คูมือการปฏิบัติงาน
ตามพระราชบัญญัตขิ อมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ศูนยขอมูลขาวสาร
องคการสวนสัตวแหงประเทศไทย
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คำนำ
ดวยศูนยขอมูลองคการสวนสัตวแหงประเทศไทย ไดรับคัดเลือกใหเปนหนวยงานตนแบบในการจัดตั้ ง
ศูนยขอมูลขาวสารของราชการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ศูนยขอมูลขาวสาร
องคการสวนสัตวแหงประเทศไทยจึงตองมีการจัดองคความรูใหเปนระบบและมีมาตรฐาน เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน
ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยกำหนดใหหนวยงาน
ของรัฐตองจัดรวบรวม โดยกำหนดใหหนวยงานของรัฐตองจัดรวบรวมขอมูลขาวสารตามที่กฎหมายกำหนดไวเพื่อ
บริการประชาชน ใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดอยางสะดวก รวดเร็วและประหยัดเวลา
สำหรับคูมือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของศูนยขอมูลขาวสาร
องค การสวนสั ตวแ ห งประเทศไทย มี วั ตถุ ประสงคเพื่ อเผยแพรค วามรูและเทคนิควิ ธีบ ริหารจั ดการศูนยขอมูล
ข าวสารองคการสวนสัตวแห งประเทศไทย ให แก เจาหน าที่ผูป ฏิบัติง านและประชาชนโดยทั่ วไป เพื่อสามารถ
ทำความเข า ใจในเรื่องตางๆ ประกอบดวย วัตถุประสงค ขอบเขตคำจำกัดความ บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ
ระเบียบปฏิบัติ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เอกสารอางอิงและแบบฟอรมตางๆ ที่ใชในการติดตอราชการ
ศูนยขอมูลขาวสารองคการสวนสัตวแหงประเทศไทย หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือ การปฏิบัติงานของ ศูนยขอมูล
ข า วสารองค ก ารสวนสัต วแ ห ง ประเทศไทยสามารถใช เ พื่ อ เป น แนวทางในการปฏิ บั ติ ง านของเจ าหน า ที่ แ ละ
สรางความเขาใจในวิธีการเขาถึงงานบริการของศูนยฯ แกผูรับบริการ รวมทั้งใชประกอบการขับเคลื่อกระบวนการ
ดำเนินงานใหไปสูเปาหมายศูนยขอมูล ขาวสารตนแบบตอไป

