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              นับแตมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้ง

คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ชุดปจจุบัน ในป พ.ศ. 2558 

เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีในดานการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการพลเรือนสามัญ 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ซ่ึงในป พ.ศ. 2563  

เปนปที่หาของการปฏิบัติงานแลว ก.พ.ค. ชุดนี้ยังคงปฏิบัติหนาที่ดวย

ความมุงมั่น ตั้งใจ เพื่อพิทักษรักษาไวซึ่งระบบคุณธรรมในระบบราชการ

พลเรือนสามัญตลอดมา แมวาจะมีภารกิจในดานการพิจารณาวินิจฉัย

เรื่องอุทธรณและเรื่องรองทุกขเปนจำนวนมาก แต ก.พ.ค. ชุดนี้ก็ไดทุมเท 

เสียสละ และยึดหลักยุติธรรม เปนธรรม รวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน 

เพื่ออำนวยความเปนธรรมใหแกทุกฝายอยางดีที่สุด โดยคำนึงถึงการรักษาประโยชนของทางราชการ

และรักษาความเปนธรรมใหแกข าราชการพลเรือนสามัญใหม ีด ุลยภาพที ่ถ ูกตองและเหมาะสม 

นอกจากนั้น ยังไดพัฒนากฎหมาย ระบบงานและบุคลากรที่เกี ่ยวของ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ทันสมัยและสอดรับกับการเปลี ่ยนแปลงในดานตางๆ ของสังคม 

อันจะเปนหลักประกันในดานการใหความเปนธรรมแกขาราชการพลเรือนสามัญและระบบราชการ

ภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย กฎหมาย และหลักนิติธรรม ก.พ.ค. จะยืนหยัดพิทักษ

รักษาระบบคุณธรรมในระบบราชการใหมีคุณภาพอยางสูงสุด เพื ่อใหเกิดประโยชนตอสวนรวม

ของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวมตอไป

สารจากประธานกรรมการพ�ทักษระบบคุณธรรม

          อนึ่ง ตลอดระยะเวลาที่ผานมา ก.พ.ค. ไดรับความรวมมือและการสนับสนุนการปฏิบัติงาน

จากขาราชการและหนวยงานที่เกี ่ยวของเปนอยางดี ซึ ่งเปนสวนสำคัญที่ทำใหการปฏิบัติงานของ 

ก.พ.ค. บรรลุวัตถุประสงคในการทำใหการบริหารทรัพยากรบุคคลในระบบราชการเปนไปตามระบบคุณธรรม 

ก.พ.ค. จึงหวังเปนอยางยิ ่งวาจะไดรับความรวมมือและการสนับสนุนที ่ดีเชนนี ้ตลอดไป 

(นายวชิร สงบพันธ)

ประธานกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม
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01 คณะกรรมการพ�ทักษระบบคุณธรรม

สารบัญ

กรรมการว�นิจฉัยอุทธรณ
หร�อกรรมการว�นิจฉัยรองทุกข

รายงานผลการปฏิบัติงานรอบ 1 ป ของ ก.พ.ค.
( 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

คำพ�พากษาศาลปกครองที่นาสนใจ
กรณี ก.พ.ค. เปนผูถูกฟองคดี
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การรับเร�่องอุทธรณและรองทุกข
และผลการพ�จารณา ของ ก.พ.ค
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563



คณะกรรมการ
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นางศิริพร  กิจเกื้อกูล
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กรรมการพิทักษระบบคุณธรรม
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นายทองทวี พิมเสน
กรรมการพิทักษระบบคุณธรรม

นายพันธุเรือง พันธุหงส
กรรมการพิทักษระบบคุณธรรม

นายเจษฎา ประกอบทรัพย
กรรมการพิทักษระบบคุณธรรม

 |  รายงานประจำปงบประมาณ 25632



กรรมการว�นิจฉัยอุทธรณ

นายโกศล ขำศิริ

หร�อกรรมการว�นิจฉัยรองทุกข

นายสมชัย ไหลสุพรรณวงศ นายสุธา วิจักขณสุรการย

นายสมพล กาญจนโสภณ นางสาวสุชฎา  จันทรวงศ นายทินกร  ตุงคโสภา
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กรรมการว�นิจฉัยอุทธรณ

