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พระราชกรณียกิจ 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ 

 
  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
ทรงประกอบพิธีสังเวยพระป้าย เนื่องในเทศกาลตรุษจีน 2565              
พร้อมด้วย เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ 
 เมื่อเวลำ 19.16 น. วันที่  1 กุมภำพันธ์  2564 พระบำทสมเด็จ               
พระเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี เสด็จออก ณ บริเวณด้ำนหน้ำ
พระที่นั่ งอัมพรสถำน พระรำชวังดุสิต พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ               
เจ้ำฟ้ำพัชรกิติยำภำ นเรนทิรำเทพยวดี กรมหลวงรำชสำริณีสิริพัชร มหำวัชรรำชธิดำ 

 
 

 

 
  

ในโอกำสนี้ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงจุดเทียนทอง เทียนเงิน ธูป                
ที่โต๊ะเครื่องสังเวย ทรงจุดธูปหำง แล้วทรงปักท่ีเครื่องสังเวย สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ  
พระบรมรำชินี ทรงจุดธูปหำง แล้วทรงปักที่เครื่องสังเวย สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ 
เจ้ำฟ้ำพัชรกิติยำภำ นเรนทิรำเทพยวดี กรมหลวงรำชสำริณีสิริพัชร มหำวัชร        
รำชธิดำ ทรงจุดธูปหำง แล้วทรงปักที่เครื่องสังเวย จำกนั้น พระบำทสมเด็จ        
พระเจ้ำอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวำยสักกำระสิ่ งศักดิ์สิทธิ์              
ทรงกรำบรำชธิดำ ทรงประกอบพิธีสังเวยพระป้ำย เนื่องในเทศกำลตรุษจีน 
พุทธศักรำช 2565 
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ต่อมำ สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย    
ถวำยสักกำระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทรงกรำบ จำกนั้นสมเด็จพระเจ้ำลูกเธอเจ้ำฟ้ำพัชรกิติยำภำ 
นเรนทิรำเทพยวดี กรมหลวงรำชสำริณีสิริพัชร มหำวัชรรำชธิดำ ทรงจุดธูปเทียน     
เครื่องทองน้อยถวำยสักกำระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทรงกรำบ เสร็จแล้วพระบำทสมเด็จ               
พระเจ้ำอยู่หัว สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี และ สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ             
เจ้ำฟ้ำพัชรกิติยำภำ นเรนทิรำเทพยวดี กรมหลวงรำชสำริณีสิริพัชร มหำวัชรรำชธิดำ 
ทรงเผำกระดำษเงิน กระดำษทอง สมควรแก่เวลำ จึงเสด็จขึ้นพระที่นั่งอัมพรสถำน 
พระรำชวังดุสิต 

 

 

   

 

 

ท่ีมำ : https://www.matichon.co.th/court-news/news_316210 
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พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯพระบรมรำชินี เสด็จฯ ไป 
ในกำรทรงบ ำเพ็ญพระรำชกุศลเนื่องในวันมำฆบูชำ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศำสดำรำม 
พระบรมมหำรำชวัง 

 เมื่อเวลำ 17.51 น. วันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2564 พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี เสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปในกำรทรงบ ำเพ็ญ
พระรำชกุ ศลเนื่ องในวันมำฆบู ชำ ณ พระอุ โบสถวัดพระศรี รั ตนศำสดำรำม 
พระบรมมหำรำชวัง ในโอกำสนี้ สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำพัชรกิติยำภำ 
นเรนทิรำเทพยวดี กรมหลวงรำชสำริณีสิริพัชร มหำวัชรรำชธิดำ และสมเด็จ              
พระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำสิริวัณณวรี นำรีรัตนรำชกัญญำ โดยเสด็จในกำรนี้ด้วย 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

