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คํานํา 

  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา  ๘๒ (๒)  กําหนดวา  
ขาราชการตองปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ  ระเบียบของทางราชการ  มติของคณะรัฐมนตร ี 
นโยบายของรัฐบาล  และปฏิบัติตามระเบยีบแบบแผนของทางราชการ  และมาตรา ๘๓ (๔) กาํหนดวา ขาราชการ
พลเรือนสามัญตองไมประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ  ประกอบกบัประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรอืน   
ขอ ๑๐ (๓)  ขาราชการตองใชความรูความสามารถ  ความระมัดระวังในการปฏิบัติหนาที่ ตามคุณภาพ 
และมาตรฐานวิชาชีพโดยเครงครัด  และการเบิกจายเงนิตองปฏิบัติตามระยะเวลาที่กําหนดตามระเบียบ
กระทรวงการคลงั มีกระบวนการปฏิบัติงานที่โปรงใส  ตรวจสอบได  สงผลตอการพฒันาระบบการบรหิาร
จัดการดานการเงินใหมคีวามรัดกุมมากย่ิงข้ึน 

  ราชบัณฑิตยสถานจึงไดจัดโครงการฝกอบรม เรื่อง “เบกิจายอยางไรไมใหผิดจริยธรรมและ
กฎหมาย” ข้ึน เมื่อวันอังคารที่  ๘  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ หองประชุม ๕๐๑-๕๐๒ ราชบัณฑิตยสถาน เพื่อเพิ่มพูน
และพัฒนาความรู ความเขาใจเกีย่วกับหลักจริยธรรมและระเบยีบทีเ่กีย่วของดานการเงนิใหแกบุคลากรในสังกดั  ซึ่ง
มีความสําคัญและจําเปนอยางย่ิงตอหนวยงาน  จากน้ันไดจัดทาํสรุปคําบรรยายและคําถาม-คําตอบในโครงการ
ฝกอบรม ดังกลาว 

ราชบัณฑิตยสถานขอขอบคุณ รองศาสตราจารยสุดา  วิศรุตพิชญ  อาจารยประจํา 
คณะนิติศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร นางสาวศิริพร  อัญญณรงคกุล ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี   
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  และคณะกรรมการจริยธรรมประจําราชบัณฑิตยสถาน  และหวังเปนอยางย่ิงวา 
สรปุคําบรรยายและคําถาม-คําตอบในโครงการฝกอบรม เรือ่ง “เบิกจายอยางไรใมใหผิดจริยธรรมและ
กฎหมาย” สามารถชวยเสริมสรางความรู ความเขาใจในการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานดานการเงิน การบญัชี  
ตลอดจนขาราชการและเจาหนาที่ของราชบัณฑิตยสถาน  อันจะนําไปสูการปฏิบัติราชการที่มปีระสทิธิภาพและ
ใชเปนแนวทางปฏิบัติตอไป. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ฝายการเจาหนาที ่
        สํานักงานเลขานุการกรม 

                               ตุลาคม  ๒๕๕๔ 
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สารบัญ 

                                                                                                                  หนา 

 สรปุคําบรรยาย เรือ่ง“เบกิจายอยางไรไมใหผิดจริยธรรมและกฎหมาย”                                   ๔  
     โดย  รองศาสตราจารยสุดา  วิศรุตพิชญ  อาจารยประจาํคณะนิติศาสตร   
            มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

 สรปุคําบรรยาย เรือ่ง“เบกิจายอยางไรไมใหผิดจริยธรรมและกฎหมาย”                                   ๑๐ 
     โดย  นางสาวศิริพร  อัญญณรงคกุล ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี   
            มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 คําถาม-คําตอบ                                                                                                    ๑๗ 
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สรุปคําบรรยายโครงการฝกอบรม เรื่อง “เบกิจายอยางไรไมใหผดิจริยธรรมและกฎหมาย” 
โดย 

รองศาสตราจารยสุดา  วิศรุตพิชญ  
อาจารยประจําคณะนิตศิาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   

 
การดําเนินการเกี่ยวกับระบบการเบกิจายเงินวาจะเบกิจายอยางไรไมใหผิดจริยธรรมและ

กฎหมาย ตามหัวขอที่กําหนดไวน้ัน  ดิฉันเห็นวาการเบิกจายเปนข้ันตอนหน่ึงในระบบการบรหิารทางดาน
การเงิน ยังมีกระบวนการทีเ่ปนองคประกอบอีกมากมาย ซึ่งผูบริหารและผูปฏิบัติมีความจําเปนตองรูและเขาใจ 
กฎหมาย ระเบียบ หลกัเกณฑที่เกี่ยวของ ดําเนินการดวยความระมัดระวังเพื่อปองกันตนเองมิใหตองมีความรบั
ผิด ในวันน้ี ดิฉันจึงขอกลาวเปน ๒ สวน  สวนแรก จะเปนกรอบแนวคิดเกี่ยวกบัจริยธรรมทางการเงินและบญัชี 
และสวนทีส่อง จะเปนเรื่องการบรหิารการเงินขององคกร ซึง่จะไปตอกับเน้ือหาที่อาจารยศิริพร จะนําเสนอใน
รายละเอียดตอไป 

ในเรื่องจริยธรรมทางการเงิน การบัญชี น้ัน มีปจจัยอันเปนองคประกอบสําคัญอยู ๖ ประการ 
ไดแก  

๑. โครงสรางขององคกรเหมาะสม  
๒. อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบชัดเจน  
๓. องคกรมีนโยบาย ระบบงานและแนวปฏิบัติที่ดี  
๔. บุคลากรมีความซือ่สัตย และมีคุณธรรม จริยธรรม  
๕. บุคลากรมีความรู ความสามารถ และทกัษะในการทํางาน   
๖. มีระบบการกํากบัดูแล และมีการกํากับดูแลอยางเครงครัด 
ในแตละปจจยัเหลาน้ี ถาองคกรใดสามารถทําใหครบถวนไดจะทําใหผูบรหิารและผูปฏิบัติมี

เกราะปองกัน เริม่จากการดําเนินการจะมโีอกาสกอใหเกิดความเสียหายไดนอยมาก และหากมกีรณีทีเ่กิด
เหตุการณบางอยางข้ึน จะทําใหผูปฏิบัติสามารถอธิบายได จึงทําใหลดความเสี่ยงในดานความรบัผิดชอบ  
เน่ืองจากในแตละปจจัยอันเปนองคประกอบดังกลาว บางเรือ่ง จะมกีฎ ระเบียบทีเ่กี่ยวของ  ดังตัวอยางตอไปน้ี   

๑. โครงสรางขององคกรเหมาะสม  ตองดําเนินไปดวยความเครงครัด 
๑.๑ มีการแบงสวนงานภายในและสายการบงัคับบญัชาชัดเจนเพือ่ใหเกิดการคาน

อํานาจและมีการตรวจสอบซึ่งกันและกัน  เชน  งบประมาณ  การพัสดุ  การเงิน  และบัญชี แยกจากกัน 
(กํากับดูแลกันเอง) 

๑.๒ มีการกําหนดตัวผูรบัผิดชอบชัดเจน 
๑.๓ มีหนวยงานกํากบัดูแล 

๒. อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบชัดเจน เปนสิ่งทีส่ําคัญทีสุ่ดของนักกฎหมาย  
การใชอํานาจภายใตกรอบอํานาจที่ตนเองมีใหเหมาะสม  ตองใชอํานาจปฏิบัติใหเปนไปตามทีเ่ปาหมายน้ัน
กําหนดก็คือ ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต และรกัษาประโยชนขององคกร (ไมมปีระโยชนทับซอน-
ขัดแยง) เชน ผูมีอํานาจสั่งจายเงิน สามารถสั่งจายเงินไดหรอืไมในจํานวนเงินเทาไร ตองดูอํานาจของผูสั่งจาย 
หรือการมอบอํานาจไว  หากใชอํานาจไมถูกตอง ทําใหเกิดความเสียหายข้ึน ตองมีความรบัผิดชอบตอ
หนวยงาน  ไดแก  ทางวินัย  ทางแพง และทางอาญา 
  กฎหมายทีเ่กี่ยวของ  ไดแก 
  ๑)  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  มาตรา ๗๘  กําหนดวา 
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       ขาราชการพลเรือนสามญัตองรักษาจรรยาขาราชการตามที่สวนราชการกําหนดไว 
โดยมุงประสงคใหเปนขาราชการที่ดี มีเกียรติและศักด์ิศรีความเปนขาราชการ โดยเฉพาะในเรื่องดังตอไปน้ี 

 (๑)  การยึดมั่นและยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง 
(๒)  ความซื่อสัตยสุจริตและความรับผิดชอบ 
(๓) การปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได 
(๔) การปฏิบัติหนาที่โดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม 
(๕) การมุงผลสัมฤทธ์ิของงาน 

