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ประโยชนอยางยิ่งสําหรับผูปฏิบัติงานประจําศูนยขอมูลขาวสารหรือผูที่ตองการศึกษาหาความรูในเรื่องดังกลาว
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ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เปนกฎหมายที่บัญญัติขึ้นเพื่อรับรองสิทธิไดรู
(Right to Know) ขอมูลขาวสารราชการของประชาชน โดยแตละหนวยงานของภาครัฐตองจัดใหมีการ
เผยแพรขอมูลขาวสารของราชการตามอํานาจหนาที่และภารกิจของหนวยงาน นอกจากนี้ยังตองใหประชาชน
สามารถใชสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารของหนวยงาน เพื่อใหเกิดกระบวนการตรวจสอบการใชอํานาจของ
หนวยงานภาครัฐใหมคี วามโปรงใส รวมถึงคุมครองการละเมิดสิทธิของประชาชนในการรับรูขอมูลขาวสารของ
ราชการ
การดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ถือเปนภารกิจของ
หนวยงานภาครัฐที่ตองดําเนินการเพื่อแสดงใหเห็นถึงขั้นตอนและกระบวนการเปดเผยขอมูลขาวสารของ
ราชการและการสงเสริมใหประชาชนไดรับรูและเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ ( Pubic inspection) รวมทัง้
การใหมีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงและตรวจดูขอมูลขาวสารได
ศูนยขอมูลขาวสารของราชการ จัดขึ้นเพื่อใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชน ตามมาตรา 9 แหง
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่บัญญัติใหหนวยงานของภาครัฐตองจัดใหมีขอมูล
ขาวสารของราชการตามที่กฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ดังนั้น “ศูนยขอมูลขาวสารทาง
ราชการ” จึงมีภารกิจในการใหคําแนะนํา ให คํา ปรึกษาที่เปนประโยชน โดยประชาชนที่มาขอ รับ บริการจะ
ไดรับขอมูลที่ถูกตอง ไดรับความสะดวก และรวดเร็ว
หลักเกณฑ์ และขัน้ ตอนการจัดให้ มีศูนย์ ข้อมูลข่ าวสารของราชการ
พระราชบัญญัตขิ ้ อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และประกาศคณะกรรมการข้ อมูลข่าวสาร
ของราชการ เรื่ องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้ มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ ให้ ประชาชนเข้ า
ตรวจดูได้ กําหนดเกี่ยวกับการจัดทําศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สรุปได้ ดงั นี ้
1. สถานที่ตงั ้ ของศูนย์ ข้อมูลข่ าวสาร
1.1 จัดตังภายในสํ
้
านักงาน โดยจัดเป็ นศูนย์ข้อมูลข่าวสารในห้ องใดห้ องหนึง่ เป็ นสัดส่วนแต่
ถ้ ามีพื ้นที่น้อยจัดเป็ นห้ องไม่ได้ ให้ จดั เป็ นมุมหนึง่ ของห้ องในสํานักงานนัน้ ซึง่ ถ้ าไม่สามารถเก็บข้ อมูล
ข่าวสารของราชการไว้ ได้ ทงหมดในที
ั้
่เดียวก็สามารถแยกเก็บไว้ ตา่ งหากได้ แต่ต้องคํานึงถึงความสะดวก
ของประชาชนผู้ขอตรวจข้ อมูลข่าวสารประกอบด้ วย
1.2 จัดตังภายนอกสํ
้
านักงาน โดยจัดในห้ องสมุดของหน่วยงานอื่นที่อยูใ่ นบริเวณใกล้ เคียงได้
ทังนี
้ ้ ควรจัดทําป้ายชื่อศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ (ชื่อหน่วยงาน) ติดไว้ ด้วย
2. การมอบหมายหน่ วยงาน และเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูรับผิดชอบ
หน่วยงานของรัฐแต่ละแห่ง ควรมอบหมายหน่วยงานย่อยเพียงหน่วยงานเดียวขึ ้นมา
รับผิดชอบการดําเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ไม่ควรแบ่งกระจายออกไปตามหน่วยงานต่างๆ และควรมี
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เจ้ าหน้ าที่ในหน่วยงานนันรั
้ บผิดชอบโดยตรง
3. วัสดุอุปกรณ์ ท่ จี าํ เป็ นภายในศูนย์ ข้อมูลข่ าวสารของราชการ
ควรจัดให้ มีต้ ู หรื อชัน้ และแฟ้มสําหรับใช้ จดั เก็บเอกสารและดัชนีของข้ อมูลที่จดั เก็บ โต๊ ะ
และเก้ าอี ้สําหรับผู้มาขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร
4. การจัดเก็บข้ อมูลข่ าวสารในศูนย์ ข้อมูลข่ าวสารของราชการ
4.1 ระบบการจัดเก็บข้ อมูลข่าวสาร
