บทที่ ๑
บทนำ
๑.

หลักกำรและเหตุผล
สำนักงำนคณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร (สขร.) ตระหนักถึงควำมจำเป็นที่จะ
ให้ประชำชนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสิทธิได้รู้ กำรเข้ำถึง และกำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูลข่ำวสำร
ของรำชกำรเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชำติ รวมทั้งตรวจสอบกำรบริหำรงำน
ภำครัฐให้มีควำมโปร่งใสได้ด้วยตนเองอันเป็นกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นแก่ประชำชนต่อกำรปฏิบัติงำน
ภำครัฐตำมหลักธรรมำภิบำลมำกขึ้น แต่กำรเผยแพร่ควำมเข้ำใจไปสู่ภำคประชำชนในพื้นที่ทั่วประเทศ
ต้องใช้งบประมำณในกำรดำเนินกำรจำนวนมำก ซึ่งสำนักงำนคณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร
มีข้อจ ำกัดในเรื่ องบุ คลำกร และงบประมำณ จึงจำเป็นต้องดำเนินกำรพัฒ นำกระบวนกำรในกำร
เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้แก่เครือข่ำยภำคประชำชนให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกฎหมำยข้อมูลข่ำวสำรของ
รำชกำร เพื่อให้สำมำรถเป็นวิทยำกรเครือข่ำยภำคประชำชน ในรูปแบบ “อำสำสมัคร สขร.ชุมชน”
ขยำยควำมรู้ ควำมเข้ำใจไปสู่ประชำชนในพื้นที่ทุกภูมิภำคให้กว้ำงขวำงมำกขึ้นต่อไป
๒.

วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่ อ เสริ มสร้ ำ งควำมรู้ ควำมเข้ ำ ใจให้ เ ครื อข่ ำยภำคประชำชนที่ ส มั ค รใจเป็ น
“อำสำสมัคร สขร. ชุมชน” ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในสิทธิได้รู้ กำรเข้ำถึง และกำรใช้ประโยชน์จำก
ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรเพียงพอจนสำมำรถเป็นผู้เผยแพร่ และให้คำแนะนำในกำรเข้ำถึงและใช้
ประโยชน์จำกสิทธิได้รู้ตำมกฎหมำยข้อมูลข่ำวสำรฯ ไปสู่ประชำชนในพื้นที่ต่ำงๆ ทั่วประเทศ
๒.๒ เพื่อให้ “อำสำสมัคร สขร.ชุมชน” เป็นผู้ประสำนงำนกับ สขร. โดยใช้ระบบสังคม
ออนไลน์ ในกำรรับรู้ควำมรู้ใหม่ๆ เพื่อเผยแพร่ไปสู่ประชำชนในชุมชนต่ำงๆ ทุกภูมิภำคทั่วประเทศ
๒.๓ เพื่อส่งเสริมกระบวนกำรมีส่วนร่วมของเครือข่ำยภำคประชำชนในกำรตรวจสอบ
กำรดำเนินงำนภำครัฐให้มีควำมโปร่งใสด้วยกฎหมำยข้อมูลข่ำวสำรฯ
๓.

เป้ำหมำยของโครงกำร
๓.๑ ด้ำนเนื้อหำ มุ่งเน้นกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ กำรส่งเสริมสิทธิในกำรได้รู้
กำรเข้ำถึง และกำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรในกำรพัฒนำประสิทธิภำพด้ำนข้อมูล
ข่ำวสำร และควำมโปร่งใสของภำครัฐ โดยนำระบบสังคมออนไลน์มำใช้ในกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำง
สขร. กับเครือข่ำย และระหว่ำงเครือข่ำยด้วยกัน กำรสำรวจควำมคิดเห็นของภำคประชำชนเกี่ยวกับ
กำรได้รู้ กำรเข้ำถึง และกำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรตำมกฎหมำยข้อมูลข่ำวสำรฯ
๓.๒ กลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ ประชำชนทั่วไป ผู้นำชุมชน และประชำชนที่มีกำรรวมกลุ่ม
เป็นองค์กรเครือข่ำยภำคประชำชน จังหวัดละไม่น้อยกว่ำ ๖๐ คน ที่สมัครใจเป็น “อำสำสมัคร สขร.
ชุมชน” เพื่อช่วยเผยแพร่สิทธิ ได้รู้ กำรเข้ำถึงและใช้ ประโยชน์จำกข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรตำม
กฎหมำยข้อมูลข่ำวสำรฯ

๒

๓.๓ ด้ำนพื้นที่ ครอบคลุมพืน้ ที่ทั่วประเทศ โดยดำเนินกำรในพื้นที่อย่ำงน้อย ๕ ภูมิภำค
รวม ๑๒ จังหวัดดังต่อไปนี้
ลำดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

ภูมิภำค

จังหวัด
จังหวัดพระนครศรีภำคกลำง อยุธยำ
จังหวัดนนทบุรี
ภำคตะวัน- จังหวัดชลบุรี
ออก
จังหวัดเชียงใหม่
ภำคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดตำก (แม่สอด)
ภำค
จังหวัดรำชบุรี
ตะวันตก
จังหวัดระนอง
ภำคใต้
จังหวัดสงขลำ
ภำคตะวัน- จังหวัดร้อยเอ็ด
ออกเฉียง- จังหวัดขอนแก่น
เหนือ จังหวัดอุดรธำนี

สถำนที่
โรงแรมอโยธยำริเวอร์ไซด์

วันที่
๒ พ.ค.๒๕๕๕

โรงแรมเดอะริช โฮเทล
โรงแรมชลอินเตอร์

๓ พ.ค.๒๕๕๕
๔ พ.ค.๒๕๕๕

โรงแรมโลตัส ปำงสวนแก้ว
โรงแรมท็อปแลนด์
โรงแรมเซนทำรำ แม่สอด
โรงแรมโกเดนท์ ซิติ้

๘ พ.ค.๒๕๕๕
๑๐ พ.ค.๒๕๕๕
๑๑ พ.ค.๒๕๕๕
๑๘ พ.ค.๒๕๕๕

โรงแรมทินิดี
โรงแรมวีแอล หำดใหญ่
โรงแรมร้อยเอ็ด ซิตี้
โรงแรมเจริญธำนี
โรงแรมเซนทำรำ อุดรธำนี

๑๔ พ.ค.๒๕๕๕
๑๖ พ.ค.๒๕๕๕
๒๘ พ.ค.๒๕๕๕
๓๐ พ.ค.๒๕๕๕
๓๑ พ.ค.๒๕๕๕

๔.

ขอบเขตกำรดำเนินงำน
๔.๑ เสริ มสร้ ำงองค์ควำมรู้ และกำรส่ งเสริมสิ ทธิในกำรได้รู้ กำรเข้ำถึง และกำรใช้
ประโยชน์จำกข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรในกำรพัฒนำประสิทธิภ ำพด้ำนข้อมูลข่ำวสำร และควำม
โปร่งใสของภำครัฐให้แ ก่ “อำสำสมัคร สขร.ชุมชน” ให้มีศักยภำพเพียงพอที่จะสำมำรถเผยแพร่
ควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ได้รับต่อให้กับคนในชุมชนได้
๔.๒ พัฒนำแนวทำงกำรเผยแพร่ให้ “อำสำสมัคร สขร.ชุมชน” นำไปปฏิบัติ/ดำเนินกำร
ในทิศทำงเดียวกัน
๔.๓ ศึกษำสำรวจควำมคิดเห็นของ “อำสำสมัคร สขร.ชุม ชน” ที่มีต่อกฎหมำยข้อมูล
ข่ำวสำรฯ
๕.

วิธีกำรดำเนินกำรศึกษำ
จัดจ้ำงสถำบันกำรศึกษำ โดยมีข้อตกลงและเงื่อนไขในกำรศึกษำตำมโครงกำร ดังนี้
๕.๑ กำรมีส่ ว นร่ ว มในกำรศึก ษำ ให้ เจ้ำหน้ำที่ข องส ำนั กงำนคณะกรรมกำรข้อมู ล
ข่ำวสำรของรำชกำร (สขร.) มีส่วนร่วมในกำรศึกษำเพื่อให้สำมำรถปฏิบัติงำนตำมกฎหมำยข้อมูล
ข่ำวสำรฯ ได้อย่ำงเหมำะสม และสำมำรถเป็นหน่วยงำนกลำงในกำรขับเคลื่อน “อำสำสมัคร สขร.
ชุมชน” กำรติดตำมประเมินผลกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นด้ำนควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐ

๓

๕.๒ ลักษณะกำรดำเนินกำรโครงกำร
๕.๒.๑ ประสำนและจัดประชุมร่วมกับคณะทำงำนของสำนักงำนคณะกรรมกำร
ข้อมูลข่ำวสำรฯ และนักวิจัยประจำโครงกำร เพื่อกำหนดแนวทำงดำเนินกำรพัฒนำเครือข่ำยภำค
ประชำชนให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสิทธิได้รู้ กำรเข้ำถึง และกำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูลข่ำวสำร
ของรำชกำร และแนวทำงกำรเผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้ำหมำยในจังหวัดและภูมิภำคอย่ำงเหมำะสม
๕.๒.๒ จัดกำรประชุม/สัมมนำวิทยำกรเครือข่ำยภำคประชำชน “อำสำสมัคร
สขร.ชุมชน” เพื่อให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสิทธิได้รู้ กำรเข้ำถึง และกำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูล
ข่ำวสำรของรำชกำร และน ำควำมรู้ ควำมเข้ำใจที่ได้รับไปเผยแพร่สู่ ประชำชนในชุมชน/ท้องถิ่น
ก ำหนดจั ด อย่ ำ งน้ อ ย ๕ ภู มิ ภ ำค รวม ๑๒ จั ง หวั ด ๆ ละประมำณ ๖๐ คน โดยมี ก ำรจั ด ท ำกำร
ประเมินผลทุกจังหวัด
๕.๒.๓ จั ดให้ มีผู้ ดูแลระบบเครื อข่ำ ยสำรสนเทศออนไลน์ จนกว่ำ จะเสร็ จสิ้ น
โครงกำร
๕.๒.๔ พัฒนำรูปแบบ/แนวทำงกำรเผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้ำหมำยให้เหมำะสม และมี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น
๕.๒.๕ ศึกษำวิเครำะห์ และประเมินผลกำรดำเนินกำรตำมโครงกำร
๕.๒.๖ สรุปผลกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร และจัดทำรำยงำนผล
๖. ระยะเวลำกำรศึกษำ
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีระยะเวลำดำเนินกำร ๖ เดือนนับตั้งแต่วันที่ลงนำมในสัญญำ
จ้ำง โดยมีตำรำงกำรดำเนินกำรตำมระยะเวลำ ดังนี้
ระยะเวลำ (เดือน)
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖
๑. ประสำนงำนและจั ดประชุมร่ว มกัน ของคณะท ำงำนของ
สขร. และคณะที่ ป รึ ก ษำและนั ก วิ จั ย ประจ ำโครงกำร เพื่ อ
ก ำหนดแนวทำงกำรจั ด ท ำรู ป แบบ/แนวทำงกำรพั ฒ นำ
เครือข่ำยภำคประชำชนเกี่ยวกับสิทธิ ได้รู้ข้อมูลข่ำวสำร และ
กำรเผยแพร่ไปสู่ประชำชนในชุมชน/ท้องถิ่น
๒. จัดประชุม/สัมมนำเครือข่ำยภำคประชำชนเพื่อสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสิทธิ ได้รู้ข้อมูลข่ำวสำร และกำรเผยแพร่
ไปสู่ประชำชนในชุมชน/ท้องถิ่นทุกภูมิภำคทั่วประเทศ
๓. วิเครำะห์ข้อมูลที่ได้จำกกำรศึกษำ และประเมินผลจำกกำร
ประชุม/สัมมนำเครือข่ำยภำคประชำชน

๔

ระยะเวลำ (เดือน)
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖
๔. ส่ งรำยงำนผลกำรศึก ษำและกำรประเมิน ผลฉบั บร่ ำงให้
สขร. พิจำรณำ
๕. ส่งรำยงำนผลกำรศึกษำและกำรประเมินผลฉบับสมบูรณ์
พร้อมบทสรุปสำหรับผู้บริหำรและแผ่นบันทึกข้อมูล
๗. ข้อตกลงและเงื่อนไขในกำรศึกษำตำมโครงกำรฯ
๗.๑ ผลผลิต เครือข่ำยภำคประชำชนที่เป็น “อำสำสมัคร สขร.ชุมชน” รวมประมำณ
๗๒๐ คน
๗.๒ ผลลั พ ธ์ “อำสำสมั ค ร สขร.ชุ ม ชน” มี ส่ ว นร่ ว มในกำรเผยแพร่ ใ ห้ ค วำมรู้ แ ละ
คำแนะนำแก่ประชำชนภำยในชุมชน/ท้องถิ่นตลอดจนกำรมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบหน่วยงำนของรัฐ
และรัฐบำลตำมกฎหมำยข้อมูล ข่ำวสำรฯ ส่งผลให้ประชำชนมีควำมเชื่อมั่นในเรื่องควำมโปร่งของ
รัฐบำลมำกขึ้น
๘.

งบประมำณในกำรดำเนินกำร
งบประมำณจำกโครงกำรเสริมสร้ำงควำมเชื่อมั่ นของรัฐบำลด้ำนควำมโปร่งใส วงเงิน
๓,๕๐๐,๐๐๐ บำท (สำมล้ำนห้ำแสนบำทถ้วน)
๙.

กำรส่งมอบงำน
๙.๑ รำยงำนผลกำรศึกษำ และกำรประเมินผลฉบับร่ำง ส่งภำยใน ๑๕๐ วัน (๕ เดือน)
นับแต่วันที่ลงนำมในสัญญำจ้ำง จำนวน ๑๐ เล่ม
๙.๒ รำยงำนผลกำรศึกษำ และประเมินผลฉบับสมบูรณ์ พร้อมบทสรุปสำหรับผู้บริหำร
ส่งภำยใน ๑๘๐ วัน (๖ เดือน) นับแต่วันที่ลงนำมในสัญญำจ้ำง จำนวน ๒๐ เล่ม พร้อมแผ่นบันทึก
ข้อมูลกำรศึกษำโครงกำร (CD-ROM) จำนวน ๒๐ แผ่น
๙.๓ คู่มือสิ ทธิรับ รู้ ๕,๐๐๐ เล่ ม คู่มือวิทยำกรเครือข่ำย “อำสำสมัคร สขร.ชุมชน”
จำนวน ๑,๕๐๐ เล่ม โปสเตอร์ ๑๐,๐๐๐ แผ่น และแผ่นพับ ๑๐,๐๐๐ แผ่นที่ได้พัฒนำแล้ว ส่วนที่
เหลือจำกกำรประชุมสัมมนำเครือข่ำย “อำสำสมัคร สขร. ชุมชน” ให้จัดส่งสำนักงำนปลัดสำนัก
นำยกรัฐมนตรี ภำยใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ลงนำมในสัญญำ
๑๐. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
๑๐.๑ มีเครือข่ำยภำคประชำชนในรูปแบบ “อำสำสมัคร สขร.ชุมชน” ที่มีควำมรู้ ควำม
เข้ำใจ และมีกำรพัฒนำสิทธิได้รู้ กำรเข้ำถึง และกำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร เพื่อ
กำรพัฒนำชุมชนและท้องถิ่น และสำมำรถเผยแพร่ควำมรู้ที่ได้รับไปสู่ประชำชนในชุมชนและท้องถิ่นได้
อย่ำงทั่วถึงมำกขึ้น

๕

๑๐.๒ ภำคประชำชนได้มีกำรพัฒนำระบบ และกลไกด้ำนข้อมูลข่ำวสำรที่จะนำไปสู่กำร
เสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ทักษะ และกระบวนกำรในกำรดำเนินกำรตำมกฎหมำยข้อมูลข่ำวสำรฯ
๑๐.๓ ได้ทรำบสภำพปัญหำ และควำมคิดเห็นของภำคประชำชนที่มีต่อกฎหมำยข้อมูล
ข่ำวสำรฯ และได้มีกำรส่งเสริมสิทธิกำรได้รู้ กำรเข้ำถึง และกำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูลข่ำวสำรของ
รำชกำรที่เป็นไปตำมกฎหมำยข้อมูลข่ำวสำรฯ อย่ำงกว้ำงขวำงมำกขึ้น
๑๐.๔ ได้ทรำบถึงสภำพปัญหำ ปัจจัย และกระบวนกำรที่มีควำมสัมพันธ์กับกำรส่งเสริม
สิทธิกำรได้รู้ กำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรของภำคประชำชน

