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ประวัติความเปนมา
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เปนหนวยงาน ตามโครงสรางการบริหารงาน
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีประวัติความเปนมา ดังนี้
พ.ศ.๒๕๐๑ กระทรวงวั ฒ นธรรมและสภาวัฒ นธรรมถูกยุบ ลง กองวัฒ นธรรมโอนไปสังกัดสํานั กงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตอมาในป พ.ศ.๒๕๑๕ กองวัฒนธรรมไดโอนไปสังกัดกรมการศาสนา กรมการศาสนาจึง
ไดจัดสรรงบประมาณสนับสนุนใหแกสถาบันการศึกษาตาง ๆ ที่ดําเนินกิจกรรมดานวัฒนธรรมไทย ในนามหนวย
ประเคราะหศูนยชุมชนสงเสริมวัฒ นธรรมไทย ซึ่งวิทยาลัยครูนครสวรรคไดรับ งบประมาณสวนนี้ดวย และไดตั้ง
คณะกรรมการหนวยประเคราะหศูนยชุมชนสงเสริมวัฒนธรรมไทย วิทยาลัยครูนครสวรรคขึ้น มีอธิการวิทยาลัยครู
นครสวรรคเปนประธาน ดําเนินงานจัดกิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรมวัฒนธรรมไทย ตั้งแตป พ.ศ.๒๕๒๐ เปนตนมา
ปรากฏความตามคํานําหนังสือรายงานกิจกรรมของหนวยประเคราะหฯ ๒๕๒๐ วา
“หนวยประเคราะหศูนยชุมชนสงเสริมวัฒนธรรมไทย วิทยาลัยครูนครสวรรค ไดรับเงินอุดหนุนจากกอง
วัฒนธรรม กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดทําโครงการตาง ๆ ขึ้นเพื่อศึกษาคนควา สงเสริมและเผยแพร
วัฒนธรรมของชาติ ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีประจําทองถิ่นของจังหวัดนครสวรรค และจังหวัดใกลเคียง
เปนการรักษาศิลปวัฒนธรรมอันเปนมรดกที่มีคายิ่งของไทยไวใหสืบทอดถึงอนุชนรุนหลังตอไป”
พ.ศ.๒๕๒๒ พระราชบั ญญัติสํ านั กงานคณะกรรมการวัฒ นธรรมแหงชาติ มีฐานะเทียบเทากรม สังกั ด
กระทรวงศึ กษาธิการ สงผลให มีคณะกรรมการวัฒ นธรรมแหงชาติ ศูน ยวัฒ นธรรมและศูน ยวัฒ นธรรมพื้น บาน
แหงชาติเกิดขึ้น
พ.ศ.๒๕๒๓ มีการประกาศใชระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยศูนยสงเสริมและพัฒนาวัฒนธรรม ออก
ตามพระราชบัญญัติสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ ๒๕๒๒ หนวยประเคราะหศูนยชุมชน สงเสริม
วัฒนธรรมไทย วิทยาลัยครูนครสวรรคจึงเปลี่ยนเปนศูนยสงเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค
พ.ศ.๒๕๒๔ ไดมีการเปลี่ยนชื่อจากเดิม ศูนยวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค เปนศูนยศิลปวัฒนธรรมจังหวัด
นครสวรรค

๒
พ.ศ.๒๕๒๗ มี การประกาศใช พระราชบัญ ญั ติวิทยาลัย ครู ฉบับ ที่ ๒ พ.ศ.๒๕๒๗ ในประกาศฉบั บ นี้
กํ าหนดให มีการแบ งส ว นราชการในวิ ทยาลั ย ครูชัดเจนขึ้น ซึ่งประกอบดว ย คณะวิช า ศูน ย และสํานั ก มีฐ านะ
เทียบเทากัน ไดแก สํานักกิจการนักศึกษา สํานักวางแผนและพัฒนา ศูนยวิจัยและบริการ และศูนยศิลปวัฒนธรรม
เนื่องจากในมาตรา ๕ แหง พ.ร.บ. วิทยาลัยครู ๒๕๑๖ ไดกําหนดบทบาทและภาระหนาที่ของวิทยาลัยครู
ไววา “วิทยาลัยครูมีหนาที่สอน และผลิตครูถึงระดับปริญญาตรี ทําการวิจัย สงเสริมวิชาชีพและวิทยฐานะครู ทํานุ
บํ ารุ งวั ฒ นธรรม และให บ ริ ก ารวิ ช าการแก สั งคม” ดั งนั้ น ศู น ย ศิ ล ปวั ฒ นธรรม จั งหวั ด นครสวรรค (หรื อ ศู น ย
ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยครูนครสวรรค) จึงไดปฏิบัติหนาที่ใหครอบคลุมตามภาระงานดังกลาว
พ.ศ.๒๕๓๔ ไดมีการเปลี่ยนชื่อเรียกตําแหนงของผูบ ริหารในระดับ ศูน ยจากคําวา “หัวหนาศูนย” เป น
“ผูอํานวยการศูนย”
วัน ที่ ๑๔ กุ มภาพั น ธ ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัวทรงพระกรุณ าโปรดเกลาฯ ให เปลี่ย นชื่อ
“วิทยาลั ย ครู” เป น “สถาบั น ราชภั ฏ ” เพื่ อให สอดคลองกั บ ภาระงานที่ขยายตัว กวางขึ้ น และมี การประกาศใช
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.๒๕๓๘ วิทยาลัยครูนครสวรรค จึงไดรับ การยกฐานะเปน “สถาบันราชภัฏ
นครสวรรค”
พ.ศ.๒๕๔๒ ปรับ เปลี่ ย นโครงสรางการบริห ารงานของสถาบั น ราชภั ฏ นครสวรรค เพื่ อให เป น ไปตาม
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.๒๕๓๘ “ศูนยศิลปวัฒนธรรม” จึงเปลี่ยนเปน “สํานักศิลปวัฒนธรรม” และเรียก
ตําแหนงผูบริหารวา “ผูอํานวยการสํานักศิลปวัฒนธรรม”
พ.ศ.๒๕๔๘ เปลี่ย นชื่อเรีย กจาก “สํานักศิล ปวัฒ นธรรม” เปน “สํา นัก ศิล ปะและวัฒ นธรรม” ตาม
พระราชกฤษฎีกาวาดวยการแบงสวนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค พ.ศ.๒๕๔๘
ปจจุบัน สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีภาระหนาที่ที่ตองปฏิบัติจําแนก
ตามงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร ดังนี้
๑. ปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปน “สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค” ไดรับจัดสรร
งบประมาณแผนดิน และงบเงินบํารุงการศึกษา แผนงาน ทํานุบํารุงศิลปวัฒ นธรรม มีภาระงานหลัก ๕ กิจกรรม
ไดแก งานพัฒนาบุคลากร งานอนุรักษสงเสริมเผยแพรและนิทรรศการทางวัฒนธรรม งานศึกษาคนควาและวิจัยงาน
ทางดานวัฒนธรรม สงเสริมงานประเพณีทองถิ่น จัดดําเนินการหอวัฒนธรรม
๒. ปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปน “ศูนยวัฒนธรรมจังหวัด” ไดรับการจัดสรรงบประมาณแผนดินจากสํานักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (สวช.) แผนงานสงเสริม เผยแพร และพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม โดยจัดสรร
ผานสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ประมาณปละ ๒๐,๐๐๐ บาท โดยสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติเปนผู
กําหนดภาระงาน และ กิจกรรมใหเปนรายป
๓. ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ในฐานะเป น “หน ว ยอนุ รั ก ษ สิ่ งแวดล อ มธรรมชาติ แ ละศิ ล ปกรรมท อ งถิ่ น จั งหวั ด
นครสวรรค ” ได รั บ งบประมาณแผ น ดิ น จั ด สรรโดยสํ า นั ก งานนโยบายและแผนสิ่ ง แวดล อ ม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีภาระงานทั้งสิ้น ๔ แผนงาน ไดแก
แผนงานที่ ๑ : การจัดตั้งหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรมทองถิ่น
แผนงานที่ ๒ : การประกาศเขตอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรม
แผนงานที่ ๓ : การอบรมสัมมนา เผยแพรความรูเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรม
แผนงานที่ ๔ : การจัดตั้งศูนยรวบรวมขอมูลเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรมและแหลง
ชุมชนโบราณ

