รายงานการประชุม
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ 1 /๒๕59
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
ณ หองประชุม 202 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
ผูมาประชุม
1. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร
ผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร
2. พล.ต.ต.อภิชิต เทียนเพิ่มพูล ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร
3. นายจรูญ เหงาลา
ผูบัญชาการเรือนจําจังหวัดมุกดาหาร
4. นายอนุรัตน ธรรมประจําจิต หัวหนาสํานักงานจังหวัดมุกดาหาร
5. นายสถาพร ภูพันธเจริญสุข สถิติจังหวัดมุกดาหาร
6. พ.ต.ท.ชัยยันต สอนเสียม สว.ฝอ.ภ.จว.มุกดาหาร
7. นายออมสิน คํามุก
แทน ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
8. พ.ต.ท.ชัยยันต สอนเสียม สว.ฝอ.ภ.จว.มุกดาหาร
9. ร.ต.อ.พงศกร ดาเชิงเขา
นว.ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร
10. นายกานต สุวรรณพันธ
แทน พลังงานจังหวัดมุกดาหาร
11. นายนิพนธ จันดารักษ
แทน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
12. นายพัฒนศักดิ์ ทิพสีลาด
แทน อัยการจังหวัดมุกดาหาร
13. นายประมวล ตรุวรรณ
แทน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาจังหวัดมุกดาหาร
14. นายคํายืน วงษชาลี
ประชาสัมพันธจังหวัดมุกดาหาร
15. นายกําธร คร่ําสุข
แทน ทองถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
16. นายอภิสุทธิ์ อรัญมิตร
นิติกรชํานาญการ สํานักงานทองถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
17. นายบุดดี สมสี
แทน พาณิชยจังหวัดมุกดาหาร
18. นายพรพนก แสนการุณ
แทน ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร
19. นายไพบูลย รัตนะเจริญธรรม ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดมุกดาหาร
20. นายศิริพงศ บํารุงธีรสิทธิ์
แทน เจาพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
21. พ.ท.รักษ โคกโพธิ์
แทน สัสดีจังหวัดมุกดาหาร
22. นายอภิสุทธิ์ อรัญมิตร
แทน ทองถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
23. นางสาววรางคณา พิกุลศรี แทน ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
24. นางทิพวัลย พิมพมาศ
แทน เกษตรและสหกรณจังหวัดมุกดาหาร
25. นางสุวรรณา กุลวงษ
แทน แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
26. นายคําพล พิมเสน
แทน วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
27. นายปรีดา ไชยฤทธิ์
แทน อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
28. นายทรงกฤษณ มีพันลม
แทน พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษยจังหวัดมุกดาหาร
29. นางสาวนิลวรรณ ประทุมชาติ แทน คลังจังหวัดมุกดาหาร
30. นายเอกอุระ มีประเทศ
นิตกิ รชํานาญการ สํานักงานจังหวัดมุกดาหาร
31. นายพรอมพงศ มาพงษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานจังหวัดมุกดาหาร
32. นางสาวประวิชญา สุวรรณไตรย พนักงานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานจังหวัดมุกดาหาร
33. นายสุชน นครพันธ
เจาหนาที่สืบสวนสอบสวน สคบ.
34. นางสาวนงคนุช นารีนุช
เจาหนาที่สืบสวนสอบสวน สคบ.
35. นายคมสัน ลายทอง
เจาหนาที่ศูนยดํารงธรรมจังหวัดมุกดาหาร
/ผูไมมา...
D/งานศูนย์ดาํ รงธรรมทังหมด/ประชุม ศดธ/รายงานการประชุม

-2–
ผูไ มมาประชุม
1. รองผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร (นายนพดล ไพฑูรย)
2. ผูอํานวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร
เริ่มประชุมเวลา

