
ปญหาขอพิพาทการใชเงินรายไดตามอําเภอใจ ของมหาวิทยาลัยแหงหนึ่งในประเทศไทย  
รัชชนนท แกะมา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

1.  บทนํา (Introduction)
  บทความนี้ ผูเขียนมุงเนนใหความรู และสราง
ความเขาใจในการใชกฎหมายเฉพาะ สูการปฏิบัติแต
ผูบริหารสูงสุดของแหงหนึ่งในประเทศไทย คือ อธิการบดี 
ก. และเจาหนาที่การเงินและบัญชี นาง ว. อธิการบดี ก. 
มอบหมายใหปฏิบัติงานดานการเงินโครงการฯ ไมใหความ
สาํคัญกับระเบียบท่ีมหาวิทยาลัยทีศ่กึษา กาํหนดแนวปฏิบตัิ
ไว จงึสงผลใหมหาวทิยาลยัทีศ่กึษากรณีตวัอยาง เสยีโอกาส
ที่จะใชเงินพัฒนามหาวิทยาลัย และทําใหเกิดขอพิพาท 
ในขอเท็จจริงตอผูบริหารชุดใหมของมหาวิทยาลัย คือ 
อธิการบดี ข. เมื่อนําขอเท็จจริง ไปวินิจฉัย เทียบเคียงกับ
กฎหมายเฉพาะ คือ ระเบียบมหาวิทยาลัยที่ศึกษา วาดวย
การเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยที่ศึกษา [1] พบวา 
ผูบริหาร อธิการบดี ก. และพวก มีเจตนาที่จะใชเงินรายได
ของมหาวิทยาลัย ตามอําเภอใจ [1]
  เพื่อทราบปญหาขอพิพาทในขอเท็จจริง ผูเขียน
จึงกําหนดขอบเขตการศึกษา เอกสารการจายเงินท่ีเกิดขอ
พิพาท ทั้งสิ้น จํานวน 105 โครงการฯ ที่จายเงินจากบัญชี
สนับสนุนการบริการวิชาการและพัฒนามหาวิทยาลัยที่
ศึกษา บัญชี เลขที่ AAA…….. และบัญชีเงินฝากประเภท 
กระแสรายวันเลขที่ AAAA……. เปนเงินท้ังสิ้น จํานวน 
34,500,000.-บาท 

 (-สามสิบสี่ลานหาแสนบาทถวน-) [2] โดย 
เงินจํานวนดังกลาวนั้น เปนรายไดมหาวิทยาลัยที่ศึกษา 
อันเกิดจากการจัดกิจกรรมทางวิชาการ [1] โครงการฝก
อบรมและการพัฒนาบุคลากรของกรม B ตามบันทึกขอ

ตกลง วาดวยความรวมมอืทางวชิาการ ลงวนัท่ี 1 กรกฎาคม 
2546 ระหวาง กรม B กับ มหาวิทยาลัยท่ีศึกษา ชวงป 
พ.ศ. 2546-2549[3] โดย มหาวิทยาลัยที่ศึกษา เปนผูจัด
ทําหลักสูตรฝกอบรมใหความรูทางวิชาการตามขอตกลง 
ชวงที่ศึกษา จํานวน ๓ หลักสูตรประกอบดวย หลักสูตร 

รองนายกองคการบริหารสวนตาํบล หลกัสตูรประธานสภา

องคกรบริหารสวนตําบล และ หลักสมาชิกองคกรบริหาร
สวนตําบล  [3]
 ในการจดัฝกอมรมทัง้สามหลกัสตูร มหาวทิยาลยั
ทีศ่กึษา เปนผูกาํหนดอตัราคาลงทะเบียน และรับเงนิคาลง
ทะเบียน จากผูเขารับการฝกอบรมในทั้ง 3 หลักสูตร เปน
รายบุคคล แหงระเบยีบมหาวทิยาลัยทีศ่กึษา และแกไขเพิม่
เติม คือ ประกาศ มหาวิทยาลัยที่ศึกษา ฉบับที่ ร./2539 
วาดวยการจัดกจิกรรมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยทีศ่กึษา 
พ.ศ.2539 ขอ 7.1 กาํหนดวา คาลงทะเบียนทีม่หาวทิยาลยั
กําหนดตามความเหมาะสม และ ขอ 8.1 กําหนดวา
รายไดจาก ขอ 7.1 จะตองจายเปนรายได ของมหาวทิยาลยั
ที่ศึกษา ในอัตรารอยละ 10 ของคาลงทะเบียนตามขอ 7 
[1,3] ขอ 8.2 กําหนดวาคาวัสดุตามที่จายจริง ใหปฏิบัติ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ ฉบับท่ี
ใชบังคับอยู [1] ขอ.8.3 กําหนดวาคาตอบแทนวิทยากร 
ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยที่ศึกษา วาดวยคา
ตอบแทนวิทยากรและเจาหนาที่ [1] ขอ 8.4 กําหนดวา
คาใชจายอ่ืน ๆ  เชน คาพาหนะ คาท่ีพกั ของท่ีระลึกวทิยากร 
คาอาหารและเคร่ืองดื่ม คาเชาสถานท่ี ใหเบิกจายไดเทาที่
จายจริง ไมเกินอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด [1] ขอ.9 

กําหนดวาใหสวนราชการที่จัดกิจกรรมทางวิชาการ จัดทํา
รายงานการรับ-จาย เสนอตออธิการบดี เพื่อทราบภายใน 

30 วันหลังจากสิ้นสุดโครงการ [1] และ ขอ.10 กําหนดวา 
สําหรับเงินเหลือจายจากการจัดกิจกรรมทางวิชาการตาม 
ขอ.9 ใหสงเปนรายไดมหาวิทยาลัยที่ศึกษา ในสวนของ
สวนราชการน้ัน [1] 
  จากขอกาํหนดแหงระเบยีบมหาวทิยาลัยทีศ่กึษา 

