(หนังสื อพิมพ์บา้ นเมือง คอลัมน์คดีปกครอง ฉบับวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2559)
“ไม่ แจ้ งผลการประเมินก่อนออกคําสั่ งเลือ่ นขั้นเงินเดือน ไม่ ชอบด้ วยกฎหมายครับ!”
คดีปกครองที่จะนํามาเล่าสู่ กนั ฟั งฉบับนี้ เป็ นกรณี การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ แต่ก่อนที่จะมี
คําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ผูบ้ งั คับบัญชาไม่ได้แจ้งผลการประเมินให้ขา้ ราชการทราบเพราะเห็นว่ามีผลงานอยูใ่ นเกณฑ์
ที่ยอมรับได้
แม้มูล คดี น้ ี จะเกิ ดขึ้ นในช่ วงการพิจารณาความดี ความชอบครึ่ งหลังปี งบประมาณ พ.ศ. 2552
ซึ่ งยังคงใช้วิธีการเลื่อนระบบเดิม คือ 0.5 ขั้น 1 ขั้น หรื อ 1.5 ขั้น แต่ทว่าหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิตามโดย “ระบบเปิ ด”
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2540 ยังคงใช้บงั คับได้ในปั จจุบนั ดังนั้น อุทาหรณ์จากคดีปกครองเรื่ องนี้
จึงสามารถนํามาใช้เป็ นบรรทัดฐานการปฏิบตั ิราชการเกี่ยวกับการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนได้ในปัจจุบนั
คดี น้ ี เกิ ดจากผูว้ ่าราชการจังหวัดมี คาํ สั่งเลื่อนขั้นเงิ นเดื อนให้แก่ผูฟ้ ้ องคดี เพียง 0.5 ขั้น ผูฟ้ ้ องคดี
เห็นว่าไม่ได้รับความเป็ นธรรมและไม่มีส่วนรับทราบผลการประเมิน จึงร้องทุกข์ขอความเป็ นธรรม แต่ได้รับการชี้แจงว่า
การพิจารณาความดีความชอบเหมาะสมแล้ว
ผูฟ้ ้ องคดี จึ ง นํา คดี ม าฟ้ องผูว้ ่า ราชการจัง หวัด เพื่ อ ขอให้ศ าลปกครองมี ค าํ พิ พ ากษาหรื อ คํา สั่ ง
เพิกถอนคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนรายผูฟ้ ้ องคดีและเพิกถอนหนังสื อแจ้งผลการพิจารณาร้องทุกข์ของผูฟ้ ้ องคดี
ประเด็นปัญหา คือ การประเมินผลการปฏิ บัติงานของข้ าราชการเพื่ อเลื่อนขั้นเงินเดื อนแต่ ละครั้ ง
ผู้บังคับบัญชาจะต้ องแจ้ งให้ ข้าราชการทราบก่ อนที่ จะออกคําสั่ งเลื่อนขั้นเงินเดือนหรื อไม่ ? และคําสั่ งเลื่อนเงิ นเดือน
ให้ ผ้ ูฟ้องคดี 0.5 ขั้น และหนังสื อของผู้ถูกฟ้ องคดี ที่แจ้ งผลการวินิจฉั ยเรื่ องร้ องทุกข์ ของผู้ฟ้องคดี ชอบด้ วยกฎหมาย
หรื อไม่ เพียงใด ?
ศาลปกครองสู งสุ ดวินิจฉัยว่ า หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิตามโดย “ระบบเปิ ด” ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่ อวันที่ 17 มิ ถุนายน 2540 ตามหนังสื อเวียนสํานักงาน ก.พ. ลงวันที่ 7 สิ งหาคม 2540 มี สาระสําคัญเพื่อให้การพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการมีความเป็ นธรรม โปร่ งใส สามารถอธิ บายและตรวจสอบได้ ดังนั้น การแจ้งการประเมิน
และผลการประเมินให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาที่ถูกประเมินทราบ จึ งเป็ นวิธีการอันเป็ นสาระสําคัญที่ผบู้ งั คับบัญชาชั้นต้น
ผูป้ ระเมินมีหน้าที่ตอ้ งแจ้งให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาที่ถกู ประเมินทราบก่อนที่ผมู้ ีอาํ นาจจะออกคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
เมื่อผูป้ ระเมินซึ่ งเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาชั้นต้นของผูฟ้ ้ องคดีได้ให้คะแนนในแบบการประเมิน แต่มิได้
ดําเนิ นการแจ้งผลการประเมินให้ผฟู้ ้ องคดีทราบ ตามหลักเกณฑ์ของหนังสื อเวียนสํานักงาน ก.พ. ลงวันที่ 7 สิ งหาคม 2540
โดยมิได้ให้โอกาสผูฟ้ ้ องคดีได้ช้ ีแจงให้ความเห็นหรื อขอคําปรึ กษาเกี่ยวกับการประเมินและผลการประเมินแต่อย่างใด
และมิได้แจ้งผลการประเมินให้ผฟู้ ้ องคดีทราบ เมื่อขั้นตอนการประเมินและการแจ้งผลการประเมินเป็ นวิธีการอันเป็ น
สาระสําคัญในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ซึ่ งผูว้ ่าราชการจังหวัดในฐานะผูม้ ีอาํ นาจออกคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
และผูบ้ งั คับบัญชาชั้นต้นของผูฟ้ ้ องคดีจะต้องถือปฏิบตั ิ การที่ไม่ได้แจ้งผลการประเมินให้ผฟู้ ้ องคดีทราบ ย่อมถือเป็ น
การกระทําโดยไม่ถกู ต้องตามรู ปแบบขั้นตอน หรื อวิธีการอันเป็ นสาระสําคัญที่กาํ หนดไว้
คําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนของผูว้ า่ ราชการจังหวัดดังกล่าวเฉพาะในส่ วนที่เลื่อนเงินเดือนให้ผฟู ้ ้ องคดี
และคําวินิจฉัยร้องทุกข์ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน (คําพิพากษาศาลปกครองสู งสุดที่ อ. 243/2559)
คดีน้ ี ศาลปกครองสู งสุ ดได้วางบรรทัดฐานการปฏิบตั ิราชการที่ดีตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิตาม
โดย “ระบบเปิ ด” ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วัน ที่ 17 มิ ถุ น ายน 2540 ว่ า การแจ้ง ประเมิ น และผลการประเมิ น
ให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาที่ถูกประเมินทราบ ถือเป็ นวิธีการอันเป็ นสาระสํ าคัญที่ผบู้ งั คับบัญชาชั้นต้นผูป้ ระเมินมีหน้าที่ตอ้ งแจ้ง
ให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาที่ถูกประเมินทราบก่อนที่ผมู้ ีอาํ นาจจะออกคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน การไม่ได้แจ้งผลการประเมิน
ให้ขา้ ราชการผูร้ ับการประเมินทราบ ย่อมทําให้คาํ สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่ชอบด้วยกฎหมายครับ !
นายปกครอง

