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ค�ำน�ำ
“การทุจริต” หรือ คอร์รัปชัน ถือเป็นอาชญากรรมร้ายแรงชนิดหนึ่ง

สร้างความเดือดร้อนเสียหายแก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างมหาศาล
แต่เนื่องจากการทุจริตในภาครัฐมักจะกระท�ำกันอย่างลับ ๆ จึงท�ำให้ยาก
ที่รับรู้และวัดระดับความรุนแรงของปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การทุจริตที่กระท�ำโดยเจ้าหน้าที่รัฐ ส่งผลกระทบต่อประโยชน์
สาธารณะ และท�ำให้เกิดความเสียหายแก่ส่วนรวม จึงมีมาตรการในการ
ด�ำเนินคดีและมีบทลงโทษกับผู้กระท�ำผิด
ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
(ส�ำนักงาน ป.ป.ท.) จึงได้รวบรวม คัดเลือกรูปแบบพฤติการณ์การกระท�ำผิด
และบทลงโทษจากคดีทุจริตในภาครัฐที่น่าสนใจและควรรู้ จ�ำนวน 10 เรื่อง
ซึ่งเป็นคดีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริง มาเรียบเรียงให้เข้าใจง่ายส�ำหรับการเผยแพร่
เป็นชุดเอกสารประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เพือ่ มุง่ หวังให้เกิดการรับรูแ้ ละความเข้าใจทีเ่ ท่าทันในกระบวนการกระท�ำทุจริต
ตระหนักถึงพิษภัยอันตรายของการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมไปถึง
การเชิญชวนให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมเฝ้าระวัง ป้องกันและต่อต้านการทุจริต
ทุกรูปแบบอย่างยั่งยืน อันส่งผลให้ปัญหาการทุจริตในภาครัฐของไทย ได้รับ
การป้องกันและแก้ไขให้ดีขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้
ส�ำนักงาน ป.ป.ท.
คณะผู้จัดท�ำ
กรกฎาคม 2562
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บัตรประจ�ำตัวประชาชน (คนไทย) ซื้อได้ด้วยหรือ?
ทุจริตเงินหลวง ผลพวง คือติดคุก (แม้ชดใช้เงินคืน)
มีหน้าที่เกี่ยวกับเงินไม่ยับยั้งชั่งใจ เอาเงินไปใช้ สุดท้ายเจอคุก
กฎหมายก�ำหนดไว้ แต่ท�ำรายงานเท็จ ผลส�ำเร็จ คือถูกลงโทษ
เงินหลวง ตกน�้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้ ตกเข้ากระเป๋าใคร คนนั้นต้องรับโทษ
งานยังไม่แล้วเสร็จแต่ตรวจรับไว้ โทษถึงไล่ออก
แม้เดือดร้อนจ�ำเป็น ก็อย่าเห็นเงินหลวงเป็นเงินตัวเอง
รถยนต์ราชการเอาไปใช้ส่วนตัว ชัวร์ผิดแน่นอน!
ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์พลาดท่า ถูกศาลอาญาฯ ลงโทษจ�ำคุก
เป็นผู้ควบคุมงานจ้าง แต่ไม่ได้ตรวจควบคุมงานจริง อย่างนี้ผิดแน่

เอกสารประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

บัตรประจ�ำตัวประชาชน (คนไทย)

ซื้อได้ด้วยหรือ?
“บัตรประจ�ำตัวประชาชน” เป็นเอกสารหลักฐาน

ที่ มี ค วามส� ำ คั ญ มากเพราะนอกจากเป็ น เอกสารที่ ร ะบุ ตั ว
บุคคลว่าเป็นคนไทยแล้ว ยังเป็นหลักฐานในการใช้สิทธิได้
ตามกฎหมาย บัตรประจ�ำตัวประชาชนจึงเป็นที่ต้องการของ
คนต่างชาติหรือคนไร้สัญชาติที่ประสงค์จะเข้ามาแสวงหา
ประโยชน์หรือท�ำมาหากินในประเทศไทย ท�ำให้มีการทุจริต
ในการท�ำบัตรประจ�ำตัวประชาชนในหลายพืน้ ที่ ซึง่ อาจส่งผล
กระทบต่ อ ปั ญ หาความมั่ น คง เศรษฐกิ จ สั ง คม และเกิ ด
ความเสียหายต่อส่วนรวมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

เขาท�ำการทุจริตได้อย่างไร?
ณ ทีว่ า่ การอ�ำเภอแห่งหนึง่ ในจังหวัดบุรรี มั ย์ นาย ธ. ปลัดอ�ำเภอ
ซึง่ มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจ�ำตัว
ประชาชนได้กระท�ำการแก้ไขรายการปีเกิดของ 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�ำร้องขอแก้ไขแต่อย่างใด
ต่อมาเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2550 นาย ธ. ได้แก้ไขรายการ
ในทะเบียน โดยแจ้งย้ายนาง น. และนาย ผ. ออกจากบ้านเดิม
ไปยังบ้านเลขที่อื่นในอ�ำเภอเดียวกัน โดยระบุ นาย ห. (ซึ่งเสียชีวิต
ไปแล้ว) เป็นผู้แจ้งย้าย แล้วได้ด�ำเนินการออกบัตรประจ�ำตัวประชาชน
ให้แก่บุคคลที่ไม่ทราบชื่อและสัญชาติ ในชื่อของ นาง น. กรณีบัตรหาย
โดยไม่มีเอกสารหลักฐานมาแสดงตามระเบียบทางราชการ เพียงแต่
แนบบั น ทึ ก ค� ำ ให้ ก ารของผู ้ ใ หญ่ บ ้ า นในฐานะบุ ค คลน่ า เชื่ อ ถื อ
ลงลายมือชื่อรับรองว่า บุคคลผู้ยื่นค�ำขอมีบัตรประจ�ำตัวประชาชน
คือ นาง น. (ซึ่งเป็นความเท็จ) โดยมีนาย ธ. ลงลายมือชื่อรับรอง
ในฐานะผู้สอบสวน แล้วด�ำเนินการตามขั้นตอน จนเป็นเหตุให้
พนักงานเจ้าหน้าที่จัดท�ำบัตรประจ�ำตัวประชาชน ให้แก่บุคคลที่
ไม่ทราบชื่อและสัญชาติ ที่ยินยอมจ่ายเงินเพื่อให้ได้บัตรประชาชน
ในนามของ นาง น. โดยการรู้เห็นเป็นใจของนาย ธ. ปลัดอ�ำเภอ