มติที่ประชุม

เวลา 13.30 น. นายสรสิ ทธิ์ ฤทธิ์ สรไกร ผู ว าราชการจั งหวั ดมุ กดาหาร ประธานการประชุ ม
กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
(1) ดวยจังหวัดมุกดาหารไดมีประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง โครงสรางและการจัดองคกรใน
การดําเนินงาน สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินการ สถานที่ติดตอเพื่อขอรับข อมูล
ขาวสารของจังหวัด พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2547 และไดลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา
เลม 122 ตอนพิเศษ 73 ง วันที่ 30 สิงหาคม 2548
(2) สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการไดจัดงานสัมมนาทางวิชาการ
ประจําปของการประกาศใชพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ประจําป ๒๕๕๘ เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ตึกสันติไมตรี ทํ าเนีย บรัฐบาล ซึ่งนายกรัฐมนตรี ได
กลาว ในพิธีเปดงานฯ วา ป ๒๕๖๐ เปนปแหง “ศูนยขอมูลขาวสารของราชการ” โดยให
ทุกหนวยงานของรัฐทุกแหงมีศูนยขอมูลขาวสารของราชการ และสั่งการใหเรงผลักดันให
ทุกหนวยงานเปดเผยขอมูลขาวสารในการบริหารงานภาครัฐใหไดภายในป ๒๕๖๐
(3) จั ง หวั ด มุก ดาหารได มีคํา สั่ ง ที่ ๑๙๑๔/๒๕๕๙ ลงวั น ที่ ๒๔ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๙
แตงตั้งคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ของจังหวัดมุกดาหาร
เพื่อใหการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ของจังหวัด
มุกดาหารเปนไปดวยความเรียบรอย รวมทั้งแกไขปรับปรุงประกาศจั งหวัดมุ กดาหาร เรื่อง
โครงสรางและการจั ดองคกรในการดํา เนิ นงาน สรุ ป อํา นาจหน า ที่ ที่สํ า คั ญ และวิ ธี ก าร
ดําเนินการ สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขา วสารของจังหวัดลงวันที่ 30 สิงหาคม 2548
ใหเปนปจจุบัน ตลอดจนใหการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการของทุกหนวยงานของ
สวนราชการ/หนวยงานในปงบประมาณ พ.ศ.2560 เปนไปตามดําริของนายกรัฐมนตรี
จึงขอเชิญทานรวมประชุมในวันนี้
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว (ไมมี)

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ
3.1 โครงสรางและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ.๒๕๔๐ จังหวัดมุกดาหาร
จั ง หวั ด มุ ก ดาหารได มี คํ า สั่ ง ที่ 1914/๒๕59 ลงวั น ที่ 24 มิ ถุ น ายน 2559
เรื่อง แต งตั้ง คณะกรรมการขอ มู ลขา วสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ จั ง หวัด มุ ก ดาหาร
เพื่อใหการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ของจังหวัด
มุกดาหาร เปนไปดวยความเรียบรอยและเปนปจจุบัน
รับทราบ
/3.2 มาตรา 9...

