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ปที่ 1
ฉบับบทีที่ 3
เมษายน – มิิถุนายน 2561

บทบรรณาธิการ
กลับมาพบกันอีกครั้งกับจุลสาร ก.พ.ค. News ฉบับที่ 3 เวลาผานไป
อยางรวดเร็วเหมือนติดปก เพื่อนขาราชการทุกสวนราชการคงผานพน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
รอบการประเมินที่ 1 (1 ต.ค. 60 – 31 มี.ค. 61) กันไปแลว บางสวนราชการ
ก็ออกคําสั่งเลื่อนเงินเดือนเสร็จเรียบรอย บางสวนราชการก็อยูระหวาง
ดํา เนิน การออกคํา สั ่ง แนน อนวา ยอ มมีทั้ง ผู ผิด หวัง และผูส มหวัง
จากการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูบังคับบัญชา
ก.พ.ค. News ฉบับนี้ขอนําเสนอใหเพื่อนขาราชการไดทราบถึง
สิทธิในการรองทุกขของขาราชการพลเรือนตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบกฎ ก.พ.ค. วาดวยการรองทุกข
และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข พ.ศ. 2551
นอกจากนี้ สํา นักงาน ก.พ. ยัง ไดรับ เกีย รติจ ากทานอนุส รณ
สุขแสงทอง ที่ปรึกษาสํานักงาน ก.พ. ไดกรุณามาพูดคุยถายทอดความรู
เพื่อใหเพื่อนขาราชการไดทราบถึง “ความคับของใจของขาราชการ
พลเรือนสามัญ” ที่เกิดขึ้นในปจจุบันและที่ผานมาวาเกี่ยวกับเรื่องอะไร
กันบาง ซึ่งนับเปนประโยชนอยางมาก
สุ ดท ายนี้ หวั งเป นอย างยิ่ งว า
จุล สาร ก.พ.ค. News จะสามารถ
เปน สื่ อกลางในการถ า ยทอดความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการพิทักษระบบ
คุ ณ ธรรมในราชการพลเรื อ นไปยั ง
เพื่ อ นข า ราชการได อ ย า งกว า งขวาง
พบกัน ใหม ฉ บับ หนา กั บเรื่ องราวที่ มี
ประโยชนเพื่อเพื่อนขาราชการทุกคน

http://mspc.ocsc.go.th
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ชวนฟงนั่งคุย

“ความคับข้องใจของข้าราชการพลเรือนสามัญ”
โ ดยทีป่ จจุบันขาราชการพลเรือนสามัญมีความคับของใจอันเกิดจากการปฏิบัติหรือ
3