กระบวนการจับทุจริตมีอย่างไร?
คณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาเพื่อ
ด�ำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง นาย ธ. ปลัดอ�ำเภอให้การปฏิเสธ ว่ามิได้
กระท�ำความผิด แต่จากการตรวจสอบ พบว่า นาย ธ. ได้ใช้รหัสประจ�ำตัว
ของเจ้าหน้าที่ เข้าไปในฐานข้อมูลระบบออนไลน์ในคอมพิวเตอร์
เพื่อแก้ไข โดยได้ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านในการจัดท�ำเอกสารอันเป็นเท็จ
เพราะ นาง น. ก็เป็นบุคคลที่เสียชีวิตแล้วเช่นกัน พฤติการณ์จึงเป็น
การกระท�ำทุจริตในภาครัฐ โดยได้ผลประโยชน์ตอบแทนจากการ
กระท�ำดังกล่าว ซึ่งเป็นความผิดอาญาและผิดวินัยอย่างร้ายแรง

ผลทางคดีเป็นอย่างไร?
ในคดีอาญาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3
ได้มีค�ำพิพากษา สรุปได้ว่า นาย ธ. กระท�ำความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญาและ พ.ร.บ.บัตรประจ�ำตัวประชาชน พ.ศ. 2526
เป็นความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท จึงให้ลงโทษจ�ำคุก
รวม 4 กระทง รวมจ�ำคุก 6 ปี
ทางวินัย เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ถูกผู้บังคับบัญชา
ลงโทษไล่ออกจากทางราชการ ■
(ค�ำพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 3
คดีหมายเลขด�ำที่ อท. 18/2560 คดีหมายเลขแดงที่ อท. 44/2560)
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เอกสารประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ทุจริตเงินหลวง ผลพวง คือติดคุก
(แม้ชดใช้เงินคืน)

เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการจัด

สาธารณูปโภคให้แก่ประชาชนและมีการจัดเก็บรายได้ น�ำมา
ใช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การระบบสาธารณู ป โภค เพื่ อ สามารถ
ให้บริการแก่ส่วนรวมได้ แต่การจัดเก็บรายได้บางกรณี มิได้มีการ
ตรวจสอบควบคุมให้รัดกุม จึงท�ำให้มีการทุจริตในกระบวนการ
เก็บและรักษาเงิน ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายและส่งผลกระทบ
ต่อส่วนรวมที่ผู้รับผิดชอบไม่พึงกระท�ำ

เขาท�ำการทุจริตกันอย่างไร?
ณ เทศบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดให้มีบริการ
น�้ำประปาส�ำหรับประชาชน โดยมีการจัดเก็บค่าน�้ำประปา เพื่อน�ำ
เงินรายได้มาใช้ในการบ�ำรุงรักษาและส่งเป็นเงินรายได้ของท้องถิ่น
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม แต่ปรากฏว่า นาง ภ. หัวหน้าฝ่าย
บริหารทัว่ ไปของเทศบาลได้รบั มอบหมายให้ชว่ ยราชการในต�ำแหน่ง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ฝ่ายการประปา กองช่าง มีหน้าที่
รับช�ำระเงินค่าน�้ำประปา จากพนักงานเก็บเงินค่าน�้ำประปาของ
เทศบาลและรับเงินจากผู้ใช้น�้ำที่น�ำเงินมาช�ำระด้วยตนเอง โดย
ต้องท�ำการตรวจสอบจ�ำนวนเงินออกใบเสร็จรับเงิน ลงบัญชีเงินสด
ประจ�ำวัน ท�ำบัญชีรับ-จ่ายเงิน เก็บรักษาเงินและน�ำเงินสดฝาก
เข้ า บั ญ ชี ธ นาคารในนามของเทศบาล ซึ่ ง นาง ภ. ได้ รั บ เงิ น
ค่าน�้ำประปาจากพนักงานเก็บเงิน รวมเป็นเงิน 30,365.- บาท
และน� ำ ไปลงบั ญ ชี แ ละน� ำ ฝากเพี ย งบางส่ ว น แล้ ว เบี ย ดบั ง เงิ น
จ�ำนวน 12,962.- บาท ไปเป็นของตนเอง นาง ภ. มีพฤติการณ์
ในลักษณะเดียวกันอีกหลายครั้ง ต่างกรรมต่างวาระ แม้ต่อมา
เทศบาลได้มีค�ำสั่งให้นาง ภ. พ้นจากหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การเงินแล้ว แต่นาง ภ. ก็ยังคงรับเงินค่าน�้ำประปาและเบียดบัง
เงินดังกล่าวเป็นของตนเองหรือผู้อื่นโดยทุจริต

กระบวนการจับทุจริตมีอย่างไร?
คณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวน
ข้อเท็จจริง พบว่า ในช่วงเวลาประมาณ 1 ปี ตั้งแต่ ปี 2552 – 2553
ยอดเงินตามใบเสร็จรับเงินสูงกว่ายอดเงินที่ฝากธนาคาร จึงเป็นเงิน
ขาดบัญชี จ�ำนวน 622,475.- บาท ในการไต่สวน นาง ภ. ให้การ
รับสารภาพและอ้างเหตุผลความจ�ำเป็นทางการเงินและมีการน�ำเงิน
จ�ำนวนดังกล่าวมาชดใช้คืนแล้ว แต่การกระท�ำยังถือว่าเป็นความผิด
ทางอาญาและเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง จึงได้ชี้มูลความผิด
เพื่อด�ำเนินคดีกับ นาง ภ. ต่อไป

