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 “การทุจริต” หรือ คอร์รัปชัน ถือเป็นอาชญากรรมร้ายแรงชนิดหนึ่ง  

สร้างความเดือดร้อนเสียหายแก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างมหาศาล  

แต่เนื่องจากการทุจริตในภาครัฐมักจะกระท�ากันอย่างลับ ๆ จึงท�าให้ยาก 

ที่รับรู้และวัดระดับความรุนแรงของปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง การทุจริตที่กระท�าโดยเจ้าหน้าที่รัฐ ส่งผลกระทบต่อประโยชน์

สาธารณะ และท�าให้เกิดความเสียหายแก่ส่วนรวม จึงมีมาตรการในการ 

ด�าเนินคดีและมีบทลงโทษกับผู้กระท�าผิด

 ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

(ส�านักงาน ป.ป.ท.) จึงได้รวบรวม คัดเลือกรูปแบบพฤติการณ์การกระท�าผิด 

และบทลงโทษจากคดีทุจริตในภาครัฐที่น่าสนใจและควรรู้ จ�านวน 10 เรื่อง  

ซึ่งเป็นคดีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริง มาเรียบเรียงให้เข้าใจง่ายส�าหรับการเผยแพร่

เป็นชุดเอกสารประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เพือ่มุ่งหวงัให้เกิดการรบัรูแ้ละความเข้าใจท่ีเท่าทันในกระบวนการกระท�าทุจริต  

ตระหนักถึงพิษภัยอันตรายของการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมไปถึง 

การเชิญชวนให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมเฝ้าระวัง ป้องกันและต่อต้านการทุจริต

ทุกรูปแบบอย่างยั่งยืน อันส่งผลให้ปัญหาการทุจริตในภาครัฐของไทย ได้รับ

การป้องกันและแก้ไขให้ดีขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้

ส�ำนักงำน ป.ป.ท.

คณะผู้จัดท�ำ

กรกฎำคม 2562

ค�าน�า
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บัตรประจ�ำตัวประชำชน (คนไทย) ซื้อได้ด้วยหรือ?

ทุจริตเงินหลวง ผลพวง คือติดคุก (แม้ชดใช้เงินคืน)

มีหน้ำที่เกี่ยวกับเงินไม่ยับยั้งชั่งใจ เอำเงินไปใช้ สุดท้ำยเจอคุก

กฎหมำยก�ำหนดไว้ แต่ท�ำรำยงำนเท็จ ผลส�ำเร็จ คือถูกลงโทษ

เงินหลวง ตกน�้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้ ตกเข้ำกระเป๋ำใคร คนนั้นต้องรับโทษ

งำนยังไม่แล้วเสร็จแต่ตรวจรับไว้ โทษถึงไล่ออก

แม้เดือดร้อนจ�ำเป็น ก็อย่ำเห็นเงินหลวงเป็นเงินตัวเอง

รถยนต์รำชกำรเอำไปใช้ส่วนตัว ชัวร์ผิดแน่นอน!

ผู้พิทักษ์สันติรำษฎร์พลำดท่ำ ถูกศำลอำญำฯ ลงโทษจ�ำคุก

เป็นผู้ควบคุมงำนจ้ำง แต่ไม่ได้ตรวจควบคุมงำนจริง อย่ำงนี้ผิดแน่

สารบัญ
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 “บตัรประจ�ำตวัประชำชน” เป็นเอกสำรหลกัฐำน 
ท่ีมีควำมส�ำคัญมำกเพรำะนอกจำกเป็นเอกสำรที่ระบุตัว
บุคคลว่ำเป็นคนไทยแล้ว ยังเป็นหลักฐำนในกำรใช้สิทธิได้ 
ตำมกฎหมำย บัตรประจ�ำตัวประชำชนจึงเป็นที่ต้องกำรของ
คนต่ำงชำติหรือคนไร้สัญชำติที่ประสงค์จะเข้ำมำแสวงหำ
ประโยชน์หรือท�ำมำหำกินในประเทศไทย ท�ำให้มีกำรทุจริต 
ในกำรท�ำบตัรประจ�ำตวัประชำชนในหลำยพืน้ที ่ซึง่อำจส่งผล 
กระทบต่อปัญหำควำมมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และเกิด 
ควำมเสียหำยต่อส่วนรวมอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้

 เขำท�ำกำรทุจริตได้อย่ำงไร?
 ณ  ทีว่่าการอ�าเภอแห่งหนึง่ในจงัหวดับรุรีมัย์ นาย ธ. ปลดัอ�าเภอ  
ซึง่มหีน้าทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบังานทะเบยีนราษฎรและบตัรประจ�าตวั
ประชาชนได้กระท�าการแก้ไขรายการปีเกิดของ นาย ห. ซึ่งเสียชีวิตแล้ว  
จากปี พ.ศ. 2467 เป็น ปี พ.ศ. 2487 แก้ไขวันเดือนปีเกิดของ  
นาง น. จากปี พ.ศ. 2473 เป็นวันที่ 17 มีนาคม 2525 และ 
แก้ไขวันเดือนปีเกิดของ นาย ผ. จากปี พ.ศ. 2473 เป็นวันที่  
17 มีนาคม 2523 โดยไม่ปรากฏว่ามีค�าร้องขอแก้ไขแต่อย่างใด
 ต่อมาเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2550 นาย ธ. ได้แก้ไขรายการ
ในทะเบียน โดยแจ้งย้ายนาง น. และนาย ผ. ออกจากบ้านเดิม 
ไปยังบ้านเลขที่อื่นในอ�าเภอเดียวกัน โดยระบุ นาย ห. (ซึ่งเสียชีวิต 
ไปแล้ว) เป็นผู้แจ้งย้าย แล้วได้ด�าเนินการออกบัตรประจ�าตัวประชาชน 
ให้แก่บุคคลที่ไม่ทราบชื่อและสัญชาติ ในชื่อของ นาง น. กรณีบัตรหาย  
โดยไม่มีเอกสารหลักฐานมาแสดงตามระเบียบทางราชการ เพียงแต่ 
แนบบันทึกค�าให้การของผู ้ใหญ่บ้านในฐานะบุคคลน่าเช่ือถือ  
ลงลายมือช่ือรับรองว่า บุคคลผู้ยื่นค�าขอมีบัตรประจ�าตัวประชาชน 
คือ นาง น. (ซึ่งเป็นความเท็จ) โดยมีนาย ธ. ลงลายมือชื่อรับรอง 
ในฐานะผู้สอบสวน แล้วด�าเนินการตามขั้นตอน จนเป็นเหตุให้
พนักงานเจ้าหน้าที่จัดท�าบัตรประจ�าตัวประชาชน ให้แก่บุคคลที่ 
ไม่ทราบชื่อและสัญชาติ ที่ยินยอมจ่ายเงินเพื่อให้ได้บัตรประชาชน 
ในนามของ นาง น. โดยการรู้เห็นเป็นใจของนาย ธ. ปลัดอ�าเภอ