- จําแนกข้ อมูลตามหน่วยงานย่อยในองค์กรและหมายเลข (รหัส) ประจําข้ อมูลข่าวสาร
- จําแนกข้ อมูลออกเป็ นหมวด/เรื่ องของข้ อมูลตามมาตรา 9(1)-(8) แห่ง
พระราชบัญญัตขิ ้ อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และจัดตังเป็
้ นแฟ้ม
-ภายในหมวด/เรื่ องให้ จดั ลําดับตัวอักษรของเรื่ องภายในแต่ละแฟ้ม และจัดทําบัตรนํา
คัน่ ประเภทข้ อมูลข่าวสารและหมวด/เรื่ องของข้ อมูล
ขอมูลขาวสารตามมาตรา 9
ขอมูลขาวสารตามมาตรา 9 เปนประเภทของขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดู ไดแก
1. ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงตอเอกชน รวมทั้งความเห็นแยงและคําสั่งที่เกี่ยวของ
ในการพิจารณาวินิจฉัยดังกลาว
2. นโยบายหรือการตีความที่ไมเขาขายตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7 (4)
3. แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปของปที่กําลังดําเนินการ
4. คูมือหรือคําสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหนาที่ของเอกชน
5. สิ่งพิมพที่ไดมีการอางอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง
6. สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญารวมทุนกับเอกชนในการ
จัดทําบริการสาธารณะ
7. มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให
ระบุรายชื่อ รายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารที่นํามาใชในการพิจารณาไวดวย
8. ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
ขอมูลขาวสารที่จัดใหประชาชนเขาตรวจดูไดตามวรรคหนึ่ง ถามีสวนที่ตองหามมิใหเปดเผยตาม
มาตรา 14 หรือมาตรา 15 อยูดวย ใหลบหรือตัดทอนหรือทําโดยประการอื่นใดที่ไมเปนการเปดเผยขอมูล
ขาวสารสวนนั้น
บุคคลไมวาจะมีสวนไดเสียเกี่ยวของหรือไมก็ตาม ยอมมีสิทธิเขาตรวจดู ขอสําเนาหรือขอสําเนาที่มีคํา
รับรองถูกตองของขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งได ในกรณีที่สมควร หนวยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑเรียกคาธรรมเนียมในการนั้นก็ได ในการนี้ใหคํานึงถึงการชวยเหลือผูมีรายได
นอยประกอบดวย ทั้งนี้ เวนแตจะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไวเปนอยางอื่น
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คนตางดาวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดใหเปนไปตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง
ศูนยขอมูลขาวสาร สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) ตระหนักถึงความสําคัญในการใหบริการขอมูล
ขาวสารดังกลาว จึงจัดตั้ง “ศูนยขอมูลขาวสาร” ขึ้น เพื่อทําหนาที่ในการใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชน
เปนการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล ปองกันและปราบปราม การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 นอกจากนี้ยังใหบริการ
ขอมูลขาวสารขององคกรเกี่ยวกับดําเนินงานภายใตพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 ซึ่งมีพันธกิจ
“สานพลังความรู นโยบาย และสังคม เพื่อนําไปสูนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวมบน
พืน้ ฐานทางปญญา” และวิสัยทัศน “ ระบบสุขภาพไทยพัฒนาจากกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมี
สวนรวมบนพื้นฐานทางปญญา (Participatory Public Policy Process based on Wisdom: 4PW )
ศูนยขอมูลขาวสารของสช. มีการใหบริการขอมูลขาวสาร 2 รูปแบบ ไดแก ศูนยขอมูลขาวสารทาง
กายภาพ ซึ่งตั้งอยูที่ชั้น 3 อาคารสุขภาพแหงชาติ เลขที่ 88/39 ติวานนท 14 ถ. ติวานนท หมูที่ 4 ต.ตลาด
ขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 และศูนยขอมูลขาวสารทางอิเล็กทรอนิก ส
(https://infocenter.nationalhealth.or.th.) โดยมีชองทางการประชาสัมพันธศูนยทางสื่อสังคมออนไลน
ไดแก เพจ infocenterสช. และกลุม line@ เพื่อการเขาถึงขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับ การดําเนินงานตาม
