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ความประพฤติเสื่ อมเสี ย ... เพราะมีพฤติการณ์ “แอบรัก” ..!
นางสาวสุ นนั ทา ศรี เพ็ง
พนักงานคดีปกครองชํานาญการ
สํานักวิจยั และวิชาการ สํานักงานศาลปกครอง
ในชั้นดําเนินการพิจารณาทางปกครองนั้น การรับฟังและการชัง่ นํ้าหนักพยานหลักฐานเพื่อประกอบการ
ใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคาํ สั่งทางปกครอง มีความสําคัญเป็ นอย่างยิง่ อันเนื่องมาจากกฎหมายได้ให้อาํ นาจ
เจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริ งในแต่ละเรื่ องได้ตามความเหมาะสม โดยไม่จาํ ต้องผูกพันอยูก่ บั พยานหลักฐานของ
คู่กรณี หากเห็นว่าพยานหลักฐานนั้นจําเป็ นแก่การพิสูจน์ขอ้ เท็จจริ งแล้ว รวมถึงการแสวงหาพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ เพื่อให้การพิจารณาทางปกครองของเจ้าหน้าที่ก่อนการวินิจฉัยสั่งการในเรื่ องทางปกครองมี ประสิ ทธิ ภาพและ
อํานวยความเป็ นธรรมให้กบั คู่กรณี อย่างแท้จริ ง
อย่างไรก็ดี ในการรับฟั งพยานหลักฐานเพื่อออกคําสั่งลงโทษทางวินัยของข้าราชการ ไม่จาํ เป็ นต้อง
ปรากฏชัดแจ้งจนปราศจากข้อสงสัยเหมือนกับการลงโทษในทางอาญา เนื่องจากการดําเนิ นการทางวินยั มีวตั ถุประสงค์
เพื่อให้ขา้ ราชการประพฤติปฏิบตั ิตนตามระเบียบวินยั หรื อเพื่อเป็ นการป้ องปรามมิให้ขา้ ราชการประพฤติตนฝ่ าฝื นต่อ
ระเบี ยบวินัยของทางราชการ ซึ่ งมี ความแตกต่างจากการดําเนิ นคดี ในทางอาญาที่ มีเจตนารมณ์เพื่อลงโทษผูก้ ระทํา
ความผิด อันส่ งผลทําให้ระดับมาตรฐานในการพิจารณาวินิจฉัยมีความแตกต่างกัน
ดังเช่นคดีปกครองที่จะนํามาฝากเพื่อเป็ นอุทาหรณ์ในคอลัมน์ระเบียบกฎหมายฉบับนี้ ซึ่ งมีประเด็น
ปั ญหาที่น่าสนใจเกี่ยวกับการรับฟั งพยานหลักฐานก่อนที่ผมู้ ีอาํ นาจจะใช้ดุลพินิจในการวินิจฉัยออกคําสั่งลงโทษทางวินยั
ข้าราชการที่ประพฤติชวั่ อย่างร้ายแรงเนื่องจากมีความสัมพันธ์กบั ชายอื่นที่มิใช่ชายที่เป็ นคู่สมรสของตนทําให้เสื่ อมเสี ย
แก่เกียรติศกั ดิ์ของตําแหน่งหน้าที่ราชการ
คดี น้ ี เป็ นกรณี ที่ผูฟ้ ้ องคดี ซ่ ึ งรั บราชการครู ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ ายแรงเนื่ องจาก
ภรรยาของนาย ร. ร้องเรี ยนกล่าวหาว่า นาย ร. กับผูฟ้ ้ องคดี ซึ่ งเป็ นครู โรงเรี ยนเดียวกันได้อยูก่ ินร่ วมกันฉันสามีภรรยา
อย่างเปิ ดเผยและไม่อุปการะเลี้ยงดูบุตร เป็ นเหตุให้ครอบครัวได้รับความเดือดร้อน โดยผลการสอบสวนของคณะกรรมการ
เห็นว่าทั้งคู่มีความสัมพันธ์ฉนั ชูส้ าวตามข้อร้องเรี ยนจริ ง
ผูม้ ีอาํ นาจจึงมีคาํ สั่งลงโทษปลดนาย ร. ออกจากราชการ และ
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีที่ ๑ (เลขาธิ การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) มีคาํ สั่งลงโทษลดขั้นเงินเดื อน
ผูฟ้ ้ องคดี ๑ ขั้น
ในส่ วนของผูฟ้ ้ องคดีน้ นั เมื่อผูถ้ กู ฟ้ องคดีที่ ๑ ได้รายงานผลการดําเนินการทางวินยั ต่อเลขาธิ การ ก.ค. และ
ต่อมา ก.ค. มีมติให้มีคาํ สั่งเพิ่มโทษผูฟ้ ้ องคดีจากลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น เป็ นปลดออกจากราชการ โดยเห็นว่า พฤติการณ์
ผูฟ้ ้ องคดีเป็ นกรณี กระทําการอันได้ชื่อว่าเป็ นผูป้ ระพฤติชวั่ อย่างร้ายแรง สมควรได้รับการพิจารณาระดับเดียวกันกับนาย ร.
ผูถ้ กู ฟ้ องคดีที่ ๑ จึงได้มีคาํ สัง่ เพิม่ โทษผูฟ้ ้ องคดีเป็ นปลดออกจากราชการ
ผูฟ้ ้ องคดี ไ ม่ เ ห็ น ด้ว ยกับ คํา สั่ ง เพิ่ ม โทษจึ ง ได้อุ ท ธรณ์ ค าํ สั่ ง ดัง กล่ า ว หลัง จากผูถ้ ูก ฟ้ องคดี ที่ ๒
(นายกรัฐมนตรี ) มีคาํ สั่งให้ยกอุทธรณ์ ผูฟ้ ้ องคดีจึงนําคดีมาฟ้ องต่อศาลปกครองขอให้มีคาํ พิพากษาหรื อคําสั่งเพิกถอน
คําสั่งเพิ่มโทษผูฟ้ ้ องคดี และคําสั่งยกอุทธรณ์ของผูฟ้ ้ องคดี
คดีนีผ้ ู้ฟ้องคดีเป็ นผู้ประพฤติชั่วอย่ างร้ ายแรงหรือไม่ ? และศาลปกครองสู งสุ ดวินิจฉัยการใช้ ดุลพินิจ
ในการออกคําสั่ งลงโทษทางวินัยโดยพิจารณาจากหลักฐานอย่ างไร ? เพราะการประพฤติชั่วอย่ างร้ ายแรงเนื่องจาก
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มี ค วามสั ม พั น ธ์ ฉั น สามี ภ รรยากั บ ชายหรื อ หญิ ง อื่ น ที่ มิ ใ ช่ ภรรยาหรื อ สามี ข องตนนั้ น ต่ า งฝ่ ายต่ า งก็ ย่ อ มอ้ า ง
พยานหลักฐานของตนเพือ่ พิสูจน์ ความบริสุทธิ์ของตน
ซึ่ งคดี น้ ี ภรรยาของนาย ร. (ผู้กล่ าวหา) อ้างพยานซึ่ งเป็ นเพื่อนบ้านของผูฟ้ ้ องคดีจาํ นวนสามคน
โดยบางรายอยูบ่ า้ นติดกับผูฟ้ ้ องคดี บางรายอยูบ่ า้ นตรงข้ามกับผูฟ้ ้ องคดี และบางรายมีบา้ นห่ างจากผูฟ้ ้ องคดี ๔๐ เมตร
รวมถึงครู ในโรงเรี ยน ได้ให้การต่อคณะกรรมการสอบสวนเป็ นทํานองเดียวกันว่า พบเห็นนายร. พักอาศัยอยูท่ ี่บา้ นผูฟ้ ้ องคดี
เรื่ อยมา ส่ วนพยานที่เป็ นบุตรสาวของนาย ร. ซึ่ งขณะที่ให้การต่อคณะกรรมการสอบสวน พยานมีอายุ ๒๒ ปี ได้ให้การว่า
บิดามิได้อาศัยกับพยานและมารดาแล้ว โดยพยานไปหาบิดาที่บา้ นของผูฟ้ ้ องคดีหลายครั้งก็เห็นบิดาอยูก่ บั ผูฟ้ ้ องคดีทุกครั้ง
และให้การว่าได้เคยแจ้งให้บิดาและผูฟ้ ้ องคดีไปตกลงกับมารดาของพยานซึ่ งเป็ นผูก้ ล่าวหา
ผู้ฟ้องคดี (ผู้ถูกกล่ าวหา) อ้างพยานซึ่ งเป็ นข้าราชการครู ในโรงเรี ยน โดยให้การในทํานองเดียวกันว่า
ทั้งสองไม่มีพฤติกรรมด้านชูส้ าว แต่พยานทราบพฤติกรรมทั้งสองเฉพาะอยูใ่ นโรงเรี ยน โดยมีพยานที่เป็ นครู บางรายซึ่ งบ้าน
อยู่ห่างจากผูฟ้ ้ องคดีประมาณ ๑๕๐ เมตร ให้การว่า ไม่เห็นนาย ร. พักอาศัยอยู่กบั ผูฟ้ ้ องคดี นอกจากนี้ ผูฟ้ ้ องคดียงั อ้าง
พยานที่เป็ นบุตรของผูฟ้ ้ องคดีกบั สามีเดิมและพี่สาวของนาย ร. อีกด้วย
คดีนีป้ รากฏข้ อเท็จจริ งเพิ่มเติม คือ ก่ อนหน้ านีผ้ ้ ฟู ้ องคดีและนาย ร. เคยถูกลงโทษทางวินัยเพราะเหตุ
ประพฤติเสื่ อมเสี ยเกียรติศักดิ์ในตําแหน่ งหน้ าที่ เนื่องจากบุคคลทั้งสองมีความสั มพันธ์ ที่ไม่ เหมาะสม
การใช้ ดุลพินิจออกคําสั่ งเพิ่มโทษผู้ฟ้องคดีจากลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น เป็ นปลดออกจากราชการ
ชอบด้ วยกฎหมายหรือไม่ ?
ศาลปกครองสู งสุ ดวินิจฉัยว่ า การใช้ดุลพินิจออกคําสั่งลงโทษทางวินยั อย่างร้ายแรง ขึ้นอยูก่ บั การรับฟัง
และชัง่ นํ้าหนักพยานหลักฐานของผูก้ ล่าวหาและผูถ้ ูกกล่าวหา ซึ่ งการที่นาย ร. จะไปอยูก่ ินร่ วมกันฉันสามีภรรยาที่บา้ นพัก
ของผูฟ้ ้ องคดีอย่างเปิ ดเผยหรื อไม่น้ นั ผูก้ ล่าวหาและผูถ้ ูกกล่าวหาต่างมีพยานยืนยันข้อกล่าวอ้างของตน ซึ่ งการพิจารณาว่า
มีความสัมพันธ์ฉนั ชูส้ าวกันหรื อไม่น้ นั ไม่จาํ ต้องถึงขนาดว่ามีการอยูอ่ าศัยในบ้านร่ วมกันฉันสามีภรรยา เนื่องจากการเป็ นชู้
ย่อมเป็ นความลับเฉพาะชายหญิงคู่น้ นั กรณี จึงต้องพิจารณาจากพฤติการณ์ที่ปรากฏตามคําให้การของพยาน
โดยจากคําให้การของบุตรนาย ร. ซึ่ งเป็ นผูบ้ รรลุนิติภาวะที่ยอ่ มมีความคิดเป็ นของตนเองไม่โอนเอียงไป
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง อีกทั้งก็มิได้เป็ นผูท้ ี่ยื่นเรื่ องร้องเรี ยนกล่าวหา เชื่อได้วา่ เป็ นไปตามข้อเท็จจริ งไม่มีลกั ษณะโกรธเคือง
หรื อประสงค์จะให้ร้ายต่อบิดาของตน ประกอบกับคําให้การของพยานผูฟ้ ้ องคดี แม้จะไม่เคยเห็นนาย ร. มาพักอาศัยอยูก่ ิน
กับผูฟ้ ้ องคดี แต่ก็พบเห็นนาย ร. มาหาผูฟ้ ้ องคดีที่บา้ นของผูฟ้ ้ องคดีจริ ง ทั้งในช่วงเวลาพักเที่ยงและเวลาหลังเลิกงาน
ซึ่ งผูฟ้ ้ องคดีกบั นาย ร. เคยถูกลงโทษทางวินยั กรณี มีความสนิ ทสนมแสดงออกจนทําให้บุคคลอื่นเข้าใจว่ามีความสัมพันธ์กนั
เกินกว่าเพื่อนมาก่อน และเป็ นเหตุให้นาย ร. กับผูก้ ล่าวหาต้องทะเลาะกัน โดยผูฟ้ ้ องคดีก็ทราบข้อเท็จจริ งเป็ นอย่างดี
แต่มิได้เลิกยุ่งเกี่ ยวและยังคงติดต่อสัมพันธ์กบั นาย ร. มาโดยตลอด ทั้งที่ ทราบดี ว่าจะเป็ นเหตุให้เกิ ดความแตกแยกของ
ครอบครัวผูก้ ล่าวหา อันจะนําไปสู่การถูกร้องเรี ยนและถูกลงโทษทางวินยั อย่างร้ายแรง พฤติการณ์ที่ไม่อาจเลิกยุง่ เกี่ยวต่อกัน
ได้น้ นั จึงเชื่อได้วา่ ผูฟ้ ้ องคดีและนาย ร. มีความสัมพันธ์กนั ฉันชูส้ าวจริ ง
