
การปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ

โดย
นางภัคพิชา จันทรศิริ

ผู้อ านวยการส่วนนโยบายและวเิคราะห์
ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ส านักงานปลดัส านักนายกรัฐมนตรี
Bhakpicha's / oic



1. ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับ พ.ร.บ.
- ความเป็นมา
- วัตถุประสงค์
- เจตนารมณ์
- กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง

Bhakpicha's / oic



ความเป็นมาของ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ

พ.ศ. 2535 : รัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน
- ตั้งคณะท ำงำนยกร่ำง พ.ร.บ. ขอ้มูลข่ำวสำร
ของรำชกำรข้ึน (ไม่ไดเ้สนอต่อรัฐสภำ)

พ.ศ. 2540 : รัฐบาลพลเอก ชวลติ ยงใจยุทธ
- สภำผูแ้ทนรำษฎรมีมติเห็นชอบ 
เม่ือ 23 ก.ค. 2540
- ประกำศในรำชกิจจำฯ เม่ือ 10 ก.ย. 2540
- มีผลบังคบัใช้ เม่ือ 9 ธ.ค. 2540

Bhakpicha's / oic



วัตถุประสงค์ของการมี พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ

3.  เพ่ือจัดระเบียบข้อมูลข่าวสารให้เป็นระบบ

2.  เพ่ือคุ้มครองสิทธิของประชาชน

1.  เพ่ือท าให้การบริหารราชการโปร่งใส 
ประชาชนตรวจสอบได้และมีส่วนร่วมได้

Bhakpicha's / oic



เจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ

3. คุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ใน
ความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ

2.  ก าหนดหลกัเกณฑ์ที่ชัดเจนเกีย่วกบัข้อมูลข่าวสาร
ที่หน่วยงานของรัฐไม่ต้องหรืออาจไม่ต้องเปิดเผย   

1. ให้ประชาชนมีสิทธิได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
เกีย่วกบัการด าเนินการต่างๆ ของรัฐ
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

• มาตรา 41 บุคคลและชุมชน
ยอ่มมีสิทธิ (1) ได้รับทราบและ
เข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสาร
สาธารณะในครอบครองของ
หน่วยงานของรัฐตำมท่ี
กฎหมำยบญัญติั 

• มาตรา 59  รัฐต้องเปิดเผยข้อมูล
หรือข่าวสารสาธารณะใน
ครอบครองของหน่วยงานของรัฐท่ี
มใิช่ข้อมูลเกี่ยวกับความมัน่คง
ของรัฐหรือเป็นความลับของทาง
ราชการตำมท่ีกฎหมำยบญัญติั และ
ต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
หรือข่าวสารดงักล่าวได้โดยสะดวก

Bhakpicha's / oic

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง



มาตรา40 ค าส่ังทางปกครองทีอ่าจอทุธรณ์หรือโต้แย้งต่อไปได้ 
ให้ระบุระยะเวลาส าหรับการอทุธรณ์หรือการโต้แย้งดังกล่าวไว้ด้วย

ในกรณีทีม่ีการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง
ให้ระยะเวลาส าหรับการอทุธรณ์ ..... ถ้าไม่มีการแจ้งใหม่และ
ระยะเวลาดังกล่าวมีระยะเวลาส้ันกว่าหนึ่งปี ให้ขยายเป็นหนึ่งปี 
นับแต่วนัทีไ่ด้รับค าส่ังทางปกครอง

พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

7

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
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มาตรา 42 กรณีทีม่ีกฎหมายก าหนดขั้นตอนหรือวธีิการ
ส าหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายในเร่ืองใด
ไว้โดยเฉพาะ การฟ้องคดีปกครองในเร่ืองนั้น จะกระท าได้
ต่อเม่ือมีการด าเนินการตามขั้นตอนและวธีิการดังกล่าว 
และได้มีการส่ังการตามกฎหมายนั้นหรือภายในเวลาที่
กฎหมายนั้นก าหนด

พ.ร.บ. จัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542

Bhakpicha's / oic

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง



พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546

มาตรา38 เม่ือส่วนราชการใด
ได้รับการติดต่อสอบถาม
เป็นหนังสือจากประชาชน ..... 
ให้เป็นหน้าทีข่องส่วนราชการ
ทีจ่ะต้องตอบค าถามหรือแจ้ง
การด าเนินการให้ทราบ ภายใน
สิบห้าวนัหรือภายในเวลาที่
ก าหนด

มาตรา 44 ส่วนราชการต้องจัดให้มี
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกีย่วกบั
งบประมาณรายจ่ายแต่ละปี รายการ
เกีย่วกบัการจัดซ้ือจัดจ้างทีจ่ะด าเนินการ
ในปีงบฯ นั้น และสัญญาใดๆ ทีม่ีการ
อนุมัติให้จัดซ้ือจัดจ้างแล้ว ให้ประชาชน
สามารถขอดูหรือขอตรวจสอบได้ ณ 
สถานทีท่ าการของส่วนราชการและ
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วน
ราชการ .....

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
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2. หลักการและสาระส าคญั
- หลักการของกฎหมาย
- นิยามตามมาตรา 4
- องค์กรตาม พ.ร.บ.

Bhakpicha's / oic



หลักการของกฎหมาย

• เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น

• สิทธิรับรู้ ผู้ขอไม่ต้องมส่ีวนได้เสีย
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ข้อมูลข่าวสารของราชการ
หมายถึง ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือ
ควบคมุดูแลของหน่วยงานของรัฐ

ข้อมูลข่าวสาร
หมายถึง ส่ิงที่ส่ือความหมายให้รู้เร่ืองราวข้อเท็จจริง 
โดยสภาพของส่ิงน้ันเอง หรือโดยผ่านวิธีการใดๆ เช่น 
เอกสาร ข้อความ ภาพ การบันทึกเสียง แผนที่ เป็นต้น

นิยาม ตามมาตรา 4
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• ช่ือ-นามสกลุ  นายข้อมูล  ข่าวสาร
• ลายพมิพ์นิว้มือ
• แผ่นบันทึกเสียง
• รูปภาพ
ฯลฯ

• ฐานะการเงิน 
• การศึกษา
• ประวัติสุขภาพ
• ประวัติอาชญากรรม
• ประวัติการท างาน

ส่ิงที่ท าให้รู้ตัวผู้ น้ัน ข้อมูลเฉพาะตัวบุคคล

ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

นิยาม ตามมาตรา 4

รวมถึงข้อมูลเก่ียวกับส่ิงเฉพาะตัวของผู้ถึงแก่กรรมด้วย
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กขร.

หน่วยงานของรัฐ สขร. ประชาชน

กวฉ.

องค์กรตาม พ.ร.บ.

Bhakpicha's / oic



ปลัดกระทรวง… นร./กห./กษ./กค./กต./มท./พณ.

ผู้อ านวยการ… สขช./สงป.

ผู้ทรงคุณวุฒิ… ภาครัฐและเอกชน 9 ท่าน (วาระ 3 ปี)

เลขาธิการ… สคก./กพ./สมช./สผ.

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (กขร.)

รมต.ท่ี นรม. มอบหมายเป็นประธาน กขร.

หน้าท่ี : สอดส่อง ดูแล แนะน าการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.  ตราพระราชกฤษฎีกา/ กฎกระทรวง/
ระเบียบ/ประกาศ ท ารายงานการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. เสนอ ตรม.
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หน้าที ่: พิจารณาวนิิจฉัยเร่ืองอทุธรณ์

สาขาการแพทย์และ
สาธารณสุข

สาขาวทิยาศาสตร์
เทคโนโลยี 

อตุสาหกรรมและ
การเกษตร

สาขาเศรษฐกจิและ
การคลงั

สาขาต่างประเทศ 
ความมั่นคงและการเมือง

สาขาสังคม 
การบริหารราชการแผ่นดนิ
และการบังคับใช้กฎหมาย

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (กวฉ.)

วาระ 3 ปี
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มี 4 ส่วน 1 กลุ่ม 1 ฝ่าย
- ส่วนนโยบายและวเิคราะห์
- ส่วนด าเนินการเร่ือง
ร้องเรียนและตอบข้อหารือ
- ส่วนงานวนิิจฉัยอทุธรณ์
- ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่
สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
- กลุ่มงานพัฒนาระบบ
สารสนเทศข้อมูลข่าวสาร
- ฝ่ายบริหารทัว่ไป

➢ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ
และวชิาการให้แก่ กขร. และ กวฉ.

