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จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม
ฉบับที่ ๔/๒๕๕๕
จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ของกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม สานักบริหารกลาง
สานั กงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข ฉบั บ นี้ ขอเสนอกรณีตัว อย่ างการกระทาผิ ด วินั ย เพื่อ เป็ น
อุทาหรณ์ จะได้ไม่กระทาความผิดทางวินัยเกิดขึ้น และมุมกฎหมาย ได้นาเสนอประเด็นปัญหาข้อ
กฎหมายเกี่ยวกับการย้ายข้าราชการกับระบบคุณธรรม ซึ่งเป็นปัญหาและมีการร้องทุกข์และยื่นฟ้อง
คดีต่อศาลปกครองจานวนมาก ศาลปกครองสูงสุดได้มีแนวคาพิพากษาเป็นบรรทัดฐานทางกฎหมาย
สามารถนาไปเป็นแนวทางปฏิบัติราชการทางปกครองสาหรับผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของกลุ่มเสริมสร้าง
วินัยและระบบคุณธรรม และดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ w.w.w.winaimoph.com

กรณีตัวอย่างวินัย
พูดมาก..ชกแว่นแตกเลย..
เรื่ อ งนี้ สื บ เนื่ อ งมาจาก
เ มื่ อ วั น ที่ ๑ ก ร ก ฎ า ค ม
๒๕๕๔ ได้ มี ก ารประชุ ม
ประจ าเดื อ นของส านั ก งาน
ส า ธ า ร ณ สุ ข อ า เ ภ อ
แห่ ง หนึ่ ง โดยมี ผอ.รพ.สต.
และเจ้ า หน้ า ที่ เ ข้ า ร่ ว ม
ประชุมหลาย คน ขณะกาลัง
ประชุม นายภู่ สาธารณสุข
อาเภอทาหน้าที่ประธานในที่
ป ร ะ ชุ ม เ มื่ อ ป ร ะ ชุ ม
ม า จ น ถึ ง ว า ร ะ เ รื่ อ ง ง า น
สุขภาพภาคประชาชน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของนายชนะ ตาแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ชานาญงาน ซึ่ง
ได้มีการสอบถามเรื่องความก้าวหน้าของงานที่รับมอบหมายหลายเรื่อง นายชนะ ในขณะนั้นได้อยู่ในสภาวะ
เครียดและถูกกดดันจึงออกไปหาเอกสารเพิ่มเติมเพื่อนามาชี้แจง เมื่อกลับมาที่ห้องประชุมได้พ้นวาระที่ต้องชี้แจง
/ไปแล้วนายภู่...

-๒ไปแล้วนายภู่ ประธานในที่ประชุมจึงกล่าวในที่ประชุมโดยเน้นว่า ควรทางานให้ทันตามเวลาที่กาหนด ทาให้ นาย
ชนะ เข้าไปต่อว่านายภู่ พร้อมกับชกต่อย เป็นเหตุให้แว่นตาแตกเสียหายและได้รับอันตรายแก่ร่างกาย เจ้าหน้าที่
ที่ร่วมประชุมได้ช่วยกันแยกนายชนะ และนาออกจากห้องประชุม หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วนายชนะ ได้ ให้
การว่าตนมีความเครียดเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวและยังถูกผู้บังคับบัญชาตาหนิเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเลยทาให้เกิด
บันดาลโทสะไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้และได้รู้สึกสานึกผิด ในสิ่งที่ได้กระทาลงไปและได้ให้การยอมรับใน
ความผิดที่ได้กระทาไปต่อผู้บังคับบัญชาและชดใช้ค่าแว่นตาที่ตนชกแตกให้กับนายภู่ พฤติการณ์ของนายชนะ
ดังกล่าวเป็นการกระทาความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงฐานไม่สุภาพเรียบร้อยและไม่รักษาความสามัคคีในระหว่าง
ข้าราชการด้วยกัน ฐานไม่รักษาชื่อเสียงของตนและไม่รักษาเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการของตนไม่ให้
เสื่อมเสีย ตามมาตรา ๘๒(๗) (๑๐) ประกอบมาตรา ๘๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ.
๒๕๕๑ แต่เนื่องจากนายชนะ ไม่เคยกระทาความผิดมาก่อน และการกระทาความผิดครั้งนี้ก็ด้วยอยู่ในสภาวะ
เครียด จึงลดโทษเป็นลงโทษตัดเงินเดือนจานวน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน

ไม่ได้โกง...ฉันก็โดนด้วย
เรื่องนี้เกิดจากนางสาวภรณ์ ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิ บัติการ ได้ถูกศาลจั ง หวัด
พิพากษาว่ากระทาความผิดอาญาฐานฉ้อโกงประชาชนและศาลได้ลงโทษจาคุก ๑๕ ปี ซึ่งจาเลยได้อุทธรณ์คา
พิพากษาต่อมาศาลอุทธรณ์ได้มีคาพิพากษา ให้ลงโทษจาคุกจาเลย ๘ ปี ปรับ ๙๖,๐๐๐ บาท ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง
คงจาคุก ๔ ปี และปรับ ๔๘,๐๐๐ บาท โทษจาคุกให้รอการลงโทษไว้ ๒ ปี ซึ่งจากการสอบสวนทางวินัย โดย
ปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทาคือในระหว่างเดื อนเมษายน ถึง พฤษภาคม ๒๕๕๐ นางสาวภรณ์ ได้
ชักชวนโดยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จแก่บุคคลทั่วไปโดยชักชวนให้บุคคลทั่วไปเข้าเป็นสมาชิกหุ้นส่วนและ
เป็นตัวแทนของบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งมีกิจการค้าน้ามันเชื้อเพลิงซึ่งเป็นกิจการที่จะทารายได้ให้กับสมาชิกทุกเดือน
เป็นจ านวนเงิน ไม่น้อยกว่า ร้อ ยละ ๓ ของยอดเงิน ที่ล งทุน โดยผู้ที่ ส มัครสมาชิกจะต้องลงทุนไม่ น้อยกว่ า
๒๐,๐๐๐ บาท และจะคืนทุนภายในเวลา ๓ เดือน นับแต่วันลงทุน ทาให้มีบุคคลจานวนหลายคน หลงเชื่อยอม
มอบเงินให้เพื่อการลงทุนและหวังผลตอบแทนตามที่นางสาวภรณ์ กล่าวอ้างรวมกันเป็นเงินจานวน ๔๖๐,๐๐๐
บาท ซึ่งนางสาวภรณ์ ให้การว่าจานวนเงินดังกล่าวนั้นเป็นการฝากเพื่อร่วมเล่นหุ้นน้ามันด้วยความสมัครใจของ
ตนเอง ไม่ใช่เป็นการฉ้อโกง และการลงทุนเล่นหุ้นดังกล่าวนั้นตนเองก็หลงเชื่อบุคคลภายนอกที่เข้ามาชักชวน
และเงินที่ได้จากสมาชิกนั้นก็ได้ส่งต่อให้บุคคลภายนอกที่เข้ามาชักชวนไม่ได้เอาเงินที่ได้มาไปใช้เพื่อประโยชน์
ส่วนตัว พฤติการณ์ของนางสาวภรณ์ดังกล่าวเป็นกระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงฐานไม่รักษาชื่อเสียงและเกียรติ
/ศักดิ์ของตาแหน่ง...

-๓ศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสียโดยไม่กระทาการใดๆอันได้ชื่ อว่าประพฤติชั่วตามมาตรา
๙๘ วรรคหนึ่ง แห่ง พระราชบัญ ญัติระเบีย บข้า ราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕ ประกอบมาตรา ๑๓๓ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ ลงโทษตัดเงินเดือน จานวน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน

เงินเหลือไม่พอกู้อ่ะ.....
มู ล กรณี เ รื่ อ งนี้ สื บ เนื่ อ งมาจากสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ โ รงพยาบาลแห่ ง หนึ่ ง ได้ มี ห นั ง สื อ แจ้ ง
โรงพยาบาลกรณีตรวจสอบพบว่าเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลคือนางสาวรักษ์ ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ชานาญ
การ ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารเกี่ยวกับการแจ้งเงินคงเหลือรายเดือน (สลิปเงินเดือน) เพื่อนามายื่นกู้กับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ โดยตรวจพบว่ารายการยอดเงินคงเหลือรายเดือนของนางสาวรักษ์ ไม่ตรงกับต้นฉบับ โดยมี
การแก้ไขตัวเลขเงินเดือนของเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๓ และเมื่อตรวจสอบย้อนลงไปปรากฏว่าในเดือนเมษายน
๒๕๕๓ ได้มีการแก้ไขตัวเลขเงินคงเหลือเช่นกัน ทางเจ้าหน้าที่จึงได้มีการเรียกเงินที่กู้ฉุกเฉินที่กู้ไปโดยไม่มีสิทธิ
จานวน ๓๐,๐๐๐ บาท คืน ซึ่งนางสาวรักษ์ ได้ให้การยอมรับว่ากระทาดังกล่าวจริงเนื่องจากเดือดร้อนและมี
ปัญหาเกี่ยวกับการเงินและส่งเงินคืนที่กู้ไปจากสหกรณืเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากการสอบสวนปรากฏข้อเท็จจริง
ว่านางสาวรักษ์ ได้เคยกระทาเช่นนี้มาแล้วและเคยถูกว่ากล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร พฤติการณ์ของ
นางสาวรักษ์ดังกล่าว เป็นการกระทาความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงฐานไม่รักษาชื่อเสียงของตนเองและเกียรติ
ศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการของตนเองมิให้เสื่อมเสีย ตามมาตรา ๘๒(๑๐) ประกอบมาตรา ๘๔ แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ ลงโทษตัดเงินเดือนจานวน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน

ปะทะคารม...
มู ล กรณี เ รื่ อ งนี้ สื บ เนื่ อ งมาจากเมื่ อ เวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น.นางสุ ข ได้ เ ข้ า มารั บ การ
รักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง ด้วยอาการปวดท้องอย่ างรุนแรง และได้บอกกับนางปาน ตาแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพ ชานาญการ ซึ่งเป็นพยาบาลเวรว่าปวดไตมาก เมื่อมีการบอกดังกล่าวแล้วนางปาน ได้ถาม
กลับไปว่า “รู้ได้อย่างไรว่าเป็นโรคไต” ทาให้นางสุข รู้สึกโกรธเคืองและได้พูดจาเสียงอันดังว่า “มึงกับกูนี่หลาย
หนแล้วนะ” และมีการโต้เถียงต่อว่ากันในทานองว่าหากต้องตบพยาบาลจะต้องเสียค่าปรับเท่าไหร่ ซึ่งนางปาน
ได้โต้เถียงกลับไปว่า “สามีเป็นตารวจถ้าอยากรู้ว่าปรับเท่าไหร่จะถามให้” หลังจากมีการโต้เถียงกันแล้วนางสุข
/ได้พยายามถอด....

-๔ได้พยายามถอดสายน้าเกลือและขอออกจากโรงพยาบาลทาให้พยาบาลเวรอีกคนเข้ามาห้ามเพราะเกรงว่าจะเป็น
อั น ตรายและบอกให้ พ บแพทย์ ก่ อ น ต่ อ มาในวั น รุ่ ง ขึ้ น นางสุ ข ได้ อ อกจากโรงพยาบาลไป โดยไปรั ก ษาที่
โรงพยาบาลอื่น หลังจากเกิดเหตุดังกล่าวแล้วนางปาน ได้ให้การรับสารภาพต่อผู้บังคับบัญชาว่าได้มีการโต้เถียง
กับผู้ป่วยจริงซึ่งเป็นการกระทาที่ ไม่สมควรจนเป็นเหตุให้ผู้ป่วยมีความรู้สึกว่าไม่ได้รับบริการที่ดีจนต้องไปรับ
บริการที่โรงพยาบาลทั่วไป ประกอบกับตนในฐานะที่เป็นพยาบาลควรมีความอดทนอดกลั้นเข้าใจในสภาพจิตใจ
ของผู้ป่วย แต่ในการปฏิบัติหน้าที่กลับมีพฤติกรรมตอบโต้กับผู้ป่วยจนทาให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ ดีต่อผู้มารับ
บริการ พฤติการณ์ของนางปานดังกล่าวเป็นการกระทาความผิดวินัย อย่างไม่ร้ายแรงฐานไม่ต้อนรับ ให้ความ
สะดวก ให้ความเป็นธรรม และให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ตามมาตรา ๘๒ (๘) ประกอบ
มาตรา ๘๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ ลงโทษภาคทัณฑ์

