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ปที่ 1 

ฉบับท่ี 3 

เมษายน – มิถุนายน 2561 

กลับมาพบกันอีกครั้งกับจุลสาร ก.พ.ค. News ฉบับที่ 3 เวลาผานไป
อยางรวดเร็วเหมือนติดปก เพ่ือนขาราชการทุกสวนราชการคงผานพน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
รอบการประเมินที่ 1 (1 ต.ค. 60 – 31 มี.ค. 61) กันไปแลว บางสวนราชการ  
ก็ออกคําสั่งเลื่อนเงินเดือนเสร็จเรียบรอย บางสวนราชการก็อยูระหวาง
ดําเนินการออกคําสั ่ง แนนอนวายอมมีทั ้งผู ผิดหวังและผูสมหวัง
จากการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูบังคับบัญชา 

ก.พ.ค. News ฉบับนี้ขอนําเสนอใหเพ่ือนขาราชการไดทราบถึง
สิทธิในการรองทุกขของขาราชการพลเรือนตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบกฎ ก.พ.ค. วาดวยการรองทุกข
และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข พ.ศ. 2551  

นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. ยังไดรับเกียรติจากทานอนุสรณ  
สุขแสงทอง  ที่ปรึกษาสํานักงาน ก.พ. ไดกรุณามาพูดคุยถายทอดความรู
เพื่อใหเพื่อนขาราชการไดทราบถึง “ความคับของใจของขาราชการ
พลเรือนสามัญ” ที่เกิดข้ึนในปจจุบันและท่ีผานมาวาเกี่ยวกับเร่ืองอะไร  
กันบาง ซึ่งนับเปนประโยชนอยางมาก 

สุดทายนี้ หวังเปนอยางย่ิงวา 
จุลสาร ก.พ.ค. News จะสามารถ
เปนสื่อกลางในการถายทอดความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการพิทักษระบบ
คุณธรรมในราชการพลเรือนไปยัง
เพ่ือนขาราชการไดอยางกวางขวาง 
พบกันใหมฉบับหนากับเรื่องราวท่ีมี
ประโยชนเพื่อเพ่ือนขาราชการทุกคน 
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“ความคบัขอ้งใจของขา้ราชการพลเรือนสามญั” 
 

โโ33ดยท่ีปจจุบันขาราชการพลเรือนสามัญมีความคับของใจอันเกิดจากการปฏิบัติหรือ
หรือไมปฏิบัติตอตนของผูบังคับบัญชามากขึ้นเรื่อย ๆ 

 

ห

Q : จากประสบการณในการปฏิบัติงานที่ผานมา ทานเห็นวาปญหา  2. กฎ ระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวกับการเลื่อนตําแหนง 
การยาย การโอน และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ นั้น 
ผมเห็นวาสามารถใหความเปนธรรมกับขาราชการพลเรือน
สามัญได แตปญหาที่เกิดขึ้น มักเกิดจากการหลบเล่ียงหรือ 
ไมปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎและ
ระเบียบที่เกี่ยวของ เชน การคัดเลือกท่ีผูมีอํานาจสั่งบรรจุ
มักจะใชวิธีการชะลอเร่ืองหรือใชวิธีการขอยกเวนคุณสมบัติ 
เพ่ือใหคนของตนมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีกฎหมายหรือ
ระเบียบกําหนดไว ทั้งที่มีบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถวนและ
มีความรูความสามารถพรอมที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก
ไดอยูแลว เปนตน 

