คู่มือผู้บริหารสถานศึกษา
การพิจารณาเลือ่ นขั้นเงินเดือน
ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการพิจารณาเลือ่ นขั้นเงินเดือน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐

โดย

นายสมนึก ผดุงจันทน์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบการจัดการ
สํานักอํานวยการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

คํานํา
หนังสือคู่มือผู้บริหารสถานศึกษา เรื่อง “การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎ ก.ค.ศ.
ว่าด้วยการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐” เล่มนี้
จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องจากกฎ ก.ค.ศ.ดังกล่าว
ปัจจุบันยังไม่มีผู้เขียนคําอธิบายในรายละเอียดของการบังคับใช้กฎหมายไว้อย่างชัดเจน อันเป็นมูลเหตุ
ให้มีการฟ้องคดีปกครองเนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษา และผู้มีอํานาจพิจารณาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการอันเป็นสาระสําคัญที่กฎหมายกําหนดไว้ในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนอยู่เนือง ๆ ผู้เขียนจึงได้ศึกษาปัญหาในทางปฏิบัติ พร้อมแนววินิจฉัยของ ก.ค.ศ. และคําพิพากษา
ของศาลปกครองสูงสุด ในกรณีพิพาทเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนมาเรียบเรียงเพื่อเป็นคู่มือ
ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การบริหารงานบุคคลเกิดประสิทธิภาพและประโยชน์ต่อทางราชการต่อไป

นายสมนึก ผดุงจันทน์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบการจัดการ

สารบัญ
เรื่อง
หมวดที่ ๑
บททั่วไป
การเลื่อนขั้นเงินเดือน
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลือ่ นขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/๔๘๒ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๑ เรือ่ ง หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๑๑๗ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๐
เรื่อง ระบบเปิดในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
กระทําการไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอนอันเป็นสาระสําคัญ
หมวด ๒
การเลื่อนขั้นเงินเดือนตาม กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
หลักเกณฑ์พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขัน้
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้น
หมวด ๓
การงดการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ในครึ่งปีที่แล้วมามีผลการปฏิบัติงาน ความประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรจะได้เลือ่ นขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น
ในครึ่งปีที่แล้วมาจนถึงวันออกคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่า
โทษภาคทัณฑ์ หรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าทีร่ าชการ
หรือความผิดที่ทําให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการของตน
เหตุงดการเลือ่ นขั้นเงินเดือนเพราะถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าภาคทัณฑ์
คําสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าภาคทัณฑ์ถือเอาวันทีอ่ อกคําสั่งตามความเป็นจริง
การถูกสั่งให้ออกเพราะมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน
การถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
เหตุงดการเลือ่ นขั้นเงินเดือนเพราะถูกศาลพิพากษาให้ลงโทษในคดีอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับ
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือความผิดทีท่ ําให้เสือ่ มเสียเกียรติศักดิต์ ่อตําแหน่งหน้าที่ราชการของตน
ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

หน้า
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๑๘
๑๙
๒๐
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เรื่อง
ความผิดทางอาญาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ความผิดทีท่ ําให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิต์ ่อตําแหน่งหน้าที่ราชการของตน
ความผิดทางอาญาดังกล่าวต้องมิใช่ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท
ความผิดลหุโทษ
กรณีถูกงดเลือ่ นขั้นเงินเดือนเพราะถูกสั่งลงโทษทางวินัยหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษ
ในกรณีเดียวกันมาแล้ว
กรณีถูกงดเลือ่ นขั้นเงินเดือนเพราะขาดราชการ ต่อมาถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์
ในกรณีเดียวกัน
กรณีถูกลงโทษจําคุกหรือปรับในการกระทําผิดฐานละเมิดอํานาจศาล
คําพิพากษาให้ลงโทษในคดีอาญาไม่จําต้องเป็นคําพิพากษาศาลที่ถึงที่สดุ
ในครึ่งปีที่แล้วมาถูกสั่งพักราชการเกินกว่าสองเดือน
ในครึ่งปีที่แล้วมาขาดราชการโดยไม่มีเหตุอนั สมควร
กรณีไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการในวันหยุดราชการ
กรณีไม่มาทําการสอนชดเชยในวันหยุดราชการ
กรณีไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการในวันปิดภาคเรียน
กรณีไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการครึ่งวัน
กรณีไม่ไปราชการเพื่อเข้าอบรมและไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ในครึ่งปีที่แล้วมาได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นเวลาน้อยกว่าสี่เดือน
กรณีบรรจุกลับเข้ารับราชการเวลาน้อยกว่าสี่เดือน
ในครึ่งปีที่แล้วมาเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาในประเทศ หรือไปศึกษาฝึกอบรมหรือดูงาน
ณ ต่างประเทศ ตามระเบียบว่าด้วยการให้ขา้ ราชการไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ
และปฏิบัติหน้าที่ราชการในครึ่งปีที่แล้วมาเป็นเวลาน้อยกว่าสี่เดือน
กรณีข้าราชการลาศึกษาต่อภาคปกติ ประเภท ข.
กรณีลาป่วยในช่วงเวลาปฏิบัติราชการสี่เดือน
ในครึ่งปีที่แล้วมาลาหรือมาทํางานสายเกินจํานวนครั้งที่หัวหน้าส่วนราชการกําหนด
เกณฑ์ที่ถอื ว่าลาบ่อยครั้ง
เกณฑ์ที่ถอื ว่ามาทํางานสาย
ในครึ่งปีที่แล้วมามีเวลาปฏิบัติราชการน้อยกว่าหกเดือนและมีวันลาเกินยี่สิบสามวัน
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เรื่อง
หมวด ๔

หน้า

การรอเลือ่ นขัน้ เงินเดือน
เหตุรอการเลือ่ นขั้นเงินเดือนเพราะถูกฟ้องคดีอาญา
คดีอาญาที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์
ความผิดที่พนักงานอัยการรับเป็นทนายแก้ต่างให้
คดีอาญาที่ราษฎรเป็นโจทก์
แนวทางวิธีปฏิบัติกรณีข้าราชการหรือลูกจ้างประจําต้องหาว่ากระทําความผิดอาญาหรือถูกฟ้อง
คดีอาญา หรือคดีแพ่ง หรือคดีล้มละลาย
คําพิพากษาในคดีอาญาไม่ตอ้ งเป็นคําพิพากษาของศาลที่ถงึ ที่สุด
ศาลสั่งจําหน่ายคดีชั่วคราวยังไม่ถือว่าศาลมีคําพิพากษา
ถ้าศาลพิพากษาว่าผู้นั้นไม่มีความผิดให้สั่งเลือ่ นขั้นเงินเดือนที่รอไว้
ถ้าศาลพิพากษาให้ลงโทษเบากว่าโทษจําคุก ให้งดเลือ่ นขั้นเงินเดือนทีร่ อการเลื่อนไว้
ถ้าได้รอการเลือ่ นขั้นเงินเดือนไว้เกินหนึ่งครั้งให้งดเลือ่ นขัน้ เงินเดือนที่รอการเลือ่ นไว้ในครั้งที่
ศาลพิพากษาให้ลงโทษ
คําว่าลงโทษเบากว่าโทษจําคุก
ถ้าศาลพิพากษาให้ลงโทษจําคุกหรือโทษหนักกว่าจําคุก ให้งดเลือ่ นขั้นเงินเดือนทุกครั้งที่ได้รอการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนไว้
ศาลพิพากษาให้ลงโทษจําคุก แต่ให้รอการลงโทษไว้ถอื ว่าถูกศาลพิพากษาให้ลงโทษจําคุก
คดีอาญาที่พนักงานอัยการแก้ต่างให้ต่อมาศาลมีคําพิพากษาให้ลงโทษจําคุกให้งดเลือ่ นขั้นเงินเดือน
หมวด ๕
การเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยมีเหตุผลกรณีพิเศษ
การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การลาหรือการมา
ทํางานสาย
การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีอนื่ ที่ไม่ได้กําหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ.
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการที่เกษียณอายุ
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการที่ตายหรือออกจากราชการก่อนมีคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการที่รอการเลือ่ นขั้นเงินเดือนเพราะถูกสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง
หมวด ๖
คดีปกครองเกีย่ วกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
คําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นคําสั่งทางปกครอง
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เรื่อง
สิทธิร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
การฟ้องคดีปกครองเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ผู้ฟอ้ งคดีต้องใช้สิทธิร้องทุกข์กอ่ นยืน่ ฟ้องคดีตอ่
ศาลปกครอง
ไม่ได้ใช้สิทธิร้องทุกข์ก่อนยื่นฟ้องคดีปกครอง
ไม่ถือว่าเป็นการใช้สิทธิรอ้ งทุกข์ก่อนยื่นฟ้องคดีปกครอง
กําหนดเวลาในการยื่นฟ้องคดีตอ่ ศาลปกครอง
กรณียื่นฟ้องเมือ่ พ้นเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี
กรณีผู้รอ้ งทุกข์มีหนังสือร้องทุกข์ตอ่ ส่วนราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและไม่ได้รับหนังสือชีแ้ จง
จากส่วนราชการจะยื่นฟ้องคดีปกครองได้เมือ่ พ้นเก้าสิบวันนับแต่วันทีส่ ่วนราชการรับเรื่องร้องทุกข์แล้ว
กรณีผู้รอ้ งทุกข์มีหนังสือร้องทุกข์ตอ่ ส่วนราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและไม่ได้รับหนังสือชี้แจง
จนพ้นกําหนดเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่ส่วนราชการรับเรื่องร้องทุกข์แล้วจะต้องยื่นฟ้อง
คดีปกครองภายในกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่พ้นกําหนดระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์
เก้าสิบวันแรก
กรณีใช้สิทธิรอ้ งทุกข์แล้วต้องยื่นฟ้องคดีตอ่ ศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วนั ที่ได้รับทราบผล
การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์
กรณีที่ไม่อาจยืน่ ฟ้องคดีตอ่ ศาลปกครองได้
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หมวด ๑
บททั่วไป
การเลื่อนขั้นเงินเดือน
การเลื่อนขั้นเงินเดือน หมายถึง การสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือน
ในขั้นที่สูงขึ้น เพื่อตอบแทนความดีความชอบที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติในครึ่งปีที่แล้วมา การเลื่อนขั้นเงินเดือนจึงถือ
เป็นสิทธิของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนที่จะได้รับบําเหน็จความชอบประจําปีจากผลของ
การปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึงความดีความชอบ ความอุตสาหะ ความสามารถ ความประพฤติในการรักษาวินัยข้าราชการ
และการปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่องค์กรกลางบริหารงานบุคคลกําหนด

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๕
การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
มาตรา ๗๒ ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยยึดหลักการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ถือว่าผู้นั้นมีความชอบสมควรได้รับ
บําเหน็จความชอบ ซึ่งอาจเป็นบันทึกคําชมเชย รางวัล เครื่องเชิดชูเกียรติ หรือการเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือการบริหารงาน
บุคคลในเรื่องอื่น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
มาตรา ๗๓ การเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นของข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาให้
ผู้บั งคับ บั ญชาแต่ งตั้งคณะกรรมการขึ้น พิ จารณา โดยการพิจารณาให้ยึด หลั กคุ ณธรรม มีความเที่ ยงธรรม
เปิดเผย โปร่งใส และพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก และความประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ทั้งนี้ ภายใต้บังคับมาตรา ๗๔
การเลื่อนขั้นเงินเดือนตามวรรคหนึ่ง ให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน
เป็นหลักตามแนวทางการจัดการศึกษาที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
ก.ค.ศ.ในกรณีที่
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎ
ผู้บังคับบัญชาไม่สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใด ให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งให้ผู้
นั้นทราบพร้อมเหตุผลที่ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือน
การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเมื่อได้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการตามวรรคสามแล้ว ให้ผู้ที่มีอํานาจตามมาตรา ๕๓ เป็นผู้สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน

๒
๒. กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๗๓
วรรคสาม กําหนดว่าหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. และมาตรา ๑๓๓
กําหนดว่า ในระหว่างที่ยังมิได้ตราพระราชกฤษฎีกา หรือ ก.ค.ศ. ยังมิได้ออกกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือจัดทํามาตรฐาน
ตําแหน่ง วิทยฐานะ หรือกําหนดกรณีใดเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นําพระราชกฤษฎีกา กฎ ก.พ. กฎ ก.ค.
มติ ก.พ. มติ ก.ค. มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง หรือกรณีที่ ก.ค. หรือ ก.พ. กําหนดไว้แล้ว
ซึ่งใช้บังคับอยู่เดิมมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ดังนั้นในระยะแรกที่ ก.ค.ศ.ยังไม่ได้ออกกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา จึงต้องนํากฎ ก.พ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔ ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น
มาบังคับใช้กับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยอนุโลม
ต่อมา ก.ค.ศ.โดยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีได้ออกกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙(๔) และมาตรา ๗๓
วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่มที่ ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐๑ ก วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๐ มีผลใช้บังคับกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๐ เป็นต้นมา โดยมีหลักการในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
บางส่วนกําหนดไว้ทํานองเดียวกับ ก.พ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔ ที่ใช้บังคับอยู่เดิม
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อ ๒ กําหนดว่าการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้ง
คณะกรรมการไม่น้อยกว่าสามคนขึ้นพิจารณาและเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้มีอํานาจสั่ง
เลื่อนขั้นเงินเดือน โดยความเห็นชอบของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา เว้นแต่กรณีที่สถานศึกษาใดมีข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเป็นตําแหน่งทางวิชาการและมีกฎหมายจัดตั้งสถานศึกษาหรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัย
อํานาจตามกฎหมายดังกล่าวกําหนดให้ผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยความเห็นชอบของสภาสถานศึกษา ก็ให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาหรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายนั้น
๓. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/๔๘๒ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๑ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก.ค.ศ.ได้กําหนดหลักเกณฑ์แ ละวิธีการเกี่ย วกับการประเมิน ประสิท ธิภ าพและประสิท ธิผ ล
การปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยให้ผู้บังคับบัญชาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงานบนพื้นฐานของผลสําเร็จ และผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก โดยส่วนราชการหรือสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน สําหรับการประเมินประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ให้ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน ความประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ/จรรยาบรรณ
โดยส่วนราชการหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอาจกําหนดให้มีองค์ประกอบการประเมินอื่น ๆ เพิ่มเติมได้

๓
ตามความเหมาะสมของลักษณะภารกิจ และสภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทั้งนี้ให้กําหนดให้มีสัดส่วนคะแนนของผลการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
๔. หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๑๑๗ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๐
เรื่อง ระบบเปิดในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการได้เสนอหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติระบบเปิดในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการต่อคณะรัฐมนตรี ดังนี้
๑. ให้หัวหน้าส่วนราชการ รองหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมาย
ประกาศเกณฑ์และมาตรฐานการประเมินความดีความชอบเพื่อการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปี ให้ข้าราชการทราบ
โดยทั่วกันก่อนที่จะดําเนินการประเมิน
๒. ให้หัวหน้าส่วนราชการ รองหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมาย
ประกาศรายชื่อผู้อยู่ในข่ายได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นครึ่ง และสองขั้นในที่เปิดเผยให้รับทราบ
โดยทั่วกัน โดยประกาศให้ทราบทุกครั้งที่มีการประเมินซึ่งกําหนดไว้ปีละ ๒ ครั้ง
๓. ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นที่เป็นผู้ประเมินแจ้งการประเมินและผลการประเมินให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ที่ถูกประเมินทราบเป็นรายบุคคล ทุกครั้งที่มีการประเมินซึ่งกําหนดไว้ปีละ ๒ ครั้ง
๔. ให้ผู้บังคับบัญชาที่ประเมินเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ถูกประเมินได้ชี้แจงให้ความเห็น
หรือขอคําปรึกษาเกี่ยวกับการประเมินและผลการประเมินดังกล่าว ก่อนมีคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยเฉพาะผู้ที่ไม่ได้รับ
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้มีสิทธิพบผู้บังคับบัญชาได้ทันทีที่รับทราบผลการพิจารณาดังกล่าว
๕. ให้เวียนหรือปิดประกาศคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ข้าราชการทุกคนทราบ
ต่อมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๐ ลงมติว่า
๑. อนุมัติหลักการให้ส่วนราชการใช้หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในระบบเปิดในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการที่คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการเสนอ เป็นหลักปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการยกเว้นกรณีที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้เลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ (๒ ขั้น)
๒. ให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลสําหรับข้าราชการแต่ละประเภทวางหลักเกณฑ์และวิธีการสําหรับ
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปีให้สอดคล้องกับมาตรฐานตามข้อ ๑ ทั้งนี้ ตั้งแต่การเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๔๐) เป็นต้นไป
๓. ให้รัฐวิสาหกิจ องค์การและหน่วยงานของรัฐอนุโลมใช้หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติตามระบบเปิด
ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการที่คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการเสนอ เพื่อใช้ในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนแก่พนักงาน และลูกจ้างด้วย
สํานักงาน ก.พ.ได้มีหนังสือ ที่ นร ๐๗๐๘.๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๐ แจ้งซ้อมความเข้าใจ
ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ระบบเปิดในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ
ประจําปี ตามมติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๑๑๗ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๐

๔
ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๔๑) เป็นต้นไป โดยกําหนดแนวปฏิบัติให้ส่วนราชการต่าง ๆ ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญไว้ดังนี้
๑. ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมาย ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปี รวมทั้งมาตรฐานการปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร กําหนดให้ข้าราชการทราบทั่วกัน
ก่อนประเมินผลการปฏิบัติงาน
๒. ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน แจ้งผลการประเมินให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ที่ถูกประเมินทราบเป็นรายบุคคลทุกครั้งที่มีการประเมิน
๓. ให้ประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินแต่ละครั้งอยู่ในระดับดีและดีเด่น ให้ข้าราชการทราบทั่วกัน
ทุกครั้งที่มีการประเมิน
๔. ให้ผู้บังคับบัญชาผู้ประเมินเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ถูกประเมินชี้แจงให้ความเห็น
หรือขอคําปรึกษาเกี่ยวกับการประเมิน และผลการประเมินดังกล่าวก่อนมีคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยเฉพาะผู้ที่ไม่อยู่ใน
ข่ายเลื่อนขั้นเงินเดือนให้มีสิทธิพบผู้บังคับบัญชา ทันทีที่ทราบผลการพิจารณา
ดังนั้นในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่ละครั้ง จึงมีขั้นตอน
ที่สถานศึกษาต้องดําเนินการดังนี้
(๑) ให้มีการกําหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน
เช่น แผนงาน โครงการ หรือผลงานที่กําหนดในการมอบหมายงาน เป็นต้น
(๒) ผู้อํานวยการวิทยาลัย ในฐานะผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของข้าราชการครูและบุคลากรในวิทยาลัยนั้น
ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการไม่น้อยกว่าสามคนขึ้นเพื่อพิจารณาการประเมิน และรายงานผลการพิจารณาพร้อมด้วย
ข้อมูล
(๓) คณะกรรมการตามข้อ ๒ มีหน้าที่ในการพิจารณาการประเมินและรายงานผลการพิจารณา
พร้ อ มด้ ว ยข้ อ มู ล ต่ อ ผู้ อํ า นวยการวิ ท ยาลั ย ในฐานะผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา เพื่ อ เสนอความเห็ น ต่ อ เลขาธิ ก ารคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
(๔) ให้นําระบบเปิดมาใช้ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๑๑๗ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๐ ให้ผู้บังคับบัญชาประกาศ
รายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่น ในที่เปิดเผยให้ข้าราชการได้ทราบโดยทั่วกัน
(๕) เมื่อเสร็จสิ้นการประเมินผลการปฏิบัติงานแต่ละครั้ง ผู้บังคับบัญชาควรนําผลการประเมิน
ไปใช้ประกอบการให้คําปรึกษา แนะนําแก่ผู้รับการประเมิน เพื่อให้มีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และกําหนด
แผนการพัฒนาผู้รับการประเมินให้มีสมรรถนะและผลสัมฤทธิ์ของงานที่ดียิ่งขึ้น
(๖) การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนต้องได้รับความเห็นชอบของ อ.ก.ค.ศ.สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาด้วย
(๗) เกณฑ์การตัดสิน

๕
ระดับดีเด่น หมายถึง ผลการประเมินเป็นที่พอใจอย่างยิ่ง ผลคะแนนจะอยู่ระหว่าง ๙๐-๑๐๐ %
อยู่ในระดับที่สมควรเลื่อนขั้นเงินเดือน ๑ ขั้นได้
ระดับเป็นที่ยอมรับได้ หมายถึง ผลการประเมินเป็นที่พอใจตามมาตรฐาน ผลคะแนนจะอยู่ระหว่าง
๖๐-๘๙ % อยู่ในระดับที่สมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นได้
ระดับต้องปรับปรุง หมายถึง ผลการประเมินต่ํากว่ามาตรฐานมาก และยังไม่เป็นที่พอใจ
ผลคะแนนจะต่ํากว่า ๖๐ % อยู่ในระดับที่ไม่สมควรเลื่อนขั้นเงินเดือน
(๘) ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้ใด ให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งให้ผู้นั้นทราบพร้อมเหตุผลที่ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือน
การไม่ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปีให้แก่ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบก่อนการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้ง และเมื่อมีการประเมินผล
การปฏิบัติงานแล้ว ไม่แจ้งผลการประเมินให้ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ถูกประเมินทราบเป็นรายบุคคลทุกครั้งที่มี
การประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือนดังกล่าวอาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๓/๒๕๕๑
คณะรัฐมนตรีมีมติกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการในระบบเปิด
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการมีความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถอธิบาย
และตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ตั้งแต่การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปีงบประมาณ ๒๕๔๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๔๐) เป็นต้นไป
ซึ่ง ก.พ.ได้มีหนังสือซักซ้อมความเข้าใจและแจ้งให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบและถือปฏิบัติแล้ว เมื่อข้อเท็จจริง
รับฟังได้ว่า ในคดีนี้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นที่ทําการประเมินผลการปฏิบัติงานมิได้แจ้งการประเมินและผลการประเมิน
ให้ข้าราชการผู้ถูกประเมินทราบเป็นรายบุคคลตามระบบเปิดดังมติของคณะรัฐมนตรีดังกล่าว แม้ว่าหน่วยงานจะได้มี
ประกาศ เรื่อง ระบบเปิดในการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการให้ข้าราชการทราบแล้ว แต่ประกาศดังกล่าวก็เป็น
เพียงการประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ และหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลงานที่จะต้องประกาศให้ทราบโดยทั่วกันก่อนที่จะดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งเท่านั้น
มิใช่เป็นการแจ้งการประเมินและผลการประเมิน แต่อย่างใด เมื่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้นมิได้แจ้งการประเมิน
และผลการประเมินให้ข้าราชการทราบเป็นรายบุคคล จึงทําให้ข้าราชการไม่มีโอกาสชี้แจงหรือให้ความเห็น
หรือขอคําปรึกษาเกี่ยวกับการประเมินก่อนที่จะมีคําสั่ง ดังนั้น คําสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วย
กฎหมาย
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ.๔๑/๒๕๔๘
ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นข้าราชการครูได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน โดยไม่ดําเนินการตามขั้นตอนตามวิธีประเมินความดีความชอบของข้าราชการ ไม่แจ้งผล
การประเมินการปฏิบัติงานให้ทราบ และใช้อาํ นาจพิจารณาความดีความชอบเพียงฝ่ายเดียว แล้วเสนอให้ผู้มีอํานาจ

๖
สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพิจารณาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้ฟ้องคดีเพียงครึ่งขั้น ผู้ฟ้องคดีจึงขอให้ศาลเพิกถอนคําสั่ง
เลื่อนขั้นเงินเดือนดังกล่าวและให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้ฟ้องคดี ๑ ขั้น
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ตามข้อ ๙ ของกฎ ก.ค. ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนได้กําหนดกรอบในการใช้ดุลพินิจ
ของผู้บังคับบัญชาว่าจะต้องนําผลการประเมินการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค. กําหนดมา
ประกอบการพิจารณา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน โดยให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของผู้รับการประเมินเป็นผู้ประเมินเบื้องต้น โดยประเมินตามหัวข้อ
ที่กําหนด เช่น ผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู คุณลักษณะในการปฏิบัติงาน แล้วให้นําเสนอ
ต่อผู้บังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาที่หน่วยราชการนั้น ๆ กําหนด ทั้งนี้ ให้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครูอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง โดยระยะเวลาในการประเมินห่างกันพอสมควร และเมื่อเสร็จสิ้นการประเมินผล
การปฏิบัติงานแต่ละครั้งแล้ว ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้ประเมินต้องแจ้งการประเมินและผลการประเมินให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ถูกประเมินทราบเป็นรายบุคคลทุกครั้งที่มีการประเมิน เพื่อให้มีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ถูกประเมินได้ชี้แจง ให้ความเห็นหรือขอคําปรึกษาเกี่ยวกับการประเมิน
และผลการประเมินดังกล่าว ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวจะทําให้การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู
มีความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ อีกทั้งยังให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีโอกาสทราบ
ผลการประเมินเพื่อการโต้แย้งหรือปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ในครั้งนี้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้ฟ้องคดีไม่ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่ ก.ค.กําหนด
จึงทําให้ผู้ฟ้องคดีขาดโอกาสที่จะได้รับทราบผลการประเมินของผู้บังคับบัญชา และหากจัดให้มีการประเมิน
อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง กับแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบผลการประเมินตั้งแต่ครั้งแรกก็จะทําให้ผู้ฟ้องคดีได้มีโอกาสชี้แจง
ข้อเท็จจริงให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้ประเมินทราบ ดังนั้น การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในกรณีนี้จึงไม่ชอบด้วย
กฎหมาย๑
หมายเหตุ กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
ออกตามความในมาตรา ๑๙(๔) และมาตรา ๗๓ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้อ ๓ กําหนดว่า “การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นหลัก ตามแนวทางการจัด
การศึกษาที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และให้พิจารณาถึงความประพฤติในการรักษาวินัย
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามที่ ก.ค.ศ.กําหนด”

๑

สรุปแนวทางการปฏิบัติราชการจากคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด เรื่อง การบริหารงานบุคคลภาครัฐ สํานักงานศาลปกครอง
กันยายน ๒๕๕๐ หน้า ๕๐

๗
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ.๔๐๙/๒๕๕๒
ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ขณะที่ผู้ฟ้องคดีรับราชการตําแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ ๓ สังกัดกองการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ผู้ถูกฟ้องคดีมีคําสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
ที่ ๑๔๑/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๔๘ ครั้งที่ ๑
(วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๘) ให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ซึ่งเป็นผู้บงั คับบัญชาชั้นต้นของผู้ฟ้องคดีได้ทําการประเมินผลงานและคุณลักษณะการปฏิบัติงาน
ตามแบบประเมินที่กําหนด ซึ่งแบ่งคะแนนออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้ (๑) ด้านผลงานมีคะแนนเต็ม ๑๔๐ คะแนน โดยประเมิน
เกี่ยวกับปริมาณผลงาน คุณภาพของงาน ความทันเวลา การประหยัดหรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร และผลสัมฤทธิ์
ของงานที่ปฏิบัติได้ ผู้ฟ้องคดีได้คะแนนรวมจากการประเมินผลงาน ๖๕ คะแนน (๒) ด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน
คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน โดยประเมินเกี่ยวกับความรับผิดชอบความสามารถในการปฏิบัติงาน ความอุตสาหะ
การรักษาวินัย และการปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ ผู้ฟ้องคดีได้คะแนนรวมจากการประเมินด้านคุณลักษณะ
การปฏิบัติงาน ๓๕ คะแนน รวมคะแนนทั้งสองด้าน (ผลงาน+คุณลักษณะการปฏิบัติงาน) เท่ากับ ๑๐๐ คะแนน
จากคะแนนเต็มทั้งหมด ๒๐๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของคะแนนเต็ม ซึ่งผู้บังคับบัญชาชั้นต้นได้ประเมิน
และมีความเห็นว่าผลงานของผู้ฟ้องคดีไม่เป็นไปตามเป้าหมายของทางราชการ ขาดความตั้งใจในการทํางาน
ต้องได้รับการพัฒนาทุกด้าน จึงไม่ควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ได้แก่
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมเห็นด้วยกับการประเมินดังกล่าว ต่อมาคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างประจําฯ ได้พิจารณากลั่นกรองผล
การประเมินดังกล่าวแล้วเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครพนม ประจําปีงบประมาณ ๒๕๔๘ จํานวน ๖๑ คน โดยไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามที่
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น และคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินฯ เสนอเหตุผลที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่เลื่อน
ขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเนื่องจากผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายของทางราชการ ผู้ฟ้องคดีไม่ตั้งใจในการทํางาน
ไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถ ไม่ปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแก่องค์การบริหารส่วน
จั งหวั ดนครพนม ผู้ บั งคั บบั ญชาชั้ นต้ นอ้ างว่ าได้ ว่ ากล่ าวตั กเตื อนด้ วยวาจาหลายครั้ ง แต่ ผู้ ฟ้ องคดี ไ ม่ ย อมแก้ ไ ข
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นจึงได้รายงานพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวตามสายงานบังคับบัญชาตามลําดับจนถึง
ผู้ถูกฟ้องคดี ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีผู้บังคับบัญชาไม่มีการกําหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน
ร่วมกันระหว่างผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน และไม่ปรากฏหลักฐานว่าผู้บังคับบัญชาชั้นต้นที่เป็นผู้ประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีแจ้งการประเมินและผลการประเมินให้ผู้ฟ้องคดีทราบก่อนมีคําสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือน
แต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงได้ร้องทุกข์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๘ แต่ไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา
แต่อย่างใด
คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยว่า คําสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมที่ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือน
ให้แก่ผู้ฟ้องคดีชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ พิเคราะห์แล้วเห็นว่าคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดจังหวัดนครพนม อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

