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คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
คดีหมายเลขแดงที่ ฟ. ๔๐/๒๕๖๐
วันที่ ๑๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
เรือ่ ง คดีทม่ี กี ฎหมายกําหนดใหอยูใ นอํานาจศาลปกครองสูงสุด
คดีหมายเลขดําที่ ฟ. ๒๔/๒๕๕๔
คดีหมายเลขแดงที่ ฟ. ๔๐/๒๕๖๐

นางเสริมพรรณ จอมทัน
ระหวาง

ผูฟ
 อ งคดี

กรมการพัฒนาชุมชน ที่ ๑
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ที่ ๒
คณะกรรมการพิทกั ษระบบคุณธรรม ที่ ๓

ผูถ กู ฟองคดี

๑. ขอเท็จจริงในคดีโดยสรุป
คดีนี้ เดิมผูฟ อ งคดีเปนขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
สังกัดผูถ กู ฟองคดีที่ ๑ ตอมาผูถ กู ฟองคดีที่ ๒ มีคาํ สัง่ กรมการพัฒนาชุมชน ที่ ๑๖๘/๒๕๕๓ ลงวันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ ซึง่ แกไขโดยคําสัง่ กรมการพัฒนาชุมชน ที่ ๐๙๗/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ
๒๕๕๔ ลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ ฐานทุจริตตอหนาที่ราชการและฐานกระทําการ
อันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรงตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม และมาตรา ๙๘ วรรคสอง
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ กรณีเมื่อครั้งผูฟองคดีดํารงตําแหนง
นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๖ กองฝกอบรม สังกัดผูถ กู ฟองคดีที่ ๑ กระทําผิดวินยั อยางรายแรง กรณีที่
ผูฟองคดีไดรับมอบหมายใหเปนคณะทํางานบริหารการฝกอบรมและสวัสดิการ ในโครงการฝกอบรม
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คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ ฟ. ๔๐/๒๕๖๐
วันที่ ๑๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

หลักสูตร Grassroots Economic Development with OTOP ๒๐๐๗ งบประมาณ ๑,๓๑๕,๕๗๐ บาท
โดยผูฟองคดีมีหนาที่จัดเตรียมงานและประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการฝกอบรม บริหาร
งบประมาณใหเปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการใหเกิดผลดี
แกราชการ แตผฟู อ งคดีปฏิบตั หิ รือละเวนการปฏิบตั หิ นาทีร่ าชการโดยมิชอบ นําเงินคาใชจา ยโครงการ
ฝกอบรมหลักสูตรดังกลาวบางสวนซึ่งนางสาวมิ่งขวัญ กาญจนวิเศษ ผูจัดการโครงการและผูยืมเงิน
ราชการโครงการดังกลาว มอบใหผูฟองคดีเปนผูถือครอบครอง ไปใชประโยชนสวนตัวหรือของผูอื่น
โดยมิชอบ ปรากฏตามหลักฐานบันทึกขอตกลงที่นายสมชาย วิทยดํารง นางสาวมิ่งขวัญ และผูฟองคดี
รวมกันทําขึ้นเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๑ นอกจากนี้ ผูฟองคดีจัดทําหลักฐานการจายเงินโครงการ
ดังกลาวเท็จโดยปลอมลายมือชื่อผูรับเงินและผูจายเงินในหลักฐานใบสําคัญรับเงิน ใบสําคัญเบิก
คาตอบแทนวิทยากร และอืน่ ๆ เปนเหตุใหสง เอกสารหลักฐานใบสําคัญคูจ า ยและเงินเหลือจายจํานวน
๒๘๗,๗๖๕ บาท ใหสาํ นักงานความรวมมือเพือ่ พัฒนาระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศลาชา
เปนเวลาประมาณ ๔๑๐ วัน ทําใหทางราชการและผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับความเสียหาย
โดยในการดํ า เนิ น การก อ นมี คํ า สั่ ง ลงโทษทางวิ นั ย ดั ง กล า ว ผู  ถู ก ฟ อ งคดี ที่ ๒ มี คํ า สั่ ง
กรมการพัฒนาชุมชน ที่ ๒๘๘/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑ แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ขอเท็จจริง ซึ่งผลการสอบสวนปรากฏวากรณีมมี ลู สมควรดําเนินการทางวินยั ผูถ กู ฟองคดีที่ ๒ จึงมีคาํ สัง่
กรมการพัฒนาชุมชน ที่ ๑๘/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๒ แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ดําเนินการสอบสวนผูฟ อ งคดีและนางสาวมิง่ ขวัญ ซึง่ ขอเท็จจริงรับฟงไดวา เมือ่ พ.ศ. ๒๕๕๐ ผูถ กู ฟอง