บังบคัังบคับับญบัชามากขึ
้นเรื้น่อเรืยๆ
หรื
อตนของผู
ญชามากขึ
่อย จากเรื
ๆ ่องดังกลาว “ชวนฟง นั่งคุย”
หไมอปไมฏิปบฏิัตบิตัตอิตตนของผู
ฉบับนี้จึงถือโอกาสไปพูดคุยกับ “นายอนุสรณ สุขแสงทอง” ซึ่งเปนผูมีประสบการณ
และเปนผูปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้ โดยเคยดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
สํานักมาตรฐานวินัย ผูอํานวยการสํานักพิทักษระบบคุณธรรม ที่ปรึกษาระบบราชการ
และปจจุบันยังเปนที่ปรึกษาสํานักงาน ก.พ. อีกดวย ซึ่งทานไดเลาเรื่องราวที่ทาน
เขารวมประชุมกับผูแทนสวนราชการหลายแหง รวมทั้งรับฟงปญหาความคับของใจ
ดังกลาวใหเราทราบ
Q : จากประสบการณในการปฏิบัติงานที่ผานมา ทานเห็นวาปญหา
ความคับของใจของขาราชการพลเรือนสามัญเรื่องใดเปนปญหา
ที่มีความสําคัญของแตละหนวยงาน
A : ผมเห็นวา ความคับของใจของขาราชการพลเรือนสามัญมักจะ
เปนเรื่องความเจริญกาวหนาหรือเรื่องที่มีผลกระทบกับตัวขาราชการ
โดยตรง เชน การเลื่อนตําแหนง การยาย การโอน และการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ สาเหตุของความคับของใจ
สวนใหญมาจาก
1. ความรูสึกของขาราชการพลเรือนสามัญที่เ ขาใจวา
ตนไมได รับความเปน ธรรม มีการเลื อกปฏิบัติที่ไมเปน ธรรม
จึงเลือกที่จะใชวิธีการรองทุกขเพื่อใหไดรับความคุมครองหรือ
ไดรับการดูแลจากผูบังคับบัญชาหรือบุคคลที่เกี่ยวของ ซึ่งเรื่องนี้
ผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปจึงควรใหความสนใจผูใตบังคับบัญชา
ของตนเพื่อปองกันปญหาที่อาจจะเกิดขึ้น เพราะปญหาเหลานี้
หากใหความใสใจและพูดคุยกันก็จะไมเปนปญหา ซึ่งหากปฏิบัติ
ในทางกลับกัน เรื่องดังกลาวอาจจะกลายเปนเรื่องที่มีการรองเรียน
และฟองรองกันได
อยางไรก็ตาม บางครั้งการใชอํานาจดุลพินิจของผูบังคับบัญชา
อาจไมใชเปนความพึงพอใจในเรื่องสวนตัว แตเปนความพึงพอใจ
ในเรื่องผลงาน ทําใหมอบหมายงานใหผูใตบังคับบัญชารายนี้
มากกวารายอื่น และทําใหผูใตบังคับบัญชาดังกลาวมีความเจริญ
กาวหนามากกวารายอื่น ซึ่งตรงนี้ก็ทําใหผูใตบังคับบัญชารายอื่น
เกิด ความเขา ใจผิด วา ผูบัง คับ บัญ ชาไมช อบตนบา ง ไมเ ห็น
ความสําคัญบาง
ยุติธรรม เปนธรรม รวดเร็ว

2. กฎ ระเบียบตางๆ ที่เกี่ย วกับ การเลื่อนตําแหนง
การยาย การโอน และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ นั้น
ผมเห็นวาสามารถใหความเปนธรรมกับขาราชการพลเรือน
สามัญได แตปญหาที่เกิดขึ้น มักเกิดจากการหลบเลี่ยงหรื อ
ไมปฏิบัติต ามหลักเกณฑแ ละวิธีการที่กํา หนดในกฎและ
ระเบียบที่เกี่ยวของ เชน การคัดเลือกที่ ผูมีอํานาจสั่งบรรจุ
มักจะใชวิธีการชะลอเรื่องหรือใช วิธีการขอยกเวนคุณสมบัติ
เพื่อใหคนของตนมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กฎหมายหรือ
ระเบียบกําหนดไว ทั้งที่มีบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถวนและ
มีความรูความสามารถพรอมที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก
ไดอยูแลว เปนตน

รูปภาพ : http://www.employeerescue.co.uk/advice/problems-atwork/ how-to-write-a-grievance/
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Q : ทานมีคําแนะนําในเรื่องนี้เพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นอยางไร
A : ผมเห็นวา แมกฎหมายจะใหสิทธิขาราชการพลเรือนสามัญ
ที่มีความคับของใจอันเกิดจากการปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตอตน
ของผูบังคับบัญชา ใชสิทธิรองทุกขตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป
หรือ ก.พ.ค. แลวแตกรณีไดก็ตาม แตวิธีดังกลาวอาจไมใชวิธีการ
แกไขปญหาที่ยั่งยืนและยังอาจทําใหเกิดอคติในการปฏิบัติงาน
อีกดวย
นอกจากนี้ ผมยังเห็นวาการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ในหนังสือเวียนของสํานักงาน ก.พ. เกี่ยวกับการเลื่อนตําแหนง
การยาย การโอน และการประเมินผลการปฏิบัติราชการควร
กําหนดให มีลั ก ษณะที่ยืดหยุนเพื่อให ส ามารถนําไปใช ไดกั บ
ทุกสวนราชการ แตปญหามักจะอยูที่การใชอํานาจดุลพินิจของ
ผูบังคับบัญชา หากผูบังคับบัญชามีจิตสํานึกที่ดี มีความเปนธรรม
คํานึงถึงประโยชนของทางราชการ ผลที่ออกมาก็จะเปนผลดี
กับทุกฝาย ดังนั้น การเลือกวิธีการสรางความเขาใจอันดีระหวาง
ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา นาจะเปนวิธีการที่ดีที่สุด

