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คูมือการปฏิบัติงาน
กระบวนงานการใหบริการขอมูลขาวสารของกระทรวงคมนาคม
ฝายบริการขอมูลภาครัฐและหองสมุด

1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อใหสวนราชการมีคูมือการปฏิบัติงานกระบวน
งานการใหบริการขอมูลขาวสารของกระทรวงคมนาคม
ที่แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งจะเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานสําหรับ เจาหนาที่ ผูปฏิบัติงาน
ดานขอมูลขาวสารของกระทรวงคมนาคมไดมีมาตรฐานเดียวกันตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. 2540
1.2 เพื่อใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานขอมูลขาวสารของราชการฯ ไดเขาใจกระบวนการ ทํางานที่เปน ไป
ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กฎหมาย ขอสั่งการ ประกาศ และเกณฑการ
ประเมินศูนยขอมูลขาวสารของสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี ซึ่งจะ สามารถนําไปใชในการปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อใหการปฏิบัติงาน การใหบริการขอมูล
ขาวสาร ศูนยขอมูลขาวสารของราชการ มีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.3 เพื่อใหผูบริหาร/ผูบังคับบัญชา ติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจาหนาที่ไดทุกขั้นตอน อีกทั้ง
ผูเกี่ยวของไดรับทราบกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ซึ่งจะเปนประโยชนในการพัฒนา
ความรูความสามารถของเจาหนาที่อันจะนําไปสูการทํางานที่มีประสิทธิภาพสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน
1.4 เพื่อเปนสื่อกลางในการประสานงานในเครือขายเดียวกัน ทําใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว และมี
ความคลองตัว ซึ่งเครือขายจะชวยลดระยะเวลาในการประสานงานไดมาก
1.5 เพื่อใชเปนคูมือสําหรับประชาชนหรือบุคคลทั่วไปที่มาติดตอขอขอมูลไดรับทราบวามีคูมือการปฏิบัติงาน
ของศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงานมีขอมูลขาวสารใดบางที่ใหบริการ และทราบขั้นตอนการติดตอการขอรับ
บริการซึ่งจะเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูมาติดตอ
1.6 เพื่อใชเปนคูมือการปฏิบัติงานของเจาหนาที่แทนกันได กรณีผูปฏิบัติงานลาปวย หรือมีเหตุจําเปน
ที่ไมสามารถปฏิบัติงานได
2. ขอบเขต
คูมือ การ ปฏิบัติงาน “กระบวน งานการใหบริการขอมูลขาวสารของกระทรวงคมนาคม
” ฉบับนี้
ครอบคลุมเนื้อหาการใหบริการขอมูลขาวสารของราชการภายใตหลักเกณฑและขั้นตอนการใหบริการประชาชน
ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสาร ขอสั่งการ
นายกรัฐมนตรี และเกณฑการประเมินศูนยขอมูลขาวสารของราชการ ตามที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
กําหนด โดยมีการดําเนินการตั้งแตการศึกษารายละเอียดกฎหมายที่เกี่ยวของ ขอสั่งการ ประกาศ และเกณฑการ
ประเมินศูนยขอมูลขาวสารของราชการ หรืออื่นๆ ที่ควรทราบ ขั้นตอนการรวบรวมขอมูลที่กฎหมายกําหนดตาม
มาตรา 7 (1) – (4) และมาตรา 9 (1) – (8) เก็บไวในศูนยขอมูลขาวสารของราชการกระทรวงคมนาคมทาง
กายภาพและการนําขอมูลขึ้นเว็บไซตศูนยขอมูลขาวสารอิเล็กทรอนิกสของราชการ กระทรวงคมนาคม ใหเปนไป
ตามที่กฎหมายกําหนด
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3. คําจํากัดความ
“พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารฯ” เรียกวา พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
“ขอมูลขาวสาร” หมายความวา สิ่งที่สื่อความหมายใหรูเรื่องราวขอเท็จจริง ขอมูล หรือสิ่งใดๆ ไมวา
การสื่อสารความหมายนั้นจะทําไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผานวิธีการใดๆ และไมวาจะไดจัดทําไวในรูปของ
เอกสาร แฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถาย ฟลม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดย
เครื่องคอมพิวเตอร หรือวิธีอื่นใดที่ทําใหสิ่งที่บันทึกไวปรากฏได
“ขอมูลขาวสารของราชการ” หมายความวา ขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแล
ของหนวยงานของรัฐไมวาจะเปนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐหรือขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเอกชน
“หนวยงานของรัฐ ” หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น
รัฐวิสาหกิจ สวนราชการสังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในสวนที่ไมเกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี องคกรควบคุม
การประกอบวิชาชีพ หนวยงานอิสระของรัฐ และหนวยงานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
“เจาหนาที่ของรัฐ” หมายความวา ผูซึ่งปฏิบัติงานใหแกหนวยงานของรัฐ
“ขอมูลขาวสารสวนบุคคล” หมายความวา ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เชน การศึกษา
ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทํางาน บรรดาที่มีชื่อของผูนั้นหรือมีเลขหมาย
รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทําใหรูตัวผูนั้นได เชน ลายพิมพนิ้วมือ แผนบันทึกลักษณะเสียงของคนหรือรูปถาย
และใหหมายความรวมถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผูที่ถึงแกกรรมแลวดวย
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
“รปค.(อร.)” หมายความวา รองปลัดกระทรวงคมนาคม (ดานอํานวยการ)
“ผช.ปกค.2” หมายความวา ผูชวยปลัดกระทรวงคมนาคม 2
“สปค.” หมายความวา สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
“สรค.” หมายความวา สํานักงานรัฐมนตรี
“กตส.” หมายความวา กลุมตรวจสอบภายใน
“กพบ.” หมายความวา กลุมพัฒนาระบบบริหาร
“ศปท.” หมายความวา ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
“กก.” หมายความวา กองกลาง
“กม.” หมายความวา กองกฎหมาย
“กตท.” หมายความวา กองการตางประเทศ
“กต.” หมายความวา กองตรวจราชการ
“กบค.” หมายความวา กองบริหารการคลัง
“กบท.” หมายความวา กองบริหารทรัพยากรบุคคล
“กป.” หมายความวา กองเผยแพรและประชาสัมพันธ
“กยผ.” หมายความวา กองยุทธศาสตรและแผนงาน
“กอ.” หมายความวา กองอุทธรณเงินคาทดแทน
“ศทส.” หมายความวา ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
“สคอ.” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการคนหาและชวยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย
“สสอ.” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณของอากาศยาน

-34. หนาที่ความรับผิดชอบ
กระบวนงานการใหบริการขอมูลขาวสารของกระทรวงคมนาคม มีผูเกี่ยวของทําหนาที่ในการดําเนินงาน
ดังนี้
4.1 องคประกอบคณะกรรมการขอมูลขาวสาร กระทรวงคมนาคม มีดังนี้
1) รองปลัดกระทรวงคมนาคม (ดานอํานวยการ) เปนประธาน
2) ผูชวยปลัดกระทรวงคมนาคม 2 เปนรองประธาน
3) ผูอํานวยการสํานัก/ศูนย/กลุม/กอง เปนกรรมการ
4) ผูอํานวยการกองกลาง เปนกรรมการและเลขานุการ
5) หัวหนาฝายบริการขอมูลภาครัฐและหองสมุด กองกลาง เปนผูชวยเลขานุการ
6) นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ ฝายบริการขอมูลภาครัฐและหองสมุด กองกลาง เปนผูชวยเลขานุการ
4.2 อํานาจหนาที่
1) ใหคําแนะนําการดําเนินงานของศูนยขอมูลขาวสารกระทรวงคมนาคม และการปฏิบัติของ
หนวยงานในสํานักงานปลัดกระทรวง และสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
2) วินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารของกระทรวงคมนาคมตามขอ 6 แหงระเบียบกระทรวงคมนาคม
วาดวยการปฏิบัติงานในสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.
2540 พ.ศ. 2550
3) พิจารณาวินิจฉัยประเภทขอมูลขาวสารของกระทรวงคมนาคมที่ไมตองเปดเผยและขอมูลขาวสาร
ที่ควรจัดเก็บไวที่กระทรวงคมนาคม หรือสงไปยังหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
ที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา เพื่อคัดเลือกไวใหประชาชนศึกษาคนควา
4) ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเชื่อมโยงขอมูลขาวสารของกระทรวงคมนาคมกับ
หนวยงานของรัฐ
5) ใหคําแนะนําแกหนวยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
6) ดําเนินงานอื่นใดตามที่ปลัดกระทรวงคมนาคมมอบหมาย
7) รายงานผลการดําเนินการใหปลัดกระทรวงคมนาคมรับทราบเปนระยะ ๆ
4.3 รองปลัดกระทรวงคมนาคม (ดานอํานวยการ) มีหนาที่กํากับ ดูแล สั่งการ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวย
ความเรียบรอย ถูกตองตาม พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประกาศ ระเบียบ ขอสั่งการ
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (คําสั่งกระทรวงคมนาคมที่ 288/2560 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560)
4.4 ผูชวยปลัดกระทรวงคมนาคม (2) มีหนาที่
กํากับ ดูแล ใหคําแนะนําในการปฏิบัติงาน เพื่อใหมีความ
ถูกตองตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประกาศ ระเบียบ ขอสั่งการ และอื่น ๆ
เกี่ยวของกอนนําเสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ (คําสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 292/2560 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน
2560)
4.5
ผูอํานวยการกองกลาง มีหนาที่กํากับ ดูแล ใหคําแนะนําในการปฏิบัติงานเพื่อใหมีความถูกตองตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประกาศ ระเบียบ ขอสั่งการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ กอน
นําเสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการตามลําดับ

-44.6
หัวหนา ฝายบริการขอมูลภาครัฐและหองสมุด กองกลาง รับผิดชอบกํากับ ดูแล ใหคําแนะนําใน
การปฏิบัติงานเพื่อใหมีความถูกตองตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประกาศ ระเบียบ
ขอสั่งการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกอนนําเสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการตามลําดับ
4.7 นักจัดการงานทั่วไป ฝายบริการขอมูลภาครัฐและหองสมุด กองกลาง
รับผิดชอบในการใหบริการ
ขอมูลขาวสารทางกายภาพ ณ ศูนยขอมูลขาวสาร และบริการขอมูลทางเว็บไซตศูนยขอมูลขาวสาร
อิเล็กทรอนิกสของราชการ กระทรวงคมนาคม โดยการ รวบรวม/วิเคราะห/จัดลําดับความสําคัญ ตรวจสอบ
ความถูกตองของ ขอมูล จําแนกเอกสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการในมาตรา 7 (1) – (4)
และมาตรา 9 (1) – (8) ทางกายภาพกอนนําขอมูลขึ้นเว็บไซตศูนยขอมูลขาวสารอิเล็กทรอนิกสของราชการ
กระทรวงคมนาคม ประมวลคําขอขอมูลขาวสารเฉพาะราย และประมวลผลการปฏิบัติงานของศูนยขอมูล
ขาวสารฯ ในภาพรวมนําเสนอผูบริหารพิจารณา
4.8 เจาพนักงานธุรการ ชวยประสานและชวยเหลือการนําขอมูลขึ้นเว็บไซตศูนยขอมูลขาวสารของ
ราชการ กระทรวงคมนาคม

