คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์
ของกรมกิจการพลเรือนทหาร

๒

คานา
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของกรมกิจการพลเรือนทหารฉบับนี้ จัดทาขึ้น
เพื่อเป็นแนวทางการดาเนินการจัดการข้อร้องเรียน ในช่องทางต่าง ๆ ของกรมกิจการพลเรือนทหาร ทั้ง นี้
การจัด การข้ อร้ อ งเรี ยนจ าเป็ นต้ อ งมี ขั้ นตอน/กระบวนการ และแนวทางในการปฏิ บัติ ง านที่ ชัด เจนและ
เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้องบริสุทธิ์ ยุติธรรม ความโปร่งใส
ตลอดจนดาเนินการแก้ไขปัญหาความเดือ ดร้อนของประชาชนได้อย่างมีป ระสิทธิภาพ ด้วยความรวดเร็ ว
ประสบผลสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

๓

สารบัญ
เรื่อง
คานา
สารบัญ
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของ กร.ทหาร
ขั้นตอนการให้บริการตามช่องทางต่าง ๆ
การร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์
การร้องเรียนผ่านทางไปรษณีย์
การร้องเรียนผ่านเว็บไซต์
การตรวจสอบ/ระยะเวลาการดาเนินการข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ
การบันทึกข้อร้องเรียน
มาตรฐานงาน

หน้า

๔
๖
๗-๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

๔

๑. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของ กร.ทหาร
- ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ด้วยตนเอง
กองกลาง กรมกิจการพลเรือนทหาร

รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

- ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านทางระบบ
เชื่อมโยงการจัดการข้อร้องเรียน
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
http://complaint.rtarf.mi.th/rtarfco

จนท.ปฏิบัติงานฯ สอบถาม
รายละเอียดเรื่องร้องทุกข์

mplaint/

จนท.ปฏิบัติงานฯ พิจารณา

- ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านทางโทรศัพท์
๐ ๒ ๕๗๕ ๖๕๘๘
- ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านไปรษณีย์
อาคาร ๖ กองบัญชากากรองทั พไทย ๑๒๗
แขวงทุ่ ง สองห้ อง เขตหลั กสี่ กรุ งเทพ ฯ
๑๐๒๑๐

เรื่องราวร้องทุกข์
ไม่รับ

รับเรื่อง

เรื่อง
ชี้แจงและให้
คาแนะนา

ส่งต่อเรื่อง
ร้องทุกข์

แจ้งผลการดาเนินงานให้ผู้ร้องเรียนทราบ
ภายใน ๗ - ๑๕ วัน

การรับเรื่องร้องทุกข์ ของ กร.ทหาร
๑. การรับเรื่อ งร้อ งทุก ข์ ของ กร.ทหาร จัด ตั้ง ขึ้ นเพื่ อให้บริ การรับ เรื่อ งร้อ งทุก ข์ที่ ไ ด้รั บมาจาก
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ บก.ทท. ตลอดจนการประสานงานติดตามเร่งรัดการดาเนินงานเกี่ยวกับการบริการ
ประชาชน โดยมีหน้าที่ดังนี้
๒. อานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ขอความเป็นธรรม ขอความ
ช่วยเหลือ การแจ้งเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ กร.ทหาร
๓. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๕

๒. ขั้นตอนการให้บริการตามช่องทางต่าง ๆ
๒.๑ กองกลาง กรมกิจการพลเรือนทหาร (One Stop Service)
ประเภท : การร้องเรียนฯ ด้วยตนเอง
เอกสารประกอบ : หลักฐาน/เอกสารประกอบการร้องเรียนฯ
ขั้นตอน : - กรอกแบบฟอร์ม ใบรับเรื่องร้องเรียน ฯ
- เสนอเรื่องร้องเรียน ให้หน่วยที่เกี่ยวข้องกับตามลาดับ
- เมื่อหน่วยที่เกี่ยวข้องดาเนินการเสร็จ จะส่ว นผลการสอบสวนให้ แผนกกาลังพล กกล.
กร.ทหาร นาเรียน จก.กร.ทหาร และแจ้งผลการสอบสวนให้ทราบต่อไป
หมายเหตุ : - กรณีมีข้อมูล เจ้าหน้าที่ ฯ จะช่วยเหลือในการแนะนา และค้นหาจากข้อมูลข่าวสาร
- กรณีไม่มีข้อมูล เจ้าหน้าที่ ฯ จะติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จากส่วนราชการ กร.ทหาร
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คาแนะนา รายงานผลการปฏิบัติแก่ผู้ร้องเรียน ฯ (รายชื่อ/เบอร์ติดต่อประสานตามคู่มือที่แนบ)
กรณีติดต่อด้วยตนเอง
กรอกแบบฟอร์ม ใบรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
ฯ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
กรณีมีข้อมูล : ช่วยเหลือ แนะนา