๓
หอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค
จั งหวั ด นครสวรรค มี บ ทบาทและความสํ าคัญ ทั้ งในฐานะที่ เป น แหล งชุ ม ชนโบราณแหลงวัฒ นธรรม
การละเลนพื้นบาน แหลงศิลปหัตถกรรม และแหลงทองเที่ยวตามธรรมชาติ แตยังขาดศูนยกลางที่จะประชาสัมพันธ
เรื่องราวและบอกเลาถึงความสําคัญเหลานั้นใหเปนที่แพรหลายแมแตชาวจังหวัดนครสวรรคเองใหไดรับรู ดวยเหตุนี้
คณะอนุกรรมการวัฒนธรรรมจังหวัดนครสวรรคจึงมีมติใหจัดตั้งหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรคขึ้นในบริเวณเนื้อที่
ประมาณ ๕ ไร ดานหนาสถาบันราชภัฏนครสวรรคโดยมีวัตถุประสงค ดังนี้
๑. เพื่อเปนศูนยขอมูลดานประวัติศาสตร โบราณคดีและศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนครสวรรค ซึ่ง
สามารถใหบริการการศึกษา คนควา วิจัย เรื่องราวของจังหวัดนครสวรรค ในดานตางๆ ไดเปนอยางดีอันจะเปนการ
อนุรักษและเผยแพรเรื่องราวของทองถิ่น
๒. เพื่ อเป น ศูน ยขอมู ลการท องเที่ ยวของจังหวัดนครสวรรค ทําหนาที่ ในการประชาสัมพัน ธ แหล ง
ทองเที่ยวและสถานที่สําคัญของจังหวัดนครสวรรคแกนักทองเที่ยวที่เขามาใชบริการ
๓. เพื่อเปนสถานที่จัดแสดงนิทรรศการ การแสดงและกิจกรรมทางดานศิลปวัฒนธรรม ซึ่งนอกจากจะ
เปนการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นแลวยังเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดนครสวรรคอีกแหงหนึ่งดวย
สถาบัน ราชภั ฏ นครสวรรคในขณะนั้ น ได รั บ งบประมาณ ๘ ลานบาท จากการท องเที่ย วแห งประเทศไทย เพื่ อ
จั ด สร า งหอวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด นครสวรรค เพื่ อ เป น อาคารเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระนางเจ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๕ อาคารนี้จึง
เป น ศูน ยรวมจิตใจของพสกนิ กรชาวนครสวรรค ดวย พรอมกันนี้ได ขอพระราชทานกราบบั งคมทู ลอัญ เชิญ เสด็ จ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินเปนองคประธานในพิธีเปดหอวัฒนธรรม
จังหวัดนครสวรรค และทอดพระเนตรการจัดนิทรรศการพัฒนาการ ของวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค ในวันที่ ๑๗
สิงหาคม ๒๕๓๕ หอวัฒนธรรมประกอบดวยหองตางๆ ดังนี้
๑. หองโสฬส ใชจัดนิทรรศการดานศิลปวัฒนธรรมระยะยาวหมุนเวียนไปตามเนื้อหาและวัตถุประสงค
ในรูปของศิลปวัตถุ ชิ้นสวนโบราณสถาน เครื่องมือเครื่องใชสมัยโบราณ ฯลฯ ทั้งที่พบในจังหวัดนครสวรรคและสวน
อื่นๆ ของประเทศไทย
๒. หองนิมมานนรดี ใชจัดนิทรรศการชั่วคราวเปนระยะๆ เกี่ยวกับสภาพแวดลอมตางๆ และดานการ
ทองเที่ยวของจังหวัดนครสวรรค
๓. ห อ งประชุ ม บุ ญ ชู โรจนเสถี ย ร ใช สํ า หรั บ จั ด การแสดงการละเล น พื้ น บ า นฉายสไลด ท างด า น
ศิลปวัฒนธรรมและการทองเที่ยว ตลอดจนการประกวดกิจกรรม ดานศิลปวัฒนธรรมและการอบรมสัมมนา
๔. หองศูนยขอมูลทองถิ่น สําหรับใชบริการการศึกษา คนควา วิจัยเรื่องราว ของจังหวัดนครสวรรค ใน
ดานตางๆ ตั้งแตอดีตถึงปจจุบันในรูปของ เอกสารตํารา งานวิจัย สมุดขอย ใบลาน จดหมายเหตุ แผนที่ ภาพถาย
สไลด เทปบันทึกเสียง และวีดีโอเทป
๕. หองดุสิตา เปนหองที่ใชเปนที่ประทับของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อ
ครั้งเสด็จพระราชดําเนินประกอบพิธีเปดหอวัฒนธรรม
สวนภายนอกอาคารประกอบดวย ลานแสดงกลางแจงทางดานหนาของอาคารสําหรับจัดกิจกรรมหรือ
มหกรรมตางๆ ทางดานวัฒนธรรม เชน การแสดงดนตรี การละเลนพื้นบาน เปนตน

๔
ปรัชญา

อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา และเผยแพร ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชนตนแมน้ําเจาพระยา

วิสัยทัศน
เปนหนวยงานในการแสวงหาและพัฒนาองคความรูทางวัฒนธรรมอยางมีสวนรวม เพื่อใหไดมา
ซึ่งอัตลักษณ และนําไปสูการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน
พันธกิจ

๑. บริการวิชาการที่ตอบสนองความตองการแกทองถิ่นและสังคมดานศิลปะและวัฒนธรรม
๒. ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และพัฒนาเทคโนโลยีทางวัฒนธรรม
๓. สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และฟนฟู อนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และ
ศิลปกรรมทองถิ่นของจังหวัดนครสวรรค
๔. พัฒนาแนวทางบริหารจัดการใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามเกณฑคุณภาพการศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร
๑. ใหบริการวิชาการ ถายทอดเทคโนโลยีทางวัฒนธรรมที่มีคุณภาพแกทองถิ่นและสังคม
๒. อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา สงเสริมและเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
๓. สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และฟนฟู อนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และ
ศิลปกรรมทองถิ่นของจังหวัดนครสวรรคใหมีความเหมาะสม
๔. กําหนดแนวทางการบริหารจัดการที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน โปรงใส ดวยหลักธรรมาภิบาล
เปาประสงค
๑. หนวยงานและบุคคลภายนอกไดรับการบริการวิชาการทางดานศิลปะและวัฒนธรรมที่มี
คุณภาพ สอดคลองกับความตองการของทองถิ่นและสังคม
๒. มีการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนา สงเสริมและเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาชาวบาน เพื่อ
การเรียนรู และสรางสรรค
๓. มีการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรม
ทองถิ่นของจังหวัดนครสวรรค ไดรับการอนุรักษ ฟนฟู ใหมีความเหมาะสมกับลักษณะทาง
กายภาพ
๔. มีระบบบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพไดมาตรฐานตามเกณฑคุณภาพการศึกษา ยึดหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ

๑. หนวยงานและบุคคลภายนอกไดรับการบริการวิชาการทางดานศิลปะและวัฒนธรรมที่มี
คุณภาพ สอดคลองกับความตองการของทองถิ่นและสังคม
๑.๑ มีโครงการบริการวิชาการที่มีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความ
ตองการของทองถิ่นและสังคม
๑.๒ จัดบริการวิชาการโดยรวมมือกับหนวยงานภายในหรือภายนอก
๑.๓ รวบรวมองคความรูจากการบริการวิชาการเพื่อจัดเก็บเปนฐานขอมูลความรูดานศิลปะ
และวัฒนธรรม