➢ ประสานงานกบัหน่วยงานของรัฐ

➢ ให้ค าปรึกษาแก่เอกชนเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. นี้

มีหน้าที่

สนง.คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)
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- ราชการส่วนกลาง (นร. กระทรวง กรม )
- ราชการส่วนภูมภิาค (จงัหวดั อ าเภอ)
- ราชการส่วนท้องถิ่น (อบจ. เทศบาล อบต. กทม. พทัยา)
- รัฐวสิาหกจิ (กฟผ.  กปน. ปตท.  ธอส.  สสร.ฯลฯ)
- ราชการสังกดัรัฐสภา (สนง. เลขาธิการวฒุสิภา สนง. เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร)
- ศาลที่ไม่เกีย่วกบัการพจิารณาพพิากษาคด ี (สนง. ศาลรัฐธรรมนญู  
สนง. ศาลยุติธรรม  สนง. ศาลปกครอง)

- องค์กรควบคุมประกอบวชิาชีพ (สภาทนายความ แพทยสภา ฯลฯ)
- หน่วยงานอสิระ (สตง.  กกต.  ป.ป.ช.  คปภ. ฯลฯ)
- หน่วยงานอ่ืนตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 

หน่วยงานของรัฐ 
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• บุคคลทั่วไป
* คนไทย
* คนต่ำงดำ้วท่ีมีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทย

• เอกชน หรือนิติบุคคล ท่ีมิใช่บุคคลต่ำงดำ้ว
• เจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้สิทธิได้

เฉพำะในกรณีส่วนตวั หรือ
โตแ้ยง้/ต่อสู้เพื่อคุม้ครองสิทธิของตน

หน่วยงานของรัฐมิใช่ผู้ทรงสิทธิรับรู้

ประชาชนผู้ทรงสิทธิ 
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3. การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ของหน่วยงาน/จนท. ของรัฐ
-การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (ม.7,9 และ11)
-การห้ามมิให้เปิดเผย (ม.14)
-การไม่เปิดเผยโดยใช้ดุลพนิิจ (ม.15 )
-การคุ้มครองประโยชน์ได้เสียของบุคคลที3่ (ม.17) 
-การคุ้มครองเจ้าหน้าที่รัฐ (ม.20)
-การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ม.23,24 และ 25)
-การเก็บรักษาเอกสารประวัติศาสตร์ (ม.26)
- การให้ค าแนะน าแก่ประชาชน (ม.12) 

Bhakpicha's / oic



การพิมพ์ในราชกิจจาฯ (ม.7) การจัดไว้ให้ประชาชน

เข้าตรวจดู (ม.9)

(ม.9)

ข้อมูล ควรรู้

ข้อมูลข่าวสารของราชการ

การจัดหาให้ประชาชนเฉพาะราย

ตามที่ขอ ( ม.11 )

ข้อมูล อยากรู้ข้อมูล ต้องรู้

Bhakpicha's / oic

การเปิดเผยข้อมูล (ม. 7,9 และ 11)



1. ผู้ขอข้อมูล
1.1 ไม่เป็นบุคคลต่างด้าว 

(ม.9 วรรค4)
1.2 ไม่ต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสีย (ม.9 วรรค3)
1.3 ไม่ต้องให้เหตุผล (ม.11 วรรค1)
1.4 ค าขอ บอกให้เข้าใจว่าต้องการขอ
ข้อมูลอะไร (ม.11 วรรค1)

2. หน่วยงานของรัฐ
2.1 มีข้อมูลท่ีขออยู่หรือไม่ (ม.4)

2.2 ไม่จ าเป็นต้องจัดท าข้ึนใหม่ (ม.11 วรรค3)

2.3 ไม่ขอบ่อยคร้ัง/จ านวนมาก 
โดยไม่มีเหตุผลอันควร (ม.11 วรรค1)

2.4 ให้ค าแนะน าว่า 
- ไปขอข้อมูลข่าวสารท่ีใด (ม.12 วรรค1)

หรือ

- ส่งข้อมูลท่ีจัดช้ันความลับโดย
หน่วยงานอ่ืนให้เจ้าของพิจารณา (ม.12 วรรค2)

2.6 จัดหาให้โดยเร็ว (มติ ครม. 28 ธ.ค. 47)

การขอข้อมูลเป็นการเฉพาะราย (ม.11)
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มาตรา 14 ข้อมูลข่าวสารของราชการทีอ่าจก่อให้เกดิความเสียหาย
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จะเปิดเผยมิได้

ห้ามเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัสถาบันพระมหากษัตริย์

การห้ามไม่ให้เปิดเผย  (ม. 14)
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1. ก่อให้เกดิความเสียหายต่อความมัน่คงของประเทศ/ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ
และความมัน่คงทางเศรษฐกจิ

2. จะท าให้การบังคบัใช้กฎหมายเส่ือมประสิทธิภาพ/ไม่อาจส าเร็จตามวตัถุประสงค์
3. ความเหน็/ค าแนะน าภายในหน่วยงานรัฐ (ไม่รวมรายงานทางวชิาการ ข้อเท็จจริง)
4.  อาจก่อให้เกดิอนัตรายต่อชีวติหรือความปลอดภยัของบุคคล
5.  รายงานทางการแพทย์/ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เปิดเผยแล้วเป็นการรุกล ้า
สิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร

6.  ข้อมูลที่มกีฎหมายคุ้มครองมใิห้เปิดเผย/ที่ให้มาแต่ไม่ให้เปิดเผยต่อผู้อ่ืน
7.  ข้อมูลอ่ืนที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกาเพิม่เติม

ลกัษณะของข้อมูลทีต้่องใช้ดุลพินิจก่อนออกค าส่ัง 

การไม่เปิดเผยโดยใช้ดุลพนิิจ (ม.15)
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หลงัจากใช้ดุลพินิจ โดยค านึงถึง การปฏิบัติหน้าทีต่ามกฎหมาย
ประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชน ประกอบกนัแล้ว
มีอยู่  2 กรณี คือ
- กรณีเปิดเผย อาจก าหนดเง่ือนไขได้ ดังนี้

1.  ให้ลบ/ตัดทอน/ท าอ่ืนใดทีไ่ม่เป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนนั้น
2. วางหลกัเกณฑ์/เงื่อนไขในการเปิดเผย (ให้เปิดเผยเฉพาะแก่บุคคลใด)

- กรณีไม่เปิดเผย
1.  ต้องให้เหตุผลของการไม่เปิดเผย (ม.15 วรรค 2)
2.  ต้องแจ้งสิทธิอุทธรณ์ค าส่ังไม่เปิดเผยน้ัน โดยยื่นต่อ กขร.

การออกค าส่ังหลังจากใช้ดุลพนิิจ 
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“จนท.รัฐ เห็นว่า การเปิดเผยอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสีย
ของผู้ใด ให้แจ้งผู้ น้ันเสนอค าคดัค้านภายในเวลาที่ก าหนด”

ปิด

เปิด

- จนท.รัฐต้องแจ้งให้ผู้นั้นเสนอ
ค าคดัค้าน ภายในเวลาทีก่ าหนด
(ไม่น้อยกว่า 15 วนั)

- จนท.รัฐต้องพจิารณาว่า เหตุผลที่
คดัค้าน ฟังขึน้หรือไม่

- แจ้งผลการพจิารณา และแจ้งสิทธิ
อุทธรณ์

การคุ้มครองประโยชน์ได้เสียของบุคคลที่ 3 (ม.17)
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1.  จนท.รัฐด าเนินการตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลบั
ของทางราชการ พ.ศ. 2544 (ม.16 แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ)

1. ให้เปิดเผย
1.1 หัวหน้าหน่วย/จนท.ตาม ม.20(1) แห่ง พ.ร.บ.

ข้อมูลข่าวสารฯ มีค าส่ังให้เปิดเผยตามเงื่อนไขท่ีก าหนด
1.2  กวฉ. มีค าวินิจฉัยให้เปิดเผย ถือว่าข้อมูลน้ัน

ถูกยกเลิกช้ันความลับแล้ว

2. ไม่ให้เปิดเผย

การคุ้มครองเจ้าหน้าทีรั่ฐ (ม.20)

2.  จนท.รัฐด าเนินการตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง (กฎกระทรวง ฉบับ
ท่ี 4 (พ.ศ. 2542) ก าหนดระดับ  จนท. ผู้มีอ านาจเปิดเผยข้อมูลตาม ม.15 และให้ความคุ้มครอง 
จนท. น้ัน ซ่ึงใช้ดุลพินิจให้เปิดเผยไม่ต้องรับผิด) Bhakpicha's / oic



(1) จัดให้มีระบบข้อมูลส่วนบุคคลเท่าทีเ่กีย่วข้อง/จ าเป็น และ
ยกเลกิเม่ือหมดความจ าเป็น
(2) เกบ็ข้อมูลจากเจ้าของข้อมูล
(3) จัดพมิพ์ในราชกจิจาฯ เช่น 
ประเภทของบุคคลทีเ่กบ็  ลกัษณะ
การใช้ข้อมูลตามปกติ เป็นต้น

หน่วยงานของรัฐ ต้องด าเนินการ ดังนี้

4) แก้ไขให้ถูกต้องเสมอ
(5) จัดระบบรักษาความปลอดภัย 
เพ่ือไม่น าไปใช้อย่างไม่เหมาะสม

การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล (ม.23)



* ต่อ จนท. ในหน่วยงาน เพื่อน าไปใช้ตามอ านาจหน้าที่
* ใช้ข้อมูลตามวตัถุประสงค์ของการจดัเกบ็
* ต่อหน่วยงานที่ท างานด้านแผน/การสถิติ/ส ามะโน
* ใช้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวจิยั
* ต่อหอจดหมายเหตุฯ เพื่อการตรวจดูคุณค่าในการเกบ็รักษา
* ต่อ จนท. เพื่อป้องกนัการฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
* กรณีจ าเป็นเพื่อป้องกนั/ระงบัอนัตรายต่อชีวติ/สุขภาพ
* ต่อศาล และ จนท. หน่วยงาน/บุคคลที่มอี านาจตามกฎหมาย
* กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา

หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนหรือ
ผู้อ่ืน โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูลท่ีให้ไว้ล่วงหน้าหรือใน
ขณะน้ันมิได้ เว้นแต่

การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล (ม.24)
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สิทธิตรวจดู หรือได้รับส าเนาข้อมูลของบุคคลน้ันตามทีม่ีค าขอ
เป็นหนังสือ

สิทธิขอแก้ไขเปลีย่นแปลง หรือลบข้อมูลข่าวสารของตน
ถ้าไม่ถูกต้องตามทีเ่ป็นจริง

สิทธิในการอุทธรณ์  กรณีหน่วยงานไม่ลบหรือเปลีย่นแปลง
ตามค าขอ ภายใน 30 วัน

หน่วยงานของรัฐทีค่วบคมุดูแลข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องให้บุคคล
หรือผู้กระท าการแทนบุคคลน้ัน

การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล (ม.25)
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• ส่งเก็บหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
- มาตรา 7, 9 และ 11 ครบ 20 ปี
- มาตรา 14 ครบ 75 ปี
- มาตรา 15 ครบ 20 ปี
- มาตรา 16 ครบ 20 ปี