วาดวยการเงินและทรัพยของมหาวิทยาลัยที่ศึกษา พ.ศ.
2534 และแกไขเพิ่มเติม [1] มีเจตนารมณ ใหนําระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแกไข

เพิ่มเติมมาใชในการจัดหาพัสดุโครงการฯ [1] และใหนํา
ระเบยีบกระทรวงการคลังมาใชเปนเครือ่งมอืในการจายเงนิ

โครงการฯ ภายใตกรอบวัตถุประสงคเทาน้ัน 
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 มลูเหตุอนัเกดิขอพพิาทในขอเทจ็จรงิการใชจายเงิน

ตามอําเภอใจ สืบเนื่องดวย งานภายในสังกัด มหาวิทยาลัย
ที่ศึกษา ไดทําบันทึกขอความ ที่ ศธ 0529.5.1/1044 ลง
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2554 เรื่อง ขอทราบขอมูลบัญชี
เลขที่ AAA…….. [5] มายัง กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยที่ศึกษา และผูชวยอธิการบดีฝายคลังและ
ทรัพยสิน ในชวงเวลาที่ศึกษา คือ นาง ฉ. ไดมอบหมายให
หัวหนางานบัญชี นาง ส. ตรวจสอบขอมูล พบวา บัญชี ชื่อ
บญัช ีสนบัสนนุการบรกิารวชิาการและพฒันามหาวทิยาลยั
ที่ศึกษา ดังกลาว ไมอยูในการควบคุมดูแลของกองคลัง 
สํานักงานอธิการบดีแตอยางใด  จากนั้นหัวหนางานบัญชี 
นาง ส. ไดตรวจสอบเอกสารหลักฐานของ ธนาคารกรุงไทย 
จาํกดั (มหาชน) สาขาวารนิชาํราบ ลงวนัที ่23 พฤศจกิายน 
2554 เรื่อง ขอรายงานการรับและเบิกจายเงิน ชื่อ บัญชี
สนับสนุนการบริการวิชาการและพัฒนามหาวิทยาลัย
ที่ศึกษา เงินฝากประเภทออมทรัพยบัญชี เลขท่ี AAA…  
และเงินฝาก ประเภทกระแสรายวันเลขที่ AAAA……. เม่ือ
ไดขอสรุปจาก นาง ส. จึงนําเรียนผูชวยอธิการบดี นาง ฉ.
  ผูชวยอธิการบดีฝายคลงัและทรัพยสนิ นาง ฉ. ได
รายงานอธิการบดี พรอมเสนอให หนวยตรวจสอบภายใน 
นาง ป. ตรวจสอบหาขอเท็จจริง โดย อธิการบดี ข. ไดสั่ง
การหนวยตรวจสอบภายใน ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จ
จริง และรายงานอธิการบดี ข. ตอมา เมือ่วนัท่ี 17 มกราคม 
2554 รักษาการหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน นาง ป. ได
รายงานผลตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) ชือ่บัญชี สนบัสนุนการบริการวชิาการและพัฒนา
มหาวทิยาลยัทีศ่กึษา เลขท่ีบญัช ีAAA……. และ เลขท่ีบญัช ี 

AAAA……. เสนอตออธิการบด ีนาง ข. โดย นาง ป. [6] สรปุ 
ไดวา 
 1. ไมพบวัตถุประสงคในการจัดต้ังบัญชีเงนิฝาก

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ชื่อ บัญชีสนับสนุนการ
บริการวิชาการและพัฒนามหาวิทยาลัยที่ศึกษา เปนลาย
ลักษณอักษร

 ขอมูลจากการสัมภาษณ ขอมูลเชิงประจักษ
ผูรับผิดชอบ พบวาเงินที่นํามาเปดบัญชีเงินฝากชื่อบัญชี
สนบัสนุนการบริการวิชาการและพัฒนามหาวิทยาลัยศกึษา

เลขที่บัญชี AAA…….   และเลขที่บัญชี AAAA……. ครั้งที่ 1 
เปนเงนิรายไดมหาวทิยาลยัทีศ่กึษา [1] โดย คณะกรรมการ
บรหิารสาํนกังานโครงการพฒันาบคุลากรสวนทองถิน่ [3] มี
มติใหสงมอบเงินเหลือจายจากการดําเนินงานตามภารกิจ 
จาํนวน 15,000,000.- บาท (สบิหาลานบาทถวน) [1] ใหแก
มหาวิทยาลัยศึกษา และพบขอมูลการเบิกจายเงินสําหรับ
การดําเนินการกิจกรรมตาง ๆ หลายรูปแบบ [2,6] โดย
หนวยงานท่ีขออนุมัติใชเงินจากบัญชีดังกลาว มีทั้ง หนวย
งานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และประเด็นสําคัญ
ไมพบขอมูล วา มหาวทิยาลยั ไดมกีารกาํหนดขอบเขตและ
วัตถุประสงคของการใชจายเงิน จากบัญชีเงินฝากธนาคาร 
กรุงไทย จํากัด (มหาชน) ชื่อบัญชีสนับสนุนการบริการ
วิชาการและพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 
AAAA……. และเลขท่ีบัญชี AAAA [2,3,6] 
  สวนการกําหนด ผูมีอํานาจในการอนุมัติการ
ใชเงิน และอนุมัติใหเบิกจายเงิน คือ อธิการบดี ก. เพียง
ผูเดียว และการกําหนด ผูมีอํานาจในการเบิกถอนเงิน
จากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ชื่อบัญชีสนับสนุน
การบริการวิชาการและพัฒนามหาวิทยาลยัทีศ่กึษา เลขทีบ่ญัชี