ผลคดีรุนแรงแค่ไหน?
ในคดีอาญาศาลจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีค�ำพิพากษาในความผิด
ในกรณีเป็นเจ้าหน้าที่เบียดบังทรัพย์ รวม 33 กระทง ๆ ละ 5 ปี
รวม 165 ปี และฐานเป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ท� ำ ให้ ผู ้ อื่ น เชื่ อ ว่ า มี ห น้ า ที่
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบอีก 20 กระทง ๆ ละ 1 ปี รวม 20 ปี
รวมจ�ำคุก 185 ปี จ�ำเลยรับสารภาพจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจ�ำคุก
82 ปี 6 เดือน จึงให้ลงโทษจ�ำคุกเพียง 50 ปี
ในทางวินัย เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง เทศบาลได้มี
ค�ำสั่งลงโทษไล่ออก ■

(ค�ำพิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม่ คดีหมายเลขด�ำที่ อ. 3853/2558
คดีหมายเลขแดงที่ อ. 588/2559)
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มีหน้าที่เกี่ยวกับเงินไม่ยับยั้งชั่งใจ

เอาเงินไปใช้ สุดท้ายเจอคุก
บริษัท กสท.โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) ให้บริการโทรคมนาคม

แก่ประชาชนและเก็บค่าบริการจากลูกค้าที่น�ำเงินมาช�ำระค่าบริการ เพื่อส่งบริษัทฯ
ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ แต่พนักงานที่รับช�ำระเงินไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัทฯ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เบียดบังเอาเงินที่ได้รับช�ำระไปเพื่อประโยชน์ของตนเอง
หรือผู้อื่นโดยมิชอบ ท�ำให้รัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐได้รับความเสียหาย

เขาท�ำการทุจริตกันได้อย่างไร?
นางสาว ศ. เป็นพนักงานของบริษัท มีหน้าที่รับช�ำระค่าบริการโทรคมนาคมจากลูกค้า
โดยต้องออกใบเสร็จรับเงินและต้องส่งเงินให้กับผู้บังคับบัญชา เพื่อน�ำฝากเข้าบัญชีเงินฝาก
ของบริษัทฯ ในแต่ละวันที่ได้รับช�ำระ แต่ปรากฏว่า เมื่อ นาง ศ. ได้รับช�ำระเงินและได้ออก
ใบเสร็จเพื่อเป็นหลักฐานการรับเงินให้แก่ลูกค้าแล้ว ได้ท�ำการยกเลิกใบเสร็จรับเงินที่ออกให้
แก่ลูกค้า เพื่อเบียดบังเอาเงินที่ตนได้รับช�ำระไว้แล้วเป็นตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เหตุเกิด
ระหว่างเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2554 ท�ำให้บริษัท กสท.โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน)
ได้รับความเสียหาย เป็นเงิน 86,818.90 บาท

กระบวนการจับทุจริตท�ำอย่างไร?
คณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นท�ำการไต่สวนข้อเท็จจริงแล้ว
พบว่า ในช่วงเวลาเกิดเหตุ นาง ศ. ได้รับเงินค่าบริการโทรคมนาคมจากลูกค้า รวม 20 ครั้ง
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 86,886.31 บาท โดยในการรับเงินแต่ละครั้ง นาง ศ. ได้ออกใบเสร็จรับเงิน
ให้แก่ลูกค้าแล้ว ต่อมาได้ยกเลิกใบเสร็จรับเงินของลูกค้าที่น�ำเงินมาช�ำระ เพื่อเป็นหลักฐานว่า
ไม่ได้มีการรับเงินดังกล่าวไว้แล้วโดยทุจริต เบียดบังเอาเงินที่ตนได้รับ ซึ่งเป็นเงินของบริษัทฯ
ไปเป็นของตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้พิจารณาส�ำนวนการไต่สวนแล้ว
ชี้มูลความผิดว่า นาง ศ. กระท�ำความผิดทางอาญาและเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงด้วย

จุดจบของคนทุจริตเป็นอย่างไร?
ในคดีอาญาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 9 ได้มีค�ำพิพากษาว่า
นาง ศ. ได้กระท�ำความผิดหลายกรรมต่างกัน รวม 20 กระทง ให้ลงโทษจ�ำคุกกระทงละ 5 ปี
เป็นจ�ำคุก 100 ปี แต่นาง ศ. ให้การรับสารภาพ จึงให้ลงโทษจ�ำคุก 50 ปี
ทางวินัย เป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ได้ถูกบริษัท กสท.โทรคมนาคม จ�ำกัด
(มหาชน) ลงโทษไล่ออกจากงาน ■
(ค�ำพิพากษาศาลอาญา คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 9
คดีหมายเลขด�ำที่ อท. 31/2561 คดีหมายเลขแดงที่ อท. 2/2562)
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กฎหมายก�ำหนดไว้

แต่ท�ำรายงานเท็จ
ผลส�ำเร็จ คือถูกลงโทษ
กระบวนการจับทุจริตเพื่อชี้มูล
ความผิด?

การชันสูตรพลิกศพ เมื่อพบการตาย

โดยผิดธรรมชาติ จะต้องกระท�ำโดยผู้มีอ�ำนาจ
หน้าที่ตามกฎหมายและปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์
การชันสูตรพลิกศพที่ก�ำหนดไว้ เพื่อพิสูจน์การตาย
การชันสูตรพลิกศพโดยพนักงานสอบสวนแต่เพียง
ฝ่ า ยเดี ย ว โดยไม่ มี แ พทย์ ร ่ ว มชั น สู ต รพลิ ก ศพ
จึ ง เป็ น การปฏิ บั ติ ห รื อ ละเว้ น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
โดยมิชอบ เป็นความผิดต่อต�ำแหน่งหน้าที่ราชการ

