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เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น

สวัสดีค่ะ ฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายของปีนี้แล้วค่ะ ซึ่งก็ยังมีเรื่องที่น่าสนใจ

บก. ทักทาย

อาทิเช่น การขอทราบข้อเท็จจริงไม่ใช่เป็นการใช้สิทธิขอข้อมูลตาม พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ การขอให้เพิม่ เติมผลการตรวจเลือดทีท่ ำ� ลายไปแล้วด�ำเนินการ
ไม่ได้ และการแจ้งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารมีกรอบเวลาหรือไม่ รวมทั้งมีภาพ
กิจกรรมทั้งการตรวจประเมินให้คะแนนศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่สมควรเข้าร่วม
โครงการหน่วยงานต้นแบบ และการจัดสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจใน
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้น�ำชุมชน
จึ ง หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า จดหมายข่ า ว สขร.ตลอดปี ที่ ผ ่ า นมาจะเป็ น
ประโยชน์ต่อผู้อ่านค่ะ

สารบัญ
IT

ชวนรู้

3

รอบรู้เรื่องกฎหมาย

การใช้งานโปรแกรม Microsoft office
2013 สำ�หรับผู้ใช้งานทั่วไป (ตอนที่ 2)

เจาะค�ำวินิจฉัย

ที่น่าสนใจ

การแจ้งเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
มีกรอบเวลาหรือไม่

5

- รายชือ่ ราษฎรผูเ้ ข้าร่วมถอดถอนผูใ้ หญ่บา้ น
ต้องได้รบั ความคุม้ ครอง
- การขอให้เพิม่ เติมผลการตรวจเลือดทีไ่ ด้
มีการทำ�ลายไปแล้วไม่อยูใ่ นวิสยั ทีจ่ ะ
ดำ�เนินการได้
เรื่องร้องเรียน – หารือ
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เปิดโลก

- การขอทราบข้อเท็จจริง ไม่ใช่เป็นการใช้สิทธิขอ
ข้อมูลตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540

2 จดหมายข่าว สขร.
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ข้อมูลข่าวสาร
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ไขปัญหา
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รอบรั้ว สขร.

11

สนใจรับเป็นสมาชิก จดหมายข่าว สขร. ฟรี หรือให้ข้อเสนอแนะได้ที่ :
ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ส�ำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
โทรศัพท์ 0 2282 2283
โทรสาร 0 2281 8543
เว็บไซต์ www.oic.go.th

การใช้งานโปรแกรม
Microsoft Office 2013
สำ�หรับผู้ใช้งานทั่วไป (ตอนที่ 2)
เริ่มต้นใช้งาน Microsoft Word 2013

IT

ชวนรู้

นายอิศเรศ อิศโรสกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ส�ำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

เมื่อคุณเปิดใช้งาน Microsoft Word 2013 เป็นครั้งแรก คุณจะเห็นว่ามีตัวเลือกในการเริ่มใช้งานหลายแบบ คือ
การใช้เทมเพลต เปิดไฟล์ล่าสุด หรือเอกสารเปล่าโดยจะแสดงการใช้งาน ดังนี้

แถบเมนูหรือเรียกว่า Ribbon ลองมาดูกันว่าในเวอร์ชันนี้อะไรใหม่

แท๊บออกแบบใหม่ใน Word 2013
ท�ำให้การใช้ธีม สไตล์ และปีเจอร์การจัด
รูปแบบอื่นๆ นั้นง่ายขึ้น และช่วยให้เข้าใจ
ความเชื่อมโยงของสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายขึ้นอีกด้วย
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การสั่งพิมพ์เอกสาร (Print)
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เจาะค�ำวินิจฉัย

