คูมือการปฏิบัติงาน

ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

คํานํา
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไดถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่
10 กันยายน 2540 และมีผลใชบังคับ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2540 หรือ 90 วันหลังการประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ทั้งนี้ ประเทศสวีเดนเปนประเทศแรกที่มีกฎหมายลักษณะนี้ (กฎหมาย Freedom of the Press ซึ่ง
เปนการกําหนดขั้นตอนปฏิบัติในการใชสิทธิในการรับรู และเปนที่มา ของการออกกฎหมายลักษณะคลายๆ
กันนี้ของประเทศอื่นๆ ในระบอบประชาธิปไตย) ในขณะที่ประเทศไทยเปนประเทศแรกในเอเชียที่มีกฎหมายนี้
โดยเปนการรวมกฎหมายในตางประเทศ 2 ฉบับ มาปรับปรุงและประยุกตใหเขากับสังคมไทย นั่นคือ กฎหมาย
เกี่ยวกับขอมูลสาธารณะ ซึ่งประชาชน มีสิทธิรู และ กฎหมายเกี่ยวกับขอมูลขาวสารสวนบุคคล ซึ่งหนวยงาน
ที่ครอบครอง ควบคุมดูแลขอมูลเหลานั้นตองคุมครอง/ไมเปดเผย
กลาวโดยสรุปคือ พระราชบัญ ญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เปนเรื่องของการเปดเผย
ขอ มูล ขาวสารของทางราชการ ที่ ถือ วาเปนขอมูล สาธารณะซึ่งประชาชนมีสิท ธิรู ขณะเดียวกัน ก็เปนการ
คุมครองขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่อยูในความครอบครอง/ควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ
ทั้งนี้ การเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการมีความสําคัญในการที่จะทําใหประชาชนไดขอมูลขาวสารที่
สมบูรณในการตัดสินใจ ไดรับทราบการทํางานของรัฐ รวมทั้งมีโอกาสในการรวมกําหนดนโยบายของรัฐ อีกทั้ง
ยังเปนการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของรัฐดวย
หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการขอมูลขาวสารมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สามารถใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่และสราง ความเขาใจในวิธีการเขาถึงงานบริการของ
ศูนยฯ แกผูรับบริการ รวมทั้งใชประกอบการขับเคลื่อน กระบวนการดําเนินงานใหไปสูเปาหมายศูนยขอมูล
ขาวสารตอไป
คณะกรรมการขอมูลขาวสารมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

สารบัญ

เรื่อง
ความเปนมา
วัตถุประสงคการจัดทําคูมือ
ขอบเขต
คําจํากัดความ
บทบาทหนาที่ความผิดชอบ
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
ขั้นตอนและกําหนดระยะเวลาในการใหบริการขอมูลขาวสาร
หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงานและเงื่อนไข

ภาคผนวก
• คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการขอมูลขาวสารมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
• พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

