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การร้ องทุกข์ ขอความเป็ นธรรมจากการเลือ่ นเงินเดือน
เพื่อน ๆ ข้าราชการอาจจะทราบอยูแ่ ล้วว่า หากข้าราชการพลเรื อนสามัญผูใ้ ด
มีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบตั ิหรื อไม่ปฏิบตั ิต่อตนของผูบ้ งั คับบัญชา และเป็ นกรณี
ที่ไม่ อาจอุ ทธรณ์ ได้ เนื่ องจากมิ ใช่ การถูกลงโทษทางวินัย หรื อการให้ออกจากราชการ
บางประเภท ผูน้ ้ นั มีสิทธิ ร้องทุกข์ได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา 1221 แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551 โดยเฉพาะในขณะนี้ เรื่ องที่น่าจะ Hot ! และอาจทาให้
มีการร้องทุ กข์ได้มากที่ สุ ด เห็ นจะไม่พน้ เรื่ องการร้องทุ กข์ขอความเป็ นธรรมจากการเลื่อน
เงิ นเดื อน โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง เมื่ อ มี ก ารประกาศใช้ก ฎ ก.พ. ว่ า ด้ว ยการเลื่ อ นเงิ น เดื อ น
พ.ศ. 2552 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2552 ดังนั้น ในฉบับนี้ผเู ้ ขียนจึงอยากจะขออธิ บายเรื่ อง
สองเรื่ องนี้ ที่มีความเกี่ยวพันกันอยู่ โดยขอเริ่ มจากการอธิ บายการเลื่อนเงินเดือนอย่างคร่ าว ๆ
ตามความเข้าใจของผูเ้ ขียนเสี ยก่อน แล้วจากนั้นจึงค่อยอธิ บายเกี่ยวกับขั้นตอนการร้องทุกข์
แบบสังเขป
สาหรับการเลื่อนเงินเดือนตามระบบการประเมินใหม่น้ ีได้มีการเปลี่ยนแปลง
หลายประการ ดังนี้
1. แม้จะยังคงกาหนดให้ 1 ปี งบประมาณมีรอบการประเมิน 2 รอบ คือ
รอบที่ 1 ( 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม) และรอบที่ 2 ( 1 เมษายน – 30 กันยายน) ก็ตาม
แต่ได้ยกเลิกระบบโควต้า 15 % ของจานวนข้าราชการในวันที่ 1 มีนาคม โดยกาหนด
วงเงินงบประมาณสาหรับการเลื่อนเงินเดือนเสี ยใหม่ เป็ นภายในวงเงิน 3 % ของอัตรา
เงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 มีนาคม และวันที่ 1 กันยายน
2. สาหรับการประเมินนั้น ให้แบ่งเป็ น 2 ส่ วน คือ ผลสัมฤทธิ์ ของงาน
และพฤติกรรมการปฎิบตั ิราชการ หรื อสมรรถนะ โดย ก.พ. กาหนดว่าส่ วนราชการต้องให้
ความสาคัญกับผลสัมฤทธิ์ ของงานไม่ต่ากว่า 70 % ส่ วนการประเมินด้านพฤติกรรมการปฎิบตั ิ
ราชการ หรื อ สมรรถนะ ให้พิ จ ารณาจากมาตรฐานและแนวทางการก าหนดความรู ้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็ นสาหรับตาแหน่ง ตามหนังสื อสานักงาน ก.พ.
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มาตรา 122 ข้ าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดมีความคับข้ องใจอันเกิดจากการปฏิบตั ิหรือไม่ปฏิบตั ิตอ่ ตนของผู้บงั คับบัญชา และเป็ น
กรณีที่ไม่อาจอุทธรณ์ตามหมวด 9 การอุทธรณ์ ได้ ผู้นนมี
ั ้ สิทธิร้องทุกข์ได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ ในหมวดนี ้
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ที่ นร 1008/ว 27 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 และหนังสื อสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 7
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธุ์ 2553
3. เมื่อรวมผลการประเมินตามข้อ 2 แล้ว ผลการประเมินสามารถแบ่งได้
5 ระดับ ดังนี้
ระดับการประเมิน
คะแนน
ดีเด่น
90 - 100
ดีมาก
80 - 89
ดี
70 - 79
พอใช้
60 - 69
ต้องปรับปรุ ง
ต่ากว่า 60
4. ในแต่ละรอบการประเมิ น ข้าราชการแต่ ละรายสามารถรั บการเลื่อน
เงินเดือนได้ไม่เกิน 6 % ของฐานในการคานวณ โดยห้ามหารเฉลี่ย (ทุกคนในส่ วนราชการ
ได้ร้ อ ยละเท่ า กัน ไม่ ไ ด้) และข้าราชการแต่ ล ะรายต้องได้รั บการเลื่ อ นเงิ น เดื อ นไม่ เ กิ น
เงิ นเดื อนสู งสุ ดที่กาหนดไว้ในแต่ละสายงาน หากผลการประเมิ นของข้าราชการรายใด
ปรากฏว่า “ต้องปรับปรุ ง” คือ ต่ากว่า 60 ข้าราชการผูน้ ้ นั จะ “ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน” ใน
รอบการประเมินนั้น นอกจากนี้เมื่อรวมวงเงินทั้งหมดข้าราชการที่ได้เลื่อนแล้วต้องไม่เกิน
วงเงินเลื่อนเงินเดือนที่ได้รับการจัดสรร
5. สาหรั บฐานในการคานวณเพื่อเลื่ อนเงิ นเดื อนนั้นมี ค วามแตกต่ างกัน
สาหรับข้าราชการในแต่ละประเภท ตาแหน่ง สายงาน และระดับ ดังนี้
ประเภททัว่ ไป
ทักษะพิเศษ