AAA……. และเลขทีบ่ญัช ีAAAA…….  เปนการลงนาม ๒ ใน 
๓ ตามที่อธิการบดี ก. กําหนดไวกับธนาคารฯ ซึ่งไมตรงกับ 
ระเบียบมหาวิทยาลัยศึกษาวาดวยการเงินและทรัพยสิน
ของมหาวิทยาลัยที่ศึกษา พ.ศ.2534 ขอ.26 กําหนดวา 
การลงนามในเชค็ส่ังจายเงนิ ใหมผีูลงนาม 2 คน ในจาํนวน 4 คน
ซึ่ง ประกอบไปดวย อธิการบดี หรือรองอธิการบดี ซึ่งไดรับ
มอบหมาย และหัวหนากองคลังหรือผูที่อธิการบดีแตงต้ัง
เปนผูลงนามส่ังจายเช็ครวม ตามเง่ือนไขท่ีอธกิารบดีกาํหนด

ไวกับธนาคาร [1]
  ปญหาขอพิพาทในการจายเงินรายได ตาม
อําเภอใจ เปนขอเท็จจริง ของมหาวิทยาลัยที่ศึกษา กรณี 

การจายเงินรายไดมหาวิทยาลัยท่ีศึกษา ไมเปนไปแหง
ระเบียบมหาวิทยาลัยที่ศึกษาวา ดวยการเงินและทรัพยสิน
ของมหาวิทยาลัยที่ศึกษา พ.ศ.2534 [1] ผูเขียนบทความ

จึงจําเปนจะตองศึกษาขอเท็จจริง ประเด็น ขอพิพาทในขอ
เท็จจริง เรื่อง ปญหาขอพิพาทการใชเงินรายไดตามอําเภอ 
ของมหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง  โดยมีวัตถุประสงค 
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เ พ่ือศึกษาปญหาขอพิพาทในการใช เ งินรายไดของ
มหาวิทยาลัยที่ศึกษา ที่ไมตองสงเปนรายไดแผนดิน ตาม
อําเภอใจ
 เพื่อนําเสนอปญหาขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นประยุกต
ใหกบัขอกฎหมายระเบยีบเฉพาะ อนันําไปสูการแกไขปญหา
การใชเงนิรายได ทีอ่าจจะเกิดขอพพิาท และทีจ่ะเกดิข้ึนใน
อนาคต
 เพ่ือนาํผลการศึกษาไปใชในการพัฒนาระบบงาน
ดานการเงิน การคลังและการพัสดุ รวมทั้งสรางภูมิคุมกัน
ใหแก นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการเงินและบัญชี ของ
มหาวทิยาลยัทีศ่กึษา ใหเกิดความย่ังยนื โดยการเพ่ิมทกัษะ
ในการปฏิบัติงาน 

2.  รูปแบบการศึกษาและประชากรกลุมตัวอยาง 
 การศึกษา ปญหาขอพพิาทการใชเงนิรายได ของ
มหาวิทยาลัยที่ศึกษา ตามอําเภอใจ [7-8] ผูเขียน กําหนด
รปูแบบการเขียน โดยใชเทคนิคการวิจยัแบบมีสวนรวมผสม
กับการวิจัยเชิงปริมาณ และกําหนดประชากรกลุมตัวอยาง
ออกเปน ๒ กลุม คือ ประชากรกลุมตัวอยางที่เปนเอกสาร 

หลกัฐาน การจายเงนิตามอาํเภอใจ ทีเ่ปนเอกสารมหาชน [7-8]
จาํนวนทัง้สิน้ 105 โครงการฯ ชวง ป พ.ศ. 2546-2553 และ
กลุมตวัอยางประเภทบคุคลทีเ่กีย่วของกบัการจายเงนิ จาก
บญัชสีนบัสนนุการบรกิารวชิาการและพฒันามหาวทิยาลยั
ที่ศึกษา เลขที่บัญชี AAA……. และเลขที่บัญชี  AAAA…….  
[2] ประกอบดวย ผูอนุมัติ ผูลงนามในเช็คสั่งจาย รวมทั้ง 

นักวิชาการเงินและบัญชีผูจายเงิน คณะกรรมการบริหาร
โครงการฯ และหัวหนาโครงการท่ีขอรับเงินสนับสนุน
จากเงินรายได มหาวิทยาลัยทีศ่กึษา ทัง้ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย จํานวน 105 โครงการฯ โดยคัดเลือกกลุม
ตัวอยางจากผูเกี่ยวของ จํานวน 10 คน 

3.  การเกบ็รวบรวมขอมูลและการวเิคราะหขอมูล 
 ผูเขียน เปนผูเก็บรวบรวมขอมูลและคัดเลือก
เอกสารการจายเงิน กรณี ตัวอยางท่ีเกิดขอพิพาทในขอ
เท็จจริง จํานวนทั้งสิ้น 105 โครงการฯ หลังจากนั้นผูเขียน 

นําขอมูลที่ไดมา วิเคราะห สังเคราะห โดยเนนเนื้อหาและ

รายละเอียด ในเอกสารการจายเงินใหแกหัวหนาโครงการ 
จํานวน 105 โครงการ จากนั้น จําแนกสิ่งที่มีความเหมือน 
ความคลาย กัน  ไวในกลุมเดียวกัน และนําขอเท็จจริง
ที่ไดไป เทียบเคียงกับขอกฎหมายเฉพาะ คือ ระเบียบ
มหาวิทยาลัยที่ศึกษา วาดวยการเงินและทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัยที่ศึกษา พ.ศ.2534 และแกไขเพิ่มเติม [1] 
 สวนขอมูล ที่ไดจากกลุมตัวอยางประเภทบุคคล
ผูเขยีน เกบ็ขอมลูแบบมสีวนรวมในการสัมภาษณ ผูใหปากคํา
การสอบขอเท็จจริง แบบมีโครงราง และวัตถุประสงค โดย
ใชเวลาสัมภาษณ คนละ 3-6 ชั่วโมง จากนั้น ก็จําแนก
ขอคิดเห็น ที่มีความคลายคลึงกัน และเหมือนกัน ไวใน
กลุมเดียวกัน และนําขอเท็จจริงที่ไดไป เทียบเคียงกับ
ขอกฎหมายเฉพาะ คือ ระเบียบมหาวิทยาลัยที่ศึกษา 
วาดวยการเงินและทรพัยสนิของมหาวิทยาลยัทีศ่กึษา พ.ศ.
2534 [1]