เมื่อเสด็จเข้ำพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศำสดำรำม พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
ทรงจุดเทียนรุ่ ง ทรงรับกระทงดอกไม้จำกเจ้ำพนักงำนพระรำชพิธี  วำงบนพำน                  
หน้ำฐำนชุกชี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสกำรท้ำยที่นั่ง แล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชำ                 
พระพุทธมหำมณีรัตนปฏิมำกร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสกำรท้ำยที่นั่งบูชำพระพุทธ 
ยอดฟ้ำจุฬำโลกย์ และพระพุทธเลิศหล้ำนภำไลย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสกำรทองใหญ่
ที่หน้ำธรรมำสน์ศิลำ ทรงกรำบ สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี ทรงจุดธูปเทียน                
เครื่องนมัสกำรทอง    
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จำกนั้ น พลอำกำศโท ภักดี  แสง-ชู โต รักษำรำชกำรแทนผู้ อ ำนวยกำร                    
กองพระรำชพิธี เฝ้ำทูลละอองธุลีพระบำท ทูลเกล้ำทูลกระหม่อม ถวำยเทียนชนวน 
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงหยิบเทียนชนวน จุดไฟที่โคมไฟฟ้ำ ซึ่งเจ้ำพนักงำน         
พระรำชพิธีถือถวำย และพระรำชทำนเทียนชนวนที่ทรงจุดให้ พลอำกำศโท ภักดี แสง-ชูโต 
รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรกองพระรำชพิธี เชิญไปถวำยเจ้ำอำวำสพระอำรำมหลวง         
จุดเทียนรุ่งที่ทรงพระรำชอุทิศพระรำชทำนไปจุดเป็นพุทธบูชำ 5 พระอำรำม ได้แก่           
วัดรำชบพิธสถิตมหำสีมำรำม วัดบวรนิเวศวิหำร วัดรำชประดิษฐสถิตมหำสีมำรำม          
วัดเบญจมบพิตรดุ สิ ตวนำรำม และวัดนิ เวศธรรมประวัติ  อ ำเภอบำงปะอิน                            
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ เสร็จแล้ว 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
พระสงฆ์ 30 รูป เจริญพระพุทธมนต์ จบแล้ว ทรงโปรยดอกมะลิที่ธรรมำสน์

ศิลำ และทรงจุดเทียน ดูหนังสือเทศน์พระรำชทำนให้ เจ้ำพนักงำนพระรำชพิธี                     
เชิญไปตั้งที่ธรรมำสน์ศิลำ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ               
พระบรมรำชิ นี  ทรงจุ ดธู ปเที ยนเครื่ องทรงธรรม ทรงศี ล พระเทพวชิ รมุ นี                                 
วัดบวรนิเวศวิหำร ถวำยศีลและถวำยพระธรรมเทศนำเรื่องโอวำทปำฏิโมกข์ จบแล้ว                           

ทรงหลั่งทักษิโณทก แล้วเสด็จพระรำชด ำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชำ           
กัณฑ์เทศน์ และทรงยืนประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวำยพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ 
พระสงฆ์ถวำยอดิเรก จบแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี                    
ทรงกรำบที่ หน้ ำเครื่ องนมั สกำร ทรงรั บกำรถวำยควำมเคำรพของผู้ มำ
เฝ้ำทูลละอองธุลีพระบำท แล้วเสด็จออกจำกพระอุโบสถ ประทับรถยนต์พระที่นั่ง               
เสด็จพระรำชด ำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถำน พระรำชวังดุสิต 

 
ที่มำ : https://www.dailynews.co.th/news/772141/ 
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กฎหมายน่ารู้ 
ตัวอย่างการกระท าผิดวินัย      