       จะครอบคลุมถึงเรื่องจริยธรรมในการใชจาย  หากมีการใชจายถูกตอง แตไมไดมุง
ผลสมัฤทธ์ิของงานถือวาผิดจริยธรรม แมไมผิดกฎหมายเพราะกฎหมายไมไดระบุไว  เชน งบประมาณศึกษาดูงาน 
อบรมสมัมนาในประเทศหรือตางประเทศ หากหนวยงานสงบคุลากรไปศึกษาดูงาน อบรมสัมมนาในประเทศหรือ
ตางประเทศตามงบประมาณที่กําหนดไวและสามารถนําสิ่งที่ไปศึกษาดูงาน อบรมสัมมนาดังกลาวมาปฏิบัติใหเกิด
ประโยชนแกหนวยงาน คือ เพื่อมุงผลสัมฤทธ์ิของงานและใชงบประมาณไปโดยถูกตอง 

มาตรา ๘๒  กําหนดวา  ขาราชการพลเรือนสามัญตองกระทําการอันเปนขอปฏิบัติ
ดังตอไปน้ี 

(๑) ตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต และเที่ยงธรรม 
(๒)  ตองปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ  

มติของคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
(๓)  ตองปฏิบัติหนาที่ราชการใหเกิดผลดีหรือความกาวหนาแกทางราชการดวยความ

ต้ังใจ อุตสาหะ เอาใจใส และรักษาประโยชนของทางราชการ 
(๔)  ตองปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งในหนาที่ราชการโดยชอบดวย

กฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไมขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แตถาเห็นวาการปฏิบัติตามคําสั่งน้ันจะทําให
เสียหายแกราชการ หรือจะเปนการไมรักษาประโยชนของทางราชการจะตองเสนอความเห็นเปนหนังสือทันที
เพื่อใหผูบังคับบัญชาทบทวนคําสั่งน้ัน  และเมื่อไดเสนอความเหน็แลว  ถาผูบังคับบัญชายืนยันใหปฏิบติัตามคําสัง่เดิม 
ผูอยูใตบังคับบัญชาตองปฏิบัติตาม 

(๕)  ตองอุทิศเวลาของตนใหแกราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการมิได 
(๖)  ตองรักษาความลับของทางราชการ 
(๗)  ตองสุภาพเรียบรอย  รักษาความสามัคคีและตองชวยเหลือกนัในการปฏิบัติ

ราชการระหวางขาราชการดวยกันและผูรวมปฏิบัติราชการ 
(๘)  ตองตอนรับ ใหความสะดวก ใหความเปนธรรม และใหการสงเคราะหแก

ประชาชนผูติดตอราชการเกี่ยวกับหนาที่ของตน 
(๙)  ตองวางตนเปนกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหนาที่ราชการและในการ

ปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวของกับประชาชน กับจะตองปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการวาดวยมารยาททางการเมือง
ของขาราชการดวย 

(๑๐)   ตองรักษาช่ือเสียงของตน และรักษาเกียรติศักด์ิของตําแหนงหนาที่ราชการของ 
ตนมิใหเสื่อมเสีย 

(๑๑)   กระทําการอื่นใดตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. 
มาตรา ๘๓  ขาราชการพลเรือนสามัญตองไมกระทําการใดอันเปนขอหาม ดังตอไปน้ี 
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(๑)  ตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา การรายงานโดยปกปดขอความซึ่งควรตอง
แจง ถือวาเปนการรายงานเท็จดวย 

(๒)  ตองไมปฏิบัติราชการอันเปนการกระทําการขามผูบังคับบัญชาเหนือตน เวนแต
ผูบังคับบัญชาเหนือตนข้ึนไปเปนผูสั่งใหกระทําหรือไดรับอนุญาตเปนพิเศษช่ัวครั้งคราว 

(๓)  ตองไมอาศัยหรือยอมใหผูอื่นอาศัยตําแหนงหนาที่ราชการของตนหาประโยชน
ใหแกตนเองหรือผูอื่น 

(๔)  ตองไมประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ 
(๕)  ตองไมกระทําการหรือยอมใหผูอื่นกระทําการหาผลประโยชนอันอาจทําใหเสีย

ความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิของตําแหนงหนาที่ราชการของตน 
(๖)  ตองไมเปนกรรมการผูจัดการ หรือผูจัดการ หรือดํารงตําแหนงอื่นใดที่มีลักษณะ

งานคลายคลึงกันน้ันในหางหุนสวนหรือบริษัท 
(๗)  ตองไมกระทําการอยางใดที่เปนการกลั่นแกลง กดข่ี หรือขมเหงกันในการปฏิบัติ

ราชการ 
 (๘)  ตองไมกระทําการอันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามที่กําหนด 

ในกฎ ก.พ. 
(๙)  ตองไมดูหมิ่น เหยียดหยาม กดข่ี หรือขมเหงประชาชนผูติดตอราชการ 
(๑๐)  ไมกระทําการอื่นใดตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.   
มาตรา ๘๒ และ ๘๓ น้ีเปนตัวอยางของกฎหมายที่แสดงอํานาจหนาที่ที่ชัดเจน 

๒)  พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒  มาตรา ๒๖  กําหนดวา   
     ขาราชการหรือลูกจางผูใดของสวนราชการกระทําการกอหน้ีผูกพันหรือจายเงิน 

หรือโดยรูอยูแลวยินยอมอนุญาตใหกระทําการดังกลาวน้ันโดยฝาฝนพระราชบัญญัติน้ี หรือระเบียบหรือขอบังคับ 
ที่ไดออกตามความในพระราชบัญญัติน้ี  นอกจากความรับผิดทางอาญาซึ่งอาจไดรับตามกฎหมายอื่นแลว ผูกระทํา
หรือผูยินยอมอนุญาตใหกระทําดังกลาว  จะตองรับผิดชดใชจํานวนเงินที่สวนราชการไดจายไปหรือตองผูกพัน
จะตองจาย ตลอดจนคาสินไหมทดแทนใด ๆ ใหแกสวนราชการน้ัน 

 บุคคลภายนอกผูไดรับประโยชนจากการกระทําที่เปนการฝาฝนพระราชบัญญัติน้ี
หรือระเบียบหรือขอบังคับที่ไดออกตามความในพระราชบัญญัติน้ีดังกลาวในวรรคกอน  จะตองรวมรับผิดกับ
ผูกระทําการฝาฝนตามความในวรรคกอนเชนกันเวนแตจะแสดงไดวา ตนไดกระทําไปโดยสุจริต ไมรูเทาถึงการ 
ฝาฝนพระราชบัญญัติหรือระเบียบหรือขอบงัคับดังกลาว 

ความในวรรคแรกไมใชบังคับแกขาราชการหรือลูกจางซึ่งไดทกัทวงคําสั่งของ
ผูบังคับบัญชาเปนหนังสือแลววา  การทีจ่ะปฏิบัติตามคําสั่งน้ันอาจไมชอบดวยกฎหมายหรือระเบียบหรือขอบงัคับ 

 สาระสําคัญของมาตราดังกลาว คือ   
 ๑. ความรับผิดทางอาญา   
 ๒. ความรับผิดทางแพง 
 ๓. การทักทวงคําสั่งของผูบังคับบญัชาเปนหนังสือแลววา การที่จะปฏิบัติตาม

คําสั่งน้ันอาจไมชอบดวยกฎหมายหรือระเบียบหรือขอบังคับ  เพื่อเก็บไวอางอิงในกรณีเรียกใหรับผิด  ผูมีอํานาจ
สั่งผูน้ันตองรับผิดชอบ ถาผูกระทําเปนสวนหน่ึงในกระบวนการใหเกิดคําสั่งข้ึน  ผูกระทําตองรับผิดชอบเวนแต
ผูกระทําไดทักทวงเปนหนังสือแลว  กระบวนการสั่งงานก็ควรเปนลายลักษณอักษรและเก็บรวมเรื่องไว  หากคําสั่ง
น้ันไมชอบ ควรบายเบี่ยงดวยวาจากอน แลวคอยทักทวงเปนหนังสือ 
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๓)  พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 มาตรา ๕  หนวยงานของรัฐตองรับผิดตอผูเสียหายในผลแหงละเมิดทีเ่จาหนาที่

ของตนไดกระทําในการปฏิบัติหนาที ่ ในกรณีน้ีผูเสียหายอาจฟองหนวยงานของรัฐดังกลาวไดโดยตรง  แตจะฟอง
เจาหนาที่ไมได 

 ถาการละเมิดเกิดจากเจาหนาทีซ่ึ่งไมไดสังกัดหนวยงานของรัฐแหงใดใหถือวา
กระทรวงการคลงัเปนหนวยงานของรัฐที่ตองรบัผิดตามวรรคหน่ึง 

 มาตรา ๖  ถาการกระทําละเมิดของเจาหนาทีม่ิใชการกระทําในการปฏิบัติหนาที่  
เจาหนาที่ตองรับผิดในการน้ันเปนการเฉพาะตัว  ในกรณีน้ีผูเสียหายอาจฟองเจาหนาที่ไดโดยตรง  แตจะฟอง
หนวยงานของรัฐไมได 