นายวิชิต  กุลสินนิธิพงศ

หร�อกรรมการว�นิจฉัยรองทุกข

นายสิทธิศักดิ์  ไมสนธิ์ นายชวรัตน  รุกขพันธุ

นายสุวิทย  อินทุรัตน วาที่รอยตรี ศักดา ไกรลาสบวร

นายสุวิชัย  รักษรตนากร นายบัณฑิต  เรืองศรี
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นางสาวจิตเรขา  ชางตีเหล็ก



รายงานผลการปฏิบัติงาน
ของ ก.พ.ค

1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563



การเสร�มสรางและพัฒนาระบบงาน
พ�ทักษระบบคุณธรรม ในปงบประมาณ 2563

1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563

สัมมนาเชิงปฏิบัติการระหวาง ก.พ.ค. กวฉ. ผูบริหารสำนักงาน ก.พ. 
และเจาหนาที่ สพค. เพื่อเสริมสรางและพัฒนาระบบงานการพิทักษระบบคุณธรรม

การสัมมนาในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ไดรับเกียรติจากนายอุดมพร ศิริรักษ ผอ.สวนรังวัดแนวเขตที่ดินปาไม 
และคณะมาบรรยายในหัวขอ “ปญหาแนวเขตพื้นที ่ปาอนุรักษของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุ พืช 
และการแกไขปญหาที่ดิน”

วิทยากรใหความรูเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการออกเอกสารสิทธิ ตลอดจนรับทราบขั้นตอน
การบูรณาการการปฏิบัติงานรวมกันระหวางกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กับกรมที่ดิน รวมถึงปญหา
ที่เกิดขึ้นจริงเกี่ยวกับแนวเขตพื้นที่ปาอนุรักษของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ดวย
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เมื่อวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 นายวชิร สงบพันธ ประธาน ก.พ.ค. ไดนำกรรมการ ก.พ.ค. กรรมการวินิจฉัย 
ผูบริหารและเจาหนาที่สำนักงาน ก.พ. ไปเขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่โรงแรมชาโต เดอ เขาใหญ 
อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา โดยการสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงคที่จะเสริมสรางและพัฒนาระบบงาน
การพิทักษระบบคุณธรรม โดยเฉพาะการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือเปนการปองกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ อันจะสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 
(พ.ศ. 2560 - 2564)
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การสัมมนาวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เปนการรวมกันอภิปรายเรื่อง “ปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการบังคับใช
มาตรา 100/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 การดำเนินการทางวินัยกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
หรือคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติชี้มูลความผิดขาราชการพลเรือนสามัญที่ออกจากราชการแลว”

โดยอภิปรายและระดมความเห็นเพื่อวิเคราะหประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใชกฎหมาย เพื่อใหเกิด
ความเขาใจเจตนารมณของบทบัญญัติกฎหมาย และหาแนวทางในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องอุทธรณเพื่อให
เกิดความชัดเจนในการบังคับใชกฎหมายใหเปนทิศทางเดียวกัน และสอดคลองกับเปาหมายของประเทศ
ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต

โครงการศึกษาดูงานเพื่อเสริมสรางศักยภาพในการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนงาน
ตามภารกิจ ก.พ.ค.