อาวุโส

ชานาญงาน

ช่วงเงินเดือน

ฐานในการคานวณ

54,010 – 59,770
48,220 – 54,000
31,440 – 47,450
15,410 – 31,430
28,280 – 36,020
15,410 – 28,270
21.880 – 33,540
10,190 – 21,870

56,890
51,110
39,440*
28,270*
30,870
28,270
27,710
16,030

* สาหรับสายงานดังนี้ :
การเกษตร/ประมง/ป่ าไม้/สัตวบาล/
อุตุนิยมวิทยา/อุทกวิทยา/สาธารณสุข/
สัตวแพทย์/ช่างศิลปกรรม/ช่างเครื่ องกล/
ช่างเทคนิค/ช่างไฟฟ้ า/ช่างโยธา/ช่างรังวัด/
ช่างสารวจ/ช่างชลประทาน/คีตศิลป์ /
ดุริยางคศิลป์ /นาฏศิลป์
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ปฏิบตั ิงาน

13,270 – 18,190
4,630 – 13,260

15,730
10,790

ประเภทวิชาการ
ช่วงเงินเดือน

ประเภทอานวยการ

ฐานในการคานวณ

54,110 – 66,480
66,290*
28,550 – 54,100
53,360*
ทรงคุณวุฒิ
53,370 – 64,340
58,690
28,550 – 53,360
53,360
44,850 – 59,770
52,310
เชี่ยวชาญ
23,230 – 44,840
44,060
43,190
ชานาญการ 35,830 – 50,550
พิเศษ
18,910 – 35,820
31,220
25,190 – 36,020
30,600
ชานาญการ
12,530 – 25,180
20,350
17,680 – 22,220
19,950
ปฏิบตั ิการ
6,800 – 17,670
15,390
* สาหรับสายงานดังนี้ : แพทย์/นักกฎหมายกฤษฎีกา