ความศรัทธา ความเชื่อถือไววางใจ ความยุติธรรม ความเมตตา
กรุณา เปนสิ่ งสํ าคัญในการปฏิบัติงานร วมกัน ถาไมมีแล ว
จะทําดีอยางไรก็ไมมีประโยชน ยิ่งถาเกิดความขัดแยงขึ้นอีก
จะยิ่งซ้ําเติมปญหาใหหนักกวาเดิม ซึ่งเรื่องนี้เปนเรื่องที่
ละเอีย ดออ นจึง ตอ งทํา ความเขา ใจรว มกัน ทั้ง สองฝา ย
โดย Keyword คือ ตอ งเปด ใจกวา งยอมรับ เหตุผ ล
ของกันและกัน
Q : ทานมีอะไรจะฝากถึงผูอาน ก.พ.ค. News
A : ผมอยากใหขา ราชการทุก คน ทั้ง ผู บัง คับ บัญ ชา
และผู ใ ตบัง คับ บัญ ชาไดรับ ความรูเ กี่ย วกับ กฎหมาย
ของขาราชการที่ ก.พ.ค. News พยายามที่จะเผยแพร
ประชาสัมพันธ เพื่อจะไดเรียนรูเกี่ยวกับการดําเนินการ
ทางวินัย การอุท ธรณ การรอ งทุก ข และการคุม ครอง
ระบบคุณธรรม ที่ยังอาจปฏิบัติไ มถูกตอง รวมถึงการใช
สิทธิตางๆ ตามกฎหมายอีกดวย

Q : ทานคิดวาเหตุใดปจจุบันจึงมีการรองทุกขมายัง ก.พ.ค.
เพิ่มมากขึ้น ทั้งที่ กฎ ก.พ.ค. วาดวยการรองทุกขและการพิจารณา
วินิจฉัยเรื่องรองทุกข พ.ศ. 2551 กําหนดใหมีการปรึกษาหารือ
ทําความเขาใจกัน รับฟงปญหากอนที่จะใชสิทธิรองทุกขตาม
กฎหมาย
A : ผมเห็นวา การรองทุกขเปนเรื่องของการใชสิทธิของขาราชการ
พลเรือนสามัญที่จะใชหรือไมใชสิทธิก็ได แตการกําหนดใหมีการ
ปรึกษาหารือทําความเขาใจกันระหวางผูบังคับบัญชากับ ผูใต
บังคั บบัญชาถื อวาเป นเรื่ องที่ ดี เพราะเปนวิ ธีการแก ไขป ญหา
ในเบื้องตนภายในหนวยงาน อยางไรก็ตาม หากจะให เกิดผลดี
ที่สุดแลวผูบังคับบัญชาควรสรางความเชื่อมั่นใหผูใตบังคับบัญชา
ตั้งแตเริ่มแรกเทาที่ทําได เพราะในบริบทของสังคมไทยการสราง
สสสสส