• ขยายเวลาได้คราวละ 5 ปี
(เฉพาะข้อมูลตาม ม. 14, 15 และ 16)

• ขอเก็บไว้เอง
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- หน่วยงานที่ได้รับค าขอ ให้แนะน าประชาชนผู้ขอ
ให้ไปย่ืนค าขอต่อหน่วยงานที่ควบคุมดูแลข้อมูล
โดยไม่ชักช้า

- ถ้าพบว่าข้อมูลที่ประชาชนขอ เป็นข้อมูลของ
หน่วยงานอ่ืน และระบุห้ามการเปิดเผย (ม. 16 เอกสารลับ) 
ให้ส่งค าขอให้หน่วยงานน้ันพจิารณาเพ่ือมีค าส่ังต่อไป

การให้ค าแนะน าแก่ประชาชน (ม.12) 
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4. สิทธิของประชาชนตาม พ.ร.บ.
- สิทธิได้รู้
- สิทธิร้องเรียน
- สิทธิอุทธรณ์
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การใช้สิทธิ
อุทธรณ์

การใช้สิทธิได้รู้

1

การใช้สิทธิ
ร้องเรียน

2 3 4

ประชาชนใช้สิทธิร้องเรียน
- กรณีไม่ลงพิมพ์ในราชกิจจา ม.7
- กรณีไม่จัดข้อมลูตาม ม. 9
- กรณีไม่จัดหาข้อมลูตาม ม.11
- กรณีฝ่าฝืน พรบ. ข้อมลูฯ
- กรณีล่าช้า หรือไม่สะดวก
- กรณี หน่วยงานว่าไม่มข้ีอมลู

ประชาชนใช้สิทธิอุทธรณ์
- กรณีมคี าส่ังไม่เปิดเผย ม.14,15
- กรณีไม่รับฟังค าคัดค้าน ม.17
-กรณีไม่แก้ไขข้อมลูส่วนบคุคล 
ม.25

ศาล
ปกครอง

ประชำชนใชสิ้ทธิได้รู้ โดย
ม. 7 ตรวจค้นในรำชกิจจำฯ
ม. 9 ตรวจดูในศูนยข์้อมูลฯ
ม.11 ย่ืนค ำขอดูข้อมูล
ม 25 ย่ืนค ำขอดูข้อมูลบุคคล
ม. 26 ขอค้นควำ้ประวิติศำสตร์

ประชำชนใชสิ้ทธิได้รู้ โดย
ม. 7 ตรวจค้นในรำชกิจจำฯ 
ม. 9 ตรวจดูในศูนยข์้อมูลฯ
ม.11 ย่ืนค ำขอดูข้อมูล
ม 25 ย่ืนค ำขอดูข้อมูลบุคคล
ม. 26 ขอค้นควำ้ประวิติศำสตร์

ลงราชกิจจาฯ / ให้ตรวจดู /
จัดหาให้ / ปฏิเสธตาม ม. 15

หน่วยงาน
ของรัฐ

ม. 13 , 28 (4), 33

พิจารณา ให้ความเห็น

กขร.

พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์
ม. 18 , 35

กวฉ.
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- ค าวินิจฉัยของ กวฉ. ให้เป็นที่สุด (ม. 37)

- ถ้าผู้อทุธรณ์ไม่พอใจค าวินิจฉัยของ กวฉ. กม็ีสิทธิฟ้องคดี
ต่อศาลปกครองได้ (พ.ร.บ. จดัตั้งศาลปกครองฯ ม. 42)

- หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยโดยเคร่ งครัด
ภายใน 7 วัน นับแต่ได้รับทราบค าวินิจฉัย ถ้าไม่ปฏิบัติตาม
โดยไม่มีเหตุผลที่สมควร ให้ผู้บังคบับัญชาลงโทษทางวินัย
ทุกกรณี (มติ ครม. 9 ม.ีค. 2542)

- ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐฟ้องคดีปกครอง
เพ่ือเพกิถอนค าวินิจฉัย (มติ ครม. 11 เม.ย. 2549)

ค าวินิจฉัยของ กวฉ.
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การไม่ปฏิบัติตาม ม. 32 (เรียกบุคคล/ให้ส่งเอกสาร)

มีโทษตาม ม.40 (จ าคุก 3 เดือน/ปรับ 5,000 บาท/ทัง้จ าทัง้ปรับ)

การไม่ปฏิบัติตาม ม.20 (การเปิดเผยข้อมูล 
เจ้าหน้าทีรั่ฐไม่ต้องรับผิดหากท าโดยสุจริต)

มีโทษตาม ม.41 (จ าคุก 1 ปี/ปรับ 20,000 บาท/ทัง้จ าทัง้ปรับ)

บทก าหนดโทษ
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5.  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางกายภาพ

- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์/ทางเว็บไซต์

Bhakpicha's / oic
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ท าไมเราต้องจัดศูนย์ฯ... ???

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานรัฐ

มาตรา 9  แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ :
ก าหนดให้หน่วยงานรัฐจัดให้มีข้อมูลข่าวสารอย่างน้อย
ตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ณ 
ท่ีท าการของหน่วยงานของรัฐ ซ่ึง สขร. เรียกสถานท่ี
จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสาร และให้บริการน้ันว่า 

“ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร”
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มติ ครม. เม่ือ 20 เมษายน 2554

ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติในการน าข้อมูลข่าวสาร 
ตามมาตรา 7 (เป็นข้อมูลที่ลงพมิพ์ในราชกจิจานุเบกษา) และ
มาตรา 9 [เป็นข้อมูลที่คณะกรรมการก าหนดไว้ใน (1) – (8)]
แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงานทุกหน่วยงาน  

ดังนั้น ข้อมูลข่าวสารที่ต้องน ามาแสดงในศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ 
จึงเป็นข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา 7 และ 9
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ข้อส่ังการของ นรม. เม่ือ 17 ม.ีค. 2559

หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งมีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ที่จัดแสดงข้อมูลข่าวสารตามสิทธิที่ประชาชนพงึได้รับรู้

ให้ปี 2560 เป็นปีแห่ง “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ” 

Bhakpicha's / oic



ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางกายภาพ
เป็นศูนย์ ณ ท่ีท าการของหน่วยงาน

Bhakpicha's / oic

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://us.123rf.com/400wm/400/400/lenm/lenm0901/lenm090100112/4198407-cartoon-library-with-clipping-path.jpg&imgrefurl=http://www.123rf.com/photo_4198407_cartoon-library-with-clipping-path.html&usg=___EmQTweCQMGKFSh3Mk6YqSHDVI0=&h=1200&w=990&sz=108&hl=th&start=16&zoom=1&tbnid=nYPLijSVTmIt_M:&tbnh=150&tbnw=124&ei=XQWwUZ-VMYeErQfdjYG4Aw&prev=/search?q%3Dcartoon%2Blibrary%26hl%3Dth%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1&sa=X&ved=0CEkQrQMwDw


1. สถานท่ีต้ัง
- ประชาชนสามารถเข้าถึงได้สะดวก
- เป็นสัดส่วน
- มีป้ายช่ือศูนย์/
ป้ายบอกทางเห็นชัดเจน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางกายภาพ

Bhakpicha's / oic



2. วัสดุอปุกรณ์ ครุภัณฑ์ และส่ิงอ านวยความสะดวก
- โต๊ะ/เก้าอี ้ส าหรับเจ้าหน้าทีแ่ละประชาชน

- เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

- ตู้/ช้ัน ใส่แฟ้มเอกสาร

- แบบฟอร์ม เคร่ืองเขียน

- แผนภาพ

ขั้นตอนการให้บริการ

แผ่นพับ ฯลฯ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางกายภาพ

Bhakpicha's / oic



3. การมอบหมายหน่วยงานเจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบ
- ผ่านการอบรม/มีความรู้เกีย่วกบั

กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารฯ

- จดัท าดัชนี/จดัท าแฟ้มข้อมูลได้

- มีจติบริการ 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางกายภาพ 

Bhakpicha's / oic



4. การจัดท าดัชนี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางกายภาพ

- ดัชน/ีสารบัญประจ าแฟ้ม- ดัชนีรวม

Bhakpicha's / oic



5. การจัดท าสันแฟ้มใส่ดัชนี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางกายภาพ

Bhakpicha's / oic

น าดัชนีประจ าแฟ้ม
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 
(ข้อมูลข่าวสารทีห่น่วยงาน
ส่งลงราชกจิจาฯ) และ 
มาตรา 9 (ข้อมูลข่าวสารที่
หน่วยงานต้องรวบรวมไว้ให้
ประชาชนเข้าตรวจดูได้)
มาใส่ในแฟ้มดัชนีให้ถูกต้อง



6. การก าหนดระเบียบ/หลกัเกณฑ์การให้บริการ
- จดัตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน (มติ ครม. 29 ธ.ค.41)

- จดัท าคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ /การให้บริการประชาชนของศูนย์ฯ 
- จดัท าแผนพฒันาศูนย์ฯ
- จดัท าสมุดทะเบียนผู้ขอเข้าใช้บริการ และแบบฟอร์มต่างๆ
- ก าหนดอตัราค่าธรรมเนยีมการขอส าเนาเอกสาร (ประกาศ กขร. 7 พ.ค.42)

- มกีารแลกเปลีย่นข้อมูลระหว่างหน่วยงาน/การศึกษาดูงาน 
- ก าหนดช่องทางการประชาสัมพนัธ์ศูนย์ฯ (บอร์ด ฯลฯ)
- ก าหนดช่องทางรับฟังความคดิเห็นของประชาชน
- การส ารวจความพงึพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของศูนย์ฯ
- จดัท ารายงานเสนอผู้บังคบับัญชา

