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บรรณาธิการทกัทายบรรณาธิการทกัทาย  
 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ      ฉบับนี้ เป็นฉบับไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ 2560 และดิฉันก็ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อ านวยการ ฉบับนี้ เป็นฉบับไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ 2560 และดิฉันก็ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อ านวยการ ฉบับนี้ เป็นฉบับไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ 2560 และดิฉันก็ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อ านวยการ 
ของส านักงานตรวจสอบภายในเป็นปีงบประมาณสุดท้าย เนื่องจากเกษียณอายุราชการ และทางส านักงานตรวจสอบภายใน   ของส านักงานตรวจสอบภายในเป็นปีงบประมาณสุดท้าย เนื่องจากเกษียณอายุราชการ และทางส านักงานตรวจสอบภายใน   ของส านักงานตรวจสอบภายในเป็นปีงบประมาณสุดท้าย เนื่องจากเกษียณอายุราชการ และทางส านักงานตรวจสอบภายใน   
ได้น าข้อมูลข่าวสารส าคัญมาฝากอีกเช่นเคย...ได้น าข้อมูลข่าวสารส าคัญมาฝากอีกเช่นเคย...ได้น าข้อมูลข่าวสารส าคัญมาฝากอีกเช่นเคย...   

(นำงพรทิพย์  ธรรมปรีชำ)(นำงพรทิพย์  ธรรมปรีชำ)  
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนตรวจสอบภำยในผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน  

สาระน่ารู้...สาระน่ารู้...สาระน่ารู้...   
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จดหมายข่าวจดหมายข่าว  

   มุมเล่าสู่กันฟังมุมเล่าสู่กันฟังมุมเล่าสู่กันฟัง 

น้้าคลอโรฟิลล์ หรือเจ้าเครือ่งดื่มสีเขียวๆ มตีั้งแต่เขียวอ่อน ไปยังเขียวแก่จนเขม้ (หรืออาจมกีลิ่นเหม็นเขียว) ที่เคยฮิต
กระหน่่าตั้งแต่ปีทีผ่่านมา และปัจจุบันกย็ังมีคนดืม่กันอยู่ มันใสค่ลอโรฟิลดท์ี่เป็นสารสีเขียวจากพืชจรงิๆ หรือเป็นคลอโรฟิลลค์นละ
ชนิดกัน และมีประโยชนต์่อร่างกายคนเราจรงิๆ อย่างที่เราเขา้ใจกันหรือไม่ Sanook! Health มีค่าตอบจากรายการ Did You 
Know? คุณรู้หรือไม่? มาฝากกนัค่ะ  

ความเชื่อของน้้าคลอโรฟิลล์ 
ผู้บริโภคน้า่คลอโรฟิลล์มีความเชื่อว่า น้า่คลอโรฟิลล์จะช่วยสร้างเม็ดเลอืดแดง เพิ่มออกซิเจน ล้างสารพษิออกจากร่างกาย   

ไปจนถงึป้องกนัโรคมะเรง็ 
  

คลอโรฟิลล์ คืออะไร? 
คลอโรฟิลล์ เป็นสารประกอบอย่างหนึง่ทีอ่ยู่ในพืชที่มีสีเขียวตามธรรมชาติ หรือในสาหรา่ย  

  
คลอโรฟิลล์ ช่วยเพิ่มออกซิเจนในร่างกาย? 
ไม่จรงิค่ะ เพราะจริงอยู่วา่ระดบัโมเลกุลของคลอโรฟิลล์ และฮมี ซ่ึงเป็นส่วนประกอบส่าคัญของฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง 