ท�ำหน้าที่อย่างไรจึงกลายเป็น
ทุจริต?
ผู้หมวด ณ. เป็นพนักงานสอบสวนประจ�ำ
สถานี ต� ำ รวจภู ธ รแห่ ง หนึ่ ง ในอ� ำ เภอเกาะสมุ ย
ขณะปฏิบัติหน้าที่พนักงานสอบสวนได้รับแจ้งเหตุว่า
มีคนผูกคอตายที่บ้านเช่า จึงได้เดินทางไปที่เกิดเหตุ
พบศพผู ้ เ สี ย ชี วิ ต ผู ก คอตายอยู ่ ใ นบ้ า น อั น เป็ น
การตายโดยผิดธรรมชาติ ผู้หมวด ณ. มีหน้าที่ต้อง
แจ้งแพทย์ให้มาร่วมท�ำการชันสูตรพลิกศพร่วมด้วย
แต่กลับท�ำการชันสูตรพลิกศพโดยล�ำพัง ญาติของ
ผูเ้ สียชีวติ จึงได้รอ้ งเรียนการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องพนักงาน
สอบสวน

คณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะ
อนุกรรมการขึ้นท�ำการไต่สวนข้อเท็จจริงแล้ว ฟังได้
ว่า ผู้หมวด ณ. ด�ำรงต�ำแหน่งพนักงานสอบสวน
มีอ�ำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการชันสูตรพลิกศพ
เมื่อได้รับแจ้งเหตุการณ์ตายโดยผิดธรรมชาติ ที่ตน
มีหน้าที่จะต้องชันสูตรพลิกศพ จะต้องแจ้งให้แพทย์
ไปร่วมชันสูตรพลิกศพด้วย และจะต้องท�ำเอกสาร
บั น ทึ ก รายละเอี ย ดแห่ ง การชั น สู ต รไว้ ใ ห้ ชั ด เจน
แต่ ก ารที่ ผู ้ ห มวด ณ. กรอกข้ อ ความในรายงาน
การชันสูตรพลิกศพในช่องชื่อและต�ำแหน่งพนักงาน
ผูท้ ำ� การชันสูตรพลิกศพว่า ได้รว่ มกับแพทย์ โรงพยาบาล
ท� ำ การชั น สู ต รพลิ ก ศพ ถื อเป็ น การท� ำและรับรอง
เอกสารอันเป็นเท็จ เพราะมิได้ร่วมกับแพทย์ท�ำการ
ชั น สู ต รพลิ ก ศพ ณ สถานที่ เ กิ ด เหตุ แ ต่ อ ย่ า งใด
จึงเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดย
มิชอบ คณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้พิจารณาชี้มูลว่า
เป็นความผิดทางอาญาและเป็นความผิดทางวินัย
อย่างร้ายแรง

ผลทางคดีเป็นอย่างไร?
ในคดีอาญาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ภาค 8 ได้มีค�ำพิพากษาให้ลงโทษจ�ำคุก 1 ปีและ
ปรับ 20,000.- บาท แต่จ�ำเลยให้การรับสารภาพ จึง
ให้รอการลงโทษไว้มีก�ำหนด 2 ปี ปรับ 10,000.- บาท
ทางวินัย ถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ ■

(ค�ำพิพากษาศาลอาญา คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 8
คดีหมายเลขด�ำที่ อท. 21/2561 คดีหมายเลขแดงที่ อท. 54/2561)
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เงินหลวง
เงินหลวง หรือเงินของทางราชการเป็นเงินที่จะต้อง

มีกฎหมาย ระเบียบ ควบคุมการรับ การใช้จ่าย การเก็บรักษา
อย่างเคร่งครัด การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
เกี่ยวกับการเงินถือเป็นความผิดทั้งทางอาญา และทางวินัย
รวมถึงอาจต้องรับผิดชอบชดใช้ทางแพ่งอีกด้วย

ท�ำหน้าที่อย่างไรจึงกลายเป็นกระท�ำการ
ทุจริต?
นายเชี่ยวชาญ (ชื่อสมมุติ) เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 5 ได้รับ
การแต่งตัง้ ให้รกั ษาราชการแทนเจ้าหน้าทีบ่ ริหารทีด่ นิ อ�ำเภอแห่งหนึง่
ในจังหวัดพะเยา มีหน้าที่ด�ำเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เกีย่ วกับทีด่ นิ ในเขตพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ รวมทัง้ การจัดเก็บค่าธรรมเนียม
การใช้จ่ายและภาษีอากร เพื่อน�ำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน 2550 ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2550
นายเชี่ยวชาญ ได้ด�ำเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน
ในกรณีต่างๆ เช่น การโอนมรดก การขายที่ดินและเรียกจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายและภาษีอากรจากผู้มาติดต่อขอรับบริการ
โดยอาศั ย ต� ำ แหน่ ง หน้ า ที่ แ ละไม่ มี ก ารออกใบเสร็ จ รั บ เงิ น ตาม
ความเป็นจริง อีกทัง้ ยังไม่ได้นำ� เงินส่งเป็นรายได้แผ่นดิน แต่เบียดบัง
เงินค่าธรรมเนียม เงินภาษีอากรไปเป็นประโยชน์สว่ นตนไม่นอ้ ยกว่า
9 ครั้ง ท�ำให้ทางราชการได้รับความเสียหาย เป็นเงิน 30,819.- บาท
และประชาชนได้รับความเสียหายเป็นเงิน 1,641.- บาท

ตกน�้ำไม่ ไหล ตกไฟไม่ ไหม้

ตกเข้ากระเป๋าใคร คนนั้นต้องรับโทษ
จุดจบของการทุจริตเป็นอย่างไร?
พนักงานอัยการจังหวัดพะเยา ได้ฟ้องนายเชี่ยวชาญต่อ
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ซึ่งศาลได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่า นายเชี่ยวชาญ จ�ำเลย ได้กระท�ำความผิดตามฟ้องจริงและ
เป็นการกระท�ำความผิดหลายกรรมต่างกัน จึงพิพากษาให้ลงโทษ
ทุกกรรมเป็นการท�ำความผิด รวม 9 กระทง กระทงละ 5 ปี รวม
45 ปีแต่จ�ำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา
เป็นเหตุบรรเทาโทษ จึงลดโทษให้กึ่งหนึ่ง เหลือกระทงละ 2 ปี
6 เดือน รวมจ�ำคุก 20 ปี 60 เดือน และให้คืนเงินที่ทุจริตให้แก่
กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย จ�ำนวน 30,819.- บาทและประชาชน
ที่ได้รับความเสียหาย จ�ำนวน 1,641.- บาท ■