กรณีไม่มีข้อมูล : ติดต่อ จนท. ให้คาแนะนา
รายงานผล

ติดตามความก้าวหน้าการดาเนินการของส่วนราชการ
ส่วนราชการ กร.ทหาร ที่รับเรื่องไปดาเนินการ
แจ้งผลการปฏิบัติให้ กร.ทหาร
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการฯ แจ้งผู้ร้องเรียนเจ้าของเรื่อง
รวบรวมสถิติติดตามผลการดาเนินการ

๖

๒.๒ การร้องเรียนผ่านโทรศัพทย์ของกรมกิจการพลเรือนทหาร (One Stop Service)
ประเภท : การร้องเรียนฯ ผ่านทางโทรศัพท์
เอกสารประกอบ : หลักฐาน/เอกสารประกอบการร้องเรียนฯ
ขั้นตอน : - กรอกแบบฟอร์ม ใบรับเรื่องร้องเรียน ฯ
- เสนอเรื่องร้องเรียน ให้หน่วยที่เกี่ยวข้องกับตามลาดับ
- เมื่อหน่วยที่เกี่ยวข้องดาเนินการเสร็จ จะส่วนผลการสอบสวนให้ แผนกกาลังพล กกล.
กร.ทหาร นาเรียน จก.กร.ทหาร และแจ้งผลการสอบสวนให้ทราบต่อไป
หมายเหตุ : - กรณีมีข้อมูล เจ้าหน้าที่ ฯ จะช่วยเหลือในการแนะนา และค้นหาจากข้อมูลข่าวสาร
- กรณีไม่มีข้อมูล เจ้าหน้าที่ ฯ จะติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จากส่วนราชการ กร.ทหาร
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คาแนะนา รายงานผลการปฏิบัติแก่ผู้ร้องเรียน ฯ (รายชื่อ/เบอร์ติดต่อประสานตามคู่มือที่แนบ)
กรณีติดต่อทางโทรศัพท์
เจ้าหน้าที่สอบถามชื่อที่อยู่/เรื่องที่จะร้องทุกข์
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
กรณีมีข้อมูล : ช่วยเหลือ แนะนา

กรณีไม่มีข้อมูล : ติดต่อ จนท. ให้คาแนะนา
รายงานผล

ติดต่อ จนท. จากหน่วยที่เกี่ยวข้อง
แนะนาผู้ร้องทุกข์ ให้ดาเนินการส่งหลักฐาน
เอกสารอ้างอิง เพิ่มเติม (ทางจดหมาย/เว็บไซต์)
รวบรวมข้อมูลส่งให้กับหน่วยที่เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไป
เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ร้องเรียนเจ้าของเรื่องกรณีผู้ร้อง
โทรติดตามผล
รวบรวมสถิติติดตามผลการดาเนินการ

๗

๒.๓ การร้องเรียนทางไปรษณีย์ ของกรมกิจการพลเรือนทหาร (One Stop Service)
ประเภท : การร้องเรียนฯ ทางไปรษณีย์
เอกสารประกอบ : หลักฐาน/เอกสารประกอบการร้องเรียนฯ
ขั้นตอน : - พิจารณารายละเอียดเรื่องร้องเรียน ฯ จากจดหมาย/หนังสือที่ได้รับ
- เสนอเรื่องร้องเรียน ให้หน่วยที่เกี่ยวข้องกับตามลาดับ
- เมื่อหน่วยที่เกี่ยวข้องดาเนินการเสร็จ จะส่วนผลการสอบสวนให้ แผนกกาลังพล กกล.
กร.ทหาร นาเรียน จก.กร.ทหาร และแจ้งผลการสอบสวนให้ทราบต่อไป
หมายเหตุ : - กรณีมีข้อมูล เจ้าหน้าที่ ฯ จะช่วยเหลือในการแนะนา และค้นหาจากข้อมูลข่าวสาร
- กรณีไม่มีข้อมูล เจ้าหน้าที่ ฯ จะติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จากส่วนราชการ กร.ทหาร
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คาแนะนา รายงานผลการปฏิบัติแก่ผู้ร้องเรียน ฯ (รายชื่อ/เบอร์ติดต่อประสานตามคู่มือที่แนบ)
กรณีติดต่อทางโทรศัพท์
เจ้าหน้าที่สอบถามชื่อที่อยู่/เรื่องที่จะร้องทุกข์
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
กรณีมีข้อมูล : ช่วยเหลือ แนะนา

