






















รายงานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๐   หนา  ๑ 
 

 
รายงานการปฏิบัติตาม 

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ของคณะกรรมการขอมลูขาวสารของราชการ 

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
_____________________ 

 คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ (กขร.) ไดจัดทํารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อรายงานใหคณะรัฐมนตรีทราบถึงผลการ
ดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ และเปาหมายการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามท่ีกําหนดไว
ในมาตรา ๒๘  ของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  ดังนี้ 

ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ (สขร.) ไดรับการ
จัดสรรงบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน จําแนกเปนคาใชจายดานตางๆ ท่ีสําคัญๆ  ดังน้ี 

 

รายละเอียด จํานวน (บาท) 

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร: ๓๓,๔๘๔,๓๗๕ 
  

 งบดําเนนิงาน: ๘,๐๙๑,๗๕๐ 

 - คาเบ้ียประชุมกรรมการ ๕,๐๐๐,๐๐๐ 
 - คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม (และโครงการพิเศษอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย) ๑,๒๐๐,๐๐๐ 
 - คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ๗๕๐,๐๐๐ 
 - คาใชจายอ่ืนๆ เชน คาเบ้ียเล้ียง ท่ีพักและคาพาหนะ คาซอมแซมครุภัณฑ  
   วัสดุสํานักงาน เปนตน 
 

๑,๑๔๑,๗๕๐ 

 งบรายจายอ่ืน ๒๕,๓๙๒,๖๒๕ 

 - คาใชจายในการวิจยั ๕,๐๐๐,๐๐๐ 
 - คาใชจายในการกําหนดมาตรฐานความโปรงใสและเกณฑการประเมินของ
   หนวยงานภาครัฐ 

๒๐,๐๐๐,๐๐๐ 

 - คาใชจายในการเจรจาและการประชุมนานาชาติ ๓๙๒,๖๒๕ 
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งบดําเนินงานในปงบประมาณ 2550 ของ สขร.
รวมท้ังส้ิน 8,091,750 บาท

คาใชจายในการ
สัมมนาและฝกอบรม

  (และโครงการ
พเิศษอื่นตามที่
ไดรับมอบหมาย)
1,200,000 บาท

คาวัสดุ
โฆษณาและ
เผยแพร

750,000 บาท
9%

คาใชจายอื่นๆ เชน
 คาเบี้ยเลี้ยง ที่
พกัและคาพาหนะ

 คาวัสดุ 
1,141,750 บาท

14% ค

15%

าเบี้ยประชุมกรรมการ
5,000,000 บาท

62%

 
 
 

งบรายจายอ่ืนในปงบประมาณ 2550 ของ สขร.
รวมทั้งสิ้น 25,392,625 บาทคาใชจายใน

การเจรจา
และการ
ประชุม
นานาชาติ

392,625 บาท
2%

คาใชจายในการ
กําหนดมาตรฐาน
ความโปรงใสและ
เกณฑการ
ประเมินของ 

หนวยงานภาครัฐ
20,000,000 บาท 

78%

คาใชจายใน
การวิจัย  

5,000,000 บาท
 20%

 

 จากงบประมาณท่ีไดรับอยางคอนขางจํากัดดังกลาวขางตน  ทําใหสํานักงานคณะกรรมการขอมูล
ขาวสารของราชการ  มีงบประมาณสําหรับใชในการดําเนินงานคอนขางจํากัดอยางมาก ซ่ึงเปนปญหาอุปสรรค
สําคัญท่ีทําใหไมสามารถปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบนโยบายจากคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการไดมากนัก 
โครงการเชิงรุกเพื่อใหการปฏิบัติตามกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพท่ีไดกําหนดไว
ในแผนงานหลายโครงการไมสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดเพราะขาดงบประมาณ 
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 ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ไดดําเนินการในภารกจิ
ท่ีสําคัญๆ  ดังนี้ 

 ๑. ดานการสอดสองใหคําแนะนําและติดตามผลการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ 

ของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ไดดําเนินการ ดังน้ี 

  ๑.๑ การตรวจแนะนําการปฏิบัติงานของศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงานตางๆ ท้ังใน
สวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน รวม ๒๗๓ ศูนย  เพื่อเปนการสอดสองดูแล และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของศูนยขอมูลขาวสาร  ตลอดจนเพ่ือใหการแนะนําการปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางท่ีกฎหมาย
บัญญัติ โดยเปนการตรวจแนะนําใน ๔ ประเด็น คือ การจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสาร  การจัดทําดัชนีขอมูลขาวสาร  
ความครบถวนของการจัดขอมูลขาวสารตามท่ีกําหนดในมาตรา ๙ ของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ และความพรอมของเจาหนาท่ีในการใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชนในการเขาตรวจดูขอมูล
ขาวสารที่ศูนยขอมูลขาวสาร   
  จากการตรวจแนะนําและประเมินผลดังกลาว พบวา  หนวยงานรัฐสวนใหญปฏิบัติตาม
กฎหมายขอมูลขาวสารของราชการดีข้ึนกวาปท่ีผานมา  แตยังคงปฏิบัติไดไมถูกตองและครบถวน โดยเฉพาะเรื่อง
การจัดระบบขอมูล และการจัดทําดัชนีขอมูลขาวสาร ซ่ึงสวนใหญยังไมเขาใจวาจะปฏิบัติอยางไร ซ่ึงสํานักงาน
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการไดใหคําแนะนําและใหขอสังเกตท่ีควรปรับปรุงแกไขแกเจาหนาท่ีของ
ศูนยขอมูลขาวสาร และผูบริหารของหนวยงานที่พบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน รวมท้ังไดแจงผลการ
ประเมินใหกับศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงานของรัฐท่ีไปตรวจแนะนํา เพื่อใหปรับปรุงแกไขตอไปแลว 
(รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวก ๑) 

  ๑.๒ การติดตามประเมินผลจากรายงานผลการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ ของรัฐ 

   จากมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ และวันท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๔๖  
ท่ีไดกําหนดใหหนวยงานของรัฐ มีหนาท่ีสรุปรายงานผลการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ สงใหสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ทราบ ตามแบบรายงานปละหนึ่งคร้ัง เพื่อรวบรวมรายงานตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการและ
คณะรัฐมนตรีตอไป  โดยหนวยงานของรัฐสามารถรายงานผลการดําเนินงานตามแบบรายงานประจําปผานทาง
เว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ท่ี www.oic.go.th หรือสงเปนเอกสารมายัง 
สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการเปนประจําทุกป  
   ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ มีหนวยงานใหขอมูลท้ังส้ินจํานวน ๑,๘๖๖ หนวยงาน 
คิดเปนรอยละ ๑๙.๙๘ จากหนวยงานท้ังหมดจํานวน ๙,๓๓๘ หนวยงานท่ีอยูใตบังคับของพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ สรุปไดดังนี้ 
 
 

http://www.oic.go.th/
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   ๑.๒.๑ การปฏิบัติตามมาตรา ๗ มาตรา ๙ มาตรา ๒๓ (๓) และมาตรา ๒๖ 

    ๑.๒.๑.๑ หนวยงานของรัฐสวนกลาง 
    หนวยงานของรัฐสวนกลางที่รายงานเขามามีท้ังส้ิน ๑๕๙ หนวยงาน 
คิดเปนรอยละ ๔๐.๙๗ ของหนวยงานของรัฐสวนกลางท้ังหมด ๓๘๘ หนวยงาน แบงเปนหนวยงานที่สังกัด
กระทรวง หนวยงานท่ีเปนรัฐวิสาหกิจ และองคการมหาชน จํานวน รวม ๑๔๖ แหง สวนราชการไมสังกัดกระทรวงฯ 
๗ แหง สวนราชการสังกัดรัฐสภา ๒ แหง และหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ ๔ แหง   
   ๑.๒.๑.๒ หนวยงานรัฐสวนภูมิภาค  (จังหวัด) 
   หนวยงานของรัฐสวนภูมิภาค (จังหวัด) ท่ีรายงานเขามาจํานวน ๓๔ 
จังหวัด คิดเปนรอยละ ๔๕ ของจังหวัดท้ังหมด ๗๕ จังหวัด มีจังหวัดท่ีไมไดรายงานเขามา ๔๑ จังหวัด   
  ๑.๒.๑.๓ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ัวประเทศรายงานเขามาจํานวน  
๑,๖๗๓ แหง คิดเปนรอยละ ๒๑.๒๙ ของจํานวนองคการปกครองสวนทองถ่ินทุกประเภทท่ีมีอยู ๗,๘๕๕ แหงท่ัวประเทศ 
โดยแบงเปนองคการบริหารสวนจังหวัด ๒๙ แหง คิดเปนรอยละ ๓๘.๖๖ ของจํานวนองคการบริหารสวนจังหวัด 
ท่ัวประเทศ ไมไดรายงานเขามา จํานวน ๔๖ แหง  เทศบาล รายงานเขามาท้ังส้ินรวม ๒๙๘ แหง คิดเปนรอยละ 
๒๕.๗๓ ของจํานวนเทศบาลท้ังหมด ๑,๑๕๘  องคการบริหารสวนตําบล  รายงานเขามาท้ังส้ิน ๑,๓๔๔ แหง คิดเปน 
๒๐.๓๐ จากจํานวนองคการบริหารสวนตําบล ๖,๖๒๐ แหงท่ัวประเทศ  ไมไดรายงานเขามามี ๕,๒๗๖ แหง คิดเปน
รอยละ ๗๖.๖๙  สําหรับองคการปกครองทองถ่ินรูปแบบพิเศษ มีการรายงานเขามาครบท้ัง ๒ แหง ท้ังเมืองพัทยา  
และกรุงเทพมหานคร 
  จากผลการรายงานการติดตามประเมินผลของหนวยงานของรัฐในการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ดังกลาวขางตน สรุปไดวา มีความกาวหนาในการปฏิบัติ
ดีข้ึนอยางนาพอใจกวาปท่ีผานมา  เชน  มีการจัดทําปายบอกทางไปยังสถานท่ีตั้งศูนยขอมูลขาวสารที่ชัดเจน  มีการจัด
อบรมใหแกเจาหนาท่ีมากข้ึน เปนตน  โดยปจจัยสําคัญท่ีผลักดันใหเกิดการพัฒนานั้น พบวา มีสาเหตุหลักมาจาก
การที่ไดมีมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ใหความเห็นชอบแนวทางการดําเนินการเพื่อกําหนดให
หนวยงานของรัฐทุกแหง ถือเปนนโยบายสําคัญในปงบประมาณ ๒๕๔๙ โดยกําหนดใหนําเร่ืองการจัดระบบและ
การดําเนินงานเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลขาวสาร และการสนับสนุนสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนเปนหนึ่ง
ในตัวช้ีวัด (KPI) ประสิทธิภาพของหนวยงานรัฐทุกแหง  เร่ิมต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ เปนตนไป สงผลให
หนวยงานของรัฐมีความต่ืนตัวมากข้ึน และพยายามปรับปรุงการดําเนินงานตามกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการ
ท่ีเปนอยูใหเปนไปตามตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. ท่ีกําหนดไว 
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   ๑.๒.๒ ผลสํารวจการดําเนินงานของหนวยงานรัฐตามมติคณะรัฐมนตรี ๒๘ ธันวาคม 
๒๕๔๗  ในการนําขอมูลขาวสารเก่ียวกับการประกวดราคา  ประกาศสอบราคา และผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจาง
ในรอบเดือนเผยแพรผานเว็บไซตของหนวยงาน 

   จากผลการสํารวจ ในชวงระหวางเดือนเมษายน ๒๕๕๐ จนถึงวนัท่ี ๓๑ สิงหาคม 
๒๕๕๐  ของหนวยงานรัฐในสวนกลางและสวนภูมิภาค รวมท้ังส้ิน ๓๕๔ หนวยงาน พบวาหนวยงานของรัฐท่ัวไป
ไดมีการดําเนินงานเฉพาะการนําประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา รวมท้ังผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจาง
ในแตละกรณีลงเผยแพรในเว็บไซตของหนวยงานรัฐนั้นๆ และเว็บไซตศูนยรวมขาวประกวดราคาภาครัฐของ
กระทรวงการคลังดวย 
   สําหรับการจัดทํารายงานสรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง ยังมีการดําเนินการไมมากนัก 
โดยมีเพียง ๖๒ หนวยงาน  คิดเปนรอยละ  ๑๗.๕ ของหนวยงานสวนกลาง ท่ีไดดําเนินการแลว ในสวนของจังหวัด 
มีจํานวนเพียง ๑๑ จังหวัด  องคการบริหารสวนจังหวัด ๒๕ แหง (ซ่ึงสวนใหญยังเผยแพรขอมูลไมถูกตองตามแบบ 
สขร. ๑ และขอมูลไมเปนปจจุบัน) สําหรับเทศบาลดําเนินการแลว ๑๕ แหง ไมไดดําเนินการ ๘ แหง เทศบาลเมือง 
ดําเนินการแลว ๔๑  แหง ไมไดดําเนินการ ๖๘ แหง อีก ๑๕ แหงไมสามารถเขาตรวจดูไดเนื่องจากไมปรากฏเว็บไซต 
หรือบางแหงอยูระหวางปรับปรุง  (รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวก ๒) 

  ๑.๓ การนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อมีมติในเรื่องการสนับสนุนใหการบังคับใชพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

   ในป ๒๕๕๐ คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการไดเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อมีมติ
ในเร่ืองตางๆ  ดังนี้ 
   ๑.๓.๑ การขยายผลการกําหนดใหการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เปนเคร่ืองมือในการประเมินประสิทธิภาพของหนวยงานสวนทองถ่ิน  ตั้งแตป ๒๕๕๑ เปนตนไป  
โดยใหกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทยรับไปดําเนินการ   
    ๑.๓.๒ การกําหนดใหหนวยงานรัฐตองถือปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ โดยเครงครัด เพื่อเปนมาตรการในการดูแลรักษาและปองกันความเสียหาย และการสูญหาย
ของเอกสารทางราชการ ท่ีจะกระทบตอสิทธิข้ันพื้นฐานของประชาชนในการรับรูขอมูลขาวสารของราชการ 
   ๑.๓.๓ ใหกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาขอความรวมมือจากสถาบันการศึกษา ให
ความรูเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และความรู
เกี่ยวกับสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ช่ือเสียง ความเปนอยูสวนตัว บรรจุเปนวิชาหน่ึงในหลักสูตรของ
สถาบันการศึกษา เพื่อปองกันมิใหเกิดการละเมิดสิทธิในความเปนอยูสวนตัวและขอมูลสวนบุคคล 
    ๑.๓.๔ ใหหนวยงานของรัฐทุกแหง สรุปผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ไวในรายงานประจําปของหนวยงาน เพ่ือใหหนวยงานตางๆ ไดตระหนักถึงความสําคัญ
ของการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มากยิ่งข้ึน 
(รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวก ๓) 
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 ๒. ดานการจัดทํารางปรับปรุงแกไขกฎหมาย  

  ไดมีการดําเนินการเพ่ือผลักดันใหมีการแกไขพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๐ ตอเนื่องจากปท่ีผานมา เพื่อใหการบังคับใชกฎหมายสามารถตอบสนองตอสิทธิรับรูขอมูลขาวสารของ
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน๑ และการจัดทํารางกฎหมายคุมครองขอมูลขาวสารสวนบุคคล  ซ่ึงขณะน้ี
ยังอยูในระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวก ๔) 

 ๓. ดานการศึกษาวิจัย 

  ๓.๑ ตลอดระยะเวลาเกือบ ๑๐ ปท่ีผานมา  สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
ไดจัดทําโครงการศึกษาวิจัยในเร่ืองตางๆ หลายโครงการ เพื่อนําผลของการศึกษาวิจัยในโครงการตางๆ มาใชประโยชน
ในการกําหนดนโยบายและแนวทางในการดําเนินงานของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ และสํานักงาน
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ใหเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมายไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
เชน โครงการศึกษาและจัดทํารางกฎหมายท่ีตองออกตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
โครงการศึกษาวิจัยเร่ืองการคุมครองขอมูลขาวสารสวนบุคคลท่ีจัดเก็บในบัตรประจําตัวประชาชนแบบเอนกประสงค 
(Smart Card)  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการคุมครองขอมูลขาวสารสวนบุคคลในประเทศไทยและตางประเทศ และ
มาตรฐานสากลในเร่ืองของการเก็บขอมูลสวนบุคคลในบัตรประจําตัวเพ่ือพัฒนาองคความรูเร่ืองการคุมครองขอมูล
สวนบุคคลท่ีจัดเก็บในบัตรประจําตัวประชาชนแบบเอนกประสงค (Smart Card) และเพื่อกําหนดแนวทาง หรือคูมือ
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลขาวสารสวนบุคคลในการจัดทําบัตรประจําตัวแบบ Smart Card  เปนตน  
(รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวก ๕) 

 ๓.๒ โครงการศึกษาวิจัยในปงบประมาณ ๒๕๕๐  

   ในปงบประมาณ ๒๕๕๐  สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการไดจัดทํา
โครงการจัดทําเกณฑมาตรฐานความโปรงใสและตัวช้ีวัด รวมท้ังรูปแบบในการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน
ของรัฐ โดยไดดําเนินการเปน โครงการยอยๆ จํานวน ๖ โครงการ โดยแบงเปน ๓ กลุม กลุมแรก เปนโครงการ
สํารวจภาคสนาม ๔ โครงการ ในภาคกลาง  ภาคเหนือ ภาคใต และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุมท่ีสอง เปน
โครงการพัฒนาเพ่ือจัดทํามาตรฐานความโปรงใสและตัวช้ีวัดความโปรงใส  ซ่ึงเปนการนําผลการศึกษาของ
โครงการสํารวจภาคสนามท้ัง ๔ โครงการดังกลาวมาพัฒนาปรับปรุงใหเปนมาตรฐานและตัวช้ีวัดท่ีจะใชดําเนินการ

                                                           
๑ หมายเหตุ  รางพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ไดถูกนําเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
พิจารณารางพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ซึ่งมีรองศาสตราจารย ธีรภัทร  เสรีรังสรรค เปนประธาน 
และคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ไดพิจารณาเห็นชอบรางพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... เมื่อวันที่  
๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ แตไมสามารถเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาไดทัน จึงจะตองรอไวนําเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
หลังการเลือกต้ังตอไป 
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   ผลของการวิจัยในโครงการท้ัง ๖ โครงการดังกลาวขางตน จะทําใหคณะกรรมการ
ขอมูลขาวสารของราชการมีเกณฑมาตรฐานความโปรงใส ตัวชี้วัด  และมีรูปแบบและวิธีการในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐท่ีครอบคลุมการบริหารราชการสวนกลาง การบริหารราชการสวนภูมิภาค และการบริหาร
ราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อันเปนการสงเสริมการปฏิบัติงานภายใตหลักธรรมาภิบาล รวมท้ังมีระบบ
และกลไกการเปดเผย การใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชน ตลอดจนการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
ในการรับรูและตรวจสอบการใชอํานาจของหนวยงานภาครัฐ และมีระบบสารสนเทศ/โปรแกรมมาตรฐานสําหรับ
การประเมินวัดระดับความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
(รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวก ๖) 

 ๓.๓ โครงการศึกษาวิจัยอ่ืนๆ 

  นอกจากโครงการตามขอ ๓.๒  สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการยัง
ไดจัดทําโครงการศึกษาวิจัยเร่ืองตางๆ ท่ีเปนการสนับสนุนสิทธิไดรูและการมีสวนรวมของประชาชน ภายใต
โครงการตางๆ  อีก ๓  โครงการ คือ  โครงการศึกษาวิจัย “เร่ืองการประเมินผลการบังคับใชพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ : แนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมและกลไกการตรวจสอบของประชาชนภายใต
สภาวะแวดลอมทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม”  โครงการศึกษาวิจัย “เร่ืองการวิเคราะห และจัดทํารายงาน
ประมวลผลการศึกษาวิจัยการเช่ือมโยงขอมูลขาวสารสวนบุคคลระหวางหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ” และโครงการศึกษาวิจัยและจัดทํารายงานประมวลผลขอมูลการติดตาม
ผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของหนวยงานของรัฐ” ท้ังนี้ เพ่ือใหได
ขอเสนอแนะแนวทางที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการจะไดนํามาใชในการกําหนดแนวทางบังคับใช
กฎหมายท่ีถูกตองและเหมาะสมตอไป 
(รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวก ๗) 

  ๔. ดานความรวมมือทางวิชาการกับตางประเทศ โดยการเขารวมประชุมในเวทีสําคัญ

ตางๆ  

   คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการมีนโยบายสนับสนุนการเขารวมประชุมระหวาง
ประเทศอยางสมํ่าเสมอ โดยในป ๒๕๕๐ สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการไดเขารวมประชุมใน
เวทีระหวางประเทศ ในสวนท่ีเกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคลในเวทีสําคัญตางๆ อยางตอเนื่อง เชน การประชุม
คณะทํางานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสภายใตกรอบเอเปค  และการประชุม IFIP International Information Security 
Conference ๒๐๐๗ ซ่ึงเปนการประชุมประจําป เปนตน  เพื่อประโยชนในการพัฒนาองคความรูของบุคลากร ของ
สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ในการท่ีจะไดเรียนรูและรับทราบประสบการณ  แนวคิดของ
ผูเช่ียวชาญ ของแตละประเทศ  ท่ีจะสามารถนํามาใชประโยชนในการปรับปรุงและพัฒนางานของสํานักงาน
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(รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวก ๘) 

  ๕. ดานการเสริมสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูล

ขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ใหแกหนวยงานของรัฐ ภาคเอกชน องคกรทางสังคม สื่อมวลชนและ

ประชาชนทั่วไป และการเผยแพรขอมูลขาวสารผานส่ือตางๆ  

 คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการมีนโยบายใหสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสาร
ของราชการ ดําเนินการจัดฝกอบรม/สัมมนาใหความรูแกหนวยงานของรัฐ ภาคเอกชน องคกรทางสังคม ส่ือมวลชน
และประชาชนท่ัวไป  โดยไดดําเนินการจัดสัมมนาเพื่อสรางความเขาใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ สําหรับผูบริหารและเจาหนาท่ีของรัฐในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน มีผูเขารวม
สัมมนาจํานวน ๑,๔๔๑ คน  และจัดสัมมนาเพื่อสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ แกส่ือมวลชน ผูดําเนินรายการทองถ่ิน หอกระจายขาวและประชาชนท่ัวไป มีผูเขารวม
สัมมนา จํานวน ๑,๒๒๑ คน  นอกจากนี้ ไดผลิตและเผยแพรส่ือประชาสัมพันธทางส่ือตาง ๆ เชน ในรายการ
สนทนาสดทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยชอง ๑๑  ทางรายการวิทยุ ทางสถานี FM.๙๗.๐ MHz.  สถานี
วิทยุจุฬา  และทางสถานี FM.๙๘.๐ MHz.  จัดพิมพหนังสือจุลสาร จดหมายขาว สขร. สงบทความลงพิมพในจุลสาร
และวารสารของหนวยงานอ่ืน การนําขาว/กิจกรรมและบทความลงในเว็บไซตหนวยงานของสํานักงาน
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ และกรมประชาสัมพันธ (กปส.)  
(รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวก ๙) 

 ๖. ดานการพิจารณาดําเนินการเรื่องรองเรียนของประชาชนที่มีตอหนวยงานตางๆ ของรัฐ 

ในกรณีตางๆ เชน 

  กรณีท่ีหนวยงานของรัฐไมจัดสงขอมูลขาวสารไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา ๗ 
ไมจัดขอมูลขาวสารใหประชาชนเขาตรวจดูไดตามมาตรา ๙  รวมท้ังการไมจัดหาขอมูลขาวสารใหตามท่ีประชาชน
ไดมีคําขอตามมาตรา ๑๑  หรือเม่ือเห็นวาตนไมไดรับความสะดวกโดยไมมีเหตุผลอันสมควร  โดยมีหนวยงาน

สวนกลางถูกรองเรียนสูงถึงรอยละ ๔๘  รองลงมาเปนหนวยงานสวนทองถ่ินรอยละ ๔๓ และหากแยกประเภท 

ผูรองเรียนพบวา เปนประชาชนท่ัวไป รอยละ ๕๐.๖  รองลงมา คือ ขาราชการ/เจาหนาท่ีรัฐ รอยละ ๒๕.๘ โดยเปน
การรองเรียนเกี่ยวกับ การขอขอมูลการจัดซ้ือจัดจาง  รอยละ ๕๐.๖  รองลงมา คือ ขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ีรัฐ  รอยละ ๒๘.๑  ขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินคดี รอยละ ๑๔.๒  
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 นอกจากนี้ ก็ยังมีการดําเนินการกรณีการรองเรียนใหคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
ใชอํานาจตามมาตรา ๓๓ เพื่อตรวจสอบขอมูลขาวสารท่ีหนวยงานของรัฐแจงวาไมมี อีก ๑๘ เร่ือง ปรากฏวาสามารถ
พบขอมูลขาวสาร ๒ เร่ือง อีก ๑๔ เร่ืองไมพบ  
(รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวก ๑๐) 

 ๗. การตอบขอหารือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 โดยเปนการหารือทางโทรศัพท จํานวนประมาณ ๑,๕๐๐ ราย เปนการหารือทางเว็บไซต 
จํานวน ๑๐๖ เร่ือง และเปนหนังสือขอหารือจากหนวยงานของรัฐ จํานวน ๑๘ เร่ือง  สวนใหญเปนการหารือเกี่ยวกบั 
การเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคล การนําเร่ืองลงราชกิจจานุเบกษา เปนตน   
(รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวก ๑๑) 

 ๘. ดานการดําเนินการเรื่องอุทธรณ  กรณีหนวยงานรัฐไมเปดเผยขอมูลขาวสาร ไมรับฟง

คําคัดคานตามมาตรา ๑๗  และ การไมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารสวนบุคคล    

 ในป ๒๕๕๐  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร ไดพิจารณาเร่ืองอุทธรณรวม 
๑๙๓  เร่ือง โดยผูใชสิทธิเปนประชาชนท่ัวไปรอยละ  ๕๘.๕  รองลงมาเปนเจาหนาท่ีของรัฐ รอยละ ๔๐ ท่ีเหลือเปน
ส่ือมวลชนและนักการเมือง  รอยละ ๑.๕ และหากพิจารณาตามประเภทของเร่ืองท่ีอุทธรณพบวาเปนการขอขอมูล
เกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย รอยละ ๒๒.๕  การตรวจสอบการใชอํานาจและการปฏิบัติหนาท่ีของหนวยงาน  
รอยละ ๒๒.๕ และขอมูลเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจางและงบประมาณรอยละ ๑๒.๒   
(รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวก ๑๒) 

 ๙. ดานการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารของราชการ 

 ๙.๑ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการแกประชาชนท่ัวไป
ท่ีสําคัญ  ไดแก  การพัฒนาระบบเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของสํานักงาน ใหสามารถเผยแพรขอมูลท่ีแสดงความ
เคล่ือนไหวไดมากข้ึน  และเนนใหผูใชบริการไดรับทราบขอมูลขาวสารตางๆ ของสํานักงานคณะกรรมการขอมูล
ขาวสารของราชการ เชน ขาว/กิจกรรม  ส่ือส่ิงพิมพ/ส่ือโสตฯ เอกสารเผยแพรงานวิจัย  คําถามท่ีถามบอย (FAQ)  
และกระดานถามตอบ (Web board) เปนตน  โดยไดดําเนินการปรับปรุงขอมูลและตรวจสอบขอมูลตลอดเวลา เพื่อ
ความถูกตองและเปนปจจุบัน  อีกท้ังยังมีการเพิ่มเติมหัวขอตางๆ ในหนาเว็บไซต เชน เร่ืองเดนรายเดือน ซ่ึงเปนการ
นําคําวินิจฉัยท่ีนาสนใจมาเขียนเผยแพรบนหนาเว็บไซต  การเช่ือมโยงขอมูลไปยังศูนยขาวของกรมประชาสัมพันธ 
เปนตน ปรากฏวามีผูสนใจเขามาใชบริการเว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ตั้งแต
เดือนตุลาคม ๒๕๔๙  ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๐ จํานวน ๒๐,๘๙๘  ราย 
  ๙.๒ การพัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารงานของสํานักงาน โดยการปรับปรุงระบบ
อุทธรณและวินิจฉัย ระบบรองเรียน เปนตน  เพ่ือใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน 
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(รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวก ๑๓) 

 ๑๐. ปญหาและอุปสรรค 

 ๑๐.๑ ปญหาของหนวยงานรัฐและประชาชน 

 จากการตรวจแนะนํา และจากการประชุมหารือกับเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบของหนวยงาน
ตางๆ  สรุปประเด็นปญหาตางๆ ได ดังนี้ 
 ๑๐.๑.๑ การขาดความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามกฎหมายขอมูลขาวสารของ
ราชการของผูบริหารหนวยงานและเจาหนาท่ี  และการท่ีผูบริหารของหนวยงานยังไมตระหนักถึงความสําคัญของ
การปฏิบัติตามกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการอยางแทจริง 
   ๑๐.๑.๒ ไมมีการมอบหมายงานใหผูใดผูหนึ่งรับผิดชอบเฉพาะงานตามกฎหมาย
ขอมูลขาวสารของราชการโดยตรงเพียงดานเดียว เพราะเจาหนาท่ีแตละคนมีงานประจําท่ีตองรับผิดชอบเปนจํานวนมาก  
จึงทําใหการปฏิบัติงานเกี่ยวกับพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ไมไดรับความสําคัญ
เทาท่ีควร  และขาดความตอเนื่องของเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ  
   ๑๐.๑.๓ เจาหนาท่ีของรัฐมีทัศนคติเชิงลบตอพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เนื่องจากเปนกฎหมายใหมท่ีมีแนวความคิดสวนทางกับความเคยชินหรือทัศนคติของ
เจาหนาท่ีท้ังในระดับผูบริหารหนวยงานและเจาหนาท่ีระดับผูปฏิบัติงาน โดยเห็นวากฎหมายฉบับน้ีกอใหเกิดภาระ
ในการปฏิบัติงานเพ่ิมมากข้ึน และมีความรูสึกอึดอัดท่ีตองทํางานภายใตการตรวจสอบโดยสาธารณะหรือประชาชน 
ท้ังๆ ท่ีการท่ีกฎหมายใหสิทธิประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงาน โดยการเขาถึงและ
ตรวจสอบขอมูลขาวสารราชการนั้น จะทําใหระบบราชการตองมีการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนา
ไปสูระบบบริหารราชการท่ีโปรงใสและตรวจสอบได ซ่ึงเปนประโยชนตอสาธารณะโดยแท 
   ๑๐.๑.๔ การขาดความรูความเขาใจของภาคประชาชน ท่ีมีตอพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ แมกฎหมายจะมีเจตนาที่มุงหมายใหประชาชนมีโอกาสในการรับรูและเขาถึง
ขอมูลขาวสารของหนวยงานของรัฐ อันเปนการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในทางการเมือง ส่ิงท่ีมีความสําคัญ
อยางยิ่งคือการท่ีประชาชนจะตองไดรับรูและเขาใจถึงสิทธิท่ีไดรับการคุมครองตามกฎหมาย ตลอดจนเขาใจ
วิธีการใชกฎหมายเปนเคร่ืองมือในการเขาตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐ การที่ประชาชน
ยังคงมีความรูความเขาใจท่ีจํากัด จึงทําใหมีการไปใชสิทธิเขาตรวจดูขอมูลขาวสารตามท่ีหนวยงานของรัฐจัดเตรียมไว 
ณ สถานท่ีบริการ หรือศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงานตางๆ คอนขางนอย  
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 ๑๐.๒ ปญหาของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการและสํานักงานคณะกรรมการ
ขอมูลขาวสารของราชการ 

  ในระยะ ๑๐  ปท่ีผานมา คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการและสํานักงาน
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการประสบปญหาในการดําเนินการในดานตางๆ อยางมาก  เนื่องจาก 
  ๑๐.๒.๑ การขาดแคลนงบประมาณ  ทําใหบทบาทการทํางานของคณะกรรมการขอมูล
ขาวสารของราชการ และสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ในชวงท่ีผานมา ไมสามารถผลักดัน
ขับเคล่ือนการทํางานในเชิงนโยบายท่ีเปนยุทธศาสตรไดอยางตอเนื่อง  เนื่องจากในแตละปสํานักงานคณะกรรมการ
ขอมูลขาวสารของราชการไดรับจัดสรรงบประมาณเพ่ือการดําเนินงานนอยมาก ไมเพียงพอท่ีจะใชในการดําเนินการ
เชิงรุกตางๆ ตามท่ีคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการไดกําหนดเปนนโยบายไวได เชน การจัดอบรมเพื่อสราง
ความรูความเขาใจใหแกเจาหนาท่ีรัฐ  ท่ียังทําไดต่ําเพียงรอยละ ๒๐ ของหนวยงานรัฐท่ัวประเทศ  รวมตลอดถึงการ
เผยแพรประชาสัมพันธ เพื่อสรางความรู ความเขาใจ แกเจาหนาท่ีรัฐและประชาชน ก็ทําไดไมมากนัก เนื่องจากมี
งบประมาณเพ่ือการดําเนินการเพียงปละประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ตราบใดท่ีเจาหนาท่ีรัฐยังไมเขาใจ หรือ
ใหความสําคัญตอการปฏิบัติตามกฎหมายน้ีอยางเพียงพอก็เปนการยากท่ีจะทําใหกฎหมายนี้ประสบความสําเร็จได 
 ๑๐.๒.๒ ปญหาดานการขาดการสนับสนุนจากฝายนโยบายอยางจริงจัง  อีกท้ังยังมี
ปจจัยทางการเมืองอีกหลายประการท่ีทําใหไมไดรับความสนใจจากฝายรัฐบาลมากนักในระยะหลัง  ทําใหการ
ผลักดันแผนงานโครงการตางๆ เพื่อขับเคล่ือนกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการ ไมสามารถดําเนินการไดตาม
เปาหมาย 
 ๑๐.๒.๓ ปญหาการออกแบบจัดโครงสรางองคกรของสํานักงานคณะกรรมการขอมูล
ขาวสารของราชการท่ีไมเหมาะสมกับภารกิจตามกฎหมายมาตั้งแตตน ทําใหสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ
ราชการจําเปนท่ีจะตองแสวงหาความรวมมือการทํางานกับหนวยงานภายนอกใหมากข้ึน เพื่อชวยลดขอจํากัดของ
สํานักงาน แตก็ยังทําไดไมมากนัก จึงจําเปนตองผลักดันใหมีการยกฐานะสํานักงานใหเปนหนวยงานระดับกรม เพื่อให
สามารถของบประมาณและขยายอัตรากําลังใหเหมาะสมกับภารกิจไดมากข้ึน 
  ๑๐.๒.๔ ปญหาการรายงานประจําปของหนวยงานรัฐท่ีไมสมํ่าเสมอ และมีจํานวนไม
มากนัก  สงผลใหสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการไมมีฐานขอมูลท่ีครบถวนสมบูรณในการติดตาม
ความคืบหนา 

 ๑๑. แนวทางในการแกไขปญหา  

 ๑๑.๑ มาตรการระยะสั้น   

 ๑) คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการจะตองผลักดันพระราชกฤษฎีกาและ
การออกกฎกระทรวงหรือระเบียบของคณะรัฐมนตรีท่ีค่ังคางอยูใหออกบังคับใชโดยเร็ว รวมท้ังเปนผูรับผิดชอบใน
การติดตามประเมินผลตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเปนตัวช้ีวัดของหนวยงานตาง ๆ ท่ี
จะตองดําเนินการ เนื่องจากเปนผูท่ีมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
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 ๒) การนําเสนอตอฝายนโยบายเพ่ือขอรับการสนับสนุนในการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อการดําเนินการตามภารกิจ 

 ๑๑.๒ มาตรการระยะปานกลาง 

  ๑) เรงประสานการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีกับสถาบันการศึกษาตางๆ ใน
การจัดใหมีวิชาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ไวเปนวิชาหนึ่งในหลักสูตร
การศึกษาในคณะนิติศาสตร คณะนิเทศศาสตร และคณะวารสารศาสตร 
  ๒) สรางเครือขายท้ังภาครัฐ และภาคประชาชน ใหเพียงพอและตอเนื่องในการขอ
ความสนับสนุนจากรัฐบาลในการจัดสรรงบประมาณ ดําเนินการโครงการ ใหแพรหลายท่ัวประเทศเพื่อสรางความรู
ความเขาใจใหแกทุกฝายไดอยางท่ัวถึง และสามารถใชประโยชนจากกฎหมายไดอยางถูกตองเหมาะสมมากข้ึน 

