มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ของสานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
๑. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เป็นกฎหมายที่รองรับ “สิทธิรับรู้” (Right to Know)
ของประชาชน หรือสิทธิที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งเป็นสิ่งที่
มีความสาคัญ ทั้งในด้านการบริหารบ้านเมือง และด้านการพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของประชาชน และได้ประกาศเป็น
กฎหมายในราชการกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 9 ธันวาคม 2540
ทั้งนี้ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการมีความสาคัญในการที่จะทาให้ประชาชนได้รู้ข้อมูลข่าวสารที่สมบูรณ์
ในการตัดสินใจ ได้รับทราบการทางานของรัฐ รวมทั้งมีโอกาสในการร่วมกาหนดนโยบายของรัฐ อีกทั้งยังเป็นการควบคุม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของรัฐด้วย
ประโยชน์ที่ได้รับจากพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้แก่
- การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
- การมีส่วนร่วมทางการเมือง
- การพิทักษ์สิทธิประโยชน์
- การพัฒนาระบอบประชาธิปไตย
๒. คานิยาม
พระราชบั ญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (มาตรา 4) เป็นการกาหนดขอบเขตการบั งคับใช้
กฎหมาย โดยมีนิยามความหมายของคาต่าง ๆ ดังนี้
๒.1 ข้อมูลข่าวสาร
หมายถึง สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราว ข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใด ๆ ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะทา
ได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเอง หรือโดยผ่านวิธีการใด ๆ และไม่ว่าจะได้จัดทาไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง
แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอื่นใดที่ทาให้สิ่งที่บันทึก
ไว้ปรากฏได้
๒.2 ข้อมูลข่าวสารของราชการ
หมายถึง ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความรับผิดชอบหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินงานของรัฐ หรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน
๒.3 หน่วยงานของรัฐ
หมายถึง ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ศาลเฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี องค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพ หน่วยงานอิสระของรัฐ
และหน่วยงานอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
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๒.4 เจ้าหน้าที่ของรัฐ
หมายถึง ผู้ซึ่งปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ
๒.5 คณะกรรมการ
หมายถึง คณะกรรมการบริหารงานข้อมูลข่าวสาร สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
3. คณะกรรมการทีพ่ ิจารณาประเภทข้อมูลที่หน่วยงานต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้การ
ดาเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของสานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ และมีองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารงานข้อมูลข่าวสารฯ มีความถูกต้อง ครบถ้วน
ตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กองกลาง สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ได้จัดทาคาสั่งสานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ที่ 83/2561 ลงวันที่ 26 มกราคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารงานข้อมูลข่าวสาร สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยมีที่ปรึกษาการพาณิชย์ที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน
หั ว หน้ าส านั กงานรั ฐ มนตรี ผู้ อานวยการทุกหน่ว ยงานในส านักงานปลั ดกระทรวงพาณิช ย์ เป็นกรรมการ และ
ผู้อานวยการกองกลาง เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยอาศัยอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ คณะนี้ เป็นผู้
พิจารณาข้อมูลที่ต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของสานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
4. ประเภทข้อมูลที่หน่วยงานต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
จุดประสงค์สาคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 คือ การให้ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการต่าง ๆ ของรัฐ ให้ครอบคลุมกว้างขวางมากที่สุด ดังนั้น พระราชบัญญัติฉบับนี้
จึงได้กาหนดเป็นมาตรการเพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องดาเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ เพื่อให้ประชาชนได้รู้ โดยวิธีการต่อไปนี้
1) การนาข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่กฎหมายกาหนด ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หน่วยงานของรัฐนาข้อมูลข่าวสารที่สาคัญที่ประชาชนต้องรู้ ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้มี
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งเก็บไว้เป็นหลักฐานในการใช้อ้างอิงเพื่อประโยชน์ต่าง ๆ ทางกฎหมาย โดยข้อมูล
ข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้
กาหนดไว้ จะต้องมีข้อมูลข่าวสารอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
1.1 โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดาเนินงาน
1.2 สรุปอานาจหน้าที่ที่สาคัญและวิธีการดาเนินงาน
1.3 สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคาแนะนาในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
1.4 กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คาสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบายหรือการตีความ
ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
1.5 ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกาหนด
2) การนาข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่กฎหมายกาหนดไปรวมและจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กาหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีส ถานที่เ ฉพาะ
ที่ประชาชนสามารถเข้าไปตรวจดูได้โดยสะดวก รวมทั้งต้องมีดัชนีหรือรายการข้อมูลข่าวสาร ที่จะให้ประชาชน
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สามารถตรวจสอบรายการข้ อมูล ข่ าวสารได้ด้ว ย ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 9 แห่ งพระราชบัญญั ติ ข้ อมูล ข่ า วสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 กล่าวโดยสรุปคือ หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานต้องมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
