บทที่ ๑
บทนา
๑.

หลักการและเหตุผล
๑.๑ รัฐบาลมีนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินที่สาคัญคือการเสริมสร้างการบริหารราชการ

แผ่นดินที่มุ่งเน้นการบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยยึดหลักความ
ซื่อสัตย์สุจริตควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมายอย่ างจริงจัง ทั้งนี้ เพื่ออานวยความยุติธรรมแก่ประชาชนด้วย
ความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ อย่างไรก็ดี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา แม้ว่ารัฐบาลจะมีผลการดาเนินงานที่
ชัดเจน แต่ยังไม่มีแรงผลักดันมากพอที่จะทาให้กระบวนการสารวจและผลการสารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อความเชื่อมั่น ในเสรีภาพด้านการนาเสนอข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงยกระดับสูงขึ้นได้อย่างมี
นัยสาคัญ
๑.๒ เหตุผลสาคัญที่ทาให้ไม่อาจยกระดับความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในสายตาของประชาชนสูงขึ้น
อย่างมีนัยสาคัญ เนื่องจากการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการในทางปฏิบัติของ ภาคราชการยังไม่เปิดโอกาส
อย่างเต็มที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทา สนับสนุนโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อสะท้อนความ
โปร่งใสภาคราชการได้อย่างทั่วถึง อีกทั้งการให้โอกาสประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการ
ดาเนินการและการตรวจสอบขั้นตอนการดาเนินการของภาคประชาชนก็อยู่ในขอบเขตจา กัด ระบบและ
วิธีการตรวจสอบมีความยุ่งยากใช้ระยะเวลานาน และ

เน้นในขอบเขตของการเยียวยา คุ้มครองสิทธิแก่

ประชาชนเท่าที่จาเป็น ไม่ตอบสนองต่อความต้องการ

ของประชาชนภายใต้ปรัชญาที่ว่า

“รัฐรู้อะไร

ประชาชนต้องรู้อย่างนั้น ” และไม่เป็นไปตามหลักการปกครองสมัยใหม่ ไม่ทันต่อภ าวะแวดล้อมทางสังคม
เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองที่เปลี่ยนแปลงไป
๑.๓ ปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อความสาเร็จในการยกระดับการประเมินความเชื่อมั่นประเทศไทย
และรัฐบาล
คือ การดาเนินการในแนวทางเชิงรุกที่ต้องเน้นกระบวนการเสริมสร้างความเชื่อมั่นในความโปร่งใสของ
รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและมีส่วน
ร่วมได้ และประเด็นสาคัญของการดาเนินการในแนวทางเชิงรุก คือ การเปิดเผย ข้อมูลข่าวสารราชการเพื่อ
สะท้อนภาพความโปร่งใส ทั้งในขั้นตอนและกระบวนการดาเนินการทาง ปกครองโดยสมบูรณ์ครบถ้วน ควบคู่
ไปกับการกระตุ้นภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาและรับรู้การดาเนินการทางปกครองของ
ภาครัฐอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รัฐบาลจึงมีนโยบายอย่างชัดเจนในการที่จะสร้างเครือข่ายภาคประชาชน
ในรูปแบบของตัวแทนชุมชน ที่เรียกว่า “สขร. ชุมชน” ในทั่วประเทศ
๑