๕
๒. มีการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนา สงเสริมและเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาชาวบาน
เพื่อการเรียนรู และสรางสรรค
๒.๑ จัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง อาทิ
- กิจกรรมวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
- รณรงคการพูด เขียนและใช ภาษาไทยใหถูกตอง
- รณรงคการใชเลขไทยในทุกโอกาส
- รณรงคการสวมใสชุดผาพื้นเมืองสัปดาหละ ๑ วัน
๒.๒ สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ที่เนนคุณธรรม จริยธรรม นําไปสูการ
สรางธรรมนูญชีวิตของนักศึกษา
๒.๓ สรางความรวมมือกับหนวยงานภายในและภายนอกในการดําเนินงานดานศิลปะและ
วัฒนธรรม
๒.๔ พัฒนาระบบฐานขอมูลทางวัฒนธรรมใหมีความทันสมัยสามารถเผยแพรในระดับชาติ
และนานาชาติ
๒.๕ สงเสริมใหหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค เปนแหลงเรียนรู และศูนยกลางขอมูลดาน
ศิลปะและวัฒนธรรม
๓. มีการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรม
ทองถิ่นของจังหวัดนครสวรรค ไดรับการอนุรักษ ฟนฟู ใหมีความเหมาะสมกับลักษณะทาง
กายภาพ
๓.๑ สงเสริมการเรียนรูตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
๓.๒ สงเสริมโครงการในการอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรมทองถิ่น
จังหวัดนครสวรรค
๔. มีระบบบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพไดมาตรฐานตามเกณฑคุณภาพการศึกษา ยึดหลัก
ธรรมาภิบาล
๔.๑ สรางระบบบริหารการจัดการที่ดี
๔.๒ สงเสริมใหบุคลากรแสวงหาความรูและนวัตกรรมใหมที่เอื้อประโยชนตอการทํางาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหบริการวิชาการที่มีคุณภาพตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสังคมในดานศิลปะ
และวัฒนธรรม
๒. เพื่ออนุรักษ ฟนฟู พัฒนา สงเสริมและเผยแพรการดําเนินงานดานศิลปะและวัฒนธรรม และ
ภูมิปญญาชาวบาน
๓. เพื่อสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และโครงการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
และศิลปกรรมในทองถิ่นของจังหวัดนครสวรรค
๔. เพื่อใหการบริหารงานเปนไปอยางถูกตอง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

๖
แผนภูมิโครงสรางการบริหารงาน สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

คณะกรรมการบริหารสํานัก

คณะกรรมการประจําสํานัก
รองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

กลุมงานบริหารสํานักงานผูอํานวยการ
• งานบริหารงานทั่วไป
• งานธุรการ – สารบรรณ
• งานการเงินและพัสดุ
• งานประกันคุณภาพ งานกพร.
• งานนโยบายและแผน
• งานประชาสัมพันธ
• งานประชุมและพิธีการ

กลุมงานสงเสริม และเผยแพรศิลปวัฒนธรรม
• งานวันสําคัญของชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย
• งานสงเสริมกิจการนักศึกษา
• งานเสริมสรางอัตลักษณดาน
วัฒนธรรมใหกับนักศึกษา
• งานอนุรักษ พัฒนา เผยแพร
ศิลปะการแสดง
• งานสราง ประสานงาน ทํากิจกรรม
รวมกันกับเครือขายดานวัฒนธรรม
• งานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
• งานบริการวัฒนธรรมชุมชน ทองถิ่น
• งานสงเสริม สนับสนุนศักยภาพ
ศิลปนพื้นบานและปราชญทองถิ่น
• งานจัดทําเอกสารสื่อมัลติมีเดียดาน
ศิลปวัฒนธรรม
• งานจัดทําเอกสารแผนพับเผยแพร
ประชาสัมพันธ
• งานเผยแพรแลกเปลี่ยนขอมูลและ
กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม
• งานจัดทําเอกสารเพื่อการเผยแพร
งานดานศิลปวัฒนธรรมและวารสาร
วัฒนธรรม
• งานศึกษารวบรวมขอมูลดานศาสนา
• งานเชื่อมความสัมพันธกับหนวยงาน
และวัฒนธรรม ๔ ภาค
• งานนําชมและบรรยายในหอ
วัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค

หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมทองถิ่น
• งานศึกษารวบรวม บันทึกขอมูล
เกี่ยวกับสภาพแวดลอมของ
แหลงธรรมชาติและศิลปกรรม
ทองถิ่น
• งานสงเสริมและสนับสนุนการ
แกปญหาการทําลาย
สิ่งแวดลอมธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมศิลปกรรมในทองถิ่น
• งานสงเสริม และสนับสนุนให
เกิดความรู ความเขาใจในเรื่อง
การอนุรักษสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ศิลปกรรมในทองถิ่น
• งานแหลงขอมูลทางวิชาการ ให
คําปรึกษาในการพิจารณา
โครงการพัฒนาตางๆ ในพื้นที่
แหลงธรรมชาติและศิลปกรรม
เพื่อใหการพัฒนาดานตางๆไมมี
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
• งานจัดทําวารสารเผยแพรงาน
อนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
และศิลปกรรมทองถิ่น
• งานสนับสนุนในการเผยแพร
ขาวสารและผลงานการอนุรักษ
ฯ ผานระบบสารสนเทศ

กลุมงานวิจัยและบริการวิชาการ
• จัดทําระบบฐานขอมูลฐาน
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อการสืบคน
และการบริการผานระบบ
สารสนเทศ
• งานดูแลและปรับปรุงขอมูล
ดานศิลปวัฒนธรรมที่นําเสนอ
ผานระบบสารสนเทศให
ทันสมัยเปนปจจุบัน
• งานสํารวจ วิจัย และติดตาม
ผลงานวิจัยดานศิลปะและ
วัฒนธรรม
• งานรวบรวมและบันทึกงานวิจัย
ที่เกี่ยวของกับสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรมที่มีอยูในสํานักฯ และ
ที่ไดรับจากหนวยงานอื่น
• งานจัดการประชุม อบรม
สัมมนา ศิลปะและวัฒนธรรมใน
รูปแบบตางๆ

๗
ขอมูล บุคลากร และเจาหนาที่ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
สํานักศิลปะและวัฒ นธรรม มีผูบริหารทั้งสิ้น ๕ คน หัวหน างาน ๓ คน และเจาหน าที่ป ฏิบัติงาน ๖ คน
รวมทั้งสิ้น ๑๔ คน โดยจําแนกไดดังนี้
๑. อาจารย ขาราชการ (สายวิชาการ)
๔
คน
๒. พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
๓
คน
๓. ขาราชการ (สายสนับสนุน)
๑
คน
๔. พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)
๔
คน
๕. พนักงานราชการ (สายสนับสนุน)
๑
คน
๖. ลูกจางชั่วคราว (สายสนับสนุน)
๑
คน
บุคลากรในสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
คณะกรรมการบริหาร
๑. รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง
๒. อาจารยพงษศักดิ์ ศิริโสม
๓. ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงคคําจันทร
๔. อาจารยอนุสรณ สินสะอาด
๕. นางสาวชัญภร สาทประสิทธิ์

ผูอํานวยการ
รองผูอํานวยการฝายบริหาร
รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
รองผูอํานวยการฝายกิจการนักศึกษา
หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ

หัวหนากลุมงานสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
๑. อาจารยทัศนีพร วิศาลสุวรรณกร
หัวหนากลุมงานบริหารสํานักงานผูอํานวยการ
๒. ดร.รุงรัตติกาล มวงไหม
หัวหนากลุมงานวิจัยและบริการวิชาการ
๓. อาจารยพัทธดนย สนธิรักษ
หัวหนากลุมงานสงเสริมและเผยแพรศิลปะและ วัฒนธรรม
๔. อาจารยอนุสรณ สินสะอาด
หัวหนาหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และ ศิลปกรรม
ทองถิ่น จังหวัดนครสวรรค
เจาหนาที่ประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
๑. นายปริญญา จั่นเจริญ
นักวิชาการศึกษา
๒. นางสาวศุภรสวรรค รอเพ็ชร
นักวิชาการศึกษา
๓. นางชอลัดดา คันธชิต
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
๔. นางสาวศิรินุช ครุฑธกะ
นักวิจัย
๕. นางสาวธนัชพร ดวงสุวรรณ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
๖. นางศุภลักษณ ใจเยี่ยม
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

๘

การใหบริการขอมูลขาวสาร
๑.ความเปนมา
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ บัญญัติขึ้นเพื่อรองรับสิทธิของ ประชาชนในการรับรู
ขอมู ล ขาวสารของราชการ โดยที่ ห นวยงานของรัฐต องจัด ให มีขอมู ลข าวสารของราชการตามอํานาจหน าที่ และ
ภารกิจของหนวยงานฯ นอกจากนี้ยังใหมีการเผยแพรเพื่อใหประชาชน สามารถใชสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสาร
ของหนวยงานของรัฐและเพื่อความโปรงใส มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ซึ่งการใหบริการของศูนยขอมูล
ขาวสารองคการบริหารสวนตําบลสวนพริกไทย เปนกระบวนการที่ชวย สนับสนุนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
ศูน ยขอมู ลขาวสารของราชการ จัด ตั้งขึ้ นเพื่ อให บ ริการขอมู ลขาวสารแกป ระชาชน ตามมาตรา ๙ แหง
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ บัญญัติใหหนวยงานของรัฐ ตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของ
ราชการอยางนอยตามกฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได กอปรกับไดมีประกาศคณะกรรมการขอมูล
ขาวสารของราชการ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขา
ตรวจดู ณ ที่ทําการของหนวยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่จัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและใหบริการวา “ศูนย
ขอมูลขาวสารทางราชการ” มีภารกิจในการให คําแนะนําใหคําปรึกษาที่เปนประโยชน โดยประชาชนที่มาขอรับ
บริก ารได รั บ ความสะดวก รวดเร็ ว และได รั บ ข อ มู ล ถู กต อ ง เป น ป จ จุ บั น อี กทั่ งรั บ เรื่ อ งราวร อ งทุ ก ข เกี่ ย วกั บ
หนวยงานและเผยแพรผลการปฏิบัติงานของหนวยงานดวย
๒.วัตถุประสงคการจัดทําคูมือ
๒.๑ เพื่ อ จั ด เก็ บ ข า วสาร องค ค วามรู เกี่ ย วกั บ กระบวนการบริ ห ารจั ด การศู น ย ข อ มู ล ข า วสาร เกณฑ
ขอกําหนด รายละเอียดมาตรฐานของงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบและเอกสารที่เกี่ยวของ
๒.๒ เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการ ปฏิบัติงานเผยแพรขอมูลขาวสารใหแกเจาหนาที่
ไวเปนแนวทางการปฏิบัติงาน
๒.๓ เพื่อใชเปนเอกสารอางอิงในการปฏิบัติงาน
๓.ขอบเขต
คูมือฉบับนี้ใชประกอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
๔. คําจํากัดความ
“ขอมูลขาวสาร” หมายความวา สื่อที่มีความหมายใหรูเรื่องราวขอเท็จจริง ขอมูล หรือสิ่งใดๆ ไมวาการสื่อ
ความหมายนั้น จะทําไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผานวิธีการใดๆ และไมวาจะไดทําไวในรูปของเอกสาร แฟม
รายงาน หนั ง สื อ แผนผั ง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ า ย ฟ ล ม การบั น ทึ ก ภาพหรื อ เสี ย งการบั น ทึ ก โดยเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร หรือวิธีอื่นใดที่ทําใหสิ่งที่บันทึกไวปรากฏได
“ขอมูลขาวสารของราชการ” หมายความวา ขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของ
หนวยงานของรัฐ ไมวาจะเปนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐหรือขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเอกชน
“มาตรฐานความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ” คือ มาตรฐานในการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงานภาครัฐ
ในดานการบริหารจัดการที่แสดงใหเห็นถึงขั้นตอนการดําเนินการที่สามารถเปดเผยและตรวจสอบไดทั้งในเชิงขอมูล
และกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ
“ขอมูลขาวสารสวนบุคคล” หมายความวา ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เชน การศึกษา
ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทํางาน บรรดาที่มีชื่อของผูนั้นหรือมีเลขหมาย
รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทําใหรูตัวผูนั้นได เชน ลายพิมพนิ้วมือแผนบันทึกลักษณะเสียงของคน หรือรูปถาย

๙
และใหความรวมถึ งขอมู ลข าวสารเกี่ ยวกั บ สิ่ งเฉพาะตัว ของผูที่ถึงแกกรรมแลวดวย ขอมูลขาวสารที่อยูในความ
ครอบครองหรือควบคุมดูแลของหนวยงานรัฐยอมจํากัดเฉพาะที่หนวยงานของรัฐครอบครองหรือควบคุมไวตาม
อํานาจหนาที่ของหนวยงานนั้นๆ เทานั้น รวมไปถึงขอมูลขาวสารที่เจาหนาที่ของรัฐในฐานะผูปฏิบัติหนาที่ใหแก
หนวยงานของรัฐครอบครองอยูดวย
๕. บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ
๕.๑ ดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ไดดังนี้
๕.๑.๑ จัดสถานที่/จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสาร สําหรับใหบริการขอมูลขาวสารตามมาตรา ๙ เพื่ อ
ประชาชนสามารถเขาตรวจสอบขอมูลขาวสารไดโดยสะดวก
๕.๑.๒ มีเจาหนาที่รับผิดชอบประจําศูนยขอมูลขาวสารหรือปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการใหบริการ
ขอมูลขาวสารของราชการเปนการเฉพาะ
๕.๑.๓ มี ป า ยบอกถึ งที่ ตั้ งของสถานที่ ห รื อ ศู น ย ข อ มู ล ข า วสารหรื อ ปฏิ บั ติ ห น า ที่ เกี่ ย วกั บ การ
ใหบริการขอมูลขาวสารของราชการเปนการเฉพาะไว ตั้งแตบริเวณอาคาร และศูนยขอมูลขาวสาร
๕.๑.๔ มีปายบอกถึงที่ตั้งของสถานที่หรือศูนยขอมูลขาวสาร
๕.๑.๕ จัดระบบขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญั ติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ตาม
มาตรา ๗ พรอมจัดทําดัชนีขอมูลขาวสารไวบริการแกผูมาติดตอและขอรับบริการ
๕.๑.๖ บริ ห ารจั ด การเกี่ ย วกั บ การเป ด เผยข อ มู ล ข า วสารของราชการอย า งเป น ระบบ
เชน การแตงตั้งคณะกรรมการ
๕.๒ จัดระบบขอมู ลขาวสารตามพระราชบั ญญั ติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ตามมาตรา ๗
พรอมจัดทําดัชนีขอมูลขาวสารไวบริการแกผูมาติดตอและขอรับบริการ
๕.๓ บริ ห ารจั ด การเกี่ ย วกั บ การเป ด เผยข อ มู ล ข า วสารของราชการอย า งเป น ระบบ เช น แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการขอมูลขาวสาร เก็บสถิติขอมูลขาวสาร ดําเนินการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ
๕.๔ เผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกั บสิทธิการรับ รูขอมูลขาวสารใหแกบุ คลากรทราบ เชน จัดอบรม
สัมมนา ส งเจาหน าที่ เข าร วมในโครงการต างๆ ที่ เกี่ย วเนื่องกับ การให และรับ บริการขอมู ลขาวสารของราชการ
เผยแพรความรูผานสื่อชองทางตางๆ บรรยายใหความรูผูเขาเยี่ยมชม สํารวจความตองการและความคาดหวังของผู
มีสวนไดเสีย สํารวจความพึงพอใจในการรับบริการศูนยขอมูลขาวสาร
๖. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๖.๑ ขอมูลขาวสารที่รวบรวมขึ้น เพื่อใหบริการประชาชนตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ.๒๕๔๐ ตามมาตรา ๗ และมีสิทธิตรวจสอบดูไดตามมาตรา ๙ ประกอบดวย
กิจจานุเบกษา

