
นายพงศศกดิ์์ ั   ชุมสาย ณ อยธุยา    
ผูช้วยเลขานกุาร่                               

ในคณะทาํงานขอ้มลูขา่วสารของ                   
การทางพเิศษแหง่ประเทศไทย

นายพงศศกดิ์์ ันายพงศศกดิ์์ ั     ชุมสายชุมสาย  ณณ  อยธุยาอยธุยา        
ผูช้วยเลขานกุาร่ผูช้วยเลขานกุาร่                                                               

ในคณะทาํงานขอ้มลูขา่วสารของในคณะทาํงานขอ้มลูขา่วสารของ                                       
การทางพเิศษแหง่ประเทศไทยการทางพเิศษแหง่ประเทศไทย

  ความเขา้ใจในการปฏบิตัติามความเขา้ใจในการปฏบิตัติาม
พระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของราชการพระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของราชการ  

พพ..ศศ.2540.2540



เขา้เขา้สเูนอืหา่ ้สเูนอืหา่ ้



ความเป็นมา

• ยกร่างกฎหมาย รัฐบาลนายอานันท์  ปันยารชนุ

• 23 ก.ค. 2540 สภาผ้แทนฯู  มมีตเิห็นชอบ

• 10 ก.ย. 2540 ประกาศในราชกจิจานเบกษาุ

• 9 ธ.ค. 2540 มผีลบังคบัใช้ 



หลกัการและแนวคดิหลกัการและแนวคดิ  
พพ..รร..บบ..ขอ้มลูขา่วสารของราชการขอ้มลูขา่วสารของราชการ  พพ..ศศ.. 25402540

เปิดเผยเป็นหลกัเปิดเผยเป็นหลกั  ปกปิดเป็นขอ้ยกเวน้ปกปิดเป็นขอ้ยกเวน้

ดา้นประชาชนดา้นประชาชน

มสีทธจิะรู ้ิมสีทธจิะรู ้ิ           และรูท้ ีจ่ะใชสทธิ้ ิและรูท้ ีจ่ะใชสทธิ้ ิ

ดา้นหนว่ยงานของรฐัดา้นหนว่ยงานของรฐั

คุม้ครองขอ้มลูขา่วสารสวนบคุคล่คุม้ครองขอ้มลูขา่วสารสวนบคุคล่



พ.ร.บ.นีย้งัสอดคล้องกบัรัฐธรรมนญแห่งราชอาณาจักรไทยู  

พ.ศ. 2550 ส่วนที่  10 ว่าด้วย สิทธิในข้อมลข่าวสารและการร้องเรียนู  

• มาตรา  56 “บคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมลุ ู  หรือ

ข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ

หน่วยงานของรัฐฯ...... เว้นแต่การเปิดเผยข้อมลหรือข่าวสารู

นั้น จะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ  ความปลอดภัยของ

ประชาชน หรือ ส่วนได้เสียอันพึงได้รับความค้มครองของุ

บคคลอืนุ่    หรือ  เป็นข้อมลส่วนบคคลู ุ  ..”
• มาตรา  35 “.... บคคลย่อมมีสิทธิได้รับความค้มครองจากการุ ุ

แสวงประโยชน์โดยมชิอบจากข้อมลส่วนบคคลทีเ่กีย่วกบัตนู ุ  ....”



มตคณะรฐัมนตรีิมตคณะรฐัมนตรีิ                   เมื่อวนัที่เมื่อวนัที่  1111  เมษายนเมษายน  25492549

1.1. ให้ให้  กก..พพ..รร..  นํานํา  มติมติ  ครมครม..  เมื่อวนัที่เมื่อวนัที่  28 28 ธธ..คค..47 47 ทีก่าํหนดให้ทีก่าํหนดให้  

หน่วยงานของรัฐนําข้อมลข่าวสารเกีย่วกบัการประกาศูหน่วยงานของรัฐนําข้อมลข่าวสารเกีย่วกบัการประกาศู

ประกวดราคาและสอบราคาประกวดราคาและสอบราคา  รวมทั้งผลการพจิารณาการรวมทั้งผลการพจิารณาการ

จัดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืนเผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซต์ของจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืนเผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซต์ของ

หน่วยงานหน่วยงาน  รวมทั้งการนําเรื่องความโปร่งใสเรื่องการเปิดเผยรวมทั้งการนําเรื่องความโปร่งใสเรื่องการเปิดเผย

ข้อมลข่าวสารูข้อมลข่าวสารู   เรื่องการมสี่วนร่วมของประชาชนเรื่องการมสี่วนร่วมของประชาชน  เป็นหนึ่งเป็นหนึ่ง

ในตวัชี้วดัในตวัชี้วดั ( (KPIKPI))  ประสิทธิภาพของหน่วยงานราชการทกุประสิทธิภาพของหน่วยงานราชการทกุ

แห่งด้วยแห่งด้วย



ข้อมลข่าวสารูข้อมลข่าวสารู
สิ่งที่ สื่อความหมายให้รู้สิ่งที่ สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวเรื่องราว  ข้อเท็จจริงข้อเท็จจริง  

ข้อมลูข้อมลู หรือสิ่งใดๆหรือสิ่งใดๆ

ในรปของูในรปของู เอกสารเอกสาร   แฟ้มแฟ้ม     รายงานรายงาน     หนังสือหนังสือ  
แผนผังแผน ผัง     แผนที่แผนที่   ภาพวาดภาพวาด   ภาพถ่าย ฟิ ล์มภาพถ่าย ฟิ ล์ม  
การบันทึกภาพหรือเสียงการบันทึกภาพหรือเสียง  การบันทึกโดยเครื่องการบันทึกโดยเครื่อง
คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์หรือวิธีอื่นใดที่ทําให้สิ่งที่บันทึกไว้หรือวิธีอื่นใดที่ทําให้สิ่งที่บันทึกไว้
ปรากฏได้ปรากฏได้



ขอ้มูลข่าวสารที่อยู่ในขอ้มูลข่าวสารที่อยู่ใน  ความครอบครองความครอบครอง  
หรือหรือควบคุมดูแลควบคุมดูแล  ของหน่วยงานของรฐัของหน่วยงานของรฐั

ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกบัการไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกบัการ
ดาํเนนิงานดาํเนนิงาน  ของรฐัของรฐั    หรือหรือ    เอกชนเอกชน

  ขอ้มลูข่าวสารของราชการขอ้มลูข่าวสารของราชการ



ข้อมลข่าวสารส่วนบุคคลูข้อมลข่าวสารส่วนบุคคลู

ข้อมลข่าวสารที่ต้องูข้อมลข่าวสารที่ต้องู                           

เปิดเผยเป็นการทั่วไปเปิดเผยเป็นการทั่วไป
ข้อมลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผยูข้อมลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผยู

ประเภทของข้อมลข่าวสารู

ลงพมิพ์ในราชกจิจานเบกษาุ

จดัไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู

เอกสารประวตัศิาสตร์

ข้อมลข่าวสารทีเ่ปิดเผยไม่ไดู้  ได้แก่         

ข้อมลทีอ่าจก่อให้เกดิความเสียหายแกู่  

สถาบันพระมหากษตัริย์

ข้อมลทีห่น่วยงานของรัฐอาจมคีาํสั่งู      

มใิห้เปิดเผย เช่น    ข้อมลทีก่่อให้เกดิความู

เสียหายต่อความมัน่คงของประเทศ ฯลฯ

มม..77

มม ..99

มม..2626

มม..1414

มม..1515

มม..44,,2121,,2323,,2424

1111 2

3
ข้อมลเฉพาะรายูข้อมลเฉพาะรายู

มม..1111 44



ข้อมลข่าวสารส่วนบุคคลูข้อมลข่าวสารส่วนบุคคลู

ข้อมลข่าวสารที่ต้องูข้อมลข่าวสารที่ต้องู                           

เปิดเผยเป็นการทั่วไปเปิดเผยเป็นการทั่วไป
ข้อมลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผยูข้อมลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผยู

ประเภทของข้อมลข่าวสารู

ลงพมิพ์ในราชกจิจานเบกษาุ

จดัไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู

เอกสารประวตัศิาสตร์

ข้อมลข่าวสารทีเ่ปิดเผยไม่ไดู้  ได้แก่         

ข้อมลทีอ่าจก่อให้เกดิความเสียหายแกู่  

สถาบันพระมหากษตัริย์

ข้อมลทีห่น่วยงานของรัฐอาจมคีาํสั่งู      

มใิห้เปิดเผย เช่น    ข้อมลทีก่่อให้เกดิความู

เสียหายต่อความมัน่คงของประเทศ ฯลฯ

มม..77
มม..1414

มม..1515

มม..44,,2121,,2323,,2424

1111 2

3
ข้อมลเฉพาะรายูข้อมลเฉพาะรายู

44

มม ..99

มม..2626

มม..1111



  ข้อมลลงพมิพ์ในราชกจิจาูข้อมลลงพมิพ์ในราชกจิจาู นุเบกษานุเบกษา      
((มาตรามาตรา  7)7)

(1)(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรโครงสร้างและการจัดองค์กร

(2)(2) สรุปอาํนาจหน้าที่ที่สาํคัญสรุปอาํนาจหน้าที่ที่สาํคัญ

(3)(3) สถานที่ตดิต่อขอรับข้อมลข่าวสารูสถานที่ตดิต่อขอรับข้อมลข่าวสารู

((44)  )  กฎกฎ  มตคิมตคิ..รร..มม..  ข้อบงัคับข้อบงัคับ  คาํสั่งฯคาํสั่งฯ  ((==กฎกฎ))

((55)  )  ข้อมลข่าวสารอื่นที่คณะูข้อมลข่าวสารอื่นที่คณะู กก..กก..กาํหนดกาํหนด
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 ข้อมลข่าวสารของราชการทีห่น่วยงานจะต้องรวบรวมไว้ใหู้
ประชาชนเข้าตรวจดู  

1. ผลการพจิารณาหรือคาํวนิิจฉัยทีม่ผีลโดยตรงต่อเอกชน  ได้แก่  

การเปิดเผยข้อมลข่าวสารของราชการตามมาตราู  9

 การอนญาตุ   อนมตัิุ    การวนิิจฉัย  การอทธรณ์ุ   ทีก่ระทําโดยเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปกครอง  เช่น

*  คาํวนิิจฉัยของคณะกรรมการอทธรณ์ตามุ  พรบ.

ควบคมอาคารุ  กรณเีจ้าพนักงานท้องถิน่มคีาํสั่งไม่อนญาตุ คาํขอ

* ผลการพจิารณาอทธรณ์คาํสั่งไม่อนญาตตามุ ุ  พรบ. สราฯุ

* คาํสั่งไม่อนญาตให้ตั้งท่าเรือุ   คาํสั่งพกัใบอนญาตุ  หรือ ถอน

ใบอนญาตของกรมการขนส่งทางนําุ้
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2. นโยบายหรือการตคีวาม

การเปิดเผยข้อมลข่าวสารฯตามมาตราู  9 (ต่อ)

* นโยบายของกรมประมง            * นโยบายตํารวจแห่งชาติ

* นโยบายทนรัฐวสิาหกจิุ               * นโยบายกระทรวงเกษตรฯ

* การหารือข้อกฎหมายกรณสีมาชิกสภาเทศบาล มหี้นส่วนในุ  หจก.

ทีเ่ป็นค่สัญญากบัเทศบาลู

*  การหารือข้อกฎหมายเกีย่วกบัการดาํเนินการตาม มต ิครม. และการ

จดัเกบ็ภาษโีรงเรือน และทีด่นิ

*  การหารือปัญหาการบังคบัใช้ พรบ. ความรับผดิทางละเมดิของ

เจ้าหน้าที ่พ.ศ. 2539
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3. แผนงาน  โครงการ  และงบประมาณรายจ่ายประจําปี   ของปี

ทีก่าํลงัดาํเนินงาน

การเปิดเผยข้อมลข่าวสารของราชการตามมาตราู  9

4. ค่มอืหรือคาํสั่งเกีย่วกบัวธิีปฏิบัตงิานของู  จนท.ของรัฐ    ซึ่งมี

ผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน

*  แผนยทธศาสตร์ของจงัหวดัตามคาํรับรองการปฏบิัตริาชการประจาํปีุ

งบประมาณ   แผนงบประมาณการพฒันาล่มนํา้ทะเลสาบสงขลาุ  

*  แผนแม่บทของหน่วยงาน   หรือ  แผนพฒันาด้าน   ต่างๆ ของปีที่

ดาํเนินการทีก่าํหนดไว้ในแผน         

*  ค่มอืการขออนญาตก่อสร้างู ุ  ดดัแปลง เคลือ่นย้าย   หรือ รื้อถอนอาคาร ตาม 

พรบ. ควบคมอาคารุ  พ.ศ. 2522

*  ค่มือการขอประกนัตวัผ้ต้องหาในชั้นต่างๆู ู  (ชั้นตาํรวจ   ชั้นศาล)
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5. สิ่งพมิพ์ทีไ่ด้มกีารอ้างถงึตามมาตรา 7 วรรคสอง

ถ้ามีการจัดพมิพ์เผยแพร่ไว้จํานวนพอสมควรแล้ว กไ็ม่

จําเป็นต้องนําลงพมิพ์ในราชกจิจาฯ ทั้งหมด ลงพมิพ์แต่เพยีงว่า ได้มี

การเผยแพร่ข้อมลดงักล่าวแล้วู  โดยอ้างถงึสิ่งพมิพ์ทีม่กีารเผยแพร่

แล้วไว้ในราชกจิจาฯด้วย  กฎหมายจึง กาํหนดให้ต้องนําสิ่งพมิพ์ทีไ่ด้

มกีารอ้างองิถงึในราชกจิจาฯ ต้องนํามารวมไว้เพือ่ให้ประชาชนเข้า

ตรวจดได้ด้วยู   เช่น

* ประกาศ  คณะกรรมการควบคมการประกอบวชิาชีพสอบุ

บัญชี  ฉบับที่ 42 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี            

การเปิดเผยข้อมลข่าวสารของราชการตามมาตราู  9
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6. สัญญาสัมปทาน  สัญญาทีม่ลีกัษณะในการผกขาดตัดตอนู  

หรือลกัษณะร่วมทนกบัเอกชนในการจัดทาํบริการสาธารณะุ

การเปิดเผยข้อมลข่าวสารของราชการตามมาตราู  9

* สัญญาสัมปทานการเดนิรถประจาํทาง

* สัญญาสัมปทานการทาํเหมอืงแร่   การทาํไม้ 

* สัญญาสัมปทานให้เอกชนเกบ็ขยะมลฝอยของู  กทม. และ

เมืองพทัยา

*  สัญญาโครงการทางพเิศษ     * สัญญาให้ผลติสราุ

*  สัญญา ITV
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7. มตคิณะรัฐมนตรี    หรือมตคิณะกรรมการทีแ่ต่งตั้งโดย

กฎหมาย และแต่งตั้งโดยมต ิค.ร.ม.

การเปิดเผยข้อมลข่าวสารของราชการตามมาตราู  9

7.1 มต ิคณะกรรมการทีแ่ต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี  เช่น 
*  มต ิ  กขร.
* มตคิณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
* มตคิณะกรรมการมาตรฐานสินค้า
* มตคิณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
* มตคิณะกรรมการกาํกบันโยบายราคากลางงานก่อสร้าง

7.2 มตคิณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย   เช่น 

* มตคิณะกรรมการธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
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((8)8) ข้อมลอื่นูข้อมลอื่นู     ตามที่คณะกรรมการตามที่คณะกรรมการ

ข้อมลข่าวสารของราชการูข้อมลข่าวสารของราชการู     กาํหนดกาํหนด

คาํถาม   ปัจจบันุ  คณะกรรมการ (กขร.) 

ประกาศให้ข้อมลใดู                             

เป็นข้อมลตามู  มาตรา 9(8)
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ขอ้มูลข่าวสารอื่นซึ่งหน่วยงานของรฐั            
ตอ้งจดัใหป้ระชาชนตรวจดู  ตามมาตรา 9(8)

ขอ้มูลข่าวสารอื่นซึ่งหน่วยงานของรฐัขอ้มูลข่าวสารอื่นซึ่งหน่วยงานของรฐั                        
ตอ้งจดัใหป้ระชาชนตรวจดูตอ้งจดัใหป้ระชาชนตรวจดู    ตามมาตราตามมาตรา  9(8)9(8)

ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา     ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา     

สรุปผลการพิจารณาจดัซื้อจดัจา้งประจําเดือน สรุปผลการพิจารณาจดัซื้อจดัจา้งประจําเดือน 

มตคิณะรัฐมนตรี 28 ธันวาคม 2547

กาํหนดให้นําเผยแพร่ลงบนหน้าแรก

ของ website ของหน่วยงาน
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การเปิดเผยข้อมลข่าวสารตามมาตราู  9

ถ้ามสี่วนต้องห้ามมใิห้เปิดเผยตามมาตรา 14 หรือ 

15 อย่ด้วยู  ให้  ลบหรือตดัทอน หรือทาํโดยประการ

อืน่ใดทีไ่ม่เป็นการเปิดเผยข้อมลนั้นู      

บคคลุ ไม่ว่ามสี่วนได้เสียเกีย่วข้องหรือไม่ ย่อม
มสีิทธิเข้าตรวจดู ขอสําเนาหรือสําเนาทีม่คีาํ

รับรองถกต้องู ได้  โดยหน่วยงานอาจเรียกเกบ็
ค่าธรรมเนียมในการนั้นได้



วธิีการจดัให้ตรวจดูวธิีการจดัให้ตรวจดู    ((มม..99))
((ประกาศคณะกรรมการฯประกาศคณะกรรมการฯ  2424  กก..พพ.41).41)
(1)(1)  ต้องมีสถานที่เฉพาะต้องมีสถานที่เฉพาะ
(2)(2)  จัดทาํดรรชนีจัดทาํดรรชนี
(3)(3)  ประชาชนต้องหยบิได้เองประชาชนต้องหยบิได้เอง
(4)(4)  คาํนึงถงึความสะดวกคาํนึงถงึความสะดวก
(5)(5)  อาจเป็นห้องสมุดหรืออาจเป็นห้องสมุดหรือ  