4.  ผลการวิเคราะห 
 สังเคราะห ขอมูล ซึ่งเปนเอกสารมหาชนที่ 
อธิการบดี ก . จายเงินใหแกหัวหนาโครงการ ผูขอ
งบประมาณสนบัสนนุจากมหาวทิยาลัยศกึษา ตามอาํเภอใจ
ทัง้ส้ิน จาํนวน 105 โครงการ เปนเงนิจํานวน 34,500,000.-
บาท (-สามสิบส่ีลานหาแสนบาทถวน-)  [7-8] 
 ผูเขียน ไดวิเคราะห สังเคราะห รายละเอียด
การจายเงินจากเอกสารมหาชน พบวา เงินงบประมาณ
ที่นํามาใชจายตามโครงการตาง ๆ ที่หนวยงานทั้งภายใน 
และภายนอกขอสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยที่ศึกษา 
ทัง้สิน้ จาํนวน 105 โครงการ [1] รวมเปนเงนิทัง้สิน้ จาํนวน 

34,500,000.-บาท (-สามสิบสี่ลานหาแสนบาทถวน-) 
นั้น เปนเงินรายไดที่จะตองนําสงใหแก มหาวิทยาลัยที่
ศึกษา ในอัตรารอยละ 10 จากคาลงทะเบียนทั้งสิ้นจํานวน 

345,000,000.-บาท (-สามรอยสีส่บิหาลานบาทถวน-) แหง
ระเบียบมหาวิทยาลัยที่ศึกษา วาดวยการเงินและทรัพยสิน
ของมหาวิทยาลัยที่ศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๔ ขอ 3 และ ขอ 5 

[1] เปนรายได อันเกิดจากการจัดกิจกรรมทางวิชาการ 
ของมหาวิทยาลัยที่ศึกษา ตามประกาศ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ฉบับที่ ร./2539 วาดวยการจัดกิจกรรม
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ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยที่ศึกษา พ.ศ.2539 ขอ 7.1 
กําหนดวา คาลงทะเบียนท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดตามความ
เหมาะสม และ ขอ 8.1 กําหนดวารายได จาก ขอ 7.1 จะ
ตองจายเปนรายไดของมหาวิทยาลัยที่ศึกษา ในอัตรารอย
ละ 10 ของคาลงทะเบียน [1] ขอ 8.2 กําหนดวา คาวัสดุ
ตามที่จายจริง ใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ ฉบับท่ีใชบังคับอยู [4] ขอ.8.3 กําหนดวา
คาตอบแทนวิทยากรใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
ที่ศึกษากําหนด วาดวยคาตอบแทนวิทยากรและเจาหนาที่ 
ขอ 8.4 กําหนดวา คาใชจายอื่น ๆ เชน คาพาหนะ คาที่พัก 
ของท่ีระลึกวทิยากร คาอาหารและเคร่ืองด่ืม คาเชาสถานท่ี
ใหเบกิจายไดเทาทีจ่ายจริง ทัง้นี ้ไมเกนิอตัราท่ีกระทรวงการ
คลงักาํหนด จากขอกาํหนดแหงระเบียบ เปนเจตนารมณ ให
ถือปฏิบัติตามระเบียบที่ กําหนดไวอยางเครงครัด [1,7-8]
 นอกจากนี้ยังพบวา เงินจํานวน 34,500,000.-
บาท (-สามสิบสี่ลานหาแสนบาทถวน-) ที่นํามาใชจาย
สนับสนุนในโครงการตาง ๆ จํานวน 105 โครงการ [7-8] 
นั้น มิใชเงินเหลือจาย จากการดําเนินกิจกรรมทางวิชาการ 
ตามประกาศ ขอ.9 และอธิการบดี ก. และพวกเขาใจ [1]  
อนัเนือ่งจากเงนิเหลอืจายตามประกาศ ขอ.9 แหงระเบยีบน้ี 
กาํหนด หมายถงึ เงินเหลอืจายจากการนําเงนิไปจดักิจกรรม
ทางวิชาการ อธิบายเพิ่มเติม คือ นําเงินไปใชจายในการจัด
ฝกอบรม ในอัตรารอยละ 90 ของวงเงินคาลงทะเบียนทั้ง
สิ้น จํานวน 345,000,000.-บาท (-สามรอยส่ีสิบหาลาน
บาทถวน-) คิดเปนเงินท้ังสิ้น จํานวน 310,500,000.-บาท 
(-สามรอยสิบลานหาแสนบาทถวน-) หากจัดฝกอบรม

ตามวัตถปุระสงค [7-8,1] แลว ปรากฏวามีเงนิเหลือจายจากเงิน
จาํนวน 310,500,000.-บาท (-สามรอยสบิลานหาแสนบาท
ถวน-) ลักษณะนี้ จึงถือวา เปนเงินเหลือจาย ตามประกาศ 
ขอ 9 แหงระเบยีบมหาวทิยาลยัทีศ่กึษาวาดวยการเงนิและ

ทรัพยสินของมหาวิทยาลัยที่ศึกษา พ.ศ. 2534 และแกไข
เพ่ิมเติม [1] 
  ผูเขียนได วิเคราะห สังเคราะห รายละเอียด

จากการสัมภาษณในขอเท็จจริงท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย 
ผูอนุมัติ ผูลงนามรวมในเช็ค และนักวิชาการเงินและบัญชี 

ผูจัดทําฎีกาจายเงินท้ังสิ้น จํานวน 105 โครงการ [1,7-8]

พบวา ผูอนุมัติใหจายเงินจากบัญชีเงินฝากประเภท
ออมทรัพย [2] ชือ่บญัชีสนบัสนนุการบรกิารวชิาการและพฒันา
มหาวิทยาลัยทีศ่กึษา เลขท่ี AAA…….   และเงินฝากประเภท 
กระแสรายวันเลขที่ AAAA……. [2] รวม กับ ผูสงเงินเขา
บัญชีดังกลาวนั้น  มีเจตนารมณและองคประกอบภายใน 
ที่จะเปดบัญชี ชื่อบัญชีสนับสนุนการบริการวิชาการและ
พัฒนามหาวิทยาลัยที่ศึกษา นอกการควบคุมของกองคลัง 
เพี่อใหการใชจายเงินตามอําเภอใจ [7-8] และมีเจตนา
ไมตองถือปฏิบัติ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยที่ศึกษา วาดวย
การเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยที่ศึกษา พ.ศ.2534 
และแกไขเพิ่มเติม [1]  โดย เริ่มจากขั้นตอน ขอเปดบัญชี
เงินฝากประเภทออมทรัพย ชื่อบัญชีสนับสนุนการบริการ
วิชาการและพัฒนามหาวิทยาลัยที่ศึกษา เลขท่ี AAA……. 

และเงินฝากประเภท กระแสรายวันเลขท่ี AAAA……. [2] 
อธิการบดี นาย ก. มีเจตนารมณเล่ียงระเบียบฯ  ไมดําเนิน
การแหงระเบียบมหาวิทยาลัยที่ศึกษา วาดวยการเงินและ
ทรัพยสินของมหาวิทยาลัยที่ศึกษา พ.ศ.2534 ขอ 26 [1] 
อันเน่ืองจาก อธิการบดี ก. และพวก เห็นวาเงินจํานวน
ดงักลาวมิใชเงนิรายไดของ มหาวิทยาลัยทีศ่กึษา [7-8] ฉะน้ัน 
ผูมีอํานาจอนุมัติ ผูมีอํานาจลงนามในเช็คส่ังจาย [1] และ
นักวิชาการเงินและบัญชี ผูรับผิดชอบ จึงจายเงินตาม
อําเภอใจ [7-8] ไมปฏิบัติตามระเบียบเฉพาะ คือ ระเบียบ
มหาวิทยาลัยที่ศึกษา วาดวยการเงินและทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัยที่ศึกษา พ.ศ.2534 และแกไขเพิ่มเติม [1] 
จงึทาํใหมหาวิทยาลัยทีศ่กึษา ไดรบัความเสียหาย [7-8] สงผล
ใหรปูแบบการบรหิารราชการแผนดนิรฐัเสือ่ม ไมเปนไปตาม
เจตนารมณของกฎหมายทีเ่กีย่วของ อนัเนือ่งจากเปนการใช

จายเงินตามอําเภอใจ [7-8]
 5.ระเบียบเฉพาะในการบริหารเงินแผนดนิ [7-8] 
กรณี มหาวิทยาลัยที่ศึกษา นั้น ไดรับสิทธิพิเศษ ยกเวน 

ไมตองนําเงินรายไดจาก คาธรรมการศึกษา คาบริการทาง
วชิาการ คาชดเชยหรือคาปรับ คาเชาทรัพยสนิหรือ และราย
ไดอืน่ ๆ  อนัเกดิจากการดาํเนนิกจิกรรมตามภารกจิหลักของ
มหาวิทยาลัยที่ศึกษา  สงเปนรายไดแผนดิน แหงพระราช
บญัญตักิารศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพ่ิมเติม [9]
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 มหาวิทยาลัยที่ศึกษา อาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา 15 (10) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยที่
ศึกษา พ.ศ.253... (พ.ร.บ.จัดตั้ง) [10] และที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2534 เมื่อวันท่ี 2 
สิงหาคม 2534 สภามหาวิทยาลัย จึงวางระเบียบวาดวย
การเงินของมหาวิทยาลัยที่ศึกษา [10] โดยออกระเบียบ
มหาวิทยาลัยที่ศึกษา วาดวยการเงินและทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัยที่ศึกษา พ.ศ.2534 [1] เปนเคร่ืองมือในการ
ควบคุม วินัยดานการเงินการคลังในมหาวิทยาลัยที่ศึกษา 
จาํแนกเปน 7 หมวดประกอบดวย  หมวดท่ี 1 ประเภทท่ีมา
และการใชเงินรายไดของมหาวิทยาลัย หมวดท่ี 2 วธิกีารงบ
ประมาณ หมวดที ่3 การจดัเกบ็เงนิรายไดและการนาํสงเงนิ 
หมวดที่ 4 การส่ังจายเงิน หมวดที่ 5 การเบิกจายเงินและ
การเก็บรักษาเงิน หมวดท่ี 6 การทําบัญชีและรายงาน
การเงิน และหมวดที่ 7 การตรวจสอบบัญชี [1,7-8]
 ดังนั้น การรับเงินคาลงทะเบียนจากผูเขารับการ
ฝกอบรมตามโครงการฝกอบรมและการพัฒนาบุคลากร
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ตามบันทึกขอตกลง วา
ดวยความรวมมือทางวิชาการ ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2546 
ระหวาง กรม B กบั มหาวทิยาลัยท่ีศกึษา ชวงป พ.ศ. 2546-
2549 เปนไปแหงระเบยีบมหาวทิยาลยัทีศ่กึษา วาดวยการ
เงินและทรัพยสิน พ.ศ.2534 หมวด 1 [1] และความในขอ 
6 ของหมวด 1 กาํหนดวา การรบัเงนิใหปฏบิตัติามระเบียบ
การรบัเงนิของกระทรวงการคลงั โดยอนโุลม คอื การรบัเงนิ
ทุกครั้งตอง ออกใบเสร็จรับเงินใหแกผูเขารับการฝกอบรม
ทกุราย เพือ่นาํไปเบิกจายเงินจากตนสงักดั ทีอ่นญุาตใหเขา
รับการฝกอบรม [1]