คูมือการปฏิบตั ิงาน
ตามพระราชบัญญัติขอ มูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
๑. ความเปนมา
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ บัญญัติขึ้นเพื่อรองรับสิทธิของ ประชาชนใน
การรับรูขอมูลขาวสารของราชการ โดยที่หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการตามอํานาจ
หนาที่และภารกิจของหนวยงานฯ นอกจากนี้ยังใหมีการเผยแพรเพื่อใหประชาชน สามารถใชสิทธิในการเขาถึง
ข อ มู ล ข า วสารของหน ว ยงานของรั ฐ และเพื่ อ ความโปร ง ใส มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ร าชการ เป น
กระบวนการที่ชวยสนับสนุนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
ศูนยขอมูลขาวสารของราชการ จัดตั้งขึ้นเพื่อใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชน ตามมาตรา ๙ แหง
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ บัญญัติใหหนวยงานของรัฐ ตองจัดใหมีขอมูลขาวสาร
ของราชการอยางนอยตามกฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได กอปรกับไดมีประกาศคณะกรรมการ
ขอมูล ขาวสารของราชการ เรื่องหลักเกณฑและวิธีก ารเกี่ยวกับ การจัดใหมี ขอ มูลขาวสารของราชการไวให
ประชาชนเขาตรวจดู ณ ที่ทําการของหนวยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ จัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและ
ใหบ ริการวา “ศูนยขอ มูลขาวสารทางราชการ” มีภารกิจ ในการให คําแนะนําใหคําปรึก ษาที่เปนประโยชน
โดยประชาชนที่ ม าขอรับ บริก ารไดรับ ความสะดวก รวดเร็ว และ ไดรับ ขอ มูล ถูก ตอ ง เปนป จ จุบัน อีก ทั้ ง
รับเรื่องราวรองทุกขเกี่ยวกับหนวยงาน และเผยแพรผลการ ปฏิบัติงานของหนวยงานดวย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เปนหนวยงานที่ตองการตอบสนองความตองการของประชาชน ใหมีสิทธิ
รับรูขอมูลขาวสารตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินการของรัฐจึงไดมีประกาศแตงตั้งคณะกรรมการขอมูลขาวสารขึน้
เพื่อ เปนสวนหนึ่ งของการดํ าเนิ นการพั ฒ นาคุณ ภาพการบริห ารจัดการภาครัฐ ซึ่ง จะเปนแนวทาง ในการ
เสริมสรางความรู ความเขาใจในวิธีการ ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน การใหบ ริการขอมูล ขาวสารของราชการ
เพื่อใหบุคลากรของสํานักงานฯ สามารถใหบริการขอมูลขาวสารไดอยางมีประสิทธิภาพ มี มาตรฐาน มีความ
รวดเร็วในการปฏิบัติงาน และสรางความพึงพอใจในการรับบริการขอมูลขาวสารจากทางราชการ
๒. วัตถุประสงคการจัดทําคูมือ
๒.๑ เพื่ อจั ดเก็ บ ข อ มูล ข าวสาร องคความรูเกี่ยวกับ กระบวนการบริห ารจัดการ เกณฑ ขอ กําหนด
รายละเอียดมาตรฐานของงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบและเอกสารที่เกี่ยวของ
๒.๒ เพื่อสนับสนุนการแลกเปลีย่ นเรียนรู สรุปบทเรียนจากประสบการณการ ปฏิบัติงานเผยแพรขอมูล
ขาวสารใหแกเจาหนาที่ไวเปนแนวทางการปฏิบัติงาน
๒.๓ เพื่อใชเปนเอกสารอางอิงในการปฏิบัติงาน
๓. ขอบเขต
คูมือฉบับนี้ใชประกอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของ
คณะกรรมการขอมูลขาวสารมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หนวยงานในสังกัดหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
๔. คําจํากัดความ
“ขอมูลขาวสาร” หมายความวาสื่อที่มีความหมายใหรูเรื่องราวขอเท็จจริง ขอมูล หรือ สิ่งใดๆ ไมวา
การสื่อความหมายนั้น จะทําไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผานวิธีการใดๆ และไมวาจะไดทําไวในรูปของ
เอกสาร แฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถาย ฟลม การบันทึกภาพหรือเสียงการบันทึก
โดยเครื่องคอมพิวเตอรหรือวิธีอื่นใดที่ทํา ใหสิ่งที่บันทึกไวปรากฏได
“ขอมูลขาวสารของราชการ” หมายความวา ขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครอง หรือควบคุมดูแล
ของหนวยงานของรัฐ ไมวาจะเปนขอ มูลขาวสารเกี่ยวกับการดาเนินงานของ รัฐหรือขอ มูลขาวสารเกี่ยวกับ
เอกชน

“มาตรฐานความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ” คือ มาตรฐานในการปฏิบัติห นาที่ ของหนวยงาน
ภาครัฐในดานการบริหารจัดการที่แสดงใหเห็นถึงขั้นตอนการดาเนินการที่สา มา รถเปดเผยและตรวจสอบได
ทั้งในเชิงขอมูลและกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ
“ข อ มู ล ข าวสารส วนบุ คคล” หมายความวา ขอ มู ล ขาวสารเกี่ยวกั บ สิ่ง เฉพาะตัวของ บุคคล เช น
การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการ ทํางาน บรรดาที่มีชื่อของผูนั้น
หรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทาใหรูตัวผูนั้นได เชน ลายพิมพนิ้วมือ แผนบันทึกลักษณะเสียง
ของคน หรือรูปถาย และใหความรวมถึงขอมูล ขาวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของ ผูที่ถึงแกกรรมแลวดวย ขอมูล
ขาวสารที่ อ ยูในความ ครอบครองหรือ ควบคุม ดูแลของหนวยงานรัฐยอ ม จํากัดเฉพาะที่ห นวยงานของรัฐ
ครอบครอง หรือควบคุมไวตามอํานาจหนาที่ของหนวยงานนั้นๆ เทานั้น รวมไปถึงขอมูลขาวสารที่ เจาหนาที่
ของรัฐในฐานะผูปฏิบัติหนาที่ใหแกหนวยงานของรัฐครอบครองอยูดวย
๕. บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ
๕.๑ ดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ไดดังนี้
๕.๑.๑ จั ดสถานที่ /จั ดตั้ งศู นยข อ มูล ข าวสาร สําหรับ ให บ ริก ารข อ มูล ข าวสารตามมาตรา ๙
เพื่อประชาชนสามารถเขาตรวจสอบขอมูลขาวสารไดโดยสะดวก
๕.๑.๒ มีเจาหนาที่รับผิดชอบประจําศูนยขอมูลขาวสารหรือปฏิบัติหนาที่ เกี่ยวกับการใหบริการ
ขอมูลขาวสารของราชการเปนการเฉพาะ
๕.๑.๓ มี ป ายบอกถึ งที่ ตั้ง ของสถานที่ห รือ ศูนยขอ มูล ขาวสารหรือ ปฏิบัติห นาที่ เกี่ยวกับ การ
ใหบริการขอมูลขาวสารของราชการ
๕.๑.๔ มีปายบอกถึงที่ตั้งของสถานที่หรือศูนยขอมูลขาวสารมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
๕.๑.๕ จัด ระบบขอ มูล ข าวสารตามพระราชบัญ ญั ติ ขอ มูล ข าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
ตามาตรา ๗ พรอมจัดทาดัชนีขอมูลขาวสารไวบริการแกผูมาติดตอและขอรับบริการ
๕.๑.๖ บริหารจัดการเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการอยางเปน ระบบ เชน แตงตั้ง
คณะกรรมการ
๕.๒ จัดระบบขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามมาตรา ๗
พรอมจัดทาดัชนีขอมูลขาวสารไวบริการแกผูมาติดตอและขอรับบริการ
๕.๓ บริห ารจัดการเกี่ยวกับ การเป ดเผยขอ มู ล ขาวสารของราชการอย างเป นระบบ เชน แตง ตั้ ง
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของมหาวิทยาลัย เก็บสถิติขอมูลขาวสาร ดําเนินการรักษามาตรฐานระยะเวลา
การใหบริการ
๕.๔ เผยแพร ค วามรู ความเข าใจเกี่ ยวกับ สิ ท ธิก ารรับ รูขอ มูล ข าวสารให แก บุ ค ลากร ทราบ เช น
จัดอบรม สัมมนา สงเจาหนาที่เขารวมในโครงการตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการใหและ รับบริการ ขอมูลขาวสาร
ของราชการ เผยแพรความรูผานสื่อชองทางตางๆ บรรยายใหความรู ผูเขาเยี่ยมชมสํารวจความตองการและ
ความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย สํารวจความพึงพอใจ ในการรับบริการ
๕.๕ เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการประกวดราคา ประกาศสอบราคาที่ผูบริหารลงนาม แลวเผยแพรบน
เว็บ ไซตมหาวิท ยาลัยราชภัฏอุดรธานี (www.udru.ac.th) จัดทําสรุป การจัดซื้อ จัดจาง เปนรายเดือ นและ
เผยแพรบนเว็บไซตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (www.udru.ac.th)
๖. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๖.๑ ขอมูลขาวสารที่เทศบาลเมืองทาบอ รวบรวมขึ้น เพื่อใหบริการประชาชนตาม พระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ตามมาตรา ๗ และมีสิทธิตรวจสอบดู ไดตามมาตรา ๙ ประกอบดวย
๖.๑.๑ คําวินิจฉัยที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รวมทั้งหนวยงานในสังกัด
๖.๑.๒ ผลการพิจารณาที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รวมทั้งหนวยงานในสังกัด
๖.๑.๓ นโยบายรัฐบาลและนโยบายตางๆ ของผูบริหาร ที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
๖.๑.๔ แผนงาน/โครงการเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รวมทั้งหนวยงานในสังกัด

