บทที่ ๓
ผลการดาเนินงาน
๑.

รูปแบบการดาเนินกิจกรรม

๑.๑ การจั ด กิ จ กรรมเวที อ บรมสั ม มนาให้ ค วามรู้ แ ละรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น จาก
ประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ
คณะผู้วิจัยร่วมกับสำนักงำนคณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร (สขร.) ได้
กำหนดกำรจัดกิจกรรมเวทีอบรมสัมมนำขึ้น ใน ๕ ภูมิภำคทั่วประเทศ รวม ๑๒ จังหวัด คือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ นนทบุรี ชลบุรี เชียงใหม่ ตำก (แม่สอด) พิษณุโลก ระนอง สงขลำ รำชบุรี ร้อยเอ็ด
ขอนแก่น และอุดรธำนี กำรดำเนินกิจกรรมในแต่ละเวทีคณะผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมให้ผู้เข้ำร่วมกำรอบรม
สัมมนำได้รั บ ควำมรู้ ทั้งจำกกำรฟังกำรบรรยำยสิทธิต่ำงๆ ตำมพระรำชบัญญัติข้อมูล ข่ำวสำรของ
รำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยมีคู่มือสิทธิประชำชน คู่มือวิทยำกรเครือข่ำย แผ่นพับและโปสเตอร์ประกอบ
และกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในกำรแสดงออกโดยกำรร่วมแสดงบทบำทสมมติ (Play Role) จำก
เหตุกำรณ์ ที่กำหนดขึ้น โดยให้ส มำชิกกลุ่ มผู้ เข้ำ อบรมสั มมนำมีส่ ว นร่วมช่วยกันวิเครำะห์ คิด และ
แสดงออกร่วมกัน ตลอดจนช่วยกันระดมควำมเห็นเพื่อเสนอแนะในที่อบรมสัมมนำ
โดยมีขั้นตอนกำรดำเนิน “โครงกำรพัฒนำวิทยำกรเครือข่ำยภำคประชำชนใน
รูปแบบ “อำสำสมัคร สขร.ชุมชน” หรือ อส.สขร. เพื่อเผยแพร่ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกฎหมำย
ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร” ดังต่อไปนี้
(๑) ลงทะเบียน
ผู้ เ ข้ ำ ร่ ว มสั ม มนำลงทะเบี ย นเข้ ำ ร่ ว มสั ม มนำและรั บ เอกสำร อุ ป กรณ์
ประกอบกำรสัมมนำ คือ คู่มือวิทยำกรเครือข่ำยอำสำสมัคร สขร. ชุมชน คู่มือ สิทธิประชำชน แผ่น
พับ โปสเตอร์ ปำกกำ ป้ำยชื่อ และกระดำษ A4 สำหรับเอกสำรคู่มือทั้งสองรำยกำร พร้อมทั้งแผ่น
พับและโปสเตอร์ ผู้วิจัยได้ แจกจ่ำยให้ผู้เข้ำร่วมสัมมนำเพิ่มเติม ตำมที่ผู้เข้ำร่วมสัมมนำขอ เพื่อช่วย
เผยแพร่ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกฎหมำยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรต่อไป
(๒) ทาแบบทดสอบก่อนการสัมมนา (Pre-test)
ผู้เข้ำร่วมสัมมนำทำแบบทดสอบก่อนกำรสัมมนำ (Pre-test) เพื่อวัดระดับ
ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสิทธิได้รู้ กำรเข้ำถึงและกำรใช้ประโยชน์ของกฎหมำยข้อมูลข่ำวสำรของ
รำชกำร
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(๓) กล่าวชี้แจงที่มาและวัตถุประสงค์
หัวหน้ำโครงกำรวิจัยและผู้แทนคณะวิจัย กล่ำวต้อนรับ แนะนำ อธิบำย
และชี้แจง โครงกำรพัฒนำวิทยำกรเครือข่ำยภำคประชำชนในรูปแบบ “อำสำสมัคร สขร.ชุมชน” เพื่อ
เผยแพร่ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกฎหมำยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร
(๔) กล่าวเปิดงาน
ผู้ แ ทนส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรข้ อ มู ล ข่ ำ วสำรของรำชกำร อธิ บ ำยถึ ง
ควำมส ำคั ญ ของพระรำชบั ญ ญั ติ ข้ อ มู ล ข่ ำ วสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ เจตนำรมณ์ ข องกำรมี
“อำสำสมัคร สขร. ชุมชน”
(๕) กิจกรรมกลุ่ม “สิทธิได้รู้ ใครขอดูได้บ้าง”
ช่วงแรก
กิจกรรมเรียนรู้ควำมหมำยของ “ข้อมูลข่ำวสำร” โดยจัดกิจกรรมแบบมี
ส่วนร่วมเพื่อนำเข้ำสู่เนื้อหำของควำมหมำยของ “ข้อมูลข่ำวสำร” ตำมกฎหมำย กิจกรรมนี้ผู้เข้ำร่วม
อบรมสัมมนำได้เรียนรู้ควำมหมำยของข้อมูลข่ำวสำรที่ไม่ได้จำกัดเฉพำะถ้อยคำหรือตัวอักษรเท่ำนั้น
หำกแต่หมำยถึงภำพวำด เส้น ลวดลำย หรือสิ่งต่ำงๆ ที่สำมำรถทำให้เข้ำใจถึงควำมหมำยได้ โดย
วิทยำกรให้ผู้ที่เข้ำร่วมสัมมนำวำดภำพหน้ำตนเองและเขียนคำลงไปในกระดำษที่มีรูปวำดนั้น โดยเขียน
คำสำมคำจะเป็ น คำอะไรก็ได้ และวิทยำกรก็ได้ เก็บ รวบรวมภำพวำดของผู้ เข้ำร่ว มสั มมนำทุกคน
จำกนั้นเอำมำแจกให้ผู้เข้ำร่วมสัมมนำแต่ละคนโดยที่ไม่ให้ตรงกับ ภำพวำดตนเอง เมื่อแจกเสร็จแล้วให้
ผู้เข้ำร่วมสัมมนำไปตำมหำว่ำผู้ที่วำดภำพที่ตนเองได้มำนั้นเป็น ผู้ใดและคืนภำพวำดให้พร้อมกับทำ
ควำมรู้จักกัน
ช่วงที่สอง
กิจกรรมกำรเรียนรู้ว่ำใคร คือ ผู้มี “สิทธิได้รู้” ที่สำมำรถได้รู้ข้อมูลข่ำวสำร
ของรำชกำร โดยเฉพำะเหตุกำรณ์ที่มีผลกระทบต่อบุคคลหรือชุมชน กำรเข้ำถึง และได้รู้ข้อมูลข่ำวสำร
จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกคนจะต้องมีเพื่อให้มีข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจดำเนินกำรต่อไป ดังนั้น เมื่อเกิด
เหตุกำรณ์ใดๆ ขึ้น สิ่งสำคัญคือ ประชำชนมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่ำวสำร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งแม้จะไม่มีส่วนได้
เสียก็สำมำรถขอข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรได้ กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้แก่ประชำชนในเรื่อง
ดังกล่ำว คณะผู้วิจัยจึงได้นำเสนอรูปแบบกำรศึกษำข้อเท็จจริง ของเหตุกำรณ์ที่สรุปไว้ให้แต่ละกลุ่มได้
ระดมควำมคิดศึกษำและให้ แสดงเหตุกำรณ์จำลองเพื่อให้ แต่ล ะกลุ่ มเข้ำใจและจดจำเหตุกำรณ์ที่
กำหนดขึ้น ได้ ซึ่ง ในควำมเป็ น จริ ง เป็นเหตุกำรณ์ที่ล้ ว นแล้ ว แต่เ คยเกิ ดขึ้นในประเทศไทย กำรน ำ
เหตุกำรณ์เหล่ำนั้นมำร่วมกันศึกษำทำควำมเข้ำใจจึงมีควำมสำคัญกับประชำชน โดยปรับปรุงให้เข้ำกับ
ยุคสมัย เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมสัมมนำได้รับทั้งควำมรู้และสนุกสนำน มีควำมรู้สึกสำนึกถึงคุณค่ำของสิทธิได้รู้
ในฐำนะที่มสี ่วนช่วยแก้ไขเหตุกำรณ์ของกลุ่มได้
กิจกรรมกำรแสดงของกลุ่มย่อยต่ำง ๆ คณะวิทยำกรได้แบ่งกลุ่มผู้เข้ำร่วม
สั ม มนำออกเป็ น ๕ – ๖ กลุ่ ม โดยแจกข้ อ เท็ จ จริ ง ให้ แ ต่ ล ะกลุ่ ม ซึ่ ง แต่ ล ะกลุ่ ม จะได้ ข้ อ เท็ จ จริ ง ไม่
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เหมือนกัน ผู้เข้ำร่วมสัมมนำได้รับข้อเท็จจริง ระดมควำมคิด ออกมำแสดงบทบำทเป็นตัวละครตำม
ข้อเท็จจริงที่กลุ่มของตนได้รับ เช่น ตำรวจ ทหำร พยำบำล ผู้พิพำกษำ ทนำยควำม ชำวบ้ำน เด็ก
เยำวชน พ่อค้ำนำยทุน แพทย์ ข้ำรำชกำร พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เป็นต้น
ข้อเท็จจริงของสถำนกำรณ์ที่แต่ละกลุ่มได้รับไปจะแตกต่ำงกัน ดังนี้
๑.