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
องคการสวนสัตวแหงประเทศไทย
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สารบัญ
คำนำ
สารบัญ
วัตถุประสงคของการจัดทำคูมือ
ขอบเขต
คำจำกัดความ
บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติระเบียบปฏิบัติ(ขั้นตอนการปฏิบัติงาน)
หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงานและเงื่อนไข
แนวคิด/งานวิจัยที่เกี่ยวของ
เทคนิคในการปฏิบัติงาน
เอกสารอางอิง
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
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คูมือการปฏิบตั ิงาน
ตามพระราชบัญญัตขิ อมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๑.ความเปนมา
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติขึ้นเพื่อรองรับสิทธิของประชาชนในการ
รั บรู  ข อ มู ล ข าวสารของราชการ โดยที ่ห น ว ยงานของรั ฐ ต องจั ดให ม ี ข อ มู ล ข า วสารของราชการตามอำนาจ
หนาที่และภารกิจของหนวยงานฯ นอกจากนี้ยังใหมีการเผยแพรเพื่ อใหประชาชนสามารถใชสิทธิในการเข าถึ ง
ขอมูลขาวสารของหนวยงานของรัฐและเพื่อความโปรงใส มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ซึ่งการใหบริการ
ของศูนยขอมูลขาวสารของราชการองคการสวนสัตวแหงประเทศไทยเปน กระบวนการที่ชวยสนับสนุนผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสีย
ศู นยขอมูลข าวสาร ของราชการ จั ด ตั้ งขึ้ น เพื่ อให บ ริ การข อ มู ลข าวสารแก ประชาชน ตามมาตรา ๙
แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติใหหนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสาร
ของราชการอยางนอยตามที่กฎหมายกำหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได กอปรกับไดมีประกาศคณะกรรมการ
ขอมูลขาวสารของราชการ เรื่อง หลักเกณฑ และวิธี ก ารเกี่ยวกั บการจั ดใหม ี ข อมูล ข าวสารของราชการไว ให
ประชาชนเขาตรวจดู ณ ที ่ทำการของหนวยงานของรั ฐ โดยเรี ยกสถานที่ จั ดเก็ บรวบรวมข อมูล ขา วสารและ
ใหบ ริ การว า "ศูนยขอมู ล ข า วสารทางราชการ" มี ภ ารกิ จ ในการให คำแนะนำให คำปรึ ก ษาที่ เ ป นประโยชน
โดยประชาชนที่มาขอรับบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว และไดรับขอมูลถูกตอง เปนปจจุบัน อีกทั้งรับเรื่องราว
รองทุกขเกี่ยวกับหนวยงาน และเผยแพรผลการปฏิบัติงานของหนวยงานดวย
องคการสวนสัตวแหงประเทศไทย เปนหนวยงานที่ตองการตอบสนองความตองการของประชาชนใหมี
สิทธิรับรูขอมูลขาวสารตางๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการของรัฐจึงไดมีคำสั่งใหจัดตั้ง ศูนยขอมูลขาวสารขึ้นในวันที่
๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารองคการสวนสัตวแหงประเทศไทยใหบริการที่ ๒๖๗,๒๖๗/
๑ และ ๒๖๗/๘ ถนนประชาราษฏร ส าย ๑ แขวงบางซื ่ อ เขตบางซื ่ อ กรุ ง เทพมหานคร ๑๐๘๐๐
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐และไดจัดทำ คูมือกระบวนการบริหารจัดการ
ศูนยขอมูลขาวสารองคการสวนสัตวแหงประเทศไทย เพื่อเปนสวนหนึ่งของการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งจะเปนแนวทางในการเสริมสรางความรู ความเขาใจในวิธีการ ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
การใหบริการขอมูลขาวสารของราชการ เพื่อใหบุคลากรของสำนักงานฯ สามารถใหบริการขอมูลขาวสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน มีความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน และ สรางความพึงพอใจในการรับบริการขอมูลขาวสาร
จากทางราชการ
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๒.วัตถุประสงคของการจัดทำคูมือ
๒.๑ เพื่อจัดเก็บขอมูลขาวสาร องคความรูเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการศูนยขอมูลขาวสารองคการ
สวนสัตวแหงประเทศไทยในแตละขั้นตอน เกณฑขอกำหนด รายละเอียด มาตรฐานของงาน ระยะเวลาผูรับผิดชอบ
และเอกสารที่เกี่ยวของ
๒.๒ เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู สรุปบทเรียนจากประสบการณการปฏิบัติงาน เผยแพรขอมูล
ขาวสารใหแกเจาหนาที่ ไวเปนแนวทางการปฏิบัติงาน
๒.๓ เพื่อใชเปนเอกสารอางอิงในการปฏิบัติงาน
๓.ขอบเขต
คูมือฉบับนี้ใชประกอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของศูนยขอมูล
ขาวสารองคการสวนสัตวแหงประเทศไทยและหนวยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
๔.คำจำกัดความ
“ขอมูลขาวสาร” หมายความวา สื่อที่มีความหมายใหรูเรื่องราวขอเท็จจริง ขอมูล หรือสิ่งใดๆ ไมวาการสื่อ
ความหมายนั้นจะทำไดโดยสภาพของสิ่ งนั้นเองหรือโดยผานวิธีการใดๆ และไมว าจะไดทำไว ในรูปของเอกสาร
แฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถาย ฟลม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร
หรือวิธีอื่นใดที่ทำใหสิ่งที่บันทึกไวปรากฏได
“ขอมูลขาวสารของราชการ” หมายความวา ขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครอง หรือควบคุมดูแลของ
หนวยงานของรัฐ ไมวาจะเปนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการด เนินงานของรัฐหรือขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเอกชน
“มาตรฐานความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ” คือ มาตรฐานในการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงานภาครัฐใน
ดานการบริหารจัดการที่แสดงให เห็นถึงขั้นตอนการดำเนินการที่สามารถเปดเผยและตรวจสอบไดทั้งในเชิงขอมูล
และกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ
“ขอมูลขาวสารสวนบุคคล” หมายความวา ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เชน การศึกษา
ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทำงาน บรรดาที่มีชื่อของผูนั้นหรือมีเลขหมาย
รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทำใหรูตัวผูนั้นได เชน ลายพิมพนิ้วมือ แผนบันทึกลักษณะเสียงของคนหรือรูปถาย
และใหห มายความรวมถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกั บสิ่งเฉพาะตัวของผูที่ถึงแก กรรมแลวดวยขอมูลข าวสารที่อยูใน
ความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหนวยงานรัฐยอมจำกัดเฉพาะที่หนวยงานของรัฐครอบครองหรือควบคุ มไว
ตามอำนาจหนาที่ของหนวยงานนั้นๆ เทานั้น รวมไปถึงขอมูลขาวสารที่เจาหนาที่ของรัฐในฐานะผูปฏิบัติหนาที่
ใหแกหนวยงานของรัฐครอบครองอยูดวย
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๕.บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ
๕.๑ ดำเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ไดดงั นี้
๕.๑.๑ จัดสถานที่/จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารองคการสวนสัตวแหงประเทศไทยสำหรับใหบริการขอมูลขาวสารตาม
มาตรา ๙ เพื่อใหประชาชนสามารถเขาตรวจสอบขอมูลขาวสารไดโดยสะดวก
๕.๑.๒ มีเจาหนาที่รับผิดชอบประจ าศูนยขอมูลขาวสารหรือปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการใหบริการขอมูลขาวสารของ
ราชการเปนการเฉพาะ
๕.๑.๓ มีปายบอกถึงที่ตั้งของสถานที่หรือศูนยขอมูลองคการสวนสัตวแหงประเทศไทย ไวตั้งแตบริเวณรั้วกำแพง
ตัวอาคาร หนาหอง และบริเวณศูนยขอมูลขาวสารองคการสวนสัตวแหงประเทศไทย
๕.๒ จัดระบบขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามมาตรา ๖
พรอมจัดทำดัชนีขอมูลขาวสารไวบริการแกผูมาติดตอและขอรับบริการ
๕.๓ บริ ห ารจั ด การเกี ่ ย วกั บ การเป ด เผยข อ มู ล ข า วสารของราชการอย า งเป น ระบบ เช น แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการขอขอมูลขาวสารของส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เก็บสถิติขอมูล
ขาวสาร ดำเนินการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ
๕.๔ เผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิการรับรูขอมูลขาวสารใหแกบุคลากรทราบ เชน จัดอบรม/
สัมมนา สงเจาหนาที่เขารวมในโครงการตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการใหและรับบริการขอมูลขาวสารของราชการ
เผยแพรความรูผานสื่อชองทางตางๆ บรรยายใหความรูผูเขาเยี่ยมชม สำรวจความตองการและความคาดหวังของผู
มีสวนไดเสียสำรวจความพึงพอใจในการรับบริการศูนยขอมูลขาวสาร องคการสวนสัตวแหงประเทศไทย
๕.๕ เผยแพรขอมูลเกี ่ยวกับการประกวดราคา ประกาศสอบราคาที่ ผู บริห ารลงนามแลวเผยแพร บ น
เว็บไซตองคการสวนสัตวแหงประเทศไทย (www.zoothailand.org) จัดทำสรุปการจัดซื้อจัดจางเปนรายเดือนและ
เผยแพรบนเว็บไซตศนู ยขอมูลขาวสารองคการสวนสัตวแหงประเทศไทย
๖.ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๖.๑ ขอ มู ล ข า วสารที่ อ งค ก ารสวนสั ต ว แ ห ง ประเทศไทยรวบรวมขึ ้ น เพื ่ อให บ ริ ก ารประชาชนตาม
พระราชบัญญัติ ขอมูลขาวสาร ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามมาตรา ๗ และมีสิทธิตรวจสอบดูไดตามมาตรา ๙
ประกอบดวย๖.๑.๑ คำวินิจฉัยที่เกี่ยวกับองคการสวนสัตวแหงประเทศไทยรวมทั้งหนวยงานในสังกัด
๖.๑.๒ ผลการพิจารณาที่เกี่ยวกับองคการสวนสัตวแหงประเทศไทยรวมทั้งหนวยงานในสังกัด
๖.๑.๓ นโยบายรัฐบาล และนโยบายตางๆ ของผูบริหาร ที่องคการสวนสัตวแหงประเทศไทยรวมทั้งหนวยงานในสังกัด
๖.๑.๔ แผนงาน/โครงการองคการสวนสัตวแหงประเทศไทย รวมทั้งหนวยงานในสังกัด

