
“ เพิม่ความโปรงใส  สรางความมัน่ใจ
ราชการไทย  พรอมใหขอมลู ”



คาํนาํ

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๑  เห็นชอบตามที่คณะกรรมการขอมูล
ขาวสารของราชการเสนอทีใ่หหนวยงานของรฐัทกุแหงตองแตงตัง้ผูรบัผดิชอบในการปฏบิตัติามพระราช
บญัญตัขิอมลูขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยเฉพาะอยางยิง่หนวยงานของรฐัในระดบักระทรวง ทบวง
กรม จะตองถือเปนนโยบายสําคัญที่จะตองเรงรัดการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดผลอยางจริงจังอีกดวย

ในชวงเวลาประมาณหาปเศษทีก่ฎหมายขอมลูขาวสารของราชการไดมผีลบงัคบัใช  อาจถอืได
วาหนวยงานของรัฐไดมีความตื่นตัวตอการปฏิบัติตามกฎหมายนี้มากพอสมควร แตเมื่อพิจารณาถึง
จํานวนหนวยงานที่มีการปฏิบัติครบถวนสมบูรณ และความกวางขวางของการใชสิทธิของประชาชน
แลว ก็จะพบวาการปฏิบัติตามกฎหมายยังตองการการสนับสนุนพัฒนาอีกมาก

ในป ๒๕๔๖ นี้ คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการไดกําหนดเปนนโยบายสําคัญให
สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการเรงสงเสริม สนับสนุนและผลักดันใหกระบวนการ
ปฏบิตังิานตามกฎหมายของหนวยงานตางๆของรฐัครบถวนสมบรูณ และการใชสทิธขิองประชาชนเปน
ไปอยางกวางขวางในขอบเขตทั่วประเทศ โดยตองดําเนินการใหมีผลอยางเปนรูปธรรม

การจัดพิมพหนังสือ คูมือผูบริหาร การปฏิบัติงานตามกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการนี้
ก็เพื่อตอบสนองตอเปาหมายการพัฒนาดังกลาว โดยเชื่อวาหากผูบริหารของหนวยงานตางๆของรัฐ
ไดตระหนักเห็นคุณคาและรับรูถึงหนาที่สําคัญตามกฎหมายแลวก็จะเปนกําลังสําคัญที่จะรวมกัน
ผลักดันใหเจตนารมณของกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการบรรลุผลสําเร็จไดในเวลาอันใกลนี้

สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
 สงิหาคม  ๒๕๔๖



สารบัญ

บทนํา ๑
บทที่ ๑ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ๓

กับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
◆ ความเปนมาของพระราชบญัญตัขิอมลูขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ๓
◆ เจตนารมณของกฎหมายขอมลูขาวสารของราชการ ๔
◆ ความสมัพนัธกบับทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย ๔
◆ ประโยชนและคณุคาของพระราชบญัญตัขิอมลูขาวสารของ ๖

ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
บทที่ ๒ หนาที่ของหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร ๙

ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
◆ หนาที่ดําเนินการเพื่อใหมีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชน ๙

ตามวิธีการที่กฎหมายกําหนด
◆ หนาที่ตองจัดแบงหมวดหมูของขอมูลขาวสารของราชการที่อาจ ๑๖

มีคําสั่งมิใหเปดเผย
◆ หนาที่ตองใชดุลพินิจในการมีคําสั่งไมเปดเผยขอมูลขาวสาร ๑๙

โดยตองเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางตามที่กฎหมายกําหนด
◆ หนาที่ตองแจงใหผูขอขอมูลขาวสารของราชการทราบ ๒๑

เหตุผลที่หนวยงานมีคําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสาร
◆ หนาที่ แจงใหผูที่อาจไดรับผลกระทบถึงประโยชนไดเสีย ๒๒

กรณีที่จะมีการเปดเผยขอมูลเพื่อใหผูนั้นเสนอคําคัดคานในเวลาที่กําหนด
◆ หนาที่ปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับ ๒๓

ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔



◆ หนาที่ตองคุมครองขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่อยูในความครอบครอง ๒๔
หรือควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐใหเปนไปตามที่กฎหมายขอมูล
ขาวสารของราชการกาํหนด

◆ หนาที่จัดใหมีการพิมพในราชกิจจานุเบกษาในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการ ๒๕
ดําเนินการหรือการบริหารจัดการเรื่องขอมูลขาวสารสวนบุคคล
ของหนวยงาน

