เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๘๐ ก

หนา ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ กันยายน ๒๕๔๘

คําวินิจฉัยชี้ขาดความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง
ของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
ที่ วค ๓/๒๕๔๘
วันที่ ๓๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘
ชื่อ ตําแหนง และหนวยงานที่สังกัดของคูกรณีขณะกระทําความผิดและปจจุบัน
คูกรณีที่ ๑ นางอารยา นาฎนฤทธิ์

หรือนางประนุช โพธิแทน เจาหนาที่
การเงินและบัญชี ๔ เทศบาลตําบล
หนองแปน จังหวัดกาฬสินธุ
ปจจุบันถูกปลดออกจากราชการแลว

คูกรณีที่ ๒ นายชนภัทร อุดชุมพิสัย

หรือ จาเอก คณิต อุดชุมพิสัย
ปลัดเทศบาลตําบลหนองแปน
ปจจุบันตําแหนง รองปลัดเทศบาล
ตําบลหวยแถลง เทศบาลตําบลหวยแถลง
จังหวัดนครราชสีมา

คูกรณีที่ ๓ นายอุดม นาชัยเงิน

นายกเทศมนตรีตําบลหนองแปน
เทศบาลตําบลหนองแปน
จังหวัดกาฬสินธุ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๘๐ ก

หนา ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ กันยายน ๒๕๔๘

เรื่อง การบริหารการเงินและการคลังโดยมิชอบของสํานักงานเทศบาลตําบลหนองแปน อําเภอกมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินไดรับเรื่องความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังที่คณะกรรมการ
วินัยทางงบประมาณและการคลังไดพิจารณาและมีมติแลว ประกอบดวยสํานวนบันทึกสรุปสํานวนของเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบสํานวน และรายงานการพิจารณาความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังของคณะกรรมการ
วินัยทางงบประมาณและการคลัง เพื่อพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดตามอํานาจหนาที่ โดยมีขอเท็จจริงปรากฏ
ตามทางสอบสวนรวบรวมขอเท็จจริงของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบสํานวน รับฟงไดวา
เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๕ เจาหนาที่ตรวจสอบ สํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาค
ที่ ๗ จังหวัดขอนแกน ไดเขาตรวจนับตัวเงินและเอกสารหลักฐานแทนตัวเงินของสํานักงานเทศบาล
ตําบลหนองแปน อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ ปรากฏวาไมมีเงินสดคงเหลือใหตรวจนับคูกรณี
ที่ ๓ ในฐานะนายกเทศมนตรีตําบลหนองแปน ไดตอบชี้แจงตามบันทึกยืนยันวา นอกจากที่ตรวจนับเงิน
ซึ่งไมมีเงินหรือเอกสารอื่นใดที่แทนตัวเงินใหตรวจนับแลวนั้น เทศบาลฯ ไมมีเอกสารแทนตัวเงินสดอืน่ ใด
ใหตรวจนับอีก เจาหนาที่ตรวจสอบจึงไดดําเนิ น การตรวจสอบสื บสวน ปรากฏวามีเงิน ขาดบัญ ชี
ระหวางวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๕ เปนจํานวน ๘๐๖,๕๑๐.๙๙ บาท
โดยเหตุ ๓ กรณีตามประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ ๑ กรณีการเพิ่มตัวเลขและตัวอักษรของจํานวนเงินในเช็คและทําการเบิกถอนเงิน
ตามเช็คสูงกวาจํานวนเงินที่ไดรับอนุมัติตามฎีกาเบิกเงิน และตนขั้วเช็ค ขอเท็จจริงปรากฏวา
คูกรณีที่ ๑ ตําแหนงเจาหนาที่การเงินและบัญชี ๔ เปนผูมีหนาที่จัดทําเช็คตามคําสั่งเทศบาล
ตําบลหนองแปน ที่ ๕๘/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ไดจัดทําฎีกาเบิกจายเงินและเขียนเช็ค
เพื่อสั่งจายเงิน จากธนาคาร ตามฎีกาเบิกเงินรายจายตามงบประมาณ โดยระบุชื่อตนเองเปนผูรับเงิน
และ/หรือ ตนเองรวมกับคูกรณีที่ ๒ ปลัดเทศบาลเปน ผูรับเงิน หลังจากไดเสนอผานคูกรณีที่ ๒
จนไดรับอนุมัติการเบิกจายเงินตามฎีกา จากคูกรณีที่ ๓ นายกเทศมนตรีตําบลหนองแปน และไดลงนาม
ในเช็ครวมกับคูกรณีที่ ๒ แลว คูกรณีที่ ๑ ไดทําการเพิ่มตัวเลขและตัวอักษร จํานวนเงินในเช็ค ใหสงู กวา
จํานวนเงินที่ไดรับอนุมัติ แลวนําไปเบิกถอนเงินจากธนาคารกรุงไทย จํากัด สาขากาฬสินธุ และธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขากมลาไสย จํานวน ๙ รายการ รวมเปนเงิน ๔๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท
ดังนี้

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๘๐ ก

หนา ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ กันยายน ๒๕๔๘

๑. วัน ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๕ เบิก ถอนเงิ น ตามเช็ คเลขที่ ๕๙๓๑๔๘๗ จํา นวนเงิ น
๒๑,๑๕๐.๐๐ บาท แตป รากฏตามฎี ก าเบิ ก จ า ยเงิ น ที่ ๑๐๗/๒๕๔๕ และต น ขั้ว เช็ ค จํ านวนเงิ น
๑,๑๕๐.๐๐ บาท
๒. วัน ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๕ เบิ กถอนเงิน ตามเช็ค เลขที่ ๕๙๓๑๔๘๙ จํา นวนเงิ น
๙๓,๙๖๒.๐๐ บาท แตปรากฏตามฎีกาเบิกจายเงินที่ ๑๑๗ - ๑๑๙/๒๕๔๕ และตนขั้วเช็ค จํานวนเงิน
๓,๙๖๒.๐๐ บาท
๓. วัน ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๔๕ เบิก ถอนเงิ น ตามเช็ คเลขที่ ๕๙๓๑๔๙๒ จํา นวนเงิ น
๘๘,๙๙๒.๑๓ บาท แตปรากฏตามฎีกาเบิกจายเงินที่ ๑๔๒ - ๑๔๔/๒๕๔๕ และตนขั้วเช็คจํานวนเงิน
๘,๙๙๒.๑๓ บาท
๔. วัน ที่ ๑๔ กุม ภาพัน ธ ๒๕๔๕ เบิกถอนเงิน ตามเช็คเลขที่ ๕๙๓๑๔๙๕ จํานวนเงิน
๗๒,๘๓๒.๐๐ บาท แต ปรากฏตามฎี กาเบิ กจ ายเงิน ที่ ๑๕๑/๒๕๔๕ และต น ขั้ว เช็ คจํ านวนเงิ น
๒,๘๓๒.๐๐ บาท
๕. วัน ที่ ๒๐ กุม ภาพันธ ๒๕๔๕ เบิกถอนเงินตามเช็คเลขที่ ๕๙๓๑๔๙๗ จํานวนเงิน
๔๒,๗๕๔.๐๐ บาท แต ปรากฏตามฎีก าเบิ กจ ายเงิน ที่ ๑๕๔/๒๕๔๕ และตน ขั้ว เช็ค จํา นวนเงิ น
๒,๗๕๔.๐๐ บาท
๖. วั น ที่ ๑๓ มี น าคม ๒๕๔๕ เบิ ก ถอนเงิ น ตามเช็ ค เลขที่ ๕๙๓๓๑๐๖ จํ า นวนเงิ น
๒๓,๙๖๗.๐๐ บาท แตปรากฏตามฎีกาเบิกจายเงินที่ ๑๙๕ - ๑๙๖/๒๕๔๕ และตนขั้วเช็คจํานวนเงิน
๓,๙๖๗.๐๐ บาท
๗. วัน ที่ ๑๕ มี น าคม ๒๕๔๕ เบิ ก ถอนเงิน ตามเช็ ค เลขที่ ๕๙๓๓๑๐๘ จํ า นวนเงิ น
๘,๐๔๐.๐๐ บาท แตปรากฏตามฎีกาเบิกจายเงินที่ ๒๐๑/๒๕๔๕ และตนขั้วเช็คจํานวนเงิน ๔๐.๐๐ บาท
๘. วั น ที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๕ เบิ ก ถอนเงิ น ตามเช็ ค เลขที่ ๕๙๓๓๑๑๗ จํ า นวนเงิ น
๙๕,๒๒๐.๐๐ บาท แตปรากฏตามฎีกาเบิกจายเงินที่ ๒๑๒ - ๒๑๔/๒๕๔๕ และตนขั้วเช็คจํานวนเงิน
๕,๒๒๐.๐๐ บาท
๙. วัน ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๕ เบิกถอนเงิน ตามเช็คเลขที่ ๘๐๗๘๕๘๕ จํานวนเงิ น
๖๐,๘๑๐.๐๐ บาท แตปรากฏตามฎีกาเบิกจายเงินที่ ๑๒๒ - ๑๒๓/๒๕๔๕ และตนขั้วเช็คจํานวนเงิน
๘๑๐.๐๐ บาท

