(หนังสื อพิมพ์บา้ นเมือง คอลัมน์คดีปกครอง ฉบับวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2559)
หัวหน้ าหน่ วยงานคลัง ไม่ เร่ งรัดให้ คนื เงินยืม ... ต้ องรับผิด ครับ !
ในการปฏิบตั ิหน้าที่เกี่ยวกับการเงินการบัญชีของราชการ ไม่วา่ จะเป็ นราชการส่ วนกลางหรื อราชการ
ส่ วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบจะต้องปฏิบตั ิหน้าที่ให้ถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กฎหมายหรื อระเบียบกําหนดไว้
อย่างเคร่ งครัดและรอบคอบ เพื่อที่จะได้รักษาผลประโยชน์ของทางราชการและป้ องกันความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้น
คดีปกครองที่จะนํามาเล่าสู่ กนั ฟังในฉบับนี้ เป็ นเรื่ องราวของหัวหน้าหน่วยงานคลัง (ผูฟ้ ้ องคดี) ที่ละเลย
ไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามระเบียบเกี่ยวกับการจ่ายเงินยืมและชดใช้เงินยืม จนเป็ นเหตุให้ราชการได้รับความเสี ยหาย
ข้อเท็จจริ งในคดีน้ ี เกิดขึ้นจากนาย ว. ขณะเป็ นรองนายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด ได้ยืมเงินจาก
ผูถ้ ูกฟ้ องคดี (องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด) เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล ซึ่ งต่อมา นาย ว. ได้นาํ
ใบสําคัญคู่จ่ายมาส่ งใช้เงินยืมบางส่ วน ก่อนที่จะพ้นจากตําแหน่งเพียง 2 วัน และภายหลังจากที่พน้ จากตําแหน่งแล้วก็ไม่ได้
ส่ งใบสําคัญเพิ่มเติมและส่ งใช้เงินคืนส่ วนที่เหลือแต่อย่างใด
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีจึงออกคําสั่งให้ผฟู้ ้ องคดีชดใช้ค่าเสี ยหายตามความเห็นของกระทรวงการคลังที่เห็นว่า
ผูฟ้ ้ องคดีเป็ นผูอ้ าํ นวยการกองคลัง มีหน้าที่ตรวจสอบทะเบียนเงินยืม แต่กลับไม่ดาํ เนินการให้เป็ นไปตามระเบียบและเงื่อนไข
ในใบยืม ถือได้วา่ กระทําการโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
ผูฟ้ ้ องคดี อ า้ งว่า การออกคําสั่งดังกล่าวไม่ เป็ นธรรม เพราะตนได้ดาํ เนิ นการตามระเบี ยบแล้วโดยมี
หนังสื อ เพื่อเสนอให้มีการสั่งการให้นาย ว. ส่ งใช้เงินยืมแล้ว รวม 3 ฉบับ ผูฟ้ ้ องคดีจึงนําคดีมาฟ้ องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้
มีคาํ พิพากษาหรื อคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของผูถ้ กู ฟ้ องคดี
คดีนีม้ ีข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง คือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ วยการรั บเงิน การเบิกจ่ ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรั กษาเงิน และการตรวจเงินขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น พ.ศ. 2547 กําหนดให้ ผ้ ยู ืมนําใบสําคัญคู่จ่าย รวมทั้ง
เงินเหลือจ่ าย (ถ้ ามี) ส่ งคืนภายใน 30 วันนับจากวันที่ ได้ รับเงิน ถ้ าไม่ ส่งตามกําหนดต้ องชดใช้ เงินหรื อยอมให้ หักเงินเพื่อชดใช้
เงินยืม (ข้ อ 84 (2) ประกอบข้ อ 86 วรรคหนึ่ง (3)) หากครบกําหนดแล้ ว ยังไม่ ชดใช้ เงินยืม ผู้บริ หารท้ องถิ่นมีอาํ นาจสั่ งการให้
ผู้ค้างชําระเงินยืมส่ งใช้ เงินยืมภายในกําหนดเวลาตามที่ เห็นสมควร อย่ างช้ าไม่ เกิน 30 วัน ถ้ าหลีกเลี่ยงไม่ ชดใช้ เงินยืม จะต้ อง
หั กเงินเดือนหรื อเงินอื่ นใดที่ พึงได้ รับจากองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นเพื่อชดใช้ เงินยืมนั้น (ข้ อ 84 (4)) และกําหนดหน้ าที่ ให้
หั วหน้ าหน่ วยงานคลังตรวจสอบทะเบี ยนเงินยืมของผู้ยืมที่ พ้นจากตําแหน่ ง หากยังค้ างชําระเงินยืมอยู่ ก็ให้ เร่ งรั ดให้ เสร็ จสิ ้น
ในทันที ก่อนที่ ผ้ ยู ืมจะพ้ นจากตําแหน่ ง ในกรณี ที่ไม่ ยิมยอมชดใช้ เงินยืม ก็จะต้ องหั กเงินเพื่อชดใช้ เงินยืมดังกล่ าว (ข้ อ 84 (5))
ข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับการยืมเงิน คือ นาย ว. ได้รับเงินยืมเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2550 ดังนั้น ตามระเบียบ
ดังกล่าว จึงมีหน้าที่ตอ้ งส่ งใบสําคัญและเงินที่เหลือจ่าย ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับเงิน คือ ภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2550
ประเด็นปัญหา คือ การที่หัวหน้ าหน่ วยงานคลังมีหนังสื อเสนอผู้บริ หารท้ องถิ่นเพื่อสั่ งการให้ มีการส่ งใช้
เงินยืม ถือเป็ นการปฏิบัติหน้ าที่ตามที่ระเบียบกําหนดไว้ หรื อไม่ ? และหัวหน้ าหน่ วยงานคลังต้ องรั บผิดชดใช้ ค่าสิ นไหม
ทดแทนหรือไม่ ?
ศาลปกครองสู งสุ ดวินิจฉัยว่ า เมื่อนาย ว.ไม่ส่งใบสําคัญและเงินที่เหลือจ่ายคืนภายในกําหนดเวลา (วันที่
19 ธันวาคม 2550) ผูฟ้ ้ องคดีในฐานะหัวหน้าหน่วยงานคลัง ย่อมมีหน้าที่เสนอให้นายกองค์ การบริหารส่ วนจังหวัดสั่งการให้
นาย ว. ส่ งใช้เงินยืมอย่างช้าไม่เกิน 30 วัน คือ ภายในวันที่ 18 มกราคม 2551 (นับแต่วนั ที่ 19 ธันวาคม 2550) แต่ไม่ปรากฏว่า
ผูฟ้ ้ องคดีได้มีหนังสื อเสนอนายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดเพื่อสั่งการให้มีการส่ งใช้เงินยืมภายในเวลาดังกล่าว แม้ต่อมา
ผูฟ้ ้ องคดีจะได้มีหนังสื อเสนอนายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด เพื่อแจ้งให้นาย ว. รี บส่ งใช้เงินยืมที่คา้ งชําระโดยด่วน
ก็เป็ นการดําเนินการเมื่อพ้นกําหนดเวลาในการเร่ งรัดให้ส่งใช้เงินยืมไปแล้ว และเมื่อล่วงพ้นกําหนดเวลา (วันที่ 18 มกราคม
2551) ที่ ควรมี ค ําสั่ งให้ ส่ งใช้เงิ นยื มแล้ว ย่อมถื อว่ า นาย ว. ฝ่ าฝื นไม่ ปฏิ บ ัติ ตามข้อ 86 วรรคหนึ่ ง (3) ของระเบี ยบ
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กระทรวงมหาดไทยฯ ผูฟ้ ้ องคดีจึงมีหน้าที่ตอ้ งขออนุมตั ใิ ห้ หักเงินเดือน ค่ าจ้ าง บําเหน็จบํานาญ หรือเงินอืน่ ใด ที่นาย ว.
จะพึงได้รับจากองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดเพื่อชดใช้เงินยืมตามข้อ 84 (2) ของระเบียบดังกล่าว
การที่ผฟู้ ้ องคดีมีหนังสื อถึงนายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด รวม 3 ฉบับ เป็ นเพียงแต่หนังสื อเร่ งรัดให้
นาย ว. ส่ งใช้เงินยืมตามระเบียบ โดยมิได้มีการเสนอให้องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดหักเงินใด ๆ ที่นาย ว. จะพึงได้รับเพื่อชดใช้
เงินยืมนั้น กรณี ถือได้วา่ ผูฟ้ ้ องคดีมิได้ ปฏิบัติหน้ าที่ให้ ถูกต้ องครบถ้ วนตามระเบียบดังกล่ าว และเป็ นการปฏิบัติหน้ าที่โดยประมาท
เลินเล่ ออย่ างร้ ายแรง เป็ นเหตุให้ผถู้ ูกฟ้ องคดี ได้รับความเสี ยหาย ผูฟ้ ้ องคดีจึงต้องรับผิดตามมาตรา 10 ประกอบมาตรา 8
แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (คําพิพากษาศาลปกครองสู งสุดที่ อ. 468/2558)
คําพิพากษาศาลปกครองสู งสุ ดในคดีน้ ี ถือเป็ นบรรทัดฐานการปฏิ บตั ิราชการที่ดีสําหรับเจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบตั ิหน้าที่เกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ และการบัญชี โดยเฉพาะอย่างยิง่ หัวหน้าหน่วยงานคลังหรื อผูอ้ าํ นวยการกองคลัง
ซึ่ งนอกจากจะต้องปฏิ บตั ิหน้าที่ ตามอํานาจหน้าที่ที่ระเบียบของทางราชการได้กาํ หนดขั้นตอนหรื อวิธีการไว้ให้ครบถ้วน
ถูกต้องแล้ว ยังมี หน้าที่ ตอ้ งควบคุ มตรวจสอบให้ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาปฏิ บตั ิหน้าที่ ให้ถูกต้องตามที่ ระเบี ยบกําหนดไว้
หากทางราชการต้องได้รับความเสี ยหาย เพราะเหตุจากการปฏิบตั ิหน้าที่ไม่ระมัดระวังหรื อไม่ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องได้กาํ หนดไว้แล้ว ในฐานะที่เป็ นหัวหน้าหน่วยงานคลังย่อมต้องรับผิดในความเสี ยหายนั้นด้วย ซึ่ งผูส้ นใจ
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุ ดดังกล่าว...
นายปกครอง