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ก.พ.ค. ผูบริหารสำนักงาน ก.พ. และเจาหนาที่ สพค. ไดเดินทางไปศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา

รับฟงการบรรยายใหความรู ในหัวขอ 
“แนวทางปฏิบัติตามกระบวนการออก
โฉนดที่ดินและประเด็นปญหาที่เกิดขึ้น
กรณีการออกโฉนดที ่ดินเฉพาะราย” 
ซึ่งไดรับเกียรติจากวิทยากรกรมที่ดิน
มาถายทอดองคความรูและประสบการณ
พรอมทั้งอภิปรายและตอบขอซักถาม
ของผูเขารวมฟงการบรรยาย

เขาเย่ียมชมสวนงานทะเบียนและนิติกรรม หองสารบบ 
และหองวางแผนท่ีของสำนักงานท่ีดินจังหวัดฉะเชิงเทรา 
เพื่อศึกษากระบวนการรังวัดสอบเขตโฉนดที่ดินและ
ดำเนินการเก่ียวกับระวางและหลักฐานแผนท่ี เพ่ือนำมา
ปรับใชในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณตอไป
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การอบรมเพื่อเสริมสรางศักยภาพในการปฏิบัติงาน
เพื่อสนับสนุนงานตามภารกิจของ ก.พ.ค.

วันที่ 21 กุมภาพันธ 2563 นายวชิร สงบพันธ ประธาน ก.พ.ค. ใหเกียรติ
มาบรรยายเพื ่อใหความรู แกเจาหนาที ่ของสำนักพิทักษระบบคุณธรรม 
ซึ่งเปนฝายเลขานุการ ก.พ.ค. ในหัวขอ “เทคนิคการจัดทำความเห็นเบื้องตน
เพื่อประกอบการพิจารณาสั่งรับหรือไมรับอุทธรณ/รองทุกข ไวพิจารณา” 
เพื่อใหการจัดทำความเห็นดังกลาว เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ยังมีการอภิปรายแนวทางการจัดทำความเห็นเบื้องตนเพื่อประกอบการพิจารณาสั่งรับหรือไมรับ
อุทธรณ/รองทุกข ไวพิจารณา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู ความเห็น และขอเสนอแนะ เพื่อพัฒนากระบวนงาน
ที่เกี่ยวของตอไป
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ก.พ.ค. ขอบอก
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การรับเร�่องอุทธรณและรองทุกข
และผลการพ�จารณา ของ ก.พ.ค

1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563



การรับเร�่องอุทธรณ และผลการพ�จารณา ของ ก.พ.ค.
( 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
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การรับเร�่องรองทุกข และผลการพ�จารณา ของ ก.พ.ค.
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คําพิพากษาศาลปกครองที่นาสนใจ 

 

 

คดีหมายเลขดําที่ ฟ. ๑๓๑/๒๕๕๔ 
คดีหมายเลขแดงที่ ฟ. ๒๖/๒๕๖๓ 
ผูฟองคดี : นาย ว.  
ผูถูกฟองคดี : อธิบดีกรมที่ดิน ที่ ๑ 
  คณะกรรมการพิทักษระบบคณุธรรม ที ่๒ 
  คณะกรรมการปองกันและปราบปราม 
  การทุจริตแหงชาติ (คณะกรรมการ 
  ป.ป.ช.) ที่ ๓ 

 
 ขอกลาวหาที่อยูในอํานาจไตสวนและพิจารณา
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หมายถึงเฉพาะขอกลาวหา 
ที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ กระทํา 
ความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ หรือกระทําความผิด 
ตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรมเทานั้น ซึ่งความผิดตอ 
ตําแหนงหนาที่ราชการและความผิดตอตําแหนงหนาที่ 
ในการยุติธรรมเปนมูลความผิดทางอาญา สวนความผิด 
ตําแหนงหนาที่ราชการและความผิดตอตําแหนงหนาที่ 
ในการยุติธรรมเปนมูลความผิดทางอาญา สวนความผิด 
ฐานทุ จริ ตต อหน าที่ ถื อเป นมู ลความผิ ดทางวิ นั ย  
คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงมีอํานาจหนาที่ในการไตสวน 