เพื่อให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งหน่วยงานของรัฐต้องรวบรวมข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยต่อไปนี้ ไว้ให้
ประชาชนเข้าตรวจดูเมื่อใดก็ได้
2.1 ผลการพิ จ ารณาหรื อ ค าวิ นิ จ ฉั ย ที่ มี ผ ลโดยตรงต่ อ เอกชน รวมทั้ ง ความเห็ น แย้ ง และค าสั่ ง
ที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
2.2 นโยบายและการตีความ
2.3 แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจาปีของปีที่กาลังดาเนินการ
2.4 คู่มือหรือคาสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของ
เอกชน
2.5 สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา
2.6 สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการ
จัดทาบริการสาธารณะ
2.7 มติคณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้
ให้ระบุรายชื่อ รายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นามาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย
2.8 ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารกาหนด
รายละเอียดตามตารางแนบท้าย
5. ขั้นตอนการดาเนินการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของสานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
การดาเนินการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของสานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ตามมาตรา 7 และ
มาตรา 9 เป็นการดาเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ หน่วยงานที่มีภารกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับงานตามมาตรา 7 และมาตรา 9 เมื่อดาเนินการแล้วเสร็จ จะต้องดาเนินการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
ผ่านเว็บไซต์ ภายในระยะเวลา 7 วันทาการ ดังนี้
1. หัวหน้าส่วนราชการ มีคาสั่งสานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ที่ 83/2561 ลงวันที่ 26 มกราคม 2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานข้อมูลข่าวสาร สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยมีที่ปรึกษาการพาณิชย์ที่ได้รับ
มอบหมาย เป็นประธาน หัวหน้าสานักงานรัฐมนตรี ผู้อานวยการทุกหน่วยงานในสานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็น
กรรมการ และผู้อานวยการกองกลาง เป็นกรรมการและเลขานุการ
2. คณะกรรมการบริหารงานข้อมูลข่าวสารฯ พิจารณาประเภทข้อมูลที่หน่วยงานต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่าน
เว็บไซต์ ตามมาตรา 7 และมาตรา 9 ที่หน่วยงานจะต้องจัดทาและเผยแพร่ตอ่ สาธารณะผ่านเว็บไซต์
โดย
กาหนดให้ผู้อานวยการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่จะต้องเผยแพร่เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง
3. ผู้อานวยการหน่วยงานที่ต้องเผยแพร่ข้อมูลฯ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนมอบให้เจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ นาข้อมูลเผยแพร่ ภายในระยะเวลา 7 วันทาการ
4. การนาข้อมูลเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ แยกเป็น 2 กรณี ดังนี้
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กรณีหน่วยงานในสังกัด สป. ดาเนินการเผยแพร่ด้วยตนเอง
เมื่อผู้อานวยการหน่วยงานที่ต้องเผยแพร่ข้อมูลฯ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้ว เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายในการเผยแพร่ข้อมูล จะนาข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ด้วยตนเองตามที่หน่วยงานเจ้าของเรื่องกาหนดไว้ เช่น เว็บไซต์ของ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง เป็นต้น
กรณีให้ ศทส. ดาเนินการเผยแพร่
1) เมื่อผู้อานวยการหน่วยงานที่ต้องเผยแพร่ข้อมูลฯ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้ว เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายจะจัดส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ ศทส. โดยเจ้าหน้าที่ได้มีการประสานงานกันในเบื้องต้นก่อนแล้ว
2) เมื่อเจ้าหน้าที่ ศทส. ได้รับข้อมูลแล้ว จะดาเนินการนาข้อมูลขึ้นเว็บไซต์
3) เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ดาเนินการตรวจสอบข้อมูลทีเ่ ผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ ให้ถูกต้องตรงตาม
มาตรา 7 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน
4) เจ้ าหน้ าที่ศูนย์ บริ การข้อมูลข่าวสารดาเนินการ ติดตาม รวบรวม และตรวจสอบข้อมูลที่หน่วยงาน
เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของสานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เพื่อจัดทารายงานผลการดาเนินการของ
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร และรายงานผลการดาเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของ
หน่วยงานของรัฐฯ เสนอต่อผู้บริหารเป็นรายไตรมาส
6. กลไกการกากับ ติดตามการดาเนินงานเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
ดาเนินการกากับ ติดตาม และตรวจสอบข้อมูลที่หน่วยงานเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของสานักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตามมาตรา 7 และมาตรา 9 ที่กาหนดไว้ โดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ให้เป็นผู้รับผิดชอบงาน ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารฯ เป็นผู้ติดตาม รวบรวม และจัดทารายงานเสนอต่อผู้บริหารเป็น รายไตรมาส
และผู้อานวยการกองกลางเป็นผู้กากับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 และดาเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ เป็น
ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 ซึง่ ผู้บริหารได้ให้ความสาคัญและสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวง ดาเนินการตามมาตรฐานความโปร่งใส
ฯ ดังกล่าว อย่างเคร่งครัด และมอบหมายให้กองกลางรวบรวมผลการดาเนินการในส่วนของสานักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย์ เสนอต่อปลัดกระทรวงเพื่อทราบ เป็นรายไตรมาสอีกด้วย
กลไกในการกากับ ประกอบด้วย
1. หนังสือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบงานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ของสานักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์
2. ค าสั่ งส านั กงานปลั ดกระทรวงพาณิ ชย์ ที่ 83/2561 ลงวั นที่ 26 มกราคม 2561 เรื่ อง แต่ งตั้ ง
คณะกรรมการบริหารงานข้อมูลข่าวสาร สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
3. รายงานผลการดาเนินการของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ที่ให้บริการผ่าน
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารฯ และผ่านเว็บไซต์ เสนอต่อผู้บริหารเป็นรายไตรมาส
4. รายงานผลการดาเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐฯ
เสนอต่อผู้บริหารเป็นรายไตรมาส