ไมปฏิบัติตอตนของผูบังคับบัญชามากข้ึนเรื่อยๆ  จากเร่ืองดังกลาว “ชวนฟง นั่งคุย” 
ฉบับนี้จึงถือโอกาสไปพูดคุยกับ “นายอนุสรณ สุขแสงทอง” ซึ่งเปนผูมีประสบการณ
และเปนผูปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้ โดยเคยดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
สํานักมาตรฐานวินัย  ผูอํานวยการสํานักพิทักษระบบคุณธรรม ที่ปรึกษาระบบราชการ 
และปจจุบันยังเปนที่ปรึกษาสํานักงาน ก.พ. อีกดวย ซึ่งทานไดเลาเรื่องราวท่ีทาน
เขารวมประชุมกับผูแทนสวนราชการหลายแหง รวมทั้งรับฟงปญหาความคับของใจ
ดังกลาวใหเราทราบ 

A : ผมเห็นวา ความคับของใจของขาราชการพลเรือนสามัญมักจะ 
เปนเรื่องความเจริญกาวหนาหรือเร่ืองที่มีผลกระทบกับตัวขาราชการ
โดยตรง เชน การเล่ือนตําแหนง การยาย การโอน และการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ สาเหตุของความคับของใจ 
สวนใหญมาจาก 

1. ความรูสึกของขาราชการพลเรือนสามัญที่เขาใจวา 
ตนไมไดรับความเปนธรรม มีการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม   
จึงเลือกที่จะใชวิธีการรองทุกขเพ่ือใหไดรับความคุมครองหรือ
ไดรับการดูแลจากผูบังคับบัญชาหรือบุคคลที่เก่ียวของ ซึ่งเรื่องนี้
ผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปจึงควรใหความสนใจผูใตบังคับบัญชา
ของตนเพ่ือปองกันปญหาที่อาจจะเกิดข้ึน เพราะปญหาเหลานี้
หากใหความใสใจและพูดคุยกันก็จะไมเปนปญหา ซึ่งหากปฏิบัติ
ในทางกลับกัน เรื่องดังกลาวอาจจะกลายเปนเร่ืองที่มีการรองเรียน
และฟองรองกันได  

อยางไรก็ตาม บางครั้งการใชอํานาจดุลพินิจของผูบังคับบัญชา 
อาจไมใชเปนความพึงพอใจในเรื่องสวนตัว แตเปนความพึงพอใจ
ในเร่ืองผลงาน ทําใหมอบหมายงานใหผูใตบังคับบัญชารายนี้
มากกวารายอ่ืน และทําใหผูใตบังคับบัญชาดังกลาวมีความเจริญ 
กาวหนามากกวารายอื่น ซึ่งตรงนี้ก็ทําใหผูใตบังคับบัญชารายอ่ืน
เกิดความเขาใจผิดวาผูบังคับบัญชาไมชอบตนบาง ไมเห็น
ความสําคัญบาง 

ความคับของใจของขาราชการพลเรือนสามัญเรื่องใดเปนปญหา
ที่มีความสําคัญของแตละหนวยงาน 

รูปภาพ :  http://www.employeerescue.co.uk/advice/problems-at-
work/ how-to-write-a-grievance/ 
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Q : ทานคิดวาเหตุใดปจจุบันจึงมีการรองทุกขมายัง ก.พ.ค. 

A : ผมเห็นวา การรองทุกขเปนเรื่องของการใชสิทธิของขาราชการ 

 

รูปภาพ : 1. https://www.cambridgenetwork.co.uk/news/7-key-
signs-that-you-are-a-good-employer/ 

 2. https://www.munich-business-school.de/insights/en/2014/ 
shared-leadership-sailors-to-the-steering-wheel/ 

เพ่ิมมากขึ้น ทั้งท่ี กฎ ก.พ.ค. วาดวยการรองทุกขและการพิจารณา
วินิจฉัยเรื่องรองทุกข พ.ศ. 2551 กําหนดใหมีการปรึกษาหารือ
ทําความเขาใจกัน รับฟงปญหากอนที่จะใชสิทธิรองทุกขตาม
กฎหมาย 

