(คอลัมน์ระเบียบกฎหมาย วารสารกํานันผูใ้ หญ่บา้ น)

ผิดฐานทุจริต ต้ องมีเจตนา !

โดย นายปกครอง

“ไม่ ทาํ ไม่ ทน ไม่ เฉย รวมไทยต้ านโกง”
การต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ในทุกรู ปแบบ ถือเป็ นเจตนารมณ์ร่วมกันของทุกภาคส่ วน
และเป็ นวาระแห่ งชาติ ที่สําคัญ โดยมี คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุ จริ ตแห่ งชาติ หรื อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. (องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ) ทําการไต่สวนและชี้ มูลความผิดในเรื่ องที่ร้องเรี ยน
กล่าวหาว่ามีการกระทําทุจริ ตต่อหน้าที่
สําหรับการกระทําที่เป็ นการ “ทุจริ ตต่ อหน้ าที”่ นั้น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ให้คาํ นิ ยามว่า หมายถึ ง “ปฏิ บัติหรื อละเว้ น
การปฏิ บัติอย่ างใดในตําแหน่ งหรื อหน้ าที่ หรื อปฏิ บัติหรื อละเว้ นการปฏิ บัติอย่ างใดในพฤติ การณ์ ที่อาจทําให้
ผู้อื่นเชื่ อว่ ามีตาํ แหน่ งหรื อหน้ าที่ ทั้งที่ ตนมิได้ มีตาํ แหน่ งหรื อหน้ าที่ นั้น หรื อใช้ อาํ นาจในตําแหน่ งหรื อหน้ าที่
ทั้งนี ้ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ที่มิควรได้ โดยชอบสําหรั บตนเองหรื อผู้อื่น”
การจะผิ ด ฐานทุ จ ริ ต ต่ อ หน้ า ที่ ดัง กล่ า ว มี อ งค์ป ระกอบและการพิ จ ารณาอย่า งไร
คดี ที่นาํ มาฝากในคอลัมน์ระเบี ยบกฎหมาย วารสารกํานันผูใ้ หญ่บา้ นฉบับนี้ มีคาํ ตอบ โดยมีประเด็น
ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการพิจารณาเจตนาทุจริ ต กรณี ที่ได้ปฏิบตั ิตามคําสั่งของผูบ้ งั คับบัญชาซึ่ งเชื่อโดยสุ จริ ต
ว่าดําเนินการถูกต้องแล้ว
โดยข้ อเท็จจริ งในคดีมีอยูว่ า่ ... มีผรู ้ ้องเรี ยนต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. (ผูถ้ ูกฟ้ องคดีที่ ๑) ว่า
ผูว้ ่าราชการจังหวัดในขณะนั้นพร้ อมกับพวก รวมทั้งผูฟ้ ้ องคดี ท้ งั สาม (กํานันและผูใ้ หญ่บา้ น) ซึ่ งมีหน้าที่
จับกุมผูก้ ระทําความผิดตามกฎหมายป่ าไม้ ได้ละเว้ นไม่ จับกุมผู้บุกรุกก่ อสร้ างอ่ างเก็บนํา้ ในเขตป่ าสงวนแห่ งชาติ
โดยยังไม่ได้รับอนุ ญาตจากกรมป่ าไม้ อีกทั้ง ยังได้ร่วมลงนามว่าจ้างและตรวจรับงานก่อสร้ างอ่างเก็บนํ้า
ทั้ง ๆ ที่ทราบดีวา่ ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติจากกรมป่ าไม้ แม้วา่ การก่อสร้างอ่างเก็บนํ้า
ดังกล่าวจะมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของราษฎรในพื้นที่ก็ตาม แต่การดําเนิ นการก่อสร้ าง
จะต้องดําเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ไต่สวนกรณี ดงั กล่าวแล้วมีมติวา่ การกระทําของผูฟ้ ้ องคดีท้ งั สาม
มีมูลความผิดทางวินยั อย่างร้ายแรง ฐานปฏิบตั ิหรื อละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการโดยมิชอบ ทําให้เกิด
ความเสี ยหายทางสิ่ งแวดล้อมและกรมป่ าไม้ หรื อปฏิบตั ิหรื อละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการโดยทุจริ ต
โดยได้ส่งรายงานและความเห็นดังกล่าวให้ผบู้ งั คับบัญชาของผูฟ้ ้ องคดีท้ งั สามเพื่อให้พิจารณาลงโทษ
ทางวินยั ต่อไป
ต่อมาผูว้ ่า ราชการจังหวัด (ผูถ้ ู กฟ้ องคดี ที่ ๒) ได้มี คาํ สั่ง ลงโทษไล่ ผูฟ้ ้ องคดี ท้ งั สาม
ออกจากตําแหน่ง ผูฟ้ ้ องคดีท้ งั สามได้ยนื่ อุทธรณ์คาํ สั่งแล้ว แต่ถูกปลัดกระทรวงมหาดไทย (ผูถ้ ูกฟ้ องคดีที่ ๓)
ยกอุทธรณ์ จึงนําคดีมาฟ้ องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้เพิกถอนคําสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการดังกล่าว
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คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉั ยว่ า คําสั่งลงโทษทางวินยั ที่ไล่ผฟู ้ ้ องคดี ท้ งั สามออกจากตําแหน่ง
ชอบด้วยกฎหมายหรื อไม่ ? โดยมี ป ระเด็ นที่ จะต้องพิ จารณาก่ อนว่ า ผู้ ฟ้ องคดี ท้ั งสามได้ กระทํ า ผิ ด
ฐานทุจริตต่ อหน้ าทีร่ าชการหรือไม่ ?