~5~
ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ และกลไกการกากับติดตาม
ของสานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

หัวหน้าส่วนราชการ

คณะกรรมการบริหารบริหารงานข้อมูลข่าวสาร
ที่ปรึกษาการพาณิชย์ที่ได้รับมอบหมาย
(ประธาน)
ผู้อานวยการหน่วยงานที่ต้องเผยแพร่ข้อมูลฯ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

กรณีหน่วยงานในสังกัด สป.
ดาเนินการเผยแพร่ด้วยตนเอง

กรณีให้ ศทส. ดาเนินการเผยแพร่

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
นาข้อมูลเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ ศทส.
เจ้าหน้าที่ ศทส. ที่ได้รับมอบหมาย
นาข้อมูลเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
ตรวจสอบข้อมูลผ่านเว็บไซต์ให้ตรง
ตามมาตราที่กาหนด (เดือนละครัง้ )
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล
หากไม่ถูกต้องจะดาเนินการแก้ไขทันที

-

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร (กองกลาง)
รายงานผลการดาเนินการของศูนย์บริการข้อมูล
ข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเป็นรายไตรมาส
รายงานผลการดาเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานความ
โปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐฯ
เสนอต่อผูบ้ ริหารเป็นรายไตรมาส
ปรับปรุง : เมษายน 2562