-55. Work Flow กระบวนงาน
ชื่อกระบวน งาน : การใหบริการขอมูลขาวสารของกระทรวงคมนาคม
ขอกําหนดที่สําคัญ : สามารถเปดเผยขอมูลขาวสารตามที่กฎหมายกําหนด
ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการเปดเผยขอมูลขาวสารตามที่กฎหมายกําหนด
ลําดับ
1

2

ขั้นตอนการทํางาน
(Workflow)

ศึกษารายละเอียดพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.
2540 ประกาศคณะกรรมการ
ขอมูลขาวสาร ขอสั่งการ
นายกรัฐมนตรี และหลักเกณฑการ
ประเมินศูนยขอมูลขาวสารของ
ราชการ เพื่อพิจารณาแนวทางการ
นําขอมูลขึ้นเว็บไซต
จัดทําบันทึกเสนอ รปค.(อร.) ผาน
ผช.ปกค. 2 เพื่อขอความรวมมือ
หนวยงานใน สปค. สรค. จัดสง
ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของตามที่
กฎหมายกําหนด

3

รวบรวมขอมูลขาวสารจาก
หนวยงาน สปค. สรค. และเผยแพร
บนเว็บไซตศูนยขอมูลขาวสาร
อิเล็กทรอนิกสของราชการ
กระทรวงคมนาคม

4

ชวยเหลือ /ใหคําแนะนํา/ใหบริการ
ผูมาขอขอมูลขาวสารของราชการ
ณ ศูนยขอมูลขาวสารของราชการ
ทางกายภาพ กระทรวงคมนาคม

5

สรุปผลการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.
ขอมูลขาวสารฯ รอบ 6 เดือน
นําเสนอผูบริหารทราบ ซึ่งสอดคลอง
กับหลักเกณฑการประเมินศูนย
ขอมูลขาวสารของราชการ

ผังงาน
(Flow chart)
ศึกษา พ.ร.บ. ขอมูลขาสารของ
ราชการฯ ประกาศฯ ขอสั่งการฯ
และหลักเกณฑการประเมินศูนยฯ

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ*
(ตําแหนง/กลุม/ฝาย)

2 วัน

นักจัดการงานทั่วไป
ฝายบริการขอมูลภาครัฐและ
หองสมุด กองกลาง

1 วัน

นักจัดการงานทั่วไป
ฝายบริการขอมูลภาครัฐและ
หองสมุด กองกลาง

1 วัน

นักจัดการงานทั่วไป
ฝายบริการขอมูลภาครัฐและ
หองสมุด กองกลาง

จัดทําบันทึกนําเสนอผูบริหารระดับสูง เพื่อ
ขอขอมูลขาวสารจากหนวยงานใน สปค.
สรค.

นําขอมูลขาวสารเผยแพรบนเว็บไซต

ชวยเหลือ/แนะนํา/ใหบริการผูมาขอขอมูล
ขาวสาร

สรุปผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน นําเสนอ
ผูบริหารทราบ

5 นาที

2 วัน

- นักจัดการงานทั่วไป
- เจาพนักงาน ธุรการ
ฝายบริการขอมูลภาครัฐและ
หองสมุด กองกลาง
นักจัดการงานทั่วไป
ฝายบริการขอมูลภาครัฐและ
หองสมุด กองกลาง

-6ลําดับ

ขั้นตอนการทํางาน
(Workflow)

6

รายงานผลการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.
ขอมูลขาวสารของราชการฯ ตอ
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของ
ราชการปละ 1 ครั้งตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21
มกราคม 2546 โดยจัดทําบันทึก
นําเรียน รปค. (อร.)ผาน ผช.ปกค.2
ใหความเห็นชอบกอนดําเนินการ

7

รายงานผลการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.
ขอมูลขาวสารฯ ไดแก ปญหา
อุปสรรค และขอเสนอแนะ รอบ
12 เดือน นําเสนอ รปค.(อร.) ผาน
ผช.ปกค. 2 เพื่อทราบ

ผังงาน
(Flow chart)
รายงานผลการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ขอมูล
ขาวสารฯ ตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ
ราชการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

รายงานผลการปฏิบัติงาน
รอบ 12 เดือน เสนอ
ผูบริหารทราบ

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ*
(ตําแหนง/กลุม/ฝาย)

2 วัน

นักจัดการงานทั่วไป
ฝายบริการขอมูลภาครัฐและ
หองสมุด กองกลาง

2 วัน

นักจัดการงานทั่วไป
ฝายบริการขอมูลภาครัฐและ
หองสมุด กองกลาง

-76. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
6.1 ศึกษารายละเอียดพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ใหเขาใจ ซึ่งกฎหมายกําหนดวา
หนวยงานของรัฐตองสงขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามมาตรา 7 (1) – (4) ลงในราชกิจจานุเบกษา
และกําหนดใหหนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามมาตรา 9 (1) – (8) ไวให
ประชาชนเขาตรวจดูไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
6.2 จัดทําบันทึกขอมูลรายละเอียดตามมาตรา 7 (1) – (4) และมาตรา 9 (1) – (8) แหงพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ขอความรวมมือหนวยงานใน สปค. สรค. จัดสงขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของ
ตามที่ กฎหมายกําหนด เพื่อจัดแสดงไว ณ ศูนยขอมูลขาวสารทางกายภาพและศูนยขอมูลขาวสารอิเล็กทรอนิกส
ของราชการ กระทรวงคมนาคม ไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
โดยมีหนวยงานที่เกี่ยวของใน สปค. และ สรค. ดังนี้
มาตรา 7 (1) โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินการ (กพบ. ดําเนินการ)
มาตรา 7 (2) สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินการ (กพบ. ดําเนินการ)
มาตรา 7 (3) สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสาร (กก. ดําเนินการ)
มาตรา 7 (4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ขอบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบเฉพาะที่ใหมีขึ้นโดยมี
สภาพอยางกฎ เพื่อใหมีผลเปนการทั่วไปตอเอกชน เชน ประกาศกระทรวงคมนาคม (กอ. กม. กบท. และ
หนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ)
มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงตอเอกชน ไดแก การอนุมัติ/อนุญาต
การวินิจฉัย การอุทธรณ คําสั่ง ฯลฯ เชน คําวินิจฉัยคณะกรรมการฯ (ใหตัดขอความ ที่ไมควรเปดเผยออก )
(มอบหมาย กอ. กม. กบท. และหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ)
มาตรา 9 (2) นโยบายและการตีความ/ผลการหารือ เชน
นโยบายหัวหนาสวนราชการ
(นโยบายการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสงของประเทศไทย)
และแผนยุทธศาสตร โดยเนน
ขอมูลในปปจจุบัน (การตีความตองเปนการตีความจากศาลหรือสํานักงานกฤษฎีกา)
(มอบหมาย กม. กอ.
กบท. และ กยผ. ดําเนินการ)
มาตรา 9 (3) แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจายประจําปของปที่กําลังดําเนินงาน
(เนนขอมูลปปจจุบัน) (มอบหมาย กยผ. ดําเนินการ)
มาตรา 9 (4) คูมือหรือคําสั่งที่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิ
หนาที่ของเอกชน เชน คูมือการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ คําสั่งคณะกรรมการขอมูลขาวสาร คําสั่งแตงตั้ง
เจาหนาที่ประจําศูนยฯ (มอบหมาย สรค. กอ. กต. กก. กบท. กบค. และและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ)
มาตรา 9 (5) สิ่งพิมพที่ไดมีการอางอิงถึงในราชกิจจาฯ ตามมาตรา 7 วรรคสอง (มอบหมาย กก.
กม. กบท. และหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ)
มาตรา 9 (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาผูกขาดตัดตอน หรือสัญญารวมทุนกับเอกชนจัดทําบริการ
สาธารณะ (เอกสารประกอบสัญญาผูกขาดตัดตอนใหขอตามมาตรา 11) (ไมมีภารกิจที่ เกี่ยวของ)
มาตรา 9 (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี
เชน การประชุมของคณะกรรมการตางๆ ที่ไดรับคาเบี้ยประชุม (โดยนําชื่อเรื่องและสรุปมติของที่ประชุมมาแสดง
ไวเทานั้น อยางนอย 1 ป) (หนวยงานใน สปค. สรค. ดําเนินการ)

-8มาตรา 9 (8) ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
1.
ประกาศประกวดราคา/สอบราคาที่หัวหนาสวนราชการ ลงนามแลว (ยอนหลัง
12 เดือน) (มอบหมาย กบค. ดําเนินการ)
2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจางประจําเดือน (แบบ สขร.1) (แบบฟอรมถูกตอง ตามที่
กําหนด ยอนหลัง 12 เดือน) (มอบหมาย กบค. ดําเนินการ)
3. เอกสารเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและสุขภาพ pm
เชน2.5 EIA การกําจัดขยะ การทํา 5 ส.
(หนวยงานที่เกี่ยวของ)
4. เกณฑมาตรฐานความโปรงใสและตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงาน (27 ม.ค.
2559) มีดังนี้
1) การจัดหาพัสดุ มี 8 ขอยอย (มอบหมาย กตส. และ กบค. ดําเนินการ) ดังนี้
(1) กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการจัดหาพัสดุ
เชน พรบ.
จัดซื้อจัดจาง ระเบียบกระทรวงการคลัง กฎกระทรวงตามระเบียบนี้
(2) แผนการจัดหาพัสดุ
(3) รายงานการขอซื้อ ขอจาง เอกสารสอบราคาและเอกสารประกวดราคาตาม
มาตรา 9(8) และหลักเกณฑในการพิจารณาผลการตัดสินในแตละโครงการหรือรายการ
(4) ผลการจัดหาพัสดุ ในแตละโครงการหรือรายการ(ประกาศผลของผู ชนะ
การประกวดราคาใหนํามาแสดงในขอนี้ หามนําไปจัดแสดงที่ มาตรา 9 (1))
(5) สรุปผลการจัดหาพัสดุในแตละรอบเดือนตามมาตรา 9(8)
(6) รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปงบประมาณและรายงานการประเมินผล
การจัดหาพัสดุตามแผนในแตละปงบประมาณ
(7) รายงานของผูควบคุม หรือผูตรวจสอบภายในในสวนที่เกี่ยวของกับการ
จัดหา
พัสดุของหนวยงาน
(8) รายงานอื่นที่เกี่ยวของ เชน รายงานหรือผลการตรวจสอบของสํานักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
2) การใหบริการประชาชนมี 7 ขอยอย ดังนี้
(1) หลักเกณฑและขั้นตอนในการบริการประชาชนของหนวยงาน รวมทั้ง
ระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวของ (จัดทําเปน Flow chart ขั้นตอนการปฏิบัติงานพรอมระเบียบ มอบหมาย สรค.
กตส. กก. กบท. กบค. กอ. และ กต. ดําเนินการ)
(2) เอกสารและคูมือการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใตหลักเกณฑและขั้นตอน
ในการบริการประชาชนรวมทั้งระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวของ(คูมือพรอมระเบียบ ประกาศ หรือ พระราชบัญญัติ
มอบหมาย สรค. กตส. กก. กบท. กบค. กอ. และ กต. ดําเนินการ)
(3) ขอมูลพื้นฐานหรือขอมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการ ใหบริการ ประชาชนของ
หนวยงาน (มอบหมาย สรค. กตส. กก. กบท. กบค. กอ. และ กต. ดําเนินการ)
(4) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให/รับบริการของประชาชนที่
จัดทําโดยหนวยงานหรือหนวยงานภายนอก (มอบหมาย กก. ดําเนินการ)
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ใหบริการ (ระบุขั้นตอนการแกไขปญหากรณีโดนรองเรียน มอบหมาย สรค. และ กต. ดําเนินการ)
(6) รายงานผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน รวมทั้งรายงานผลเชิง สถิติ
ที่เกี่ยวของ (มอบหมาย กต. ดําเนินการ)
(7) รายงานการประเมินผลการใหบริการภายใตระบบควบคุมภายในที่จัดทําโดยผูควบคุม
หรือผูตรวจสอบภายใน (มอบหมาย กตส. ดําเนินการ)
3) การบริหารงานของหนวยงานมี 6 ขอยอย ดังนี้
(1) โครงสรางและอํานาจหนาที่ของหนวยงานตามกฎหมายจัดตั้ง
หรือ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ (กฎกระทรวง หรือ กฎหมายจัดตั้งหนวยงาน ไมใหนําขอมูลในมาตรา 7 (1) –(3) มาใส
มอบหมาย กพบ. และ กบท. ดําเนินการ)
(2) วิสัยทัศนและพันธกิจของหนวยงาน (มอบหมาย กยผ. ดําเนินการ)
(3) แผนปฏิบัติงานประจําปของหนวยงาน รวมทั้งงบประมาณที่ใชในการ
ดําเนินงานตามแผนงานและโครงงานที่เกี่ยวของกับแผนปฏิบัติงานประจําป (มอบหมาย กยผ. ดําเนินการ
(4) ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของบุคลากรที่
หนวยงานตองใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน (มอบหมาย กบท. ดําเนินการ)
(5) คูมือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ
และขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรที่หนวยงานตองใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน (มอบหมาย กบท. ดําเนินการ)
(6) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปของ
หนวยงาน (มอบหมาย กก. และ กยผ. ดําเนินการ)
4) การบริหารงบประมาณของหนวยงานมี 5 ขอยอย ดังนี้
(1) แผนงาน โครงการ และงบประมาณประจําปของหนวยงาน(มอบหมาย กยผ.
ดําเนินการ)
(2) หลักเกณฑและตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของการใชจาย งบประมาณในแตละ
แผนงานหรือโครงการ เชน ตัวชี้วัดการใชจายงบประมาณ (มอบหมาย กยผ. ดําเนินการ)
(3) รายงานผลการใชจายงบประมาณ รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการจําแนก
ตามแผนงานและโครงการของผูควบคุมหรือผูตรวจสอบภายใน (มอบหมาย กตส. ดําเนินการ)
(4) รายงานผลการวิเคราะหหรือรายงานการประเมินผลการใชจายงบประมาณ
ประจําปในภาพรวมของหนวยงาน รวมทั้งการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์และความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการใชจายงบประมาณ
ตามแผนงานและโครงการที่จัดทําโดยผูควบคุมหรือผูตรวจสอบภายใน ของหนวยงาน (มอบหมาย กบค. และ
กตส. ดําเนินการ)
(5) รายงานผลการตรวจสอบการใชจายงบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน (มอบหมาย กบค. ดําเนินการ)
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ประกาศที่เกี่ยวของ

5) การบริหารงานบุคคลของหนวยงานมี 6 ขอยอย (มอบหมาย กบท. ดําเนินการ)
(1) หลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร เอกสาร หรือ

(2) รายงานผลการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร
(3) มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรในหนวยงาน
และผลการประเมินในแตละรอบปงบประมาณ
(4) หลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการพิจารณาใหคุณใหโทษตอบุคลากรใน
หนวยงาน
(5) หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของบุคลากรในหนวยงาน
(6) รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการดําเนินการตามหลักเกณฑการใหคุณ
ใหโทษตอบุคลากร และรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานประจําปของบุคลากรในหนวยงาน
6) การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน
มี 4 ขอยอย ดังนี้
(1) หลักเกณฑและตัวชี้วัดที่ใชในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติงานประจําปของหนวยงาน (มอบหมาย กยผ. ดําเนินการ)
(2) รายงานของผูควบคุมหรือผูตรวจสอบภายในจําแนกตามแผนงานและ
โครงการภายใตแผนปฏิบัติงานประจําปของหนวยงาน (มอบหมาย กตส. ดําเนินการ)
(3) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานของหนวยงาน
ตามแผนปฏิบัติงานประจําป (มอบหมาย กยผ. ดําเนินการ)
(4) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของหนวยงานที่จัดทําโดย
ผูควบคุมหรือผูตรวจสอบภายใน รวมทั้งผลการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน หรือ
หนวยงานภายนอกอื่นที่มีหนาที่ตามกฎหมายหรือตามมติ ครม.(มอบหมาย กตส. ดําเนินการ)
5. งานวิจัยที่ใชเงินงบประมาณ (18 ม.ค. 2560) ดําเนินการแลวเสร็จ ภายใน
90 วัน ประกอบดวย (ก) ชื่อหัวขอเรื่องงานวิจัย (ข) รายชื่อผูทํางานวิจัย (รวมที่ปรึกษาและผูชวยทํางานวิจัย)
(ค) วิธีการจางทํางานวิจัย (ง) จํานวนเงินตามสัญญารับงานวิจัย (จ) ระยะเวลาดําเนินงานวิจัย
6. ทีส่ าธารณประโยชน(29 มี.ค. 2560)ดําเนินการแลวเสร็จใน 180 วัน ประกอบดวย
ขอ 1 ประเภทที่ดินสาธารณประโยชน
(1) ทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน
(2) หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง
(3) เอกสารแสดงพิกัดและตําแหนงที่ตั้งของที่ดินสาธารณประโยชน
(4) เอกสารอื่นตามที่ กขร. กําหนด
ขอ 2 ประเภทเขตควบคุมทางน้ําตามกฎหมายวาดวยการเดินเรือในนานน้ําไทย
(1) แบบบันทึกรายละเอียดการปกหมุดเขตควบคุมทางน้ํา
(2) แผนที่แสดงขอบเขตการปกหลักเขตควบคุมทางน้ํา
(3) เอกสารอื่นตามที่ กขร. กําหนด
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7. รายชื่อผูเขารับการอบรม (มอบหมาย กบท. ดําเนินการ)
1) รายชื่อผูเขารับการอบรมในหลักสูตรที่หนวยงานของรัฐเปนเจาของ หรือ

2) หลักสูตรมีลักษณะ
(1) ใชเงินงบประมาณของรัฐทั้งหมดหรือบางสวนในการจัด รวมถึงผูเขาเรียน
ตองใชงบประมาณของหนวยงานตนสังกัดมาลงทะเบียน
(2) จัดเปนประจําตอเนื่องเปนรุน ๆ
(3) อาจมีการวัดผลงานหรือแจกวุฒิบัตร
ทั้งนี้ ไมรวมหลักสูตรที่จัดเฉพาะ เชน การฝกอบรมวิธีปฏิบัติงาน การอบรม
เพื่อซักซอมความเขาใจภายในหนวยงาน เปนตน
8. ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจางและสัญญาที่ไดมีการ
อนุมัติสั่งซื้อสั่งจาง (เริ่ม 24 พ.ค. 2561) (มอบหมาย กบค. ดําเนินการ)
9. รายงานผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ แหง พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 (21 ธ.ค. 2561)
- ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนด 90 วัน นับแตวันประกาศเปนตนไป (22 มี.ค. 2562)
- มาตรา 32 ทวิ เจาของอาคารมีดังตอไปนี้
(1) อาคารสูง
(2) อาคารชุมนุมคน
(3) อาคารตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
6.3 รวบรวมขอมูลขาวสารตามที่กฎหมายกําหนดจากหนวยงาน สปค. สรค. เพื่อนําขึ้นเผยแพรบนเว็บไซต
ศูนยขอมูลขาวสารอิเล็กทรอนิกสของราชการ กระทรวงคมนาคม
http://www.oic.go.th/infocenter7/731/#
6.4 ใหความชวยเหลือ /ใหคําแนะนํา/ใหบริการผูมาติดตอขอขอมูลขาวสารของราชการ
6.4.1 กรณีผูมาติดตอ ณ ที่ตั้งศูนยขอมูล
ขาวสารของราชการทางกายภาพ โดยเจาหนาที่สอบถาม
รายละเอียดผูมาติดตอและแนะนําตรวจสอบขอมูลในแฟมดัชนีจัดเก็บขอมูลขาวสารหรือสืบคนจากเว็บไซตศูนย
ขอมูลขาวสารอิเล็กทรอนิกสของราชการ กระทรวงคมนาคม หากเปนเรื่องที่มีขอมูลอยูในศูนยฯ เจาหนาที่จะรับ
เรื่องโดยนําบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอขอมูลเขาเครื่องแสกนบัตรประจําตัวประชาชน เพื่อบันทึกขอมูล
และพิมพเอกสารใหผูขอขอมูลกรอกรายละเอียดและลง ลายมือชื่อในแบบคําขอขอมูล และชําระคาธรรมเนียม
การขอสําเนาเอกสารตามอัตราที่หนวยงานกําหนดที่กองบริหารการคลัง
6.4.
2 กรณีเปนขอมูลขาวสารเฉพาะรายตามมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 แนะนําใหผูขอขอมูลติดตอที่หนวยงานผูครอบครองขอมูลโดยตรง (หนวยงานในสังกัด
และหนวยงานใน สปค. สรค.) หากผูขอขอมูลไมสะดวกใหรับเรื่องไว โดยนําบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอขอมูล
เขาเครื่องแสกนบัตรประจําตัวประชาชนเพื่อบันทึกขอมูลและพิมพเอกสารใหผูขอขอมูลกรอกรายละเอียดและ
ลงลายมือชื่อในแบบคําขอขอมูลและดําเนินการ ดังนี้
1)
บันทึกขอมูลนําเสนอ รปค. (อร.)ผาน ผช. ปกค. 2 เพื่อพิจารณาสั่งการหนวยงานที่เกี่ยวของ
พิจารณาดําเนินการจัดสงขอมูลใหผูขอขอมูลโดยตรงภายใน 15 วัน พรอมสําเนาแจงผลการพิจารณาให
กระทรวงคมนาคมทราบดวย
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2) หนวยงานผูครอบครองขอมูลสงสําเนารายงานผลการจัดสงขอมูลมายังกระทรวง

3)
ฝายบริการขอมูลภาครัฐและหองสมุด กองกลาง สรุปรายงานผลการพิจารณานําเสนอ
รปค. (อร.) ผาน ผช.ปกค.2 เพื่อทราบ
6.
5 สรุปผลการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารฯ รอบ 6 เดือน นําเสนอ รปค. (อร.) ผาน ผช.ปกค.2
เพื่อรายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานในรอบ 6 เดือน ซึ่งเปนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับหลักเกณฑ
การประเมินศูนยขอมูลขาวสารของราชการฯ
6.
6 รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการตอคณะกรรมการขอมูลขาวสาร
ของราชการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2546 โดยจัดทํา
บันทึกนําเสนอ รปค. (อร.) ผาน ผช. ปกค. 2 เพื่อใหความเห็นชอบกอนดําเนินการ
6.7 รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ สรุปปญหา อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะรอบ 1 ป ในภาพรวมของกระทรวงคมน
าคมนําเสนอ รปค.(อร.) ผาน ผช.ปกค.2 เพื่อทราบ

-137. มาตรฐานคุณภาพงาน
ลําดับ

ผังงาน
(Flow chart)

1
ศึกษา พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของ
ราชการ ประกาศคณะกรรมการ
ขอสั่งการนายกรัฐมนตรีและ
หลักเกณฑการประเมินศูนย
ขอมูลขอมูล

2
จัดทําบันทึกนําเสนอผูบริหารระดับสูง
เพื่อขอขอมูลขาวสารจาก สปค. สรค.

3

เผยแพรขอมูลขาวสารบนเว็บไซต

ขั้นตอนการทํางาน
(Workflow)

ระยะเวลา มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ*
(ตําแหนง/
กลุม/ฝาย)

ศึกษารายละเอียด
พระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 ประกาศ
คณะกรรมการขอมูล
ขาวสาร ขอสั่งการ
นายกรัฐมนตรี และ
หลักเกณฑการประเมิน
ศูนยขอมูลขาวสารของ
ราชการ เพื่อพิจารณา
แนวทางการนําขอมูลขึ้น
เว็บไซต

2 วัน

สามารถเขาใจรายละเอียด
กฎหมาย/ประกาศ/ขอสั่งการ/
ระเบียบและหลักเกณฑอื่นๆ
ที่เกี่ยวของไดครบถวน ถูกตอง

นักจัดการงาน
ทั่วไป
ฝายบริการขอมูล
ภาครัฐและ
หองสมุด
กองกลาง

จัดทําบันทึกเสนอ รปค.
(อร.) ผาน ผช.ปกค.2
เพื่อขอความรวมมือ
หนวยงานใน สปค. สรค.
จัดสงขอมูลขาวสารที่
เกี่ยวของตามที่กฎหมาย
กําหนด

1 วัน

สามารถระบุหนวยงานที่
รับผิดชอบขอมูลขาวสารได
ชัดเจน ถูกตอง

นักจัดการงาน
ทั่วไป
ฝายบริการขอมูล
ภาครัฐและ
หองสมุด
กองกลาง

รวบรวมขอมูลขาวสาร
จากหนวยงานสปค.
สรค. และเผยแพรบน
เว็บไซตศูนยขอมูล
ขาวสารอิเล็กทรอนิกส
ของราชการ กระทรวง
คมนาคม

1 วัน

ขอมูลขาวสารมีความครบถวน นักจัดการงาน
ถูกตอง ตามที่กฎหมาย
ทัว่ ไป
กําหนด
ฝายบริการขอมูล
ภาครัฐและ
หองสมุด
กองกลาง

-14ลําดับ
4

ผังงาน
(Flow chart)
ชวยเหลือ/แนะนํา/ใหบริการผูมาขอขอมูล
ขาวสาร

5
สรุปผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน
นําเสนอผูบริหารทราบ

6
รายงานผลการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ขอมูล
ขาวสารฯ ตอคณะกรรมการขอมูลขาวสาร
ของราชการ สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี

7
รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน เสนอ
ผูบริหารทราบ

ขั้นตอนการทํางาน
(Workflow)

ระยะเวลา มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ*
(ตําแหนง/
กลุม/ฝาย)

ชวยเหลือ /ใหคําแนะนํา/
ใหบริการผูมาขอขอมูล
ขาวสารของราชการ ณ
ศูนยขอมูลขาวสารของ
ราชการทางกายภาพ

5 นาที

สามารถใหความชวยเหลือและ
คําแนะนําแกผูมาขอขอมูล
ขาวสารของราชการ ณ ศูนย
ขอมูลขาวสารของราชการทาง
กายภาพ ไดรวดเร็วภายใน 5
นาที

-นักจัดการงาน
ทั่วไป
-เจาพนักงาน
ธุรการ
ฝายบริการขอมูล
ภาครัฐและ
หองสมุด
กองกลาง

สรุปผลการปฏิบัติตาม
พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารฯ
รอบ 6 เดือน นําเสนอ
ผูบริหารทราบ

2 วัน

สรุปผลการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.
ขอมูลขาวสารฯ ไดครบถวน
เปนไปตามเกณฑการประเมิน
ศูนยขอมูลขาวสารของ
ราชการ

นักจัดการงาน
ทั่วไป
ฝายบริการขอมูล
ภาครัฐและ
หองสมุด
กองกลาง

รายงานผลการปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ. ขอมูล
ขาวสารของราชการฯ
ตอคณะกรรมการขอมูล
ขาวสารของราชการ
ปละ1ครั้งตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
21 มกราคม 2546โดย
ทําบันทึกนําเรียน รปค. (อ
ผาน ผช.ปกค.2 ให
ความเห็นชอบกอน
ดําเนินการ

2 วัน

รายงานผลการปฏิบัติตาม
พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของ
ราชการฯ ไดรับความเห็นชอบ
จากผูบริหารระดับสูง

นักจัดการงาน
ทั่วไป
ฝายบริการขอมูล
ภาครัฐและ
หองสมุด
กองกลาง

รายงานผลการปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ. ขอมูล
ขาวสารฯ ปญหา
อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ รอบ 12
เดือน นําเสนอ รปค.
(อร.) ผาน ผช.ปกค. 2
เพื่อทราบ

2 วัน

สรุปผลการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.
ขอมูลขาวสารฯ ไดครบถวน
เปนไปตามเกณฑการประเมิน
ศูนยขอมูลขาวสารของ
ราชการ

นักจัดการงาน
ทั่วไป
ฝายบริการขอมูล
ภาครัฐและ
หองสมุด
กองกลาง

-158. ระบบติดตามประเมินผล
ฝายบริการขอมูลภาครัฐและหองสมุด กองกลาง จะติดตามประเมินผล ประสิทธิภาพของกระบวนการ
การใหบริการขอมูลขาวสารของกระทรวงคมนาคม ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 และหลักเกณฑที่สํานักงานคณะงานคณะกรรมการขอมูลขาวสาร
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีกําหนด โดยการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเปนระยะ หากมีขอมูล
เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่งใดๆ เพิ่มเติม จะดําเนินการแจงเวียนหนวยงานในสังกัดและหนวยงานใน
สปค. สรค. เพื่อทราบและถือปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกัน เพื่อใหการปฏิบัติงานขอมูลขาวสารมีประสิทธิภาพยิ่งๆ
ขึ้นไป
9. เอกสารอางอิง
- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
- พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- ประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554
- ขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559
10. แบบฟอรมที่ใช
แบบฟอรมการขอขอมูลขาวสารของราชการ

ภาคผนวก

ภาคผนวก 1
กฎหมาย/ระเบียบ/คําสั่ง/ประกาศที่เกี่ยวของในการดําเนินงาน
1.
2.
3.
4.

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 41 และมาตรา 59
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ขอสั่งการนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559
ประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เรื่อง กําหนดใหประกาศประกวดราคาสอบราคาของ
หนวยงานรัฐที่หัวหนาสวนราชการลงนามแลวเปนขอมูลที่ตองจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดตามมาตรา
9 (8) แหง พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
5. ประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เรื่อง การกําหนดใหขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
และสุขภาพเปนขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดตามมาตรา9 (8) แหง พ.ร.บ. ขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
6. ประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เรื่อง กําหนดใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณา
การจัดซื้อจัดจางของหนวยงานของรัฐเปนขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา
9(8) แหง พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
7. ประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เรื่อง กําหนดใหขอมูลขาวสารตามเกณฑมาตรฐาน
ความโปรงใสและตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงานของรัฐเปนขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชน
ตรวจดูไดตามมาตรา 9 (8) แหง พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
8. ประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เรื่อง กําหนดใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช
เงินงบประมาณเปนขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา 9 (8)
แหง พ.ร.บ.
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
9. ประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เรื่อง กําหนดใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับที่สาธารณ
ประโยชนเปนขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา 9 (8)
แหง พ.ร.บ. ขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
10. ประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เรื่อง กําหนดใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับรายชื่อผูเขา
รับ การฝกอบรมของหนวยงานตางๆ เปนขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา 9 (8)
แหง พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
11. ประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เรื่อง กําหนดใหประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศ
ผลผูชนะการจัดซื้อจัดจาง และสัญญาที่ไดมีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจาง เปนขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวให
ประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา 9 (8) แหง พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
12. คําสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 148/2559 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการขอมูลขาวสาร กระทรวงคมนาคม
ลง วันที่ 17 พฤษภาคม 2559

ภาคผนวก 2
แบบฟอรมคําขอตรวจดูขอมูลขาวสารกระทรวงคมนาคม

\

ภาคผนวก 3
รายชื่อผูจัดทํา
1. นางสาวขวัญชัย หิรัญญะสิริ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ
ฝายบริการขอมูลภาครัฐและหองสมุด
กองกลาง
2. นางฐิติชญา กระจายศรี
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
ฝายบริการขอมูลภาครัฐและหองสมุด
กองกลาง

