บทความ ๑๑/๒๕๖๓
วีระเชษฐ์ จรรยากูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
ใครบ้างต้องชดใช้
เป็นเรื่องที่มีคนเห็นว่าการใช้งบประมาณของราชการเกิดความเสียหาย มีผู้ต้องชดใช้แล้วหน่วยงาน
ที่มีหน้าที่ตรวจสอบก็ตรวจแล้ว เกี่ยวข้องกับใครบ้าง ราชการได้รับการชดใช้อย่างไรจึงขอตรวจสอบหน่อย
นายพอใจมีหนังสือถึงนายกเทศมนตรี ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก
และโครงการอุ ด หนุ น กลุ่ ม เกษตรกรข้ า วนาปี เพื่ อ สร้ า งโรงสี ชุ ม ชนพร้ อ มโรงเรือ น รวม ๓ รายการ คื อ
๑) คาสั่ง/คาชี้มูล/คาเสนอแนะของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ที่ให้สมาชิกสภาเทศบาลชดใช้คืนเงิน
๒) ใบเสร็จรับเงินที่ออกให้ผู้ที่คืนและชดใช้เงินให้แล้ว และ ๓) รายชื่อสมาชิกสภาและผู้บริหารที่ต้องชดใช้คืนเงิน
ทั้ ง ๒ โครงการดั งกล่ าว แต่ เทศบาลมี ห นั งสื อ แจ้ งปฏิ เ สธว่ า หนั งสื อ การตรวจสอบงบการเงิน ของ สตง.
เป็นข้อมูลที่จัดทาโดย สตง. และกาหนดชั้นความลับไว้ ส่วนรายชื่อผู้ที่ต้องชดใช้เงินคืน การเปิดเผยจะรุกล้า
สิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร ส่วนคาสั่งให้ชดใช้เงินคืนและสาเนาใบเสร็จรับเงินให้เข้าตรวจดูหรือรับเอกสารได้
แต่ปกปิดชื่อบุคคล นายพอใจจึงมีหนังสืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ในการพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัย ฯ เทศบาลมีหนังสือส่งเอกสารทั้ง ๓ รายการไปให้
ประกอบการพิจารณาและชี้แจงโดยสรุปว่า สาเหตุที่ไม่เปิดเผยให้เนื่องจากเห็นว่า เป็นข้อมูลข่าวสารที่ สตง.
เป็ น ผู้ จั ด ท าขึ้ น และก าหนดชั้ น ความลั บ ห้ ามเปิ ด เผยไว้ ส่ ว นรายชื่ อ ผู้ ที่ ต้ อ งชดใช้ เงิน คื น ยั งไม่ ได้ จั ด ท าขึ้ น
แต่ ป รากฏอยู่ ในค าสั่ งให้ ช ดใช้ เงิน คื น และส าเนาใบเสร็จ รับ เงิน ส าหรับ ค าสั่ ง ให้ ช ดใช้ เงิน คื น และส าเนา
ใบเสร็จรับเงิน นายพอใจได้รับ ไปแล้ว แต่ได้ป้ ายดาปกปิดชื่อ นามสกุลของผู้ต้องชดใช้เงินคืนเนื่องจากการ
เปิดเผยจะรุกล้าสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควรตามมาตรา ๑๕ (๓)
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารพิจารณาเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารทั้ง ๓ รายการ
เป็นข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติราชการปกติของหน่วยงานของรัฐ และไม่มีข้อความใดที่เข้าลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด
ที่ หน่ วยงานของรั ฐหรื อเจ้ าหน้ าที่ จะปกปิ ดได้ ตามมาตรา ๑๕ และผู้ ที่ เกี่ ยวข้ องก็ ได้ ชดใช้ ค่ าสิ นไหมทดแทน
ให้ ราชการเรี ยบร้ อยแล้ ว การเปิ ดเผยไม่ ท าให้ การบั งคั บใช้ กฎหมายเสื่ อมประสิ ทธิ ภาพหรือไม่ อาจส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ได้ตามมาตรา ๑๕ แต่การเปิดเผยจะแสดงความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของหน่วยงานของรัฐ แม้ข้อมูล
ข่าวสารรายการที่ ๑ จะกาหนดชั้นความลับตามระเบียบก็ตาม ก็ไม่ตัดอานาจของคณะกรรมการวินิจฉัยฯ ในการ
พิ จ ารณา เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามกฎหมายของหน่ ว ยงานของรั ฐ ประโยชน์ ส าธารณะ
