(หนังสื อพิมพ์บา้ นเมือง คอลัมน์คดีปกครอง ฉบับวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559)
“ข้ าราชการยักยอกเงิน คืนแล้ว (ไม่ ) ต้ องรับผิดทางวินัย !”
คดีพิพาทที่นาํ มาเล่าสู่ กนั ฟั งในฉบับนี้ เป็ นเรื่ องของข้าราชการที่อาศัยโอกาสในหน้าที่ยกั ยอกเงิน
ไปใช้ประโยชน์ส่วนตนแล้วชําระคืนในภายหลัง กรณี ดงั กล่าวถือเป็ นการกระทําผิดวินยั หรื อไม่
คดี น้ ี แ ม้จะเป็ นการกระทําของข้าราชการตํารวจ ซึ่ งบังคับ ตามพระราชบัญ ญัติตาํ รวจแห่ งชาติ
พ.ศ. 2547 แต่สามารถนําไปเป็ นแนวทางในการวินิจฉัยการกระทําของข้าราชการประเภทอื่น ๆ ได้ เช่นเดียวกัน
ข้ อเท็จจริ งในคดีนี้มีว่า ผูฟ้ ้ องคดีรับราชการตํารวจได้รับมอบหมายให้ทาํ หน้าที่เบิกจ่ายเงินเดือนและ
หักเงิ นเดื อ นข้าราชการเพื่อ นําส่ งชําระหนี้ เงิ นกู้สิ นเชื่ อ สวัส ดิ การแก่ ธนาคาร แต่ได้นําเงิ นบางส่ วนมาใช้ส่ วนตัว
เป็ นเวลา 4 เดื อน โดยไม่ นําเงิ นส่ งธนาคาร ต่อมามี การตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย ซึ่ งคณะกรรมการฯ มี มติ ว่า
การกระทําของผูฟ้ ้ องคดี ถือเป็ นผูป้ ระพฤติชั่วอย่างร้ ายแรง ตามมาตรา 79 (5) แห่ งพระราชบัญญัติตาํ รวจแห่ งชาติ
พ.ศ. 2547 ผูถ้ ูกฟ้ องคดี (ผูบ้ งั คับการ กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดน ภาค 2) จึ งมีคาํ สั่งลงโทษปลดผูฟ้ ้ องคดี
ออกจากราชการ
ผูฟ้ ้ องคดี รับ สารภาพและเห็ นว่า ความผิดอาญาฐานยักยอกทรั พย์เป็ นความผิดซึ่ งยอมความได้
ทั้งตนเองได้นาํ เงินพร้ อมดอกเบี้ยไปชําระแก่ธนาคารครบถ้วนแล้ว และผูเ้ สี ยหายไม่ได้ดาํ เนิ นคดีอาญาแก่ผฟู้ ้ องคดี
การกระทําของผูฟ้ ้ องคดี จึงไม่เป็ นการกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง คําสั่งลงโทษปลดผูฟ้ ้ องคดีออกจากราชการจึงไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย
ผูฟ้ ้ องคดีอุทธรณ์คาํ สั่งแต่คณะกรรมการข้าราชการตํารวจยกอุทธรณ์ จึงนําคดีมาฟ้ องต่อศาลปกครอง
ขอให้มีคาํ พิพากษาหรื อคําสัง่ เพิกถอนคําสัง่ ลงโทษปลดผูฟ้ ้ องคดีออกจากราชการ
พฤติ การณ์ ของผู้ฟ้องคดี ที่ยักยอกเงิ นในหน้ าที่ ไปใช้ ส่วนตัวแล้ วชําระเงิ นคื นภายหลัง เป็ นการกระทํา
ผิดวินัยอย่ างร้ ายแรงหรื อไม่ ?
