ฉบับที่ ๑๔ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓
ในปี ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา มีซีรีย์ออนไลน์จากประเทศจีนซึ่งดัดแปลงมาจากการ์ตูน แนว Boy Love
เรื่อง ปรมาจารย์ลัทธิมาร (The Untamed) เข้าฉายในประเทศไทย ซีรีย์จากจีนเรื่องนี้ได้รับความนิยมและโด่งดัง
มากทั้งในประเทศไทย จีน เกาหลี และญี่ปุ่น ถูกพูดถึงในสื่อสังคมออนไลน์ทั้ ง Weibo Instragram Twitter
Facebook ชื่อนักแสดง ตัวละคร ถูกสืบค้นผ่าน Google จานวนมาก มีเหตุผลใดที่ทาให้ซีรีย์จีนเรื่องนี้ เป็นที่นิยม
และโด่งดังมาก นอกเหนือจาก Wang Yibo และ Xiao Zhan นักแสดงนาซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในกลุ่มของผู้ที่ชื่นชอบ
นักร้อง นักแสดงชาวจีน หากพิจารณาถึงเนื้อหาของซีรีย์จากจีน เรื่องนี้ รวมถึงนิยายกาลังภายในของนักเขียน
ที่คนไทยส่วนใหญ่รู้จักกันดี เช่น กิมย้ง หรือโกวเล้ง จะมุ่งเน้นไปที่ “ดี ชั่ว ถูก ผิด ” เกิดการขัดแย้งระหว่างคนดี
และคนชั่ว คนชั่วจะถูกมองเป็นคนดี คนดีจ ะถูก มองเป็นคนชั่ว และแม้เรื่องราวในนิยายก าลังภายในของจีน
จะพลิกผันกดดันบีบคั้นจิตใจผู้ชมหรือผู้อ่านอย่างไร แต่บทสรุปสุดท้าย ความดีจะเอาชนะความชั่ว ความชัว่ จะต้อง
พ่ายแพ้ต่อความดี และมีข้อคิดสาคัญที่น่าสนใจ การจะตัดสินว่าใครดี ใครชั่ว ใครถูก ใครผิด ใครเป็นฝ่ายธรรมะ
ใครเป็ นฝ่ า ยอธรรม นอกจากจะต้ อ งใช้ ร ะยะเวลาเป็ น เครื่ อ งพิ สู จ น์ แ ล้ ว ยั ง ต้ อ งพิ สู จ น์ กั น ด้ ว ยหลั ก ธรรม
ที่เป็นมาตรฐานของความดี มาตรฐานของความดี ก็คือ คุณธรรม นี่คือเหตุผลสาคัญที่ทาให้นิยายกาลังภายในของจีน
ได้รับความนิยมชื่นชมมาอย่างต่อเนื่อง เพราะแม้ ว่าในยุทธภพจะเกิดการต่อสู้กันระหว่างคนดีกับคนชั่ว ช้าประเภท
ที่เห็นกันได้อย่างชัดเจนว่าชั่วจริง เช่น “ต๊กโกวบ้อเต็ก” ใน “กระบี่ไร้เทียมทาน” “เซียงกัวกิมฮ้ง” ใน “ฤทธิ์มีดสั้น
ลี้คิมฮวง” หรือประเภทคนชั่วช้า ที่ มาในคราบวิญญูชนจอมปลอม เช่น “งักปุกคุ้ ง” ในเรื่องกระบี่เย้ยยุทธจักร
หรือเดชคัมภีร์เทวดา ผู้ได้ฉายาว่า “กระบี่วิญญูชน” แต่กลับใส่ร้าย “เหล็งฮู้ชง” ตัวเอกของเรื่อง ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของตน
เพื่อฝึกเพลงกระบี่พิชิตมาร ได้สะท้อนให้เห็นถึงสัจธรรมหรือความจริงแท้ในชีวิตมนุษย์ว่า ไม่ว่าจะปิดบังความชั่วช้า
อย่างยอดเยี่ยมวรยุทธ์เพียงใด สุดท้ายก็ตายอย่างอนาถ ไม่สามารถเอาชนะผู้มีคุณธรรมได้นั่นเอง

คุณธรรม ในภาษาไทยตรงกั บ ภาษาอั งกฤษ ๒ ค า คื อ Virtue และ Merit มี ค วามหมายว่ า ความดี งาม เหมือนกั น แต่ มี
ความหมายคนละทาง คือ Virtue เป็นความดีงามทางจิตภาพ (Mental) คือ ความดีงามในจิตใจ ซึ่งทาให้เคยชินกับการประพฤติดี
