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นายนิรันดร ดานไพบูลย
เรื่อง คดีเกี่ยวกับการเลือกตั้ง (ขอให*เพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ และสัง่ ให*มกี ารเลือกตัง้ ใหม1)

ผูรองยืน่ คํารองวา เมือ่ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ผูอํานวยการการเลือกตัง้ ประจํา
องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน ประกาศใหมีการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน
ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ผูคัดคานเป-นผูสมัครหมายเลข ๒ เมือ่ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕
ผูรองประกาศผลการเลือกตัง้ ใหผูคัดคานเป-นนายกองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน กอนประกาศผล
การเลือกตัง้ เมือ่ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ นายทรงชัย วงศสวัสดิ์ ผูสมัครหมายเลข ๑ ยืน่ คํารองวาการเลือกตั้งในสวน
ทีเ่ กีย่ วกับผูคัดคานมิไดเป-นไปโดยสุจริตและเทีย่ งธรรม เนือ่ งจากผูคัดคานกระทําการอันเป-นการฝ8าฝ9น
พระราชบัญญัตกิ ารเลือกตัง้ สมาชิกสภาทองถิน่ หรือผูบริหารทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๗ กลาวคือ
ผูคัดคานจัดทําป?ายโฆษณาหาเสียงเลือกตัง้ และเอกสารแผนพับแนะนําตัวหาเสียงเลือกตัง้ ระบุขอความ

/วา “๕๗ ลานกองทุน

- ๒ วา “๕๗ ลานกองทุนเพิม่ ศักยภาพหมูบานทุกหมูบานให ๑๐๐,๐๐๐ บาท แนนอน” “๒ ลานกองทุน
กลุมสตรีแมบาน” “๒ ลานกองทุนกํานันผูใหญบาน” “๑๗ ลานกองทุนกลุมอาชีพ ๑๗ กลุม” และ
“๒ ลานกองทุน อสม.” ซึ่งนโยบายดังกลาวไมสามารถดําเนินการได อันเป-นการหลอกลวง
หรือจูงใจใหเขาใจผิดในเรือ่ งใดอันเกีย่ วกับผูคัดคาน เพือ่ จูงใจผูมีสทิ ธิเลือกตัง้ ใหลงคะแนนเลือกตัง้ ใหแกผูคัดคาน
ผูรองดําเนินการสืบสวนสอบสวนแลวไดความวากองทุนตางๆ ทีผ่ คัู ดคานโฆษณาหาเสียงเลือกตัง้ มิได
เป-นกรณีที่องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนสนับสนุนงบประมาณใหแกเทศบาลและองคการบริหาร
สวนตําบลเพือ่ สมทบแกกองทุนสวัสดิการชุมชน แตเป-นกรณีทใี่ หชุมชนเสนอโครงการตอองคการบริหาร
สวนจังหวัดลําพูน โดยเสนอผานผูประสานแผนการพัฒนาศักยภาพหมูบานซึ่งแตงตั้งจากผูแทน
ประชาชนทุกภาคสวนในหมูบานเพือ่ พิจารณาโครงการใหองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนพิจารณา
โดยเป-นเพียงการเสนอโครงการเพือ่ ขอรับเงินสนับสนุนมิใชเป-นการเสนอกองทุนทีเ่ ขาหลักเกณฑขอรับ
เงินสมทบจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น การดําเนินการตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหาร
สวนจังหวัดลําพูนตองอยูภายใตบทบัญญัติ มาตรา ๗๖ แหงพระราชบัญญัตอิ งคการบริหารสวนจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๔๐ ทีบ่ ญั ญัตวิ าการคลัง การงบประมาณ การรักษาทรัพยสิน การจัดหาผลประโยชนจาก
ทรัพยสินใหเป-นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนด การจัดตัง้ กองทุนตามทีผ่ คัู ดคานหาเสียง
กระทรวงมหาดไทยยังไมไดกําหนดระเบียบเกีย่ วกับเรือ่ งการจัดตัง้ กองทุนในลักษณะดังกลาวไว องคการ
บริหารสวนจังหวัดไมสามารถดําเนินการจัดตัง้ กองทุนได การโฆษณาหาเสียงของผูคัดคานจึงเป-นการ
หลอกลวงวาจะมีการจัดตัง้ กองทุนหรือสนับสนุนงบประมาณใหแกหมูบาน เพือ่ จูงใจใหผูมีสทิ ธิเลือกตั้ง

/ลงคะแนน

- ๓ ลงคะแนนเลือกตัง้ ใหแกตนเอง อันเป-นการฝ8าฝ9นพระราชบัญญัตกิ ารเลือกตัง้ สมาชิกสภาทองถิน่ หรือ
ผูบริหารทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๗ มีผลใหการเลือกตัง้ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน
ในสวนที่เกี่ยวกับผูคัดคานมิไดเป-นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม จึงขอใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ
นายนิรนั ดร ดานไพบูลย ผูคัดคาน มีกาํ หนดเวลาหนึง่ ปN และมีคาํ สัง่ ใหมีการเลือกตัง้ นายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดลําพูน ใหมแทนผูคัดคาน ตามพระราชบัญญัตกิ ารเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙๗
ผูคัดคานยื่นคําคัดคานวา กองทุนในความหมายของผูคัดคาน เป-นการเสนอกรอบ
นโยบายเพือ่ ใชในการรณรงคหาเสียงเลือกตัง้ ภายใตนโยบายและการหาเสียงวา

