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การร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมจากการเลือ่นเงนิเดอืน 

  เพื่อน ๆ ขา้ราชการอาจจะทราบอยูแ่ลว้วา่  หากขา้ราชการพลเรือนสามญัผูใ้ด 
มีความคบัขอ้งใจอนัเกิดจากการปฏิบติัหรือไม่ปฏิบติัต่อตนของผูบ้งัคบับญัชา  และเป็นกรณี
ท่ีไม่อาจอุทธรณ์ได ้ เน่ืองจากมิใช่การถูกลงโทษทางวินัย  หรือการให้ออกจากราชการ                
บางประเภท  ผูน้ั้นมีสิทธิร้องทุกขไ์ด ้ ทั้งน้ี  ตามมาตรา  1221  แห่งพระราชบญัญติัระเบียบ
ขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  โดยเฉพาะในขณะน้ีเร่ืองท่ีน่าจะ  Hot !  และอาจท าให ้           
มีการร้องทุกข์ได้มากท่ีสุด  เห็นจะไม่พน้เร่ืองการร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมจากการเล่ือน
เงินเดือน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือมีการประกาศใช้กฎ ก.พ.  ว่าด้วยการเล่ือนเงินเดือน                     
พ.ศ. 2552  เม่ือวนัท่ี  1  ตุลาคม  2552  ดงันั้น  ในฉบบัน้ีผูเ้ขียนจึงอยากจะขออธิบายเร่ือง
สองเร่ืองน้ีท่ีมีความเก่ียวพนักนัอยู่  โดยขอเร่ิมจากการอธิบายการเล่ือนเงินเดือนอย่างคร่าว ๆ  
ตามความเขา้ใจของผูเ้ขียนเสียก่อน  แลว้จากนั้นจึงค่อยอธิบายเก่ียวกบัขั้นตอนการร้องทุกข์
แบบสังเขป 

  ส าหรับการเล่ือนเงินเดือนตามระบบการประเมินใหม่น้ีไดมี้การเปล่ียนแปลง  
หลายประการ  ดงัน้ี 

1. แมจ้ะยงัคงก าหนดให้  1  ปีงบประมาณมีรอบการประเมิน  2  รอบ  คือ
รอบท่ี  1  ( 1  ตุลาคม –  31 มีนาคม)  และรอบท่ี  2  ( 1 เมษายน – 30  กนัยายน)  ก็ตาม     
แต่ไดย้กเลิกระบบโควตา้  15 %  ของจ านวนขา้ราชการในวนัท่ี  1  มีนาคม  โดยก าหนด
วงเงินงบประมาณส าหรับการเล่ือนเงินเดือนเสียใหม่  เป็นภายในวงเงิน  3 %  ของอตัรา
เงินเดือนขา้ราชการ  ณ  วนัท่ี  1  มีนาคม  และวนัท่ี  1  กนัยายน 

2.  ส าหรับการประเมินนั้น  ใหแ้บ่งเป็น  2  ส่วน  คือ  ผลสัมฤทธ์ิของงาน 
และพฤติกรรมการปฎิบติัราชการ  หรือสมรรถนะ  โดย ก.พ. ก าหนดว่าส่วนราชการตอ้งให้
ความส าคญักบัผลสัมฤทธ์ิของงานไม่ต ่ากว่า  70 %  ส่วนการประเมินดา้นพฤติกรรมการปฎิบติั
ราชการ  หรือสมรรถนะ  ให้พิจารณาจากมาตรฐานและแนวทางการก าหนดความรู้
ความสามารถ  ทกัษะ  และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง  ตามหนงัสือส านกังาน ก.พ. 