สูง
ต้น

ช่วงเงินเดือน

ฐานในการคานวณ

45,540 – 59,770
23,230 – 45,530
37,980 – 50,550
18,910 – 37,970

52,650
45,150
44,260
31,680

ประเภทบริ หาร
สูง
ต้น

ช่วงเงินเดือน

ฐานในการคานวณ

61,650 – 66,480
28,550 – 61,640
56,530 – 64,340
23,230 – 56,520

63,290
61,640
60,430
52,650

6. ส่ วนราชการต้องแยกวงเงินการเลื่อนอย่างน้อย 3 กลุ่ม เช่ น กลุ่มที่ 1
ประเภทบริ หาร กลุ่มที่ 2 ประเภทอานวยการ และกลุ่มที่ 3 ประเภทวิ ช าการและทั่ว ไป
โดยต้องเลื่อนเงินเดือนภายในกลุ่มก่อน แต่หากเหลือสามารถเกลี่ยไปยังกลุ่มอื่นได้
7. ข้าราชการผูท้ ี่จะได้รับการเลื่อนเงินเดือนต้องมีผลการปฏิบตั ิงานในรอบนั้น
ไม่ ต่ ากว่า 4 เดื อ น ส่ ว นข้าราชการผูท้ ี่ ถู กแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการสอบสวนหรื อ ถูก ฟ้ อง
คดีอาญาไม่ถูกงดการเลื่อนเงินเดือน แต่จะงดการเลื่อนเงินเดือนแก่ขา้ ราชการที่ได้รับโทษ
ในรอบการประเมินนั้นหนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรื อถูกพิพากษาว่ามีความผิดในคดีอาญาที่
เกี่ ยวกับการปฏิบตั ิ หน้าที่ ราชการหรื อความผิดที่ ทาให้เสื่ อมเสี ยเกี ยรติ ศกั ดิ์ ของตาแหน่ ง
หน้าที่ราชการของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ และหาก
ข้าราชการได้ถูกงดการเลื่อนเงินเดื อนเพราะความผิดทางวินัยหรื อทางอาญาไปก่อนแล้ว
ภายหลังในมูลเหตุเดียวกันนี้ ได้ถูกลงโทษทางอาญาหรื อวินยั อีก ไม่เป็ นเหตุที่จะให้ถูกงด
การเลื่อนเงินเดือนซ้ า
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8. จากนั้นส่ วนราชการจึงออกคาสั่งเลื่อนเงินเดือนโดยผูม้ ีอานาจสั่งเลื่อน
เงินเดือน นอกจากนี้ ในระบบการประเมินใหม่น้ ีได้กาหนดให้ผมู ้ ีอานาจสั่งเลื่อนเงินเดือน
ต้องจัดให้มีการแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนให้ขา้ ราชการทราบเป็ นข้อมูลเฉพาะแต่ละบุคคล
ด้วย
ดังนั้น จากระบบการเลื่อนเงินเดือนแบบใหม่น้ ี จะเห็นได้ว่าได้เปิ ดโอกาส
ให้ผบู ้ งั คับบัญชาใช้ดุลยพินิจประกอบกับข้อเท็จจริ งด้วย ซึ่ งผูบ้ งั คับบัญชาต้องมีความยืดหยุ่น
ในการเลือกวิธีการประเมินผลการปฏิ บตั ิงานให้เหมาะสมกับลักษณะงาน และโปร่ งใส
เป็ นธรรม ตรวจสอบได้ เพราะหากมี การใช้ดุลยพินิจโดยไม่เป็ นธรรมแล้ว ย่อมอาจถูก
ร้องทุกข์ได้
สาหรับการร้องทุกข์น้ ีผเู ้ ขียนขอกล่าวโดยสังเขป ดังนี้ ผูท้ ี่จะร้องทุกข์ได้
จะต้องมีสภาพความเป็ นข้าราชการพลเรื อนสามัญเสี ยก่อน จากนั้นเมื่อเห็นว่าผูบ้ งั คับบัญชา
ปฏิบตั ิหรื อไม่ปฏิบตั ิต่อตนไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรื อไม่เป็ นธรรม สามารถร้องทุกข์ต่อ
ผูบ้ งั คับบัญชาที่เหนือกว่าผูบ้ งั คับบัญชาผูเ้ ป็ นเหตุให้เกิดการร้องทุกข์ข้ ึนไปได้ ทั้งนี้ การจะ
ร้องทุกข์ต่อผูใ้ ดนั้นเป็ นไปตามมาตรา 123 วรรคสอง2 แห่ งพระราชบัญญัติระเบีบข้าราชการ
พลเรื อน พ.ศ. 2551 ประกอบกับข้อ 203 ของกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้ องทุ กข์และการ
พิจารณาวินิจฉัยเรื่ องร้ องทุ กข์ พ.ศ. 2551 และการร้ องทุ กข์ตอ้ งร้ อ งทุ ก ข์สาหรั บตนเอง
เท่านั้น โดยทาเป็ นหนังสื อและลงลายมือชื่อและตาแหน่งของผูร้ ้องทุกข์ โดยมีสาระสาคัญที่
แสดงข้อเท็จจริ งและปั ญหาของเรื่ องให้เห็นว่าผูบ้ งั คับบัญชาใช้อานาจหน้าที่ปฏิบตั ิต่อตน
โดยไม่ถูกต้องหรื อไม่ปฏิบตั ิต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างไร หรื อมีความคับข้องใจ
