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โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “บทบาทการตรวจสอบ
ภายในยุคใหม่ : ปัจจัยส าเร็จสู่การ ก ากับดูแล

กิจการที่ดี (Good Governance)” 
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กลุ่มตรวจสอบภายใน  
กรมธุรกิจพลังงาน ๒๕๕๗ 



• แนวทางและหลักการพื้นฐานการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน ๑. 

• กฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน ๒. 

• มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วน
ราชการ ๓. 

• การประเมินความเสี่ยงระบบควบคุมภายในเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน  ๔. 

• การตรวจสอบในประเภทต่างๆ ๕. 

• การสื่อสารเกี่ยวกับข้อตรวจพบจากผลการตรวจสอบและการใช้ประโยชน์จาก
รายงานผลการตรวจสอบ  ๖. 
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๑. แนวทางและหลักการพื้นฐานการตรวจสอบภายใน
และการควบคุมภายใน 

การตรวจสอบภายในเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของการบริหารจัดการที่ดี 
(Good  Governance) เป็นยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน 
เพื่อใช้ส าหรับการถ่วงดุลอ านาจอย่างเหมาะสม 

ระบบการตรวจสอบภายใน เป็นเครื่องมือหรือผู้ช่วยของผู้บริหารในการติดตาม
ประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน 

ขอบเขตการตรวจสอบภายในขยายจากการตรวจสอบทางการเงิน (Financial 
Audit) การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก าหนดในกฎหมาย (Compliance 
Audit) ไปสู่การตรวจสอบการด าเนินงาน (Performance Audit) ที่เน้น
ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นส าคัญ  ทั้งนี้ยังได้เพิ่ม ประเภทการ
ตรวจสอบการบริหาร  การตรวจสอบสารสนเทศ เป็นต้น 
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หลักพื้นฐานการตรวจสอบภายใน/การควบคุมภายใน 

การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและ  ให้
ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุง
การปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น 

การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการที่ก าหนดให้มีขึ้นเพื่อให้       

    เกิดความมั่นใจในการด าเนินงาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ 3 ประการ 

 -   ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ของการด าเนินงาน 

 -   ความเชื่อถือได้ของการรายงานทางการเงิน 

 -   การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ 
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๒. กฎหมาย กฎ ระเบียบ/ข้อบังคับต่าง ๆ  
ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 

พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน และการประชุม

ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ฯลฯ 
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๓. มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้
ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 

มาตรฐานการตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย ๒ ด้าน คือ 

   ๑. มาตรฐานด้านคุณสมบัติ  ก าหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ ในการ       

       ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

   ๒. มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงาน    

        ตรวจสอบภายในให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  

จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน 

 ๑. ความซื่อสัตย์                          ๒.  ความเที่ยงธรรม 

     ๓. การปกปิดความลับ                   ๔.  ความสามารถในหน้าที่ 

    “กฎบัตรการตรวจสอบภาย ๒๕๕๖” เผยแพร่ในเว็บไซด์ ธพ. 

กรอบความประพฤติของผู้ตรวจสอบภายใน 
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๔. การประเมินความเสี่ยงระบบควบคุมภายในเพื่อ
วางแผนการตรวจสอบภายใน (ต่อ)  

การวางแผนการตรวจสอบ  :  
 การประเมินผลการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยง ธพ.ได้น ามาใช้
เป็นเกณฑ์วางแผนการตรวจสอบระยะสั้นและระยะยาว เพื่อขออนุมัติต่ออธิบดี  และ
ก าหนดเป็นแผนการตรวจสอบประจ าปี ด้วยการพิจารณากิจกรรมที่มีโอกาสจะเกิด
ความผิดพลาดอย่างมีสาระส าคัญ 
การพัฒนางานตามนโยบายของฝ่ายบริหารและการตรวจสอบแบบมีส่วนร่วม : 
 การให้ความรู้จากข้อตรวจพบตามรายงานผลการตรวจสอบที่ผ่านมา  ช่วย
สร้างความเข้าใจให้กับบุคลากร นับเป็นวิธีการควบคุมแบบป้องกัน ตามนโยบายของ
ผู้บริหาร  ช่วยสร้างความตระหนักในการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง 
            การตรวจสอบแบบมีส่วนร่วม ด้วยการประสานงานระหว่างผู้บริหาร 
ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ตรวจสอบ เพื่อแก้ไขปัญหาของหน่วยงานร่วมกัน ให้เกิดความเข้าใจ
และยอมรับผลการตรวจสอบ  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการแก้ไขและบริหารงาน 
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การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
ของกรมธุรกิจพลังงาน 

ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
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๕. การตรวจสอบประเภทต่างๆ 
ตามแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 

๕.๑ การตรวจสอบรายงานทางการเงิน 

๕.๒ การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

๕.๓ การตรวจสอบการด าเนินงาน 

๕.๔ การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน 

๕.๕ การตรวจสอบสารสนเทศ 

๕.๖ การตรวจสอบการบริหาร 
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๕.๑ การตรวจสอบรายงานทางการเงิน  
จ านวน ๕ เรื่อง 

ประเด็นการตรวจสอบ :  

 เรื่องที่ ๑ บัญชีเงินสดและบัญชีเงินฝากธนาคาร 

 เรื่องที่ ๒ บัญชีสินทรัพย์ถาวร 

 เรื่องที่ ๓ รายงานการเงิน 

 เรื่องที่ ๔ การจัดท าบัญชีมีความเป็นปัจจุบนั 

 เรื่องที่ ๕ ส่งรายงานให้  สตง. ภายในระยะเวลาที่กรมบัญชกีลางก าหนด 

ผลการตรวจสอบ : ธพ. มีการปฏิบัติงานด้านบัญชี (คะแนนระดับ ๕) เป็นไปตาม
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
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ระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบการเงิน 

 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑  

 หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๖๓ ลว. ๒๑ ก.พ. ๒๕๕๔ เรื่อง การตรวจสอบข้อมูล 

     เงินฝากธนาคารและแนวทางการจัดท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานภาครัฐ 

 หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๓๓๕ ลว. ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง แนวปฏิบัติทาง
บัญชีสิ้นปีงบประมาณ 

 หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๓๔ ลว. ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖ เรื่องเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  

 หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๓๗ ลว. ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางการ
ตรวจสอบรายงานข้อมูลบัญชีผิดดุลและบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้างในระบบ GFMIS 

 หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๑๕ ลว. ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจ
การตรวจสอบภายในและการรายงานผลตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ
ส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบที่ ๒ (เมษายน – กันยายน ๒๕๕๖)  
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๕.๒ การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
การตรวจสอบการขอรับใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตร้าน

จ าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวในกรุงเทพ  

ประเด็นการตรวจสอบ :  

 การออกใบอนุญาตฯ ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวง พ.ศ.2537 ซึ่งออกตาม พรบ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535)   

 ระบบการควบคุมภายใน 

ผลการตรวจสอบ : แผน/รายงานผล ระยะเวลาในการออกใบอนุญาตที่
กม. ก าหนด และตามกระบวนงานที่เผยแพร่ กรณีไม่สามารถท าได้ให้
ระบุปัญหาอุปสรรค เช่น การลอยตัวราคาก๊าซ LPG 
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๕.๓ การตรวจสอบการด าเนนิงาน 
การจ้างที่ปรึกษาแนวทางการลงทุนเพื่อจัดสร้างท่อขนส่งน้ ามัน 

ประเด็นการตรวจสอบ :  

ตรวจสอบการด าเนินการท าสัญญาจ้างที่ปรึกษา(ระเบียบพัสดุฯ) 

ตรวจสอบการบริหารสัญญาฯ และการส่งมอบงานในแต่ละงวด 

ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน 

ผลการตรวจสอบ : การด าเนินการเป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ พร้อมทั้งการ
บริหารสัญญาในแต่ละงวดงาน แต่มิได้น าโครงการฯ มาออกแบบระบบ
ควบคุมภายใน (ปย.๒) เพื่อติดตามการด าเนินงาน อีกทั้งยังเป็นโครงการ
ขนาดใหญ่ที่วงเงินงบประมาณจ านวนสูง ที่ต้องบริหารความเสี่ยงอย่าง
เหมาะสม  
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    ๕.๔ การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน 
โครงการพลังงานสัญจรสะท้อนปัญหา  ผู้ประกอบการ ปี ๕๖ 

ประเด็นการตรวจสอบ :  

