สรุปผลการประชุมสัมมนาผูบ ริหารระดับสูง
ซึ่งรับผิดชอบงานดานขอมูลขาวสารของหนวยงานของรัฐ
วันศุกรที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๘
ณ หองประชุม ESCAP HALL อาคารสหประชาชาติ
สขร. ไดจัดการประชุมสัมมนาผูบริหารระดับสูงของหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบงานดาน
ขอมูลขาวสารของราชการของทุกหนวยงาน ณ หองประชุม ESCAP HALL อาคารสหประชาชาติ ในวันศุกรที่
๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๘ โดยมีกําหนดการ ดังนี้
ชวงเชา
๑. การแสดงปาฐกถาพิเศษของนายสุรนันทน เวชชาชีวะ ประธาน กขร. เรื่อง “ความสําคัญ
ของกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาประเทศ”
๒. การบรรยายพิเศษโดยรองศาสตราจารยสมยศ เชื้อไทย กวฉ. เรื่อง “กลไกตามกฎหมาย
ขอมูลขาวสารของราชการกับการตรวจสอบความโปรงใสในการบริหารราชการแผนดิน”
ชวงบาย
การอภิปราย “แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติตามกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการให
มีผลเปนรูปธรรม” โดย นายชั่งทอง โอภาสศิริวิทย ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี นายประสงค
เลิศ รัตนวิสุทธิ์ อุปนายกสมาคมนักขาวหนังสือพิมพแหงประเทศไทย และรองบรรณาธิการอํานวยการ
นสพ. มติชน โดยมีนายเธียรชัย ณ นคร ผูทรงคุณวุฒิใน กขร. เปนผูดําเนินรายการ
การประชุมดังกลาวมีผูเขารวมประชุมทั้งหมด ๕๐๑ คน ประกอบดวยผูบริหารระดับสูง ๑๖๘ คน
(รอยละ ๓๓) ไดแก ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง อธิบดี รองอธิบดี ผูวาราชการจังหวัด รองผูวาราชการ
จังหวัด อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี นายกองคการบริหารสวนจังหวัด รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ผูบริหารและกรรมการรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ และ
เปนผูบริหารระดับกลาง ๙๐ คน (รอยละ ๑๘) ไดแก ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกอง หัวหนาฝาย ฯลฯ ซึ่งเปน
ขาราชการ ระดับ ๗-๘ (เอกสาร ๑) ซึ่ง สขร. ไดสรุปผลการประชุมสัมมนาฯ ดังกลาว มีรายละเอียดดังนี้
๑. การแสดงปาฐกถาและการบรรยายพิเศษ
(๑) ปาฐกถาพิเศษโดยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสุรนันทน เวชชาชีวะ)
ประธานกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เรื่อง “ความสําคัญของกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน
ในการพัฒนาประเทศ”
๑. การมีกฎหมายขอมูลขาวสารถือวาเปนความกาวหนาของประเทศไทย ซึ่งมี
การใชกฎหมายนี้กอนหลายๆ ประเทศ สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ จึงเปนประโยชน
เปนเครดิตของประเทศ จึงไมเห็นดวยกับแนวคิดการรวมกรมประชาสัมพันธเขากับ สขร. ทั้งนี้ จะตองทํางาน
ในเชิงรุกมากขึ้น และอยากเห็นระบบที่มีการตรวจสอบจากภายนอกไดมากขึ้น ไมวาจะเปนเรื่องขององคกร
ภาคประชาชน สื่อมวลชน และองคกรอิสระ
/๒.ควรมีการ...

-๒๒. ควรมีก ารทํางานรว มกับ ก.พ.ร. และองคกรปกครองสว นทองถิ่น
ในลั ก ษณะการให คํ าปรึ กษาแก หน วยงานของรั ฐ ควรมี บทบาทมากขึ้ นในการพั ฒนาการใช เทคโนโลยี
เขามาดําเนินการเกี่ยวกับความโปรงใสในระบบรัฐบาล และตองมีสวนรวมกับกระบวนการปฏิรูประบบราชการ
และการพิจารณานําเรื่องการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กําหนดเปนตัวชี้วัดใน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนวยงานของรัฐ
๓. ควรมีการพัฒนาระบบเอกสารและกระบวนการทํางานการกําหนด work flow
ของขอมูลขาวสารของหนวยงานของรัฐใหมีความชัดเจน วางระบบการเผยแพรขอมูลจัดซื้อจัดจางที่อาจจะทํา
เปน digital form เพื่อใหระบบขอมูลขาวสารของหนวยงานของรัฐทํางานมีประสิทธิภาพมากที่สุด
๔. ควรมีการจัดตั้งองคกรของไทยที่ดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดเครื่องชี้วัด
ความโปรงใส (Transparency Indicator) อาจพัฒนาองคกรภาคเอกชนทําหนาที่จัดอันดับความโปรงใส (rating)
ขององคกรตางๆ ทั้งในภาครัฐบาลและเอกชน
๕. ควรมีระบบประเมินผลและการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนมีการวัด Best
Practice คือการยกยองการทํางานที่ประสบความสําเร็จในเรื่องบริการขอมูลขาวสาร โดยใหประชาชนที่มาใช
บริการมีสวนรวมในการประเมินการทํางานของหนวยงานและเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน องคกรใดประสบความสําเร็จ
มีการมอบรางวัล และจะตองเผยแพรขอมูลเหลานี้มากขึ้น
(๒) การบรรยายพิเศษ เรื่อง กลไกตามกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการกับการ
ตรวจสอบความโปรงใสในการบริหารราชการแผนดิน โดยรองศาสตราจารย สมยศ เชื้อไทย กรรมการ
วินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร
๑. กฎหมายฉบับนี้ไดกําหนดกลไกใหมีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูล
ขาวสารตามความเชี่ยวชาญตามขอมูลในแตละเรื่อง ทําหนาที่วินิจฉัยวาขอมูลขาวสารเปดเผยไดหรือไม
เมื่อประชาชนสามารถเขาตรวจสอบขอมูลขาวสารได ก็ทําใหการบริหารราชการมีความโปรงใสมากขึ้นและ
ทําใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบมากขึ้นดวย
๒. เปนกลไกสรางประสิทธิภาพในการบริหารงาน เนื่องจากขอมูลเปนสวนสําคัญ
ที่ใชในการตัดสินใจของผูบริหาร ถาขอมูลนั้นถูกบิดเบือนหรือไมครบถวน ก็จะทําใหผูบริหารตัดสินใจ
ผิดพลาดได ฉะนั้นการประเมินการบริหารวามีประสิทธิภาพหรือไมนั้น ดูไดจากระบบขอมูลของหนวยงาน
๓. อุปสรรคสําคัญในการบังคับใช พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
(๑) ปญหาองคกรอิสระของรัฐ เชน ป.ป.ช.ไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ องคกรอิสระทั้งหลาย ที่ปฏิเสธไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
พ.ศ. ๒๕๔๐ ไมใชโดยเนื้อหาสาระ ไมใชขอมูลวาเปดเผยไดหรือไม แตกลัววาจะตกอยูภายใตบังคับของ
คณะกรรมการขอมูลขาวสารนี้
/(๒) ปญหาองคกร...

-๓(๒) ปญหาองคกรไมมีการจัดระบบขอมูลที่มีประสิทธิภาพ เชน คนหาขอมูล
ไมเจอ ข อมู ลไม ถูก ตอง ข อมู ลไม ครบถวน ทําให เ ปน ปญหาในการตั ดสิ นใจของผูบริห าร และนํ าไปสู
การปฏิเสธการเปดเผยขอมูล
(๓) หนวยงานของรัฐควรพัฒนาการจัดระบบขอมูลขาวสารใหอยูในสวนหนึ่ง
ของระบบบริหารราชการ การมีคณะกรรมการที่เปนกลางที่แยกเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวกับขอมูล
โดยตรง จะทําใหการใชดุลยพินิจมีความละเอียดรอบคอบ และทําใหผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจวินิจฉัยสั่ง
การงายขึ้นและจะสงผลใหการบริหารมีประสิทธิภาพและปองกันการทุจริตคอรัปชั่นไดในที่สุด
(๓) การอภิปรายโดยนายชั่งทอง โอภาสศิริวิทย ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
เลขานุการคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
ขอเสนอมาตรการการขับเคลื่อนกฎหมายขอมูลขาวสารใน ๔-๕ ปขางหนา
๑.

CIO

ของหนวยงานตางๆ ของรัฐตองมีความรู ความเขาใจในกฎหมายขอมูล

ขาวสารโดย
(๑) หน ว ยงานของรั ฐ ตองถือวางานขับเคลื่ อ นตามกลไกของกฎหมายข อมูล
ขาวสารเปนสวนหนึ่งของหนวยงานทุกหนวยงาน
(๒) ข อ มู ล ข า วสารลั บ ต อ งจดแจ ง เหตุ ผ ลไว ใ นทะเบี ย นคุ ม และต อ งกํ า หนด
ระยะเวลาในการยกเลิกชั้นความลับ
๒. การเสริมสรางโครงขายความรวมมือของสวนราชการระหวางสํานักงานฯ หรือ
คณะกรรมการฯ กับราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น และภาคเอกชน
๓. เพิ่มน้ําหนักการมีสวนรวมของประชาชน
๔. การสนับสนุนการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
(๔) การอภิปรายโดยนายประสงค เลิศรัตนวิสุทธิ์ อุปนายกสมาคมนักขาวหนังสือพิมพ
แหงประเทศไทยและรองบรรณาธิการอํานวยการ นสพ.มติชน
๑. ปญหาการขับเคลื่อนกฎหมายขอมูลขาวสาร
๑.๑ การเปลี่ยนประธานคณะกรรมการขอมูลขาวสารบอย มีผลใหงานไม
ตอเนื่อง
๑.๒ ในระดับนโยบายทางการเมือง ตั้งแตเปลี่ยนรัฐบาล การขับเคลื่อนกฎหมาย
ฉบับนี้ยังไมเห็นเปนรูปธรรมอยางชัดเจน ในทางตรงกันขาม การบังคับใชหรือการแสดงใหเห็นถึงความจริงจัง
ในการบังคับใชกฎหมายกลับลดนอยถอยลงไป ตัวอยางเชน กรณีหนวยงานของรัฐไมปฏิบัติตามคําวินิจฉัย
ของ กวฉ. ใน ๒ เรื่อง
(๑) การแกไขทะเบียนประวัติอาชญากร
(๒) การสั่งใหเปดเผยเอกสารการประมูลของรัฐวิสาหกิจ
/๒. ขอเสนอ...

-๔๒. ขอเสนอเพื่อการขับเคลื่อนกฎหมายขอมูลขาวสาร
๒.๑ การขอขอมูลขาวสารโดยตองทําเปนหนังสือ จะไมไดสวนรวมจาก
ประชาชน ควรทําใหกระบวนการขอขอมูลเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตของประชาชน
๒.๒ การปรั บองค กร สขร. ให เป นองค กรลักษณะองคก รอิ ส ระซึ่ ง จะทํ าให
องคกรเติบโต มีการทํางานของคณะกรรมการวินิจฉัยที่อิสระ และมีทีมวิชาการที่เขมแข็ง มีการจัดระบบที่ดี
๒.๓ หนวยงานอื่นๆ ที่เปนหนวยงานหัวใจตองทํางานสอดรับกัน เชน ก.พ.
ก.พ.ร. สลน. หรือหนวยงานในสังกัดสํานักนายกฯ ทั้งหมด ตองใหความสนใจและใหความสําคัญ
๒.๔ การยอมรับขององคกรอิสระ องคกรอิสระภายใตรัฐธรรมนูญในทุกวันนี้
ยังไมยอมรับวาตกอยูภายใตบังคับของกฎหมายขอมูลขาวสาร เชน กกต. ป.ป.ช. หรือคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ
๒.๕ ตามมาตรา ๙ (๘) ไดกําหนดในเรื่องขอมูลขาวสารอื่นที่คณะกรรมการฯ
กําหนด ในแปดปที่ผานมามีเพียงในเรื่องของการจัดซื้อจัดจางเทานั้น ยังมีขอมูลขาวสารสาธารณะที่ใหประชาชน
สามารถตรวจดูไดจํานวนมาก แตยังไมมีการกําหนดหรือศึกษาเพิ่มเติม
๒. การประมวลผลจากแบบสอบถามความคิดเห็นผูเขารวมการสัมมนา
การแสดงความคิดเห็นของผูเ ขารวมสัมมนา
สวนใหญเห็นวากฎหมายขอมูลขาวสารของราชการเปนกลไกในการตรวจสอบความ
โปรงใสในการบริหารราชการแผนดินอยางรูปธรรมอยูในระดับชัดเจนพอสมควร โดยเห็นวาชัดเจน รอยละ
๔๓ และเห็นวาชัดเจนอยูในระดับพอใช รอยละ ๕๓ และเห็นวาภายหลังการมีกฎหมายฉบับนี้ทําใหระบบ
ราชการมีความโปรงใสมากขึ้น ขณะที่ความเห็นตอบทบาทของ กขร. กวฉ. และ สขร. ในการขับเคลื่อน
กฎหมายใน ๘ ปที่ผานมานั้นอยูในระดับปานกลาง (ปานกลาง ๔๗% นอยไป ๓๐%)
ในสวนความเห็นตอการมีกฎหมายฉบับนี้เห็นวาประชาชนยังใหความสนใจนอย (๔๗%)
และเปนภาระของหนวยงาน (๓๙%) ขณะที่ประโยชนของกฎหมายที่คิดวามากที่สุดคือการมีสิทธิในการเขา
ตรวจสอบอํานาจรัฐและใช เพื่อปกปองสิทธิของตนเอง สําหรับขอเสนอหัวขอสัมมนาที่ตองการเขารวมฟง
ขอเสนอหัวขอที่เสนอเขามามากที่สุด คือการสัมมนาใหความรูเกี่ยวกับการใชการตีความการปฏิบัติตาม
กลไกที่มีอยูในกฎหมาย ทั้งในการใชดุลพินิจเปดเผยหรือไมเปดเผยขอมูลขาวสาร และแนวทางการแกไข
ปญหาอุปสรรคอื่นๆที่เกิดขึ้นในการใชบังคับกฎหมาย (เอกสาร ๒)