ศาลปกครองสู งสุ ดวินิจฉัยสรุปได้ ว่า การจะพิจารณาว่าการกระทําใดเป็ นการกระทําความผิด
ฐานทุจริตต่ อหน้ าทีร่ าชการหรือไม่ จะต้องพิจารณาจากองค์ประกอบในการกระทําความผิด ๔ ประการ
กล่าวคือ ประการทีห่ นึ่ง มีหน้าที่ราชการที่ตอ้ งปฏิบตั ิ ประการที่สอง ได้ปฏิบตั ิหน้าที่ราชการโดยมิชอบ
หรื อละเว้นการปฏิ บตั ิหน้าที่ ราชการโดยมิชอบ ซึ่ งคําว่า “โดยมิ ชอบ” หมายความว่า ไม่เป็ นไปตาม
กฎหมาย ระเบี ย บของทางราชการ คําสั่ง ของผูบ้ งั คับ บัญชา ประการที่ส าม เพื่ อให้ตนเองหรื อผูอ้ ื่ น
ได้ประโยชน์ที่มิควรได้ ซึ่ งคําว่า “ประโยชน์” หมายถึ ง สิ่ งที่ได้รับอันเป็ นคุ ณแก่ผไู ้ ด้รับ ซึ่ งอาจเป็ น
ทรัพย์สินหรื อประโยชน์อย่างอื่นที่มิใช่ทรัพย์สินก็ได้ และคําว่า “มิควรได้” หมายถึง ไม่มีสิทธิ โดยชอบธรรม
ที่จะได้รับประโยชน์ใด ๆ ตอบแทนจากการปฏิบตั ิหน้าที่น้ นั และประการที่สี่ โดยมีเจตนาทุจริ ต ซึ่ งคําว่า
“ทุจริ ต” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑ (๑) หมายความว่า เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้
โดยชอบด้วยกฎหมายสําหรับตนเองหรื อผูอ้ ื่น ทั้งนี้ การจะพิจารณาว่าเป็ นการทุจริ ตต่อหน้าที่ราชการหรื อไม่
จะต้องพิจารณาลงไปถึงเจตนาของผูก้ ระทําด้วยว่า มีเจตนาทุจริตในการปฏิบัติหน้ าที่ราชการหรื อละเว้ น
การปฏิบัติหน้ าทีร่ าชการโดยมุ่งทีจ่ ะให้ ตนเองหรือผู้อื่นได้ รับประโยชน์ ทมี่ ิควรได้ หรือไม่
เมื่อโครงการก่อสร้างอ่างเก็บนํ้าที่เป็ นมูลเหตุแห่ งข้อพิพาทนี้ เป็ นโครงการที่กองทุน
พัฒนาชุ มชนพื้นที่ รอบโรงไฟฟ้ าฯ อนุ มตั ิ ให้ก่อสร้ างขึ้ น เพื่อแก้ปัญหาภัย แล้งให้แก่ราษฎรในพื้นที่
โดยมี ผวู ้ ่าราชการจังหวัด เป็ นประธาน ปลัดจังหวัด เป็ นรองประธาน นายอําเภอ เป็ นกรรมการ/เหรัญญิ ก
และมีคณะอนุ กรรมการกลัน่ กรองแผนงาน/โครงการ เป็ นผูพ้ ิจารณากลัน่ กรองโครงการก่อสร้างต่าง ๆ
จึงเห็นได้ว่า การก่อสร้างอ่างเก็บนํ้าดังกล่าว มีผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีท้ ังสามเป็ นผู้อนุมัติ สั่ งการ
และติดต่ อประสานงานทั้งหมด
แม้การดําเนิ นโครงการพิพาทจะมาจากเงิ นของกองทุนพัฒนาชุ มชนพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ าฯ
ซึ่ งมิใช่ หน่วยงานของรัฐหรื อโครงการของรัฐก็ตาม แต่ผสู ้ ั่งการและผูท้ ี่เกี่ยวข้องในโครงการต่างเป็ น
ผูบ้ งั คับบัญชาของผูฟ้ ้ องคดีท้ งั สาม ซึ่งผูฟ้ ้ องคดีท้งั สามย่อมจะต้องปฏิบัติตามคําสั่ งและเชื่ อโดยสุ จริ ตว่า
การก่อสร้ างอ่างเก็บนํ้าดังกล่ าวได้ กระทําไปโดยถูกต้ องตามกฎหมายแล้ว อีกทั้ง ผูว้ ่าราชการจังหวัด
ปลัดจังหวัด ต่างก็เป็ นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายป่ าไม้เช่นเดียวกับผูฟ้ ้ องคดีท้ งั สาม ซึ่ งก็ทราบเรื่ อง
การก่อสร้างอ่างเก็บนํ้าบุกรุ กเขตป่ าสงวนแห่งชาติ แต่ก็ไม่มีการสั่งการให้ผฟู้ ้ องคดีท้ งั สามซึ่ งเป็ นกํานัน