A : ผมอยากใหขาราชการทุกคน ทั้งผู บังคับบัญชา   

ความศรัทธา ความเชื่อถือไววางใจ ความยุติธรรม ความเมตตา
กรุณา เปนสิ่งสําคัญในการปฏิบัติงานรวมกัน ถาไมมีแลว  
จะทําดีอยางไรก็ไมมีประโยชน ยิ่งถาเกิดความขัดแยงข้ึนอีก 
จะยิ่งซ้ําเติมปญหาใหหนักกวาเดิม ซึ่งเรื่องนี้เปนเรื่องที่
ละเอียดออนจึงตองทําความเขาใจรวมกันทั้งสองฝาย 
โดย Keyword คือ ตองเปดใจกวางยอมรับ เหตุผล
ของกันและกัน 

Q : ทานมีอะไรจะฝากถึงผูอาน ก.พ.ค. News   

และผูใตบังคับบัญชาไดรับความรู เกี ่ยวกับกฎหมาย
ของขาราชการที่ ก.พ.ค. News พยายามที่จะเผยแพร
ประชาสัมพันธ เพ่ือจะไดเรียนรูเกี่ยวกับการดําเนินการ
ทางวินัย การอุทธรณ การรองทุกข และการคุมครอง
ระบบคุณธรรม ที่ยังอาจปฏิบัติไมถูกตอง รวมถึงการใช
สิทธิตางๆ ตามกฎหมายอีกดวย 

Q : ทานมีคําแนะนําในเรื่องนี้เพ่ือแกไขปญหาที่เกิดขึ้นอยางไร  
A : ผมเห็นวา แมกฎหมายจะใหสิทธิขาราชการพลเรือนสามัญ 
ที่มีความคับของใจอันเกิดจากการปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตอตน
ของผูบังคับบัญชา ใชสิทธิรองทุกขตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป 
หรือ ก.พ.ค. แลวแตกรณีไดก็ตาม แตวิธีดังกลาวอาจไมใชวิธีการ
แกไขปญหาที่ยั่งยืนและยังอาจทําใหเกิดอคติในการปฏิบัติงาน
อีกดวย 

นอกจากน้ี ผมยังเห็นวาการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ 
ในหนังสือเวียนของสํานักงาน ก.พ. เกี่ยวกับการเล่ือนตําแหนง 
การยาย การโอน และการประเมินผลการปฏิบัติราชการควร
กําหนดใหมีลักษณะที่ยืดหยุนเพ่ือใหสามารถนําไปใชไดกับ  
ทุกสวนราชการ แตปญหามักจะอยูที่การใชอํานาจดุลพินิจของ
ผูบังคับบัญชา  หากผูบังคับบัญชามีจิตสํานึกที่ดี มีความเปนธรรม 
คํานึงถึงประโยชนของทางราชการ ผลท่ีออกมาก็จะเปนผลดี
กับทุกฝาย ดังนั้น การเลือกวิธีการสรางความเขาใจอันดีระหวาง
ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา นาจะเปนวิธีการท่ีดีที่สุด 

 

พลเรือนสามัญที่จะใชหรือไมใชสิทธิก็ได แตการกําหนดใหมีการ
ปรึกษาหารือทําความเขาใจกันระหวางผูบังคับบัญชากับผูใต 
บังคับบัญชาถือวาเปนเรื่องที่ดี เพราะเปนวิธีการแกไขปญหา   
ในเบื้องตนภายในหนวยงาน อยางไรก็ตาม หากจะใหเกิดผลดี
ที่สุดแลวผูบังคับบัญชาควรสรางความเชื่อมั่นใหผูใตบังคับบัญชา
ตั้งแตเริ่มแรกเทาที่ทําได เพราะในบริบทของสังคมไทยการสราง  
สสสสส
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ขาราชการพลเรือนสามัญอยูในขณะที่รองทุกข ดังน้ัน จึงไมมี
สิทธิรองทุกขตอ ก.พ.ค. ตามมาตรา 122 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  