                                                        
1
  มาตรา  122  ข้าราชการพลเรือนสามญัผู้ ใดมีความคบัข้องใจอนัเกิดจากการปฏิบตัิหรือไมป่ฏิบตัิตอ่ตนของผู้บงัคบับญัชา  และเป็น

กรณีที่ไมอ่าจอทุธรณ์ตามหมวด  9  การอทุธรณ์  ได้  ผู้นัน้มีสิทธิร้องทกุข์ได้ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในหมวดนี ้
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ท่ี  นร  1008/ว 27  ลงวนัท่ี  29  กนัยายน  2552  และหนงัสือส านกังาน ก.พ. ท่ี  นร  1008/ว 7  
ลงวนัท่ี  24  กมุภาพนัธ์ุ  2553 

3.  เม่ือรวมผลการประเมินตามขอ้  2  แลว้  ผลการประเมินสามารถแบ่งได ้  
5  ระดบั  ดงัน้ี 

ระดบัการประเมิน  คะแนน 
ดีเด่น    90 - 100 
ดีมาก    80 - 89 
ดี    70 - 79 
พอใช ้    60 - 69 

            ตอ้งปรับปรุง   ต ่ากวา่  60 

4. ในแต่ละรอบการประเมิน  ขา้ราชการแต่ละรายสามารถรับการเล่ือน
เงินเดือนไดไ้ม่เกิน  6 %  ของฐานในการค านวณ  โดยหา้มหารเฉล่ีย (ทุกคนในส่วนราชการ
ได้ร้อยละเท่ากันไม่ได้)  และข้าราชการแต่ละรายต้องได้รับการเล่ือนเงินเดือนไม่เกิน
เงินเดือนสูงสุดท่ีก าหนดไวใ้นแต่ละสายงาน  หากผลการประเมินของขา้ราชการรายใด
ปรากฏว่า  “ตอ้งปรับปรุง”  คือ  ต  ่ากว่า  60  ขา้ราชการผูน้ั้นจะ “ไม่ไดเ้ล่ือนเงินเดือน” ใน
รอบการประเมินนั้น  นอกจากน้ีเม่ือรวมวงเงินทั้งหมดขา้ราชการท่ีไดเ้ล่ือนแลว้ตอ้งไม่เกิน
วงเงินเล่ือนเงินเดือนท่ีไดรั้บการจดัสรร 

5. ส าหรับฐานในการค านวณเพื่อเล่ือนเงินเดือนนั้นมีความแตกต่างกนั
ส าหรับขา้ราชการในแต่ละประเภท  ต าแหน่ง  สายงาน  และระดบั  ดงัน้ี 

   ประเภททัว่ไป 
 ช่วงเงินเดือน ฐานในการค านวณ 

ทกัษะพิเศษ 
54,010 – 59,770 56,890 
48,220 – 54,000 51,110 

อาวโุส 

31,440 – 47,450 39,440* 
15,410 – 31,430 28,270* 
28,280 – 36,020 30,870 
15,410 – 28,270 28,270 

ช านาญงาน 
21.880 – 33,540 27,710 
10,190 – 21,870 16,030 

* ส าหรับสายงานดงัน้ี :                  
การเกษตร/ประมง/ป่าไม/้สตัวบาล/
อุตุนิยมวทิยา/อุทกวทิยา/สาธารณสุข/
สตัวแพทย/์ช่างศิลปกรรม/ช่างเคร่ืองกล/
ช่างเทคนิค/ช่างไฟฟ้า/ช่างโยธา/ช่างรังวดั/
ช่างส ารวจ/ช่างชลประทาน/คีตศิลป์/          
ดุริยางคศิลป์/นาฏศิลป์ 
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ปฏิบติังาน 
13,270 – 18,190 15,730 
4,630 – 13,260 10,790 

 

  ประเภทวชิาการ            ประเภทอ านวยการ 
 ช่วงเงินเดือน ฐานในการค านวณ 

ทรงคุณวฒิุ 

54,110 – 66,480 66,290* 
28,550 – 54,100 53,360* 
53,370 – 64,340 58,690 
28,550 – 53,360 53,360 