กฎหมายทัง้ ๒ ฉบับ รวมทั้งประเด็นนโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวมอื่นๆ เพื่อ ใหเกิดการนําขอมูลขาวสารไป
ใชประโยชนขององคกร ภาคีเครือขาย และประชาชน
วัตถุประสงค
การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานการใหบริการขอมูลขาวสาร สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ มี
วัตถุประสงค ดังนี้
1. เพื่อใหผูปฏิบัติงานประจําศูนยขอมูลขาวสาร สช. หรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของมีการปฏิบัติที่ถูกตอง
ภายใตขอกําหนดของกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของ
2. เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาการใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชนผูใชบริการ มีประสิทธิภาพและ
เปนมาตรฐานเดียวกัน
3. เพื่อใชเปนเครื่องมือในการทํางานของผูเกี่ยวของทุกระดับ
4. เพื่อใหบริหารของหนวยงาน สามารถใชติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานไดทุกขั้นตอน
5. เพื่อใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานใหกับเจาหนาที่ประจําศูนยขอมูลขาวสาร สช.
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ขอบเขต
คูมือการปฏิบัติงานการใหบริการขอมูลขาวสารฉบับนี้ ครอบคลุมถึงสาระสําคัญตามขอกฎหมายขอมูล
ขาวสาร ระเบียบปฏิบัติ หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการจัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารของราชการ ขั้นตอน
ปฏิบัติงานในการใหบริการขอมูลขาวสารของราชการแกประชาชนผูมารับบริการ รวมถึงแบบฟอรมในการ
ปฏิบัติที่เกี่ยวของ ซึ่งจะเปนประโยชนสําหรับผูปฏิบัติงานประจําศูนยขอมูลขาวสาร หรือผูที่ตองการศึกษาหา
ความรูเกี่ยวกับกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการ
คําจํากัดความ
“ขอมูลขาวสาร” หมายความวา ขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ ที่อยูใน
ความครอบครองหรือควบคุมดูแลของสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการขอมูลขาวสาร ของสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แหงชาติ
“เจาหนาที่” หมายถึง เจาหนาที่ผูรับผิดชอบขอมูลขาวสาร
“ศูนยขอมูลขาวสาร” หมายความวา ศูนยขอมูลขาวสาร ของสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แหงชาติ
หนาที่ความรับผิดชอบ
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศง 2540 และการใหบริการขอมูลขาวสาร
ของราชการ เกี่ยวของกับบุคคลทุกระดับ ดังนี้
บุคคลที่เกี่ยวของ
หนาที่ความรับผิดชอบ
1.เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
- กํากับดูแล ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายขอมูล
ขาวสารของราชการ
2. รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
- รับผิดชอบ ควบคุม กํากับดูแลการปฏิบัติตาม
กฎหมายขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารของ
สํานักงานใหเปนไปอยางเครงครัด
3. คณะกรรมการขอมูลขาวสาร (คําสั่งสํานักงาน 1. กําหนดนโยบายและยุทธศาสตร หลักเกณฑ
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติที่ 93/2560 ลงวันที่ มาตรการแผนการดําเนินงาน หรือคูมือการปฏิบัติงาน
15 พฤษภาคม 2560 คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการ ดานขอมูลขาวสาร
สุขภาพแหงชาติที่
2.ใหคําแนะนําหรือเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
จัดทํา และปรับปรุงขอมูลขาวสารของ สช. ตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ
หรือขอมูลขาวสารอื่นๆ ที่เปนประโยชนตอราชการ
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4. เจาหนาที่ประจําศูนยขอมูลขาวสาร
ประกอบดวย
4.1 ผูอํานวยการศูนยขอมูลขาวสาร
4.2 เจาหนาที่ของศูนยสารสนเทศและขอมูลขาวสาร

3. ใหคําแนะนําหรือเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหา
และอุปสรรค รวมทั้งแนวทางในการแกไขปญหาหรือ
อุปสรรคที่เกี่ยวของกับการดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐
4. ประเมินผลการดําเนินงานและปรับปรุงการ
ดําเนินงานของดานขอมูลขาวสารของ สช.เพื่อใหมี
ความเหมาะสมและทันสมัย
1. บริหารจัดการเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสาร
ของศูนยขอมูลขาวสารของสช.อยางเปนระบบ
2.ดําเนินการจัดสถานที่ศูนยขอมูลขาวสารให
ประชาชนสามารถใชบริการไดสะดวก
3. ปฏิบัติตามระเบียบวาดวยหลักเกณฑการใหบริการ
ศูนยขอมูลขาวสารของ สช.

หลักเกณฑและขั้นตอนการใหบริการของหนวยงาน
จัดทําขึ้นเพื่อใหเกิดการใหบริการแกผูมารับ
บริการอยางรวดเร็ว ถูกตอง ครบถวน และใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนตอ
เจาหนาที่ของศูนย และหนวยงานดวย
มีขั้นตอนการใหบริการ ดังนี้
1. รับเรื่องคําขอขอมูลขาวสารจากผูรับบริการ ณ จัดรับบริการ ซึ่งผูเขียน ตองระบุรายละเอียดให
ชัดเจน ดังนี้
1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูขอขอมูล เชน ชื่อ ที่อยู สถา นที่ติดตอ หมายเลขโทรศัพท E-mail และ
วันที่ขอขอมูล
1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล เชน ชื่อเอกสารที่สนใจ วิธีการไดขอมูล (ตองการดู/สําเนา) หรือ
(ตองการสําเนาที่มีความถูกตอง)
1.3 เหตุผลที่ขอขอมูล
2. หากเปนขอมูลทั่วไป สามารถใหบริการขอมูลไดทันที หากเปนเรื่องที่สงผลตอการดําเนินงานของ
หนวยงานใหนําเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อพิจารณาอนุมัติเปนรายกรณี
3. จัดสงขอมูลใหผูรับบริการ
ขอพึงปฏิบัติ
การบริการขอมูลขาวสาร ควรมุงเนนการใหบริการอยางรวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เพื่อใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจมากที่สุด
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ขั้นตอนการใหบริการขอมูลขาวสาร
ณ ศูนยขอมูลขาวสาร สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ

แสดงตนดวยการลงชื่อในสมุดทะเบียน
ตรวจดูวามีขอมูลขาวสารอยูในศูนยขอมูลขาวสารหรือไม

ถามีขอมูลขาวสารในศูนยขอมูลขาวสาร

ถาไมมีขอมูลขาวสารในศูนยขอมูลขาวสารแตมีที่
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ

ชวยเหลือ/แนะนํา/คนหาจากดัชนีขอ มูลขาวสาร

ใหกรอกแบบฟอรมคําขอ

ถายสําเนา

ใหความชวยเหลือในการกรอกแบบฟอรม หรือ
เจาหนาทีก่ รอกเอง

รับรองสําเนาถูกตอง

สงเอกสารใหผูรับผิดชอบพิจารณาวาจะเปดเผยขอมูล
ขาวสารตามคําขอไดหรือไม

ถาไมมีขอมูลขาวสารในหนวยงานจะแนะนํา
ใหไปขอหนวยงานอื่น

ติดตอนัดหมายมาฟงผลคําขอ

ให

ใหบางสวน

ไมให

ไมมี

ถายเอกสาร

สวนที่ให ถายสําเนา
รับรองสําเนา

แจงสิทธิอุทธรณ

ผูขอไมเชื่อ

รับรองสําเนาถูกตอง

สวนที่ปฏิเสธแจงสิทธิ
อุทธรณแกผูขอ

แนะนําข้ อปฏิบตั ิ/ยกเว้ น
ตามที่กฎหมายกําหนด

แนะนําใหใชสิทธิ
รองเรียน

7

คําอธิบายแผนผังขั้นตอนการใหบริการขอมูลขาวสาร
ณ ศูนยขอมูลขาวสาร สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
1. เมื่อมีผูมาขอใชบริการขอมูลขาวสาร เจาหนาที่ประจําศูนยขอมูลขาวสารจะตองแนะนําใหผูมาขอ
ใชบริการ แสดงตนดวยการลงชื่อในสมุดลงทะเบียนเพื่อเปนหลักฐานของทางราชการและเพื่อการเก็บสถิติ
2. แนะนําใหประชาชนตรวจสอบขอมูลเบื้องตนจากดัชนีที่ศูนยขอมูลขาวสารไดจัดทําเตรียมไวเพื่อ
สืบคนหาขอมูลขาวสารตามที่ตองการ
3. ชวยเหลือ ในการใหคําแนะนําและคนหาขอมูลขาวสารใหประชาชน
4. หากมีการจัดแยกขอมูลขาวสารที่มีไวบริการประชาชนตรวจคน จะตองเก็บไวตางหากและตองให
คําแนะนํากับประชาชนวาจะตองไปติดตอตรวจดูขอมูลขาวสารใด ณ ที่ใด อยางไร ทั้งนี้ตองคํานึงความสะดวก
ของประชาชนเปนหลัก
5. เมื่อประชาชนขอถายสําเนาเอกสารที่ขอตรวจดู เจาหนาที่จะดําเนินการถายสําเนาใหโดย
มี
คาธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาขอมูลขาวสารตามประกาศที่คณะกรรมการขอมูลขาวสาร
กําหนดโดยความเห็นชอบของเลขาธิการ
6. หากประชาชนตองการใหรับรองสําเนาถูกตอง เจาหนาที่จะดําเนินการใหโดยไมคิดคาธรรมเนียม
7. กรณีที่ไมมีขอมูลขาวสารในศูนยขอมูลขาวสารแตมีอยูในสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
จะใหผูมาขอใชบริการกรอกแบบฟอรมคําขอตามแบบที่หนวยงานกําหนด แลวใหเจาหนาที่ ประจําศูนยขอมูล
ขาวสารดําเนินการตามขั้นตอนตอไป
8. กรณีที่ประชาชนขอขอมูลขาวสารจากศูนยขอมูลขาวสาร สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แหงชาติ มีขอมูลขาวสารพรอมที่จะจัดใหได จะตองดําเนินการใหเสร็จโดยเร็ว หรือภายในวันที่รับคําขอ ***ใน
กรณีที่ขอมูลขาวสารมีจํานวนมากหรือไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 15 วัน
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เอกสารอางอิง
1.สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ.
คูมือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสาร พ.ศ.2540 ของเจาหนาที่รัฐ . กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ,
2548
2.สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. แนวทางการจัดทําคูมือปฏิบัติงาน. กรุง เทพฯ : สํานักงาน
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3. คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ. คูมือการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ. กรุงเทพฯ :
สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล
,
2555
4. สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ . การใชสิทธิเบื้องตนของประชาชนตาม พ.ร.บ.
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ . กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล, 2559
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พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ.2540. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล.

ภาคผนวก

ใบลงทะเบียนสําหรับผูใชบริการศูนยขอมูลขาวสาร สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
วัน/
เดือน/
ป

ชื่อ-สกุล

เบอรโทร

E-mail

เรื่องที่ขอรับบริการ

ชองทางการรับบริการ
ศูนยขอมูล
ฯทาง
กายภาพ

โทรศัพท

เว็บไซต

FB

เจาหนาที่ผู
ใหบริการ

แบบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหบริการขอมูลขาวสาร
ของศูนยขอมูลขาวสาร สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
--------------------------------------------------------------------------

วัตถุประสงค : แบบแสดงความคิดเห็นนี้มีวัตถุประสงค เพื่อทราบระดับการใหบริการของทางราชการ การ
แสดงความคิดเห็นของทานจะเปนประโยชนในการนําไปปรับใหบริการใหดีขึ้น
1. วันที่มารับบริการ .................................. เดือน.............................. พ.ศ. .......................
2. เพศ ชาย หญิง
3. อาชีพ
ขาราชการ/พนักงานของรัฐ
นักเรียน

/นักศึกษา

รัฐวิสาหกิจ อาจารย

/นักวิชาการ

ประชาชนทั่วไป อื่นๆ..............

..........

4. ขอมูลที่ทานตองการมีใหทานหรือไม
มี
มีแตไมครบ
เจาหนาที่รับจะจัดหาใหภายหลัง
เจาหนาที่ไดแนะนําแหลงขอมูลที่ตองติดตอโดยตรงหรือเพิ่มเติม

ไมมี

5. ความถูกตอง/ทันสมัยของขอมูล
ถูกตอง และเปนปจจุบัน ตรงตามความตองการ
ไมถูกตอง และไมเปนปจจุบัน
อื่นๆ (ระบุ)..............................................................................................
6. สถานที่ติดตอเพื่อขอรับบริการขอมูลขาวสารมีความพรอมและสะดวกมากนอยเพียงใด
มาก

ปานกลาง

นอย เนื่องจาก.................................

7. ทานไดรับความพึงพอใจจากการมาขอรับบริการมากนอยเพียงใด
7.1 สถานที่
มาก
7.2 การใหบริการขอมูล

ปานกลาง

นอย เนื่องจาก.................................

มาก
7.3 เจาหนาที่

ปานกลาง

นอย เนื่องจาก.................................

