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สารบัญ
เรื่อง

เลขที่ ส.ยืนยัน

๑. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๑
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๒. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๒
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๓. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒
การติดตามผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๔. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๖
การติดตามผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๕. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๗
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๖. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๙
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๗. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๘. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๒
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๙. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
๑๐. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕
การรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ผ่านเว็บไซต์
ภาคผนวก
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
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กลุ่มประมวลผลข้อมูลและมติคณะรัฐมนตรี
สานักบริหารงานสารสนเทศ
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
มกราคม ๒๕๕๕

๑
ประมวลข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบตั ิ
ตามพระราชบัญญัตขิ ้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

๑. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๑
เรื่อง รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการดาเนินงานในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ของสานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
และเห็นชอบแนวทางดาเนินการเพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ ตามที่รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี (คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์)
ประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเสนอ ดังนี้
๑. ให้หน่วยงานของรัฐระดับ กระทรวง ทบวง กรม ถือเป็นนโยบายสาคัญ โดยจัดให้มีโครงการประชุม สัมมนา หรือ
ฝึกอบรม เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างจริงจังและต่อเนื่ อง
๒. ให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็น
การเฉพาะหรือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจาหน่วยงาน เพื่อบริหารหรือกากับดูแลให้สามารถจัดวางระบบการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารของราชการให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนภายในปี พ.ศ. ๒๕๔๒
๓. ให้หน่วยงานของรัฐระดับ กระทรวง ทบวง คัดเลือกส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจในสังกัดอย่างน้อย ๑ แห่ง เป็น
หน่วยงานตัวอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารต่อประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๒. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๒
เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบแนวทางดาเนินการในการบังคับใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ตามที่รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี (คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์) ประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเสนอ และ
ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติต่อไป ดังนี้
๑. ให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เมื่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการให้คาปรึกษา
แนะนา หรือพิจารณาให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ โดยให้เร่งรัดดาเนินการเป็นกรณีด่วนที่สุด
๒. ให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งให้ความสาคัญและให้ความร่วมมือกับสานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการในการ
เร่งรัดจัดส่งเอกสารหรือให้ข้อเท็จจริง
๓. ให้หน่วยงานของรัฐที่ได้รับแจ้งถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบคาวินิจฉัยของคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
๔. ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งเหตุผล เมื่อมีปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติตามความเห็นหรือไม่ให้ความร่วมมือกับ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ให้สานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีทราบ
โดยเร็ว หรือไม่ปฏิบัติตามคาวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการสาขาต่าง ๆ โดยไม่มีเหตุผล
ทีส่ มควร ให้ผู้บังคับบัญชาลงโทษทางวินัยทุกกรณี
๓. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒
เรื่อง การติดตามผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการกาหนดวิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ ตามที่สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้
๑. ให้กระทรวง ทบวง กรม รายงานผลการติดตามให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการทราบ ปีละ ๒ ครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและตุลาคม โดยใช้แบบรายงานที่สานักนายกรัฐมนตรีกาหนดเป็นกรอบการติดตามและประเมินผล
๒. ให้สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานหลักในการเร่งรัดและติดตามผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ฯ
ดั งกล่ าว ของหน่ วยงานของรั ฐโดยให้ ก าหนดเป็ นประเด็ นการตรวจราชการในแผนการตรวจราชการของการตรวจราชการส านั ก
นายกรัฐมนตรี
๓. ให้กระทรวง ทบวง กรม ถือเป็นนโยบายสาคัญในการเร่งรัดและติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของหน่วยงานในสังกัด โดยพิจารณามอบหมายผู้ตรวจราชการของส่วนราชการระดับกระทรวง และ
ผู้ตรวจราชการของส่วนราชการระดับกรมเป็นผู้รับผิดชอบ
๔. ให้ผู้ตรวจราชการกรมการปกครองเป็นผู้รับผิดชอบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ฯ ของ
หน่วยงานในราชการบริหารส่วนท้องถิ่น

๒
ประมวลข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบตั ิ
ตามพระราชบัญญัตขิ ้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

