แนวทางแก้ไขปัญหาลูกหนีเ้ งินยืมโครงการบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงวัฒนธรรม ตั้งแต่ปี 2554 ลงไป
กรณีที่ 1

โครงการที่ได้รบั อนุมัติแต่ไม่ได้ดําเนินการ

หมายถึง โครงการบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ได้รับอนุมัติให้ดําเนินโครงการแต่หัวหน้า
โครงการมิได้ดําเนินโครงการให้เสร็จสิ้น ทั้งยังได้มีการยืมเงินเพื่อไปปฏิบัติงานตามเงื่อนไขที่งานวิจยั ฯกําหนด
แนวทางการแก้ไข
หัวหน้าโครงการควรถูกเรียกคืนเงินยืมตามที่ระเบียบกระทรวงการคลัง ที่กค 0409.6/ว126 ลงวันที่ 7
กั น ยายน 2548 ข้ อ 2.6 ว่ า ด้ ว ยการการจ่ า ยเงิ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการดํ า เนิ น การที่ เ บิ ก ไปแล้ ว ให้ จ่ า ยภายใน
ปี ง บประมาณ กรณี มี เ งิ น เหลื อ อยู่ แ ละยั ง ไม่ สิ้ น สุ ด โครงการให้ รี บ ดํ า เนิ น การให้ เ สร็ จ สิ้ น อย่ า งช้ า ภายใน
ปีงบประมาณถัดไป กรณีสิ้นสุดหรือยุบเลิกโครงการแล้วปรากฏว่ามีเงินคงเหลืออยู่ในบัญชีเงินฝากธนาคารให้
นําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินกําหนด ซึ่งต้นสังกัดอาจเรียกให้ลูกหนี้ชําระคืนเงินเพื่อชดเชยเงินที่ได้รับอนุมัติ
ทั้งหมดในคราวเดียวหรือแบ่งชําระเป็นงวด ๆ ภายใน 3 เดือน แล้วแต่ลูกหนี้จะทําสัญญาประนอมหนี้กับ
หน่วยงานต้นสังกัดเพื่อนําเงินดังกล่าวคืนผู้อนุมัติโครงการหรือใช้ประโยชน์อื่นใดเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อองค์กรต่อไปเช่น โครงการหรือกิจกรรมเพื่อการศึกษาวิจัย เป็นต้น
กรณีที่ 2

โครงการได้รบั อนุมัติและดําเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