ขอเท็จจริงและชี้มูลความผิดทางวินัยเฉพาะความผิด 
ฐานทุจริตตอหนาที่ราชการเทาน้ัน 

นาย ว ผูฟองคดี เดิมรับราชการตําแหนง 
เจาหนาที่บริหารงานที่ดิน ๗ สํานักงานที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ สังกัดกรมที่ดิน อุทธรณคําสั่งของ 
อธิบดีกรมที่ดิน ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ ที่สั่ง
ลงโทษไล นาย ว. ออกจากราชการ ตามมติ อ.ก.พ. 
กรมที่ดิน ในความผิดวินัยอยางรายแรง ฐานทุจริต 
ตอหนาที่ราชการ ฐานจงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบของทางราชการ อันเปนเหตุให เสียหาย 
แกราชการอยางรายแรง ฐานจงใจไมปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบของทางราชการ อันเปนเหตุให
เสียหายแกราชการอยางรายแรง และฐานรายงานเท็จ
ตอผูบังคับบัญชา อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการ 
อยางรายแรง และฐานรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา 
อันเปนเหตุ ให เสียหายแกราชการอยางร ายแรง 
ตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม มาตรา ๘๕ วรรคสอง  
และมาตรา ๙๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับมาตรา 
๑๓๓ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งเปนการลงโทษตามฐานความผิด 
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติ กรณีเมื่อครั้ง นาย ว. 
ดํารงตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานที่ดิน ๗ สํานักงาน
ที่ดินอําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ไดรับ
มอบหมายจากผูบังคับบัญชาใหเปนผูทําการรังวัดรวม 
น.ส.๓ ก. เลขที่ ๑๙๐๐ และ ๓๓๘๖ เปน น.ส.๓ ก. เลขที่ 
๑๙๐๐ และ น.ส.๓ ก. เลขที่  ๒๕๘๔ และ ๒๕๘๕  
เปน น.ส.๓ ก. เลขที่  ๒๕๘๔ ตําบลธงชัย อําเภอ 
บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ใหกับบริษัท 
ยูเนี่ยนเพาเวอรดีเวลลอปเมนท จํากัด เมื่อวันที่ ๒๕-
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ ซึ่งผลการรังวัดปรากฏวา  
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น.ส.๓ ก. เลขที่  ๑๙๐๐ และ ๒๕๘๔ ตําบลธงชัย 
อําเภอบางสะพาน (แปลงรวม) ไดเนื้อที่ ๒๗-๓-๕๗ ไร 
และ ๘-๓-๓๙ ไร มากกวาหลักฐานเดิม สวนรูปแผนที่
เปล่ียนแปลง ระยะดานทิศเหนือและทิศใตของ น.ส.๓ ก. 
แปลงรวมท้ังสองแปลงยาวมากกวาหลักฐานเดิมสวนระยะ
ดานทิศตะวันออก และทิศตะวันตกนอยลงกวาเดิม  
โดยระยะดานทิศใตของ น.ส.๓ ก. เลขที่  ๑๙๐๐  
มีระยะเทากับระยะดานทิศเหนือของโฉนดที่ดินเลขที่ 
๒๓๗ อําเภอบางสะพาน สวนระยะดานทิศเหนือของ 
น.ส.๓ ก. เลขท่ี ๒๕๘๔ มีระยะใกลเคียงกับระยะ 
ด านทิศ ใต ของ โฉนดที่ ดิ น  เลขที่  ๒๓๗ อํ า เภอ 
บางสะพาน ซึ่งรวมโฉนดกอนในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน 
๒๕๔๑ จึงสันนิษฐานวาไดนําระยะมาจากตนราง (ร.ว. ๖๗) 
ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ ของการรวมโฉนด
ที่ดินดังกลาวมาใช ทําใหการรวม น.ส. ๓ ก. ทั้งสองแปลง
มีระยะมากกวาหลักฐานเดิม และรุกล้ํ าเขาไปใน 
แนวหาดทรายชายทะเล โดยนาย ว. ไมไดตรวจสอบ
เปรียบเทียบกับรูปแผนที่หนาหนังสือรับรองการทํา
ประโยชน (น.ส.๓ ก.) แปลงเดิมที่นํามารวม เปนการ 
ไมปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบและหลักวิชาการรังวัด 
ที่จะตองยึดถือ และยังรายงานตอผูบังคับบัญชาวา 
ไดดําเนินการรังวัดถูกตองตามระเบียบและกฎหมาย 
เปนเหตุใหนายอําเภอบางสะพาน ดําเนินการรวม  
น.ส.๓ ก. ใหเปน น.ส.๓ ก. เลขที่ ๑๙๐๐ และ ๒๕๘๔ 
อําเภอบางสะพาน โดยไมชอบดวยกฎหมาย ทําให
บริษัทไดรับประโยชน คือเนื้อที่บริเวณชายฝงทะเล
เพิ่มขึ้น 