ระเบียบวาระที่ ๑

นายอนุรัตน

มติที่ประชุม

D/งานศูนย์ดาํ รงธรรมทังหมด/ประชุม ศดธ/รายงานการประชุม

นายอนุรัตน

-3๓.๒ มาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
(1) เจตนารมณของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
1. เพื่อใหประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวางในการรั บรู ขอมูลข าวสารเกี่ ยวกับการ
ดําเนินการตางๆของรัฐ เพื่อใหสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดอยางถูกตอง
2. เพื่อใหเกิดความโปรงใสในระบบราชการ
3. เพื่อสงเสริมใหการบริหารงานภาครัฐเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และโปรงใส
(2) นิยาม
“ขอมูลขาวสาร” หมายความวา สิ่งที่สื่อความหมายใหรูเรื่องราวขอเท็จจริง ขอมูล
หรือสิ่งใดๆ ไมวาการสื่อความหมายนั้นจะทําไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผานวิธีการ
ใดๆ และไม ว า จะไดจัด ทํ า ไว ใ นรู ป ของเอกสารแฟ ม รายงาน หนั ง สือ แผนผั ง แผนที่
ภาพวาด ภาพถา ย ฟลม การบั นทึก ภาพหรื อ เสี ยง การบั น ทึ ก โดยเครื่ องคอมพิว เตอร
หรือวิธีอื่นใดที่ทําใหสิ่งที่บันทึกไวปรากฏได
“ข อ มู ล ข า วสารของราชการ” หมายความว า ข อ มู ล ข า วสารที่ อ ยู ใ นความ
ครอบครองหรือ ควบคุมดูแลของหนวยงานของรั ฐ ไมวาจะเปนข อมู ลข าวสารเกี่ ยวกั บการ
ดําเนินงานของรัฐหรือขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเอกชน
“หน ว ยงานของรั ฐ ” หมายความว า ราชการส ว นกลาง ราชการสว นภู มิภ าค
ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ สวนราชการสังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในสวนที่ไมเกี่ยวกับ
การพิจารณาพิพากษาคดี องคกรควบคุมการประกอบวิชาชีพ หนวยงานอิสระของรัฐและ
หนวยงานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
“เจาหนาที่ของรัฐ” หมายความวา ผูซึ่งปฏิบัติงานใหแกหนวยงานของรัฐ
“ขอมูลขาวสารสวนบุคคล” หมายความวา ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของ
บุคคล เชน การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการ
ทํางาน บรรดาที่มีชื่อของผูนั้นหรือมีเลขหมาย รหัสหรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทําใหรูตัวผูนั้น
ได เชน ลายพิมพนิ้วมือ แผนบันทึกลักษณะเสียงของคนหรือรูปถา ยและให หมายความ
รวมถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผูที่ถึงแกกรรมแลวดวย
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
(3) การเปดเผยขอมูลขาวสาร
มาตรา 7 หนวยงานของรัฐตองสงขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปนี้
ลงพิมพ ในราชกิจจานุเบกษา
(1) โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน
(2) สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน
(3) สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารหรือคําแนะนําในการติดตอกับ
หน วยงานของรั ฐ
(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ขอบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน
นโยบายหรือการตี ความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดใหมีขึ้นโดย สภาพอยางกฎเพื่อใหมีผลเปนการ
ทั่วไปตอเอกชนที่เกี่ยวของ
(5) ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด ขอมูลขาวสารใดที่ไดมี
การจั ดพิมพเพื่ อให แพร หลายตามจํ านวนพอสมควรแล ว ถ ามีการลง พิ มพ ในราชกิ จจานุ เบกษา
โดยอ า งอิ ง ถึ ง สิ่ ง พิ ม พนั้ น ก็ ใ ห ถื อ ว า เป น การปฏิ บั ติ ต ามบทบั ญ ญั ติ ว รรคหนึ่ ง แล ว ให
หนวยงานของรัฐรวบรวมและจัดใหมีขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งไวเผยแพรเพื่อขายหรือ
