(คดีจากศาลปกครอง)
จัดหาพัสดุโดยทุจริต ... ผิดวินัยอย่างร้ ายแรง !
จารุ ณี กิจตระกูล
ในการกระทําความผิดทางวินัยของข้าราชการ อาจมี หลายครั้ งที่ ม ักจะมี ขา้ ราชการร่ วมกระทํา
ความผิดด้วยกันหลายคน และภายหลังจากที่มีการสอบสวนแล้วเสร็ จ ผูม้ ีอาํ นาจก็อาจมีคาํ สั่งลงโทษทางวินัยแตกต่างกัน
และผูก้ ระทําความผิดยังอาจต้องพ่วงความผิดทางอาญาไปด้วย
ดังเช่ นคดี จากศาลปกครองฉบับนี้ เป็ นเรื่ องเกี่ ยวกับการลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่ พสั ดุ ที่ทุจริ ต
ต่ อ หน้า ที่ ใ นการดํา เนิ น การจั ด ซื้ อ ยาและเวชภั ณ ฑ์ และมี ข ้า ราชการถู ก ลงโทษทางวิ นัย แตกต่ า งกัน ทั้ง ไล่ อ อก
จากราชการ ปลดออกจากราชการ และภาคทัณฑ์ ซึ่ งการลงโทษทางวินยั แตกต่างกันดังกล่าวก็อาจนํามาซึ่ งความไม่เข้าใจ
ของบรรดาข้าราชการทั้งหลายทั้งที่ถูกลงโทษและมิได้ถูกลงโทษว่ามีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อให้เกิดความเป็ นธรรม
อย่างไร ยิ่งไปกว่านั้น หากต้องพ่วงความผิดทางอาญาไปด้วย แต่ผลการสอบสวนพนักงานสอบสวนมีความเห็นควร
สั่ ง ไม่ ฟ้ อง ก็อ าจจะเกิ ด ความเคลื อ บแคลงสงสั ย ว่า การกระทํา น่ าจะไม่ เป็ นความผิดที่ จ ะต้อ งถูกลงโทษทางวิ นัย
หรื อน่าจะต้องรอผลการพิจารณาของพนักงานอัยการก่อนที่จะลงโทษทางวินยั
ในเรื่ อ งนี้ ศาลปกครองสู ง สุ ด ได้วิ นิ จ ฉั ย ไว้ใ นคํา พิ พ ากษาศาลปกครองสู ง สุ ด ที่ อ. 874/2556
ซึ่ งถื อเป็ นคดี ที่หน่ วยงานของรั ฐหรื อเจ้าหน้าที่ ของรั ฐที่ เกี่ ยวข้อง ตลอดจนผูม้ ี อาํ นาจจะใช้เป็ นแนวทางในการใช้
ดุลพินิจเพื่อออกคําสั่งลงโทษทางวินยั ข้าราชการได้เป็ นอย่างดี
ข้ อเท็จจริ ง คือ ผูฟ้ ้ องคดีดาํ รงตําแหน่งเภสัชกร 8 วช. ประจําสํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด ได้รับ
แต่งตั้งให้เป็ นเจ้าหน้าที่พสั ดุ มีหน้าที่ดาํ เนินการจัดหา จัดซื้ อยาและเวชภัณฑ์ ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินยั อย่างร้ายแรง
โดยมี มูลกรณี สืบเนื่ องจากสํานักงานตรวจเงิ นแผ่นดิ นภูมิภาคได้ตรวจสอบการจัดซื้ อยาและเวชภัณฑ์จากเงิ นงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรรจากส่ วนกลาง พบว่า ในการดําเนิ นการจัดซื้ อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ผู้เกีย่ วข้ องมีพฤติการณ์ น่าเชื่อว่ า
ทุจริตและไม่ ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ เป็ นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสี ยหาย กล่าวคือ มีการ
เบิกจ่ายเงินให้กบั ผูข้ ายไปก่อน ทั้ง ๆ ที่การจัดส่ งเวชภัณฑ์ยงั ไม่ครบถ้วน คณะกรรมการตรวจรับลงนามตรวจรับโดยที่
ไม่ได้มีโอกาสตรวจนับ มี การจัดทําหลักฐานอันเป็ นเท็จ มี การจัดซื้ อจากผูข้ ายรายเดี ยวกันที่ มีราคาสู งกว่า และมี ลกั ษณะ
