ระบุชื่อสวนราชการ.............................................................................

แบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการเปดเผยขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอ มูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงานภาครัฐ ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
(ถามประชาชนที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป)

เหตุผล และวัตถุประสงค
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 9 บัญญัติวา หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสาร
ของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด และตามประกาศของคณะกรรมการขอมูล
ขาวสารของราชการ ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวไดกําหนดใหหนวยงานของรัฐทุกแหงจะตองจัดใหมี
สถานที่และจัดเตรี: ยมขอมูลขาวสารไวใหประชาชนตรวจดู ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2549 กําหนดใหการเปดเผย
ขอมูลขาวสารเปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐ
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี โดยสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ไดดําเนินการสรางเครือขายการ
ตรวจแนะนําการปฏิบัติงานของศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงานของรัฐในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น และการตรวจแนะนําการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของหนวยงานในสวนกลางตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2540 อยางตอเนื่อง เพื่อผลักดัน
ชักจูง และสนับสนุนใหหนวยงานของรัฐมีการปฏิบัติใหครบถวนตามกฎหมาย โดยเนนกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนที่สําคัญ คือ
ระบบการตรวจสอบการดําเนินการในภาครัฐโดยประชาชน ตามกลไกสําคัญในพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่ง
ประชาชนสามารถใชเปนเครื่องมือสําหรับการตรวจสอบการดําเนินงานของรัฐและหนวยงานของรัฐไดโดยตรง ทั้งนี้ การมีสวนรวมของ
ประชาชนตามพระราชบัญญัติขอมู ล ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จะเปน ปจจัยสําคั ญที่มีผ ลต อความสําเร็จในการยกระดับและ
เสริมสรางความเชื่อมั่นของรัฐบาลในเรื่องความโปรงใสโดยรวม
ในการนี้ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี โดยสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการจึงไดจัดทําแบบสํารวจ
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการเปดเผยขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของศูนยขอมูล
ขาวสารของหนวยงานภาครัฐในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการใชสิทธิตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารฯ การมีสวนรวมในกิจกรรมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารฯ รวมทั้งความคิดเห็นตอการปฏิบัติงาน
ของศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงานภาครัฐ ทั้งนี้ ขอมูลที่เก็บรวบรวมไดสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี จะนําเสนอใหรัฐบาลและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใชเปนแนวทางในการติดตามนโยบาย ประเมินผล และปรับปรุงการดําเนินงานตอไป
การนําขอมูลไปใชประโยชน
ขอมูลที่ไดจากการสํารวจนี้ ผูใชทั้งภาครัฐ และภาคประชาชน สามารถนําไปใชประโยชนได ดังนี้
ภาครัฐ : ทราบการรับรูของประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการ เพื่อการวางแผน ติดตามนโยบาย และ
ปรับปรุงการดําเนินงานของรัฐ ใหมีความโปรงใส ตรวจสอบได
ภาคประชาชน : ภาคประชาชนจะไดรับรูและเขาใจในขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการตางๆของรัฐอยางกวางขวาง รวมทั้ง
ไดมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น และใชสิทธิตามกฎหมายในการขอทราบขอมูลขาวสารของราชการไดถูกตองตามความเปนจริง

โปรดใหความรวมมือในการใหขอมูลกับการสํารวจในครั้งนี้ของสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และขอขอบคุณในความรวมมือที่ดขี องทาน ณ โอกาสนีด้ วย
แบบสอบถาม
เปดเผยเปนหลัก ปกป
ดเปนขอยกเวน
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การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการเปดเผยขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอ มูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงานภาครัฐ ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
(ถามประชาชนที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป)

1. ภาค……………………………………….…
2. อําเภอ/เขต…………………………………..
3. ในเขตเทศบาล (1) ED…..…..…………….
นอกเขตเทศบาล (2) ED ……….……….......
4. ลําดับที่แบบขอถาม………..………....……...
ใหกาเครื่องหมาย 9 ใน

จังหวัด…………………………….
ตําบล/แขวง……………..………..
BLK …………………………….
หมูที่.........ชื่อหมูบาน....................

Reg

Cwt

Psu-no
Ques-no

หรือบันทึกขอความลงในชองวาง

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูต อบสัมภาษณ
1.1 เพศ
1) ชาย

2) หญิง

1) 18 – 19 ป
3) 30 – 39 ป
5) 50 – 59 ป

2) 20 – 29 ป
4) 40 – 49 ป
6) 60 ปขึ้นไป

A1

1.2 อายุ

1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด
1) ไมไดรับการศึกษา
3) มัธยมศึกษาตอนตน
5) ปวช.
7) ปริญญาตรี
9) อื่นๆ (ระบุ).........................