ของรัฐ

มาตรา ๗ หน ว ยงานขอรั ฐ ต อ งส ง ข อ มู ล ของราชการอย า งน อ ยดั ง ต อ ไปนี้ ล งพิ ม พ ใ นราช
(1) โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน
(2) สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน
(3) สถานที่ ติ ด ต อ เพื่ อ ขอรั บ ข อ มู ล ข า วสาร หรื อ คํ า แนะนํ า ในการติ ด ต อ กั บ หน ว ยงาน

(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ขอบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการ
ตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดใหมีขึ้นโดยมีสภาพอยางกฎ เพื่อใหมีผลเปนการทั่วไปตอเอกชนที่เกี่ยวของ
(5) ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด

๑๐
ขอมูลขาวสารใดที่ ไดมีการจัดพิมพ เพื่อใหแพรหลายตามจํานวนพอสมควรแลว ถามีการลง
พิมพในราชกิจจานุกเบกษาโดยอางอิงถึงสิ่งพิมพนั้นก็ใหถือวาเปนการปฏิบัติตามบทบัญญัติวรรคหนึ่งแลว
ใหหนวยงานของรัฐรวบรวมและจัดใหมีขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งไวเผยแพรเพื่อขายหรือ
จําหนาย จายแจก ณ ที่ทําการของหนวยงานของรัฐแหงนั้นตามที่เห็นสมควร
มาตรา ๙ หน ว ยงานของรั ฐ ต อ งจั ดให มี ขอ มู ล ข าวสารของราชการอย างน อยดั งต อไปนี้ ไว ให
ประชาชนเขาตรวจดูได ทั้งนี้ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
๑. ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงตอเอกชน รวมทั้งความเห็นแยงและคําสั่งที่
เกี่ยวของในการพิจารณาวินิจฉัยดังกลาว
๒. น โย บ าย ห รื อ ก ารตี ค ว าม ที่ ไม เข าข าย ต อ งล งพิ ม พ ใน ราช กิ จ จ านุ ก เบ ก ษ า
ตามมาตรา ๗ (๔)
๓. แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายของปที่กําลังดําเนินการ
๔. คูมือหรือคําสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหนาที่ของ
เอกชน
๕. สิ่งพิมพที่ไดมีการอางอิงถึงตามมาตรา ๗ วรรคสอง
๖. สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญารวมทุนกับเอกชน
ในการจัดทําบริการสาธารณะ
๗. มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี
ทั้งนี้ใหระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารที่นํามาใชในการพิจารณาไวดวย
๘. ขอมูล ขาวสารอื่น ตามที่ คณะกรรมการกําหนด ไดแก การประกวดราคา ประกาศสอบ
ราคา และสรุปผลการพิจารณาการจัดจางเปนรายเดือน ทุกๆเดือน
๖.๒ นําระบบการจัดการขอมูลขาวสารดําเนินการ ๒ ระบบ คือ
๖.๒.๑ ระบบการจัดการขอมูลขาวสารดวยระบบเอกสาร (แฟมขอมูลขาวสาร) ไดคัดแยกขอมูลที่
หน วยงานต องจัดเพื่ อให ป ระชาชนเข าตรวจดู ตามมาตรา ๙ ไวบ ริการ โดยจัดทํ าดัชนีขอมูลขาวสาร ไวในรหัส
แฟมขอมูลขาวสาร
๖.๒.๒ ระบบการจัดการขอมูลขาวสารดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ไดนําระบบคอมพิวเตอรที่มี ระบบ
การจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส มาพัฒนาเพื่อรองรับขอมูลขาวสาร ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ.๒๕๔๐ ไดแก
๖.๒.๒.๑ ระบบราชการกิจจานุเบกษา
๖.๒.๒.๒ ระบบมติคณะรัฐมนตรี
๖.๒.๒.๓ ระบบคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ
๖.๒.๒.๔ ระบบขาวของหนวยงาน
๖.๒.๒.๕ ระบบขอมูลขาวสารอิเล็กทรอนิกส
๖.๒.๒.๖ ระบบอินเตอรเน็ตหรือระบบเว็บไซตสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค
๖.๒.๒.๗ ระบบศูนยขอมูลขาวสารของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค

๑๑
๗. ขั้นตอนและกําหนดระยะเวลาในการใหบริการขอมูลขาวสาร
๗.๑ ผูมาขอตรวจดูขอมูลขาวสารลงชื่อในสมุดทะเบียน
๗.๒ ผูมาขอตรวจดูขอมูลขาวสารสามารถตรวจดูคนหาขอมูลขาวสารไดดวยตนเองหรือจะขอเจาหนาที่
ประจําสํานักฯ ชวยแนะนําคนหาใหก็ได
๗.๓ หากผูมาขอตรวจดูขอมูลขาวสารประสงคจะไดสําเนาหรือสํ าเนาขอมูลขาวสารที่ มีคํารับ รองความ
ถูกตองใหยื่นคํารองตามแบบฟอรมที่กําหนด หรือเขียนขึ้นเอง โดยระบุขอมูลขาวสารที่ตองการในลักษณะที่อาจ
เขาใจไดตามสมควร
๗.๔ หากขอมูลขาวสารที่ประสงคจะขอ ไมใชขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดู เจาหนาที่
ประจําสํานักฯ จะสงคําขอไปใหหนวยงานที่ครอบครองดูแลขอมูลขาวสารนั้นพิจารณาดําเนินการตอไป
๗.๕ กําหนดระยะเวลาในการใหขอมูลขาวสาร
๗.๕.๑ การใหบริการสําเนาขอมูลขาวสารที่จัดไวในสํานักฯ ขอมูลขาวสารของราชการ
กําหนดระยะเวลาภายในวันทําการที่มีคําขอนั้น
๗.๕.๒ การใหบริการสําเนาขอมูลขาวสารอื่นๆ ที่พรอมจะใหไดกําหนดระยะเวลาภายใน
วันทําการที่ขอหรือโดยเร็ว ทั้งนี้ไมเกิน ๑๕ วัน
๗.๕.๓ ในกรณี ท่ีขอมูลขาวสารที่ขอมีจํานวนมากหรือไมสามารถรวบรวมสําเนาใหแลว
เสร็จภายใน ๑๕ วัน จะแจงใหผูขอทราบภายใน ๑๕ วัน วาจะใหมารับขอมูลขาวสารไดในวันที่เทาใด
๘. หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงานและเงื่อนไข
๘.๑ หลักเกณฑการปฏิบัติงาน
๘.๑.๑ ความมุงหมายสําคัญของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
มุงโดยตรงตอการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับสิทธิการรับรูของประชาชน หรือมุงตอการจัดการความรูการ
พัฒนาเครือขายความรูจากขอมูลขาวสารของราชการ โดยกําหนดใหหนวยงานของรัฐมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับขอมูล
ขาวสาร โดยใหเก็บรักษาขอมูลขาวสารตางๆ ของหนวยงานและตองจัดพิมพเผยแพร จัดไวใหประชาชนเขาตรวจดู
หรือเปดเผยเมื่อประชาชนรองขอตามลําดับความสําคัญของขอมูลขาวสารบางประเภทที่การเปดเผยอาจกระทบ
ความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือสวนไดเสียอันพึงไดรับ ความคุมครองของบุคคลอื่นไดและ
ขอมูลขาวสารทั้งหลายเหลานี้เมื่อมีอายุครบเวลาที่กฎหมายกําหนดหนวยงานของรัฐมีหนาที่สงมอบใหหอจดหมาย
เหตุแหงชาติ เพื่อคัดเลือกไวใหประชาชนไดศึกษาคนควา
๘.๑.๒ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๙ ที่เห็นควรใหนําเรื่องการจัดระบบ
และการดําเนินการเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารและการสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนเปนหนึ่งใน
ตัวชี้วัด (KPI) ประสิทธิภาพของหนวยงานของรัฐทุกแหงเริ่มตั้งแตปงบประมาณพ.ศ.๒๕๔๐ เพื่อเปนการสนับสนุน
การบังคับใชพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
๘.๑.๓ หนาที่เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสาร
๘.๑.๓.๑ เตรียมขอมูลเพื่อพรอมในการเปดเผยขอมูลขาวสาร วิเคราะหขอมูลขาวสารที่
จัด ทําไวจัด ระบบขอมู ลข าสาร มาตรา ๗ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๑ จัดแยกประเภทขอมูลขาวสารเพื่อสะดวก
รวดเร็วในการคนหา
๘.๑.๓.๒ เปดเผยขอมูลขาวสาร คือ
- จัดพิมพเผยแพรขอมูลขาวสารที่กฎหมายกําหนด รวบรวมและจัดสงขอมูลขาวสารของ
ราชการตามมารา ๗ เพื่อพิมพเผยแพรในราชกิจจานุเบกษา หรือจัดพิมพเผยแพรตามจํานวนสมควรทันทีที่มีขอมูล
ขาวสาร

๑๒
๑) ดํ า เนิ น การรวบรวมข อ มู ล ข า วสารสํ า คั ญ ไว ให ป ระชาชนตรวจดู ตามมาตรา ๙
คณะกรรมการข อมู ล ข าวสารของราชการได ใชอํานาจตามมาตรา ๙ ออกประกาศเมื่ อ ๒๗ กุมภาพั น ธ ๒๕๔๑
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนตรวจดู
๒) จั ด สถานที่ สํ า หรั บ ค น หาและตรวจดู ข อ มู ล ข า วสารของราชการตามประกาศ
คณะกรรมการขอมูลขาวสาร
๓) จัดทําดัชนีขอมูลขาวสารใหเพียงพอ สําหรับบริการประชาชนเพื่อความสะดวกในการ
คนหาดวยตนเอง
- จั ด หาข อ มู ล ข า วสารอื่ น ๆ ให ผู ข อในเวลาอั น สมควร ตามมาตรา ๑๑ ซึ่ งหมายถึ ง
หั ว หน าที่ จั ด หาข อ มู ล ข าวสารที่ มี อ ยู แล ว และผูข อข อ มู ล ข าวสารได ร ะบุ ลัก ษณะที่ อ าจเข าใจได ต ามควรและ
ไมขอรวบรวม หรือจัดใหมีขึ้นใหม เจาหนาที่ของรัฐจะจัดใหหรือไมก็ได
- จัดทําสําเนาและรับรองสําเนาถูกตอง (มาตรา ๙ และมาตรา ๑๑) หนวยงานของรัฐอาจ
วางหลักเกณฑเรียกคาธรรมเนียมในการดําเนินการก็ได และตองคํานึงถึงการชวยเหลือผูมีรายไดนอย ประกอบดวย
และตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ โดยไดมีประกาศเรื่อง คาธรรมเนียมไววา
ถาเรียกเก็บไมเกินตนทุนที่แทจริงไมตองขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกอนก็ได คาธรรมเนียมมี ๓ ประเภท
คือ
(๑) คาธรรมเนียมในการทําสาเนาและรับรองสําเนา
(๒) คาธรรมเนียมในการคนหารวบรวมขอมูลขาวสาร
(๓) คาธรรมเนียมในการตรวจสอบความถูกตองและตัดทอนขอมูลขาวสารที่ไมเปดเผย
หนวยงาน
- ใหคําแนะนําแกผูขอขอมูลขาวสารของราชการที่มิไดอยูในความดูและของหนวยงาน
โดยใหติดตอหนวยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขอมูลขาวสารนั้นๆ (มาตรา ๑๒)
๘.๑.๓.๓ หนาที่พิจารณาสั่งเปดเผยหรือมิใหเปดเผยขอมูลขาวสาร ตองพิจารณากอนวา
คําขอนั้นมีลักษณะชัดเจนชนิดที่อาจเขาใจไดตามสมควรหรือไม
กรณีการสั่งเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ กฎหมายถือการมีคําสั่งเปดเผยเปนดุลพินิจ
ของเจาหนาที่รัฐ (มาตรา ๑๕ วรรคสอง) ดังนั้น ผูบังคับบัญชาหรือศาลยอมไมมีอํานาจทบทวนหรือยกเลิกเพิกถอน
คําสั่ง การสั่งเพิกถอนคําสั่งเปดเผยขอมูลขาวสาร จึงมีไดเฉพาะกรณีผูบังคับบัญชาหรือศาลเห็นวาเปนคําสั่งที่ไมชอบ
ดวยกฎหมายเทานั้น
การสั่งมิใหเปดเผยนั้นกฎหมายมิไดกําหนดวาเปนดุลพินิจโดยเฉพาะ ดังนั้นอาจพิจารณา
ทบทวนหรือยกเลิกเพิกถอนได ในกรณีห ลังหนวยงานของรัฐที่ออกคําสั่งไมเปดเผยขอมูลขาวสารยังมีหนาที่ตาม
พระราชบั ญญั ติวิธีปฏิ บั ติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ มาตรา ๔๐ วรรคแรก ที่ตองแจงใหผู ขอรับ รูขอมูล
ขาวสารทราบดวยวาอาจอุทธรณคําสั่งไมเปดเผยนั้น ตอคณะกรรมการการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร ภายใน
๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งนั้น โดยยื่นอุทธรณตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ (มาตรา ๑๘)
๘.๑.๓.๔ แจงใหผูมีประโยชนไดเสียในการเปดเผยขอมูลขาว คัดคานการเปดเผยขอมูล
ขาวสารนั้น ตามมาตรา ๑๗ วรรคแรก
๘.๑.๓.๕ จัดระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลและรักษาความปลอดภัยใหแกระบบขอมูล
ขาวสารสวนบุคคล (มาตรา ๒๓) ไมเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคล (มาตรา ๒๔) แกไขและปรับปรุงขอมูลขาวสาร
สวนบุคคลเพื่อความถูกตองของขอมูลสวนบุคคล (มาตรา ๒๕)