“รับฟPงทุกปPญหา

ใหประชาชนมีสวนรวม บริหารดวยความรวดเร็ว และโปรงใส” ผูคัดคานมีการวางกรอบนโยบายไว
ทัง้ หมด ๒๑ โครงการ ซึง่ เป-นไปตามมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัตอิ งคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.
๒๕๔๐ ประกอบมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัตกิ าํ หนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึง่ แนวความคิดหรือนโยบายของผูคัดคานกอนจะนําไปสูการ
ปฏิบตั จิ ริงจะตองมีการผานกระบวนการตามขัน้ ตอนตางๆ ทีก่ ฎหมายกําหนด กอนทีจ่ ะมีการตรา
ออกเป-นขอบัญญัตภิ ายใตกฎหมายและระเบียบของราชการที่เกี่ยวของดวย จากนั้นจึงนําเขาสูการ
พิจารณาเพือ่ ขอรับความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เพือ่ เสนอผูวาราชการจังหวัด
เห็นชอบหรืออนุมตั ติ อไป กอนจัดทําป?ายโฆษณาหาเสียง นายนรินทร ฟูสวุ รรณ ผูจัดการศูนยเลือกตั้ง
ของผูคัดคาน ไดนําขอความและรูปแบบการจัดทําป?ายโฆษณาและแผนพับทีจ่ ะใชหาเสียงไปหารือกับ

/คณะกรรมการ

- ๔ คณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจําจังหวัดลําพูนแลว ไดรับคําแนะนําแกไขขอความบางสวนบางตอนให
จากนั้นจึงจัดพิมพออกใชผูคัดคานทําไปโดยสุจริตมิไดจงใจทําผิดกฎหมาย

หลังจากผูคัดคานเขารับ

ตําแหนงนายกองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนไดแถลงนโยบายทีห่ าเสียงไวทัง้ ๒๑ โครงการ องคการ
บริหารสวนจังหวัดลําพูนไดบรรจุเป-นขอบัญญัติขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนนําเสนอสภา
องคการบริหารสวนจังหวัด เพือ่ เห็นชอบเมือ่ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ ตอมาวันที่ ๑ กุมภาพันธ
๒๕๕๖ ผูวาราชการจังหวัดลําพูนใหความเห็นชอบ วันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ จึงประกาศใช ทีผ่ รอง
ู
อางวาการจัดทําป?ายและแผนพับใชรณรงคหาเสียงเลือกตัง้ เป-นการขัดมาตรา ๗๖ แหงพระราชบัญญัติ
องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ เนือ่ งจากไมสามารถปฏิบตั ไิ ดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
นัน้ เห็นวา การหาเสียงของผูคัดคานเป-นเพียงเสนอกรอบนโยบายในเชิงกรอบงบประมาณ มิไดกลาวถึง
รายละเอียดวิธีดําเนินการในขณะนั้น เป-นเพียงการใชถอยคําใหงายแกการเขาใจของประชาชน
หลังจากคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประกาศรับรองผลการเลือกตัง้ ผูคัดคานไดดําเนินการตามกรอบ
นโยบายทีห่ าเสียง เชน “โครงการเพิม่ ศักยภาพหมูบาน หมูบานละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท” องคการบริหาร
สวนจังหวัดลําพูนแจงขอความรวมมือผูใหญบาน ผูนําชุมชน คัดเลือกตัวแทนประชาชนทุกภาคสวน
จังหวัดลําพูนมีทงั้ หมด ๕๗๕ หมูบาน มีผประสานแผนทั
ู
ง้ หมด ๕,๙๒๐ คน สงใหองคการบริหารสวน
จังหวัดลําพูนเพือ่ กลัน่ กรอง แลวนัดประชุมประชาคมทัง้ ๘ อําเภอ ตามกรอบนโยบายและแนวทางตาม
อํานาจหนาทีข่ ององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน หลังจากนัน้ ผูประสานแผนพัฒนาศักยภาพหมูบาน
หรือชุมชนในแตละแหงไดสงโครงการภายใตกรอบวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ใหองคการบริหารสวน

/จังหวัดลําพูน

- ๕ จังหวัดลําพูนเพือ่ พิจารณาบรรจุลงในแผนพัฒนา ๓ ปN (พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๘) และขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปN พ.ศ. ๒๕๕๖ สวนนโยบายอืน่ ๆ ผูคัดคานไดดําเนินงานในปNงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ และอยูภายใตกรอบระยะเวลา ๔ ปN ตามวาระการดํารงตําแหนง การจัดทําป?ายหาเสียงของ
ผูคัดคานมิไดเป-นการหลอกลวงหรือจูงใจใหเขาใจผิดในเรือ่ งใดเกีย่ วกับผูสมัคร การทีผ่ คัู ดคานไดรับการ
เลือกตัง้ มาจากสาเหตุหลายประการ เชน ฐานเสียงของพรรคทีล่ งสมัคร คะแนนนิยมสวนตัว เพราะ
ผูคัดคานเคยดํารงตําแหนงนายกองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนมากอน

และอีกประการหนึ่ง

ภูมลิ าํ เนาของผูคัดคานซึง่ มีญาติพนี่ องอาศัยอยู การทีผ่ คัู ดคานไดรับการเลือกตัง้ เป-นนายกองคการบริหาร
สวนจังหวัดลําพูนมิไดมาจากป?ายโฆษณาหาเสียงอยางที่ถูกกลาวหาแตอยางใด ประการสุดทาย
นโยบายทีห่ าเสียงของผูคัดคานเกีย่ วพันถึงความขัดแยงทางการเมืองเรือ่ งสีเสือ้ นโยบายทีผ่ คัู ดคานใช
หาเสียงในครัง้ นีม้ ลี กั ษณะเชนเดียวกับนโยบายของผูทีไ่ ดรับเลือกตัง้ นายกองคการบริหารสวนจังหวัด
สุรนิ ทร ซึง่ คณะกรรมการการเลือกตัง้ ผูรอง มีมติใหยกคํารอง การกระทําของผูคัดคานมิไดเป-นความผิด
ขอใหยกคํารอง
ศาลอุทธรณภาค ๕ แผนกคดีเลือกตัง้ นัดตรวจพยานหลักฐานของทัง้ สองฝ8ายแลว
ผูรองขออางสรรพเอกสารสํานวนการสืบสวนสอบสวนของคณะกรรมการการเลือกตัง้ จังหวัดลําพูนทัง้ หมด
เป- น พยาน สวนผู คั ด คานขอถื อเอาถอยคําของพยานผู คัดคานที่เคยใหไวตอคณะกรรมการ
สืบสวนสอบสวนประจําจังหวัดลําพูนเป-นพยานดวย ผูคัดคานแถลงวา กองทุนที่หาเสียงครั้งนี้
มีทั้งหมด ๒๑ โครงการ เป-นรายละเอียดของโครงการ ๕ กองทุนที่ปรากฏในคํารองของผูรอง

/คือ กองทุน

- ๖ คือ กองทุนเพิม่ ศักยภาพหมูบาน กองทุนกลุมสตรีแมบาน กองทุนกํานันผูใหญบาน กองทุนอาชีพ
๑๗ กลุ ม และกองทุ น (อสม.) กองทุ น ดั งกลาวมิ ใ ชกองทุ น ของรั ฐ บาลหรื อ องคกรอื่ น
ซึ่งตามกฎหมายเป-นหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนใหงบสนับสนุน

แตเป-นกองทุน

ที่ผูคัดคานประกาศเป-นนโยบายขึ้นเองในการหาเสียงเลือกตั้งครั้งนี้
ศาลสอบผูรองและผูคัดคานแลวไดความวา กองทุนทีป่ รากฏในคํารองของผูรองคือ
กองทุนสวัสดิการชุมชนเป-นกองทุนที่รัฐบาลใหกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
ดําเนินการ ซึ่งกฎหมายกําหนดใหองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนสนับสนุนโดยตองรวมกับ
ฝ8ายรัฐบาลและราษฎรสนับสนุนไมเกี่ยวกับกองทุนทั้ง ๒๑ กองทุน ที่ผูคัดคานกําหนดเป-น
นโยบายหาเสียง
ศาลอุ ท ธรณภาค ๕ แผนกคดี เลื อ กตั้ ง ไตสวนพยานผู รองและผู คัดคาน
ประกอบสรรพเอกสารที่ทั้งสองฝ8ายอางอิงแลว

ขอเท็จจริงเบื้องตนฟPงไดเป-นยุติวา

เมื่อวันที่

๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคการบริห ารสวนจังหวัดลําพูน
ประกาศใหมีการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
ผูคัดคานเป-นผูสมัครรับเลือกตั้งหมายเลข ๒ ตอมาวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕ ผูรองประกาศ
ผลการเลือกตัง้ ใหผูคัดคานเป-นนายกองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน กอนประกาศผลการเลือกตั้ง
ปรากฏวาเมือ่ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ นายทรงชัย วงศสวัสดิ์ ผูสมัครรับเลือกตัง้ หมายเลข ๑
ยื่นคํารองวา การที่ผูคัดคานจัดทําป?ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งและเอกสารแผนพับแนะนําตัว

/หาเสียงเลือกตั้ง

- ๗ หาเสี ย งเลื อกตั้ ง ระบุ ข อความวา “๕๗ ลานกองทุ น เพิ่มศักยภาพหมูบานทุกหมูบานให
๑๐๐,๐๐๐ บาท แนนอน” “๒ ลานกองทุนกลุมสตรีแมบาน” “๒ ลานกองทุนกํานันผูใหญบาน”
“๑๗ ลานกองทุนกลุมอาชีพ ๑๗ กลุม” และ “๒ ลานกองทุน อ.ส.ม.” เป-นนโยบาย
ที่ไมสามารถดําเนินการได อันเป-นการหลอกลวงหรือจูงใจใหเขาใจผิดในเรือ่ งใดอันเกีย่ วกับผูคัดคาน
เพือ่ จูงใจผูมีสทิ ธิเลือกตัง้ ใหลงคะแนนเลือกตัง้ ใหแกผูคัดคาน

เป-นการฝ8าฝ9นพระราชบัญญัตกิ ารเลือกตัง้

สมาชิกสภาทองถิน่ หรือผูบริหารทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๗ ป?ายโฆษณาหาเสียงและแผนพับ
ดังกลาวปรากฏในสํานวนการสืบสวนสอบสวนของผูรองสวนที่ ๑ หนาที่ ๐๑๓ ถึง ๐๑๙ กองทุนทัง้
๒๑ กองทุนทีผ่ คัู ดคานหาเสียงปรากฏตามแผนพับหาเสียงหนาที่ ๒๓๘ และ ๒๓๙ กระทรวงมหาดไทย
ยั ง ไมไดกําหนดระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การจั ด ตั้ ง กองทุ น ไว ปรากฏตามหนั ง สื อ ตามขอหารื อ
เอกสารในสํานวนการสืบสวนสอบสวนของผูรองสวนที่ ๑ หนาที่ ๐๙๕ ผูคัดคานเคยดํารงตําแหนง
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน ๒ สมัย ระหวางปN ๒๕๔๑ ถึง ๒๕๔๕ ระหวาง
ดํารงตําแหนงเคยจัดตั้งกองทุนจํานวน ๘ กองทุน โดยมีคณะกรรมการกองทุนเป-นผูบริหารงาน
ตอมาปN ๒๕๕๑ ถึ ง ๒๕๕๔ สมั ย ที่ น ายกทรงชั ย ดํ า รงตํ า แหนงนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดลําพูน สํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ ๘ ไดทักทวงเรื่องการใชเงิน
สมทบกองทุนขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนระหวางปN ๒๕๔๔ ถึง ๒๕๕๐ วาเป-นการ
จัดตั้งกองทุนที่ทําหนาที่ซ้ําซอนกับการปฏิบัติหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดและกรณีที่
องคการบริ ห ารสวนจั งหวั ด จะจายเงิ น หมวดคาใชสอยเพื่ อ เป- น คาสมทบกองทุนวิจัยสําหรับ

