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คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
คดีหมายเลขแดงที่ ฟ. ๔๐/๒๕๖๐

วันที่ ๑๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

เร่ือง คดีท่ีมีกฎหมายกําหนดใหอยูในอํานาจศาลปกครองสูงสุด

คดีหมายเลขดําที่ ฟ. ๒๔/๒๕๕๔
คดีหมายเลขแดงที่ ฟ. ๔๐/๒๕๖๐

    นางเสริมพรรณ  จอมทัน         ผูฟองคดี
   
     
    กรมการพัฒนาชุมชน ท่ี ๑
    อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ท่ี ๒
    คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม ท่ี ๓    ผูถูกฟองคดี 

๑. ขอเท็จจริงในคดีโดยสรุป
   คดีนี ้ เดมิผูฟองคดเีปนขาราชการพลเรอืนสามญั ตาํแหนงนกัทรพัยากรบคุคลชาํนาญการ
สงักดัผูถกูฟองคดทีี ่๑ ตอมาผูถกูฟองคดทีี ่๒ มคีาํส่ังกรมการพฒันาชมุชน ที ่๑๖๘/๒๕๕๓ ลงวันที่ 
๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ ซึง่แกไขโดยคาํสัง่กรมการพฒันาชมุชน ที ่๐๙๗/๒๕๕๔ ลงวนัท่ี ๒๘ กมุภาพนัธ 
๒๕๕๔ ลงโทษไลผู ฟองคดีออกจากราชการ ฐานทุจริตตอหนาท่ีราชการและฐานกระทําการ
อันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรงตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม และมาตรา ๙๘ วรรคสอง 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ กรณีเมื่อครั้งผูฟองคดีดํารงตําแหนง
นกัพฒันาทรพัยากรบคุคล ๖ กองฝกอบรม สงักดัผูถกูฟองคดทีี ่๑ กระทําผดิวนิยัอยางรายแรง กรณทีี่
ผูฟองคดีไดรับมอบหมายใหเปนคณะทํางานบริหารการฝกอบรมและสวัสดิการ ในโครงการฝกอบรม

ระหวาง
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คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ ฟ. ๔๐/๒๕๖๐ 
วันที่ ๑๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