๑๓
๘.๑.๓.๖ ส ง มอบข อ มู ล ข า วสารให แ ก ห อจดหมายเหตุ แ ห ง ชาติ กรมศิ ล ปากรหรื อ
หนวยงานอื่นของรัฐ เพื่อคัดเลือกไวใหประชาชนไดศึกษาคนควาขอมูลขาวสารที่เปนความลับของทางราชการ เมื่อ
ครบ ๒๕ ป (มาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๖ วรรคสอง)
๘.๑.๓.๗ ประชาสัมพันธและเผยแพรสิทธิการเขาถึงขอมูลขาวสารของผูรับบริการศูนย
ขอมูลขาวสาร
ขั้นตอนการปฏิบัติหรือระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
การใหบริการขอมูลขาวสารของราชการ มีรายละเอียดของการปฏิบัติงานที่ไมยุงยากสลับซับซอน เจาหนาที่
หรือผูใหบริการสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนตางๆ ที่ระบุตามขางลางนี้ จะทําใหการใหบริการแกผูมารับบริการ เปนไป
ดวยความรวดเร็ว ถูกตอง ครบถวน และที่สําคัญทําใหผูมารับบริการเกิดความพึงพอใจ ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนตอ
ตัวเจาหนาที่/สํานักงานหรือองคกร
การบริการขอมูลขาวสาร สามารถดําเนินการได ดังนี้
๑. เจาหนาที่ประจําสํานักฯ เดินมาตอนรับผูมาติดตอขอรับบริการ และกลาวคําตอนรับดวยใบหนาทิ่ยิ้ม
แยมแจมใส “สวัสดีคะ/สวัสดีครับ” และสอบถามเรื่องที่ตองการติดตอ ดวยน้ําเสียงและทาทางที่เปนมิตร และเชิญ
นั่งที่สํานักฯ พรอมใหบริการน้ําดื่มแกผูมารับบริการ
๒. รับเรื่องคําขอขอมูลขาวสารจากผูรับบริการ ณ จุดรับบริการ ซึ่งผูเขียนตองระบุรายละเอียดใหชัดเจนใน
แบบฟอรมการขอใชบริการขอมูล ดังนี้
๒.๑ รายละเอียดเกี่ยวกับตัวผูขอขอมูล เชน ชื่อ ที่อยู สถานที่ติดตอ หมายเลข โทรศัพท และวันที่
ขอขอมูล
๒.๒ รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ข อมูล เชน ชื่ อเอกสารที่ พ อเขาใจ วิธีต องการได ขอมูล (ตอ งการดู /
ตองการสําเนา) หรือ (ตองการสําเนาที่มีการรับรองความถูกตอง)
๒.๓ เหตุผลที่ขอใชขอมูลเพื่อประโยชนประการใด
๓. กรณีเปนขอมูลทั่วไป สามารถใหบริการขอมูลไดทันที โดยใหคําแนะนําการใชบริการขอมูลขาวสารของ
สํานักงาน
๓.๑ แนะนําดัชนีการจัดเอกสารตามมาตรา
๓.๒ แนะนําตู/ชั้นเอกสารการจัดเก็บขอมูลตามดัชนี
๓.๓ แนะนําแฟมจัดเก็บเอกสาร ตามประเด็นที่ผูขอรับบริการตองการขอมูล
* หากเปน เรื่องที่สงผลตอการดําเนินงานของหนวยงาน ใหนําเสนอผูบังคับบั ญชาเพื่ อพิจารณา
อนุมัติเปนรายกรณี
๔. จัดสงขอมูลใหผูรับบริการ เชน การใหดูเอกสาร การสําเนาเอกสารให
๕. ใหผูขอรับบริการกรอกแบบสอบถามความพึงพอใจการใชบริการขอมูลขาวสาร
ขอพึงปฏิบัติ
การบริการขอมูลขาวสาร ควรมุงเนนการใหบริการอยางรวดเร็ว ถูกตอง ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให
ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจมากที่สุด

๑๔
หนาที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities)
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และการใหบริการขอมูลขาวสารของ
ราชการเกี่ยวของกับบุคคลทุกระดับ ดังนี้
บุคคลที่เกี่ยวของ
๑. ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
๒. รองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
๓. หัวหนาสํานักงาน

๔. เจาหนาที่ปฏิบัติงาน

หนาที่ความรับผิดชอบ
กํากับดูแล ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายขอมูลขาวสารของ
ราชการ
รับผิดชอบ ควบคุม กํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย
ขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารของราชการ ใหเปนไป
อยางเครงครัด
๑. กําหนดแนวทางในการดําเนินการเผยแพรขอมูลขาวสาร
ของราชการ
๒. กํากับดูแลการจัดระบบขอมูลขาวสารของราชการ
๓. จัดใหมีการอบรม ใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับขอมูล
ขาวสารของราชการแกผูปฏิบัติงาน
๔. ใหคําปรึกษาขอเสนอแนะแกสวนราชการ
๕. เชิญเจาหนาที่ที่เกี่ยวของมาใหขอมูลหรือเอกสารไดตาม
ความจําเปน
๖. แตงตั้งคณะทํางานหรือเจาหนาที่ เพื่อปฏิบัติการใดๆ
ตามอํานาจหนาที่ของกรรมการ
๗. ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
๑. บริหารจัดการเกี่ยวกับขอมูลขาวสารสํานักงานฯ อยาง
เปนระบบ
๒. จัดเก็บสถิติและสรุปผลการใชบริการขอมูลขาวสาร
สํานักงานฯ
๓. เผยแพรความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิการรับรูขอมูล
ขาวสารใหบุคลากรและประชาชนทราบ
๔. ประชาสัมพันธเผยแพรผลการปฏิบัติงานตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ กําหนด
๕. รับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวของกับการ
เปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ
๖. เผยแพรขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
๗. เผยแพรขอมูลขาวสารของขอมูลขาวสารสํานักงานฯ
ผานทางเว็บไซตของหนวยงาน

๑๕

แผนภูมิกระบวนการใหบริการขอมูลขาวสาร

ผูขอรับบริการ

ศูนยขอมูลขาวสาร

เจาหนาที่รับ
บริการ

รับคําขอขอมูลขาวสาร

ผูร ับบริการกรอก
รายละเอียดการ
ขอรับขอมูลในแบบ
คําขอรับบริการ

แจงผูขอรับขอมูลทราบ
อธิบายเหตุผล
พิจารณาประเภทขอมูลตามคําขอ

ไมอนุมัติ
ขอมูลที่สงผลตอ
การดําเนินงาน
อนุมัติ

แนะนําการสืบคน
ขอมูลตามดัชนี/
มาตราที่จัดเก็บ

สงขอมูลใหผูขอรับบริการ

สรุปผลการดําเนินงาน

ขอมูลทั่วไปตาม
พรบ. ขอมูล

ผูร ับบริการกรอก
แบบสอบถามความพึง
พอใจในการใชบริการ
ขอมูลขาวสาร

๑๖

แผนภูมิขั้นตอนการใหบริการขอมูลขาวสาร
การแสดงตนดวยการลงชื่อในสมุดทะเบียน
ตรวจดูวามีขอมูลขาวสารอยูในศูนยขอมูลขาวสารของราชการหรือไม
ไมมีขอมูล

มีขอมูล

ใหกรอกแบบฟอรมคําขอ

ชวยเหลือ/แนะนํา/คนหาจากดัชนี
ขอมูลขาวสารที่เก็บ ณ ศูนยขอมูลขาวสาร
หรือที่แยกเก็บไวตา งหาก

