
 

  

 

 

 

 

  

 การเผยแพร่ความรู้เพื่อเสริมสร้างและป้องกันการกระท าผิดวินัย 8 (ครั้งที่ ๔) 
โครงการเสริมสร้างและป้องกันการกระท าผิดวนิัย ส านักงานสถิติแห่งชาติ ส านักงานเลขานุการกรม กลุ่มนิติการ 
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ข้ำรำชกำรคือผู้ที่ท ำงำนเพื่อผลประโยชน์ของประชำชน 

 จึงจ ำเป็นต้องเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้ ว่ำสิ่งใดคือประโยชน์ 

 สมควรปฏิบัติ และสิ่งใดไม่ใช่ประโยชน์ ไม่สมควรปฏิบัติ 

     ควำมเข้ำใจทั้งนี้ เป็นผลจำกวิจำรณญำณอันเที่ยงตรงถูกต้อง 

          ซึ่งข้ำรำชกำรทุกคนควรจะได้ฝึกฝนและสร้ำงสมให้เป็นคุณสมบัติ 

                   ประจ ำตัวสืบไป 

 

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว พระรำชทำนพระบรมรำโชวำท เนื่องในวันข้ำรำชกำรพลเรือน ประจ ำปี ๒๕๖๕                 
วันศุกร์ ที่ ๑ เมษำยน ๒๕๖๕ 
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พระราชกรณียกิจ 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในหลวง-รำชินี  เสด็จฯ เปิดอำคำรนวมินทรบพิตร 84 พรรษำ                            
คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 

เมื่ อ เวลำ 17.28 น . วันที่  30 มีนำคม 2565 พระบำทสมเด็ จ                    
พระเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี เสด็จพระรำชด ำเนิน   
ไปทรงเปิดอำคำรนวมินทรบพิตร 84 พรรษำ ณ คณะแพทยศำสตร์ศิริรำช
พยำบำล เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพมหำนคร กำรนี้ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำช                       
เจ้ำกรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี องค์ประธำน
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรจัดหำทุนอำคำรนวมินทรบพิตร 84 พรรษำ               
เฝ้ำฯ รับเสด็จ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
โดยมี ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนำภำ คณบดีคณะแพทยศำสตร์ศิริรำช

พยำบำล รศ.นพ.วิศิษฎ์  วำมวำณิ ชย์  ผู้ อ ำนวยกำรโรงพยำบำลศิริ รำช                  
พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย ผบ.ทร. ผู้บริหำรคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรจัดหำทุน และประชำชนจ ำนวนมำก เฝ้ำฯ รับเสด็จ 
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พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี 
เสด็จฯ ไปยังพระรำชำนุสำวรีย์สมเด็จพระมหิตลำธิเบศร อดุลยเดชวิกรม              
พระบรมรำชชนก ทรงวำงพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวำยรำช
สักกำระ ทรงกรำบ กำรนี้ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ทรงวำงพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทอง
น้อยถวำยรำชสักกำระ ทรงคม 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จำกนั้นเสด็จฯ ไปยังศำลำศิริรำช 100 ปี ถวำยรำชสักกำระพระรำชำ            
นุสำวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว             
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสกำรบูชำพระรัตนตรัย ทรงกรำบ ประทับพระรำชอำสน์         
ทรงศีล (ประธำนสงฆ์ถวำยศีล จบ) 
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รศ .น พ .ไช ย รั ต น์  เ พ่ิ ม พิ กุ ล  หั ว ห น้ ำ ภ ำค วิ ช ำอ ำยุ ร ศ ำส ต ร์                          
คณะแพทยศำสตร์ศิ ริ รำชพยำบำล เข้ ำเฝ้ ำฯ ทู ล เกล้ ำฯ ถวำยสูจิบั ตร                       
แด่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ศ.พญ.มณี  รัตนไชยำนนท์  รองคณบดี                 
คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำลและผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนแพทย์ศิริรำช                  
เข้ำเฝ้ำฯ ทูลเกล้ำฯ ถวำยสูจิบัตร แด่สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี                  
ศ.นพ.ธวัชชัย อัครวิพุธ รองคณบดีฝ่ำยบริหำร คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 
เข้ำเฝ้ำฯ ทูลเกล้ำฯ ถวำยสูจิบัตรแด่สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ                 