ห้องในหน่วยงานอื่นห้องในหน่วยงานอื่น
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ประกาศฯ เรื่องการเรียกค่าธรรมเนยีมขอสาํเนา 
ขนาดกระดาษ เอ ๔             ไม่เกิน      ๑     บาท
ขนาดกระดาษ เอฟ ๑๔             ไม่เกิน     ๑.๕๐    บาท

ขนาดกระดาษ บ ี๔              ไม่เกิน      ๒     บาท
ขนาดกระดาษ เอ ๓             ไม่เกิน      ๓     บาท
ขนาดกระดาษพมิพเ์ขียว เอ ๒   ไม่เกิน      ๘     บาท
ขนาดกระดาษพมิพเ์ขียว เอ ๑    ไม่เกิน     ๑๕    บาท
ขนาดกระดาษพมิพเ์ขียว เอ ๐    ไม่เกิน     ๓๐    บาท



2. ถ้าไม่ม ี ให้แนะนําไปยืน่ทีอ่ืน่

3. ข้อมลทีู่ หน่วยงานอืน่จัดทาํและห้ามเปิดเผย  ให้           

ส่งคาํขอให้หน่วยงานอืน่พจิารณา

1. หน่วยงานจัดให้ ภายในเวลาอนัสมควร  เว้นแต่ 

ขอจํานวนมาก หรือ  บ่อยครั้ง

การเปิดเผยขอ้มลูเฉพาะราย             
(มาตรา 11)



มติมติ  ครมครม..  เมื่อวนัที่เมื่อวนัที่  2828  ธนัวาคมธนัวาคม  25472547

ขอ้มูลข่าวสารขอ้มูลข่าวสาร  มีพรอ้มอยู่แลว้ให้มีพรอ้มอยู่แลว้ให้

ดาํเนนิการโดยเร็วดาํเนนิการโดยเร็ว  หรือภายในวนัที่ขอหรือภายในวนัที่ขอ

ถา้ขอมากไม่เสร็จภายในถา้ขอมากไม่เสร็จภายใน  1515  วนัวนั            

ตอ้งแจง้ผูข้อตอ้งแจง้ผูข้อ      ภายในภายใน  1515  วนัวนั  และและ                  

แจง้กาํหนดวนัแลว้เสร็จดว้ยแจง้กาํหนดวนัแลว้เสร็จดว้ย



ลักษณะข้อมลที่จดัให้ประชาชนูลักษณะข้อมลที่จดัให้ประชาชนู
(1)(1)  ข้อมลข่าวสารที่มีอย่แล้วู ูข้อมลข่าวสารที่มีอย่แล้วู ู
(2)(2)  ไม่ต้องจดัทาํขึน้ใหม่ไม่ต้องจดัทาํขึน้ใหม่        เว้นแต่เว้นแต่

แปรสภาพแปรสภาพ  ตามที่ตามที่     คณะกรรมการคณะกรรมการ
กาํหนดกาํหนด    ซึ่งเหน็ว่าซึ่งเหน็ว่า
--  มใิช่แสวงหาประโยชน์การค้ามใิช่แสวงหาประโยชน์การค้า
--  เพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพเพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพ
--  ประโยชน์แก่สาธารณะประโยชน์แก่สาธารณะ



ผ้มีสิทธิตรวจดู ูผ้มีสิทธิตรวจดู ู
--  บุคคลทั่วไปบุคคลทั่วไป

ไม่จาํเป็นต้องเป็นผ้มีส่วนได้เสียูไม่จาํเป็นต้องเป็นผ้มีส่วนได้เสียู   

((มีมสีญชาตไิทยัสญชาตไิทยั   และและ                                                                                   

ไมม่สีญชาตไิทยัไมม่สีญชาตไิทยั แต่แต่มถี ิน่ทีอ่ยู่มถี ิน่ทีอ่ยู่ในประเทศไทยในประเทศไทย  ))

--  คนต่างด้าวคนต่างด้าว  เฉพาะที่ได้รับอนุญาตเฉพาะที่ได้รับอนุญาต

ให้มีถิ่นที่อย่ในประเทศไทยูให้มีถิ่นที่อย่ในประเทศไทยู

ต้องเป็นคนไทยต้องเป็นคนไทย

ม.14



ข้อมลข่าวสารทีไ่ม่ต้องเปิดเผยูข้อมลข่าวสารทีไ่ม่ต้องเปิดเผยู

ขอ้มลูขา่วสารทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความ
เสยหายตอ่สถาบนัพระมหากษตัรยิ ์ี

กรณีนี้กรณีนี ้ กฎหมายใหใ้ช้กฎหมายใหใ้ช ้ ดลุพนิจิหรอืไม่ดลุพนิจิหรอืไม่  ??

(มาตรา 14)



ประโยชน์ประโยชน์        

สาธารณะสาธารณะ

ประโยชน์ของประโยชน์ของ      

เอกชนที่เอกชนที่              

เกีย่วข้องเกีย่วข้อง

ดลุพนิจิ

อิสระอิสระ เสมอภาคเสมอภาค เหตผุลเหตผุล

  ข้อมลข่าวสารทีอ่าจไม่ต้องเปิดเผยูข้อมลข่าวสารทีอ่าจไม่ต้องเปิดเผยู   ((มาตรามาตรา  1515))

ตอ้งพจิารณา   
ท ัง้ 3 สวน่       

ประกอบกนั

การปฏบิัตหิน้าทีข่องการปฏบิัตหิน้าทีข่อง

หน่วยงานของรัฐหน่วยงานของรัฐ



  ขอ้มลูขา่วสารทีอ่าจไมต่อ้งเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารทีอ่าจไมต่อ้งเปิดเผย

ตอ้งเขา้ขอ้ยกเวน้ตอ่ไปนี้ตอ้งเขา้ขอ้ยกเวน้ตอ่ไปนี ้     ((มาตรามาตรา  15 15 ))

ต้องระบเหตผลุ ุ          

หากไม่เปิดเผย  (ระบุ

มาตราและอนมาตราุ )

(1)(1)  ความมัน่คงของประเทศความมัน่คงของประเทศ

(2)(2)  การบังคบัใช้กฎหมายการบังคบัใช้กฎหมาย

(3)(3)  ความเห็นภายในความเห็นภายใน

(5)(5)  ข้อมลข่าวสารส่วนบคคลู ุข้อมลข่าวสารส่วนบคคลู ุ

(4)(4)  ความปลอดภยัของบคคลุความปลอดภยัของบคคลุ

(6)(6)  กฎหมายหรือบคคลเจ้าของข้อมลกาํหนดมใิห้เปิดเผยุ ูกฎหมายหรือบคคลเจ้าของข้อมลกาํหนดมใิห้เปิดเผยุ ู