คดีที่ ๑ กําหนดใหมกี ารดําเนินงานโครงการฝกอบรมหลักสูตร Grassroots Economic Development
with OTOP ๒๐๐๗ ระหวางวันที่ ๓ ถึงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๐ งบประมาณ ๑,๓๑๕,๕๗๐ บาท
โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณทั้งจํานวนจากสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวาง
ประเทศ กระทรวงการตางประเทศ ในการดําเนินโครงการผูถ กู ฟองคดีที่ ๒ มอบหมายใหกองฝกอบรม
สังกัดผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนผูรับผิดชอบ โดยมีนายสมชาย วิทยดํารง ผูอํานวยการกองฝกอบรม
เปนผูรับผิดชอบควบคุมดูแล นายไพบูลย ตั้งมีลาภ หัวหนาศูนยวิทยบริการเปนหัวหนาโครงการ
ซึ่งกองฝกอบรมขออนุญาตผูถูกฟองคดีที่ ๒ ใหขาราชการไปราชการเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการ
ดังกลาว ณ โรงแรมปรินซพาเลซ กรุงเทพมหานคร ระหวางวันที่ ๒ ถึงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๐
โดยเบิกจายคาใชจา ยจากงบโครงการรวม ๗ คน ประกอบดวย นายสมชาย วิทยดาํ รง นายไพบูลย ตัง้ มีลาภ
นางสาวอําพร งามศรีวัฒนาสกุล นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๗ว นางสาวมิ่งขวัญ กาญจนวิเศษ
นางสาววรางคณา อินทรเจริญ นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๖ว นางกมลวรรณ ถาวร นักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ๔ และผูฟองคดี โดยมอบหมายใหนางสาวมิ่งขวัญ กาญจนวิเศษ เปนผูรับผิดชอบ
ดานวิชาการ และเปนผูยืมเงินราชการตามโครงการมีหนาที่รับผิดชอบในการเก็บรักษาเงินและ
เปนผูจายเงินคาใชจายตามโครงการใหกับผูเขารับการอบรม ผูขาย ผูรับจาง หรือผูประกอบการ
และรวบรวมหลักฐานใบสําคัญสงใชคืนเงินยืม ผูฟองคดีเปนเจาหนาที่โครงการและมีหนาที่
จัดเตรียมงานและประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการฝกอบรม ควบคุมดูแลการฝกอบรม
ใหดาํ เนินไปดวยความเรียบรอย บริหารงบประมาณ เตรียมสถานทีฝ่ ก อบรม วัสดุอปุ กรณ ควบคุมดูแล
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การใชยานพาหนะ พนักงานขับรถ การเตรียมพิมพเอกสาร การจัดทําทะเบียนผูเ ขาอบรม พรอมทัง้
อํานวยความสะดวกแกผูเขาอบรม ณ สถานที่ฝกอบรม
ระหวางศึกษาดูงาน นางสาวมิง่ ขวัญทําสัญญายืมเงินเลขที่ ๑๔๙/๕๐ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๐
กับสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจํานวน
๑,๓๑๕,๕๗๐ บาท และไดรบั เช็คสัง่ จายเงินจํานวนดังกลาว เมือ่ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๐ นางสาวมิง่ ขวัญ
นําเช็คไปเบิกเปนเงินสดจากธนาคารออมสิน สาขาตลาดสะพานขาว และมอบใหผฟู อ งคดีถอื ครอบครอง
ไวทั้งหมดเพื่อใชจายในโครงการ โดยผูฟองคดีนําเงินทั้งหมดฝากเขาบัญชีธนาคารออมสินสาขาตลาด
สะพานขาว ของผูฟองคดี ตอมาเมื่อจบหลักสูตรอบรมตามโครงการในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๐
นางสาวมิ่งขวัญและผูฟองคดีมิไดรวบรวมหลักฐานใบสําคัญคูจายในการดําเนินงานตามโครงการ
สงใหสาํ นักงานความรวมมือเพือ่ การพัฒนาระหวางประเทศเพือ่ สงใชคนื เงินยืมในทันทีหรือภายใน
๓๐ วัน หลังจากจบหลักสูตร จนถึงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ จึงสงหลักฐานการจายเงินตามโครงการ
และเงิ น เหลื อ จ า ยคื น ให สํ า นั ก งานความร ว มมื อ เพื่ อ การพั ฒ นาระหว า งประเทศตามหนั ง สื อ
ดวนที่สุด ที่ มท ๐๔๐๔/๕๐๙๓ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดยแจงสรุปยอดคาใชจายตามโครงการ
เปนเงิน ๑,๑๘๑,๙๙๕ บาท พรอมคืนเงินยืมเหลือจายจํานวน ๑๓๓,๕๗๕ บาท แตเมื่อสํานักงาน
ความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศตรวจสอบเอกสารหลักฐานดังกลาวพบขอผิดพลาด
หลักฐานไมถูกตองไมครบถวน และมีเงินที่จะตองคืนเพิ่ม จึงแจงใหแกไขและสงหลักฐานเอกสาร
