เปนวิทยากรบรรยาย..แตอาศัยโอกาสทํา “ทุจริต”
คดีนี้เปนพฤติการณการทุจริตของขาราชการที่ไดอาศัยการเปนวิทยากรในโครงการฝกอบรม
เบิกเงินที่ไดรับอนุมัติไปเปนประโยชนสวนตัวและทุจริต เบียดบังน้ํามันรถยนตของราชการ ซึ่งนอกจากจะเปน
ตัวอยางที่แสดงใหเห็นพฤติการณหรือลักษณะการกระทําที่เปนความผิดวินัยอยางรายแรงแลว ยังเปนบรรทัดฐาน
ที่ดีสําหรับหนวยงานของรัฐหรือผูมีอํานาจในการใชดุลพินิจและพิจารณาชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานกอนที่จะ
มีคําสั่งลงโทษทางวินัย และเปนอุทาหรณใหกับขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐทั่วไปที่จะตองตระหนักในหนาที่
ความรับผิดชอบ ไมอาศัยโอกาสที่ตนมีตําแหนงหนาที่เบียดบังหรือแสวงหาประโยชนใหตนเองในทางที่ไมชอบ
ขอเท็จจริง คือ อธิบดีกรมพัฒ นาธุรกิจการคา (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) มีคําสั่งลงโทษไลผูฟองคดี
ออกจากราชการในความผิด ๒ กรณี กรณีแรก ขณะทีผ่ ูฟองคดีดํารงตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานชั่งตวงวัด ๗
ปฏิบัติหนาที่หัวหนาสํานักงานทะเบียนการคาจังหวัดไดรวมกับนาย ส. (ผูใตบังคับบัญชา) กระทําการทุจริต
ในการเบิกเงินงบประมาณโดยอาศัยโอกาสที่ตนเปนวิทยากรในโครงการฝกอบรม อพป. ของ กอรมน. ขอให
เจาหนาที่ของหนวยงานผูจัดฝกอบรมรวบรวมรายชื่อผูเขารับการอบรม และใหผูเขารับการอบรมกรอกชื่อ ที่อยู
และลงลายมือชื่อ จากนั้นไดจัดทําแผนปฏิบัติงานตามโครงการฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับการใชเครื่องชั่งตวงวัด
ของสํานักทะเบียนการคาจังหวัดตามแผนพัฒนาจังหวัดประจําปงบประมาณ ในระหวางโครงการฝกอบรม อพป.
ของ กอรมน. ยังดํ าเนิ น การอยู โดยกํ า หนดพื้ น ที่ เป าหมายและวัน อบรมให ตรงกับ โครงการอบรมดังกลาว
หลังจากที่ผูฟองคดีอนุมัติโครงการแลว ไดนําหลักฐานรายชื่อผูเขารับการอบรม ใบสําคัญรับเงินคาอาหารกลางวัน
อาหารวางและเครื่องดื่มที่จัดทําขึ้นอันเปนเอกสารเท็จประกอบการเบิกเงิน และนําเงินที่ไดรับอนุมัติไปเปน
ประโยชน สวนตัว และกรณี ที่สอง ผลการตรวจสอบบัน ทึ กการใช รถยนตและใบอนุญ าตการใชรถยนต ของ
สํานักงานทะเบียนการคาจังหวัดพบวา ผูฟองคดีสั่งใหพนักงานขับรถยนตนํารถยนตไปเติมน้ํามันในวันศุกร
๔๕.๘๗ ลิตร รุงขึ้นวันเสารเติมน้ํามันรถยนตคันดังกลาวอีก ๔๒.๔๓ ลิตร (รวม ๘๘.๓ ลิตร) ทั้งที่ถังน้ํามันจุได
เพียง ๕๖ ลิตร แตระหวางนั้นมีการใชรถยนตระยะทาง ๕๐๖ กม. ควรใชน้ํามัน ๕๐.๖ ลิตร และมีการเติมน้ํามันอีก
๓๘.๘ ลิตร ซึ่งไมสมเหตุผลจึงนาเชื่อวาผูฟองคดีเบียดบังน้ํามันของทางราชการไปใชประโยชนสวนตัว
ผูฟองคดีเห็นวาคําสั่งไลออกจากราชการไมชอบดวยกฎหมาย โดยอางวาผูฟองคดีไมไดเขารวม
ดําเนินการฝกอบรมโครงการดังกลาว เนื่องจากติดราชการสําคัญ และไดมอบหมายใหนาย ส. เปนผูรับผิดชอบแทน
รวมทั้ งการจัด อบรมหลั ก สู ต รดั งกล า ว ไม มีก ารกําหนดพื้ น ที่ เป าหมาย และวัน อบรมให ต รงกั บ การอบรม
โครงการ อพป. และการอนุมัติใหเบิกจายเงินก็เพราะเชื่อวามีการฝกอบรมจริง เพราะมีลายมือชื่อผูเขารับการอบรม
และนาย ส. รับรองเอกสารที่ใชในการเบิกจาย ทั้งเจาหนาที่ตรวจสอบภายในก็ตรวจสอบและไมพบเหตุพิรุธ
หรือขอสงสัย จึงไมมีพยานหลักฐานที่แสดงใหเห็นหรือสนับสนุนวาผูฟองคดีกระทําผิด สวนขอกลาวหาเรื่องทุจริต
น้ํามันนั้น ผูฟองคดีจะตองเตรียมเดินทางนําเครื่องมือชั่งตวงวัดที่ขอยืมจากสํานักงานทะเบียนการคาทองที่อื่น
ไปสงคืนจึงไดเติมน้ํามันรถยนตของสํานักงานและเติมใสถังสํารองไว แตมีเหตุตองเลื่อนการเดินทางและน้ํามันสํารอง
ไดนํามาใชในราชการปกติแลว
นอกจากขอตอสูดังกลาวขางตนแลว ผูฟองคดียังไดยกขออางวาในสวนคดีอาญา พนักงานอัยการ
มีคําสั่งไมฟองผูฟองคดี แตมีคําสั่งฟองนาย ส. เมื่อขอกลาวหาทางวินัยและทางอาญาตรงกัน จึงตองรับ ฟ ง
ความเห็นของพนักงานอัยการ จึงขอใหศาลปกครองมีคําพิพากษาเพิกถอนคําสั่งลงโทษไลออกจากราชการ
ดังกลาว
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-2คดีนี้ในชั้นสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง และคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
นาย ส. ไดใหการรับสารภาพวารวมกับผูฟองคดีกระทําการทุจริตตามที่ถูกกลาวหาโดยจัดทําเอกสารเท็จในการ
ขอเบิกเงิน บางครั้งผูฟองคดีเปนผูจัดหาใบสําคัญรับเงินและบัญชีรายชื่อผูเขารับการอบรม เมื่อผูฟองคดีอนุมัติ
และเบิ กเงิน แลว ไดนํ าเงิน ใส แฟ มเสนอผูฟ องคดี และตนเองได รับ เงิน บางสว นจากผูฟองคดี สอดคลองกับ
คําใหการของนาง ม. ลูกจางชั่วคราว ซึ่งเห็นธนบัตรในแฟมเสนอ นอกจากนี้ผูใหญบานและผูชวยผูใหญบาน
ที่อางวามีการจัดฝกอบรมยืนยันวา ตามวันเวลาและสถานที่ที่อางเปนการอบรมโครงการ อพป. ของ กอรมน.
เมื่ อ ฝ ายผู ฟ อ งคดี แ ละผู ถู ก ฟ อ งคดี ต างก็ มี ข อ อ างและเหตุ ผ ลสนั บ สนุ น ความเห็ น ของตน
ศาลปกครองสูงสุดจะรับฟงพยานหลักฐานใด เพื่อวินิจฉัยพฤติการณของผูฟองคดีวาการทุจริตตอหนาที่ราชการ
และเปนความผิดวินัยอยางรายแรงหรือไม.. และในการมีคําสั่งลงโทษทางวินัยอยางรายแรง ผูมีอํานาจจะตอง
นําผลการพิจารณาความผิดทางอาญามาวินิจฉัยความผิดทางวินัยใหเปนไปตามแนวทางเดียวกันหรือไม
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา เมื่อพิจารณาถอยคําของนาย ส. และผูฟองคดี ซึ่งเปนผูถูกกลาวหา
วารวมกันทุจริตตอหนาที่ราชการ แมจะใหถอ ยคําแตกตางกันในสาระสําคัญวาผูฟองคดีไดเดินทางไปดําเนินการ
ฝกอบรม ทั้ง ๕ ครั้งหรือไม แตจากพยานหลักฐานตาง ๆ ประกอบกับถอยคําของผูฟองคดีเปนการใหถอยคํา
ที่ มีขอพิ รุธ ซึ่งในวัน ที่ เป ดการฝกอบรมครั้งแรกของปงบประมาณ ผูฟองคดีในฐานะหั วหน าสวนราชการที่
รับผิดชอบโครงการยอมตองใหความสําคัญกับการจัดเตรียมความพรอมทั้งดานเจาหนาที่ อุปกรณเครื่องมือ
และเอกสารที่เกี่ยวของ แตผูฟองคดีกลับอางวาไมไดรวมดําเนินการฝกอบรมแตไปราชการที่อื่นซึ่งมีลักษณะ