 มาตรา ๗  ในคดีที่ผูเสียหายฟองหนวยงานของรัฐ  ถาหนวยงานของรัฐเห็นวาเปน
เรื่องทีเ่จาหนาที่ตองรบัผิดหรือตองรวมรับผิด  หรือในคดีที่ผูเสียหายฟองเจาหนาที่ถาเจาหนาที่เห็นวาเปนเรื่องที่
หนวยงานของรัฐตองรับผิดหรือตองรวมรบัผิด  หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ดังกลาวมีสิทธิขอใหศาลที่พิจารณา
คดีน้ันอยูเรียกเจาหนาทีห่รือหนวยงานของรัฐแลวแตกรณี เขามาเปนคูความในคดี 

 ถาศาลพิพากษายกฟองเพราะเหตุที่หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ที่ถูกฟองมิใช 
ผูตองรบัผิด ใหขยายอายุความฟองรองผูที่ตองรับผิดซึ่งมิไดถูกเรียกเขามาในคดีออกไปถึงหกเดือนนับแตวันที่คํา
พิพากษาน้ันถึงที่สุด 

 มาตรา ๙  ถาหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ไดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหาย  
สิทธิที่จะเรียกใหอกีฝายหน่ึงชดใชคาสินไหมทดแทนแกตนใหมีกําหนดอายุความหน่ึงปนับแตวันที่หนวยงานของ
รัฐหรือเจาหนาที่ไดใชคาสินไหมทดแทนน้ันแกผูเสียหาย 

 มาตรา ๑๐  ในกรณีที่เจาหนาทีเ่ปนผูกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐไมวาจะ
เปนหนวยงานของรัฐทีผู่น้ันอยูในสังกัดหรือไม  ถาเปนการกระทําในการปฏิบัติหนาที่การเรียกรองคาสินไหม
ทดแทนจากเจาหนาที่ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม แตถามิใชการกระทําในการปฏิบัติหนาที่
ใหบังคับตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

 สิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากเจาหนาทีท่ั้งสองประการตามวรรคหน่ึง  ใหมี
กําหนดอายุความสองปนับแตวันที่หนวยงานของรัฐรูถึงการละเมิดและรูตัวเจาหนาที ่ผูจะพงึตองใชคาสินไหม
ทดแทน  และกรณีที่หนวยงานของรัฐเหน็วาเจาหนาที่ผูน้ันไมตองรับผิด  แตกระทรวงการคลังตรวจสอบแลวเห็น
วาตองรับผิด  ใหสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนน้ันมีกําหนดอายุความหน่ึงปนับแตวันที่หนวยงานของรัฐมีคําสั่ง
ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง 

 มาตรา ๑๑ ในกรณีที่ผูเสียหายเห็นวา หนวยงานของรัฐตองรับผิดตามมาตรา ๕ 
ผูเสียหายจะย่ืนคําขอตอหนวยงานของรัฐใหพิจารณาชดใชคาสินไหมทดแทนสําหรบัความเสียหายที่เกิดแกตนก็ได                   
ในการน้ีหนวยงานของรัฐตองออกใบรับคําขอใหไวเปนหลักฐานและพิจารณาคําขอน้ันโดยไมชักชา  เมื่อหนวยงาน
ของรัฐมีคําสั่งเชนใดแลวหากผูเสียหายยังไมพอใจในผลการวินิจฉัยของหนวยงานของรัฐก็ใหมีสทิธิรองทกุขตอ
คณะกรรมการวินิจฉัยรองทกุขตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการกฤษฎีกาไดภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ตนไดรับ
แจงผลการวินิจฉัย 
  ใหหนวยงานของรฐัพจิารณาคําขอที่ไดรบัตามวรรคหน่ึงใหแลวเสรจ็ภายในหน่ึงรอย
แปดสิบวัน  หากเรื่องใดไมอาจพจิารณาไดทนัในกําหนดน้ันจะตองรายงานปญหาและอปุสรรคใหรัฐมนตรเีจาสังกดั
หรือกํากบัหรอืควบคุมดูแลหนวยงานของรัฐแหงน้ันทราบและขออนุมัติขยายระยะเวลาออกไปได  แตรัฐมนตรี
ดังกลาวจะพิจารณาอนุมัติใหขยายระยะเวลาใหอีกไดไมเกินหน่ึงรอยแปดสิบวัน 
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  สาระสําคัญของพระราชบัญญัติดังกลาว คือ 
 ปจจบุันที่กฎหมายฉบับน้ีใชบังคับทําใหเจาหนาทีผู่ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่

ของตนโดยถูกตอง จะไดรับความคุมครองเพิ่มข้ึนกวาสมัยกอนที่ไมมีกฎหมายฉบับน้ีใชบงัคับ  เมื่อกอนเจาหนาที่
ของรัฐทําใหบุคคลภายนอกเสียหาย หลักกฎหมายกําหนดวาผูกระทําตองรับผิด  หนวยงานไมตองรับผิด  ซึ่งใน
ปจจบุัน ถาเจาหนาที่ของรัฐไปกระทําตามอํานาจหนาที่ของตนเอง แลวกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลภายนอก  
หนวยงานตองรับผิดในความเสียหายน้ัน  หลังจากน้ันหนวยงานสามารถมาไลเบี้ยกับเจาหนาที่ของรัฐผูกระทํา
ความเสียหายใหแกบุคคลภายนอกไดโดยตองเปนกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง  
แตถาเจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยประมาทเลินเลอไมรายแรงแลวทําใหบุคคลภายนอกเสียหาย  หนวยงาน
รับผิดชอบตอบุคคลภายนอกไปแลว หนวยงานจะมาไลเบี้ยกับเจาหนาที่ของรัฐไมไดเพราะเจาหนาที่น้ันไมไดจงใจ
หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง  คําวา “ประมาทเลินเลอกบัประมาทเลินเลออยางรายแรง” แตกตางกัน คือ  
“ประมาทเลินเลอ” หมายถึง ใชความระมัดระวังอยูบาง แตใชไมเพียงพอตามวิสัยและพฤติกรรมในเรื่องน้ัน ๆ  
“ประมาทเลินเลออยางรายแรง” หมายถึง  ไมไดใชความระมัดระวังเลย เกือบจะเปนจงใจ จะเกิดความเสียหายข้ึน
หรือไมก็ไมไดสนใจวามีระเบียบกําหนดไวหรือไมและไมไดตรวจสอบ  กฎหมายน้ีคุมครองเจาหนาทีข่องรัฐ คือ 
เจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติการไปอาจจะประมาทเลินเลอ  เจาหนาที่น้ันไมตองรับผิดสวนตัว แตไมไดหมายความวา 
จะทําไปโดยประมาทเลินเลอได  ขอเท็จจริงน้ันจะเปนประมาทเลินเลอ/ประมาทเลินเลออยางรายแรง  ข้ึนอยูกับ
ขอเท็จจริงทีเ่กิดข้ึน  หากมีระเบียบ กฎเกณฑที่ชัดเจน  มีแนวปฏิบัติ คูมือแลวไมปฏิบัติตาม ถือวาประมาท
เลินเลออยางรายแรง  เคยมีคําพิพากษาศาลปกครองวา มีการสั่งจายเช็ค  ตามระเบียบเช็คตองขีดครอม แตเช็ค
ไมไดขีดครอม  ผูบังคับบัญชาสั่งจายไป  เจาหนาที่รับเช็คก็นําเช็คไปเขาบัญชีสวนตัว  ผูบังคับบญัชารายน้ัน 
ถูกลงโทษทางวินัยและรับผิดชดใชเงินตามหนาเช็ค เพราะประมาทเลินเลออยางรายแรง  การประมาทเลินเลอ 
เชน มหาวิทยาลัยรับลงทะเบียน  มนัีกศึกษามาจายเงิน  เจาหนาที่รับเงินแลวออกใบเสร็จรับเงินให  หากกระบวนการ
นับเงิน อาจนับเงินผิดพลาดไป  เรียกวา ประมาทเลินเลอ (human error) ตามวิสัยและพฤติกรรม ซึ่งมีนักศึกษา
มาลงทะเบียนเปนจํานวนมาก  เจาหนาที่มีจํานวนนอย แมจะตรวจนับกันหลายฝาย เมื่อถึงเวลาที่เจาหนาที่
ลงทะเบียนมาตรวจนับแลวปรากฏวาเงินไมครบจํานวน ทําใหเกิดความรับผิดข้ึน 

ในกรณีกอใหเกิดความเสียหายตอบคุคลภายนอกหรือหนวยงาน  เจาหนาที่ผูปฏิบัติ 
จะรับผิดเปนสวนตัวเมื่อกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง  การอางวาไมรูกฎ ระเบียบ ฟงไมข้ึน 
ถือวาประมาทเลินเลออยางรายแรง  การที่ผูบรหิารมีปรมิาณงานมากแลวอางวาตรวจสอบไมทัน  โดยเซ็นอนุมัติ
เบกิเงินไปตามอํานาจหนาที่ของตน และไมไดตรวจดูในคําสัง่อนุมัติกับหนาเช็ความีจาํนวนเงินตรงกนัหรือไม  ถือวา
ผูบรหิารทีเ่ซ็นอนุมัติประมาทเลินเลออยางรายแรงตองรับผิดชดใช 

