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ค ำน ำ 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 บัญญัติว่า หน่วยงานของรัฐ

ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ก าหนด และตามประกาศของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ 
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งจะต้องจัดให้มีสถานที่ และจัดให้มีข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนสามารถใช้ใน
การค้นหาและศึกษาข้อมูลข่าวสารหรือเข้าตรวจดูได้โดยสะดวก ซึ่งส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการเรียกสถานที่ดังกล่าวว่า ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ  

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 เมษายน 25๕๔ เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติใน
การน าข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐทุกหน่วยงาน ดังนั้น ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการทั้งทางกายภาพ
และอิเล็กทรอนิกส์ (เว็บไซต์) จึงต้องมีทั้งข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ และ มาตรา ๙  

ต่อมาพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในงานสัมมนาทางวิชาการ
ประจ าปีของการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 
2559 ณ  ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล ว่า ให้ “ปี 2560 เป็นปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ” โดยให้ทุก
ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ และให้เร่งผลักดันให้ทุกหน่วยงาน
จัดแสดงข้อมูลข่าวสารตามสิทธิที่ประชาชนพึงได้รับรู้ เพ่ือสร้างความโปร่งใสของภาครัฐ 

ในระยะเวลาที่ผ่านมา หน่วยงานของรัฐมักประสบปัญหาและมีค าถามเกี่ยวกับการด าเนินการ
จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้ถูกต้องตามท่ีกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการก าหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เกี่ยวกับเรื่อง การคัดเลือกและน าข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานมีอยู่ใส่ในแฟ้มอนุมาตราต่าง ๆ ในมาตรา ๗ และ ๙ 
ดังนั้น เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการจัดท าศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ มีความเข้าใจที่ถูกต้องและ
ชัดเจนมากข้ึน ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการจึงได้ด าเนินการจัดท า คู่มือ การจัดตั้งศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของราชการฉบับนี้ขึ้น ซึ่งมีกระบวนการ ขั้นตอนและตัวอย่างข้อมูลข่าวสารให้เห็นชัดเจนและเป็น
ปัจจุบันมากขึ้น 

   ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการหวังว่า คู่มือ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ที่ด าเนินการจัดท าศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานได้ตาม 
สมควร และสามารถด าเนินการจัดท าศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่มีความครบถ้วน ถูกต้อง อันจะเป็น
ประโยชน์และสะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนอย่างแท้จริง

ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
ธันวาคม 2559 
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   พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 บัญญัติว่า หน่วยงานของรัฐ 

ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
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ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งจะต้องจัดให้มีสถานที่ และจัดให้มีข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนสามารถใช้ใน
การค้นหาและศึกษาข้อมูลข่าวสารหรือเข้าตรวจดูได้โดยสะดวก ซึ่งส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการเรียกสถานที่ดังกล่าวว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ” 

   คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 เมษายน 25๕๔ เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติใน
การน าข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐทุกหน่วยงาน ดังนั้น ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการทั้งทางกายภาพ
และอิเล็กทรอนิกส์ (เว็บไซต์) จึงต้องมีทั้งข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ และ มาตรา ๙  

   ต่อมาพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในงานสัมมนาทางวิชาการ
ประจ าปีของการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 
2559 ณ  ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล ว่า ให้ “ปี 2560 เป็นปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ” โดยให้ทุก
ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ และให้เร่งผลักดันให้ทุกหน่วยงาน
จัดแสดงข้อมูลข่าวสารตามสิทธิที่ประชาชนพึงได้รับรู้ เพ่ือสร้างความโปร่งใสของภาครัฐ 

   ในระยะเวลาที่ผ่านมา หน่วยงานของรัฐมักประสบปัญหาและมีค าถามเกี่ยวกับการด าเนินการ
จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้ถูกต้องตามท่ีกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการก าหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เกี่ยวกับเรื่อง การคัดเลือกและน าข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานมีอยู่ใส่ในแฟ้มอนุมาตราต่าง ๆ ในมาตรา ๗ และ ๙ 
ดังนั้น เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการจัดท าศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ มีความเข้าใจที่ถูกต้องและ
ชัดเจนมากข้ึน ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการจึงได้ด าเนินการจัดท า คู่มือ การจัดตั้งศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของราชการฉบับนี้ขึ้น ซึ่งมีกระบวนการ ข้ันตอนและตัวอย่างข้อมูลข่าวสารให้เห็นชัดเจนและเป็น
ปัจจุบันมากขึ้น 

   ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการหวังว่า คู่มือ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ที่ด าเนินการจัดท าศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานได้ตาม 
สมควร และสามารถด าเนินการจัดท าศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่มีความครบถ้วน ถูกต้อง อันจะเป็น
ประโยชน์และสะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนอย่างแท้จริง 
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****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๑
 

คู่มือ 
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลขา่วสารของราชการ 

๑. วัตถุประสงค์ในการจัดท าคู่มือ

คู่มือ แนวทางการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
หน่วยงานของรัฐทุกแห่ง (ภาคผนวก สามารถจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนสมตามเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของราชการ เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ก าหนดให้ ปี ๒๕๖๐ 
เป็นปีแห่ง ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ” และสนับสนุนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของหน่วยงานภาครัฐที่มุ่งส่งเสริมสิทธิได้รู้ของประชาชนให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ของราชการได้อย่างกว้างขวาง

๒ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการของหน่วยงานของรัฐ 
มาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ

ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ประกอบกับ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้ออกประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ณ วันที่ ๒๔ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชน
เข้าตรวจดูได้ ดังนี้

ข้อ ๑ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีสถานที่ส าหรับประชาชนสามารถใช้ในการค้นคว้าและศึกษาข้อมูล
ข่าวสารของราชการตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้สะดวกตาม
สมควร ตามก าลังบุคลากรและงบประมาณท่ีมี

ข้อ ๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าดัชนีที่มีรายละเอียดเพียงพอส าหรับประชาชนสามารถค้นคว้า
ข้อมูลข่าวสารตามข้อ ๑ ได้เอง

ข้อ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามข้อ ๑ ไว้ให้ประชาชนสามารถตรวจดูได้
โดยสะดวก

กรณีมีความจ าเป็นเรื่องสถานที่ จะแยกข้อมูลข่าวสารบางส่วนไปเก็บไว้ต่างหากหรือให้บริการ 
ณ สถานที่แห่งอ่ืนก็ได้ ทั้งนี้ โดยค านึงถึงความสะดวกของประชาชนผู้ขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารประกอบด้วย

ข้อ ๔ การให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร หน่วยงานของรัฐจะก าหนดระเบียบปฏิบัติเพ่ือ
รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือความปลอดภัยก็ได้ โดยค านึงถึงความสะดวกของประชาชน ผู้ขอตรวจดู
ข้อมูลข่าวสารด้วย

ข้อ ๕ การด าเนินการตามข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓ ข้างต้น หน่วยงานของรัฐจะจัดข้อมูลข่าวสารไว้ที่
ห้องสมุดของหน่วยงานอ่ืนหรือของเอกชนที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ตั้งของหน่วยงานของรัฐนั้น 
ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปใช้แทนก็ได้

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติในเรื่องการ
น าข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน ดังนั้น ข้อมูลข่าวสารที่ต้องน ามาแสดงในศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารฯ จึงเป็นข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ และมาตรา ๙
****************************************************************************************************************************************  

คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 

๑
 

คู่มือ 
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลขา่วสารของราชการ 

๑. วัตถุประสงค์ในการจัดท าคู่มือ

คู่มือ แนวทางการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
หน่วยงานของรัฐทุกแห่ง (ภาคผนวก สามารถจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนสมตามเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของราชการ เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ก าหนดให้ ปี ๒๕๖๐ 
เป็นปีแห่ง ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ” และสนับสนุนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของหน่วยงานภาครัฐที่มุ่งส่งเสริมสิทธิได้รู้ของประชาชนให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ของราชการได้อย่างกว้างขวาง

๒ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการของหน่วยงานของรัฐ 
มาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ

ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ประกอบกับ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้ออกประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ณ วันที่ ๒๔ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชน
เข้าตรวจดูได้ ดังนี้

ข้อ ๑ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีสถานที่ส าหรับประชาชนสามารถใช้ในการค้นคว้าและศึกษาข้อมูล
ข่าวสารของราชการตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้สะดวกตาม
สมควร ตามก าลังบุคลากรและงบประมาณท่ีมี

ข้อ ๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าดัชนีที่มีรายละเอียดเพียงพอส าหรับประชาชนสามารถค้นคว้า
ข้อมูลข่าวสารตามข้อ ๑ ได้เอง

ข้อ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามข้อ ๑ ไว้ให้ประชาชนสามารถตรวจดูได้
โดยสะดวก

กรณีมีความจ าเป็นเรื่องสถานที่ จะแยกข้อมูลข่าวสารบางส่วนไปเก็บไว้ต่างหากหรือให้บริการ 
ณ สถานที่แห่งอ่ืนก็ได้ ทั้งนี้ โดยค านึงถึงความสะดวกของประชาชนผู้ขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารประกอบด้วย

ข้อ ๔ การให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร หน่วยงานของรัฐจะก าหนดระเบียบปฏิบัติเพ่ือ
รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือความปลอดภัยก็ได้ โดยค านึงถึงความสะดวกของประชาชน ผู้ขอตรวจดู
ข้อมูลข่าวสารด้วย

ข้อ ๕ การด าเนินการตามข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓ ข้างต้น หน่วยงานของรัฐจะจัดข้อมูลข่าวสารไว้ที่
ห้องสมุดของหน่วยงานอ่ืนหรือของเอกชนที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ตั้งของหน่วยงานของรัฐนั้น 
ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปใช้แทนก็ได้

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติในเรื่องการ
น าข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน ดังนั้น ข้อมูลข่าวสารที่ต้องน ามาแสดงในศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารฯ จึงเป็นข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ และมาตรา ๙

 
 
 

คู่มือ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงาน
ของรัฐทุกแห่ง (ภาคผนวก) สามารถจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนสมเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ก าหนดให้ ปี ๒๕๖๐ เป็นปีแห่ง 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ  และสนับสนุนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 

พ.ศ. ๒๕๔๐ ของหน่วยงานภาครัฐที่มุ่งส่งเสริมสิทธิได้รู้ของประชาชนให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
ราชการได้อย่างกว้างขวาง

******************************************************************************************************************************************

คู่มือ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ



****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๑ 

 
คู่มือ 

การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลขา่วสารของราชการ 

๑. วัตถุประสงค์ในการจัดท าคู่มือ 
 

คู่มือ แนวทางการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
หน่วยงานของรัฐทุกแห่ง (ภาคผนวก สามารถจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนสมตามเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของราชการ เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ก าหนดให้ ปี ๒๕๖๐ 
เป็นปีแห่ง ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ” และสนับสนุนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของหน่วยงานภาครัฐที่มุ่งส่งเสริมสิทธิได้รู้ของประชาชนให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ของราชการได้อย่างกว้างขวาง

๒ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการของหน่วยงานของรัฐ 
มาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ

ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ประกอบกับ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้ออกประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ณ วันที่ ๒๔ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชน
เข้าตรวจดูได้ ดังนี้

ข้อ ๑ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีสถานที่ส าหรับประชาชนสามารถใช้ในการค้นคว้าและศึกษาข้อมูล
ข่าวสารของราชการตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้สะดวกตาม
สมควร ตามก าลังบุคลากรและงบประมาณท่ีมี

ข้อ ๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าดัชนีที่มีรายละเอียดเพียงพอส าหรับประชาชนสามารถค้นคว้า
ข้อมูลข่าวสารตามข้อ ๑ ได้เอง

ข้อ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามข้อ ๑ ไว้ให้ประชาชนสามารถตรวจดูได้
โดยสะดวก

กรณีมีความจ าเป็นเรื่องสถานที่ จะแยกข้อมูลข่าวสารบางส่วนไปเก็บไว้ต่างหากหรือให้บริการ 
ณ สถานที่แห่งอ่ืนก็ได้ ทั้งนี้ โดยค านึงถึงความสะดวกของประชาชนผู้ขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารประกอบด้วย

ข้อ ๔ การให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร หน่วยงานของรัฐจะก าหนดระเบียบปฏิบัติเพ่ือ
รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือความปลอดภัยก็ได้ โดยค านึงถึงความสะดวกของประชาชน ผู้ขอตรวจดู
ข้อมูลข่าวสารด้วย

ข้อ ๕ การด าเนินการตามข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓ ข้างต้น หน่วยงานของรัฐจะจัดข้อมูลข่าวสารไว้ที่
ห้องสมุดของหน่วยงานอ่ืนหรือของเอกชนที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ตั้งของหน่วยงานของรัฐนั้น 
ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปใช้แทนก็ได้

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติในเร่ืองการ
น าข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน ดังนั้น ข้อมูลข่าวสารที่ต้องน ามาแสดงในศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารฯ จึงเป็นข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ และมาตรา ๙
****************************************************************************************************************************************  

คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 

๑
 

คู่มือ 
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลขา่วสารของราชการ 

๑. วัตถุประสงค์ในการจัดท าคู่มือ

คู่มือ แนวทางการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
หน่วยงานของรัฐทุกแห่ง (ภาคผนวก สามารถจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนสมตามเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของราชการ เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ก าหนดให้ ปี ๒๕๖๐ 
เป็นปีแห่ง ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ” และสนับสนุนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของหน่วยงานภาครัฐที่มุ่งส่งเสริมสิทธิได้รู้ของประชาชนให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ของราชการได้อย่างกว้างขวาง

๒. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการของหน่วยงานของรัฐ 
 มาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ประกอบกับ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้ออกประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ณ วันที่ ๒๔ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชน
เข้าตรวจดูได ้ดังนี ้
 ข้อ ๑ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีสถานที่ส าหรับประชาชนสามารถใช้ในการค้นคว้าและศึกษาข้อมูล
ข่าวสารของราชการตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้สะดวกตาม
สมควร ตามก าลังบุคลากรและงบประมาณท่ีมี 
   ข้อ ๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าดัชนีที่มีรายละเอียดเพียงพอส าหรับประชาชนสามารถค้นคว้า
ข้อมูลข่าวสารตามข้อ ๑ ได้เอง 
   ข้อ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามข้อ ๑ ไว้ให้ประชาชนสามารถตรวจดูได้
โดยสะดวก 
           กรณีมีความจ าเป็นเรื่องสถานที่ จะแยกข้อมูลข่าวสารบางส่วนไปเก็บไว้ต่างหากหรือให้บริการ  
ณ สถานที่แห่งอ่ืนก็ได้ ทั้งนี้ โดยค านึงถึงความสะดวกของประชาชนผู้ขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารประกอบด้วย 
   ข้อ ๔ การให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร หน่วยงานของรัฐจะก าหนดระเบียบปฏิบัติเพ่ือ
รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือความปลอดภัยก็ได้ โดยค านึงถึงความสะดวกของประชาชน  ผู้ขอตรวจดู
ข้อมูลข่าวสารด้วย 
 ข้อ ๕ การด าเนินการตามข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓ ข้างต้น หน่วยงานของรัฐจะจัดข้อมูลข่าวสารไว้ที่
ห้องสมุดของหน่วยงานอ่ืนหรือของเอกชนที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ตั้งของหน่วยงานของรัฐนั้น  
ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปใช้แทนก็ได้ 
 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติในเร่ืองการ
น าข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน ดังนั้น ข้อมูลข่าวสารที่ต้องน ามาแสดงในศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารฯ จึงเป็นข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ และมาตรา ๙ 

 
 
 
 คู่มือ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงาน 

ของรัฐทุกแห่ง (ภาคผนวก) สามารถจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร  

ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนสมเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยข้อมูล ข่าวสาร 

ของราชการ เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ก าหนดให้ ปี ๒๕๖๐ เป็นปีแห่ง  
“ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ” และสนับสนุนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  
พ.ศ. ๒๕๔๐ ของหน่วยงานภาครัฐที่มุ่งส่งเสริมสิทธิได้รู้ของประชาชนให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ 
ราชการได้อย่างกว้างขวาง 

******************************************************************************************************************************************

คู่มือ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

1



****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๓

(๒) สรุปอ านาจหน้าที่ท่ีส าคัญและวิธีการด าเนินงาน 

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๒ 

 

๓. เอกสารที่ต้องน ามาจัดแสดงไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 ๓.๑ ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ : หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารอย่างน้อยดังต่อไปนี้ลงพิมพ์
ในราชกิจจานุเบกษา (www.ratchakitcha.soc.go.th) 

  (๑) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินงาน 
 

  

  

 
 

                            
 
   
 

******************************************************************************************************************************************

คู่มือ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

2



****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๓ 

 
  (๒) สรุปอ านาจหน้าที่ท่ีส าคัญและวิธีการด าเนินงาน 

  

  
 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 

******************************************************************************************************************************************

คู่มือ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

3



****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๔

(๓) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือค าแนะน าในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ 
 

            
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๔ 

  
 (๓) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือค าแนะน าในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ 
 

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๕

(๔) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ
ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง

(๕) ข้อมูลข่าวสารอ่ืนตามที่คณะกรรมการก าหนด
(คณะกรรมการยังไม่มีประกาศเพ่ิมเติม)

******************************************************************************************************************************************

คู่มือ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
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****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๕

(๔) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ
ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(๕) ข้อมูลข่าวสารอ่ืนตามที่คณะกรรมการก าหนด
(คณะกรรมการยังไม่มีประกาศเพ่ิมเติม)

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๕

(๔) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ
ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง

 
 
  (๕) ข้อมูลข่าวสารอ่ืนตามที่คณะกรรมการก าหนด  
    (คณะกรรมการยังไม่มีประกาศเพ่ิมเติม) 
 
 
 
 
 

	 	 (๔)	กฎ	มติคณะรัฐมนตรี	ข้อบังคับ	ค�าสั่ง	หนังสือเวียน	ระเบียบ	แบบแผน	นโยบาย	หรือ 

การตีความ	ทั้งนี้	เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ	เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง

******************************************************************************************************************************************

คู่มือ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
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****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๗

(๒) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา ๗ (๔)
เพื่อให้การใช้กฎหมายมีผลต่อเอกชน เช่น นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวเนื่องกับภารกิจงาน นโยบายของ
ผู้บริหารหน่วยงานในเร่ืองต่าง ๆ การให้ความเห็นการตีความข้อกฎหมาย เป็นต้น

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๖ 
 

 ๓.๒ ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙ : หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้
ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 
  (๑) ผลการพิจารณาหรือค าวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้ง      
และค าสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว เช่น ค าสั่งการอนุมัติ อนุญาต การวินิจฉัย การพิจารณา
อุทธรณ์ ความเห็นแย้งต่าง ๆ ที่เกิดจากการใช้อ านาจตามกฎหมายของหน่วยงานรัฐน้ัน ๆ ซึ่งมีลักษณะเป็น
ค าสั่งทางปกครอง 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

******************************************************************************************************************************************

คู่มือ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
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****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๗ 

   
  (๒) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา ๗ (๔) 
เพื่อให้การใช้กฎหมายมีผลต่อเอกชน เช่น นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวเนื่องกับภารกิจงาน นโยบายของ
ผู้บริหารหน่วยงานในเร่ืองต่าง ๆ การให้ความเห็นการตีความข้อกฎหมาย เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
******************************************************************************************************************************************

คู่มือ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
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****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๙

(๔) คู่มือหรือค าสั่งที่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่
ของเอกชน เช่น คู่มือที่จัดท าขึ้นตาม พ.ร.บ. การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ คู่มือการปฏิบัติงานที่หน่วยงานจัดท าขึ้น หรือคู่มือของหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่อยู่ในความครอบครองซึ่งได้วาง
ระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงานไว้ รวมถึงค าสั่งเก่ียวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ส่งผลกระทบต่อ
เอกชนภายนอก

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๘ 

  
  (๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีที่ก าลังด าเนินการ  เช่น 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน แผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โครงการที่ด าเนินการในปีปัจจุบัน 
เป็นต้น 
 

 

 
 
  

******************************************************************************************************************************************

คู่มือ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
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****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๙ 

 
 (๔) คู่มือหรือค าสั่งที่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่
ของเอกชน เช่น คู่มือที่จัดท าขึ้นตาม พ.ร.บ. การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ คู่มือการปฏิบัติงานที่หน่วยงานจัดท าขึ้น หรือคู่มือของหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่อยู่ในความครอบครองซึ่งได้วาง
ระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงานไว้ รวมถึงค าสั่งเก่ียวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ส่งผลกระทบต่อ
เอกชนภายนอก 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
******************************************************************************************************************************************

คู่มือ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
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****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๑๑

(๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับ
เอกชนในการจัดท าบริการสาธารณะ ได้แก่ สัญญาสัมปทานต่าง ๆ หรือสัญญาให้สิทธิประโยชน์ในลักษณะ
ผูกขาด หรือสัญญาที่หน่วยงานรัฐเข้าไปร่วมทุนกับเอกชนในการจัดท าบริการสาธารณะ