โดย นาย ว. อุทธรณสรุปวา นาย ว. ไมได
กระทําผิดตามที่ถูกลงโทษ คณะกรรมการ ป.ป.ช.  
รับฟงขอเท็จจริงผิดพลาดคลาดเคลื่อนในการรับฟง
พยานและผิดไปจากกฎหมายและระเบียบ สงผลให
ปรับบทความผิดและกําหนดโทษโดยไมชอบดวย

กฎหมายไมถูกตองเหมาะสมและไมเปนธรรม การสั่ง
ลงโทษของอธิบดีกรมที่ดินจึงไมชอบดวยกฎหมาย 
ไปดวย จึงขอให ก.พ.ค. พิจารณาใหความเปนธรรม 
โดยมีมติวาการกระทําของ นาย ว. ไมเปนความผิด 
และสั่งใหอธิบดีกรมที่ดินยกโทษ และสั่งใหกลับเขารับ
ราชการเพ่ือรับเงินบําเหน็จบํานาญตอไป 

ตอมา ก.พ.ค. ไดประชุมพิจารณาและไดมี 
คําวินิจฉัยใหยกอุทธรณของ นาย ว. และอธิบดีกรมที่ดิน
ไดมีหนังสือแจงคําวินิจฉัยอุทธรณให นาย ว. ทราบ  
ซึ่ง นาย ว. เห็นวา คําสั่งของอธิบดีกรมที่ดินที่ไล นาย ว. 
ออกจากราชการตามความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
และคําวินิจฉัยอุทธรณของ ก.พ.ค. ที่ใหยกอุทธรณของ
นาย ว. ไมชอบดวยกฎหมาย  

 
นาย ว. จึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครองสูงสุด 

เปนคดีหมายเลขดําที่ ฟ.๑๓๑/๒๕๕๔ ระหวาง นาย ว. 
กับ อธิบดีกรมที่ดิน ที่ ๑ คณะกรรมการพิทักษระบบ
คุณธรรม ท่ี ๒ คณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ ที่ ๓  

ศาลปกครองสู งสุ ดพิ จารณาแล ว เห็ นว า  
เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดไตสวน 
ขอเท็จจริงและมีมติชี้มูลวา นาย ว. กระทําผิดฐานทุจริต 
ตอหนาที่ราชการ อันเปนการดําเนินการตามอํานาจ 
หนาที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๑๙ (๓) 
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ป องกั นและปราบปรามการทุ จริ ต พ.ศ. ๒๕๔๒  
และประธานกรรมการ ป.ป.ช. ไดสงรายงานและเอกสาร
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พร อมทั้ งความเห็นไปยั งอธิบดี กรมที่ ดิ น  ซึ่ งเป น
ผูบังคับบัญชาของ นาย ว. เพื่อพิจารณาโทษทางวินัยแก 
นาย ว. อธิบดีกรมที่ ดินจึ งตองผูกพันตามมติของ 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการพิจารณาโทษทางวินัย 
ฐานทุจริตตอหนาที่ราชการแก นาย ว. ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ไดมีมติโดยไมตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัยอีก และตองถือเอารายงานเอกสารและความเห็น
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนสํานวนการสอบสวน 
ทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนวินัยตามกฎหมาย 
วาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน ทั้งนี้ ตามมาตรา ๙๒ 
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ทั้งนี้  กรณีอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. แมนาย ว. จะมิไดยกขึ้นกลาวอางก็ตาม แตโดยที่
การตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของคําสั่งลงโทษ 
ทางวินัยเปนคําส่ังทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราช 
บัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
นอกจากตองพิจารณารูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการอันเปน
สาระสําคัญตามที่กฎหมายบัญญัติในการออกคําสั่ ง 
ทางปกครอง ตลอดจนเนื้อหาของคําสั่งทางปกครอง 
วาเจาหนาที่ใชดุลพินิจภายในขอบเขตแหงเจตนารมณของ 
กฎหมายที่ใหอํานาจออกคําสั่งทางปกครองหรือไมและ 
ยังตองพิจารณาถึงอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่ผูออกคําสั่ง
รวมถึงอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่ที่ เกี่ยวของในทุก
กระบวนการกอนจะออกคําสั่งดวย เมื่อกรณีนี้กฎหมาย 
ไดกําหนดใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจหนาที่ในการ
ไตสวนขอเท็จจริงและวินิจฉัยขอกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐ 
ซึ่งกระทําความผิดทางวินัยฐานทุจริตตอหนาที่ คําวินิจฉัย
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. วาการกระทําของเจาหนาที่ 
ของรัฐดังกลาวมีมูลความผิดทางวินัย จึงมีผลผูกพัน
ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงต้ังถอดถอนเจาหนาที่
ของรัฐผูถูกกลาวหาโดยไมอาจเปลี่ยนแปลงฐานความผิด 

ทางวินั ยได  และตองถือเอารายงานเอกสารและ 
ความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนสํานวนการ
สอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนวินัย ดังนั้น 
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการไตสวน
ขอเท็จจริงและชี้มูลความผิดทางวินัย จึงเปนขอกฎหมาย
อันเกี่ยวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชนท่ีศาล
สามารถยกขึ้นวินิจฉัยเองไดแมคูกรณีจะมิไดกลาวอาง 
ทั้งนี้ ตามขอ ๙๒ แหงระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

เมื่อไดวินิจฉัยวาการกระทําของ นาย ว. เปนการ
ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ 
เพื่อใหตนเองหรือผูอื่นไดประโยชนที่มิควรได เปนการ
ทุจริตตอหนาท่ีราชการ และเปนความผิดวินัยอยาง
รายแรงตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ การที่อธิบดี 
กรมที่ดินพิจารณาแลว เห็นสมควรลงโทษไล นาย ว.  
ออกจากราชการ จึงเปนการใชดุลพินิจในการสั่งลงโทษ 
นาย ว. ตามมาตรา ๑๐๔ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบมาตรา ๑๓๓ 
แห งพระราชบัญญัติ ระเบียบข าราชการพลเรื อน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ คําสั่งของอธิบดีกรมที่ดินสั่งลงโทษไล นาย ว. 
ออกจากราชการ เฉพาะสวนท่ีลงโทษไล นาย ว. ออกจาก
ราชการในความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ราชการ จึงเปนการ 
ใชดุลพินิจโดยชอบแลว คําวินิจฉัยอุทธรณของ ก.พ.ค. 
ที่ ใหยกอุทธรณของ นาย ว. เฉพาะส วนที่ลงโทษ 
ไลนาย ว. ออกจากราชการในความผิดฐานทุจริตตอหนาท่ี
ราชการ จึงชอบดวยกฎหมายเชนกัน ดังนั้น แมอธิบดี 
กรมที่ดินจะมีคําสั่งลงโทษไล นาย ว. ออกจากราชการ  
ในฐานปฏิบัติหนาที่ ราชการโดยจงใจไมปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี  
หรือนโยบายของรัฐบาล อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการ
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กรณี ก.พ.ค. เปนผูถูกฟอง  

อยางรายแรง และฐานรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา  
อันเปนเหตุ ให เสี ยหายแก ราชการอย างร ายแรง  
และฐานรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชาอันเปนเหตุให
เสียหายแกราชการอยางรายแรง ตามมาตรา ๘๕ วรรคสอง  
และมาตรา ๙๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมิไดให นาย ว. 
ไดรับทราบขอกลาวหาและไดมีโอกาสชี้แจงและนําสืบแก
ข อกล าวหาตามขั้ นตอนและวิ ธี การที่ กํ าหนดไว 
ในมาตรา ๑๐๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกฎ ก.พ.  
ฉบับที่  ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราช 
บัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ ๒๕๓๕ วาดวย
การสอบสวนพิจารณา ซ่ึงไมชอบดวยกฎหมายก็ตาม  
แตก็ไมทําใหผลของคําสั่งของอธิบดีกรมที่ดินที่สั่งลงโทษ
ไล นาย ว. ออกจากราชการ และคําวินิจฉัยอุทธรณของ 
ก.พ.ค. ที่ใหยกอุทธรณของ นาย ว. ในความผิดฐานทุจริต
ตอหนาที่ราชการ ซึ่ งเปนคําสั่ งที่ชอบดวยกฎหมาย
เปลี่ยนแปลงไป และ นาย ว. มิไดโตแยงในประเด็น
ดังกลาว อีกทั้งโทษไลออกจากราชการเปนโทษสูงสุดของ
โทษทางวินัย ศาลจึงไมจําตองพิพากษาใหเพิกถอนคําสั่ง 
ในสวนอื่นที่ไมชอบดวยกฎหมายของอธิบดีกรมที่ดิน 
และ ก.พ.ค. อีก 

การที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทําการไตสวน
ขอเท็จจริงและมีมติวาการกระทําของ นาย ว. มีมูล
ความผิดวินัยจึ งส งเรื่องให อธิบดีกรมที่ดิน ซึ่ งเปน
ผูบังคับบัญชาของผูฟองคดีเพื่อพิจารณาโทษทางวินัย 
ตามฐานความผิดท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติ นั้น  
เปนการใชอํานาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ซึ่งเปนกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ และเปนการใช
อํานาจทางปกครอง แมคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะเปน
องคกรตามรัฐธรรมนูญ แตการใชอํานาจดังกลาวมิใช 

การใชอํานาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญ สําหรับคําวินิจฉัย 
ศาลรัฐธรรมนูญ ที่  ๒/๒๕๔๖ ลงวันที่  ๖ กุมภาพันธ 
๒๕๔๖ ที่บัญญัติวา เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดไตสวน
และวินิจฉัยวาเจาหนาที่ของรัฐกระทําความผิดฐานทุจริต
ตอหนาที่จึงเปนอันยุติ องคกรที่มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ
จึงไมอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงฐานความผิดทางวินัยตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. วินิจฉัยยุติแลว ใหเปนประการอื่น
ไดอีก นั้น กรณีดังกลาวเปนการวินิจฉัยปญหาระหวาง
อํานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. กับผูมีอํานาจพิจารณา
อุทธรณการลงโทษทางวินัยในคดีนี้ คือ ก.พ.ค. แตไมมีผล
ผูกพันศาลซึ่งเปนองคกรที่ใชอํานาจตุลาการที่มีอิสระ 
ในการพิจารณาอรรถคดี  และสามารถตรวจสอบและ
แสวงหาขอเท็จจริงไดตามความเหมาะสม ในการนี้ 
ศาลปกครองจะรับฟ งพยานบุคคล พยานเอกสาร  
พยานผู เชี่ยวชาญ หรือพยานหลักฐานอื่น นอกเหนือ 
จากพยานหลักฐานของคูกรณีไดตามท่ีเห็นสมควร 
ตามบทบั ญญั ติ ม าตรา  ๑๙๗ ของรั ฐ ธรรมนู ญ 
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประกอบกับ
มาตรา ๕๕ วรรคสาม แห งพระราชบัญญัติจัดตั้ ง 
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ดังนั้น ศาลปกครองยอมมีอํานาจดุลพินิจอยางอิสระ 
ที่จะพิจารณาคดีนี้ ไดตามรูปคดีโดยไมจําตองยึดถือ
พยานหลักฐานจากสํานวนคดีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
แตอยางใด พิพากษายกฟอง 
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