การจายเงินทั้งหมดใหครบถวนและถูกตองภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๑ นางสาวมิ่งขวัญ
จึงตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจายเงินตามโครงการดังกลาวทั้งหมดและพบวาผูฟองคดี
ทําเอกสารการเงินโดยมีการปลอมลายมือชื่อผูจายเงิน ผูรับเงิน มีการแกไขตัวเลขในเอกสาร
การจายเงินและรวบรวมเอกสารหลักฐานการเงินสงใหสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนา
ระหวางประเทศไมถกู ตอง คืนเงินเหลือจายไมครบถวน ลาชาเกินระยะเวลาทีก่ าํ หนด และไมนาํ เงิน
ไปชําระหนี้คาที่พักโรงแรมปรินซพาเลซจํานวน ๘๔,๗๐๐ บาท จนกระทั่งโรงแรมทวงถามหนี้
ที่คางชําระ และพบวามีคาใชจายตามโครงการเปนเงินทั้งสิ้น ๑,๐๖๗,๐๕๘ บาท และจะตองมีเงิน
เหลือจายทีจ่ ะตองสงคืนใหสาํ นักงานความรวมมือเพือ่ การพัฒนาระหวางประเทศเพิม่ อีก ๑๑๔,๔๓๖ บาท
นางสาวมิง่ ขวัญจึงใหผฟู อ งคดีนาํ เงินไปชําระใหโรงแรมปรินซพาเลซ และนําเงินจํานวน ๑๑๔,๔๓๖ บาท
มาคืน จนกระทัง่ วันที่ ๑๐ มิถนุ ายน ๒๕๕๑ ผูฟ อ งคดีจงึ นําเงินไปชําระคาหองพักใหโรงแรมปรินซพาเลซ
เปนเงิน ๘๔,๗๐๐ บาท และในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๑ นําเงินจํานวน ๑๑๔,๔๓๖ บาท มาคืน
นางสาวมิ่งขวัญ และนางสาวมิ่งขวัญนําเงินดังกลาวสงคืนใหสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนา
ระหวางประเทศในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ และนําเอกสารหลักฐานการเบิกจายเงินทั้งหมดสง
ใหสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศตรวจสอบโดยแจงสรุปยอดคาใชจายใหม
เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ วายอดคาใชจายเปนเงินทั้งสิ้น ๙๓๖,๓๓๐ บาท และยังมีเงินเหลือจาย
ที่จะตองสงคืนเพิ่มอีกเปนเงิน ๒๕๔,๖๖๕ บาท แตยังมิไดสงคืนเงินเหลือจายดังกลาวแตอยางใด
หลังจากนัน้ สํานักงานความรวมมือเพือ่ การพัฒนาระหวางประเทศตรวจพบวา มีหลักฐานใบสําคัญ
คูจายที่ถูกตองเปนเงินทั้งสิ้น ๗๗๙,๒๙๔ บาท ซึ่งมีเงินเหลือจายที่จะตองสงคืนใหสํานักงาน
พ.ค. - มิ.ย. ๖๑
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คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ ฟ. ๔๐/๒๕๖๐
วันที่ ๑๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

ความรวมมือเพือ่ การพัฒนาระหวางประเทศอีกเปนเงิน ๕๓๖,๒๗๖ บาท แตมกี ารนําเงินเหลือจายสงคืน
ใหแลว ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ เปนเงิน ๑๓๓,๕๗๕ บาท และครั้งที่ ๒
เมือ่ วันที่ ๑๗ มิถนุ ายน ๒๕๕๑ เปนเงิน ๑๑๔,๙๓๖ บาท รวมเปนเงิน ๒๔๘,๕๑๑ บาท จึงมีเงินเหลือจาย
ทีต่ อ งสงคืนเพิม่ เติมใหสาํ นักงานความรวมมือเพือ่ การพัฒนาระหวางประเทศอีกจํานวน ๒๘๗,๗๖๕ บาท
แตจนถึงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๑ ก็ยังมิไดมีการสงคืนเงินเหลือจายจํานวน ๒๘๗,๗๖๕ บาท
จนสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศมีหนังสือ ที่ กต ๑๕๐๕.๒/๙๑๓๕ ลงวันที่
๕ กันยายน ๒๕๕๑ แจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ คืนเงินจํานวนดังกลาวภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๑
แตก็ไมมีการสงคืนเงินดังกลาวภายในกําหนดเวลาที่ไดรับแจง ปรากฏวาในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๑
มีการทําบันทึกขอตกลงระหวางนายสมชาย นางสาวมิ่งขวัญ และผูฟองคดีระบุวาเงินโครงการ
จํานวน ๒๘๗,๗๖๕ บาท ที่สํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศเรียกคืน บุคคล
ทัง้ สามตกลงกันวา ๑. เงินโอเวอรบลิ (ไมมหี ลักฐานการจาย) จํานวน ๗๐,๕๒๖ บาท ซึง่ ไมสามารถ
เบิกจายได นางสาวมิง่ ขวัญและเจาหนาทีโ่ ครงการทัง้ หมดจะเปนผูร บั ผิดชอบชดใช ๒. เงินทีเ่ กิดจาก
การจายจริงและสามารถเบิกจายได นางสาวมิ่งขวัญ รับวาจะไปตรวจสอบและนํามาเบิกจาย
สงเอกสารใหกบั สํานักงานความรวมมือเพือ่ การพัฒนาระหวางประเทศตอไป และ ๓. เงินทีเ่ หลือจากขอ ๑.
และขอ ๒. ผูฟ อ งคดีในฐานะผูถ อื เงินรับจะเปนผูช ดใชทงั้ หมด แตหลังจากทีท่ าํ บันทึกขอตกลงดังกลาว
ก็ไมมีการนําเงินสงคืน จนกระทั่งวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑ นางสาวมิ่งขวัญจึงนําเงินจํานวน
๒๘๗,๗๖๕ บาท ไปสงคืนใหสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ ตามหลักฐาน
ใบเสร็จรับเงินสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ เลมที่ ๐๗๒ เลขที่ ๓๕๙๐
ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ ซึ่งลาชากวากําหนดเวลาที่ตองสงคืนนับตั้งแตวันจบโครงการในวันที่
๑๖ กันยายน ๒๕๕๐ เปนเวลา ๔๑๐ วัน
ในการสอบสวนทางวินัย ผูฟองคดีใหถอยคําปฏิเสธในชั้นการแจงและอธิบายขอกลาวหา
(สว. ๒) ตอมาเมือ่ คณะกรรมการสอบสวนแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานทีส่ นับสนุนขอกลาวหา
(สว. ๓) ใหผูฟองคดีทราบ ผูฟองคดีใหถอยคําตอคณะกรรมการสอบสวนวา ผูฟองคดีทราบและเขาใจ
ขอกลาวหาและพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาโดยตลอด ผูฟองคดีขอรับสารภาพตลอด
ขอกลาวหา ตามแบบบันทึกถอยคําของผูถ กู กลาวหา (สว. ๔) ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒ คณะกรรมการ
สอบสวนพิจารณาแลวเห็นวา พฤติการณของผูฟองคดีเปนการแสวงหาประโยชนที่มิควรได
โดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองซึ่งเปนการกระทําความผิดวินัยอยางรายแรงฐานปฏิบัติหรือ
ละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยทุจริตตามมาตรา ๘๕ (๑) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แมวา ภายหลังผูฟ อ งคดีจะนําเงินมาสงคืนใหสาํ นักงานความรวมมือ
เพือ่ การพัฒนาระหวางประเทศและใหการรับสารภาพ แตมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๒๑ ธันวาคม
๒๕๓๖ กําหนดใหลงโทษผูกระทําผิดโดยใหไลออกจากราชการ การนําเงินที่ทุจริตไปแลวมาคืน
หรือมีเหตุอันควรปราณีอื่นใด ไมเปนเหตุลดหยอนโทษลงเปนปลดออกจากราชการ จึงสมควร
ลงโทษไลผฟู อ งคดีออกจากราชการ
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิจารณาแลวเห็นวา พฤติการณของผูฟองคดีเปนการกระทําความผิดวินัย
อยางรายแรง ฐานปฏิบตั หิ รือละเวนการปฏิบตั หิ นาทีร่ าชการโดยทุจริตและฐานกระทําการอันไดชื่อวา

๑๒๐
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สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

เปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรงตามมาตรา ๘๕ (๑) และ (๔) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ สมควรลงโทษไลผฟู อ งคดีออกจากราชการ และสงเรือ่ งให อ.ก.พ. กรมการพัฒนา
ชุมชน พิจารณาตามมาตรา ๙๗ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
อ.ก.พ. กรมการพัฒนาชุมชนในการประชุมครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๓ เมือ่ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๓ มีมติเห็นชอบ
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงมีคําสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ ๑๖๘/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓
ลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการตามมติดังกลาว
ผูฟองคดีอุทธรณคําสั่งลงโทษดังกลาวตอผูถูกฟองคดีที่ ๓ ซึ่งพิจารณาแลวเห็นวาผูฟองคดี
กระทําความผิดตามขอกลาวหา การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําสั่งลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ นั้น
การพิจารณาความผิดและระดับโทษเหมาะสมแลว แตเนือ่ งจากกรณีของผูฟ อ งคดีเปนการกระทําผิดวินยั
อยูกอนวันที่พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ใชบังคับ ตองปรับบทความผิด
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งเปนกฎหมายที่ใชบังคับในขณะนั้น
ตามมาตรา ๑๓๓ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนพ.ศ. ๒๕๕๑ จึงมีคําวินิจฉัย
ใหยกอุทธรณและใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ แกไขคําสั่งลงโทษผูฟองคดีในสวนของการระบุมาตราและ
ฐานความผิดใหเปนไปตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึง่ ผูถ กู ฟองคดีที่ ๒
มีคําสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ ๐๙๗/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ แกไขบทมาตรา
และฐานความผิดทีร่ ะบุในคําสัง่ กรมการพัฒนาชุมชนที่ ๑๖๘/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ จากเดิม
ระบุความผิดฐานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยทุจริตและฐานกระทําการอันไดชื่อวา
เปนผูป ระพฤติชวั่ อยางรายแรงตามมาตรา ๘๕ (๑) และ (๔) แหงพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เปนฐานทุจริตตอหนาทีร่ าชการและฐานกระทําการอันไดชอื่ วาเปนผูป ระพฤติชวั่
อยางรายแรงตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม และมาตรา ๙๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
สวนการดําเนินการทางวินัยนางสาวมิ่งขวัญ นั้น ผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิจารณาแลวเห็นวา
นางสาวมิง่ ขวัญเปนผูร บั เงินยืมราชการคาใชจา ยโครงการฝกอบรมจากสํานักความรวมมือเพือ่ การพัฒนา
ระหวางประเทศ เปนเงิน ๑,๓๑๕,๕๗๐ บาท ตัง้ แตวนั ที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๐ เพือ่ ใชจา ยระหวางการฝกอบรม
วันที่ ๓ ถึงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๐ ณ โรงแรมปรินซพาเลซ กรุงเทพมหานคร และตองสงหลักฐาน
การจายเงินพรอมทั้งเงินเหลือจายทั้งหมดคืนภายใน ๓๐ วันหลังจากจบหลักสูตรในวันที่ ๑๖ กันยายน
๒๕๕๐ แตนางสาวมิง่ ขวัญมอบเงินทัง้ หมดใหผฟู อ งคดีซงึ่ ไมมหี นาทีเ่ กีย่ วของกับการยืมเงินราชการ
จํานวนดังกลาวเปนผูถือครอบครองไวแตเพียงผูเดียว และเมื่อครบกําหนด ๓๐ วัน มิไดรวบรวม
หลักฐานใบสําคัญคูจ า ยหักลางเงินยืม จนมีการติดตามทวงถามจากผูท เี่ กีย่ วของจึงมีการสงเอกสาร
หลักฐานหักลางเงินยืมครบถวนในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ ลาชาไปเปนเวลา ๔๑๐ วัน แตไมปรากฏ
หลักฐานวานางสาวมิ่งขวัญ นําเงินในโครงการไปใชประโยชนสวนตนหรือของผูอื่นโดยมิชอบ
พฤติการณของนางสาวมิ่งขวัญ เปนความผิดวินัยอยางไมรายแรง ฐานไมปฏิบัติหนาที่ราชการ
ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ ฐานไมปฏิบัติหนาที่ราชการใหเกิดผลดีหรือ
ความกาวหนาแกราชการดวยความตั้งใจ อุตสาหะ เอาใจใสและรักษาประโยชนของทางราชการ
และฐานประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ ตามมาตรา ๘๒ (๒) และ (๓) และมาตรา ๘๓ (๔)
พ.ค. - มิ.ย. ๖๑
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วันที่ ๑๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

แหงพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ สมควรลงโทษตัดเงินเดือนนางสาวมิง่ ขวัญ
จํานวน ๕% เปนเวลา ๑ เดือน แตเนือ่ งจากเปนการกระทําความผิดครัง้ แรกและไมเคยกระทําผิดวินยั
และถูกลงโทษมากอน สมควรลดโทษลงเปนภาคทัณฑ ซึง่ อ.ก.พ. กรมการพัฒนาชุมชน พิจารณาแลว
มีมติใหลงโทษภาคทัณฑนางสาวมิ่งขวัญ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงมีคําสั่งลงโทษภาคทัณฑนางสาวมิ่งขวัญ
ตามมติดังกลาวแลว
นอกจากนี้มีการดําเนินการทางวินัยในสวนของนายไพบูลย ตั้งมีลาภ หัวหนาโครงการและ
หัวหนาคณะทํางานบริหารการฝกอบรมและสวัสดิการโครงการ และนายสมชาย วิทยดาํ รง ผูอ าํ นวยการ
กองฝกอบรม มีหนาทีอ่ าํ นวยการ รับผิดชอบกํากับควบคุมดูแลการฝกอบรม ซึง่ ผูถ กู ฟองคดีที่ ๒ เห็นวา
นายไพบูลยและนายสมชายกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงฐานไมตั้งใจปฏิบัติหนาที่ราชการ
ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ ฐานไมปฏิบัติหนาที่ราชการใหเกิดผลดีหรือ
ความกาวหนาแกราชการดวยความตั้งใจ อุตสาหะ เอาใจใสและรักษาประโยชนของทางราชการ
และฐานประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ ตามมาตรา ๘๒ (๒) และ (๓) และมาตรา ๘๓ (๔)
แหงพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เห็นควรลงโทษภาคทัณฑ แตนายไพบูลย
และนายสมชายกระทําความผิดเปนครั้งแรก จึงใหงดโทษโดยใหวากลาวตักเตือนบุคคลทั้งสองไว
เปนลายลักษณอักษร
ผูฟองคดีเห็นวาการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการเปนการลงโทษ
โดยไมเปนธรรม จึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครองสูงสุด ขอใหผถู กู ฟองคดีที่ ๑ ลดโทษผูฟ อ งคดีเปนการ
กระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงเชนเดียวกับกรณีของนางสาวมิ่งขวัญ กาญจนวิเศษ และเพิกถอน
คําวินิจฉัยของผูถูกฟองคดีที่ ๓ โดยใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ ลดโทษจากไลออกจากราชการเปนใหออก
จากราชการ
๒. ประเด็นพิจารณาวินิฉัย
คดีมีประเด็นที่จะตองวินิจฉัยวา คําสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ ๑๖๘/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๐
เมษายน ๒๕๕๓ ซึ่งแกไขโดยคําสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ ๐๙๗/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ
๒๕๕๔ ลงโทษไลผฟู อ งคดีออกจากราชการ และคําวินจิ ฉัยของผูถ กู ฟองคดีที่ ๓ เรือ่ งดําที่ ๕๓๑๐๐๓๙
เรื่องแดงที่ ๐๐๕๑๕๔ ยกอุทธรณของผูฟองคดี ชอบดวยกฎหมายหรือไม
คดีมีประเด็นที่ตองพิจารณาวินิจฉัยใน ๒ ประการดังนี้
ประการแรก คําสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ ๑๖๘/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓
ซึ่งแกไขโดยคําสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ ๐๙๗/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ ลงโทษ
ไลผูฟองคดีออกจากราชการชอบดวยกฎหมายหรือไม
โดยที่คดีนี้ผูฟองคดียื่นคําฟองอางวา การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีคําสั่งกรมการพัฒนาชุมชน
ที่ ๑๖๘/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ ซึ่งแกไขโดยคําสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ ๐๙๗/๒๕๕๔
ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ ลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ และคําวินิจฉัยของผูถูกฟองคดี
ที่ ๓ เรื่องดําที่ ๕๓๑๐๐๓๙ เรื่องแดงที่ ๐๐๕๑๕๔ ยกอุทธรณของผูฟองคดี ไมยุติธรรมกับผูฟองคดี
เนื่องจากผูฟองคดีกระทําการในเรื่องที่ถูกกลาวหาโดยถือปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาเพื่อให
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สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

โครงการดังกลาวบรรลุวตั ถุประสงคและเปนประโยชนตอ สวนรวม มีความรับผิดชอบในการแกไขปญหา
อุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ ระหวางการฝกอบรมใหลลุ ว ง ทัง้ ยังรวมรับผิดนําเงินงบประมาณในสวนทีเ่ บิกไมไดสง คืน
ทางราชการเรียบรอยแลว ผูฟ อ งคดีไมไดตงั้ ใจกระทําความผิดและเปนการกระทําความผิดครัง้ แรก รวมทัง้
ผูฟองคดีปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความวิริยะ อุตสาหะ เสียสละ กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนและ
ทางราชการตลอดมาเปนเวลา ๒๘ ปเศษ จนไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณเชิดชูเกียรติในการปฏิบัติ
หนาที่ราชการ ๒๕ ป ผูฟองคดีควรไดรับโทษในระดับโทษที่ไมใชโทษกรณีกระทําผิดวินัยอยางรายแรง
ถึงระดับโทษไลออกจากราชการ โดยผูฟองคดียอมรับในคําฟองวาผูฟองคดีใหถอยคํารับสารภาพ
ตอคณะกรรมการสอบสวนในชัน้ การสอบสวนทางวินยั ตามบันทึกถอยคําของผูถ กู กลาวหา (แบบ สว. ๔)
ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒ และมีคาํ ขอใหผถู กู ฟองคดีที่ ๑ พิจารณาลดโทษใหผฟู อ งคดีจากลงโทษ
ไลออกจากราชการเปนระดับโทษกรณีกระทําผิดวินยั อยางไมรา ยแรง อันเปนคําฟองทีผ่ ฟู อ งคดียอมรับ