เช่ียวชาญ 
44,850 – 59,770 52,310 
23,230 – 44,840 44,060 

ช านาญการ
พิเศษ 

35,830 – 50,550 43,190 
18,910 – 35,820 31,220 

ช านาญการ 
25,190 – 36,020 30,600 
12,530 – 25,180 20,350 

ปฏิบติัการ 
17,680 – 22,220 19,950 
6,800 – 17,670 15,390 

* ส าหรับสายงานดงัน้ี : แพทย/์นกักฎหมายกฤษฎีกา                

6. ส่วนราชการตอ้งแยกวงเงินการเล่ือนอย่างน้อย  3  กลุ่ม  เช่น  กลุ่มท่ี  1
ประเภทบริหาร  กลุ่มท่ี  2  ประเภทอ านวยการ  และกลุ่มท่ี  3  ประเภทวิชาการและทั่วไป  
โดยตอ้งเล่ือนเงินเดือนภายในกลุ่มก่อน  แต่หากเหลือสามารถเกล่ียไปยงักลุ่มอ่ืนได ้ 

7.  ขา้ราชการผูท่ี้จะไดรั้บการเล่ือนเงินเดือนตอ้งมีผลการปฏิบติังานในรอบนั้น
ไม่ต ่ากว่า  4  เดือน  ส่วนข้าราชการผูท่ี้ถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือถูกฟ้อง
คดีอาญาไม่ถูกงดการเล่ือนเงินเดือน  แต่จะงดการเล่ือนเงินเดือนแก่ขา้ราชการท่ีไดรั้บโทษ
ในรอบการประเมินนั้นหนกักวา่โทษภาคทณัฑ ์ หรือถูกพิพากษาว่ามีความผิดในคดีอาญาท่ี
เก่ียวกบัการปฏิบติัหน้าท่ีราชการหรือความผิดท่ีท าให้เส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิของต าแหน่ง
หนา้ท่ีราชการของตน  ซ่ึงมิใช่ความผดิท่ีกระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ  และหาก
ขา้ราชการไดถู้กงดการเล่ือนเงินเดือนเพราะความผิดทางวินัยหรือทางอาญาไปก่อนแลว้     
ภายหลงัในมูลเหตุเดียวกนัน้ีไดถู้กลงโทษทางอาญาหรือวินยัอีก  ไม่เป็นเหตุท่ีจะให้ถูกงด
การเล่ือนเงินเดือนซ ้ า 

 ช่วงเงินเดือน ฐานในการค านวณ 

สูง 
45,540 – 59,770 52,650 
23,230 – 45,530 45,150 

ตน้ 
37,980 – 50,550 44,260 
18,910 – 37,970 31,680 

ประเภทบริหาร 
 ช่วงเงินเดือน ฐานในการค านวณ 

สูง 
61,650 – 66,480 63,290 
28,550 – 61,640 61,640 

ตน้ 
56,530 – 64,340 60,430 
23,230 – 56,520 52,650 
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8. จากนั้นส่วนราชการจึงออกค าสั่งเล่ือนเงินเดือนโดยผูมี้อ  านาจสั่งเล่ือน
เงินเดือน  นอกจากน้ีในระบบการประเมินใหม่น้ีไดก้  าหนดให้ผูมี้อ  านาจสั่งเล่ือนเงินเดือน
ตอ้งจดัใหมี้การแจง้ผลการเล่ือนเงินเดือนใหข้า้ราชการทราบเป็นขอ้มูลเฉพาะแต่ละบุคคล
ดว้ย 

ดงันั้น  จากระบบการเล่ือนเงินเดือนแบบใหม่น้ี  จะเห็นไดว้่าไดเ้ปิดโอกาส
ใหผู้บ้งัคบับญัชาใชดุ้ลยพินิจประกอบกบัขอ้เทจ็จริงดว้ย  ซ่ึงผูบ้งัคบับญัชาตอ้งมีความยดืหยุ่น
ในการเลือกวิธีการประเมินผลการปฏิบติังานให้เหมาะสมกบัลกัษณะงาน  และโปร่งใส           
เป็นธรรม  ตรวจสอบได้  เพราะหากมีการใชดุ้ลยพินิจโดยไม่เป็นธรรมแลว้  ย่อมอาจถูก 
ร้องทุกขไ์ด ้