จําหนายจายแจก ณ ที่ทําการของหนวยงานของรัฐแหงนั้นตามที่เห็นสมควร
/มาตรา9...
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-4มาตรา 9 ภายใตบังคับ มาตรา 14 และ มาตรา 15 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมี
ขอมูลขาวสาร ของราชการอยางนอยดังตอไปนี้ไวใหป ระชาชนเขา ตรวจดูได ทั้ งนี้ ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
(1) ผลการพิจ ารณาหรือ คํา วินิจ ฉัย ที่มีผ ลโดยตรงต อเอกชน รวมทั้ง
ความเห็นแยงและคําสั่งที่เกี่ยวของในการพิจารณาวินจิ ฉัยดังกลาว
(2) นโยบายหรือการตีความที่ไมเขาขายตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาตาม
มาตรา 7 (4)
(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปของปที่กําลัง
ดํ า เนิ น การ
(4) คู มือ หรื อคํา สั่ งเกี่ย วกับ วิ ธี ป ฏิบั ติ งานของเจา หนา ที่ ข องรั ฐซึ่ง มี
ผลกระทบถึงสิทธิหนาที่ของเอกชน
(5) สิ่งพิมพที่ไดมีการอางอิงถึงตาม มาตรา 7 วรรคสอง
(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มี ลักษณะเป นการผูกขาดตัดตอนหรือ
สัญญารวมทุนกับเอกชนใน การจัดทําบริการสาธารณะ
(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยกฎหมายหรือ
โดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ใหระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงาน ขอเท็จ จริง หรือ
ขอมูลขาวสารที่นํามาใชในการพิจารณาไวดวย
(8) ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด ขอมูลขาวสารที่จัดให
ประชาชนเขาตรวจดูไดตามวรรคหนึ่ง
ถามีสวนที่ตองหามมิใหเปดเผย ตาม มาตรา 14 หรือ มาตรา 15 อยูดวย
ใหลบ หรือตัดทอน หรือทําโดยประการอื่นใดที่ไมเปนการเปด เผยขอมูลขาวสารสวนนั้น
บุ คคลไม วา จะมีสว นไดเสี ย เกี่ ย วข อ งหรือไมก็ ต าม ย อมมี สิท ธิ เข า
ตรวจดู ขอสําเนาหรือขอสําเนา ที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งได ใน
กรณีที่สมควรหนวยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑเรียก
คาธรรมเนียมในการนั้นก็ได ในการนี้ใหคํานึงถึง การชวยเหลือผูมีรายไดนอยประกอบดวย
ทั้งนี้ เวนแตจะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไวเปนอยางอื่น คนตางดาวจะมีสิทธิตามมาตรานี้
เพียงใดใหเปนไปตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา 11 นอกจากข อมู ลข าวสารของราชการที่ ลงพิ มพ ในราชกิ จจานุ เบกษาแล ว
หรือที่จัดไว ใหประชาชนเขาตรวจดูไดแลว หรือที่มีการจัดใหประชาชนไดคนควาตาม มาตรา 26 แลว
ถาบุ คคลใดขอขอมูลขาวสารอื่นใดของราชการและคําขอของผูนั้นระบุ ขอมู ลขาวสารที่ตองการใน
ลักษณะที่ อาจเขาใจไดตามควรใหหนวยงานของรัฐผูรับผิดชอบจัดหาขอมูลขาวสารนั้น
ใหแกผูขอภายในเวลา อันสมควรเวนแตผูนั้นขอจํานวนมาก หรือบอยครั้งโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
เรียนถามในกรณีการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลในกรณีการสอบ คําวาขอมูลสวนบุคคล
คือขอมูลรายตัวไมสามารถที่จะขอดูคะแนนผูอื่นได แตกรณีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ที่ไดมีการวินิจฉัยวาในกรณีคะแนนสอบใหเปดเผยขอมูลของทุกคน อยากเรียนถามความชัดเจน
ในกรณีการสอบคือถากระทบสิทธิตอบุคคลคนอื่น ไมสามารถเปดเผยได แตถา ขอดู
คะแนนของตัวเองสามารถขอดูได เชน ขอดูคะแนนคนอื่นเพื่อเปรียบเทียบกับคะแนนของ
ตัวเอง ซึ่งทําใหบุคคลอื่นไดรับผลกระทบตอการเปดเผยขอมูล ในกรณีนี้เจาหนาที่ตองยื่น
เรือ่ งไปยังผูไดรับผลกระทบ ซึ่งในสวนนี้เปนหนาที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยที่จะวินิจฉัย
รับทราบ
/วาระที่ 4...
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เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การแกไขประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง โครงสรางและการจัดองคกรในการ
ดําเนินงาน สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินการ สถานที่ติดตอเพื่อ
ขอรับขอมูลขาวสารของจังหวัด พ.ศ. 2540 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2547
การแกไขประกาศจังหวัดมุกดาหารในพระราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีการประกาศในป
พ.ศ.2547 มี หน วยงานทั้ งสิ้ น 35 หน วยงาน โดยจะต องเป นส วนราชการประจํ าภู มิ ภาค
ซึ่ง ป จ จุ บั น บางหนว ยงานเชน สัส ดีจัง หวั ด สํา นั ก งานป า ไม จั ง หวั ด ตํ า รวจภู ธ รจั ง หวั ด
ไมไดเปนสวนราชการสวนภูมิภาคจึงตองลงในราชกิจจานุเบกษาของจังหวัด จะเหลือสวน
ราชการสว นภูมิภ าค 25 หนวย จึ งขอใหห น วยงานทั้ ง 25 หนว ยงาน ไปทบทวนและ
ปรับ ปรุง ขอมูลสําหรับ 8 หนว ยงานที่ยัง ไมไ ดลงในราชกิจ จานุเ บกษา ไดแก สํ า นักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร, สํ า นั ก งานวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร,สํ า นั ก งาน
คุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร, สํานักงานบังคับคดีจั งหวัดมุกดาหาร,สํานักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร ,สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร,
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมุ ก ดาหาร และสํา นักงานพลังงานจั งหวั ด
มุกดาหาร ซึ่งจะรวมกันเปน 33 หนวยงาน เปนราชการสวนภูมิภาค
โดยในการพิ จารณาทบทวนตามมาตรา 7 เปน เรื่องของโครงสรา งอํ า นาจหน า ที่
สถานที่ ติดต อ กฎ มติ คณะรั ฐมนตรี ที่เ กี่ ยวข อ งที่มี ส ภาพเป น กฎ ตามที่ ค ณะกรรมการ
กํ า หนดตามมาตรา 7 ดั งนั้น 25 หนว ยงาน สว นราชการที่เ คยจั ดทํา โครงสร า งให
ดําเนินการทบทวนและปรับปรุงขอมูลใหถูกตอง ครบถวน เปนปจจุบันสวนอีก 8 หนวยงาน
ขอใหจัดทํา โครงสรา ง อํา นาจหนา ที่ขึ้นใหมและสงมาใหสํา นักงานจั งหวั ดมุกดาหาร จั ด
เรี ย งพิ ม พต ามรูป แบบของการสง ราชกิจ จานุเ บกษาเพื่ อ ส ง ไปลงพิ มพ ตอ ไป ซึ่ง ขอให
หนวยงานทําการทบทวนภายใน 1 เดือน ขอใหสงประมาณกลางเดือนธันวาคม 2559 ซึ่งจะ
มีหนังสือตามไปหลังจากประชุม
ตามประกาศจังหวัดมุกดาหารในราชกิจจานุเบกษา ป พ.ศ.2547 มีบางหนวยงานที่
เปลี่ยนชื่อ เชน ที่ทํา การสัส ดีจังหวั ด เปลี่ย นเปนสํา นักงานสัสดี จังหวั ด ซึ่งรายละเอียด
ชื่อหนวยงาน สถานที่ตั้ง อํา นาจหนาที่ขอใหดูในกฎกระทรวง และโครงสราง ในสวนของ
สถานที่ตั้งนั้นมีหลายหนวยงานเปลี่ยนที่ตั้ง เชน หนวยงานที่อยูในศาลากลางจังหวัดตอนนี้มี
อยู 2 หลัง ซึ่งใชคําวา อาคารตึกนี้( ตึกขา งหลัง) ใชคําว าหลังเดิม และอาคารตึ กขางหนา
ที่สรางขึ้นใหมใชคําวาหลังใหม เพื่อจะไดเปนไปในทิศทางเดียวกัน สวนหนว ยงานที่เปน
สวนกลางเชน สํานักงานปาไมจังหวัด ตํารวจภูธรจังหวัด เปนตน ก็ไมตองสงมาใหสํานักงาน
จังหวัด และหนวยงานที่ยังไมมีรวมทั้งอําเภอ ขอใหสงขอมูลมายังสํานักงานจังหวัดเพื่อดําเนินการ
ตอไปในสวนของหนวยงานระดับอําเภอ ขอใหหนวยงานประจําจังหวัดดําเนินการสงขอมูลมาดวย
ในสวนของสาธารณสุขใชคําวา โรงพยาบาลชุมชนหรือไม
ในสวนของโครงสรางของกฎกระทรวงสาธารณสุขนั้น มีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
และสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ เทานั้น ในสวนของโรงพยาบาลเปนหนวยงานในสังกัด
ซึ่งในประกาศในราชกิจจานุเบกษาไมตรงกับประกาศตามกฎกระทรวงสาธารณสุข แตหากตองการ
ขอมูลตามราชกิจจานุเบกษาก็สามารถดําเนินการได
ขอใหทุกหนวยงานทบทวนและดําเนินการจัดสงขอมูลใหจังหวัด
/มติที่ประชุม...
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ด.ต. พรอมพงศ