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๑๐

(๕) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา ๗ วรรคสอง ข้อมูลข่าวสารใดที่ได้มีการ
จัดพิมพ์เพ่ือให้แพร่หลายตามจ านวนพอสมควรแล้ว ถ้ามีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาโดยอ้างอิงถึง สิ่งพิมพ์
นั้นกใ็ห้ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติวรรคหนึ่งแล้ว)

 
 

 
 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	 	 (๕)	สิ่งพิมพ์ท่ีได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา	 ๗	 วรรคสอง	 (ข้อมูลข่าวสารใดที่ได้มีการ 
จัดพิมพ์เพื่อให้แพร่หลายตามจ�านวนพอสมควรแล้ว ถ้ามีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาโดยอ้างอิงถึง สิ่งพิมพ์ 
นั้นก็ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติวรรคหนึ่งแล้ว)

******************************************************************************************************************************************

คู่มือ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
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****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๑๑ 
  
 (๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับ
เอกชนในการจัดท าบริการสาธารณะ ได้แก่ สัญญาสัมปทานต่าง ๆ หรือสัญญาให้สิทธิประโยชน์ในลักษณะ
ผูกขาด หรือสัญญาที่หน่วยงานรัฐเข้าไปร่วมทุนกับเอกชนในการจัดท าบริการสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
******************************************************************************************************************************************

คู่มือ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
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****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๑๓

(๗) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี 
ทั้งนี้ ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่น ามาใช้ในการพิจารณา
ไว้ด้วย

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๑๒ 

 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
มาตรา ๔๔ ที่บัญญัติว่า “ส่วนราชการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับงบประมาณรายจ่าย
แต่ละปี รายการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่จะด าเนินการในปีงบประมาณนั้น และสัญญาใดๆ ที่มีการอนุมัติ
ให้จัดซื้อจัดจ้างแล้ว ให้ประชาชนสามารถขอดูหรือขอตรวจสอบได้ ณ สถานที่ท าการของส่วนราชการและ
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ ...”  ดังนั้น จึงให้จัดแสดงสัญญาจัดซื้อจัดจ้างในศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของราชการด้วย 

  
  
 
 
******************************************************************************************************************************************

คู่มือ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
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****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๑๓ 

 
 (๗) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี 
ทั้งนี้ ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่น ามาใช้ในการพิจารณา
ไว้ด้วย 

 

 

 
 
 
 
 
******************************************************************************************************************************************

คู่มือ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
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****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๑๕
 
๓) ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๓  

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๑๔ 

     
  (๘) ข้อมูลข่าวสารอ่ืนตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก าหนด 
         ปัจจุบันได้มีประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการตามข้อน้ีออกมา จ านวน ๔ ฉบับ คือ  
           ๑) ก าหนดให้ประกาศประกวดราคาและประกาศสอบราคาของหน่วยงานของรัฐ 

ที่หัวหน้าส่วนราชการลงนามแล้ว มีก าหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันประกาศ (วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๒) 
 

       
 
   ๒) ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ 
เป็นรายเดือนทุก ๆ เดือน ตามแบบ สขร. ๑ (วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๓ และปรับปรุงใหม่วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

******************************************************************************************************************************************

คู่มือ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
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****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๑๕ 

    
   ๓) ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๓) 

 
                 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
******************************************************************************************************************************************

คู่มือ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
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****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๑๗

(๓) รายงานการขอซ้ือขอจ้าง เอกสารสอบราคาและเอกสารประกวดราคาตามมาตรา ๙ (๘) 
และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลในแต่ละโครงการหรือรายการ

(๔) ผลการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการหรือรายการ 

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๑๖ 
 
  ๔) ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความ
โปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ (วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙)   
 
    ข้อ ๑. ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการจัดหาพัสดุ ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่
เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ ดังนี้ 
        (๑) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

(๒) แผนการจัดหาพัสดุ 

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๑๖

๔) ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความ
โปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ (วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙)

ข้อ ๑. ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการจัดหาพัสดุ ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่
เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ ดังนี้

(๑) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ 

       
    (๒) แผนการจัดหาพัสดุ 
 

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๑๖

๔) ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความ
โปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ (วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙)

ข้อ ๑. ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการจัดหาพัสดุ ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่
เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ ดังนี้

(๑) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ 

 
(๒) แผนการจัดหาพัสดุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
******************************************************************************************************************************************

คู่มือ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
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****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๑๗

    (๓) รายงานการขอซ้ือขอจ้าง เอกสารสอบราคาและเอกสารประกวดราคาตามมาตรา ๙ (๘) 
และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลในแต่ละโครงการหรือรายการ 
    

 
    (๔) ผลการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการหรือรายการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๑๗ 

     
    (๓) รายงานการขอซื้อขอจ้าง เอกสารสอบราคาและเอกสารประกวดราคาตามมาตรา ๙ (๘) 
และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลในแต่ละโครงการหรือรายการ

(๔) ผลการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการหรือรายการ 

******************************************************************************************************************************************

คู่มือ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
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****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๑๙
 
(๗) รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดหาพัสดุของหน่วยงาน 

(๘) รายงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานหรือผลการตรวจสอบของส านักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๑๘ 

     
    (๕) สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ตามมาตรา ๙ (๘) 
 

(๖) รายงานผลการจดัหาพัสดุในรอบปีงบประมาณ และรายงานการประเมินผลการ
จัดหาพัสดุตามแผน การจัดหาพัสดุในแต่ละปีงบประมาณ 

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๑๘

(๕) สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ตามมาตรา ๙ (๘) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๖) รายงานผลการจดัหาพัสดุในรอบปีงบประมาณ และรายงานการประเมินผลการ
จัดหาพัสดุตามแผน การจัดหาพัสดุในแต่ละปีงบประมาณ 

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๑๘

(๕) สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ตามมาตรา ๙ (๘) 
 

 
     (๖) รายงานผลการจดัหาพัสดุในรอบปีงบประมาณ และรายงานการประเมินผลการ
จัดหาพัสดุตามแผน การจัดหาพัสดุในแต่ละปีงบประมาณ 

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๑๘

(๕) สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ตามมาตรา ๙ (๘) 
 

     (๖) รายงานผลการจดัหาพัสดุในรอบปีงบประมาณ และรายงานการประเมินผลการ
จัดหาพัสดุตามแผน การจัดหาพัสดุในแต่ละปีงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
     
******************************************************************************************************************************************

คู่มือ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
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****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๑๙ 

     
     (๗) รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดหาพัสดุของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
     (๘) รายงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานหรือผลการตรวจสอบของส านักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
******************************************************************************************************************************************

คู่มือ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
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****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๒๑
 

(๓) ข้อมูลพ้ืนฐานหรือข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนของ
หน่วยงาน 

 (๔) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้/รับบริการของประชาชนที่จัดท า
โดยหน่วยงานหรือหน่วยงานภายนอก  

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๒๑
 

(๓) ข้อมูลพ้ืนฐานหรือข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนของ
หน่วยงาน 

 (๔) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้/รับบริการของประชาชนที่จัดท า
โดยหน่วยงานหรือหน่วยงานภายนอก  

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๒๐

ข้อ ๒. ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการให้บริการประชาชน ต้องเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน ดังนี้ 
      (๑) หลักเกณฑ์และข้ันตอนในการบริการประชาชนของหน่วยงาน รวมทั้ง
ระเบียบหรือข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
 

(๒) เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้หลักเกณฑ์และ
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน รวมทั้งระเบียบหรือข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๒๐

ข้อ ๒. ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการให้บริการประชาชน ต้องเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน ดังนี้
      (๑) หลักเกณฑ์และข้ันตอนในการบริการประชาชนของหน่วยงาน รวมทั้ง
ระเบียบหรือข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๒) เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้หลักเกณฑ์และ
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน รวมทั้งระเบียบหรือข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๒๐

ข้อ ๒. ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการให้บริการประชาชน ต้องเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน ดังนี้

(๑) หลักเกณฑ์และข้ันตอนในการบริการประชาชนของหน่วยงาน รวมทั้ง
ระเบียบหรือข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 
      (๒) เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้หลักเกณฑ์และ
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน รวมทั้งระเบียบหรือข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๒๐

ข้อ ๒. ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการให้บริการประชาชน ต้องเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน ดังนี้

(๑) หลักเกณฑ์และข้ันตอนในการบริการประชาชนของหน่วยงาน รวมทั้ง
ระเบียบหรือข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
 

      (๒) เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้หลักเกณฑ์และ
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน รวมทั้งระเบียบหรือข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๒๐ 

 
    ข้อ ๒. ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการให้บริการประชาชน ต้องเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน ดังนี้ 

(๑) หลักเกณฑ์และข้ันตอนในการบริการประชาชนของหน่วยงาน รวมทั้ง
ระเบียบหรือข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
 

(๒) เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้หลักเกณฑ์และ
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน รวมทั้งระเบียบหรือข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

******************************************************************************************************************************************

คู่มือ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
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****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๒๑ 

    
    (๓) ข้อมูลพ้ืนฐานหรือข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนของ
หน่วยงาน 

 (๔) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้/รับบริการของประชาชนที่จัดท า
โดยหน่วยงานหรือหน่วยงานภายนอก  

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๒๑
 

    (๓) ข้อมูลพ้ืนฐานหรือข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนของ
หน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
   
 
 (๔) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้/รับบริการของประชาชนที่จัดท า
โดยหน่วยงานหรือหน่วยงานภายนอก  

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๒๑
 

(๓) ข้อมูลพ้ืนฐานหรือข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนของ
หน่วยงาน 

 
     (๔) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้/รับบริการของประชาชนที่จัดท า
โดยหน่วยงานหรือหน่วยงานภายนอก  

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๒๑
 

(๓) ข้อมูลพ้ืนฐานหรือข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนของ
หน่วยงาน 

     (๔) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้/รับบริการของประชาชนที่จัดท า
โดยหน่วยงานหรือหน่วยงานภายนอก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
******************************************************************************************************************************************

คู่มือ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
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****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๒๒

(๕) หลักเกณฑ์หรือขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีท่ีมีการร้องเรียนเกี่ยวกับให้บริการ 
 
 

 
 
     (๖) รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน รวมทั้งรายงานเชิงสถิติ
ที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๒๒ 

 
    (๕) หลักเกณฑ์หรือขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีท่ีมีการร้องเรียนเกี่ยวกับให้บริการ 
 

 (๖) รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน รวมทั้งรายงานเชิงสถิติ
ที่เก่ียวข้อง 

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๒๓

(๗) รายงานการประเมินผลการให้บริการภายใต้ระบบควบคุมภายใน 
ทีจ่ัดท าโดยผู้ควบคุม หรือผู้ตรวจสอบภายใน 
 

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๒๓

(๗) รายงานการประเมินผลการให้บริการภายใต้ระบบควบคุมภายใน 
ทีจ่ัดท าโดยผู้ควบคุม หรือผู้ตรวจสอบภายใน 
 

******************************************************************************************************************************************
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****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๒๓

(๗) รายงานการประเมินผลการให้บริการภายใต้ระบบควบคุมภายใน 
ทีจ่ัดท าโดยผู้ควบคุม หรือผู้ตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๒๓ 

 
(๗) รายงานการประเมินผลการให้บริการภายใต้ระบบควบคุมภายใน 

ทีจ่ัดท าโดยผู้ควบคุม หรือผู้ตรวจสอบภายใน 
 

******************************************************************************************************************************************

คู่มือ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
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****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๒๕

(๓) แผนปฏิบัติงานประจ าปีของหน่วยงาน รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการ
ด าเนินงานตามแผนงานและโครงการที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติงานประจ าปี 

 

(๔) ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บุคลากร
ของหน่วยงานต้องใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน 

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๒๕

(๓) แผนปฏิบัติงานประจ าปีของหน่วยงาน รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการ
ด าเนินงานตามแผนงานและโครงการที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติงานประจ าปี 

 

(๔) ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บุคลากร
ของหน่วยงานต้องใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน 

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๒๕

(๓) แผนปฏิบัติงานประจ าปีของหน่วยงาน รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการ
ด าเนินงานตามแผนงานและโครงการที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติงานประจ าปี 

 

(๔) ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บุคลากร
ของหน่วยงานต้องใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน 

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๒๔

ข้อ ๓. ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของ
หน่วยงาน ดังนี้

(๑) โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดต้ัง หรือ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

 
    (๒) วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน  
 

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๒๔

ข้อ ๓. ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของ
หน่วยงาน ดังนี้

(๑) โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดต้ัง หรือ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

(๒) วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๒๔ 

 
         ข้อ ๓. ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของ
หน่วยงาน ดังนี้ 
     (๑) โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดต้ัง หรือ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๒) วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน  

******************************************************************************************************************************************

คู่มือ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

24



****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๒๕ 

  
    (๓) แผนปฏิบัติงานประจ าปีของหน่วยงาน รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการ
ด าเนินงานตามแผนงานและโครงการที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติงานประจ าปี 

 

(๔) ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บุคลากร
ของหน่วยงานต้องใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน 

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๒๕

    (๓) แผนปฏิบัติงานประจ าปีของหน่วยงาน รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการ
ด าเนินงานตามแผนงานและโครงการที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติงานประจ าปี 

 
 
 

 
 
 

(๔) ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บุคลากร
ของหน่วยงานต้องใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน 

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๒๕

(๓) แผนปฏิบัติงานประจ าปีของหน่วยงาน รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการ
ด าเนินงานตามแผนงานและโครงการที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติงานประจ าปี 

 

 
      (๔) ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บุคลากร
ของหน่วยงานต้องใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน 

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๒๕

(๓) แผนปฏิบัติงานประจ าปีของหน่วยงาน รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการ
ด าเนินงานตามแผนงานและโครงการที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติงานประจ าปี 

 

      (๔) ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บุคลากร
ของหน่วยงานต้องใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
******************************************************************************************************************************************

คู่มือ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
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****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๒๖

    (๕) คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และข้ันตอน
การปฏิบัติงานที่บุคลากรของหน่วยงานต้องใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
     (๖) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีของ
หน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   
****************************************************************************************************************************************  

คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 

๒๖ 

    
    (๕) คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และข้ันตอน
การปฏิบัติงานที่บุคลากรของหน่วยงานต้องใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน 

 (๖) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีของ
หน่วยงาน 

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๒๗

ข้อ ๔. ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณ
ของหนว่ยงาน ดังนี้

(๑) แผนงาน โครงการ และงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน  
 

(๒) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของการใช้จา่ยงบประมาณในแต่ละแผนงาน 
หรือโครงการ

  

 

 
 

 
 
 

 

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๒๗

ข้อ ๔. ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณ
ของหนว่ยงาน ดังนี้

(๑) แผนงาน โครงการ และงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน  
 

(๒) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของการใช้จา่ยงบประมาณในแต่ละแผนงาน 
หรือโครงการ

  

 

 
 

 
 
 

 

******************************************************************************************************************************************
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****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๒๗

ข้อ ๔. ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณ
ของหน่วยงาน ดังนี้    
     (๑) แผนงาน โครงการ และงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน  

    

(๒) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละแผนงาน 
หรือโครงการ

  

 

 
 

 
 
 

 

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๒๗

ข้อ ๔. ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณ
ของหน่วยงาน ดังนี้

(๑) แผนงาน โครงการ และงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน  
 

(๒) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละแผนงาน 
หรือโครงการ 

  

 

 
 

 
 
 

 

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๒๗

ข้อ ๔. ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณ
ของหน่วยงาน ดังนี้

(๑) แผนงาน โครงการ และงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน  
 

(๒) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละแผนงาน 
หรือโครงการ 

 
  

  
  
    
  

  
  

  
 
  

  
 
 
  

	 	 	 	 	 ข้อ	๔.	ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับการบริหาร 
งบประมาณของหน่วยงาน	ดังนี้

******************************************************************************************************************************************
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****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๒๘ 

   
    (๓) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการ 
จ าแนกตามแผนงานและโครงการของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน 

(๔) รายงานการวิเคราะห์หรือรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีในภาพรวมของหน่วยงาน รวมทั้งการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่าย
งบประมาณตามแผนงานและโครงการที่จัดท าโดยผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน 

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๒๘
 

    (๓) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการ 
จ าแนกตามแผนงานและโครงการของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน 

 
 

 
 
 

 
(๔) รายงานการวิเคราะห์หรือรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจ าปีในภาพรวมของหน่วยงาน รวมทั้งการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่าย
งบประมาณตามแผนงานและโครงการที่จัดท าโดยผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน 

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๒๘
 

(๓) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมท้ังผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการ 
จ าแนกตามแผนงานและโครงการของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน 

 
    (๔) รายงานการวิเคราะห์หรือรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีในภาพรวมของหน่วยงาน รวมทั้งการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่าย
งบประมาณตามแผนงานและโครงการที่จัดท าโดยผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน 

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๒๘
 

(๓) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการ 
จ าแนกตามแผนงานและโครงการของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน 

    (๔) รายงานการวิเคราะห์หรือรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีในภาพรวมของหน่วยงาน รวมทั้งการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่าย
งบประมาณตามแผนงานและโครงการที่จัดท าโดยผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๒๙

(๕) รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส านักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

ข้อ ๕. ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล
ของหนว่ยงาน ดังนี้

(๑) หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร เอกสารหรือ
ประกาศท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหรือสรรหาในแต่ละคราว 

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๒๙

(๕) รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส านักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

ข้อ ๕. ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล
ของหนว่ยงาน ดังนี้

(๑) หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร เอกสารหรือ
ประกาศท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหรือสรรหาในแต่ละคราว 

******************************************************************************************************************************************

คู่มือ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
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****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๒๙ 

 
     (๕) รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส านักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 

ข้อ ๕. ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล
ของหน่วยงาน ดังนี้

(๑) หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร เอกสารหรือ
ประกาศท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหรือสรรหาในแต่ละคราว 

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๒๙

(๕) รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส านักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

ข้อ ๕. ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล
ของหน่วยงาน ดังนี้
 
     (๑) หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร เอกสารหรือ
ประกาศท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหรือสรรหาในแต่ละคราว 

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๒๙

(๕) รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส านักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

ข้อ ๕. ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล
ของหน่วยงาน ดังนี้

     (๑) หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร เอกสารหรือ
ประกาศท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหรือสรรหาในแต่ละคราว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	 	 	 	 	 ข้อ	 ๕.	 ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับการบริหาร
งานบุคคลของหน่วยงาน	ดังนี้

******************************************************************************************************************************************
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****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๓๐ 

    
     (๒)  รายงานผลการด าเนินการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร  

 

(๓) มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรใน
หน่วยงานและผลการประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรในแต่ละรอบ
ปีงบประมาณ 

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๓๐

(๒) รายงานผลการด าเนินการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(๓) มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรใน
หน่วยงานและผลการประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรในแต่ละรอบ
ปีงบประมาณ 

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๓๐

(๒) รายงานผลการด าเนินการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร  

 
    (๓) มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรใน
หน่วยงานและผลการประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรในแต่ละรอบ
ปีงบประมาณ 

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๓๐

(๒) รายงานผลการด าเนินการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร  

    (๓) มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรใน
หน่วยงานและผลการประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรในแต่ละรอบ
ปีงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๓๑
 

(๔) หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง การพิจารณาให้คุณหรือให้โทษต่อบุคลากรในหน่วยงาน 

(๕) หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของบุคลากรในหน่วยงาน 

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๓๑
 

(๔) หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง การพิจารณาให้คุณหรือให้โทษต่อบุคลากรในหน่วยงาน 

(๕) หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของบุคลากรในหน่วยงาน 

******************************************************************************************************************************************

คู่มือ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
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****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๓๑
 

(๔) หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง การพิจารณาให้คุณหรือให้โทษต่อบุคลากรในหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
     (๕) หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของบุคลากรในหน่วยงาน 
 

 

 
 
 
 

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๓๑ 

     
      (๔) หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง การพิจารณาให้คุณหรือให้โทษต่อบุคลากรในหน่วยงาน 
 

(๕) หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของบุคลากรในหน่วยงาน 

******************************************************************************************************************************************

คู่มือ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
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****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๓๓

(๒) รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน จ าแนกตามแผนงานและ
โครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานประจ าปีของหน่วยงาน 

 (๓) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี
ของหน่วยงาน

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๓๒ 

 
     (๖) รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการด าเนินการตามหลักเกณฑ์การให้คุณ 

ให้โทษต่อบุคลากร และรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของบุคลากรใน
หน่วยงาน 

ข้อ ๖. ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ดังนี้

(๑) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีของหน่วยงาน 

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๓๒

     (๖) รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการด าเนินการตามหลักเกณฑ์การให้คุณ 

ให้โทษต่อบุคลากร และรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของบุคลากรใน
หน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ ๖. ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ดังนี้

(๑) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีของหน่วยงาน 

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๓๒

(๖) รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการด าเนินการตามหลักเกณฑ์การให้คุณ
ให้โทษต่อบุคลากร และรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของบุคลากรใน
หน่วยงาน 

ข้อ ๖. ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ดังนี้
     (๑) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

	 	 	 	 	 ข้อ	๖.	ให้หน่วยงานของรฐัต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับการตดิตามและ 

ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน	ดังนี้
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****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๓๓ 

 
     (๒) รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน จ าแนกตามแผนงานและ
โครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานประจ าปีของหน่วยงาน 

 (๓) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี
ของหน่วยงาน

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๓๓

     (๒) รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน จ าแนกตามแผนงานและ
โครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานประจ าปีของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
     (๓) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี
ของหน่วยงาน 
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****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๓๕
 
๔. ตัวอย่างสันแฟ้มและข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้       

มาตรา ๗ (๑) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินงาน 
มาตรา ๗ (๒) สรุปอ านาจหน้าที่ท่ีส าคัญและวิธีการด าเนินงาน 

 มาตรา ๗ (๓) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือค าแนะน าในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ

ตัวอย่างเอกสาร/ข้อมูล
ประกาศส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง 

โครงสร้างการจัดองค์กรในการด าเนินงาน สรุปอ านาจ
หน้าที่ที่ส าคัญ วิธีการด าเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพ่ือ
ขอรับข้อมูลข่าวสาร

ประกาศส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กร อ านาจหน้าที่ 
วิธีด าเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสาร
ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กร
ในการด าเนินงาน สรุปอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญและวิธีการ
ด าเนินการ สถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสาร 
ของจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๗

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง 
โครงสร้างการจัดองค์กร อ านาจหน้าที่ วิธีด าเนินงาน และ
สถานที่ติดต่อเพ่ือรับข้อมูลข่าวสาร

ประกาศเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน เรื่อง โครงสร้างและ
การจัดองค์กรในการด าเนินงาน สรุปอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญ
และวิธีการด าเนินการและสถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูล
ข่าวสารหรือค าแนะน าในการติดต่อกับเทศบาล

ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เรื่อง โครงสร้าง
และการจัดองค์กร อ านาจหน้าที่ วิธีการด าเนินงานและ
สถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสารของการทางพิเศษ
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๕

 
 
 
 
 

 

ข้อมูลข่าวสาร
มาตรา 

๗ (๑) (๓)

โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินงาน 
สรุปอ านาจหน้าที่ทีส่ าคัญและวิธีการด าเนินงาน 

สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๓๔ 

 
     (๔) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของหน่วยงานที่จัดท าโดย
ผู้ควบคุม หรือผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งรายงานหรือผลการตรวจสอบของส านักงานคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน หรือหน่วยงานภายนอกอ่ืนที่มีหน้าที่ในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตาม
กฎหมายหรือตามมติคณะรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

******************************************************************************************************************************************

คู่มือ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

34



****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๓๕ 

 
๔. ตัวอย่างสันแฟ้มและข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้       
 มาตรา ๗ (๑) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินงาน 
 มาตรา ๗ (๒) สรุปอ านาจหน้าที่ท่ีส าคัญและวิธีการด าเนินงาน 
 มาตรา ๗ (๓) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือค าแนะน าในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ 

       
ตัวอย่างเอกสาร/ข้อมูล 

- ประกาศส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง 
โครงสร้างการจัดองค์กรในการด าเนินงาน สรุปอ านาจ
หน้าที่ที่ส าคัญ วิธีการด าเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพ่ือ
ขอรับข้อมูลข่าวสาร 
- ประกาศส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กร อ านาจหน้าที่ 
วิธีด าเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสาร
ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
- ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กร
ในการด าเนินงาน สรุปอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญและวิธีการ
ด าเนินการ สถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสาร 
ของจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๗ 
- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง 
โครงสร้างการจัดองค์กร อ านาจหน้าที่ วิธีด าเนินงาน และ
สถานที่ติดต่อเพ่ือรับข้อมูลข่าวสาร 
- ประกาศเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน เรื่อง โครงสร้างและ
การจัดองค์กรในการด าเนินงาน สรุปอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญ
และวิธีการด าเนินการและสถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูล
ข่าวสารหรือค าแนะน าในการติดต่อกับเทศบาล 
- ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เรื่อง โครงสร้าง
และการจัดองค์กร อ านาจหน้าที่ วิธีการด าเนินงานและ
สถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสารของการทางพิเศษ
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ข้อมูลข่าวสาร 
มาตรา  

๗ (๑) - (๓) 

โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินงาน 
สรุปอ านาจหน้าที่ทีส่ าคัญและวิธีการด าเนินงาน 

สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร 
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คู่มือ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

35



****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๓๖ 
 
มาตรา ๗ (๔) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ 
ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎเพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

       
ตัวอย่างเอกสาร/ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศส านักงานประกันสังคม เรื่อง การคืนเงินสมทบ
ที่ผู้ประกันตนจ่ายล่วงหน้าและผู้ประกันตนเสียชีวิต 
พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง 
การด าเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง 
ห้ามกระท าการใด ๆ อันเป็นการรบกวน เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมหรือท าอันตรายกับสัตว์ต่าง ๆ ทุกชนิดในอุทยาน
แห่งชาติ

ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ตั้งและก าหนดเขตหมู่บ้าน
ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง นโยบายจังหวัด

สมุทรสงครามในการก าหนดประเภทหรือชนิดของโรงงาน
ที่ไม่สนับสนุนให้ตั้งโรงงาน

ระเบียบจังหวัดสุพรรณบุรีว่าด้วยหลักเกณฑ์และการให้ 
บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการจังหวัด

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลกระแสบน เรื่อง กิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลข่าวสาร
มาตรา ๗ (๔

 กฎ มติคณะรัฐมนตร ีข้อบังคบั ค าสั่ง หนังสือเวียน ระเบยีบ แบบแผน 
นโยบาย หรือการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มขีึ้นโดยมสีภาพอยา่งกฎ

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๓๖
 
มาตรา ๗ (๔) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ 
ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎเพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

       
ตัวอย่างเอกสาร/ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศส านักงานประกันสังคม เรื่อง การคืนเงินสมทบ
ที่ผู้ประกันตนจ่ายล่วงหน้าและผู้ประกันตนเสียชีวิต 
พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง 
การด าเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง 
ห้ามกระท าการใด ๆ อันเป็นการรบกวน เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมหรือท าอันตรายกับสัตว์ต่าง ๆ ทุกชนิดในอุทยาน
แห่งชาติ

ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ตั้งและก าหนดเขตหมู่บ้าน
ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง นโยบายจังหวัด

สมุทรสงครามในการก าหนดประเภทหรือชนิดของโรงงาน
ที่ไม่สนับสนุนให้ตั้งโรงงาน

ระเบียบจังหวัดสุพรรณบุรีว่าด้วยหลักเกณฑ์และการให้ 
บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการจังหวัด

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลกระแสบน เรื่อง กิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ข้อมูลข่าวสาร 
มาตรา ๗ (๔) 

 กฎ มติคณะรัฐมนตร ีข้อบังคบั ค าสั่ง หนังสือเวียน ระเบยีบ แบบแผน 
นโยบาย หรือการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มขีึ้นโดยมสีภาพอยา่งกฎ

 

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๓๖
 
มาตรา ๗ (๔) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ 
ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎเพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

 
ตัวอย่างเอกสาร/ข้อมูลข่าวสาร 

- ประกาศส านักงานประกันสังคม เรื่อง การคืนเงินสมทบ 
ที่ผู้ประกันตนจ่ายล่วงหน้าและผู้ประกันตนเสียชีวิต  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
- ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง  
การด าเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
- ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง 
ห้ามกระท าการใด ๆ อันเป็นการรบกวน เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมหรือท าอันตรายกับสัตว์ต่าง ๆ ทุกชนิดในอุทยาน
แห่งชาติ 
- ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ตั้งและก าหนดเขตหมู่บ้าน 
- ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง นโยบายจังหวัด
สมุทรสงครามในการก าหนดประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
ที่ไม่สนับสนุนให้ตั้งโรงงาน 
- ระเบียบจังหวัดสุพรรณบุรีว่าด้วยหลักเกณฑ์และการให้ 
บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการจังหวัด 
- ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลกระแสบน เรื่อง กิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลข่าวสาร
มาตรา ๗ (๔

 กฎ มติคณะรัฐมนตร ีข้อบังคบั ค าสั่ง หนังสือเวียน ระเบยีบ แบบแผน 
นโยบาย หรือการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มขีึ้นโดยมสีภาพอยา่งกฎ

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๓๗
 
มาตรา ๙ (๑) ผลการพิจารณาหรือค าวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและค าสั่งที่
เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

ตัวอย่างเอกสาร/ข้อมูลข่าวสาร
ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างอากาศที่

ระบายจากปล่องเตาเผาและเถ้าหนักจากเตาเผาขยะมูลฝอยของศูนย์
ก าจัดขยะมูลฝอย

ผลการพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่ พิจารณาแล้ว ประจ าเ ดือน
พฤษภาคม ๒๕๕๙

ผลการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งไม่อนุญาตให้ตั้งท่าเรือ ค าสั่งพัก
ใบอนุญาต หรือถอนใบอนุญาตของกรมการขนส่งทางน้ า

ผลการพิจารณาอนุญาตและการควบคุมการด าเนินการฆ่าสัตว์
ผลการพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจ าพวกเข้ามาอยู่ใน

ราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ
ผลการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งไม่อนุญาตเก็บรังนกตาม

พระราชบัญญัติรังนกอีแอ่น
ผลการอนุญาตเกี่ยวกับการจัดตั้งมัสยิด
ค าสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ขายของในที่หรือทางสาธารณะ
ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการสิทธิบัตรกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ค าวินิจฉัยของ อปท. ในการออกใบอนุญาตหรือไม่ออก

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารตามกฎหมายควบคุมอาคาร
ค าวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขา

สังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย ที่ สค 
๑๕๑/๒๕๕๙ เรื่อง อุทธรณ์ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับรายงานการประชุมของคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ข้อมูลข่าวสาร
มาตรา ๙ (๑)

 

ผลการพิจารณาหรือค าวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน 

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๓๗
 
มาตรา ๙ (๑) ผลการพิจารณาหรือค าวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและค าสั่งที่
เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

ตัวอย่างเอกสาร/ข้อมูลข่าวสาร
ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างอากาศที่

ระบายจากปล่องเตาเผาและเถ้าหนักจากเตาเผาขยะมูลฝอยของศูนย์
ก าจัดขยะมูลฝอย

ผลการพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่ พิจารณาแล้ว ประจ าเ ดือน
พฤษภาคม ๒๕๕๙

ผลการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งไม่อนุญาตให้ตั้งท่าเรือ ค าสั่งพัก
ใบอนุญาต หรือถอนใบอนุญาตของกรมการขนส่งทางน้ า

ผลการพิจารณาอนุญาตและการควบคุมการด าเนินการฆ่าสัตว์
ผลการพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจ าพวกเข้ามาอยู่ใน

ราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ
ผลการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งไม่อนุญาตเก็บรังนกตาม

พระราชบัญญัติรังนกอีแอ่น
ผลการอนุญาตเกี่ยวกับการจัดตั้งมัสยิด
ค าสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ขายของในที่หรือทางสาธารณะ
ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการสิทธิบัตรกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ค าวินิจฉัยของ อปท. ในการออกใบอนุญาตหรือไม่ออก

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารตามกฎหมายควบคุมอาคาร
ค าวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขา

สังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย ที่ สค 
๑๕๑/๒๕๕๙ เรื่อง อุทธรณ์ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับรายงานการประชุมของคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ข้อมูลข่าวสาร
มาตรา ๙ (๑)

 

ผลการพิจารณาหรือค าวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน 

******************************************************************************************************************************************

คู่มือ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

36



****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๓๗ 

 
มาตรา ๙ (๑) ผลการพิจารณาหรือค าวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและค าสั่งที่
เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว 

ตัวอย่างเอกสาร/ข้อมูลข่าวสาร
ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างอากาศที่

ระบายจากปล่องเตาเผาและเถ้าหนักจากเตาเผาขยะมูลฝอยของศูนย์
ก าจัดขยะมูลฝอย

ผลการพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่ พิจารณาแล้ว ประจ าเ ดือน
พฤษภาคม ๒๕๕๙

ผลการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งไม่อนุญาตให้ตั้งท่าเรือ ค าสั่งพัก
ใบอนุญาต หรือถอนใบอนุญาตของกรมการขนส่งทางน้ า

ผลการพิจารณาอนุญาตและการควบคุมการด าเนินการฆ่าสัตว์
ผลการพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจ าพวกเข้ามาอยู่ใน

ราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ
ผลการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งไม่อนุญาตเก็บรังนกตาม

พระราชบัญญัติรังนกอีแอ่น
ผลการอนุญาตเกี่ยวกับการจัดตั้งมัสยิด
ค าสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ขายของในที่หรือทางสาธารณะ
ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการสิทธิบัตรกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ค าวินิจฉัยของ อปท. ในการออกใบอนุญาตหรือไม่ออก

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารตามกฎหมายควบคุมอาคาร
ค าวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขา

สังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย ที่ สค 
๑๕๑/๒๕๕๙ เรื่อง อุทธรณ์ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับรายงานการประชุมของคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ข้อมูลข่าวสาร
มาตรา ๙ (๑)

 

ผลการพิจารณาหรือค าวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน 

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๓๗
 
มาตรา ๙ (๑) ผลการพิจารณาหรือค าวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและค าสั่งที่
เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

       
ตัวอย่างเอกสาร/ข้อมูลข่าวสาร

ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างอากาศที่
ระบายจากปล่องเตาเผาและเถ้าหนักจากเตาเผาขยะมูลฝอยของศูนย์
ก าจัดขยะมูลฝอย

ผลการพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่ พิจารณาแล้ว ประจ าเ ดือน
พฤษภาคม ๒๕๕๙

ผลการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งไม่อนุญาตให้ตั้งท่าเรือ ค าสั่งพัก
ใบอนุญาต หรือถอนใบอนุญาตของกรมการขนส่งทางน้ า

ผลการพิจารณาอนุญาตและการควบคุมการด าเนินการฆ่าสัตว์
ผลการพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจ าพวกเข้ามาอยู่ใน

ราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ
ผลการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งไม่อนุญาตเก็บรังนกตาม

พระราชบัญญัติรังนกอีแอ่น
ผลการอนุญาตเกี่ยวกับการจัดตั้งมัสยิด
ค าสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ขายของในที่หรือทางสาธารณะ
ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการสิทธิบัตรกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ค าวินิจฉัยของ อปท. ในการออกใบอนุญาตหรือไม่ออก

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารตามกฎหมายควบคุมอาคาร
ค าวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขา

สังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย ที่ สค 
๑๕๑/๒๕๕๙ เรื่อง อุทธรณ์ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับรายงานการประชุมของคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลข่าวสาร 
มาตรา ๙ (๑) 

 

ผลการพิจารณาหรือค าวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน 

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๓๗
 
มาตรา ๙ (๑) ผลการพิจารณาหรือค าวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและค าสั่งที่
เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

 
ตัวอย่างเอกสาร/ข้อมูลข่าวสาร 

- ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างอากาศที่
ระบายจากปล่องเตาเผาและเถ้าหนักจากเตาเผาขยะมูลฝอยของศูนย์
ก าจัดขยะมูลฝอย 
- ผลการพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่ พิจารณาแล้ว ประจ าเ ดือน
พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
- ผลการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งไม่อนุญาตให้ตั้งท่าเรือ ค าสั่งพัก
ใบอนุญาต หรือถอนใบอนุญาตของกรมการขนส่งทางน้ า 
- ผลการพิจารณาอนุญาตและการควบคุมการด าเนินการฆ่าสัตว์ 
- ผลการพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจ าพวกเข้ามาอยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ 
- ผลการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งไม่อนุญาตเก็บรังนกตาม
พระราชบัญญัติรังนกอีแอ่น 
- ผลการอนุญาตเกี่ยวกับการจัดตั้งมัสยิด 
- ค าสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ขายของในที่หรือทางสาธารณะ 
- ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการสิทธิบัตรกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
- ค าวินิจฉัยของ อปท. ในการออกใบอนุญาตหรือไม่ออก
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารตามกฎหมายควบคุมอาคาร 
- ค าวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขา
สังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย ที่ สค 
๑๕๑/๒๕๕๙ เรื่อง อุทธรณ์ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับรายงานการประชุมของคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
 

 

ข้อมูลข่าวสาร
มาตรา ๙ (๑)

 

ผลการพิจารณาหรือค าวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน 

******************************************************************************************************************************************
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****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๓๘ 

 
มาตรา๙ (๒) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา ๗ (๔) 
 
 

ตวัอย่างเอกสาร/ข้อมูลข่าวสาร 
- นโยบายรัฐบาล 
- นโยบายป่าไม้แห่งชาติ 
- นโยบายพลังงานแห่งชาติ 
- นโยบายต ารวจแห่งชาติ 
- นโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ 
- สรุปนโยบายการบริหารราชการของประธานสภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ และรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ มอบแก่คณะผู้บริหาร ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร 
- นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัด 
- นโยบายที่ผู้บริหารแถลงต่อสภาท้องถิ่นก่อนเข้าปฏิบัติ
หน้าที่ 
- นโยบายการแปลงสิทธิการเช่าหรือสิทธิในการใช้ประโยชน์
ที่สาธารณะเป็นทุนในเขตท้องถิ่น 
- นโยบายก าจัดยุงลายและสุนัขจรจัดในเขตท้องถิ่น 
- นโยบายและแนวทางปฏิบัติงานก ากับ ดูแล สภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบลของกระทรวงมหาดไทย 
- แผนแม่บทของหน่วยงาน แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระยะยาว 
- ประกาศนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
- ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การใช้
ประโยชน์ที่ดินมาก่อนที่จะมีกฎกระทรวงให้ ใช้บั งคับ 
ผังเมืองรวมตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ (กรณีการขออนุญาตประกอบ
กิจการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า) 
-  คว าม เ ห็ นขอ ง คณ ะ ก ร ร ม กา ร ก ฤ ษฎี ก า  เ ร่ื อ ง   
การด าเนินการตามโครงการแก้ไขปัญหายางพาราเพ่ือ
ช่วยเหลือเกษตรกรเป็นกรณีเร่งด่วนของรัฐบาล 
- การตอบข้อหารือต่าง ๆ ของหน่วยงาน 

 
  
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลข่าวสาร 
มาตรา ๙ (๒) 

นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ 
ในราชกิจจานเุบกษาตามมาตรา ๗ (๔) 

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๓๙
 
มาตรา ๙ (๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีท่ีก าลังด าเนินการ 
 

ตัวอย่างเอกสาร/ข้อมูลข่าวสาร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
แผนพัฒนาด้านต่างๆ ของปีที่ก าลังด าเนินการอยู่
แผนจัดวางพัสดุครุภัณฑ์ประจ าปีรวมทั้งงบประมาณ
งบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน
งบประมาณประจ าปีของจังหวัด
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่าด้วยงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลว่าด้วยงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี

ข้อมูลข่าวสาร
มาตรา ๙ (๓)

แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
ของปีที่ก าลังด าเนนิการ

******************************************************************************************************************************************
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****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๓๙ 

 
มาตรา ๙ (๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีท่ีก าลังด าเนินการ 
 

ตัวอย่างเอกสาร/ข้อมูลข่าวสาร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
แผนพัฒนาด้านต่างๆ ของปีที่ก าลังด าเนินการอยู่
แผนจัดวางพัสดุครุภัณฑ์ประจ าปีรวมทั้งงบประมาณ
งบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน
งบประมาณประจ าปีของจังหวัด
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่าด้วยงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลว่าด้วยงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี

ข้อมูลข่าวสาร 
มาตรา ๙ (๓)

แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
ของปีที่ก าลังด าเนนิการ

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๓๙
 
มาตรา ๙ (๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีท่ีก าลังด าเนินการ 
 

ตวัอย่างเอกสาร/ข้อมูลข่าวสาร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
แผนพัฒนาด้านต่างๆ ของปีที่ก าลังด าเนินการอยู่
แผนจัดวางพัสดุครุภัณฑ์ประจ าปีรวมทั้งงบประมาณ
งบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน
งบประมาณประจ าปีของจังหวัด
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่าด้วยงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลว่าด้วยงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลข่าวสาร 
มาตรา ๙ (๓) 

แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
ของปีที่ก าลังด าเนนิการ 

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๓๙
 
มาตรา ๙ (๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีท่ีก าลังด าเนินการ 
 

ตัวอย่างเอกสาร/ข้อมูลข่าวสาร 
- งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
- แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
- โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
- แผนพัฒนาด้านต่างๆ ของปีที่ก าลังด าเนินการอยู่ 
- แผนจัดวางพัสดุครุภัณฑ์ประจ าปีรวมทั้งงบประมาณ 
- งบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน 
- งบประมาณประจ าปีของจังหวัด 
- โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
- ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่าด้วยงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 
- เทศบัญญัติงบประมาณ 
- ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลว่าด้วยงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 
- แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
- แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
- โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ข้อมูลข่าวสาร 
มาตรา ๙ (๓)

แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
ของปีที่ก าลังด าเนนิการ

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๓๙
 
มาตรา ๙ (๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีท่ีก าลังด าเนินการ 
 

ตัวอย่างเอกสาร/ข้อมูลข่าวสาร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
แผนพัฒนาด้านต่างๆ ของปีที่ก าลังด าเนินการอยู่
แผนจัดวางพัสดุครุภัณฑ์ประจ าปีรวมทั้งงบประมาณ
งบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน
งบประมาณประจ าปีของจังหวัด
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่าด้วยงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลว่าด้วยงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี

ข้อมูลข่าวสาร 
มาตรา ๙ (๓)

แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
ของปีที่ก าลังด าเนนิการ

******************************************************************************************************************************************

คู่มือ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
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****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๔๐ 

  
มาตรา ๙ (๔) คู่มือหรือค าสั่งที่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน 
 

ตัวอย่างเอกสาร/ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือการขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของส านักงาน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คู่มือการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
คู่มืองานทะเบียนบัตรประชาชน
คู่มืองานทะเบียนราษฎร
คู่มืองานทะเบียนทั่วไป
คู่มือการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้าย หรือ

รื้อถอนอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
๒๕๒๒

คู่มือการปฏิบัติงานตามกฎหมายสาธารณสุข
คูม่ือการขอประกันตัวผู้ต้องหาในชั้นต่างๆ 
คู่มือการขออนุญาตตั้งโรงงานอุตสาหกรรม
คู่มือการขอใบขับขี่รถยนต์
คู่มือการเสียภาษีเงินได้บุคคล/นิติบุคคล
คู่มือการจัดท าหรือขอต่อบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ

คู่มืองานทะเบียนบัตรประจ าตัวประชาชน
คู่มือการขออนุญาตตั้งปั๊มน้ ามัน
คู่มือการขออนุญาตตั้งโรงงานฆ่าสัตว์ การเก็บอากรฆ่าสัตว์
คู่มือการขออนุญาตตั้งโรงแรม
คู่มือการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ 

ภาษีป้าย และอากรฆ่าสัตว์
คู่มือการปฏิบัติงานตามกฎหมายสาธารณสุข
คู่มือการปฏิบัติงานตามกฎหมายควบคุมอาคาร
ค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ

 

ข้อมูลข่าวสาร
มาตรา ๙ (๔)

คู่มือหรือค าสั่งทีเ่กีย่วกับวิธปีฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีร่ัฐ  
ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหนา้ที่ของเอกชน 

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๔๐

มาตรา ๙ (๔) คู่มือหรือค าสั่งที่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน 
 

ตัวอย่างเอกสาร/ข้อมูลข่าวสาร 
- คู่มือการขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
- คู่มือการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
- คู่มืองานทะเบียนบัตรประชาชน 
- คู่มืองานทะเบียนราษฎร 
- คู่มืองานทะเบียนทั่วไป 
- คู่มือการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้าย หรือ
รื้อถอนอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
๒๕๒๒ 
- คู่มือการปฏิบัติงานตามกฎหมายสาธารณสุข 
- คูม่ือการขอประกันตัวผู้ต้องหาในชั้นต่างๆ  
- คู่มือการขออนุญาตตั้งโรงงานอุตสาหกรรม 
- คู่มือการขอใบขับขี่รถยนต์ 
- คู่มือการเสียภาษีเงินได้บุคคล/นิติบุคคล 
- คู่มือการจัดท าหรือขอต่อบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ
คู่มืองานทะเบียนบัตรประจ าตัวประชาชน 
- คู่มือการขออนุญาตตั้งปั๊มน้ ามัน 
- คู่มือการขออนุญาตตั้งโรงงานฆ่าสัตว์ การเก็บอากรฆ่าสัตว์ 
- คู่มือการขออนุญาตตั้งโรงแรม 
- คู่มือการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ 
ภาษีป้าย และอากรฆ่าสัตว์ 
- คู่มือการปฏิบัติงานตามกฎหมายสาธารณสุข 
- คู่มือการปฏิบัติงานตามกฎหมายควบคุมอาคาร 
- ค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ 

 

ข้อมูลข่าวสาร
มาตรา ๙ (๔)

คู่มือหรือค าสั่งทีเ่กีย่วกับวิธปีฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีร่ัฐ  
ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหนา้ที่ของเอกชน 

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๔๐

มาตรา ๙ (๔) คู่มือหรือค าสั่งที่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน 
 

ตัวอย่างเอกสาร/ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือการขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของส านักงาน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คู่มือการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
คู่มืองานทะเบียนบัตรประชาชน
คู่มืองานทะเบียนราษฎร
คู่มืองานทะเบียนทั่วไป
คู่มือการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้าย หรือ

รื้อถอนอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
๒๕๒๒

คู่มือการปฏิบัติงานตามกฎหมายสาธารณสุข
คูม่ือการขอประกันตัวผู้ต้องหาในชั้นต่างๆ 
คู่มือการขออนุญาตตั้งโรงงานอุตสาหกรรม
คู่มือการขอใบขับขี่รถยนต์
คู่มือการเสียภาษีเงินได้บุคคล/นิติบุคคล
คู่มือการจัดท าหรือขอต่อบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ

คู่มืองานทะเบียนบัตรประจ าตัวประชาชน
คู่มือการขออนุญาตตั้งปั๊มน้ ามัน
คู่มือการขออนุญาตตั้งโรงงานฆ่าสัตว์ การเก็บอากรฆ่าสัตว์
คู่มือการขออนุญาตตั้งโรงแรม
คู่มือการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ 

ภาษีป้าย และอากรฆ่าสัตว์
คู่มือการปฏิบัติงานตามกฎหมายสาธารณสุข
คู่มือการปฏิบัติงานตามกฎหมายควบคุมอาคาร
ค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้อมูลข่าวสาร 
มาตรา ๙ (๔) 

คู่มือหรือค าสั่งทีเ่กีย่วกับวิธปีฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีร่ัฐ  
ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหนา้ที่ของเอกชน 

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๔๑
 

มาตรา ๙ (๕) สิ่งพิมพ์ ที่มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา ๗ วรรคสอง 
 
 

ตัวอย่างเอกสาร/ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศสภาวิชาชีพ เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 

๔๐ (ปรับปรุง ๒๕๕๘) เรื่องอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการ
ลงทุน
หากไม่มีข้อมูล ให้ระบุว่า ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลข่าวสาร
มาตรา ๙ (๕)

มาตรา ๙ (๕) สิ่งพิมพ์ ที่มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา
ตามมาตรา ๗ วรรคสอง 

******************************************************************************************************************************************
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****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๔๑ 
  
มาตรา ๙ (๕) สิ่งพิมพ์ ที่มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา ๗ วรรคสอง 
 
 

ตัวอย่างเอกสาร/ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศสภาวิชาชีพ เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 

๔๐ (ปรับปรุง ๒๕๕๘) เรื่องอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการ
ลงทุน
หากไม่มีข้อมูล ให้ระบุว่า ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลข่าวสาร
มาตรา ๙ (๕)

มาตรา ๙ (๕) สิ่งพิมพ์ ที่มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา
ตามมาตรา ๗ วรรคสอง 

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๔๑
 

มาตรา ๙ (๕) สิ่งพิมพ์ ที่มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา ๗ วรรคสอง 
 
 

ตัวอย่างเอกสาร/ข้อมูลข่าวสาร 
- ประกาศสภาวิชาชีพ เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
๔๐ (ปรับปรุง ๒๕๕๘) เรื่องอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการ
ลงทุน 
- หากไม่มีข้อมูล ให้ระบุว่า ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลข่าวสาร 
มาตรา ๙ (๕) 
 

มาตรา ๙ (๕) สิ่งพิมพ์ ที่มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา 
ตามมาตรา ๗ วรรคสอง 

 

******************************************************************************************************************************************
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****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๔๒ 

  
มาตรา ๙ (๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนใน
การจัดท าบริการสาธารณะ  
 

ตัวอย่างเอกสาร/ข้อมูลข่าวสาร
สัญญาสัมปทานทางหลวง (ทางหลวงยกระดับวิภาวดี ดอน

เมือง) ระหว่างกรมทางหลวงกับบริษัทดอนเมืองโทลเวย์
สัญญาสัมปทานระบบขนส่งทางรถไฟและถนนยกระดับใน

กรุงเทพมหานครและการใช้ประโยชน์จากที่ดินของการรถไฟ
แห่งประเทศไทย
- สัญญาสัมปทานโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ระหว่าง บมจ. กสท. กับ 
บมจ. โทเท็ลแอ๊คเซส คอมมูนิเคชั่น)

สัญญาร่วมการงานสัมปทานโทรศัพท์พ้ืนฐานระหว่าง บง ที
โอที กับ บมจ. ทรูคอร์ปอเรชั่น

สัมปทานการเดินรถประจ าทาง
สัมปทานการท าไม้
สัมปทานการท าเหมืองแร่
สัมปทานการท าโรงโม่หิน
สัมปทานเก็บรังนกนางแอ่น
สัมปทานให้เอกชนเก็บขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครและ

เมืองพัทยา
สัญญาก าจัดขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด

ปทุมธานีที่ร่วมทุนกับเอกชน

 

ข้อมูลข่าวสาร
มาตรา ๙ (๖)

สัญญาสัมปทาน สัญญาทีม่ีลักษณะเปน็การผูกขาดตดัตอน
หรือสัญญาร่วมทนุกับเอกชนในการจัดท าบริการสาธารณะ 

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๔๒
 

มาตรา ๙ (๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนใน
การจัดท าบริการสาธารณะ  
 

ตัวอย่างเอกสาร/ข้อมูลข่าวสาร
สัญญาสัมปทานทางหลวง (ทางหลวงยกระดับวิภาวดี ดอน

เมือง) ระหว่างกรมทางหลวงกับบริษัทดอนเมืองโทลเวย์
สัญญาสัมปทานระบบขนส่งทางรถไฟและถนนยกระดับใน

กรุงเทพมหานครและการใช้ประโยชน์จากที่ดินของการรถไฟ
แห่งประเทศไทย
- สัญญาสัมปทานโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ระหว่าง บมจ. กสท. กับ 
บมจ. โทเท็ลแอ๊คเซส คอมมูนิเคชั่น)

สัญญาร่วมการงานสัมปทานโทรศัพท์พ้ืนฐานระหว่าง บง ที
โอที กับ บมจ. ทรูคอร์ปอเรชั่น

สัมปทานการเดินรถประจ าทาง
สัมปทานการท าไม้
สัมปทานการท าเหมืองแร่
สัมปทานการท าโรงโม่หิน
สัมปทานเก็บรังนกนางแอ่น
สัมปทานให้เอกชนเก็บขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครและ

เมืองพัทยา
สัญญาก าจัดขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด

ปทุมธานีที่ร่วมทุนกับเอกชน

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลข่าวสาร 
มาตรา ๙ (๖) 

สัญญาสัมปทาน สัญญาทีม่ีลักษณะเปน็การผูกขาดตดัตอน
หรือสัญญาร่วมทนุกับเอกชนในการจัดท าบริการสาธารณะ 

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๔๒
 

มาตรา ๙ (๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนใน
การจัดท าบริการสาธารณะ  
 

ตัวอย่างเอกสาร/ข้อมูลข่าวสาร 
- สัญญาสัมปทานทางหลวง (ทางหลวงยกระดับวิภาวดี – ดอน
เมือง) ระหว่างกรมทางหลวงกับบริษัทดอนเมืองโทลเวย์ 
- สัญญาสัมปทานระบบขนส่งทางรถไฟและถนนยกระดับใน
กรุงเทพมหานครและการใช้ประโยชน์จากที่ดินของการรถไฟ
แห่งประเทศไทย 
- สัญญาสัมปทานโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ระหว่าง บมจ. กสท. กับ 
บมจ. โทเท็ลแอ๊คเซส คอมมูนิเคชั่น) 
- สัญญาร่วมการงานสัมปทานโทรศัพท์พ้ืนฐานระหว่าง บง ที
โอที กับ บมจ. ทรูคอร์ปอเรชั่น 
- สัมปทานการเดินรถประจ าทาง 
- สัมปทานการท าไม้ 
- สัมปทานการท าเหมืองแร่ 
- สัมปทานการท าโรงโม่หิน 
- สัมปทานเก็บรังนกนางแอ่น 
- สัมปทานให้เอกชนเก็บขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครและ
เมืองพัทยา 
- สัญญาก าจัดขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
ปทุมธานีที่ร่วมทุนกับเอกชน 
 

 

ข้อมูลข่าวสาร
มาตรา ๙ (๖)

สัญญาสัมปทาน สัญญาทีม่ีลักษณะเปน็การผูกขาดตดัตอน
หรือสัญญาร่วมทนุกับเอกชนในการจัดท าบริการสาธารณะ 

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๔๓
 
สัญญาอ่ืนๆ (สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง)  
 

ตัวอย่างเอกสาร/ข้อมูลข่าวสาร
สัญญาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์ส านักงาน 

จ านวน ๘ รายการ
สัญญาจัดจ้างผลิตเอกสารและกระเป๋าใส่เอกสาร จ านวน ๕

รายการ
สัญญาจัดจ้างผลิตเอกสารและกระเป๋าใส่เอกสาร
สัญญาจัดจ้างพิมพ์หนังสือ ส านักนายกรัฐมนตรี ปีที่ ๗๗
สัญญาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน ๓๘ รายการ

สัญญาอืน่ ๆ (สัญญาจัดซือ้จัดจ้าง) 

******************************************************************************************************************************************

คู่มือ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
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****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๔๓ 

 
สัญญาอ่ืนๆ (สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง)  
 

ตัวอย่างเอกสาร/ข้อมูลข่าวสาร
สัญญาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์ส านักงาน 

จ านวน ๘ รายการ
สัญญาจัดจ้างผลิตเอกสารและกระเป๋าใส่เอกสาร จ านวน ๕

รายการ
สัญญาจัดจ้างผลิตเอกสารและกระเป๋าใส่เอกสาร
สัญญาจัดจ้างพิมพ์หนังสือ ส านักนายกรัฐมนตรี ปีที่ ๗๗
สัญญาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน ๓๘ รายการ

สัญญาอืน่ ๆ (สัญญาจัดซือ้จัดจ้าง) 

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๔๓
 
สัญญาอ่ืนๆ (สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง)  
 

ตัวอย่างเอกสาร/ข้อมูลข่าวสาร
สัญญาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์ส านักงาน 

จ านวน ๘ รายการ
สัญญาจัดจ้างผลิตเอกสารและกระเป๋าใส่เอกสาร จ านวน ๕

รายการ
สัญญาจัดจ้างผลิตเอกสารและกระเป๋าใส่เอกสาร
สัญญาจัดจ้างพิมพ์หนังสือ ส านักนายกรัฐมนตรี ปีที่ ๗๗
สัญญาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน ๓๘ รายการ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สัญญาอืน่ ๆ (สัญญาจัดซือ้จัดจ้าง) 

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๔๓
 
สัญญาอ่ืนๆ (สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง)  
 

ตัวอย่างเอกสาร/ข้อมูลข่าวสาร 
- สัญญาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์ส านักงาน 
จ านวน ๘ รายการ 
- สัญญาจัดจ้างผลิตเอกสารและกระเป๋าใส่เอกสาร จ านวน ๕ 
รายการ 
- สัญญาจัดจ้างผลิตเอกสารและกระเป๋าใส่เอกสาร 
- สัญญาจัดจ้างพิมพ์หนังสือ ส านักนายกรัฐมนตรี ปีที่ ๗๗ 
- สัญญาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน ๓๘ รายการ 

สัญญาอืน่ ๆ (สัญญาจัดซือ้จัดจ้าง) 

******************************************************************************************************************************************

คู่มือ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
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****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๔๔ 

  
มาตรา ๙ (๗) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้
ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่น ามาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย  
 

ตัวอย่างเอกสาร/ข้อมูลข่าวสาร
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ 

ให้น าข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ และมาตรา ๙ 
เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานและมติ
คณะรัฐมนตรีอ่ืนๆ ที่น่าสนใจหรือที่ส าคัญที่ประชาชนควร
รู้ เช่น มติเก่ียวกับการปฏิบัติตามตัวชี้วัดระดับ
ความส าเร็จในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

มติคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
มติคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
มติคณะกรรมการผังเมืองแห่งชาติ
มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
มติคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์
มติคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต
มติคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร
มติคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร
มติคณะกรรมการมาตรฐานสินค้า
มติคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า
มติคณะกรรมการสิทธิบัตร
มติคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า
มติคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ
มติคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น
มติคณะกรรมการสภาวิศวกร
มติคณะกรรมการสภาสถาปนิก 
มติคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

ข้อมูลข่าวสาร
มาตรา ๙ (๗)

คณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงาน
ข้อเท็จจริง หรือขอ้มูลขา่วสารทีน่ ามาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๔๔

มาตรา ๙ (๗) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้
ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่น ามาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย  
 

ตัวอย่างเอกสาร/ข้อมูลข่าวสาร
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ 

ให้น าข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ และมาตรา ๙ 
เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานและมติ
คณะรัฐมนตรีอ่ืนๆ ที่น่าสนใจหรือที่ส าคัญที่ประชาชนควร
รู้ เช่น มติเก่ียวกับการปฏิบัติตามตัวชี้วัดระดับ
ความส าเร็จในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

มติคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
มติคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
มติคณะกรรมการผังเมืองแห่งชาติ
มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
มติคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์
มติคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต
มติคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร
มติคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร
มติคณะกรรมการมาตรฐานสินค้า
มติคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า
มติคณะกรรมการสิทธิบัตร
มติคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า
มติคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ
มติคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น
มติคณะกรรมการสภาวิศวกร
มติคณะกรรมการสภาสถาปนิก 
มติคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ข้อมูลข่าวสาร 
มาตรา ๙ (๗) 

คณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงาน
ข้อเท็จจริง หรือขอ้มูลขา่วสารทีน่ ามาใช้ในการพิจารณาไวด้้วย 

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๔๔

มาตรา ๙ (๗) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้
ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่น ามาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย  
 

ตัวอย่างเอกสาร/ข้อมูลข่าวสาร 
- มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔  
ให้น าข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ และมาตรา ๙ 
เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ 
- มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานและมติ
คณะรัฐมนตรีอ่ืนๆ ที่น่าสนใจหรือที่ส าคัญที่ประชาชนควร
รู้ เช่น มติเก่ียวกับการปฏิบัติตามตัวชี้วัดระดับ
ความส าเร็จในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
- มติคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
- มติคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
- มติคณะกรรมการผังเมืองแห่งชาติ 
- มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
- มติคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ 
- มติคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต 
- มติคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร 
- มติคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
- มติคณะกรรมการมาตรฐานสินค้า 
- มติคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า 
- มติคณะกรรมการสิทธิบัตร 
- มติคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า 
- มติคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ 
- มติคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- มติคณะกรรมการสภาวิศวกร 
- มติคณะกรรมการสภาสถาปนิก 
- มติคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 

 

ข้อมูลข่าวสาร
มาตรา ๙ (๗)

คณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงาน
ข้อเท็จจริง หรือขอ้มูลขา่วสารทีน่ ามาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๔๕
 

มาตรา ๙ (๘) ข้อมูลข่าวสารอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก าหนด 
(๘.๑) ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา
(๘.๒) สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. ๑)
(๘.๓) ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
(๘.๔) ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ 

ตัวอย่างประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์ส านักงาน 

จ านวน ๘ รายการ
สอบราคาจ้างผลิตเอกสารและกระเป๋าใส่เอกสาร จ านวน ๕

รายการ
สอบราคาจ้างผลิตเอกสารและกระเป๋าใส่เอกสาร
สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือ ส านักนายกรัฐมนตรี ปีที่ ๗๗

สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน ๓๘ รายการ
ตัวอย่างสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง 

