คำวินิจฉัยคณะกรรมกำรวินิจฉัยกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร
สำขำสังคม กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินและกำรบังคับใช้กฎหมำย
ที่ สค 218/๒๕๕๙
เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรของโรงเรียนบุญคุ้มรำษฎร์บำรุง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธำนี เกี่ยวกับการดาเนินการโครงการอาหารกลางวัน
------------------------------------ผู้อุทธรณ์
หน่วยงำนของรัฐทีร่ ับผิดชอบ

: นำย ก.
: โรงเรียนบุญคุ้มรำษฎร์บำรุง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธำนี

อุทธรณ์ เรื่องนี้ได้ความว่า นาย ก. ผู้อุทธรณ์ ตาแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรีย น
บุญคุ้มราษฎร์บารุง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ได้ทราบว่า
หนังสือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ที่ ศธ ๐๔๐๘๖/๒๖๒๙ ลงวันที่
๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่องข้อตรวจพบจากการตรวจสอบภายในซึ่งแจ้งว่าได้ตรวจสอบพบว่าการ
ปฏิบัติงานการเงินการบัญชีและพัสดุของโรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บารุงไม่ถูกต้องตามระเบียบของ
ทางราชการหลายประการ พร้อมเสนอแนะให้ดาเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ และในส่วนเงิน
อาหารกลางวันนักเรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษาปทุมธานี เขต ๑ ได้สั่งให้
โรงเรียนดาเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
ผู้อุทธรณ์จึงมีบันทึกลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ถึงผู้อานวยการโรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บารุง
ขอข้อมูลข่าวสาร จานวน ๓ รายการ ได้แก่
๑. หนั งสือสัญ ญาการยืมเงินเพื่อดาเนินการโครงการอาหารกลางวันประจา
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๓ และภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔
๒. ใบจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภคการดาเนินการโครงการอาหารกลางวันประจา
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๓ และภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔
๓. สัญญาจ้างแม่ครัวประกอบอาหารการดาเนินการโครงการอาหารกลางวัน
ประจาภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๓ และภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔
โรงเรี ย นบุ ญ คุ้ ม ราษฎร์ บ ารุ ง มี ห นั งสื อ ที่ ศธ ๐๔๐๘๖.๐๓๔/๒๐๒ ลงวั น ที่
๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึงผู้อุทธรณ์ ปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยให้เหตุผลว่า ผู้อุทธรณ์ได้
ทาเรื่องขอเอกสารมาหลายครั้ง ได้แก่ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕
หน้า ๑ ใน ๔ หน้า