และประโยชน์ ของเอกชนแล้ว เห็น ว่าเปิ ดเผยได้ จึงวินิจฉัยให้ เทศบาลเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทั้ง ๓ รายการ
ตามคาขอ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องให้นายพอใจ
เหตุผลทั้ง ๓ ประการที่คณะกรรมการวินิจฉัยฯ ใช้ประกอบการพิจารณา เจ้าหน้าที่ใช้เป็น
หลักได้เลยครับ มีข้อสงสัยเกี่ยวกับ การปฏิบัติตามพระราชบัญ ญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
หารือไปได้ที่สานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ๐ ๒๒๘๓
๔๖๗๘ www.oic.go.th
(ที่ สค ๔๙๗/๒๕๖๒)
“ข้อมูลโปร่งใส ราชการพร้อมให้ข้อมูล”

บทความ ๑๒/๒๕๖๓
วีระเชษฐ์ จรรยากูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
เคยได้ แล้วไม่ได้
ผู้บริหารท่านนี้เคยได้รับเงินตอบแทนพิเศษที่มีระเบียบราชการรองรับ แต่ต่อมาไม่ได้รับเงิน
ซึ่งกระทบสิทธิและรายได้ที่เคยมี จึงขอใช้กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการขอเอกสารให้หายข้องใจ
เรื่องนี้นายเสียสิทธิ์ รักษาการในตาแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งต้องได้รับค่าตอบแทน
พิเศษ ๑ – ๓ เท่าของเงินเดือน ตามข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง แต่ต่อมาหน่วยงานไม่จ่ ายค่าตอบแทน
พิเศษนี้แก่บุคลากรที่ได้รับสิทธิรวมถึงนายเสียสิทธิ์ด้วย จึงได้มีหนังสือถึงหัวหน้าหน่วยงานขอข้อมูลข่าวสารรวม
๔ รายการ คือ ๑) รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุน ฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒
๒) รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมาย ครั้ งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ และครั้งที่
๔/๒๕๖๒ เมื่ อ วัน ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ๓) รายงานการประชุ ม คณะกรรมการกองทุ น ฯ และครั้ง ที่
๕/๒๕๖๒ เมื่อวัน ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พร้อมเทปบั นทึ กเสี ยงการประชุมทุ กครั้ง และ ๔) หนั งสื อ ที่
คณะกรรมการกองทุน ฯ มีไปหารือสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษให้
พนักงาน แต่หน่วยงานมีหนังสือแจ้งปฏิเสธว่า รายงานการประชุมทุกรายการเปิดเผยให้ไม่ได้เนื่องจากเป็น
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ (๒) ส่วนหนังสือที่หารือไปที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกายังไม่ชัดเจนว่าผล
จะเป็นอย่างไร หากเผยแพร่ไปแล้วไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจะส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการ
นายเสียสิทธิ์จึงมีหนังสืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ในการประชุ ม ของคณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย ฯ ผู้ แ ทนหน่ ว ยงาน ชี้ แ จงว่ าหน่ ว ยงานนี้ เป็ น
หน่วยงานตั้งใหม่ ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล ได้จ่ายค่าตอบแทนพิเศษตามข้อบังคับกองทุน ฯ และระเบียบ
กองทุน ฯ ให้พนักงานในเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมของทุกปี แต่ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ไม่ได้จ่าย
เนื่องจากคณะกรรมการบริหาร ฯ ชุดใหม่มีข้อสังเกตว่าการเบิกจ่ายถูกต้องหรือไม่ จึงได้ มีหนังสือหารือไปที่
