
โดยโดย
        อาจารย�ล	กขณา  ศร�ผ�ดผ�อง         อาจารย�ล	กขณา  ศร�ผ�ดผ�อง         

น	กว�เคราะห�นโยบายและแผนช านาญการพ�เศษน	กว�เคราะห�นโยบายและแผนช านาญการพ�เศษ

    ส าน	กงานคณะกรรมการข&อม'ลข�าวสารของราชการ  ส าน	กงานคณะกรรมการข&อม'ลข�าวสารของราชการ  
            ส าน	กงานปล	ดส าน	กนายกร	ฐมนตร�             ส าน	กงานปล	ดส าน	กนายกร	ฐมนตร� 

ท าเน�ยบร	ฐบาลท าเน�ยบร	ฐบาล

พระราชบ
ญญ
ตข�อม�ลข�าวสารของราชการ พระราชบ
ญญ
ตข�อม�ลข�าวสารของราชการ 
พพ..ศศ. 2540 . 2540 ก
บการเตร�ยมความพร�อมหน�วยงานภาคร
ฐส��ก
บการเตร�ยมความพร�อมหน�วยงานภาคร
ฐส��

ประชาคมอาเซ�ยนประชาคมอาเซ�ยน



สภาพการร	บร'&เก�-ยวก	บข&อม'ลข�าวสารของราชการสภาพการร	บร'&เก�-ยวก	บข&อม'ลข�าวสารของราชการ
สภาพการร	บร'&ข&อม'ลข�าวสารของราชการในประเทศไทย

เป0น “ส�ทธ�” ท�-ม�อย'�อย�างจ าก	ด
เป0นข&อม'ลท�-ถ'กก าหนดให&เป0น “ความล	บ” ของราชการ 
ตามระเบ�ยบร	กษาความปลอดภ	ยแห�งชาต� พ.ศ. 2517
การบร�หารราชการและการให&บร�การแก�ประชาชนท	-วไป
เป0นไปอย�างขาดข&อม'ล



ความเป0นมาในการเสนอให&ม�การตราความเป0นมาในการเสนอให&ม�การตรา
กฎหมายว�าด&วยข&อม'ลข�าวสารของราชการ กฎหมายว�าด&วยข&อม'ลข�าวสารของราชการ 

พพ..ศศ. 2535 : . 2535 : นายอาน	นท� ป=นยารช�นนายอาน	นท� ป=นยารช�น

    ให&ความเห>นชอบในการจ	ดต	?งคณะกรรมการเพ@-อยกร�างกฎหมาย
ว�าด&วยข&อม'ลข�าวสารของราชการขA?น โดยด าเน�นการร�วมก	นระหว�าง
ส าน	กงานคณะกรรมการกฤษฎ�กาและคณาจารย�ของมหาว�ทยาล	ย

ต�าง ๆ 



ความเป0นมาในการเสนอให&ม�การตรากฎหมายความเป0นมาในการเสนอให&ม�การตรากฎหมาย
ว�าด&วยข&อม'ลข�าวสารของราชการ ว�าด&วยข&อม'ลข�าวสารของราชการ 

พ.ศ. 2538 : นายบรรหาร ศ�ลปอาชา

พ.ศ. 2535 : นายชวน หล�กภ	ย
        ต	?งคณะกรรมการพ	ฒนาระบบบร�หารราชการแผ�นด�น 
คณะกรรมการน�?ได&ต	?งคณะอน�กรรมการยกร�างกฎหมายเก�-ยว

ก	บว�ธ�พ�จารณาทางปกครอง

พ.ศ. 2540 : พล.อ. ชวล�ต  ยงใจย�ทธ

ประกาศในราชก�จจาน�เบกษา     10 ก.ย. 2540
ม�ผลบ	งค	บใช&                         9 ธ.ค. 2540



ประเทศไทย เป0นประเทศแรกในเอเช�ยท�-ม�กฎหมายน�?

รวม กฎหมาย 2 ฉบ	บ เข&ามาในกฎหมายฉบ	บน�?
(กฎหมายเก�-ยวก	บข&อม'ลข�าวสาร และข&อม'ลส�วนบ�คคล)

ประเทศสว�เดน เป0นประเทศแรกท�-ม�กฎหมายล	กษณะน�?



กฎหมายท�-เก�-ยวข&องกฎหมายท�-เก�-ยวข&อง
ร	ฐธรรมน'ญแห�งราชอาณาจ	กรไทย

พ.ร.บ.จ	ดต	?งศาลปกครองฯ  พ.ศ.2542

พ.ร.บ.ว�ธ�ปฏ�บ	ต�ราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
พ.ร.บ.ความร	บผ�ดทางละเม�ดของเจ&าหน&าท�- พ.ศ.2539
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                  ร	ฐธรรมน'ญแห�งราชอาณาจ	กรไทย พร	ฐธรรมน'ญแห�งราชอาณาจ	กรไทย พ..ศศ. 2550. 2550
ส�วนท�- ส�วนท�- 10 10 ว�าด&วย ส�ทธ�ในข&อม'ลข�าวสารและการร&องว�าด&วย ส�ทธ�ในข&อม'ลข�าวสารและการร&อง

เร�ยนเร�ยน    
• มาตรา มาตรา 5656  ““บ�คคลย�อมม�ส�ทธ�ได&ร	บทราบข&อม'ล หร@อข�าวสารบ�คคลย�อมม�ส�ทธ�ได&ร	บทราบข&อม'ล หร@อข�าวสาร

สาธารณะในครอบครองของหน�วยราชการ หน�วยงานของร	ฐฯสาธารณะในครอบครองของหน�วยราชการ หน�วยงานของร	ฐฯ...... ...... 
เว&นแต�การเปLดเผยข&อม'ลหร@อข�าวสารน	?น จะกระทบต�อความม	-นคงเว&นแต�การเปLดเผยข&อม'ลหร@อข�าวสารน	?น จะกระทบต�อความม	-นคง
ของร	ฐ ความปลอดภ	ยของประชาชน หร@อ ส�วนได&เส�ยอ	นพAงได&ร	บของร	ฐ ความปลอดภ	ยของประชาชน หร@อ ส�วนได&เส�ยอ	นพAงได&ร	บ
ความค�&มครองของบ�คคลอ@-นความค�&มครองของบ�คคลอ@-น  หร@อเป0นข&อม'ลส�วนบ�คคลหร@อเป0นข&อม'ลส�วนบ�คคล  ..”..”
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ร	ฐธรรมน'ญแห�งราชอาณาจ	กรไทย ร	ฐธรรมน'ญแห�งราชอาณาจ	กรไทย 
พพ..ศศ.2550.2550(ต�อ)

  มาตรา มาตรา 5757    บ�คคลย�อมม�ส�ทธ�ได&ร	บข&อม'ล ค าช�?แจงและเหต�ผลจากบ�คคลย�อมม�ส�ทธ�ได&ร	บข&อม'ล ค าช�?แจงและเหต�ผลจาก
หน�วยราชการ หน�วยงานของร	ฐ ฯลฯ  หน�วยราชการ หน�วยงานของร	ฐ ฯลฯ  ................ก�อนการอน�ญาตหร@อก�อนการอน�ญาตหร@อ

ด าเน�นโครงการหร@อก�จกรรมใดท�-อาจม�ผลกระทบต�อค�ณภาพส�-งด าเน�นโครงการหร@อก�จกรรมใดท�-อาจม�ผลกระทบต�อค�ณภาพส�-ง
แวดล&อม ส�ขภาพอนาม	ย แวดล&อม ส�ขภาพอนาม	ย ..............................และม�ส�ทธ�แสดงความค�ดและม�ส�ทธ�แสดงความค�ด
เห>นของตนต�อหน�วยงานท�-เก�-ยวข&องเพ@-อน าไปประกอบการพ�จารณาเห>นของตนต�อหน�วยงานท�-เก�-ยวข&องเพ@-อน าไปประกอบการพ�จารณา

ในเร@-องด	งกล�าวในเร@-องด	งกล�าว
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ร	ฐธรรมน'ญแห�งราชอาณาจ	กรไทย พ.ศ.2550 (ต�อ)

การวางแผนพ	ฒนาส	งคม  เศรษฐก�จ การเม@องและว	ฒนธรรม 
การเวนค@นอส	งหาร�มทร	พย�  การวางผ	งเม@อง การก าหนดเขตการใช&
ประโยชน�ในท�-ด�นและการออกกฎท�-อาจม�ผลกระทบต�อส�วนได&เส�ย
ส าค	ญของประชาชน ให&ร	ฐจ	ดให&ม�กระบวนการร	บฟ=งความค�ดเห>น

ของประชาชนอย�างท	-งถAงก�อนด าเน�นการ
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มาตรา 60 

ร	ฐธรรมน'ญแห�งราชอาณาจ	กรไทย พ.ศ.2550 (ต�อ)

      บ�คคลย�อมม�ส�ทธ�ท�-จะฟOองหน�วยราชการ หน�วยงานของร	ฐ 
ร	ฐว�สาหก�จ  ราชการส�วนท&องถ�-น หร@อ องค�กรอ@-นของร	ฐท�-เป0น

น�ต�บ�คคล ให&ร	บผ�ดเน@-องจากการกระท า หร@อ การละเว&นการกระ
ท าของข&าราชการ พน	กงาน หร@อ ล'กจ&างของหน�วยงานน	?น
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ร	ฐธรรมน'ญแห�งราชอาณาจ	กรไทย พร	ฐธรรมน'ญแห�งราชอาณาจ	กรไทย พ..ศศ. 2550 . 2550 มาตรา มาตรา 35 35 บ	ญญ	ต�ว�าบ	ญญ	ต�ว�า

    “ “ สทธของบ(คคลในครอบคร
ว เก�ยรตยศ ช*+อเส�ยง หร*อความเป,นอย��ส�วนสทธของบ(คคลในครอบคร
ว เก�ยรตยศ ช*+อเส�ยง หร*อความเป,นอย��ส�วน
ต
ว ย�อมได�ร
บความค(�มครองต
ว ย�อมได�ร
บความค(�มครอง””    