ในรอบเดือน (แบบ สขร. ๑)
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙

-  สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนกันยายน ๒๕๕๙
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนเมษายน ๒๕๕๙
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙

-  สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมกราคม ๒๕๕๙
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘
ตัวอย่างข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการต่าง ๆ 
ของรัฐบาล

ข้อมูลข่าวสาร
มาตรา ๙ (๘)

ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา 
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร. ๑) 

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสขุภาพ 

******************************************************************************************************************************************

คู่มือ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
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****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๔๕ 

  
มาตรา ๙ (๘) ข้อมูลข่าวสารอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก าหนด 
 (๘.๑) ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา 
 (๘.๒) สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. ๑) 
 (๘.๓) ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
 (๘.๔) ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ  
 

ตัวอย่างประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์ส านักงาน 

จ านวน ๘ รายการ
สอบราคาจ้างผลิตเอกสารและกระเป๋าใส่เอกสาร จ านวน ๕

รายการ
สอบราคาจ้างผลิตเอกสารและกระเป๋าใส่เอกสาร
สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือ ส านักนายกรัฐมนตรี ปีที่ ๗๗

สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน ๓๘ รายการ
ตัวอย่างสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง 

ในรอบเดือน (แบบ สขร. ๑)
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙

-  สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนกันยายน ๒๕๕๙
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนเมษายน ๒๕๕๙
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙

-  สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมกราคม ๒๕๕๙
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘
ตัวอย่างข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการต่าง ๆ 
ของรัฐบาล

ข้อมูลข่าวสาร
มาตรา ๙ (๘)

ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา 
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร. ๑) 

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสขุภาพ 

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๔๕
 

มาตรา ๙ (๘) ข้อมูลข่าวสารอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก าหนด 
(๘.๑) ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา
(๘.๒) สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. ๑)
(๘.๓) ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
(๘.๔) ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ 

 
ตัวอย่างประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์ส านักงาน 
จ านวน ๘ รายการ

สอบราคาจ้างผลิตเอกสารและกระเป๋าใส่เอกสาร จ านวน ๕
รายการ

สอบราคาจ้างผลิตเอกสารและกระเป๋าใส่เอกสาร
สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือ ส านักนายกรัฐมนตรี ปีที่ ๗๗

สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน ๓๘ รายการ
ตัวอย่างสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง 

ในรอบเดือน (แบบ สขร. ๑)
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙

-  สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนกันยายน ๒๕๕๙
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนเมษายน ๒๕๕๙
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙

-  สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมกราคม ๒๕๕๙
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘
ตัวอย่างข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการต่าง ๆ 
ของรัฐบาล

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลข่าวสาร 
มาตรา ๙ (๘) 

ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา 
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร. ๑)  

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสขุภาพ 

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๔๕
 

มาตรา ๙ (๘) ข้อมูลข่าวสารอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก าหนด 
(๘.๑) ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา
(๘.๒) สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. ๑)
(๘.๓) ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
(๘.๔) ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ 

 ตัวอย่างประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา 

- สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์ส านักงาน 
จ านวน ๘ รายการ 
- สอบราคาจ้างผลิตเอกสารและกระเป๋าใส่เอกสาร จ านวน ๕ 
รายการ 
- สอบราคาจ้างผลิตเอกสารและกระเป๋าใส่เอกสาร 
- สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือ ส านักนายกรัฐมนตรี ปีที่ ๗๗ 
สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน ๓๘ รายการ 

ตัวอย่างสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง 
ในรอบเดือน (แบบ สขร. ๑) 

- สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ 
-  สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนกันยายน ๒๕๕๙  
- สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙  
- สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙  
- สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙  
- สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙  
- สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนเมษายน ๒๕๕๙ 
- สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ 
-  สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  
- สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมกราคม ๒๕๕๙  
- สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘  
- สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘  

ตัวอย่างข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

- รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการต่าง ๆ 
ของรัฐบาล 

ข้อมูลข่าวสาร
มาตรา ๙ (๘)

ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา 
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร. ๑) 

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสขุภาพ 

******************************************************************************************************************************************

คู่มือ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
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****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๔๖ 
 
มาตรา ๙ (๘) ข้อมูลข่าวสารอ่ืนตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก าหนด 
 (๘.๑) ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา 
 (๘.๒) สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. ๑) 
 (๘.๓) ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
 (๘.๔) ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ  
 

ตัวอย่างข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสฯ
๑. การจัดหาพัสดุ เช่น

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุว่าด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน.........ของ (ชื่อ
หน่วยงาน)
๒. การให้บริการประชาชน เช่น

กระบวนการ ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการให้บริการ
ประชาชน ของ (ชื่อหน่วยงาน)

รายงานสรุปแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการ
ปฏิบัติงานของ (ชื่อหน่วยงาน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ....
๓. การบริหารงานของหน่วยงาน เช่น

พระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของ (ชื่อหน่วยงาน)

๔. การบริหารงบประมาณ เช่น
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... ของ 

(ชื่อหน่วยงาน)
รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ .... 

โดยกลุ่มตรวจสอบภายในของ (ชื่อหน่วยงาน)
๕. การบริหารงานบุคคล เช่น

หลักเกณฑ์พ้ืนฐานของการสรรหาและเลือกสรรบุคคล
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนว

ทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
๖. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เช่น

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. .... ของ (ชื่อหน่วยงาน)

ข้อมูลข่าวสาร
มาตรา ๙ (๘)

ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส
และตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ 

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๔๖
 
มาตรา ๙ (๘) ข้อมูลข่าวสารอ่ืนตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก าหนด 

(๘.๑) ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา
(๘.๒) สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. ๑)
(๘.๓) ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
(๘.๔) ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ 

 
ตัวอย่างข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสฯ

๑. การจัดหาพัสดุ เช่น
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุว่าด้วยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน.........ของ (ชื่อ

หน่วยงาน)
๒. การให้บริการประชาชน เช่น

กระบวนการ ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการให้บริการ
ประชาชน ของ (ชื่อหน่วยงาน)

รายงานสรุปแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการ
ปฏิบัติงานของ (ชื่อหน่วยงาน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ....
๓. การบริหารงานของหน่วยงาน เช่น

พระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของ (ชื่อหน่วยงาน)

๔. การบริหารงบประมาณ เช่น
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... ของ 

(ชื่อหน่วยงาน)
รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ .... 

โดยกลุ่มตรวจสอบภายในของ (ชื่อหน่วยงาน)
๕. การบริหารงานบุคคล เช่น

หลักเกณฑ์พ้ืนฐานของการสรรหาและเลือกสรรบุคคล
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนว

ทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
๖. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เช่น

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. .... ของ (ชื่อหน่วยงาน)

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลข่าวสาร 
มาตรา ๙ (๘) 

ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส
 

และตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ 

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๔๖
 
มาตรา ๙ (๘) ข้อมูลข่าวสารอ่ืนตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก าหนด 

(๘.๑) ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา
(๘.๒) สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. ๑)
(๘.๓) ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
(๘.๔) ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ 

 ตัวอย่างข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสฯ 

๑. การจัดหาพัสดุ เช่น 
    - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
    - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุว่าด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
    - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน.........ของ (ชื่อ
หน่วยงาน) 
๒. การให้บริการประชาชน เช่น 
    - กระบวนการ ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการให้บริการ
ประชาชน ของ (ชื่อหน่วยงาน) 
    - รายงานสรุปแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการ
ปฏิบัติงานของ (ชื่อหน่วยงาน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... 
๓. การบริหารงานของหน่วยงาน เช่น 
    - พระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ 
    - วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของ (ชื่อหน่วยงาน) 
๔. การบริหารงบประมาณ เช่น 
    - งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... ของ 
(ชื่อหน่วยงาน) 
    - รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ .... 
โดยกลุ่มตรวจสอบภายในของ (ชื่อหน่วยงาน) 
๕. การบริหารงานบุคคล เช่น 
    - หลักเกณฑ์พ้ืนฐานของการสรรหาและเลือกสรรบุคคล 
    - ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนว
ทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 
๖. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เช่น 
    - รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. .... ของ (ชื่อหน่วยงาน) 

ข้อมูลข่าวสาร
มาตรา ๙ (๘)

ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส
และตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ 

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๔๗

๕. ประเภทของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
๑. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางกายภาพ เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่จัดตั้งอยู่ที่หน่วยงาน
๒. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ซึ่ง

หน่วยงานสามารถจัดท าขึ้นโดยหน่วยงานเอง หรือใช้ ต้นแบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ (
ของส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ก็ได้
๖. แนวทางการด าเนินการเพื่อจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

๖.๑ ก าหนดเป็นนโยบายส าคัญของหน่วยงานในการเร่งรัดการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงานเพ่ือให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

๖.๒ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นการเฉพาะโดยอาจแต่งตั้ง
คณะบุคคล หรือคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน เพ่ือบริหารงานหรือก ากับกับดูแลการปฏิบัติ

๖.๓ สร้างระบบจัดเก็บข้อมูล หรือส ารวจ แก้ไข ปรับปรุง ระบบจัดเก็บข้อมูลข่าวสารของราชการที่
มีอยู่เดิม ให้สามารถทราบถึงวงจรเอกสาร ขั้นตอนการจัดเก็บ ส่วนงานย่อยที่จัดเก็บ และสถานที่จัดเก็บ ให้
สามารถค้นหา หรือหยิบใช้ได้โดยสะดวก หรือให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว

๖.๔ เตรียมบุคลากร สถานที่ และอุปกรณ์ เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้
ประชาชนเข้าตรวจดู โดยสถานที่ ต้องเป็นสถานที่ที่ประชาชนสามารถใช้ในการค้นหาและศึกษาได้โดยสะดวก
ตามสมควร เช่น ห้องสมุด หรือห้องที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ หรือพ้ืนที่ที่อยู่บริเวณส่วนหน้าของ
หน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานของรัฐมีอยู่แล้ว

๖.๕ จ าแนกประเภทข้อมูลข่าวสารของราชการ เพ่ือความสะดวกในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ต่อประชาชน ดังนี้

(๑) จ าแนกข้อมูลตามวิธีเปิดเผย โดยจ าแนกเป็น ๓ กลุ่ม คือ
(๑.๑) ข้อมูลข่าวสารที่ต้องส่งไปพิมพ์เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา ๗
๑ ๒ ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูในสถานที่ที่จัดให้บริการข้อมูล

ข่าวสารแก่ประชาชน ตามมาตรา ๙
๓ ๓ ข้อมูลข่าวสารที่เตรียมไว้ให้บริการแก่เอกชนเป็นการเฉพาะราย ตามมาตรา ๑๑

คือข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่ทั้งหมด หลังจากจ าแนกข้อมูลตามข้อ (๑) (๒) และ (๓) ออกแล้ว ซึ่งหน่วยงานต้อง
เก็บรักษาไว้เพ่ือการปฏิบัติงานตามภารกิจ

(๒) ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตามค านิยามในมาตรา ๔ เพ่ือไปด าเนินการตามมาตรา ๒๓
๒๕ ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เช่น การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญา
กร หรือประวัติการท างาน บรรดาที่มีชื่อของผู้นั้น หรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอ่ืนที่ท าให้รู้ตัวผู้
นั้นได้ เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ แผ่นบันทึก ลักษณะเสียงของคน หรือรูปถ่าย และรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่ง
เฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้วด้วย

๓ เอกสารประวัติศาสตร์ มาตรา ๒๖ ซึ่งหมายถึงข้อมูลข่าวสารทั่วไปที่หน่วยงานของรัฐไม่
ประสงค์จะเก็บรักษา หรือข้อมูลข่าวสารที่ พ้นอายุการเก็บ ได้แก่ กรณีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ที่มีอายุการเก็บครบ ๗๕ ปี มาตรา ๑๔ และข้อมูลข่าวสารทั่วไปที่มีอายุการเก็บครบ ๒๐ ปี 
มาตรา ๑๕ ต้องส่งมอบให้แก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๔๗

๕. ประเภทของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
๑. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางกายภาพ เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่จัดตั้งอยู่ที่หน่วยงาน
๒. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ซึ่ง

หน่วยงานสามารถจัดท าขึ้นโดยหน่วยงานเอง หรือใช้ ต้นแบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ (
ของส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ก็ได้
๖. แนวทางการด าเนินการเพื่อจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

๖.๑ ก าหนดเป็นนโยบายส าคัญของหน่วยงานในการเร่งรัดการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงานเพ่ือให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

๖.๒ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นการเฉพาะโดยอาจแต่งตั้ง
คณะบุคคล หรือคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน เพ่ือบริหารงานหรือก ากับกับดูแลการปฏิบัติ

๖.๓ สร้างระบบจัดเก็บข้อมูล หรือส ารวจ แก้ไข ปรับปรุง ระบบจัดเก็บข้อมูลข่าวสารของราชการที่
มีอยู่เดิม ให้สามารถทราบถึงวงจรเอกสาร ขั้นตอนการจัดเก็บ ส่วนงานย่อยที่จัดเก็บ และสถานที่จัดเก็บ ให้
สามารถค้นหา หรือหยิบใช้ได้โดยสะดวก หรือให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว

๖.๔ เตรียมบุคลากร สถานที่ และอุปกรณ์ เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้
ประชาชนเข้าตรวจดู โดยสถานที่ ต้องเป็นสถานที่ที่ประชาชนสามารถใช้ในการค้นหาและศึกษาได้โดยสะดวก
ตามสมควร เช่น ห้องสมุด หรือห้องที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ หรือพ้ืนที่ที่อยู่บริเวณส่วนหน้าของ
หน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานของรัฐมีอยู่แล้ว

๖.๕ จ าแนกประเภทข้อมูลข่าวสารของราชการ เพ่ือความสะดวกในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ต่อประชาชน ดังนี้

(๑) จ าแนกข้อมูลตามวิธีเปิดเผย โดยจ าแนกเป็น ๓ กลุ่ม คือ
(๑.๑) ข้อมูลข่าวสารที่ต้องส่งไปพิมพ์เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา ๗
๑ ๒ ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูในสถานที่ที่จัดให้บริการข้อมูล

ข่าวสารแก่ประชาชน ตามมาตรา ๙
๓ ๓ ข้อมูลข่าวสารที่เตรียมไว้ให้บริการแก่เอกชนเป็นการเฉพาะราย ตามมาตรา ๑๑

คือข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่ทั้งหมด หลังจากจ าแนกข้อมูลตามข้อ (๑) (๒) และ (๓) ออกแล้ว ซึ่งหน่วยงานต้อง
เก็บรักษาไว้เพ่ือการปฏิบัติงานตามภารกิจ

(๒) ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตามค านิยามในมาตรา ๔ เพ่ือไปด าเนินการตามมาตรา ๒๓
๒๕ ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เช่น การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญา
กร หรือประวัติการท างาน บรรดาที่มีชื่อของผู้นั้น หรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอ่ืนที่ท าให้รู้ตัวผู้
นั้นได้ เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ แผ่นบันทึก ลักษณะเสียงของคน หรือรูปถ่าย และรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่ง
เฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้วด้วย

๓ เอกสารประวัติศาสตร์ มาตรา ๒๖ ซึ่งหมายถึงข้อมูลข่าวสารทั่วไปที่หน่วยงานของรัฐไม่
ประสงค์จะเก็บรักษา หรือข้อมูลข่าวสารที่ พ้นอายุการเก็บ ได้แก่ กรณีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ที่มีอายุการเก็บครบ ๗๕ ปี มาตรา ๑๔ และข้อมูลข่าวสารทั่วไปที่มีอายุการเก็บครบ ๒๐ ปี 
มาตรา ๑๕ ต้องส่งมอบให้แก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร

******************************************************************************************************************************************
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****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๔๗ 

  
๕. ประเภทของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้ 
 ๑. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางกายภาพ เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่จัดตั้งอยู่ที่หน่วยงาน 
 ๒. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ซึ่ง
หน่วยงานสามารถจัดท าขึ้นโดยหน่วยงานเอง หรือใช้ “ต้นแบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ (Template) 
ของส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ” ก็ได ้

๖. แนวทางการด าเนินการเพื่อจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

 ๖.๑ ก าหนดเป็นนโยบายส าคัญของหน่วยงานในการเร่งรัดการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงานเพ่ือให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
 ๖.๒ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นการเฉพาะโดยอาจแต่งตั้ง
คณะบุคคล หรือคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน เพ่ือบริหารงานหรือก ากับกับดูแลการปฏิบัติ 
 ๖.๓ สร้างระบบจัดเก็บข้อมูล หรือส ารวจ แก้ไข ปรับปรุง ระบบจัดเก็บข้อมูลข่าวสารของราชการที่
มีอยู่เดิม ให้สามารถทราบถึงวงจรเอกสาร ขั้นตอนการจัดเก็บ ส่วนงานย่อยที่จัดเก็บ และสถานที่จัดเก็บ ให้
สามารถค้นหา หรือหยิบใช้ได้โดยสะดวก หรือให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 
 ๖.๔ เตรียมบุคลากร สถานที่ และอุปกรณ์ เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้
ประชาชนเข้าตรวจดู โดยสถานที่ ต้องเป็นสถานที่ที่ประชาชนสามารถใช้ในการค้นหาและศึกษาได้โดยสะดวก
ตามสมควร เช่น ห้องสมุด หรือห้องที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ หรือพ้ืนที่ที่อยู่บริเวณส่วนหน้าของ
หน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานของรัฐมีอยู่แล้ว 
 ๖.๕ จ าแนกประเภทข้อมูลข่าวสารของราชการ เพ่ือความสะดวกในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ต่อประชาชน ดังนี ้
 (๑) จ าแนกข้อมูลตามวิธีเปิดเผย โดยจ าแนกเป็น ๓ กลุ่ม คือ 
     (๑.๑) ข้อมูลข่าวสารที่ต้องส่งไปพิมพ์เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา (ตามมาตรา ๗) 
     (๑.๒) ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูในสถานที่ที่จัดให้บริการข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชน (ตามมาตรา ๙) 
     (๓.๓) ข้อมูลข่าวสารที่เตรียมไว้ให้บริการแก่เอกชนเป็นการเฉพาะราย (ตามมาตรา ๑๑) 
คือข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่ทั้งหมด หลังจากจ าแนกข้อมูลตามข้อ (๑) (๒) และ (๓)     ออกแล้ว ซึ่งหน่วยงานต้อง
เก็บรักษาไว้เพ่ือการปฏิบัติงานตามภารกิจ 

(๒) ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตามค านิยามในมาตรา ๔ เพ่ือไปด าเนินการตามมาตรา ๒๓
๒๕ ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เช่น การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญา
กร หรือประวัติการท างาน บรรดาที่มีชื่อของผู้นั้น หรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอ่ืนที่ท าให้รู้ตัวผู้
นั้นได้ เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ แผ่นบันทึก ลักษณะเสียงของคน หรือรูปถ่าย และรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่ง
เฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้วด้วย

๓ เอกสารประวัติศาสตร์ มาตรา ๒๖ ซึ่งหมายถึงข้อมูลข่าวสารทั่วไปที่หน่วยงานของรัฐไม่
ประสงค์จะเก็บรักษา หรือข้อมูลข่าวสารที่ พ้นอายุการเก็บ ได้แก่ กรณีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ที่มีอายุการเก็บครบ ๗๕ ปี มาตรา ๑๔ และข้อมูลข่าวสารทั่วไปที่มีอายุการเก็บครบ ๒๐ ปี 
มาตรา ๑๕ ต้องส่งมอบให้แก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๔๗

๕. ประเภทของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
๑. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางกายภาพ เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่จัดตั้งอยู่ที่หน่วยงาน
๒. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ซึ่ง

หน่วยงานสามารถจัดท าขึ้นโดยหน่วยงานเอง หรือใช้ ต้นแบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ (
ของส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ก็ได้
๖. แนวทางการด าเนินการเพื่อจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

๖.๑ ก าหนดเป็นนโยบายส าคัญของหน่วยงานในการเร่งรัดการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงานเพ่ือให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

๖.๒ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นการเฉพาะโดยอาจแต่งตั้ง
คณะบุคคล หรือคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน เพ่ือบริหารงานหรือก ากับกับดูแลการปฏิบัติ

๖.๓ สร้างระบบจัดเก็บข้อมูล หรือส ารวจ แก้ไข ปรับปรุง ระบบจัดเก็บข้อมูลข่าวสารของราชการที่
มีอยู่เดิม ให้สามารถทราบถึงวงจรเอกสาร ขั้นตอนการจัดเก็บ ส่วนงานย่อยที่จัดเก็บ และสถานที่จัดเก็บ ให้
สามารถค้นหา หรือหยิบใช้ได้โดยสะดวก หรือให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว

๖.๔ เตรียมบุคลากร สถานที่ และอุปกรณ์ เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้
ประชาชนเข้าตรวจดู โดยสถานที่ ต้องเป็นสถานที่ที่ประชาชนสามารถใช้ในการค้นหาและศึกษาได้โดยสะดวก
ตามสมควร เช่น ห้องสมุด หรือห้องที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ หรือพ้ืนที่ที่อยู่บริเวณส่วนหน้าของ
หน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานของรัฐมีอยู่แล้ว

๖.๕ จ าแนกประเภทข้อมูลข่าวสารของราชการ เพ่ือความสะดวกในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ต่อประชาชน ดังนี้

(๑) จ าแนกข้อมูลตามวิธีเปิดเผย โดยจ าแนกเป็น ๓ กลุ่ม คือ
(๑.๑) ข้อมูลข่าวสารที่ต้องส่งไปพิมพ์เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา ๗
๑ ๒ ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูในสถานที่ที่จัดให้บริการข้อมูล

ข่าวสารแก่ประชาชน ตามมาตรา ๙
๓ ๓ ข้อมูลข่าวสารที่เตรียมไว้ให้บริการแก่เอกชนเป็นการเฉพาะราย ตามมาตรา ๑๑

คือข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่ทั้งหมด หลังจากจ าแนกข้อมูลตามข้อ (๑) (๒) และ (๓) ออกแล้ว ซึ่งหน่วยงานต้อง
เก็บรักษาไว้เพ่ือการปฏิบัติงานตามภารกิจ

(๒) ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตามค านิยามในมาตรา ๔ เพ่ือไปด าเนินการตามมาตรา ๒๓
๒๕ ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เช่น การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญา
กร หรือประวัติการท างาน บรรดาที่มีชื่อของผู้นั้น หรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอ่ืนที่ท าให้รู้ตัวผู้
นั้นได้ เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ แผ่นบันทึก ลักษณะเสียงของคน หรือรูปถ่าย และรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่ง
เฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้วด้วย 
  (๓) เอกสารประวัติศาสตร์ (มาตรา ๒๖) ซึ่งหมายถึงข้อมูลข่าวสารทั่วไปที่หน่วยงานของรัฐไม่
ประสงค์จะเก็บรักษา หรือข้อมูลข่าวสารที่ พ้นอายุการเก็บ ได้แก่ กรณีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ที่มีอายุการเก็บครบ ๗๕ ปี (มาตรา ๑๔) และข้อมูลข่าวสารทั่วไปที่มีอายุการเก็บครบ ๒๐ ปี 
(มาตรา ๑๕) ต้องส่งมอบให้แก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร 
   

๑.๓

 (๒) ข้อมลูข่าวสารส่วนบคุคล ตามค�านิยามในมาตรา ๔ เพ่ือไปด�าเนนิการตามมาตรา ๒๓ – ๒๕  
ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เช่น การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากร 
หรือประวัติการท�างาน บรรดาที่มีชื่อของผู้นั้น หรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ท�าให้รู้ตัวผู้นั้นได้ 
เช่น ลายพิมพ์น้ิวมอื แผ่นบนัทกึ ลกัษณะเสยีงของคน หรือรูปถ่าย และรวมถงึข้อมลูข่าวสารเกีย่วกบัสิง่เฉพาะตัว 
ของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้วด้วย
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****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๔๙

๒. วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สิ่งอ านวยความสะดวก
ตู้/ชั้นใส่แฟ้มเอกสาร
โต๊ะ เก้าอ้ีส าหรับเจ้าหน้าที่และประชาชน
เครื่องคอมพิวเตอร์
แบบฟอร์มต่าง ๆ 
แผนภาพขั้นตอนการให้บริการ (

๓. การมอบหมายหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ควรผ่านการอบรมหรือมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารฯ
มีจิตบริการ
สามารถจัดท าดัชนีและแฟ้มข้อมูลข่าวสารได้
สามารถปฏิบัติหน้าที่ประจ าศูนย์ได้อย่างต่อเนื่อง

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๔๘ 

 
 ๖.๖ ประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณา 
  (๑) เอกสารที่อยู่ในหน่วยงานทั้งหมดว่ามีอะไรบ้าง 
  (๒) แบ่งชนิดเอกสารตามมาตรา ๗ และมาตรา ๙ 
  (๓) น าข้อมูลเข้าแฟ้มที่เตรียมไว้ 
  (๔) จัดท าดัชนีเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจค้นได้โดยสะดวก 
 ๖.๗ หลังจากน้ันควรให้ส านัก/กอง/กลุ่ม/ฝ่ายที่เกี่ยวข้องส่งข้อมูลมาเป็นประจ าทุกเดือน (ถ้ามี) 
เพ่ือจัดแสดงไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ให้ประชาชนตรวจดูเป็นข้อมูลที่ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน โดยอาจก าหนดให้
ทุกส านัก/กอง/กลุ่ม/ฝ่าย ต้องมีหนังสือแจ้งส่งเอกสารให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทุกวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไปอย่าง
สม่ าเสมอ หากในเดือนใดไม่มีเอกสารก็ให้ส านัก/กอง/กลุ่ม/ฝ่ายแจ้งให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทราบว่าในเดือนนั้น
ไม่มี เพ่ือให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวของเอกสารที่มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา 
 
๗. วิธีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางกายภาพ 

 ๑. สถานที่ตั้ง 
  - ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก 
  - เป็นสัดส่วน 
  - มีป้ายชื่อศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ป้ายบอกทางเห็นชัดเจน 
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****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๔๙ 

 
 ๒. วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สิ่งอ านวยความสะดวก 
  - ตู้/ชั้นใส่แฟ้มเอกสาร 
  - โต๊ะ เก้าอ้ีส าหรับเจ้าหน้าที่และประชาชน 
  - เครื่องคอมพิวเตอร์ 
  - แบบฟอร์มต่าง ๆ  
  - แผนภาพขั้นตอนการให้บริการ (Flow chart) 
                       

  
 ๓. การมอบหมายหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
  - เจ้าหน้าที่ควรผ่านการอบรมหรือมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารฯ 
  - มีจิตบริการ 
  - สามารถจัดท าดัชนีและแฟ้มข้อมูลข่าวสารได้ 
  - สามารถปฏิบัติหน้าที่ประจ าศูนย์ได้อย่างต่อเนื่อง 
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****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๕๐ 

 
 ๔. การจัดท าดัชนี 
  - ดัชนีรวม     - ดัชนี/สารบัญประจ าแฟ้ม 

 
 ๕. การก าหนดระเบียบ/หลักเกณฑ์การให้บริการ 
  - จัดตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
  - จัดตั้งคณะท างานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
  - จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ 
  - จัดท าคู่มือขั้นตอนการให้บริการประชาชนของศูนย์ 
  - จัดท าแผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ 
  - จัดท าสมุดทะเบียนผู้ขอเข้าใช้บริการและแบบฟอร์มต่าง ๆ 
  - ก าหนดระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมส าเนาและรับรองส าเนาของเอกสาร 
  - ก าหนดช่องทางการประชาสัมพันธ์ศูนย์ 
  - ก าหนดช่องทางรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการของศูนย ์
  - การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงาน/ศึกษาดูงาน 
  - จัดท ารายงานเสนอผู้บังคับบัญชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๕๑

๘. วิธีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อท าหน้าที่เป็นระบบบริหาร

การจัดเก็บข้อมูลเอกสาร ตามประเภทมาตรา ๗ มาตรา ๙ และเชื่อมโยงกับศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อ่ืน ๆ เพ่ือสร้าง
เครือข่ายข้อมูลข่าวสารของราชการที่เผยแพร่ข้อมูล และเป็นประโยชน์ในการเรียกใช้ข้อมูลสามารถเรียกใช้งาน
ผ่านเครือข่าย หรือ โดยพัฒนาในลักษณะ โดยผู้ใช้งานทั่วไป
เรียกใช้งานผ่านโปรแกรม ได้ง่าย และผู้ดูแลข้อมูล สามารถล๊อกอินเข้าสู่ระบบ โดยป้อนชื่อและ
รหัสผ่าน ที่ได้รับการก าหนด

 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการติดตั้งหรือใช้งานระบบ สามารถท าได้ ๒ วิธี คือ
๑ ติดต่อเพ่ือขอใช้บริการระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง สขร จะก าหนดพ้ืนที่และชื่อผู้ใช้

ส าหรับการบริหารจัดการเนื้อหาได้ โดยมีพ้ืนที่ในการเก็บบันทึกข้อมูลข่าวสาร และเอกสารในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์

๒ น าแผ่นโปรแกรมเพ่ือติดตั้งเองในเครื่องคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน โดยมีการเชื่อมต่อเครือข่ายภายใน
และเครือข่าย เพ่ือให้ผู้ที่สนใจข้อมูลสามารถเข้ามาเรียกใช้ หรือค้นหาข้อมูลได้

รายละเอียดการให้บริการของระบบ มีรายละเอียดดังนี้
การท างานของโปรแกรม จะแสดงในรูปแบบของเมนูด้านบน 

เมื่อน าเมาส์ไปวางที่หัวข้อ จะเลื่อนแสดงรายการย่อย และสามารถ
เลือกหัวข้อเพ่ิมเติมได้
เกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประกอบด้วย
 ประวัติความเป็นมา โดยแสดงข้อมูลประวัติของศูนย์ข้อมูล

ข่าวสารฯ 
 ผู้บริหาร โดยแสดงโครงสร้างการบริหาร หรือ ชื่อของผู้บริหาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โดยแสดงชื่อ นามสกุล หมายเลขติดต่อ 

เป็นต้น
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****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๕๑ 
 
๘. วิธีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ 
               ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อท าหน้าที่เป็นระบบบริหาร
การจัดเก็บข้อมูลเอกสาร ตามประเภทมาตรา ๗  มาตรา ๙ และเชื่อมโยงกับศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อ่ืน ๆ เพ่ือสร้าง
เครือข่ายข้อมูลข่าวสารของราชการที่เผยแพร่ข้อมูล และเป็นประโยชน์ในการเรียกใช้ข้อมูลสามารถเรียกใช้งาน
ผ่านเครือข่าย Internet หรือ Intranet โดยพัฒนาในลักษณะ Web Based Application โดยผู้ใช้งานทั่วไป
เรียกใช้งานผ่านโปรแกรม Web Browser ได้ง่าย และผู้ดูแลข้อมูล สามารถล๊อกอินเข้าสู่ระบบ โดยป้อนชื่อและ
รหัสผ่าน ที่ได้รับการก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการติดตั้งหรือใช้งานระบบ สามารถท าได้ ๒ วิธี คือ 
๑) ติดต่อเพ่ือขอใช้บริการระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง สขร . จะก าหนดพ้ืนที่และชื่อผู้ใช้

ส าหรับการบริหารจัดการเนื้อหาได้ โดยมีพ้ืนที่ในการเก็บบันทึกข้อมูลข่าวสาร และเอกสารในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

๒) น าแผ่นโปรแกรมเพ่ือติดตั้งเองในเครื่องคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน โดยมีการเชื่อมต่อเครือข่ายภายใน
และเครือข่าย Internet เพ่ือให้ผู้ที่สนใจข้อมูลสามารถเข้ามาเรียกใช้ หรือค้นหาข้อมูลได้ 

รายละเอียดการให้บริการของระบบ มีรายละเอียดดังนี้ 
การท างานของโปรแกรม จะแสดงในรูปแบบของเมนูด้านบน 

เมื่อน าเมาส์ไปวางที่หัวข้อ จะเลื่อนแสดงรายการย่อย และสามารถ
เลือกหัวข้อเพ่ิมเติมได้
เกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประกอบด้วย
 ประวัติความเป็นมา โดยแสดงข้อมูลประวัติของศูนย์ข้อมูล

ข่าวสารฯ 
 ผู้บริหาร โดยแสดงโครงสร้างการบริหาร หรือ ชื่อของผู้บริหาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โดยแสดงชื่อ นามสกุล หมายเลขติดต่อ 

เป็นต้น

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๕๑

๘. วิธีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อท าหน้าที่เป็นระบบบริหาร

การจัดเก็บข้อมูลเอกสาร ตามประเภทมาตรา ๗ มาตรา ๙ และเชื่อมโยงกับศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อ่ืน ๆ เพ่ือสร้าง
เครือข่ายข้อมูลข่าวสารของราชการที่เผยแพร่ข้อมูล และเป็นประโยชน์ในการเรียกใช้ข้อมูลสามารถเรียกใช้งาน
ผ่านเครือข่าย หรือ โดยพัฒนาในลักษณะ โดยผู้ใช้งานทั่วไป
เรียกใช้งานผ่านโปรแกรม ได้ง่าย และผู้ดูแลข้อมูล สามารถล๊อกอินเข้าสู่ระบบ โดยป้อนชื่อและ
รหัสผ่าน ที่ได้รับการก าหนด

 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการติดตั้งหรือใช้งานระบบ สามารถท าได้ ๒ วิธี คือ
๑ ติดต่อเพ่ือขอใช้บริการระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง สขร จะก าหนดพ้ืนที่และชื่อผู้ใช้

ส าหรับการบริหารจัดการเนื้อหาได้ โดยมีพ้ืนที่ในการเก็บบันทึกข้อมูลข่าวสาร และเอกสารในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์

๒ น าแผ่นโปรแกรมเพ่ือติดตั้งเองในเครื่องคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน โดยมีการเชื่อมต่อเครือข่ายภายใน
และเครือข่าย เพ่ือให้ผู้ที่สนใจข้อมูลสามารถเข้ามาเรียกใช้ หรือค้นหาข้อมูลได้

รายละเอียดการให้บริการของระบบ มีรายละเอียดดังนี้ 

 
 

การท างานของโปรแกรม จะแสดงในรูปแบบของเมนูด้านบน (Pull Down 
Menu) เมื่อน าเมาส์ไปวางที่หัวข้อ จะเลื่อนแสดงรายการย่อย และสามารถ
เลือกหัวข้อเพ่ิมเติมได้ 
เกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประกอบด้วย 

 ประวัติความเป็นมา โดยแสดงข้อมูลประวัติของศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารฯ  

 ผู้บริหาร โดยแสดงโครงสร้างการบริหาร หรือ ชื่อของผู้บริหาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โดยแสดงชื่อ - นามสกุล หมายเลขติดต่อ 
E-mail เป็นต้น 

******************************************************************************************************************************************

คู่มือ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
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****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๕๓

เมื่อเข้าสู่โหมดการจัดการข้อมูล จะมีไอคอน แสดงว่าสามารถเพ่ิมหรือแก้ไขข้อมูลที่มีอยู่ได้ เฉพาะ
ข้อมูลในหน่วยงานของตนเท่านั้น

ขั้นตอนการแนบไฟล์ ประวัติความเป็นมา
 เตรียมไฟล์เนื้อหาในรูปแบบ และต้องใช้ แบบ 8 เท่านั้น

 กดท่ีนี่ เพ่ือดูตัวอย่างไฟล์ ซึ่งสามารถน าไปแก้ไขส่วนเนื้อหา และบันทึกไฟล์ 
 กดปุ่ม เลือกไฟล์ และเลือกไฟล์ดังกล่าว

 หากเลือกไฟล์ไม่ถูกต้อง และต้องการลบชื่อไฟล์ออกให้กดปุ่ม ลบชื่อไฟล์ และเลือกไฟล์ใหม่
 ต้องการยืนยันการแนบไฟล์เข้าในระบบ ให้กดปุ่ม ยืนยัน เพ่ือให้ระบบท าการแนบไฟล์ทันที
 หากด าเนินการแนบไฟล์เรียบร้อย จะมีชื่อไฟล์ปรากฏ และสามารถกดเพ่ือแสดง

หน้าเอกสารได้ และจบขั้นตอนการแนบไฟล์เอกสาร

หมายเหตุ ส าหรับขั้นตอนการแนบไฟล์ จะด าเนินการเหมือนกันทุกหน้าจอ จึงสามารถใช้วิธีการต่าง ๆ  ตามที่แนะน านี้
****************************************************************************************************************************************  

คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 

๕๒ 

 
ตัวอย่างข้อมูล – ประวัติความเป็นมา 
 

 
 
              ส าหรับข้อมูลที่แสดง แนะน าให้เตรียมข้อมูลในรูปแบบ HTML (.HTM หรือ .MHT) โดยเลือกใช้ 
Encoding แบบ UTF-8 เท่านั้น เพ่ือให้สามารถรองรับได้ทุกระบบปฏิบัติการ ซึ่งเป็นไฟล์เนื้อหาและแนบเข้าสู่ระบบได้ 
หากมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา ก็สามารถแนบไฟล์ใหม่ ซึ่งระบบจะน าไปแทนไฟล์เดิม 
 
เข้าสู่โหมดการแก้ไขข้อมูล 
 

 
 
              ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จะได้รับชื่อเข้าสู่ระบบ และรหัสผ่าน เพ่ือเข้าสู่โหมดการบริหารจัดการ
ข้อมูล โดยกดเลือกที่  เมนูอื่น ๆ  เข้าสู่ระบบเพ่ือจัดการข้อมูล 
              หน้าจอแสดงหน้าต่าง เพ่ือให้ป้อนชื่อ และรหัสผ่าน กดปุ่ม [ตกลง] เพ่ือให้ระบบตรวจสอบ หรือกด
ปุ่ม [ยกเลิก] หากยังไม่ต้องการเข้าสู่โหมดการจัดการข้อมูล  
              หากป้อนชื่อหรือรหัสผ่านเพ่ือเข้าสู่ระบบไม่ถูกต้อง จะมีข้อความแจ้งเตือน “ป้อนชื่อหรือรหัสผ่านไม่
ถูกต้อง”  
******************************************************************************************************************************************

คู่มือ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
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****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๕๓ 

  
             เมื่อเข้าสู่โหมดการจัดการข้อมูล จะมีไอคอน  แสดงว่าสามารถเพ่ิมหรือแก้ไขข้อมูลที่มีอยู่ได้ เฉพาะ
ข้อมูลในหน่วยงานของตนเท่านั้น 

 

ขั้นตอนการแนบไฟล์ ประวัติความเป็นมา 
 เตรียมไฟล์เนื้อหาในรูปแบบ .HTM และต้องใช้ Encoding แบบ UTF-8 เท่านั้น 

  กดท่ีนี่ เพ่ือดูตัวอย่างไฟล์ ซึ่งสามารถน าไปแก้ไขส่วนเนื้อหา และบันทึกไฟล์ (Save) 

 กดปุ่ม [เลือกไฟล์] และเลือกไฟล์ดังกล่าว 

  หากเลือกไฟล์ไม่ถูกต้อง และต้องการลบชื่อไฟล์ออกให้กดปุ่ม [ลบชื่อไฟล์] และเลือกไฟล์ใหม่ 
 ต้องการยืนยันการแนบไฟล์เข้าในระบบ ให้กดปุ่ม [ยืนยัน] เพ่ือให้ระบบท าการแนบไฟล์ทันที 
 หากด าเนินการแนบไฟล์เรียบร้อย จะมีชื่อไฟล์ปรากฏ  และสามารถกดเพ่ือแสดง

หน้าเอกสารได้ และจบขั้นตอนการแนบไฟล์เอกสาร 

หมายเหตุ : ส าหรับขั้นตอนการแนบไฟล์ จะด าเนินการเหมือนกันทุกหน้าจอ จึงสามารถใช้วิธีการต่าง ๆ  ตามที่แนะน านี้ 
******************************************************************************************************************************************

คู่มือ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
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****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๕๕

กดที่รายการเอกสาร เพ่ือแสดงรายละเอียดจากไฟล์แนบที่ทาง สขร
จัดเตรียมไว้ในระบบ
ส าหรับประชาชน ประกอบด้วย
 ระบบร้องเรียน
 ระบบอุทธรณ์

เชื่อมโยงศูนย์ข้อมูลข่าวสารอ่ืน ๆ ประกอบด้วย
 หน่วยงานของรัฐที่เป็นหน่วยงานต้นแบบ
 หน่วยงานของรัฐต่าง ๆ

ส่วนนี้ ทาง สขร จะเป็นผู้น าเข้าและบริหารจัดการข้อมูล โดยหน่วยงานอ่ืน ๆ 
หรือผู้เข้าชมเว็บไซต์จะกดเลือกดู และจะเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์ต่าง ๆ
เมนูอ่ืนๆ ประกอบด้วย
 คู่มือค าแนะน าต่างๆ มีข้อมูลดังนี้

o คู่มือแนะน าต่าง ๆ
o วิธีการแจ้งปัญหาหรือค าถามจากการใช้ระบบ

 เข้าสู่ระบบเพ่ือจัดการข้อมูล มีการท างานดังนี้
o ป้อนชื่อ รหัสผ่าน เพื่อเข้าสู่โหมดการจัดการข้อมูล
o การเปลี่ยนรหัสผ่าน

ข่าวประชาสัมพันธ์ ซึ่งหน่วยงานเจ้าของเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ จะท าหน้าที่ในการน าเข้า
ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

 
 
 
 
 
 

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๕๔ 

 

 

ส าหรับหน่วยราชการ ประกอบด้วย 

 Template การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารส าหรับ หน่วยงานรัฐ 
แบ่งเป็น ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ ส่วนท้องถิ่น 

 แบบฟอร์มเร่ืองการรายงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ โดย
เชื่อมโยงไปยังระบบ 

 
หมายเหตุ หน่วยงานสามารถขอใช้
งานระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
อิเล็กทรอนิกส์  ได้มากกว่า ๑ 
เว็บไซต์ ในกรณีท่ีหน่วยงานต้องการ
ขยายผลไปหน่วยงานย่อยที่อยู่ใน
สังกัดเดียวกัน 

 แบบฟอร์มการรายงานเร่ือง Template การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 

 

หน้าจอแสดงแบบฟอร์มเพ่ือส ารวจข้อมูล โดยแจ้งข้อมูล ดังนี้ 
1) ป้อนชื่อหน่วยงาน, ชื่อผู้ประสานงาน, E-mail และ หมายเลข

โทรศัพท์ ในช่องว่างภายในกรอบ “โปรดระบุชื่อหน่วยงาน” 
2) แนบไฟล์ภาพตราสัญลั กษณ์ของหน่ วยงาน  โดยกดปุ่ ม  

[เลือกไฟล์] และกดปุ่ม [ยืนยัน] 
3) เลือกวิธีการในการน าเสนอข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ.ฯ 
4) กดปุ่ม [ยืนยันการบันทึก] เพ่ือส่งข้อมูลมายัง สขร. เพ่ือน าข้อมูล

ไปด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 

******************************************************************************************************************************************

คู่มือ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
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****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๕๕ 

 
 กดที่รายการเอกสาร เพ่ือแสดงรายละเอียดจากไฟล์แนบที่ทาง สขร . 

จัดเตรียมไว้ในระบบ 

 

ส าหรับประชาชน ประกอบด้วย 

 ระบบร้องเรียน 

 ระบบอุทธรณ์ 

 

 

เชื่อมโยงศูนย์ข้อมูลข่าวสารอ่ืน ๆ ประกอบด้วย 

 หน่วยงานของรัฐที่เป็นหน่วยงานต้นแบบ 

 หน่วยงานของรัฐต่าง ๆ 

ส่วนนี้ ทาง สขร. จะเป็นผู้น าเข้าและบริหารจัดการข้อมูล โดยหน่วยงานอ่ืน ๆ 
หรือผู้เข้าชมเว็บไซต์จะกดเลือกดู และจะเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์ต่าง ๆ 

 

เมนูอ่ืนๆ ประกอบด้วย 

 คู่มือค าแนะน าต่างๆ มีข้อมูลดังนี้ 
o คู่มือแนะน าต่าง ๆ 
o วิธีการแจ้งปัญหาหรือค าถามจากการใช้ระบบ 

 เข้าสู่ระบบเพ่ือจัดการข้อมูล มีการท างานดังนี้ 
o ป้อนชื่อ - รหัสผ่าน เพื่อเข้าสู่โหมดการจัดการข้อมูล 
o การเปลี่ยนรหัสผ่าน 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ซึ่งหน่วยงานเจ้าของเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ จะท าหน้าที่ในการน าเข้า
ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
  

 
 
 
 
 
 
 
******************************************************************************************************************************************
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****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๕๗

เน่ืองจากแบบฟอร์มในระบบนี้ จะเป็นแบบฟอร์มใบปะหน้าเอกสารแบบเดียว แต่จะใช้กับข้อมูล
เอกสารทุกชนิด จึงออกแบบให้รองรับกับข้อมูลทุกแบบ ซึ่งอาจมีการกรอกลงช่องหลัก ๆ ตามประเภทของข้อมูล
ได้ อย่างเช่น ในกรณีของข่าวประชาสัมพันธ์ จะมีข้อมูลที่ต้องกรอก ได้แก่
วันที่เอกสาร ป้อนวันที่ของข่าว
วันที่สิ้นสุดการเผยแพร่ สามารถก าหนดวันที่สิ้นสุดการเผยแพร่ข่าว
อายุการเก็บ สามารถก าหนดวันที่สามารถท าลายเอกสาร หรือน าออกจากระบบ
เรื่อง ส าหรับป้อนหัวข้อข่าว
รายละเอียด เนื้อหาเพ่ิมเติมจากหัวข้อข่าว เพ่ือเป็นการขยายความ
ค าค้น (Tag)  สามารถก าหนดค าค้น เพ่ือสะดวกในการค้นหาข้อมูล
เชื่อมโยง URL ส าหรับก าหนด ของข่าวสาร เพ่ือสามารถเชื่อมไปยังแหล่งข้อมูล หรือ

แหล่งข่าว

ไฟล์เอกสารแนบ สามารถแนบรายละเอียดของข่าวที่มีการเตรียมไฟล์ไว้ เพ่ือให้สามารถอ่านได้
ใจความครบถ้วน โดยแนะน าให้จัดเตรียมไฟล์ในรูปแบบ พร้อมทั้งมี
ภาพประกอบ และรายละเอียด 

ไฟล์รูปภาพ ส าหรับแนบไฟล์ภาพย่อ เ พ่ือใช้ในการแสดงผลประกอบกับข่าวสาร 
เพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจ

ดัชนีรวม จะท าหน้าที่สรุปรายการเอกสารตาม มาตรา ๗ และ ๙ โดยแสดงรหัสแฟ้ม แฟ้ม รายละเอียดเอกสาร และ สถานที่
จัดเก็บแฟ้ม เพ่ืออ้างอิงกับเอกสารต้นฉบับได้ และมีปุ่ม เพ่ือสั่งพิมพ์รายการตามมาตรา ออกทางเครื่องพิมพ์

ผู้ใช้งานไม่ต้องจัดท าดัชนี เมื่อมีการน าเข้าข้อมูลตามมาตรา ๗ และ ๙ แล้ว ระบบจะสร้างดัชนีรวมให้โดยอัตโนมัติ
****************************************************************************************************************************************  

คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 

๕๖ 
 
หน้าจอส าหรับผู้น าเข้าข้อมูล  หากป้อนชื่อและรหัสเข้าสู่โหมดจัดการข้อมูลแล้ว 

 

             หน้าจอแสดงไอคอนด้านล่างที่อยู่หน้าหัวข้อข่าว จะเป็นการแก้ไขข้อมูลที่ ได้บันทึกไว้แล้ว  
มีรายละเอียดตามใบปะหน้าเอกสารนี้ 

 

******************************************************************************************************************************************
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****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๕๗ 

 
             เน่ืองจากแบบฟอร์มในระบบน้ี จะเป็นแบบฟอร์มใบปะหน้าเอกสารแบบเดียว แต่จะใช้กับข้อมูล
เอกสารทุกชนิด จึงออกแบบให้รองรับกับข้อมูลทุกแบบ ซึ่งอาจมีการกรอกลงช่องหลัก ๆ ตามประเภทของข้อมูล
ได้ อย่างเช่น ในกรณีของข่าวประชาสัมพันธ์ จะมีข้อมูลที่ต้องกรอก ได้แก่ 
วันที่เอกสาร ป้อนวันที่ของข่าว 
วันที่สิ้นสุดการเผยแพร่ สามารถก าหนดวันที่สิ้นสุดการเผยแพร่ข่าว 
อายุการเก็บ สามารถก าหนดวันที่สามารถท าลายเอกสาร หรือน าออกจากระบบ 
เรื่อง ส าหรับป้อนหัวข้อข่าว 
รายละเอียด เนื้อหาเพ่ิมเติมจากหัวข้อข่าว เพ่ือเป็นการขยายความ 
ค าค้น (Tag)  สามารถก าหนดค าค้น เพ่ือสะดวกในการค้นหาข้อมูล 
เชื่อมโยง URL ส าหรับก าหนด URL ของข่าวสาร เพ่ือสามารถเชื่อมไปยังแหล่งข้อมูล หรือ

แหล่งข่าว 

 
ไฟล์เอกสารแนบ สามารถแนบรายละเอียดของข่าวที่มีการเตรียมไฟล์ไว้ เพ่ือให้สามารถอ่านได้

ใจความครบถ้วน โดยแนะน าให้จัดเตรียมไฟล์ในรูปแบบ .PDF พร้อมทั้งมี
ภาพประกอบ และรายละเอียด  

ไฟล์รูปภาพ ส าหรับแนบไฟล์ภาพย่อ เ พ่ือใช้ในการแสดงผลประกอบกับข่าวสาร  
เพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจ  

ดัชนีรวม จะท าหน้าที่สรุปรายการเอกสารตาม มาตรา ๗ และ ๙ โดยแสดงรหัสแฟ้ม, แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร และ สถานที่
จัดเก็บแฟ้ม เพ่ืออ้างอิงกับเอกสารต้นฉบับได้ และมีปุ่ม เพ่ือสั่งพิมพ์รายการตามมาตรา ออกทางเครื่องพิมพ์ 

 
 
           ผู้ใช้งานไม่ต้องจัดท าดัชนี เมื่อมีการน าเข้าข้อมูลตามมาตรา ๗ และ ๙ แล้ว ระบบจะสร้างดัชนีรวมให้โดยอัตโนมัติ 
******************************************************************************************************************************************
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****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๕๙
 
มาตรา ๙ (๒) นโยบายหรือการตีความ  โดยน าเข้าข้อมูลแต่ละรายการ และหน้าจอส าหรับป้อนข้อมูลใหม่

การเพ่ิมหมวดหมู่ โดยกดปุ่ม หลังหมวดหมู่ หน้าจอแสดงส่วนการจัดการรายชื่อหมวดหมู่ ส าหรับที่จัดแสดง
ข้อมูล หากเก็บไว้ในแฟ้ม และ ชั้นวาง ให้ระบุในรูปแบบที่ก าหนด หากเก็บที่หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ให้เว้น
วางไว้ในช่องที่จัดแสดงข้อมูล ระบบจะน าชื่อหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ไปแสดงในรายงานดัชนีรวมให้โดยอัตโนมัติ

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๕๘ 

 
มาตรา ๗ (๑) โครงสร้างองค์กร 
มาตรา ๗ (๒) อ านาจหน้าที่   
มาตรา ๗ (๓) สถานที่ติดต่อ   
แนะน าให้เตรียมไฟล์โครงสร้าง อ านาจหน้าที่ และสถานที่ติดต่อ ในรูปแบบไฟล์ภาพ ชนิด .JPG และแนบไฟล์เข้า
สู่ระบบ 

 
 
มาตรา ๗ (๔) กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง  โดยน าเข้าข้อมูลแต่ละรายการ โดยหน้าจอแสดงรายการ 
มาตรา ๙ (๑) ผลการพิจารณา โดยน าเข้าข้อมูลแต่ละรายการ โดยหน้าจอแสดงรายการ 

 
ส าหรับผู้บริหารจัดการข้อมูล สามารถเพ่ิมข้อมูล กดที่ไอคอน  และป้อนข้อมูลในใบปะหน้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
******************************************************************************************************************************************

คู่มือ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

58



****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๕๙ 

 
มาตรา ๙ (๒) นโยบายหรือการตีความ  โดยน าเข้าข้อมูลแต่ละรายการ และหน้าจอส าหรับป้อนข้อมูลใหม่ 

 
 
การเพ่ิมหมวดหมู่ โดยกดปุ่ม […] หลังหมวดหมู่ หน้าจอแสดงส่วนการจัดการรายชื่อหมวดหมู่ ส าหรับที่จัดแสดง
ข้อมูล หากเก็บไว้ในแฟ้ม _ และ ชั้นวาง _ ให้ระบุในรูปแบบที่ก าหนด หากเก็บที่หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ให้เว้น
วางไว้ในช่องที่จัดแสดงข้อมูล ระบบจะน าชื่อหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ไปแสดงในรายงานดัชนีรวมให้โดยอัตโนมัติ 

 
 
 
******************************************************************************************************************************************
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****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๖๑

กดปุ่ม เลือกไฟล์ เพ่ือเลือกไฟล์จากไดเรคทอรีในเครื่อง และกดปุ่ม ระบบจะปิดหน้าต่างและมีชื่อไฟล์
ที่เลือกปรากฏ แสดงว่าเลือกไฟล์แล้ว กดปุ่ม ยืนยัน เพ่ือโอนไฟล์เอกสารจากเครื่องไปยังเครื่องแม่ข่ายหากดูรายการ
เอกสาร จะมีไอคอน และ อ่านต่อ แสดงว่าได้แนบไฟล์เข้าระบบเรียบร้อยแล้ว และสามารถกดที่ชื่อเรื่อง
เพ่ือดูเอกสารแนบได้

ค าแนะน า รูปแบบไฟล์เอกสารที่แนบ ควรอยู่ในรูปแบบไฟล์ชนิด 
เพ่ือความสะดวกในการเปิดใช้งาน และถ้ามีเอกสารหลาย

หน้า  ให้จัดรวมเอกสารเป็นหลายๆ หน้าในไฟล์เดียวกัน โดยสามารถพลิก
หน้าเอกสาร   ไปมาได้

 
 
 

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๖๐ 

 
การเพ่ิมหน่วยงานเจ้าของเรื่อง โดยกดปุ่ม […] หลังหน่วยงานเจ้าของเร่ือง หน้าจอแสดงส่วนการจัดการรายชื่อ
หน่วยงาน 

 
 
กดปุ่ม [เพ่ิม] เพ่ือเพ่ิมรายชื่อใหม่ หรือ เลือกหน่วยงาน กดปุ่ม [แก้ไข] เพ่ือเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือ กดปุ่ม [ลบ] เพ่ือ
ลบรายชื่อหน่วยงานออก  กดปุ่ม [ตกลง] เพ่ือปิดหน้าต่าง แนะน าให้ใช้ชื่อย่อของหน่วยงาน และมีชื่อเต็มของ
หน่วยงาน โดยใช้เครื่องหมายเท่ากับ “=” ซึ่งระบบจะใช้ชื่อเต็มในการขยายความ เมื่อน าเมาส์ไปวางบนชื่อย่อ ใน
หน้าจอแสดงผล เพ่ือประโยชน์ส าหรับประชาชน หากไม่ทราบชื่อย่อดังกล่าว จากนั้น กดปุ่ม [บันทึกข้อมูล] เพ่ือ
ยืนยันภายหลังการยืนยัน หน้าจะกลับไปยังหน้าหลัก หากต้องการแนบเอกสารเพ่ิมเติมในรายการเอกสาร  
ให้เลือกเมนูทางซ้ายมือ  นโยบายหรือการตีความ ม.๙(๒) หน้าจอแสดงรายการที่สร้างใหม่ 

 

กดที่ไอคอน  หน้ารายการเอกสารที่ต้องการแนบไฟล์เอกสาร หน้าจอแสดงใบปะหน้า และส่วนท้ายมีช่องใน
การแนบ ไฟล์เอกสาร  
 
******************************************************************************************************************************************
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****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๖๑ 

 

 

กดปุ่ม [เลือกไฟล์] เพ่ือเลือกไฟล์จากไดเรคทอรีในเครื่อง และกดปุ่ม [Open] ระบบจะปิดหน้าต่างและมีชื่อไฟล์  
ที่เลือกปรากฏ แสดงว่าเลือกไฟล์แล้ว กดปุ่ม [ยืนยัน] เพ่ือโอนไฟล์เอกสารจากเครื่องไปยังเครื่องแม่ข่ายหากดูรายการ
เอกสาร จะมีไอคอน  และ … อ่านต่อ แสดงว่าได้แนบไฟล์เข้าระบบเรียบร้อยแล้ว และสามารถกดที่ชื่อเรื่อง
เพ่ือดูเอกสารแนบได้ 

 

 

ค าแนะน า : รูปแบบไฟล์เอกสารที่แนบ ควรอยู่ในรูปแบบไฟล์ชนิด Adobe 
Acrobat (.PDF) เพ่ือความสะดวกในการเปิดใช้งาน และถ้ามีเอกสารหลาย
หน้า  ให้จัดรวมเอกสารเป็นหลายๆ หน้าในไฟล์เดียวกัน โดยสามารถพลิก
หน้าเอกสาร   ไปมาได้ 
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****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๖๓

 
มาตรา ๙ (๕) สิ่งพิมพ์มาตรา ๗ วรรคสอง โดยน าเข้าข้อมูลแต่ละรายการ โดยหน้าจอแสดงรายการ

 
มาตรา ๙ (๖) สัญญาสัมปทานฯ โดยน าเข้าข้อมูลแต่ละรายการ โดยหน้าจอแสดงรายการ

 
****************************************************************************************************************************************  

คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 

๖๒ 

 
มาตรา ๙ (๒) นโยบายหรือการตีความ  โดยมีการน าเข้าข้อมูลแต่ละรายการ โดยหน้าจอแสดงรายการ 

 
 
มาตรา ๙ (๓) แผนงาน โครงการ งบประมาณ โดยน าเข้าข้อมูลแต่ละรายการ โดยหน้าจอแสดงรายการ 

 
 
มาตรา ๙ (๔) คู่มือหรือค าสั่ง โดยน าเข้าข้อมูลแต่ละรายการ โดยหน้าจอแสดงรายการ 

 
 
 
 
 
 

******************************************************************************************************************************************
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****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๖๓ 

 

 
 
มาตรา ๙ (๕) สิ่งพิมพ์มาตรา ๗ วรรคสอง โดยน าเข้าข้อมูลแต่ละรายการ โดยหน้าจอแสดงรายการ 

 
 
มาตรา ๙ (๖) สัญญาสัมปทานฯ  โดยน าเข้าข้อมูลแต่ละรายการ โดยหน้าจอแสดงรายการ 
 

 

 
******************************************************************************************************************************************
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****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๖๔ 

 
มาตรา ๙ (๗) มติคณะรัฐมนตรี  โดยน าเข้าข้อมูลแต่ละรายการ โดยหน้าจอแสดงรายการ 
 

 
 
 

ง 
 
 
 
 
 
 
 

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๖๕
 
มาตรา ๙ (๘) ข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ที่คณะกรรมการก าหนด  
            ๑.ประกาศประกวดราคา สอบราคา โดยน าเข้าข้อมูลแต่ละรายการ โดยหน้าจอแสดงรายการ

ข้อส าคัญ ต้องก าหนดวันสิ้นสุดการเผยแพร่ วว ดด ปปปป) เพ่ือยุติการแสดงผล หากพ้นวันที่ดังกล่าวแล้ว
            ๒. สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร. ๑)  โดยน าเข้าข้อมูลแต่ละรายการ โดยหน้าจอแสดงรายการ

แ ต่ ล ะ ห น่ ว ย ง า น 
สร้างบันทึกและแนบ
ไฟล์ เอกสาร  แบบ 
สขร ๑ ของแ ต่ ล ะ
เดือน
แนะน าให้บันทึกไฟล์
ช นิ ด
หรือ 

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๖๕
 
มาตรา ๙ (๘) ข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ที่คณะกรรมการก าหนด  
            ๑.ประกาศประกวดราคา สอบราคา โดยน าเข้าข้อมูลแต่ละรายการ โดยหน้าจอแสดงรายการ

ข้อส าคัญ ต้องก าหนดวันสิ้นสุดการเผยแพร่ วว ดด ปปปป) เพ่ือยุติการแสดงผล หากพ้นวันที่ดังกล่าวแล้ว
            ๒. สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร. ๑)  โดยน าเข้าข้อมูลแต่ละรายการ โดยหน้าจอแสดงรายการ

แ ต่ ล ะ ห น่ ว ย ง า น 
สร้างบันทึกและแนบ
ไฟล์ เอกสาร  แบบ 
สขร ๑ ของแ ต่ ล ะ
เดือน
แนะน าให้บันทึกไฟล์
ช นิ ด
หรือ 

******************************************************************************************************************************************
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****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๖๕ 

 
มาตรา ๙ (๘) ข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ที่คณะกรรมการก าหนด  
            ๑.ประกาศประกวดราคา สอบราคา  โดยน าเข้าข้อมูลแต่ละรายการ โดยหน้าจอแสดงรายการ 

 
ข้อส าคัญ ต้องก าหนดวันสิ้นสุดการเผยแพร่ (วว/ดด/ปปปป) เพ่ือยุติการแสดงผล หากพ้นวันที่ดังกล่าวแล้ว 

            ๒. สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร. ๑)  โดยน าเข้าข้อมูลแต่ละรายการ โดยหน้าจอแสดงรายการ 

 
  

แ ต่ ล ะ ห น่ ว ย ง า น 
สร้างบันทึกและแนบ
ไฟล์ เอกสาร  แบบ 
สขร ๑ ของแ ต่ ล ะ
เดือน
แนะน าให้บันทึกไฟล์
ช นิ ด
หรือ 

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๖๕
 
มาตรา ๙ (๘) ข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ที่คณะกรรมการก าหนด  
            ๑.ประกาศประกวดราคา สอบราคา โดยน าเข้าข้อมูลแต่ละรายการ โดยหน้าจอแสดงรายการ

