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พระราชกรณียกิจ 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ 

 
 ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ พระราชทานเพลิง พลเอกหญิง 
ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ 
 เมื่ อ เวลา  18.31 น . วันที่  5 มี น าคม  2565 พระบ าท สม เด็ จ                  
พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  เสด็จพระราชดำเนิน 
โดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชทานเพลิง 
พลเอกหญิง ท่านผู้หญิง อภิรดี ยิ่งเจริญ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ 
วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร 

 ครั้นเสด็จฯ ถึง เสด็จขึ้นพลับพลาอิศริยาภรณ์ ทรงรับการถวายความเคารพ               
ของผู้ มาเฝ้ าฯ ประทั บพระราชอาสน์ ที่ มุ ขหน้ าพลั บพลาอิ ศริ ยาภรณ์                        
พลอากาศโท ภักดี แสง - ชูโต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธี        

 

กราบบังคมทูลเบิก นายดุลทัศน์ ยิ่งเจริญ ผู้เป็นบุตร เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทาน 
ผ้าไตรเชิญไปทอดถวายพระสงฆ์บังสุกุลที่โกศ เมื่อพระสงฆ์บังสุกุลลงจากเมรุแล้ว 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การนี้  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ                    

พระบรมราชินี เสด็จขึ้นเมรุ ทรงหยิบกระทงข้าวตอกดอกไม้  จากเจ้าพนักงาน 
พระราชพิธี  วางข้างโกศ ทรงยืน  เมื่อกองเกียรติยศศพเป่าแตรนอน  
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จากนั้น ทรงหยิบธูปเทียนดอกไม้จันทน์จากเจ้าพนักงานพระราชพิธี 

ทรงจุดไฟจากโคมที่ตำรวจวังเชิญถวาย พระราชทานเพลิง แล้วเสด็จลงจากเมรุ
ไปทรงประทับพระราชอาสน์ สมควรแก่เวลา ทรงรับการถวายความเคารพ         

 
 
 
 
 
 
 
 
ของผู้มาเฝ้าฯ เสด็จลงจากพลับพลาอิศริยาภรณ์ ทายาททูลเกล้าฯ  

ถวายของที่ระลึก เสด็จฯ ไปทรงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนิน
กลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 

 
  

พลเอกหญิง ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ  ถึงแก่อนิจกรรม เนื่องจาก               
หลอดเลือดแดงใหญ่ ฉีก เซาะเฉียบพลัน  เมื่ อวันที่  30 กันยายน 2563               
สิ ริ อ ายุ  ได้  94 ปี  เกิ ด เมื่ อ วั น ที่  18 กรกฎ าค ม  2469 เป็ น ธิ ด าขอ ง               
พลตรี พระยาเสนีณรงค์ฤทธิ์ หม่อมหลวงเล็ก สนิทวงศ์ กับท่านผู้หญิงโพยม              
เสนีณรงค์ฤทธิ์  สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 
โรงเรียนสายปัญญา และโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย กรมการแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุข  

โดย เป็ นพระอภิบาล ในพระบาทสมเด็ จพระเจ้ าอยู่หั ว  ตั้ งแต่               
เสด็จพระราชสมภพ ระหว่างปี 2495 - 2498 และเป็นคุณข้าหลวงผู้ใหญ่             
รับใช้เบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ตั้งแต่ปี 2501 โดยได้รับการไว้วางพระราชหฤทัย       
ให้ดูแลงานส่วนของพระองค์ จนเสด็จสวรรคต และถวายการดูแลสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มาจนถึงปัจจุบัน 
นอกจากนี้ ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษ         
และเป็ นพล เอกหญิ งคนแรกและคน เดี ยว ในปั จจุบั นที่ เป็ น สามัญ ชน                
ด้านชีวิตครอบครัว สมรสกับ นายอวยชัย ยิ่งเจริญ มีบุตร - ธิดา 4 คน 
 