รวบรวมโดย....
ขวัญชัย พาสนยงภิญโญ
นิติกรชานาญการ (ด้านวินัย)

ปัญหาการย้ายข้าราชการกับระบบคุณธรรม


โดย...สุรชัย รัตนกรกุล *

เมื่อเร็ว ๆ นี้หลายท่านคงได้ทราบข่าวการย้ายข้าราชการระดับสูงหลายราย เช่น การย้าย
อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (นายถวิล เปลี่ยนศรี) หรือปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ (นางพนิตา กาภู ณ อยุธยา) ไปดารงตาแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เกิดปัญหาโต้แย้งและ
ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) และคาดว่าผู้ถูกย้ายคงนาคดีไปฟ้องต่อศาลปกครอง
หากผลการวินิจฉัยไม่เป็นพอใจหรือเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม
ปัญหาการย้ายข้าราชการกับระบบการบริหารงานบุคคลของรัฐที่ผ่านมา เป็นปัญหาที่เกิด
ขึ้นมานานและยังคงเป็นปัญหาในปัจจุบัน เมื่อย้อนกลับไปพบว่าสาเหตุที่เกิดขึ้น ส่วนหนึ่งเกิดจากระบบการ
บริหารงานบุคคลของไทยเป็นระบบอุปถัมภ์ (Patronage System) ๑ ซึ่งกาหนดว่า การบรรจุ แต่ง ตั้ง
โยกย้าย

* นบ., ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน, นม., นิติกรชานาญการ (ด้านวินัย)
๑
ประวีน ณ นคร, “บันทึกประวัติข้าราชการพลเรือนและ ก.พ.”, กรุงเทพ: บริษัทประชาชน จากัด, ๒๕๔๗, หน้า ๙

-๕เลื่อนฐานะและการออกจากราชการ เป็นไปตามแต่ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเห็นสมควร ทาให้การใช้อานาจของ
ผู้บังคับบัญชาในการย้า ยข้าราชการ ผู้บังคับบัญชามักจะอ้างเหตุผลว่าเพื่อความเหมาะสมหรือความจาเป็น
แต่หลังจากที่ประกาศใช้ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๔๗๑ - ปัจจุบัน ระบบการ
บริหารงานบุคคลต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรม (Merit System) โดยมี ก.พ. เป็นองค์กรกลางการบริหารงาน
บุคคล เมื่อมีการตราพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นต้นมา
ปรากฏว่าข้าราชการที่ถูกคาสั่งย้ายได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองเป็นจานวนมาก โดยฟ้องว่าคาสั่งย้ายของ
ผู้บังคับบัญชาไม่เป็นธรรมหรือใช้ดุลพินิจไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากคาสั่งย้ายเป็นคาสั่งที่กระทบต่อตัว
ข้า ราชการและเป็นการจ ากัดสิทธิเสรีภ าพของข้า ราชการ ข้า ราชการเป็นผู้ด าเนินกิจ การภาครัฐ และมี
ความสัมพันธ์กับรัฐในสองสถานะ คือ ในฐานะที่เป็นองค์กรของรัฐไม่มีสิทธิและหน้าที่ของตนเอง แต่เป็นเพียง
เครื่องมือในการแสดงเจตนาของรัฐ และในฐานะที่สอง ข้าราชการเป็นเอกชนซึ่งมีความสัมพันธ์เป็นพิเศษกับรัฐ
ความสัมพันธ์ดังกล่าว ถือเป็นนิติกรรมทางปกครอง เป็นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับเอกชน๒ หรือกล่าวอีกนัย
หนึ่งได้ว่า ข้าราชการมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายแทนรัฐ ข้าราชการก็เป็นบุคคลธรรมดาหรือเอกชนและมี
นิติสัมพันธ์กับรัฐ โดยถือว่ารัฐเป็นนายจ้างและข้าราชการเป็นลูกจ้าง ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ตามหลักกฎหมาย
มหาชน๓ กฎหมายการบริหารงานบุคคลจึงมีเจตนารมณ์ เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของข้าราชการ มิให้ถูก
ละเมิดหรือการกระทาที่ไม่เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกัน ตามระบบคุณธรรม (Merit
System)
หากพิจารณาความหมายและสถานะทางกฎหมายของคาสั่งย้ายข้าราชการ จะเห็นได้ว่าการ
ย้ายข้าราชการเป็นกระบวนการที่ผู้บังคับบัญชาออกคาสั่งกับข้าราชการคนใดคนหนึ่ง เป็นการเปลี่ยนแปลง
ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ตาแหน่งและหรือสถานที่ปฏิบัติราชการ ๔ ไม่ว่าจะเกิดจากการอ้างเหตุผลเพื่อ
ประโยชน์ของราชการหรือเกิดปัญหาจากตัวข้าราชการก็ตาม ควรทาความเข้าใจคาและความหมายที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้