 กระบวนกำรจับทุจริตมีอย่ำงไร?
 คณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาเพื่อ
ด�าเนนิการไต่สวนข้อเทจ็จรงิ นาย ธ. ปลดัอ�าเภอให้การปฏเิสธ ว่ามไิด้
กระท�าความผดิ แต่จากการตรวจสอบ พบว่า นาย ธ. ได้ใช้รหสัประจ�าตวั 
ของเจ้าหน้าท่ี เข้าไปในฐานข้อมูลระบบออนไลน์ในคอมพิวเตอร์
เพื่อแก้ไข โดยได้ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านในการจัดท�าเอกสารอันเป็นเท็จ  
เพราะ นาง น. ก็เป็นบุคคลที่เสียชีวิตแล้วเช่นกัน พฤติการณ์จึงเป็น 
การกระท�าทุจริตในภาครัฐ โดยได้ผลประโยชน์ตอบแทนจากการ 
กระท�าดังกล่าว ซึ่งเป็นความผิดอาญาและผิดวินัยอย่างร้ายแรง

 ผลทำงคดีเป็นอย่ำงไร?
 ในคดีอาญาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3 
ได้มีค�าพิพากษา สรุปได้ว่า นาย ธ. กระท�าความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญาและ พ.ร.บ.บัตรประจ�าตัวประชาชน พ.ศ. 2526  
เป็นความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท จึงให้ลงโทษจ�าคุก
รวม 4 กระทง รวมจ�าคุก 6 ปี
 ทางวินัย เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ถูกผู้บังคับบัญชา
ลงโทษไล่ออกจากทางราชการ ■

บัตรประจ�าตัวประชาชน (คนไทย)

ซื้อได้ด้วยหรือ?

(ค�ำพิพำกษำศำลอำญำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภำค 3
คดีหมำยเลขด�ำที่ อท. 18/2560 คดีหมำยเลขแดงที่ อท. 44/2560)
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 เทศบำลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่มีกำรจัด
สำธำรณูปโภคให้แก่ประชำชนและมีกำรจัดเก็บรำยได้ น�ำมำ 
ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรระบบสำธำรณูปโภค เพื่อสำมำรถ 
ให้บริกำรแก่ส่วนรวมได้ แต่กำรจัดเก็บรำยได้บำงกรณี มิได้มีกำร
ตรวจสอบควบคุมให้รัดกุม จึงท�ำให้มีกำรทุจริตในกระบวนกำร
เก็บและรักษำเงิน ซ่ึงก่อให้เกิดควำมเสียหำยและส่งผลกระทบ
ต่อส่วนรวมที่ผู้รับผิดชอบไม่พึงกระท�ำ

 เขำท�ำกำรทุจริตกันอย่ำงไร?
 ณ เทศบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดให้มีบริการ
น�้าประปาส�าหรับประชาชน โดยมีการจัดเก็บค่าน�้าประปา เพื่อน�า 
เงินรายได้มาใช้ในการบ�ารุงรักษาและส่งเป็นเงินรายได้ของท้องถิ่น  
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม แต่ปรากฏว่า นาง ภ. หัวหน้าฝ่าย 
บรหิารท่ัวไปของเทศบาลได้รบัมอบหมายให้ช่วยราชการในต�าแหน่ง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ฝ่ายการประปา กองช่าง มีหน้าที ่
รับช�าระเงินค่าน�้าประปา จากพนักงานเก็บเงินค่าน�้าประปาของ
เทศบาลและรับเงินจากผู้ใช้น�้าที่น�าเงินมาช�าระด้วยตนเอง โดย
ต้องท�าการตรวจสอบจ�านวนเงินออกใบเสร็จรับเงิน ลงบัญชีเงินสด 
ประจ�าวัน ท�าบัญชีรับ-จ่ายเงิน เก็บรักษาเงินและน�าเงินสดฝาก 
เข้าบัญชีธนาคารในนามของเทศบาล ซึ่ง นาง ภ. ได้รับเงิน 
ค่าน�้าประปาจากพนักงานเก็บเงิน รวมเป็นเงิน 30,365.- บาท  
และน�าไปลงบัญชีและน�าฝากเพียงบางส่วน แล้วเบียดบังเงิน 
จ�านวน 12,962.- บาท ไปเป็นของตนเอง นาง ภ. มีพฤติการณ ์
ในลักษณะเดียวกันอีกหลายคร้ัง ต่างกรรมต่างวาระ แม้ต่อมา
เทศบาลได้มีค�าสั่งให้นาง ภ. พ้นจากหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
การเงินแล้ว แต่นาง ภ. ก็ยังคงรับเงินค่าน�้าประปาและเบียดบัง 
เงินดังกล่าวเป็นของตนเองหรือผู้อื่นโดยทุจริต

 กระบวนกำรจับทุจริตมีอย่ำงไร?
 คณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวน
ข้อเท็จจริง พบว่า ในช่วงเวลาประมาณ 1 ปี ตั้งแต่ ปี 2552 – 2553 
ยอดเงินตามใบเสร็จรับเงินสูงกว่ายอดเงินที่ฝากธนาคาร จึงเป็นเงิน
ขาดบัญชี จ�านวน 622,475.- บาท ในการไต่สวน นาง ภ. ให้การ 
รับสารภาพและอ้างเหตุผลความจ�าเป็นทางการเงินและมีการน�าเงิน
จ�านวนดังกล่าวมาชดใช้คืนแล้ว แต่การกระท�ายังถือว่าเป็นความผิด
ทางอาญาและเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง จึงได้ชี้มูลความผิด 
เพื่อด�าเนินคดีกับ นาง ภ. ต่อไป

