บทความ อ. ๔๑/๒๕๖๔
วรรธนพงศ์ คาดี
ขอร้องทุกข์ผลการประเมินครับ
เดือนนี้เป็นช่วงประเมินผลการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกสายงาน จึงต้องหยิบยกมาบอกกล่าว
เป็นแนวทางปฏิบัติกันเยอะหน่อย หน่วยงานของรัฐจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องว่า เอกสารเกี่ยวกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการสามารถเปิดเผยได้มากน้อยแค่ไหน
นาย ก เป็นพนักงานในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง มีหนังสือถึงมหาวิทยาลัยฯ ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ ผลการ
ประเมินการปฏิบัติราชการของตัวเองหลายรายการ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการ/ภาระงาน (สายวิชาการ) แบบ
ข้อตกลงและแบบประเมินพฤติกรรมของบุคลากร รายชื่อผู้พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของตน รายงานการประชุมของ
คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินฯ รายงานการประชุมของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ รายงานการ
ประชุมของสภามหาวิทยาลัยฯ มหาวิทยาลัยฯ ปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามที่ร้องขอ โดยไม่ให้เหตุผลใด ๆ
นาย ก จึงอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยฯ ได้ชี้แจงต่อคณะกรรมการฯ
สรุปว่า นาย ก ผู้อุทธรณ์ได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลางแล้ว ซึ่งเอกสารตามที่ผู้อุทธรณ์ร้องขอนั้น มหาวิทยาลัยฯ
ได้จัดทาคาให้การพร้อมส่งเอกสารทั้งหมดให้ศาลปกครองกลางด้วยแล้ว ซึ่งผู้อุทธรณ์ในฐานะผู้ฟ้องคดีจะได้รับเอกสาร
ตามที่ ข อจากศาลต่ อ ไป หากเปิ ด เผยจะท าให้ ก ารบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายเสื่ อ มประสิ ท ธิ ภ าพหรื อ ไม่ อ าจส าเร็ จ ตาม
วัตถุประสงค์ ตามมาตรา ๑๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ วินิจฉัยสรุปว่า ข้อมูลข่าวสารทุกรายการเกี่ยวกับผู้อุทธรณ์
ตามที่ผู้ อุทธรณ์ร้ อ งขอ เป็ น ข้อมูล ข่าวสารของราชการเกี่ยวกับ การประเมินผลการปฏิบั ติ ราชการของพนั ก งาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งไม่มีข้อความที่เข้าลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีคาสั่งมิให้
เปิดเผยได้ ตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เมื่อการประเมินได้ดาเนินการ
เสร็จสิ้นแล้ว การเปิดเผยย่อมไม่เป็นอุปสรรคอันอาจทาให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิ ภาพหรือไม่อาจสาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ ตามมาตรา ๑๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ประกอบกับ
ผู้อุทธรณ์เป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง สมควรได้รับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเพื่อปกป้องสิทธิของตน อีกทั้งการเปิดเผย
จะแสดงให้เห็นถึงความถูกต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้ใ นกระบวนการประเมินดังกล่าว จึงวินิจฉัยให้ มหาวิทยาลัยฯ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามอุทธรณ์ แก่ผู้อุทธรณ์
มีข้อสงสั ย การปฏิบั ติตามพระราชบัญ ญัติ ข้อ มูล ข่ าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หารือไปที่ส านัก งาน
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี โทร ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๗๗ / ๐๙ ๒๒๕๐ ๐๕๘๙
(www.oic.go.th) (wattanapong.k@opm.go.th)
(ที่ สค ๒๒๗/๒๕๖๔) นายวรรธนพงศ์ คาดี ผู้อานวยการส่วนส่งเสริมและเผยแพร่สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

“ข้อมูลโปร่งใส ราชการไทยไร้ทุจริต”

บทความ อ. ๔๒/๒๕๖๔
วรรธนพงศ์ คาดี
ซื้อรถปรับอากาศมาทาไมเยอะแยะ?
เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเรื่องที่ประชาชนสนใจ ยิ่งมีการซื้อจ้างโครงการขนาดใหญ่ใช้งบประมาณจานวนมาก
ก็ยิ่งเป็นที่จ้องมอง แต่เพื่อความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ก็ควรต้องดาเนินการอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ครับ
นาย ก มีหนังสือถึงหน่วยงาน A ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ปรับอากาศ คือ
๑) สัญญาจัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ปรับอากาศ จานวน ๗ สัญญา รวม ๓๗๕ คัน ๒) ข้อมูลลักษณะเฉพาะ (สเปก)
๓) ข้อมูลการจ่ายเงิน ๔) ข้อมูลการส่งมอบ และ ๕) ข้อมูลการแจกจ่ายให้แก่หน่วยงานในสังกัด หน่วยงาน A แจ้งปฏิเสธ
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคาขอ โดยให้เหตุผลว่า นาย ก ไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์ในการขอข้อมูลและไม่ได้มีส่วนได้เสีย
ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง แม้ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการไม่ต้องเปิดเผย
ตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ แต่ข้อมูลดังกล่าวก็ไม่ใช่ข้อมูลข่าวสารที่
หน่วยงานของรัฐต้องจัดแสดงให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน นาย ก จึงอุทธรณ์
ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ วินิจฉัยสรุปว่า ข้อมูลข่าวสารตามอุทธรณ์ ทั้ง ๕ รายการ
ไม่มีข้อความที่เข้าลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีคาสั่งมิใ ห้เปิดเผย ตาม
มาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เมื่อการจัดซื้อจัดจ้างได้ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
การเปิดเผยย่อมไม่เป็นอุปสรรคต่อการสรรหาดังกล่าวอันจะทาให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจ
สาเร็จตามวัตถุประสงค์ ตามมาตรา ๑๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ การเปิดเผย
จะแสดงให้เห็นถึงความถูกต้องโปร่งใสในกระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ข้อมูลข่าวสารตาม
อุทธรณ์จึงเปิดเผยให้ผู้อุทธรณ์ทราบได้ โดยให้หน่วยงานปกปิดข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลหรือข้อมูลในขอบเขตสิทธิส่วน
บุคคล ได้แก่ เลขที่บัญชีธนาคาร เลขประจาตัวผู้เสียภาษี ที่อยู่ ลายมือชื่อ ของผู้ขายและพยาน ซึ่งอาจเป็นการรุกล้า
สิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร ตามมาตรา ๑๕ (๕) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
มีข้อสงสั ย การปฏิบั ติตามพระราชบัญ ญัติ ข้อ มูล ข่ าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หารือไปที่ส านัก งาน
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี โทร ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๗๗ / ๐๙ ๒๒๕๐ ๐๕๘๙
(www.oic.go.th) (wattanapong.k@opm.go.th)
(ที่ สค ๒๔๔/๒๕๖๔) นายวรรธนพงศ์ คาดี ผู้อานวยการส่วนส่งเสริมและเผยแพร่สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
“เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น”

บทความ อ. ๔๓/๒๕๖๔
วรรธนพงศ์ คาดี
ผลการทดสอบผลิตภัณฑ์
เรื่ องนี้ เป็ น เรื่ อ งเกี่ย วกั บ เงื่อ นไขในการประกวดราคาว่า ต้องมีการส่ ง ตัว อย่า งพัส ดุ ไ ปท าการตรวจสอบ
คุณสมบัติ เพื่อประกอบการพิจารณาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วย บริษัทเจ้าของพัสดุตัวอย่าง
จะขอผลการทดสอบผลิตภัณฑ์นั้นได้หรือไม่
บริษัท ก ซึ่งเป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของหน่วยงาน A มีหนังสือถึงหน่วยงาน A
ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการตรวจสอบคุณสมบัติ (Specification) เพื่อประกอบการผลิต Machine Bolt ให้กับ
หน่วยงาน A แต่หน่วยงาน A ปฏิเสธการเปิดเผยโดยให้เหตุผลว่า การเปิดเผยจะทาให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อม