 ๑๑.๓ มาตรการระยะยาว 

 ๑) การปรับยุทธศาสตรการดําเนินงาน 
  คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ และสํานักงานคณะกรรมการขอมูล
ขาวสารของราชการจะตองปรับปรุงยุทธศาสตรการทํางาน โดยคํานึงถึงการแกไขปญหาตางๆ เปนอันดับแรก  
ตลอดจนการสรางความตระหนักและสงเสริมการใหหนวยงานของรัฐใหความสําคัญตอการดําเนินงานใหถูกตอง
ครบถวน มีประสิทธิภาพตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ รวมทั้งการ
แสวงหาความรวมมือจากหนวยงานตางๆ ท้ังภายในประเทศและระหวางประเทศ และการผลักดันผานทางนโยบาย
ของรัฐบาล นอกจากนี้  คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ และสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ
ราชการ  จะตองมุงเนนในการใหความรูความเขาใจท่ีถูกตองในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  ผานชองทางตางๆ ท้ังเว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
และเอกสารเผยแพรท่ีจัดทําข้ึน ตลอดจนใหความสําคัญและสนับสนุนในการผลักดันการทํางานตางๆ ของ
หนวยงานของรัฐและเจาหนาท่ีใหกาวหนาและมีประสิทธิภาพ โดยการผลักดันใหกําหนดเปนนโยบายสําคัญของ
หนวยงาน รวมท้ังการใหความสําคัญกับการมีเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานและงบประมาณท่ี
พอเพียงตามศักยภาพของหนวยงาน และมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ประจําปของหนวยงานอยางสม่ําเสมอ 
 ๒) การกําหนดมาตรการกลไก หรือแนวทางในการพัฒนาการขับเคล่ือนการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยหนวยงานรัฐ เพื่อนําไปสูการมีการบริการขอมูล
ขาวสารที่ดีแกประชาชนและนําไปสูการพัฒนาธรรมาภิบาลในท่ีสุด 
 ๓) การพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ และสํานักงาน
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการใหเปนองคกรติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับความโปรงใสของหนวยงานรัฐ  
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 ๔) การพิจารณามาตรการอ่ืนๆ เชน การพัฒนาหนวยงานตนแบบท่ีมีการบริหาร
จัดการงานตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ท่ีดีและเปนแบบอยางได (Best Practice) และการ
ประเมินเพื่อใหรางวัลหนวยงานที่มีผลการปฏิบัติตามเกณฑท่ีกําหนด เปนตน เพื่อเปนการกระตุนหรือจูงใจให
เจาหนาท่ีรัฐและหนวยงานรัฐใหความสําคัญ และสนใจการปฏิบัติตามกฎหมายอยางจริงจังมากข้ึน 

 
___________________ 
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เปาหมายการดําเนินงานของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 ในปงบประมาณ ๒๕๕๑ สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ มีเปาหมายท่ีจะ
ดําเนินการในเร่ืองตางๆ  ดังนี้ 

   ๑. เรงสงเสริมและพัฒนาความรู ความเขาใจในหลักการ สาระสําคัญ ประโยชนและ

แนวทางการใชสิทธิตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 เนื่องจากในระยะ เกือบ ๑๐ ปท่ีผานมา  สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการยัง
ไมสามารถสรางความรู ความเขาใจใหแกหนวยงานรัฐและประชาชนท่ัวไปไดมากนัก เพราะไดรับงบประมาณเพ่ือ
การดําเนินการไมเพียงพอ  การดําเนินการ ตั้งแตป ๒๕๔๑  ถึงปจจุบันในสวนของเจาหนาท่ีรัฐ ดําเนินการไดไมถึง
รอยละ ๒๐  ของหนวยงานรัฐท่ัวประเทศ  สําหรับใน ภาคประชาชนดําเนินการไดเพียงละประมาณ ๑,๒๐๐  ราย ซ่ึง
นับวานอยมาก  การดําเนินการในโครงการดังกลาวจึงตองดําเนินการตอไปอยางตอไปอีกอยางตอเนื่อง โดยใน
ปงบประมาณ ๒๕๕๑  จะยังคงเนนการดําเนินการในรูปแบบของการจัดอบรม สัมมนา การผลิตและเผยแพรส่ือ
ประชาสัมพันธ  โดยสวนหน่ึงดําเนินการโดยใชงบประมาณ  อีกสวนหนึ่งเปนการขอความรวมมือและความ
อนุเคราะหจากหนวยงาน และ ส่ือตางๆ  นอกจากนี้ ยังจะดําเนินการโดยการสรางวิทยากรเครือขายท้ังภาครัฐ และ
ประชาชน เพื่อใหเผยแพรความรู ทําไดอยางกวางขวางมากข้ึน 

 ๒. การเพ่ิมมาตรการในการออกตรวจแนะนําการปฏิบัติงานของศูนยขอมูลขาวสาร

ของหนวยงานตางๆ ของรัฐ อยางตอเน่ืองอีก  ๑๘๐ ศูนยเพ่ือใหครบทุกจังหวัด 

   สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการจะมีการดําเนินโครงการตรวจติดตามและ
ใหคําแนะนําแกหนวยงานของรัฐอยางตอเนื่องเพื่อใหหนวยงานของรัฐมีความตื่นตัวและตระหนักถึงความสําคัญ
และความจําเปนของการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยเนนการสราง
วิทยากรเครือขายดานขอมูลขาวสารจากบุคลากรของหนวยงานตางๆ ของรัฐ และภาคประชาชนท่ีสนใจ ใหสามารถ
ถายทอดและเผยแพรความรูเกี่ยวกับกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการ  รวมท้ังจะดําเนินการพัฒนากฎหมายใน
สวนของการปรับปรุง เพิ่มเติมประเภทขอมูลตามมาตรา ๙ ท่ีเหมาะสมกับสถานการณเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
ในปจจุบัน ใหความสําคัญกับการสรางเครือขายภาคประชาชนในการใชสิทธิตรวจสอบอํานาจรัฐ โดยสรางความรู
ความเขาใจในสิทธิรับรูขอมูลขาวสารเพื่อใหประชาชนใชสิทธิทางการเมืองไดอยางถูกตอง ซ่ึงจะทําใหหนวยงาน
เกิดความตื่นตัว และตระหนักในการเปดเผยขอมูลขาวสารเพ่ือความโปรงใสมากยิ่งข้ึน  
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  ๓. การจัดทําคูมือการจัดทําดัชนี และ การจัดระบบขอมูลขาวสาร ที่ตองจัดเตรียมไวให

ประชาชนเขาตรวจดูไดดวยตนเอง  ตลอดจนการพัฒนาหนวยงานเพื่อเปนตัวอยางท่ีเปนรูปธรรมของ

การปฏิบัติที่ดีและถูกตอง (Best Practice Model) 

   สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการไดเตรียมดําเนินการพัฒนาความรูเกี่ยวกับ
การจัดทําดัชนีและการจัดระบบขอมูลขาวสารท่ีจัดเตรียมไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดดวยตนเองใหมีความ
เหมาะสมกับขอมูลของแตละหนวยงาน โดยการจัดทําคูมือ ตลอดจนการพัฒนาหนวยงานเพื่อเปนตัวอยางท่ีเปน
รูปธรรมของการปฏิบัติท่ีดีและถูกตอง (Best Practice Model)  ซ่ึงกําหนดจะจัดทําโครงการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนา
ศูนยขอมูลขาวสารเพ่ือเปนตนแบบ (Model) สําหรับหนวยงานของรัฐในรูปแบบตางๆ ในชวงป ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓ 

 ๔. การติดตามผลการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๙  

 เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีตางๆ ท่ีออกมาใหหนวยงานถือปฏิบัตินั้น ไมไดมีการกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติอยางชัดเจน จึงเห็นควรออกประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการในเร่ือง
ตางๆ เพิ่มเติม เพื่อชวยใหการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 ๕. การดําเนินการสงเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 ในปงบประมาณ ๒๕๕๑ สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการต้ังเปาหมายวา
จะดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงแกไขระบบการเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของสํานักงาน  เพื่ออํานวยความ
สะดวกใหแกประชาชนมากยิ่งข้ึน เชน  สามารถตรวจสอบสถานะของเร่ืองรองเรียนและอุทธรณผานเว็บไซตของ
สํานักงานได  จัดทําตนแบบมาตรฐานเว็บไซตตามมาตรา ๗ มาตรา ๙ มาตรา ๑๑ และประกวดเว็บไซตท่ีได
มาตรฐานตามตนแบบ  ปรับปรุงขอมูลใหขอมูลถูกตองทันสมัย  ปรับปรุงการเรียกดูขอมูลใหสามารถเรียกดูไดงาย 
และไมมีปญหาในการแสดงผล  เปนตน 

 ๖. ดานการศึกษาวิจัย 

 โครงการที่จะตองดําเนินการตอเนื่องจากป ๒๕๕๐ จํานวน ๒ โครงการ หากไดรับการสนับสนุน
งบประมาณ  คือ 
 ๖.๑. โครงการติดตามประเมินผลความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ คุมครองและเผยแพร
ความรูเกี่ยวกับมาตรฐานความโปรงใสและสิทธิรับรูขอมูลขาวสาร 
  ๖.๒ โครงการเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศในสวนท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการขอมูล
มาตรฐานความโปรงใสตามตัวช้ีวัดท่ีกําหนด  (ภายใตโครงการประเมินผลตามมาตรฐานและเกณฑการช้ีวัดความ
โปรงใสของหนวยงานภาครัฐ  ท่ีไดดําเนินการในป ๒๕๕๐) 
 

___________________ 



รายงานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๐   หนา  ๑๖ 
 

 

การนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขอใหมีมติในเร่ืองการสนับสนุนการบังคับใช 
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 เพ่ือเปนการสนับสนุนการบังคับใชพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ฝายเลขานุการฯ เห็นสมควรมีการเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อมีมติใหหนวยงานของรัฐ 
ถือปฏิบัติในการรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  ดังนี้ 

 ๑. หลักการและเหตุผล 

 ๑.๑ คณะรัฐมนตรี ไดมีมติเม่ือวันท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๔๖ เห็นชอบตามมติคณะกรรมการ
ขอมูลขาวสารของราชการ เร่ืองการติดตามผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๐ ตามท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ โดยใหหนวยงานตางๆ ของรัฐ รายงานผลการปฏิบัติมายัง
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ปละ ๑ คร้ัง ภายในเดือนตุลาคมของทุกป โดยใหสํานักงานปลัดกระทรวง
ทุกกระทรวงเปนผูรับผิดชอบในการติดตามผลและรวบรวมรายงานของหนวยงานในสังกัด  
  ๑.๒ คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ในการประชุมคร้ังท่ี ๔/๒๕๕๐ เม่ือวันท่ี 
๒๓ เมษายน ๒๕๕๐ ไดมีมติใหแจงหนวยงานตาง ๆ ของรัฐใหมีการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๔๖ อยางเครงครัด และใหสํานักงานปลัดกระทรวงทุกกระทรวงเปนผูรวบรวมรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน ในภาพรวมของแตละกระทรวง และใหจังหวัดเปนผูรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน
ราชการสวนภูมิภาคและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไปยังสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ  
 ๑.๓ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีไดสงแบบรายงานการติดตามประเมินผลของ
หนวยงานของรัฐเพ่ือใชในการติดตามการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และ
ใหสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทาและรัฐวิสาหกิจในสังกัด รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มายังสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี รวมท้ังใหแจงใหกระทรวงตนสังกัดทราบ เพ่ือรวบรวมจัดทําเปนตารางจําแนกผลการปฏิบัติแตละ
หนวยงานในสังกัด แลวสงใหสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี ตามตัวอยางตารางจําแนกผลการปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัดกระทรวง 
  ๑.๔ คณะรัฐมนตรี ไดมีมติเม่ือวันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ใหหนวยงานท่ีมีเว็บไซตนํา
ประกาศการประกวดราคาและประกาศสอบราคา รวมท้ังผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนเผยแพรผาน
เว็บไซตอีกทางหนึ่ง 
  ๑.๕ คณะรัฐมนตรี ไดมีมติเม่ือวันท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๔๙ กําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ นํามติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ ท่ีกําหนดใหหนวยงานของรัฐนําขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับประกาศประกวดราคาและสอบราคา และผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนเผยแพรผาน
ทางเว็บไซตของหนวยงาน รวมท้ังเร่ืองความโปรงใส เร่ืองการเปดเผยขอมูลขาวสารและเร่ืองการมีสวนรวมของ
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  ๑.๖ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ไดจัดทํารายละเอียดตัวช้ีวัด “ระดับ
ความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ”  เปนตัวช้ีวัดภาคบังคับสําหรับสวนราชการและจังหวัด พรอม
ท้ังจัดทําแนวทางการประเมินผลสําหรับตัวช้ีวัด และไดใหสวนราชการและจังหวัดถือปฏิบัติตามตัวช้ีวัดท่ีกําหนด 
ตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๕๐ เปนตนไปแลว 
  ๑.๗ ในปงบประมาณ ๒๕๕๑ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการไดกําหนดตัวช้ีวัด  
“ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ” เปนตัวช้ีวัดภาคบังคับใหสวนราชการและจังหวัดถือปฏิบัติ
อยางตอเนื่องเชนเดียวกับป ๒๕๕๐ ท่ีผานมา 

 ๒. ขอกฎหมาย 

 ๒.๑ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  เปนกฎหมายท่ีบัญญัติรองรับ
สิทธิของประชาชนในการรับรูรับทราบขอมูลขาวสารในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ 
ทําใหประชาชนคนไทยมีสิทธิรับรู สิทธิตรวจดู ขอสําเนา และขอคํารับรองสําเนาขอมูลขาวสารราชการได 
หนวยงานของรัฐจึงตองมีหนาท่ีสําคัญในการใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ  เปน
ภาพลักษณท่ีดีของหนวยงานโดยปราศจากการรองเรียนและการอุทธรณของประชาชน  
  ๒.๒ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๒๘ กําหนดให
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการมีอํานาจหนาท่ีในการสอดสองดูแลและใหคําแนะนําเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานของเจาหนาท่ีของรัฐและหนวยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคําปรึกษาแกเจาหนาท่ี
ของรัฐหรือหนวยงานของรัฐเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ตามท่ีไดรับคําขอ อํานาจหนาท่ีดังกลาว
ขางตน ถือเปนบทบาทสําคัญของคณะกรรมการ ท่ีจะมีสวนชวยใหการดําเนินงานตางๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ 
สามารถบรรลุถึงเจตนารมณของกฎหมายในการคุมครองสิทธิท่ีจะรับทราบขอมูลขาวสารของราชการ โดยอาศัย
การท่ีคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการไดทําหนาท่ีตรวจสอบติดตามขอมูลผลการดําเนินงานท้ัง
ความกาวหนาตลอดจนปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในทางปฏิบัติของหนวยงานของรัฐนําเสนอใหกับคณะรัฐมนตรี
พิจารณาส่ังการแกไขตอไป 

 ๓. ขอพิจารณา 

  ๓.๑ ฝายเลขานุการฯ พิจารณาแลวเห็นวา เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๑ มกราคม 
๒๕๔๖ ท่ีเห็นชอบใหหนวยงานตางๆ ของรัฐ รายงานผลการปฏิบัติมายังคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
ปละ ๑ คร้ัง ภายในเดือนตุลาคมของทุกป ตามแบบรายงานท่ีกําหนดตามขอ ๑.๓ นั้น เปนการรายงานผลการ
ดําเนินการตามมาตรา ๗ ในเร่ืองการสงขอมูลเกี่ยวกับโครงสรางการจัดองคกรหรือการกําหนดสถานท่ีเพื่อติดตอ
ขอรับขอมูลหรือคําแนะนําซ่ึงการดําเนินการดังกลาวหนวยงานสวนใหญไดดําเนินการแลว ประกอบกับการรายงาน
ตามแบบรายงานดังกลาวไดใชมาเปนเวลานานแลว จึงเห็นสมควรมีการปรับปรุงโดยเนนหนักใหหนวยงานรายงาน
ผลการปฏิบัติตามมาตรา ๙ เกี่ยวกับการจัดขอมูลไวใหประชาชนตรวจดู และตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ 



รายงานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๐   หนา  ๑๘ 
 

 ๓.๒ เพ่ือใหการรายงานผลการปฏิบัติงานของหนวยงานมายังคณะกรรมการขอมูลขาวสาร
ของราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรยกเลิกแบบรายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๔๖ และ
ปรับปรุงแบบรายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ใหม ดังนี้  
  ๓.๒.๑ ใหหนวยงานรายงานโดยใชแบบรายงานท่ีปรับปรุงใหม (แบบท่ี ๑) 
 ๓.๒.๒ ใหสํานักงานปลัดกระทรวงทุกกระทรวง รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติใน
ภาพรวมของกระทรวง และใหจังหวัดทุกจังหวัดรายงานผลการปฏิบัติในภาพรวมของจังหวัด ซ่ึงประกอบดวยหนวยงาน
ราชการสวนภูมิภาคและองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัด ในแบบท่ีคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
กําหนด (แบบท่ี ๒) 
  ๓.๒.๓ ใหหนวยงานของรัฐทุกแหงรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ปละ ๑ คร้ัง โดยใหรายงานภายในเดือนมิถุนายนของทุกป เร่ิมต้ังแตการรายงาน
ในปงบประมาณ ๒๕๕๑ เปนตนไป  

 
___________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดานการสอดสองใหคําแนะนําและติดตามผลการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ ของรัฐใน

การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมลูขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 ๑. การตรวจแนะนําการปฏิบัติงานของศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงานตางๆ ทั้งใน
สวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน 

 ๑.๑ ความเปนมา 

 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามมาตรา ๙ บัญญัติวา 
ภายใตบังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕  หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอย
ตามท่ีกําหนดไวตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๑) – (๘) ไวใหประชาชนเขาตรวจดูได  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่คณะกรรมการกําหนด และตามประกาศของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ซ่ึงออกโดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาว ไดกําหนดใหหนวยงานของรัฐทุกแหงจะตองมีศูนยขอมูล
ขาวสาร  เพื่อเปนสถานท่ีจัดเตรียมขอมูลขาวสารอยางนอยตามท่ีกฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดู 
โดยศูนยขอมูลขาวสารจะตองจัดเปนสถานท่ีเฉพาะ คํานึงถึงความสะดวกของประชาชนเปนหลัก และจะตองมี
ดัชนีหรือบัญชีรายการขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารใหประชาชนตรวจดูดวย 
 ดังนั้น ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ เพื่อเปนการสอดสองดูแล และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของศูนยขอมูลขาวสารในสวนของการจัดต้ัง การจัดขอมูล และการใหบริการแกประชาชนในการ
เขาตรวจดูขอมูลขาวสารที่ศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงานของรัฐ ตลอดจนเพ่ือใหการแนะนําการปฏิบัติให
เปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางที่กฎหมายบัญญัติ คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการจึงใหความเห็นชอบ
ใหดําเนินโครงการตรวจแนะนําศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงานตางๆ โดยในปงบประมาณ ๒๕๕๐ 
สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ไดออกตรวจแนะนําศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงาน
ของรัฐ รวมท้ังส้ิน ๒๗๓ ศูนย  ดังนี้ 
 ๑.๑.๑ หนวยงานในราชการบริหารสวนกลาง จํานวน ๓ ศูนย ซ่ึงรัฐมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรี (รองศาสตราจารย ธีรภัทร เสรีรังสรรค) ประธานกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
เปนหัวหนาคณะในการตรวจแนะนําฯ 
 ๑.๑.๒ หนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค ในระดับจังหวัดและอําเภอ จํานวน 
๑๑๐ ศูนย ในพื้นท่ี ๒๗  จังหวัด 
 ๑.๑.๓ หนวยงานในราชการบริหารสวนทองถ่ิน ในระดับองคการบริหารสวนจังหวัด 
(อบจ.) เทศบาลนครหรือเทศบาลเมือง เทศบาลตําบล และองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) จํานวน ๑๖๐ ศูนย 
ในพื้นท่ี ๒๗ จังหวัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

 

 

 



หนวยงานของรัฐ รวม 
ราชการบริหารสวนกลาง ๓ 
ราชการบริหารสวนภูมิภาค ๑๑๐ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 องคการบริหารสวนจังหวัด 
 เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง/เทศบาลตําบล 
 องคการบริหารสวนตําบล 

๑๖๐ 
๒๗ 
๕๔ 
๗๙ 

รวม ๒๗๓ 
 

 ๑.๒ ผลการดําเนินการ 

 ๑.๒.๑ จากการตรวจแนะนําและประเมินผลศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงานของรัฐ 
ท้ังในสวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทองถ่ินพบวา หนวยงานตางๆ พบวา ไดมีการปฏิบัติตามกฎหมายขอมูล
ขาวสารของราชการเปนสวนใหญ แตยังมีการปฏิบัติไมถูกตองและครบถวน ซ่ึงเจาหนาท่ีของสํานักงาน
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ไดใหคําแนะนําและใหขอสังเกตท่ีควรปรับปรุงแกไขแกเจาหนาท่ี
ของศูนยขอมูลขาวสาร และผูบริหารของหนวยงานที่พบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน รวมท้ังไดแจง
ผลการประเมินใหกับศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงานของรัฐท่ีไปตรวจแนะนํา เพื่อใหปรับปรุงแกไขตอไปแลว 
โดยสามารถสรุปผลการประเมินการตรวจแนะนําได ดังนี้ 

ตารางแสดงผลการประเมินการตรวจแนะนําการปฏิบัตงิานของศูนยขอมูลขาวสารฯ ป ๒๕๕๐ 

หนวย : รอยละ 

ประเด็นการประเมิน เกณฑ สวนภูมิภาค สวนทองถ่ิน ภาพรวม 

ดี ๔๐.๙๐ ๔๕.๖๓ ๔๓.๗๐ 
พอใช ๑๗.๒๘ ๓๐.๐๐ ๒๔.๘๒ 

สถานท่ีตั้งศูนยขอมูลขาวสาร 

แกไข ๔๑.๘๒ ๒๔.๓๗ ๓๑.๔๘ 
ดี ๗.๒๗ ๑๗.๕๐ ๑๓.๓๓ 

พอใช ๑๓.๖๓ ๑๓.๑๓ ๑๓.๓๓ 
ดัชนีขอมูลขาวสารเพ่ือประโยชนใน
การตรวจคน 

แกไข ๗๙.๑๐ ๖๙.๓๗ ๗๓.๓๔ 
ดี ๒.๗๓ ๑๖.๒๕ ๑๐.๗๔ 

พอใช ๓๙.๑๐ ๕๒.๕๐ ๔๗.๐๔ 
ความครบถวนของขอมูลขาวสารตาม
มาตรา ๙ 

แกไข ๕๘.๑๗ ๓๑.๒๕ ๔๒.๒๒ 
ดี ๓.๖๔ ๑๓.๗๕ ๙.๖๓ 

พอใช ๘๕.๕๕ ๗๐.๐๐ ๗๕.๙๓ 
ความพรอมของเจาหนาท่ี 

แกไข ๑๑.๘๑ ๑๖.๒๕ ๑๔.๔๔ 



ประเด็นการประเมิน เกณฑ สวนภูมิภาค สวนทองถ่ิน ภาพรวม 

การเผยแพรขอมูลตามมาตรา  มี ๒๔.๕๕ ๒๙.๓๘ ๒๗.๔๐ 
๙ (๘) ผานเว็บไซตของหนวยงาน ไมมี ๗๕.๔๕ ๗๐.๖๒ ๗๒.๖๐ 

 ๑.๒.๒ จากการตรวจแนะนําศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงานดังกลาว สามารถสรุปผล
ท่ีไดจากการตรวจแนะนําดังนี้ 

 สวนภูมิภาค 
  - สถานท่ีตั้งศูนยขอมูลขาวสาร สวนใหญอยูในเกณฑแกไข รอยละ ๔๑.๘๒ 

อยูในเกณฑดีรอยละ ๔๐.๙๐ และอยูในเกณฑพอใช รอยละ ๑๗.๒๘ 
   - ดัชนีขอมูลขาวสารเพื่อประโยชนในการตรวจคน สวนใหญอยูในเกณฑแกไข
รอยละ ๗๙.๑๐ อยูในเกณฑพอใชรอยละ ๑๓.๖๓ และอยูในเกณฑดีรอยละ ๗.๒๗ 
 - ความครบถวนของขอมูลขาวสารตามมาตรา ๙ สวนใหญอยูในเกณฑแกไข
รอยละ ๕๘.๑๗  อยูในเกณฑพอใชรอยละ ๓๙.๑๐ และอยูในเกณฑดี รอยละ ๒.๗๓ 

 - ความพรอมของเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ สวนใหญอยูในเกณฑพอใชรอยละ 
๘๔.๕๕  อยูในเกณฑแกไขรอยละ ๑๑.๘๑ และอยูในเกณฑดีรอยละ ๓.๖๔ 

  - การนําขอมูลขาวสารตามมาตรา ๙ (๘) ไดแก ประกาศประกวดราคา ประกาศ
สอบราคา และสรุปผลการพิจารณาจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน (สขร. ๑) เผยแพรผานเว็บไซตตามมติคณะรัฐมนตรี
เม่ือวันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ สวนใหญยังไมไดมีการเผยแพรถึงรอยละ ๗๕.๔๕ และมีการเผยแพรแลว
รอยละ ๒๔.๕๕ 

   สวนทองถ่ิน 
  - สถานท่ีตั้งศูนยขอมูลขาวสาร สวนใหญอยูในเกณฑดีรอยละ ๔๕.๖๓ อยูใน

เกณฑพอใช รอยละ ๓๐.๐๐ และอยูในเกณฑแกไข รอยละ ๒๔.๓๗ 
  - ดัชนีขอมูลขาวสารเพื่อประโยชนในการตรวจคน สวนใหญอยูในเกณฑแกไข

รอยละ ๖๙.๓๗ อยูในเกณฑดีรอยละ ๑๗.๕๐ และอยูในเกณฑพอใช รอยละ ๑๓.๑๓ 
  - ความครบถวนของขอมูลขาวสารตามมาตรา ๙ สวนใหญอยูในเกณฑพอใช

รอยละ ๕๒.๕๐  อยูในเกณฑแกไขรอยละ ๓๑.๒๕ และอยูในเกณฑดี รอยละ ๑๖.๒๕ 
  - ความพรอมของเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ สวนใหญอยูในเกณฑพอใช รอยละ 

๗๐.๐๐ อยูในเกณฑแกไขรอยละ ๑๖.๒๕ และอยูในเกณฑดี รอยละ ๑๓.๗๕ 
  - การนําขอมูลขาวสารตามมาตรา ๙ (๘) ไดแก ประกาศประกวดราคา ประกาศ

สอบราคา และสรุปผลการพิจารณาจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน (สขร. ๑) เผยแพรผานเว็บไซตตามมติคณะรัฐมนตรี
เม่ือวันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๗  สวนใหญยังไมไดมีการเผยแพรถึงรอยละ ๗๒.๖๐ และมีการเผยแพรแลว
รอยละ ๒๗.๔๐ 
 ๑.๒.๓ จากผลการตรวจเยี่ยมศูนยขอมูลขาวสารในภาพรวมทั้งราชการบริหารสวนภูมิภาค
และสวนทองถ่ิน ปรากฏวาในเร่ืองสถานที่ตั้งศูนยขอมูลขาวสาร สวนใหญอยูในระดับดี รอยละ ๔๓.๗๐ เร่ือง



การจัดทําดัชนีขอมูลขาวสารเพื่อประโยชนในการตรวจคน สวนใหญอยูเกณฑตองแกไข รอยละ ๗๓.๓๔ 
เร่ืองความครบถวนของขอมูลตามมาตรา ๙ สวนใหญอยูในเกณฑพอใชถึงรอยละ ๔๗.๐๔ และเร่ือง
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการขอมูลขาวสาร สวนใหญอยูในเกณฑพอใช รอยละ ๗๕.๙๓ สําหรับ
เร่ืองการนําขอมูลขาวสารตามมาตรา ๙ (๘) ไดแก ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา และสรุปผลการ
พิจารณาจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน (สขร. ๑) เผยแพรผานเว็บไซตตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ ธันวาคม 
๒๕๔๗  สวนใหญยังไมไดมีการเผยแพรถึงรอยละ ๗๒.๖๐  
 ๑.๒.๔ การเปรียบเทียบผลการตรวจแนะนําศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงานของรัฐ
ในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ตารางแสดงผลการประเมินการตรวจแนะนําการปฏิบัตงิานของศูนยขอมูลขาวสารฯ 
ป ๒๕๔๙ และ ป ๒๕๕๐ 

หนวย : รอยละ 

สวนภูมิภาค สวนทองถ่ิน ภาพรวม 
ประเด็นการประเมิน เกณฑ 

๒๕๔๙ ๒๕๕๐ ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ 
ดี ๓๕.๐๐ ๔๐.๙๐ ๔๖.๗๖ ๔๕.๖๓ ๔๑.๘๔ ๔๓.๗๐ 

พอใช ๒๕.๐๐ ๑๗.๒๘ ๒๕.๙๐ ๓๐.๐๐ ๒๕.๕๒ ๒๔.๘๒ 
สถานท่ีตั้งศูนยขอมูล
ขาวสาร 

แกไข ๔๐.๐๐ ๔๑.๘๒ ๒๗.๓๔ ๒๔.๓๗ ๓๒.๖๔ ๓๑.๔๘ 
ดี ๑๘.๐๐ ๗.๒๗ ๒๐.๑๔ ๑๗.๕๐ ๑๙.๒๕ ๑๓.๓๓ 

พอใช ๑๕.๐๐ ๑๓.๖๓ ๑๐.๐๗ ๑๓.๑๓ ๑๒.๑๓ ๑๓.๓๓ 
ดัชนีขอมูลขาวสารเพื่อ
ประโยชนในการตรวจคน 
 แกไข ๖๗.๐๐ ๗๙.๑๐ ๖๙.๗๙ ๖๙.๓๗ ๖๘.๖๒ ๗๓.๓๔ 

ดี ๑๐.๐๐ ๒.๗๓ ๒๓.๐๒ ๑๖.๒๕ ๑๗.๕๗ ๑๐.๗๔ 
พอใช ๓๘.๐๐ ๓๙.๑๐ ๔๒.๔๕ ๕๒.๕๐ ๔๐.๕๙ ๔๗.๐๔ 

ความครบถวนของ
ขอมูลขาวสารตาม
มาตรา ๙ แกไข ๕๒.๐๐ ๕๘.๑๗ ๓๔.๕๓ ๓๑.๒๕ ๔๑.๘๔ ๔๒.๒๒ 

ดี ๓๑.๐๐ ๓.๖๔ ๓๓.๘๑ ๑๓.๗๕ ๓๒.๖๔ ๙.๖๓ 
พอใช ๕๒.๐๐ ๘๕.๕๕ ๕๒.๕๒ ๗๐.๐๐ ๕๒.๓๐ ๗๕.๙๓ 

ความพรอมของ
เจาหนาท่ี 

แกไข ๑๗.๐๐ ๑๑.๘๑ ๑๓.๖๗ ๑๖.๒๕ ๑๕.๐๖ ๑๔.๔๔ 

 

 

 

 

 

 



แผนภูมิเปรียบเทียบผลการตรวจแนะนําศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงานของรัฐในสวนภูมิภาค 
ปงบประมาณ ๒๕๔๙ และ ๒๕๕๐ 
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สถานที่ตั้งศูนยขอมูลขาวสาร ดัชนีขอมูลขาวสาร ความครบถวนของขอมูลตามมาตรา 9 ความพรอมของเจาหนาที่
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แผนภูมิเปรียบเทียบผลการตรวจแนะนําศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงานของรัฐในสวนทองถ่ิน 
ปงบประมาณ ๒๕๔๙ และ ๒๕๕๐ 
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สถานท่ีตั้งศูนยขอมูลขาวสาร ดัชนีขอมูลขาวสาร ความครบถวนของขอมูลตามมาตรา 9 ความพรอมของเจาหนาที่
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 ๑.๒.๕ จากผลการประเมินการตรวจแนะนําศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงานของรัฐ
ในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และปงบประมาณ ๒๕๕๐ ใน ๔ ประเด็น สามารถ
สรุปภาพรวมไดดังนี้ 
  - สถานท่ีตั้งศูนยขอมูลขาวสาร พบวา สวนใหญอยูในเกณฑดี รอยละ ๔๑.๘๔ 
และ ๔๓.๗๐ ซ่ึงยังอยูในเกณฑต่ํากวารอยละ ๕๐ ท้ังสองป ในประเด็นนี้พบวาหนวยงานยังไมใหความสําคัญ



เกี่ยวกับการจัดสถานท่ี โดยไดนําขอมูลขาวสารตามมาตรา ๙ ไปรวมไวกับเอกสารสําหรับการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ี จึงทําใหประชาชนไมสามารถเขาไปใชสิทธิตามมาตรา ๙ ได 
 - การจัดทําดัชนีขอมูลขาวสารเพื่อประโยชนในการตรวจคนพบวา สวนใหญอยู
ในเกณฑแกไข รอยละ ๖๘.๖๒ และ ๗๓.๓๔ ในประเด็นนี้พบวา เจาหนาท่ีผูปฏิบัติยังไมเขาใจวาจะจัดทํา
ดัชนีขอมูลขาวสารอยางไร จึงมีการปฏิบัติในประเด็นนี้คอนขางตํ่า 
 - ความครบถวนของขอมูลขาวสารตามมาตรา ๙ พบวา ป ๒๕๔๙ สวนใหญอยู
ในเกณฑแกไข รอยละ ๔๑.๘๔ แตป ๒๕๕๐ สวนใหญอยูในเกณฑพอใชรอยละ ๔๗.๐๔ ในประเด็นนี้จะ
เห็นไดวาหนวยงานมีการจัดเอกสารตามมาตรา ๙ เพิ่มมากข้ึน 
 - ความพรอมของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติ  พบวา สวนใหญอยูในเกณฑพอใชรอยละ 
๕๒.๓๐ และรอยละ ๗๕.๙๓ สําหรับประเด็นนี้จะเห็นไดวาหนวยงานมีการมอบหมายเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ
เปนการเฉพาะมากข้ึน 

 ๑.๓ ปญหาและอุปสรรค 

 จากการตรวจแนะนํา และไดประชุมหารือกับเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบของหนวยงาน  
สามารถสรุปประเด็นปญหาตางๆ ได ดังนี้ 

 ๑.๓.๑ การขาดความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามกฎหมายขอมูลขาวสารของ
ราชการของผูบริหารหนวยงานและเจาหนาท่ี ทําใหการปฏิบัติงานของศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงานของรัฐ
ท้ังในสวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน ยังไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร ประชาชนจึงยังไมสามารถเขาถึงขอมูลขาวสาร
ของหนวยงานของรัฐไดมากนัก อีกท้ังหนวยงานของรัฐยังไมตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติตาม
กฎหมายขอมูลขาวสารของราชการอยางแทจริง 

 ๑.๓.๒ ผูบริหารของหนวยงานยังมิไดมีการมอบหมายงานใหผูใดผูหนึ่งรับผิดชอบ
เฉพาะงานตามกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการโดยตรงเพียงดานเดียว เพราะเจาหนาท่ีแตละคนมีงานประจํา
ท่ีตองรับผิดชอบเปนจํานวนมาก จึงทําใหการปฏิบัติงานเกี่ยวกับพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๐ ยังไมไดรับความสําคัญเทาท่ีควรและขาดความตอเนื่องของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติ 
   ๑.๓.๓ ผูบริหารและเจาหนาท่ีของรัฐใหความเห็นวา  การกําหนดขอมูลขาวสารตาม
มาตรา ๙ ไวยังไมเปนประโยชนเทาท่ีควรเนื่องจากยังไมไดรับความสนใจจากประชาชนในการเขามาตรวจดู
หรือศึกษาคนควา 
 ๑.๓.๔ สําหรับการเผยแพรขอมูลขาวสารตามมาตรา ๙ (๘) ไดแก ประกาศประกวดราคา 
ประกาศสอบราคา และสรุปผลการพิจารณาจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน (สขร. ๑) เผยแพรผานเว็บไซตตามมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ นั้น ในบางหนวยงานยังไมมีเว็บไซตของหนวยงาน จึงยังไมสามารถ
เผยแพรขอมูลตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวได และในกรณีการนําสรุปผลการพิจารณาจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน 
(สขร. ๑) เผยแพรผานเว็บไซตนั้น หลายหนวยงานยังไมทราบวาจะตองเผยแพรผานเว็บไซต 
 
 



 ๑.๔ การขยายผลโครงการตรวจแนะนําศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงานของรัฐ ในสวน
ภูมิภาคและสวนทองถ่ิน  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 ๑.๔.๑ ในการตรวจแนะนําการปฏิบัติแกเจาหนาท่ีในศูนยขอมูลขาวสารหนวยงาน
ของรัฐ สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการไดกําหนดใหมีการประชุมเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ
ศูนยขอมูลของหนวยงานท่ีจะไดรับการตรวจเยี่ยมกอนการออกไปตรวจสถานท่ีจริง โดยในการประชุมแตละคร้ัง
จะมีเจาหนาท่ีจากหนวยงานท่ีรับการตรวจมารวมประชุมหนวยงานละ ๒-๓ คน และจะมีเจาหนาท่ีจากหนวยงาน
อ่ืนๆ ท่ีสนใจมารวมประชุมและรับฟงการแลกเปล่ียนความคิดเห็นในการประชุมดังกลาวดวย 
 ๑.๔.๒ จากการออกตรวจแนะนําและประเมินผลท่ีมักจะมีเจาหนาท่ีจากหนวยงานอ่ืน
เขารวมรับฟงและแลกเปล่ียนความคิดเห็นดวย ดังนั้น จึงไดมีการประสานงานกับสํานักงานจังหวัดท่ีจะไปตรวจ
แนะนําใหชวยดําเนินการประสานงานกับหนวยงานอ่ืนๆ ในจังหวัดวา หากหนวยงานใดสนใจใหเชิญมารวม
ฟงการประชุมช้ีแจงดวยก็จะเปนประโยชนและเปนการเพิ่มพูนความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายขอมูลขาวสาร
ของราชการ รวมท้ังการแลกเปล่ียนประสบการณกับเจาหนาท่ีประจําศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงาน ซ่ึงเปน
ผูท่ีมีความรูและเขาใจปญหาอุปสรรคในการดําเนินการเปนอยางดีอีกทางหนึ่ง 
 ๑.๔.๓ เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ การเปดเผยขอมูลขาวสารของ
หนวยงานรัฐ ไดถูกกําหนดเปนตัวช้ีวัดในการประเมินหนวยงานรัฐดวย  จึงทําใหในการประชุมช้ีแจงในแตละคร้ัง
มีเจาหนาท่ีเขารวมประชุมมากกวาการออกตรวจแนะนําในป ๒๕๔๘-๒๕๔๙ โดยมีผูเขารวมรับฟงการช้ีแจง 
จํานวนกวา ๑,๔๐๐ คน 
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การติดตามประเมินผลจากรายงานผลการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ ของรัฐ 

 นับแตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ไดประกาศใชบังคับเม่ือวันท่ี ๙ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ก็มีผลใหหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติซ่ึงไดแกราชการสวนกลาง ราชการ
สวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ สวนราชการสังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในสวนท่ีไมเกี่ยวกับการ
พิจารณาคดี องคกรควบคุมการประกอบวิชาชีพ หนวยงานอิสระของรัฐและหนวยงานอ่ืนตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง มีหนาท่ีตองปฏิบัติตามกฎหมายหลายประการ อาทิเชน หนาท่ีดําเนินการเพื่อใหมีการเปดเผย
ขอมูลขาวสารแกประชาชนตามที่กฎหมายกําหนด หนาท่ีตองจัดแบงหมวดหมูของขอมูลขาวสารของ
ราชการท่ีอาจมีคําส่ังมิใหเปดเผย หนาท่ีตองใชดุลพินิจในการมีคําส่ังไมเปดเผยขอมูลขาวสาร หนาท่ีตองแจง
ใหผูขอขอมูลขาวสารของราชการทราบเหตุผลท่ีหนวยงานมีคําส่ังมิใหเปดเผยขอมูลขาวสาร หนาท่ีปฏิบัติให
เปนไปตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ หนาท่ีตองคุมครองขอมูล
ขาวสารสวนบุคคลท่ีอยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหนวยงานรัฐใหเปนไปตามท่ีกฎหมาย
ขอมูลขาวสารของราชการกําหนด หนาท่ีจัดใหมีการพิมพในราชกิจจานุเบกษาในเร่ืองท่ีเกี่ยวเนื่องกับการ
ดําเนินการหรือบริหารจัดการเรื่องขอมูลขาวสารสวนบุคคลของหนวยงาน หนาท่ีท่ีจะไมเปดเผยขอมูล
ขาวสารสวนบุคคลโดยไมมีความยินยอมของเจาของขอมูล หนาท่ีตองสงมอบขอมูลขาวสารของราชการท่ี
หนวยงานของรัฐไมประสงคจะเก็บรักษาไวใหแกหอจดหมายเหตุแหงชาติ เปนตน 
 บรรดาภารกิจเหลานั้น หนวยงานของรัฐตางๆ ก็ไดดําเนินการมาเปนระยะเวลาเกือบสิบปแลว ซ่ึง
ความสําเร็จของการบังคับใชกฎหมายอาจกลาวไดวา ความครบถวนในการปฏิบัติตามหนาท่ีตามท่ีกฎหมาย
กําหนดไวนับเปนส่ิงสําคัญท่ีจะเปนตัวช้ีวัดอีกดานหน่ึงในการบรรลุถึงเจตนารมณของการตรากฎหมายฉบับ
นี้ข้ึนใชบังคับ เพราะหากหนวยงานของรัฐไดมีการปฏิบัติตามหนาท่ีอยางครบถวน ประชาชนผูใชสิทธิก็จะ
ไดรับความคุมครองในสิทธิท่ีจะรับรูขอมูลขาวสารของราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ และจะสามารถลด
กรณีปญหาท่ีมีเร่ืองรองเรียนและอุทธรณข้ึนสูการพิจารณาของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
ไดมาก 
 และจากมติคณะรัฐมนตรีวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ และวันท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๔๖ ท่ีได
กําหนดใหหนวยงานของรัฐ มีหนาท่ีสรุปรายงานผลการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ สงใหสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีทราบ ตามแบบรายงานปละหนึ่งคร้ัง เพื่อรวบรวมรายงานตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ
ราชการและคณะรัฐมนตรีตอไป  หนวยงานของรัฐจึงมีหนาท่ีรายงานผลการดําเนินงานตามแบบรายงาน
ประจําปผานทางเว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ท่ี www.oic.go.th หรือสง
เปนเอกสารมายังสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการเปนประจําทุกป  
 จากการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายพบวา  ความครบถวนในการปฏิบัติหนาท่ีก็ยังมี
หลายแหงท่ีอยูระหวางดําเนินการ โดยเฉพาะหนวยงานในสวนภูมิภาคและทองถ่ิน สําหรับการติดตาม
ประเมินผลจากแบบรายงานของหนวยงานของรัฐในรอบปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ มีหนวยงานใหขอมูล
ท้ังส้ินจํานวน ๑,๘๖๖ หนวยงาน คิดเปนรอยละ ๑๙.๙๘ จากหนวยงานท้ังหมดจํานวน ๙,๓๓๘ หนวยงานท่ี
อยูใตบังคับของพระราชบัญญัติดังกลาวสรุปได ดังนี้ 

http://www.oic.go.th/


 ๑. การปฏิบัติตามมาตรา ๗ มาตรา ๙ มาตรา ๒๓ (๓) และมาตรา ๒๖ 

 ๑.๑ หนวยงานของรัฐสวนกลาง 
  หนวยงานของรัฐสวนกลางท่ีรายงานเขามามีท้ังส้ิน ๑๕๙ หนวยงาน คิดเปนรอยละ 
๔๐.๙๗ ของหนวยงานของรัฐสวนกลางท้ังหมด ๓๘๘ หนวยงาน แบงเปนหนวยงานท่ีสังกัดกระทรวง 
หนวยงานที่เปนรัฐวิสาหกิจ และองคการมหาชน จํานวน รวม ๑๔๖ แหง สวนราชการไมสังกัดกระทรวงฯ  
๗ แหง สวนราชการสังกัดรัฐสภา ๒ แหง และหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ ๔ แหง ดังน้ี 

หนวยงานท่ีรายงานและไมรายงานผลการปฏิบตัิตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  
พ.ศ. ๒๕๔๐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐ ของหนวยงานรัฐสวนกลาง 

 ๑) สํานักนายกรัฐมนตรี  มีหนวยงานในสังกัดท้ังหมด ๑๘ หนวยงาน มีหนวยงานท่ี
รายงานเขามาจํานวน ๑๒ หนวยงาน สําหรับหนวยงานท่ีไมไดรายงานเขามามี ๖ หนวยงาน  ดังนี้ 

หนวยงานท่ีรายงาน หนวยงานท่ีไมไดรายงาน 
๑.สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
๒.กรมประชาสัมพันธ  
๓.สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค   
สวนราชการท่ีอยูในบังคับบญัชาขึ้นตรงตอ
นายกรัฐมนตรี ท่ีรายงานเขามาไดแก  
๔.สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
๕.สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
๖.สํานักขาวกรองแหงชาติ  
๗.สํานักงบประมาณ  
๘.สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ  
๙.สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
๑๐.สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน  
๑๑.สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ  
๑๒.สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  

๑.บริษัท อ.ส.ม.ท.จํากัด (มหาชน)  
๒.สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  
๓.องคการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพือ่การ
ทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
๔.สํานักงานบริหารการแปลงสินทรัพยเปนทุน  
(ถูกยุบเลิก)   
๕.สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนทิรรศการ  
๖.สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 

 
 

 

 

 

 



 ๒) กระทรวงกลาโหม มีหนวยงานในสังกัดท่ีรายงานเขามาครบท้ังหมดจํานวน ๙ 
หนวยงาน   

หนวยงานท่ีรายงาน หนวยงานท่ีไมไดรายงาน 
๑.สํานักงานปลัดกระทรวง  
๒.กองบัญชาการทหารสูงสุด  
๓.กองทัพบก  
๔.กองทัพเรือ  
๕.กองทัพอากาศ 
๖.กรมราชองครักษ  
๗.องคการแบตเตอร่ี 
๘.องคการฟอกหนัง 
๙. บริษัทอูกรุงเทพ จํากัด 

หมายเหตุ ในป พ.ศ.๒๕๕๐ คณะรัฐมนตรีไดมีมติให 
ยุบเลิก องคการแบตเตอร่ีและองคการฟอกหนัง ดังน้ัน 
ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ จะไมมีการรายงานจากสอง
หนวยงานน้ี 

 ๓) กระทรวงการคลัง มีหนวยงานในสังกัดจํานวน ๒๗ หนวยงาน มีหนวยงานท่ี
รายงานเขามาจํานวน ๑๖ หนวยงาน สําหรับหนวยงานท่ีไมไดรายงานเขามามีจํานวน ๑๑ หนวยงาน ดังนี้ 

หนวยงานท่ีรายงาน หนวยงานท่ีไมไดรายงาน 
๑.สํานักงานปลัดกระทรวง  
๒.กรมธนารักษ  
๓.กรมบัญชีกลาง  
๔.กรมสรรพสามิต  
๕.กรมสรรพากร  
๖.กรมศุลกากร  
๗.สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ  
๘.สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล  
๙.โรงงานยาสูบ  
๑๐.ธนาคารออมสิน  
๑๑.ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร (ธกส.)  
๑๒.ธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหง
ประเทศไทย (ธสน.)  
๑๓.ธนาคารอาคารสงเคราะห (ธอส.) 
๑๔.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมแหงประเทศไทย 
๑๕.ธนาคารกรุงไทย  ๑๖.องคการสุรา 

๑.สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  
๒.สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  
๓.องคการสุรา 
๔.โรงงานไพ  
๕.บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอาศัย   
๖.บรรษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย  
๗.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ  
๘.กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา  
๙.ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย  
๑๐.บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด  
๑๑. สํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ
เพื่อนบาน (องคการมหาชน) 

 



 ๔) กระทรวงการตางประเทศ  สํานักงานปลัดกระทรวงการตางประเทศ รายงานเขามา
เพียง ๑ หนวยงานในนามของหนวยงานในสังกัดกระทรวงท้ังหมดท่ีมี ๑๔ หนวยงาน ซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะ
ของกระทรวงการตางประเทศ 

 ๕) กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา มีหนวยงานในสังกัดรายงานเขามาครบจํานวน ๖ 
หนวยงาน ดังนี้ 

หนวยงานท่ีรายงาน หนวยงานท่ีไมไดรายงาน 
๑.สํานักงานปลัดกระทรวง  
๒.สํานักงานพัฒนาการทองเท่ียว  
๓.สํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ  
๔.สถาบันการพลศึกษา  
๕.การทองเท่ียวแหงประเทศไทย   
๖.การกีฬาแหงประเทศไทย 

 
 

 ๖) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย มีหนวยงานในสังกัด
จํานวน ๗ หนวยงาน มีหนวยงานท่ีรายงานเขามาจํานวน ๕ หนวยงาน สําหรับหนวยงานท่ีไมไดรายงานเขามามี 
๒ หนวยงาน ดังนี้ 

หนวยงานท่ีรายงาน หนวยงานท่ีไมไดรายงาน 
๑.กรมพัฒนาสังคมและสวสัดิการ  
๒.สํานักงานกจิการสตรีและสถาบันครอบครัว  
๓.การเคหะแหงชาติ  
๔.สํานักงานธนานุเคราะห  
๕.สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) 

๑.สํานักงานปลัดกระทรวง  
๒.สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน 
ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ 

 

 ๗) กระทรวงเกษตรและสหกรณ  มีหนวยงานในสังกัดรายงานจํานวน ๒๐ หนวยงาน 
มีหนวยงานที่รายงานเขามาจํานวน ๑๖ หนวยงาน สําหรับหนวยงานที่ไมไดรายงานเขามามี ๔ หนวยงาน 
ดังนี้ 

หนวยงานท่ีรายงาน หนวยงานท่ีไมไดรายงาน 
๑.สํานักงานปลัดกระทรวง  
๒.กรมตรวจบัญชีสหกรณ  
๓.กรมประมง  
๔.กรมปศุสัตว  
๕.กรมพัฒนาท่ีดิน  
๖.กรมวิชาการเกษตร  

๑.กรมสงเสริมการเกษตร  
๒.กรมชลประทาน  
๓.สํานักงานพฒันาการวจิัยการเกษตร (องคการมหาชน)  
๔.สถาบันวิจยัและพัฒนาพื้นท่ีสูง (องคการมหาชน) 

 



หนวยงานท่ีรายงาน หนวยงานท่ีไมไดรายงาน 
๗.กรมสงเสริมสหกรณ  
๘.สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
๙.สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร
แหงชาติ  
๑๐.สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 
๑๑.กรมการขาว  
๑๒.องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย  
๑๓.สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง 
๑๔.องคการตลาดเพ่ือเกษตรกร  
๑๕.องคการสะพานปลา  
๑๖.องคการสวนยาง 

 ๘) กระทรวงคมนาคม  มีหนวยงานในสังกัดจํานวน ๒๐ หนวยงาน มีหนวยงานท่ี
รายงานเขามาจํานวน ๑๖  หนวยงาน สําหรับหนวยงานท่ีไมไดรายงานเขามามีจํานวน ๔ หนวยงาน ดังนี้ 

หนวยงานท่ีรายงาน หนวยงานท่ีไมไดรายงาน 
๑.สํานักงานปลัดกระทรวง  
๒.กรมการขนสงทางนํ้าและพาณิชยนาวี  
๓.กรมการขนสงทางบก  
๔.กรมขนสงทางอากาศ  
๕.กรมทางหลวง  
๖.กรมทางหลวงชนบท 
๗. สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร 
๘. การรถไฟแหงประเทศไทย  
๙. .การทางพิเศษแหงประเทศไทย  
๑๐.องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  
๑๑.สถาบันการบินพลเรือน  
๑๒.บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
๑๓.บริษัท ขนสง จํากัด  
๑๔. บริษัท การทาอากาศยานแหงประเทศไทย   
๑๕.บริษัท ไทยเดินเรือทะเล 
๑๖.บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด  

๑.การทาเรือแหงประเทศไทย 
๒.การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย  
๓.องคการรับสงสินคาและพัสดุภณัฑ 
๔.บริษัท ทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงใหม จํากัด 

 

 



 ๙) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีหนวยงานในสังกัดจํานวน ๑๕ 
หนวยงานมีหนวยงานท่ีรายงานเขามาจํานวน ๑๔ หนวยงาน สําหรับหนวยงานท่ีไมไดรายงานเขามามี  
๑ หนวยงาน ดังนี้ 

หนวยงานท่ีรายงาน หนวยงานท่ีไมไดรายงาน 
๑.สํานักงานปลัดกระทรวง  
๒.สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม  
๓.กรมควบคุมมลพิษ  
๔.กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม  
๕.กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพชื  
๖.กรมทรัพยากรธรณี  
๗.กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง  
๘.กรมทรัพยากรน้ําบาดาล  
๙.กรมปาไม  
๑๐.องคการจัดการน้ําเสีย  
๑๑.องคการสวนสัตว   
๑๒.องคการสวนพฤษศาสตร  
๑๓.องคการอุตสาหกรรมปาไม  
๑๔.บริษัท ไมอัดไทย จํากัด 

๑.กรมทรัพยากรน้ํา  
 

 ๑๐) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ไมมีหนวยงานในสังกัดกระทรวง
รายงานเขามาเลย 

หนวยงานท่ีรายงาน หนวยงานท่ีไมไดรายงาน 
 ๑.สํานักงานปลัดกระทรวง 

๒.กรมอุตุนยิมวิทยา  
๓.สํานักงานสถิติแหงชาติ  
๔.บริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  
๕.บริษัท ทศท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  
๖.บริษัท ไปรษณยีไทย จํากดั  
๗.สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอพตแวรไทย 
(องคการมหาชน) 

 

 



 ๑๑) กระทรวงพลังงาน มีหนวยงานในสังกัดจํานวน ๙ หนวยงาน มีหนวยงานท่ีรายงาน
เขามาจํานวน ๖ หนวยงาน สําหรับหนวยงานท่ีไมไดรายงานเขามามี ๓ หนวยงาน  ดังนี้ 

หนวยงานท่ีรายงาน หนวยงานท่ีไมไดรายงาน 
๑.สํานักงานปลัดกระทรวง  
๒. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน  
๓.กรมธุรกิจพลังงาน 
๔.การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  
๕.บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
๖.สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน 

๑.สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน  
๒.กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ  
๓.บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

 

 ๑๒)  กระทรวงพาณิชย  มีหนวยงานในสังกัดจํานวน ๑๑ หนวยงาน มีหนวยงานท่ี
รายงานเขามาจํานวน ๙ หนวยงาน สําหรับหนวยงานท่ีไมไดรายงานเขามา มี  ๒ หนวยงาน  ดังนี้ 

หนวยงานท่ีรายงาน หนวยงานท่ีไมไดรายงาน 
๑.สํานักงานปลัดกระทรวง   
๒.กรมการคาตางประเทศ  
๓.กรมการคาภายใน  
๔.กรมพัฒนาธุรกิจการคา  
๕.กรมสงเสริมการสงออก  
๖.กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ  
๗.กรมการประกันภัย  
๘.กรมทรัพยสินทางปญญา  
๙.องคการคลังสินคา 

๑.สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเคร่ืองประดับ
แหงชาติ (องคการมหาชน) 
๒.ศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ (องคการมหาชน) 

 

 ๑๓)  กระทรวงมหาดไทย มีหนวยงานในสังกัดจํานวน ๑๒ หนวยงาน มีหนวยงานท่ี
รายงานเขามาจํานวน ๑๐ หนวยงาน สําหรับหนวยงานท่ีไมไดรายงานขามามีจํานวน ๒ หนวยงาน ดังนี้ 

หนวยงานท่ีรายงาน หนวยงานท่ีไมไดรายงาน 
๑.สํานักงานปลัดกระทรวง  
๒.กรมการปกครอง  
๓.กรมโยธาธิการและผังเมือง  
๔.กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  
๕.กรมท่ีดิน 
๖.กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

๑.กรมการพัฒนาชุมชน 
๒.องคการตลาด 



หนวยงานท่ีรายงาน หนวยงานท่ีไมไดรายงาน 
๗.การประปาสวนภูมิภาค  
๘.การประปานครหลวง  
๙.การไฟฟาสวนภูมิภาค 
๑๐.การไฟฟานครหลวง 

 ๑๔)  กระทรวงยุติธรรม มีหนวยงานในสังกัดจํานวน ๑๐ หนวยงาน มีหนวยงานท่ี
รายงานเขามา จํานวน ๘ หนวยงาน สําหรับหนวยงานท่ีไมไดรายงานขามามีจํานวน ๒ หนวยงาน ดังนี้ 

หนวยงานท่ีรายงาน หนวยงานท่ีไมไดรายงาน 
๑.สํานักงานปลัดกระทรวง  
๒.สํานักกิจการยุติธรรม  
๓.สถาบันนิติวิทยาศาสตร  
๔.กรมคุมครองสิทธิเสรีภาพ  
๕.กรมบังคับคดี  
๖.กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน  
๗.กรมราชทัณฑ  
๘.กรมคุมประพฤติ   

๑.กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
๒.สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 
ยาเสพติด 

 
 

 ๑๕)  กระทรวงแรงงาน มีหนวยงานในสังกัดรายงานเขามาครบทุกแหง จํานวน ๕ 
หนวยงาน 

หนวยงานท่ีรายงาน หนวยงานท่ีไมไดรายงาน 
๑.สํานักงานปลัดกระทรวง  
๒.กรมการจัดหางาน  
๓. กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  
๔.กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน และ 
๕.สํานักงานประกันสังคม 

 

 ๑๖) กระทรวงวัฒนธรรม มีหนวยงานในสังกัดจํานวน ๖ หนวยงาน มีหนวยงานท่ี
รายงานเขามาเพียง ๑ หนวยงาน สําหรับหนวยงานท่ีไมไดรายงานเขามา มีจํานวน ๕ หนวยงาน ดังนี้ 

หนวยงานท่ีรายงาน หนวยงานท่ีไมไดรายงาน 
๑.สํานักงานปลัดกระทรวง  ๑.กรมการศาสนา  

๒.กรมศิลปากร  
๓. สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ 
๔..สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย  



หนวยงานท่ีรายงาน หนวยงานท่ีไมไดรายงาน 
๕.ศูนยมานษุยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน) 

 ๑๗)  กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มีหนวยงานในสังกัดจํานวน  ๑๒ 
หนวยงาน มีหนวยงานท่ีรายงานเขามาจํานวน ๖ หนวยงาน สําหรับหนวยงานท่ีไมไดรายงานเขามามีจํานวน 
๖ หนวยงาน  ดังนี้ 

หนวยงานท่ีรายงาน หนวยงานท่ีไมไดรายงาน 
๑.สํานักงานปลัดกระทรวง  
๒.กรมวิทยาศาสตรบริการ  
๓.สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ  
๔.องคการพิพธิภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ  
๕.สถาบันมาตรวิทยา  
๖.ศูนยปฏิบัตกิารวิจยัเคร่ืองกําเนิดแสง 
ซินโครตรอนแหงชาติ  

๑.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย  
๒.สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  
๓.สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน)  
๔.สํานักงานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภมิูสารสนเทศ 
(องคการมหาชน) 
๕.สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) 
๖.สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (จดัต้ังข้ึนใหม
เม่ือป พ.ศ. ๒๕๔๙) 

 ๑๘)  กระทรวงศึกษาธิการ ไมมีหนวยงานในสังกัดรายงานขามาเลย 

หนวยงานท่ีรายงาน หนวยงานท่ีไมไดรายงาน 
 ๑.สํานักงานปลัดกระทรวง  

๒.สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  
๓.สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  
๔.สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
๕.สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
๖.สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
๗.องคการคาของคุรุสภา  
๘.สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและ 
สวัสดิภาพครู  
๙.สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน)  
๑๐.สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา
(องคการมหาชน)  
๑๑.โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  (องคการมหาชน)  
๑๒.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา   
๑๓.มหาวิทยาลัยตางๆ 



 

 ๑๙)  กระทรวงสาธารณสุข  ไมมีหนวยงานในสังกัดรายงานเขามาเลย 

หนวยงานท่ีรายงาน หนวยงานท่ีไมไดรายงาน 
 ๑.สํานักงานปลัดกระทรวง  

๒.กรมการแพทย  
๓.กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  
๔.กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
๕.กรมสุขภาพจิต  
๖.กรมอนามัย 
๗.สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
๘.กรมควบคุมโรค  
๙.กรมวิทยาศาสตรการแพทย  
๑๐.องคการเภสัชกรรม  
๑๑.สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  
๑๒.สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ  
๑๓.สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
๑๔.โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) 

 ๒๐)  กระทรวงอุตสาหกรรม มีหนวยงานในสังกัดจํานวน ๒๐ หนวยงาน มีหนวยงาน
ท่ีรายงานเขามาจํานวน ๙ หนวยงาน สําหรับหนวยงานท่ีไมไดรายงานเขามา มี ๑๑ หนวยงาน ดังนี้  

หนวยงานท่ีรายงาน หนวยงานท่ีไมไดรายงาน 
๑.สํานักงานปลัดกระทรวง  
๒.กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
๓.กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 
๔. สํานักงานคณะกรรมการออยและ 
น้ําตาลทราย 
๕.กรมสงเสริมอุตสาหกรรม  
๖.สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน  
๗.สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
๘.การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  
๙.สํานักงานสงเสริมวิสาหกจิขนาดกลาง 
และขนาดยอม 

๑.สํานักงานมาตรฐานผลิตภณัฑอุตสาหกรรม 
๒.สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ  
๓.สถาบันไทยเยอรมัน  
๔.สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ  
๕.สถาบันยานยนต  
๖.สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส   
๗.สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย  
๘.สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  
๙.สถาบันรับรองมาตรฐาน ไอ เอส โอ  
๑๐.สถาบันอาหาร 



 ๒๑)  สวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง มีจํานวนหนวยงาน ๙ 
หนวยงาน มีหนวยงานท่ีรายงานเขามา ๘  หนวยงาน  สําหรับหนวยงานท่ีไมไดรายงานเขามา มี ๑ หนวยงาน 
ดังนี้ 

หนวยงานท่ีรายงาน หนวยงานท่ีไมไดรายงาน 
๑.สํานักพระราชวัง  
๒.สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ  
๓.สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนือ่งมาจาก
พระราชดําริ  
๔.สํานักงานคณะกรรมการวจิัยแหงชาติ 
๕.ราชบัณฑิตยสถาน  
๖.สํานักงานตํารวจแหงชาติ  
๗.สํานักงานปองกันและปราบปรามการ 
ฟอกเงิน 
๘.สํานักงานอัยการสูงสุด  

๑.สํานักราชเลขาธิการ  
 

 ๒๒)  หนวยงานของรัฐ ท่ีเปน สวนราชการสังกัดรัฐสภา  ศาลท่ีไมเก่ียวกับการ
พิจารณาพิพากษาคดี หนวยงานอิสระของรัฐ  มีหนวยงาน จํานวน ๑๒ หนวยงาน มีหนวยงานท่ีรายงานเขามา
จํานวน ๗ แหง สําหรับหนวยงานท่ีไมไดรายงานมี ๕ แหง ดังน้ี 

หนวยงานท่ีรายงาน หนวยงานท่ีไมไดรายงาน 
๑.สํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา  
๒.สํานักงานศาลปกครอง  
๓.สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ  
๔.สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
๕.สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  
๖. สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  
๗.สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

๑.สถาบันพระปกเกลา  
๒.สํานักงานศาลยุติธรรม  
๓.สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  
๔.สํานักงานคณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแหงชาติ  
๕.สํานักงานสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
หมายเหตุ : ในกรณีศาลยตุธิรรมไมไดรับรายงานเขามา
เลย 

 

 

 



 ผลการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงานท่ีรายงานเขามาสรุปได ดังนี้ 

ผลการปฏบิัตขิองหนวยงานสวนกลาง  
(๑๕๙ หนวยงาน) 

ดําเนินการแลว 
อยูระหวาง 
ดําเนินการ 

การปฏิบัติตามมาตรา ๗ ไดแก 
- การสงขอมูลตามมาตรา ๗ (๑) (๒) และ (๓) ลงพิมพ
 ในราชกิจจานุเบกษา 
- การจัดขอมูลตามมาตรา ๗ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ไว
 เผยแพร ณ หนวยงาน 
การปฏิบัติตามมาตรา ๙ ไดแก 
- การจัดสถานท่ีใหประชาชนตรวจดู 
- การจัดทําบัญชีรายการหรือดัชนี 
- การจัดใหมีขอมูลตามมาตรา ๙ ไวใหประชาชน 
 เขาตรวจดูไดสะดวก 
- การจัดเตรียมขอมูลแสดงไว ณ ศูนยขอมูลฯ  
 ตามประกาศ กขร. มาตรา ๙ (๘) 
 ก. ประกาศประกวดราคา 
 ข. ผลการพิจารณาจัดซ้ือจัดจาง 
- การนําขอมูลขาวสารตามมาตรา ๙ ลงเผยแพร 
 ในเว็บไซต  
การปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ (๓) เก่ียวกับขอมูลขาวสาร 
สวนบุคคล 
การปฏิบัติตามมาตรา ๒๖ (เอกสารประวัติศาสตร)  

 
๑๒๗ (๗๙.๘๗%) 

 
๑๔๑ (๘๘.๖๗%) 

 
 

๑๔๘ (๙๓.๐๘%) 
๘๕ (๕๓.๔๕%) 
๑๓๖ (๘๕.๕๓%) 

 
 
 

๑๔๔ (๙๐.๕๖%) 
๑๒๙ (๘๑.๑๓%) 
๕๕ (๓๔.๕๙%) 

 
๗๖ (๔๗.๗๙%) 

 
๓๒ (๒๐.๑๒%) 

 
๓๒ (๒๐.๑๓%) 

 
๑๘ (๑๑.๓๓%) 

 
 

๑๑ (๖.๙๒%) 
๗๔ (๔๖.๕๕%) 
๒๓ (๑๔.๔๗%) 

 
 
 

๑๕ (๙.๔๓%) 
๓๐ (๑๓.๘๓%) 
๑๐๔ (๖๕.๔๑%) 

 
๘๓ (๕๒.๒๑%) 

 
๑๒๗ (๗๙.๘๘%) 

 ๑.๒ หนวยงานรัฐสวนภูมิภาค  (จังหวัด) 
 หนวยงานของรัฐสวนภูมิภาค (จังหวัด) ท่ีรายงานเขามาจํานวน ๓๔ จังหวัด คิดเปน
รอยละ ๔๕ ของจังหวัดท้ังหมด ๗๕ จังหวัด มีจังหวัดท่ีไมไดรายงานเขามา ๔๑ จังหวัด โดยมีผลการ
ดําเนินงาน ดังนี้ 

 

 

 



ผลการปฏบิัตขิองหนวยงานสวนภูมิภาค  
(๓๔  หนวยงาน) 

ดําเนินการ 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

การปฏิบตัิตามมาตรา ๗ ไดแก 
- การสงขอมูลตามมาตรา ๗ (๑) (๒)  และ (๓) ลงพิมพ 
 ในราชกิจจานุเบกษา 
- การจัดขอมูลตามมาตรา ๗ (๑) (๒) (๓)  และ (๔)  
 ไวเผยแพร ณ หนวยงาน 
การปฏิบตัิตามมาตรา ๙ ไดแก 
- การจัดสถานท่ีใหประชาชนตรวจดู 
- การจัดทําบัญชีรายการหรือดัชน ี
- การจัดใหมีขอมูลตามมาตรา ๙ ไวใหประชาชน 
 เขาตรวจดไูดสะดวก 
- การจัดเตรียมขอมูลแสดงไว ณ ศูนยขอมูลฯ  
 ตามประกาศ กขร.มาตรา ๙ (๘) 
 ก. ประกาศประกวดราคา 
 ข. ผลการพิจารณาจัดซ้ือจัดจาง 
- การนําขอมูลขาวสารตามมาตรา ๙ ลงเผยแพร 
 ในเว็บไซต 
การปฏิบตัิตามมาตรา ๒๓ (๓) เก่ียวกับขอมูลขาวสาร
สวนบุคคล 
การปฏิบตัิตามมาตรา ๒๖ (เอกสารประวัตศิาสตร) 

 
๒๙ (๘๕.๒๙%) 

 
๓๐ (๘๘.๒๓%) 

 
 

๓๓ (๙๗.๐๕%) 
๖ (๑๗.๖๔%) 
๓๓ (๙๗.๐๕%) 

 
 
 

๓๐ (๘๘.๒๓%) 
๓๐ (๘๘.๒๓%) 
๓๑ (๙๑.๑๗%) 

 
๑๑ (๓๒.๓๕%) 

 

๖ (๑๗.๖๔%) 

 
๕ (๑๔.๗๑%) 

 
๔ (๑๑.๗๗%) 

 
 

๑ (๒.๙๔%) 
๒๘ (๘๒.๓๖%) 
๑ (๒.๙๔%) 

 
 
 

๔ (๑๑.๗๖%) 
๔ (๑๑.๗๖%) 
๓ (๘.๘๒%) 

 
๒๓ (๖๗.๖๕%) 

 

๒๘ (๘๒.๓๖%) 

 ๑.๓ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ัวประเทศรายงานเขามาจํานวน ๑,๖๗๓ แหง คิดเปนรอย
ละ ๒๑.๒๙ ของจํานวนองคการปกครองสวนทองถ่ินทุกประเภทที่มีอยู ๗,๘๕๕ แหงท่ัวประเทศ แบงเปนประเภท
ตางๆ ดังนี้ 
 ๑.๓.๑ องคการบริหารสวนจังหวัด 
 องคการบริหารสวนจังหวัดรายงานเขามา จํานวน ๒๙ แหง คิดเปนรอยละ 
๓๘.๖๖ ของจํานวนองคการบริหารสวนจังหวัดท่ัวประเทศ ขณะท่ีมีจํานวน อบจ. ท่ีไมไดรายงานเขามา จํานวน 
๔๖ แหง ซ่ึงจะพบวา การรายงานในปนี้มีจํานวนนอยกวา เม่ือเปรียบเทียบกับการรายงานในรอบประจําป
งบประมาณ ๒๕๔๘ ท่ีมีการรายงานเขามาจํานวน ๓๗ แหง   
 ๑.๓.๒ เทศบาล รายงานเขามาท้ังส้ินรวม ๒๙๘ แหง คิดเปนรอยละ ๒๕.๗๓ ของ
จํานวนเทศบาลท้ังหมด ๑,๑๕๘ แหง ท่ัวประเทศ แบงออกตามแตละประเภท กลาวคือ 



 ๑.๓.๒.๑ เทศบาลนคร จํานวน ๑๐ แหง คิดเปนรอยละ ๔๕.๔๕ ของจํานวน
เทศบาลนครทั้งหมด ๒๒ แหง สําหรับเทศบาลนครท่ีไมไดรายงานเขามามีจํานวน ๑๒ แหง 
 ๑.๓.๒.๒ เทศบาลเมือง มีรายงานเขามาจํานวน ๕๑  แหง คิดเปนรอยละ 
๔๓.๕๘  จากเทศบาลเมืองทั้งหมด ๑๑๗ แหงท่ัวประเทศ สําหรับเทศบาลเมืองท่ีไมไดรายงานเขามามี ๖๖ แหง 
คิดเปนรอยละ ๕๖.๔๑  
 ๑.๓.๒.๓ เทศบาลตําบล มีรายงานเขามารวมท้ังส้ิน จํานวน ๒๓๗ แหง คิดเปน
รอยละ ๒๓.๒๕ ของจํานวนเทศบาลตําบลท้ังหมดท่ัวประเทศ ๑,๐๑๙ แหง สําหรับเทศบาลตําบลท่ีไมได
รายงานเขามามี ๗๘๒  แหง คิดเปนรอยละ ๗๖.๗๔ 
 ๑.๓.๓ องคการบริหารสวนตําบล รายงานเขามาท้ังส้ิน ๑,๓๔๔ แหง คิดเปน ๒๐.๓๐ 
จากจํานวน อบต. ๖,๖๒๐ แหง ท่ัวประเทศ สําหรับองคการบริหารตําบลท่ีไมไดรายงานเขามามี ๕,๒๗๖ แหง 
คิดเปนรอยละ ๗๖.๖๙ 
 ๑.๓.๔ องคการปกครองทองถ่ินรูปแบบพิเศษ มีการรายงานเขามาครบท้ัง ๒ แหงท้ัง
เมืองพัทยาและกรุงเทพมหานคร  
  ผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ เปน
ดังตอไปนี้ 

ผลการปฏบิัตขิองหนวยงานสวนทองถ่ิน 
(๑,๖๗๑  หนวยงาน) 

ดําเนินการ 
อยูระหวาง 
ดําเนินการ 

การปฏิบัติตามมาตรา ๗ ไดแก 
- การสงขอมูลตามมาตรา ๗ (๑) (๒) และ (๓) ลงพิมพ 
 ในราชกิจจานุเบกษา 
- การจัดขอมูลตามมาตรา ๗ (๑) (๒) (๓) และ (๔)  
 ไวเผยแพร ณ หนวยงาน  
การปฏิบัติตามมาตรา ๙ ไดแก 
- การจัดสถานท่ีใหประชาชนตรวจดู 
- การจัดทําบัญชีรายการหรือดัชนี 
- การจัดใหมีขอมูลตามมาตรา ๙ ไวใหประชาชน 
 เขาตรวจดูไดสะดวก 
- การจัดเตรียมขอมูลแสดงไว ณ ศูนยขอมูลฯ ตาม
 ประกาศ กขร.มาตรา ๙ (๘) 

 
๒๐๘ (๑๒.๔๔%) 

 
๑,๑๔๒ (๖๘.๓๔%) 

 
 

๑,๔๙๗ (๘๙.๕๘%) 
๒๑๖ (๑๒.๙๒%) 

๑,๓๑๓ (๗๘.๕๗%) 
 
 
 

 
๑,๔๖๓ (๘๗.๕๖%) 

 
๕๒๙ (๓๑.๖๖%) 

 
 

๑๗๔ (๑๐.๔๒%) 
๑,๔๕๕ (๘๗.๐๘%) 
๓๕๘ (๒๑.๔๓%) 

 
 
 



ผลการปฏบิัตขิองหนวยงานสวนทองถ่ิน 
(๑,๖๗๑  หนวยงาน) 

ดําเนินการ 
อยูระหวาง 
ดําเนินการ 

 ก. ประกาศประกวดราคา 
 ข. ผลการพิจารณาจัดซ้ือจัดจาง 
- การนําขอมูลขาวสารตามมาตรา ๙ ลงเผยแพรใน 
 เว็บไซต  
การปฏิบตัิตามมาตรา ๒๓ (๓) เก่ียวกับขอมูลขาวสาร 
สวนบุคคล 
การปฏิบัติตามมาตรา ๒๖ (เอกสารประวัติศาสตร)  

๑,๖๔๓ (๙๘.๓๒%) 
๑,๖๓๑ (๙๗.๖๐%) 
๒๐๙ (๑๒.๕๐%) 

 
๙๐ (๕.๓๘%) 

 
๖๙ (๔.๑๒%) 

๒๘ (๑.๖๗%) 
๔๐ (๒.๓๙%) 

๑,๔๖๒ (๘๗.๕๐%) 
 

๑,๕๘๑ (๙๔.๖๒%) 
 

๑,๖๐๒ (๙๕.๘๘%) 

 ๒. จากผลการรายงานการติดตามประเมินผลของหนวยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ดังกลาวขางตน สรุปไดวา 

 ๒.๑ ความกาวหนาและความเปล่ียนแปลงในผลการดําเนินงานของหนวยงานรัฐตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ นั้น มีแนวโนมท่ีนาพอใจและดีข้ึนท่ีหนวยงานของรัฐ
แตละแหงไดปรับปรุงการดําเนินงานตามกฎหมายใหถูกตองและมีประสิทธิภาพมากข้ึนกวาปงบประมาณที่
ผานมา  โดยปจจัยสําคัญท่ีผลักดันใหเกิดการพัฒนานั้น พบวามีสาเหตุหลักมาจากการที่ไดมีมติคณะรัฐมนตรี
เม่ือวันท่ี ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ใหความเห็นชอบแนวทางการดําเนินการเพื่อกําหนดใหหนวยงานของรัฐ
ทุกแหง ถือเปนนโยบายสําคัญในปงบประมาณ ๒๕๔๙ โดยกําหนดใหนําเร่ืองการจัดระบบและการดําเนินงาน
เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสาร และการสนับสนุนสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนเปนหนึ่งใน
ตัวช้ีวัด (KPI) ประสิทธิภาพของหนวยงานรัฐทุกแหง เร่ิมต้ังแตปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๐ เปนตนไป จากมาตรการ
ดังกลาวนี้สงผลใหหนวยงานของรัฐแตละแหงตองทําการปรับปรุงการดําเนินงานตามกฎหมายขอมูลขาวสาร
ของราชการที่เปนอยูใหเปนไปตามตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. ท่ีกําหนดไว 
 ๒.๒ ความเปล่ียนแปลงที่เห็นไดชัดเปนรูปธรรมก็คือ หลายหนวยงานไดจัดทําปายบอกทาง
ท่ีชัดเจนที่แสดงท่ีตั้งของศูนยขอมูลขาวสารของราชการ เชน สํานักงาน ก.พ. สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ นอกจากนี้มีบางหนวยงานไดรวมงานดานศูนยขอมูลขาวสารไวท่ีเดียวกับศูนยบริการรวมของ
กระทรวงในการติดตอขอขอมูลขาวสารของราชการ คือ กระทวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทําใหการบริการ
ประชาชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน แตท้ังนี้ศูนยบริการรวมดังกลาวยังไมถือเปนศูนยบริการตามกฎหมาย
ขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา ๙ เวนแตจะไดมีการจัดแสดงขอมูลขาวสารตามกฎหมายไว ณ ท่ีนั้นกอน 
รวมถึงหลายหนวยงานมีโครงการจัดฝกอบรมเผยแพรความรูเกี่ยวกับกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการ
ภายในหนวยงานใหกับขาราชการมากข้ึนกวาเดิม โดยบางหนวยงานใชวิทยากรของหนวยงานเอง และบาง
หนวยงานจะเชิญวิทยากรจากสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการเปนผูบรรยาย  
 
 
 



 ๓. ผลสํารวจการดําเนินงานของหนวยงานรัฐตามมติคณะรัฐมนตรี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ 

 ๓.๑ ตามท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ กําหนดใหหนวยงานของ
รัฐ นําขอมูลขาวสารเกี่ยวกับประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา และผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจาง
ในรอบเดือนเผยแพรผานเว็บไซตของหนวยงานรัฐแตละแหงนั้น จากผลการสํารวจการดําเนินงานตามมติ
คณะรัฐมนตรีดังกลาวของหนวยงานรัฐ ในชวงระหวางเดือนเมษายน ๒๕๕๐ จนถึงวันท่ี ๓๑ สิงหาคม 
๒๕๕๐ ประกอบดวยหนวยงานรัฐในสวนกลาง ไดแก ๑. กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ และหนวยงาน
ในกํากับ ๒. สวนราชการไมสังกัดกระทรวง  ๓. สวนราชการสังกัดรัฐสภา  ๔. หนวยงานอิสระของรัฐ  และ
๕. หนวยงานรัฐในสวนภูมิภาค (จังหวัด)  รวมท้ังส้ิน  ๓๕๔  หนวยงาน  พบวาหนวยงานของรัฐท่ัวไปไดมี
การดําเนินงานเฉพาะการนําประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา รวมท้ังผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัด
จางในแตละกรณีลงเผยแพรในเว็บไซตของหนวยงานรัฐนั้นๆ และเว็บไซตศูนยรวมขาวประกวดราคาภาครฐั
ของกระทรวงการคลังดวย 
 ๓.๒ มีหนวยงานของรัฐจํานวนไมมากนักท่ีไดจัดทํารายงานสรุปผลการจัดซ้ือจัดจางในรอบ
เดือน แลวนําไปประกาศเผยแพรผานเว็บไซตถูกตองตามแบบ สขร. ๑ โดยมีเพียง ๖๒ หนวยงาน ท่ีได
ดําเนินการดังกลาวแลว  คิดเปนรอยละ  ๑๗.๕ ของหนวยงานสวนกลาง ซ่ึงมีหนวยงานของรัฐสวนมาก 
แมจะมีการเผยแพรประกาศผลการจัดซ้ือจัดจางแตไมไดทําตามแบบ สขร. ๑ แตจะมีการประกาศผลเปนราย
กรณีๆ ไปโดยไมไดทําการสรุปในภาพรวมและไมมีการแสดงขอมูลยอนหลัง  ท้ังนี้ มีรายช่ือหนวยงานท่ี
ดําเนินการแลว ดังนี้ 

หนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีดาํเนินการแลว 

๑. สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี , กรมประชาสัมพันธ , สํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี , ก.พ.และ ก.พ.ร. 

