(หนังสื อพิมพ์บา้ นเมือง คอลัมน์คดีปกครอง ฉบับวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2555)
มีพฤติการณ์ ไม่ เหมาะสม ... ย้ ายได้ ! ไม่ ใช่ กลัน่ แกล้ ง
อะไร ? คือ ความเหมาะสม อะไร ? คือความจาเป็ นในการสั่ งย้ ายข้ าราชการ คาถามเหล่านี้ เกิดขึ้น
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้กบั แวดวงข้าราชการในช่วงฤดูกาลโยกย้ายซึ่ งเหลืออีกเพียงไม่กี่วนั ก็จะสิ้ นปี งบประมาณ 2555
ซึ่งข้าราชการหลายคนต้องเกษียณอายุราชการหรื อขอเกษียณก่อนกาหนด (Early Retirement)
ข่า วการโยกย้า ยจึ ง มี ใ ห้เ ห็ น ทุ ก วัน โดยเฉพาะการย้า ยข้า ราชการในระดับ บริ หาร เช่ น อธิ บ ดี
รองอธิบดี เลขาธิการ รองเลขาธิการของหน่วยงานราชการที่สาคัญๆ เสี ยงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมและจาเป็ น
แค่ไหนเพียงใดแผ่ขยายวงกว้างได้รับรู ้กนั ทัว่ ไป ส่วนข้าราชการในระดับต่าลงมาแม้ไม่มีเสี ยงวิพากษ์วจิ ารณ์ในวงกว้าง
แต่สาหรับภายในหน่วยงานราชการนั้นๆ ก็คงไม่แตกต่างกันมากนัก
คดี ปกครองที่ จะนามาเล่าสู่ กนั ฟั งฉบับนี้ สอดรับกับฤดูกาลโยกย้ายและน่าจะเป็ นบรรทัดฐานที่ดี
สาหรับหน่ วยงานของรัฐกรณีทจี่ ะมีการโยกย้ ายข้ าราชการในหน่ วยงานและเป็ นอุทาหรณ์ที่ดีสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ให้ประพฤติ ป ฏิ บัติ ตนให้สมกับต าแหน่ ง หน้าที่ แ ละเคร่ งครั ด ต่อ ค าสั่งของผูบ้ ัง คับ บัญชาเพื่ อมิ ให้ ผูบ้ ัง คับ บัญ ชา
ใช้อานาจออกคาสัง่ ย้ายได้ง่ายๆ
ข้ อเท็จจริ งก็คือ หัวหน้าฝ่ ายซ่ อมบารุ งสั่งให้ผฟู ้ ้ องคดี ซ่ ึ งเป็ นข้าราชการตาแหน่งนายช่างไฟฟ้ า 6
ปฏิบตั ิหน้าที่หัวหน้างานซ่อมบารุ ง 6 ฝ่ ายซ่อมบารุ งและกาจัดของเสี ย รายงานผลการตรวจสอบลิฟต์ซ่ ึ งได้รับแจ้งว่า
อุปกรณ์ชารุ ดและให้รายงานผลการปฏิ บตั ิงานย้อนหลัง 3 เดือน ผูฟ้ ้ องคดีได้ช้ ีแจงข้อเท็จจริ งแต่ไม่ตรงตามประเด็น
ที่ ผู ้บัง คับ บัญ ชาสั่ ง ให้ ช้ ี แจง และคณะกรรมการสอบสวนข้อ เท็ จ จริ ง รายงานว่า ผู้ ฟ้ องคดี มี ปั ญ หาการท างาน
กับผู้ใต้ บังคับบัญชาและผู้ใต้ บังคับบัญชาร่ วมกันลงชื่อไม่ ขออยู่ใต้ การบังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดี และหัวหน้ าฝ่ ายซ่ อมบารุ ง
เห็นว่ าหากให้ ผ้ฟู ้ องคดีปฏิบัตหิ น้ าทีใ่ นหน่ วยซ่ อมบารุง อาจเกิดความเสียหายต่ อการทางานส่ วนรวม และอาจมีปัญหา
อืน่ ๆ ที่รุนแรงตามมา ส่ วนผู้ฟ้องคดีให้ การว่ าไม่ สามารถสั่ งงานผู้ใต้ บังคับบัญชาทางานได้ ผูถ้ ูกฟ้ องคดี (ผูอ้ านวยการ
โรงพยาบาล) จึงมีคาสัง่ กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการและลูกจ้างฝ่ ายซ่อมบารุ งและกาจัดของเสี ยใหม่
โดยให้นาย อ. ไปปฏิบตั ิหน้าที่หัวหน้างานแทนผูฟ้ ้ องคดีและให้ผฟู ้ ้ องคดี ไปปฏิบตั ิหน้าที่ช่วยงานหัวหน้า และต่อมา
ให้ไปช่วยราชการที่ฝ่ายบริ หารงานทัว่ ไป แต่ผฟู ้ ้ องคดีขอไปช่วยราชการที่ฝ่ายพัสดุแทน
ผู้ฟ้องคดี เห็นว่ าเป็ นการกลั่นแกล้ งย้ ายให้ ไปทางานที่ ไม่ ตรงกับความสามารถ คาสั่ งของผู้ถูกฟ้ องคดี
ไม่ ชอบ ท าให้ เสี ย โอกาสเจริ ญก้ า วหน้ า ในต าแหน่ ง ถูกดู ห มิ่ น จากเพื่ อ นร่ วมงาน ภายหลัง จากการร้ องทุ กข์ ต่ อ
ผู้อานวยการแล้ ว จึ งนาคดีมาฟ้ องต่ อศาลปกครองขอให้ เพิกถอนคาสั่ ง ดังกล่ าว และให้ ผ้ ูฟ้องคดีกลับไปดารงตาแหน่ ง
ดังเดิม
ศาลปกครองสู งสุ ดวินิจฉั ยว่ า พระราชบัญญัติระเบี ยบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2535 มาตรา 88
