เรื่องเล่า....ข่าว ศปท.วท.
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5oo
ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทาวี กทม. ๑๐๔๐๐ (โทร. ๐ ๒๓๓๓ ๓๗๖๑-๒)

๑๐/๒๕๕๘

อุทาหรณ์ที่บุรีรัมย์ : เจ้าหน้าที่ อบต.
เบียดบังเงินหลวงจาคุก ๒๑๐ปี เชียวหรือ?

การกระทา
จากการไต่สวนของ ป.ป.ช. ปรากฏพยานหลักฐานว่านางสาวสุทิสา
ทิ พ ย์ อั ก ษร เมื่ อ ครั้ ง ด ารงต าแหน่ ง หั ว หน้ า ส่ ว นการคลั ง อบต.ล าไทรโยง
อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ มีพฤติการณ์ทุจริตเบียดบังเงินของ อบต.ไปเป็นของตัวเอง
โดยอาศัยโอกาสที่ตนมี หน้าที่ กระทาการปลอมเอกสาร ปลอมตั๋ วเงิน (เช็ค)
ได้แก่
* กรอกข้อความลงในเช็คสั่งจ่าย อบต.ลาไทรโยง บางครั้งเขียนสั่ง
จ่ายตนเองทับข้อความ อบต.ลาไทรโยง โดยขีดฆ่าชื่อผู้รับเงิน แล้วนาไปให้ผู้มี
อานาจลงนามสั่ งจ่าย/ถอนเงิน ๒ ราย ลงลายมือชื่อในเช็คและลงลายมือชื่อ
กากับส่วนที่แก้ไข โดยนางสาวสุทิสา ทิพย์อักษร ได้ลงลายมือชื่อกากับไว้ด้วย
เพื่อให้ผู้อื่นหลงเชื่อว่าการแก้ไขกระทาโดยถูกต้อง แล้วใส่ชื่อของตนเองเป็น
ผู้รับเงินแทน จากนั้นได้นาเช็คดังกล่าวไปเบิ
-๒- กถอนเงินจากธนาคาร เบียดบังเอา
เงินไปเป็นของตนเอง

d

-๒* กรอกข้อความลงในเช็คสั่งจ่ายตนเอง และปลอมลายมือชื่อผู้มีอานาจ
ลงนามสั่ ง จ่ า ย/ถอนเงิ น ๒ ราย โดยตนเองลงลายมื อ ชื่ อ เป็ น ผู้ สั่ ง จ่ า ยด้ ว ย
จากนั้นได้นาเช็คดังกล่าวไปเบิกถอนเงินจากธนาคาร เบียดบังเอาเงินไปเป็นของ
ตนเอง
* กรอกข้อความลงในเช็คสั่งจ่ายบุคคลต่าง ๆ ที่เป็นลูกหนี้เงินกู้ของตน
ซึ่งลูกหนี้ได้มอบสมุดเงินฝากและบัตรเอทีเอ็ มไว้ แล้วปลอมลายมือชื่อผู้มีอานาจ
ลงนามสั่งจ่าย/ถอนเงิน ๒ ราย โดยตนเองลงลายมือเป็นผู้สั่งจ่ายด้วย จากนั้นได้
นาเช็คดังกล่าวไปฝากเข้าสมุดบัญชีลูกหนี้ แล้วใช้บัตรเอทีเอ็มที่ลูกหนี้มอบไว้
เบิกถอนเงิน เบียดบังเอาเงินไปเป็นของตนเอง
รวมกระทาการในลักษณะดังกล่าวจานวน ๔๒ ครั้ง เบียดบังเงินหลวง
ไปทั้งสิ้น ๙,๑๕๓,๑๗๑.๙๑ บาท

ผลที่ได้รับจากการกระทา
คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงมีมติว่าการกระทาของนางสาวสุนสิ า ทิพย์อักษร
๑. มีมูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่ด้วยเหตุที่ อบต.ลาไทรโยง
ได้ มี คาสั่ ง ลงโทษไล่ นางสาวสุ ทิส า ทิ พย์อั กษร ออกจากราชการไปก่อ น ซึ่ ง
เหมาะสมแก่กรณีแล้ว จึงไม่มีเหตุที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะต้องส่งเรื่องไปยัง
ผู้บังคั บบัญ ชาเพื่อ ลงโทษทางวินัย อี ก เพี ยงแต่ ให้ แจ้ง ผลการพิจ ารณาของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ผู้บังคับบัญชาของนางสาวสุทิสา ทิพย์อักษร ทราบ
๒. มีมูลความผิดทางอาญา จึงให้ส่งรายงาน เอกสาร และความเห็น
ไปยั ง อั ย การสู ง สุ ด เพื่ อ ด าเนิ น คดี อ าญาในศาลซึ่ ง มี เ ขตอ านาจพิ จ ารณา
พิพากษาคดี
ศาลจังหวัดนางรอง พิพากษาว่านางสาวสุทิสา ทิพย์อักษร มีความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา (คดีหมายเลขแดงที่ ๒๐๐๑/๒๕๕๖) ดังนี้

-๓- มาตรา ๑๔๗ ฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อ ทา จัดการหรือ
รักษาทรัพย์ เบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนโดยทุจริต
- มาตรา ๑๕๗ ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยทุจริต
- มาตรา ๑๖๑ ฐานเป็นเจ้าพนักงานปลอมเอกสารโดยอาศัย
โอกาสที่ตนมีหน้าที่
- มาตรา ๑๖๖(๔) ฐานปลอมตั๋วเงิน
- มาตรา ๑๖๘ วรรคแรก ประกอบมาตรา ๒๖๖(๔) ฐานใช้
เอกสารปลอม
ทั้งนี้ เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ซึ่งแต่ละกรรมเป็นความผิด
ต่อกฎหมายหลายบท

ให้ลงโทษฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อ ทา จัดการหรือ
รักษาทรัพย์ เบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนโดยทุจริต ซึ่งเป็นบทที่มี โทษหนัก
ที่สุด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๐ จาคุกกระทงละ ๕ ปี ๔๒ กระทง
จาคุก ๒๑๐ ปี จาเลยให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุ
บรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจาคุก ๑๐๕ ปี แต่เมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้ว
จึงให้จาคุก ๕๐ ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑(๑)
ทั้งยังให้คืนเงิน ๗,๐๙๔,๘๗๑.๙๑ บาท แก่ อบต.ลาไทรโยง ซึ่งเป็น
ส่วนที่ยังไม่ได้ชดใช้คืน

นางสาวสุทิสา ทิพย์อักษร อุทธรณ์ขอให้รอการลงโทษ
ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น

ข้อมูลจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวคดีทุจริต สานักงาน ป.ป.ช.
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