 ผลคดีรุนแรงแค่ไหน?
 ในคดีอาญาศาลจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีค�าพิพากษาในความผิด  
ในกรณีเป็นเจ้าหน้าที่เบียดบังทรัพย์ รวม 33 กระทง ๆ ละ 5 ปี  
รวม 165 ปี และฐานเป็นเจ้าหน้าที่ท�าให้ผู ้อื่นเช่ือว่ามีหน้าท่ี 
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบอีก 20 กระทง ๆ ละ 1 ปี รวม 20 ปี 
รวมจ�าคุก 185 ปี จ�าเลยรับสารภาพจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจ�าคุก  
82 ปี 6 เดือน จึงให้ลงโทษจ�าคุกเพียง 50 ปี
 ในทางวินัย เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง เทศบาลได้มี 
ค�าสั่งลงโทษไล่ออก ■

(ค�ำพิพำกษำศำลจังหวัดเชียงใหม่ คดีหมำยเลขด�ำที่ อ. 3853/2558 
คดีหมำยเลขแดงที่ อ. 588/2559)

ทุจริตเงินหลวง	ผลพวง	คือติดคุก
(แม้ชดใช้เงินคืน)

คดีตัวอย่าง : ทุจริตภาครัฐ
เอกสารประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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(ค�ำพิพำกษำศำลอำญำ คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภำค 9
คดีหมำยเลขด�ำที่ อท. 31/2561 คดีหมำยเลขแดงที่ อท. 2/2562)

 บริษัท กสท.โทรคมนำคม จ�ำกัด (มหำชน) ให้บริกำรโทรคมนำคม
แก่ประชำชนและเก็บค่ำบริกำรจำกลูกค้ำท่ีน�ำเงินมำช�ำระค่ำบริกำร เพื่อส่งบริษัทฯ  
ซึ่งเป็นรัฐวิสำหกิจ แต่พนักงำนที่รับช�ำระเงินไม่ปฏิบัติหน้ำที่ตำมข้อบังคับของบริษัทฯ 
ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต เบียดบังเอำเงินที่ได้รับช�ำระไปเพ่ือประโยชน์ของตนเอง 
หรือผู้อื่นโดยมิชอบ ท�ำให้รัฐวิสำหกิจ ซึ่งเป็นหน่วยงำนภำครัฐได้รับควำมเสียหำย
 

 เขำท�ำกำรทุจริตกันได้อย่ำงไร?
 นางสาว ศ. เป็นพนักงานของบริษัท มีหน้าที่รับช�าระค่าบริการโทรคมนาคมจากลูกค้า 
โดยต้องออกใบเสร็จรับเงินและต้องส่งเงินให้กับผู้บังคับบัญชา เพื่อน�าฝากเข้าบัญชีเงินฝาก
ของบริษัทฯ ในแต่ละวันที่ได้รับช�าระ แต่ปรากฏว่า เมื่อ นาง ศ. ได้รับช�าระเงินและได้ออก
ใบเสร็จเพ่ือเป็นหลักฐานการรับเงินให้แก่ลูกค้าแล้ว ได้ท�าการยกเลิกใบเสร็จรับเงินท่ีออกให้
แก่ลูกค้า เพื่อเบียดบังเอาเงินที่ตนได้รับช�าระไว้แล้วเป็นตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เหตุเกิด
ระหว่างเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2554 ท�าให้บริษัท กสท.โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน)  
ได้รับความเสียหาย เป็นเงิน 86,818.90 บาท

 กระบวนกำรจับทุจริตท�ำอย่ำงไร?
 คณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการขึ้นท�าการไต่สวนข้อเท็จจริงแล้ว  
พบว่า ในช่วงเวลาเกิดเหตุ นาง ศ. ได้รับเงินค่าบริการโทรคมนาคมจากลูกค้า รวม 20 ครั้ง 
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 86,886.31 บาท โดยในการรับเงินแต่ละครั้ง นาง ศ. ได้ออกใบเสร็จรับเงิน
ให้แก่ลูกค้าแล้ว ต่อมาได้ยกเลิกใบเสร็จรับเงินของลูกค้าที่น�าเงินมาช�าระ เพื่อเป็นหลักฐานว่า  
ไม่ได้มีการรับเงินดังกล่าวไว้แล้วโดยทุจริต เบียดบังเอาเงินที่ตนได้รับ ซ่ึงเป็นเงินของบริษัทฯ 
ไปเป็นของตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้พิจารณาส�านวนการไต่สวนแล้ว  
ชี้มูลความผิดว่า นาง ศ. กระท�าความผิดทางอาญาและเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงด้วย

 จุดจบของคนทุจริตเป็นอย่ำงไร?
 ในคดีอาญาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 9 ได้มีค�าพิพากษาว่า  
นาง ศ. ได้กระท�าความผิดหลายกรรมต่างกัน รวม 20 กระทง ให้ลงโทษจ�าคุกกระทงละ 5 ปี 
เป็นจ�าคุก 100 ปี แต่นาง ศ. ให้การรับสารภาพ จึงให้ลงโทษจ�าคุก 50 ปี
 ทางวินัย เป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ได้ถูกบริษัท กสท.โทรคมนาคม จ�ากัด 
(มหาชน) ลงโทษไล่ออกจากงาน ■

มีหน้าที่เกี่ยวกับเงินไม่ยับยั้งชั่งใจ
เอำเงินไปใช้ สุดท้ำยเจอคุก

คดีตัวอย่าง : ทุจริตภาครัฐ
เอกสารประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

05



 กำรชันสูตรพลิกศพ เม่ือพบกำรตำย
โดยผิดธรรมชำติ จะต้องกระท�ำโดยผู้มีอ�ำนำจ
หน้ำที่ตำมกฎหมำยและปฏิบัติตำมหลักเกณฑ ์
กำรชันสูตรพลิกศพที่ก�ำหนดไว้ เพื่อพิสูจน์กำรตำย  
กำรชนัสตูรพลกิศพโดยพนกังำนสอบสวนแต่เพยีง 
ฝ่ำยเดียว โดยไม่มีแพทย์ร่วมชันสูตรพลิกศพ  
จึงเป็นกำรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที ่
โดยมิชอบ เป็นควำมผิดต่อต�ำแหน่งหน้ำที่รำชกำร

