(คอลัมน์ระเบียบกฎหมาย วารสารกํานันผูใ้ หญ่บา้ น ฉบับเดือนกันยายน ๒๕๕๗)
เป็ น ผอ. เพียงหนึ่งปี … ความผิดนีต้ ้ องชดใช้ เต็มจํานวนหรืออย่ างไร ?
นางสาวฐิติพร ป่ านไหม
พนักงานคดีปกครองชํานาญการ
สํานักวิจยั และวิชาการ สํานักงานศาลปกครอง

ในการเบิกจ่ายเงินของทางราชการ มาตรา ๓๘ ประกอบมาตรา ๓๘ ทวิ ของระเบียบการเก็บรักษาเงิน
และการนําเงินส่ งคลังของส่ วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ (หรื อปัจจุบนั คือ มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘ ของระเบียบการเบิกจ่าย
เงิ นจากคลัง การเก็บรั กษาเงิ นและการนําเงิ นส่ งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑) ได้กาํ หนดให้การจ่ ายเงิ นต้องกระทําเฉพาะที่ มี
กฎหมาย ระเบี ยบ ข้อบังคับ คําสั่งกําหนดไว้ หรื อมติคณะรั ฐมนตรี อนุ ญาตให้จ่ายได้ หรื อตามที่ ได้รับอนุ ญาตจาก
กระทรวงการคลัง และผูม้ ีอาํ นาจได้อนุมตั ิให้จ่ายได้ และการเขียนเช็คเพื่อสั่งจ่ายเงินได้กาํ หนดวิธีปฏิบตั ิไว้วา่ จะต้องสั่งจ่าย
ในนามของเจ้าหนี้ หรื อผูม้ ีสิทธิ รับเงินโดยตรงและให้ขีดฆ่าคําว่า “หรื อผู้ถือ” พร้อมทั้งประทับอักษรว่า AC/PAYEE
ONLY และขี ด คร่ อ มเช็ ค ดัง กล่ า วด้วย นอกจากนั้น ข้อ ๓๙ ของระเบี ยบฉบับเดี ยวกัน (หรื อปั จจุ บ ันคื อ มาตรา ๔๙)
ยังกําหนดให้การเขี ยนหรื อพิมพ์จาํ นวนเงิ นในเช็ค ให้เขี ยนหรื อพิมพ์ ให้ ชิดคําว่ า “บาท” หรื อขีดเส้ นหน้ าจํานวนเงิน
โดยต้องไม่มีช่องว่างที่จะเขียนหรื อพิมพ์จาํ นวนเงินเพิ่มเติมในภายหลังได้
กรณี ที่การเขียนเช็คเพื่อสั่งจ่ายเงินของทางราชการมิได้ปฏิบตั ิตามที่ระเบียบการเก็บรักษาเงินและ
การนําเงินส่ งคลังของส่ วนราชการดังกล่าวกําหนดไว้จนทําให้มีความเสี ยหายเกิดขึ้นแก่หน่ วยงานของรัฐ หากเป็ น
การกระทําด้วยความจงใจหรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็ นเจ้าหน้าที่ ในระดับผูป้ ฏิ บตั ิ
ที่เกี่ยวข้อง หรื อเจ้าหน้าที่ผมู ้ ีอาํ นาจลงนามในเช็คและ/หรื อเจ้าหน้าที่ในระดับควบคุมดูแลการปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ย่อมต้องรับผิดในผลแห่งละเมิดตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
ดังเช่นคดีปกครองที่นาํ มาเป็ นอุทาหรณ์ในคอลัมน์ระเบียบกฎหมายฉบับนี้
โดยผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาล (ผูฟ้ ้ องคดี ) เป็ นนายแพทย์ระดับ ๔ ได้รับมอบหมายให้ปฏิ บตั ิหน้าที่
