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ประมวลมติคณะรัฐมนตร ี
ที่กําหนดใหหนวยงานของรัฐถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

 

ครั้งที่ 1 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2541 
 1. ใหกระทรวง ทบวง กรม ถือเปนนโยบายสําคัญที่ตองปฏิบัติใหเกิดผลอยางจริงจัง 
โดยจัดโครงการใหความรูเพื่อใหเจาหนาที่ในหนวยงานมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติตาม 
พระราชบัญญัตินี้อยางจริงจังและตอเนื่อง 
 2. ใหหนวยงานของรัฐทุกแหง แตงตั้งบุคคลหรือคณะกรรมการขึ้นรับผิดชอบการปฏิบัติ 
ตามพระราชบัญญัตินี้เปนการเฉพาะ 
 3. ใหกระทรวง ทบวง คัดเลือกสวนราชการหรือรฐัวิสาหกิจอยางนอย 1 แหง เพื่อเปน
หนวยงานตัวอยางในการใหบริการขอมูลตามพระราชบัญญัตนิี้ 

ครั้งที่ 2 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2542 
 1. เมื่อคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการใหคําแนะนํา หรือใหความเห็นตอเรื่อง
รองเรียนใหหนวยงานของรัฐถือปฏิบัติอยางเครงครัด และโดยดวนที่สุด 
 2. เมื่อสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการขอความรวมมือ ขอเอกสาร/ 
ขอเท็จจริง ใหหนวยงานของรัฐใหความสําคัญและความรวมมือ 
 3. เมื่อคณะกรรมการวินจิฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารมีคําวินิจฉัยใหหนวยงานของรัฐ
ถือปฏิบัติตามคําวินิจฉัย ภายใน 7 วัน นับแตวันที่รับทราบคําวินิจฉัย 
 4. หากไมปฏิบัติตามโดยไมมีเหตุผลสมควร ใหผูบังคับบัญชาลงโทษทางวินัยทุกกรณี 

ครั้งที่ 3 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 พฤศจกิายน 2542 
 1. ใหมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540   โดยใหกระทรวง  ทบวง  กรม  รายงานผลการติดตามใหคณะกรรมการ
ขอมูลขาวสารของราชการทราบภายในเดือนเมษายน และตุลาคม 
 2. ใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเปนหนวยงานหลักในการเรงรัดติดตามผล
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540   โดยกําหนดเปนแผนการตรวจ
ราชการของผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี 
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 3. ใหกระทรวง ทบวง กรม เรงรัดการติดตามประเมินผล โดยมอบหมายผูตรวจราชการ 
กระทรวง/กรม รับผิดชอบ 
 4. ใหผูตรวจราชการกรมการปกครอง ติดตามการประเมินผลการปฏิบัตขิองหนวยงาน 
ราชการสวนทองถิ่น 

ครั้งที่ 4 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2543 
 1. ใหหนวยงานของรัฐเรงรัดการปฏิบตัิตามกฎหมายและการใหบริการขอมูลขาวสาร
ของประชาชน 
 2. ขอใหหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ อัตรากําลังและการพัฒนา 
บุคลากรที่เหมาะสมแกสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
 3. ใหกรรมการผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการที่ไดรับ
มอบหมายปฏิบัติงานในฐานะกรรมการอยางตอเนื่อง เปนเวลาอยางนอย 2 ป เพื่อใหการดําเนินงาน
ในหนวยงานของรัฐเปนไปอยางตอเนื่องและเกิดผลในทางปฏิบัติอยางจริงจัง 
 4. เพื่อใหการพัฒนาขอมูลขาวสารดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง ใหสํานัก
นายกรัฐมนตรีและหนวยงานของรัฐทุกแหงพิจารณากําหนดแนวทางพัฒนางานบริหารขอมูลขาวสาร
งานสารบรรณใหเปนระบบอางอิงทั่วถึงกันไดทั่วประเทศ 
 5. ใหสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนพิจารณาวางระบบการประเมินผลงาน
เพื่อเลื่อนระดับเจาหนาที่ของรัฐตั้งแตระดับ 7 ข้ึนไป โดยใหคํานึงถึงการพัฒนาความรูและความสามารถ
ดานการบริหารงานใหเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชบญัญตัิ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  และใหสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนพิจารณา
หลักเกณฑการแขงขันบุคลากรเขารับราชการในตําแหนงนิติกรตองผานการสอบความรูทางดานกฎหมาย
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง 
พ.ศ. 2539 ในฐานะวิชาบังคับควบคูกับความรูกฎหมายวาดวยการบริหารราชการแผนดิน 

