ข้ าราชการกับการวางตัวเป็ นกลางทางการเมือง
สถานการณ์ ค วามเคลื่ อนไหวทางการเมื องช่ วงที่ ผ่านมาในประเทศไทยนั้น ร้ อนแรงและเริ่ ม มี
บทบาทมากขึ้ นเมื่อรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เปิ ดโอกาสให้สิทธิ เสรี ภาพ
แก่ ป ระชาชนชาวไทยได้มี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งได้ห ลายช่ อ งทาง อาทิ เ ช่ น เสรี ภ าพในการแสดง
ความคิดเห็ น สิ ทธิ เสรี ภาพในการมี ส่วนร่ วมทางการเมื อง เสรี ภาพในการชุ มนุ มโดยสงบและปราศจาก
อาวุธ เป็ นต้น ทาให้ปัจจุบนั เราสามารถเห็นการใช้สิทธิ เสรี ภาพเหล่านี้ในลักษณะที่เป็ นรู ปธรรมตามหน้าจอ
โทรทัศน์หรื อสื่ อสิ่ งพิมพ์ได้บ่อยครั้ง เช่น การชุมนุมเรี ยกร้องทางการเมือง การนาดอกไม้หรื อสิ่ งของไปให้
กาลังใจแก่ พรรคการเมื องหรื อนัก การเมื องบางกลุ่ ม การแสดงความคิ ดเห็ น /วิพากษ์วิจารณ์ ใ นเรื่ องทาง
การเมือง
ในฐานะที่เป็ นข้าราชการ จึงมีขอ้ น่ าคิดว่า ข้าราชการจะสามารถใช้สิทธิ เสรี ภาพดังกล่าวข้างต้น
เช่นเดียวกับประชาชนชาวไทยคนอื่นๆ ได้หรื อไม่เพียงใด และจะถือเป็ นความผิดวินยั หรื อไม่
ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ.2551 มีบทบัญญัติที่ให้สิทธิ เสรี ภาพและกาหนด
ขอบเขตแนวทางการปฏิบตั ิตวั แก่ขา้ ราชการพลเรื อนในเรื่ องทางการเมืองไว้เช่นเดียวกัน กล่าวคือ
มาตรา 43 กาหนดให้ขา้ ราชการพลเรื อนสามัญมี เสรี ภาพในการรวมกลุ่ ม แต่ท้ งั นี้ ตอ้ งไม่กระทบ
ประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารราชการแผ่นดินและความต่อเนื่ องในการจัดทาบริ การสาธารณะ และต้องไม่มี
วัตถุประสงค์ทางการเมือง
มาตรา 81 กาหนดให้ขา้ ราชการพลเรื อนสามัญต้องสนับสนุ นการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย
อันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุขด้วยความบริ สุทธิ์ ใจ
บทบัญ ญัติ ข ้า งต้น มี แ นวคิ ด มาจากการที่ ป ระเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิ ป ไตยตาม
รัฐธรรมนู ญ ข้าราชการพลเรื อนซึ่ งเป็ นผูป้ ฏิ บตั ิ งานของประเทศ จึ งจาเป็ นที่จะต้องเป็ นผูเ้ ลื่ อมใสและ
สนับสนุ นการปกครองในระบบดังกล่าว เพื่อให้การปฏิ บตั ิงานเป็ นไปได้อย่างเรี ยบร้อย และจะส่ งผลให้
ประเทศชาติ มี ค วามเจริ ญ ก้า วหน้า ซึ่ งการสนับ สนุ น ในความหมายนี้ คื อ การส่ ง เสริ ม เสริ ม สร้ า ง
หรื อ ไม่ ค ัด ค้า นการกระท าที่ จ ะเป็ นความผิ ด ฐานไม่ ส นับ สนุ น การปกครองระบอบดัง กล่ า ว ได้แ ก่
การกระทาในทางคัดค้าน ต่อต้านหรื อเป็ นปรปั กษ์

มาตรา 82 (9) กาหนดให้ขา้ ราชการพลเรื อนสามัญต้องวางตัวเป็ นกลางทางการเมือง1
มาตรานี้ เป็ นข้อกาหนดวินยั ที่บญั ญัติข้ ึนมาโดยมีเจตนารมณ์ให้ขา้ ราชการประจามีความเป็ นกลาง
ทางการเมื อง โดยเฉพาะในการปฏิ บตั ิ หน้า ที่ ราชการและในการปฏิ บตั ิ ก ารอื่ นๆ ที่ จะต้องเกี่ ย วข้องกับ
ประชาชน แต่ท้ งั นี้ไม่ตดั สิ ทธิ ขา้ ราชการประจาในการที่จะเข้าเป็ นสมาชิกพรรคการเมือง
นอกจากนี้ขา้ ราชการยังต้องปฏิบตั ิตามระเบียบสานักคณะรัฐมนตรี วา่ ด้วยมารยาททางการเมืองของ
ข้าราชการพลเรื อน ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2499 ที่กาหนดไว้วา่ ข้าราชการพลเรื อนจะนิ ยมหรื อเป็ นสมาชิ ก
ในพรรคการเมืองใดๆ ที่ต้ งั โดยชอบด้วยกฎหมาย และจะไปในการประชุ มของพรรคการเมืองนั้นเป็ นการ
ส่ วนตัวก็ได้ แต่ในทางที่เกี่ ยวกับประชาชนและในหน้าที่ ราชการจะต้องกระทาตัวเป็ นกลาง ปฏิ บตั ิตาม
นโยบายของรั ฐ บาลโดยไม่ ค านึ ง ถึ ง พรรคการเมื อ ง และต้อ งไม่ ก ระท าการอัน เป็ นการฝ่ าฝื นข้อ ห้ า ม
ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ดารงตาแหน่งในพรรคการเมืองใดๆ เว้นแต่เป็ นสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร ประเภท 2 หรื อ
ข้าราชการการเมือง
(2) ไม่ใช้สถานที่ราชการในกิจการทางการเมือง
(3) ไม่วพิ ากษ์วจิ ารณ์การกระทาของรัฐบาลให้ปรากฏแก่ประชาชน
(4) ไม่ แ ต่ ง เครื่ องแบบราชการไปร่ วมประชุ ม พรรคการเมื อ ง หรื อไปร่ วมประชุ ม ในที่
สาธารณสถานใดๆ อันเป็ นการประชุมที่มีลกั ษณะทางการเมือง
(5) ไม่ประดับเครื่ องหมายพรรคการเมืองในเวลาสวมเครื่ องแบบราชการหรื อในเวลาราชการหรื อ
ในสถานที่ราชการ
(6) ไม่แต่งเครื่ องแบบของพรรคการเมืองเข้าไปในสถานที่ราชการ
(7) ไม่บงั คับให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาหรื อประชาชนเป็ นสมาชิ กในพรรคการเมืองใดและไม่กระทาการ
ในทางให้คุณให้โทษ เพราะเหตุที่ ผอู ้ ยู่ใต้บงั คับบัญชาหรื อประชาชนนิ ยมหรื อเป็ นสมาชิ กใน
พรรคการเมืองใดที่ต้ งั ขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมาย
(8) ไม่ทาการขอร้องให้บุคคลใดอุทิศเงินหรื อทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แก่พรรคการเมือง

1

มาตรา 82 (9) “ต้องวางตัวเป็ นกลางทางการเมืองในการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการและในการปฏิบตั ิการอื่นที่

เกี่ ย วข้องกับประชาชน กับจะต้องปฏิ บตั ิ ตามระเบี ย บของทางราชการว่าด้วยมารยาททางการเมื องของ
ข้าราชการด้วย”