รายชื่อราษฎรผู้เข้าร่วมถอดถอนผู้ใหญ่บ้าน
ต้องได้รับความคุ้มครอง
นางสาวภาวนา ทองศรี
นักประชาสัมพันธ์ช�ำนาญการ
ส�ำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ผูอ้ ทุ ธรณ์เป็นอดีตผูใ้ หญ่บา้ น หมูท่ ี่ 6 ต�ำบลหนองใหญ่ อ�ำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ซึง่ ถูกราษฎรทีม่ ี
สิทธิเลือกผูใ้ หญ่บา้ นในหมูบ่ า้ น จ�ำนวน 342 คน ร่วมกันเข้าชือ่ ถอดถอนให้ออกจากต�ำแหน่งผูใ้ หญ่บา้ น ได้ใช้สทิ ธิ
ขอดูรายชื่อผู้ที่แสดงความจ�ำนงถอดถอนตน แต่ได้รับการปฏิเสธ โดยอ�ำเภอหนองใหญ่ให้เหตุผลว่าการเปิดเผย
อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของราษฎรที่เข้าชื่อถอดถอนผู้ใหญ่บ้านตามมาตรา 15 (4)
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดังนั้น อดีตผู้ใหญ่บ้านจึงอุทธรณ์ค�ำสั่งมิให้เปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารดังกล่าว
คณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ข่ า วสารสาขาสั ง คม การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น และ
การบังคับใช้กฎหมายพิจารณาเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารตามขอ เป็นข้อมูลข่าวสารทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบรายชือ่
ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านได้ท�ำการตรวจสอบกรณีราษฎรจ�ำนวน 342 คนร่วมกันเข้าชื่อถอดถอน
นายอ�ำเภอหนองใหญ่เห็นว่า เมือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเลือกผูใ้ หญ่บา้ นเข้าชือ่ ถอดถอนมีจ�ำนวนเกินกว่ากึง่ หนึง่ ของผูม้ สี ทิ ธิเลือก
ผู้ใหญ่บ้านทั้งหมดที่มีจ�ำนวน 620 คน ตามมาตรา 14(6) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธ
ศักราช 2457 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) อ�ำเภอจึงมีค�ำสั่งให้ผู้อุทธรณ์พ้นจากต�ำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ต่อมา
ผูอ้ ทุ ธรณ์ได้อทุ ธรณ์ค�ำสัง่ ให้พน้ จากต�ำแหน่งต่อผูว้ า่ ราชการจังหวัดชลบุรี ซึง่ ได้สงั่ ให้ยกอุทธรณ์ เนือ่ งจากเห็นว่า
การด�ำเนินการและการออกค�ำสั่งของนายอ�ำเภอหนองใหญ่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องจึงชอบ
ด้วยกฎหมายแล้ว อย่างไรก็ตาม แม้ผู้อุทธรณ์เป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงในข้อมูลข่าวสารที่มีค�ำขอ จึงมีเหตุอัน
สมควรที่จะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อราษฎร จ�ำนวน 342 คน เพื่อใช้ประกอบการรักษาสิทธิก็ตาม
แต่รายชื่อผู้เข้าร่วมถอดถอนดังกล่าว เป็นเพียงราษฎรธรรมดาไม่มีอิทธิพลใดๆ สมควรได้รับความคุ้มครองจาก
ทางราชการตามที่อ�ำเภอหนองใหญ่เสนอ การเปิดเผยรายชื่อราษฎรดังกล่าว อาจท�ำให้เกิดอันตรายต่อชีวิต
หรือความปลอดภัยแก่ผู้นั้นได้ ตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
จึงเห็นควรไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวแก่ผู้อุทธรณ์
(ค�ำวินิจฉัย ที่ สค 167/2556 สามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ www.oic.go.th โดยเข้าเมนู ค�ำวินิจฉัย)
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การขอให้เพิ่มเติมผลการตรวจเลือดที่ได้มีการท�ำลายไปแล้ว
ไม่อยู่ในวิสัยที่จะด�ำเนินการได้
นางสาวภาวนา ทองศรี
นักประชาสัมพันธ์ช�ำนาญการ
ส�ำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