จะมีความคล้ายคลงึกันมาก จนท่าให้หลายคนเรียกคลอโรฟิลลว์่า “เลือดของพืช” แต่ในความเป็นจริงแล้ว องค์ประกอบมีความ
แตกต่างกัน ทัง้โครงสร้าง และหน้าทีจ่ากเม็ดเลือดของเราโดยสิ้นเชิง คลอโรฟิลล์ “ไม่ใช่” ฮีโมโกลบิน เพราะคลอโรฟิลล์ช่วยให้พืช
สังเคราะห์แสง ส่วนฮีโมโกลบินร่างกายของเรา จะช่วยล่าเลียงออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงทุกส่วนของร่างกาย นอกจากนี้ คลอโรฟลิล์ที่
อยู่ในพืช ไม่สามารถละลายในน้า่ได้ เนือ่งจากว่าตรงกลางของโครงสร้างทางเคมีของคลอโรฟิลล์นั้น เป็นอะตอมของธาตแุมกนเีซียม
ที่ไม่ละลายในน้่า ร่างกายจึงไม่สามารถดูดซมึไปใช้ประโยชน์ได้เตม็ที่ 
ดังนัน้ จงึมาถึงบทสรุปที่วา่ คลอโรฟิลล์ที่ขายกันอยู่ ไมใ่ช่คลอโรฟิลล์ตามธรรมชาติ แต่เป็นคลอโรฟิลล์ลินที่ได้จากการสกัด และท่า
ปฏิกิริยากับสารต่างๆ เช่น อะซโิตน เฮกเซ็น และคอปเปอร์ ซึ่งยังไมม่ีงานวจิัยใดๆ ยืนยันถึงประโยชน์ของคลอโรฟิลล์ไดอ้ย่างชดัเจน 
  

อันตรายจากการดื่มน้้าคลอโรฟิลล์มากเกินไป 
หากดืม่น้่าคลอโรฟิลล์มากเกินไป อาจท่าให้เกดิอาการทอ้งเสียได้ หรือบางรายอาจมีอาการผื่นแพ้ เวียนศีรษะ และมีเหงื่อ

ออกมาก สตรีมีครรภ์ หญิงให้นมบุตร หรอืเด็กอ่อนที่อายุต่่ากวา่ 4 ขวบ ไม่ควรดื่ม 
  

คลอโรฟิลล์ควรอยู่ในพืช หากเราอยากได้สารอาหารจากเจา้สีเขียวๆ ก็ควรทานผกัใบเขียวแทนการดื่มคลอโรฟิลล์จะดีกว่าค่ะ 
 

 
 
 

อ้างอิง : http://www.sanook.com/health/3097/ 
 

http://www.sanook.com/health/265/
http://health.sanook.com/disease/cancer/
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วินัยและบทลงโทษเกี่ยวกับพัสด ุ

 
 

การพัสดุ หมายความว่า การจัดท้าเอง การซื้อ 
การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบ และ
ควบคุมงานการแลกเปลี่ยน การเช่า การควบคุม 
การจ้าหน่าย และการอื่นๆ ที่ก้าหนดไว้ใน
ระเบียบนี ้

พัสดุ หมายความว่า วัสด ุครุภัณฑ์ ทีด่ินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ก้าหนดไว้ในหนังสือการจ้าแนก
ประเภทรายจ่าย ตามงบประมาณของส้านัก
งบประมาณ หรือการจ้าแนกประเภทรายจ่าย
ตามสัญญาเงินกู้จากต่างประเทศ  

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ หมายความว่า หัวหน้า
งานระดับกองหรือที่มฐีานะเทียบกอง ซึ่ง
ปฏบิติังาน ในสายงานที่เกี่ยวกับการพัสดุตามที่
องค์กรบริหารงานบุคคลก้าหนด หรือข้าราชการ
อื่นซึ่งได้รับแต่งต้ังจากหัวหน้าส่วนราชการให้เป็น
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดแุลว้แต่กรณี 

เจ้าหน้าที่พัสดุ หมายความว่า เจ้าหน้าที่ซึ่ง
ด้ารงต้าแหน่งที่มีหน้าที่เก่ียวกับการพัสดุ หรือผู้
ได้แต่งต้ังจากหัวหน้าส่วนราชการให้มีหน้าที่หรือ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุตามระเบียบนี ้