๔. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๖
เรื่อง การติดตามผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีเสนอมติคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ที่ขอเปลี่ยนแปลงวิธีการติดตามผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ดังนี้
๑. ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบในการติดตามผลการปฏิบัติของราชการส่วนท้องถิ่น
๒. ให้มีการรายงานผลการปฏิบัติไปยังคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี โดยให้สานักงานปลัดกระทรวงทุกกระทรวงเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตามผลและรวบรวมแบบรายงานของหน่วยงานใน
สังกัด
๕. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๗
เรื่อง รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ) ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
รายงานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐถือปฏิบัติ ดังนี้
๑. รับทราบผลการดาเนินงานในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ รวม ๘ ด้าน ดังนี้
๑.๑ ด้านการสอดส่องให้คาแนะนาและติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐในการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๑.๒ ด้านการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
๑.๓ ด้านการจัดตั้งที่ปรึกษาภาคประชาชนเกี่ยวกับการใช้สิทธิของประชาชน
๑.๔ ด้านการพิจารณาดาเนินการเรื่องร้องเรียนของประชาชน
๑.๕ ด้านการตอบข้อหารือ
๑.๖ ด้านการจัดทาร่างปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
๑.๗ ด้านการดาเนินการเรื่องอุทธรณ์การไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
๑.๘ ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ
๒. รับทราบเป้าหมายการดาเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ รวม ๑๒ เรื่อง ดังนี้
๒.๑ การเร่งส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๒.๒ การใช้กลไกตามกฎหมายเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการสร้างกระบวนการบริหารที่โปร่งใส และเสริมสร้างการ
มีส่วนร่วมของประชาชน
๒.๓ การดาเนินการส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศ
๒.๔ การเพิ่มมาตรการออกตรวจแนะนาการปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐให้
ครอบคลุมทั่วประเทศ
๒.๕ การจัดให้มีกระบวนการหรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนและเผยแพร่สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน
ในส่วนภูมิภาค
๒.๖ การตรวจสอบระบบการจัดเก็บข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
๒.๗ การขยายผลจากคาวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
๒.๘ การสอดส่องผลักดันให้หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐมีการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
๒.๙ การดาเนินการเพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๒.๑๐ การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากระบวนการพิจารณาดาเนินการเรื่องร้องเรียนและเรื่องการวินิจฉัยอุทธรณ์
๒.๑๑ การดาเนินการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของสานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
๒.๑๒ ปรับปรุงเป้าหมายการดาเนินการและตอบข้อหารือของหน่วยงานต่าง ๆ มากขึ้น
๓. เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่ง ถือเป็นนโยบายสาคัญที่ต้องปฏิบัติในการให้บริการข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แก่
ประชาชนด้วยความรวดเร็ว ดังนี้
๓.๑ กรณีมีข้อมูลข่าวสารพร้อมที่จะจัดหาให้ได้ ต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วหรือภายในวันที่รับคาขอ
๓.๒ กรณีที่ข้อมูลข่าวสารที่ขอมีเป็นจานวนมาก หรือไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน จะต้อง
แจ้งให้ผู้ขอข้อมูลทราบภายใน ๑๕ วัน รวมทั้งแจ้งกาหนดวันที่จะดาเนินการแล้วเสร็จให้ผู้ขอข้อมูลทราบด้วย

๓
ประมวลข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบตั ิ
ตามพระราชบัญญัตขิ ้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

๔. เห็นชอบให้หน่วยงานที่มีเว็บไซต์ นาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประกาศการประกวดราคาและสอบราคา รวมทั้งผลการพิจารณา
การจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือนซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสารที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้กาหนดให้เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัด
ไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๕. เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ อย่าง
เคร่งครัด โดยเน้นการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถให้บริการข้อมูลข่าวสาร แก่ประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๖. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๙
เรื่อง รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ) ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการเสนอ รายงานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และเป้าหมายการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ ดังนี้
๑. รับทราบผลการดาเนินงานในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ รวม ๗ ด้าน ดังนี้
๑.๑ ด้านการสอดส่องให้คาแนะนาและติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๑.๒ ด้านการจัดทาร่างปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และร่างกฎหมาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
๑.๓ ด้านการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๑.๔ ด้านการพิจารณาดาเนินการเรื่องร้องเรียนของประชาชน
๑.๕ ด้านการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์การไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
๑.๖ ด้านการตอบข้อหารือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๑.๗ ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ
๒. รับทราบเป้าหมายการดาเนินงานในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ดังนี้
๒.๑ การดาเนิ นการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐและการส่งเสริ ม
กระบวนการมีส่วนร่วม และการใช้สิทธิภาคประชาชน
๒.๒ การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และการจัดทาร่างพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล พ.ศ. ....
๒.๓ การดาเนินการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของสานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
๓. เห็นชอบแนวทางดาเนินการเพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติต่อไป ดังนี้
๓.๑ ให้นาเรื่องการจัดระบบและการดาเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและการสนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน เป็นหนึ่งตัวชี้วัด (KPI) ประสิทธิภาพของหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐
๓.๒ กาหนดเป็นหลักการห้ามมิให้หน่ วยงานของรัฐ ฟ้องคดีปกครองเพื่อเพิกถอนคาวินิจฉัยของคณะกรรมการ
วินิจฉัยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่มีคาวินิจฉัยให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้อุทธรณ์
๓.๓ ให้หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ ปฏิบัติตามคาวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายใน ๗ วัน
๗. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐
เรื่อง รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
คณะรัฐมนตรีมีมติตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเสนอ ดังนี้
๑. รับทราบผลการดาเนินงานของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ และเป้าหมายการ
ดาเนินงานของคณะกรรมการ ฯ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้แก่ การเร่งส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสาคัญ ประโยชน์
และแนวทางการใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กับทุกกลุ่มเป้าหมาย การเพิ่มมาตรการในการ
ออกตรวจ และนาการปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ การติดตามผลการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ เกี่ยวกับการกาหนดให้หน่วยงานของรัฐนาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประกาศประกวดราคาและสอบราคา รวมทั้ง
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน การดาเนินการส่งเสริมและพัฒนาระบบ
สารสนเทศ และการจัดให้มีกระบวนการหรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนและเผยแพร่สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนในส่วนภูมิภาค