        การกล�าวหร*อไขข�าวแพร�หลาย ซ0+งข�อความหร*อภาพไม�ว�าด�วยวธ�ใด ไปการกล�าวหร*อไขข�าวแพร�หลาย ซ0+งข�อความหร*อภาพไม�ว�าด�วยวธ�ใด ไป
ย
งสาธารณชน อ
นเป,นการละเมดหร*อกระทบถ0งสทธของบ(คคลในครอบคร
ว ย
งสาธารณชน อ
นเป,นการละเมดหร*อกระทบถ0งสทธของบ(คคลในครอบคร
ว 
เก�ยรตยศ ช*+อเส�ยง หร*อความเป,นอย��ส�วนต
ว จะกระท4ามได� เว�นแต�กรณ�ท�+เก�ยรตยศ ช*+อเส�ยง หร*อความเป,นอย��ส�วนต
ว จะกระท4ามได� เว�นแต�กรณ�ท�+
เป,นประโยชน5ต�อสาธารณะ เป,นประโยชน5ต�อสาธารณะ 

            บ(คคลย�อมม�สทธได�ร
บความค(�มครองจากการแสวงประโยชน5โดยมชอบบ(คคลย�อมม�สทธได�ร
บความค(�มครองจากการแสวงประโยชน5โดยมชอบ
จากข�อม�ลส�วนบ(คคลท�+เก�+ยวก
บตน จากข�อม�ลส�วนบ(คคลท�+เก�+ยวก
บตน ............
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หล	กการของกฎหมายข&อม'ลข�าวสารของราชการหล	กการของกฎหมายข&อม'ลข�าวสารของราชการ

การเปLดเผยเป0นหล	ก ปกปLดเป0นข&อยกเว&นการเปLดเผยเป0นหล	ก ปกปLดเป0นข&อยกเว&น

ให&ความค�&มครองข&อม'ลส�วนบ�คคลให&ความค�&มครองข&อม'ลส�วนบ�คคล

““ส�ทธ�ร	บร'&” ไม�ต&องม�ส�วนได&เส�ยส�ทธ�ร	บร'&” ไม�ต&องม�ส�วนได&เส�ย
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  น�ยามความหมายน�ยามความหมาย

ข&อม'ลข�าวสารข&อม'ลข�าวสาร
ข&อม'ลข�าวสารของราชการข&อม'ลข�าวสารของราชการ

          ข&อม'ลข�าวสารส�วนบ�คคลข&อม'ลข�าวสารส�วนบ�คคล
          หน�วยงานของร	ฐหน�วยงานของร	ฐ
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ความหมายของข&อม'ลข�าวสารของราชการความหมายของข&อม'ลข�าวสารของราชการ
ตาม พตาม พ..รร..บบ. . ข&อม'ลข�าวสารของราชการ พข&อม'ลข�าวสารของราชการ พ..ศศ. 2540. 2540
     “ข&อม'ลข�าวสาร” หมายความว�าส�-งท�-จะส@-อความหมายให&ร'&
เร@-องราวข&อเท>จจร�งหร@อข&อม'ลส�-งใดๆไม�ว�าการส@-อความหมาย
น	?นจะท าได&โดยสภาพของ ส�-งน	?นเองหร@อผ�านว�ธ�การใดๆ และ

ไม�ว�าจะได&จ	ดท าไว&ในร'ปเอกสาร แฟOม รายงาน หน	งส@อ แผนผ	ง 
แผนท�- ภาพวาด ภาพถ�าย ฟLล�ม การบ	นทAกภาพ หร@อเส�ยงการ

บ	นทAกโดยเคร@-องคอมพ�วเตอร�หร@อว�ธ�อ@-นใดท�-ท าให&ส�-งท�-บ	นทAกไว&
ปรากฏได&
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ความหมายของข&อม'ลข�าวสารของราชการความหมายของข&อม'ลข�าวสารของราชการ
ตาม พตาม พ..รร..บบ. . ข&อม'ลข�าวสารของราชการ พข&อม'ลข�าวสารของราชการ พ..ศศ. 2540. 2540((ต�อต�อ))

““ข&อม'ลข�าวสารของราชการ” ข&อม'ลข�าวสารของราชการ” หมายความว�า ข&อม'ลข�าวสารหมายความว�า ข&อม'ลข�าวสาร
ท�-อย'�ในความครอบครอง หร@อ ควบค�มด'แลของหน�วยงานท�-อย'�ในความครอบครอง หร@อ ควบค�มด'แลของหน�วยงาน
ของร	ฐไม�ว�าจะเป0นข&อม'ลข�าวสารเก�-ยวก	บการด าเน�นงานของร	ฐไม�ว�าจะเป0นข&อม'ลข�าวสารเก�-ยวก	บการด าเน�นงาน

ของร	ฐหร@อข&อม'ลข�าวสารเก�-ยวก	บเอกชนของร	ฐหร@อข&อม'ลข�าวสารเก�-ยวก	บเอกชน
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      ““หน�วยงานของร
ฐหน�วยงานของร
ฐ”” หมายความว�า ราชการส�วนกลาง
ราชการส�วนภ'ม�ภาค ราชการส�วนท&องถ�-น ร	ฐว�สาหก�จ          
ส�วนราชการส	งก	ดร	ฐสภา ศาลเฉพาะในส�วนท�-ไม�เก�-ยวก	บ
การพ�จารณาพ�พากษาคด� องค�กรควบค�มการประกอบ
ว�ชาช�พ หน�วยงานอ�สระของร	ฐและหน�วยงานอ@-นตามท�-

ก าหนดในกฎกระทรวง

ความหมายของข&อม'ลข�าวสารของราชการความหมายของข&อม'ลข�าวสารของราชการ
ตาม พตาม พ..รร..บบ. . ข&อม'ลข�าวสารของราชการ พข&อม'ลข�าวสารของราชการ พ..ศศ. 2540. 2540((ต�อต�อ))



2020

องค�กรท�-ใช&อ านาจตามกฎหมายองค�กรท�-ใช&อ านาจตามกฎหมาย
      องค�กรควบค
มการประกอบว�ชาช�พองค�กรควบค
มการประกอบว�ชาช�พ
   สภาทนายความสภาทนายความ
   แพทยสภาแพทยสภา
   คณะกรรมการควบค
มการประกอบอาช�พคณะกรรมการควบค
มการประกอบอาช�พ
   ว�ศวกรรมและสถาป�ตยกรรมว�ศวกรรมและสถาป�ตยกรรม
   เนต�บ ณฑ�ตยสภาเนต�บ ณฑ�ตยสภา
   สภาผ#$สอบบ ญช�ร บอน
ญาตสภาผ#$สอบบ ญช�ร บอน
ญาต
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ข�อม�ลข�าวสารส�วนบ(คคล องค5ประกอบข�อม�ลข�าวสารส�วนบ(คคล องค5ประกอบ

 ม�ส�-งบอกล	กษณะ   
               ท�-ท าให&
ร'&ต	วผ'&น	?นได&

  ข&อม'ลเก�-ยวก	บส�-ง     ข&อม'ลเก�-ยวก	บส�-ง     
      เฉพาะต	วของ      เฉพาะต	วของ
บ�คคล บ�คคล   ข&อม'ลข�าวสารข&อม'ลข�าวสาร

ส�วนบ�คคลส�วนบ�คคล
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ข&อม'ลข�าวสารส�วนบ�คคล
ส+งเฉพาะต
วบ(คคล

เช�นเช�น

ฐานะการเง�นฐานะการเง�น

การศAกษาการศAกษา

ประว	ต�ส�ขภาพประว	ต�ส�ขภาพ

ประว	ต�อาชญากรรมประว	ต�อาชญากรรม

ประว	ต�การท างานประว	ต�การท างาน

ส+งบอกล
กษณะท�+ท4าให�ร��ต
วผ��น
9น 

เช�นเช�น

ช@-อ ช@-อ - - นามสก�ลนามสก�ล

ลายพ�มพ�น�?วม@อลายพ�มพ�น�?วม@อ

แผ�นบ	นทAกล	กษณะเส�ยงแผ�นบ	นทAกล	กษณะเส�ยง

ภาพถ�ายภาพถ�าย

ฯ ล ฯฯ ล ฯ
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การปฏ�บ	ต�เก�-ยวก	บข&อม'ลส�วนบ�คคล มาตรา การปฏ�บ	ต�เก�-ยวก	บข&อม'ลส�วนบ�คคล มาตรา 2323

จ	ดให&ม�เท�าท�-เก�-ยวข&อง จ	ดให&ม�เท�าท�-เก�-ยวข&อง / / จ าเป0น และยกเล�ก เม@-อหมดความจ าเป0นจ าเป0น และยกเล�ก เม@-อหมดความจ าเป0น

เก>บข&อม'ลจากเจ&าของข&อม'ลเก>บข&อม'ลจากเจ&าของข&อม'ล

ตรวจสอบแก&ไขให&ถ'กต&องอย'�เสมอตรวจสอบแก&ไขให&ถ'กต&องอย'�เสมอ

จ	ดระบบร	กษาความปลอดภ	ยข&อม'ลส�วนบ�คคลจ	ดระบบร	กษาความปลอดภ	ยข&อม'ลส�วนบ�คคล



 ข$อม#ลข'าวสารของราชการ และ ข$อม#ลส'วนบ
คคล :

ข&อม'ลข�าวสารของราชการ การค�&มครองส�ทธ�ส�วนบ�คคล

24



เจตนารมณ� และว ตถ
ประสงค�ของกฎหมาย

เจตนารมณ�ของกฎหมาย :
เพ,-อให$ประชาชนม�โอกาสกว$างขวางในการได&ร	บข&อม'ลข�าวสาร
เก�-ยวก บการด1าเน�นการต'าง ๆ ของร ฐ 
เพ,-อก1าหนดให$ประชาชนม�ส�ทธ�ได&ร'&ข&อม'ลข�าวสารของราชการ 
โดยม�ข$อยกเว$นท�-แจ$งช ด
เพ,-อค�&มครองส�ทธ�ส�วนบ�คคลในส'วนท�-เก�-ยวข$องก บข$อม#ลข'าวสาร
ของราชการ
เพ,-อให$ระบบราชการม�ความโปร�งใส ตรวจสอบได&โดยประชาชน
เอง