 
ในการด้าเนินการซื้อหรือจ้างแต่ละคร้ัง ให้

หัวหน้าส่วนราชการต่างต้ังคณะกรรมการขึ้น 
เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ คือ 

(๑) คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
(๒)คณะกรรมการรับและเปดิซองประกวด

ราคา 
(๓) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด

ราคา 
(๔) คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ 
(๕) คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 
(๖) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
(๗)คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
 

นิยาม 

คณะกรรมการตามระเบียบพัสดุ 

วินัยและบทลงโทษเกี่ยวกับพัสดุ 

ความผดิทีเ่ก่ียวขอ้งกับงานพสัด ุทีไ่ดม้กีารก้าหนดไว้ 
ทัง้ตามระเบยีบส้านกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการพสัด ุ 
พ.ศ. ๒๕๓๕  ไดร้ะบกุารกระท้าทีเ่ปน็ความผดิดงันี ้

๑. จงใจ/ประมาทเลินเลอ่ 
๒. เจตนาทจุริต 
๓. ท้าโดยปราศจากอ้านาจ/ท้านอกอ้านาจ

หน้าที ่
๔. เอื้ออ้านวย ใหม้ีการขัดขวางการแข่งขันราคา

อย่างเป็นธรรม ในการเสนอราคา/เสนองาน 
ซึ่งโทษตามความผดิมแีตกต่างกันดังนี้ 
๑. เจตนาทจุริต/ท้าให้ราชการเสียหาย อย่าง

ร้ายแรง โทษอย่างต้่า ปลดออก 
๒. ท้าให้ราชการเสียหาย แต่ไม่ร้อยแรง โทษ

อย่างต้่า ตัดเงินเดือน 
๓. ท้าความผิดแต่ไม่เสียหายร้ายแรง โทษอยา่งต้่า 

ภาคทณัฑ/์ว่ากลา่วตักเตือนเปน็ลายลกัษณอ์กัษร 
นอกจากนัน้ ตามระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงิน

แผน่ดิน ว่าด้วยวินยัทางงบประมาณและการคลัง 
พ.ศ. ๒๕๔๔ มีการก้าหนดโทษความผิดที่เก่ียวข้อง
กับการพัสดุ ซึ่งมีบทก้าหนดโทษดังนี ้

๑. โทษชัน้ที่ ๑ โทษปรับไม่เกินเงินเดือน ๑ เดือน 
๒. โทษขัน้ที่ ๒ โทษปรับเท่ากับเงินเดือนต้ังแต่  

๒ เดือน ถึง ๔ เดือน 
๓. โทษขัน้ที่ ๓ โทษปรับเท่ากับเงินเดือนต้ังแต่   

๕ เดือน ถึง ๘ เดือน 
๔. โทษขั้นที่ ๔ โทษปรับเท่ากับเงินเดือนต้ังแต่   

๙ เดือน ถึง 12 เดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ่านต่อหน้าถัดไป... 
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๑. การจัดซื้อจัดจ้าง 
- เป็นเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ด าเนนิการจดัซื้อหรือจดัจ้าง 
- ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ โดย

แบ่งแยกวงเงิน ซื้อ/จ้าง 
- เพื่อให้อ านาจ/วิธีการส่ังซื้อส่ังจ้างเปลี่ยนแปลงไป เป็น

เหตุให้เกิดความเสียหายแก่รฐัโดยจงใจ 
ผู้กระท้าผิดต้องโทษโทษปรบัทางปกครองชั้นที่ ๔ 

๒. การจัดซื้อที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 
- เป็นเจ้าหน้าที่ มีหน้าทีจ่ัดซือ้ที่ดินหรือส่ิงก่อสร้าง 
- ปฏิบัตหิรือละเว้นการปฏบิตัิหน้าที่โดยมิชอบ เปน็เหตุให้

เกิดความเสียหายแก่รัฐโดยจงใจ 
ผู้กระท้าผิดต้องโทษโทษปรบัทางปกครองชั้นที่ ๔  

๓. การก้าหนดราคากลาง/คุณสมบัติผู้เสนอราคา/จัดท้า
รายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ 