กระบวนการจับทุจริตท�ำอย่างไร?
คณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ขึ้นท�ำการไต่สวนข้อเท็จจริงแล้ว พยานหลักฐาน รับฟัง
ได้ว่า นายเชี่ยวชาญ กระท�ำความผิดจริง จึงได้ชี้มูล
ความผิดว่า เป็นการกระท�ำความผิดอาญา และเป็น
ความผิดทางวินยั อย่างร้ายแรง ซึง่ หน่วยงานต้นสังกัดได้
แต่งตั้งคณะกรรมการ ขึ้นท�ำการสอบสวนแล้วได้ลงโทษ
ไล่ออกจากราชการไปก่อนแล้ว
(ค�ำพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
คดีหมายเลขด�ำที่ อท. 70/2559 คดีหมายเลขแดงที่ อท. 96/2560)
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งานยังไม่แล้วเสร็จแต่ตรวจรับไว้

โทษถึงไล่ออก

ตรวจรับงานทั้งๆ ที่ผู้รับจ้างยังท�ำไม่เสร็จผิดด้วยหรือ?
กรรมการตรวจรับพัสดุ

ร่ ว มกั น ลงลายมื อ ชื่ อ ตรวจรั บ งาน
ในขณะทีผ่ รู้ บั จ้างท�ำงานยังไม่แล้วเสร็จ
เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ เป็นความผิด
ทางอาญาและผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่
ผูถ้ กู ลงโทษทางวินยั เห็นว่า ตนไม่ได้รบั
ความเป็นธรรมทีถ่ กู ลงโทษไล่ออกจาก
ราชการจึงน�ำคดีมาฟ้องศาลปกครอง

ในปี พ.ศ. 2538 กรมทางหลวงชนบทได้จา้ งซ่อมรถยนต์สว่ นกลาง โดยมีคำ� สัง่ แต่งตัง้
เจ้าหน้าที่ 3 นาย เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ แต่ในขณะที่งานซ่อมยังไม่แล้วเสร็จ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ร่วมกันลงลายมือชื่อตรวจรับงานซ่อมในใบตรวจรับ เพราะ
ประธานกรรมการลงลายมือชื่อไว้ก่อนแล้ว กรรมการคนอื่นๆ จึงได้ลงลายมือชื่อตรวจรับ
ในใบตรวจรับงาน ที่ระบุว่า งานซ่อมแล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง อันเป็นเท็จ ท�ำให้มีการเบิก
จ่ายเงินแก่ผู้รับจ้าง พฤติการณ์ดังกล่าวเป็นความผิดทางวินัยฐานปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริต
ทางหน้าที่ราชการและเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ที่ผู้บังคับบัญชาได้ด�ำเนินการ
ทางวินัยและมีค�ำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการนั้นชอบแล้ว
(ตามนัยค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ. 20/2560)

ข้อสังเกต
1. ผูท้ ไี่ ด้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ ต้องศึกษากฎหมาย ระเบียบ
ให้เข้าใจว่า การตรวจรับพัสดุจะต้องตรวจ
สอบงานให้ถกู ต้องตามสัญญาจ้าง การลงชือ่
ตรวจรั บงานโดยไม่ ร ะมั ด ระวัง ตรวจสอบ
ให้ ถู ก ต้ อง อาจเป็ น ทั้ งความผิด ทางวินัย
อย่างร้ายแรงและเป็นความผิดทางอาญา
2. การตรวจรั บ งานอั น เป็ น เท็ จ
นอกจากจะเป็นความผิดทางวินัยและทาง
อาญาแล้ว หากปรากฏว่า ผู้รับจ้างท�ำงานนั้น
ล่ า ช้ า กว่ า ก� ำ หนด อาจไม่ ส ามารถเรี ย ก
ค่าปรับจากผู้รับจ้างได้ เป็นการท�ำให้ผู้รับจ้าง
ได้รับประโยชน์ แม้ว่ากรรมการตรวจรับพัสดุ
จะไม่ ไ ด้ รั บ ประโยชน์ ต อบแทน ก็ ถื อ ว่ า
เป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อ
ให้ ต นเองหรื อ ผู ้ อื่ น ได้ ป ระโยชน์ ที่มิ ค วรได้
เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการด้วย ■
(ค�ำพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 3
คดีหมายเลขด�ำที่ อท. 18/2560 คดีหมายเลขแดงที่ อท. 44/2560)
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แม้เดือดร้อนจ�ำเป็น
ก็อย่าเห็นเงินหลวงเป็นเงินตัวเอง

เงินค่ารักษาพยาบาลถือเป็นเงินรายได้ของโรงพยาบาล เมื่อผู้ใช้บริการ

จ่ายเงินค่ายา หรือค่ารักษาพยาบาล เจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่รับเงินจะต้องออกใบเสร็จ
รับเงินให้แก่ผู้ช�ำระเงิน และต้องน�ำส่งเงินดังกล่าวเป็นเงินรายได้ของโรงพยาบาล
จะเบี ย ดบั ง เอาเงิ น ที่ ต นได้ รั บ มาเป็ น ของตั ว เองโดยอ้ า งเหตุ ผ ลส่ ว นตั ว ที่ มี ค วาม
เดือดร้อนทางการเงินมิได้