โครงการอบ (ลม) !! 
 นำงสมจริง ข้ำรำชกำรต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่พัสดุ สังกัดโรงพยำบำลแห่งหนึ่ง 
เป็นผู้ รับผิดชอบโครงกำรศึกษำดูงำนและจัดท ำแผนพัฒนำโรงพยำบำล                   
ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๕๔ มีหน้ำที่ต้องด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์        
และเป้ำหมำยของโครงกำรตำมที่ขออนุมัติไว้ และได้ก ำหนดให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำร
ซึ่งเป็นข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ และลูกจ้ำงชั่วครำว เดินทำงไปศึกษำดูงำน       
และจัดประชุมท ำแผนเพ่ือพัฒนำโรงพยำบำลที่จังหวัดเพชรบุรี  โรงพยำบำล
ปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  และกรุงเทพมหำนคร ระยะเวลำ ๕ วัน            
มีผู้ขอเข้ำร่วมโครงกำร ๔๖ คน แต่มีผู้เข้ำร่วมโครงกำรเดินทำงไป ๔๒ คน และ
เมื่อเดินทำงถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็ไม่ได้มีกำรศึกษำดูงำนตำมแผนงำน
โครงกำรและไม่มีกำรสรุปผลกำรศึกษำดูงำนจัดท ำแผนหรือโครงกำรพัฒนำ
โรงพยำบำลรวมทั้งไม่ได้จัดกิจกรรมใด ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับโครงกำรดังกล่ำว                  
แต่ เป็นกำรเดินทำงไปทัศนศึกษำตำมสถำนที่ต่ำง ๆ ในจังหวัดเพชรบุรี 
ประจวบคี รีขันธ์  และกรุ ง เทพมหำนคร มี ลั กษณ ะเป็ นกำรท่ องเที่ ย ว                          
โดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทำงรำชกำร แล้วจัดท ำเอกสำรล้ำงหนี้ เงินยืม                    
โดยให้ผู้ที่ไม่ได้ร่วมเดินทำงไปด้วย ๔ คน ลงชื่อเพ่ิมให้ครบตำมจ ำนวนผู้เข้ำร่วม
โครงกำรที่ขออนุมัติและมีกำรขออนุมัติเบิกค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ของผู้ เข้ำร่วม
โครงกำรได้ เต็มจ ำนวน ๔๖ คน โดยได้ขออนุมัติ เบิกค่ำที่ พัก ค่ำอำหำรเย็น                        

ค่ำอำหำรกลำงวัน ค่ำอำหำรว่ำง และเครื่องดื่ม ค่ำจ้ำงเหมำยำนพำหนะ ๕ วัน                 
และค่ำของสมนำคุณสถำนที่ศึกษำดูงำน ๑ แห่ง รวมเป็นเงินจ ำนวน ๓๒๐,๐๐๐ บำท  

ส่วนนำงสมรู้ รักษำกำรในต ำแหน่งหัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป ได้ร่วม
เดินทำงไปศึกษำดูงำนโครงกำรดังกล่ำวด้วย ทรำบดีว่ำเอกสำรประกอบล้ำงหนี้
เงินยืมไม่ตรงกับควำมเป็นจริง เนื่องจำกไม่ได้มีกำรศึกษำดูงำนตำมแผนงำน
โครงกำร แต่นำงสมรู้ ได้ให้ควำมเห็นชอบกำรอนุมัติเบิกจ่ำยเงินโครงกำรดังกล่ำว
เสนอผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำล เป็นเหตุให้เสียหำยแก่โรงพยำบำล เป็นเงินจ ำนวน 
๓๒๐,๐๐๐ บำท  

 พฤติกำรณ์ของนำงสมจริง และนำงสมรู้ เป็นกำรกระท ำผิดวินัย         
อย่ำงร้ำยแรง ฐำนรำยงำนเท็จต่อผู้บังคับบัญชำ เป็นเหตุให้เสียหำยแก่รำชกำร
อย่ำงร้ำยแรง ตำมมำตรำ ๘๓ (๑) และมำตรำ ๘๔ และฐำนปฏิบัติหรือละเว้น
กำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรโดยมิชอบ เพ่ือให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรง               
แก่ผู้หนึ่ งผู้ ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ รำชกำรโดยทุจริต                 
ตำมมำตรำ ๘๕ (๑) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ที่มำ: จุลสำรข่ำววินัยและคุณธรรม ฉบับ ที่ 2 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
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   บทความเก่ียวกับคดีปกครอง 
คงความเห็นให้จัดซื้อ ทั้งที่รู้แล้วว่าอยู่ในแนวเขตเวนคืน 
ต้องโทษทางวินัย !! 
 กำรจัดซื้ อจัดจ้ ำงใด  ๆ ของทำงรำชกำร เจ้ ำหน้ ำที่ ผู้ เกี่ ยวข้อง                    
ต้องระมัดระวังให้มำก จะประมำทไม่ได้เลย โดยเมื่อได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำร
ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงครำใด พึงระลึกไว้เสมอว่ำ ต้องปฏิบัติหน้ำที่
ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด ตลอดจน
ค ำนึงถึงควำมคุ้มค่ำ และประโยชน์สูงสุดที่ทำงรำชกำรจะได้รับประกอบกัน  

