สรุปคําบรรยายและคําถาม-คําตอบในโครงการฝกอบรม
เรื่อง “เบิกจายอยางไรไมใหผดิ จริยธรรมและกฎหมาย”
วันอังคารที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
เวลา ๘.๓๐-๑๔.๐๐ น.
ณ หองประชุม ๕๐๑-๕๐๒ ราชบัณฑิตยสถาน

ฝายการเจาหนาที่
สํานักงานเลขานุการกรม

๒

คํานํา
พระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘๒ (๒) กําหนดวา
ขาราชการตองปฏิบัตหิ นาที่ราชการใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติของคณะรัฐมนตรี
นโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ และมาตรา ๘๓ (๔) กําหนดวา ขาราชการ
พลเรือนสามัญตองไมประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ ประกอบกับประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน
ขอ ๑๐ (๓) ขาราชการตองใชความรูความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหนาที่ ตามคุณภาพ
และมาตรฐานวิชาชีพโดยเครงครัด และการเบิกจายเงินตองปฏิบัติตามระยะเวลาที่กําหนดตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง มีกระบวนการปฏิบัติงานที่โปรงใส ตรวจสอบได สงผลตอการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการดานการเงินใหมคี วามรัดกุมมากยิ่งขึ้น
ราชบัณฑิตยสถานจึงไดจัดโครงการฝกอบรม เรื่อง “เบิกจายอยางไรไมใหผิดจริยธรรมและ
กฎหมาย” ขึ้น เมื่อวันอังคารที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ หองประชุม ๕๐๑-๕๐๒ ราชบัณฑิตยสถาน เพื่อเพิ่มพูน
และพัฒนาความรู ความเขาใจเกีย่ วกับหลักจริยธรรมและระเบียบทีเ่ กีย่ วของดานการเงินใหแกบุคลากรในสังกัด ซึ่ง
มีความสําคัญและจําเปนอยางยิง่ ตอหนวยงาน จากนั้นไดจัดทําสรุปคําบรรยายและคําถาม-คําตอบในโครงการ
ฝกอบรม ดังกลาว
ราชบัณฑิตยสถานขอขอบคุณ รองศาสตราจารยสุดา วิศรุตพิชญ อาจารยประจํา
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร นางสาวศิริพร อัญญณรงคกุล ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และคณะกรรมการจริยธรรมประจําราชบัณฑิตยสถาน และหวังเปนอยางยิ่งวา
สรุปคําบรรยายและคําถาม-คําตอบในโครงการฝกอบรม เรือ่ ง “เบิกจายอยางไรใมใหผิดจริยธรรมและ
กฎหมาย” สามารถชวยเสริมสรางความรู ความเขาใจในการปฏิบัติงานของผูป ฏิบัติงานดานการเงิน การบัญชี
ตลอดจนขาราชการและเจาหนาที่ของราชบัณฑิตยสถาน อันจะนําไปสูการปฏิบัติราชการที่มปี ระสิทธิภาพและ
ใชเปนแนวทางปฏิบัติตอไป.

ฝายการเจาหนาที่
สํานักงานเลขานุการกรม
ตุลาคม ๒๕๕๔

๓

สารบัญ
หนา
 สรุปคําบรรยาย เรือ่ ง“เบิกจายอยางไรไมใหผิดจริยธรรมและกฎหมาย”
โดย รองศาสตราจารยสุดา วิศรุตพิชญ อาจารยประจําคณะนิติศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

๔

 สรุปคําบรรยาย เรือ่ ง“เบิกจายอยางไรไมใหผิดจริยธรรมและกฎหมาย”
โดย นางสาวศิริพร อัญญณรงคกุล ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

๑๐

 คําถาม-คําตอบ

๑๗

๔

สรุปคําบรรยายโครงการฝกอบรม เรื่อง “เบิกจายอยางไรไมใหผดิ จริยธรรมและกฎหมาย”
โดย
รองศาสตราจารยสุดา วิศรุตพิชญ
อาจารยประจําคณะนิตศิ าสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
การดําเนินการเกี่ยวกับระบบการเบิกจายเงินวาจะเบิกจายอยางไรไมใหผิดจริยธรรมและ
กฎหมาย ตามหัวขอที่กําหนดไวนั้น ดิฉันเห็นวาการเบิกจายเปนขั้นตอนหนึง่ ในระบบการบริหารทางดาน
การเงิน ยังมีกระบวนการทีเ่ ปนองคประกอบอีกมากมาย ซึ่งผูบริหารและผูปฏิบัติมีความจําเปนตองรูและเขาใจ
กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑที่เกี่ยวของ ดําเนินการดวยความระมัดระวังเพื่อปองกันตนเองมิใหตองมีความรับ
ผิด ในวันนี้ ดิฉันจึงขอกลาวเปน ๒ สวน สวนแรก จะเปนกรอบแนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมทางการเงินและบัญชี
และสวนทีส่ อง จะเปนเรื่องการบริหารการเงินขององคกร ซึง่ จะไปตอกับเนื้อหาที่อาจารยศิริพร จะนําเสนอใน
รายละเอียดตอไป
ในเรื่องจริยธรรมทางการเงิน การบัญชี นั้น มีปจจัยอันเปนองคประกอบสําคัญอยู ๖ ประการ
ไดแก
๑. โครงสรางขององคกรเหมาะสม
๒. อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบชัดเจน
๓. องคกรมีนโยบาย ระบบงานและแนวปฏิบัติที่ดี
๔. บุคลากรมีความซือ่ สัตย และมีคุณธรรม จริยธรรม
๕. บุคลากรมีความรู ความสามารถ และทักษะในการทํางาน
๖. มีระบบการกํากับดูแล และมีการกํากับดูแลอยางเครงครัด
ในแตละปจจัยเหลานี้ ถาองคกรใดสามารถทําใหครบถวนไดจะทําใหผบู ริหารและผูป ฏิบัติมี
เกราะปองกัน เริม่ จากการดําเนินการจะมีโอกาสกอใหเกิดความเสียหายไดนอยมาก และหากมีกรณีทเี่ กิด
เหตุการณบางอยางขึ้น จะทําใหผปู ฏิบัติสามารถอธิบายได จึงทําใหลดความเสี่ยงในดานความรับผิดชอบ
เนื่องจากในแตละปจจัยอันเปนองคประกอบดังกลาว บางเรือ่ ง จะมีกฎ ระเบียบทีเ่ กี่ยวของ ดังตัวอยางตอไปนี้
๑. โครงสรางขององคกรเหมาะสม ตองดําเนินไปดวยความเครงครัด
๑.๑ มีการแบงสวนงานภายในและสายการบังคับบัญชาชัดเจนเพือ่ ใหเกิดการคาน
อํานาจและมีการตรวจสอบซึ่งกันและกัน เชน งบประมาณ การพัสดุ การเงิน และบัญชี แยกจากกัน
(กํากับดูแลกันเอง)
๑.๒ มีการกําหนดตัวผูรบั ผิดชอบชัดเจน
๑.๓ มีหนวยงานกํากับดูแล
๒. อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบชัดเจน เปนสิ่งทีส่ ําคัญทีส่ ุดของนักกฎหมาย
การใชอํานาจภายใตกรอบอํานาจที่ตนเองมีใหเหมาะสม ตองใชอํานาจปฏิบัติใหเปนไปตามทีเ่ ปาหมายนั้น
กําหนดก็คือ ตองปฏิบัตหิ นาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต และรักษาประโยชนขององคกร (ไมมปี ระโยชนทับซอนขัดแยง) เชน ผูมีอํานาจสั่งจายเงิน สามารถสั่งจายเงินไดหรือไมในจํานวนเงินเทาไร ตองดูอํานาจของผูส ั่งจาย
หรือการมอบอํานาจไว หากใชอํานาจไมถูกตอง ทําใหเกิดความเสียหายขึ้น ตองมีความรับผิดชอบตอ
หนวยงาน ไดแก ทางวินัย ทางแพง และทางอาญา
กฎหมายทีเ่ กี่ยวของ ไดแก
๑) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๗๘ กําหนดวา