๔
ประมวลข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบตั ิ
ตามพระราชบัญญัตขิ ้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

๒. เห็นชอบแนวทางดาเนินการเพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ ดังนี้
๒.๑ ให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยนาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประกาศประกวดราคาและ
สอบราคา และผลการพิจารณาจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือนเผยแพร่ทางเว็ บไซต์ของหน่วยงาน รวมทั้งการนาเรื่องความโปร่งใสเรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นเครื่องมือในการประเมินประสิทธิภาพของหน่วยงานส่วนท้องถิ่น
ทุกแห่ง โดยให้เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้นไป
๒.๒ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรักษาหนังสือราชการ และการทาลายหนังสือราชการ
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ โดยเคร่งครัด
๒.๓ ให้กระทรวงศึกษาธิการขอความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาให้นาความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และความรู้เกี่ยวกับสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง
ความเป็นอยู่ส่วนตัว บรรจุเป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรของสถาบันการศึกษา ทั้งนี้ ให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งสรุปผลการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ไว้ในรายงานประจาปีของหน่วยงาน
๘. มติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๒
เรื่อง รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
คณะรัฐมนตรีมีมติตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (กขร.) เสนอ ดังนี้
๑. รับทราบรายงานผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ของ กขร. ดังนี้
๑.๑ การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติมากขึ้น
๑.๒ การเยียวยารักษาสิทธิให้ประชาชน โดยให้ความสาคัญต่อการดาเนินการเพื่อลดขั้นตอนการดาเนินงานเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียน เรื่องอุทธรณ์
๑.๓ การตอบข้อหารือตามกฎหมาย
๑.๔ การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ทั้งในด้านการ
ปฏิบัติหน้าที่ และการใช้สิทธิตามกฎหมาย
๒. รับทราบเป้าหมายการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดย กขร. ได้กาหนดแนวทางในการดาเนินการ
ในเรื่องสาคัญ ดังนี้
๒.๑ การติดตามเร่งรัดการตรากฎหมาย ๒ ฉบับ
๒.๒ การแนะนาและติดตามผลการปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ
๒.๓ การสร้างหน่วยงานตัวอย่าง
๒.๔ การขยายผลการกาหนดให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ฯ เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพหน่วยงาน
ในราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
๓. เห็นชอบแนวทางดาเนินการเพือ่ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ ดังนี้
๓.๑ ให้หน่วยงานของรัฐในทุกระดับถือเป็นนโยบายสาคัญที่จะต้องดูแลและกาชับในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสาร ฯ ของเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะการปฏิบัติตามตัวชี้วัด "ระดับความสาเร็จในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร" ให้มีการปฏิบัติได้
ครบถ้วนถูกต้องตามขั้นตอนที่กาหนดโดยเคร่งครัด เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
รวดเร็วมากขึ้น
๓.๒ ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐฟ้องคดีปกครองเพื่อเพิกถอนคาวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารที่มีคาวินิจฉัยให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้อุทธรณ์ และต้องดาเนินการตามคาวินิจฉัยภายใน ๗ วัน ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๒ โดยเคร่งครัด หากเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ปฏิบัติตามโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้
ผู้บังคับบัญชาดาเนินการพิจารณาลงโทษทางวินัยทุกกรณี

๕
ประมวลข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบตั ิ
ตามพระราชบัญญัตขิ ้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

๙. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔
เรื่อง รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
คณะรัฐมนตรีมีมติตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเสนอ ดังนี้
๑. รั บ ทราบรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านตามพระราชบั ญ ญั ติ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบด้วย ๙ ด้าน ดังนี้
๑.๑ ด้านการสอดส่องดูแลและให้คาแนะนาเกี่ยวกับการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐใน
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลฯ
๑.๒ ด้านการดาเนินการเรื่องร้องเรียนของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานของรัฐ
๑.๓ ด้านการตอบข้อหารือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ
๑.๔ ด้านการดาเนินการเรื่องอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ
๑.๕ ด้านกฎหมาย
๑.๖ ด้านการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ
๑.๗ ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลข่าวสารปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
๑.๘ ด้านการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ และการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารผ่านสื่อต่าง ๆ
๑.๙ ด้านความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ
๒. รับทราบการกาหนดเป้าหมายการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้
๒.๑ พัฒนาการให้บริการของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารฯ ด้านการเยียวยารักษาสิทธิให้กับประชาชนตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ
๒.๒ โครงการเสริมสร้างความเชื่อมั่นของรัฐบาลด้านความโปร่งใสและโครงการจ้างพนักงานราชการ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
๒.๓ พัฒนาการดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ แบบเชิงรุก
๒.๔ พัฒนาหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ถูกต้องครบถ้วนตามพระราชบัญญัติ ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับหน่วยงานของรัฐในระดับภูมิภาค
๒.๕ การเพิ่มมาตรการในการออกตรวจแนะนาเครือข่ายการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ ทั้งใน
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
๒.๖ การดาเนินการส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศ
๒.๗ การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สิทธิรับรู้ของประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ฯ
๒.๘ การติดตามเร่งรัดการตรากฎหมายคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
๓. เห็ น ชอบให้ ส านั กงานคณะกรรมการข้ อมู ลข่ าวสารของราชการและหน่ วยงานของรั ฐรั บความเห็ นของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงาน ก.พ. สานักงาน ก.พ.ร. และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ เกี่ยวกับการนาข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ และมาตรา ๙ เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และควรจัดทา
เป็นหัวข้อที่เด่นชัด และมีข้อความว่า “ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐” เพื่อให้ประชาชน
ค้นหาได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น และเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้หน่วยงานราชการที่มีหน่วยงาน
ประจาอยู่ในส่วนภูมิภาคจัดให้ มีศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารประจาอยู่ ณ หน่วยงานนั้น ๆ นอกจากนี้ การรายงานผลการปฏิบัติตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ข้ อ มู ล ข่ า วสารฯ ในประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การอุ ท ธรณ์ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ข้ อ มู ล ข่ า วสารฯ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งมีจานวนเรื่องอุทธรณ์สูงสุดในรอบ ๑๓ ปี ควรจาแนกประเภทของเรื่องอุทธรณ์ว่ามีประเด็นการ
อุทธรณ์ในเรื่องใด โดยเฉพาะประเด็นที่มีการอุทธรณ์ลักษณะเดียวกับปีที่ผ่านมา เพื่อจะได้สามารถใช้เป็นข้อมูลในการไปเสริมสร้าง
ความเข้าใจให้แก่หน่วยงานของรัฐ และประชาชน ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย
๔. เห็ น ชอบให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ถื อ ปฏิ บั ติ ใ นเรื่ อ งการน าข้ อ มู ล ข่ า วสารตามมาตรา ๗ และมาตรา ๙ แห่ ง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน

๖
ประมวลข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบตั ิ
ตามพระราชบัญญัตขิ ้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

๑๐. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕
เรื่อง การรายงานผลการปฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชกา ร พ.ศ. ๒๕๔๐ ผ่ า นเว็ บ ไซต์
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบข้อเสนอเชิงนโยบายในการกาหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติในเรื่องการรายงานผลการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ผ่านเว็บไซต์ โดยให้หน่วยงานรัฐถือปฏิบัติ ในเรื่องการรายงานผลการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เนื่องจากยังมีหน่วยงานจานวนมากที่ยังถือปฏิบัติไม่ครบถ้วน ในการ
รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ การนาระบบสารสนเทศมาช่วยในการรายงานผล
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จะสามารถรองรับการรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของหน่วยงานของรัฐครอบคลุมทั่วประเทศได้ ตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารเสนอ
๒. ให้สานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการรับความเห็นของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการ
รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รายงานมายังคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ ไม่ถึงร้อยละ ๕๐ อาจเนื่องจากหน่วยงานละเลย ไม่ให้ความสาคัญกับการรายงานผลในเรื่องนี้ หรืออาจ
เห็นว่ามิได้มีการนาข้อมูลรายงานไปใช้ประโยชน์ต่อราชการอย่างแท้ จริง จึงเห็นควรให้สานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการศึกษาปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้การรายงานในเรื่องนี้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ์
ของกฎหมาย ไปประกอบการพิจารณาด้วย