เขาท�ำทุจริตกันอย่างไร?
นางแววดาว ต� ำ แหน่ ง พยาบาล
วิชาชีพปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาล
แห่งหนึ่งในจังหวัดหนองคาย ขณะที่ปฏิบัติ
หน้าที่แผนกตรวจสุขภาพ ได้รับมอบหมาย
ให้มีหน้าที่รับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน
แก่ผู้มาใช้บริการทางการแพทย์ในช่วงระหว่าง
วันที่ 7 เมษายน – 2 พฤศจิกายน 2553
ซึ่งในขณะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว มีปัญหา
ส่วนตัวทางด้านการเงิน จึงท�ำให้เกิดการ
ทุจริตเบียดบังเอาเงินจากผู้ที่มาใช้บริการ
ทางการแพทย์ โดยเมื่อได้รับเงินแล้วได้ออก
ใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ใช้บริการ แต่ไม่น�ำ
เงินที่ได้รับส่งฝ่ายการเงินและบัญชี และฉีก
ท�ำลายส�ำเนาใบเสร็จรับเงินทีต่ นออกไปแล้ว
เพื่อท�ำลายหลักฐาน รวม 35 ครั้ง ซึ่งท�ำให้
นางแววดาว ได้เงินจากการกระท�ำดังกล่าว
ไปรวมทั้งสิ้น 65,412 บาท

กระบวนการจับทุจริต
ที่ส�ำคัญมีอย่างไร?

จุดจบของการทุจริต
เรื่องนี้เป็นอย่างไร?

คณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการขึ้นท�ำการไต่สวน มีพยาน
หลักฐานเพียงพอจึงชี้มูล โดยกล่าวหาว่า
การกระท�ำของนางแววดาว เป็นการทุจริต
ในภาครัฐ โดยกระท�ำความผิดอาญาและ
เป็ น ความผิ ด ทางวิ นั ย อย่ า งร้ า ยแรง ซึ่ ง
ในทางวิ นั ย นั้ น ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชาได้ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการขึ้ น ท� ำ การสอบสวน และ
ลงโทษปลดออกจากราชการ

คดี ศ าลอาญาทุ จ ริ ต และประพฤติ
มิชอบภาค 4 ได้พิพากษาว่า นางแววดาว
มีความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์
และปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต โดยได้กระท�ำ
ความผิด รวม 25 กระทง ให้จ�ำคุกกระทงละ
5 ปี และปรับกระทงละ 2,000 บาท รวม
จ� ำ คุ ก 175 ปี และปรั บ 70,000 บาท
แต่นางแววดาว ได้รับสารภาพ และคืนเงิน
ให้ แ ก่ ร าชการแล้ ว จึ ง ให้ ล ดโทษกึ่ ง หนึ่ ง
เหลือลงโทษจ�ำคุก 87 ปี ปรับกระทงละ
1,000 บาทแต่เนื่องจากมีกฎหมายก�ำหนด
ให้ จ� ำ คุ ก ได้ ไ ม่ เ กิ น 50 ปี ประกอบกั บ
รู้ส�ำนึกในการกระท�ำ และกระท�ำไปด้วย
ความคิดชั่ววูบ รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ต้องเลี้ยงดู
บุ ต รผู ้ เ ยาว์ แ ละมารดาที่ ป ่ ว ยชรา จึ ง ให้
รอการลงโทษไว้ มีก�ำหนด 2 ปี ให้ท�ำงาน
บริการสังคม 48 ชั่วโมง และปรับ 35,000 บาท
ส่วนทางวินัย หน่วยงานต้นสังกัดได้สอบสวน
ทางวินัยและลงโทษปลดออกจากราชการ
ไปแล้ว ■

(ค�ำพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติชอบ ภาค 4
คดีหมายเลขด�ำที่ อท. 66/2561 คดีหมายเลขแดงที่ อท. 103/2561)
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รถยนต์ราชการ
เอาไปใช้ส่วนตัว
ชัวร์ผิดแน่นอน!
รถยนต์ของราชการ จัดให้มีไว้ “เพื่อใช้ในราชการ”

เท่านั้น ห้ามน�ำไปใช้เพื่อการส่วนตัวเด็ดขาด รถราชการไม่ใช่
เครื่องเสริมวาสนา หรือบารมี แต่หากน�ำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์
อาจเป็นการทุจริตและถูกลงโทษ

ใช้รถยนต์ของทางราชการอย่างไร
จึงกลายเป็นกระท�ำการทุจริต?
นางนุช ต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนจังหวัดแห่งหนึ่ง เช่าที่พักอยู่ที่หอพักใกล้ ๆ ส�ำนักงาน
เพียงประมาณ 1 กม. แต่ได้สั่งให้พนักงานขับรถยนต์ของส�ำนักงาน
ขั บ รถยนต์ ข องทางราชการไปรั บ -ส่ ง ระหว่ า งที่ พั ก -ที่ ท� ำ งาน
อยู่เป็นประจ�ำแทบจะทุกวัน บางครั้งวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ได้ให้
คนขับรถพาไปท�ำธุระส่วนตัวอยู่เสมอ

จุดจบของการใช้รถยนต์ราชการ
เพื่อการส่วนตัวเป็นอย่างไร?
ในคดีอาญา ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 6
ได้ มี ค� ำ พิ พ ากษาว่ า การกระท� ำ ของนางนุ ช เป็ น การใช้ อ� ำ นาจ
โดยทุ จ ริ ต อั น เป็ น การเสี ย หายแก่ ส ถานพิ นิ จ และคุ ้ ม ครองเด็ ก
และเยาวชน และเป็นความผิดฐาน เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่
โดยทุจริต ให้ลงโทษจ�ำคุก 5 ปี ■