 เพื่อประโยชน์สาธารณะเพื่อประโยชน์สาธารณะ

 การเปิดเผยข้อมลข่าวสารูการเปิดเผยข้อมลข่าวสารู โดยสุจริตโดยสุจริต  ((มม.. 20)20)

จนทจนท..ทีเ่ปิดเผยขอ้มลูทีเ่ปิดเผยขอ้มลู                          
ยอ่มไดร้บัความคุม้ครองยอ่มไดร้บัความคุม้ครอง  
จากการปฏบิตัติามหนา้ที่จากการปฏบิตัติามหนา้ที่

ถา้ใชดลุพนิจิเปิดเผย้ถา้ใชดลุพนิจิเปิดเผย้                   
เฉพาะกรณีตอ่ไปนี้เฉพาะกรณีตอ่ไปนี้



มาตรามาตรา  2020
การเปิดเผยข้อมลข่าวสารใดูการเปิดเผยข้อมลข่าวสารใดู   แม้จะแม้จะเข้าข่ายต้องมีความเข้าข่ายต้องมีความ

รับผิดรับผิดตามกฎหมายใดให้ถือว่าตามกฎหมายใดให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ต้องเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ต้อง

รับผิดรับผิด  หากเป็นการกระทาํโดยหากเป็นการกระทาํโดยสุจริตสุจริต    ในกรณีดงันี ้ในกรณีดงันี ้

(1)(1) ข้อมลข่าวสารตามูข้อมลข่าวสารตามู มาตรามาตรา    1515 ถ้าเจ้าหน้าที่ของถ้าเจ้าหน้าที่ของ

รัฐได้ดาํเนินการโดยถกต้องูรัฐได้ดาํเนินการโดยถกต้องู   ตามตามระเบยีบตามมาตราระเบยีบตามมาตรา  1616

(2)(2) ข้อมลข่าวสารตามูข้อมลข่าวสารตามู มาตรามาตรา      1515 ถ้าเจ้าหน้าที่ถ้าเจ้าหน้าที่

ของรัฐในของรัฐในระดับตามที่กาํหนดในกฎกระทรวงระดับตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง    มีคาํสั่งให้มีคาํสั่งให้

เปิดเผยเป็นการทั่ วไปหรือเฉพาะเปิดเผยเป็นการทั่ วไปหรือเฉพาะ         แก่บุคคลใดเพื่อแก่บุคคลใดเพื่อ

ประโยชน์อันสาํคัญยิ่งกว่าที่เกี่ยวกับประโยชน์อันสาํคัญยิ่งกว่าที่เกี่ยวกับ......



......ประโยชน์สาธารณะประโยชน์สาธารณะ  หรือชีวติหรือชีวติ  ร่างกายร่างกาย  สุขภาพสุขภาพ  

หรือประโยชน์อื่นของบุคคลหรือประโยชน์อื่นของบุคคล  และและคาํสั่งนัน้ได้คาํสั่งนัน้ได้

กระทาํโดยสมควรแก่เหตุกระทาํโดยสมควรแก่เหตุ    ในการนีจ้ะมีการในการนีจ้ะมีการ

กาํหนดข้อจาํกัดหรือเงื่อนไขในการใช้ข้อมลูกาํหนดข้อจาํกัดหรือเงื่อนไขในการใช้ข้อมลู

ข่าวสารนัน้ตามความเหมาะสมกไ็ด้ข่าวสารนัน้ตามความเหมาะสมกไ็ด้

การเปิดเผยข้อมลข่าวสารตามวรรคหนึ่งูการเปิดเผยข้อมลข่าวสารตามวรรคหนึ่งู ไม่ไม่

เป็นเหตุให้หน่วยงานของรัฐพ้นจากความรับผิดเป็นเหตุให้หน่วยงานของรัฐพ้นจากความรับผิด

ตามกฎหมายหากจะพงึมีในกรณีดงักล่าวตามกฎหมายหากจะพงึมีในกรณีดงักล่าว



คําสงใหเ้ปิดเผยขอ้มูลข่าวสารตามมาตราั่  15
ใหเ้ป็นอํานาจของเจา้หนา้ทีข่องรฐั ดงัตอ่ไปนี้

(1) ขา้ราชการพลเรอืน... ซงมหีนา้ที่ึ่ ครอบครอง
หรือควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารน ัน้ และเป็นผู ้ดํารง
ตาํแหนง่ต ัง้แตร่ะดบั 6 ขนึไป้

กฎกระทรวง ฉบบัที ่4 ( พ.ศ. 2542 )



มาตรามาตรา  1616
ใหอ้ํานาจ ครม. ออกระเบยีบวา่ดว้ยการรกัษาความลบั
ของทางราชการ พ.ศ.2544 ขนึใชบงัคบัแทนระเบยีบ้ ้
วา่ดว้ยการรกัษาความปลอดภยัแหง่ชาต ิพ.ศ. 2517 
ในสวนที่ว่าด้วยเอกสารข้อมูลข่าวสารลบั่   มีความ
เกี่ยวข้องก ับข้อมูลข่าวสารที่ห ้ามมิให้เ ปิด เผย   
(มาตรา 14) หรอือาจมคีาํสงมใิหเ้ปิดเผยั่  (มาตรา 15)

ขอ้มลูขา่วสารลบั = ขอ้มลูตาม มาตรา 14  หรอื มาตรา 15

 ที่มีคําสัง่มิใหเ้ปิดเผยและกาํหนดชัน้ความลบัไว้

การเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารลบั จะตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบ
วา่ดว้ยการรกัษาความลบัของทางราชการ พ.ศ.2544