โครงการที่ได้รับการอนุมัติและได้ดําเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วและได้รับการรับรองจากงานวิจัยฯ
ว่าโครงการดังกล่าวได้ทําเสร็จสิ้นและส่งรูปเล่มเรียบร้อยแล้ว แต่หัวหน้าโครงการไม่สามารถดําเนินการตัดหนี้
ได้ เนื่องจากการดําเนินการขออนุมัติไม่ครบถ้วนตามระเบียบด้านการเงิน และพัสดุกําหนดหรือบางราย
เอกสารทางการเงินสูญหาย สามารถสรุปได้คือ เอกสารทางการเงินเช่น ใบสําคัญรับเงิน/เอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายต่าง ๆ/ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น ครบถ้วนแต่การดําเนินการขออนุมัติไม่ครบถ้วนตามระเบียบด้าน
การเงิน และพัสดุกําหนดหรือเอกสารทางการเงินสูญหาย
แนวทางการแก้ไข
เนื่องจากหัวหน้าโครงการได้จัดทําโครงการเสร็จสิ้น แต่เอกสารทางการเงินสูญหายบางส่วนหรือ
ทั้งหมด สามารถดําเนินการดังต่อไปนี้
1) จัดทําบันทึกถึงงานวิจัย เพื่อขอคํารับรองผลงาน โดยงานวิจัยจะทําการระบุเลขที่อ้างอิงผลงานเพื่อ
ประกอบการพิจารณา
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2) จัดทําบันทึกขออนุมัติและเบิกจ่ายตามจํานวนเงินที่ได้ใช้จ่ายจริงพร้อมทั้งชี้แจงข้อเท็จจริงที่ไม่ได้
ดําเนินการตามขั้นตอน เสนอเพื่อขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชา โดยแนบเอกสารประกอบการพิจารณา
ได้แก่
ก. บันทึกขออนุมัติและเบิกจ่ายโดยใช้หลักการให้สัตยาบัน (ตัวอย่างเอกสารแนบท้าย)
ข. บันทึกข้อความแสดงรายละเอียดกิจกรรมและผลลัพธ์ที่ได้ตามจํานวนเงินที่ได้ใช้จ่ายจริงตาม
กิจกรรมที่ได้จดั ขึ้น
ค. ต้นฉบับใบแจ้งความ(กรณีเอกสารทางการเงินสูญหาย)
ง. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินสําหรับจํานวนเงินตามใบสําคัญที่สญ
ู หาย (กรณีเอกสารทาง
การเงินสูญหาย)
3) ส่วนที่เหลือซึ่งไม่มีการขออนุมัติในหลักการและไม่ได้ดําเนินการ ให้คืนเงินทั้งหมดเป็นรายได้แผ่นดิน
4) เมื่อผู้บังคับบัญชาอนุมัติแล้วให้รวบรวมเอกสารทั้งหมดจัดทําบันทึกส่งใช้ใบสําคัญเพื่อนํามาตัดยอด
ลูกหนี-้ เงินอุดหนุนที่กองคลังพร้อมทั้งเสนอต่ออธิการบดีเพื่อทราบหากผู้บังคับบัญชาไม่อนุมัติให้
ความเห็นแย้งมาแบบมีเงื่อนไขไม่เซ็นต์อนุมัติ เนื่องจากมีเหตุผลที่ไม่สามารถเซ็นต์อนุมัติได้ ให้
รวบรวมเอกสารทั้งหมด จัดทําบันทึกสรุปแล้วนําส่งที่กองคลังเพื่อนําเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของ
คณะกรรมการบริหารหนี้เงินอุดหนุน นําเสนออธิการบดีต่อไป
ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาให้ความเห็นแย้ง เนื่องจากมีเหตุผลซึ่งทําให้ไม่สามารถอนุมัติรายการ
ดังกล่าวได้ ให้ลูกหนี้-เงินอุดหนุน รวบรวมเอกสารทั้งหมด จัดทําบันทึกสรุปแล้วนําส่งเพื่อเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารหนี้เงินอุดหนุน
ก. คณะกรรมการบริหารหนี้เงินอุดหนุน หมายถึง ตัวแทนที่ได้รับความเห็นชอบจากกลุ่มผู้มีส่วน
ได้เสียได้แก่ บุคลากรจากกองคลัง 2 ท่านและตัวแทนบุคลากรซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากที่
ประชุมลูกหนี้ จํานวน 3 ท่าน
ข. เมื่ อ คณะกรรมการบริ ห ารหนี้ เ งิ น อุ ด หนุ น พิ จ ารณาเอกสารการเงิ น เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ให้
คณะกรรมการฯ ที่กองคลังเพื่อนําเสนออธิการบดีต่อไป
กฎ ระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง
ในการดําเนินโครงการดังกล่าวทางกองคลัง ได้ใช้กรณีศึกษาและกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องดังนี้
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- ระเบียบกระทรวงการคลัง (ให้ใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน) การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่ง
คลัง พ.ศ.2551 ข้อ 43 วรรคสองและวรรคสาม ซึ่งกําหนดว่า
วรรคสอง ในกรณีที่รับใบเสร็จรับเงินแล้ว แต่เกิดสูญหาย ให้ใช้สําเนาใบเสร็จรับเงิน ซึ่งผู้รับเงินรับรอง
เป็นเอกสารประกอบการขอเบิกเงินแทนได้
วรรคสาม ในกรณีที่ไม่อาจขอสําเนาใบเสร็จรับเงินตามวรรคสองได้ ให้ข้าราชการหรือลูกจ้างนั้นทํา
ใบรับรองการจ่ายเงิน โดยชี้แจงเหตุผล พฤติการณ์ที่สูญหายหรือไม่อาจขอสําเนาใบเสร็จรับเงินได้และ
รับรองว่ายังไม่เคยนําใบเสร็จรับเงินนั้นมาเบิกจ่าย แม้พบภายหลังจะไม่นํามาเบิกจ่ายอีก แล้วเสนอ
ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ชั้นอธิบดีหรือตําแหน่งเทียบเท่าขึ้นไป สําหรับส่วนราชการในราชการบริหาร
ส่วนกลาง หรือผู้ว่าราชการจังหวัด สําหรับส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาค แล้วแต่กรณี
เพื่อพิจารณาอนุมัติ เมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้ใช้ใบรับรองนั้นเป็นหลักฐานประกอบการขอเบิกเงินได้และ
เมื่อมีการจ่ายเงินแล้ว ให้ข้าราชการหรือลูกจ้างนั้น ทําใบสําคัญรับเงินและลงชื่อในใบสําคัญรับเงินนั้น
เป็นหลักฐานการจ่าย
- ชุดเอกสารการอนุมัติตัดหนี้ลูกหนี้เงินยืม กรณีเอกสารสูญหายทั้งหมด ตามเอกสารแนบท้าย