ปานกลาง

นอย เนื่องจาก.................................

มาก

8. ขอมูลที่ทานตองการเพิ่มเติม (ระบุ)........................................................................................................
9. ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะอื่นๆ ......................................................................................................

ขอขอบพระคุณที่กรุณาตอบแบบแสดงความคิดเห็น

แบบรายงานสถิติการใหบริการขอมูลขาวสาร
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
ประจําเดือน.................................... พ.ศ. .....................
1. สถิติการใหบริการ
รายการ
จํานวนผูมาขอรับบริการขอมูลขาวสาร (ราย)
จํานวนการปฏิเสธการใหบริการขอมูลขาวสาร (ราย/เรื่อง)
จํานวนการรองเรียนเกี่ยวกับการใหบริการขอมูล (เครื่อง/เรื่อง)

จํานวน

2. สาเหตุที่มีการปฏิเสธใหบริการขอมูลขาวสาร เนื่องจาก
2.1 ………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.2 ………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.3 ………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. กรณีการรองเรียนเกี่ยวกับการใหบริการขอมูลขาวสาร (กรุณาระบุเรื่องที่มีการรองเรียน)
3.1 ………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.2 ………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.3 ………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นในการใหบริการขอมูลขาวสาร ณ ศูนยบริการขอมูลขาวสาร
(รอบ 1 เดือน)
4.1 เพศ
ชาย ............................คน

หญิง ............................คน

4.2 อาชีพ
ขาราชการ/พนักงานรัฐ
นักเรียน/นักศึกษา

..................คน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ..................คน อาจารย/นักวิชาการ ..................คน
..................คน ประชาชนทั่วไป
..................คน อื่นๆ
..................คน

4.3 ขอมูลที่ทานตองการมีใหทานหรือไม
..................คน
มีแตไมครบ ..................คน
ไมมี ..................คน
มี
เจาหนาที่รับจะจัดหาใหภายหลัง ......................................... คน
เจาหนาที่ไดแนะนําแหลงขอมูลที่ตองติดตอโดยตรงหรือเพิ่มเติม ......................................... คน
4.4 ความถูกตอง/ทันสมัยของขอมูล
................คน
มาก
ปานกลาง ...........คน นอย ..............คน ไมถูกตอง
...........คน
ถูกตองและเปนปจจุบัน ตรงตามความตองการ
...........คน
ไมถูกตองและไมเปนปจจุบัน
4.5 สถานที่ติดตอเพื่อขอรับบริการขอมูลมีความพรอมและสะดวกมากนอยเพียงใด

...........คน

ปานกลาง ..................คน
นอย ..................คน
มาก ..................คน
4.6 ทานไดรับความพึงพอใจจากการมาขอรับบริการมากนอยเพียงใด
สถานที่
การใหบริการ
เจาหนาที่

มาก
มาก
มาก

..................คน ปานกลาง
..................คน ปานกลาง

..................คน นอย
..................คน นอย

..................คน

..................คน ปานกลาง

..................คน นอย

..................คน

..................คน

4.7 ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะอื่นๆ
1).……………………………………………………………………………………………………………………………………
2).……………………………………………………………………………………………………………………………………
3).……………………………………………………………………………………………………………………………………
5. การดําเนินการแกไข ปรับปรุงการใหบริการของหนวยงาน
1).……………………………………………………………………………………………………………………………………
2).……………………………………………………………………………………………………………………………………
3).……………………………………………………………………………………………………………………………………
4).……………………………………………………………………………………………………………………………………
5).……………………………………………………………………………………………………………………………………

6. สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ เคยไดรับการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลจาก
สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ (สขร.) /สํานักงาน ก.พ.ร. หรือไม
เคย

ระบุ (วัน/เดือน/ป)…………………………..

ไมเคย

(ลงชื่อ)......................................ผูรายงาน
(...........................................................)
ตําแหนง..............................................................
วันที่.................................................................

แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการรับบริการขอมูลขาวสาร
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1.

เพศ

2.

ประเภทของผูรับบริการขอมูลขาวสาร

ชาย

หญิง

ขาราชการ

รัฐวิสาหกิจ

อาจารย/นักวิชาการ

นักเรียน/นักศึกษา

ประชาชนทั่วไป

อื่นๆ.....................