หลายวั น ที่ ผ ่ า นมานี้ เรื่ อ งราวเกี่ ย วกั บ คดี ฆ าตกรรมที่ ผู ้ ถู ก กล่ า วหาได้ ใช้ สิ ท ธิ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ข ้ อ มู ล ข่ า วสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 ให้ตรวจผล DNA เพือ่ พิสจู น์หลักฐาน น�ำไปสูก่ ระบวนการหาตัวผูก้ ระท�ำความผิด เป็นกระแสสังคมทีก่ �ำลังมาแรง
อย่างไรก็ตาม หากมีข้อเท็จจริงที่แตกต่างกัน อาจท�ำให้การวินิจฉัยเรื่องลักษณะเดียวกันเกิดผลตรงข้ามกัน ซึ่งกรณีนี้ผู้อุทธรณ์เป็น
พนักงานขับรถไฟ ได้ขับรถไฟชนกับรถไฟอีกขบวนระหว่างสถานีโคกคลี - สถานีแผ่นดินทอง เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2546 ท�ำให้มีผู้
เสียชีวิตและบาดเจ็บจ�ำนวนหนึ่ง ผู้อุทธรณ์ได้รับบาดเจ็บสาหัส และถูกส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลลพบุรี ในชั้นต้นได้รับแจ้งผลการ
ตรวจเลือดจากพยาบาลว่าไม่มีแอลกอฮอล์ในร่างกาย ต่อมาเดือนกรกฎาคม 2546 พนักงานสอบสวนสถานีต�ำรวจภูธรอ�ำเภอ
ล�ำสนธิแจ้งผลการตรวจเลือดผู้อุทธรณ์ ซึ่งตรวจโดยบริษัท กรุงเทพ พยาธิ - แลป จ�ำกัด ว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์มากกว่า 300
มิลลิกรัม และแจ้งข้อกล่าวหาผู้อุทธรณ์ว่าขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัส ผู้อุทธรณ์ได้ขอ
ข้อมูลผลการตรวจรักษาและผลการตรวจหาระดับแอลกอฮอล์ในเลือดกับโรงพยาบาลลพบุรี กับขอให้แก้ไขข้อมูลการตรวจรักษา
โดยให้ระบุกรุ๊ปเลือด และ DNA ไว้ในเอกสารดังกล่าวด้วย แต่โรงพยาบาลลพบุรีปฏิเสธการให้ข้อมูล โดยให้เหตุผลว่า กระบวนการ
ให้การรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุของโรงพยาบาลลพบุรี ภายใต้ระบบของกระทรวงสาธารณสุขไม่มีการส่งตรวจผล DNA จึงไม่มีผลการ
ตรวจกรุ๊ปเลือดและ DNA และไม่อาจแก้ไขข้อมูลตามที่ผู้อุทธรณ์ร้องขอได้ พนักงานขับรถไฟจึงอุทธรณ์ค�ำสั่งดังกล่าว
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาการแพทย์และสาธารณสุข ได้พิจารณาแล้วพบว่า ข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลการตรวจรักษาและผลการตรวจเลือดของผู้อุทธรณ์ขณะเข้ารับการรักษาในเดือนกุมภาพันธ์ 2546 ที่โรงพยาบาลลพบุรี
มีลักษณะเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งหากผู้อุทธรณ์เห็นว่าข้อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนส่วนใดไม่ถูกต้องตามที่เป็นจริง ย่อมมีสิทธิยื่นค�ำขอเป็นหนังสือให้หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูล
ข่าวสารแก้ไขเปลีย่ นแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนนัน้ ได้ ตามบทบัญญัตมิ าตรา 25 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 การที่ผู้อุทธรณ์มีหนังสือถึงโรงพยาบาลลพบุรีขอให้ระบุกรุ๊ปเลือดและ DNA เพิ่มเติมลงไว้ในใบเอกสารแจ้ง
ผลการตรวจเลือดของบริษัท กรุงเทพฯ พยาธิ - แลป จ�ำกัด ซึ่งระบุแต่เพียงผลการตรวจหาระดับแอลกอฮอล์ในเลือด เนื่องจาก
เห็นว่าอาจมีข้อผิดพลาดในการส่งตรวจ พร้อมกับขอหลอดบรรจุเลือดจากบริษัท กรุงเทพ พยาธิ - แลป จ�ำกัด เพื่อน�ำไปตรวจ
พิสูจน์ซ�้ำว่าเป็นของผู้อุทธรณ์จริงหรือไม่ แต่ได้รับแจ้งว่าหลอดบรรจุเลือดจะเก็บไว้ได้เพียง 15 วัน และได้มีการท�ำลายไปแล้ว จึงมี
หนังสือถึงโรงพยาบาลลพบุรีโดยขอให้ระบุกรุ๊ปเลือดและ DNA ไว้ในใบเอกสารแจ้งผลการตรวจเลือดของบริษัท กรุงเทพฯ พยาธิ แลป จ�ำกัด ด้วย กรณีนี้เป็นดุลพินิจของโรงพยาบาลลพบุรีที่จะพิจารณาเพิ่มเติมข้อมูลข่าวสารดังกล่าวในเวชระเบียนผู้ป่วยของผู้