(การตัดหนี้เป็นการตัดหนี้ทางบัญชีอย่างไรก็ดีหากมีการตรวจสอบความรับผิดชอบยังคงเป็นของ
หัวหน้าโครงการ)
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ใบรับรองแทนการจ่ายเงิน
ส่วนราชการ..................................................
วัน เดือน ปี

รายละเอียดการจ่าย

จํานวนเงิน

หมายเหตุ

รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.................................................................(..............................................................)
ข้าพเจ้า
.......................................................................................................................................
ตําแหน่ง.......................................สังกัด............................................................ขอรับรองว่าได้จ่ายเงินตาม
รายการข้างต้นจริง โดยไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินได้
หากมีการตรวจสอบภายหลัง พบว่าข้อมูลไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้ายินดีคืนเงินทั้งหมดซึ่ง
ได้รับรองตามเอกสารนี้ทั้งสิ้นพร้อมทั้งได้รับโทษตามที่กฎหมายกําหนด
ลงชื่อ ....................................................
(........................................................)

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 “ผู้ใด แจ้งข้อความอันเป็นเท็จ แก่เจ้าพนักงาน ซึ่ง อาจทําให้ ผู้อื่น หรือ
ประชาชน เสียหาย ต้องระวางโทษ จําคุกไม่เกิน หกเดือน หรือ ปรับไม่เกิน หนึ่งพันบาท หรือ ทั้งจําทั้งปรับ”
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แบบ บก.111
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
ส่วนราชการ..................................................
วัน เดือน ปี

รายละเอียดการจ่าย

จํานวนเงิน

หมายเหตุ

รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.................................................................(..............................................................)
ข้าพเจ้.......................................................................................................................................
ตําแหน่ง.......................................สังกัด............................................................ขอรับรองว่าเอกสาร
ใบเสร็จรับเงินและใบสําคัญรับเงินตามรายจ่ายข้างต้นสูญหายจริง
เนื่องจาก…………………………………………………….....................
………………………………………………....................………………………………………………....................………………………
อนึ่ง หากข้าพเจ้าค้นพบใบเสร็จรับเงินฉบับจริงภายหลังจะไม่นํามาเบิกจ่ายอีก
หากมีการตรวจสอบภายหลัง พบว่าข้อมูลไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้ายินดีคืนเงินทั้งหมดซึ่ง
ได้รับรองตามเอกสารนี้ทั้งสิ้นพร้อมทั้งได้รับโทษตามที่กฎหมายกําหนด
ลงชื่อ ....................................................
(........................................................)
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 “ผู้ใด แจ้งข้อความอันเป็นเท็จ แก่เจ้าพนักงาน ซึ่ง
อาจทําให้ ผู้อนื่ หรือ ประชาชน เสียหาย ต้องระวางโทษ จําคุกไม่เกิน หกเดือน หรือ ปรับไม่เกิน หนึ่งพันบาท
หรือ ทั้งจําทั้งปรับ”
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ตัวอย่างบันทึกข้อความแบบมีสัตยาบัน

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ศธ

วันที่

เรื่องขออนุมัติและเบิกจ่ายค่า........................................................
เรียน คณบดี/ผู้อํานวยการ............
ข้าพเจ้า..................................ตําแหน่ง...................................................ได้รับงบระมาณเงินอุดหนุน
โครงการ......................................แหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ............................
โดยในโครงการดังกล่าว มีค่าใช้จ่ายที่เอกสารทางการเงินสูญหาย เนื่องจาก......................................................
โดยข้าพเจ้าได้จัดทําใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ตามเอกสารแนบท้ายนี้
ข้าพเจ้าขอให้สัตยาบันว่า รายการค่าใช้จ่ายตามรายละเอียดในใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินเป็นความ
จริง ทุกประการ หากมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วปรากฏว่าเป็นความเท็จ ข้าพเจ้ายินดีรับผิดชอบในการ
กระทําของข้าพเจ้าทั้งหมดและให้ดําเนินการตามกฏหมาย

...............................................
(.................................................)
ตําแหน่ง...................................
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