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๘๐ ก

หนา ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ กันยายน ๒๕๔๘

ประเด็นที่ ๒ กรณีการรับเงินรายไดคาภาษีคาธรรมเนียมใบอนุญาตตาง ๆ และเงินนอกงบประมาณ
แลวไม บัน ทึก ในสมุ ดเงิน สดรับ ไมไ ดนําเงิน ฝากธนาคาร และไมมีเงิ น สดคงเหลือ ใหตรวจสอบ
ขอเท็จจริงปรากฏวา
ปงบประมาณ ๒๕๔๕ ตั้งแตวัน ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๕
คูกรณีที่ ๑ ซึ่งมีหนาที่รับเงิน เบิกจายเงิน ฝากเงิน เก็บรักษาเงิน และเกี่ยวกับการเงินการบัญชีไดรับ
เงิน ค าภาษี ค าธรรมเนียม ใบอนุญาตตา ง ๆ และเงิ น นอกงบประมาณ ทั้งจากส วนที่คู กรณี ที่ ๑
เปน ผูรั บเงิน และลงนามในใบเสร็จ รับเงิน เอง และสว นที่ไดรั บมอบจากนางกิ่งดาว โนนชัยขัน ธ
บุคคลภายนอกที่คูกรณีที่ ๑ จางมารับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน แทนตน และสวนที่รับมอบจาก
นายประสงค วิทเวทย ลูกจางประจําตําแหนงนักการภารโรง ซึ่งมีหนาที่จัดเก็บเงิน คาวางขายของ
ในตลาดสด (ตั๋วตลาด) และคาขยะมูลฝอย ตามคําสั่งเทศบาลตําบลหนองแปน ที่ ๑๖๖/๒๕๔๒
ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ รวมถึงสวนที่รับเงินจากนายสุรพันธ กาพบุคศรี เทศมนตรี ผูรับเงิน
จากผูจัดเก็บไวแทนในกรณีที่คูกรณีที่ ๑ ไมอยูปฏิบัติหนาที่ ซึ่งเมื่อคูกรณีที่ ๑ ไดรับมอบเงินมาแลว
ไมไดจัดทําบัน ทึกรายการรับในสมุดเงิน สดรับ และไมไดนําเงิน ฝากธนาคาร ไมมีตัวเงิน คงเหลือ
ใหตรวจนับ ปรากฏตามหลักฐานใบเสร็จรับเงินรายได ภาษี คาธรรมเนียม ใบอนุญาตตาง ๆ และ
เงินนอกงบประมาณ จํานวน ๑๙ รายการ โดยรับเงิน คาวางขายของในตลาด (ตั๋วตลาด) จํานวน
๘๘,๐๓๐.๐๐ บาท, ค า ขยะมู ล ฝอย จํ า นวน ๔๒,๑๗๐.๐๐ บาท, ค าขายแบบแปลน จํ า นวน
๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท, คาใบอนุญาตใหใชสถานที่เอกชนเพื่อทําการประกอบปรุงมีสะสมอาหาร จํานวน
๗๐๐.๐๐ บาท, ค า ใบอนุ ญ าตให ใ ช ส ถานที่ ป ระกอบกิ จ การที่ เ ป น อั น ตรายต อ สุ ข ภาพ จํ า นวน
๓,๓๕๐.๐๐ บาท, คาธรรมเนียมใบอนุญาตใหเขาขายของในตลาด จํ านวน ๔๐,๘๐๐.๐๐ บาท
คาใบอนุญาตใหทําการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง จํานวน ๕๘๐.๐๐ บาท, คาภาษีโรงเรือน
จํานวน ๑๒,๓๐๐.๐๐ บาท, คาภาษีปาย จํานวน ๔,๖๒๔.๐๐ บาท คา ประกัน สัญญา จํานวน
๑๙,๘๔๓.๐๐ บาท คาปรับจราจรและภาษี จํานวน ๒,๗๗๕.๐๐ บาท, คาคํารอง จํานวน ๔๓๔.๐๐ บาท
คาจอดรถยนต จํานวน ๔๐๐.๐๐ บาท, คาเชาหองน้ํา จํานวน ๒๕๐.๐๐ บาท, คาเชาวางขายของ
จํา นวน ๑๐,๕๐๐.๐๐ บาท ลูก หนี้ เงิ น งบประมาณ จํา นวน ๒,๓๒๐.๐๐ บาท, คา ธรรมเนี ย ม
ใบอนุญาตฆาสัตว จํานวน ๖,๕๒๒.๐๐ บาท, คาภาษีบํารุงทองที่ จํานวน ๑๒,๒๒๖.๕๐ บาท
คาใชจายในการจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ ๕% จํานวน ๖๔๓.๕๐ บาท รวมยอดเงินรายไดแตละประเภท
รวมเปนเงิน ๒๘๒,๔๖๘.๐๐ บาท