รายที่สองเปนเร่ืองของขาราชการพลเรือนสามัญที่มี
ความคับของใจจากการที่อธิบดีกรมเจาสังกัดไมมีคําสั่งโยกยาย
ใหไปดํารงตําแหนงตามความประสงค อีกทั้งยังเคลือบแคลง
สงสัยวาการที่ตนไมไดโยกยายไปน้ัน เกิดจากผูอํานวยการ   
กองการเจาหนาที่เสนอขอมูลเท็จตอคณะกรรมการผูพิจารณา
เรื่องการโยกยายขาราชการ จึงไดรองทุกขมายัง ก.พ.ค.  ซึ่ง ก.พ.ค. 
พิจารณาแลวเห็นวา เรื่องนี้เปนกรณีที่เหตุแหงความคับของใจ
เกิดจากอธิบดีจึงตองรองทุกขไปยังปลัดกระทรวงซึ่งเปน
ผู มีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยเรื ่องรองทุกขดังกลาว สวน
ความเคลือบแคลงสงสัยของผูรองตอการกระทําของผูอํานวยการ
กองการเจาหนาที่ มิไดเกิดจากการปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตอตน
ของผูบังคับบัญชา ในสวนนี้ผูรองจึงไมอาจรองทุกขได 

จากตัวอยางดังกลาว จะเห็นไดวามีผู เขาใจผิดเรื่อง
รองทุกขอยูพอสมควร จนทําใหเสียสิทธิในการรองทุกขไปยัง
ผูที่มีอํานาจตามกฎหมาย ดังน้ัน เพ่ือไมใหเกิดกรณีดังกลาว
ขึ้นอีก จึงขอสรุปเงื่อนไขของการรองทุกขตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบกฎ ก.พ.ค.   
วาดวยการรองทุกขและการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข 
พ.ศ. 2551 ที่กําหนดวา ผูที่จะรองทุกขได 

 

รูปภาพ : 1. https://save.btsa.co/paper-and-pencil/ 
  2. https://www.shareicon.net/paper-list-check-mark-interface-checklist-

checking-business-and-finance-820082 

1. ตองเปนขาราชการพลเรือนสามัญ  
2. มคีวามคับของใจจากการปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตอตน

ของผูบังคับบัญชา กลาวคือ ไมสามารถจะรองทุกขแทนใครได 
3. เหตุแหงการรองทุกขมีลักษณะตามที่กําหนด 

(ขอ 7 ของกฎ ก.พ.ค. วาดวยการรองทุกขฯ)  และเหตุ
ดังกลาวจะตองเกิดจากผูบังคับบัญชาเทานั้น 

4. เปนกรณีที่ไมอาจอุทธรณได 
 

 

นางสาวกรกนก ตรีรัตนพันธ : ผูเขียน 

อดีตขาราชการพลเรือนสามัญผูหนึ่งที่ได 
ลาออกจากราชการไปแลวแตภายหลัง 
คิดจะกลับเขามารับราชการใหม จึงยื่น  
หนังสือถึงกรมตนสังกัดเดิมเพ่ือขอใหพิจารณา 
รับตนกลับเขารับราชการ แตกรมก็นิ่งเฉย แมจะมี    ไดมี
หนังสือทวงถามถึงผลการพิจารณาในเรื่องดังกลาว 
ก็ตาม อดีตขาราชการผูนี้จึงไดรองทุกขตอ ก.พ.ค.  
ซ่ึง ก.พ.ค. พิจารณาแลวเห็นวา ผูรองทุกขรายนี้มิไดเปน 

ังนั้น จึงไม ี

ด
ยห ั
จึงย
ิจาร
แม
งกล

ก.พ
ไดเป

นั้น จึงไม

ด
หลัง
งยื่น
ารณา
แมจะมี    ไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดมมมมมมมมมมมีีีีีีีีีีีี

ลาว
ก.พ.ค. 
ดเปน

เเงือ่นไขการรองทุกขตตอ ก.พ.ค.  
 