ปฏิบัติดี ส่วน Merit เป็นความดีงามทางกายภาพ (Physical) คือ ความดีงามในความรู้ ทักษะ ความสามารถและความประพฤติ
ทั้งสองคา ต่างกันตรงที่ Virtue เป็นความดีงามที่อยู่ในใจคน ส่วน Merit เป็นความดีงามที่เป็นรูปธรรมเห็นได้ สัมผัสได้ด้วยตา คือ
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความประพฤติ
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-๒เมื่อพื้นฐานของ “คนดี” ต้องมี “คุณธรรม”เป็นองค์ประกอบ ดังนั้น ในระบบการบริหารงานบุคคล
ที่ดี จึงต้องมีการกาหนด “ระบบคุณธรรม” หรือ Merit System ไว้เพื่อใช้ยึดถือความถูกต้องในการบริหารคนเช่นกัน
ระบบคุณธรรมถือเป็นระบบที่ให้ความยุติธรรมในการบริหารงานบุคคลที่ดีที่สุด เพราะเป็นระบบที่ให้ความเสมอภาค
ในโอกาส ยึดหลัก ความรู้ค วามสามารถของคนท างาน ให้ค วามมั่ นคงในอาชีพ ไม่ เ อนเอีย งไปตามอิท ธิพ ล
ทางการเมื อ ง ระบบคุณธรรม จึง ตรงข้า มกั บ “ระบบอุป ถั ม ภ์ ” ที่ ไ ม่ ยึ ดความรู้ แ ละความประพฤติข องคน
ในการรับ เลื่อน ลด ปลด ย้าย แต่จะยึด “ระบบพรรคพวก” เป็นหลัก และเมื่อพิจารณากฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนซึ่งใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ก็ปรากฏว่า มีการบัญญัติเกี่ยวกับระบบคุณธรรม ไว้ในมาตรา ๔๒ ๒
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑
หลายท่านเคยสงสัยว่า เหตุใดการดาเนินการทางวินัย บางเรื่องจึงล่าช้า และหลายท่านเห็นว่า
ความล่า ช้า คือ การไม่ ใ ห้ค วามเป็น ธรรม ไม่ ให้ ค วามยุ ติธ รรมแก่ ผู้ถู ก กล่า วหา อุท าหรณ์ก่ อ นท าผิดฉบับ นี้
สามารถตอบคาถามได้ว่า เหตุใดกระบวนการดาเนินการทางวินัยในบางเรื่องจึงล่าช้า
มู ล เหตุ ข องอุ ท าหรณ์ ก่ อ นท าผิ ด ฉบั บ นี้ เกิ ด ขึ้ น จากมี บั ต รสนเท่ ห์ ขอให้ ย้ า ยนายมี บุ ญ
ออกจากตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติ ค และหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรมของข้าราชการ
และลู ก จ้ า งส านั ก งานคุ ม ประพฤติ ค เกี่ ยวกั บ พฤติ ก รรม “หน้ า ไหว้ ห ลั ง หลอกและปากหวานก้ นเปรี้ ยว”
สร้างความแตกแยกในส านักงานของนายมี บุญ กรมคุมประพฤติ จึง ได้มี การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสืบสวน
ข้อเท็จจริง ในระหว่างการสืบสวน ปรากฏว่ามีนางสาวน้าหวาน ได้ส่งหนังสือร้องเรียนความประพฤติที่ไม่เหมาะสม
ของนายมีบุญเข้ามาอีก ๑ ฉบับ กรมคุมประพฤติพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริงมีมูลเป็นความผิดวินัย จึงมีคาสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ใน ๔ ข้อกล่าวหา ได้แก่ ข้อกล่าวหาที่ ๑ ขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ที่สานักงานจังหวัด ข นายมีบุญ มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับนางสาวน้าหวาน ซึ่งเป็นน้องสาวของจาเลยในคดีอาญา
และขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ส านักงาน ค นายมีบุญ มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับ ผู้ใต้บังคับบัญชาและพี่สาว
ของผู้เสียหายในคดีอาญา ข้อกล่าวหาที่ ๒ ขณะปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติ ค นายมีบุญได้ว่าจ้าง
นายมหาศาล รื้อถอนเสาวิทยุจากบริเวณศาลจังหวัด ไปติดตั้งบริเวณด้านหลังของสานักงานคุมประพฤติ ค แห่งใหม่
โดยนายมีบุญได้จ่ายเงินให้นายมหาศาล เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท แต่กลับให้นายมหาศาลจัดทาเอกสารใบสาคัญรับเงิน
การรับบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งต้องคานึงถึงความรู้ความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค
ความเป็นธรรม และประโยชน์ของทางราชการ
(๑) การบริหารทรัพยากรบุคคล ต้องคานึงถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพขององค์กรและลักษณะของงาน
โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
(๒) การพิ จารณาความดีความชอบ การเลื่อนตาแหน่ง และการให้ ประโยชน์อื่นแก่ข้ าราชการ ต้องเป็นไป
อย่ างเป็ นธรรม โดยพิ จารณาจากผลงาน ศั กยภาพ และความประพฤติ และจะนาความคิ ดเห็นทางการเมืองหรือสัง กัด พรรค
การเมืองมาประกอบการพิจารณามิได้
(๓) การดาเนินการทางวินัย ต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ
(๔) การบริหารทรัพยากรบุคคลต้องมีความเป็นกลางทางการเมือง
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-๓เป็นเงินจ านวน ๑๘,๕๐๐ บาท แล้ว นาใบเสร็ จรับ เงินไปเบิ กจ่ายจากทางราชการ โดยน าเงินส่วนเกิ นจ านวน
๖,๕๐๐ บาท ไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว ข้อกล่าวหาที่ ๓ ขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติ ค
ได้นารถยนต์ส่วนกลางไปใช้ส่วนตัว ข้อกล่าวหาที่ ๔ ปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความไม่เสมอภาค
คณะกรรมการสอบสวนพิ จ ารณามี ค วามเห็ น ว่ า นายมี บุ ญ กระท าการตามที่ ถู ก กล่ า วหา
อันเป็นความผิดวินั ยไม่ร้ายแรง กล่า วคือ มีค วามสัมพันธ์ฉันชู้สาวกั บหญิง อื่นซึ่ง ไม่ใช่ภ ริยาของตนถึง สองคน
คือ นางสาวน้าหวานและนางสาวสกุ ณา ผู้เกี่ยวข้องในคดีสืบ เสาะและพินิจ โดยอาศัยโอกาสที่เป็นข้าราชการ
และมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดี โดยเฉพาะรายนางสาวน้าหวานนั้น นายมีบุญได้หลอกลวงว่าตนเองเลิกร้างกับภริยา
มีภาระค่าใช้จ่ายจานวนมาก และพูดจาให้ความหวังกับนางสาวน้าหวานว่าจะสร้างครอบครัวร่วมกัน นายมีบุญ
พูดจายกยอตัวเองว่า ทางานเก่ง เป็นที่ไว้วางใจของผู้บังคับบัญชา ได้ เลื่อนตาแหน่ง เป็นผู้อานวยการสานักงาน
