
 
 

เปนวิทยากรบรรยาย..แตอาศยัโอกาสทํา “ทุจริต” 

   คดีนี้เปนพฤติการณการทุจริตของขาราชการท่ีไดอาศัยการเปนวิทยากรในโครงการฝกอบรม
เบิกเงินท่ีไดรับอนุมัติไปเปนประโยชนสวนตัวและทุจริต เบียดบังน้ํามันรถยนตของราชการ ซ่ึงนอกจากจะเปน
ตัวอยางท่ีแสดงใหเห็นพฤติการณหรือลักษณะการกระทําท่ีเปนความผิดวินัยอยางรายแรงแลว ยังเปนบรรทัดฐาน
ท่ีดีสําหรับหนวยงานของรัฐหรือผูมีอํานาจในการใชดุลพินิจและพิจารณาชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานกอนท่ีจะ    
มีคําสั่งลงโทษทางวินัย และเปนอุทาหรณใหกับขาราชการหรือเจาหนาท่ีของรัฐท่ัวไปท่ีจะตองตระหนักในหนาท่ี
ความรับผิดชอบ ไมอาศัยโอกาสท่ีตนมีตําแหนงหนาท่ีเบียดบังหรือแสวงหาประโยชนใหตนเองในทางท่ีไมชอบ 
   ขอเท็จจริง คือ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา (ผูถูกฟองคดีท่ี ๑) มีคําสั่งลงโทษไลผูฟองคดี
ออกจากราชการในความผิด ๒ กรณี กรณีแรก ขณะท่ีผูฟองคดีดํารงตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานชั่งตวงวัด ๗ 
ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาสํานักงานทะเบียนการคาจังหวัดไดรวมกับนาย ส. (ผูใตบังคับบัญชา) กระทําการทุจริต   
ในการเบิกเงินงบประมาณโดยอาศัยโอกาสท่ีตนเปนวิทยากรในโครงการฝกอบรม อพป. ของ กอรมน. ขอให
เจาหนาท่ีของหนวยงานผูจัดฝกอบรมรวบรวมรายชื่อผูเขารับการอบรม และใหผูเขารับการอบรมกรอกชื่อ ท่ีอยู 
และลงลายมือชื่อ จากนั้นไดจัดทําแผนปฏิบัติงานตามโครงการฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับการใชเครื่องชั่งตวงวัด
ของสํานักทะเบียนการคาจังหวัดตามแผนพัฒนาจังหวัดประจําปงบประมาณ ในระหวางโครงการฝกอบรม อพป. 
ของ กอรมน. ยังดําเนินการอยูโดยกําหนดพ้ืนท่ีเปาหมายและวันอบรมใหตรงกับโครงการอบรมดังกลาว 
หลังจากท่ีผูฟองคดีอนุมัติโครงการแลว ไดนําหลักฐานรายชื่อผูเขารับการอบรม ใบสําคัญรับเงินคาอาหารกลางวัน 
อาหารวางและเครื่องดื่มท่ีจัดทําข้ึนอันเปนเอกสารเท็จประกอบการเบิกเงิน และนําเงินท่ีไดรับอนุมัติไปเปน 
ประโยชนสวนตัว และกรณีท่ีสอง ผลการตรวจสอบบันทึกการใชรถยนตและใบอนุญาตการใชรถยนตของ
สํานักงานทะเบียนการคาจังหวัดพบวา ผูฟองคดีสั่งใหพนักงานขับรถยนตนํารถยนตไปเติมน้ํามันในวันศุกร 
๔๕.๘๗ ลิตร รุงข้ึนวันเสารเติมน้ํามันรถยนตคันดังกลาวอีก ๔๒.๔๓ ลิตร (รวม ๘๘.๓ ลิตร) ท้ังท่ีถังน้ํามันจุได
เพียง ๕๖ ลิตร แตระหวางนั้นมีการใชรถยนตระยะทาง ๕๐๖ กม. ควรใชน้ํามัน ๕๐.๖ ลิตร และมีการเติมน้ํามันอีก 
๓๘.๘ ลิตร ซ่ึงไมสมเหตุผลจึงนาเชื่อวาผูฟองคดีเบียดบังน้ํามันของทางราชการไปใชประโยชนสวนตัว 
   ผูฟองคดีเห็นวาคําสั่งไลออกจากราชการไมชอบดวยกฎหมาย โดยอางวาผูฟองคดีไมไดเขารวม  