๕
ขาราชการพลเรือนสามัญตองรักษาจรรยาขาราชการตามที่สวนราชการกําหนดไว
โดยมุงประสงคใหเปนขาราชการที่ดี มีเกียรติและศักดิ์ศรีความเปนขาราชการ โดยเฉพาะในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) การยึดมั่นและยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง
(๒) ความซื่อสัตยสุจริตและความรับผิดชอบ
(๓) การปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได
(๔) การปฏิบัติหนาที่โดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม
(๕) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
จะครอบคลุมถึงเรื่องจริยธรรมในการใชจาย หากมีการใชจายถูกตอง แตไมไดมุง
ผลสัมฤทธิข์ องงานถือวาผิดจริยธรรม แมไมผิดกฎหมายเพราะกฎหมายไมไดระบุไว เชน งบประมาณศึกษาดูงาน
อบรมสัมมนาในประเทศหรือตางประเทศ หากหนวยงานสงบุคลากรไปศึกษาดูงาน อบรมสัมมนาในประเทศหรือ
ตางประเทศตามงบประมาณที่กําหนดไวและสามารถนําสิ่งที่ไปศึกษาดูงาน อบรมสัมมนาดังกลาวมาปฏิบัติใหเกิด
ประโยชนแกหนวยงาน คือ เพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ของงานและใชงบประมาณไปโดยถูกตอง
มาตรา ๘๒ กําหนดวา ขาราชการพลเรือนสามัญตองกระทําการอันเปนขอปฏิบัติ
ดังตอไปนี้
(๑) ตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต และเที่ยงธรรม
(๒) ตองปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ
มติของคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
(๓) ตองปฏิบัติหนาที่ราชการใหเกิดผลดีหรือความกาวหนาแกทางราชการดวยความ
ตั้งใจ อุตสาหะ เอาใจใส และรักษาประโยชนของทางราชการ
(๔) ตองปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งในหนาที่ราชการโดยชอบดวย
กฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไมขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แตถาเห็นวาการปฏิบัติตามคําสั่งนั้นจะทําให
เสียหายแกราชการ หรือจะเปนการไมรักษาประโยชนของทางราชการจะตองเสนอความเห็นเปนหนังสือทันที
เพื่อใหผบู ังคับบัญชาทบทวนคําสั่งนั้น และเมื่อไดเสนอความเห็นแลว ถาผูบังคับบัญชายืนยันใหปฏิบตั ิตามคําสัง่ เดิม
ผูอยูใตบังคับบัญชาตองปฏิบัติตาม
(๕) ตองอุทิศเวลาของตนใหแกราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการมิได
(๖) ตองรักษาความลับของทางราชการ
(๗) ตองสุภาพเรียบรอย รักษาความสามัคคีและตองชวยเหลือกันในการปฏิบัติ
ราชการระหวางขาราชการดวยกันและผูรวมปฏิบัติราชการ
(๘) ตองตอนรับ ใหความสะดวก ใหความเปนธรรม และใหการสงเคราะหแก
ประชาชนผูติดตอราชการเกี่ยวกับหนาที่ของตน
(๙) ตองวางตนเปนกลางทางการเมืองในการปฏิบัตหิ นาที่ราชการและในการ
ปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวของกับประชาชน กับจะตองปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการวาดวยมารยาททางการเมือง
ของขาราชการดวย
(๑๐) ตองรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของ
ตนมิใหเสื่อมเสีย
(๑๑) กระทําการอื่นใดตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
มาตรา ๘๓ ขาราชการพลเรือนสามัญตองไมกระทําการใดอันเปนขอหาม ดังตอไปนี้

๖
(๑) ตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา การรายงานโดยปกปดขอความซึ่งควรตอง
แจง ถือวาเปนการรายงานเท็จดวย
(๒) ตองไมปฏิบัติราชการอันเปนการกระทําการขามผูบังคับบัญชาเหนือตน เวนแต
ผูบังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปเปนผูส ั่งใหกระทําหรือไดรับอนุญาตเปนพิเศษชั่วครั้งคราว
(๓) ตองไมอาศัยหรือยอมใหผูอื่นอาศัยตําแหนงหนาที่ราชการของตนหาประโยชน
ใหแกตนเองหรือผูอื่น
(๔) ตองไมประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ
(๕) ตองไมกระทําการหรือยอมใหผูอื่นกระทําการหาผลประโยชนอันอาจทําใหเสีย
ความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตน
(๖) ตองไมเปนกรรมการผูจัดการ หรือผูจ ัดการ หรือดํารงตําแหนงอื่นใดที่มีลักษณะ
งานคลายคลึงกันนั้นในหางหุนสวนหรือบริษัท
(๗) ตองไมกระทําการอยางใดที่เปนการกลั่นแกลง กดขี่ หรือขมเหงกันในการปฏิบัติ
ราชการ
(๘) ตองไมกระทําการอันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามที่กําหนด
ในกฎ ก.พ.
(๙) ตองไมดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือขมเหงประชาชนผูติดตอราชการ
(๑๐) ไมกระทําการอื่นใดตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
มาตรา ๘๒ และ ๘๓ นี้เปนตัวอยางของกฎหมายที่แสดงอํานาจหนาที่ที่ชัดเจน
๒) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ มาตรา ๒๖ กําหนดวา
ขาราชการหรือลูกจางผูใดของสวนราชการกระทําการกอหนี้ผูกพันหรือจายเงิน
หรือโดยรูอยูแลวยินยอมอนุญาตใหกระทําการดังกลาวนั้นโดยฝาฝนพระราชบัญญัตินี้ หรือระเบียบหรือขอบังคับ
ที่ไดออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ นอกจากความรับผิดทางอาญาซึ่งอาจไดรับตามกฎหมายอื่นแลว ผูกระทํา
หรือผูยินยอมอนุญาตใหกระทําดังกลาว จะตองรับผิดชดใชจํานวนเงินที่สวนราชการไดจายไปหรือตองผูกพัน
จะตองจาย ตลอดจนคาสินไหมทดแทนใด ๆ ใหแกสวนราชการนั้น
บุคคลภายนอกผูไดรับประโยชนจากการกระทําที่เปนการฝาฝนพระราชบัญญัตินี้
หรือระเบียบหรือขอบังคับที่ไดออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ดังกลาวในวรรคกอน จะตองรวมรับผิดกับ
ผูกระทําการฝาฝนตามความในวรรคกอนเชนกันเวนแตจะแสดงไดวา ตนไดกระทําไปโดยสุจริต ไมรูเทาถึงการ
ฝาฝนพระราชบัญญัตหิ รือระเบียบหรือขอบังคับดังกลาว
ความในวรรคแรกไมใชบังคับแกขาราชการหรือลูกจางซึ่งไดทกั ทวงคําสั่งของ
ผูบังคับบัญชาเปนหนังสือแลววา การทีจ่ ะปฏิบัติตามคําสั่งนัน้ อาจไมชอบดวยกฎหมายหรือระเบียบหรือขอบังคับ
สาระสําคัญของมาตราดังกลาว คือ
๑. ความรับผิดทางอาญา
๒. ความรับผิดทางแพง
๓. การทักทวงคําสั่งของผูบ ังคับบัญชาเปนหนังสือแลววา การที่จะปฏิบัติตาม
คําสั่งนั้นอาจไมชอบดวยกฎหมายหรือระเบียบหรือขอบังคับ เพื่อเก็บไวอางอิงในกรณีเรียกใหรับผิด ผูมีอํานาจ
สั่งผูนั้นตองรับผิดชอบ ถาผูกระทําเปนสวนหนึ่งในกระบวนการใหเกิดคําสั่งขึ้น ผูกระทําตองรับผิดชอบเวนแต
ผูกระทําไดทักทวงเปนหนังสือแลว กระบวนการสั่งงานก็ควรเปนลายลักษณอักษรและเก็บรวมเรื่องไว หากคําสั่ง
นั้นไมชอบ ควรบายเบี่ยงดวยวาจากอน แลวคอยทักทวงเปนหนังสือ

๗
๓) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
มาตรา ๕ หนวยงานของรัฐตองรับผิดตอผูเสียหายในผลแหงละเมิดทีเ่ จาหนาที่
ของตนไดกระทําในการปฏิบัติหนาที่ ในกรณีนี้ผูเสียหายอาจฟองหนวยงานของรัฐดังกลาวไดโดยตรง แตจะฟอง
เจาหนาที่ไมได
ถาการละเมิดเกิดจากเจาหนาทีซ่ ึ่งไมไดสังกัดหนวยงานของรัฐแหงใดใหถือวา
กระทรวงการคลังเปนหนวยงานของรัฐที่ตองรับผิดตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๖ ถาการกระทําละเมิดของเจาหนาทีม่ ิใชการกระทําในการปฏิบัติหนาที่
เจาหนาที่ตองรับผิดในการนั้นเปนการเฉพาะตัว ในกรณีนี้ผูเสียหายอาจฟองเจาหนาที่ไดโดยตรง แตจะฟอง
หนวยงานของรัฐไมได
มาตรา ๗ ในคดีที่ผูเสียหายฟองหนวยงานของรัฐ ถาหนวยงานของรัฐเห็นวาเปน
เรื่องทีเ่ จาหนาที่ตองรับผิดหรือตองรวมรับผิด หรือในคดีที่ผูเสียหายฟองเจาหนาที่ถาเจาหนาที่เห็นวาเปนเรื่องที่
หนวยงานของรัฐตองรับผิดหรือตองรวมรับผิด หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ดังกลาวมีสิทธิขอใหศาลที่พิจารณา
คดีนั้นอยูเรียกเจาหนาทีห่ รือหนวยงานของรัฐแลวแตกรณี เขามาเปนคูความในคดี
ถาศาลพิพากษายกฟองเพราะเหตุที่หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ที่ถูกฟองมิใช
ผูตองรับผิด ใหขยายอายุความฟองรองผูที่ตองรับผิดซึ่งมิไดถกู เรียกเขามาในคดีออกไปถึงหกเดือนนับแตวันที่คํา
พิพากษานั้นถึงที่สุด
มาตรา ๙ ถาหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ไดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหาย
สิทธิที่จะเรียกใหอกี ฝายหนึ่งชดใชคาสินไหมทดแทนแกตนใหมีกําหนดอายุความหนึ่งปนับแตวันที่หนวยงานของ
รัฐหรือเจาหนาที่ไดใชคาสินไหมทดแทนนั้นแกผูเสียหาย
มาตรา ๑๐ ในกรณีที่เจาหนาทีเ่ ปนผูก ระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐไมวาจะ
เปนหนวยงานของรัฐทีผ่ ูนั้นอยูในสังกัดหรือไม ถาเปนการกระทําในการปฏิบัติหนาที่การเรียกรองคาสินไหม
ทดแทนจากเจาหนาที่ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม แตถามิใชการกระทําในการปฏิบัติหนาที่
ใหบังคับตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
สิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากเจาหนาทีท่ ั้งสองประการตามวรรคหนึ่ง ใหมี
กําหนดอายุความสองปนับแตวันที่หนวยงานของรัฐรูถึงการละเมิดและรูตัวเจาหนาที่ ผูจะพึงตองใชคาสินไหม
ทดแทน และกรณีที่หนวยงานของรัฐเห็นวาเจาหนาที่ผูนั้นไมตองรับผิด แตกระทรวงการคลังตรวจสอบแลวเห็น
วาตองรับผิด ใหสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนนั้นมีกําหนดอายุความหนึ่งปนับแตวันที่หนวยงานของรัฐมีคําสั่ง
ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง
มาตรา ๑๑ ในกรณีที่ผูเสียหายเห็นวา หนวยงานของรัฐตองรับผิดตามมาตรา ๕
ผูเสียหายจะยื่นคําขอตอหนวยงานของรัฐใหพิจารณาชดใชคาสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายที่เกิดแกตนก็ได
ในการนี้หนวยงานของรัฐตองออกใบรับคําขอใหไวเปนหลักฐานและพิจารณาคําขอนั้นโดยไมชักชา เมื่อหนวยงาน
ของรัฐมีคําสั่งเชนใดแลวหากผูเสียหายยังไมพอใจในผลการวินิจฉัยของหนวยงานของรัฐก็ใหมีสทิ ธิรองทุกขตอ
คณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการกฤษฎีกาไดภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ตนไดรับ
แจงผลการวินิจฉัย
ใหหนวยงานของรัฐพิจารณาคําขอที่ไดรบั ตามวรรคหนึง่ ใหแลวเสร็จภายในหนึง่ รอย
แปดสิบวัน หากเรื่องใดไมอาจพิจารณาไดทนั ในกําหนดนั้นจะตองรายงานปญหาและอุปสรรคใหรัฐมนตรีเจาสังกัด
หรือกํากับหรือควบคุมดูแลหนวยงานของรัฐแหงนั้นทราบและขออนุมัติขยายระยะเวลาออกไปได แตรัฐมนตรี
ดังกลาวจะพิจารณาอนุมัติใหขยายระยะเวลาใหอีกไดไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน

๘
สาระสําคัญของพระราชบัญญัติดังกลาว คือ
ปจจุบันที่กฎหมายฉบับนี้ใชบังคับทําใหเจาหนาทีผ่ ูปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่
ของตนโดยถูกตอง จะไดรับความคุมครองเพิ่มขึ้นกวาสมัยกอนที่ไมมีกฎหมายฉบับนี้ใชบงั คับ เมื่อกอนเจาหนาที่
ของรัฐทําใหบุคคลภายนอกเสียหาย หลักกฎหมายกําหนดวาผูกระทําตองรับผิด หนวยงานไมตองรับผิด ซึ่งใน
ปจจุบัน ถาเจาหนาที่ของรัฐไปกระทําตามอํานาจหนาที่ของตนเอง แลวกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลภายนอก
หนวยงานตองรับผิดในความเสียหายนั้น หลังจากนั้นหนวยงานสามารถมาไลเบี้ยกับเจาหนาที่ของรัฐผูกระทํา
ความเสียหายใหแกบุคคลภายนอกไดโดยตองเปนกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง
แตถาเจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยประมาทเลินเลอไมรายแรงแลวทําใหบุคคลภายนอกเสียหาย หนวยงาน
รับผิดชอบตอบุคคลภายนอกไปแลว หนวยงานจะมาไลเบี้ยกับเจาหนาที่ของรัฐไมไดเพราะเจาหนาที่นั้นไมไดจงใจ
หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง คําวา “ประมาทเลินเลอกับประมาทเลินเลออยางรายแรง” แตกตางกัน คือ
“ประมาทเลินเลอ” หมายถึง ใชความระมัดระวังอยูบาง แตใชไมเพียงพอตามวิสัยและพฤติกรรมในเรื่องนั้น ๆ
“ประมาทเลินเลออยางรายแรง” หมายถึง ไมไดใชความระมัดระวังเลย เกือบจะเปนจงใจ จะเกิดความเสียหายขึ้น
หรือไมก็ไมไดสนใจวามีระเบียบกําหนดไวหรือไมและไมไดตรวจสอบ กฎหมายนี้คุมครองเจาหนาทีข่ องรัฐ คือ
เจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติการไปอาจจะประมาทเลินเลอ เจาหนาที่นั้นไมตองรับผิดสวนตัว แตไมไดหมายความวา
จะทําไปโดยประมาทเลินเลอได ขอเท็จจริงนั้นจะเปนประมาทเลินเลอ/ประมาทเลินเลออยางรายแรง ขึ้นอยูกับ
ขอเท็จจริงทีเ่ กิดขึ้น หากมีระเบียบ กฎเกณฑที่ชัดเจน มีแนวปฏิบัติ คูม ือแลวไมปฏิบัติตาม ถือวาประมาท
เลินเลออยางรายแรง เคยมีคําพิพากษาศาลปกครองวา มีการสั่งจายเช็ค ตามระเบียบเช็คตองขีดครอม แตเช็ค
ไมไดขีดครอม ผูบังคับบัญชาสั่งจายไป เจาหนาที่รับเช็คก็นําเช็คไปเขาบัญชีสวนตัว ผูบังคับบัญชารายนั้น
ถูกลงโทษทางวินัยและรับผิดชดใชเงินตามหนาเช็ค เพราะประมาทเลินเลออยางรายแรง การประมาทเลินเลอ
เชน มหาวิทยาลัยรับลงทะเบียน มีนักศึกษามาจายเงิน เจาหนาที่รับเงินแลวออกใบเสร็จรับเงินให หากกระบวนการ
นับเงิน อาจนับเงินผิดพลาดไป เรียกวา ประมาทเลินเลอ (human error) ตามวิสัยและพฤติกรรม ซึ่งมีนักศึกษา
มาลงทะเบียนเปนจํานวนมาก เจาหนาที่มีจํานวนนอย แมจะตรวจนับกันหลายฝาย เมื่อถึงเวลาที่เจาหนาที่
ลงทะเบียนมาตรวจนับแลวปรากฏวาเงินไมครบจํานวน ทําใหเกิดความรับผิดขึ้น
ในกรณีกอใหเกิดความเสียหายตอบุคคลภายนอกหรือหนวยงาน เจาหนาที่ผูปฏิบัติ
จะรับผิดเปนสวนตัวเมื่อกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง การอางวาไมรูกฎ ระเบียบ ฟงไมขึ้น
ถือวาประมาทเลินเลออยางรายแรง การที่ผบู ริหารมีปริมาณงานมากแลวอางวาตรวจสอบไมทัน โดยเซ็นอนุมัติ
เบิกเงินไปตามอํานาจหนาที่ของตน และไมไดตรวจดูในคําสัง่ อนุมัติกับหนาเช็ความีจาํ นวนเงินตรงกันหรือไม ถือวา
ผูบริหารทีเ่ ซ็นอนุมัติประมาทเลินเลออยางรายแรงตองรับผิดชดใช
๓. องคกรมีนโยบาย ระบบงาน และแนวปฏิบัตทิ ี่ดี
ตองกําหนดนโยบาย เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามเปาหมาย ตองมีการวาง
ระบบงานและแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งเรื่องการปฏิบัติตามนโยบายเพื่อใหบรรลุเปาหมาย ไมมีกฎ กติกา ระบุไวเปน
ลายลักษณอกั ษรที่ชัดเจน จึงตองนําหลักจริยธรรมมาชวยกํากับ
๓.๑ กําหนดนโยบายเพื่อใหการดําเนินการบรรลุเปาหมาย ตองไมใหเกิดการทุจริต
เชิงนโยบาย กลาวคือ มีการวางแผนการกําหนดนโยบายทางการงบประมาณและการเงิน
๓.๒ มีระบบงานทีก่ ําหนดสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบ
๓.๓ จัดทําแนวปฏิบัติ ทําใหผปู ฏิบัติเกิดความมั่นใจวาปฏิบตั ิงานอยางถูกตองตาม
กฎ ระเบียบ และหนวยงานควรจัดทําคูมือปฏิบัติงานภายในเพื่อชวยเหลือบุคลากรทุกฝายทีเ่ กี่ยวของใหมีการ
สงถายงานกันชัดเจน ถือเปนแนวปฏิบัติไดอยางถูกตองและเกิดประสิทธิผล เชน กรอบของเวลาทํางาน