ก่อนเพื่อนรุ่นเดียวกั น ในอนาคตหากนายมี บุญ สอบผ่านเนติบัณฑิต นายมีบุญก็จ ะเป็นอัยการและผู้พิพากษา
และนางสาวน้ าหวานก็ จ ะได้เ ป็น คุณนาย ประกอบกั บ นายมี บุ ญ เป็น คนพู ดจาดี สุ ภ าพเรี ยบร้อย จึ ง ท าให้
นางสาวน้าหวานเกิดความมั่นใจ และให้นายมีบุญยืมเงินเป็นค่าใช้จ่ายจานวนมากเป็นเวลาหลายปี แต่ไม่ปรากฏว่า
มีการคืนเงินที่ยืมไปให้แต่อย่างใด การกระทาดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อตัวนายมีบญ
ุ และตาแหน่งหน้าที่
ราชการของนายมีบุญซึ่งเป็นถึงผู้อานวยการสานักงาน โดยอาศัยโอกาสที่เป็นข้าราชการและมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดี
ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกรมคุมประพฤติ นอกจากนี้ยังมีพฤติการณ์ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
โดยไม่ประทับตราจ่ายเงินและไม่ลงลายมือชื่ อรับรองการจ่ายเงิน พร้อมลงวันเดือนปี และชื่อผู้จ่ายเงินด้วยตัว
บรรจงให้ แ ก่ นายมหาศาล ผู้ รับ จ้า งรื้อ ถอนและติ ดตั้ง เสาวิท ยุสื่อสาร ไม่ ออกใบส าคัญ รับ เงินให้ แ ก่ น ายหมู
ผู้รับจ้า งทาฐานเสาวิทยุสื่อ สาร รวมทั้งนารถส่วนกลางไปใช้ส่วนตัว ๓ ตลอดจนประพฤติตนไม่สุภาพเรียบร้อย
คณะกรรมการสอบสวนจึงให้ลงโทษลดขั้นเงินเดือนนายมีบุญ จานวน ๑ ขั้น
ในชั้นการพิจารณาของ อ.ก.พ.กรมคุมประพฤติ เห็นชอบตามข้อกล่าวหาที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๔
ส่วนข้อกล่าวหาที่ ๑ เห็นว่านายมีบุญได้อาศัยการปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนในตาแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานแก้ไข
ฟื้นฟู สานักงานคุมประพฤติ ก และตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติ ค ซึ่งสามารถให้คุณให้โทษในคดี
ที่เกี่ยวข้อง เข้าไปมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับนางสาวน้าหวาน และนางสาวสกุณา ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องในคดีสบื เสาะ
และพินิจถึงสองคน โดยมีพฤติการณ์หลอกลวงนางสาวน้าหวานว่าเลิกร้างกับภริยาแล้ว และจะใช้ชีวิ ตครอบครัว
ร่ว มกั บ นางสาวน้าหวาน จนท าให้นางสาวน้าหวานหลงเชื่อให้ นายมี บุญ ยืม เงินเป็นจ านวนมาก นอกจากนี้
การที่นายมีบุญดารงตาแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานแก้ไขฟื้นฟูและผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติ สมควรประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เหมาะสมตามจรรยาบรรณของพนักงานคุมประพฤติยิ่งกว่าพนักงานคุมประพฤติทั่วไป แต่กลับใช้
สถานภาพของการเป็น เจ้ า หน้ า ที่ แ สวงหาโอกาสเพื่ อ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ฉั นชู้ ส าวกั บ ผู้ เกี่ ย วข้ อ งในคดี อี ก ทั้ ง