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๘๐ ก

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ กันยายน ๒๕๔๘

ตอ มา ปรากฏตามสมุด เงิน ฝากธนาคารและสมุ ดเงิ น สดจา ยวา มี การนํา เงิน ฝากธนาคาร
เพื่ อ การเกษตรและสหกรณ ก ารเกษตร สาขากมลาไสย เลขที่ ๕๓๒-๒-๖๕๐๙๔-๓ และ
ธนาคารกรุงไทย จํากัด สาขากาฬสินธุ เลขที่ ๔๐๔-๑-๔๒๕๗๔ - ๓ เปนเงิน ๑๓,๔๗๒.๐๐ บาท
และจายเงินใหกับเจาหนี้ตามฎีกาเงินรายจายตามงบประมาณเปนเงินสด เปนเงิน ๓๒,๙๒๓.๖๔ บาท
รวมรายจายทั้งสิ้น ๔๖,๓๙๕.๖๔ บาท คงเหลือเงินขาดบัญชี ๒๓๖,๐๗๒.๓๖ บาท
ประเด็นที่ ๓ กรณีการเบิกจายเงินจากธนาคารในบัญชีเงินฝากธนาคารของเทศบาลแลวไมนําเงิน
ไปชําระใหกับเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงิน ขอเท็จจริงปรากฏวา
คูกรณีที่ ๑ มีหนาที่จัดทําเช็ค ตามคําสั่งเทศบาลตําบลหนองแปน ที่ ๕๘/๒๕๔๔ ไดเขียนเช็ค
สั่งจายเงินตามฎีกาเบิกเงินรายจายตามงบประมาณและฎีกาเงินนอกงบประมาณสําหรับชําระหนี้ใหกับ
เจาหนี้ โดยระบุชื่อของเจาหนี้ และ/หรือชื่อคูกรณีที่ ๑ และคูกรณีที่ ๒ เปนผูรับเงินในเช็คแตไมได
ขีดคําวา “หรือผูถือ” ออก หรือไมขีดครอมเช็คภายหลังไดรับอนุมัติใหเบิกจายเงินตามฎีกาจากคูกรณี
ที่ ๓ และไดลงนามในเช็คแลว คูกรณีที่ ๑ เปนผูนําเช็คไปถอนเงินจากธนาคารมาแลวไมนําไปชําระหนี้
ใหกับเจาหนี้ จํานวน ๘ รายการ รวมเปนเงิน ๙๒,๔๓๘.๖๓ บาท จึงถือเปนเงินขาดบัญชี ดังนี้
๑. เช็คสั่งจายเงิน วัน ที่ ๙ มกราคม ๒๕๔๕ ตามฎีกาเลขที่ ๑๐๓/๒๕๔๕ ลงวัน ที่ ๙
มกราคม ๒๕๔๕ รายจ า ยสมทบกองทุ น บํ า เหน็ จ บํ า นาญข า ราชการส ว นท อ งถิ่ น จํ า นวนเงิ น
๕๖,๙๖๗.๐๐ บาท
๒. เช็คสั่งจายเงิน วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๕ ตามฎีกาเลขที่ ๑๐๕/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๘
มกราคม ๒๕๔๕ รายจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุป ๒๕๔๕ ครั้งที่ ๑ จํานวนเงิน ๑๐,๘๐๐.๐๐ บาท
๓. เช็คสั่งจายเงิน วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๕ ตามฎีกาเลขที่ ๑๓๗/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๓๑
มกราคม ๒๕๔๕ รายจายภาษีหัก ณ ที่จายสรรพากร อําเภอกมลาไสย จํานวนเงิน ๒,๘๕๐.๑๓ บาท
๔. เช็คสั่งจายเงิน วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๕ ตามฎีกาเลขที่ ๑๕๕/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๗
กุมภาพันธ ๒๕๔๕ รายจายคารักษาพยาบาล จํานวนเงิน ๓,๖๕๓.๐๐ บาท
๕. เช็คสั่งจายเงิน วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๕ ตามฎีกาเลขที่ ....../๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๗
กุม ภาพัน ธ ๒๕๔๕ รายจายคาวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพโรงพิม พอาสารักษาดิน แดน จํานวนเงิน
๔,๗๙๑.๕๐ บาท
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๖. เช็คสั่งจายเงิน วัน ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๕ ตามฎีกาเลขที่ ...../๒๕๔๕ ลงวัน ที่ ๑๓
มีนาคม ๒๕๔๕ รายจายคาบํารุงสันนิบาตแหงประเทศไทย ป ๒๕๔๕ จํานวนเงิน ๓,๕๗๗.๐๐ บาท
๗. เช็คสั่งจายเงิน วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๕ ตามฎีกาเลขที่ ๒๐๔/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๐
มีนาคม ๒๕๔๕ รายจายคาตูเก็บเอกสารรานสมบูรณภัณฑเฟอรนิเจอร จํานวนเงิน ๕,๓๐๐.๐๐ บาท
๘. เช็คสั่งจายเงิน วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๕ ตามฎีกาเลขที่ ๒๐๓/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๐
มีนาคม ๒๕๔๕ รายจายคาตูเก็บเอกสารรานสมบูรณภัณฑเฟอรนิเจอร จํานวนเงิน ๔,๕๐๐.๐๐ บาท
การกระทําทั้ง ๓ กรณี คูกรณีที่ ๑ มิไดชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมแกเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
สํานวนและกรรมการไตสวนแตอยางใด
สวนคูกรณีที่ ๒ ไดชี้แจงขอเท็จจริงแกเจาหนาที่ผูรับผิดชอบสํานวนวา คูกรณีที่ ๒ ในฐานะ
ปลัดเทศบาลมีหนาที่รับผิดชอบในการกํากับดูแลบังคับบัญชา คูกรณีที่ ๑ พนักงานเทศบาล ตําแหนง
เจาหนาที่การเงินและบัญชี ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานฝายคลัง
เกี่ยวกับการรับเงินรายได คาภาษีธรรมเนียม ใบอนุญาตตาง ๆ และเงินนอกงบประมาณ
ตามใบเสร็จรับเงิน จํานวน ๑๙ รายการ เปนหนาที่ความรับผิดชอบโดยตรงของคูกรณีที่ ๑ แตก็ยังมี
คําสั่งแตงตั้งใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานจัดเก็บรายไดเกี่ยวกับคาขยะมูลฝอย และคาวางขายของในตลาด
(ตั๋วตลาด) จํานวน ๒ คน คือ นายประสงค วิทเวทย ตําแหนงลูกจางประจํา และนายอดุลย โนนชัยขันธ
ตําแหนงลูกจางประจํา ซึ่งเมื่อจัดเก็บรายไดในแตละวันจะตองนําสงใหกับคูกรณีที่ ๑ เจาหนาที่การเงิน
และบัญชี เพื่อนําฝากธนาคารตอไป แตโดยปกติเปนหนาที่ความรับผิดชอบของคูกรณีที่ ๑ เปนผูมีหนาที่
ในการปฏิบัติงานตามหนาที่ในฐานะเจาหนาที่การเงินและบัญชี ซึ่งคูกรณีที่ ๑ ไดเปนผูรับเงินไวเอง
และออกใบเสร็จรับเงินใหกับผูมีหนาที่เสียภาษีหรือผูชําระเงิน แตในบางกรณี เชน คาธรรมเนียมใบอนุญาต
ใหเขาขายของในตลาดนั้น ในทางปฏิบัติคูกรณีที่ ๑ ไดลงชื่อในใบเสร็จรับเงินและมอบหมายให
นายสุรพันธ กาพบุคศรี เทศมนตรี ไดชวยเก็บคาธรรมเนียมดังกลาว โดยคูกรณีที่ ๑ ใหเหตุผลวา
มี ภ าระหน า ที่ ม ากอาจไม ส ามารถดํ า เนิ น การได เ องเพี ย งคนเดี ย ว ซึ่ ง เมื่ อ นายสุ ร พั น ธ ฯ จั ด เก็ บ
คาธรรมเนียมแลวก็ไดนําเงินมามอบใหกับคูกรณีที่ ๑ เพื่อนําฝากธนาคาร สวนในกรณีภาษีบํารุงทองที่
บางครั้งคูกรณีที่ ๓ นายกเทศมนตรี จะเปนผูรับชําระเงินและลงนามในใบเสร็จรับเงินเอง เพื่อเปน
การอํานวยความสะดวกใหกับราษฎร ที่ตองเดินทางมาไกล คูกรณีท่ี ๒ จะตรวจสอบกับผูมีหนาที่
จัดเก็บรายไดวา ไดนําสงเงินใหกับคูกรณีที่ ๑ แลวหรือยัง ก็ไดรับการยืนยันวาไดมีการนําสงเงินแลว
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ทุกครั้ง โดยคูกรณีที่ ๑ จะลงชื่อรับเงินไวหลังใบเสร็จรับเงินประเภทตาง ๆ และใบสรุป ใบนําสงเงิน
ประจําวันทุกครั้ง และคูกรณีที่ ๒ ก็จะไดรับคํายืนยันจากคูกรณีที่ ๑ วา ไดนําเงินฝากธนาคารดวยแลว
เกี่ยวกับกรณีที่ไมมีการลงบัญชีสมุดรับเงิน และรายงานเงินคงเหลือประจําวันนั้น เนื่องจาก
คูกรณีที่ ๒ ไดเคยตรวจสอบบัญชีเงินคงเหลือประจําวัน และบัญชีอื่น ๆ ที่คูกรณีที่ ๑ มีหนาที่จัดทํา
แลวปรากฏวามีความสับสนของตัวเลขเปนอยางมาก ประกอบกับคูกรณีที่ ๒ ไมไดเรียนในดานการจัดทํา
บัญชีมาโดยตรง จึงขาดความเขาใจ จึงไดสั่งการใหคูกรณีที่ ๑ จัดทําบัญชีตาง ๆ ใหถูกตองเปนปจจุบัน