หรือไมไดปฏิเสธวาผูฟองคดีไมไดกระทําความผิดตามที่ถูกกลาวหาและตามที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีคําสั่ง
ลงโทษทางวินัย เพียงแตผูฟองคดีเห็นวาผูฟองคดีไมควรไดรับโทษทางวินัยอยางรายแรงถึงระดับโทษ
ไลออกจากราชการหรือควรไดรับโทษในระดับโทษทางวินัยอยางไมรายแรงเทานั้น คดีจึงมีประเด็น
ที่ตองพิจารณาเพียงวา พฤติการณหรือการกระทําของผูฟองคดีตามขอเท็จจริงขางตนเปนการ
กระทําผิดทางวินัยอยางรายแรงหรือไม และระดับโทษไลออกจากราชการถูกตองเหมาะสมหรือไม
อยางไร
พิเคราะหแลวเห็นวาการพิจารณาวาผูฟ อ งคดีกระทําผิดวินยั อยางรายแรงฐานความผิดใด
หรือไม และจะลงโทษผูฟ อ งคดีไดเพียงใด ตองพิจารณาตามกฎหมายทีม่ ผี ลใชบงั คับในขณะเกิดเหตุ
หรือเกิดมูลกรณีตามที่ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย สวนการดําเนินการเพื่อลงโทษหรือสั่งใหออก
จากราชการใหดําเนินการตามพระราชบัญญัติที่ใชบังคับในปจจุบัน เมื่อขอเท็จจริงรับฟงไดแลววา
ผูฟองคดีไดรับมอบหมายใหเปนคณะทํางานบริหารการฝกอบรม มีหนาที่จัดเตรียมงานและประสาน
กับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการฝกอบรม บริหารงบประมาณ ผูฟองคดีนําเงินคาใชจายโครงการ
ฝกอบรมดังกลาวบางสวนทีน่ างสาวมิง่ ขวัญ กาญจนวิเศษ ผูจ ดั การโครงการและผูย มื เงินราชการมอบให
ผูฟองคดีเปนผูถือครอบครองไว ไปใชประโยชนสําหรับตนเองหรือของผูอื่นโดยมิชอบ โดยผูฟองคดี
จัดทําหลักฐานการจายเงินโครงการดังกลาวบางสวนเปนเท็จ โดยปลอมลายมือชือ่ ผูร บั เงินและผูจ า ยเงิน
ในหลักฐานใบสําคัญเบิกคาตอบแทนวิทยากรและผูอ นื่ ทีเ่ กีย่ วของ เปนเหตุใหมกี ารสงเอกสารหลักฐาน
ใบสําคัญคูจ า ยทัง้ หมดและเงินเหลือจายจํานวน ๒๘๗,๗๖๕ บาท ใหสาํ นักงานความรวมมือเพือ่ พัฒนา
ระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ ลาชาเปนเวลา ๔๑๐ วัน โดยผูฟองคดีมีหนาที่ในการดูแล
รักษา จายเงิน รวมทัง้ รวบรวมเอกสารหลักฐานการจายเงินหรือเอกสารใบสําคัญคูจ า ยเพือ่ เบิกจายเงิน
และหักลางเงินยืมและนําเงินที่เหลือจายสงคืนสํานักงานความรวมมือเพื่อพัฒนาระหวางประเทศ
กระทรวงการตางประเทศ ตามที่กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวของกําหนดและตามที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมาย จึงถือวาผูฟองคดีมีหนาที่ราชการในเรื่องดังกลาว
การที่ผูฟองคดีนําเงินยืมตามโครงการดังกลาวซึ่งอยูในความดูแลของตนไปใชประโยชน
และจัดทําเอกสารหลักฐานการจายเงินที่มีขอความอันเปนเท็จโดยการปลอมลายมือชื่อผูรับเงิน
และผูจายเงินในหลักฐานใบสําคัญเบิกคาตอบแทนวิทยากรและผูอื่นที่เกี่ยวของในพฤติการณ
พ.ค. - มิ.ย. ๖๑
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คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ ฟ. ๔๐/๒๕๖๐
วันที่ ๑๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

ดังกลาว แมไมปรากฏหลักฐานวาผูฟ อ งคดีนาํ ไปใชประโยชนในเรือ่ งใด และภายหลังจากผูบ งั คับบัญชา
ทราบเรื่องมีการดําเนินการจนผูฟองคดีนําเงินมาคืนทางราชการและผูถูกฟองคดีที่ ๑ สงเอกสาร
หลักฐานการจายเงินหักลางเงินยืมและเงินเหลือจายคืนสํานักงานความรวมมือเพื่อพัฒนาระหวาง
ประเทศ กระทรวงการตางประเทศ ครบถวนก็ตาม แตยอ มเห็นไดวา ผูฟ อ งคดีอาศัยโอกาสทีต่ นมีหนาที่
ในการดูแลหรือถือครอบครองเงินของทางราชการนําเงินดังกลาวบางสวนไปใชประโยชนสวนตัว
หรือของผูอื่น อันเปนการกระทําผิดวินัยฐานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ
เพือ่ ใหตนเองหรือผูอ นื่ ไดประโยชนทมี่ คิ วรได เปนการทุจริตตอหนาทีร่ าชการและเปนความผิดวินยั
อยางรายแรง ตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
และฐานกระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรงซึ่งเปนความผิดวินัยอยางรายแรง
ตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติเดียวกันอยูดวย และกรณีขาราชการพลเรือนสามัญ
กระทําผิดวินยั อยางรายแรง นัน้ มาตรา ๑๐๔ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน บัญญัติใหผูบังคับบัญชา