 
 

 
ที่มา : https://www.matichon.co.th/court-news/news_3217416  
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   กฎหมายน่ารู ้
     ตัวอย่างการกระทำผิดวินัย     

ผู้บังคับบัญชาเพิกเฉยต่อการดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการ 
 ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ต้องดำเนินการทางวินัยแก่ผู้กระทำผิดวินัย        
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕51 มาตรา 90                 
ซึ่งวางหลักว่า เมื่อมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการพลเรือน
สามัญผู้ใดกระทำผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชา
ซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ทราบโดยเร็ว และให้ผู้บั งคับบัญชา                  
ซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้โดยเร็ว        
ด้วยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บังคับบัญชา               
ซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว หรือ
ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย ดังนั้น ถ้าผู้บังคับบัญชาผู้ใด         
ไมด่ำเนินการทางวินัยแก่ผู้กระทำผิดวินัย จะมีความผิดวินัย โดยอาจเป็นความผิด
วินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ระเบียบของทางราชการ ตามมาตรา ๘๒ (๒) และมาตรา 84 หรืออาจเป็น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย
และระเบียบของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง           
ตามมาตรา ๘๒ (๒) และมาตรา 85 (7) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  

 

 

   ไมร่ักษาช่ือเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของ                 
   ตำแหน่งหน้าที่ราชการ ของตนมใิห้เสือ่มเสยี 

 นางสาวบุ๊ค ข้าราชการพลเรือนสามัญ มีความสนิทสนมมากกับนายกล้า 
ลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งมีครอบครัวแล้ว ทั้งสองคนมักจะไปไหนมาไหนด้วยกัน         
ในลักษณะสองต่อสอง และนายกล้า มักจะไปพบนางสาวบุ๊ค ที่บ้านพักในเวลา
กลางคืนเป็นประจำ ภรรยาของนายกล้า เข้าใจว่าบุคคลทั้งสองมีความสัมพันธ์  
ฉันชู้ สาวกัน  จึ งเกิดอาการหึ งหวงตามไปด่ าทอนางสาวบุ๊ ค  ที่ บ้ าน พัก                    
ภรรยาของนายกล้า และนางสาวบุ๊ค จึงได้ทะเลาะวิวาทกันจนถึงขนาดต้องให้
เจ้าหน้าที่ตำรวจมาระงับเหตุ  

 พฤติการณ์ของนางสาวบุ๊ค  ถือเป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง               
ฐานไม่รักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการ             
ขอ งต น มิ ให้ เสื่ อ ม เสี ย  ต ามม าต รา  ๘ ๒  (๑ ๐ ) ป ระกอบ ม าตรา  ๘ ๔                                                   
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เนื่องจาก                                                                                                                                      
นางสาวบุ๊ค เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งเป็นเสมือนตัวแทนของส่วนราชการ
ในการปฏิบัติหน้าที่  หรือดำเนินการอ่ืน ๆ แก่ประชาชน จึงต้องประพฤติตน        
ให้ประชาชนเชื่อถือ ไว้วางใจ และเป็นตัวอย่างที่ดี  เพราะเมื่อข้าราชการ                      
มีความประพฤติที่ดี ประชาชนก็จะมีความเชื่อถือ ศรัทธาต่อตัวข้าราชการ                 
และหน่วยงานของราชการ  

 

 

ที่มา : กลุ่มเจ้าหน้าที่สำนักงานศาลปกครอง 
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 บทความเกี่ยวกับคดปีกครอง 
    หนังสือราชการปลอม มองเห็นได้... แต่ไมต่รวจสอบ ! 

