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สาร ธรรม+อภิบาล  ธรรมาภิบาล ฉบับท่ี ๕ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ 
 

“การประเมินผลการปฏิบัติงาน” 

 

สวัสดีครับ เพื่อน ๆ ชาว สลค. ทุกท่าน 

  สาร “ธรรม+อภิบาล” ฉบับนี้ ขอนําเสนอ กรณีตัวอย่างท่ีมีผู้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) 
และ ก.พ.ค. ได้พิจารณาตัดสินแล้ว โดยเป็นเร่ืองเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ใน ๒ กรณี คือ 
  กรณีที่ ๑  คะแนนประเมินสูงถึง ๙๒.๕% ทําไมไม่ได้รับพิจารณาความดีความชอบ 
  กรณีที่ ๒  เลื่อนข้ันเงินเดือนไม่ชอบ ให้ยกเลิกคําสั่งแล้วไปดําเนินใหม่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
ซึ่งเป็นกรณีตัวอย่างท่ีกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม สลค. ได้คัดมาจากหนังสือ “ก.พ.ค. ผู้พิทักษ์ระบบคุณธรรม” เล่ม ๑ มาเผยแพร่ใน 
สาร “ธรรม+อภิบาล” ฉบับนี้ 
 

กรณีที่ ๑  คะแนนประเมินสูงถึง ๙๒.๕ % ทําไมไม่ได้รับพิจารณาความดีความชอบ 

 

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานจังหวัดหนึ่ง ได้ร้องทุกข์ต่อ ก .พ.ค. ขอความเป็นธรรมว่า
ปลัดกระทรวงได้ออกคําสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนผู้ร้องทุกข์เพียง ๐.๕ ข้ัน สําหรับครึ่งปีหลังของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ทั้งที่ 
ผู้ร้องทุกข์ได้ผลการประเมินระดับดีเด่น (๙๒.๕%) ผู้ร้องทุกข์จึงเห็นว่าไม่เป็นธรรม อีกท้ังในทางปฏิบัติของส่วนราชการต่าง ๆ 
ข้าราชการส่วนใหญ่มักได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น สําหรับคร่ึงปีหลัง 

  ก.พ.ค. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ปลัดกระทรวงได้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนผู้ร้องทุกข์โดยถือปฏิบัติตามกฎ ก.พ. ว่าด้วย
การเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔ และประกาศสํานักงานปลัด ลงวันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๖ เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา 
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจํา โดยได้ใช้ผลการประเมิน ประกอบกับข้อมูลการลา พฤติกรรมการทํางาน  
การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ และข้อควร
พิจารณาอื่น ๆ ของข้าราชการผู้รับการประเมิน แม้ว่าทางจังหวัดจะประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู้ร้องทุกข์ ๙๒.๕% อยู่ในระดับดีเด่น แต่จังหวัดได้ประเมิน
ข้าราชการในกลุ่มเดียวกันนี้ท่ีมีข้าราชการจํานวน ๔ คน ผู้ท่ีได้รับคะแนนสูงสุดได้ 
๙๖% ลําดับท่ีสอง ๙๔% ลําดับท่ีสาม ๙๓% และผู้ร้องทุกข์ได้รับลําดับสุดท้ายคือ
ลําดับท่ีสี่ได้ ๙๒๕% รวมท้ังผู้ ร้องทุกข์ได้รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
อีกจังหวัดหนึ่ง แต่ผู้ ร้องทุกข์ไม่ไป ยังคงปฏิบัติราชการท่ีเดิม ผู้บังคับบัญชา 
จึงสามารถนําพฤติกรรมดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
ผู้ร้องทุกข์ได้ นอกจากน้ี ยังมีข้าราชการอื่นรวม ๑๗ ราย ท่ีได้รับการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน ๐.๕ ขั้นเช่นเดียวกันกับผู้ร้องทุกข์ กรณีจึงมิอาจรับฟังได้ว่า
ปลัดกระทรวงพิจารณาเลื่อนขั้นผู้ร้องทุกข์ ๐.๕ ขั้นโดยไม่เป็นธรรม  

  ส่วนท่ีผู้ ร้องทุกข์อ้างว่า ข้าราชการส่วนใหญ่ในส่วนราชการต่าง ๆ มักได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น สําหรับ 
การประเมินในคร่ึงปีหลัง ทําให้ข้าราชการส่วนใหญ่ได้ ๑.๕ ขั้น ในรอบหกเดือนหลังนั้น เห็นว่าเป็นข้ออ้างท่ีไม่มีเหตุผลท่ีจะรับฟังได้ 
เนื่องจากทางปฏิบัติดังกล่าวไม่ใช่กฎหมาย และไม่ปรากฏว่ามีกฎหมายใดบัญญัติรับรองไว้และกําหนดให้ส่วนราชการต้องปฏิบัติตาม  
การที่ข้าราชการผู้ใดได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น เป็นผลมาจากการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงาน
และข้อควรพิจารณาอื่นๆ ของข้าราชการนั้น แต่การท่ีข้าราชการส่วนมากได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ๑ ขั้นเป็นผลมาจากการ
บริหารจัดการในเร่ืองการเลื่อนขั้นเงินเดือนของแต่ละส่วนราชการ 

 ก.ค.พ. จึงวินิจฉัยว่า คําร้องทุกข์ของผู้ร้องทุกข์ฟังไม่ข้ึนให้ยกคําร้องทุกข์ 
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กรณีที่ ๒ เลื่อนข้ันเงินเดือนไม่ชอบ ให้ยกเลิกคําสั่งแล้วไปดําเนินใหม่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

 