จุลนิติ

หลกัสตูร Grassroots Economic Development with OTOP ๒๐๐๗ งบประมาณ ๑,๓๑๕,๕๗๐ บาท
โดยผูฟองคดีมีหนาที่จัดเตรียมงานและประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการฝกอบรม บริหาร
งบประมาณใหเปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการใหเกิดผลดี
แกราชการ แตผูฟองคดปีฏิบตัหิรอืละเวนการปฏบิตัหินาทีร่าชการโดยมชิอบ นาํเงนิคาใชจายโครงการ
ฝกอบรมหลักสูตรดังกลาวบางสวนซ่ึงนางสาวม่ิงขวัญ กาญจนวิเศษ ผูจัดการโครงการและผูยืมเงิน
ราชการโครงการดังกลาว มอบใหผูฟองคดีเปนผูถือครอบครอง ไปใชประโยชนสวนตัวหรือของผูอ่ืน
โดยมิชอบ ปรากฏตามหลักฐานบันทึกขอตกลงที่นายสมชาย วิทยดํารง นางสาวมิ่งขวัญ และผูฟองคดี
รวมกันทําขึ้นเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๑ นอกจากนี้ ผูฟองคดีจัดทําหลักฐานการจายเงินโครงการ
ดังกลาวเท็จโดยปลอมลายมือชื่อผูรับเงินและผูจายเงินในหลักฐานใบสําคัญรับเงิน ใบสําคัญเบิก
คาตอบแทนวทิยากร และอ่ืน ๆ  เปนเหตใุหสงเอกสารหลกัฐานใบสาํคญัคูจายและเงนิเหลอืจายจาํนวน 
๒๘๗,๗๖๕ บาท ใหสาํนกังานความรวมมอืเพือ่พฒันาระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศลาชา
เปนเวลาประมาณ ๔๑๐ วัน ทําใหทางราชการและผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับความเสียหาย 
   โดยในการดําเนินการกอนมีคําสั่งลงโทษทางวินัยดังกลาว ผู ถูกฟองคดีที่ ๒ มีคําส่ัง
กรมการพัฒนาชุมชน ที่ ๒๘๘/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑ แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ขอเท็จจริง ซึ่งผลการสอบสวนปรากฏวากรณีมมีลูสมควรดําเนนิการทางวินยั ผูถกูฟองคดีที ่๒ จงึมคีาํสัง่
กรมการพัฒนาชุมชน ที่ ๑๘/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๒ แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ดาํเนนิการสอบสวนผูฟองคดแีละนางสาวม่ิงขวญั ซึง่ขอเทจ็จรงิรบัฟงไดวา เมือ่ พ.ศ. ๒๕๕๐ ผูถกูฟอง
คดทีี ่๑ กําหนดใหมกีารดําเนินงานโครงการฝกอบรมหลักสตูร Grassroots Economic Development 
with OTOP ๒๐๐๗ ระหวางวันที่ ๓ ถึงวันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๕๐ งบประมาณ ๑,๓๑๕,๕๗๐ บาท 
โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณท้ังจํานวนจากสํานักงานความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวาง
ประเทศ กระทรวงการตางประเทศ ในการดําเนินโครงการผูถกูฟองคดีที ่๒ มอบหมายใหกองฝกอบรม
สังกัดผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนผูรับผิดชอบ โดยมีนายสมชาย วิทยดํารง ผูอํานวยการกองฝกอบรม
เปนผูรับผิดชอบควบคุมดูแล นายไพบูลย ตั้งมีลาภ หัวหนาศูนยวิทยบริการเปนหัวหนาโครงการ 
ซึ่งกองฝกอบรมขออนุญาตผูถูกฟองคดีที่ ๒ ใหขาราชการไปราชการเพ่ือปฏิบัติงานตามโครงการ
ดังกลาว ณ โรงแรมปรินซพาเลซ กรุงเทพมหานคร ระหวางวันที่ ๒ ถึงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๐ 
โดยเบกิจายคาใชจายจากงบโครงการรวม ๗ คน ประกอบดวย นายสมชาย วทิยดาํรง นายไพบลูย ตัง้มลีาภ
นางสาวอําพร งามศรีวัฒนาสกุล นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๗ว นางสาวม่ิงขวัญ กาญจนวิเศษ
นางสาววรางคณา อินทรเจริญ นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๖ว นางกมลวรรณ ถาวร นักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ๔ และผูฟองคดี โดยมอบหมายใหนางสาวมิ่งขวัญ กาญจนวิเศษ เปนผูรับผิดชอบ
ดานวิชาการ และเปนผูยืมเงินราชการตามโครงการมีหนาท่ีรับผิดชอบในการเก็บรักษาเงินและ
เปนผูจายเงินคาใชจายตามโครงการใหกับผูเขารับการอบรม ผูขาย ผูรับจาง หรือผูประกอบการ 
และรวบรวมหลักฐานใบสําคัญสงใชคืนเงินยืม ผูฟองคดีเปนเจาหนาที่โครงการและมีหนาที่
จัดเตรียมงานและประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการฝกอบรม ควบคุมดูแลการฝกอบรม
ใหดาํเนินไปดวยความเรียบรอย  บริหารงบประมาณ เตรียมสถานท่ีฝกอบรม วสัดอุปุกรณ ควบคุมดูแล

117-125-MAC6.indd   118117-125-MAC6.indd   118 7/12/18   2:18 PM7/12/18   2:18 PM