สวนที่ 2 ความพึงพอใจของผูรับบริการขอมูลขาวสาร (เลือกไดมากกวา 1 ขอ โดยใสเครื่องหมาย √
ลงในตาราง)
เลือก

ขอมูลขาวสาร
ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงตอเอกชน รวมทั้งความเห็นแยงและคําสั่งที่เกี่ยวของในพิจารณา
วินิจฉัยดังกลาว
นโยบายหรือการตีความไมเขาขายตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7(4)
นโยบาย แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปที่กําลังดําเนินการ
คูมือหรือคําสั่งเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหนาที่ของเอกชน
สิ่งพิมพที่ไดมีการอางถึงในราชกิจจานุเบกษา
ประกาศ ประกวดราคา ประกาศสอบราคา และสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจาง
มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี
ขอมูลขาวสารอื่นๆ เปนการทั่วไป (เชน สื่อสิ่งพิมพ เอกสารเผยแพร เปนตน)

สวนที่ 3 ความพึงพอใจตอการใหบริการของศูนยขอมูลขาวสาร สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
การประเมินความพึงพอใจ

ระดับความพึงพอใจ
ดีมาก

ดี

ปานกลาง

นอย

ควรปรับปรุง

1.ความสะดวก รวดเร็วในการคนหาขอมูล/การเขาถึงขาวสาร
2.ขอมูลมีความถูกตองและเปนปจจุบัน
3.ขอมูลที่ไดรับนําไปใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.การใหบริการของเจาหนาที่ (ความกระตือรือรน ความสุภาพ
การยิ้มแยมแจมใส และการใหความชวยเหลือในการคนหา
ขอมูล)
5.ความสะดวกสบาย ความสะอาด และความสวยงามของ
สถานที่ใหบริการ (ศูนยขอมูลขาวสารทางกายภาพ)
6.ภาพรวมตอการใหบริการขอมูลขาวสารของศูนยขอมูล
ขาวสาร

สวนที่ 3 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสาร
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

แบบคําขอขอมูลขาวสาร ศูนยขอมูลขาวสาร สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
ตามพระราชบัญญัตขิ อ มูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
เขียนที่...........................................................................
วันที่ ........... เดือน................................. พ.ศ...............
เรื่อง ขอขอมูลขาวสารของราชการ
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
ขาพเจาชื่อ.................................................. นามสกุล .......................
...................................
หนวยงานที่สังกัด/ที่อยู ..............................................................................................................................
ตําบล / แขวง .................................... อําเภอ / เขต ................................ จังหวัด .................................
รหัสไปรษณีย .................................................โทรศัพท ..............................................................................
โทรสาร .......................................................... .E-mail ...............................................................................
มีความประสงคขอขอมูลขาวสารดังตอไปนี้
( ) 1. ขอมูลตาม มาตรา 7 (ตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540)
( ) 2. ขอมูลตาม มาตรา 9 (ตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540)
( ) 3. ขอมูลอื่นๆ ของหนวยงานเปนการเฉพาะตาม มาตรา 11 (ตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540)

(
(
(
(

)
)
)
)

4.
5.
6.
7.

ขอมูลสํานักสงเสริมและพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม (สน.)
ขอมูลสํานักขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม (สข.)
ขอมูลสํานักนโยบายยุทธศสาสตรและประเมินผล (สย.)
ขอมูลสํานักอํานวยการ (สอ.) ระบุงาน...............................................................................
(เชน งานพัสดุ งานสารบรรณ เปนตน)
( ) 8. ขอมูลสํานักสนับสนุนยุทธศาสตรสังคมเขมแข็ง (สยส.)
( ) 9. ขอมูลสํานักพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวมระดับพื้นที่ (สพ.)
ระบุศูนยพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวมระดับพื้นที่ภาค
...............................................................................(เชน ภาคเหนือ ภาคใต เปนตน)
( ) 10. ขอมูลศูนยสารสนเทศและขอมูลขาวสาร (ศสข.)

( ) 11. ขอมูลกลุมงานสื่อสารสังคม (กส.)
( ) 12. ขอมูลกลุมงานความรวมมือระหวางประเทศ (กป.)
( ) 13. ขอมูลกลุมงานทรัพยากรบุคคล (กบ.)
ประเภทขอมูลที่จะขอ ระบุ.............................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
โดยจะขอ
( ) รับทราบขอมูลขาวสาร
( ) คัดสําเนาขอมูลขาวสารและถายเอกสาร จํานวน ...............หนา
( ) อื่นๆ โปรดระบุ..................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดําเนินการใหตามความประสงคของขาพเจาตอไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) ......................................................... ผูขอ
(........................................................)