๓. องคกรมีนโยบาย ระบบงาน และแนวปฏิบัติที่ดี 
  ตองกําหนดนโยบาย เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามเปาหมาย ตองมีการวาง
ระบบงานและแนวปฏิบัติที่ดี  ซึ่งเรื่องการปฏิบัติตามนโยบายเพื่อใหบรรลเุปาหมาย ไมมีกฎ กติกา ระบุไวเปน
ลายลักษณอกัษรที่ชัดเจน  จึงตองนําหลักจริยธรรมมาชวยกาํกับ 
  ๓.๑  กําหนดนโยบายเพื่อใหการดําเนินการบรรลเุปาหมาย  ตองไมใหเกิดการทจุริต
เชิงนโยบาย กลาวคือ  มีการวางแผนการกําหนดนโยบายทางการงบประมาณและการเงิน 
  ๓.๒  มีระบบงานทีก่ําหนดสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบ 
  ๓.๓  จัดทําแนวปฏิบัติ ทําใหผูปฏิบัติเกิดความมั่นใจวาปฏิบติังานอยางถูกตองตาม
กฎ ระเบียบ  และหนวยงานควรจัดทําคูมือปฏิบัติงานภายในเพื่อชวยเหลือบุคลากรทุกฝายทีเ่กี่ยวของใหมีการ
สงถายงานกันชัดเจน ถือเปนแนวปฏิบัติไดอยางถูกตองและเกิดประสิทธิผล  เชน  กรอบของเวลาทํางาน 



  ๙ 

ในแตละข้ันตอนเพื่อลดชวงเวลาการทํางานในการอนุมัติของแตละสายงาน แตยังคงกรอบอํานาจหนาที่ความ
รับผิดชอบตรวจสอบกันไว 

๔. บุคลากรมีความซื่อสัตย และมีคุณธรรม จริยธรรม   
มีกระบวนการคัดเลือกบุคลากรที่โปรงใส เพื่อใหไดบุคลากรที่มีคุณภาพ  โดยเฉพาะ
เรื่องการเงิน การบัญชี  การต้ังงบประมาณ  การเบกิจายตาง ๆ 

๕. บุคลากรมีความรู ความสามารถ และทกัษะในการทํางาน 
           การคนควาหาความรู ประสบการณ และอืน่ ๆ เพื่อใหผูปฏิบัติเกดิความมั่นใจในการ
ปฏิบัติงาน จะไดเปนเกราะปองกัน โดยหนวยงานจะตองมีแนวทางในการสงเสริม พัฒนาใหบุคลากรเพิ่มพูน
ความรูความสามารถดวยเพือ่ใหบุคลากรเหลาน้ันปฏิบัติงานได แลวก็ทําใหองคกรบรรลุเปาหมาย 
 ๖.  มีระบบการกํากับดูแล และมกีารกํากบัดูแลอยางเครงครัด เน่ืองจากกระบวนการ
กํากับดูแลเปนตัวขับเคลื่อนใหทุกอยางเปนไปตามเปาหมายที่วางไว  ในทางปฏิบัติเปนหนาที่ของผูบริหาร  
หากมีขอผิดพลาดเกิดข้ึน  ผูกํากบัดูแลไมพนความรับผิดเปนเรื่องบกพรองในการปฏิบัติหนาที ่
 ๗.  การบรหิารการเงินขององคกร 
  ๗.๑  การจัดทํางบประมาณรายรบั รายจาย 
  ๗.๒  การบรหิารงบประมาณรายรับ รายจาย 
  ๗.๓  การกอหน้ีผูกพัน-การจัดซื้อจัดจาง 
  ๗.๔  การเบกิจายเงิน 
  ๗.๕  การเกบ็รักษาเงิน  คอนขางสําคัญ  กรณีราชบัณฑิตยสถานมีการจําหนาย
หนังสือพจนานุกรม  สารานุกรม  กระบวนการเก็บรักษาเงนิก็ตองปฏิบัติไปตามระเบียบทีก่ําหนดไว  เชน  
มีเจาหนาทีเ่ก็บรักษาเงินไมนําเงินที่ไดจากการจําหนายหนังสือไปสงฝายคลังหรอืนําฝากเขาบญัชีธนาคาร  
โดยเก็บรักษาเงินดังกลาวไวในลิ้นชักของตนเอง  และเมื่อมคีวามจําเปนจึงนําเงินดังกลาวไปใช  ดังน้ัน  มีความ
รับผิดต้ังแตระดับผูบรหิารเพราะตองกํากับใหมีกระบวนการเก็บรักษาเงินอยางถูกตอง 
  ๗.๖  การลงทุนหาผลประโยชน 
  ๗.๗  การควบคุมภายใน  แบงเปน 
  ๗.๗.๑  internal control  กระบวนการทํางานทุกเรื่อง กํากับดูแล ต้ังแตกฎ 
ระเบียบ กติกา ระบบ และแบบแผนตาง ๆ 
  ๗.๗.๒  internal audit  ตรวจสอบกระบวนการทํางานเปนไปตามระบบ
หรือไม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



  ๑๐ 

 
สรุปคําบรรยายโครงการฝกอบรม เรื่อง “เบกิจายอยางไรไมใหผดิจริยธรรมและกฎหมาย” 

โดย 
นางสาวศิรพิร  อัญญณรงคกุล  

ผูอํานวยการสํานักงานอธกิารบด ี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   
 

สาระสําคัญของการเบิกจายอยางไรไมใหผิดจริยธรรมและกฎหมายซึ่งเปนสวนของการนํา
ระบบที่วางไวไปปฏิบัติโดยปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ที่กําหนด  มีรายละเอียด ดังน้ี  

๑. หลักเกณฑสําคัญเก่ียวกับการบริหารดานการเงินและงบประมาณ  ผูท่ีเบิกหรือ
ดําเนินการควรจะรูในเรื่อง 

๑.๑  แหลงงบประมาณทีจ่ะอนุมัติการจายเงิน รวมทัง้การบริหารและข้ันตอน วิธี
ปฏิบัติงานดานการบริหารงบประมาณ 

 ๑.๑.๑  เงินงบประมาณแผนดิน 
 ๑.๑.๒  เงินนอกงบประมาณ 
 ในสวนข้ันตอนในการบริหารงบประมาณ  ไดแก 
 - การจัดทํางบประมาณรายรับ รายจาย  ตองตรวจสอบรายการทีจ่ัดทําคําขอ 

ต้ังงบประมาณกับงบประมาณที่ไดรับจัดสรรดวยเพื่อใหสอดคลองกัน 
 - การบริหารงบประมาณรายรบั รายจาย  ตองตรวจสอบวางบประมาณอยูใน

หมวดใด กรณีเงินอุดหนุน มี ๒ ประเภท คือ ๑) เงินอุดหนุนทั่วไป มีข้ันตอนการเบิกจายพิเศษมากกวาปรกติ  
๒) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

 - การกอหน้ีผูกพัน บางเรือ่งตองดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕  บางเรื่องไมจําเปนตองไปดําเนินการตามระเบียบดังกลาวเพราะไมมีเรื่องที่เกี่ยวของ
กับการจัดซือ้จัดจางวัสดุครุภัณฑ 

 - การเบิกจายเงนิ  ตองมีใบเสร็จรับเงินหรือใบสําคัญรับเงิน 
 - การเก็บรักษาเงิน ตองนําฝากที่คลงัหรือธนาคารตามระเบยีบการเงิน 
 - การควบคุมภายใน คือการกําหนดระเบียบข้ึนมาดูแลอยางเหมาะสมเพื่อ

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๑.๒  อํานาจในการอนุมัติการจายเงินงบประมาณ  ตองทราบวาเปนผูมอีํานาจในการ

อนุมัติหรือไม โดยตรวจสอบจากหนังสือมอบอํานาจเปนสําคัญที่สุด 
 ผูบริหารควรตรวจดูเงื่อนไขการจายเงิน 
 กอนการเบิกจาย 
 ๑) มีงบประมาณที่ไดรบัอนุมัติแลว 
 ๒) มีระเบียบการเบิกจาย (กําหนดหลักเกณฑและอัตรา) 
 ๓) มีผูมีอํานาจอนุมัติ อนุมัติกอหน้ีผูกพันหรืออนุมัติใหจาย   
 ๔) มีผูมีอํานาจเบิกจายเงิน ลงนามเบกิจาย 
 ผูมีอํานาจอนุมัติเบิกจายกับผูมอีํานาจเบิกจายเงินอาจเปนคนละคนหรือคน

เดียวกันก็ได  ทางปฏิบัติมักเปนคนเดียวกัน  เพียงแตอํานาจในการอนุมัติเบิกจายกําหนดไวตางกัน เชน อํานาจ