พ.ค. - มิ.ย. ๖๑ ๑๑๙

สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

การใชยานพาหนะ พนักงานขบัรถ การเตรยีมพมิพเอกสาร การจดัทาํทะเบยีนผูเขาอบรม พรอมทัง้
อํานวยความสะดวกแกผูเขาอบรม ณ สถานที่ฝกอบรม
   ระหวางศึกษาดงูาน นางสาวม่ิงขวญัทาํสญัญายืมเงนิเลขที ่๑๔๙/๕๐ ลงวันท่ี ๓๐ สงิหาคม ๒๕๕๐ 
กับสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจํานวน 
๑,๓๑๕,๕๗๐ บาท และไดรบัเช็คส่ังจายเงนิจํานวนดงักลาว เมือ่วนัที ่๔ กนัยายน ๒๕๕๐ นางสาวมิง่ขวญั
นาํเชค็ไปเบกิเปนเงนิสดจากธนาคารออมสนิ สาขาตลาดสะพานขาว และมอบใหผูฟองคดถีอืครอบครอง
ไวทั้งหมดเพื่อใชจายในโครงการ โดยผูฟองคดีนําเงินทั้งหมดฝากเขาบัญชีธนาคารออมสินสาขาตลาด
สะพานขาว ของผูฟองคดี ตอมาเมื่อจบหลักสูตรอบรมตามโครงการในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๐ 
นางสาวม่ิงขวัญและผูฟองคดีมิไดรวบรวมหลักฐานใบสําคัญคูจายในการดําเนินงานตามโครงการ
สงใหสาํนกังานความรวมมอืเพือ่การพฒันาระหวางประเทศเพือ่สงใชคืนเงินยืมในทันทีหรอืภายใน 
๓๐ วนั หลงัจากจบหลกัสตูร จนถงึวนัที ่๑๓ ธนัวาคม ๒๕๕๐ จงึสงหลกัฐานการจายเงนิตามโครงการ
และเงินเหลือจายคืนใหสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศตามหนังสือ 
ดวนที่สุด ที่ มท ๐๔๐๔/๕๐๙๓ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดยแจงสรุปยอดคาใชจายตามโครงการ 
เปนเงิน ๑,๑๘๑,๙๙๕ บาท พรอมคืนเงินยืมเหลือจายจํานวน ๑๓๓,๕๗๕ บาท แตเมื่อสํานักงาน
ความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศตรวจสอบเอกสารหลักฐานดังกลาวพบขอผิดพลาด 
หลักฐานไมถูกตองไมครบถวน และมีเงินที่จะตองคืนเพิ่ม จึงแจงใหแกไขและสงหลักฐานเอกสาร
การจายเงินท้ังหมดใหครบถวนและถูกตองภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๑ นางสาวม่ิงขวัญ
จึงตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจายเงินตามโครงการดังกลาวทั้งหมดและพบวาผู ฟองคดี
ทําเอกสารการเงินโดยมีการปลอมลายมือชื่อผูจายเงิน ผูรับเงิน มีการแกไขตัวเลขในเอกสาร
การจายเงินและรวบรวมเอกสารหลักฐานการเงินสงใหสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนา
ระหวางประเทศไมถกูตอง คนืเงนิเหลอืจายไมครบถวน ลาชาเกนิระยะเวลาทีก่าํหนด และไมนาํเงนิ
ไปชําระหน้ีคาที่พักโรงแรมปรินซพาเลซจํานวน ๘๔,๗๐๐ บาท จนกระทั่งโรงแรมทวงถามหนี้
ที่คางชําระ และพบวามีคาใชจายตามโครงการเปนเงินทั้งสิ้น ๑,๐๖๗,๐๕๘ บาท และจะตองมีเงิน
เหลือจายท่ีจะตองสงคนืใหสาํนกังานความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศเพ่ิมอกี ๑๑๔,๔๓๖ บาท 
นางสาวมิง่ขวญัจงึใหผูฟองคดนีาํเงนิไปชาํระใหโรงแรมปรนิซพาเลซ และนาํเงนิจํานวน ๑๑๔,๔๓๖ บาท 
มาคนื จนกระทัง่วนัที ่๑๐ มถินุายน ๒๕๕๑ ผูฟองคดจีงึนาํเงนิไปชาํระคาหองพกัใหโรงแรมปรนิซพาเลซ 
เปนเงิน ๘๔,๗๐๐ บาท และในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๑ นําเงินจํานวน ๑๑๔,๔๓๖ บาท มาคืน
นางสาวม่ิงขวัญ และนางสาวม่ิงขวัญนําเงินดังกลาวสงคืนใหสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนา
ระหวางประเทศในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ และนําเอกสารหลักฐานการเบิกจายเงินทั้งหมดสง
ใหสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศตรวจสอบโดยแจงสรุปยอดคาใชจายใหม
เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ วายอดคาใชจายเปนเงินทั้งสิ้น ๙๓๖,๓๓๐ บาท และยังมีเงินเหลือจาย
ที่จะตองสงคืนเพ่ิมอีกเปนเงิน ๒๕๔,๖๖๕ บาท แตยังมิไดสงคืนเงินเหลือจายดังกลาวแตอยางใด 
   หลงัจากนัน้สาํนกังานความรวมมอืเพือ่การพฒันาระหวางประเทศตรวจพบวา มหีลกัฐานใบสาํคญั
คู จายที่ถูกตองเปนเงินทั้งสิ้น ๗๗๙,๒๙๔ บาท ซึ่งมีเงินเหลือจายที่จะตองสงคืนใหสํานักงาน
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คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ ฟ. ๔๐/๒๕๖๐ 
วันที่ ๑๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

จุลนิติ

ความรวมมอืเพือ่การพฒันาระหวางประเทศอกีเปนเงนิ ๕๓๖,๒๗๖ บาท แตมกีารนําเงนิเหลอืจายสงคนื
ใหแลว ๒ คร้ัง คร้ังที่ ๑ เม่ือวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ เปนเงิน ๑๓๓,๕๗๕ บาท และคร้ังท่ี ๒ 
เมือ่วันที ่๑๗ มถินุายน ๒๕๕๑ เปนเงิน ๑๑๔,๙๓๖ บาท รวมเปนเงิน ๒๔๘,๕๑๑ บาท จงึมเีงนิเหลอืจาย
ทีต่องสงคนืเพิม่เตมิใหสาํนกังานความรวมมอืเพือ่การพฒันาระหวางประเทศอกีจาํนวน 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 นางสาวม่ิงขวัญ และผูฟองคดีระบุวาเงินโครงการ
จํานวน ๒๘๗,๗๖๕ บาท ที่สํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศเรียกคืน บุคคล
ทัง้สามตกลงกันวา ๑. เงินโอเวอรบลิ (ไมมหีลกัฐานการจาย) จาํนวน ๗๐,๕๒๖ บาท ซึง่ไมสามารถ
เบกิจายได นางสาวม่ิงขวญัและเจาหนาทีโ่ครงการทัง้หมดจะเปนผูรบัผดิชอบชดใช ๒. เงนิทีเ่กดิจาก
การจายจริงและสามารถเบิกจายได นางสาวม่ิงขวัญ รับวาจะไปตรวจสอบและนํามาเบิกจาย
สงเอกสารใหกบัสาํนกังานความรวมมอืเพือ่การพัฒนาระหวางประเทศตอไป และ ๓. เงนิทีเ่หลือจากขอ ๑.
และขอ ๒. ผูฟองคดใีนฐานะผูถอืเงนิรบัจะเปนผูชดใชทัง้หมด แตหลงัจากทีท่าํบนัทกึขอตกลงดงักลาว
ก็ไมมีการนําเงินสงคืน จนกระทั่งวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑ นางสาวมิ่งขวัญจึงนําเงินจํานวน 
๒๘๗,๗๖๕ บาท ไปสงคืนใหสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ ตามหลักฐาน
ใบเสร็จรับเงินสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ เลมท่ี ๐๗๒ เลขที่ ๓๕๙๐ 
ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ ซึ่งลาชากวากําหนดเวลาที่ตองสงคืนนับตั้งแตวันจบโครงการในวันที่
๑๖ กันยายน ๒๕๕๐ เปนเวลา ๔๑๐ วัน
   ในการสอบสวนทางวินัย ผูฟองคดีใหถอยคําปฏิเสธในชั้นการแจงและอธิบายขอกลาวหา 
(สว. ๒) ตอมาเมือ่คณะกรรมการสอบสวนแจงขอกลาวหาและสรปุพยานหลกัฐานทีส่นบัสนนุขอกลาวหา 
(สว. ๓) ใหผูฟองคดีทราบ ผูฟองคดีใหถอยคําตอคณะกรรมการสอบสวนวา ผูฟองคดีทราบและเขาใจ
ขอกลาวหาและพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาโดยตลอด ผูฟองคดีขอรับสารภาพตลอด
ขอกลาวหา ตามแบบบนัทกึถอยคาํของผูถกูกลาวหา (สว. ๔) ลงวนัที ่๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒ คณะกรรมการ
สอบสวนพิจารณาแลวเห็นวา พฤติการณของผูฟองคดีเปนการแสวงหาประโยชนที่มิควรได
โดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองซ่ึงเปนการกระทําความผิดวินัยอยางรายแรงฐานปฏิบัติหรือ
ละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยทุจริตตามมาตรา ๘๕ (๑) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๕๑ แมวาภายหลงัผูฟองคดจีะนาํเงนิมาสงคนืใหสาํนกังานความรวมมอื
เพือ่การพฒันาระหวางประเทศและใหการรบัสารภาพ แตมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัท่ี ๒๑ ธนัวาคม
๒๕๓๖ กําหนดใหลงโทษผูกระทําผิดโดยใหไลออกจากราชการ การนําเงินที่ทุจริตไปแลวมาคืน
หรือมีเหตุอันควรปราณีอื่นใด ไมเปนเหตุลดหยอนโทษลงเปนปลดออกจากราชการ จึงสมควร
ลงโทษไลผูฟองคดอีอกจากราชการ
   ผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิจารณาแลวเห็นวา พฤติการณของผูฟองคดีเปนการกระทําความผิดวินัย
อยางรายแรง ฐานปฏบิตัหิรอืละเวนการปฏบิตัหินาทีร่าชการโดยทจุรติและฐานกระทําการอันไดชื่อวา
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สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

เปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรงตามมาตรา ๘๕ (๑) และ (๔) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรอืน พ.ศ. ๒๕๕๑ สมควรลงโทษไลผูฟองคดอีอกจากราชการ และสงเรือ่งให อ.ก.พ. กรมการพฒันา
ชมุชน พจิารณาตามมาตรา ๙๗ วรรคสอง แหงพระราชบัญญตัริะเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
อ.ก.พ. กรมการพัฒนาชุมชนในการประชุมคร้ังท่ี ๑/๒๕๕๓ เมือ่วันที ่๙ เมษายน ๒๕๕๓ มมีติเหน็ชอบ
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงมีคําสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ ๑๖๘/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓
ลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการตามมติดังกลาว
   ผูฟองคดีอุทธรณคําสั่งลงโทษดังกลาวตอผูถูกฟองคดีที่ ๓ ซึ่งพิจารณาแลวเห็นวาผูฟองคดี
กระทําความผิดตามขอกลาวหา การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําสั่งลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ นั้น 
การพจิารณาความผดิและระดบัโทษเหมาะสมแลว แตเนือ่งจากกรณขีองผูฟองคดเีปนการกระทาํผดิวนิยั
อยูกอนวันที่พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ใชบังคับ ตองปรับบทความผิด
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งเปนกฎหมายที่ใชบังคับในขณะนั้น
ตามมาตรา ๑๓๓ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนพ.ศ. ๒๕๕๑ จึงมีคําวินิจฉัย
ใหยกอุทธรณและใหผูถูกฟองคดีท่ี ๒ แกไขคําสั่งลงโทษผูฟองคดีในสวนของการระบุมาตราและ
ฐานความผิดใหเปนไปตามพระราชบัญญตัริะเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึง่ผูถกูฟองคดทีี ่๒
มีคําสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ ๐๙๗/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ แกไขบทมาตรา
และฐานความผดิทีร่ะบใุนคาํสัง่กรมการพฒันาชมุชนที ่๑๖๘/๒๕๕๓ ลงวันที ่๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ จากเดมิ
ระบุความผิดฐานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยทุจริตและฐานกระทําการอันไดชื่อวา
เปนผูประพฤติช่ัวอยางรายแรงตามมาตรา ๘๕ (๑) และ (๔) แหงพระราชบัญญตัริะเบียบขาราชการ
พลเรอืน พ.ศ. ๒๕๕๑ เปนฐานทจุรติตอหนาทีร่าชการและฐานกระทาํการอนัไดชือ่วาเปนผูประพฤตชิัว่
อยางรายแรงตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม และมาตรา ๙๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
   สวนการดําเนินการทางวินัยนางสาวม่ิงขวัญ นั้น ผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิจารณาแลวเห็นวา
นางสาวม่ิงขวัญเปนผูรบัเงนิยมืราชการคาใชจายโครงการฝกอบรมจากสํานักความรวมมือเพือ่การพัฒนา
ระหวางประเทศ เปนเงิน ๑,๓๑๕,๕๗๐ บาท ตัง้แตวนัที ่๔ กนัยายน ๒๕๕๐ เพือ่ใชจายระหวางการฝกอบรม
วันที่ ๓ ถึงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๐ ณ โรงแรมปรินซพาเลซ กรุงเทพมหานคร และตองสงหลักฐาน
การจายเงินพรอมทั้งเงินเหลือจายทั้งหมดคืนภายใน ๓๐ วนัหลังจากจบหลักสูตรในวันที่ ๑๖ กันยายน 
๒๕๕๐ แตนางสาวม่ิงขวัญมอบเงินท้ังหมดใหผูฟองคดีซึง่ไมมหีนาท่ีเกีย่วของกับการยืมเงินราชการ
จํานวนดังกลาวเปนผูถือครอบครองไวแตเพียงผูเดียว และเมื่อครบกําหนด ๓๐ วัน มิไดรวบรวม
หลกัฐานใบสาํคัญคูจายหกัลางเงนิยมื จนมกีารตดิตามทวงถามจากผูทีเ่กีย่วของจงึมกีารสงเอกสาร
หลกัฐานหกัลางเงินยมืครบถวนในวนัท่ี ๓๐ ตลุาคม ๒๕๕๑ ลาชาไปเปนเวลา ๔๑๐ วนั แตไมปรากฏ
หลักฐานวานางสาวม่ิงขวัญ นําเงินในโครงการไปใชประโยชนสวนตนหรือของผูอื่นโดยมิชอบ 
พฤติการณของนางสาวมิ่งขวัญ เปนความผิดวินัยอยางไมรายแรง ฐานไมปฏิบัติหนาท่ีราชการ
ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ ฐานไมปฏิบัติหนาท่ีราชการใหเกิดผลดีหรือ
ความกาวหนาแกราชการดวยความต้ังใจ อุตสาหะ เอาใจใสและรักษาประโยชนของทางราชการ
และฐานประมาทเลินเลอในหนาท่ีราชการ ตามมาตรา ๘๒ (๒) และ (๓) และมาตรา ๘๓ (๔) 
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คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ ฟ. ๔๐/๒๕๖๐ 
วันที่ ๑๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