๘
พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่
๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๕ โดยข้อ ๓๐๒ กําหนดว่า ให้มีการกําหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกัน
ระหว่างผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน เช่น แผนงาน โครงการ หรือผลงานที่กําหนดในการมอบหมายงาน เป็นต้น
ข้อ ๓๐๕ กําหนดให้นําระบบเปิดมาใช้ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะรัฐมนตรีที่กําหนด
สําหรับข้าราชการพลเรือน ทั้งนี้ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายประกาศ
รายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่นในที่เปิดเผยให้ข้าราชการทราบโดยทั่วกัน ซึ่งหลักการสําคัญในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนในระบบเปิด สํานักงาน ก.พ.มีหนังสือเวียน ที่ นร ๐๗๐๘.๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๐
แจ้งหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจมีสาระสําคัญโดยสรุปว่า ผู้ประเมินจะต้องแจ้งการประเมินและผล
การประเมินให้ผู้ถูกประเมินทราบเป็นรายบุคคลทุกครั้งที่มีการประเมิน และผู้ประเมินต้องเปิดโอกาสให้
ผู้ถูกประเมินได้ชี้แจง ให้ความเห็น หรือขอคําปรึกษาเกี่ยวกับการประเมินและผลการประเมินดังกล่าวก่อนมี
คํ าสั่ ง เลื่ อนขั้นเงิ นเดื อน โดยเฉพาะผู้ ที่ ไม่ อยู่ ในข่ ายได้ รั บการเสนอเพื่ อพิ จารณาเลื่ อนขั้ นเงิ นเดื อนให้ มี สิ ทธิ พบ
ผู้บังคับบัญชาได้ทันทีที่รับทราบผลการประเมินดังกล่าว และให้มีการประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินแต่ละครัง้ อยูใ่ น
ระดับดีและดีเด่น ในที่เปิดเผยเพื่อให้ข้าราชการทราบโดยทั่วกัน ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าผู้อํานวยการกองการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้นได้ทําการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีตามแบบประเมิน
เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ ๑ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๔๘ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๘)
โดยมิได้มีการจัดทําข้อตกลงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานร่ว มกันระหว่างผู้บังคับบัญชาชั้นต้นและผู้ฟ้องคดี
ผู้รับการประเมินก่อนว่าผู้ฟ้องคดีต้องปฏิบัติงานใด และมีหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าวอย่างไร
อีกทั้งยังปรากฏข้อเท็จจริงด้วยว่า เมื่อผลการประเมินปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้คะแนน ๑๐๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม
๒๐๐ คะแนน โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้นมีความเห็นว่าผลงานของผู้ฟ้องคดีไม่เป็นไปตามเป้าหมายของทางราชการ
ขาดความตั้งใจในการทํางานต้องได้รับการพัฒนาทุกด้าน จึงไม่สมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดี และได้เสนอ
ความเห็นต่อไปยังผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงผู้ถูกฟ้องคดี โดยมิได้มีการแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบผลการประเมิน
ดังกล่าวแต่อย่างใด กรณีจึงมิได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจง ให้ความเห็นหรือขอคําปรึกษาเกี่ยวกับ
การประเมินก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะมีคําสั่ง ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งขั้นตอนการจัดทําข้อตกลง
ร่วมกันระหว่างผู้ประเมินกับผู้รับการประเมิน และการแจ้งผลการประเมินรายบุคคลให้ผู้รับการประเมินทราบ
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้รับการประเมินได้ชี้แจงให้ความเห็น หรือขอคําปรึกษาเกี่ยวกับการประเมินดังกล่าวข้างต้นนั้น
ถือเป็นสาระสําคัญของการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนในระบบเปิด เนื่องจากทําให้ผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
มีโอกาสทําความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสําคัญของผลงานที่จะประเมินและหลักเกณฑ์ในการประเมินร่วมกัน อันจะก่อให้เกิด
ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน และก่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีมีคําสั่งไม่
เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยมิได้ดําเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว จึงเป็นการดําเนินการที่ไม่ถูกต้องตามรูปแบบ
ขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสําคัญตามที่กําหนดไว้ที่ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ได้ประเมินผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้
ผู้ฟ้องคดีโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วจึงฟังไม่ขึ้น ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคําพิพากษาให้เพิกถอนคําสั่ง
ของผู้ถูกฟ้องคดีตามคําสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมที่ ๑๔๑/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘

๙
เรื่อง เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจําปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘
เฉพาะกรณีที่ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยให้มีผลย้อนหลังนับแต่วันที่ออกคําสั่งและให้ผู้ถูกฟ้องคดี
ดําเนินการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปีงบประมาณ ๒๕๔๘ ครั้งที่ ๑ ให้ผู้ฟ้องคดีใหม่ให้ถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมายต่อไปนั้นจึงชอบแล้ว ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืน
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๐๗/๒๕๕๑
ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่านายกเทศมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดี) ประเมินผลการปฏิบัติงานของ ผู้ฟ้องคดีไม่ถูกต้อง
ตามกฎหมายและใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบในการออกคําสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้ฟ้องคดี จึงฟ้องคดีต่อศาลขอให้
เพิกถอนคําสั่งที่ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือน และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้ฟ้องคดีไม่น้อยกว่า
๐.๕ ขั้น ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนคําสั่งพิพาทและให้ผู้ถูกฟ้องคดีประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของผู้ฟ้องคดีใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาพิพากษา
ให้ผู้ถูกฟ้องคดีออกคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้ฟ้องคดีไม่น้อยกว่า ๐.๕ ขั้น นั้น การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
กฎหมายบัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจหน้าที่ในการออกคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน การพิจารณาว่า
ผู้ฟ้องคดีควรจะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนจํานวนกี่ขั้นหรือไม่เพียงใด ขึ้นอยู่กับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ซึ่งเกี่ยวกับสมรรถนะในการปฏิบัติงานและผลงานของผู้ฟ้องคดีเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาตามที่ผู้ถูกฟ้องคดี
ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาจะเห็นสมควรภายใต้กรอบที่กฎหมายกําหนด ศาลปกครองไม่อาจก้าวล่วงเข้าไปพิจารณา
สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้

กระทําการไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอนอันเป็นสาระสําคัญ
คําพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ๑๐๐๗/๒๕๔๖ (ไม่มีการอุทธรณ์)
ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งแรกของปีงบประมาณ ๒๕๔๑ ผู้ฟ้องคดี ดํารงตําแหน่งผู้ช่วย
หัวหน้าการประถมศึกษาอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าการประถมศึกษาอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ได้เสนอ
เลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๑ ให้แก่ ผู้ฟ้องคดีจํานวนหนึ่งขั้นครึ่ง และเสนอให้เป็นอันดับ
สํารองในการเลื่อนขั้นเงินเดือนสองขั้น และผลการพิจารณาครั้งแรกนี้ผู้ฟ้องคดีได้รับเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นครึ่ง
ต่อมาผู้ฟ้องคดีได้รับคําสั่งย้ายไปดํารงตําแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ปรากฏว่ามีเงินเดือนเหลือจากที่กันไว้ สําหรับข้าราชการที่เสนอผลงานทางวิชาการ จึงได้มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ประจําปี ๒๕๔๑ เป็นครั้งที่สอง และหัวหน้าการประถมศึกษาอําเภอกุยบุรีเห็นว่าผู้ฟ้องคดีมีผลงานเป็นที่ประจักษ์
ทั้งที่อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์และที่อําเภอกุยบุรี ประกอบกับผู้ฟ้องคดีได้เป็นบุคคลสํารองอันดับ ๑ จึงได้พิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีกครึ่งขั้นรวมเป็นสองขั้น ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการการประถมศึกษา
อําเภอกุยบุรีมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ผู้ฟ้องคดีได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสองขั้น เมื่อสํานักงานการประถมศึกษา
อําเภอกุยบุรีส่งเรื่องให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้อํานวยการสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อดําเนินการต่อไป ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่สั่ง
เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่กลับเลื่อนให้แก่ นางสาวบุปผา มากแก้ว เจ้าหน้าที่การเงิน ซึ่งสํานักงาน-

๑๐
การประถมศึกษาอําเภอกุยบุรีมิได้เสนอชื่อแล้วจึงนําเรื่องสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเพิ่มเติมดังกล่าว เสนอคณะกรรมการ
การประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบภายหลัง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้เหตุผล
ในการสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ นางสาวบุปผา มากแก้ว แทนผู้ฟ้องคดีว่า เนื่องจากผู้ฟ้องคดีอยู่ระหว่างถูกสอบสวน
กรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวเป็นการปฏิบัติผิดหลักเกณฑ์
ของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งกําหนดให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายเป็นผู้ประเมินและพิจารณาความดีความชอบ จึงได้ร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมจากคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติ และ อ.ก.ค.สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติได้พิจารณาแล้วให้ยก
คําร้องทุกข์ ผู้ฟ้องคดีจึงนําคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีกครึ่งขั้นตามที่คณะกรรมการการประถมศึกษาอําเภอกุยบุรีเสนอ
ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า โดยที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติราชการที่สํานักงานการประถมศึกษา
อําเภอกุยบุรีในขณะที่มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเพิ่มเติม ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นซึ่งมีหน้าที่พิจารณาจึงได้แก่
สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอกุยบุรี ซึ่งหัวหน้าการประถมศึกษาอําเภอกุยบุรีได้นําผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดี
ครั้งปฏิบัติงานในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ มาประกอบการพิจารณาด้วย
ประกอบกับผู้ฟ้องคดีได้รับการเสนอจากสํานักงานการประถมศึกษา อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปีครั้งแรกให้ได้รับเงินเดือนหนึ่งขั้นครึ่งและสองขั้นในฐานะสํารอง เมื่อคณะกรรมการ
การประถมศึกษาอําเภอกุยบุรีได้พิจารณาความดีความชอบของผู้ฟ้องคดีและเสนอให้เลื่อนขั้นเงินเดือนเพิ่มเติม
อีกครึ่งขั้นแก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการเสนอของผู้มีอํานาจหน้าที่ที่ชอบด้วยกฎหมาย อํานาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเพิ่มเติมจากสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอนั้น
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการประจําปีสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อ ๑๐.๖ กําหนดว่า “ในกรณีที่ผู้อํานวยการการประถมศึกษาจังหวัดพิจารณาเห็นว่าการพิจารณา
ความดีความชอบที่สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ/กิ่งอําเภอเสนอนั้นยังไม่เหมาะสมอันเป็นเหตุให้ข้าราชการไม่ได้
รับความเป็นธรรมหรือถูกกลั่นแกล้ง โดยมีเหตุผลและหลักฐานปรากฏชัดเจนทั้งกรณีเลื่อนสองขั้น หนึ่งขั้นครึ่ง
หนึ่งขั้น ครึ่งขั้น และไม่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน ให้ผู้อํานวยการการประถมศึกษาจังหวัดเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
ให้คณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดพิจารณาได้” จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวหมายความว่าเมื่อสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอกุยบุรีเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ในสังกัดอย่างใดแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒
จะต้องนําเสนอคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พิจารณาให้ความเห็นชอบตามนั้น
จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ เว้นแต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นว่า ข้อเสนอของคณะกรรมการการประถมศึกษาอําเภอกุยบุรี
ไม่เหมาะสม อันเป็นเหตุให้ข้าราชการไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือถูกกลั่นแกล้งโดยมีเหตุผล และหลักฐาน
ปรากฏชัด เจน ผู้ถูก ฟ้อ งคดีที่ ๒ จึง เสนอความคิด เห็น เพิ่ม เติม ประกอบการพิจ ารณาของคณะกรรมการ
การประถมศึกษาจังหวัดได้ หากไม่มีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการเลื่อน
ขั้นเงินเดือนผู้ ฟ้องคดีให้ แตกต่างจากข้อเสนอของคณะกรรมการการประถมศึกษาอําเภอกุยบุ รีจะต้องหารื อ
คณะกรรมการการประถมศึกษาอําเภอกุยบุรีก่อน ดังนั้น ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดี

๑๑
แต่กลับมีคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ นางสาวบุปผา มากแก้ว แล้วจึงนําเรื่องสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนดังกล่าวเสนอ
คณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในภายหลัง จึงเป็นการไม่สอดคล้อง
กับแนวปฏิบัติที่สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กําหนดไว้ดังกล่าว กรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กล่าวอ้างว่า
สาเหตุที่ไม่สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเพิ่มเติมให้แก่ผู้ฟ้องคดีเนื่องจากผู้ฟ้องคดีอยู่ระหว่างถูกสอบสวนกรณีถูกกล่าวหาว่า
กระทําผิดวินัยร้ายแรงเห็นว่าตามระเบียบว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนกําหนดให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นมีหน้าที่
ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยนําข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาวินัยของข้าราชการครูมาประกอบการพิจารณา แล้วรายงานผล
การพิจารณาพร้อมด้วยข้อมูลดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
ถ้าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นว่าสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอกุยบุรีโดยคณะกรรมการการประถมศึกษาอําเภอกุยบุรี
ซึ่งพิจารณาเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นให้ผู้ฟ้องคดีโดยมิได้นําข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาวินัยประกอบการพิจารณา
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ชอบที่จะให้สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอกุยบุรีนํากลับไปทบทวนในการประชุม
ของคณะกรรมการการประถมศึกษาอําเภอกุยบุรีอีกครั้งหนึ่ง มิใช่นําเรื่องการรักษาวินัยผู้ฟ้องคดีมาเป็น
เหตุผลในการไม่พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครึ่งขั้นให้ผู้ฟ้องคดีโดยลําพัง จึงเป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้อง
ตามรูปแบบขั้นตอนที่กําหนดไว้ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูเป็นการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
พิพากษาให้เพิกถอนคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๑ ของผู้ฟ้องคดีซึ่งได้รับการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน หนึ่งขั้นครึ่ง และมีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินการให้เป็นไปตามคําพิพากษาว่าให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนผู้ฟ้องคดีอีกครั้งหนึ่งเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ตามวงเงินสํารองที่กันไว้เพิ่มเติมที่สาํ นักงานการประถมศึกษาอําเภอกุยบุรีได้เสนอแนะเห็นควรเลื่อนให้ผู้ฟ้องคดีครึ่งขั้น
โดยยึดกฎหมาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการประจําปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่ อ.ก.พ.
และ อ.ก.ค.สํ านั กงานคณะกรรมการการประถมศึ กษาแห่ งชาติ (เดิ ม) ได้ กํ าหนดไว้ โดยมี เงื่ อนไขให้ สํ านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกํากับดูแลการดําเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว๑

๑

สรุปแนวทางการปฏิบัติราชการจากคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด เรื่อง การบริหารงานบุคคลภาครัฐสํานักงานศาลปกครอง กันยายน ๒๕๕๐
หน้า ๕๑

๑๒

หมวด ๒
การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ตาม กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ในแต่ละปีงบประมาณ
ให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ที่ได้รับมอบหมายประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ปีละสองครั้ง คือ
ครั้งที่หนึ่งครึ่งปีแรก เลื่อนเงินเดือนวันที่ ๑ เมษายน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในครึ่งปีแรก
“ครึ่งปีแรก” หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ที่ผ่านมาก่อนมีคําสั่งให้เลื่อนขั้นเงินเดือน
ครั้งที่สองครึ่งปีหลัง เลื่อนเงินเดือนวันที่ ๑ ตุลาคม โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน “ครึ่งปีหลัง”
หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายนที่ผ่านมาก่อนมีคําสั่งให้เลื่อนขั้นเงินเดือน
กรณีตัวอย่าง ส่ว นราชการหารือ หลัก เกณฑ์แ ละวิธีก ารประเมิน ประสิท ธิภ าพและประสิท ธิผ ล
การปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนสามัญ ครั้งที่สอง ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน-๓๐ กันยายน เพื่อนําผลการประเมิน
ไปใช้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนในวันที่ ๑ ตุลาคม ว่า
๑. การพิจารณาผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ครั้งที่สองในครึ่งปีหลัง จะดําเนินการก่อนวันที่ ๓๐ กันยายน ได้หรือไม่
๒. ผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนซึ่งจะพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุในวันที่
๑ ตุลาคม จะลงนามในคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่สอง เพื่อให้คําสั่งดังกล่าวมีผลใช้บังคับในวันที่ ๑ ตุลาคม ได้
หรือไม่อย่างไร
กองกฎหมายและระเบียบ สํานักงาน ก.พ. ตอบข้อหารือ ดังนี้
๑. โดยที่ข้อ ๕ ของกฎ ก.พ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔ กําหนดไว้ความว่า การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนสามัญครั้งที่สองครึ่งปีหลัง (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน) ให้เลื่อนวันที่
๑ ตุลาคม ของปีถัดไป และข้อ ๑๐ วรรคหนึ่งของ กฎ ก.พ.ฉบับเดียวกันกําหนดให้การพิจารณาผลการปฏิบัติงาน
และผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้นับช่วงเวลาการปฏิบัติราชการในครึ่งปีที่แล้วมาเป็นเกณฑ์พิจารณา ดังนั้น การพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่สองนี้ ผู้บังคับบัญชาจึงไม่อาจพิจารณาผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของงานก่อนครบ
ช่วงเวลาการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของงานก่อนครบช่วงเวลาการปฏิบัติราชการในครึ่งปีที่แล้วมา (ก่อนวันที่
๓๐ กันยายน) ได้ อย่างไรก็ดี หากผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาผล การปฏิบัติงานดังกล่าวแล้วเห็นว่า ข้าราชการทุกคน
สมควรได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ก็อาจดําเนินการได้ก่อนวันที่ ๓๐ กันยายน

๑๓
๒. ปัญหาที่ว่าผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนซึ่งจะพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ
ในวันที่ ๑ ตุลาคม จะลงนามในคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่สอง เพื่อให้คําสั่งดังกล่าวมีผลบังคับในวันที่ ๑ ตุลาคม ได้
หรือไม่นั้น โดยที่มาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติให้ผู้มีอํานาจ
สั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒ เป็นผู้สั่งเลื่อน กรณีจึงหมายความว่าผู้มีอํานาจออกคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนได้จะต้อง
เป็นผู้บังคับบัญชาอยู่ในวันที่มีคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ดังนั้น ผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนซึ่งจะพ้นจากราชการ
เพราะเกษียณอายุในวันที่ ๑ ตุลาคม จึงลงนามในคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ได้
(ต้องลงนามในคําสั่งก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม) ๑
หมายเหตุ การออกคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการใช้อํานาจ
ตามกฎหมายของผู้บังคับบัญชาซึ่งมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิของ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จึงเป็นคําสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ความในมาตรา ๑๒
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวกําหนดว่าคําสั่งทางปกครองจะต้องกระทําโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ในเรื่องนั้น
ดังนั้นผู้บังคับบัญชาซึ่งจะพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุในวันที่ ๑ ตุลาคม จึงต้องลงนามในคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
ในขณะที่ยังดํารงตําแหน่งนั้นอยู่ ก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม

๑

บันทึกกองกฎหมายและระเบียบ สํานักงาน ก.พ. ที่ ๘๐๘ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๔ เรื่อง กฎ ก.พ ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน
พ.ศ. ๒๕๔๔

๑๔

หลักเกณฑ์พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขัน้
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อ ๖ กําหนดข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นในแต่ละครั้ง
ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ในครึ่งปีที่แล้วมามีผลการปฏิบัติงานความประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาประเมินตามข้อ ๑ แล้วเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สมควรจะได้เลื่อนขั้นเงินเดือน
ครึ่งขั้น
(๒) ในครึ่งปีที่แล้วมาจนถึงวันออกคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่า
โทษภาคทัณฑ์ หรือไม่ถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
หรือความผิดที่ทําให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดอยู่ในหลักเกณฑ์ที่สมควรได้เลื่อนขั้นเงินเดือน
แต่ได้ถูกงดเลื่อนขั้นเงินเดือนเพราะถูกสั่งลงโทษทางวินัยหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในกรณีนั้นมาแล้ว
ให้ผู้บังคับบัญชาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําครึ่งปีต่อไปให้ผู้นั้นตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน หรือวันที่ ๑ ตุลาคมของครั้ง
ที่จะได้เลื่อนเป็นต้นไป
(๓) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่าสองเดือน
(๔) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(๕) ในครึ่งปีที่แล้วมาได้รับการบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือน
(๖) ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาในประเทศ หรือไปศึกษา ฝึกอบรมหรือดูงาน
ณ ต่างประเทศ ตามระเบียบว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ ต้องได้ปฏิบัติหน้าที่
ราชการในครึ่งปีที่แล้วมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือน
(๗) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลาหรือมาทํางานสายเกินจํานวนครั้งที่หัวหน้าส่วนราชการกําหนด
(๘) ในครึ่งปีท่ีแล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือน โดยมีวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันแต่ไม่รวมถึงวันลา
ดังต่อไปนี้
(ก) ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย เฉพาะวันลาที่มีสิทธิ
ได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภท ตามงบประมาณ
รายจ่ายในส่วนที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือน
(ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน
(ค) ลาป่วยซึ่งจําเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกันไม่เกินหกสิบวัน
ทําการ

๑๕
(ง) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะเดินทางไปหรือกลับ
จากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่
(จ) ลาพักผ่อน
(ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
(ช) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
การนับจํานวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันสําหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาป่วยที่ไม่ใช่วันลาป่วย
ตาม (๘) (ง) ให้นับเฉพาะวันทําการ
ข้อ ๑๒ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งในครึ่งปี
ที่แล้วมาได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ ๖ (๘) (ช) ให้ผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
พิจารณาสั่งเลื่อนได้ครั้งละไม่เกินครึ่งขั้นเมื่อผู้นั้นกลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยให้สั่งเลื่อนย้อนหลังไปในแต่ละครั้งที่ควร
จะได้เลื่อน ทั้งนี้ ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หัวหน้าส่วนราชการกําหนด
ข้อ ๑๐ การพิจารณาผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้นับช่วงเวลาการปฏิบัติราชการ
และการปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ ๖ (๘) (ช) ในครึ่งปีที่แล้วมาเป็นเกณฑ์พิจารณา เว้นแต่อยู่ใน
หลักเกณฑ์ตามข้อ ๖ (๕) และ (๖) ให้นับช่วงเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือนมาเป็นเกณฑ์พิจารณา
ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดโอน เลื่อนตําแหน่ง ย้าย เปลี่ยนตําแหน่ง
สับเปลี่ยนหน้าที่ไปช่วยราชการในต่างกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานทางการศึกษา ซึ่งได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติงานนอกเหนือหน้าที่หรืองานพิเศษอื่นใด หรือลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ ๖ (๘) (ช)
ในครึ่งปีที่แล้วมา ให้นําผลการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติงานของผู้นั้นทุกตําแหน่งและทุกแห่งมาประกอบ
การพิจารณาด้วย

หลักเกณฑ์การเลื่อนขัน้ เงินเดือนหนึ่งขั้น
ข้อ ๗ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้น
ในแต่ละครั้งต้องเป็นผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามข้อ ๖ และต้องเป็นผู้อยู่ใน
หลักเกณฑ์ประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้ผลดีเด่น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันก่อให้เกิดประโยชน์
และผลดียิ่งต่อผู้เรียนและการจัดการศึกษาจนถือเป็นตัวอย่างที่ดีได้
(๒) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์
โดยได้ค้นคว้าหรือประดิษฐ์สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนและการจัดการศึกษาเป็นพิเศษ และทางราชการ
ได้ดําเนินการตามความคิดริเริ่มหรือได้รับรองให้ใช้การค้นคว้าหรือสิ่งประดิษฐ์นั้น
(๓) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่มีสถานการณ์ตรากตรําเสี่ยงอันตรายมากหรือมีการต่อสู้ที่เสี่ยงต่อ
ความปลอดภัยของชีวิตเป็นกรณีพิเศษ

๑๖
(๔) ปฏิบัติงานที่มีภาระหน้าที่หนักเกินกว่าหน้าที่ความรับผิดชอบจนเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน
และการจัดการศึกษาเป็นพิเศษ และปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าที่ของตนเป็นผลดีด้วย
(๕) ปฏิบัติงานตามตําแหน่งหน้าที่ด้วยความตรากตรําเหน็ดเหนื่อยยากลําบากเป็นพิเศษและงานนั้น
ได้ผลดียิ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนและการจัดการศึกษา
(๖) ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้กระทํากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งทางการศึกษาจนสําเร็จ
เป็นผลดียิ่งแก่ประเทศชาติ
กฎ ก.ค.ศ. ข้อ ๙ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามข้อ ๖ และข้อ ๗ ให้คณะกรรมการนําผลการประเมินการปฏิบัติงานที่ได้ดําเนินการตามข้อ ๓ มาเป็นหลักในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สอง โดยพิจารณาประกอบกับข้อมูลการลา พฤติกรรมการมาทํางาน ความประพฤติ
ในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และข้อควรพิจารณาอื่นของผู้นั้น แล้วรายงานผลการพิจารณา
พร้อมด้วยข้อมูลดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชา
ข้อ ๑๑ ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ละครั้ง ให้ผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพิจารณา
รายงานผลจากผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๙ ถ้าเห็นว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดอยู่ในหลักเกณฑ์
ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามข้อ ๖ และปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการให้
เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้นั้นครึ่งขั้น ถ้าเห็นว่าข้าราชการผู้นั้นมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๗
ให้เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้นั้นหนึ่งขั้น
ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีแรกไม่ถึงหนึ่งขั้น
ถ้าในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีหลัง ผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานครึ่งปีแรก
กับครึ่งปีหลังรวมกันแล้วเห็นว่ามีมาตรฐานสูงกว่าการที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นสําหรับปีนั้น
ผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนอาจมีคําสั่งให้เลื่อนขั้นเงินเดือนรวมทั้งปีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้นั้นเป็นจํานวนหนึ่งขั้นครึ่งได้ แต่ผลการปฏิบัติงานทั้งปีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นจะต้องอยู่ใน
หลักเกณฑ์ประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้ผลดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันก่อให้เกิดประโยชน์และผลดี
ต่อผู้เรียนและการจัดการศึกษา
(๒) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือได้ค้นคว้า หรือประดิษฐ์สิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนและการจัดการศึกษา
(๓) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่มีสถานการณ์ตรากตรําเสี่ยงอันตรายหรือมีการต่อสู้ที่เสี่ยงต่อ
ความปลอดภัยของชีวิต
(๔) ปฏิบัติงานที่มีภาระหน้าที่หนักเกินกว่าหน้าที่ความรับผิดชอบจนเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน
และการจัดการศึกษา และปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าที่ของตนเป็นผลดีด้วย

๑๗
(๕) ปฏิบัติงานตามตําแหน่งหน้าที่ด้วยความตรากตรําเหน็ดเหนื่อย ยากลําบาก และงานนั้น
ได้ผลดีเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนและการจัดการศึกษา
(๖) ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้กระทํากิจการอย่างใดอย่างหนึ่งทางการศึกษาจนสําเร็จ
เป็นผลดีแก่ประเทศชาติ
ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่ควรจะได้รับ
การเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีแรกหนึ่งขั้น แต่ไม่อาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นให้ได้ เพราะมีข้อจํากัดเกี่ยวกับจํานวนเงิน
ที่จะใช้เลื่อนขั้นเงินเดือนของส่วนราชการนั้น ถ้าในการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีหลังข้าราชการผู้นั้นมีผลการปฏิบัติงาน
อยู่ในเกณฑ์ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นอีก และไม่มีข้อจํากัดเกี่ยวกับจํานวนเงินที่จะใช้เลื่อนขั้นเงินเดือน
ในคราวนั้น ผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนอาจมีคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนรวมทั้งปีของข้าราชการผู้นั้นเป็นจํานวนสองขั้นได้
ข้อ ๕ การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เลื่อนได้ไม่เกินขั้นสูง
ของอันดับเงินเดือนที่ได้รับแต่งตั้งการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สําหรับตําแหน่งที่มี
วิทยฐานะซึ่งไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรา ๕๕ ไม่มสี ิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้น
หรือให้งดการเลื่อนขั้นเงินเดือน แล้วแต่กรณี
การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสําหรับตําแหน่งที่มีวิทยฐานะ
เมื่อได้รับเงินเดือนถึงขั้นเงินเดือนประสิทธิภาพของแต่ละอันดับตามมาตรา ๗๔ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด

๑๘

หมวด ๓
การงดการเลื่อนขั้นเงินเดือน
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๖
กําหนดหลักเกณฑ์ที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น
ในแต่ละครั้งไว้ ดังนั้น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าว จึงอาจไม่ได้รับ
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนด้วยเหตุดังต่อไปนี้
(๑) ในครึ่งปีที่แล้วมามีผลการปฏิบัติงาน ความประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาประเมินแล้วเห็นว่าไม่อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรจะได้
เลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น
คําว่า “ครึ่งปีที่แล้วมา” ตามกฎ ก.ค.ศ. ข้อ ๖ หมายความว่า ระยะเวลาครึ่งปีแรกหรือครึ่งปีหลังที่ผ่านมา
แล้วแต่กรณี
(๒) ในครึ่งปีที่แ ล้ว มาจนถึง วัน ออกคําสั่ง เลื่อนขั้นเงิน เดือนถูก สั่ง ลงโทษทางวินัย ที่หนัก กว่า
โทษภาคทัณฑ์ หรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
หรือความผิดที่ทําให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
เหตุงดการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามข้อ ๖(๒) มีสองกรณีคือ
ก. ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์
ข. ถูกศาลพิพากษาให้ลงโทษในคดีอาญา
เหตุงดการเลื่อนขั้นเงินเดือนเพราะถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าภาคทัณฑ์
โทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๙๖ ซึ่งกําหนดโทษทางวินัยไว้ ๕ สถาน คือ
๑. ความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ให้ลงโทษ
(๑) ไล่ออก
(๒) ปลดออก
๒. ความผิดทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ลงโทษ
(๑) ลดขั้นเงินเดือน
(๒) ตัดเงินเดือน
(๓) ภาคทัณฑ์
สําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่กระทําความผิดทางวินัยและผู้บังคับบัญชา
มีคําสั่งให้ลงโทษทางวินัยที่หนักโทษภาคทัณฑ์ ได้แก่ โทษลดขั้นเงินเดือน ตัดเงินเดือน ไล่ออกหรือปลดออก ก่อนวันที่

๑๙
มีคําสั่งให้เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะเลื่อนขั้นเงินเดือน
เพราะเป็นกรณีที่ถูกลงโทษทางวินัยที่หนักโทษภาคทัณฑ์
ตัวอย่าง นายสมชายฯ ข้าราชการครูมีกรณีถูกกล่าวหาว่าทะเลาะวิวาทกับนายวิชัยฯ ผลการสอบสวน
ทางวินัยปรากฏว่า นายสมชายฯ และนายวิชัยฯ ทะเลาะวิวาทกันจริง แต่นายสมชายฯ เมาสุรา เป็นฝ่ายก่อเหตุ
เข้าทําร้ายนายวิชัยฯ ก่อน และนายสมชายฯ เคยถูกลงโทษทางวินัยกรณีเสพสุราอาละวาดมาแล้ว ส่วนราชการ
จึงมีคําสั่งให้ลงโทษตัดเงินเดือนนายสมชายฯ จํานวน ๕ % เป็นเวลา ๑ เดือน สําหรับนายวิชัยฯ ได้ต่อสู้ป้องกันตัว
และไม่ปรากฏว่าเคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อนจึงให้ลงโทษภาคทัณฑ์นายวิชัยฯ ไว้ ดังนี้ กรณีนายวิชัยฯ อยู่ใน
หลักเกณฑ์ที่จะพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนได้เพราะถูกลงโทษทางวินัยในระดับโทษภาคทัณฑ์ สําหรับกรณี นายสมชายฯ
ถูกลงโทษทางวินัยในระดับโทษตัดเงินเดือน ซึ่งมีระดับโทษสูงกว่าภาคทัณฑ์ จึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะพิจารณา
ให้เลื่อนขั้นเงินเดือน

คําสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าภาคทัณฑ์ถอื เอาวันที่ออกคําสั่งตามความเป็นจริง
กรณีตัวอย่าง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยกรณีไม่มา
ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์และตรวจเวรยามกลางคืน วิทยาลัยมีคําสั่งให้ลงโทษภาคทัณฑ์ตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๕๓
และได้รายงานการดําเนินการทางวินัย ไปยังเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในฐานะหัวหน้าส่วนราชการ
เพื่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบ
ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการรายงานการดําเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพิจารณาแล้วให้เพิ่มโทษข้าราชการ
ดังกล่าวจากโทษภาคทัณฑ์เป็นโทษตัดเงินเดือนจํานวน ๕ % เป็นเวลา ๑ เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๕๓
โดยคําสั่งดังกล่าวให้มีผลย้อนหลังไปถึงเดือน มีนาคม ๒๕๕๓ ตามระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยวิธีการออกคําสั่งเกี่ยวกับ
การลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๗ ซึ่งกําหนดว่า “การสั่งเพิ่มโทษหรือลดโทษ
เป็นลดขั้นเงินเดือน ตัดเงินเดือนหรือภาคทัณฑ์ ให้สั่งย้อนหลังไปถึงวันที่คําสั่งลงโทษเดิมใช้บังคับ ทั้งนี้การสั่ง
ย้อนหลังดังกล่าว ไม่มีผลกระทบถึงสิทธิและประโยชน์ที่ผู้ถูกสั่งลงโทษได้รับไปแล้ว ดังนี้ หากวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดี เนื่องจากถูกลงโทษทางวินัย
ภาคทัณฑ์ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะต้องยกเลิกคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓
แก่ข้าราชการดังกล่าวหรือไม่
ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยวิธีการออกคําสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๗ ซึ่งกําหนดว่า “การสั่งเพิ่มโทษหรือลดโทษเป็นลดขั้นเงินเดือน ตัดเงินเดือน
หรือภาคทัณฑ์ ให้สั่งย้อนหลังไปถึงวันที่คําสั่งลงโทษเดิมใช้บังคับ ทั้งนี้ การสั่งย้อนหลังดังกล่าวไม่มีผลกระทบ
ถึงสิทธิและประโยชน์ที่ผู้ถูกสั่งลงโทษได้รับไปแล้ว คําว่าข้าราชการซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น
ในแต่ละครั้งในครึ่งปีที่แล้วมาจนถึงวันออกคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ต้องไม่ถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์
ซึ่งต้องถือวันที่ทาํ คําสั่งตามความเป็นจริง มิได้หมายความถึงการมีคําสั่งเพิ่มโทษในภายหลังให้หนักกว่าภาคทัณฑ์

๒๐
โดยให้มีผลย้อนหลังไปก่อนวันออกคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนในครึ่งปีที่ได้เลื่อนไปแล้ว แต่อย่างใด และการสั่งย้อนหลัง
ดังกล่าวไม่มีผลกระทบถึงสิทธิประโยชน์ที่ผู้ถูกสั่งลงโทษได้รับไปแล้ว จึงไม่อาจยกเลิกคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
ของผู้ถูกลงโทษในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ ได้ และกรณีนี้ถือว่าข้าราชการดังกล่าวถูกลงโทษทางวินัยหนักกว่าภาคทัณฑ์
ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๓ ข้าราชการรายนี้จึงไม่อาจได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ๑

การถูกสั่งให้ออกเพราะมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน
ปัญหา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีกรณีถูกตั้งกรรมการสอบสวนกรณีมีเหตุอันควร
สงสัยอย่างยิ่งว่าผู้นั้นได้กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่การสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะสั่งให้ลงโทษวินัย
อย่างร้ายแรง ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ให้ส่งเรื่องให้ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษา หรืออ.ก.ค.ศ.ส่วนราชการ แล้วแต่กรณี พิจารณาให้ออกจากราชการในกรณีที่ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษาหรืออ.ก.ค.ศ.ส่วนราชการมีมติให้ผู้นั้นออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน
และผู้มีอํานาจสั่งบรรจุแต่งตั้งตามมาตรา ๕๓ สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน
ตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการตามมาตรา ๑๑๒ การถูกสั่งให้ออกเพราะมีมลทินหรือ มัวหมอง
ในกรณีที่ถูกสอบสวนจะถือว่าเป็นการถูกลงโทษทางวินัยที่หนักโทษภาคทัณฑ์หรือไม่
คําตอบ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ถูกสั่งให้ออกจากเพราะมีมลทินหรือมัวหมอง
ในกรณีที่ถูกสอบสวนไม่ถือว่าเป็นการถูกลงโทษทางวินัยที่หนักโทษภาคทัณฑ์จึงอยู่ในเกณฑ์ที่จะพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือนได้

การถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้กอ่ น
กรณีตัวอย่าง นาย ก.ถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง และถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๓ ผลการสอบสวนเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ผู้บังคับบัญชาจึงมีคําสั่งให้กลับเข้า
รับราชการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๔๔ เป็นต้นไป และสั่งลงโทษตัดเงินเดือน ๕ % เป็นเวลาสองเดือน ดังนี้
นาย ก.จะมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ หรือไม่
นาย ก.ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๓ จึงขาดจากตําแหน่ง
และอัตราเงินเดือนเดิมไปแล้ว นับแต่วันที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ผู้บังคับบัญชาจึงไม่อาจรอการเลื่อน
ขั้นเงินเดือนในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ ได้ เมื่อผู้บังคับบัญชามีคําสั่งให้กลับเข้ารับราชการและสั่งลงโทษตัดเงินเดือน
๕ % เป็นเวลาสองเดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๔๔ จึงต้องถูกงดเลื่อนขั้นเงินเดือนในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๔
เนื่องจากในครึ่งปีที่แล้วมา (วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๔-๓๐ กันยายน ๒๕๔๔) ถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษ
ภาคทัณฑ์ ๒
๑

(แนววินิจฉัยศาลปกครองพิษณุโลก คดีหมายเลขแดงที่ ๑๕๖/๒๕๕๓ และแนววินิจฉัย อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๒)
๒
แนววินิจฉัย อ.ก.ค.วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครู ครั้งที่ ๘๗/๒๕๔๗ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๗)

๒๑

เหตุงดการเลื่อนขั้นเงินเดือนเพราะถูกศาลพิพากษาให้ลงโทษในคดีอาญา
ในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือความผิดที่ทําให้เสื่อมเสีย
เกียรติศักดิต์ ่อตําแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
โทษในคดีอาญาประมวลกฎหมายอาญากําหนดโทษที่จะลงแก่ผู้ประทําผิดทางอาญาไว้ในมาตรา ๑๘
รวม ๕ สถาน ได้แก่ โทษประหารชีวิต จําคุก กักขัง ปรับ และริบทรัพย์สิน

ความผิดทางอาญาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ความผิดทางอาญาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หมายความว่า ความผิดซึ่งเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ราชการโดยตรง หรือความผิดซึ่งเกิดจากการกระทําที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เช่น กรณีทุจริตต่อหน้าที่
ราชการ เบียดบังยักยอกทรัพย์ของทางราชการ จัดทําเอกสารราชการเท็จเป็นต้น และถูกศาลพิพากษาให้ลงโทษทางอาญา
ไม่ว่าระดับโทษใดก็ตาม
ตัวอย่าง นายวัชระฯ ข้าราชการครูได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุได้ลงนามในใบตรวจรับพัสดุว่า
ผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของตามสัญญาซื้อขายแก่ทางราชการครบถ้วนแล้ว อันเป็นเท็จ เนื่องจากผู้ขายส่งมอบสิ่งของ
ไม่ถูกต้องตามสัญญา เป็นความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๖๒ ฐานเจ้าพนักงานจัดทํา
และรับรองเอกสารราชการอันเป็นเท็จ ศาลมีคําพิพากษาให้ลงโทษปรับ ๑,๐๐๐ บาท ดังนี้ถือว่า นายวัชระฯ ถูกศาลมี
คําพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการจึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะพิจารณาให้
เลื่อนขั้นเงินเดือนได้
ตัวอย่าง นาง ว.ข้าราชการครูปลอมลายมือชื่อผู้อื่นกู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจํานวน ๒,๐๐๐ บาท ศาลมี
คําพิพากษาให้ลงโทษจําคุก ๓ เดือน ปรับ ๓,๐๐๐ บาท โทษจําคุกรอการลงโทษไว้ ๒ ปี ดังนี้ หาใช่ความผิดเกี่ยวกับ
การปฏิบัติหน้าที่ไม่ เนื่องจากความผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการต้องเป็นการกระทําที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ราชการโดยตรง หรือความผิดที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เช่น เป็นกรรมการเก็บรักษาเงินของทาง
ราชการ นําเงินดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว สําหรับการปลอมลายมือชื่อผู้อื่นกู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ แม้ นาง ว.
จะเป็นเจ้าหน้าที่การเงิน แต่การกระทําดังกล่าวเป็นการกระทํานอกอํานาจหน้าที่ จึงมิใช่ความผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ และการกู้เงินสหกรณ์ก็มิใช่การปฏิบัติหน้าที่ราชการของ นาง ว. ๑

๑

(แนววินิจฉัย อ.ก.ค.วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครู ครั้งที่ ๒/๒๕๔๕ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕)

๒๒

ความผิดที่ทําให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ตอ่ ตําแหน่งหน้าที่ราชการของตน
ความผิดที่ทําให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการของตน หมายความว่า ความผิดซึ่งเกิด
จากการกระทําที่ข้าราชการผู้ดํารงตําแหน่งเช่นนั้นไม่พึงกระทํา ทั้งนี้ การกระทําความผิดที่ผู้ดํารงตําแหน่งใด
พึงกระทําหรือไม่นั้น จะต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงเป็นกรณี ๆ ไป โดยคํานึงถึงพฤติการณ์ที่กระทํา ตําแหน่งหน้าที่
ราชการของผู้กระทําและความรู้สึกรังเกียจของสังคมที่มีต่อการกระทํานั้นประกอบกัน กล่าวคือ ถ้าการกระทําใด
ที่ผู้ดํารงตําแหน่งใดกระทําลงแล้ว ทําให้ผู้กระทําถูกสังคมรังเกียจ ดูถูกเหยียดหยาม หรือเสื่อมความเชื่อถือแล้ว
การกระทํานั้นถือได้ว่าเป็นความผิดที่ทําให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหน่งหน้าที่ราชการของตน เช่น ความผิดทางเพศ
ยาเสพติด ทําร้ายร่างกาย เป็นต้น
กรณีตัวอย่าง นาย ส.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู ถูกดําเนินคดีอาญาข้อหา
พกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต ศาลมีคําพิพากษาเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๗ ว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติ
อาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๘ ทวิ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗๒ ทวิ และประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๗๑ ให้ลงโทษ
ปรับ ๒,๐๐๐ บาท แต่จําเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาให้ลดโทษลงกึ่งหนึ่ง คงปรับ ๑,๐๐๐ บาท
ซึ่งมิใช่ความผิดลหุโทษ ดังนี้ จะสามารถพิจารณาให้ขึ้นเงินเดือนในครั้งที่ ๑ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๘ ได้หรือไม่
อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๕๐
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐ พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่จะพิจารณาว่าการพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้
รับอนุญาต และผู้พกพานั้นเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู จะเป็นความผิดที่ทําให้เสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์ของตําแหน่งหน้าที่ราชการหรือไม่นั้น ให้เป็นดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาที่จะพิจารณาว่าการกระทํา
ดังกล่าวเป็นความผิดที่ทําให้เสื่อมเสียหรือไม่ ๑

ความผิดทางอาญาดังกล่าวต้องมิใช่ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๕๙ วรรคสี่ “บัญญัติว่าการกระทําโดยประมาท ได้แก่ การกระทําความผิด
มิใช่โดยเจตนา แต่กระทําโดยปราศจากความระมัดระวัง ซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์
และผู้กระทําอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่”
ตัวอย่าง นายเฉลิมฯ ข้าราชการครูขับรถฝ่าไฟแดงด้วยความประมาทชนนางแฉล้มฯ ถึงแก่ความตาย
และถูกฟ้องคดีอาญา ศาลมีคําพิพากษาให้ลงโทษทางอาญาให้จําคุก ๖ เดือน ปรับ ๕,๐๐๐ บาท แต่นายเฉลิมฯ ไม่เคย
กระทําความผิดหรือถูกลงโทษในคดีอาญามาก่อน โทษจําคุกจึงให้รอการลงโทษไว้ คงให้ลงโทษปรับ ๕,๐๐๐ บาท
๑

คู่มือการดําเนินการทางวินัยสําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ หน้า ๓๔๐

๒๓
ดังนี้ ถือว่า นายเฉลิมฯ ถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท จึงอยู่ในข้อยกเว้น
ที่จะพิจารณาให้เลื่อนขั้นเงินเดือนได้
ตัวอย่าง ข้าราชการครูถูกฟ้องคดีอาญากรณีจัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด
กระทําการโดยประมาททําให้นักเรียนจมน้ําเสียชีวิต ต่อมาศาลได้มีคําพิพากษาให้ลงโทษจําคุกเป็นเวลา ๑ ปี ๖ เดือน
โดยไม่รอการลงอาญา จําเลยยื่นอุทธรณ์คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ดังนี้ คดีส่วนอาญาเนื่องจาก
เป็นความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท ผู้บังคับบัญชาจึงไม่อาจรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนหรืองดการเลื่อนขั้นเงินเดือนด้วย
เหตุนี้ได้ ๑

ความผิดลหุโทษ
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๐๒ กําหนดเรื่องความผิดลหุโทษไว้ว่าหมายถึงความผิดที่ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับเช่นว่ามานี้ด้วยกัน การพิจารณาว่าความผิดใด
เป็นความผิดลหุโทษหรือไม่ จึงต้องพิจารณาบทบัญญัติเกี่ยวกับความผิดที่กําหนดโทษในทางอาญาของกฎหมาย
แต่ละฉบับว่ามีระวางโทษที่จะลงแก่ผู้กระทําผิดกฎหมายดังกล่าวโดยกําหนดโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกิน
หนึ่งพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ หรือไม่ หากกฎหมายดังกล่าวกําหนดระวางโทษจําคุกเกินกว่าหนึ่งเดือนหรือปรับ
เกินกว่าหนึ่งพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ แม้ต่อมาศาลมีคําพิพากษาให้ลงโทษแก่ผู้กระทําผิดโดยลดโทษลงเหลือจําคุก
ไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ ความผิดดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นความผิดลหุโทษ
ตัวอย่าง นายอุทัยฯ ข้าราชการครูทําร้ายร่างกายนายวันชัยฯจนได้รับอันตรายแก่กาย ถูกพนักงานอัยการ
ยื่นฟ้องคดีอาญาต่อศาลเป็นคดีอาญา ศาลมีคําพิพากษาว่าการกระทําของนายอุทัยฯ เป็นความผิดฐานทําร้ายร่างกาย
ผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กาย ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๙๕ ซึ่งระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี
หรือปรับไม่เกินสี่พันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ แต่จําเลยรับสารภาพให้ลงโทษจําคุกหนึ่งปี โทษจําคุกให้รอการลงโทษไว้
โดยให้ลงโทษปรับ ๑,๐๐๐ บาท ดังนี้ถือว่า นายอุทัยฯ ถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่ทําให้
เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหน่งหน้าที่ราชการของตน แต่เนื่องจากการกระทําของนายอุทัยฯ เป็นการกระทําใน
ความผิดทางอาญาซึ่งกฎหมายกําหนดระวางโทษไว้ให้ลงโทษจําคุกเกินกว่าหนึ่งเดือน หรือปรับเกินกว่าหนึ่งพันบาท
ซึ่งไม่ถือว่าเป็นความผิดลหุโทษ แม้ศาลจะพิพากษาให้ลงโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท ก็ไม่ถือว่าเป็นการกระทํา
ความผิดลหุโทษ การกระทําของนายอุทัยฯ จึงไม่อยู่ในข้อยกเว้นที่จะพิจารณาให้เลื่อนขั้นเงินเดือนได้

๑

(แนววินิจฉัย อ.ก.ค.วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครู ครั้งที่ ๘/๒๕๔๔ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม๒๕๔๔)

๒๔

กรณีถูกงดเลื่อนขั้นเงินเดือนเพราะถูกสั่งลงโทษทางวินัยหรือถูกศาลพิพากษา
ในคดีอาญาให้ลงโทษในกรณีเดียวกันมาแล้ว
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๖(๒)
วรรคสอง กําหนดว่าในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดอยู่ในหลักเกณฑ์ที่สมควรได้เลื่อนขั้นเงินเดือน
แต่ได้ถูกงดเลื่อนขั้นเงินเดือนเพราะถูกสั่งลงโทษทางวินัยหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในกรณีนั้น
มาแล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําครึ่งปีต่อไปให้ผู้นั้นตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายนหรือวันที่ ๑ ตุลาคมของครั้ง
ที่จะได้เลื่อนเป็นต้นไป
ตัวอย่าง นายสมชายฯ ข้าราชการครูเมาสุรา ชกต่อยทําร้ายร่างกาย นายชูชัยฯ วิทยาลัยมีคําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยและมีคําสั่งให้ลงโทษตัดเงินเดือนนายสมชายฯ จํานวน ๕ % เป็นเวลาหนึ่งเดือน
ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เป็นต้นไป ดังนั้นในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ นายสมชายฯ จึงไม่ได้รับการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน เนื่องจากถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ ต่อมานายชูชัยฯ ได้ยื่นฟ้องนายสมชายฯ
เป็นคดีอาญา ศาลมีคําพิพากษาเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ว่า นายสมชายฯ กระทําความผิดฐานทําร้ายร่างกายผู้อื่น
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๙๕ ซึ่งมีระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่พันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
พิพากษาให้ลงโทษจําคุกนายสมชายฯ เป็นเวลา ๓ เดือน ปรับ ๒,๐๐๐ บาท นายสมชายฯ ให้การรับสารภาพ ศาลให้รอ
การลงโทษจําคุกไว้ คงลงโทษปรับ
ดังนี้แม้ นายสมชายฯ ถูกศาลพิพากษาให้ลงโทษในคดีอาญาข้อหาทําร้ายร่างกายซึ่งเป็น
ความผิดที่ทําให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการของตน และมิใช่ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ แต่นายสมชายฯ ได้เคยถูกงดเลื่อนขั้นเงินเดือนเพราะถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่า
โทษภาคทัณฑ์ในกรณีเดียวกันมาแล้วในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ ผู้บังคับบัญชาจึงต้องพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ประจําครึ่งปีต่อไปให้แก่นายสมชายฯ ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ของครั้งที่จะได้เลื่อนเป็นต้นไป
กรณีตัวอย่าง นางสาว น. ข้าราชการครูถูกฟ้อ งคดีอ าญาความผิด ข้อ หาหมิ่นประมาทเมื่อวันที่
๑๙ เมษายน ๒๕๔๔ ซึ่งผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเห็นว่าเป็นความผิดที่ทําให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ต่อตําแหน่ง
หน้าที่ราชการของตนและสั่งรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๔ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๔
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๕ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ และวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๖ ต่อมาวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖
ศาลพิพากษาว่าจําเลยมีความผิดฐานหมิ่นประมาท ให้จําคุก ๑ เดือน ปรับ ๑,๐๐๐ บาท โทษจําคุกให้รอการลงโทษไว้มี
กําหนด ๑ ปี ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาดังนี้ถือว่าเหตุแห่งการรอการเลื่อน
ขั้นเงินเดือนสิ้นสุดลง ผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนจะต้องสั่งงดเลื่อนขั้นเงินเดือนในทุกครั้งที่รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้
คือ ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๔ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๕ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ หากผู้มีอํานาจ
สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเห็นว่า นางสาว น.อยู่ในหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนประการอื่นก็สามารถสั่งเลื่อนเงินเดือนได้
ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๖ โดยไม่ต้องรอถึงวันที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุด ต่อมาผู้บังคับบัญชาได้สั่งลงโทษ
ตัดเงินเดือน ๕ % เป็นเวลา ๑ เดือน กรณีกระทําความผิดวินัยในเรื่องร้องเรียนกล่าวหาผู้อื่นโดยปราศจากความจริง

๒๕
และกระทําการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว ตามมาตรา ๘๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๙๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ตามคําสั่งลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๘ ดังนี้
ผู้บังคับบัญชาจะสั่งงดเลื่อนขั้นเงินเดือนเพราะถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าภาคทัณฑ์แก่ นางสาว น. อีกได้
หรือไม่
อ.ก.ค.วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่า
นางสาว น.เคยถูกผู้มีอํานาจสั่งงดเลื่อนขั้นเงินเดือนงดเลื่อนขั้นเงินเดือนเพราะถูกศาลพิพากษาว่าจําเลยมีความผิด
ฐานหมิ่นประมาท ให้จําคุก ๑ เดือน ปรับ ๑,๐๐๐ บาทมาแล้ว ซึ่งความผิดดังกล่าวผู้บังคับบัญชาได้อาศัยเป็นมูลกรณี
เพื่อดําเนินการทางวินัยกับนางสาว น.ถือได้ว่าเป็นกรณีความผิดเดียวกันกับที่ผู้มีอํานาจสั่งงดเลื่อนขั้นเงินเดือน ได้สั่ง
งดการเลื่อนขั้นเงินเดือนนางสาว น.มาแล้ว จึงไม่อาจอาศัยเหตุที่นางสาว น.ถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าภาคทัณฑ์
มางดเลื่อนขั้นเงินเดือนนางสาว น.ได้อีก ดังนั้นในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ หากผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเห็นว่า
นางสาว น.อยู่ในหลักเกณฑ์ที่สมควรได้รับการเลื่อนเงินเดือนก็สามารถสั่งเลื่อนเงินเดือนให้กับนางสาว น.ได้ ๑

กรณีถูกงดเลื่อนขั้นเงินเดือนเพราะขาดราชการ ต่อมาถูกสั่งลงโทษทางวินัย
ที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ในกรณีเดียวกัน
ตัวอย่าง นาง ส.ข้าราชการครูขาดราชการระหว่างวันที่ ๗-๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๒ ผู้อํานวยการโรงเรียน
สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ นาง ส.อุทธรณ์คําสั่ง อ.ก.ค.จังหวัดพิจารณาแล้วมีมติให้เพิ่มโทษเป็นตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน
ตามคําสั่งลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๓ แต่เนื่องจากในปีงบประมาณ ๒๕๔๔ (๑ พฤษภาคม ๒๕๔๒-๓๐ เมษายน ๒๕๔๓)
นาง ส.ถูกงดเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีขาดราชการมาแล้ว ดังนี้ผู้บังคับบัญชาจะเลื่อนขั้นเงินเดือนในปีงบประมาณ ๒๕๔๕
ให้แก่ นาง ส.ได้หรือไม่
อ.ก.ค.วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครู ครั้งที่ ๑/๒๕๔๕ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๔๕
พิจารณาแล้วเห็นว่า แม้ กฎ ก.ค. (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๐ กําหนดว่า “ในกรณีที่ข้าราชการครูผู้ใดอยู่ในหลักเกณฑ์
ที่สมควรได้เลื่อนขั้นเงินเดือน แต่ได้ถูกงดเลื่อนขั้นเงินเดือนเพราะถูกสั่งลงโทษทางวินัยหรือถูกศาลพิพากษา
ในคดีอาญาให้ลงโทษในกรณีตามวรรคหนึ่งมาแล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําครึ่งปีต่อไปให้ผู้นั้น....”
แต่มิได้กําหนดกรณีถูกงดเลื่อนขั้นเงินเดือนเพราะเหตุขาดราชการมาแล้ว และถูกลงโทษทางวินัยจากมูลเหตุเดียวกันนั้นอีก
แต่เจตนารมณ์ของกฎ ก.ค.ดังกล่าวไม่ต้องการให้บุคคลถูกลงโทษมากกว่าหนึ่งครั้งในการกระทําความผิดเพียงครั้งเดียว
เมื่อเทียบเคียงกับการกระทําความผิดอื่นและถูกลงโทษภาคทัณฑ์ ต่อมาถูกเพิ่มโทษก็จะถูกงดเลื่อนขั้นเงินเดือน
เพียงปีงบประมาณเดียวเท่านั้น หรือกรณีข้าราชการครูขาดราชการ และถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าภาคทัณฑ์
ข้าราชการครูดังกล่าวก็จะถูกงดเลื่อนขั้นเงินเดือนในปีงบประมาณนั้นเพียงครั้งเดียว แม้ต่อมาถูกเพิ่มโทษก็มิต้องถูกงด
เลื่อนขั้นเงินเดือนอีก กรณีของนาง ส.ก็ควรถูกงดเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปีเพียงครั้งเดียว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔

๑

(แนววินิจฉัย อ.ก.ค.วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครัง้ ที่ ๗/๒๕๔๙ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๙)

๒๖

กรณีถูกลงโทษจําคุกหรือปรับในการกระทําผิดฐานละเมิดอํานาจศาล
การกระทําผิดฐานละเมิดอํานาจศาลได้แก่การขัดขืนไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดของศาลหรือประพฤติตน
ไม่เรียบร้อยในบริเวณศาล เป็นต้น ซึ่งศาลมีอํานาจในการสั่งลงโทษให้จําคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินห้าร้อยบาท
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๓๓ ๑ ดังนี้ จะถือว่าศาลได้พิพากษาให้ลงโทษจําคุก และไม่อยู่ใน
หลักเกณฑ์ที่จะพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนได้หรือไม่
อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครู ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๔๕ เมื่อวันที่
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๕ วินิจฉัยว่าความผิดฐานละเมิดอํานาจศาลเป็นความผิดต่อศาลซึ่งเป็นกฎหมายพิเศษไม่ใช่
ความผิดทางอาญา ผู้บังคับบัญชาจึงไม่อาจงดการเลื่อนขั้นเงินเดือนด้วยเหตุดังกล่าวได้

คําพิพากษาให้ลงโทษในคดีอาญาไม่จําต้องเป็นคําพิพากษาศาลทีถ่ ึงที่สุด
กรณีตัวอย่าง นาย ก.ข้าราชการครูถูกฟ้องคดีอาญา ศาลชั้นต้นมีคําพิพากษาว่ากระทําผิดฐานทําร้าย
ร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๙๐ วรรคหนึ่ง ให้จําคุก ๒ ปี และศาลอุทธรณ์
มีคําพิพากษายืนเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๓ คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ดังนี้ถือว่านาย ก.ถูกศาล
พิพากษาให้ลงโทษในความผิดที่ทําให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการของตนจึงไม่อาจพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ ได้ แม้คดีดังกล่าวอยู่ระหว่างฎีกาและคดียังไม่ถึงที่สุดก็ตาม

(๓) ในครึ่งปีที่แล้วมาถูกสั่งพักราชการเกินกว่าสองเดือน (กฎ ก.ค.ศ. ข้อ ๖(๓))
๑

มาตรา ๓๑ ผู้ใดกระทําการอย่างใด ๆ ดังกล่าวต่อไปนี้ ให้ถือว่ากระทําความผิดฐานละเมิดอํานาจศาล
(๑) ขัดขืนไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดของศาลตามมาตราก่อนอันว่าด้วยการรักษาความเรียบร้อย หรือประพฤติตนไม่เรียบร้อย
ในบริเวณศาล
(๒) เมื่อได้มีคําร้องและได้รับอนุญาตจากศาลให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล ตามมาตรา ๑๕๖/๑ แล้วปรากฏว่าได้แสดง
ข้อเท็จจริงหรือเสนอพยานหลักฐานอันเป็นเท็จต่อศาลในการไต่สวนคําร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล
(๓) เมื่อรู้ว่าจะมีการส่งคําคู่ความหรือส่งเอกสารอื่น ๆ ถึงตนแล้วจงใจไปเสียให้พ้น หรือหาทางหลีกเลี่ยงที่จะไม่รับคําคู่ความ
หรือเอกสารนั้นโดยสถานอื่น
(๔) ตรวจเอกสารทั้งหมดหรือฉบับใดฉบับหนึ่งซึ่งอยู่ในสํานวนความหรือคัดเอาสําเนาเอกสารเหล่านั้นไปโดยฝ่าฝืน
ต่อบทบัญญัติ มาตรา ๕๔
(๕) ขัดขืนไม่มาศาลเมื่อศาลได้มีคําสั่งตามมาตรา ๑๙ หรือมีหมายเรียกตามมาตรา ๒๗๗ มาตรา ๓๓ ถ้าคู่ความฝ่ายใด
หรือบุคคลใดกระทําความผิดฐานละเมิดอํานาจศาลใด ให้ศาลนั้นมีอํานาจสั่งลงโทษโดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือทั้งสองวิธี ดังจะกล่าวต่อไปนี้ คือ
(ก) ไล่ออกจากบริเวณศาล หรือ
(ข) ให้ลงโทษจําคุก หรือปรับ หรือทั้งจําทั้งปรับ
การไล่ออกจากบริเวณศาลนั้น ให้กระทําได้ชั่วระยะที่ศ าลนั่งพิจารณาหรือภายในระยะเวลาใด ๆ ก็ได้
ตามที่ศาลเห็นสมควร เมื่อจําเป็นจะเรียกให้ตํารวจช่วยจัดการได้
ในกรณีกําหนดโทษจําคุกและปรับนั้น ให้จําคุกได้ไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินห้าร้อยบาท

๒๗
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้ง
กรรมการสอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญาต้องหาว่ากระทําผิดอาญาในเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
หรือเกี่ยวกับความประพฤติ หรือพฤติการณ์อันไม่น่าไว้วางใจ และผู้มีอํานาจสั่งพักราชการพิจารณาเห็นว่า ถ้าให้ผู้นั้น
คงอยู่ในหน้าที่ราชการอาจเกิดความเสียหายแก่ราชการหรือเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนพิจารณา หรือจะก่อให้เกิด
ความไม่สงบเรียบร้อยขึ้น หรือเป็นผู้อยู่ระหว่างถูกควบคุม ขัง หรือต้องจําคุกมาเป็นเวลาติดต่อกันเกินสิบห้าวันแล้ว
ผู้มีอํานาจสั่งพักราชการตาม กฎ ก.ค.ฉบับที่ ๒๒ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน อาจมีคําสั่งให้ข้าราชการดังกล่าว
พักราชการไว้ก่อนเพื่อประโยชน์ในการสอบสวนพิจารณา จนกว่าการสอบสวนพิจารณาจะแล้วเสร็จได้
ตัวอย่าง นายสุภาพฯ ข้าราชการครูต้องหาคดีอาญาจําหน่ายยาเสพติดถูกจับและคุมขังตั้งแต่วันที่
๑-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ และไม่ได้รับการประกันตัว ส่วนราชการจึงมีคําสั่งให้นายสุภาพฯ พักราชการตั้งแต่วันที่
๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นมา ต่อมาวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ พนักงานอัยการมีคําสั่งไม่ฟ้องคดีอาญา
ส่วนราชการจึงมีคําสั่งให้นายสุภาพฯ กลับเข้ารับราชการตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ ดังนี้ถือว่า นายสุภาพฯ ถูกสั่ง
พักราชการระหว่างวันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๗ เป็นเวลาเพียงหนึ่งเดือน ซึ่งไม่เกินสองเดือนนายสุภาพฯ จึงมี
สิทธิได้รับการพิจารณาให้เลื่อนขั้นเงินเดือนได้
ปัญหา นายวิชัย ฯ ข้า ราชการครูต้อ งหาคดีอ าญาข้อ หาฆ่า ผู้อื่น ถูก จับ และคุม ขังตั้ง แต่วัน ที่
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เป็นเวลา ๓ เดือน และไม่ได้รับการประกันตัว ส่วนราชการ
จึงมีคําสั่งให้นายวิชัยฯ พักราชการตั้งแต่วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เป็นต้นมา ต่อมาวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓
พนักงานอัยการมีคําสั่งไม่ฟ้องคดีอาญา ส่วนราชการจึงมีคําสั่งให้นายวิชัยฯ กลับเข้ารับราชการตั้งแต่วันที่
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ดังนี้จะถือว่านายวิชัยฯ ถูกสั่งพักราชการเป็นเวลาเกินกว่าสองเดือน ไม่มีสิทธิได้รับการพิจารณา
ให้เลื่อนขั้นเงินเดือนได้หรือไม่
คําตอบ กฎ ก.ค.ศ. ข้อ ๖(๓) กําหนดว่าข้าราชการที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น
ในแต่ละครั้งในครึ่งปีที่แล้วมาไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่าสองเดือน การพิจารณาว่าข้าราชการรายใดถูกสั่งพักราชการ
เกินกว่าสองเดือนจึงต้องพิจารณาแต่ละช่วงเวลาคําว่า “ครึ่งปีที่แล้วมา” ตามกฎ ก.ค.ศ. ข้อ ๖ หมายความว่า ระยะเวลา
ครึ่งปีแรกหรือครึ่งปีหลังที่ผ่านมาแล้วแต่กรณี ดังนั้นในครึ่งปีแรก หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่
๓๑ มีนาคม ที่ผ่านมาก่อนมีคําสั่งให้เลื่อนขั้นเงินเดือน นายวิชัยฯ ถูกสั่งพักราชการตั้งแต่วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ถึงวันที่
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ เป็นเวลา ๑ เดือนเศษ ดังนั้นวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ จึงพิจารณาให้เลื่อนขั้นเงินเดือนแก่
นายวิชัยฯ ได้ สําหรับช่วงเวลา “ครึ่งปีหลัง” หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓
นายวิชัยฯ ถูกสั่งพักราชการตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เป็นเวลา ๑ เดือนเศษ ดังนั้น
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ จึงพิจารณาให้เลื่อนขั้นเงินเดือนแก่นายวิชัยฯได้เช่นเดียวกัน

๒๘

(๔) ในครึ่งปีที่แล้วมาขาดราชการโดยไม่มีเหตุอันสมควร (กฎ ก.ค.ศ. ข้อ ๖(๔))
“ขาดราชการ” หมายถึง กรณีที่ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาหยุดงานไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการ
และไม่ได้ส่งใบลา หรือส่งใบลาแต่ผู้มีอํานาจอนุญาตการลาไม่เชื่อว่าข้าราชการดังกล่าวป่วยหรือไม่ได้ส่งใบลากิจ
ล่วงหน้า โดยหยุดงานไปก่อนแล้วมาลากิจภายหลังและผู้บังคับบัญชาไม่อนุญาตการลาเป็นต้น

กรณีไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการในวันหยุดราชการ
ปัญหา ผู้บังคับบัญชามีคําสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมาปฏิบัติราชการในวันหยุด
เช่น วันเสาร์หรืออาทิตย์ แต่ข้าราชการผู้นั้นไม่มาปฏิบัติราชการตามคําสั่งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร จะถือว่า
ข้าราชการดังกล่าวขาดราชการ และไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือไม่
คําตอบ มาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
บัญญัติว่า วันเวลาทํางาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจําปี และการลาหยุดราชการของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ.กําหนด ในกรณีที่ ก.ค.ศ.ยังมิได้กําหนด ให้นําหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่อง
ดังกล่าวที่ใช้กับข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม เนื่องจากขณะนี้ ก.ค.ศ.ยังมิได้กําหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้
จึงต้องนําหลักเกณฑ์ที่ใช้กับข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม
โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๙ กําหนดว่า วันเวลาทํางาน วันหยุด
ราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจําปี และการลาหยุดราชการของข้าราชการพลเรือน ให้เป็นไปตามที่
คณะรัฐมนตรีกําหนด ดังนั้น การที่จะถือว่าข้าราชการผู้ใดขาดราชการจะต้องเป็นกรณีที่ผู้นั้นไม่มาทํางานใน
วันทําการปกติตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด การที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่มาปฏิบัติราชการ
ในวันหยุดตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรจึงไม่ถือว่าเป็นการขาดราชการไม่ต้องห้ามเลื่อน
ขั้นเงินเดือน แต่อาจเป็นความผิดวินัยฐานขัดคําสั่งผู้บังคับบัญชาหรือฐานละทิ้งหน้าที่ราชการอีกส่วนหนึ่งได้

กรณีไม่มาทําการสอนชดเชยในวันหยุดราชการ
ปัญหา หัวหน้าสถานศึกษามีคําสั่งให้ปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ หรือกรณีมีเหตุพิเศษในวันพุธ
และได้มีคําสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาทําการสอนชดเชยในวันเสาร์ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ
แต่ข้าราชการบางรายไม่มาทําการสอนชดเชยในวันเสาร์ และไม่ได้ส่งใบลา จะถือว่าข้าราชการดังกล่าวขาดราชการ
และไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือไม่
คําตอบ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดเวลาทํางานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ ๑๒)
พ.ศ. ๒๕๐๒ กําหนดให้วันเสาร์ และวันอาทิตย์ เป็นวันหยุดราชการประจําสัปดาห์ ความในข้อ ๓ ของประกาศดังกล่าว
กําหนดว่าสําหรับโรงเรียนให้เป็นตามระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้วาง
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยกําหนดเวลาทํางานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕ กําหนดให้มี
วันหยุดราชการประจําสัปดาห์คือวันเสาร์ และวันอาทิตย์ เป็นวันหยุดราชการเต็มทั้งสองวัน และระเบียบข้อ ๗

๒๙
กําหนดว่าวันที่สถานศึกษาทําการสอนชดเชยหรือทดแทน เนื่องจากสถานศึกษาสั่งปิดด้วยเหตุพิเศษหรือกรณีพิเศษต่าง ๆ
ให้ถือว่าเป็นวันทํางานปกติตามระเบียบนี้
อนึ่ง ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย ปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ให้หัวหน้าสถานศึกษา
มีอาํ นาจสั่งปิดสถานศึกษาไว้รวมสองกรณี ดังนี้
๑. การสั่งปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ เช่น กรณีจําเป็นต้องใช้สถานศึกษาเพื่อประชุม สัมมนา ฝึกอบรม
จัดสอบ พักแรม จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือกิจกรรมอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน หรือเหตุจําเป็นอื่นที่ไม่อาจ
เปิดเรียนได้ตามปกติ หัวหน้าสถานศึกษามีอํานาจสั่งปิดสถานศึกษาได้ไม่เกิน ๗ วัน
๒. การสั่งปิดสถานศึกษากรณีมีเหตุพิเศษ เป็นเหตุอันเกิดขึ้นเป็นภัยพิบัติสาธารณะให้หัวหน้าสถานศึกษา
มีอํานาจสั่งปิดสถานศึกษาชั่วคราวเพื่อระงับเหตุ หรือป้องกันภยันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้หัวหน้าสถานศึกษามีอํานาจ
สั่งปิดสถานศึกษาได้ไม่เกิน ๑๕ วัน เมื่อได้สั่งปิดสถานศึกษาไปแล้วต้องทําการสอนชดเชยให้ครบจํานวนวันที่ปิดนั้น
ดังนั้นเมื่อหัวหน้าสถานศึกษาได้มีคําสั่งให้ปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ หรือกรณีมีเหตุพิเศษดังกล่าวแล้ว
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยกําหนดเวลาทํางานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๗ กําหนดว่า
วันที่สถานศึกษาทําการสอนชดเชยหรือทดแทน เนื่องจากสถานศึกษาสั่งปิดด้วยเหตุพิเศษหรือกรณีพิเศษต่าง ๆ
ให้ถือว่าเป็นวันทํางานปกติตามระเบียบ เมื่อหัวหน้าสถานศึกษามีคําสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาทําการสอนชดเชยในวันเสาร์ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงต้องมาปฏิบัติราชการ
เหมือนการมาทํางานปกติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่มาปฏิบัติราชการในวันทําการสอนชดเชยดังกล่าว
จึงต้องส่งใบลาตามระเบียบว่าด้วยการลา ในกรณีที่ข้าราชการดังกล่าวไม่มาปฏิบัติราชการ และไม่ส่งใบลาหรือส่งใบลา
แต่ผู้บังคับบัญชาไม่อนุญาตให้ลาจึงเป็นการขาดราชการ ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนได้

กรณีไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการในวันปิดภาคเรียน
ปัญหา ผู้บังคับบัญชามีคําสั่งมอบหน้าที่ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาปฏิบัติราชการ
ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างปิดภาคเรียนเดือนเมษายน แต่ข้าราชการผู้นั้นไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการตามคําสั่ง
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร จะถือว่าข้าราชการดังกล่าวขาดราชการ และไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือนหรือไม่
คําตอบ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยกําหนดเวลาทํางานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๖ กําหนดว่าวันปิดภาคเรียนให้ถือว่า เป็นวันพักผ่อนของนักเรียน ซึ่งสถานศึกษาอาจอนุญาต
ให้ข้าราชการหยุดพักผ่อนด้วยก็ได้ แต่ถ้ามีราชการจําเป็นให้ข้าราชการมาปฏิบัติราชการเหมือนการมาปฏิบัติราชการ
ตามปกติ ดังนั้น ในระหว่างปิดภาคเรียนเดือนเมษายนจึงถือว่าเป็นวันทําการตามปกติ ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้มาปฏิบัติราชการในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างปิดภาคเรียนซึ่งไม่ถือว่า
เป็นวันหยุราชการตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด หากไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการจึงต้องส่งใบลาตามระเบียบว่าด้วยการลา
ในกรณีที่ข้าราชการดังกล่าวไม่มาปฏิบัติราชการตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย และไม่ส่งใบลาหรือส่งใบลาแต่ผบู้ งั คับบัญชา
ไม่อนุญาตให้ลาจึงเป็นการขาดราชการ และไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนได้

๓๐

กรณีไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการครึ่งวัน
ปัญหา ในกรณีที่เป็นวันทําการตามปกติ ข้าราชการจะต้องละทิ้งหน้าที่ราชการไปอย่างน้อยเป็นเวลา
เท่าใดจึงจะถือว่าขาดราชการ และไม่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน
คําตอบ โดยที่ข้อ ๑๐ ของระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดให้ข้าราชการลา
หยุดราชการครึ่งวันได้ โดยการลาครึ่งวันในตอนเช้าหรือตอนบ่ายให้นับเป็นการลาครึ่งวันตามประเภทการลานั้น ๆ
ดังนั้น ข้าราชการจะต้องไม่มาทํางานในวันทําการตามปกติตั้งแต่ครึ่งวันขึ้นไปโดยไม่ยื่นใบลา หรือยื่นใบลาแล้ว
แต่ผู้บังคับบัญชาไม่อนุญาตให้ลา จึงจะถือว่าข้าราชการผู้นั้นขาดราชการและไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะเลื่อน
ขั้นเงินเดือน ๑
ตัวอย่าง ข้าราชการครูมาทํางานสาย จึงไม่ลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ราชการในครึ่งวันเช้า แต่มาลงเวลา
ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงบ่ายและได้ยื่นใบลาป่วยในครึ่งวันเช้า แต่ผู้บังคับบัญชาไม่เชื่อว่าป่วยจึงไม่อนุญาตการลา
ดังนี้ถือว่าข้าราชการดังกล่าวขาดราชการครึ่งวันเช้า ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนได้
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๗/๒๕๔๗
กรณีที่มีการออกคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนไปแล้ว ต่อมาตรวจสอบพบว่ามีข้อเท็จจริงคลาดเคลื่อน
จึงมีการแก้ไขคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนดังกล่าวให้ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริงโดยการถอนชื่อผู้ไม่มีสิทธิได้เลื่อน
ขั้นเงินเดือนออกเสีย เป็นเหตุให้ผู้ถูกถอนชื่อออกนํามาฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยโดยสรุปว่า กฎ ก.ค.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน ข้อ ๖(๔) กําหนดว่าข้าราชการครู
ซึ่งจะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําหนึ่งขั้นในรอบปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
กรณีนี้ปรากฏว่าผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนได้ออกคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนไปตามหลักเกณฑ์แล้ว
ต่อมาผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นรายงานขึ้นมาว่าได้มีการสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ผู้ฟ้องคดีกรณีขาดราชการ ๑ วัน ซึ่งเป็นวันที่
ขาดราชการในรอบปีที่แล้วมา จึงทําให้คําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนดังกล่าวขัดต่อข้อ ๖(๔) ดังกล่าวข้างต้น และเป็น
การออกคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนที่เกิดจากข้อเท็จจริงที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้นการที่ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งเลื่อน
ขั้นเงินเดือนตามคําสั่งดังกล่าวได้การออกคําสั่งเพิกถอนชื่อผู้ฟ้องคดีออกจากคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปี
จึงชอบด้วยกฎหมายแล้วพิพากษายกฟ้อง

กรณีไม่ไปราชการเพื่อเข้าอบรมและไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการ
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๗/๒๕๕๓
ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญมิได้ไปปฏิบัติราชการในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๕ โดยมิได้ยื่นใบลาป่วย
ในภายหลังทันทีที่ผู้ฟ้องคดีมาปฏิบัติราชการ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุมัติจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรการเตรียมความพร้อมเพื่อการบริหารราชการยุคใหม่ รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๔ ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๕
ณ โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร แต่ผู้ฟ้องคดีมิได้เข้ารับการอบรมในวันดังกล่าว และมิได้ไป
๑

แนววินิจฉัยตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๙.๒/ป ๗๓๗ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๓๘

๓๑
ปฏิบัติราชการที่สํานักงานคุมประพฤติ และมิได้ยื่นใบลาป่วยในภายหลังทันทีที่มาปฏิบัติราชการอีกเช่นกัน
ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ธุรการว่าผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ยื่นใบลาป่วยกรณีไม่ได้มาปฏิบัติราชการรวม ๓ วันทําการ
ผู้ฟ้องคดีจึงได้ยื่นใบลาป่วยกรณีไม่มาปฏิบัติราชการในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๕ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยให้เหตุผลว่า
เป็นไข้ ปวดศีรษะ แต่มิได้ยื่นใบลาป่วยในกรณีไม่มาปฏิบัติราชการในวันที่ ๑๔ ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
มีคําสั่งว่าไม่อนุญาต เนื่องจากเคยให้โอกาสแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบด้วยลายลักษณ์อักษรมาแล้วสองครั้ง และมีคําสั่ง
ให้ลงโทษภาคทัณฑ์กรณีผู้ฟ้องคดีละทิ้งหน้าที่ราชการไป ๓ วัน อันเป็นการกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงฐานไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ และฐานละทิ้งหน้าที่ราชการ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคําสั่งยกเลิก
คําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนที่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดีประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ ครึ่งปีหลังครึ่งขั้น เนื่องจาก
ผู้ฟ้องคดีได้ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอความเป็นธรรม ต่อมา อ.ก.พ.กระทรวงยุติธรรม
ได้มีหนังสือแจ้งมติยกคําร้องทุกข์ ผู้ฟ้องคดีได้นําคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง โดยที่ข้อ ๗ ของกฎ ก.พ.ว่าด้วยการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔ กําหนดว่า ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น
ในแต่ละครั้งต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้.... (๔) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
จึงจําต้องพิจารณาวินิจฉัยในเบื้องต้นว่า ในครึ่งปีที่แล้วมาผู้ฟ้องคดีขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลสมควรหรือไม่
พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ข้อ ๑๗ วรรคหนึ่ง ของระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดว่า
ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาป่วยเพื่อรักษาตัวให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจ
อนุญาตก่อนหรือในวันที่ลาเว้นแต่ในกรณีจําเป็น จะเสนอหรือจัดส่งใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได้
คดีนี้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้มาปฏิบัติราชการในวันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๕ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องเสนอหรือจัดส่งใบลาป่วยก่อน
หรือในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๕ แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าผู้ฟ้องคดีเป็นไข้ ปวดศีรษะในวันดังกล่าว อันถือได้ว่า
เป็นกรณีจําเป็นที่ไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาป่วยต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก่อน หรือในวันที่ลาป่วยได้ ผู้ฟ้องคดีจึงต้อง
เสนอหรือจัดส่งใบลาป่วยในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ คือ วันจันทร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๕ แต่ผู้ฟ้องคดีกลับเสนอ
หรือจัดส่งใบลาป่วยต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๕ ซึ่งเป็นเวลาภายหลังจากวันแรกที่ผู้ฟ้องคดีมาปฏิบัติ
ราชการหลังการลาป่วยถึง ๔๒ วัน เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการในเรื่องการลา ทั้งที่ผู้ฟ้องคดี
ซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญระดับ ๖ ว ย่อมจะทราบถึงระเบียบดังกล่าวเป็นอย่างดีกับทั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
ก็ได้เคยตักเตือนผู้ฟ้องคดีเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการเรื่องการเสนอ
หรือจัดส่งใบลาป่วยโดยเคร่งครัดมาแล้วถึงสองครั้งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ แต่ผู้ฟ้องคดีก็มิได้ใส่ใจที่จะปฏิบัติ
ตามคําตักเตือนและระเบียบของทางราชการ โดยอ้างว่าหลงลืมและเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่งานธุรการที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการลาของข้าราชการของสํานักงานที่จะต้องทวงถามให้ผู้ฟ้องคดีเสนอหรือจัดส่งใบลา ข้ออ้างดังกล่าว
จะเป็นความจริงหรือไม่ก็ตามก็ไม่ทําให้การกระทําของผู้ฟ้องคดีที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการดังกล่าว
กลายเป็นการกระทําที่ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีลาป่วย
ในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๕ จึงเป็นการกระทําที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

๓๒
ข้อ ๙ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุม
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ กําหนดว่าในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือผู้มีอํานาจตามระเบียบนี้ได้มีคําสั่งให้ข้าราชการ
หรือลูกจ้างผู้ใดเดินทางไปราชการ ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชาได้อนุมัติการเดินทางตามคําสั่งนั้น และให้ข้าราชการ
หรือลูกจ้างผู้นั้นรายงานผู้มีอํานาจตามระเบียบนี้ทราบด้วย บทบัญญัติดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การที่ข้าราชการได้รับอนุมัติ
หรือได้รับคําสั่งจากผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปให้ไปฝึกอบรม ข้าราชการผู้นั้นมีหน้าที่ต้องเข้ารับ การฝึกอบรม
ตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาดังกล่าวหากข้าราชการผู้นั้นไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมตามวันและเวลาที่กําหนดได้ต้อง
รายงานเพื่อชี้แจงเหตุผลหรือเหตุขัดข้องให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยอาจแจ้งให้ทราบก่อนกําหนดวันฝึกอบรม
เพื่อผู้บังคับบัญชาจะได้มีคําสั่งให้ข้าราชการอื่นเข้ารับการฝึกอบรมแทน หรือหากมีเหตุจําเป็นไม่อาจแจ้งก่อนกําหนด
วันฝึกอบรม ให้แจ้งในวันฝึกอบรมหรือภายหลังวันฝึกอบรมทันทีที่สามารถปฏิบัติได้ ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดี
แต่ผู้ฟ้องคดีมิได้เข้ารับการฝึกอบรมในวันดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ต้องรายงานต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อย่างช้า
ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๕ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีมาปฏิบัติราชการวันแรกหลังจากวันที่ผู้ฟ้องคดีมิได้เข้ารับ
การฝึกอบรม เพื่อทราบเหตุผลหรือเหตุขัดข้องที่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมในวันดังกล่าว แต่ผู้ฟ้องคดี
ก็มิได้ทํารายงานเสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบเหตุผลหรือเหตุขัดข้องที่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรม
ในวันดังกล่าวได้กับทั้งผู้ฟ้องคดีก็มิได้ไปปฏิบัติราชการที่สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลอาญากรุงเทพใต้ โดยมิได้
เสนอหรือจัดส่งใบลาอย่างช้าในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๕ ตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วยเช่นกัน
โดยผู้ฟ้องคดีได้อ้างเหตุที่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมในวันที่ ๑๔ ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๕ โดยมิได้
ทํารายงานเสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบเหตุผลหรือเหตุขัดข้องที่ไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมในวันดังกล่าว และเหตุที่
ผู้ฟ้องคดีมิได้ไปปฏิบัติราชการที่สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลอาญากรุงเทพใต้ในวันดังกล่าวโดยมิได้เสนอหรือจัดส่ง
ใบลาตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าผู้ฟ้องคดีป่วยเป็นไข้หวัดและตั้งใจจะยื่นใบลาแต่ไม่ได้ยื่น
เพราะหลงลืม ทั้งที่ผู้ฟ้องคดีทราบระเบียบของทางราชการเป็นอย่างดี การที่ผู้ฟ้องคดีไม่เข้ารับการอบรม
หลักสูตรการเตรียมความพร้อมเพื่อการบริหารราชการยุคใหม่ รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๔ ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๕
ณ โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยมิได้แจ้งเหตุขัดข้องกับทั้งมิได้ไปปฏิบัติราชการในวัน
ดังกล่าวโดยมิได้ยื่นใบลาตามระเบียบของทางราชการ โดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดีป่วยเป็นไข้หวัดและตั้งใจจะยื่นใบลาแต่ไม่ได้ยื่น
เพราะหลงลืม จึงไม่มีเหตุผลสมควรรับฟังได้
เมื่อการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีลาป่วยในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๕ เป็นการกระทํา
ชอบด้วยกฎหมาย และการที่ผู้ฟ้องคดีไม่เข้ารับการอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมเพื่อการบริหารราชการยุคใหม่
โดยมิได้แจ้งเหตุขัดข้องกับทั้งมิได้ไปปฏิบัติราชการในวันดังกล่าว โดยมิได้ยื่นใบลาตามระเบียบของทางราชการ
โดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดีป่วยเป็นไข้หวัดและตั้งใจจะยื่นใบลาแต่ไม่ได้ยื่นเพราะหลงลืม เป็นกรณีที่ไม่มีเหตุผลสมควร
รับฟังได้ จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีขาดราชการในครึ่งปีที่แล้วมาก่อนมีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ผู้ฟ้องคดีจึงเป็น
ผู้ที่ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ ครึ่งปีหลัง ตาม ก.พ.ว่าด้วย
การเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคําสั่งยกเลิกคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดี
จึงเป็นการกระทําที่ชอบด้วยกฎหมาย คําสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีลาป่วยในวันที่ ๒ วันที่ ๑๔