๑.๔ กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนที่สาคัญคือ ระบบการตรวจสอบดาเนินการในภาครัฐ
โดยประชาชน โดยมีพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ .ศ. ๒๕๔๐ เป็นกลไกสาคัญที่ประชาชน
สามารถใช้เป็นเครื่องมือสาหรับการตรวจสอบการดาเนินงานของรัฐและหน่วยงานของรัฐได้โดยตนเอง การ
วางหรื อการกาหนดมาตรการเชิงรุกโดยกลไกทางการบริหารของรัฐบาลจะส่งเสริมและกระตุ้นการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการบ้านเมืองในระดับต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยสานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการในฐานะองค์กรแล ะหน่วยงานหลักในการคุ้มครองสิทธิรับรู้ของประชาชนและควบคุมกลไกการ
ตรวจสอบภาครัฐตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ .ศ. ๒๕๔๐ จึงเห็นควรจัดทา “โครงการ
พัฒนาเครือข่ายการสร้างความเชื่อมั่นด้านข้อมูลข่าวสารและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐและภาค
ประชาชน ” ภายใต้โคร งการ “การเสริมสร้างความเชื่อมั่นของรัฐบาลด้านความโปร่งใส ” เพื่อเป็นการ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคประชาชนในการ ได้รู้และเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของราชการ รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้านข้อมูลข่าวสารและความโปร่งใสของภา ครัฐ
ตลอดจนการดาเนินงานตามหลักเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสที่กาหนดภายใต้พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ทั้งนี้ เพือ่ ให้เกิดแนวทางปฏิบัติต่อการได้รู้ การเข้าถึง และการใช้สิทธิ
ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของราชการของภาคประชาชน อันจะส่งผลให้ เกิดความเชื่อมั่นต่อระบบข้อมูล
ข่าวสารและความโปร่งใสของราชการ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้การดาเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของภาคประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๒.

วัตถุประสงค์
ภายใต้นโยบายและโครงการเสริมสร้างความเชื่อมั่นของรัฐบาลด้ านความโปร่งใสดังกล่าว สามารถ

นามากาหนดเป็นวัตถุประสงค์หลัก (โดยภาพรวม) และวัตถุประสงค์เฉพาะโครงการ (ภายใต้โครงการหลัก )
ได้ดังนี้
๒.๑ วัตถุประสงค์หลักของโครงการเสริมสร้างความเชื่อมั่นของรัฐบาลด้านความโปร่งใส
๒.๑.๑ เพื่อเสริมสร้างสนับสนุนให้หน่วยงานของรั ฐมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารราชการ
กว้างขวางสมบูรณ์ครบถ้วนตามหลักการ “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น ” และเพื่อให้บริการ
ประชาชนด้านการ ได้ รู้ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ .ศ. ๒๕๔๐ อย่าง
จริงจังต่อเนื่อง จนสามารถทาให้หลักการดังกล่าวเป็น ค่านิยมของสังคมในระบอบประชาธิปไตยภายใน
ระยะเวลา ๓ ปี
๒

๒.๑.๒ เพื่อยกระดับความโปร่งใสหน่วยงานของรัฐให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
โดยสามารถวัดผลสาเร็จตามหลักเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสภาครัฐจนเป็นที่ยอมรับของสังคม
ทุกภาคส่วน
๒.๑.๓ เพื่อส่งเสริมหน่ วยงานของรัฐให้มีระบบบูรณาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการ
บริหารจัดการข้อมูลข่าวสารของราชการที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการทางปกครอง โดยจัดตั้งเป็นหน่วยงาน
ภายในและพัฒนาเป็นสถาบันพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นรูปธรรมภายในระยะเวลา ๓ ปี
๒.๑.๔ เพือ่ พัฒนาระบบการตรวจและให้คาแนะนาในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตข้ิ อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ในทุกมิติของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ และการคุ้มครองสิทธิ ได้รู้ของ
ประชาชน โดยรวมถึงการจัดระบบการจัดเก็บข้อมูลข่ าวสารเพื่อความโปร่งใสได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและ
เพื่อกระตุ้นภาคประชาชนให้มีการรวมตัว วางระบบและจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชนในการใช้สิทธิ ได้รู้เพื่อ
การตรวจสอบการดาเนินงานภาครัฐในทุกมิติของการบริหารราชการ
๒.๒ วัตถุประสงค์เฉพาะโครงการ (ย่อย)
๒.๒.๑ เพื่อเสริมสร้ างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาชนใน
การส่งเสริมการ ได้ รู้ การเข้าถึง และการใช้สิทธิประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของราชการในการพัฒนา
ประสิทธิภาพด้านข้อมูลข่าวสารและความโปร่งใสของภาครัฐ
๒.๒.๒ เพื่อพัฒนาแนวทางการดาเนินการตามพระราชบัญญัติข้อ มูลข่าวสารของราชการพ .ศ.
๒๕๔๐ และการส่งเสริมสิทธิการได้รู้ การเข้าถึง และการใช้สิทธิประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของประชาชน
๒.๒.๓ เพื่อศึกษาสารวจความคิดเห็นของภาคประชาชน เกี่ยวกับการได้รู้ การเข้าถึง และการ
ใช้สิทธิประโยชน์ของข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีต่อพระรา
ชบัญญัตขิ ้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๓.