๒. กระทรวงกลาโหม หนวยงานในสังกัดไมไดมีการสรุปตามแบบ สขร. ๑ แตมีการประกาศผล
เปนรายกรณีๆ ไป 

๓. กระทรวงการคลัง กรมธนารักษ , กรมบัญชีกลาง , กรมสรรพากร , โรงงานยาสูบ 
๔. กระทรวงการตางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงฯ ไมมีขอมูลนําลงประกาศ 
๕. กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา หนวยงานในสังกัดไมไดสรุปมีการประกาศเปนรายกรณ ี
๖. กระทรวงพฒันาสังคมฯ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดกิาร 

๗. กระทรวงเกษตรและสหกรณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ , สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และสถาบันวจิัย
และพัฒนาพื้นท่ีสูง (องคการมหาชน) 

๘. กระทรวงคมนาคม กรมการขนสงทางอากาศ , กรมทางหลวง , บ.ทาอากาศยานไทย และการ
ทาเรือแหงประเทศไทย 

๙. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ สํานักงานปลัดกระทรวง , กรมควบคุมมลพิษ , กรมทรัพยากรธรณี , 
กรมทรัพยากรน้ํา 

๑๐. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ บริษัท ท.ศ.ท. คอรเปอรเรชัน จํากัด (มหาชน) 
๑๑. กระทรวงพลังงาน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 



หนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีดาํเนินการแลว 

๑๒. กระทรวงพาณิชย สํานักงานปลัดกระทรวง , กรมการคาภายใน , กรมการประกันภัย ,  
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ , กรมพัฒนาธุรกิจการคา และองคการ
คลังสินคา 

๑๓. กระทรวงมหาดไทย กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและการไฟฟาสวนภูมิภาค 
๑๔. กระทรวงยุติธรรม หนวยงานในสังกัดไมไดมีการสรุปตามแบบ สขร. ๑ แตมีการประกาศผล

เปนรายกรณีๆ ไป 
๑๕. กระทรวงแรงงาน หนวยงานในสังกัดไมไดมีการสรุปตามแบบ สขร. ๑ แตมีการประกาศผล

เปนรายกรณีๆ ไป 
๑๖. กระทรวงวัฒนธรรม หนวยงานในสังกัดไมไดมีการสรุปตามแบบ สขร. ๑ แตมีการประกาศผล

เปนรายกรณีๆ ไป 
๑๗. กระทรวงวิทยาศาสตรฯ สํานักงานปลัดกระทรวง , กรมวิทยาศาสตรบริการ , สถาบันวจิัยวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีแหงชาติ , สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ และสถาบันเทคโนโลยีนวิเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน) 

๑๘. กระทรวงศึกษาธิการ หนวยงานในสังกัดไมไดมีการสรุปตามแบบ สขร. ๑ แตมีการประกาศผล
เปนรายกรณีๆ ไป 
 

๑๙. กระทรวงสาธารณสุข หนวยงานในสังกัดไมไดมีการสรุปตามแบบ สขร. ๑ แตมีการประกาศผล
เปนรายกรณีๆ ไป 

๒๐. กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานปลัดกระทรวง , สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ,
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและสํานกังานคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุน 

๒๑. สวนราชการไมสังกัดกระทรวง หนวยงานในสังกัดไมไดมีการสรุปตามแบบ สขร. ๑ แตมีการประกาศผล
เปนรายกรณีๆ ไป 

๒๒. สวนราชการสังกัดรัฐสภา สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร , สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
๒๓. หนวยงานอิสระของรัฐ สํานักงานศาลปกครอง , สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ

สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
 

 ๓.๓ ในสวนของจังหวัดท่ีไดจัดทําสรุปผลการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนและเผยแพรผาน
เว็บไซตแลวนั้น มีจํานวน ๑๑ จังหวัด  ไดแก  ๑.กระบ่ี  ๒.ชลบุรี  ๓.นครปฐม  ๔.ประจวบคีรีขันธ ๕.ปราจีนบุรี 
๖.พัทลุง  ๗.ระยอง  ๘.ลําปาง  ๙.สมุทรสงคราม  ๑๐.หนองบัวลําภู  และ ๑๑.อางทอง 

 ท้ังนี้  มีขอสังเกตวาในบางหนวยงานแมไดมีการดําเนินการแลว แตการเผยแพรรายงาน
สรุปผลการจัดซ้ือจัดจางยังไมเปนมาตรฐานเดียวกันตามแบบ สขร. ๑  ยกตัวอยางเชน ไมแสดงรายช่ือผูเสนอ
ราคาและราคาท่ีเสนอครบถวนทุกราย ไมระบุเหตุผลในการคัดเลือกผูเสนอราคา รวมท้ังปญหาความยุงยาก
และซับซอนในการสืบคนขอมูล  เปนตน 



 ๓.๔ สําหรับผลการสํารวจขอมูลการประกาศสรุปผลการจัดซ้ือจัดจางใน รอบเดือนของ
องคการบริหารสวนจังหวัด  ปรากฏวา  องคการบริหารสวนจังหวัดท่ัวประเทศมีจํานวนท้ังส้ิน ๗๕ แหง  มี
องคการบริหารสวนจังหวัดท่ียังไมจัดทําเว็บไซตของตน จํานวน ๗ แหง และองคการบริหารสวนจังหวัดท่ี
ไดจัดทําเว็บไซตแลว จํานวน ๖๘ แหง โดยจําแนกเปนองคการบริหารสวนจังหวัดท่ีไดจัดทําเว็บไซตและมี
การเผยแพรรายงานสรุปผลการจัดซ้ือจางในรอบเดือนผานเว็บไซตของตน จํานวน ๒๕ แหง และองคการ
บริหารสวนจังหวัดท่ีไมมีการเผยแพรรายงานสรุปผลการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนผานเว็บไซตของตน 
จํานวน ๔๓ แหง ท้ังนี้ พบวาองคการบริหารสวนจังหวัดท่ีมีการเผยแพรผลการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนผาน
เว็บไซตของตนแลวนั้น ในบางสวนยังมีขอมูลไมถูกตองตรงตามแบบ สขร. ๑ และมีขอมูลท่ีลาชาไมเปน
ปจจุบัน  
 ในสวนผลการสํารวจขอมูลการประกาศสรุปผลการจัดซ้ือจางในรอบเดือนของเทศบาล
นคร และเทศบาลเมือง  ปรากฏดังนี้ 
 ๓.๔.๑ เทศบาลนคร  มีจํานวนท้ังส้ิน ๒๓ แหง  เทศบาลนครที่ไดจัดทําและเผยแพร
รายงานสรุปผลการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนผานเว็บไซต มีจํานวน ๑๕ แหง ท่ียังไมจัดทํามีจํานวน ๘ แหง 
โดยเทศบาลนครท่ีไดดําเนินการดังกลาวแลวนั้นเกือบท้ังหมดไดจัดทําถูกตองตามแบบ สขร. ๑ มีเพียงแหง
เดียวคือเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่ีไมจัดทําตามแบบดังกลาว โดยไมแสดงรายช่ือผูเสนอราคา ราคาท่ี
เสนอ และเหตุผลท่ีคัดเลือก   

 ๓.๔.๒ เทศบาลเมือง มีจํานวนท้ังส้ิน  ๑๒๖  แหง  เทศบาลเมืองท่ีไดจัดทําและเผยแพร
รายงานสรุปผลการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนผานเว็บไซต  มีจํานวน ๔๑ แหง  เทศบาลเมืองที่ยังไมจัดทํามี
จํานวน  ๖๘  แหง  เทศบาลเมืองท่ีไมปรากฏเว็บไซตของเทศบาล หรือมีเว็บไซตแตไมสามารถเขาถึงขอมูล
ไดเนื่องจากอยูในระหวางการปรับปรุงระบบ  มีจํานวน ๑๕ แหง  ท้ังนี้ เทศบาลเมืองท่ีมีการเผยแพรผลการ
จัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนผานเว็บไซตของตนแลวนั้น  ในบางสวนยังมีขอมูลไมถูกตองตรงตามแบบ สขร. ๑ 
หรือขอมูลท่ีเผยแพรเปนขอมูลยอนหลังไมเปนปจจุบัน อยางไรก็ดี  มีเทศบาลเมืองหลายแหงท่ีไดแสดงขอมูล
ดังกลาวไวในหนาแรกของเว็บไซต  หรือในหนาตนๆ ของเว็บไซต  การคนหาขอมูลจึงเปนไปไดโดยงาย 
 ๓.๕ ตารางสรุปผลสํารวจหนวยงานของรัฐท่ีจัดทําประกาศสรุปผลการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน
เผยแพรบนเว็บไซต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ ( ขอมูล ณ  เดือนกันยายน  ๒๕๕๐) 

หนวยงาน ดําเนินการแลว ยังไมดําเนินการ รวม 
กระทรวง ทบวง  กรม  รัฐวสิาหกิจ  
และหนวยงานในกํากับ   

   

๑. สํานักนายกรัฐมนตรี ๕ ๑๔ ๑๙ 
๒. กระทรวงกลาโหม - ๘ ๘ 
๓. กระทรวงการคลัง ๖ ๒๓ ๒๙ 
๔. กระทรวงการตางประเทศ - ๑๔ ๑๔ 
๕. กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา - ๖ ๖ 
๖. กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ๑ ๗ ๘ 



หนวยงาน ดําเนินการแลว ยังไมดําเนินการ รวม 
๗. กระทรวงเกษตรและสหกรณ ๔ ๑๘ ๒๒ 
๘. กระทรวงคมนาคม ๔ ๑๖ ๒๐ 
๙. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ๔ ๑๑ ๑๕ 
๑๐. กระทรวงเทคโนโลยีฯ ๑ ๗ ๘ 
๑๑. กระทรวงพลังงาน ๑ ๙ ๑๐ 
๑๒. กระทรวงพาณิชย ๖ ๖ ๑๒ 
๑๓. กระทรวงมหาดไทย ๓ ๑๐ ๑๓ 
๑๔. กระทรวงยุติธรรม - ๑๒ ๑๒ 
๑๕. กระทรวงแรงงาน ๒ ๔ ๖ 
๑๖. กระทรวงวัฒนธรรม - ๗ ๗ 
๑๗. กระทรวงวิทยาศาสตรฯ ๕ ๗ ๑๒ 
๑๘. กระทรวงศึกษาธิการ - ๑๑ ๑๑ 
๑๙. กระทรวงสาธารณสุข - ๑๕ ๑๕ 
๒๐. กระทรวงอุตสาหกรรม ๔ ๗ ๑๑ 
รวม ๔๖ ๒๑๒ ๒๕๘ 

ข. สวนราชการไมสังกัดกระทรวง - ๙ ๙ 

ค. สวนราชการสังกัดรัฐสภา ๒ ๑ ๓ 

ง. หนวยงานอิสระของรัฐ ๓ ๖ ๙ 

จ. จังหวัด ๑๑ ๖๔ ๗๕ 

รวมท้ังส้ิน ๖๒ ๒๙๒ ๓๕๔ 

 ๔. ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานของหนวยงานรัฐ 

  จากการศึกษาวิเคราะหขอมูลผลการดําเนินงานของหนวยงานรัฐตามพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ ท้ังจากแบบรายงานผลการปฏิบัติ
ประจําปท่ีรายงานมายังสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ผลการสํารวจภาคสนาม  และการ
จัดสัมมนารับฟงความคิดเห็นจากผูแทนหนวยงานของรัฐและเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานประจําศูนยขอมูลขาวสาร
ของราชการจะพบวา มีปญหาท่ีสงผลตอประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดําเนินงานของหนวยงานรัฐท่ีสําคัญ  
๓ ประการ คือ 
 ๔.๑ ปญหาการรายงานประจําปของหนวยงานรัฐท่ีไมสมํ่าเสมอ ในกรณีเปนปญหาท่ีพบ
ตอเนื่องกันมา ในป (๒๕๔๘-๒๕๔๙) โดยนับถึงปจจุบันหนวยงานของรัฐก็ยังรายงานเขามา ไมครบทุกแหง 
ซ่ึงสงผลใหสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการไมมีฐานขอมูลท่ีครบถวนสมบูรณในการ
ติดตามความคืบหนา โดยหนวยงานสวนกลางท่ีเปนเปาหมายที่ สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ
ราชการ จะตองติดตามการรายงานในปงบประมาณ ๒๕๕๐ ไดแก 



 ๔.๑.๑ กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงขาดการรายงานมาสองปติดตอกัน 
 ๔.๑.๒ มหาวิทยาลัยของรัฐ ซ่ึงไมมีการรายงานเขามาต้ังแตปงบประมาณ ๒๕๔๗ 
 ๔.๑.๓ กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงไมไดรายงานเขามาในปงบประมาณ ๒๕๔๙ 

 ๔.๑.๔ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ซ่ึงไมมีหนวยงานในสังกัด
รายงานเขามาในปงบประมาณ ๒๕๔๙ 
 ๔.๑.๕ กระทรวงวัฒนธรรม มีเพียงสํานักงานปลัดกระทรวงรายงานเขามาใน
ปงบประมาณ ๒๕๔๙ 
 ๔.๑.๖ ศาลยุติธรรม 
 ๔.๑.๗ องคกรควบคุมการประกอบวิชาชีพ 
 ๔.๒ ปญหาการขาดการตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานภายในระหวาง
สํานักงานปลัดกระทรวงและหนวยงานในสังกัด รวมถึงหนวยงานระดับจังหวัดกับกรมการปกครอง และ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินกับกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ทําใหการดําเนินงานของหนวยงานรัฐ
ภายในสังกัดแตละแหงขาดประสิทธิภาพ ลาชาจากการที่ไมไดรับคําปรึกษาชี้แนะตลอดจนการตรวจสอบ
การทํางาน แตท้ังนี้ก็มีกระทรวงตัวอยางท่ีมีการประสานงานภายในอยางสมํ่าเสมอ คือ กระทรวงคมนาคม 
และกระทรวงพาณิชย โดยปญหานี้นาจะไดรับการแกไขภายหลังจากมีคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ
ราชการในการประชุมคร้ังท่ี ๔/๒๕๕๐ เม่ือวันท่ี ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ท่ีใหสํานักงานปลัดกระทรวง
เปนผูรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติในภาพรวมของกระทรวง และจังหวัดเปนผูรวบรวมรายงานผลการ
ปฏิบัติของหนวยราชการสวนภูมิภาคและองคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวมของจังหวัดมายังสํานักงาน
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
 ๔.๓ ปญหาเชิงคุณภาพในการปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดไวของหนวยงานรัฐ
อยางครบถวนและสมบูรณ ซ่ึงมีสาเหตุสําคัญสองประการจาก 
 ๔.๓.๑ ปญหาความรูความเขาใจของเจาหนาท่ี/ผูบริหารหนวยงาน 

 ๔.๓.๒ ปญหาการสนับสนุนของผูบริหารหนวยงาน 
   ปญหาเหลานี้นับเปนปญหาพื้นฐานท่ียังคงเปนปญหาซ่ึงอยูควบคูกับการดําเนินงาน
ของหนวยงานรัฐมานานนับแตกฎหมายประกาศใช แตท้ังนี้แนวโนมของความเปล่ียนแปลงและคล่ีคลายใน
อนาคตนาจะดีข้ึน จากมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๙ ท่ีใหความเห็นชอบแนวทางการ
ดําเนินการเพื่อกําหนดใหหนวยงานของรัฐท้ังหมดถือเปนนโยบายสําคัญในปงบประมาณ ๒๕๔๙ โดย
กําหนดใหนําเร่ืองการจัดระบบและการดําเนินงานเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการและการ
สนับสนุนสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนเปนหนึ่งในตัวช้ีวัด (KPI) ประสิทธิภาพของหนวยงานรัฐทุกแหง
เร่ิมต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ เปนตนไป ซ่ึงก็นาจะชวยใหเกิดความตื่นตัวในการปรับปรุงการทํางาน
อยางขนานใหญในแตละหนวยงานเพ่ือไมใหเสียคะแนนตัวช้ีวัดเร่ืองความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 
 สําหรับกรณีผลการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี วันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๗ ท่ีมี
หนวยงานของรัฐจํานวนไมถึงรอยละ ๒๐ ท่ีไดดําเนินการถูกตองตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนดไวตามแบบ 
สขร.๑ ก็มีความจําเปนท่ีสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ตองแจงเวียนซํ้าไปยังหนวยงาน



ของรัฐท่ียังไมปฏิบัติใหแกไขปรับปรุงใหถูกตอง และทําการตรวจสอบติดตามผลการเปล่ียนแปลงในการ
ปฏิบัติภายหลัง 
 ๔.๔ ปญหาชองวางในการตรวจสอบติดตามผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของ ก.พ.ร. ท่ีไม
ครอบคลุมหนวยงานของรัฐทุกแหง ไดแกหนวยงานของรัฐท่ีเปนสถาบันอุดมศึกษา องคการมหาชนและ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยหนวยงานท่ีกลาวมานี้หากพิจารณาตัวช้ีวัดท่ีใชตรวจสอบของ ก.พ.ร. จะ
พบวาไมมีการกําหนดตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการเชนเดียวกับสวน
ราชการและจังหวัดท่ีมีการแยกอยางชัดเจนเปนตัวช้ีวัดในเร่ืองนี้โดยเฉพาะ ดังนั้น จึงทําใหเกิดชองวางใน
การตรวจสอบติดตามการทํางานในหนวยงานของรัฐเหลานี้เพราะหลุดพนหนาท่ีตามท่ีมติคณะรัฐมนตรี
กําหนดไว ซ่ึงจะตองมีการประสานงานปรับปรุงตัวช้ีวัดกับ ก.พ.ร. ใหกําหนดไวในการตรวจสอบหนวยงาน
ของรัฐทุกประเภทตอไป  
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การนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อมีมติในเรื่องการสนับสนุนการบังคับใช 

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 เพื่อเปนการสนับสนุนการบังคับใชพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ในป ๒๕๕๐ คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการไดเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
มีมติในเร่ืองตางๆ  ดังนี้ 

 ๑ การขยายผลการกําหนดใหการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๐ เปนเคร่ืองมือในการประเมินประสิทธิภาพของหนวยงานสวนทองถ่ิน 

 เพื่อใหการปฏิบัติงานของหนวยงานสวนทองถ่ินมีความโปรงใส และตอบสนองนโยบายของ
รัฐบาลท่ีเนนเร่ืองความโปรงใส จึงไดนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อมีมติใหกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทย นํามติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ท่ีกําหนดใหหนวยงานของรฐันาํ
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับประกาศประกวดราคาและสอบราคา รวมท้ังผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจางในรอบ
เดือนเผยแพรผานทางเว็บไซตของหนวยงาน รวมท้ังการนําเร่ืองความโปรงใส เร่ืองการเปดเผยขอมูลขาวสาร 
เร่ืองการมีสวนรวมของประชาชน เปนเคร่ืองมือในการประเมินประสิทธิภาพของหนวยงานสวนทองถ่ินทุกแหง 
โดยเร่ิมดําเนินการตั้งแตป ๒๕๕๑ 

 ผลการดําเนินการ 

  คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ รับทราบและเห็นชอบใหกรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย นํามติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗  เปน
เคร่ืองมือในการประเมินประสิทธิภาพของหนวยงานสวนทองถ่ินทุกแหง และใหเร่ิมดําเนินการต้ังแตป 
๒๕๕๑ โดยไดแจงใหกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินทราบและดําเนินการตอไปแลว 

 ๒. การปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ 

 เพื่อมิใหเกิดการกระทบตอสิทธิข้ันพื้นฐานของประชาชนในการรับรูขอมูลขาวสารของ
ราชการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และเพื่อเปนมาตรการในการดูแลรักษา
และปองกันความเสียหาย และการสูญหายของเอกสารทางราชการ จึงไดนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือมีมติให
หนวยงานของรัฐถือปฏิบัติตามหลักเกณฑการรักษาหนังสือราชการ และการทําลายหนังสือราชการ ตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ โดยเครงครัด หากเกิดความบกพรองของ
การไมเครงครัดในการปฏิบัติดังกลาว ใหดําเนินการทางวินัยแกเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบและหากเกิดความ
เสียหายข้ึนหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของตองรับผิดชอบและดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
หลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 
 
 



 ผลการดําเนินการ 

 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ เห็นชอบใหหนวยงานของรัฐถือปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑการรักษาหนังสือราชการ และการทําลายหนังสือราชการ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ตามท่ีเสนอ  โดยไดแจงใหหนวยงานของรัฐทราบและถือปฏิบัติแลว 

 ๓. การนําความรูเก่ียวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และความรูเก่ียวกับสิทธิ ความเปนอยูสวนตัว บรรจุเปนวิชาหนึ่งในหลักสูตรของ
สถาบันการศึกษา 

 เพื่อปองกันมิใหเกิดการละเมิดสิทธิในความเปนอยูสวนตัวและขอมูลสวนบุคคลของผูตกเปนขาว 
จึงเห็นควรนําเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อมีมติใหกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาขอความรวมมือจากสถาบันการศึกษา 
ใหความรูเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
และความรูเกี่ยวกับสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ช่ือเสียง ความเปนอยูสวนตัว บรรจุเปนวิชาหนึ่ง
ในหลักสูตรของสถาบันการศึกษาดวย โดยไดแจงใหกระทรวงศึกษาธิการทราบและดําเนินการตอไปแลว 

 ผลการดําเนินการ 

 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ เห็นชอบใหกระทรวงศึกษาธิการ
ดําเนินการตามท่ีเสนอ 

 ๔. การใหหนวยงานของรัฐทุกแหง สรุปผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ไวในรายงานประจําปของหนวยงาน  

 เพ่ือใหหนวยงานตางๆ ไดตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มากยิ่งข้ึน จึงไดนําเสนอคณะรัฐมนตรี เพ่ือมีมติใหหนวยงานของรัฐทุกแหง
จัดทําสรุปผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ไวในรายงานประจําปของ
หนวยงานดวย 

 ผลการดําเนินการ 

 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ เห็นชอบใหหนวยงานของรัฐทุกแหง
จัดทําสรุปผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ไวในรายงานประจําปของ
หนวยงานดวย โดยไดแจงเวียนใหหนวยงานของรัฐทราบและถือปฏิบัติตอไปแลว 
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ดานการจัดทํารางปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

และรางกฎหมายคุมครองขอมูลขาวสารสวนบุคคล 

 ๑. การปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 ๑.๑ คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการไดพิจารณารางกฎหมายเกี่ยวกับการปรับปรุง
แกไขพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามท่ีคณะอนุกรรมการปรับปรุงแกไข
กฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการและยกรางอนุบัญญัติท่ีเกี่ยวของเสนอ โดยคณะกรรมการขอมูล
ขาวสารของราชการไดมีการพิจารณารางปรับปรุงแกไขกฎหมายดังกลาวหลายคร้ัง และในที่ สุด
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการในการประชุม คร้ังท่ี ๖/๒๕๔๖ เม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๖ ได
มีมติเห็นชอบกับรางกฎหมายเกี่ยวกับการปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๐  โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้  

  ประเด็นสําคัญท่ีคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการมีมติใหปรับปรุงแกไข 

  ๑.๑.๑ กําหนดใหหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเปนหนวยงานของรัฐตามกฎหมาย
วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ (แกไขเพิ่มเติมบทนิยามในมาตรา ๔) 
 ๑.๑.๒ กําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการเปนหนวยงาน
ในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๖) 
  ๑.๑.๓ กําหนดใหการเปดเผยขอมูลขาวสารทางส่ืออิเล็กทรอนิกส ซ่ึงเปนท่ีเช่ือถือได
ในความถูกตอง และประชาชนทั่วไปสามารถเขาถึงได มีผลเปนการจัดใหมีขอมูลขาวสารตามมาตรา ๗ หรือ
มาตรา ๙ ได (เพิ่มเติมมาตรา ๑๐/๑) 
  ๑.๑.๔ กําหนดใหคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ มอบหมายใหสํานักงาน
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการพิจารณาคํารองเรียนแทนได (เพิ่มวรรคสามของมาตรา ๑๓) 
  ๑.๑.๕ กําหนดใหหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญแตละหนวยงานออกระเบียบวาดวย
การรักษาความลับของตนเอง (เพิ่มวรรคสองของมาตรา ๑๖) 
  ๑.๑.๖ แกไของคประกอบของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ (แกไขเพิ่มเติม
มาตรา ๒๗) 
  ๑.๑.๗ แกไขอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ (แกไขเพิ่มเติม
มาตรา ๒๘) 
  ๑.๑.๘ แกไขวาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
(แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐) 
  ๑.๑.๙ กําหนดใหคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ แตงต้ังคณะอนุกรรมการ
เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งแทนได (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๔) 
  ๑.๑.๑๐ แกไขเร่ืองการแตงต้ังวาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของ
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๕) 



  ๑.๑.๑๑ กําหนดใหคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ มีอํานาจเปดเผยขอมูล
ขาวสารท่ีอยูในความครอบครอง ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐไมปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัย
การเปดเผยขอมูลขาวสาร (เพิ่มเติมมาตรา ๓๗/๑) 

  ประเด็นท่ีเก่ียวกับการปรับปรุงโครงสรางองคกร 

  ผลการพิจารณาปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
ดังกลาว มีประเด็นเกี่ยวของกับการปรับปรุงโครงสรางองคกรของสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ
ราชการดวย  ดังนั้น รางพระราชบัญญัติฯ ท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีจึงประกอบดวยรางกฎหมาย  ดังนี้ 
  (๑) รางพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. 
  (๒) รางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. 
  (๓) รางพระราชบัญญัติโอนอํานาจหนาท่ีและกิจการบริหารบางสวนของสํานักงาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ไปเปนของสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการสํานักนายกรัฐมนตรี 
พ.ศ. …. 
  (๔) รางกฎหมายแบงสวนราชการสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. …. 
 ๑.๒ การพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๗ (ฝาย
กฎหมาย) ซ่ึงมีอดีตรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) ประธานกรรมการขอมูลขาวสารของราชการได
พิจารณาใหความเห็นชอบรางกฎหมายดังกลาว และใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
 ๑.๓ การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
  คณะรัฐมนตรี ไดมีมติเม่ือวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๗ อนุมัติตามมติคณะกรรมการ
กล่ันกรองเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๗ (ฝายกฎหมายฯ)  
 ๑.๔ ผลการดําเนินการถึงปจจุบัน 
  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ไดสงรางพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. และรางกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของไปยังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อตรวจ
พิจารณา ขณะน้ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดตรวจพิจารณารางดังกลาวเสร็จเรียบรอยและไดสงเร่ือง
ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีพิจารณาดําเนินการตอไปแลว ซ่ึง
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ไดแจงผลการพิจารณารางพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตรวจแกไขแลวไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
เพื่อดําเนินการนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไปแลว คาดวาจะประกาศใชไดในรัฐบาลของพลเอกสุรยุทธ  
จุลานนท 

 ๒. การจัดทํารางกฎหมายคุมครองขอมูลขาวสารสวนบุคคล 

 ๒.๑ คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการไดมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการ
ขอมูลขาวสารของราชการ ทําการศึกษาและเตรียมการดําเนินงานเพ่ือการคุมครองขอมูลขาวสารสวนบุคคล
ของประเทศไทยใหเปนไปตามมาตรฐานสหภาพยุโรป และมาตรฐานนานาชาติในหลายๆ ประการ เชน การ



สงเจาหนาท่ีไปรวมประชุมดานการคุมครองขอมูลขาวสารสวนบุคคล และความเปนสวนตัวในระดับ
นานาชาติ (International Conference of Personal Data and Privacy Protection) ตลอดจนการจัดประชุมสัมมนาเรือ่ง
ดังกลาวข้ึนในประเทศไทยหลายคร้ัง รวมท้ังวาจางสถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ใหจัดทําความเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับหลักเกณฑและแนวทางการพิจารณาและดําเนินการเกี่ยวกับการ
คุมครองขอมูลขาวสารสวนบุคคล และจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลขาวสารสวนบุคคล 
ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.  ๒๕๔๐  ซ่ึงคณะผูวิจัยไดยกรางพระราชบัญญัติคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. …. ข้ึนอีกฉบับหนึ่ง และไดผานการระดมความคิดเห็นจากนักวิชาการและหนวยงานตางๆ  
ในช้ันตนเม่ือวันท่ี  ๒๘  มกราคม  ๒๕๔๗ 
 ๒.๒ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีไดแตงต้ังคณะทํางานเพ่ือปรับปรุงรางพระราชบัญญัติฯ 
ดังกลาว  และไดนําเสนอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการซ่ึงพิจารณาใหความเห็นชอบในการประชุม
คร้ังท่ี ๘/๒๕๔๘ เม่ือวันท่ี ๒๒ สิงหาคม  ๒๕๔๘   
 ๒.๓ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีไดนําเร่ืองรางพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
พ.ศ. ....  เรียนรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายเนวิน  ชิดชอบ) ใหความเห็นชอบในการสงรางพระราชบัญญัติ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. .... เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ซ่ึงสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ไดสงเร่ือง
ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบตอไปแลว  เม่ือวันท่ี  
๓๐  กันยายน ๒๕๔๘   

 ๒.๔ คณะรัฐมนตรีในการประชุมปรึกษาเม่ือวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ ไดมีมติอนุมัติตามมติ
คณะกรรมการกล่ันกรองเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๗ ซ่ึงมีอดีตรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) 
เปนประธานกรรมการในขณะน้ัน ท่ีอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. .... 
ตามท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
โดยใหรับประเด็นอภิปรายและความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ไป
พิจารณาดวย โดยมีสาระสําคัญ คือ 
 ๒.๔.๑ กําหนดใหมี “คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล” และกําหนดอํานาจ
หนาท่ี 
 ๒.๔.๒ จัดต้ังสํานักงานคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลโดยเปนสํานักงานใน
สังกัดของสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ พรอมท้ังกําหนดอํานาจหนาท่ี 
 ๒.๔.๓ กําหนดหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการเกี่ยวกับการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 
ไดแก การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล (รางมาตรา ๒๑ – มาตรา ๒๔) การใชและการเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
รวมท้ังการเก็บรักษา การแกไขและการโอนขอมูลสวนบุคคล 
 ๒.๔.๔ กําหนดสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล 
 ๒.๔.๕ กําหนดความรับผิดทางแพง และบทลงโทษทางอาญา 
 ๒.๕ ขณะนี้  เร่ืองดังกลาวอยูในระหวางการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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ดานการศึกษาวิจัย 

 ๑. โครงการศึกษาวิจัย 

 ตลอดระยะเวลาเกือบ ๑๐ ปท่ีผานมา สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
ไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทําโครงการศึกษาวิจัยในเร่ืองตางๆ หลายโครงการ ผลของการศึกษาวิจัย
ในโครงการตางๆ ทําใหคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูล
ขาวสารและสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ มีเคร่ืองมือและแนวทางในการปฏิบัติงานให
เปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  เชน 

 ๑.๑ โครงการศึกษาและจัดทํารางกฎหมายท่ีตองออกตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 นับแตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ไดประกาศบังคับใช
เปนตนมา สังคมไทยไดเกิดความเปล่ียนแปลงคร้ังสําคัญท่ีประชาชนท่ัวทุกสายอาชีพตางตื่นตัว และรับรูถึง 
“สิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารของราชการ” ตลอดจนมีการใชสิทธินี้อยางกวางขวาง แตกระนั้นก็ตาม การ
ใชสิทธิของประชาชนน้ี โดยลําพังเนื้อหาของพระราชบัญญัติเพียงอยางเดียว ยังไมสามารถทําใหประชาชน
ไดใชสิทธิอยางครบถวนสมบูรณ เนื่องจากยังตองมีกฎหมายท่ีออกมากําหนดรายละเอียดหลักเกณฑในการ
ใชสิทธิตามมาตราตางๆ ของพระราชบัญญัติอีกดวย 
 บรรดาหลักเกณฑนี้ มาตรา ๒๘ (๓) ของพระราชบัญญัติไดกําหนดใหเปนอํานาจ
หนาท่ีโดยตรงของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ในการเสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและ
การออกกฎกระทรวงหรือระเบียบของคณะรัฐมนตรีท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติดังกลาว ดังนั้น จึงได
จัดทําโครงการศึกษาและจัดทํารางกฎหมายท่ีตองออกตามความในพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ จํานวน ๘ ฉบับ  ไดแก 
  ๑.๑.๑ (ราง) กฎกระทรวงกําหนดหนวยงานอิสระของรัฐและหนวยงานอ่ืนของรัฐ 
(มาตรา ๔) 
  ๑.๑.๒ (ราง) ประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการกําหนดขอมูลขาวสาร
ท่ีหนวยงานของรัฐตองสงลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง (๕) 
  ๑.๑.๓ (ราง) ประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการกําหนดขอมูลขาวสาร
อ่ืนเปนขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) 
  ๑.๑.๔ (ราง) กฎกระทรวงกําหนดสิทธิของคนตางดาวในการขอตรวจดู ขอสําเนาหรือ
ขอสําเนาท่ีมีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสาร (มาตรา ๙ วรรคส่ี) 
  ๑.๑.๕ (ราง) พระราชกฤษฎีกากําหนดขอมูลขาวสารของราชการที่หนวยงานของรัฐ
หรือเจาหนาท่ีของรัฐอาจมีคําส่ังไมเปดเผย (มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๗))  
  ๑.๑.๖ (ราง) กฎกระทรวงกําหนดหนวยงานของรัฐซ่ึงอาจออกระเบียบมิใหนํามาตรา ๒๓ 
วรรคหนึ่ง (๓) มาใชบังคับกับหนวยงานดังกลาว (มาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง) 



