“ขอมูลขาวสารยุคใหม กาวไกลไปกับเทคโนโลยี”
ปาฐกถาพิเศษโดย
นางนลินี ทวีสิน
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการขอมูลขาวสารของราชการในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ
“๑๔ ปขอมูลขาวสาร กาวไกลไปกับเทคโนโลยี”
ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล วันพุธที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๕
-----------------------------------

ทานกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
ทานกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร
ทานผูบริหารระดับสูงของหนวยงานและ
ทานผูมีเกียรติที่มารวมการสัมมนาทางวิชาการที่เคารพทุกทาน
ดิฉันรูสึกยินดีและเปนเกียรติอยางยิ่งที่ไดมีโอกาสมาเปนประธานเปดงาน
และแสดง ปาฐกถาพิเศษ ในงานสัมมนาทางวิชาการประจําป ๒๕๕๕ ของการ
ประกาศใชพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ในวันนี้
หัวขอเรื่องที่ดิฉันจะขออนุญาตนํามากลาวใหกับทานผูมีเกียรติในวันนี้คือ
“การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมปจจุบันกับ การดําเนินการที่สําคัญ
ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐”
ทานผูมีเกียรติที่เคารพทุกทาน
โลกของเราวันนี้ ไดกาวเขาสู “ยุคแหงขอมูลขาวสารที่สมบูรณ” ผูคนบน
โลก ไมวาเพศ อายุ อาชีพ และ จะอยู ณ สวนใด ของโลก คนสวนใหญจะ ทํา การ
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สื่อสารในชีวิตประจํา วันโดยการใชโทรศัพทมือถือหรือ ใชคอมพิวเตอร ผาน Social
Media ตาง ๆ เชน Facebook, Twitter, Skype หรือ Application อื่นที่สามารถรับและ
สงขอมูลทั้งเสียงและภาพไดแบบ ณ เวลาจริง หรือที่เรียกวา Real Time เราสามารถ
จะทํา Video Conference แบบตัวตอตัวหรือ ทําการประชุม ทางสายพรอมกันหลาย
คนผานระบบเครือขายโทรศัพทหรือเครือขายอินเทอรเน็ตไปทั่วโลกจากการใช
กลองถายภาพจากโทรศัพทมือถือเทานั้นและที่สําคัญดวยคาใชจายที่ถูกมาก หรือ
แทบจะไมเสียเลย
ในยุคแหง “ขอมูลขาวสารที่สมบูรณ” ผูที่ไดรับขอมูลขาวสารที่ถูกตอง มี
ความเชื่อถือไดสูงและทันตอเวลายอมเปนผูที่ไดเปรียบเพราะขอมูลขาวสารจะเปน
พื้นฐานสําคัญที่ทําใหการตั ดสินใจในการบริหารองคการตาง ๆ เปนไปอยาง
ถูกตองและเหมาะสมไมวาจะเปนภาคราชการหรือในภาคธุรกิจเอกชน ดังนั้น การ
พัฒนาระบบขอมูลขาวสารที่ถูกตองแมนยําและรวดเร็วจึงเปนสิ่งที่จําเปนอยางมาก
องคกรหรือผูที่มีความอืดอาดลาชาในดาน
เทคโนโลยีทาง การ
ติดตอสื่อสารจะเปนผูตกยุคและถูกทอดทิ้ง ใหอยูขางหลัง เทคโนโลยี ของโลก
ปจจุบันและในอนาคตจะทําใหคนสามารถเขาไปมีสวนร วมใน Social Spaces หรือ
ในสังคมสารสนเทศ มากขึ้นไมวาจะเปน ในมิติ ทางสังคม เศรษฐกิจและ การเมือง
ดังนั้น การเขาถึงขอมูล ความรู และ ดวยการใช เครือขาย จึงเปนการ “เพิ่มความเทา
เทียม” กันใน “โอกาส” เพื่อใหผูคนเหลานั้น สามารถหลุดพนจาก ความไมรู การ