๒

สมยศ เชื้อไทย, “องค์ประกอบของนิติกรรมทางปกครองของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน”, วารสารนิติศาสตร์
ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๓ (กันยายน ๒๕๓๐), หน้า ๖๗--๖๘
๓
สมาน รังสิโยกฤษฎ์, “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล”, กรุงเทพ
๒๕๔๓, หน้า ๘
๔
มาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑

-๖“คาสั่งทางปกครอง” หมายถึง การใช้อานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้าง
นิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่ก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิ
หรือหน้าที่ของบุคคล....ฯลฯ๕
“มาตรการภายในของฝ่ายปกครอง” คานี้ยังไม่มีการนิยามหรือให้ความหมายในกฎหมาย
ปกครองของไทย แต่พิจารณาจากความเห็นของนักกฎหมายมีความหมายว่า เป็นคาสั่งของผู้บังคับบัญชาที่สั่ง
ให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือห้ามมิให้กระทาการหรืออนุญาตให้กระทาการอย่างใดอย่า งหนึ่งในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ไม่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ ที่เจ้าหน้าที่มีต่อหน่วยงานตามที่กาหนดใน
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ หรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานของรัฐ จึงมิใช่คาสั่งทางปกครอง๖
“อานาจดุลพินิจ” (Discretionary Power) หมายถึง การที่กฎหมายให้อานาจฝ่ายปกครอง
ตัดสินใจอย่างอิสระที่จะเลือกกระทาการหรือไม่กระทาการอย่างหนึ่งอย่างใด ในกรณีที่กฎหมายให้ทางเลือก
หลายทาง ซึ่งหากเลือกกระทาไปโดยมีเหตุผลอันสมควรแล้ว ก็ล้วนแต่เป็นการกระทาที่ชอบด้วยกฎหมาย๗
ดังนั้น ดุลพินิจในการย้ายข้าราชการ จึงเป็นการที่ผู้บังคับบัญชาหรือฝ่ายปกครองใช้อานาจตามกฎหมายออก
คาสั่งให้ข้าราชการผู้ใดผู้หนึ่งไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง อื่น ซึ่งโดยปกติแล้วจะต้องย้า ยไปแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งในระดับเดียวกันกับตาแหน่งเดิม แต่บางกรณีก็อาจย้ายไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่ต่า
กว่าเดิมได้ แต่ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด นอกจากนี้ในกรณีที่มีเหตุผลความจาเป็นผู้มีอานาจตาม
กฎหมายการบริหารงานบุคคลของข้าราชการประเภทนั้นๆ ก็มีอานาจสั่งให้ข้าราชการในสังกัดประจากระทรวง
ทบวง กรม กอง จังหวัด หรือส่วนราชการอื่นตามที่กฎหมายกาหนดเป็นการชั่วคราวได้ ๘ การออกคาสั่งย้าย
ข้าราชการซึ่งเป็นการใช้อานาจของผู้บังคับบัญชาต่อผู้ใต้บังคับบัญชาคนใดคนหนึ่ง นั้นเป็นไปตามหลักบังคับ
บัญชา แม้ว่าคาสั่ง ย้ายข้าราชการดังกล่าวอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อตัวข้าราชการและเกิดผลกระทบกับ
สถานภาพทางครอบครัว หน้าที่การงาน ภาระทางการเงินและกระทบต่อขวัญกาลังใจเป็นอย่างมากก็ตาม แต่
ความเห็นของนักกฎหมายมหาชนไทยส่วนมากมีความเห็นว่า คาสั่งย้ายข้าราชการไม่มีสถานะเป็นคาสั่งทาง
ปกครอง แต่เป็นเพียงมาตรการภายในของฝ่ายปกครองเท่านั้น คาสั่งใดที่จะถือว่าเป็นคาสั่งทางปกครองได้

๕

มาตรา ๕ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, “หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทาทางปกครอง”, คู่มือการศึกษาวิชากฎหมาย
สานักศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, ๒๕๔๗, หน้า ๑๗๗
๗
หยุด แสงอุทัย, “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป”, พิมพ์ครั้งที่ ๑๔, กรุงเทพ: ประกายพรึก, ๒๕๔๒,
หน้า ๑๑๔-๑๑๕
๘
กฎ ก.พ.ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ.๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕ ว่าด้วยการสั่งข้าราชการพล
เรือนสามัญให้ประจากระทรวง ประจาทบวง ประจากรม ประจากอง หรือประจาจังหวัด
๖

-๗หรือไม่นั้น จะต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์สาคัญ คือ (๑) เป็นการแสดงเจตนาฝ่ายเดียวโดยเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครอง (๒) เป็นการใช้อานาจรัฐตามกฎหมายมหาชน (๓) ก่อให้เกิดผลทางกฎหมายเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์
ขึ้นระหว่างบุคคล และ (๔) ก่อให้เกิดผลทางกฎหมายโดยตรงไปสู่ภายนอก แต่เนื่องจากคาสั่งย้ายข้าราชการ
นั้นมิได้มีผลทางกฎหมายไปสู่ภายนอก เป็นเพียงคาสั่ง ที่ผู้บังคับบัญชาใช้อานาจรัฐตามกฎหมายมหาชนต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามหลักการบังคับบัญชาและเป็นการแสดงเจตนาฝ่ายเดียวโดยผู้บังคับบัญชาเท่านั้น ทาให้
ขาดองค์ประกอบที่ส าคัญส่วนหนึ่ง ของคาสั่ง ทางปกครอง เมื่อพิ จ ารณาแนวคาวินิจ ฉัย ของศาลปกครอง
ปกครองก็ ไม่ชี้ชัดว่าคาสั่ง ย้า ยข้า ราชการ เป็นคาสั่งทางปกครองหรือเป็นเพี ยงมาตรการภายในของฝ่า ย
ปกครอง แต่ศาลปกครองจะรับเรื่องที่ข้าราชการซึ่งถูกคาสั่งย้ายยื่นฟ้องคดี เพื่อตรวจสอบว่าการออกคาสั่ง
ย้า ยข้า ราชการเป็ นไปตามขั้ นตอน วิ ธีก าร หรื อหลัก เกณฑ์ และอยู่ ภ ายในขอบเขตหรื อวั ตถุ ประสงค์ ของ
กฎหมายหรือไม่ รวมทั้งการใช้อานาจดุลพินิจ (Discretionary Power) ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ในกรณีที่
ศาลเห็นว่าคาสั่งย้ายข้าราชการใดเป็นการใช้อานาจดุลพินิจที่ไม่ชอบหรือเกินขอบเขตอานาจ ศาลปกครองก็
จะเพิกถอนคาสั่ง ย้ า ยที่ ไ ม่ชอบด้วยกฎหมายดัง กล่า ว โดยศาลปกครองจะพิ จ ารณาตรวจสอบมูล เหตุทาง
ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในการออกคาสั่งย้ายเป็นกรณี ๆ
การออกคาสั่ง ย้า ยข้า ราชการไปปฏิ บัติหน้า ที่แห่งอื่น นั้น แม้ว่าเป็นคาสั่งที่เป็นการแสดง
เจตนาฝ่ายเดียวโดยผู้บังคับบัญชาก็ตาม แต่ก็ต้องอยูภ่ ายใต้หลักการกระทาทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมาย
(Principle of Legality) ทั้งเงื่อนไข รูปแบบ ขั้นตอน หรือหลักเกณฑ์ที่กาหนด และการใช้ดุลพินิจต้องเป็นไป
ตามหลักความได้สัดส่วน ต้องชอบด้วยกฎหมายและบรรลุตามเจตนารมณ์ เนื่องจากการย้ายเป็นการจากัด
สิทธิและเสรีภาพของข้าราชการเช่นกัน ผู้บังคับบัญชาต้องพิจารณาข้อเท็จจริงและการใช้ดุลพินิจต้องเป็นไป
เพื่อประโยชน์สาธารณะและไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพของข้าราชการจนเกินสมควรแก่เหตุ แนว
คาวินิจฉัยของศาลปกครองยังไม่ชี้ชัดเกี่ยวกับสถานะของคาสั่งย้ายข้าราชการ รวมทั้งขอบเขตการตรวจสอบ
ดุลพินิจในการออกคาสั่งย้ายข้าราชการว่ากรณีใดเป็นการย้ายที่ชอบด้วยกฎหมายหรือกรณีใดเป็นการย้ายที่ไม่
ชอบกฎหมาย จึงเป็นเรื่องยากที่จะทาความเข้าใจ จึงต้องศึกษาวิเคราะห์คาวินิจฉัยของศาลปกครองเป็น
กรณีๆ เพื่ อ เป็ นแนวทางปฏิ บั ติ นอกจากนี้ ก ารที่ นั กกฎหมายมหาชนส่ วนมาก มี ค วามเห็ นว่ า คาสั่ ง ย้ า ย
ข้าราชการมีสถานะทางกฎหมายเป็นเพียงมาตรการภายในของฝ่ายปกครอง จึงไม่ต้องแสดงเหตุผลประกอบ
คาสั่งเช่นเดียวกับคาสั่งทางปกครอง ก่อให้เกิดปัญหาว่าข้าราชการทีถ่ ูกย้ายไม่ทราบเหตุผลหรือความจาเป็นว่า
ผู้บังคับบัญชากระทาใช้ดุลพินิจชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ รวมทั้งกระบวนการก่อนออกคาสั่งย้ายได้พิจารณา
ข้ อ เท็ จ จริ ง และข้ อ กฎหมายอย่ า งเพี ย งพอหรื อ ไม่ จากการพิ จ ารณาค าวิ นิ จ ฉั ย ของศาลปกครองพบว่ า
ผู้บังคับบัญชาออกคาสั่งย้ายข้าราชการ โดยมุ่งเน้นทางด้านรัฐศาสตร์และทางด้านการบริหารจัดการมากกว่า

-๘คานึงทางด้านนิติศาสตร์๙ เนื่องจากฝ่ายปกครองมีหน้าที่บริหารกิจการของรัฐเพื่อประสิทธิภาพของงานและ
ประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก โดยสรุปแล้วปัญหาที่เกิดจากการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาหรือฝ่ายปกครอง
เกิดจากสาเหตุดังนี้
๑. ฝ่ายปกครองหรือผู้บังคับบัญชาออกคาสั่งย้ายข้าราชการไม่เป็นไปตามรูปแบบ ขั้นตอน
หรือวิธีการที่กฎหมายกาหนด
๒. การพิจารณามูลเหตุทางข้อเท็จจริงที่ผิดพลาด บกพร่องหรือไม่มีอยู่จริง ซึ่งใช้เป็นเหตุผล
ในการใช้ดุลพินิจตามหลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทาทางปกครอง
๓. ผู้บังคับบัญชาหรือฝ่ายปกครองยังขาดความเข้าใจและสับสนเกี่ยวกับการใช้อานาจดุลพินิจ
ว่า ในการใช้ดุลพินิจออกคาสั่งย้ายข้าราชการนั้น จะต้องมีมูลเหตุทางข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอย่างไร
เป็นไปตามหลักความได้สัดส่วนและเป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งกฎหมายหรือไม่
๔. ความไม่ชัดเจนในการตีความว่าสถานะของคาสั่งย้ายข้าราชการเป็นคาสั่งทางปกครองหรือ
เป็นเพียงมาตรการภายในของฝ่ายปกครอง
๕. การไม่แสดงเหตุผลและให้โอกาสผู้ถูกย้ายได้ทราบข้อเท็จจริงหรือข้อมูลก่อนที่ฝ่ายปกครอง
จะออกคาสั่งย้ายหรือการไม่รับฟังข้อเท็จจริง เพื่อให้การใช้ดุลพินิจเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม
๖. การอ้างหลักกฎหมายในการออกคาสั่งย้ายข้าราชการ
กล่าวโดยสรุปแล้ว ปัญหาที่เกิดจากการใช้ ดุลพินิจย้ายข้าราชการนั้น หากมองในแง่สถานะ
ของคาสั่งว่าเป็นเพียง “มาตรการภายในของฝ่ายปกครอง” หรือมีสถานะเป็น “คาสั่งทางปกครอง” ก็ตาม เมื่อ
เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียแล้ว ในกรณีที่ถือว่าคาสั่งย้ายเป็น “คาสั่งทางปกครอง” ก็อาจจะเกิดผลกระทบต่อการ
บริหารราชการของผู้บังคับบัญชาหรือฝ่ายปกครอง เช่น การออกคาสั่งย้ายข้าราชการทุกคาสั่ง ผู้บังคับบัญชา
จะต้องให้เหตุผ ลประกอบคาสั่งย้ า ย ๑๐ จะทาให้เกิดความล่า ช้า เพิ่มภาระและอาจเกิดผลกระทบต่อการ
บริหารงานบุคคลและการบริหารราชการ แต่หากถือว่าคาสั่งย้ายมีสถานะเป็นเพียง “มาตรการภายในของฝ่าย
ปกครอง” โดยไม่พิจารณาว่าคาสั่ง ย้ายมีผลกระทบต่อสิทธิและหลักประกันสถานภาพของข้าราชการ ทาให้
ฝ่ายปกครองไม่ต้องให้เหตุผ ลหรือให้ผู้ถูกย้า ยได้ชี้แจงข้อเท็จ จริงก่อน ข้อดีคือ หากกาหนดให้คาสั่งย้ ายมี
สถานะเป็นคาสั่งทางปกครอง ผู้บังคับบัญชาต้องให้โอกาสชี้แจงหรือโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานก่อน หากมอง
ในมุมหลักประกันสิทธิและสถานภาพของข้าราชการก็จะเป็นหลักประกันความเป็นธรรม ประเด็นพิจารณาว่า
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ปราณี สุขศรี, “การคุ้มครองสิทธิของข้าราชการโดยศาลปกครอง: ศึกษาการอ้าง “เหตุผล” ในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ, สารนิพนธ์
ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๒, หน้า ๘๑
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-๙ควรทาอย่า งไรที่จ ะทาให้เกิดดุล ยภาพระหว่า งการใช้ดุล พิ นิจของผู้บัง คับบัญ ชากับการคุ้มครองสิทธิและ
สถานภาพของของข้าราชการ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด การพิจารณาว่าคาสั่ง
ย้ า ยชอบด้ ว ยกฎหมายและเป็ น ธรรมหรื อ ไม่ อาจเกิ ด จากความเข้ า ใจหรื อ เหตุ ผ ลของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชากั บ
ข้า ราชการที่ถูกย้ า ย แต่อย่ า งไรก็ ตามหากยึ ดหลักกฎหมายและใช้ดุลพิ นิจ ด้วยความเป็นธรรมแล้ว ก็จ ะ
สามารถแก้ไขเยียวยาปัญหาการย้ายข้าราชการเพื่อให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม (Merit System) อย่าง
แท้จริง๑๑
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