สยำมบรมรำชกุมำรี องค์ประธำนคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรจัดหำทุนอำคำรนวมินทร 
บพิตร 84 พรรษำ กรำบบังคมทูลรำยงำนวัตถุประสงค์ของกำรจัดสร้ำงอำคำรนวมินทร 
บพิตร 84 พรรษำ และขอพระรำชทำนกรำบบังคมทูลเชิญเสด็จฯ ทรงเปิดอำคำร              

นวมินทรบพิตร 84 พรรษำ พร้อมทั้งกรำบบังคมทูลเชิญเสด็จฯ ทอดพระเนตร
นิทรรศกำร “นวมินทรบพิตรศิริรำชำนุสรณ์ ” และพ้ืนที่ภำยในอำคำรฯ 
ตำมล ำดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เสด็จฯ ไปยังแท่นพิธี ทรงกดปุ่มไฟฟ้ำ      
เปิดเพรคลุมป้ำยอำคำรนวมินทรบพิตร 84 พรรษำ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคำถำ 
ชำวพนักงำนลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยำงค์ ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม 
ประทับพระรำชอำสน์ที่ เดิม ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวำยอนุโมทนำ            
ถวำยอดิเรก 
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ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนำภำ คณบดีคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล           
ขอพระรำชทำนกรำบบังคมทูลเบิกผู้ให้กำรสนับสนุนกำรจัดสร้ำงอำคำรนวมินทรบพิตร 
84 พรรษำ ผู้มีอุปกำรคุณและผู้ท ำคุณประโยชน์แก่คณะแพทยศำสตร์ศิริรำช
พยำบำล เข้ำเฝ้ำฯ รับพระรำชทำนของที่ระลึก พร้อมกรำบบังคมทูลเชิญ เสด็จฯ 
ทอดพระเนตรนิทรรศกำร “นวมินทรบพิตรศิริรำชำนุสรณ์” และพ้ืนที่ภำยใน
อำคำรฯ ตำมล ำดับ พระรำชทำนของที่ระลึก ตำมล ำดับ (จ ำนวน 100 รำย)    
รศ.นพ.ไชยรัตน์ เพ่ิมพิกุล ศ.พญ.มณี รัตนไชยำนนท์ และ ศ.นพ.ธวัชชัย อัครวิพุธ 
เข้ำเฝ้ำฯ ทูลเกล้ำฯ ถวำยของที่ระลึก 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี และ

สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี    
เสด็จออกจำกศำลำศิริรำช 100 ปี ไปยังอำคำรนวมินทรบพิตร 84 พรรษำ 
ทอดพระเนตรนิทรรศกำร “นวมินทรบพิตรศิริรำชำนุสรณ์” จำกนั้น เสด็จลงยัง
ชั้น B2 ศูนย์รังสีรักษำ ทอดพระเนตรเครื่องมือรังสีรักษำ (ซึ่งเป็นเครื่องฉำยรังสี

เร่งอนุภำคอิเล็คตรอน พร้อมระบบภำพน ำวิถีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ เครื่องแรก              
และเครื่องเดียวในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีประสิทธิภำพสูงในกำร
รักษำผู้ป่วยโรคมะเร็ง) 

เสด็จฯ ไปยังห้องประชุมใหญ่ ชั้นที่ 26 เสด็จเข้ำห้องประทับรับรอง 
ทรงลงพระปรมำภิไธย และพระนำมำภิไธยในสมุดที่ระลึก ประทับพักพระรำช
อิริยำบถ ตำมพระรำชอัธยำศัย สมควรแก่เวลำ เสด็จฯ ไปยังบริเวณฉำยพระบรม
ฉำยำลักษณ์ ฉำยพระบรมฉำยำลักษณ์ร่วมกับผู้บริหำรคณะแพทยศำสตร์ศิริรำช
พยำบำลและคณะกรรมกำรจัดสร้ำงอำคำรนวมินทรบพิตร 84 พรรษำ               
เสด็จฯ กลับ 

ส ำหรับอำคำรนวมินทรบพิตร 84 พรรษำ เป็นอำคำรศูนย์กำรแพทย์ 
จ ำนวน 25 ชั้น และมีชั้นใต้ดิน 2 ชั้น ที่ก่อสร้ำงขึ้นเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ 
พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร              
ในโอกำสมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 7 รอบ วันที่ 5 ธันวำคม 2554 

