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รายงานการประชุมพนักงาน อบต.อ่าวน้อย  ประจ าเดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 
คณะผู้บริหาร/พนักงานส่วนต าบล/ลูกจ้างประจ า/พนักงานจ้างฯ องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย 

วันอังคาร ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562  เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย 

**************************************************** 
ผู้เข้าประชุม      
     1. นายพิศาล  แพใหญ ่  รองนายก อบต. อ่าวน้อย     

2. นายประเสริฐ  ลิ้นจี่   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ      
3. นางพนาไพ  สุขโข   ผู้อ านวยการกองคลัง      
4. นายอนุภาพ  พูลสวัสดิ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  

(รก.หัวหน้าฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม)  
     5. นายนิรันดร์  ประยูรวงษ ์     นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ 

(รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป)  
6. นางสาวปัทมา  สายสกล   หัวหน้าฝ่ายบัญชี    
7. นางสาวภมรรัตน์  กลิ่นเกลี้ยง  หัวหน้าฝ่ายการเงิน   

     8. นายธีราเมท  พิหูสูตร   หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนฯ  
     9. นายบุญยืน  เลียบดี   นายช่างโยธาช านาญงาน(รก.หน.ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร)    

10. นายกิตติ  ศรีก าเหนิด  นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ  
     11. นางพิมพ์ลภัส  กลางสุรินทร์  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ    

12. นายวันชัย  ขวัญพะงุ้น  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน  
13. นางสาวพชรภรณ์ ทองเงิน   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
14. นางสุพรรษา  ใจเสงี่ยม  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   

       15. นายศักดิ์ชาย  ศุกระศร   นิติกรช านาญงาน            
16. นายอารย  ทองปลื้ม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
17. นายชานนท์  ชื่นแดง   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  

     18. นางสาวนันตพร  หมุยจินดา  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน           
     19. นางสาวอารีรัตน์  โตมอญ   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายไดป้ฏิบัติงาน 
       20. นางศิริเนตร  ข าส าอาง  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  

21. นายศักดา  ชื่นจิต   นักการ     
22. นางสาววิชุดา  วิสุทธิประเสริฐ  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ    
23. นางสาวกัญญา  เล็กบ ารุง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  

     24. นางสาวปราณี  รอดด ารง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    
     25. นางสาวมะปราง  แคล้วคลาด  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   
            //26.นางสาว... 
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26. นางสาวปัทมา  เปียปองวิทย์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   
27. นางสาวชัชดา  มังกรแก้ว  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  

     28. นางสาวบงกช  ข าเจริญ   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
29. นางสาวดวงนภา  จิตรถนอม  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
30. นางสาวริญรดา  คงสิน   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์   
31. นางสาวนราทิพย์ ปุ่มเพชร   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
32. นางสาวรัษฎาภรณ์ ทาบทอง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้     
33. นางสาวสุนทรี  บุญอภิบาลนุกูล  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   
34. นางสาววีราภรณ์  อ่ิมพราหมณ์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   
35. นางสาวกมลวรรณ แอบทิพย์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ                   
36. นางสาวไพรินทร์  เรืองฤทธิ์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ                 
37. นายทัตเทพ  เอ่ียมทรัพย์  ผู้ช่วยช่างส ารวจ  
38. นายอนุกูล  บัวเจริญ   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย       
39. นายสุชาติ  พระนิมิต  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา   
40. นายสัญชัย  เนินทราย  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  

     41. นายไพบูลย์  อ่ิมไพบูลย์  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา    
42. นายวศิน  ดิษยบุตร  ผู้ช่วยช่างส ารวจ       
43. นายกิตติศักดิ์  แก้วอาษา  ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ               

     44. นายอโนชา  เหมือนมิตร  พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง       
     45. นายอมรศักดิ์  ปรีดิ์เปรม  พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง   

46. นายชัยชาญ  บูรณะกูล  พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง   
47. นายเกียรติศักดิ์  เหมือนมิตร  พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง    
48. นายสุทธิชัย  กาบแก้ว   คนงานทั่วไป     
49. นายกรพัฒน์  แย้มคล้าย  คนงานทั่วไป    

     50. นายจามร  หอมหวล  คนงานทั่วไป    
     51. นายวรวิทย์  เล้าฐานะเจริญ  คนงานทั่วไป    

52. นางขนิษฐา  ข าทวี   คนงานทั่วไป               
53. นางสาวณัฐวราพร ช้างแก้ว   คนงานทั่วไป  
54. นายแสน  กลึงกลม   พนักงานขับรถยนต์ (รถกู้ชีพ)    
55. นายมงคล  จ๊อกกวี้   คนงานทั่วไป (ประจ ารถกู้ชีพ)EMTB  
56. นายทรงวุฒิ  แตงอ่อน  คนงานทั่วไป (ประจ ารถกู้ชีพ)EMTB    
57. นายสังข์  วรพิน   พนักงานขับรถบรรทุกขยะ(ภารกิจ)      
58. นายธนกร  มีท่อธาร   พนักงานขับรถบรรทุกขยะ(ภารกิจ)      
            //59 นาย.... 
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     59. นายเสน่ห์  คล้ายเอี่ยม  คนงานประจ ารถบรรทุกขยะ(ภารกิจ)    
     60. นายพีรยุทธ  มณีรัตน์   คนงานประจ ารถบรรทุกขยะ(ภารกิจ)    
     61. นายค ารณ  จันทร์แจง  คนงานประจ ารถบรรทุกขยะ(ภารกิจ)   

62. นายศิริวัฒน์  คันธมาลย์  คนงานประจ ารถบรรทุกขยะ 
63. นายสมภพ  สิทธิวงศ ์  คนงานประจ ารถบรรทุกขยะ      
64. นายชัยมงคล  คงศรี   คนงานประจ ารถบรรทุกขยะ   
65. นายธงชัย  สืบนุช   คนงานประจ ารถบรรทุกขยะ   
66. นายเทียนชัย  นวลจันทร์  คนงานประจ ารถเตาเผาขยะ       
67. นายทวีศักดิ์  ปานน้อย  คนงานประจ ารถเตาเผาขยะ      
68. นายสุริยะ  ปลีสุวรรณ  คนงานประจ ารถเตาเผาขยะ  
69. นายบุญถึง  จวบนก   คนงานประจ ารถเตาเผาขยะ  
70. นางเบญจรักษ์  บัวตูม   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก    
71. นางสาวอุทัยวรรณ จิรโพธิธรรม  ผู้ดูแลเด็ก    
72. นางสาวสุกัญญา  คล้ายสังข์  ผู้ดูแลเด็ก     
ผู้ไม่เข้าประชุม  
1. นายพันธุ์ศักดิ ์  ใจใหญ ่   นายก อบต. อ่าวน้อย  (ไปราชการ) 
2. นายนคร   ศรีสุทานันท์  รองนายก อบต.อ่าวน้อย  (ไปราชการ) 
3. นายจรรยา  พูลสวัสดิ์  เลขานุการนายก อบต. อ่าวน้อย   (ไปราชการ) 
4. นายธนะกิจ  แทนคุณ   ปลัด อบต.อ่าวน้อย  (ไปราชการ) 
5. นางสาวเสริมศิริ  ก าเหนิดดิษฐ  หัวหน้าส านักปลัด  (ลา) 