๖.๑.๕ งบประมาณรายจายเกี่ยงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รวมทั้งหนวยงานในสังกัด
๖.๑.๖ ขอบังคับ หนังสือบริคณหสนธิระเบียบ คําสั่ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รวมทั้ง
หนวยงานในสังกัด
๖.๑.๗ สัญญาสัมปทาน สัญญาวาจาง สัญญารวมทุน
๖.๑.๘ โครงสรางอํานาจหนาที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รวมทั้งหนวยงานในสังกัด
๖.๑.๙ เอกสารทางวิชาการ เชน รายงานการวิจัย ผลการศึกษา รายงาน ขอเท็จจริงวิทยานิพนธฯ
ที่มีขอมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รวมทั้งหนวยงานในสังกัด
๖.๑.๑๐ คูมือการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
๖.๑.๑๑ คูมือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
๖.๑.๑๒ สรุปผลการจัดซื้อจัดจางรายเดือนของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
๖.๑.๑๓ ขอมูลขาวสารอื่นๆ
๖.๑.๑๔ ขาวเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เชน จดหมายขาว รายงานการปฏิบัติราชการ
ประจําป
๖.๑.๑๕ ระบบขอมูลขาวสารอิเล็กทรอนิกส
๖.๑.๑๖ อื่นๆ แลวแตผูตรวจสอบหรือรองขอสอบถาม (ถามี) มาตรา ๑๑
๖.๒ นําระบบการจัดการขอมูลขาวสารดาเนินการ ๒ ระบบ คือ
๖.๒.๑ ระบบการจัดการขอมูลขาวสารดวยระบบเอกสาร (แฟมขอมูลขาวสาร) ไดคัดแยกขอมูลที่
หนวยงานตองจัดเพื่อใหประชาชนเขาตรวจดูตามมาตรา ๙ ไวบริการ โดย จัดทําดัชนีขอมูลขาวสารไวในรหัส
แฟมขอมูลขาวสาร ๔
๖.๒.๒ ระบบการจัดการข อมูลขาวสารดวยระบบอิเล็กทรอนิกสไดนําระบบ คอมพิวเตอรที่มี
ระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกสมาพัฒนาเพื่อรองรับขอมูลขาวสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ไดแก
๖.๒.๒.๑ ระบบราชการกิจจานุเบกษา (กฎหมายเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
และหนวยงานในสังกัด)
๖.๒.๒.๒ ระบบมติคณะรัฐมนตรี
๖.๒.๒.๓ ระบบคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ
๖.๒.๒.๔ ระบบขาวมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
๖.๒.๒.๕ ระบบขอมูลขาวสารอิเล็กทรอนิกส
๖.๒.๒.๖ ระบบอินเตอรเน็ตหรือ ระบบเว็บไซต มหาวิท ยาลัยราชภัฏอุดรธานี (มีขอ มูล
ขึ้นระบบ ประกอบดวย การประกวดราคาและสอบราคาสรุปการจัดซื้อจัดจางฯ รายงานทางวิชาการ ระบบ
ศูนยขอมูลขาวสาร โครงการ/แผนงานของ หนวยงาน สถานที่ติดตองานเว็บไซตฯ เปนตน)
๖.๒.๒.๗ ระบบศูนยขอมูลขาวสารมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
๗. ขั้นตอนและกําหนดระยะเวลาในการใหบริการขอมูลขาวสาร
๗.๑ ผูมาขอตรวจดูขอมูลขาวสารลงชื่อในสมุดทะเบียน
๗.๒ ผูม าขอตรวจดูขอ มู ล ขาวสารสามารถตรวจดู คน หาขอ มูล ขาวสารไดด วยตนเอง หรือ จะขอ
เจาหนาที่ประจาศูนยชวยแนะนําคนหาใหก็ได
๗.๓ หากผูมาขอตรวจดูขอมูลขาวสารประสงคจ ะไดสําเนาหรือสําเนาขอ มูลขาวสารที่มี คํารับรอง
ความถูกตองใหยื่นคํารองตามแบบฟอรมที่กําหนดหรือเขียนขึ้นเองโดยระบุขอมูลขาวสารที่ตองการในลักษณะ
ที่อาจเขาใจไดตามสมควร
๗.๔ หากข อ มู ล ข าวสารที่ ป ระสงคจ ะขอไมใช ขอ มูล ขาวสารที่ต อ งจัด ไวให ป ระชาชนเข า ตรวจดู
เจาหนาที่ประจําศูนยจะสงคําขอไปใหหนวยงานที่ครอบครองดูแลขอมูลขาวสารนั้น พิจารณาดําเนินการตอไป