11 เมษายน 2556
25



ก าหนดส�ทธ�ได&ร'&ของประชาชนให&แจ&งช	ด

ระบบราชการ โปร�งใส  ตรวจสอบได&

ปOองก	นการท�จร�ต

ให&ประชาชนม�ส�วนร�วมในการปกครอง
สามารถค�&มครองส�ทธ�ของตน

11 เมษายน 2556 26

ว ตถ
ประสงค�ของกฎหมาย



บ�คคลธรรมดา และน�ต�บ�คคล กล��มบ�คคล

ประชาชนคนไทย

คนต�างด&าวท�-ม�ถ�-นท�-อย'�ในประเทศไทย

27

ผ'&ทรงส�ทธ�ร	บร'&ผ'&ทรงส�ทธ�ร	บร'&

แต�เจ&าหน&าท�-ของร	ฐจะใช&ส�ทธ�ได&ในกรณ�ท�-กระทบ
ส�ทธ�ของตน

เจ&าหน&าท�-ของร	ฐและหน�วยงานของร	ฐ
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ส�ทธ�ตามกฎหมายของประชาชน
ส�ทธ�ตามกฎหมายส�ทธ�ตามกฎหมาย บทบ	ญญ	ต�และผ'&เก�-ยวข&องบทบ	ญญ	ต�และผ'&เก�-ยวข&อง

1.  ส�ทธ�ได&ร'& (Right to Know)
     1.1 ส�ทธ�ได&ร'&ตามมาตรา 7
          (เร@-องท�-ต&องให&ร'&)

มาตรา 7  แห�ง พ.ร.บ. ข&อม'ลข�าวสารฯ
ประชาชน  :  ม�ส�ทธ�ตรวจด'
หน�วยงานของร	ฐ  :  ม�หน&าท�-
     1.  น าพ�มพ�ลงในราชก�จจาน�เบกษา
     2.  จ	ดพ�มพ�และเผยแพร�

1.2 ส�ทธ�ได&ร'&ตามมาตรา 9
          (เร@-องท�-สนใจ)

มาตรา 9  แห�ง พ.ร.บ. ข&อม'ลข�าวสารฯ
ประชาชน  :  ม�ส�ทธ�ตรวจด'
หน�วยงานของร	ฐ  :  ม�หน&าท�-
     1.  จ	ดสถานท�- ลงประกาศในราชก�จจาน�เบกษา
     2.  น าข&อม'ลข�าวสารมาต	?งแสดงในสถานท�-ตาม 1
     3.  จ	ดท าด	ชน�ส าหร	บค&นหา
     4.  ก าหนดหล	กเกณฑ�และว�ธ�การเข&าตรวจด'
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ส�ทธ�ตามกฎหมายของประชาชน (ต�อ)

ส�ทธ�ตามกฎหมายส�ทธ�ตามกฎหมาย บทบ	ญญ	ต�และผ'&เก�-ยวข&องบทบ	ญญ	ต�และผ'&เก�-ยวข&อง
 1.3  ส�ทธ�ได�ร��ตามมาตรา 11
       (เร#$องท'$อยากร��)

มาตรา 11  แห�ง พ.ร.บ. ข&อม'ลข�าวสารฯ
ประชาชน  :  ใช&ส�ทธ�ได&ด&วยการย@-นค าขอ
หน�วยงานของร	ฐ  :  ม�หน&าท�-
     1.  บร�การและอ านวยความสะดวก
     2.  พ	ฒนาระบบจ	ดเก>บเอกสาร
     3.  จ าแนกประเภทข&อม'ลข�าวสารฯ
     4.  จ	ดหาข&อม'ลให&ตามค าขอ
     5.  ค	ดส าเนาและร	บรองส าเนา
มาตรา 9 และ 11  แห�ง พ.ร.บ. ข&อม'ลข�าวสารฯ
ประชาชน  : ใช&ส�ทธ�ได&ด&วยการย@-นค าขอ
หน�วยงานของร	ฐ  :  ม�หน&าท�-
     1.  ค	ดส าเนาและร	บรองส าเนา
     2.  ก าหนดอ	ตราค�าธรรมเน�ยม

 1.4   ส�ทธ�ได&ร	บส าเนาและขอ
        ให&ร	บรองส าเนาถ'กต&อง
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ส�ทธ�ตามกฎหมายของประชาชน (ต�อ)

ส�ทธ�ตามกฎหมายส�ทธ�ตามกฎหมาย บทบ	ญญ	ต�และผ'&เก�-ยวข&องบทบ	ญญ	ต�และผ'&เก�-ยวข&อง

2.  ส�ทธ�ค	ดค&านค&านการเปLดเผย มาตรา 17  แห�ง พ.ร.บ. ข&อม'ลข�าวสารฯ
ประชาชนท	-วไป  :  ย@-นค าขอด'ข&อม'ล
ประชาชนผ'&ม�ส�วนได&เส�ย
     1.  ค	ดค&าน
     2.  ใช&ส�ทธ�ค	ดค&านพร&อมแสดงเหต�ผล
     3.  ใช&ส�ทธ�อ�ทธรณ�ค าส	-งไม�ร	บฟ=งค าค	ดค&าน
หน�วยงานของร	ฐ  :  ม�หน&าท�-
     1.  แจ&งผ'&ม�ส�วนได&เส�ยค	ดค&าน
     2.  พ�จารณาค าค	ดค&าน3.  ส�ทธ�ร&องเร�ยน มาตรา 13  แห�ง พ.ร.บ. ข&อม'ลข�าวสารฯ

ประชาชนท	-วไป  :  ใช&ส�ทธ�ร&องเร�ยน
หน�วยงานของร	ฐ  :  ม�พฤต�กรรมฝXาฝYนไม�ปฏ�บ	ต�
ตาม
                                  กฎหมาย
กขร. : ม�หน&าท�-พ�จารณาค าร&องเร�ยน(ภายใน 30 ว	น)



3232

ส�ทธ�ตามกฎหมายของประชาชน (ต�อ)

ส�ทธ�ตามกฎหมายส�ทธ�ตามกฎหมาย บทบ	ญญ	ต�และผ'&เก�-ยวข&องบทบ	ญญ	ต�และผ'&เก�-ยวข&อง

4.  ส�ทธ�อ�ทธรณ�
มาตรา 18  แห�ง พ.ร.บ. ข&อม'ลข�าวสารฯ
ประชาชนท	-วไป  :  ใช&ส�ทธ�อ�ทธรณ�
หน�วยงานของร	ฐ  :  
     1.  ม�ค าส	-งปฏ�เสธไม�เปLดเผย
     2.  ไม�ร	บฟ=งค าค	ดค&าน
     3.  ไม�แก&ไขข&อม'ลข�าวสารส�วนบ�คคล

5.  ส�ทธ�ได&ร'&ข&อม'ลข�าวสาร
     ส�วนบ�คคลของตน

มาตรา 25  แห�ง พ.ร.บ. ข&อม'ลข�าวสารฯ
ประชาชน/เจ&าหน&าท�-ข&อม'ล :  ใช&ส�ทธ�ขอด'/ขอให&แก&ไข
ประชาชนอ@-น  :  จะขอด'ได&ต&องได&ร	บหน	งส@อย�นยอมจาก
                           เจ&าของข&อม'ล
หน�วยงานของร	ฐ  :  ม�หน&าท�-
     1.  เปLดเผยแก�เจ&าของข&อม'ล
     2.  แก&ไข/หมายเหต� ตามค าร&องของเจ&าของข&อม'ล
     3.  จ	ดระบบค�&มครองข&อม'ลส�วนบ�คคล



ประเภทข&อม'ลข�าวสาร แบ�งตามโครงสร&างกฎหมายประเภทข&อม'ลข�าวสาร แบ�งตามโครงสร&างกฎหมาย

ต�องเป/ดเผย
เป1นการท3$วไป

เอกสารประว
ต�ศาสตร�

ข�อม�ลข�าวสารส�วนบ�คคล

7 9 11

ไม�ต�องเป�ดเผย
14 15

25

26

14
15

16 17

11 เมษายน 2556 33
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จ	ดให&ประชาชน
เข&าตรวจด' 

( มาตรา 9 )

เร@-องท�-สนใจ

ลงพ�มพ�
ในราชก�จจาฯ
 (มาตรา 7 )

เร@-องท�-ต&องให&ร'&

ข&อม'ลข�าวสารของราชการ

จ	ดให&                    
เฉพาะราย

( มาตรา 11 )

เร@-องท�-อยากร'&

 ข&อม'ลข�าวสารท�-เปLดเผยได&เป0นการท	-วไป  
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การเปLดเผยข&อม'ลข�าวสารของราชการตามมาตรา 7

      ต&องลงพ�มพ�ในราชก�จจาน�เบกษา
     โครงสร&างและการจ	ดองค�กรในการด าเน�นงาน         

          สร�ปอ านาจหน&าท�-ท�-ส าค	ญและว�ธ�การด าเน�นงาน
  เพ@-อให&ประชาชนได&ร'&ถAงบทบาทท�-แท&จร�งของแต�ละหน�วยงาน
         * ร'&ถAงว�ธ�การหร@อกระบวนการท างาน      

http://dookdik.kapook.com/download.php?id=20357&images=20357.gif
http://dookdik.kapook.com/download.php?id=20358&images=20358.gif
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การเปLดเผยข&อม'ลข�าวสารฯ ตามมาตรา 7 (ต�อ) 

 สถานท�-ต�ดต�อเพ@-อขอร	บข&อม'ลข�าวสารหร@อค าแนะน าในการ         
 ต�ดต�อก	บหน�วยงานของร	ฐ

          *  เป0นการเพ�-มความสะดวกแก�ประชาชน เพ@-อทราบว�าจะไปต�ดต�อ
ได&ท�-ใด  จ�ดใด            

หล	กเกณฑ�ท�-ม�สภาพอย�างกฎม�ผลเป0นการท	-วไปต�อเอกชน

     (กฎท�-ม�ผลเฉพาะต�อเจ&าหน&าท�-ในองค�กร เช�น  กฎระเบ�ยบ ข	?น
ตอน ว�ธ�ปฏ�บ	ต�งานของเจ&าหน&าท�-ท�-ไม�ม�ผลต�อเอกชนเป0นการท	-วไป