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางกายภาพ

Bhakpicha's / oic



ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์

Bhakpicha's / oic



ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ 
องค์ประกอบของเว็บไซต์

- เมนูด้านซ้าย เช่น

ดัชนีรวม 
ม. 7 และ 
ม.9
ข้อมูลข่าวสาร
ตาม 
ม.7 และ ม.9

- เมนูด้านบน เช่น ค าค้น

Bhakpicha's / oic



หน่วยงานต้องมี สัญลกัษณ์ (Banner) ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ที่หน้าเว็บไซต์หลกัของหน่วยงาน

ต้องมี banner “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” 
ของหน่วยงาน



ข้อมูลในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

Bhakpicha's / oic

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://us.123rf.com/400wm/400/400/lenm/lenm0901/lenm090100112/4198407-cartoon-library-with-clipping-path.jpg&imgrefurl=http://www.123rf.com/photo_4198407_cartoon-library-with-clipping-path.html&usg=___EmQTweCQMGKFSh3Mk6YqSHDVI0=&h=1200&w=990&sz=108&hl=th&start=16&zoom=1&tbnid=nYPLijSVTmIt_M:&tbnh=150&tbnw=124&ei=XQWwUZ-VMYeErQfdjYG4Aw&prev=/search?q%3Dcartoon%2Blibrary%26hl%3Dth%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1&sa=X&ved=0CEkQrQMwDw


มาตรา 7 โดยการลงพมิพ์ในราชกจิจานุเบกษา
มาตรา 7 (1) โครงสร้างและการจัดองค์กร

Bhakpicha's / oic



มาตรา 7 (2) สรุปอ านาจหน้าทีท่ีส่ าคญัและวธีิการด าเนินการ

Bhakpicha's / oic



มาตรา 7 (3) สถานทีต่ิดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสาร

Bhakpicha's / oic



มาตรา 7(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคบั ค าส่ัง หนังสือเวยีน ระเบียบ 
เฉพาะทีใ่ห้มีขึน้โดยมีสภาพอย่างกฎเพ่ือให้มีผลเป็นการทัว่ไปต่อเอกชน

Bhakpicha's / oic



มาตรา 9 โดยรวบรวมข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู
ตรวจดูมาตรา 9(1) ผลการพิจารณาหรือค าวนิิจฉัยทีม่ีผลโดยตรงต่อเอกชน 

ได้แก่ การอนุมัติ/อนุญาต การวินิจฉัย การอทุธรณ์ ค าส่ัง ฯลฯ

Bhakpicha's / oic

ขาดตัวอย่างใบค าขออนุญาต

ผลการพจิารณา

ค าวนิิจฉัย



มาตรา 9(2) นโยบายและการตีความ/ผลการหารือ เช่น 
นโยบายหน่วยงาน/หัวหน้าส่วนราชการ แผนยุทธศาสตร์ และการตีความเป็นต้น

Bhakpicha's / oic

นโยบาย

แผนยุทธศาสตร์

การตีความ



มาตรา 9(3) แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีทีก่ าลงัด าเนินงาน

Bhakpicha's / oic

งบประมาณ 

แผนงาน

โครงการ
ท่ีได้รับอนุมัติแล้ว



มาตรา 9(4) คู่มือหรือค าส่ังทีเ่กีย่วกบัวธีิปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีข่องรัฐ 
ซ่ึงมีผลกระทบถงึสิทธิหน้าทีข่องเอกชน

Bhakpicha's / oic



มาตรา 9(5) ส่ิงพมิพ์ทีไ่ด้มีการอ้างองิถงึในราชกจิจาฯ ตามมาตรา 7 วรรคสอง

Bhakpicha's / oic



มาตรา 9(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาผูกขาดตัดตอน 
หรือสัญญาร่วมทนุกบัเอกชนจัดท าบริการสาธารณะ

สัญญาสัมปทาน สัญญาร่วมทุนฯ 

ไม่มี สัญญาผูกขาด
ให้แจ้งว่า 

“ไม่มีภารกิจท่ีเก่ียวข้อง” 



มาตรา 9(7) มติ ครม.  หรือ มติ คกก.ทีแ่ต่งตั้งโดย กม. หรือโดยมติ ครม.

Bhakpicha's / oic



1. ประกาศ
ประกวดราคา/
สอบราคา
ทีห่ัวหน้า
ส่วนราชการ
ลงนามแล้ว 
(21 ต.ค. 42)

มาตรา 9(8) ข้อมูลข่าวสารอ่ืนตามทีค่ณะกรรมการก าหนด

Bhakpicha's / oic

ยกเลกิ 
ประกาศฯฉบับนี้
แล้ว (24 พ.ค. 61) 
แต่ยังต้องเก็บข้อมลูไว้
ให้ครบ 1 ปี ในแต่ละ
ประกาศประกวดราคา/
สอบราคาท่ีเกิดก่อน
24 พ.ค. 2561



มาตรา 9(8) ข้อมูลข่าวสารอ่ืนตามทีค่ณะกรรมการก าหนด

2. สรุปผลการจดัซ้ือจดัจ้างประจ าเดือน (แบบ สขร.1) (16 ม.ค. 58)

Bhakpicha's / oic



มาตรา 9(8) 3. เอกสารเกีย่วกบัส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ (7 มิ.ย. 53)

Bhakpicha's / oic



4. เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชีว้ดัความโปร่งใสของ
หน่วยงาน (27 ม.ค. 59)

1. การจดัหาพสัดุ
(มี 8 ข้อย่อย) 
(1) กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคบั
ท่ีเก่ียวข้องกับ
การจัดหาพัสดุ 
เป็นต้น

Bhakpicha's / oic

มาตรา 9(8)



1. การจดัหาพสัดุ (2) แผนการจัดหาพัสดุ

Bhakpicha's / oic

4. เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสฯ



1. การจดัหาพสัดุ (3) รายงานการขอซ้ือขอจ้าง
เอกสารสอบราคาและเอกสารประกวดราคาตาม
มาตรา 9(8) และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผล
ในแต่ละโครงการหรือรายการ

Bhakpicha's / oic

4. เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสฯ



1. การจดัหาพสัดุ (4) ผลการจัดหาพัสดุ 
ในแต่ละโครงการหรือรายการ

Bhakpicha's / oic

4. เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสฯ



1. การจดัหาพสัดุ (5) สรุปผลการจัดหาพัสดุ 
ในแต่ละรอบเดือน ตามมาตรา 9(8)

Bhakpicha's / oic

4. เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสฯ



1. การจดัหาพสัดุ (6) รายงานผลการจัดหาพัสดุ
ในรอบปีงบประมาณ และรายงานการประเมินผล
การจัดหาพัสดุตามแผนในแต่ละปีงบประมาณ

Bhakpicha's / oic

4. เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสฯ



1. การจดัหาพสัดุ (7) รายงานของผู้ควบคุมหรือ
ผู้ตรวจสอบภายใน ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ
การจัดหาพัสดุของหน่วยงาน

Bhakpicha's / oic

หน่วยงานแจ้งว่า ไม่มีภารกิจท่ีเก่ียวข้อง  
แต่ รฟม. มีคณะกรรมการตรวจสอบ

4. เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสฯ



1. การจดัหาพสัดุ (8) รายงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง
เช่น รายงานหรือผลการตรวจสอบของ สตง.

Bhakpicha's / oic

ทีจ่ดัแสดงเป็นการตรวจสอบงบการเงิน ไม่ใช่ตรวจสอบการจดัหาพสัดุ

4. เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสฯ

หน่วยงานแจ้งว่า
ไม่มีภารกิจท่ีเก่ียวข้อง



Bhakpicha's / oic

4. เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสฯ 2. การให้บริการประชาชน (มี 7 ข้อย่อย) 
(1) หลักเกณฑ์และข้ันตอนในการบริการประชาชน
ของหน่วยงาน รวมท้ังระเบียบและข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง



Bhakpicha's / oic

4. เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสฯ 2. การให้บริการประชาชน (2) เอกสารและคู่มือ
การปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้หลักเกณฑ์
และข้ันตอนในการบริการประชาชน รวมท้ัง
ระเบียบและข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง



2. การให้บริการประชาชน (3) ข้อมูลพ้ืนฐานหรือ
ข้อมูลเชิงสถิติเก่ียวกับการให้บริการประชาชนของ
หน่วยงาน 

Bhakpicha's / oic

4. เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสฯ



2. การให้บริการประชาชน (4) รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจในการให้/รับบริการของประชาชนท่ีจัดท า
โดยหน่วยงานหรือหน่วยงานภายนอก

Bhakpicha's / oic

4. เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสฯ



2. การให้บริการประชาชน (5) หลักเกณฑ์หรือ
ข้ันตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีท่ีมี
การร้องเรียนเก่ียวกับการให้บริการ

Bhakpicha's / oic

4. เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสฯ



2. การให้บริการประชาชน (6) รายงานผลการด าเนินการ
เก่ียวกับการเร่ืองร้องเรียน รวมท้ังรายงานผลเชิงสถิติ

Bhakpicha's / oic

4. เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสฯ



2. การให้บริการประชาชน (7) รายงานการประเมินผล
การให้บริการภายใต้ระบบควบคุมภายในท่ีจัดท าโดย
ผู้ควบคุม หรือผู้ตรวจสอบภายใน

Bhakpicha's / oic

แจ้งว่าไม่มีข้อมูล  

4. เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสฯ

หน่วยงานแจ้งว่า
ไม่มีภารกิจท่ีเก่ียวข้อง



3. การบริหารงานของหน่วยงาน (มี 6 ข้อย่อย) 
(1) โครงสร้างและอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงานตาม
กฎหมายจัดต้ังหรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

