(คอลัมน์ระเบียบกฎหมาย วารสารกํานันผูใ้ หญ่บา้ น)

ผู้ใหญ่ บ้านพ้ นจากตําแหน่ ง ... เพราะรับรองข้ อมูลความเสี ยหายเป็ นเท็จ !
โดย นายปกครอง
“ซื่ อกินไม่ หมด คดกินไม่ นาน” สุ ภาษิตที่ผูใ้ หญ่พรํ่าสอนเราตั้งแต่วยั เด็ก โดยพยายามปลูกฝั งให้
เข้าใจว่า “ความซื่ อสั ตย์ จะทําให้ คนเชื่ อใจเชื่ อถือ ทําอะไรก็มีผ้ ูสนับสนุน แต่ หากมีนิสัยคดโกงเมื่อถูกจับได้ ย่อมไม่ มีใคร
อยากช่ วยเหลือหรื อเกี่ยวข้ องด้ วย” ซึ่ งถือเป็ นคุณสมบัติสําคัญของทุ กคนและทุ กสาขาอาชี พ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ...
ผูท้ ี่ดาํ รงตําแหน่งเป็ น “ผู้นํา” ไม่วา่ จะในระดับใดก็ตาม จะต้องตระหนักในการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ตไว้ให้มาก
ช่ ว งที่ ผ่านมา ... เราคงได้ท ราบข่ าวปั ญ หานํ้าท่ ว มในหลายพื้ น ที่ วัน นี้ “นายปกครอง” ได้นํา
คดี พิพาทที่ เป็ นข้อคิ ดเตื อนใจผูน้ าํ ชุ มชนในการแจ้งหรื อรั บรองข้อมูลการขอรับเงิ นช่วยเหลื อจากทางราชการกรณี
ผูป้ ระสบภัยนํ้าท่วม ที่จะต้องตรงกับความเป็ นจริ งและไม่รับรองข้อมูลอันเป็ นเท็จหรื อปกปิ ดข้อมูลที่ควรแจ้งให้ทราบ
เพราะย่อมส่ งผลโดยตรงต่อตําแหน่งหน้าที่การงานหากมีการสอบสวนและพบว่ากระทําความผิดจริ ง
“การเยียวยาด้วยเงิ น ” นั้น เป็ นวิธี การหนึ่ งที่ รัฐยื่น มื อ เข้าช่ วยเหลื อ เพื่ อ บรรเทาความเดื อ ดร้ อ น
เสี ยหายให้แก่ราษฎรในเบื้ องต้น โดยจะมี เจ้าหน้าที่ ของรั ฐที่ เกี่ ยวข้องเป็ นผูท้ าํ หน้าที่ สํารวจและรั บแจ้งข้อมู ลของ
ราษฎรที่ได้รับความเสี ยหาย เพื่อรับเงินช่วยเหลืออย่างถูกต้องตามระเบี ยบหรื อข้อกําหนดในการให้ความช่วยเหลือ
ในกรณี น้ นั ๆ ซึ่ งเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องทําหน้าที่ของตนอย่างซื่ อสัตย์สุจริ ต ไม่แสวงหาประโยชน์บนความทุกข์ยาก
ของราษฎร เช่น การเรี ยกรับเงิน การแจ้งหรื อรั บรองข้อมู ลเท็จเพื่อให้ราษฎรที่ ไม่ได้ประสบภัยได้รับเงินช่ วยเหลือ
ซึ่ งนอกจากรัฐจะสู ญเสี ยงบประมาณโดยไม่ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์แล้ว ... เจ้าหน้าที่ ดงั กล่าวก็อาจถูกร้องเรี ยน
และอาจได้รับโทษรุ นแรงถึงขั้นพ้นจากตําแหน่งหน้าที่ได้ครับ !
เช่ นเดียวกับ ... คดีปกครองที่นาํ มาเป็ นอุทาหรณ์ กันในฉบับนี ้ ...
