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ต้องมาแบบโปร่งใส
เร็ว ๆ นี้มีข่าวบริษัทเอกชนไม่รับเด็กที่จบจากมหาวิทยาลัยของรัฐบางแห่ง ซึ่งก็ยังไม่ชัดเจนว่า
เป็นเพราะคุณภาพทางวิชาการ หรือตัวเด็กเองแต่เป็นเรื่องใหญ่ที่ผู้บริหารการศึกษาต้องให้ความสนใจมาก ๆ ครับ
นายสังคมทราบว่าในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้สรรหานายก
สภามหาวิทยาลัย จึงได้มีหนังสือขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสรรหาดังกล่าว รวม ๗ รายการ ก็มี ๑) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย ฯ ที่ใช้ในการสรรหา ๒) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ฯ ๓) รายงานการประชุมทุกครั้ง ๔)
ประกาศของคณะกรรมการสรรหา ๕) รายงานการประชุมของสภามหาวิทยาลัย ฯ เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นนายก
สภา ฯ ๖) สรุปผลการเสนอชื่อบุคคลของบุคลากรทุกหน่วยงาน และ ๗) รายงานการประชุมของคณะกรรมการ
ประจาหน่วยงานที่เสนอชื่อนายกสภาให้ประธานคณะกรรมการสรรหา โดยขอสาเนาที่ไม่ ต้องรับรองสาเนา
ถูกต้องและขอเข้าตรวจดูต้นฉบับของข้อมูลข่าวสารทั้งหมดตามที่ขอด้วย ต่อมามหาวิทยาลัยฯมีหนังสือแจ้ง
เปิดเผยข้อมูลให้ในข้อที่ ๑ ข้อที่ ๒ และข้อที่ ๔ แต่ปฏิเสธไม่เปิดเผยให้ในข้อที่ ๓, ๕, ๖ และข้อที่ ๗ด้วยเหตุผลว่า
เป็นเรื่องกระบวนการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ฯ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิ
โรฒอยู่ระหว่างดาเนินการเสนอเพื่อนาความกราบบังคมมูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งผู้ดารง
ตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยซึ่งยังไม่เสร็จสิ้น การเปิดเผยจะทาให้การบังคับใช้กฎหมาย เสื่อมประสิทธิภาพ
เป็นกระบวนการภายในของมหาวิทยาลัย ฯ ไม่มีผลกระทบต่อบุคคลภายนอกแต่อย่างใด นายสังคมจึงมีหนังสือ
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ในการพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัย ฯ มีหนังสือไป
ชี้แจง ก็เป็นเหตุผลเดียวกับที่ได้แจ้งปฏิเสธนายสังคมไปแล้วนั่นแหละครับ โดยเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันคือเมื่อเดือน
กันยายน ๒๕๖๐ การสรรหานายกสภามหาวิ ทยาลั ย ฯ เสร็จสิ้ นแล้ ว มีประกาศส านั กนายกรัฐมนตรี แต่ งตั้ ง
นายกสภามหาวิทยาลัยไปเรียบร้อยแล้ว
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารตามอุทธรณ์คือ
ข้อมูลข่าวสารในรายการที่ ๓ รายการที่ ๕ รายการที่ ๖ และรายการที่ ๗ เป็นเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และได้ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
การเปิดเผยไม่ทาให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไม่สาเร็จตามวัตถุประสงค์ แต่การเปิดเผยจะ
ทาให้บุคคลภายนอกเห็นว่า กระบวนการดาเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยมีความโปร่งใส พิจารณาแล้วจึง
วินิจฉัยให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปิดเผยข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๓,๕,๖ และ ๗ เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับ
การพิจารณาสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมทั้งสาเนาถูกต้อง ให้นายสังคมต่อไป
คุณภาพการศึกษาจะเป็น อย่างไร บ้านเราจะสู้มหาวิทยาลัยในอาเซียนได้หรือไม่ ผู้บริหาร
การศึกษามีส่วนสาคัญครับ มีข้อสงสัยการปฏิบัติหรือจะใช้สิทธิตามกฎหมายนี้หารือไปได้ครับ “เปิดเผยเป็นหลัก
ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” ติดต่อได้ที่ ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๗๘ www.oic.go.th
