
 
 

 
คําวินิจฉัยคณะกรรมการวินจิฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

สาขาสงัคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคบัใช้กฎหมาย 
ที่  สค ๑๖๔ /๒๕๕๖ 

เรื่อง   อุทธรณ์คําสั่งมิใหเ้ปดิเผยข้อมูลขา่วสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
                    เก่ียวกับผลการประเมินการปฏิบัติงานและรายชื่อคณะกรรมการประเมินผล 

------------------------------------- 
ผู้อุทธรณ์         :   นาย ก.  
หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ        :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก     
       อุทธรณ์เรื่องน้ีได้ความว่า นาย ก.  ผู้อุทธรณ์ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งนิติกร 
ไม่ได้รับการต่อสัญญาจ้างเน่ืองจากไม่ผ่านการประเมินจึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ถึงผู้อํานวยการ
กองบริหารงานบุคคล ขอทราบผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกมีหนังสือ ที่ ศธ ๐๕๘๐.๑๐๔(๖)/๐๘๕๒ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ถึงผู้
อุทธรณ์ จัดส่งแบบสรุปคะแนนประเมินให้ ผู้อุทธรณ์จึงมีหนังสือลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ถึงอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกขอสําเนาคําสั่งรายช่ือคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือ
ยืนยันตัวบุคคลที่เก่ียวข้องก่อนนําไปประกอบการฟ้องคดี 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกมีหนังสือ ที่ ศธ ๐๕๘๐.๑๐๔ (๖)/๐๙๕๖ ลงวันที่ 
๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ถึงผู้อุทธรณ์ ว่าการเปิดเผยรายช่ือคณะกรรมการประเมินผลอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อ
ชีวิตหรือความปลอดภัยของคณะกรรมการประเมินฯ และครอบครัว ตามความในมาตรา ๑๕ (๔) แห่ง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ดังน้ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจึง
ไม่อาจเปิดเผยรายช่ือคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งข้อความอ่ืนใดในแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน อันจะแสดงให้ทราบว่ากรรมการท่านใดประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างไรได้ 
 ผู้อุทธรณ์จึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ อุทธรณ์คําสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ดังกล่าว  
 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและ
การบังคับใช้กฎหมายพิจารณาคําอุทธรณ์และเอกสารที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกส่งมาให้
แล้วข้อเท็จจริงสรุปได้ความว่า ผู้อุทธรณ์ไม่ได้รับการต่อสัญญาจ้างเน่ืองจากไม่ผ่านการประเมินจึงมีหนังสือถึง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเพ่ือขอทราบผลการประเมินการปฏิบัติงานและรายช่ือ
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน แต่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกได้จัดทําแบบสรุปผล
การประเมินขึ้นใหม่เพ่ือปกปิดลายมือของคณะกรรมการฯ ที่จะทําให้ทราบตัวผู้ประเมินได้และปกปิดรายช่ือ
คณะกรรมการประเมินแล้วจัดส่งให้ผู้อุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์จึงอุทธรณ์คําสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าว 
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                     ช้ันพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออกได้มีหนังสือ ที่ ศธ ๐๕๘๐.๑๐๔ (๖)/๑๓๐๘ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึงคณะกรรมการฯ 
เพ่ือช้ีแจงและส่งข้อมูลข่าวสารตามอุทธรณ์ ดังน้ี 
                     ๑. เดิมมหาวิทยาลัยฯ ได้ทําสัญญาจ้างผู้อุทธรณ์เพ่ือทํางานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ตําแหน่งนิติกร มีกําหนดเวลาการจ้าง ๓ ปี ต่อมาก่อนที่สัญญาจ้างจะสิ้นสุดลงในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ 
มหาวิทยาลัยฯ ได้มีคําสั่งที่ ๑๔๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุนเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อุทธรณ์ โดย
คณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว ปรากฏว่าผู้อุทธรณ์ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๔๘.๘๔ 
ซึ่งไม่ผ่านการประเมิน (ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐) และคณะกรรมการประเมินฯ ได้รายงานผลการประเมินให้
มหาวิทยาลัยฯ ทราบ มหาวิทยาลัยฯ ได้ทราบผลการประเมินและได้พิจารณากรณีของผู้อุทธรณ์แล้วเห็นว่า
สัญญาจ้างจะสิ้นสุดลงในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ จึงเห็นสมควรให้ผู้อุทธรณ์พ้นจากงานตามสัญญาจ้าง โดย
มหาวิทยาลัยฯ ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบ ผู้อุทธรณ์ได้มีหนังสือขอทราบผลการประเมิน ต่อมาผู้อุทธรณ์ 
ได้ย่ืนฟ้องมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งศาลปกครองระยองได้มีคําสั่งไม่รับคําฟ้องของผู้อุทธรณ์ไว้พิจารณาเนื่องจากเป็น
สัญญาจ้างที่มีกําหนดเวลาแน่นอน 