ประวัติ ฉันไม่ผิด (ข้อมูลประวัติบุคคล) (สิทธิคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคล แก้ไข)
สมศักดิ์กำลังเดินทำงไปสมัครสอบเป็นข้ำรำชกำรทหำร ในระหว่ำง
เดินทำงไปเกิดเหตุกำรณ์ไม่คำดฝันเกิดขึ้น มีกลุ่มชำยไม่ทรำบชื่อกำลังร่วมกันทำร้ำยหญิงสำวอยู่ข้ำง
ถนนระหว่ำงทำงไปสมัครสอบนั้นเอง สมศักดิ์ด้วยควำมเป็นคนดีอยำกช่วยเหลือจึงรีบโทรศัพท์ไปแจ้ง
๑๙๑ ให้มำระงับเหตุ หลังจำกนั้นสมศักดิ์จึงรีบลงจำกรถและวิ่งเข้ำไปช่วยเหลือ โดยใช้ปืนที่พกมำด้วย
ยิงขึ้น ฟ้ำเพื่อขู่ให้กลุ่มนั กเลงนั้น หยุดและวิ่ งหนี เมื่อกลุ่มนักเลงได้ยินเสียงปืนก็ ตกใจวิ่งหนีไปหมด
สมศักดิ์เข้ำไปช่วยเหลือหญิงสำวแต่ปรำกฏว่ำเธอบำดเจ็บเป็นลมหมดสติไปแล้ว หลังจำกนั้นเจ้ำหน้ำที่
ตำรวจ ๒ นำย เดินทำงมำถึงเห็นสมศักดิ์กำลังอุ้มหญิงสำวอยู่จึง เข้ำใจว่ำสมศักดิ์เป็นคนร้ำยเพรำะถือ
ปืนอยู่ในมือด้วย จึงจับ ตัวสมศักดิ์ไว้และพำหญิงสำวส่งโรงพยำบำล ต่อมำสมศักดิ์ต่อสู้คดีว่ำตนเอง
ไม่ได้ทำร้ำยร่ำงกำยหญิงสำว จนศำลพิพำกษำถึงที่สุดว่ำไม่มีควำมผิด จำกนั้นสมศักดิ์ผ่ำนกำรสอบ
คัดเลื อกเป็นข้ำรำชกำรทหำร แต่ไม่ได้รับกำรบรรจุเพรำะตำมประวัติอำชญำกรรมแล้ว พบว่ำเป็น
ผู้กระทำควำมผิดอำญำแผ่นดิน จึงไม่สำมำรถบรรจุเป็นข้ำรำชกำรทหำรได้ ทั้งๆ ที่ศำลได้พิพำกษำถึง
ที่สุดแล้วว่ำไม่ได้กระทำควำมผิด...
... สมศักดิ์... จะทำอย่ำงไร
๒.

โรคภัยใครก่อขึ้น (ข้อมูลมลพิษจากโรงงาน) (สิทธิขอดู)
สมศรีอำศัยอยู่หมู่บ้ำนที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ ซึ่ งมีครอบครัวมำกมำย
อำศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ในช่วงเย็นของแต่ละวันชำวบ้ำนและสมศรีก็จะลงไปอำบน้ำที่ริมฝั่งแม่น้ำ
เด็กๆ ในชุมชนก็จะกระโดดเล่นน้ำอยู่บริเวณนั้นอย่ำงสนุกสนำน หลำยวันต่อมำสมศรีและชำวบ้ำน
รวมทั้งเด็กๆ เกิดอำกำรคันตำมเนื้อตัว มีตุ่มสีแดงขนำดใหญ่เต็ม ตัวไปหมด สมศรีจึงไปหำเพื่อนที่เป็น
พยำบำลในชุมชนของเธอ พยำบำลเพื่อนเธอบอกว่ำเป็นอำกำรแพ้สำรเคมี ต้องไปรักษำที่โรงพยำบำล
ทันที ถ้ำรักษำไม่ทันอำจกลำยเป็นมะเร็งผิวหนังได้ หลังจำกพำชำวบ้ำนไปรักษำแล้วซึ่งต้องเสียเงินค่ำ
รักษำไปจำนวนมำก สมศรีจึงปรึกษำกับชำวบ้ำนว่ำสำรเคมีน่ำจะมำจำกโรงงำนที่ตั้งอยู่ตอนบนของ
แม่น้ำ เธอจึงเข้ำไปขอตรวจสอบที่โรงงำนว่ำมีกำรปล่อยสำรเคมีอะไรลงแม่น้ำ แต่เจ้ำของโรงงำนไม่
ยอมให้เข้ำไปตรวจสอบ สมศรีและชำวบ้ำนจึงไม่มีข้อมูลเรื่องสำรเคมี ทำให้ไม่อำจไปเรียกร้องอะไร
จำกโรงงำนได้ ....
ถำมเพื่อนๆ กลุ่มอื่นๆ .... สมศรี...จะทำอย่ำงไรได้บ้ำง...
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๓.

ทางผ่านหน้าบ้านฉัน (ข้อมูลก่อสร้างทางหลวง) (สิทธิตรวจดู)
สมชำยเป็นข้ำรำชกำรตำรวจ อำศัยอยู่ในชุมชนแห่งหนึ่ง สมชำย
จะต้องขับรถจักรยำนยนต์ไปทำงำนที่อำเภอทุกวันโดยต้องไปส่งลูกๆ ไปโรงเรียนที่อำเภอด้วย อยู่มำ
วันหนึ่ง สมชำยขับรถจักรยำนยนต์ไปตำมเส้นทำงปกติ แต่กว่ำจะไปถึงที่ทำงำนไปส่งลูกถึงโรงเรียนก็
สำยไม่ทันเวลำ เนื่องจำกว่ำบริเวณถนนที่ใช้เดินทำงไปปกติมีรถบรรทุกขนำดใหญ่หลำยคัน บรรทุกดิน
มำเทเพื่อก่อสร้ำงถนนใหม่ ทำให้กำรจรำจรเดินทำงไปมำไม่สะดวกทันเวลำเหมือนที่เคยเป็น สมชำย
อยำกทรำบว่ำกำรสร้ำงถนนใหม่นี้จะสร้ำงไปถึงไหนและสร้ำงนำนเท่ำไร จะได้วำงแผนกำรเดินทำงให้
ถูกต้อง ....
ถำมเพื่อนๆ กลุ่มอื่นๆ ..... สมชำย... จะต้องทำอย่ำงไร
๔.

น้ามาแล้ว จะท่วมไหม (ข้อมูลก่อสร้างเขื่อน) (สิทธิตรวจดู

ร้องเรียน)
สมพรอำศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ หำปูหำปลำมำขำย หำรำยได้เลี้ยงชีพ
ส่งเงินส่งทองให้ลูกเรียนหนังสือจนมีงำนทำ มีลูกสำวก็ได้เป็นพยำบำล มีลูกชำยก็ได้เป็นทหำร เมื่อฤดู
ฝนปีที่ผ่ำนมำฝนตกหนักน้ำท่วมกะทันหัน ทำให้ไม่ได้ประกอบอำชีพหำปลำอยู่นำน ชำวบ้ำนบริเวณ
นั้นก็เช่นกัน หลำยๆ คนจึงปรึกษำกันว่ำจะขอให้รำชกำรมำสร้ำงเขื่อนเก็บน้ำ เหมือนที่รำชกำรเคยมำ
ศึกษำข้อมูลไว้ เพื่อป้องกันน้ำท่วม แต่ก็กลัวว่ำสร้ำงเขื่อนแล้วพันธุ์ปลำ ปริมำณปลำที่จับในแม่น้ำจะ
เปลี่ยนแปลงไป และกลัวว่ำน้ำจะท่วมไร่นำที่อยู่เหนือพื้นที่สร้ำงเขื่อน สมพรจึงอยำกมีข้อมูลที่จำเป็น
เพื่อให้ชำวบ้ำนตัดสินใจ
ถำมเพื่อนๆ กลุ่มอื่นๆ ... สมพร ... จะทำอย่ำงไร
๕.

ไฟฟ้ามาแล้ว (ข้อมูลก่อสร้างโรงไฟฟ้า) (สิทธิขอดู อุทธรณ์)
สมทรงอยู่ อำศัย บนพื้ นที่ สู ง อยู่ บนภูเ ขำ ห่ ำ งไกลจำกเมือ งใหญ่
พื้นที่หมู่บ้ำนของสมทรงเป็นพื้นที่ปลูกข้ำวโพดขนำดใหญ่ ปีหนึ่งๆ มีข้ำวโพดเยอะมำก นำยทุนที่มำรับ
ซื้อข้ำวโพดก็ชอบมำที่หมู่บ้ำนของเธอ แต่ที่หมู่บ้ำนของเธอไม่มีไฟฟ้ำใช้เพรำะอยู่ไกลจำกเมืองใหญ่
มำก นำยทุนซื้อข้ำวโพดจึงเสนอสมทรงว่ำจะเอำโรงไฟฟ้ำไหม สำมำรถเอำเปลือกข้ำวโพดแห้งๆ มำ
เผำผลิตกระแสไฟฟ้ำได้ เรีย กว่ำ “โรงไฟฟ้ำชีวมวล” สมทรงจึงร่ วมกับนำยทุนช่ว ยกันหำพื้นที่ตั้ง
โรงไฟฟ้ำ และขออนุญำตจำกเจ้ำหน้ำที่ สมศรีและชำวบ้ำนบำงส่วนเห็นว่ำเรื่องนี้ไม่น่ำจะปลอดภัย
ส ำหรั บ ชุม ชน เพรำะกลั ว โรงไฟฟ้ำ ดัง นั้ น จึง ไปปรึก ษำกั บ ทนำยควำมเพื่ อจะไปขอดู ข้อ มู ล จำก
เจ้ำหน้ำที่ เมื่อไปขอดู เจ้ำหน้ำที่บอกว่ำให้ดูไม่ได้เพรำะเป็นข้อมูลที่เอกชนนำยทุนมีส่วนเกี่ยวข้อง ต้อง
ได้รับอนุญำตจำกนำยทุนเจ้ำของผู้จะสร้ำงโรงงำนไฟฟ้ำก่อน....
ถำมเพื่อนๆ กลุ่มอื่นๆ .... สมศรี จะทำอย่ำงไร.....
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๖.

ไม่อยากมีคอนโด (ข้อมูลก่อสร้างตึกอาคาร) (สิทธิขอดู ข้อมูล

ส่วนบุคคล)
สมบัติทำงำนอยู่เมืองใหญ่ พำพ่อแม่มำอยู่อำศัยด้วย สร้ำงบ้ำนอยู่
ในเมืองและสมบั ติ เ ป็ น นำยทุน ใหญ่มีเงิ นเยอะ อยู่มำวันหนึ่ง พื้นที่ข้ำงๆ บ้ำ นของสมบัติจะมีกำร
ก่อสร้ำงขนำดใหญ่ มีรถบรรทุก เครื่องมือ และอุปกรณ์มำวำงเตรียมไว้เต็มไปหมด มีรถผ่ำนเข้ำออก
หน้ำบ้ำนจำนวนมำกตลอดเวลำ สมบัติและพ่อแม่ ก็นอนไม่หลับ สุขภำพจิตเสีย สมบัติไปพบเพื่อนที่
เป็นพยำบำล เธอบอกว่ำไม่ค่อยได้พักผ่อน แล้วสมบัติก็เล่ำเรื่องกำรก่อสร้ำงให้ฟัง เพื่อนพยำบำลบอก
ว่ำบริเวณนั้นจะมีกำรก่อสร้ำงคอนโดฯ ขนำดใหญ่ สมบัติตกใจเพรำะถ้ำมีคอนโดขนำดใหญ่แสดงว่ำ
จะต้องมีควำมวุ่นวำยเกิดขึ้นเพรำะคนมำอยู่เยอะมำกขึ้น สมบัติจึงไปปรึกษำทนำยควำมว่ำจะขอทรำบ
ข้อมูลกำรสร้ำงคอนโด ทนำยควำมก็พำไปขอข้อมูลจำกเจ้ำหน้ำที่อนุญำตก่อสร้ำง แต่เจ้ำหน้ำที่ไม่ให้
ข้อมูลเพรำะบอกว่ำนี่เป็นข้อมูลส่วนบุคล ให้ไม่ได้
ถำมเพื่อนๆ กลุ่มอื่นๆ ... สมบัติ... จะทำอย่ำงไร..
(๖) พักรับประทานอาหารว่าง
(๗) กิจกรรมเรียนรู้ “คู่มือสิทธิประชาชน” และ “คู่มือวิทยากร อาสาสมัคร
สขร.ชุมชน” และกิจกรรมกลุ่ม
วิทยำกรได้บรรยำยถึงควำมหมำยของ ข้อมูลข่ำวสำร ข้อมูลข่ำวสำรของ
รำชกำร หน่วยงำนของรัฐ หลักกำรเปิดเผยเป็นหลักปกปิดเป็นข้อยกเว้น หลักกำรยกเว้นที่ไม่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร และประกำรสำคัญวิทยำกรได้บรรยำยควำมหมำย สำระสำคัญ
และตัวอย่ำงของสิทธิได้รู้ โดยวิทยำกรได้บรรยำยประกอบกับคู่มือสิทธิประชำชน คู่มือวิทยำกร เพื่อให้
ผู้เข้ำร่วมกำรอบรมสำมำรถเข้ำใจและจดจำไปเผยแพร่ต่อไปได้
สิทธิของประชำชนตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ.
๒๕๔๐ ที่สำคัญและวิทยำกรได้บรรยำยให้ควำมรู้แก่ผู้เข้ำร่วมอบรมสัมมนำ โดยสรุป ดังนี้
๑. สิทธิพึงรู้ โดยดูข้อมูลข่ำวสำรที่ลงพิมพ์ในรำชกิจจำนุเบกษำ
๒. สิทธิตรวจดู โดยเข้ำไปตรวจข้อมูลข่ำวสำรที่ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรประจำ
หน่วยงำนของรัฐ
๓. สิทธิขอดู โดยกำรยื่นคำขอข้อมูลข่ำวสำรต่อหน่วยงำนของรัฐ
๔. สิทธิร้องเรียน โดยกำรยื่นคำร้องเรียนกรณีหน่วยงำนของรัฐไม่ปฏิบัติ
ตำมหน้ำที่ตำมที่บัญญัติไว้ในกฎหมำย และในกรณีไม่เชื่อว่ำหน่วยงำนของรัฐว่ำไม่มีข้อมูลข่ำวสำร
ตำมที่ขอ
๕. สิทธิอุทธรณ์ โดยกำรยื่นคำอุทธรณ์กรณีหน่วยงำนของรัฐมีคำสั่งปฏิเสธ
ไม่เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร หรือไม่รับฟังคำคัดค้ำนของผู้มีประโยชน์ได้เสีย รวมทั้งหน่วยงำนรัฐไม่ แก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่ำวสำรส่วนบุคคลที่หน่วยงำนของรัฐนั้นเก็บไว้
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๖. สิ ท ธิ คั ด ค้ ำ น โดยกำรยื่ น ค ำคั ด ค้ ำ นกำรเปิ ด เผยข้ อ มู ล ข่ ำ วสำรที่ มี
ผลกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของตน
๗. สิทธิคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลส่วน
บุคคลที่หน่วยงำนของรัฐ นั้นเก็บไว้ให้ถูกต้องอยู่เสมอ และหน่วยงำนของรัฐจะเปิดเผยต่อผู้ใดไม่ได้
หำกมิได้รับควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูลหรือข้อยกเว้นตำมกฎหมำย
๘. สิทธิศึกษำค้นคว้ำเอกสำรประวัติศำสตร์จำกหอจดหมำยเหตุแห่งชำติ
(๘) กิจจรรมวิเคราะห์ข้อเท็จจริง และนาเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย
คณะวิทยำกรให้ผู้เข้ำร่วมสัมมนำวิเครำะห์ ข้อเท็จจริงที่กลุ่มของตนได้รับ
โดยใช้ข้อเท็จจริงจำกกลุ่มอื่นๆ ที่ได้แสดงบทบำทในกิจกรรม “สิทธิได้รู้ ใครขอดูได้บ้ำง” และนำ
ควำมรู้ ที่ได้จ ำกกำรฟังบรรยำยมำใช้วิเครำะห์ ร่ว มกันจำกนั้น นำเสนอ และพระรำชบัญญัติข้อมูล
ข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ.๒๕๔๐ มำใช้ในกำรแก้ปัญหำที่เกิดขึ้นตำมข้อเท็จจริง โดยศึกษำจำกคู่มือ
วิทยำกรเครือข่ำยอำสำสมัคร สขร. ชุมชน และได้รับควำมรู้จำกวิทยำกร
(๙) พักรับประทานอาหารกลางวัน
(๑๐) กิจกรรมแนะนาเครือข่ายสังคมออนไลน์ E-mail Facebook และ
Page อส.สขร.
๑. วิทยำกรอธิบำยทฤษฎีเครือข่ำยสังคมออนไลน์
๒. วิทยำกรอธิบำยกำรนำทฤษฎีเครือข่ำยสังคมออนไลน์มำใช้ประโยชน์ใน
กำรติดต่อสื่อสำรของอำสำสมัคร สขร. ชุมชน
๓. วิทยำกรอธิบำยกระบวนกำรในกำรได้มำซึ่งระบบสังคมออนไลน์ โดย
กำร สมัคร E-mail และ Facebook
๔. วิทยำกรอธิบำยตัวอย่ำงกำรใช้ Page อส.สขร. ใน Facebook เพื่อ
แบ่งปัน ติดตำมควำมเคลื่อนไหว แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงเครือข่ำยด้วยกันเอง
(๑๑) กิจกรรมสัมภาษณ์กลุ่มย่อยและนาเสนอข้อคิดเห็น
คณะวิ ท ยำกรท ำกำรสั ม ภำษณ์ ผู้ เ ข้ ำ ร่ ว มกำรอบรมสั ม มนำ โดยขอให้
ช่วยกันตอบคำถำม ๓ ประเด็นเกี่ยวกับสิทธิต่ำงๆ ตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ.
๒๕๔๐ ซึ่งขอให้ระดมควำมคิดเห็นและให้ตัวแทนกลุ่มมำนำเสนอ
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ตัวอย่างแบบสัมภาษณ์กิจกรรมกลุ่ม
กลุ่มที่............จังหวัด...............
ควำมเห็นของผู้เข้ำร่วมอบรมเกี่ยวกับพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐

ข้อดี ของพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐
๑)……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒)……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……............................................................................................................................. ..............................
........................................................................................................................................ .........................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ข้อเสีย ของพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐
๑)……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒)……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………

ข้อเสนอแนะ ของพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐
๑)……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
๒)……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
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(๑๒) ทาแบบทดสอบถามหลังการสัมมนา (Post-test)
ผู้เข้ำร่วมสัมมนำทำแบบทดสอบถำมหลังกำรสัมมนำ (Post-test) เพื่อวัด
ระดับควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสิทธิได้รู้ กำรเข้ำถึงและกำรใช้ประโยชน์ของกฎหมำยข้อมูลข่ำวสำร
ของรำชกำร ตลอดจนควำมคิดเห็นของประชำชนผู้เข้ำร่วมอบรมสัมมนำที่มีต่อกฎหมำยข้อมูลข่ำวสำร
ของรำชกำร
(๑๓) พักรับประทานอาหารว่าง
(๑๔) สรุปกิจกรรม และปิดงาน
คณะนั ก วิ จั ย สรุ ป สำระส ำคั ญ ของสิ ท ธิ ไ ด้รู้ และควำมส ำคั ญ ของกำร
เผยแพร่ ค วำมรู้ ค วำมเข้ ำใจเกี่ ย วกั บพระรำชบั ญญั ติข้ อ มูล ข่ำ วสำรของรำชกำรฯ อธิบ ำยภำรกิ จ
บทบำทหน้ำที่ของอำสำสมัคร สขร. ชุมชน ในกำรเผยแพร่ควำมรู้และช่วยกันแลกเปลี่ยนข้อมูล
ควำมรู้ ปัญหำต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรใช้สิทธิตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรฯ โดยผ่ำนสื่อ
สังคมออนไลน์ Page ใน Facebook
ผู้ แ ทนส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรข้ อ มู ล ข่ ำ วสำรของรำชกำรกล่ ำ วสรุ ป
วัตถุประสงค์ในกำรสร้ำงเครือข่ำยอำสำสมัคร สขร. ชุมชน และขอควำมร่วมมือในกำรช่วยเผยแพร่
กฎหมำยต่อไป
๒
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

สรุปข้อมูลการดาเนินการอบรมสัมมนา
๒.๑ สถานที่และวันทีด่ าเนินกิจกรรม
เวที (จังหวัด)
พระนครศรีอยุธยำ
นนทบุรี
ชลบุรี
เชียงใหม่
พิษณุโลก
ตำก (แม่สอด)
ระนอง
สงขลำ
รำชบุรี
ร้อยเอ็ด
ขอนแก่น
อุดรธำนี

สถานที่
โรงแรมโรงแรมอโยธยำ ริเวอร์ไซด์ โฮเทล
โรงแรมเดอะริช โฮเทล
โรงแรมชลอินเตอร์
โรงแรมโลตัสปำงสวนแก้ว
โรงแรมท็อปแลนด์
โรงแรมเซ็นทำรำ แม่สอด
โรงแรมทินิดี
โรงแรมวี.แอล.หำดใหญ่
โรงแรมโกลเด้นซิตี้
โรงแรมร้อยเอ็ดซิตี้
โรงแรมเจริญธำนี ขอนแก่น
โรงแรมเซ็ น ทำรำ คอนเวนชั น เซ็ น เตอร์
อุดรธำนี

วันที่
๒ พ.ค. ๒๕๕๕
๓ พ.ค. ๒๕๕๕
๔ พ.ค. ๒๕๕๕
๘ พ.ค. ๒๕๕๕
๑๐ พ.ค. ๒๕๕๕
๑๑ พ.ค. ๒๕๕๕
๑๔ พ.ค. ๒๕๕๕
๑๖ พ.ค. ๒๕๕๕
๑๘ พ.ค. ๒๕๕๕
๒๘ พ.ค. ๒๕๕๕
๓๐ พ.ค. ๒๕๕๕
๓๑ พ.ค. ๒๕๕๕

๓๗

๒.๒ จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ลาดับ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

เวที (จังหวัด)
พระนครศรีอยุธยำ
นนทบุรี
ชลบุรี
เชียงใหม่
ตำก (แม่สอด)
พิษณุโลก
รำชบุรี
ระนอง
สงขลำ
ร้อยเอ็ด
ขอนแก่น
อุดรธำนี
จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ รวมทั้งสิ้น

จานวน (คน)
๕๑
๖๑
๖๑
๕๘
๘๓
๙๔
๗๑
๘๖
๕๐
๙๐
๕๕
๔๗
๘๐๗

๒.๓ สรุป คู่มืออาสาสมัคร สขร.ชุมชน
กำรสร้ำงวิทยำกรเครือข่ำยอำสำสมัคร สขร.ชุมชน เป็นแนวทำงในกำรส่งเสริมให้
ประชำชนเข้ำมำมีส่ ว นร่ ว มในกำรเข้ำถึงและมีส่ ว นในกำรเผยแพร่ควำมรู้ควำมเข้ำใจอันเกี่ยวกับ
กฎหมำยข้อมูลข่ำวสำรออกไปในสังคมให้มำกยิ่งขึ้น เนื่องจำกข้อจำกัดด้ำนงบประมำณและกำลังคนที่
ไม่อำจทำให้กำรเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมำยข้อมูลข่ำวสำรเข้ำไปถึงยังประชำชนทุกคนได้ ดังนั้น
จึงจำเป็นต้องสร้ำงวิทยำกรภำคประชำชนที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกฎหมำยได้ดีในระดับหนึ่ ง เพื่อเป็น
ตัวกลำงในกำรนำเอำควำมรู้ ควำมเข้ำใจไปสู่ประชำชนโดยสร้ำงเครือข่ำยประชำชนที่มีควำมรู้ทำง
กฎหมำยฯ แต่ลำพังเพียงเฉพำะกำรอบรมเพื่อให้ผู้เข้ำร่วมกำรอบรมเป็นวิทยำกรเครือข่ำยยังไม่เป็น
กำรเพียงพอ ทำงผู้วิจัยฯ จึงเล็งเห็นถึงควำมจำเป็นที่จะต้องมีคู่มือในกำรเป็นวิทยำกรฯ เพื่อนำไปใช้ใน
กำรสร้ำงเครือข่ำยอำสำสมัคร สขร.ชุมชน โดยในคู่มือดังกล่ำวประกอบไปด้วย ส่วนต่ำงๆ ๘ ส่วนดังนี้

๓๘

ส่วนที่ ๑ ประวัติความเป็นมา หลักการและเหตุผล เจตนารมณ์ คานิยาม
และสาระสาคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่า วสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และสิทธิ ในการ
เข้าถึงข้อมูลในการครอบครองของราชการ
รัฐธรรมนูญของรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๕๐ หมวดที่ ๓
ว่ำด้วย สิทธิและเสรีภำพของชนชำวไทย มำตรำ ๒๖๑ มำตรำ ๒๗ ส่วนที่ ๑๐ สิทธิในข้อมูลข่ำวสำร
และกำรร้องเรียน และมำตรำ ๕๖ ต่อด้วยหลักกำรและเหตุผลของพระรำชบัญญัติ ข้อมูลข่ำวสำรของ
รำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่มุ่งเปิดโอกำสให้ประชำชนได้รู้ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ของ
รัฐที่จำเป็นเพื่อให้ประชำชนสำมำรถใช้สิทธิของตนเองทั้งทำงกำรเมืองและสิทธิส่วนบุคคลได้อย่ำง
เต็มที่ ในส่วนของเจตนำรมณ์ของกฎหมำยข้อมูลข่ำวสำรฯ จะอธิบำยทั้งในเรื่องของกำรเปิดโอกำส
ข้อยกเว้นกำรเปิดเผย และกำรคุ้มครองข้อมูลอันเป็นสิทธิส่วนบุคคล นอกจำกนี้ยังเพิ่มในส่วนของกำร
อธิบำยคำนิยำม เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมอบรมทรำบถึงควำมหมำยของ สิ่งที่เรียกว่ำ “ข้อมูลข่ำวสำร” “ข้อมูล
ข่ำวสำรของรำชกำร” และ “ข้อมูลข่ำวสำรส่วนบุ คคล” และส่วนสุดท้ำยเป็นเรื่องเกี่ยวกับกำรสรุป
สำระสำคัญของ พ.ร.บ. ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ อันประกอบด้วย
๑. เจตนำรมณ์หรือวัตถุประสงค์ของกฎหมำย
๒. อำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำนรัฐและสิทธิของประชำชน
๓. อำนำจหน้ำที่โดยย่อของหน่วยงำนรัฐ/เจ้ำหน้ำที่รัฐ
๔. สิทธิของประชำชน
๕. ผู้กำกับดูแลกฎหมำย
ส่วนที่ ๒

ประโยชน์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.

๒๕๔๐
ส่ ว นนี้ จ ะอธิ บ ำยถึ ง จุ ด มุ่ ง หมำยของกฎหมำยในกำรรั บ รองสิ ท ธิ ข อง
ประชำชน โดยมีแนวคิดและหลักกำรในเรื่องของกำรเพิ่มกำรมีส่วนร่ วมของประชำชนในกำรกำหนด
นโยบำยและตรวจสอบกำรใช้อำนำจรัฐ รวมไปถึงรับรองสิทธิของประชำชนในควำมครอบครองของ
หน่วยงำนรัฐ ตำมหลักที่ว่ำ “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น

๑

มำตรำ ๒๖ กำรใช้อำนำจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ต้องคำนึงถึงศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภำพ ตำม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้
มำตรำ ๒๗ สิทธิและเสรีภำพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้โดยชัดแจ้ง โดยปริยำยหรือโดยคำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญ
ย่อมได้รับควำมคุ้มครองและผูกพันรัฐสภำ คณะรัฐมนตรี ศำล รวมทั้งองค์กรตำมรัฐธรรมนูญ และหน่วยงำนของรัฐโดยตรง ในกำร
ตรำกฎหมำย กำรใช้บังคับกฎหมำย และกำรตีควำมกฎหมำยทั้งปวง
มำตรำ ๕๖ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทรำบและเข้ำถึงข้อมูลหรือข่ำวสำรสำธำรณะในครอบครองของหน่วยรำชกำร
หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือรำชกำรส่วนท้องถิ่น เว้นแต่กำรเปิดเผยข้อมูลหรือข่ำวสำรนั้นจะกระทบต่อควำมมั่นคงของรัฐ
ควำมปลอดภัยของประชำชน หรือส่วนได้เสียอันพึงได้รับควำมคุ้มครองของบุคคลอื่น หรือเป็นข้อมูล ส่วนบุคคล ทั้ง นี้ ตำมที่
กฎหมำยบัญญัติ

๓๙

ส่วนที่ ๓ สิ ท ธิ ข องประชาชน ตามพระราชบั ญ ญั ติ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของ
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
เป็นกำรอธิบำยถึงสิทธิตำมกฎหมำยซึ่งประชำชนพึงมีและพึงทรำบ แบ่ง
ออกได้ ๘ สิทธิดังนี้
๑. สิทธิได้รู้ (Right to Know) : เป็นสิทธิพื้นฐำนของประชำชน ในกำร
เข้ำถึงข้อมูลที่อยู่ในควำมครอบครองของหน่วยงำนรัฐ โดยกฎหมำยกำหนดจัดแบ่งสิทธิเกี่ยวข้องกับ
สิทธิได้รู้ ดังต่อไปนี้
๑.๑ สิ ท ธิ พึ ง รู้ : เป็ น สิ ท ธิ ต ำมที่ ป รำกฏในมำตรำ ๗ ๒ แห่ ง
พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งสำมำรถตรวจสอบข้อมูลได้จำกรำชกิจจำ
นุเบกษำ โดยมำตรำนี้ได้กำหนดข้อมูลข่ำวสำรในควำมครอบครองของหน่วยงำนรัฐไว้ โดยกำหนดให้
เป็นหน้ำที่ของหน่วยงำนรัฐต้องดำเนินกำรจัดลงในรำชกิจจำนุเบกษำ
๑.๒ สิทธิตรวจดู : ตำมมำตรำ ๙๓ โดยกฎหมำยกำหนดหน้ำที่ให้
หน่วยงำนรัฐมีหน้ำที่ต้องจัดเตรียมเอกสำรเพื่อให้ประชำชนสำมำรถเข้ำไปตรวจดูข้อมูลข่ำวสำรตำมที่
กฎหมำยระบุไว้ได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีคำขอ
๒

มำตรำ ๗ หน่วยงำนของรัฐต้องส่งข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้ลงพิมพ์ในรำชกิจจำนุเบกษำ
(๑) โครงสร้ำงและกำรจัดองค์กรในกำรดำเนินงำน
(๒) สรุปอำนำจหน้ำที่ที่สำคัญและวิธีกำรดำเนินงำน
(๓) สถำนที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่ำวสำร หรือคำแนะนำในกำรติดต่อกับหน่วยงำนของรัฐ
(๔) กฎ มติคณะรัฐ มนตรี ข้อบัง คับ คำสั่ง หนัง สือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบำย หรือกำรตีควำม ทั้ ง นี้
เฉพำะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภำพอย่ำงกฎ เพื่อให้มีผลเป็นกำรทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
(๕) ข้อมูลข่ำวสำรอื่นตำมที่คณะกรรมกำรกำหนด
ข้อมูลข่ำวสำรใดที่ได้มีกำรจัดพิมพ์เพื่อให้แพร่หลำยตำมจำนวนพอสมควรแล้ว ถ้ำมีกำรลงพิมพ์ในรำชกิจจำนุเบกษำโดย
อ้ำงอิงถึงสิ่งพิมพ์นั้นก็ให้ถือว่ำเป็นกำรปฏิบัติตำมบทบัญญัติวรรคหนึ่งแล้ว
ให้หน่วยงำนของรัฐรวบรวมและจัดให้มีข้อมูลข่ำวสำรตำมวรรคหนึ่งไว้เผยแพร่เพื่อขำยหรือจำหน่ ำยจ่ำยแจก ณ ที่ทำ
กำรของหน่วยงำนของรัฐแห่งนั้นตำมที่เห็นสมควร
๓
มำตรำ ๙ ภำยใต้บังคับมำตรำ ๑๔ และมำตรำ ๑๕ หน่วยงำนของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรอย่ำง
น้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชำชนเข้ำตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่คณะกรรมกำรกำหนด
(๑) ผลกำรพิจำรณำหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งควำมเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในกำรพิจำรณำ
วินิจฉัยดังกล่ำว
(๒) นโยบำยหรือกำรตีควำมที่ไม่เข้ำข่ำยต้องลงพิมพ์ในรำชกิจจำนุเบกษำ ตำมมำตรำ ๗ (๔)
(๓) แผนงำน โครงกำร และงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีของปีที่กำลังดำเนินกำร
(๔) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้ำที่ของเอกชน
(๕) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีกำรอ้ำงอิงถึงตำมมำตรำ ๗ วรรคสอง
(๖) สัญ ญำสัม ปทำน สัญญำที่ มีลักษณะเป็น กำรผู กขำดตั ด ตอนหรือสัญ ญำร่วมทุ น กับ เอกชนในกำ รจัด ท ำบริกำร
สำธำรณะ
(๗) มติคณะรัฐ มนตรี หรือมติคณะกรรมกำรที่แต่งตั้งโดยกฎหมำย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให้ระบุรำยชื่อ
รำยงำนทำงวิชำกำร รำยงำนข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่ำวสำรที่นำมำใช้ในกำรพิจำรณำไว้ด้วย
(๘) ข้อมูลข่ำวสำรอื่นตำมที่คณะกรรมกำรกำหนด
ข้อมูลข่ำวสำรที่จัดให้ประชำชนเข้ำตรวจดูได้ตำมวรรคหนึ่ง ถ้ำมีส่วนที่ต้องห้ำมมิให้เปิดเผยตำมมำตรำ ๑๔ หรือ
มำตรำ ๑๕ อยู่ด้วย ให้ลบหรือตัดทอนหรือทำโดยประกำรอื่นใดที่ไม่เป็นกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรนั้น
บุคคลไม่ว่ำจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตำม ย่อมมีสิทธิเข้ำตรวจดู ขอสำเนำหรือขอสำเนำที่มีคำรับรองถูกต้องของ
ข้อมูลข่ำวสำรตำมวรรคหนึ่งได้ ในกรณีที่สมควรหน่วยงำนของรัฐโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร จะวำงหลักเกณฑ์เรียก
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๑.๓ สิทธิขอดู : ตำมมำตรำ ๑๑๔ เป็นกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร
นอกเหนือจำกที่ระบุไว้ในมำตรำ ๗ และ ๙ โดยกำรจะเข้ำถึงข้อมูลดังกล่ำวได้ต้องมีกำรยื่นคำขอข้อมูล
และเมื่อหน่ว ยงำนรั ฐได้รับคำขอดูดังกล่ ำวแล้วให้ดำเนินกำรโดยไม่ชักช้ำ หรือดำเนินกำรให้เสร็จ
โดยเร็วหรือภำยในวันที่รับคำขอ ทั้งนี้ไม่เกินระยะเวลำอันควร ซึ่งตำมที่คณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำร
ของรำชกำร (กขร.) มีมติต้องไม่เกินกว่ำ ๑๕ วัน
๒. สิทธิร้องเรียน : เป็นสิทธิของประชำชนในกำรมีส่วนร่วมกับกำรบังคับ
ใช้กฎหมำยให้เกิดผล ตำมมำตรำ ๑๓๕ โดยเมื่อประชำชนเห็นว่ำ กำรดำเนินกำรของหน่วยงำนรัฐไม่
เป็นไปตำมบทบัญญัติที่กฎหมำยกำหนดหน้ำที่ให้ต้องกระทำ หรือเมื่อประชำชนใช้สิทธิแล้วไม่ได้รับ
ควำมสะดวกโดยไม่มีเหตุอันสมควร ถูกเพิกเฉย หรือทำงำนล่ำช้ำ รวมถึงกำรไม่ให้คำแนะนำในกำรขอ
ข้อมูล โดยประชำชนสำมำรถร้องต่อคณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร (กขร.)
๓. สิทธิคัดค้ำน : เป็นสิทธิในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรณีที่หน่วยงำนรัฐจะ
ดำเนินกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรโดยอำจมีผลกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของประชำชนรำย
ใด ตำมมำตรำ ๑๗๖ กฎหมำยระบุให้เจ้ำหน้ำที่ต้องแจ้งให้ผู้นั้นทรำบและมีสิทธิเสนอคำคัดค้ำนภำยใน
ค่ำธรรมเนียมในกำรนั้นก็ได้ ในกำรนี้ให้คำนึงถึงกำรช่วยเหลือผู้มีรำยได้น้อยประกอบด้วย ทั้งนี้ เว้นแต่ จะมีกฎหมำยเฉพำะบัญญัติ
ไว้เป็นอย่ำงอื่น
คนต่ำงด้ำวจะมีสิทธิตำมมำตรำนี้เพียงใดให้เป็นไปตำมที่กำหนดโดยกฎกระทรวง
๔
มำตรำ ๑๑ นอกจำกข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรที่ลงพิมพ์ในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว หรือที่จัดไว้ให้ประชำชนเข้ำ
ตรวจดูได้แล้ว หรือที่มีกำรจัดให้ประชำชนได้ค้นคว้ำตำมมำตรำ ๒๖ แล้ว ถ้ำบุคคลใดขอข้อมูลข่ำวสำรอื่นใดของรำชกำรและคำขอ
ของผู้นั้นระบุข้อมูลข่ำวสำรที่ต้องกำรในลักษณะที่อำจเข้ำใจได้ตำมควร ให้หน่วยงำนของรัฐผู้รับผิดชอบจัดหำข้อมูลข่ำวสำรนั้น
ให้แก่ผู้ขอภำยในเวลำอันสมควร เว้นแต่ผู้นั้นขอจำนวนมำกหรือบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรใดมีสภำพที่อำจบุบสลำยง่ำย หน่วยงำนของรัฐจะขอขยำยเวลำในกำรจัดหำให้หรือจะจัดทำ
สำเนำให้ในสภำพอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด เพื่อมิให้เกิดควำมเสียหำยแก่ข้อมูลข่ำวสำรนั้นก็ได้
ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรที่หน่วยงำนของรัฐจัดหำให้ตำมวรรคหนึ่งต้องเป็นข้อมูลข่ำวสำรที่มีอยู่แล้วในสภำพที่พร้อม
จะให้ได้ มิใช่เป็นกำรต้องไปจัดทำ วิเครำะห์ จำแนก รวบรวม หรือจัดให้มีขึ้ นใหม่ เว้นแต่เป็นกำรแปรสภำพเป็นเอกสำรจำก
ข้อมูล ข่ำวสำรที่ บันทึ กไว้ในระบบกำรบันทึกภำพหรือเสียง ระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบอื่นใด ทั้ งนี้ ตำมที่คณะกรรมกำร
กำหนด แต่ถ้ำหน่วยงำนของรัฐเห็นว่ำกรณีที่ขอนั้นมิใช่กำรแสวงหำผลประโยชน์ทำงกำรค้ำ และเป็นเรื่องที่จำเป็นเพื่อปกป้อง
สิทธิเสรีภำพสำหรับผู้นั้นหรือเป็นเรื่องที่จะเป็นประโยชน์แก่สำธำรณะ หน่วยงำนของรัฐจะจัดหำข้อมูลข่ำวสำรนั้นให้ก็ได้
บทบัญญัติวรรคสำมไม่เป็นกำรห้ำมหน่วยงำนของรัฐที่จะจัดให้มีข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรใดขึ้นใหม่ให้แก่ผู้ร้องขอ หำก
เป็นกำรสอดคล้องด้วยอำนำจหน้ำที่ตำมปกติของหน่วยงำนของรัฐนั้นอยู่แล้ว
ให้นำควำมในมำตรำ ๙ วรรคสอง วรรคสำม และวรรคสี่ มำใช้บังคับแก่กำรจัดหำข้อมูลข่ำวสำรให้ตำมมำตรำนี้ โดย
อนุโลม
๕
มำตรำ ๑๓ ผู้ใดเห็นว่ำหน่วยงำนของรัฐ ไม่จัดพิมพ์ข้อมูลข่ำวสำรตำมมำตรำ ๗ หรือไม่จัด ข้อมูลข่ำวสำรไว้ให้
ประชำชนตรวจดู ไ ด้ ต ำมมำตรำ ๙ หรื อ ไม่ จั ด หำข้ อ มู ล ข่ ำ วสำรให้ แ ก่ ต นตำมมำตรำ ๑๑ หรื อ ฝ่ ำ ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ำม
พระรำชบัญญัตินี้ หรือปฏิบั ติหน้ำที่ล่ำช้ำหรือเห็น ว่ำตนไม่ได้รับ ควำมสะดวกโดยไม่มีเหตุอัน สมควร ผู้นั้น มีสิท ธิร้องเรียนต่อ
คณะกรรมกำร เว้นแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับกำรมีคำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรตำมมำตรำ ๑๕ หรือคำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้ำนตำม
มำตรำ ๑๗ หรือคำสั่งไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่ำวสำรส่วนบุคคลตำมมำตรำ ๒๕
ในกรณีที่มีกำรร้องเรียนต่อคณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่ง คณะกรรมกำรต้องพิจำรณำให้แล้วเสร็จภำยในสำมสิบวันนับ
แต่วันที่ได้รับคำร้องเรียน ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นให้ขยำยเวลำออกไปได้ แต่ต้องแสดงเหตุผลและรวมเวลำทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน
หกสิบวัน
๖
มำตรำ ๑๗ ในกรณีที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐเห็นว่ำ กำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรใดอำจกระทบถึงประโยชน์ได้
เสียของผู้ใด ให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐแจ้งให้ผู้นั้นเสนอ
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เวลำที่กำหนด และหำกยื่นคำคัดค้ำนแล้วเจ้ำหน้ำที่รัฐไม่รับฟังคัดค้ำน ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ตำมมำตรำ
๑๘ ได้
๔. สิทธิอุทธรณ์ : ตำมมำตรำ ๑๘๗ เป็นกรณีที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีคำสั่งไม่
เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรใดๆ ตำมมำตรำ ๑๔ หรือมำตรำ ๑๕ หรือมีคำสั่งไม่ฟังคำคัดค้ำนฯ ผู้นั้นสำมำรถ
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมกำรวินิจฉัยกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร (กวฉ.)
๕. สิทธิคุ้มครอง : เป็นสิทธิของประชำชนในกำรได้รับควำมคุ้มครองใน
ข้อมูลข่ำวสำรส่วนบุคคล (Privacy Data) ซึ่งปรำกฏในมำตรำ ๒๓๘ ได้แก่ ต้องมีกำรจัดระบบกำร
จัดเก็บ วิธีกำรเก็บข้อมูล กำรจัดลงพิมพ์ในรำชกิจจำนุเบกษำ กำรตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง และ
กำรจัดระบบรักษำควำมปลอดภัย รวมไปถึงสิทธิอุทธรณ์คำสั่ งไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูล
ข่ำวสำรส่วนบุคคล ซึ่งในกำรเข้ำถึงหรือกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรประเภทนี้จะต้องได้รับควำมยินยอม
เป็นหนังสือจำกเจ้ำของข้อมูลตำมมำตรำ ๒๔ เว้นแต่เข้ำกรณีที่กฎหมำยได้กำหนดไว้บำงกรณีเท่ำนั้น
คำคัดค้ำนภำยในเวลำที่กำหนด แต่ต้องให้เวลำอันสมควรที่ผู้นั้นอำจเสนอคำคัดค้ำนได้ ซึ่งต้องไม่น้อยกว่ำสิบห้ำวันนับแต่วันที่ได้รับ
แจ้ง
ผู้ที่ได้รับแจ้งตำมวรรคหนึ่ง หรือผู้ที่ทรำบว่ำกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรใดอำจกระทบถึงประโยชน์ได้เสีย
ของตน มีสิทธิคัดค้ำนกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรนั้นได้โดยทำเป็นหนังสือถึงเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้รับผิดชอบ
ในกรณีที่มีกำรคัดค้ำน เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้รับผิดชอบต้องพิจำรณำคำคัดค้ำนและแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้คัดค้ำนทรำบ
โดยไม่ชักช้ำ ในกรณีที่มีคำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้ำน เจ้ำหน้ำที่ของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรนั้นมิได้จนกว่ำจะล่วงพ้นกำหนดเวลำ
อุทธรณ์ตำมมำตรำ ๑๘ หรือจนกว่ำคณะกรรมกำรวินิจฉัยกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรได้มีคำวินิจฉัยให้เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรนั้นได้
แล้วแต่กรณี
๗
มำตรำ ๑๘ ในกรณีที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีคำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรใดตำมมำตรำ ๑๔ หรือมำตรำ ๑๕ หรือมี
คำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้ำนของผู้มีประโยชน์ได้เสียตำมมำตรำ ๑๗ ผู้นั้นอำจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมกำรวินิจฉัยกำรเปิดเผยข้อมูล
ข่ำวสำรภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนั้นโดยยื่นคำอุทธรณ์ต่อคณะกรรมกำร
๘
มำตรำ ๒๓ หน่วยงำนของรัฐต้องปฏิบัติเกี่ยวกับกำรจัดระบบข้อมูลข่ำวสำรส่วนบุคคลดังต่อไปนี้
(๑) ต้องจัดให้มีระบบข้อมูลข่ำวสำรส่วนบุคคลเพียงเท่ำที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นเพื่อกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนของรัฐ
ให้สำเร็จตำมวัตถุประสงค์เท่ำนั้น และยกเลิกกำรจัดให้มีระบบดังกล่ำวเมื่อหมดควำมจำเป็น
(๒) พยำยำมเก็บข้อมูลข่ำวสำรโดยตรงจำกเจ้ำของข้อมูล โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกรณีที่จะกระทบถึงประโยชน์ได้เสีย
โดยตรงของบุคคลนั้น
(๓) จัดให้มีกำรพิมพ์ในรำชกิจจำนุเบกษำ และตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องอยู่เสมอเกี่ยวกับสิ่งดังต่อไปนี้
(ก) ประเภทของบุคคลที่มีกำรเก็บข้อมูลไว้
(ข) ประเภทของระบบข้อมูลข่ำวสำรส่วนบุคคล
(ค) ลักษณะกำรใช้ข้อมูลตำมปกติ
(ง) วิธีกำรขอตรวจดูข้อมูลข่ำวสำรของเจ้ำของข้อมูล
(จ) วิธีกำรขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล
(ฉ) แหล่งที่มำของข้อมูล
(๔) ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลข่ำวสำรส่วนบุคคลในควำมรับผิดชอบให้ถูกต้องอยู่เสมอ
(๕) จัดระบบรักษำควำมปลอดภัยให้แก่ระบบข้อมูลข่ำวสำรส่วนบุคคล ตำมควำมเหมำะสม เพื่อป้องกันมิให้มีกำร
นำไปใช้โดยไม่เหมำะสมหรือเป็นผลร้ำยต่อเจ้ำของข้อมูล
ในกรณีที่เก็บข้อมูลข่ำวสำรโดยตรงจำกเจ้ำของข้อมูล หน่วยงำนของรัฐต้องแจ้งให้เจ้ำของข้อมูลทรำบล่วงหน้ำหรือ
พร้อมกับกำรขอข้อมูลถึงวัตถุประสงค์ที่จะนำข้อมูลมำใช้ ลักษณะกำรใช้ข้อมูลตำมปกติ และกรณีที่ขอข้อมูลนั้นเป็นกรณีที่อำจให้
ข้อมูลได้โดยควำมสมัครใจหรือเป็นกรณีมีกฎหมำยบังคับ
หน่วยงำนของรัฐต้องแจ้งให้เจ้ำของข้อมูลทรำบในกรณีมีกำรให้จัดส่งข้อมูลข่ำวสำรส่วนบุคคลไปยังที่ใดซึ่งจะเป็นผลให้
บุคคลทั่วไปทรำบข้อมูลข่ำวสำรนั้นได้ เว้นแต่เป็นไปตำมลักษณะกำรใช้ข้อมูลตำมปกติ
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๖. สิทธิค้นคว้ำ : เป็นกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรหรือเอกสำรประวัติศำสตร์
ที่หน่วยงำนของรัฐได้จัดส่งมำเพื่อเก็บรักษำไว้ตำมมำตรำ ๒๖๙ และข้อมูลนั้นครบอำยุกำรเก็บรักษำ
ตำมมำตรำ ๑๔ หรือมำตรำ ๑๕ ตำมแต่ละชนิดของเอกสำร โดยจัดส่งไปไว้ที่หอจดหมำยเหตุแห่งชำติ
เพื่อให้ประชำชนสำมำรถเข้ำศึกษำและค้นคว้ำได้
ส่วนที่ ๔. คาถามที่พบบ่อย (FAQ : Frequency Ask Questions)
เป็ น กำรน ำค ำถำมที่ พ บบ่ อ ยครั้ ง จำกประชำชนมำรวบรวมไว้ เ พื่ อ เป็ น
ประโยชน์ โดยเริ่มตั้งแต่สถำนที่เพื่อใช้สิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร กำรใช้สิทธิหำกหน่วยงำนรัฐไม่
ดำเนินกำรอย่ำงใดๆ กรณีหน่วยงำนรัฐปฏิเสธกำรให้ข้อมูล ระยะเวลำที่หน่วยงำนรัฐจะต้องให้ข้อมูล
ภำยหลังได้รับคำขอ กรณีที่คณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรมีคำสั่งให้เปิดเผยและหน่วยงำน
รัฐไม่ดำเนินกำร กระบวนกำรในกำรใช้สิทธิอุทธรณ์ ลักษณะของกำรจะใช้สิทธิอุทธรณ์ในแต่ละกรณี
กรณีของคำวินิจฉัยที่น่ำสนใจ คำวินิจฉับด้ำนสิ่งแวดล้อม ข้อมูลข่ำวสำรที่เจ้ำหน้ำที่รัฐใช้สิทธิมำกที่สุด
กำรใช้สิทธิของผู้ประกอบกำรหรือเจ้ำของกิจกำร และกำรขอข้อมูลอื่นๆ ที่น่ำสนใจ
ส่วนที่ ๕. ตัวอย่างกรณีศึกษาที่น่าสนใจตามแต่ละภาค
เป็ น กำรรวบรวมตัว อย่ำ งของกรณีที่ เกิด ขึ้นในแต่ ล ะภำคที่มีก ำรยื่ นขอ
ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร รวมไปถึงขั้นตอนและแนวคำวินิจฉัยกำรเปิดเผยข้อมูล ขำวสำรดังกล่ำวของ
คณะกรรมกำรวินิจฉัยฯ เพื่อให้ประชำชนในแต่ละภำคทรำบถึงขั้นตอนและกระบวนกำรในกำรเข้ำถึง
รวมไปถึงสำระสำคัญหรื อเคล็ดลับในกำรได้มำซึ่งข้อมูล ข่ำวสำรของรำชกำรโดยกำรใช้สิทธิตำมที่
กฎหมำยบัญญัติ

๙

มำตรำ ๒๖ ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรที่หน่วยงำนของรัฐไม่ประสงค์จะเก็บรักษำหรือมีอำยุครบกำหนดตำมวรรค
สองนับแต่วันที่เสร็จสิ้นกำรจัดให้มีข้อมูลข่ำวสำรนั้น ให้หน่วยงำนของรัฐส่งมอบให้แก่หอจดหมำยเหตุแห่งชำติ กรมศิลปำกรหรือ
หน่วยงำนอื่นของรัฐตำมที่กำหนดในพระรำชกฤษฎีกำ เพื่อคัดเลือกไว้ให้ประชำชนได้ศึกษำค้นคว้ำ
กำหนดเวลำต้องส่งข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรตำมวรรคหนึ่งให้แยกประเภท ดังนี้
(๑) ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรตำมมำตรำ ๑๔ เมื่อครบเจ็ดสิบห้ำปี
(๒) ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรตำมมำตรำ ๑๕ เมื่อครบยี่สิบปี
กำหนดเวลำตำมวรรคสอง อำจขยำยออกไปได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) หน่วยงำนของรัฐยังจำเป็นต้องเก็บรักษำข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรไว้เองเพื่อประโยชน์ในกำรใช้สอย โดยต้อง
จัดเก็บและจัดให้ประชำชนได้ศึกษำค้นคว้ำตำมที่จะตกลงกับหอจดหมำยเหตุแห่งชำติ กรมศิลปำกร
(๒) หน่วยงำนของรัฐเห็นว่ำ ข้อมูลข่ำวสำรนั้นยังไม่ควรเปิดเผย โดยมีคำสั่งขยำยเวลำกำกับไว้เป็นกำรเฉพำะรำย คำสั่ง
กำรขยำยเวลำนั้นให้กำหนดระยะเวลำไว้ด้วย
แต่จะกำหนดเกินครำวละห้ำปีไม่ได้
กำรตรวจสอบหรือทบทวนมิให้มีกำรขยำยเวลำไม่เปิดเผยจนเกินควำมจำเป็น ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่
กำหนดในกฎกระทรวง
บทบัญญัติตำมมำตรำนี้ มิให้ใช้บังคับกับข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรตำมที่คณะรัฐมนตรีออกระเบียบกำหนดให้หน่วยงำน
ของรัฐหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐจะต้องทำลำยหรืออำจทำลำยได้โดยไม่ต้องเก็บรักษำ
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ส่วนที่ ๖. แนวทางการพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนในการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของราชการ
ข้ อ มู ล ในส่ ว นนี้ จ ะมุ่ ง เน้ น เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ ำ ร่ ว มกำรอบรมสำมำรถทรำบถึ ง
กระบวนกำรและขั้นตอนในกำรสร้ำงเครือข่ำยในชุมชน หรือคนรอบข้ำง เพื่อให้ สำมำรถกระจำย
ควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรอบรมไปยังบุคคลอื่นๆ โดยมีกำรโยงใยเป็นเครือข่ำย อันทำให้ช่วยเหลือกันและ
แลกเปลี่ยนข้อมูล อีกทั้งยังสำมำรถสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ กับกลุ่มได้อีกด้วย โดยได้กำหนดขั้นตอนกำร
ดำเนินงำน ๔ ขั้นตอน ได้แก่
๑. กำรปลุกจิตสำนึก
๒. กำรจัดตั้งกลุ่มและเครือข่ำย
๓. กำรขยำยเครือข่ำย
๔. กำรดำรงอยู่ของเครือข่ำยอย่ำงยั่งยืน
ส่วนที่ ๗. ภาคผนวก
ในส่วนนี้จะแสดงขั้นตอนและวิธีกำรต่ำงๆที่จะต้องนำไปใช้ หรือพบเมื่อมี
กำรใช้สิทธิเพื่อเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร กำรอธิบำยถึงรูปแบบของฟอร์มเอกสำรต่ำงๆ วิธีกำร
เขียนเอกสำรโดยมีตัวอย่ำงประกอบทั้งคำขอข้อมูล คำร้องเรียน และคำอุทธรณ์ เอกสำรประกอบ
ต่ำงๆ ที่ต้องใช้ในกำรร้องเรียนหรืออุทธรณ์ ขั้นตอนในกำรดำเนินกำรร้องเรียนและอุทธรณ์ รวมไปถึง
สถำนที่เพื่อใช้ในกำรติดต่อคณะกรรมกำรต่ำงๆ ทั้งคณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร (กขร.)
และคณะกรรมกำรวินิจฉัยกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร (กวฉ.)
นอกจำกนี้ ยังมีกำรสอนถึงขั้นตอนในกำรสมัครอีเมลล์ (E-Mail) เพื่อใช้อีเมลล์
ดังกล่ำวในกำรเข้ำร่วมเครือข่ำยอำสำสมัคร สขร.ชุมชน ซึ่งได้มีกำรจัดตั้งในเครือข่ำยสังคมออนไลน์
(Facebook) และในคู่มือยังได้มีขั้นตอนกำรสมัครเข้ำสู่เว็บไซด์เครือข่ำยสังคมออนไลน์ เฟสบุ๊ค โดยได้
จัดทำไว้ในรูปแบบของ Fan page ที่สำมำรถเข้ำร่วมเป็นเครือข่ำยได้ง่ำยและไม่จำกั ดจำนวนของ
เครือข่ำยอย่ำงแต่ก่อน
ส่วนที่ ๘.

รายชื่อและที่ ตั้งของศู น ย์ข้อมูลข่ า วสารของราชการในแต่ล ะ

จังหวัด
ในส่วนสุดท้ำยนี้จะเป็นกำรรวบรวมรำยชื่อของศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรประจำ
จังหวัดต่ำงๆ เพื่อเป็น ศูนย์ กลำงของจังหวัดนั้นๆ ในกำรที่ประชำชนจะใช้สิ ทธิในกำรเข้ำถึ งข้อมูล
ข่ำวสำรตำมกฎหมำย อันเป็น กำรเพิ่มช่องทำงในกำรเข้ำถึงให้ แก่ประชำชนมำกขึ้น และเป็นกำร
อำนวยควำมสะดวกให้กับประชำชนในกรณีที่ไม่อำจทรำบได้ว่ำในเรื่องนั้นๆ จะต้องไปติดต่อหน่วยงำน
ใดเพื่อขอข้อมูล หรือมีขั้นตอน/กระบวนกำรเช่นไร
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๒.๔ สรุป Facebook, Fan page ของเครือข่ายอาสาสมัครข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ
กำรให้ควำมรู้ทำงกฎหมำยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร ถือว่ำเป็นสิ่งที่สำคัญและ
จำเป็นยิ่งเพื่อให้ประชำชนได้ติดอำวุธทำงปัญญำในกำรเข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงควำมโปร่งใสใน
กำรดำเนินงำนของภำครัฐ อีกทั้งยังเป็นกำรส่งเสริมกำรใช้สิทธิของประชำชนอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐำนใน
กำรเข้ ำ มำมี ส่ ว นร่ ว มในกำรติ ด ตำมและตรวจสอบกำรด ำเนิ น งำนอย่ำ งใดอย่ ำ งหนึ่ ง เพื่ อ ให้ ก ำร
ดำเนินกำรของภำครัฐเป็นไปด้วยควำมบริสุทธิ์ อีกทั้งยังเป็นกำรให้ควำมคุ้มครองในเรื่องของสิทธิที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในควำมครอบครองของหน่วยงำนรัฐให้มีควำมถูกต้องและได้รับ
ควำมคุ้มครองจำกระบบที่มีควำมปลอดภัย
แต่กำรอบรมเฉพำะตัวแทนของประชำชนให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในตัวกฎหมำย
ในระยะเวลำอัน สั้น ย่อ มทำได้ยำก ยิ่งจึงจำเป็นที่จะต้องให้เกิดควำมต่อเนื่องในกำรได้รับข้อมูล ที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมำยและเมื่อเกิดข้อสงสัยหรือปัญหำสำมำรถที่จะสอบถำมเพื่อให้ได้รับควำมกระจ่ำง
ชัดในทันที อันจะทำให้กำรใช้สิทธิของประชำชนเป็นไปอย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพ นอกจำกนี้
กำรใช้สิ ทธิทำงกฎหมำยดังกล่ ำว หำกผู้ เข้ำรับกำรอบรมสำมำรถนำควำมรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ ต่อ
ประชำชนคนอื่นให้เห็นควำมสำคัญ และร่วมมือกันเพื่อประสำนประโยชน์ โดยมีจุดมุ่งหมำยร่วมกัน
แล้ว กำรดำเนินกำรในลักษณะของกลุ่มบุคคลย่อมที่จะมีแรงหรือพลังในกำรผลักดันกำรดำเนินกำรที่
ถูกต้องตำมกฎหมำยให้เกิดขึ้นได้โดยง่ำย เนื่องจำกมีกลุ่มผู้ให้กำรสนับสนุนอยู่ เช่นนี้เองกำรสร้ำ ง
เครือข่ำยของประชำชนที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกฎหมำยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรย่อมมีควำม
จำเป็นอย่ำงไม่อำจหลีกเลี่ยงได้ เริ่มจำก ๑ คน และกระจำยออกไปยังคนรอบข้ำงมีควำมโยงใยเชื่อม
เข้ำหำกันโดยผลประโยชน์ร่วมหรือทิศทำงอันเดียวกัน จำกนั้นก็ไปเชื่อมโยงกับโครงข่ำยอื่นๆ ที่มีอยู่จน
ทำให้เกิดเครือข่ำยขนำดใหญ่ครอบคลุมทั่ว ประเทศ หำกเป็นเช่นนั้นได้กำรบังคับใช้กฎหมำยย่อม
สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ได้โดยง่ำย
เมื่อวิวัฒนำกำรทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศได้เข้ำมำมีบทบำทอย่ำงมำกในกำร
ติดต่อสื่อสำร รวมไปถึงกำรให้ควำมรู้ทำงด้ำนกฎหมำยเป็น ไปด้ว ยควำมรวดเร็ว ประหยัด และมี
ประสิทธิภำพ โดยเฉพำะในยุคปัจจุบันเครือข่ำยอินเตอร์เน็ ตและอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ ตต่ำงๆ
สำมำรถเข้ำถึงได้โดยง่ำย และมีค่ำใช้จ่ำยไม่สูงมำก สำมำรถเชื่อมต่อไปเกือบทุกที่ทุกเวลำ และยิ่ง
ปัจจุบันกำรติดต่อสื่อสำรผ่ำนทำงเครือข่ำยที่ชื่อว่ำ เครือข่ำยสังคมออนไลน์ หรือ Social Network ได้
มีกำรแพร่หลำยมำกยิ่งขึ้น และมีหลำยรูปแบบ ทำให้กำรแบ่งปันข้อมูลทำได้หลำกหลำยมำกยิ่งขึ้น มี
กำรกระจำยข้อมูลที่รวดเร็ว มีกำรแสดงควำมคิดเห็นในบำงเรื่องหรือบำงประเด็นอย่ำงหลำกหลำย
และในบำงครั้งมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบกำรดำเนินกำรทำงกำรเมืองหรือทำงภำครัฐได้เป็น
อย่ำงมำก ด้วยเหตุข้ำงต้น กำรนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำประยุกต์ใช้กับกำรให้ควำมรู้ทำงด้ำน
กฎหมำยและกำรสร้ำงเครือข่ำยของประชำชนที่มีควำมสนใจในกฎหมำยข้อมูลข่ำวสำร ย่อมทำได้
โดยง่ำยและมีประสิทธิภำพสูงตำมไปด้วย
เครือข่ำยสังคมออนไลน์ที่ได้รับควำมนิยมสูงในปัจจุบัน คือ เว็บไซต์สังคมออนไลน์
เฟสบุ๊ค (Facebook) ที่ในประเทศไทยมีอัตรำผู้ใช้บริกำรเกือบ ๑๕ ล้ำนคน คิดเป็นร้อยละ ๒๒ ของ
คนในประเทศ และมีอัตรำกำรขยำยตัวในระดับที่สูงมำก จนติดลำดับที่ ๑๖ ของประเทศที่มีกำรใช้งำน

๔๕

Facebook สู ง และจำกเหตุ นี้ เ องกำรน ำเอำเฟสบุ๊ ค มำประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ หนึ่ ง ในกำร
ติดต่อสื่อสำรระหว่ำงวิทยำกรกับผู้เข้ำรับกำรอบรม หรือระหว่ำงผู้เข้ำรับกำรอบรมกับประชำชนทั่วไป
ในกำรให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกฎหมำยข้อมูลข่ำวสำรย่อมทำได้โดยง่ำย เนื่องจำกไม่ว่ำจะอยู่ที่ใด
ก็สำมำรถเข้ำหำควำมรู้หรือเข้ำรับคำปรึกษำได้ตลอดเวลำ แต่ทั้งนี้ในกำรทำวิจัยแต่เดิมนั้นเคยมีกลุ่ม
ของผู้ที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกฎหมำยข้อมูลข่ำวสำรในแต่ละพื้นที่โดยจัดตั้งเป็นกลุ่มเครือข่ำย
ภำคประชำชนในกำรพูดคุยแลกเปลี่ยน และปรึกษำหำรือภำยในกลุ่ม แต่บำงครั้งกำรจะไปร่วมหรือหำ
ข้อมูลจำกกลุ่มเครือข่ำยภำคประชำชนอื่นๆ เป็นไปได้ยำก ดังนั้น กำรนำเอำแฟนเพจ (Fan Page) มำ
ใช้ประโยชน์จึงเกิดขึ้น เนื่องจำกมีจุดเด่นในหลำยด้ำน อำทิเช่น กำรเข้ำร่วมเป็นสมำชิกของแฟนเพจ
ทำได้โดยง่ำยเพียงแค่มีบัญชีผู้ใช้งำนเฟสบุ๊ค และเข้ำไปทำกำรคลิกที่ปุ่ม “ชอบ” หรือ “Like” ก็เข้ำ
ร่วมเป็นเครือข่ำยได้แล้ว ซึ่งแต่เดิม ต้องรออนุญำตจำกผู้ดูแลเสียก่อนจึ งจะเข้ำดูข้อมูลหรือเข้ำร่วมได้
และที่ดีไปกว่ำนั้นก็คือ จำนวนของผู้ ที่เข้ำเป็นสมำชิก ไม่จำกัดจำนวน ต่ำงจำกกำรทำเป็นแบบกลุ่ม
(Group) ที่ถูกจำกัดผู้เข้ำร่วมต่อกลุ่มเพียงแค่ ๕,๐๐๐ คนเท่ำนั้น ทั้งยังมีระบบที่ใช้ในกำรประเมินผู้
เข้ำมำร่วมหรือเข้ำมำดูข้อมูลได้ อันจะเป็นประโยชน์ที่ใช้ในกำรวำงแผนกำรดำเนินงำนเพื่อให้มีผู้มำเข้ำ
ร่วมมำกยิ่งขึ้น
จำกเวทีต่ำงๆ ที่ผ่ำนมำนั้น พบว่ำ ได้รับควำมสนใจจำกผู้เข้ ำรับกำรอบรมเป็น
อย่ำงดี เนื่องจำกส่วนมำกเข้ำถึงระบบอินเตอร์เน็ ตแล้ว เพียงแต่ยังไม่เข้ำใจวิธีกำรใช้หรือกระบวนกำร
กำรเข้ำถึงเครือข่ำยสังคมออนไลน์มำก่อน ซึ่งก็สอดคล้องกับผลกำรวิเครำะห์ที่บุคคลที่ใช้ facebook
จะอยู่ในช่วงอำยุ ๑๘-๓๔ ปี เป็นจำนวนมำก โดยเมื่อเปิดใช้ งำนพบว่ำ มีกำรเริ่มเข้ำร่วมเป็นสมำชิก
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และมีกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงเครือข่ำยด้วยกัน และกำรติดต่อสอบถำมหรือกำร
ขอข้ อ มู ล ต่ ำ งๆ ก็ มี เ พิ่ ม มำกขึ้ น อั น แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ควำมสนใจในกำรใช้ ช่ อ งทำงดั ง กล่ ำ วในกำร
ติดต่อสื่อสำร อันทำให้กำรเรียนรู้กฎหมำยข้อมู ลข่ำวสำรของรำชกำรเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง และได้รับ
กำรพัฒนำควำมรู้ใหม่ๆ เข้ำไป ทำให้สำมำรถใช้กฎหมำยได้อย่ำงถูกต้อง เหมำะสม และทันท่วงที
โดยสรุ ปอำจกล่ ำวได้ว่ำเทคโนโลยีส ำรสนเทศไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไกลตัวอีกต่อไป
ดังนั้น กำรปรับตัวเพื่อเข้ำหำเทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญ ที่ยิ่งกว่ำนั้นกำรนำเทคโนโลยีมำเลือกใช้ในทำงที่
ดี ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวผู้ใช้งำนและสังคม เช่น กำรนำเอำเครือข่ำยสังคมออนไลน์มำใช้ในกำร
ให้ควำมรู้กำรแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในระหว่ำงกัน ประชำชนภำคเหนือสำมำรถแบ่งปันข้อมูล
ควำมรู้ หรื อแลกเปลี่ ยนประสบกำรณ์จำกคนใต้ได้ โดยไม่จำเป็นต้องเจอหน้ำ แต่สำมำรถทำงำน
ร่วมกันภำยใต้เป้ำหมำยเดียวกัน และเมื่อขยำยวงกว้ำงออกไปเพิ่มขึ้นก็จะส่งผลทำให้ประชำชนที่มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกฎหมำยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรเพิ่มมำกยิ่งขึ้น โดยไม่จำเป็นที่จะต้องจัด
อบรมหลำยๆ ครั้งแต่อย่ำงใด