 ตาม พ.ร.บ .ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ .ศ .  ๒๕๓๙         
หากเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่แล้วทำให้ผู้ อ่ืนเสียหาย หน่วยงานของรัฐ        
ต้นสังกัดก็จําต้องชดใช้ค่าเสียหายจากการกระทำละเมิดแทนเจ้าหน้าที่ในสังกัด 
ของตน แต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่ผู้นั้นก็จะต้องถูกหน่วยงานต้นสังกัดตรวจสอบว่า 
เป็นการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จนทำให้ผู้อ่ืนเสียหาย
หรือไม่ ถ้าใช่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นก็ต้องถูกไล่เบี้ยให้ชดใช้เงินคืนตามส่วนของความรับผิด
แก่หน่วยงานต้นสังกัด แต่ถ้าตรวจสอบแล้วว่าเป็นประมาทเลินเล่อ แต่ไม่ร้ายแรง 
หน่วยงานต้นสังกัดก็ไม่สามารถไล่เบี้ยกับตัวเจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้ โดยต้องรับผิดชอบ
ค่าเสียหายในส่วนนี้เอง (มาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
และมาตรา ๕ มาตรา ๘ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙)  

 การกระทำโดยจงใจนั้น เป็นเรื่องที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าผู้กระทำรู้สํานึก        
ในการกระทำหรือมี เจตนาที่ จะกระทำการโดยมิชอบเพ่ือให้ผู้ อ่ืนได้ รับ         
ความเสียหาย ส่วนการประมาทเลินเล่อ เป็นเรื่องของการกระทำที่สามารถ
ป้องกันเพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้นได้ หากได้ใช้ความระมัดระวัง ซึ่งสามารถ
เทียบเคียงได้กับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๙ วรรคสี่ ที่ให้ความหมาย    
ของคําว่า “กระทำโดยประมาท” ได้แก่ กระทำความผิดมิใช่โดยเจตนา                 
แต่กระทำโดยปราศจากความระมัดระวัง ซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมี               
ตามวิสัยและพฤติการณ์  และผู้กระทำอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้               
แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่  

 ส่วนการกระทำโดย “ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง” ซึ่งเป็นคําที่
บัญญัติอยู่ใน พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ นั้น ศาลปกครอง
สูงสุดได้วินิจฉัยไว้  เช่นในคดีหมายเลขแดงที่  อ.๙๒๑/๒๕๕๘ ว่าหมายถึง         
การกระทำโดยมิได้เจตนา แต่เป็นการกระทำซึ่งบุคคลพึงคาดหมายได้ว่า           
อาจก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นได้ และหากได้ใช้ความระมัดระวังแม้เพียงเล็กน้อย 
ก็อาจป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายได้แต่กลับมิได้ใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นเลย  

 คดีปกครองที่นํามาเป็นอุทาหรณ์ต่อไปนี้  เป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ         
ได้ใช้ความระมัดระวังไม่เพียงพอในการตรวจสอบข้อเท็จจริงของเรื่องที่พบ          
ความผิดปกติ ทั้งที่สามารถป้องกันปัญหาได้ และหน่วยงานของรัฐต้องชดใช้
ค่าเสียหายจากการกระทำละเมิดดังกล่าว  

 คดีนี้สืบเนื่องจากสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ได้มีการจัดสอบแข่งขัน
และต่อมาได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น          
เรื่องการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล 
โดยมีผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สอบได้ในลำดับที่ ๘๕ จากจำนวน ๑,๑๕๕ ราย จากนั้นได้มี
การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้จำนวน ๒๓๗ อัตราตามลำดับ โดยมีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ มาขอใช้บัญชีด้วย  