มาตรา 90 ประกอบมาตรา 99 กาหนดเป็ นหลัก การเอาไว้ว่า ข้าราชการพลเรื อนสามัญต้องปฏิ บัติตามคาสั่งของ
ผูบ้ งั คับบัญชาซึ่ งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขดั ขืนหรื อหลีกเลี่ยง
ต้องไม่รายงานเท็จ การรายงานโดยปกปิ ดข้อความซึ่งควรต้องแจ้ง ถือว่าเป็ นการรายงานเท็จ และผูบ้ งั คับบัญชามีหน้าที่
เสริ มสร้างและพัฒนาให้ผอู ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชามีวนิ ยั ป้ องกันไม่ให้ผอู ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชาทาผิดวินยั และดาเนินการทางวินยั
แก่ผูใ้ ต้บงั คับบัญชากรณี มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย โดยการป้ องกันมิให้กระทาผิดวินัยนั้นผูบ้ งั คับบัญชา
ต้องกระทาโดยการเอาใจใส่ สังเกตการณ์ และขจัดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการกระทาผิดวินยั ในเรื่ องอันอยู่ในวิสัยที่ จะ
ดาเนินการป้ องกันตามควรแก่กรณี ได้
ดัง นั้น ผูถ้ ู ก ฟ้ องคดี ซ่ ึ งเป็ นผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาของผู้ ฟ้ องคดีจึ ง มี อ านาจในการบริ ห ารงานบุ ค คล
ให้ เหมาะสมกับหน้ าที่ที่รับผิดชอบ และต้ องเอาใจใส่ ขจัดเหตุที่อาจก่ อให้ เกิดการกระทาผิดวินัยในเรื่องอันอยู่ในวิสัย
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ทีจ่ ะดาเนินการป้ องกันตามควรแก่ กรณี ทั้งนี้ เพื่อให้การดาเนิ นกิจการทางปกครองของหน่วยงานบรรลุวตั ถุประสงค์
การที่ผถู ้ ูกฟ้ องคดีมีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริ ง โดยให้โอกาสผูบ้ งั คับบัญชา ผูร้ ่ วมงาน ผูฟ้ ้ องคดี
และผูใ้ ต้บงั คับบัญชาของผูฟ้ ้ องคดี ให้ขอ้ เท็จจริ งและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน แล้วมี คาสั่งให้ผฟู ้ ้ องคดีไปช่วยงาน
และช่วยราชการทั้งสามคาสั่งดังกล่าวถือได้ว่าเป็ นการดาเนิ นการตามขั้นตอนหรื อวิธีการซึ่ งได้คานึ งถึงข้อเท็จจริ ง
เหตุผล ความจาเป็ น ตลอดจนความเหมาะสมและประโยชน์ของหน่วยงาน ซึ่ งผูฟ้ ้ องคดีอาจไม่พอใจและต้องปรับตัว
เข้ากับงานใหม่ แต่ การให้ ช่ วยงานหรื อ ช่ ว ยราชการเป็ นการใช้ อ านาจของผู้ บัง คับ บัญ ชาที่จ ะออกคาสั่ ง ได้ ตามที่
เห็นสมควร
ส่วนที่ผฟู ้ ้ องคดีกล่าวอ้างว่าคาสัง่ ย้ายเป็ นการกลัน่ แกล้ง เนื่ องจากได้โต้แย้งการกาหนดรายละเอียด
ครุ ภณั ฑ์ที่ผถู ้ ูกฟ้ องคดีจะจัดซื้ อ เป็ นการกล่าวอ้างโดยไม่มีพยานหลักฐาน เมื่อข้อเท็จจริ งยังไม่อาจรับฟังได้วา่ ผูถ้ ูกฟ้ องคดี
ได้สงั่ ให้ผฟู ้ ้ องคดีไปช่วยราชการโดยมีอคติหรื อมีเจตนากลัน่ แกล้งผูฟ้ ้ องคดีให้ได้รับความเสี ยหาย จึงถือว่าผูถ้ ูกฟ้ องคดี
ได้ออกคาสัง่ ในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการแล้ว (คาพิพากษาศาลปกครองสู งสุด
ที่ อ. 172/2555)
คดี น้ ี จึงเป็ นอุทาหรณ์ที่ดีวา่ เจ้าหน้าที่ ของรัฐนอกจากจะต้องปฏิ บตั ิหน้าที่ดว้ ยความเอาใจใส่ แล้ว
ยังจะต้องปฏิบตั ิตามคาสัง่ ของผูบ้ งั คับบัญชาซึ่งสัง่ ในหน้าที่ราชการอย่างเคร่ งครัดเพื่อให้งานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
เกิดประโยชน์สูงสุดและหากเจ้าหน้าที่ของรัฐประพฤติปฏิบตั ิตนไม่เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ซ่ ึ งอาจส่ งผลกระทบ
ต่อการบริ หารราชการของหน่วยงาน ผูบ้ งั คับบัญชาในแต่ละระดับย่อมมีอานาจพิจารณาเพื่อให้มีการโยกย้ายสับเปลี่ยน
หน้าที่ความรับผิดชอบให้เหมาะสมครับ !
นายปกครอง

(บทความ) มีพฤติการณ์ไม่เหมาะสม ... ย้ายได้ ! ไม่ใช่กลัน่ แกล้ง./D:นันทรัตน์_เบญญาภา_บทความ