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณายังไม่ยุติจึงได้แจ้งปฏิเสธคาขอไป ในส่วนของ
นายเสียสิทธิ์ชี้แจงว่าตนเองเป็นผู้บริหารระดับสูงต้องได้รับค่าตอบแทนพิเศษในอัตรา ๑ - ๓ เท่าของเงินเดือน
แต่เมื่อไม่ได้รับเงินดังกล่าว จึงต้องการข้อมูลข่าวสารการประชุมของคณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้องว่าพิจารณากันอย่างไรจึงทาให้สิทธิของตนเองเสียไป และมีหนังสือหารือจริงหรือไม่
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารพิจารณาเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารทั้ง ๔ รายการ
เป็ น ข้ อมู ลข่ าวสารการปฏิ บั ติ ราชการปกติ ของหน่ วยงานของรั ฐ ไม่ เป็ นข้ อมู ลข่ าวสารตามมาตรา ๑๕ (๒)
การเปิดเผยจะแสดงถึงความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของหน่ วยงานของรัฐ แต่ในรายงานการประชุมมีการแสดง
ความเห็ นของกรรมการทั้งเชิงบวกและเชิงลบ การเปิดเผยจะกระทบความเป็นอิสระในการเสนอความเห็ นของ
กรรมการ จึงวินิจฉัยให้หน่วยงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคาขอทั้ง ๔ รายการ โดยให้ปกปิดชื่อ – นามสกุล
ของกรรมการ แต่เทปบันทึกเสียงให้ยกอุทธรณ์ เพราะเป็นเพียงเครื่องช่วยจดบันทึกการประชุม ซึ่งจะปรากฏ
เสียงของผู้พูดแต่ละราย
มีข้ อสงสั ย การปฏิ บั ติ ห รือจะใช้สิ ท ธิต ามกฎหมายนี้ ห ารือ ไปได้ ค รับ ที่ ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๗๘
www.oic.go.th (ที่ สค ๔๗๒/๒๕๖๒)
“ข้อมูลโปร่งใส ราชการไทยไร้ทุจริต”

บทความ อ. ๑๓/๒๕๖๓
วีระเชษฐ์ จรรยากูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กลัวเกิดม็อบ
การปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้ของหน่วยงานเนื่องจากกลัวเกิดม็อบ แล้วผู้ขอเป็นใคร
เกี่ยวข้องเรื่องที่ขออย่างไร ไปดูกัน
นายเป็นต่อ มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายละเอียดของการ
สอบสวน ๒๑ ประเด็น ของสานวนการสอบสวนของคณะอนุกรรมการโอนพนักงานเทศบาล กรณีที่มีเหตุผล
ความจ าเป็ น ระดั บ จั งหวัดและผลการประชุ มของคณะอนุ กรรมการฯ ครั้งที่ ๑ – ๓ ต่ อมาจั งหวั ด ปฏิ เสธ
การเปิดเผยโดยอ้างว่าเป็นเป็นเอกสารการตรวจสอบข้อเท็จจริง เป็นเอกสารลับของราชการซึ่งเป็นความเห็นของ
คณะอนุ กรรมการฯ ในคดีย้ ายปลั ดเทศบาล จึงเปิดเผยให้ ไม่ได้ตามมาตรา ๑๕ (๓) นายเป็นต่อจึงมีห นังสื อ
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ในการพิ จ ารณาของคณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย ฯ จั ง หวั ด มี ห นั ง สื อ ส่ ง เอกสารดั งกล่ า วไป
ประกอบการพิจารณาและชี้แจงว่า กรณีการโอนพนักงานเทศบาลที่มีเหตุผลความจาเป็นเพื่อให้การบริหารงาน
ของเทศบาลมีประสิทธิภาพ และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ระหว่างพนักงานเทศบาลกับผู้บริหารหรือผู้นา
ชุมชน กรณีผู้อุทธรณ์และกลุ่มบุคคลในพื้นที่ร้องขอให้ย้ายปลัดเทศบาล จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการโอนพนักงาน
เทศบาลฯ เพื่อหาข้อเท็จจริง พยานหลักฐานและพิจารณาผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของอาเภอ การที่นายเป็น