นายอนุรัตน

นางสาวนิลวรรณ
ด.ต.พรอมพงศ

นายอนุรัตน

ใหสวนราชการที่เคยจั ดทําโครงสรางใหดําเนินการทบทวนและปรับปรุงข อมู ลใหถู กต อง
ครบถวน เปนปจ จุบันสว นอีก 8 หนวยงานขอใหจัด ทําโครงสร า ง อํ านาจหนา ที่ขึ้ น ใหม
และสงใหสํานักงานจังหวัดมุกดาหารในรูปแบบเอกสารและบันทึกลงในสื่ออิเลคทรอนิกส
CD/VCD
4.2 การจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการของหนวยงานภาครัฐ
ขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีในงานสัมมนาทางวิชาการประจําปของการประกาศใช
พระราชบัญ ญัติขอมูล ขา วสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ประจํา ป ๒๕๕๘ เมื่อวั น ที่ ๑๗
มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล ซึ่งนายกรัฐมนตรีไดกลาวในพิธีเปดงานฯ
วา ป ๒๕๖๐ เปนปแ หง “ศูน ยขอมูล ขา วสารของราชการ” โดยใหทุกหนวยงานของรั ฐ
ทุกแหงมีศูนยขอมูลขาวสารของราชการ และสั่งการใหเรงผลักดันใหทุกหนวยงานเปดเผย
ขอมูล ขา วสารในการบริหารงานภาครัฐ ใหไดภายในป ๒๕๖๐ ประเภทของศูน ย ขอ มู ล
ขาวสารของราชการ คือ ศูนยขอมูลขาวสารทางกายภาพ เปนศูนยขอมูลขาวสารที่จัดตั้งอยู
ที่หนวยงานและ ศูนยขอมูลขาวสารทางอิเล็คทรอนิกส เปนศูนยขอมูลขาวสารทางเว็บไซต
ของหนวยงานซึ่งหนวยงานสามารถจัดทําขึ้นโดยหนวยงานเอง หรือใช “ ตนแบบศู นย ข อมู ล
ขาวสารอิเล็กทรอนิกส (Template) ของสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ”
แนวทางการดําเนินการเพื่อจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ กําหนดเปนนโยบาย
สําคัญของหนวยงานในการเรงรัดการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงานเพื่อใหบังเกิด
ผลอยางเปนรูป ธรรมแตงตั้งผูรับผิดชอบในการปฏิบัติตามพระราชบัญญั ติฉบับนี้เปนการ
เฉพาะโดยอาจแตงตั้งบุคคลหรือคณะกรรมการขอมูลขาวสารของหนวยงาน เพื่อบริหารงาน
หรือ กํา กับ ดูแ ลการปฏิบัติ สรา งระบบจัดเก็บขอ มูล หรือ สํ า รวจ แกไ ข ปรั บปรุ ง ระบบ
จัดเก็บ ขอมูลขา วสารของราชการที่มีอยูเดิมใหสามารถทราบถึง วงจรเอกสาร ฯ เตรีย ม
บุคลากร สถานที่และอุปกรณเพื่อใหบริการขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขา
ตรวจดูฯ จําแนกประเภทขอมูลขาวสารของราชการ เพื่อความสะดวกในการเปดเผย
ขอมูลขาวสารราชการตอประชาชนวิธีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารทางกายภาพสถานที่ตั้ง
วัส ดุ อุป กรณ ครุ ภั ณฑ สิ่ง อํา นวยความสะดวกการมอบหมายหน ว ยงานและเจ า หนา ที่
ผูรับผิดชอบ ซึ่งสามารถดูงานที่สํานักงานคลังจังหวัดมุกดาหารได ซึ่งจะใชเวลาประมาณ 3
เดือนในการแกไขปรับปรุงขอมูล
สํานักงานคลังจังหวัดมุก ดาหารไดจัดตั้งศูน ย ขอ มูลขา วสารเมื่อป พ.ศ.2557 ตาม
นโยบายของกรมฯ และไดดําเนินการมาอยางตอเนื่อง การจัดตั้งสามารถดูจาก Check list
ของสํานักนายก 17 ขั้นตอน
ศูนยขอมูลขา วสารของหนวยงานควรมีการตั้ง คณะกรรมการขา วสารของหนวยงาน
และการจัด แฟมในมาตรา 9 ควรจัดตามวงเล็บ ทั้ ง 8 ขอดั ชนี โดยเฉพาะการจัดขอมูล
ประกวดราคาการสอบราคาตองลงในเว็บไซต ในสวนรายละเอียดตางๆ ทางจังหวัดจะได
แจงใหทุกหนวยงานจัดทําศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงาน ยกเวนหนวยงานสวนกลางที่ไม
ตองสงขอมูลมา ทั้งนี้ขอใหสงขอมูลทางรูปเลมและทางอีเมล
ทางจังหวัดจะไดจัดทํา Check list เพื่อสงใหทานเปนแนวทางในการดําเนินการจัดตั้ง
ศูนยขอมูลขาวสารของราชการและวิธีปฏิบัติ การอัพเดทขอมูลควรจัดทําเดือนละ 1 ครั้ง
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ม