๓๓
และวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๕ รวม ๓ วัน และคําสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่สั่งยกเลิกคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
เฉพาะรายผู้ฟ้องคดี เป็นคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง

(๕) ในครึ่งปีที่แล้วมาได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นเวลาน้อยกว่าสี่เดือน
กฎ ก.ค.ศ. ข้อ ๖(๕))
ตัวอย่าง นายสุชาติฯ ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครูผู้ช่วย เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๓
เมื่อนับถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ แล้วมีเวลาปฏิบัติราชการเพียง ๓ เดือนเศษไม่ถึง ๔ เดือน จึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์
ที่จะพิจารณาให้เลื่อนขั้นเงินเดือนได้

กรณีบรรจุกลับเข้ารับราชการเวลาน้อยกว่าสี่เดือน
ปัญหา คําว่าบรรจุเข้ารับราชการมีความหมายรวมถึงการบรรจุกลับเข้ารับราชการด้วยหรือไม่
ตัวอย่าง ข้าราชการพลเรือนสามัญสองรายลาออกจากราชการเพื่อลงสมัครสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ และได้บรรจุกลับเข้ารับราชการเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๗ และวันที่
๒๖ มีนาคม ๒๕๔๗ ตามลําดับ ดังนี้ ข้าราชการทั้งสองรายดังกล่าว มีคุณสมบัติอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๗ หรือไม่
สํานักงาน ก.พ.ตอบข้อหารือโดยสรุปว่า โดยที่ กฎ ก.พ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๗(๕)
กําหนดให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งจะพิจารณาได้เลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีแรกจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการบรรจุ
เข้ารับราชการไม่ว่าจะเป็นการบรรจุเข้ารับราชการใหม่หรือบรรจุกลับเข้ารับราชการจะต้องมีเวลาปฏิบัติหน้าที่
ราชการในครึ่งปีที่แล้วมาไม่น้อยกว่าสี่เดือน สําหรับข้าราชการทั้งสองรายได้รับราชการบรรจุกลับเข้ารับราชการ
เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๗ และวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๗ ตามลําดับ เมื่อนับถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗ แล้วได้รับราชการ
บรรจุกลับเข้ารับราชการเป็นเวลาน้อยกว่าสี่เดือน จึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนได้
โดยที่ข้อ ๑๘ ของกฎ ก.พ.ฉบับเดียวกันกําหนดโดยสรุปว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์
ที่จะพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนได้ครึ่งขั้นตามข้อ ๗ เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาปฏิบัติราชการ การลา
การมาทํางานสาย ตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. หากผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้
โดยมีเหตุผลเป็นกรณีพิเศษก็อาจนําเสนอ อ.ก.พ.กระทรวง เพื่อพิจารณาอนุมัติให้สั่งเลื่อนเงินเดือนเป็นการเฉพาะ
รายได้ ๑
หมายเหตุ กฎ ก.ค.ศ. กําหนดไว้ทํานองเดียวกัน ตามข้อ ๖(๕) กําหนดว่าข้าราชการและบุคลากร
ทางการศึกษาจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นในครึ่งปีที่แล้วมาได้รับการบรรจุเข้ารับราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือน และข้อ ๑๖ กําหนดว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์
ที่จะเลื่อนขั้นเงินเดือนได้ครึ่งขั้นตามข้อ ๖ เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การลา
๑

หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๑/๒๗ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๘

๓๔
หรือการมาทํางานสายตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ.นี้ แต่ผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพิจารณาเห็นสมควรเลื่อน
ขั้นเงินเดือนให้โดยมีเหตุผลเป็นกรณีพิเศษ ให้ผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อพิจารณาอนุมัติให้สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นการเฉพาะรายได้ (คําว่า “อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา” หมายความ
รวมถึง อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ. ตั้งด้วย)

(๖) ในครึ่งปีที่แล้วมาเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาในประเทศ หรือไปศึกษา
ฝึกอบรมหรือดูงาน ณ ต่างประเทศ ตามระเบียบว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา
ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ และปฏิบัติหน้าที่ราชการในครึ่งปีที่แล้วมา
เป็นเวลาน้อยกว่าสี่เดือน
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘๑ วรรคสอง บัญญัติไว้ว่าในกรณีที่มีความจําเป็นหรือความต้องการของหน่วยงาน เพื่อประโยชน์
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือวิชาชีพ หรือคุณวุฒิที่ขาดแคลน ผู้บังคับบัญชาอาจสั่งหรืออนุญาตให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย โดยอนุมัติ ก.ค.ศ.หรือ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ที่ได้รับมอบหมาย โดยให้ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และมีสิทธิได้เลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษา
ฝึกอบรม หรือวิจัย แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้บังคับมาตรา ๗๓ วรรคสาม
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๘
กําหนดว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งผู้บังคับบัญชาส่งหรืออนุญาตให้ลาไปศึกษาฝึกอบรม
หรือวิจัยตามความจําเป็นหรือความต้องการของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือวิชาชีพ
หรือคุณวุฒิขาดแคลน โดยอนุมัติ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่
ราชการและมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย แล้วแต่กรณี
ไม่เกินครั้งละครึ่งขั้น ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัยภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตและตามระยะเวลาของหลักสูตร
ที่สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัยได้
กําหนดไว้โดยไม่มีการขอขยายระยะเวลา
(๒) มีความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียรในการศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย โดยพิจารณาจากผลการเรียน
ผลการฝึกอบรม หรือวิจัย แล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี้
(ก) ระดับปริญญาตรี มีผลการศึกษาสะสมตามหลักสูตร ไม่ตา่ํ กว่า ๒.๕
(ข) ระดับปริญญาโท มีผลการศึกษาสะสมตามหลักสูตร ไม่ตา่ํ กว่า ๓.๒
(ค) ระดับปริญญาเอก มีผลการศึกษาสะสมตามหลักสูตร ไม่ตา่ํ กว่า ๓.๕
(ง) การลาฝึกอบรม หรือวิจัย มีผลการฝึกอบรมหรือมีความก้าวหน้าในการวิจัยที่มีคุณภาพสูง

๓๕
(๓) มีการใช้ความรู้เกี่ยวกับหลักวิชาที่ได้ศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรู้หรือคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษาที่สังกัด โดยจัดทําเป็น
รายงานเสนอแนวความคิ ด หรื อ วิ ธี ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การเรี ย นรู้ ห รื อ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเสนอต่ อ
ผู้บังคับบัญชาทุกครั้งที่มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างลาตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด
ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการศึกษา ผลการฝึกอบรม หรือความก้าวหน้าในการวิจัยและรายงาน
เสนอแนวความคิดหรือวิธีการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้หรือคุณภาพการศึกษาตาม (๓) เป็นหลักในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน และรายงานผลการพิจารณานั้นพร้อมด้วยข้อมูลดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชา และให้ผู้มีอํานาจ
สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพิจารณารายงานผลจากผู้บังคับบัญชา ถ้าเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือน ให้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ก่อน และกันเงินสําหรับเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ เมื่อผู้นั้นสําเร็จการศึกษา
ฝึกอบรม หรือวิจัย และกลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้ผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนย้อนหลังไป
ในแต่ละครั้งที่ได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้
ปัจจุบัน ก.ค.ศ.ได้วางระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยกําหนดคํานิยามเรื่องการลาศึกษาต่อ
และการฝึกอบรมไว้ดังนี้
การลาศึกษาต่อ หมายความว่า การเพิ่มพูนความรู้ด้วยการเรียน หรือวิจัยตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษา
หรือสถาบันวิชาชีพ หรือหน่วยงานของทางราชการ เพื่อให้ได้มาซึ่งปริญญา หรือประกาศนียบัตร และหมายรวมถึง
การฝึกอบรม หรือการดูงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาและการฝึกฝนภาษาและคําแนะนําก่อนเข้าศึกษา
และการฝึกอบรม หรือการดูงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษานั้นด้วย
ฝึกอบรม หมายความว่า การเพิ่มพูนความรู้ ความชํานาญหรือประสบการณ์ด้วยการเรียน หรือวิจัย
ตามหลักสูตรของการฝึกอบรม หรือการสัมมนา อบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งนี้ โดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มา
ซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหมายรวมถึง การฝึกภาษาและการรับคําแนะนําก่อนเข้าฝึกอบรม
หรือการดูงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมนั้นด้วย
ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา
ฝึกอบรมหรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๒ กําหนดเรื่องการลาศึกษาต่อภาคปกติ ให้แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท
ได้แก่
ประเภท ก. ประเภทที่ผู้บังคับบัญชาคัดเลือก
ประเภท ข. คือ ประเภทที่ต้องไปสมัครคัดเลือกหรือได้รับคัดเลือกด้วยตนเอง
สําหรับการลาศึกษาต่อภาคปกติประเภท ก. หมายถึง ประเภทที่ผู้บังคับบัญชาคัดเลือกให้ถือเป็นการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ และมีสิทธิได้เลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย แล้วแต่กรณี
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กรณีข้าราชการลาศึกษาต่อภาคปกติ ประเภท ข.
ปัญหาข้าราชการลาศึกษาต่อภาคปกติ ประเภท ข.ตามความประสงค์ของผู้เรียน โดยหน่วยงานมิได้ส่ง
หรืออนุญาตให้ลาศึกษาต่อตามความจําเป็นหรือความต้องการของหน่วยงานจะเป็นผู้มีสิทธิเลื่อนขั้นเงินเดือนได้
หรือไม่
สํานักงาน ก.ค.ศ.มีหนังสือ ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/๙๓๙ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ เรื่อง ขอหารือแนวปฏิบัติ
ตาม กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ แจ้งเวียนให้
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตทราบว่า ก.ค.ศ.ได้พิจารณาตอบข้อหารือของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสมุทรสาครเกี่ยวกับกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ลาศึกษาต่อภาคปกติประเภท ข.
เป็นการลาศึกษาต่อโดยเกิดจากความประสงค์ของผู้ลาศึกษาต่อซึ่งหน่วยงานมิได้ส่งหรืออนุญาตให้ลาศึกษาต่อ
ตามความจําเป็นหรือความต้องการของหน่วยงาน จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ในระหว่างลาได้ครั้งละไม่เกินครึ่งขั้น ตาม กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๘ ได้หรือไม่
ก.ค.ศ.พิจารณาแล้วมีมติว่าข้าราชการครูที่ลาศึกษาต่อภาคปกติทั้งประเภท ก. และประเภท ข. ตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาต่อและฝึกอบรมภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
จะมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนระหว่างลาศึกษาได้จะต้องเป็นผู้ที่
๑. ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเห็นว่า การส่งหรืออนุญาตให้ลาศึกษาต่อดังกล่าว เป็นกรณีความจําเป็น
หรือความต้องการของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา หรือวิชาชีพ หรือคุณวุฒิขาดแคลน
โดยต้องขออนุมัติต่อ ก.ค.ศ. และ
๒. เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๘
กฎ ก.ค.ศ.ข้อ ๑๖ กําหนดว่า “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะเลื่อน
ขั้นเงินเดือนได้ครึ่งขั้น ตามข้อ ๖ เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การลา หรือการมาทํางานสาย
ตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. นี้ แต่ผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้โดยมีเหตุผล
เป็นกรณีพิเศษ ให้ผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพิจารณาอนุมัติให้สั่ง
เลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นการเฉพาะรายได้”

กรณีลาป่วยในช่วงเวลาปฏิบัติราชการสี่เดือน
ปัญหา ข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อและรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ
เป็นเวลาสี่เดือน แต่ในระหว่างนั้นได้รับอนุญาตให้ลาป่วย ด้วย ดังนี้จะนับช่วงเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ลาป่วย
รวมเข้าในระยะเวลา ๔ เดือน ดังกล่าวด้วยหรือไม่

๓๗
กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับอนุญาตให้ลาไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๑
ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ และได้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการเมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๓
โดยระหว่างวันที่ ๑-๕ ธันวาคม ๒๕๔๓ ผู้นี้ได้รับอนุญาตให้ลาป่วยมีกําหนดเวลา ๒ วันทําการ ข้าราชการผู้นี้อยู่ใน
หลักเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๔ ตามที่กําหนดใน กฎ ก.พ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน
พ.ศ. ๒๕๔๔ หรือไม่
กองกฎหมายและระเบียบตอบข้อหารือว่าโดยที่ข้อ ๒๐ ของกฎ ก.พ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔
กําหนดให้ผู้ได้รับอนุญาตให้ลาไปศึกษาที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ต้องได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือน สําหรับเรื่องนี้ข้าราชการผู้นี้ได้รับอนุญาตให้ลาไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศตั้งแต่วันที่
๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๑ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ซึ่งยังมีเวลาที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๔
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๔ เดือน และในระหว่างวันที่ ๑-๕ ธันวาคม ๒๕๔๓ ที่ผู้นี้ไม่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ราชการก็ได้รับ
อนุญาตให้ลาป่วย ข้าราชการรายนี้จึงอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะเลื่อนขั้นเงินเดือนในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๔ ได้ ๑

(๗) ในครึ่งปีที่แล้วมาลาหรือมาทํางานสายเกินจํานวนครั้ง
ที่หัวหน้าส่วนราชการกําหนด
กฎ ก.ค.ศ. ข้อ ๖(๗) กําหนดให้เป็นอํานาจของหัวหน้าส่วนราชการในการกําหนดเกณฑ์ “การลาบ่อยครั้ง”
และ “การมาทํางานสาย” ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการได้กําหนดเกณฑ์
“การลาบ่อยครั้ง” และ “การมาทํางานสาย” ตามข้อ ๖(๗) ของ กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ให้ถือเกณฑ์ ดังนี้
เกณฑ์ที่ถือว่าลาบ่อยครั้ง
๑. ลาเกิน ๗ ครั้ง สําหรับข้าราชการที่ปฏิบัติราชการในสถานศึกษา
๒. ลาเกิน ๗ ครั้ง สําหรับข้าราชการที่ปฏิบัติราชการในสํานักงาน
เกณฑ์ที่ถือว่ามาทํางานสาย
๑. มาทํางานสายเกิน ๙ ครั้ง สําหรับข้าราชการที่ปฏิบัติราชการในสถานศึกษา
๒. มาทํางานสายเกิน ๙ ครั้ง สําหรับข้าราชการที่ปฏิบัติราชการในสํานักงาน
กฎ ก.ค.ศ. ข้อ ๑๖ กําหนดว่า “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะเลื่อน
ขั้นเงินเดือนได้ครึ่งขั้น ตามข้อ ๖ เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การลา หรือการมา
ทํางานสายตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ.นี้ แต่ผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้
โดยมีเหตุผลเป็นกรณีพิเศษ ให้ผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพิจารณา
อนุมัติให้สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นการเฉพาะรายได้”

๑

บันทึกกองกฎหมายและระเบียบ สํานักงาน ก.พ. ที่ ๗๗๙ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๔ เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
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(๘) ในครึ่งปีที่แล้วมามีเวลาปฏิบัติราชการน้อยกว่าหกเดือน
และมีวันลาเกินยี่สิบสามวัน กฎ ก.ค.ศ. ข้อ ๖(๘))
ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือน โดยมีวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันแต่ไม่รวมถึงวันลา
ดังต่อไปนี้
(ก) ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย เฉพาะวันลาที่มีสิทธิ
ได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณ
รายจ่ายในส่วนที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือน
(ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน
(ค) ลาป่วยซึ่งจําเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว รวมกันไม่เกินหกสิบวันทําการ
(ง) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะเดินทางไปหรือกลับจาก
การปฏิบัติราชการตามหน้าที่
(จ) ลาพักผ่อน
(ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
(ช) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
การนับจํานวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันสําหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาป่วยที่ไม่ใช่วันลาป่วยตาม (๘) (ง)
ให้นับเฉพาะวันทําการ
กฎ ก.ค.ศ. ข้อ ๑๖ กําหนดว่า “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะเลื่อน
ขั้นเงินเดือนได้ครึ่งขั้นตามข้อ ๖ เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การลา หรือการมา
ทํางานสายตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ.นี้ แต่ผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้
โดยมีเหตุผลเป็นกรณีพิเศษ ให้ผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ให้สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นการเฉพาะรายได้
กรณีตัวอย่าง ในปีงบประมาณ ๒๕๔๘ นาย ก.ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗
ถึงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๘ และได้เสียชีวิตในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๘ จึงมีเวลาปฏิบัติราชการในครึ่งปีแรก
ไม่ ครบหกเดื อ น ไม่ อ ยู่ ใ นหลักเกณฑ์ ที่จ ะได้ รับการพิ จารณาเลื่ อนขั้ นเงิ นเดื อ นในครึ่ งปี แรก เนื่ อ งจากไม่ มี
สถานภาพเป็นข้าราชการอยู่ในวันที่ ๑ เมษายน แต่หากผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาเห็นสมควรเลื่อน
ขั้นเงินเดือนให้โดยมีเหตุผลเป็นกรณีพิเศษ ให้ผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อพิจารณาอนุมัติให้สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นการเฉพาะรายได้ โดยผู้บังคับบัญชาจะต้องมีคําชี้แจงแสดง
รายละเอียดว่ามีเหตุผลเป็นกรณีพิเศษอย่างไร ๑
๑

แนววินิจฉัย อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๐ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม
๒๕๕๐

๓๙
กรณีตัวอย่าง กรม ส.มีคําสั่งลงโทษปลด นาย ธ.ออกจากราชการ กรณีกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง
นาย ธ.ยื่นอุทธรณ์คําสั่งต่อ ก.ค. ต่อมา ก.ค.พิจารณาแล้วมีมติให้ลดโทษจากโทษปลดออกเป็นลดขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้น
กรม ส.จึงมีคําสั่งให้ นาย ธ.กลับเข้ารับราชการเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๔ และลดโทษเป็นลดขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้น
นาย ธ.รายงานตัวกลับเข้ารับราชการเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ดังนี้ นาย ธ.จะมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือน ปีงบประมาณ ๒๕๔๕ หรือไม่
ข้อเท็จจริงปรากฏว่า นาย ธ.ถูกลงโทษปลดออกจากราชการและอุทธรณ์ฟังขึ้น จึงต้องถือว่า นาย ธ. มีฐานะ
เป็นข้าราชการตลอดมา การนับเวลาปฏิบัติราชการจึงต้องนับเวลา ๖ เดือน (เพราะมิใช่กรณีบรรจุใหม่ หรือบรรจุ
เข้ารับราชการ ตามข้อ กฎ ก.ค.ศ. ข้อ ๖(๕) ซึ่งกําหนดว่าในครึ่งปีที่แล้วมาได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นเวลาน้อยกว่า
สี่เดือน) การที่ นาย ธ.รายงานตัวกลับเข้ารับราชการเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๔ เมื่อนับถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๔
มี เวลาปฏิ บัติ หน้ าที่ ราชการไม่ ครบหกเดื อนประกอบกั บถู กลงโทษทางวิ นั ยที่ หนั กกว่ าโทษภาคทั ณฑ์ จึ งไม่ อยู่ ใน
หลักเกณฑ์ที่จะพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนได้ ๑

๑

แนววินิจฉัย อ.ก.ค.วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครู ครั้งที่ ๗/๒๔๕๐ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๕

๔๐

หมวด ๔
การรอเลื่อนขั้นเงินเดือน
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๓
กําหนดว่า ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ละครั้ง ถ้าผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเห็นสมควรให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดได้เลื่อนขั้นเงินเดือน แต่ปรากฏว่าผู้นั้นถูกฟ้องคดีอาญาในความผิด
ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือความผิดที่ทําให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการของตน
ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่พนักงานอัยการรับเป็นทนายแก้ต่างให้
และศาลได้ประทับฟ้องคดีนั้นแล้วก่อนมีคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนรอการเลื่อน
ขั้นเงินเดือนไว้ก่อน และให้กันเงินสําหรับเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ด้วย เมื่อศาลได้มีคําพิพากษาแล้วให้ผู้มีอํานาจ
สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพิจารณา ดังต่อไปนี้
(๑) ถ้าศาลพิพากษาว่าผู้นั้นไม่มีความผิด ให้สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไว้ได้ ถ้าได้รอการเลื่อน
ขั้นเงินเดือนไว้เกินหนึ่งครั้ง ให้สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนย้อนหลังไปในแต่ละครั้งที่ได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้
แม้ว่าผู้นั้นจะได้ออกจากราชการไปแล้วก็ตาม
(๒) ถ้าศาลพิพากษาให้ลงโทษเบากว่าโทษจําคุก ให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไว้ ถ้าได้รอ
การเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้เกินหนึ่งครั้ง ให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไว้ในครั้งที่ศาลพิพากษาให้ลงโทษ
ถ้าผู้นั้นได้ออกจากราชการไปแล้วด้วยเหตุอื่นที่มิใช่เพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือนในครั้งที่จะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งสุดท้าย แต่ถ้าเป็นผู้พ้นจากราชการไป
เพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ ให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่ผู้มีอํานาจสั่ง
เลื่อนขั้นเงินเดือนได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ในวันที่ ๓๐ กันยายนของครึ่งปีสุดท้ายก่อนที่ผู้นั้นจะพ้นจากราชการ
ส่วนในครั้งอื่นให้สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนย้อนหลังไปในแต่ละครั้งที่ได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้
(๓) ถ้าศาลพิพากษาให้ลงโทษจําคุกหรือโทษหนักกว่าจําคุก ให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือนทุกครั้งที่ได้รอ
การเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้
การเลื่อนขั้นเงินเดือนตาม (๑) (๒) และ (๓) สําหรับผู้ที่ถูกฟ้องคดีอาญาหลายคดี ให้แยกพิจารณา
เป็นรายคดีไป

๔๑

เหตุรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนเพราะถูกฟ้องคดีอาญา
๑. ถูกฟ้องคดีอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
๒. ถูกฟ้องคดีอาญาในความผิดที่ทําให้เสือ่ มเสียเกียรติศักดิต์ อ่ ตําแหน่งหน้าที่ราชการของตน
อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้ าราชการครู ครั้งที่ ๒/๒๕๔๕ วันที่ ๑๓ กุมภาพั นธ์ ๒๕๔๕
พิจารณาแล้วเห็นว่า ความผิดใด เป็นความผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ และความผิดที่ทําให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์
ของตําแหน่งหน้าที่ราชการของตนนั้น มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้
๑. กรณีความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการต้องพิจารณาว่าความผิดนั้น เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
โดยตรง
๒. กรณีความผิดที่ทําให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหน่งหน้าที่ราชการของตน ต้องพิจารณาจากตําแหน่ง
ของผู้กระทําว่าดํารงตําแหน่งใด และการกระทําดังกล่าวมีผลให้ผู้กระทําถูกสังคมรังเกียจ ดูถูกเหยียดหยาม
หรือเสื่อมความเชื่อถือต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการที่ผู้กระทําดํารงอยู่
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๓๖/๒๕๔๙
ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า การกระทําที่ศาลจังหวัดชัยภูมิพิพากษาว่าเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทต่อ
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นั้นไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่การปฏิบัติหน้าที่
ราชการครูของผู้ฟ้องคดีต่อไปในภายหน้า การกระทําผิดของผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีลักษณะเป็นความผิดที่ทําให้เสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์ของตําแหน่งหน้าที่ราชการของตน ตามนัยข้อ ๑๔ ของกฎ ก.พ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔
กรณีตัวอย่าง นาง ด.ผู้อํานวยการสถานศึกษา และนาง ท.ตําแหน่งครู ถูกฟ้องคดีอาญา เมื่อวันที่
๒๗ กันยายน ๒๕๔๔ ฐานปลอมลายมือชื่อในเอกสารราชการของโรงเรียน
อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๐
วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๐ พิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทําของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสองราย
เป็นความผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ และความผิดที่ทําให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหน่งหน้าที่ราชการของตน ๑
คดีอาญาตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ต้องซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษหรือความผิด
ที่พนักงานอัยการรับเป็นทนายแก้ต่างให้ และศาลได้ประทับฟ้องคดีนั้นแล้วก่อนมีคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
ปัญหา เมื่อใดจึงถือว่าเป็นผูถ้ กู ฟ้องคดีอาญา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะถือว่าเป็นผู้ถูกฟ้องเป็นจําเลยคดีอาญาดังกล่าวแยกออกเป็น
สองกรณี คือ
๑. คดีอาญาที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ยื่นฟ้องคดีอาญา บุคคลดังกล่าวตกอยู่ในฐานะจําเลยใน
คดีอาญาทันทีเพราะคดีอาญาดังกล่าวได้ผ่านการสอบสวนของพนักงานสอบสวนมาแล้ว ก่อนมีการยื่นฟ้องคดีอาญา
ของพนักงานอัยการ
๑

คู่มือการดําเนินการทางวินัยสําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา หน้า ๓๘๔

๔๒
๒. คดีอาญาที่ราษฎรเป็นโจทก์ ยื่นฟ้องคดีอาญา ศาลต้องทําการไต่สวนมูลฟ้องก่อนว่าคดีที่ราษฎร
นํามาฟ้องนั้นมีมูลเป็นความผิดทางอาญาหรือไม่ หากคดีมีมูลเป็นความผิดอาญาศาลจึงจะมีคําสั่งประทับรับฟ้องไว้
พิจารณา ดังนั้น ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องจึงยังไม่ถือว่าเป็นผู้ถูกฟ้องในคดีอาญายังอยู่ในเกณฑ์ที่จะพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือนได้ เว้นแต่ศาลได้ทําการไต่สวนมูลฟ้องและมีคําสั่งให้ประทับรับฟ้องไว้พิจารณาแล้วก่อนมีคําสั่ง
เลื่อนขั้นเงินเดือน จึงถือว่าเป็นผู้ถูกฟ้องในคดีอาญาไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนได้ ๑
กรณีตัวอย่าง ข้าราชการพลเรือนสามัญ ถูกพนักงานอัยการฟ้องคดีอาญาต่อศาลจังหวัด เมื่อวันที่
๒๖ มีนาคม ๒๕๔๕ ในข้อหามีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และพกพาติดตัวไปโดยไม่ได้รับอนุญาต และโดยไม่มีเหตุอันควร
และพยายามฆ่าผู้อื่น ส่วนราชการที่ข้าราชการผู้นี้สังกัดได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๕ ไว้
และไม่ได้พิจารณาเลื่อนระดับตําแหน่งให้ ซึ่งข้าราชการดังกล่าวได้โต้แย้งว่าการถูกฟ้องคดีอาญาของตนนั้น
เป็นเรื่องส่วนตัวและไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการหรือความผิดที่ทําให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหน่งหน้าที่
ราชการ อีกทั้งได้รับการประกันตัวและมาปฏิบัติราชการตามปกติ ไม่ทําให้ทางราชการเสียหายหรือความประพฤติ
เสื่อมเสียแต่อย่างใด ประกอบกับศาลจังหวัดยังไม่มีคําพิพากษาว่ากระทําผิด จึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
ที่ทางราชการกําหนด จึงขอให้ส่วนราชการที่ตนสังกัดเลื่อนขั้นเงินเดือนและเลื่อนตําแหน่งให้ ส่วนราชการจึงได้
หารือว่าจะเลื่อนขั้นเงินเดือนในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๕ และเลื่อนระดับให้ข้าราชการผู้นี้ได้หรือไม่ อย่างไร
สํานักงาน ก.พ.ได้ตอบข้อหารือตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๓/๒๔๖ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕
เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนและเลื่อนระดับตําแหน่งดังนี้
กฎ ก.พ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๑๔ ได้กําหนดกรณีที่ผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
ต้องรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ก่อน สรุปได้เป็น ๒ กรณี คือ กรณีแรก ข้าราชการผู้ถูกฟ้องคดีอาญาในความผิดเกี่ยวกับ
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ กรณีที่สอง ผู้ถูกฟ้องในความผิดที่ทําให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตน ซึ่งไม่ใช่ความผิด
๑