 

“ก .พ .ค .  ขอบอก” ฉบับนี้  ขอนําเสนอเรื่องราว
ความคับของใจท่ีรองมายัง ก.พ.ค. เพ่ือขอใหพิจารณาวินิจฉัย 
แตปรากฏวาบางเรื่องไมใชเรื่องรองทุกขตามความหมายของ
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และ
หลายเรื่องไมอยูในอํานาจการพิจารณาของ ก.พ.ค. ทําให ก.พ.ค. 
ตองจําหนายเรื่องดังกลาวออกจากสารบบ เชน เรื่องของ 

5. ตองย่ืนคํารองทุกขตอผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกข 
โดยถาเปนกรณีการรองทุกขมายัง ก.พ.ค. ผูที่เปนเหตุแหงทุกข
จะตองเปนผูบังคับบัญชาผูหน่ึงผูใด ดังตอไปน้ี 

- หัวหนาสวนราชการระดับกรมท่ีอยูในบังคับบัญชา
หรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี
หรือตอรัฐมนตรี 

- ปลัดกระทรวง 
- รัฐมนตรีเจาสังกัด 
- นายกรัฐมนตรี 
6. ไดยื่นรองทุกขภายใน 30 วันนับแตวันที่ทราบ

หรือถือวาทราบเหตุแหงทุกข 
ดังนั้น หากผูใดที่มีความคับของใจจากการปฏิบัติ

หรือไมปฏิบัติตอตนของผูบังคับบัญชาแลวประสงคจะ
รองทุกขตอ ก.พ.ค. ก็ตองพิจารณาดูใหดีกอนวา เปนเรื่องที่
เปนไปตามเง่ือนไขของกฎหมายหรือไม เพ่ือมิใหเปนการ
เสียเวลาหรือเสียสิทธิในการรองทุกขนะ..ขอบอก… 
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ยุติธรรม  เปนธรรม  รวดเร็ว 

 
 
 
 
 

“ความไมเทากันที่เทากัน” 
 

“งานโครงการท่ีพ่ีมอบหมาย เรียบรอยหรือยังจะนองโสภี” 
หญิงคนหนึ่งเอยถาม ขณะเดินมาที่โตะทํางานของโสภี  

“เรียบรอยแลวคะ หนูกําลังจะเสนอพ่ีสุภาอยูพอดีเลย” 
โสภีกลาวตอบ  

“ดีมาก โครงการน้ีสําคัญมากเลยนะ เพราะเปนตัวชี้วัดของ
สํานักเรา งั้น.. ถาเสร็จแลววางไวที่โตะพ่ี เดี๋ยวพ่ีกลับมาตรวจ” 
สุภากลาวกับโสภีลูกนองคนสนิท กอนที่จะออกไปประชุม
เครือขายประชาชน 

สุภา เปนผูอํานวยการสํานักในสวนราชการแหงหนึ่ง  
ตั้งแตเธอมารับตําแหนงเมื่อ 3 ปที่แลว สํานักของเธอก็ไดรับ
งานสําคัญๆ ที่ตองลงพ้ืนที่ชุมชนและติดตอพบปะประชาชน 
ทําใหมีภาระงานเพ่ิมมากข้ึน แตนั่นก็มิไดทําใหสุภายอทอ 
เธอและลูกนองตางทํางานอยางแข็งขันและตอเนื่อง จนมี
ผลสําเร็จเปนท่ีประจักษ ทําใหสํานักของเธอเปนที่ยอมรับ  
จากประชาชน 

“ขยันออกพ้ืนท่ีขนาดน้ี รอบฯ นี้ นองสุภาคงไดดีเดน
อีกแนเลย” รจนากลาวแหยสุภา เมื่อเห็นสุภาเดินเขามา
ในหองประชุม 