Bhakpicha's / oic

4. เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสฯ



3. การบริหารงานของหน่วยงาน (2) วิสัยทัศน์และ
พันธกิจของหน่วยงาน

Bhakpicha's / oic

4. เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสฯ



3. การบริหารงานของหน่วยงาน (3)แผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีของหน่วยงาน รวมท้ังงบประมาณท่ีใช้
ในการด าเนินงานตามแผนงานและโครงการ
ท่ีเก่ียวข้องกับแผนปฏิบัติงานประจ าปี

Bhakpicha's / oic

4. เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสฯ



3. การบริหารงานของหน่วยงาน (4) ระเบียบ 
ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และข้ันตอนการปฏิบัติงาน
ท่ีบุคลากรของหน่วยงานต้องใช้เป็นแนวทาง
ในการด าเนินงาน

Bhakpicha's / oic

4. เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสฯ



3. การบริหารงานของหน่วยงาน (5) คู่มือเก่ียวกับ
การปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และ
ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีบุคลากรของหน่วยงาน
ต้องใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน

Bhakpicha's / oic

4. เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสฯ



3. การบริหารงานของหน่วยงาน (6) รายงาน
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
ปฏิบัติงานประจ าปีของหน่วยงาน

Bhakpicha's / oic

4. เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสฯ



4. การบริหารงบประมาณของหน่วยงาน 
(มี 5 ข้อย่อย) (1) แผนงาน โครงการและงบประมาณ

ประจ าปีของหน่วยงาน

Bhakpicha's / oic

4. เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสฯ

หน่วยงานไม่จัดแสดงโครงการ



Bhakpicha's / oic

4. เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสฯ 4. การบริหารงบประมาณของหน่วยงาน 
(2) หลักเกณฑ์และตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของการใช้จ่าย

งบประมาณในแต่ละแผนงานหรือโครงการ



Bhakpicha's / oic

4. เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสฯ 4. การบริหารงบประมาณของหน่วยงาน
(3) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมท้ังผลสัมฤทธ์ิ

ของการด าเนินการจ าแนกตามแผนงานและโครงการ
ของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน



Bhakpicha's / oic

4. เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสฯ 4. การบริหารงบประมาณของหน่วยงาน (4) รายงาน
การวิเคราะห์หรือรายงานการประเมินผลการใช้จ่าย 
งบประมาณประจ าปีในภาพรวมของหน่วยงาน รวมท้ัง
การวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิและความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับ
การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานและโครงการท่ี
จัดท าโดยผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน



4. การบริหารงบประมาณของหน่วยงาน
(5) รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ

ของส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

Bhakpicha's / oic

4. เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสฯ



Bhakpicha's / oic

4. เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสฯ 5. การบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน (มี 6 ข้อย่อย)
(1) หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับการคัดเลือกหรือสรรหา 

บุคลากร เอกสารหรือประกาศท่ีเก่ียวข้องฯ

หน่วยงานแจ้งว่า  
ต้ังแต่ 8 ก.พ. 2562 –ปัจจุบัน
ไม่มีการรับสมัครพนักงานเพ่ิม   



Bhakpicha's / oic

4. เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสฯ 5. การบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน (2) รายงาน
ผลการด าเนินการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร



4. เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสฯ 5. การบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน (3) มาตรฐาน
ทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากร
ในหน่วยงานและผลการประเมินในแต่ละปีงบประมาณ 

Bhakpicha's / oic



4. เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสฯ

Bhakpicha's / oic

5. การบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน (4) หลักเกณฑ์
ท่ีเก่ียวข้องการพิจารณาให้คุณให้โทษต่อบุคลากรใน
หน่วยงาน



4. เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสฯ 5. การบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน
(5) หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี

ของบุคลากรในหน่วยงาน

Bhakpicha's / oic



4. เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสฯ 5. การบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน เช่น 
(6) รายงานการประเมินผลเก่ียวกับการ
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษต่อ
บุคลากร และรายงานการประเมินผลเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานประจ าปีของบุคลากรในหน่วยงาน

Bhakpicha's / oic



4. เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสฯ 6. การติดตามและประเมินผลการปฏบิัติงาน
ของหน่วยงาน (มี 4 ข้อย่อย) 
(1) หลักเกณฑ์และตัวช้ีวัดท่ีใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีของหน่วยงาน

Bhakpicha's / oic



6. การติดตามและ
ประเมินผลการปฏบิัติงาน
ของหน่วยงาน
(2) รายงานของ
ผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบ
ภายใน จ าแนกตามแผนงาน
และโครงการภายใต้
แผนปฏิบัติงานประจ าปี
ของหน่วยงาน

Bhakpicha's / oic

4. เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสฯ

หน่วยงานแจ้งว่า
ไม่มีภารกิจท่ีเก่ียวข้อง



6. การติดตามและประเมินผลการปฏบิัติงานของ
หน่วยงาน

Bhakpicha's / oic

4. เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสฯ

(3) รายงานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานของ
หน่วยงานตามแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี



6. การติดตามและประเมินผลการปฏบิัติงานฯ

Bhakpicha's / oic

4. เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสฯ
(4) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของ
หน่วยงานท่ีจัดท าโดยผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน 
รวมท้ังผลการตรวจสอบของส านักงานคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน หรือหน่วยงานภายนอกอ่ืนท่ีมีหน้าท่ี
ตามกฎหมายหรือตามมติ ครม.



5. งานวจิยัทีใ่ช้เงินงบประมาณ (18 ม.ค. 60)มาตรา 9(8)

ด าเนินการแล้วเสร็จ
ใน 90 วัน (18 เม.ย. 60)
ก. ช่ือหรือหัวข้อเร่ือง
งานวิจัย
ข. รายช่ือผู้ท างานวิจัย
(รวมท่ีปรึกษาและ
ผู้ช่วยท างานวิจัย)
ค. วิธีการจ้างท างาวิจัย
ง.  จ านวนเงินตาม
สัญญารับงานวิจัย
จ.  ระยะเวลา
ด าเนินงานวิจัย

Bhakpicha's / oic



6. ทีส่าธารณประโยชน์ (29 มี.ค. 60)มาตรา 9(8)

ด าเนินการแล้วเสร็จใน 180 วัน (25 ก.ย. 60)
ข้อ 1ประเภทท่ีดินสาธารณประโยชน์

(1) ทะเบียนท่ีดินสาธารณประโยชน์ 
(2) หนังสือส าคัญส าหรับท่ีหลวง
(3) เอกสารแสดงพิกัดและต าแหน่งท่ีต้ัง
ของท่ีดินสาธารณประโยชน์

(4) เอกสารอ่ืนตามท่ี กขร. ก าหนด
ข้อ 2 ประเภทเขตควบคมุทางน ้าตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน ้าไทย

(1) แบบบันทึกรายละเอียดการปักหมดุเขตควบคมุทางน ้า
(2) แผนท่ีแสดงขอบเขตการปักหลักเขตควบคมุทางน ้า
(3) เอกสารอ่ืนตามท่ี กขร. ก าหนด

Bhakpicha's / oic

หน่วยงานแจ้งว่า
ไม่มีภารกิจท่ีเก่ียวข้อง



7.  รายช่ือผู้เข้ารับการอบรม (21 พ.ย. 60)

Bhakpicha's / oic

1. รายช่ือในหลักสูตรท่ีหน่วยงานของรัฐเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้จัดให้มีข้ึน
2. หลักสูตร มีลักษณะ

(1) ใช้เงินงบประมาณของรัฐท้ังหมดหรือบางส่วนในการจัด รวมถึง
ผู้เข้าเรียนต้องใช้งบประมาณของหน่วยงานต้นสังกัดมาลงทะเบียน

(2) จัดเป็นประจ าต่อเน่ืองเป็นรุ่นๆ ก าหนดคณุสมบัติผู้เข้าเรียน
มีเน้ือหารายวิชา และก าหนดจ านวนคร้ังท่ีต้องเข้าเรียน

(3) อาจมีการวัดผลงาน ดงูาน เสนอรายงาน หรือแจกวฒิุบัตร

ท้ังน้ี ไม่รวมหลักสูตรท่ีจัดเฉพาะ เช่น การฝึกอบรมวิธีปฏิบัติงาน  อบรม
เพ่ือซักซ้อมความเข้าใจภายในหน่วยงาน  เป็นต้น

บังคับใช้กับหลักสูตรท่ีจัดให้มีข้ึนต้ังแต่วันท่ี  7 มีนาคม 2560

หน่วยงานแจ้งว่า
ไม่มีภารกิจท่ีเก่ียวข้อง

มาตรา 9(8)



105

8. ประกาศเชิญชวนทัว่ไป ประกาศผลผู้ชนะ และสัญญา (24 พ.ค. 61)มาตรา 9(8)



9. รายงานผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ แห่ง พ.ร.บ. ควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 (21 ธ.ค. 2561) ใช้บังคับต้ังแต่ 22 มี.ค. 2562

• มาตรา 32 ทวิ เจ้าของอาคารดังต่อไปนี้
(1) อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ
(2) อาคารชุมนุมคน
(3) อาคารตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

ให้มีผู้ตรวจสอบด้านวิศวกรรมหรือสถาปัตยกรรม 
ท าการตรวจสอบสภาพอาคาร โครงสร้างตัวอาคาร 
อุปกรณ์ประกอบต่างๆ เก่ียวกับระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง 
ระบบการเตือน การป้องกันและการระงับอัคคีภัย 
การป้องกันอันตรายเม่ือมีเหตุชุลมุนวุ่นวาย 
ระบบระบายอากาศ ระบบระบายน ้า  
ระบบบ าบัดน ้าเสีย ระบบเคร่ืองกลและ
ระบบอ่ืนๆ ของอาคารท่ีจ าเป็นต่อ
การป้องกันภยันตรายต่างๆ

Bhakpicha's / oic

มาตรา 9(8)

หน่วยงานแจ้งว่า
ไม่มีภารกิจท่ีเก่ียวข้อง



สถานทีต่ิดต่อ
ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
อาคารส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ช้ัน 2

ท าเนียบรัฐบาล กทม. 10300
โทร. : 0 2283 4662-63 (สนค.) 0 2283 4665-70 (สวธ.)

0 2283 4672-76 (สรห.) 0 2283 4678-80 (สสผ.) 
0 2283 4682-83 (กพส.)   
โทรสาร : 0 2283 4698

Website : http://www.oic.go.th
Bhakpicha's / oic



09/23/98 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรขอ้มูลข่ำวสำรของรำชกำร

พระราชบัญญตัข้ิอมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540



เจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ

3.  คุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลทีอ่ยู่ใน
ความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ

2.  ก าหนดหลกัเกณฑ์ทีชั่ดเจนเกีย่วกบัข้อมูลข่าวสาร
ทีห่น่วยงานของรัฐไม่ต้องเปิดเผยหรืออาจไม่เปิดเผย

1.   ให้ประชาชนมสิีทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารเกีย่วกบั
การด าเนินการต่างๆ ของรัฐ



ผู้ทรงสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ

 เป็นสิทธิเฉพำะของประชำชน

ตย. ขอ้หำรือของกำรไฟฟ้ำส่วนภมิูภำค เขต 2 ปี 2555



ระบบสารสนเทศเช่ือมต่อฐานข้อมูลประชาชน 
(Linkage Center) มติ ครม. 15 ม.ีค. 59

ระบบน้ีใหส่้วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจท่ีใหบ้ริกำรประชำชนเช่ือมโยง
ขอ้มูลในระบบคอมพิวเตอร์ของตนกบักรมกำรปกครอง
มีกำรใหบ้ริกำรอยู ่2 ลกัษณะ

1. ใหบ้ริกำรประชำชน  โดยมีระบบตรวจสอบยนืยนัตวัตนของ
ผูข้อรับบริกำรแทนกำรเรียกส ำเนำ

2. ใหบ้ริกำรแก่ส่วนรำชกำร ในกำรเช่ือมโยงขอ้มูลระหวำ่งกนั



พ.ร.บ. การบริหารงานและการให้บริการ
ภาครัฐผ่านระบบดิจิทลั พ.ศ. 2562

 มีบทบญัญติัท่ีก ำหนดถึงกำรเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนขอ้มูลผำ่น
ระบบดิจิทลั ถำ้เป็นขอ้มูลรำชกำรทัว่ไปดูมำตรำ 13 มำตรำ 14
มำตรำ 15 ถำ้เป็นขอ้มูลส่วนบุคคลดู มำตรำ 16



- เปิดเผยเป็นหลกั ปกปิดเป็นข้อยกเว้น

หลกัการของ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ

- ไม่จ าเป็นต้องมีส่วนได้เสีย

- ให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล



ลงพมิพ์
ในราชกจิจาฯ
(มาตรา 7 )

เร่ืองทีต้่องให้รู้
จัดให้ประชาชน
เข้าตรวจดู 
( มาตรา 9 )

เร่ืองทีส่นใจ

ข้อมูลข่าวสารของราชการ

จัดให้                    

เฉพาะราย
( มาตรา 11 )

เร่ืองทีอ่ยากรู้

หน้าที่และวธีิด าเนินการของหน่วยงานของรัฐ
ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ

ส่งให้หอจดหมายเหตุ

(มาตรา 26)

เอกสารปวศ.



มติคณะรัฐมนตรีแจ้งตามหนังสือส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0405/ว 57 ลงวันที่  29 เมษายน  2554
ให้น าข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา 7 และมาตรา 9 เผยแพร่
ในเวบ็ไซต์ของหน่วยงาน

มติคณะรัฐมนตรีที่เกีย่วข้อง
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ผู้ขอต้องระบุค าขอข้อมูลให้เข้าใจได้ตามควร      

2.  ถ้าไม่มี  ให้แนะน าไปยืน่ที่อืน่
3.  ข้อมูลที่หน่วยงานอืน่จัดท าและห้ามเปิดเผย ให้ส่งค า

ขอให้หน่วยงานอืน่พจิารณา

1.  หน่วยงานจัดให้  ภายในเวลาอนัสมควร เว้นแต่ขอจ านวน
มาก   หรือ  บ่อยคร้ัง

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 11

เป็นการจัดข้อมูลข่าวสารให้ตามทีม่ีผู้มาขอยืน่ค าขอกบั
หน่วยงานของรัฐ



มาตรา 38 ก าหนดให้
เจ้าหน้าที่ต้องแจ้งผลการด าเนินการ

ให้ประชาชนผู้สอบถามทราบ
ภายใน 15 วนั”



มติ ครม. เมื่อวนัที่ 28 ธันวาคม 2547

กรณีประชำชนขอขอ้มูลข่ำวสำร และ
หน่วยงำนรัฐมีพร้อมอยูแ่ลว้ใหด้ ำเนินกำรโดยเร็ว 
หรือภำยในวนัท่ีขอ

ถำ้ขอมำกไม่สำมำรถด ำเนินกำรใหแ้ลว้
เสร็จภำยใน 15 วนั  ใหแ้จง้ผูข้อทรำบภำยใน 15
วนั และแจง้ก ำหนดวนัแลว้เสร็จดว้ย



อะไรคอืขอมากหรือขอบ่อย ?

ขอมาก หมายถงึ การขอข้อมูลข่าวสารทีม่ีจ านวนมาก
เกนิความจ าเป็นในการน าไปใช้ประโยชน์ของผู้ร้องขอและ
เป็นภาระอย่างมากแก่เจ้าหน้าทีผู้่ด าเนินการ

 การขอบ่อยคร้ัง หมายถงึ กรณกีารขอข้อมูลข่าวสาร
อย่างเดยีวกนัซ ้าแล้วซ ้าอกี

 จะต้องพจิารณาจากพฤตกิารณ์ของผู้ขอประกอบด้วย เช่น 
ผู้ขอเป็นผู้มีส่วนได้เสียกบัข้อมูลข่าวสารทีร้่องขอหรือไม่ 
หรือการใช้สิทธิของผู้ขอเป็นการใช้สิทธิโดยสุจริตหรือไม่



ข้อมูลข่าวสารทีจ่ดัให้ประชาชนตรวจดู ถ้ามีส่วนที่
ต้องห้ามมิให้เปิดเผยตามมาตรา 14 และมาตรา 15 ให้ลบหรือ
ตดัทอนหรือประการอืน่ทีไ่ม่เป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ส่วนน้ัน

บุคคลไม่ว่ามีส่วนได้เสียเกีย่วข้องหรือไม่กต็าม ย่อมมี
สิทธิเข้าตรวจดู ขอส าเนา ของข้อมูลข่าวสารตามวรรคหน่ึงได้

คนต่างด้าวมีสิทธิเพยีงใด เป็นไปตามทีก่ าหนดโดย
กฎกระทรวง

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ เป็นการทัว่ไป



14

วางหลกัเกณฑ์การเรียกค่าธรรมเนียมในการขอส าเนา หรือ ส าเนาที่มีค า

รับรองถูกต้องกไ็ด้   โดยต้องขอความเห็นชอบจาก  กขร. ก่อน  ทั้งนีค้วร

ค านึงถงึผู้มีรายได้น้อย ประกอบด้วย

*  ประกาศฯ  7 พ.ค. 2542  : ค่าธรรมเนียมการท าส าเนาโดย เคร่ืองถ่าย

เอกสารขนาดกระดาษ A4 หน้าละไม่เกนิ  1 บาท รับรองส าเนาถูกต้องค า

รับรองละไม่เกนิ 5 บาท 

* ค่าธรรมเนียมส าเนาส่ือประเภทอืน่ ต้องขอความเห็นชอบ กขร.

เว้นแต่ ไม่เกนิต้นทุนทีแ่ท้จริง

วธีิการในการจัดการข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนเข้าตรวจดู 



ระเบียบ นร. ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.  2560

 บุคคลท่ีมีอ ำนำจรับรองและวิธีกำรรับรองส ำเนำถูกตอ้ง  
ขอ้ 31 วรรคสอง ส ำเนำหนงัสือตำมวรรคหน่ึงไห้
มีค  ำรับรองวำ่ ส ำเนำถูกตอ้ง  โดย .............ซ่ึงเป็นเจำ้ของ
เร่ืองท่ีท ำส ำเนำหนงัสือ นั้น ลงลำยมือช่ือรับรอง พร้อมทั้ง
ลงช่ือตวับรรจง ต ำแหน่ง และวนัเดือนปีท่ีรับรอง ไวท่ี้
ขอบล่ำงของหนงัสือ 



การใช้สิทธิร้องเรียน
ขั้นตอนการร้องเรียนตามมาตรา 13 หรือมาตรา 33

 1. พจิารณาว่าพฤติการณ์หรือการปฏบิัตขิองหน่วยงานของรัฐมีลกัษณะ
ดงัต่อไปนีห้รือไม่

(1)  ไม่จัดพมิพ์ข้อมูลข่าวสารลงในราชกจิจานุเบกษา
(2)  ไม่จัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนตรวจดู
(3)  ฝ่าฝืนไม่ปฏิบตัิตามกฎหมายนี้
(4)  ปฏิบตัิหน้าทีล่่าช้า
(5)  ปฏเิสธว่าไม่มีข้อมูลตามทีข่อและผู้ขอไม่เช่ือ มาตรา 33
(6)  ไม่อ านวยความสะดวก

2.  ยืน่หนังสือร้องเรียน
3.  รอฟังผลการพจิารณา



การร้องเรียน

ประชาชนสามารถใช้สิทธิร้องเรียนให้คณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ ใ ช้อ านาจเ ข้าด า เ นินการ
ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของราชการทีเ่กีย่วข้องได้ 
โดย คณะอนุกรรมการด าเนินการตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร
ตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ

(กรณีหน่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสาร
ตามทีข่อ และผู้ขอไม่เช่ือว่าเป็นความจริง)

มาตรา 33



หากแจ้งว่าไม่มข้ีอมูลข่าวสารตามมาตรา 33
และข้อมูลดงักล่าวเป็นเอกสาร

เอกสาร = หนังสือราชการ  ดังน้ัน หน่วยงานทีถู่ก
ร้องเรียนต้องด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 เร่ือง
หลกัเกณฑ์การรักษาหนังสือราชการ และการท าลายหนังสือ
ราชการ ประกอบกบัมติคณะรัฐมนตรีแจ้งตามหนังสือส านัก
นายกรัฐมนตรี ที่ นร 0108/ว 1191 ลงวนัที ่28 กมุภาพนัธ์ 
2550 กล่าวคอื ต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนเจ้าหน้าที่
ผู้รับผดิชอบในกรณเีอกสารสูญหายด้วย



อุทธรณ์ได้ 3 กรณี

1. ยื่นค าขอแล้วหน่วยงานของรัฐไม่เปิดเผย 
(ม. 14 ม.15)

2. เจ้าหน้าที่ไม่รับฟังค าคดัค้าน 
(ม. 17 วรรคสาม, ม.18)

3. หน่วยงานของรัฐไม่แก้ไขข้อมูลส่วนบุคลตามค าขอ 
(ม 25 วรรคส่ี)



เป็นข้อมูลทีอ่าจก่อให้เกดิ
ความเสียหายต่อ

สถาบันพระมหากษัตริย์

มาตรา 14

มิให้เปิดเผย

การห้ามมิให้เปิดเผย



มาตรา 15
เป็นข้อมูลทีต้่องใช้ดุลพนิิจ ก่อนทีม่ีส ั  ่่ง.....

2. มิให้เปิดเผย

1. ให้เปิดเผย

กัรอัจมีส ั  ่่งมิให้เปิดเผย



ข้อมูลข่าวสารทีอ่าจมคี าส่ังมใิห้เปิดเผย
ข้อมูลข่ัว่ัรตัมมัตรั ๑๕ ที่มีล กษณะด งนี้
กระทบความมัน่คงของประเทศ ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ประเทศ หรือ ความมัน่คงทางเศรษฐกิจฯ 
ท าใหก้ารบงัคบัใชก้ฎหมาย เส่ือมประสิทธิภาพ
เป็นความเห็นหรือค าแนะน าภายในหน่วยงาน
เป็นอนัตรายต่อชีวติ หรือความปลอดภยับุคคล
รายงานทางการแพทย ์หรือขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีการ
เปิดเผยอาจเป็นการรุกล ้าสิทธิส่วนบุคคลเกินสมควร
กฎหมายหรือผูใ้หข้อ้มูลก าหนดมิใหเ้ปิดเผย



ข้อมูลข่ัว่ัรทีอ่ัจไม่ต้องเปิดเผย

ใช้ดุลพนิิจโดยค านึงถงึเร่ืองต่อไปนี ้ประกอบกนั
1)  การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ
2)  ประโยชน์สาธารณะ
3)  ประโยชน์ของเอกชนทีเ่กีย่วข้อง



ท ้งนี ้ผู้มีอ ั นัจให้เปิดเผย ต้องเป็นเจ้ัหน้ัที่
ที่มีหน้ัที่สรอบสรอง / สวบสุมดูแลข้อมูล

ข่ัว่ัร น ้น

กฎกระทรวงฉบับที่ 4 ลว. 30 มิ.ย. 42
1) ข้าราชการพลเรือนระดบั 6 ขึน้ไป
6 พนักงานรัฐวสิาหกจิระดับหัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึน้ไป



ลบั

ใช้ปิดทบัข้อมูลข่าวสาร

ลบั

ลบัมาก

ใช้ปิดทบัข้อมูลข่าวสาร

ลบัมาก

ลบัท่ีสุด

ใช้ปิดทบัข้อมูลข่าวสาร

ลบัท่ีสุด

ระเบียบว่าด้วยการรกัษาความลบั
ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔

ระเบียบว่าด้วย                                                           
การรักษาความลบัของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ 



ต้น พ.ย.55 ถุงใส่อาหารช้ัน “ลบัมาก” ของ ทบ.  แพร่ใน Internet

http://upicy.com/share-2300_5095E422.html
http://upicy.com/share-2300_5095E422.html


การรักษาความลบัของทางราชการ

เจตนารมณ์ : เพือ่ป้องกนัไม่ให้ข้อมูลข่าวสารลบัร่ัวไหล หรือถูกเปิดเผยก่อนเวลา    
สมควร

หลกัการ :  ๑. ก าหนดช้ันความลบั ๒.ป้องกนัผู้ไม่มสิีทธ์ิเข้าถึง ขสล. ๓. ผู้มสิีทธ์ิ
เข้าถึง ขสล.ไม่เปิดเผย

วธีิการ : ๑. รับรองความไว้วางใจ ๒. ปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด ๓. สร้าง
จิตส านึก ๔. สร้างวฒันธรรมองค์กร

ผู้รับผดิชอบ : หน.หน่วยงานของรัฐ /ผู้รับมอบอ านาจ> ผู้เข้าถึง ขสล. + สมาชิกใน
องค์กรปฏิบัตด้ิวยจิตวญิญาณ



การด าเนินการต่อข้อมูลข่าวสาร เมื่อก าหนดให้เป็น 
“ข้อมูลข่าวสารลบั” 

1. ต้องแสดงเคร่ืองหมายช้ันความลบั

2. ต้องให้เหตุผลประกอบช้ันความลบั

3. ต้องแสดงช่ือหน่วยงานเจ้าของเร่ือง คุมชุด คุมจ านวนหน้า
ไว้ทุกหน้า บนมุมขวามือ

4. ต้องจดแจ้งจ านวนทีจ่ัดขึน้ทั้งหมดใน ทขล.3 

5. ต้องลงทะเบียนเมื่อมีการแจกจ่าย (ใน-นอกหน่วย) หรือได้
รับมาจากหน่วยนอก



6. นายทะเบียนฯ/ผู้ช่วยฯ เป็นผู้ลงทะเบียน

8. ต้องเกบ็รักษา ขสล.ไว้ในที่ปลอดภัย

10. ต้องมีแผนปฏิบัตใินเวลาฉุกเฉิน

11. ก่อนท าลายต้องขออนุญาต หน.หน่วยฯงาน + ตั้ง กก.ท าลาย/ ส่งหอ
จดหมายเหตุพจิารณา/บันทึก ทขล.3 + แบบท าลาย (เกบ็ไว้ 1 ปี)

9. ต้องตรวจสอบทุก 6 เดือนเป็นอย่างน้อย

7. ส่งออกนอกหน่วยต้องแนบใบตอบรับ เมื่อได้รับคนืต้องเกบ็รักษาไว้
จนกว่าชีวติ...จะหาไม่



การปรับช้ันความลบั



การปรับช้ันความลบั 
(การเพิม่ - การลด - การยกเลกิ) 

หลกัการ  
1) ผู้ด าเนินการต้องมีอ านาจตามช้ันความลบั                                                 
(สงวนสิทธิเฉพาะเจ้าของเร่ืองเดิมเท่าน้ัน)  

2) ต้องแจ้งหน่วยงานอืน่ทีไ่ด้รับแจกจ่ายปรับตามด้วย 

3) บางกรณต้ีองปรับช้ันความลบัล่วงหน้า



วธีิการปรับช้ันความลบั  
1) ฆ่ำชั้นเก่ำท้ิง 

2) แสดงชั้นใหม่ (ถำ้มี)     

3) แสดงขอ้ควำมกำรปรับ 
4) ผูมี้อ  ำนำจสัง่ปรับ 

5) วดป. ณ มุมซำ้ยบนของเอกสำรท่ีปรับ หรือใกลก้บัชั้นควำมลบัเดิม 

6) บนัทึก ทขล.3



ลบัมาก
บนัทึกข้อความ

ลบัมาก
ลบั

ลบัปรบัชัน้ความลบั เมื่อ 1 มี.ค. 61
โดย นายประชา คนไทย  ผอก.20

กอง 20 ส านักข่าวกรองแห่งชาติ
ชดุท่ี……1…...ของ…4….ชดุ
หน้าท่ี… .1......ของ…5….หน้า  

สว่นราชการ
ที่ วนัที่
เรือ่ง



การปรับช้ันความลบัล่วงหน้า  

๏ เป็นการลดช้ัน หรือยกเลกิช้ันความลบั (เท่าน้ัน) 
๏ เพือ่ความคล่องตวัในการบริหารข้อมูลข่าวสารลบั 

วธีิการ (ปฏิบตัิได้ 3 วธีิอย่างใดอย่างหน่ึง 1) เวลาผ่านพ้น 2) เหตุการณ์ส้ินสุด 
3) กระบวนการเสร็จส้ิน  

๏ บนัทกึ ทขล.3

๏ ไม่ต้องฆ่าช้ันความลบัเดมิ หรือแสดงช้ันใหม่ แต่ใช้ข้อความแทน
ณ มุมบนขวา หรือใกล้ช้ันความลบัเดมิ  



1. วนั-เดอืน-ปี ส้ินสุด/เสร็จส้ิน/ผ่านพ้นไป

ปรับเป็นช้ัน ลบั ตั้งแต่ 1 ก.พ.61             
โดย นายประชา ชนไทย ผอก.20

ยกเลกิช้ันความลบั ตั้งแต่ 1 ก.พ.61              
โดย นายประชา ชนไทย ผอก.20



2. เหตุการณ์ : ผ่านพ้นไป-เสร็จส้ิน-ยุตแิล้ว

ยกเลกิช้ันความลบั เมื่อเสร็จส้ินการประชุม
โดย นายประชา คนไทย ผอก.20

ปรับเป็นช้ันความลบั เมื่อ VIP เดนิทางกลบั
โดย นายประชา คนไทย ผอก.20



3. กระบวนการ เสร็จส้ินแล้ว ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ แจ้งผู้มีส่วนได้
เสียทราบ หรือด าเนินการใด ๆ

ยกเลกิช้ันความลบั เมือ่อ่านค าพพิากษาแล้ว

ยกเลกิช้ันความลบั เมือ่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ

ยกเลกิช้ันความลบั เมือ่เสร็จส้ินกระบวนการสอบสวน

ยกเลกิช้ันความลบั เมือ่ประกาศในราชกจิจาฯ

ยกเลกิช้ันความลบั เมือ่แยกออกจากส่ิงที่แนบ



ลบัมาก

กอง 20 ส านักขา่วกรองแหง่ชาติ
ชุดที ่   1…ของ    4…ชุด
หน้าที ่ 1 ของ     5 หน้า  

ลบัมาก

321 ถนนราชด าเนินนอก

ส านกัขา่วกรองแหง่ชาติ

เขตดุสติ กรุงเทพฯ 10300  

ที ่นร 0106/........  

กนัยายน  2561  

เรือ่ง  ..................

เรยีน  ..................

ดว้ย ..................
...........................................................................................................................................................
.............................................................................. ........................................

จงึเรยีนมาเพือ่ ..................

(ลงชือ่)   .........    ..........

ผูอ้ านวยการส านกัขา่วกรองแหง่ชาติ

ยกเลกิชัน้ความลบั เมือ่ 1 ม.ีค.61
โดย นายประชา คนไทย  ผอก.20



ลบั

ใช้ปิดทบัข้อมลูข่าวสารลบั

ลบั



ลบัมาก

ใช้ปิดทับข้อมูลข่าวสารลับ

ลบัมาก



ลบัท่ีสดุ

ใช้ปิดทบัข้อมลูข่าวสารลบั

ลบัท่ีสดุ



ใบตอบรบั

ขา้พเจา้(ยศ, ชือ่) ………………………...ใน
ฐานะ ผูช้ว่ยนายทะเบยีนขอ้มลูขา่วสารลบั

ผูร้บัตามจา่หน้า

ไดร้บัซอง หรอืภาชนะบรรจุขอ้มลูขา่วสารลบั เลขทีห่นงัสอื.................ลงวนัที.่......................

จ านวน............แผน่ ฉบบัที.่..................จาก.........................................................................

ถงึ..........................................ไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ เมือ่วนัที.่....เดอืน......................พ.ศ..............

เวลา................ น.

ลงชือ่........................................ผูร้บั

ลงชือ่........................................ผูส้ง่

(                                 )

(                                 )

หมายเหตุ ๑. กรณนี าสง่โดยเจา้หน้าทีน่ าสาร ใหร้อใบตอบรบัน ากลบัคนืทนัท ี

๒. กรณนี าสง่โดยวธิอีื่น ใหผู้ร้บัจดัการสง่ใบตอบรบัคนืโดยเรว็

นายทะเบยีนขอ้มลูขา่วสารลบั



กราบเรยีน  นายกรฐัมนตรี

ส านกัขา่วกรองแหง่ชาต ิ             
321 ถ.ราชด าเนินนอก               
ดุสติ กท 10300                                
ที ่นร 0602/…. 



ลบัมาก

กราบเรยีน  นายกรฐัมนตรี

ส านกัขา่วกรองแหง่ชาต ิ             
321 ถ.ราชด าเนินนอก               
ดุสติ กท 10300                                
ที ่นร 0602/…. 

ลบัมาก

ลายมือช่ือ นทบ./ผช.

แถบกาวชนิดใส



การเปิดเผย



ผู้มอี านาจ
1.หน.หน่วยงานของรัฐ
2. จนท.ของรัฐ ตาม ม.20
ที่ครอบครองดูแลข้อมูลฯ
(เป็นเจ้าของเร่ืองเดิม)

ส่ังเปิดเผยโดยสุจริต
ไม่ต้องรับผดิชอบ

มีช้ันความลบั
1. ไม่มีเงื่อนไข
2. มีเงื่อนไข 
- ห้ามเปิดเผย     
- ห้ามเผยแพร่          
- ห้ามส าเนา
- ห้ามคัดลอด

ไม่มีช้ันความลบั
เปิดเผยได้

เว้นแต่รู้ หรือควร

จะรู้ว่าได้ก าหนด

ช้ันความลบัไว้แล้ว

วธีิเปิดเผย

ต้องยกเลกิช้ัน
ความลบัก่อน



- ค าวนิิจฉัยของ กวฉ. ให้เป็นที่สุด (ม. 37)
- ถ้าผู้อุทธรณ์ไม่พอใจค าวินิจฉัยของ กวฉ. ก็มีสิทธิฟ้องคดีต่อ
ศาลปกครองได้ (พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ม. 42) 

- หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยโดยเคร่งครัด
ภายใน 7 วัน นับแต่ได้รับทราบค าวินิจฉัย ถ้าไม่ปฏิบัติตามโดย
ไม่มีเหตุผลที่สมควร ให้ผู้บังคับบัญชาลงโทษทางวินัยทุกกรณี 
(มติ ครม. 9 มี.ค. 2542)

- ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐฟ้องคดปีกครองเพือ่เพกิถอน
ค าวนิิจฉัย (มติ ครม. 11 เม.ย. 2549)

ค าวนิิจฉัยของ กวฉ.



ข้อมลูข่าวสารส่วนบุคคล



รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

มาตรา 32 บุคคลย่อมมีสิทธิในความเป็นส่วนตัว 
เกยีรติยศ ช่ือเสียง และครอบครัว 

กำรกระท ำอนัเป็นกำรละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิ
ของบุคคล หรือกำรน ำขอ้มูลส่วนบุคคลไปใช้
ประโยชนไ์ม่วำ่ในทำงใดๆ จะกระท ำมิได ้เวน้แต่
โดยอำศยัอ ำนำจตำมบทบญัญติัแห่งกฎหมำยท่ีตรำ
ข้ึนเพียงเท่ำท่ีจ ำเป็นเพื่อประโยชนส์ำธำรณะ



พ.ร.บ. ข้อมูลส่วนบุคล พ.ศ. 2562

มาตรา 6 “ขอ้มูลส่วนบุคคล” หมายความวา่ “ขอ้มูล
เก่ียวกบับุคลซ่ึงท าใหส้ามารถระบุตวับุคคลนั้นได้
ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม แต่ไม่รวมถึงขอ้มูลของ
ผูถึ้งแก่กรรมโดยเฉพาะ”

“บุคคล ” หมายความวา่ บุคคลธรรมดา



ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ส่ิงเฉพาะตัวบุคคล

เช่น
ฐานะการเงนิ
การศึกษา
ประวตัสุิขภาพ
ประวตัิอาชญากรรม
ประวตัิการท างาน

ส่ิงทีท่ าให้รู้ตัวผู้น้ัน
เช่น

ช่ือ-นามสกลุ

ลายพมิพ์นิว้มอื
แผ่นบันทึกลกัษณะเสียง
รูปภาพ

ฯลฯ



กัรสุ้มสรองข้อมูลข่ัว่ัร่่วนบุสสล

จดัให้มีระบบข้อมูลส่วนบุคคลเท่าทีเ่กีย่วข้อง/จ าเป็น 
และยกเลกิเมื่อหมดความจ าเป็น
เกบ็ข้อมูลจากเจ้าของข้อมูล

จดัพมิพ์ในราชกจิจาฯ เช่น ประเภทของบุคคลทีเ่กบ็  
ลกัษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ แหล่งทีม่าของข้อมูล เป็นต้น

มัตรั 23
หน่วยงันของร ฐ ต้องด ั เนินกัร ด งนี้

แก้ไขให้ถูกต้องเสมอ

จดัระบบรักษาความปลอดภยั เพือ่ไม่ให้น าไปใช้อย่างไม่เหมาะสม



ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

ข้อมูลเกีย่วกบัตนเอง : เจ้าของมีสิทธิ 100 %

ข้อมูลของผู้อืน่ : ห้ามเปิดเผย

เจ้าของข้อมูลยนิยอมเป็นหนังสือ

มีข้อยกเว้นให้เปิดเผยได้ตาม ม.24



ข้อยกเว้น ให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (มาตรา 24)

การใชข้อ้มลูตามปกติ

ต่อ หน่วยงานทีท่  างานดา้นแผน/การสถติิ

การใชเ้พือ่ประโยชนใ์นการศึกษาวจัิย   

ต่อ หอจดหมายเหตุฯ เพือ่การตรวจดูคณุค่า

ต่อ จนท. เพือ่ป้องกนัการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม กม.

กรณีจ าเป็นเพือ่ป้องกนั/ระงับอันตรายต่อชีวิต/สุขภาพ

ต่อ ศาล และ จนท. หน่วยงาน /บุคคลที่มีอ านาจตาม กม.

 ต่อ จนท.ในหน่วยงานน าไปใชต้ามอ านาจหนา้ที่



สิทธิได้รับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ม.25

สิทธิในการขอตรวจดู หรือได้รับส าเนา

สิทธิในการขอแก้ไขเปลีย่นแปลง หรือ
ลบข้อมูลข่าวสารของตน

สิทธิในการอุทธรณ์  กรณหีน่วยงานไม่ลบหรือ
เปลีย่นแปลงตามค าขอ (ภายใน 30 วนั)



http://bit.ly/20ge9ry

แบบประเมินความพงึพอใจการบรรยาย
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