 การบริหารโครงการและการเบิกจ่ายตามระเบียบการคลังฯ 

 ระบบควบคุมภายใน 

ผลการตรวจสอบ : บิลน้ ามันต้องระบุเลขไมล์ ใบส าคัญรับเงินต้องมี
ข้อความถูกต้อง ลงทะเบียนตามวันเวลาที่มีการอบรม ค่าตอบแทน
วิทยากรตามการปฏิบัติงานจริง การประเมินความเสี่ยงของโครงการฯ 
ต้องเชื่อมโยงกับการออกแบบการควบคุมภายใน  

 กรณีมีข้อทักท้วงหน่วยรับตรวจสามารถหารือกรมบัญชีกลางได ้
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           ๕.๕ การตรวจสอบสารสนเทศ 

ประเด็นการตรวจสอบ :  

ตรวจสอบนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสารสนเทศของกรมธุรกิจพลังงาน  เป็นไป
ตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง
แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 ตรวจสอบว่าหน่วยงานมีการด าเนินงานในการควบคุมด้านการรักษาความ
ปลอดภัยระบบสารสนเทศตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ 

ผลการตรวจสอบ การด าเนินการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปตามกฎหมาย
และประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องแนวนโยบายและแนว
ปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
๒๕๕๓  
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๕.๖ การตรวจสอบการบริหาร 
การตรวจสอบการบริหารเงินงบประมาณ   

ประเด็นการตรวจสอบ :  

การตรวจสอบการควบคุมและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 

  การจัดท าแผน/รายงานผลตามประกาศ คตง. พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๕ 
และ ๖ 

ผลการตรวจสอบ :  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ๒๕๕๖ เป็นไปตามมติ 
ครม. ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (๓ ไตรมาส) 

   การประเมินความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตาม
เป้าหมายโดยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและกิจกรรมควบคุมในระบบ
ควบคุมภายในอย่างเหมาะสม 
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๖. ข้อตรวจพบจากผลการตรวจสอบและการใช้
ประโยชน์จากรายงานผลการตรวจสอบ  

การตรวจสอบการใช้รถราชการ  

 - การบันทึกควบคุมการใช้งานและควรระบุเลขไมล์ทุกครั้งในการเติมน้ ามัน  

การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล   

  - การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในกรณีไม่มีสิทธิเบิก เช่น การใช้สิทธิเบิกของบุตร
ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว การน าใบเสร็จรับเงินที่มีอายุเกิน ๑ ปี มาขอใช้สิทธิเบิกฯ 

การตรวจสอบโครงการพลังงานสัญจรสะท้อนปัญหาผู้ประกอบการ 

 - การลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมสัมมนาตามวันเวลาที่จัดอบรม 

 - การเบิกจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรตามชั่วโมงการปฏิบัติจริง 
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๖. ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการใช้
ประโยชน์จากรายงานผลการตรวจสอบ  

การสอบทานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

 - การใช้แบบฟอร์มรายงานยังไม่เป็นไปตามรูปแบบที่ก าหนด 

 - การประเมินการควบคุมภายใน ยังไม่สัมพันธ์สอดคล้องกันของหัวข้อ
ที่ก าหนดให้มีการประเมิน ตลอดจนกิจกรรมที่น ามาประเมินยังไม่
เป็นไปตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การเปลี่ยนกฎหมาย  
การได้รับงบประมาณวงเงินสูง เป็นต้น 

 - การระบุว่า “ไม่มีความเสี่ยง” แต่โดยสภาพความเสี่ยงเป็นความไม่
แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นได้ และจากการตรวจสอบพบว่าบางโครงการ
ด าเนินการยังไม่ครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การบริหารโครงการ 
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แผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
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แผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ต่อ) 



ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ดี 
ตามค าพิพากษาศาลปกครองเพื่อป้องกันมิให้เป็น 

คดีปกครอง 
สืบค้นได้จาก http://www.admincourt.go.th 
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ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ. ๘๓๗/๒๕๕๕ 
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย..ไม่อาจอ้างความไม่รู้ 

เจ้าหน้าที่กระท าให้หน่วยงานเสียหายต้องรับผิด ชดใช้ค่าเสียหาย 

ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่อาจอ้าง   

     ความไม่รู้ และไม่เชี่ยวชาญในงานเพื่อให้ตนเองพ้นผิดได้ 

เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่ ระมัดระวัง    

    รักษาประโยชน์ราชการ  ต้องศึกษาหาความรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย  

    ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้และปรึกษาขอค าแนะน าอย่างเป็นทางการและ   