ดําเนินการฝกอบรมโครงการดังกลาว เนื่องจากติดราชการสําคัญ และไดมอบหมายใหนาย ส. เปนผูรับผิดชอบแทน 
รวมท้ังการจัดอบรมหลักสูตรดังกลาว ไมมีการกําหนดพ้ืนท่ีเปาหมาย และวันอบรมใหตรงกับการอบรม 
โครงการ อพป. และการอนุมัติใหเบิกจายเงินก็เพราะเชื่อวามีการฝกอบรมจริง เพราะมีลายมือชื่อผูเขารับการอบรม 
และนาย ส. รับรองเอกสารท่ีใชในการเบิกจาย ท้ังเจาหนาท่ีตรวจสอบภายในก็ตรวจสอบและไมพบเหตุพิรุธ
หรือขอสงสัย จึงไมมีพยานหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นหรือสนับสนุนวาผูฟองคดีกระทําผิด สวนขอกลาวหาเรื่องทุจริต
น้ํามันนั้น ผูฟองคดีจะตองเตรียมเดินทางนําเครื่องมือชั่งตวงวัดท่ีขอยืมจากสํานักงานทะเบียนการคาทองท่ีอ่ืน
ไปสงคืนจึงไดเติมน้ํามันรถยนตของสํานักงานและเติมใสถังสํารองไว แตมีเหตุตองเลื่อนการเดินทางและน้ํามันสํารอง
ไดนํามาใชในราชการปกติแลว 
   นอกจากขอตอสูดังกลาวขางตนแลว ผูฟองคดียังไดยกขออางวาในสวนคดีอาญา พนักงานอัยการ  
มีคําสั่งไมฟองผูฟองคดี แตมีคําสั่งฟองนาย ส. เม่ือขอกลาวหาทางวินัยและทางอาญาตรงกัน จึงตองรับฟง
ความเห็นของพนักงานอัยการ จึงขอใหศาลปกครองมีคําพิพากษาเพิกถอนคําสั่งลงโทษไลออกจากราชการ
ดังกลาว 
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   คดีนี้ในชั้นสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง และคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 
นาย ส. ไดใหการรับสารภาพวารวมกับผูฟองคดีกระทําการทุจริตตามท่ีถูกกลาวหาโดยจัดทําเอกสารเท็จในการ
ขอเบิกเงิน บางครั้งผูฟองคดีเปนผูจัดหาใบสําคัญรับเงินและบัญชีรายชื่อผูเขารับการอบรม เม่ือผูฟองคดีอนุมัติ
และเบิกเงินแลวไดนําเงินใสแฟมเสนอผูฟองคดี และตนเองไดรับเงินบางสวนจากผูฟองคดี สอดคลองกับ
คําใหการของนาง ม. ลูกจางชั่วคราว ซ่ึงเห็นธนบัตรในแฟมเสนอ นอกจากนี้ผูใหญบานและผูชวยผูใหญบาน   
ท่ีอางวามีการจัดฝกอบรมยืนยันวา ตามวันเวลาและสถานท่ีท่ีอางเปนการอบรมโครงการ อพป. ของ กอรมน. 
   เม่ือฝายผูฟองคดีและผูถูกฟองคดีตางก็มีขออางและเหตุผลสนับสนุนความเห็นของตน     
ศาลปกครองสูงสุดจะรับฟงพยานหลักฐานใด เพ่ือวินิจฉัยพฤติการณของผูฟองคดีวาการทุจริตตอหนาท่ีราชการ 
และเปนความผิดวินัยอยางรายแรงหรือไม..  และในการมีคําสั่งลงโทษทางวินัยอยางรายแรง ผูมีอํานาจจะตอง 
นําผลการพิจารณาความผิดทางอาญามาวินิจฉัยความผิดทางวินัยใหเปนไปตามแนวทางเดียวกันหรือไม 
   ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา เม่ือพิจารณาถอยคําของนาย ส. และผูฟองคดี ซ่ึงเปนผูถูกกลาวหา
วารวมกันทุจริตตอหนาท่ีราชการ แมจะใหถอยคําแตกตางกันในสาระสําคัญวาผูฟองคดีไดเดินทางไปดําเนินการ
ฝกอบรม ท้ัง ๕ ครั้งหรือไม แตจากพยานหลักฐานตาง ๆ ประกอบกับถอยคําของผูฟองคดีเปนการใหถอยคํา   