กรณีไม่มีข้อมูล : ติดต่อ จนท. ให้คาแนะนา
รายงานผล

ติดต่อ จนท. จากหน่วยที่เกี่ยวข้อง
แนะนาผู้ร้องทุกข์ ให้ดาเนินการส่งหลักฐาน
เอกสารอ้างอิง เพิ่มเติม (ทางจดหมาย/เว็บไซต์)
รวบรวมข้อมูลส่งให้กับหน่วยที่เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไป
เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ร้องเรียนเจ้าของเรื่องกรณีผู้ร้อง
โทรติดตามผล
รวบรวมสถิติติดตามผลการดาเนินการ

๘

หมายเหตุ คาแนะนาการทาหนังสือร้องเรียนทางหนังสือผ่านไปรษณีย์
หนังสือทาถึง “ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จของกองบัญชาการกองทัพไทย” ให้มีรายละเอียดการร้องทุกข์
ดังนี้
- ชื่อ – สกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้กล่าวหา
- ชื่อ – สกุล ตาแหน่งสังกัด ของผู้ถูกกล่าวหา
- ระบุข้อกล่าวหาการกระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ หรือการไม่ได้รับความเป็นธรรม
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
- บรรยายการกระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ หรือการไม่ได้รับความเป็นธรรมในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างละเอียดดังนี้
- การกระทาความผิดหรือการไม่ได้รับความเป็นธรรมเกิดขึ้นเมื่อใด
- มีขั้นตอนหรือรายละเอียดการกระทาความผิดหรือการไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างไร

๙

๒.๔ การร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ (One Stop Service)
ประเภท : ผ่านเว็บไซต์ (http://complaint.rtarf.mi.th/rtarfcomplaint)
เอกสารประกอบ : หลักฐาน/เอกสารประกอบการร้องเรียนฯ
ขั้นตอน : - พิจารณารายละเอียดทางระบบ
- เสนอเรื่องร้องเรียน ให้หน่วยที่เกี่ยวข้องกับตามลาดับ
- เมื่อหน่วยที่เกี่ยวข้องดาเนินการเสร็จ จะส่วนผลการสอบสวนให้ แผนกกาลังพล กกล.
กร.ทหาร นาเรียน จก.กร.ทหาร และแจ้งผลการสอบสวนให้ทราบต่อไป
หมายเหตุ : - กรณีมีข้อมูล เจ้าหน้าที่ ฯ จะช่วยเหลือในการแนะนา และค้นหาจากข้อมูลข่าวสาร
- กรณีไม่มีข้อมูล เจ้าหน้าที่ ฯ จะติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จากส่วนราชการ กร.ทหาร
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คาแนะนา รายงานผลการปฏิบัติแก่ผู้ร้องเรียน ฯ (รายชื่อ/เบอร์ติดต่อประสานตามคู่มือที่แนบ)
กรณีติดต่อทางโทรศัพท์
เจ้าหน้าที่สอบถามชื่อที่อยู่/เรื่องที่จะร้องทุกข์
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
กรณีมีข้อมูล : ช่วยเหลือ แนะนา

กรณีไม่มีข้อมูล : ติดต่อ จนท. ให้คาแนะนา
รายงานผล

ติดต่อ จนท. จากหน่วยที่เกี่ยวข้อง
แนะนาผู้ร้องทุกข์ ให้ดาเนินการส่งหลักฐาน
เอกสารอ้างอิง เพิ่มเติม (ทางจดหมาย/เว็บไซต์)
รวบรวมข้อมูลส่งให้กับหน่วยที่เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไป
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการฯ แจ้งผู้ร้องเรียนเจ้าของเรื่อง
กรณีผู้ร้อง โทรติดตามผล
รวบรวมสถิติติดตามผลการดาเนินการ