ยัง มี พ ฤติก รรมหลอกลวงเพื่ อ ขอยื ม เงิน ในกรณีดั ง กล่ า ว ท าให้ มี ผ ลกระทบต่อ ภาพลั ก ษณ์ค วามน่า เชื่อ ถื อ
๓

แนวทางการลงโทษกรณี ผู้อานวยการสานักงานนารถหลวงไปใช้ส่วนตัว ในปั จจุบัน เป็นความผิดวินัยร้ายแรง สถานโทษ ไล่ออก
จากราชการ และเป็นความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มีโ ทษจาคุก โปรดอ่านรายละเอีย ดในอุทาหรณ์ก่อนทาผิดฉบับที่ ๒
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

อุทาหรณ์ก่อนทาผิด

-๔ของประชาชนทั่ วไปที่มี ต่อกรมคุมประพฤติ ซึ่ง เป็นสถาบันหลัก ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด กรณีจึง เป็นการ
กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานกระทาการอันได้ชื่อว่ าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่ างร้ายแรง แต่เนื่องจากนายมีบุญ
รับราชการมาเป็นเวลานาน เป็นผู้มีความสามารถด้านงานกิจกรรมชุมชน ผลการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับจาก
อาสาสมัครคุมประพฤติ อ.ก.พ. กรมคุมประพฤติจึงมีมติ เป็นเอกฉันท์ให้ลงโทษปลดนายมีบุญ ออกจากราชการ
กรมคุมประพฤติจึงมีคาสั่งลงโทษปลดนายมีบุญออกจากราชการ ตามมติ อ.ก.พ. กรมคุมประพฤติดังกล่าว
นายมีบุญอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อ ก.พ. แต่ยังไม่ทราบผลการพิจารณา จึงนาคดีมาฟ้องต่อศาล
ปกครองชั้นต้น ขอให้ศาลพิ พากษาหรือค าสั่งเพิกถอนค าสั่งของอธิบดีกรมคุมประพฤติ ที่ ลงโทษปลดนายมี บุญ
ออกจากราชการ ศาลปกครองชั้นต้นมีคาสั่งไม่รับคาฟ้องคดีนี้ไว้พิจารณาเนื่องจากนายมีบุญมิ ได้ดาเนินการตาม
ขั้นตอนหรือวิธีก ารส าหรับการแก้ ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่ อนนามาคดีมาฟ้องต่อศาลตามมาตรา ๔๒
วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒ แต่เมื่อนายมีบุญยื่นคาร้อง
อุทธรณ์คาสั่ง ศาลปกครองสูงสุดมีคาสั่งกลับคาสั่งของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้รับคาฟ้องของนายมีบุญไว้พิจารณา
ศาลปกครองชั้นต้น วินิจฉัยว่า การดาเนินการทางวินัยแก่ นายมีบุญได้ดาเนินการตามรูปแบบ
ขั้นตอน วิธีก ารอันเป็นสาระสาคัญที่กาหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัยแล้ว และคาฟ้อง
ของผู้อุทธรณ์ฟังไม่ขึ้น จึงให้ยกฟ้อง
นายมี บุญอุท ธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด ศาลปกครองสูงสุดพิจ ารณาคาให้การของนายมีบุญ
ผู้ฟ้องคดี และอธิบดีกรมคุมประพฤติ ผู้ถูกฟ้องคดี ๑ นายกรัฐมนตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ประกอบกับข้อเท็จจริง ที่
ปรากฏจากรายงานการสอบสวน รับฟังข้อเท็จจริงเป็นยุติว่า นายมีบุญรู้จักกับนางสาวน้าหวานจากการทาหน้าที่