ส าหรับการร้องทุกขน้ี์ผูเ้ขียนขอกล่าวโดยสังเขป  ดงัน้ี  ผูท่ี้จะร้องทุกขไ์ด้
จะตอ้งมีสภาพความเป็นขา้ราชการพลเรือนสามญัเสียก่อน  จากนั้นเม่ือเห็นว่าผูบ้งัคบับญัชา
ปฏิบติัหรือไม่ปฏิบติัต่อตนไม่ถูกตอ้งตามกฎหมายหรือไม่เป็นธรรม  สามารถร้องทุกขต่์อ
ผูบ้งัคบับญัชาท่ีเหนือกวา่ผูบ้งัคบับญัชาผูเ้ป็นเหตุใหเ้กิดการร้องทุกขข้ึ์นไปได ้ ทั้งน้ี  การจะ
ร้องทุกขต่์อผูใ้ดนั้นเป็นไปตามมาตรา  123  วรรคสอง2  แห่งพระราชบญัญติัระเบีบขา้ราชการ
พลเรือน  พ.ศ. 2551  ประกอบกับข้อ  203  ของกฎ ก.พ.ค.  ว่าด้วยการร้องทุกข์และการ
พิจารณาวินิจฉัยเร่ืองร้องทุกข์  พ.ศ. 2551  และการร้องทุกข์ตอ้งร้องทุกข์ส าหรับตนเอง
เท่านั้น  โดยท าเป็นหนงัสือและลงลายมือช่ือและต าแหน่งของผูร้้องทุกข ์ โดยมีสาระส าคญัท่ี
แสดงขอ้เท็จจริงและปัญหาของเร่ืองให้เห็นว่าผูบ้งัคบับญัชาใช้อ  านาจหน้าท่ีปฏิบติัต่อตน
โดยไม่ถูกตอ้งหรือไม่ปฏิบติัต่อตนให้ถูกตอ้งตามกฎหมายอย่างไร  หรือมีความคบัขอ้งใจ
อนัเกิดจากการปฏิบติัของผูบ้งัคบับญัชาอยา่งไร  และค าขอของผูร้้องทุกข ์ ทั้งน้ี  ผูป้ระสงค์

                                                        
2
 มาตรา  123  วรรคสอง  การร้องทกุข์ที่เหตแุหง่การร้องทกุข์เกิดจากหวัหน้าสว่นราชการระดบักรมที่อยูใ่นบงัคบับญัชาหรือรับผิดชอบ

การปฏิบตัิราชการขึน้ตรงตอ่นายกรัฐมนตรีหรือตอ่รัฐมนตรี  ปลดักระทรวง  รัฐมนตรีเจ้าสงักดั  หรือนายกรัฐมนตรีให้ร้องทกุข์ตอ่ ก.พ.ค. 

3 ข้อ  20  การร้องทกุข์ที่เหตแุหง่การร้องทกุข์เกิดจากผู้บงัคบับญัชา  และกฎหมายไมไ่ด้บญัญัติให้ร้องทกุข์ตอ่ ก.พ.ค.  แตใ่ห้ร้องทกุข์ตอ่
ผู้บงัคบับญัชาชัน้เหนือขึน้ไปตามล าดบั  นัน้  ให้ร้องทกุข์ตอ่ผู้บงัคบับัญชา  ดงันี ้