๑๐

๓ การตรวจสอบ/ระยะเวลาการดาเนินการข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ
ดาเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่าง ๆ โดยมีข้อ
ปฏิบัติตามที่กาหนดดังนี้
ช่องทาง

ความถี่ในการ
ตรวจสอบช่องทาง

ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ กกล.กร.ทหาร
ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์
ร้องเรียนทางไปรษณีย์
ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์
http://complaint.rtarf.mi.th/rtarfcomplaint/

ทุกครั้งที่มีผู้ร้องเรียน
ทุกครั้งที่มีผู้ร้องเรียน
ทุกวัน
ทุกวัน

ระยะเวลาดาเนินการ รับ
ข้อร้องเรียน เพือ่ ประสาน
หาทางแก้ไข
ภายใน ๗ วันทาการ
ภายใน ๗ วันทาการ
ภายใน ๗ วันทาการ
ภายใน ๗ วันทาการ

หมายเหตุ

๑๑

การบันทึกข้อร้องเรียน
๑. กรอกแบบฟอร์ ม บั น ทึ ก ข้ อ ร้ อ งเรี ย น โดยมี ร ายละเอี ย ด คื อ ชื่ อ – สกุ ล ผู้ ร้ อ งเรี ย น ที่ อ ยู่
หมายเลขติดต่อกลับ เรื่องร้องเรียน และสถานที่เกิดเหตุ
๒. ทุ กช่ องทางที่ มีก ารร้อ งเรีย น เจ้ าหน้า ที่ต้ องบัน ทึก ข้อ ร้อ งเรีย นลงทะเบีย นรั บเรื่อ งร้ องเรี ย น
ร้องทุกข์
การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนและการแจ้งกลับผู้ร้องเรียน
- กรณีเป็นการขอข้อมูลข่าวสาร ประสานหน่วยงานผู้ครอบครองเอกสารเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอได้ทันที
- ข้อร้องเรียน ที่เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน ดาเนินการจัดทา
บันทึกเสนอไปยังผู้บริการที่รับผิดชอบ และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเบื้องต้นอาจโทรศัพท์แจ้งไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ข้อร้องเรียน ที่ไม่อยู่ในอานาจความรับผิดชอบของกรมกิจการพลเรือนทหาร ให้ดาเนินการประสาน
แจ้งหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้องชัดเจนในการแก้ไขปัญหาต่อไป
- ข้อร้องเรียนที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เช่น กรณีผู้ร้องเรียนทาหนังสือร้องเรียนความไม่โปร่งใส
ในการจัดซื้ อจัดจ้ าง ให้เจ้า หน้าที่ จัดทาบันทึก ข้อความเพื่ อเสนอผู้บริ หารพิ จารณาสั่ง การไปยัง หน่ วยงาน
ที่รับผิดชอบ เพื่อดาเนินการตรวจสอบและแจ้งผู้ร้องเรียนต่อไป
ติดตามการแก้ไขข้อร้องเรียน
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานผลให้ทราบภายใน ๗ – ๓๐ วัน เพื่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จะได้แจ้ง
ผู้ร้องเรียนต่อไป
การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน
- รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียนประจาเดือน
- รวบรวมรายงานสรุ ป ข้อ ร้ อ งเรี ย น หลั ง จากสิ้น ปี ง บประมาณ เพื่ อ น ามาวิ เ คราะห์ ก ารจั ด การ
ข้อร้องเรียนในภาพรวมของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุงพัฒนาองค์กรต่อไป
มาตรฐานงาน
- มีการจัดทาแนวทางในการดาเนินงานที่มีขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่เหมาะสม
- มีการเผยแพร่ขั้นตอนการให้บริการที่สานักงาน และทางเว็บไซต์
- มีการจัดทาแฟ้มข้อมูลข่าวสารครบถ้วนและปัจจุบัน
- มีการจัดทาข้อมูลข่าวสารไว้ให้บริการ
- กรณีได้รับเรื่องร้องเรียน จากช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ ให้ศูนย์บริการฯ ดาเนินการตรวจสอบและ
พิจารณาส่งเรื่องต่อให้หน่วยงานทีเกี่ยวข้อง ดาเนินการแก้ไข้เรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วันทาการ