( ที่ สค ๒๘๙/๒๕๖๐)
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ไปพิสูจน์กันเอง
ช่วงนี้ก็มีข่าวทาร้ายเด็กมากเหมือนกัน อยากให้อ่านไว้เป็นความรู้ประกอบการติดตามข่าวว่า
แต่ละเรื่องจะจบเหมือนกันหรือไม่ เป็นอย่างไรจะเล่าให้ฟังครับ
นายแป๊วถูกกล่าวหาว่ากระทาอนาจารเด็กหญิงคนหนึ่ง จนถูกลงโทษปลดออกจากราชการ ได้
มีหนังสือถึงตารวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรีขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพยานหลักฐานคดี ๒ รายการคือ รายงาน
ชั น สู ต รบาดแผลของนายแป๊ ว และเด็ ก หญิ ง เปี๊ ย ก และภาพถ่ า ยเสื้ อ – กางเกงของเด็ ก หญิ ง เปี๊ ย กที่ เ ป็ น
พยานหลักฐานในวันเกิดเหตุ ซึ่งอ้างว่าถูกนายแป๊วกระทาอนาจาร ต่อมา ๔ วัน ตารวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี มี
หนั งสื อแจ้ งนายแป๊ วปฏิ เสธการเปิ ดเผข้ อมู ล ข่ าวสารตามที่ ขอด้ ว ยเหตุ ผ ลว่ า อยู่ ระหว่ างการพิ จารณาของ
คณะกรรมการข้าราชการตารวจ (ก.ตร.) ยังไม่ถึงที่สุด และทางคดีอาญาอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลถือเป็น
พยานสาคัญในคดีอาญา ต้องพิจารณาผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงาน ดังนั้น การเปิดเผย
อาจทาให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ ส่วนรายงานการแพทย์ถ้าเปิดเผยไปแล้วจะรุกล้าสิทธิส่วนบุคคล
โดยไม่สมควร การขอตรวจ ขอบันทึกถ้อยคาบุคคลหรือพยานหลักฐานอื่นเป็นดุลพินิจของผู้สั่งลงโทษจะอนุญาต
หรือไม่ นายแป๊วจึงได้มีหนังสืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ในการพิ จ ารณาของคณะกรรมการวิ นิ จฉั ยการเปิ ดเผยข้ อมู ลข่ าวสาร ต ารวจภู ธ รจั ง หวั ด
ปราจีนบุรีมีหนังสือไปชี้แจง และมอบหมายผู้แทนไปชี้แจงด้วยสรุปได้ว่า นายแป๊วถูกดาเนินคดีฐานพรากผู้เยาว์
อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ไปเพื่อการอนาจาร เบื้องต้นได้มีคาสั่งให้นายแป๊วออกจากราชการไว้ก่อน ต่อมาเมื่ออัยการสั่งฟ้อง
จึงมีคาสั่งทางวินัยปลดออกจากราชการ แต่นายแป๊วได้อุทธรณ์คาสั่งอีกครั้ง ก.ตร. พิจารณาแล้วเห็นว่าโทษปลดออก
ยังไม่เหมาะสมกับความผิ ดจึงเพิ่มโทษจากปลดออกเป็นไล่ ออก ส่วนเรื่องข้อมูลข่าวสารที่ขอนั้น ในส่วนของ
รายงานชันสูตรบาดแผลของนายแป๊วสามารถเปิดเผยให้ทราบได้ ส่วนข้อมูลอื่นอาจจะมีผลกระทบต่อคดีอาญา
แต่ผู้ขอก็สามารถขอได้ในชั้นศาล
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานชันสูตรบาดแผลของ
นายแป๊วรายงานชันสูตรบาดแผลและภาพถ่ายเสื้อ – กางเกงของเด็กหญิงเปี๊ยกเป็นข้อมูลที่ตารวจภูธรจังหวัด
ปราจีนบุรีได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามปกติในการรวบรวมพยานหลักฐานที่ใช้กล่าวหา ซึ่งทางวินั ยได้
ลงโทษไปแล้ว ส่วนทางอาญาแม้จะอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล แต่นายแป๊วในฐานะผู้ถูกลงโทษทางวินัยควรได้
รับทราบข้อมูลเพื่อโต้แย้ งแสดงหลั กฐานต่อไปได้ ส่วนรายงานชันสู ตรบาดแผลของเด็กหญิงแม้เป็นรายงาน
ความเห็นของแพทย์ ก็เป็นข้อเท็จจริงและไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ ส่วนภาพถ่ายเสื้อ – กางเกง เป็นเพียงภาพถ่าย
ที่ไม่ได้ปรากฏภาพร่างกายหรืออวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดของเด็ก จึงไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล หรือจะไปรุกล้าสิทธิ ส่วน
บุคคลโดยไม่สมควร จึงวินิจฉัยให้ตารวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรีเปิดเผยข้อมูลข่าวสารรายงานชันสูตรบาดแผลและ
ภาพถ่ายเสื้อ – กางเกงของเด็กหญิงพร้อมทั้งสาเนาถูกต้องให้นายแป๊วต่อไป
เรื่องนีน้ ายแป๊วใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หาหลักฐาน
ไปต่อสู้ ผิดถูกก็ว่ากันไปครับ
( ที่ สค ๑๑/๒๕๖๑)
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ไม่อนุญาต แต่ก็เปิดเผยได้
เคยทราบเหมือนกันครับว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็มีทรัพย์สินของตนเองที่นารายได้เข้า
หน่วยงานเพื่อไปใช้บริหารท้องถิ่น แล้วถ้าทรัพย์สินนั้นเกิดการพิพาทกันผู้เกี่ยวข้องจะขอรายละเอียดก่อนจะ
ประนีประนอมกันได้อย่างไร
นางสวยได้มีหนังสือถึงเทศบาลตาบลแม่สาย เพื่อขอสาเนาเอกสารการโอนเปลี่ยนเจ้าของอาคาร
และสิทธิการเช่าของบ้ านเลขที่ ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ ของเทศบาลตาบลแม่สาย เพื่อใช้ประกอบการไกล่ เกลี่ ย
ประนอมข้อพิพาท ตามที่นางสวยได้ยื่นเรื่องไว้ที่สานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย และ
การบังคับคดีจังหวัดเชียงราย ต่อมาเทศบาลตาบลแม่สายมีหนังสือแจ้งปฏิเสธเพราะเห็นว่าเป็นข้อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคล และนางสวยไม่ได้มีชื่อเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ก็ได้มีหนังสือไปสอบถามความยินยอม ซึ่งเจ้าของ
ข้อมูลไม่ยินยอมให้เปิดเผย นางสวยจึงมีหนังสืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ในการพิจ ารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตาบลแม่สาย
มีหนังสือส่งเอกสารไปประกอบการพิจารณาและชี้แจงว่า ข้อมูลที่ขอเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล และไม่มีหนังสือ
ยินยอมจากเจ้าของข้อมูลไปแสดงประกอบการยื่นขอข้อมูล และนางสวยไม่มีชื่อเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรเลย เมื่อ
เทศบาล ฯ มีหนังสือไปถึงเจ้าของอาคารซึ่งเป็นผู้มีสิทธิในการเช่า เจ้าของข้อมูลก็ไม่ยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล
คณะกรรมการวิ นิ จฉั ยการเปิ ดเผยข้ อมู ลข่ าวสารพิ จารณาแล้ วเห็ นว่ า สั ญญาเช่าอาคารหรื อ
สิ่งก่อสร้างบ้านเลขที่ ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ เป็นข้อมูลข่าวสารการดาเนินการจัดทาบริการสาธารณะของเทศบาล
ตาบลแม่สาย โดยนาทรัพย์สิน คือ อาคารพาณิชย์ ของเทศบาลออกให้เอกชนเช่า และได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าเช่า
เพื่อนารายได้จากค่าเช่าไปจัดทาบริการสาธารณะอื่นต่อไปตามอานาจหน้าที่ของเทศบาล ข้อมูลข่าวสารดังกล่าว
จึงไม่ใช่ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล แต่อาจมีข้อมูลส่วนบุคคลรวมอยู่ด้วย มีการทาสัญญากันไปเรียบร้อยแล้ ว
ไม่ทาให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ แต่การเปิดเผยจะทาให้เห็นถึงความโปร่งใสและตรวจสอบได้
จะเว้นแต่ข้อมูลข่าวสารในขอบเขตที่เป็นส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ สกุล ลายมือชื่อผู้เช่า และพยานบุคคล พิจารณาแล้ว
จึงวินิจฉัยให้เทศบาลตาบลแม่สายเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสัญญาเช่าอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง ทั้งสองสัญญา พร้อมทั้ง
สาเนาถูกต้องให้แก่นางสวยโดยให้ปกปิดชื่อ สกุล ลายมือชื่อผู้เช่า และพยานบุคคล
ข้อมูลข่าวสารอย่างนี้เปิดเผยได้ หน่วยงานท้องถิ่น ดูเป็นแนวทางได้ครับ และได้รู้เพิ่มเติมเรื่อง
อานาจหน้ า ที่และการบริ ห ารจั ด การทรั พ ย์ สิ นของหน่ว ยงานท้อ งถิ่นด้ ว ยครั บ มีข้ อสงสั ยติดต่ อหารื อ ได้ ที่
สานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๗๘
www.oic.go.th “ไม่ได้ข้อมูลที่ขอ บอก สขร. นะครับ”
( ที่ สค ๑๕/๒๕๖๑)

บทความ อ. ๑๐/๒๕๖๑