มาตรา 4



  ขอ้มลูขา่วสารสวนบคุคล่ขอ้มลูขา่วสารสวนบคุคล่

เช่น

ฐานะการเงนิ
การศึกษา
ประวัตสิุขภาพ
ประวัตอิาชญากรรม
ประวัตกิารทาํงาน

เช่น

ชื่อ-นามสกุล

ลายพมิพ์นิว้มือ
แผ่นบันทกึลักษณะเสียง
รปภาพู

สิ่งเฉพาะตวัของบคคลุสิ่งเฉพาะตวัของบคคลุ สิ่งบอกลกัษณะอืน่สิ่งบอกลกัษณะอืน่

ปกปิดเป็นหลกัปกปิดเป็นหลกั      เปิดเผยเป็นขอ้ยกเวน้เปิดเผยเป็นขอ้ยกเวน้



• จัดให้พมิพ์ในราชกจิจานเบกษาุ  ใน 6 ประเดน็  (ม. 23(3))

• จัดเกบ็ข้อมลเท่าทีจ่ําเป็นู   ต้องยกเลกิเมือ่หมดความจําเป็น 

Update ข้อมลอย่เสมอู ู  และ จัดระบบ รปภ. ( ม. 23)

หน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ กับข้อมลส่วนบุคคลู

• พยายามเกบ็ข้อมลโดยตรงจากเจ้าของข้อมลู ู  (ม. 23)

• จะเปิดเผยข้อมลโดยปราศจากความยนิยอมไม่ไดู้  (ม.24)

• ยอมให้เจ้าของข้อมลขอดข้อมลเกีย่วกบัตนไดู้ ู ู  (ม. 25)

• แก้ไขข้อมลให้ตรงความจริงตามทีเ่จ้าของร้องขอู  (ม. 25)



ข้อมลข่าวสารส่วนบุคคลูข้อมลข่าวสารส่วนบุคคลู
ทตี้องพมิพ์ในราชกจิจาฯ่ทตี้องพมิพ์ในราชกจิจาฯ่

((กก)) ประเภทของบุคคลที่มีการเกบ็ข้อมลไวู้ประเภทของบุคคลที่มีการเกบ็ข้อมลไวู้   

((ขข)) ประเภทของระบบข้อมลข่าวสารส่วนบุคคลูประเภทของระบบข้อมลข่าวสารส่วนบุคคลู

((คค)) ลักษณะการใช้ข้อมลตามปกติูลักษณะการใช้ข้อมลตามปกติู

((งง)) วธิีการขอตรวจดข้อมลข่าวสารของเจ้าของข้อมลู ู ูวธิีการขอตรวจดข้อมลข่าวสารของเจ้าของข้อมลู ู ู

((จจ)) วธิีการขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมลูวธิีการขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมลู

((ฉฉ)) แหล่งที่มาของข้อมลูแหล่งที่มาของข้อมลู

((มม.. 2323  วว.. 3)3)



ตอ่ตอ่  จนทจนท..ในหนว่ยงานในหนว่ยงาน  นําไปใชตามอาํนาจหนา้ที่้นําไปใชตามอาํนาจหนา้ที่้
  การใชขอ้มลูตามปกติ้การใชขอ้มลูตามปกติ้
ตอ่ตอ่  หนว่ยงานทีท่าํงานดา้นแผนหนว่ยงานทีท่าํงานดา้นแผน//การสถติ ิการสถติ ิ
ใชเพือ่ประโยชนใ์นการศกษาวจิยั้ ึใชเพือ่ประโยชนใ์นการศกษาวจิยั้ ึ
ตอ่ตอ่  หอจดหมายเหตฯุหอจดหมายเหตฯุ  ตามตาม  มม.. 2626
ตอ่ตอ่  จนทจนท..  เพือ่ป้องกนัการฝ่าฝืนไมป่ฏบิตัติามเพือ่ป้องกนัการฝ่าฝืนไมป่ฏบิตัติาม  กมกม..
จาํเป็นเพือ่ป้องกนัจาํเป็นเพือ่ป้องกนั//ระงบัอนัตรายตอ่ชวติีระงบัอนัตรายตอ่ชวติี ++สขุภาพสขุภาพ
ตอ่ตอ่    ศาลศาล  และและ  จนทจนท..  หนว่ยงานหนว่ยงาน  //บคุคลตามบคุคลตาม  กมกม..
กรณีอืน่ตามทีก่าํหนดไวใ้นพระราชกฤษฎกีากรณีอืน่ตามทีก่าํหนดไวใ้นพระราชกฤษฎกีา

((มม..2424 ))  จะเปิดเผยขอ้มลูโดยปราศจากความยนิยอมจะเปิดเผยขอ้มลูโดยปราศจากความยนิยอม

ของเจา้ของขอ้มลูไมไ่ด้ของเจา้ของขอ้มลูไมไ่ด ้   ยกเวน้ยกเวน้  เป็นกรณีเปิดเผยตอ่เป็นกรณีเปิดเผยตอ่



สิทธิในการได้รับแจ้งและคดัค้าน (ม. 17)

สทธขิองเจา้ของขอ้มลูิสทธขิองเจา้ของขอ้มลูิ                               
((หรอืประชาชนหรอืประชาชน  หรอืเจา้หนา้ทีข่องรฐัเองหรอืเจา้หนา้ทีข่องรฐัเอง))

สิทธิให้หน่วยงานของรัฐจดัระบบค้มครองุ  ตาม ม. 23

สิทธิไม่ยนิยอมให้เปิดเผยข้อมลข่าวสารู  ตาม ม. 24

สิทธิทีจ่ะเข้าตรวจ/รับสําเนาข้อมลส่วนบคคลู ุ  ตาม ม. 25

สิทธิเรียกให้แก้ไข หรือลบข้อมลู  ตาม ม. 25

สิทธิในการร้องเรียน ตาม ม. 13 อทธรณ์ุ  ตาม ม. 18,35

ให้อทธรณ์ภายในุ  ๓๐ วนั กรณหีน่วยงานไม่ลบหรือเปลีย่นแปลงตามคาํขอ 

ม.26



หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์    จะเกบ็รักษาจะเกบ็รักษา
ข้อมลที่ปกปิดตามูข้อมลที่ปกปิดตามู   มม.. 1414
เมื่อมีอายุครบเมื่อมีอายุครบ    กาํหนดกาํหนด  ....................ปีปี

ข้อมลที่ปกปิดตามูข้อมลที่ปกปิดตามู   มม.. 1155
เมื่อมีอายุครบเมื่อมีอายุครบ    กาํหนดกาํหนด  ....................ปีปี

  เอกสารประวัตศิาสตร์เอกสารประวัตศิาสตร์  ((มม..2626))

7575

2020
หอจดหมายเหตแุหง่ชาติหอจดหมายเหตแุหง่ชาติข้อมลนีต้องส่งใหู้ ้ข้อมลนีต้องส่งใหู้ ้     ....................................................................................................

เพือ่คดัเลอืกให้ประชาชนศึกษาค้นคว้าต่อไปเพือ่คดัเลอืกให้ประชาชนศึกษาค้นคว้าต่อไป



••สิทธิในการขอสิทธิในการขอคาํปรึกษาคาํปรึกษา  กบักบั  สขรสขร..  ตามตาม  มม.. 66

สิทธิของประชาชนหรือเอกชนสิทธิของประชาชนหรือเอกชน

••สิทธิเข้าสิทธิเข้าตรวจดข้อมลข่าวสารของราชการู ูตรวจดข้อมลข่าวสารของราชการู ู   ตามตาม  มม.. 99
••สิทธิสิทธิขอข้อมลข่าวสารอื่นูขอข้อมลข่าวสารอื่นู ใดของราชการใดของราชการ  ตามตาม  มม.. 1111
••สิทธิทีจ่ะได้สิทธิทีจ่ะได้ร้ถงึข้อมลข่าวสารส่วนบคคลู ู ุร้ถงึข้อมลข่าวสารส่วนบคคลู ู ุ   ตามตาม  มม.. 2525
••สิทธิในการดาํเนินการสิทธิในการดาํเนินการแทนผ้เยาว์ูแทนผ้เยาว์ู   ฯลฯฯลฯ  ตามตาม  มม.. 2525
••สิทธิในการสิทธิในการร้องเรียนร้องเรียน  ตามตาม  มม.. 1313
••สิทธิในการสิทธิในการอทธรณ์ุอทธรณ์ุ   ตามตาม  มม.. 1818





แบบทดสอบการเขา้ถงึแบบทดสอบการเขา้ถงึ          
ขอ้มลูขา่วสารขอ้มลูขา่วสาร

ตรวจดไูดเ้องตรวจดไูดเ้อง((ทีไ่หนทีไ่หน))

  หรอืตอ้งยืน่คาํขอหรอืตอ้งยืน่คาํขอ

CASECASE



นโยบายกระทรวงเกษตรฯนโยบายกระทรวงเกษตรฯ  

เร ือ่งการชวยพยงุราคาขา้ว่เร ือ่งการชวยพยงุราคาขา้ว่

ลําลํา
ดบัดบั ราชราช

กจิจากจิจา

กรณีตรวจดไูดเ้องกรณีตรวจดไูดเ้อง

สถานทีห่นว่ยงานสถานทีห่นว่ยงาน
ของรฐัจดัให้ของรฐัจดัให้

หอหอ
จดหมายจดหมาย
เหตุเหตุ

ตอ้งยืน่คาํขอตอ่ตอ้งยืน่คาํขอตอ่
หนว่ยงานของรฐัหนว่ยงานของรฐั

ไปตรวจไปตรวจ  
ดไูดเ้องดไูดเ้อง

วธิกีารเขา้ถงึขอ้มลูวธิกีารเขา้ถงึขอ้มลู

รายงานการสอบสวนการทจุรติรายงานการสอบสวนการทจุรติ

ในหนว่ยงานของรฐัในหนว่ยงานของรฐั

1.1.

2.2.

มตขิองคณะกรรมการมตขิองคณะกรรมการ  อบตอบต..

ป่าไผง่ามป่าไผง่าม      ออ..แกลงแกลง  จจ..ระยองระยอง
3.3.

แผนงานโครงการงบประมาณแผนงานโครงการงบประมาณ

ในปีนขีองกรงุเทพมหานคร้ในปีนขีองกรงุเทพมหานคร้
4.4.

สญญาสมปทานเหมอืงแรท่ ีก่รมั ัสญญาสมปทานเหมอืงแรท่ ีก่รมั ั

ทรพัยากรธรณีอนญุาตเอกชนทรพัยากรธรณีอนญุาตเอกชน
5.5.

√√

√√

√√

√√ √√

√√

√√

√√

√√



สถานทีข่อรบัขอ้มลูขา่วสารของสถานทีข่อรบัขอ้มลูขา่วสารของ

กระทรวงคมนาคมกระทรวงคมนาคม

ลําลํา
ดบัดบั ราชราช

กจิจากจิจา

กรณีตรวจดไูดเ้องกรณีตรวจดไูดเ้อง

สถานทีห่นว่ยงานสถานทีห่นว่ยงาน
ของรฐัจดัให้ของรฐัจดัให้

หอหอ
จดหมายจดหมาย
เหตุเหตุ

ตอ้งยืน่คาํขอตอ่ตอ้งยืน่คาํขอตอ่
หนว่ยงานของรฐัหนว่ยงานของรฐั

ไปตรวจไปตรวจ  
ดไูดเ้องดไูดเ้อง

วธิกีารเขา้ถงึขอ้มลูวธิกีารเขา้ถงึขอ้มลู

โฉนดทีด่นิฉบบัแรกของไทยโฉนดทีด่นิฉบบัแรกของไทย

6.6.

7.7.

บญัชของนายดาํในธนาคารเพือ่ีบญัชของนายดาํในธนาคารเพือ่ี

การเกษตรและสหกรณก์ารเกษตรการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร
8.8.

นางสดุานางสดุา  ไปขอตรวจดโูฉนดไปขอตรวจดโูฉนด

ทีด่นิขา้งเคยีงกบัของตนเองทีด่นิขา้งเคยีงกบัของตนเอง

จากสานกังานทีด่นิจงัหวดัํจากสานกังานทีด่นิจงัหวดัํ

9.9.

ตวัตวัแทนบแทนบ..ประกนัชวติไปขอผลีประกนัชวติไปขอผลี

ตรวจรกัษาโรคของนายเยีย่มตรวจรกัษาโรคของนายเยีย่มยทุธยทุธ

ที่ท ีร่ร..พพ..ของรฐัเก็บไวเ้พือ่นํามาทาํของรฐัเก็บไวเ้พือ่นํามาทาํ

กรมธรรม์กรมธรรม ์ ฯของนายเยีย่มฯของนายเยีย่มยทุธยทุธ

10.10.

√√

√√

√√

√√

√√ √√

√√



TESTTEST

แบบทดสอบความเขา้ใจพนืฐาน้แบบทดสอบความเขา้ใจพนืฐาน้
เกีย่วกบัเกีย่วกบั  พระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารพระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสาร      

ของราชการของราชการ  พพ..ศศ.. 25402540



KEY TESTKEY TEST

______ 1.1. ประชาชนมสีทธใินการขอดขูอ้มลูขา่วสารทกุอยา่งของทางราชการิประชาชนมสีทธใินการขอดขูอ้มลูขา่วสารทกุอยา่งของทางราชการิ
______ 2.2. การใหบ้รกิารขอ้มลูขา่วสารของรฐัตอ้งเป็นไปในลกัษณะโปรง่ใสการใหบ้รกิารขอ้มลูขา่วสารของรฐัตอ้งเป็นไปในลกัษณะโปรง่ใส

ถา้เปิดเผยไมไ่ดต้อ้งมเีหตผุลทีช่ดเจนัถา้เปิดเผยไมไ่ดต้อ้งมเีหตผุลทีช่ดเจนั
______ 3. 3.   พพ..รร..บบ..ขอ้มลูขา่วสารฯขอ้มลูขา่วสารฯ  สงผลใหป้ระชาชนไดร้บัการคุม้ครองบางอยา่ง่สงผลใหป้ระชาชนไดร้บัการคุม้ครองบางอยา่ง่
______ 4. 4.   ขอ้มลูของราชการทีเ่ปิดเผยไดเ้ป็นการท ัว่ไปขอ้มลูของราชการทีเ่ปิดเผยไดเ้ป็นการท ัว่ไป  เชน่เชน่    สญญาสมปทานั ัสญญาสมปทานั ั

การจดัซอจดัจา้งื้การจดัซอจดัจา้งื้       คน้ไดจ้ากสถานทีท่ ีห่นว่ยงานจดัใหต้รวจดูคน้ไดจ้ากสถานทีท่ ีห่นว่ยงานจดัใหต้รวจดู
______ 5. 5.   ขอ้มลูทีต่อ้งใชดลุพนิจิในการเปิดเผย้ขอ้มลูทีต่อ้งใชดลุพนิจิในการเปิดเผย้     ไดแ้ก่ไดแ้ก่  ประวตัสิวนบคุคล่ประวตัสิวนบคุคล่
______ 6. 6.   พพ..รร..บบ..ขอ้มลูขา่วสารฯขอ้มลูขา่วสารฯ  ใหป้ระโยชนแ์กผู่ใ้ชสทธขิอขอ้มลูเทา่น ัน้้ ิใหป้ระโยชนแ์กผู่ใ้ชสทธขิอขอ้มลูเทา่น ัน้้ ิ
______ 7. 7.   คนทีม่คีวามรูเ้ร ือ่งกฎหมายเป็นอยา่งดีคนทีม่คีวามรูเ้ร ือ่งกฎหมายเป็นอยา่งด ี จงึจะสามารถขอดขูอ้มลูขา่วสารจงึจะสามารถขอดขูอ้มลูขา่วสาร  

ของราชการได้ของราชการได ้ โดยใชระยะเวลาเพยีงสนๆ้ ั้โดยใชระยะเวลาเพยีงสนๆ้ ั้   
______ 8. 8.   พพ..รร..บบ..ขอ้มลูขา่วสารขอ้มลูขา่วสาร  ฯฯ  เป็นกฎหมายทีไ่กลตวัไมค่อ่ยเกีย่วขอ้งกบัเป็นกฎหมายทีไ่กลตวัไมค่อ่ยเกีย่วขอ้งกบั

ชวติประจาํวนัมากนกัีชวติประจาํวนัมากนกัี
______ 9. 9.   พพ..รร..บบ..ขอ้มลูขา่วสารฯขอ้มลูขา่วสารฯ  เหมาะสาหรบัคนเมอืงํเหมาะสาหรบัคนเมอืงํ   หรอืคนในระดบักลางทีม่ ีหรอืคนในระดบักลางทีม่ ี

การศกษาหรอืเหมาะสาหรบันกัธุรกจิึ ํการศกษาหรอืเหมาะสาหรบันกัธุรกจิึ ํ   และองคก์รเอกชนมากกกวา่ชาวบา้นและองคก์รเอกชนมากกกวา่ชาวบา้น    
ท ัว่ๆท ัว่ๆ  ไปไป

___ 10. ___ 10. แนวคดิพนืฐานของ้แนวคดิพนืฐานของ้   พพ..รร..บบ..ขอ้มลูขา่วสารฯขอ้มลูขา่วสารฯ  คอืคอื  ตอ้งการใหห้นว่ยงานของตอ้งการใหห้นว่ยงานของ
รฐัมภีาพลกัษณท์ีด่ ีรฐัมภีาพลกัษณท์ีด่ ี

√√
√
√
√
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×

×

×

×



ประโยชนแ์ละคณุคา่ของประโยชนแ์ละคณุคา่ของ  พพ..รร..บบ..ขอ้มลูขา่วสารฯขอ้มลูขา่วสารฯ

สงเสรมิการเรยีนรูแ้ละการมสีวนรว่มของ่ ่
ประชาชน
สงเสรมิการเรยีนรูแ้ละการมสีวนรว่มของ่ ่
ประชาชน

ชวยเปลีย่นแปลงทศันคตหิรอืคา่นยิม่  การ
ดาํเนนิงานเจา้หนา้ทีแ่ละหนว่ยงานของรฐั
ชวยเปลีย่นแปลงทศันคตหิรอืคา่นยิม่  การ
ดาํเนนิงานเจา้หนา้ทีแ่ละหนว่ยงานของรฐั

พฒันาระบบบรหิารของประเทศใหโ้ปรง่ใสพฒันาระบบบรหิารของประเทศใหโ้ปรง่ใส

ประชาชนไดร้บัความเป็นธรรมในการพทิกัษ์
ปกป้องสทธขิองตนิ
ประชาชนไดร้บัความเป็นธรรมในการพทิกัษ์
ปกป้องสทธขิองตนิ



จบการบรรยายจบการบรรยาย

ขอบคุณครับขอบคุณครับ