ดอยโอกาส และความยากจน ได การเขาถึงขอมูลขาวสารและการเขาถึงความรู จึง
เปนความจําเปนสูงสุดและเปนปจจัยที่ถือวามีความสําคัญในลําดับตน ๆ ของการ
พัฒนาประเทศในปจจุบันและในอนาคต และนี่ คือ สาระสําคั ญประการแรกที่ดิฉัน
ขอยกขึ้นมากลาวไวในที่นี้
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ทานผูมีเกียรติที่เคารพสาระสําคัญประการตอไปและเปนหัวใจสําคัญของกิจกรรมใน
วันนี้
หลักการสําคัญ ประการหนึ่งของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย คือ
การใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการเรื่องตาง ๆ ที่จะมีผลกระทบ
ทั้งทางตรงและทางออมกับประชาชนหรือสังคม และเปนที่ยอมรับกัน โดยทั่วไปวา
ในการบริหารราชการ งานเมือง นั้น การมีขอมูล และองคความรูในเรื่องตาง ๆ ที่
แมนยํา ถูกตอง ครบถวน และโปรงใส ยอมจะเปนหลักประกันที่ดีที่สุด ที่ทำใหการ
บริหาร งานนั้นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปตามเปาหมาย
หรือวัตถุประสงคที่
ไดถูกกําหนดไว ดังนั้น การเปดโอกาสใหประชาชนสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลกับฝาย
บริหาร และการใหประชาชนสามารถ เขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ ประชาชน
ไดรับการคุมครองหรือสามารถแกไขขอมูลสวนบุคคลของตนเอง ใหถูกตอง จึงเปน
เรื่องที่มีความสําคัญอยางมากทั้งในแงของกระบวนการประชาธิปไตยและ ในแง
ของธรรมาภิบาล
อดีตที่ผานมาของประเทศไทยนับตั้งแตการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครอง
แผนดินในป พ.ศ.๒๔๗๕ เปนตนมา ขอมูลที่เกี่ยวของกับการบริหารราชการงานเมือง
ถูกถือวาเปนความลับของทางราชการเกือบทั้งหมดและไมมีการเปดเผย โดยหนวยงาน
ของรัฐบาลไดอางวาเปนเรื่องของความมั่นคงแหงรัฐเกือบทั้งสิ้น แตนับตั้งแตมีการ
ประกาศใช พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ .ศ. ๒๕๔๐ นี้ ไดกอใหเกิด
ความเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย อยางมาก กลาวคือ ได ทําให ความโปรงใสใน การ
ทํางานในหนวยงานของราชการตาง ๆ เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ ทั้งนี้ เนื่องจาก
ประชาชนสามารถที่จะเขาถึงขอมูลขาวสารและไดรับความเปนธรรมมากยิ่งขึ้น ตาม
เจตนารมณและบทบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้
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พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เปนกฎหมายทีได
่
ยกระดับเรื่องธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผนดินอยางแทจริง เพราะกฎหมาย
ฉบับนี้ได ยึดถือเรื่องของการเปดเผย ขอมูลขาวสารเปนหลักและถือวาการปกปด
หรือการไมอนุญาตใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารนั้นจะตองเปนเรื่องของ
ขอยกเวน โดยไดมีการกําหนดหลักเกณฑไวอยางชัดเจนวาขอยกเวนที่จะไม
เปดเผยขอมูลขาวสารนั้นจะตองมีเหตุ และผลตาม ที่ระบุไวในกฎหมาย เทานั้น