 นิติกรชํานาญการพิเศษของส่วนราชการหนึ่ง ร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค. ว่า ปลัดกระทรวงเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมและ 
ใช้ดุลพินิจไม่ชอบ กรณีเลื่อนข้ันเงินเดือนให้ผู้ร้องทุกข์ ๐.๕ ข้ัน เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ทั้งที่ผู้ร้องทุกข์มีภาระงานมากได้รับ

แต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อํานวยการส่วนหรือบางครั้งแทนผู้อํานวยการ
สํานัก แต่มีข้าราชการผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อต่างประเทศ ซึ่งมีระยะเวลา
ปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่ เดือน กลับได้รับการเลื่อนข้ันเงินเดือน ๑ ข้ัน  
แต่ปลัดกระทรวงชี้แจงว่าผู้ร้องทุกข์รายน้ีไม่ได้ปฏิบัติงานในปริมาณมาก ท้ังยัง
ทํางานไม่มีประสิทธิภาพ ไม่ได้ประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ 
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นในฐานะผู้ประเมินได้พิจารณาผลงาน ศักยภาพ ปริมาณงาน 
ความประพฤติและความรับผิดชอบเอาใจใส่ต่องานของผู้ ร้องทุกข์แล้ว จึงให้ 
ผู้ร้องทุกข์ได้ ๑๗๒ คะแนน จากคะแนนรวม ๒๐๐ คะแนน ซึ่ง ๑๗๒ คะแนนน้ี  
อยู่ในระดับเป็นท่ียอมรับได้ สมควรได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ๐.๕ ขั้นเท่านั้น ดังนั้น 
คําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนผู้ร้องทุกข์ ๐.๕ ขั้น เหมาะสมแล้ว  

 ก.พ.ค. พิเคราะห์แล้วเห็นว่า การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนคร้ังท่ี ๒ ในวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ซึ่งประเมินผลงานในช่วง 
๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ ต้องใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ  
ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๐๗๐๘.๑/ว ๕ ลงวันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๔๔ ซึ่งมีสาระสําคัญในข้อ ๗ ว่า การประเมินคร้ังท่ี ๑ ตาม 
ข้อ ๖ ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ประเมินจัดลําดับผลการประเมินเรียงลําดับจากผู้ท่ีมีผลการประเมินดีเด่น ผลการประเมินเป็นท่ียอมรับได้
และผลการประเมินต้องปรับปรุงไว้ให้ชัดเจนเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและให้จัดทําบัญชีรายชื่อผู้มีผลการประเมินดีเด่นและผลการ
ประเมินเป็นท่ียอมรับได้ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนคร้ังท่ี ๒ ข้อ ๘ โดยให้นําระบบเปิดมาใช้ในการพิจารณาเลื่อน 
ขั้นเงินเดือนตามมติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๕/ว ๑๑๗ ลงวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๐ และ
ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๐๗๐๘.๑/ว ๑๖ ลงวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๔๐ ท่ีกําหนดให้ผู้บังคับบัญชาช้ันต้นที่เป็นผู้ประเมินการ
ปฏิบัติงานแจ้งการประเมินและผลการประเมินให้ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ถูกประเมินทราบเป็นรายบุคคลทุกครั้งที่มีการประเมิน และ 
ให้หัวหน้าส่วนราชการ รองหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินแต่ละครั้ง
อยู่ในระดับดีเด่นในที่เปิดเผย ให้ข้าราชการได้ทราบโดยท่ัวกันทุกครั้งที่มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และให้ผู้บังคับบัญชาที่เป็น 
ผู้ประเมินเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ถูกประเมินได้ช้ีแจงให้ความเห็นหรือขอคําปรึกษาเก่ียวกับการประเมินและผลการประเมิน
ดังกล่าวก่อนมีคําสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือน 

 แต่ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของผู้ร้องทุกข์ดังกล่าว ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นไม่ได้มีการแจ้งผลการประเมินให้ 
ผู้ร้องทุกข์ทราบ ท้ังไม่มีการประกาศผลการประเมินในที่เปิดเผยให้ข้าราชการได้ทราบโดยท่ัวกัน ก่อนมีคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน การ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนจึงได้กระทําไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.พ. กําหนด หากไม่ปฏิบัติตามย่อมถือว่าการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนได้กระทําโดยไม่ถูกต้องตามวิธีการอันเป็นสาระสําคัญท่ีกําหนดไว้สําหรับการกระทํานั้น ทําให้ผลการพิจารณาเลื่อน 
ขั้นเงินเดือนไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

 ก.พ.ค. จึงมีมติ ให้ยกเลิกคําสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนดังกล่าวเฉพาะรายของผู้ร้องทุกข์ แล้วให้ปลัดกระทรวงดําเนินการ
ใหม่ให้ถูกต้องเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมต่อไป 

 

  เป็นอย่างไรบ้างครับ ลองพิจารณาดูนะครับว่า การประเมินผลการปฏิบัติงานของเราเป็นไปตามเหตุและผลหรือไม่ จาก
กรณีตัวอย่างข้างต้น จะเห็นว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารจะประเมินจากผลการปฏิบัติงาน ข้อมูลการลา พฤติกรรม 
การทํางาน การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ การปฏิบัติตามภารกิจท่ีได้มอบหมาย และข้อควรพิจารณา 
อื่น ๆ ของข้าราชการผู้รับการประเมิน รวมท้ังผลการประเมินของข้าราชการในกลุ่มเดียวกัน ซึ่งจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ 
ท่ีเกี่ยวข้องด้วย  

พบกันใหม่ฉบับหน้านะครับ  

 
       สวัสดีครับ. 