โดยไดปรึกษากับนายกเทศมนตรีถึงปญหาที่เกิดขึ้น และมีความเห็นตรงกันวาควรใหเวลาและโอกาส
คูกรณีท่ี ๑ ในการจัดทําใหถูกตองเปนปจจุบัน
เกี่ยวกับกรณีที่มีการเขียนเช็ค เพื่อสั่งจายเงินจากธนาคารตามฎีกาเบิกเงินรายจายตามงบประมาณ
โดยระบุชื่อคูกรณีที่ ๑ และ/หรือรวมกับคูกรณีที่ ๒ (ปลัดเทศบาล) เปนผูรับเงิน ซึ่งผูมีหนาที่เขียนเช็ค
สั่งจาย คือ คูกรณีที่ ๑ และเมื่อไดนําเสนอคูกรณีที่ ๒ แลวก็จะตรวจสอบใหตรงกับฎีกาเงิน จาย
ตามงบประมาณ และตามรายการเจาหนี้ แตในบางกรณีจายใหเจาหนี้เปนจํานวนนอย เจาหนี้บางราย
จึงขอรับเงินสดเพราะเสียเวลาเดินทางเขาตัวจังหวัดและเสียคาใชจาย จึงไดมีการรวมเงินบางรายการจํานวนนอย
เขาดวยกันแลวนํามาจาย ซึ่งไดอนุมัติไวแลว สําหรับเงินที่ไดเบิกตามเช็คนั้น ซึ่งคูกรณีที่ ๒ ไดสอบถาม
ถึงการนําเงินไปชําระหนี้ใหกับเจาหนี้ทุกครั้ง ก็ไดมีการยืนยันจากคูกรณีที่ ๑ วาไดชําระใหกับเจาหนี้
ทุกรายตามที่ไดเบิกจายตามฎีกาแลว คูกรณีที่ ๒ มิไดมีเจตนาที่จะละเลยแตอยางใด เนื่องจากไดมี
การตรวจสอบใหตรงกับฎีกาฯ แลวก็พบวาไมไดมีการขีดคําวา “หรือผูถือ” และ “ไมไดขีดเสนหนาตัวเลข
และตัวอักษร” ในเช็คบางรายการ ยังได มีการสั่งการใหคูกรณีท่ี ๑ ดําเนิน การใหถูกตองทุกครั้ ง
หลังจากไดลงนามในเช็คสั่งจายแลว กอนจะเสนอนายกเทศมนตรี วาไดมีการขีดเสนหนาตัวเลขและ
ตัวอักษรทุกครั้ง จึงไมคิดวาจะมีการเขียนตัวอักษรและตัวเลขทับเสน ที่ไดขีดไวแ ลว หลังจากนั้น
ก็จะมอบบัตรประจําตัวขาราชการ และลงสลักหลังเช็คใหกับคูกรณีที่ ๑ ทุกครั้ง เพื่อใหคูกรณีที่ ๑
ไปรับเงินมาจายใหกับเจาหนี้ โดยที่คูกรณีที่ ๒ ไมไดรวมเดินทางไปรับเงินกับคูกรณีที่ ๑ แตอยางใด
เนื่องจากระยะทางจากสํานักงานฯ ถึงที่ตั้งธนาคารมีระยะทางไกลประกอบกับคูกรณีที่ ๑ มีรถยนตสวนตัว
และมีบานพักอาศัยอยูในตัวจังหวัด
และไดชี้แจงแถลงดวยวาจาตอกรรมการไตสวนเพิ่มเติมวา กรณีการเขียนเช็คไมถูกตองตามที่คูกรณี
ที่ ๒ มีอํานาจหนาที่สั่งจายเงินตามเช็ค ไดเรียกใหคูกรณีที่ ๑ มาเพื่อใหตรวจดูการเขียนเช็คและสั่งให
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ทําใหถูกตอง และใหขีดฆาใหถูกตองตามระเบียบกอนเสนอนายกเทศมนตรี ปกติคูกรณีที่ ๒ จะไมแกไขเอง
แตจะใชวิธีเรียกเจาหนาที่มาอธิบายวาทําไมถูกตองตรงไหนบาง เกี่ยวกับเช็ค ๙ ฉบับ ที่มีการแกไขนั้น
คูกรณีที่ ๒ ไมไดไปรับเงินดวย เปนเพราะความไววางใจผูใตบังคับบัญชา กรณีไมไดไปรวมรับเงินตามเช็ค
คูกรณีที่ ๒ ไมไดรายงานใหคูกรณีที่ ๓ ทราบ นอกจากระเบียบปกติแลว คูกรณีที่ ๓ ยังใหคูกรณีที่ ๒
มีอํานาจลงนามสั่งจายเงินรวมดวย และสํานักงานเทศบาลตําบลหนองแปน ก็ไดมีหนังสือถึงธนาคาร
แจงชื่อและตัวอยางลายมือชื่อของคูกรณีที่ ๒ ใหธนาคารทราบวา ผูใดมีอํานาจลงนามสั่งจายเงิน กรณีเรือ่ ง
การแกไขเช็ค คูกรณีที่ ๒ ทราบ เมื่อสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเขาตรวจ
และคูกรณีที่ ๓ ไดชี้แจงขอเท็จจริงแกเจาหนาที่ผูรับผิดชอบสํานวนวา ในฐานะนายกเทศมนตรี
ตําบลหนองแปน ไดมีคําสั่งแตงตั้งใหปลัดเทศบาล และเจาหนาที่การเงินและการคลังเปนคณะกรรมการ
เก็บรักษาเงินทั้งหมด และรายงานฐานะการคลัง ใหกับคูกรณีที่ ๓ ทราบ และไมเคยมีคําสั่งใหขยายวงเงิน
เก็บรักษา ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยเด็ดขาด เพราะไดมอบหมายใหคูกรณีที่ ๒ ในฐานะปลัดเทศบาล
ซึ่งเปนหัวหนาในการเก็บรักษาเงินของเทศบาลควบคุมดูแลใหใกลชิดดวย
กรณีการเขียนเช็คเพื่อสั่งจายใหแกหนวยงานตาง ๆ คูกรณีที่ ๓ จะดูที่ฎีกาเบิกจายทุก ๆ ใบ
และตัวเลขที่ ชัดเจนและถู กตอ งพร อมมี ชื่อผู รับเงิน คื อ ปลัด เทศบาลอยูด วยตลอด เพราะเชื่ อว า
ปลัดเทศบาลเปนคณะกรรมการควบคุมดูแลเงินทุก ๆ บาท ของเทศบาล
และไดชี้แจงแกขอกลาวหาวา กรณีการสั่งจายเช็ค คูกรณีที่ ๓ ไดไตรตรองตรวจสอบความถูกตอง
ของตัวเลขและตัวอักษรในเช็คแลว เห็นวาถูกตองตรงกัน และมีรายชื่อผูรับเงินถูกตองโดยมีปลัดเทศบาล
และเจาหนาที่การเงินและบัญชี ไดพิจารณาตรวจสอบมาแลวกอนที่จะเสนอใหคูกรณีที่ ๓ ในฐานะ
นายกเทศมนตรีลงนาม คูกรณีที่ ๓ จึงไมไดตรวจดูวามีชองวางที่จะเขียนตกเติมตัวเลขจํานวนเงินได
เพราะเปนหนาที่ของขาราชการประจํา แตคูกรณีที่ ๓ เปนขาราชการการเมืองมาจากการเลือกตั้ง กรณี
การตกเติมตัวเลขเปนการกระทําภายหลังที่คูกรณีที่ ๓ ไดลงนามสั่งจายเงินไปแลว คูกรณีที่ ๓ ไมรูเห็น
เกี่ยวกับการทุจริตของเจาหนาที่แตประการใด และไดเคยกําชับเจาหนาที่ทุกคนใหปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวของแลว
นอกจากนั้นยังไดชี้แจงแถลงดวยวาจาตอกรรมการไตสวนเพิ่มเติมวา คูกรณีที่ ๓ เปนผูบริหาร
ทองถิ่น จึงตองมีฝายปฏิบัติประจํา มีอํานาจหนาที่ลงนามสั่งจายเงินตามเช็ครวมกับคูกรณีที่ ๒ ตามระเบียบ
การเขียนเช็ค เปนหนาที่ที่คูกรณีที่ ๒ ตองตรวจสอบใหถูกตองตามระเบียบจะขีดครอมหรือไมขีดฆา
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ผูถือเปนหนาที่ของคูกรณีที่ ๒ มาแลว คูกรณีที่ ๓ ลงชื่อสั่งจาย เนื่องจากเห็นวาคูกรณีที่ ๒ ลงชื่อแลว
และไดตรวจดูวา จํานวนเงินตรงตามฎีกาหรือไม ชื่อผูรับเงินเปนใคร กรณีเช็ค ๙ ฉบับ ไมไดขีดฆา
ผูถือออก คูกรณีท่ี ๓ ไมไดตรวจสอบการเขียนเช็คสั่งจาย เพราะเห็นวาเปนความรับผิดชอบของคูกรณีที่ ๒
แตน ายสนิท ชาวไทย เจาหนาที่ตรวจสอบ สํานักงานการตรวจเงิน แผนดิน ภูมิภาคที่ ๗
จังหวัดขอนแกน ไดชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมวา
จากการตรวจสอบ ไดแนบหลักฐานกระดาษทําการมาดวยแลว ในสวนสําเนาใบเสร็จรับเงิน
ทั้งหมดไดทําการอายัดและใหเทศบาลตําบลหนองแปนแตงตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเปนผูรับผิดชอบ
และเก็บรักษาไวที่สํานักงานเทศบาลตําบลหนองแปน จากการพิจารณาหลักฐานเอกสารประกอบ
ถอยคําพยานบุคคลที่เกี่ยวของแลว พอที่จะรับฟงไดวาคูกรณีที่ ๑ เปนผูรับเงินตามใบนําสงดังกลาว
แตไมลงลายมือชื่อ เพราะการรับเงินตาง ๆ ของเทศบาล คูกรณีที่ ๑ เปนผูทําหนาที่รับเงินมาโดยตลอด
ตามพฤติการณคูกรณีที่ ๑ จะเปนผูรับเงิน เก็บรักษาเงิน หรือนําเงินฝากธนาคาร หรือนําเงินสด
ในมือไปจายเปนคาใชจายตาง ๆ ตามฎีกาเบิกเงินรายจายเพียงผูเดียว เงินที่ไดรับในแตละวันจึงไมมี
การนําสงใหกรรมการเก็บรักษาเงินคนอื่นเพื่อรวมกันนําเก็บรักษาตามระเบียบ และจากการตรวจสอบ
ไมปรากฏหลักฐานการขออนุมัติจากผูบริหารทองถิ่นใหสั่งจายเช็คในนามคณะกรรมการรับเงินที่ไดรับ
แตงตั้ง แตในทางปฏิบัติคูกรณีที่ ๑ จะจัดทําเช็คโดยนําเงินจากหลายฎีกามารวมสั่งจายในเช็คฉบับเดียวกัน
โดยระบุชื่อตนเอง และ/หรือตนเองรวมกับคูกรณีที่ ๒ เปนผูรับเงิน ไมขีดฆาคําวา “หรือตามคําสั่ง”
หรือ “หรือผูถือ” ออก และผูมีอํานาจลงนามสั่งจายในเช็ค คือ คูกรณีที่ ๒ ปลัดเทศบาลและคูกรณีที่ ๓