 วันนี้นำยปกครอง ก็มีอุทำหรณ์มำเตือนใจผู้ปฏิบัติหน้ำที่ในกระบวนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงของรัฐมำฝำก ๑ กรณี โดยเป็นเรื่องของเจ้ำหน้ำที่ ซึ่งได้รับแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินกำรประมูลซื้อที่ดินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้
เสนอควำมเห็นประกอบกำรพิจำรณำของผู้มีอ ำนำจอนุมัติว่ำให้จัดซื้อที่ดิน           
ของผู้ชนะกำรประมูล ต่อมำเมื่อได้รู้ว่ำที่ดินดังกล่ำวติดภำระผูกพัน คือ อยู่ในแนว
เขตเวนคืน แต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงควำมเห็นเดิม ทั้งที่ยังสำมำรถเสนอควำมเห็น
ต่อผู้บริหำรให้พิจำรณำใหม่ได้ สุดท้ำยผู้เกี่ยวข้องทุกรำยจึงถูกสอบสวนทำงวินัย
จำกกำรจัดซื้อท่ีดินครั้งดังกล่ำว  

 เหตุของคดีเกิดจาก นำงพิม ซึ่ งเป็นข้ำรำชกำรสังกัดองค์กำรบริหำร                   
ส่วนจังหวัด (อบจ.) ต ำแหน่งหัวหน้ำฝ่ำยบัญชี ถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำควำมผิดวินัย
อย่ำงไม่ร้ำยแรง กรณีได้รับมอบหมำยให้เป็นกรรมกำรด ำเนินกำรประมูลซื้อที่ดิน              
ท ำกำรฝ่ำฝืนระเบียบ โดยเสนอให้จัดซื้อที่ดินจำกผู้ขำย ซึ่งไม่มีคุณสมบัติและ
ที่ดินมีภำระผูกพัน (กำรรอนสิทธิ) คณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัย พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ             

เกิดจำกควำมเข้ำใจคลำดเคลื่อนในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมำยของผู้ฟ้องคดี    
ทั้งยังไม่เคยกระท ำผิดวินัยและไม่เคยปฏิบัติหน้ำที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำร
ประมูลซื้อที่ดินมำก่อน จึงเห็นควรลงโทษตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลำ 3 เดือน             
ผู้มีอ ำนำจจึงมีค ำสั่งลงโทษตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรดังกล่ำว  

 นำงพิม อุทธรณ์ค ำสั่งลงโทษ แต่คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดมีมติยกอุทธรณ์ นำงพิม จึงน ำคดีมำฟ้องขอให้ศำลปกครอง                   
มีค ำพิพำกษำเพิกถอนค ำสั่งของนำยกอบจ. (ผู้ถูกฟ้องคดี) ที่ลงโทษตัดเงินเดือน 
และขอให้คืนสิทธิอันพึงมีพึงได้ตำมกฎหมำยให้แก่ตนเอง  

 ประเด็นที่ต้องพิจารณา คือ พฤติกำรณ์ของนำงพิม (ผู้ฟ้องคดี) ถือเป็น
ควำมผิดวินัยข้ำรำชกำรหรือไม่ ? และค ำสั่งลงโทษตัดเงินเดือนเป็นค ำสั่งที่ชอบ
ด้วยกฎหมำยหรือไม่ ?  

 ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
เรื่อง ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในกำรจัดซื้อที่ดินขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 20 ไร่ 
โดยในข้อ 7 ได้ก ำหนดคุณลักษณะของที่ดินที่จะจัดซื้อว่ำ ต้องเป็นที่ดินของผู้เสนอขำย
โดยตรง กรณีผู้เสนอขำยเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม จะต้องมีหลักฐำนกำรให้ควำมยินยอม
ของผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมและมอบอ ำนำจให้ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้มีอ ำนำจจัดกำรยินยอม
ให้ขำยได้ โดยมีหนังสือมอบอ ำนำจตำมกฎหมำย และได้ก ำหนดคุณสมบัติของ         
ผู้มีสิทธิเสนอรำคำว่ำจะต้องเป็นเจ้ำของที่ดินโดยตรง  

 เมื่อที่ดินที่นำยชะลอน ำมำเสนอขำย จ ำนวน ๘ แปลง มิใช่ที่ดินที่ตน          
เป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์หรือเป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์รวมทั้งหมด โดยมีที่ดิน ๔ แปลง
ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลอ่ืน แม้ว่ำจะได้รับมอบอ ำนำจจำกเจ้ำของกรรมสิทธิ์
ที่ดินรำยอ่ืน แต่กำรรับมอบอ ำนำจให้เสนอรำคำตำมประกำศฉบับนี้ ต้องเป็น
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กรณีผู้เสนอรำคำเป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินด้วย นำยชะลอจึงมิใช่ผู้ที่มี
คุณสมบัติในกำรเสนอรำคำตำมประกำศฉบับดังกล่ำว  

 อีกทั้งในข้อ 4 ของประกำศฯ ยังก ำหนดว่ำ ที่ดินที่เสนอขำยต้องไม่มี
ภำระผูกพันใด ๆ ซึ่งรวมถึงกำรถูกบังคับเวนคืนด้วย เพรำะจะมีผลท ำให้ไม่อำจใช้
ประโยชน์ ในที่ ดินที่ จัดซื้อได้สมตำมเจตนำรมณ์  แต่ที่ ดินบำงส่วนที่ นำยชะลอ                      
เสนอขำยนั้น อยู่ในแนวเขตเวนคืนโครงกำรก่อสร้ำงถนนเชื่อมต่อ ตำมพระรำชกฤษฎีกำ
ก ำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ซึ่ งมีกำรก ำหนดแนวเขตเวนคืนไว้                 
โดยชัดเจนแล้ว  

 แม้ผู้ ฟ้องคดีในฐำนะกรรมกำรด ำเนินกำรประมูลกำรจัดซื้อที่ดินฯ           
จะได้ล่วงรู้ถึงภำระผูกพันในที่ดินของผู้ชนะกำรประมูลว่ำอยู่ภำยใต้กำรเวนคืน
ตำมพระรำชบัญ ญั ติ ว่ ำด้ วยกำรเวนคืนอสั งห ำริมทรัพย์  พ .ศ . ๒๕๓๐                  
เมื่ อพ้นขั้นตอนกำรคัด เลือกผู้ ชนะกำรประมู ล กำรสรุปผลกำรประมูล                   
เสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำร และกำรประกำศรำยชื่อผู้ชนะกำรประมูลแล้วก็ตำม 
แต่เมื่อต่อมำปรำกฏว่ำผู้ฟ้องคดีในฐำนะกรรมกำรได้ร่วมประชุมในประเด็น
เกี่ยวกับข้อสังเกตของคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุที่ว่ำ ที่ดินตำมสัญญำจะซื้อ              
จะขำยอยู่ในแนวปักหลักเขตพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดเขตที่ดินในบริเวณ                     
ที่ที่จะเวนคืน คิดเป็นเนื้อที่ประมำณ ๑ ไร่ ๓ งำน และประเด็นเกี่ยวกับกำรที่ 
กรมทำงหลวงชนบท แจ้งว่ำที่ดินบำงส่วนอยู่ในแนวเขตเวนคืน  

 ผู้ ฟ้องคดีย่อมต้องทรำบแล้วว่ำ ที่ดินพิพำทมีคุณลักษณะไม่ตรง                  
ตำมประกำศฯ เนื่องจำกติดภำระผูกพัน และเมื่อยังไม่มีกำรท ำสัญญำขำยที่ดิน
ดังกล่ำว รวมทั้งยังไม่มีกำรโอนเงินค่ำซื้อที่ดิน ผู้ฟ้องคดีจึงชอบที่จะเปลี่ยนแปลง
ควำมเห็นเดิมที่ให้นำยชะลอ เป็นผู้ชนะกำรประมูล ซึ่งยังสำมำรถกระท ำได้               
เพ่ือไม่ให้ประโยชน์ของทำงรำชกำรต้องเสียหำย เมื่อมีกำรใช้ที่ดินก่อสร้ำงอำคำร

ส ำนักงำนแห่งใหม่ และใช้เป็นสถำนที่จัดเก็บเครื่องจักรกล ซึ่งหำกถูกเวนคืนที่ดิน
ในภำยหลัง ย่อมคำดหมำยได้ว่ำจะเกิดควำมเสียหำยแก่ทำงรำชกำร จึงสมควร
ป้องกันปัญหำที่ จะเกิดขึ้นด้ วยกำรยุติกำรจัดซื้ อที่ ดิ น แต่ผู้ ฟ้ องคดี ยั งคง                            
เสนอควำมเห็นให้จัดซื้อตำมเดิม  

 กรณีจึงถือเป็นกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรโดยจงใจไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย
และระเบียบของทำงรำชกำร เป็น เหตุ ให้ เกิดควำมเสียหำยแก่รำชกำร                    
อันเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง ตำมข้อ 6 วรรคหนึ่ ง ของประกำศ
คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
ในกำรสอบสวน กำรลงโทษทำงวินัย กำรให้ออกจำกรำชกำร กำรอุทธรณ์และ                 
กำรร้องทุ กข์ฯ ดั งนั้ น  กำรที่ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีอำศัยอ ำน ำจตำมมำตรำ 15                     
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542                
ออกค ำสั่งลงโทษตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดี 5 % เป็นเวลำ 3 เดือน จึงชอบด้วยกฎหมำยแล้ว 
(ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อบ. 161/2563)  

 คดีนี้ ถือเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติรำชกำรที่ดีของผู้มีหน้ำที่เกี่ยวข้อง       
กับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของรัฐที่ต้องปฏิบัติตำมระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนค ำนึงถึง
ประโยชน์ ของทำงรำชกำรและกำรป้ องกันควำม เสี ยหำยที่ จะเกิดขึ้ น                  
กับทำงรำชกำรด้วย กรณีที่ได้รับทรำบข้อเท็จจริงที่คำดเห็นได้ว่ำจะมีผลกระทบ              
ต่อประโยชน์ของทำงรำชกำร และกำรด ำเนินกำรต่อไปจะเป็นกำรขัดต่อระเบียบ
หรือประกำศในเรื่องนั้น ๆ ก็จะต้องเสนอควำมเห็นทักท้วงหรือเสนอเปลี่ยนแปลง
ควำมเห็นเดิม กรณีที่ไม่ด ำเนินกำรทักท้วงทั้งที่อยู่ในช่วงเวลำที่ยังสำมำรถท ำได้
ย่อมถือเป็นควำมผิดวินัยและต้องถูกลงโทษทำงวินัยในฐำนฝ่ำฝืนหรือจงใจ      
ไม่ปฏิบั ติตำมกฎหมำยและระเบียบของทำงรำชกำร ดั งเช่น อุทำหรณ์                    
จำกคดีปกครองข้ำงต้น !!      
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    โดย นำยปกครอง 



ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม กลุม่นิติกำร  
 

โครงกำรเสรมิสร้ำงและป้องกันกำรกระท ำผิดวินัย ส ำนักงำนสถิติแหง่ชำติ 
 

เรื่องน่ารู้...เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

“ต าแหน่งอะไร ท าไมบ านาญเยอะจัง” 
เรื่องนี้ เป็นเรื่องของบุคคลที่ด ำรงต ำแหน่งข้ำรำชกำรระดับสูง เมื่อมำ

ด ำรงต ำแหน่งในองค์กร ระดับประเทศ ก็ต้องมีกำรขอตรวจสอบประวัติกันหน่อย  
มำดูว่ำจะขอตรวจสอบอะไรได้บ้ำง 

นำย ก มีหนังสือถึงกรมบัญชีกลำง ขอข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับวัน เดือน ปีเกิด 
และกำรด ำรงต ำแหน่ ง ครั้ งสุ ดท้ ำย  ของน ำย  ข  เพ่ื อตรวจสอบว่ ำมี               
ควำมคลำดเคลื่อนปรำกฏเปรียบเทียบกับข้อมูลบ ำเหน็จบ ำนำญหลังเกษียณ 
กรมบัญชีกลำงปฏิเสธกำรเปิดเผยโดยให้เหตุผลว่ำ ข้อมูลข่ำวสำรดังกล่ำว              
เป็นข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับสิ่งเฉพำะตัวของ บุคคล อันเป็นข้อมูลข่ำวสำร               
ส่วนบุคคลตำมมำตรำ ๔ แห่งพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
หน่วยงำนของรัฐจะเปิดเผยโดยปรำศจำกควำมยินยอมเป็นหนังสือของเจ้ำของ
ข้อมูลที่ให้ไว้ล่วงหน้ำหรือในขณะนั้น มิได้ นำย ก จึงอุทธรณ์ต่อคณะกรรมกำร
วินิจฉัยกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร 

คณะกรรมกำรวินิจฉัยกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร สำขำสังคม กำรบริหำร
รำชกำรแผ่นดินและกำรบังคับใช้กฎหมำย วินิจฉัยสรุปว่ำ ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับ
วัน เดือน ปีเกิด ของนำย ข เป็นข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับสิ่งเฉพำะตัวของบุคคล 
อันจะท ำให้ทรำบถึงประวัติควำมเป็นมำของบุคคล จึงเป็นข้อมูลข่ำวสำร                
ส่วนบุคคล ตำมมำตรำ ๔ แห่งพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร                
พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่ งหน่วยงำนของรัฐจะเปิดเผยโดยปรำศจำกควำมยินยอม                 

เป็นหนังสือของเจ้ำของข้อมูลที่ให้ไว้ล่วงหน้ำหรือในขณะนั้นมิได้ ตำมมำตรำ ๒๔ 
แห่งพระรำชบัญญัติเดียวกัน ประกอบกับผู้อุทธรณ์มิได้ระบุเหตุผลว่ำข้อมูล
ข่ำวสำรดังกล่ำวจ ำเป็นต่อกำรคุ้มครองสิทธิของผู้ อุทธรณ์อย่ำงไร กำรเปิดเผย            
จะเป็ น กำรรุกล้ ำสิ ท ธิ ส่ วนบุ คคล โดยไม่ สมควร ตำมมำตรำ ๑๕  (๕ )                          
แห่งพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ กำรที่กรมบัญชีกลำง
ปฏิเสธกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรวัน เดือน ปีเกิด ของนำย ข จึงชอบแล้ว   
ส ำหรับข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรด ำรงต ำแหน่งครั้งสุดท้ำยของนำย ข มีลักษณะ
เป็นข้อมูลกำรด ำรงต ำแหน่งของบุคคลในขณะนั้น ซึ่งเป็นเรื่องกำรบริหำรงำน
บุคคลภำยในหน่วยงำนของรัฐ มิใช่ข้อมูลข่ำวสำรส่วนบุคคล และไม่มีลักษณะ
อย่ำงหนึ่ งอย่ำงใดที่หน่วยงำนของรัฐอำจมีค ำสั่ งมิ ให้ เปิดเผย ตำมมำตรำ ๑๕                     
แห่งพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อมูลกำรด ำรงต ำแหน่ง 
ครั้งสุดท้ำยของนำย ข จึงเปิดเผยให้ผู้อุทธรณ์ทรำบได้ 

มีข้อสงสัยกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร 
พ.ศ. ๒๕๔๐ หำรือไปที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร 
ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี โทร ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๗๗ / ๐๙ ๒๒๕๐ ๐๕๘๙ 
(www.oic.go.th) (wattanapong.k@opm.go.th) ค ำวินิจฉัยคณะกรรมกำร
วินิจฉัยกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร สำขำสังคม กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินและ
กำรบังคับใช้กฎหมำย (ที่ สค ๔๓๒/๒๕๖๔) นำยวรรธนพงศ์ ค ำดี ผู้อ ำนวยกำร
ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่สิทธิรับรู้ข้อมูลข่ำวสำร  

 
               “ข้อมูลโปร่งใส รำชกำรไทยไร้ทุจริต” 
 

      บทควำม อ. ๓/๒๕๖๕  
             วรรธนพงศ์ ค ำด ี
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