บทความ อ. ๔๓ /๒๕๖๐
วีระเชษฐ์ จรรยากูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
จะเก็บไว้ใช้อีก
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารไม่ได้หมายถึงการให้สาเนาเอกสารพร้อมรับรองสาเนาเท่านั้นครับ
แต่อาจเปิดเผยโดยให้ตรวจดูแต่ไม่ให้สาเนาก็มี ขึ้นอยู่กับเหตุผลอะไร ไปดู
นายตั้ งใจได้ เข้ าสอบบรรจุ แต่ งตั้ งเข้ ารับราชการในต าแหน่ งเจ้ าพนั กงานปกครองปฏิ บั ติ การ
(ปลั ด อ าเภอวุ ฒิ ป ริ ญ ญาโท) มี ห นั ง สื อ ถึ ง กรมการปกครองขอทราบผลคะแนนการสอบพร้ อ มส าเนา
กระดาษคาตอบและข้อสอบพร้อมเฉลย รวม ๓ รายการ กรมการปกครองเปิดเผยคะแนนให้นายตั้งใจทราบว่า
ได้ ๙๐ คะแนน แต่ปฏิเสธการเปิดเผยในส่วนของกระดาษคาตอบและข้อสอบพร้อมเฉลย นายตั้งใจจึงมีหนังสือ
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ในการพิ จ ารณาของคณะกรรมการวิ นิ จฉั ยการเปิ ดเผยข้ อมู ลข่ าวสาร กรมการปกครอง
มีหนังสือส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อประกอบการพิจารณาและชี้แจงว่า นายตั้งใจได้ขอข้อมูลข่าวสารดังกล่าว ซึ่งกรมการ
ปกครองมีหนังสือแจ้งว่าผู้ขอได้คะแนนความสามารถเฉพาะตาแหน่ง ๙๐ คะแนนจาก ๒๐๐ คะแนน ผู้ที่จะผ่าน
ต้องได้ร้อยละ ๖๐ คือ ๑๒๐ คะแนน สาหรับสาเนากระดาษคาตอบและข้อสอบพร้อมเฉลย คณะกรรมการ
สอบแข่งขันมีมติให้ผู้เข้าสอบตรวจสอบความถูกต้องได้ โดยตรวจดูกระดาษคาตอบด้วยตนเอง แต่ไม่อนุญาตให้
ถ่ายส าเนาข้อสอบพร้ อมเฉลย เนื่ อ งจากสงวนลิ ข สิ ทธิ์โดยกรมการปกครอง กระทบต่อประสิ ทธิภ าพและ
วัตถุประสงค์ในการทดสอบ โดยข้อสอบเฉพาะตาแหน่งเป็นข้อสอบปรนัย อาจนาไปใช้ในการสอบครั้งอื่นต่อไป
หรือเป็ น แนวทางปรับ ปรุงแก้ไขลักษณะ เนื้อหา ซึ่งเมื่อสอบเสร็จแล้ วได้จ้างมหาวิท ยาลั ยราชภัฏ ผู้ รับ จ้าง
ดาเนินการจัดสอบ ตรวจข้อสอบ ประมวลผลสอบ วิเคราะห์ข้อสอบรายข้อให้กรมการปกครอง หากผู้เข้าสอบ
จะขอตรวจดูกระดาษคาตอบ และคาเฉลยแบบปรนัย ซึ่งไม่ มีเนื้อหาของข้อสอบทั้งคาถามและคาตอบที่ถูกต้อง
ด้วยตนเองก็น่ าจะเพีย งพอที่จะใช้ตรวจสอบความถูกต้อง ตามที่แจ้งความประสงค์ในหนังสือที่อุทธรณ์ ต่อ
คณะกรรมการวินิจฉัย ฯ กรมการปกครองยินดีให้นายตั้งใจเข้าตรวจดูได้
คณะกรรมการวินิจฉัย ฯ เห็นว่า กระดาษคาตอบและข้อสอบพร้อมเฉลยได้ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
นายตั้งใจเป็นผู้เข้าสอบด้วยต้องการตรวจสอบความถูกต้องจึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง แต่เมื่อข้อสอบครั้งนี้
อาจนาไปใช้ในการสอบครั้งต่อไป จึงมีลักษณะเป็นคลังข้อสอบ หากเปิดเผยอาจมีผลกระทบต่อการสอบครั้ง