นายกเทศมนตรี ก็ไดลงนามอนุมัติมาโดยตลอด ซึ่งเปน การปฏิบัติไมเปน ไปตามหลักเกณฑวาดวย
การรับเงินเปนเช็ค หรือตั๋วแลกเงิน วิธีการเขียนเช็คสั่งจาย และการมอบฉันทะในการรับเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ สวนที่ ๒ ขอ ๙
สําหรับเงินคาเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูมีสิทธิรับเงิน ตางยืนยันวาไมไดรับเงินคาเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
จากเทศบาลตําบลหนองแปน สวนผูมีสิทธิรับเงิน รายนางจันทร วงแสนสุข นางนวน สุภาษี และ
นางปา นิตยโรจน ปรากฏหลักฐานวาไดรับเงิน เมื่อวัน ที่ ๖, ๑๐ และ ๑๒ มิถุน ายน ๒๕๔๕
ตามลําดับแลว แตเปนการจายเงินใหภายหลังที่สํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจพบ และตั้งยอด
เปนเงินขาดบัญชีแลว จึงถือวาเปนเงินขาดบัญชีรายการดังกลาว รวม ๖ ราย ๆ ละ ๑,๘๐๐.๐๐ บาท
รวมเปนเงิน ๑๐,๘๐๐.๐๐ บาท
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คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ไดพิเคราะหขอเท็จจริงตามพยานหลักฐานที่ปรากฏในสํานวน
ประกอบขอกฎหมายแลวเห็นวา มีประเด็นที่ตองวินิจฉัย ดังนี้
ประเด็นที่ ๑ กรณีการเพิ่มตัวเลขและตัวอักษรของจํานวนเงินในเช็คและทําการเบิกถอนเงิน
ตามเช็คสูงกวาจํานวนเงินที่ไดรับอนุมัติตามฎีกาเบิกเงิน และตนขั้วเช็คเปนกรณีเจาหนาที่มีหนาที่เบิกเงิน
หรือจายเงินปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบหรือไม
พิเคราะหแลวเห็นวา ตามขอ ๒๔ ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน ดินวาดวยวินัย
ทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ ไดกําหนดองคประกอบความผิดไว ๔ ประการ กลาวคือ
๑. ผูกระทําเปนเจาหนาที่ ๒. มีหนาที่เบิกเงินหรือจายเงิน ๓. ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ
และ ๔. กระทําโดยจงใจ
การที่คูกรณีที่ ๑ เปนพนักงานเทศบาล สังกัดเทศบาลตําบลหนองแปน กระทรวงมหาดไทย
ตําแหนงเจาหนาที่การเงินและบัญชี ๔ ซึ่งเปนพนักงานของหนวยรับตรวจยอมถือเปนเจาหนาที่เมื่อคูกรณี
ที่ ๑ ไดรับคําสั่งเทศบาลตําบลหนองแปน ที่ ๕๘/๒๕๔๔ มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบใหมีหนาที่
รับผิดชอบงานฝายคลัง งานการเงินและบัญชี จึงมีหนาที่เบิกเงิน จายเงิน และจัดทําเช็คสั่งจายเงิน ซึ่งคูกรณี
ที่ ๑ ตองปฏิบัติหนาที่ใหถูกตองตามกฎหมาย และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑
ประกอบหลักเกณฑวาดวยการรับเงินเปนเช็คหรือตั๋วแลกเงิน วิธีการเขียนเช็คสั่งจายเงิน และการมอบฉันทะ
ในการรับเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ดวย แตปรากฏวา คูกรณีที่ ๑ กระทําการ
เบิกจายเงินตามหนาที่ โดยจัดทําฎีกาเบิกเงินและจัดทําเช็คสั่งจายเงินตามฎีกาเพื่อใหสั่งจายเงินตามเช็ค
เพื่อนําเช็คไปเบิกถอนเงินจากธนาคาร นําเงินไปจายแกเจาหนี้โดยดําเนินการไมถูกตองตามกฎหมาย
และระเบียบดังกลาว เริ่มจากขั้นตอนการเบิกเงินที่ไมขีดฆาคําวา “หรือผูถือ” และไมเขียนจํานวนตัวเลข
ใหชิดคําวาบาท และภายหลังการอนุมัติเบิกจายจึงไดแ กไขเพิ่ม เติม ตัวเลขขางหนาใหมีจํานวนเงิน
ที่สูงขึ้นและนําเช็คดังกลาวไปขึ้นเงินจากธนาคารไดสําเร็จ และเบียดบังเงินสวนที่เกินไปโดยมีมูลเหตุ
จูงใจโดยทุจ ริต เพื่อแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบด วยกฎหมาย สําหรับตนเองหรือผูอื่ น
จึงถือเปนการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใชบังคับกับหนวยรับตรวจ
โดยมิชอบ และเมื่อคูกรณีที่ ๑ ไดกระทําการดังกลาวกับเช็ค รวม ๙ ฉบับ เปนคราว ๆ ตางกรรมกัน
ไปรวม ๙ ครั้ง เปนเงินขาดบัญชีรวม ๔๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท จึงถือไดวาเปนการกระทําโดยจงใจ และ
การกระทําเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐ
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ดังนั้น การกระทําของคูกรณีที่ ๑ ดั งกลาว จึงถื อเปน ความผิดตามขอ ๒๗ วรรคหนึ่ ง
ประกอบขอ ๒๔ และขอ ๕ ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยวินัยทางงบประมาณ
และการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔
ประเด็น ตองวินิ จฉัย ตอไปวา คูกรณีที่ ๒ และที่ ๓ กระทํ าความผิ ดรว มกั บคูก รณีที่ ๑
หรือไม พิเคราะหแลวเห็นวา การที่คูกรณีที่ ๒ เปนพนักงานเทศบาล สังกัดเทศบาลตําบลหนองแปน
กระทรวงมหาดไทย ตํ าแหนง ปลัด เทศบาล รั บผิ ด ชอบควบคุม ดู แ ลราชการประจํ าของเทศบาล
ตามมาตรา ๔๘ เอกูน วีส ติ แหงพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และโดยเฉพาะมี หนา ที่
รับผิดชอบงานฝายคลัง งานการเงินและบัญชี และมีอํานาจลงนามรวมสั่งจายเงินตามเช็ค ตามคําสั่ง
เทศบาลตําบลหนองแปน ที่ ๕๘/๒๕๔๔ ไดทําการลงนามรับรอง โดยเห็นควรอนุมัติเบิกจายเงิน
ตามฎีกาเบิกเงิน รายจายตามงบประมาณ หลังจากที่ไดต รวจสอบรับรองความถูก ตองตามเอกสาร
ประกอบฎีกาเบิกจายเงินตามที่คูกรณีที่ ๑ เปนผูจัดทําเพื่อดําเนินการเบิกจายเงินแลว และยังไดลงนาม
เปนผูรวมสั่งจายเงินตามเช็คกอนที่จะเสนอใหคูกรณีที่ ๓ อนุมัติจายเงินโดยที่มิไดขีดฆาคําวา “หรือผูถือ”
ออก และมิไดขีดเสนหนาตัวเลขจํานวนเงิน เพื่อมิใหมีชองวางที่จะเขียนเพิ่มเติมไดตามระเบียบ ทั้งที่อยู
ในวิสัยและพฤติการณที่อาจกระทําได ในฐานะผูควบคุมดูแลรับผิดชอบงานประจําของเทศบาลโดยเฉพาะงาน
ฝายคลัง อันเปนหนาที่ที่จําตองกระทําเพื่อปองกันมิใหเกิดผลเสียหายแกทางราชการ ซึ่งวิญูชนพึงกระทํา
เพราะเช็คเปนตราสารหรือตั๋วเงินที่เปลี่ยนมือได นอกจากนั้นคูกรณีที่ ๒ ก็มิไดนําเช็คไปขึ้นเงินรวมกับ
คูกรณีที่ ๑ แตกลับยอมใหคูกรณีที่ ๑ นําเช็คไปขึ้นเงินโดยลําพัง ทั้งที่รวมเปนคณะกรรมการรับเงิน
ตามคําสั่งเทศบาลตําบลหนองแปน ที่ ๑๐๕/๒๕๔๔ ดวย จึงเปนผลใหคูกรณีที่ ๑ ทําการแกไขเพิ่มเติม
ตัวเลขจํานวนเงิน ตามเช็คสั่งจายเงิน และนําเช็คไปขึ้นเงินโดยเบียดบังเงินสวนที่เกินจากฎีกาเบิกจายเงิน
ไปโดยทุจริตไดสําเร็จ อีกทั้งยังไดกระทําการดังกลาวกับเช็ครวม ๙ ฉบับ ตางคราวกัน ถึง ๙ ครั้ง
โดยที่คูกรณีที่ ๒ มิไดตรวจสอบยอดเงินในบัญชีตลอดระยะเวลาดังกลาวแตอยางใด การกระทํามิได
เปน ไปเพื่อรักษาประโยชนทางราชการแตทําใหผูอื่น ไดประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย
แมคูกรณีที่ ๒ จะไดชี้แจงวา ไดสั่งการใหคูกรณีที่ ๑ ดําเนินการกับเช็คใหถูกตอง หลังจากที่ไดลงนาม
สั่งจายเงินตามเช็คแลว และมิไดนําเช็คไปขึ้นเงินรวมกับคูกรณีที่ ๑ เพราะที่ตั้งธนาคารในตัวจังหวัด
มีระยะทางไกล ซึ่งคูกรณีที่ ๑ มีรถยนตและบานพักอยูในตัวจังหวัดดวยแลวก็ไมอาจรับฟงได เพราะคูก รณี

