คูมือการปฏิบัติงานศูนยขอมูลขาวสาร
ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ศูนยขอมูลขาวสารโรงพยาบาลบานคาย จังหวัดระยอง
1. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายขอมูลขาวสาร
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เปนกฎหมายที่เกิดขึ้นโดยมี
เจตนารมณเพื่อใหประชาชนมีสิทธิไดรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดาเนินการตาง ๆ ของรัฐ
ประชาชนมีสิทธิไดรู (Right to Know) ขอมูลขาวสารของราชการ โดยไมจาเปนตองเปนผูมี
สวนไดสวนเสีย โดยหนวยงานของรัฐผูครอบครองขอมูลขาวสาร มีหนาที่ตองเปดเผยขอมูล
ขาวสารฯ ใหแกประชาชนตามวิธีที่กาหนด และกาหนดหลักเกณฑที่ชัดเจนเกี่ยวกับขอมูล
ขาวสารที่อยูในความครอบครองของหนวยงานของรัฐ เพื่อประชาชนจะสามารถแสดงความ
คิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองเปนความเปนจริง รวมทั้งมีสวนรวมใน
กระบวนการบริหารและการตรวจสอบการใชอานาจรัฐ อันจะเปนการสงเสริมใหมีรัฐบาลที่
บริหารบานเมืองอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนไปเพื่อประโยชนของประชาชนมากยิ่งขึ้น

ศูนยขอมูลขาวสาร เปนสถานที่ที่หนวยงานของรัฐจัดรวบรวมขอมูลขาวสารไวใหประชาชน
เพื่อสามารถคนหาขอมูลขาวสารของราชการเองได ในเบื้องตนสานักงานคณะกรรมการขอมูล
ขาวสารของราชการ พิจารณาเห็นวา เพื่อไมใหเปนภาระกับหนวยงานของรัฐทั้งในดานบุคลากร
สถานที่และงบประมาณ จึงใหถือวาหนวยงานของรัฐที่ตองจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารกาหนดให
เปนเฉพาะหนวยงานของรัฐที่เปนนิติบุคคลเทานั้น ดังนั้น หมายถึง หนวยงานของรัฐที่เปน
ราชการสวนกลาง คือ กรม หนวยงานเทียบเทาราชการสวนภูมิภาค คือ จังหวัด และราชการ
สวนทองถิ่น คือ องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตาบล
กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา โรงพยาบาลบานคาย จังหวัดระยอง เปนราชการบริหารสวน
ภูมิภาค ในจังหวัดระยอง จึงมีหนาที่ตามกฎหมายที่จะตองจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารตาม
ประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ

2. วิธีการเปดเผยขอมูลขาวสาร มี 3 วิธี คือ
2.1 การพิมพในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา 7) หนวยงานของรัฐตองสงขอมูลขาวสารของ
ราชการอยางนอยดังตอไปนี้ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา
(1) โครงสรางและการจัดองคกรในการดาเนินงาน
(2) สรุปอานาจหนาที่ที่สาคัญและวิธีการดาเนินงาน
(3) สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสาร หรือคาแนะนาในการติดตอกับหนวยงานของรัฐ
(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ขอบังคับ คาสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการ
ตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดใหมีขึ้นโดยมีสภาพอยางกฎ เพื่อใหมีผลเปนการทั่วไปตอเอกชนที่
เกี่ยวของ
(5) ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกาหนด
ขอมูลขาวสารใดที่ไดมีการจัดพิมพเพื่อใหแพรหลายตามจานวนพอสมควรแลว ถามีการลง
พิมพ ในราชกิจจานุเบกษาโดยอางอิงถึงสิ่งพิมพนั้นก็ใหถือวาเปนการปฏิบัติตามบทบัญญัติ
วรรคหนึ่งแลว
ใหหนวยงานของรัฐรวบรวมและจัดใหมีขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งไวเผยแพรเพื่อขายหรือจา
หนายจายแจก ณ ที่ทาการของหนวยงานของรัฐแหงนั้นตามที่เห็นสมควร
มาตรา 8 ขอมูลขาวสารที่ตองลงพิมพตามมาตรา 7 (4) ถายังไมไดลงพิมพในราชกิจจา
นุเบกษา จะนามาใชบังคับในทางที่ไมเปนคุณแกผูใดไมได เวนแตผูนั้นจะไดรูถึงขอมูลขาวสาร
นั้นตามความเปนจริงมากอนแลวเปนเวลาพอสมควร
2.2 การจัดใหประชาชนเขาตรวจดู (มาตรา 9) ภายใตบังคับมาตรา 14 และมาตรา 15
หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปนี้ไวใหประชาชนเขา
ตรวจดูได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด
(1) ผลการพิจารณาหรือคาวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงตอเอกชน รวมทั้งความเห็นแยงและคาสั่งที่
เกี่ยวของในการพิจารณาวินิจฉัยดังกลาว
(2) นโยบายหรือการตีความที่ไมเขาขายตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7 (4)
(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจาปของปที่กาลังดาเนินการ
(4) คูมือหรือคาสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหนาที่ของ
เอกชน
(5) สิ่งพิมพที่ไดมีการอางอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง

(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญารวมทุนกับเอกชนใน
การจัดทาบริการสาธารณะ
(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี
ทั้งนี้ ใหระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารที่นามาใชในการ
พิจารณาไวดวย
(8) ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกาหนด
ขอมูลขาวสารที่จัดใหประชาชนเขาตรวจดูไดตามวรรคหนึ่ง ถามีสวนที่ตองหามมิใหเปดเผย
ตามมาตรา 14 หรือ มาตรา 15 อยูดวย ใหลบหรือตัดทอนหรือทาโดยประการอื่นใดที่ไมเปน
การเปดเผยขอมูลขาวสารนั้น
บุคคลไมวาจะมีสวนไดสวนเสียเกี่ยวของหรือไมก็ตามยอยมีสิทธิเขาตรวจดู ขอสาเนาหรือขอสา
เนาที่มีคารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งได ในกรณีที่สมควรหนวยงานของรัฐ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑเรียกคาธรรมเนียมในการนั้นก็ได ใน
การนี้ใหคานึงถึงการชวยเหลือผูมีรายไดนอยประกอบดวย ทั้งนี้เวนแตจะมีกฎหมายเฉพาะ
บัญญัติไวเปนอยางอื่น
คนตางดาวจะมีสทิ ธิตามมาตรานี้เพียงใดใหเปนไปตามที่กาหนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา 10 บทบัญญัติมาตรา 7 และมาตรา 9 ไมกระทบถึงขอมูลขาวสารของราชการที่มี
กฎหมายเฉพาะกาหนดใหมกี ารเผยแพรหรือเปดเผย ดวยวิธีการอยางอื่น
2.3 การจัดหาใหตามคาขอเฉพาะราย (มาตรา 11) นอกจากขอมูลขาวสารของราชการที่ลง
พิมพในราชกิจจานุเบกษาแลว หรือที่จัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดแลว หรือที่มีการจัดให
ประชาชนไดคนควาตามมาตรา 26 แลว ถาบุคคลใดขอขอมูลขาวสารอื่นใดของราชการ และ
คาขอของผูนั้นระบุขอมูลขาวสารที่ตองการในลักษณะที่อาจเขาใจไดตามควร ใหหนวยงานของ
รัฐผูรับผิดชอบจัดหาขอมูลขาวสารนั้น ใหแก ผูขอภายในเวลาอันสมควร เวนแตผูนั้นขอจานวน
มากหรือบอยครั้งโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
ขอมูลขาวสารของราชการใดมีสภาพที่อาจบุบสลายงาย หนวยงานของรัฐจะขอขยายเวลาใน
การจัดหาใหหรือจะจัดทาสาเนาใหในสภาพอยางหนึง่ อยางใด เพื่อมิใหเกิดความเสียหายแก
ขอมูลขาวสารนั้นก็ได
ขอมูลขาวสารของราชการที่หนวยงานของรัฐจัดหาใหตามวรรคหนึ่งตองเปนขอมูลขาวสารที่มี
อยูแลวในสภาพที่พรอมจะใหได มิใชเปนการตองไปจัดทา วิเคราะห จาแนก รวบรวม หรือจัด
ใหมีขึ้นใหม เวนแตเปนการแปรสภาพเปนเอกสารจากขอมูลขาวสารที่บันทึกไวในระบบการ
บันทึกภาพหรือเสียง ระบบคอมพิวเตอร หรือระบบอื่นใด ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกาหนด แต