 การสงเงินคาทะเบียนของผูเขารับการฝกอบรม
ตามหลักสูตร จะตองดําเนินการตามหมวดท่ี 3 กําหนดวา
เงินรายไดของมหาวิทยาลัย ทกุประเภท จะหักไวใชจายเพ่ือ

การใดกอนนาํสงมไิด [1] ฉะนัน้ แนวปฏบิตัผิูรบัเงนิจะตอง
สงเงิน คาลงทะเบยีนจากการจดัฝกอบรมในแตละรุนใหแก
มหาวทิยาลยัทีศ่กึษากอน หลงัจากน้ัน จงึขออนุมตัเิบกิเงนิ
ในอัตรารอยละ 90 ของรายรับคาลงทะเบียน[1] ผูสมัครเขา
รบัการฝกอบรมในแตละรุนไปจัดการฝกอบรม ตามประกาศ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับท่ี ร./2539 วาดวยการจัด
กิจกรรมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยท่ีศึกษา พ.ศ.2539 

และสง เปนรายไดตาม  ขอ 7.1 ใหแก มหาวิทยาลัยทีศ่กึษา
ในอัตรารอยละ 10 ของคาลงทะเบียนทั้งหมด [1] 
 ผูเขยีน สรปุผลการวเิคราะห สงัเคราะห เอกสาร
และสมัภาษณผูเกีย่วของซึง่เปนขอเทจ็จรงิ พบวา มกีารรบั
เงินคาลงทะเบียนจากผูเขารับการฝกอบรม โดยมีเจาหนา
ที่การเงินและบัญชีออกใบเสร็จรับเงิน ของมหาวิทยาลัยที่
ศกึษา ใหแกผูเขารบัการฝกอบรมเปนรายบคุคลจรงิ [1] แต
มไิดนาํเงนิสงเปนรายไดใหแกมหาวทิยาลัยทีศ่กึษา [1] หลัง
จากรับเงินคาลงทะเบียนแตละรุนแลวเสร็จ มไิดขอเบิกเงิน
ไปดาํเนนิการ ตามระเบียบมหาวิทยาลยัทีศ่กึษา วาดวยการ
เงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยที่ศึกษา กําหนดไว [1]
 ตอมมาเม่ือดําเนินโครงการฯ ไดระยะหน่ึง พบ
วาคณะกรรมการบรหิารโครงการฯ มมีตใิหนาํเงนิ รายไดที่
จะตองนาํสงมหาวิทยาลัยทีศ่กึษา ในแตละรุนอตัรารอยละ 
10 เขาเปนรายไดมหาวิทยาลัยที่ศึกษา [1] ตามประกาศ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับที่ ร./2539 วาดวยการจัด
กิจกรรมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยที่ศึกษา พ.ศ.2539 
ตามกําหนด ไวใน ขอ 7.1 ครั้งที่ 1 จํานวน 15,000,000.-
บาท (-สบิหาลานบาทถวน-) [1-2] โดยเขียนเช็คสัง่จาย เงิน
จาํนวน 15,000,000.-บาท (-สบิหาลานบาทถวน-) เขาบญัช ี
AAA……. ในชวงเดือนธันวาคม กอนมีการขอ เปดบัญชี
เงินฝาก ชื่อบัญชีสนับสนุนการบริการวิชาการและพัฒนา
มหาวิทยาลัยทีศ่กึษา เลขท่ี AAA……. และประเภท กระแส
รายวันเลขที่ AAAA……. [2]  
 จากการวิเคราะห สังเคราะหรายละเอียด บัญชี

เงินฝากชื่อบัญชีสนับสนุนการบริการวิชาการและพัฒนา
มหาวิทยาลัยที่ศึกษา  ประเภทเงินฝากออมทรัพย
เลขที่ AAA……. และ ประเภทเงินฝาก กระแสรายวันเลข

ที่ AAAA……. มิไดอยูภายใตการควบคุม ของงานเงินราย
ได กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ในชวงเวลาที่ศึกษา [2] 
ยงัพบวา เงือ่นไขการลงนามจายเงนิ ไมเปนไปแหงระเบยีบ
มหาวิทยาลัยที่ศึกษา วาดวยการเงินและทรัพย ของ
มหาวิทยาลัยที่ศึกษา พ.ศ.2534 ขอ 26 [1] อันเน่ืองจาก
ขอ 26 กําหนดวา ผูลงนามในเช็คส่ังจายเงิน ใหมีผูลงนาม 
2 ใน 4 คน ซึ่ง ประกอบดวย อธิการบดี หรือรองอธิการบดี

