ก ษณะงานคล า ยคลึ ง
กรรมการผูจัดการหรือผูจัดการในหางหุนสวนหรือบริษัท
จึงชอบดว ยกฎหมายแลว อุท ธรณฟง ไมขึ้น วินิจ ฉัย
ยกอุทธรณ
เพื่อนๆ ขาราชการคงไดคําตอบแลว และหวังวา
อยาหลวมตัวไปดํารงตําแหนงตองหามนะคะ ...ขอบอก...

นางจิรตั ติ ศรีสวรรค: ผูเขียน

http://mspc.ocsc.go.th
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"ฮัด ชิ้วววว !! ฝุนเยอะจังเลย" เสรีขาราชการหนุ
ชการหนนุม
บรรจุใหมบนอุบ พลางใชมือปาดน้ํามูก ขณะที่เขาไดรับ
มอบหมายใหไปคนหาเอกสารในหองประชุมเกา ที่ปจจุบัน
มีการนํามาใชเปนหองเก็บเอกสาร
“นาเสียดาย หองใหญโตขนาดนี้กลับปลอยทิ้ง ใชแค
เก็บเอกสาร ถาปรับปรุงหองใหดี คงมี ประโยชนมากกวา นี้
เยอะเลย” เสรีแอบบนอยูคนเดียว
"โครมมมมม !!!! " จูๆ ก็มีลมพัดวูบ ทําใหกองเอกสาร
ขนาดมหึมาลมลงมาทับเสรี
"เฮยยย !!" เสรีรองเสียงหลงดวยความตกใจ พรอม
กระโดดเบี่ยงตัวหลบเอกสารกองมหึมาที่รวงลงมา
เสรีพยายามลืมตาทามกลางหมอกฝุนที่ฟุงตลบอบอวล
เมื่อฝุนค อยๆ เริ่มจางลง ภาพที่อยูตรงหนา กลับสรา ง
ความประหลาดใจใหกับเสรีไมนอย
"ที่นี่คือที่ไหนเนี่ย ?" เสรีอยูในอาการงุนงง ขณะที่
กําลังมองสํารวจไปรอบตัวดวยความประหลาดใจ เพราะ
ภาพที่อยูตรงหนา คือ หองประชุมขนาดใหญที่คลายกับ
หองที่เขาเพิ่งเขามาเมื่อสักครู แตที่ผนังกลับมีสีสัน และ
เฟอรนิเจอรสีฉูดฉาดตาและบนผนังนั้นเต็มดวยรูปภาพ
ที่วิจิตรงดงามประดับประดาอยูมากมาย
"Fun – Work Space" เสรีกลาวเบาๆ ขณะเหลือบ
ไปเห็นปายตัวโตที่ติดไวที่ผนังดานหนึ่งของหอง
"วาวๆๆ !!! ทําไมหองนี้ดูหรูหราจัง" เสรีรําพึงอยาง
ประหลาดใจ พลางเดินสํารวจภายในหองดังกลาว

รูปภาพ 1 : https:// www.lovepik.com

ยุยุตตุ ิธิธรรม
ธรรม รวดเร็
รวดเร็ว ว
รรม เปนธรรม

ซซึ่ึงหหองแห
งแหงนีน้ีเต็ต็มไไปด
ปดวยเฟอร
ยเฟอรนิเจจอร
อรและอุ
ละอุปกกรณ
รณ
อํานวยความสะดวกอยางครบครัน ไมวาจะเปน โซฟา
โตะทํางาน เตียงนอน โทรทัศน เครื่องเลนเกมส WIFI
ตูเย็น เครื่องชงกาแฟ บารเครื่องดื่มและหองครัวปรุงอาหาร
โดยมีการแบงสัดสวนของหองเปนโซนตาง ๆ
"หืมมม มีคาราโอเกะซะดวย " เสรีเอยอยางชอบใจ
เมื่อหันไปพบกับโซนๆหนึ่ง ที่มีโทรทัศนและโซฟา พรอม
ไมโครโฟนและโฮมเธียเตอรครบชุดตั้งอยู
"กรุงกริ๊งๆ" เสียงกระดิ่งที่อยูหนาประตูดังขึ้น พรอม
เสียงพูดคุยจอแจของคนกลุมหนึ่งที่กําลังเขามาในหอง
"นีก่ ็ผานมาสักพักแลวนะ เมื่อไหร ก.พ.ค. จะวินิจฉัย
เรื่องของ ผอ. เสร็จ สัก ที ฉัน นี่อ ยากรูจะแยอ ยูแ ลว "
หญิงคนหนึ่งกลาวเปดประเด็น เสรี จึงเงี่ยหูฟงเรื่องราว
ที่คนกลุมนั้นคุยกัน พรอมหลบซอนตัวอยูดานหลังโซฟา
โดยอัตโนมัติ
"นั่นสิ สอบปากคําพวกเราไปแลว แตคงตองรอ
รวบรวมขอเท็จจริง อีกสักพักแหละ พวกเราก็ใจเย็น ๆ
กันกอน" ชายอีกคนหนึ่งกลาว
"แตคนทีเ่ อาเรื่องไปรองเรียนกลั่นแกลง นี่ก็ใจราย
จริงๆ พวกเธอคิดเหมือนฉันไหม?" หญิงคนที่สองกลาว
"ใชเลย พอเห็นวา สื่อมวลชนและเอกชนสนใจ
มาติดตอ และขอดูงาน ก็เกิดอิจฉาตารอน มาใสรายวา
ผอ. ของพวกเราทําผิดระเบียบ จนทําให ผอ. ตองถูกลงโทษ
ภาคทัณฑ พวกเธอรูไหมวา ตั้งแตที่ ผอ. ระดมเงินสวนตัว
ปรับปรุงหองประชุมเกาที่เคยถูกทิ้ง มาเปนหองทํางาน
Fun – Work Space ใหกับพวกเราเนี่ย ฉันมีความสุข
มากเลย อยากมาทํางานทุกวัน" หญิงคนที่หนึ่งพูดคุย
อยางออกรส
รูปภาพ 2 : https://www.unlockmen.com/google-office-around-the-world/
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"ใชๆ ฉันก็ชอบมากเลย ที่พวกเราไมตองติดอยูใน
กรอบการทํางานแบบเดิมๆ แถมยังมีอิสระ สามารถเลือก
ชวงเวลาและสถานที่ทํางานไดดวย คนทํางานมีความสุข
งานก็ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ แล ว นี่ พ วกเธอรู ไ หมว า ที่ ผอ.
ปรับปรุง หองนี้ เพราะทา นเคยมีอ ดีตกับหอ งนี้ม าก อ น
ฉันเคยไดยินปาสายฝน แกเลาใหแมบานที่เขามาใหมฟง"
หญิงคนที่สองกลาวเสริม ขณะที่เสรี ยังคงตั้งใจฟง
"ไมเ คยรูม ากอนเลย เรื่อ งมันเปนอยางไรครับ ?"
ชายอีกคนหนึ่งถามดวยความสงสัย
"เรื่อ งมันมีอ ยูวา ..." ขณะที่หญิง คนที่ส องเริ่ม เลา
ก็มีผูหญิงอีกคนหนึ่งรีบวิ่งเขามาในหอง
"พวกเธอๆ ฉันมีขาวดีมาบอก !!!" หญิงคนนั้นวิ่งตรง
เขามายังทามกลางกลุมคนที่กําลังคุยกันอยูอยางกระหืด
กระหอบ
"แตกตื่นขนาดนี้ มีขาวดีอะไร"

กรุงกริ๊งๆ เสียงกระดิ่งดังขึ้นอีกครั้ง พรอมเสียงฝเทา
"ยิน ดีดว ยนะครับ /คะ ผอ." กลุม คนเหลา นั้น
ตางสงเสียงแสดงความยินดีกับชายที่เดินเขามา
"ผมขอบคุณทุกคนมากนะครับที่คอยใหกําลังใจ
ในชวงเวลาที่ผานมา" ชายผูนั้นกลาวดวยน้ําเสียงนุมนวล
เมื่อไดยินเสียงของ ผอ. กลับทําใหเสรี อยากเห็น
และพยายามชะโงกหนาแอบดูอยางเงียบๆ

"ก็ ก.พ.ค. นะสิ มีคาํ วินิจฉัยเรื่อง 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
พรอมใหหนวยงานเสนอชื่อ ผอ. ไปยัง ก.พ. เพื่อรับรางวัล
หนวยงานที่บริหารทรัพ ยากรบุค คลดีเดน " หญิงคนนั้น
เลาดวยน้ําเสียงตื่นเตนดีใจ
"ฉันวาแลว สุดทายคนทําความดี สวรรคตองมองเห็น
ความดีบางแหละ" หญิงคนแรกกลาว

เสรีสะดุงตื่นรีบผุดลุกขึ้นนั่ง เมื่อถูกเขยาตัวพรอมกับ
คําถาม "คุณเสรีเปนอะไรคะ ? เดี๋ยวสายฝนพาไปหองพยาบาล
ดีไหมคะ" แมบานสาวกลาวพลางพยุงเสรีออกเดิน
"เมื่อสักครู มันเปนความจริงหรือความฝนกันแน ?"
เสรีถามตัวเองดวยความงุนงงขณะนอนที่เตียงพยาบาล
"แตถาเปนอยางที่เราฝนก็คงจะดีไมนอย เพราะจะ
สรางแรงบันดาลใจและตอบโจทยสถานที่ทํางานใหแก
คนทํํางาน ขาราชการคงสนุกกับงานแลวทําใหงานมี
ประสิสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น" เสรีนอนครุนคิดในใจกอนที่
จะหลัลับไปดวยฤทธิ์ของยา.