 “แหม พ่ีอยาแหยหนูเลยคะ เทียบผลงานไดไมเทากับพ่ี
หรอกคะ” สุภาหัวเราะเบาๆ กอนจะกลาวตอบกับรจนารุนพ่ี
คนสนิทของเธอท่ีเปนรองปลัดกระทรวงฯ  

“ถอมตัวอีกแลวนะ เตรียมตัวประชุมเถอะ ทานปลัดฯ 
มาแลว” รจนากลาว 

และแลววันท่ีขาราชการท้ังกระทรวงฯ รอคอยก็มาถึง  
เพราะหนวยงานไดประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติ 
ราชการ พรอมทั้งมีคําสั่งเลื่อนเงินเดือน แตกระนั้น สีหนา
ของสุภากลับไมสูดีจนรจนาสังเกตเห็น จึงเอยถามดวย
ความหวงใย “มีอะไรไมสบายใจเปลาจะ”  

สุภาถอนหายใจ ลังเลกอนจะบอกกับรจนาวา “พ่ีคะ 
หนูไดผลการประเมิน 100% อยูในระดับดีเดน แตทําไมได
เลื่อนเงินเดือนแครอยละ 2.86 เอง ทั้งที่กระทรวงประกาศ
วาดีเดนอาจไดเลื่อนรอยละ 2.80 – 6.00”  

“แปลกจัง.. เมื่อกี้พ่ีเดินผาน ผอ.สมศักดิ์ กับ ผอ.สมชาย 
แอบไดยินเคาคุยกันวา ผอ.สมศักด์ิ ไดผลการประเมิน 93% 
สวน ผอ.สมชาย ได 98% ไดดีมากกันทั้งคู ผอ.สมศักดิ์ ยังโวยเลย
วาไดเลื่อนเงินเดือนรอยละ 2.85 แต ผอ.สมชาย ไดเลื่อนฯ 

ตั้งรอยละ 2.86 ฟงจากนองสุภา พ่ียิ่งงงเขาไปใหญเลย นอง
ไดตั้ง 100% แตไหงกลับไดเลื่อนเทา ผอ.สมชาย ที่ได 98%  
กจ. เขาทําคําสั ่งผิดหรือเปลาเนี๊ยะ พี่วาเรื ่องนี้ตองถึงหู   
ครูอังคณาแลวละ” รจนาแสดงความเห็นอยางออกรสถึง
ความไมชอบมาพากลของเร่ืองดังกลาว 

สุภาตัวสั่นรับฟงดวยความโกรธพรอมกับพูดวา “ทําไม 
เปนอยางน้ันละคะ ดีมากไดเล่ือนเงินเดือนเทาดีเดน อยางนี้ก็
ไมเปนธรรมสิคะ ผลการประเมินฯ ไมเทากันแตกลับไดเลื่อน
เงินเดือนเทากัน” 

“ใจเย็นๆ พ่ีก็คิดอยางนั้นเหมือนกัน แบบน้ีมันไมชวยจูงใจ
ใหคนทํางาน แถมยังจะสงผลเสียตอระบบราชการอีกดวย  
ทําใหคนที่ตั้งใจทํางานทอถอยและเสียกําลังใจ” รจนากลาวเสริม 

“หนูคิดวา หนูทนกับความไมเปนธรรมนี้ไมได คงตอง
รองทุกขตอ ก.พ.ค. แลว” สุภากลาวดวยสีหนาจริงจัง  

หลังจากนั้น สุภาก็เดินกลับไปดวยสีหนาเครงเครียด
กอนที่จะทําหนังสือรองทุกขสงไปยัง ก.พ.ค.   