  ๑.๑.๗ (ราง) พระราชกฤษฎีกากําหนดกรณีอ่ืนท่ีหนวยงานของรัฐอาจเปดเผยขอมูล 
ขาวสารสวนบุคคล (มาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง (๙)) 
  ๑.๑.๘ (ราง) พระราชกฤษฎีกากําหนดหนวยงานอ่ืนของรัฐท่ีคัดเลือกเอกสารประวัติศาสตร 
(มาตรา ๒๖) 
 การเสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวง ประกาศหรือ
ระเบียบของคณะรัฐมนตรีท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติออกบังคับใชนั้น ในหลายเร่ืองอาจมีผลกระทบ
อยางกวางขวางตอสิทธิและหนาท่ี ท้ังของหนวยงานของรัฐและเอกชน อาทิ กรณีการใหหนวยงานของรัฐ
ตองจัดสงเอกสารลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาเพิ่มเติมตามมาตรา ๗ วรรคหน่ึง (๕) การสงมอบเอกสาร
ประวัติศาสตรใหแก หนวยงานอ่ืนของรัฐตามมาตรา ๒๖ เปนตน 
  จากการศึกษาและจัดทํารางกฎหมายดังกลาว  สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสาร
ของราชการไดนํามาจัดทําและประกาศใชในบางเร่ืองไปแลว เชน ประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ
ราชการกําหนดขอมูลขาวสารอื่นเปนขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง 
(๘) เปนตน  ท้ังนี้  ไดรับขอเสนอแนะเพ่ิมเติมวา การท่ีจะใหกฎหมายท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ท้ัง ๘ ฉบับ สามารถเกิดผลอยางมีประสิทธิภาพในการบังคับใช
ภายหลัง มีความจําเปนอยางยิ่งท่ีสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการจะตองจัดใหมีการรับฟง
ความคิดเห็นอยางกวางขวาง ท้ังจากหนวยงานของรัฐผูมีหนาท่ีปฏิบัติและประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหไดขอสรุปใน
การนํามาปรับปรุงกอนจะยกรางเปนกฎหมายฉบับสมบูรณตอไป 

 ๑.๒ โครงการศึกษาวิจัยเร่ืองการคุมครองขอมูลขาวสารสวนบุคคลท่ีจัดเก็บในบัตรประจําตัว
ประชาชนแบบเอนกประสงค (Smart Card)  

 การศึกษาวิจัยดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบการคุมครองขอมูลขาวสาร
สวนบุคคลในประเทศไทยและตางประเทศ และมาตรฐานสากลในเร่ืองของการเก็บขอมูลสวนบุคคลในบัตร
ประจําตัวเพ่ือพัฒนาองคความรูเร่ืองการคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีจัดเก็บในบัตรประจําตัวประชาชนแบบ
เอนกประสงค (Smart Card) และเพื่อกําหนดแนวทาง หรือคูมือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการคุมครองขอมูล
ขาวสารสวนบุคคลในการจัดทําบัตรประจําตัวแบบ Smart Card 
  ผลการศึกษาวิจัยพบวา การนําระบบบัตรประจําตัวประชาชนแบบเอนกประสงคมาใชนั้น  
ภาครัฐไมไดมีการศึกษาและขาดการเตรียมความพรอมในระดับท่ีนาพอใจเม่ือเปรียบเทียบกับมาตรฐานของ
ตางประเทศ โดยเฉพาะปญหาการเตรียมการรองรับดานระบบกฎหมายท่ีเกี่ยวของ จึงมีความจําเปนท่ีตองมี
การแกไขกฎหมายท่ีเกี่ยวของโดยเฉพาะอยางยิ่งพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ 
รวมถึงกฎหมายอ่ืนๆ เพื่อมารองรับการปฏิบัติใหถูกตอง โดยรายละเอียดตองครอบคลุมการดําเนินงานใน
เร่ืองตางๆ เกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชนแบบเอนกประสงคท่ีกวางขวางมากกวาการใชประโยชน
แบบเดิมท่ีใชเปนเพียงบัตรเพื่อยืนยันตัวบุคคล และสรางหลักประกันในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของ
ประชาชนท่ีสอดคลองกับความเปล่ียนแปลงดานความกาวหนาเทคโนโลยีสารสนเทศปจจุบัน ซ่ึงคณะกรรมการ
ขอมูลขาวสารของราชการ และสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการควรจะเปนหนวยงานรัฐท่ีดแูล



รับผิดชอบ ในการคุมครองสิทธิขอมูลขาวสารสวนบุคคล การพัฒนากฎหมายและการสรางความรูความเขาใจ
เร่ืองนี้แกหมูประชาชนและหนวยงานรัฐท่ัวไป เพื่อใหมีการปฏิบัติอยางถูกตอง 

 ๑.๓ โครงการศึกษาวิจัยเร่ืองแนวทางการคุมครองขอมูลขาวสารสวนบุคคลในประเทศไทย : 
กรณีศึกษาบัตรประจําตัวประชาชนแบบเอนกประสงค (Smart Card)  

  การคุมครองขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่จัดเก็บในบัตรประจําตัวประชาชนแบบ
อเนกประสงค (Smart Card) เปนเพียงสวนหนึ่งของปญหาการคุมครองขอมูลขาวสารสวนบุคคลในประเทศไทย 
ท่ีสะทอนใหเห็นภาพของระดับวิชาการและพัฒนาการขององคความรูท่ีอาจถือวายังอยูในระยะเร่ิมตน ท่ีตอง
ไดรับการเอาใจใสจากทุกฝายไมวาจะเปนภาครัฐ นักวิชาการ และภาคประชาชน แมหากพิจารณาถึงหลักการใน
การคุมครองประชาชนต้ังแตรัฐธรรมนูญของไทยมาจนถึงกฎหมายท่ีเปนพระราชบัญญัติ ประเทศไทยจะ
ไดรับหลักการสากลที่ไดรับการยอมรับท่ัวไปในเร่ืองการคุมครองขอมูลขาวสารสวนบุคคลมารับรองไวเปน
สิทธิเสรีภาพที่จะตองไดรับการคุมครองในกฎหมายภายในก็ตาม แตปญหาสําคัญของประเทศไทยคือ  การ
บังคับใชกฎหมายเหลานั้นใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเจตนารมณของกฎหมาย ซ่ึง
แสดงใหเห็นไดจากปญหาของการบังคับใชพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ท่ีผานมาท่ี
มีความลาชาและขาดความรูความเขาใจในการปฏิบัติใหถูกตองจากหนวยงานของรัฐตางๆ 
  แนวทางการคุมครองขอมูลขาวสารสวนบุคคลในประเทศไทย กรณีศึกษาบัตร
ประจําตัวประชาชนแบบอเนกประสงค (Smart Card) จะทําใหไดเห็นภาพรวมของการคุมครองขอมูล
ขาวสารสวนบุคคลในประเทศไทย สภาพขอเท็จจริง ปญหาอุปสรรคและระบบโครงสรางทางกฎหมายท่ีใช
บังคับอยู ตลอดจนแนวทางขอเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงการทํางานตางๆ เพื่อใหสามารถคุมครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชนในเร่ืองสิทธิความเปนสวนตัวของขอมูลขาวสารสวนบุคคลไดอยางเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงนับวันความจําเปนภาครัฐและเอกชนไทยจะตองใหความสําคัญก็จะมีมาก
ข้ึนเปนเงาตามตัวทามกลางความเจริญกาวหนาของวิทยาศาสตรเทคโนโลยีตางๆ ท่ีจะกลายมาเปนภัยคุกคาม
ตอสิทธิเสรีภาพของประชาชนไดอยางทันทีทันใด เม่ือมีผูใชไปในทางท่ีผิด 
  ผลจากการศึกษาวิเคราะหวิจัยตามโครงการนี้ ไดขอเสนอแนะท่ีเหมาะสมตอแนว
ทางการดําเนินงาน  ดังนี้ 
 ๑.๓.๑ การพัฒนางานตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ใน
เร่ืองท่ีเกี่ยวกับการวางระบบการคุมครองขอมูลขาวสารสวนบุคคลของหนวยงานรัฐตางๆ ใหมีการปฏิบัติ
อยางถูกตองครบถวนดวยความรวดเร็วมากข้ึน โดยมีการติดตามตรวจสอบการทํางานอยางใกลชิดเพื่อให
ประชาชนสามารถไดรับการคุมครองตามสิทธิข้ันพื้นฐาน และมาตรการทางกฎหมายขอมูลขาวสารของ
ราชการเปนเบ้ืองตน 
  ๑.๓.๒ การใหความสําคัญในระดับนโยบายท้ังของรัฐบาลและการทํางานเชิงรุกของ
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ และสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ในการวาง
ระบบและเตรียมการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลขาวสารสวนบุคคลท้ังในภาครัฐและเอกชน 
รวมถึงการเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสรางความตระหนัก ตลอดจนการติดตามประเมินผลการ
ทํางานของหนวยงานของรัฐ 



  แนวทางการดําเนินการตามขอเสนอแนะดังกลาว คณะกรรมการขอมูลขาวสารของ
ราชการ และสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ตองผลักดันใหเปนนโยบายของรัฐบาล ซ่ึง
หากสามารถสรางความเขาใจและยอมรับจากฝายบริหารได ความสําเร็จของการคุมครองขอมูลขาวสารสวน
บุคคลในประเทศไทยก็จะไดรับการวางรากฐานท่ีม่ันคงและสามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่องในอนาคต 

 ๑.๔ โครงการศึกษาวิจัยเร่ืองการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีของ
หนวยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  

 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๒๘ ไดกําหนดให
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการมีอํานาจหนาท่ีสอดสอง ดูแล และใหคําแนะนําเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานของเจาหนาท่ีของรัฐและหนวยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกลาว และ
พระราชบัญญัติฉบับนี้ ไดกําหนดหนาท่ีหนวยงานของรัฐจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย เปนการ
ตอบสนองเจตนารมณของกฎหมายท่ีรับรองสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารราชการของประชาชน 
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการจึงกําหนดวิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ฯ มาตรา ๗  มาตรา ๙  มาตรา ๑๑  มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๖ และไดนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา และ
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เห็นชอบและกําหนดใหกระทรวง ทบวง กรม 
รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  ใหคณะกรรมการขอมูล
ขาวสารของราชการทราบปละ ๒ คร้ัง ภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคม ตอมาคณะรัฐมนตรีไดมีมติ เม่ือ
วันท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๔๖ ใหลดการรายงานเหลือ ๑ คร้ัง ในเดือนตุลาคมของทุกป  และคณะรัฐมนตรีมีมติ
เม่ือวันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ กําหนดใหหนวยงานของรัฐตองนําขอมูลขาวสารเกี่ยวกับประกาศประกวด
ราคาประกาศสอบราคา รวมท้ังผลการพิจารณาจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนเผยแพรผานเว็บไซตของหนวยงาน
โดยในการศึกษาวิจัยการประมวลผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
ของหนวยงานของรัฐ ตั้งแตป ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ – พ.ศ. ๒๕๔๙ ปรากฏผล ดังนี้ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗  จากการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของหนวยงานของรัฐ ปรากฏวา หนวยงานของรัฐ
ไดรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยมีผูใหขอมูลรวม
ท้ังส้ิน จํานวน ๖,๗๑๘ แหง ผลของการวิเคราะหความกาวหนาในการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐใน
ภาพรวมปรากฏวา หนวยงานของรัฐท่ีตั้งอยูในสวนกลางมีผลการดําเนินงานมากกวารอยละ ๘๐ ในทุกกิจกรรม 
รองลงไปคือ ราชการสวนภูมิภาค และราชการสวนทองถ่ิน สําหรับปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานและ
ขอเสนอแนะจากหนวยงานของรัฐ ไดแก การขาดความรู ความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ การขาดแคลนบุคลากร สถานท่ี เคร่ืองมือเคร่ืองใช และงบประมาณ
ในการดําเนินการ การขาดการสนับสนุนและใหความสําคัญจากผูบริหารของหนวยงาน การขาดความ
ตอเนื่องในการดําเนินงานของเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบที่โยกยายตําแหนง และประชาชนยังไมเขาใจถึงสิทธิ
และการใชสิทธิอยางถูกตอง 



 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘  จากการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของหนวยงานของรัฐ ซ่ึงมีจํานวน ๑,๐๑๘ 
หนวยงาน คิดเปนรอยละ ๑๐.๙๐ ของจํานวนหนวยงานรัฐท้ังหมด ๙,๓๓๘ หนวยงานที่อยูภายใตบังคับของ
กฎหมายขอมูลขาวสารของราชการ เม่ือเปรียบเทียบกับการรายงานในป ๒๕๔๗ พบวา มีหนวยงานของรัฐ
รายงานเขามาจํานวนนอยลงในทุกกลุม โดยมีการรายงานเขามาเพียงประมาณรอยละ ๑๐ ของหนวยงานรัฐ
ท้ังหมด มีหนวยงานของรัฐระดับกระทรวงที่มีหนวยงานในสังกัดรายงานเขามาครบทุกแหงมีเพียง ๔ 
กระทรวง ไดแก กระทรวงการตางประเทศ  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  กระทรวง
ยุติธรรม และกระทรวงแรงงาน นอกจากนั้น เปนการรายงานท่ีไมตอเนื่องและไมครบทุกหนวยงานในสังกัด 
สําหรับปญหาและอุปสรรคท่ีพบโดยภาพรวมทั้งในสวนกลาง ภูมิภาคและทองถ่ิน มีลักษณะท่ีคลายคลึงกัน
อยางมาก ไดแก ปญหาดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหนาท่ีตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ปญหานี้จะพบมาก โดยเฉพาะองคการบริหารสวนตําบล  และจากการวิเคราะหขอมูล
สภาพขอเท็จจริงของการปฏิบัติของหนวยงานของรัฐปรากฏวา หนวยงานของรัฐเผชิญอยูกับ “ภาวะความ
เฉ่ือยของการปฏิบัติงานตามกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการ” หนวยงานของรัฐขาดความกระตือรือรนท่ี
จะตองปรับปรุงการทํางานใหถูกตองและครบถวน มีความถดถอยในคุณภาพการทํางาน ความทันสมัยของ
ขอมูลท่ีกฎหมายกําหนดใหบริการแกประชาชน ผูบริหารหนวยงานไมไดมีนโยบายอยางจริงจังในการเขามา
ดูแลการปฏิบัติใหบรรลุผล 

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙  จากการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของหนวยงานของรัฐ  ซ่ึงมีจํานวน ๑,๘๖๖ 
หนวยงาน คิดเปนรอยละ ๑๙.๙๘ ของจํานวนหนวยงานรัฐท้ังหมด ๙,๓๓๘ หนวยงานท่ีอยูภายใตบังคับของ
กฎหมายขอมูลขาวสารของราชการ เม่ือเปรียบเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ จะพบวา มีการรายงาน
เขามามากกวาในสวนขององคการบริหารสวนตําบลและเทศบาล ขณะท่ีราชการสวนกลาง จังหวัดและ
องคการบริหารสวนจังหวัดมีการรายงานเขามาใกลเคียงกับปท่ีแลว แตก็ยังไมครบทุกแหง และจากการ
วิเคราะหขอมูลความกาวหนาและความเปล่ียนแปลงในผลการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พบวา มีแนวโนมท่ีนาพอใจและดีข้ึนท่ีหนวยงาน
ของรัฐแตละแหงไดปรับปรุงการดําเนินงานตามกฎหมายใหถูกตองและมีประสิทธิภาพมากข้ึนกวา
ปงบประมาณท่ีผานมา  ในสวนของการประกาศสรุปผลการจัดซ้ือจัดจางของหนวยงานรัฐในเว็บไซต ของ
หนวยงานของรัฐสวนกลางและสวนภูมิภาค รวมท้ังส้ิน ๓๕๔ หนวยงาน พบวาหนวยงานของรัฐท่ัวไปไดมี
การดําเนินงานเฉพาะการนําประกาศประกวดราคา การสอบราคา รวมท้ังผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจางใน
แตละกรณีลงเผยแพรในเว็บไซตของหนวยงานรัฐนั้นๆ สําหรับปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานของ
หนวยงานรัฐ จะพบวา มีปญหาท่ีสงผลตอประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดําเนินงานของหนวยงานรัฐท่ี
สําคัญคือ การรายงานประจําปหนวยงานของรัฐยังไมมีการรายงานเขามาครบทุกแหง ปญหาการขาดการ
ตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานภายในระหวางสํานักงานปลัดกระทรวงและหนวยงานในสังกัด
รวมถึงหนวยงานระดับจังหวัดกับกรมการปกครอง และองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน ยังไมไดรับการแกไข ทําใหการดําเนินงานของหนวยงานรัฐภายในสังกัดแตละแหงขาด



ประสิทธิภาพลาชา และปญหาขาดความรู ความเขาใจในในการปฏิบัติหนาท่ีตามที่กฎหมายของเจาหนาท่ี/
ผูบริหารหนวยงาน และการสนับสนุนของผูบริหารหนวยงาน 
  ผลการวิจัยดังกลาว สามารถนําไปใชประโยชนในการตรวจสอบติดตามผลการ
ดําเนินงานของหนวยงานของรัฐ และกระตุนใหผูบริหารหนวยงานของรัฐปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  อยางเครงครัด และนําผลงานวิจัยเสนอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ
ราชการ พิจารณา ในกรณีท่ีหนวยงานไมดําเนินการ คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการจะไดแจงให
หัวหนาหนวยงานดําเนินการลงโทษตอไป นอกจากนี้การทราบถึงความกาวหนาและนําปญหาอุปสรรค ขอ
วิเคราะห และขอเสนอแนะที่ได มาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน รวมทั้งยังเปน
ฐานขอมูลใหแกคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการและสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ
ราชการ เพื่อใชประโยชนในการกําหนดนโยบายและการวางมาตรการปฏิบัติตามกฎหมายตอไป และ
ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลและตรวจสอบได 

 ๑.๕ โครงการศึกษาวิจัยเร่ือง การปรับปรุงกลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการขอมูล
ขาวสารแกประชาชน 

  พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ นับวามีสวนสําคัญท่ีชวยให 
“สิทธิท่ีจะไดรู” ซ่ึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดบัญญัติไวไดมีโอกาสฝงรากเติบโตข้ึนในสังคมไทย
กอใหเกิดความเปล่ียนแปลงท่ีประชาชนสามารถใชสิทธิตามกฎหมายนี้ใชเปนเคร่ืองมือไดมาซ่ึงขอมูล
ขาวสารของราชการเพ่ือนําไปใชปกปองคุมครองสิทธิเสรีภาพของตนในแงตางๆ ดังท่ีปรากฏรับรูกันท่ัวไป
ตามส่ือมวลชน แตกระนั้นก็ตาม การปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ก็ยังคงมีปญหาอุปสรรคอยูหลายประการท่ี
ขัดขวางมิใหเจตนารมณของกฎหมายบรรลุผลสําเร็จ ซ่ึงปรากฏวามีท้ังในสวนหนวยงานของรัฐผูมีหนาท่ี
ใหบริการขอมูลขาวสาร และองคกรท่ีเปนฝายสนับสนุนการปฏิบัติงาน ไดแก คณะกรรมการขอมูลขาวสาร
ของราชการ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร และสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ
ราชการ  
 จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการปรับปรุงกลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการขอมูล
ขาวสารแกประชาชน พบขอสังเกตท่ีนาสนใจวา ปญหาสําคัญท่ีเกิดข้ึนยังคงเปนปญหาท่ีดํารงอยูนับต้ังแตเพิ่ง
ประกาศใชกฎหมายไดแก  ปญหาดานความรูความเขาใจในพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๐ ขณะเดียวกันบทบาทการทํางานของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการและสํานักงาน
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการในชวงที่ผานมาก็ไมสามารถผลักดันขับเคล่ือนการทํางานในเชิง
นโยบายท่ีเปนยุทธศาสตรไดอยางตอเนื่อง อีกท้ังยังมีปจจัยทางการเมืองทําใหไมไดรับความสนใจจาก
ฝายรัฐบาลมากนักในระยะหลัง นอกจากนี้ ยังมีมูลเหตุท่ีเกิดจากปญหาการออกแบบจัดโครงสรางองคกร และ
การทํางานของคณะกรรมการและสํานักงานท่ีไมเหมาะสมกับภารกิจตามกฎหมายมาต้ังแตตน ดังนั้น การ
ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชนของหนวยงานรัฐ สํานักงาน
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการจะตองปรับปรุงการถายทอดองคความรูใหสอดคลองกับความ
ตองการของหนวยงานรัฐ และการแสวงหาความรวมมือการทํางานกับหนวยงานภายนอก เพื่อชวยลดขอจาํกดั
ของสํานักงาน และตองมีการแกไขปรับปรุงเพิ่มเติมพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  



ท้ังในเร่ืององคประกอบและการไดมาซ่ึงคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ การกําหนดใหมีพนักงาน
ผูรับผิดชอบสํานวน และยกฐานะสํานักงานใหเปนกรม ซ่ึงมาตรการระยะส้ัน คณะกรรมการขอมูลขาวสาร
ของราชการจะตองผลักดันพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรือระเบียบของคณะรัฐมนตรีท่ีค่ังคาง
อยูใหออกบังคับใชโดยเร็ว 
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โครงการศึกษาวิจัยในปงบประมาณ ๒๕๕๐ 

 ในปงบประมาณ ๒๕๕๐  สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการไดรับการสนับสนุน
งบประมาณ เพื่อใชในการจัดทําเกณฑมาตรฐานความโปรงใสและตัวช้ีวัด รวมท้ังรูปแบบในการประเมินผล
การปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐ โดยในการจัดทําโครงการศึกษาวิจัยดังกลาวไดแบงเปนโครงการยอยๆ 
จํานวน ๖ โครงการ  ดังนี้ 
 ๑. โครงการศึกษาวิจัย “เร่ืองการพัฒนาเพื่อจัดทํามาตรฐานความโปรงใส และตัวช้ีวัดความ
โปรงใสหนวยงานรัฐ” 
 ๒. โครงการศึกษาวิจัย “เร่ืองการจัดทําขอเสนอแนะเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ในสวนท่ีเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการขอมูลมาตรฐานความโปรงใสตามตัวช้ีวัดท่ีกําหนด” 
 ๓. โครงการศึกษาวิจัย “เร่ืองการประเมินผลเบ้ืองตนมาตรฐานความโปรงใส หนวยงานภาครัฐ
ในกรุงเทพมหานคร” 
 ๔. โครงการศึกษาวิจัย  “เร่ืองการประเมินผลเบ้ืองตนมาตรฐานความโปรงใสหนวยงานภาครัฐ
ในภาคเหนือ” 
 ๕. โครงการศึกษาวิจัย  “เร่ืองการประเมินผลเบ้ืองตนมาตรฐานความโปรงใสหนวยงานภาครัฐ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 
 ๖. โครงการศึกษาวิจัย “เร่ืองการประเมินผลเบ้ืองตนมาตรฐานความโปรงใสหนวยงานภาครัฐใน
ภาคใต” 
 ผลของการวิจัยในโครงการท้ัง ๖ โครงการดังกลาวขางตน สามารถทําใหคณะกรรมการขอมูล
ขาวสารของราชการ มีเกณฑมาตรฐานความโปรงใส ตัวช้ีวัด และมีรูปแบบและวิธีการในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐท่ีครอบคลุมการบริหารราชการสวนกลาง การบริหารราชการสวนภูมิภาค 
และการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อันเปนการสงเสริมการปฏิบัติงานภายใตหลักธรรมาภิบาล 
รวมท้ังมีระบบและกลไกการเปดเผย การใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชน ตลอดจนการสงเสริมการมี
สวนรวมของประชาชนในการรับรูและตรวจสอบการใชอํานาจของหนวยงานภาครัฐ และมีระบบ
สารสนเทศ/โปรแกรมมาตรฐานสําหรับการประเมินวัดระดับความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐท่ีเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 
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โครงการศึกษาวิจัยอ่ืน ๆ 

 นอกจากโครงการตามภาคผนวก ๖  สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ยังได
จัดทําโครงการศึกษาวิจัยเร่ืองตางๆ ท่ีเปนการสนับสนุนสิทธิไดรูและการมีสวนรวมของประชาชนภายใต
โครงการตางๆ ดังนี้ 
 ๑. โครงการศึกษาวิจัย “เร่ืองการประเมินผลการบังคับใชพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ : แนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมและกลไกการตรวจสอบของประชาชนภายใต
สภาวะแวดลอมทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
  ผลของการวิจัยจะไดนําแนวทางและขอเสนอแนะเก่ียวกับการแกไขปญหาและอุปสรรค
รวมท้ังกลไกตามกฎหมายท่ีเปนประโยชนมาปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๐ และแนวทางบังคับใชกฎหมายท่ีถูกตองและเหมาะสมตอไป 
 ๒. โครงการศึกษาวิจัย “เร่ืองการวิเคราะห และจัดทํารายงานประมวลผลการศึกษาวิจัยการ
เช่ือมโยงขอมูลขาวสารสวนบุคคลระหวางหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ ” 
  ผลของการวิจัย สามารถนําไปเปนแนวทางปฏิบัติท่ีเกี่ยวของในการใหความคุมครองขอมูล
ขาวสารสวนบุคคลเพื่อประกอบการดําเนินการและปรับปรุงวิธีการจัดเก็บและการนําไปใชดวยระบบ
คอมพิวเตอรเช่ือมโยงเครือขาย online ของหนวยงานของรัฐตางๆ ตอไป 
 ๓. โครงการศึกษาวิจัยและจัดทํารายงานประมวลผลขอมูลการติดตามผลการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของหนวยงานของรัฐ 
 ผลของการวิจัย สามารถนํารายงานประมวลผลขอมูลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เสนอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ คณะรัฐมนตรี ทราบ และ
แจงหนวยงานของรัฐท่ีไดมีการรายงานมาอยางสมํ่าเสมอทราบและแจงหนวยงานท่ีไมเคยรายงานใหถือ
ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีอยางเครงครัด และมีระบบขอมูลจากการประมวลผลแบบรายงานเพ่ือใหเปน
ฐานขอมูลแกคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ และสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ
ราชการ เพื่อใชประโยชนในการกําหนดนโยบายและวางมาตรการการปฏิบัติตามกฎหมายตอไป รวมท้ัง
สามารถนําปญหา อุปสรรคของหนวยงานและขอเสนอแนะจากที่ปรึกษานํามาแกไขปรับปรุง พระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ในโอกาสตอไป 
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ดานความรวมมือทางวิชาการกับตางประเทศ 

 ในป ๒๕๕๐ สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ไดเขารวมการประชุมสําคัญๆ ใน
ตางประเทศ หลายคร้ัง  เชน  

 ๑. การประชุมคณะทํางานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสภายใตกรอบเอเปค 

 การประชุมดังกลาว มีประเทศออสเตรเลียเปนเจาภาพในการจัดประชุม Creating Trust in 
Developing Cross-Border Privacy Rules การประชุมคณะทํางานกลุมยอยดานการคาไรกระดาษ  และการ
ประชุมคณะทํางานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสภายใตกรอบเอเปค (APEC Electronic Commerce Steering Group : 
APEC ECSG) คร้ังท่ี ๑๕ ระหวางวันท่ี ๒๒–๒๖ มกราคม ๒๕๕๐ ณ กรุงแคนเบอรรา ประเทศออสเตรเลีย ซ่ึง
สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการไดสงผูแทนเขารวมประชุมดังกลาว  สรุปได ดังนี้ 
 ๑.๑ ในการประชุม International Implementation of the APEC Privacy Framework ๒๐๐๗ 
ภายใตหัวขอ Creating Trust in Developing Cross-Border Privacy Rules  (CBPR) ท่ีประชุมมีความเห็นวา 
Choice of Approach Model และ APEC Region Trustmark Model เปนรูปแบบท่ีมีความเหมาะสมท่ีสามารถ
นํามาปรับใชใหเหมาะสมกับการดําเนินงานดาน Cross-Border Privacy Rules ตอไป 
 ๑.๒ ในการประชุมคณะทํางานกลุมยอยดานการคุมครองขอมูลสวนบุคคล เปนการประชุม
หารือถึงความรวมมือระหวางสมาชิกในการดําเนินงานดาน Cross-Border Privacy Rules โดยผูแทนสํานักงาน
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการไดรายงานใหท่ีประชุมทราบวา ประเทศไทยมีบทบัญญัติท่ีเกี่ยวกับการ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล อยูภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ แตยังไมครอบคลุม
ขอมูลสวนบุคคลในภาคเอกชน และภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ยังไมมี
บทบัญญัติเกี่ยวกับการสงหรือโอนขอมูลขามแดน แตอยางไรก็ตาม ประเทศไทยกําลังดําเนินการเตรียมการ
เพื่อออกกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล คือ รางพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ….  ซ่ึง
รัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบในหลักการเม่ือวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ แลว  ซ่ึงในรางดังกลาว
มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลในกรณีการสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลออกไปนอก
ประเทศดวย  ซ่ึงหลักการและสาระสําคัญของกฎหมายน้ีสอดคลองกับมาตรฐานการคุมครองในระดับสากล
รวมถึงหลักการภายใต APEC Framework 
 ๑.๓ สําหรับการเขารวมการดําเนินการโครงการนํารอง CBPR Pathfinder Project นั้น 
ขณะน้ีสมาชิกท่ีเขารวม ไดแก ออสเตรเลีย แคนาดา ฮองกง จีน เม็กซิโก สิงคโปร จีนไทเป และ
สหรัฐอเมริกา ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการไดพิจารณาแลวเห็นวา เนื่องจาก
ประเทศไทยกําลังจะมีกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล การเขารวมในโครงการนํารองจะเปนประโยชนใน
การท่ีจะไดรับทราบความเคล่ือนไหวในเวทีระหวางประเทศ รวมท้ังจะไดมีโอกาสในการกําหนดหลักเกณฑ
รวมกับสมาชิกอ่ืนๆ ซ่ึงจะมีผลโดยตรงตอการนําแนวทางดังกลาวมาปรับใชในประเทศไทย จึงไดเขารวม
การดําเนินการในโครงการดังกลาว และผูแทนสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการไดเขารวม
การประชุมสัมมนา APEC Technical Assistance Seminar  ท่ีดําเนินการภายใตคณะทํางานพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสภายใตกรอบเอเปค ระหวางวันท่ี ๒๒-๒๓ กันยายน ๒๕๕๐ ณ เมืองแวนคูเวอร ประเทศ



แคนาดา ซ่ึงเปนการประชุมเพื่อสนับสนุนทางวิชาการแกสมาชิกเขตเศรษฐกิจท่ีเขารวมโครงการนํารอง
เกี่ยวกับรูปแบบและมาตรการ การปฏิบัติขององคกรภายใต Privacy Framework 
 ๑.๔ โดยท่ีสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ กําลังดําเนินการเกี่ยวกับการ
ออกกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล รวมถึงการเตรียมการดานการพัฒนาองคกร และการเตรียมภารกิจ
ดานการสงเสริมและเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการของการคุมครองสิทธิความเปนสวนตัว 
(Privacy Protection) และการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Personal Data Protection) การเขารวมกิจกรรมกับ 
APEC ไมวาจะเปนการประชุมระดับตางๆ และการเขารวมโครงการนํารอง จึงเปนประโยชนในการเรียนรู
ความคืบหนาของการดําเนินการของนานาประเทศ หลักการและวิธีการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล รวมท้ังได
รับทราบความคืบหนา  ของการเตรียมการกําหนดขอตกลงระหวางประเทศ ซ่ึงจะพัฒนาไปสูการทําความตกลง
ในการประชุมระดับรัฐมนตรี APEC ซ่ึงจะสงผลใหประเทศไทยในฐานะสมาชิกอาจจะตองพิจารณารับเอา
กรอบดังกลาวมาปรับใชตอไปในอนาคต   

 ๒. การประชุม (The PP๑๐ Committee of the Whole meeting : PP๑๐ Fourth 
COW meeting) 

 การประชุมดังกลาว เปนการประชุมภาคีองคกรท่ีเขารวมเปนสมาชิกท้ังหมดเปนคร้ังท่ี ๔ ซ่ึงจัด
ข้ึนระหวางวันท่ี ๔ - ๕ ตุลาคม ๒๕๕๐  ณ  เมืองเม็กซิโกซิตี้  ประเทศเม็กซิโก ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการ
ขอมูลขาวสารของราชการไดสงผูแทนเขารวมประชุมในฐานะผูสังเกตการณ  โดยการประชุมดังกลาว มี
สาระสําคัญสรุปได  ดังนี้ 
  ๒.๑ การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการขอท่ี ๑๐ ของปริญญาริโอ ซ่ึงกลาวถึง
คุณประโยชนของการอนุรักษส่ิงแวดลอม และบทบาทท่ีเกี่ยวของของผูเขารวมดําเนินรายการ โดยนําเสนอ
วัตถุประสงคและการเขารวมประชุม การแนะนําการเขารวมเปนภาคีสมาชิกของ PP๑๐ โดยกลาวถึงประวัติ
ความเปนมา สวนประกอบของภาคีท่ีเขารวม และผลกระทบของการดําเนินงานเปนเครือขายในปจจุบัน 
ความกาวหนาในเร่ืองตางๆ อาทิ ความกาวหนาในการใชสิทธิเขาถึงขอมูลขาวสารในประเทศในทวีปอเมริกา 
และเอเชีย ความกาวหนาในการใชสิทธิเขาถึงขอมูลขาวสารในทวีปยุโรปและอัฟริกา  ความกาวหนาในการ
ดําเนินการโดยองคกรระหวางประเทศท่ีเปนภาคีของ PP๑๐ ผลงานที่ผานมาของ PP๑๐ นับแตการประชุม
คร้ังท่ี ๓  ซ่ึงไดมีการสรุปผลงานรวมท้ังการรับสมาชิกเพื่อเขารวมเปนภาคีของ PP๑๐ ดวย การใชสิทธิเพื่อ
เขาถึงขอมูลขาวสารในประเทศเม็กซิโก ซ่ึงเปนความพยายามเพ่ือใหไดรับขอมูลขาวสาร แตยังมีปญหาเร่ือง
ความเขาใจและการใชสิทธิคลายกับประเทศไทย  เปนตน 
 ๒.๒ การใชสิทธิเพื่อเขาถึงขอมูลขาวสารในประเทศเม็กซิโก ยังมีปญหาเร่ืองความเขาใจ
และการใชสิทธิคลายกับประเทศไทย โดยท่ีประชุมภาคีสมาชิก PP๑๐ ไดแสดงความคิดเห็นในหัวขอ การ
ปรับเปล่ียนบทบาทของคณะกรรมการการปรับเปล่ียนบทบาทของคณะกรรมการบริหารงานของ PP๑๐ จาก The 
Advisory Committee มาเปน A Steering Committee รวมท้ังการปรับเปล่ียนองคประกอบของฝายเลขานุการ PP
๑๐ ดวย โดยแบงสัดสวนตัวแทนเปนฝายเลขานุการจากภาคีสมาชิกท่ีเปนหนวยงานของรัฐ  องคกรระหวางประเทศ
และองคกรเอกชน เพื่อใหเกิดการสมดุลในการดําเนินงาน 



 ๒.๓ การเสนอใหมีรางวัลสําหรับการสงเสริมการเขาถึงตามวัตถุประสงคของ TAI และการ
ฉลองครบรอบ ๒๐ ปของ UNCED (Rio Earth Summit) และ ๑๐ ปของ WSSD ซ่ึงเปนท่ีมาของ PP๑๐ ซ่ึงจะ
มีข้ึนในป ค.ศ. ๒๐๑๒ และไดเชิญผูแทนของสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการเขารวมเปน
ภาคีสมาชิกของ PP๑๐ เพื่อแถลงความกาวหนาในการดําเนินงาน การสงเสริมสนับสนุนประชาชนใหใช
สิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสาร เพ่ือการเขามามีสวนรวมในการคุมครองรักษาส่ิงแวดลอมของชุมชน พื้นท่ี 
และประเทศ 
 ๒.๔ การประชุมดังกลาว เปนการสรางเครือขายระดับนานาชาติ เพื่อสงเสริมการใชสิทธิ
รับรูขอมูลขาวสารอันจะทําใหประชาชนเขามามีสวนรวมในระบอบประชาธิปไตย  และผลการดําเนินการก็
จะเปนความกาวหนาซ่ึงสามารถนําเสนอในการประชุม PP๑๐ ทําใหประชาคมโลกเห็นถึงการดําเนินงานของ
ประเทศไทย ซ่ึงจะสรางการยอมรับถึงความโปรงใสในการรักษาคุมครองส่ิงแวดลอมไดดวย 