ต่อไป จึงวินิจฉัยให้กรมการปกครองเปิดเผยกระดาษคาตอบของนายตั้งใจและคาเฉลยข้อสอบแบบปรนัย ที่ไม่
มีเนื้อหาของข้อสอบทั้งคาถามและคาตอบ พร้อมสาเนาที่มีคารับรองถูกต้อง ส่วนข้อสอบพร้อมคาเฉลย ที่มี
เนื้อหาของข้อสอบทั้งคาถามและคาตอบ เปิดเผยให้นายตั้งใจทราบได้ ด้วยการให้เข้าตรวจดูแต่ไม่ให้สาเนา
หมายความว่าให้ เข้าไปนั่งอ่านได้ ห้ ามถ่ายเอกสาร ห้ ามน ากระดาษปากกาเข้าไปจดลอก
ออกมา มีข้อสงสัยติดต่อหารือได้ที่สานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สานักงานปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรี ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๗๘ www.oic.go.th
( ที่ สค ๑๘๘/๒๕๕๘)
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วีระเชษฐ์ จรรยากูล
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ทำดีมำกครับ
การใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้น ไม่ใช่เพียงกรณี
หน่วยงานปฏิเสธตรงๆ ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ตามคาขอเท่านั้น แต่มีอีกกรณีหนึ่งที่อุทธรณ์ได้ ดูเรื่องนี้ครับ
คุณภาอยู่ที่บ้านเป็นปกติ วันหนึ่งเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตาบลคลองจิกไปพบที่บ้านแล้วแจ้งว่า
เทศบาลได้รับ หนั งสื อ ขอส าเนาข้อมูล ข่าวสารการอนุญ าต อ.๑ เกี่ยวกับการก่อสร้าง พร้อมทั้ งแบบแปลน
ทั้งโครงการของหมู่บ้านอยู่ เป็ นสุ ขทั้งหมด และใบอนุญาตทาท่อระบายน้าทิ้งพร้อมแบบแปลนทั้งหมดของ
โครงการที่ติดหอพักของบ้านเลขที่ 222 ที่ติดที่สาธารณประโยชน์ ซึ่งเป็นข้อมูลของคุณ ภาและเป็นเจ้าของ
โครงการ จะอนุญาตหรือคัดค้านหรือไม่ให้แจ้งด้วย คุณ ภาจึงรีบไปทาหนังสือคาร้องคัดค้านไม่อนุญาตเพราะ
เห็นว่าผู้ขอไม่ได้เกี่ยวข้องและไม่ได้มีบ้านอยู่แถวนั้นเลย ใช้เวลาเพียง ๒ วัน สานักงานเทศบาลตาบลคลองจิก
มีหนังสือแจ้งคุณภาว่า คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลคลองจิกพิจารณาคาคัดค้านของคุณภาแล้ว
มีมติไม่รับฟังคาคัดค้าน เพราะใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (อ.๑) เป็นผลการพิจารณาอนุญาตให้ผู้ประกอบการ
ก่อสร้างอาคารได้ จึงเป็นข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตาม
มาตรา ๙ (๑) จึงมีคาสั่งไม่รับฟังคาคัดค้านของคุณ ภา หากไม่เห็นด้วยกับคาสั่งนี้มีสิทธิอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๘
ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรับแจ้งคาสั่งนี้ แจ้งได้เป๊ะมากครับ
คุณภาได้ไปหารือเจ้าหน้าที่สานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยมีหนังสือปฏิเสธและแจ้ง
