(คดีจากศาลปกครอง)
มีพฤติกรรม “ส่ อว่ าทุจริต”... สั่ งย้าย (ไม่ ) เป็ นธรรม
นิรัญ อินดร
ในการออกคําสั่งย้ายข้าราชการ แม้จะถือเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการบริ หารงานภายในของฝ่ ายปกครอง
ที่ศาลปกครองไม่อาจก้าวล่วงไปใช้อาํ นาจของฝ่ ายปกครองได้และถึงแม้ตามหลักกฎหมายปกครองจะถือว่าการออกคําสั่ง
ย้ายข้าราชการเป็ นดุ ลพิ นิจของผูม้ ี อ าํ นาจตามที่ กฎหมายกําหนด ไม่ว่าการย้ายนั้นจะเป็ นการย้ายตามฤดูกาลปกติ
หรื อ การย้า ยตามคํา ร้ อ งขอหรื อ กรณี ที่ มี เ หตุ ผ ลความจํา เป็ นอื่ น แต่ ก ารใช้อ าํ นาจดุ ล พิ นิ จ ของผูม้ ี อ าํ นาจดัง กล่ า ว
จะต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดไว้ เช่น พระราชบัญญัติระเบี ยบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. ๒๕๓๕
หรื อพระราชบัญญัติระเบี ยบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. ๒๕๕๑ หรื อกฎหมายเกี่ ยวกับการบริ หารงานบุคคลของข้าราชการ
ประเภทอื่นที่บญ
ั ญัติข้ ึนเป็ นการเฉพาะก็ตาม โดยกฎหมายเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลแทบทุกฉบับมักจะกําหนด
หลักเกณฑ์ไว้ในทํา นองเดี ยวกันว่า ผูม้ ี อ าํ นาจจะต้อ งพิจ ารณาโดยยึด เหตุ ผลและความจําเป็ นเพื่อ ประโยชน์ข อง
ทางราชการและการพัฒนาข้าราชการเป็ นหลัก ดังนั้น การใช้อาํ นาจดุลพินิจจึงมิได้หมายความว่าจะใช้ได้ตามอําเภอใจ
หรื อมีลกั ษณะกลัน่ แกล้ง มีอคติ ลําเอียง หรื อมีลกั ษณะเป็ นการลงโทษ ซึ่ งหากเป็ นเช่นนี้ ศาลปกครองย่อมมีอาํ นาจที่จะ
ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการใช้ดุลพินิจได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ ง (๑) แห่ งพระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และมีคาํ พิพากษาหรื อคําสั่งให้เพิกถอนคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าว
ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน
คอลัมน์ คดี จากศาลปกครองในฉบับนี้ ผูเ้ ขี ยนได้นําคดี พิ พาทเกี่ ยวกับการใช้อ าํ นาจดุ ลพิ นิ จของ
ผูบ้ งั คับบัญชาในการออกคําสั่งย้ายข้าราชการโดยอ้างเหตุผลด้านอัตรากําลังและอ้างพฤติกรรมการปฏิบตั ิ หน้าที่ ว่า
ส่ อไปในทางไม่โปร่ งใส ทุจริ ต ทั้งที่ไม่มีปัญหาด้านอัตรากําลังและไม่มีขอ้ เท็จจริ งยืนยันการกระทําที่ส่อไปในทางทุจริ ต
ต่อหน้าที่ราชการ แต่ในระหว่างการพิจารณาของศาล ผูม้ ีอาํ นาจก็ได้มีการออกคําสั่งย้ายข้าราชการดังกล่าวกลับมาปฏิบตั ิ
ราชการในหน่วยงานเดิม
คดีน้ ี จึงมีประเด็นปั ญหาที่น่าสนใจว่า หากข้อเท็จจริ งเป็ นไปในลักษณะดังกล่าว จะถือว่าผูม้ ีอาํ นาจ
ได้ใช้ดุลพินิจออกคําสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายหรื อไม่ ? และศาลปกครองจะมีอาํ นาจเพิกถอนคําสั่งย้ายได้หรื อไม่ ?
ข้ อเท็จจริ งในคดีคือ ผูถ้ ูกฟ้ องคดี (ผูอ้ าํ นวยการสํานักประชาสัมพันธ์) มีคาํ สั่งลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม
๒๕๕๐ ย้า ยผู้ฟ้ องคดี จ ากเจ้า หน้า ที่ ก ระจายเสี ย ง ๖ว สถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งแห่ ง ประเทศไทยจัง หวัด พัท ลุ ง
ไปปฏิ บตั ิ หน้าที่ ฝ่ายรายการสถานี วิทยุกระจายเสี ยงแห่ งประเทศไทยจังหวัดสตูล โดยให้เหตุผลว่าเพื่อความเหมาะสม
และประโยชน์ของทางราชการและเป็ นการเกลี่ยอัตรากําลังอันเป็ นมาตรการในการแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร
ในหน่ ว ยงาน แต่ ผู้ฟ้ องคดี เ ห็ น ว่ า คํา สั่ ง ย้า ยดัง กล่ า วเป็ นคํา สั่ ง ที่ ไ ม่ ช อบด้ว ยกฎหมาย ทํา ให้ ต ้อ งเสี ย ค่ า ใช้จ่ า ย
ในการเดินทางไปกลับระหว่างจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสตูลเป็ นจํานวนมาก ทําให้มีหนี้ สินเพิ่มขึ้น และต้องดูแลบิดา
ที่ป่วยและชรามากแล้ว จึงฟ้ องขอให้ศาลมีคาํ พิพากษาหรื อคําสั่งเพิกถอนคําสั่งย้ายและให้ผฟู้ ้ องคดีกลับมาทํางานที่เดิม
ต่ อ มา ในระหว่า งพิ จ ารณาคดี ผูถ้ ูก ฟ้ องคดี มี ค าํ สั่ ง ย้า ยผูฟ้ ้ องคดี ก ลับ ไปปฏิ บ ัติ ร าชการที่ ส ถานี วิ ท ยุก ระจายเสี ย ง
แห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงดังเดิม



พนักงานคดีปกครองชํานาญการ สํานักวิจยั และวิชาการ สํานักงานศาลปกครอง

๒
คดี นี้ศ าลปกครองชั้ น ต้ น พิ พ ากษาให้ เพิ ก ถอนคํา สั่ ง ดั ง กล่ า ว ผู้ ถู ก ฟ้ องคดี จึ ง อุ ท ธรณ์ ว่ า คํา สั่ ง
ย้ายข้าราชการเป็ นการบริ หารงานภายในหน่ วยงานของรัฐเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่การปฏิ บตั ิราชการภายใน
หน่วยงาน มิใช่สิทธิ ตามกฎหมายของข้าราชการที่จะพึงเรี ยกร้อง การย้ายข้าราชการมีผลเป็ นการเปลี่ยนแปลงภารกิจ
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ ซึ่ งสิ ทธิ และประโยชน์ในฐานะการเป็ นข้าราชการของผูไ้ ด้รับการย้ายมิได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
คําสั่งย้ายข้าราชการจึ งไม่เป็ นคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่ งพระราชบัญญัติวิธีปฏิ บตั ิราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ และไม่อยูใ่ นอํานาจศาลปกครอง
ในประเด็นที่ ว่าคําสั่ งย้ ายผู้ฟ้องคดี เป็ นคําสั่ งทางปกครองหรื อไม่ ? และศาลปกครองมี อ าํ นาจ
พิจารณาพิพากษาคดีหรื อไม่ ? นั้น ศาลปกครองสู งสุ ดวินิจฉัยว่ า คําสั่งสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๖ สงขลา ลงวันที่ ๑๔
ธันวาคม ๒๕๕๐ มี ผลกระทบต่อสถานภาพของสิ ทธิ ของผูฟ้ ้ องคดี ทาํ ให้ตอ้ งย้ายสถานที่ ทาํ งานจากจังหวัดพัทลุง
ไปจังหวัดสตูลย่อมได้รับความเดื อดร้ อนเสี ยหายโดยต้องเดิ นทางไปจากภูมิลาํ เนา ต้องเสี ยค่าใช้จ่ายในการเดิ นทางเพิ่มขึ้ น
จากเดิ ม คําสั่งดังกล่าวจึ งเป็ นคําสั่ งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่ งพระราชบัญญัติวิธีปฏิ บตั ิราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อผูฟ้ ้ องคดีฟ้องว่าคําสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายและมีคาํ ขอให้ศาลมีคาํ พิพากษาเพิกถอนคําสั่ง
ดังกล่าว จึงเป็ นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ ง (๑)
แห่งพระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
ส่ วนปั ญหาว่ าการใช้ อาํ นาจย้ ายผู้ฟ้องคดี เป็ นการใช้ ดุลพิ นิจที่ ชอบด้ วยกฎหมายหรื อไม่ ? นั้น
ศาลปกครองสู งสุ ดวินิจฉัยว่ า ในชั้นแรกผูถ้ ูกฟ้ องคดีอา้ งนโยบายของกรมประชาสัมพันธ์ในเรื่ องการเกลี่ยอัตรากําลัง
ซึ่ งเป็ นมาตรการแก้ไขปั ญหาการขาดแคลนบุคลากรภายในสํานัก/กอง ซึ่ งผูฟ้ ้ องคดีโต้แย้งว่าสถานี วิทยุกระจายเสี ยง
แห่ งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงมิได้ขาดแคลนบุคลากรตามที่กล่าวอ้าง โดยผูถ้ ูกฟ้ องคดีก็ไม่ได้โต้แย้งข้อเท็จจริ งนี้
แต่อย่างใด ต่อมาผูถ้ กู ฟ้ องคดีกลับกล่าวอ้างพฤติกรรมการปฏิบตั ิหน้าที่ของผูฟ้ ้ องคดีในโครงการต่างๆ ว่าส่ อไปในทาง
ไม่โปร่ งใส ทุจริ ต จึ งฟั งได้ว่า การมีคาํ สั่งให้ผฟู้ ้ องคดี ไปปฏิ บตั ิราชการที่ สถานี วิทยุกระจายเสี ยงแห่ งประเทศไทย
จังหวัดสตูล มิได้ มีปัญหาด้ านจํานวนบุคลากรไม่ เพียงพอที่ จาํ เป็ นต้ องย้ ายผู้ฟ้องคดี ไปปฏิ บัติงาน จึ งถือได้ ว่าไม่ ได้ มี
ความจําเป็ นตามที่ระบุในคําสั่ง
และการกล่ า วหาว่ า ผู ้ฟ้ องคดี มี พ ฤติ ก รรมการปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ใ นโครงการต่ า งๆ ส่ อ ไปในทาง
ไม่ โ ปร่ ง ใส ทุ จ ริ ต ผู ้ถู ก ฟ้ องคดี ก็ มิ ไ ด้ต รวจสอบข้อ เท็ จ จริ งหรื อแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการสอบสวนข้อ เท็ จ จริ ง
ตามข้อกล่าวหาว่ามีความเป็ นจริ งหรื อไม่ เพียงใด กรณี จึงถือว่ายังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าผูฟ้ ้ องคดีมีพฤติการณ์ดงั กล่าวจริ ง
นอกจากนี้ หลังจากที่ มีคาํ สั่งย้ายผูฟ้ ้ องคดี แล้ว ก็ยงั คงมอบหมายให้ผูฟ้ ้ องคดีรายงานข้อมูลผลการดําเนิ นโครงการ
ที่ อ า้ งว่าผูฟ้ ้ องคดี มี พ ฤติ กรรมส่ อ ไปในทางทุ จ ริ ต ซึ่ งหากผูฟ้ ้ องคดี มี พ ฤติ ก รรมส่ อไปทางทุ จ ริ ต คงไม่ ม อบหมาย
การรายงานให้ผฟู้ ้ องคดีเป็ นผูด้ าํ เนิ นการ ดังนั้น การที่ผถู้ ูกฟ้ องคดีมีคาํ สั่งลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ ย้ายผูฟ้ ้ องคดี
ไปปฏิ บ ัติห น้าที่ ที่ ส ถานี วิท ยุก ระจายเสี ย งแห่ ง ประเทศไทยจัง หวัด สตูล โดยอ้า งเหตุ ผ ลเพื่ อ ความเหมาะสมและ
เป็ นประโยชน์ของทางราชการ จึ งเป็ นการใช้ดุลพินิจในการมี คาํ สั่งโดยไม่ชอบด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.
กําหนดตามมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงเป็ นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมายและคําสั่ งดังกล่ าวเป็ นผลทําให้ ผ้ ฟู ้ องคดีต้องย้ ายสถานที่ ทาํ งานจากจังหวัดพัทลุงซึ่ งเป็ นภูมิลาํ เนาไปจังหวัดสตูล
ทําให้ตอ้ งมี ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้ นจากเดิ ม จึ งถือว่าผูฟ้ ้ องคดี ได้รับความเสี ยหายจากคําสั่งของผูถ้ ูกฟ้ องคดี ที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมายดังกล่าว แม้ผถู ้ กู ฟ้ องคดีจะมีคาํ สัง่ ให้ผฟู้ ้ องคดียา้ ยกลับไปปฏิบตั ิราชการที่สถานีวิทยุกระจายเสี ยงแห่งประเทศ
ไทยจังหวัดพัทลุงแล้วก็ตาม แต่การมี คาํ สั่งดังกล่าวก็ไม่ได้ทาํ ให้ความไม่ชอบด้วยกฎหมายของคําสั่งลงวันที่ ๑๔
ธันวาคม ๒๕๕๐ หมดไป ศาลปกครองจึงมีอาํ นาจที่จะเพิกถอนความไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวได้ตามมาตรา ๗๒

๓
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เนื่ องจากการใช้อ าํ นาจของผูม้ ี อ าํ นาจในการย้ายข้าราชการเป็ นอํานาจฝ่ ายเดี ยวของผูม้ ี อ าํ นาจ
จึ งจําเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องตั้งอยู่บนความเป็ นธรรมในการบริ หารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมโดยต้องเป็ นการใช้
ดุลพินิจอย่างเหมาะสมหรื อเป็ นดุ ลพินิจโดยชอบ ซึ่ งเป็ นการใช้ดุลพินิจโดยคํานึ งถึ งประสิ ทธิ ภาพและประโยชน์
ของทางราชการที่จะได้รับในการดําเนิ นบริ การสาธารณะ และขวัญกําลังใจของข้าราชการประกอบกัน เพราะการย้าย
ย่อมมีผลกระทบต่อตัวข้าราชการผูถ้ ูกย้ายทั้งในทางที่เป็ นประโยชน์ คือ ข้าราชการผูถ้ ูกย้ายพึงพอใจ และในลักษณะ
ที่เข้าใจว่าถูกลงโทษ ถูกกลัน่ แกล้ง หรื อไม่ได้รับความเป็ นธรรม คดีน้ ี จึงเป็ นอุทาหรณ์ที่ดีสาํ หรับผูม้ ีอาํ นาจในการที่จะ
ออกคําสั่งย้ายข้าราชการว่า นอกจากการใช้อาํ นาจต้องถูกต้องตามหลักนิ ติธรรมโดยปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ที่กาํ หนดหลักเกณฑ์ต่างๆ ไว้อย่างเคร่ งครัดแล้ว ยังต้องคําถึงถึงหลักคุณธรรม ยึดมัน่ ในความถูกต้อง ซื่ อสัตย์สุจริ ต
และเคารพในสิ ทธิ ของข้าราชการด้วยกัน มิใช่ใช้ความรู้สึก ความเชื่อหรื อความต้องการของผูม้ ีอาํ นาจมาเป็ นเครื่ องมือ
ในการออกคําสั่งโดยไม่แสวงหาข้อเท็จจริ งให้รอบด้านทั้งในส่ วนที่เป็ นประโยชน์กบั ราชการ ประโยชน์ของบุคคล
ที่เกี่ยวข้องและในส่ วนผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งต่อระบบบริ หารราชการและบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็ นสําคัญ
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