จุลนิติ

แหงพระราชบัญญตัริะเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ สมควรลงโทษตัดเงินเดือนนางสาวม่ิงขวัญ 
จาํนวน ๕% เปนเวลา ๑ เดอืน แตเนือ่งจากเปนการกระทาํความผดิครัง้แรกและไมเคยกระทาํผดิวนิยั
และถูกลงโทษมากอน สมควรลดโทษลงเปนภาคทณัฑ ซึง่ อ.ก.พ. กรมการพฒันาชมุชน พจิารณาแลว
มีมติใหลงโทษภาคทัณฑนางสาวม่ิงขวัญ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงมีคําสั่งลงโทษภาคทัณฑนางสาวม่ิงขวัญ
ตามมติดังกลาวแลว 
   นอกจากนี้มีการดําเนินการทางวินัยในสวนของนายไพบูลย ตั้งมีลาภ หัวหนาโครงการและ
หวัหนาคณะทํางานบริหารการฝกอบรมและสวัสดกิารโครงการ และนายสมชาย วทิยดาํรง ผูอาํนวยการ
กองฝกอบรม มหีนาท่ีอาํนวยการ รบัผิดชอบกํากับควบคุมดูแลการฝกอบรม ซึง่ผูถกูฟองคดทีี ่๒ เหน็วา
นายไพบูลยและนายสมชายกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงฐานไมตั้งใจปฏิบัติหนาที่ราชการ
ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ ฐานไมปฏิบัติหนาที่ราชการใหเกิดผลดีหรือ
ความกาวหนาแกราชการดวยความต้ังใจ อุตสาหะ เอาใจใสและรักษาประโยชนของทางราชการ
และฐานประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ ตามมาตรา ๘๒ (๒) และ (๓) และมาตรา ๘๓ (๔) 
แหงพระราชบัญญตัริะเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เหน็ควรลงโทษภาคทณัฑ แตนายไพบลูย
และนายสมชายกระทําความผิดเปนครั้งแรก จึงใหงดโทษโดยใหวากลาวตักเตือนบุคคลท้ังสองไว
เปนลายลักษณอักษร 
   ผูฟองคดีเห็นวาการท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๑ ลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการเปนการลงโทษ
โดยไมเปนธรรม จงึนาํคดีมาฟองตอศาลปกครองสงูสดุ ขอใหผูถกูฟองคดทีี ่๑ ลดโทษผูฟองคดเีปนการ
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 ลงโทษไลผูฟองคดอีอกจากราชการ และคาํวนิจิฉัยของผูถกูฟองคดทีี ่๓ เรือ่งดาํที ่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 เรื่องแดงท่ี ๐๐๕๑๕๔ ยกอุทธรณของผูฟองคดี ไมยุติธรรมกับผูฟองคดี 
เนื่องจากผูฟองคดีกระทําการในเรื่องที่ถูกกลาวหาโดยถือปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาเพื่อให
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สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