/การศึกษาวิจัย

- ๘ การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแผนงานโครงการที่องคการบริหารสวนจังหวัดจะดําเนินการเพื่อศึกษา
หาผลกระทบปPญหาแนวทางและแนวทางการแกไขกอนดําเนินโครงการแผนงานนั้นเป-นลักษณะ
การอุดหนุนใหกองทุนดําเนินการในโครงการที่เป-นอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด
มิใชลักษณะการตั้งรายจายในหมวดคาใชสอย

ซึ่งไมสามารถปฏิบัติไดเนื่องจากการจายเงิน

ลักษณะเงินอุดหนุนตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๖๑๑ ลงวันที่
๔ สิงหาคม ๒๕๔๗ เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจาย และการใชจายงบประมาณหมวด
เงิ น อุ ด หนุ น ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองจายใหแกหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมูลนิธิ

สมาคมหรือองคกรประชาชนที่มีการบริหารภายในมีระเบียบ

ขอบั ง คั บ ฯลฯ และโครงการที่ ข อรั บ เงิ น อุ ด หนุ น ตองเป- น กิ จ การที่ อ ยู ในอํานาจหนาที่
และองคกรปกครองสวนทองถิน่ ไมสามารถดําเนินการเองได แตกองทุนทีอ่ งคการบริหารสวนจังหวัด
ตัง้ ขึน้ มีลกั ษณะเพือ่ ทําหนาทีแ่ ทนองคการบริหารสวนจังหวัด โดยคณะกรรมการการบริหารกองทุน
มีสวนเกีย่ วของกับองคการบริหารสวนจังหวัด บางโครงการประชาชนไมไดรับผลประโยชนโดยตรง
และบางโครงการทีก่ องทุนจายเงินอุดหนุนเป-นโครงการทีอ่ งคการบริหารสวนจังหวัดดําเนินการไดเอง
กองทุนดังกลาวจึงไมใชหนวยงานที่จะขอรับเงินอุดหนุน ปรากฏตามเอกสารสํานวนการสืบสวน
สอบสวน สวนที่ ๑ หนาที่ ๐๓๕ ถึง ๐๓๗ กองทุนทั้ง ๘ กองทุนดังกลาวจึงถูกยกเลิกไป
ในสมัยนายทรงชัยเป-นนายกองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน ตอมากรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่นมีหนังสือตอบขอหารือของผูวาราชการจังหวัดลําพูน เรื่อง การจัดตั้งกองทุนทั้ง ๘

/กองทุนดังกลาว

- ๙ กองทุนดังกลาววา องคการบริหารสวนจังหวัดไมสามารถจัดทําขอบัญญัตดิ งั กลาวไดเนือ่ งจากขัดตอ
มาตรา ๗๖ แหงพระราชบัญญัตอิ งคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และกระทรวงมหาดไทยยังไมได
กําหนดระเบียบเกี่ยวกับเรื่องกองทุนในลักษณะดังกลาวไว ปรากฏตามหนังสือฉบับลงวันที่
๒ กัน ยายน ๒๕๕๔ ทายคํารองในสํานวน กระทรวงมหาดไทยไดวางหลักเกณฑการตั้ง
งบประมาณและการใชจายงบประมาณหมวดเงิน อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไว
ตามหนังสือดวนมากที่ ม.ท.๐๘๐.๒/ว. ๗๔ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๓ หลังจากผูคัดคาน
ไดรั บ การเลื อ กตั้ ง ไดแถลงนโยบายตอสภาองคการบริ ห ารสวนจั ง หวั ด ลําพู น ในวั น ที่
๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ เมือ่ เขารับตําแหนงนายกองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนไดทําแผนพัฒนา
การใชจายงบประมาณโครงการบริหารสวนจังหวัดลําพูน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึง ๒๕๕๙ และจัดทําขอบัญญัติ
เสนอผูวาราชการจังหวัดลําพูนไดรับความเห็นชอบแลว ในแผนพัฒนาและขอบัญญัตดิ งั กลาวไมไดระบุวา
มี ก ารจั ด ตั้ ง กองทุ น ตามป? า ยโฆษณาและแผนพั บ ที่ ผู คั ด คานหาเสี ย งไว เรื่ อ งเดี ย วกั น นี้
ผูรองเคยวินจิ ฉัยไวแลวกรณีทนี่ ายกิตติภทั ร รุงธนเกียรติ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
ผูถูกรองวากระทําการฝ8าฝ9นมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น
หรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ แตผูรองมีมติใหยกคํารองตามคําสั่งที่ ๖๘๖/๒๕๕๖ ลงวันที่
๑๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๖ ทีผ่ รองสงมาตามหมายเรี
ู
ยกในสํานวน คดีมปี ญ
P หาทีต่ องวินจิ ฉัยตามคํารอง
ของผูรองวา ป?ายโฆษณาและแผนพับแนะนําตัวหาเสียงของผูคัดคานหนาที่ ๐๑๓ ถึง ๐๑๙,
๒๓๘ และ ๒๓๙ ในสํานวนการสืบสวนสอบสวนสวนที่ ๑ โดยใชคําวา “กองทุน” เป-นการหลอกลวง