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาล และมีอาํ นาจลงลายมือชื่อในเช็คร่ วมกับเจ้าหน้าที่อีก ๒ คน คือ นาง ก. ซึ่ งเป็ นเจ้าหน้าที่การเงิน
และบัญชีที่มีหน้าที่จดั ทําบัญชี เบิกเงิน เขียนเช็ค และหัวหน้าฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไปหรื อหัวหน้าฝ่ ายพยาบาลอีกหนึ่งคน
ต่อมา สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข (ผูถ้ ูกฟ้ องคดี) ได้มีคาํ สั่งลงวันที่ ๗ สิ งหาคม ๒๕๔๙
ให้ผฟู้ ้ องคดีชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนเป็ นเงิน ๕๔๒,๘๕๗.๑๔ บาท ตามความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริ ง
ความรับผิดทางละเมิด และมีคาํ สั่งลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติมจํานวนเงินค่าสิ นไหมทดแทนตาม
ความเห็นของกระทรวงการคลัง โดยให้ผฟู้ ้ องคดีรับผิดในฐานะผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลในอัตราร้อยละ ๒๕ เป็ นเงิน
๒๗๕,๐๐๐ บาท และในฐานะผูล้ งลายมือชื่อสั่งจ่ายเงินในเช็คในอัตราร้อยละ ๒๕ เป็ นเงิน ๒๗๕,๐๐๐ บาท รวมเป็ นเงิน
๕๕๐,๐๐๐ บาท กรณี นาง ก. แก้ไขจํานวนเงินในเช็คจํานวน ๓ ฉบับ รวมเป็ นเงิน ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากผูฟ้ ้ องคดี
ไม่ปฏิ บตั ิตามระเบี ยบการเบิ กจ่ายเงิ นโดยปล่อยให้มีการเว้นช่องว่าง จนมีการเติมตัวเลขและตัวอักษรลงในเช็คได้
และไม่ตรวจสอบ Statement ของบัญชีธนาคารที่สงั่ จ่ายเช็คไม่ตรงกับต้นขั้วเช็คที่ธนาคารส่ งมาให้ทุกเดือน
ภายหลังการตรวจสอบการเงินการบัญชีของโรงพยาบาลพบว่า นาง ก. ได้แก้ไขเช็คจํานวน ๗๔ ฉบับ
การทําบัญชีไม่เป็ นปั จจุบนั และทําการแก้ไขยอดเงินในเช็คที่ผฟู้ ้ องคดีลงลายมือชื่อร่ วมจํานวน ๓ ฉบับ รวมจํานวนเงิน
ที่นาง ก. ทุจริ ตทั้งสิ้ น ๑๗,๘๓๕,๑๓๑.๗๘ บาท
คดีน้ ี ผฟู้ ้ องคดีโต้แย้งว่า เพิ่งจบการศึกษามาเพียง ๑ ปี ครึ่ ง รวมเวลารับราชการ ๑ ปี ๔ เดือน อีกทั้ง
ยังเป็ นแพทย์ประจําโรงพยาบาลเพียงคนเดียวที่ตอ้ งตรวจรักษาผูป้ ่ วยวันละร้อยกว่าคน ส่ วนการลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเช็คนั้น
ผูฟ้ ้ องคดีไม่เคยเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการบริ หาร การเงินหรื อการบัญชี จึงขอให้ศาลมีคาํ พิพากษาหรื อคําสั่งเพิกถอน
คําสั่งทั้งสองดังกล่าว

๒
คดีน้ ี มีประเด็นที่สาํ คัญ ๒ ประเด็น คือ พฤติการณ์ ของผู้ฟ้องคดีเป็ นการกระทําโดยประมาทเลินเล่ อ
อย่างร้ ายแรงหรือไม่ ?