เป็ นการแบ่งซื้ อให้มีวงเงินในใบสั่งซื้ อแต่ละฉบับไม่เกินวงเงินสําหรับการจัดซื้ อโดยวิธีตกลงราคา
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 (ปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข) จึงมีคาํ สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนผูฟ้ ้ องคดี
และบุคคลที่เกี่ยวข้อง และต่อมาได้มีคําสั่ งลงโทษไล่ ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผูฟ้ ้ องคดีอุทธรณ์คาํ สั่ง แต่ผถู้ ูกฟ้ องคดีที่ 3
(คณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน) และรองนายกรั ฐมนตรี สั่งและปฏิ บตั ิ ราชการแทนผูถ้ ูกฟ้ องคดี ที่ 4 (นายกรั ฐมนตรี )
ยกอุทธรณ์
ผู้ฟ้องคดีจึงนําคดีมาฟ้ องเพื่อขอให้ ศาลปกครองมีคาํ พิพากษาเพิกถอนคําสั่ งลงโทษไล่ ออกจากราชการ
โดยอ้ างว่ า การดําเนิ นการตามที่ ถูกกล่าวหามี ผูเ้ กี่ ยวข้องหลายคนและมี หลายขั้นตอน ผูฟ้ ้ องคดี เป็ นเพียงผูร้ ั บคําสั่ง
ให้ปฏิบตั ิ โดยทํารายการจัดซื้ อ รวบรวมเอกสาร ติดต่อประสานงาน และเสนอนายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดพิจารณา
แต่ผูบ้ งั คับบัญชาได้รับการลงโทษเพียงปลดออก และข้าราชการอี กสามคนถูกลงโทษเพียงภาคทัณฑ์ อี กทั้งการกระทํา
ไม่ถึงกับเป็ นเหตุให้ทางราชการเสี ยหายอย่างร้ายแรง เพราะต่อมาหน่ วยงานก็ได้รับสิ นค้าครบถ้วนตามสัญญาแล้ว



พนักงานคดีปกครองชํานาญการ สํานักวิจยั และวิชาการ สํานักงานศาลปกครอง
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นอกจากนี้ ในทางคดีอาญาพนักงานสอบสวนก็มีความเห็นควร “สั่งไม่ฟ้อง” การวินิจฉัยจึงควรรอผลการพิจารณาของ
พนักงานอัยการก่อน
ข้ อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีรับฟังได้ หรือไม่ ?
ประเด็นแรก คําสั่งลงโทษไล่ผูฟ้ ้ องคดี ออกจากราชการชอบด้วยกฎหมายหรื อ ไม่ ? หากต่อ มา
หน่วยงานก็ได้รับสิ นค้าครบถ้วนตามสัญญาแล้ว
ศาลปกครองสู งสุ ดวินิจฉัยว่ า ความมุ่งหมายของการดําเนิ นการทางวินยั แก่ขา้ ราชการก็เพื่อควบคุม
ความประพฤติให้ขา้ ราชการดํารงตนให้สมศักดิ์ศรี ของตําแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และในการพิจารณาโทษทางวินัย
ผูบ้ งั คับบัญชาย่อมต้ องพิจารณาไปตามระดับความร้ ายแรงของการกระทําหรื อพฤติการณ์ของผูถ้ ูกกล่าวหา ตลอดจน
หน้าที่ความรับผิดชอบของผูก้ ระทําผิดแต่ละคนเพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมแก่ผถู้ ูกกล่าวหา
เมื่อผลการสอบสวนมีพยานหลักฐานเชื่ อได้ ว่าผู้ฟ้องคดีได้ กระทําผิดตามที่ถูกกล่ าวหาจริ ง โดยผูฟ้ ้ องคดี
ได้ทําหลักฐานอันเป็ นเท็จโดยลงลายมือชื่ อในใบส่ งของว่าเป็ นผูร้ ับทั้งหมดโดยที่ ยงั ไม่มีของให้ตรวจนับ และได้รวบรวม
เอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินส่ งให้งานการเงินเพื่อเบิ กจ่ายเงินให้แก่ผขู้ ายไปก่อนที่จะได้รับสิ นค้าครบถ้วน มีการ
ปรับเปลี่ยนราคาสิ่ งของโดยได้ออกใบส่ งของใหม่ และได้เปลี่ยนราคารายการต่าง ๆ ให้สูงขึ้นเพื่อเบิกจ่ายเงินให้แก่
ผูข้ าย อันแสดงถึงการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการเพื่อให้ตนเองหรื อผูอ้ ื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้
นอกจากนี้ ยังได้จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ในลักษณะแบ่ งซื้อโดยแยกใบสั่งซื้ อยาและเวชภัณฑ์ที่เป็ น
ชนิ ดเดี ยวกันจากผู้ ข ายรายเดียวกันหรื อ ผูข้ ายที่ จดทะเบี ยนการค้าไว้หลายชื่ อ แต่เป็ นเจ้าของเดี ยวกัน ให้มี วงเงิ น
ในใบสั่งซื้ อแต่ละฉบับไม่เกินวงเงินสําหรับการจัดซื้ อโดยวิธีตกลงราคา ซึ่ งการจัดซื้ อดังกล่าวสามารถจัดซื้ อโดยวิธี
สอบราคาหรื อประกวดราคาได้ทนั ตามกําหนดเวลา อันเป็ นการไม่ ปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่ าด้ วย
การพัสดุ พ.ศ. 2535 ทําให้ราชการได้รับความเสี ยหายอย่างร้ายแรง ไม่ว่าต่อมาในภายหลังหน่ วยงานจะได้รับสิ นค้า
ครบถ้วนหรื อไม่กต็ าม
พฤติการณ์ของผูฟ้ ้ องคดีเป็ นการกระทําผิดวินัยอย่ างร้ ายแรงฐานปฏิบตั ิหน้าที่ราชการโดยมิชอบ
เพื่อให้ตนเองหรื อผูอ้ ื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็ นการทุจริตต่ อหน้ าที่ราชการ และฐานปฏิบตั ิหน้าที่ราชการโดยจงใจ
ไม่ ปฏิ บั ติ ตามกฎหมายและระเบี ยบของทางราชการ อันเป็ นเหตุ ให้ เสี ยหายแก่ ราชการอย่ างร้ ายแรงตามมาตรา 82
วรรคสาม และมาตรา 85 วรรคสอง แห่ งพระราชบัญญัติระเบี ยบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2535 ซึ่ งมาตรา 104 วรรคหนึ่ ง
กําหนดให้ผบู้ งั คับบัญชาสั่งลงโทษปลดออกหรื อไล่ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณี
ดังนั้น การที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 มีคําสั่ งลงโทษไล่ ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ จึงเป็ นการใช้ ดุลพินิจ
ที่เหมาะสมตามความร้ายแรงแห่ งกรณี ตามมาตรา 104 วรรคหนึ่ ง แห่ งพระราชบัญญัติดงั กล่าว คําสั่งของผูถ้ ูกฟ้ องคดีที่ 1
จึงชอบด้วยกฎหมาย และคําวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผูถ้ กู ฟ้ องคดีที่ 3 และผูถ้ กู ฟ้ องคดีที่ 4 จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน
ส่ วนประเด็นที่ สอง การออกคําสั่งลงโทษทางวินยั จะต้องรอผลการพิจารณาของพนักงานอัยการ
ก่อนหรื อไม่ ? ศาลปกครองสู งสุ ดวินิจฉัยว่ า การดําเนินคดีอาญากับการดําเนินการทางวินยั มีวตั ถุประสงค์ที่แตกต่างกัน
ซึ่ งการดําเนินคดีอาญามีวตั ถุประสงค์ที่จะควบคุมแก้ ไขมิให้ บุคคลกระทําการอันกฎหมายบัญญัติว่าเป็ นความผิดและ
กําหนดโทษไว้ โดยนําตัวผูก้ ระทําผิดมาลงโทษตามกฎหมาย และโทษทางอาญามีผลกระทบต่อสิ ทธิ และเสรี ภาพของ
บุคคล ดังนั้น กระบวนการและขั้นตอนของการสอบสวนเพื่อลงโทษผูก้ ระทําผิดทางอาญาจึงต้ องมีพยานหลักฐาน
โดยชัดแจ้ ง มิเช่นนั้นแล้วต้องยกประโยชน์แห่ งความสงสัยให้ผถู ้ ูกกล่าวหา ส่ วนการดําเนินการทางวินัยเป็ นมาตรการ
ที่มุ่งจะป้ องปรามมิให้ เจ้ าหน้ าที่ของรัฐกระทําการฝ่ าฝื นข้ อห้ ามตามที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด รวมทั้ง
ขนบธรรมเนี ยมของทางราชการกําหนดไว้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อรักษาระเบียบวินยั ของเจ้าหน้าที่ให้เป็ นผูเ้ หมาะสม
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และสมควรแก่ความไว้วางใจของสาธารณชนที่จะใช้อาํ นาจรัฐในการจัดทําบริ การสาธารณะเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน
เมื่ อพยานหลักฐานจากการสอบสวนฟั งได้ว่าผูฟ้ ้ องคดี กระทําผิดตามที่ ถูกกล่าวหาจริ ง ทั้งไม่มี
บทบัญญัติกฎหมายใดให้การดําเนินการทางวินยั ต้องฟังผลการดําเนินคดีอาญา ดังนั้น การลงโทษทางวินัยแก่ผฟู ้ ้ องคดี
จึงไม่ จําต้ องรอผลการพิจารณาของพนักงานอัยการแต่อย่างใด
ดังนั้น คดีน้ ี นอกจากจะเป็ นบรรทัดฐานการปฏิบตั ิราชการที่ดีสําหรับหน่ วยงานของรัฐหรื อเจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้มีอํานาจใช้ ดุลพินิจในการลงโทษข้ าราชการที่กระทําผิดวินัยโดยคํานึ งถึงระดับความร้ายแรงของการกระทํา
หรื อพฤติการณ์ของผูถ้ ูกกล่าวหา ตลอดจนหน้าที่ความรั บผิดชอบของผูก้ ระทําผิดแต่ละคน และโดยไม่จาํ เป็ นต้องรอผล
ั ฑ์
ทางคดีอาญาแล้ว ยังเป็ นอุทาหรณ์ที่ดีสาํ หรับเจ้ าหน้ าที่ของรัฐซึ่งมีอาํ นาจหน้ าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้ างพัสดุครุ ภณ
ต่าง ๆ รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่น ๆ ในหน่วยงานทางปกครองทุกแห่ งว่า จะต้องดํารงตนให้สมศักดิ์ศรี ของตําแหน่ง
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนที่ทางราชการได้ กําหนดไว้ อย่ าง
เคร่ งครั ดและด้วยความซื่ อสั ตย์ สุจริ ต ไม่อาศัยโอกาสที่ ตนมี หน้าที่กระทําการใด ๆ ที่ เป็ นการเอื้อประโยชน์ให้แก่
ตนเองหรื อบุคคลอื่น เพราะการถูกลงโทษทางวินัยเพราะเหตุทุจริ ตต่อหน้าที่ ราชการหรื อเหตุอื่นใดและไม่ว่าโทษ
ทางวินยั นั้นจะอยูใ่ นระดับใด นอกจากจะเป็ นการทําลายเกียรติศกั ดิ์ของการเป็ นข้าราชการและตําแหน่งหน้าที่การงาน
ของตนแล้ว ยังก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อทางราชการอีกด้วย
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