๙
ในแตละขั้นตอนเพื่อลดชวงเวลาการทํางานในการอนุมัติของแตละสายงาน แตยังคงกรอบอํานาจหนาที่ความ
รับผิดชอบตรวจสอบกันไว
๔. บุคลากรมีความซื่อสัตย และมีคุณธรรม จริยธรรม
มีกระบวนการคัดเลือกบุคลากรที่โปรงใส เพื่อใหไดบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะ
เรื่องการเงิน การบัญชี การตั้งงบประมาณ การเบิกจายตาง ๆ
๕. บุคลากรมีความรู ความสามารถ และทักษะในการทํางาน
การคนควาหาความรู ประสบการณ และอืน่ ๆ เพื่อใหผูปฏิบัตเิ กิดความมั่นใจในการ
ปฏิบัติงาน จะไดเปนเกราะปองกัน โดยหนวยงานจะตองมีแนวทางในการสงเสริม พัฒนาใหบุคลากรเพิ่มพูน
ความรูความสามารถดวยเพือ่ ใหบุคลากรเหลานั้นปฏิบัติงานได แลวก็ทําใหองคกรบรรลุเปาหมาย
๖. มีระบบการกํากับดูแล และมีการกํากับดูแลอยางเครงครัด เนื่องจากกระบวนการ
กํากับดูแลเปนตัวขับเคลื่อนใหทุกอยางเปนไปตามเปาหมายที่วางไว ในทางปฏิบัติเปนหนาที่ของผูบริหาร
หากมีขอผิดพลาดเกิดขึ้น ผูกํากับดูแลไมพนความรับผิดเปนเรื่องบกพรองในการปฏิบัติหนาที่
๗. การบริหารการเงินขององคกร
๗.๑ การจัดทํางบประมาณรายรับ รายจาย
๗.๒ การบริหารงบประมาณรายรับ รายจาย
๗.๓ การกอหนีผ้ ูกพัน-การจัดซื้อจัดจาง
๗.๔ การเบิกจายเงิน
๗.๕ การเก็บรักษาเงิน คอนขางสําคัญ กรณีราชบัณฑิตยสถานมีการจําหนาย
หนังสือพจนานุกรม สารานุกรม กระบวนการเก็บรักษาเงินก็ตองปฏิบัติไปตามระเบียบทีก่ ําหนดไว เชน
มีเจาหนาทีเ่ ก็บรักษาเงินไมนําเงินที่ไดจากการจําหนายหนังสือไปสงฝายคลังหรือนําฝากเขาบัญชีธนาคาร
โดยเก็บรักษาเงินดังกลาวไวในลิ้นชักของตนเอง และเมื่อมีความจําเปนจึงนําเงินดังกลาวไปใช ดังนั้น มีความ
รับผิดตั้งแตระดับผูบ ริหารเพราะตองกํากับใหมีกระบวนการเก็บรักษาเงินอยางถูกตอง
๗.๖ การลงทุนหาผลประโยชน
๗.๗ การควบคุมภายใน แบงเปน
๗.๗.๑ internal control กระบวนการทํางานทุกเรื่อง กํากับดูแล ตั้งแตกฎ
ระเบียบ กติกา ระบบ และแบบแผนตาง ๆ
๗.๗.๒ internal audit ตรวจสอบกระบวนการทํางานเปนไปตามระบบ
หรือไม

๑๐

สรุปคําบรรยายโครงการฝกอบรม เรื่อง “เบิกจายอยางไรไมใหผดิ จริยธรรมและกฎหมาย”
โดย
นางสาวศิรพิ ร อัญญณรงคกุล
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สาระสําคัญของการเบิกจายอยางไรไมใหผิดจริยธรรมและกฎหมายซึ่งเปนสวนของการนํา
ระบบที่วางไวไปปฏิบัติโดยปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ที่กําหนด มีรายละเอียด ดังนี้
๑. หลักเกณฑสําคัญเกี่ยวกับการบริหารดานการเงินและงบประมาณ ผูที่เบิกหรือ
ดําเนินการควรจะรูในเรื่อง
๑.๑ แหลงงบประมาณทีจ่ ะอนุมัติการจายเงิน รวมทัง้ การบริหารและขั้นตอน วิธี
ปฏิบัติงานดานการบริหารงบประมาณ
๑.๑.๑ เงินงบประมาณแผนดิน
๑.๑.๒ เงินนอกงบประมาณ
ในสวนขั้นตอนในการบริหารงบประมาณ ไดแก
- การจัดทํางบประมาณรายรับ รายจาย ตองตรวจสอบรายการทีจ่ ัดทําคําขอ
ตั้งงบประมาณกับงบประมาณที่ไดรับจัดสรรดวยเพื่อใหสอดคลองกัน
- การบริหารงบประมาณรายรับ รายจาย ตองตรวจสอบวางบประมาณอยูใน
หมวดใด กรณีเงินอุดหนุน มี ๒ ประเภท คือ ๑) เงินอุดหนุนทั่วไป มีขั้นตอนการเบิกจายพิเศษมากกวาปรกติ
๒) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
- การกอหนีผ้ ูกพัน บางเรือ่ งตองดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ บางเรื่องไมจําเปนตองไปดําเนินการตามระเบียบดังกลาวเพราะไมมีเรื่องที่เกี่ยวของ
กับการจัดซือ้ จัดจางวัสดุครุภัณฑ
- การเบิกจายเงิน ตองมีใบเสร็จรับเงินหรือใบสําคัญรับเงิน
- การเก็บรักษาเงิน ตองนําฝากที่คลังหรือธนาคารตามระเบียบการเงิน
- การควบคุมภายใน คือการกําหนดระเบียบขึ้นมาดูแลอยางเหมาะสมเพื่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๑.๒ อํานาจในการอนุมัตกิ ารจายเงินงบประมาณ ตองทราบวาเปนผูมอี ํานาจในการ
อนุมัติหรือไม โดยตรวจสอบจากหนังสือมอบอํานาจเปนสําคัญที่สุด
ผูบริหารควรตรวจดูเงื่อนไขการจายเงิน
กอนการเบิกจาย
๑) มีงบประมาณที่ไดรบั อนุมัติแลว
๒) มีระเบียบการเบิกจาย (กําหนดหลักเกณฑและอัตรา)
๓) มีผูมีอํานาจอนุมัติ อนุมัติกอหนี้ผูกพันหรืออนุมัติใหจาย
๔) มีผูมีอํานาจเบิกจายเงิน ลงนามเบิกจาย
ผูมีอํานาจอนุมัตเิ บิกจายกับผูมอี ํานาจเบิกจายเงินอาจเปนคนละคนหรือคน
เดียวกันก็ได ทางปฏิบัติมักเปนคนเดียวกัน เพียงแตอํานาจในการอนุมัติเบิกจายกําหนดไวตางกัน เชน อํานาจ

๑๑
ในการเบิกจายงบประมาณของราชบัณฑิตยสถานอยูทเี่ ลขาธิการราชบัณฑิตยสถานทั้งหมด แตมอบอํานาจให
รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสถานซึ่งเปนผูมีอํานาจในการอนุมัติกอหนีผ้ ูกพันไดไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท สวน
อํานาจเบิกจายเงินนั้น เมื่อไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลวจะจายเงิน หรือกอนอนุมัติดําเนินการเสร็จสิ้น มีการยืม
เงิน ผูที่ยืมเงินตองมีการกําหนดกันวาผูใดลงลายมือชื่อเปนผูยืม
ผูบริหารตองกํากับดูแลใหดําเนินการ
หลังการเบิกจาย
๑) งานการเงิน ตองเก็บใบรับเงินจากผูรบั เงิน
๒) งานบัญชี ตองจัดทําบัญชี เพื่อการตรวจสอบ
๓) จัดทํารายงานงบการเงินประจําปของหนวยงาน
เมื่อมีการอนุมัติเรื่องตาง ๆ แลวตองมาดูวาจะดําเนินการอยางไร หากเรื่อง
เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางครุภัณฑก็ตองดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา ดวยการพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิม่ เติม กรณีเปนเรื่องการจัดอบรม ตองไปดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ และ
หลังจากดําเนินการจัดอบรมเสร็จแลว ผูดําเนินการตองรวบรวมใบเสร็จรับเงินทีเ่ ปนหลักฐานการจายเงินเพือ่
นําไปเบิกจายเงินกับฝายการเงิน ตอมาผูทําบัญชีตองนําเอกสารหลักฐานที่ไดมาไปบันทึกบัญชีใหถูกตองเพื่อให
มีการตรวจสอบไดในภายหลัง และเมื่องานบัญชีดําเนินการจัดทําเรียบรอยแลวไปจัดทํารายงานการเงิน
ประจําป ผูบ ริหารควรมีความรูเกี่ยวกับการบัญชีตามสมควร อยางนอยตองติดตามกํากับดูแลผูจ ัดทําบัญชีใหมี
การบันทึกบัญชีใหเปนปจจุบัน
๑.๓ ระเบียบที่เกี่ยวของกับระเบียบการเบิกจายเงิน เชน การจัดอบรม การเบิกเบี้ยประชุม
การเดินทางไปราชการที่ตางจังหวัด กรณีมหาวิทยาลัยจะมีงบประมาณ ๒ ประเภท คือ งบประมาณแผนดิน
และงบรายไดของมหาวิทยาลัย (จากคาลงทะเบียน) เพราะฉะนั้นขณะที่เปนเจาหนาที่การเงินจะตองรูวา
สามารถเบิกจายไดตามระเบียบการเบิกจายเงินของกระทรวงการคลังหรือของมหาวิทยาลัย
กฎหมายและระเบียบทีส่ ําคัญ
๑) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒
งบประมาณรายจาย หมายความวา จํานวนเงินอยางสูงทีอ่ นุญาตใหจาย หรือ
ใหกอหนีผ้ ูกพันไดตามวัตถุประสงคและภายในระยะเวลาที่กาํ หนดไวใน พ.ร.บ. งบประมาณรายจาย
การขอเบิกเงินจากคลังตามงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณใด
ใหกระทําไดแตเฉพาะภายในปงบประมาณนั้น เวนแตงบประมาณปใดใหกระทําไดแตเฉพาะภายใน
ปงบประมาณนั้น เวนแต
- เปนงบประมาณรายจายขามป หรือ
- เปนงบประมาณรายจายที่ไดกอหนีผ้ ูกพันไวกอนสิ้นปงบประมาณ หรือที่ไดรับ
อนุมัติจากรัฐมนตรีใหเบิกเหลื่อมป และไดมกี ารกันเงินไวตามระเบียบ ใหขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังตอไป
ไดอีกไมเกินหกเดือนปฏิทินของปงบประมาณถัดไป
ขาราชการหรือลูกจางผูใดของสวนราชการกระทําการกอหนีผ้ ูกพันหรือ
จายเงิน หรือโดยรูอยูแลวยินยอมอนุญาตใหกระทําการดังกลาวนั้น โดยฝาฝนพระราชบัญญัตนิ ี้ หรือระเบียบ
ขอบังคับที่ไดออกตามความใน พ.ร.บ. นี้ นอกจากความรับผิดทางอาญาซึง่ อาจไดรบั ตามกฎหมายอื่นแลว
ผูกระทําหรือผูยินยอมอนุญาตใหกระทําดังกลาว จะตองรับผิดชดใชจํานวนเงินทีส่ วนราชการไดจายไป หรือ
ตองผูกพันจะตองจายตลอดจนคาสินไหมทดแทนใด ๆ ใหแกสวนราชการนั้น

๑๒
สาระสําคัญของพระราชบัญญัตวิ ิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒
ในงบประมาณรายจาย มีขั้นตอน คือ การขอเงินประจํางวด เพราะมิใชการนําเงิน
งบประมาณที่กรมไดรับทั้งหมดมาใหแตละกรม โดยกําหนดใหขอเงินประจํางวดเปนงวด ๆ ในการกอหนี้
ผูกพันตองดูวารับเงินประจํางวดแลวหรือไม มีปญ
 หาทางปฏิบัติ คือ หนวยงานจะรอเงินประจํางวดอยางเดียว
หากยังไมไดรบั เงินประจํางวดก็ไมสามารถดําเนินการได ทําใหงานลาชา มีทางแกไขโดยกอหนีผ้ ูกพันไดโดยมี
เงื่อนไขเหมือนจางเหมาบริการ คือ ๑. งวดระยะเวลาที่กําหนด ๑ ปงบประมาณ (๑ ต.ค. - ๓๐ ก.ย.) โดยทํา
สัญญาจางเหมาทําความสะอาด ในวันที่ ๑ ต.ค. แตเงินประจํางวดยังไมไดรบั สามารถดําเนินการไดกอนที่จะ
ไดรับเงินประจํางวดโดยไปจัดซือ้ จัดจางตามวิธีการใหผมู ีอํานาจอนุมัติ ซึ่งผูมอี ํานาจอนุมัติตอ งทราบวาอนุมัติได
หรือไมไดโดยมีเงือ่ นไขวาทําสัญญาจางไดตอเมื่อไดรบั เงินประจํางวดแลว เปนเพียงกรอบของวงเงินที่จะตอง
เบิกจายใหเปนไปตามกรอบ การเบิกจายงบประมาณตองเบิกจายใหทันภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด คือ
๑ ต.ค. - ๓๐ ก.ย. ถาเบิกจายไมแลวเสร็จในปงบประมาณ ตองทําเรือ่ งขออนุมัติกันงบประมาณไวเบิกเหลื่อมป เชน
การทําสัญญาจางกอสราง กรณีเงินอุดหนุนทั่วไป สามารถเบิกจํานวนเงินทัง้ หมดมาบริหารจัดการได และ
กรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตองเบิกจายใหทันในปงบประมาณ หากไมทันในกําหนดสามารถขอขยายเวลากันไว
เบิกเหลื่อม เชน การพิมพจําหนายหนังสือ โดยไดเงินมาอุดหนุนในเรือ่ งการดําเนินการเรื่องการพิมพแลวนําไป
จําหนาย อาจใหมาในรูปเงินทุนหมุนเวียน การดําเนินการใหถูกตองเปนไปตามระเบียบวาดวยเงินอุดหนุน
ทั่วไป กรมตองเรียนรูในเรื่องการเก็บรักษาเงิน การดูแลเงิน การลงทุนหาผลประโยชน ถาฝากบัญชีธนาคาร
ประเภทออมทรัพยใหนําดอกเบี้ยสงคลังดวย
หากขาราชการหรือลูกจางผูใดกระทําการกอหนี้ผกู พันทีจ่ ายเงินไปแลวหรือ
ยินยอมใหกระทําการนั้นโดยฝาฝนระเบียบนี้ เชน เบิกเงินไปจายกอนไดรับเงินประจํางวด ถือเปนความผิดตาม
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ตองรับผิดชดใชจํานวนเงินที่ราชการจายไปและผูกพันจาย
คาสินไหมทดแทน กรณีที่ผบู ริหารสั่งใหจายโดยไมถูกตองตามระเบียบ เจาหนาทีผ่ จู ายเงินตองทําบันทึกเปน
ลายลักษณอกั ษร จะไดพนความรับผิด
๒) ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘
เพื่อประโยชนในการติดตามและประเมินผลใหสวนราชการฯ จัดใหมีระบบ
การรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณและใหจัดทํารายงาน ดังนี้
- รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณ เมื่อสิ้นระยะเวลา
ในแตละไตรมาสภายในสิบหาวันนับแตวันสิ้นไตรมาส
- รายงานประจําปภายในหกสิบวันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ
สาระสําคัญของระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘
เหตุที่ตองกําหนดใหมกี ารรายงานผลการปฏิบัตงิ านและผลการใชจายเงิน
งบประมาณเพราะไมตองการใชเงินใหเกินงบประมาณที่มอี ยู ในการดําเนินการของมหาวิทยาลัย เจาหนาที่
การเงินงบประมาณจะเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณประกอบการเสนอขออนุมัติงบประมาณ
ใหผูบริหารทราบถึงงบประมาณในการดําเนินการที่ไดดําเนินการแลว ถางบประมาณทีจ่ ะอนุมัติหมด อาจไป
ใชงบประมาณสวนอื่นโดยถัวเฉลี่ยจายตามระเบียบที่กําหนด การรายงานผลการปฏิบัตงิ าน เปนการชวยเรื่อง
ของการใชจายเงินงบประมาณไมใหเกินกําหนด
๓) ระเบียบการเบิกจายจากคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑

๑๓
หนวยงานผูเ บิกจะจายเงินหรือกอหนี้ผกู พันไดแตเฉพาะทีก่ ฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ คําสัง่ หรือมติคณะรัฐมนตรีอนุญาตใหจายได หรือตามที่ไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง
การไดรับเงินจากคลังไมปลดเปลือ้ งความรับผิดชอบของหนวยงานผูเบิกในการ
ที่จะตองดูแลใหมีการจายเงินหรือกอหนีผ้ ูกพันใหเปนไปตามวรรคหนึ่ง
สาระสําคัญของระเบียบวาดวยการเบิกจายจากคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑
ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลังสําคัญมาก เปนการระบุวาในการกอหนี้
ผูกพันรายการหนึ่งตองมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสัง่ มติคณะรัฐมนตรีอนุมัติใหจายไดหรือตามที่ไดรับ
อนุมัติจากงบประมาณ เชน การเลี้ยงรับรอง สมัยกอนกฎหมายกําหนดคาเลี้ยงรับรองชาวตางประเทศไว แต
ปจจุบันคาเลี้ยงรับรองแพงมาก (ใหเปนดุลพินจิ ของหัวหนาสวนราชการในการกําหนดคาเบิกจายนอกเหนือ
ระเบียบ) หากตองเบิกเงินที่ไมสามารถเบิกได หนวยงานตองทําขอตกลงกับกระทรวงการคลังเนื่องจากมีเหตุผล
ความจําเปนในหนาที่การงาน กรณีของมหาวิทยาลัยจะมีเงินรายไดและมีระเบียบรองรับสามารถดําเนินการได
สะดวกกวา การที่ขออนุมัตเิ บิกเงินและจายเงินแลว สํานักงานตรวจเงินแผนดินสามารถทักทวงได ไมปลด
เปลื้องความรับผิดชอบของหนวยงานผูเ บิกในการที่จะตองดูแลใหมีการจายเงิน/กอหนีผ้ ูกพันซึ่งเปนผูชี้แจง
พรอมแสดงหลักฐานประกอบ
๔) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
การแบงซื้อหรือแบงจางโดยลดวงเงินทีจ่ ะซื้อหรือจางในครั้งเดียวกันเพื่อให
วงเงินต่ํากวาที่กําหนดโดยวิธีหนึ่งวิธีใดหรือเพื่อใหอํานาจสัง่ ซื้อสัง่ จางเปลี่ยนไป จะกระทํามิได
สาระสําคัญของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
กรณีซื้อในวงเงินไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตองใชวิธีตกลงราคา ถาเกิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตองใชวิธีสอบราคา และถาเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตองใชวิธี
ประกวดราคา เชน ในรายการวงเงินประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาทเศษ แตไมตองการใชวิธีสอบราคา จึงแบงซื้อ
เปน ๒ งวด เปนการแบงซื้อแบงจาง บางครั้งการซือ้ วัสดุไวใชในสํานักงาน อาจวางแผนการซื้อจํานวน ๓ ครั้ง
ตอป มิใชกรณีแบงซือ้ แบงจางเพราะมีแผนดําเนินการและจัดซื้อตามแผนดําเนินการ กรณีจัดซื้อครุภัณฑโดยมี
วงเงินงบประมาณที่ไดรับ ๑๒๐,๐๐๐ บาท ปรากฏวาไปตอรองราคาแลวได ๙๙,๐๐๐ บาท จะถือวาซื้อโดยวิธี
ตกลงราคาไมได เพราะในครุภัณฑนั้นตั้งวงเงินงบประมาณไว ๑๒๐,๐๐๐ บาท ซึ่งดูจากงบประมาณที่ตั้ง
เปนหลัก แตในการซือ้ วัสดุจางเหมารายการหนึ่ง แลวตอรองราคากันไดไมถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท อํานาจนั้น
ตกลงราคาได ผูมีอํานาจอนุมัติได แตมิใชมีการดําเนินการในเรื่องหนึง่ ที่วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทเศษหรือ
๒๐๐,๐๐๐ บาท แลวมาตกลงกัน ๒ ครั้งติดกัน เชน มีการซือ้ หนังสือโดยตกลงกัน ๒ ครั้งที่รานเดียวกันโดย
ระยะเวลาหางกัน ๑ วัน ถือเปนการแบงซื้อแบงจางเพือ่ ลดวงเงินขั้นต่ําใหอยูในขอบเขตการตกลงราคา หรือ
ลดเพื่อใหอยูในอํานาจก็เปนไปได อํานาจในการสั่งซื้อสั่งจางนี้เปนความผิดตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
๕) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
พ.ศ. ๒๕๔๙
๖) ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยวินัยทางงบประมาณและ
การคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ กลาวถึงเรือ่ งโทษและลักษณะการดําเนินงานของเจาหนาที่การเงินหรือผูบังคับบัญชา
ที่ทําหนาที่ดูแลเงิน ตองระมัดระวัง หากไมระมัดระวังจะตองรับโทษทางวินัย

๑๔
๒. แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ถาผูบังคับบัญชามีแนวคิดเกี่ยวกับการควบคุม
ภายใน หรือพยายามปลูกฝงแนวคิดในการควบคุมภายในใหเกิดในหนวยงานของตนเองแลว ความผิดพลาดหรือ
ชองทางการทุจริตจะเกิดขึ้นนอยมาก
internal control เปนการควบคุมภายใน โดยเจาหนาที่วางระบบการควบคุมขึ้นในหนวยงาน
เพื่อใหมีการดําเนินการใหเปนไปตามนั้น ซึง่ เจาหนาที่คาดวาระบบที่วางไว ถาปฏิบัติตามจะถูกตอง ปลอดภัย
ไมมีการทุจริตหรือชองโหวเกิดขึ้น แตการควบคุมภายในนั้น เรื่องที่สําคัญที่สุด คือ การกํากับดูแล ถาไมมีการ
วางระบบควบคุมภายในไว และไมมีการกํากับใหเปนไปตามกระบวนการของระบบควบคุม การดําเนินการ
จะไมเกิด เพราะฉะนั้นผูบงั คับบัญชามีสวนสําคัญมากในการควบคุมภายใน
- การควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย
- การควบคุมภายใน ระดับหนวยงาน กรมตองวางระบบการควบคุมภายในวามีความ
เสี่ยงเรือ่ งใดและวางเรื่องการควบคุมภายในในเรือ่ งนั้น ๆ เพื่อใหกรมประสบความสําเร็จ ในขณะเดียวกัน
หนวยงานยอยก็ตองดูความเสี่ยงของตนเองดวยเพราะความเสี่ยงของแตละหนวยงานแตกตางกันขึ้นอยูกับการ
วางระบบควบคุม การควบคุมงบประมาณรายจายจะมีความเสี่ยงเรื่องรายได เชน หนวยงานตั้งคําขอ
งบประมาณแลวเสนอจัดทําโครงการ ปรากฏวาไดรับงบประมาณมาไมเพียงพอ คงตองนําโครงการทัง้ หมดมาดู
แลวปรับลดงบประมาณของแตละโครงการใหเหมาะสม
๓. การควบคุมงบประมาณรายจายจากเงินงบประมาณแผนดิน
๓.๑ ความเสี่ยงดานรายได และการจัดลําดับความเสี่ยง
๓.๒ ความเสี่ยงดานรายจาย และการจัดลําดับความเสี่ยง
๓.๓ มาตรการและวิธีการเพื่อลดความเสี่ยง
หนวยงานตองจัดลําดับความเสี่ยงวาเรื่องใดควรปฏิบัติกอนหลัง ที่ราชบัณฑิตยสถาน
คงไมมีปญหาเรื่องรายได เนื่องจากรายไดมาจากการจําหนายหนังสือก็สงคืนคลังทั้งหมด ไมไดหากําไร
เพราะฉะนั้นหนังสือของราชบัณฑิตยสถานสวนใหญไดรับงบประมาณแผนดินมาดําเนินการเสร็จก็จําหนาย
เทาราคาทุน ขายไดจํานวนเงินเทาไรแลวสงคลัง ไมมีความเสี่ยงดานรายได ความเสี่ยงเรื่องรายไดจะเปน
กรณีที่เจาหนาที่ตั้งประมาณการไวแลวจะมีรายไดเขาแตไมเปนไปตามเปาหมายเหมือนงบประมาณ ไมตองมา
ปรับเปลี่ยนตัวงบประมาณการดําเนินการเหมือนกัน สวนความเสี่ยงเรือ่ งรายจาย กรณีไดรบั งบประมาณมา
ทั้งหมด จะมีความเสี่ยงมาก คือ รายจายไมพอ สิ่งแรกที่ตองทํา คือ ดูงบประจําผูกพันยอดไวกอน เงินเดือน
อยูในหมวดซึ่งไมสามารถโอนยายไปทําอยางอื่นได หมวดทีส่ ําคัญอีกเรื่อง คือ หมวดคาตอบแทนใชสอยวัสดุ
ที่สําคัญมีความเสี่ยงดานรายจาย คือ รายจายที่ตองจายประจํา เชน คาไฟฟา คาน้ํา คาเชาบาน คาเงิน
สมนาคุณผูบ ริหาร เปนงบจําเปนตองจายและผูกพันงบประมาณรายจายไวกอนลวงหนาเพื่อมิใหเกิดความเสี่ยง
ที่เหลือจะเปนรายจายทีเ่ หลือ ซึ่งตองไปปรับอีกครัง้ เนือ่ งจากงบประมาณถูกตัดลดลง งบประมาณรายจายจะ
ปรับเปลี่ยนอยางไร ขอบเขตงานตองลดลงหรือไม คือ มาตรการและวิธีการลดความเสี่ยง
๔. การควบคุมงบประมาณรายจายจากเงินงบประมาณแผนดิน
๔.๑ การประมาณการรายไดควรอยูในเกณฑคอนไปทางขางต่ํา หรือปานกลาง ขั้นต่ํา
ไมควรประมาณการในลักษณะคอนไปทางขางสูง
๔.๒ ความเสี่ยงจากการมีรายไดไมเพียงพอกับการใชจายควรใหอยูในระดับทีเ่ หมาะสม
กับเงินทุนสะสม
๔.๓ ควรคํานึงถึงกระแสเงินเขาที่อาจไมสอดคลองกับกระแสเงินออก หากจําเปนอาจ
ตองจัดทําประมาณการกระแสเงินเขา/ออก

