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คําถามนี้..มีคําตอบ
เคยสงสัย มั้ย วา ??? ผูที่เกษีย ณอายุราชการไปแลว ถามีกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ชี้มูลความผิดทางวินัยอยางรายแรง ผูนั้นจะตองถูกดําเนินการทางวินัยหรือไม

Q

ผู ซึ่ ง เกษี ย ณอายุ ร าชการไปแล ว ต อ มาคณะกรรมการ ป.ป.ช. มี ม ติ ชี้ มู ล ความผิ ด ทางวิ นั ย
อย า งร า ยแรงแก ผู นั้ น ก อ นวั น ที่ พ.ร.บ. ระเบี ย บข า ราชการพลเรื อ น (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2562
มีผลใชบังคับ (6 เม.ย. 62) ผูบังคับบัญชาจะดําเนินการทางวินัยและสั่งลงโทษผูนั้นไดหรือไม

A ได ผูบังคับบัญชาจะตองดําเนินการทางวินัยและสั่งลงโทษผูนั้น ตามมาตรา 100 วรรคหนึ่ง
แหง พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (มาตรา 100 เดิม) ซึ่งมีหลักเกณฑและเงื่อนไขวา
จะตองมีการกลาวหาเปนหนังสือวาผูนั้นกระทําความผิดวินัยอยางรายแรง กอนออกจากราชการ และ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการไตสวนขอเท็จจริง ภายใน 180 วัน นับแตวันที่
ผูนั้นพนจากราชการ (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 1362/2556)

Q

หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดทางวินัยอยางรายแรงแกผูนั้น ภายหลังวันที่
พ.ร.บ. ระเบี ย บข า ราชการพลเรื อ น (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2562 มี ผ ลใช บั ง คั บ (6 เม.ย. 62)
ผูบังคับบัญชาจะตองดําเนินการทางวินัยและสั่งลงโทษผูนั้นอยางไร

A

ผู บั งคั บบั ญ ชาจะต องดํ า เนิ นการทางวิ นั ย และสั่ งลงโทษผู นั้ น ตามมาตรา 100/1 แห ง
พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แกไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ประกอบมาตรา 91 (2) และมาตรา 98 แห ง พ.ร.ป. วาด วยการป องกั นและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ซึ่งหลักเกณฑและเงื่อนไขเปนไปตามที่กําหนดใน พ.ร.ป. ฉบับดังกลาว
โดยไมตองนําหลักเกณฑและเงื่อนไขตามมาตรา 100 กรณีตนสังกัดเปนผูดําเนินการเอง มาใชบังคับ
อยางไรก็ตาม ผูเกษียณอายุราชการที่ถูกลงโทษตาม พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. 2551 สามารถใชสิทธิอุทธรณตอ ก.พ.ค. ได ภายในสามสิบวันนับแตวันทราบหรือ
ถือวาทราบคําสั่ง ทั้งนี้ ตามมาตรา 114 แหง พ.ร.บ. ฉบับดังกลาว
รูปภาพ : www.freepik.com
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บทบรรณาธิการ
สวัสดีทานผูอานที่รักทุกทาน
กลับมาพบกันอีกครั้ง กับ ก.พ.ค News ฉบับอําลาผูเกษียณอายุราชการ
และเกษียณการใชกระดาษ โดยในฉบับหนา เราจะพบกันแบบ Online
ไร paper เพื่อชวยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติของเรานะคะ โดยเนื้อหา
ฉบับนี้ยังคงอัดแนนดวยสาระและความบันเทิง
เริ่มตนดวย “คําถามนี้.....มีคําตอบ” ฉบับนี้เปนเรื่องการดําเนินการ
ทางวินัยแกผูเกษียณอายุราชการหรือพนจากราชการไปแลว จะทําได
หรือไม หรือเปนอยางไรเรามาดูกัน ตอเนื่องดวยขอคิดดีๆ จากใจผูเกษียณฯ
จากนั้นเขาสู Mode นานาสาระ คุณตากล่ําและตนกลาจะมาพูดคุยกัน
เรื่องการปลูกตนไมชนิดไหน เพื่อชวยฟอกอากาศในบาน สวน ก.พ.ค. ขอบอก
จะมาเลาอุทาหรณการใชซ้ําหรือ reuse ใบเสร็จรับเงินซ้ํา วาทําไดหรือไม
และจะเกี่ยวกับวินัยอยางไร คอลัมนตอไป “เรื่องเลาทายซอย” จักเลาถึง
ความบังเอิญกับการคัดเลือกขาราชการใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น พรอมสอนวา
ควรทําอยางไรกับเอกสารที่บันทึกความลับ นาสนุกชวนติดตามเชนกันคะ
สวนรอบรั้ว ก.พ.ค. จะแสดงความเคลื่อนไหวที่ผานมาของ ก.พ.ค. พรอมทั้ง
บอกกลาวขาวการเปลี่ยนแปลง ก.พ.ค. News ไปสูโลก electronic สําหรับ
คุณไขผูพิทักษจะมาเจื้อยแจวอาสานําทานไปยังดาว MSPC ผานชองทาง
http://mspc.ocsc.go.th เพื่อใหทานสามารถติดตาม ก.พ.ค. News ฉบับหนา
ไดจากทุกที่ทุกเวลา
ทายนี้หวังวาทานผูอานจะสนุกสนานกับสาระและความหรรษา
ฉบับอําลารูปเลม แลวพบกันใหมฉบับหนากับ “ก.พ.ค. News” ฉบับ Online

