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 หน้า 2 
 

 

คำนำ 
 

จากการปรับปรุงกระบวนการจัดการความรู้ในปจัจุบัน ทำให้หน่วยงานต้องจัดการความรู้ให้
เป็นระบบ มีมาตรฐานเพื่อรองรับการปฏิบัติงานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 มุ่งประสงค์ให้หน่วยงานของรัฐจัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารตามที่กฎหมายกำหนดไว้
บริการประชาชนโดยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงขอ้มูลขา่วสารได้อย่างง่าย และประหยัดเวลา 

สำหรับคู่มือการการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดเลย มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และขั้นตอนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเกษตรและ
สหกรณ์จ ังหว ัดเลย ให้แก่ ข้าราชการและประชาชนทั ่วไปเพื ่อสามารถทำความเข้ าใจในเร ื ่องต่าง  ๆ   
ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ ขอบเขตคำจำกัดความ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ระเบียบปฏิบัติ (ขั้นตอน   
การปฏิบัติงาน) เอกสารอ้างอิง แบบฟอรม์ท่ีใช้ เอกสารบันทึก 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย หวังว่าคู่มือ        
การปฏิบัติงานฯ ที่จัดทำขึ ้นมานี ้จะสามารถใช้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและเป็นประโยชน์ ต่อ
ประชาชนผู้มาติดต่อขอข้อมูลขา่วสาร รวมทั้งใช้ขับเคล่ือนกระบวนการดำเนินงานให้ไปสู่เป้าหมายต่อไป 
 
 

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย 

พฤษภาคม 2563 
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คู่มือการปฏบิัติงานศูนย์บริการข้อมูลขา่วสาร 

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย 
 
1.ความเป็นมา 

คู่มือการปฏิบัติงานเป็นเอกสารที ่หน่วยงานสร้างขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในหน่วยงาน โดยระบุขั้นตอนและรายละเอียดการทำงานที่มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ
ปฏิบัติงานนั้น และสามารถปรับปรุงให้สอดคล้องกับระเบียบ วิธีการและเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลง 

 
2. วัตถุประสงคข์องการจัดทำคู่มือ 

2.1 เพื่อจัดเก็บข้อมูลความรู้เกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสารในแต่ละขั้นตอน 
เกณฑ์ขอกำหนด รายละเอียดและมาตรฐานของงานระยะเวลา ผู้รับผิดชอบและเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

2.2 เพื่อสนับสนุนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และสรุปบทเรียนจากประสบการณ์การปฏิบัติงาน เผยแพร่
ใหแ้กข้่าราชการรุ่นหลังๆไว้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 

2.3 เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงาน 
 
3. ขอบเขต 

คู่มือฉบับนี้ใช้ประกอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของ
ศูนย์ข้อมูลขา่วสาร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย 
 
4. คำจำกัดความ 

“ข้อมูลข่าวสาร” หมายความว่า สื่อที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใดๆ ไม่ว่า
การสื ่อความหมายนั้นจะทำได้โดยสภาพของสิ ่งนั ้นเองหรือโดยผ่านวิธ ีการใดๆ และไม่ว่าจะได้ทำไว้ใน          
รูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนท่ี ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง      
การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอื่นใดท่ีทำให้ส่ิงท่ีบันทึกไว้ปรากฏได้ 

“ข้อมูลขา่วสารของราชการ” หมายความว่า ข้อมูลขา่วสารท่ีอยู่ในความครอบครอง หรือควบคุมดูแล
ของหน่วยงานภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสารเกี ่ยวกับ
เอกชน  

“มาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ” คือ มาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน
ภาครัฐในด้านการบริหารจัดการท่ีแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการดำเนินการท่ีสามารถเปิดเผยและตรวจสอบได้ท้ัง
ในเชิงขอ้มูลและกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพ 

“ข้อมูลข่าวสารสวนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคลการศึกษา 
ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทำงาน บรรดาที่มีชื ่อของผู้นั้น หรือ           
มีเลขหมาย รหัส หรือส่ิงบอกลักษณะอื่นท่ีทำให้รู้ตัวผู้นั้นได้ เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ แผ่นบันทึกลักษณะเสียงของ
คนหรือรูปถ่าย และใหห้มายความรวมถึงขอ้มูลขา่วสารเกี่ยวกับส่ิงเฉพาะตัวของผู้ท่ีถึงแก่กรรมแล้ว 

ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานรัฐยอมจำกัดเฉพาะ        
ที่หน่วยงานของรัฐครอบครองหรือควบคุมไว้ตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นๆ เท่านั้น รวมไปถึงข้อมูล
ข่าวสารที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่หน่วยงานของรัฐครอบครองอยู่ด้วย 
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5. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

5.1 ดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ดังนี้ 
(1) จัดสถานท่ี/จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์

จังหวัดเลย สำหรับใหบ้ริการขอ้มูลขา่วสารตามมาตรา ๙ เพื่อใหป้ระชาชนสามารถเข้าตรวจสอบ ข้อมูลขา่วสาร
ได้โดยสะดวก 

(2) มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารหรือปฏิบัติหน้าที่เกี ่ยวกับการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นการเฉพาะ 

(3) มีป้ายบอกถึงที่ตั้งของสถานที่หรือศูนย์ ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดเลย ตั้งแต่บริเวณตัวอาคาร หน้าห้อง และบริเวณศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดเลย 

5.2 จัดระบบขอ้มูลขา่วสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 7 
พร้อมจัดทำดัชนีขอ้มูลขา่วสารไว้บริการ 

5.3 บริหารจัดการเกี ่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างเป็นระบบ เช่น แต่งต้ัง
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย เก็บสถิติข้อมูลข่าวสาร ดำเนินการ
รักษามาตรฐานการระยะเวลาการให้บริการ 

5.4 เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี ่ยวกับสิทธิการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารให้แก่บุคลากรทราบ เช่น         
การจัดอบรม/สัมมนาโดยหน่วยงานจัดเอง และส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในโครงการต่างๆ เผยแพร่ ความรู้ผ่านส่ือ
ช่องทางต่างๆ บรรยายให้ความรู้ผู้เข้าเยี ่ยมชม สำรวจความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย 
สำรวจความพึงพอใจ 

เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ประกาศสอบ ราคาที่ผู ้ว่าราชการ
จังหวัดเลย ลงนามเผยแพร่บนเว็บไซต์ และจัดทำสรุปการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน และเผยแพร่บน
เว็บไซต์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนมทุกเดือน 
 
6. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

6.1 ข้อมูลขา่วสารท่ีสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย ไว้ใหป้ระชาชนมีสิทธิได้รู้ตามมาตรา 7 
และมีสิทธิตรวจดูตามมาตรา 9 ประกอบด้วย 

• นโยบายรัฐบาลท่ีเกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
• นโยบายเกี่ยวกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
• แผนงาน/โครงการเกี่ยวกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย 
• งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย 
• ข้อบังคับ ระเบียบ คำส่ัง ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย 
• สัญญาสัมปทาน สัญญาว่าจ้าง สัญญารวมทุน 
• โครงสร้างอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย ออกเป็นกฎกระทรวง 

และประกาศหน่วยงานตามมาตรา ๗ วรรคสอง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
รัฐวิสาหกิจออกตามกฎหมายอื่นๆ พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

• คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 
• คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540  
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• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม 
• ข้อมูลขา่วสารอื่น ๆ 
• ข่าวเกี่ยวกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย 

6.2 ระบบการให้บริการข้อมูลข่าวสารสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย ได้นำระบบการ
จัดการขอ้มูลขา่วสาร มาดำเนินการ 2 ระบบ คือ 

1.)  ระบบการจัดการข้อมูลข่าวสารด้วยระบบเอกสาร (แฟ้มข้อมูลข่าวสาร) ได้คัดแยกข้อมูล    
ที่หน่วยงานต้องจัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูตามมาตรา ๙ ไว้บริการ โดยจัดทำดัชนีข้อมูลข่าวสารไว้ในรหัส
แฟ้มข้อมูลขา่วสาร 

2) ระบบการจัดการข้อมูลข่าวสารด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ได้นำระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมีระบบ
การจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ มาพัฒนาเพื่อรองรับข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้แก ่

•  ระบบราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th 
•  ระบบมติคณะรัฐมนตรี http://www.cabinet.soc.go.th 
•  ระบบคำส่ัง ระเบียบ ประกาศ  https://www.opsmoac.go.th /law-general_law 
•  ระบบการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ (e-GP ) (มีข้อมูล  ประกอบด้วย การประกวดราคา และสอบ

ราคา สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง) 
•  ระบบ โครงการ/แผนงานของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย 
•  ข่าวสารข้อมูลสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย ผ่านทางเว็บไซต์ สำนักงานเกษตรและ

สหกรณ์จังหวัดเลย https://www.opsmoac.go.th/loei 
•  อื่น ๆ 
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ถ้าไม่มีข้อมูลข่าวสาร 
ในศูนย์ฯ แต่มีในหน่วยงาน

น้ัน 

การแสดงตนด้วยการลงชื่อในสมุดทะเบียน 

ตรวจดูว่ามีข้อมูลข่าวสารอยู่ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารหรือไม่ 

ช่วยเหลอื/แนะนำ/ค้นหาจากดัชนีข้อมูลข่าวสารที่
เก็บ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารหรอืทีแ่ยกเก็บไว้ต่างหาก 

ถ่ายสำเนา 

รับรองสำเนาถูกต้อง 

ถ้าไม่มีข้อมูลข่าวสารในหน่วยงานน้ันให้
แนะนำไปขอทีห่น่วยงานอื่น 

ถ้ามีข้อมูลข่าวสาร 
ในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

ให้กรอกแบบฟอร์มคำขอ 

ให้ความช่วยเหลอืในการกรอกแบบฟอร์ม 
หรือเจ้าหน้าที่กรอกเอง 

ส่งผู้รับผิดชอบพิจารณาว่า 
จะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคำขอได้หรือไม่ 

ติดต่อนัดหมายมาฟังผลคำขอ 

ถ่ายสำเนา 

รับรองสำเนาถูกต้อง 

แผนภูมิข้ันตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร 
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย 
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7. หลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติงานและเง่ือนไข 

7.1 หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน 
7.1.1 ความมุ่งหมายสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
มุ่ ง โดยตรงต่อการพัฒนาโครงสร้ างพ ื ้นฐานมารองร ับส ิทธ ิร ับรู้ ของประชาชน หรือ               

มุ่งต่อการจัดการความรู้ การพัฒนาเครือข่ายความรู้จากข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยกำหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร โดยให้เก็บรักษาข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของหน่วยงานและต้อง
จัดพิมพ์เผยแพร่ จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู หรือเปิดเผยเมื่อประชาชนร้องขอตามลำดับความสำคัญของ
ข้อมูลข่าวสารนั้นๆ โดยให้หน่วยงานของรัฐมีอำนาจใช้ ดุลพินิจสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารบางประเภทที่การ
เปิดเผยอาจกระทบความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือส่วนได้เสียอันพึงได้รับความคุ้มครอง       
ของบุคคลอื่นได้และข้อมูลข่าวสารทั้งหลายเหล่านี้ เมื่อมีอายุครบเวลาที่กฎหมายกำหนด หน่วยงานของรัฐมี
หน้าท่ีส่งมอบให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติ คัดเลือกไว้ใหป้ระชาชนได้ศึกษาค้นคว้า 

7.1.2 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 11 เมษายน 2549 ที่เห็นควรให้นำเรื่องการจัดระบบ และ
การดำเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหนึ่ง        
ในตัวช้ีวัด (KPI) ประสิทธิภาพของหน่วยงานของรัฐทุกแหง่เริ่มต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 เพื่อเป็นการสนับสนุน
การบังคับใช้พระราชบัญญัติข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 ใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
มติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญ 

- หน่วยงานต้องถือเปน็นโยบายสำคัญ จัดอบรมและให้ความรู้อยา่งต่อเนื่อง 
- หน่วยงานต้องแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการปฏิบัติตามกฎหมาย และให้คัดหน่วยงานตัวอย่าง

พร้อมทั ้งกำหนดผู ้บริหารระดับรอง เป็นผู้กำกับควบคุมและประสานงานเพื่อพัฒนาการให้บริการให้มี
ประสิทธิภาพเป็นท่ียอมรับของประชาชน 

- ใหห้น่วยงานของรัฐให้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลขา่วสารของราชการ 
- ใหป้ฏิบัติตามคำวินิจฉัยอย่างเคร่งครัดภายใน 7 วัน 
- หากมีปัญหา อุปสรรค ให้แจ้งให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารทราบโดยเร็ว หากเจ้าหน้าท่ี

ของรัฐฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยฯ โดยไม่มีเหตุสมควร ใหผู้้บังคับบัญชาดำเนินการพิจารณาลงโทษทางวินัย
ทุกกรณี  

- จัดข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนโดยเร็วหรือภายในวันที่ได้รับคำขอ เว้นแต่มีเหตุล่าช้าให้
ดำเนินการภายใน 15 วัน หากไม่แล้วเสร็จให้แจ้งผู้ขอ โดยกำหนดวันแล้วเสร็จไว้ด้วย  

7.1.3 หน้าท่ีเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลขา่วสาร 
1) หน้าท่ีตระเตรียมการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารท่ีจัดทำไว้จัดระบบ

ขอมูลขา่วสาร มาตรา 11 มาตรา 9 และมาตรา 7 จัดแยกประเภทขอ้มูลขา่วสารให้ค้นหาได้ง่าย 
2) หน้าท่ีเปิดเผยข้อมูลขา่วสาร อยา่งน้อย 5 ประการ คือ 

ก. หน้าท่ีจัดพิมพ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีกฎหมายกำหนด หน้าท่ีส่งขอ้มูลขา่วสารของ
ราชการตามมาตรา 7 ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา หรือจัดพิมพ์ เผยแพร่หลายตามจำนวนพอสมควรทันทีท่ีมี
ข้อมูลขา่วสารเกิดขึ้น 

ข. หน้าท่ีจัดขอ้มูลขา่วสารสำคัญไว้ใหป้ระชาชนตรวจดู ตามาตรา 9 และคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการได้ใช้อำนาจตามมาตรา 9 ออกประกาศเมื ่อวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2541 กำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดใหม้ีข้อมูลขา่วสารของราชการไว้ใหป้ระชาชนตรวจดูโดยกำหนดให้หน่วยงาน 
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จัดสถานที่สำหรับค้นหาและตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการ และจัดทำดัชนีข้อมูลให้เพียงพอสำหรับ         
ใหป้ระชาชนค้นหาได้เอง 

ค. หน้าท่ีจัดหาขอ้มูลอื่นๆ ใหผู้้ขอในเวลาอันสมควร ตามมาตรา 11 ซึ่งหมายถึง หน้าท่ี
จัดหาข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่แล้วและผู้ขอข้อมูลข่าวสารได้ระบุลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามควรและไม่ขอจำนวน
มากหรือบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุสมควรเท่านั้น ส่วนข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดทำ วิเคราะห์ จำแนก รวบรวม หรือ  
จัดใหม้ีข้ึนใหม่นั้น เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะจัดให้หรือไม่ก็ได้ 

ง. หน้าที่จัดทำสำเนาและรับรองสำเนาถูกต้อง (มาตรา 9 และมาตรา 11) หน่วยงาน
ของรัฐอาจวางหลักเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียมในการดำเนินการก็ได้ และต้องคำนึงถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้นอ้ย
ประกอบ และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการและได้มีประกาศ        
เรื่องค่าธรรมเนียมไว้ ถ้าเรียกเก็บไม่เกินต้นทุนที่แท้จริง ไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อนก็ได้
ค่าธรรมเนียมมี 3 ประเภทคือ 

(1)  ค่าธรรมเนียมในการทำสำเนา และรับรองสำเนา 
(2)  ค่าธรรมเนียมในการค้นหารวบรวมข้อมูลขา่วสาร 
(3)  ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบความถูกต้องและตัดถอนขอ้มูลข่าวสารส่วนท่ีไม่เปดิเผย 
จ. หน้าที่ให้คำแนะนำแก่ผู้ขอข้อมูลข่าวสารของราชการที่มิได้อยู่ในความดูแลของตน 

ใหติ้ดต่อหน่วยงานของรัฐท่ีควบคุมดูแลข้อมูลขา่วสารนั้นๆ (มาตรา 12) 
 
หน้าที่พิจารณาสั่งเปิดเผยหรือมิเปิดเผยขอมูลข่าวสาร ต้องพิจารณาก่อนว่าคำขอนั้น มีลักษณะชัดเจนชนิด  
ท่ีอาจเข้าใจได้ตามสมควรหรือไม่ กรณีการส่ังเปิดเผยข้อมูลขา่วสารของราชการ กฎหมายถือการมีคำส่ังเปิดเผย
เป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ีรัฐ (มาตรา 15 วรรคสอง) ดังนั้น ผู้บังคับบัญชา หรือศาลย่อมไม่มีอำนาจทบทวนหรือ
ยกเลิกเพิกถอนคำสั่งนั้น การสั่งเพิกถอนคำสั่งเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารจึงมีได้เฉพาะกรณีผู้บังคับบัญชาหรือศาล
เห็นว่าเป็นคำสั่งที ่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น การสั่งมิให้เปิดเผยนั้น กฎหมายมิได้กำหนดว่าเป็นดุลพินิจ
โดยเฉพาะ ดังนั้น อาจพิจารณาทบทวนหรือยกเลิกเพิกถอนได้ ในกรณีหลังหนว่ยงานของรัฐท่ีออกคำส่ังไม่เปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารยังมีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 40 วรรคแรก   
ที่ต้องแจ้งให้ผู้ขอรับรู้ข้อมูลข่าวสารทราบด้วยวาจา อาจอุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยนั้นต่อคณะกรรมการวินิจฉัย
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนั ้น โดยยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ     
ข้อมูลขา่วสารของราชการ (มาตรา 18) 
 
หน้าที่แจ้งให้มีประโยชนได้เสียในการเปิดเผยขอ้มูลขา่วสารคัดคานการเปิดเผยนั้น  (มาตรา 17 วรรคแรก) 
 
หน้าที่ปฏิบัติเก่ียวกับการจัดระบบและรักษาความปลอดภัยให้แก่ระบบขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคล (มาตรา 23) 
หน้าที่ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล (มาตรา 24) และหน้าที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสาร   
ส่วนบุคคลเพื่อใหถู้กต้องตามท่ีเป็นจริงของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (มาตรา 25) 
 
หน้าที่ส่งมอบข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผยให้แก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เพื่อ
คัดเลือกไว้ ให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้าเม ื ่อพ้นกำหนด 75 ปี ในกรณีเป็นความลับเก ี ่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ตามมาตรา 14 และมาตรา 20 ในกรณีเปน็ความลับของทางราชการตามมาตรา 15 มาตรา 26 
 



คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย 

 หน้า 10 
 

 
7.1.4 จัดทำมาตรการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สิทธิการเข้าถึงขอ้มูลขา่วสารของผู้รับบริการ

ในส่วนนี้ได้ดำเนินการจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ รวมกับจัดกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลขา่วสาร 

7.2 วิธีการปฏิบัติงาน 
ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

 
8. แนวคิด/งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

8.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และ 2550 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้บัญญัติในมาตรา 58 ว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิ

ได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่น เวน้แต่การเปิดเผยข้อมูลนั้นจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน
หรือส่วนได้เสียอันพึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอื ่น ทั ้งนี้ ตามที ่กฎหมายบัญญัติ สำหรับการแก้ไข
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้บัญญัติในมาตรา มาตรา 56 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบ
และเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการส่วนทองถิ่น เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารนั้นจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัย
ของประชาชน หรือส่วนได้เสียอันพึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอื่น หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ตามท่ี
กฎหมายบัญญัติ และมาตรา 57 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล คำชี ้แจง และเหตุผลจากหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ก่อนการอนุญาตหรือการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมใด   
ท่ีอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใดท่ีเกี่ยวกับตน
หรือชุมชนท้องถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปประกอบการพิจารณา
ในเรื่องดังกล่าว การวางแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์    
การวางผังเมือง การกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ในท่ีดิน และการออกกฎท่ีอาจมีผลกระทบต่อส่วนได้เสียสำคัญ
ของประชาชน ใหร้ัฐจัดใหม้ีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างท่ัวถึงก่อนดำเนินการ 

 
8.2 คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติขอ้มูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
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เอกสารประกอบ 
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