 ๓. การประชุม IFIP International Information Security Conference ๒๐๐๗ 

 การประชุมดังกลาว จัดข้ึน ณ  Sandton City  ประเทศแอฟริกาใต ระหวางวันท่ี ๑๔ - ๑๖ 
พฤษภาคม ๒๕๕๐  ซ่ึงเปนคร้ังท่ี ๒๒ โดยมีประเทศแอฟริกาใตเปนเจาภาพในการจัดประชุม ผูเขารวม
ประชุม ประกอบดวย นักวิชาการ และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาข้ันสูง ผูแทนหนวยงานของรัฐและ
เอกชน จากประเทศตางๆ รวม  ๒๒๐  คน ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการไดสงผูแทน
เขารวมประชุมดังกลาวดวย  โดยในการประชุมดังกลาว มีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้ 
 ๓.๑ ในการประชุมใชรูปแบบของการนําเสนอความรูใหมๆ ในเร่ืองเก่ียวกับการคุมครอง
และปกปองขอมูลขาวสารของบุคคล โดยผูเช่ียวชาญ และผูทรงคุณวุฒิจาก จากสถาบันการศึกษาข้ันสูง/
องคกร/หนวยงานตางๆ ท่ีเปนสมาชิกของ IFIP ซ่ึงไดนําเสนอประสบการณ และผลงานวิจัย ท่ีมีวัตถุประสงค
เพื่อการพัฒนาเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลขาวสารโดยเทคโนโลยีตางๆ เพื่อใหเกิดม่ันใจและความเชื่อถือใน
ระบบปองกันหรือคุมครองขอมูลขาวสารที่ไดมีการจัดเก็บไว รวมท้ังเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมซักถามและ
แสดงความคิดเห็นตอการนําเสนอดังกลาวดวย โดยแบงการประชุมเปน ๒ รูปแบบ คือการประชุมกลุมใหญ 
และการประชุมกลุมยอย ซ่ึงมีหัวขอของการประชุม รวม ๘ เร่ือง สรุปได  ดังนี้  
  ๓.๑.๑ Improving the Information Security Model by Using TFI 
   ในการประชุม ไดมีการนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลขาวสาร 
โดยวิธีการที่เปนเทคนิค  วิธีการท่ีเปนทางการ และวิธีการท่ีไมเปนทางการ  หรือ TFI (Technical , Formal  
and Informal)  ซ่ึงเปนแนวคิดหนึ่งท่ีไดพยายามพัฒนาข้ึนเพื่อการคุมครองขอมูลขาวสารท่ีมีความสําคัญใน
ลักษณะตางๆ เชน  การคุมครองขอมูลสวนบุคคลเก่ียวกับการรักษาพยาบาล  เปนตน  
  ๓.๑.๒ Personal Anomaly – based Intrusion Detection Smart card Using Behavioral 
Analysis  
   เปนเร่ืองของระบบความปลอดภัยอยางหน่ึง  คือ ระบบการสืบหาส่ิงแทรกซอน 
( International Detective System : IDS ) ท่ีใชคนหาส่ิงท่ีถูกสงเขามาโจมตี  (ทําลายระบบ หรือขโมยขอมูล
ขาวสารที่ออนไหว) ในระบบ IT  ขององคกร โดยผูวิจัยไดนําเสนอวิธีการแกไขโดยการใช Smart card  ควบคู



ไปกับการวิเคราะหพฤติกรรมเพ่ือคนพบส่ิงท่ีเขามาโจมตีระบบ  ซ่ึงจะชวยในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
การสืบหาส่ิงแทรกซอนไดดีข้ึน 
  ๓.๑.๓ Safeguarding Personal Data using Rights Management in Distributed Applications 
    ในเร่ืองนี้ไดมีการนําเสนอแนวคิด เกี่ยวกับ การคุมครองขอมูลขาวสารโดยใช 
Rights Management  ซ่ึงหมายรวมถึงสิทธิในการกําหนดการใชขอมูลสวนบุคคลหลังจากท่ีมีการสงขอมูล
ออกไปงานวิจัยไดช้ีใหเห็นวา ควรมีกลไกหรือ Software ท่ีใกลเคียงกับเร่ือง Right Management มาใชในการ
คุมครองสิทธิสวนบุคคล โดยเฉพาะในกรณีท่ีมีความเปนไปไดท่ีขอมูลมีโอกาสท่ีจะถูกนํามาใชอีก (Reuse)  
 ๓.๑.๔ Identification Now  and in the Future: Social Grant Distribution Process in 
south Africa 
 เปนการนําเสนอแนวคิดเร่ืองการยืนยันตัวบุคคล โดยไดเสนอตัวอยางของการใช
วิธีการ  ยืนยันตัวบุคคลในการจายเงินชวยเหลือประชาชนในแอฟริกาใตของ South African Social Security 
Agency ซ่ึงรัฐจะตองจายเงินสงเคราะหแกประชาชน ๑๐ ลานคนทุกเดือน เดือนละประมาณ ๓,๐๐๐ ลาน Rand 
ปรากฏวาไดเกิดความเสียหายจากการใชขอมูลท่ีไมถูกตองถึงรอยละ ๕ ของจํานวนประชาชนที่อยูในขาย
ตองไดรับความชวยเหลือจากรัฐ  อันเนื่องมาจากความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนในระบบการยืนยันตัวบุคคล  
(Identity Management) 
  ๓.๑.๕ Hard-drive Disposal and Identity Fraud 
  เปนการนําเสนอแนวคิด เกี่ยวกับการกําจัดขอมูลใน Hard-drive และปญหา
การปลอมแปลงขอมูล โดยเคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคล (Personal Computer) เนื่องจากมีการเก็บขอมูล
สวนบุคคลของเจาของเคร่ืองจํานวนมาก ปญหาท่ีเกิดคือ หลังจากท่ีมีการลบไฟลหรือการทําลายขอมูลไป
แลว ยังคงมีความเปนไปไดท่ีจะมีการกูขอมูลดังกลาวกลับออกมาอีกคร้ังหนึ่ง ซ่ึงหลังจากนั้นก็มีความ
พยายามท่ีจะใชขอมูลดังกลาวในการกออาชญากรรม โดยใชขอมูลเหลานั้นในการปลอมแปลงตัวบุคคล 
(Identity Theft หรือ Identity Fraud)  
  ๓.๑.๖ An analysis of security and privacy issues relating to RFID enabled E-Passports 
  เปนการนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับประเด็นความปลอดภัย และสิทธิสวนตัวท่ี
เกี่ยวของกับหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส (E-Passport)  
  ๓.๑.๗ Toward User Evaluation of IT Security Certification Schemes : A Preliminary 
Framework    
  เปนการนําเสนอรายงานเก่ียวกับเคาโครงเบ้ืองตนท่ีสนับสนุนการประเมินผล
ของผูท่ีเกี่ยวของกับการเปรียบเทียบ และการคัดเลือกโครงการรับรองความม่ันคงปลอดภัยทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology : IT ) ซ่ึงจะชวยใหผูใชสามารถเลือกโครงการที่เหมาะสมท่ีสุดตาม
ความตองการตอไป 
 
 



  ๓.๑.๘ Teaching of Information Security in the “Health Care and Nursing” 
Postgraduate program 
 เปนการศึกษาเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของขอมูลสําหรับพยาบาล ซ่ึง
ขอมูลมีบทบาทสําคัญในแวดวงการบริการทางสุขภาพ ในประเด็นที่เกี่ยวกับความเปนไปไดประโยชน ความ
ผิดพลาด ผลกระทบ โดยเฉพาะจากมุมมองดานการรักษาความปลอดภัยของขอมูล  
 ๓.๒ สําหรับการประชุม IFIP International Information Security Conference คร้ังตอไป จะ
จัดข้ึนในเดือนกันยายน ๒๕๕๑  ณ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี ซ่ึงการประชุมในลักษณะน้ี จะมีการนําเสนอ
แนวคิด หรือผลงานวิจัยใหมๆ มาเผยแพรใหสมาชิกผูเขารวมประชุมไดรับทราบอยางสมํ่าเสมอ การเขารวม
ประชุมอยางสมํ่าเสมอจึงมีความจําเปน ท้ังในดานของการติดตามความคืบหนาในเร่ืองตางๆ การสงผูแทน
เขารวมประชุมเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลในเวทีระหวางประเทศดังกลาว จะเปนประโยชนอยาง
ยิ่งตอการพัฒนาบุคคลากร  ในการที่จะไดเรียนรูและรับทราบแนวคิดท่ีผูเช่ียวชาญในดานตางๆ  ของแตละ
ประเทศท่ีไดศึกษาวิจัยมาเปนอยางดีแลว มาใชประโยชนในการปรับปรุงและพัฒนางานของสํานักงาน
คณะกรรมการขอมูลขาวสาร ใหสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน การเขารวมประชุม 
และการสรางเครือขายกับประเทศตางๆ จะเปนประโยชนในการแลกเปล่ียนองคความรูในระยะตอไปดวย 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดานการเสริมสรางความรู ความเขาใจเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร

ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ใหแกหนวยงานของรัฐ ภาคเอกชน องคกรทางสังคม สื่อมวลชน

และประชาชนทั่วไป และการเผยแพรขอมูลขาวสารผานส่ือตางๆ 

 การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของผูบริหารและเจาหนาท่ี
ในหนวยงานของรัฐและการใชสิทธิรับรูขอมูลขาวสารตามกฎหมายขอมูลขาวสารของประชาชน เปนกลไก
สําคัญท่ีสนับสนุนและมีสวนใหการบริหารบานเมืองมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปรงใสตรวจสอบได และ
เปนไปโดยประชาชนมากข้ึน  คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการจึงมีนโยบายใหสํานักงาน
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ดําเนินการจัดฝกอบรม/สัมมนาใหความรูแกหนวยงานของรัฐ 
ภาคเอกชน องคกรทางสังคม ส่ือมวลชนและประชาชนท่ัวไป โดยจัดสรรเงินงบประมาณประจําป ๒๕๕๐ 
หมวดคาใชสอย รายการคาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม ในวงเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท และเงินงบประมาณ
เหลือจายจากการดําเนินงานตามแผนงาน/ผลผลิตแลว ในวงเงิน ๖๕๕,๐๐๐ บาท และการเผยแพรและ
ประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ จัดสรรเงินงบประมาณฯ หมวดคาวัสดุ รายการวัสดุโฆษณาและเผยแพร ใน
วงเงิน ๗๕๐,๐๐๐ บาท แบงเปนการดําเนินการ ดังนี้   

 ๑. การอบรม/สัมมนา 

 ๑.๑ การจัดสัมมนาเพ่ือสรางความเขาใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ สําหรับผูบริหารและเจาหนาท่ีของรัฐในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน โดยใชเงิน
งบประมาณท่ีกําหนด จํานวน ๔ คร้ัง มีผูเขารวมสัมมนา จํานวน ๘๘๑ คน  ดังนี้ 
  ๑.๑.๑ จังหวัดนครราชสีมา เม่ือวันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ มีผูเขารวมสัมมนา 
จํานวน ๒๕๕ คน 
  ๑.๑.๒ จังหวัดตาก เม่ือวันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ มีผูเขารวมสัมมนา จํานวน  
๒๔๔ คน 
  ๑.๑.๓ จังหวัดหนองคาย เม่ือวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๐ มีผูเขารวมสัมมนา จํานวน 
๑๖๙ คน 
  ๑.๑.๔ จังหวัดเพชรบุรี เม่ือวันท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๐ มีผูเขารวมสัมมนา จํานวน 
๒๑๓ คน 
  ๑.๒ การจัดสัมมนาเพื่อสรางความเขาใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กับความโปรงใส สําหรับผูบริหารและเจาหนาท่ีของรัฐในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน โดย
ใชเงินงบประมาณเหลือจายจากการดําเนินงานตามแผนงาน/ผลผลิตแลว จํานวน ๓ คร้ัง มีผูเขารวมสัมมนา 
จํานวน ๕๖๐ คน  ดังนี้ 
  ๑.๒.๑ จังหวัดเชียงราย เม่ือวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๐ มีผูเขารวมสัมมนา จํานวน 
๑๓๓ คน  
   ๑.๒.๒ จังหวัดเชียงใหม เม่ือวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๐ มีผูเขารวมสัมมนา จํานวน 
๒๑๒ คน 



  ๑.๒.๒ จังหวัดอุบลราชธานี เม่ือวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๕๐ มีผูเขารวมสัมมนา จํานวน 
๒๑๕ คน 
  ผลท่ีไดรับจากการสัมมนา พบวา 
  - ผูเขารวมสัมมนาเคยไดรับรูกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการจากหนังสือราชการ/
หนวยงานของรัฐมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ ๖๐.๓๖  รองลงมาเปน การสัมมนา/อบรม  ส่ือมวลชน ตามลําดับ 
   - ผูเขารวมสัมมนาเกี่ยวของกับกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการในฐานะเปน
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานขอมูลขาวสารของหนวยงานมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ ๗๐.๙๕  รองลงมาเปน อ่ืนๆ  
(ท่ีปรึกษาดานกฎหมาย ผูรับเร่ืองรองเรียน ผูคัดคานการไมเปดเผยขอมูลขาวสารของหนวยงาน ฯลฯ) และผูมี
อํานาจส่ังเปด/ไมเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามลําดับ 
  - ผูเขารวมสัมมนาเห็นดวยท่ีกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการชวยปองกันการทุจริต
คอรรัปช่ันหรือชวยใหระบบราชการมีความโปรงใสได  คิดเปนรอยละ ๕๓.๐๓   รองลงมาคือ คอนขางเห็นดวย  
และไมแนใจ   ตามลําดับ 
  - ผูเขารวมสัมมนาเห็นดวยท่ีกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการชวยเปล่ียนแปลง
ทัศนคติและความคิดในการดําเนินงานตางๆ ของเจาหนาท่ีของรัฐและหนวยงานของรัฐใหมีประสิทธิภาพได 
คิดเปนรอยละ ๖๐.๘๒ รองลงมาคือ คอนขางเห็นดวย และคอนขางไมเห็นดวย ตามลําดับ  
  - ผูเขารวมสัมมนาเห็นวากฎหมายขอมูลขาวสารของราชการทําใหระบบราชการมี
ความโปรงใสมากข้ึน คิดเปนรอยละ ๗๕.๘๔ รองลงมาคือ ไมแนใจ และเทาเดิม ตามลําดับ 
  - ผูเขารวมสัมมนาเห็นวาจะสามารถนําความรูของการสัมมนาไปใชประโยชนในการ
ปฏิบัติงานได คิดเปนรอยละ ๘๗.๘๘  รองลงมาคือ อาจจะได และไมได ตามลําดับ 
  - ผูเขารวมสัมมนาเห็นวา กฎหมายขอมูลขาวสารของราชการมีประโยชนมากท่ีสุดใน
เร่ืองชวยเปล่ียนแปลงทัศนคติและคานิยมในการดําเนินงานของเจาหนาท่ีรัฐ/หนวยงานของรัฐใหมี
ประสิทธิภาพและโปรงใส  คิดเปนรอยละ ๔๖.๐๗  รองลงมาคือ ชวยใหประชาชนไดรับความเปนธรรมใน
การพิทักษสิทธิตนเอง  และชวยกระตุนการมีสวนรวมของประชาชนในกิจการของรัฐและสวนรวม  
ตามลําดับ 
  - ผูเขารวมสัมมนาเห็นวา ตามมาตรา ๙ ของกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการ
กําหนดใหหนวยงานของรัฐ ตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอย ๘ ชนิด ตามท่ีกําหนดไวให
ประชาชนเขาตรวจดูได ผูตอบแบบประเมินผลเห็นวา ขอมูลนั้นเหมาะสมแลว คิดเปนรอยละ ๖๓.๕๐  
รองลงมาคือ มากเกินไป  และไมแนใจ ตามลําดับ 
 - ผูเขารวมสัมมนาเห็นวา ประชาชนจะไดรับประโยชนจากกฎหมายขอมูลขาวสารของ
ราชการโดยเกิดการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐและปองกันการทุจริตคอรัปช่ันมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 
๔๒.๘๐ รองลงมาคือ ชวยเปล่ียนแปลงคานิยมในการดําเนินงานของเจาหนาท่ีรัฐ/หนวยงานของรัฐใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน และเปนการปกปองสิทธิประโยชนของตนเอง  ตามลําดับ 



  ๑.๓ การจัดสัมมนาเพื่อสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ แกส่ือมวลชน ผูดําเนินรายการทองถ่ิน หอกระจายขาวและประชาชนท่ัวไป โดยใชเงิน
งบประมาณท่ีกําหนด จํานวน ๔ คร้ัง มีผูเขารวมสัมมนา จํานวน ๖๙๔ คน ดังนี้ 
 ๑.๓.๑ จังหวัดปราจีนบุรี เม่ือวันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ มีผู เขารวมสัมมนา 
จํานวน ๑๓๐ คน 
  ๑.๓.๒ จังหวัดสุโขทัย เม่ือวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ มีผูเขารวมสัมมนา จํานวน 
๑๖๕ คน 
  ๑.๓.๓ จังหวัดเลย เม่ือวันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๐ มีผูเขารวมสัมมนา จํานวน ๑๖๙ คน 
  ๑.๓.๔ จังหวัดประจวบคีรีขันธ เม่ือวันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๐ มีผูเขารวมสัมมนา 
จํานวน ๒๓๐ คน 
  ๑.๔ การจัดสัมมนาเพ่ือสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กับความโปรงใส แกส่ือมวลชน ผูดําเนินรายการทองถ่ิน หอกระจายขาวและประชาชนท่ัวไป 
โดยใชเงินงบประมาณเหลือจายจากการดําเนินงานตามแผนงาน/ผลผลิตแลวจํานวน ๓ คร้ัง มีผูเขารวม
สัมมนา จํานวน ๕๒๗ คน ดังนี้ 
   ๑.๔.๑ จังหวัดพะเยา เม่ือวันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๐ มีผูเขารวมสัมมนา จํานวน  
๑๘๘ คน 
   ๑.๔.๒ จังหวัดเชียงใหม (ลําพูน) เม่ือวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ มีผูเขารวมสัมมนา 
จํานวน ๑๘๐ คน 
  ๑.๔.๓ จังหวัดอํานาจเจริญ เม่ือวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๕๐ มีผูเขารวมสัมมนา จํานวน 
๑๕๙ คน 
   ผลท่ีไดจากการสัมมนา พบวา 
   - ผูเขารวมสัมมนารูจัก/รับรูเกี่ยวกับกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการจากการอบรม/
สัมมนามากที่สุด คิดเปนรอยละ ๔๑.๔๕  รองลงมาเปนหนังสือราชการ/หนวยงานราชการ และส่ือมวลชน  
ตามลําดับ  
  - ผูเขารวมสัมมนามีความรู ความเขาใจในการใชสิทธิตามกฎหมายขอมูลขาวสารของ
ราชการในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ ๗๓.๐๐  รองลงมา คือ นอยและมาก ตามลําดับ 
  - ผูเขารวมสัมมนาใชสิทธิตรวจดู/ขอดูขอมูลขาวสารฯ จากหนวยงานท่ีวาการอําเภอ
มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ ๓๑.๒๕ รองลงมาคือ ท่ีอ่ืนๆ (เทศบาล สถานศึกษา ฯลฯ)  ศาลากลางจังหวัด  
องคการบริหารสวนตําบล และองคการบริหารสวนจังหวัด ตามลําดับ 
  - ผูเขารวมสัมมนาคิดวา กฎหมายขอมูลขาวสารของราชการทําใหระบบราชการมีความ
โปรงใสมากข้ึน คิดเปนรอยละ ๖๙.๙๙  รองลงมาคือ เทาเดิม และไมแนใจ ตามลําดับ 
 - ผูเขารวมสัมมนาคิดวา การใชสิทธิตามกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการเปนส่ิงท่ี
ทําไดเปนบางอยาง  คิดเปนรอยละ ๕๒.๒๘  รองลงมาคิดวาเปนส่ิงท่ีทําไดไมยาก  และเปนส่ิงท่ีทําไดแตไม
อยากทํา  ตามลําดับ   



  - ผูเขารวมสัมมนาคิดวา ประชาชนจะไดรับประโยชนจากกฎหมายขอมูลขาวสารของ
ราชการ โดยเกิดการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐและปองกันการทุจริตคอรัปช่ันมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 
๔๑.๑๗  รองลงมาคือ ชวยเปล่ียนแปลงคานิยมในการดําเนินงานของเจาหนาท่ีรัฐ/หนวยงานของรัฐใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  เปนการปกปองสิทธิประโยชนตนเอง และปกปองประโยชนสาธารณะ ตามลําดับ 
  - ผูเขารวมสัมมนาคิดวาควรจะนําความรูท่ีไดจากการสัมมนาไปเผยแพรใหประชาชน
หรือบุคคลอ่ืนไดรับทราบตอไปได คิดเปนรอยละ ๘๔.๕๓ รองลงมาคือ อาจจะได และอาจจะไมได 
ตามลําดับ 

 ๒. การผลิตและเผยแพรสื่อประชาสัมพันธ 

 การผลิตและเผยแพรส่ือประชาสัมพันธโดยใชเงินงบประมาณท่ีกําหนด วงเงิน ๗๕๐,๐๐๐ บาท 
แบงเปน 
 ๒.๑ ส่ือโทรทัศน 
 การสนทนาสดในรายการโทรทัศน จํานวน ๑ คร้ังในรายการ กรองสถานการณ
ออกอากาศเม่ือวันพฤหัสบดีท่ี  ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๐  ทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยชอง ๑๑  
 ๒.๒ ส่ือวิทยุ 
 การสนทนาสดในรายการวิทยุ จํานวน ๒ คร้ัง คือ 
 ๒.๒.๑ รายการ เวลาประชาธิปไตย  ออกอากาศเม่ือวันจันทรท่ี  ๒๓ กรกฎาคม 
๒๕๕๐ ทางสถานี FM.๙๗.๐ MHz.  เวลา ๑๙.๓๐-๒๐.๐๐ น. 
 ๒.๒.๒ รายการ เติมเต็มวิสัยทัศน ออกอากาศเม่ือวันศุกรท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๐ ทาง
สถานี FM.๙๘.๐ MHz.  เวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

 ๒.๓ ส่ือส่ิงพิมพ 
 ๒.๓.๑ การจัดพิมพหนังสือ รวมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินการกรณีเร่ือง

รองเรียนและการตอบขอหารือ (อยูระหวางดําเนินการ) 
 ๒.๓.๒ การจัดพิมพหนังสือ รวมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินการกรณีเร่ือง

อุทธรณ (อยูระหวางดําเนินการ) 

 ๒.๓.๓ การจัดพิมพและเผยแพรจุลสาร จดหมายขาว สขร. ๔ ฉบับๆ ละ ๑๐,๐๐๐ เลม 
รวมจัดสงกลุมเปาหมาย ๘๐,๐๐๐ แหง/ฉบับ (อยูระหวางดําเนินการ)  
 การผลิตและเผยแพรส่ือประชาสัมพันธเพิ่มเติมจากท่ีกําหนดไว คือ การจัดทําบอรด
นิทรรศการ “งานมหกรรมประชาธิปไตย” ระหวางวันท่ี ๓ – ๕ สิงหาคม ๒๕๕๐ ณ อาคาร ชาเลนเจอร ๒ 
ศูนยการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี โดยใชเงินงบประมาณฯ หมวดคาใชสอย  จํานวนเงิน ๕๔,๐๓๕ บาท 
 การผลิตและเผยแพรส่ือประชาสัมพันธ โดยไมใชงบประมาณฯ ดังนี้ 
 (๑) การสนทนาสดในรายการวิทยุ รายการ เสรีของผูบริโภค เม่ือวันพุธท่ี ๒๖ กันยายน 
๒๕๕๐ ทางสถานีวิทยุจุฬา เวลา  ๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 
 (๒) การเขียนขาวแจกใหกับส่ือมวลชน ไดแก  หนังสือพิมพ สมาคมส่ือมวลชน 
สถานีวิทยุโทรทัศน และหนวยงานอ่ืนๆ ฯลฯ 



 (๓) การสงบทความลงพิมพในจุลสารและวารสารของหนวยงานอ่ืน อาทิ วารสาร
อิเล็กทรอนิกส สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี วารสารกรมประชาสัมพันธ เปนตน 
 (๔) การนําขาว/กิจกรรมและบทความลงในเว็บไซตหนวยงานของสํานักงาน
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ และกรมประชาสัมพันธ (กปส.) 

 ๓. การสนับสนุนวิทยากร 

 ในป ๒๕๕๐ เนื่องจาก สํานักงาน ก.พ.ร. ไดกําหนดตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จของการเปดเผย
ขอมูลขาวสารใหหนวยงานตางๆ ของรัฐ ถือปฏิบัติ โดยกําหนดใหหนวยงานตองเผยแพรความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับสิทธิการรับรูขอมูลขาวสารใหบุคลากรในสวนราชการและประชาชนทราบ  สํานักงาน
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการจึงไดสนับสนุนวิทยากรเพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจใน
หลักการ สาระสําคัญและแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ใหแก
หนวยงานตางๆ ของรัฐ ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ ตามท่ีหนวยงานขอมา จํานวนทั้งส้ิน ๒๒๗ หนวยงาน 
โดยมีผูเขารวมสัมมนาจํานวนท้ังส้ิน ๑๖,๑๒๒ คน 
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ดานการพิจารณาดําเนนิการเรื่องรองเรียนของประชาชนทีม่ีตอหนวยงานตางๆ ของรฐั 

 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  มาตรา ๑๓ วรรคหนึ่งไดกําหนดให
ประชาชนสามารถใชสิทธิรองเรียนหนวยงานของรัฐมายังคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการไดในราย
กรณี เชน กรณีท่ีหนวยงานของรัฐไมจัดสงขอมูลขาวสารไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา ๗ ไมจัด
ขอมูลขาวสารใหประชาชนเขาตรวจดูไดตามมาตรา ๙  รวมท้ังการไมจัดหาขอมูลขาวสารใหตามท่ีประชาชน
ไดมีคําขอตามมาตรา ๑๑  หรือเม่ือเห็นวาตนไมไดรับความสะดวกโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
 นอกจากนี้ ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐปฏิเสธวาไมมีขอมูลขาวสารตามท่ีมีคําขอ ถาผูมีคําขอไมเช่ือวา
เปนความจริงก็สามารถใชสิทธิรองเรียนเพื่อใหคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการเขาดําเนินการ
ตรวจสอบหนวยงานของรัฐไดดวย  สําหรับสถิติการดําเนินการเร่ืองรองเรียนท่ีสรุปเสนอนี้ จะเปนสถิติตาม
ป พ.ศ.  ดังน้ี 

 สถิติจํานวนเร่ืองรองเรียน/ปงบประมาณ/จํานวนเรื่อง 

ปงบประมาณ ๒๕๔๒ ๒๕๔๓ ๒๕๔๔ ๒๕๔๕ ๒๕๔๖ ๒๕๔๗ ๒๕๔๘ ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ 

จํานวนเรื่อง ๑๒๒ ๑๖๔ ๑๕๐ ๑๗๗ ๒๑๐ ๒๑๑ ๒๑๐ ๓๓๐ ๓๑๐ 

 ๑. การดําเนินการเรื่องรองเรียนในปงบประมาณ ๒๕๕๐ (ตุลาคม ๒๕๔๙ – กันยายน 
๒๕๕๐) 

 การดําเนินการเร่ืองรองเรียนในปงบประมาณ ๒๕๕๐ (ระหวางเดือนตุลาคม ๒๕๔๙ ถึงเดือน
กันยายน ๒๕๕๐) ปรากฏวามีเร่ืองรองเรียนตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ จํานวน ๓๑๐ เร่ือง ซ่ึงได
ดําเนินการยุติเร่ืองแลวท้ังหมด  สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการรองเรียนในชวงปงบประมาณ ๒๕๕๐ สรุปได ดังนี ้
 จําแนกตามหนวยงานของรัฐท่ีถูกรองเรียน 
 - ราชการสวนกลาง  จํานวน    ๑๔๙ เร่ือง คิดเปนรอยละ ๔๘ 
 - ราชการสวนภูมิภาค  จํานวน      ๑๓ เร่ือง คิดเปนรอยละ ๔ 
 - ราชการสวนทองถ่ิน  จํานวน   ๑๓๓ เร่ือง คิดเปนรอยละ ๔๓ 
 - รัฐวิสาหกิจ   จํานวน      ๑๕ เร่ือง คิดเปนรอยละ ๕ 



กราฟแสดงจํานวนเร่ืองรองเรียน

จําแนกตามหนวยงานของรัฐที่ถูกรองเรียน

รัฐวสิาหกจิ

5% 

(จํานวน 15 เร่ือง)
ราชการสวนทองถ่ิน

43% 

(จํานวน 133 เร่ือง)

ราชการสวนภูมิภาค

4% 

(จํานวน 13 เร่ือง)

ราชการส

 (จํานวน

วนกลาง

48%

 149 เร่ือง)

 

 จําแนกตามประเภทของผูใชสิทธิรองเรียน 
 - ประชาชนท่ัวไป  จํานวน   ๑๕๗ เร่ือง คิดเปนรอยละ ๕๐.๖ 
 - ผูประกอบกิจการ/พนักงาน จํานวน      ๖๑ เร่ือง คิดเปนรอยละ ๑๙.๗ 
 - ขาราชการ/เจาหนาท่ีของรัฐ จํานวน     ๘๐ เร่ือง คิดเปนรอยละ ๒๕.๘ 
 - อ่ืนๆ    จํานวน     ๑๒ เร่ือง คิดเปนรอยละ ๓.๙ 

กราฟแสดงจํานวนเร่ืองรองเรียน

จําแนกตามประเภทของผูใชสิทธิรองเรียน

ผูประกอบ

กจิการ/พนักงาน

19.7% 

(จํานวน 61 เร่ือง)

อ่ืนๆ 

3.9% 

(จํานวน 12 เ ร่ือง)

ขาราชการ/

เจาหนาทีข่องรัฐ

25.8% 

(จํานวน 80 เ ร่ือง)

ประชาชนทัว่ไป

50.6% 

(จํานวน 157 เร่ือง)

 

 จําแนกตามประเภทของขอมูลขาวสารที่มีการรองเรียน 
 - ขอมูลการจัดซ้ือจัดจาง  จํานวน   ๑๕๗ เร่ือง คิดเปนรอยละ ๕๐.๖ 
 - ขอมูลการดําเนินการคดี จํานวน     ๔๔ เร่ือง คิดเปนรอยละ ๑๔.๒ 
 - ขอมูลการประเมิน/การสอบ จํานวน    ๒๒ เร่ือง คิดเปนรอยละ ๗.๑ 
 - ขอมูลการปฏิบัติงานตางๆ จํานวน    ๘๗ เร่ือง คิดเปนรอยละ ๒๘.๑ 



กราฟแสดงจํานวนเร่ืองรองเรียน

จําแนกตามประเภทของขอมูลขาวสารที่มีการรองเรี

ขอมูลการดําเนินการคดี

14.2%

 (จํานวน 44 เร่ือง)

ขอมูลการประเมิน/การสอบ

7.1% 

(จํานวน 22 เร่ือง)

ขอมูลการปฏิบัติงานตางๆ

28.1% 

(จํานวน 87 เร่ือง)

ยน

ขอมูลการจัดซื้อจัดจาง

50.6% 

(จํานวน 157 เร่ือง)

 
 

 ๒. กรณีผูใชสิทธิรองเรียนขอใหคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการใชอํานาจตาม
มาตรา ๓๓  แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 สําหรับกรณีรองเรียนเพ่ือใหคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ใชอํานาจตามมาตรา 
๓๓ เพื่อตรวจสอบขอมูลขาวสารที่หนวยงานของรัฐแจงวาไมมีตามท่ีมีผูรองขอ แตผูรองขอไมเช่ือการแจงผล
ดังกลาวและใชสิทธิรองเรียนเพื่อใหมีการตรวจสอบในชวงระหวางปงบประมาณ ๒๕๕๐ มีผูใชสิทธิรองเรียน
รวมท้ังส้ิน ๑๘ เร่ือง 
 ผลการตรวจสอบของคณะอนุกรรมการฯ ปรากฏ ดังนี้ 
 ๒.๑ พบขอมูลขาวสาร จํานวน ๒ เร่ือง โดยระหวางการดําเนินการตรวจสอบนั้น หนวยงาน
ท่ีถูกรองเรียนไดตรวจสอบขอมูลพบเอง ซ่ึงไดแจงใหผ ู รองไปติดตอรับขอมูลดังกลาวตอไป 
 ๒.๒ ไมพบขอมูลตามรองเรียน แตพบขอมูลขาวสารอื่นท่ีใชดําเนินการแทนขอมูลขาวสาร
ตามท่ีมีการรองขอแทนได  จํานวน ๒ เร่ือง  ไดแก 
 ๒.๒.๑ การตรวจสอบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการข้ึนทะเบียนการเสียชีวิตจากสาเหตุท่ี
เกี่ยวของกับยาเสพติด  ซ่ึงไมพบขอมูลขาวสารตามรองขอ  แตพบขอมูลขาวสารที่เปนทะเบียนบัญชี
ผูเสียชีวิตจากเหตุอุกฉกรรจ ซ่ึงเม่ือตรวจสอบในสํานวนการสอบสวนปรากฏเอกสารบางรายการซ่ึงเกี่ยวพัน
เร่ืองยาเสพติด 
 ๒.๒.๒ การตรวจสอบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการขอข้ึนทะเบียนท่ีดินราชพัสดุ  ซ่ึง
ตรวจสอบไมมีหลักฐานการขอข้ึนทะเบียนดังกลาว เนื่องจากเปนเอกสารกวา ๕๐ ปแลว แตพบทะเบียนท่ี
ราชพัสดุท่ีมีรายการท่ีดินราชพัสดุดังกลาวบันทึกไว 
 ๒.๓ ไมพบขอมูลขาวสาร  จํานวน ๑๔ เร่ือง โดยมีขอเท็จจริงท่ีตรวจสอบดังนี้ 



 ๒.๓.๑ ตรวจสอบกระดาษคําตอบการสอบวัดผลในคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย
รามคําแหง  ปรากฏวาอาจารยผูรับผิดชอบตรวจใหคะแนนแลว แตไมปรากฏหลักฐานการสงมอบกระดาษคําตอบ
คืนกลับไปใหหนวยงาน 
 ๒.๓.๒ ตรวจสอบหนังสือเชิญประชุมในกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี  
ปรากฏวาเปนการโทรศัพทเชิญไปพบเพื่อขอทราบขอเท็จจริง โดยไมมีการประชุมตามท่ีมีการรองเรียนให
ตรวจสอบแตอยางใด 
 ๒.๓.๓ ตรวจสอบขอมูลขาวสารกรณีอ่ืน ซ่ึงผ ู ขอระบุคําขอขอมูลขาวสารในลักษณะท่ี
ไมมีขอมูลขาวสารนั้นๆ เชน การขอขอมูลขาวสารที่มีการพิจารณาใหหนวยงานของรัฐกระทําผิดกฎหมาย 
หรือไมตองดําเนินการตามกฎหมาย  การขอขอมูลขาวสารการกําหนดใหช่ือบุคคลเปนพนักงานบังคับคดี 
การขอขอมูลขาวสารที่หนวยงานของรัฐไมไดจัดทําข้ึน (ผูขอเขาใจฝายเดียววามีขอมูลดังกลาว)  ฯลฯ 
 อยางไรก็ดี จากการตรวจสอบท่ีเกี่ยวของพบวา สวนใหญท่ีเปนสาเหตุใหหนวยงาน
ของรัฐไมมีขอมูลขาวสารในความครอบครองน้ัน เนื่องจากขอมูลสูญหายหรือเสียหายจนไมสามารถนํามาใช
ได เม่ือพิจารณาตนเหตุท่ีเกี่ยวของเปนเพราะการไมปฏิบัติในการเก็บรักษาเอกสารราชการใหเปนไปตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณฯ ซ่ึงคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการไดมีขอเสนอแนะ
ไปยังคณะรัฐมนตรี  ทําใหคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ กําชับการปฏิบัติในเร่ืองนี้ 
โดยหากมีขอบกพรองเกิดข้ึนจากการไมปฏิบัติใหเครงครัดตามระเบียบงานสารบรรณฯ เปนเหตุใหเกิดความ
เสียหาย หนวยงานของรัฐจะตองพิจารณาดําเนินการทางวินัยกับผูเกี่ยวของ ท้ังนี้ เปนมาตรการเพ่ือใหผูมี
หนาท่ีเกี่ยวของตระหนักถึงความสําคัญของขอมูลขาวสารท่ีตนดูแลรักษา และตองพยายามเก็บรักษาให
ขอมูลขาวสารของราชการมีอยูเพื่อบริการใหประชาชนสามารถใชสิทธิตรวจดูไดตอไป 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ๑๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดานการตอบขอหารือ 

 ๑. การใหคําปรึกษาหารือตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ (ชวงเดือนตุลาคม ๒๕๔๙ – กันยายน ๒๕๕๐) คณะกรรมการ
ขอมูลขาวสารของราชการ และสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการไดดําเนินการให
คําปรึกษาหารือตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ โดยเปนการหารือทางโทรศัพท จํานวน
ประมาณ ๑,๕๐๐ ราย เปนการหารือทางเว็บไซต จํานวน ๑๐๖ เร่ือง และเปนหนังสือขอหารือจากหนวยงาน
ของรัฐ จํานวน ๑๘ เร่ือง ซ่ึงมีกรณีสําคัญท่ีคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ โดยคณะอนุกรรมการ
ตอบขอหารือตามกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการ ไดใหความเห็นและขอแนะนําการปฏิบัติแกหนวยงาน
ของรัฐและเอกชน ดังนี้ 

