หัวหนางานการเงินตองรับผิด … เพราะผูใตบังคับบัญชายกเลิกใบเสร็จและทุจริตเอาเงินไป !
จัดทําโดย นางสาวฐิติพร ปานไหม พนักงานคดีปกครองชํานาญการ
กลุมเผยแพรขอมูลทางวิชาการและวารสาร
สํานักวิจัยและวิชาการ สํานักงานศาลปกครอง

การออกคําสั่งเรียกใหเจาหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการกระทําละเมิด
ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
อาจเกิ ด ได จ ากมู ล เหตุ แ ห ง ละเมิ ด ทั้ ง ในกรณี ที่ เ จ า หน า ที่ ทํ า ให บุ ค คลภายนอกได รั บ ความเสี ย หาย
และหนวยงานของรัฐไดใชสิทธิไลเบี้ยเอาจากเจาหนาที่เนื่องจากเจาหนาที่ไดกระทําละเมิดดวยความจงใจ
หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง (มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง) หรือกรณีเจาหนาที่ทําใหหนวยงานของรัฐไดรับ
ความเสี ย หายจากการที่ เจ า หน า ที่ ได กระทํ าละเมิดดว ยความจงใจหรือประมาทเลิน เลออยางรายแรง
(มาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง)
ซึ่ ง ในการกํ า หนดจํ า นวนค า สิ น ไหมทดแทนให เ จ า หน า ที่ รั บ ผิ ด จากการกระทํ า ละเมิ ด
ดังกลาวนั้น นอกจากจะตองคํานึงถึงระดับความรายแรงแหงการกระทําและความเปนธรรมในแตละกรณี
เปนเกณฑแลว ยังตองพิจารณาดวยวาการกระทําละเมิดดังกลาวเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของ
หนวยงานของรัฐหรือระบบการดําเนินงานสวนรวมหรือไม ทั้งนี้ เพื่อเจาหนาที่ผูทําละเมิดจะไดไมตองชดใช
คาสินไหมทดแทนเต็มจํานวนของความเสียหาย หรือสามารถนําความผิดหรือความบกพรองของหนวยงาน
ของรัฐมาหักสวนแหงความรับผิดออกดวย (มาตรา ๘ วรรคสอง และวรรคสาม)
คดีปกครองที่นํามาเปนอุทาหรณในคอลัมนกฎหมายใกลตัวฉบับนี้ เปนตัวอยางที่ดีสําหรับ
หนวยงานของรัฐในการใชสิทธิเรียกใหเจาหนาที่รับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนในผลแหงละเมิดตามหลักเกณฑ
ที่พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ กําหนดไว ทั้งในเรื่องของพฤติการณ
ที่ถือเปนการกระทําดวย “ความประมาทเลินเลออยางรายแรง” ซึ่งเปนเงื่อนไขที่ทําใหเจาหนาที่ตองรับผิด
ในความเสียหายที่เกิดขึ้น รวมถึง “ความบกพรองของหนวยงานของรัฐหรือระบบการดําเนินงานสวนรวม”
และ “เหตุอันควร” ที่สามารถนํามาพิจารณาหักสวนความรับผิดใหแกเจาหนาที่ผูกระทําละเมิดได
ขอเท็จจริงในคดีมีวา ผูถูกฟองคดี (กรุงเทพมหานคร) ไดมีคําสั่งใหผูฟองคดีซึ่งดํารงตําแหนง
หัวหนากลุมงานบัญชี งบประมาณ และการเงิน ชดใชคาสินไหมทดแทนในมูลละเมิด กรณีนางสาว ก. เจาหนาที่
การเงินและบัญชี ๓ ซึ่งเปนผูใตบังคับบัญชาที่มีหนาที่รับชําระเงิน ออกใบเสร็จรับเงินดวยเครื่องคอมพิวเตอร
และลงนามในใบเสร็จรับเงิน ไดทําการยกเลิกใบเสร็จรับเงินในระบบการเงินรับ (MIS ๒) และไมไดบันทึกขอมูล
ในใบเสร็จรับเงินดวยมือ (บ. ๑๑) เขาในระบบดังกลาว แลวนําเงินรายไดของผูถูกฟองคดีไปเพื่อประโยชน
สวนตัว โดยใหผูฟองคดีรับผิดในอัตรารอยละ ๒๐ ของคาเสียหายทั้งหมดจํานวน ๑,๓๔๓,๔๑๐.๖๒ บาท
คิดเปนเงิน ๒๖๘,๖๘๒.๑๒ บาท
ตอมา หลังจากที่ผูฟองคดีไดอุทธรณคําสั่งดังกลาว จึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครองขอให
เพิกถอนคําสั่งผูถูกฟองคดีที่ใหชดใชคาสินไหมทดแทน โดยเห็นวา คําสั่งผูถูกฟองคดีที่เรียกใหผูฟองคดี
ชดใช คา สิ น ไหมทดแทนไม ช อบด ว ยกฎหมาย เนื่องจากผูฟองคดีมิไ ดกระทําการโดยประมาทเลิน เล อ
อยางรายแรง และยังเปนผูตรวจสอบและพบการทุจริตดังกลาว อีกทั้งระบบคอมพิวเตอรระบบงานการเงิน
ไมไดกําหนดใหผูฟองคดีตองตรวจสอบการยกเลิกใบเสร็จรับเงินแตอยางใด
การกระทําของผูฟองคดีถือเปนการปฏิบัติหนาที่ดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง
หรื อไม ? ศาลปกครองสู งสุด วินิ จ ฉัยวา การที่ผู ฟองคดีในฐานะผูบังคับบัญ ชาซึ่งมีหนาที่ควบคุมดูแล
การปฏิบัติหนาที่ของนางสาว ก. รวมทั้งควบคุมการรับเงินโดยจะตองดูแลตรวจตราความเปนระเบียบเรียบรอย
และความถูกตองของการรับชําระเงินและการออกใบเสร็จรับเงินดวยเครื่องคอมพิวเตอร มิไดตรวจสอบ
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การยกเลิกใบเสร็จรับเงินและการไมไดบันทึกขอมูลในใบเสร็จรับเงินดวยมือเขาในระบบการเงินรับ (MIS ๒)
ของนางสาว ก. ถือเปนการปฏิบัติหนาที่โดยขาดการเอาใจใสในการควบคุมดูแลผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติ
หนาที่ราชการใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเปนชองทางใหมีการอาศัยโอกาสดังกลาว
นําเงินรายไดของผูถูกฟองคดีไปเพื่อประโยชนสวนตัว โดยหากผูฟองคดีซึ่งมีความรูและประสบการณในการ
ควบคุมงานรวมถึงระบบงานที่สูงกวาเจาหนาที่ในบังคับบัญชา ไดตรวจสอบการยกเลิกใบเสร็จรับเงินและ
การไมไดบันทึกขอมูลดังกลาวอยางเพียงพอแลว ยอมจะตองทราบถึงความผิดปกติ ตามพฤติการณจึงถือ
ไดว าผู ฟองคดีมิได ใช ความระมั ดระวั งตามสมควร อันเปน การปฏิบั ติห นาที่ดว ยความประมาทเลิน เล อ
อยางรายแรงเปนเหตุใหผูถูกฟองคดีไดรับความเสียหาย ผูฟองคดีจึงตองใชคาสินไหมทดแทนแกผูถูกฟองคดี
สว นผูฟองคดี จะต องรับผิดชดใชคาสิน ไหมทดแทนเพี ยงใด ? นั้น ศาลปกครองสูงสุ ด
วินิจฉัยวา การที่นางสาว ก. ไดยกเลิกใบเสร็จรับเงินในระบบการเงิน (MIS ๒) และไมไดบันทึกขอมูลใน
ใบเสร็จรับเงินดวยมือ (บ. ๑๑) เขาในระบบ MIS ๒ โดยปราศจากการตรวจสอบจนกระทั่งผูฟองคดีตรวจพบ
เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๒ โดยที่ไมมีระบบแจงเตือนความผิดปกติกรณียกเลิกใบเสร็จรับเงินจํานวนมาก
ไมมีการจํากัดจํานวนครั้งที่ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน ไมตองขออนุมัติและไมตองรายงานผูบังคับบัญชา ทําใหมี
ความเสี่ยงตอการทุจริต ซึ่งภายหลังผูถูกฟองคดีไดปรับปรุงโปรแกรมการใชงานระบบงานการเงิน โดยใหหัวหนา
ฝายการคลังรับผิดชอบการยกเลิกการรับเงินในระบบคอมพิวเตอร จึงถือไดวาระบบการบริหารงานเกี่ยวกับ
การเงินและระบบการตรวจสอบภายในของผูถูกฟองคดีมีความบกพรอง จึงเห็นควรหักสวนแหงความรับผิด
ดังกลาว ออก ดวย ในอัตรารอยละ ๕๐ ของความเสียหาย ตามนัยมาตรา ๘ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อความเสียหายนับแตผูฟองคดีมาดํารงตําแหนงหัวหนา
กลุมงานบัญชี งบประมาณ และการเงิน เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ มีจํานวน
๑,๓๔๓,๔๑๐.๖๒ บาท รอยละ ๕๐ ของความเสียหายดังกลาวจึงเปนเงินทั้งสิ้น ๖๗๑,๗๐๕.๓๑ บาท
นอกจากนี้ เมื่อคํานึงถึงระดับความรายแรงแหงการกระทําและความเปนธรรมที่ผูฟองคดี
เป น ผู ตรวจพบการยกเลิ กใบเสร็ จรับเงิ นและการทุจริ ตของนางสาว ก. และหลั งจากนั้ นได มีการแต งตั้ ง
คณะทํางานใหตรวจสอบ จึงมีเหตุอันควรที่จะหักสวนความรับผิดใหผูฟองคดีลงอีกรอยละ ๕๐ ของความเสียหาย
ทั้งหมดในสวนที่ผูฟองคดีเกี่ยวของ ตามมาตรา ๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงเหลือจํานวน
คาสินไหมทดแทนที่ผูฟองคดีตองรับผิดอีก ๓๓๕,๘๕๒.๖๕ บาท ดังนั้น เมื่อผูฟองคดีตองรับผิดตามสวน
ความรับผิดในฐานะหัวหนากลุมงานบัญชี งบประมาณ และการเงิน ในอัตรารอยละ ๒๐ ผูฟองคดีจึงตอง
ชดใชคาสินไหมทดแทนเปนเงินทั้งสิ้น ๖๗,๑๗๐.๕๓ บาท
พิพากษาใหเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีเฉพาะสวนที่ใหผูฟองคดีชําระเงินคืนเกินกวา
จํานวนเงิน ๖๗,๑๗๐.๕๓ บาท (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๓๑/๒๕๕๙)
จากคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดขางตน ถือวาเปนบรรทัดฐานการปฏิบัติราชการที่ดี
สําหรับทั้งเจาหนาที่และหนวยงานของรัฐ โดยอาจสรุปสาระสําคัญไดดังนี้
(๑) ในการปฏิบัติหนาที่ราชการของเจาหนาที่เกี่ยวกับงานบัญชี งบประมาณ และการเงิน
โดยเฉพาะอยางยิ่งหัวหนากลุมงานและหัวหนาฝายการคลังนั้น นอกจากจะตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตาม
กฎหมายและระเบียบของทางราชการอยางถูกตองครบถวนแลว ในฐานะผูบังคับบัญชายังมีหนาที่ที่จะตอง
ควบคุมดูแลและตรวจตราการปฏิบัติหนาที่ของผูใตบังคับบัญชา อาทิ การรับชําระเงิน การออกใบเสร็จรับเงิน
และการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ ดวย การที่ผูบังคับบัญชาซึ่งเปนผูมีความรูและประสบการณที่สูงกวา
ไมเอาใจใสในการควบคุมดูแลและตรวจสอบ เปนเหตุใหผูใตบังคับบัญชาอาศัยโอกาสในการปฏิบัติหนาที่
นําเงินของทางราชการไปใชเพื่อประโยชนสวนตัวนั้น ยอมถือไดวาเปนการปฏิบัติหนาที่ดวยความประมาท
เลินเลออยางรายแรง อันสงผลทําใหเจาหนาที่ที่เปนผูบังคับบัญชาตองรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้น
จากการกระทําละเมิดของผูใตบังคับบัญชาดวย
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(๒) การออกคําสั่งเรียกใหเจาหนาที่รับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๒ แหง
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีเจาหนาที่ผูใตบังคับบัญชากระทํา
การทุจริตเงินของทางราชการไปนั้น หากหนวยงานของรัฐไดกําหนดขั้นตอนหรือกระบวนการในการดําเนินการ
เกี่ยวกับระบบงานบัญชี งบประมาณ และการเงิน และรวมถึงการใชงานในระบบคอมพิวเตอร โดยใหเจาหนาที่
ผูปฏิบัติการสามารถดําเนินการไดดวยตนเอง โดยปราศจากการตองขออนุมัติหรือรายงานตอผูบังคับบัญชา
หรือการตรวจสอบจากผูบังคับบัญชา อันทําใหมีความเสี่ยงที่จะมีการทุจริตเกิดขึ้นแลว อาจถือไดวาระบบ
การบริหารงานและการตรวจสอบภายในของหนวยงานของรัฐนั้นมีความบกพรอง ซึ่งนํามาหักสวนความรับผิด
ของเจาหนาที่ที่เปนผูบังคับบัญชาจากการกระทําละเมิดที่เกิดจากการทุจริตของเจาหนาที่ผูใตบังคับบัญชาได
เชนเดียวกับการพิจารณาระดับความรายแรงแหงการกระทําและความเปนธรรม ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาเปน
ผูตรวจพบการทุจริตของผูใตบังคับบัญชานั้น ก็ถือเปนเหตุอันควรที่นํามาหักสวนความรับผิดออกไดเชนกัน