เม่ือ ก.พ.ค. ไดรับเรื่องรองทุกขก็ไดดําเนินกระบวนพิจารณา
จนไดขอเท็จจริงครบถวน ไมชาไมนาน ก.พ.ค. ก็มีคําวินิจฉัยวา  

(1) ขอเท็จจริงปรากฏวาสํานักงานปลัดกระทรวงฯ   
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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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. วาดวยการเล่ือนเงินเดือน พ.ศ. 2552 
โดยใชวิธีการหารเฉล่ียรอยละในการเล่ือนเงินเดือนก็ตาม แต
การท่ีรอยละฯ หางกันเพียง 0.01 นั้น ไมอาจจําแนกเพ่ือตอบแทน
ผูที่มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่แตกตางกันได  
อันเปนการไมปฏิบัติตามหลักการจายคาตอบแทนตามคางานและ
ผลงานตามเจตนารมณของกฎ ก.พ. วาดวยการเล่ือนเงินเดือน 
พ.ศ. 2552 ที่อยูในหมายเหตุทายกฎดังกลาว 

ดวยเหตุผลท่ีกลาวมาขางตน ก.พ.ค. จึงเห็นวาการเล่ือน
เงินเดือนครั้งนี้เปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบดวยกฎหมาย จึงมี
คําวินิจฉัยใหปลัดกระทรวงฯ ยกเลิกคําสั่งเลื่อนเงินเดือน เฉพาะ
ในสวนของ ผอ.สํานัก ทั้ง 18 ราย แลวใหพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
แกขาราชการกลุมนี้ใหม ภายใตวงเงินที่ขาราชการกลุมนี้ไดรับ
การจัดสรร  

 
 
 
 
หลังจากนั้น สุภาก็ไดรับทราบคําวินิจฉัยของ ก.พ.ค.   
สุภากึ่งเดินกึ่งวิ่งเขาไปหารจนาดวยความดีใจ “พ่ีคะ พี่คะ   

หนไูดรับความเปนธรรมแลวคะ หนูเพ่ิงไดรับคําวินิจฉัย ก.พ.ค. 
สดๆ รอนๆ เลย ทานวาคํารองทุกขของหนูฟงขึ้น ใหกระทรวงฯ 
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนใหมดวย”  

“จริงหรือ? พ่ียินดีดวยนะ” รจนากลาวยินดีกับรุนนอง และ
มิวายจะบอกสอนตามประสาวา “พ่ีคิดวา การปฏิบัติราชการ 
ก็คลายๆ กับการทําความดีนั่นแหละ แมวันนี้เราอาจรูสึกไมไดรับ
ความเปนธรรม หรือทําความดีแลวแตยังไมเห็นผล แตสุดทาย 
ไมวันใดก็วันหนึ่ง ทุกส่ิงที่เราทําก็จะสงผลกลับมาอยางแนนอน 
และเร่ืองของเธอก็เชนกัน สุดทายเธอก็ไดรับความเปนธรรม
กลับคืนมา”  

“ขอบคุณคะพ่ี หนูจะจําคําสอนของพ่ีไวตลอดไป และจะ
ตั้งใจปฏิบัติงานใหดียิ่งๆ ขึ้นไป” สุภากลาวดวยความซาบซึ้ง 
กอนที่ทั้งคูจะเดินแยกยายกันกลับไปทํางาน 
 

นายธนรัชต ตรีศรี : ผูเขียน 

 

การพิจารณา และการเลื่อนเงินเดือนจะใชวิธีหารเฉลี ่ย
เพ่ือใหขาราชการไดรับการเลื่อนเงินเดือนในอัตรารอยละ   
ที่เทากันไมได ถามีเศษไมถึงสิบบาทใหปดเปนสิบบาท 

แตผลการเลื่อนเงินเดือนของขาราชการกลุมนี้กลับ
ปรากฏวาปลัดกระทรวงฯ ไดมีประกาศรอยละในการเลื่อน
เงินเดือน โดยแบงวา 

ผูที่ไดคะแนน  98-100%  ไดเลื่อนรอยละ 2.86 
ผูที่ไดคะแนน  92-97.99%  ไดเลื่อนรอยละ 2.85  
ซึ่งการออกประกาศเชนนี้มีผลทําใหผูที่มีผลคะแนน   