สิทธิอุทธรณ์ของเทศบาลเพียงฉบับเดียว เมื่อโทรประสานขอสาเนาหนังสือที่คุณภาคัดค้านไม่อนุญาต เทศบาล
ก็ส่งโทรสารไปให้ทันทีพร้อมหนังสือของผู้ขอข้อมูลข่าวสารด้วย จึงทาหนังสืออุทธรณ์ได้ในวันนั้นเลย
น้อยครั้งครับที่หน่วยงานจะปฏิบัติได้ละเอียดขนาดนี้ คือปฏิบัติตามมาตรา ๑๗ ทั้งวรรคหนึ่ง
วรรคสอง และวรรคสามครบถ้วน เพราะที่ ผ่ านมาเมื่อเจ้าของข้ อมูล ข่าวสารคั ดค้าน หน่ วยงานก็จะปฏิเสธ
ไม่เปิดเผย ให้ผู้ขอไปอุทธรณ์เอง สาหรับกรณีการปฏิบัติตามมาตรา ๑๗ วรรคสามนั้น แม้เจ้าของข้อมูลข่าวสาร
จะไม่อนุญาตให้เปิดเผย หากหน่วยงานพิจารณาว่าเปิดเผยได้ ก็ต้องรอให้พ้นเวลาอุทธรณ์เสียก่อนคือสิบห้าวัน
หรือเมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยฯ มีคาวินิจฉัยว่าให้เปิดเผย มีสองเงื่อนไขครับที่หน่วยงานทาได้
เรื่องนี้ขอชมเทศบาลตาบลคลองจิกครับ ที่ปฏิบัติตามกฎหมายได้ถูกต้อง รวดเร็ว ให้บริการ
ประชาชนด้วยความเต็มใจ หากต้องการเอกสารราชการไปใช้คุ้มครองสิทธิของตนเองแล้วไม่ได้ ขอให้นึกถึง
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการครับ เพราะ “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” ติดต่อได้ที่
๐ ๒๒๘๓ ๔๖๗๘ www.oic.go.th
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วีระเชษฐ์ จรรยากูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
ไม่ใช่อย่างนี้ครับ
เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องวินิจฉัยหรือหารืออะไรครับ แต่เป็นเรื่องที่น้องๆ หรืออีกหลายท่านอาจเข้าใจ
คลาดเคลื่อนนิดหน่อยเกี่ยวกับการใช้สิทธิขอข้ อมูลข่าวสาร เปลี่ยนแนวเปลี่ยนอารมณ์จากเดิม แต่ยังคงสาระ
ที่เป็นประโยชน์เหมือนเดิม เป็นอย่างไรจะเล่าให้ฟังครับ
ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ สานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้รับ
หนังสือคาขอข้อมูลข่าวสารจากน้องๆ ๒๐ – ๒๒ คน โดยที่หน้าซองจดหมายมีถึงคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ แต่ส่งสาเนาหนังสือคาขอถึง “ผู้ที่เกี่ยวข้อง” “หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง “กระทรวงศึกษาธิการ”
“กระทรวงคมนาคม” ฯลฯ ไปให้ และเรื่องที่ ขอนั้ นก็ได้แก่ ขอจานวนรถยนต์ที่ เสี ยค่าปรับเพราะขับ เร็ว
จานวนผู้ต้องขัง จานวนผู้ต้องโทษตลอดชีวิต โครงการบ้านประชารัฐ สถิติอุบัติเหตุจากจักรยานยนต์รับจ้าง
งบประมาณที่จัดให้เด็กด้อยโอกาส ก่อสร้างอุโมงค์ทางลอด บัญชีสินค้าต้องห้ามนาเข้า บุหรี่ไฟฟ้า ก็เลยผิด
สังเกตตรงที่หน้าซองถึงคนหนึ่ง หนังสือข้างในถึงคนหนึ่ง จึงได้โทรศัพท์ไปสอบถามเจ้าของหนังสือ บางราย
ทราบว่ าเป็ น นั กศึก ษาที่ ท างานส่ งอาจารย์ป ระกอบการเรียน จึ งต้อ งขอข้อมู ล เรื่องที่อ ยากจะท า ซึ่งได้ รับ
คาแนะนาให้มีหนังสือขอไปที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ แต่ก็มีบางส่วนครับที่ทราบวิธีการขอ
ข้อมูลข่าวสารก็ได้ทาหนังสือและส่งคาขอตรงไปที่หน่วยงาน สาหรับน้องๆ ที่ส่งหน้าซองจดหมายไปที่เรา ก็ได้มี
หนังสือตอบชี้แจงแนะนาการปฏิบัติที่ถูกต้องไปถึงทุกคนเรียบร้อยแล้วครับ ผมขออธิบายหน่อยครับ คือ ผู้ที่
ต้องการขอสาเนาข้อมูลข่าวสารของราชการ จะต้องมีหนังสือคาขอถึงหน่วยงานผู้ครอบครองหรือควบคุมดูแล
ในคาขอก็ระบุให้เข้าใจได้ว่าต้องการเอกสารใด ตามมาตรา ๑๑ หากหน่วยงานได้รับแล้วไม่แจ้งผลการพิจารณา
คาขอว่าจะให้หรือไม่ให้ หรือปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่ขอภายในสิบห้าวัน ท่านก็มีหนังสือร้องเรียนไปที่
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการโดยส่งสาเนาคาขอไปด้วย ตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๓๓ กรณีใด
กรณีหนึ่ง หรือหากหน่วยงานปฏิเสธว่าเปิดเผยให้ไม่ได้ ท่านก็ส่งสาเนาหนังสือคาขอและหนังสือที่หน่วยงานปฏิเสธ
ไปขอใช้สิทธิอุทธรณ์ ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในสิ บห้ าวันนับแต่วันที่ท่านได้รับ
หนังสือปฏิเสธ ตามมาตรา ๑๘ เราไม่ได้เป็นผู้เก็บเอกสารของหน่วยงานอื่นๆ ครับ
คือจากชื่อของสานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ก็เคยมีโทรศัพท์เข้าไปโดย
เข้าใจว่าเราเป็ น แหล่ งรวมข้ อมู ล ข่าวสารของทุ กส่ ว นราชการ เป็น คลั งข้อ มูล ประมาณนั้ น แต่ เราดูเฉพาะ
พระราชบัญญัติให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้นครับ จากการสอบถามน้องๆ ทราบว่าส่งงานท่าน
อาจารย์ ไ ปหมดแล้ ว ครั บ กลั ว ว่ า จะไปติ ด ขั ด ล่ า ช้ า อยู่ ที่ เรา มี ข้ อ สงสั ย การปฏิ บั ติ ห รื อ การใช้ สิ ท ธิ ต าม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ขอให้นึกถึงคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการครับ
ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๗๘ www.oic.go.th

บทความ อ. ๔๑ /๒๕๖๐
วีระเชษฐ์ จรรยากูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
ไม่ถูกต้อง เราไม่เอา
ถ้ามีเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อชุมชน แล้วชาวบ้านออกมาปกป้องชุมชนโดยใช้
ช่องทางวิธีการทางกฎหมาย ผมจะรีบนาเสนอให้ทราบทันที เพระต้องการให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ของรัฐ มีความรู้ว่าจะปกป้องชุมชน และมีส่วนร่วมในการบริหารงานของรัฐได้อย่างไร
กลุ่มรวมพลังคนรักบ้านเกิดได้รับผลกระทบจากโครงการศูนย์จัดการขยะและโรงไฟฟ้าจากขยะ
ของบริษัทขวดเปล่า โดยประชาชนในตาบลนี้และใกล้เคียงได้ มีหนังสือแสดงเจตนาว่าไม่เอาโครงการดังกล่าว
ต่อหน่วยงานรัฐที่ดูแลและรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง และพบว่ามีการเร่งรัดขั้นตอนการออกใบอนุญาต ไม่โปร่งใส
ในการปฏิบั ติหน้ าที่ จึ งมีหนั งสื อถึงองค์การบริหารส่ วนตาบลบางโทรัดขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับใบอนุญาต
ทุกประเภทได้แก่ ๑) ใบอนุญาต อ.๑ ๒) ใบอนุญาต อ.๖ ๓) ใบอนุญาตขอดัดแปลงอาคาร ๔) เอกสารแสดงความ
คิดเห็นของสมาชิกสภา และประชาชนที่ อบต. บางโทรัด ส่งให้สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
๕) หนังสือที่ อบต. บางโทรัด มีถึงบริษัทขวดเปล่า เรื่อง การพิจารณาออกใบอนุญาตขนส่งสิ่งปฏิกูล ขยะมูลฝอย
และ ๖) คาสั่งปิดกิจการของบริษัทขวดเปล่า รวม ๖ รายการ ต่อมา อบต. บางโทรัด มีหนังสือแจ้งเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารรายการที่ ๑ คือ ใบอนุญาต อ.๑ ส่วนข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๒ – ๖ ปฏิเสธเพราะว่าบริษัทขวดเปล่า
คัดค้านการเปิดเผย ผู้ประสานงานกลุ่มรวมพลังฯ จึงมีหนังสืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร
ในการพิ จ ารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร อบต. บางโทรัด ได้ มี
หนั งสือจัดส่งข้อมูลไปให้ คณะกรรมการฯ เพื่อประกอบการพิจารณาและชี้แจงว่าเอกสารแต่ละรายการคืออะไร
และได้ส่งเอกสารรายการที่ ๑ ให้ผู้ประสานงานกลุ่มรวมพลังฯ ซึ่งได้รับไปแล้ว ส่วนรายการที่ ๒ - ๖ บริษัทขวดเปล่า
คัดค้านการเปิดเผย
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารพิจารณาแล้วเห็นว่า อบต. บางโทรัด ได้เปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารให้ผู้ประสานงานกลุ่มรวมพลังฯ แล้ว ๑ รายการ คือใบอนุญาต อ.๑ คงเหลืออีก ๕ รายการที่เป็น
ข้ อมู ลข่ าวสารตามอุ ทธรณ์ คณะกรรมการวิ นิ จฉั ย เห็ น ว่ าข้ อมู ลข่ าวสารทั้ ง ๕ รายการ เป็ นข้ อมู ลข่ าวสาร
ของราชการตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิด
จากการปฏิบัติงานตามปกติของหน่วยงานราชการ ในการตรวจสอบการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารรวมทั้งออกคาสั่ง
ให้หยุดดาเนินกิจการ เมื่อตรวจสอบพบว่าประกอบกิจการโดยไม่มีใบอนุญาตและประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพตามระเบียบและกฎหมายที่กาหนด การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามที่ ผู้ประสานงานกลุ่มรวมพลังฯ
มีคาขอจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และคาคัดค้านของบริษัทขวดเปล่า
ไม่มีเหตุผลสาคัญและข้อเท็จจริงเพียงพอจะรับฟังได้ พิจารณาแล้วจึงวินิจฉัยให้องค์การบริหารส่วนตาบลบางโทรัด
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๒ – ๖ พร้อมทั้งสาเนาถูกต้องให้กลุ่มรวมพลังคนรักบ้านเกิดต่อไป
ข้ อ มู ล ข่ า วสารอย่ า งนี้ เปิ ด เผยได้ สามารถดู เป็ นแนวทางได้ ครั บ โดยเฉพาะเรื่ อ งรายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ต้องเปิดเผยให้ประชาชนตรวจดูได้โดยไม่ต้องมีคาขอเลยครับ มีข้อสงสัย
ติดต่ อหารื อได้ที่ ส านั กงานคณะกรรมการข้ อมู ล ข่าวสารของราชการ ส านัก งานปลั ดส านั ก นายกรัฐ มนตรี
๐ ๒๒๘๓ ๔๖๗๘ www.oic.go.th “ไม่ได้ข้อมูลที่ขอ บอก สขร. นะครับ”
( ที่ สค ๒๐๒/๒๕๖๐)

บทความ อ. ๔๒/๒๕๖๐
วีระเชษฐ์ จรรยากูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
หนูเป็นปกตินะคะ
เรื่องนี้อ่านแล้วเข้าใจเลยครับว่า คนเดือดเนื้อร้อนใจใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ฯ
คุ้มครองสิทธิของตนเองได้อย่างไร เหมือนดูละครครับ แต่เป็นเรื่องจริง
นางสาวเปรี้ ย วเข้ารั บ การประเมิ น ทางจิต วิท ยาและจิต เวชตามที่ ธ นาคารเพื่ อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ส่งตัวไปเช็คที่สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา นางสาวเปรี้ยวจึงมีหนังสือถึง
ธนาคารเพื่อการเกษตร ฯ ขอสาเนาสรุปผลการตรวจประเมินทางจิตวิทยาและจิตเวชที่สถาบันจิตเวชศาสตร์ ฯ
ส่งไปให้ธนาคารเพื่อการเกษตร ฯ ธนาคารเพื่อการเกษตร ฯ มีบันทึกต่อท้ายปฏิเสธด้วยเหตุผลว่าเป็นเอกสาร
ทางการแพทย์ ซึ่งบุคคลภายนอกแจ้งผลให้ธนาคารทราบไม่สามารถเปิดเผยได้ เนื่องจากจะทาให้การบังคับใช้
กฎหมายเสื่อมประสิ ทธิภ าพ รุ กล้าสิท ธิส่ วนบุ คคลโดยไม่สมควร และเป็นข้อมูล ที่มีผู้ ให้ มาโดยไม่ประสงค์
ให้นาไปเปิดเผยต่อผู้อื่น นางสาวเปรี้ยวจึงมีหนังสืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ในการพิ จ ารณาของคณะกรรมการวินิ จฉั ยการเปิ ดเผยข้ อมู ลข่ าวสาร สาขาการแพทย์ แ ละ
สาธารณสุข ผู้แทนสถาบั นจิตเวชศาสตร์ ฯ ชี้แจงว่า ธนาคารเพื่อการเกษตร ฯ ส่งตัว นางสาวเปรี้ยวไปตรวจ
ประเมินสุขภาพจิตผลปรากฏว่านางสาวเปรี้ยวมีภาวะเครียดวิตกกังวลจากการทางาน และมีบุคลิกบางประการ
ส่งผลแสดงออกด้านอารมณ์ในที่ทางาน แต่ไม่ถึงขั้นต้องใช้ยาทางจิตเวช ซึ่งได้แ จ้งผลการประเมินให้ ธนาคาร
เพื่อการเกษตร ฯ ทราบแล้ว หากนางสาวเปรี้ยวขอข้อมูลข่าวสารนี้กับสถาบัน ฯ ก็ให้ได้ เพราะผู้ขอเป็นเจ้าของ
ข้อมูลเอง ในส่วนของธนาคารเพื่อการเกษตร ฯ ชี้แจงว่าที่ไม่เปิดเผยเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล และเป็นการ
ส่งตัวไปตรวจเฉพาะกรณีเนื่องจากพบว่านางสาวเปรี้ยวเครียดและเคยไปตรวจมาแล้ว ๒-๓ โรงพยาบาล รวมทั้ง
นางสาวเปรี้ยวแจ้งขอให้ ธนาคารเพื่อการเกษตร ฯ ส่งตัวไปตรวจประเมินทางจิตวิทยาและเมื่อทราบผลแล้ว
ก็ ไม่ ได้ บั น ทึ ก ในประวั ติ บุ ค คลและไม่ น าผลไปประกอบการพิ จ ารณาให้ คุ ณ ให้ โ ทษ ยั ง คงปฏิ บั ติ ง านได้
พักแป๊บนึงครับ เครียด
นางสาวเปรี้ยวชี้แจงว่า ตนเองปฏิบัติงานอยู่กลุ่มงบประมาณภาครัฐ มีหน้าที่รับผิดชอบการ
สรุป ตัวเลขโครงการรั บ จ าน าข้าว เรื่ องของเรื่องก็คือ ศาลฎี กาได้ขอสรุปตั วเลขโครงการรับ จาน าข้าวจาก
ธนาคารเพื่อการเกษตร ฯ โดยนายหวานเป็น ตัว แทนไปชี้แจงต่อศาลฎีกา แต่ นางสาวเปรี้ ยวคัดค้านตัว เลข
ทั้งหมด ต่อมาธนาคารเพื่อการเกษตร ฯ กล่าวหานางสาวเปรี้ยวว่ามีปัญหาด้านสภาวะจิต และย้ายให้ไปทางานที่
กลุ่มอัตราเพื่อการบริหาร ๒ ปีกว่าแล้ว โดยนางสาวเปรี้ยวไม่เคยเข้ารับการตรวจ ต่อมาธนาคารเพื่อการเกษตร ฯ
มีหนังสือแจ้งให้นางสาวเปรี้ยวลาออกก่อนเกษียณทั้งที่เพิ่งอายุ ๓๐ ปี และส่งตัวไปตรวจ ตัวเองไม่ได้สมัครใจไป
แต่ถ้าไม่ไปตรวจจะไล่ออก จึงเป็นการถูกบังคับและให้ทาหนังสือยินยอมไว้ด้วย โดยธนาคารเพื่อการเกษตร ฯ
แจ้งผลการตรวจให้ทราบก่อนที่สถาบัน ฯ จะแจ้งให้ ธนาคารเพื่อการเกษตร ฯ ทราบเสียอีก ส่วนการที่ตนเอง
ไม่ไปขอผลการตรวจจากสถาบัน ฯ เนื่องจากมีขั้นตอนยุ่งยากต้องเข้าที่ประชุมแพทย์

-๒คณะกรรมการวินิ จฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารพิจารณาแล้วเห็ นว่า สรุปผลการตรวจประเมิน
ทางจิตวิทยาและจิตเวชที่สถาบัน ฯ ส่งให้ ธนาคารเพื่อการเกษตร ฯ ซึ่งเป็นผู้ครอบครองหรือควบคุมดูแลนั้น
เป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของของนางสาวเปรี้ยว นางสาวเปรี้ยวย่อมมีสิทธิได้ทราบ ได้ตรวจดู หรือได้รับสาเนา
ตามมาตรา ๒๕ จึ งวินิ จ ฉัย ให้ ธนาคารเพื่อการเกษตร ฯ เปิ ดเผยข้อมูล ข่าวสารพร้อมส าเนาถูกต้องให้ ตามที่
นางสาวเปรี้ยวมีคาขอ
คาวินิจฉัยของสาขาการแพทย์แม้จะน้อยเรื่อง แต่ก็น่าสนใจมาก ขอให้ ท่านไปติดตามอ่าน
รายละเอียดเรื่องนี้จากเว็บไซต์เพิ่มเติมครับ จะได้ข้อคิดอะไรมากทีเดียว มีข้อสงสัยติดต่อหารือได้ที่สานักงาน
คณะกรรมการข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ ส านั ก งานปลั ด ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๗๘
www.oic.go.th
“เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น”
( พส ๑/๒๕๖๐)