๗.๕ กําหนดระยะเวลาในการใหขอมูลขาวสาร
๗.๕.๑ การใหบ ริก ารสําเนาขอ มูล ขาวสารที่จัดไวในศูนยขอ มู ล ขาวสารของราชการกําหนด
ระยะเวลาภายในวันทําการที่มีคําขอนั้น
๗.๕.๒ การใหบริการสําเนาขอมูลขาวสารอื่นๆ ที่พรอมจะใหไดกําหนด ระยะเวลาภายในวันทํา
การที่ขอหรือโดยเร็ว ทั้งนี้ไมเกิน ๑๕ วัน
๗.๕.๓ ในกรณี ที่ ขอมู ลข าวสารที่ขอมีจํานวนมากหรือไมส ามารถรวบรวมสําเนา ใหแลวเสร็จ
ภายใน ๑๕ วัน จะแจงใหผูขอทราบ ภายใน ๑๕ วัน วาจะให มารับขอมูลขาวสารไดในวันที่เทาใด

๘. หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงานและเงื่อนไข
๘.๑ หลักเกณฑการปฏิบัติงาน
๘.๑.๑ ความมุ ง หมายสํ า คั ญ ของพระราชบั ญ ญั ติ ข อ มู ล ข า วสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
มุงโดยตรงตอการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับสิทธิการรับรูของประชาชน หรือมุงตอการจัดการความรู
การพัฒ นาเครือขายความรูจากขอ มูลขาวสารของราชการ โดยกําหนดใหห นวยงานของรัฐ มีอํานาจหนาที่
เกี่ยวกับขอมูลขาวสาร โดยใหเก็บรักษาขอมูล ขาวสารตางๆ ของหนวยงานและตองจัดพิมพเผยแพร จัดไวให
ประชาชนเขาตรวจดูหรือ เปดเผยเมื่อประชาชนรองขอตามลําดับความสําคัญของขอมูลขาวสารบางประเภท
ที่การเปดเผยอาจกระทบความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือสวนไดเสียอันพึง ไดรับความ
คุมครองของบุคคลอื่นไดและขอมูลขาวสารทั้งหลายเหลานี้เมื่อมีอายุครบเวลาที่ กฎหมายกําหนดหนวยงาน
ของรัฐมีหนาที่สงมอบใหหอจดหมายเหตุแหงชาติเพื่อคัดเลือกไวให ประชาชนไดศึกษาคนควา
๘.๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๙ ที่เห็นควรใหนําเรื่อง การจัดระบบและ
การดําเนินการเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารและการสนับสนุนการมี สวนรวมของประชาชนเปนหนึ่งใน
ตัวชี้วัด (KPI) ประสิท ธิภาพของหนวยงานของรัฐทุกแหงเริ่ม ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๐ เพื่อเปนการ
สนับสนุนการบังคับใชพระราชบัญญัติขอมูล ขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
๘.๑.๓ หนาที่เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสาร
๘.๑.๓.๑ เตรียมขอมูลเพื่อพรอมในการเปดเผยขอมูลขาวสาร วิเคราะห ขอมูลขาวสารที่
จัดทําไวจัดระบบข อ มู ลข าวสาร มาตรา ๗ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๑ จัดแยก ประเภทขอมูล ขาวสารเพื่อ
สะดวกรวดเร็วในการคนหา
๘.๑.๓.๒ เปดเผยขอมูลขาวสาร คือ
• จัดพิมพเผยแพรขอ มูลขาวสารที่กฎหมายกําหนด รวบรวม และจัดสงขอมูล
ขาวสารของราชการตามมารา ๗ เพื่อ พิมพเผยแพรในราชกิจจานุเบกษา หรือ จัดพิมพเผยแพรตามจํานวน
สมควรทันทีที่มีขอมูลขาวสาร
๑) ดําเนินการรวบรวมขอมูลขาวสารสําคัญไวใหประชาชน ตรวจดูตามมาตรา ๙
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการไดใชอํานาจตามมาตรา ๙ ออกประกาศเมื่อ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๑
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดใหมีขอมูลขาวสาร ของราชการไวใหประชาชนตรวจดูโดยกําหนดใหหนวยงาน
๒) จัดสถานที่สําหรับคนหาและตรวจดูขอมูลขาวสารของ ราชการตามประกาศ
คณะกรรมการขอมูลขาวสาร
๓) จัดทําดัชนีขอมูลขาวสารใหเพียงพอสําหรับบริการประชาชนเพื่อความสะดวก
ในการคนหาดวยตนเอง
• จัดหาขอมูลขาวสารอื่นๆ ใหผูขอในเวลาอันสมควร ตามมาตรา ๑๑ ซึ่งหมายถึง
หัวหนาที่จัดหาขอมูลขาวสารที่มีอยูแลวและผูขอขอมูลขาวสารไดระบุ ลักษณะที่อาจเขาใจไดตามควรและไม
ขอรวบรวม หรือจัดใหมีขึ้นใหม เจาหนาที่ของรัฐจะจัด ใหหรือไมก็ได
• จัดทําสําเนาและรับรองสําเนาถูกตอง (มาตรา ๙ และมาตรา ๑๑) หนวยงาน
ของรัฐอาจวางหลักเกณฑเรียกคาธรรมเนียมในการดําเนินการก็ได และตองคํานึงถึงการชวยเหลือผูมีรายได
นอ ย ประกอบด วย และต อ งได รั บ ความเห็นชอบ จากคณะกรรมการขอ มูล ขาวสารของราชการ โดยไดมี
ประกาศเรื่อง คาธรรมเนียมไววาถา เรียกเก็บไมเกินตนทุนที่แทจริงไมตองขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กอนก็ได คาธรรมเนียมมี ๓ ประเภท คือ
(๑) คาธรรมเนียมในการทําสําเนาและรับรองสําเนา
(๒) คาธรรมเนียมในการคนหารวบรวมขอมูลขาวสาร
(๓) คาธรรมเนียมในการตรวจสอบความถูกตองและตัดทอน ขอมูลขาวสารที่ไม
เปดเผยหนวยงาน

