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ค าน า 
  คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ส านักงานสถิติจังหวัดมหาสารคามฉบับนี้ 
จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางส าหรับการปฏิบัติงานให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนผู้มารับ
บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ซึ่งได้ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐ จะต้องมีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการภายในหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนสามารถ
ติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานของรัฐ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานประจ าศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารหรือผู้ที่ต้องการศึกษาหาความรู้ในเรื่องดังกล่าว 

  การจัดท าคู่มือฉบับนี้ คณะผู้จัดท าได้ท าการศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ/คู่มือ/เอกสารต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง โดยได้อ้างอิงไว้ที่เอกสารอ้างอิงแล้ว และในการนี้ ผู้จัดท าพร้อมที่จะรับข้อติชม ข้อเสนอแนะเพ่ือใช้
พัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลข่าวสารของส านักงานสถิติจังหวัดมหาสารคามต่อไป 
 
 
 
      คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการ 

ส านักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม 
       กุมภาพันธ์ 2558 
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ส่วนที่ 1 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและหลักเกณฑ์

ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร 
 



    

 

 
 

 
ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสาร 
  

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เป็นกฎหมายที่เกิดขึ้นโดยมี 
วัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์เพ่ือรับรอง “สิทธิได้รู้” (Right to Know ) ของประชาชนหรือสิทธิที่จะรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการด าเนินการของรัฐ เพ่ือประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทาง
การเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง  รวมทั้งมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารและการตรวจสอบการใช้อ านาจ
รัฐ อันจะเป็นการส่งเสริมให้มีรัฐบาลที่บริหารบ้านเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นไป เพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนมากยิ่งขึ้น 
  จากวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าว จึงได้ก าหนดเป็นมาตรการเพ่ือให้
หน่วยงานต่างๆ ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องมีการด าเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ และได้บัญญัติ
ในมาตรา 9 ให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้
ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ณ ที่ท าการของหน่วยงานของรัฐ 
โดยเรียกสถานที่ท่ีจัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร”      
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เป็นสถานที่ที่หน่วยงานของรัฐจัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนเพ่ือ
สามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารของราชการเองได้ ในเบื้องต้นส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
พิจารณาเห็นว่า  เพ่ือไม่ให้เป็นภาระกับหน่วยงานของรัฐทั้งในด้านบุคลากร สถานที่และงบประมาณ จึงให้ถื อว่า
หน่วยงานของรัฐที่ต้องจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารก าหนดให้เป็นเฉพาะหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลเท่านั้น ดังนั้น 
หมายถึง หน่วยงานของรัฐที่เป็นราชการส่วนกลาง คือ กรม หน่วยงานเทียบเท่าราชการ       ส่วนภูมิภาค คือ 
จังหวัด และราชการส่วนท้องถิ่น คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหาร  ส่วนต าบล 
กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา จึงมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามประกาศ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้
ก าหนดเกี่ยวกับการจัดท าศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ดังนี้ 
 
 1. การจัดสถานที่ตั้งของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
     ให้จัดสถานที่ตั้งของศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ภายในส านักงานโดยจัดให้ห้องใดห้องหนึ่งเป็นสัดส่วนหรือ
ห้องสมุดของหน่วยงาน จัดท าป้ายชื่อ ดังนี้ 
  
 
 
 
ติดไว้ให้เห็นชัดเจน หรือท าแผนผังที่ตั้งศูนย์ไว้หน้าส านักงาน 
 

 
 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
ส านักงาน........................ 

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 



    

 

/2. การมอบหมาย... 
 
  