รูปภาพ : 1. https://www.cambridgenetwork.co.uk/news/7-keysigns-that-you-are-a-good-employer/
2. https://www.munich-business-school.de/insights/en/2014/
shared-leadership-sailors-to-the-steering-wheel/
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เงือ
่ นไขการรองทุกขตอ
 ก.พ.ค.
“ก.พ.ค. ขอบอก” ฉบั บ นี้ ขอนํา เสนอเรื่ อ งราว
ความคับของใจที่รองมายัง ก.พ.ค. เพื่อขอใหพิจารณาวินิจฉัย
แตปรากฏวาบางเรื่องไมใชเรื่องรองทุกขตามความหมายของ
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และ
หลายเรื่องไมอยูในอํานาจการพิจารณาของ ก.พ.ค. ทําให ก.พ.ค.
ตองจํา หน ายเรื่ องดังกล าวออกจากสารบบ เชน เรื่ องของ
อดีต ขาราชการพลเรื อ นสามัญ ผู ห นึ่ ง ที่ ไดด
ลาออกจากราชการไปแล ว แตภ ายหลั
ยหหลัั ง
คิดจะกลั บเข ามารั บราชการใหม จึ งงยืยืย่ น
หนังสือถึงกรมตนสังกัดเดิมเพื่อขอใหพิจารณา
าร
รับตนกลับเขารับราชการ แตกรมก็นิ่งเฉย แม
แมจะมี ได
ไดม ี
หนังสือทวงถามถึงผลการพิจารณาในเรื่องดังงกล
กลลาว
ก็ตาม อดีตขาราชการผูนี้จึ งไดรองทุกขตอ ก.พ.ค.
ก.พ
ซึง่ ก.พ.ค. พิจารณาแลวเห็นวา ผูรองทุกขรายนี้มได
ิไดเปปน
ขาราชการพลเรือนสามัญอยูในขณะที่รองทุกข ดัังนั้น จึงไม
ไมมี
สิทธิรองทุกขตอ ก.พ.ค. ตามมาตรา 122 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
รายที่สองเปนเรื่องของขาราชการพลเรื อนสามัญที่มี
ความคับของใจจากการที่อธิบดีกรมเจาสังกัดไมมีคําสั่งโยกยาย
ใหไปดํารงตําแหนงตามความประสงค อีกทั้งยังเคลือบแคลง
สงสัย วาการที่ตนไมไดโยกยายไปนั้น เกิดจากผูอํานวยการ
กองการเจาหนาที่เสนอขอมูลเท็จตอคณะกรรมการผูพิจารณา
เรื่องการโยกยายขาราชการ จึงไดรองทุกขมายัง ก.พ.ค. ซึ่ง ก.พ.ค.
พิจารณาแลวเห็นวา เรื่องนี้เปนกรณีที่เหตุแหงความคับของใจ
เกิด จากอธิบ ดีจึง ตอ งรอ งทุก ขไ ปยัง ปลัด กระทรวงซึ่ง เปน
ผู  ม ีอํ า นาจพิจ ารณาวิน ิจ ฉัย เรื ่อ งรอ งทุก ขด ัง กลา ว สว น
ความเคลือบแคลงสงสัยของผูรองตอการกระทําของผูอํานวยการ
กองการเจาหนาที่ มิไดเกิดจากการปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตอตน
ของผูบังคับบัญชา ในสวนนี้ผูรองจึงไมอาจรองทุกขได
จากตัว อยางดังกลาว จะเห็น ไดวา มีผู เ ขาใจผิด เรื่อ ง
รองทุกขอยูพอสมควร จนทําใหเสียสิทธิในการรองทุกขไปยัง
ผูที่มีอํานาจตามกฎหมาย ดังนั้น เพื่อไมใหเกิดกรณีดังกลาว
ขึ้นอีก จึงขอสรุปเงื่อนไขของการรองทุกขตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบกฎ ก.พ.ค.
วาดว ยการรองทุกขและการพิจารณาวินิ จฉัยเรื่องร องทุกข
พ.ศ. 2551 ที่กําหนดวา ผูที่จะรองทุกขได

1. ตองเปนขาราชการพลเรือนสามัญ
2. มีความคับของใจจากการปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตอตน
ของผูบังคับบัญชา กลาวคือ ไมสามารถจะรองทุกขแทนใครได
3. เหตุ แห ง การร องทุ กข มีลั กษณะตามที่กํ าหนด
(ขอ 7 ของกฎ ก.พ.ค. วาดวยการร องทุกขฯ) และเหตุ
ดังกลาวจะตองเกิดจากผูบังคับบัญชาเทานั้น
4. เปนกรณีที่ไมอาจอุทธรณได