- เป็นเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ก าหนดราคากลาง/คุณสมบัติ ผู้
เสนอราคา/จัดท้ารายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ 

- ปฏิบัตหิรือละเว้นการปฏบิตัิหน้าที่โดยมิชอบ 
- กีดกันหรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้มีอาชีพขายหรือ

รับจ้าง 
- เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐโดยจงใจ 
ผู้กระท้าผิดต้องโทษโทษปรบัทางปกครองชั้นที่ ๔ 

๔. การปิดประกาศหรือจัดส่งเอกสารสอบราคา/ประกวด
ราคา 

- เป็นเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ปิดประกาศหรือจัดส่ง
เอกสาร สอบราคา/ประกวดราคา 

- ละเลยไม่ปิดประกาศหรือไมจ่ัดส่งเอกสารเพื่อทราบ
หรือเผยแพร่โดยไม่มีเหตผุลอันสมควร หรือโดยจงใจ 

- ปฏิบัตหิรือละเว้นการปฏบิตัิหน้าที่โดยมิชอบ ให้เกิด
ความเสียหายแก่รัฐ 

ผู้กระท้าผิดต้องโทษโทษปรบัทางปกครอง ชั้นที ่๑ 
ถ้าการกระท้าความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นการปฏบิัติหรือ

ละเว้นการปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บงัคับ
กับหน่วยรบัตรวจโดยมิชอบ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่
รัฐ เจ้าหน้าที่ผูก้ระท้าต้องรบัโทษปรับทางปกครอง ชั้นที่ 4 

๕. การพิจารณาผลการประกวดราคา/เปิดซองสอบราคา 
- เป็นเจ้าหน้าที่มีหน้าที่พิจารณาผลการประกวด

ราคา/เปิดซองสอบราคา 
- รับพิจารณาผุ้เสนอราคาที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม

เงื่อนไข 
- รู้หรือควรจะรู้ข้อเท็จจริง เป็นเหตุให้เกิดความ

เสียหายแก่รัฐโดยจงใจ 
ผู้กระท้าผิดต้องโทษโทษปรบัทางปกครอบชั้นที่ ๓ 

๖. การพจิารณาเสนอความเห็นใหซ้ื้อหรือจ้าง 
- เป็นเจ้าหน้าที่มีหน้าที่พจิารณาเสนอความเห็นให้ซื้อ

หรือจ้าง 
- ไม่ปฏิบตัิหรือปฏิบตัิหน้าที่ไม่ถูกต้อง/ไม่พิจารณาเสนอ

ให้ซื้อหรือจ้างผู้เสนอราคาต่้าสุดไม่มีเหตุผล 
อันสมควร 
 

ประเภทความผิดทางพัสดุ   

- ไม่ปฏิบตัิหรือปฏิบตัิหน้าที่ไม่ถูกต้อง/ไม่พิจารณาเสนอ
ให้ซื้อหรือจ้างผู้เสนอราคาต่้าสุดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

- เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ โดยจงใจ 
ผู้กระท้าผิดต้องโทษโทษปรบัทางปกครองชั้นที่ ๓  

๗. การท้าสัญญาซื้อขายหรือจ้าง 
- เป็นเจ้าหน้าที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการท าสัญญาซื้อขาย

หรือจ้าง  
- ปฏิบัตหิรือละเว้นการปฏบิตัิหน้าที่โดยมิชอบ เปน็เหตุให้

เกิดความเสียหายแก่รัฐโดยจงใจ 
ผู้กระท้าผิดต้องโทษโทษปรบัทางปกครองชั้นที่ ๔ 

๘. การความคุมงานและตรวจการจ้าง 
- เป็นเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ควบคุมงานหรือตรวจการจ้าง 
- ไม่ปฏิบตัิหรือปฏิบตัิหน้าที่ไม่ถุกต้อง 
- ปฏิบัตหิรือละเว้นการปฏบิตัิหน้าที่โดยมิชอบ เปน็เหตุให้

เกิดความเสียหายแก่รัฐ โดยจงใจ 
ผู้กระท้าผิดต้องโทษโทษปรบัทางปกครองชั้นที่ ๓ 

ถ้ากรณีเจ้าหน้าที่ซึง่มหีน้าที่ควบคุมงานหรือตรวจการจ้าง
ปฏิบัตหิรือละเว้นการปฏบิัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบ
ที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ เป็นเหตุให้เกิดความ
เสียหายแก่รัฐต้องรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นที ่๔ 

๙. การตรวจรับพัสด ุ
- เป็นเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ตรวจรับพัสดุ 
- ปฏิบัตหิรือละเว้นการปฏบิตัิหน้าที่โดยมิชอบ เปน็เหตุให้

เกิดความเสียหายแก่รัฐ โดยจงใจ 
ผู้กระท้าผิดต้องโทษโทษปรบัทางปกครองชั้นที่ ๔ 

๑๐. การเบิกจ่ายพัสดุ หรือจัดท้าบัญชี/ทะเบียนพัสดุ 
- เป็นเจ้าหน้าที่มีหน้าที่เบิกจา่ยพัสดุ หรือจัดท าบัญชี

ทะเบียนพัสดุ 
- ไม่ปฏิบตัิหรือปฏิบตัิหน้าที่ไม่ถูกต้อง เป็นเหตุให้เกิด

ความเสียหายแก่รัฐโดยจงใจ 
ผู้กระท้าผิดต้องโทษโทษปรบัทางปกครองชั้นที่ ๒ 

๑๑. การตรวจสอบพัสดุประจา้ปี 
- เป็นเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
- ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้อง เป็นเหตุให้เกิด

ความเสียหายแก่รัฐโดยจงใจ 
ผู้กระท้าผิดต้องโทษโทษปรบัทางปกครองชั้นที่ ๒  
ผู้บังคับบัญชาผู้ใดมีหน้าที่แตง่ตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ

ประจ้าปตีามกฎหมายหรอืระเบยีบทีใ่ชบ้งัคับกบัหนว่ยรบัตรวจ 
ไม่แต่งตั้งเจ้าหน้าทีต่รวจสอบพัสดุประจ้าปี เป็นเหตุให้เกิด
ความเสียหายแก่รัฐ 

ต้องรบัโทษปรบัทางปกครอง ชั้นที่ ๓ 
 
 
 
 

...อ่านต่อหน้าถัดไป 
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๑๒. เจ้าหน้าทีผู่้ใดมหีน้าทีต่ามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วย

ยานพาหนะของหน่วยรบัตรวจที่ใช้บงัคับกบัหนว่ยรบัตรวจ

ปฏิบัตหิรือละเว้นการปฏบิัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบ

ดังกล่าวโดยมิชอบ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ  

ต้องรบัปรับทางปกครองชั้นที ่๒ 

นายหอม ข้าราชการ เปน็เจ้าหน้าที่พัสดุ ไดด้้าเนินการ

จัดซื้อวัสดุส้านักงานจ้านวนหลายรายการโดยจัดท้าบนัทึก

รายงานเสนอให้นางชื่นซึ่งเปน็หัวหน้าหน่วยงานและได้รับ

มอบอ้านาจจากผู้ว่าราชการจงัหวดัอนุมัติเห็นชอบในการ

จดัซือ้ ซึง่นางชืน่ ไดใ้หค้วามเหน็ชอบและอนมุตัใิหเ้บกิจา่ยเงิน

เป็นค่าวัสดุส้านักงาน ทั้งนี้ในการจัดซื้อดังกล่าวปรากฏว่า

ไม่ได้มีการเปรียบเทียบราคาที่สูงเกินสมควรและทางราชการ

ได้รับความเสียหายคิดเป็นเงนิรวม จ้านวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท 