 
 2. การมอบหมาย/คัดเลือก เจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสารหรือปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ
การให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
     หน่วยงานต้องแต่งตั้งบุคลากรท าหน้าที่ประจ าศูนย์ฯ อย่างน้อยควรมีคุณสมบัติ ดังนี้  
     2.1  ผ่านการอบรมหรือมีความรู้กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ 
     2.2  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 
     2.3  สามารถประสานงานกับทุกหน่วยงานได้เป็นอย่างดี 
     2.4  มีความสามารถในการจัดระบบแฟ้ม ระบบการสืบค้นข้อมูล หรือดัชนี  
     2.5  ปฏิบัติหน้าที่ประจ าศูนย์อย่างต่อเนื่อง 
     จัดท าค าสั่งส านักงานเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการในส านักงานและ
ค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้บริการข้อมูลข่าวสารในส านักงาน 
 3.  มีการจัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารแก่เจ้าหน้าที่ใน
ส านักงาน อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี 
 4. มีการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก ดังนี้ 
     4.1  โต๊ะ/เก้าอ้ี ส าหรับประชาชน 
     4.2  ตู้/ชั้น ใส่แฟ้มเอกสาร 
     4.3  เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ 
     4.4  แบบฟอร์ม เครื่องเขียน 
     4.5  แผนภาพขั้นตอนการให้บริการ (Flow chart) แผ่นพับ ฯลฯ 
 5.  ตรวจสอบข้อมูลการด าเนินงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540  
 6.  รวบรวม จัดเก็บข้อมูลตามมาตรา 7 และ 9 ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
     มาตรา 7 
     - มาตรา 7(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินงาน 
     - มาตรา 7(2) สรุปอ านาจหน้าที่ท่ีส าคัญและวิธีการด าเนินงาน 
     - มาตรา 7(3) สถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสาร เช่น ส านักงานสถิติจังหวัดมหาสารคม                   
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3  ต าบลแวงน่าง  อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
โทรศัพท์ 0 4377 7446    โทรสาร 0 4377 7119       E-mail : sarakham@nso.go.th   
website  http://mahasarakham.nso.go.th 
     - มาตรา 7(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือเวียนเพ่ือให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชน 
ที่เกี่ยวข้อง เช่น พ.ร.บ.สถิติ พ.ศ. 2550 ระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมู ลสถิติ       
พ.ศ. 2556 
     - มาตรา 7(5) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด 
     มาตรา 9 
     - มาตรา 9(1) ผลการพิจารณาหรือค าวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน 
     - มาตรา 9(2) นโยบายหรือการตีความที่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7(4)  
     - มาตรา 9(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีที่ก าลังด าเนินการ          
เช่นแผนการปฏิบัติงานโครงการประจ าปี แผนการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
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/ - มาตรา 9(4)... 

 
 

     - มาตรา 9(4) คู่มือหรือค าสั่งเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิ
หน้าที่ของเอกชน เช่น คู่มือการปฏิบัติงานโครงการส ารวจภาวการณ์ท างานของประชากร  
     - มาตรา 9(5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง 
     - มาตรา 9(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน 
     - มาตรา 9(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย 
     - มาตรา 9(8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด เช่น ประกาศประกวดราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือน (สขร.1) และข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
 7. การจัดท าดัชนี 
     7.1  ดัชนีรวม ติดบอร์ด แยกตามมาตรา 7 (1) - (5) เป็นข้อมูลที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา       
และ 9 (1) - (8)  
     7.2  ดัชนีประจ าแฟ้ม แยกตามมาตรา 7 (1) - (5) เป็นข้อมูลที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา         
และ 9 (1) - (8)  หากมาตราใดไม่มีภารกิจ ให้บันทึกว่าไม่มีภารกิจ 
 8. การก าหนดระเบียบ/หลักเกณฑ์การให้บริการ 
     8.1  มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงาน/การศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบ 
     8.2  ก าหนดช่องทางการประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ เช่น บอร์ด/แผ่นพับ/เว็บไซต์/ประชุม/สื่อวิทยุ 
     8.3  ก าหนดช่องทางรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เช่น ศูนย์ข้อมูลฯ และเว็บไซด์ 
  - จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของศูนย์ฯ 
  - ประมวลผลรายงานผล และรายงานผลการส ารวจเสนอผู้บังคับบัญชา 
 9.  น าเข้าข้อมูลตามมาตรา 7 และมาตรา 9 เผยแพร่บนเว็บไซด์ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของส านักงาน 
สถิติจังหวัดมหาสารคาม http://mahasarakham.nso.go.th 
 10. เจ้าหน้าที่จัดท าแบบรายงานติดตามประเมินผลของหน่วยงานรัฐในการปฏิบัติการตาม พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสาร พ.ศ. 2540 ในรอบปีงบประมาณ  และสรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปี (ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ) 
 

วัตถุประสงค์การจัดท าคู่มือ  
  การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ณ  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มีวัตถุประสงค์ 
ดังนี้ 
  1. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสารส านักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม หรือเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องมีการปฏิบัติถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันภายใต้ข้อก าหนดของกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
  2. เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนผู้ใช้บริการ มีประสิทธิภาพ
และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
  3. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการท างานของผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ 
  4. เพ่ือใช้เป็นสื่อกลางในการประสานงานและเป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงาน 
  5. เพ่ือให้ผู้บริหารของหน่วยงานและของจังหวัด สามารถใช้ในการติดตาม ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานได้ทุกข้ันตอน 
  6. เพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ให้กับเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
ของรัฐอ่ืนๆ  
 
 
 



    

 

 
/ ขอบเขต... 

 

ขอบเขต 
       คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารนี้ ครอบคลุมถึงสาระส าคัญ
ตามข้อกฎหมายข้อมูลข่าวสาร ระเบียบปฏิบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนผู้มารับบริการ รวมถึงแบบฟอร์มในการ
ปฏิบัติที่เก่ียวข้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร หรือผู้ที่ต้องการศึกษา
หาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสาร   

 

ค าจ ากัดความ 
  ข้อมูลข่าวสาร หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราว ข้อเท็จจริง ข้อมูลหรือสิ่งใด ๆ    
ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะท าได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆ และไม่ว่าจะได้จัดท าไว้ในรูป
ของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง  แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึก
โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอ่ืนใดที่ท าให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้ 
  ข้อมูลข่าวสารของราชการ  หมายความว่า  ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุม
ของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน 
  ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล   หมายความว่า  ข้อมูลข่าวสารที่ เกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ เป็น           
“สิ่งเฉพาะตัว” ของบุคคล  ไม่ว่าในแง่มุมใด เช่น การศึกษา  ฐานะการเงิน  ประวัติสุขภาพ  ประวัติการท างาน  
ประวัติอาชญากรรม  เป็นต้น  
  หน่วยงานของรัฐ  หมายความว่า  ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี องค์กรควบคุมการ
ประกอบวิชาชีพ หน่วยงานอิสระของรัฐและหน่วยงานอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  หมายความว่า  ผู้ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ 
 

ขั้นตอน   
    การให้บริการข้อมูลข่าวสาร มีรายละเอียดของการปฏิบัติงานที่ไม่ยุ่งยากสลับซับซ้อน เจ้าหน้าที่
หรือผู้ให้บริการสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ที่ระบุตามข้างล่างนี้ จะท าให้การให้บริการแก่ผู้มารับบริการ 
เป็นไปด้วยความรวดเร็ว   ถูกต้อง ครบถ้วน  และที่ส าคัญ ท าให้ผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจ ซึ่งจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อตัวเจ้าหน้าที่ /ส านักงานหรือองค์กร และจังหวัดด้วย 
    การบริการข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สามารถด าเนินการได้ ดังนี้ 
1. รับเรื่องค าขอข้อมูลข่าวสารจากผู้รับบริการ ณ จุดรับบริการ ซึ่งผู้เขียน ต้องระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ดังนี้ 
   1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับตัวผู้ขอข้อมูล เช่น ชื่อ ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์  (ถ้ามี) และวันที่       
ขอข้อมูล 
   1.2  รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล เช่น   ชื่อเอกสารที่พอเข้าใจ   วิธีต้องการได้ข้อมูล (ต้องการดู /ต้องการส าเนา) 
หรือ (ต้องการส าเนาที่มีการรับรองความถูกต้อง) 
   1.3  เหตุผลที่ขอข้อมูล 
2. หากเป็นข้อมูลทั่วไป สามารถให้บริการข้อมูลได้ทันที หากเป็นเรื่องที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน     
ให้น าเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นรายกรณี 
3. จัดส่งข้อมูลให้ผู้รับบริการ 
 
 



    

 

 
 

/ ข้อควรจ า... 
 