ข้อส าคัญ ต้องก าหนดวันสิ้นสุดการเผยแพร่ วว ดด ปปปป) เพ่ือยุติการแสดงผล หากพ้นวันที่ดังกล่าวแล้ว
            ๒. สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร. ๑)  โดยน าเข้าข้อมูลแต่ละรายการ โดยหน้าจอแสดงรายการ

 

 

แ ต่ ล ะ ห น่ ว ย ง า น 
สร้างบันทึกและแนบ
ไฟล์ เอกสาร  แบบ 
สขร ๑ ของแ ต่ ล ะ
เดือน
แนะน าให้บันทึกไฟล์
ช นิ ด
หรือ 

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๖๕
 
มาตรา ๙ (๘) ข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ที่คณะกรรมการก าหนด  
            ๑.ประกาศประกวดราคา สอบราคา โดยน าเข้าข้อมูลแต่ละรายการ โดยหน้าจอแสดงรายการ

ข้อส าคัญ ต้องก าหนดวันสิ้นสุดการเผยแพร่ วว ดด ปปปป) เพ่ือยุติการแสดงผล หากพ้นวันที่ดังกล่าวแล้ว
            ๒. สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร. ๑)  โดยน าเข้าข้อมูลแต่ละรายการ โดยหน้าจอแสดงรายการ

 
แ ต่ ล ะ ห น่ ว ย ง า น 
สร้างบันทึกและแนบ
ไฟล์ เอกสาร  แบบ 
สขร .๑  ของแ ต่ ล ะ
เดือน 
แนะน าให้บันทึกไฟล์
ช นิ ด  .PDF, .DOC 
หรือ .XLS  
 
 
 
 

******************************************************************************************************************************************
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****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๖๗
 
แบบฟอร์มการรายงาน จะแสดงหน้าจอเพ่ือส ารวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์

โดยผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ สามารถเลือกระดับความพึงพอใจ และสามารถแสดงข้อเสนอแนะการปรับปรุง ซ่ึง ระบบ
จะเก็บข้อมูลและแสดงผลส าหรับผู้ดูแลข้อมูล เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง

 

สรุปผลการรายงาน   หน้าจอแสดงสถิติแบบตาราง และกราฟ โดยแยกตามปีโดยอัตโนมัติ
****************************************************************************************************************************************  

คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 

๖๖

ส าหรับเดือนใดที่ไม่มี
รายงานสรุปผลการ
จัดซื้อ ให้สร้างรายการ
เอกสาร โดยระบุไว้ใน
ชื่ อ เ ร่ืองว่ า  เ ดือน
ชื่อเดือน ปี ไม่

มีการจัดซื้อจัดจ้าง  
 

            ๓. ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  โดยน าเข้าข้อมูลแต่ละรายการ โดยหน้าจอแสดงรายการ 

 
 
            ๔. ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ 
โดยน าเข้าข้อมูลแต่ละรายการไปจัดแสดงในหัวข้อ ข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ เพื่อความโปร่งใสของราชการ โดย
น าเข้าข้อมูลแต่ละรายการ โดยหน้าจอแสดงรายการ 

 

๑) ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ 
๒) ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน 
๓) ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของหน่วยงาน 
๔) ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน 
๕) ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน 
๖) ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

เอกสารอ่ืน ๆ ที่ต้องรายงาน  โดยน าเข้าข้อมูลสัญญาอ่ืน ๆ แต่ละรายการ โดยหน้าจอแสดงรายการ  

 
 
 
 

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๖๖ 

 
 ส าหรับเดือนใดที่ไม่มี

รายงานสรุปผลการ
จัดซื้อ ให้สร้างรายการ
เอกสาร โดยระบุไว้ใน
ชื่ อ เ ร่ืองว่ า  “เ ดือน
<ชื่อเดือน> <ปี> ไม่
มีการจัดซื้อจัดจ้าง  

๓. ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  โดยน าเข้าข้อมูลแต่ละรายการ โดยหน้าจอแสดงรายการ

๔. ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ 
โดยน าเข้าข้อมูลแต่ละรายการไปจัดแสดงในหัวข้อ ข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ เพื่อความโปร่งใสของราชการ โดย
น าเข้าข้อมูลแต่ละรายการ โดยหน้าจอแสดงรายการ 

๑) ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ 
๒) ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน 
๓) ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของหน่วยงาน 
๔) ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน 
๕) ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน 
๖) ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

เอกสารอ่ืน ๆ ที่ต้องรายงาน  โดยน าเข้าข้อมูลสัญญาอ่ืน ๆ แต่ละรายการ โดยหน้าจอแสดงรายการ 

 
 
 

******************************************************************************************************************************************

คู่มือ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

66



****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๖๗ 

 
แบบฟอร์มการรายงาน  จะแสดงหน้าจอเพ่ือส ารวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ 
 

 
 
โดยผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ สามารถเลือกระดับความพึงพอใจ และสามารถแสดงข้อเสนอแนะการปรับปรุง ซ่ึง ระบบ
จะเก็บข้อมูลและแสดงผลส าหรับผู้ดูแลข้อมูล เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง 
 
 

สรุปผลการรายงาน   หน้าจอแสดงสถิติแบบตาราง และกราฟ โดยแยกตามปีโดยอัตโนมัติ 
******************************************************************************************************************************************

คู่มือ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
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****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๖๙

เช่น ดูผลรวมทั้งหมด ของชนิดข้อมูล ประกาศประกวดราคา สอบราคา ม ๙

 
หน่วยงานของรัฐที่เป็นหน่วยงานต้นแบบ โดยแสดงรายชื่อหน่วยงาน และปีท่ีได้รับการคัดเลือก 

ส าหรับข้อมูลส่วนนี้จะได้รับการเพ่ิมหรือแก้ไขโดย สขร เท่านั้น และจะแสดงผลในหน้าจอของศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ 

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๖๘ 

 
สถิติผู้ใช้บริการ   หน้าจอแสดงสถิติจ านวนผู้ที่เข้ามาเรียกใช้เว็บไซต์ โดยสามารถเลือก ปี พ.ศ. ที่ต้องการดูสถิติได้ 

 
 
กราฟตามมาตรา  หน้าจอแสดง ตัวเลือก ช่วงเวลา และ ชนิดข้อมูลที่ต้องการให้แสดงผลสถิติและกราฟ 

 
 
 

******************************************************************************************************************************************
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****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๖๙ 

 

เช่น ดูผลรวมทั้งหมด ของชนิดข้อมูล ประกาศประกวดราคา สอบราคา ม. ๙ 

 
 
หน่วยงานของรัฐที่เป็นหน่วยงานต้นแบบ โดยแสดงรายชื่อหน่วยงาน และปีท่ีได้รับการคัดเลือก  

 

ส าหรับข้อมูลส่วนนี้จะได้รับการเพ่ิมหรือแก้ไขโดย สขร. เท่านั้น และจะแสดงผลในหน้าจอของศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ  
 

******************************************************************************************************************************************
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****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๗๑

ชั้นวางหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ เอกสารเผยแพร่   ซึ่งน าเสนอเอกสารและคู่มือต่าง ๆ ในรูปแบบไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์

ค้นหา โดยป้อนค าค้นที่ต้องการ เพ่ือค้นหาข้อมูลที่ต้องการ และระบบจะค้นหารวมจากข้อมูลต่าง ๆ ภายในศูนย์
ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้น าเข้าข้อมูลไว้ในระบบ

 
กรณีป้อน ๑ ค าค้น

 
โดยระบบยังแจ้งประเภทข้อมูล เช่น ข้อมูลตามมาตรา ๙

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๗๐ 

 
เมนูอื่น ๆ จะประกอบด้วย 

 คู่มือแนะน าต่าง ๆ โดยทาง สขร. จะจัดเตรียมคู่มือแนะน าการใช้งานต่าง ๆ  
 เข้าสู่ระบบเพ่ือจัดการข้อมูล โดยป้อนชื่อและรหัสผ่าน เพ่ือให้ระบบตรวจสอบ หากถูกต้องจะเข้าสู่โหมด

การแก้ไขข้อมูลให้ทันที และถ้าต้องการออกจากโหมดการแก้ไข ให้กดเลือกที่เมนู เข้าสู่ระบบเพื่อจัดการ
ข้อมูล ระบบจะออกจากโหมดการแก้ไขจัดการข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ 

 
 
โหมดการจัดการข้อมูล จะแสดงไอคอนส าหรับการเพ่ิมและแก้ไขข้อมูล ดังภาพ 

 

ซึ่งได้อธิบายวิธีการป้อนข้อมูลมาก่อนหน้านี้ 
******************************************************************************************************************************************
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****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๗๑ 
 
ชั้นวางหนังสือ – สื่อสิ่งพิมพ์ / เอกสารเผยแพร่   ซึ่งน าเสนอเอกสารและคู่มือต่าง ๆ ในรูปแบบไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ 

 

ค้นหา  โดยป้อนค าค้นที่ต้องการ เพ่ือค้นหาข้อมูลที่ต้องการ และระบบจะค้นหารวมจากข้อมูลต่าง ๆ ภายในศูนย์
ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้น าเข้าข้อมูลไว้ในระบบ 

 
กรณีป้อน ๑ ค าค้น 

 
โดยระบบยังแจ้งประเภทข้อมูล เช่น ข้อมูลตามมาตรา ๙ 

 

 

******************************************************************************************************************************************
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****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๗๓

การเตรียมไฟล์ภาพชื่อหน่วยงาน/องคก์ร ขนาดภาพ ๔๐๐ ๘๐

มีตัวอย่างไฟล์ใน
ไดเรคทอรี 

ในรูปแบบ 

เพ่ือใช้เป็นตัวอย่างใน
การแก้ไขตราสัญลักษณ์ 
และชื่อหน่วยงาน 
จากนั้นบันทึกไฟล์ในชื่อ 

ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้โปรแกรมอ่ืน ๆ ส าหรับแก้ไขไฟล์ภาพ เพ่ือใช้แสดงชื่อหน่วยงาน องค์กร 
โดยเลือกให้พื้นหลังเป็นแบบโปร่งใส เพ่ือให้สามารถกลมกลืนกับพ้ืนหลังของหน้าเว็บไซต์ได้ดี

โดยก าหนดให้ขนาดของภาพเท่ากับ หรือไม่เกินขนาด ๔๐๐ ๘๐ จุด เพ่ือให้มีสัดส่วน
เหมาะสมกับเว็บไซต์

เลือกใช้รูปแบบไฟล์ชนิด โดยมีนามสกุลไฟล์ คือ 
การแก้ไขค่าเริ่มต้นเกี่ยวกับรายละเอียดองค์กร
เปิดไฟล์ในไดเรคทอรี 

โดยต้องเปลี่ยนข้อมูล ๒ จุด ได้แก่
ชื่อหน่วยงาน องค์กรของท่าน

ชื่อหน่วยงาน โทร ๐ ๙๙๙๙ ๙๙๙๙

ซึ่งส่วนนี้จะแสดงที่ล่างสุดของเว็บไซต์

 

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๗๒ 

 
กรณีป้อนมากกว่า ๑ ค าค้น  ระบบการค้นหาจะค้นหาโดยใช้เง่ือนไข “และ” ระหว่างค าแต่ละค า กล่าวคือ  
ต้องมีข้อมูลทั้ง  ๓ ค า จึงเข้าเงื่อนไขการค้นหา 
 

 

หากได้รับสิทธิ์ในการแก้ไข ผู้ใช้งานก็สามารถแก้ไขใบปะหน้า หรือปรับปรุงไฟล์แนบได้ สามารถกดเพื่อเปิดไฟล์
เอกสารแนบได้จากไอคอนรูปแว่นขยาย 
 
ออกจากโหมดการจัดการข้อมูล ให้เลือกหัวข้อ เมนูอ่ืนๆ  เข้าสู่ระบบเพ่ือจัดการข้อมูล โดยไม่ต้องป้อนชื่อ
หรือรหัสผ่านใด ๆ ระบบจะถือว่าเป็นการออกจากโหมดการจัดการข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ 

 

  

การเปลี่ ยนรหัสผ่ าน  
หากออกจากระบบจัดการ
ข้อมูล จะมีปุ่ม ส าหรับ
เปลี่ยนรหัสผ่าน เมื่อกด
ที่ค าว่า “เปลี่ยนรหัส ผ่าน” 
หน้ าจอจะแสดง  ชื่ อ
ผู้ใช้งาน และจะต้องป้อน 
ร หั ส ผ่ า น เ ดิ ม  แ ล ะ 
รหัสผ่านใหม่ที่ต้องการ
เปลี่ยน ระบบจึงอนุญาต
ให้ เปลี่ ยนแปลงรหั ส  
ผ่านได้ 
 
 

******************************************************************************************************************************************
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****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๗๓ 

 

การเตรียมไฟล์ภาพชื่อหน่วยงาน/องค์กร (ขนาดภาพ ๔๐๐ x ๘๐ pixels) 

มีตัวอย่างไฟล์ใน
ไดเรคทอรี 
infocenter\001\logo 
ในรูปแบบ Adobe 
Photoshop (.PSD)  
เพ่ือใช้เป็นตัวอย่างใน
การแก้ไขตราสัญลักษณ์ 
และชื่อหน่วยงาน  
จากนั้นบันทึกไฟล์ในชื่อ 
infocenter\001\logo\ 
infocenter.png 

           ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้โปรแกรมอ่ืน ๆ ส าหรับแก้ไขไฟล์ภาพ เพ่ือใช้แสดงชื่อหน่วยงาน/องค์กร  
โดยเลือกให้พื้นหลังเป็นแบบโปร่งใส (Transparant) เพ่ือให้สามารถกลมกลืนกับพ้ืนหลังของหน้าเว็บไซต์ได้ดี  
            โดยก าหนดให้ขนาดของภาพเท่ากับ หรือไม่เกินขนาด ๔๐๐ x ๘๐ จุด เพ่ือให้มีสัดส่วน
เหมาะสมกับเว็บไซต ์
            เลือกใช้รูปแบบไฟล์ชนิด PNG โดยมีนามสกุลไฟล์ คือ .PNG 

การแก้ไขค่าเริ่มต้นเกี่ยวกับรายละเอียดองค์กร 

เปิดไฟล์ในไดเรคทอรี infocenter\001\default.asp 

 

โดยต้องเปลี่ยนข้อมูล ๒ จุด ได้แก่ 
ORG_NAME = “ชื่อหน่วยงาน/องค์กรของท่าน” 
ORG_CONTACT = “<b>ชื่อหน่วยงาน</b> โทร. ๐-๙๙๙๙-๙๙๙๙  E-mail : 
infocenter@abc.go.th” 
ซึ่งส่วนนี้จะแสดงที่ล่างสุดของเว็บไซต์ 

 
  

******************************************************************************************************************************************
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****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๗๕
 

บรรณานุกรม 

ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (๒๕๔๙), คู่มือ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐, กรุงเทพฯ, บริษัท สามเจริญพาณิชย์ (กรุงเทพ) จ ากัด

ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (๒๕๕๕), คู่มือ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ, 
กรุงเทพฯ, บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง จ ากัด

ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (๒๕๕๗), แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ, กรุงเทพฯ, บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง จ ากัด

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๗๔ 

 
ภาคผนวก  
หน่วยงานของรัฐ ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ประกอบด้วย 

๑. ราชการส่วนกลาง ได้แก่ ส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงและกรมในสังกัด 

๒. ราชการส่วนภูมิภาค ได้แก่ จังหวัด และอ าเภอ  
๓. ราชการส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล และ

กรุงเทพมหานคร และพัทยา 

๔. รัฐวิสาหกิจ ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปา
นครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค การเคหะแห่งชาติ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การท่าเรือ
แห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย การทางพิเศษ
แห่งประเทศไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารกรุงไทย 
ธนาคารออมสิน บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที 
จ ากัด (มหาชน) องค์การเภสัชกรรม ฯลฯ 

๕. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ได้แก่ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

๖. ศาลที่ไม่เกี่ยวกับการพิจารณาคดี ได้แก ่ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ส านักงานศาลยุติธรรม และส านักงาน
ศาลปกครอง 

๗. องค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพ ได้แก่ คุรุสภา แพทยสภา ทันตแพทยสภา สัตวแพทยสภา สภาทนายความ 
สภาวิศวกร สภาวิชาชีพบัญชี สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม สภากายภาพบ าบัด สภาเทคนิคการแพทย์ 
สภาสถาปนิก และสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๘. หน่วยงานอิสระของรัฐ ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  คณะกรรมการก ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
คณะกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ คณะกรรมการก ากับกิจการ
พลังงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย  ฯลฯ 

๙. หน่วยงานอ่ืนที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย  
 
หมายเหตุ รายละเอียด ค้นหาเพ่ิมเติมได้ที่ ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO) 
 
 
 
 
 
 
 

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๗๔
 
ภาคผนวก  
หน่วยงานของรัฐ ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ประกอบด้วย

๑. ราชการส่วนกลาง ได้แก่ ส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงและกรมในสังกัด 

๒. ราชการส่วนภูมิภาค ได้แก่ จังหวัด และอ าเภอ 
๓. ราชการส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล และ

กรุงเทพมหานคร และพัทยา
๔. รัฐวิสาหกิจ ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปา

นครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค การเคหะแห่งชาติ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การท่าเรือ
แห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย การทางพิเศษ
แห่งประเทศไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารออมสิน บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที
จ ากัด (มหาชน) องค์การเภสัชกรรม ฯลฯ

๕. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ได้แก่ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

๖. ศาลที่ไม่เกี่ยวกับการพิจารณาคดี ได้แก ่ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ส านักงานศาลยุติธรรม และส านักงาน
ศาลปกครอง

๗. องค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพ ได้แก่ คุรุสภา แพทยสภา ทันตแพทยสภา สัตวแพทยสภา สภาทนายความ
สภาวิศวกร สภาวิชาชีพบัญชี สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม สภากายภาพบ าบัด สภาเทคนิคการแพทย์
สภาสถาปนิก และสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๘. หน่วยงานอิสระของรัฐ ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการก ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
คณะกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ คณะกรรมการก ากับกิจการ
พลังงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย  ฯลฯ

๙. หน่วยงานอ่ืนที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 

หมายเหตุ รายละเอียด ค้นหาเพ่ิมเติมได้ที่ ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ( )

****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๗๔
 
ภาคผนวก  
หน่วยงานของรัฐ ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ประกอบด้วย

๑. ราชการส่วนกลาง ได้แก่ ส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงและกรมในสังกัด

๒. ราชการส่วนภูมิภาค ได้แก่ จังหวัด และอ าเภอ 
๓. ราชการส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล และ

กรุงเทพมหานคร และพัทยา
๔. รัฐวิสาหกิจ ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปา

นครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค การเคหะแห่งชาติ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การท่าเรือ
แห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย การทางพิเศษ
แห่งประเทศไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารออมสิน บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที
จ ากัด (มหาชน) องค์การเภสัชกรรม ฯลฯ

๕. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ได้แก่ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

๖. ศาลที่ไม่เกี่ยวกับการพิจารณาคดี ได้แก ่ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ส านักงานศาลยุติธรรม และส านักงาน
ศาลปกครอง

๗. องค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพ ได้แก่ คุรุสภา แพทยสภา ทันตแพทยสภา สัตวแพทยสภา สภาทนายความ
สภาวิศวกร สภาวิชาชีพบัญชี สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม สภากายภาพบ าบัด สภาเทคนิคการแพทย์
สภาสถาปนิก และสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๘. หน่วยงานอิสระของรัฐ ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการก ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
คณะกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ คณะกรรมการก ากับกิจการ
พลังงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย  ฯลฯ

๙. หน่วยงานอ่ืนที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 

หมายเหตุ รายละเอียด ค้นหาเพ่ิมเติมได้ที่ ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ( )

******************************************************************************************************************************************

คู่มือ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
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****************************************************************************************************************************************  
คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

๗๕ 

 
บรรณานุกรม 

 
ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (๒๕๔๙), คู่มือ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐, กรุงเทพฯ, บริษัท สามเจริญพาณิชย์ (กรุงเทพ) จ ากัด

ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (๒๕๕๕), คู่มือ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ, 
กรุงเทพฯ, บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง จ ากัด

ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (๒๕๕๗), แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ, กรุงเทพฯ, บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง จ ากัด

ส�านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ. (๒๕๕๕). คู่มือ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ. 
กรุงเทพฯ: บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนพ์พับลิสซิ่ง จ�ากัด.

ส�านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ. (๒๕๔๙). คู่มือ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐. กรุงเทพฯ: บริษัท สามเจริญพาณิชย์ (กรุงเทพ) จ�ากัด.

ส�านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ. (๒๕๕๗). แนวทางการปฏบัิติตามพระราชบญัญัติข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ. กรุงเทพฯ: บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง จ�ากัด.

******************************************************************************************************************************************
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