แต่การกระท้าดังกล่าวปรากฏว่าไม่ได้มีเจตนาทจุริต แต่เป็น

การจดัซือ้ทีไ่มถ่กูตอ้งตามระเบยีบส้านกันายกรฐัมนตรวีา่ดว้ย

การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และได้ชดใช้

ค่าเสียหายให้กับทางราชการแล้ว พฤติการณ์ของนายหอม 

และนางชืน่ ดงักล่าว เปน็การกระท้าผดิวนิยัอยา่งไมร่า้ยแรง 

ฐานไม่ปฏบิัตหิน้าทีร่าชการใหเ้ป็นไปตามระเบียบของทาง

ราชการ ตามมาตร ๘๒ (๒) และมาตรา ๘๔ แหง่พระราชบญัญตัิ

ระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงโทษตดัเงนิเดอืน 

นายหอม จ้านวน ร้อยละ ๔ เป็นเวลา ๑ เดือน และลงโทษ

ภาคทัณฑ์นางชื่น 

แก้เก่งจงั 

นางโฉมฉาย ต้าแหนง่เจ้าพนกังานธุรการ ปฏิบัตหิน้าที่

เจ้าหน้าที่พัสดุของโรงพยาบาลชุมชน มีหน้าทีด่้าเนินการ

เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และจัดท้าบัญชีเงนิบ้ารงุที่เกี่ยวกบั

การจัดซื้อจัดจ้าง นางโฉมฉาย ได้ใช้เอกสารบันทึกขออนุมตัิ

จดัซือ้จดัจา้งชดุเดมิมาแกไ้ขรายการ แกไ้ขวนัเดอืนป ีทีจ่า่ยเงิน 

ในใบส้าคัญรบัเงนิ และในใบเสรจ็รบัเงนิ และปลอมลายมอืชือ่

ของหัวหน้าฝ่ายบริหาร มาท้าการเบิกจ่ายเงินซ้้าอีก      

จ้านวน ๑๑๑ ครัง้ แล้วยกัยอกเงนิของราชการไปเปน็ของตนเอง 

รวมเปน็เงนิทัง้ส้ิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท พฤตกิารณข์องนางโฉมฉาย 

ดงักล่าว เปน็ความผดิวนิยัอยา่งรา้ยแรงฐานปฏบิตัหิรอืละเวน้ 

การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต ตามมาตรา ๘๕(๑)    

แหง่พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ลงโทษไล่ออกจากราชการ 

 

ประเภทความผิดทางพัสดุ (ต่อ) 

ตัวอย่างการกระท้าผิดวินัย 

แอบอ้างซื้อยา 

นายภูมิชัย  ต้าแหนง่เภสัชกรช้านาญการ เป็นเจ้าหน้าที่

พัสดุและมีหน้าที่ด้าเนินการเกี่ยวกับการส่ังซื้อยาในนามของ

โรงพยาบาล จากบริษัทยา นายภูมิชัย ได้ท้าการส่ังซื้อยา   

อัลปาร์โซแรม (Alprazolam) ในนามของโรงพยาบาลทัง้ที่

โรงพยาบาลไม่มีความจ้าเป็นต้องใช้ยาดังกล่าว และตัวยา

ดังกล่าวไม่มีอยู่ในบัญชียาของโรงพยาบาล เมื่อนายภูมิชัย 

ได้รับมาจากบริษัทที่ส่งมาใหแ้ล้ว ได้น้าไปให้บุคคลอื่นน้าไป

จ้าหน่ายโดยนายภูมิชัยได้รบัเงินเป็นค่าตอบแทน นายภูมิชยั 

ทราบดวี่ายาดังกล่าวเปน็วตัถทุี่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 

ตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิและประสาท    

พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งกฎหมายห้ามจ้าหน่ายโดยไม่ไดร้ับอนุญาต 

และหากน้าไปใช้ผิดวัตถปุระสงค์ของการใช้ยาจะเกิดปัญหา

กับสังคมเป็นอย่างมาก พฤตกิารณ์ของนายภูมิชัยดังกล่าว 

เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบตัิหรือละเว้นการ

ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต ตามมาตร ๘๕(๑)          

แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ลงโทษไล่ออกจากราชการ 

ประเภทความผิดทางพัสดุ (ต่อ) 

๑. ถา้การกระท้ามเีจตนาทจุรติหรอืเปน็เหตใุหท้างราชการ

เสียหายอยา่งรา้ยแรง ใหด้้าเนนิการลงโทษอยา่งต่้าปลดออก

จากราชการ 

๒. ถ้าการกระท้าเป็นเหตุใหท้างราชการเสียหายแต่ไม่

ร้ายแรง ให้ลงโทษอย่างต่้าตัดเงินเดือน 

ถ้าการกระท้าไม่เป็นเหตุให้ทางราชการเสียหายให้ลงโทษ

ภาคทณัฑ ์หรอืวา่กล่าวตกัเตอืน โดยท้าค้าส่ังเปน็ลายลักษณ์

อักษร 

ดังนั้น ไม่ว่าจะเปน็เจ้าหน้าทีป่ฏิบัตงิานด้านพัสดุโดยตรง 

หรือผู้ไดร้ับมอบหมาย ต้องทา้หน้าที่โดยยึด 

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นส้าคัญ อย่างเคร่งครัด 

เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ มิใช่อาศัยโอกาส 

ในต้าแหน่ง กระท้าอันเป็นเหตุท้าให้ราชการได้รับความ

เสียหาย 

ประเภทความผิดทางพัสดุ (ต่อ) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/ อ่านเพิ่มเติมได้ที ่

- ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัย

ทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๕ 

- ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ         

พ.ศ. ๒๕๓๕  

- http://discipline.ops.go.th/ 
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 สรุปกิจกรรมการด้าเนนิงานในไตรมาส 4 เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2560                     

 - ด้านการตรวจสอบภายใน ส านักงานตรวจสอบภายในไดด้ าเนนิการเข้าตรวจสอบหนว่ยงานในสังกัด รวม 1 หนว่ยงาน    
คือ ส่านักบริหารงานบพิตรพิมขุ จักรวรรดิ 

 - ส านักงานตรวจสอบภายใน เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ดงันี้ 
 

 
  

ส้านักงานตรวจสอบภายในเข้าร่วมกิจกรรมส้านักงานตรวจสอบภายในเข้าร่วมกิจกรรมส้านักงานตรวจสอบภายในเข้าร่วมกิจกรรม   

  

 - 5 ก.ค. 60 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรโครงการ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม 1 
ช้ัน 2 ส่านักงานอธิการบดี โดย ผอ.พรทิพย์  ธรรมปรีชา 

 - 12 ก.ค. 60 ประชุมเพื่อพิจารณาร่างค่าเสนอของบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ่าปีงบประมาณ 2561    
ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 2 ส่านักงานอธิการบดี โดย ผอ.พรทิพย์  ธรรมปรีชา 

 - 13 ก.ค. 60 ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน ครั้งที่ 4/2560  ห้องประชุมคเชนทร์  ช้ัน 3 ส่านักงานอธิการบดี            
โดย ผอ.พรทิพย์  ธรรมปรีชา 

 - 26 ก.ค. 60 กิจกรรมท่าบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560     
ณ บริเวณหน้าส่านักงานอธิการบดี และ โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์  
“สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร ณ ห้องประชุมบัวสวรรค์ (1,500 ที่นั่ง)  
โดย บุคลากรทกุคนในหนว่ยงานเข้ารว่ม  

  - 2 ส.ค. 60 ประชุมการใช้งานโปรแกรมทีถ่กูลขิสทิธิ ์ณ หอ้ง Studio Classroom 2 ช้ัน 2 ส่านกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  โดย ทชิากร  เกตุแกว้ 

 - 11 ส.ค. 60 โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ “วันสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ” 
ณ หอ้งประชุมคชาธาร โดย บุคลากรทกุคนในหนว่ยงานเข้ารว่ม 

 - 25-26 ส.ค. 60 โครงการอบรมสมัมนาเชิงปฏบัิติการ เรือ่ง “แนวปฏบัิติในการเขียนเสนอวาระการประชุมสภามหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์และการประชุมทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล ณ ธนฐัธชิาบุร ีเลค รสีอรท์ 
แอน สปา อ.หนองหญา้ปลอ้ง จ.เพชรบุร ีโดย ชาครยิา  รกัไทย 

 -  1 ก.ย. 60 ประชุมผู้ดแูลเวบ็ไซต์  ครัง้ที ่2 ณ หอ้งประชุม Studio Classroom 2 ช้ัน 2 โดย ทชิการ เกตุแกว้ และ ศุภ
รัตน์  วงศ์ศรี 

 - 7 ก.ย. 60 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานด้านการประกันคุณภาพ ห้องประชุม 1 ช้ัน 2 ส่านักงานอธิการบดี 
  - 19 ก.ย. 60 ประชุมเพ่ือเตรยีมความพรอ้มการจดัพิธถีวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ่าปีพุทธศกัราช 2560 ณ หอ้ง

ประชุมคเชนทร ์ ช้ัน 3 ส่านกังานอธกิารบด ีโดย ผอ.พรทพิย ์ ธรรมปรชีา 
 - 20 ก.ย. 60 โครงการขับเคลือ่นกจิกรรมภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศ ประจ่าปี 2560 Foreign language 

and Information Technology Fair 2017 (FIT Fair 2017) ณ หอ้ประชุมบัวสวรรค ์โดย ผอ.พรทิพย ์ธรรมปรชีา 
 - 20 ก.ย. 60 ประชุมด่าเนินงานจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ของบุคลากรฯ  ณ 

หอ้งประชุมคเชนทร ์ช้ัน 3 ส่านกังานอธกิารบด ีโดย ทชิากร  เกตุแกว้  
 - 22 ก.ย. 60 โครงการสมัมนาผุ้บรหิารและรว่มงานแสดงกตเวทติาจติแต่ผู้เกษยีณอายรุาชการ ณ หอ้งประชุมคชาธาร และ 

หอ้งประชุมบัวสวรรค ์โดย บุคลากรทกุคนในหนว่ยงานเข้ารว่ม 
 - 26-27 ก.ย. 60 พิธเีปิดและตรวจประเมนิระดบัสถาบัน ณ หอ้งประชุม 1 ช้ัน 2 ส่านกังานอธกิารบด ีโดย ชาครยิา  รกัไทย 

และ ขวญัใจ  คงชีพ 
 - 27 ก.ย. 60 เข้ารบัการสมัภาษณก์ารตรวจประเมนิคณุภาพการศกึษาภายใน ระดบัสถายนั ประจ่าปีการศกึษา 2559     ณ 

ส่านกังานอธกิารบด ีโดย ขวญัใจ  คงชีพ 
 



ที่ปรึกษาที่ปรึกษาที่ปรึกษา---บรรณาธิการบรรณาธิการบรรณาธิการ   
   นางพรทิพย์ ธรรมปรชีา 

กองบรรณาธิการกองบรรณาธิการกองบรรณาธิการ                                                                                                                                       

นางสาวประทีป   รักไทยนางสาวประทีป   รักไทยนางสาวประทีป   รักไทย   นางสาวจติสุภา   หนองเป็ด  นางสาวขวัญใจ   คงชีพ                    
ว่าท่ี ร.ต.ทิชากร  เกตุแก้ว นางศุภรตัน์     วงศ์ศร ี

พิสูจน์อักษรพิสูจน์อักษรพิสูจน์อักษร   นางสาวขวัญใจ   คงชีพ  ออกแบบออกแบบออกแบบ               นางศูภรตัน์    วงศ์ศรี 
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