ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของการประปานครหลวง
1.ความเป็นมา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ การประปานครหลวง จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2542 เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2540
โดยต้องการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินงานของรัฐ ให้ประชาชนเห็นว่า
การด าเนิ น งานของรั ฐ มี ค วามโปร่ ง ใส สามารถเข้ า ตรวจดู ห รื อ ศึ กษาค้ น คว้ า ข้ อ มู ล ได้ จึ ง ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐในระดับกระทรวง ทบวงกรม มีหน่วยงานรับผิดชอบด้านข้อมูลข่าวสาร จัดสถานที่ และ
เจ้าหน้าที่สาหรับอานวยความสะดวก มีหน้าที่บริการข้อมูลข่าวสารพร้อมทั้งจัดทาดรรชนี สาหรับช่วยใน
การค้นหาแก่พนักงานและประชาชนผู้ใช้น้าที่ติดต่อขอข้อมูล ทั้งที่มาด้วยตนเอง และติดต่อทางโทรศัพท์
ตามหนังสือที่ นร 0205/ว 219 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2541 อ้างถึงมติ ค.ร.ม.เมื่อวันที่ 29
ธันวาคม 2541 และหนังสือที่ นร 1311/47 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2541 (เอกสารอ้างอิง) กปน.จึง
ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขึ้นเมื่อ พ.ศ.2542 (ใช้อักษรย่อ ศขข.และเปลี่ยนเป็น ศขส.ในปี 2554)
ตั้งอยู่ ณ ชั้น 1 อาคารสานักงานใหญ่ อยู่ในความรับผิดชอบของสานักงานประชาสัมพั นธ์ (ฝ่ายสื่อสาร
องค์กรในปัจจุบัน) และให้หน่วยงานของรัฐเร่งรัดปฏิบัติตามพ.ร.บ.ฯ ดังนี้
1. ให้หน่วยงานของรัฐ ถือเป็นนโยบายสาคัญในปีงบประมาณ 2542 – 2543 ในการเร่งรัด
การปฏิบัติงานให้เกิดผลอย่างจริงจัง
2. ให้หน่วยงานจัดตั้งผู้รับผิดชอบดูแล หรือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจาหน่วยงาน เพื่อให้
สามารถจัดวางระบบการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจน ในปีงบประมาณ 2542
ต่อมาในปี 2558 ได้มีการปรับผังโครงสร้างองค์กรยุบหน่วยงาน “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” และ
กาหนดหน่วยงานใหม่ คือ ส่วนข้อมูลข่าวสารและประเมินผลการสื่อสาร(สขป.) อยู่ในความรับผิดชอบของ
กองบริหารภาพลักษณ์และแผนการสื่อสาร(กบล.) ฝ่ายสื่อสารองค์กร(ฝสอ.) ดูแลงานด้านข้อมูลข่าวสาร
ตามคาสั่ง กปน. ที่ 446/2558 เรื่องการปรับปรุงโครงสร้างผังบริหารการประปานครหลวง สั่ง ณ วันที่
25 สิงหาคม 2558
ทั้งนี้ เพื่อให้ การดาเนิ น งานตาม พ.ร.บ.ข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เป็นไปตาม
ข้ อ ก าหนดบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ กปน.จึ ง มี ค าสั่ ง การประปานครหลวง ที่ 341/2542 เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของการประปานครหลวง (เอกสารอ้างอิง) เป็นคณะกรรมการชุดแรก จนถึง
ปัจจุบัน คือ คาสั่งการประปานครหลวง ที่ 497/2559 (เอกสารอ้างอิง)

2. การดาเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
2.1 การจัดข้อมูลข่าวสารทีก่ าหนดให้หน่วยงานของรัฐรวบรวมและมีไว้เผยแพร่เพื่อขายหรือ
จาหน่ายจ่ายแจก ณ ที่ทาการของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ประชาชนเข้าดูได้ ตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 7 และ 9 เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดาเนินงาน แผนงาน
โครงการ และงบประมาณรายจ่ายของปี ประวัติ กปน. เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ แผนวิสาหกิจ
รายงานประจาปี ข่าวการประปานครหลวง กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คาสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ
แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไป
ต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

การขอเอกสารสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ สขป.กบล.ฝสอ. ในเวลาทาการ โดยติดต่อด้วยตนเอง/
โทรศัพท์ ฯลฯ จาแนกออกเป็น
- ข้อมูลข่าวสารทั่วไปให้บริการได้ทันที
- กรณีข้อมูลที่เปิดเผยได้ และต้องประสานงานกับหน่วยงานอื่น จะประสานงานให้ในเบื้องต้น
ก่อน ถ้าข้อมูลยังไม่พร้อมจะแจ้งให้ผู้ขอข้อมูลทราบภายใน 7 วันทาการ
- กรณีข้อมูลที่เปิดเผยไม่ได้ หรือหากมีการร้องเรียน หรือร้องขอข้อมูลข่าวสารที่อาจเป็นผลเสีย
ต่อ กปน. หน่วยงานที่ได้รับการร้องขอจะส่งเรื่องให้ ฝ่ายสื่อสารองค์กร (ฝสอ.) ในฐานะกรรมการและ
เลขานุ การ จะเชิญประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของการประปานครหลวง พร้อมหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้องพิจารณาแก้ไขปัญหาร่วมกัน และแจ้งผลให้ผู้ขอข้อมูลทราบภายใน 30 วันทาการ โดยผลการ
พิจารณาจะออกมา 3 ลักษณะ คือ
1. เห็นควรให้ข้อมูลข่าวสารตามที่ได้รับการร้องขอทั้งหมด
2. เห็นควรให้ข้อมูลข่าวสารตามที่ได้รับการร้องขอเพียงบางส่วน
3. เห็ น ว่าไม่ควรให้ ข้อ มูล ข่าวสารตามที่ได้รับการร้องขอซึ่งอาจเรียนผู้ ว่าการหรือประธาน
กรรมการฯลงนามตามความเหมาะสม
2.2 การนา ประกาศ ระเบียบคาสั่ง ข้อบังคับ ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา
การส่ งเรื่องลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา การพิจารณาลักษณะเรื่องใดบ้าง ที่จัดขึ้นโดยมี
สภาพอย่างกฎ และต้องส่งไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 7 บัญญัติว่า ให้หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่าง
น้อยดังต่อไปนี้ ลงพิมพ์ในราชกิจ านุ เนกษาปรากฏตามมาตรา 7 (4) ได้แก่ “กฎ มติคณะรัฐ มนตรี
ข้อบังคับ คาสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน นโยบายหรือการตีความ ทั้งนี้เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดย
สภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง” ดังนั้น เรื่องที่เข้าข่ายตามมาตรา 7 (4) ที่
มีสภาพอย่างกฎ กปน.ต้องปฏิบัติตามมาตรา 8 ที่บัญญัติว่า “ถ้ายังไม่ได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา จะ
นามาใช้บังคับในทางที่ไม่เป็นคุณแก่ผู้ใดไม่ได้ ”
แนวทางปฏิบัติหรือขั้นตอนที่เกี่ยวกับการออกข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง ขึ้นบังคับใช้ใหม่หรือ
แก้ไข ปรับปรุงของเดิมที่ถือปฏิบัติในใช้มาเป็นเวลานาน เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน มีการ
ดาเนินการดังนี้
1. เมื่อหน่วยงาน/คณะกรรมการ/คณะทางาน ได้ออกข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง ประกาศ หรืออื่น ๆ
ตามข้อ 7 (4) ที่จัดให้มีขึ้นโดยสภาพอย่างกฎ และต้องส่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา การกาหนดวันให้
มีผลบังคับใช้ ให้กาหนดเผื่อเวลาการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ไว้ด้วย ซึ่งตามปกติประมาณ 1 เดือน
2. เรื่องที่ต้องส่งไปลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อผู้มีอานาจลงนามแล้ว ให้หน่วยงานเจ้า ของเรื่อง
ดาเนินการดังนี้
- ส่ งต้นฉบับให้ กองกลาง ฝ่ ายบริการกลาง เพื่อดาเนินการลงกากับข้อความ “ส่ งลงราชกิจจา
นุเบกษา” ที่ด้านบนมุมขวาของข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง ฯลฯ ก่อนเวียนให้หน่วยงานต่าง ๆทราบ ทั้งนี้
เพื่อให้เป็นข้อสังเกตของผู้ปฏิบัติ มิให้นาไปบังคับใช้กอ่ นวันที่กาหนดให้มีผลบังคับ
- ส่งสาเนาคู่ฉบับตัวจริงที่ชัดเจน พร้อม File เรื่องที่จะส่งลงราชกิจจานุเบกษา ให้ ฝสอ.
3. ฝสอ.เมื่อได้รับบันทึกจากฝ่ายกฎหมาย หรือ คณะทางานปรับปรุงระเบียบ คาสั่ง ประกาศ
และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านบริการ ฯลฯ ที่ลงนามโดยผู้มีอานาจ(ผวก.) พร้อม File เรื่องที่จะส่งลง
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว จะดาเนินการดังนี้

3.1. จัดทาหนังสือถึงเลขาธิการสานักนายกรัฐมนตรี พร้อมบันทึกปะหน้าลงนามโดย
ฝ่ายสื่อสารองค์กร (ฝสอ.) ถึง ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สานักผู้ว่าการ) (ชวก.(สก.)) เพื่อนาเรียน ผวก. ลง
นามในหนังสือถึงเลขาธิการสานักนายกรัฐมนตรีต่อไป
3.2 เมื่อ ผวก.ลงนามแล้ว ฝสอ.จัดเอกสารเรื่องที่จะนาลงในราชกิจจานุเบกษา ให้ ฝ่ าย
บริการกลาง ส่งเรื่องให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อนาประกาศ คาสั่ง ฯ ไปลงพิมพ์ในราช
กิจจานุเบกษาต่อไป
ทั้งนี้ การส่งเรื่องนาลงในราชกิจจานุเบกษา จะต้อง :
1. จัดส่งต้นฉบับหรือสาเนาคู่ฉบับ ซึ่งปรากฏลายมือชื่อของผูม้ ีอานาจลงนามในเรื่องนั้น อย่างชัดเจน
จานวน 1 ชุด
2. สาเนาจากต้นฉบับ จานวน 4 ชุด โดยเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับ 5 หรือเทียบเท่าขึ้นไปลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้อง และให้ระบุชื่อและตาแหน่งให้ชัดเจน
3. แผ่นดิสก์หรือแผ่นซีดีบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิคส์ของต้นฉบับ เรื่องที่ส่งไปลงประกาศในราช
กิจจานุเบกษา พร้อมเอกสารแบบพิมพ์แนบท้าย (ถ้ามี)
2.3. สามารถสืบค้นการลงประกาศ ระเบียบ คาสั่ง ข้อบังคับ ที่ได้ประกาศในราชกิจจา
เบกษา ได้ที่ เว็บไซต์ www.ratchakitcha.soc.go.th หรือ เว็บไซต์สานักงานคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ www.oic.go.th
2.4 จัดทารายงานการติดตามประเมินผลของหน่วยงานรัฐในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ส่งกระทรวงมหาดไทย (1 ครั้ง/ปี ) ตามแบบรายงานและวิธีการ
ส่งตามที่กระทรวงกาหนด (เอกสารอ้างอิง)
2.5 งานด้านประกวดราคาดาเนินการดังนี้
- ลงทะเบียนประกวดราคาในสมุดทะเบียนประจาวัน และสมุดทะเบียนปิดประกาศประจาวัน
ซึ่งต้องพร้อมให้สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน กระทรวงการคลัง ตรวจสอบได้ทันที
- ปิ ด ประกาศประกวดราคา ชั้ น ล่ า งข้ า งห้ อ งศู น ย์ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร และปลดโดยส่ ว นกลาง
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
- สรุปประกาศประกวดราคาพร้อมผลการดาเนินงานประจาเดือนเสนอผู้บังคับบัญชา
- จัดทารายงานทะเบียนประกวดราคารายเดือน เสนอ ฝ่ายจัดหาและพัสดุ (ฝจพ.)
******************************