 ประเด็นปัญหาอยู่ที่รายของผู้ฟ้องคดี เพราะหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้รับ
หนังสือแจ้งจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น ให้ไปรายงานตัว
เพ่ือดำเนินการเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง เนื่องจาก อบต. ต้นกก (นามสมมติ)         
ได้มีหนังสือขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดขอนแก่น ได้มีมติเห็นชอบ พร้อมทั้งได้จัดส่งเอกสารต่าง ๆ ให้แก่ อบต.ต้นกก 
เพ่ือดำเนินการบรรจุผู้ฟ้องคดีต่อไป 
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 เมื่อ อบต.ต้นกก ได้รับเรื่องและตรวจสอบพบว่าหนังสือขอใช้บัญชี       
ผู้สอบแข่งขันได้ที่อ้างว่าออกจาก อบต.ต้นกก นั้น เป็นหนังสือราชการปลอม  
โดย อบต.ต้นกก ไม่ ได้ เป็นผู้ทํ าหนั งสือดั งกล่ าว จึ งได้มีหนั งสือแจ้ งให้  
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่นทราบเรื่องที่เกิดขึ้น  

 ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือติดตามเรื่องต่อ อบต.ต้นกก ซึ่งได้รับหนังสือแจ้ง
ตอบกลับว่า อบต.ต้นกก ไม่เคยมีหนังสือขอใช้บัญชีดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงได้               
โทรติดต่อสอบถามไปยังคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น              
ซึ่งก็ได้รับการยืนยันว่ามีการขอใช้บัญชีผู้สอบได้จาก อบต.ต้นกก  

 ภายหลังจากเกิดเรื่อง ผู้ฟ้องคดีได้รอการบรรจุอยู่นาน เมื่อไม่ได้รับแจ้ง
ผลใด ๆ จึงได้ยื่นฟ้องสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) 
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) อบต.ต้นกก 
(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔)           
ต่อศาลปกครอง เพ่ือขอให้ชดใช้ค่าเสียหายจากการถูกกระทบสิทธิที่จะได้รับ
บรรจุแต่งตั้ง ค่าเสียรายได้และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกีย่วข้อง  

 ปัญหาคือ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้อง
คดีที่ ๒) และ อบต.ต้นกก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) กระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีหรือไม่ ?  

 กรณีการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า 
หนังสือดังกล่าวมีข้อพิรุธหลายจุดที่สามารถมองเห็นได้  เช่น การระบุสถานที่  
ออกหนังสือไม่ถูกต้องตามรูปแบบหนังสือราชการ มีการระบุหมายเลขมือถือ   
แทนหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงาน และไม่ได้ระบุจำนวนหรืออัตรากําลัง               
ที่ต้องการอย่างชัดเจน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ไม่ได้มีการตรวจสอบหรือติดต่อ             
ไปยังหน่วยงานเจ้าของหนังสือเพ่ือความชัดเจน ซึ่งจะทำให้ทราบความจริงว่า

หนังสือดังกล่าวไม่ได้ออกโดย อบต.ต้นกก และผู้ฟ้องคดีไม่ต้องรอการบรรจุ        
เป็นเวลานานและเสียโอกาสในการบรรจุ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กลับดำเนินการ
ประชุมและมีมติเห็นชอบให้ อบต.ต้นกก ใช้บัญชีผู้สอบได้รายผู้ฟ้องคดี โดยไม่มี
การตรวจสอบกับหน่วยงานผู้ขอใช้บัญชีเพ่ือความชัดเจน  

 ประกอบกับหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับหนังสือแจ้งจาก อบต.ต้นกก 
ว่าไม่ได้เป็นผู้ทําหนังสือที่พิพาท แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีโทรไปสอบถามเรื่อง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ 
กลับยืนยันว่ามีการทำหนังสือดังกล่าวจาก อบต. ต้นกก จึงรับฟังได้ว่าการกระทำ
ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อ ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับ 
ความเสียหายแก่สิทธิในการที่จะได้รับบรรจุแต่งตั้ง อันเป็นการกระทำละเมิด 
ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  