กระบวนการจับทุจริตมีอย่างไร?
โชคดี เ ป็ น ของทางราชการ แต่ โชคร้ า ยเป็ น ของนางนุ ช
เพราะมีพลเมืองดีร้องเรียนไปยัง ส�ำนักงาน ป.ป.ท. แต่เนื่องจาก
ขณะนั้นผู้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการ อยู่ในอ�ำนาจของกรรมการ
ป.ป.ช. เรื่องจึงได้ถูกส่งต่อไปยังคณะกรรมการ ป.ป.ช. ต่อมาได้มี
การส่งเรื่องไปให้พนักงานสอบสวนด�ำเนินการตามกฎหมาย ป.ป.ช.
จากการสอบสวนนางนุช ให้การปฏิเสธ แต่จากพยานหลักฐาน
ฟังได้ว่า ระหว่างปี 2551-2555 ระหว่างที่นางนุช ด�ำรงต�ำแหน่ง
ผู ้ อ� ำ นวยการสถานพิ นิ จ และคุ ้ ม ครองเด็ ก และเยาวชนจั ง หวั ด ฯ
ได้สั่งให้พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางของส�ำนักงาน ซึ่งมีหลายคัน
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปรับ-ส่ง นางนุช ระหว่างที่พัก-ส�ำนักงาน
แทบทุกวัน บางครั้งใช้ให้ขับรถไปส่งท�ำธุระในวันหยุดราชการด้วย
แม้นางนุช จะให้การปฏิเสธ และพยานบางคนให้การเป็นประโยชน์
แก่นางนุช แต่ไม่มีน�้ำหนักเพียงพอที่จะรับฟัง
(ค�ำพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 6
คดีหมายเลขด�ำที่ อท. 12/2561 คดีหมายเลขแดง ที่ อท. 33/2561)
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ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์พลาดท่า
ถูกศาลอาญาฯ ลงโทษจ�ำคุก
เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจมีหน้าทีร่ กั ษาความสงบเรียบร้อย การปฏิบตั หิ น้าทีจ่ ะต้อง

ปฏิบัติตามกฎหมาย มิใช่จะท�ำอะไรก็ได้ตามอ�ำเภอใจ หรือลุ แก่อ�ำนาจ ซึ่งอาจเป็น
ผู้ท�ำผิดกฎหมายเสียเอง หากมิได้ท�ำตามขั้นตอนที่กฎหมายก�ำหนดไว้

มีหน้าที่รักษากฎหมาย ท�ำอย่างไรจึงเป็นความผิด?
ดาบต� ำ รวจ ขยั น ต� ำ แหน่ ง ผู ้ บั ง คั บ หมู ่ ง านปราบปราม สถานี ต� ำ รวจแห่ ง หนึ่ ง
ในจังหวัดระยอง ได้ร่วมกับพวก ซึ่งเป็นประชาชนธรรมดา บุกเข้าไปในบ้านของผู้เสียหาย
เพื่อตรวจค้นและจับกุมผู้กระท�ำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยไม่มีหมายค้น และหมายจับ
แล้วได้ใช้ถุงพลาสติกครอบศีรษะ และร่วมกันท�ำร้ายร่างกายผู้เสียหาย รวมทั้งรื้อค้นทรัพย์สิน
ภายในบ้าน จนได้รับความเสียหาย ก่อนที่จะควบคุมตัวผู้เสียหายออกไปจากบ้าน เหตุเกิด
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2553 เวลากลางคืน

กระบวนการตรวจสอบการทุจริตมีอย่างไร?
คณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นท�ำการไต่สวนข้อเท็จจริง
จากพยานหลักฐานฟังได้ว่า ดาบต�ำรวจ ขยัน กับพวก อีกหลายคนได้ร่วมกันบุกรุก เข้าไป
ในบ้านของผู้เสียหาย ร่วมกันท�ำร้ายร่างกายและรื้อค้นทรัพย์สินภายในบ้าน เพื่อค้นหา
ยาเสพติดจริง การกระท�ำของดาบต�ำรวจขยัน ซึ่งกระท�ำในเวลากลางคืน โดยไม่มีหมายค้น
หรือเหตุอันจะอ้างได้ตามกฎหมาย จึงชี้มูลว่าเป็นความผิดทางอาญา และทางวินัย

ผลทางคดีเป็นอย่างไร คุ้มไหมกับการกระท�ำผิด?
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ได้พิพากษาให้ลงโทษดาบต�ำรวจ ขยัน
ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต เพื่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ผู้หนึ่งผู้ใด จึงให้ลงโทษจ�ำคุก 2 ปี
ในทางวินัย ถือเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้มีค�ำสั่งให้
ลงโทษ ให้ไล่ออกจากราชการแล้ว ■
(ค�ำพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
คดีหมายเลขด�ำที่ อท. 300/2560 คดีหมายเลขแดงที่ อท. 15/2561)
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เอกสารประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เป็นผู้ควบคุมงานจ้าง

แต่ไม่ได้ตรวจควบคุมงานจริง อย่างนี้ผิดแน่
ในการจัดจ้างของทางราชการ จ�ำเป็นต้องใช้จา่ ยงบประมาณ

ให้คมุ้ ค่า และได้งานทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ประชาชน จึงจ�ำเป็นต้องมีการแต่งตัง้
ผูค้ วบคุมงาน และกรรมการตรวจรับงาน เพือ่ ให้ตรวจงานทีจ่ า้ งเป็นไปอย่าง
ถูกต้องตามสัญญา โดยผูค้ วบคุมงาน และผูต้ รวจรับงานจะต้องปฏิบตั หิ น้าที่
ที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด มิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

ท�ำหน้าที่กันอย่างไร จึงกลายมา
เป็น “ปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต”?
อบต. แห่งหนึ่งในจังหวัดลพบุรี ได้ท�ำสัญญาจ้างเอกชนรายหนึ่ง 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�้ำ จ�ำนวน 3 จุด ในวงเงิน 232,770 บาท
โดยประธานกรรมการ อบต. ได้แต่งตั้งหัวหน้าส่วนโยธา เป็นผู้ควบคุมงานจ้าง
และแต่งตั้งก�ำนัน ให้เป็นประธานกรรมการตรวจการจ้างระยะเวลาด�ำเนินการ
ระหว่าง 14 มีนาคม – 13 เมษายน 2543
ในระหว่างที่ผู้รับจ้างด�ำเนินการก่อสร้างถนน หัวหน้าส่วนโยธา ซึ่งมีหน้าที่
เป็นผู้ควบคุมงานจ้าง ไม่ได้ไปท�ำการควบคุมงาน แต่ได้จัดท�ำบันทึกประจ�ำวัน
อันเป็นความเท็จ ว่า ผู้รับจ้างได้เริ่มด�ำเนินการ ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม ถึงวันที่
31 มีนาคม 2543 งานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จถูกต้องตามสัญญา เพื่อรายงานให้แก่
ผู้ตรวจรับงานจ้างทราบ และท�ำการตรวจรับตามสัญญา แต่เนื่องจากมีประชาชน
ร้องเรียนว่า ถนนที่ก่อสร้างความยาวไม่ถึง 1,350 เมตร เพราะเมื่อตรวจสอบแล้ว
ถนนมีความยาวจริงเพียง 1,024 เมตร อบต. จึงได้แจ้งให้ผู้รับจ้างน�ำเงินที่
เบิกไปแล้ว คืนแก่ อบต. จ�ำนวน 55,788 บาท ซึ่งผู้รับจ้างได้คืนเงินจ�ำนวนดังกล่าว
ให้แก่ อบต.