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

http://mspc.ocsc.go.th
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ชวนฟงนนัั่งคคุุย

จาก

รุนพี.่ .. สูรุนนอง

ประทั บใจ ไตร ตรอง ครองตน ผลสํา เร็ จ เปนหัวขอที่วันนี้ "ชวนฟงนั่งคุย "
จะนํามาใชเปนคําถามสงทายปงบประมาณกับพี่ๆ ที่ใกลจะเกษียณ เรามาดูกันวาพี่ๆ มีแนวคิด
หรือประสบการณความประทับใจอะไรที่อยากบอกพวกเรากันบาง...

เรื่องที่ ประทับใจ ที่สุดในการทํางาน?
ตนเองเริ่มทํางานที่สํานักงาน ก.พ. เปนที่แรก ตั้งแตป พ.ศ. 2524
เรียกไดวาสํานักงาน ก.พ. เปรียบเสมือนบานหลังที่ 2 ที่ใหทุกสิ่งทุกอยาง
ที่เปนรากฐานของชีวิต ทําใหตนเองมีความรูและประสบการณที่หลากหลาย
มีชีวิตที่ดีขึ้น ที่นี่จึงมีแตเรื่องที่ทําใหประทับใจมากมาย ตั้งแตหนวยงาน ผูบริหาร
และเพื่อนรวมงาน ที่มีความเปนกันเองแบบพีน่ อง เอาใจใส และชวยเหลือตักเตือน
ใหสิ่งที่ดีตอกันเสมอ และอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตคือการที่ตนไดรับ
คัดเลือกเปน ขาราชการพลเรือนดีเดน ป พ.ศ. 2540

นางสาวสุปรียา สิทธิเวช เจาพนักงานธุรการอาวุโส

การ ไตรตรอง งานเพื่อใหเกิดผลสําเร็จ ?
การทํางานในแตละวันจะมีอารมณที่แตกตางกันไป บางวันรูสึกสนุกกับงาน
บางวันก็ รูสึ ก วา ทํา ไมชี วิตมั นวุน วายขนาดนี้ เราควรตั้ง สติกอ นมาทํา งาน
ในแตละวันและกําหนดเปาหมายใหชัดเจน ก็จะชวยใหการทํางานแตละวัน
มีคุณคาและบรรลุเปาหมายไดในระดับหนึ่ง บางคนอาจไมไดทํางานที่เรารัก
แตก็ควรจะทําใจใหรักในงานที่เราทํา เพราะงานราชการ เราไมอาจเลือกไดวา
งานใดเราไมตองทําหรือไมควรทํา ผมชอบคําสอนของทาน ว. วชิรเมธี ที่วา
“ทําใหดีที่สุด ณ จุดที่ทํา เปนใหดีที่สุด ณ จุดที่เปน” คิดเพียงแคนี้ก็จะชวย
ใหเราไดไตรตรองทําใหงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแลว

นายพิรุฬ เพียรล้ําเลิศ ที่ปรึกษาระบบราชการ สํานักงาน ก.พ.