ซึง่ไดรบัมอบหมาย และหวัหนากองคลัง(ผูอาํนวยการกองค
ลงั) มหาวทิยาลยัท่ีศกึษา หรอืผูทีอ่ธกิารบดแีตงตัง้เปนผูลง
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นามจายเช็ครวมกัน ตามที่อธิการบดีกําหนดไวกับธนาคาร 
[1] จากผลการวเิคราะห สงัเคราะห พบวา ผูลงนามจายเชค็ 
จํานวน 105 โครงการ เปนเงินจํานวน 34,500,000.-บาท 
(-สามสิบสี่ลานหาแสนบาทถวน-) ไมพบวา มีลายมือชื่อ 
ผูอํานวยการกองคลังหรือผูไดรับการแตงตั้งจาก กลุม ข. 
ลงนามสั่งจายเช็ครวมแตอยางไร [1] ฉะนั้น การลงนามใน
เช็คโดย อธกิารบดี ก. และพวก จงึไมเปนไปตามเจตนารมณ
แหงระเบียบ [7-8] ผิดเงื่อนไข ขัด ระเบียบกําหนดไวอยาง
ชัดเจน [1,7-8]
    จากการศกึษายงั พบวา เงนิจาํนวน 15,000,000.-
บาท (-สิบหาลานบาทถวน-) ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 
3  รวมเปนท้ังสิ้น จํานวน 34,500,000.-บาท (-สามสิบ
สี่ลานหาแสนบาทถวน-) เปนเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
ที่ศึกษา อันเกิดจากใหบริการทางวิชาการ ตามประกาศ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการจัดกิจกรรมทาง
วชิาการของมหาวทิยาลยั พ.ศ.2539 [1] และจะตองสงเปน
รายได ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในอัตรารอยละ 10 
กอนนําไปจัดฝกอบรม [1] แตผูรบัเงินคาลงทะเบียนเก็บเงิน
พักไวที่ฝายจัดฝกอบรม [7-8] มิไดนําเงินสงมหาวิทยาลัย
ตามระเบียบกําหนดไว [1] และมิใชเงินเหลือจายแหง
ระเบียบแตอยางไร[1] 

6. การจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัยที่ศึกษา 
ตามหมวดท่ี 4 การส่ังจายเงิน
 การจ าย เ งินรายไดมหา วิทยา ลัย ท่ีศึกษา 

แหงระเบียบ ขอ 24 [1] กําหนดใหหัวหนากองคลังและ
หวัหนาเงินรายไดมหาวิทยาลัยทีศ่กึษา มหีนาทีค่วบคุมการ
ขออนุมัติเงินรายได ใหถูกตองตามระเบียบนี้ [1]  

  เมือ่ขอกําหนดแหงระเบียบมหาวิทยาลัยทีศ่กึษา 
วาดวยการเงินและทรัพยสินของ มหาวิทยาลัยศึกษา พ.ศ.

2534 [1] การใชเงินรายไดมหาวิทยาลัยที่ษศึกษา ตามขอ 
5 นั้น มหาวิทยาลัยที่ศึกษา  จะตองดําเนินการตามหมวด
ที่ 2 วาดวย วิธีการงบประมาณ [1] คือ จัดทํางบประมาณ

รายจายประจําป เสนอตอที่ประชุมคณบดี และเสนอตอที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยที่ศึกษา ใหความเห็นชอบกรอบ
งบประมาณรายจายประจําปกอน [1] จึงจะสามารถจาย
เงินชอบดวยระเบียบมหาวิทยาลัยที่ศึกษา วาดวยการเงิน

และทรัพยสินของมหาวิทยาลัยที่ศึกษา พ.ศ. 2534 และ
แกไขเพิ่มเติม [1,7-8] 
  หลังจากพบขอเท็จจริงในขอพิพาท ผูเขียนไดนํา
ขอเท็จจริงที่ไดจากการศึกษา ไปเทียบเคียงกับกฎหมาย
เฉพาะ  พบวา การจายเงินโดยอธิการบดี ก. และพวก จาย
เงินไมชอบดวยระเบียบท่ีเก่ียวของ [1,7-8] อนัเน่ืองจากมิได
ดําเนินการตามขั้นตอนแหง ระเบียบมหาวิทยาลัยที่ศึกษา 
วาดวยการเงินและทรพัยสนิของมหาวิทยาลยัทีศ่กึษา พ.ศ. 
2534 และแกไขเพิ่มเติม กําหนดไว [1] 
  ฉะน้ัน การจายเงินจํานวน 34,500,000.-บาท 
(-สามสิบสี่ลานหาแสนบาทถวน-) นั้น เปนการใชจายเงิน
แผนดิน ตามอําเภอใจ [7-8] และหากนําขอเท็จจริงที่ได
ศกึษา ไปเทียบกบัเกณฑประเมินการคอรรปัช่ัน ขององคกร
สากลท่ีใชประเมิน การคอรรัปชั่นของประเทศ พบวา ตรง
เกณฑที่ใชในการเมินคอรรัปชั่นขององคกรสากลที่ใชวัด
ประเทศ ถึง 4 ขอ ประกอบดวย 1) เชิงนโยบาย 2) ยักยอก
ทรัพยแผนดิน 3) ผลประโยชนทบัซอน และ 4) เลนพักเลน
พวก [11]
 ผูเขียน สรุปวา การจายเงินตามอําเภอใจ [7-8] 
เปนการใชจายเงินแผนดินที่ไมเปนไปตามเง่ือนไข หลัก
เกณฑ วิธีการที่ระเบียบ ขอบังคับกําหนดไว เชน ระเบียบ
การเบกิจายเงนิจากคลงั พ.ศ.2501 [7-8] ไดอธบิายเกีย่วกบั 
หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการโดยรวมเก่ียวกับการใชจาย
เงินแผนดิน ซึ่งเปนระเบียบแมบทเกี่ยวกับการควบคุมการ
ใชจายเงินแผนดนิ หากมหาวิทยาลัยใด จะกําหนดระเบียบ 