คดีดังกล่ าวมีข้อเท็จจริ งว่ า ... ได้เกิดภัยพิบตั ิน้ าํ ท่วมขึ้นในเขตพื้นที่ หลายหมู่บา้ นในจังหวัดแห่ งหนึ่ ง
และผู ้ว่าราชการจังหวัดได้ออกประกาศให้ เป็ นพื้ น ที่ ประสบภั ยพิ บั ติ กรณี ฉุ กเฉิ น ผู ้ใหญ่ บ ้านหมู่ ที่ ๙ (ผู ้ฟ้ องคดี )
ซึ่ งดํารงตําแหน่งกํานันอีกตําแหน่งหนึ่ งด้วย ได้รายงานข้อมูลและลงชื่อรับรองข้อมูลราษฎรที่ได้รับความเสี ยหายจากที่นา
ถูกนํ้าท่วมเพื่อให้ได้รับเงินช่วยเหลือจากทางราชการ
ต่อมามีผูร้ ้องเรี ยนว่า ... ผูฟ้ ้ องคดีแจ้งรายชื่อราษฎร (หมู่ที่ ๕) ที่อาศัยอยูน่ อกเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ
จํานวน ๗ ราย โดยไม่ ได้ เป็ นผู้ประสบภัยพิบัติจริ งให้ได้รับเงินช่วยเหลือพร้อมทั้งได้เรี ยกรับผลประโยชน์บางส่ วนจาก
ราษฎรดังกล่าวด้วย ผูว้ า่ ราชการจังหวัดจึงได้มีคาํ สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริ งและสอบสวนทางวินยั
อย่างร้ายแรงผูฟ้ ้องคดี ผลการสอบสวนพบว่ามีความผิดจริ ง จึงสั่งลงโทษปลดออกจากตําแหน่งทั้งผูใ้ หญ่บา้ นและกํานัน
ผูฟ้ ้ องคดีไม่เห็นด้วยจึงร้องทุกข์ และเมื่อกระทรวงมหาดไทยพิจารณาและยกคําร้องทุกข์แล้ว ผูฟ้ ้องคดี
จึงนําคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง เพื่อขอให้ศาลมีคาํ พิพากษาเพิกถอนคําสั่งดังกล่าว
ทั้งนี้ ผูฟ้ ้ องคดีโต้แย้งโดยอ้างว่า ได้มีราษฎรยื่นความจํานงเพื่อขอรับการช่วยเหลือเป็ นราษฎรที่มีที่นา
ถูกนํ้าท่วมในพื้นที่ หมู่ที่ ๙ จํานวน ๓๓ คน และราษฎรที่มีถ่ินที่อยูใ่ นหมู่ที่ ๙ แต่มีที่นาอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ ๕ จํานวน ๗ คน
โดยก่อนรับคําร้องผูฟ้ ้องคดีได้ออกไปสํารวจพบว่านํ้าได้ท่วมที่นาของราษฎรทั้ง ๗ รายจริ ง จึงได้พาไปพบผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ที่
๕ แต่ผูใ้ หญ่บา้ นดังกล่าวไม่ออกไปตรวจสอบและรับรองให้ ผูฟ้ ้ องคดีจึงได้สอบถามเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรประจํา
ตําบลว่าผูฟ้ ้ องคดี สามารถรั บเรื่ องดังกล่าวได้หรื อไม่ ซึ่ งได้รั บคําตอบว่าสามารถรั บเรื่ องไว้ได้ ผูฟ้ ้ องคดี จึงรั บแจ้งไว้
ส่ วนขั้นตอนในการรั บแจ้งนั้น ผูฟ้ ้ องคดี ได้จัดให้ มี การยื่นเอกสารและมี หลักฐานประกอบด้วย ทั้งดําเนิ นการในรู ป
คณะกรรมการ มีการสอบปากคําผูแ้ จ้งและให้ผแู ้ จ้งลงลายมือชื่อไว้ หลังจากนั้นได้จดั ให้มีการประชุมประชาคม โดยราษฎร
ในหมู่บา้ นเดียวกันและมีพ้นื ที่เพาะปลูกในบริ เวณใกล้เคียงกันร่ วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริ ง โดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตร
ประจําตําบลเข้าร่ วมประชุมประชาคมด้วย และให้การรับรองว่าราษฎรผูข้ อรับการช่วยเหลือได้รับความเสี ยหายตามพื้นที่

๒
ที่ เสนอขอรับการช่วยเหลื อ ผูฟ้ ้ องคดี จึงได้กรอกข้อมูลความเสี ยหายของผูข้ อรั บการช่วยเหลื อแต่ละรายในแบบ กษ. ๐๑
และให้ผูข้ อรับการช่วยเหลือตรวจสอบความถูกต้องก่อนลงลายมือชื่อ โดยในแบบดังกล่าวมีผูฟ้ ้ องคดีลงลายมือชื่อรับรอง
และมี เจ้าหน้าที่ ส่งเสริ มการเกษตรประจําตําบลลงลายมือชื่ อในฐานะผูป้ ระเมิ นความเสี ยหาย ซึ่ งการรับรองของผูฟ้ ้ องคดี
มิใช่การรับรองความเสี ยหาย แต่เป็ นการรับแจ้งความเสี ยหายเบื้องต้นเท่านั้น
คดีมีปัญหาที่ต้องพิจารณาว่ า การที่ ผูว้ ่าราชการจังหวัด (ผูถ้ ูกฟ้ องคดี ที่ ๓) ออกคําสั่งจังหวัดลงโทษ
ปลดผูฟ้ ้ องคดีออกจากตําแหน่งผูใ้ หญ่บา้ นและกํานันตําบล และการที่กระทรวงมหาดไทย (ผูถ้ ูกฟ้ องคดีที่ ๑) มีคาํ วินิจฉัย
ยกคําร้องทุกข์ของผูฟ้ ้องคดี ชอบด้วยกฎหมายหรื อไม่ ?
ศาลปกครองสู งสุ ดพิจารณาว่ า เมื่ อปรากฏข้อเท็จจริ งตามแบบ กษ. ๐๑ และจากรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ิวา่ ผูฟ้ ้ องคดีลงลายมือชื่ อรับรองข้อมูลความเสี ยหายให้แก่ราษฎรหมู่ ๕
จํานวน ๗ ราย โดยไม่ได้มีความเสี ยหายเกิ ดขึ้ นจริ ง เมื่ อการลงชื่ อรับรองข้อมู ลอันเป็ นเท็จเป็ นเหตุให้มีบุคคลได้รับเงิ น
ช่วยเหลือจากทางราชการ จึงเป็ นการรายงานเท็จต่ อผู้บังคับบัญชาเป็ นเหตุให้ทางราชการได้ รับความเสี ยหายและเป็ นการ
กระทําที่ ไม่รักษาเกี ยรติ ศกั ดิ์ ของตําแหน่ งหน้าที่ ราชการของตน ถื อได้ว่าเป็ นการกระทําอันได้ชื่อว่าเป็ นผูป้ ระพฤติ ชั่ว
อย่างร้ายแรง
ส่ วนกรณี ที่ผฟู ้ ้องคดีได้เรี ยกรับเงินเป็ นค่าตอบแทนจากนาง ก. จากการที่ผฟู ้ ้องคดีได้ลงชื่อรับรองข้อมูล
ความเสี ยหายอันเป็ นเท็จนั้น ผูฟ้ ้องคดียกข้อกล่าวอ้างในอุทธรณ์วา่ นาง ก. กับผูฟ้ ้องคดีมีความขัดแย้งกัน โดยอ้างว่ามีสาเหตุ
มาจากมี กรณี การแจ้งความดําเนิ นคดี ต่อกันในความผิดอาญาเกี่ ยวกับการกูย้ ืมเงินกองทุ นหมู่บา้ น ซึ่ งการมี ขอ้ พิพาทกัน
ดังกล่าวเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการกูย้ ืมเงินกองทุนหมู่บา้ น ไม่ใช่การรับเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยนํ้าท่วม และการให้
ถ้อยคําของนาง ก. ดังกล่าวเป็ นผลเสี ยหายแก่นาง ก. ได้ จึงไม่น่าเชื่อว่านาง ก. จะให้ถอ้ ยคําที่จะเป็ นผลร้ายแก่ตน
การกระทําของผูฟ้ ้ องคดีจึงได้ชื่อว่าเป็ นผูป้ ระพฤติชว่ั อย่างร้ ายแรงอันเป็ นความผิดวินยั อย่างร้ายแรง
ตามมาตรา ๖๑ ทวิ แห่ งพระราชบัญ ญัติ ล ักษณะปกครองท้องที่ พระพุ ทธศักราช ๒๔๕๗ ประกอบกับมาตรา ๑๓๙
แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. ๒๕๕๑ และมาตรา ๙๐ มาตรา ๙๘ แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. ๒๕๓๕ (ใช้บงั คับขณะเกิ ดข้อพิพาท) ซึ่ งผูบ้ งั คับบัญ ชามี อาํ นาจสั่งลงโทษปลดออกหรื อ
ไล่ออกจากราชการได้
นอกจากนี้ การกระทําของผูฟ้ ้ องคดียงั เป็ นผู้เสี ยชื่ อในทางทุจริ ตหรื อเสื่ อมเสี ยในทางศีลธรรม อันเป็ น
ลักษณะต้ องห้ ามของผู ้ด ํารงตําแหน่ งผู ใ้ หญ่ บ ้านตามมาตรา ๑๒ (๘) แห่ งพระราชบัญ ญั ติ ล ักษณะปกครองท้องที่
พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่ งต้องพ้ นจากตําแหน่ งตามมาตรา ๑๔ (๒) แห่ งพระราชบัญญัติเดียวกัน ดังนั้น การที่ มีคําสั่ ง
ลงโทษปลดผู้ ฟ้ องคดี ออกจากตําแหน่ งผู ใ้ หญ่ บ ้านและกํานั นตําบล จึ งเป็ นการกระทําที่ ชอบด้ วยกฎหมายแล้ว และ
คําวิ นิ จฉั ยยกคําร้ องทุ กข์ของผู ฟ้ ้ องคดี โดยมี สาระสําคัญของข้อพิ จารณาอย่างเดี ยวกัน จึ งชอบด้วยกฎหมายเช่ นกัน
(คําพิพากษาศาลปกครองสู งสุ ดที่ อ. ๗๗๗/๒๕๖๑)
ผู้ใหญ่ บ้านและกํานันในฐานะผูน้ าํ ชุมชนที่ดูแลทุกข์สุขของราษฎรในพื้นที่ และเป็ นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ประเภทหนึ่งที่ยอ่ มมีระเบียบวินยั ควบคุมกํากับการปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปโดยซื่ อสัตย์สุจริ ต จึงต้องประพฤติปฏิบตั ิตน
ให้เหมาะสมกับ ตําแหน่ งหน้าที่ และเป็ นแบบอย่างที่ ดี ตลอดจนรั กษาชื่ อเสี ยงเกี ยรติ ศกั ดิ์ มิ ให้เสื่ อมเสี ย เพราะการ
ประพฤติตนในลักษณะแสวงหาประโยชน์โดยมิ ชอบ ย่อมต้องถูกร้ องเรี ยนและถูกลงโทษจนส่ งผลเสี ยต่ออนาคต
ในหน้าที่การงาน อันเป็ นไปตามสุ ภาษิตอมตะที่วา่ “ซื่ อกินไม่หมด คดกินไม่นาน” อย่างแท้จริ งครับ ...
(ปรึ กษาคดี ป กครองได้ ที่ ส ายด่ วนศาลปกครอง ๑๓๕๕ และสื บค้ นเรื่ องอื่ น ๆ ได้ จาก
www.admincourt.go.th เมนูวิชาการ เมนูย่อยอุทาหรณ์ จากคดีปกครอง)