5. ตองยื่นคํารองทุกขตอผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกข
โดยถาเปนกรณีการรองทุกขมายัง ก.พ.ค. ผูที่เปนเหตุแหงทุกข
จะตองเปนผูบังคับบัญชาผูหนึ่งผูใด ดังตอไปนี้
- หัวหนาสวนราชการระดับกรมที่อยูในบังคับบัญชา
หรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี
หรือตอรัฐมนตรี
- ปลัดกระทรวง
- รัฐมนตรีเจาสังกัด
- นายกรัฐมนตรี
6. ไดยื่นรองทุกขภายใน 30 วันนับแตวันที่ทราบ
หรือถือวาทราบเหตุแหงทุกข
ดังนั้น หากผูใดที่มีความคับของใจจากการปฏิบัติ
หรือ ไมป ฏิบัติตอ ตนของผูบัง คับ บัญ ชาแลว ประสงคจ ะ
รองทุกขตอ ก.พ.ค. ก็ตองพิจารณาดูใหดีกอนวา เปนเรื่องที่
เปนไปตามเงื่อนไขของกฎหมายหรือไม เพื่อมิใหเปนการ
เสียเวลาหรือเสียสิทธิในการรองทุกขนะ..ขอบอก…

นางสาวกรกนก ตรีรัตนพันธ : ผูเขียน

รูปภาพ : 1. https://save.btsa.co/paper-and-pencil/
2. https://www.shareicon.net/paper-list-check-mark-interface-checklistchecking-business-and-finance-820082
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“ความไมเทากันที่เทากัน”

FG

“งานโครงการที่พี่มอบหมาย เรียบรอยหรือยังจะนองโสภี”
หญิงคนหนึ่งเอยถาม ขณะเดินมาที่โตะทํางานของโสภี
“เรียบรอยแลวคะ หนูกําลังจะเสนอพี่สุภาอยูพอดีเลย”
โสภีกลาวตอบ
“ดีมาก โครงการนี้สําคัญมากเลยนะ เพราะเปนตัวชี้วัดของ
สํานักเรา งั้น.. ถาเสร็จแลววางไวที่โตะพี่ เดี๋ยวพี่กลับมาตรวจ”
สุภากลาวกับโสภีลูกนองคนสนิท กอนที่จะออกไปประชุม
เครือขายประชาชน
สุภา เปนผูอํานวยการสํานักในสวนราชการแหงหนึ่ง
ตั้งแตเธอมารับตําแหนงเมื่อ 3 ปที่แลว สํานักของเธอก็ไดรับ
งานสําคัญๆ ที่ตองลงพื้นที่ชุมชนและติดตอพบปะประชาชน
ทําใหมีภาระงานเพิ่มมากขึ้น แตนั่นก็มิไดทําให สุ ภายอทอ
เธอและลูกนองตางทํางานอยางแข็งขันและตอเนื่อง จนมี
ผลสํ าเร็จ เปนที่ประจักษ ทําให สํ านักของเธอเปนที่ยอมรับ
จากประชาชน
“ขยันออกพื้นที่ขนาดนี้ รอบฯ นี้ นองสุภาคงไดดีเดน
อีกแนเลย” รจนากลาวแหยสุภา เมื่อเห็นสุภาเดินเขามา
ในหองประชุม
“แหม พี่อยาแหยหนูเลยคะ เทียบผลงานไดไมเทากับพี่
หรอกคะ” สุภาหัวเราะเบาๆ กอนจะกลาวตอบกับรจนารุนพี่
คนสนิทของเธอที่เปนรองปลัดกระทรวงฯ
“ถอมตัวอีกแลวนะ เตรียมตัวประชุมเถอะ ทานปลัดฯ
มาแลว” รจนากลาว
และแล ววันที่ขาราชการทั้งกระทรวงฯ รอคอยก็มาถึง
เพราะหนวยงานไดประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ พรอมทั้งมีคําสั่งเลื่อนเงินเดือน แตกระนั้น สีหนา
ของสุภ ากลับ ไมสูดีจ นรจนาสัง เกตเห็น จึง เอย ถามดว ย
ความหวงใย “มีอะไรไมสบายใจเปลาจะ”
สุภาถอนหายใจ ลังเลกอนจะบอกกับรจนาวา “พี่คะ
หนูไดผลการประเมิน 100% อยูในระดับดีเดน แตทําไมได
เลื่อนเงินเดือนแครอยละ 2.86 เอง ทั้งที่กระทรวงประกาศ
วาดีเดนอาจไดเลื่อนรอยละ 2.80 – 6.00”
“แปลกจัง.. เมื่อกี้พี่เดินผาน ผอ.สมศักดิ์ กับ ผอ.สมชาย
แอบไดยินเคาคุยกันวา ผอ.สมศักดิ์ ไดผลการประเมิน 93%
สวน ผอ.สมชาย ได 98% ไดดีมากกันทั้งคู ผอ.สมศักดิ์ ยังโวยเลย
วาไดเลื่อนเงินเดือนรอยละ 2.85 แต ผอ.สมชาย ได เลื่อนฯ
ยุติธรรม เปนธรรม รวดเร็ว