ขอบังคับ หรือประกาศ เกี่ยวกับการใชจายเงินแผนดิน 

ตองมีการอางอิง ตามระเบียบแมบทขางตน [7-8] ฉะนั้น 
การใชจายเงินแผนดิน ไมวา เปนเงินประเภทใด ควรอยูใน
หลักการ ดังนี้ 
 กําหนดวัตถุประสงค การใชจายเงินใหตรง

กับบทบาท ภารกิจตามกฎหมาย ใชจายใหตรงตาม
วตัถปุระสงคทีก่าํหนดไว เบกิหรือกาํหนดไว เพือ่การใด เหน็
ควรใชตามที่กําหนดไว เปนไปตามขอกําหนด หรือเงื่อนไข
ของระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ เบิกจายตามความเปน
จรงิ เบกิจายตามความจําเปน เหมาะสม ประหยัด และเปน

ประโยชนกบัทางราชการเปนสําคญั หรอืเชือ่มโยงทางออม 
เชน สาธารณะหรือประชาชน [7-8]
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7.  ขอเสนอแนะแนวและแนวทางแกไข 
 รายจายที่ดําเนินโครงการภายในมหาวิทยาลัย
ที่ศึกษา เชน งบลงทุน ประกอบดวย คากอสรางปรับปรุง
อาคาร การซื้อรถยนตตู และงบดําเนินการ เงินสนับสนุน
ในการจดักจิกรรมทางวิชาการภายในมหาวิทยาลยัทีศ่กึษา  
ซึง่ไมไดจดัทาํกรอบงบประมาณรายจายเงินรายไดประจําป  
เสนอตอท่ีประชุมผูบริหาร และสภามหาวิทยาลัย ตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยท่ีศึกษา กําหนดไว [1] เพื่อใหสภา
มหาวิทยาลัยวินิจฉัยปญหาการจายเงินที่ไมไดดําเนินการ
แหงระเบียบฯ [1] 
 สวนเงินงบประมาณรายจายที่อนุมัติใหบุคคล 
และหนวยงานภายนอก มหาวิทยาลยัทีศ่กึษา [2] ประกอบ
ดวย เงินสนับสนุนโครงการเกษตรอินทรีย การศึกษา
ดูงานตางประเทศของครู การจางเหมาผลิตพระเคร่ือง 
การกอสรางตามโครงการฯ ซึ่ง อธิการบดี ก. สนับสนุน 

นัน้ เปนการจายตามอําเภอใจ จงึเหน็ควรใหสภามหาวิทยาลยั
วินิจฉัย [1] เนื่องจากเปนการจายเงินสนับสนุนบุคคล และ
หนวยงานภายนอกที่ไมมีสิทธิรับเงินที่ชอบดวยระเบียบฯ 
อันเนื่องจากไมไดวางหลักเกณฑในการใหเงินสนับสนุนแก
หนวยงานภายนอกไว [7-8]  และระเบียบมหาวิทยาลัยที่
ศกึษา วาดวยการเงนิและทรพัยสนิของมหาวทิยาลยัศึกษา 
พ.ศ.2534 และแกไขเพิ่มเติม ไมเปดชองใหกระทําได [1] 

กิตติกรรมประกาศ
  ผูเขยีนขอขอบคุณอาจารยเฟองฟา เทยีนประภา
สิทธิ์ ขาราชการบํานาญ ผูตรวจเงินแผนดิน ระดับ 10 ที่

ปรึกษาดานการเงินการคลังและการพัสดุ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ที่ไดอานบทความ และเสนอแนะใหปรับปรุง
แกไข บทความนี้ จนผูเขียนบรรลุวัตถุประสงคในการเขียน
บทความในคร้ังนี้ 

เอกสารอางอิง
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยที่ศึกษา วาดวยการเงินและ

ทรัพยสินของมหาวิทยาลัยที่ศึกษา พ.ศ.2534  และ
แกไขเพ่ิมเติมบัญชีสนับสนุนการบริการวิชาการและ
พัฒนา

2. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ AAA……. และบัญชี
เงินฝากประเภท กระแสรายวันเลขที่ AAAA……. 
ตามบันทึกขอตกลง วาดวยความรวมมือทางวิชาการ 
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2546 ระหวาง กรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น กับ มหาวิทยาลัยที่ศึกษา ชวงป 
พ.ศ. 2546-2549

3. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.
2535 และแกไขเพิ่มเติม 

4. บันทึกขอความ ที่ ศธ 0529.5.1/1044 ลงวันที่ 3 
พฤศจิกายน 2554 เรื่อง ขอทราบขอมูลบัญชีเลขที่ 

AAAA……. ของ งานวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยที่
ศึกษา

5. บันทึกขอความ หนวยตรวจสอบภายใน วันท่ี 17 
มกราคม 2554  เรื่อง รายงานผลตรวจสอบบัญชี
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ชื่อบัญชี 
สนับสนุนการบริการวิชาการและพัฒนามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เลขที่บัญชี AAA…….  และ เลขที่บัญชี 
AAAA…….

6. พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ.2501
7. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502
8. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และ

แกไขเพิ่มเติม
10. แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.

2533 (พ.ร.บ.จัดตั้ง)

รางวัลที่ไดรับการเชิดชูเกียรติของผูเขียน 
รางวัล บุคคลคุณธรรมแหงชาติ พ.ศ.2556 ประเมิน โดย

ศูนยคุณธรรม (องคกรมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม 
รวมกับ 25 องคกรภาคีเครือขาย คัดเลือกใหเปน
บุคคลคุณธรรมแหงชาติ ดวยผลงาน “เปนขาราชการ

ดวยชีวิต” 
บุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนชอบดวยความซ่ือสัตยสุจริต 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555 
บคุลากรดเีดน คณะวทิยาศาสตร ระดบั 1-5 พ.ศ.2545 และ

ระดับ 6-8 พ.ศ.2553

บุคลากรดีเดน ระดับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2554