ประสิทธิภาพหรือไม่อาจสาเร็จตามวัตถุประสงค์ ตามมาตรา ๑๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ และเอกสารดังกล่ าวห้ ามคัด ถ่ายรายงานผลการทดสอบแต่ เพีย งบางส่ ว นโดยไม่ ได้รับ อนุญ าตจาก
ห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร บริษัท ก จึงอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
คณะกรรมการวินิ จฉัย การเปิ ดเผยข้อมูล ข่าวสารฯ วินิจฉัยสรุปว่า ข้อมูลข่าวสารตามอุทธรณ์คือ ผลการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ (Specification) ของวัสดุในการผลิต Machine Bolt ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการทดสอบผลิตภัณฑ์
ของฝ่ายวิจัยและพัฒนาของหน่วยงาน A เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์ (e-bidding)
ซึ่งผู้อุทธรณ์เป็นผู้ชนะการประกวดราคา จึง เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับผู้อุทธรณ์ในฐานะคู่สัญญาที่ต้องผลิตสินค้า
ให้หน่วยงาน A เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของหน่วยงาน A จึงสมควรได้รับทราบผลการทดสอบ
ดังกล่าว แม้หน่วยงาน A จะได้กาหนดหลักเกณฑ์ในการไม่เปิดเผยผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ไว้ แต่ก็เป็นเพียงระเบียบ
ปฏิบัติภายในของหน่วยงานเท่านั้น หน่วยงานของรัฐยังคงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
มีข้อสงสั ย การปฏิบั ติตามพระราชบัญ ญัติ ข้อ มูล ข่ าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หารือไปที่ส านัก งาน
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี โทร ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๗๗ / ๐๙ ๒๒๕๐
๐๕๘๙ (www.oic.go.th) (wattanapong.k@opm.go.th)
(ที่ สค ๒๓๖/๒๕๖๔) นายวรรธนพงศ์ คาดี ผู้อานวยการส่วนส่งเสริมและเผยแพร่สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
“ข้อมูลโปร่งใส ราชการไทยไร้ทุจริต”

บทความ อ. ๔๔/๒๕๖๔
วรรธนพงศ์ คาดี
ผมคับข้องใจครับ
เรื่องนี้ก็ไม่พ้นที่จะต้องบอกกล่าวเกี่ยวกับการประเมินเลื่อนเงินเดือนอีกแล้ว ผู้ใต้บังคับบัญชารู้สึกคับข้องใจ
การใช้อานาจของผู้บังคับบัญชาในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนโดยไม่ถูกต้องตามข้อกฎหมาย จะขอทราบผลการ
พิจารณาเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับเรื่องนี้ของตนเองได้แค่ไหน มาดูครับ
นาย ก มี ห นั ง สื อ ถึ ง หน่ ว ยงาน A ขอข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ ประเด็ น และรายละเอี ย ดการพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดในการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของตนเกี่ยวกับความคับข้องใจการใช้อานาจของ
ผู้บังคับบัญชาในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนโดยไม่ถูกต้องตามข้อกฎหมาย หน่วยงาน A ปฏิเสธการเปิดเผย โดยให้
เหตุผลว่า ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นความเห็นหรือคาแนะนาภายในของหน่วยงานของรัฐในการดาเนินการเรื่องหนึ่ง
เรื่ องใดตามมาตรา ๑๕ (๓) แห่ งพระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ นาย ก จึงอุทธรณ์ต่ อ
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ วินิจฉัยสรุปว่า ข้อมูลข่าวสารตามอุทธรณ์คือ รายงานการ
ประชุมของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด ครั้งที่...เมื่อวันที่...เรื่องพิจารณาที่ ๑๑ การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์
ของผู้อุทธรณ์ เป็นข้อมูลข่าวสารของราชการในการปฏิบัติราชการปกติของหน่วยงานของรัฐ และไม่มีข้อความที่เข้า
ลั กษณะอย่ างหนึ่ งอย่ างใดที่หน่ วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีคาสั่งมิ ให้เปิดเผย ตามมาตรา ๑๕ แห่ ง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เมื่อการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ในรายผู้อุทธรณ์ได้ดาเนินการ
เสร็จสิ้นแล้ว โดยหน่วยงานก็ได้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้อุทธรณ์ทราบแล้ว การเปิดเผยจึงไม่เป็นอุปสรรคอันอาจทาให้
การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจสาเร็จตามวัตถุประสงค์ ตามมาตรา ๑๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ประกอบกับผู้อุทธรณ์เป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง สมควรได้รับข้อมูลข่าวสาร
ดังกล่ าวเพื่อปกป้ องสิ ทธิของตน อีกทั้งการเปิดเผยจะแสดงให้ เห็ นถึงความถูกต้อ งโปร่งใสและตรวจสอบได้ของ
หน่วยงานของรัฐ จึงวินิจฉัยให้หน่วยงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามอุทธรณ์ แก่ผู้อุทธรณ์
มีข้อสงสั ย การปฏิบั ติตามพระราชบัญ ญัติ ข้อ มูล ข่ าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หารือไปที่ส านัก งาน
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี โทร ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๗๗ / ๐๙ ๒๒๕๐ ๐๕๘๙
(www.oic.go.th) (wattanapong.k@opm.go.th)
(ที่ สค ๒๙๗/๒๕๖๔) นายวรรธนพงศ์ คาดี ผู้อานวยการส่วนส่งเสริมและเผยแพร่สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
“ข้อมูลโปร่งใส ราชการไทยไร้ทุจริต”

บทความ อ. ๔๕/๒๕๖๔
วรรธนพงศ์ คาดี
ขอวิดีโอการจัดงาน
ในงานสาคัญ ๆ หน่วยงานของรัฐก็จะมีการจัดจ้างเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญดาเนินการให้ เรื่องนี้ มีคนที่สนใจ
ว่า หน่วยงานเสียค่าใช้จ่ายในการจัดงานคุ้มค่าหรือไม่ ก็เลยอยากได้ข้อมูลข่าวสารหลายอย่างรวมถึงภาพวิดีโอการจัด
งานในทุกรายละเอียด มาดูว่าจะเปิดเผยได้หรือไม่
นาย ก มีหนังสือถึงกรม ข ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภาพวิดีโอทั้งเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง รายละเอียดการจัดงาน
ทุ กขั้ นตอน ในการจั ดงานส าคั ญงานหนึ่ ง เพื่ อ ตรวจสอบว่ า การจั ด กิ จ กรรมดั ง กล่ า วสอดคล้ อ งกั บ ค่ า ใช้ จ่ า ยหรื อ
งบประมาณหรือไม่ กรม ข ปฏิเสธการเปิดเผยโดยให้เหตุผลว่า ไฟล์วิดีโอ เป็นผลงานสร้างสรรค์ของบริษัทผู้รับจ้าง
เป็นข้อมูลข่าวสารที่มีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผยหรือที่มีผู้ให้มาโดยไม่ประสงค์ให้เปิดเผย ตามมาตรา ๑๕ (๖) แห่ง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ต่อมากรม ข ได้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขอบเขตของงาน (TOR)
ให้แก่นาย ก คงปฏิเสธการเปิดเผยเฉพาะวิดีโอการจัดงาน นาย ก จึงอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ วินิจฉัยสรุปว่า ข้อมูลข่าวสารตามอุทธรณ์คือ ภาพถ่าย
วิดีโอและภาพวิดีโอการจัดงาน ซึ่งจัดทาในรูปแบบไฟล์วิดีโอ เป็นข้อมูลข่าวสารการดาเนินงานในรูปแบบไฟล์วิดีโอการ
จัดงานตามใบสั่งจ้างเลขที่...และไม่มีข้อความที่เข้าลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
อาจมีคาสั่งมิให้เปิดเผย ตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เมื่อการจัดงาน
ดั ง กล่ า วได้ ด าเนิ น การเสร็ จ สิ้ น แล้ ว การเปิ ด เผยย่ อ มไม่ เ ป็ น อุ ป สรรคอั น จะท าให้ ก ารบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายเสื่ อ ม
ประสิทธิภาพหรือไม่อาจสาเร็จตามวัตถุประสงค์ ตามมาตรา ๑๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ แต่การเปิดเผยจะแสดงให้เห็นถึงความถูกต้องโปร่งใสในกระบวนการจ้างจัดกิจกรรมของหน่วยงาน ข้อมูล
ข่าวสารตามอุทธรณ์จึงเปิดเผยให้ผู้อุทธรณ์ทราบได้
มีข้อสงสั ย การปฏิบั ติตามพระราชบัญ ญัติ ข้อ มูล ข่ าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หารือไปที่ส านัก งาน
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี โทร ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๗๗ / ๐๙ ๒๒๕๐ ๐๕๘๙
(www.oic.go.th) (wattanapong.k@opm.go.th)
(ที่ สค ๒๘๙/๒๕๖๔) นายวรรธนพงศ์ คาดี ผู้อานวยการส่วนส่งเสริมและเผยแพร่สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
“เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น”