สั่งลงโทษปลดออกหรือไลออกตามความรายแรงแหงกรณี ถามีเหตุอนั ควรลดหยอนจะนํามาประกอบ
การพิจารณาลดโทษก็ได แตหา มมิใหลดโทษลงตํา่ กวาปลดออก
ดั ง นั้ น เมื่ อ กรณี ข องผู  ฟ  อ งคดี เ ป น การกระทํ า ผิ ด วิ นั ย ฐานทุ จ ริ ต ต อ หน า ที่ ร าชการและ
ฐานกระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง อันเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง
ตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม และมาตรา ๙๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๓๕ และการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซึ่งเปนผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗
แหงพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มีคาํ สัง่ กรมการพัฒนาชุมชน ที่ ๑๖๘/๒๕๕๓
ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ ลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ และมีคําสั่งกรมการพัฒนาชุมชน
ที่ ๐๙๗/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ แกไขคําสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ ๑๖๘/๒๕๕๓
ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ จากเดิมระบุวาผูฟองคดีกระทําผิดวินัยฐานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ
หนาที่ราชการโดยทุจริตและฐานกระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรงตามมาตรา ๘๕
(๑) และ (๔) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เปนฐานทุจริตตอหนาที่
ราชการและฐานกระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรงตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม
และมาตรา ๙๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ตามคําวินจิ ฉัย
ของผูถูกฟองคดีที่ ๓ เรื่องดําที่ ๕๓๑๐๐๓๙ เรื่องแดงที่ ๐๐๕๑๕๔ โดยยังคงลงโทษไลผูฟองคดี
ออกจากราชการ จึงเปนระดับโทษที่ถูกตองเหมาะสมแลว คําสั่งลงโทษของผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงเปน
คําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
ประการทีส่ อง คําวินจิ ฉัยของผูถ กู ฟองคดีที่ ๓ เรือ่ งดําที่ ๕๓๑๐๐๓๙ เรือ่ งแดงที่ ๐๐๕๑๕๔
ยกอุทธรณของผูฟองคดีชอบดวยกฎหมายหรือไม
พิ เ คราะห แ ล ว เห็ น ว า เมื่ อ ได วิ นิ จ ฉั ย ข า งต น แล ว ว า การที่ ผู  ถู ก ฟ อ งคดี ที่ ๒ มี คํ า สั่ ง
กรมการพัฒนาชุมชน ที่ ๑๖๘/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ ลงโทษไลผฟู อ งคดีออกจากราชการ
และมีคําสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ ๐๙๗/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ แกไขคําสั่ง
ที่ ๑๖๘/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ ตามคําวินิจฉัยของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ชอบดวยกฎหมาย
และไมปรากฏวาผูฟองคดีโตแยงการพิจารณาของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ในประการอื่น นอกจากขอให

๑๒๔
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สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

พิจารณาลดโทษผูฟองคดีเปนลงโทษกรณีกระทําผิดวินัยไมรายแรง ซึ่งเปนเรื่องความถูกตอง
เหมาะสมของระดับโทษ ซึง่ วินจิ ฉัยไวแลวขางตน ดังนัน้ คําวินจิ ฉัยของผูถ กู ฟองคดีที่ ๓ เรือ่ งดําที่
๕๓๑๐๐๓๙ เรื่องแดงที่ ๐๐๕๑๕๔ ยกอุทธรณของผูฟองคดีจึงชอบดวยกฎหมายดวยเชนกัน
๓. ผลคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
โดยเหตุผลดังไดวนิ จิ ฉัยขางตน กรณีจงึ ไมมเี หตุทจี่ ะตองเพิกถอนคําสัง่ ของผูถ กู ฟองคดีที่ ๒
และคําวินิจฉัยของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ตามคําขอทายคําฟองของผูฟองคดี
ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายกฟอง
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