ตั้งรอยละ 2.86 ฟงจากนองสุภา พี่ยิ่งงงเขาไปใหญเลย นอง
ไดตั้ง 100% แตไหงกลับไดเลื่ อนเทา ผอ.สมชาย ที่ได 98%
กจ. เขาทํา คํา สั่ง ผิด หรือ เปลา เนี๊ย ะ พี่วา เรื่อ งนี้ตอ งถึง หู
ครูอังคณาแล ว ล ะ ” รจนาแสดงความเห็น อยา งออกรสถึง
ความไมชอบมาพากลของเรื่องดังกลาว
สุภาตัวสั่นรับฟงดวยความโกรธพรอมกับพูดวา “ทําไม
เปนอยางนั้นละคะ ดีมากไดเลื่อนเงินเดือนเทาดีเดน อยางนี้ก็
ไมเปนธรรมสิคะ ผลการประเมินฯ ไมเทากันแตกลับไดเลื่อน
เงินเดือนเทากัน”
“ใจเย็นๆ พี่ก็คิดอยางนั้นเหมือนกัน แบบนี้มันไมชวยจูงใจ
ใหคนทํางาน แถมยังจะสงผลเสียตอระบบราชการอีกดว ย
ทําใหคนที่ตั้งใจทํางานทอถอยและเสียกําลังใจ” รจนากลาวเสริม

“หนูคิดวา หนูทนกับความไมเปนธรรมนี้ไมได คงตอง
รองทุกขตอ ก.พ.ค. แลว” สุภากลาวดวยสีหนาจริงจัง
หลั งจากนั้ น สุ ภาก็ เดิ นกลั บไปด ว ยสี ห น า เคร ง เครี ย ด
กอนที่จะทําหนังสือรองทุกขสงไปยัง ก.พ.ค.
เมื่อ ก.พ.ค. ไดรับเรื่องรองทุกขก็ไดดําเนินกระบวนพิจารณา
จนไดขอเท็จจริงครบถวน ไมชาไมนาน ก.พ.ค. ก็มีคําวินิจฉัยวา
(1) ข อ เท็ จ จริ ง ปรากฏว า สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงฯ
มีผูดํารงตําแหนง ผอ.สํานัก 18 คน โดยผลการประเมินผล
การปฏิบัติราชการปรากฏวา
มีดีเดนที่ไดคะแนน 99-100% จํานวน 10 คน และ
มีดีมากที่ไดคะแนน 92-98.99% จํานวน 8 คน
ซึ่งขอ 4 ของกฎ ก.พ. วาดวยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552
กําหนดวาใหนําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการมาประกอบ
่
่
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การพิจ ารณา และการเลื่อ นเงิน เดือ นจะใชว ิธีห ารเฉลี ่ย
เพื่อให ขาราชการไดรับการเลื่ อนเงินเดือนในอัตรารอยละ
ที่เทากันไมได ถามีเศษไมถึงสิบบาทใหปดเปนสิบบาท
แตผ ลการเลื่อ นเงิน เดือ นของขา ราชการกลุม นี้ก ลับ
ปรากฏวาปลัดกระทรวงฯ ไดมีประกาศรอยละในการเลื่อน
เงินเดือน โดยแบงวา
ผูที่ไดคะแนน 98-100% ไดเลื่อนรอยละ 2.86
ผูที่ไดคะแนน 92-97.99% ไดเลื่อนรอยละ 2.85
ซึ่ ง การออกประกาศเช น นี้ มี ผ ลทํ า ให ผู ที่ มี ผ ลคะแนน
ในระดับดีมาก ที่ไดคะแนนระหวาง 98-98.99% ไดรับการ
เลื่อนเงินเดือนรอยละ 2.86 เทากับผูที่ไดผลการประเมินระดับ
ดีเดน (99-100%) จึงเทากับไมเปนการนําผลการประเมิน