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๖๒ ถ้าฟ้องถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ให้ศาลจัดการสั่ง ต่อไปนี้
(๑) ในคดีราษฎรเป็นโจทก์ให้ไต่สวนมูลฟ้อง แต่ถ้าคดีนั้นพนักงานอัยการได้ฟ้องจําเลยโดยข้อหาอย่างเดียวกันด้วยแล้ว
ให้จัดการตามอนุมาตรา (๒)
(๒) ในคดีพนักงานอัยการเป็นโจทก์ ไม่จําเป็นต้องไต่สวนมูลฟ้อง แต่ถ้าเห็นสมควรจะสั่งให้ไต่สวนมูลฟ้องก่อนก็ได้
มาตรา ๑๖๕ ในคดีซึ่งพนักงานอัยการเป็นโจทก์ วันไต่สวนมูลฟ้องให้จําเลยมาหรือคุมตัวมาศาล ให้ศาลส่งสําเนาฟ้องแก่
จําเลยรายตัวไป เมื่อศาลเชื่อว่าเป็นจําเลยจริงแล้ว ให้อ่านและอธิบายฟ้องให้ฟัง และถามว่าได้กระทําผิดจริงหรือไม่ จะให้การต่อสู้
อย่างไรบ้าง คําให้การของจําเลยให้จดไว้ ถ้าจําเลยไม่ยอมให้การก็ให้ศาลจดรายงานไว้ และดําเนินการต่อไปจําเลยไม่มีอํานาจนําพยาน
มาสืบในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิในการที่จําเลยจะมีทนายมาช่วยเหลือในคดีราษฎรเป็นโจทก์ ศาลมีอํานาจไต่สวน
มูลฟ้องลับหลังจําเลย ให้ศาลส่งสําเนาฟ้องแก่จําเลยรายตัวไป กับแจ้งวันนัดไต่สวนให้จําเลยทราบจําเลยจะมาฟังการไต่สวนมูลฟ้อง
โดยตั้งทนายให้ซักค้านพยานโจทก์ด้วยหรือไม่ก็ได้หรือจําเลยจะไม่มาแต่ตั้งทนายมาซักค้านพยานโจทก์ก็ได้ ห้ามมิให้ศาลถาม
คําให้การจําเลย และก่อนที่ศาลประทับฟ้องมิให้ถือว่าจําเลยอยู่ในฐานะเช่นนั้น ในกรณีที่มีการไต่สวนมูลฟ้องดังกล่าวแล้ว ถ้าจําเลย
ให้การรับสารภาพให้ศาลประทับฟ้องไว้พิจารณา

๔๓
ที่ได้กระทําโดยประมาท และศาลได้ประทับฟ้องคดีนั้นแล้ว ก่อนมีคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน สําหรับในกรณีที่สองนี้ การที่
จะถือว่าเป็นความผิดอาญาทําให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์หรือไม่นั้น จึงขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงเป็นกรณี ๆ ไป และอยู่ใน
ดุลพินิจของผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนที่จะพิจารณา ดังนั้น กรณีของข้าราชการผู้นี้ ซึ่งได้ถูกพนักงานอัยการ
เป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญาในกรณีข้างต้นนั้น หากส่วนราชการนั้นพิจารณาเห็นว่าความผิดดังกล่าวทําให้เสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์ของตําแหน่งหน้าที่ราชการแล้ว ก็จะต้องรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ก่อน

ความผิดที่พนักงานอัยการรับเป็นทนายแก้ต่างให้
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการช่วยเหลือข้าราชการหรือลูกจ้างของทางราชการที่ต้องหา
คดีอาญา พ.ศ. ๒๕๒๘ กําหนดว่าข้าราชการหรือลูกจ้างหมายความรวมถึงบุคคลที่ออกหรือพ้นจากหน้าที่
ราชการไปแล้ว แต่ได้ถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้องคดีอาญาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่ส่วนราชการ
เจ้าสังกัด และหัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัดได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทําที่ถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้องคดีนั้น
เป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือระเบียบแบบแผนของทางราชการและทางราชการ
มิได้เป็นผู้ถูกกล่าวหาหรือฟ้องคดีนั้นเอง โดยผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือดังกล่าวให้ได้รับความช่วยเหลือ
ทั้งในชั้นพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และศาล แต่สําหรับการให้ความช่วยเหลือในชั้นศาลให้ได้รับความช่วยเหลือ
เฉพาะคดีที่มิใช่พนักงานอัยการเป็นโจทก์เท่านั้น
ดังนั้น ข้าราชการหรือลูกจ้างของทางราชการที่ต้องหาคดีอาญาดังกล่าว และส่วนราชการได้ออก
หนังสือรับรองว่าเป็นการถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้องคดีอาญาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่ส่วนราชการ
เจ้าสังกัด โดยขอความอนุเคราะห์พนักงานอัยการในการแก้ต่างคดีอาญา และเมื่อพนักงานอัยการเห็นสมควร
รับแก้ต่างคดีอาญาดังกล่าวแล้ว ข้าราชการดังกล่าวอยู่ในข้อยกเว้นที่จะพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ได้ตามกฎ ก.ค.ศ.
ข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง ๑

พ.ร.บ.พนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๑๑ พนักงานอัยการมีอํานาจและหน้าที่ ดังนี้
(๓) ในคดีแพ่งหรืออาญาซึ่งเจ้าพนักงานถูกฟ้องในเรื่องการที่ได้กระทําไปตามหน้าที่ก็ดีหรือในคดีแพ่งหรืออาญา ที่ราษฎร
ผู้หนึ่งผู้ใดถูกฟ้องในเรื่องการที่ได้กระทําตามคําสั่งของเจ้าพนักงานซึ่งได้สั่งการโดยชอบด้วยกฎหมายหรือเข้าร่วมกับเจ้าพนักงาน
กระทําการในหน้าที่ราชการก็ดี เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับแก้ต่างก็ได้
๑

๔๔

แนวทางวิธีปฏิบัติกรณีข้าราชการหรือลูกจ้างประจําต้องหาว่ากระทํา
ความผิดอาญาหรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือคดีแพ่ง หรือคดีล้มละลาย
เมื่อข้าราชการและลูกจ้างประจํามีกรณีต้องหาว่ากระทําความผิดอาญาหรือถูกฟ้องในคดีอาญาให้ดําเนินการ
ตามขั้นตอนปฏิบัติ ดังนี้
๑. เป็นหน้าที่ของข้าราชการและลูกจ้างประจํา ที่ต้องรายงานผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นทราบโดยด่วน
(ตามมติ ค.ร.ม. ที่ น.๘๒๖/๒๔๘๒ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๔๘๒) เมื่อมีกรณีถูกจับคุมขังข้าราชการหรือลูกจ้างไม่ต้อง
ยื่นใบลาแต่จะต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที พร้อมเอกสารบันทึกประจําวันของเจ้าหน้าที่ตํารวจ
หลักฐานการได้รับการประกันตัววันที่ได้กลับมาปฏิบัติงานตามปกติ
กรณีที่ถูกฟ้องคดีอาญาและศาลได้ประทับรับฟังคดีนั้นแล้วให้ข้าราชการและลูกจ้างประจํารายงาน
ผู้บังคับบัญชา พร้อมเอกสารที่ศาลได้ประทับรับฟ้องคดี
๒. ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ต้องรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น รายละเอียดกรณีต้องหาคดีอาญา หรือถูกฟ้อง
คดีอาญา รายงานผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(๑) ถูกจับกุมดําเนินคดีเมื่อใด ที่ไหน ข้อหาใด
(๒) ได้รับการประกันตัวหรือไม่
(๓) ได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไม่ วันที่เท่าใด พร้อมหลักฐานด้านคดีดังกล่าว ส่งให้
กองการเจ้าหน้าที่เพื่อรายงานกรมหรือกระทรวง เพื่อทราบไว้ชั้นหนึ่งก่อน และจะได้ติดตามผลต่อไป
๓. ผู้บัญชาต้องติดตามผลคดีอาญาว่าถึงที่สุดเป็นประการใด เพื่อประกอบการพิจารณาดําเนินการทางวินัย
และแจ้งผลการพิจารณาทางวินัย พร้อมเสนอความเห็นในการลงโทษทางวินัยมายังกองการเจ้าหน้าที่ เพื่อพิจารณาเสนอ
กรม และกระทรวงต่อไป
๔. กรณีถูกฟ้องคดีอาญา ผู้บังคับบัญชาต้องดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎ ก.ค.ศ. ข้อ ๑๓ ซึ่งได้
กําหนดไว้ว่า “ในกรณีที่ผู้นั้นถูกฟ้องคดีอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือความผิดที่ทําให้
เสื่อมเกียรติศักดิ์ของตําแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ
หรือความผิดที่พนักงานอัยการรับเป็นทนายแก้ต่างให้ และศาลได้ประทับฟ้องคดีนั้นแล้ว ก่อนมีคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
ให้ผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ก่อน และให้กันเงินสําหรับเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ด้วย
เมื่อศาลได้มีคําพิพากษาแล้ว ให้ผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพิจารณา ตามข้อ ๑๓(๑)-(๓) แล้วแต่กรณี
คําพิพากษาในคดีอาญาไม่ต้องเป็นคําพิพากษาของศาลที่ถึงทีส่ ุด
ผู้ถูกฟ้องคดีอาญาในความผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือความผิดที่ทําให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์
ของตําแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือความผิด
ที่พนักงานอัยการรับเป็นทนายแก้ต่างให้ผู้บังคับบัญชาจะต้องรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ก่อน และเมื่อศาลมี
คําพิพากษาแล้ว ผู้บังคับบัญชาจะรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนของผู้นั้นต่อไปอีกไม่ได้จะต้องสั่งอย่างใดอย่างหนึ่ง

๔๕
ตามผลของคําพิพากษา เนื่องจากข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง กําหนดว่าเมื่อศาลได้มีคําพิพากษาแล้ว แต่ไม่ได้กําหนดว่า
จะต้องรอจนกว่าศาลจะมีคําพิพากษาถึงที่สุดแต่อย่างใด
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๓๖/๒๕๔๙
ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า การกระทําที่ศาลจังหวัดชัยภูมิพิพากษาว่าเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาท
ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นั้นไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่การปฏิบัติหน้าที่
ราชการครูของผู้ฟ้องคดีต่อไปในภายหน้า การกระทําผิดของผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีลักษณะเป็นความผิดที่ทําให้เสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์ของตําแหน่งหน้าที่ราชการของตน ตามนัยข้อ ๑๔ ของกฎ ก.พ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔
อีกทั้ง เมื่อศาลจังหวัดชัยภูมิมีคําพิพากษาแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จะรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนของผู้ฟ้องคดีต่อไปอีก
ไม่ได้โดยจะต้องสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งตามผลของคําพิพากษา ทั้งนี้ เนื่องจากกฎ ก.พ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน
พ.ศ. ๒๕๔๔ มิได้กําหนดให้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้จนกว่าศาลจะมีคําพิพากษาถึงที่สุดแต่อย่างใด ซึ่งต่างกัน
กับบทบัญญัติในเรื่องวินัย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงไม่มีอํานาจที่จะสั่งรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนของผู้ฟ้องคดีออกไป
โดยอ้างว่ายังไม่มีคําพิพากษาถึงที่สุดที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จะสั่งรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนของผู้ฟ้องคดีได้ ดังนั้น
คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ เรื่อง เลื่อนขั้นและระดับเงินเดือนข้าราชการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔
ในส่วนที่สั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลปกครองชั้นต้นจึงพิพากษา
เพิกถอนคําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ ที่ ๑๔๒/๒๕๔๗ เรื่อง เลื่อนขั้นและระดับเงินเดือนข้าราชการ
ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๔๗ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ส่วนที่สั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้ฟ้องคดี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่
๑๖ เมษายน ๒๕๔๗
ศาลสั่งจําหน่ายคดีชวั่ คราวยังไม่ถือว่าศาลมีคําพิพากษา
กรณีตัวอย่าง นาง ส. ถูกพนักงานอัยการยื่นฟ้องคดีอาญาเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๐ ในความผิด
ฐานฉ้อโกงต่อศาลจังหวัดเป็นความผิดที่ทําให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหน่งหน้าที่ราชการของตน จึงต้องรอการเลื่อน
ขั้นเงินเดือนไว้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ ต่อมาวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ คู่ความทั้งสองฝ่ายสามารถตกลง
เจรจากันได้ โดยจําเลยตกลงจะชําระหนี้ให้แก่ผู้เสียหายให้เสร็จสิ้นภายในกําหนดเวลาสองปี (วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒)
และขอให้ศาลมีคําสั่งจําหน่ายคดีไว้ชั่วคราว หากมีการผิดข้อตกลงหรือไม่อย่างไร ให้โจทก์ยกคดีขึ้นพิจารณาคดีใหม่
ต่อไป ศาลจึงมีคําสั่งให้จําหน่ายคดีไว้ชั่วคราว ดังนี้ จะเลื่อนเงินเดือนที่รอไว้แก่ นาง ส.ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๑
ตาม กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๓(๑)
ได้หรือไม่
อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่า
การที่ศาลมีคําสั่งจําหน่ายคดีจากสารบบความเป็นการไว้ชั่วคราว สถานะของคดียังคงค้างการพิจารณาอยู่จนกว่าศาล
จะมีคําสั่งเด็ดขาด ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ จึงต้องรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนและต้องรอต่อไปทุกครั้งจนกว่า

๔๖
ศาลจะมีคําพิพากษา เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๑ ศาลยังมิได้มีคําพิพากษาจึงไม่อาจเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่
นาง ส.ได้ ๑
เมื่อศาลมีคําพิพากษาแล้ว กฎ ก.ค.ศ. ข้อ ๑๓ ให้ดําเนินการดังนี้
๑. ถ้าศาลพิพากษาว่าผู้นั้นไม่มีความผิด ให้สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไว้
๒. ถ้าศาลพิพากษาให้ลงโทษเบากว่าโทษจําคุก ให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไว้ในครั้งที่ศาล
พิพากษาให้ลงโทษ
๓. ถ้าศาลพิพากษาให้ลงโทษจําคุกหรือโทษหนักกว่าจําคุก ให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือนทุกครั้งที่ได้รอ
การเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้
๑. ถ้าศาลพิพากษาว่าผู้นนั้ ไม่มีความผิด ให้สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไว้
กฎ ก.ค.ศ. ข้อ ๑๓(๑) กําหนดว่า ถ้าศาลพิพากษาว่าผู้นั้นไม่มีความผิด ให้สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอ
การเลื่อนไว้ได้ ถ้าได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้เกินหนึ่งครั้ง ให้สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนย้อนหลังไปในแต่ละครั้งที่ได้รอ
การเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ แม้ว่าผู้นั้นจะได้ออกจากราชการไปแล้วก็ตาม
สําหรับคดีอาญาที่ศาลชั้นต้นมีพิพากษาว่าผู้นั้นไม่มีความผิดและได้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ตามข้อ ๑๓(๑) แล้ว หากต่อมาศาลอุทธรณ์มีคําพิพากษากลับคําพิพากษาของศาลชั้นต้นให้ลงโทษเบากว่าโทษจําคุก
ให้งดการเลื่อนขั้นเงินเดือนในครั้งที่ศาลอุทธรณ์มีคําพิพากษานั้นตามข้อ ๑๓(๒) หรือหากศาลอุทธรณ์มีคําพิพากษา
กลับคําพิพากษาของศาลชั้นต้นให้ลงโทษจําคุกหรือหนักกว่าโทษจําคุก ให้งดการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามข้อ ๑๓(๓)
แล้วแต่กรณี
กรณีตัวอย่าง
นาย จ.ตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียน ถูกดําเนินคดีอาญาในความผิดต่อร่างกายและทําให้เสียทรัพย์
ศาลจังหวัดเลยได้ประทับฟ้องเมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ ต่อมาได้มีคําพิพากษาเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๓ ว่า
นาย จ. กับพวกมีความผิดให้ลงโทษจําคุกคนละ ๑๒ เดือน โดยไม่รอลงอาญา นาย จ.กับพวกอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์
มีคําพิพากษาเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๗ ให้ยกฟ้อง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจึงหารือว่า ตามที่ศาลอุทธรณ์มี
คําพิพากษาให้ยกฟ้อง ถือว่าข้าราชการครูดังกล่าวไม่มีความผิด แต่โจทก์ได้ยื่นฎีกา คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา
ดังนี้จะพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยไม่ต้องรอผลการพิจารณาของศาลฎีกาได้หรือไม่
อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พิจารณาแล้วเห็นว่า
การสั่งรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูที่ถูกฟ้องคดีอาญา ต้องดําเนินการก่อนศาลชั้นต้นมีคําพิพากษา กรณีนี้ผู้มีอํานาจ
สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่ได้ดําเนินการใด จนศาลอุทธรณ์มีคําพิพากษาให้ยกฟ้อง ทําให้ไม่มีเหตุที่จะสั่งรอหรืองดการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน นาย จ.อีกต่อไป และผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนสามารถพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการผู้นั้นได้
โดยไม่ต้องรอให้ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุด
๑

(แนววินิจฉัย อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ วันที่ ๑๒ มกราคม
๒๕๕๒)

๔๗
กรณีตัวอย่าง
นาย ก.ข้าราชการครูถูกฟ้องคดีอาญาในข้อหาลักทรัพย์ของผู้อื่น ศาลชั้นต้นสั่งประทับฟ้องเมื่อวันที่
๒๘ เมษายน ๒๕๔๓ ต่อมาได้มีคําพิพากษาเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๕ ว่า นาย ก.ได้กระทําผิดตามฟ้องพิพากษา
ให้ลงโทษจําคุก ๑ ปี โดยไม่รอลงอาญา นาย ก.อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์มีคําพิพากษาเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๖
ให้ยกฟ้องคดีถึงที่สุด ข้อเท็จจริงปรากฏว่าตั้งแต่วันที่ นาย ก.ถูกฟ้องคดีอาญาจนถึงวันที่ศาลมีคําพิพากษามิได้มี
การรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนแต่อย่างใด แต่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือนมาโดยตลอด จนศาลมีคําพิพากษาให้จําคุก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจึงหารือว่าจะงดเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือเลื่อนขั้นเงินเดือนของ นาย ก.ตั้งแต่วันที่
๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ ถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ รวมจํานวน ๖ ครั้ง ได้หรือไม่
อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพิจารณาแล้ว
เห็นว่า การสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน นาย ก.ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ (ภายหลังศาลชั้นต้นสั่งประทับฟ้อง) ครั้งที่ ๓
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๔ ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ และครั้งที่ ๕ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๕ (คดีอยู่ระหว่าง
การพิจารณาของศาล) ไม่เป็นไปตามหลักการและขั้นตอนที่กฎหมายกําหนด เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้บังคับบัญชา
มิได้ดําเนินใด จนศาลอุทธรณ์มีคําพิพากษาให้ยกฟ้องและคดีถึงที่สุด เหตุที่จะต้องรอหรืองดการเลื่อนขั้นเงินเดือน
นาย ก.จึงหมดไป ผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนจึงไม่อาจงดเลื่อนขั้นเงินเดือนของ นาย ก.ที่เลื่อนไปแล้ว เมื่อวันที่
๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๔ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ และวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๕ ได้อีกต่อไป ๑
๒. ถ้าศาลพิพากษาให้ลงโทษเบากว่าโทษจําคุก ให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไว้ ถ้าได้
รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้เกินหนึ่งครั้งให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไว้ในครั้งที่ศาลพิพากษาให้
ลงโทษ
กฎ ก.ค.ศ. ข้อ ๑๓(๒) ถ้าศาลพิพากษาให้ลงโทษเบากว่าโทษจําคุก ให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอ
การเลื่อนไว้ ถ้าได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้เกินหนึ่งครั้ง ให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไว้ในครั้งที่ศาล
พิพากษาให้ลงโทษ ถ้าผู้นั้นได้ออกจากราชการไปแล้วด้วยเหตุอื่นที่มิใช่เพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วย
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ ให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือนในครั้งที่จะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งสุดท้าย แต่ถ้าเป็นผู้พ้นจาก
ราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ ให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่ผู้มีอํานาจ
สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ในวันที่ ๓๐ กันยายนของครึ่งปีสุดท้ายก่อนที่ผู้นั้นจะพ้นจาก
ราชการ ส่วนในครั้งอื่นให้สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนย้อนหลังไปในแต่ละครั้งที่ได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้

๑

(แนววินิจฉัย อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑๔๐/๒๕๕๑ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๑)

๔๘

คําว่าลงโทษเบากว่าโทษจําคุก ตาม กฎ ก.ค.ศ. ข้อ ๑๓(๒) หมายความว่าอย่างไร
คําตอบ โทษในคดีอาญาตามประมวลกฎหมายอาญากําหนดโทษที่จะลงแก่ผู้กระทําผิดทางอาญา
ไว้ในมาตรา ๑๘ รวม ๕ สถาน ได้แก่ โทษประหารชีวิต จําคุก กักขัง ปรับ และริบทรัพย์สิน คําว่าลงโทษเบากว่า
โทษจําคุก จึงหมายถึงศาลมีคําพิพากษาให้ลงโทษ กักขัง ปรับ และริบทรัพย์สิน ๑
ในกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาให้ลงโทษเบากว่าโทษจําคุกถ้าผู้นั้นได้ออกจากราชการไปแล้วให้ดําเนินการ
ดังนี้
ก. ถ้าผู้นั้นได้ออกจากราชการไปแล้วด้วยเหตุอื่นที่มิใช่เพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วย
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ ให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือนในครั้งที่จะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งสุดท้าย
กรณีตัวอย่าง นาย ก.ข้าราชการครูถูกฟ้องคดีอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ หรือความผิดที่ทําให้เสื่อมเกียรติศักดิ์ของตําแหน่งหน้าที่ราชการของตนเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
ผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ และวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ไว้
นาย ก.ได้ขอลาออกจากราชการและได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ต่อมา
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ศาลชั้นต้นมีคําพิพากษาให้ลงโทษปรับ กรณีถือว่า นาย ก.ถูกลงโทษเบากว่าโทษจําคุก
ดังนั้นเมื่อ นาย ก.ออกจากราชการไปแล้ว ผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนต้องออกคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนในวันที่
๑ เมษายน ๒๕๕๓ ที่ได้รอการเลื่อนเงินเดือนไว้ และให้งดการเลื่อนขั้นเงินเดือนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นครั้งที่
จะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งสุดท้าย
ข. ถ้ า ผู้ นั้ น ได้ พ้ น จากราชการไปเพราะเหตุ เ กษี ย ณอายุ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยบํ า เหน็ จ บํ า นาญ
ข้าราชการ ให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่ได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ในวันที่ ๓๐ กันยายนของครึ่งปีสุดท้ายก่อนที่ผู้นั้น
จะพ้นจากราชการ ส่วนในครั้งอื่นให้สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนย้อนหลังไปในแต่ละครั้งที่ได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้
กรณีตัวอย่าง นาย ก.ข้าราชการครูถูกฟ้องคดีอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ราชการหรือความผิดที่ทําให้เสื่อมเกียรติศักดิ์ของตําแหน่งหน้าที่ราชการของตนเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
ผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ และวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ไว้
นาย ก.ได้พ้นจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ เมื่อวันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ ต่อมาวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ศาลชั้นต้นมีคําพิพากษาให้ลงโทษปรับกรณีถือว่า
นาย ก.ถูกลงโทษเบากว่าโทษจําคุก ดังนั้น เมื่อนาย ก.ออกจากราชการไปแล้ว ผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
ต้องออกคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ ที่ได้รอการเลื่อนเงินเดือนไว้ และให้งดการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ในวันที่ ๓๐ กันยายนของครึ่งปีสุดท้ายก่อนที่ผู้นั้นจะพ้นจากราชการ
ในกรณีที่ศาลชั้นต้นมีพิพากษาว่ามีความผิด และได้งดการเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอไว้ตามข้อ ๑๓(๒)หรือ (๓)
แล้วแต่กรณี แต่ต่อมาศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกามีคําพิพากษากลับคําพิพากษาของศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์ว่า
๑

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑) โทษสําหรับลงแก่ผู้กระทําความผิดมีดังนี้ (๑) ประหารชีวิต (๒) จําคุก (๓) กักขัง (๔) ปรับ
(๕) ริบทรัพย์สิน

๔๙
ผู้นั้นไม่มีความผิดเป็นกรณีที่ไม่ได้กําหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ. กฎ ก.ค.ศ.ข้อ ๑๗ กําหนดว่า ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู้ใดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะเลื่อนขั้นเงินเดือนได้ตามกฎ ก.ค.ศ. นี้ แต่ผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
พิจารณาเห็นสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้โดยมีเหตุผลเป็นกรณีพิเศษ ให้ผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเสนอ
ก.ค.ศ.เพื่อพิจารณาอนุมัติให้สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นการเฉพาะราย
๓. ถ้าศาลพิพากษาให้ลงโทษจําคุกหรือโทษหนักกว่าจําคุก ให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือนทุกครั้งที่ได้
รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้
กฎ ก.ค.ศ. ข้อ ๑๓(๓) กําหนดว่า ถ้าศาลพิพากษาให้ลงโทษจําคุกหรือโทษหนักกว่าจําคุก ให้งด
เลื่อนขั้นเงินเดือนทุกครั้งที่ได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ ดังนั้น หากศาลมีคําพิพากษาให้ลงโทษจําคุก หรือพิพากษาให้
ประหารชีวิต ซึ่งเป็นโทษที่หนักกว่าโทษจําคุก หากมีการรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้เกินกว่าหนึ่งครั้ง ให้งดการเลื่อน
ขั้นเงินเดือนทุกครั้งที่ได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้

ศาลพิพากษาให้ลงโทษจําคุก แต่ให้รอการลงโทษไว้ถือว่าถูกศาลพิพากษา
ให้ลงโทษจําคุกตาม กฎ ก.ค.ศ. ข้อ ๑๓ (๓ )แล้ว
กรณีตัวอย่าง นางส.ข้าราชการครูปลอมลายมือชื่อเพื่อนครู เป็นหลักฐานกู้เงินฉุกเฉินแล้วมอบให้
เพื่อนครูอีกคนหนึ่งไปรับเงินจากสหกรณ์ออมมทรัพย์ครู ถูกฟ้องคดีอาญา ศาลจังหวัดมีคําพิพากษาว่ามีความผิด
ฐานใช้เอกสารสิทธิปลอมให้ลงโทษจําคุก ๓ เดือน ปรับ ๓,๐๐๐ บาท โทษจําคุกให้รอการลงโทษมีกําหนด ๒ ปี
ดังนี้ ถือว่าศาลได้มีคําพิพากษาให้ลงโทษจําคุกตามกฎ ก.ค.ศ. ข้อ ๑๓(๓) แล้ว ๑

คดีอาญาทีพ่ นักงานอัยการแก้ต่างให้ต่อมาศาลมีคําพิพากษาให้ลงโทษจําคุก
ให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือน
กรณีตัวอย่าง นาย ก.ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาถูกฟ้องคดีอาญาในความผิดต่อ
ตําแหน่งหน้าที่ราชการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนังสือขอความอนุเคราะห์พนักงานอัยการจังหวัด
เป็นทนายแก้คดีให้ ต่อมาวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๗ ศาลมีคําพิพากษาว่าจําเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๕๗ ให้ลงโทษจําคุก ๔ ปี ปรับ ๔๐,๐๐๐ บาท ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง โทษจําคุกให้รอการลงโทษมีกําหนด ๒ ปี
ดังนี้
๑. นาย ก.ถูกฟ้องคดีอาญาในความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ แต่เนื่องจากพนักงานอัยการจังหวัด
เป็นทนายแก้คดีให้ จึงเป็นกรณีเข้าข้อยกเว้นสามารถเลื่อนขั้นเงินเดือนได้ โดยไม่ต้องรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ก่อน
ตาม กฎ ก.ค.ศ. ข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง แม้ต่อมาศาลพิพากษาให้ลงโทษจําคุกก็หากระทบต่อคําสั่งเลื่อนเงินเดือนที่ได้กระทํา
โดยชอบไม่
๑

(แนววินิจฉัย อ.ก.ค.วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครู ครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๓ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๔๓)