อุทธรณ์ เมื่อพิจารณากระบวนการให้การรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุของโรงพยาบาลลพบุรีซึ่งแจ้งว่าในรายนี้ไม่มีการตรวจกรุ๊ปเลือดและ
DNA เนื่องจากไม่เกี่ยวข้องกับการรักษา และการส่งตรวจเลือดต่อบริษัท กรุงเทพฯ พยาธิ - แลป จ�ำกัด เป็นไปตามค�ำร้องขอของ
พนักงานสอบสวนจากสถานีต�ำรวจภูธรอ�ำเภอล�ำสนธิ โดยขอเฉพาะการตรวจเพื่อหาระดับแอลกอฮอล์ในเลือดเท่านั้น ประกอบกับ
ข้อเท็จจริงที่ว่าหลอดบรรจุเลือดของผู้อุทธรณ์ ที่เจาะในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2546 ได้มีการท�ำลายไปแล้ว การด�ำเนินการเพื่อเพิ่ม
เติมข้อมูลข่าวสารตามที่ผู้อุทธรณ์มีความประสงค์จึงไม่อยู่ในวิสัยที่จะด�ำเนินการได้ จึงวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ทั้งนี้ ผู้อุทธรณ์มีสิทธิ
ร้องขอให้โรงพยาบาลลพบุรีหมายเหตุค�ำขอของตนแนบไว้กับข้อมูลข่าวสารส่วนที่เกี่ยวข้องได้ตามมาตรา 25 วรรคสี่ แห่งพระราช
บัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้
(ค�ำวินจิ ฉัย ที่ พส 1/2548 สามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ www.oic.go.th โดยเข้าเมนู ค�ำวินจิ ฉัย) เรือ่ งร้องเรียน – หารือ ทีน่ า่ สนใจ
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ที่น่าสนใจ
การขอทราบข้อเท็จจริง
ไม่ใช่เป็นการใช้สท
ิ ธิขอข้อมูลตาม
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
นายอุกฤษณ์ หมั่นกิจการ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ส�ำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
มีหลายกรณีที่ส�ำนักงานฯ ได้รับค�ำขอเรื่องร้องเรียน
จากประชาชนมาแล้ ว แต่ ค ณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาและ
ให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนไม่สามารถด�ำเนินการพิจารณา
ตามค�ำขอนั้นได้ เพราะการขอข้อมูลร้องเรียนดังกล่าวไม่เข้า
ข่ า ยการใช้ สิ ท ธิ การขอข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งอาจท�ำให้ประชาชน
ไม่ ส ามารถได้ รั บ ข้ อ มู ล ตามที่ ข อได้ ดั ง ตั ว อย่ า งที่ ผู ้ เขี ย น
หยิบยกมาเสนอในครั้งนี้
กรณี นี้ มี ป ระเด็ น อยู ่ ว ่ า ประชาชนท่ า นหนึ่ ง ท�ำ
หนั ง สื อ ขอข้ อ มู ล ข่ า วสารถึ ง กองบั ญ ชาการกองทั พ ไทย
กองทั พ บก และกองทั พ บกภาคที่ ๑ เพื่ อ ขอทราบข้ อ มู ล
ข่าวสารเดียวกัน จ�ำนวน 3 รายการ คือ 1) ขอทราบต้นสังกัด
ของจ่าสิบเอก ก. ว่าปัจจุบันได้ประจ�ำการอยู่หน่วยก�ำลังพล
ใดและเป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับหนังสือทูลเกล้าฯ ถวายฏีกาฉบับ
ที่ตนเสนอจริงหรือไม่ 2) ขอทราบต้นสังกัดของพลทหาร ข.
ว่าปัจจุบนั ได้ประจ�ำการอยูห่ น่วยก�ำลังพลใดและเป็นเจ้าหน้าที่
ผู้รับหนังสือที่ตนมีถึงสมุหราชองครักษ์ จริงหรือไม่ และ 3) ให้
สอบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า นายวงเดือน คือใครที่
อ้างตนว่าเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย จริงหรือไม่ และ
เป็นผู้รับหนังสือที่ตนมีถึงท่านเอกอัคราชทูตสหรัฐอเมริกา
ประจ�ำประเทศไทย จริงหรือไม่ ซึ่งจากค�ำขอข้อมูลดังกล่าว
ทางกองบั ญ ชาการกองทั พ ไทย กองทั พ บก และกองทั พ
บกภาคที่ ๑ ยังมิได้ด�ำเนินการให้เป็นไปตามค�ำร้องขอ จึง
มี ห นั ง สื อ ขอให้ ค ณะกรรมการข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ
พิจารณาด�ำเนินการให้หน่วยงานดังกล่าว ด�ำเนินการให้เป็น
ไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ต่อไป