ศาลปกครองสู งสุ ดวินิจฉัยว่ า การที่ผฟู้ ้ องคดีได้รับคําสั่งให้ปฏิบตั ิหน้าที่ผอู้ าํ นวยการโรงพยาบาล
ย่อมมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริ หารงานทัว่ ไปของโรงพยาบาล
และหากพบว่าเจ้าหน้าที่ผใู้ ดปฏิบตั ิหน้าที่ขาดประสิ ทธิ ภาพหรื อมีพฤติการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจ ก็ชอบที่จะดําเนิ นการ
ทางบริ หารในเบื้องต้นด้วยการสับเปลี่ยนหมุนเวียนหน้าที่ภายใน และเมื่อรับทราบพฤติการณ์การปฏิบตั ิหน้าที่ของนาง ก. ว่า
ทําบัญชีไม่เป็ นปั จจุบนั แต่ก็ยงั มอบหมายให้เป็ นผูม้ ีอาํ นาจลงชื่อในการสั่งจ่ายเงินตามเช็คร่ วมกับตน ทั้งยังได้ลงชื่อ
สัง่ จ่ายเช็คโดยมิได้ปฏิบตั ิตามข้อ ๓๘ และข้อ ๓๘ ทวิ ของระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่ งคลังของส่ วนราชการ
พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็ นช่องทางให้นาง ก. กระทําการทุจริ ตได้ และหากเรี ยก Statement จากฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไปมาตรวจสอบ
ก็ย่อมเห็ นความผิดปกติของยอดเงิ นที่ ถูกถอนออกไป ซึ่ งแตกต่างจากยอดเงิ นคงเหลือที่ ได้ลงลายมื อชื่ อสั่งจ่ายเช็ค
ในแต่ละครั้งเป็ นอย่างมาก การปล่อยให้มีการเว้นช่องว่างในเช็คจนสามารถเติมตัวเลขและตัวอักษรได้ เป็ นเหตุให้นาง ก.
นําเช็คที่ แ ก้ไขไปเบิ กเงิ นจากธนาคารและนําเงิ นส่ วนที่ เกิ นไปเป็ นประโยชน์ส่ วนตน ทําให้เกิ ดความเสี ยหายแก่
ทางราชการนั้น แสดงให้เห็นว่า ผูฟ้ ้ องคดีปฏิบตั ิหน้าที่โดยขาดความระมัดระวังที่เบี่ยงเบนไปจากเกณฑ์มาตรฐานซึ่ งวิญญูชน
ทัว่ ไปในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัย ถือได้วา่ ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและต้องรับผิดชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทน
ตามนัยมาตรา ๘ ประกอบมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
ส่ วนประเด็น ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนเพียงใด ? นั้น ศาลปกครองสู งสุ ดวินิจฉัย
ว่ า การที่ผถู ้ ูกฟ้ องคดีมีคาํ สั่งแต่งตั้งผูฟ้ ้ องคดีให้ปฏิบตั ิหน้าที่ผอู้ าํ นวยการโรงพยาบาล ทั้ง ๆ ที่ เป็ นแพทย์บรรจุใหม่
เพิ่งสําเร็ จการศึกษามาเพียงหนึ่ งปี ครึ่ ง และย้ายมาประจําที่โรงพยาบาลเพียง ๔ เดือน อีกทั้งกําลังจะไปศึกษาต่อในอีก
๘ เดือนข้างหน้า โดยที่สามารถสรรหาบุคลากรอื่นในหน่วยงานที่มีประสบการณ์และมีความรู ้ความชํานาญงานด้านบริ หาร
มากกว่าผูฟ้ ้ องคดีให้มาปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวแทนได้ ย่อมเป็ นการแต่งตั้งบุคคลที่ไม่เหมาะสมกับงานบริ หาร ประกอบกับ
ผูฟ้ ้ องคดีไม่เคยได้รับการอบรมใด ๆ ไม่วา่ จะในเรื่ องการบริ หาร การเงินการบัญชี กฎหมายและระเบียบปฏิบตั ิสาํ หรับผูบ้ ริ หาร
และเป็ นแพทย์เพียงคนเดียวที่ตอ้ งตรวจรักษาผูป้ ่ วยวันละร้อยกว่าคน ซึ่ งเป็ นภาระหน้าที่ที่หนักมาก
นอกจากนี้ การกระทําทุจริ ตเกิ ดขึ้นก่อนที่ผูฟ้ ้ องคดี จะปฏิ บตั ิหน้าที่ และยังคงมี อยู่หลังจากผูฟ้ ้ องคดี
พ้นจากการปฏิบตั ิหน้าที่ เมื่อตรวจพบการทุจริ ตหลังจากที่ผฟู้ ้ องคดีพน้ จากการปฏิบตั ิหน้าที่ไปประมาณ ๑ ปี ย่อมเป็ น