• ใหคําแนะนําแกผูขอขอมูลขาวสารของราชการที่มิไดอยู ในความดูและของ
หนวยงาน โดยใหติดตอหนวยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขอมูลขาวสารนั้นๆ (มาตรา ๑๒)
๘.๑.๓.๓ หนาที่พิจารณาสั่งเปดเผยหรือมิใหเปดเผยขอมูลขาวสาร ตองพิจารณากอนวา
คําขอนั้นมีลักษณะชัดเจนชนิดที่อาจเขาใจไดตามสมควรหรือไม กรณีการ สั่งเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ
กฎหมายถือการมีคําสั่งเปดเผยเปนดุลยพินิจของเจาหนาที่รฐั (มาตรา ๑๕ วรรคสอง) ดังนั้น ผูบังคับบัญชาหรือ
ศาลยอ มไมมีอํานาจทบทวนหรือยกเลิก เพิกถอน คําสั่ง การสั่งเพิกถอนคาสั่งเปดเผยขอมูลขาวสาร จึงมีได
เฉพาะกรณี ผู บัง คับ บั ญ ชา หรือ ศาลเห็ นวาเปนคําสั่ง ที่ ไมชอบดวยกฎหมายเทานั้น การสั่ง มิใหเปดเผยนั้น
กฎหมายมิได กําหนดวาเปนดุลยพินิจโดยเฉพาะ ดังนั้น อาจพิจารณาทบทวนหรือยกเลิกเพิกถอนไดในกรณี
หลังหนวยงานของรัฐทีอ่ อกคําสัง่ ไมเปดเผยขอมูล ขาวสารยังมีหนาที่ตามพระราชบัญญัติวิธี ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ มาตรา ๔๐ วรรคแรก ที่ตองแจงใหผูขอรับรูข อมูล ขาวสารทราบดวยวาอาจอุทธรณคําสั่ง
ไมเปดเผยนั้น ตอคณะกรรมการการวินิจฉัยการเปดเผย ขอมูลขาวสาร ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับแจง
คําสั่งนั้น โดยยื่นอุทธรณตอคณะกรรมการ ขอมูลขาวสารของราชการ (มาตรา ๑๘)
๘.๑.๓.๔ แจงใหผูมีประโยชนไดเสียในการเปดเผยขอมูลขาว คัดคาน การเปดเผยขอมูล
ขาวสารนั้น ตามมาตรา ๑๗ วรรคแรก
๘.๑.๓.๕ จัดระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลและรักษาความปลอดภัย ใหแกระบบขอมูล
ขาวสารสวนบุคคล (มาตรา ๒๓) ไมเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคล (มาตรา ๒๔) แกไขและปรับปรุงขอมูล
ขาวสารสวนบุคคลเพื่อความถูกตองของขอมูลสวนบุคคล (มาตรา ๒๕)
๘.๑.๓.๖ สงมอบขอมูลขาวสารใหแกหอจดหมายเหตุแหงชาติกรม ศิลปากรหรือหนวยงาน
อื่นของรัฐ เพื่อคัดเลือกไวใหประชาชนไดศึกษาคนควาขอมูลขาวสารที่ เปนความลับของทางราชการ เมื่อครบ
๒๕ ป (มาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๖ วรรคสอง)
๘.๑.๓.๗ ประชาสัมพันธและเผยแพรสิทธิการเขาถึงขอมูลขาวสารของผูรับบริการ

หนาที่รบั ผิดชอบของคณะกรรมการขอมูลขาวสารมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ศูนยขอ มูล ขาวสารฯ มีหนาที่ใหบ ริก ารขอ มูล ขาวสารของราชการแกป ระชาชน โดยมี

หนาที่สรุป ดังนี้
๑. รวบรวมจัดหมวดหมูหนังสือและเอกสารเผยแพรเทศบาลฯเขาแฟม ตามมาตรา ๙ เพื่อให
เปนระเบียบ งายตอการสืบคนหาขอมูล
๒. จัดทําสมุดในการลงชื่อสําหรับผูมาใชบริการศูนยขอมูลขาวสาร
- สมุดเยี่ยมศูนยขอมูลขาวสาร
- สมุดผูใชบริการ Internet
- สมุดยืม-คืน หนังสือ / วารสาร
- สมุดผูขอขอมูลและผานทางเว็บไซตศูนยขอมูลขาวสาร
๓. แนะนําการใชบริการ Internet ในศูนยขอมูลขาวสาร
๔. แนะนําการยืม หนังสือ / วารสาร ในศูนยขอมูลขาวสาร
๕. ใหขอมูลสําหรับผูขอขอมูลในศูนยขอมูลฯ และผานทางเว็บไซตศูนยขอมูลฯ
๖. เก็บสถิติผูใชบริการศูนยขอมูลขาวสาร