    เป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง 
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ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสดุที่ อ. ๔๕๐/๒๕๕๔ 
การจัดซื้อชุดนักเรียนดว้ยเงินบริจาค 

ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้จัดท าเอกสารจัดซื้อเป็นเท็จ และ เจ้าหน้าที่
ลงชื่อในใบตรวจรับพัสดุโดยไม่มีพัสดุจริง 

ศาลวินิจฉัยว่าการทุจริต เงินบริจาคถึงแม้ไม่ใช่เงินงบประมาณ เมื่อ
น าไปใช้เป็นประโยชน์องตน แม้ภายหลังมีการน ามาคืนให้รัฐเพราะถูก
ร้องเรียนหรือเพราะเหตุใด ๆ ก็ตาม ก็ยังมีความผิดตาม พรบ.ระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน ๒๕๕๑ (เป็นกฎหมายหลักที่ก าหนดลักษณะการ
กระท านั้น ๆ หรือพฤติการณ์ที่ถือเป็นเหตุแห่งการกระท าผิดวินัย เช่น 
การปฏิบัติหน้าที่หรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้
ตนเองได้ประโยชน์ที่มิควรได)้ 
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ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๔๙-๕๐/๒๕๕๕ 
ลูกน้องใช้ใบส าคัญงบเดือนทุจริต นายรับผิดด้วย 

เจ้าหน้าที่แก้ไขใบส าคัญงบเดือนแล้วใช้น ามาเป็นหลักฐานการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ (ท ามา ๒ ปี) ตรวจหลักฐานพบใบส าคัญไม่ครบ
ตามเช็คที่สั่งจ่าย ท าให้เงินขาดบัญชี  

ผู้บังคับบัญชาต้องรับผิดชอบชดใช้เงินให้กับส่วนราชการร่วมกับ
เจ้ าหน้ าที่   ในฐานที่ มี การปล่อยปละละเลยมิ ได้ ควบคุม ให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามระเบียบ 
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ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๐๑/๒๕๕๕ 

เป็นวิทยากรบรรยายแต่อาศัยโอกาสท าทุจริต 
 การทุจริตในการเบิกเงินงบประมาณโดยอาศัยโอกาสที่ตนเป็น

วิทยากรในโครงการฝึกอบรม โดยขอให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้จัด
ฝึกอบรมรวบรวมรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมและให้ผู้เข้ารับการอบรม
กรอกชื่อ ที่อยู่และลงลายมือชื่อ เพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกเงิน
งบประมาณ 

การเบียดบังน้ ามันของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
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ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๖๘๖/๒๕๔๘ 
ผลผูกพันหน่วยงานต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

การจัดหาข้อมูลข่าวสารราชการให้แก่ประชาชนตามค าร้องขอ 

ผู้ถูกด าเนินการวินัยจนหน่วยงานราชการลงโทษแล้วและขอรายงาน
การสอบสวนวินัยเพื่อไปใช้ประโยชน์ในการต่อสู้คดี 

คณะกรรมการวินิจฉัยข้อมูลข่าวสาร วินิจฉัยว่าให้เปิดเผยและส าเนา
พร้อมทั้งรับรองส าเนาให้ผู้ถูกด าเนินการวินัยตามที่ร้องขอได ้

เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
ถือเป็นความผิดทางวินัย 
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ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๖๗๖/๒๕๕๕ 
การกระท าผิดด้วยกันแต่ยังมิได้ลงโทษ ไม่ใช่เลือกปฏิบัติ 
ครูเวร ได้รับฝากเงินและทรัพย์สินแต่ไม่ลงบันทึกในสมุดรับฝากและไม่

ส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นการทุจริต ลงโทษทางวินัยให้ไล่ออก 

ครูเวรฟ้องว่าหน่วยงานลงโทษเป็นการเลือกปฏิบัติ เนื่องจากเจ้าหน้าที่
กระท าเหมือนกันแต่ไม่ถูกลงโทษเพราะผู้บังคับบัญชามีอคติกับตน 

การสอบข้อเท็จจริง การสอบวินัยและการลงโทษเป็นไปตามกฎหมาย 
จึงไม่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมกับบุคคลอื่นที่มีพฤติการณ์
เช่นเดียวกันแต่ยังไม่ได้ถูกด าเนินการตามกฎหมาย 

การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมจะต้องเป็นกรณีที่ผู้กล่าวอ้างจะได้รับสิทธิ
นั้นๆ แต่ไม่ได้รับสิทธินั้น 
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