ความบกพร่ องในระบบการตรวจสอบการเงินของโรงพยาบาลและระบบการตรวจสอบภายในของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
อีกทั้งระบบการเบิกจ่ายเงินและการตรวจสอบเช็คของธนาคารก็มีขอ้ ผิดพลาดบกพร่ อง ความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจึ งเกิ ดจาก
ความบกพร่ องของหน่วยงานและระบบการดําเนิ นงานส่ วนรวมเป็ นส่ วนมาก เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม จึงสมควร
หักส่ วนแห่ งความรับผิดอันเกิดจากความบกพร่ องดังกล่าวร้อยละ ๕๐ ของยอดเงินจํานวน ๕๕๐,๐๐๐ บาท เป็ นเงิน
๒๗๕,๐๐๐ บาท และเมื่อคํานึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทําและความเป็ นธรรม จึงให้ผฟู้ ้ องคดีรับผิดร้อยละ ๒๕
ของจํานวนเงินดังกล่าวเป็ นเงิน ๖๘,๗๕๐ บาท
การที่ผถู ้ กู ฟ้ องคดีมีคาํ สั่งให้ผฟู้ ้ องคดีชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนรวมเป็ นเงิน ๕๕๐,๐๐๐ บาท ในส่ วนที่เกิน
๖๘,๗๕๐ บาท จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็ นธรรมแก่ผฟู้ ้ องคดี (คําพิพากษาศาลปกครองสู งสุ ดที่ อ. ๔๓๙/๒๕๕๕)
คดี น้ ี ศาลปกครองสู ง สุ ด ได้ว างบรรทัด ฐานการปฏิ บ ัติ ร าชการสํา หรั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ และ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งด้านการกระทํา กรณี “ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง” โดยต้องพิจารณาถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของผูก้ ระทํากับภาวะวิสัยและพฤติการณ์ที่ขาดความระมัดระวังที่เบี่ยงเบนไปจากเกณฑ์มาตรฐานซึ่ งวิญญูชนทัว่ ไปในภาวะ
เช่นนั้นจักต้องมี และการพิจารณาจํานวนค่ าสินไหมทดแทนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผกู้ ระทําละเมิดโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
ต้องชดใช้ให้แก่หน่วยงานของรัฐที่เสี ยหาย โดยนอกจากจะพิจารณาถึงความผิดหรื อความบกพร่ องของหน่วยงานของรัฐ

๓
หรื อระบบการดําเนินงานส่ วนรวมแล้ว ยังต้องคํานึงถึงระดับความร้ายแรงแห่ งการกระทําและความเป็ นธรรมในแต่ละกรณี
เป็ นเกณฑ์อี กด้วย เช่ น ความบกพร่ องในระบบการตรวจสอบการเงิ นของหน่ วยงาน ระบบการตรวจสอบภายในของ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ระบบการเบิกจ่ายเงินและการตรวจสอบเช็คของธนาคาร และระยะเวลาของการปฏิบตั ิหน้าที่และ
ภาระที่ตอ้ งรับผิดชอบในงานประจํา เป็ นต้น นอกจากนี้ ศาลปกครองสู งสุ ดยังได้วินิจฉัยเกี่ยวกับความเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริ งความรับผิดทางละเมิดซึ่ งเคยเป็ นผูต้ รวจสอบการเงินของโรงพยาบาลและเป็ นผูร้ ู้พฤติการณ์
ที่ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อทางราชการเป็ นกรรมการในประเด็นที่วา่ การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็ นคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริ งความรับผิดทางละเมิดนั้น ถือว่าขัดต่อข้อ ๘ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ หรื อไม่ ซึ่ งสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในคดีดงั กล่าว