ในระดับดีมาก ที่ไดคะแนนระหวาง 98-98.99% ไดรับการ
เลื่อนเงินเดือนรอยละ 2.86 เทากับผูที่ไดผลการประเมินระดับ
ดีเดน (99-100%) จึงเทากับไมเปนการนําผลการประเมิน  

 

ผลการปฏิบัติราชการมาประกอบการพิจารณา และเปนการ
เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม เพราะทําใหผูที่มีผลการปฏิบัติ
ราชการไมเทากันไดรับการเล่ือนเงินเดือนที่เทากัน และทําให   
ผูที่มีผลการปฏิบัติราชการเทากันไดเลื่อนเงินเดือนไมเทากัน   

(2) เมื่อพิจารณาฐานในการคํานวณเพ่ือเล่ือนเงินเดือน 
(Midpoint) ของ ผอ.สํานัก ทั้ง 18 ราย พบวา  

มีผูที่ใชฐานคํานวณฯ ที่ 52,650 บาท จํานวน 17 คน และ  
มีผูที่ใชฐานคํานวณฯ ที ่45,150 บาท จํานวน 1 คน 
ซึ่งเมื่อนํารอยละที่ประกาศฯ คือ รอยละ 2.86 และ 

รอยละ 2.85 มาคํานวณกับฐานในการคํานวณ 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   
ปดเศษข้ึนเปน 1,510 บาท เชนกัน จึงเห็นไดวา ผอ.สํานัก รูปภาพ : https://academichelp.net/letter-writing-help/evaluation.html 

¤¤ÇÒÁμ ‹Ò§ 00.01  %%  
ããª‹¤ÇÒÁμ ‹Ò§ ????  
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เริ่มตนป พ.ศ. 2561 กับ “รอบร้ัว ก.พ.ค.” ดวยโครงการดีๆ ที่สํานักพิทักษระบบคุณธรรม ในฐานะ
ฝายเลขานุการของ ก.พ.ค. รวมกับศูนยสรางความเขมแข็งในการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัด 
และทองถ่ิน (ศท.) สํานักงาน ก.พ. ออกไปใหความรูความเขาใจเก่ียวกับการพิทักษระบบคุณธรรมแกขาราชการ 
พลเรือนสามัญในสวนภูมิภาคตางๆ ซึ่งประกอบดวยนักทรัพยากรบุคคล และหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด  
โดยผานการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวขอ ““การพิทักษระบบคุณธรรมและการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐ เพื่อรองรับยุทธศาสตรชาติ” ทั้งนี้ เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทาง 
การพิทักษระบบคุณธรรมกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ รวมทั้งแนวทางการดําเนินการเก่ียวกับ 
การอุทธรณรองทุกข รวมทั้งยังเปนการรับฟงความคิดเห็น ประเด็นปญหา และขอเสนอแนะจากผูเขารวมสัมมนา 
เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันอีกดวย ซึ่งในการนีไ้ดมีการจัดสัมมนาดังกลาวแลวจํานวน 3 ครั้ง ดังนี ้ 

ครั้งที่ 1  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 – 19 มกราคม 2561   
ณ โรงแรมริชมอนด สไตลลิช คอนเวนชั ่น จังหวัดนนทบุรี  
 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  
จังหวัดอุดรธานี  มีผู เขารวมสัมมนาจาก 10 จังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 238 คน 

หลังจากนี้ สํานักงาน ก.พ. ยังคงดําเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการน้ีตอไป  โดยจะจัดขึ้นที่จังหวัดจันทบุรี 
จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดพิษณุโลก  ซึ่งทานสามารถติดตามขอมูลและความคืบหนาของ
โครงการดังกลาวไดที่ “รอบรั้ว ก.พ.ค.” ใน ก.พ.ค. News ฉบับตอไป... 

รอบรั้ว ก.พ.ค. 

ยุติธรรม  เปนธรรม  รวดเร็ว 
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