 ท�ำหน้ำที่อย่ำงไรจึงกลำยเป็น
 ทุจริต?
 ผู้หมวด ณ. เป็นพนักงานสอบสวนประจ�า
สถานีต�ารวจภูธรแห่งหนึ่ง ในอ�าเภอเกาะสมุย  
ขณะปฏิบัติหน้าที่พนักงานสอบสวนได้รับแจ้งเหตุว่า 
มีคนผูกคอตายที่บ้านเช่า จึงได้เดินทางไปที่เกิดเหตุ  
พบศพผู ้ เสียชีวิตผูกคอตายอยู ่ในบ้าน อันเป็น 
การตายโดยผิดธรรมชาติ ผู้หมวด ณ. มีหน้าที่ต้อง
แจ้งแพทย์ให้มาร่วมท�าการชันสูตรพลิกศพร่วมด้วย 
แต่กลับท�าการชันสูตรพลิกศพโดยล�าพัง ญาติของ 
ผูเ้สยีชวีติจึงได้ร้องเรยีนการปฏบิตัหิน้าทีข่องพนกังาน
สอบสวน 

 กระบวนกำรจับทุจริตเพื่อชี้มูล
 ควำมผิด?
 คณะกรรมการ ป.ป.ท. ได ้แต ่งตั้ งคณะ
อนุกรรมการขึ้นท�าการไต่สวนข้อเท็จจริงแล้ว ฟังได้
ว่า ผู้หมวด ณ. ด�ารงต�าแหน่งพนักงานสอบสวน  
มีอ�านาจหน้าที่ตามกฎหมายในการชันสูตรพลิกศพ 
เมื่อได้รับแจ้งเหตุการณ์ตายโดยผิดธรรมชาติ ที่ตน
มีหน้าที่จะต้องชันสูตรพลิกศพ จะต้องแจ้งให้แพทย์
ไปร่วมชันสูตรพลิกศพด้วย และจะต้องท�าเอกสาร
บันทึกรายละเอียดแห่งการชันสูตรไว ้ให ้ชัดเจน  
แต่การท่ีผู ้หมวด ณ. กรอกข้อความในรายงาน 
การชันสูตรพลิกศพในช่องช่ือและต�าแหน่งพนักงาน 
ผูท้�าการชนัสูตรพลิกศพว่า ได้ร่วมกบัแพทย์ โรงพยาบาล 
ท�าการชันสูตรพลิกศพ ถือเป็นการท�าและรับรอง
เอกสารอันเป็นเท็จ เพราะมิได้ร่วมกับแพทย์ท�าการ
ชันสูตรพลิกศพ ณ สถานที่ เกิดเหตุแต่อย่างใด  
จึงเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดย 
มิชอบ คณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้พิจารณาชี้มูลว่า 
เป็นความผิดทางอาญาและเป็นความผิดทางวินัย
อย่างร้ายแรง 

 ผลทำงคดีเป็นอย่ำงไร?
 ในคดีอาญาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ ภาค 8 ได้มีค�าพิพากษาให้ลงโทษจ�าคุก 1 ปีและ
ปรับ 20,000.- บาท แต่จ�าเลยให้การรับสารภาพ จึง
ให้รอการลงโทษไว้มีก�าหนด 2 ปี ปรับ 10,000.- บาท
 ทางวินัย ถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ ■

กฎหมายก�าหนดไว้
แต่ท�ารายงานเท็จ

ผลส�าเร็จ คือถูกลงโทษ

(ค�ำพิพำกษำศำลอำญำ คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภำค 8 
คดีหมำยเลขด�ำที่ อท. 21/2561 คดีหมำยเลขแดงที่ อท. 54/2561)

คดีตัวอย่าง : ทุจริตภาครัฐ
เอกสารประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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 ท�ำหน้ำที่อย่ำงไรจึงกลำยเป็นกระท�ำกำร
 ทุจริต?
 นายเชี่ยวชาญ (ชื่อสมมุติ) เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 5 ได้รับ
การแต่งตัง้ให้รักษาราชการแทนเจ้าหน้าทีบ่รหิารทีด่นิอ�าเภอแห่งหนึง่
ในจังหวัดพะเยา มีหน้าที่ด�าเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เกีย่วกบัทีด่นิในเขตพืน้ทีร่บัผิดชอบ รวมทัง้การจัดเกบ็ค่าธรรมเนยีม 
การใช้จ่ายและภาษีอากร เพื่อน�าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
 ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน 2550 ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2550 
นายเชี่ยวชาญ ได้ด�าเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน 
ในกรณีต่างๆ เช่น การโอนมรดก การขายที่ดินและเรียกจัดเก็บ 
ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายและภาษีอากรจากผู้มาติดต่อขอรับบริการ 
โดยอาศัยต�าแหน่งหน้าท่ีและไม่มีการออกใบเสร็จรับเงินตาม 
ความเป็นจรงิ อีกทัง้ยงัไม่ได้น�าเงนิส่งเป็นรายได้แผ่นดนิ แต่เบยีดบงั 
เงนิค่าธรรมเนยีม เงนิภาษอีากรไปเป็นประโยชน์ส่วนตนไม่น้อยกว่า  
9 ครั้ง ท�าให้ทางราชการได้รับความเสียหาย เป็นเงิน 30,819.- บาท  
และประชาชนได้รับความเสียหายเป็นเงิน 1,641.- บาท 

 กระบวนกำรจับทุจริตท�ำอย่ำงไร?
 คณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ขึ้นท�าการไต่สวนข้อเท็จจริงแล้ว พยานหลักฐาน รับฟัง 
ได้ว่า นายเชี่ยวชาญ กระท�าความผิดจริง จึงได้ชี้มูล 
ความผิดว่า เป็นการกระท�าความผิดอาญา และเป็น
ความผิดทางวินยัอย่างรา้ยแรง ซึง่หน่วยงานต้นสังกดัได ้
แต่งตั้งคณะกรรมการ ขึ้นท�าการสอบสวนแล้วได้ลงโทษ 
ไล่ออกจากราชการไปก่อนแล้ว 

 จุดจบของกำรทุจริตเป็นอย่ำงไร?
 พนักงานอัยการจังหวัดพะเยา ได้ฟ้องนายเชี่ยวชาญต่อ 
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ซึ่งศาลได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่า นายเช่ียวชาญ จ�าเลย ได้กระท�าความผิดตามฟ้องจริงและ
เป็นการกระท�าความผิดหลายกรรมต่างกัน จึงพิพากษาให้ลงโทษ 
ทุกกรรมเป็นการท�าความผิด รวม 9 กระทง กระทงละ 5 ปี รวม  
45 ปีแต่จ�าเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา  
เป็นเหตุบรรเทาโทษ จึงลดโทษให้กึ่งหนึ่ง เหลือกระทงละ 2 ปี  
6 เดือน รวมจ�าคุก 20 ปี 60 เดือน และให้คืนเงินที่ทุจริตให้แก ่
กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย จ�านวน 30,819.- บาทและประชาชน
ที่ได้รับความเสียหาย จ�านวน 1,641.- บาท ■

เงินหลวง ตกน�้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้
ตกเข้ำกระเป๋ำใคร คนน้ันต้องรับโทษ

(ค�ำพิพำกษำศำลอำญำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลำง
คดีหมำยเลขด�ำที่ อท. 70/2559 คดีหมำยเลขแดงที่ อท. 96/2560)

 เงินหลวง หรือเงินของทำงรำชกำรเป็นเงินที่จะต้อง 
มีกฎหมำย ระเบียบ ควบคุมกำรรับ กำรใช้จ่ำย กำรเก็บรักษำ 
อย่ำงเคร่งครัด กำรฝ่ำฝืนไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ
เกี่ยวกับกำรเงินถือเป็นควำมผิดทั้งทำงอำญำ และทำงวินัย 
รวมถึงอำจต้องรับผิดชอบชดใช้ทำงแพ่งอีกด้วย

คดีตัวอย่าง : ทุจริตภาครัฐ
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 ตรวจรับงำนทั้งๆ ท่ีผู้รับจ้ำงยังท�ำไม่เสร็จผิดด้วยหรือ?
 ในปี พ.ศ. 2538 กรมทางหลวงชนบทได้จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง โดยมีค�าสัง่แต่งตัง้ 
เจ้าหน้าที่ 3 นาย เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ แต่ในขณะที่งานซ่อมยังไม่แล้วเสร็จ  
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ร่วมกันลงลายมือชื่อตรวจรับงานซ่อมในใบตรวจรับ เพราะ
ประธานกรรมการลงลายมือช่ือไว้ก่อนแล้ว กรรมการคนอื่นๆ จึงได้ลงลายมือชื่อตรวจรับ
ในใบตรวจรับงาน ที่ระบุว่า งานซ่อมแล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง อันเป็นเท็จ ท�าให้มีการเบิก 
จ่ายเงินแก่ผู้รับจ้าง พฤติการณ์ดังกล่าวเป็นความผิดทางวินัยฐานปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริต 
ทางหน้าที่ราชการและเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ที่ผู้บังคับบัญชาได้ด�าเนินการ 
ทางวินัยและมีค�าสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการนั้นชอบแล้ว

(ตามนัยค�าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ. 20/2560)
 

(ค�ำพิพำกษำศำลอำญำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภำค 3
คดีหมำยเลขด�ำที่ อท. 18/2560 คดีหมำยเลขแดงที่ อท. 44/2560)

งานยังไม่แล้วเสร็จแต่ตรวจรับไว้

โทษถึงไล่ออก

 กรรมกำรตรวจรับพัสดุ
ร ่วมกันลงลำยมือชื่อตรวจรับงำน  
ในขณะทีผู่ร้บัจ้ำงท�ำงำนยงัไม่แล้วเสรจ็ 
เป็นกำรทุจริตต่อหน้ำที่ เป็นควำมผิด
ทำงอำญำและผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง แต ่
ผูถ้กูลงโทษทำงวนิยัเหน็ว่ำ ตนไม่ได้รบั
ควำมเป็นธรรมทีถ่กูลงโทษไล่ออกจำก
รำชกำรจึงน�ำคดีมำฟ้องศำลปกครอง

 ข้อสังเกต
 1. ผูท้ีไ่ด้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ ต้องศึกษากฎหมาย ระเบียบ
ให้เข้าใจว่า การตรวจรับพัสดุจะต้องตรวจ
สอบงานให้ถกูต้องตามสัญญาจ้าง การลงชือ่
ตรวจรับงานโดยไม่ระมัดระวังตรวจสอบ 
ให้ถูกต้อง อาจเป็นท้ังความผิดทางวินัย
อย่างร้ายแรงและเป็นความผิดทางอาญา
 2. การตรวจรับงานอันเป ็นเท็จ 
นอกจากจะเป็นความผิดทางวินัยและทาง
อาญาแล้ว หากปรากฏว่า ผู้รับจ้างท�างานนั้น 
ล่าช้ากว่าก�าหนด อาจไม่สามารถเรียก 
ค่าปรับจากผู้รับจ้างได้ เป็นการท�าให้ผู้รับจ้าง 
ได้รับประโยชน์ แม้ว่ากรรมการตรวจรับพัสดุ 
จะไม่ได้รับประโยชน์ตอบแทน ก็ถือว่า
เป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อ
ให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ท่ีมิควรได้  
เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการด้วย ■

คดีตัวอย่าง : ทุจริตภาครัฐ
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 เขำท�ำทุจริตกันอย่ำงไร?
 นางแววดาว ต�าแหน่งพยาบาล
วิชาชีพปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาล
แห่งหนึ่งในจังหวัดหนองคาย ขณะที่ปฏิบัติ
หน้าที่แผนกตรวจสุขภาพ ได้รับมอบหมาย
ให้มีหน้าท่ีรับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน 
แก่ผู้มาใช้บริการทางการแพทย์ในช่วงระหว่าง 
วันที่ 7 เมษายน – 2 พฤศจิกายน 2553  
ซึ่งในขณะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว มีปัญหา
ส่วนตัวทางด้านการเงิน จึงท�าให้เกิดการ
ทุจริตเบียดบังเอาเงินจากผู้ที่มาใช้บริการ
ทางการแพทย์ โดยเมื่อได้รับเงินแล้วได้ออก 
ใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู ้ใช้บริการ แต่ไม่น�า 
เงินที่ได้รับส่งฝ่ายการเงินและบัญชี และฉีก
ท�าลายส�าเนาใบเสรจ็รับเงนิทีต่นออกไปแล้ว 
เพื่อท�าลายหลักฐาน รวม 35 ครั้ง ซึ่งท�าให ้
นางแววดาว ได้เงินจากการกระท�าดังกล่าว
ไปรวมทั้งสิ้น 65,412 บาท

 กระบวนกำรจับทุจริต
 ที่ส�ำคัญมีอย่ำงไร?
 คณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้แต่งตั้ง 
คณะอนุกรรมการขึ้นท�าการไต่สวน มีพยาน
หลักฐานเพียงพอจึงช้ีมูล โดยกล่าวหาว่า 
การกระท�าของนางแววดาว เป็นการทุจริต
ในภาครัฐ โดยกระท�าความผิดอาญาและ
เป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ซึ่ง 
ในทางวินัยนั้น ผู ้บังคับบัญชาได้แต่งตั้ง 
คณะกรรมการขึ้นท�าการสอบสวน และ
ลงโทษปลดออกจากราชการ

 จุดจบของกำรทุจริต
 เรื่องนี้เป็นอย่ำงไร?
 คดีศาลอาญาทุจริตและประพฤติ 
มิชอบภาค 4 ได้พิพากษาว่า นางแววดาว  
มคีวามผดิฐานเป็นเจ้าพนกังานยักยอกทรัพย์  
และปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต โดยได้กระท�า
ความผิด รวม 25 กระทง ให้จ�าคุกกระทงละ  
5 ปี และปรับกระทงละ 2,000 บาท รวม 
จ�าคุก 175 ปี และปรับ 70,000 บาท  
แต่นางแววดาว ได้รับสารภาพ และคืนเงิน 
ให้แก่ราชการแล้ว จึงให้ลดโทษกึ่งหนึ่ง  
เหลือลงโทษจ�าคุก 87 ปี ปรับกระทงละ 
1,000 บาทแต่เนื่องจากมีกฎหมายก�าหนด
ให้จ�าคุกได้ไม่เกิน 50 ปี ประกอบกับ 
รู ้ส�านึกในการกระท�า และกระท�าไปด้วย
ความคิดชั่ววูบ รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ต้องเลี้ยงด ู
บุตรผู ้เยาว์และมารดาที่ป่วยชรา จึงให้ 
รอการลงโทษไว้ มีก�าหนด 2 ปี ให้ท�างาน
บริการสังคม 48 ชั่วโมง และปรับ 35,000 บาท  
ส่วนทางวินัย หน่วยงานต้นสังกัดได้สอบสวน
ทางวินัยและลงโทษปลดออกจากราชการ
ไปแล้ว ■

แม้เดือดร้อนจ�าเป็น
ก็อย่ำเห็นเงินหลวงเป็นเงินตัวเอง
 เงินค่ำรักษำพยำบำลถือเป็นเงินรำยได้ของโรงพยำบำล เมื่อผู้ใช้บริกำร
จ่ำยเงินค่ำยำ หรือค่ำรักษำพยำบำล เจ้ำหน้ำที่ซ่ึงมีหน้ำที่รับเงินจะต้องออกใบเสร็จ
รับเงินให้แก่ผู้ช�ำระเงิน และต้องน�ำส่งเงินดังกล่ำวเป็นเงินรำยได้ของโรงพยำบำล  
จะเบียดบังเอำเงินที่ตนได้รับมำเป็นของตัวเองโดยอ้ำงเหตุผลส่วนตัวที่มีควำม 
เดือดร้อนทำงกำรเงินมิได้

(ค�ำพิพำกษำศำลอำญำคดีทุจริตและประพฤติชอบ ภำค 4
คดีหมำยเลขด�ำที่ อท. 66/2561 คดีหมำยเลขแดงที่ อท. 103/2561)

คดีตัวอย่าง : ทุจริตภาครัฐ
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 รถยนต์ของรำชกำร จัดให้มีไว้ “เพื่อใช้ในรำชกำร” 
เท่ำนั้น ห้ำมน�ำไปใช้เพ่ือกำรส่วนตัวเด็ดขำด รถรำชกำรไม่ใช่
เครื่องเสริมวำสนำ หรือบำรมี แต่หำกน�ำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์
อำจเป็นกำรทุจริตและถูกลงโทษ

 ใช้รถยนต์ของทำงรำชกำรอย่ำงไร 
 จึงกลำยเป็นกระท�ำกำรทุจริต?
 นางนุช ต�าแหน่งผู้อ�านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนจังหวัดแห่งหนึ่ง เช่าที่พักอยู่ที่หอพักใกล้ ๆ  ส�านักงาน
เพียงประมาณ 1 กม. แต่ได้สั่งให้พนักงานขับรถยนต์ของส�านักงาน 
ขับรถยนต์ของทางราชการไปรับ-ส่ง ระหว่างที่พัก-ที่ท�างาน  
อยู่เป็นประจ�าแทบจะทุกวัน บางคร้ังวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ได้ให ้
คนขับรถพาไปท�าธุระส่วนตัวอยู่เสมอ

 กระบวนกำรจับทุจริตมีอย่ำงไร?
 โชคดีเป็นของทางราชการ แต่โชคร้ายเป็นของนางนุช  
เพราะมีพลเมืองดีร้องเรียนไปยัง ส�านักงาน ป.ป.ท. แต่เน่ืองจาก 
ขณะนั้นผู้ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการ อยู่ในอ�านาจของกรรมการ 
ป.ป.ช. เรื่องจึงได้ถูกส่งต่อไปยังคณะกรรมการ ป.ป.ช. ต่อมาได้มี 
การส่งเรื่องไปให้พนักงานสอบสวนด�าเนินการตามกฎหมาย ป.ป.ช. 
จากการสอบสวนนางนุช ให้การปฏิเสธ แต่จากพยานหลักฐาน 
ฟังได้ว่า ระหว่างปี 2551-2555 ระหว่างที่นางนุช ด�ารงต�าแหน่ง 
ผู ้อ�านวยการสถานพินิจและคุ ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดฯ  
ได้สั่งให้พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางของส�านักงาน ซึ่งมีหลายคัน 
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปรับ-ส่ง นางนุช ระหว่างท่ีพัก-ส�านักงาน
แทบทุกวัน บางครั้งใช้ให้ขับรถไปส่งท�าธุระในวันหยุดราชการด้วย 
แม้นางนุช จะให้การปฏิเสธ และพยานบางคนให้การเป็นประโยชน ์
แก่นางนุช แต่ไม่มีน�้าหนักเพียงพอที่จะรับฟัง

 จุดจบของกำรใช้รถยนต์รำชกำร
 เพื่อกำรส่วนตัวเป็นอย่ำงไร?
 ในคดีอาญา ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 6  
ได้มีค�าพิพากษาว่า การกระท�าของนางนุช เป็นการใช้อ�านาจ 
โดยทุจริต อันเป็นการเสียหายแก่สถานพินิจและคุ ้มครองเด็ก 
และเยาวชน และเป็นความผิดฐาน เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่
โดยทุจริต ให้ลงโทษจ�าคุก 5 ปี ■

รถยนต์ราชการ
เอำไปใช้ส่วนตัว
ชัวร์ผิดแน่นอน!

(ค�ำพิพำกษำศำลอำญำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภำค 6
คดีหมำยเลขด�ำที่ อท. 12/2561 คดีหมำยเลขแดง ที่ อท. 33/2561)

คดีตัวอย่าง : ทุจริตภาครัฐ
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 เจ้ำหน้ำทีต่�ำรวจมหีน้ำทีรั่กษำควำมสงบเรยีบร้อย กำรปฏบิตัหิน้ำทีจ่ะต้อง
ปฏิบัติตำมกฎหมำย มิใช่จะท�ำอะไรก็ได้ตำมอ�ำเภอใจ หรือลุ แก่อ�ำนำจ ซ่ึงอำจเป็น 
ผู้ท�ำผิดกฎหมำยเสียเอง หำกมิได้ท�ำตำมขั้นตอนที่กฎหมำยก�ำหนดไว้

 มีหน้ำที่รักษำกฎหมำย ท�ำอย่ำงไรจึงเป็นควำมผิด?
 ดาบต�ารวจ ขยัน ต�าแหน่งผู้บังคับหมู่งานปราบปราม สถานีต�ารวจแห่งหน่ึง  
ในจังหวัดระยอง ได้ร่วมกับพวก ซ่ึงเป็นประชาชนธรรมดา บุกเข้าไปในบ้านของผู้เสียหาย  
เพื่อตรวจค้นและจับกุมผู้กระท�าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยไม่มีหมายค้น และหมายจับ 
แล้วได้ใช้ถุงพลาสติกครอบศีรษะ และร่วมกันท�าร้ายร่างกายผู้เสียหาย รวมทั้งรื้อค้นทรัพย์สิน
ภายในบ้าน จนได้รับความเสียหาย ก่อนที่จะควบคุมตัวผู้เสียหายออกไปจากบ้าน เหตุเกิด
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2553 เวลากลางคืน

 กระบวนกำรตรวจสอบกำรทุจริตมีอย่ำงไร?
 คณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นท�าการไต่สวนข้อเท็จจริง  
จากพยานหลักฐานฟังได้ว่า ดาบต�ารวจ ขยัน กับพวก อีกหลายคนได้ร่วมกันบุกรุก เข้าไป 
ในบ้านของผู้เสียหาย ร่วมกันท�าร้ายร่างกายและรื้อค้นทรัพย์สินภายในบ้าน เพื่อค้นหา 
ยาเสพติดจริง การกระท�าของดาบต�ารวจขยัน ซึ่งกระท�าในเวลากลางคืน โดยไม่มีหมายค้น 
หรือเหตุอันจะอ้างได้ตามกฎหมาย จึงชี้มูลว่าเป็นความผิดทางอาญา และทางวินัย

 ผลทำงคดีเป็นอย่ำงไร คุ้มไหมกับกำรกระท�ำผิด?
 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ได้พิพากษาให้ลงโทษดาบต�ารวจ ขยัน 
ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต เพื่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ผู้หนึ่งผู้ใด จึงให้ลงโทษจ�าคุก 2 ปี 
 ในทางวินัย ถือเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้มีค�าสั่งให้
ลงโทษ ให้ไล่ออกจากราชการแล้ว ■

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์พลาดท่า	
ถูกศำลอำญำฯ ลงโทษจ�ำคุก

(ค�ำพิพำกษำศำลอำญำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลำง
คดีหมำยเลขด�ำที่ อท. 300/2560 คดีหมำยเลขแดงที่ อท. 15/2561)
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 ท�ำหน้ำที่กันอย่ำงไร จึงกลำยมำ
 เป็น “ปฏิบัติหน้ำที่โดยทุจริต”?
 อบต. แห่งหนึ่งในจังหวัดลพบุรี ได้ท�าสัญญาจ้างเอกชนรายหนึ่ง ก่อสร้าง
ถนนดินลูกรัง ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ฐานกว้าง 6 เมตร สูง 0.5 เมตร  
ยาว 1,350 เมตร ปริมาณดิน ไม่น้อยกว่า 5,568 ลูกบาศก์เมตร และลูกรัง 
ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.01 เมตร ปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 
648 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน�้า จ�านวน 3 จุด ในวงเงิน 232,770 บาท  
โดยประธานกรรมการ อบต. ได้แต่งต้ังหัวหน้าส่วนโยธา เป็นผู้ควบคุมงานจ้าง  
และแต่งตั้งก�านัน ให้เป็นประธานกรรมการตรวจการจ้างระยะเวลาด�าเนินการ
ระหว่าง 14 มีนาคม – 13 เมษายน 2543 
 ในระหว่างที่ผู้รับจ้างด�าเนินการก่อสร้างถนน หัวหน้าส่วนโยธา ซึ่งมีหน้าที ่
เป็นผู้ควบคุมงานจ้าง ไม่ได้ไปท�าการควบคุมงาน แต่ได้จัดท�าบันทึกประจ�าวัน  
อันเป็นความเท็จ ว่า ผู้รับจ้างได้เริ่มด�าเนินการ ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม ถึงวันที่ 
31 มีนาคม 2543 งานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จถูกต้องตามสัญญา เพ่ือรายงานให้แก่ 
ผู้ตรวจรับงานจ้างทราบ และท�าการตรวจรับตามสัญญา แต่เนื่องจากมีประชาชน
ร้องเรียนว่า ถนนที่ก่อสร้างความยาวไม่ถึง 1,350 เมตร เพราะเมื่อตรวจสอบแล้ว  
ถนนมีความยาวจริงเพียง 1,024 เมตร อบต. จึงได้แจ้งให้ผู้รับจ้างน�าเงินที่ 
เบิกไปแล้ว คืนแก่ อบต. จ�านวน 55,788 บาท ซึ่งผู้รับจ้างได้คืนเงินจ�านวนดังกล่าว
ให้แก่ อบต.