พรอมกันนั้นก็ไดมีการตั้งกลไกเพื่อใหเกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้ง กลไกใน
การรับการรองเรียนจากประชาชนในกรณีซึ่งไมสามารถที่จะเขาถึงขอมูลขาวสาร
ได ซึ่งก็คือ การจัดตั้ง คณะกรรมการที่ทําหนาที่ในการวินิจฉัยในการเปดเผยขอมูล
ขาวสาร ผลดีที่เกิดขึ้นคือ กฎหมายฉบับนี้นั้นไดชวยทําใหเกิดความโปรงใส ชวยลด
ปญหาของการทุจริตคอรรัปชันในภาครัฐไดมาก
อยางไรก็ตามเราตองยอมรับความจริง วา ที่ผานมายังมีอีกหลายหนวยงาน
ที่ยังคงไมปฏิบัติ ตามเจตนารมณของกฎหมาย รวมทั้ง ยังมี เจาหนาที่ของรัฐและ
ประชาชนอีกจํานวนมากยังขาดความเขาใจหรืออาจจะมีทัศนคติซึ่งไมสอดคลองกับ
แนวทางหรือเจตนารมณของกฎหมายฉบับนี้ ซึ่งก็เปนหนาที่ของรัฐบาลและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของที่จะตองมาดําเนินการแกไข ใหเปนไปตามตัวบทกฎหมายโดยเร็วที่สุดเพื่อ
มิใหผูบริหารหนวยงานของรัฐตองตกเปนผูต องหาวากระทําผิดกฎหมายเสียเอง
ดิฉันอยากจะกราบเรียนวา การที่จะปรับปรุงเรื่องสําคัญตามเจตนารมณของ
กฎหมายฉบับนี้ ประการแรกก็คือ ตองทราบและยอมรับวา ในปจจุบัน เทคโนโลยี
ระบบ สารสนเทศมีความกาวหนา แตกตางจาก ในชวง เริ่มตนการประกาศ ใช
กฎหมายฉบับนี้ กลาวคือ ในปจจุบัน มีชองทางหรือมีทางเลือกในการเผยแพรขอมูล
ขาวสารเพิ่มขึ้นมากกวาเดิม และที่สําคัญคือ เราสามารถใชการไดโดยไมมีขอจํากัด
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เรื่องเวลาและสถานที่ ที่เห็นชัดเจนที่สุดก็คือ การใชเครือขายระบบโทรคมนาคมหรือ
เครือขายอินเ ตอรเน็ต ความเร็วสูง เปน สื่อกลางในการรับหรือ แพรกระจาย ขอมูล
ขาวสาร เพราะฉะนั้น ถาเรายอนมาดูในเรื่องของการเผยแพรขอมูลขาวสารของหลาย
องคกรในปจจุบัน ไมวาจะเปนในหรือตางประเทศ ไมวาจะเปนองคกร รัฐหรือ ภาค
ธุรกิจเอกชนเอง ทางเลือกใหม ๆ เหลานี้อาจจะเปนทางเลือกที่มีความสําคัญ และ
เขาถึงประชาชนไดมากกวา จึงถึงเวลาแลวที่จะเราตองมีการมาทบทวนแนวทางการ
ใชและการปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้
เราอาจจะจําเปนที่ ตองแกไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวของและจําเปนดวย
ยกตัวอยาง เชน มติคณะรัฐมนตรีที่กําหนดใหทุกหนวยงานของรัฐตอง นําขอมูล
ขาวสารตามมาตรา ๗ และมาตรา ๙ ของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ ไปเผยแพรทางเว็บไซตของหนวยงานรัฐ รวมทั้งกําหนดใหหนวยงาน
ของรัฐตองรายงานผลการปฏิบัตติ ามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐ ผานเว็บไซต เพื่อใหสอดคลองกับนโยบ ายของรัฐบาลในเรื่องของการ
สงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูขอมูลขาวสารจากทางราชการ
สื่อสารมวลชน และสื่อสาธารณะทุกประเภทไดอยางกวางขวาง รวดเร็ว ถูกตอง เปน
ธรรม รวมทั้งเปนการอํานวยความสะดวกในการประสานงานเราอาจตองเพิ่มวิธี การ
ใหขอมูล การ เพิ่ มการรับฟ งความคิดเห็นและขอเสนอแนะผานทาง Webboard
ตลอดจนการเผยแพรคําวินิจฉัย และการตอบขอหารือ ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ สามารถ
ติดตามการดําเนินการในการตอบขอหารือ เรื่องรองเรียนและเรื่องอุทธรณ ผานทาง
เว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการทําไดโดยสะดวก
รวดเร็ว ตลอดจนการสรางเครือขายการติดตอสื่อสารทางอินเทอรเน็ตของกลุม
ตาง ๆ ผานทาง Facebook เปนตน
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ทานผูมีเกียรติที่เคารพ ในสาระสําคัญประการที่สอง
ดิฉันขอกลาวในบริบทของการบริหารประเทศอีกครั้ง ในสภาพปจจุบันที่
ได เกิด การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ทั้งในและนอกประเทศ
อยางมากและรวดเร็ว มีปญหาดานตาง ๆ เกิดขึ้น มากมายและสลับซับซอนมากยิ่ง
กวาในอดีต ดังนั้น ในการกําหนดนโยบายเพื่อการปองกัน หรือการแกไขปญหาจึง
จําเปนตองใช “ระบบขอมูลขาวสาร” ซึ่งเปน เครื่องมือทางการบริหาร แบบใหม มา
เปนเครื่องชวย ระบบการตัดสินใจ ของผูบริหารระดับ สูง เราจึง จําเปนตองมีขอมูล
ขาวสาร และขาวกรอง ที่ถูกตอง ทันสมัย และเพียงพอแกการตัดสินใจ รวมทั้ง
สามารถเรียกใชไดในเวลาที่ตองการ
ดวยเหตุ ผลดังกลาว สํานักนายกรัฐมนตรี จึงไดมีการพัฒนาระบบขอมูล
เพื่อ การบริหาร ราชการ ขึ้น โดยเฉพาะในดานการเชื่อมโยงระบบขอมูลระหวาง
หนวยงานภาครัฐ ซึ่งที่ผานมามีการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการ (Operation Center) ของ
รัฐบาลที่มีระบบขอมูลสารสนเทศทางการบริหาร(MIS) ในเรื่องตาง ๆ เชื่อมโยง กับ
แตละหนวยงาน ถือเปนการบูรณาการระบบขอมูลเพื่อการบริหารภาครัฐ ตั้งแต
ทําเนียบรัฐบาล (PMOC) จนถึงศูนยปฏิบัติการระดับกระทรวง (MOC) และศูนย
ขอมูลจังหวัด (POC) อยางคอนขางสมบูรณ ปจจุบัน การใชประโยชนจากระบบ
ขอมูลสารสนเทศของศูนยปฏิบัติการ จึงขึ้นอยูกับประสิทธิภาพของศูนยปฏิบัติการที่
สามารถใหขอมูลที่ทันสมัย รวดเร็ว ทันตอการใชงานซึ่งจะตองมีการบริหารจัดการ
ที่ดีพอ อยางไรก็ดี การดําเนินการดังกลาวตองใหความสําคัญกับมาตรการ ดานความ
ปลอดภัยของขอมูลเครงครัด รวมทั้งเพื่อปองกันไมใหเกิดการรุกล้ํา สิทธิสวนบุคคล
ซึ่งพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ .ศ. ๒๕๔๐ กําหนดหลักการสําคัญ
ในการใหความคุมครองไว

-๗-

ดิฉันขอเรียนย้ําใหทานหัวหนาสวนราชการตาง ๆ ไดกรุณาให
ความสําคัญ เรงรัดการ ดําเนินการพัฒนาตอยอดการใชในระบบขอมูลเพื่อการ
บริหารราชการนี้อยางจริงจังและตอเนื่อง นี่เปนประเด็นที่สองที่ดิฉันขอยกมา
กลาวถึง
ทานผูมีเกียรติที่เคารพ
นโยบายของหลายรัฐบาลที่ผานมา มีการสงเสริมสนับสนุนใหเกิดความ
เสมอภาคและเทาเทียมกันในการเขาถึง ขอมูลขาวสารระหวางเมืองกับชนบท การมี
สวนรวม การไดรับสิทธิประโยชนและความเปนธรรม การปกปอง คุมครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน การทําใหประชาชนทุกกลุมสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารได
อยางเต็มที่ รวมทั้งการมีเครือขายที่เปนการรวมตัวระหวางกลุมตาง ๆ เชน ภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาควิชาชีพ และภาคประชาชน โดยมีเปาหมายสําคัญในการ
ปกปองคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนซึ่งเปนผูบริโภคและผูรับขอมูลขาวสาร
ใหไดรับสิทธิประโยชนและความเปนธรรม ทั้งในฐานะพลเมืองและในฐานะ
ผูบริโภค นอกจากนี้ ยังเนนไปทีส่ าระสําคัญในการสงเสริมเทคโนโลยีทั้งเพื่อการผลิต
การแพรกระจาย การดําเนินการดานเครือขายหรือNetwork เพื่อเพิ่มขยายชองทางการ
รับสงสัญญาณและขอมูล รวมทั้งเพื่อการรับสารหรือสัญญาณ ของประชาชน ที่มี
ประสิทธิภาพทางเทคนิค และการเขาถึงอยางสะดวกและหลากหลาย คือทั้งในระดับ
ระหวางประเทศ ในประเทศ ในภูมิภาค ในทองถิ่นและในชุมชนดวย
รัฐบาลที่ผานมาและชุดปจจุบัน มีนโยบายสนับสนุนเรื่องความโปรงใสใน
ดานขอมูลขาวสารตาง ๆ รวมทั้ง มีการสนับสนุน ในดานนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อใหประชาชนจะสามารถเข าถึงขอมูลขาวสารไดมากยิ่งขึ้น ดวยการ
ออกกฎหมายที่เกี่ยวของ เชน กฎหมายการประกอบกิจการ กระจายเสียงและกิจการ
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โทรทัศน เปนตน นอกจากนี้ภายใตบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่รับรองถึงสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารของราชการเอาไว ก็
ยังมีการกําหนดถึงการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหมและการตรากฎหมายคุมครองขอมูลขาวสารสวนบุคคลขึ้น ซึ่งไดมีการ
เตรียมรางกฎหมายทั้งสองฉบับนี้ไวแลว โดยรัฐบาลจะสนับสนุนผลักดันใหเกิด
ความสําเร็จโดยเร็ว
รัฐบาลโดยผานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ไดมอบหมายให
สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ จัดตั้ง ศูนยขอมูลขาวสารของ
ราชการตนแบบ ตามโครงการหนึ่งกระทรวงหนึ่งหนวยงานตนแบบ และหนึ่งจังหวัด
หนึ่งหนวยงานตนแบบ และกําหนดใหหนวยงานของรัฐตองใหเจาหนาที่ ทุกคนเขา
รับการ อบรมเสริมสรางองคความรู ผานระบบบริหาร จัดการการเรียนรูผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกสของสํานักงาน ก .พ. รวมทั้ง จัด ใหมี หลักสูตรหรือสอดแทรกวิชา
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ขอมูลขาวสารของราชการ พ .ศ. ๒๕๔๐ ในหลักสูตรที่
หนวยงานจัดอยูแลวอยางตอเนื่อง ซึ่งอาจกลาวไดวา เปนมาตรการสําคัญอีกเรื่อง
หนึ่งที่จะทําใหกฎหมายฉบับนี้มีประสิทธิภาพ เพราะการทีเ่ จาหนาที่ของรัฐมีความรู
ความเขาใจ มีความพรอมในการใชเทคโนโลยี มี ความพรอมในการปฏิบัติตาม
กฎหมายฉบับนี้ ทําใหเราสามารถที่จะเผยแพรขอมูลไดมากที่สุดโดยไมมีผลกระทบ
ตอเรื่องของความมั่นคงหรือความจําเปนหรือประสิทธิภาพของงานตามกฎหมายอาจ
กลาว โดยสรุป ไดวา ความพรอมของหนวยงานของรัฐและ การคํานึงถึงความ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมของระบบการสื่อสารของเทคโนโลยี และชองทาง