ใหความชวยเหลือในการกรอก
แบบฟอรมหรือเจาหนาที่กรอกเอง

ถายสําเนา/รับรองสําเนาถูกตอง

สงผูรับผิดชอบพิจารณาวาจะเปดเผย
ขอมูลขาวสารตามคําขอไดหรือไม

ถาไมมีขอมูลขาวสารในหนวยงาน
นั้นใหแนะนําไปขอที่หนวยงานอื่น

ติดตอนัดหมายมาฟงผลคําขอ

ให

ใหบางสวน

ไมให

ไมมี

ถายสําเนา

สวนที่ใหสําเนา
รับรองสําเนา

แจงสิทธิอุทธรณ

ผูขอไมเชื่อ

แนะนําขอปฏิบัติ/
ยกเวนตามที่
กฎหมายกําหนด

แนะนําใหใชสิทธิ
รองเรียน

รับรองสําเนาถูกตอง

สวนที่ปฏิเสธแจง
สิทธิอุทธรณแกผูขอ

๑๗

คําอธิบายแผนผังขั้นตอน

การใหบริการขอมูลขาวสาร
๑. แนะนําใหประชาชนตรวจสอบขอมูล เบื้ องตน จากดัช นีขอมูลขาวสารไดจัดทํ าเตรียมไวเพื่ อสืบค นหา
ขอมูลขาวสารตามที่ตองการ
๒. ชวยเหลือ ในการใหคําแนะนําและคนหาขอมูลขาวสารใหประชาชน
๓. หากมี การจั ดแยกข อมู ล ข าวสารที่มี ไวบ ริการประชาชนตรวจคน จะตองเก็บ ไวตางหากและต องให
คําแนะนํากับประชาชนวาจะตองไปติดตอตรวจดูขอมูลขาวสารใด ณ ที่ใด อยางไร ทั้งนี้ตองคํานึงถึงความสะดวก
ของประชาชนเปนหลัก
๔. ในกรณีที่สงสัยวาเปนคนตางดาวมาขอรับบริการขอมูลขาวสาร เจาหนาที่ประจําศูนยขอมูลขาวสาร มี
สิทธิขอดูบัตรประจําตัวประชาชนของผูที่เจาหนาที่สงสัย ถาเปนคนตางดาวจะไมใหบริการก็ได แตเจาหนาที่จะขอให
ประชาชนแสดงบัตรประจําตัวประชาชนโดยพร่ําเพรื่อ หรือโดยไมมีเหตุสงสัยไมได เพราะเปนการสรางภาระใหกับ
ประชาชนเกินควร
๕. เมื่ อ ประชาชนขอถ า ยสํ า เนาเอกสารที่ ข อตรวจดู เจ า หน า ที่ จ ะดํ า เนิ น การถ า ยสํ า เนาให โ ดยคิ ด
คาธรรมเนียมตามระเบียบวาดวยหลักเกณฑการใหบริการขอมูลขาวสาร

๑๘

ภาคผนวก

๑๙

แบบการขอใชบริการขอมูลขาวสารของราชการ
(สําหรับเจาหนาที่)
ชื่อ-สกุล...................................................................
รับที่.........................................................................
วันที่.........เดือน................................พ.ศ. ...............
เวลา.........................................................................

เขียนที่.........................................................................
วันที่.............เดือน.............................พ.ศ. .................

เรียน ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ขาพเจา  นาย  นาง  นางสาว .................................................................................................
อายุ.................ป สถานะ  ขาราชการ  รัฐวิสาหกิจ  อาจารย/นักวิชาการ
 นักเรียน/นักศึกษา  ประชาชนทั่วไป  อื่นๆ ระบุ ....................................
ตําแหนง......................................................สถานที่......................................................................................................
ที่อยู บานเลขที่.....................หมูที่.............ตรอก/ซอย...................ถนน.........................................................
ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด.....................................................
รหัสไปรษณีย.........................................................โทรศัพท.........................................................................................
ขอรับบริการขอมูลขาวสารของราชการตาม  มาตรา ๗  มาตรา ๙  มาตรา ๑๑
 ขอตรวจดู
 ขอคนควา
 ขอคัดสําเนา (เสียคาใชจาย)
 ขอคัดสําเนาที่มีผูรับรอง (เสียคาใชจาย)
 อื่น ๆ
เรื่อง ๑. .....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
๒. .....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
พรอมกันนี้ขาพเจาไดชําระคาธรรมเนียม ดังนี้
(๑) ขอสําเนาขาวสาร เรื่อง .......................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
จํานวน...............................หนา ๆ ละ..........................บาท เปนเงินจํานวน..............................................บาท
(๒) ขอสําเนาขาวสารที่มีผูรับรอง เรื่อง .....................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
จํานวน...............................หนา ๆ ละ..........................บาท เปนเงินจํานวน..............................................บาท
รวมเงินทั้งสิ้น................................................................บาท
ลงชื่อ………………………….……………….……………….ผูยื่นคํารอง
(...................................................................)

๒๐

แบบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหบริการขอมูลขาวสาร
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
*******************************
วัตถุประสงค : แบบแสดงความคิดเห็นนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบระดับการใหบริการของทางราชการ
การแสดงความคิดเห็นของทานจะเปนประโยชนในการนําไปปรับปรุงการใหบริการใหดีขึ้น
๑. วันที่มารับบริการ........................เดือน..................................................พ.ศ. ............................
๒. เพศ
 ชาย  หญิง
สถานะ
 ขาราชการ  รัฐวิสาหกิจ  อาจารย/นักวิชาการ
 นักเรียน/นักศึกษา  ประชาชนทั่วไป  อืน่ ๆ ระบุ ............................
๓. ขอมูลที่ทานตองการมีใหทานหรือไม
 มี  มีแตไมครบ  ไมมี
 เจาหนาที่จะจัดหาใหภายหลัง
 เจาหนาที่ไดแนะนําแหลงขอมูลที่ตองติดตอโดยตรงหรือเพิ่มเติม
๔. ความถูกตอง/ทันสมัยของขอมูล
 ถูกตอง และเปนปจจุบัน ตรงตามความตองการ
 ไมถูกตอง และไมเปนปจจุบัน
 อืน่ ๆ ระบุ.........................................................................................................
๕. สถานที่ติดตอเพื่อขอรับบริการขอมูลขาวสารมีความพรอมและสะดวกมากนอยเพียงใด
 มาก  ปานกลาง  นอย
เนื่องจาก...................................................................................................................................
๖. ทานไดรับความพึงพอใจจากการมาขอรับบริการมากนอยเพียงใด
๖.๑ สถานที่
 มาก  ปานกลาง  นอย
เนื่องจาก...................................................................................................................................
๖.๒ การใหบริการขอมูล
 มาก  ปานกลาง  นอย
เนื่องจาก...................................................................................................................................
๖.๓ เจาหนาที่
 มาก  ปานกลาง  นอย
เนื่องจาก...................................................................................................................................
๗. ขอมูลที่ทานตองการเพิ่ม
คือ ...........................................................................................................................................
๘. ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ
อื่นๆ ........................................................................................................................................
***********************
ขอขอบคุณที่กรุณาตอบแบบแสดงความคิดเห็น

๒๑

แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการใหบริการขอมูลขาวสาร
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
*******************************
โปรดกาเครื่องหมาย  ลงใน ( ) หรือที่ตรงกับความคิดเห็นหรือที่ตรงกับความรูสึกทานมากที่สุด
ตอนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑. เพศ
 ชาย  หญิง
๒. อายุ
 ต่ํากวา ๒๐ ป
 ๒๐ – ๓๐ ป
 ๓๑ – ๔๐ ป
 ๔๑ – ๕๐ ป
 มากกวา ๕๐ ป
๓. สถานะ
 ขาราชการ
 รัฐวิสาหกิจ
 อาจารย/นักวิชาการ
 นักเรียน/นักศึกษา  ประชาชนทั่วไป  อืน่ ๆ ระบุ ....................................
ตอนที่ ๒ ขอมูลขาวสารที่ขอดูและ/หรือขอรับบริการ (เลือกไดมากกวา ๑ ขอ)
 ขอมูลทางศิลปะและวัฒนธรรม
 นโยบายหรือแผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปที่กําลังดําเนินการ
 คูมือหรือคําสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐ
 ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา และสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจาง
 ขอมูลขาวสารอื่นๆ เปนการทั่วไป (เชน แผนพับ เอกสารเผยแพร โปสเตอร จุลสาร)
ตอนที่ ๓ ความพึงพอใจของผูรับบริการขอมูลขาวสาร
หัวขอในการประเมินความพึงพอใจ

ดีมาก

ระดับความพึงพอใจ

ดี

๑. ความสะดวก รวดเร็วในการคนหาขอมูล/เขาถึงขอมูล
ขาวสาร
๒. ขอมูลมีความถูกตองและเปนปจจุบัน
๓. ขอมูลที่ไดรับนําไปใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
๔. การใหบริการของเจาหนาที่ (ความกระตือรือรน ความ
สุภาพ การยิ้มแยมแจมใส และการใหความชวยเหลือใน
การคนขอมูล)
๕. ความสะดวกสบาย ความสะอาด และความสวยงาม
ของสถานที่ใหบริการ
๖. ภาพรวมตอการใหบริการขอมูลขาวสาร

ปาน
กลาง

นอย

ควร
ปรับปรุง

ตอนที่ ๔ ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใหบริการขอมูลขาวสาร
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
***********************
ขอขอบคุณที่กรุณาตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ

