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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารงาน หลักในการด าเนินงานด้านการให้บริการขอ้มูล
ข่าวสาร ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในแนวทางในการพัฒนาการให้บริการของศูนย์ข้อมลูข่าวสารของ
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี โดยใช้วิธีวิจัยเอกสาร และวิธีวิจยัสนาม ด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกต่อ
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นตัวแทนจากศนูย์ข้อมูลข่าวสารของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี และส านกังาน
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ส านักงานปลดัส านักนายกรัฐมนตรี จ านวน 16 คน และการสังเกตแบบมี
ส่วนร่วม แล้วน ามาหาข้อสรุปอย่างมีระบบ มีเหตุผล และอิงกรอบแนวคิดทฤษฎี การวิเคราะห์ข้อมลูในการ
ท าการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคณุภาพ ผลการวจิัยพบว่า การบริหารงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี มีแนวทางการบริหารงานที่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อก าหนดของคณะกรรมการข้อมลูข่าวสารของ
ราชการ เน้นกระบวนการที่โปร่งใส ถูกต้อง ตรวจสอบได้ และเป็นปจัจุบัน มีการก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
แผนงานไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน มหีลักในการด าเนินงานด้านการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสาร คือ การพัฒนารูปแบบ หลักเกณฑ์ กระบวนการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร และการบริการข้อมูลข่าวสาร
ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย หลากหลายช่องทาง เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และสามารถรองรับกับ
การพัฒนาในยุคโลกาภิวัตภ ์

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานด้านการให้บริการข้อมลูข่าวสารของส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี พบว่า หน่วยงานแต่ละหน่วยในสังกัดส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีไมด่ าเนินการตามหน้าท่ี
ความรับผิดชอบของตนในการจัดส่งข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความรับผดิชอบให้กับส านักงานคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ และศูนย์ข้อมูลข่าวสารส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี หรือเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานใน
หน่วยงานขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่ต้องน าส่งให้ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลขา่วสารว่ามี
ข้อมูลประเภทใดบ้างท่ีต้องเปดิเผยต่อสาธารณะ ผู้บริหารไม่ให้ความส าคญักับเรื่องการบริการข้อมูลขา่วสารของ
ราชการ ท าใหก้ารด าเนินงานและการพัฒนางานด้านข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างล่าช้า งบประมาณและบุคลากรที่
ได้รับจัดสรรไมเ่พียงพอส าหรับการด าเนินงานและการพัฒนาการบรกิารให้ทันสมัยมากยิ่งข้ึน เพื่อเสรมิสร้าง
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้านข้อมูลข่าวสารและการบริการใหเ้ป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และสนองตอบต่อ
ความต้องการของประชาชน นอกจากน้ี ยังพบว่าทัศนคติของผู้มารบับริการที่มตี่อหน่วยงานราชการทีเ่ป็นไปในทาง
ลบ เป็นปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีด้วย เพราะไมเ่ข้าใจข้ันตอนการปฏิบัติงานของราชการ 
และพยายามปฏเิสธเหตผุล เป็นผลให้เจ้าหน้าท่ีมักถูกต่อว่าและถูกรอ้งเรียนบ่อยครั้ง  
                                                           
*
 บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระ เรือ่ง การบริการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Service) : กรณีศึกษาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของส านักงานปลัดส านัก

นายกรัฐมนตรี 
**

 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิยาลัยรามค าแหง 
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ส าหรับข้อเสนอแนะในแนวทางเพือ่การพัฒนานวัตกรรมการให้บริการข้อมูลข่าวสารของส านักงานปลดั
ส านักนายกรัฐมนตร ีนั้น ผลการวจิัยพบว่า ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการต้องพัฒนาตามแนวทางของนโยบาย
รัฐบาล ที่ล่าสุดรัฐบาลไดป้ระกาศให้พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 
๒๕๖๒ ซึ่งมเีนื้อหาส าคัญคือ ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าข้อมูลและบริการในรูปแบบดิจิทัล รวมถึงให้หน่วยงานของรัฐ
เปิดเผยข้อมูลภาครัฐในรูปแบบดจิทิัล และให้หน่วยงานของรัฐแลกเปลี่ยนและเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างกัน และมีศูนย์
แลกเปลีย่นข้อมูลกลาง สนับสนุนการเช่ือมโยงบริการดจิิทัล ให้เกิดบริการสาธารณะแบบเบ็ดเสรจ็ พัฒนาการ
ให้บริการผ่าน Applications ต่าง ๆ เพื่อยกระดับการให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารในยุคไทยแลนด์ 4.0 การ
พัฒนานวัตกรรมการให้บริการใหม่ ๆ ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีควรยึดโยงกับการ
พัฒนาระบบราชการ 4.0 โดยยึดคณุลักษณะที่พึงประสงค์ในการบรหิารงานภาครัฐหรือหลักการบริหารราชการ
แผ่นดินท่ีดี มีองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ ภาครัฐท่ีเปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open and Connected 
Government)  ภาครัฐท่ียดึประชาชนเป็นศูนย์กลางการบริการและเข้าถึงความต้องการของประชาชนในระดับ
ปัจเจกบุคคล (Citizen – Centric and Service – Oriented Government) และภาครัฐอัจฉริยะ – มีขีด
สมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart and High Performance Government) และต้องมีการพัฒนาด้านการ
ด าเนินงานและการบริการอย่างตอ่เนื่อง มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน มีการ
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารที่ช่วยสนับสนุนการสร้างรัฐบาลแบบเปิด รวมไปถึงการจดัให้มีการอบรมให้ความรู้เรื่อง พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์ เพื่อเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงานให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมภิาคด้วย  

 

ค าส าคัญ : พระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540, ข้อมูลข่าวสารของราชการ, การบริการภาครัฐ, 
นวัตกรรม 

 

บทน า 

  พระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกิดขึ้นโดยมกีารยกร่างกฎหมายในสมัยรัฐบาลนาย
อานันท์ ปันยารชุน เนื่องจากในยุคนั้น ได้เน้นกระบวนการทีโ่ปร่งใสในระบบราชการ ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาจึงเสนอต่อรัฐบาลให้จดัตัง้คณะกรรมการยกร่างกฎหมายเรือ่งนี้ข้ึน โดยได้มีการจดัท าร่วมกับมหาวิทยาลยั
ต่าง ๆ อาทิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยรามค าแหง ซึ่งได้ด าเนินการยก
ร่างส าเร็จในระดับหนึ่ง ท าให้แนวความคิดในเรื่องกฎหมายข้อมลูข่าวสารแพร่หลายออกมาอย่างกว้างขวาง แต่ไม่ได้
เสนอต่อรัฐสภา จนกระทั่งถึงสมัยรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ จึงได้มีการเสนอต่อรัฐสภาและมมีติเห็นชอบ เมื่อ
วันท่ี 23 กรกฎาคม 2540 และไดม้ีการประกาศใช้เป็นกฎหมายในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2540 
โดยมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 9 ธันวาคม 2540 เป็นต้นมา 

 พระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูล
ข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดไูด้ หรือสืบคน้ได้ โดยให้ทุกหน่วยงานของรัฐจดัให้มีสถานท่ี
ส าหรับให้บริการประชาชนหรือผูข้อรับบริการที่เข้ามาตดิต่อขอข้อมูลข่าวสาร สามารถเข้ามาสืบค้นหรือศึกษาข้อมูล
ข่าวสารตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ปัจจุบันการให้บริการด้านข้อมลู
ข่าวสารของราชการเป็นเรื่องที่ประชาชนได้ให้ความสนใจมากขึ้น เพราะเป็นสิทธิของประชาชนในการรับรู้ และเป็น
หน้าท่ีของรัฐที่ต้องจดัให้มีบริการด้านข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตลอดจนต้องสร้างความรับรู้และ
ความเข้าใจท่ีถูกต้องให้กับประชาชนในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิของประชาชนตามพระราชบัญญตัิข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 ด้วย 
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 อย่างไรก็ตาม การด าเนินงานภายใต้พระราชบญัญัติข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และนโยบาย
ของรัฐบาล เพื่อผลักดันให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 น้ัน ถือ
เป็นปัจจัยอย่างหน่ึงที่จะส่งเสริมให้ประเทศไทยมีการบริหารราชการแบบโปร่งใสมากขึ้น เพราะพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เป็นกฎหมายฉบับแรกท่ีรองรบัสิทธิไดรู้้ของประชาชน และเป็นหลักประกัน
ให้กับประชาชนท่ีจะมีโอกาสในการไดร้ับรู้ข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานต่าง ๆ ของรัฐได้มากข้ึน แต่ข้อมูล
ข่าวสารของราชการที่จะน ามาจดัไว้ให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดไูด้นั้น ข้อมูลบางชนิดอาจมีขอบเขตหรือข้อจ ากัด
ในการเปิดเผยต่อสาธารณะ เนื่องจากไดร้ับการคุม้ครองสิทธิของข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครอง
หรือควบคุมดูแลของรัฐ เพราะอาจมีผลกระทบต่อความปลอดภัยของบุคคลหรือเจา้ของข้อมูล และความมั่นคงของ
ประเทศชาติ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายรา้ยแรงได้ นั่นหมายความว่า ข้อมูลบางอย่างจะต้องได้รบัการ
พิจารณาจากคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเสียก่อนว่าสามารถเปดิเผยได้หรือไม่ จึงอาจจะขัดแย้งกับ
ความต้องการของประชาชนท่ีมีความประสงค์ขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้  

 ส านักงานคณะกรรมการข้อมลูข่าวสารของราชการ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี เป็นหน่วยงานท่ีมี
บทบาทส าคัญในการด าเนินงานดา้นข้อมูลข่าวสารของราชการ เพราะเป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบและมภีารกิจ
ส าคัญในการก ากับ ดูแล และสอดส่องการปฏิบตัิหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ รวมถึงออกระเบยีบ หลักเกณฑ์ มาตรการ 
และแนวทางการปฏิบัติ โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
งานวิชาการและธุรการให้แก่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ และคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งให้ค าปรึกษาแก่เอกชนและประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของราชการ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 ตลอดจนมีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้บริการประชาชนและผู้สนใจสามารถ
เข้ามาสืบค้นดูได้ ผู้วิจยัจึงสนใจศกึษาว่า ส านักงานคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ และ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีมีแนวทางการบริหารงาน หลักในการด าเนินงานและการให้บริการอย่างไร 
เพื่อสนองตอบต่อเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และความต้องการของ
ประชาชนหรือผูม้าขอรับบริการ รวมทั้งศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน และแนวทางการพัฒนา
นวัตกรรมการให้บริการใหม่ ๆ ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารส านักงานปลดัส านักนายกรัฐมนตรีด้วย 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
2. เพื่อศึกษาหลักในการด าเนินงานดา้นการให้บริการข้อมูลข่าวสารของส านักงานปลัดส านัก

นายกรัฐมนตร ี
3. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานด้านการให้บริการขอ้มูลข่าวสารของส านักงานปลดั

ส านักนายกรัฐมนตร ี
4. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในแนวทางเพื่อการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการข้อมลูข่าวสารของส านักงาน

ปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
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วิธีด าเนินการวิจัย 

  ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจยัใช้วิธีวิจัย 2 วิธ ีคือ การวิจัยเอกสาร (Documentary research) โดยการเก็บข้อมูล
จากต ารา บทความทางวิชาการ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง สิ่งพิมพ์ สือ่อิเล็กทรอนิกส์ และรายงานการวิจัย และการ
วิจัยภาคสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพื้นที่เพ่ือสมัภาษณ์กลุม่ตัวอย่างที่เป็นเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัตงิานด้านข้อมูล
ข่าวสารของราชการ หรือดูแลรับผิดชอบด้านสารสนเทศของศูนย์ขอ้มูลข่าวสารส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
และเจา้หน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในส านกังานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
จ านวน 16 คน ด้วยการสัมภาษณแ์บบมีโครงสร้าง หรือการสมัภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or 
formal interview) และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการสมัภาษณ์ที่มีค าถามและ
ข้อก าหนดแน่นอนตายตัว โดยใช้ค าถามเดียวกัน และการสัมภาษณ์จะท าการสมัภาษณ์เป็นรายบุคคล ก่อนการเก็บ
รวบรวมข้อมลูการศึกษาได้ก าหนดวันนัดหมายการสัมภาษณ์ โดยได้แจ้งให้ผู้ให้สมัภาษณ์ทราบก่อนลว่งหน้า ในการ
สัมภาษณผ์ู้สัมภาษณจ์ะใช้การจดบันทึกและบันทึกเสยีง โดยก่อนสมัภาษณจ์ะขออนุญาตผู้ถูกสมัภาษณ์ในการจด
บันทึกการสนทนาก่อนทุกครั้ง  

  
ผลการวิจัยและการอภิปราย 
 
 ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยเอกสารและการวิจัยสนาม พบว่า  
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎเีกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการสาธารณะแนวใหม่ (New 

Public Service : NPS) เพื่อเสริมสร้างธรรมาภบิาลในหน่วยงานภาครัฐ และสนองตอบต่อความต้องการของ
ประชาชน หรือผู้ขอรับบริการ จากผลการศึกษาหนังสือ บทความทางวิชาการ ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ วรรณกรรม 
งานวิจัย และเอกสารของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พบว่า แนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลภาครัฐเป็นเรื่องที่มกีารกล่าวถึงกัน
มานาน และมีความพยายามผลักดันให้การบรหิารราชการเป็นไปตามหลักการดังกล่าว โดยสิ่งที่เห็นได้ชัดเจน คือ 
การมีกฎหมายส าคัญทีเ่กี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลโดยตรง คือ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวธิีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ก าหนดแนวทางการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี หรือ “ธรรมาภิบาล” ไว้ให้
หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ เพื่อให้การปฏิบัตหิน้าท่ีของรัฐและบคุลากรของรัฐยึดถือประโยชน์สุขของประชาชนเป็น
เป้าหมายหลัก ซึ่งธรรมาภบิาลช่วยให้ระบบการบริหารภาครัฐมีความโปร่งใสตรวจสอบไดม้ากขึ้น โดยมีการปรับปรุง
กฎหมาย กฎ ระเบยีบของภาครัฐให้รัดกุมและเปดิเผยต่อสาธารณะให้รับรู้กันทั่วไป เช่น การมีกฎหมายเกี่ยวกับ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ ท าให้ระบบราชการเป็นระบบเปิด และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีช่องทางมีส่วนร่วมในการ
บริหารภาครัฐอยา่งหลากหลาย ให้สิทธิแก่ประชาชนในการเข้าถึงขอ้มูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ เช่น เอกสารหรือเว็บไซต์ของหน่วยงาน เป็นต้น ท าให้ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนัก
ถึงสิทธิ หน้าที่ของพลเมืองมากขึ้น รวมถึงมช่ีองทางการใช้สิทธิในการเรียกร้อง ร้องเรียน และฟ้องร้องในกรณีที่ถูก
ละเมิดสิทธิอีกด้วย 

สาระส าคญัพระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของราชการ พุทธศักราช 2540 เป็นกฎหมายรองรับสิทธิของ
ประชาชน 2 ด้าน คือ  

 1. ด้านการเมือง เพื่อให้ประชาชนได้รู้ว่าการปกครองเป็นไปอย่างไร สามารถตรวจสอบ วิพากษ์ 
วิจารณ์ และเสนอความคดิเห็นไดม้ากน้อยเพียงใด ซึ่งเป็นการกระตุน้ให้ภาคประชาชนมสี่วนร่วมในการตรวจสอบ
การด าเนินงานของภาครัฐ อันจะน าไปสู่การบริหารราชการที่มีความโปร่งใส  
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 2. ด้านพิทักษ์สิทธิประโยชน์ เพราะกฎ ระเบียบทางการปกครองต่าง ๆ เป็นสิ่งท่ีประชาชนควรไดร้ับ
รู้เพื่อทราบถึงเนื้อหาสาระและแนวทางการด าเนินการใช้สิทธิต่าง ๆ  
รวมทั้งรัฐบาลไดม้ีนโยบายส่งเสรมิการบริหารราชการแผ่นดินทีม่ีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ โดยการใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านยิม คุณธรรม จริยธรรม 
และจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรขีองความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐ
ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกระดับอย่าง
เคร่งครดั โดยให้ประชาชนมีส่วนรว่มในการด าเนินการต่าง ๆ เพื่อใหเ้กิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
ตลอดจนการปฏริูปการบริหารจัดการภาครัฐไปสู่ Open Government Data (OGD) เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารเป็นการสร้างความโปร่งใสและท าใหเ้กิดธรรมาภิบาลในการบริหารงานภาครัฐ 

และจากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมในองค์การแสดงให้เห็นว่า การส่งเสริมใหเ้กิดนวัตกรรมและ
การคิดสร้างสรรค์ ข้าราชการจะตอ้งร่วมกันสร้างนวัตกรรมองค์การที่เอื้อต่อกระบวนการคดิ การสร้างสรรค์ การ
บริการที่มีทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและผู้รับบริการ เพื่อยกระดับผลติภาพและปรับปรุง
การบริหารจัดการภาครัฐ ในการท างานต้องร่วมกันสร้างบรรยากาศการท างานท่ีเปิดกว้าง ไมย่ึดตดิกบักรอบความคิด
หรือรูปแบบการท างานแบบเดมิ เปิดรับสิ่งใหม่ เปิดรบัความคดิเห็นที่แตกต่างบนหลักเหตุและผล แสวงหาโอกาส
อย่างเหมาะสม มีอสิระในการท างาน สนับสนุนการต่อยอดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีการประยุกต์ใช้ประโยชน์จาก
ความรู้ขององค์การและงานวิจัย และมีการพัฒนาอย่างเตม็ที่ ดังนั้น จึงต้องร่วมมือกันกระตุ้นให้มีแนวคิดที่มีการ
เชื่อมโยง พลิกแพลง ปรับปรุงให้ดขีึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น แล้วลงมือปฏิบัติตามความคืบหน้าและวดัผลลัพธ์ที่
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ในส่วนของข้อมูลที่ได้รบัจากการสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูส าคญั (Key Informants) สามารถน ามาวเิคราะห์
แยกเป็นประเด็นต่าง ๆ เพื่อตอบวตัถุประสงค์ของการวิจัย 4 ข้อ ไดด้ังนี ้

1. แนวทางการบริหารงานของศูนย์ขอ้มูลข่าวสารของส านักงานปลดัส านักนายกรัฐมนตรี มีดังนี ้
1)  จัดให้มีสถานท่ีส าหรับให้ประชาชนสามารถใช้ในการค้นหาและศึกษาข้อมูลข่าวสารของราชการได้

สะดวกตามสมควร ซึ่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีมีอยู่ 2 ประเภท คือ ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารฯ ทางกายภาพ และศูนยข์้อมูลข่าวสารฯ อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมท้ังจัดท าดัชนีหรือรายการข้อมูลข่าวสารที่มี
รายละเอียดเพียงพอส าหรับให้ประชาชนสามารถค้นหาได้ด้วยตนเองโดยสะดวก โดยมีส านักงานคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นหนว่ยงานรับผิดชอบ 

2) จัดให้มีข้อมูลข่าวสารอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ 
3) ให้หน่วยงานในส านักงานปลัดส านกันายกรัฐมนตรีจัดส่งข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 9 

แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่อยู่ในความรับผิดชอบส่งให้ส านักงานคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ เพื่อรวบรวมและจัดระบบข้อมลูนั้นไว้ให้ประชาชนตรวจดไูด้ 

4) แต่งตั้งคณะกรรมการบรหิารข้อมลูข่าวสารของราชการในส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี เรียก
โดยย่อว่า “กข.สปน.” ประกอบดว้ย รองปลัดส านักนายกรัฐมนตรหีรือผู้ที่ปลดัส านักนายกรัฐมนตรมีอบหมายเป็น
ประธานกรรมการ หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการ ผู้อ านวยการ
ส านักงานคณะกรรมการข้อมลูข่าวสารของราชการเป็นกรรมการและเลขานุการ เจ้าหนา้ที่ส านักงานคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการมอบหมายเป็นกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ  
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5) มอบหมายหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผดิชอบด้านต่าง ๆ เช่น เจา้หน้าท่ีผู้ประสานงานของแต่ละ
หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี เจ้าหน้าทีผู่้รวบรวมข้อมูลและน ามาจัดแสดงไว้ ณ ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารฯ และเจ้าหน้าที่ประจ าศนูย์ข้อมูลข่าวสารฯ 

6) จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 แก่เจ้าหน้าที่ในส านักงาน
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี เพื่อให้มคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลข่าวสารที่ต้องเปิดเผยแกส่าธารณะ ข้อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคลทีไ่ดร้ับความคุม้ครอง สิทธิของประชาชน และหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีและหน่วยงานรฐั อื่น ๆ 

7) เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารต้นแบบและเป็นท่ีปรึกษาให้กับส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนท่ีจะจัดตั้ง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร หรือจัดตั้งศูนยข์้อมูลข่าวสารแล้วต้องการศึกษาดงูานถึงหลักในการด าเนินงานของศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของราชการที่ถูกต้อง 

2. หลักในการด าเนินงานด้านการใหบ้ริการข้อมลูข่าวสารของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี มีดังนี ้
1)  เปิดเผยข้อมูลขา่วสารของราชการเป็นการทั่วไป ตามที่กฎหมายก าหนดให้น าไปพิมพล์งในราช

กิจจานุเบกษา (ตามมาตรา 7) เพื่อเผยแพร่ใหม้ากที่สุด ถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน แลใช้อ้างอิงเพื่อประโยชน์ทาง
กฎหมายได้ เช่น มตคิณะรัฐมนตร ีประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารก าหนด 

2)  เปิดเผยข้อมูลขา่วสารตามที่กฎหมายก าหนด (มาตรา 9) ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดไูด้ โดยน าไปจัด
ไว้ท่ีศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางกายภาพและศูนย์ข้อมลูข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ (เว็บไซต์ www.oic.go.th) เช่น ผล
พิจารณาค าวินิจฉัยของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ นโยบายของผู้บริหาร แผนงาน โครงการ 
งบประมาณประจ าปี ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การจดัหาพัสดุ สัญญาต่าง ๆ การบริหารงานบุคคล และข้อมูลเกี่ยวกับ
สาธารณะประโยชน์ 

3)  เปิดเผยหรือจัดหาข้อมลูข่าวสารทีเ่ป็นการเฉพาะราย (ตามมาตรา 11) ซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสารทีไ่ม่
ต้องจัดวางไว้ให้ประชาชนดู แต่เปน็การขอดูเป็นเรื่อง ๆ ไป เช่น ประชาชนมีหนังสือขอส าเนาค าสั่งเรือ่งใดเรื่องหนึ่ง
ของหน่วยงานรัฐ เมื่อเจ้าหน้าท่ีรับค าขอแล้วก็ต้องดูว่าเรื่องที่ขอเป็นข้อยกเว้นตามมาตรา 15 หรือไม่ ถ้าไม่ใช่ก็ต้อง
จัดหาหรือเปิดเผยให้กับประชาชนผู้ขอ 

4)  ไม่เปดิเผยข้อมูลข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตรยิ์ ตามมาตรา 14  
5)  ไม่เปดิเผยข้อมูลข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคง เศรษฐกิจ หรือการคลังของ

ประเทศ เกดิอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง รายงานการแพทย์ หรือเปดิเผยแล้วจะรุก
ล้ าสิทธิส่วนบุคคลโดยไมส่มควร หรือมีกฎหมายคุ้มครองไม่ใหเ้ปิดเผย ท้ังนี้ การมีค าสั่งไม่ให้เปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร
ราชการจะต้องระบุเหตุผลไว้ในค าสั่งว่าเหตุใดจึงไมส่ามารถเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารดังกล่าวได้ รวมทั้งแจง้สิทธิอุทธรณ์
ให้แก่ประชาชนทราบด้วย 

6)  การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ีของรฐัในการมีค าสั่งให้เปดิเผยหรือไม่ให้เปิดเผยข้อมลูข่าวสารที่มี
ลักษณะตามมาตรา 15 จะค านึงถึง 3 เรื่อง คือ การปฏิบัตหิน้าท่ีตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์
สาธารณะ และประโยชน์เอกชนท่ีเกี่ยวข้องประกอบกัน หากเปิดเผยแล้วจะกระทบต่อการปฏิบตัิงานตามกฎหมาย
ของหน่วยงานหรือไม่ หรือมีผลกระทบต่อบุคคลบางคนมากน้อยเพียงใด การเปิดเผยข้อมลูข่าวสารของราชการให้
สังคมส่วนรวมได้รู้จะช่วยให้สาธารณชนได้ทราบว่าการด าเนินการเปน็ไปอย่างโปร่งใส มปีระสิทธิภาพหรือไม่  

7)  การด าเนินการใช้ดุลพินิจในการเปดิเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ จะต้องพิจารณาถึงผลดี ผลเสยี 
และผลกระทบต่าง ๆ ช่ังน้ าหนักถึงผลกระทบหรือผลดผีลเสยีในทุกด้านที่มี ก่อนตัดสินใจเปิดเผยหรือไม่เปดิเผย
ข้อมูลข่าวสารดังกล่าว โดยค านึงถงึประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก  
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8)  อ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนให้มากที่สุด โดยเน้นให้ประชาชนสามารถสืบค้นข้อมลูได้ด้วย
ตนเอง โดยการสร้างศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถสืบค้นข้อมลูข่าวสารไดทุ้กที่ ไม่ต้อง
เดินทางเข้ามา ณ ท่ีท าการศูนย์ขอ้มูลข่าวสารของส านักงานปลดัส านักนายกรัฐมนตรี และสามารถยื่นหนังสือค าขอ
ข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ อีกท้ังยังสามารถติดตามความคืบหน้าของการด าเนนิงานตามค า
ขอว่าอยู่ในกระบวนการใดแล้ว 

9)  รวบรวมและปรบัปรุงข้อมูลข่าวสารของราชการให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบันให้มากทีสุ่ด เพื่อ
เป็นประโยชน์แก่ประชาชนหรือผูร้ับบริการไดม้ากที่สดุ 

1. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานด้านการให้บริการข้อมลูข่าวสารของส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตร ีมีดังนี ้

1) เจ้าหน้าท่ีประสานงานประจ าหน่วยงานบางหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี
ไม่จัดส่งข้อมูลข่าวสารของราชการที่อยู่ในความรับผดิชอบในหน่วยงานของตนให้กับส านักงานคณะกรรมการข้อมลู
ข่าวสารของราชการ หรือส่งล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่ก าหนด ต้องมกีารติดตามทวงถาม ท าให้การบรกิารข้อมูล
ข่าวสารไม่ถูกต้องครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน 

2) เจ้าหน้าท่ีขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องข้อมูลข่าวสารของราชการที่กฎหมายก าหนด ท าให้ไม่แน่ใจ
ว่าข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบใดบ้างท่ีต้องจัดส่งให้ส านักงานคณะกรรมการข้อมลูข่าวสารของราชการ เพื่อน าไป
จัดแสดงไว้ ณ ศูนย์ข้อมลูข่าวสารของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ประชาชนสามารถเขา้ดูได้ เมื่อไม่
แน่ใจ จึงไม่น าส่งข้อมูลนั้น ๆ  

3) หัวหน้าหน่วยงานบางหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีไม่ใหค้วามส าคัญ หรือ
มีเจตนาเพิกเฉยไม่ส่งข้อมลูข่าวสารของราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบให้กับส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ 

4) ขาดงบประมาณและทรัพยากรที่เพียงพอส าหรับการพัฒนาด้านการบริการที่ทันสมัย สะดวก 
รวดเร็ว 

4. ข้อเสนอแนะในแนวทางเพื่อการพฒันานวัตกรรมการให้บริการข้อมลูข่าวสารของส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตร ีมีดังนี ้

1) ล่าสดุรัฐบาลได้ประกาศให้พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบ
ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ มผีลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป โดยมีเนื้อหาส าคัญคอื ให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดท าข้อมูลและบริการในรปูแบบดิจิทัล รวมถึงให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล และ
ให้หน่วยงานของรัฐแลกเปลีย่นและเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างกัน และมศีูนย์แลกเปลี่ยนข้อมลูกลาง สนับสนุนการ
เชื่อมโยงบริการดิจิทัลใหเ้กิดบริการสาธารณะแบบเบ็ดเสร็จ ควรถือเป็นกรอบในการพัฒนาการให้บริการข้อมูล
ข่าวสารในอนาคต ที่ศูนย์ข้อมลูข่าวสารของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
ดังกล่าว 

2) กฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัตกิารบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทลั พ.ศ. 
๒๕๖๒ จะท าให้ประชาชนสามารถค้นหาข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ได้สะดวกมากขึ้น ศูนย์ข่าวสารทางกายภาพอาจจะ
ไม่มีให้บริการ หรือไม่จ าเป็นอีกต่อไป 

3)  ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ในการให้บริการทุก ๆ ด้านให้มากขึ้น 
4)  มีการพัฒนาการให้บริการผ่าน Applications ต่าง ๆ เพื่อยกระดับการให้บริการของศูนย์ข้อมูล

ข่าวสารในยุคไทยแลนด์ 4.0 ให้สามารถสบืค้นได้ง่ายผ่านทางระบบดิจิทัล มีการเพิ่มช่องทางการเรียนรู้และการ
สืบค้น 
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5) การพัฒนานวัตกรรมการให้บริการใหม่ ๆ ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรีควรยึดโยงกับการพฒันาระบบราชการ 4.0 โดยยดึคณุลักษณะที่พึงประสงค์ในการบรหิารงานภาครัฐ
หรือหลักการบริหารราชการแผ่นดินที่ดี มีองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ 1. ภาครัฐท่ีเปิดกว้างและเช่ือมโยงกัน (Open 
and Connected Government)  2. ภาครัฐท่ียึดประชาชนเป็นศูนย์กลางการบริการและเข้าถึงความต้องการของ
ประชาชนในระดับปจัเจกบุคคล (Citizen – Centric and Service – Oriented Government)  และ 3. ภาครัฐ
อัจฉริยะ – มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart and High Performance Government)  ซึ่งความส าเร็จของ
การพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 ตามองค์ประกอบดังกล่าว มีปัจจัยเกีย่วข้องหลายประการ หนึ่งในนั้นท่ีเป็นเรื่อง
ส าคัญ คือ การปรับเข้าสู่ความเปน็ดิจิทัล (Digitalization) และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อให้การด าเนินงาน
สามารถตอบสนองทันที/ทันเวลา/เชิงรุก ทันต่อการเปลีย่นแปลง มีการคาดการณไ์ว้ล่วงหน้า (Pro - active) ใน
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าท่ีของรัฐก็ตอ้งปรับเปลี่ยน Mindset เพิ่มทักษะ สมรรถนะ รวมถึงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้
สอดคล้องกับการพัฒนาระบบราชการด้วย  

6)  ควรปรับเปลี่ยนการท างานด้านข้อมูลข่าวสารเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและการพัฒนา
ระบบราชการ 4.0 โดยให้ความส าคัญกับการลดใช้กระดาษ การเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา 
และพัฒนาบุคลากรให้มคีวามพร้อมและสามารถใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งปรับปรุงการเชื่อมโยงและการใช้ข้อมูลในการวิเคราะหเ์พื่อให้เกิด Value Added ในการปรับปรุงการ
ให้บริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดียิ่งข้ึนใช้ประโยชน์และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการบริหารจดัการและการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในภารกิจของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี
ด้วย 

7)  มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน มีการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารที่ช่วย
สนบัสนุนการสร้างรัฐบาลแบบเปดิ รวมไปถึงการจัดให้มีการอบรมให้ความรู้เรื่อง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ
คอนเฟอเรนซ์ เพื่อเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงานให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมภิาคด้วย 

 
 

อภิปรายผล 
 

จากผลการวิจัยที่ค้นพบดังกล่าวขา้งต้น สามารถน ามาอภิปรายผลได้ ดังนี ้
การบริหารงานของศูนย์ขอ้มูลข่าวสารของส านักงานปลัดส านกันายกรัฐมนตรี มีรูปแบบการบรหิารงาน

ที่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ
ข้อก าหนดของประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เนน้กระบวนการที่โปร่งใส ถูกต้อง และตรวจสอบ
ได ้มีการก าหนดแนวทางการด าเนนิงาน แผนงานไว้อย่างชัดเจน เพือ่ให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดหลักธรรมาภบิาล หรือ หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ท่ีได้ก าหนดหลักพ้ืนฐานของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดไีว้ 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคณุธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมสี่วนร่วม หลัก
ความรับผิดชอบ และหลักความคุม้ค่า  ดร.ทศพร ศริิสมัพันธ์ (อดีตเลขาธิการ ก.พ.ร.) ได้กลา่วให้สัมภาษณ์กับ 
OPDC News เมื่อวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2552 โดยอธิบายว่า ภาครฐัต้องปรับเปลีย่นบทบาทจากการเป็น
ผู้ด าเนินการเอง มีการเปิดใหภ้าคส่วนอ่ืนเข้ามามสี่วนร่วมในการดูแลกิจการบ้านเมืองมากขึ้น ซึ่งก็ต้องพยายามที่จะ
หาจุดสมดลุระหว่างกลไกภาครัฐ  ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อเข้ามาร่วมกันดูแลกิจการบ้านเมืองของเรา 
ประชาชนต้องมีส่วนร่วม การท างานต้องมีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูล ใหร้าชการท างานเหมือนปลาทองในตู้
กระจก คือ เห็นการท างานได้อย่างชัดเจน โปร่งใส มีการกระจายอ านาจ รวมทั้งท างานตอบสนองความต้องการของ
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ประชาชน ช่วยแก้ไขปัญหาประชาชน บรรเทาทุกข์ของประชาชน และสอดคล้องกับแนวคิดของ ปธาน สุวรรณมงคล 
ได้กลา่วสรปุว่า ธรรมาภิบาลมีความส าคญัต่อการบริหารงานขององค์กรภาครัฐในมิตติ่าง ๆ เช่น ช่วยให้ระบบ
บริหารงานภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบไดม้ากขึ้น มีการปรับปรงุกฎหมาย กฎระเบยีบให้รัดกมุมากข้ึน และมี
การเปิดเผยข้อมลูข่าวสารต่อสาธารณชนให้รับรู้โดยทั่วกัน ทั้งยังส่งเสริมบคุลากรภาครัฐมีความตระหนักถึงส านึก
รับผิดชอบต่อองค์กรและประชาชน ท าให้เจ้าหน้าท่ีรัฐปฏิบตัิงานอยา่งระมัดระวังและรับผิดชอบต่อการกระท าของ
ตนเองที่มีต่อส่วนรวม และยังท าให้ระบบราชการเป็นระบบเปิดมากขึ้น และเปิดโอกาสให้ประชาชนมช่ีองทางเข้ามา
มีส่วนร่วมในการบริหารประเทศอย่างเป็นรูปธรรมมากข้ึน และสอดรับกับแนวคิดเกีย่วกับการจดัการภาครัฐแนวใหม่ 
(New Public Management) ที่ Chirstopher Hood (อ้างถึงใน สุพิณ เกชาคุปต์,2561, หน้า 14) กล่าวไว้ว่า 
ลักษณะของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ประกอบด้วยประเดน็ต่าง ๆ คือ ประการแรก ใช้มืออาชีพมาจัดการ 
คือ การบริหารจัดการภาครัฐควรจะเป็นเรื่องของนักบริหารจัดการมืออาชีพ ที่มีความกระตือรือร้น มวีิสัยทัศน์ สุขุม
รอบคอบ ท างานงานหลักเหตผุล ประการทีส่อง ก าหนดมาตรฐานและตัวช้ีวัดที่ชัดเจน สามารถวัดผลหรือประเมินผล
การปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรมได้ ประการที่สาม มุ่งควบคุมที่ผลลัพธ์มากกว่าวิธีการ ประการที่สี่ แตกองค์กรให้เล็กลงใน
หน่วยงาน เพื่อประสิทธิภาพและเกิดความเหมาะสมต่อการปฏิบตัิงาน ประการที่ห้า มีการผลักดันให้เกิดมาตรฐานที่
ดีและใช้ต้นทุนต่ า ประการที่หก มกีารปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารงานที่ทันสมัย และประการสดุท้าย ใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สงูสุด  

หลักในการด าเนินงานด้านการให้บริการข้อมูลข่าวสารของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี มีการ
พัฒนารูปแบบ หลักเกณฑ์ กระบวนการจัดระบบข้อมลูข่าวสาร และการบริการข้อมูลข่าวสารของศูนยข์้อมูลข่าวสาร
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีที่ทันสมัย หลากหลายช่องทาง มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และ
สามารถรองรับกับการพัฒนาในยคุโลกาภิวัตภ์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับองค์การและนวัตกรรมในองค์การ 
ของ เสน่ห์ จุ้ยโต (อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล, 2561, หน้า 50) อธิบายว่า นวัตกรรมเป็นการด าเนินการให้เกิดสิ่งใหม่ 
หรือวิธีใหม่ เพื่อสร้างความได้เปรยีบ บริหารคนด้วยสติปัญญา มีการคิดแบบญาณหยั่งรู้ มีหลักการทีถู่กต้อง คิดแบบ
เชิงกลยุทธ์ คิดแบบสร้างอนาคต มีแบบแผนความคิด สร้างความถกูต้อง มีการกระท าท่ีถูกต้องและประเมินท่ีถูกต้อง 
นอกจากน้ี ยังสอดคล้องกับแนวคดิของ กีระติ ยศยิ่งยง (อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกลุ, 2561, หน้า48) ที่อธิบายว่า 
นวัตกรรมเป็นกระบวนการสร้างสรรค์ คิดค้น พัฒนา สามารถน าไปปฏิบัติจริงและมีการเผยแพร่ออกสู่ชุมชน ใน
ลักษณะของใหม่ท่ีไม่เคยมีมาก่อน หรือของเก่าที่มีอยู่เดิมแต่ได้รับการปรับปรุงเสรมิแต่งพัฒนาขึ้นไปใหม้ีมูลค่าเพิ่ม
ขึ้น นอกจากนี้ การด าเนินการใช้ดลุพินิจในการเปดิเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ จะต้องพิจารณาถึงผลดี ผลเสีย 
และผลกระทบต่าง ๆ ช่ังน้ าหนักถึงผลกระทบหรือผลดผีลเสยีในทุกด้านที่มี ก่อนตัดสินใจเปิดเผยหรือไม่เปดิเผย
ข้อมูลข่าวสารดังกล่าว โดยค านึงถงึประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก และอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนให้มาก
ที่สุด โดยเน้นให้ประชาชนสามารถสืบค้นข้อมูลไดด้้วยตนเอง โดยการสร้างศูนย์ข้อมูลข่าวสารอเิล็กทรอนิกส์ เพื่อให้
ประชาชนสามารถสืบค้นข้อมูลข่าวสารได้ทุกท่ี ไมต่้องเดินทางเข้ามา ณ ท่ีท าการศูนย์ข้อมลูข่าวสารของส านักงาน
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี และสามารถยื่นหนังสือค าขอข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ อีกท้ังยัง
สามารถติดตามความคืบหน้าของการด าเนินงานตามค าขอว่าอยู่ในกระบวนการใดแล้ว ตลอดจนรวบรวมและ
ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารของราชการให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบันให้มากท่ีสุด เพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการได้มากท่ีสุด ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ กนกพร สารพุทธิ (2544) ศึกษาเรื่อง การพัฒนามาตรฐานการ
ให้บริการของกรุงเทพมหานคร : ศึกษากรณฝี่ายทะเบียน ส านักงานเขตดินแดง พบว่า กลุ่มประชาชนผู้ใช้บริการที่
ฝ่ายทะเบยีนมีการรับรู้และพึงพอใจต่อการพัฒนามาตรฐานการให้บริการในด้านสถานท่ี ประชาชนมีการรับรูแ้ละพึง
พอใจในการพัฒนามาตรฐานการให้บริการในด้านระบบสารสนเทศ และด้านศักยภาพของเจ้าหนา้ที่ และยัง
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สอดคล้องกับแนวคิดของ Denhardt and Denhardt (อ้างถึงใน เสาวลักษณ์ สุขวิรัช, 2553, หน้า 106-108) 
อธิบายสาระส าคญัของ New Public Service ไว้ ดังนี ้

- ข้าราชการต้องรับใช้มากกว่าถือหางเสือเรือ  
- ผลประโยชน์สาธารณะต้องเป็นเปา้หมายหลัก ไม่ใช่ผลพลอยได้ 
- คิดในเชิงยุทธศาสตร์ ลงมือท าอย่างเป็นประชาธิปไตย 
- รับใช้พลเมือง ไม่ใช่ลูกค้า 
- การถูกตรวจสอบไม่ใช่เรื่องง่าย 
- ให้คุณค่ากับคน ไม่เฉพาะแค่ผลผลิตเท่าน้ัน 
- ให้ความส าคญักับความเป็นพลเมอืงและบริการสาธารณะมากกว่าความเป็นเถ้าแก ่

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานด้านการให้บริการข้อมูลข่าวสารของส านักงานปลัดส านกั
นายกรัฐมนตรี จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ให้ความเห็นว่า ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบมาก
ที่สุด คือ  

 1)  หน่วยงานแต่ละหน่วยงานในสังกดัส านักงานปลดัส านักนายกรัฐมนตรีไม่ด าเนินการตามหน้าที่
ความรับผิดชอบของตนในการจัดส่งข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความรับผดิชอบของหน่วยงานของตนให้กับส านักงาน
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ และศูนย์ข้อมลูข่าวสารส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี หรือเจ้าหน้าทีผู่้
ประสานงานในหน่วยงานขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมลูข่าวสารที่ต้องน าส่งให้ส านักงานคณะกรรมการข้อมลู
ข่าวสารว่ามีข้อมูลประเภทใดบ้างที่ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ 

 2)  ขาดงบประมาณและบุคลากรที่เพยีงพอส าหรับการด าเนินงานและการพัฒนาการด าเนินงานให้
ทันสมัยมากยิ่งข้ึน เพื่อเสรมิสร้างประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้านข้อมูลข่าวสารและ 
การบริการ  

 3)  ผู้บริหารไม่ให้ความส าคัญกับเรื่องการบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ท าให้การพัฒนางานด้าน
ข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างล่าช้า การพัฒนางานใด ๆ ก็ตาม หากไมไ่ด้รับการสนับสนุนจากผู้อ านาจแลว้ การ
ด าเนินงานก็อาจมีโอกาสที่จะบกพร่อง ไร้ประสิทธิภาพได้ 

 4)  ทัศนคติของผู้มารับบริการทีม่ีต่อหน่วยงานราชการเป็นไปในทางลบ และไม่เข้าใจขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของราชการ ซึ่งเจ้าหนา้ที่มักถูกต่อว่าและถูกร้องเรียนบ่อยครั้ง  