๑๒

มาตรฐานด้านบริการของเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการเป็นส่วนสาคัญที่สุดที่ส่งผลต่อคุณภาพของการบริการ เพราะผู้ให้บริการมีปฏิสัมพันธ์ต่อ
ผู้รับบริการโดยตรง ดังนั้นจึงควรให้ความสาคัญ ในการบริหารบุคลากรให้เป็นผู้ที่มีลักษณ์ทีเหมะสม และมี
มาตรฐานในการให้บริการดังนี้
- มีทัศนคติที่ถูกต้องในการให้บริการ
- มีมิตรไมตรี
- มีความรู้
- มีความสุภาพ
- มีความเต็มอกเต็มใจช่วยเหลือ
- มีความเสมอภาคในการให้บริการ
- มีความเหมาะสม

๑๓

ภาคผนวก

๑๔

แนวทางการปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อ มูลข่าวสารของทางราชการ
พ.ศ.๒๕๔๐
๑. เรื่องที่หน่วยงานสามารถให้ข้อมูลข่าวสารได้ทันที
๑.๑ ข้อมูลตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๗
(๑) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดาเนินงาน
(๒) สรุปอานาจหน้าที่ที่สาคัญและวิธีการดาเนินงาน
(๓) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคาแนะนาในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
การตี ความ ทั้ ง นี้ เฉพาะที่ จัด ให้มี ขึ้น โดยมี สภาพอย่า งกฎ เพื่ อ ให้ มีผ ลเป็น การ ทั่ว ไปต่อ เอกชนที่
เกี่ยวข้อง
(๔) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คาสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือ
การตี ความ ทั้ ง นี้ เฉพาะที่ จัด ให้มี ขึ้น โดยมี สภาพอย่า งกฎ เพื่ อ ให้ มีผ ลเป็น การทั่ว ไปต่อ เอกชนที่
เกี่ยวข้อง
(๕) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมกาหนด
๑.๒ ข้อมูลตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙
(๑) ผลการพิจารณาหรือคาวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้ง
และคาสั่งทีเกี่ยวข้องในกาพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
(๒) นโยบายหรือ การตี ความที่ ไ ม่เ ข้ าข่ ายต้ องลงพิ ม พ์ใ นราชกิจ จานุ เ บกษาตาม
มาตรา ๗ (๔)
(๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจาปีของปีที่กาลังดาเนินการ
(๔) คู่มือหรือคาสั่งเกี่ยวกับวีปฏิบัติงานขอเข้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิ์
หน้าที่ ของเอกชน
(๕) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึง ตามมาตรา ๗ วรรคสอง (ข้อมูลเอกสารที่ไ ด้มีการ
จัดพิมพ์เผยแพร่ตามจานวนพอสมควรแล้ว)
(๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุน
กับเอกชนในการจัดทาบริการสาธารณะ
(๗) มติ ค ณะรั ฐ มนตรี ห รื อมติ ค ณะกรรมการที่แ ต่ ง ตั้ ง โดยกฎหมาย หรื อโดยมติ
คณะรัฐมนตรี ทั้ งนี้ให้ร ะบุรายชื่อ รายงานทางวิชาการ รายงานข้อ เท็จจริ ง หรือ ข้อมูลข่ าวสารที่
นามาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย
(๘) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกาหนด
๑.๓ เอกสารเผยแพร่ของหน่วยงาน
๒ เรื่องที่ห้ามมิให้เปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๑๔

๑๕

๓. เรื่องที่หน่วยงานสามารถใช้ดุลยพินิจไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๑๕
๓.๑ การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศและความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ
๓.๒ การเปิดเผยจะทาให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไม่อาจสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ได้ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการฟ้องคดี การป้องกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ
หรือการรู้แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารหรือไม่ก็ตาม
๓.๓ ความเห็นหรือคาแนะนาภายในหน่วยงานของรัฐในการดาเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด
แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นามาใช้ในการทา
ความเห็นหรือคาแนะนาภายในดังกล่าว
๓.๔ การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด
๓.๕ รายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรึกล้าสิทธิ
ส่วนบุคคลโดยไม่สมควร
๓.๖ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผย หรือข้อมูลข่าวสารที่มี
ผู้ให้มาโดยไม่ประสงค์ให้ทางราชการนาไปเปิดเผยต่อผู้อื่น
๓.๗ กรณีอื่นตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา

