ประวัติความเป็นมาของการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของสำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท
1. ที่ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสานักงานคลังจังหวัดชัยนาท
สำนักงานคลังจังหวัด ชัย นาท ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูล ข่ าวสาร ตามมพระราชบัญญัติข้อมูล ข่ าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 โดยใช้ชื่อ ว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานคลังจังหวัด ชัยนาท”
โดยมีหน้าที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 สถานที่ตั้งอยู่ที่
สำนั ก งานคลั ง จั ง หวั ด ชั ย นาท ศาลากลางจั ง หวั ด ชั ย นาท ชั ้ น ที ่ 1 ตำบลในเมื อ ง อำเภอเมื อ งชั ย นาท
จั ง หวั ด ชั ย นาท 17000 โทร. 0 5641 1209 โทรสาร 0 5641 4760 เว็ บ ไซต์ : www.cgd.go.th/cnt
Email : cnt@cgd.go.th

2. ความเป็นมา
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติในการนำข้อมูล
ข่าวสารตามมาตรา (เป็นข้อมูลที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา) และมาตรา 9 เป็นข้อมูลที่คณะกรรมการ
กำหนดไว้ใน (1) – (8) แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานทุกหน่วยงาน ดังนั้น
ข้อมูลข่าวสารที่ต้องนำมาแสดงในศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ จึงเป็นข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา 7 และมาตรา 9
2.1 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ ตามมาตรา 7
> ข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา (www.ratchakitcha.soc.go.th)
1. โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
2. สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน เพื่อให้ประชาชนได้รู้ถึงบทบาทที่แท้จริง
ของแต่ละหน่วยงาน รู้ถึงวิธีการหรือกระบวนการทางาน
3. สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับ ข้อมูลข่ าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
เป็นการเพิ่ม ความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อทราบว่าจะไปติดต่อได้ที่ใด จุดใด
4. หลักเกณฑ์ที่มีส ภาพอย่ างกฎมีผ ลเป็นการทั่ว ไปต่อเอกชน (ยกเว้นกฎที่มีผ ลเฉพาะต่อ
เจ้าหน้าที่ในองค์กร เช่น กฎระเบียบ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ที่ไม่มีผลต่อเอกชนเป็นการทั่วไป
5. ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนดข้อมูลข่าวสารใดที่ได้มีการจัดพิมพ์เพื่อให้แพร่
หลายตามจำนวนพอสมควรแล้ว ถ้ามีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาโดยอ้างอิงถึงสิ่งพิมพ์นั้น ก็ให้ถือว่ าเป็น
การปฏิบัติตามบทบัญญัติวรรคหนึ่งแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐรวบรวม และจัดให้มีข้อมูลข่ าวสารตามวรรคหนึ่ง
ไว้เผยแพร่เพื่อขาย หรือ จำหน่ายจ่ายแจก ณ ที่ทำการของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นตามที่เห็นสมควร
2.2 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ ตามมาตรา 9
> ข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานต้องรวบรวมไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
1. ผลการพิจำรณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน ได้แก่ คำสั่ง การอนุญาต อนุมัติ
การวินิจฉัย การอุทธรณ์ ที่กระทำโดยเจ้าหน้าที่ (เป็นคำสั่งปกครอง) เช่น* คำวินิจฉัยของคณะกรรมการ
อุทธรณ์ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร กรณีเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งไม่อนุญาตคำขอ
* ผลการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งไม่อนุญาตตาม พ.ร.บ. สุราฯ
* คำสั่งไม่อนุญาตให้ตั้งท่าเรือ คำสั่งพักใบอนุญาตหรือถอนใบอนุญาตของกรมการขนส่งทางน้ำ
2. นโยบายสำคัญ หรือการตีความข้อกฎหมาย
2.1 นโยบาย เช่น นโยบายรัฐบาล นโยบายตำรวจแห่งชาติ นโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ นโยบาย
ของหัวหน้าส่วนราชการ เป็นต้น
2.2 การตีความข้อกฎหมาย หรือผลการหารือ เช่น การตีความของคณะกรรมการกฤษฎีกา
การหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินการตาม มติ ครม. และการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน การหารือ
ปัญหาการบังคับใช้ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 เป็นต้น

3. แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินงาน เช่น
* แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
* แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ
4. คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ งานของเจ้าหน้ำที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้ำที่ของ
เอกชน เช่น
* คู่มือการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ำยหรือรื้อถอนอำคำร ตาม พ.ร.บ. ควบคุม
อำคำร พ.ศ. 2522
* คู่มือการขอประกันตัวผู้ต้องหาในชั้นต่าง ๆ (ชั้นตำรวจ ชั้นศาล)
* คู่มือการขออนุญาตตั้งโรงแรม
* คู่มือการขออนุญาตตั้งปั๊มน้ำมัน
* แผนแม่บทของหน่วยงาน หรือแผนพัฒนาด้านต่าง ๆ ของปีที่กำลังดำเนินการ ที่กำหนดไว้
ในแผน
* เทศบัญญัติงบประมาณ
* แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ
5. สิ ่ ง พิ ม พ์ ท ี ่ ไ ด้ มี ก ารอ้ า งถึ ง ตามมาตรา 7 วรรคสองถ้ า มี ก ารจั ด พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ไ ว้ จ ำนวน
พอสมควรแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องนำลงพิมพ์ในราชกิจจาฯ ทั้งหมด ลงพิมพ์แต่เพียงว่า ได้มีการเผยแพร่ข้อมูล
ดังกล่าวแล้ว โดยอ้างถึงสิ่งพิมพ์ที่มีการเผยแพร่แล้วไว้ในราชกิจจาฯ ด้วยกฎหมายจึงกำหนดให้ต้องนำสิ่งพิมพ์
ที่ได้มี การอ้างอิงถึงใน ราชกิจจาฯ นำมารวมไว้เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ด้วย เช่น
* ประกาศคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี ฉบับที่ 42 เรื่อง มาตรฐาน
การบัญชี
6. สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะในการผูกขาดตัดตอน สัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการ
จัดทำบริการสาธารณะ
6.1 สัญญาสัมปทาน หมายถึง สัญญาที่รัฐอนุ ญาตให้เอกชนจัดทำบริ การสาธารณะ เช่น
สัญญาสัมปทานการเดินรถประจำทาง สัญญาสัมปทานทางหลวง สัญญาสัมปทานให้เอกชนเก็บขยะมูลฝอย
ของ กทม.เป็นต้น จัดทำประโยชน์เกี่ยวกับทรัพ ยากรธรรมชาติ เช่น สัมปทานการทำเหมืองแร่ สัมปทานการ
ทำไม้ สัมปทานเก็บรังนกนางแอ่น เป็นต้น
6.2 สัญญาผูกขาดตัดตอน หมายถึง สัญญาที่ให้สิทธิเอกชนกระทำการแต่เพียงผู้เดียว เช่น
สัญญาให้ผลิตสุรา
6.3 สัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ หมายถึง กิจการที่เป็นของรัฐแต่
มีการร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำ เช่น สัญญาร่วมทุนระหว่าง บมจ. ปตท. กับ บจก. เอ็มซีซี ผลิตพลาสติก
ชีวภาพ เป็นต้น
6.4 สัญญาอื่น ๆ เช่น สัญญาจัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ

7. มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย และแต่งตั้งโดยมติ ครม.
7.1 มติ ครม.
7.2 มติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย เช่น มติคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
เป็ น ต้ น และที ่ แ ต่ ง ตั ้ ง โดยคณะรั ฐ มนตรี เช่ น มติ ค ณะกรรม การข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ (กขร.)
มติคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มติคณะกรรมการมาตรฐานสินค้า มติคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มติคณะกรรมการกำกับนโยบายราคากลางงานก่อสร้าง เป็นต้น
8. ข้อมูลข่าวสารตามที่คณะกรรมการกำหนด
8.1 ประกำศประกวดราคา ประกาศสอบราคา ที่หัวหน้ำส่วนราชการลงนามแล้ว
8.2 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้ำงประจำเดือน ตามแบบ สขร.1 (1 ธ.ค. 2543)
8.3 ข้อมูล/เอกสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และสุข ภาพ (7 มิ.ย. 2553) ข้อมูลข่าวสารที่จัดให้
ประชำชน เข้าตรวจดูได้ ตามวรรคหนึ่ง ถ้ำมีส่วนที่ต้องห้ำมมิให้เปิดเผยตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 อยู่ด้วย
ให้ลบหรือ ตัดทอนหรือทำโดยประการอื่นใดที่ไม่เป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนนั้น บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้
เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม ย่อมมีสิทธิเข้าตรวจดู สำเนา หรือ ขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูล ข่าวสาร
ตามวรรคหนึ่งได้ ในกรณีที่สมควรหน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจะวางหลักเกณฑ์
เรียกค่าธรรมเนียม ในการนั้นก็ได้ ในการนี้ให้คำนึงถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยประกอบด้วย ทั้งนี้เว้นแต่
จะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น คนต่างด้าวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดให้เป็นไปตามที่กำหนด
โดยกฎกระทรวง