๑๕
๔.๔ มีระบบการบันทึกขอมูลการรับ/จายที่เปนปจจุบัน
๔.๕ มีการแบงแยกคาใชจายคงที่ และคาใชจา ยผันแปร
๔.๖ มีการควบคุมดูแลรายไดที่เกิดขึ้นจริงอยางใกลชิดวาเปนไปใกลเคียงกับประมาณ
การหรือไมเพียงไร
๔.๗ มีการปรับลดงบประมาณรายจายเปนรายไตรมาสใหสอดคลองกับรายไดทเี่ กิดขึ้น
จริงต่ํากวาประมาณการ
๔.๘ ในแตละไตรมาสอาจควบคุมใหรายจายจริงไมสงู กวารายไดรับจริง
๔.๙ จัดทํารายงานประจําเดือนเปรียบเทียบระหวาง รับ/จาย จริงกับประมาณการ
๔.๑๐ ทุกครั้งที่มีการประกาศเพิ่มอัตราคาใชจาย ตองคํานึงถึงผลกระทบทั้งในปจจุบัน
และอนาคต
๔.๑๑ เมื่อมีการเสนอขออนุมัติคาใชจาย ควรมีขอมูลเกี่ยวกับงบประมาณไดรับ ผูกพัน
แลว จายไปแลว และที่คงเหลืออยู ประกอบการพิจารณาดวย
๕. การปฏิบัติที่ดี ๔ ประการ
๕.๑ มีการวางแผน กําหนดเปนนโยบายที่ชัดเจน แนนอน
๕.๒ มีการสื่อสารฝกอบรม เกี่ยวกับ นโยบาย วิธีการปฏิบัตงิ านฯ อยางแพรหลายทั่วถึง
๕.๓ มีคูมือการปฏิบัติงานที่ถูกตองเปนปจจุบัน
๕.๔ มีการติดตามและประเมินผล หมายความรวมถึง การรายงานการควบคุมดูแล
โดยหัวหนาผูป ฏิบัติงานการประเมินและตรวจสอบ
๖. ขอจํากัดของการควบคุม
๖.๑ ใหความมั่นใจในระดับหนึ่งเทานั้น
๖.๒ ไมไดประกันความสําเร็จของการดําเนินงาน
๖.๓ ไมไดประกันความถูกตองทั้งหมดของขอมูล และการทําตามกฎหมาย ระเบียบ
และขอบังคับ
๖.๔ ไมสามารถปองกันความผิดพลาดไดเมื่อรวมกันฝาฝน
๖.๕ การทํางานของคนยอมมีผิดพลาดเปนธรรมดา
๗. แนวทางการบริหารการใชจา ยงบประมาณ
การอนุมัติคาใชจายแตละครั้งตองดูขอมูลใหครบทัง้ ๓ สวน คือ
๑) จํานวนเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ
๒) จํานวนเงินที่ไดมกี ารใชจายไปแลว
๓) จํานวนเงินที่ขออนุมัติในครั้งนั้น (๓+๒ ตองไมเกิน ๑)
การอนุมัติใหใชจายเงินเกินกวางบประมาณ เปนขอผิดพลาดที่ทําใหตองติดตามเงินคืน
หรือผูอนุมัตกิ ารใชจายงบประมาณจะตองรับผิดชอบทางวินยั การเงิน
๘. หลักฐานการจายเงินที่เปนใบเสร็จรับเงิน
ใบเสร็จรับเงินที่ผรู ับเงินออกใหจะตองมีรายการอยางนอย ๕ รายการ ดังนี้
๑) ชื่อ สถานที่อยู หรือที่ทําการของผูรบั เงิน
๒) วัน เดือน ป ที่รับเงิน
๓) รายการแสดงการรับเงินระบุวาเปนคาอะไร
๔) จํานวนเงินทัง้ ตัวเลขและตัวอักษร

๑๖
๕) ลายมือชื่อผูรบั เงิน
การจายเงินซึ่งตามลักษณะไมอาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผูรบั ชําระเงินไดให
ผูจายเงินทําใบรับรองระบุรายการทั้ง ๕ รายการ และชี้แจงเหตุผลที่ไมอาจเรียกใบเสร็จรับเงินได
๙. แนวทางปฏิบัติในดานการรับ-จายเงิน
๙.๑ อยาแบงซือ้ แบงจางรายการเดียวใหเปนหลายรายการ เพื่อใหแตละรายการมี
จํานวนเงินทีล่ ดลงจนอยูในวงเงินของวิธีที่ต่ํากวาและวงเงินที่ตนเองอนุมัติได
๙.๒ เรงรัดการจัดทํารายงานเมื่อมีการซื้อหรือจางกรณีจําเปนเรงดวนโดยมิไดคาดหมาย
ไวกอน