สอบปากคานางสาวน้าหวาน น้องสาวจาเลยในคดีสืบเสาะที่สานักงานคุมประพฤติ ก ต่อมานายมีบญ
ุ ย้ายไปปฏิบตั ิ
หน้าที่สานักงานคุมประพฤติ ข นางสาวน้าหวานเดินทางไปพบนายมีบุญที่สานักงานคุมประพฤติ ข เพื่อปรึกษา
เกี่ยวกับธุรกิจที่นางสาวน้าหวานทาอยู่ และชักชวนนายมีบุญมาทางานด้วย โดยมอบหมายให้นายมีบุญทาหน้าที่
เก็ บ เงิ น ค่ า เช่ า พื้ น ที่ จ ากผู้ เ ช่ า ในวั น เสาร์ อ าทิ ต ย์ ให้ ค่ า จ้ า งวั น ละ ๑,๐๐๐ บาทนายมี บุ ญ ตกลงท างาน
กับ นางสาวน้าหวานและได้มีค วามสัมพั นธ์ ฉันชู้ส าวกั บ นางสาวน้าหวาน ในระหว่า งนี้ นายมีบุญ หยิบ ยืม เงิน
นางสาวน้าหวานเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าลงทะเบียนและหนังสือเรียนเนติบัณฑิต ค่าซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่
ค่า ซ่อมรถยนต์ ค่า ผ่อ นบ้า น ค่า เทอมบุตร ค่า ภาษีสัง คมต่า งๆ งานศพ งานแต่ง งานกาชาดที่ จัง หวัดจัดขึ้น
รวมถึง ซื้อสร้อยคอทองคาใส่เพื่ อไม่ให้อับ อายลูกน้อง แม้ นายมี บุญ จะปฏิเสธว่า ไม่ ได้มีค วามสัม พันธ์ ฉันชู้สาว
กั บ นางสาวน้ าหวาน และไม่ เ คยหยิ บ ยื ม เงิ น หรือ หลอกลวงนางสาวน้ าหวาน เงิ น ที่ น างสาวน้าหวานโอน
ให้เป็นค่าจ้างจากการทางานก็ตาม แต่เมื่อคานึงถึงพฤติการณ์ ประกอบกับหลักฐานการโอนเงิน และสมุดบันทึก
ที่นางสาวน้าหวานจดบันทึ ก การให้ยืม เงิน ซึ่ง ไม่ ใช่ห ลัก ฐานที่ เสกสรรปั้นแต่ง ขึ้นใหม่ แ ล้ว สามารถเชื่อมโยง
ให้ เห็นว่านายมีบุญยืมเงินจากนางสาวน้าหวานแล้วไม่ คืนจริง ส่ว นประเด็นว่านางสาวน้าหวานกับ นายมี บุญ
มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกันหรือไม่ แม้เรื่องนี้ไม่มีพยานรู้เห็นเหตุการณ์ นอกจากนางสาวน้าหวาน แต่เมื่อพิเคราะห์
ถึงข้อเท็จจริงในเรื่องที่มีการร้องเรียน ก็เป็นที่คาดหมายกันว่า หากไม่ใช่เรื่องจริง นางสาวน้าหวานก็คงไม่เปิดเผย
ข้อเท็จจริงเรื่องนี้ เพราะทาให้เสื่อมเสียชื่อเสียง คาอุทธรณ์ของนายมีบุญประเด็นนี้จึงฟังไม่ขึ้น
อุทาหรณ์ก่อนทาผิด

-๕ส่วนกรณีความสัมพั นธ์ ฉันชู้สาวของนายมี บุญกับนางสาวสกุ ณา ซึ่งเกิ ดขึ้นภายหลังนายมี บุญ
ย้ายจากส านักงานคุมประพฤติ ข ไปดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติ ค และตีตัวออกห่างจาก
นางสาวน้าหวาน ไปมีความสัมพันธ์กับนางสาวสกุณา แม้นางสาวสกุณาจะปฏิเสธว่าไม่เคยมีสัมพันธ์กับนายมีบุญ
แต่พยานบุคคลซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสานักงานคุมประพฤติ ค ให้ถ้อยคาสอดคล้องกันว่า นายมีบุญเคยพานางสาวสกุณา
มาร่วมงานเลี้ยงของสานักงานและแนะนานางสาวสกุณาให้ผู้ร่วมงานเลี้ยงทราบว่า “นี่แม่บ้านผม จะหัดให้รู้จัก
เสริ ฟเหล้ า รั บ แขก” และเจ้ า หน้ า ที่ ส่ ว นใหญ่ จ ะพบเห็ นรถจั ก รยานยนต์ ยี่ ห้ อ ฮอนด้ า โนวา สี ด า ซึ่ ง เป็ น
ของนางสาวสกุ ณาจอดอยู่ ที่ บ้ านพั ก ของนายมี บุญ ในเวลาหลั งเลิ ก งาน อี ก ทั้ งยั ง เคยเห็ นนางสาวสกุ ณาเข็ น
รถจักรยานยนต์ของตนออกจากบ้านพั กของนายมีบุญในตอนเช้าเป็นประจ า โดยนางสาวสกุณาจะแต่งกายด้ว ย
เครื่องแบบสีเหลือง ซึ่งเป็นชุดของผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลประจาอาเภอ ทั้งภารโรงของสานักงานให้ถ้อยคาว่า
นายมีบุญเคยใช้พยานไปเก็บเสื้อผ้าที่บ้านพักของนายมีบุญที่หมู่บ้านออมเงิน ซึ่งเป็นเวลาที่นายมีบุญ ออกไปทางาน
แล้ว พยานเข้าไปในบ้านและเห็นชุดเครื่องแบบสีเหลืองแขวนอยู่ เสื้อชั้นในของผู้หญิง รวมทั้งผ้าถุง และได้ยินเสียง
คนอาบน้า แต่ไม่ ท ราบว่า เป็นผู้ใด เมื่ อ มองออกไปภายนอก ก็ พบรถจัก รยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า โนวา สีดา
ของนางสาวสกุณาจอดอยู่ จึงทราบว่าผู้ที่อาบน้าอยู่คือนางสาวสกุณา นอกจากนี้ นายมีบุญยังเคยใช้ให้พยาน
ไปสร้างกรงนกที่บ้านพักของนายมีบุญ พยานยังเคยพูดกับนายมีบุญว่า “จะให้ผมทากรงขังนกที่เป็นนกหรือเป็นคน”
(สกุณาแปลว่านก) นายมีบุญยิ้มโดยไม่ได้พูดตอบพยาน สอดคล้องกับถ้อยคาพยานเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกับบ้านพัก
ของนายมีบุญ ซึ่งให้ถ้อยคาว่า ภริยาของนายมีบุญเคยมาที่บ้านพักของนายมีบุญที่ หมู่บ้านออมเงิน พยานเพื่อน
บ้านได้ยินเสียงภริยานายมีบุญกับ นายมี บุญทะเลาะกัน ภริยานายมีบุญพูดว่า “ฉันไม่ เคยใช้แบบนี้” ขณะนั้น
พยานเพื่อนบ้านไม่ทราบว่า “แบบนี้” หมายถึง สิ่งของใด แต่วันรุ่งขึ้น พยานเพื่อนบ้าน เห็นหวีปักอยู่ที่ต้นกล้วย
จึงทราบว่า นายมีบุญและภริยาทะเลาะกันแล้วเกิดการเขวี้ยงหวีไปปักที่ต้นกล้วย พยานจึงทราบว่าที่ภริยานายมีบุญ
พูดว่า “ฉันไม่เคยใช้แบบนี้” ก็คือ หวีนั่นเอง นอกจากนี้พยานเพื่อนบ้านยังพบเห็นนางสาวสกุณาขับขี่รถจักรยานยนต์
มาหานายมีบุญที่บ้านพักในเวลากลางคืน และในเวลาเช้าก็ออกไปซื้ออาหารมาที่บ้านของนายมีบุญ เมื่อพิจารณา
จากพฤติการณ์และการกระทาของนายมีบุญกับนางสาวสกุณา ประกอบหลักฐานอื่น แสดงให้เห็นว่านางสาวสกุณา
และนายมีบุญอยู่ที่บ้านพักของนายมีบุญในลักษณะเปิดเผยต่อบุคคลอื่น รวมทั้งในสถานที่อื่นในลักษณะที่ทาให้บุคคล
อื่นเข้าใจได้ว่าเสมือนเป็นภริยาของนายมีบุญ จึงเชื่อว่านายมีบุญและนางสาวสกุณามีความสัมพันธ์ ฉันชู้สาวกันจริง
ดังนั้น การที่อธิบดีกรมคุมประพฤติ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงโทษปลดนายมีบุญออกจากราชการ จึงชอบแล้ว
ส่วนที่นายมีบุญอุทธรณ์ว่า หลังจากคณะกรรมการสอบสวน ได้สอบปากคานางสาวน้าหวานเพิม่ เติม
แล้ว คณะกรรมการสอบสวนไม่ เปิดโอกาสให้นายมี บุญ หักล้างถ้อยค าในส่วนดังกล่าว จึงไม่ ชอบด้วยกฎ ก .พ.
ว่าด้วยการสอบสวน ศาลปกครองสูงสุด เห็นว่า นายมีบุญถูกกล่าวหาว่ามีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับน้องสาวของจาเลย
ในคดีสืบเสาะและกับญาติของผู้เสียหายในคดีที่ตนรับผิดชอบ หาใช่กรณี ถูกกล่าวหาว่านาความลับของราชการ
ไปเปิดเผยกับบุคคลภายนอก การที่นางสาวน้าหวานให้ถ้อยคาเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการสอบสวน ว่านายมีบุญ
นาส านวนคดี สืบ เสาะของพี่ ช ายนางสาวน้าหวานไปให้นางสาวน้าหวานและทนายความตรวจดู ที่ โรงแรมนั้ น
แม้การให้ถ้อยคาเพิ่มเติมดังกล่าวจะเป็นการใส่ร้ายนายมีบุญตามที่นายมีบุญกล่าวอ้างก็ตาม แต่เมื่อพิเคราะห์ขอ้ ความ
ประกอบกับข้อกล่าวหาแล้ว ก็ยังไม่อาจที่จะรับฟังได้ว่าการไม่แจ้งข้อกล่าวหาดังกล่าว จะทาให้นายมีบุญเสียเปรียบ
อุทาหรณ์ก่อนทาผิด

-๖ในการแก้ข้อกล่าวหาหรือต่อสู้คดี ประกอบกับในการสั่งลงโทษนายมีบุญ คณะกรรมการสอบสวนมิได้หยิบยกประเด็น
ดังกล่าวมาวินิจฉัยให้เป็นผลร้ายแก่นายมีบุญแต่อย่างใด อุทธรณ์ของนายมีบุญฟังไม่ขึ้น การที่ศาลปกครองชั้นต้น
มีคาพิพากษายกฟ้อง ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย
ดังนั้น จะเห็นได้ว่า กว่าที่การดาเนินการทางวินัยในแต่ละเรื่องจะสิ้นสุดลง ต้องผ่านกระบวนการ
พิสูจ น์ ด้ว ยความละเอี ยดรอบคอบ ทั้ ง นี้เพื่อให้เกิดความยุติธ รรม และเป็นธรรมแก่ ผู้ถูกดาเนินการทางวินัย
อย่างถึงที่สุด ผู้มีหน้าที่ดาเนินการทางวินัยและหน่วยงานที่ทาหน้าที่ พิจารณาความผิดและโทษ จึงเปิดโอกาส
ให้ผู้ถูกดาเนินการทางวินัยได้ต่อสู้ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาอย่างเต็มที่ และในขณะเดียวกัน ผู้ที่มีหน้าที่ดาเนินการ
ทางวินัยก็ต้องแสวงหาพยานหลักฐาน รวบรวมข้อเท็จจริงจากพยานที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ซึ่งในบางคดีเป็นไป
ด้ว ยความยากล าบาก เพื่อ ให้ก ารพิ จารณาความผิดและโทษ ถูก ต้องเหมาะสม อันจะเป็นหลักประกั นความ
เป็นธรรมให้แก่ผู้ถูกดาเนินการทางวินัยมั่นใจได้ว่า กระบวนการดาเนินการทางวินัยแก่ ผู้ถูกดาเนินการทางวินัย
จะเป็นไปตามระบบคุณธรรม ด้วยความยุติธรรมและปราศจากอคติ ซึ่งนอกจากจะเป็นการให้ความเป็นธรรม
ความยุติ ธ รรมแก่ ผู้ถูก ดาเนิน การทางวินัย แล้ ว ก็ ยัง เป็นการให้ค วามเป็น ธรรมแก่ ฝ่า ยผู้ร้ องหรือผู้ เสีย หาย
ในคดีเช่นกัน ด้วยรักจากใจกลุ่มวินัย เพราะรักจึง บอก บอกก่อนที่ ใครบางคนจะท าผิด แล้วพบกับ อุทาหรณ์
ก่อนทาผิดในโอกาสต่อไป
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