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ชวนฟังนงัคุย 
จาก      รุน่พ.ี.. สู่รุน่น้อง 

นานาสาระ 
หอ้งไหน       ปลกูอะไรดนีะ 
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คําถามน้ี..มีคําตอบ

เคยสงสัยมั้ยวา??? ผูท่ีเกษียณอายุราชการไปแลว ถามีกรณีท่ีคณะกรรมการ ป .ป.ช. 
ชี้มูลความผิดทางวินัยอยางรายแรง ผูน้ันจะตองถูกดําเนินการทางวินัยหรือไม

ผูซึ่งเกษียณอายุราชการไปแลว ตอมาคณะกรรมการ ป.ป .ช. มีมติช้ีมูลความผิดทางวินัย
อยางรายแรงแกผู น้ัน กอนวันที่ พ.ร .บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน (ฉบับท่ี 3) พ .ศ. 2562
มีผลใชบังคับ (6 เม.ย. 62)  ผูบังคับบัญชาจะดําเนินการทางวินัยและสั่งลงโทษผูน้ันไดหรือไม

ได ผูบังคับบัญชาจะตองดําเนินการทางวินัยและสั่งลงโทษผูน้ัน ตามมาตรา 100 วรรคหน่ึง 
แหง พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (มาตรา 100 เดิม) ซึ่งมีหลักเกณฑและเง่ือนไขวา
จะตองมีการกลาวหาเปนหนังสือวาผูน้ันกระทําความผิดวินัยอยางรายแรง กอนออกจากราชการ และ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมีคําสั่งแตงต้ังคณะอนุกรรมการไตสวนขอเท็จจริง ภายใน 180 วัน นับแตวันท่ี
ผูน้ันพนจากราชการ (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จท่ี 1362/2556)

หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติช้ีมูลความผิดทางวินัยอยางรายแรงแกผูน้ัน ภายหลังวันที่
พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 มีผลใชบังคับ (6 เม .ย. 62)  
ผูบังคับบัญชาจะตองดําเนินการทางวินัยและสั่งลงโทษผูน้ันอยางไร

ผูบังคับบัญชาจะตองดําเนินการทางวินัยและสั่ งลงโทษผู น้ัน ตามมาตรา 100/1 แหง 
พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แกไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ประกอบมาตรา 91 (2) และมาตรา 98 แหง พ.ร.ป. วาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ซึ่งหลักเกณฑและเง่ือนไขเปนไปตามที่กําหนดใน พ.ร.ป. ฉบับดังกลาว 
โดยไมตองนําหลักเกณฑและเงื่อนไขตามมาตรา 100 กรณีตนสังกัดเปนผูดําเนินการเอง มาใชบังคับ 

ผูเกษียณอายุราชการท่ีถูกลงโทษตาม พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551 สามารถใชสิทธิอุทธรณตอ ก.พ.ค. ได ภายในสามสิบวันนับแตวันทราบหรือ
ถือวาทราบคําสั่ง ท้ังน้ี ตามมาตรา 114 แหง พ.ร.บ. ฉบับดังกลาว
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บทบรรณาธิการ 

 

สวัสดีทานผูอานท่ีรักทุกทาน 
กลับมาพบกันอีกครั้ง กับ ก.พ.ค News ฉบับอําลาผูเกษียณอายุราชการ 

และเกษียณการใชกระดาษ โดยในฉบับหนา เราจะพบกันแบบ Online   
ไร paper เพื่อชวยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติของเรานะคะ โดยเนื้อหา
ฉบับนี้ยังคงอัดแนนดวยสาระและความบันเทิง  