 5)  Mindset ของบุคลากรที่บางส่วนยังมองว่าข้อมูลข่าวสารเป็นเรื่องไกลตัว ไมเ่กี่ยวกับตัวเอง 
 6)  รูปแบบการจดัเก็บข้อมลูในการท างาน ซึ่งหลายส านัก/กอง ยังมีการเก็บข้อมูลเป็นกระดาษ และ

ไม่อยู่ในรูปแบบทีส่ามารถน าไปวเิคราะห์หรือใช้งานต่อได้ เช่น สแกนเก็บไว้เป็นไฟล์ PDF ในปัจจุบันหน่วยงาน
ภาครัฐหลายแห่งยังประสบกับปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูล ซึ่งเป็น
ประเด็นปัญหาเชิงนโยบายและปฏิบัติ ท้ังในเรื่องความซ้ าซ้อนของข้อมูล ความมั่นคงปลอดภยัของข้อมูล (เช่น การ
รักษาความลบั การเข้าถึงข้อมูล การรักษาความเป็นส่วนบคุคล) คณุภาพของข้อมูล (เช่น ความถูกต้อง ความ
ครบถ้วน ความเป็นปัจจุบัน) การเปิดเผยข้อมูล (เช่น หน่วยงานเจ้าของข้อมูลไม่อนุญาตให้เข้าถึงข้อมลู กระบวนการ
ขอใช้ข้อมูลซับซ้อนและใช้เวลานาน ข้อมูลไม่อยู่ในรูปแบบที่ใช้งานต่อได้ง่าย) และยังไมม่ีการน าข้อมลูไปใช้ประโยชน์
อย่างเป็นรูปธรรม ประเด็นปญัหาและอุปสรรคเหลา่นี้อาจเป็นผลมาจากการบริหารจดัการข้อมลูที่ไมค่รอบคลุมและ
ไม่ชัดเจนของหน่วยงาน ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องให้หน่วยงานมีมาตรการและแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการและก ากับ
ดูแลข้อมลูที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยใช้กรอบการก ากับดูแลข้อมลูภาครัฐ (Data Governance 
Framework) เป็นแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐ ทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหนว่ยงานของรัฐ
รูปแบบใหม่ น าไปปรับใช้ให้เข้ากับลักษณะเฉพาะของแตล่ะหน่วยงานเพื่อให้สามารถปรับตัวตามบริบทท่ี
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เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งเมือ่หน่วยงานมีแนวทางด าเนินการตามกรอบการก ากับดูแลข้อมลูภาครัฐดังกล่าว 
บุคลากรในหน่วยงานก็จะต้องปรบัตัวในการท างานเกี่ยวกับข้อมลูให้สอดคล้องกันโดยอัตโนมัติ และท าให้การบริหาร
จัดการข้อมลูและการให้บริการดา้นข้อมูลข่าวสารของส านักงานปลดัส านักนายกรัฐมนตรีที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
ข้อเสนอแนะในแนวทางเพ่ือการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการข้อมูลข่าวสารของส านักงานปลัดส านัก

นายกรัฐมนตรี การวิจัยครั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ให้ความเห็นว่า  
 1)  ต้องมีแนวทางการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาลที่ลา่สุดรัฐบาลได้ประกาศให้พระราชบัญญัติ
การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทลั พ.ศ. ๒๕๖๒ ใช้บังคับมีผลตั้งแต่วันท่ี ๒๓ พฤษภาคม 
๒๕๖๒ เป็นต้นไป โดยมีเนื้อหาส าคัญคือ ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าข้อมูลและบริการในรูปแบบดจิิทัล รวมถึงให้
หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมลูภาครัฐในรูปแบบดจิิทัล และให้หน่วยงานของรัฐแลกเปลีย่นและเช่ือมโยงข้อมูล
ระหว่างกัน และมีศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง สนับสนุนการเชื่อมโยงบริการดิจิทลั ให้เกิดบริการสาธารณะแบบ
เบ็ดเสร็จ จึงถือเป็นกรอบในการพัฒนาการให้บริการข้อมูลข่าวสารในอนาคต ท่ีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ สปน. ต้อง
ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐวรา บัวเกษ (2545) ศึกษาเรื่อง การ
ประเมินผลการให้บริการต่อประชาชนแบบจุดเดียวเบ็ดเสรจ็ กรณศีกึษาส านักงานเขตราชเทวี จากการศึกษาพบว่า 
การให้บริการประชาชนในงานทะเบียนราษฎร ด าเนินการบริการแบบจุดเดยีวเบ็ดเสร็จ พบว่าสามารถให้บริการ
ประชาชนได้ในระดับท่ีประชาชนพอใจ โดยมีข้อเสนอแนะให้การวิจยัครั้งนี้ ปรับปรุงระบบ ลดขั้นตอนต่าง ๆ ของ
การบริการประชาชนในงานยื่นแบบประเมินและช าระภาษี ติดตามและประเมินผลการให้บริการประชาชนให้
ครอบคลมุทุกข้ันตอนของกระบวนการให้บริการ และพัฒนาบุคคลที่ปฏิบัติหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ให้มคีวามรู้ 
ความสามารถเหมาะสมกับหนา้ที่ความรับผิดชอบ 
 2)  พัฒนาการให้บริการผ่าน Applications ต่าง ๆ เพื่อยกระดับการใหบ้ริการของศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารในยุคไทยแลนด์ 4.0  
 3)  การพัฒนานวัตกรรมการให้บริการใหม่ ๆ ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรีควรยึดโยงกับการพฒันาระบบราชการ 4.0  โดยยึดคณุลักษณะที่พึงประสงค์ในการบรหิารงานภาครัฐ
หรือหลักการบริหารราชการแผ่นดินที่ดี มีองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ ภาครัฐท่ีเปดิกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open and 
Connected Government)  ภาครัฐท่ียึดประชาชนเป็นศูนย์กลางการบริการและเข้าถึงความต้องการของ
ประชาชนในระดับปจัเจกบุคคล (Citizen – Centric and Service – Oriented Government) และภาครัฐ
อัจฉริยะ – มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart and High Performance Government)  ซึ่งความส าเร็จของ
การพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 ตามองค์ประกอบดังกล่าว มีปัจจัยเกีย่วข้องหลายประการ หน่ึงในนั้นท่ีเป็นเรื่อง
ส าคัญ คือ การปรับเข้าสู่ความเปน็ดิจิทัล (Digitalization) และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อให้การด าเนินงาน
สามารถตอบสนองทันที/ทันเวลา/เชิงรุก ทันต่อการเปลีย่นแปลง มีการคาดการณไ์ว้ล่วงหน้า (Pro-active) ใน
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าท่ีของรัฐก็ตอ้งปรับเปลี่ยน Mindset เพิ่มทักษะ สมรรถนะ รวมถึงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้
สอดคล้องกับการพัฒนาระบบราชการด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management : KM) ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และ สถาบันเพิ่มผลผลติแห่งชาติ (2548) 
โดยให้ความหมายไวว้่า การจดัการความรู้ คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์การ ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัว
บุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เปน็ระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์การสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ 
รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสทิธิภาพ และยังสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องการบริการสาธารณะแนวใหม่ของ 
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Denhardt and Denhardt (2007) (อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล, 2561, หน้า 91) ทีเ่สนอว่า การบริการสาธารณะ
แนวใหม่ น้ัน มีลักษณะส าคญั คือ 

  1)  ความเป็นประชาธิปไตย (Democratic Theories) การบริการภาครฐัต้องมีวิธีการที่
หลากหลาย มีความเป็นประชาธิปไตย รวมทั้งการมองในแง่บวก ประชาชนสามารถวิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติงานได้ 

  2)  มีกลยุทธ์หรือมีเหตุผล (Strategic or formal rationality) ต้องมียุทธวิธีท่ีมีเหตุผล เป็นการ
บริการที่มรีูปแบบหลากหลาย มีความเป็นเหตุเป็นผล ท้ังด้านการเมอืง เศรษฐกิจ และการจัดระเบียบองค์การ 

  3)  ประโยชนส์าธารณะ (Public interest) การตัดสินใจต้องเป็นไปเพื่อประโยชนส์าธารณะ ต้อง
ท าเพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ ่

  4)  การตกลงร่วมกัน (Serving) เป็นการสร้างข้อตกลงร่วมกันระหว่างผลประโยชน์ของเอกชน
และชุมชนในการจัดสรรสาธารณะประโยชน ์

  5)  สร้างความร่วมมือร่วมกัน (Building coalitions of Public) เป็นการสร้างความร่วมมือกัน
ระหว่างภาครัฐ องค์การไม่แสวงก าไร และภาคธรุกิจเพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน 

  6)  ความหลากหลาย (Multifacete) สร้างความหลากหลายในการบริการสาธารณะ ซึ่งต้อง
สอดคล้องกับการปฏิบัตติามกฎหมาย ความพึงพอใจของชุมชน ปทัสถานทางการเมือง มาตรฐานในวชิาชีพ และ
ผลประโยชน์ของประชาชน 

  7)  ความสุขุมรอบคอบ (Discreyion need) การบริการสาธารณะต้องมีความสุขมุรอบคอบ และ
สามารถตรวจสอบผลการปฏิบัติงานได ้

  8)  โครงสร้างองค์การที่เหมาะสม (Collaborative structures) โครงสร้างการท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพ ต้องมีโครงสร้างที่เหมาะสม สามารถท างานร่วมกันท้ังผู้น าภายนอกและผู้น าภายใน 

ในส่วนของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีก็ควรปรับเปลี่ยนการท างานด้านข้อมูลข่าวสารเพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและการพัฒนาระบบราชการ 4.0 เช่นกัน โดยให้ความส าคัญกบัการลดใช้กระดาษ การ
เข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเรว็ ทุกที่ ทุกเวลา และการพัฒนาบคุลากรให้มคีวามพร้อมและสามารถใช้งานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งปรับปรงุการเช่ือมโยงและการใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์
เพื่อให้เกิด Value Added ในการปรับปรุงการให้บริการใหส้ามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น
ใช้ประโยชน์ รวมทั้งสะท้อน/เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการขับเคลื่อนนโยบาย
รัฐบาลในภารกิจของส านักงานปลดัส านักนายกรัฐมนตรีด้วย 
 4)  ต้องมีการพัฒนาด้านการด าเนินงานและการบริการอย่างต่อเนื่อง เนือ่งจากศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการยังขาดงบประมาณที่จะน ามาพัฒนานวัตกรรม โดยแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาประเด็นนี้ได้ คงต้องมี
การบูรณาการร่วมกับเครือข่าย เพือ่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บรกิาร รวมถึงพัฒนานวัตกรรมที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ แนวทางที่จะน ามาใช้ต้องรองรับกับความเปลี่ยนแปลงทาง
พฤติกรรมปจัจุบันของสังคมไทยที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว สะดวก ไม่ต้องเสียเวลาเดนิทางมาด้วย
ตนเอง 
 5)  มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน มีการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารที่ช่วย
สนับสนุนการสร้างรัฐบาลแบบเปดิ รวมไปถึงการจัดให้มีการอบรมให้ความรู้เรื่อง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ
คอนเฟอเรนซ์ เพื่อเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงานให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมภิาคด้วย 
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ข้อเสนอแนะ 
 
 จากผลการวิจัยเรื่อง การบริการภาครัฐแนวใหม ่(New Public Service) : กรณีศึกษาศูนย์ข้อมลูข่าวสาร

ของราชการ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. การด าเนินงานของศูนย์ข้อมลูข่าวสารของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ควรท างานในเชิงรุกให้

มากขึ้น ต้องมีการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการใหม่ ๆ ในระดับหน่วยงาน ซึ่งปัจจุบันศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี จัดตั้งข้ึนเพียงเพื่อสนองนโยบายและเพื่อให้มีขึ้นตามนโยบายเท่าน้ัน รูปแบบของ
ศูนย์ก็เป็นไปตามนโยบายพื้นฐานโดยไมไ่ดม้ีนวัตกรรมการให้บริการใหม่ ๆ ที่โดดเด่นหรือแตกตา่งจากหน่วยงานอ่ืน 
ๆ แต่อย่างใด และบคุลากรในส านกังานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ส่วนใหญ่ยังไม่ทราบว่ามีศูนยด์ังกล่าวอยู่ใน
หน่วยงาน หรือศูนย์ดังกลา่วมีหนา้ที่อะไร หรือมีประโยชน์อย่างไร ดังนั้น จึงควรให้มีการเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์ให้
เจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงานรับรูร้ับทราบถึงความส าคญัของศูนย์ดังกล่าว ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหน้าท่ีและข้อปฏิบัติที่ก าหนดในพระราชบัญญตัิข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้กับบุคลากรใน
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่อง และเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานศูนย์ข้อมลูข่าวสารควรท างานเชิงรุก
มากกว่าท างานตามนโยบายที่ต้องรอให้มีผูส้ั่งการ  

2. ควรมีการบรูณาการร่วมกับเครือข่ายศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการทุกแห่ง เพื่อจัดท าฐานข้อมูลกลาง 
หรือจัดท าเป็นศูนย์ข้อมูลของราชการกลาง ท่ีสามารถด าเนินการบรหิารจัดการข้อมูลของราชการทั่วท้ังประเทศไว้ ณ 
จุดเดยีว โดยอยูภ่ายใต้การก ากับดแูลของส านักงานคณะกกรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี เพื่อให้สะดวกต่อการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน และลดขั้นตอนการด าเนินงานให้รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

3. ควรมีมาตรการลงโทษท่ีเข้มงวดกบัหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหนา้ที่ท่ีละเลยหน้าที่ในการจดัส่งข้อมลู
ข่าวสารให้กับศูนย์ข้อมลูข่าวสาร เพื่อแก้ปัญหาการตดิตามข้อมูลข่าวสารที่ลา่ช้า และไม่ครบถ้วน 

 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 
 1.  ด้านบุคลากร บุคลากรส่วนใหญ่ยังไมเ่ห็นความส าคญัของการด าเนินงานด้านข้อมูลข่าวสาร เห็นควร

ด าเนินการให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในเรื่องพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการให้มากข้ึนและ
ต่อเนื่อง 

 2.  ด้านทรัพยากร การด าเนินงานด้านศูนย์ข้อมลูข่าวสารของราชการให้มีประสิทธิภาพนั้น จ าเป็นต้อง
อาศัยการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบนัท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา จึงเห็นควร
ให้มีการจัดสรรงบประมาณทีเ่พียงพอส าหรับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการบริการที่ครอบคลมุ ทันสมัย ถูกต้อง 
และรวดเร็ว 
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