ข้อควรจ า 
 ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9 ที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้นั้นจะต้อง 
 1.  เป็นส าเนาข้อมูลข่าวสาร ต้นฉบับหรือตัวจริงยังคงเก็บอยู่ท่ีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
 2.  ไม่อนุญาตให้ยืมออกไปนอกศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพราะขัดต่อเจตนาการจัดเอาไว้ให้ประชาชนเข้า
ตรวจดู ต้องศึกษาค้นคว้าในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร หากต้องการขอข้อมูลใดให้ยื่นค าร้องต่อเจ้าหน้าที่ 
 3.  ผู้เข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารต้องเป็นคนไทย 
 4.  ผู้เข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารไม่จ าเป็นต้องมีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวข้องและไม่จ าเป็นต้องบอกเหตุผล 
 5.  สิทธิของคนต่างด้าว ในการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา 9 วรรคสี่บัญญัติว่าให้เป็นไปตามที่
ก าหนดโดยกฎกระทรวงซึ่งปัจจุบันยังไม่มี ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ต้องใช้ดุลพินิจโดยมีหลัก ดังนี้ 
    5.1 ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 ซึ่งลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาถือว่าเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว
และเป็นสากล ดังนั้น คนต่างด้าวย่อมขอดูได้ 
   5.2 หากเป็นข้อมูลตามมาตราอ่ืน เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ควรแนะน าให้ท าหนังสือขอตรวจดูหรือขอส าเนา
เฉพาะเรื่องที่ตนเกี่ยวข้อง หรือเพ่ือปกป้องสิทธิของตนเอง ค าขอเช่นนี้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ดุลพินิจว่า สมควรให้
ตรวจดูหรือให้ส าเนาได้หรือไม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
ขั้นตอนการด าเนินงานจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ของราชการ พ.ศ. 2540 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



    

 

 
 

ขั้นตอนการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

1. แต่งตั้ง/มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้บริการและรับผิดชอบงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
        1.1  หน่วยงานด าเนินการคัดเลือกบุคลากรท าหน้าที่ประจ าศูนย์ฯ อย่างน้อยควรมีคุณสมบัติ ดังนี้  
          - ผ่านการอบรมหรือมีความรู้กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ 
          - มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 
          - สามารถประสานงานกับทุกหน่วยงานได้เป็นอย่างดี 
          - มีความสามารถในการจัดระบบแฟ้ม ระบบการสืบค้นข้อมูล หรือดัชนี  
          - ปฏิบัติหน้าที่ประจ าศูนย์อย่างต่อเนื่อง 
     1.2 จัดท าค าสั่งส านักงานเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการในส านักงานและ
ค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้บริการข้อมูลข่าวสารในส านักงาน 
          1.2.1 ค าสั่งส านักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ที่ 001/2558 ลงวันที่ 12 มกราคม 2558 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการในส านักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม 
          1.2.2 ค าสั่งส านักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ที่ 002/2558 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558 เรื่อง 
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้บริการข้อมูลข่าวสาร ส านักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540  

2. การจัดสถานที่ตั้งของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
        ให้ด าเนินการจัดสถานที่ตั้งของศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ภายในส านักงานโดยก าหนดสาถนที่เป็นสัดส่วน
เป็นสัดส่วนหรือห้องสมุดของหน่วยงาน มีป้ายแสดงติดไว้ให้เห็นชัดเจน หรือท าแผนผังที่ตั้งศูนย์ไว้หน้าส านักงาน 
(กรณีเป็นอาคารขนาดใหญ่) 
 3. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก ดังนี้ 
     3.1  โต๊ะ/เก้าอ้ี ส าหรับประชาชน 
     3.2  ตู้/ชั้น ใส่แฟ้มเอกสาร 
     3.3  เครื่องคอมพิวเตอร์   
     3.4  แบบฟอร์ม เครื่องเขียน 
     3.5  แผนภาพขั้นตอนการให้บริการ (Flow chart) แผ่นพับ ฯลฯ 
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 4.  จัดระบบข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ของส านักงานสถิติจังหวัด
มหาสารคาม 
      4.1 ตรวจสอบข้อมูลการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 