ของการเผยแพรขอมูลขาวสาร จึงเปนเรื่องสําคัญ ในการที่จะนํากฎหมายฉบับนี้ไป
ใชใหเกิดผลตาม เจตนารมณ และเปนหลักประกันที่ดีที่สุดที่จะทําใหประชาชนนั้น
มีความไวเนื้อเชื่อใจการทํางานของภาครัฐ
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ในวงการ สื่อ สารมวลชน ปจจุบัน ซึ่ง ได มีการประกาศใช กฎหมาย ที่
เกี่ยวของกับองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ เปนที่เรียบรอยแลว มีการออก กฎหมาย ที่
เกี่ยวของกับการคุมครองวิชาชีพสื่อมีการประกาศใช พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ แตองคกรวิชาชีพสื่อสารมวลชนไดสะทอนเสียงถึงรัฐบาล
หลายโอกาสที่ผานมาวา สื่อมวลชนยังมีขอจํากัดในการเขาถึงขอมูลขาวสารของทาง
ราชการเพื่อประโยชนในการทํางานของสื่อสารมวลชน เนื่องจากระบบราชการไม
อํานวยความสะดวกใหสื่อมวลชนเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการไดอยางเต็มที่ ทํา
ใหสื่อมวลชนตองไปเสาะแสวงหาขอมูลจากแหลงอื่นที่อาจทําใหมคี วามคลาดเคลื่อน
หากมีการปรับปรุงในเรื่องของกฎ ระเบียบ กฎหมายลําดับรอง หรือแนวปฏิบัติที่จะ
ทําใหสามารถทํางานไดอยางเปนอิสระ เกิดความเที่ยงธรรม มีความคลองตัว และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เปนกลไกในการกํากับการปฏิบัติราชการของหนวยงาน
ตาง ๆ ทั้งในแงของการที่จะทํา ใหสังคมหรือภาคประชาชนสามารถที่จะเขามา
ตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐไดมากยิ่งขึ้น เพื่อปองกันและลด
ปญหาการทุจริตคอรรัปชัน ในภาครัฐซึ่งยังคงประสบกับปญหาอยู จึงเปนคําถามที่
ตองการคําตอบในวันนี้วา พวกเราจะสามารถปรับปรุงกฎหมายฉบับนีตามข
้ อเรียกรอง
ดังกลาวของสื่อมวลชนใหเหมาะสมไดอยางไร
ทายที่สุด ในโอกาสวันครบรอบ ๑๔ ปของการประกาศใชกฎหมาย
พระราชบัญญัติขอมูล ขาวสารของราชการ พ .ศ. ๒๕๔๐ นี้ ซึ่ง มีคณะผูบริหาร
หนวยงานของรัฐ ขาราชการ เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ และผู ทรงคุณวุฒิ ตาง ๆ มา
ประชุมพรอมเพรียงกัน ก็ ควรไดมีการ พิจารณา การทบทวน การปรับปรุงการ
ปฏิบัติการตามกฎหมายและทําใหการปฏิบัติราชการนั้นมี ประสิทธิภาพและมีความ
โปรงใสมากยิ่งขึ้น ทุกทานในที่นี้ เปนผูที่ จะมีสวนรวมในการผลักดันเรื่องนี้ตอไป

-๑๐-

เพื่อที่เราจะไดสามารถสรางสังคมไทยที่โปรงใส เปนสังคมประชาธิปไตยที่มีความ
เขมแข็ง เปนสังคมที่ภาคประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมไดอยางรอบรูและ
สรางสรรค เพื่อเปนเครื่องมือในการตรวจสอบ และเปนเครื่องมือในการที่จะสราง
นโยบายและสังคมที่ดีสําหรับประเทศชาติและสําหรับประชาชน และเพื่อความ
พร อมในการกาวเขาสูประชาคมอาเซี ยนตอไป ขออวยพรใหทุกทาน ประสบ
ความสําเร็จในการปฏิบัติราชการและหนาที่การงาน และเปนไปตามเจตนารมณของ
กฎหมายฉบับนีน้ ะคะ และรัฐบาลจะสงเสริมสนับสนุนทิศทางและเจตนารมณของ
กฎหมายนี้อยางตอเนื่อง
ขอขอบคุณคะ
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