/หรือจูงใจ

- ๑๐ หรือจูงใจใหเขาใจผิดในเรือ่ งใดอันเกีย่ วกับผูคัดคาน เพือ่ จูงใจใหผูมีสทิ ธิเลือกตัง้ ลงคะแนนเลือกตั้ง
ใหแกผูคัดคานหรือไม ตามคํารองของผูรองประกอบสํานวนการสืบสวนสอบสวนและคําเบิกความ
นายทรงชั ย ผู รองพยายามชี้ ใ หเห็ น วา ผู คั ด คานจะจั ด ตั้ ง กองทุ น จํานวน ๕ กองทุ น
ตามป?ายโฆษณาและแผนพับที่หาเสียงไว แตการหาเสียงของผูคัดคานขัดตอประกาศระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ฉบับลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๗ และมาตรา ๗๖ แหงพระราชบัญญัติ
องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งบัญญัติวา “การคลัง การงบประมาณ
การรัก ษาทรัพ ยสิน การจัด หาผลประโยชนจากทรัพ ยสิน การดําเนิน กิจ การพาณิช ยของ
องคการบริ ห ารสวนจั งหวั ด และการจัดหาพัสดุและการจัดจาง และการใหไดรับสวัสดิการ
ของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดใหเป-นไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด”
วรรคสอง “ในการออกระเบียบตามวรรคหนึง่ ใหคํานึงถึงความเป-นอิสระ ความคลองตัว และความมี
ประสิทธิภาพในการบริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัดดวย “นางสาวรัตนาภรณ เข็มกลัด
นักสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ชํานาญพิเศษ จังหวัดลําพูน ไดใหถอยคําตอคณะกรรมการ
สืบสวนสอบสวนของผูรองวา กองทุนตามแผนพับหาเสียงดังกลาวยังไมมีรายละเอียดที่ชัดเจน
จึงไมสามารถสรุปไดวาจะดําเนินการไดหรือไม พยานมาเบิกความตอศาลวา หากใชคําวา “กองทุน”
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยไมไดใหอํา นาจไว แตหากจะดํา เนิ น การโดยวิ ธี อื่ น เชน
ดําเนินการโดยโครงการที่อยูในอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน สามารถทําได
นางวันทนีย บุรีคํา ราษฎรตําบลในเมือง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน ไดใหถอยคํา

/ตอคณะกรรมการ

- ๑๑ ตอคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนของผูรองวา

พยานเป-นผูมีสิทธิเลือกตั้งคนหนึ่งไมไดมีสวน

เกี่ยวของและไมไดใหการสนับสนุนผูสมัครรับเลือกตั้งคนใด พยานทํางานอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน เคยไปรับฟPงการชีแ้ จงทีมงานของผูคัดคานทีต่ ลาดจตุจกั ร อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
กอนมีการสมัครรับเลือกตัง้ วา กองทุนทัง้ ๕ กองทุน หากผูคัดคานไดรับการเลือกตัง้ จะสนับสนุน
งบประมาณใหหมูบานละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยตองจัดทําโครงการมาเสนอ สวนนายทองอินทร วงคจันเสือ
กํานันตําบลริมปYง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน ใหถอยคําวา เมือ่ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ผูคัดคาน
มีการประชุมผูใหญบานประจําเดือน ไดชี้แจงวากองทุนกํานันผูใหญบานที่หาเสียงไวจะมีการ
สนับสนุนงบประมาณอําเภอละ ๒ ลานบาท ตองจัดทําโครงการมาเสนอซึ่งเป-นการสนับสนุน
ภารกิจในดานการปราบปรามยาเสพติดในชุมชน

สวนพยานบุคคลอืน่ ซึง่ เป-นชาวบานผูมีสทิ ธิเลือกตั้ง

ในเขตตางๆ ตางใหถอยคําไวในสํานวนการสืบสวนสอบสวนสวนที่ ๒ ลําดับที่ ๗๔ ถึง ๒๐๔
และลําดับที่ ๒๐๖ ถึง ๒๑๐ ใจความสําคัญเป-นอยางเดียวกันวาไมทราบรายละเอียดเกีย่ วกับกองทุน
นางนิชาดา สุริยะเจริญ ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน เบิกความวา พยานใหถอยคํา
ตอคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนของผูรองในสํานวนสวนที่ ๑ หนา ๒๙๐ ถึง ๒๙๒ และ ๔๕๙
ถึง ๔๖๐ และพยานเบิกความตอศาลวา ตามแผนพับหาเสียงของผูคัดคานไมเหมือนกับกองทุน
ที่องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนเคยจัดตั้ง หลังจากผูคัดคานไดรับการเลือกตั้งไดหารือกับ
เจาหนาทีอ่ งคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน

ใหศึกษาขอมูลวากองทุนทีห่ าเสียงไวผูคัดคานจะจัดสรร

กรอบวงเงินใหกับกองทุนที่หาเสียงไวใหกลุมตางๆ โดยใชกรอบวงเงินที่หาเสียงแตละกองทุน

/เป-นการจัดสรร

- ๑๒ เป-นการจัดสรร ตอมาผูคัดคานไดเรียกประชุมผูเกี่ยวของทางฝ8ายขาราชการ ทีมงานนักวิชาการ
ผูนําชุมชน เพื่อจัดทําโครงการตามกรอบที่ไดหาเสียงไวแลวนําไปบรรจุในขอบัญญัติแผนพัฒนา
ในกรอบการใชงบประมาณประจําปN รวม ๓ ปN ทั้ง ๒๑ โครงการ ปรากฏตามเอกสารหมาย ค.๑
เอกสารทายคําคัดคานหมายเลข ๔, ๕ และ ๖ กองทุนทั้ง ๕ กองทุน ใชงบประมาณ ประมาณ
๑๔๐ ลานบาท ซึง่ อยูในวงเงินงบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนสามารถนํามาจายได
แผนดังกลาวดําเนินการไปแลวรอยละ ๙๐ เบิกจายไปแลวรอยละ ๖๐ ซึ่งเป-นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการเบิกจายเงินงบประมาณ ตามเอกสารหมาย ค.๒ และ ค.๓
ซึ่ ง พยานมี ส วนลงนามเบิ ก จายดวย จํานวนเงิ น ที่ เบิ ก จายไปอยู ในกรอบวงเงิ น ที่ ห าเสียงไว
ตอมาสถาบันวิจยั สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดประเมินผลโครงการแผนพัฒนาขององคการบริหาร
สวนจังหวัดลําพูน พ.ศ.๒๕๕๖ ประชาชนเห็นดวยรอยละ ๗๐ เสียงสวนใหญของประชาชนไดรับ
ความพึงพอใจ นโยบายและกรอบการดําเนินงานดังกลาวอยูในอํานาจหนาที่ขององคการบริหาร
สวนจังหวัดลําพูน ตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๔๕
และ ๔๕/๑ นอกจากนี้องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนยังตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่บัญญัติไว
ในพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒

ผูคัดคานเบิกความวา

การทําป?ายโฆษณาและแผนพับหาเสียงไดมอบหมายให

นายนรินทร ฟูสุวรรณ ผูจัดการสํานักงานหาเสียงประสานตอคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัดลําพูนกอนรับสมัครเลือกตัง้ และหาเสียงผูคัดคานไมเคยทราบเรือ่ งทีส่ าํ นักงานตรวจเงินแผนดิน

/ภูมิภาคที่ ๘

- ๑๓ ภูมิภาคที่ ๘ ทักทวงเรื่องการใชเงินกองทุน ๘ กองทุนเดิม ความหมายของกองทุนตาม
แผนพับหาเสียงไมไดหมายถึงการจัดตั้งกองทุน แตหมายถึงโครงการที่จะดําเนินการตามกรอบ
นโยบายในการทําโครงการสามารถปฏิบัติไดเพราะอยูในงบประมาณขององคการบริหารสวน
จังหวัดลําพูน ซึ่งจัดเก็บไดประมาณปNละ ๓๐๐ ลานบาท การใชคําวา “กองทุน” ในการหาเสียง
เพื่อใหผูมีสิทธิเลือกตั้งเขาใจงาย ตามแผนพัฒนา ๕ ปN ที่นํามาลงไวในขอบัญญัติไมไดใชคําวา
“กองทุน” เนือ่ งจากเจาหนาทีผ่ จัู ดทําทราบนโยบายแลววาใหดําเนินการเป-นโครงการ จังหวัดลําพูน
มีหมูบานทั้งหมด ๕๗๕ หมูบาน ในการหาเสียง ผูคัดคานเคยไปพบชาวบานในเขตเลือกตั้ง
ไดทราบปPญหาของชาวบานทีไ่ มไดรับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐมากเพียงพอในการประกอบอาชีพ
ดังนั้นเพื่อใหทราบถึงปPญหาและใหประชาชนในพื้นที่มีสวนรวมในการแกไขปPญหา ทั้งมีสวนรวม
การบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน เพื่อใหกระจายไปสูทองถิ่นไดทั่วถึง
ผูคัดคานจึงวางกรอบงบประมาณออกเป-น ๕ กองทุน แบงซอยเป-น ๒๑ โครงการ โดยใหประชาชน
ทําโครงการผานผูประสานงานซึง่ เป-นผูนําชุมชนทีท่ าํ การคัดเลือกจากทุกหมูบาน ทุกอาชีพ เสนอโครงการ
มาใหองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนเพื่อพิจารณา เมื่อผูคัดคานและคณะผูบริหารพิจารณาแลว
เห็ น วาอยู ในกรอบงบประมาณ อยู ในภาระหนาที่ ข ององคการบริ ห ารสวนจั ง หวั ด ลําพู น
และสามารถเบิกจายจากงบประมาณไดก็จะอนุมัติ ในสวนกองทุน เพิ่มศักยภาพหมูบานละ
๑๐๐,๐๐๐ บาท ไดดําเนิ น ครอบคลุ ม ทุ ก หมู บาน เกี่ ย วกั บ กํานั น ผู ใหญบาน อสม.

/และอาสาสมัคร

- ๑๔ และอาสาสมัครป?องกันภัยฝ8ายพลเรือน (อปพร.) ซึ่งเป-นหนวยงานที่สังกัดกรมการปกครอง
กระทรวงสาธารณสุขและกรมป?องกันบรรเทาและสาธารณภัย ตามลําดับ ตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
มาตรา ๑๗ (๒๕) องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีห นาที่ส นับ สนุนหรือชวยเหลือสวนราชการ
หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในการพัฒนาทองถิ่น ซึ่งปรากฏวาในการใชเงินงบประมาณ
บางกองทุ น ใชเงิ น งบประมาณไปมากกวาที่ ไ ดหาเสี ย งไว แตก็ ยั ง อยู ในงบประมาณของ
องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน สามารถเบิกจายไดตามปกติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
โครงการตางๆ ที่หาเสียงไดดําเนินการไปแลวประมาณรอยละ ๙๐ ใชงบประมาณไปประมาณ
รอยละ ๖๐ ทุกปNจะมีองคกรภายนอกมาประเมินตามระเบียบวาวิธกี ารงบประมาณ โดยสถาบันวิจัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดมาประเมินการดําเนินการและติดตามผลการดําเนินการแลวรายงาน
มายังองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนทั้ง ๒๑ โครงการ ประชาชนรับรูและพึงพอใจ ปรากฏใน
หนังสือเอกสารหมาย ค.๔ โครงการดังกลาวไมมีผูใดทักทวงวาไมชอบดวยกฎหมาย นายนรินทร
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน เบิกความวา หลังจากผูคัดคานสมัครรับเลือกตั้ง
แลวมอบใหพยานไปพบคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดลําพูนเพื่อรับทราบเกี่ยวกับ
วิธีปฏิบัติในการรณรงคหาเสียง พยานไดนําแผนพับที่ปรากฏในสํานวนการสืบสวนสอบสวน
สวนที่ ๑ หนา ๑๙ ไปสอบถามคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดลําพูน ซึ่งตอนนั้น
ยังไมไดพิมพ นายธนกฤต เฉลิมวงค หัวหนาสืบสวนสอบสวนกรรมการการเลือกตัง้ ประจําจังหวัดลําพูน

/แนะนําวา

- ๑๕ แนะนําวาบางอยางทําได บางอยางทําไมได และมีการขีดฆาสวนทีท่ าํ ไมไดออก ตามเอกสารหมาย
ค.๕ หลั ง จากนั้ น จึ ง นําไปพิ มพเป-นแผนพับหาเสียง ภายหลังจากผูคัดคานเขารับตําแหนง
เจาหนาที่ แ ผนประสานกั บ หมู บานเพื่ อ ทําโครงการการใชงบประมาณขององคการบริ ห าร
สวนจังหวัดลําพูน โดยงบ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ที่วางใหชาวบานจัดทําโครงการมาประมาณ ๓
ถึง ๕ โครงการตอหมูบาน เห็นวา ป?ายโฆษณาและแผนพับหาเสียงของผูคัดคานเป-นคําวลีสั้นๆ
ไมมีรายละเอียดวากองทุนจะดําเนินการอยางไร ทางการสืบสวนสอบสวนของคณะกรรมการ
สื บ สวนสอบสวนประจํา จั ง หวั ด ลําพู น ก็ ป รากฏแตเพี ย งวากองทุ น ที่ ผู คั ด คานใชหาเสี ย ง
ไมใชกองทุ น ของรั ฐ บาลเชนกองทุ น สวั ส ดิ ก ารชุ ม ชนหรื อ กองทุ น อสม. ที่ ดําเนิ น การอยู
สอดคลองกับคําใหการนางสาวรัตนาภรณนักสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น สวนพยานบุคคล
ที่ใหถอยคําตอคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนของผูรองที่เป-นชาวบานก็ไมทราบรายละเอียด
คงใหการเป-นเพียงความเห็น บางคนบอกวาเป-นการหลอกลวง บางคนบอกวาไมหลอกลวง
จึงรับฟPงเป-นยุติไมได ทั้งไมอาจนํามาเปรียบเทียบกับกองทุน จํานวน ๘ กองทุน ที่องคการ
บริห ารสวนจังหวัดลําพูนเคยจัดตั้งไว และกองทุนของรัฐ บาลที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
มีหนาที่ใหการสนับสนุนได แตกองทุนที่ผูคัดคานใชหาเสียงเป-นนโยบายที่ผูคัดคานดําเนินการเอง
พยานหลักฐานที่ผูรองไดสืบสวนสอบสวนนํามาไตสวนและตามสํานวนสวนที่ ๑ และสวนที่ ๒
ก็ไมปรากฏรายละเอียดวาผูคัดคานหลอกลวงผูมีสิทธิเลือกตั้งอยางไร คงอางลอยๆ วา การที่ผู
คัดคานชูนโยบายกองทุนทั้ง ๕ กองทุน โดยที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยมิไดวางระเบียบไว

/และผูคัดคาน

- ๑๖ และผู คั ด คานมิ ไ ดบรรจุ ไ วในแผนพั ฒ นาการใชงบประมาณเป- น การหลอกลวงหรื อ จู ง ใจ
ผูมีสทิ ธิเลือกตัง้ ใหลงคะแนนเลือกตัง้ ใหแกผูคัดคาน แตจากการไตสวนผูคัดคาน และพยานผูคัดคานแลว
ผู คั ด คานใหการและเบิ ก ความยื น ยั น วา ป? า ยโฆษณาและแผนพั บ หาเสี ย งพิ พ าทเป- น เพี ย ง
กรอบนโยบายกําหนดวงเงินงบประมาณเพื่อใชดําเนินการในโครงการที่จะจัดสรรงบประมาณ
ภายในอํานาจหนาที่ข ององคการบริห ารสวนจังหวัดลําพูน ตามพระราชบัญญัติองคการบริหาร
สวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๔๕ และ ๔๕/๑ กับพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๙
ซึ่งสอดคลองกับหนังสือของกระทรวงมหาดไทยฉบับลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๓ เรื่อง การตั้ง
งบประมาณรายจายและการใชจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อใหสอดคลองกับประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
และเพื่อใหมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายเงินอุดหนุน ซึ่งตามขอ ๒.๓ องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอาจตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนเพื่ออุดหนุนแกองคกรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
นอกเหนือจากคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นได ซึ่งหมายถึง
องคกรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายโดยไมไดมีวัตถุประสงคหลักในการแสวงหากําไรหรือระเบียบ
หรือขอบังคับทีก่ าํ หนดขึน้ โดยหนวยงานของรัฐ เชน สภาวัฒนธรรม คณะกรรมการหมูบาน อสม.
กลุมเกษตรกร กลุมสตรี เป-นตน ขอ ๓.๑ มีการเสนอโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนซึ่งอยูใน
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและประชาชนในเขตพื้นที่ไดรับประโยชน ขอ ๓.๔