เปนงานประจําและมีความสําคัญนอยกวา ประกอบกับจากการตรวจสอบแผนปฏิบัติการฝกอบรมหลักสูตร
ความรูเกี่ยวกับการใชเครื่องมือชั่งตวงวัดพบวา พื้นที่เปาหมายการฝกอบรม ๕ จุด ตรงกันกับการฝกอบรม
โครงการ อพป. ที่ไดดําเนินการไปแลว อันเปนขอเท็จจริงที่สอดคลองกับการใหถอยคําของผูที่ไมมีสวนไดเสีย
และโกรธเคืองผูฟองคดี คือเจาหนาที่ของหนวยงานผูจัดฝกอบรมวา ผูฟองคดีไดเคยขอใหชวยนําเอกสารบัญชี
รายชื่อของผูรับการอบรมโครงการ อพป. กรอกชื่อ ที่อยู และลงลายมือชื่อในระหวางการฝกอบรม จึงเปนขอเท็จจริง
ที่เชื่อไดวาผูฟองคดีไดกระทําการทุจริตตอหนาที่ ราชการ โดยนําบัญชีรายชื่อที่เวียนใหผูเขาอบรมโครงการ
อพป. กรอกชื่อ ที่อยู พรอมลงลายมือชื่อ ในระหวางการฝกอบรมเพื่อใหนาย ส. จัดทําเอกสารเท็จเบิกเงินงบประมาณ
คาใชจายในการจัดฝกอบรมโดยไมไดมีการฝกอบรมจริง ประกอบกับสวนราชการดังกลาวมีขาราชการปฏิบัติงาน
ประจําเพียง ๒ คน ผูฟองคดีซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการสามารถกํากับติดตามหรือตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ขาราชการในสังกัดไดอยางทั่วถึงโดยงาย การที่ผูฟองคดีไมทราบวา นาย ส. ทําเอกสารเท็จมาเบิกเงินโดยไมมี
การฝกอบรมจริงนั้น จึงไมอาจรับฟงได
สวนขอกลาวหาเบียดบังน้ํามันรถยนตราชการนั้น เมื่อการเดินทางไปปฏิบัติราชการตางทองที่
ซึ่งมีระยะทางไกล หากน้ํามันเชื้อเพลิงที่เติมไวหมดลงกอนเดินทางถึงที่หมาย ผูเดินทางไปราชการสามารถเติม
น้ํามันเชื้อเพลิงจากสถานีบริการน้ํามันที่อยูรายทางและนําหลักฐานใบเสร็จรับเงินมาเบิกจายจากราชการได
และแมวาการเติมน้ํามันจากสถานีบริการน้ํามันจะเปนการสั่งซื้อน้ํามันโดยผูขายเรียกเก็บเงินจากสวนราชการ
ในภายหลัง แตก็ไมมีความจําเปนถึงขนาดที่จะตองเติมน้ํามัน เชื้อเพลิงใสถังแกลลอนเพื่อสํารองไวใชในการ
เดินทางไปราชการ อีกทั้งหากผูฟองคดีจะมีเจตนาสํารองน้ํามันไวใชตามที่อางจริง ก็ควรที่จะแสดงถึงเจตนา
ดังกลาวตอคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงในชั้นแรกดวย แตกลับมาแสดงถึงเจตนาในชั้นคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัย นอกจากนั้นยังจงใจลงวันที่ในใบสั่งซื้อน้ํามันผิดเพื่อใหมีชวงเวลาหางออกไปเพื่อไมใหมีพิรุธ
เนื่องจากถังน้ํามันจุไดเพียง ๕๐ ลิตร อีกทั้งยังปรากฏวาไดใชรถยนตเพียง ๒๑ กิโลเมตร และไมมีหนังสือขออนุญาต
เดินทางไปราชการนอกสถานที่แตอยางใด
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-3ดังนั้น แมจะไมปรากฏพยานที่ยืนยันแนชัดวาผูฟองคดีไดเบียดบังน้ํามันของทางราชการไปใช
ประโยชนสวนตัว แตพฤติการณ ยอมพอฟงไดวาผูฟองคดีมีเจตนาทุจริตเบียดบังน้ํามันของทางราชการไปใช
ประโยชนสวนตัว
และแมไมปรากฏพยานหลักฐานแนชัดวาผูฟองคดีมีสวนรวมกับนาย ส. กระทําทุจริตในการ
เบิกเงิน แตพฤติการณและการกระทําก็เปนการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให
ตนเองหรือผูอื่นไดประโยชนที่มิควรได อันเปนการทุจริตตอหนาที่ราชการและเปนความผิดวินัยอยางรายแรง
ตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
สําหรับการลงโทษทางวินยั จะตองรับฟงความเห็นของพนักงานอัยการหรือไมนั้น
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวางหลักไววา พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการสอบสวนพิจารณาโทษทางวินัยไวเปนการเฉพาะตางหากจากวิธีการสอบสวน
การดําเนินคดีอาญา โดยการดําเนินการทางวินัยมีวัตถุประสงคเพื่อรักษาระเบียบวินัยของขาราชการซึ่งตางจาก
การดําเนิ นคดีอาญาที่มีวัตถุป ระสงคเพื่อลงโทษผูกระทํ าความผิด ผลการพิจารณาจึงมีความแตกตางกัน ได
อัน เนื่ องมาจากระดั บ มาตรฐานในการพิจ ารณาวินิจ ฉั ย และการที่พนั กงานอั ย การมี คําสั่งไมฟองผูฟ องคดี
ก็เพราะนาย ส. ใหการรับสารภาพวากระทําการทุจริตตามขอกลาวหาคนเดียว แตเมื่อขอเท็จจริงจากการสอบสวน
ทางวินัยฟงไดวาผูฟูองคดีรวมกันกับนาย ส. กระทําทุจริต พฤติการณจึงถือเปนความผิดวินัยอยางรายแรงแลว
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๐๑/๒๕๕๕)
คดีปกครองขางตน นอกจากจะเปนตัวอยางที่ดีใหกับหนวยงานของรัฐในเรื่องการแสวงหา
ขอเท็จจริง ตลอดจนการชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาออกคําสั่งลงโทษทางวินัยของผู
มีอํานาจทั้งในชั้นการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง ในชั้นการสอบสวนทางวินัยวา ถึงแมวา
ขอเท็จจริงจะไมปรากฏพยานยืนยันความผิดชัดเจนหรือไมปรากฏพยานหลักฐานแนชัด แตหากไดมีการชั่งน้ําหนัก
พยานหลักฐานหรือพิเคราะหขอเท็จจริงอยางรอบดาน ทั้งพยานเอกสาร พยานบุคคลหรือแมกระทั่งการใหถอยคํา
ของผูถูกกลาวหาตอคณะกรรมการสอบสวนที่ สะทอนให เห็น เจตนาในการกระทําความผิดตามขอกลาวหา
ยอมสามารถนําพฤติการณดังกลาวมาวินิจฉัยเพื่อออกคําสั่งลงโทษทางวินัยได และถึงแมคดีอาญาซึ่งมีมูลกรณีเดียวกัน
พนักงานอัยการจะมีคําสั่งไมรับฟองผูถูกกลาวหา หากผลการสอบสวนทางวินัยพบวามีพฤติการณอันเปนการ
กระทํ าความผิ ด ทางวินั ย ผู มี อํ านาจก็ ส ามารถออกคํ าสั่ งลงโทษทางวิ นั ย ตามหลั ก เกณฑ แ ละระดั บ โทษที่
พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข า ราชการพลเรือ น พ.ศ. ๒๕๓๕ กํ าหนดไวได และคดี นี้ ยั งเป น อุ ท าหรณ ให กั บ
ขาราชการทุกคนวา ในการปฏิบัติหนาที่ราชการตาง ๆ นั้น จะตองไมอาศัยโอกาสหรือยอมใหผูอื่นอาศัยโอกาส
จากอํานาจหนาที่ราชการของตนหาประโยชนโดยมิชอบไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม และเหนือสิ่งอื่นใด
สิ่งที่ขาราชการจะตองตระหนักและระลึกอยูเสมอก็คือการครองตนใหเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ ปฏิบัติหนาที่
ดวยความอุตสาหะ โปรงใส ซื่อสัตย สุจริต และเที่ยงธรรม พฤติการณใดที่เปนขอหามก็สมควรที่จะละเวนเสีย
รักษาระเบียบวินัยใหเปนตามขอบัญญัติกฎหมายทั้งที่เปนขอหามและขอปฏิบัติอยางเครงครัด เพื่อใหประชาชน
ไดเกิดความเชื่อถือและไววางใจ