ท่ีมีขอพิรุธ ซ่ึงในวันท่ีเปดการฝกอบรมครั้งแรกของปงบประมาณ ผูฟองคดีในฐานะหัวหนาสวนราชการท่ี
รับผิดชอบโครงการยอมตองใหความสําคัญกับการจัดเตรียมความพรอมท้ังดานเจาหนาท่ี อุปกรณเครื่องมือ  
และเอกสารท่ีเก่ียวของ แตผูฟองคดีกลับอางวาไมไดรวมดําเนินการฝกอบรมแตไปราชการท่ีอ่ืนซ่ึงมีลักษณะ
เปนงานประจําและมีความสําคัญนอยกวา ประกอบกับจากการตรวจสอบแผนปฏิบัติการฝกอบรมหลักสูตร
ความรูเก่ียวกับการใชเครื่องมือชั่งตวงวัดพบวา พ้ืนท่ีเปาหมายการฝกอบรม ๕ จุด ตรงกันกับการฝกอบรม
โครงการ อพป. ท่ีไดดําเนินการไปแลว อันเปนขอเท็จจริงท่ีสอดคลองกับการใหถอยคําของผูท่ีไมมีสวนไดเสีย 
และโกรธเคืองผูฟองคดี คือเจาหนาท่ีของหนวยงานผูจัดฝกอบรมวา ผูฟองคดีไดเคยขอใหชวยนําเอกสารบัญชี
รายชื่อของผูรับการอบรมโครงการ อพป. กรอกชื่อ ท่ีอยู และลงลายมือชื่อในระหวางการฝกอบรม จึงเปนขอเท็จจริง
ท่ีเชื่อไดวาผูฟองคดีไดกระทําการทุจริตตอหนาท่ีราชการ โดยนําบัญชีรายชื่อท่ีเวียนใหผูเขาอบรมโครงการ 
อพป. กรอกชื่อ ท่ีอยู พรอมลงลายมือชื่อ ในระหวางการฝกอบรมเพ่ือใหนาย ส. จัดทําเอกสารเท็จเบิกเงินงบประมาณ
คาใชจายในการจัดฝกอบรมโดยไมไดมีการฝกอบรมจริง ประกอบกับสวนราชการดังกลาวมีขาราชการปฏิบัติงาน
ประจําเพียง ๒ คน ผูฟองคดีซ่ึงเปนหัวหนาสวนราชการสามารถกํากับติดตามหรือตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ขาราชการในสังกัดไดอยางท่ัวถึงโดยงาย การท่ีผูฟองคดีไมทราบวา นาย ส. ทําเอกสารเท็จมาเบิกเงินโดยไมมี
การฝกอบรมจริงนั้น จึงไมอาจรับฟงได 
   สวนขอกลาวหาเบียดบังน้ํามันรถยนตราชการนั้น เม่ือการเดินทางไปปฏิบัติราชการตางทองท่ี 
ซ่ึงมีระยะทางไกล หากน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีเติมไวหมดลงกอนเดินทางถึงท่ีหมาย ผูเดินทางไปราชการสามารถเติม
น้ํามันเชื้อเพลิงจากสถานีบริการน้ํามันท่ีอยูรายทางและนําหลักฐานใบเสร็จรับเงินมาเบิกจายจากราชการได 
และแมวาการเติมน้ํามันจากสถานีบริการน้ํามันจะเปนการสั่งซ้ือน้ํามันโดยผูขายเรียกเก็บเงินจากสวนราชการ
ในภายหลัง แตก็ไมมีความจําเปนถึงขนาดท่ีจะตองเติมน้ํามันเชื้อเพลิงใสถังแกลลอนเพ่ือสํารองไวใชในการ
เดินทางไปราชการ อีกท้ังหากผูฟองคดีจะมีเจตนาสํารองน้ํามันไวใชตามท่ีอางจริง ก็ควรท่ีจะแสดงถึงเจตนา
ดังกลาวตอคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงในชั้นแรกดวย แตกลับมาแสดงถึงเจตนาในชั้นคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัย นอกจากนั้นยังจงใจลงวันท่ีในใบสั่งซ้ือน้ํามันผิดเพ่ือใหมีชวงเวลาหางออกไปเพ่ือไมใหมีพิรุธ 
เนื่องจากถังน้ํามันจุไดเพียง ๕๐ ลิตร อีกท้ังยังปรากฏวาไดใชรถยนตเพียง ๒๑ กิโลเมตร และไมมีหนังสือขออนุญาต
เดินทางไปราชการนอกสถานท่ีแตอยางใด 
              /ดังนั้น... 