วีระเชษฐ์ จรรยากูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
จัดใหม่ แต่แพงกว่า
มีเรื่องการจัดจ้างในสนามบินมาฝากครับ หลังจากเร็ว ๆ นี้มีประเด็นอาหาร น้าดื่มราคาแพง
คราวนี้เป็นเรื่องที่จอดรถครับ
ก็เนื่องจากว่ากรมท่าอากาศยานเห็นว่าปัจจุบันท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีมีเที่ยวบิน
และ
ผู้โดยสารเพิ่มขึ้นรวดเร็วมาก แต่ไม่มีการจัดระเบียบควบคุมการจอดรถ มีผู้ใช้บริการจานวนมาก นารถส่วนบุคคลไป
จอดค้างคืนไว้ก็มี รวมทั้งผู้ให้บริการรถเช่า รถโดยสารสาธารณะก็เยอะ ทาให้ผู้ที่ไปรับ-ส่งผู้โดยสาร หรือตัว
ผู้โดยสารเองไม่ได้รับความสะดวก และยังมีกรณีที่มีการต้อนรับบุคคลสาคัญ การจัดการจราจรและการจอดรถ
ยุ่งยากมากขึ้น เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ รวมทั้งแก้ปัญหาการ
ครอบครองการใช้ประโยชน์พื้ นที่จอดรถอย่างไม่ถูกต้อง ก็เลยเห็นควรให้มีการยื่นข้อเสนอแข่งขันการบริหาร
จัดการและเช่าพื้นที่เพื่อจัดระเบียบใหม่ งานนี้มี ๔ บริษัทที่สนใจ แต่ต่อมา ๒ บริษัทขอถอนตัว และอีก
๑
บริษัทไปสนใจท่าอากาศยานแห่งอื่น กรมท่าอากาศยานจึงเรียกบริษัท เสาเข็ม ที่เหลือ เพียงรายเดียวเข้าทา
สั ญ ญา ต่ อ มานายพากเพี ย รอ้ า งว่ า ได้ รั บ การร้ อ งเรี ย นจากประชาชนว่ า ได้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ นจากการที่
กรมท่าอากาศยานนาพื้นที่ภายในอากาศยานสุราษฎร์ธานี ซึ่งเดิมเป็นสถานที่ราชการ ประชาชนใช้ร่วมกันได้ไป
ให้บริษัท เสาเข็ม เช่าพื้นที่ โดยไม่ทาประชาพิจารณ์ และเรียกเก็บค่าจอดรถชั่วโมงละ ๓๐ บาท ถึง ๓๐๐ บาท
ต่อวัน แต่ไม่รับผิดชอบความสูญเสียของรถยนต์และทรัพย์สินในรถหากสูญหาย นายพากเพียรเห็นว่า
ควร
ยกเลิกการเก็บค่าบริการจอดรถ จึงได้มีหนังสือถึงกรมการบินพลเรือนขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสัญญา การ
อนุมัติของกรมการบินพลเรือนให้บริษัท เสาเข็ม เข้าบริหารจัดการพื้นที่จอดรถ แต่กรมท่าอากาศยานปฏิเสธ
การเปิดเผยโดยให้เหตุผลว่า บริษัทเสาเข็ม มีหนังสือคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร นายพากเพียร จึง มี
หนังสืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
เรื่องนี้ไม่มีประเด็นอะไรซับซ้อน เป็นเรื่องจัดจ้างธรรมดา ไม่ต้องให้ทั้งสองฝ่ายไปชี้แจง
ดูจ ากเรื่ องก็เ พีย งพอ คณะกรรมการวินิ จฉัย ฯ พิจารณาได้เลยว่า สั ญญาเช่าพื้นที่ระหว่างกรมท่าอากาศยาน
และบริ ษัท เสาเข็ม และเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นข้อมูลข่าวสารของราชการ ซึ่งกระบวนการขั้นตอนดาเนินการ
ต้องโปร่งใสให้ตรวจสอบได้ ประกอบกับกรณีนี้กรมท่าอากาศยานได้พิจารณาให้ เช่าพื้นที่จับไม้จับมือกันไป
เสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว การเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารไม่ทาให้ การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิ ทธิ ภาพ พิจารณาจาก
ประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้อง และประโยชน์สาธารณะแล้ว จึงวินิจฉัยให้กรมท่าอากาศยานเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
พร้อมสาเนาที่มีคารับรองถูกต้องให้นายพากเพียรต่อไป
จัดระเบียบแล้วก็ ดีครับจะได้ไม่ต้องเผื่อเวลามาก เพราะเคยมีเพื่อนผมที่ไปงานต่างจังหวัด
ในเที่ยวบินเดียวกันขึ้นเครื่องไม่ทัน เพราะรถติดท้ายแถวอยู่ทางแยกเข้าสนามบิน ขอเพิ่มเติมอีกหน่อยครับคือ
เรื่องอัตราค่าที่จอดรถตามคาวินิจฉัยเรื่องนี้ที่ค่อนข้างแพง แต่ไม่รับผิดชอบทรัพย์สิน มีข้อสงสัยติดต่อหารือได้
ที่สานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๗๘
www.oic.go.th
( ที่ สค ๓๐๐/๒๕๖๐)