เร่ือง ขอหารือกรณีการเขาตรวจดูและสําเนาเอกสารของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  

ผูหารือ เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ประเด็น เทศบาลเมืองรอยเอ็ดขอหารือกรณีการเขาตรวจดูและสําเนาเอกสารของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
ซ่ึงประกอบดวย สมุดคุมสัญญาจาง เลขที่ ก และ ค ตั้งแตป ๒๕๓๙ - ๒๕๔๙  และสมุดคุมฎีกาเบิกจายฯ ตั้งแต 
ป ๒๕๓๕ - ๒๕๔๙ ซ่ึงท่ีผานมีการขอเขาตรวจดูและสําเนาเอกสารของเทศบาลฯ บอยคร้ังและเปนจํานวน
มาก โดยเอกสารท่ีขอเขาตรวจดูสวนใหญเปนเอกสารหลักฐานทางการเงิน การคลัง ท่ีมีหนวยงานตรวจสอบ 
เชน สํานักงานตรวจเงินแผนดิน เปนผูตรวจสอบความถูกตองตามกฎ/ระเบียบของราชการอยูแลว อีกท้ังมิใช
ขอมูลท่ีหนวยงานของรัฐตองจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดู ตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  แตเทศบาลฯ ไดยินยอมใหตรวจดูและคัดสําเนามาโดยตลอด โดยเทศบาลฯ 
จะตองจัดเจาหนาท่ีในการควบคุมดูแลเอกสารเพ่ือปองกันความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึน ทําใหเสียบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานราชการ เปนภาระอันเกินควรแกเทศบาลฯ 

ผลการพิจารณา 

 คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแลวเห็นวา  สมุดคุมสัญญาจาง สมุดคุมฎีกาเบิกจาย ฎีกาการเบิก
จายเงินงบประมาณ สมุดเงินสดจาย สมุดเงินสดรับ และรายงานจัดทําเช็ค เปนขอมูลขาวสารที่อยูในความ
ครอบครองหรือควบคุมดูแลของเทศบาลฯ จึงเปนขอมูลขาวสารของราชการ ตามนิยามในมาตรา ๔ แหง
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  แตเอกสารดังกลาวมิใชขอมูลขาวสารท่ีหนวยงาน
ของรัฐตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูตามมาตรา ๙ (๑)–(๘)  อยางไรก็ดี เอกสารดังกลาวเปนเอกสารที่
หนวยงานของรัฐจะตองจัดหาใหกับประชาชนเปนการเฉพาะรายเม่ือประชาชนไดยื่นคําขอโดยระบุลักษณะ
ของขอมูลขาวสารที่ตองการในลักษณะท่ีสามารถเขาใจไดตามสมควร ตามมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  สําหรับกรณีการขอเปนจํานวนมาก หมายถึง การขอขอมูลขาวสาร
ท่ีมีจํานวนมากเกินความจําเปนในการนําไปใชประโยชนของผูรองขอ และเปนภาระอยางมากแกเจาหนาท่ี
ผูดําเนินการจัดหาขอมูลขาวสารดังกลาวให และกรณีขอบอยคร้ัง เปนกรณีการขอขอมูลขาวสารอยางเดียวกัน



ซํ้าแลวซํ้าอีก สําหรับกรณีการพิจารณาวาการขอขอมูลขาวสารจํานวนมากหรือบอยคร้ังโดยมีเหตุผลอัน
สมควรหรือไมนั้น จะตองพิจารณาจากพฤติการณของผูขอดวย เชน ผูขอเปนผูท่ีมีสวนไดเสียกับขอมูล
ขาวสารที่รองขอหรือไม อยางไร  และการใชสิทธิของผูขอเปนการใชสิทธิโดยสุจริตหรือไม เปนตน  ซ่ึงเปน
เร่ืองท่ีเทศบาลฯ จะตองพิจารณาตอไป 

เร่ือง ขอหารือเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลอุตสาหกรรมท่ีปรากฏในเอกสารท่ีมีการยื่นขอจดทะเบียน
 โรงงานอุตสาหกรรม 

ผูหารือ กระทรวงอุตสาหกรรม 

ประเด็น กระทรวงอุตสาหกรรมและบริษัทท่ีเขาไปดําเนินการจัดเก็บขอมูลใหกับกระทรวงอุตสาหกรรม
ขอหารือเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลอุตสาหกรรมท่ีปรากฏในเอกสารที่มีการยื่นขอจดทะเบียนโรงงาน
อุตสาหกรรมขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการประกอบกิจการอุตสาหกรรมและการดําเนินการท่ีเกี่ยวเนื่องตางๆ 

ผลการพิจารณา 

 คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแลวมีความเห็นวา ขอมูลขาวสารท่ีผูประกอบการใหแกกระทรวง
อุตสาหกรรมโดยการกรอกแบบเอกสาร ร.ง.๑  ร.ง.๒  ร.ง.๓  ร.ง.๓/๑  ร.ง.๓/๒  และ ร.ง.๔ เพื่อประกอบการ
พิจารณาของกระทรวงอุตสาหกรรมในการรับจดแจง และ/หรือ อนุญาตใหผูประกอบการอุตสาหกรรมต้ัง
โรงงานไดนั้น ถือวาเปนขอมูลขาวสารที่สามารถเปดเผยไดตามมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  ยกเวนขอมูลขาวสารสวนบุคคล และ/หรือขอมูลความลับทางการคาของ
ผูประกอบการอุตสาหกรรมท่ียื่นคําขอหากพึงมี อยางไรก็ดี ขอมูลขาวสารอื่นใดท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมไดใช
อํานาจตามกฎหมายใหผูประกอบการอุตสาหกรรมใหขอมูลเพิ่มเติม เพื่อกระทรวงอุตสาหกรรมนํามาใชในการ
บริหารราชการและการกําหนดนโยบายของรัฐ เชน ขอมูลขาวสารตามท่ีระบุใน แบบ ร.ง.๕ ตามกฎกระทรวง 
ฉบับท่ี ๙ (พ.ศ.๒๕๓๘) แบบ ร.ง.๘ และแบบ ร.ง.๙ ตามกฎกระทรวงวาดวยการแจงขอมูลการประกอบกิจการ
โรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๔ ลงวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๔  ถือวาเปนขอมูลขาวสารที่มีผูใหโดยไมประสงคใหทาง
ราชการนําไปเปดเผยตอผูอ่ืน ดังนั้น กระทรวงอุตสาหกรรมจึงสามารถใชดุลพินิจตามมาตรา ๑๕(๖) แหง
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ได นอกจากนี้ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเคร่ืองจักรซ่ึงมี
บทบัญญัติตามมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติจดทะเบียนเคร่ืองจักร พ.ศ. ๒๕๔๔ เปนอํานาจหนาท่ีของ
กระทรวงอุตสาหกรรมท่ีจะพิจารณาดําเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัติดังกลาว 

เร่ือง ขอหารือกรณีคณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอใหจังหวัดฯ จัดสงรายชื่อของ 
 ผูท่ีรองเรียนผานเขาไปยังคณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคประจําจังหวัดลําปาง 

ผูหารือ จังหวัดลําปางและมหาวิทยาลัยนเรศวร 

ประเด็น จังหวัดลําปางและมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอหารือ  กรณีคณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ขอใหจังหวัดฯ จัดสงรายช่ือของผูท่ีรองเรียนผานเขาไปยังคณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคประจําจังหวัด



ลําปาง เกี่ยวกับการไมไดรับความเปนธรรมในการซ้ือสินคาและบริการท่ัวไป เพื่อคณะแพทยศาสตรจะไปทําการ
สัมภาษณแบบเจาะลึกและถอดบทเรียนท่ีผูรองเรียนไดรับจากการถูกละเมิดสิทธิผูบริโภค ซ่ึงขอมูลของผู
รองเรียนจะถูกปดเปนความลับและจะเปดเผยเฉพาะในรูปของสรุปผลการวิจัยท่ีไมระบุตัวบุคคลผูเปนเจาของ
ขอมูลและช่ือผูประกอบธุรกิจ โดยขอใหจังหวัดฯ จัดสงขอมูลดังกลาวใหแกคณะแพทยศาสตรทางไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกสหรือโทรสาร 

ผลการพิจารณา 

 คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาเห็นวา  ขอมูลของผูรองเรียนท่ีคณะแพทยศาสตรขอจากจังหวัดฯ 
ซ่ึงประกอบดวย ช่ือ - นามสกุล ท่ีอยู เลขประจําตัวประชาชน และหมายเลขโทรศัพท (ถามี) ถือเปนขอมูลขาวสาร
สวนบุคคลของผูรองเรียน ตามนัยมาตรา ๔  แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ท่ี
ไดรับการคุมครองมิใหเปดเผยขอมูล เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากเจาของขอมูล หรือเปนการ
เปดเผยตามขอยกเวนในอนุมาตราหนึ่งอนุมาตราใดของมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ สําหรับตามท่ีหารือในการเปดเผยขอมูลของผูรองเรียนซ่ึงประกอบดวยช่ือ - นามสกุล  ท่ี
อยู เลขประจําตัวประชาชน และหมายเลขโทรศัพท เปนกรณีท่ีไมเขาขอขอยกเวนตามมาตรา ๒๔ (๔) แหง
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เนื่องจากเปนการเปดเผยขอมูลท่ีมีการระบุช่ือของ
บุคคลซ่ึงเปนการตองหามตามอนุมาตราดังกลาว  แตหากจังหวัดฯ จะพิจารณาเปดเผยขอมูลดังกลาวนั้นโดยเห็น
วาการเปดเผยขอมูลดังกลาว ไมเปนการรุกลํ้าสิทธิสวนบุคคลโดยไมสมควรตามมาตรา ๑๕ (๕) ก็ถือเปนดุลพินิจ
ของจังหวัดฯ ท่ีจะพิจารณาไดตามท่ีเห็นสมควร พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มิได
กําหนดวิธีการใหหรือการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการวาจะตองดําเนินการอยางไร ดังนั้น การใหหรือการ
เปดเผยขอมูลขาวสารของราชการโดยท่ัวไป สวนราชการจึงอาจใชดุลพินิจท่ีจะพิจารณาใหหรือเปดเผยโดย
วิธีการตามท่ีเห็นสมควรได แตสําหรับการใหหรือการเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลซ่ึงเปนขอมูลขาวสารที่
มีกฎหมายกําหนดเงื่อนไขในการเปดเผยไวเปนการเฉพาะ ดังนั้น วิธีการใหหรือเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคล
จะตองเปนวิธีการท่ีแนใจไดวาเปนการใหหรือเปดเผยเฉพาะตอบุคคลผูขอขอมูลและเปนวิธีการที่มีมาตรการ
ท่ีสามารถปองกันมิใหขอมูลขาวสารดังกลาวร่ัวไหลไปยังบุคคลอ่ืนท่ีไมเกี่ยวของไดดวย อยางไรก็ดี กรณี
หารือหากจังหวัดฯ พิจารณาแลวเห็นวาการใหหรือเปดเผยขอมูลของผูรองเรียนตามที่รองขอจะเปนการให
หรือเปดเผยท่ีเปนการรุกลํ้าสิทธิสวนบุคคลจนเกินสมควร แตจังหวัดฯ เห็นวาสมควรท่ีจะใหหรือเปดเผย
ขอมูลใหแกผูรองขอเพื่อประโยชนในการศึกษาวิจัย จังหวัดฯ จะตองไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผู
รองเรียนซ่ึงเปนเจาของขอมูลกอนท่ีจะใหหรือเปดเผยขอมูลนั้น สําหรับการดําเนินการเพื่อขอความยินยอม
จากเจาของขอมูล อาจดําเนินการโดยคณะแพทยศาสตรซ่ึงเปนผูทําการศึกษาวิจัย จัดทําหนังสือขอความ
ยินยอมพรอมกับแจงใหเจาของขอมูลทราบถึงวัตถุประสงคของการวิจัย ขอบเขตและวิธีการดําเนินการ 
ตลอดจนขอมูลท่ีตองการสัมภาษณ วิธีการใชและการเก็บรักษาขอมูล ไปพรอมกับหนังสือขอความยินยอม
ซ่ึงจังหวัดฯ อาจรับเปนผูดําเนินการจัดสงหนังสือดังกลาวไปใหเจาของขอมูล และเม่ือไดรับคํายินยอมจาก
เจาของขอมูลแลว จังหวัดฯ ก็สามารถใหหรือเปดเผยขอมูลของผูรองเรียนเฉพาะท่ีไดใหความยินยอมได อนึ่ง ใน
การดําเนินการดังกลาว หากมีคาใชจายใด  ๆเกิดข้ึน เชน คาไปรษณีย คาติดตอส่ือสาร และคาจัดทําเอกสาร หรือ



อ่ืนๆ จังหวัดฯ ก็อาจทําความตกลงกับคณะแพทยศาสตรซ่ึงเปนผูทําการศึกษาวิจัยใหเปนผูรับผิดชอบใน
คาใชจายดังกลาวดวยก็ได 

 ๒. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสงขอมูลขาวสารของราชการไปลงประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

  ๒.๑ การสงขอมูลขาวสารของราชการไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

   ตามท่ีคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการไดกําหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
สงประกาศของราชการสวนทองถ่ินใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
โดยใหจังหวัดเปนผูชวยเหลือและรวบรวมขอมูลขาวสารของราชการสวนทองถ่ินและสงไปลงพิมพในราช-
กิจจานุเบกษา ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๔/ว ๑๘๔ ลงวันท่ี ๒ พฤศจิกายน 
๒๕๔๑ นั้น เปนการดําเนินการในระยะแรกของการบังคับใชกฎหมายดังกลาว ซ่ึงหนวยงานสวนทองถ่ินอาจ
ยังไมมีความพรอมท่ีจะดําเนินการ จึงไดกําหนดแนวทางปฏิบัติใหจังหวัดเปนผูชวยเหลือและรวบรวมขอมูล 
อันจะเปนประโยชนตอการเผยแพรขอมูลขาวสารของราชการตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  อีกท้ังยังมีวัตถุประสงคเพื่อใหจังหวัดไดพิจารณากล่ันกรองเร่ืองของ
ราชการสวนทองถ่ินท่ีจะสงไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาวามีความเหมาะสมหรือไมเพียงใด เพ่ือใหการ
ดําเนินการเปนไปในรูปแบบเดียวกันท้ังนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการลงประกาศในราชกิจจา-
นุเบกษา  อยางไรก็ดี ปจจุบันหนวยงานสวนทองถ่ินมีความพรอมในการดําเนินการ รวมท้ังมีการปรับเปล่ียน
โครงสรางในการดําเนินงานของหนวยงานทองถ่ินตางๆ ตามความเหมาะสม จึงประสงคจะสงโครงสราง
อํานาจหนาท่ีท่ีปรับเปล่ียนใหมไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาโดยเชิญ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของไปรวมหารือแลวไดขอสรุปวา หากหนวยงานสวนทองถ่ินสงเร่ืองใหสวนงานราชกิจจา
นุเบกษาฯ เพื่อลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยไมเปนไปตามหลักเกณฑการสงเร่ืองไปประกาศราช-
กิจจานุเบกษา ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๔/ว ๑๘๔ ลงวันท่ี ๒ พฤศจิกายน 
๒๕๔๑  สวนงานราชกิจจานุเบกษา จะแจงใหหนวยงานสวนทองถ่ินทราบ พรอมท้ังสงเร่ืองกลับคืนไปเพื่อ
ดําเนินการปรับแกไขกอน แตหากหนวยงานสวนทองถ่ินเห็นวาการดําเนินการดังกลาวเปนการดําเนินการ
ตามมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการพ.ศ. ๒๕๔๐ พรอมท้ังปรับแกไขรูปแบบขอมูล
ท่ีตองการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหเปนไปตามรูปแบบ  แลว สวนงานราชกิจจานุเบกษาฯ  จะ
ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายตอไป 

 ๒.๒ หนวยงานสวนทองถ่ินขอหารือเกี่ยวกับจัดพิมพขอมูลขาวสารตามมาตรา ๗ (๔) ท่ีเปน
แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  

   ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการไดกําหนดใหหนวยงานตองลงพิมพ
ขอมูลขาวสารตามมาตรา ๗ (๔) ในราชกิจจานุเบกษา  แตในทางปฏิบัติของหนวยงานสวนทองถ่ินจะไมนํา
ลงไปพิมพในราชกิจจานุเบกษา เพื่อใหมีผลใชบังคับตามกฎหมายแตอยางใด เนื่องจากเม่ือองคการบริหาร
สวนจังหวัดแหงใดออกขอบัญญัติของจังหวัดนั้นแลวก็จะดําเนินการตามมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติ



องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ซ่ึงบัญญัติวา “ขอบัญญัติจะใชบังคับไดเม่ือผูวาราชการจังหวัด
อนุมัติ และประกาศไวโดยเปดเผย ณ ท่ีทําการขององคการบริหารสวนจังหวัดแลว ๑๕ วัน เวนแตในกรณี
ฉุกเฉินถามีความระบุไว...วาใหใชไดทันที ใหใชบังคับขอบัญญัติในวันท่ีประกาศ”  เชนเดียวกับเทศบาล
ตางๆ ซ่ึงดําเนินการตามมาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ ซ่ึงบัญญัติวา “...เทศบัญญัตินั้น
ใหใชบังคับไดเม่ือประกาศไวโดยเปดเผยท่ีสํานักงานเทศบาลแลว ๗ วัน  เวนแตกรณีฉุกเฉิน ถามีความระบุไว
ในเทศบัญญัตินั้นวาใหใชบังคับทันที ก็ใหใชบังคับในวันท่ีไดประกาศนั้น”   
   สําหรับขอบัญญัติเมืองพัทยา ก็ดําเนินการตามมาตรา ๗๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑ ซ่ึงบัญญัติวา “...ใหใชบังคับไดเม่ือไดประกาศไวโดยเปดเผยท่ีศาลา
วาการเมืองพัทยาแลว ๓ วัน  ยกเวนขอบัญญัติช่ัวคราวตามมาตรา ๗๗ จะประกาศนอยกวา ๓ วันก็ไดหรือถามี
ขอความระบุ...วาจะใหใชบังคับเม่ือใดก็ไดก็ใหเปนไปตามนั้น แตตองเปนเวลาภายหลังวันประกาศไมนอย
กวา ๑ วันนับแตวันประกาศวันแรก”   การดําเนินการของหนวยงานสวนทองถ่ินท่ีกลาวมาแลวไมขัดหรือแยง
กับพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ แตอยางใด เพราะมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ไดบัญญัติขอยกเวนไววา “บทบัญญัติมาตรา ๗ และมาตรา ๙ ไมกระทบถึง
ขอมูลขาวสารของราชการที่มีกฎหมายเฉพาะกําหนดใหมีการเผยแพรหรือเปดเผยดวยวิธีการอยางอ่ืน”   
อยางไรก็ดี สําหรับขอยกเวนตามมาตรา ๑๐ นี้ไมสามารถใชกับการดําเนินการออกขอบังคับตําบลของ
องคการบริหารสวนตําบลได แมจะมีบทบัญญัติมาตรา ๗๑ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซ่ึงบัญญัติไววา “เม่ือสภาองคการบริหารสวนตําบลและนายอําเภอ
ใหความเห็นชอบรางขอบังคับตําบลตามวรรคหนึ่งแลว ใหประธานคณะกรรมการบริหารลงช่ือและประกาศ
เปนขอบังคับตําบลตอไป”  แมบทบัญญัติดังกลาวท่ีกําหนดใหประกาศ ซ่ึงนาจะถือวาเปนวิธีการเปดเผยอยางหนึ่ง
ก็ตาม  เพราะโดยปกติแลวขอบังคับตําบลจะตองระบุวันท่ีใหมีผลบังคับใชในขอบังคับตําบลอยูแลว  เชน 
“ขอ...ขอบังคับตําบลนี้ใหมีผลใชบังคับเม่ือไดติดประกาศไวโดยเปดเผย ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวน
ตําบล...แลว...วัน” ประกอบกับขอบังคับตําบลจะมีผลบังคับใชเฉพาะในเขตตําบลเทานั้น  จึงไมจําเปนตอง
ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา  แตเนื่องจากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาของ
ขอบังคับตําบลซ่ึงศาลปกครองกลางไดมีคําพิพากษาคดีหมายเลขแดงท่ี ๔๑๖/๒๕๔๗ ลงวันท่ี ๑๙ มีนาคม 
๒๕๔๗ เปนแนวทางปฏิบัติไวโดยศาลปกครองกลางไดพิจารณา  พิพากษาวา “การออกขอบังคับตําบลเปน
กรณีท่ีกฎหมายเฉพาะไมไดกําหนดการเผยแพรหรือเปดเผยดวยวิธีการอ่ืนเอาไว และเม่ือขอบังคับตําบลใน
กรณีนี้มีลักษณะเปนกฎที่มีผลเปนการท่ัวไปตอเอกชนท่ีเกี่ยวของ  จึงถือเปนขอมูลขาวสารของราชการตาม
มาตรา ๗ วรรคหนึ่ง (๔)  จึงตองนําลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา  
   แมจะเคยมีกรณีท่ีคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจตอบขอหารือและวิทยากรบรรยายการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เคยตอบขอหารือของกรมอนามัยไวแลว
วา ขอกําหนดของทองถ่ินของราชการสวนทองถ่ินทุกประเภทซ่ึงออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕ อยูในขอยกเวนตามมาตรา ๑๐ ก็ตาม แตก็เปนความเห็นของหนวยงานเทานั้น ไมมีผลลบลาง
บทบัญญัติของกฎหมาย โดยกรณีของขอบังคับตําบลนั้น กฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
บัญญัติไวแตกตางจากกรณีของราชการสวนทองถ่ินอ่ืน”  ดังนั้นองคการบริหารสวนตําบลเม่ือออกขอบังคับ



ตําบลก็ตองปฏิบัติใหเปนไปตามคําพิพากษาดังกลาวตอไป ซ่ึงเร่ืองนี้อาจเกิดปญหาในทางปฏิบัติ โดยหาก
ทุกองคการบริหารสวนตําบลตองนําขอบังคับตําบลซ่ึงมีผลบังคับอยางกฎ แตเฉพาะในเขตพื้นท่ีตําบลเทานั้น
ไปลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาก็จะเปนภาระกับท้ังองคการบริหารสวนตําบลและสวนงานราชกิจจานุเบกษา 
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซ่ึงรับผิดชอบในการจัดพิมพราชกิจจานุเบกษา  รวมท้ังขอบังคับตําบลบางเร่ือง
ซ่ึงเปนกรณีฉุกเฉินหรือมีความจําเปนเรงดวน เพ่ือใหมีผลบังคับใช กลับจะเปนอุปสรรคในการดําเนินงานท่ี
เกี่ยวของดวย 
   นอกจากนี้ควรมีการปรับแกไขพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยกําหนดใหมีการเปดเผยหรือเผยแพรขอบังคับตําบล เชนเดียวกับขององคการบริหารสวนจังหวัด
หรือเทศบาลก็จะแกไขอุปสรรคขอขัดของในเร่ืองนี้  หรือมิฉะนั้นก็ตองปรับแกไขวิธีปฏิบัติโดยทําใหผูอยู
อาศัยหรือเขาไปในเขตองคการบริหารสวนตําบลนั้นไดรูถึงขอมูลขาวสารท่ีเปนขอบังคับตําบลกอน ก็จะเขา
ขอยกเวนตามมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ดวย  ตัวอยางเชน เม่ือมี
การออกขอบังคับตําบลก็ใหกํานันผูใหญบานแจงใหประชาชนท่ีอยูเขตรับผิดชอบทราบขอมูลนั้น หรือมีการ
เผยแพรทางวิทยุทองถ่ินหรือหอกระจายขาว  หรือทําดวยวิธีการอ่ืนใดท่ีพิสูจนวาผูนั้นไดรูถึงขอมูลขาวสาร
นั้นตามความเปนจริงมากอนแลวเปนเวลานานพอสมควร  เปนตน หรืออาจรวบรวมขอมูลขาวสารท่ีเปน
ขอบัญญัติจังหวัด เทศบัญญัติ และขอบังคับตําบล จัดทําเปนรูปเลมเพื่อจําหนาย จายหรือแจกก็ได แลวนําการ
จัดทําเปนเลมดังกลาวไปลงประกาศใหทราบในราชกิจจานุเบกษา เพื่อใหทราบวามีการรวบรวมขอมูลเร่ือง
ใดไวบาง และนําไปใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา ๙ (๕) ณ สถานท่ีบริการขอมูลขาวสารของหนวยงาน
ตอไปก็ได 
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ดานการดําเนินการเรื่องอุทธรณการไมเปดเผยขอมูลขาวสาร 

โดยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร 

 การดําเนินการเร่ืองอุทธรณตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เปน
กระบวนการคุมครองสิทธิของประชาชนในการรับรูขอมูลขาวสารของราชการ กรณีท่ีหนวยงานของรัฐมี
คําส่ังปฏิเสธคําขอของประชาชนผูใชสิทธิ  โดยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารมีอํานาจ
หนาที่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําส่ังมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๔  หรือมาตรา ๑๕  หรือคําส่ังไมรับ
ฟงคําคัดคานตามมาตรา ๑๗ และคําส่ังไมแกไขเปล่ียนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา ๒๕ 
แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 ปจจุบันคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารมีดวยกัน ๕ สาขา  ดังนี้ 
 (๑) คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารสาขาการแพทยและสาธารณสุข 
 (๒) คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารสาขาตางประเทศและความม่ันคงของ
ประเทศ 
 (๓) คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารสาขาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี อุตสาหกรรม
และการเกษตร 
 (๔) คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารสาขาเศรษฐกิจและการคลังของประเทศ 
 (๕) คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารสาขาสังคม  การบริหารราชการแผนดินและ
การบังคับใชกฎหมาย 

 การพิจารณาดําเนินการเรื่องอุทธรณในป ๒๕๕๐ 

 การใชสิทธิอุทธรณ 

 ในชวงระยะเวลาต้ังแตวันท่ี ๑ มกราคม – ๓๑  ตุลาคม ๒๕๕๐ มีผูใชสิทธิยื่นคําอุทธรณตอ
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ  รวมทั้งส้ิน ๑๔๗  เร่ือง  (ประมาณการวาจะมีจํานวนเร่ืองอุทธรณ
ในป  ๒๕๕๐  (๑  ม.ค. ๕๐ – ๓๑  ธ.ค. ๕๐) จํานวน ๑๘๐ เร่ือง) เร่ืองอุทธรณมีจํานวนเพิ่มข้ึน เม่ือ
เปรียบเทียบกับระยะเวลา ๒ ปท่ีผานมา  โดยผูใชสิทธิยังคงเปนประชาชนท่ัวไปท่ีไดใชสิทธิขอใหเปดเผย
ขอมูลขาวสารมากท่ีสุดมีจํานวน ๘๖ ราย  คิดเปนรอยละ ๕๘.๕  รองลงมาเปนเจาหนาท่ีของรัฐ จํานวน ๕๙ ราย 
คิดเปนรอยละ ๔๐ ท่ีเหลือเปนส่ือมวลชนและนักการเมือง รวม ๒ ราย  คิดเปนรอยละ ๑.๕ 

ตารางแสดงจํานวนเรื่องอุทธรณตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๑  ถึง  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

ป ๒๕.. ๔๑ ๔๒ ๔๓ ๔๔ ๔๕ ๔๖ ๔๗ ๔๘ ๔๙ ๕๐ (๑ มค.๕๐ 
-๓๐ ตค. ๕๐) 

รวม 

จํานวน 
เรื่อง

อุทธรณ 
๖ ๘๗ ๘๓ ๘๘ ๑๑๗ ๑๕๑ ๑๘๖ ๑๖๔ ๑๕๓ ๑๔๗ ๑,๑๘๒ 



 การดําเนินการพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยฯ 

 ตั้งแต ๑  มกราคม – ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๕๐  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร ไดมี 
คําวินิจฉัยไปแลวท้ังส้ิน  ๑๐๙  คําวินิจฉัย  โดยมีคําวินิจฉัยใหเปดเผยขอมูลขาวสารรวม ๘๓  คําวินิจฉัย คิดเปน
รอยละ  ๗๓.๔๕  และมีคําวินิจฉัยใหยกอุทธรณ  ๓๐  คําวินิจฉัย คิดเปนรอยละ  ๒๖.๕๕ 

ตารางแสดงคําวินิจฉัยป  พ.ศ.  ๒๕๕๐  จําแนกรายสาขา 

คําวินิจฉัย ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารสาขาตางๆ (เร่ือง) เปดเผย/ยตุิ

เร่ือง 
ยกอุทธรณ 

๑. สาขาการแพทยและสาธารณสุข - - - 
๒. สาขาตางประเทศและความม่ันคงของประเทศ - - - 
๓. สาขาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี อุตสาหกรรมและการเกษตร ๒ ๒ - 
๔. สาขาเศรษฐกิจและการคลังของประเทศ ๒ ๒ - 
๕. สาขาสังคม การบริหารราชการแผนดินและการบังคับใช
กฎหมาย 

๑๐๙ ๗๙ ๓๐ 

รวม ๑๑๓ ๘๓ ๓๐ 

ตารางจํานวนเร่ืองอุทธรณท่ีเขาสูกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยจําแนกเปนประเภทเร่ืองตางๆ  ไดดงันี้ 

ลําดับ ประเภทเร่ืองอุทธรณ จํานวนเร่ือง คิดเปนรอยละ 
๑. การดําเนินการทางวินัย ๓๓ ๒๒.๕ 
๒. การจัดซ้ือจัดจาง และงบประมาณ ๑๘ ๑๒.๒ 
๓. การตรวจสอบการใชอํานาจและการปฏิบัติหนาท่ีของ

หนวยงาน 
๓๓ ๒๒.๕ 

๔. ขอมูลขาวสารสวนบุคคล ๑๓ ๘.๘ 
๕. การบริหารงานบุคคลและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๑๒ ๘.๑ 
๖. การสอบแขงขัน/สอบคัดเลือก/การเสนอผลงานทางวิชาการ ๒ ๑.๔ 
๗. การดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม ๑๑ ๗.๕ 
๘. ขอมูลขาวสารอ่ืนๆ ๒๕ ๑๗.๐ 

 รวม ๑๔๗ ๑๐๐ 



กราฟแสดงจํานวนเรื่องอุทธรณที่เขาสูกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยจําแนกเปนประเภทเรื่องตางๆ

การดําเนินการทางวินัย

22.5%

(จํานวน 33 เร่ือง)

การจัดซ้ือจัดจาง และงบประมาณ

12.2%

(จํานวน 18 ร่ือง)

การตรวจสอบการใชอํานาจ

และการปฏิบัติหนาท่ีของ

หนวยงาน 

22.5%

(จํานวน 33 เร่ือง)

ขอมูลขาวสารอื่นๆ

17.0%

(จํานวน 25 เร่ือง)

การดําเนินการตาม

กระบวนการยุติธรรม

7.5%

(จํานวน 11 เร่ือง)

ขอมูลขาวสารสวนบุคคล

8.8%

(จํานวน 13 เร่ือง)

การสอบแขงขัน/

สอบคัดเลือก/การเสนอ

ผลงานทางวิชาการ

1.4%

(จํานวน 2 เร่ือง)

การบริหารงานบุคคลและ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

8.1%

(จํานวน 12 เร่ือง)

 

ตัวอยางคําวินจิฉัยท่ีนาสนใจ 

เร่ืองท่ี ๑ คําวินิจฉัย  ท่ี สค ๓๐/๒๕๕๐ วันท่ี  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๐ 

เร่ือง อุทธรณคํา ส่ังไม เปดเผยขอมูลขาวสารเก่ียวกับขอมูลของลูกจางในระบบฐานขอมูล
 ประกันสังคมหนวยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบ 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานประกันสังคม 

ประเด็น อุทธรณเร่ืองนี้ไดความวา ผูอุทธรณมีหนังสือถึงประกันสังคมจังหวัดปทุมธานีและเลขาธิการ
สํานักงานประกันสังคมขอขอมูลขาวสารจํานวน  ๒ รายการ คือ  ช่ือนายจางและท่ีอยูของลูกจาง (นายสฤษดิ์ฯ) 
และอัตราเงินเดือนของลูกจางดังกลาว  สํานักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานีมีหนังสือปฏิเสธคําขอ โดยให
เหตุผลวา ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  กําหนดใหหนวยงานของรัฐสามารถ
เปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลท่ีอยูในความดูแลของตนตอหนวยงานของรัฐแหงอ่ืนหรือบุคคลอ่ืนได  เมื่อ
ไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากเจาของขอมูลเทานั้น  และตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 
๒๕๓๓  มาตรา ๑๐๐  ซ่ึงบัญญัติไววา   “ผูใดเปดเผยขอเท็จจริงใดเกี่ยวกับกิจการของนายจางอันเปน
ขอเท็จจริงท่ีตามปกติวิสัยของนายจางจะพึงสงวนไวไมเปดเผย  ซ่ึงตนไดมาหรือลวงรูเนื่องจากการปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไมเกินสามพันบาท  หรือท้ังจําท้ังปรับ  
เวนแตเปนการเปดเผยในการปฏิบัติราชการเพ่ือประโยชนแหงพระราชบัญญัตินี้  หรือเพื่อประโยชนแกการ
คุมครองแรงงาน  หรือการสอบสวน  หรือการพิจารณาคดี”  ประกอบกับขอมูลขาวสารตามคําขอเปนขอมูล
ขาวสารสวนบุคคลที่เปดเผยแลวจะเปนการรุกลํ้าสิทธิสวนบุคคล  โดยไมสมควรตามพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  อีกท้ังหากเจาหนาท่ีไดรับขอมูลดังกลาวไปเพื่อประโยชนในการบังคับ
ชําระหนี้  ก็จะกระทบตอสภาพการทํางานของลูกจางและความสัมพันธระหวางนายจางและลูกจาง  อาจทํา



ใหนายจางและลูกจางขาดความเชื่อถือตอระบบประกันสังคม  ซ่ึงจะสงผลกระทบตอการดําเนินงานของ
สํานักงานประกันสังคมได 

ผลการพิจารณา 

 ในการพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยสาขาสังคม การบริหารราชการแผนดินและการ
บังคับใชกฎหมายขอเท็จจริงเร่ืองนี้ปรากฏวา  ผูอุทธรณเปนเจาหนี้ตามคําพิพากษาของศาลจังหวัดสีค้ิว ใน
มูลหนี้ตามสัญญารับสภาพหนี้ท่ีเกิดขึ้นจากการที่ขายท่ีดิน จํานวน ๗๐ ไร มูลคา  ๒๐๐,๐๐๐  บาท แตปรากฏ
วาท่ีดินพิพาทดังกลาวมีการสงมอบไมครบตามจํานวนท่ีตกลงกันไว โดยมีเนื้อท่ีขาดไปจํานวน  ๒๕ไร ตอมา
ไดมีการทําหนังสือรับสภาพหนี้ไว แตก็ไมมีการชําระหนี้ตามสัญญา ศาลจังหวัดสีค้ิวจึงพิพากษาใหลูกหนี้ชําระ
เงินท่ีเปนหนี้พรอมดอกเบ้ีย ผูอุทธรณไดสืบหาทรัพยสินของจําเลยแลวทราบวาจําเลยไดสรางตึกช้ันเดียวอยู
บนท่ีดินของมารดาของจําเลย จึงไดทําการยึดทรัพยไว แตยังมิไดขายทอดตลาดเพราะหากขายไปผูรับซ้ือตอง
ร้ือถอนบานไปทําใหขายไมไดราคา 
 ในระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยฯ สํานักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี
และสํานักงานประกันสังคมไดตรวจสอบขอมูลขาวสารตามคําขอแลวแจงตอคณะกรรมการวินิจฉัยวา ไมมี
ขอมูลของลูกหนี้ตามคําพิพากษาตามท่ีผูอุทธรณรองขออยูในระบบฐานขอมูลของสํานักงานประกันสังคม 
 คณะกรรมการวินิจฉัยฯ พิจารณาแลวเห็นวา เม่ือขอเท็จจริงปรากฏในช้ันพิจารณาวา สํานักงาน
ประกันสังคมไมมีขอมูลขาวสารที่ผูอุทธรณรองขออยูในความครอบครอง จึงไมมีประเด็นท่ีตองวินิจฉัยวาเปน
ขอมูลขาวสารที่เปดเผยไดหรือไม  จึงใหยกอุทธรณ 

แตมีขอสังเกตวา  สํานักงานประกันสังคมมีหนาท่ีเบ้ืองตนตองตรวจสอบขอมูลขาวสารตามคําขอ
ของผูขอเสียกอนวา มีอยูในความครอบครองหรือไม กอนท่ีจะพิจารณาวาขอมูลขาวสารดังกลาวเปดเผยได
หรือไม  การมีคําส่ังปฏิเสธการเปดเผยโดยไมมีการตรวจสอบวามีขอมูลอยูในความครอบครองหรือไม ถือเปน
ขอบกพรองท่ีจะตองพิจารณาแกไข 

เร่ืองท่ี ๒ คําวินิจฉัย  ท่ี สค ๖๘/๒๕๕๐ วันท่ี  ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๐ 

เร่ือง อุทธรณคําสั่งไมเปดเผยขอมูลขาวสารเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลในระบบฐานขอมูลของสํานัก 
 ประกันสังคม 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานประกันสังคม 

ประเด็น อุทธรณเร่ืองนี้ไดความวา  ผูอุทธรณมีหนังสือขอขอมูลขาวสาร ไดแกสถานที่ทํางานของนาย
ปริพลฯ ลูกหนี้ตามคําพิพากษา สํานักงานประกันสังคมมีหนังสือถึงผูอุทธรณปฏิเสธการเปดเผย (โดยใหเหตุผล 
เชนเดียวกันกับ  กรณีตามตัวอยางเร่ืองท่ี  ๑) 

ผลการพิจารณา 

 ขอเท็จจริงเร่ืองนี้ปรากฏวา  ผูอุทธรณอยูกินฉันสามีภริยากับนายปริพลฯ โดยมิไดจดทะเบียน
สมรสกันตามกฎหมาย ตอมาผูอุทธรณไดยื่นฟอง นายปริพล ฯ ตอศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง คดหีมายเลขดาํ ท่ี 



๑๖๒๙/๒๕๔๙ คดีหมายเลขแดงท่ี ๑๙๙๙/๒๕๔๙ ปรากฏขอเท็จจริงตามทางพิจารณาไดความวา เม่ือประมาณป 
พ.ศ. ๒๕๓๙ ผูอุทธรณ โจทก กับนายปริพลฯ จําเลย ทําการสมรสกันตามประเพณี แตมิไดจดทะเบียนสมรส  
และไดอยูกินกันฉันสามีภริยา มีบุตรดวยกัน ๑ คน ขณะฟองบุตรมีอายุ ๗ ปเศษ จําเลยแสดงออกตอบุคคล
ท่ัวไปวาผูเยาวเปนบุตรโดยใหใชนามสกุล ตลอดจนใหการอุปการะเล้ียงดู โดยเฉพาะยอมใหเจาหนาท่ีระบุใน
สูติบัตรวา จําเลยเปนบิดาของผูเยาว จําเลยประกอบอาชีพรับสงเอกสารมีรายไดเดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท จําเลย
เปนผูอุปการะเล้ียงดูครอบครัวตลอดมา แตในระยะหลังจําเลยประพฤตินอกใจโจทกไปติดพันผูหญิงอ่ืนและ
เร่ิมละท้ิงครอบครัวไมใหการอุปการะเล้ียงดูดังแตกอน ศาลพิเคราะหแลวเห็นวาจําเลยเปนบิดาท่ีแทจริงของ
บุตรผูเยาว จําเลยยอมมีหนาท่ีจะตองอุปการะเล้ียงดูบุตรผูเยาวรวมกับโจทก ปจจุบันโจทกตองอุปการะเล้ียงดู
บุตรผูเยาวแตลําพังเพียงผูเดียว โดยท่ีโจทกมีรายไดเล็กนอยเพียงเดือนละ ๔,๐๐๐ ถึง ๕,๐๐๐ บาท เม่ือได
คํานึงถึงความสามารถของจําเลยท่ีจะตองใหการเล้ียงดูบุตรประกอบกับภาระของโจทกท่ีตองรับผิดชอบเสียคา
ศึกษาเลาเรียน เสียคาเส้ือผา และคารักษาพยาบาลยามเจ็บปวยของผูเยาวแลวเห็นสมควรกําหนดคาอุปการะ
เล้ียงดูเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท ตามคําฟองโจทก จึงพิพากษาใหผูเยาวเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของจําเลย กับให
จําเลยจายคาอุปการะเล้ียงดูบุตรผูเยาวเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท นับแตวันมีคําพิพากษาไปจนกวาบุตรผูเยาวจะ
บรรลุนิติภาวะ หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แตผูอุทธรณไมสามารถบังคับคดีได เนื่องจากไมทราบ
สถานที่ทํางานอันเปนแหลงรายไดของนายปริพลฯ  ผูอุทธรณจึงมีหนังสือถึงผูอํานวยการกองเงินสมทบ
สํานักงานประกันสังคม ขอตรวจสอบสถานท่ีทํางานของนายปริพล ฯ เพื่อบังคับคดีตามคําพิพากษา 
 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผนดินและการ
บังคับใชกฎหมายพิจารณาแลวเห็นวา ขอมูลขาวสารที่ผูอุทธรณรองขอเปนขอมูลท่ีผูอุทธรณจะนําไปใชใน
การบังคับคดีเพื่อใหนายปริพลฯ ซ่ึงเปนบิดาปฏิบัติหนาท่ีเล้ียงดูบุตรตามกฎหมาย และศีลธรรมจรรยา การ
เปดเผยขอมูลขาวสารตามอุทธรณใหทราบจึงไมกระทบความสัมพันธระหวางนายจางและลูกจาง อีกท้ังการ
ขอขอมูลจํากัดเฉพาะสถานท่ีทํางานซ่ึงเปนขอมูลเก่ียวกับบุคคลและเปนการขอเฉพาะราย  จึงไมกระทบการ
ปฏิบัติหนาท่ีของสํานักงานประกันสังคมแตอยางใด ดังนั้น เม่ือพิเคราะหถึงการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย
ของหนวยงานของรัฐ ประโยชนสาธารณะและประโยชนของเอกชนท่ีเกี่ยวของประกอบกันแลว ขอมูล
ขาวสารที่ผูอุทธรณรองขอในกรณีนี้จึงเปนขอมูลขาวสารที่เปดเผยใหผูอุทธรณทราบได 

เร่ืองท่ี ๓ คําวินิจฉัย  ท่ี สค ๖๐/๒๕๕๐ วันท่ี  ๒๐  มิถุนายน ๒๕๕๐ 

เร่ือง อุทธรณคําสั่งไมเปดเผยขอมูลขาวสารเก่ียวกับสํานวนการไตสวนขอเท็จจริง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงาน ป.ป.ช. 

ประเด็น อุทธรณเร่ืองนี้ไดความวา  ผูอุทธรณไดกลาวหาอดีตผูอํานวยการโรงเรียนบานตามูล  จังหวัด
จันทบุรี ตอสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) วาได
กระทําผิดตอหนาท่ีหรือกระทําผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ ซ่ึงคณะกรรมการ ป.ป.ช.  พิจารณาเห็นวาขอ
กลาวหาไมมีมูลเห็นควรใหตกไป  ผูอุทธรณจึงมีหนังสือขอใหเปดเผยสํานวนการไตสวนขอเท็จจริงในเร่ือง
ดังกลาว 



 สํานักงาน  ป.ป.ช.  ปฏิเสธการเปดเผยขอมูลขาวสารแกผูอุทธรณ  โดยใหเหตุผลวาไมปรากฏวา
การขอคัดสําเนาสํานวนการไตสวนขอเท็จจริงเปนไปเพื่อประโยชนอยางหนึ่งอยางใด  ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ผลการพิจารณา 

 ขอเท็จจริงรับฟงไดวา  สํานักงาน  ป.ป.ช.  พิจารณาเห็นวา ขอกลาวหาไมมีมูลและไดมีหนังสือ
แจงผลการไตสวนขอเท็จจริงใหผูอุทธรณทราบแลว  แตผูอุทธรณไมเห็นดวยและไดเขาช้ีแจงขอเท็จจริง
รวมถึงสงเอกสารเพิ่มเติมตอสํานักงาน  ป.ป.ช. โดยคณะอนุกรรมการพิจารณากล่ันกรองเร่ืองกลาวหา
รองเรียนของสํานักงาน ป.ป.ช.  ไดพิจารณาขอกลาวหาดังกลาวและเห็นวายังรับฟงไมไดวามีการกระทําผิด
ตามขอกลาวหา  จึงไมจําเปนตองทําการไตสวนขอเท็จจริงตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.  ๒๕๔๒ เพ่ิมเติมอีก และมีมติใหขอกลาวหาเปนอันตกไป ตาม
มาตรา ๙๑ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว  สํานักงาน  ป.ป.ช.  จึงไดมีหนังสือแจงผลการ
พิจารณาใหผูอุทธรณไดทราบ  ผูอุทธรณเห็นวาข้ันตอนการพิจารณาไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช.  อาจไมชอบดวยกฎหมาย จึงมีหนังสือขอสําเนาสํานวนการไตสวนขอเท็จจริงในเร่ืองดังกลาว 
 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารสังคม  การบริหารราชการแผนดินและการ
บังคับใชกฎหมาย  พิจารณากรณีอุทธรณนี้แลวเห็นวา สํานักงาน  ป.ป.ช. เปนหนวยงานของรัฐท่ีตองปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ดังน้ัน ขอมูลขาวสารที่อาจมีคําส่ังไมใหเปดเผย
ไดนั้นจะตองมีลักษณะตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๐ ซ่ึงขอมูลขาวสารตามอุทธรณ  อันไดแก  สํานวนการไตสวนขอเท็จจริง สํานักงาน  ป.ป.ช. ได
ดําเนินการพิจารณาเสร็จส้ินและไดแจงผลการพิจารณาใหผูอุทธรณไดทราบแลว  ดังนั้น  ขอมูลดังกลาวจึง
เปนขอมูลขาวสารท่ีสามารถเปดเผยไดตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ ซ่ึงการ
เปดเผยสํานวนการไตสวนขอเท็จจริงนอกจากจะแสดงใหเห็นถึงความโปรงใสในการดําเนินการพิจารณา
ของสํานักงาน  ป.ป.ช.  แลว ยังทําใหผูอุทธรณคลายความสงสัยและเขาใจในขั้นตอนการทํางานของ
สํานักงาน  ป.ป.ช. อีกดวย จึงมีคําวินิจฉัยใหสํานักงาน ป.ป.ช. เปดเผยสํานวนการไตสวนขอเท็จจริงดังกลาว
แกผูอุทธรณ 

เร่ืองท่ี ๔ คําวินิจฉัย  ท่ี สค  ๘๑/๒๕๕๐ วันท่ี  ๙  สิงหาคม  ๒๕๕๐ 

เร่ือง อุทธรณคําสั่งไมเปดเผยขอมูลขาวสารของกรมสอบสวนคดีพิเศษเก่ียวกับบันทึกคําใหการของ 
 ผูอุทธรณในฐานะพยาน 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ประเด็น อุทธรณเร่ืองนี้ไดความวา ผูอุทธรณ ซ่ึงเปนขาราชการตํารวจ สังกัดกองกํากับการ ๑ กองบังคับการ
ตํารวจทองเท่ียว มีหนังสือถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษ ขอตรวจดูและขอสําเนาบันทึกคําใหการของผูอุทธรณท่ี
ไดใหการตอพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เม่ือวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๐  



 กรมสอบสวนคดีพิเศษมีหนังสือปฏิเสธการเปดเผยขอมูลขาวสารตามคําขอ โดยใหเหตุผลวา
กรณีของผูอุทธรณเปนการใหการตอพนักงานสอบสวนคดีพิเศษในฐานะพยาน มิใชใหการในฐานะผูเสียหาย
หรือจําเลยในคดีอาญา และกรมสอบสวนคดีพิเศษไดสงสํานวนคดีพิเศษไปยังสํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) แลว การเปดเผยบันทึกคําใหการของ 
ผูอุทธรณในขณะนี้อาจมีผลกระทบตอการดําเนินงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. อันจะทําใหการบังคับใช
กฎหมายเส่ือมประสิทธิภาพหรือไมอาจสําเร็จตามวัตถุประสงคไดตามมาตรา ๑๕ วรรคหน่ึง (๒) แหง
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

ผลการพิจารณา 

 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผนดินและการ
บังคับใชกฎหมาย พิจารณาแลวเห็นวา บันทึกคําใหการของผูอุทธรณเปนการใหการตอพนักงานสอบสวนคดี
พิเศษในฐานะพยาน บันทึกคําใหการดังกลาวใชประกอบในการสืบสวนสอบสวนคดีทํารายผูตองหาปลนอาวุธปน 
และใชในการพิจารณาดําเนินการของคณะกรรมการ ป .ป .ช. ซ่ึงลวนอยู ในระหวางดําเนินการ หาก
พยานหลักฐานในคดีซ่ึงยังอยูในระหวางดําเนินการไดลวงรูถึงผูถูกกลาวหาอาจมีผลกระทบตอการสืบสวน
สอบสวน อันจะทําใหการบังคับใชกฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไมอาจสําเร็จตามวัตถุประสงคได ตาม
มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 อยางไรก็ตาม ขอเท็จจริงปรากฏวากรมสอบสวนคดีพิเศษมีสําเนาบันทึกคําใหการของ 
ผูอุทธรณอยู ซ่ึงเปนขอมูลขาวสารท่ีอยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และเปนขอมูลขาวสารท่ีมีอยูกอนท่ีจะสงเร่ืองไปให
สํานักงาน ป.ป.ช. ดําเนินการ จึงมิใชขอความ ขอเท็จจริง หรือขอมูล ท่ีไดมาเนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ีตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ อันจะ
ตองหามมิใหเปดเผยตามมาตรา ๑๒๐ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว กรณีนี้ผูอุทธรณเปนผูใหการในฐานะ
พยาน และตามคําช้ีแจงของผูแทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ปรากฏวาผูอุทธรณไดอานและลงลายมือช่ือใน
บันทึกคําใหการทุกหนา ผูอุทธรณยอมรูรายละเอียดในบันทึกคําใหการของตนอยูแลว จึงไมมีเหตุท่ีจะปกปด
มิใหผูอุทธรณทราบ แตการใหสําเนาขอมูลขาวสารท่ีใชเปนพยานหลักฐานในคดี ซ่ึงอยูระหวางดําเนินการแก
ผูอุทธรณนั้น อาจมีการแพรงพรายไปถึงบุคคลท่ีสามอันจะกอใหเกิดผลเสียหายดังกลาวมาแลวขางตนไดจึงมี
คําวินิจฉัยใหกรมสอบสวนคดีพิเศษเปดเผยขอมูลขาวสารตามคําของแกผูอุทธรณ โดยใหผูอุทธรณตรวจดู
ขอมูลขาวสารตามอุทธรณไดแตไมอนุญาตใหคัดลอกหรือสําเนา 

 

 

 

 



เร่ืองท่ี ๕ คําวินิจฉัย  ท่ี สค  ๘๖/๒๕๕๐ วันท่ี  ๑๔  สิงหาคม ๒๕๕๐ 

เร่ือง อุทธรณคําสั่งไมเปดเผยขอมูลขาวสารเก่ียวกับรายงานการประชุมคณะกรรมาธิการตํารวจสภา 
 แทนราษฎร 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 

ประเด็น อุทธรณเร่ืองนี้ไดความวา ผูอุทธรณมีหนังสือถึงเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร รองขอขอมูลขาวสาร 
ไดแก  สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการตํารวจ สภาผูแทนราษฎร ในกรณีท่ีผูบัญชาการตํารวจ
แหงชาติไปชี้แจงตอคณะกรรมาธิการฯ เม่ือวันท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๖ 
 สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรมีหนังสือปฏิเสธการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีผูอุทธรณ
รองขอ โดยใหเหตุผลวา ขอมูลดังกลาวเปนการประชุมเฉพาะคณะกรรมาธิการฯ และผูท่ีเก่ียวของ ไมไดเปน
การประชุมโดยเปดเผยท่ีบุคคลภายนอกจะเขามาฟงการประชุมได ประกอบกับมีถอยคําของผูมาชี้แจงท่ีอาจทํา
ใหเกิดความเสียหายตอบุคคลอ่ืนไดตามมาตรา ๑๕ (๔) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๐ การจัดทํารายงานการประชุม คณะกรรมาธิการชุดตางๆ ของสภาผูแทนราษฎรคณะกรรมาธิการฯ จะ
ใหสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรดําเนินการซ่ึงจะทําบันทึกการประชุม โดยจดชวเลขไว จากน้ันจะมี
การจัดทํารายงานโดยละเอียดซ่ึงเปนการถอดจากบันทึกการประชุมท่ีจดชวเลขแลว แลวจึงจัดทํารายงาน
สรุปจากรายงานโดยละเอียดดังกลาวอีกคร้ังเพื่อเสนอใหคณะกรรมาธิการฯ พิจารณารับรอง และสํานักงาน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎรจะเก็บรายงานการประชุมท้ังสองฉบับไวเปนหลักฐาน สวนบันทึกการประชุม
จดชวเลขมิไดเก็บรักษาไว กรณีท่ีผูอุทธรณรองขอรายงานการประชุมท่ีถอดจากการจดชวเลขดังกลาว 
คณะกรรมาธิการฯ เห็นวา การประชุมพิจารณาเร่ืองท่ีผูอุทธรณใหขาวตอส่ือมวลชน คณะกรรมาธิการฯ ได
เชิญผูบัญชาการตํารวจแหงชาติมาช้ีแจง โดยมิใหบุคลภายนอกเขามาฟงการประชุมได การเปดเผยขอมูลรายงาน
การประชุม จึงอาจกระทบตอการทํารายงานของคณะกรรมาธิการฯ ท่ีอาจไมไดรับความรวมมือจาก
หนวยงานตางๆ ในโอกาสตอไป 

ผลการพิจารณา 

 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผนดินและการ
บังคับใชกฎหมายพิจารณาแลวเห็นวา  ขอมูลขาวสารท่ีผู อุทธรณรองขอคือ  รายงานการประชุม
คณะกรรมาธิการตํารวจ สภาผูแทนราษฎร ในการประชุมเม่ือวันท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ฉบับท่ีถอดจาก
บันทึกการประชุมท่ีจดชวเลข เปนขอมูลขาวสารของราชการท่ีอยูในความครอบครองของสํานักเลขาธิการ
สภาผูแทนราษฎร ซ่ึงเปนหนวยงานของรัฐตามความในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เร่ืองท่ีคณะกรรมาธิการฯ ประชุมพิจารณาและเชิญผูบัญชาการตํารวจแหงชาติไปชี้แจง
เปนเร่ืองสืบเนื่องจากการท่ีผูอุทธรณใหขาวตอส่ือมวลชนเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบของเจาหนาท่ี
ตํารวจ การเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีผูอุทธรณรองขอจึงเปนประโยชนในการตรวจสอบความถูกตองโปรงใส
ในการปฏิบัติหนาท่ีของหนวยงานของรัฐและเจาหนาท่ี การใหขาวของผูอุทธรณเปนเหตุใหผูอุทธรณถูก 
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติฟองเปนคดีอาญา และศาลพิพากษาใหลงโทษจําคุก แตใหรอการลงโทษไว 



ผูอุทธรณซ่ึงไดรับผลกระทบ  จึงควรมีสิทธิไดทราบขอมูลขาวสารท่ีรองขอเพื่อใชปกปองสิทธิของตนให
ไดรับความเปนธรรม ดังนั้น เม่ือพิเคราะหถึงการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายของหนวยงานของรัฐ ประโยชน
สาธารณะ และประโยชนของเอกชนที่เกี่ยวของประกอบกันแลว ขอมูลขาวสารที่ผูอุทธรณรองขอจึงเปดเผย
ใหผูอุทธรณทราบได เวนแต ช่ือ หรือขอความท่ีอาจทําใหทราบช่ือบุคคลภายนอกท่ีเปนเอกชนในรายงาน
การประชุมฯ หากเปดเผยจะกระทบประโยชนสวนไดเสียของบุคคลภายนอกโดยไมสมควร จึงไมตอง
เปดเผย 
 อนึ่ง คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผนดิน
และการบังคับใชกฎหมาย มีขอสังเกตวาการแจงคําส่ังไมเปดเผยขอมูลขาวสารของสํานักงานเลขาธิการสภา
ผูแทนราษฎรใหผูอุทธรณทราบ โดยทําเปนหนังสือประทับตราซ่ึงไมมีการลงช่ือผูออกคําส่ัง เปนการปฏิบัติท่ี
ไมถูกตองตามมาตรา ๓๖ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงมีขอสังเกตวา 
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรควรถือปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมายดังกลาว  

เร่ืองท่ี ๖ คําวินิจฉัย  ท่ี สค  ๙๕/๒๕๕๐ วันท่ี  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๐ 

เร่ือง อุทธรณคําสั่งไมลบขอมูลประวัติอาชญากรในทะเบียนประวัติอาชญากร 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

ประเด็น อุทธรณเร่ืองนี้ไดความวา  ผูอุทธรณมีหนังสือถึงสํานักงานตํารวจแหงชาติ (กองทะเบียนประวัติ
อาชญากร) วาผูอุทธรณมีประวัติเก็บอยูในสารบบพิมพลายน้ิวมือและฐานขอมูลระบบคอมพิวเตอรของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติเนื่องจากการถูกเจาหนาท่ีตํารวจจับกุมในขอหาการพนัน เพราะผูอุทธรณมีโพยหวย
ใตดินติดอยูในกระเปาสตางคคิดเปนเงิน ๑๐ บาท  ซ่ึงเปนความผิดลหุโทษ  และผูอุทธรณไดเสียคาปรับตาม
ระเบียบแลว โดยสวนตัวผูอุทธรณมิไดเปนคนเลนการพนันเปนอาจิณ และเวลาก็ลวงเลยมาประมาณ ๑๒ ปแลว 
ตอมาเม่ือวันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๙ ผูอุทธรณไดบรรจุเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบล จึงมีการสง
ประวัติไปตรวจสอบตามระเบียบของราชการพบวามีประวัติเปนอาชญากร ผูอุทธรณเห็นวาตนมิไดมีฐานะ
เปนอาญากรแตอยางใด จึงขอใหสํานักงานตํารวจแหงชาติลบขอมูลสวนบุคคลของผูอุทธรณออกจาก
ทะเบียนประวัติอาชญากร 
 สํานักงานตํารวจแหงชาติ มีหนังสือปฏิเสธการลบขอมูลประวัติอาชญากรของผูอุทธรณออกจาก
สารบบทะเบียนประวัติอาชญากร โดยใหเหตุผลวาจากการตรวจสอบประวัติของผูอุทธรณในฐานขอมูลแลว
พบวา ผูอุทธรณตองขอหาการพนัน และยังไมไดรับแจงผลคดีถึงท่ีสุดจากโรงพักท่ีจับกุม ซ่ึงในการนําขอมูล
ประวัติการตองหาคดีอาญาออกจากสารบบทะเบียนประวัติอาชญากร ตองปรากฏขอเท็จจริงอันเปนท่ียุติวา
มิไดเปนผูกระทําความผิด โดยมีเอกสารหลักฐานท่ีแสดงวาผลการดําเนินคดีถึงท่ีสุด  อัยการส่ังเด็ดขาดไมฟอง 
หรือส่ังยุติการดําเนินคดี หรือศาลส่ังยกฟองหรือไมประทับฟอง หรือศาลมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหยกฟอง 
เปนตน แตหากเปนการกระทําความผิดขณะเปนเด็กหรือเยาวชนตองอยูภายใตเงื่อนไขวา มิไดรับคําพิพากษา
ลงโทษถึงจําคุก หรือศาลไดมีการเปลี่ยนแปลงโทษจําคุกเปนวิธีการสําหรับเด็กหรือเยาวชน และตองปฏิบัติ
ตามคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลครบถวน โดยไมมีการใดท่ีจะตองบังคับคดีตามคําพิพากษา หรือคําส่ัง



ของศาลตอไป ท้ังนี้ เปนไปตามประมวลระเบียบการตํารวจไมเก่ียวกับคดีลักษณะท่ี ๓๒ บทท่ี ๔ ขอ ๑ อนุ ๑.๓ 
และอนุมัติหลักการสํานักงานตํารวจแหงชาติ ลงวันท่ี  ๒๑ เมษายน ๒๕๔๙   

ผลการพิจารณา 

 ขอเท็จจริงกรณีอุทธรณนี้ สรุปไดวา เม่ือวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๓๗  สถานีตํารวจภูธรอําเภอ
เมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย จับกุมผูอุทธรณในขอหามีโพยหวยใตดินอยูในกระเปาสตางคคิดเปนเงิน ๑๐ บาท 
ซ่ึงเปนคดีลหุโทษและผูอุทธรณไดเสียคาปรับแลว ตอมาเม่ือวันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๙ ผูอุทธรณไดรับการ
บรรจุเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบลแหงหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย  จึงไดมีการตรวจสอบประวัติของ 
ผูอุทธรณตามระเบียบราชการ  และพบวามีประวัติอาชญากรของผูอุทธรณอยูในสารบบทะเบียนประวัติ
อาชญากรของกองทะเบียนประวัติอาชญากร ผลการดําเนินคดีแกผูอุทธรณในความผิดฐานเลนการพนันสลาก
กินรวบฯ คดีถึงท่ีสุด ศาลจังหวัดบุรีรัมยมีคําส่ังพิพากษา คดีหมายเลขดําท่ี ๑๕๒๔/ ๒๕๓๗  เม่ือวันท่ี ๑๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๓๗ วา ผูอุทธรณกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ๒๔๗๕  ผูอุทธรณรับ
สารภาพใหลดโทษก่ึงหนึ่ง คงใหปรับ ๑,๐๐๐ บาท สํานักงานตํารวจแหงชาติเห็นวา  กรณีของผูอุทธรณศาล
พิพากษาวา ผูอุทธรณกระทําความผิดตามฟองเพียงแตศาลเลือกท่ีจะใชวิธีการทางศาลใหลงโทษปรับเพราะ
เหตุเขาเง่ือนไขท่ีศาลจะเลือกใชวิธีการนั้นได ดังนั้น กรณีจึงไมอยูในเง่ือนไขในการทําลายแผนพิมพ
ลายนิ้วมือตามประมวลระเบียบการตํารวจไมเกี่ยวกับคดี ลักษณะท่ี ๓๒ บทท่ี ๔ ประกอบกับขณะท่ี 
ผูอุทธรณกระทําความผิดมีอายุ  ๒๘  ป จึงไมเขาหลักเกณฑกรณีผูกระทําความผิดขณะเปนเยาวชน ไมอยูใน
เง่ือนไขในการทําลายแผนพิมพลายน้ิวมือ กองทะเบียนประวัติอาชญากร สํานักงานตํารวจแหงชาติ จึงไมสามารถ
ดําเนินการนําขอมูลประวัติการถูกจับกุมและดําเนินคดีอาญาของผูอุทธรณออกจากสารบบทะเบียนประวัติ
อาชญากรได 
 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผนดินและการ
บังคับใชกฎหมายพิจารณาแลวเห็นวา เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาผูอุทธรณไดกระทําความผิดในขณะท่ีมีอายุ
เกินกวา ๑๘ ปบริบูรณ ซ่ึงมิใชกระทําความผิดในขณะท่ีเปนเยาวชน และศาลมีคําพิพากษาใหลงโทษปรับเปน
เงิน ๑,๐๐๐ บาท การท่ีสํานักงานตํารวจแหงชาติจัดเก็บขอมูลประวัติการกระทําความผิดของผูอุทธรณไวใน
ทะเบียนประวัติอาชญากรของสํานักงานตํารวจแหงชาติจึงชอบแลว  
 แตการที่สํานักงานตํารวจแหงชาติบันทึกรายงานการจับกุมผูอุทธรณท่ีสถานีตํารวจภูธรอําเภอ
เมืองบุรีรัมยรายงานใหทราบไวในสารบบทะเบียนประวัติอาชญากรของสํานักงานตํารวจแหงชาติ กอนท่ีศาลมี
คําพิพากษาถึงท่ีสุดถือเปนการจัดเก็บท่ีไมถูกตอง เพราะในขณะน้ันยังไมมีขอมูลเกี่ยวกับความผิดและการ
ลงโทษตามคําพิพากษาของศาล และตอมาเม่ือศาลมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาผูอุทธรณมีความผิดและลงโทษปรับ 
สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองบุรีรัมยก็มิไดรายงานใหสํานักงานตํารวจแหงชาติทราบเพ่ือบันทึกรายละเอียด 
คําพิพากษาในสารบบทะเบียนประวัติอาชญากรแตอยางใด จนกระท่ังผูอุทธรณรองขอใหลบขอมูลการ
กระทําผิดของผูอุทธรณออกจากทะเบียนประวัติอาชญากรแลว สํานักงานตํารวจแหงชาติจึงติดตอขอขอมูล
ผลคดีเพิ่มเติมจากสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองบุรีรัมย  และเม่ือพระราชบัญญัติลางมลทินในวโรกาสท่ี
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ป พ.ศ. ๒๕๓๙  
รายละเอียดเกี่ยวกับการลางมลทินก็ไมมีขอมูลปรากฏ  จึงเปนการมิไดปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง (๔) 



แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ท่ีกําหนดใหหนวยงานของรัฐตองตรวจสอบ
แกไขขอมูลขาวสารสวนบุคคลในความรับผิดชอบใหถูกตองอยูเสมอ อีกท้ังการบันทึกขอมูลการกระทํา
ความผิดของผูอุทธรณ สํานักงานตํารวจแหงชาติก็มิไดบันทึกรายละเอียดพฤติการณแหงคดีตามท่ีปรากฏใน
คําพิพากษาวาผูอุทธรณกระทําการอยางไรท่ีศาลพิพากษาวาผูอุทธรณมีความผิด ทําใหผูไดรับทราบขอมูล
อาจเขาใจผิดไดวาผูอุทธรณกระทําความผิดอาญาอยางรายแรง ดังนั้น สํานักงานตํารวจแหงชาติ จึงตอง
แกไขเปล่ียนแปลงขอมูลประวัติอาชญากรของผูอุทธรณใหถูกตองตามท่ีเปนจริงตามมาตรา ๒๕ แหง
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผนดินและการ
บังคับใชกฎหมาย จึงมีคําวินิจฉัยให สํานักงานตํารวจแหงชาติบันทึกรายละเอียดพฤติการณแหงคดีตาม 
คําพิพากษารวมท้ังบันทึกขอเท็จจริงเก่ียวกับการท่ีผูอุทธรณไดรับการลางมลทินตามพระราชบัญญัติลาง
มลทินในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ป 
พ.ศ. ๒๕๓๙  ไวในทะเบียนประวัติอาชญากรของผูอุทธรณ และมีขอสังเกตเปนแนวทางปฏิบัติวา เม่ือ
สํานักงานตํารวจแหงชาติไดบันทึกรายละเอียดพฤติการณแหงคดีตามท่ีปรากฏในคําพิพากษา รวมท้ังบันทึก
ขอเท็จจริงขางตนแลวให สํานักงานตํารวจแหงชาติ แจงใหผูอุทธรณทราบ และกอนท่ีจะไดแกไขเพิ่มเติม
ขอมูลดังกลาวใหถูกตองตามความจริง  สํานักงานตํารวจแหงชาติจะใหขอมูลของผูอุทธรณท่ีบันทึกไวใน
ทะเบียนประวัติอาชญากรเดิมใหแกผูอ่ืนมิได  

เร่ืองท่ี ๗ คําวินิจฉัย  ท่ี สค  ๑๐๙/๒๕๕๐ วันท่ี  ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๕๐ 

เร่ือง อุทธรณคําส่ังมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารเก่ียวกับสํานวนการสืบสวนสอบสวนเร่ืองรองเรียนการ
 เลือกตั้ง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ประเด็น อุทธรณเร่ืองนี้ไดความวา ผูอุทธรณและพวกถูกรองเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโพนางดํา อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยคณะกรรมการการเลือกต้ังไดมี 
คําวินิจฉัยส่ังการ ยกคํารองเรียนดังกลาว ผูอุทธรณจึงมีหนังสือขอขอมูลขาวสารเกี่ยวกับคํารองเรียน คําใหการ
ของผูรองเรียนและพยานทุกปาก รวมทั้งเอกสารที่ผูรองเรียนไดนําเสนอตอคณะกรรมการสืบสวนสอบสวน
ขอเท็จจริง ตลอดจนความเห็นและคําวินิจฉัยของคณะกรรมการสอบสวนฯ และคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง 
 สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง มีหนังสือแจงเปดเผยคําวินิจฉัยส่ังการคณะกรรมการการ
เลือกต้ังตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการการเลือกต้ังเทานั้น สวนเอกสารอ่ืนสํานักงานคณะกรรมการการ
เลือกต้ังปฏิเสธการเปดเผยขอมูลดังกลาว เนื่องจากตองปกปดไวเปนความลับ เพราะมีรายละเอียดเกี่ยวกับ 
ผูรองเรียนและพยานบุคคลหน่ึงบุคคลใด รวมท้ังจะทําใหการปองกันและตรวจสอบ หรือรูแหลงท่ีมาของขอมูล
ขาวสารมีผลใหการบังคับใชกฎหมายเส่ือมประสิทธิภาพหรือไมอาจสําเร็จตามวัตถุประสงคไดตามมาตรา ๑๕ 
แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 



ผลการพิจารณา 

 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผนดินและการ
บังคับใชกฎหมายพิจารณาแลวเห็นวา การสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการการเลือกต้ังได
ดําเนินการเสร็จส้ินแลว ดังนั้น การเปดเผยขอมูลขาวสารอันไดแก  คํารองเรียนคําใหการของผูรองเรียนและ
พยานทุกปาก รวมท้ังเอกสารท่ีผูรองเรียนไดนําเสนอตอคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง 
ตลอดจนความเห็นและคําวินิจฉัยของคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง จึงไมทําใหการบังคับใชกฎหมาย
เส่ือมประสิทธิภาพตามขอกลาวอางของหนวยงานได อีกท้ังขอมูลขาวสารที่ผูอุทธรณรองขอ เปนขอมูล
ขาวสารท่ีมีผลกระทบตอสิทธิของผูอุทธรณ การเปดเผยจะเปนการเปดโอกาสใหมีการตรวจสอบการ
ดําเนินการเพื่อใหเกิดความโปรงใสในการทํางานอันเปนประโยชนตอสาธารณะ  อยางไรก็ตาม เนื่องจากใน
สํานวนการสอบสวนขอเท็จจริงมีขอมูลบางสวนซ่ึงเปนขอมูลสวนบุคคลซ่ึงสมควรไดรับการคุมครอง จึงเห็น
ควรใหปกปดขอมูลดังกลาว พรอมท้ังช่ือพยานบุคคล เพราะการเปดเผยอาจกอใหเกิดอันตรายตอชีวิต หรือ
ความปลอดภัยของพยานได 
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ดานการพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่เผยแพรขอมูลขาวสารของราชการ 

 ผลการดําเนินงานดานระบบสารสนเทศของสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการท่ี
สําคัญในรอบปงบประมาณ ๒๕๕๐  คือ 

 ๑. ระบบเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของสํานักงาน 

 มีการดําเนินการเปล่ียนแปลงรูปแบบเว็บไซตของสํานักงานใหมตั้งแตป ๒๕๔๙ แลว ดังนั้น
ในป ๒๕๕๐  ไดมีการพัฒนาวิธีการเผยแพรขอมูลท่ีแสดงความเคล่ือนไหว (Dynamic) มากยิ่งข้ึน และเนน
ใหผูใชบริการไดรับทราบขอมูลขาวสารตางๆ ของสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เชน 
ขาว/กิจกรรม  ส่ือส่ิงพิมพ/ส่ือโสตฯ เอกสารเผยแพรงานวิจัย  คําถามท่ีถามบอย (FAQ)  และกระดานถาม
ตอบ (Web board) เปนตน  โดยจะดําเนินการปรับปรุงขอมูลและตรวจสอบขอมูลตลอดเวลา เพื่อความ
ถูกตองและเปนปจจุบัน  อีกท้ังยังมีการเพิ่มเติมหัวขอตางๆ ในหนาเว็บไซต  เชน เร่ืองเดนรายเดือน ซ่ึงเปน
การนําคําวินิจฉัยท่ีนาสนใจมาเขียนเผยแพรบนหนาเว็บไซต  การเชื่อมโยงขอมูลไปยังศูนยขาวของกรม
ประชาสัมพันธ เปนตน 
 ผลการดําเนินการระบบเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของสํานักงาน  สามารถรวบรวมสถิติของ
ผูใชบริการเว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๔๙  ถึง
เดือนกันยายน ๒๕๕๐ จํานวน ๒๐,๘๙๘  ราย 

 ๒. ระบบสารสนเทศในการบริหารงานของสํานักงาน 

  มีการปรับปรุงระบบสารสนเทศในการบริหารงานของสํานักงาน เชน ระบบอุทธรณและ
วินิจฉัย ระบบรองเรียน เปนตน  เพื่อใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว  เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน  และ
เปนฐานขอมูลรวบรวมสถิติของการดําเนินงานเรื่องรองเรียน และเร่ืองอุทธรณของสํานักงาน รวมทั้งการ
ใหบริการแกภาคประชาชนดวย   

 ๓. ระบบสารสนเทศในสวนท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการขอมูลมาตรฐานความโปรงใส
ตามตัวช้ีวัดท่ีกําหนด 

   สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ไดดําเนินการโครงการวิจัยเร่ือง “การ
จัดทําขอเสนอแนะเก่ียวกับระบบสารสนเทศในสวนท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการขอมูลมาตรฐานความ
โปรงใสตามตัวช้ีวัดท่ีกําหนด”  รวม ๓ เร่ือง  ดังนี้ 
 ๓.๑ ศึกษาเกณฑมาตรฐานความโปรงใส ตัวช้ีวัดและเกณฑการประเมินความโปรงใส
สําหรับหนวยงานภาครัฐ  เพื่อใชประกอบในการจัดทําขอเสนอแนะในการจัดใหมีระบบสารสนเทศท่ี
เหมาะสมที่สามารถใชในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวกับความโปรงใสในแตละประเภทได
อยางมีประสิทธิภาพ  เชน  ความโปรงใสในการบริหารงานและการใหการบริการแกประชาชน  ความโปรงใส
ในการบริหารงานบุคคล  และความโปรงใสในการบริหารงบประมาณ  เปนตน 



  ๓.๒ พัฒนาและวิเคราะหรูปแบบสําหรับการจัดเก็บขอมูลความโปรงใสและประเมินผล
ความโปรงใสดวยระบบคอมพิวเตอร 
 ๓.๓ วิเคราะหและจัดทําขอเสนอแนะในการพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีสามารถใชติดตาม
ประมวลผลการดําเนินงานดานมาตรฐานความโปรงใสของหนวยงานรัฐ โดยระบบสารสนเทศท่ีมีความ
รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ  
 


