ประมวลมติคณะรัฐมนตรี
ที่สนับสนุนการบังคับใช้ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ครั้งที่ 1 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2541
1. ให้กระทรวง ทบวง กรม ถือเป็นนโยบายสาคัญที่ต้องปฏิบัติให้เกิดผลอย่างจริงจังโดยจัดโครงการให้
ความรู้เพื่อให้เจ้าหน้า ที่ในหน่วยงานมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้อย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง
2. ให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่ง แต่งตั้งบุคคลหรือคณะกรรมการขึ้นรับผิดชอบการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้เป็นการเฉพาะ
3. ให้กระทรวง ทบวง คัดเลือกส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจอย่ างน้อย 1 แห่ง เพื่อเป็นหน่วยงาน
ตัวอย่างในการให้บริการข้อมูลตามพระราชบัญญัตินี้
ครั้งที่ 2 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2542
1. เมื่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการให้คาแนะนา หรือให้ความเห็นต่อเรื่องร้องเรียนให้
หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และโดยด่วนที่สุด
2. เมื่อสานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการขอความร่วมมือ ขอเอกสาร/ข้อเท็จจริง ให้
หน่วยงานของรัฐให้ความสาคัญและความร่วมมือ
3. เมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารมีคาวินิจฉัยให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตาม
คาวินิจฉัย ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่รับทราบคาวินิจฉัย
4. หากไม่ปฏิบัติตามโดยไม่มีเหตุผลสมควร ให้ผู้บังคับบัญชาลงโทษทางวินัยทุกกรณี
ครั้งที่ 3 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2542
1. ให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540 โดยให้กระทรวง ทบวง กรม รายงานผลการติดตามให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการทราบ
ภายในเดือนเมษายน และตุลาคม
2. ให้สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานหลักในการเร่งรัดติดตามผลการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยกาหนดเป็นแผ นการตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการสานักนายกรัฐมนตรี
3. ให้กระทรวง ทบวง กรม เร่งรัดการติดตามประเมินผล โดยมอบหมายผู้ตรวจราชการกระทรวง/กรม
รับผิดชอบ
4. ให้ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง ติดตามการประเมินผลการปฏิบัติของหน่วยงานราชการส่วน
ท้องถิ่น
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ครั้งที่ 4 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2543
1. ให้หน่วยงานของรัฐเร่งรัดการปฏิบัติตามกฎหมายและการให้บริการข้อมูลข่าวสารของประชาชน
2. ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ อัตรากาลังและการพัฒนาบุคลากรที่
เหมาะสมแก่สานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

3. ให้กรรมการผู้แทนส่วนราชการในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการที่ได้รับมอบหมาย
ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี เพื่อให้การดาเนินงานในหน่วยงานของรัฐ
เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างจริงจัง
4. เพื่อให้การพัฒนาข้อมูลข่าวสารดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ให้สานักนายก รัฐมนตรี
และหน่วยงานของรัฐทุกแห่งพิจารณากาหนดแนวทางพัฒนางานบริหารข้อมูลข่าวสารงานสารบรรณ ให้เป็น
ระบบอ้างอิงทั่วถึงกันได้ทั่วประเทศ
5. ให้สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนพิจารณาวางระบบการป ระเมินผลงานเพื่อเลื่อน
ระดับ เจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งแต่ระดับ 7 ขึ้นไป โดยให้คานึงถึงการพัฒนาความรู้และความสามารถด้านการ
บริหารงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และให้สานักงานคณะกรรมกา รข้าราชการพลเรือนพิจารณาหลักเกณฑ์การ
แข่งขันบุคลากรเข้ารับราชการในตาแหน่งนิติกรต้องผ่านการสอบความรู้ทางด้านกฎหมายพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ .ศ. 2539 ใน
ฐานะวิชาบังคับควบคู่กับความรู้กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน
ครั้งที่ 5 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2543
ให้สานักงานปลัดกระทรวงทุกกระทรวงเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตามผลการปฏิบัติของหน่วยงาน ใน
สังกัดและรวบรวมรายงานตามแบบที่สานักนายกรัฐมนตรีกาหนด
ส่งให้คณะกรรมการ ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ ทั้งนี้เริ่มตั้งแต่การรายงานงวดเดือนตุลาคม 2543เป็นต้นไป
ครั้งที่ 6 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2546
1. ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบในการติดตามผลการปฏิบัติของ
ราชการส่วนท้องถิ่น
2. ให้มีการรายงานผลการปฏิบัติมายังคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ปีละ 1 ครั้งภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี โดยให้สานักงานปลัดกระทรวงทุกกระทรวงเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตามผลและ
รวบรวมแบบรายงานของหน่วยงานในสังกัด
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ครั้งที่ 7 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547
1. ให้ทุกหน่วยงานบริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว
- กรณีมีข้อมูลพร้อมที่จะจัดหาให้ได้ ต้องดาเนินงานให้แล้วเสร็โดยรวดเร็
จ
วหรือภายในวันที่รับคาขอ
- กรณีที่ข้อมูลที่ขอมีจานวนมากหรือไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันจะต้องแจ้งให้ผู้
ขอทราบภายใน 15 วัน รวมทั้ง แจ้งกาหนดวันที่จะดาเนินการแล้วเสร็จ ให้ผู้ขอข้อมูลทราบด้วย
2. ให้หน่วยงานที่มีเว็บไซต์นาประกาศการประกวดราคาและสอบราคา รวมทั้งผลการพิจารณาการ
จัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์อีกทางหนึ่ง
3. ให้หน่วยงานของรัฐส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540
อย่างเคร่งครัด โดยเน้นการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่
เพื่อให้บริการข้อมูลแก่ประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ครั้งที่ 8 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2549
1. ให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) นามติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28
ธันวาคม พ.ศ. 2547 ที่กาหนดให้หน่วยงานของรัฐนาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประกาศประกวดราคาและสอบ
ราคา รวมทั้งผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน รวมทั้งการ
นาเรื่องความโปร่งใส เรื่องการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นหนึ่งในตัวชี้วัด (KPI)
ประสิทธิภาพของหน่วยงานราชการทุกแห่งด้วย
2. กาหนดหลักเกณฑ์ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐฟ้องคดีปกครองเพื่อเพิกถอนคาวินิจฉัยของ
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่มีคาวินิจฉัยให้หน่ วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้
อุทธรณ์
ครั้งที่ 9 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2550
1. ให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย นามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28
ธันวาคม พ.ศ. 2547 ที่กาหนดให้หน่วยงานของรัฐนาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ ประกาศประกวดราคาและสอบ
ราคา รวมทั้งผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน รวมทั้งการนา
เรื่องความโปร่งใส เรื่องการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเครื่องมือในการ
ประเมินประสิทธิภาพของหน่วยงานส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง โดยเริ่มดาเนินการตั้งปี 2551
2. ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรักษาหนังสือราชการ และการทาลายหนังสือ
ราชการ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 โดยเคร่งครัดหากเกิดความ
บกพร่องของการไม่เคร่งครัดในการปฏิบัติดังกล่าวให้ดาเนินการทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และหาก
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เกิดความเสียหายขึ้นหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบและดาเนินการตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบ
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
3. ให้กระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาขอความร่วมมือจากสถาบันการศึกษา ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540และความรู้เกี่ยวกับสิทธิ
ของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง ความเป็นอยู่ส่วนตัว บรรจุเป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรของ
สถาบันการศึกษาด้วย
4. ให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งจัดทาสรุปผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 ไว้ในรายงานประจาปีของหน่วยงานด้วย
********************