ครั้งที่ 5 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2543 
 ใหสํานักงานปลัดกระทรวงทุกกระทรวงเปนผูรับผิดชอบในการติดตามผลการปฏิบัติ
ของหนวยงานในสังกัดและรวบรวมรายงานตามแบบที่สํานักนายกรัฐมนตรีกําหนด สงให
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ   ทั้งนี้ เริ่มตั้งแตการรายงานงวดเดือนตุลาคม 2543         
เปนตนไป 
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ครั้งที่ 6 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2546 
 1. ใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบในการติดตาม
ผลการปฏิบตัิของราชการสวนทองถิ่น 
 2. ใหมกีารรายงานผลการปฏิบัติมายังคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ปละ 1 ครั้ง 
ภายในเดือนตุลาคมของทุกป โดยใหสํานักงานปลัดกระทรวงทุกกระทรวงเปนผูรับผิดชอบในการ
ติดตามผลและรวบรวมแบบรายงานของหนวยงานในสังกัด 
ครั้งที่ 7 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 
 1. ใหทุกหนวยงานบริการขอมูลขาวสารแกประชาชนดวยความรวดเร็ว 
  - กรณีมีขอมูลพรอมที่จะจัดหาใหได ตองดําเนินงานใหแลวเสร็จโดยรวดเร็วหรือ
ภายในวันที่รับคําขอ 
  -  กรณีที่ขอมูลที่ขอมีจํานวนมากหรอืไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 15 วัน 
จะตองแจงใหผูขอทราบภายใน 15 วัน รวมทั้ง แจงกําหนดวันที่จะดําเนินการแลวเสร็จ ใหผูขอขอมูล
ทราบดวย   
 2. ใหหนวยงานที่มีเว็บไซตนําประกาศการประกวดราคาและสอบราคา รวมทั้งผลการ
พิจารณาการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเผยแพรผานเว็บไซตอีกทางหนึ่ง 
 3. ใหหนวยงานของรัฐสงเสริมใหมีการปฏิบัติตามพระราชบัญญตัิขอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 อยางเครงครัด โดยเนนการฝกอบรมใหความรูแกเจาหนาที่ เพื่อใหบริการขอมูลแกประชาชน
อยางมีประสิทธิภาพ 
ครั้งที่ 8 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2549 
 1. ใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) นํามติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่  28 ธันวาคม  พ.ศ .  2547 ที่กําหนดใหหนวยงานของรัฐนําขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
ประกาศประกวดราคาและสอบราคา รวมทั้งผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเผยแพร
ผานทางเว็บไซตของหนวยงาน รวมทั้งการนําเรื่องความโปรงใส เรื่องการเปดเผยขอมูลขาวสาร 
เรื่องการมีสวนรวมของประชาชน เปนหนึ่งในตัวชี้วัด (KPI) ประสิทธิภาพของหนวยงานราชการ
ทุกแหงดวย 
 2. กําหนดหลักเกณฑหามมิใหหนวยงานของรัฐฟองคดีปกครองเพื่อเพิกถอนคําวินิจฉัย
ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารที่มีคําวินิจฉัยใหหนวยงานของรัฐเปดเผยขอมูล
ขาวสารแกผูอุทธรณ 
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ครั้งที่ 9 มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2550 
 1. ใหกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย นํามติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2547  ทีก่ําหนดใหหนวยงานของรัฐนําขอมูลขาวสารเกี่ยวกับประกาศ
ประกวดราคาและสอบราคา รวมทั้งผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเผยแพรทางเว็บไซดของ
หนวยงาน รวมทั้งการนําเรื่องความโปรงใส เรื่องการเปดเผยขอมูลขาวสาร เรื่องการมีสวนรวมของ
ประชาชนเปนเครื่องมือในการประเมินประสิทธิภาพของหนวยงานสวนทองถิ่นทุกแหง  โดยเริ่ม
ดําเนินการตั้งป 2551 
 2. ใหหนวยงานของรัฐถือปฏิบัติตามหลักเกณฑการรักษาหนังสือราชการ และการทําลาย
หนังสือราชการ  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 โดยเครงครัด 
หากเกิดความบกพรองของการไมเครงครัดในการปฏิบัติดังกลาวใหดําเนินการทางวินัยแกเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ และหากเกิดความเสียหายขึ้นหนวยงานของรัฐที่ เกี่ยวของตองรับผิดชอบและ
ดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบ
ทางละเมิดของเจาหนาที่  พ.ศ. 2539 
 3. ใหกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาขอความรวมมือจากสถาบันการศึกษา ใหความรู
เกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
และความรูเกี่ยวกับสิทธิของบุคคลในครอบครัว  เกียรติยศ  ชื่อเสียง  ความเปนอยูสวนตัว บรรจ ุ
เปนวิชาหนึ่งในหลักสูตรของสถาบันการศึกษาดวย 
 4. ใหหนวยงานของรัฐทุกแหงจัดทําสรปุผลการปฏบิัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540  ไวในรายงานประจําปของหนวยงานดวย 
 
 

---------------------------- 
 