เมือ่ ผู้ฟ้องคดีเป็ นข้ าราชการครู มีหน้ าที่ถ่ายทอดความรู้ และอบรมลูกศิษย์ ให้ เป็ นคนดี แต่ กลับประพฤติตน
ไม่ เหมาะสมทั้งที่เคยถูกลงโทษมาแล้ วครั้งหนึ่ง จนเป็ นเหตุให้ ครอบครัวของผู้กล่ าวหาต้ องแตกแยก จึงเป็ นการกระทํา
อันได้ ชื่อว่ าประพฤติชั่วอย่างร้ ายแรง อันเป็ นความผิดวินัยอย่ างร้ ายแรง
ดังนั้น การที่ผ้ ูถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคําสั่ งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ จึงเป็ นการใช้ ดุลพินิจ
โดยชอบด้ วยกฎหมาย (คําพิพากษาศาลปกครองสู งสุดที่ อ. ๓๙๕/๒๕๕๗)
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คําพิพากษาศาลปกครองสู งสุ ดในคดีน้ ี เป็ นบรรทัดฐานที่ดีให้กบั เจ้าหน้าที่ ของรัฐในการใช้ดุลพินิจ
ออกคําสั่งทางปกครองในเรื่ องหนึ่ งเรื่ องใด ซึ่ งตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
กําหนดหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ ว่า ต้องพิ จารณาพยานหลักฐานที่ ตนเห็ นว่าจําเป็ นแก่ การพิ สู จน์ ข ้อเท็จจริ ง การแสวงหา
พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง การรับฟังพยานหลักฐาน คําชี้แจงหรื อความเห็นของคู่กรณี หรื อของพยานบุคคลหรื อพยาน
ผูเ้ ชี่ ยวชาญที่ คู่ กรณี กล่ าวอ้าง ดังนั้น ในเบื้ องต้นถื อเป็ นหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ ที่ เกี่ ยวข้องที่ จะต้องรวบรวม ตรวจสอบ
พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบและรอบด้านเพื่อชัง่ นํ้าหนักหรื อพิสูจน์ให้ทราบว่า พยานหลักฐานใดมีน้ าํ หนัก
ควรแก่การรับฟั งหรื อเชื่อถือได้เพียงใด และหากเจ้าหน้าที่ได้ดาํ เนินการเช่นว่านั้นแล้ว ย่อมส่ งผลทําให้การใช้ดุลพินิจ
ในออกคําสั่งเป็ นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย สามารถอํานวยความเป็ นธรรมให้กบั คู่กรณี ได้อย่างแท้จริ ง นอกจากนี้ คดีน้ ี
ยังเป็ นอุทาหรณ์ ที่ดีสําหรั บข้าราชการทัว่ ไปที่ ตอ้ งดํารงตนมิ ให้เสื่ อมเสี ยแก่ศกั ดิ์ และตําแหน่ งของตน รวมทั้งไม่มี
พฤติกรรมในลักษณะของการประพฤติชวั่ อย่างร้ายแรง ซึ่ งกรณี การมีความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยากับชายหรื อหญิงอื่น
ที่ไม่ใช่คู่สมรสของตนนั้น ถือเป็ นเหตุในลักษณะดังกล่าว อันเป็ นความผิดวินยั อย่างร้ายแรงด้วย...