-๗-

๖.๑.๕ งบประมาณรายจายเกี่ยวกับองคการสวนสัตวแหงประเทศไทยรวมทั้งหนวยงานในสังกัด
๖.๑.๖ ขอบังคับ หนังสือบริคณหสนธิ ระเบียบ คำสั่ง ขององคการสวนสัตวแหงประเทศไทยรวมทั้งหนวยงานในสังกัด
๖.๑.๗ สัญญาสัมปทาน สัญญาวาจาง สัญญารวมทุน
๖.๑.๘ โครงสรางอำนาจหนาที่ขององคการสวนสัตวแหงประเทศไทย รวมทั้งหนวยงานในสังกัด (สวนราชการออกเปน
กฎกระทรวงและประกาศหนวยงานตามมาตรา ๗ วรรคสอง พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
รัฐวิสาหกิจออกตามกฎหมายอื่นๆ พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย)
๖.๑.๙ เอกสารทางวิชาการ เชน รายงานการวิจ ัย ผลการศึกษา รายงานขอเท็ จจริ ง วิทยานิพนธฯ ที่มี ขอมูล
เกี่ยวกับองคการสวนสัตวแหงประเทศไทยรวมทั้งหนวยงานในสังกัด
๖.๑.๑๐ คูมือการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
๖.๑.๑๑ คูมือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๖.๑.๑๒ สรุปผลการจัดซื้อจัดจางรายเดือนขององคการสวนสัตวแหงประเทศไทย
๖.๑.๑๓ ขอมูลขาวสารอื่นๆ
๖.๑.๑๔ ขาวเกี่ยวกับองคการสวนสัตวแหงประเทศไทยที่ผลิตโดยองคการสวนสัตวแหงประเทศไทย เชน จดหมาย
ขาว ทส. รายงานการปฏิบัติราชการประจำป
๖.๑.๑๕ ขาวเกี่ยวกับองคการสวนสัตวแหงประเทศไทยที่รวบรวมจากสิ่งพิมพอื่นๆ ที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงาน
ขอรองเรียนตางๆ เชน หนังสือพิมพ
๖.๑.๑๖ การบรรยาย/แนะนำศูนยขอมูลองคการสวนสัตวแหงประเทศไทย
๖.๑.๑๗ ระบบขอมูลขาวสารอิเล็กทรอนิกส
๖.๑.๑๘ อื่นๆ แลวแตผูตรวจสอบหรือรองขอสอบถาม (ถามี) มาตรา ๑๑
๖.๒ นำระบบการจัดการขอมูลขาวสารมาดำเนินการ ๒ ระบบ คือ
๖.๒.๑ ระบบการจัดการขอมูลขาวสารดวยระบบเอกสาร (แฟมขอมูลขาวสาร) ไดคัดแยกขอมูลที่หนวยงานตองจัด
เพื่อใหประชาชนเขาตรวจดูตามมาตรา ๙ ไวบริการ โดยจัดทำดัชนีขอมูลขาวสารไวในรหัสแฟมขอมูลขาวสาร
๖.๒.๒ ระบบการจัดการขอมูลขาวสารดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ไดนำระบบคอมพิวเตอรที่มีระบบการจัดการ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส มาพัฒนาเพื่อรองรับขอมูลขาวสารองคการสวนสัตวแหงประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ไดแก
๖.๒.๒.๑ ระบบราชกิจจานุเบกษา (กฎหมายเกี่ยวกับองคการสวนสัตวแหงประเทศไทยและหนวยงานในสังกัด)
๖.๒.๒.๒ ระบบมติคณะรัฐมนตรี
๖.๒.๒.๓ ระบบค าสั่ง ระเบียบ ประกาศ
๖.๒.๒.๔ ระบบขาวองคการสวนสัตวแหงประเทศไทย
๖.๒.๒.๕ ระบบขอมูลขาวสารอิเล็กทรอนิกส

-๘-

๖.๒.๒.๖ ระบบอินเตอรเน็ตหรือระบบเว็บไซตองคการสวนสัตวแหงประเทศไทย (มีขอมูลขึ้นระบบ ประกอบดวย
การประกวดราคาและสอบราคา สรุปการจัดซื้อจัดจางฯ รายงานทางวิชาการ ระบบศูนยขอมูลขาวสารองคการ
สวนสัตวแหงประเทศไทยโครงการ/แผนงานของหนวยงาน สถานที่ติดตอหนวยงาน เว็บไซตฯ เปนตน)
๖.๒.๒.๗ ระบบศูนยขอมูลขาวสารองคการสวนสัตวแหงประเทศไทย
๖.๒.๒.๘ ระบบสายดวน ๑๓๑๐ (Green call ๑๓๑๐) องคการสวนสัตวแหงประเทศไทย