     4.2 รวบรวม จัดเก็บข้อมูลตามมาตรา 7 และ 9 ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
     มาตรา 7 
      - มาตรา 7(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินงาน 
      - มาตรา 7(2) สรุปอ านาจหน้าที่ท่ีส าคัญและวิธีการด าเนินงาน 
      - มาตรา 7(3) สถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสาร เช่น ส านักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม             
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3 ต าบลแวงน่าง  อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม  
โทรศัพท์ 0 4377 7446  โทรสาร 0 4377 7119    E-mail : sarakham@nso.go.th  
website  http://mahasarakham.nso.go.th 
      - มาตรา 7(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือเวียนเพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อ
เอกชนที่เกี่ยวข้อง เช่น พ.ร.บ.สถิติ พ.ศ. 2550 ระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ 
พ.ศ. 2556 
      - มาตรา 7(5) ข้อมูลข่าวสารอ่ืนตามที่คณะกรรมการก าหนด 
 
      มาตรา 9 
      - มาตรา 9(1) ผลการพิจารณาหรือค าวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน 
       - มาตรา 9(2) นโยบายหรือการตีความที่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 
7(4)  
       - มาตรา 9(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีที่ก าลังด าเนินการ เช่น
แผนการปฏิบัติงานโครงการประจ าปี แผนการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
          - มาตรา 9(4) คู่มือหรือค าสั่งเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิ
หน้าที่ของเอกชน เช่น คู่มือการปฏิบัติงานโครงการส ารวจภาวการณ์ท างานของประชากร  
          - มาตรา 9(5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง 
          - มาตรา 9(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน 
          - มาตรา 9(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย 
          - มาตรา 9(8) ข้อมูลข่าวสารอ่ืนตามที่คณะกรรมการก าหนด เช่น ประกาศประกวดราคาจัดซื้อ/
จัดจ้าง สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือน (สขร.1) และข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
 5. จัดท าดัชนีข้อมูลที่เผยแพร่ได้ 
     5.1  ดัชนีรวม ติดบอร์ด แยกตามมาตรา 7 (1) - (5) เป็นข้อมูลที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา  และ    
9 (1) - (8)  
     5.2  ดัชนีประจ าแฟ้ม แยกตามมาตรา 7 (1) - (5) เป็นข้อมูลที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา  และ     
9 (1) - (8)  หากมาตราใดไม่มีภารกิจ ให้บันทึกว่าไม่มีภารกิจ 
     5.3  น าข้อมูลตามมาตรา 7 มาตรา 9 และการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ของสรุปผลการ
จัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือนเผยแพร่บนเว็บไซด์ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ส านักงานสถิติ
จังหวัดมหาสารคาม website  http://mahasarakham.nso.go.th 
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 6. การประชาสัมพันธ์ 
     ด าเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้ประชาชนได้รับทราบ
ตามช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น 
     6.1  http://mahasarakham.nso.go.th  
     6.2  ประชาสัมพันธ์ทางบอร์ด 
     6.3  แผ่นพับ 
     6.4  ประชุม 
              6.5   สื่อวิทย ุ
 7. ปรับปรุง Update ข้อมูลข่าวสารใน website ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ 
              7.1  ปรับปรุง Update ข้อมูลข่าวสารใน http://mahasarakham.nso.go.th  เมื่อมีการเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
     7.2  เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ทุกครั้งที่มีการด าเนินการ 
 8. การประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
              8.1  มีทะเบียนผู้รับบริการ 

   8.2  ก าหนดช่องทางรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ส านักงานสถิติจังหวัด
ภูเก็ต โดยกรอกแบบส ารวจความพึงพอใจการใช้บริการ 

          8.2.1  ตู้แสดงความคิดเห็น 
          8.2.2  http://mahasarakham.nso.go.th 
   8.3  ประมวลผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
   8.4  รายงานสรุปผลการส ารวจความพึงพอใจผู้มาใช้บริการข้อมูลสถิติ ถึงสถิติจังหวัดมหาสารคาม 
9. การรายงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 

             เป็นประจ าทุกเดือน 
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ภาคผนวก 
 



 

 

คณะผูดําเนินการจัดทํา 

 

ที่ปรึกษา 

 นางพิลาภ รักไทย  สถิติจังหวัดมหาสารคาม 

 

ทีมประสานงาน และคณะผูจัดทํา  

 นางยุภาพร มูลอัต   นักวิชาการสถิติชํานาญการ 

 นางบุษยา สุพร  นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ 

 นางสาวปยดา แสนผุ  นักวิชาการสถิติชํานาญการ 

 คณะกรรมการบริหารขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม 

 