เพ่ือเป็นอำคำรศูนย์กำรแพทย์ที่ให้บริกำรทำงกำรแพทย์เฉพำะทำง       
อย่ำงครบวงจร ทดแทนกลุ่มอำคำร 3 หลังเดิมที่มีอำยุกำรใช้งำนมำนำนกว่ำ 50 ปี 
ซึ่งพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร 
ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมพระรำชทำนชื่ออำคำรแห่งนี้ว่ำ 
“อำคำรนวมินทรบพิตร 84 พรรษำ” 

ทั้งนี้  ด้วยพระมหำกรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว                   
ที่ทรงค ำนึงถึงกำรดูแลรักษำสุขภำพอนำมัยและกำรรักษำพยำบำลของผู้เจ็บป่วย
ในประเทศให้ได้รับโอกำสในกำรรักษำท่ีมีประสิทธิภำพและเท่ำเทียมกัน 
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เมื่ อ วั น ที่  11 สิ งห ำค ม  2560 จึ งท รงพ ระกรุณ ำ โป รด เก ล้ ำ                   
โปรดกระหม่อม พระรำชทำนเงิน จ ำนวน 100 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นเงินรำยได้                
จำกกำรจ ำหน่ำยสมุดไดอำรี่ภำพกำร์ตูนฝีพระหัตถ์ สมทบทุนในกำรก่อสร้ำง
อำคำรฯ รวมทั้งเงินจำกกำรจัดหำทุนของคณะแพทยศำสตรศิริรำชพยำบำล              
ส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งเป็นเงินงบประมำณแผ่นดิน รวมเป็นเงินในกำร  

ก่อสร้ำงอำคำรฯ ทั้งสิ้น 6,093,237,614.56 บำท 

ต่อมำเมื่ อวันที่  7 พฤษภำคม 2562 ทรงพระกรุณ ำโปรดเกล้ ำ                  
โปรดกระหม่อมพระรำชทำนเงิน จ ำนวน 709,850,500 บำท ซึ่งเป็นเงิน                  
ที่ประชำชนร่วมกันทูลเกล้ำทูลกระหม่อมถวำยในงำนพระรำชพิธีถวำยพระเพลิง
พระบรมศพ พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช 
บรมนำถบพิตร และเงินรำยได้จำกกำรจัดงำนอุ่นไอรัก คลำยควำมหนำว 
“สำยน้ ำแห่งรัตนโกสินทร์” ในกำรจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์กำรแพทย์               
ส ำหรับใช้ในกำรรักษำพยำบำลที่อำคำรดังกล่ำว ท ำให้มีศักยภำพในกำรบริกำร
ทำงกำรแพทย์ มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นเลิศเทียบเท่ำมำตรฐำนสำกล 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ที่มำ : https://www.khaosod.co.th/royalnews/news_6972138 
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   กฎหมายน่ารู ้
     ตัวอย่างการกระท าผดิวินัย     
ข้าราชการทุจริต น าคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน            

ไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัว 
 วันนี้ “ก.พ.ค. ขอบอก” ขอเสนอเรื่องรำวของข้ำรำชกำรที่เป็นหัวหน้ำ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มีหน้ำที่รับผิดชอบควบคุม ดูแล บ ำรุง และรักษำคอมพิวเตอร์
แต่กลับอำศัยอ ำนำจหน้ำที่น ำคอมพิวเตอร์ออกไปจำกหน่วยงำนนั้น ผิดหรือไม่
และกำรกระท ำดังกล่ำวมีแนวทำงกำรพิจำรณำลงโทษข้ำรำชกำรดังกล่ำวอย่ำงไร 

 เรื่องมีอยู่ว่ำนำย ข. มีต ำแหน่งเป็นเจ้ำพนักงำนเวชสถิติ ปฏิบัติหน้ำที่
เป็ นหั วหน้ ำศูนย์คอมพิ ว เตอร์  มี อ ำ น ำจหน้ ำที่ โดยตรงในกำรจัดกำร                     
เครื่องคอมพิวเตอร์ ได้น ำเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์พ่วง
บำงส่วนที่มีอยู่ในศูนย์คอมพิวเตอร์และของหน่วยงำนต่ำง ๆ  ไป รวมทั้งสิ้น 29 รำยกำร 
รวมมูลค่ำ 554 ,240 บำท ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้ส่งคืน นำย ข. ยอมรับว่ำได้                     
น ำเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงออกไปจริง แต่ได้น ำกลับมำคืนหน่วยงำนแล้ว             
แต่นำย ข. ไม่มีพยำนหลักฐำนใดที่จะยืนยันว่ำ นำย ข. ได้น ำเครื่องคอมพิวเตอร์กลับมำ
คืนหน่ วยงำนแล้ ว  หน่ วยงำนจึ งลงโทษปลดนำย ข. ออกจำก รำชกำร             
โดยฟังว่ำพฤติกำรณ์ของนำย ข. เป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง ฐำนปฏิบัติ              
ห รือละเว้นกำรปฏิ บั ติ หน้ ำที่ รำชกำรโดยทุ จริต  ตำมมำตรำ 85  (1 )                           
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551 