-๙-

โครงสรางการบริหารจัดการศูนยขอมูลขาวสารส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

-๑๐-

-๑๑-

-๑๒-

-๑๓-

ขั้นตอน/กระบวนการในการขอขอมูล/ขาวสาร
๑. ผูขอรับบริการ กดบัตรคิว รายการ ขอขอมูล/ขาวสารและรอเจาหนาที่เรียก
๒. ผูขอรับบริการยื่นบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบอนุญาตขับขี่เพื่อใหเจาหนาที่ดำเนินการบันทึกขอมูลผูขอรับบริการ
๓. ผูขอรับบริการ แจงรายละเอียดของขอมูลที่ตองการ ตอเจาหนาที่
๔. เจาหนาที่ดำเนินการคนหาขอมูลจากระบบฐานขอมูลที่มีอยู
๔.๑ กรณีมีขอมูล ใหเจาหนาที่จัดเตรียมเอกสาร/ขอมูลสงใหผูขอรับบริการ
๔.๒ กรณีไมพบขอมูล หรือไมมีขอมูลอยูในความรับผิดชอบใหเจาหนาที่สงใบติดตามเอกสารใหผูขอรับ
บริการเพื่อประสานงานโดยตรงกับเจาของขอมูลนั้นๆ
ขั้นตอน/กระบวนการ ขอขอมูล/คำปรึกษา
๑. ผูขอรับบริการ กดเครื่องบัตรคิวรายการ ขออนุมัติ/อนุญาต เพื่อติดตอขอขอมูล/คำปรึกษาและรอเจาหนาที่
เรียกหมายเลขคิว
๒. ผูขอรับบริการยื่นบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบอนุญาตขับขี่เพื่อใหเจาหนาที่บันทึกขอมูลสวนบุคคลของผู
ขอรับบริการ
๓. ผูขอรับบริการแจงรายละเอียดของขอมูลที่ตองการตอเจาหนาที่
๔. เจาหนาที่คนหาขอมูลจากระบบ กรณีไมพบขอมูลในระบบ จะดำเนินการออกใบติดตามเอกสารใหผู ขอรับ
บริการเพื่อประสานงานโดยตรงกับเจาของขอมูลนั้นๆ
๕. ผูขอรับบริการ กรอกขอมูลลงในแบบแสดงความคิดเห็นตอการใชบริการของศูนยบริการรวม ทส. และสงให
เจาหนาที่
๖. หนวยงานเจาของเรื่องเรียกดูขอมูลจากระบบ และดำเนินการจัดเตรียมขอมูล/สงขอมูล/เอกสารใหกับผูขอรับ
บริการ ระยะเวลาการดำเนินงานขึ้นอยูกับกระบวนการทำงานของหนวยงานเจาของขอมูล แตไมเกิน ๑๕ วัน
๗. หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงานและเงื่อนไข
๗.๑ หลักเกณฑการปฏิบัติงาน
๗.๑.๑ ความมุงหมายสำคัญของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มุงโดยตรงตอการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับสิทธิการรับรูของประชาชน หรือมุงตอการจัดการความรู การพัฒนาเครือขายความรู
จากขอมูลขาวสารของราชการ โดยกำหนดใหหนวยงานของรัฐมีอำนาจหนาที่เกี่ยวกับขอมูลขาวสาร โดยใหเก็บ
รักษาขอมูลขาวสารตางๆ ของหนวยงานและตองจัดพิมพเผยแพร จัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูหรือเปดเผยเมื่อ
ประชาชนรองขอตามลำดับความสำคัญของขอมูลขาวสารบางประเภทที่การเปดเผยอาจกระทบความมั่น คงของรัฐ
ความปลอดภัยของประชาชน หรือสวนไดเสียอันพึงไดรับความคุมครองของบุคคลอื่นไดและขอมูลขาวสารทั้งหลาย
เหลานี้ เมื่อมีอายุครบเวลาที่กฎหมายกำหนด หนวยงานของรัฐมีหนาที่สงมอบใหหอจดหมายเหตุแหงชาติ เพื่อ
คัดเลือกไวใหประชาชนไดศึกษาคนควา