  ๑๑ 

ในการเบิกจายงบประมาณของราชบัณฑิตยสถานอยูทีเ่ลขาธิการราชบัณฑิตยสถานทั้งหมด แตมอบอํานาจให
รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสถานซึ่งเปนผูมีอํานาจในการอนุมัติกอหน้ีผูกพันไดไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท  สวน
อํานาจเบิกจายเงินน้ัน เมื่อไดดําเนินการเสรจ็สิ้นแลวจะจายเงิน  หรือกอนอนุมัติดําเนินการเสรจ็สิ้น  มีการยืม
เงิน  ผูที่ยืมเงินตองมีการกําหนดกันวาผูใดลงลายมือช่ือเปนผูยืม 

 ผูบริหารตองกํากับดูแลใหดําเนินการ 
 หลงัการเบกิจาย 

๑) งานการเงิน  ตองเกบ็ใบรับเงินจากผูรบัเงิน 
๒) งานบัญชี  ตองจัดทําบัญชี เพื่อการตรวจสอบ 
๓) จัดทํารายงานงบการเงินประจําปของหนวยงาน 

 เมื่อมกีารอนุมัติเรื่องตาง ๆ แลวตองมาดูวาจะดําเนินการอยางไร  หากเรื่อง
เกี่ยวของกบัการจัดซื้อจัดจางครุภัณฑก็ตองดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพสัดุ  
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิม่เติม กรณีเปนเรื่องการจัดอบรม ตองไปดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลงั
วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒  และ
หลงัจากดําเนินการจัดอบรมเสรจ็แลว ผูดําเนินการตองรวบรวมใบเสรจ็รับเงินทีเ่ปนหลกัฐานการจายเงินเพือ่
นําไปเบิกจายเงินกับฝายการเงิน  ตอมาผูทําบัญชีตองนําเอกสารหลกัฐานที่ไดมาไปบันทึกบัญชีใหถูกตองเพื่อให
มีการตรวจสอบไดในภายหลงั และเมื่องานบัญชีดําเนินการจัดทําเรียบรอยแลวไปจัดทํารายงานการเงิน
ประจําป ผูบรหิารควรมีความรูเกี่ยวกับการบญัชีตามสมควร อยางนอยตองติดตามกํากบัดูแลผูจัดทําบญัชีใหมี
การบันทึกบญัชีใหเปนปจจบุัน 

๑.๓  ระเบียบที่เกี่ยวของกบัระเบียบการเบิกจายเงนิ  เชน การจัดอบรม การเบิกเบี้ยประชุม  
การเดินทางไปราชการที่ตางจังหวัด  กรณีมหาวิทยาลัยจะมงีบประมาณ ๒ ประเภท คือ งบประมาณแผนดิน 
และงบรายไดของมหาวิทยาลัย (จากคาลงทะเบียน) เพราะฉะน้ันขณะที่เปนเจาหนาที่การเงินจะตองรูวา
สามารถเบิกจายไดตามระเบียบการเบิกจายเงินของกระทรวงการคลังหรือของมหาวิทยาลัย 

 กฎหมายและระเบียบทีส่ําคัญ 
๑) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ 

งบประมาณรายจาย หมายความวา จํานวนเงินอยางสูงทีอ่นุญาตใหจาย หรือ
ใหกอหน้ีผูกพันไดตามวัตถุประสงคและภายในระยะเวลาที่กาํหนดไวใน พ.ร.บ. งบประมาณรายจาย 

การขอเบิกเงินจากคลังตามงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณใด  
ใหกระทําไดแตเฉพาะภายในปงบประมาณน้ัน เวนแตงบประมาณปใดใหกระทําไดแตเฉพาะภายใน
ปงบประมาณน้ัน เวนแต 

- เปนงบประมาณรายจายขามป หรือ 
- เปนงบประมาณรายจายที่ไดกอหน้ีผูกพันไวกอนสิ้นปงบประมาณ หรือที่ไดรับ

อนุมัติจากรัฐมนตรีใหเบิกเหลื่อมป และไดมกีารกันเงินไวตามระเบียบ ใหขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลงัตอไป 
ไดอีกไมเกินหกเดือนปฏิทินของปงบประมาณถัดไป 

ขาราชการหรือลูกจางผูใดของสวนราชการกระทําการกอหน้ีผูกพันหรือ
จายเงิน หรือโดยรูอยูแลวยินยอมอนุญาตใหกระทําการดังกลาวน้ัน  โดยฝาฝนพระราชบญัญัติน้ี หรือระเบียบ
ขอบังคับที่ไดออกตามความใน พ.ร.บ. น้ี  นอกจากความรบัผิดทางอาญาซึง่อาจไดรบัตามกฎหมายอื่นแลว 
ผูกระทําหรือผูยินยอมอนุญาตใหกระทําดังกลาว  จะตองรบัผิดชดใชจํานวนเงินทีส่วนราชการไดจายไป หรอื
ตองผูกพันจะตองจายตลอดจนคาสินไหมทดแทนใด ๆ ใหแกสวนราชการน้ัน 



  ๑๒ 

สาระสําคัญของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ 
ในงบประมาณรายจาย  มีข้ันตอน คือ การขอเงินประจํางวด เพราะมิใชการนําเงิน

งบประมาณที่กรมไดรับทั้งหมดมาใหแตละกรม  โดยกําหนดใหขอเงินประจํางวดเปนงวด ๆ   ในการกอหน้ี
ผูกพันตองดูวารับเงินประจํางวดแลวหรือไม  มีปญหาทางปฏิบัติ คือ หนวยงานจะรอเงินประจํางวดอยางเดียว  
หากยังไมไดรบัเงินประจํางวดก็ไมสามารถดําเนินการได  ทําใหงานลาชา  มีทางแกไขโดยกอหน้ีผูกพันไดโดยมี
เงื่อนไขเหมือนจางเหมาบรกิาร คือ ๑. งวดระยะเวลาที่กําหนด ๑ ปงบประมาณ (๑ ต.ค. - ๓๐ ก.ย.) โดยทํา
สัญญาจางเหมาทําความสะอาด ในวันที่ ๑ ต.ค. แตเงินประจํางวดยังไมไดรบั  สามารถดําเนินการไดกอนที่จะ
ไดรับเงินประจํางวดโดยไปจัดซือ้จัดจางตามวิธีการใหผูมีอํานาจอนุมัติ ซึ่งผูมอีํานาจอนุมัติตองทราบวาอนุมัติได
หรือไมไดโดยมีเงือ่นไขวาทําสัญญาจางไดตอเมื่อไดรบัเงินประจํางวดแลว เปนเพียงกรอบของวงเงินที่จะตอง
เบิกจายใหเปนไปตามกรอบ  การเบิกจายงบประมาณตองเบิกจายใหทันภายในระยะเวลาทีก่ําหนด คือ  
๑ ต.ค. - ๓๐ ก.ย. ถาเบกิจายไมแลวเสร็จในปงบประมาณ  ตองทําเรือ่งขออนุมัติกันงบประมาณไวเบกิเหลื่อมป เชน 
การทําสัญญาจางกอสราง  กรณีเงินอุดหนุนทั่วไป สามารถเบิกจํานวนเงินทัง้หมดมาบริหารจัดการได  และ
กรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกจิ ตองเบิกจายใหทันในปงบประมาณ หากไมทันในกําหนดสามารถขอขยายเวลากันไว
เบิกเหลื่อม เชน การพิมพจําหนายหนังสือ โดยไดเงินมาอุดหนุนในเรือ่งการดําเนินการเรื่องการพมิพแลวนําไป
จําหนาย อาจใหมาในรปูเงินทุนหมุนเวียน  การดําเนินการใหถูกตองเปนไปตามระเบียบวาดวยเงินอุดหนุน
ทั่วไป  กรมตองเรียนรูในเรื่องการเก็บรักษาเงิน  การดูแลเงนิ  การลงทุนหาผลประโยชน  ถาฝากบญัชีธนาคาร
ประเภทออมทรพัยใหนําดอกเบี้ยสงคลังดวย  

หากขาราชการหรอืลกูจางผูใดกระทําการกอหน้ีผกูพันทีจ่ายเงินไปแลวหรอื
ยินยอมใหกระทําการน้ันโดยฝาฝนระเบียบน้ี เชน เบิกเงินไปจายกอนไดรับเงินประจํางวด  ถือเปนความผิดตาม
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ตองรบัผิดชดใชจํานวนเงินที่ราชการจายไปและผกูพันจาย 
คาสินไหมทดแทน  กรณีที่ผูบรหิารสั่งใหจายโดยไมถูกตองตามระเบียบ  เจาหนาทีผู่จายเงินตองทําบันทึกเปน 
ลายลักษณอกัษร จะไดพนความรบัผิด 

๒) ระเบียบวาดวยการบรหิารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
เพื่อประโยชนในการติดตามและประเมินผลใหสวนราชการฯ จัดใหมีระบบ

การรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณและใหจัดทํารายงาน ดังน้ี 
- รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณ เมื่อสิ้นระยะเวลา

ในแตละไตรมาสภายในสิบหาวันนับแตวันสิ้นไตรมาส 
- รายงานประจําปภายในหกสบิวันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ 

 สาระสําคัญของระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 เหตุที่ตองกําหนดใหมกีารรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายเงิน

งบประมาณเพราะไมตองการใชเงินใหเกินงบประมาณที่มอียู  ในการดําเนินการของมหาวิทยาลัย  เจาหนาที่
การเงินงบประมาณจะเสนอรายละเอียดเกี่ยวกบังบประมาณประกอบการเสนอขออนุมัติงบประมาณ 
ใหผูบรหิารทราบถึงงบประมาณในการดําเนินการที่ไดดําเนินการแลว  ถางบประมาณทีจ่ะอนุมัติหมด  อาจไป
ใชงบประมาณสวนอื่นโดยถัวเฉลี่ยจายตามระเบียบที่กําหนด  การรายงานผลการปฏิบัติงาน เปนการชวยเรื่อง
ของการใชจายเงินงบประมาณไมใหเกินกําหนด 

๓) ระเบียบการเบิกจายจากคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ 



  ๑๓ 

หนวยงานผูเบิกจะจายเงินหรือกอหน้ีผกูพันไดแตเฉพาะทีก่ฎหมาย ระเบียบ  
ขอบังคับ คําสัง่ หรือมติคณะรัฐมนตรีอนุญาตใหจายได หรือตามที่ไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง 

การไดรับเงินจากคลงัไมปลดเปลือ้งความรบัผิดชอบของหนวยงานผูเบิกในการ
ที่จะตองดูแลใหมีการจายเงินหรือกอหน้ีผูกพันใหเปนไปตามวรรคหน่ึง  

สาระสําคัญของระเบียบวาดวยการเบิกจายจากคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลังสําคัญมาก  เปนการระบุวาในการกอหน้ี

ผูกพันรายการหน่ึงตองมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสัง่ มติคณะรัฐมนตรอีนุมัติใหจายไดหรือตามที่ไดรับ
อนุมัติจากงบประมาณ เชน การเลี้ยงรับรอง สมัยกอนกฎหมายกําหนดคาเลี้ยงรับรองชาวตางประเทศไว  แต
ปจจุบันคาเลี้ยงรับรองแพงมาก (ใหเปนดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการในการกําหนดคาเบิกจายนอกเหนือ
ระเบียบ) หากตองเบกิเงินที่ไมสามารถเบิกได หนวยงานตองทําขอตกลงกบักระทรวงการคลังเน่ืองจากมเีหตุผล
ความจําเปนในหนาที่การงาน  กรณีของมหาวิทยาลัยจะมีเงนิรายไดและมรีะเบียบรองรับสามารถดําเนินการได
สะดวกกวา  การที่ขออนุมัติเบกิเงินและจายเงินแลว  สํานักงานตรวจเงินแผนดินสามารถทักทวงได ไมปลด
เปลื้องความรบัผิดชอบของหนวยงานผูเบกิในการที่จะตองดูแลใหมีการจายเงิน/กอหน้ีผูกพันซึ่งเปนผูช้ีแจง
พรอมแสดงหลกัฐานประกอบ 

๔) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 การแบงซื้อหรือแบงจางโดยลดวงเงินทีจ่ะซื้อหรอืจางในครั้งเดียวกันเพื่อให

วงเงินตํ่ากวาที่กําหนดโดยวิธีหน่ึงวิธีใดหรอืเพื่อใหอํานาจสัง่ซื้อสัง่จางเปลี่ยนไป 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 จงึแบงซื้อ
เปน ๒ งวด เปนการแบงซื้อแบงจาง  บางครั้งการซือ้วัสดุไวใชในสํานักงาน อาจวางแผนการซื้อจํานวน ๓ ครั้ง
ตอป  มิใชกรณีแบงซือ้แบงจางเพราะมีแผนดําเนินการและจดัซื้อตามแผนดําเนินการ  กรณีจัดซื้อครุภัณฑโดยมี
วงเงินงบประมาณที่ไดรับ ๑๒๐,๐๐๐ บาท ปรากฏวาไปตอรองราคาแลวได ๙๙,๐๐๐ บาท จะถือวาซื้อโดยวิธี
ตกลงราคาไมได  เพราะในครุภัณฑน้ันต้ังวงเงินงบประมาณไว ๑๒๐,๐๐๐ บาท ซึ่งดูจากงบประมาณที่ต้ัง 
เปนหลัก  แตในการซือ้วัสดุจางเหมารายการหน่ึง แลวตอรองราคากันไดไมถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท อํานาจน้ัน 
ตกลงราคาได ผูมีอํานาจอนุมัติได แตมิใชมีการดําเนินการในเรื่องหน่ึงที่วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทเศษหรือ 
๒๐๐,๐๐๐ บาท แลวมาตกลงกนั ๒ ครั้งติดกัน เชน มีการซือ้หนังสือโดยตกลงกัน ๒ ครั้งที่รานเดียวกันโดย
ระยะเวลาหางกัน ๑ วัน  ถือเปนการแบงซื้อแบงจางเพือ่ลดวงเงินข้ันตํ่าใหอยูในขอบเขตการตกลงราคา หรือ
ลดเพื่อใหอยูในอํานาจก็เปนไปได อํานาจในการสั่งซื้อสั่งจางน้ีเปนความผิดตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๕)  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพสัดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๖)  ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยวินัยทางงบประมาณและ 
การคลงั พ.ศ. ๒๕๔๔  กลาวถึงเรือ่งโทษและลักษณะการดําเนินงานของเจาหนาที่การเงินหรือผูบังคับบญัชา 
ที่ทําหนาที่ดูแลเงิน ตองระมัดระวัง หากไมระมัดระวังจะตองรับโทษทางวินัย  



  ๑๔ 

๒. แนวคิดเก่ียวกับการควบคุมภายใน  ถาผูบังคับบญัชามีแนวคิดเกี่ยวกับการควบคุม
ภายใน หรือพยายามปลูกฝงแนวคิดในการควบคุมภายในใหเกิดในหนวยงานของตนเองแลว  ความผดิพลาดหรอื
ชองทางการทจุริตจะเกิดข้ึนนอยมาก 

internal control  เปนการควบคุมภายใน โดยเจาหนาที่วางระบบการควบคุมข้ึนในหนวยงาน 
เพื่อใหมีการดําเนินการใหเปนไปตามน้ัน ซึง่เจาหนาที่คาดวาระบบที่วางไว ถาปฏิบัติตามจะถูกตอง ปลอดภัย 
ไมมีการทจุริตหรือชองโหวเกิดข้ึน  แตการควบคุมภายในน้ัน เรื่องที่สําคัญที่สุด คือ การกํากับดูแล ถาไมมีการ
วางระบบควบคุมภายในไว และไมมีการกํากับใหเปนไปตามกระบวนการของระบบควบคุม  การดําเนินการ 
จะไมเกิด  เพราะฉะน้ันผูบงัคับบญัชามีสวนสําคัญมากในการควบคุมภายใน 
 - การควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย 
 - การควบคุมภายใน ระดับหนวยงาน  กรมตองวางระบบการควบคุมภายในวามีความ
เสี่ยงเรือ่งใดและวางเรื่องการควบคุมภายในในเรือ่งน้ัน ๆ  เพื่อใหกรมประสบความสําเร็จ ในขณะเดียวกัน
หนวยงานยอยก็ตองดูความเสี่ยงของตนเองดวยเพราะความเสี่ยงของแตละหนวยงานแตกตางกันข้ึนอยูกับการ
วางระบบควบคุม  การควบคุมงบประมาณรายจายจะมีความเสี่ยงเรื่องรายได เชน หนวยงานต้ังคําขอ
งบประมาณแลวเสนอจัดทําโครงการ ปรากฏวาไดรับงบประมาณมาไมเพียงพอ คงตองนําโครงการทัง้หมดมาดู
แลวปรบัลดงบประมาณของแตละโครงการใหเหมาะสม  
 ๓.  การควบคุมงบประมาณรายจายจากเงินงบประมาณแผนดิน 
   ๓.๑  ความเสี่ยงดานรายได และการจัดลําดับความเสี่ยง 
   ๓.๒  ความเสี่ยงดานรายจาย และการจัดลําดับความเสี่ยง 
   ๓.๓  มาตรการและวิธีการเพื่อลดความเสี่ยง 
  หนวยงานตองจัดลําดับความเสี่ยงวาเรื่องใดควรปฏิบัติกอนหลงั  ที่ราชบัณฑิตยสถาน 
คงไมมีปญหาเรื่องรายได เน่ืองจากรายไดมาจากการจําหนายหนังสือกส็งคืนคลงัทั้งหมด  ไมไดหากําไร 
เพราะฉะน้ันหนังสือของราชบัณฑิตยสถานสวนใหญไดรับงบประมาณแผนดินมาดําเนินการเสร็จก็จําหนาย 
เทาราคาทุน  ขายไดจํานวนเงินเทาไรแลวสงคลัง  ไมมีความเสี่ยงดานรายได  ความเสี่ยงเรื่องรายไดจะเปน
กรณีที่เจาหนาที่ต้ังประมาณการไวแลวจะมีรายไดเขาแตไมเปนไปตามเปาหมายเหมือนงบประมาณ ไมตองมา
ปรับเปลี่ยนตัวงบประมาณการดําเนินการเหมือนกัน  สวนความเสี่ยงเรือ่งรายจาย กรณีไดรบังบประมาณมา
ทั้งหมด  จะมีความเสี่ยงมาก คือ รายจายไมพอ  สิ่งแรกที่ตองทํา คือ ดูงบประจําผูกพันยอดไวกอน เงินเดือน
อยูในหมวดซึ่งไมสามารถโอนยายไปทําอยางอื่นได  หมวดทีส่ําคัญอีกเรื่อง คือ หมวดคาตอบแทนใชสอยวัสดุ 
ที่สําคัญมีความเสี่ยงดานรายจาย คือ รายจายที่ตองจายประจํา เชน คาไฟฟา คานํ้า คาเชาบาน คาเงิน
สมนาคุณผูบรหิาร เปนงบจําเปนตองจายและผกูพนังบประมาณรายจายไวกอนลวงหนาเพื่อมิใหเกิดความเสี่ยง
ที่เหลือจะเปนรายจายทีเ่หลือ ซึ่งตองไปปรบัอีกครัง้เน่ืองจากงบประมาณถูกตัดลดลง งบประมาณรายจายจะ
ปรับเปลี่ยนอยางไร ขอบเขตงานตองลดลงหรอืไม คือ มาตรการและวิธีการลดความเสี่ยง 