และผูใ้ หญ่บา้ นในพื้นที่ดาํ เนินการอย่างใดกับกรณี การบุกรุ กดังกล่าว ประกอบกับข้อเท็จจริ งจากการไต่สวน
ก็ไม่ปรากฏว่าผูฟ้ ้ องคดีท้ งั สามมีเจตนาเพื่อให้ตนเองหรื อผูอ้ ื่นได้รับเงินหรื อประโยชน์อื่นใดที่มิควรได้
จากการดําเนินโครงการก่อสร้างอ่างเก็บนํ้าที่พิพาท
นอกจากนี้ ในรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริ งเรื่ องร้ องเรี ยนขอความเป็ นธรรม
กรณี ดงั กล่าวของคณะอนุกรรมาธิ การการประสานภารกิจสภาปฏิรูปแห่ งชาติดา้ นการปกครองท้องถิ่นฯ

๓
ยัง ระบุ ว่า จากผลการไต่ ส วนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่พ บว่า เจ้า หน้า ที่ ผูถ้ ู ก กล่ า วหาทั้ง หมด
มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งกับ การทุ จริ ตเรี ย กรั บ ผลประโยชน์ ใ นการก่ อสร้ า งอ่ า งเก็บ นํ้า ดัง กล่ า ว แต่เ ป็ นการ
ไม่ป ฏิ บ ตั ิ ตามระเบี ยบกรมป่ าไม้ ว่า ด้วยการกํา หนดหลัก เกณฑ์ วิธี การและเงื่ อนไขในการใช้พ้ืนที่
เป็ นสถานที่ ปฏิ บตั ิ งาน หรื อเพื่อประโยชน์อย่างอื่ นของส่ วนราชการ หรื อองค์การของรัฐ ภายในเขต
ป่ าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘ เท่านั้น
กรณี จึงยังไม่อาจรับฟังได้วา่ การกระทําของผูฟ้ ้ องคดีท้งั สามเป็ นการปฏิบตั ิหรื อละเว้น
การปฏิ บตั ิหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรื อผูอ้ ื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ อันเป็ นการทุจริ ต
ต่อหน้า ที่ราชการ ดังนั้น คํา สั่ งที่ล งโทษไล่ ผู้ฟ้ องคดี ท้ังสามออกจากตํ าแหน่ งกํานั นและผู้ใ หญ่ บ้า น
จึงเป็ นคําสั่ งที่ไม่ ชอบด้ วยกฎหมาย และคําสั่งยกอุ ทธรณ์ ของผูฟ้ ้ องคดี ท้ งั สามจึงเป็ นคําสั่งที่ ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายเช่นกัน (คําพิพากษาศาลปกครองสู งสุ ดที่ อ. ๕๔๙/๒๕๖๒)
คดีดังกล่ าว ... ศาลปกครองสู งสุ ดได้ วินิจฉั ยให้ เกิ ดความชั ดเจนในการพิ จารณาการกระทํา
หรื อพฤติ ก ารณ์ ที่ ถือว่ า เป็ นความผิ ดฐานทุ จริ ตต่ อ หน้ า ที่ ซึ่ ง จะต้ อ งครบตามองค์ ป ระกอบความผิ ด
๔ ประการ โดยเฉพาะองค์ ประกอบในข้ อเจตนาทุ จริ ต กล่ า วคื อ จะต้ องมี เจตนาในการที่ จะปฏิ บั ติ
หรื อไม่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ นั้ น เพื่ อ มุ่ ง ให้ ตนเองหรื อผู้ อื่ น ได้ รั บ ประโยชน์ ที่ มิ ค วรได้ ซึ่ ง จากข้ อ เท็ จ จริ ง
กรณี ของผู้ฟ้องคดีทั้งสามไม่ พบว่ ามีเจตนาเพื่อให้ ตนเองหรื อผู้อื่นได้ รับเงิ นหรื อประโยชน์ อื่นใดที่ มิควรได้
จากการดําเนินโครงการก่ อสร้ างอ่ างเก็บนํา้ ที่ พิพาท และเชื่ อโดยสุ จริ ตว่ าการก่ อสร้ างอ่ างเก็บนํา้ ดังกล่ าว
ได้ กระทําไปโดยถูกต้ องตามกฎหมายแล้ ว เพราะมี ผ้ ูบังคับบัญชาของตนเกี่ ยวข้ องในการดําเนิ นการ