โครงการดงักลาวบรรลวุตัถปุระสงคและเปนประโยชนตอสวนรวม มคีวามรบัผดิชอบในการแกไขปญหา
อปุสรรคท่ีเกดิขึน้ระหวางการฝกอบรมใหลลุวง ทัง้ยงัรวมรบัผดินาํเงนิงบประมาณในสวนทีเ่บกิไมไดสงคนื
ทางราชการเรยีบรอยแลว ผูฟองคดไีมไดตัง้ใจกระทาํความผดิและเปนการกระทาํความผดิครัง้แรก รวมทัง้
ผูฟองคดีปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความวิริยะ อุตสาหะ เสียสละ กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนและ
ทางราชการตลอดมาเปนเวลา ๒๘ ปเศษ จนไดรับเคร่ืองราชอิสริยาภรณเชิดชูเกียรติในการปฏิบัติ
หนาที่ราชการ ๒๕ ป ผูฟองคดีควรไดรับโทษในระดับโทษที่ไมใชโทษกรณีกระทําผิดวินัยอยางรายแรง
ถึงระดับโทษไลออกจากราชการ โดยผูฟองคดียอมรับในคําฟองวาผูฟองคดีใหถอยคํารับสารภาพ
ตอคณะกรรมการสอบสวนในช้ันการสอบสวนทางวินยัตามบนัทกึถอยคาํของผูถกูกลาวหา (แบบ สว. ๔)
ลงวนัที ่๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒ และมคีาํขอใหผูถกูฟองคดทีี ่๑ พจิารณาลดโทษใหผูฟองคดจีากลงโทษ
ไลออกจากราชการเปนระดับโทษกรณีกระทําผดิวนิยัอยางไมรายแรง อนัเปนคาํฟองท่ีผูฟองคดียอมรับ
หรือไมไดปฏิเสธวาผูฟองคดีไมไดกระทําความผิดตามที่ถูกกลาวหาและตามที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีคําสั่ง
ลงโทษทางวินัย เพียงแตผูฟองคดีเห็นวาผูฟองคดีไมควรไดรับโทษทางวินัยอยางรายแรงถึงระดับโทษ
ไลออกจากราชการหรือควรไดรับโทษในระดับโทษทางวินัยอยางไมรายแรงเทานั้น คดีจึงมีประเด็น
ที่ตองพิจารณาเพียงวา พฤติการณหรือการกระทําของผูฟองคดีตามขอเท็จจริงขางตนเปนการ
กระทําผิดทางวินัยอยางรายแรงหรือไม และระดับโทษไลออกจากราชการถูกตองเหมาะสมหรือไม
อยางไร
   พเิคราะหแลวเหน็วาการพจิารณาวาผูฟองคดกีระทาํผดิวินยัอยางรายแรงฐานความผดิใด
หรือไม และจะลงโทษผูฟองคดไีดเพยีงใด ตองพจิารณาตามกฎหมายทีม่ผีลใชบงัคบัในขณะเกดิเหตุ
หรือเกิดมูลกรณีตามที่ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย สวนการดําเนินการเพ่ือลงโทษหรือสั่งใหออก
จากราชการใหดําเนินการตามพระราชบัญญัติท่ีใชบังคับในปจจุบัน เมื่อขอเท็จจริงรับฟงไดแลววา 
ผูฟองคดีไดรับมอบหมายใหเปนคณะทํางานบริหารการฝกอบรม มีหนาที่จัดเตรียมงานและประสาน
กับหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการฝกอบรม บริหารงบประมาณ ผูฟองคดีนําเงินคาใชจายโครงการ
ฝกอบรมดงักลาวบางสวนทีน่างสาวมิง่ขวญั กาญจนวเิศษ ผูจดัการโครงการและผูยมืเงนิราชการมอบให
ผูฟองคดีเปนผูถือครอบครองไว ไปใชประโยชนสําหรับตนเองหรือของผูอื่นโดยมิชอบ โดยผูฟองคดี
จดัทาํหลกัฐานการจายเงนิโครงการดังกลาวบางสวนเปนเทจ็ โดยปลอมลายมือชือ่ผูรบัเงนิและผูจายเงนิ
ในหลกัฐานใบสําคญัเบกิคาตอบแทนวทิยากรและผูอืน่ทีเ่กีย่วของ เปนเหตใุหมกีารสงเอกสารหลักฐาน
ใบสาํคญัคูจายทัง้หมดและเงนิเหลอืจายจาํนวน ๒๘๗,๗๖๕ บาท ใหสาํนกังานความรวมมอืเพือ่พฒันา
ระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ ลาชาเปนเวลา ๔๑๐ วัน โดยผูฟองคดีมีหนาที่ในการดูแล
รกัษา จายเงิน รวมท้ังรวบรวมเอกสารหลักฐานการจายเงินหรอืเอกสารใบสําคญัคูจายเพ่ือเบกิจายเงิน
และหักลางเงินยืมและนําเงินท่ีเหลือจายสงคืนสํานักงานความรวมมือเพื่อพัฒนาระหวางประเทศ
กระทรวงการตางประเทศ ตามท่ีกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวของกําหนดและตามท่ีผูบังคับบัญชา
มอบหมาย จงึถือวาผูฟองคดีมีหนาที่ราชการในเรื่องดังกลาว 
   การท่ีผูฟองคดีนําเงินยืมตามโครงการดังกลาวซ่ึงอยูในความดูแลของตนไปใชประโยชน 
และจัดทําเอกสารหลักฐานการจายเงินที่มีขอความอันเปนเท็จโดยการปลอมลายมือชื่อผูรับเงิน
และผูจายเงินในหลักฐานใบสําคัญเบิกคาตอบแทนวิทยากรและผูอื่นที่เกี่ยวของในพฤติการณ
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คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ ฟ. ๔๐/๒๕๖๐ 
วันที่ ๑๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