-๑๔-

๗.๑.๒ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๙ ที่เห็นควรใหนำเรื่องการจัดระบบ และการดำเนิน การ
เกี ่ยวกับ การเปดเผยข อมูลขาวสารและการสนับ สนุน การมีส ว นร วมของประชาชนเปน หนึ ่ง ในตั วชี้ วั ด ( KPI)
(ประสิทธิภาพของหนวยงานของรัฐทุกแหงเริ่มตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อเปนการสนับสนุนการบังคับใช
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ)
มติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญ
- หนวยงานของรัฐตองถือเปนนโยบายสำคัญ จัดอบรมและใหความรูอยางตอเนื่อง
- หนวยงานของรัฐตองแตงตั้งผูรับผิดชอบการปฏิบัติตามกฎหมาย และใหคัดหนวยงานตัวอยาง พรอมทั้งกำหนดให
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหรือรองอธิบดีเปนผูกำกับควบคุมและประสานงาน เพื่อพัฒนาการ
ใหบริการใหมีประสิทธิภาพเปนที่ยอมรับของประชาชน
- ใหหนวยงานของรัฐใหความรวมมือกับสำนักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
- ใหปฏิบัตติ ามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการอยางเครงครัดภายใน ๗ วัน
- หากมีปญหา อุปสรรค ใหแจงใหคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการทราบโดยเร็ว หากเจาหนาที่ของรัฐฝาฝน
ไมปฏิบัติตามคำวินิจฉัยฯ โดยไมมีเหตุสมควร ใหผูบังคับบัญชาดำเนินพิจารณาลงโทษทางวินัยทุกกรณี (๙ มีนาคม ๒๕๔๒)
- จัดขอมูลขาวสารแกประชาชนโดยเร็วหรือภายในวันที่ไดรับคำขอ เวนแตมีเหตุลาชาใหดำเนินการภายใน ๑๕ วัน
หากไมแลวเสร็จใหแจงผูขอโดยกำหนดวันแลวเสร็จไวดวย (๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๗)
๗.๑.๓ หนาที่เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสาร
๗.๑.๓.๑ เตรียมขอมูลเพื่อพรอมในการเปดเผยขอมูลขาวสาร วิเคราะหขอมูล
ขาวสารที่จัดทำไว จัดระบบขอขอมูลขาวสาร มาตรา ๗ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๑ จัดแยกประเภทขอมูล
ขาวสารเพื่อสะดวกรวดเร็วในการคนหา
๗.๑.๓.๒ เปดเผยขอมูลขาวสาร อยางนอย ๕ ประการ คือ
- จัดพิมพเผยแพรขอมูลขาวสารที่กฎหมายกำหนด รวบรวมและจัดสงขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา ๗ เพื่อ
พิมพเผยแพรในราชกิจจานุเบกษา หรือจัดพิมพเผยแพรตามจำนวนสมควรทันทีที่มีขอมูลขาวสาร
(๑) ด เนินการ รวบรวมขอมูลขาวสารสำคัญไวใหประชาชนตรวจดู ตามมาตรา ๙ คณะกรรมการขอมูลขาวสาร
ของราชการไดใชอำนาจตามมาตรา ๙ ออกประกาศเมื่อ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๑ กำหนดหลักเกณฑและวิธีการจัด
ใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนตรวจดู โดยกำหนดใหหนวยงาน
(๒) จัดสถานที่ส าหรับคนหาและตรวจดูขอมูลขาวสารของราชการตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสาร
(๒) จัดทำดัชนีขอมูลขาวสารใหเพียงพอสำหรับบริการประชาชนเพื่อความสะดวกในการคนหาดวยตนเอง