 กระบวนกำรจับทุจริต เอำคนผิด
 มำลงโทษ ลงเอยอย่ำงไร?
 เรือ่งน้ีได้มกีารแจ้งความต่อพนกังานสอบสวน 
ซึง่พนกังานสอบสวนได้ท�าการสอบสวนแล้วส่งส�านวน
ให้พนักงานอัยการจังหวัดลพบุรี เป็นโจทก์ฟ้อง
หัวหน้าฝ่ายโยธาฯ อบต. ในฐานะผู้ควบคุมงาน และ
ฟ้องก�านันในฐานะประธานกรรมการจ้าง ในฐานะ 
ผู ้สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต โดยศาล 
จังหวัดลพบุรีได้พิพากษา ลงโทษจ�าคุกหัวหน้าส่วน
โยธาฯ 6 เดือน และปรับ 4,000 บาท ส่วนก�านัน 
ให้ลงโทษจ�าคุก 1 ปี 12 เดือนและปรับ 12,000 บาท 
แต่ปรากฏว่า บุคคลท้ังสองไม่เคยต้องโทษจ�าคุก 
มาก่อน จึงให้รอการลงโทษไว้ 1 ปี 
 ต่อมาโจทก์ คือ อัยการ ได้มีการอุทธรณ์
และฎีกาค�าพิพากษา ศาลฎีกาได้พิจารณาแล้ว  
มีค�าพิพากษาแก้ให ้ ลงโทษหัวหน้าฝ ่ายโยธาฯ  
(จ�าเลยที่ 1) รวมจ�าคุก 2 ปีปรับ 8,000 บาท แต่
จ�าเลยรับสารภาพ คงให้จ�าคุก 1 ปี ปรับ 4,000 บาท  
ส่วนก�านัน (จ�าเลยที่ 2) ให้จ�าคุก 2 ปี 8 เดือน  
ปรับ 12,000 บาท นอกจากท่ีแก้ไขให้เป็นไปตาม 
ค�าพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 ซึ่งพิพากษายืน ■

(ค�ำพิพำกษำศำลฎีกำ ที่ 9368/2552) 

 ในกำรจัดจ้ำงของทำงรำชกำร จ�ำเป็นต้องใช้จ่ำยงบประมำณ
ให้คุม้ค่ำ และได้งำนทีเ่ป็นประโยชน์ต่อประชำชน จงึจ�ำเป็นต้องมกีำรแต่งตัง้
ผูค้วบคุมงำน และกรรมกำรตรวจรบังำน เพือ่ให้ตรวจงำนทีจ้่ำงเป็นไปอย่ำง
ถกูต้องตำมสัญญำ โดยผูค้วบคมุงำน และผูต้รวจรับงำนจะต้องปฏบิตัหิน้ำที่
ที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเคร่งครัด มิให้เกิดควำมเสียหำยแก่ทำงรำชกำร

เป็นผู้ควบคุมงานจ้าง
แต่ไม่ได้ตรวจควบคุมงำนจริง อย่ำงนี้ผิดแน่
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เอกสารประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

12



พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สิงห์บุรี อ่ำงทอง สระบุรี ปทุมธำนี นนทบุรี สมุทรปรำกำร ชัยนำท 
22/25 ถนนนเรศวร ต�าบลประตูชัย อ�าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

 0 3532 3365-9  0 3532 3370

ชลบุร ีจันทบุรี ฉะเชิงเทรำ ตรำด นครนำยก ปรำจีนบุรี สระแก้ว ระยอง 
เลขที่ 2/5 ถนนสุรศักดิ์ 2 ต�าบลศรีราชา อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

 0 3832 8234-5  0 3832 8233

นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลรำชธำนี อ�ำนำจเจริญ ยโสธร 
บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) เลขที่ 118 หมู่ที่ 10 ถนนมิตรภาพ ต�าบลโคกกรวด อ�าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280

 0 4446 5054, 0 4446 5383  0 4446 5053

ขอนแก่น อุดรธำนี หนองคำย เลย สกลนคร มุกดำหำร มหำสำรคำม ร้อยเอ็ด หนองบัวล�ำภู กำฬสินธุ์ บึงกำฬ นครพนม  
อาคารปริ๊นซ์ ออฟฟิตเพล็กค์ เลขที่ 4/33 ถนนหน้าเมือง ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

 0 4323 9092-3  0 4323 9094

เชียงใหม ่ล�ำปำง แม่ฮ่องสอน เชียงรำย พะเยำ น่ำน ล�ำพูน แพร่ 
อาคารแอร์พอร์ต บิสซิเนสพาร์ค เลขที่ 92/1 ถนนมหิดล ต�าบลหายยา อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

 0 5390 4721-4  0 5390 4724

พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตำก ก�ำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธำนี  
เลขที่  723/13-17 ถนนพิชัยสงคราม ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

 0 5530 4117  0 5530 4118

นครปฐม รำชบุรี สุพรรณบุรี กำญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสำคร สมุทรสงครำม เพชรบุรี 
เลขที่ 445/2 ถนนเทศา ต�าบลพระประโทน อ�าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

 0 3427 2338-40  0 3427 2340

สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมรำช ชุมพร ระนอง กระบี่ พังงำ ภูเก็ต 
เลขที่ 91/1 หมู่ 1 อาคาร พี.ซี. ทาวเวอร์ ชั้น 2 ถนนกาญจนวิถี ต�าบลบางกุ้ง อ�าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 

 0 7720 6185-6  0 7720 6184

สงขลา ตรัง พัทลุง สตูล ปัตตำนี ยะลำ นรำธิวำส 
เลขที่ 116 หมู่ที่ 2 ต�าบลควนลัง อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

 0 7455 2027-8  0 7455 2029

แบบร้องเรียน

ส�านักงาน	ป.ป.ท.

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส�ำหรับนักลงทุนชำวต่ำงชำติ ■ The Complaint Center for Foreign Investors 
รับเรื่องรำวร้องทุกข์จำกนักลงทุนชำวต่ำงชำติ กรณีที่ได้รับควำมไม่เป็นธรรมจำกเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ

หรือถูกเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมำย
E-mail :  Fad.pacc@gmail.com

 0 2502 6670-80  0 2502 6132 
www.pacc.go.th   pacc.go.th

เมื่อท่านพบเห็นเจ้ำหน้ำที่รัฐประพฤติมิชอบหรือหน่วยงำนใดมีวิธีปฏิบัติ
ให้เกิดควำมเดือดร้อนแก่ประชำชน และอำจมีลักษณะส่อไปในทำงทุจริตในภำครัฐ โปรดแจ้ง

99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค
ถนนแจ้งวัฒนะ ต�าบลคลองเกลือ
อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
11120
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