จุลนิติ

ดงักลาว แมไมปรากฏหลกัฐานวาผูฟองคดนีาํไปใชประโยชนในเรือ่งใด และภายหลงัจากผูบงัคบับญัชา
ทราบเรื่องมีการดําเนินการจนผูฟองคดีนําเงินมาคืนทางราชการและผูถูกฟองคดีที่ ๑ สงเอกสาร
หลักฐานการจายเงินหักลางเงินยืมและเงินเหลือจายคืนสํานักงานความรวมมือเพื่อพัฒนาระหวาง
ประเทศ กระทรวงการตางประเทศ ครบถวนกต็าม แตยอมเห็นไดวาผูฟองคดีอาศัยโอกาสท่ีตนมหีนาที่
ในการดูแลหรือถือครอบครองเงินของทางราชการนําเงินดังกลาวบางสวนไปใชประโยชนสวนตัว
หรือของผูอื่น อันเปนการกระทําผิดวินัยฐานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ 
เพือ่ใหตนเองหรอืผูอืน่ไดประโยชนทีม่คิวรได  เปนการทจุรติตอหนาทีร่าชการและเปนความผดิวนิยั
อยางรายแรง ตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม  แหงพระราชบัญญตัริะเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และฐานกระทําการอันไดชื่อวาเปนผู ประพฤติชั่วอยางรายแรงซ่ึงเปนความผิดวินัยอยางรายแรง
ตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติเดียวกันอยูดวย และกรณีขาราชการพลเรือนสามัญ
กระทาํผดิวินยัอยางรายแรง นัน้ มาตรา ๑๐๔ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน บัญญัติใหผูบังคับบัญชา
สั่งลงโทษปลดออกหรือไลออกตามความรายแรงแหงกรณ ีถามเีหตอุนัควรลดหยอนจะนาํมาประกอบ
การพจิารณาลดโทษก็ได แตหามมใิหลดโทษลงต่ํากวาปลดออก 
   ดังนั้น เมื่อกรณีของผูฟองคดีเปนการกระทําผิดวินัยฐานทุจริตตอหนาที่ราชการและ
ฐานกระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง อันเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง
ตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม และมาตรา ๙๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๓๕ และการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซึ่งเปนผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗
แหงพระราชบัญญตัริะเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มคีาํสัง่กรมการพัฒนาชมุชน ที ่๑๖๘/๒๕๕๓
ลงวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ ลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ และมีคําสั่งกรมการพัฒนาชุมชน
ที่ ๐๙๗/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ แกไขคําส่ังกรมการพัฒนาชุมชน ที่ ๑๖๘/๒๕๕๓ 
ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ จากเดิมระบุวาผูฟองคดีกระทําผิดวินัยฐานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ
หนาที่ราชการโดยทุจริตและฐานกระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรงตามมาตรา ๘๕ 
(๑) และ (๔) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เปนฐานทุจริตตอหนาที่
ราชการและฐานกระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรงตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม
และมาตรา ๙๘ วรรคสอง แหงพระราชบญัญัตริะเบยีบขาราชการพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๓๕ ตามคาํวนิจิฉยั
ของผูถูกฟองคดีที่ ๓ เรื่องดําที่ ๕๓๑๐๐๓๙ เรื่องแดงท่ี ๐๐๕๑๕๔ โดยยังคงลงโทษไลผูฟองคดี
ออกจากราชการ จึงเปนระดับโทษที่ถูกตองเหมาะสมแลว คําสั่งลงโทษของผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงเปน
คําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
   ประการท่ีสอง คาํวนิจิฉยัของผูถกูฟองคดทีี ่๓ เรือ่งดาํที ่๕๓๑๐๐๓๙ เรือ่งแดงที ่๐๐๕๑๕๔ 
ยกอุทธรณของผูฟองคดีชอบดวยกฎหมายหรือไม
   พิเคราะหแลวเห็นวา เมื่อไดวินิจฉัยขางตนแลววา การที่ผู ถูกฟองคดีที่ ๒ มีคําสั่ง
กรมการพฒันาชมุชน ที ่๑๖๘/๒๕๕๓ ลงวนัที ่๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ ลงโทษไลผูฟองคดอีอกจากราชการ
และมีคําส่ังกรมการพัฒนาชุมชน ที่ ๐๙๗/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ แกไขคําสั่ง 
ที่ ๑๖๘/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ ตามคําวินิจฉัยของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ชอบดวยกฎหมาย 
และไมปรากฏวาผูฟองคดีโตแยงการพิจารณาของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ในประการอ่ืน นอกจากขอให
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พ.ค. - มิ.ย. ๖๑ ๑๒๕

สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

พิจารณาลดโทษผูฟองคดีเปนลงโทษกรณีกระทําผิดวินัยไมรายแรง ซึ่งเปนเรื่องความถูกตอง
เหมาะสมของระดับโทษ ซึง่วนิจิฉยัไวแลวขางตน ดงันัน้ คาํวนิจิฉยัของผูถกูฟองคดีที ่๓ เรือ่งดําที่ 
๕๓๑๐๐๓๙ เรื่องแดงท่ี ๐๐๕๑๕๔ ยกอุทธรณของผูฟองคดีจึงชอบดวยกฎหมายดวยเชนกัน

๓. ผลคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
   โดยเหตุผลดงัไดวนิจิฉยัขางตน กรณีจงึไมมเีหตุท่ีจะตองเพิกถอนคําสัง่ของผูถกูฟองคดีที ่๒
และคําวินิจฉัยของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ตามคําขอทายคําฟองของผูฟองคดี
   ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายกฟอง 
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