-๑๕-

- จัดหาขอมูลขาวสารอื่นๆ ใหผูขอในเวลาอันสมควร ตามมาตรา ๑๑ ซึ่งหมายถึงหนาที่จัดหาขอมูลขาวสารที่มอี ยู
แลวและผูขอขอมูลขาวสารไดระบุลักษณะที่อาจเขาใจไดตามควรและไมขอจำนวนมากหรือบอยครั้งโดยไม มีเหตุ
สมควรเทานั้น สวนขอมูลขาวสารที่ตอง จัดทำวิเคราะห จำแนก รวบรวม หรือจัดใหมีขึ้นใหมนั้น เจาหนาที่ของรัฐ
จะจัดใหหรือไมก็ได
- จัดทำสำเนาและรับรองสำเนาถูกตอง (มาตรา ๙ และมาตรา ๑๑) หนวยงานของรัฐอาจวางหลักเกณฑเรี ยก
คาธรรมเนียมในการด าเนินการก็ได และตองคำนึงถึงการชวยเหลือผูมีรายไดนอยประกอบดวย และตองไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ โดยไดมีประกาศเรื่องคาธรรมเนียมไววาถาเรียกเก็บไม
เกินตนทุนที่แทจริงไมตองขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกอนก็ได คาธรรมเนียมมี ๓ ประเภทคือ
(๑.) คาธรรมเนียมในการทำสำเนาและรับรองสำเนา
(๒.) คาธรรมเนียมในการคนหารวบรวมขอมูลขาวสาร
(๓.) คาธรรมเนียมในการตรวจสอบความถูกตองและตัดทอนขอมูลขาวสารสวนที่ไมเปดเผย หนวยงาน
- ใหคำแนะนำแกผูขอขอมูลขาวสารของราชการที่มิไดอยูในความดูแลของหนวยงาน โดยใหติดตอหนวยงานของ
รัฐที่ควบคุมดูแลขอมูลขาวสารนั้นๆ (มาตรา ๑๒)
๗.๑.๓.๓ หนาที่พิจารณาสั่งเปดเผยหรือมิเปดเผยขอมูลขาวสาร ตองพิจารณากอนวาคำขอนั้นมีลักษณะชัดเจน
ชนิดที่อาจเขาใจไดตามสมควรหรือไมกรณีการสั่งเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ กฎหมายถือการมีคำสั่ง
เปดเผยเปนดุลพินิจของเจาหนาที่รัฐ (มาตรา ๑๕ วรรคสอง) ดังนั้น ผูบังคับบัญชาหรือศาลยอมไมมีอำนาจ
ทบทวนหรือยกเลิกเพิกถอนคำสั่ง การสั่งเพิกถอนคำสั่งเปดเผยขอมูลขาวสารจึงมีไดเฉพาะกรณีผบู ังคับบัญชาหรือ
ศาลเห็นวาเปนคำสั่งที่ ไมชอบดวยกฎหมายเทานั้นการสั่งมิใหเปดเผยนั้นกฎหมายมิไดกำหนดวาเปนดุลพินิจ
โดยเฉพาะ ดังนั้น อาจพิจารณาทบทวนหรือยกเลิกเพิกถอนได ในกรณีหลังหนวยงานของรัฐที่ออกคำสั่งไมเปดเผย
ขอมูลขาวสารยังมีหนาที่ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๔๐ วรรคแรก ที่
ตองแจงใหผูขอรับรูขอมูลขาวสารทราบดวยวาอาจอุทธรณคำสั่งไมเปดเผยนั้นตอคณะกรรมการการวินิจฉัยการ
เปดเผยขอมูลขาวสาร ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคำสั่งนั้น โดยยื่นอุทธรณตอคณะกรรมการขอมูล
ขาวสารของราชการ (มาตรา ๑๘)
๗.๑.๓.๔ แจงใหผูมีประโยชนไดเสียในการเปดเผยขอมูลขาวสาร คัดคานการเปดเผย
ขอมูลขาวสารนั้น ตามมาตรา ๑๗ วรรคแรก
๗.๑.๓.๕ จัดระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลและรักษาความปลอดภัยใหแกระบบ
ขอมูลขาวสารสวนบุคคล (มาตรา ๒๓) ไมเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคล (มาตรา ๒๔ ) แกไขและปรับปรุง
ขอมูลขาวสารสวนบุคคลเพื่อความถูกตองของขอมูลสวนบุคคล (มาตรา ๒๕)
๗.๑.๓.๖ สงมอบขอมูลขาวสารใหแกหอจดหมายเหตุแหงชาติ
กรมศิลปากร
หนวยงานอื่นของรัฐ เพื่อคัดเลือกไวใหประชาชนไดศึกษาคนควา
หรือ