๔.  การควบคุมงบประมาณรายจายจากเงินงบประมาณแผนดิน 
 ๔.๑  การประมาณการรายไดควรอยูในเกณฑคอนไปทางขางตํ่า หรือปานกลาง ข้ันตํ่า  

ไมควรประมาณการในลักษณะคอนไปทางขางสงู 
 ๔.๒  ความเสี่ยงจากการมีรายไดไมเพียงพอกับการใชจายควรใหอยูในระดับทีเ่หมาะสม

กับเงินทุนสะสม 
 ๔.๓  ควรคํานึงถึงกระแสเงินเขาที่อาจไมสอดคลองกับกระแสเงินออก หากจําเปนอาจ

ตองจัดทําประมาณการกระแสเงินเขา/ออก 



  ๑๕ 

 ๔.๔  มีระบบการบันทึกขอมูลการรับ/จายที่เปนปจจบุัน 
 ๔.๕  มีการแบงแยกคาใชจายคงที่ และคาใชจายผันแปร 
 ๔.๖  มีการควบคุมดูแลรายไดที่เกิดข้ึนจรงิอยางใกลชิดวาเปนไปใกลเคียงกับประมาณ

การหรือไมเพียงไร 
 ๔.๗  มีการปรับลดงบประมาณรายจายเปนรายไตรมาสใหสอดคลองกบัรายไดทีเ่กิดข้ึน

จริงตํ่ากวาประมาณการ 
 ๔.๘  ในแตละไตรมาสอาจควบคุมใหรายจายจรงิไมสงูกวารายไดรับจริง 
 ๔.๙  จัดทํารายงานประจําเดือนเปรียบเทียบระหวาง รบั/จาย จริงกบัประมาณการ 
 ๔.๑๐ ทุกครั้งที่มีการประกาศเพิ่มอัตราคาใชจาย ตองคํานึงถึงผลกระทบทั้งในปจจบุัน

และอนาคต 
 ๔.๑๑ เมื่อมกีารเสนอขออนุมัติคาใชจาย ควรมีขอมลูเกี่ยวกบังบประมาณไดรับ ผูกพัน

แลว จายไปแลว และที่คงเหลืออยู ประกอบการพจิารณาดวย   
๕.  การปฏิบัติท่ีดี ๔ ประการ 
 ๕.๑  มีการวางแผน กําหนดเปนนโยบายที่ชัดเจน แนนอน 
 ๕.๒  มีการสื่อสารฝกอบรม เกี่ยวกบั นโยบาย วิธีการปฏิบัติงานฯ อยางแพรหลายทั่วถึง 
 ๕.๓  มีคูมือการปฏิบัติงานที่ถูกตองเปนปจจบุัน 
 ๕.๔  มีการติดตามและประเมินผล หมายความรวมถึง การรายงานการควบคุมดูแล 

โดยหัวหนาผูปฏิบัติงานการประเมินและตรวจสอบ 
  ๖.  ขอจํากัดของการควบคุม 
 ๖.๑  ใหความมั่นใจในระดับหน่ึงเทาน้ัน 
 ๖.๒  ไมไดประกันความสําเรจ็ของการดําเนินงาน 
 ๖.๓  ไมไดประกันความถูกตองทั้งหมดของขอมลู และการทาํตามกฎหมาย ระเบียบ  
และขอบงัคับ 
 ๖.๔  ไมสามารถปองกันความผิดพลาดไดเมื่อรวมกันฝาฝน 
 ๖.๕  การทํางานของคนยอมมผีิดพลาดเปนธรรมดา 
 ๗.  แนวทางการบริหารการใชจายงบประมาณ 
  การอนุมัติคาใชจายแตละครั้งตองดูขอมลูใหครบทัง้ ๓ สวน คือ  

๑) จํานวนเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ 
๒) จํานวนเงินที่ไดมกีารใชจายไปแลว 
๓) จํานวนเงินที่ขออนุมัติในครั้งน้ัน (๓+๒ ตองไมเกิน ๑) 
การอนุมัติใหใชจายเงินเกินกวางบประมาณ เปนขอผิดพลาดที่ทําใหตองติดตามเงินคืน 

หรือผูอนุมัติการใชจายงบประมาณจะตองรบัผิดชอบทางวินัยการเงิน 
๘. หลักฐานการจายเงินท่ีเปนใบเสร็จรับเงิน 

ใบเสร็จรับเงินที่ผูรับเงินออกใหจะตองมีรายการอยางนอย ๕ รายการ  ดังน้ี 
๑) ช่ือ สถานที่อยู หรือที่ทําการของผูรบัเงิน 
๒) วัน เดือน ป ที่รับเงิน 
๓) รายการแสดงการรบัเงินระบุวาเปนคาอะไร 
๔) จํานวนเงินทัง้ตัวเลขและตัวอักษร 



  ๑๖ 

๕) ลายมือช่ือผูรบัเงิน 
การจายเงินซึ่งตามลักษณะไมอาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผูรบัชําระเงินไดให 

ผูจายเงินทําใบรบัรองระบุรายการทั้ง ๕ รายการ และช้ีแจงเหตุผลที่ไมอาจเรียกใบเสรจ็รบัเงินได 
๙. แนวทางปฏิบัติในดานการรับ-จายเงิน 

๙.๑  อยาแบงซือ้ แบงจางรายการเดียวใหเปนหลายรายการ เพื่อใหแตละรายการมี
จํานวนเงินทีล่ดลงจนอยูในวงเงินของวิธีที่ตํ่ากวาและวงเงินที่ตนเองอนุมัติได 

๙.๒  เรงรัดการจัดทํารายงานเมื่อมีการซื้อหรือจางกรณีจําเปนเรงดวนโดยมิไดคาดหมาย
ไวกอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



  ๑๗ 

คําถาม-คําตอบ 
เกี่ยวกบัการเบกิจายอยางไรไมใหผิดจริยธรรมและกฎหมาย 

โดย  รองศาสตราจารยสดุา  วิศรุตพิชญ อาจารยประจําคณะนติิศาสตร   
และ 

นางสาวศิรพิร  อัญญณรงคกุล  ผูอํานวยการสํานักงานอธกิารบดี   
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 
๑. ถาม ในการเบิกจายเงินคาตอบแทนเปนเงินสดใหแกกรรมการ จะมีแนวทางปองกันการทจุริตไดอยางไร 

ตอบ ใหเจาหนาทีผู่เบิกและจายทัง้สองฝายตรวจนับเงินพรอมกันกอนจัดเตรียมเงินใสซอง เพื่อเปนการ
ยืนยันจํานวนเงินทีป่รากฏในซอง และมีใบระบรุายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการเบิกจายเพือ่ใหผูรบัไดรู
จํานวนเงินทีจ่ะไดรบั พรอมทั้งมีผูลงลายมือช่ือกํากับบรเิวณหนาปากซองที่บรรจุเงินตามจํานวน 
ที่ถูกตองกอนที่จะปดคาดซอง   

๒. ถาม แนวทางปฏิบัติในดานการรับ-จายเงิน ที่มีวงเงินสูง 

ตอบ ควรกํากับวิธีการจายโดย ๑. เปลี่ยนการจายเงินสดเปนสั่งจายเช็คขีดครอมระบุช่ือผูรับเงิน หรือ 
   ๒. โอนเงินเขาบัญชีของผูรบัเงินโดยตรง 

๓. ถาม ในการจัดสัมมนาของหนวยงานราชการที่ตางจงัหวัด ซึ่งตองมีคาใชจายตาง ๆ ไดแก คาอาหาร  
             คาที่พัก คาเดินทาง  คายานพาหนะ  เจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการจายเงินดังกลาวสามารถ  
             ดําเนินการอยางไรทีจ่ะเปนวิธีที่สะดวกและปลอดภัยโดยไมตองพกพาเงินจํานวนมาก 

 ตอบ ใชบัตรเครดิตราชการ 

๔. ถาม กรณีราชบัณฑิตยสถานประสงคจางพิมพหนังสือ จํานวน ๑ เรื่อง กับบริษัทซึ่งเปนทีรู่จกักันดีวา 
             มีช่ือเสียงทางการผลิตหนังสือ  และมีงบประมาณเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  จะจางโดยวิธีตกลงราคา 
             ไดหรือไม อยางไร 

ตอบ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕   
 ขอ ๑๘  การซื้อหรอืการจางกระทําได   ๖ วิธี  คือ   
  ๑. วิธีตกลงราคา   
  ๒. วิธีสอบราคา   
  ๓. วิธีประกวดราคา   
  ๔. วิธีพเิศษ   
  ๕. วิธีกรณีพิเศษ 
            ๖. วิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลงักําหนด 

 ขอ ๑๙ การซื้อหรอืการจางโดยวิธีตกลงราคา  ไดแก การซื้อหรือการจางครั้งหน่ึงซึ่งมรีาคาไมเกิน  
  ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
 ขอ ๒๔ การจางโดยวิธีพิเศษ ไดแก การจางครัง้หน่ึงซึง่มีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ใหกระทําได 
                       เฉพาะกรณีหน่ึงกรณีใด ดังตอไปน้ี 
 (๑) เปนงานที่ตองจางชางผูมฝีมอืโดยเฉพาะ หรือผูมีความชํานาญเปนพเิศษ 



  ๑๘ 

 (๒) เปนงานจางซอมพัสดุที่จําเปนตองถอดตรวจใหทราบความชํารุดเสียหายเสยีกอนจึงจะ 
     ประมาณคาซอมได เชน งานจางซอมเครื่องจักร เครือ่งมอืกล เครื่องยนต เครื่องไฟฟา 

หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส  
(๓) เปนงานที่ตองกระทําโดยเรงดวน หากลาชาอาจจะเสียหายแกราชการ 
(๔) เปนงานที่ปกปดเปนความลบัของทางราชการ 
(๕) เปนงานที่จําเปนตองการจางเพิ่มในสถานการณทีจ่ําเปน หรอืเรงดวน หรือเพื่อ

ประโยชนของสวนราชการ และจําเปนตองจางเพิม่ (repeat order) 
(๖) เปนงานที่ไดดําเนินการจางโดยวิธีอื่นแลวไมไดผล 

 ดังน้ัน  งานจางพิมพหนังสือของราชบัณฑิตยสถาน ไมสามารถใชวิธีจางโดยวิธีตกลงราคาได 
เพราะงบประมาณ เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ไมเขาเงื่อนไขตามขอ ๑๙ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี
วาดวยพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หากจะไปจางโดยวิธีพิเศษ  ก็ไมเขาเงื่อนไขตามขอ ๒๔ ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ เน่ืองจากงานพิมพหนังสือมิใชกรณีตองจางชางผูมีฝมือ
โดยเฉพาะ  

๕. ถาม การแบงซื้อหรือแบงจางโดยลดวงเงินทีจ่ะซื้อหรอืจางในครั้งเดียวกันเพื่อใหวงเงินตํ่ากวาที่กําหนด 
        โดยเปลี่ยนวิธีการจากสอบราคาเปนวิธีตกลงราคา หรอืกรณีวงเงินซื้อหรอืจางสงู  จึงลดวงเงินเพื่อให 
        ผูมีอํานาจสั่งอนุมัติไดทําไดหรือไม 

 ตอบ ทําไมได เพราะเปนการเปลี่ยนวิธีการหรือกระบวนการ จากที่ควรเปนตามปรกติแลวไปแบงวงเงิน
เพื่อใหเขาสูกรอบทีผู่มีอํานาจอนุมัติตองการเปนการขัดตอระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพัสดุ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๖. ถาม ผูเสนอราคาจางพมิพหนังสือของราชบัณฑิตยสถาน จากรายที่คัดเลอืกไวแลวซึ่งเสนอราคาตํ่าสุด 
             จะไดเปนผูเขาทําสัญญาจางกับสวนราชการ  แตมีขอเทจ็จริงวา ผูเสนอราคาตํ่าสุดเปนบริษัททีม่ ี
             ผลงานที่คุณภาพไมดี แตไมถึงขนาดที่กรรมการไมสามารถตรวจรับได และจัดสงผลงานลาชา   
             กรณีน้ีจะมีวิธีการหรือขอแนะนําในการที่จะตัดสทิธิไมจางบริษัทดังกลาวไดหรือไม 

ตอบ ๑. กรรมการเปดซองสอบราคามหีนาที่ตองรายงานผลการพจิารณาและความเห็นตอหัวหนาสวน 
           ราชการเพื่อสั่งการ โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาทีพ่ัสดุ   
 ๒. กรรมการตรวจรับพสัดุมหีนาทีร่ายงานถึงหัวหนาสวนราชการไดวา มีรายละเอียดไมเปนไปตาม   
           ขอกําหนดในสัญญาหรือขอตกลง 

๓. หนวยงานควรวางเกณฑมาตรฐานในการคัดเลือกบริษัทจางพิมพ แลวแจงเปนประกาศเพือ่ความ  
    โปรงใส  และจะไดใชเปนหลกัฐานประกอบการช้ีแจงตามพระราชบัญญัติขอมลูขาวสาร  
    พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๔. ฝายพัสดุควรเก็บสถิติของบริษัทที่สงมอบงานลาชาและเก็บสําเนาของผลงานที่บริษัทตองแกไข   
    ไวเปนขอมูล 
 
 
 
 
 



  ๑๙ 

๗.  ถาม  การฝกอบรม สมัมนา จัดประชุมระหวางประเทศ  โดยกําหนดเชิญวิทยากรหลายคน รวมทัง้ 
             ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมาจากตางประเทศ  แตหนวยงานพิจารณาแลววา หากจายตามระเบียบ 

กระทรวงการคลงั อาจดูไมเหมาะสมกับวิทยากรบางคนที่เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก  จะมี
วิธีดําเนินการอยางไร 

 ตอบ ๑. ใชเงินรายไดอื่นของหนวยงาน (ในกรณีเชนน้ี หนวยงานจะตองมีระเบียบเกี่ยวกับการใช 
 เงินรายไดอื่นเหลาน้ี เพื่อความถูกตองและเพื่อการตรวจสอบดวย) 

๒. ใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณ  ตามระเบียบกระทรวงการคลงั 
                 วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ ขอ ๗    
                 การเบิกจายคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศนอกเหนือจาก       
                 ที่กําหนดไวในระเบียบน้ี  หรือที่กําหนดไวแลวแตไมสามารถปฏิบัติไดตามระเบียบน้ี ใหอยูใน       
                 ดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณ  โดยคํานึงถึงความจําเปน  เหมาะสม  
                 และประหยัด ภายในวงเงินงบประมาณที่ไดรบั  โดยยึดถือประโยชนของทางราชการเปนหลัก    
                  ซึ่งการใชดุลพินิจน้ัน หนวยงานควรวางกรอบแนวทางเสนอไวเพื่อใหผูบริหารใชดุลพินิจไดงายข้ึน 

๘. ถาม การทีเ่จาหนาที่ของรัฐใชอํานาจหนาที่ของตนไปกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลภายนอก ผูใด 
             ตองรับผิดในความเสียหายน้ัน 
  ตอบ หนวยงานตองรับผิดในความเสียหายทีเ่กิดข้ึนแลวมาใชสทิธิไลเบี้ยกับเจาหนาที่ที่กระทําการใหเกิด 
             ความเสียหายไดกรณีที่เจาหนาที่ดังกลาวไดกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง 

๙. ถาม ผูบังคับบญัชาสั่งจายเช็คเงินสดโดยไมไดขีดครอม  เจาหนาที่รับเช็คดังกลาวไปเบกิเงินโดยนําเงิน 
             เขาบัญชีสวนตัว  ผูบังคับบัญชาประมาทเลินเลออยางรายแรงหรอืไม 

 ตอบ เคยมีคําวินิจฉัยของศาลปกครองวา ขอเท็จจริงทํานองเชนน้ีผูบังคับบญัชาประมาทเลินเลออยาง 
  รายแรง ถูกลงโทษทางวินัยและตองรับผิดชดใชเงินตามจํานวน ที่ระบุตามหนาเช็ค ดังน้ัน ทุกคน 
  ที่เกี่ยวของกับการเบิกจายเงินไมวาในข้ันตอนใด ตองมีความละเอียดรอบคอบ 

             