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   ดังนั้น แมจะไมปรากฏพยานท่ียืนยันแนชัดวาผูฟองคดีไดเบียดบังน้ํามันของทางราชการไปใช
ประโยชนสวนตัว แตพฤติการณยอมพอฟงไดวาผูฟองคดีมีเจตนาทุจริตเบียดบังน้ํามันของทางราชการไปใช  
ประโยชนสวนตัว 
   และแมไมปรากฏพยานหลักฐานแนชัดวาผูฟองคดีมีสวนรวมกับนาย ส. กระทําทุจริตในการ
เบิกเงิน แตพฤติการณและการกระทําก็เปนการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยมิชอบเพ่ือให
ตนเองหรือผูอ่ืนไดประโยชนท่ีมิควรได อันเปนการทุจริตตอหนาท่ีราชการและเปนความผิดวินัยอยางรายแรง
ตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
   สําหรับการลงโทษทางวินยัจะตองรับฟงความเห็นของพนักงานอัยการหรือไมนั้น  
   ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวางหลักไววา พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการสอบสวนพิจารณาโทษทางวินัยไวเปนการเฉพาะตางหากจากวิธีการสอบสวน 
การดําเนินคดีอาญา โดยการดําเนินการทางวินัยมีวัตถุประสงคเพ่ือรักษาระเบียบวินัยของขาราชการซ่ึงตางจาก
การดําเนินคดีอาญาท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือลงโทษผูกระทําความผิด ผลการพิจารณาจึงมีความแตกตางกันได    
อันเนื่องมาจากระดับมาตรฐานในการพิจารณาวินิจฉัย และการท่ีพนักงานอัยการมีคําสั่งไมฟองผูฟองคดี       
ก็เพราะนาย ส. ใหการรับสารภาพวากระทําการทุจริตตามขอกลาวหาคนเดียว แตเม่ือขอเท็จจริงจากการสอบสวน
ทางวินัยฟงไดวาผูฟูองคดีรวมกันกับนาย ส. กระทําทุจริต พฤติการณจึงถือเปนความผิดวินัยอยางรายแรงแลว 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ. ๑๐๑/๒๕๕๕) 
   คดีปกครองขางตน นอกจากจะเปนตัวอยางท่ีดีใหกับหนวยงานของรัฐในเรื่องการแสวงหา
ขอเท็จจริง ตลอดจนการชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณาออกคําสั่งลงโทษทางวินัยของผู    
มีอํานาจท้ังในชั้นการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง ในชั้นการสอบสวนทางวินัยวา ถึงแมวา
ขอเท็จจริงจะไมปรากฏพยานยืนยันความผิดชัดเจนหรือไมปรากฏพยานหลักฐานแนชัด แตหากไดมีการชั่งน้ําหนัก
พยานหลักฐานหรือพิเคราะหขอเท็จจริงอยางรอบดาน ท้ังพยานเอกสาร พยานบุคคลหรือแมกระท่ังการใหถอยคํา
ของผูถูกกลาวหาตอคณะกรรมการสอบสวนท่ีสะทอนใหเห็นเจตนาในการกระทําความผิดตามขอกลาวหา   
ยอมสามารถนําพฤติการณดังกลาวมาวินิจฉัยเพ่ือออกคําสั่งลงโทษทางวินัยได และถึงแมคดีอาญาซ่ึงมีมูลกรณีเดียวกัน 
พนักงานอัยการจะมีคําสั่งไมรับฟองผูถูกกลาวหา หากผลการสอบสวนทางวินัยพบวามีพฤติการณอันเปนการ
กระทําความผิดทางวินัย ผูมีอํานาจก็สามารถออกคําสั่งลงโทษทางวินัยตามหลักเกณฑและระดับโทษท่ี
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดไวได และคดีนี้ยังเปนอุทาหรณใหกับ
ขาราชการทุกคนวา ในการปฏิบัติหนาท่ีราชการตาง ๆ นั้น จะตองไมอาศัยโอกาสหรือยอมใหผูอ่ืนอาศัยโอกาส
จากอํานาจหนาท่ีราชการของตนหาประโยชนโดยมิชอบไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม และเหนือสิ่งอ่ืนใด  
สิ่งท่ีขาราชการจะตองตระหนักและระลึกอยูเสมอก็คือการครองตนใหเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ี ปฏิบัติหนาท่ี
ดวยความอุตสาหะ โปรงใส ซ่ือสัตย สุจริต และเท่ียงธรรม พฤติการณใดท่ีเปนขอหามก็สมควรท่ีจะละเวนเสีย 
รักษาระเบียบวินัยใหเปนตามขอบัญญัติกฎหมายท้ังท่ีเปนขอหามและขอปฏิบัติอยางเครงครัด เพ่ือใหประชาชน   
ไดเกิดความเชื่อถือและไววางใจ  
 
 
 