◆ หนาที่ที่จะไมเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลโดยปราศจาก ๒๖
ความยินยอมของเจาของขอมูล

◆ หนาที่ตองสงมอบขอมูลขาวสารของราชการที่หนวยงานของรัฐ ๒๙
ไมประสงคจะเก็บรักษาไวใหแกหอจดหมายเหตุแหงชาติ

บทที ่๓ สิทธิของประชาชน ๓๐
◆ สิทธิของประชาชนในการเขาตรวจดูขอมูลขาวสารของราชการของ ๓๐

หนวยงานตางๆ ของรัฐ
◆ สิทธิของประชาชนที่จะยื่นคําขอขอมูลขาวสารเรื่องหนึ่งเรื่องใด ๓๑

ตามที่ตนเองประสงคจะรูหรือเพื่อนําไปเผยแพรใหผูอื่นไดรู
หรือเพื่อการพิทักษสิทธิของตนเองหรือชุมชนหรือสังคม

◆ สิทธิของประชาชนในการขอตรวจดูหรือขอสําเนา ๓๓
ขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเอง

◆ สิทธิของประชาชนในการรองเรียนหนวยงานของรัฐกรณีที่ไมปฏิบัติ ๓๓
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

◆ สิทธิของประชาชนในการอุทธรณคําสั่งตางๆ ของหนวยงานของรัฐ ๓๔
บทที่ ๔ ปญหาอุปสรรคและการแกไข ๓๖

ภาคผนวก ๔๐



..........................................................................................คูมือผูบริหารการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ

บทนาํ

ในชวงเวลาหาปเศษ นบัตัง้แตพระราชบญัญตัขิอมลูขาวสารของราชการไดมผีลบงัคบัใชตัง้แตวนัที่
๙ ธนัวาคม ๒๕๔๐  แมวาจะยงัไมมตีวัเลขทางสถติทิีจ่ะเปรยีบเทยีบไดวาประชาชนไดเขาไปใชสทิธใิน
การรับรูขอมูลขาวสารจากหนวยงานตางๆของรัฐเพิ่มมากขึ้นหรือไมเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบ
กับกอนมีกฎหมายนี้  แตเมื่อพิจารณาจากตัวเลขของผูที่ไดใชสิทธิรองเรียนและอุทธรณตามกฎหมาย
ขอมลูขาวสารของราชการ ในระยะ ๓ ปทีผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๖) ปรากฎวามจีาํนวนเพิม่มาก
ขึ้นเปนลําดับ  แสดงใหเห็นวาประชาชนมีความตื่นตัวมากขึ้น

นอกจากนี้  การใชสิทธิรับรูขอมูลขาวสารของประชาชนก็ยังกระจายออกไปอยางกวางขวาง
ทั่วประเทศมากยิ่งขึ้น กลาวคือการใชสิทธิของประชาชนในการขอขอมูลขาวสารจากหนวยงาน
ของรฐัในสวนกลาง คดิเปนรอยละ ๒๕ ราชการสวนภมูภิาครอยละ ๓๕  และราชการสวนทองถิน่รอยละ
๓๕ ของการใชสิทธิรับรูขอมูลขาวสารของประชาชนทั้งหมดในป ๒๕๔๖ และมีแนวโนมวาจาํนวน
การใชสทิธขิองประชาชนในราชการสวนทองถิน่จะเพิม่มากขึน้อีก ซึง่สอดคลองกับจํานวนหนวยงาน
ของราชการสวนทองถิ่นที่มีมากกวาราชการสวนภูมิภาคและราชการสวนกลาง

ตัวเลขการประเมินดังกลาวขางตนแมวาจะสะทอนภาพความกาวหนาของการใชกฎหมาย
ขอมลูขาวสารของราชการไดบาง แตจากการทีส่าํนกังานคณะกรรมการขอมลูขาวสารของราชการไดออก
ตรวจประเมนิในภาคสนาม โดยการเขาตรวจแนะนาํการปฏบิตังิานของศนูยขอมลูขาวสารของราชการของ
จังหวัดตาง ๆ ในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น คือ องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลและองคการ
บรหิารสวนตาํบล  รวมทัง้จากการประชมุปรกึษาหารอืกบัผูบรหิารและเจาหนาทีผู่เกีย่วของของหนวยงาน
ตางๆ ดังกลาวแลว พบวาหนวยงานตาง ๆ จํานวนประมาณกวารอยละ ๗๐ ยังไมมีการดําเนินการใน
สวนของการจัดเตรียมหรือจัดรวบรวมขอมูลขาวสารตามที่กฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดู
โดยเฉพาะอยางยิ่งการนําขอมูลขาวสารเกี่ยวกับประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคาและผลการ
พิจารณาจัดซื้อจัดจางของหนวยงานมาจัดแสดงไวที่หองขอมูลขาวสารหรือศูนยขอมูลขาวสารให
ประชาชนเขาตรวจดู



 คูมือผูบริหารการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ..........................................................................................