อันเกิดจากการปฏิบตั ิของผูบ้ งั คับบัญชาอย่างไร และคาขอของผูร้ ้องทุกข์ ทั้งนี้ ผูป้ ระสงค์
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มาตรา 123 วรรคสอง การร้ องทุกข์ที่เหตุแห่งการร้ องทุกข์เกิดจากหัวหน้ าส่วนราชการระดับกรมที่อยูใ่ นบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบ
การปฏิบตั ิราชการขึ ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง รัฐมนตรีเจ้ าสังกัด หรือนายกรัฐมนตรีให้ ร้องทุกข์ตอ่ ก.พ.ค.
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ข้ อ 20 การร้ องทุกข์ที่เหตุแห่งการร้ องทุกข์เกิดจากผู้บงั คับบัญชา และกฎหมายไม่ได้ บญ
ั ญัติให้ ร้องทุกข์ตอ่ ก.พ.ค. แต่ให้ ร้องทุกข์ตอ่
ผู้บงั คับบัญชาชันเหนื
้ อขึ ้นไปตามลาดับ นัน้ ให้ ร้องทุกข์ตอ่ ผู้บงั คับบัญชา ดังนี ้
(1) ในกรณีที่เหตุแห่งการร้ องทุกข์เกิดจากผู้บงั คับบัญชาในราชการบริ หารส่วนภูมิภาคที่ต่ากว่าผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ ร้องทุกข์
ต่อผู้วา่ ราชการจังหวัด และให้ ผ้ วู า่ ราชการจังหวัดเป็ นผู้มีอานาจวินิจฉัยร้ องทุกข์
(2) ในกรณีที่เหตุแห่งการร้ องทุกข์เกิดจากผู้บงั คับบัญชาในราชการบริหารส่วนกลางที่ต่ากว่าอธิบดี ให้ ร้องทุกข์ตอ่ อธิบดี
และให้ อธิบดีเป็ นผู้มีอานาจวินิจฉัยร้ องทุกข์
(3) ในกรณีที่เหตุแห่งการร้ องทุกข์เกิดจากผู้วา่ ราชการจังหวัดหรื ออธิบดี ให้ ร้องทุกข์ตอ่ ปลัดกระทรวงซึง่ เป็ นผู้บงั คับบัญชา
ของผู้ร้องทุกข์ และให้ ปลัดกระทรวงเป็ นผู้มีอานาจวินิจฉัยร้ องทุกข์
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จะร้องทุกข์ตอ้ งยืน่ หนังสื อร้องทุกข์ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทราบเรื่ องอันเป็ นเหตุให้ร้อง
ทุกข์ ซึ่ งรายละเอียดของกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่ องร้องทุกข์
พ.ศ. 2551 ท่านผูอ้ ่านที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.ocsc.go.th และสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สานักพิทกั ษ์ระบบคุณธรรม สานักงาน ก.พ. หมายเลข
โทรศัพท์ 0 2288 4971
จากนั้นผูม้ ีอานาจในการพิจารณาวินิจฉัยร้องทุกข์จะดาเนินกระบวนพิจารณา
ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้ในกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณา
วินิจฉัยเรื่ องร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 ต่อไปจนกระทัง่ มีคาวินิจฉัย อย่างไรก็ตามกฎหมายปกครอง
ยังได้ประกันความเป็ นธรรมแก่ผรู ้ ้องทุกข์ไว้อีกชั้นหนึ่ งด้วย กล่าวคือ หากผลการพิจารณา
วินิจฉัยเรื่ องร้ องทุ กข์ปรากฏเป็ นประการใดก็ตาม แต่ ไม่ เป็ นที่ พอใจของผูร้ ้ องทุ กข์แล้ว
ผูร้ ้ อ งทุ ก ข์ย งั มี สิ ทธิ ที่ จ ะน าคดี ข้ ึ น ฟ้ องต่ อ ศาลปกครองชั้น ต้น ได้อี ก โดยจะต้อ งน าคดี
ฟ้ องร้ องต่ อศาลปกครองภายใน 90 วันนับแต่ วนั ทราบหรื อถือว่าทราบผลการพิจารณา
วินิจฉัยเรื่ องร้องทุกข์ของตน
สุ ดท้ายนี้ ผูเ้ ขียนหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าบทความในฉบับนี้ คงเป็ นประโยชน์แก่
ผูอ้ ่านบ้างนะคะ สาหรับฉบับหน้าจะเป็ นเรื่ องอะไร น่าสนใจมากน้อยแค่ไหน บอกใบ้ให้
นิดหน่อยว่าเราจะกลับไปพูดถึงต้นสายปลายเหตุของการดาเนินการทางวินยั กันค่ะ
นางสาวสุ ภาพร อารยะนรากูล
นิติกรชานาญการ
นางสาวจุฑาพิชญ์ สถิรวิสาลกิจ
นิติกรปฏิบตั ิการ