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๘๐ ก

หนา ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ กันยายน ๒๕๔๘

ที่ ๒ สามารถดําเนิน การกับเช็คไดดวยตนเองในขณะนั้น และแมจะมิไดเดิน ทางไปเบิกถอนเงิน
ที่ธนาคารดวย คูกรณีที่ ๒ ก็ควรตองตรวจสอบยอดเงินในบัญชีภายหลัง ตามระยะเวลาอันควร ในฐานะ
ปลัดเทศบาลแตคูกรณีที่ ๒ ก็หาปฏิบัติเชนนั้นไม ปลอยใหมีการกระทําดังกลาวถึง ๙ ครั้ง ตั้งแต
วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๕ - ๑ เมษายน ๒๕๔๕ จึงตองถือวา การกระทําของคูกรณีที่ ๒ เปนการปฏิบตั ิ
หรือละเวน การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐ โดยกระทําความผิดหรือ
มีสวนรวมในการกระทําความผิดตามขอ ๒๗ วรรคหนึ่ง ประกอบขอ ๒๔ และขอ ๕ ของระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ ในฐานะเปนผูสั่งจาย
ตองรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๔ ตามขอ ๒๗ วรรคสอง ของระเบียบดังกลาว
และการที่คูกรณีที่ ๓ เปนผูบริหารทองถิ่น สังกัดเทศบาลตําบลหนองแปน กระทรวงมหาดไทย
ตําแหนงนายกเทศมนตรี มีหนาที่ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาล โดยมีอํานาจสั่ง
อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการของเทศบาล และเปนผูบังคับบัญชา พนักงานเทศบาล และลูกจาง
เทศบาล ตามมาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ เตรส, มาตรา ๔๘ สัตตรส แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
และที่แ กไขเพิ่มเติม และโดยเฉพาะเปนผูมีอํานาจ อนุมัติฎีกาเบิกเงิน และสั่งจายเงิน ตามขอ ๖๑
และขอ ๖๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ไดทําการลงนามอนุมัติใหเบิกจายเงิน
ตามฎีกาเบิกเงินตามงบประมาณ และไดลงนามสั่งจายเงินตามเช็ค ตามที่คูกรณีที่ ๑ ไดจัดทําและคูกรณี
ที่ ๒ ไดรับรองแลว แมการอนุมัติเบิกจายจะไดกระทําโดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบ แตการเขียนเช็ค
สั่งจายเงินตามฎีกาเบิกเงิน คูกรณีที่ ๓ ซึ่งเปนผูลงนามสั่งจายในขั้นตอนสุดทาย ยอมอยูในวิสัยของวิญูชน
และในฐานะนายกเทศมนตรี ผูบริหารทองถิ่น ที่หากพบวา เช็คสั่งจายเงินมิไดขีดฆาคําวา “หรือผูถือ”
และมิไดทําเครื่องหมายหนาตัวเลขจํานวนเงินและตัวหนังสือจํานวนเงิน ก็ชอบที่จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ
การรับเงินเปนเช็คหรือตั๋วแลกเงิน วิธีการเขียนเช็คสั่งจายเงิน และการมอบฉันทะในการรับเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยขีดฆา และตกเติมเครื่องหมายเพื่อปองกันมิใหบุคคลอื่นนําเช็ค
ไปขึ้นเงินกับธนาคารได และมิใหมีการตกเติมตัวเลขขางหนาเพื่อใหจํานวนเงินตามเช็คมีจํานวนสูงขึ้น
ไดกอนที่จะสงมอบใหคูกรณีที่ ๑ รับไปดําเนินการ เพราะเช็คเปนตั๋วเงินหรือตราสารแทนตัวเงิน ที่เปลี่ยนมือได
อันเปนหนาที่ที่จําตองกระทําเพื่อปองกันผลมิใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ
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เมื่อปรากฏวา คูกรณีที่ ๑ ไดรับเช็คไปแลวทําการตกเติมจํานวนตัวเลขขางหนาจํานวนตัวเลขเดิม
ใหมีจํานวนเงินสูงขึ้น และนําเช็คไปขึ้นเงินกับธนาคารโดยลําพัง ทําใหมีการจายเงินเกินไปจากฎีกาเบิกจายเงิน
อันเปนการจายเงิน โดยไมมีกฎหมายและระเบียบกําหนด และเปน ผลทําใหคูกรณีที่ ๑ เบียดบังเงิน
สวนที่เกินไปโดยทุจริตไดสําเร็จและไดกระทํากับเช็ครวม ๙ ฉบับ ตางคราวกันถึง ๙ ครั้ง คูกรณีที่ ๓
จะอางเพียงวา ไดม อบหมายใหคูกรณีที่ ๒ ในฐานะปลัดเทศบาล เปน ผู รับผิดชอบสอดสองดูแ ล
การปฏิบัติราชการของเทศบาลใหถูกตองแลวยอมไมอาจรับฟงได การกระทําของคูกรณีที่ ๓ มิไดเปนไป
เพื่อรักษาประโยชนทางราชการ แตทําใหผูอื่นไดประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย จึงตองถือวา
การกระทําของคูกรณีที่ ๓ เปนการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติโดยมิชอบ เปนเหตุใหเกิดความเสียหาย
แกรัฐ โดยกระทําความผิดหรือมีสวนรวมในการกระทําความผิด ตามขอ ๒๗ วรรคหนึ่ง ประกอบขอ ๒๔
และขอ ๕ ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน แผน ดิ น ว าดว ยวินั ยทางงบประมาณและการคลั ง
พ.ศ. ๒๕๔๔ ในฐานะเปนผูสั่งจายและผูบังคับบัญชา
ประเด็นที่ ๒ คูกรณีรับเงินรายไดคาภาษี คาธรรมเนียมใบอนุญาตตาง ๆ และเงินนอกงบประมาณ
แลวไมบันทึกรายการในสมุดเงินสดรับ ไมไดนําเงินฝากธนาคาร และไมมีเงินสดคงเหลือใหตรวจสอบ
เปนกรณีเจาหนาที่มีหนาที่จัดทําบัญชี ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ และมีหนาที่เก็บ
รักษาเงินไมนําเงินเขาฝากหรือเก็บรักษาตามระเบียบหรือไม
พิเคราะหแลวเห็นวา ตามขอ ๕๑ วรรคหนึ่ง ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
วาดวยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ ไดกําหนดองคประกอบความผิดไว ๕ ประการ
กลาวคือ ๑. ผูกระทําเปนเจาหนาที่ ๒. มีหนาที่จัดทําบัญชีหรือเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชี
๓. ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ ๔. เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐ และ ๕ กระทําโดย
จงใจ
การที่คูกรณีที่ ๑ เปนเจาหนาที่ มีหนาที่รับผิดชอบงานฝายคลัง งานการเงิน และจัดทําบัญชี
ตามคํ า สั่ ง เทศบาลตํ า บลหนองแปน ที่ ๕๘/๒๕๔๔ ได รั บ เงิ น รายได ค า ภาษี ค า ธรรมเนี ย ม
ใบอนุญาตตาง ๆ และเงินนอกงบประมาณ ตั้งแตวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๕
รวม ๑๙ รายการ เปนเงินทั้งสิ้น ๒๘๒,๔๖๘.๐๐ บาท แลวจงใจละเวนไมบันทึกบัญชีรายรับในสมุด
เงินสด ตามหนาที่ที่ตองปฏิบัติตามขอ ๑๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก
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จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑
โดยมิชอบ เพื่อที่จะแสวงหาประโยชนอันมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอื่น จากเงิน
ที่รับไวในครอบครองนั้น และไดเบียดบังเงินที่ไดรับไปโดยทุจริตมิไดนําเก็บรักษาหรือฝากธนาคาร
ทําใหเงินขาดบัญชีและเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐ โดยกระทําเปนคราว ๆ ตางกรรมกันไป
ดังนั้ น การกระทํา ของคูก รณีที่ ๑ ดั งกลาว จึ งถื อเป น ความผิ ดตามข อ ๕๑ วรรคหนึ่ ง
ประกอบขอ ๕ ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยวินัยทางงบประมาณและการคลัง
พ.ศ. ๒๕๔๔ และตามขอ ๒๐ ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยวินัยทางงบประมาณ
และการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ ไดกําหนดองคประกอบความผิดไว ๖ ประการ กลาวคือ ๑. ผูกระทําเปน
เจาหนาที่ ๒. มีหนาที่เก็บรักษาเงิน ๓. ไดรับมอบเงินเพื่อเก็บรักษา ๔. ไมนําเงินเขาฝากหรือเก็บรักษา
ในธนาคารหรือสถานที่เก็บรักษา ๕. ตามจํานวนและระยะเวลาที่กฎหมายหรือระเบียบกําหนด และ
๖. กระทําโดยจงใจ
การที่คูกรณีที่ ๑ เปนเจาหนาที่ มีหนาที่รับผิดชอบงานฝายคลัง งานการเงิน และไดรับแตงตั้ง
ใหมีหนาที่เปนกรรมการเก็บรักษาเงิน ตามคําสั่งเทศบาลตําบลหนองแปน ที่ ๕๕/๒๕๔๔ ไดรับเงิน
รายได คาภาษี คาธรรมเนียม ใบอนุญาตตาง ๆ และเงินนอกงบประมาณ ตั้งแตวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๔
ถึงวัน ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๕ รวม ๑๙ รายการ เปนเงิน ทั้งสิ้น ๒๘๒,๔๖๘.๐๐ บาท ดังกลาว
โดยเปนการรับเงินจากลูกหนี้ผูมาชําระเงินดวยตนเอง รับเงินจากนางกิ่งดาว โนนชัยขันธ ซึ่งคูกรณี
ที่ ๑ จางใหมาชวยรับเงินแทนตน รับเงินจากนายประสงค วิทเวทย นักการภารโรง ผูมีหนาที่จัดเก็บเงิน
คาวางขายของในตลาดสด และคาขยะมูลฝอย และรับเงินจากนายสุรพันธ กาพบุคศรี เทศมนตรี ผูรับเงิน
แทนในกรณีผูมีหนาที่รับเงินไมอยูปฏิบัติหนาที่ ซึ่งผูมีหนาที่รับเงินดังกลาวไดนําเงินที่รับไวสงมอบให
คูกรณีที่ ๑ ทั้งหมดแลว แตเมื่อคูกรณีที่ ๑ ไดรับเงินไวแลวกลับจงใจไมนําเงินเขาเก็บรักษาในตูนิรภัย
และกรณีเงินที่รับไวมีจํานวนเกิน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท ก็มิไดนําเงินเขาฝากธนาคารตามจํานวนและระยะเวลา
ที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอ ๒๐, ๒๘, ๓๔ กําหนด แตเก็บเงิน
ไวกับตนเอง โดยเจตนาทุจริต เพื่อแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย สําหรับตนเอง
หรือผูอื่น ทําใหเงินขาดบัญชีเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐ โดยกระทําเปนคราว ๆ ตางกรรมกันไป