                     ๒. มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดส่งผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้อุทธรณ์ให้ผู้อุทธรณ์โดย
มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดทําแบบสรุปผลการประเมินขึ้นใหม่แต่สาระสําคัญตามแบบประเมินยังคงมีอยู่อย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์เพียงแต่เปลี่ยนการให้คะแนนของคณะกรรมการฯ จากลายมือเป็นตัวพิมพ์แทน เพ่ือปกปิด
ลายมือของคณะกรรมการฯ ที่จะทําให้ทราบตัวผู้ประเมินได้ เน่ืองจากวัตถุประสงค์ของการขอผลการประเมิน
ของผู้ อุทธรณ์น้ัน เป็นไปเพ่ือการฟ้องคดี มหาวิทยาลัยฯ  จึงมีความจําเป็นที่จะต้องปกป้องสิทธิของ
คณะกรรมการประเมินมิให้ต้องได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรืออาจจะต้องเสียหายจากการกระทําของ       
ผู้อุทธรณ์ที่จะเกิดในภายภาคหน้า ซึ่งหากผู้ทําการประเมินจะต้องได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการแล้วจะทําให้ไม่มีผู้ใดรับเป็นกรรมการประเมินฯ
อีก และการเปิดเผยรายช่ือและรายละเอียดของคณะกรรมการประเมินฯ แต่ละท่านแล้ว การเปิดเผยดังกล่าว
อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของคณะกรรมการประเมินฯ และครอบครัวได้ โดยจะเห็นได้จาก
ความพยายามของผู้อุทธรณ์ที่มีความประสงค์อย่างชัดแจ้งในการขอทราบรายชื่อคณะกรรมการประเมินฯ เพ่ือ
ยืนยันตัวบุคคลที่เก่ียวข้อง                                                                                                                    
                     ๓. การที่มหาวิทยาลัยฯ ไม่ต่อสัญญาจ้างน้ัน มหาวิทยาลัยฯ ได้ใช้สิทธิตามสัญญาจ้างที่มีกําหนดเวลา
การจ้างและมีระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญาจ้างกําหนดไว้แน่นอนและศาลปกครองระยองได้มีคําพิพากษาแล้ว 
                     ๔. หากคณะกรรมการฯ เห็นสมควรเปิดเผยข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ          
ผู้อุทธรณ์ มหาวิทยาลัยฯ ขอความกรุณาให้ช่วยปกปิดข้อมูลของคณะกรรมการประเมินด้วย เพ่ือเป็นการ
ป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับคณะกรรมการประเมินฯ และครอบครัวต่อไป 
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                     ผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกได้ช้ีแจงด้วยวาจาว่า ข้อมูลข่าวสารตาม
อุทธรณ์คือ ผลการประเมินการปฏิบัติงานและรายช่ือคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งการประเมิน
การปฏิบัติงานของผู้อุทธรณ์น้ัน เป็นการปฏิบัติราชการตามปกติ โดยคณะกรรมการประเมินได้ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ ผู้อุทธรณ์ปรากฏว่าผู้อุทธรณ์ได้คะแนนการประเมินตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ และรายงานผลการ
ประเมินให้มหาวิทยาลัยฯ ทราบ มหาวิทยาลัยฯ เห็นว่าเมื่อผลการประเมินไม่อยู่ในระดับดีจึงให้ผู้อุทธรณ์ปฏิบัติ
หน้าที่จนครบกําหนดตามสัญญาจ้างและไม่ได้ต่อสัญญา นอกจากน้ันฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยฯ มีความเป็น
ห่วงในเร่ืองพฤติกรรมของผู้อุทธรณ์ที่มีการลงข้อความในเฟสบุ๊คของผู้อุทธรณ์โดยใช้ถ้อยคําที่มีลักษณะคุกคาม
และไม่เหมาะสมเมื่อไม่ได้รับการต่อสัญญาด้วย  
                     คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและ
การบังคับใช้กฎหมายพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารที่ผู้อุทธรณ์ร้องขอคือ ผลการประเมินการปฏิบัติงาน
และรายช่ือคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นข้อมูลเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็น
การปฏิบัติราชการตามปกติของหน่วยงานของรัฐ การเปิดเผยผลการประเมินการปฏิบัติงานจะเป็นการ
ตรวจสอบความถูกต้องโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจึงควรเปิดเผย
ให้ผู้อุทธรณ์ทราบได้ สําหรับรายช่ือคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานน้ัน การเปิดเผยน่าจะก่อให้เกิด
อันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด ตามมาตรา ๑๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ดังน้ัน เมื่อพิเคราะห์ถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ 
ประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ของเอกชนที่เก่ียวข้องประกอบกันแล้ว จึงให้ปกปิดไว้ 
   ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๐ 
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย 
จึงวินิจฉัยให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเปิดเผยผลการประเมินการปฏิบัติงานตามที่ผู้อุทธรณ์
ร้องขอพร้อมทั้งให้สําเนาที่มีคํารับรองถูกต้องแก่ผู้อุทธรณ์ เว้นแต่รายชื่อคณะกรรมการประเมินที่ให้ปกปิดไว้
  
   นายขจัดภัย  บุรุษพัฒน์ หัวหน้าคณะที่  ๑ 
   
 นางแน่งน้อย  วิศวโยธิน กรรมการ  
   
   นายพีรพล  ไตรทศาวิทย์ กรรมการ 
    
  นายศิริวัฒน์  ทิพย์ธราดล        กรรมการ 
  
           ร้อยโท วิรัช  พันธุมะผล    กรรมการผู้รับผิดชอบสํานวนอุทธรณ์  
          
 

สํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ         วันที่ ๑๔  สงิหาคม   ๒๕๕๖ 