๑๗

คําถาม-คําตอบ
เกี่ยวกับการเบิกจายอยางไรไมใหผิดจริยธรรมและกฎหมาย
โดย รองศาสตราจารยสดุ า วิศรุตพิชญ อาจารยประจําคณะนิติศาสตร
และ
นางสาวศิรพิ ร อัญญณรงคกุล ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
๑. ถาม ในการเบิกจายเงินคาตอบแทนเปนเงินสดใหแกกรรมการ จะมีแนวทางปองกันการทุจริตไดอยางไร
ตอบ ใหเจาหนาทีผ่ ูเบิกและจายทัง้ สองฝายตรวจนับเงินพรอมกันกอนจัดเตรียมเงินใสซอง เพื่อเปนการ
ยืนยันจํานวนเงินทีป่ รากฏในซอง และมีใบระบุรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการเบิกจายเพือ่ ใหผูรบั ไดรู
จํานวนเงินทีจ่ ะไดรบั พรอมทั้งมีผลู งลายมือชื่อกํากับบริเวณหนาปากซองที่บรรจุเงินตามจํานวน
ที่ถูกตองกอนที่จะปดคาดซอง
๒. ถาม แนวทางปฏิบัติในดานการรับ-จายเงิน ที่มีวงเงินสูง
ตอบ ควรกํากับวิธีการจายโดย ๑. เปลี่ยนการจายเงินสดเปนสั่งจายเช็คขีดครอมระบุชื่อผูร ับเงิน หรือ
๒. โอนเงินเขาบัญชีของผูรบั เงินโดยตรง
๓. ถาม ในการจัดสัมมนาของหนวยงานราชการที่ตางจังหวัด ซึ่งตองมีคาใชจายตาง ๆ ไดแก คาอาหาร
คาที่พัก คาเดินทาง คายานพาหนะ เจาหนาที่ผรู ับผิดชอบในการจายเงินดังกลาวสามารถ
ดําเนินการอยางไรทีจ่ ะเปนวิธีที่สะดวกและปลอดภัยโดยไมตองพกพาเงินจํานวนมาก
ตอบ ใชบัตรเครดิตราชการ
๔. ถาม กรณีราชบัณฑิตยสถานประสงคจางพิมพหนังสือ จํานวน ๑ เรื่อง กับบริษัทซึ่งเปนทีร่ ูจกั กันดีวา
มีชื่อเสียงทางการผลิตหนังสือ และมีงบประมาณเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะจางโดยวิธีตกลงราคา
ไดหรือไม อยางไร
ตอบ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๑๘ การซื้อหรือการจางกระทําได ๖ วิธี คือ
๑. วิธีตกลงราคา
๒. วิธีสอบราคา
๓. วิธีประกวดราคา
๔. วิธีพเิ ศษ
๕. วิธีกรณีพิเศษ
๖. วิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด
ขอ ๑๙ การซื้อหรือการจางโดยวิธีตกลงราคา ไดแก การซื้อหรือการจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไมเกิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท
ขอ ๒๔ การจางโดยวิธพี ิเศษ ไดแก การจางครัง้ หนึง่ ซึง่ มีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ใหกระทําได
เฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด ดังตอไปนี้
(๑) เปนงานที่ตองจางชางผูมฝี มอื โดยเฉพาะ หรือผูมีความชํานาญเปนพิเศษ

๑๘
(๒) เปนงานจางซอมพัสดุที่จําเปนตองถอดตรวจใหทราบความชํารุดเสียหายเสียกอนจึงจะ
ประมาณคาซอมได เชน งานจางซอมเครื่องจักร เครือ่ งมือกล เครื่องยนต เครื่องไฟฟา
หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส
(๓) เปนงานที่ตองกระทําโดยเรงดวน หากลาชาอาจจะเสียหายแกราชการ
(๔) เปนงานที่ปกปดเปนความลับของทางราชการ
(๕) เปนงานที่จําเปนตองการจางเพิ่มในสถานการณทจี่ ําเปน หรือเรงดวน หรือเพื่อ
ประโยชนของสวนราชการ และจําเปนตองจางเพิม่ (repeat order)
(๖) เปนงานที่ไดดําเนินการจางโดยวิธีอื่นแลวไมไดผล
ดังนั้น งานจางพิมพหนังสือของราชบัณฑิตยสถาน ไมสามารถใชวิธีจางโดยวิธีตกลงราคาได
เพราะงบประมาณ เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ไมเขาเงื่อนไขตามขอ ๑๙ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หากจะไปจางโดยวิธีพิเศษ ก็ไมเขาเงื่อนไขตามขอ ๒๔ ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ เนื่องจากงานพิมพหนังสือมิใชกรณีตองจางชางผูม ีฝม ือ
โดยเฉพาะ
๕. ถาม การแบงซื้อหรือแบงจางโดยลดวงเงินทีจ่ ะซื้อหรือจางในครั้งเดียวกันเพื่อใหวงเงินต่ํากวาที่กําหนด
โดยเปลี่ยนวิธีการจากสอบราคาเปนวิธีตกลงราคา หรือกรณีวงเงินซื้อหรือจางสูง จึงลดวงเงินเพื่อให
ผูมีอํานาจสั่งอนุมัติไดทําไดหรือไม
ตอบ ทําไมได เพราะเปนการเปลี่ยนวิธีการหรือกระบวนการ จากที่ควรเปนตามปรกติแลวไปแบงวงเงิน
เพื่อใหเขาสูกรอบทีผ่ ูมีอํานาจอนุมัติตองการเปนการขัดตอระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๓๕
๖. ถาม ผูเสนอราคาจางพิมพหนังสือของราชบัณฑิตยสถาน จากรายที่คัดเลือกไวแลวซึ่งเสนอราคาต่ําสุด
จะไดเปนผูเขาทําสัญญาจางกับสวนราชการ แตมีขอเท็จจริงวา ผูเสนอราคาต่ําสุดเปนบริษัททีม่ ี
ผลงานที่คุณภาพไมดี แตไมถึงขนาดที่กรรมการไมสามารถตรวจรับได และจัดสงผลงานลาชา
กรณีนจี้ ะมีวิธีการหรือขอแนะนําในการที่จะตัดสิทธิไมจางบริษัทดังกลาวไดหรือไม
ตอบ ๑. กรรมการเปดซองสอบราคามีหนาที่ตองรายงานผลการพิจารณาและความเห็นตอหัวหนาสวน
ราชการเพื่อสั่งการ โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาทีพ่ ัสดุ
๒. กรรมการตรวจรับพัสดุมหี นาทีร่ ายงานถึงหัวหนาสวนราชการไดวา มีรายละเอียดไมเปนไปตาม
ขอกําหนดในสัญญาหรือขอตกลง
๓. หนวยงานควรวางเกณฑมาตรฐานในการคัดเลือกบริษัทจางพิมพ แลวแจงเปนประกาศเพือ่ ความ
โปรงใส และจะไดใชเปนหลักฐานประกอบการชี้แจงตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
พ.ศ. ๒๕๔๐
๔. ฝายพัสดุควรเก็บสถิติของบริษัทที่สง มอบงานลาชาและเก็บสําเนาของผลงานที่บริษัทตองแกไข
ไวเปนขอมูล

๑๙
๗. ถาม การฝกอบรม สัมมนา จัดประชุมระหวางประเทศ โดยกําหนดเชิญวิทยากรหลายคน รวมทัง้
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมาจากตางประเทศ แตหนวยงานพิจารณาแลววา หากจายตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง อาจดูไมเหมาะสมกับวิทยากรบางคนที่เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก จะมี
วิธีดําเนินการอยางไร
ตอบ ๑. ใชเงินรายไดอื่นของหนวยงาน (ในกรณีเชนนี้ หนวยงานจะตองมีระเบียบเกี่ยวกับการใช
เงินรายไดอื่นเหลานี้ เพื่อความถูกตองและเพื่อการตรวจสอบดวย)
๒. ใหอยูในดุลพินจิ ของหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ ขอ ๗
การเบิกจายคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศนอกเหนือจาก
ที่กําหนดไวในระเบียบนี้ หรือที่กําหนดไวแลวแตไมสามารถปฏิบัติไดตามระเบียบนี้ ใหอยูใ น
ดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณ โดยคํานึงถึงความจําเปน เหมาะสม
และประหยัด ภายในวงเงินงบประมาณที่ไดรบั โดยยึดถือประโยชนของทางราชการเปนหลัก
ซึ่งการใชดุลพินิจนั้น หนวยงานควรวางกรอบแนวทางเสนอไวเพื่อใหผูบริหารใชดุลพินิจไดงายขึ้น
๘. ถาม การทีเ่ จาหนาที่ของรัฐใชอํานาจหนาที่ของตนไปกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลภายนอก ผูใด
ตองรับผิดในความเสียหายนั้น
ตอบ หนวยงานตองรับผิดในความเสียหายทีเ่ กิดขึ้นแลวมาใชสทิ ธิไลเบี้ยกับเจาหนาที่ที่กระทําการใหเกิด
ความเสียหายไดกรณีที่เจาหนาที่ดังกลาวไดกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง
๙. ถาม ผูบังคับบัญชาสั่งจายเช็คเงินสดโดยไมไดขีดครอม เจาหนาที่รับเช็คดังกลาวไปเบิกเงินโดยนําเงิน
เขาบัญชีสวนตัว ผูบังคับบัญชาประมาทเลินเลออยางรายแรงหรือไม
ตอบ เคยมีคําวินิจฉัยของศาลปกครองวา ขอเท็จจริงทํานองเชนนีผ้ ูบังคับบัญชาประมาทเลินเลออยาง
รายแรง ถูกลงโทษทางวินัยและตองรับผิดชดใชเงินตามจํานวน ที่ระบุตามหนาเช็ค ดังนั้น ทุกคน
ที่เกี่ยวของกับการเบิกจายเงินไมวาในขั้นตอนใด ตองมีความละเอียดรอบคอบ