เริ่มตนดวย “คําถามนี้.....มีคําตอบ” ฉบับนี้เปนเร่ืองการดําเนินการ
ทางวินัยแกผูเกษียณอายุราชการหรือพนจากราชการไปแลว จะทําได
หรือไม หรือเปนอยางไรเรามาดูกัน ตอเนื่องดวยขอคิดดีๆ จากใจผูเกษียณฯ 
จากนั้นเขาสู Mode นานาสาระ คุณตากล่ําและตนกลาจะมาพูดคุยกัน
เรื่องการปลูกตนไมชนิดไหน เพื่อชวยฟอกอากาศในบาน สวน ก.พ.ค. ขอบอก 
จะมาเลาอุทาหรณการใชซ้ําหรือ reuse ใบเสร็จรับเงินซ้ําวาทําไดหรือไม 
และจะเก่ียวกับวินัยอยางไร คอลัมนตอไป “เรื่องเลาทายซอย” จักเลาถึง
ความบังเอิญกับการคัดเลือกขาราชการใหดํารงตําแหนงท่ีสูงขึ้น พรอมสอนวา
ควรทําอยางไรกับเอกสารท่ีบันทึกความลับ นาสนุกชวนติดตามเชนกันคะ 
สวนรอบรั้ว ก.พ.ค. จะแสดงความเคลื่อนไหวที่ผานมาของ ก.พ.ค. พรอมทั้ง
บอกกลาวขาวการเปล่ียนแปลง ก.พ.ค. News ไปสูโลก electronic สําหรับ
คุณไขผูพิทักษจะมาเจ้ือยแจวอาสานําทานไปยังดาว MSPC ผานชองทาง
http://mspc.ocsc.go.th เพื่อใหทานสามารถติดตาม ก.พ.ค. News ฉบับหนา
ไดจากทุกที่ทุกเวลา  

ทายนี้หวังวาทานผูอานจะสนุกสนานกับสาระและความหรรษา 
ฉบับอําลารูปเลม แลวพบกันใหมฉบับหนากับ “ก.พ.ค. News” ฉบับ Online   

ภาพประกอบปก  
www.freepik.com 
www.ballstayedaily.com 
http://idgthailand.com 
 

เจาของ  
สํานักพิทักษระบบคุณธรรม  
สํานักงาน ก.พ. 

ที่ปรึกษา  
นางสาวสุลักขณา ธรรมานุสต ิ

กองบรรณาธิการ 
นางสาวกมลลักษณ อนอารี 
นางพรรัตน โลหะขจรพันธ 

คณะทํางาน 
นางสาวสุภาพร อารยะนรากูล 
นางสาวสุขุมาล ตรีขจรเกียรติ 
นางสาวจฑุาพชิญ สถิรวิสาลกิจ 
นางจิรัตติ ศรีสวรรค 
นางสาวชลลดา จนิตเสถียร 
นางสาวสุนนัทา กวางทุง 
นางศิรวี สงศร ี
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นายสชัฌะเทพ อยูโปรง 
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ชวนฟงนั่งคุยชวนฟงงงงงงงงงงงนนนนนนัั่งงคคุุยย

นางสาวสุปรียา สิทธิเวช เจาพนักงานธุรการอาวุโส

เรื่องท่ี ประทับใจ ท่ีสุดในการทํางาน?

นายพิรุฬ เพียรล้ําเลิศ ท่ีปรึกษาระบบราชการ สํานักงาน ก.พ.

การ ไตรตรอง งานเพื่อใหเกิดผลสําเร็จ ?

ตนเองเริ่มทํางานที่สํานักงาน ก.พ. เปนที่แรก ตั้งแตป พ.ศ. 2524
เรียกไดวาสํานักงาน ก.พ. เปรียบเสมอืนบานหลงัที่ 2 ที่ใหทุกสิ่งทุกอยาง

ที่เปนรากฐานของชีวิต ทําใหตนเองมีความรูและประสบการณที่หลากหลาย 
มีชีวิตท่ีดีข้ึน ที่นี่จึงมีแตเรื่องท่ีทําใหประทับใจมากมาย ตั้งแตหนวยงาน ผูบริหาร 
และเพื่อนรวมงาน ที่มีความเปนกันเองแบบพ่ีนอง เอาใจใส และชวยเหลือตักเตือน
ใหสิ่งที่ดีตอกันเสมอ และอีกหนึ่งความภาคภูมิใจท่ีสุดในชีวิตคือการท่ีตนไดรับ
คัดเลือกเปน ขาราชการพลเรือนดีเดน ป พ.ศ. 2540

การทํางานในแตละวันจะมีอารมณที่แตกตางกันไป บางวันรูสึกสนุกกับงาน 
บางวันก็รูสึกวาทําไมชีวิตมันวุนวายขนาดน้ี เราควรตั้งสติกอนมาทํางาน
ในแตละวันและกําหนดเปาหมายใหชัดเจน ก็จะชวยใหการทํางานแตละวัน
มีคุณคาและบรรลุเปาหมายไดในระดับหน่ึง บางคนอาจไมไดทํางานที่เรารัก 
แตก็ควรจะทําใจใหรักในงานที่เราทํา เพราะงานราชการ เราไมอาจเลือกไดวา
งานใดเราไมตองทําหรือไมควรทํา ผมชอบคําสอนของทาน ว. วชิรเมธี ที่วา 
“ทําใหดีท่ีสุด ณ จุดท่ีทํา เปนใหดีท่ีสุด ณ จุดท่ีเปน” คิดเพียงแคนี้ก็จะชวย
ใหเราไดไตรตรองทําใหงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแลว

ประทับใจ ไตรตรอง ครองตน ผลสําเร็จ เปนหัวขอท่ีวันน้ี "ชวนฟงน่ังคุย" 
จะนํามาใชเปนคําถามสงทายปงบประมาณกับพี่ๆ ท่ีใกลจะเกษียณ เรามาดูกันวาพี่ๆ มีแนวคิด
หรือประสบการณความประทับใจอะไรท่ีอยากบอกพวกเรากันบาง...

จาก รุนพ่ี... สูรุนนอง
ก.พ.ค. News4



ก.พ.ค. News 5ชวนฟงนั่งคุย ก.พ.ค. News 5ชชววนฟงนั่งคุย

นายชนินทร แกวกําเนิด 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

ผูที่ประสบความสําเร็จในชีวิต คือ ผูที่สามารถสรางสมดุลระหวาง
ชีวิตงานและชีวิตครอบครัว ในแตละวันทุกวันไดอยางเหมาะสม อยูที่ทํางานก็ตั้งใจ
ทํางานและชวยเหลือเพ่ือนรวมงานอยางเต็มความสามารถ อยูที่บานก็สรางบรรยากาศ
ในครอบครัวใหสมาชิกรัก ผูกพัน และหวงใยซึ่งกันและกัน ทําตัวใหเพื่อนรวมงานและ
เพ่ือนบานไมเกลียด และหลังจากเกษียณแลวจะตองมีชีวิตอยูตอไปใหได
อีกอยางนอย 20 ป เพื่อชื่นชมสิ่งที่ไดทําเอาไว

นางศรีสมร กสิศิลป รองเลขาธิการ ก.พ.

อยากใหทํางานอยางมีความสุข อยากดดันตัวเอง ถาเครียดก็หาทางผอนคลาย
ตามวิธีการท่ีแตละคนชอบ แลวคอยเริ่มทํางานใหม พยายามจัดการชีวิต
ใหสมดุล ทั้งคุณภาพของชีวิต และคุณภาพของการทํางาน ฟงดูอาจจะ
เปนเ ร่ืองยาก แตก็ เชื่อวาถาเรามีความสุข ก็สามารถท่ีจะทํางานไดอยาง
มีประสิทธิภาพเชนกัน ในปจจุบันแนวคิดหรือวิธีการในการทํางาน มีความแตกตาง
จากในอดีตอยางมาก แตก็เชื่อวาการไดรับคําแนะนํา ไดรับฟงขอมูล รวมทั้ง
ประสบการณจากรุนพ่ีนั้น นองๆ สามารถเลือกนําประสบการณตางๆ เหลานั้น 
ที่เห็นวาเปนประโยชนสามารถนํามาประยุกต ตอยอด เพ่ือเสริมการทํางาน
ในยุคปจจุบันใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้นได  

อยากฝากอะไรเกีย่วกบัการ ครองตน ในการทํางาน?

คิดวาอะไรคือ ผลสําเร็จ ในชีวิต? 

ทีมงาน “ชวนฟงนั่งคุย” หวังวาประสบการณและขอคิดจากพี่ๆ คงจะสามารถนําไปใช
เปนแนวทางใหกับขาราชการรุนตอไป ใหสามารถเจริญรอยตามไปไดอยางมั่นคง 
ประสบผลสําเร็จและมีความสุขไดเชนกัน จนกวาวันน้ัน (วันเกษียณ) จะมาถึง....

รูปภาพ : www.freepik.com
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ก.พ.ค. พิจารณาแลวเห็นวา เมื่อหนวยงาน   
มีนโยบายอํานวยความสะดวกใหแกขาราชการบํานาญ 
โดยจายเงินทดรองราชการคารักษาพยาบาลไปกอน   
แลวจึงใหผูบังคับบัญชาอนุมัติในภายหลัง เพ่ือไมใหผูเบิก
ตองรอการอนุมัติเปนเวลานาน และเม่ือผู อุทธรณ
ประทับตราในใบเสร็จรับเงินแลว ใบเสร็จรับเงินเหลานี้ 
จะกลับไปอยูในความครอบครองของนางสาว พ. อีกครั้ง 
เพ่ือแนบเรื่องขออนุมัติ ซึ่งในบางวันผูอุทธรณตองเขา
อบรมระบบงาน โดยเขามาเคลียรงานเฉพาะชวงเย็น 
นางสาว พ. จึงอาศัยเปนชองทางในการทุจริต อีกทั้ง
ขอเท็จจริงยังฟงไดวา ผูอุทธรณเปนผูตรวจพบการทุจริต
ของนางสาว พ. นี้แลวรายงานตามลําดับชั้นจนมีการ
ดําเนินการทางอาญาและไลนางสาว พ. ออกจากราชการ
และยังไดติดตามใหนางสาว พ. นําเงินที่ทุจริตมาคืน   
จนเต็มจํานวน อันแสดงใหเห็นวาผูอุทธรณไมไดมีสวนรวม
ในการทุจริต แตอยางไรก็ตาม ผูอุทธรณยังคงมีความผิด
จากการที่ไมตรวจสอบใบเสร็จรับเงินจนทําใหมีการใชซ้ํา 
(Reuse)  อัน เปนความผิดวินัยอยาง ไมร ายแรง  
ฐานไมตั้งใจปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความอุตสาหะ 
เอาใจใสระมัดระวัง รักษาประโยชนของทางราชการ และ
ฐานประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ ก.พ.ค. จึงมีคําวินิจฉัย
ใหหนวยงานตนสังกัดยกเลิกคําสั่งไลออกแลวสั่งลงโทษใหม
เปนตัดเงินเดือนในอัตรารอยละ 4 เปนเวลา 2 เดือน 

เรื่องนี้จึงเปนอุทาหรณวา ของบางอยางก็ใชซ้ํา 
(Reuse) ไมไดนะจะ เชน ใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาล  
อันนี้ขอไม intrend จะดีกวา นะ..ขอบอก... 

รูปภาพ : 1. https://www.exudeinc.com/blog/surprise-billing-what-to-do-and-how-to-prevent-it/ 
  2. https://www.thairath.co.th/content/1425570 

 

นางจิรัตติ ศรีสวรรค : ผูเขียน 

 

วันนี้  “ก.พ.ค. ขอบอก” ขอพูดถึงการใชซ้ํา (Reuse)   
ใหเขากับสมัยนิยม (Trend) แตบางเรื่องก็ขอบอกวา 
ใชซ้ําไมไดนะ เรื่องราวน้ีเปนของผูอุทธรณรายหนึ่ง 
ซึ่งปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการเบิกจายคารักษาพยาบาล 
แตไมตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา ทําให
ผูใตบังคับบัญชานําใบเสร็จรับเงินที่เบิกจายแลวมาใชซ้ํา 
หลายครั้ง  ทุจริตเงินหลวงไปกวาหาแสนบาท สุดทาย
คณะกรรมการ ป.ป.ท. ไดชี้มูลความผิดวาผูอุทธรณรวม
ทุจริตดวย หนวยงานจึงลงโทษไลผูอุทธรณออกจากราชการ  

 

 

 

 

เรื่องน้ีขอเท็จจริงปรากฏวา หนวยงานแหงนี้   
มีนโยบายในการอํานวยความสะดวกใหแกขาราชการ
บํานาญท่ีมาเบิกคารักษาพยาบาล โดยไดมอบหมายให
นางสาว พ. พนักงานราชการ ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน
และใหเขียนใบขอเบิกที่ไดจัดทําข้ึนเอง โดยระบุเพียงชื่อ
ผูเบิก และจํานวนเงินเทานั้น แลวนําไปขอเบิกเงินทดรอง
จากผูอุทธรณ จากน้ันนางสาว พ. จะนําเงินไปจายใหผูเบิก
โดยใหลงชื่อรับเงินพรอมทั้งลงชื่อในเอกสารที่เกี่ยวของ 
และประทับตราวา “จายเงินแลว”  ในใบเสร็จรับเงิน 
ซึ่งผูอุทธรณเชื่อใจลูกนอง จึงไมตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน
ที่นํามาใชเบิกฯ ใหละเอียด จึงเปนเหตุใหนางสาว พ. 
นําใบเสร็จรับเงินที่ประทับตราจายเงินแลวมาใชซ้ํา 

ขอ
แต

มอหนวยงาน
ี โกขอบอกวา

ก.พ.ค. พิจารณาแลวเห็นวา เมื่อหนวยงาน
ี โ ํ

อพูดถึงการใชซ้ํา (Reuse)
ตบางเรื่องก็ขอบอกวา 

DDO NOT REUSE 
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“สวัสดีครับ เพ่ือนขาราชการทุกทาน ผมชื่อนิติกร 

รับหนาที่เปนวิทยากรมาบรรยายในหัวขอ การพิทักษ
ระบบคุณธรรมในราชการ ครับ” ผมกลาวทักทายผูคน
ภายในหองประชุมที่ขณะนี้ทุกสายตาตางจองมองมาท่ีผม 

“ระบบราชการในปจจุบันนั้น ใหความสําคัญกับ
ระบบคุณธรรมมากกวาแตกอน ทําใหสามารถคุมครอง
คนดี คนเกง ใหอยูชวยปฏิบัติงานของประเทศไดดีกวา
ในอดีต ซึ่งในวันนี้ผมจะเลาประสบการณของผมที่มีตอ
งานดานการพิทักษระบบคุณธรรมใหทุกทานฟง” ผมกลาว 

“เร่ืองมีอยูวา วันนั้นเปนวันแรกท่ีผมไดมีโอกาส
เขารวมสังเกตการณในการพิจารณาไตสวนของ ก.พ.ค.  
หลังจากบรรจุเปนนิติกรใหมไดสักหกเดือน ผมจึงเลือก
นั่งอยูมุมหลังหองไตสวนอยางเงียบๆ เพ่ือไมใหรบกวน
กระบวนพิจารณา..” ผมเริ่มเลาพลางนึกถึงเรื่องราวในอดีต
ที่ยังคงอยูในความทรงจํา 

“ตามที่คุณดรุณีไดรองทุกขตอ ก.พ.ค. วากระบวนการ
คัดเลือกฯ ไมเปนธรรม โดยอางวาคุณดรุณีเปนผูไดรับ
คัดเลือกที่แทจริงนั้น เรื่องราวเปนมาอยางไร” กรรมการ
เจาของสํานวนเริ่มเปดประเด็นการพิจารณา   

