ประวัติความเป็นมาของการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของสานักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม
1. ที่ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสานักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม
สานักงานคลังจังหวัด สมุทรสงคราม ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสาร พ.ศ. 2540 โดยใช้ชื่อว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสานักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม”
โดยมี ห น้ า ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารข้ อ มู ลข่ า วสารตามพระราชบั ญ ญั ติ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ พ.ศ. 2540
สถานที่ตั้งอยู่ที่ สานักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้นที่ 1 จังหวัด
สมุทรสงคราม 75000 โทร. 034711030 โทรสาร 034715787 เว็บไซต์ : klang.cgd.go.th/skm
Email : skm@cgd.go.th

2. ความเป็นมา
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 กาหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ
ในการนาข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา 7 (เป็นข้อมูลที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา) และมาตรา 9 เป็นข้อมูล
ที่คณะกรรมการกาหนดไว้ใน (1) – (8) แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ทุกหน่วยงานดังนั้น ข้อมูลข่าวสารที่ต้องนามาแสดงในศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ จึงเป็นข้อมูลข่าวสาร ตาม
มาตรา 7 และมาตรา 9
2.1 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ ตามมาตรา 7
> ข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา (www.ratchakitcha.soc.go.th)
1. โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดาเนินงาน
2. สรุปอานาจหน้าที่ที่สาคัญและวิธีการดาเนินงาน เพื่อให้ประชาชนได้รู้ถึงบทบาทที่แท้จริงของแต่
ละหน่วยงาน รู้ถึงวิธีการหรือกระบวนการทางาน
3. สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคาแนะนาในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ เป็นการ
เพิ่ม ความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อทราบว่าจะไปติดต่อได้ที่ใด จุดใด4. หลักเกณฑ์ที่มีสภาพอย่างกฎมีผล
เป็นการทั่วไปต่อเอกชน (ยกเว้นกฎที่มีผลเฉพาะต่อเจ้าหน้าที่ในองค์กร เช่น กฎระเบียบ ขั้นตอน วิธี
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ที่ไม่มีผลต่อเอกชนเป็นการทั่วไป
5. ข้ อ มูลข่า วสารอื่น ตามที่ คณะกรรมการก าหนดข้อ มูล ข่า วสารใดที่ ไ ด้ มีก ารจัด พิม พ์เ พื่อ ให้
แพร่หลายตามจานวนพอสมควรแล้ว ถ้ามีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาโดยอ้างอิงถึงสิ่งพิมพ์นั้น ก็ให้ถือ
ว่าเป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติวรรคหนึ่งแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐรวบรวม และจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตาม
วรรคหนึ่งไว้เผยแพร่เพื่อขาย หรือ จาหน่ายจ่ายแจก ณ ที่ทาการของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นตามที่
เห็นสมควร
2.2 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ ตามมาตรา 9
> ข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานต้องรวบรวมไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
1. ผลการพิจารณาหรือคาวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน ได้แก่ คาสั่ง การอนุญาต อนุมัติ การ
วินิจฉัย การอุทธรณ์ ที่กระทาโดยเจ้าหน้าที่ (เป็นคาสั่งปกครอง) เช่น* คาวินิจฉัยของคณะกรรมการ
อุทธรณ์ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร กรณีเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคาสั่งไม่อนุญาตคาขอ
* ผลการพิจารณาอุทธรณ์คาสั่งไม่อนุญาตตาม พ.ร.บ. สุราฯ
* คาสั่งไม่อนุญาตให้ตั้งท่าเรือ คาสั่งพักใบอนุญาตหรือถอนใบอนุญาตของกรมการขนส่งทางน้า
2. นโยบายสาคัญ หรือการตีความข้อกฎหมาย
2.1 นโยบาย เช่น นโยบายรัฐบาล นโยบายตารวจแห่งชาติ นโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ นโยบาย
ของหัวหน้าส่วนราชการ เป็นต้น
2.2 การตีความข้อกฎหมาย หรือผลการหารือ เช่น การตีความของคณะกรรมการกฤษฎีกาการ
หารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับการดาเนินการตาม มติ ครม. และการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน การหารือ
ปัญหาการบังคับใช้ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 เป็นต้น

3. แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจาปีของปีที่กาลังดาเนินงาน เช่น
* แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ....
* แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ....
4. คู่มือหรือคาสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติง านของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึง สิทธิหน้าที่ของ
เอกชน เช่น
* คู่มือการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายหรือรื้อถอนอาคาร ตาม พ.ร.บ. ควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522
* คู่มือการขอประกันตัวผู้ต้องหาในชั้นต่างๆ (ชั้นตารวจ ชั้นศาล)
* คู่มือการขออนุญาตตั้งโรงแรม
* คู่มือการขออนุญาตตั้งปั๊มน้ามัน
* แผนแม่บทของหน่วยงาน หรือแผนพัฒนาด้านต่างๆ ของปีที่กาลังดาเนินการ ที่กาหนดไว้ใน
แผน
* เทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ....
* แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ....
5. สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างถึงตามมาตรา 7 วรรคสองถ้ามีการจัดพิมพ์เผยแพร่ไว้จานวนพอสมควร
แล้ว
ก็ไม่จาเป็นต้องนาลงพิมพ์ในราชกิจจาฯ ทั้งหมด ลงพิมพ์แต่เพียงว่า ได้มีการเผยแพร่ข้อมูล
ดังกล่าวแล้ว โดยอ้างถึงสิ่งพิมพ์ที่มีการเผยแพร่แล้วไว้ในราชกิจจาฯ ด้วยกฎหมายจึงกาหนดให้ต้องนา
สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงใน
ราชกิจจาฯ นามารวมไว้เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ด้วย เช่น
* ประกาศคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี ฉบับที่ 42 เรื่อง มาตรฐานการ
บัญชี
6. สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะในการผูกขาดตัดตอน สัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทา
บริการสาธารณะ
6.1 สัญญาสัมปทาน หมายถึง สัญญาที่รัฐอนุญาตให้เอกชนจัดทาบริการสาธารณะ เช่น สัญญา
สัมปทานการเดินรถประจาทาง สัญญาสัมปทานทางหลวง สัญญาสัมปทานให้เอกชนเก็บขยะมูลฝอยของ
กทม.เป็นต้น จัดทาประโยชน์เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น สัมปทานการทาเหมืองแร่ สัมปทานการทา
ไม้ สัมปทานเก็บรังนกนางแอ่น เป็นต้น
6.2 สัญญาผูกขาดตัดตอน หมายถึง สัญญาที่ให้สิทธิเอกชนกระทาการแต่เพียงผู้เดี ยว เช่น
สัญญาให้ผลิตสุรา
6.3 สัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทาบริการสาธารณะ หมายถึง กิจการที่เป็นของรัฐแต่มี
การร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทา เช่น สัญญาร่วมทุนระหว่าง บมจ. ปตท. กับ บจก. เอ็มซีซี ผลิตพลาสติก
ชีวภาพ เป็นต้น
6.4 สัญญาอื่นๆ เช่น สัญญาจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ

7. มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย และแต่งตั้งโดยมติ ครม.
7.1 มติ ครม.
7.2 มติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย เช่น มติคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
เป็นต้น และที่แต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี เช่น มติคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (กขร.) มติ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มติคณะกรรมการมาตรฐานสินค้า มติคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
มติคณะกรรมการกากับนโยบายราคากลางงานก่อสร้าง เป็นต้น
8. ข้อมูลข่าวสารตามที่คณะกรรมการกาหนด
8.1 ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา ที่หัวหน้าส่วนราชการลงนามแล้ว
8.2 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจาเดือน ตามแบบ สขร.1 (1 ธ.ค. 2543)
8.3 ข้อมูล/เอกสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ (7 มิ.ย. 2553) ข้อมูลข่าวสารที่จัดให้
ประชาชน เข้าตรวจดูได้ ตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีส่วนที่ต้องห้ามมิให้เปิดเผยตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 อยู่
ด้วย ให้ลบหรือ ตัดทอนหรือทาโดยประการอื่นใดที่ไม่เป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนนั้น บุคคลไม่ว่า
จะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม ย่อมมีสิทธิเข้าตรวจดู สาเนา หรือ ขอสาเนาที่มีคารับรองถูกต้อ งของ
ข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งได้ ในกรณีที่สมควรหน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจะ
วางหลักเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียม
ในการนั้นก็ได้ ในการนี้ให้คานึงถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย
ประกอบด้วย ทั้งนี้เว้นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น คนต่างด้าวจะมีสิทธิตามมาตรานี้
เพียงใดให้เป็นไปตามที่กาหนดโดยกฎกระทรวง

ภาพภายในศูนย์ข้อมูลข่าว ณ มิถุนายน 2558