กระบวนการจับทุจริต เอาคนผิด
มาลงโทษ ลงเอยอย่างไร?
เรือ่ งนีไ้ ด้มกี ารแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน
ซึง่ พนักงานสอบสวนได้ทำ� การสอบสวนแล้วส่งส�ำนวน
ให้ พ นั ก งานอั ย การจั ง หวั ด ลพบุ รี เป็ น โจทก์ ฟ ้ อ ง
หัวหน้าฝ่ายโยธาฯ อบต. ในฐานะผู้ควบคุมงาน และ
ฟ้องก�ำนันในฐานะประธานกรรมการจ้าง ในฐานะ
ผู ้ ส นั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ โ ดยทุ จ ริ ต โดยศาล
จังหวัดลพบุรีได้พิพากษา ลงโทษจ�ำคุกหัวหน้าส่วน
โยธาฯ 6 เดือน และปรับ 4,000 บาท ส่วนก�ำนัน
ให้ลงโทษจ�ำคุก 1 ปี 12 เดือนและปรับ 12,000 บาท
แต่ ป รากฏว่ า บุ ค คลทั้ ง สองไม่ เ คยต้ อ งโทษจ� ำ คุ ก
มาก่อน จึงให้รอการลงโทษไว้ 1 ปี
ต่ อมาโจทก์ คื อ อั ย การ ได้ มี การอุทธรณ์
และฎี ก าค� ำ พิ พ ากษา ศาลฎี ก าได้ พิ จ ารณาแล้ ว
มี ค� ำ พิ พ ากษาแก้ ใ ห้ ลงโทษหั ว หน้ า ฝ่ า ยโยธาฯ
(จ�ำเลยที่ 1) รวมจ�ำคุก 2 ปีปรับ 8,000 บาท แต่
จ�ำเลยรับสารภาพ คงให้จ�ำคุก 1 ปี ปรับ 4,000 บาท
ส่วนก�ำนัน (จ�ำเลยที่ 2) ให้จ�ำคุก 2 ปี 8 เดือน
ปรับ 12,000 บาท นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตาม
ค�ำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 ซึ่งพิพากษายืน ■

(ค�ำพิพากษาศาลฎีกา ที่ 9368/2552)
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เอกสารประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เมื่อท่านพบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐประพฤติมิชอบหรือหน่วยงานใดมีวิธีปฏิบัติ

ให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน และอาจมีลักษณะส่อไปในทางทุจริตในภาครัฐ โปรดแจ้ง

ส�ำ0 2502นัก6670-80
งาน ป.ป.ท.
0 2502 6132
www.pacc.go.th

pacc.go.th

99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค
ถนนแจ้งวัฒนะ ต�ำบลคลองเกลือ
อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
11120

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส�ำหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ

■

The Complaint Center for Foreign Investors

รับเรื่องราวร้องทุกข์จากนักลงทุนชาวต่างชาติ กรณีที่ได้รับความไม่เป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือถูกเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย
E-mail : Fad.pacc@gmail.com
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พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง สระบุรี ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ ชัยนาท
22/25 ถนนนเรศวร ต�ำบลประตูชัย อ�ำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
0 3532 3365-9
0 3532 3370

ชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ระยอง

เลขที่ 2/5 ถนนสุรศักดิ์ 2 ต�ำบลศรีราชา อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
0 3832 8234-5
0 3832 8233

นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อ�ำนาจเจริญ ยโสธร

บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) เลขที่ 118 หมู่ที่ 10 ถนนมิตรภาพ ต�ำบลโคกกรวด อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280
0 4446 5054, 0 4446 5383
0 4446 5053

ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย เลย สกลนคร มุกดาหาร มหาสารคาม ร้อยเอ็ด หนองบัวล�ำภู กาฬสินธุ์ บึงกาฬ นครพนม
อาคารปริ๊นซ์ ออฟฟิตเพล็กค์ เลขที่ 4/33 ถนนหน้าเมือง ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
0 4323 9092-3
0 4323 9094

เชียงใหม่ ล�ำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา น่าน ล�ำพูน แพร่

อาคารแอร์พอร์ต บิสซิเนสพาร์ค เลขที่ 92/1 ถนนมหิดล ต�ำบลหายยา อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
0 5390 4721-4
0 5390 4724

พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก ก�ำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี
เลขที่ 723/13-17 ถนนพิชัยสงคราม ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
0 5530 4117
0 5530 4118

นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี
เลขที่ 445/2 ถนนเทศา ต�ำบลพระประโทน อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
0 3427 2338-40
0 3427 2340

สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร ระนอง กระบี่ พังงา ภูเก็ต

เลขที่ 91/1 หมู่ 1 อาคาร พี.ซี. ทาวเวอร์ ชั้น 2 ถนนกาญจนวิถี ต�ำบลบางกุ้ง อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
0 7720 6185-6
0 7720 6184

สงขลา ตรัง พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

เลขที่ 116 หมู่ที่ 2 ต�ำบลควนลัง อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
0 7455 2027-8
0 7455 2029
แบบร้องเรียน