ชชวนฟ
วนฟงนั่งคุย ก.พ.ค. News 5

อยากฝากอะไรเกีย่ วกับการ ครองตน ในการทํางาน?
อยากใหทํางานอยางมีความสุข อยากดดันตัวเอง ถาเครียดก็หาทางผอนคลาย
ตามวิ ธี ก ารที่ แ ต ล ะคนชอบ แล ว ค อ ยเริ่ ม ทํ า งานใหม พยายามจั ด การชี วิ ต
ให ส มดุ ล ทั้ ง คุ ณ ภาพของชี วิ ต และคุ ณ ภาพของการทํ า งาน ฟ ง ดู อ าจจะ
เป น เรื่ อ งยาก แต ก็ เ ชื่ อ ว า ถ า เรามี ค วามสุ ข ก็ ส ามารถที่ จ ะทํ า งานได อ ย า ง
มีประสิทธิภาพเชนกัน ในปจจุบันแนวคิดหรือวิธีการในการทํางาน มีความแตกตาง
จากในอดี ต อย างมาก แต ก็ เ ชื่ อว า การได รั บ คํ าแนะนํ า ได รั บ ฟง ข อ มู ล รวมทั้ ง
ประสบการณจากรุนพี่นั้น นองๆ สามารถเลือกนําประสบการณตางๆ เหลานั้น
ที่ เ ห็ น ว า เป น ประโยชน ส ามารถนํ า มาประยุ ก ต ต อ ยอด เพื่ อ เสริ ม การทํ า งาน
ในยุคปจจุบันใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้นได

นางศรีสมร กสิศิลป รองเลขาธิการ ก.พ.

คิดวาอะไรคือ ผลสําเร็จ ในชีวิต?
ผูที่ประสบความสําเร็จในชีวิต คือ ผูที่สามารถสรางสมดุลระหวาง
ชีวิตงานและชีวิตครอบครัว ในแตละวันทุกวันไดอยางเหมาะสม อยูที่ทํางานก็ตั้งใจ
ทํางานและชวยเหลือเพื่อนรวมงานอยางเต็มความสามารถ อยูที่บานก็สรางบรรยากาศ
ในครอบครัวใหสมาชิกรัก ผูกพัน และหวงใยซึ่งกันและกัน ทําตัวใหเพื่อนรวมงานและ
เพื่อนบานไมเกลียด และหลังจากเกษียณแลวจะตองมีชีวิตอยูตอไปใหได
อีกอยางนอย 20 ป เพื่อชื่นชมสิ่งที่ไดทําเอาไว

นายชนินทร แกวกําเนิด
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
ทีมงาน “ชวนฟงนั่งคุย” หวังวาประสบการณและขอคิดจากพี่ๆ คงจะสามารถนําไปใช
เป น แนวทางให กั บ ข า ราชการรุ น ต อ ไป ให ส ามารถเจริ ญ รอยตามไปได อ ย า งมั่ น คง
ประสบผลสําเร็จและมีความสุขไดเชนกัน จนกวาวันนั้น (วันเกษียณ) จะมาถึง....
รูปภาพ : www.freepik.com
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DO NOT REUSE
วันนี้ “ก.พ.ค. ขอบอก” ขอพู
ขออพูดถึงการใชซ้ํา (Reuse)
แตตบ างเรื่องก็กขอบอกวา
ใหเขากับสมัย นิยม (Trend) แต
ขอบอกวา
ใชซ้ําไมไดน ะ เรื่ องราวนี้เป นของผู อุท ธรณร ายหนึ ่ง
ซึ่งปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการเบิกจายคารักษาพยาบาล
แตไมตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา ทําให
ผูใตบังคับบัญชานําใบเสร็จรับเงินที่เบิกจายแลวมาใชซ้ํา
หลายครั้ง ทุจริตเงินหลวงไปกวาหาแสนบาท สุดทาย
คณะกรรมการ ป.ป.ท. ไดชี้มูลความผิดวาผูอุทธรณรวม
ทุจริตดวย หนวยงานจึงลงโทษไลผูอุทธรณออกจากราชการ