“เรียนคณะกรรมการที่เคารพ ดิฉันดรุณี ขอเลา
นะคะ เม่ือประมาณกลางปที่แลว ดิฉันสมัครและไดเขา
รับการสัมภาษณในระดับชํานาญการพิเศษพรอมกับ
ผูสมัครคนอ่ืนนับสิบคน ซึ่งหลังจากสัมภาษณไปไดไมนาน 

 ไ ไ  ื  ึ

ผลการคัดเลือกฯ ก็ออกมา แตดิฉันไมไดรับการคัดเลือก 
ดิฉันรูสึกผิดหวังเปนอยางมาก และคิดวาทําไมดิฉัน
ถึงไมได ทั้งๆ ที่ดิฉันอาวุโสและมีคุณสมบัติดีกวา 
แตก็พยายามปลอบใจตัวเองวา คงยังไมถึงเวลาของเรา 
ดิฉันจึงมุงมั่นตั้งใจทํางานตอไป” หญิงวัยกลางคน
ที่มารองขอความเปนธรรมกลาว เธอพักจิบน้ําสักครู
กอนจะเลาตอ 

“แตหลังจากประกาศผลฯ ไดเกือบเดือน ขณะที่
ดิฉันกําลังรางหนังสือเสนอหัวหนาฝายอยู ดิฉันก็เห็น
กระดาษ Reuse ที่ดิฉันกําลังใชรางหนังสืออยู เปนรายงาน 
การประชุมของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ดิฉันจึงคน
ในกองกระดาษ Reuse แลวพบวา ดิฉันเปนผูไดรับ
การคัดเลือก” เธอเลา แมเสียงจะสั่นแตคมชัด
ดวยความคับแคนใจ 

“ใชรายงานการประชุมเปนกระดาษ Reuse หรือ?” 
กรรมการเจาของสํานวนถามดวยความสงสัย 

“ใชคะทาน คือที่หนวยงานของดิฉันมีนโยบาย
ลดการใชกระดาษ (Paperless) จึงมีการรวมรวบกระดาษ
ที่ใชแลวมาเปนกระดาษ Reuse คะ” หลอนตอบ 

รูปภาพ : https://www.dreamstime.com/stock-photo-reuse-paper 
 



http://mspc.ocsc.go.th 
 

 
 
 

  
 

  
 

 

“เปนเรื่องจริงอยางที่ทั้งสองทานกลาวมาหรือเปลา 
คุณมีอะไรจะช้ีแจงมั้ยครับ” กรรมการเจาของสํานวน
หันไปถามชายสูงอายุทีน่ั่งอยูกลางหอง 

“ผมเปล่ียนแปลงคะแนนจริง แตก็เปลี่ยนเฉพาะ
ในสวนของผม และที่เปลี่ยนก็เพราะผมตรวจสอบ  
ในภายหลังแลวพบวา ผูสมัครอีกคนมีผลงานดีกวา
คุณดรุณี จึงควรมีคะแนนท่ีสูงกวา และกรรมการทานอ่ืน 
ใหคะแนนไมเหมาะสมครับ” ชายคนนั้นตอบ 

“เมื่อชายคนน้ันพูดจบ ผมจําไดลางๆ วาผมมี
ภารกิจตอ จึงไมไดอยูฟงการไตสวนจนจบ แตจําไดวา 
หลังจากนั้นไมนาน ก.พ.ค. ไดมีคําวินิจฉัยโดยเห็นวา 
การที่ประธานกรรมการฯ เปลี่ยนแปลงคะแนนของ
ผูสมัครรายหน่ึงภายหลังจากทราบคะแนนรวมของ
ผูสมัครทุกคนแลว เปนการกระทําที่ไมถูกตอง และ
การท่ีอางวากรรมการคนอ่ืนใหคะแนนไมเหมาะสม นั้น 
เปนการกาวลวงในดุลยพินิจของกรรมการคนอ่ืนๆ ที่ควร
มีอยูอยางอิสระ ซึ่งในทายที่สุด ก.พ.ค. มีคําวินิจฉัยวา 
กระบวนการคัดเลือกดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย  
คํารองทุกขของคุณดรุณีฟงขึ้น จึงสั่งใหสวนราชการ
ยกเลิกคําสั่งและดําเนินการใหม” ผมเลาเรื่องราว
ในความทรงจําของผมใหคนในหองฟงจนจบ ทุกคน
พยักหนาดวยรอยยิ้มที่มุมปาก 