ศาลปกครองสู งสุ ดวินิจฉัยว่ า ผูฟ้ ้ องคดีมีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์
สุ จริ ตและระมัดระวัง โดยมิให้เกิดความเดือดร้ อนแก่ผใู้ ห้ความยินยอม การที่ ผูฟ้ ้ องคดีหักเงิ นเดือนข้าราชการผูใ้ ห้
ความยินยอม แต่ไม่นาํ เงินส่ งให้แก่ธนาคาร จนธนาคารทวงถามกับผูก้ ถู้ ือเป็ นการปฏิ บตั ิหน้าที่ไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิด
ความเดื อดร้ อนเสี ยหายแก่ขา้ ราชการผูเ้ ป็ นลูกหนี้ ทาํ ให้ตอ้ งเสี ยดอกเบี้ ยจากการผิดนัดชําระหนี้ เงินกูแ้ ละอาจทําให้
ถูกฟ้ องคดีในภายหลัง ซึ่ งแม้จะไม่มีการดําเนิ นคดีอาญากับผูฟ้ ้ องคดีฐานยักยอกทรัพย์ เนื่ องจากผูเ้ สี ยหายไม่ประสงค์
ดําเนิ นคดี อาญากับผูฟ้ ้ องคดี แต่ในทางวินยั ถือว่าการกระทําของผูฟ้ ้ องคดีเป็ นความผิดสําเร็ จแล้ว อีกทั้ง การกระทํา
ของผูฟ้ ้ องคดีจะเข้าข่ายเป็ นการกระทําผิดวินยั ร้ายแรงหรื อไม่ร้ายแรงย่อมขึ้นอยูก่ บั พฤติการณ์การกระทําของผูฟ้ ้ องคดี
เมื่อพิจารณาพฤติการณ์การกระทําของผูฟ้ ้ องคดีแล้ว เห็นว่าการที่ผฟู้ ้ องคดีได้รับมอบหมายให้นาํ
เงินเดือนของข้าราชการที่ตนมีหน้าที่หกั ชําระหนี้ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว แม้จะอ้างความจําเป็ นเรื่ องการศึกษาของบุตร
ซึ่ งหากมีความซื่ อสัตย์สุจริ ตอย่างที่ขา้ ราชการตํารวจที่ดีพึงมี ก็จะไม่เกิดกรณี ดงั กล่าวขึ้น อีกทั้ง ผูฟ้ ้ องคดีสามารถที่จะ
บรรเทาความเดือดร้อนของตนเองได้ดว้ ยวิธีอื่น นอกจากการเบียดบังเอาเงินของผูอ้ ื่น ดังนั้น พฤติการณ์การกระทํา
จึ งเป็ นการกระทําที่ ทาํ ให้เสื่ อมเสี ยแก่ชื่อเสี ยง เกียรติยศของข้าราชการ ทําให้ขาดความเชื่ อถือศรั ทธาจากผูอ้ ื่ นและ
เป็ นตัวอย่างในทางที่ประพฤติไม่ดี เข้าข่ายเป็ นการกระทําผิดวินยั อย่างร้ายแรง ตามมาตรา 79 (5) แห่ งพระราชบัญญัติ
ตํารวจแห่ งชาติ พ.ศ. 2547 ดังนั้น คําสั่งลงโทษปลดผูฟ้ ้ องคดี ออกจากราชการ จึ งเป็ นคําสั่งที่ ชอบด้วยกฎหมาย
(คําพิพากษาศาลปกครองสู งสุ ดที่ อ. 96/2559)
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คดีน้ ี ถือเป็ นตัวอย่างที่ดีให้กบั หน่วยงานของรัฐในการพิจารณาออกคําสั่งลงโทษทางวินยั กรณี ที่มี
ความผิ ด ทางอาญาด้ว ย ซึ่ งแม้ผูก้ ระทํา จะไม่ ถู ก ดํา เนิ น คดี อ าญาเนื่ อ งจากผูเ้ สี ย หายไม่ ด าํ เนิ น คดี อ าญา หากผล
การสอบสวนทางวินยั พบว่า ผูถ้ ูกกล่าวหากระทําผิดจริ งก็พิจารณาลงโทษทางวินยั ได้ และกรณี ถือเป็ นความผิดสําเร็ จ
ตั้งแต่ วนั ที่ มีการกระทําความผิด ดังนั้น แม้ผูก้ ระทําจะเยียวยาความผิดด้วยประการใด ก็ไม่ มีผลทําให้ไม่ตอ้ งถูก
ดําเนิ นการทางวินัย นอกจากนี้ ยงั เป็ นอุทาหรณ์ที่ดีสําหรับข้าราชการทุกสังกัดไม่แต่เฉพาะข้าราชการตํารวจเท่านั้น
ว่า ในการปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ร าชการต่ า ง ๆ จะต้อ งไม่ อ าศัย โอกาสจากหน้า ที่ ข องตนแสวงหาประโยชน์ โ ดยมิ ช อบ
ด้วยกฎหมาย ทั้งต้องปฏิบตั ิตามหน้าที่โดยยึดถือกฎหมายและระเบียบของราชการอย่างเคร่ งครัด และระมัดระวังพฤติการณ์
การกระทําของตนที่จะทําให้เสื่ อมเสี ยเกียรติของข้าราชการ ... ครับ !
นายปกครอง