๕๐
๒. ต่อมาวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๗ ศาลมีคําพิพากษาว่าจําเลยมีความผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษให้ลงโทษจําคุก และปรับโดยให้รอการลงโทษไว้ถือว่า
ศาลมีคําพิพากษาให้ลงโทษจําคุก จึงต้องงดเลื่อนขั้นเงินเดือนในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๘ ตามกฎ ก.ค.ศ.ข้อ ๑๓(๓) ๑
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒๕/๒๕๔๙
ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการครูได้ทําหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อผู้บังคับบัญชาของผู้อํานวยการโรงเรียน
ที่ผู้ฟ้องคดีสังกัดอยู่ โดยข้อความในหนังสือได้กล่าวหาผู้อํานวยการโรงเรียนว่า เป็นผู้มีนิสัยชอบแสดงอํานาจ ข่มเหงรังแก
ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงนักเรียน ผู้ปกครอง มีนิสัยชอบกลั่นแกล้งและยึดแต่พวกพ้องของตนเอง ไม่เหมาะสม
กับเป็นครูอาจารย์ และเป็นผู้บริหารโรงเรียน ผู้อํานวยการโรงเรียนทราบเรื่องจึงยื่นฟ้องผู้ฟ้องคดีเป็นจําเลยต่อ
ศาลจังหวัดฐานหมิ่นประมาท ครั้นถึงกําหนดการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปี ผู้อํานวยการโรงเรียนได้
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีอยู่ในระดับ ๘๐ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีถูกฟ้องคดีอาญาต่อศาลในข้อหาหมิ่นประมาท ผู้อํานวยการโรงเรียนจึงได้เสนอให้รอการเลื่อน
ขั้นเงินเดือนไว้ก่อน และควรกันเงินสําหรับเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ เพื่อรอฟังผลคดีอาญา
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดโดยผู้อํานวยการซึ่งมีอํานาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการพิจารณา
ความดีความชอบประจําปีของข้าราชการครูในสังกัด ได้ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีถูกฟ้องคดีอาญา
ข้อหาหมิ่นประมาทผู้อํานวยการโรงเรียน อันเป็นความผิดที่ทําให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหน่งหน้าที่ราชการ
ตามข้อ ๑๔ ของกฎ ก.พ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔ ที่ต้องให้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ก่อน เพื่อฟังผล
คดีอาญา ผู้อํานวยการการประถมศึกษาจังหวัดจึงมีคําสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีได้ทําหนังสือ
อุทธรณ์คําสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนดังกล่าว แต่ก็ไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์แต่อย่างใด
ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ข้อหาหมิ่นประมาทดังกล่าวเป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้อํานวยการโรงเรียน
มิเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ จึงนําเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนคําสั่งดังกล่าว
ศาลปกครองชั้นต้นเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการครู มีหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและส่งเสริม
การเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานศึกษา การถูกฟ้องเป็นคดีอาญาในกรณีดังกล่าวมิใช่ความผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ หรือเป็นความผิดที่ไม่มีลักษณะเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม อันทําให้เสื่อมเสียเกียรติยศของตําแหน่ง
หน้าที่ราชการ จึงไม่เข้ากรณีที่ต้องให้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ก่อน เมื่อผู้อํานวยการโรงเรียนซึ่งเป็น
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นได้ประเมินผลงานให้ผู้ฟ้องคดีได้คะแนน ๘๐ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือน ฉะนั้น การที่ผู้อํานวยการการประถมศึกษาจังหวัดมีคําสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาเพิกถอนคําสั่งดังกล่าว
ผู้อํานวยการโรงเรียน ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น แต่ศาลปกครองชั้นต้นเห็นว่า
ผู้อํานวยการโรงเรียนไม่มีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์คดีดังกล่าว แม้ว่าผู้อํานวยการโรงเรียนจะเป็นคู่กรณีในคดีนี้ด้วยก็ตาม
๑

แนววินิจฉัย อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที ๑/๒๕๔๘ วันที่
๒๐ กันยายน ๒๕๔๘

๕๑
เพราะผู้ที่จะมีสิทธิอุทธรณ์คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้นได้นั้น ต้องปรากฏว่าคู่กรณีนั้นจะต้อง
ถูกกระทบจากผลแห่งคดีด้วย กรณีนี้เมื่อศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนคําสั่งสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
ผู้ที่ได้รับผลกระทบก็คือผู้อํานวยการการประถมศึกษาจังหวัด ไม่ใช่ผู้อํานวยการโรงเรียน และไม่ปรากฏว่าผู้อํานวยการ
การประถมศึกษาจังหวัดได้มอบอํานาจให้ผู้อํานวยการโรงเรียนเป็นผู้ดําเนินการแทน ศาลปกครองชั้นต้นจึงไม่รับอุทธรณ์
ของผู้อํานวยการโรงเรียนไว้พิจารณาผู้อํานวยการโรงเรียน อุทธรณ์คําสั่งไม่รับอุทธรณ์ของศาลปกครองชั้นต้นความว่า
ตนเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เนื่องจากจะต้องแก้ไขแบบประเมินการปฏิบัติงาน
ของผู้ฟ้องคดี จากไม่ควรเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นควรเลื่อนขั้นเงินเดือน จึงเป็นผู้มีสิทธิอุทธรณ์ ศาลปกครองสูงสุด
พิเคราะห์แล้วเห็นว่า คําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นมีผลบังคับเฉพาะผู้อํานวยการการประถมศึกษาจังหวัด
เพียงคนเดียวที่ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามคําพิพากษา เมื่อผู้อํานวยการการประถมศึกษาจังหวัดซึ่งต้องถูกบังคับ
ตามคําพิพากษาดังกล่าวมิได้ยื่นอุทธรณ์คําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นภายในเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่มีคําพิพากษา
จึงถือว่าคดีเป็นอันถึงที่สุดแล้ว ผู้อํานวยการโรงเรียนและผู้อํานวยการการประถมศึกษาจังหวัดต่างเป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐซึ่งมีภาระหน้าที่ตามกฎหมายแยกจากกัน คําสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนที่ถูกศาลพิพากษาให้เพิกถอนนี้ เป็นอํานาจหน้าที่
ของผู้อํานวยการการประถมศึกษาจังหวัดโดยเฉพาะ ศาลปกครองสูงสุดจึงไม่รับอุทธรณ์ของผู้อํานวยการโรงเรียน
ไว้พิจารณา

๕๒

หมวด ๕
การเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยมีเหตุผลกรณีพิเศษ
๑. การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การลา หรือการมา
ทํางานสาย
กฎ ก.ค.ศ. ข้อ ๑๖ กําหนดว่า “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะเลื่อน
ขั้นเงินเดือนได้ครึ่งขั้นตามข้อ ๖ เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การลา หรือการมาทํางานสาย
ตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ.นี้ แต่ผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้โดยมีเหตุผล
เป็นกรณีพิเศษ ให้ผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเสนอ”
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพิจารณาอนุมัติให้สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นการเฉพาะรายได้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะเลื่อนขั้นเงินเดือนได้ตามกฎ ก.ค.ศ.นี้
๒. การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีอื่นที่ไม่ได้กําหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ.
กฎ ก.ค.ศ. ข้อ ๑๗ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะเลื่อนขั้น
เงินเดือนได้ตามกฎ ก.ค.ศ.นี้ แต่ผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้โดยมี
เหตุผลเป็นกรณีพิเศษ ให้ผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเสนอ ก.ค.ศ.เพื่อพิจารณาอนุมัติให้สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
เป็นการเฉพาะราย
กรณีตัวอย่าง ผู้ถูกฟ้องคดีอาญาในความผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือความผิดที่ทําให้เสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์ของตําแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
หรือความผิดที่พนักงานอัยการรับเป็นทนายแก้ต่างให้ ผู้บังคับบัญชาจะต้องรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ก่อน
หากศาลชั้นต้นมีพิพากษาว่ามีความผิด และได้งดการเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอไว้ตามข้อ ๑๓(๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี
แต่ต่อมาศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกามีพิพากษากลับคําพิพากษาของศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์ว่าผู้นั้นไม่มีความผิด
เป็นกรณีที่ไม่ได้กําหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ. กฎ ก.ค.ศ.ข้อ ๑๗ กําหนดว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใด
ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะเลื่อนขั้นเงินเดือนได้ตามกฎ ก.ค.ศ.นี้ แต่ผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพิจารณาเห็นสมควร
เลื่อนขั้นเงินเดือนให้โดยมีเหตุผลเป็นกรณีพิเศษ ให้ผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน เสนอ ก.ค.ศ.เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ให้สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นการเฉพาะราย

การเลื่อนขัน้ เงินเดือนข้าราชการที่เกษียณอายุ
กฎ ก.ค.ศ. ข้อ ๑๔ ในกรณีที่ผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือน
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใด แต่ผู้นั้นจะต้องพ้นจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมาย
ว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ ให้ผู้มีอํานาจดังกล่าวสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเพื่อประโยชน์ในการคํานวณ
บําเหน็จบํานาญให้ผู้นั้นในวันที่ ๓๐ กันยายนของครึ่งปีสุดท้ายก่อนที่จะพ้นจากราชการ

๕๓

การเลื่อนขัน้ เงินเดือนข้าราชการที่ตายหรือออกจากราชการ
ก่อนมีคําสัง่ เลื่อนขั้นเงินเดือน
กฎ ก.ค.ศ.ข้อ ๑๕ ในกรณีที่ผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใด แต่ผู้นั้นได้ตายในหรือหลังวันที่ ๑ เมษายนหรือวันที่ ๑ ตุลาคม
หรือออกจากราชการไม่ว่าด้วยเหตุใดหลังวันที่ ๑ เมษายน หรือวันที่ ๑ ตุลาคม แต่ก่อนที่จะมีคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
ในแต่ละครั้ง ผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนจะสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้นั้นย้อนหลังไปถึงวันที่ ๑ เมษายน หรือวันที่
๑ ตุลาคมของครึ่งปีท่จี ะได้เลื่อนนั้นก็ได้ แต่ถ้าผู้นั้นได้พ้นจากราชการเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วย
บําเหน็จบํานาญข้าราชการไปก่อนที่จะมีคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน เพื่อประโยชน์ในการคํานวณบําเหน็จบํานาญ
ผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนจะสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้นั้นย้อนหลังไปถึงวันที่ ๓๐ กันยายนของครึ่งปีสุดท้าย
ที่จะได้เลื่อนนั้นก็ได้
กรณีตัวอย่าง นาย ท.ข้าราชการครูถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๒ และปฏิบัติหน้าที่
ราชการครบรอบปี จะมีสิทธิเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปีในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๒ หรือไม่
นาย ท.ไม่มีฐานะเป็นข้าราชการครูอยู่ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๒ นาย ท.จึงไม่มีสิทธิเลื่อนขั้นเงินเดือน
ประจําปี แต่มีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเพื่อประโยชน์ในการคํานวณบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
หากผู้บังคับบัญชาพิจารณาประเมินแล้วเห็นว่าอยู่ในหลักเกณฑ์สมควรจะได้เลื่อนขั้นเงินเดือน ๑
กรณีตัวอย่าง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหารือกรณี นาย ฤ.ข้าราชการครูถึงแก่ความตาย
ก่อนการเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่หนึ่งครึ่งปีแรก (วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๘) ว่าจะมีสิทธิเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่หนึ่ง
ครึ่งปีแรกเพื่อประโยชน์ในการคํานวณบําเหน็จบํานาญหรือไม่
นาย ฤ.ไม่มีสถานภาพเป็นข้าราชการครูอยู่ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๘ จึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับ
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในครึ่งปีแรก แต่หากผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพิจารณาเห็นสมควรเลื่อน
ขั้นเงินเดือนโดยมีเหตุผลเป็นกรณีพิเศษอย่างไร ก็อาจขออนุมัติ ก.ค.ศ.เป็นการเฉพาะราย โดยผู้บังคับบัญชา
จะต้องมีคําชี้แจงแสดงรายละเอียดว่ามีเหตุผลเป็นกรณีพิเศษอย่างไร เพื่อก.ค.ศ.จะได้พิจารณาข้อเท็จจริงว่า
สมควรอนุมัติให้เลื่อนขั้นเงินเดือนโดยมีเหตุผลเป็นกรณีพิเศษหรือไม่ เพราะเหตุใด ๒
กรณีตัวอย่าง หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนมาก ที่ นร ๐๗๐๘.๑.๒/๘๘ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๕
เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ กรณีส่วนราชการหารือว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๕
เกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ ว่าให้ประเมินผลการปฏิบัติงานและออกคําสั่งเลื่อน
ขั้นเงินเดือนให้มีผลวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๕ โดยถือเป็นการเลื่อนขั้นเงินเดือนในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๕

๑

(แนววินิจฉัย อ.ก.ค.วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมาย ครั้งที่ ๑/๒๕๔๖ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๔๖)
(แนววินิจฉัย อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๐
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐)
๒

๕๔
โดยส่วนราชการจะมีคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการเพื่อไป
ประกอบอาชีพอื่น ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ ให้มีผล ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๕ ได้หรือไม่
ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว กําหนดให้ประเมินผลการปฏิบัติงานและออกคําสั่งให้มีผลวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๕
โดยถือเป็นการเลื่อนขั้นเงินเดือนในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ โดยที่ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการที่ยังรับราชการอยู่ในวันที่จะได้เลื่อนขั้นเงินเดือน
กล่าวคือ ในวันที่ ๑ เมษายน วันที่ ๑ ตุลาคม หรือวันที่ ๓๐ กันยายน สําหรับผู้ที่จะพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ
ดังนั้น ข้าราชการที่ลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ จึงไม่มีฐานะเป็นข้าราชการอยู่ในวันดังกล่าว
ส่วนราชการจึงไม่อาจออกคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการตามที่หารือได้

การเลื่อนขัน้ เงินเดือนข้าราชการที่รอการเลือ่ นขั้นเงินเดือน
เพราะถูกสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง
กฎ ก.พ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔ ที่นํามาใช้บังคับกับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเดิม กําหนดว่าถ้ามีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้าราชการว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ก่อนมีคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้ผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ก่อนตามกฎ ก.พ. ข้อ ๑๓
ต่อมา ก.ค.ศ.ได้ออกกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙(๔) และมาตรา ๗๓ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐๑ ก วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๐
มีผลใช้บังคับกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๐
เป็นต้นมา โดยไม่มีข้อกําหนดให้รอการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงก่อนมีคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ แตกต่างจากที่กําหนดไว้
กฎ ก.พ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔ ที่ใช้บังคับอยู่เดิมดังนั้นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงและถูกรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนก่อนกฎ ก.ค.ศ.
ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ออกใช้บังคับ ให้ผู้มีอํานาจสั่ง
เลื่อนขั้นเงินเดือนพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอไว้ ถ้าได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้เกินหนึ่งครั้งให้สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
ย้อนหลังไปในแต่ละครั้งที่ได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ โดยไม่ต้องรอให้การสอบสวนและพิจารณาแล้วเสร็จ
ตามที่กําหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ. ข้อ ๑๘ ดังนี้
“ในกรณีที่ผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู้ใด แต่ปรากฏว่าผู้นั้นถูกรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนและกันเงินสําหรับเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้
เนื่องจากมีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้าราชการผู้นั้นว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงอยู่ก่อนกฎ ก.ค.ศ.
นี้ใช้บังคับ เมื่อกฎ ก.ค.ศ.นี้ใช้บังคับ ให้ผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอไว้ ถ้าได้รอ
การเลื่ อ นขั้ นเงินเดื อ นไว้ เ กิน หนึ่ งครั้ง ให้ สั่ งเลื่ อ นขั้ นเงิ นเดื อ นย้อ นหลั งไปในแต่ล ะครั้ งที่ ได้ ร อการเลื่อ นขั้ น
เงินเดือนไว้ โดยไม่ต้องรอให้การสอบสวนและพิจารณาแล้วเสร็จ”

๕๕
กฎ ก.พ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๑๓ ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ละครั้ง ถ้าผู้มีอํานาจสั่ง
เลื่อนขั้นเงินเดือนเห็นสมควรให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดได้เลื่อนขั้นเงินเดือน แต่ปรากฏว่าได้มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนข้าราชการผู้นั้นว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงก่อนมีคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้ผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนรอการเลื่อน
ขั้นเงินเดือนไว้ก่อน และให้กันเงินสําหรับเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ด้วย เมื่อการสอบสวนและการพิจารณาแล้วเสร็จให้ผู้มีอํานาจสั่ง
เลื่อนขั้นเงินเดือนพิจารณาดังนี้
(๑) ถ้าผู้ถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนไม่มีความผิดหรือจะต้องถูกลงโทษภาคทัณฑ์ ให้สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอ
การเลื่อนไว้ได้ ถ้าได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้เกินหนึ่งครั้งให้สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนย้อนหลังไปในแต่ละครั้งที่ได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้
แม้ว่าผู้นั้นจะได้ออกจากราชการไปแล้วก็ตาม
(๒) ถ้าผู้ถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนจะต้องถูกลงโทษตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือน ให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือน
ที่รอการเลื่อนไว้ ถ้าได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้เกินหนึ่งครั้งให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไว้ในครั้งที่จะถูกลงโทษ ถ้าผู้นั้น
ได้ออกจากราชการไปแล้วด้วยเหตุอื่นที่มิใช่เพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ ให้งดเลื่อน
ขั้นเงินเดือนในครั้งที่จะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งสุดท้าย แต่ถ้าเป็นผู้พ้นจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วย
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ ให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่ผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ในวันที่ ๓๐ กันยายน
ของครึ่งปีสุดท้ายก่อนที่ผู้นั้นจะพ้นจากราชการ ส่วนในครั้งอื่นให้สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนย้อนหลังไปในแต่ละครั้งที่ได้รอการเลื่อน
ขั้นเงินเดือนไว้
(๓) ถ้าผู้ถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนจะต้องถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ หรือจะต้องถูกสั่งให้
ออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมอง ให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือนทุกครั้งที่ได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตาม (๑) (๒) และ (๓) สําหรับผู้ที่ถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนว่ากระทําผิดวินัย
อย่างร้ายแรงหลายกรณี ให้แยกพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป

๕๖

หมวด ๖
คดีปกครองเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
คําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นคําสั่งทางปกครอง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๕ กําหนดคํานิยามไว้ว่า “คําสั่งทางปกครอง”
หมายความว่า การใช้อํานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ
เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวร
หรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน ....
สํ า หรั บ คํ าสั่ ง เลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นเป็ น คํา สั่ งที่ ผู้ มี อํ า นาจสั่ ง เลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นหรื อ สั่ งไม่ เลื่ อ นขั้ น เงิน เดื อ นแก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คําสั่งดังกล่าวจึงมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิของข้าราชการ
เป็นคําสั่งทางปกครอง
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕/๒๕๕๐ คําสั่งของหน่วยงานราชการที่ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่
ข้าราชการเป็นคําสั่งที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์อันมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิในการที่จะได้รับการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการดังกล่าว เป็นคําสั่งทางปกครอง
โดยที่พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๓๗ กําหนดว่าคําสั่งทางปกครอง
ที่ทําเป็นหนังสือและการยืนยันคําสั่งทางปกครองเป็นหนังสือต้องจัดให้มีเหตุผลไว้ด้วย และเหตุผลนั้นอย่างน้อย
ต้องประกอบด้วย
(๑) ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ
(๒) ข้อกฎหมายที่อ้างอิง
(๓) ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ
นอกจากนี้ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๗๓ วรรคสาม
ยังกําหนดไว้ว่าในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใด
ให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งให้ผู้นั้นทราบพร้อมเหตุผลที่ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือน ดังนั้น เมื่อผู้บังคับบัญชามีคําสั่งเลื่อน
ขั้นเงินเดือนแล้ว หากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารายใดไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
เป็นหน้าที่ที่ผู้บังคับบัญชาจะต้องแจ้งเหตุผลให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวทุกราย
ทราบว่า ไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยถูกงดเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือถูกรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนด้วยเหตุใด
ตามที่กําหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในตอนต้น และให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นรับทราบไว้เป็นหลักฐาน
และต้องแจ้งสิทธิในการร้องทุกข์โต้แย้งคําสั่งให้แก่ผู้นั้นได้รับทราบด้วยในกรณีที่ไม่มีการแจ้งสิทธิในการร้องทุกข์

๕๗
ซึ่งต้องใช้สิทธิร้องทุกข์ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบเหตุแห่งการร้องทุกข์ ให้ขยายเวลาในการร้องทุกข์
ออกไปจากสามสิบวันเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งเลื่อนเงินเดือนนั้น ๑
อนึ่งคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนดังกล่าวหากมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อน ผู้มีอํานาจออกคําสั่งดังกล่าว
อาจเพิกถอนคําสั่งให้ถูกต้องได้ ทั้งนี้ตามนัยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๔๙
ซึ่งกําหนดว่าเจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่อาจเพิกถอนคําสั่งทางปกครองได้ตามหลักเกณฑ์ในมาตรา ๕๑
มาตรา ๕๒ และมาตรา ๕๓ ไม่ว่าจะพ้นขั้นตอนการกําหนดให้อุทธรณ์หรือให้โต้แย้งตามกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น
มาแล้วหรือไม่
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ.๙๗/๒๕๔๗
คําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการเป็นคําสั่งทางปกครอง ดังนั้น เมื่อหน่วยงานทางปกครองพิจารณาเห็นว่า
การออกคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการรายใดเกิดจากข้อเท็จจริงที่ไม่ถูกต้องหน่วยงานทางปกครองย่อมมีอํานาจ
เพิกถอนและแก้ไขคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนดังกล่าวได้ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาทางปกครองในคดีที่
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒ (ผู้อํานวยการการประถมศึกษาจังหวัดเชียงรายเดิม)
ออกคําสั่งแก้ไขคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ ของสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดเชียงราย โดยถอนชื่อผู้ฟ้องคดีออกจากคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน เนื่องจากเห็นว่าผู้ฟ้องคดีขาดราชการ
โดยไม่มีเหตุอันสมควรในรอบปีที่พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนดังกล่าว อันเป็นการขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน ผู้ฟ้องคดีจึงนําคดีมาฟ้อง ขอให้ศาลเพิกถอนคําสั่งแก้ไขคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนดังกล่าว
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ตามข้อ ๖(๔) ของกฎ ก.ค. ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนกําหนดว่าข้าราชการครูซึ่งจะได้รับ
การเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปีหนึ่งขั้นในรอบปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เมื่อข้อเท็จจริง
ปรากฏว่า ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒ ออกคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้ฟ้องคดี ๑ ขั้น
เนื่องจากเห็นว่าผู้ฟ้องคดีมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปีหนึ่งขั้น
แต่ภายหลังจากออกคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนแล้ว หัวหน้าการประถมศึกษาอําเภอพานได้ออกคําสั่งลงโทษภาคทัณฑ์
ผู้ฟ้องคดี กรณีขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๒ อันเป็นความผิดทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
ตามมาตรา ๙๑ และมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนั้น
เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ขาดราชการในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๒ ซึ่งอยู่ในรอบปีที่แล้วมาของการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ คําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้กับผู้ฟ้องคดีหนึ่งขั้นในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๔๔ จึงขัดต่อข้อ ๖(๔) แห่งกฎ ก.ค.ฉบับดังกล่าว เป็นการออกคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนที่เกิดจากข้อเท็จจริง
๑

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๔๐ คําสั่งทางปกครองที่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งต่อไปได้ให้ระบุกรณีที่อาจอุทธรณ์หรือ
โต้แย้ง การยื่นคําอุทธรณ์หรือคําโต้แย้ง และระยะเวลาสําหรับการอุทธรณ์หรือการโต้แย้งดังกล่าวไว้ด้วย
ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให้ระยะเวลาสําหรับการอุทธรณ์หรือการโต้แย้งเริ่มนับใหม่ตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง
แต่ถ้าไม่มีการแจ้งใหม่และระยะเวลาดังกล่าวมีระยะเวลาสั้นกว่าหนึ่งปี ให้ขยายเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับคําสั่งทางปกครอง

๕๘
ที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้น การที่ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒ ออกคําสั่งเพิกถอนชื่อผู้ฟ้องคดี
ออกจากคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้วพิพากษายกฟ้อง

สิทธิร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๒๓ กําหนดว่า
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจเนื่องจากการกระทํา
ของผู้บังคับบัญชา ให้ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง หรือ ก.ค.ศ.แล้วแต่กรณี
ต่อมา ก.ค.ศ.ได้ออกกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีสาระสําคัญโดยสรุปดังนี้
(๑) การร้องทุกข์ ให้ทําเป็นหนังสือยื่นหรือส่งต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี
ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบเรื่องอันเป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ และให้ร้องทุกข์ได้สําหรับตนเองเท่านั้น
จะร้องทุกข์แทนผู้อื่นหรือมอบหมายให้ผู้อื่นร้องทุกข์แทนไม่ได้ ๑
(๒) หนังสือร้องทุกข์ต้องลงลายมือชื่อ ที่อยู่ และตําแหน่งของผู้ร้องทุกข์ และต้องประกอบด้วย
สาระสําคัญที่แสดงข้อเท็จจริงและเหตุผลให้เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจเนื่องจากการกระทํา
ของผู้บังคับบัญชา หรือการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างใด และความประสงค์ของการร้องทุกข์
ถ้าผู้ร้องทุกข์ประสงค์จะแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นการพิจารณา ให้แสดงความประสงค์ไว้ในหนังสือร้องทุกข์
หรือจะทําเป็นหนังสือต่างหากก็ได้ โดยยื่นหรือส่งตรงต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ.ก่อนเริ่มพิจารณา
เรื่องร้องทุกข์
(๓) อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ.พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์

๑

กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้อ ๗ การร้องทุกข์สําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเขตพืน้ ที่การศึกษาให้ดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่เหตุร้องทุกข์เกิดจากนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี เลขาธิการ หรือคําสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งการตามมติของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษา หรือกรณีเหตุร้องทุกข์เกิดจากการถูกสั่งพักราชการ ตามมาตรา ๑๐๓ ให้ร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ.และให้ ก.ค.ศ.เป็นผู้พิจารณา
(๒) ในกรณีที่เหตุร้องทุกข์เกิดจากผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงมา ให้ร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
และให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้พิจารณา
ข้อ ๘ การร้องทุกข์สําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มิได้สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาให้ดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่เหตุร้องทุกข์เกิดจากนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจ้าสังกัด ปลัดกระทรวง หรือคําสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งการตามมติของ อ.ก.ค.ศ.
ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง หรือกรณีเหตุร้องทุกข์เกิดจากการถูกสั่งพักราชการตามมาตรา ๑๐๓ ให้ร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. และให้ ก.ค.ศ. เป็นผู้พิจารณา
(๒) ในกรณีที่เหตุร้องทุกข์เกิดจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ อธิบดีหรือตําแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
อธิการบดีหรือตําแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าผู้อํานวยการสํานัก ผู้อํานวยการกอง ผู้อํานวยการสถานศึกษาหรือตําแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่า ให้ร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง และให้ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง เป็นผู้พิจารณา

๕๙
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับหนังสือร้องทุกข์และเอกสารหรือหลักฐาน แต่ถ้ามีความจําเป็น
ไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเวลาดังกล่าว ให้ขยายเวลาพิจารณาได้อีกไม่เกินสามสิบวันและให้บันทึก
แสดงเหตุผลความจําเป็นที่ต้องขยายเวลาไว้ด้วย

การฟ้องคดีปกครองเกีย่ วกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อน
หรือเสียหาย เนื่องจากการการที่ส่วนราชการมีคําสั่งให้เลื่อนขั้นเงินเดือนหรือไม่เลื่อนขั้นเงินเดือน ผู้นั้นมีสิทธิ
ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหาย
ในเรื่องใดไว้โดยเฉพาะ การฟ้องคดีปกครองในเรื่องนั้นจะกระทําได้ต่อเมื่อมีการดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการ
ดังกล่าว และได้มีการสั่งการตามกฎหมายนั้น หรือมิได้มีการสั่งการภายในเวลาอันสมควร หรือภายในเวลาที่กฎหมายนั้น
กําหนดตามมาตรา ๔๒ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ๑ การฟ้อง
คดีปกครองจึงต้องดําเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนดดังนี้
๑. ผู้ฟ้องคดีจะต้องใช้สทิ ธิร้องทุกข์ก่อนยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
การร้องทุกข์ ผู้ร้องทุกข์ต้องปฏิบัติตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์
พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยทําเป็นหนังสือยื่นหรือส่งต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ.ส่วนราชการหรือ ก.ค.ศ.แล้วแต่กรณี
ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบเรื่องอันเป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ การร้องทุกข์เกินสามสิบวันนับแต่ทราบเหตุ
ร้องทุกข์ถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีมิได้ดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการสําหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหาย
ตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
ก่อนการฟ้องคดี ศาลปกครองไม่อาจรับคําฟ้องไว้พิจารณาได้
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒/๒๕๕๒
ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ได้รับความเป็นธรรมจากการกรมบังคับคดีออกคําสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดี
ขอให้ศาลเพิกถอนการดําเนินการเกี่ยวกับการออกคําสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนดังกล่าว และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคําสั่ง
เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีต้องร้องทุกข์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในกฎ ก.พ.ฉบับที่ ๑๗
๑