เรื่ อ งนี้ ข อ เท็จ จริ ง ปรากฏว า หนว ยงานแห ง นี้
มี นโยบายในการอํ านวยความสะดวกให แก ข าราชการ
บํานาญที่มาเบิกคารั กษาพยาบาล โดยไดมอบหมายให
นางสาว พ. พนักงานราชการ ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน
และใหเขียนใบขอเบิกที่ไดจัดทําขึ้นเอง โดยระบุเพียงชื่อ
ผูเบิก และจํานวนเงินเทานั้น แลวนําไปขอเบิกเงินทดรอง
จากผูอุทธรณ จากนั้นนางสาว พ. จะนําเงินไปจายใหผูเบิก
โดยใหลงชื่อรับเงินพรอมทั้งลงชื่อในเอกสารที่ เกี่ยวของ
และประทับตราวา “จายเงินแลว” ในใบเสร็จรับเงิน
ซึ่งผูอุทธรณเชื่อใจลูกนอง จึงไมตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน
ที่นํามาใชเบิกฯ ใหละเอียด จึงเปนเหตุใหนางสาว พ.
นําใบเสร็จรับเงินที่ประทับตราจายเงินแลวมาใชซ้ํา

ก.พ.ค. พิ จ ารณาแล ว เห็ น ว า เมืมอหนวยงาน
่ อ หน ว ยงาน
มีนี โโยบายอําํ นวยความสะดวกใหแกขาราชการบํานาญ
โดยจายเงินทดรองราชการคารักษาพยาบาลไปกอน
แลวจึงใหผูบังคับบัญชาอนุมัติในภายหลัง เพื่อไมใหผูเบิก
ต อ งรอการอนุ มั ติ เ ป น เวลานาน และเมื่ อ ผู อุ ท ธรณ
ประทับตราในใบเสร็จรับเงินแลว ใบเสร็จรับเงินเหลานี้
จะกลับไปอยูในความครอบครองของนางสาว พ. อีกครั้ง
เพื่อแนบเรื่องขออนุมัติ ซึ่งในบางวันผูอุทธรณตองเขา
อบรมระบบงาน โดยเขามาเคลียรงานเฉพาะชวงเย็น
นางสาว พ. จึงอาศัยเป น ชองทางในการทุจริ ต อีกทั้ง
ขอเท็จจริงยังฟงไดวา ผูอุทธรณเปนผูตรวจพบการทุจริต
ของนางสาว พ. นี้แลวรายงานตามลําดับชั้นจนมีการ
ดําเนินการทางอาญาและไลนางสาว พ. ออกจากราชการ
และยั งได ติ ดตามให นางสาว พ. นํ าเงิ นที่ ทุ จริ ตมาคื น
จนเต็มจํานวน อันแสดงใหเห็นวาผูอุทธรณไมไดมีสวนรวม
ในการทุจริต แตอยางไรก็ตาม ผูอุทธรณยังคงมีความผิด
จากการที่ไมตรวจสอบใบเสร็จรับเงินจนทําใหมีการใชซ้ํา
(Reuse) อั น เป น ความผิ ด วิ น ั ย อย า งไม ร  า ยแรง
ฐานไมตั้ง ใจปฏิ บัติหนาที่ราชการดวยความอุตสาหะ
เอาใจใสระมัดระวัง รักษาประโยชนของทางราชการ และ
ฐานประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ ก.พ.ค. จึงมีคําวินิจฉัย
ใหหนวยงานตนสังกัดยกเลิกคําสั่งไลออกแลวสั่งลงโทษใหม
เปนตัดเงินเดือนในอัตรารอยละ 4 เปนเวลา 2 เดือน
เรื่องนี้จึงเปนอุทาหรณ วา 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
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เรื่องเลาทายซอย
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“สวัสดีครับ เพื่อนขาราชการทุกทาน ผมชื่อนิติกร
รับหนาที่เปนวิทยากรมาบรรยายในหัวขอ การพิทักษ
ระบบคุณธรรมในราชการ ครับ ” ผมกลาวทักทายผูคน
ภายในหองประชุมที่ขณะนี้ทุกสายตาตางจองมองมาที่ผม
“ระบบราชการในปจจุบันนั้น ใหความสําคัญกับ
ระบบคุณธรรมมากกวาแตกอน ทําใหสามารถคุมครอง
คนดี คนเกง ใหอยูชวยปฏิบัติงานของประเทศไดดีกวา
ในอดีต ซึ่งในวันนี้ผมจะเลาประสบการณของผมที่มีตอ
งานดานการพิทักษระบบคุณธรรมใหทุกทานฟง” ผมกลาว
“เรื่องมีอยูวา วันนั้นเปนวันแรกที่ผ มไดมีโอกาส
เขารวมสังเกตการณในการพิจารณาไตสวนของ ก.พ.ค.
หลังจากบรรจุเปนนิติกรใหมไดสักหกเดือน ผมจึงเลือก
นั่งอยูมุมหลังหองไตสวนอยางเงียบๆ เพื่อไมใหรบกวน
กระบวนพิจารณา..” ผมเริ่มเลาพลางนึกถึงเรื่องราวในอดีต
ที่ยังคงอยูในความทรงจํา
“ตามที่คุณดรุณีไดรองทุกขตอ ก.พ.ค. วากระบวนการ
คัดเลือกฯ ไมเปนธรรม โดยอางวาคุณดรุณีเปนผูไดรับ
คัดเลือกที่แทจริงนั้น เรื่องราวเปนมาอยางไร” กรรมการ
เจาของสํานวนเริ่มเปดประเด็นการพิจารณา
“เรียนคณะกรรมการที่เคารพ ดิฉัน ดรุณี ขอเลา
นะคะ เมื่อประมาณกลางปที่แลว ดิฉันสมัครและไดเขา
รับการสัมภาษณ ในระดับ ชํานาญการพิเศษพรอมกับ
ผูสมัครคนอื่นนับสิบคน ซึ่งหลังจากสัมภาษณไปไดไมนาน