ถาหนวยงานของรัฐเห็นวากรณีที่ขอนั้นมิใชการแสวงหาผลประโยชนทางการคา และเปนเรือ่ งที่
จาเปนเพื่อปกปองสิทธิเสรีภาพสาหรับผูนั้นหรือเปนเรื่องที่จะเปนประโยชนแกสาธารณะ
หนวยงานของรัฐจะจัดหาขอมูลขาวสารนั้นใหก็ได
บทบัญญัติวรรคสามไมเปนการหามหนวยงานของรัฐที่จะจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการใด
ขึ้นใหมใหแกผูรองขอ หากเปนการสอดคลองดวยอานาจหนาที่ตามปกติของหนวยงานของรัฐ
นั้นอยูแลว
ใหนาความในมาตรา 9 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใชบังคับแกการจัดหาขอมูลขาวสาร
ใหตามมาตรานี้ โดยอนุโลม
มาตรา 12 ในกรณีที่มีผูยื่นคาขอขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา 11 แมวาขอมูล
ขาวสารที่ขอจะอยูในความควบคุมดูแลของหนวยงานสวนกลาง หรือสวนสาขาของหนวยงาน
แหงนั้นหรือจะอยูในความควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐแหงอื่นก็ตาม ใหหนวยงานของรัฐที่
รับคาขอใหคาแนะนา เพื่อไปยื่นคาขอตอหนวยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขอมูลขาวสารนั้นโดย
ไมชักชา
ถาหนวยงานของรัฐผูรับคาขอเห็นวาขอมูลขาวสารที่มีคาขอเปนขอมูลขาวสารที่จัดทาโดย
หนวยงานของรัฐแหงอื่น และไดระบุหามการเปดเผยไวตามระเบียบที่กาหนดตามมาตรา 16
ใหสงคาขอนั้นใหหนวยงานของรัฐผูจัดทาขอมูลขาวสารนั้นพิจารณาเพื่อมีคาสั่งตอไป

3. แนวทางการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ
จากเจตนารมณของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไดกาหนดเปน
มาตรการเพื่อใหหนวยงานตาง ๆ ของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐตองมีการดาเนินการเปดเผย
ขอมูลขาวสารของราชการ และไดบัญญัติในมาตรา 9 ใหหนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูล
ขาวสารของราชการอยางนอยตามที่กฎหมายกาหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ประกอบกับ
ไดมีประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการ
จัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู ณ ที่ทาการของหนวยงานของรัฐ
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2541 โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารวา “ศูนย

ขอมูลขาวสาร” กาหนดใหหนวยงานของรัฐตอง
จัดใหมีสถานที่ ใหประชาชนสามารถเขาถึงไดสะดวก จัดทาดัชนี เพื่อใหคนควาไดสะดวก จัดให
มีขอมูลขาวสารตามมาตรา 9 ไวใหประชาชนสามารถเขาตรวจดูไดโดยสะดวก และ กาหนด
ระเบียบปฏิบัติในการเขาตรวจดูของประชาชน แนวทางการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารฯ สรุปได
ดังนี้

1. สถานที่ตั้ง
-ประชาชนสามารถเขาถึงไดสะดวก
-เปนสัดสวน
-มีปายชื่อศูนยฯ/ปายบอกทางเห็นชัดเจน
2. วัสดุอุปกรณ ครุภัณฑ และสิ่งอานวยความสะดวก
-โตะ/เกาอี้ สาหรับเจาหนาที่และประชาชน
-ตู/ชั้น ใสแฟมเอกสาร
-เครื่องคอมพิวเตอร โทรศัพท/โทรสาร
-แบบฟอรม เครือ่ งเขียน
-แผนภาพขั้นตอนการใหบริการ แผนพับ ฯลฯ
3. การมอบหมายหนวยงาน/เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
-ผานการอบรม/มีความรูเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารฯ
-มีจิตบริการ (Service mind)
-จัดทาดัชนี/จัดทาแฟมขอมูลได
-สามารถปฏิบัตหิ นาที่ประจาศูนยไดอยางตอเนื่อง
4. การจัดทาดัชนี
-ดัชนีรวม
-ดัชนี/สารบัญประจาแฟม
5. การกาหนดระเบียบ/หลักเกณฑการใหบริการ (ตอ)
-มีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางหนวยงาน/การศึกษาดูงาน
-กําหนดชองทางการประชาสัมพันธศูนยฯ (บอรด ฯลฯ)
-กําหนดชองทางรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ( ณ ศูนยขอมูลฯ และเว็บไซต)
-การสารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของศูนยฯ
-จัดทารายงานเสนอผูบังคับบัญชา
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 กาหนดใหหนวยงานของรัฐถือปฏิบัติในการนา
ขอมูลขาวสาร ตามมาตรา 7 (เปนขอมูลที่ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา) และมาตรา 9 เปน
ขอมูลที่คณะกรรมการกาหนดไวใน (1) –(8) แหง พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารฯ เผยแพรผานทาง

เว็บไซตของหนวยงานทุกหนวยงาน ดังนั้น ขอมูลขาวสารที่ตองนามาแสดงในศูนยขอมูล
ขาวสารฯ จึงเปนขอมูลขาวสาร ตามมาตรา 7 และมาตรา 9
3.1 การเปดเผยขอมูลขาวสารฯ ตามมาตรา 7
ขอมูลขาวสารที่หนวยงานตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา (www.ratchakitcha.soc.go.th)
1. โครงสรางและการจัดองคกรในการดาเนินงาน
2. สรุปอานาจหนาที่ที่สาคัญและวิธีการดาเนินงาน เพื่อใหประชาชนไดรูถึงบทบาทที่แทจริง
ของแตละหนวยงาน รูถึงวิธีการหรือกระบวนการทางาน
3. สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารหรือคาแนะนาในการติดตอกับหนวยงานของรัฐ เปน
การเพิ่มความสะดวกแกประชาชน เพื่อทราบวาจะไปติดตอไดที่ใด จุดใด
4. หลักเกณฑที่มีสภาพอยางกฎมีผลเปนการทั่วไปตอเอกชน (ยกเวนกฎหมายที่มีผลเฉพาะตอ
เจาหนาที่ในองคกร เชน กฎระเบียบ ขั้นตอน วิธีปฏิบตั ิงานของเจาหนาที่ที่ไมมีผลตอเอกชน
เปนการทั่วไป)
5. ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกาหนด
ขอมูลขาวสารใดที่ไดมีการจัดพิมพเพื่อใหแพรหลายตามจานวนพอสมควรแลว ถามีการลง
พิมพในราชกิจจานุเบกษาโดยอางอิงถึงสิ่งพิมพนั้น ก็ใหถือวาเปนการปฏิบัติตามบทบัญญัติ
วรรคหนึ่งแลว ใหหนวยงานของรัฐรวบรวม และจัดใหมีขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งไวเผยแพร
เพื่อขาย หรือ จาหนายจายแจก ณ ที่ทาการของหนวยงานของรัฐแหงนั้นตามที่เห็นสมควร
3.2 การเปดเผยขอมูลขาวสารฯ ตามมาตรา 9
ขอมูลขาวสารที่หนวยงานตองรวบรวมไวใหประชาชนเขาตรวจดูในศูนยขอมูลขาวสาร
1. ผลการพิจารณาหรือคาวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงตอเอกชน รวมทั้งความเห็นแยงและคาสั่งที่
เกี่ยวของในการพิจารณาวินิจฉัยดังกลาว ไดแก คาสั่ง การอนุญาต อนุมัติ การวินิจฉัย การ
อุทธรณ ที่กระทาโดยเจาหนาที่ (เปนคาสั่งปกครอง)
2. นโยบายสาคัญ หรือการตีความขอกฎหมายที่ไมเขาขายตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา
ตามมาตรา 7(4)
2.1 นโยบาย เชน นโยบายรัฐบาล นโยบายจังหวัด วิสัยทัศนจังหวัด วิสัยทัศนโรงพยาบาลบาน
คาย จังหวัดระยอง
2.2 การตีความขอกฎหมาย หรือผลการหารือ เชน การตีความของคณะกรรมการกฤษฎีกา
การหารือขอกฎหมายเกี่ยวกับการดาเนินการตาม มติครม. เปนตน

3. แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจาปของปที่กาลังดาเนินงาน เชน แผน
ยุทธศาสตรของหนวยงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปงบประมาณ พ.ศ. ......
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปงบประมาณ พ.ศ. .......
4. คูมือหรือคาสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหนาที่ของ
เอกชน เชนคาสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ คาสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ปฏิบัติงานประจาศูนยขอมูล
ขาวสารฯ แผนพัฒนาฯ ฯลฯ
5. สิ่งพิมพที่ไดมีการอางถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง
ถามีการจัดพิมพเผยแพรไวจานวนพอสมควรแลว ก็ไมจาเปนตองนาลงพิมพในราชกิจจาฯ
ทั้งหมด ลงพิมพแตเพียงวา ไดมีการเผยแพรขอมูลดังกลาว โดยอางถึงสิ่งพิมพที่มีการเผยแพร
แลวไวในราชกิจจาฯ ดวยกฎหมาย จึงกาหนดใหตอ งนาสิ่งพิมพที่ไดมีการอางอิงในราชกิจจาฯ
นามารวมไวเพื่อใหประชาชนเขาตรวจดูไดดวย
6. สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะในการผูกขาดตัดตอน สัญญารวมทุนกับเอกชนในการ
จัดทาบริการสาธารณะ
6.1 สัญญาสัมปทาน หมายถึง สัญญาที่รัฐอนุญาตใหเอกชนจัดทาบริการสาธารณะ
6.2 สัญญาผูกขาดตัดตอน หมายถึง สัญญาที่ใหสิทธิเอกชนกระทาการแตเพียงผูเดียว
6.3 สัญญารวมลงทุนกับเอกชนในการจัดทาบริการสาธารณะ หมายถึง กิจการที่เปนของรัฐแต
มีการรวมทุนกับเอกชน
6.4 สัญญาอื่น ๆ เชน สัญญาจัดซื้อจัดจางตาง ๆ
7. มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยกฎหมาย และแตงตั้งโดยมติ ครม.
7.1 มติ ครม.
7.2 มติคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยกฎหมาย เชน คณะกรรมการปองกันและแกไขปญหาภัย
พิบัติดานการเกษตร เปนตน
8. ขอมูลขาวสารตามที่คณะกรรมการกาหนด
8.1 ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา ที่หัวหนาสวนราชการลงนามแลว
8.2 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจางประจาเดือน ตามแบบ สขร.1
8.3 ขอมูล/เอกสารเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม และสุขภาพ
ขอมูลขาวสารที่จัดใหประชาชนเขาตรวจดูได ตามวรรคหนึ่ง ถามีสวนที่ตองหามมิใหเปดเผย
ตามมาตรา 14 หรือ มาตรา 15 อยูดวย ใหลบหรือตัดทอนหรือทาโดยประการอื่นใดที่ไมได
เปนการเปดเผยขอมูลขาวสารสวนนั้น บุคคลไมวาจะมีสวนไดสวนเสียเกี่ยวของหรือไมก็ตาม

ยอมมีสิทธิเขาตรวจดู สาเนา หรือ ขอสาเนาที่มีคารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารตามวรรคห
นี่งได ในกรณีที่สมควรหนวยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจะวางหลักเกณฑ
เรียกคาธรรมเนียมในการนั้นก็ได ในการนี้ใหคานึงพึงการชวยเหลือผูมีรายไดนอยประกอบดวย
ทั้งนี้ เวนแตจะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไวเปนอยางอื่น
***คนตางดาวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดใหเปนไปตามที่กาหนดโดยกฎกระทรวง***

ศูนยขอมูลขาวสารโรงพยาบาลบานคาย
โรงพยาบาลบานคาย จังหวัดระยอง ไดจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสาร พ.ศ. 2540 โดยใชชื่อวา “ศูนยขอมูลขาวสารโรงพยาบาลบานคาย” โดยมีหนาที่
ใหบริการขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตั้งอยูที่
โรงพยาบาลบานคาย จังหวัดระยอง 144 หมู 4 ตาบลหนองละลอก อาเภอบานคาย จังหวัด
ระยอง 21150 โทร. 0-3864-1005 โทรสาร 0-3864-1005 เว็บไซต :
http://www.bankhaihospital.org

วัตถุประสงค
การจัดทาคูมือการปฏิบัติงานการใหบริการขอมูลขาวสาร ณ ศูนยขอมูลขาวสารโรงพยาบาล
บานคาย จังหวัดระยอง มีวัตถุประสงค ดังนี้
1. เพื่อใหผูปฏิบัติงานประจาศูนยขอมูลขาวสาร หรือเจาหนาที่ผูเกี่ยวของมีการปฏิบัติถูกตอง
เปนไปในทิศทางเดียวกันภายใตขอกาหนดของกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของ
2. เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาการใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชนผูใชบริการ มี
ประสิทธิภาพและเปนมาตรฐานเดียวกัน
3. เพื่อใชเปนเครื่องมือในการทางานของผูเกี่ยวของทุกระดับ
4. เพื่อใชเปนสื่อกลางในการประสานงานและเปนเอกสารอางอิงในการปฏิบัติงาน
5. เพื่อใหผูบริหารของหนวยงานและของจังหวัด สามารถใชในการติดตาม ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานไดทุกขั้นตอน
6. เพื่อใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานใหกับเจาหนาที่ประจาศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงาน
ภาครัฐอื่น ๆ

ขอบเขต
คูมือการปฏิบัติงานการใหบริการขอมูลขาวสาร ณ ศูนยขอมูลขาวสารนี้ ครอบคลุมถึงสาระ
สาคัญตามขอกฎหมายขอมูลขาวสาร ระเบียบปฏิบัติ หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการจัดให
มีศูนยขอมูลขาวสารของราชการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการใหบริการขอมูลขาวสารแก
ประชาชนผูมารับบริการ รวมถึงแบบฟอรมในการปฏิบัติที่เกี่ยวของ ซึ่งจะเปนประโยชนอยาง
ยิ่งสาหรับผูปฏิบัติงานประจาศูนยขอมูลขาวสาร หรือผูที่ตองการศึกษาหาความรูเกี่ยวกับ
กฎหมายขอมูลขาวสาร

คําจากัดความ
ขอมูลขาวสาร หมายความวา สิ่งที่สื่อความหมายใหรูเรื่องราว ขอเท็จจริง ขอมูลหรือสิ่งใด ๆ ไม
วาการสื่อความหมายนั้นจะทาไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผานวิธีการใด ๆ และไมวาจะ
ไดจัดทาไวในรูปของเอกสาร แฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถาย ฟลม
การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร หรือวิธีอื่นใดที่ทาใหสิ่งที่บันทึกไว
ปรากฏได
ขอมูลขาวสารของราชการ หมายความวา ขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองหรือควบคุม
ของหนวยงานของรัฐ ไมวาจะเปนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดาเนินงานของรัฐหรือขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับเอกชน
ขอมูลขาวสารสวนบุคคล หมายความวา ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับขอเท็จจริงที่เปน “สิ่ง
เฉพาะตัว” ของบุคคล ไมวาในแงมุมใด เชน การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติ
การทางาน ประวัติอาชญากรรม เปนตน
หนวยงานของรัฐ หมายความวา ราชการบริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค ราชการ
บริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ สวนราชการสังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในสวนที่ไมเกี่ยวกับการ
พิจารณาพิพากษาคดี องคกรควบคุมการประกอบวิชาชีพ หนวยงานอิสระของรัฐและหนวยงาน
อื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
เจาหนาที่ของรัฐ หมายความวา ผูปฏิบัติงานใหแกหนวยงานของรัฐ

หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ

ระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติ
ระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติ
การใหบริการขอมูลขาวสาร มีรายละเอียดของการปฏิบัติงานที่ไมยุงยากสลับซับซอน
เจาหนาที่หรือผูใหบริการสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนตาง ๆ ที่ระบุตามขางลางนี้ จะทาใหการ
ใหบริการแกผูมารับบริการ เปนไปดวยความรวดเร็ว ถูกตอง ครบถวน และที่สาคัญ ทาใหผูมา
รับบริการเกิดความพึงพอใจ ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนตอตัวเจาหนาที่ / สานักงานหรือองคกร
การบริการขอมูลขาวสาร ณ ศูนยขอมูลขาวสารโรงพยาบาลบานคาย จังหวัดระยอง สามารถ
ดาเนินการได ดังนี้

1. รับเรื่องคาขอขอมูลขาวสารจากผูรับบริการ ณ จุดรับบริการ ซึ่งผูเขียน ตองระบุ
รายละเอียดใหชัดเจน ดังนี้
1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับตัวผูขอขอมูล เชน ชื่อ ที่อยู สถานที่ติดตอ หมายเลขโทรศัพท (ถามี)
และวันที่ขอขอมูล
1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล เชน ชื่อเอกสารที่พอเขาใจ วิธีตองการไดขอมูล (ตองการดู/
ตองการสาเนา) หรือ (ตองการสาเนาที่มีการรับรองความถูกตอง)
1.3 เหตุผลที่ขอขอมูล
2. หากเปนขอมูลทั่วไป สามารถใหบริการขอมูลไดทันที หากเปนเรื่องที่สงผลตอการดาเนินงาน
ของหนวยงานให นาเสนอผูบังคับบัญชา เพื่อพิจารณาอนุมัติเปนรายกรณี
3. จัดสงขอมูลใหผูรับบริการ
ขอพึงปฏิบัติ
การบริการขอมูลขาวสาร ควรมุงเนนการใหบริการอยางรวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เพื่อใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจมากที่สุด

กระบวนการดาเนินงาน
วัตถุประสงค
เพื่อใหการดาเนินงานหนวยงานปฏิบัติงานดวยความโปรงใสสามารถตรวจสอบได
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. จัดเตรียมแฟมเอกสาร จานวน 10 แฟม ตามมาตรา 9 (1) –(8)
2. จัดทาสนแฟมเอกสารตาม มาตรา 9

3. จัดทาหมายเลขเอกสารในแฟม
4. จัดทาบัญชีรายชื่อเอกสารในแฟม
5. ทาดัชนีสาหรับรวบรวมรายชื่อเอกสารประจาแฟมขอมูลตางๆ จานวน 2 แฟม
6. จัดทาขอมูลขาวสารเรียงตามลาดับมาตรา 9 (1) –(8) บนชั้นทีเ่ ตรียมไว
7. จัดทาแฟมเอกสารตามมาตรา 7 (1) –(5) จานวน 12 แฟม
8. รวบรวมเอกสารใสประจาแฟม

กระบวนการดาเนินงาน
วัตถุประสงค
เพื่อแนะนาการใหบริการและคนหาขอมูลขาวสาร

ขั้นตอนการดาเนินงาน
การใหบริการขอมูลขาวสารฯ มี 2 กรณี คือ กรณีมีเอกสารในศูนยขอมูลฯ และกรณีไมมี
เอกสารในศูนยขอมูลฯ หรือเอกสารอยูในความรับผิดชอบของหนวยงาน

กรณีมเี อกสารในศูนยขอมูลฯ ดาเนินการดังนี้
1. ตรวจดูวามีขอมูลอยูในศูนยขอมูลฯ หรือไม
2. เขียนคาขอ/เจาหนาที่บันทึกขอมูล
3. แนะนา คนหาจากดัชนีหรือที่แยกเก็บตางหาก
4. ถายสาเนา (ถารองขอ) 5. รับรองสาเนาถูกตอง

กรณีไมมีเอกสารกรณีในศูนยขอมูลฯ ดาเนินการดังนี้
1.
2.
3.
4.

เขียนคาขอ/เจาหนาที่บันทึกขอมูล
ถาสงสัยวาเปนตางดาว ขอดูหลักฐาน เจาหนาที่อาจไมใหบริการก็ได
แนะนาใหไปที่แหลงเก็บขอมูลขาวสารแหงอื่น
นําเอกสารสงหนวยงานที่รับผิดชอบขอมูลพิจารณาวาจะเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามคา
ขอไดหรือไม
5. ติดตอนัดหมายมาฟงคาขอ
6. ถายสาเนา (ถารองขอ)
7. รับรองเสาเนาถูกตอง

กระบวนการดาเนินงาน
การดาเนินงาน รับ-สง แบบฟอรมคาขอรับบริการขอมูลขาวสารของราชการ กรณีไมมีในศูนย
ขอมูลฯ ตองประสานหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

วัตถุประสงค เพื่อใหประชาชน/ผูรองขอรับบริการขอมูลขาวสารไดรับขอมูลขาวสารที่ตองการ
ไดอยางรวดเร็ว

ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.เจาหนาที่ศูนยขอมูลฯ รับแบบฟอรมคาขอรับบริการ ลงทะเบียน
2.เจาหนาที่ศูนยขอมูลฯ ตรวจสอบแบบฟอรมคาขอรับบริการ เบื้องตน
3.เจาหนาที่ศูนยขอมูลฯ นาแจงหัวหนาฯ เพื่อพิจารณาขอมูลที่ขอและสั่งการ
4.เจาหนาที่ศูนยขอมูลฯ ทาบันทึกโดยหัวหนาฯ ลงนาม สงถึง เกษตรและสหกรณจังหวัด
ระยอง พรอมแนบแบบฟอรมคาขอรับบริการ และถายสาเนาเก็บไว 1 ชุด

5.ออกเลขหนังสือภายใน (พิเศษ) ที่งานสารบรรณ
6.เจาหนาที่ศูนยขอมูลฯ นาสงเอกสารถึงหนวยงานที่เกี่ยวของอยางเรงดวน
7.เจาหนาที่ของหนวยงานที่รับผิดชอบขอมูลขาวสารลงชื่อรับในสาเนาเอกสารพรอมทั้ง
ลงทะเบียนรับเอกสารคาขอรับบริการ เพื่อเสนอตามขั้นตอน
8.เจาหนาที่ศูนยขอมูลฯ ติดตามทวงถามผลการดาเนินงานพรอมใหสงผลการดาเนินงานแจง
โดยตรงถึงประชาชน/ผูรองขอ กรณีมารับเรื่องดวยตนเองภายในเวลาที่กาหนดพรอมทั้งใหแจง
ผลการดาเนินงานกลับมาที่ศูนยขอมูลฯ ทราบดวย
9.เจาหนาที่ศูนยขอมูลฯ ทาหนังสือแจงประชาชน/ผูรองขอ กรณีเอกสารขอมูลขาวสารลาชา
เกิน 15 วัน จากนั้นกาหนดวัน เวลา ใหมารับขอมูลอีกครั้งที่หนวยงานรับผิดชอบขอมูล
10.ศูนยขอมูลฯ จัดเก็บเอกสารสาเนาการดาเนินงานและเอกสารแจงผลการดาเนินงานเขา
แฟม
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