ต่อขอคัดสานวนการสอบสวน ซึ่งเป็นเอกสารการให้ถ้อยคาของพยานบุคคลโดยมีความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ
ปรากฏในเอกสารด้ วย จึ งได้ ป ฏิ เสธการเปิ ด เผยไปด้ ว ยเหตุ ผ ลตามมาตรา ๑๕ ประกอบกั บ ผู้ ขอไม่ ได้ แจ้ ง
วัตถุประสงค์ในคาขอว่า เพื่อนาไปใช้ประโยชน์หรือเกิดประโยชน์ต่อสาธารณะในด้านใดและถ้าให้ไปแล้วจะเกิด
ความขัดแย้งระหว่างนายเป็นต่อและกลุ่มผู้นาชุมชนกับปลัดเทศบาลและบุคลากรในเทศบาลที่มีสาเหตุมาจาก
ความไม่พอใจในการรับบริการ แล้วอาจบานปลายไปสู่ความไม่สงบในพื้นที่ได้
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารพิจารณาเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารตามอุทธรณ์คือ
รายละเอียดของการสอบสวน ๒๑ ประเด็น ของสานวนการสอบสวนของคณะอนุกรรมการฯ เป็นการสอบสวน
ที่เสร็จสิ้นแล้ว ไม่ใช่ความเห็นคาแนะนาภายในหน่วยงานตามมาตรา ๑๕ (๓) คณะอนุกรรมการฯ มีมติให้ยุติเรื่อง
แล้ วไม่เป็ นข้อมู ลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ (๒) แม้ข้อมูลข่าวสารนั้ นจะกาหนดชั้นความลั บไว้ก็ไม่ตัดอานาจ
คณะกรรมการวินิจฉัยฯ ที่จะพิจารณาให้เปิดเผยได้ตามข้อ ๒๔ ของระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และนายเป็ น ต่อเป็นผู้ ร้อ งขอให้ ย้ ายปลั ดเทศบาลต าบลควรได้รับทราบผลดาเนิ นการ
สอบสวนเรื่ องดั งกล่ าว ดั งนั้ น เมื่ อพิ จารณาถึ งการปฏิ บั ติ หน้ าที่ ตามกฎหมายของหน่ วยงานของรัฐ ประโยชน์
สาธารณะ ประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกันแล้ว เห็นควรเปิดเผยได้ จึงวินิจฉัยให้ จังหวัดเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารตามคาขอพร้อมรับ รองสาเนาถูกต้องให้ นายเป็นต่อโดยจังหวัดอาจใช้ดุลพินิจปกปิดข้อมูลข่าวสาร
ในขอบเขตสิทธิส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล ของพยานผู้ให้ถ้อยคา เพราะการเปิดเผย อาจเป็นการรุกล้าสิทธิ
ส่วนบุคคลโดยไม่สมควรตามมาตรา ๑๕ (๕)
มีข้ อสงสั ย การปฏิ บั ติ ห รือจะใช้สิ ท ธิต ามกฎหมายนี้ ห ารือ ไปได้ ค รับ ที่ ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๗๘
www.oic.go.th
(ที่ สค ๔๙๖/๒๕๖๒)

“เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น”

บทความ อ. ๑๔/๒๕๖๓
วีระเชษฐ์ จรรยากูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
เสียงดังจังเลย
พี่คนนี้ครับ อยู่ที่บ้านก็มีเสียงอึกทึกจากการก่อสร้างอาคาร แทบไม่เว้นแม้วันหยุด หรือตอนค่า
สี่ทุ่มห้าทุ่มก็ยังตอกเสา เทดินกันอยู่อย่างนั้น ขออนุญาตทางานกัน ๒๔ ชั่วโมงหรือไง ขอตรวจสอบหน่อยเถอะ
นายแหลมและนายคม มีหนังสื อถึงเทศบาลแจ้งว่าเดือดร้อนเหลือเกินจากการก่อสร้างอาคาร
ค.ส.ล. ๓ ชั้ น เพื่ อใช้ เป็ น โรงแรมที่ อยู่ ใกล้ ชิ ดหรื อติ ด กั บ ตึ กของตนเอง จึ ง ขอข้ อ มู ล ข่ า วสาร ๓ รายการ
คือ ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร แบบแปลนการก่อสร้างอาคารและใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมของใบอนุญาต
ก่อสร้างอาคารดังกล่าว แต่ เทศบาลมีหนังสือแจ้งเปิดเผยเพียงใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร และใบเสร็จรับเงิน
แต่ปฏิเสธการเปิ ดเผยแบบแปลนการก่อสร้างอาคาร แล้วก็ไม่แจ้งเหตุผลว่าให้ไม่ได้เพราะอะไร นายแหลม
และนายคมจึงมีหนังสืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ในการพิ จารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เทศบาลมีหนังสือส่ ง
เอกสารตามอุทธรณ์ไปประกอบการพิจารณาและชี้แจงว่า เทศบาลได้ส่งเอกสารแผนที่สังเขป ผังบริเวณ รูปด้าน
อาคารและใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมของใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ อ.๑) คือตามที่ขอในรายการที่ ๑
และรายการที่ ๓ ให้แล้ว ส่วนแบบแปลนการก่อสร้างอาคารที่เหลือทั้งหมด พร้อมรายการประกอบแบบแปลน
ซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสารในส่วนของโครงสร้างอาคารไม่ได้เปิดเผยเนื่องจากพิจารณาตามมาตรา ๑๕ (๕) และตาม
คาวินิ จ ฉัย ที่ สค ๑๙๒/๒๕๕๓ ซึ่ งเจ้ าของแบบแปลนเป็ นผู้ ออกแบบ การเปิ ดเผยจะรุกล้ าสิ ทธิส่ วนบุ คคล
โดยไม่สมควร
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารพิจารณาแล้วเห็นว่า แบบแปลนการก่อสร้าง
อาคาร (ไม่รวมรายการคานวณ) ผู้ขออนุญาตก่อสร้างต้องยื่นต่อเจ้าพนักงาน จึงเป็นข้อมูลข่าวสารของเอกชน
ที่อยู่ในความครอบครองของหน่ วยงานของรัฐ ตามมาตรา ๔ ไม่ใช่ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่ถ้าจะเปิดเผยแล้ว
ต้องขอความยิ น ยอมเป็ น หนั งสื อจากเจ้ าของข้อมู ล ก่ อน แต่ เป็ นข้ อมู ลข่ าวสารการปฏิ บั ติ ราชการปกติ ของ
หน่วยงานของรัฐ ในการพิจารณาอนุ มัติ อนุญาตให้ บุคคลก่อสร้างอาคาร เมื่อผู้อุทธรณ์ เป็นผู้เสียหายและได้รับ
ผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารตามแบบแปลนดังกล่าว จึงสมควรได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องและปกป้องส่วนได้เสียของตน แม้เจ้าของแบบแปลนเป็นผู้สร้างสรรค์ แต่หากบุคคลใดนาไปทาซ้า ดัดแปลง
หรื อใช้ป ระโยชน์ ท างการค้ าในลั กษณะละเมิ ดงานอั นมี ลิ ขสิ ทธิ์ คนนั้ น ก็ต้ องรับ ผิ ดตามที่ กฎหมายบั ญ ญั ติ
จึงวินิจฉัยให้เทศบาลเปิดเผยแบบแปลนการก่อสร้างอาคารของใบอนุญาตก่อสร้างอาคารดังกล่าว พร้อมทั้งให้
สาเนาที่มีคารับรองถูกต้องให้ด้วย
เป็นตัวอย่างของการใช้สิทธิในการขอข้อมูลข่าวสารเพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิการใช้ชีวิตของตนเอง
และยังมีผลไปถึงผู้อยู่แถวนั้นอีกด้วย หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ หารือไปได้นะครับที่
สานั กงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ส านักงานปลั ดส านักนายกรัฐมนตรี ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๗๘
www.oic.go.th
(ที่ สค ๔๙๓/๒๕๖๒)
“เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น”

บทความ อ. ๑๕/๒๕๖๓
วีระเชษฐ์ จรรยากูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
แจ้งจริงไหม
เป็นเรื่องที่ประชาชนธรรมดาคนหนึ่งไม่อยู่เฉยเมื่อเห็นความไม่ถูกต้ อง เมื่อร้องเรียนไปแล้วก็ตาม
ต่อไม่วางมือ แต่ไปแบบถูกช่องทางตามที่ตนเองมีอยู่ ไปฟังกันครับ
นางสาวจู น มีห นั งสื อถึงองค์การบริห ารส่ ว นตาบล เรีย กร้องให้ ตรวจสอบเอกสารการขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคารขายเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนการสอน สักพักหนึ่งก็ขอทราบผลการตรวจสอบ อบต.
ก็มีหนังสือตอบไปว่าได้ออกคาสั่งให้รื้อถอนอาคารส่วนที่ไม่ถูกต้องภายใน ๑๘๐ วันแล้ว แต่เธอเห็นว่าเกิน ๑๘๐ วันแล้ว
อาคารส่ วนนั้ น ก็ยั งอยู่ ก็ ถามไปที่ อบต. อีก อบต. ตอบว่าไปแจ้งความรายงานประจาวัน เกี่ยวกับ คดีแล้ ว
เมื่อ ๒๐ มีน าคม ๒๕๖๒ ที่ส ถานี ตารวจภูธรจังหวั ด นางสาวจูนจึงมีห นั งสื อถึงตารวจภูธ รจังหวัดขอถ่าย
เอกสารและรับรองสาเนารายงานประจาวันดังกล่าว เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของ อบต. ในฐานะผู้ร้อง
แต่ตารวจภูธรจังหวัดมีหนังสือแจ้งปฏิเสธการเปิดเผยด้วยเหตุผลว่า สาเนาประจาวันเกี่ยวกับคดีเป็นข้อราชการ
อันพึงสงวนเป็นความลับ และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับดาเนินคดีอาญาที่ยังไม่เสร็จสิ้น การเปิดเผยอาจทาให้การ
บังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพฯ ตามมาตรา ๑๕ (๒) และนางสาวจูนไม่ใช่ผู้แจ้งความหรือรับมอบอานาจ
จากผู้แจ้งความที่จะมีสิทธิขอคัดสาเนาประจาวันดังกล่าวได้ นางสาวจูน จึงมีหนังสืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ในการพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตารวจภูธรจังหวัดมีหนังสือ
ส่งเอกสารตามที่ปฏิเสธไปให้เพื่อประกอบการพิจารณาโดยไม่ได้ชี้แจงเพิ่มเติม
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานประจาวันเกี่ยวกับคดี
ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่ อบต. แจ้งความร้องทุกข์ไว้ให้ดาเนินคดีกับเจ้าของอาคาร พอไปดูในเนื้อหาสาระแล้ว
แม้ เปิ ดเผยก็ ไม่ เกิ ดความเสี ยหายหรื อผลกระทบอะไรต่ อผู้ แจ้ งความและเจ้ าหน้ าที่ ที่ เกี่ ยวข้ อง การเปิ ดเผย
มีประโยชน์ ตรงที่ให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้ าที่ของรัฐ ซึ่งข้อมูลข่าวสารนั้นไม่มีลักษณะที่จะมี
คาสั่งไม่ให้เปิดเผยตามมาตรา ๑๕ แม้สานักงานตารวจแห่งชาติจะมีระเบียบห้ามคัดลอกข้อความใด ๆ ที่จดบันทึก
ไว้ในรายงานประจาวัน เว้นแต่ผู้แจ้งหรือผู้รับมอบอานาจขอสาเนาข้อความ แต่ก็เป็นเพียงระเบียบข้อบังคับที่ใช้
ภายในหน่วยงาน ไม่ตัดอานาจของคณะกรรมการวินิจฉัย ฯ ที่จะพิจารณาเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ จึงวินิจฉัยให้
ตารวจภูธรจังหวัด เปิดเผยรายงานประจาวันเกี่ยวกับคดี ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ให้นางสาวจูนทราบได้
เว้นแต่ ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้แจ้งให้ปกปิดไว้
นี่เป็นการใช้กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารในการปกป้องคุ้มครองสิทธิของตนเอง และการมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐอย่างชัดเจนเลยครับ มีข้อสงสัยการปฏิบัติตามกฎหมายนี้ หารือ
ไปได้ครับที่สานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ๐ ๒๒๘๓
๔๖๗๘ www.oic.go.th
(ที่ สค ๕๐๑/๒๕๖๒)
“ข้อมูลโปร่งใส ราชการไทยไร้ทุจริต”