 ส่วนการกระทำของ อบต.ต้นกก นั้น หลังจากทราบเรื่องได้ทำการตรวจสอบ
พบว่าหนังสือที่พิพาทซึ่งลงนามโดยรองนายก อบต.ต้นกก เป็นหนังสือที่มี            
การปลอมแปลงขึ้น เนื่องจากขณะที่มีหนังสือฉบับนี้ อบต.ต้นกก ไม่มีอัตราว่าง               
ในตำแหน่งที่ผู้ฟ้องคดีขึ้นบัญชี คือ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
ระดับ ๓ เพราะได้มีการบรรจุตำแหน่งดังกล่าวไปแล้วก่อนหน้านี้  และรองนายก 
อบต.ต้นกก ได้ยืนยันว่าไม่ใช่ลายมือชื่อของตนที่ลงนาม อีกทั้งเลขที่หนังสือ 
พบว่าเป็นเลขที่หนังสือเรื่องการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  จึงได้มี
หนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีว่า อบต.ต้นกก ไม่ได้มีหนังสือขอใช้
บัญชีผู้สอบได้ หนังสือดังกล่าวเป็นหนังสือราชการปลอม รวมทั้งได้แจ้งความต่อ
พนักงานสอบสวน กรณีมีผู้ปลอมแปลงเอกสารราชการ โดยไม่ปรากฏพยานหลักฐาน 
ว่าเจ้าหน้าที่ของ อบต.ต้นกก เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำหนังสือดังกล่าว  
กรณีจึงรับฟังไม่ได้ว่าเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี อบต.ต้นกก ไม่ต้องรับผิด
ชดใช้ค่าเสียหาย 
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 ศ าล ป ก ค รอ งสู งสุ ด จึ งย ก ฟ้ อ ง  อ บ ต .ต้ น ก ก  แ ล ะ พิ พ าก ษ า                    
ยืนตามศาลปกครองชั้นต้น  ที่ ให้ กรมส่ งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น                   
ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี 
ตามจำนวนเงินค่าเสียหายที่ศาลปกครองชั้นต้นได้กำหนดจากพฤติการณ์                   
และความร้ายแรงแห่งละเมิด ตามมาตรา ๔๓๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง             
และพาณิชย์ ทั้งนี้ เนื่องจากไม่มีประเด็นอุทธรณ์เกี่ยวกับจำนวนเงินค่าเสียหาย
ดังกล่าว (คดีหมายเลขแดงที ่อ.๒๐๑/๒๕๕๙)  

 คดีนี้ ศาลปกครองสูงสุดได้วางหลักในการปฏิบัติราชการที่ดี  เกี่ยวกับ 
การกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งจะต้องใช้ความระมัดระวังรอบคอบในการทำงาน             
แล ะต้ อ งต รวจสอบ เมื่ อพ บ ความผิ ดป กติ ที่ เกิ ด ขึ้ น ต่ อ งาน ใน ห น้ าที่                 
โดยทันที เพ่ือให้ปัญหาที่ เกิดขึ้นได้รับการแก้ไขโดยเร็ว การปฏิบัติราชการ                  
ที่ขาดความระมัดระวัง ซึ่งเจ้าหน้าที่พึงต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ หรือปล่อยปละ
ละเลยไม่เอาใจใส่ในหน้าที่  เมื่อความเสียหายเกิดขึ้น ย่อมเป็นการกระท ำ                
โดยประมาทเลินเล่อ (ธรรมดา) ซึ่งหน่วยงานต้นสังกัดต้องรับผิดในความเสียหาย
ดังกล่าวแต่หากเจ้าหน้าที่กระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เจ้าหน้าที่  
ต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ เพราะการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ
เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมาย ที่อาจกระทบสิทธิของบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา              
จึงไม่อาจละเลยล่าช้าปล่อยเวลาให้ล่วงไป จนเกิดความเสียหายขึ้น ! 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธัญธร ปังประเสริฐ  
พนักงานคดีปกครองชํานาญการพิเศษ  

สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง 
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   เรื่องน่ารู้...เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ 
  ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