จํานวน 17 คน ซึ่งไมวาผลการประเมินจะไดคะแนนเทาใด หรือ
ไดระดับดีเดนหรือดีมาก หรือไดรอยละในการเลื่อนฯ รอยละ 2.86
หรือรอยละ 2.85 ตางก็ไดรับการเลื่อนเงินเดือนในจํานวนที่เทากัน
คือ 1,510 บาท ดังนั้น แมปลัดกระทรวงฯ จะมิไดกระทําการ
ที่ขัดตอขอ 4 ของกฎ ก.พ. วาดวยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552
โดยใชวิธีการหารเฉลี่ยรอยละในการเลื่อนเงินเดือนก็ตาม แต
การที่รอยละฯ หางกันเพียง 0.01 นั้น ไมอาจจําแนกเพื่อตอบแทน
ผู ที่มีผลการประเมิน ผลการปฏิบัติร าชการที่แ ตกตา งกัน ได
อันเปนการไมปฏิบัติตามหลักการจายคาตอบแทนตามคางานและ
ผลงานตามเจตนารมณของกฎ ก.พ. วาดวยการเลื่อนเงินเดือน
พ.ศ. 2552 ที่อยูในหมายเหตุทายกฎดังกลาว
ดวยเหตุผลที่กลาวมาขางตน ก.พ.ค. จึงเห็นวาการเลื่ อน
เงินเดือนครั้งนี้เปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบดวยกฎหมาย จึงมี
คําวินิจฉัยใหปลัดกระทรวงฯ ยกเลิกคําสั่งเลื่อนเงินเดือน เฉพาะ
ในสวนของ ผอ.สํานัก ทั้ง 18 ราย แลวใหพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
แกขาราชการกลุมนี้ใหม ภายใตวงเงินที่ขาราชการกลุมนี้ไดรับ
การจัดสรร
¤ÇÒÁμ‹Ò§ 0.01

%

ãª‹¤ÇÒÁμ‹Ò§ ???

ผลการปฏิบัติราชการมาประกอบการพิจารณา และเปนการ
เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม เพราะทําใหผูที่มีผลการปฏิบัติ
ราชการไมเทากันไดรับการเลื่อนเงินเดือนที่เทากัน และทําให
ผูที่มีผลการปฏิบัติราชการเทากันไดเลื่อนเงินเดือนไมเทากัน
(2) เมื่อพิจารณาฐานในการคํานวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน
(Midpoint) ของ ผอ.สํานัก ทั้ง 18 ราย พบวา
มีผูที่ใชฐานคํานวณฯ ที่ 52,650 บาท จํานวน 17 คน และ
มีผูที่ใชฐานคํานวณฯ ที่ 45,150 บาท จํานวน 1 คน
ซึ่งเมื่อนํารอยละที่ประกาศฯ คือ รอยละ 2.86 และ
รอ ยละ 2.85 มาคํา นวณกับ ฐานในการคํา นวณ พบวา
52,650 x รอยละ 2.86 = 1,505.79 บาท ปดเศษขึ้นเปน
1,510 บาท สวน 52,650 x รอยละ 2.85 = 1,500.53 บาท
ปดเศษขึ้นเปน 1,510 บาท เชนกัน จึงเห็นไดวา ผอ.สํานัก