หน้ำ ๒ ใน ๔ หน้ำ
คำวินิจฉัย ที่ สค 218/๒๕๕๙
โดยผู้อานวยการโรงเรียนได้แ จ้งตอบการไม่ อนุ ญ าตลงวัน ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ เนื่อ งจาก
พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้อุทธรณ์เป็นรองผู้อานวยการโรงเรียนที่ไม่ได้มีหน้าที่ดาเนินการและกากับงาน
อาหารกลางวัน การให้ บุคลากรในโรงเรียนที่ไม่มีหน้าที่ ม าตรวจสอบงานจะทาให้เกิด ปัญ หา
ในการบริห ารจั ด การได้ ต่ อ มา ผู้ อุ ท ธรณ์ ได้ น าเอกสารโครงการอาหารกลางวัน ดั งกล่ าว ไป
แจ้งความดาเนินคดีกับนาย ข. ผู้อานวยการโรงเรียน และนาง ค. ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่
สถานี ตารวจภู ธ รคลองหลวง ขณะนี้ ยั งอยู่ ในขั้น ตอนการดาเนิ น คดี ผู้ อุท ธรณ์ นาย ข. และ
นาง ค. จึงมีฐานะเป็ น คู่ความกัน อีกทั้ งผู้อุท ธรณ์ ยังได้นาเอกสารอาหารกลางวัน ดังกล่าวไป
ร้องเรียนกล่าวหานาย ข. ยังหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต ๑ ศูน ย์ดารงธรรม สานักงาน ป.ป.ช. สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น
ผู้อานวยการโรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บารุงเห็นว่า การขอข้อมูลข่าวสารของผู้อุทธรณ์ ไม่ได้มีความ
ประสงค์ เพื่ อ ตรวจสอบการบริห ารจั ด การและการปฏิ บั ติต ามระเบี ย บของทางราชการ เพื่ อ
ประโยชน์ในการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภายในโรงเรียนให้ถูกต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้
สาหรับ การตรวจสอบของสานั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึก ษาปทุ มธานี เขต ๑ ที่ พบ
ข้อบกพร่องในการทางานของโรงเรียนตามหนังสือลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ นั้น เป็นความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนของผู้อุทธรณ์เอง ข้อมูลข่าวสารที่ร้องขอทั้ง ๓ รายการ มีเป็นจานวนมากและเป็น
เอกสารที่บุคลากรในหน่วยงานเกี่ยวข้องจานวนมาก ได้ลงลายมือชื่อร่วมรับผิดชอบดาเนินการ
และมี ผู้อ านวยการโรงเรีย นเป็ น ผู้ รับ ผิ ด ชอบลงนามตามอ านาจหน้ าที่ หากผู้ อุ ทธรณ์ น าไปใช้
ประกอบการแจ้งความ หรือประกอบการร้องเรียนกล่าวโทษแล้วจะกระทบกับสิทธิ์ของผู้ปฏิบัติงานนั้น
จึงไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการโครงการอาหารกลางวันตามที่ผู้อุทธรณ์ร้องขอ
ผู้ อุ ท ธรณ์ มี ห นั งสื อ ลงวันที่ ๒๑ มิ ถุ นายน ๒๕๕๙ ถึ งประธานกรรมการข้ อ มู ล
ข่าวสารของราชการ อุทธรณ์คาสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าว
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการ
แผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมายพิจารณาคาอุทธรณ์และเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้ว ข้อเท็จจริง
สรุปได้ความว่า ผู้อุทธรณ์มีหนังสือถึงผู้อานวยการโรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บารุง ขอข้อมูลข่าวสาร
จานวน ๓ รายการดังกล่าวข้างต้น แต่ โรงเรียนบุญ คุ้มราษฎร์บ ารุงปฏิ เสธการเปิด เผยข้อมู ล
ข่าวสาร
ชั้น พิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิด เผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม
การบริหารราชการแผ่น ดิน และการบังคับใช้กฎหมาย โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บารุง มีหนังสือ
ที่ ศธ ๐๔๐๘๖.๐๓๔/๓๖๗ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงประธานกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผย
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ข้อมูลข่าวสาร จัดส่งข้อมูลข่าวสารที่ปฏิเสธการเปิดเผยประกอบด้วย สัญญายืมเงินโครงการอาหาร
กลางวัน ใบเบิกเงินการจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภคโครงการอาหารกลางวัน และบันทึกข้อตกลงจ้าง
แม่ครัว ประจาภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๓ และภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔ เพื่อประกอบการพิจารณา
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการ
แผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมายพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารตามอุทธรณ์ คือ หนังสือ
สัญญาการยืมเงิน ใบจัด ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ใบอนุมัติการจัด ซื้อ ใบเบิ กเงินโครงการอาหาร
กลางวัน และบันทึกตกลงจ้างแม่ครัวเพื่อดาเนินการโครงการอาหารกลางวันประจาภาคเรียนที่
๒/๒๕๕๓ และภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔ เป็นข้อมูลข่าวสารในการจัดซื้อจัดจ้างที่ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
และเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการตามปกติของหน่วยงานของรัฐ การเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบความถูกต้องโปร่งใสของหน่วยงาน คณะกรรมการฯ
ได้พิจารณาคาชี้แจงของโรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บารุง ที่ว่า ผู้อุทธรณ์ อาจนาข้อมูลข่าวสารตาม
อุทธรณ์ไปประกอบการแจ้งความหรือประกอบการร้องเรียนต่อหน่วยงานอื่น อันจะทาให้เกิดผล
กระทบต่อบุคลากรของโรงเรียนได้ เห็นว่าหากผู้อุทธรณ์นาข้อมูลข่าวสารดังกล่าวไปใช้โดยมิชอบ
และเป็นความผิดตามกฎหมายผู้อุทธรณ์ย่อมต้องรับผิดเป็นการเฉพาะตัวในการกระทาดังกล่าว
ตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ งกฎหมายนั้ น ดังนั้ น เมื่ อพิ เคราะห์ ถึงการปฏิ บั ติห น้าที่ต ามกฎหมายของ
หน่ ว ยงานของรั ฐ ประโยชน์ ส าธารณะ และประโยชน์ ข องเอกชนที่ เกี่ ย วข้ อ งประกอบกั น
ตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อมูลข่าวสารตาม
อุทธรณ์ จึงเปิ ดเผยให้ ผู้อุ ทธรณ์ ทราบได้ เว้น แต่ ที่ อยู่ สาเนาบั ต รประจาตัวประชาชน สาเนา
ทะเบียนบ้าน ซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของผู้รับจ้างประกอบอาหารกลางวันตามบันทึก
ตกลงจ้าง การเปิดเผยอาจเป็นการรุกล้าสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร ตามมาตรา ๑๕ (๕) แห่ง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงควรปกปิดไว้ อนึ่ง หน่วยงานอาจเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมในการให้สาเนาหรือสาเนาที่มีคารับรองถูกต้องได้ ตามประกาศคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่องการเรียกค่าธรรมเนียมการขอสาเนา หรือขอสาเนาที่มีคารับรอง
ถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒
ฉะนั้ น อาศัยอานาจตามมาตรา ๓๕ แห่ งพระราชบัญ ญั ติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหาร
ราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย จึงวินิจฉัยให้โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บารุงเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารตามอุทธรณ์ เว้นแต่ ที่อยู่ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน ของผู้รับจ้าง
ประกอบอาหารกลางวัน พร้อมทั้งให้สาเนาที่มีคารับรองถูกต้องแก่ผู้อุทธรณ์

หน้ำ ๔ ใน ๔ หน้ำ
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