การที่หนวยงานของรัฐยังไมไดจัดรวบรวมหรือจัดเตรียมขอมูลขาวสารไวใหประชาชน
เขาตรวจดนูี ้พบวาเกดิจากสาเหตหุลายประการทีส่าํคญัอนัดบัแรกคอืความไมเขาใจและไมตระหนกัถงึ
ความสําคัญวาการจัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารหรือการจัดเตรียมขอมูลขาวสารไวใหพรอมสําหรับ
ประชาชนเขาตรวจดนูี ้เปนมาตรการหรอืกลไกของกฎหมายทีน่อกเหนอืจากการคุมครองสทิธริบัรูขอมลู
ขาวสารของประชาชนซึ่งตองการสงเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน
เพือ่ใหประชาชนมขีอมลูขาวสารอยางเพยีงพอในการเขามามสีวนรวมในการกาํหนดนโยบาย การตดัสนิ
ใจทางการเมอืง  การวางแผนพฒันา  รวมทัง้การตรวจสอบการใชอาํนาจรฐัในทกุระดบั  ดงันัน้ การให
ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารและตรวจดูขอมูลขาวสารในศูนยขอมูลขาวสารไดดวยตัวเองในทุกเรื่อง
ตามทีก่ฎหมายกาํหนด จงึเปนเจตนารมณของกฎหมายทีผู่บรหิารและเจาหนาทีข่องรฐัจะตองเขาใจและ
ตระหนักเปนอันดับแรก

หนวยงานของรัฐยังไดสะทอนปญหาอื่น ๆ ในการปฏิบัติตามกฎหมายขอมูลขาวสารของ
ราชการอกี เชน ปญหาการขาดบคุลากร  ปญหาการขาดงบประมาณ และปญหาการโยกยายเจาหนาที ่ทาํให
บคุลากรทีร่บัผดิชอบในปจจบุนัขาดความรู ความเขาใจ  ซึง่ปญหาตาง ๆ เหลานีอ้าจเปนอปุสรรคอยูบาง
แตกเ็ชือ่วาหากผูบรหิารของทกุหนวยงานไดตระหนกัถงึความสาํคญัของการปฏบิตัติามกฎหมายทีจ่ะมผีลดี
ตอการบรหิารงานของหนวยงานและสงัคมโดยรวมแลว กเ็ชือ่ไดวาปญหาตาง ๆ  ดงักลาวจะสามารถแกไข
ไดไมยากนกั  การกาํหนดใหภารกจิในการดาํเนนิการตามกฎหมายขอมลูขาวสารของราชการใหเปนภารกจิ
สําคัญของหนวยงานจะชวยใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากหนวยงานจะมีฐาน
ขอมลูและกระบวนการบรหิารจัดเก็บขอมูลที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะชวยในการตัดสินใจของผูบริหารได
เปนอยางดนีอกจากนี ้  กระบวนการบรหิารทีม่คีวามโปรงใสตรวจสอบไดจะชวยใหประชาชนสามารถ
เขามามสีวนรวมในการบรหิารและตรวจสอบการดาํเนนิการของหนวยงานรฐัในทกุระดบัไดมากยิง่ขึน้
ซึ่งจะเปนการตอบสนองตอนโยบายที่สําคัญของรัฐบาล และตอเจตนารมณตามแนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐตามรัฐธรรมนูญดวย

ชัง่ทอง  โอภาสศริวิทิย
ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
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คณะทาํงาน
นางวนดิา สกัการโกศล

นางสาวสมรพนัธ ดอกไมทอง   นางสาวปณศิา เหลอืงวรเมท   นางยง ปาลกะวงศ ณ อยธุยา
นางสาวสงัวาลย เอีย่มสอาด  นางนยันา จาํปาทอง  นางสาวเสาวณยี สกลุรตัน

กองบรรณาธกิาร
  นางอญัชญัรตัน  จนัทรศริ ิ  นางสาววรรณา ศรนีนท

พมิพเมือ่  สงิหาคม ๒๕๔๖  จาํนวนพมิพ  ๓,๐๐๐ เลม
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