(9) ไม่โฆษณาหาเสี ยงเพื่อประโยชน์แก่ พรรคการเมือง หรื อแสดงการสนับสนุ นพรรคการเมือง
ใดๆ ให้เป็ นการเปิ ดเผยในที่ประชุ มพรรคการเมือง และในที่ที่ปรากฏแก่ประชาชน หรื อเขียน
จดหมายหรื อบทความไปลงหนังสื อพิมพ์ หรื อพิมพ์หนังสื อหรื อใบปลิวซึ่ งจะจาหน่ายแจกจ่าย
ไปยังประชาชน อันเป็ นข้อความที่มีลกั ษณะของการเมือง
(10) ไม่ปฏิ บตั ิ หน้าที่ แทรกแซงในทางการเมื อง หรื อใช้การเมื องเป็ นเครื่ องมื อเพื่อกระทากิ จการ
ต่า งๆ อาทิ เช่ น วิ่งเต้นติ ดต่ อกับ สมาชิ ก สภาผูแ้ ทนราษฎรหรื อพรรคการเมื องเพื่อให้นาร่ า ง
พระราชบัญญัติหรื อญัตติเสนอสภาฯ หรื อตั้งกระทูถ้ ามรัฐบาล
(11) ในระยะเวลาที่มีการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร ไม่แสดงออกโดยตรงหรื อโดย
ปริ ย าย ที่ จ ะเป็ นการช่ ว ยเหลื อ ส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น ผูส้ มัค รรั บ เลื อ กตั้ง และในทางกลับ กัน
ไม่กีดกัน ตาหนิติเตียน ทับถม หรื อให้ร้ายผูส้ มัครรับเลือกตั้ง
ข้าราชการผูใ้ ดกระทาการฝ่ าฝื นระเบียบนี้ ถื อว่ากระทาผิดวินยั ฐานไม่ถือและปฏิ บตั ิตามระเบียบ
ของทางราชการ
จากข้า งต้น แสดงให้ เ ห็ น ว่า ในเรื่ อ งทางการเมื อ งนั้น ข้า ราชการ ก็ เ หมื อ นสวมหมวกสองใบ
ใบหนึ่ งก็คือในฐานะเป็ นประชาชนคนไทยคนหนึ่ ง มีสิทธิ เสรี ภาพในการเลือกที่จะทาสิ่ งต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่ องการเมือง ภายใต้บทบัญญัติตามรัฐธรรมนู ญที่ให้ไว้ ส่ วนหมวกอีกใบหนึ่ งที่สวมนั้น ก็คือในฐานะ
ของข้า ราชการ ซึ่ งจะถู ก จากัดบทบาทหน้า ที่ ไ ว้บ างประการ ทั้ง นี้ เพื่ อให้ เหมาะสมกับ ฐานะความเป็ น
ข้าราชการ ดังนั้นในเรื่ องนี้ผเู ้ ขียนจึงเห็นว่าข้าราชการยังคงสามารถใช้สิทธิ เสรี ภาพตามที่รัฐธรรมนูญให้ไว้
ได้เฉกเช่นเดียวกับประชาชนคนไทยทัว่ ไป เพียงแต่พฤติกรรมหรื อการกระทาบางอย่างก็อาจต้องใคร่ ครวญ
ดูเสี ยหน่อยก่อนว่าเหมาะสมหรื อไม่ โดยเฉพาะในกรณี เป็ นการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการหรื อในการปฏิบตั ิการ
อื่นที่เกี่ยวข้องกับประชาชน ก็จะต้องใช้ความระมัดระวังเป็ นพิเศษ
ดังนั้นหากถามว่า ข้าราชการที่กระทาการต่างๆ เกี่ยวกับเรื่ องทางการเมือง จะมีความผิดวินยั หรื อไม่
ก็จะต้องคานึ งถึ งข้อเท็จจริ งว่าพฤติกรรมการปฏิ บตั ิหน้าที่ราชการหรื อในการปฏิ บตั ิการอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
ประชาชน ของข้าราชการผูน้ ้ นั เป็ นการกระทาในฐานะใด ประชาชนหรื อข้าราชการและลักษณะการกระทา
นั้นเหมาะสมกับการเป็ นข้าราชการหรื อไม่ เพราะไม่ เช่ นนั้นแล้ว นอกจากจะถื อเป็ นความผิดวินัยฐาน
ไม่ วางตัวเป็ นกลางทางการเมื องตามมาตรา 82(9) แล้ว อาจเป็ นความผิดวินัย ฐานไม่ รัก ษาชื่ อเสี ย งและ
เกียรติศกั ดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่ อมเสี ย ตามมาตรา 82(10) ได้ดว้ ยเช่นกัน
จุฑาพิชญ์ สถิรวิสาลกิจ
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