รูปภาพ : https://www.google.com

ทันใดนั้น สายตาสองคูไดประสานกันเขาอยางจัง
เสรีถึงกับตองผงะหงายหลังแลววูบหลับไป เมื่อพบวา
ผอ.ชางมีหนาตาละมายคลายตนเสียเหลือเกิน

นายธนรัชต ตรีศรี : ผูประพันธ

หมายเหตุ : เนื้อเรื่องที่แตงมาขางตนเปนเพียงจินตนาการของผูประพันธเทานั้น
โปรดพินิจอานดวยความบันเทิง

https://home.kapook.com/view186670.html https://blog.myagilepartner.fr/index.php/2019/09/11/standup-meeting
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รอบรั้ว ก.พ.ค.

รอบรั้ว ก.พ.ค. ฉบับนี้ จะขอเลาเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชวงครึ่งปแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่สํานักพิทักษระบบคุณธรรม สํานักงาน ก.พ. ในฐานะฝายเลขานุการ ก.พ.ค. ไดจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสราง
ศักยภาพในการปฏิ บัติง านเพื่ อสนั บ สนุ นงานตามภารกิจของ ก.พ.ค. โดยการเพิ่ม พูน ความรูดา นกฎหมาย
ทั้ง ในภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิบั ติ ใ ห กั บ ก.พ.ค. กรรมการวิ นิ จ ฉัย ผู บ ริ ห ารสํ า นั กงาน ก.พ. และเจ า หน า ที่
สํานักงาน ก.พ. ที่เกี่ยวของ ดังนี้

เมื่ อวั นที่ 12-13 ธั นวาคม
าคม 2562
256
562 เป นการจั ดดสัสั มมนาเชิ ง ปฏิ บั ติ การที่ โรงแรม
ร
าชสีมา ซึ่งไดมีการบรรยา
ายใหความรูและรวมอภิปรายเกี
รายเกี่ยวกับ
ชาโต เดอ เขาใหญ จังหวัดนครราชสี
ารบรรยายให
ปญหาการรุกล้ําแนวเขตพื้นที่ปปาอน
ักษของกรมอทย
องกรมอุอุทยานแห
งชาติ สัสตวปา
ตวปา และพั
ปาอนุ
อนนุนรัรกษของกรมอุ
ยยานแหงชาต
และพนนธุพืช

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 เปนการศึ
ารศึกษา
ดูงาน ณ สํานักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ในเรื
่ืองแนวทาง
นเรองแนวทาง
ปฏิบัติตามกระบวนการออกโฉนดที่ดิน และประเด็
ประเด็นปญหา
ที่ เกิ ดขึ้ นในการออกโฉนดที่ ดิ นเฉพาะราย ซึ่ึ ง ผู เ ข า ร ว ม
ศึกษาดูงานไดรับฟงบรรยายจากเจาหนาที่ รวมทั้งไดเขา
เยี่ ยมชมการปฏิ บั ติ งานจริ ง ของสํ านั กงานที่ ดิ น จั ง หวั ด
ฉะเชิงเทรา

เมื่ อ วั นที่ 21 กุ ม ภาพั น ธ 2563 เป น การบรรยาย
ใหความรูในหัวขอ “เทคนิคการจัดทําความเห็นเบื้องตนเพื่อ
ประกอบการพิ จารณาสั่ งรั บหรื อไม รั บอุ ทธรณ /ร องทุ กข
ไว พิ จ ารณา” โดยได รั บ เกี ย รติ จ ากนายวชิ ร สงบพั น ธ
ประธาน ก.พ.ค. มาเป นวิ ทยากรถ ายทอดความรู บอกเล า
ประสบการณ และให คํ าแนะนํ า ซึ่ งทํ าให เกิ ดความเข าใจ
ที่ตรงกันในเรื่องนี้

การจั ด กิ จ กรรมต า งๆ เหล า นี้ เ ป น การเพิ่ ม พู น ความรู ค วามเข า ใจให แ ก ผู เ ข า ร ว มโครงการ
ซึ่งจะชวยใหสามารถนํามาปรับใชในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณและเรื่องรองทุกขที่เกี่ยวของไดเปนอยางดี
รูปภาพ : https://www.freepik.com
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