 

 เมื่ อ พิจำรณำองค์ประกอบควำมผิดฐำนดั งกล่ ำวแล้ ว เห็นว่ำมี
องค์ประกอบที่จะต้องพิจำรณำ 3 ประกำร คือ  

1. มีหน้ำที่รำชกำรต้องปฏิบัติ  
2. ได้ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรไปโดยมิชอบหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่

รำชกำรโดยทุจริต  
3. มีเจตนำเพ่ือให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้  

ซึ่งตำมข้อเท็จจริงตำมทำงสอบสวนปรำกฏว่ำ นำย ข. มีฐำนะเป็น
หัวหน้ำศูนย์คอมพิวเตอร์ มีหน้ำที่ควบคุม ดูแล บ ำรุงและรักษำคอมพิวเตอร์             
ในหน่วยงำนทั้งหมด แต่กลับอำศัยอ ำนำจหน้ำที่ดังกล่ำวน ำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง ออกไปจำกหน่วยงำนโดยพลกำร โดยน ำไป
ให้แก่ลูกค้ำของนำย ข. ก่อน เพรำะนำย ข. ท ำธุรกิจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จึงเป็น
กำรน ำออกไปโดยเจตนำทุจริตเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว พฤติกำรณ์จึงครบ
องค์ประกอบควำมผิดฐำนปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรโดยทุจริต
หรือฐำนทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำรแล้ว ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีตำมหนังสือส ำนัก
เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว 234 ลงวันที่ 24 ธันวำคม 2536            
ได้ก ำหนดว่ำควรไล่ออกจำกรำชกำร กำรน ำเงินที่ทุจริตไปแล้วมำคืนหรือมีเหตุ 
อันควรปรำนีอื่นใดไม่เป็นเหตุลดหย่อนโทษลงเป็นปลดออกจำกรำชกำร 

 ดังนั้น กำรที่หน่วยงำนซึ่งเป็นคู่กรณีในอุทธรณ์ โดยมติ อ.ก.พ. จังหวัด
สั่งลงโทษปลด นำย ข. ออกจำกรำชกำรไปนั้น จึงยังไม่เหมำะสมตำมหนังสือเวียน
ดั งกล่ ำว  แต่ เนื่ อ งจำก  ก .พ .ค . ไม่ อ ำจ พิ จำรณ ำเพ่ิ ม โท ษ แก่  น ำย  ข .                                       
ได้ตำมมำตรำ 120 วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน 
พ.ศ. 2551 จึงวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ 

ที่มำ : รวมบทควำม ก.พ.ค. ขอบอก เล่ม ๒  
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บทความเกี่ยวกับคดปีกครอง 
เจ้าหน้าท่ีน าเงินราชการพักในบัญชีส่วนตัว...  

ผิดวนิัยอย่างร้ายแรง ! 
 “กำรทุจริต คอร์รัปชั่น” เป็นปัญหำส ำคัญที่สั งคมให้ควำมสนใจ           
เป็นพิเศษในยุคปัจจุบัน แม้ทุกภำคส่วนจะให้ควำมร่วมมือกันแก้ไขตลอดมำ           
แต่เนื่องจำกพฤติกรรมในทำงทุจริตคอร์รัปชั่น สำมำรถกระท ำได้ในหลำยรูปแบบ 
ทั้งมีควำมแยบยลและสลับซับซ้อน ท ำให้ปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชั่นเกิดขึ้น              
อยู่เสมอ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรทุจริตคอร์รัปชั่นในวงรำชกำร ถือว่ำเป็นภัย
ร้ำยแรงของสังคมที่มีผลต่อกำรพัฒนำของประเทศ หลำยภำคส่วนจึงได้แสวงหำ
มำตรกำรเพื่อกำรป้องกันและปรำบปรำมที่เข้มงวด เช่น กำรลงโทษทำงวินัย  