/เมือ่ องคกร

- ๑๗ เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิน่ เห็นสมควรตัง้ งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนเพือ่ อุดหนุนโครงการใด
ใหนํ า โครงการนั้ น บรรจุ ไ วในแผนพั ฒ นาทองถิ่ น กอนตั้ ง งบประมาณรายจายประจํา ปN
หรืองบประมาณรายจายเพิม่ เติม ซึง่ ตามทางไตสวนไดความวา ผูคัดคานไดดําเนินตามหลักเกณฑ
ดังกลาวทุกอยาง ทั้งไดรับความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัดลําพูนแลว ซึ่งการดําเนินการ
โดยโครงการนางสาวรั ต นาภรณนั ก สงเสริ มการปกครองสวนทองถิ่ น ก็ เบิ กความสอดคลอง
กับหลักเกณฑวาสามารถทําได นอกจากนี้ยังสอดคลองกับคําใหการของนางวันทนีย บุรีคํา
และนายทองอินทร วงคจันเสือ วาผูคัดคานไดชี้แจงตามนโยบายที่หาเสียง โดยใหเสนอโครงการ
มายังองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน เมื่อพิจารณาประกอบแผนพับหาเสียงของผูคัดคานตาม
สํานวนการสืบสวนสอบสวนสวนที่ ๑ หนา ๐๑๙, ๒๓๘ และ ๒๓๙ แลว จะเห็นวา
ในแผนพับดังกลาว การบริหารกองทุนทั้ง ๒๑ กองทุนจะตองผานโครงการหรือกิจกรรม
ที่ใหประชาชนมีสวนรวมรับฟPงทุกปPญหาของชาวบาน บริหารดวยความโปรงใส สอดคลองกับ
พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๔๕/๑ ในสวนการดําเนินการ
ตามโครงการดังกลาวนางนิชาดาปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนก็เบิกความสอดคลองกับ
ผูคัดคานวากองทุนที่ผูคัดคานหาเสียงไมเหมือนกับกองทุนเดิม ๘ กองทุนที่เคยจัดตั้ง แตเป-น
กรอบนโยบายที่ใชหาเสียงมิไดจัดตั้งเป-นกองทุน ทั้งไดดําเนินการไปแลวถึงรอยละ ๙๐ เบิกจาย
งบประมาณไปแลวถึงรอยละ ๖๐ โดยนางนิชาดาเป-นผูรวมลงชือ่ เบิกจายดวย ผูคัดคานก็ยนื ยันวา
ไดดําเนินการทุกโครงการภายใตกรอบงบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนที่จัดเก็บ

/ไดถึงปNละ

- ๑๘ ไดถึงปNละประมาณ ๓๐๐ ลานบาท แตโครงการตามกองทุนดังกลาวใชงบประมาณเพียงประมาณ
๑๔๐ ลานบาท ซึ่งตอมามีองคกรภายนอกเขาประเมินผลการใชจายงบประมาณขององคการ
บริหารสวนจังหวัดลําพูน ตามกฎหมายก็ปรากฏวา ประชาชนรับรูและพึงพอใจ ขอเท็จจริงที่ได
จากการไตสวนคดีนกี้ ส็ อดคลองกับคําวินจิ ฉัยของผูรองตามคําสัง่ ที่ ๖๘๖/๒๕๕๖ ดังกลาวขางตน
พยานหลั กฐานที่ ไ ดจากการไตสวนของฝ8 า ยผู คั ด คานนั้น มีเหตุผลเชื่อมโยงสอดคลองตองกัน
มีน้ําหนักนาเชื่อถือกวาพยานหลักฐานของผูรอง มีเหตุผลอันควรเชื่อไดวา กองทุนที่ผูคัดคาน
ใชหาเสียงในป?ายโฆษณาและแผนพับตามคํารองเป-นเพียงกรอบวงเงินที่ผูคัดคานจะใชงบประมาณ
ดําเนิ น การ มิ ไ ดเป- น การจั ด ตั้ งกองทุ น ตามความเห็ น ของผู รอง ดั งนั้ นโดยวิ ธี งบประมาณ
ผู คั ด คานจึ ง ไมจําเป- น ตองบรรจุ ไ วในแผนพั ฒ นาและขอบั ญ ญั ติ ขอเท็ จ จริ ง จึ ง ฟP ง ไมไดวา
การหาเสียงดังกลาวของผูคัดคานเป-นการหลอกลวงหรือจูงใจใหเขาใจผิดในเรื่องใดอันเกี่ยวกับ
ผูคัดคานเพื่อจูงใจผูมีสิทธิเลือกตั้งใหลงคะแนนเลือกตั้งใหแกผูคัดคาน
จึงมีคําสั่งใหยกคํารอง.

นายกีรติ

เชียงปวน

นายราเชนทร วัชรพงศ
นางจุฑามาศ วงศศิวะวิลาส
นัฐณิดา พิมพ