ไม�ต&องลงพ�มพ�ในราชก�จจาน�เบกษา)      

http://dookdik.kapook.com/download.php?id=20359&images=20359.gif
http://dookdik.kapook.com/download.php?id=20360&images=20360.gif


   การเปLดเผยข&อม'ลข�าวสารตามมาตรา      (ต�อ) 

ข&อม'ลข�าวสารใดท�-ได&ม�การจ	ดพ�มพ�เพ@-อให&แพร�หลายตาม
จ านวนพอสมควรแล&ว ถ&าม�การลงพ�มพ�ในราชก�จจาน�เบกษาโดย

อ&างอ�งถAงส�-งพ�มพ�น	?น ก>ให&ถ@อว�าเป0นการปฏ�บ	ต�ตามบทบ	ญญ	ต�วรรค
หนA-งแล&ว ให&หน�วยงานของร	ฐรวบรวม และจ	ดให&ม�ข&อม'ลข�าวสารตาม
วรรคหนA-งไว&เผยแพร�เพ@-อขาย หร@อ จ าหน�วยจ�ายแจก ณ ท�-ท าการของ

หน�วยงานของร	ฐแห�งน	?นตามท�-เห>นสมควร

ข&อม'ลข�าวสารอ@-นตามท�-คณะกรรมการก าหนด

http://dookdik.kapook.com/download.php?id=20361&images=20361.gif
http://dookdik.kapook.com/download.php?id=20363&images=20363.gif
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http://dookdik.kapook.com/download.php?id=20366&images=20366.gif
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ว�ธ�การในการจ	ดการข&อม'ลข�าวสารให&ว�ธ�การในการจ	ดการข&อม'ลข�าวสารให&
ประชาชนเข&าตรวจด' ประชาชนเข&าตรวจด' 

ต&อง ม�สถานท�-เฉพาะ  ส าหร	บประชาชนใช&ในการตรวจ
ด'และศAกษา โดยสะดวก  ตามสมควร

            หน�วยงานของร	ฐจะต&อง จ	ดท าด	ชน� ของข&อม'ลข�าวสาร
ท�-ม�รายละเอ�ยดเพ�ยงพอให&ประชาชนเข&าใจว�ธ�การค&นหาโดย
สะดวก             
          -  หมวดหม'�      -  ช@-อเร@-อง       -  ผ'&ร	บผ�ดชอบ

http://dookdik.kapook.com/download.php?id=20837&images=20837.gif
http://dookdik.kapook.com/download.php?id=20838&images=20838.gif
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ว�ธ�การในการจ	ดการข&อม'ลข�าวสารให&ประชาชน
เข&าตรวจด' (ต�อ) 

        ก าหนดระเบ�ยบปฏ�บ	ต� เพ@-อร	กษาความเป0นระเบ�ยบเร�ยบร&อย
หร@อความปลอดภ	ยของหน�วยงานก>ได&

     ม�เจ&าหน&าท�-ให&บร�การ  /  อ านวยความสะดวก

http://dookdik.kapook.com/download.php?id=20839&images=20839.gif
http://dookdik.kapook.com/download.php?id=20840&images=20840.gif
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ว�ธ�การในการจ	ดการข&อม'ลข�าวสารให&ประชาชนว�ธ�การในการจ	ดการข&อม'ลข�าวสารให&ประชาชน
เข&าตรวจด'  เข&าตรวจด'  ((ต�อต�อ))

        วางหล	กเกณฑ�การเร�ยกค�าธรรมเน�ยมในการขอส าเนา หร@อ ส าเนาท�-
ม�ค าร	บรองถ'กต&องก>ได&   โดยต&องขอความเห>นชอบจาก  กขร. ก�อน  
ท	?งน�?ควรค านAงถAงผ'&ม�รายได&น&อย ประกอบด&วย

         ประกาศฯ  7 พ.ค. 2542  :  ค�าธรรมเน�ยมการท าส าเนาโดย 
เคร@-องถ�ายเอกสารขนาดกระดาษ A4 หน&าละไม�เก�น  1 บาท ฯลฯ

http://dookdik.kapook.com/download.php?id=20841&images=20841.gif
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ประกาศฯ เร@-องการเร�ยกค�าธรรมเน�ยมขอส าเนาประกาศฯ เร@-องการเร�ยกค�าธรรมเน�ยมขอส าเนา  

ขนาดกระดาษ เอ ขนาดกระดาษ เอ 4               4               ไม�เก�น     ไม�เก�น     1     1     บาทบาท

ขนาดกระดาษ เอ ขนาดกระดาษ เอ 3              3              ไม�เก�น     ไม�เก�น     3     3     บาทบาท

ขนาดกระดาษพ�มพ�เข�ยว เอ ขนาดกระดาษพ�มพ�เข�ยว เอ 2    2    ไม�เก�น     ไม�เก�น     8     8     บาทบาท

ขนาดกระดาษพ�มพ�เข�ยว เอ ขนาดกระดาษพ�มพ�เข�ยว เอ 1    1    ไม�เก�น     ไม�เก�น     15    15    บาทบาท

ขนาดกระดาษพ�มพ�เข�ยว เอ ขนาดกระดาษพ�มพ�เข�ยว เอ 0    0    ไม�เก�น     ไม�เก�น     30    30    บาทบาท

ขนาดกระดาษ เอฟ ขนาดกระดาษ เอฟ 14               14               ไม�เก�น   ไม�เก�น   1.50     1.50     บาทบาท

ขนาดกระดาษ บ� ขนาดกระดาษ บ� 4               4               ไม�เก�น     ไม�เก�น     2     2     บาทบาท



4343

สถานท�-สะดวกสถานท�-สะดวก
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  ข&อม'ลข�าวสารของราชการท�-หน�วยงานจะต&องรวบรวมไว&ให&
      ประชาชนเข&าตรวจด'         

การเปLดเผยข&อม'ลข�าวสารของราชการตามมาตรา 9

     1.ผลการพ�จารณาหร@อค าว�น�จฉ	ยท�-ม�ผลโดยตรงต�อเอกชน  ได&แก�  
           การอน�ญาต  อน�ม	ต�   การว�น�จฉ	ย  การอ�ทธรณ�  ท�-กระท าโดยเจ&า
หน&าท�-ฝXายปกครอง  เช�น
           *  ค าว�น�จฉ	ยของคณะกรรมการอ�ทธรณ�ตาม พ.ร.บ. 
              ควบค�มอาคาร กรณ�เจ&าพน	กงานท&องถ�-นม�ค าส	-งไม�อน�ญาตค าขอ
           *  ผลการพ�จารณาอ�ทธรณ�ค าส	-งไม�อน�ญาตตาม พ.ร.บ. ส�ราฯ
           *  ค าส	-งไม�อน�ญาตให&ต	?งท�าเร@อ  ค าส	-งพ	กใบอน�ญาต หร@อ ถอนใบ
อน�ญาตของกรมการขนส�งทางน? า          
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การเปLดเผยข&อม'ลข�าวสารฯ ตามมาตรา 9 (ต�อ)

        2.นโยบายส าค	ญ หร@อการต�ความข&อกฎหมาย เช�น

           * นโยบายของผ'&บร�หารท�-แถลงต�อสภาฯ    * นโยบายต ารวจแห�งชาต�
           * นโยบายท�นร	ฐว�สาหก�จ                   * นโยบายการผ	งเม@องแห�ง
ชาต�
            * การหาร@อข&อกฎหมายกรณ�สมาช�กสภาเทศบาล ม�ห�&นส�วนใน หจก. 
              ท�-เป0นค'�ส	ญญาก	บเทศบาล
           *  การหาร@อข&อกฎหมายเก�-ยวก	บการด าเน�นการตาม มต� ครม.  และ
การจ	ดเก>บภาษ�โรงเร@อน และท�-ด�น
           *  การหาร@อป=ญหาการบ	งค	บใช& พ.ร.บ. ความร	บผ�ดทางละเม�ดของเจ&า
หน&าท�- พ.ศ. 2539                   
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3   แผนงาน  โครงการ  และงบประมาณรายจ�ายประจ าป[   ของป[ท�-
ก าล	งด าเน�นงาน เช�น
               *  แผนย�ทธศาสตร�ของหน�วยงานตามค าร	บรองการ ปฏ�บ	ต�
ราชการประจ าป[งบประมาณ
               *  แผนแม�บทของหน�วยงาน  หร@อ  แผนพ	ฒนาด&าน ต�าง ๆ 
ของป[ท�-ด าเน�นการ ท�-ก าหนดไว&ในแผน       

  *  เทศบ	ญญ	ต�งบประมาณ  
  * แผนการจ	ดซ@?อจ	ดจ&างประจ าป[              

การเปLดเผยข&อม'ลข�าวสารฯ ตามมาตรา 9 (ต�อ)

       



การเปLดเผยข&อม'ลข�าวสารฯ ตามมาตรา   (ต�อ) 

   4. ค'�ม@อหร@อค าส	-งเก�-ยวก	บว�ธ�ปฏ�บ	ต�งานของ จนท. ของร	ฐ        
ซA-งม�ผลกระทบถAงส�ทธ�หน&าท�-ของเอกชน เช�น 
      ค'�ม@อการขออน�ญาตก�อสร&าง ด	ดแปลง เคล@-อนย&าย หร@อ ร@?อ   

 ถอนอาคาร ตาม พ.ร.บ. ควบค�มอาคาร พ.ศ. 2522
       ค'�ม@อการขอประก	นต	วผ'&ต&องหาในช	?นต�าง ๆ (ช	?นต ารวจ ช	?นศาล)
       ค'�ม@อการขออน�ญาตต	?งโรงแรม
       ค'�ม@อการขออน�ญาตต	?งป=]มน? าม	น ฯลฯ

http://dookdik.kapook.com/download.php?id=20845&images=20845.gif
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การเปLดเผยข&อม'ลข�าวสารฯ ตามมาตรา     (ต�อ)

        ส�-งพ�มพ�ท�-ได&ม�การอ&างถAงตามมาตรา 7 วรรคสอง
            ถ&าม�การจ	ดพ�มพ�เผยแพร�ไว&จ านวนพอสมควรแล&ว ก>ไม�

จ าเป0นต&องน าลงพ�มพ�ในราชก�จจาฯ ท	?งหมด ลงพ�มพ�แต�เพ�ยงว�า ได&ม�
การเผยแพร�ข&อม'ลด	งกล�าวแล&ว โดยอ&างถAงส�-งพ�มพ�ท�-ม�การเผยแพร�

แล&วไว&ในราชก�จจาฯ ด&วยกฎหมาย จAงก าหนดให&ต&องน าส�-งพ�มพ�ท�-ได&ม�
การอ&างอ�งถAงในราชก�จจาฯ ต&องน ามารวมไว&เพ@-อให&ประชาชนเข&าตรวจ

ด'ได&ด&วย  เช�น
          * ประกาศคณะกรรมการควบค�มการประกอบว�ชาช�พสอบบ	ญช�  

ฉบ	บท�- 42 เร@-อง มาตรฐานการบ	ญช�            

http://dookdik.kapook.com/download.php?id=20366&images=20366.gif
http://dookdik.kapook.com/download.php?id=20841&images=20841.gif
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      6.  ส	ญญาส	มปทาน  ส	ญญาท�-ม�ล	กษณะในการผ'กขาด  ต	ดตอน หร@อ
ล	กษณะร�วมท�นก	บเอกชนในการจ	ดท าบร�การสาธารณะ
            ส	ญญาส	มปทานการเด�นรถประจ าทาง
            ส	ญญาส	มปทานการท าเหม@องแร�   การท าไม& 
            ส	ญญาส	มปทานให&เอกชนเก>บขยะม'ลฝอยของ กทม. และ
             เม@องพ	ทยา
            ส	ญญาโครงการทางด�วน         ส	ญญาให&ผล�ตส�รา
            ส	ญญา ITV                               ส	ญญาโครงการรถไฟ  
                                             เป0นต&น   

การเปLดเผยข&อม'ลข�าวสารฯ ตามมาตรา 9 (ต�อ)
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      7.  มต�คณะร	ฐมนตร� หร@อมต�คณะกรรมการท�-แต�งต	?งโดยกฎหมาย 
และแต�งต	?งโดยมต� ครม.

           7.1  มต�คณะกรรมการท�-แต�งต	?งโดยคณะร	ฐมนตร� เช�น  เช�น 
           * มต�คณะกรรมการข&อม'ลข�าวสารของราชการ (กขร.)  
           * มต�คณะกรรมการก าก	บหล	กทร	พย�และตลาดหล	กทร	พย�
           * มต�คณะกรรมการมาตรฐานส�นค&า
           * มต�คณะกรรมการส�-งแวดล&อมแห�งชาต�
           * มต�คณะกรรมการก าก	บนโยบายราคากลางงานก�อสร&าง
           7.2   มต�คณะกรรมการท�-แต�งต	?งโดยกฎหมาย เช�น  เช�น 
           * มต�คณะกรรมการธนาคารแห�งประเทศไทย   
           * คณะกรรมการธนาคารเพ@-อการเกษตรและสหกรณ�
              การเกษตร เป0นต&น       

การเปLดเผยข&อม'ลข�าวสารของราชการตามมาตรา 9
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                        สร�ปผลการพ�จารณาจ	ดซ@?อจ	ดจ&างประจ าเด@อน 
                        (ตามแบบ  สขร. 1)
                        เอกสารเก�-ยวก	บส�-งแวดล&อม และส�ขภาพ

 การเปLดเผยข&อม'ลข�าวสารฯ ตามมาตรา 9 (ต�อ) 

8.   ข&อม'ลข�าวสารตามท�-คณะกรรมการก าหนด
ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา     
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การเป4ดเผยข$อม#ลข'าวสารฯ ตามมาตรา 9 (ต'อ) 

     ข&อม'ลข�าวสารท�-จ	ดให&ประชาชนเข&าตรวจด'ได& ตามวรรคหนA-ง ถ&าม�
ส�วนท�-ต&องห&ามม�ให&เปLดเผย ตามมาตรา 14 หร@อมาตรา 15 อย'�
ด&วย ให&ลบหร@อต	ดทอนหร@อท าโดยประการอ@-นใดท�-ไม�เป0นการเปLด

เผยข&อม'ลข�าวสาร ส�วนน	?น



การเปLดเผยข&อม'ลข�าวสารฯ ตามมาตรา 9  (ต�อ)

        บ�คคลไม�ว�าจะม�ส�วนได&เส�ยเก�-ยวข&องหร@อไม�ก>ตาม ย�อมม�ส�ทธ�เข&า
ตรวจด' ส าเนา หร@อ ขอส าเนาท�-ม�ค าร	บรองถ'กต&องของข&อม'ลข�าวสาร
ตามวรรคหนA-งได& ในกรณ�ท�-สมควรหน�วยงานของร	ฐโดยความเห>น
ชอบของคณะกรรมการจะวางหล	กเกณฑ�เร�ยกค�าธรรมเน�ยมในการ
น	?นก>ได&     ในการน�?ให&ค านAงถAงการช�วยเหล@อผ'&ม�รายได&น&อยประกอบ

ด&วย ท	?งน�? เว&นแต�จะม�กฎหมายเฉพาะบ	ญญ	ต�ไว&เป0นอย�างอ@-น
คนต�างด&าวจะม�ส�ทธ�ตามมาตราน�?เพ�ยงใดให&เป0นไปตามท�-

ก าหนดโดยกฎกระทรวง





ป�ายช��อศ
นย�



อปกรณ� เช�น Computer / โต ะ เก"าอ#$



เจ"าหน"าท#�ประจ(าศ
นย�



ต
"เอกสารใส�แฟ�มข"อม
ลฯ



ป�ายบอกช2ดเจน





จ าแนกตามจ าแนกตาม
หน�วยงานหน�วยงาน

ข&อม'ลข�าวสารข&อม'ลข�าวสาร
จ	ดหมวดจ	ดหมวด

ตามมาตรา ตามมาตรา 
9 (1) - (8)9 (1) - (8)

จ	ดตามช@-อจ	ดตามช@-อ
เร@-องเร@-อง



ส	ญญาส	มปทาน-จ	ดเก>บร	งนกอ�แอ�น            9(6)
แผนพ	ฒนาเทศบาล/อบต./อบจ. - 2552       9(3)

นโยบายท�-แถลงต�อสภาท&องถ�-น - 2552          9(2)
งบประมาณ – 2552                          9(3)

โครงการ - 2552                              9(3)
ค าว�น�จฉ	ย - ควบค�มอาคาร                    9(1)

ค าว�น�จฉ	ย - การสาธารณส�ข                   9(1)
ค'�ม@อ – การจ	ดซ@?อจ	ดจ&างพ	สด�                 9(4)
ค'�ม@อ - การจ	ดเก>บภาษ�และค�าธรรมเน�ยม        9(4)

ข&อบ	งค	บต าบลว�าด&วยการสาธารณส�ข - 2552   9(5)
การจ	ดซ@?อจ	ดจ&าง - 2552                     9(5)
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ผ'&ขอต&องระบ�ค าขอข&อม'ลให&เข&าใจได&ตามควร      

2.  ถ&าไม�ม�  ให&แนะน าไปย@-นท�-อ@-น

       3. ข&อม'ลท�-หน�วยงานอ@-นจ	ดท าและห&ามเปLดเผย  ให&ส�งค าขอ
           ให&หน�วยงานอ@-นพ�จารณา

      1.  หน�วยงานจ	ดให&  ภายในเวลาอ	นสมควร  เว&นแต�ขอจ านวน
           มาก   หร@อ  บ�อยคร	?ง

การเปLดเผยข&อม'ลข�าวสารของราชการตามมาตรา 11
เป0นการจ	ดข&อม'ลข�าวสารให&ตามท�-ม�ผ'&มาขอย@-นค าขอก	บหน=วยงานของร3ฐ
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   เป6นข$อม#ลข'าวสารท�-ม�อย#'แล$ว

ล	กษณะข&อม'ลท�-จ	ดให&

      ไม�เป0นการห&ามหน�วยงานท�-จะจ	ดให& หากเป0นการสอดคล&องด&วย
อ านาจหน&าท�-ตามปกต�ของหน�วยงาน

     ไม�ต&องจ	ดท าขA?นใหม� เว&นแต�การแปรสภาพเป0นเอกสาร แต�หาก
เห>นว�าม�ใช�เป0นการแสวงหาประโยชน�ทางการค&า และเพ@-อปกปOองส�ทธ�

เสร�ภาพ หร@อเพ@-อประโยชน� แก�สาธารณะอาจจ	ดหาให&ก>ได&

http://dookdik.kapook.com/download.php?id=20359&images=20359.gif
http://dookdik.kapook.com/download.php?id=20358&images=20358.gif
http://dookdik.kapook.com/download.php?id=20357&images=20357.gif


ข&อม'ลข�าวสารท�-ไม�ต&องเปLดเผย

ข&อม'ลตาม ม.14  :  ประเภทต&องห&ามเปLดเผย
                         (ข&อม'ลเก�-ยวก	บพระมหากษ	ตร�ย�)

ข&อม'ลตาม ม.15  : ประเภทต&องใช&ด�ลยพ�น�จเปLด / ปLด  ได&
         (ม� 7 ล	กษณะ/รายการ)

ข&อม'ลตาม ม.16  :  ประเภทท�-ม�การก าหนดช	?นความล	บไว&

ข&อม'ลตาม ม.17  :  ประเภทท�-เก�-ยวก	บประโยชน�ได&เส�ยผ'&อ@-น

ข&อม'ลตาม ม.25  :  ประเภทข&อม'ลส�วนบ�คคลของผ'&อ@-น

11 เมษายน 2556 66



มาตรา 14  ข$อม#ลข'าวสารของราชการ
ท�-อาจก'อให$เก�ดความเส�ยหายต'อสถาบ น
พระมหากษ ตร�ย�จะเป4ดเผยม�ได$

ห&ามเปLดเผย
มาตรา 14

ข&อม'ลเก�-ยวก	บสถาบ	นพระมหากษ	ตร�ย�ข&อม'ลเก�-ยวก	บสถาบ	นพระมหากษ	ตร�ย�

11 เมษายน 2556 67

มาตรา มาตรา 

http://dookdik.kapook.com/download.php?id=20837&images=20837.gif
http://dookdik.kapook.com/download.php?id=20840&images=20840.gif


มาตรา มาตรา 1515

เป0นข&อม'ลฯ ท�-ต&องใช&ด�ลยพ�น�จ ก�อนท�-ม�ค าส	-ง.....

