(คอลัมน์ระเบียบกฎหมาย วารสารกํานันผูใ้ หญ่บา้ น ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๕๘)
เจ้ าหน้ าทีน่ ําเงินราชการพักในบัญชีส่วนตัว ... ผิดวินัยอย่ างร้ ายแรง !
นางสาวปุญญาภา ไชยคํามี
พนักงานคดีปกครองชํานาญการ
สํานักวิจยั และวิชาการ สํานักงานศาลปกครอง

“การทุจริต คอร์ รัปชั่น” เป็ นปัญหาสําคัญที่สังคมให้ความสนใจเป็ นพิเศษในยุคปั จจุบนั แม้ทุกภาคส่ วน
จะให้ความร่ วมมือกันแก้ไขตลอดมา แต่เนื่องจากพฤติกรรมในทางทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ สามารถกระทําได้ในหลายรู ปแบบ
ทั้งมีความแยบยลและสลับซับซ้อน ทําให้ปัญหาการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เกิดขึ้นมีอยูเ่ สมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ ในวงราชการถือว่าเป็ นภัยร้ายแรงของสังคมที่มีผลต่อการพัฒนาของประเทศ หลายภาคส่ วนจึงได้แสวงหา
มาตรการเพื่อการป้ องกันและปราบปรามที่เข้มงวด เช่น การลงโทษทางวินยั
ดังเช่ น คดี จากศาลปกครองฉบับนี้ ซ่ ึ งเป็ นเรื่ องเกี่ ยวกับการลงโทษทางวินัย ข้าราชการพลเรื อ น
ในสถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่งที่ถกู กล่าวหาว่าทุจริ ตต่อหน้าที่ โดยอาศัยโอกาสที่ตนได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา
ให้ทาํ หน้าที่ ในการเบิ กจ่ ายเงิ นกองทุ นของมหาวิทยาลัยให้กบั นักวิจยั เพื่อใช้จ่ายในโครงการวิจยั แล้วนําเงิ นของราชการ
ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ด้วยวิธีการฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีธนาคารตนเอง แต่ต่อมาเมื่อได้รับการทวงถามจึงได้นาํ ไปจ่าย
ให้กบั นักวิจยั
ข้ อเท็จจริงในคดีนีค้ ือ ผูฟ้ ้ องคดีดาํ รงตําแหน่งนักวิชาการการเงินและการบัญชี ระดับ ๖ ในสํานักวิจยั
และพัฒนาของมหาวิทยาลัย ได้รับมอบหมายให้ทาํ หน้าที่เบิกเงินจากบัญชี เงินฝากกองทุนมหาวิทยาลัยจากธนาคาร
จํานวน ๒๓๖,๙๗๖ บาท เพื่อจ่ายให้กบั นักวิจยั สองราย คือ ดร. ส. จํานวน ๑๓๖,๙๗๖ บาท และรองศาสตราจารย์ ภ. จํานวน
๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้จ่ายตามโครงการวิจยั ของมหาวิทยาลัย เมื่อผูถ้ ูกฟ้ องคดีที่ ๑ (อธิ การบดีมหาวิทยาลัย) อนุ มตั ิ
ให้จ่ายเงินและผูฟ้ ้ องคดีเบิกเงินไปแล้ว ได้โอนเงินให้ ดร. ส. แต่รายรองศาสตราจารย์ ภ. ผูฟ้ ้ องคดีไม่ได้โอนเงินให้ทนั ที
กลับนําเงินที่เหลือไปฝากเข้าบัญชีธนาคารส่ วนตัว จนล่วงเลยถึง ๕๖ วัน จึงโอนเงินให้รองศาสตราจารย์ ภ. เมื่อถูกทวงถาม
ต่อมามีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยและอธิ การบดีมหาวิทยาลัยมีคาํ สั่งลงโทษทางวินัย
โดยไล่ออกจากราชการ กรณี ผฟู้ ้ องคดีปฏิบตั ิหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้ตนเองได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็ นการทุจริ ต
ต่อหน้าที่ราชการและเป็ นความผิดวินยั อย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๓๙ วรรคสาม แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
ผูฟ้ ้ องคดีอุทธรณ์คาํ สั่ง แต่ผถู้ ูกฟ้ องคดีที่ ๒ (คณะกรรมการข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา)
มีมติยกอุทธรณ์ จึงนําคดีมาฟ้ องขอให้ศาลปกครองมีคาํ พิพากษาหรื อคําสั่งเพิกถอนคําสั่งลงโทษและคําวินิจฉัยอุทธรณ์
โดยผูฟ้ ้ องคดีโต้แย้งว่า หน่วยงานจัดตั้งใหม่ มีการเปลี่ยนแปลงผูบ้ ริ หารบ่อยครั้ง บุคลากรทางด้านการเงินก็มีผฟู้ ้ องคดี
คนเดียวทั้งที่มีงานประจําต้องรับผิดชอบมาก ระบบการประสานงานของผูเ้ กี่ยวข้องจึงล่าช้าและไม่ชดั เจน ผูฟ้ ้ องคดี
จึ งไม่ทราบเลขบัญชี ของรองศาสตราจารย์ ภ. ทําให้ไม่อาจโอนเงินให้ทนั ทีและต้องนําเงินไปฝากเข้าบัญชี ธนาคาร
ส่ วนตัวเอาไว้ก่อน ตนจึงไม่มีเจตนาทุจริ ตต่อหน้าที่ราชการตามที่ถูกกล่าวหา
การนําเงินของทางราชการไปฝากเข้ าบัญชี เงินฝากส่ วนตัวของผู้ฟ้องคดี โดยไม่ ส่งเงินให้ นักวิจัย
ทันทีที่ได้ รับหรื อในเวลาที่เหมาะสมจะเป็ น “การกระทําทุจริ ตต่ อหน้ าที่ราชการ” ตามที่ถกู กล่ าวหาหรื อไม่ ?
ศาลปกครองสู ง สุ ด วิ นิ จ ฉั ย ว่ า ผูฟ้ ้ องคดี เ ป็ นผูไ้ ด้รั บ มอบหมายจากผูบ้ ัง คับ บัญ ชาให้มี ห น้า ที่
รับผิดชอบดําเนิ นการงานกองทุนมหาวิทยาลัยโดยเป็ นผูเ้ บิกเงินจากบัญชี เงินฝากกองทุนเพื่อนําส่ งนักวิจยั จึ งถือว่า
การปฏิบตั ิหน้าที่ราชการดังกล่าวอยูใ่ นความรับผิดชอบของผูฟ้ ้ องคดีโดยตรง

๒
การที่ผฟู้ ้ องคดีเบิกเงินจากกองทุนไปแล้ว และจ่ายเงินให้ ดร. ส. โดยวิธีนาํ เข้าบัญชี เงินฝากของ
ดร. ส. แต่ ไ ม่ จ่ า ยให้ ร องศาสตราจารย์ ภ. กลับ นํา เข้า บัญ ชี เ งิ น ฝากส่ ว นตัว ในวัน เดี ย วกัน โดยระเบี ย บของ
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่ าด้ วยกองทุน มอ. เพื่อวิจัยและพัฒนาภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๓๒ และระเบี ยบมหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร์ ว่าด้ วยเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ไม่ได้ให้อาํ นาจเจ้าหน้าที่เก็บรักษาเงินเข้าบัญชีส่วนตัวได้
จึงถือว่าการนําเงินราชการฝากเข้าพักไว้ในบัญชีส่วนตัว เป็ นการดําเนินการนอกเหนือจากที่ระเบียบกฎหมายกําหนด
การที่ ผูฟ้ ้ องคดี ไม่ ได้ใช้ความพยายามติดตามหรื อสอบถามเลขที่ บญ
ั ชี ของรองศาสตราจารย์ ภ.
เพื่อจะรี บนําเงินเข้าบัญชี ซึ่ งผูฟ้ ้ องคดีควรจะต้องติดต่อประสานงานขอข้อมูลโดยเฉพาะเลขที่บญ
ั ชีของผูข้ ออนุมตั ิเงิน
ก่อนจะดําเนิ นการเบิ กเงิ นยืมเพื่อจัดส่ งให้นักวิจยั แต่ละราย และหากยังไม่ทราบเลขที่บญ
ั ชีของรองศาสตราจารย์ ภ.
จะต้องเก็บรั กษาเงิ นที่ ไม่อาจจ่ ายได้โดยวิธีนาํ เงิ นฝากเข้าบัญชี กองทุ นไว้ก่อน เพื่อรอสอบถามเลขที่ บญ
ั ชี เงิ นฝาก
ให้ทราบแน่ชดั หรื ออาจใช้วิธีซ้ื อตัว๋ แลกเงินหรื อแคชเชียร์ เช็คของธนาคารสั่งจ่ายในนามรองศาสตราจารย์ ภ. แล้วจัดส่ งไปยัง
สถานที่ทาํ งานหรื อโทรศัพท์ติดต่อสอบถามเลขที่บญ
ั ชีจากรองศาสตราจารย์ ภ. ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน
คําขออนุ มตั ิยืมเงิ นได้ การที่ ผูฟ้ ้ องคดี มิได้ดาํ เนิ นการโดยวิธีการใด ๆ แต่กลับนําเงิ นเข้าบัญชี ส่วนตัวและนําไปใช้
ประโยชน์นานถึง ๕๖ วัน จนกระทัง่ ถูกทวงถาม จึงได้นาํ เงินเข้าบัญชีให้แก่รองศาสตราจารย์ ภ. ในวันเดียวกับที่ถูกทวงถาม
ย่อมแสดงให้เห็ นถึงเจตนาที่ แท้จริ งของผูฟ้ ้ องคดี ทั้งงานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ของกองทุนเป็ นงานส่ วนพิเศษ
ที่ มิได้มีปริ มาณงานที่ มากจนเกิ นภาระที่ ผูฟ้ ้ องคดี จะปฏิ บตั ิ ให้แล้วเสร็ จเรี ยบร้ อยได้ อีกทั้ง ผูฟ้ ้ องคดี จบการศึ กษา
เกี่ยวกับการเงินการบัญชีและดํารงตําแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี ระดับ ๖ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านการเงินและบัญชี
ย่อมต้องเป็ นผูม้ ีความรู้ความเชี่ยวชาญในการเบิกจ่ายเงินในด้านต่าง ๆ เป็ นอย่างดี
พฤติการณ์การนําเงินเข้าฝากในบัญชี ส่วนตัว และนําเงินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวในช่วงเวลาดังกล่าว
หลายครั้ง ทําให้รองศาสตราจารย์ ภ. ไม่ได้รับเงินไปใช้ในโครงการวิจยั ทําให้เกิดความเสี ยหายแก่รองศาสตราจารย์ ภ.
และทางราชการ จึงถือได้วา่ เป็ นการปฏิบตั ิหน้าที่หรื อละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองได้รับประโยชน์
ที่มิควรได้ เป็ นการทุจริ ตต่อหน้าที่ราชการและเป็ นความผิดวินยั อย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๓๙ วรรคสาม แห่ งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
ดังนั้น คําสั่งลงโทษไล่ผูฟ้ ้ องคดีออกจากราชการและคําวินิจฉัยยกอุทธรณ์ จึ งชอบด้วยกฎหมาย
(คําพิพากษาศาลปกครองสู งสุดที่ อ. ๓๓๔/๒๕๕๗)
คดี น้ ี เป็ นอุทาหรณ์ที่ดีสําหรับเจ้าหน้าที่ ของรั ฐซึ่ งมี อาํ นาจหน้าที่ เกี่ ยวกับการจัดการการเงิ นและ
การบัญชีดา้ นต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐทุกแห่ งว่า ไม่วา่ หน้าที่ที่ปฏิบตั ิในราชการจะเป็ นภารกิจประจําหรื อเป็ นงาน
ที่ได้รับมอบหมายพิเศษเป็ นคราว ๆ ไปก็ตาม ถือเป็ นการปฏิบตั ิหน้าที่ จึงต้องปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมายหรื อ
ระเบียบแบบแผนของทางราชการกําหนดอย่างเคร่ งครัด การเก็บรักษาเงินราชการไว้ในบัญชีเงินฝากส่ วนตัว โดยไม่มี
กฎมายหรื อระเบียบกําหนดไว้ให้กระทําได้ ย่อมเป็ นการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรื อระเบียบ ทั้งไม่อาจกล่าวอ้างได้ว่า
ไม่สามารถดําเนินการเบิกจ่ายเงินได้ตามที่ได้รับอนุมตั ิ เนื่องจากยังมีแนวทางการดําเนิ นการอื่น ๆ เช่น การนําเงินฝาก
กลับคืนไว้ในบัญชีราชการหรื ออาจซื้ อตัว๋ แลกเงินหรื อแคชเชียร์ เช็คธนาคาร ฯลฯ การนําเงินเข้าบัญชีส่วนตัวจึงถือเป็ น
การปฏิ บตั ิ หน้าที่ หรื อละเว้นการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ราชการโดยมิ ชอบ เพื่อให้ตนเองได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ อันเป็ น
การทุจริ ตต่อหน้าที่ราชการ