    หนังสือราชการเกี่ยวกับการดำเนินคดี 
 ก ระบ วน ก า รด ำ เนิ น ค ดี อ าญ ามี ขั้ น ต อ น ม าก ม าย  ก่ อ น ค ดี                           
เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาล ก็จะมีการติดต่อประสานงานระหว่าง          
ส่วนราชการต่าง ๆ หนังสือราชการในขั้นตอนนี้จะสามารถขอได้หรือไม่  

 นาย ก เป็นผู้ถูกควบคุมตัวของหน่วยงาน A ต่อมาพนักงานสอบสวน
หน่วยงาน B ได้ขออนุญาตนำตัว นาย ก ซึ่งเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาอีกคดีหนึ่ง
ไปชี้สถานที่เกิดเหตุ นาย ก จึงมีหนังสือถึงหน่วยงาน A ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การนำตัวชี้ที่ เกิดเหตุ จำนวน ๓ รายการ คือ ๑) หนังสือที่หน่วยงาน B           
แจ้งหน่วยงาน A ไม่อนุญาตให้คัดถ่ายหนังสือขอนำตัวชี้ที่เกิดเหตุ ๒) หนังสือ              
ที่หน่วยงาน A มีถึงหน่วยงาน B สอบถามว่าจะอนุญาตให้นาย ก คัดถ่ายหนังสือ
ขอนำตัวชี้ที่เกิดเหตุหรือไม่ และ ๓) หนังสือที่หน่วยงาน A แจ้งหน่วยงาน B              
ว่าไม่อนุญาตให้นำตัวนาย ก ไปชี้ที่เกิดเหตุในวันเวลาราชการ หน่วยงาน A 
ปฏิเสธการเปิดเผยโดยให้เหตุผลว่าเป็นข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับข้อมูลการดำเนิน
คดีอาญา ที่ ยั งไม่ เสร็จสิ้ น  การเปิ ด เผยจะทำให้ การบั งคับ ใช้กฎหมาย                   
เสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ตามมาตรา ๑๕ (๒)                    
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ นาย ก จึงอุทธรณ์               
ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  

 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม การบริหาร
ราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย วินิจฉัยสรุปว่า เอกสารรายการที่ ๑ 

และรายการท่ี ๒ เป็นหนังสือราชการที่โต้ตอบระหว่างหน่วยงานเกี่ยวกับข้อหารือ
กรณีผู้อุทธรณ์ขอข้อมูลข่าวสาร ส่วนรายการที่ ๓ เป็นหนังสือที่หน่วยงาน A 
อนุญาตให้หน่วยงาน B นำผู้อุทธรณ์ชี้ที่เกิดเหตุ ข้อมูลข่าวสารทั้ง ๓ รายการ 
เป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ตามปกติของหน่วยงานของรัฐ 
และไม่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดที่หน่วยงานของรัฐอาจมีคำสั่งมิให้เปิดเผย 
ตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ประกอบกับผู้อุทธรณ์เป็นผู้มีส่วนได้เสียและเกี่ยวข้องกับเอกสารราชการทั้ง ๓ ฉบับ 
จึงมีคำวินิจฉัยให้หน่วยงาน A เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ผู้อุทธรณ์  

 มีข้อสงสัยการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ หารือไปที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โทร ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๗๗ / ๐๙ ๒๒๕๐ ๐๕๘๙ 
(www.oic.go.th) (wattanapong.k@opm.go.th)  

 คำวิ นิ จ ฉั ยคณ ะกรรมการวินิ จฉั ย การ เปิ ด เผยข้ อมู ล ข่ าวส าร                     
ส าขาสั งคมการบ ริห ารราชการแผ่ น ดิ น และการบั งคั บ  ใช้ กฎห มาย                             
(ท่ี สค ๔๘๓/๒๕๖๔)  

“ข้อมูลโปร่งใส ราชการไทยไร้ทุจริต” 
 
 
 
 
 

ที่มา : นายวรรธนพงศ์ คำดี  
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและเผยแพร่  

                       สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
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