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๔๒ บัญญัติว่า “ผู้ใดได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจาก
การกระทําหรือการงดเว้นการกระทําของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
หรือกรณีอื่นใดที่อยู่ในเขตอํานาจศาลปกครอง ตามมาตรา ๙ และการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือนร้อนหรือความเสียหายหรือยุติ
ข้อโต้แย้งนั้น ต้องมีคําบังคับตามที่กําหนดในมาตรา ๗๒ ผู้นั้นมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดขั้นตอน
หรือวิธีการสําหรับการแก้ไขความเดือดร้อน หรือเสียหายในเรื่องใดไว้โดยเฉพาะ การฟ้องคดีปกครองในเรื่องนั้นจะกระทําได้
ต่อเมื่อมีการดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการดังกล่าว และได้มีการสั่งการตามกฎหมายนั้น หรือมิได้มีการสั่งการภายในเวลา
อันสมควร หรือภายในเวลาที่กฎหมายนั้นกําหนด

๖๐
(พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความใน พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์
ขอให้แก้ไขการปฏิบัติไม่ถูกต้องหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ร้องทุกข์
คําสั่งที่ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดี ปรากฏตามหลักฐานคําร้องขอคัดถ่ายเอกสารตามแบบบันทึกข้อความ ฉบับ
ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ว่าผู้ฟ้องคดีได้ขอคัดถ่ายแบบ ก.พ.๗ ของตนในวันดังกล่าว ซึ่งมีการบันทึกจดแจ้งการ
ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคําสั่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงในแบบ ก.พ.๗ แล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงควรได้รับทราบ
คําสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือ
ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ร้องทุกข์คําสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือน จึงเป็นการร้องทุกข์ที่ยื่นเกินกําหนดเวลา
สามสิบวันนับแต่วันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์ จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีมิได้ดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการ
สําหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามที่กฎหมายกําหนดไว้ก่อนการฟ้องคดี ศาลปกครองจึงไม่อาจ
รับคําฟ้องนี้ไว้พิจารณาได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองฯ
เมื่อคําสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดี มิได้ระบุกรณีที่อาจร้องทุกข์ การยื่นคําร้องทุกข์ และระยะเวลา
สําหรับการร้องทุกข์ไว้ด้วยว่าต้องดําเนินการภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์ ซึ่งเป็น
ระยะเวลาสั้นกว่าหนึ่งปี จึงทําให้ระยะเวลาที่ผู้ฟ้องคดีต้องใช้สิทธิร้องทุกข์ขยายเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘
ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๐ วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น วันสุดท้ายที่ผู้ฟ้องคดี
ต้องใช้สิทธิร้องทุกข์ คือ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙ การที่ผู้ฟ้องคดีใช้สิทธิร้องทุกข์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ (อ.ก.พ. กรมบังคับคดี)
เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ จึงเป็นการใช้สิทธิร้องทุกข์เมื่อล่วงพ้นกําหนดเวลาตามที่กฎหมายกําหนดแล้ว
หมายเหตุ การร้องทุกข์ของข้าราชการพลเรือนตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ใช้บังคับ
ในปัจจุบัน ต้องร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎ ก.พ.ค.ว่าด้วย
การร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ๑

๑

กฎ ก.พ.ค.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้อ ๗ ภายใต้บังคับข้อ ๖ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดมีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อตนของผู้บังคับบัญชา
และเป็นกรณีที่ไม่อาจอุทธรณ์ตามหมวด ๙การอุทธรณ์ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.พ.ค.นี้
การปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อตนของผู้บังคับบัญชาซึ่งทําให้เกิดความคับข้องใจอันเป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์นั้น ต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังนี้
(๑) ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติโดยไม่มีอํานาจหรือนอกเหนืออํานาจหน้าที่หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
หรือไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอน หรือวิธีการ อันเป็นสาระสําคัญที่กําหนดไว้สําหรับการนั้น หรือโดยไม่สุจริต
(๒) เป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หรือมีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จําเป็น หรือสร้างภาระให้เกิดขึ้นเกินสมควร
(๓) เป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ
(๔) ประวิงเวลา หรือหน่วงเหนี่ยวการดําเนินการบางอย่างอันเป็นเหตุให้เสียสิทธิหรือไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ในเวลา
อันสมควร
(๕) ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติอื่นใดที่ไม่เป็นไปตามระบบคุณธรรมตามมาตรา ๔๒

๖๑
กรณีตวั อย่าง ไม่ได้ใช้สิทธิร้องทุกข์ก่อนยื่นฟ้องคดีปกครอง
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘๓/๒๕๕๒
ฟ้องคดีฟ้องขอให้เพิกถอนมติที่ประชุมของคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของโรงเรียนมูลนิธิ
วัดศรีอุบลรัตนาราม และให้ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ในระดับดีเด่นนั้น ตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
กําหนดว่า การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นพิจารณา .... และวรรคห้ากําหนดว่าการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา ๕๓ เป็นผู้สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง (๓) กําหนดให้ผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ดังนั้น การดําเนินการพิจารณาและมีมติของ
คณะกรรมการดังกล่าว และการมีประกาศดังกล่าวของผู้อํานวยการโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม จึงเป็นขั้นตอน
ตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว อันเป็นเพียงการพิจารณาทางปกครอง
ตามมาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยยังไม่มีผลเป็นการใช้อํานาจตามกฎหมาย
ของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีอันเป็นคําสั่งทางปกครอง
ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน กรณีจึงยังไม่มีข้อพิพาทเป็นคดีเกิดขึ้นตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ.
จัดตั้งศาลปกครองฯ จึงไม่อาจรับคําฟ้องในข้อหานี้ไว้พิจารณาได้
ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ยกเลิกคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี
เขต ๑ เฉพาะส่วนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม และให้
ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหม่ นั้น มูลเหตุแห่งการฟ้องคดีในกรณีนี้มาจาก
คําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนของผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เกิดขึ้นโดยกระบวนการขั้นตอนก่อนการมีคําสั่ง
เลื่อนขั้นเงินเดือนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้ยื่นคําร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ตามมาตรา ๑๒๓ แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ภายหลังจากที่ได้มี
คําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนดังกล่าว จึงเป็นกรณีที่ยังไม่ดําเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามที่กฎหมายกําหนด
ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้มีสิทธิฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองฯ
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๐๐/๒๕๕๒
ฟ้องว่าผู้ถูกฟ้องคดี (หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลกําแพงเพชร) ใช้อํานาจไม่เป็นธรรมในการประเมิน
สมรรถนะบุคลากรในสังกัดกลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลกําแพงเพชร ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ นั้น เป็นเรื่องที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า
ได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งกฎ ก.พ.ฉบับที่ ๒๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความใน
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยกรณีที่อาจร้องทุกข์ การร้องทุกข์ และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์
ขอให้แก้ไขหรือแก้ความคับข้องใจ ได้กําหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาตามขั้นตอนและวิธีการ
ที่กําหนดไว้ และในกรณีผู้ถูกฟ้องคดีไม่ให้ผู้ฟ้องคดีผ่านการประเมินสมรรถนะบุคลากรในสังกัดกลุ่มการพยาบาล
โรงพยาบาลกําแพงเพชร พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นเรื่องเกี่ยวกับคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือเลื่อนตําแหน่งแต่งตั้ง
ข้าราชการ ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการในการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์คําสั่งตามกฎหมายและระเบียบในเรื่องนั้น ๆ เพื่อแก้ไข

๖๒
ความเดือดร้อนหรือเสียหาย เมื่อผู้ฟ้องคดีมิได้ร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อให้แก้ไขความเดือดร้อน
หรือเสียหายตามที่กฎหมายกําหนดก่อนฟ้องคดี จึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.จัดตั้ง
ศาลปกครองฯ
กรณีตวั อย่าง ไม่ถอื ว่าเป็นการใช้สทิ ธิร้องทุกข์กอ่ นยื่นฟ้องคดีปกครอง
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๘๔/๒๕๕๒
ภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีทราบว่าตนเองไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๐ ครั้งที่ ๒ (วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๐-วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐) และไม่ได้รับการพิจารณาเบิกจ่ายเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษประจําปีงบประมาณดังกล่าวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือลงวันที่
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อขอให้ดําเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเดือน การพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนและการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ โดยที่ข้อของหนังสือดังกล่าวมีข้อความ
ระบุว่า การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของผู้ฟ้องคดีในครั้งที่ ๒ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ หากไม่พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้ฟ้องคดี ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
แจ้งเหตุผลให้ผู้ฟ้องคดีทราบด้วยว่าเพราะเหตุใด และข้อ ๓ มีข้อความระบุว่า การพิจารณาเงินค่าตอบแทนพิเศษ
(โบนัส) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นสิทธิที่ได้รับจากทางราชการโดยชอบ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
ไม่ได้พิจารณาสิทธิดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงขอให้ชี้แจงเหตุผลให้ผู้ฟ้องคดีทราบด้วย เมื่อพิจารณาข้อความ
ในข้อ ๒ และข้อ ๓ ของหนังสือฉบับลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ แล้วเห็นว่าข้อความดังกล่าวเป็นเพียงการติดตาม
สอบถามเรื่องการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของผู้ฟ้องคดีกับขอให้ชี้แจงเหตุผลที่ไม่พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ในครั้งที่ ๒ และไม่เบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษประจําปี
งบประมาณดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีเท่านั้น หาได้มีเนื้อหาที่แสดงให้เห็นถึงข้อเท็จจริงและปัญหาของเรื่องเกี่ยวกับ
การใช้อํานาจหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด จึงไม่ถือเป็นคําร้องทุกข์ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล จังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย
การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ กรณีถือได้ว่าผู้ฟ้องคดียังมิได้ดําเนินการร้องทุกข์กรณีที่
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ และไม่เบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษสําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ แต่อย่างใด การที่ผู้ฟ้องคดีมิได้ร้องทุกข์ในกรณีดังกล่าว จึงถือว่า
ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้โดยยังมิได้ดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการสําหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหาย
ตามที่กฎหมายกําหนดไว้ก่อนที่จะนําคดีมาฟ้องต่อศาล ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒

๖๓
๒. กําหนดเวลาในการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ๑
(๑) ต้องยื่นฟ้องภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี หรือ
(๒) นับแต่วันที่พ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องขอต่อส่วนราชการ หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดและไม่ได้รับหนังสือชี้แจงจากส่วนราชการ หรือ
(๓) ได้รับแต่เป็นคําชี้แจงที่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่มีเหตุผล

กรณียื่นฟ้องเมื่อพ้นเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรูถ้ ึงเหตุแห่งการฟ้องคดี
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ร.๖๙๐/๒๕๕๑
ผู้ฟ้องคดีได้ฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ (นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดเพชรบุรี) และสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขต่อศาลปกครอง ขอให้เพิกถอนคําสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
ในส่วนที่ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้ฟ้องคดีในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคําสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่ง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งจะต้องยื่นคําฟ้องต่อศาลภายในกําหนดระยะเวลา
การฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามหนังสือชี้แจงของผู้ฟ้องคดีต่อ
ศาลปกครองชั้นต้นว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทราบผลการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์กรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคําสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือน
ให้ผู้ฟ้องคดีตามคําสั่งดังกล่าวประมาณเดือนเมษายน ๒๕๔๘ จึงถือได้ว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุ
แห่งการฟ้องคดีนี้ แม้ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ทราบในวันใด แต่อย่างช้าที่สุด คือ ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๘ ดังนั้น
ผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบผลการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ เมื่อปรากฏว่า
ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาการฟ้องคดี
ตามมาตรา ๔๙ แห่ง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองฯ ที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณานั้น
ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๑๗/๒๕๕๒
ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้วเห็นว่า คําฟ้องของผู้ฟ้องคดีท่ีฟ้องว่า การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอํานาจเจริญ
มีคําสั่งจังหวัดอํานาจเจริญที่ ๑๓๒/๒๕๔๓ เรื่อง แก้ไขคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๓
สั่งให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือนแก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๒ เป็นต้นไป โดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดีไม่อยู่ในหลักเกณฑ์
ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
๑

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๔๙ การฟ้องคดีปกครองจะต้องยื่นฟ้องภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี หรือนับแต่วันที่
พ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องขอต่อหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่
ตามที่กฎหมายกําหนดและไม่ได้รับหนังสือชี้แจงจากหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือได้รับแต่เป็นคําชี้แจงที่ผู้ฟ้องคดี
เห็นว่าไม่มีเหตุผลแล้วแต่กรณี เว้นแต่จะมีบทกฎหมายเฉพาะกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น

๖๔
ขอให้ศาลปกครองมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้เพิกถอนคําสั่งดังกล่าวโดยให้การเพิกถอนมีผลย้อนหลังไปถึงวันที่มีคําสั่ง
ดังกล่าว นั้น โดยที่คําสั่งที่ให้งดการเลื่อนขั้นเงินเดือนแก่ผู้ฟ้องคดี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๒ เป็นต้นไป ผู้ฟ้องคดี
จึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้
อันเนื่องจากคําสั่งดังกล่าว ทั้งการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับหรืออาจจะได้รับ
จากคําสั่งดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครอง ตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว อย่างไรก็ตามในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายไว้
โดยเฉพาะมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน บัญญัติว่า การฟ้องคดีปกครองในเรื่องนั้นจะกระทําได้
ต่อเมื่อดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการดังกล่าว และได้มีการสั่งการตามกฎหมายนั้นหรือมิได้มีการสั่งการ
ภายในเวลาอันสมควรหรือภายในเวลาที่กฎหมายนั้นกําหนด นอกจากนั้น การฟ้องคดีต่อศาลปกครองต้องยื่นฟ้อง
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด โดยการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ คําสั่ง หรือการกระทําอื่นใด มาตรา ๔๙
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติให้ยื่นฟ้องภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี
เว้นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น คําฟ้องที่ยื่นฟ้องเมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาการฟ้องคดีแล้ว
ข้อ ๓๐ วรรคสอง แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓
กําหนดให้ศาลปกครองมีคําสั่งไม่รับไว้พิจารณาและสั่งให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ เว้นแต่ศาลจะเห็นว่า
คดีนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจําเป็นอื่นโดยศาลเห็นเองหรือคู่กรณีมีคําขอ ศาลจะรับไว้พิจารณา
ก็ได้

กรณีผู้รอ้ งทุกข์มีหนังสือร้องทุกข์ต่อส่วนราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดและไม่ได้รับหนังสือชี้แจงจากส่วนราชการ
จะยื่นฟ้องคดีปกครองได้เมื่อพ้นเก้าสิบวันนับแต่วันที่ส่วนราชการรับเรื่องร้องทุกข์แล้ว
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๖/๒๕๕๓
คดีนี้ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างตามคําฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดี ๐.๕ ขั้น โดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนคําสั่งดังกล่าว จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคําสั่งโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งก่อนที่จะนําคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองนั้น ผู้ฟ้องคดีจะต้องดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการ
สําหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยต้องร้องทุกข์
ต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรา ๑๒๓ แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งมาตรา ๑๒๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติให้นําหลักเกณฑ์และวิธีการในเรื่องที่เกี่ยวกับ
การร้องทุกข์ตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ.มาใช้ ซึ่งข้อ ๓ ของกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์
พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดให้การร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือมีความคับข้องใจเนื่องจากการกระทําของผู้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

๖๕
และวิธีการที่กําหนดใน กฎ ก.ค.ศ.นี้ ข้อ ๕ วรรคแรก กําหนดให้การร้องทุกข์ให้ทําเป็นหนังสือยื่นหรือส่งต่อ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษาภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบเรื่องอันเป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ ข้อ ๖ วรรคหนึ่ง กําหนดให้การร้องทุกข์
ต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาให้ทําหนังสือร้องทุกข์ถึงประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พร้อมกับสําเนา
รับรองถูกต้องหนึ่งฉบับ ยื่นหรือส่งที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ข้อ ๗ กําหนดให้การร้องทุกข์สําหรับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ (๒) ในกรณีที่เหตุร้องทุกข์เกิดจาก
ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงมา ให้ร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
และให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้พิจารณา ข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง กําหนดให้ เมื่อได้รับหนังสือร้องทุกข์ตามข้อ ๖
วรรคหนึ่ง ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีหนังสือแจ้งพร้อมทั้งส่งสําเนาหนังสือร้องทุกข์ให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุ
แห่งการร้องทุกข์ทราบโดยเร็ว และให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์นั้นส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
โดยให้มีคําชี้แจงประกอบด้วย เพื่อประกอบการพิจารณาภายในเจ็ดวันทําการนับแต่วันได้รับหนังสือ และข้อ ๑๓
วรรคหนึ่ง กําหนดให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วัน
ได้รับหนังสือร้องทุกข์ แต่ถ้ามีความจําเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเวลาดังกล่าว ให้ขยายเวลาพิจารณา
ได้อีกไม่เกินสามสิบวันและให้บันทึกแสดงเหตุผลความจําเป็นที่ต้องขยายเวลาไว้ด้วย วรรคสอง กําหนดว่า ในกรณีที่
ขยายเวลาตามวรรคหนึ่งแล้วการพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาขยายเวลาพิจารณาได้อีก
ไม่เกินสามสิบวัน แต่ทั้งนี้ให้พิจารณากําหนดมาตรการที่จะทําให้การพิจารณาแล้วเสร็จโดยเร็วและบันทึกไว้เป็น
หลักฐานในรายงานการประชุม ดังนั้น การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ให้แก้ไขการปฏิบัติไม่ถูกต้องหรือการไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายต้องพิจารณาภายในเก้าสิบวันกับอีกเจ็ดวันทําการนับแต่ได้รับเรื่องร้องทุกข์ หากไม่พิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว และเป็นกรณีที่ผู้ร้องทุกข์ประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองจะต้องยื่นฟ้องคดี
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พ้นกําหนดระยะเวลาการวินิจฉัยคําร้องทุกข์ ซึ่งถือว่าเป็นวันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่ง
การฟ้องคดี ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคําสั่งที่ ๓๕/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๑ เลื่อนขั้นเงินเดือน
ตามผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานครึ่งปีหลัง โดยให้ผู้ฟ้องคดีได้รับการเลื่อนขั้น
และอันดับเงินเดือน ๐.๕ ขั้น ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
ร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร โดยประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามุกดาหารจําไม่ได้ว่าได้รับ
หนังสือร้องทุกข์ดังกล่าวเมื่อใด แต่ปรากฏหลักฐานการสั่งการเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๑ ของประธาน อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษามุกดาหารถึงผู้อํานวยการเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหารให้พิจารณาและแจ้งผลการเสนอ
ความชอบในหนังสือร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดี จึงอาจถือได้ว่าอย่างช้าที่สุดที่ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
มุกดาหารได้รับหนังสือร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดี คือ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๑ และอย่างเร็วที่สุดที่สํานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษามุ กดาหารและผู้ ถู กฟ้ องคดี ซึ่ งเป็ นผู้ บั งคั บบั ญชาผู้ เป็ นเหตุ แห่ งการร้ องทุ กข์ ได้ รั บหนั งสื อร้ องทุ กข์
ของผู้ฟ้องคดี คือ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๑ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ต้อง
จัดส่งหนังสือร้องทุกข์และเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปยัง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ผู้มีหน้าที่พิจารณา
วินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ภายในเจ็ดวันทําการนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๑ และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้น. ที่

๖๖
การศึกษาต้องวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ให้เสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๑ คือ ภายในวันที่
๑๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีนําคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๒ ก่อนครบกําหนด
ระยะเวลาเก้าสิบวันที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามุกดาหารอาจพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีได้
ตามข้อ ๑๓ ของกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดียังมิได้
ปฏิบัติตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกําหนดไว้สําหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่มี
สิทธิฟ้องคดีต่อศาลตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟ้องไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความนั้น
ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยจึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น
กรณีผู้ร้องทุกข์มีหนังสือร้องทุกข์ต่อส่วนราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดและไม่ได้รับหนังสือชี้แจงจากส่วนราชการจนพ้นกําหนดเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่ส่วนราชการ
รับเรื่องร้องทุกข์แล้ว จะต้องยื่นฟ้องคดีปกครองภายในกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่พ้นกําหนดระยะเวลา
การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์เก้าสิบวันแรก
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖๗/๒๕๕๑
กรณีฟ้องเพิกถอนคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยได้ร้องทุกข์ต่อผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ นั้น เมื่อกฎ ก.ค.ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ กําหนดให้ผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในฐานะผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ต้องจัดส่งหนังสือร้องทุกข์ไปยัง
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ภายในเจ็ดวันทําการนับแต่วันได้รับ
หนังสือร้องทุกข์ คือ ภายในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาต้องพิจารณาวินิจฉัย
เรื่องร้องทุกข์ให้เสร็จภายในเก้าสิบวัน คือ ภายในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ แต่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ไม่ได้พิจารณาคําร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงชอบที่จะยื่นฟ้องคดี
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พ้นกําหนดระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ คือ ภายในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑
การที่ผู้ฟ้องคดีนําคดีมายื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๐ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้น
กําหนดระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ
อนึ่ง การที่ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดียื่นคําร้องทุกข์
เพิ่มเติม และผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ชี้แจงเพิ่มเติมคําร้องทุกข์ไปยังผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้น เห็นว่า เป็นเพียงวิธีการแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัย
คําร้องทุกข์เท่านั้น มิได้มีผลทําให้ระยะเวลาการพิจารณาวินิจฉัยคําร้องทุกข์ที่ต้องพิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จ
ภายในเก้าสิบวันตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ต้องเปลี่ยนไปอันก่อให้เกิดสิทธิใหม่ในการฟ้องคดีแต่อย่างใด
ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีโต้แย้งว่าผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามิได้แจ้งข้อความซึ่งระบุ
วิธีการยื่นคําฟ้องและระยะเวลาสําหรับยื่นคําฟ้องไว้ในคําสั่ง ทําให้ระยะเวลาสําหรับยื่นคําฟ้องมีกําหนดน้อยกว่า
หนึ่งปีให้ขยายเวลาสําหรับยื่นคําฟ้องเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับคําสั่ง นั้น เป็นวิธีการที่กําหนดไว้ในขั้นตอน

๖๗
ภายหลังจากที่มีการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์แล้ว มิใช่ในขั้นตอนการอุทธรณ์หรือการร้องทุกข์ดังเช่น
ข้อเท็จจริงในคดีนี้แต่อย่างใด
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๑/๒๕๕๒
ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําสั่ง
เลื่อนเงินเดือนผู้ฟ้องคดี ๐.๕ ขั้น จึงนําคดีมาฟ้องขอให้เพิกถอนคําสั่งดังกล่าว กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับ
การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคําสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่ง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองฯ
เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ต่อเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งร้องทุกข์
ขอความเป็นธรรมในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความใน
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ขอให้แก้ไข
การปฏิบัติไม่ถูกต้องหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งนํามาใช้บังคับกับพนักงานและลูกจ้างของสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งโดยอนุโลมผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธินําคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้นับแต่วันที่พ้นกําหนด
เก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องทุกข์และไม่ได้รับหนังสือชี้แจง (วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐)
ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองภายในเก้าสิบวัน (ภายในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๐) การที่ผู้ฟ้องคดี
นําคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาการฟ้องคดี
ตามนัยมาตรา ๔๙ แห่ง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองฯ
ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถรู้หรือควรรู้ถึงวันที่ครบกําหนดเก้าสิบวันในการพิจารณา
วินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ตามข้อ ๑๓ ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ โดยมิทราบว่า
ทางผู้บังคับบัญชาจะรับไว้พิจารณาหรือไม่ และไม่เคยได้รับทราบความคืบหน้าของการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์
ดังกล่าว นั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ตามหนังสือร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ที่ยื่นต่อ
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งมีการประทับตรารับหนังสือเลขรับ ๗๓๖๓ รับเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐
เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา ซึ่งตามข้อ ๙ ของ กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ กําหนดว่า ในกรณีที่มีผู้นํา
หนังสือร้องทุกข์มายื่นเอง ให้ผู้รับหนังสือออกใบรับหนังสือ ประทับตรารับหนังสือ และลงทะเบียนรับหนังสือไว้เป็น
หลักฐานในวันที่รับหนังสือตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ และให้ถือวันที่รับหนังสือตามหลักฐานดังกล่าว
เป็นวันยื่นหนังสือร้องทุกข์ ดังนั้น ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีที่ว่าไม่สามารถรู้หรือควรรู้ถึงวันที่ครบกําหนดเก้าสิบวัน
ในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ และมิทราบว่าทางผู้บังคับบัญชาจะรับไว้พิจารณาหรือไม่ จึงฟังไม่ขึ้น อีกทั้ง
ตามข้อ ๙ และข้อ ๑๓ ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ ยังได้กําหนดขั้นตอนในการรับหนังสือร้องทุกข์
และขั้นตอนการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ไว้อย่างชัดเจน เมื่อพิจารณาประกอบกับตําแหน่งที่ผู้ฟ้องคดีดํารงอยู่ คือ
ตําแหน่งหัวหน้างานพรรคการเมือง สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนนทบุรี ผู้ฟ้องคดีย่อมต้องรู้
หรือควรรู้ระเบียบและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของทางราชการ และในสายงานที่ตนปฏิบัติหน้าที่อยู่ รวมตลอดถึง
กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีจึงฟังไม่ขึ้นศาลปกครองจึงมีคําสั่งไม่รับคําฟ้องไว้พิจารณา

๖๘
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๗-๑๗๘/๒๕๕๑
ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการศาลยุติธรรม ยื่นหนังสือร้องทุกข์คําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนและคําสั่งเลื่อนระดับต่อ
เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๘ แต่เลขาธิการสํานักงาน
ศาลยุติธรรมมิได้วินิจฉัยร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน กับอีกเจ็ดวันทําการ ตามข้อ ๑๑ และข้อ ๑๓
ของกฎ ก.พ.ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
ว่าด้วยการร้องทุกข์ฯ คือ ภายในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๘ ซึ่งถือว่าเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี
การที่ผู้ฟ้องคดีนําคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ จึงเป็นการฟ้องคดีภายในระยะเวลา
เก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี

กรณีใช้สิทธิร้องทุกข์แล้วต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับทราบผลการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์
คําร้องที่ ๖๙๐/๒๕๕ คําสั่งที่ ๔๕๔/๒๕๕๒
ข้อเท็จจริงปรากฏตามหนังสือชี้แจงของผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทราบผลการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์
กรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคําสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้ฟ้องคดีตามคําสั่งดังกล่าวประมาณเดือนเมษายน ๒๕๔๘
โดย อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข มีมติให้ยกคําร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดี จึงถือได้ว่าวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับทราบผลการพิจารณา
เรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ ซึ่งแม้ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดี
ได้ทราบในวันใด แต่อย่างช้าที่สุด คือ ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๘ ผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบผลการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ กล่าวคือ จะต้องยื่นฟ้องต่อศาลภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๘
เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ กรณีจึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นกําหนด
ระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
ที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณานั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยจึงมีคําสั่งยืน
ตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้น

กรณีที่ไม่อาจยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๑/๒๕๕๓
ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติว่า “การพิจารณาทางปกครอง” หมายความว่า การเตรียมการและการดําเนินการของเจ้าหน้าที่
เพื่อจัดให้มีคําสั่งทางปกครอง สําหรับคําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลที่สั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ ๒/๒๕๕๑
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๑ (๑ เมษายน-๓๐ กันยายน ๒๕๕๑) ให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ออกโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็น
ผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนของผู้ฟ้องคดี คําสั่งดังกล่าวนั้นมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี
จึงเป็นคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และแม้ว่า
คดีนี้ผู้ฟ้องคดีได้กล่าวอ้างว่า คําสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องมาจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน

๖๙
ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ตาม แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็มิได้เป็นผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้กับผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด
การรายงานเสนอความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเพียงการเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา
ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเท่านั้น การกระทําของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว จึงเป็น
เพียงการกระทําภายในหน่วยงานก่อนที่จะมีคําสั่งทางปกครอง ซึ่งเป็นขั้นตอนในการเตรียมการและการดําเนินการของ
เจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคําสั่งทางปกครอง อันเป็นการพิจารณาทางปกครอง ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว การกระทําของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังไม่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี
โดยตรง ดังนั้น จึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องมาจาก
การกระทําของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อศาลปกครองที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่ง
ไม่รับคําฟ้องในส่วนกล่าวหาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไว้พิจารณา คงรับคําฟ้องเฉพาะในส่วนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไว้พิจารณา
ต่อไปนั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย

๗๐
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