รวมทั้งผู้บังคับบัญชาก็ไม่ ได้ สั่งการให้ ดาํ เนินการใด ๆ กับการสร้ างอ่ างเก็บนํา้ โดยที่ ยังไม่ ได้ รับอนุญาต
จากกรมป่ าไม้ กรณี จึง ไม่ ค รบองค์ ป ระกอบของความผิ ดฐานทุ จริ ตต่ อหน้ า ที่ คํา สั่ ง ลงโทษไล่ ออก
จากราชการเพราะเหตุ ทุ จริ ตต่ อหน้ า ที่ จึ ง ไม่ ช อบด้ ว ยกฎหมาย อย่ า งไรก็ตาม แม้ ว่ า กรณี ดั ง กล่ า ว
ผู้ ฟ้ องคดี จ ะมิ ไ ด้ ก ระทํา ผิ ด วิ นั ย ฐานทุ จ ริ ตต่ อ หน้ า ที่ แต่ ก็ อ าจผิ ด วิ นั ย ฐานอื่ น ได้ น ะครั บ ฉะนั้ น
ในการดําเนิ นการใด ๆ จะต้ องกระทําโดยชอบด้ วยกฎหมาย หากเห็ นว่ าสิ่ งใดดําเนิ นการโดยไม่ ถูกต้ อง
ก็อาจทักท้ วงผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ พิจารณาอย่ างรอบคอบได้
ทั้ ง นี ้ ปั จ จุ บั น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการ ป.ป.ช. อยู่ ภ ายใต้ บั ง คั บ ของ
พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการป้ องกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต พ.ศ. ๒๕๖๑
ซึ่ ง ในส่ วนการดํา เนิ น การทางวิ นั ย นั้ น มาตรา ๙๑ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า ว ได้ ก ํา หนดให้
เมื่ อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่ สวนแล้ วมีมติ วินิจฉั ยว่ าเจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐกระทําความผิ ดฐานทุจริ ตต่ อหน้ าที่
หรื อกระทํา ความผิ ด ต่ อ ตํา แหน่ ง หน้ า ที่ ร าชการ หรื อความผิ ด ต่ อ ตํา แหน่ ง หน้ า ที่ ใ นการยุ ติ ธ รรม
หรื อความผิ ดที่ เกี่ ยวข้ องกัน ถ้ ามี มูลความผิ ดทางวิ นัยให้ ส่งรายงานสํานวนการไต่ สวนและคําวิ นิจฉั ย
ไปยังผู้บังคับบัญชาหรื อผู้มีอาํ นาจแต่ งตั้งถอดถอนภายในสามสิ บวัน เพื่ อให้ ดาํ เนิ นการทางวินัยต่ อไป
และศาลรั ฐธรรมนูญได้ เคยวินิจฉั ยว่ า คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะใช้ หน้ าที่ และอํานาจในการไต่ สวนและ
ชี ้มูลความผิ ดที่ เกี่ ยวข้ องกันตามกฎหมายว่ าด้ วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตได้ จะต้ องเป็ น
กรณี ที่เจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐกระทําความผิดฐานทุจริ ตต่ อหน้ าที่ หรื อกระทําความผิ ดต่ อตําแหน่ งหน้ าที่ ราชการ

๔
หรื อความต่ อตําแหน่ งหน้ าที่ ในการยุติธรรม อันเป็ นความผิ ดมูลฐานที่ รัฐธรรมนูญกําหนดไว้ เสี ยก่ อน
หากมีความผิ ดที่ เกี่ ยวข้ องอื่ นกับความผิ ดมูลฐานดังกล่ าว จึ งจะมี อาํ นาจชี ้มูลความผิดทางวิ นัยอันเป็ น
ความผิดที่ เกี่ยวข้ องกันได้ (คําสั่ งศาลรั ฐธรรมนูญที่ ๔๑/๒๕๖๓)
(ปรึ กษาการฟ้ องคดี ป กครองอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ได้ ที่ ส ายด่ ว นศาลปกครอง ๑๓๕๕
และสื บค้ นเรื่ องอื่ น ๆ ได้ จาก www.admincourt.go.th เมนูวิชาการ เมนูย่อยอุทาหรณ์ จากคดีปกครอง)