(1) ในกรณีที่เหตแุหง่การร้องทกุข์เกิดจากผู้บงัคบับญัชาในราชการบริหารสว่นภมิูภาคที่ต ่ากวา่ผู้ว่าราชการจงัหวดั  ให้ร้องทกุข์
ตอ่ผู้วา่ราชการจงัหวดั  และให้ผู้วา่ราชการจงัหวดัเป็นผู้ มีอ านาจวินิจฉัยร้องทกุข์ 

(2) ในกรณีที่เหตแุหง่การร้องทกุข์เกิดจากผู้บงัคบับญัชาในราชการบริหารสว่นกลางที่ต ่ากวา่อธิบดี  ให้ร้องทกุข์ตอ่อธิบดี  
และให้อธิบดีเป็นผู้ มีอ านาจวนิิจฉัยร้องทกุข์ 

(3) ในกรณีที่เหตแุหง่การร้องทกุข์เกิดจากผู้วา่ราชการจงัหวดัหรืออธิบดี  ให้ร้องทกุข์ตอ่ปลดักระทรวงซึง่เป็นผู้บงัคบับญัชา
ของผู้ ร้องทกุข์  และให้ปลดักระทรวงเป็นผู้ มีอ านาจวินิจฉัยร้องทกุข์ 
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จะร้องทุกขต์อ้งยืน่หนงัสือร้องทุกขภ์ายใน  30  วนั  นบัแต่วนัทราบเร่ืองอนัเป็นเหตุใหร้้อง
ทุกข ์ ซ่ึงรายละเอียดของกฎ ก.พ.ค.  ว่าดว้ยการร้องทุกขแ์ละการพิจารณาวินิจฉยัเร่ืองร้องทุกข ์ 
พ.ศ. 2551 ท่านผูอ่้านท่ีสนใจสามารถศึกษารายละเอียดไดท่ี้  www.ocsc.go.th  และสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้ส านกัพิทกัษร์ะบบคุณธรรม  ส านกังาน ก.พ.  หมายเลข
โทรศพัท ์  0  2288  4971 

จากนั้นผูมี้อ  านาจในการพิจารณาวนิิจฉยัร้องทุกขจ์ะด าเนินกระบวนพิจารณา
ตามขั้นตอนและระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นกฎ ก.พ.ค.  ว่าดว้ยการร้องทุกข์และการพิจารณา
วนิิจฉยัเร่ืองร้องทุกข ์ พ.ศ. 2551  ต่อไปจนกระทัง่มีค  าวนิิจฉยั  อยา่งไรกต็ามกฎหมายปกครอง
ยงัไดป้ระกนัความเป็นธรรมแก่ผูร้้องทุกขไ์วอี้กชั้นหน่ึงดว้ย  กล่าวคือ  หากผลการพิจารณา
วินิจฉัยเร่ืองร้องทุกข์ปรากฏเป็นประการใดก็ตาม  แต่ไม่เป็นท่ีพอใจของผูร้้องทุกข์แล้ว        
ผูร้้องทุกข์ยงัมีสิทธิท่ีจะน าคดีข้ึนฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นได้อีก  โดยจะต้องน าคดี
ฟ้องร้องต่อศาลปกครองภายใน  90  วนันับแต่วนัทราบหรือถือว่าทราบผลการพิจารณา
วนิิจฉยัเร่ืองร้องทุกขข์องตน 

สุดทา้ยน้ีผูเ้ขียนหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าบทความในฉบบัน้ีคงเป็นประโยชน์แก่
ผูอ่้านบา้งนะคะ  ส าหรับฉบบัหนา้จะเป็นเร่ืองอะไร  น่าสนใจมากนอ้ยแค่ไหน  บอกใบใ้ห้
นิดหน่อยวา่เราจะกลบัไปพดูถึงตน้สายปลายเหตุของการด าเนินการทางวนิยักนัค่ะ 

 

นางสาวสุภาพร  อารยะนรากลู 
นิติกรช านาญการ 

นางสาวจุฑาพิชญ ์ สถิรวสิาลกิจ 
นิติกรปฏิบติัการ 

 

http://www.ocsc.go.th/