หลังจากนั้น สุภาก็ไดรับทราบคําวินิจฉัยของ ก.พ.ค.
สุภากึ่งเดินกึ่งวิ่งเขาไปหารจนาดวยความดีใจ “พี่คะ พี่คะ
หนูไดรับความเปนธรรมแลวคะ หนูเพิ่งไดรับคําวินิจฉัย ก.พ.ค.
สดๆ รอนๆ เลย ทานวาคํารองทุกขของหนูฟงขึ้น ใหกระทรวงฯ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนใหมดวย”
“จริงหรือ? พี่ยินดีดวยนะ” รจนากลาวยินดีกับรุนนอง และ
มิวายจะบอกสอนตามประสาวา “พี่คิดวา การปฏิบัติราชการ
ก็คลายๆ กับการทําความดีนั่นแหละ แมวันนี้เราอาจรูสึกไมไดรับ
ความเปนธรรม หรือทําความดีแลวแตยังไมเห็นผล แตสุด ทาย
ไมวันใดก็วันหนึ่ง ทุกสิ่งที่เราทําก็จะสงผลกลับมาอยางแนนอน
และเรื่องของเธอก็เชนกัน สุดทายเธอก็ไดรับความเปนธรรม
กลับคืนมา”
“ขอบคุณคะพี่ หนูจะจําคําสอนของพี่ไวตลอดไป และจะ
ตั้งใจปฏิบัติงานใหดียิ่งๆ ขึ้นไป” สุภากลาวดวยความซาบซึ้ง
กอนที่ทั้งคูจะเดินแยกยายกันกลับไปทํางาน
นายธนรัชต ตรีศรี : ผูเขียน

รูปภาพ : https://academichelp.net/letter-writing-help/evaluation.html
http://mspc.ocsc.go.th
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รอบรั้ว ก.พ.ค.

รอบรั้ว ก.พ.ค.
เริ่มตนป พ.ศ. 2561 กับ “รอบรั้ว ก.พ.ค.” ดวยโครงการดีๆ ที่สํานักพิทักษระบบคุณธรรม ในฐานะ
ฝ า ยเลขานุ ก ารของ ก.พ.ค. ร ว มกั บ ศู น ย ส ร า งความเข ม แข็ ง ในการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลของจั ง หวั ด
และทองถิ่น (ศท.) สํานักงาน ก.พ. ออกไปใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพิทักษระบบคุณธรรมแกขาราชการ
พลเรือนสามัญในสวนภูมิภาคตางๆ ซึ่งประกอบดวยนักทรัพยากรบุคคล และหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด
โดยผานการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวขอ “การพิทักษระบบคุณธรรมและการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครั ฐ เพื่ อรองรั บยุ ทธศาสตร ชาติ ” ทั้ งนี้ เพื่ อเสริ มสร างความรู ความเข าใจเกี่ ยวกั บนโยบายและแนวทาง
การพิ ทั กษ ระบบคุ ณธรรมกั บการบริ หารทรั พยากรบุ คคลภาครั ฐ รวมทั้ งแนวทางการดํ าเนิ นการเกี่ ยวกั บ
การอุทธรณรองทุกข รวมทั้งยังเปนการรับฟงความคิดเห็น ประเด็นปญหา และขอเสนอแนะจากผูเขารวมสัมมนา
เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันอีกดวย ซึ่งในการนีไ้ ดมีการจัดสัมมนาดังกลาวแลวจํานวน 3 ครั้ง ดังนี้
ครั้ งที่ 1 จั ดขึ้ นเมื่ อวั นที่ 18 – 19 มกราคม 2561
ณ โรงแรมริช มอนด สไตลล ิช คอนเวนชั ่น จัง หวัด นนทบุรี
มีผูเขารวมสัมมนาจาก 17 จังหวัดภาคกลาง จํานวน 205 คน

ครั้งที่ 2 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ 2561
ณ โรงแรมดุสิต ไอสแลนด รีสอรท เชียงราย จังหวัดเชียงราย
มีผูเขารวมสัมมนาจาก 8 จังหวัดภาคเหนือ จํานวน 200 คน
ครั้งที่ 3 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 – 16 มีนาคม 2561
ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร อุดรธานี
จัง หวัด อุด รธานี มีผูเ ขา รว มสัม มนาจาก 10 จัง หวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 238 คน

หลังจากนี้ สํานักงาน ก.พ. ยังคงดําเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนี้ตอไป โดยจะจัดขึ้นที่จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งทานสามารถติดตามขอมูลและความคืบหนาของ
โครงการดังกลาวไดที่ “รอบรั้ว ก.พ.ค.” ใน ก.พ.ค. News ฉบับตอไป...
ยุติธรรม เปนธรรม รวดเร็ว
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