“และนี่คือหนึ่งในตัวอยางของการพิทักษระบบ
คุณธรรม ที่จะชวยใหความเปนธรรมแกเพ่ือนขาราชการ
ทุกทาน เชนเดียวกับที่คุณดรุณีไดรับในทายที่สุด” 
ผมกลาวสงทายกอนที่ผูเขาอบรมจะแยกยายกันไปพัก
รับประทานของวางระหวางการบรรยาย.   

 

รูปภาพ : https://blog.gaijinpot.com/winging-it-5-keys-to-navigating-your-first-job/ 
  

“จริงๆ แลว เอกสารพวกนี้ควรทําลายนะ งั้นผม
ขอถามผูที่ เกี่ยวของในกระบวนการคัดเลือกหนอยวา 
กระบวนการคัดเลือกเปนอยางไร แลวคุณดรุณีเปน  
ผูไดรับคัดเลือกลําดับที่หนึ่งจริงมั้ย?” กรรมการเจาของ
สํานวนหันมาถามชายหญิงอีกคูหน่ึงที่นั่งอยูโตะพยาน 

 “เรียนคณะกรรมการที่เคารพ ดิฉันในฐานะ
ฝายเลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกฯ ขอใหขอมูลนะคะ 
ในการประชุมคณะกรรมการฯ กอนที่จะสัมภาษณนั้น 
ที่ประชุมไดตกลงกันวา จะใหกรรมการพิจารณาผลงาน   
ในเอกสารของผูสมัครแลวใหคะแนน จากนั้นเมื่อสัมภาษณ
เสร็จแลวกรรมการแตละคนจะใหคะแนนของตนแกผูสมัคร 
เม่ือรวบรวมคะแนนเสร็จแลวจะนําคะแนนมาหารเฉลี่ย 
ผลเปนอยางไรจะแจงในที่ประชุม โดยใหกรรมการแตละทาน
ลงนามรับรองผลคะแนน หลังจากนั ้นจึงจะจัดทํา
บันทึกเสนอผูวาราชการจังหวัดเพ่ือลงนามในประกาศ
ผลการคัดเลือกตอไป ในครั้งนั้นดิฉันไดรวบรวมคะแนน
แลวปรากฏวา คุณดรุณีไดคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด” 
หญิงคนนั้นตอบ หลังจากนั้นชายอีกคนหน่ึงไดกลาวตอ 

“เรียนทานกรรมการที่เคารพ ผมไดรับแตงตั้ง
ใหเปนคณะกรรมการคัดเลือกฯ ขอชี้แจงดังนี้ครับ   
ในสวนรายละเอียดก็เปนตามที่ทานเมื่อสักครูชี้แจง    
ซึ่งผมไดลงนามรับรองคะแนนในเอกสารที่คุณดรุณี   
ไดรับคะแนนสูงที่สุด” ชายคนนั้นกลาว 

“อาว ในเมื่อคุณดรุณีไดคะแนนสูงที่สุด ทําไมถึง
ไมมีชื่อในประกาศผลการคัดเลือกละ” กรรมการเจาของ
สํานวนถามดวยความสงสัย 

“ผมไมทราบวาเกิดอะไรขึ้น ทราบเพียงวามีการ
เรียกประชุมอีกครั้ง แตผมไมไดเขาประชุมเพราะติดราชการ 
ทราบอยางไมเปนทางการวา ในการประชุมครั้งใหม   
มีการสอบถามกรรมการเร่ืองการเปล่ียนแปลงคะแนน” 
ชายคนนั้นตอบ 

“ดิฉันจําไดวา ในการประชุมครั้งกอน ที่ประชุมไมได
ตกลงกันวาจะใหมีการประชุมอีกครั้ง กอนจะตัดสิน
ผลการคัดเลือกฯ กรรมการที่เขารวมประชุมครั้งหลัง
ไมมีผูใดเปลี่ยนแปลงการใหคะแนน ยกเวนประธานกรรมการฯ 
ที่ไดเปลี่ยนแปลงการใหคะแนนของตนตอผูสมัครรายหนึ่ง  

นายธนรัชต ตรีศรี : ผูประพันธ 

หมายเหตุ :  เนื้อเรื่องที่แตงมาขางตนเปนเพียงจินตนาการของผูประพันธเทานั้น 
โปรดพินิจอานดวยความบันเทิง 

 

าน เชนเดียวกับท่ีคุณดรุณีไดรับในทายที่ส
ลาวสงทายกอนที่ผูเขาอบรมจะแยกยายกันไป
ระทานของวางระหวางการบรรยาย.  

นายธนรัชต ตรศีรี : ผูประพั
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ในชวงที่ผานมาและมีการเผยแพรในเว็บไซตของ ก.พ.ค. เชนกัน  อาทิ จุลสาร ก.พ.ค. News  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 ซึ่งเปนจุลสารขนาดกะทัดรัด 
ที่นําเสนอขอมูลความรูดานการอุทธรณและรองทุกข เหมาะสําหรับผูอานที่เปนขาราชการ  
ตลอดจนผูสนใจทุกทาน  และ หนังสือรายงานประจําป 2562 ซึ่งเปนหนังสือที่นําเสนอ 
ขอมูลการดําเนินการของ ก.พ.ค. ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งผลการปฏิบัติงาน 
ของ ก.พ.ค. บทความ ก.พ.ค. ขอบอก ผลการวินิจฉัยเร่ืองอุทธรณและเรื่องรองทุกขของ ก.พ.ค.  
รวมท้ังคําพิพากษาศาลปกครองเก่ียวกับ ก.พ.ค. ที่นาสนใจ ซ่ึงเหมาะสําหรับผูอานท่ีเปนขาราชการ  
นักวิชาการ ตลอดจนผูสนใจนําขอมูลไปศึกษาและใชประโยชนได 

ารรรรรรรรรรร   

    สุดทายนี้ “รอบรั้ว ก.พ.ค.” หวังเปนอยางย่ิงวาทานผูอานจะไดรับประโยชนและนําความรู 
มาปรับใชในชีวิตราชการของทานได  แลวพบกันใหมในจุลสาร ก.พ.ค. News ฉบับหนา 
ทางเว็บไซตนะครับ.. 

      สวัสดีทานผูอานทุกทานกับจุลสาร ก.พ.ค. News ฉบับท่ี 3 ของปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ซึ่งเปนปที่ 3 แลวนับแตจัดทําจุลสาร ก.พ.ค. News มา  “รอบรั้ว ก.พ.ค.” ฉบับนี้จึงขอบอกเลา 
เรื่องราวดีๆ ทีจ่ะเกิดข้ึนใหทานผูอานไดทราบวา จุลสาร ก.พ.ค. News ของเราจะรวมเปนสวนหนึ่ง 
ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติดวยการลดการใชกระดาษ โดยตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
เปนตนไป จุลสาร ก.พ.ค. News จะจัดทําในรูปแบบไฟลขอมูลอิเล็กทรอนิกสเทานั้น   
ทั้งนี้ นอกจากเปนการลดการใชกระดาษแลว  ทานผูอานจะสามารถเขาถึงจุลสาร  
ก.พ.ค. News ไดสะดวกและรวดเร็วมากข้ึน  โดยทานผูอานที่สนใจ สามารถติดตาม 
จุลสาร ก.พ.ค. News ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนตนไป ไดทางเว็บไซต ก.พ.ค.  
http://mspc.ocsc.go.th ในหัวขอ คลังความรู (KM) 
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