จากค�ำขอข้ า งต้ น คณะกรรมการข้ อ มู ล ข่ า วสาร
ของราชการ โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความ
เห็ น เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นได้ พิ จ ารณาหนั ง สื อ ค�ำขอประกอบกั บ
เอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งรอบด้ า นแล้ ว มี ค วามเห็ น ว่ า หนั ง สื อ
ที่ ป ระชาชนท่ า นนั้ น ขอทราบข้ อ มู ล ข่ า วสาร จ�ำนวน
3 รายการดังกล่าว มีลักษณะเป็นการสอบถามรายละเอียด
ข้ อ เท็ จ จริ ง จากทั้ ง 3 หน่ ว ยงาน ไม่ ใช่ เ ป็ น การใช้ สิ ท ธิ ข อ
ข้ อ มู ล ข่ า วสารตามพระราชบั ญ ญั ติ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 ที่ ค ณะอนุ ก รรมการฯ จะพิ จ ารณา
ด�ำเนินการให้ได้ ซึ่งสามารถเทียบเคียงกันได้กับค�ำวินิจฉัย
ที่ค ณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร สาขา
สังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย
ได้ เ คยมี ค�ำวิ นิ จ ฉั ย ที่ สค 29/2554 โดยที่ มี ผู ้ อุ ท ธรณ์
ท�ำหนั ง สื อ ถึ ง ส�ำนั ก งานที่ ดิ น จั ง หวั ด มหาสารคาม เพื่ อ ขอ
ทราบกระบวนการสอบสวนข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ ส�ำนั ก งานที่ ดิ น
ได้ ด�ำเนิ น การทั้ ง หมด ว่ า ได้ มี ก ารด�ำเนิ น การสอบสวน
อย่างไร ถูกต้องตามหลักการของกระบวนการสอบสวนของ
ทางราชการหรื อ ไม่ และขอทราบว่ า ส�ำนั ก งานที่ ดิ น ได้ มี
การเชิ ญ บุ ค คลที่ ผู ้ อุ ท ธรณ์ ก ล่ า วอ้ า งไปให้ ป ากค�ำหรื อ ไม่
ซึ่งคณะกรรมการวินิจฉัยฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ข้อมูล
ข่าวสารที่ผู้อุทธรณ์ขอนั้น ไม่ใช่เรื่องที่คณะกรรมการฯ จะ
ต้องวินิจฉัย เพราะเป็นการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับ
กระบวนการสอบสวนข้ อ เท็ จ จริ ง ตามข้ อ ร้ อ งเรี ย นของผู ้
อุทธรณ์ คณะกรรมการฯ จึงไม่สามารถวินิจฉัยได้ ดังนั้นจึง
หมายความว่า ในกรณีที่ประชาชนมีหนังสือไปสอบถามข้อ
เท็จจริงแล้วขอให้หน่วยงานตอบชี้แจงนั้น ไม่เป็นการใช้สิทธิ
ตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารแต่อย่างใด
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การแจ้งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารมีกรอบเวลาหรือไม่
นายวีระเชษฐ์ จรรยากูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ส�ำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
เมื่อประชาชนมีหนังสือถึงหน่วยงานของรัฐ เพื่อขอข้อมูลข่าวสาร หรือเพื่อขอให้ด�ำเนินการเรื่องใดก็ตาม
หน่วยงานของรัฐจะต้องแจ้งผลการด�ำเนินการให้ประชาชนทราบเบื้องต้นในเวลาเท่าใด และมีเวลาในการด�ำเนินการ
เท่าใด เรื่องนี้น่าสนใจเพราะมีตัวอย่างการตอบหนังสือที่เห็นได้ชัดว่าหน่วยงานไม่ทราบว่ามีระเบียบที่เกี่ยวข้องอยู่
นางสาว จ. มีหนังสือถึงองค์การบริหารส่วนต�ำบลแห่งหนึ่งในจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อขอส�ำเนาหนังสือที่
องค์การบริหารส่วนต�ำบลแห่งนั้นรายงานพฤติกรรมของผู้ร้องต่ออ�ำเภอ เพื่อย้ายผู้ร้องไปประจ�ำส�ำนักงานเลขานุการ
คณะกรรมการองค์การบริหารส่วนต�ำบล ผู้ร้องจึงขอข้อมูลข่าวสารเพื่อเตรียมให้ปากค�ำต่อคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริง โดยผู้ร้องก�ำหนดวันที่ให้หน่วยงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ผู้ร้องเพื่อให้ทันต่อการตรวจสอบของ
คณะกรรมการฯ เนื่องจากข้อมูลข่าวสารตามค�ำขอหน่วยงานมีอยู่แล้ว เมื่อหน่วยงานไม่แจ้งผลการพิจารณาค�ำขอ
ให้ผู้ร้องทราบ ผู้ร้องจึงมีหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ต่อมาหน่วยงานจึงมีหนังสือ
ชี้แจงข้อเท็จจริงและส่งส�ำเนาเอกสารให้ผู้ร้อง ประเด็นส�ำคัญอยู่ตรงที่หน่วยงานชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มิได้ระบุห้วงเวลาในการส่งมอบไว้
พระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 11 วรรคหนึง่ “....ถ้าบุคคลใดขอข้อมูลข่าวสาร
อื่นใดในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามสมควร ให้หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้แก่ผู้ขอภายใน
เวลาอันสมควร” และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ. 2546 มาตรา 37
“ในการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนให้ส่วนราชการก�ำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
แต่ละงาน และประกาศให้ประชาชนและข้าราชการทราบเป็นการทั่วไป” มาตรา 38 “เมื่อส่วนราชการใดได้รับการ
ติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชนหรือจากส่วนราชการด้วยกัน ส่วนราชการนั้นจะต้องแจ้งให้ทราบภายในสิบ
ห้าวันหรือภายในก�ำหนดเวลาที่ก�ำหนดตามมาตรา 37” ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547
ก�ำหนดให้ทุกหน่วยงานบริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้แล้วเสร็จโดยรวดเร็ว หรือภายในวันที่ได้รับค�ำขอ
หากข้อมูลข่าวสารทีข่ อมีจ�ำนวนมากหรือไม่สามารถด�ำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน ต้องแจ้งให้ผขู้ อทราบภายใน
สิบห้าวัน พร้อมแจ้งก�ำหนดวันแล้วเสร็จให้ผู้ขอทราบด้วย
ดังนั้น การเก็บเรื่องของประชาชนไว้ 3 – 4 เดือน หรือแจ้งตอบว่า ผลเป็นอย่างไรจะแจ้งให้ทราบต่อไป
จึงไม่สามารถท�ำได้อกี หากหน่วยงานของรัฐได้ทราบระเบียบเรือ่ งกรอบเวลาการด�ำเนินการในเรือ่ งนีแ้ ล้ว ก็จะลดเรือ่ ง
ร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้ และยกระดับการให้บริการประชาชน รวมทั้งสร้างความ
สัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชนอีกทางหนึ่งด้วย
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ข้อมูลข่าวสาร
นางสาวยุพาพร เสรีวิวัฒนา
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
สำ�นักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

รัฐบาลสมัยใหม่ต่างให้ความส�ำคัญกับเรื่องความโปร่งใส และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ เพื่อมีส่วนร่วมในการก�ำหนดนโยบาย รวมทั้งตรวจสอบการท�ำงานของภาครัฐมากขึ้น
โดยมีประเทศที่ออกฎหมายให้สิทธิประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการเพิ่มจ�ำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ในปัจจุบัน
หากจะกล่าวถึงภูมิภาคที่ให้ความส�ำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการแล้ว ทวีปยุโรปถือว่าเป็น
ภูมิภาคที่ตื่นตัวกับการให้สิทธิประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการมานาน โดยสวีเดนถือเป็นประเทศแรกที่มี
กฎหมายลักษณะดังกล่าวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2309 หรือเมื่อเกือบ 250 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันมีจ�ำนวนประเทศในภูมิภาค
ที่มีกฎหมายให้สิทธิประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการมากกว่า 40 ประเทศ เช่น สวีเดน ฟินแลนด์ อิตาลี
ออสเตรีย ฝรั่งเศส เยอรมนี สหราชอาณาจักร ลัตเวีย บัลแกเรีย ฮังการี เป็นต้น และกฎหมายของประเทศส่วน
มากในทวีปยุโรปให้สิทธิทุกคนในการขอข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยไม่จ�ำกัดว่าจะต้องเป็นคนสัญชาติของตน
เท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น สหราชอาณาจักร มีพระราชบัญญัติเสรีภาพด้านข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2543 (Freedom of
Information Act, 2000) ก�ำหนดประเภทข้อมูลข่าวสารของราชการที่ต้องเปิดเผยให้ประชาชนได้รับทราบ และให้
สิทธิทุกคนไม่ว่าจะมีสัญชาติใดสามารถขอข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยมีส�ำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ท�ำหน้าที่ส่งเสริมสิทธิของประชาชนด้านข้อมูลข่าวสารและรับผิดชอบการด�ำเนินงานตามพระราชบัญญัติเสรีภาพ
ด้านข้อมูลข่าวสารฯ
ในทวีปอเมริกาและแคริเบียนมีประเทศที่ออกกฎหมายให้สิทธิประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ
มากกว่า 20 ประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา เปรู ชิลี บราซิล อาร์เจนตินา อุรกุ วัย เป็นต้น ซึง่ ประเทศส่วนใหญ่
จะให้สิทธิทุกคนในการขอข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยไม่จ�ำกัดสัญชาติเช่นเดียวกับประเทศส่วนใหญ่ในทวีปยุโรป
ส่วนในทวีปแอฟริกา ประเทศต่าง ๆ เริ่มตื่นตัวในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการและมีการออกกฎหมาย
ให้สิทธิประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ รวมมากกว่า 10 ประเทศ และส่วนใหญ่
ให้สิทธิทุกคนในการขอข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยไม่จ�ำกัดว่าต้องเป็นคนสัญชาติของตน
ความโปร่ ง ใสของการด�ำเนิ น งานภาครั ฐ เป็ น สิ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ ความสนใจไม่ เ ฉพาะในประเทศไทยเท่ า นั้ น
แต่ละประเทศต่างให้ความส�ำคัญกับการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการเช่นกัน
และนับจนถึงปัจจุบันนี้ มีประเทศกว่า 90 ประเทศทั่วโลกที่มีกฎหมายให้สิทธิประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ
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ไขปัญหา
ค�ำถามที่ 1 การเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างทางเว็บไซต์ของบริษัท ปตท. สผ.

Q : อยากทราบว่า บริษัท ปตท. สผ. ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจตาม พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ
พ.ศ. 2502 ต้องน�ำข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง และสัมปทานลงเผยแพร่ในเว็บไซต์หรือไม่ และตามรายงานของ ปตท. สผ. นัน้ อ้างว่า ปตท. สผ. มติ ครม. 16
ก.พ. 2532 ได้ยกเว้นให้บริษทั ฯ ไม่ตอ้ งท�ำตามกฎ ระเบียบหรือมติ ครม. ใดๆ ทีใ่ ช้บงั คับรัฐวิสาหกิจอืน่ ๆ จึงอยากทราบว่าข้อมูลในส่วนนี้ จริงหรือไม่
A : ตามกฎหมายพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลตามมาตรา 9 ที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้
ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ประกอบกับมีมติ ครม. ที่ให้หน่วยงานของรัฐต้องน�ำข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ด้วย อย่างไรก็ดี
บริษัท ปตท. สผ. เป็นบริษัทลูกของ บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่ง ปตท.สผ. อาจส่งข้อมูลไปให้ บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้เผยแพร่ก็ได้
ส่วนประเด็นที่มีรายงานของ ปตท. สผ. เกี่ยวกับมติ ครม. 16 ก.พ. 2532 ที่ได้ยกเว้นให้บริษัทฯ ไม่ต้องท�ำตามกฎ ระเบียบหรือมติ ครม.
ใดๆ ที่ใช้บังคับรัฐวิสาหกิจอื่นๆ นั้น ไม่สามารถตอบได้ เนื่องจากเรื่องนี้ยังไม่เคยมีแนวทางในการหารือเรื่องดังกล่าว จึงขอให้ท่านจัดท�ำหนังสือ
ขอหารืออย่างเป็นทางการมาที่ส�ำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาตอบข้อหารือท่านอย่างเป็น
หลักการต่อไป

ค�ำถามที่ 2 ขอคัดส�ำเนาผู้เสียภาษี

Q : เทศบาลดอนโมงไม่ให้คัดส�ำเนาผู้เสียภาษีโดยให้เหตุผลว่าเป็นความลับทางราชการ จะต้องท�ำอย่างไร
A : กรณีส�ำเนาผู้เสียภาษี เป็นข้อมูลที่มีส่วนที่เป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลอยู่ด้วย ดังนั้น ถ้าไม่ใช่เจ้าของข้อมูลไปขอคัดส�ำเนา ก็อาจ
ถูกปฏิเสธได้ แต่หน่วยงานปฏิเสธว่าเป็นความลับของทางราชการ กรณีหน่วยงานปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลต้องมีลายลักษณ์อักษร คุณจึงจะสามารถไป
ด�ำเนินการใช้สทิ ธิอทุ ธรณ์ตอ่ ไปได้ โดยคุณสามารถเขียนค�ำอุทธรณ์ตอ่ คณะกรรมการวินจิ ฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่งไปทีส่ �ำนักงานคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) ได้ซึ่งขั้นตอนหรือแบบฟอร์มอุทธรณ์สามารถดูได้ที่หน้าเว็บไซต์ของ สขร. หัวข้อการอุทธรณ์ สีชมพู ด้านซ้าย

ค�ำถามที่ 3 ในองค์การบริหารส่วนต�ำบลใครเป็นผู้มีอ�ำนาจอนุญาตในการให้ข้อมูลข่าวสาร

Q : อยากทราบว่าในกรณีหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น เช่น อบต. เวลามีประชาชนมาขอข้อมูลข่าวสาร ใครเป็นผู้มีอ�ำนาจในการ
อนุญาตในการให้ข้อมูลข่าวสาร จะเป็นข้าราชการประจ�ำซีอะไรหรือต�ำแหน่งอะไรจะต้องถึงระดับปลัด อบต. หรือไม่ หรือจะเป็นฝ่ายการเมือง ได้แก่
นายก รองนายก อบต. ขอทราบค�ำตอบด้วย
A : ผู้มีอ�ำนาจในการอนุญาตให้ข้อมูลข่าวสารที่เข้าข่ายการเปิดเผยตามมาตรา 15 แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ เป็น
ข้าราชการ ต�ำแหน่งตั้งแต่ซี 6 ขึ้นไป (หรือเทียบเท่า)

ค�ำถามที่ 4 การจัดส่งข้อมูลภาษี

Q : 1. แบบแสดงรายการภาษีทุกประเภท ถือเป็นข้อมูลข่าวสารของราชการตาม พรบ. 2540 หรือไม่
2. การจัดส่งข้อมูลแบบแสดงรายการภาษีให้กับหน่วยงานที่มีอ�ำนาจขอข้อมูลได้ตามกฎหมายก�ำหนด และการจัดส่งข้อมูลจะต้อง
ไม่ขัดกับมาตรา 10 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งในการส่งข้อมูลแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แจ้งไปยังหน่วยงานนั้นๆ ว่าการจัดส่ง
ข้อมูลเป็นไปตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ 2540 เพราะถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล แล้วถ้าเป็นการส่งข้อมูลแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
นิติบุคคลจะแจ้งว่าส่งข้อมูลตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ 2540 ได้หรือไม่ อย่างไร และดูจากมาตราใด
A : 1. แบบแสดงรายการภาษีทุกประเภท ถือเป็นข้อมูลข่าวสารของราชการ
2. ข้อมูลแบบแสดงภาษีเงินได้บุคคล ถือเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล (มาตรา 21 ถึง มาตรา 25 ของ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540) ส่วนแบบแสดงภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น เป็นข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่ไม่เป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล แต่หน่วยงาน
เจ้าของข้อมูลจะเปิดเผยหรือไม่ ต้องใช้ดุลพินิจพิจารณาตามมาตรา 15 ของ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
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รอบรั้ว สขร.
เมือ่ วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557 สขร. ได้ออกตรวจประเมินให้คะแนนหน่วยงานทีส่ มัครเข้าร่วม
โครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบฯ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ณ การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค เขต ๓ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2557 สขร.
ได้จัดสัมมนาสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
แก่ผู้น�ำชุมชนในส่วนภูมิภาค ณ จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2557 สขร.
ได้จัดสัมมนาสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
แก่ผู้น�ำชุมชนในส่วนภูมิภาค ณ จังหวัดชุมพร

จดหมายข่าว สขร. 11
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ในการตรวจสอบกระบวนการทำ�งาน
ของระบบราชการให้มีความโปร่งใส
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ส�ำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี
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