(บทความ/สาระกฎหมายน่ารู้ ประจาเดือนมกราคม 2560 ฉบับที่ 1)
ข้าราชการยักยอกเงินของราชการ แล้วนามาคืนต้องรับผิดทางวินัยหรือไม่
นางนรัฐภรณ์ รักษาทรัพย์ นิติกรชานาญการ
กลุ่มงานวินัยและนิติการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
หลาย ๆ ครั้ง ที่ผู้บังคับบัญชาจะต้องพิจารณาดาเนินการทางวินัยกับข้าราชการหรือพนักงาน
ราชการที่อ ยู่ ภ ายใต้ก ารบั งคับ บั ญชา เกี่ย วกับกรณีที่ ข้าราชการผู้ นั้นยักยอกทรัพย์ข องทางราชการไปใช้
เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นการยักยอกเงิน หรือทรัพย์อื่นใดของทางราชการ ทั้งที่หน่วยงาน
ต้นสังกัดตรวจสอบพบเอง หรือจากการชี้มูลจากหน่วยงานตรวจสอบต่าง ๆ ซึ่งการยักยอกเงินนั้นในทางอาญา
จะเป็นคดีอาญาที่สามารถยอมความได้ แต่ในทางวินัยจะสามารถยกผลประโยชน์ให้กับผู้ถูกกล่าวหา ว่าไม่เป็น
การกระทาผิดวินัยหรือไม่ อย่างไร หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ข้าราชการรายดังกล่าวนาเงินที่ยักยอกไปแล้วมา
คืนหน่ว ยงานราชการ การคืนเงินดังกล่ าวจะนามาพิจารณาเพื่อยุติเรื่องการดาเนินการทางวินัยได้หรือไม่
ในวันนี้จึงได้นาอุทาหรณ์คดีปกครอง กรณี “ข้าราชการยักยอกเงิน คืนแล้ว (ไม่) ต้องรับผิดทางวินัย ” เพื่อมา
ฝากทุ ก ท่ า นที่ ส นใจและอาจจะต้ อ งน าแนวค าวิ นิ จ ฉั ย ของศาลปกครองนี้ ไ ปใช้ ป ระกอบการพิ จ ารณา
การดาเนินการทางวินัยของข้าราชการหริพนักงานราชการที่อยู่ในสังกัด โดยมีใจความว่า
“คดี นี้ แ ม้ จ ะเป็ น การกระท าของข้า ราชการต ารวจ ซึ่ง บั งคั บ ตามพระราชบั ญญั ติ ตารวจ
แห่งชาติ พ.ศ.2547 แต่สามารถนาไปเป็น แนวทางในการวินิจฉัยการกระทาของข้าราชการประเภทอื่น ๆ ได้
เช่นเดียวกัน
ข้อเท็ จ จริ งในคดีนี้ มี ว่า ผู้ ฟ้อ งคดีรั บราชการตารวจได้รับ มอบหมายให้ ท าหน้า ที่เบิ กจ่า ย
เงินเดือนและหักเงินเดือนข้าราชการเพื่อนาส่งชาระหนี้เงินกู้สินเชื่อสวัสดิการแก่ธนาคาร แต่ได้นาเงินบางส่วน
มาใช้ส่ ว นตัว เป็ น เวลา 4 เดือน โดยไม่น าเงินส่ งธนาคาร ต่อมามีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย ซึ่ ง
คณะกรรมการสอบสวนฯ มีมติว่าการกระทาของผู้ฟ้องคดีถือเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 79
(5) แห่งพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ผู้ถูกฟ้ องคดี (ผู้บังคับการ กองบังคับการตารวจตะเวน
ชายแดน ภาค 2) จึงมีคาสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ
ผู้ฟ้องคดีรับสารภาพและเห็นว่าความผิดอาญาฐานยักยอกทรัพย์เป็นความผิดซึ่งยอมความได้
ทั้งตนเองได้นาเงินพร้อมดอกเบี้ยไปชาระแก่ธนาคารครบถ้วนแล้ว และผู้เสียหายไม่ได้ดาเนินคดีอาญาแก่ผู้ฟ้อง
คดีการกระทาของผู้ฟ้องคดี จึงไม่เป็นการกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง คาสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจาก
ราชการจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คาสั่งแต่คณะกรรมการข้าราชการตารวจยกอุทธรณ์ จึงนาคดีมาฟ้องต่อศาล
ปกครอง ขอให้มีคาพิพากษาหรือคาสั่งเพิกถอนคาสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องออกจากราชการ
พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ยักยอกเงินในหน้าที่ไปใช้ส่วนตัวแล้วชาระเงินคืนภายหลัง เป็นการ
กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือไม่ ?
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริ ตและระมัดระวังโดยมิให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ให้ความยินยอม การที่ผู้ฟ้องคดีหั กเงินเดือน
ข้าราชการผู้ให้ความยินยอม แต่ไม่นาเงินส่งให้แก่ธนาคารจนธนาคารทวงถามกับผู้กู้ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่
ไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่ข้าราชการผู้เป็น ลูกหนี้ทาให้ต้องเสียดอกเบี้ยจากการผิดนัด
/ชาระหนี้...