     6. นายธรรมนูญ  จวนกระจ่าง  ผู้อ านวยการกองช่าง  (ลา) 
7. นายหาญชัย  สินสอาด  นายช่างโยธาช านาญงาน(รก.หน.ฝ่ายงานก่อสร้าง) (ลา) 
8. นางสาวพิฐชญาดา  ศรีสุขสวัสดิ์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน  (ลา)     
9. นางสาวเคียงขวัญ  นิลลักษณ์  นักวิชาการจัดเก็บรายได้  (รับช าระภาษี) 
10. นางสาวปัญจาณี  ยะก๊บ   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  (ลา) 
11. นายเกษม  เย็นใจ   ผู้ช่วยช่างโยธา       (ลา) 
12. นายชนวิทย์  เต็มทวี   ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า       (ลา) 
13. นายไพศาล  จวบนก   คนงานประจ ารถเตาเผาขยะ   (ลา)  
14. นายกมล  ชาวแพรกน้อย  คนงานประจ ารถเตาเผาขยะ(ภารกิจ) (เวรประจ าเตาเผาขยะ)     

     15. นางสาวจรรยารักษ ์ คุ้มมัน   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                    (ลา)    
เริ่มประชุมเวลา 14.15 น. 
            //รองพิศาล... 
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รองพิศาล แพใหญ ่ -สวัสดีทุกท่านครับ วันนี้จะเป็นการประชุมพนักงานฯ ประจ าเดือน มีนาคม 2562 ขอเชิญ ผม
ขอเร่งรัดงานโครงการต่างๆที่ต้องด าเนินการครับ 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ -เรียนคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการฯ และสวัสดีทุกท่านครับ ส าหรับกอง
สาธารณสุขฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าขณะนี้รถบรรทุกขยะทั้ง 2 คัน ช ารุดเสียหาย ซึ่งได้ใช้ในการปฏิบัติงาน
มานานหลายปีแล้วคุณภาพเสื่อมลงไปมาก ส่งซ่อมหลายครั้ง จึงขอฝากฝ่ายบริหารฯช่วยพิจารณาอนุมัติ
จัดซื้อใหม่ในปีงบประมาณหน้าครับ  

รองพิศาล แพใหญ ่ -รับทราบครับ ผมจะด าเนินการชี้แจงกับนายก อบต. และ ฝ่ายสภาฯให้ทราบถึงความจ าเป็น
ครับ และขอสอบถามเรื่องรถยนต์ที่เราจะด าเนินการเช่ามาใช้ในการปฏิบัติงานทางราชการ ไม่ทราบว่า
ด าเนินการไปถึงขั้นตอนใดแล้วครับ 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ -ทุกส านัก/กอง ต้องท าหนังสือขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัดฯก่อนครับ จึงจะสามารถ
ด าเนินการได้ ขณะนี้ยังไม่มีส านัก/กองใดส่งเรื่องด าเนินการครับ 

  -ผมขอชี้แจงโครงการผักตบชะวา ขณะนี้ได้ด าเนินการโอนงบประมาณเรียบร้อยแล้วครับ  อยู่ใน
ขั้นตอนการด าเนินโครงการและก าหนดวัน สถานที่ในการด าเนินการครับ 

นายกิตติ ศรีก าเหนิด -เรียนคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการฯ และสวัสดีทุกท่านครับ ส าหรับกองช่างตอนนี้มี
โครงการจ่ายขาดเงินสะสม 5 โครงการที่ก าลังด าเนินการอยู่ ส าหรับโครงการตามข้อบัญญัติด าเนินการ
แก้ไขเรียบร้อยแล้ว 10 โครงการ เหลืออีก 6 โครงการครับ จะเร่งด าเนินการให้ครับ 

นายนิรันดร์ ประยูรวงษ์  -เรียนคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการฯ และสวัสดีทุกท่านครับ การเบิกจ่ายเงิน
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินฯ สาเหตุที่ล่าช้าเนื่องจากระเบียบมีการปรับใหม่จะต้องน ามาแก้ไข
รายละเอียดให้เป็นไปตามท่ีระเบียบก าหนด จึงขอชี้แจงบให้ทราบครับ 

   -ขณะนี้สภาพอากาศค่อนข้างร้อน เข้าสู่สภาวะภัยแล้ง ขอให้ทุกท่านประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรับทราบในการระมัดระวังการเกิดปัญหาอัคคีภัยครับ โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่มีการเกษตรที่จะต้อง
จุดไฟ ขอให้ระมัดระวังการเกิดไฟไหม้ครับ ขอบคุณครับ 

รองพิศาล แพใหญ ่ -ส าหรับการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยฯ ขอให้เร่งด าเนินการด้วยครับ เพราะประชาชนได้
เข้ามาร้องเรียนถึงปัญหาความเดือดร้อนอยู่เป็นระยะๆ ขอให้เราช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนโดย
ด่วนครับ 

นายนิรันดร์ ประยูรวงษ์  -รับทราบครับ ผมจะเร่งด าเนินการโดยด่วนครับ  
รองพิศาล แพใหญ ่ -ฝากทุกส านัก/กอง เกี่ยวกับเรื่องวัสดุ/อุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้ในการปฏิบัติราชการ หากมีวาม

จ าเป็นขอให้เร่งด าเนินการจัดหาและจัดซื้อครับ และขอให้บ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่
เสมอ โดยเฉพาะวัสดุ/อุปกรณ์ในการให้ความช่วยเหลือกรณีภัยพิบัติฉุกเฉิน ทั้ง วาตภั ย อุทกภัยและ
อัคคีภัยครับ ขอให้มีการจัดสรรพื้นที่ในการเก็บรักษาด้วยครับ 

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนฯ -ผมขอแจ้งเรื่องแผนต่างๆที่ผมรับผิดชอบครับ แผนที่ปรับปรุงแก้ไขขณะนี้ผมได้
ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ส าหรับแบบโครงการต่างๆที่แก้ไขและจะต้องแก้ไขในแผนฯให้ตรงกันผมจะเร่ง
ด าเนินการให้ครับ ขอบคุณครับ 

                   //นิติกร... 



๕ 

 

นิติกร -เรียนคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการฯ และสวัสดีทุกท่านครับ ผมขอชี้แจงเรื่อง พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 
เพ่ือให้ทุกท่านได้รับทราบในสาระส าคัญและถือเป็นเรื่องที่ทุกองค์กรจะต้องด าเนินการครับ 

  -พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ประกาศใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ผมขอสรุปสาระส าคัญให้ทุกท่านได้
รับทราบเพื่อเป็นองค์ความรู้และใช้ในการปฏิบัติงานราชการที่ถูกต้อง ดังนี้ 
1. สิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
    พ.ศ. 2540 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติว่า "บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบ

ข้อมูล หรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการส่วน
ท้องถิ่น เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลนั้นจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐความปลอดภัยของประชาชนหรือส่วนได้เสีย 
อันพึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอ่ืน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ" 

2. หลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
ในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ

ด าเนินการต่างๆของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดย
ถูกต้องกับความจริงอันเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึ้นสมควรก าหนดให้ประชาชนมี
สิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยมีข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยที่แจ้งชัดและจ ากัดเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่หาก
เปิดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ที่ส าคัญของเอกชน ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาระบบ
ประชาธิปไตยให้มั่นคงและจะยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ เพ่ือที่จะปกปักรักษา
ประโยชน์ของตนประการหนึ่งกับสมควรคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยว ข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการ
ไปพร้อม อีกประการหนึ่ง 