เลิกประชุม

การเชื่ อ มโยงข อ มู ล ทางอิ เ ลคทรอนิก ส และข อ มู ล ทางกายภาพมี แ นวทางในการ
ดําเนินการอยางไรบาง
ในกรณีที่ทานจะนําขอมูลขึ้นเว็บไซต ทานสามารถเชื่อมโยงโดยการเขียนโปรแกรมขึ้น
เอง แตคอนขางจะยุงยาก แตสามารถทําลิงคประกาศตางๆ จากหน วยงานที่เกี่ยวของได
โดยจัดทําเปนบล็อกศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงานนั้นๆ
พ.ร.บ.ขอมูลขา วสาร พ.ร.บ.อํานวยความสะดวก และการประกาศตางๆ ของ ปปช.
ซึ่งจะเกี่ยวโยงกัน เปนขอมูลสําคัญที่ควรเปดเผย ขอใหหนวยงานไปทบทวนและจัดตั้งศูนย
ขอมูลขาวสารของราชการใหแลวเสร็จ
ติที่ประชุม
ใหทุกหนวยงานใหจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการตามแนว
ทางการดําเนินการในคูมือศูนยขอมูลขาวสารของราชการที่สํานักงานจังหวัดจะไดจัดสงให
พรอมทั้งรวบรวมประกาศจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารสงใหจังหวัดมุกดาหารรวบรวมเก็บไวเปน
ขอมูล
เวลา 14.20 น.

(นางสาวประวิชญา สุวรรณไตรย)
พนักงานวิเคราะหนโยบายและแผน
ผูจดรายงานการประชุม
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