 คดีจำกศำลปกครองฉบับนี้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับกำรลงโทษทำงวินัย
ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำแห่งหนึ่ง ที่ถูกกล่ำวหำว่ำทุจริตต่อหน้ำที่
โดยอำศัยโอกำสที่ตนได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำให้ท ำหน้ำที่ในกำร
เบิกจ่ำยเงินกองทุนของมหำวิทยำลัยให้กับนักวิจัย เพ่ือใช้จ่ำยในโครงกำรวิจัย 
แล้วน ำเงินของรำชกำรไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว  ด้วยวิธีกำรฝำกเงินดังกล่ำว                
เข้ำบัญชีธนำคำรตนเอง แต่ต่อมำเมื่อได้รับกำรทวงถำมจึงได้น ำไปจ่ำยให้กับ
นักวิจัย 

 ข้อเท็จจริงในคดีนี้ คือ ผู้ฟ้องคดีด ำรงต ำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบัญชี 
ระดับ ๖ ในส ำนักวิจัยและพัฒนำของมหำวิทยำลัยได้รับมอบหมำยให้ท ำหน้ำที่
เบิกเงินจำกบัญชีเงินฝำกกองทุนฯ จำกธนำคำร จ ำนวน ๒๓๖ ,๙๗๖ บำท         

เพ่ือจ่ำยให้กับนักวิจัยสองรำย คือ ดร.ส. จ ำนวน ๑๓๖ ,๙๗๖ บำท และ          
รองศำสตรำจำรย์ ภ. จ ำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บำท เพ่ือใช้จ่ำยตำมโครงกำรวิจัย          
ขอ งม ห ำวิท ย ำลั ย  เมื่ อ ผู้ ถู ก ฟ้ อ งคดี ที่  ๑  (อ ธิ ก ำรบ ดี ม ห ำวิ ท ย ำลั ย )                       
อนุมัติให้จ่ำยเงิน และผู้ฟ้องคดีเบิกเงินไปแล้ว ได้โอนเงินให้  ดร. ส. แต่รำย                
รองศำสตรำจำรย์ ภ. ผู้ฟ้องคดีไม่ได้โอนเงินให้ทันทีกลับน ำเงินที่เหลือไปฝำกเข้ำ
บัญชีธนำคำรส่วนตัว จนล่วงเลยถึง ๕๖ วัน จึงโอนเงินให้รองศำสตรำจำรย์ ภ. 
เมื่อถูกทวงถำม 

 ต่อมำมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยและอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัย มีค ำสั่งลงโทษทำงวินัย โดยไล่ออกจำกรำชกำร กรณีผู้ฟ้องคดี
ปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบเพ่ือให้ตนเองได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นกำรทุจริตต่อ
หน้ำที่รำชกำรและเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง ตำมมำตรำ ๓๙ วรรคสำม         
แห่ งพระรำชบัญญั ติ ระเบี ยบข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบัน อุดมศึกษำ                    
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ค ำสั่ง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่  ๒ (คณะกรรมกำรข้ำรำชกำร
พลเรือนในสถำบัน อุดมศึกษำ) มีมติยกอุทธรณ์  จึ งน ำคดีมำฟ้องขอให้          
ศำลปกครองมีค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งเพิกถอนค ำสั่งลงโทษและค ำวินิจฉัยอุทธรณ์ 
โดยผู้ฟ้องคดีโต้แย้งว่ำ หน่วยงำนจัดตั้งใหม่มีกำรเปลี่ยนแปลงผู้บริหำรบ่อยครั้ง 
บุคลำกรทำงด้ำนกำรเงินก็มีผู้ฟ้องคดีคนเดียว ทั้งที่มีงำนประจ ำต้องรับผิดชอบมำก 
ระบบกำรประสำนงำนของผู้เกี่ยวข้องจึงล่ำช้ำและไม่ชัดเจน ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ทรำบ
เลขบัญชีเงินฝำกธนำคำรของรองศำสตรำจำรย์ ภ. ท ำให้ไม่อำจโอนเงินให้ทันที 
และต้องน ำเงินไปฝำกเข้ำบัญชีธนำคำรส่วนตัวเอำไว้ก่อน ตนจึงไม่มีเจตนำทุจริต
ต่อหน้ำที่รำชกำรตำมที่ถูกกล่ำวหำ 
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 กำรน ำเงินของทำงรำชกำรไปฝำกเข้ำบัญชีเงินฝำกส่วนตัวของผู้ฟ้องคดี 
โดยไม่ส่งเงินให้นักวิจัยทันทีที่ได้รับหรือในเวลำที่เหมำะสมจะเป็น “กำรทุจริต   
ต่อหน้ำที่รำชกำร” ตำมท่ีถูกกล่ำวหำหรือไม่ ? 

 ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัย ว่า  ผู้ ฟ้องคดี เป็นผู้ ได้รับมอบหมำย                
จำกผู้บังคับบัญชำให้มีหน้ำที่รับผิดชอบด ำเนินกำรงำนกองทุนมหำวิทยำลัย             
โดยเป็นผู้เบิกเงินจำกบัญชีเงินฝำกกองทุนเพ่ือน ำส่งนักวิจัย จึงถือว่ำกำรปฏิบัติ
หน้ำที่รำชกำรดังกล่ำวอยู่ในควำมรับผิดชอบของผู้ฟ้องคดีโดยตรง 

 กำรที่ผู้ฟ้องคดีเบิกเงินจำกกองทุนไปแล้ว และจ่ำยเงินให้  ดร.ส. โดยวิธี
น ำเข้ำบัญชีเงินฝำกของ ดร.ส. แต่ไม่จ่ำยให้รองศำสตรำจำรย์ ภ. กลับน ำเข้ำบัญชี
เงินฝำกส่วนตัวในวันเดียวกัน โดยระเบียบของมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์          
ว่ำด้วยกองทุน มอ. เพ่ือวิจัยและพัฒนำภำคใต้ พ.ศ. ๒๕๓๒ และระเบียบ
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ว่ำด้วยเงินรำยได้ของมหำวิทยำลัย พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ไม่ได้ให้อ ำนำจเจ้ำหน้ำที่เก็บรักษำเงินเข้ำบัญชีส่วนตัวได้ จึงถือว่ำกำรน ำเงิน
รำชกำรฝำกเข้ำพักไว้ในบัญชีส่วนตัว เป็นกำรด ำเนินกำรนอกเหนือจำกท่ีระเบียบ
กฎหมำยก ำหนด 

 กำรที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ใช้ควำมพยำยำมติดตำมหรือสอบถำมเลขที่บัญชี 
ของรองศำสตรำจำรย์ ภ. เพ่ือจะรีบน ำเงินเข้ำบัญชี ซึ่งผู้ฟ้องคดีควรจะต้องติดต่อ
ประสำนงำนขอข้อมูลโดยเฉพำะเลขที่บัญชีของผู้ขออนุมัติเงิน ก่อนจะด ำเนินกำร
เบิกเงินยืมเพ่ือจัดส่งให้นักวิจัยแต่ละรำย และหำกยังไม่ทรำบเลขที่บัญชีของ         
รองศำสตรำจำรย์ ภ. จะต้องเก็บรักษำเงินที่ไม่อำจจ่ำยได้โดยวิธีน ำเงินฝำก         
เข้ำบัญชีกองทุนไว้ก่อน เพ่ือรอสอบถำมเลขที่บัญชีเงินฝำกให้ทรำบแน่ชัด หรือ
อำจใช้ วิธีซื้ อตั๋ วแลกเงินหรือแคชเชี ยร์ เช็ คของธนำคำรสั่ งจ่ ำย ในนำม                
รองศำสตรำจำรย์ ภ. แล้วจัดส่งไปยังสถำนที่ท ำงำนหรือโทรศัพท์ติดต่อสอบถำม