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ชาระหนี้เงินกู้และอาจทาให้ถูกฟ้องคดีในภายหลัง ซึ่งแม้จะไม่มีการดาเนินคดีอาญากับผู้ฟ้องคดีฐานยักยอก
ทรัพย์ เนื่องจากผู้เสียหายไม่ประสงค์ดาเนินคดีอาญากับผู้ฟ้องคดี แต่ในทางวินัย ว่าการกระทาของผู้ฟ้องคดี
เป็นความผิดสาเร็จแล้ว อีกทั้ง การกระทาของผู้ฟ้องคดีจะเข้าข่ายเป็นการกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือไม่
ร้ายแรงย่อมขึ้นกับพฤติการณ์การกระทาของผู้ฟ้องคดี
เมื่อพิจารณาพฤติการณ์การกระทาของผู้ฟ้องคดีแล้ว เห็นว่าการที่ผู้ฟ้องคดีได้รับมอบหมาย
ให้นาเงินเดือนของข้าราชการที่ตนมีหน้าที่หักชาระหนี้ไปใช้ประโยชน์ส่ วนตัว แม้จะอ้างความจาเป็นเรื่อง
การศึกษาของบุตรซึ่งหากมีความซื่อสัตย์สุจริตอย่างที่ข้าราชการตารวจที่ดีพึงมี ก็จะไม่เกิดกรณีดังกล่าวขึ้น อีก
ทั้ง ผู้ฟ้องคดีสามารถที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของตนเองได้ด้วยวิธีอื่น นอกจากการเบียดบังเอาเงินของผู้อื่น
ดังนั้น พฤติการณ์การกระทาจึงเป็นการกระทาที่ทาให้เสื่อมเสียแก่ชื่อเสียง เกียรติยศของข้าราชการ ทาให้ขาด
ความเชื่อถือศรัทธาจากผู้อื่น และเป็ นตัวอย่างในทางที่ประพฤติไม่ดี เข้าข่ายเป็นการกระทาผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง ตามมาตรา 79 (5) แห่ งพระราชบัญญัติตารวจแห่ งชาติ พ.ศ. 2547 ดังนั้น คาสั่ งลงโทษปลด
ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ จึงเป็นคาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย (คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อง 96/2559)
คดีนี้ถือเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับหน่วยงานของรัฐในการพิจารณาออกคาสั่งลงโทษทางวินัยกรณี
ที่มีความผิ ดทางอาญาด้วย ซึ่งแม้ผู้ กระทาจะไม่ถูกดาเนินคดีอาญาเนื่องจากผู้ เสียหายไม่ดาเนินคดีอาญา
หากผลการสอบสวนทางวินัยพบว่า ผู้ถูกกล่าวหากระทาผิดจริงก็พิจารณาลงโทษทางวินัย ได้ และกรณีถือเป็น
ความผิดสาเร็จตั้งแต่วันที่มีการกระทาความผิด ดังนั้น แม้ผู้กระทาจะเยียวยาความผิดด้วยประการใด ก็ไม่มีผล
ทาให้ไม่ต้องถูกดาเนินการทางวินัย นอกจากนี้ยังเป็นอุทาหรณ์ที่ดีสาหรับข้าราชการทุกสังกัดไม่แต่เฉพาะ
ข้าราชการตารวจเท่านั้ น ว่า ในการปฏิบั ติห น้ าที่ราชการต่าง ๆ จะต้องไม่อาศัยโอกาสจากหน้าที่ของตน
แสวงหาประโยชน์ โ ดยมิช อบด้ว ยกฎหมาย ทั้งต้องปฏิบัติตามหน้าที่โ ดยยึดถือกฎหมายและระเบียบของ
ทางราชการอย่ า งเคร่ ง ครั ด และระมั ด ระวั ง พฤติ ก ารณ์ ก ารกระท าของตนที่ จ ะท าให้ เ สื่ อ มเสี ย เกี ย รติ
ของข้าราชการ...”1
จากอุทาหรณ์คดีปกครองดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า แม้การกระทาของข้าราชการที่ถือเป็น
ความผิดทางอาญาแล้วผู้เสียหายมิได้ดาเนินคดีอาญาต่อผู้ถูกกล่าวหา ก็มิได้ทาให้ผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากความผิด
แต่อย่างใด ผู้บังคับบั ญชาก็จะต้องดาเนินการทางวินัยตามระเบียบแบบแผนกาหนดไว้ โดยเคร่งครัด ต่อไป
อีกทั้งกรณีดังกล่าวถือเป็นการกระทาเข้าข่ายประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ดังนั้น ข้าราชการผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับ
การเบิกจ่ายเงิน เก็บรักษาเงิน จึงควรจะต้องตระหนักและให้ความสาคัญในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนและ
ผู้ร่วมงานตามลาดับชั้นบังคับบัญชา และพึงคิดไว้เสมอว่า การกระทาลักษณะเช่นนี้ถือเป็นการเสื่อมเสียเกียรติ
ของข้าราชการ
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