หมายเหตุ

: ผูขอขอมูลขาวสาร
1. ตองเปนคนไทย
2. ไมจําเปนตองมีสวนไมเสียเกี่ยวของ
3. ไมจําเปนตองบอกเหตุผล

ผูรับคํารอง...............................................................
วันที่ ......................../........................./.....................
เวลา .....................................................................น.

ความเห็นของเจาหนาที่ประจําศูนยขอมูลขาวสาร
เรียน หัวหนาศูนยขอมูลขาวสารสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
ขอมูลขาวสารตามคํารองเปนขอมูลขาวสารประเภท
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

เปดเผยไดทั้งหมด และสามารถคัดสําเนาไดทั้งหมด
เปดเผยไดทั้งหมด และสามารถคัดสําเนาไดบางสวน
เปดเผยไดบางสวน และสามารถคัดสําเนาไดบางสวนที่เปดเผยได
เปดเผยไดบางสวน และสามารถคัดสําเนาไดทั้งหมด
เปดเผยไมได โดยอางเหตุผลมาตรา 14 และ มาตรา 15 ตามพ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540................................................................................................................
................................................................................................................................................

ลงชื่อ................................................. เจาหนาที่
(...........................................................)
วันที่ .........../..................../................
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
ขอมูลขาวสารที่ผูรองขอ เห็นควร
( ) อนุญาต
( ) ไมอนุญาต เนื่องจาก......................................................
.................................................................................................
ลงชื่อ................................................. หัวหนาศูนยขอมูลฯ
(...........................................................)
วันที่ .........../..................../................
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําสั่ง ผูอนุญาต
( ) อนุญาต
( ) ไมอนุญาต เนื่องจาก.............................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...............................................................
(...........................................................)
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
วันที่ .........../..................../....................

หนังสือรองเรียน
เขียนที่.......................................................................
วันที่ ........... เดือน................................. พ.ศ...............
เรื่อง

รองเรียน................................................................................

เรียน ประธานกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
ขาพเจาชื่อ..................................................ตําแหนง/อาชีพ ....................................................
อยูบานเลขที่ ..................... ตําบล............................... อําเภอ............................. จังหวัด ...........................
โทรศัพท ...................................................... มีความประสงคขออุทธรณคําสั่งไมเปดเผยขอมูลขาวสาร
ของ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ดวยเมื่อวันที่....... ............................................. ขาพเจาไดใชสิทธิ ตามพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ขอดูเอกสารจํานวน .............. รายการ จาก............................................
ดังมีรายละเอียดตามสําเนาคําขอที่แนบมาพรอมนี้ ตอมาเมื่อวันที่...............................................................
ไดมีคําสั่งปฏิเสธไมอนุญาตใหตรวจดู/ ใหสําเนาเอกสารดังกลาว โดยใหเหตุผลวา.......................................
................................................................................. ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสําเนาหนังสือปฏิเสธของ
.......................................................................................................................................... ที่แนบมาพรอมนี้
ขาพเจาจึงขอใชสิทธิอุทธรณคําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารของ..............................................
ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) ............................................................... ผูอทุ ธรณ
(...................................................................)

สถานที่ติดตอ

ประธานกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
อาคารสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ทําเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2283-4693
โทรสาร. 0-2283-4698

หนังสืออุทธรณ
วันที่ ........... เดือน................................. พ.ศ...............
เรื่อง

รองเรียน................................................................................

เรียน ประธานกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
ขาพเจาชื่อ.................................................. นามสกุล .............................................................
อยูบานเลขที่ .................................. หมูที่ ................. ถนน .......................................................................
ตําบล / แขวง .................................... อําเภอ / เขต .................................... จังหวัด .................................
รหัสไปรษณีย .................................................โทรศัพท ...........................................................................
ขอรองเรียนตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการวาหนวยงานของรัฐ คือ ....................................
......................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ไดกระทําการเปนการฝาฝนไมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติไมถูกตองตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 โดยมีขอเท็จจริง ดังนี้
(1) ..........................................................................................................................................
(2) ..........................................................................................................................................
(3) ..........................................................................................................................................
พรอมนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณามาดวยแลว คือ เรื่อง..................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.................................................................................................................... จํานวน ..........................แผน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการใหตามความประสงคของขาพเจาตอไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) ....................................... ผูรองเรียน
(..........................................)
สถานทีต่ ดิ ตอ

ประธานกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
อาคารสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ทําเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2283-4693 โทรสาร. 0-2283-4698

