
บทความ อ. 63/2559 
วีระเชษฐ  จรรยากูล 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

โดนรื้อบานครับ ! 

  เด๋ียวนี้ราคาท่ีดินแพงครับ ขายบานมรดกใหบริษัทสรางคอนโดดีกวา ใครท่ีเชาบานเปนหลังเขาอยู
อยากใหอานเรื่องนี้ครับ จะทําอยางไรดี 

  คุณอตีตาไดมีหนังสือถึงสํานักงานเขตคลองเตย ขอสําเนาขอมูลขาวสารวาไดออกใบอนุญาตรื้อ
ถอนบานเลขท่ี 14 เลขท่ี 16 และ 16/1 – 2  หรือไม เนื่องจากการรื้อถอนบานดังกลาวคุณอตีตาไดรับความ
เดือดรอนไมสามารถเขาใชประโยชนในบานท่ีเชา แตสํานักงานเขตคลองเตยมีหนังสือแจงวาไดออกใบอนุญาตรื้อ
ถอนถูกตองใหแกบริษัท เฟรแกรนท แตไมสามารถใหเอกสารไดเนื่องจากมีขอมูลขาวสารสวนบุคคลอยูดวย คุณอตี
ตาจึงมีหนังสือไปอุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร 

  ท้ังสองฝายไดชี้แจงสรุปความวาคุณอตีตาไดเชาบานไมมีเลขท่ีในบริเวณบานเลขท่ี 16 ถนนสุขุมวิท 
12ระยะเวลาเชา 3 ป แตสัญญาเชายังไมครบกําหนดเจาของบานแจงใหคุณอตีตายายออกเพราะจะขายบานพรอมท่ีดิน
ใหเชาใหบุคคลอ่ืน แตตกลงเรื่องเงินคาชดเชยไมได คุณอตีตาจึงไมยอมยายออก ตอมาบริษัท เฟรแกรนท ซ่ึงเปนผูซ้ือ
ไดรื้อถอนบานท่ีคุณอตีตาเชาโดยไมไดรับความยินยอม ฝายสํานักงานเขตคลองเตยชี้แจงวาคุณอตีตาไมมีสวนเก่ียวของ
กับใบอนุญาตรื้อถอนอาคารเปนเพียงผูเชาบานท่ีถูกรื้อถอน และมีขอพิพาทกับเจาของบานจึงไมเปนประโยชนตอคุณอตี
ตา สําหรับเอกสารอนุญาตใหรื้ออาคารนั้นมีขอมูลชื่อบริษัท ชื่อกรรมการบริหาร วิศวกรผูควบคุม สวนเอกสาร
ประกอบการขออนุญาตจะมีชื่อ ท่ีอยูของผูขออนุญาต โฉนดท่ีดิน ทะเบียบบาน ฯลฯ การเปดเผยจะเปนการรุกล้ํา
สิทธิสวนบุคคลโดยไมสมควรตามมาตรา 15 (5) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารพิจารณาแลวเห็นวา เอกสารอนุญาตใหรื้อถอน
อาคารเลขท่ี คล. 97/58 ลงวันท่ึ 25 พฤษภาคม 2558 และเอกสารแผนภาพอาคารท่ีไดรับอนุญาตใหรื้อถอนนั้น 
เปนขอมูลขาวสารการปฏิบัติงานตามปกติของหนวยงาน ท่ีสํานักงานเขตตาง ๆ ใหอนุญาตในเรื่องลักษณะนี้เดือน
ละหลายเรื่องเปนปกติ สามารถเปดเผยเพ่ือตรวจสอบความโปรงใสได และคุณอตีตาไดรับผลกระทบจากการรื้อ
ถอนบานจึงเปนผูมีสวนไดสวนเสียเก่ียวของ การเปดเผยจึงไมรุกล้ําสิทธิสวนบุคคลโดยไมสมควรคณะกรรมการ
วินิจฉัยฯ จึงใหสํานักงานเขตคลองเตยเปดเผยขอมูลขาวสารตามคําขอใหคุณอตีตา 

  เรื่องนี้อานไปก็เห็นวาผูเชาบานก็ใชพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 คุม
แดดคุมฝนไดครับ หากตองการเอกสารใดไปใชคุมครองสิทธิของตนเองแลวไมได ขอใหนึกถึงคณะกรรมการขอมูล
ขาวสารของราชการครับ เพราะ “เปดเผยเปนหลัก ปกปดเปนขอยกเวน” ติดตอสํานักงานฯ ไดท่ี 0 2283 
4680  www.oic.go.th(ท่ี สค 275/2558) 

 

 

 

 
 



บทความ อ. 64/2559 
วีระเชษฐ  จรรยากูล 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

ถูกเลิกจางกอนหมดสัญญา 

  ระยะนี้มีขาวผูบริหารหนวยงานอิสระ และผูบริหารท่ีทํางานในลักษณะทําสัญญาจางทํางานกับ
หนวยงานถูกบอกเลิกหรือใหยุติการปฏิบัติงานกอนครบสัญญาหลายหนวยงาน ก็ตองการใชเอกสารไปเยียวยาตาม
กฎหมายอ่ืนกันตอไป 

  เรื่องนี้นะครับทานอดีตเลขาธิการคุรุสภาไดมีหนังสือถึงประธานกรรมการคุรุสภา เพ่ือขอสําเนา
ขอมูลขาวสารรายงานการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งท่ี 6/2558 เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2558 พรอม
รับรองสําเนาถูกตอง แตสํานักงานเลขาธิการคุรุสภามีหนังสือแจงปฏิเสธโดยใหเหตุผลวา การประชุมดังกลาวเปน
ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหนวยงานของรัฐ และการประชุมดังกลาวเปนการประชุมลับ เอกสารท่ีใชในการ
ประชุมเปนเอกสารลับท้ังสิ้น ทานอดีตเลขาธิการคุรุสภาจึงมีหนังสืออุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผย
ขอมูลขาวสาร 

  ทานอดีตเลขาธิการคุรุสภาในฐานะผูอุทธรณไดชี้แจงวา คณะกรรมการคุรุสภาไดมีมติบอกเลิกจางโดย
อางวาคณะรักษาความสงบแหงชาติมีคําสั่งใหผูอุทธรณหยุดปฏิบัติหนาท่ีไปกอน เปนเหตุใหผูอุทธรณไมสามารถ
ปฏิบัติหนาท่ีไดเต็มเวลาตามท่ีกําหนดในสัญญาจางเปนเวลา 4 ป และตอมาคณะกรรมการคุรุสภาไดมีการประชุม
และมีมติบอกเลิกจางผูอุทธรณตั้งแตวันท่ี 20 สิงหาคม 2558 ผูอุทธรณจึงไดฟองคดีตอศาลปกครองและตองการ
ขอมูลขาวสารเพ่ือใชประกอบการฟองคดี ผูแทนสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาชี้แจงวา เนื่องจากคําสั่งคณะรักษา
ความสงบแหงชาติทําใหผูอุทธรณไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดเต็มเวลาตามสัญญาจางในขอ 2 และประกอบกับ
สัญญาขอ 7กําหนดวานายจางมีสิทธิบอกเลิกจางเม่ือใดก็ได โดยแจงใหทราบเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 3 เดือน 
เม่ือไดพิจารณาเอกสารตามคําขอแลวเห็นวารายงานการประชุมดังกลาวเปนเอกสารลับและเปนการประชุมลับ แตก็
ไดคัดลอกขอความมติท่ีประชุมแจงใหผูอุทธรณทราบแลว 

  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารพิจารณาแลวเห็นวา รายงานการประชุม
คณะกรรมการคุรุสภา ครั้งท่ี 6/2558 เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2558 เปนขอมูลขาวสารการปฏิบัติหนาท่ีท่ัวไป
ของหนวยงานรัฐในการบันทึกสรุปขอเท็จจริงในการประชุมและมติท่ีประชุม ไมใชความเห็นหรือคําแนะนําของ
เจาหนาท่ีตามมาตรา 15 (3) แมจะกําหนดชั้นความลับไวก็ไมตัดอํานาจคณะกรรมการวินิจฉัยฯ ท่ีจะวินิจฉัยให
เปดเผยขอมูลขาวสารได จึงวินิจฉัยฯ ใหสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาเปดเผยขอมูลขาวสารใหอดีตเลขาธิการคุรุสภา 

  ประชาชนธรรมดา หรือผูบริหารก็ใชพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไดเทาเทียม
กันครับ หากตองการขอมูลขาวสารของราชการไปใชคุมครองสิทธิของตนเองแลวไมได ขอใหนึกถึงคณะกรรมการขอมูล
ขาวสารของราชการครับ เพราะ “เปดเผยเปนหลัก  ปกปดเปนขอยกเวน” ติดตอเพ่ิมเติมไดท่ี 0 2283 4680 
www.oic.go.th(ท่ี สค 276/2558) 

 

 

 



 
บทความ อ. 65/2559 

วีระเชษฐ  จรรยากูล 
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

ขอขอมูลขาวสารการสอบสวนขอเท็จจริง 

  เรื่องลักษณะนี้มีความจําเปนตองเสนอใหทราบเปนระยะครับ เนื่องจากมีเรื่องอุทธรณประเด็นนี้
อยูมากเปนอันดับท่ีหนึ่ง รองลงไปก็เปนเรื่องการจัดซ้ือจัดจาง และจะเปนประโยชนตอผูท่ีเก่ียวของท่ีอาจเพ่ิงได
อานบทความนี้ 

  นางตุกตาเปนพนักงานสวนตําบลแหงหนึ่งมีหนังสือขอสําเนาการสอบขอเท็จจริงเพ่ือใชอุทธรณ
คําสั่งลงโทษวินัยรวม 4 รายการ เชน บันทึกการรองเรียนเรื่องกูยืมเงิน บันทึกเรื่องการรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา
รายงานการสอบขอเท็จจริง และหนังสือชี้แจงของนางตุกตา แตองคการบริหารสวนตําบลหนองเด่ินมีหนังสือแจง
ปฏิเสธโดยใหเหตุผลวา เปนขอมูลขาวสารสวนบุคคล นางตุกตาจึงมีหนังสืออุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการ
เปดเผยขอมูลขาวสาร 

  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารพิจารณาเอกสารท่ีเก่ียวของแลว ปรากฏวานาง
ตุกตาถูกรองเรียนจากครูผูดูแลเด็กวาไดกูยืมเงินดวยวาจา ไมมีการทําสัญญาและไมสงคืนเงินท่ีกูใหกับผูกูบางราย 
โดยอางวานําไปใชจายและมอบใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองเด่ิน เพ่ือขอปฏิบัติงานท่ีองคการบริหารสวน
ตําบลหนองเด่ินไดตอไป ซ่ึงหนวยงานไดสอบถามเรื่องราวและทําบันทึกเรื่องรองเรียนไว และอีกกรณีหนึ่งนางตุกตา
ไดลากิจหลายครั้งท้ังสงใบลาและไมสงใบลา โดยอางวาตองดูแลมารดาท่ีปวย เม่ือไปเยี่ยมท่ีบานพบวามารดาไมได
เจ็บปวยจริง เห็นวามีพฤติกรรมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา หลีกเลี่ยงการปฏิบัติหนาท่ีราชการ จึงต้ัง
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงกรณีนางตุกตาประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีราชการเรื่องกูยืมเงินและ
รายงานเท็จตอผูบังคับบัญชาโดยตัดเงินเดือน 5 % เปนเวลา 3 เดือน เหตุผลท่ีปฏิเสธการเปดเผยเอกสาร
เนื่องจากเห็นวา ในเอกสารมีชื่อบุคคลอ่ืนท่ีผูรองเรียนกลาวอาง มีขอมูลการสอบสวนพยานบุคคลท่ีเก่ียวของ
ท้ังหมด 

  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารพิจารณาแลวเห็นวา เรื่องนี้กระบวนการสอบ
ขอเท็จจริงและการลงโทษทางวินัยเสร็จสิ้นแลว การเปดเผยไมทําใหการบังคับใชกฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพตาม
มาตรา 15 (2) ประกอบกับนางตุกตาเปนผูมีสวนไดสวนเสียโดยตรง สําหรับขอมูลขาวสารบันทึกการใหถอยคํา
พยานบุคคลในประเด็นการกูยืมเงินอาจกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือความปลอดภัย ตามมาตรา 15 (4)เม่ือ
พิจารณาถึงการปฏิบัติหนาท่ีของหนวยงานของรัฐ ประโยชนสาธารณะ และประโยชนของเอกชนแลว จึงวินิจฉัยฯ ให
องคการบริหารสวนตําบลหนองเด่ินเปดเผยขอมูลขาวสารใหนางตุกตาท้ัง 4 รายการ โดยปกปดชื่อ นามสกุล ท่ีอยู 
ขอมูลขาวสารสวนบุคคลและขอความท่ีจะทราบไดวาผูใดเปนพยาน 

  ขอมูลขาวสารของราชการใชสิทธิขอไดทุกคนครับ กรรมการวินิจฉัยฯ จะพิจารณาเฉพาะวาขอมูล
ขาวสารตามอุทธรณเปดเผยไดหรือไมเทานั้น ใครผิดใครถูก็เอาเอกสารไปใชสิทธิตามกฎหมายอ่ืนตอไป มีขอสงสัย
ติดตอหารือไดท่ีสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 0 2283 
4680 www.oic.go.th“ไมไดขอมูลท่ีขอ บอก สขร. นะครับ” (ท่ี สค 272/2558) 

 



บทความ อ. 66/2559 
วีระเชษฐ  จรรยากูล 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

ขอมูลท่ีสงใหศาล...เปดเผยไดหรือไม 

  มีเรื่องหารือไปท่ีคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการเรื่องจัดซ้ือจัดจางอยูเรื่อย ๆ ครับ เม่ือ
หารือไปคณะกรรมการฯ ก็ตอบใหทุกครั้ง เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติ 

  สํานักงานเทศบาลตําบลโนนสุวรรณ ไดจัดซ้ือจัดจางโครงการกอสรางระบบผลิตประปาเทศบาล
ปรากฎวาคุณสมโอไดเปนหนึ่งในผูเขารวมเสนอราคาโครงการนี้ดวย แตไมทราบเปนมาเปนไปอยางไรไดมีการฟองคุณ
สมโอตอศาลจังหวัดนางรอง คุณสมโอจึงมีหนังสือถึงสํานักงานเทศบาลตําบลโนนสุวรรณขอถายสําเนาเอกสารและ
รับรองสําเนาเอกสารโครงการกอสรางระบบผลิตประปาเทศบาลดังกลาว จํานวน 8 รายการ ไดแก ประกาศจัดซ้ือจัด
จางแบบแปลนกอสราง บัญชีรายการผูซ้ือแบบ บัญชีรายการผูยื่นซองเสนอราคา ผลการพิจารณาสัญญาจาง รายงานการ
ควบคุมงานกอสรางและฎีกาเบิกจายเงินโครงการ สํานักงานเทศบาลตําบลโนนสุวรรณมีหนังสือหารือวา  1) เอกสาร
ดังกลาวไดจัดสงใหศาลจังหวัดนางรองแลว ยังตองคัดสําเนาใหคุณสมโอหรือไม และ 2) ขอมูลขาวสารนี้ไมตอง
เปดเผยตามมาตรา 15 (2)แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 หรือไม 

  อธิบายอยางนี้ครับ มาตรา 15 (2) การเปดเผยจะทําใหการบังคับใชกฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ
หรือไมอาจสําเร็จตามวัตถุประสงคได ไมวาจะเก่ียวกับการฟองคดี การปองกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ
หรือการรูแหลงท่ีมาของขอมูลขาวสารหรือไมก็ตาม เรื่องนี้แมขอเท็จจริงสํานักงานเทศบาลตําบลโนนสุวรรณ ไดจัดสง
ขอมูลขาวสารโครงการระบบผลิตประปาใหศาลจังหวัดนางรองแลว แตการขอขอมูลขาวสารของคุณสมโอเปนการใชสิทธิ
ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เปน “สิทธิไดรู” เทาท่ีขอมูลขาวสารนั้นไมเปนความลับ 
การจัดซ้ือจัดจางโครงการเรื่องนี้เสร็จสิ้นแลว และขอมูลขาวสารนี้เปนขอมูลขาวสารตามมาตรา 9 ท่ีหนวยงานของรัฐ
ตองจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดอยูแลว รวมท้ังพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและการบริหารกิจการบานเมือง
ท่ีดี พ.ศ. 2546 ท่ีกําหนดใหสวนราชการตองเปดเผยขอมูลงบประมาณรายจายประจําป การจัดซ้ือจัดจาง และสัญญา
ท่ีอนุมัติแลวไวท่ีสํานักงาน และระบบสารสนเทศ ดังนั้น การเปดเผยขอมูลขาวสารตามคําขอของคุณสมโอจึงไมทําให
การบังคับใชกฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพฯ ตามมาตรา 15 (2) 

  เรื่องนี้เทศบาลฯ คงเกรงวาจะละเมิดอํานาจศาลหรือไมแหละครับ อยางไรก็ดี แมจะสงเอกสารให
ศาลแลว แตเทศบาลก็ตองมีสําเนาเก็บไวก็ถายสําเนานั้นใหคุณสมโอพรอมรับรองสําเนาถูกตองไดครับ มีขอสงสัย
ติดตอหารือไดท่ีสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 0 2283 
4680 www.oic.go.th“เปดเผยเปนหลัก  ปกปดเปนขอยกเวน”  (หารือ 27 พฤศจิกายน 2558) 

 

 
 
 
 
 

 



บทความ อ. 67/2559 
วีระเชษฐ  จรรยากูล 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

ขอมูลขาวสารท่ีตองเปดเผยเพ่ือความโปรงใส 

  สัปดาหนี้มีเรื่องท่ีเปนประโยชนตอประชาชน และแสดงความโปรงใสในการปฏิบัติงานของ
หนวยงานของรัฐมาเรียนใหทราบกันอีกเรื่องหนึ่งครับ 

  นายสุวพันธุ  ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการขอมูลขาวสาร
ของราชการ ไดลงนามในประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เรื่อง กําหนดใหขอมูลขาวสารตาม
เกณฑมาตรฐานความโปรงใสและตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงานของรัฐ เปนขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวให
ประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ลง
วันท่ี 27 มกราคม 2559 สรุปตามเอกสารไดดังนี้ 

  มาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เปนมาตราท่ีกําหนดวาขอมูล
ขาวสารในมาตรานี้เปนขอมูลขาวสารท่ีหนวยงานของรัฐตองจัดแสดงไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดท่ีศูนยขอมูล
ขาวสารและในระบบสารสนเทศของหนวยงานรวม 8 รายการ โดยในมาตรา 9 (8) เปนขอมูลขาวสารในเรื่องท่ี
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการจะกําหนด ซ่ึงต้ังแต พ.ศ. 2540 เปนตนมาจนถึงวันท่ี 26 มกราคม 2559 
ขอมูลขาวสารนี้คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการกําหนดไว 3 เรื่อง คือ ประกาศประกวดราคาสอบราคา 
รายงานสรุปผลการจัดซ้ือจัดจางรายเดือน และรายงานผลกกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ แตเม่ือมีประกาศฉบับ
ใหมนี้แลว ขอมูลขาวสารเรื่องมาตรฐานความโปรงใสและตัวชี้วัดความโปรงใสจะเปนเรื่องท่ี 4 ท่ีประชาชนจะสามารถ
เขาดูไดเพ่ิมเติม ซ่ึงมีหลักเกณฑและเง่ือนไขรวม 6 ขอ คือ ขอ 1 ในเรื่องการจัดหาพัสดุตองเปดเผยขอมูลขาวสารท่ี
เก่ียวของ เชน กฎหมาย ระเบียบ รายงานการขอซ้ือขอจาง แผนและผลการจัดหาพัสดุ สรุปผล รายงานผล รวม 8 
รายการ ขอ 2 ในเรื่องการใหบริการประชาชนท่ีตองเปดเผยคือ หลักเกณฑและข้ันตอนการใหบริการ การ
ประเมินผลความพึงพอใจ รวม 7 รายการขอ 3 ขอมูลเก่ียวกับการบริหารงานของหนวยงาน ไดแก โครงสราง
อํานาจหนาท่ี วิสัยทัศน พันธกิจ แผนและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนประจําป ขอ 4 ขอมูลเก่ียวกับการ
บริหารงบประมาณของหนวยงาน เชน แผนงาน โครงการ งบประมาณประจําป รายงานการใชงบประมาณ รายงาน
ผลการตรวจสอบการใชจายเงิน ขอ 5 ขอมูลขาวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของหนวยงาน เชน หลักเกณฑการ
คัดเลือก การพิจารณาสรรหาในทุกครั้ง หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน การพิจารณาใหคุณใหโทษ ขอ 6 
ขอมูลขาวสารเก่ียวกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน ตัวชี้วัด รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจําปท่ีจัดทําโดยผูควบคุมหรือผูตรวจสอบภายใน เปนตน การดําเนินการต้ังแตขอ 1 – ขอ 6 ตองจัดใหมีขอมูล
ขาวสารและดัชนีสืบคน และตองใหแลวเสร็จภายใน 90 วันนับแตวันท่ีมีประกาศฉบับนี้ 

  เรื่องนี้เปนความพยายามของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการท่ีจะเนนย้ําในเรื่องความ
โปรงใสตามแนวนโยบายของรัฐบาล โดยประกาศฉบับนี้ตองการใหการบริหารงานของหนวยงานของรัฐเปนไปตามหลัก
ธรรมาภิบาลเสริมสรางความโปรงใสและความรับผิดชอบท่ีมีตอประชาชน ซ่ึงทุกหนวยงานของรัฐตองดําเนินการใหแลว
เสร็จโดยประชาชนสามารถเขาดูขอมูลนี้ได และขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ีสํานักงานคณะกรรมการขอมูล
ขาวสารของราชการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 0 2283 4680 หรือพิมพขอมูลไดท่ี www.oic.go.th“
เปดเผยเปนหลัก ปกปดเปนขอยกเวน” 


