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ประกาศสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง การดําเนินการตามพระราชบัญญัตขิ อมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐
มาตรา ๒๓ (๓)
ตามประกาศสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ เรื่อง
การดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๒๓ (๓) นั้น
โดยที่พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๒๓ (๓) กําหนดให
หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีการพิมพในราชกิจจานุเบกษา และตรวจสอบแกไขใหถูกตองอยูเสมอเกี่ยวกับ
ขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่อยูในความครอบครอง และเนื่องจากสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐตรีไดมี
การเปลี่ ย นแปลงในข อ มู ล ข า วสารส ว นบุ ค คลที่ อ ยู ใ นความครอบครอง ตามประกาศสํ า นั ก งาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีดังกลาว ดังนั้น เพื่อเปนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจึงยกเลิกประกาศสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ และมีประกาศ เรื่อง การดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๒๓ (๓) ใหม มีรายละเอียด ดังนี้
๑. ประเภทขอมูลขาวสารสวนบุคคลในความครอบครองของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
๑.๑ ประเภทของบุคคลที่มีการเก็บขอมูลไว
๑.๑.๑ ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ ขาราชการบํานาญ ของสํานักงาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ขาราชการในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีอํานวยการสูงขึ้นไปที่หัวหนาสวนราชการ
ขึ้นตรงตอปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะหสํานักนายกรัฐมนตรี
๑.๑.๒ ผูที่ ยื่ น เรื่ อ งร อ งเรี ย นต อ สํ านั ก งานปลัด สํ า นัก นายกรั ฐมนตรีใ นเรื่ อ งตา ง ๆ
ได แ ก การร อ งทุ ก ข ต อ นายกรั ฐ มนตรี รองนายกรั ฐ มนตรี รั ฐ มนตรี ป ระจํ า สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี การรองเรียนการทุจริตของสํานักงาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี การรองเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น การรองเรียนหนวยงานของรัฐไมปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ การรองเรียนเกี่ยวกับโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน และผูอุทธรณหนวยงานของรัฐไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
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๑.๑.๓ ผูขอรับสิทธิตาง ๆ ไดแก ผูขอรับสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช. และบําเหน็จ
ความชอบ ผูขอรับสิทธิตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหน็จความชอบสําหรับเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบดวย เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในจังหวัด
ชายแดนภาคใต ที่ ข อรั บ บํ า เหน็ จ ความชอบ ผู ข อรั บ บํ า เหน็ จ ความชอบด า นการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ ผูขอรับบําเหน็จความชอบดานการศึกษาหรือฝกอบรมหลักสูต รที่หนว ยงาน
ของรัฐเปนผูจัดหรือรวมจัด ผูขอรับบําเหน็จความชอบดานการประกาศยกยองเชิดชูเกียรติยิ่ง
๑.๑.๔ ผูไดรับการเยียวยาดานการเงินจากการไดรับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ
ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
๑.๑.๕ บุ ต รเจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ที่ ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ นการรั ก ษาความมั่ น คง การรั ก ษา
ความสงบเรียบรอย และการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหนาที่
ที่ไดรับความชวยเหลือ
๑.๑.๖ ที่ปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชนดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานวิชาการ
และดานสิ่งแวดลอม
๑.๑.๗ บุคคลผูไดรับการพิจารณาใหรับรางวัล “คนดีศรีสังคม” บุคคลดีเดนของชาติ
ประจําป บุคคลไดรับรางวัลครอบครัว ชุมชนหรือหมูบาน และโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอยางประจําป
ผูเขียนบทความลงวารสารไทย
๑.๑.๘ ผูขอสื่อเอกลักษณของชาติ และผูขอขอมูลขาวสารของราชการ
๑.๑.๙ บุคคลที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ อนุกรรมการ
คณะทํางาน ในคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน ตาง ๆ ดังนี้
(๑) คณะกรรมการเกี่ยวกับการแกไขปญหาเรื่องรองเรียน
(๒) คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สํานักนายกรัฐมนตรี
(๓) คณะกรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ คณะกรรมการและคณะอนุ ก รรมการ
เกี่ยวกับการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ
(๔) คณะกรรมการรถราชการ
(๕) คณะกรรมการธง
(๖) คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
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(๗) คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบสําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต
(๗.๑) คณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาบํ า เหน็ จ ความชอบด า นบํ า เหน็ จ
ความชอบที่เปนตัวเงินหรืออาจคํานวณเปนเงินได
(๗.๒) คณะอนุกรรมการบําเหน็จความชอบดานการศึกษา หรือฝกอบรม
หลักสูตรที่หนวยงานของรัฐเปนผูจัดหรือรวมจัด
(๗.๓) คณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาบํ า เหน็ จ ความชอบด า นการขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
(๗.๔) คณะอนุกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบดานการประกาศ
ยกยองเชิดชูเกียรติยิ่ง
(๘) คณะกรรมการกลั่นกรองการกําหนดเครื่องแบบพิเศษของสวนราชการ
(๙) คณะกรรมการการกระจายอํ า นาจให แ ก อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
คณะอนุกรรมการ คณะทํางานที่เกี่ยวของกับการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวม
๓๐ คณะ
(๑๐) คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ และคณะกรรมการวินิจฉัย
การเปดเผยขอมูลขาวสาร รวม ๑๔ คณะ
(๑๑) คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวของกับดานเอกลักษณของชาติ
รวม ๒๕ คณะ
(๑๒) คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
(๑๓) คณะกรรมการอํานวยการ หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑแหงชาติ
(๑๔) คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
(๑๕) คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ เกี่ยวกับโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อยกระดับชุมชน
(๑๖) คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ เกี่ยวกับการจัดใหมีโฉนดชุมชน
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๑.๑.๑๐ ผูแ ทนสวนราชการ ผูติดตอประสานงาน ผูเขารวมประชุมสัมมนา เพื่อดําเนินงาน
ตามภารกิจของศูนยบริการประชาชน ผูเขารับการอบรมวิทยากรอาสาสมัคร ผูเขารับการปฐมนิเทศ
ดานเอกลักษณของชาติ และวิทยากรของสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
๑.๑.๑๑ ผูลงนามสมุดเยี่ยมเว็บไซต www.1111.go.th เว็บไซต www.psc.opm.go.th
ผูลงนามสมุดเยี่ยมบนเว็บไซต สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
๑.๑.๑๒ ผู ส อบถาม/แสดงความคิ ด เห็ น ทางเว็ บ บอร ด บนเว็ บ ไซต สํ า นั ก งาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เว็บไซตการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน เว็บไซตสํานักงานคณะกรรมการ
ขอมูลขาวสารของราชการ เว็บไซตสํานักงานเสริมสรางเอกลักษของชาติ
๑.๒ ประเภทของระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคล
๑.๒.๑ แฟมเอกสาร
๑.๒.๒ ไฟลอิเล็กทรอนิกส
๑.๒.๓ ระบบฐานขอมูลคอมพิวเตอร
๑.๓ ลักษณะการใชขอมูลตามปกติ
๑.๓.๑ ใชในการบริหารงานบุคคล การบริหารงานการเบิกจายเงินบําเหน็จบํานาญ
สวัสดิการ การรักษาพยาบาล การศึกษาบุตรและเงินชวยเหลืออื่น ๆ
๑.๓.๒ ใชเปนเอกสารประกอบ กรณีสมาชิการฌาปนกิจสงเคราะหสํานักนายกรัฐมนตรี
ถึงแกกรรม
๑.๓.๓ ใชในการติดตอและประสานงานตามภารกิจที่เกี่ยวของ
๑.๓.๔ ใชในการแกไขเรื่องรองเรียน
๑.๓.๕ ใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาสิทธิตามระเบียบฯ
๑.๓.๖ ใชเปนขอมูล/หลักฐานประกอบการเลิกคาใชจายในการประชุมสัมมนา และ
การเดินทางไปราชการ
๑.๓.๗ ใชในการใหบริการขอมูลขาวสารของราชการ
๑.๓.๘ ใชในการใหความชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ
ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
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๑.๓.๙ ใชเปนฐานขอมูลเครือขายเอกลักษณของชาติ ขอมูลบุคคลที่ไดรับรางวัลคนดี
ศรีสังคม การจัดทําหนังสือบุคคลที่ไดรับรางวัลคนดีศรีสังคม
๑.๔ แหลงที่มาของขอมูล
๑.๔.๑ เจาของขอมูล
๑.๔.๒ หนวยงานตนสังกัด
๑.๔.๓ หลักฐานการจายเบี้ยประชุม
๑.๔.๔ สื่อหนังสือพิมพ สื่อโทรทัศน
๑.๔.๕ ศูนยบริการประชาชน ๑๑๑๑
๑.๔.๖ ศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย
๒. วิธกี ารขอตรวจดูและวิธีการขอใหแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลขาวสารของเจาของขอมูล
เจาของขอมูลทานใดมีความประสงคในการขอตรวจดูและขอใหแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลขาวสาร
ของเจาของขอมูล ขอใหแจงความประสงคเปนลายลักษณอักษร พรอมแสดงหลักฐานการเปนบุคคล
ที่เปนเจาของขอมูลหรือผูที่กระทําแทนบุคคลที่เปนเจาของขอมูล ณ ศูนยขอมูลขาวสารของราชการ
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
จตุรงค ปญญาดิลก
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