-๑๖-

ขอมูลขาวสารที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอสถาบันพระมหากษัตริย เมื่อครบ ๗๕
ป (มาตรา ๑๔ และมาตรา ๒๖ วรรคสอง)
ขอมูลขาวสารที่เปนความลับของทางราชการ เมื่อครบ ๒๕ ป (มาตรา ๑๕ และมาตรา
๒๖ วรรคสอง)
๗.๑.๓.๗ ประชาสัมพันธและเผยแพรสิทธิการเขาถึงขอมูลขาวสารของผูรับบริการใน
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ในสวนนี้ไดด าเนินการจัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจของผูรับบริการรวมกับการ
จัดกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๗.๒ วิธีการปฏิบัติงาน
หนวยงานไดก าหนดตัวชี้วัดเพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑของส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการและพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งมีการประเมินผล
กระบวนการและขั้นตอนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยผานตัวชี้วัด “ระดับความส าเร็จของรอยละ
-๑๐เฉลี่ยถวงน าหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ (การใหบริการขอมูลขาวสารกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐) รอยละความ
พึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย
๗.๓ สิ่งที่ควรค านึงในการปฏิบัติงาน
การก าหนดเปาหมายของการด าเนินงานตองสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมายดังกลาว ติดตาม
ตรวจสอบ ความคืบหนาของหลักเกณฑและวิธีการตางๆ เพือ่ น ามาปรับปรุงกระบวนงานใหมีประสิทธิภาพ
ทันกับสถานการณและเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นอยางรวดเร็ว
๘.แนวคิด/งานวิจัยที่เกี่ยวของ
๘.๑ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ ไดบัญญัติในมาตรา ๕๘ วา “บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูลหรือขาวสารสาธารณะใน
ครอบครองของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น เวนแตการเปดเผยขอมูล
นั้นจะกระทบตอความมั่นคงของรัฐความปลอดภัยของประชาชนหรือสวนไดเสียอันพึงไดรับความคุมครองของ
บุคคลอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
ส าหรับการแกไขรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดบัญญัติใน มาตรา ๕๖ ไววา บุคคล
ยอมมีสิทธิไดรับทราบและเขาถึงขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยงานราชการ หนวยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการสวนทองถิ่น เวนแตการเปดเผยขอมูลหรือขาวสารนั้นจะกระทบตอความ
มั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือสวนไดเสียอันพึงไดรับความคุมครองของบุคคลอื่น หรือเปน

-๑๗-

ขอมูลสวนบุคคล ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ และมาตรา ๕๗ บุคคลยอมมีสิทธิไดรับขอมูลขาวสาร ค าชี้แจง
และเหตุผลจากหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น กอนการอนุญาตหรือ
การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบตอ
สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต
คุณภาพสิ่งแวดลอม
หรือสวนไดเสีย ส าคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชน
ทองถิ่นและมีสิทธิแสดงความเห็นของตนตอหนวยงาน
ที่เกี่ยวของเพื่อน าไปประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกลาว
เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม การเวนคืน
การวางแผนพัฒนาสังคม
อสังหาริมทรัพย การวางผังเมือง
การก าหนดเขตการใชประโยชนในที่ดนิ และการออกกฎที่อาจมีผลกระทบตอสวนไดเสียส าคัญของประชาชน
ใหรัฐจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนอยางทั่วถึงกอนด าเนินการ
๘.๒ คูมือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของเจาหนาที่
ของรัฐ
๙.เทคนิคในการปฏิบัติงาน
๙.๑ แผนกลยุทธในการปฏิบัติงาน การด าเนินการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานปลัด
แผนการด าเนินงานของหองสมุดและศูนย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ขอมูลขาวสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปงบประมาณ
โดยก าหนดแผนงาน/โครงการ/
พ.ศ. ๒๕๕๖
กิจกรรมที่ตองด าเนินงานใหไปสูเปาหมาย
๙.๒
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
-๑๑๙.๓ วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
๙.๓.๑ การเก็บสถิติรวบรวมขอมูลโดยจัดเก็บเปนรายเดือนและหรือรายไตรมาส
๙.๓.๒ การเก็บตามเกณฑตัวชี้วัดของส านักงาน ก.พ.ร. และหนวยงานที่เกี่ยวของ
๙.๓.๓ น าขอมูลที่ไดมาสรุปรายงานผลเพื่อน าเสนอส านักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสาร
ของราชการ

เอกสารอางอิง
ส านักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ. คูมือการปฏิบตั ิงานตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร

-๑๘-

พ.ศ. ๒๕๔๐ ของเจาหนาที่รัฐ.กรุงเทพฯ : ส านักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ , ๒๕๔๘.
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. แนวทางการจัดท าคูมือปฏิบัติงาน. กรุงเทพฯ : ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, ๒๕๕๒.
-๑๒-
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