2. ม�ค าส	-งม�ให&เปLดเผย

1. ม�ค าส	-งให&เปLดเผย

ล	บ

68



เป0นข&อม'ลท�-ม�ผลกระทบถAงประโยชน�ได&เส�ยของผ'&อ@-น
ในกรณ�ท�-เจ&าหน&าท�-ของร	ฐเห>นว�า การเปLดเผยข&อม'ลข�าวสาร

ของราชการใดอาจกระทบถAงประโยชน�ได&เส�ยของผ'&ใด ให&เจ&าหน&าท�-
ของร	ฐแจ&งให&ผ'&น	?นเสนอค าค	ดค&านภายในเวลาท�-ก าหนด

       ผ'&ท�-ทราบว�าการเปLดเผยข&อม'ลข�าวสารของราชการใดอาจกระทบ
ถAงประโยชน�ได&เส�ยของตน ม�ส�ทธ�ค	ดค&านการเปLดเผยข&อม'ลข�าวสาร

น	?นได&โดยท าเป0นหน	งส@อถAงเจ&าหน&าท�-ของร	ฐผ'&ร	บผ�ดชอบ
        เจ&าหน&าท�-ของร	ฐจะเปLดเผยข&อม'ลข�าวสารน	?นม�ได&จนกว�าจะล�วง
พ&นก าหนดเวลาอ�ทธรณ�ตามมาตรา 18 ……

มาตรา 17  

11 เมษายน 2556 69



1. ต&องเข&าล	กษณะข&อม'ลข�าวสารท�- ผ'&อ@-นม�ประโยชน�ได&เส�ย
2. ผ'&ม�ประโยชน�ได&เส�ย  ได&ใช&ส�ทธ�ค	ดค&านการเปLดเผย

ป�ด

เป�ด

มาตรา 17

  1.  เจ&าหน&าท�-ต&องแจ&งให&ผ'&น	?นเสนอค	ดค&าน 
  ภายในเวลาท�-ก าหนด

  2.  เจ&าหน&าท�-ต&องพ�จารณาว�า เหต�ผลท�-ค	ดค&าน 

  ฟ=งขA?นหร@อไม�
  3.  แจ&งผลการพ�จารณา และแจ&งส�ทธ� อ�ทธรณ�
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กระบวนการใช$ส�ทธ�ของประชาชน
ส�ทธ�อ�ทธรณ�
1. ค าส	-งม�ให&เปLดเผย
2. ค าส	-งไม�ร	บฟ=งค าค	ดค&านการเปLด

เผย
3. ค าส	-งไม�แก&ไขข&อม'ลข�าวสารส�วน

บ�คคล

ส�ทธ�ร&องเร�ยน
•กรณ�ไม�จ	ดหาข&อม'ล
•ไม�ปฏ�บ	ต�ตามกฎหมาย
•ปฏ�บ	ต�หน&าท�-ล�าช&า หร@อไม�อ านวยความสะดวก ฯลฯ

ส�ทธ�ได&ร'&
•โดยหน�วยงานเปLดเผย

•โดยเข&าตรวจด'
•โดยย@-นค าขอ
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การใช&ส�ทธ�ร&องเร�ยน
• เม@-อหน�วยงานไม�ปฏ�บ	ต�หน&าท�-ตามกฎหมาย ประชาชนม�ส�ทธ�ย@-นค าร&องต�อ กขร.  
• การปฏ�บ	ต�ของหน�วยงานท�-เป0นเหต�ให&ประชาชนร&องเร�ยนได& ม�ด	งน�?
   - ไม�จ	ดพ�มพ�ข&อม'ลข�าวสารลงราชก�จจาน�เบกษา
   - ไม�จ	ดข&อม'ลข�าวสารไว&ให&ประชาชนตรวจด'
   - ปฏ�บ	ต�หน&าท�-ล�าช&า เพ�กเฉย หร@อไม�จ	ดหาข&อม'ลให&ตามค าขอ
   - ฝXาฝYนไม�ปฏ�บ	ต�ตามกฎหมายน�? เช�น ไม�ปฏ�เสธเป0นลายล	กษณ�อ	กษร
   - ไม�ได&ร	บความสะดวก 
• ย@-นหน	งส@อร&องเร�ยนด&วยตนเอง หร@อ มอบฉ	นทะให&ผ'&อ@-นมาย@-นค าร&องต�อ กขร.หร@อ

ส�งหน	งส@อร&องเร�ยนทางไปรษณ�ย�ก>ได& โดยต&องแนบหน	งส@อค าร&อง และ ส าเนา
หน	งส@อค าขอข&อม'ลท�-ได&ย@-นต�อหน�วยงาน โดยส�ง ถAง สขร. ท าเน�ยบร	ฐบาล เขต

ด�ส�ต กทม. 10300  
• รอฟ=งผลการพ�จารณาของ กขร. ภายในเวลา 60  ว	น



การใช&ส�ทธ�อ�ทธรณ�
• ประชาชนสามารถอ�ทธรณ� ได& ด	งน�?
   1. เม@-อหน�วยงานได&ปฏ�เสธเป0นลายล	กษณ�อ	กษรแล&ว 
   2. เม@-อหน�วยงานไม�ฟ=งค าค	ดค&าน
   3. เม@-อหน�วยงานไม�แก&ไขข&อม'ลส�วนบ�คคลท�-ไม�ถ'กต&อง
    โดยหน�วยงานต&องแจ&งส�ทธ�ในการอ�ทธรณ�ด&วย กรณ�การขอข&อม'ลท	-วไปต&องอ�ทธรณ�ภายใน 

15 ว	น กรณ�ข&อม'ลส�วนบ�คคล อ�ทธรณ�ได&ภายใน 30 ว	น 
• หากหน�วยงานไม�แจ&งส�ทธ�อ�ทธรณ� ส�ทธ�อ�ทธรณ�จะขยายเป0น 1 ป[ ตาม พ.ร.บ. ว�ธ�ปฏ�บ	ต�

ราชการทางปกครองฯ 
• ผ'&อ�ทธรณ�สามารถอ�ทธรณ�ได&ท�- สขร. ด&วยตนเอง หร@อทางไปรษณ�ย�หร@อมอบอ านาจให&

บ�คคลใดบ�คคลหนA-งก>ได& โดยการใช&ส�ทธ�ต&องม�หน	งส@ออ�ทธรณ� ค าขอข&อม'ลจากหน�วยงาน 
และหน	งส@อปฏ�เสธของหน�วยงาน 

• รอฟ=งผลภายใน 60 ว	น 
• หากไม�พอใจค าว�น�จฉ	ย สามารถฟOองเป0นคด�ต�อศาลปกครองได&



 หล	กเกณฑ�พ@?นฐานในการพ�จารณาออกค าส	-ง
• ค าส	-งม�ให&เปLดเผยต&องกระท าโดยชอบด&วยกฎหมาย 
• ข&อม'ลข�าวสารท�-จะปฏ�เสธได&ต&องม�ล	กษณะตามท�-กฎหมายก าหนด
• ค าส	-งม�ให&เปLดเผยต&องระบ�ไว&ด&วยว�า 

 เป0นข&อม'ลข�าวสารประเภทใด และ
 เพราะเหต�ใด

• ค าส	-งน	?นต&องม�การแจ&งรายละเอ�ยดตามท�-กฎหมายก าหนดไว&ด&วย
 ส�ทธ� และ
 ระยะเวลาอ�ทธรณ�
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  หล	กเกณฑ�การใช&ด�ลยพ�น�จท�-กฎหมายก าหนด

7575

• การปฏ�บ	ต�หน&าท�-ตามกฎหมายของหน�วยงานของร	ฐ
• ประโยชน�สาธารณะ
• ประโยชน�ของเอกชนท�-เก�-ยวข&อง
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ล	กษณะของข&อม'ลท�-ต&องใช&ด�ลยพ�น�จก�อนออกค าส	-ง ล	กษณะของข&อม'ลท�-ต&องใช&ด�ลยพ�น�จก�อนออกค าส	-ง ((มม.. 15) 15)  

     ก�อให&เก�ดความเส�ยหายต�อความม	-นคงของประเทศ
จะท าให&การบ	งค	บใช&กฎหมายเส@-อมประส�ทธ�ภาพ
ความเห>นหร@อค าแนะน าภายในหน�วยงานของร	ฐ
อาจก�อให&เก�ดอ	นตรายต�อช�ว�ตหร@อความปลอดภ	ยของบ�คคล
รายงานการแพทย�หร@อข&อม'ลข�าวสารส�วนบ�คคล
ข&อม'ลท�-ม�กฎหมายค�&มครองม�ให&เปLดเผย
ข&อม'ลข�าวสารท�-ม�การก าหนดในพระราชกฤษฎ�กาเพ�-มเต�ม
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แนวทางปฏ�บ	ต�ของเจ&าหน&าท�-แนวทางปฏ�บ	ต�ของเจ&าหน&าท�-

ตามพระราชบ	ญญ	ต�ข&อม'ลข�าวสารของราชการ พตามพระราชบ	ญญ	ต�ข&อม'ลข�าวสารของราชการ พ..ศศ. . 
25402540
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78

แนวทางปฏ�บ	ต�ของเจ&าหน&าท�- ในการใช&ด�ลพ�น�จ

7878

      ล าด	บข	?นตอนการพ�จารณาของเจ&าหน&าท�-

 การตรวจสอบ       หล	กเกณฑ�เบ@?องต&น
 การพ�จารณา         หล	กเกณฑ�ตามกฎหมาย
 การใช&ด�ลยพ�น�จ      หล	กการว�เคราะห� ช	-งน? าหน	ก
 การออกค าส	-ง        หล	กความถ'กต&อง สมบ'รณ�
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ว�ธ�การใช&ด�ลพ�น�จ

พ�จารณาถAงผลด�  ผลเส�ย  ผลกระทบ

ช	-งน? าหน	กผลด�ก	บผลเส�ย  ผลกระทบ

ต	ดส�นใจเปLดเผยหร@อไม�เปLดเผย

79
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   ประเด>นส าค	ญในการพ�จารณาเปLดเผยข&อม'ลข�าวสาร

8080

ว�ธ�การ   เปLด - เปLดอย�างไร
เน@?อหา   เปLด – เปLดแค�ไหน
เวลา     เปLด - ปLดเม@-อใด





       ข&อม'ลข�าวสารส�วนบ�คคล : องค�ประกอบ

  ข&อม'ลข�าวสารส�วนข&อม'ลข�าวสารส�วน
บ�คคลบ�คคล

 ม�ส�-งบอกล	กษณะ               
   ท�-ท าให&ร'&ต	วผ'&น	?นได&

  ข&อม'ลเก�-ยวก	บส�-ง           ข&อม'ลเก�-ยวก	บส�-ง           
เฉพาะต	วของบ�คคลเฉพาะต	วของบ�คคล  

82



  ข&อม'ลข�าวสารส�วนบ�คคลข&อม'ลข�าวสารส�วนบ�คคล
ส�-งเฉพาะต	วบ�คคล

เช�น

ฐานะการเง�น
การศAกษา
ประว	ต�ส�ขภาพ
ประว	ต�อาชญากรรม
ประว	ต�การท างาน

ส�-งท�-ท าให&ร'&ต	วผ'&น	?น
เช�น

ช@-อ-นามสก�ล
ลายพ�มพ�น�?วม@อ
แผ�นบ	นทAกล	กษณะเส�ยง
ร'ปภาพ
ฯลฯ
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  การปฏ�บ	ต�เก�-ยวก	บข&อม'ลส�วนบ�คคล ตามมาตรา   

จ	ดให&ม�เท�าท�-เก�-ยวข&อง / จ าเป0น และยกเล�กเม@-อหมด
ความจ าเป0น

เก>บข&อม'ลจากเจ&าของข&อม'ล

จ	ดพ�มพ�ประเภทในราชก�จจาน�เบกษา

84
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     การใช�ข�อม�ลตามปกต

      ต�อ หน�วยงานท�+ท4างานด�านแผน/การสถต

    การใช�เพ*+อประโยชน5ในการศ0กษาวจ
ย   
       ต�อ หอจดหมายเหต(ฯ เพ*+อการตรวจด�ค(ณค�า ม. 26  วรรค
หน0+ง 

     ต�อ จนท. ในหน�วยงานน4าไปใช�ตามอ4านาจหน�าท�+
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ข&อยกเว&น ให&เปLดเผยข&อม'ลส�วนบ�คคล มาตรา 24



ข&อยกเว&น ให&เปLดเผยข&อม'ลส�วนบ�คคล มาตรา 24(ต�อ)

     ต�อ จนท. เพ*+อป<องก
นการฝ>าฝ?นไม�ปฏบ
ตตามกฎหมาย

    กรณ�จ4าเป,นเพ*+อป<องก
น/ระง
บอ
นตรายต�อช�วต/ส(ขภาพ

   ต�อ  ศาล และ จนท. หน�วยงาน /บ(คคลท�+ม�อ4านาจตามกฎหมาย

   กรณ�อ*+นตามท�+ก4าหนดไว�ในพระราชกฤษฎ�กา



ส�ทธ�ได&ร	บการค�&มครองข&อม'ลส�วนบ�คคล มาตรา 25

  ส�ทธ�ในการขอตรวจด' หร@อได&ร	บส าเนาส�ทธ�ในการขอตรวจด' หร@อได&ร	บส าเนา

ส�ทธ�ในการขอแก&ไขเปล�-ยนแปลง หร@อลบข&อม'ลข�าวสารส�ทธ�ในการขอแก&ไขเปล�-ยนแปลง หร@อลบข&อม'ลข�าวสาร
ของตนของตน

ส�ทธ�ในการอ�ทธรณ�  กรณ�หน�วยงานไม�ลบหร@อส�ทธ�ในการอ�ทธรณ�  กรณ�หน�วยงานไม�ลบหร@อ
เปล�-ยนแปลงตามค าขอ เปล�-ยนแปลงตามค าขอ ((ภายใน ภายใน 3030  ว	นว	น))
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ส�งมอบหอจดหมายเหต�แห�งชาต� เม@-อครบก าหนด

*  ขอขยายเวลา ได& คราวละ 5 ป[
*  ผ'&ม�อ านาจฯ ตามกฎกระทรวงฉบ	บท�- 3

ขอเก>บไว&เองก>ได&

75 ป[   (มาตรา 14)
20 ป[   (มาตรา 15)

เอกสารประว	ต�ศาสตร� มาตรา

88
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ประกอบด&วย 
• คณะกรรมการข&อม'ลข�าวสารของราชการ (กขร.)
• คณะกรรมการว�น�จฉ	ยการเปLดเผยข&อม'ลข�าวสาร (กวฉ) 

ส าน	กงานคณะกรรมการข&อม'ลข�าวสารของราชการ (สขร.)
• หน�วยงานร	ฐ

กลไกส าค	ญตามกฎหมายข&อม'ลข�าวสารฯ

89



  กขรกขร..

หน�วยงาน      หน�วยงาน      
ของร	ฐของร	ฐ

สขรสขร..

ส�วนกลางส�วนกลาง

กวฉกวฉ..

ภ'ม�ภาคภ'ม�ภาค ท&องถ�-นท&องถ�-น

ร	ฐว�สาหก�จร	ฐว�สาหก�จ หน�วยงานอ�สระหน�วยงานอ�สระ

            ประชาชนประชาชน

ความส	มพ	นธ�ของกลไกต�าง ๆ
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                         คณะกรรมการคณะกรรมการ
                ข&อม'ลข�าวสารของข&อม'ลข�าวสารของ
ราชการราชการ
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 คณะกรรมการข&อม'ลข�าวสารของราชการ (23 คน ) คณะกรรมการข&อม'ลข�าวสารของราชการ (23 คน )

รมต.นร.ท�- นรม.มอบ
หมาย

ประธานกรรมการ

ปล	ดกระทรวง….. นร/ กห/กษ/กค/กต/ มท/ พณ

ผ'&อ านวยการ….. ส าน	กข�าวกรองฯ /ส าน	กงบฯ

ผ'&ทรงค�ณว�ฒ�……. จากภาคร	ฐ และเอกชน 9 ท�าน

เลขาธ�การ…….. สคก/กพ/สมช/สภาผ'&แทนราษฎร
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(1)  สอดส�อง ด'แล แนะน าการปฏ�บ	ต�ตามพระราชบ	ญญ	ต�
(2)  ให&ค าปรAกษาแก�เจ&าหน&าท�-ของร	ฐหร@อหน�วยงานของร	ฐ
(3)  เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎ�กา กฎกระทรวง  
         หร@อระเบ�ยบ
(4)  พ�จารณาและให&ความเห>นเร@-องร&องเร�ยนตาม ม. 13
(5)  จ	ดท ารายงานการปฏ�บ	ต�ตาม พ.ร.บ. เสนอ ครม.
         อย�างน&อยป[ละหนA-งคร	?ง
(6)  ปฏ�บ	ต�หน&าท�-อ@-นตามท�-ก าหนดในพระราชบ	ญญ	ต�น�?
(7)  ด าเน�นการตามท�- ครม. หร@อ นรม. มอบหมาย (ม. 28)

อ านาจหน&าท�-ของ กขร.
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  คณะกรรมการว�น�จฉ	ยการเปLดเผยข&อม'ลข�าวสารคณะกรรมการว�น�จฉ	ยการเปLดเผยข&อม'ลข�าวสาร
ท�-ได&ร	บการแต�งต	?งแล&ว จ านวน ท�-ได&ร	บการแต�งต	?งแล&ว จ านวน 5 5 สาขาสาขา

สาขา
ด&านส	งคมการ

บร�หาร
ราชการแผ�นด�น

สาขา
ด&านว�ทยาศาสตร�

เทคโนโลย�ฯ

 คณะกรรมการว�น�จฉ	ย
การเปLดเผยข&อม'ลข�าวสาร 5 คณะ

สาขา
ด&านเศรษฐก�จ
และการคล	ง

สาขา
ด&านต�างประเทศ
และความม	-นคงฯ

สาขา
 ด&านการแพทย�
และสาธารณส�ข
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อ านาจหน&าท�-ของ กวฉ. ในการพ�จารณา
เร@-อง อ�ทธรณ�

  พ�จารณาว�น�จฉ	ยอ�ทธรณ�ค าส	-ง ไม�เปLดเผยข&อม'ล ตาม ม. 15  
  ค าส	-ง ไม�ร	บฟ=งค าค	ดค&าน ตาม ม. 17  
  และค าส	-ง ไม�แก&ไข เปล�-ยนแปลง หร@อลบ ข&อม'ลข�าวสารส�วนบ�คคล 

     ตาม ม. 25
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บทก าหนดโทษบทก าหนดโทษ

การไม�ปฏ�บ	ต�ตามเง@-อนไขการไม�ปฏ�บ	ต�ตามเง@-อนไข//ข&อจ าก	ด ตาม มข&อจ าก	ด ตาม ม. . ๒๐ ๒๐ ((การเปLดเผยการเปLดเผย
ข&อม'ล เจ&าหน&าท�-ร	ฐไม�ต&องร	บผ�ดหากท าโดยส�จร�ตข&อม'ล เจ&าหน&าท�-ร	ฐไม�ต&องร	บผ�ดหากท าโดยส�จร�ต) ) ม�โทษตาม    ม�โทษตาม    
มม..๔๑ ๔๑ ((จ าค�ก ๑ ป[จ าค�ก ๑ ป[//ปร	บ ๒๐ปร	บ ๒๐,,๐๐๐ บาท๐๐๐ บาท))