เป้าหมายของโครงการ
๓.๑ เป้าหมายด้านเนื้อหา มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาเครือข่ายภาครัฐ

และภาคประชาชน แนวทางการดาเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ

.ศ. ๒๕๔๐

เพื่อให้มีการส่งเสริม สิทธิในการ ได้รู้ การเข้าถึง และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของราชการในการ
พัฒนาประสิทธิภาพด้านข้อมูลข่าวสารและความโปร่งใสของภาครัฐ

รวมทั้งการสารวจความคิดเห็นของ

ภาคประชาชนที่มีต่อพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ .ศ. ๒๕๔๐ เกี่ยวกับการ ได้รู้ การเข้าถึง
๓

และการใช้ประโยชน์ของข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ

.ศ.

๒๕๔๐ และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของภาคประชาชนที่มีความสัมพันธ์กับการดาเนินการตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๓.๒ เป้าหมายด้านหน่วยงานและภาคประชาชน ได้แก่
๑) หน่วยงานภาครัฐ มุ่งเน้นหน่วยงานภาครัฐในส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒) ภาคประชาชน มุ่งเน้นองค์กรชุมชนและเครือข่ายภาคประชาชนที่มีการรวมกลุ่มเป็นองค์กร
ที่ดาเนินกิจกรรมในประเภทต่าง ๆ เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม การศึกษา สวัสดิการชุมชน เครือ ข่ายภาคพลเมือง
เป็นต้น ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกระบวนการเกี่ยวกับการรับรู้ การเข้าถึง และการใช้ประโยชน์ของข้อมูลข่าวสารของ
ราชการในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและการสร้างความเชื่อมั่นในด้านข้อมูลข่าวสารและดาเนินการที่มี
ประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส
๓.๓ เป้าหมายด้านพื้ นที่ ครอบคลุมพื้นที่หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเครือข่ายภาคประชาชนทั่ว
ประเทศ โดยเป็นการดาเนินการในลักษณะของการค้นหาหน่วยงาน หรือ บุคคลที่จะสามารถพัฒนาเป็น
วิทยากรเครือข่าย ที่จะนาไปสู่การส่งเสริมสิทธิการ ได้รู้ การเข้าถึง และการใช้ประโยชน์ของข้อมูลข่าวสาร
ของราชการในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ดังต่อไปนี้
ครั้งที่
๑

จังหวัด

ภาค

๒

นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และ สมุทรสาคร ภาคกลาง
ฉะเชิงเทรา และชลบุรี
ภาคตะวันออก

๓

ปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว

ภาคกลางและภาคตะวันออก

๔

อุทัยธานี ชัยนาท และนครสวรรค์

ภาคกลาง

๕

กาแพงเพชร ตาก และพิจิตร

ภาคกลางและภาคตะวันตก

๖

เชียงราย และพะเยา

ภาคเหนือ

๗

ตรัง และพัทลุง

ภาคใต้

๘

พังงา กระบี่ และภูเก็ต

ภาคใต้

๙

ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์

ภาคตะวันออกฉียงเหนือ

๑๐

อานาจเจริญ ยโสธร อุบลราชธานี และมุกดาหาร

ภาคตะวันออกฉียงเหนือ
๔

ครั้งที่

๔.

จังหวัด

๑๑

พะเยา

รวม

๑๑ เวที

ภาค
ภาคเหนือ

ขอบเขตการดาเนินงาน
ดาเนินการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาชนเกี่ยวกับแนว

ทางการดาเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ .ศ. ๒๕๔๐ แก่บุคลากร/เจ้าหน้าที่ของ
รัฐและตัวแทนองค์กรเครื อข่ายภาคประชาชนในลักษณะของตัวแทนจากเขตพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ โดย
ดาเนินการ ดังนี้
๔.๑ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาชนในการส่งเสริม
การได้ รู้ การเข้าถึง และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของราชการในการพัฒนาประสิทธิภาพด้าน
ข้อมูลข่าวสารและความโปร่งใสของภาครัฐและภาคประชาชน โดยเน้นการดาเนินการตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๔.๒ พัฒนาแนวทางการดาเนินการ ตามพระราชบัญญัตขิ ้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดย
มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และกระบวนการในการดาเนินการตามพระราชบัญญัตขิ ้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และการส่งเสริมสิทธิการ ได้รู้ การเข้าถึง และการใช้ประโยชน์ จากข้อมูล
ข่าวสารของประชาชน
๔.๓ ศึกษาสารวจความคิดเห็นของภาคประชาชน องค์กรและเครือข่ายชุมชนที่มีต่อพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
โดยขอบเขตการดาเนินการดังกล่าว จะต้องพิจารณาถึงหลักการสาคัญ คือ
๑) องค์ความรู้ที่มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ.ศ.พ๒๕๔๐
๒) กระบวนการและวิธีการเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริ
การได้
ม รู้
การเข้าถึง และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของราชการ
๓) ประสิทธิภาพและผลการการดาเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.
๒๕๔๐
๕

๔) การสร้างความเชื่อมั่นด้านข้อมูลข่าวสารและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
๕.

วิธีการดาเนินการศึกษา
จัดจ้างสถาบันการศึ กษาดาเนินการศึกษา โดยมุ่งเน้นการศึกษาในเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมทั้ง

การเก็บรวบรวมข้อมูล การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) การจัดเวทีประชุม /สัมมนาเครือข่ายภาครัฐ
และภาคประชาชนในระดับพื้นที่ (จังหวัด/ภาค) โดยมีวิธีการดาเนินการ ดังนี้
๕.๑ ดาเนินการประสานง านและประชุมร่วมกับคณะทางานของสานักงานคณะกรรมการ ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ และคณะที่ปรึกษาประจาโครงการ เพื่อกาหนดแนวทางการสร้างองค์ความรู้ และการ
ดาเนินการ (การประชุมกลุ่มย่อย)
๕.๒ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาชนในการส่งเสริม
การได้รู้ การเข้าถึง และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของราชการของภาคประชาชน ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพด้านข้อมูลข่าวสารและความโปร่งใสของภาครัฐ โดยเน้นการดาเนินการในลักษณะของการจัด
เวทีประชุม/สัมมนาในระดับพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ๑๑ ครั้งๆ ละประมาณ ๖๐ คน
๕.๓ การพัฒนาแนวทางการดาเนินการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดย
มุ่งเน้นการประชุมกลุ่มย่อย การฝึกอบรม เพื่อให้เกิดการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และ
กระบวนการในการดาเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ .ศ. ๒๕๔๐ และการส่งเสริม
สิทธิการได้รู้ การเข้าถึง และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของประชาชน
๕.๔ การสารวจความคิดเห็นของภาคประชาชนที่มีต่อพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐
๕.๕ สรุปและวิเคราะห์ผลการดาเนินงานตามโครงการจัดทารายงานการศึกษาวิจัยโดยเน้นการ
วิเคราะห์ สังเคร าะห์ข้อมูล /ความรู้ที่ได้จากการดาเนินการตามโครงการที่ครอบคลุมในเรื่องของความรู้
กระบวนการ และประสิทธิผลที่เกิดขึ้น

๖

๖.

ระยะเวลาการศึกษา
ในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๔ มีระยะเวลาดาเนินการ๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้างโดยมี

ตารางการดาเนินการตามระยะเวลา ดังนี้
ระยะเวลา (เดือน)
ลาดับ

กิจกรรม
๑

๑.

๒

๓

๔

๕

๖

ประสานงานและจัดประชุมร่วมกันของคณะทางาน
ของ สขร . คณะที่ปรึกษาและนักวิจัยประจา
โครงการเพื่อกาหนดแนวทางการดาเนินการ

๒.

ผู้รับจ้างดาเนินการ ตามสัญญาจ้าง

๓.

ส่งรายงานผลการศึกษาและการประเมินผลฉบับร่าง
ให้ สขร. พิจารณา

๔.

๗.

ส่งรายงานผลการศึกษาและการประเมินผลฉบับสมบูรณ์
พร้อมบทสรุปสาหรับผู้บริหารและแผ่นบันทึกข้อมูล

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการศึกษาตามโครงการ
๗.๑ การมีส่วนร่วมในการศึกษา ให้เจ้าหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการข้อมู ลข่าวสารของ

ราชการ (สขร.) มีส่วนร่วมในการศึกษาตามที่กาหนดไว้ตามโครงการ ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตาม
กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถเป็นหน่วยงานกลางในการขับเคลื่อน
การติดตามประเมินผลและการสร้างความเชื่อมั่นด้านความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
๗.๒ ลักษณะการดาเนินการโครงการ

ดาเนินการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนา

เครือข่ายภาครัฐและภาคประชาชนในการส่งเสริมการ

ได้ รู้ การเข้าถึง และการใช้ประโยชน์จากข้อมูล

ข่าวสารของราชการ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นได้อย่างเหม าะสม รวมทั้งมีการ
วิเคราะห์ภาพรวมในระดับประเทศ

๗

ผลผลิต
๑. หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการส่งเสริมการ ได้ รู้ การเข้าถึง และการใช้
ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของราชการและข้อมูลสาธารณะในการพัฒนาประสิทธิภาพด้านข้อมูลข่าวสาร
และความโปร่งใสของหน่วยงานและองค์กรภาคประชาชนอันเป็นการดาเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๒. หน่วยงานภาครัฐและองค์กรเครือข่ายภาคประชาชนได้มีการพัฒนากระบวนการในการดาเนินการ
ด้านข้อมูลข่าวสารที่จะนาไปสู่การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการดาเนิ

นการตาม

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และการส่งเสริมสิทธิการได้รู้ การเข้าถึง และการใช้
ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของประชาชน
๓. ได้ทราบสภาพปัญหาและความคิดเห็นของภาคประชาชนที่มีต่อพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๔. ได้องค์ความรู้และแนวปฏิบัติในมิติต่างๆ ที่มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๕. ได้ทราบถึงกระบวนการ วิธีการเสริมสร้างประสิทธิภาพ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการ ได้รู้
การเข้าถึง และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของราชการ อันจะเป็นกา รสร้างความเชื่อมั่นด้านข้อมูล
ข่าวสารและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
ผลลัพธ์
สานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
๑. สามารถปฏิบัติภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ
ราชการได้อย่างกว้างขวาง
๒. สามารถยกระดับความโ ปร่งใสหน่วยงานของรัฐให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม
ทุกภาคส่วน
๓. มีเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาชนในการใช้สิทธิได้รู้เพื่อการตรวจสอบการดาเนินงานภาครัฐใน
ทุกมิติของการบริหารราชการ

๘

๔. สามารถคุ้มครองสิทธิ ได้รู้ของประชาชน ประชาชนได้รับบริการด้านก ารรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่าง
ต่อเนื่อง
๕. สามารถปฏิบัติงานได้เป็นผลสาเร็จตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. ๒๕๔๖ และนโยบายของรัฐบาล
๖. สามารถสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน ในการทางานที่โปร่งใสของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ
๘.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๘.๑ สามารถปฏิบัติภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

ของราชการได้อย่างกว้างขวาง
๘.๒ สามารถยกระดับความโปร่งใสหน่วยงานของรัฐให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม
ทุกภาคส่วน
๘.๓ มีเครือข่ายภาคประชาชนในการใช้สิทธิ ได้รู้เพื่อการตรวจสอบการดาเนินงานภาครัฐในทุกมิติ
ของการบริหารราชการ
๘.๔ สามารถคุ้มครองสิทธิได้รู้ของประชาชน ประชาชนได้รับบริการด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่าง
ต่อเนื่อง
๘.๕ สามารถปฏิบัติงานได้เป็นผลสาเร็จตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. ๒๕๔๖ และนโยบายของรัฐบาล
๘.๖ สามารถสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในการทางานที่โปร่งใสของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ

๙