เลขที่บัญชีจำกรองศำสตรำจำรย์ ภ. ตำมหมำยเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ในค ำขอ
อนุมัติยืมเงินได้ กำรที่ผู้ฟ้องคดีมิได้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรใด ๆ แต่กลับน ำเงิน           
เข้ำบัญชีส่วนตัวและน ำไปใช้ประโยชน์นำนถึง ๕๖ วัน จนกระทั่งถูกทวงถำม            
จึงได้น ำเงินเข้ำบัญชีให้ในวันเดียวกับที่ถูกทวงถำม ย่อมแสดงให้เห็นถึงเจตนำ            
ที่แท้จริงของผู้ฟ้องคดี อีกทั้งงำนเจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชีของกองทุนเป็นงำน
ส่วนพิเศษที่มิได้มีปริมำณงำนที่มำกจนเกินภำระที่ผู้ฟ้องคดีจะปฏิบัติให้แล้วเสร็จ
เรียบร้อยได้ รวมทั้งผู้ฟ้องคดีจบกำรศึกษำเกี่ยวกับกำรเงินกำรบัญชี และด ำรง
ต ำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบัญชี ระดับ ๖ มีหน้ำที่เกี่ยวกับงำนด้ำนกำรเงินและ
บัญชี ย่อมต้องเป็นผู้มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญในกำรเบิกจ่ำยเงินในด้ำนต่ำง ๆ  
เป็นอย่ำงดี   

 พฤติกำรณ์กำรน ำเงินเข้ำฝำกในบัญชีส่วนตัว และน ำเงินไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัวในช่วงเวลำดังกล่ำวหลำยครั้ง ท ำให้รองศำสตรำจำรย์ ภ. ไม่ได้รับเงิน         
ไปใช้ในโครงกำรวิจัย ท ำให้เกิดควำมเสียหำยแก่รองศำสตรำจำรย์ ภ. และ            
ทำงรำชกำร จึงถือได้ว่ำเป็นกำรปฏิบัติหน้ำที่ หรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำรโดยมิชอบ เพ่ือให้ตนเองได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นกำรทุจริตต่อ
หน้ำที่รำชกำรและเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง ตำมมำตรำ ๓๙ วรรคสำม                            
แห่ งพระรำชบัญญั ติ ระเบี ยบข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบัน อุดมศึกษำ                      
พ.ศ. ๒๕๔๗   

 ดังนั้น ค ำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจำกรำชกำรและค ำวินิจฉัจยกอุทธรณ์
จึงชอบด้วยกฎหมำย (ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที ่อ.๓๓๔/๒๕๕๗) 

 คดีนี้เป็นอุทำหรณ์ที่ดีส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ซึ่งมีอ ำนำจหน้ำที่เก่ียวกับ
กำรจัดกำรกำรเงินและกำรบัญชีด้ำนต่ำง ๆ ของหน่วยงำนของรัฐทุกแห่ง                   
ว่ำไม่ว่ำหน้ำที่ปฏิบัติในรำชกำรจะเป็นภำรกิจประจ ำหรือเป็นงำน ที่ได้รับ

๑๐ 



ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม กลุ่มนิติกำร  
 

โครงกำรเสริมสร้ำงและป้องกันกำรกระท ำผิดวินัย ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 
 

มอบหมำยพิเศษเป็นครำว ๆ ไปก็ตำม ถือเป็นกำรปฏิบัติหน้ำที่ จึงต้องปฏิบัติ
หน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำย หรือระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำรก ำหนด
อย่ำงเคร่งครัด กำรเก็บรักษำเงินรำชกำรไว้ในบัญชีเงินฝำกส่วนตัว โดยไม่มี
กฎหมำยหรือระเบียบก ำหนดไว้ให้กระท ำได้ ย่อมเป็นกำรกระท ำที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมำยหรือระเบียบ ทั้งไม่อำจกล่ำวอ้ำงได้ว่ำไม่สำมำรถด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินได้
ตำมที่ได้รับอนุมัติ เนื่องจำกยังมีแนวทำงกำรด ำเนินกำรอ่ืน ๆ เช่น กำรน ำเงิน
ฝำกกลับคืนไว้ในบัญชีรำชกำร หรืออำจซื้อตั๋วแลกเงินหรือแคชเชียร์เช็ค             
ธนำคำร ฯลฯ กำรน ำเงินเข้ำบัญชีส่วนตัว จึงถือเป็นกำรปฏิบัติหน้ำที่หรือละเว้น
กำรปฏิบัติหน้ำที่ รำชกำรโดยมิชอบ เพ่ือให้ตนเองได้รับประโยชน์ที่มิควรได้                
อันเป็นกำรทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำร 
 
 
 
 
 
 
 

                
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มำ : นำงสำวปุญญำภำ ไชยค ำมี  
พนักงำนคดีปกครองช ำนำญกำร  

ส ำนักวิจัยและวิชำกำร ส ำนักงำนศำลปกครอง 
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ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม กลุม่นิติกำร  
 

โครงกำรเสรมิสร้ำงและป้องกันกำรกระท ำผิดวินัย ส ำนักงำนสถิติแหง่ชำติ 
 

   เรื่องน่ารู้...เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ 
  ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

    หนังสือมอบอ านาจ 
เรื่องนี้น่ำสนใจครับ ในระบบรำชกำรมีกำรมอบอ ำนำจให้บุคคลอ่ืน           

ท ำหน้ำที่แทนอยู่เสมอ ประชำชนจะสำมำรถขอดูหนังสือมอบอ ำนำจเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐได้หรือไม่ มำดูครับ 

นำย ก ได้มีหนังสือถึงผู้บังคับกำรปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผิด
เกี่ยวกับอำชญำกรรมทำงเทคโนโลยี ต่อมำผู้ก ำกับกำร 3 กองบังคับกำรดังกล่ำว 
มีหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำเรื่องร้องเรียนให้นำย ก ทรำบ นำย ก จึงมีหนังสือ
ถึงกองบังคับกำรฯ เพ่ือขอส ำเนำเอกสำรที่แสดงว่ำผู้บังคับกำรฯ ได้มอบอ ำนำจ
ให้ผู้ก ำกับกำร ๓ กองบังคับกำรฯ ตอบหนังสือถึงนำย ก แทนได้ กองบังคับกำรฯ 
ปฏิเสธกำรเปิดเผย โดยให้เหตุผลว่ำข้อมูลข่ำวสำรตำมค ำขอไม่สำมำรถเปิดเผยได้
เนื่องจำกเป็นข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรสั่งกำรให้ปฏิบัติรำชกำรภำยในหน่วยงำน
ตำมสำยกำรบังคับบัญชำ ตำมมำตรำ ๑๕ (๓) แห่งพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำร
ของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ นำย ก จึงอุทธรณ์ ต่อคณะกรรมกำรวินิจฉัย                    
กำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร คณะกรรมกำรวินิจฉัยกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร   
สำขำสังคม กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินและกำรบังคับใช้กฎหมำย วินิจฉัยสรุปว่ำ 
ข้อมูลข่ำวสำรตำมอุทธรณ์ เป็นข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรสั่งกำรตำมล ำดับชั้น 
ให้ปฏิบัติรำชกำร เป็นข้อมูลข่ำวสำรในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมปกติของหน่วยงำน
ของรัฐ ที่ ไม่มีข้อควำมที่ เข้ำลักษณะอย่ำงหนึ่ งอย่ำงใดที่หน่วยงำนของรัฐ               
ห รื อ เจ้ ำห น้ ำที่ ข อ งรั ฐ อ ำจ มี ค ำ สั่ ง มิ ให้ เปิ ด เผ ย ได้  ต ำม ม ำต รำ  ๑ ๕                  

แห่งพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ และมิได้มีลักษณะ
เป็นควำมเห็นหรือค ำแนะน ำภำยในหน่วยงำนของรัฐในกำรด ำเนินกำรเรื่องหนึ่งเรื่องใด  
ตำมมำตรำ ๑๕ (๓) แห่งพระรำชบัญญัติเดียวกัน กำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร
ดังกล่ำวจะแสดงให้เห็นถึงควำมโปร่งใสตรวจสอบได้ในกำรปฏิบัติรำชกำร              
ของหน่วยงำนของรัฐ วินิจฉัยให้กองบังคับกำรฯ เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร                
ตำมอุทธรณ์แก่ผู้อุทธรณ์ 

มีข้อสงสัยกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร 
พ.ศ. ๒๕๔๐ หำรือไปที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร 
ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี โทร ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๗๗ / ๐๙ ๒๒๕๐ ๐๕๘๙ 
(www.oic.go.th) (wattanapong.k@opm.go.th) ค ำวินิจฉัยคณะกรรมกำร
วินิจฉัยกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร สำขำสังคม กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินและ
กำรบังคับใช้กฎหมำย (ท่ี สค ๑๕๗/๒๕๖๕)  

 
“ข้อมูลโปร่งใส รำชกำรไทยไร้ทุจริต” 

 
 
 
 
   
 

บทควำม อ.14/2565 
วรรธนพงศ์ ค ำดี 

ผู้อ ำนวยกำรส่วนส่งเสริมและเผยแพร่สิทธิรับรู้ข้อมูลข่ำวสำร 
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