การฝXาฝYน มาตรา ๓๒ การฝXาฝYน มาตรา ๓๒ ((เร�ยกบ�คคลเร�ยกบ�คคล//ให&ส�งเอกสารให&ส�งเอกสาร) ) ม�โทษม�โทษ
ตาม มตาม ม. . ๔๐ ๔๐ ((จ าค�ก ๓ เด@อนจ าค�ก ๓ เด@อน//ปร	บ ๕ปร	บ ๕,,๐๐๐ บาท๐๐๐ บาท))





ความเป0นมาของประชาคมอาเซ�ยน 

   อาเซ�ยน (ASESN) หร@อ สมาคมประชาชาต�แห�งเอเซ�ยตะว	นออก
เฉ�ยงใต& (Association of Southeast Asian Nations) ซA-งม�ประเทศ
สมาช�ก    ประเทศ ประกอบด&วย บร'ไน ดาร�สซาลาม ราชอาณาจ	กร
ก	มพ'ชา สาธารณร	ฐอ�นโดน�เซ�ย สาธารณร	ฐประชาธ�ปไตยประชาชน

ลาว มาเลเซ�ย สหภาพพม�า สาธารณร	ฐฟLล�ปปLนส� สาธารณร	ฐส�งค�โปร 
ราชอาณาจ	กรไทย และสาธารณร	ฐเว�ยดนามได&ลงนามก	นในปฏ�ญญา
ว�าด&วยความร�วมม@อในอาเซ�ยน ฉบ	บท�- 2 (Declaration of ASEAN 

Concord II หร@อ Bali Concord II)
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     เพ@-อประกาศจ	ดต	?งประชาคมอาเซ�ยน (ASEAN Community) ภายใน
ป[ 2563 (ค.ศ.2020) โดยสน	บสน�นการรวมต	วและความร�วมม@ออย�าง

รอบด&าน โดย
ด&านการเม@องให&จ	ดต	?ง “ประชาคมการเม@องและความม	-นคง

อาเซ�ยน” หร@อ ASEAN Political-Security Community (APSC)
ด&านเศรษฐก�จให&จ	ดต	?ง “ประชาคมเศรษฐก�จอาเซ�ยน” หร@อ 

ASEAN Economic Community (AEC)
ด&านส	งคมและว	ฒนธรรมให&จ	ดต	?ง “ประชาส	งคมและว	ฒนธรรม

อาเซ�ยน” หร@อ ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC)

ความเป0นมาของประชาคมอาเซ�ยน (ต�อ)



     ต�อมา ผ'&น าอาเซ�ยนได&เห>นชอบให&เร�งร	ดการรวมต	วเป0นประชาคม
อาเซ�ยนให&เร>วขA?นกว�าเด�มอ�ก 5 ป[ ค@อภายในป[ 2558 (ค.ศ.2015) 

โดยได&เล>งเห>นว�าสถานการณ�โลกเปล�-ยนแปลงอย�างรวดเร>ว อาเซ�ยน
จ าเป0นต&องปร	บต	วเพ@-อให&สามารถคงบทบาทน าในการด าเน�นความ
ส	มพ	นธ�ในภ'ม�ภาคและตอบสนองความต&องการของประชาชนได&

อย�างแท&จร�ง

ความเป0นมาของประชาคมอาเซ�ยน (ต�อ)
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การเตร�ยมความพร&อมของหน�วยงานของร	ฐ 

       หน�วยงานของร	ฐควรม�การเตร�ยมความพร&อมเก�-ยวก	บการ
สน	บสน�นการปฏ�บ	ต�ตาม พระราชบ	ญญ	ต�ข&อม'ลข�าวสารของราชการ 

พ.ศ.2540 ส'�ประชาคมอาเซ�ยน ท	?งน�? เพราะประชาคมอาเซ�ยนจะต&องม�
การร	บร'&ข&อม'ลข�าวสารซA-งก	นและก	น และอาจม�การเปLดเผยข&อม'ล

ข�าวสารให&แก�บ�คลากรในประชาคมอาเซ�ยน 



     ด	งน	?น หน�วยงานของร	ฐจAงควรม�การเตร�ยมความพร&อมในการ
ปฏ�บ	ต�ตาม พระราชบ	ญญ	ต�ข&อม'ลข�าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

เพ@-อเข&าส'�ประชาคมอาเซ�ยน ในป[ พ.ศ. 2558 ในประเด>นส าค	ญ ด	งน�?

การเตร�ยมความพร&อมของหน�วยงานของร	ฐ 

ด&านแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ 
         หน�วยงานภาคร	ฐควรจ	ดท าแผนเตร�ยมความพร&อมของ
หน�วยงานในการเข&าส'�ประชาคมอาเซ�ยน โดยควรม�แผนงาน/

โครงการ เก�-ยวข&องก	บการสน	บสน�นการปฏ�บ	ต�ตามพระราชบ	ญญ	ต�
ข&อม'ลข�าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เพ@-อเข&าส'�ประชาคมอาเซ�ยน

รวมอย'�ด&วย



     ต	วอย�าง  ส าน	กงานปล	ดส าน	กนายกร	ฐมนตร�ได&ม�การจ	ดท า
แผนการเตร�ยมความพร&อมส'�ประชาคมอาเซ�ยน พ.ศ.2556-2558 

ประกอบด&วยแผนงานด&านต�าง ๆ ด	งน�?

การเตร�ยมความพร&อมของหน�วยงานของร	ฐ 

   แผนงาน 1: แผนงานพ	ฒนากฎหมาย ระเบ�ยบ และหล	กเกณฑ� 
เพ@-อรองร	บการเข&าส'�ประชาคมอาเซ�ยน

ส าน	กงานคณะกรรมการข&อม'ลข�าวสารของราชการ (สขร.) 
ได&เสนอโครงการจ&างท�-ปรAกษาและพ	ฒนาแนวทางการค�&มครองข&อม'ล

ข�าวสารส�วนบ�คคล ภายใต&ประชาคมอาเซ�ยน ซA-งจะด าเน�นการใน
ป[งบประมาณ
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การเตร�ยมความพร&อมของหน�วยงานของร	ฐ 

แผนงาน 2: แผนงานพ	ฒนาระบบราชการ เพ@-อรองร	บการเข&าส'�
ประชาคมอาเซ�ยน

        ส1าน กงานปล ดส1าน กนายกร ฐนตร� (สปน.) ได$ม�โครงการพ ฒนาระบบ
ราชการของ สปน.ในการเตร�ยมความพร$อมในการข บเคล,-อนความร'วมม,อของ

อาเซ�ยน



การเตร�ยมความพร&อมของหน�วยงานของร	ฐ 

แผนงาน 3: แผนงานเตร�ยมความพร&อมของบ�คลากร และการสร&าง
องค�ความร'& เพ@-อรองร	บการเข&าส'�ประชาคมอาเซ�ยน 

         ส1าน กงานปล ดส1าน กนายกร ฐมนตร� โดยกองการเจ$าหน$าท�- ได$เสนอ
โครงการเตร�ยมความพร$อมด$านภาษาต'างประเทศเพ,-อเข$าส#'ประชาคมอาเซ�ยน และ
โครงการฝ=กอบรมหล กส#ตรกฎหมายเก�-ยวก บประชาคมอาเซ�ยน โดยจะม�การอบรม
เก�-ยวก บพระราชบ ญญ ต�ข$อม#ลข'าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ให$แก'เจ$าหน$าท�-ใน

ส งก ดร'วมด$วย



การเตร�ยมความพร&อมของหน�วยงานของร	ฐ 
แผนงาน 4: แผนการพ	ฒนาระบบสารสนเทศ การเผยแพร� 

ประชาส	มพ	นธ� ภารก�จของหน�วยงาน และการพ	ฒนาส@-อส�-งพ�มพ�เผย
แพร�ส'�ระด	บสากล

 ส าน	กงานคณะกรรมการข&อม'ลข�าวสารของราชการ ส าน	กงาน
ปล	ดส าน	กนายกร	ฐมนตร� ได&เสนอโครงการ 2 โครงการ ค@อ

1. โครงการพ	ฒนาเคร@อข�ายข&อม'ลข�าวสารส'�ระบบสากล 
(โครงการต�อเน@-องป[งบประมาณ 2556-2558)

2. โครงการพ	ฒนาส@-อส�-งพ�มพ�เก�-ยวก	บพระราชบ	ญญ	ต�ข&อม'ล
ข�าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ภาคประชาชน (ภาษาไทย และภาษา

อ	งกฤษ) ต	?งแต�ป[งบประมาณ 2557-2558



ท	?งน�?จะม�การเสนอขอร	บการจ	ดสรรงบประมาณ เพ@-อสน	บสน�น
การด าเน�นการในท�กโครงการ ตามแผนการเตร�ยมความพร&อมส'�

ประชาคมอาเซ�ยน พ.ศ. 2555-2558 ในภาพรวมด&วย 
อนA-ง หน�วยงานของร	ฐควรม�การจ	ดต	?งคณะกรรมการเตร�ยม

ความพร&อมของหน�วยงานในการเข&าส'�ประชาคมอาเซ�ยนด&วย เพ@-อ
ก าก	บการปฏ�บ	ต�ตามแผนการเตร�ยมความพร&อมส'�ประชาคมอาเซ�ยน

ในด&านต�างๆ ให&บรรล�ผลส าเร>จตามเปOาหมายโดยรวมอย�างม�
ประส�ทธ�ภาพและประส�ทธ�ผล

การเตร�ยมความพร&อมของหน�วยงานของร	ฐ 











ส าน	กงานคณะกรรมการข&อม'ลข�าวสารของราชการส าน	กงานคณะกรรมการข&อม'ลข�าวสารของราชการ
ส าน	กงานปล	ดส าน	กนายกร	ฐมนตร� ท าเน�ยบร	ฐบาลส าน	กงานปล	ดส าน	กนายกร	ฐมนตร� ท าเน�ยบร	ฐบาล

ขอให&ท�กท�านโชคด�ขอให&ท�กท�านโชคด�
อาจารย�ล	กขณา  ศร�ผ�ดผ�องอาจารย�ล	กขณา  ศร�ผ�ดผ�อง
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