ไ ไ 
ื
 ึ
ยุติธรรม เปนธรรม รวดเร็ว

ผลการคัดเลือกฯ ก็ออกมา แตดิฉันไมไดรับการคัดเลือก
ดิฉันรูสึกผิดหวังเปนอยางมาก และคิดวา ทําไมดิฉัน
ถึงไมไ ด ทั้ง ๆ ที่ดิฉัน อาวุโ สและมีคุณ สมบัติ ดีก วา
แตก็พยายามปลอบใจตัวเองวา คงยังไมถึงเวลาของเรา
ดิฉัน จึงมุงมั่น ตั้งใจทํางานตอไป” หญิงวัยกลางคน
ที่มารองขอความเปนธรรมกลาว เธอพักจิบน้ําสักครู
กอนจะเลาตอ
“แตหลังจากประกาศผลฯ ไดเกือบเดือน ขณะที่
ดิฉันกําลังรางหนังสือเสนอหัวหนาฝายอยู ดิฉันก็เห็น
กระดาษ Reuse ที่ดิฉันกําลังใชรางหนังสืออยู เปนรายงาน
การประชุมของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ดิฉันจึงคน
ในกองกระดาษ Reuse แลวพบวา ดิฉันเปน ผูไดรับ
การคั ด เลื อ ก” เธอเล า แม เ สี ย งจะสั่ น แต ค มชั ด
ด ว ยความคับแคนใจ
“ใชรายงานการประชุมเปนกระดาษ Reuse หรือ?”
กรรมการเจาของสํานวนถามดวยความสงสัย
“ใชคะทาน คือ ที่หนวยงานของดิฉันมีนโยบาย
ลดการใชกระดาษ (Paperless) จึงมีการรวมรวบกระดาษ
ที่ใชแลวมาเปนกระดาษ Reuse คะ” หลอนตอบ

