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บทคัดย่ อ
การโอน การย้าย การเลื อนตําแหน่ งของข้าราชการเป็ นเรื องปกติตามฤดู ก าลซึ งเป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฉบับปั จจุบนั โดยการพิจารณาการย้ายจะเป็ นการใช้อาํ นาจดุลพิ นิจ
ของผูบ้ งั คับบัญชา ซึ งเป็ นการใช้อาํ นาจตามทีกฎหมายมอบให้ฝ่ายปกครองสามารถใช้ดุลพินิ จดังกล่าว
ภายในขอบเขตทีกํา หนด แต่ก็ไ ม่ได้หมายความว่า ฝ่ ายปกครองสามารถใช้ดุ ล พินิ จดัง กล่าวได้ตาม
อําเภอใจ แต่การใช้ดุลพินิจต้องเป็ น ไปโดยมีเหตุผ ลและภายใต้หลัก เกณฑ์ 3 ประการ คือ หลักความ
สมเหตุสมผล หลักความจําเป็ น และการใช้อาํ นาจนันต้องเกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ หากฝ่ ายปกครอง
ปฏิ บตั ิไม่เป็ นธรรม กลันแกล้งหรื อนอกเหนื ออํานาจจากทีกฎหมายกําหนดผู ้เ ดือดร้ อนสามารถร้ อ ง
ขอให้ศาลปกครองวินิจฉัยชี ขาดคําสังทางปกครองนันได้
การตรวจสอบการใช้อาํ นาจดุลพิ นิจของศาลปกครองเป็ นเพียงการตรวจสอบการใช้อ าํ นาจ
เท่ า นันไม่ สามารถทีจะเข้าไปเสนอแนะเกียวกับการโยกย้า ยซึ งเป็ นงานเกี ยวกับ การบริ หารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลได้ ซึ งการใช้อาํ นาจของศาลปกครองยังเป็ นเรื องทีต้องกําหนดขอบเขตให้ชัดเจนเพือ
ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการดําเนินการพิจารณา
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ABSTACT
Transferring, promotion, and promotion of government officials are normal in the season. It
comply with the current Civil Service Act. Consideration of a move will use the discretion of the
supervisor. It is the exercise of the power given by the law to the administrative department. The
administrative department can exercise such discretion within the specified scope. But it does not
mean that the administrative department can use the discretion as it is arbitrary. The administrative
can use the power of discretion under three reason is: first, principle of reasonability, second,
principle of necessity, and the last, they use the power for public purpose.
If the administrative department is unfair, the people can request the administrative court to decide
the administrative order.
Examination of discretion, it is way to check the power of administrative department by
Administrative Court. The Administrative Court cannot suggestions about migration because it is the
power of the executive. So, the power of Administrative Court, should has limit to control.