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๘๐ ก

หนา ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ กันยายน ๒๕๔๘

ดังนั้น การกระทําของคูกรณีที่ ๑ ดังกลาว จึงถือเปนความผิดตามขอ ๒๐ ประกอบขอ ๒๓
วรรคหนึ่ง และขอ ๕ ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยวินัยทางงบประมาณและการคลัง
พ.ศ. ๒๕๔๔ การกระทําความผิดของคูกรณีที่ ๑ ตามขอ ๒๐ และขอ ๕๑ วรรคหนึ่ง ประกอบขอ ๕
ของระเบียบดังกลาว เปนการกระทําโดยมุงหมายใหเกิดผลอันหนึ่งอันเดียว กลาวคือ เพื่อใหสามารถเบียดบัง
ยักยอกเอาเงินที่ไดรับไวรวม ๑๙ รายการ เปนจํานวนเงิน ๒๘๒,๔๖๘.๐๐ บาท ไปโดยทุจริตไดเปนผลสําเร็จ
จึงเปนเจตนาเดียว อันถือเปนการกระทํากรรมเดียว เปนความผิดตามระเบียบหลายขอ
ประเด็นตองวินิจฉัยตอไปวา คูกรณีที่ ๒ และที่ ๓ กระทําความผิดรวมกับคูกรณีที่ ๑ หรือไม
พิเคราะหแลวเห็นวา ความผิดกรณีมีหนาที่จัดทําบัญชี ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่
โดยมิชอบ เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐนั้น คูกรณีที่ ๒ แมจะรับผิดชอบงานฝายคลังทั้งในงาน
การเงินและบัญชี และคูกรณีที่ ๓ จะมีหนาที่ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาล
แตใ นการจัดทําบัญชีรายรับในสมุดเงิน สด เปนหนาที่โดยตรงของคูกรณีที่ ๑ ตามคําสั่งขอเท็จจริง
ชั้นเจาหนาที่ตรวจสอบและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบสํานวน รับฟงไดวา คูกรณีที่ ๒ และที่ ๓ มิไดมี
สวนรวมรูเห็นหรือเพิกเฉย ละเลยที่จะไมใหมีการบันทึกบัญชีตามระเบียบแตอยางใด เพราะคูกรณีที่ ๒
ไดมีการตรวจสอบบัญชีเงิน สดคงเหลือประจําวัน แลวยังไดสั่งการใหคูกรณีที่ ๑ จัดทําบัญชีตาง ๆ
ใหถูกตองเปน ปจจุบัน และไดนําปญหาปรึกษากับคูกรณีที่ ๓ ดวย โดยคูกรณีที่ ๒ ไดสั่งการให
คูกรณีที่ ๑ จัดทําบัญชีใ หถูกตองเปนปจจุบัน แตปรากฏวายังไมแ ลวเสร็จ คูกรณีที่ ๓ จึงไดเรียก
คูกรณีที่ ๑ มาตักเตือน กําชับใหดําเนินการแลวเสร็จ ซึ่งสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ ๗
ก็ไดเขาตรวจสอบเสียกอน ขอเท็จจริงไมปรากฏพฤติการณหรือมูลเหตุจูงใจอื่น ใดที่วาคูกรณีที่ ๒
และที่ ๓ จะชวยสนับสนุน ใหคูกรณีที่ ๑ ไมปฏิบัติตามระเบียบ ดังนั้น จึงถือไมไดวาคูกรณีที่ ๒
และที่ ๓ กระทําความผิดหรือมีสวนรวมในการกระทําความผิดกับคูกรณีที่ ๑ ในฐานะผูบังคับบัญชา
สวนความผิดกรณีมีหนาที่เก็บรักษาเงิน ไดรับมอบเงินเพื่อเก็บรักษา แตไมนําเงินเขาฝากหรือ
เก็บรักษานั้น คูกรณีที่ ๒ และที่ ๓ มิไดเปนผูรับมอบเงินจากผูนําเงินสงหรือจากลูกหนี้ผูชําระเงิน
แตอยางใด คูกรณีที่ ๑ เทานั้นที่เปนผูที่ไดรับมอบเงินไว แตไมนําเงินเขาเก็บรักษาหรือฝากธนาคาร
และไมปรากฏพฤติการณวาคูกรณีที่ ๒ และที่ ๓ มีสวนรวมรูเห็นในการไมปฏิบัติตามระเบียบของคูกรณี
ที่ ๑ แตอยางใด สวนกรณีจะเปนความผิดวินัยเพียงใดก็เปนอีกกรณีหนึ่งตางหาก

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๘๐ ก

หนา ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ กันยายน ๒๕๔๘

ดังนั้น จึงถือไมไดเชนกันวา คูกรณีที่ ๒ และที่ ๓ กระทําความผิดหรือมีสวนรวมในการกระทํา
ความผิดกับคูกรณีที่ ๑ ในฐานะผูบังคับบัญชา
ประเด็นที่ ๓ กรณีเบิกจายเงินจากธนาคารในบัญชีเงินฝากธนาคารของเทศบาลแลวไมนําเงิน
ไปชําระใหกับเจาหนี้ หรือผูมีสิทธิรับเงิน เปนกรณีเจาหนาที่มีหนาที่เบิกเงินหรือจายเงินปฏิบัติหรือ
ละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบหรือไม
พิเคราะหแลวเห็นวา ตามขอ ๒๔ ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน ดินวาดวยวินัย
ทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ ไดกําหนดองคประกอบความผิดไว ๔ ประการ กลาวคือ
๑. ผูกระทําเปนเจาหนาที่ ๒. มีหนาที่เบิกเงินหรือจายเงิน ๓. ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ
และ ๔. กระทําโดยจงใจ
การที่คูกรณีที่ ๑ เปน เจาหนาที่มีหนาที่เบิกเงิน และจายเงิน ไดจัดทําฎีกาเบิกเงิน รายจาย
ตามงบประมาณประกอบหลักฐานการเบิก เพื่อนําเงินมาจายชําระหนี้ที่ตองชําระแกเจาหนี้หรือผูมีสิทธิ
รับเงิน ตั้งแตระหวางวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๕ รวม ๘ ฎีกาดังกลาว
และไดรับอนุมัติจากคูกรณีที่ ๓ โดยคูกรณีที่ ๒ ไดรับรองความถูกตอง ตรงตามฎีกาเบิกเงินรายจาย
และไดมีการสั่งจายเงินตามเช็ค เพื่อใหคูกรณีที่ ๑ นําไปเรียกเก็บเงินจากธนาคาร แลวนําไปจายชําระ
แกเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงิน แตหลังจากที่คูกรณีที่ ๑ ไดลงนามผูจายเงินตามฎีกา และนําเช็คไปเรียกเก็บ
เงินจากธนาคารแลว กลับไมนําเงินไปจายชําระหนี้แกเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงิน จนกระทั่งสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ ๗ ตรวจสอบ และภายหลังเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงินไดมีหนังสือทวงถาม
ใหสํานักงานเทศบาลตําบลหนองแปนชําระหนี้คางชําระ โดยเงินที่คูกรณีที่ ๑ รับมาจากธนาคารและ
มิไดนําไปจายชําระแกเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงิน คูกรณีที่ ๑ ก็มิไดนําสงคืนราชการ ซึ่งไมถูกตอง
ตามขอ ๔๑ และขอ ๖๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยไดเบียดบังเอาเงิน
ดังกลาวไปโดยเจตนาทุจริต เพื่อแสวงหาผลประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเอง
หรือผูอื่น อันเปนการจงใจปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ในการจายเงินตามกฎหมายหรือระเบียบ
ที่ใชบังคับกับหนวยรับตรวจ (สํานักงานเทศบาลตําบลหนองแปน) โดยมิชอบเปนเหตุใหมีเงินขาดบัญชี
จํานวน ๙๒,๔๓๘.๖๓ บาท เกิดความเสียหายแกราชการ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๘๐ ก

หนา ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ กันยายน ๒๕๔๘

ดังนั้น การกระทําของคูกรณีที่ ๑ ดังกลาว จึงถือเปนความผิดตามขอ ๒๔ ประกอบขอ ๒๗
วรรคหนึ่ง และขอ ๕ ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยวินัยทางงบประมาณและการคลัง
พ.ศ. ๒๕๔๔
ประเด็นตองวินิจฉัยตอไปวา คูกรณีที่ ๒ และที่ ๓ กระทําความผิดรวมกับคูกรณีที่ ๑ หรือไม
พิเคราะหแลวเห็นวา ความผิดกรณีมีหนาที่จายเงิน ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบนั้น
คูกรณีที่ ๑ เปนผูมีหนาที่จายเงินโดยตรง แตคูกรณีที่ ๒ มีหนาที่ลงนามรับรองการเบิกเมื่อคูกรณีที่ ๑
จัดทําฎีกาเบิกเงินรายจายตามงบประมาณประกอบหลักฐานการเบิกอยางถูกตองตามความจริงเพื่อจะนําเงิน
มาจายชําระแกเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงิน คูกรณีที่ ๒ ก็จะตรวจสอบความถูกตองเมื่อฎีกาเบิกเงินและ
หลักฐานประกอบการเบิกถูกตอง คูกรณีที่ ๒ ก็จําตองลงลายมือชื่อรับรองการเบิกจายและลงนาม
สั่งจายเงินตามเช็คเสนอใหคูกรณีท่ี ๓ ลงนามอนุมัติสั่งจายเงิน และลงนามสั่งจายเงินตามเช็ครวมกับ
คูกรณีที่ ๒ แลวคูกรณีที่ ๑ ก็จะนําเช็คไปเรียกเก็บเงิน และนําเงินไปจายแกเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงิน
จึงเห็นไดวาหนาที่และความรับผิดชอบในการจายเงิน ตกแกคูกรณีที่ ๑ ขอเท็จจริงชั้นเจาหนาที่ตรวจสอบ
และเจาหนาที่ผูรับผิดชอบสํานวน รับฟงไดวา คูกรณีที่ ๒ และที่ ๓ ไมไดมีสวนรวมในการกระทํา
ของคูกรณีที่ ๑ หรือรูเห็นเปนใจที่จะไมใหคูกรณีที่ ๑ นําเงินไปจายชําระหนี้ตามระเบียบแตอยางใด
อีกทั้งคูกรณีที่ ๓ ไดมอบหมายใหคูกรณีที่ ๒ รับผิดชอบงานฝายคลัง และคูกรณีที่ ๒ ก็ไดกําชับและ
ติดตามสอบถามคูกรณีที่ ๑ เกี่ยวกับการจายเงินชําระหนี้ตามวิสัยซึ่งก็ไดรับการยืนยันจากคูกรณีที่ ๑
วาไดจายเงินแกเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงินตามที่ไดเบิกจายแลวซึ่งเปนความเท็จ
ดังนั้น ขอเท็จจริงตามสํานวน จึงยังถือไมไดวา คูกรณีที่ ๒ และที่ ๓ กระทําความผิดหรือ
มีสวนรวมในการกระทําความผิดกับคูกรณีที่ ๑ ในฐานะผูบังคับบัญชา หรือผูสั่งจายเงิน
ฉะนั้น อาศัยเหตุดังไดวินิจฉัยมาประกอบอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และขอ ๓๐ ขอ ๓๓ ของระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยวิธีพิจารณาความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔
จึงพรอมกันมีคําวินิจฉัยชี้ขาดวา