3. ประเภทข้อมูลข่าวสารของราชการ 
"ข้อมูลข่าวสาร" หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูลหรือสิ่งใดๆไม่ว่าการสื่อ

ความหมายนั้น จะท าได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆและไม่ว่าจะได้จัดท าไว้ในรูปของเอกสาร 
แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่ายฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่อง
คอมพิวเตอร์หรือวิธีอ่ืนใดที่ท าให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้ 
       "ข้อมูลข่าวสารของราชการ" หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของ
หน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน  
3.1 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องเปิดเผยเป็นการทั่วไป  
    3.1.1 ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
      (1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐนั้น  
      (2) สรุปอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญและวิธีการด าเนินงาน  
      (3) สถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือค าแนะน าในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ  
      (4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน นโยบายหรือการตีความ ทั้งนี้ 
เฉพาะที่จัดให้มีข้ึน โดยมีสภาพอย่างกฎเพ่ือให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง  

          //(5) ข้อมูล... 
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      (5) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด 
    ข้อมูลข่าวสารใดที่ได้มีการจัดพิมพ์เพ่ือให้แพร่หลายตามจ านวนพอสมควรแล้ว ถ้ามีการลงพิมพ์ในราช
กิจจานุเบกษาโดยอ้างอิงถึงสิ่งพิมพ์นั้นก็ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติดังกล่าวแล้ว (มาตรา 7)  
    3.1.2 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องลงพิมพ์ตามมาตรา 7 (4)  ถ้ายังไม่ได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา จะน ามาใช้บังคับในทางท่ี
ไม่เป็นคุณแก่ผู้ใดไม่ได้เว้นแต่ผู้นั้นจะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารนั้นตามความเป็นจริงมาก่อนแล้วเป็นเวลาพอสมควร (มาตรา 8)  
    3.1.3 ข้อมลูข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ก าหนด ได้แก่  
      (1) ผลการพิจารณาหรือค าวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและค าสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณา
วินิจฉัยดังกล่าว 
      (2) นโยบายหรือการตีความท่ีไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามาตรา 7 (4) 
      (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ก าลังด าเนินการ  
      (4) คู่มือ หรือค าสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน 
      (5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง  
      (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดท าบริการ
สาธารณะ  
      (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให้ระบุรายชื่อ
รายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริงหรือข้อมูลข่าวสารที่น ามาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย  
      (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด (มาตรา 9)  
    3.1.4 ข้อมูลข่าวสารอ่ืนใดของราชการนอกเหนือจากข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 9 (มาตรา 11)  
    3.1.5 ข้อมูลข่าวสารที่คัดเลือกไว้ให้ประชาชนศึกษาค้นคว้า (เอกสารประวัติศาสตร์) ได้แก่ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่
หน่วยราชการของรัฐไม่ประสงค์จะเก็บรักษาไว้หรือข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 14 เมื่อมีอายุครบ 75 ปี และ
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 15 เมื่อมีอายุครบ 20 ปี นับแต่วันที่เสร็จสิ้นการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารนั้น ให้หน่วยงานของรัฐส่ง
มอบให้แก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกาเพ่ือให้
ประชาชนศึกษาค้นคว้า (มาตรา 26) 
3.2 ข้อมูลข่าวสารของราชการที่เปิดเผยเป็นการเฉพาะ     ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
สิ่งเฉพาะตัวบุคคลเช่น การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรมหรือประวัติการท างาน บรรดาที่มีชื่อ
ของผู้นั้นหรือมีเลขหมายรหัสหรือสิ่งบอกลักษณะอ่ืนที่ท าให้รู้ตัวผู้นั้นได้เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ แผ่นบันทึกลักษณะเสียงของ
คนหรือ รูปถ่าย และให้หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้วด้วย (มาตรา 4) 
      บุคคล หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยและบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่มีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย 
(มาตรา 21)  
3.3 ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย 
                  //3.3.1 ข้อมูล... 
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    3.3.1 ข้อมูลข่าวสารของราชการที่เปิดเผยไม่ได้ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์จะเปิดเผยมิได้ (มาตรา 14)  
    3.3.2 ข้อมูลข่าวสารของราชการที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐอาจมีค าสั่งมิให้เปิดเผย โดยค านึงถึงการปฏิบัติหน้าที่
ตาม กฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ของประชาชนที่เกี่ยวข้องประกอบกัน 
      (1) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือความมั่นคง
ในทาง เศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ 
      (2) การเปิดเผยจะท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ไม่ว่าจะเกี่ยวกับ
การฟ้องคดี การป้องกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรู้แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารหรือไม่ก็ตาม  
      (3) ความเห็นหรือค าแนะน าภายในหน่วยงานของรัฐในการด าเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงรายงานทาง
วิชาการ รายงานข้อเท็จจริงหรือข้อมูลข่าวสารที่น ามาใช้ในการท าความเห็น หรือค าแนะน าภายในดังกล่าว  
      (4) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด 
      (5) รายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกล้ าสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร  
      (6) ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผยหรือข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ให้มาโดยไม่ประสงค์ให้ทาง
ราชการน าไป เปิดเผยต่อผู้อื่น 
      (7) กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 
      ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการจะก าหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้แต่ต้องระบุไว้ด้วยว่าที่เปิดเผยไม่ได้เพราะ
เป็นข้อมูลข่าวสารประเภทใด และเพราะเหตุใด และให้ถือว่าการมีค าสั่งเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ของราชการเป็นดุลพินิจ
โดยเฉพาะของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามล าดับสายการบังคับบัญชา แต่ผู้ขออาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ วินิจฉัยการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารได้ตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา 15) 

4. หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
"หน่วยงานของรัฐ" หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น 

รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในส่วนที่ไม่เก่ียวกับการพิจารณาพิพากษาคดี องค์กรควบคุมการ
ประกอบอาชีพ หน่วยงานอิสระของรัฐและหน่วยงานอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
      "เจ้าหน้าที่ของรัฐ" หมายความว่าผู้ซึ่งปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ (มาตรา 4) 
      หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องด าเนินการและปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ดังนี้  
4.1 หน่วยงานของรัฐต้องจัดพิมพ์หรือจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 9 ไว้เพ่ือให้
ประชาชนเข้าตรวจดูแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการจะได้ก าหนด (มาตรา 42 วรรค 2) 
4.2 หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่ก าหนดในมาตรา 7 ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
และรวบรวมและจัดให้มีข้อมูลข่าวสารดังกล่าวไว้เผยแพร่เพ่ือขายหรือจ าหน่ายจ่ายแจก ณ ที่ท าการของหน่วยงาน
ของรัฐแห่งนั้นตามท่ีเห็นสมควร (มาตรา 7)  
4.3 หน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการวางหลักเกณฑ์เรียก
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการขอส าเนาหรือขอส าเนาที่มีค ารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการก็ได้ในการนี้ 
                     //ให้ค านึงถึง... 



๘ 

 

ให้ค านึงถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยประกอบด้วย ทั้งนี้เว้นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน 
(มาตรา 9) 
4.4 หน่วยงานของรัฐต้องจัดหาข้อมูลข่าวสารของราชการนอกจากท่ีลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาหรือจัดไว้ให้
ประชาชนตรวจดู หรือที่จัดให้ประชาชนได้ค้นคว้า ตามมาตรา 26 ในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามสมควรให้ผู้ขอ
ภายในเวลาอันสมควร เว้นแต่ผู้นั้นจะขอจ านวนมากหรือบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรและถ้าข้อมูลข่าวสาร
ของราชการนั้นมีสภาพอาจบุบสลายได้ง่าย หน่วยงานของรัฐจะขอขยายเวลาในการจัดหาให้หรือจะจัดท าส าเนา
อย่างหนึ่งอย่างใด เพ่ือมิให้เกิดความเสียหายแก่ข้อมูลข่าวสารนั้น 
      ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐจัดหาให้ข้างต้นต้องเป็นข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่แล้วในสภาพที่
พร้อมจะให้ได้มิใช่เป็น การต้องไปจัดท า วิเคราะห์ จ าแนก รวบรวม หรือจัดให้มีขึ้นใหม่เว้นแต่เป็นการแปรสภาพ
เป็นเอกสารจากข้อมูลข่าวสารที่ บันทึกไว้ในระบบการบันทึกภาพหรือเสียง ระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบอ่ืนใด 
ทั้งนี้ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด แต่ถ้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ากรณีที่ขอนั้นมิใช่การแสวงหาผลประโยชน์ทางการ
ค้า และเปน็เรื่องที่จ าเป็นเพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพส าหรับผู้นั้นหรือเป็นเรื่องที่จะเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ 
หน่วยงานของรัฐจะจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้ก็ได้ บทบัญญัตินี้ไม่เป็นการห้ามหน่วยงานของรัฐที่จะจัดให้มีข้อมูล
ข่าวสารของราชการใดขึ้นใหม่ให้แก่ผู้ร้องขอหากเป็นการสอดคล้องด้วยอ านาจหน้าที่ตามปกติของหน่วยงานของ
รัฐนั้นอยู่แล้ว 
      ให้น าความในมาตรา 9 วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ มาใช้บังคับแก่การจัดหาข้อมูลข่าวสารให้ตามมาตรานี้
โดยอนุโลม (มาตรา 11) 
4.5 หน่วยงานของรัฐต้องแนะน าให้ผู้ขอข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 11 ที่อยู่ในความควบคุมดูแลของ
หน่วยงาน ส่วนกลางหรือส่วนสาขาของหน่วยงานแห่งนั้นหรือจะอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐแห่ง
อ่ืนก็ตาม ให้ไปยื่นค าขอ ต่อหน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้นโดยไม่ชักช้า 
      ถ้าหน่วยงานของรัฐผู้รับค าขอเห็นว่าข้อมูลข่าวสารที่มีค าขอเป็น ข้อมูลข่าวสารที่จัดท าโดยหน่วยงานของรัฐ
แห่งอ่ืน และได้ระบุการห้ามเปิดเผยไว้ให้ส่งค าขอให้หน่วยงานของรัฐผู้ท าข้อมูลข่าวสารนั้นพิจารณาเพ่ือมีค าสั่ง
ต่อไป (มาตรา 12)  
4.6 หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีลักษณะอย่างหนึ่ง
อย่างใดดังต่อไปนี้ก็ได้โดยค านึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐประโยชน์สาธารณะ และ
ประโยชน์ของเอกชน ที่เกี่ยวข้องประกอบกัน  
    (1) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือความ
มั่นคงในทาง เศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ  
    (2) การเปิดเผยจะท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไม่ อาจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ไม่ว่า
จะเก่ียวกับ การฟ้องคดี การป้องกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรู้แหล่งที่มาของข้อมูล
ข่าวสารหรือไม่ก็ตาม  
    (3) ความเห็นหรือค าแนะน าภายในหน่วยงานของรัฐในการด าเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใดแต่ทั้งนี้ไม่รวมถึง
รายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่น ามาใช้ในการท าความเห็นหรือค าแนะน าภายใน
ดังกล่าว               //(4) การเปิดเผย... 
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    (4) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด  
    (5) รายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกล้ าสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร  
    (6) ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผย หรือข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ให้มาโดยไม่ประสงค์ให้
ทางราชการน าไป เปิดเผยต่อผู้อื่น  
    (7) กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 
      ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการจะก าหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้แต่ต้องระบุไว้ด้วยว่าที่เปิดเผยไม่ได้
เพราะเป็นข้อมูลข่าวสารประเภทใดและเพราะเหตุใดและให้ถือว่าการมีค าสั่งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ
เป็นดุลพินิจ โดยเฉพาะของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามล าดับสายการบังคับบัญชาแต่ผู้ขออาจอุทธรณ์ต่อ คณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ตามท่ีก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา 15) 
      เพ่ือให้เกิดความชัดเจน ในทางปฏิบัติว่าข้อมูลข่าวสารของราชการจะเปิดเผยต่อบุคคลใดได้หรือไม่ภายใต้
เงื่อนไขเช่นใด และสมควรมีวิธีรักษามิให้ รั่วไหลให้หน่วยงานของรัฐก าหนดวิธีการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารนั้น ทั้งนี้ 
ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนดว่าด้วยการรักษา ความลับของทางราชการ (มาตรา 16)  
4.7 เจ้าหน้าที่ของรัฐเห็นว่า ในกรณีที่การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของ
ผู้ใด ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งให้ผู้นั้นเสนอค าคัดค้านภายในเวลาที่ก าหนด แต่ต้องให้เวลาอันสมควรที่ผู้นั้นอาจเสนอ
ค าคัดค้านได้ซ่ึงต้อง ไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
      ผู้ที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง หรือผู้ที่ทราบว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใด อาจจะกระทบถึง
ประโยชน์ได้เสียของตน มีสิทธิคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้โดยท าเป็นหนังสือถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้รับผิดชอบ 
      ในกรณีที่มีการคัดค้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบต้องพิจารณาค าคัดค้านและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้
คัดค้าน ทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีท่ีมีค าสั่งไม่รับฟังค าคัดค้านเจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นมิได้
จนกว่าจะล่วงพ้น ก าหนดเวลาอุทธรณ์ตามมาตรา  
18 หรือจนกว่าคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้มีค าวินิจฉัยให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้
แล้วแต่กรณี (มาตรา 17)  
4.8 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดแม้จะเข้าข่ายต้องมีความรับผิดตามกฎหมายใดให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ต้อง
รับผิด หากเปน็การกระท าโดยสุจริตในกรณีดังต่อไปนี้  
      (1) ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 15 ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ด าเนินการโดยถูกต้องตามระเบียบมาตรา 16  
      (2) ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 15 ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงมีค าสั่งให้เปิดเผย
เป็นการทั่วไป หรือเฉพาะแก่บุคคลใดเพ่ือประโยชน์อันส าคัญยิ่งกว่าที่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ หรือชีวิต 
ร่างกาย สุขภาพ หรือประโยชน์อื่น ของบุคคล และค าสั่งนั้นได้กระท าโดยสมควรแต่เหตุในการนี้จะมีการก าหนด
ข้อจ ากัดหรือเงื่อนไขในการใช้ข้อมูลข่าวสารนั้น ตามความเหมาะสมก็ได้ 
      การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารข้างต้นไม่เป็นเหตุให้หน่วยงานของรัฐพ้นจากความรับผิดตามกฎหมาย หากจะพึงมี
ในกรณีดังกล่าว (มาตรา 20) 4.9 หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลต้องปฏิบัติเกี่ยวกับ 
การจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลดังต่อไปนี้  
           //(1)ต้องจัดให้... 
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      (1) ต้องจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเพียงเท่าที่เก่ียวข้องและจ าเป็นเพื่อการด าเนินงานของ
หน่วยงานของรัฐให้ส าเร็จ ตามวัตถุประสงค์เท่านั้น และยกเลิกการจัดให้มีระบบดังกล่าวเมื่อหมดความจ าเป็น  
      (2) พยายามเก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่จะกระทบถึงประโยชน์
ได้เสียโดยตรง ของบุคคลนั้น  
      (3) จัดให้มีการพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาและตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องอยู่เสมอเกี่ยวกับสิ่ง ดังต่อไปนี้  
        (ก) ประเภทของบุคคลที่มีการเก็บข้อมูลไว้  
        (ข) ประเภทของระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล  
        (ค) ลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ  
        (ง) วิธีการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของเจ้าของข้อมูล  
        (จ) วิธีการขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล  
        (ฉ) แหล่งที่มาของข้อมูล  
      (4) ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในความรับผิดชอบให้ถูกต้องอยู่เสมอ  
      (5) จัดระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่ระบบข้อมูลข่าวสารตามความเหมาะสมเพ่ือป้องกันมิให้มีการน าไปใช้
โดยไม่เหมาะสม หรือเป็นผลร้ายต่อเจ้าของข้อมูล 
      ในกรณีที่เก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูลหน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้เจ้าของ ข้อมูลทราบ 
ล่วงหน้า หรือพร้อมกับการขอข้อมูลถึงวัตถุประสงค์ท่ีจะน าข้อมูลมาใช้ลักษณะการใช้ข้อมูลปกติ และกรณี ที่ขอ 
ข้อมูลนั้นเป็นกรณีท่ีอาจให้ข้อมูลได้โดยความสมัครใจหรือเป็นกรณีมีกฎหมายบังคับ 
      หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้เจ้าของ ข้อมูลทราบในกรณีมีการให้จัดส่งข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไปยังที่ใดซึ่งจะ
เป็นผลให้บุคคลทั่วไปทราบข้อมูลข่าวสารนั้นได้เว้นแต่เป็นไปตามลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ (มาตรา 21) 
      "บุคคล" หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย และ บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทย แต่มีถิ่นที่อยู่ใน
ประเทศไทย (มาตรา 21)  
4.10 ส านักข่าวกรองแห่งชาติส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนตาม ที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง อาจออกระเบียบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่มิให้
น าบทบัญญัติวรรคหนึ่ง (3) ของมาตรา 23 มาใช้บังคับกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ ในความควบคุมดูแลของ
หน่วยงานดังกล่าวก็ได้ 
      หน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนที่จะก าหนดในกฎกระทรวงนั้น ต้องเป็นหน่วยงานของรัฐ ซึ่งการเปิดเผย ประเภท
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา 23 วรรคหนึ่ง (3) จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการด าเนินการของหน่วยงาน
ดังกล่าว (มาตรา 22)  
4.11 หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของตนต่อหน่วยงานของรัฐ
แห่งอ่ืนหรือ ผู้อ่ืน โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูลที่ให้ไว้ล่วงหน้า หรือในขณะนั้นมิได้ 
เว้นแต่เป็นการเปิดเผย ดังต่อไปนี้  
                  //(1) เจ้าหน้าที่... 
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      (1) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของตนเพ่ือการน าไปใช้ตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น  
      (2) เป็นการใช้ข้อมูลตามปกติภายใต้วัตถุประสงค์ของการจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลนั้น  
      (3) ต่อหน่วยงานของรัฐที่ท างานด้านการวางแผน หรือการสถิติ หรือส ามะโนต่างๆ ซึ่งมี หน้าที่ต้องรักษา
ข้อมูลข่าวสารส่วน บุคคลไว้ให้ไม่ให้เปิดเผยต่อไปยังผู้อ่ืน  
      (4) เป็นการให้เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวิจัยโดยไม่ระบุชื่อหรือส่วนที่ท าให้รู้ว่าเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ที่เก่ียวกับบุคคลใด  
      (5) ต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอื่นของรัฐตาม มาตรา 26 วรรคหนึ่ง เพื่อการ
ตรวจดูคุณค่าในการ เก็บรักษา  
      (6) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือการป้องกันการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย การสืบสวน การสอบสวน หรือ
การฟ้องคดี ไม่ว่าเป็นคดีประเภทใดก็ตาม  
      (7) เป็นการให้ซึ่งจ าเป็นเพ่ือการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล  
      (8) ต่อศาล และเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่มีอ านาจตามกฎหมายที่จะขอข้อเท็จจริง
ดังกล่าว  
      (9) กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตาม (3) (4) (5) (6) (7) 
(8) และ (9) ให้มีการจัดท าบัญชีแสดง การเปิดเผยก ากับไว้กับข้อมูลข่าวสารนั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนดในกฎกระทรวง (มาตรา 24)  
4.12 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปิดเผยรายงานการแพทย์ที่เกี่ยวกับบุคคลใดจะเปิดเผยต่อเฉพาะแพทย์ที่บุคคลนั้น
มอบหมายก็ได้ถ้ากรณีมีเหตุอันสมควร (มาตรา 25 วรรค 2)  
4.13 หน่วยงานของรัฐต้องส่งมอบข้อมูลข่าวสารของราชการที่ไม่ประสงค์จะเก็บรักษาหรือมีอายุครบก าหนดเวลา 
คือ ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 14 เมื่อครบ 75 ปี หรือตามมาตรา 15 เมื่อครบ ก าหนด 20 ปี 
นับตั้งแต่วันที่เสร็จสิ้น การจัดให้มีข้อมูลข่าวสารให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากร หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
ตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา เพ่ือคัดเลือกไว้ให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้า 
      ก าหนดเวลาดังกล่าวอาจขยายออกไปได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
      (1) หน่วยงานของรัฐ ยังจ าเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารของราชการไว้เองเพ่ือประโยชน์ในการใช้สอย 
โดยต้องจัดเก็บและจัดให้ประชาชนได้ศึกษา ค้นคว้าตามที่จะตกลงกับหอจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากร  
      (2) หน่วยงานของรัฐเห็นว่าข้อมูลข่าวสารของราชการนั้นยังไม่ควรเปิดเผย โดยมีค าสั่งขยายเวลา ก ากับไว้
เป็นการเฉพาะราย ค าสั่งการขยายเวลานั้นให้ก าหนดระยะเวลาไว้ด้วย แต่จะก าหนดเกินคราวละห้าปีไม่ได้ 
      การตรวจสอบหรือทบทวนมิให้มีการ ขยายระยะเวลาไม่เปิดเผยจนเกินความจ าเป็นให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์
และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
      บทบัญญัติตามมาตรานี้มิให้ใช้บังคับกับข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่คณะรัฐมนตรีออกระเบียบก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ ของรัฐจะต้องท าลายหรืออาจท าลายได้โดยไม่ต้องเก็บรักษา (มาตรา 26) 
              //4.14 หน่วยงาน... 
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4.14 หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้อง ยินยอมให้คณะกรรมการหือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายเข้า
ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของตนได้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้หรือไม่ก็ตาม 
(มาตรา 33 วรรค 2) 

5. สิทธิของประชาชนหรือเอกชน 
พ.ร.บ. นี้ได้ก าหนดสิทธิของประชาชนหรือเอกชนดังนี้  
5.1 สิทธิในการขอค าปรึกษาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้กับส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีในฐานะเป็น
หน่วยงานทาง วิชาการและธุรการให้แก่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการและคณะกรรมการวินิจฉัยการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (มาตรา 6)  
5.2 สิทธิเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการ 
      บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตามย่อมมีสิทธิเข้าตรวจดู ขอส าเนา หรือขอส าเนาที่มีค ารับรอง
ถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามมาตรา 9 ได้ 
      คนต่างด้าวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใด ให้เป็นไปตามที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง (มาตรา 9) 
      "คนต่างด้าว" หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยและไม่มี ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยและนิติบุคคล
ดังต่อไปนี้  
      (1) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่มีทุนเกินกึ่งหนึ่งเป็นของคนต่างด้าว ใบหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือให้ถือว่าใบหุ้นนั้น
คนต่างด้าวเป็นผู้ถือ  
      (2) สมาคมท่ีมีสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งเป็นคนต่างด้าว  
      (3) สมาคมหรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ของคนต่างด้าว  
      (4) นิติบุคคลตาม (1) (2) (3) หรือนิติบุคคลอ่ืนใดที่มีผู้จัดการหรือกรรมการเกินกึ่งหนึ่งเป็นคนต่างด้าว 
      นิติบุคคลตามวรรค 1 ถ้าเข้าไปเป็นผู้จัดการหรือกรรมการ สมาชิก หรือมีทุนในนิติบุคคลอื่นให้ถือว่าผู้จัดการ
หรือกรรมการหรือสมาชิกหรือเจ้าของทุน ดังกล่าวเป็นคนต่างด้าว (มาตรา 4)  
5.3 สิทธิขอข้อมูลข่าวสารอื่นใดของราชการนอกจากข้อมูลข่าวสารของราชการที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
หรือที่จัดไว้ให้ ประชาชนเข้าตรวจดูได้แล้ว หรือท่ีมีการจัดให้ประชาชนได้ค้นคว้าตามมาตรา 26 แล้ว โดยค าขอ
นั้นได้ระบุข้อมูลข่าวสารที่ ต้องการในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามสมควร (มาตรา 11)  
5.4 สิทธิที่จะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เก่ียวกับงานซึ่งหน่วยงานของรัฐจะต้องให้กับบุคคลนั้นหรือผู้กระท า
แทนได้ตรวจดูหรือได้รับส าเนาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เก่ียวกับบุคคลนั้น (มาตรา 25 วรรค1)  
5.5 สิทธิในการด าเนินการแทนผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเจ้าของข้อมูลที่ถึงแก่
กรรม ตามมาตรา 23 เกี่ยวกับการขอข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลหรือการแจ้งข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไปยังที่ใดของ
บุคคลดังกล่าว มาตรา 24 เกี่ยวกับการให้ความยินยอมให้หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ของตนเปิดเผยข้อมูลต่อ หน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนหรือผู้อื่น และมาตรา 25 เกี่ยวกับการได้รู้ข้อมูลข่าวสารส่วน
บุคคลที่เกี่ยวกับตน การขอให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลงข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องตามท่ีเป็นจริง 
รวมทั้งมีสิทธิอุทธรณ์ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีค าสั่ง ไม่ยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารนี้ 
(มาตรา 25 วรรค 5)                //5.6 สิทธิในการ... 
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5.6 สิทธิในการร้องเรียนผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่จัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 หรือไม่จัดข้อมูล
ข่าวสารไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 หรือไม่จัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ตนตามมาตรา 11 หรือฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัตินี้หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า หรือเห็นว่าตนไม่ได้รับความสะดวกโดยไม่มีเหตุอัน
สมควร ผู้นั้นมีสิทธิร้องเรียน ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เว้นแต่เป็นเรื่องเก่ียวกับการมีค าสั่งมิให้
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 15 หรือค าสั่งไม่รับฟังค าคัดค้านตามมาตรา 17 หรือค าสั่งไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลง
หรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา 25 (มาตรา 13)  
5.7 สิทธิในการอุทธรณ์ในกรณีท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดตามมาตรา 14 หรอืมาตรา 
15 หรือมีค าสั่งไม่รับฟังค าคัดค้านของผู้มีประโยชน์ได้เสียตามมาตรา 17 ผู้นั้นอาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
วินิจฉัยการ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งนั้น โดยยื่นค าอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ 
(มาตรา 18) 
      แต่ถ้าอุทธรณ์ค าสั่งไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารให้ตรวจตามที่มีค าขอ ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการ วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งโดยยื่นค าอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการไม่ว่ากรณีใดๆให้เจ้าของข้อมูลมีสิทธิร้องขอให้หน่วยงานของรัฐหมายเหตุค าขอของคนแนบไว้กับ
ข้อมูลข่าวสารส่วนที่เกี่ยวข้อง 

6.ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 ส านักคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการสังกัดส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและวิชาการให้แก่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการและคณะกรรมการการ
วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประสานงานกับ หน่วยงานของรัฐและให้ค าปรึกษาแก่เอกชนเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติ 

7. คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
7.1 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกอบด้วยรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็น

ประธาน ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลางโหม ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัด
กระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติ 
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ผู้อ านวยการส านักข่าวกรองแห่งชาติ ผู้อ านวยการส านัก งบประมาณ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืนจากภาครัฐและเอกชน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอีกเก้าคนเป็นกรรมการ  
ให้ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ข้าราชการของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งเป็นเลขานุการ และอีก
สองคนเป็นผู้ช่วยเลขา 7.2 คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
      (1) สอดส่องดูแลและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐในการ
ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัตินี้  
      (2) ให้ค าปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ตามที่ได้
รับค าขอ  

                //(3) เสนอแนะ... 
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      (3) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรือระเบียบของคณะรัฐมนตรีตาม
พระราชบัญญัตินี้  
      (4) พิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนตามมาตรา13  
      (5) จัดท ารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอคณะรัฐมนตรีเป็นครั้งคราวตามความ
เหมาะสม แต่อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  
      (6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้  
      (7) ด าเนินการเรื่องอ่ืนตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย (มาตรา 28)  
7.3 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งตามมาตรา 27 มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสามปีนับแต่วันที่ได้รับ 
แต่งตั้งผู้ที่พ้นจากต าแหน่งแล้วอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้ (มาตรา 29)  
7.4 นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งตามมาตรา 27 พ้นจาก
ต าแหน่งเมื่อ  
      (1) ตาย  
      (2) ลาออก  
      (3) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ หรือหย่อน
ความสามารถ  
      (4) เป็นบุคคลล้มละลาย  
      (5) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  
      (6) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ (มาตรา 30)  
7.5 การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะ
เป็นองค์ประชุม 
      ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 
ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
      การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด (มาตรา 31)  
7.6 ให้คณะกรรมการ มีอ านาจเรียกให้บุคคลใดมาให้ถ้อยค าหรือให้ส่งวัตถุ เอกสารหรือพยานหลักฐานมา
ประกอบ การพิจารณาได้ (มาตรา 32)  
7.7 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่มีค าขอไม่ว่าจะเป็นกรณี ตามมาตรา 11 หรือ
มาตรา 25 ถ้าผู้มีค าขอไม่เชื่อว่าเป็นความจริงและร้องเรียนต่อคณะกรรมการตามมาตรา 13 ให้คณะกรรมการมี
อ านาจเข้าด าเนินการ ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของราชการที่เก่ียวข้องได้และแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ร้องเรียน
ทราบ 

          //หน่วยงาน.... 
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      หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ ของรัฐต้องยินยอมให้คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายเข้า
ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของตนได้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้หรือไม่ก็ตาม 
(มาตรา 13)  
7.8 คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการ
มอบหมายก็ได้และให้น าความในมาตรา 31 มาใช้บังคับโดยอนุโลม (มาตรา 34)  
7.9 ระยะเวลาการพิจารณาของคณะกรรมการต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนบัแต่วันที่ได้รับค า
ร้องเรียน ในกรณีมีเหตุจ าเป็นให้ขยายเวลาออกไปได้แต่ต้องแสดงเหตุผลและรวมเวลาทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน 60 
วัน (มาตรา 13 วรรค 2) 

8. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
8.1 ให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่างๆ ตามความเหมาะสมซึ่งคณะรัฐมนตรี

แต่งตั้งตามข้อเสนอ ของคณะกรรมการ มีอ านาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 หรือ ค าสั่งไม่รับฟังค าคัดค้านตามมาตรา 17 และค าสั่งไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ
ลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา 25 
    การแต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง ให้แต่งตั้งตามสาขาความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านของข้อมูลข่าวสารของราชการ เช่นความมั่นคงของประเทศ เศรษฐกิจ และการคลังของประเทศ หรือ
การบังคับใช้กฎหมาย (มาตรา 35)  
8.2 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารคณะหนึ่งๆประกอบด้วยบุคคลตามความจ าเป็นแต่ต้องไม่
น้อยกว่า สามคนและให้ข้าราชการที่คณะกรรมการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    ในกรณีพิจารณา เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐแห่งใด กรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารซึ่งมาจากหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นจะเข้าร่วมพิจารณาด้วยไม่ได้ 
    กรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร จะเป็นเลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการ ไม่ได้ (มาตรา 36)  
8.3 ให้คณะกรรมการพิจารณาส่งค าอุทธรณ์ให้คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยค านึงถึงความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแต่ละสาขา ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่
คณะกรรมการได้รับค าอุทธรณ์ 
    ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นที่สุด และในการมีค าวินิจฉัยจะมีข้อสังเกต 
เสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีใดตามที่เห็นสมควรก็ได้ 
    ให้น าความในมาตรา 13 วรรคสอง คือข้อ 7.9 มาใช้บังคับแต่การพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการวินิจฉัย
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดย อนุโลม (มาตรา 37)  
8.4 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแต่ละสาขา วิธีพิจารณาและวินิจฉัย ให้
เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา 38) ให้น าบทบัญญัติ
มาตรา 29 เกี่ยวกับวาระของคณะกรรมการคราวละ 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง มาตรา 30 เกี่ยวกับการพ้น
ต าแหน่ง มาตรา 32 เกี่ยวกับการเรียกบุคคลมาให้ถ้อยค าหรือส่งวัตถุเอกสารหรือพยานหลักฐาน และบทก าหนด
โทษที่ประกอบกับบทบัญญัติดังกล่าวใช้บังคับกับคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยอนุโลม 

9. บทก าหนดโทษ 
9.1 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการที่สั่งตามมาตรา 32 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับ
ไม่เกิน ห้าพันบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ (มาตรา 40)              //9.2 ผู้ใดฝ่าฝืน... 



๑๖ 

 

9.2 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อจ ากัดหรือเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่ของรัฐก าหนดตามมาตรา 20 ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกิน หนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ (มาตรา 41) 

10. บทเฉพาะกาล 
10.1 บทบัญญัติมาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 9 มิให้ใช้บังคับกับข้อมูลข่าวสารของราชการที่เกิดขึ้นก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้หน่วยงานของรัฐจัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง หรือจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตาม
วรรคหนึ่งไว้เพ่ือ ประชาชนเข้าตรวจดูได้แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการจะได้ก าหนด 
(มาตรา 42)  
10.2 ให้ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติพ.ศ. 2517 ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ 
ยังคงใช้ บังคับต่อไปได้ เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งต่อพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนดตามมาตรา 
16 จะได้ก าหนด เป็นอย่างอ่ืน (มาตรา 43)  

-มีท่านใดจะสอบถามหรือเพ่ิมเติมสาระส าคัญหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังและหวังว่า
องค์ความรู้นี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านในการใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานราชการที่ถูกต้องไม่มากก็น้อยครับ 
ขอบคุณครับ 

ผู้อ านวยการกองคลัง -เรียนคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการฯ และสวัสดีทุกท่านค่ะ ส าหรับกองคลังขอแจ้งให้ทุก
ท่านทราบว่า ขณะนี้กองคลังได้ปิดปรับปรุงห้องจัดเก็บภาษีเป็นการชั่วคราว เนื่องจากซ่อมแซมหลังที่
ช ารุดเสียหายค่ะ และได้ขอให้สถถานที่ของห้องนิติกรในการให้บริการประชาชน ขอฝากประชาสัมพันธ์
ค่ะ 

  -งานพัสดุ ที่ใช้ตามระเบียบ ว119 คือวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท นั้น ปัญหาที่พบบ่อยครั้งคือ 
เอกสารที่แนบมาไม่ครบถ้วน ขอให้พัสดุประจ ากองทุกห้องติดตามเอกสารให้ครบก่อนที่จะท าเรื่องส่ง
มายังกองคลัง และขอให้ด าเนินการตรวจสอบโดยละเอียดก่อนด้วยค่ะ 

  -ส าหรับงานธุรการ ขอฝากให้ด าเนินการให้เป็นระบบค่ะ หนังสือที่ลงรับมาขอให้เกษียณเสนอต่อ 
นายก อบต. ให้เรียบร้อยก่อนที่จะส่งมาธุรการประจ ากองอ่ืนๆค่ะ  

  -งานจัดเก็บภาษี ในเดือนนี้กองคลังได้ลงพื้นที่ให้บริการแก่ประชาชน ขอฝากประชาสัมพันธ์ค่ะ 
นางสาวเบญจรักษ์ บัวตูม -เรียนคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการฯ และสวัสดีทุกท่านค่ะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านวังมะเดื่อ ขอแจ้งให้ทราบว่าขณะนี้ได้ด าเนินการเปิดรับสมัครแล้ว และในปีนี้มีเด็กมาสมัครเพ่ิม 13 
ราย ปัจจุบันมีเด็กทั้งหมด 40 คนค่ะ และขอให้ให้ทราบว่า ช่วงเดือนที่ผ่านมาประสบปัญหาน้ าไม่ไหล 
ปัจจุบันทางส านักงานปลัดได้ด าเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นางสาวสุกัญญา คล้ายสังข์ -เรียนคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการฯ และสวัสดีทุกท่านค่ะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านคั่นกระได ขอแจ้งให้ทราบว่าขณะนี้ได้ด าเนินการเปิดรับสมัครแล้วเช่นกันค่ะ มีเด็กทั้งหมด 44 คน 
เลื่อนชั้น 18 คน รับสมัครมาเพ่ิม 5 คน ค่ะ  

นิติกร -ผมขอเสนอเกี่ยวกับการส่งเอกสารประกอบการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานฯ เพ่ือให้เป็นการ
ประหยัดกระดาษและใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ขอเสนอให้จัดส่งเป็นไฟล์ PDF ทุกท่านมีความคิดเห็น
อย่างไรครับ 

           //หัวหน้าฝ่าย..... 



๑๗ 

 

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนฯ -เป็นข้อเสนอที่ดีครับ แต่ผมมีความคิดเห็นว่าควรน าหลักการใช้ในปฏิบัติงานส่วนอ่ืน ใน
การส่งผลการปฏิบัติงาน ผมคิดว่าควรส่งเป็นเอกสารโดยใช้กระดาษน่าจะเหมาะสมกว่า เพราะ
คณะกรรมการตรวจน่าจะสะดวกและเกิดความรวดเร็วครับ 

ผู้อ านวยการกองคลัง -ในฐานะที่เป็นหนึ่งในคณะกรรมการ เห็นด้วยกับความคิดเห็นของหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนฯ
ค่ะ เพราะการตรวจเอกสารต่างๆหากส่งเป็นกระดาษจะสะดวกและรวดเร็วกว่าค่ะ และพนักงานบางส่วน
ที่ไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์จะได้ไม่เกิดปัญหาค่ะ 

รองพิศาล แพใหญ ่ -เพ่ือความเป็นเอกฉันท์ ผมขอมติที่ประชุมครับ ท่านใดเห็นควรให้จัดส่งผลการปฏิบัติงานใน
รูปแบบเอกสาร โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม -มติเป็นเอกฉันท์ให้จัดส่งในรูปแบบเอกสาร 
นายชานนท์ ช่ืนแดง - รองนคร ศรีสุทานันท์ ฝากแจ้งที่ประชุมครับ วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 20.00 น. เชิญ

ทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพงานศพมารดาของ คุณธเนตร นันทกิจโกศล ส.อบต. หมู่ที่ 3 ศพไว้ที่บ้านครับ 
และวันที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา 11.00 น. มีพิธีเก็บศพครับ ขอบคุณครับ 

รองพิศาล แพใหญ ่ -ผมได้รับแจ้งจากส านักงานปลัดว่า มีข้าราชการของเราได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการ เพ่ือ
ไปประกอบธุรกิจส่วนตัว ขอเชิญพูดคุยกับที่ประชุมครับ      

นายอารย ทองปลื้ม -เรียนคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการฯ และสวัสดีทุกท่านครับ ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้
ความรู้และประสบการณ์ในการท างานราชการ และดีใจที่ได้มาปฏิบัติงานที่องค์กรแห่งนี้ ผมได้มีเพ่ือน
ร่วมงานที่ดี มีหัวหน้าที่ดี แต่ที่ผมขอลาออกเนื่องจากผมรู้แล้วว่าผมถนัดงานประเภทใด และคิดว่า
แนวทางใดที่จะประสบความส าเร็จในชีวิตครับ จากงานประชาคมหมู่บ้านที่ผ่านมา ท าให้ผมรู้ว่าการ
ท างานราชการไม่ง่ายเลยที่จะท าให้ประชาชนเข้าใจถึงกระบวนการในการท างานของเรา เป็นงานที่ต้องใจ
เย็นและละเอียดรอบคอบอย่างมาก งาน 1 ชิ้น จะส าเร็จได้ต้องใช้เวลา ซึ่งผมได้ค้นพบแล้วว่าผมไม่ถนัด
กับงานด้านนี้ และจะกลับไปท างานในด้านที่ผมถนัดมากที่สุดครับ 

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนฯ -ในฐานะที่ผมเป็นหัวหน้าของ คุณอารย ทองปลื้ม จากการท างานของน้องตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมา ผมเห็นว่าน้องเป็นที่มีความสามารถหลายๆด้าน ส าหรับงานราชการอาจจะเป็นงานที่
น้องไม่ถนัดแต่ก็ท าได้ดี อาจจะล่าช้าไปบ้างเนื่องจากไม่มีประสบการณ์แต่งานก็ส าเร็จลุล่วงด้วยดี ตอนที่
น้องแจ้งผมว่าจะลาออก ผมเองก็ใจหายและเสียดายความสามารถของน้อง จึงให้น้องกลับไปคิดทบทวน
ใหม่ ซึ่งน้องเองก็ยืนยันค าตอบเดิม ซึ่งผมเองก็เคารพในการตัดสินใจของน้อง ผมขอฝากขอคิดให้น้องใช้
เป็นแนวทางว่า “คนเราสามารถท าทุกงานให้ส าเร็จได้ถ้ามีความตั้งใจ สิ่งที่ดีคือลองท าและลงมือท าอย่าง
ตั้งใจ การทดลองท างานหลายๆด้านเพ่ือค้นหาด้านที่ตนเองถนัดไม่ใช่สิ่งที่ผิด และเมื่อค้นพบว่าเราถนัด
ด้านไหน ขอให้ลงมือท าด้านนั้นให้เต็มที่อย่างสุดความสามารถ แล้วชีวิตประสบความส าเร็จด้วยดี ” 
ขอบคุณและผมดีใจที่เราได้ร่วมงานกัน 

รองพิศาล แพใหญ ่ -ส าหรับผมในนามตัวแทนผู้บริหารฯ ขอขอบคุณที่ท่านตั้งใจท างานเพ่ือองค์กรของเราเสมอมา 
หากมีสิ่งใดที่จะให้พวกเราช่วยเหลือขอให้ติดต่อมาได้เสมอ ขอให้ท่านโชคดีและประสบ
ความส าเร็จกับการท างานด้านที่ท่านถนัดครับ  

             //รองพิศาล.... 



๑๘ 

 

รองพิศาล แพใหญ ่ -มีท่านใดจะชี้แจงเรื่องใดเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าประชุมกันอย่าง
พร้อมเพรียง ขอปิดประชุมครับ       

ปิดประชุมเวลา 16.15 น.           
 

ลงชื่อ.........................กัญญา เล็กบ ารุง.................................ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                   (นางสาวกัญญา เล็กบ ารุง) 
                                                     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   
    

      
 

            ลงชื่อ......................ชานนท์  ชื่นแดง........................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                       (นายชานนท์  ชื่นแดง) 

        เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
           วันที่   18   มีนาคม  2562  
           
 
 

          ลงชื่อ......................นริันดร์ ประยูรวงษ.์.......................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                     (นายนิรันดร์ ประยูรวงษ์) 

       เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน 
                                       รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
            วันที่  19  มีนาคม  2562     

      
 
                            ลงชื่อ...............................พิศาล แพใหญ่.....................................ผูร้ับรองรายงานการประชุม 
                                                       (นายพิศาล แพใหญ่) 
                                          รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย 
              วันที่  20 มีนาคม  2562 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 

 

   
 รูปการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานฯ ประจ าเดือน มีนาคม 2562  

วันอังคาร  ที่  12 มีนาคม  2562 เวลา 14.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย  

  
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


