(หนังสื อพิมพ์บา้ นเมือง คอลัมน์คดีปกครอง ฉบับวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2558)
“ข้ าราชการเรียกรับเงินจากราษฎร ... ไม่ มเี หตุอนั ควรลดหย่ อนโทษ ! ”
คดี ปกครองฉบับนี้ เป็ นเรื่ องเกี่ ยวกับการลงโทษทางวินัยไล่ออกจากราชการของข้าราชการที่ มี
พฤติการณ์เรี ยกและรับเงินจากผูส้ มัครสอบเข้ารับราชการเป็ นค่าวิ่งเต้นช่วยเหลือในการสอบ
แต่การที่ ขา้ ราชการดังกล่าวได้คืนเงินให้ผสู้ มัครสอบที่เรี ยกรั บมาจนครบถ้วนแล้ว และไม่เคยมี
ประวัติก ระทํา ผิด วินัย มาก่ อ น หรื อ ได้รั บ ราชการมานานและทํา คุ ณ ประโยชน์ใ ห้ท างราชการนั้น จะถื อ เป็ นเหตุ
ลดหย่อนโทษหรื อไม่
ข้ อ เท็จ จริ งในคดีคือ ผูฟ้ ้ องคดี เป็ นข้า ราชการถูก กล่า วหาว่า ได้ร่ ว มกับ สามี ใ ช้ต าํ แหน่ ง หน้า ที่
ราชการเรี ยกและรับเงินจากผูส้ มัครสอบเพื่อบรรจุเป็ นพนักงาน อบต. แต่ผฟู้ ้ องคดีอา้ งว่าเป็ นการกูย้ มื เงินกันเพื่อลงทุน
ทําการค้าข้าวสารโดยมีการทําสัญญากูก้ นั ไว้ ต่อมาคณะกรรมการสอบสวนทางวินยั ได้พิจารณาและมีความเห็นเสนอ
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีที่ 1 (อธิ บดีกรมการปกครอง) ว่าเป็ นพฤติการณ์แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ ทําให้เสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยงและ
เกียรติศกั ดิ์ของตําแหน่งหน้าที่ราชการของตน อันได้ชื่อว่าเป็ นผูป้ ระพฤติชวั่ อย่างร้ายแรง เป็ นความผิดวินยั อย่างร้ายแรง
ผูถ้ กู ฟ้ องคดีที่ 1 จึงมีคาํ สั่งลงโทษไล่ผฟู้ ้ องคดีออกจากราชการ
ภายหลังผูฟ้ ้ องคดีอุทธรณ์คาํ สั่งและผูถ้ ูกฟ้ องคดีที่ 2 (นายกรัฐมนตรี ) มีคาํ สั่งให้ยกอุทธรณ์ตามมติ
ของ ก.พ. จึ ง ฟ้ องคดี ข อให้ศ าลปกครองเพิ ก ถอนคํา สั่ ง โดยเห็ น ว่า คํา สั่ ง ให้ไ ล่ อ อกเป็ นการใช้ดุ ล พิ นิ จ หนัก กว่า
พฤติการณ์ที่กระทํา เพราะได้คืนเงินครบถ้วนแล้ว ตนไม่เคยกระทําผิดวินัยมาก่อน และปฏิบตั ิหน้าที่ราชการด้วยความดี
ความรับผิดชอบมาตลอด จึงควรลดหย่อนโทษเป็ นปลดออกจากราชการ
ข้ ออ้ างของผู้ฟ้องคดี ถือเป็ นเหตุอันควรลดหย่ อนโทษให้ เป็ นปลดออกจากราชการหรื อไม่ ?
ศาลปกครองสู งสุ ดวินิจฉัยว่ า การที่ผฟู้ ้ องคดีรับราชการมาเป็ นระยะเวลานาน ย่อมรู้ดีว่าการเรี ยก
และรับเงินจากผูท้ ี่ประสงค์จะเข้ารับราชการเพื่อเป็ นค่าวิ่งเต้นให้ได้เข้ารับราชการ เป็ นเรื่ องที่ขา้ ราชการที่ดีไม่ควรปฏิบตั ิ
พฤติการณ์จึงถือเป็ นการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย และทําให้เสื่ อมเสี ยชื่ อเสี ยงและเกียรติศกั ดิ์
ของตําแหน่ งหน้าที่ ราชการของตน ทําให้เสี ยหายแก่ชื่อเสี ยงของทางราชการ ซึ่ งแม้ว่าผูฟ้ ้ องคดีจะอ้างว่าได้คืนเงิ น
ให้แก่ผรู้ ้องเรี ยนแล้วก็ตาม ก็ไม่อาจลบล้างความผิดที่ตนได้กระทําสําเร็ จไปแล้วได้ การรับราชการมานาน มีความดีความชอบ
และไม่เคยกระทําผิดวินัยมาก่อน ก็ไม่อาจใช้เป็ นเหตุในการลดหย่อนโทษเป็ นให้ปลดออกจากราชการได้เช่ นกัน
อีกทั้ง ได้มีมติ ก.พ. ตามหนังสื อเวียน ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2538 กรณี การลงโทษข้าราชการที่เรี ยกร้องเงินจากราษฎร
เพื่อฝากเข้าทํางานในหน่วยงานที่ตนไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องว่าเป็ นความผิดวินยั อย่างร้ายแรงฐานประพฤติชวั่ อย่างร้ายแรง
และความร้ายแรงแห่ งกรณี อยู่ในระดับเดียวกับกรณี ความผิดฐานทุจริ ตต่อหน้าที่ราชการ โดยให้ลงโทษไล่ออกจากราชการ
และเหตุอนั ควรปราณี ใด ๆ ไม่เป็ นเหตุลดหย่อนโทษลงเป็ นปลดออกจากราชการ
ดัง นั้ น คํา สั่ ง ลงโทษไล่ อ อกจากราชการจึ ง เหมาะสมแล้ว (คํา พิ พ ากษาศาลปกครองสู ง สุ ด
ที่ อ. 117/2558)
คดี น้ ี ถื อ เป็ นอุ ท าหรณ์ ที่ ดี สํา หรั บ ข้า ราชการที่ ต ้อ งรั ก ษาระเบี ย บวินัย อย่างเคร่ งครั ด การอาศัย
ตําแหน่ งหน้าที่ของตนเรี ยกรับเงินจากราษฎร ถือเป็ นการประพฤติชวั่ อย่างร้ายแรง และความร้ายแรงอยู่ในระดับเดียวกับ
ความผิดฐานทุจริ ตต่อหน้าที่ราชการ แม้จะมีการคืนเงินที่เรี ยกรับมาครบตามจํานวนแล้ว หรื อแม้มีเหตุอนั ควรปราณี ใด ๆ
ก็ไม่สามารถนํามาเป็ นเหตุลดโทษเป็ นปลดออกจากราชการได้ ... ครับ !
นายปกครอง