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

เรื่องเลาทายซอย

“จริงๆ แลว เอกสารพวกนี้ควรทําลายนะ งั้นผม
ขอถามผู ที่ เกี่ ยวข องในกระบวนการคั ดเลื อกหน อยว า
กระบวนการคัด เลือ กเปน อยางไร แลว คุณดรุณีเปน
ผูไดรับคัดเลือกลําดับที่หนึ่งจริงมั้ย?” กรรมการเจาของ
สํานวนหันมาถามชายหญิงอีกคูหนึ่งที่นั่งอยูโตะพยาน
“เรีย นคณะกรรมการที่เ คารพ ดิฉัน ในฐานะ
ฝายเลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกฯ ขอใหขอมูลนะคะ
ในการประชุมคณะกรรมการฯ กอนที่จะสัมภาษณนั้น
ที่ประชุมไดตกลงกันวา จะให กรรมการพิจารณาผลงาน
ในเอกสารของผูสมัครแลวใหคะแนน จากนั้นเมื่อสัมภาษณ
เสร็จแลวกรรมการแตละคนจะใหคะแนนของตนแกผูสมัคร
เมื่อรวบรวมคะแนนเสร็จแลวจะนําคะแนนมาหารเฉลี่ย
ผลเปนอยางไรจะแจงในที่ประชุม โดยใหกรรมการแตละทาน
ลงนามรับ รองผลคะแนน หลัง จากนั้น จึง จะจัด ทํ า
บัน ทึก เสนอผูวาราชการจังหวัดเพื่อลงนามในประกาศ
ผลการคัดเลือกตอไป ในครั้งนั้นดิฉันไดรวบรวมคะแนน
แล ว ปรากฏว า คุ ณ ดรุ ณี ไ ด ค ะแนนเฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด ”
หญิง คนนั้นตอบ หลังจากนั้นชายอีกคนหนึ่งไดกลาวตอ
“เรีย นทา นกรรมการที่เ คารพ ผมไดรับ แตง ตั้ง
ใหเ ปน คณะกรรมการคัด เลือ กฯ ขอชี้แ จงดัง นี้ ค รับ
ในส วนรายละเอีย ดก็เ ปน ตามที่ทา นเมื่อ สัก ครูชี้แ จง
ซึ่งผมไดล งนามรับ รองคะแนนในเอกสารที่คุณ ดรุณี
ไดรับคะแนนสูงที่สุด” ชายคนนั้นกลาว
“อาว ในเมื่อคุณดรุณีได คะแนนสูงที่สุด ทําไมถึง
ไมมีชื่อในประกาศผลการคัดเลือกละ” กรรมการเจาของ
สํานวนถามดวยความสงสัย
“ผมไมทราบวาเกิดอะไรขึ้น ทราบเพียงวา มีการ
เรียกประชุมอีกครั้ง แตผมไมไดเขาประชุมเพราะติดราชการ
ทราบอยางไมเปนทางการวา ในการประชุมครั้งใหม
มีการสอบถามกรรมการเรื่องการเปลี่ยนแปลงคะแนน”
ชายคนนั้นตอบ
“ดิฉันจําไดวา ในการประชุมครั้งกอน ที่ประชุมไมได
ตกลงกัน วา จะใหมีการประชุมอีกครั้ง กอนจะตัดสิน
ผลการคัดเลือกฯ กรรมการที่เขารวมประชุมครั้งหลัง
ไมมีผูใดเปลี่ยนแปลงการใหคะแนน ยกเวนประธานกรรมการฯ
ที่ไดเปลี่ยนแปลงการใหคะแนนของตนตอผูสมัครรายหนึ่ง
รูปภาพ : https://blog.gaijinpot.com/winging-it-5-keys-to-navigating-your-first-job/
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“เปนเรื่องจริงอยางที่ทั้งสองทานกลาวมาหรือเปลา
คุณมีอะไรจะชี้แจงมั้ยครับ” กรรมการเจาของสํานวน
หันไปถามชายสูงอายุทนี่ ั่งอยูกลางหอง
“ผมเปลี่ยนแปลงคะแนนจริง แตก็เปลี่ยนเฉพาะ
ในสวนของผม และที่เปลี่ยนก็ เพราะผมตรวจสอบ
ในภายหลังแลวพบวา ผูสมัครอีกคนมีผ ลงานดีกวา
คุณดรุณี จึงควรมีคะแนนที่สูงกวา และกรรมการทานอื่น
ใหคะแนนไมเหมาะสมครับ” ชายคนนั้นตอบ
“เมื่อชายคนนั้น พูดจบ ผมจําไดลางๆ วาผมมี
ภารกิจตอ จึงไมไดอยูฟงการไตสวนจนจบ แตจําไดวา
หลังจากนั้นไมนาน ก.พ.ค. ไดมีคําวินิจฉัยโดยเห็นวา
การที่ประธานกรรมการฯ เปลี่ยนแปลงคะแนนของ
ผูสมัครรายหนึ่งภายหลังจากทราบคะแนนรวมของ
ผูสมัครทุกคนแลว เปนการกระทํา ที่ไมถูกตอง และ
การที่อางวากรรมการคนอื่นใหคะแนนไมเหมาะสม นั้น
เปนการกาวลวงในดุลยพินิจของกรรมการคนอื่นๆ ที่ควร
มีอยู อยางอิ สระ ซึ่งในทายที่ สุ ด ก.พ.ค. มีคํ าวิ นิจฉัยว า
กระบวนการคัดเลื อกดังกล าวไมชอบดว ยกฎหมาย
คํารองทุกขของคุณดรุณีฟงขึ้น จึงสั่งใหสวนราชการ
ยกเลิกคําสั่งและดําเนินการใหม ” ผมเลาเรื่องราว
ในความทรงจําของผมใหคนในหองฟงจนจบ ทุกคน
พยักหนาดวยรอยยิ้มที่มุมปาก
“และนี่คือหนึ่งในตัวอยางของการพิทักษระบบ
คุณธรรม ที่จะชวยใหความเปนธรรมแกเพื่อนขาราชการ
ทุกทาานน เชนเดียวกับ ที่คุณดรุ ณี ไดรั บในทายที่สุ ด ”
ผมกลลาวสงทายกอนที่ผูเขาอบรมจะแยกยายกันไป
ไปพัก
ระทานของวางระหวางการบรรยาย.
รับประทานของว
นายธนรัชต ตรีศรี : ผูประพันธ

หมายเหตุ : เนื้อเรื่องที่แตงมาขางตนเปนเพียงจินตนาการของผูประพันธเทานั้น
โปรดพินิจอานดวยความบันเทิง
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รอบรั้ว ก.พ.ค.

สวัสดีทานผูอานทุกทานกับจุลสาร ก.พ.ค. News ฉบับที่ 3 ของปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ซึ่งเปนปที่ 3 แลวนับแตจัดทําจุลสาร ก.พ.ค. News มา “รอบรั้ว ก.พ.ค.” ฉบับนี้จึงขอบอกเลา
เรื่องราวดีๆ ทีจ่ ะเกิดขึ้นใหทานผูอานไดทราบวา 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 ไดสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น โดยทานผูอานที่สนใจ สามารถติดตาม
จุลสาร ก.พ.ค. News ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนตนไป ไดทางเว็บไซต ก.พ.ค.
http://mspc.ocsc.go.th ในหัวขอ คลังความรู (KM)

...และในโอกาสอันดีนี้ “รอบรั้ว ก.พ.ค.” จึงขอแนะนําองคความรูที่นาสนใจ
ซึ่งสํานักพิทักษระบบคุณธรรม สํานักงาน ก.พ. ในฐานะฝายเลขานุการ ก.พ.ค. ไดจัดทําขึ้น
ในชวงที่ผานมาและมีการเผยแพรในเว็บไซตของ ก.พ.ค. เชนกัน อาทิ จุลสาร ก.พ.ค. News
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 ซึ่งเปนจุลสารขนาดกะทัดรัด
ารร
ที่นําเสนอขอมูลความรูดานการอุ ทธรณ และรอ งทุ กข เหมาะสําหรับผูอานที่เปนขาราชการ
ตลอดจนผูสนใจทุกทาน และ หนังสือรายงานประจําป 2562 ซึ่งเปนหนังสือที่นําเสนอ
ขอมูลการดําเนินการของ ก.พ.ค. ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งผลการปฏิบัติงาน
ของ ก.พ.ค. บทความ ก.พ.ค. ขอบอก ผลการวินิจฉัยเรื่องอุทธรณและเรื่องรองทุกขของ ก.พ.ค.
รวมทั้งคําพิพากษาศาลปกครองเกี่ยวกับ ก.พ.ค. ที่นาสนใจ ซึ่งเหมาะสําหรับผูอานที่เปนขาราชการ
นักวิชาการ ตลอดจนผูสนใจนําขอมูลไปศึกษาและใชประโยชนได

สุดทายนี้ “รอบรั้ว ก.พ.ค.” หวังเปนอยางยิ่งวาทานผูอานจะไดรับประโยชนและนําความรู
มาปรับใชในชีวิตราชการของทานได แลวพบกันใหมในจุลสาร ก.พ.ค. News ฉบับหนา
ทางเว็บไซตนะครับ..
รูปภาพ : www.freepik.com
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