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“เมื่อผู้ยืมเงินทดรองราชการไม่ยอมคืนเงินเหลือจ่าย เจ้าหน้าที่ต้องทาอย่างไร”
งานวินัยฯ สนง.ศธจ.อุทัยธานี
สาหรับบทความและสาระน่ารู้ทางด้านกฎหมายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานฉบับนี้
จะขอเสนอเกี่ยวกับการยืมเงินทดรองราชการของหน่วยงาน ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติในการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่
กาหนดให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดสามารถยืมเงินทดรองราชการได้ แต่ในการยืมเงินดังกล่าวก็ ได้กาหนดหลักเกณฑ์
ในการที่จะส่งใช้คืนเงินที่ยืมไปแล้วด้วยเช่นกัน คดีปกครองในวันนี้ที่จะหยิบยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบได้ทราบว่า ถ้าหากผู้ยืมเงินทดรองราชการไปแล้วไม่ยอมคืนเงินดังกล่าวแล้ว เจ้าหน้าที่เพิกเฉย
ไม่ดาเนินการตามข้อกาหนดของสัญญายืมที่กาหนดไว้จะต้องรับผิดชอบอะไรบ้าง ถึงแม้จะเป็นคดีพิพาทที่เกิด
ขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่แนวทางดังกล่าวก็สามารถนามาใช้ปฏิบัติในหน่วยงานราชการอื่นได้
เช่ น กั น บทความฉบั บ นี้ จึ ง ขอเสนอเกี่ ย วกั บ ค ำพิ พ ำกษำศำลปกครองสู ง สุ ด ที่ อ. 468/2558 โดยมี
รายละเอียดสรุปความดังนี้ “โดยข้อพิพาทในคดีนี้ มูลเหตุเกิดขึ้นในขณะที่ผู้ฟ้องคดีดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
กองคลัง สังกัดองค์การบริหารส่ วนจังหวัด นายอุดม (นามสมมติ) ตาแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่ ว น
จั งหวัดในขณะนั้ น ได้ ขอยื มเงิน ทดรองราชการเพื่ อเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการจัด การแข่ง ขันกี ฬาฟุ ต บอล
หลังจากจัดงานเสร็จ จนกระทั่งนายอุดมได้พ้นจากตาแหน่งไปแล้วก็ยังไม่มีการส่งใช้เงินทดรองราชการที่เหลือ
จ่ายให้แก่กองคลัง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงมีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางพิจารณาเห็นควรให้นายอุดมรับผิดชดใช้เงิน
ที่เหลือจ่ายแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้ผู้ฟ้องคดีในฐานะหัวหน้าหน่วยงานคลังซึ่งมีหน้าที่โดยตรง
ในการดูแลการยืมเงินทดรองราชการรับผิดชดใช้ ค่าเสียหายด้วย เนื่องจากมิได้ดาเนินการเร่งรัดการชาระเงิน
ยืมที่ยังค้างอยู่ภายในเวลาที่กฎหมายกาหนด และไม่ได้ดาเนินการหักเงินเดือนหรือเงินอื่นใดที่นายอุดมพึงจะ
ได้รั บ ก่อนที่น ายอุดมจะพ้น จากตาแหน่ งไป องค์การบริห ารส่ ว นจังหวัดจึงมีคาสั่ง ให้ ผู้ฟ้องคดีรับผิดชดใช้
ค่าเสียหายตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คาสั่งโดยโต้แย้งว่าตนได้ทาหนังสือแจ้งนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นส่วนราชการผู้ขอเบิกเงินเพื่อให้
เร่งรัดการจ่ายเงินยืมค้างชาระแล้ว แต่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแล้วมี
คาสั่งให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้ององค์การบริหารส่วนจังหวัดต่อศาลปกครองเพื่อขอให้เพิกถอนคาสั่งให้ชดใช้
ค่าเสียหายดังกล่าว การกระทาของหัวหน้าหน่วยงานคลังดังกล่าวถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่
ระเบียบกาหนดไว้แล้วหรือไม่
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า โดยที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ได้มี
ข้อกาหนดกรณีผู้ทาสัญญายืมเงินทดรองราชการซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น โดยหลังจากใช้
จ่ายเงินตามภารกิจที่ได้รับอนุมัติแล้ว จะต้องนาใบสาคัญคู่จ่ายที่ถูกต้องรวมทั้งเงินเหลือจ่ายส่งให้แก่ผู้ให้ยืม
ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับเงิน หากครบกาหนดแล้วผู้ยืมไม่ยอมชดใช้เงินยืมที่เหลือจ่าย ผู้บริหารท้องถิ่น
มี อ านาจสั่ ง การให้ ส่ ง ใช้ เ งิ น ยื ม ภายในก าหนดเวลาที่ เ ห็ น สมควร อย่ า งช้ า ไม่ เ กิ น 30 วั น หากผู้ ยื ม ยั ง ไม่
ดาเนินการให้ผู้บริหารท้องถิ่นหักเงินเดือน ค่าจ้าง บาเหน็จบานาญ หรือเงินอื่นใดที่ได้รับจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อชดใช้เงินยืมนั้น ทั้งนี้ตามข้อ 84 (2) (4) และข้อ 86 (3) ของระเบียบดังกล่าว สาหรับอานาจ
หน้าที่ของหัวหน้าหน่วยคลังนั้น ข้อ 84 (5) ของระเบียบเดียวกัน ได้กาหนดว่า กรณีผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพ้นจากตาแหน่งไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้หัวหน้าหน่วยคลังมี
หน้าที่ตรวจสอบทะเบียนเงินยืม หากปรากฏว่ ายังค้างชาระเงินยืมอยู่ ให้หัวหน้าหน่วยคลังเร่งรัดให้เสร็จสิ้ น
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ในทันทีก่อนที่ผู้ยืมจะพ้นจากตาแหน่ง โดยหากไม่มีการชดใช้เงินยืมดังกล่าวให้ดาเนินการหักเงินตามมาตรา
84 (2) เมื่อนายอุดมได้ขอยืมเงินทดรองราชการจากองค์การบริหารส่วนจั งหวัดและมิได้ส่งเงินที่เหลือจ่ายแก่
กองคลังภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับเงิน ผู้ฟ้องคดีในฐานะหัวหน้าหน่วยงานคลังจึงมีหน้าที่ต้องเสนอให้
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งการให้นายอุดมส่งใช้เงินยืมภายในกาหนดเวลาตามที่เห็นสมควร อย่างช้า
ไม่เกิน 30 วัน ตามข้อ 84 (4) แต่ผู้ฟ้องคดีก็มิได้มีหนังสือถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่ อสั่ ง การ
ดังกล่าวภายในเวลาที่กาหนด แม้ต่อมาผู้ฟ้องคดีจะได้มีหนังสือเสนอนายกองค์การบริ หารส่วนจังหวัดเห็นควร
แจ้งให้สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้เร่งรัดให้นายอุดมและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องชดใช้เงินยืมหลาย
ครั้งซึ่งถือเป็นเพียงการเร่งรัด และครั้งสุดท้ายได้มีหนังสือขอให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งการให้นาย
อุดมชดใช้เงินภายในเวลาที่กาหนด แต่ก็เป็นเวลาที่ล่วงพ้นกาหนดเวลาในการใช้อานาจตามข้อ 84 (4) ไปกว่า
สามเดือนแล้ว ประกอบกับเมื่อนายอุดมไม่มีการส่งใช้เงินยืมดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีย่อมมีหน้าที่เสนอให้นายก
องค์การบริหารส่ว นจังหวัดหักเงินเดือน ค่าจ้าง บาเหน็จบานาญ หรือเงินอื่นใดที่ได้รับจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อชดใช้เงินยืมแต่ก็มิได้ดาเนินการอีก กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีมิได้ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องครบถ้วน
ตามระเบียบอันเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ได้รั บ ความเสี ย หาย ผู้ ฟ้องคดีจึ งต้องรั บ ผิ ดต่อองค์การบริห ารส่ ว นจังหวัด (ผู้ ถูกฟ้องคดี) ตามมาตรา 10
ประกอบมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 การที่ผู้ถูกฟ้องคดี
มีคาสั่ งตามความเห็น ของกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางให้ ผู้ฟ้องคดีรับผิ ดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว”1
จากคดี ดังกล่ าวก็ถื อ เป็ น อุ ทาหรณ์ ข องเจ้า หน้า ที่ผู้ รั บผิ ดชอบเกี่ยวกับ การยืม เงิ นทดรอง
ราชการได้ เนื่ อ งจากจะเห็ น ได้ ว่ า ศาลปกครองสู ง สุ ด ได้ ว างบรรทั ด ฐานการปฏิบั ติ ห น้ า ที่ ข องเจ้า หน้าที่
ผู้รับผิดชอบ กรณีเจ้าหน้าที่ยืมเงินทดรองราชการแล้วไม่ส่งใช้เงินยืมเหลือจ่ายภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ใน
สัญญาการยืมเงิน หัวหน้าหน่วยคลัง หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมาย
หรือระเบียบ หรือที่สัญญาการยืมเงินนั้นกาหนดไว้อย่างเคร่งครัดทุกขั้นตอน เพราะถือว่าระยะเวลาการชาระ
คืนเงินยืมเป็นสาระสาคัญที่ต้องคานึงถึงเจ้าหน้าที่จะเพิกเฉยมิได้
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