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๘๐ ก

หนา ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ กันยายน ๒๕๔๘

๑. การกระทําของนางประนุช โพธิแทน หรือนางอารยา นาฎนฤทธิ์ คูกรณีที่ ๑ เปนความผิด
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔
ขอ ๒๐ ขอ ๒๓ วรรคหนึ่ง ขอ ๒๔ ขอ ๒๗ วรรคหนึ่ง และขอ ๕๑ วรรคหนึ่ง ประกอบขอ ๕
หลายกรรมตางกัน ตองรับโทษปรับทางปกครองตามระเบียบขอที่กําหนดเปนความผิดทุกขอ ตามขอ ๑๓
วรรคสอง ดังนี้
๑.๑ ความผิดตามระเบียบฯ ขอ ๒๗ วรรคหนึ่ง ประกอบขอ ๒๔ เปน การกระทํา
หลายกรรมตางกัน ตองรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๔ โดยปรับเทากับเงินเดือนที่ไดรับในเวลา
ที่กระทําความผิด จํานวน ๑๒ เดือน เนื่องจากการกระทําของคูกรณีที่ ๑ มีพฤติการณนาเชื่อวา
เปนการทุจริตและกระทําหลายครั้งตอเนื่องกัน
๑.๒ ความผิดตามระเบียบฯ ขอ ๒๓ วรรคหนึ่ง ประกอบขอ ๒๐ และขอ ๕๑ วรรคหนึ่ง
เปนความผิดกรรมเดียวกัน ตองรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๓ ตามความผิดขอ ๕๑ วรรคหนึ่ง
ซึ่งเปนขอที่มีโทษปรับทางปกครองชั้นสูงสุด โดยปรับเทากับเงินเดือนที่ไดรับในเวลาที่กระทําความผิด
จํานวน ๘ เดือน เนื่องจากการกระทําของคูกรณีที่ ๑ มีพฤติการณนาเชื่อวาเปนการทุจริต และกระทํา
หลายครั้งตอเนื่องกัน
การกระทําของคูกรณีที่ ๑ เปนการกระทําอันเปนความผิดหลายกรรมตางกัน ตองรับโทษปรับ
ทางปกครองตามระเบียบขอที่กําหนดวาการกระทํานั้นเปน ความผิดทุกขอ ตามระเบียบฯ ขอ ๑๓
วรรคสอง จึ งกําหนดโทษปรับทางปกครอง คูกรณีที่ ๑ โดยปรับเท ากับเงิน เดือนที่ไดรับในเวลา
ที่กระทําความผิด รวมทั้งสิ้น ๒๐ เดือน โดยเงินเดือนที่ไดรับในเวลาที่กระทําความผิด ปงบประมาณ
๒๕๔๕ ไดรับเงินเดือน ๆ ละ ๘,๑๙๐.๐๐ บาท จึงคิดเปนคาปรับทางปกครองทั้งสิ้น ๑๖๓,๘๐๐.๐๐ บาท
และเมื่อพิจารณาพฤติการณแหงการกระทําที่เปนการทุจริต และปจจุบันคูกรณีที่ ๑ ไดหลบหนีการดําเนินคดี
ของพนักงานสอบสวน โดยคูกรณีที่ ๑ ไดพนสถานะเจาหนาที่แลว จึงเรียกใหคูกรณีที่ ๑ ชําระเงิน
คาปรับทางปกครองตามจํานวนดังกลาวใหเสร็จสิ้นในคราวเดียว
๒. การกระทําของ จาเอก คณิต อุดชุมพิสัย หรือนายชนภัทร อุดชุม พิสัย คูกรณีที่ ๒
เปนความผิดตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔
ขอ ๒๗ และขอ ๒๔ ประกอบขอ ๕ หลายกรรมตางกัน ในฐานะผูสั่งจาย ตองรับโทษปรับทางปกครอง
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ชั้นที่ ๔ โดยเงินเดือนที่ไดรับในเวลาที่กระทําความผิด ปงบประมาณ ๒๕๔๕ ไดรับเงินเดือน ๆ ละ
๑๑,๗๖๐.๐๐ บาท และเมื่อพิจารณาจากรายไดและฐานะครอบครัว ตลอดจนพฤติการณแ หงกรณี
ของคูกรณีที่ ๒ ที่ใหความรวมมือในการดําเนินกระบวนพิจารณาเปนอยางดีอีกทั้งมีหนี้สินที่ตองชําระ
กับสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาลเดือนละ ๓,๓๕๖.๒๕ บาท และกับธนาคารออมสินประเภท
สินเชื่อสวัสดิการเดือนละ ๔,๓๓๕.๙๑ บาท และคูกรณีที่ ๒ กระทําความผิดโดยไมปรากฏหลักฐาน
วาไดสมคบกับคูกรณีที่ ๑ กระทําการทุจริต จึงกําหนดโทษปรับทางปกครอง เทากับเงินเดือนที่ไดรับ
ในเวลาที่กระทําความผิดรวม ๙ เดือน เปนเงินคาปรับทางปกครองทั้งสิ้น ๑๐๕,๘๔๐.๐๐ บาท โดยให
หนวยรับตรวจ ซึ่งคูกรณีที่ ๒ สังกัดหรือปฏิบัติงานอยูมีหนาที่หักเงินเดือนของคูกรณีที่ ๒ ชําระคาปรับ
ทุกเดือน เดือนละไมนอยกวา ๒,๙๔๐.๐๐ บาท จนกวาจะชําระคาปรับเสร็จสิ้น เวนแตเดือนสุดทาย
ใหหักเงินเดือนเพียงเทากับจํานวนเงินคาปรับที่ยังคงเหลืออยู
๓. การกระทําของนายอุดม นาชัยเงิน คูกรณีที่ ๓ เปนความผิดตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงิน แผน ดิน วา ดวยวินั ยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๒๗ และข อ ๒๔
ประกอบขอ ๕ หลายกรรมตางกันในฐานะผูสั่งจายและผูบังคับบัญชา ตองรับโทษปรับทางปกครอง
ชั้นที่ ๔ โดยเงินเดือนที่ไดรับในเวลาที่กระทําความผิด ปงบประมาณ ๒๕๔๕ ไดรับเงินเดือน ๆ ละ
๘,๕๐๐.๐๐ บาท และเมื่ อพิ จารณาจากรายได แ ละฐานะครอบครั วตลอดจนพฤติก ารณแ หง กรณี
ของคูกรณีที่ ๓ ที่ไดกระทําความผิดหรือมีสวนรวมในการกระทําความผิดโดยไมปรากฏหลักฐานวา
ไดสมคบกับคูกรณีที่ ๑ กระทําการทุจริต และใหความรวมมือในการดําเนินกระบวนพิจารณาเปนอยางดี
อีกทั้งมีหนี้สินที่ตองชําระกับธนาคารเดือนละ ๓,๐๐๐.๐๐ บาท จึงกําหนดโทษปรับทางปกครองเทากับ
เงินเดือนที่ไดรับในเวลาที่กระทําความผิด รวม ๙ เดือน เปนเงินคาปรับทั้งสิ้น ๗๖,๕๐๐.๐๐ บาท
โดยใหหนวยรับตรวจ ซึ่งคูกรณีที่ ๓ สังกัดหรือปฏิบัติงานอยูมีหนาที่หักเงินเดือนของคูกรณีที่ ๓
ชําระคาปรับทุกเดือน เดือนละไมนอยกวา ๒,๑๒๕.๐๐ บาท จนกวาจะชําระคาปรับเสร็จสิ้น เวนแต
เดือนสุดทายใหหักเงินเดือนเพียงเทากับจํานวนเงินคาปรับที่ยังคงเหลืออยู
โดยใหหนวยงานที่คูกรณีสังกัดมีหนาที่หักเงินเดือนตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
แลวใหนําเงินที่หักแตละเดือนสงเปนรายไดแผนดิน ภายในระยะเวลา ๕ วันทําการ นับแตวันที่หักเงินเดือนนั้น
และสงสําเนาหลักฐานใหคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินทราบทุกครั้ง
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นายนรชัย ศรีพิมล
ประธานกรรมการตรวจเงินแผนดิน

นางรวีพร คูหิรัญ
กรรมการตรวจเงินแผนดิน

นายบุญรอด โบวเสรีวงศ
กรรมการตรวจเงินแผนดิน

นางศศิพัฒน เศวตวัฒนา
กรรมการตรวจเงินแผนดิน

นายเกรียงศักดิ์ วัฒนวรางกูร
กรรมการตรวจเงินแผนดิน

พลโท ศาสตราจารยสมชาย วิรุฬหผล
กรรมการตรวจเงินแผนดิน

นายชาญยุทธ ปทุมารักษ
กรรมการตรวจเงินแผนดิน

พลเอก ยอดชาย เทพยสุวรรณ
กรรมการตรวจเงินแผนดิน

นายสําราญ ภูอนันตานนท
กรรมการตรวจเงินแผนดิน

นายสิทธิพันธ ศรีเพ็ญ
กรรมการตรวจเงินแผนดิน