2)
4)
6)
8)

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปวส./ปวท./อนุปริญญา
สูงกวาปริญญาตรี

1.4 สถานภาพการทํางานในปจจุบัน

1) ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

2) พนักงาน/ลูกจางเอกชน

3) คาขาย/ประกอบธุรกิจสวนตัว

4) เกษตรกร

5) รับจางทั่วไป/กรรมกร

6) นักเรียน/นักศึกษา

7) แมบาน

8) วางงาน/ไมมีงานทํา

9) อื่นๆ (ระบุ)……………..……

A2

A3

A4

Area
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นตอการเปดเผยขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ

พ.ศ. 2540 ของศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงานภาครัฐ
2.1 ทานเคยขอใชขอมูล/ขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จากศูนยขอมูลขาวสาร
ของหนวยงานภาครัฐหรือไม
1. เคย ใหระบุชื่อหนวยงานและเรื่องที่ทานขอใช

A5

1) ชื่อหนวยงานลาสุด (หากขอมากกวา 1 หนวยงาน).................................................
2.) เรื่องที่ขอลาสุด (หากขอมากกวา 1 เรื่อง) เกี่ยวกับ..................................................
2. ไมเคย ( ขามไปขอ 2.4 )

A6
A7

2.2 ทานรับรู/เขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 หรือไม (พระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เปนกฎหมายที่ใหสิทธิประชาชนสามารถรองขอใหหนวยงานราชการเปดเผยขอมูล/
ขาวสารตามที่ตองการได)
1. รับรู/เขาใจ

A8

2. ไมรับรู/ไม/เขาใจ

2.3 การติดตอขอใชขอมูลขาวสาร (ลาสุด) จากศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงานภาครัฐ ทานมีความพึงพอใจในเรื่อง
ตาง ๆ ตอไปนี้อยางไร
ระดับความพึงพอใจ
เรื่อง

พอใจ
นอยจน
เกือบจะ
ไมพอใจ

พอใจ

ไม

พอใจ
มาก

พอใจ

(1)

(2)

(3)

(4)

พอใจ
มาก
(5)

1 .ความพรอมในการใหบริการของเจาหนาที่ เชน
การเอาใจใสในการใหบริการ ความรูในการตอบ
ชี้แจงและใหคําแนะนํา ความสุภาพ เปนตน

{

{

{

{

{

2. ความครบถวนของขอมูลขาวสารที่ตองการลาสุด

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

3. สถานที่ตั้งของศูนยขอมูลขาวสารที่ไปใชบริการ
มีความเหมาะสม สะอาด สะดวกเขาไปใชบริการ
งายมีปายประชาสัมพันธชัดเจน ฯลฯ
4. ระยะเวลาการใหบริการของศูนยขอมูลขาวสาร
ของหนวยงานภาครัฐ
5. ระบบการจัดหมวดหมูและการสืบคนขอมูล
ขาวสาร ทางเว็บไซต / คอมพิวเตอร
6. ความครบถวนของขอมูลขาวสารที่มีไวใหบริการ

ไม

A10
A11
A12
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2.4 ทานทราบหรือไมวา ปจจุบั นหนวยงานภาครัฐตาง ๆ เปดโอกาสใหประชาชนเขาไปใชสิทธิในการติดตาม
ตรวจสอบ หรือสอบถามขอมูลขาวสารของหนวยงานได
1. ทราบ

A13

2. ไมทราบ

2.5 ในอนาคตทานคิดวาจะไปขอใชสิทธิหรือไปใชขอมูลขาวสารหรือไม
1. คิดวาจะไปขอ/ไปใชสิทธิ

A14

2. คิดวาจะไมไปขอ/ไมไปใชสิทธิ

2.6 ทานคิดวาพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการพ.ศ. 2540 ใหประโยชนตอประชาชนโดยรวมมากนอย
เพียงใด
A15
1. มาก

2. ปานกลาง

3. นอย

4. ไมมีความคิดเห็น/ไมทราบ

2.7 ทานรูจัก/เคยไดยินชื่อ คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ (กขร.) ที่ทําหนาที่เกี่ยวกับกฎหมายขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 หรือไม
A16

1. รูจัก (ระบุภารกิจหรือหนาที่ของหนวยงานนี้)................................................
............................................................................................................

A17
A18

2. ไมรูจัก ( ขามไปขอ 2.11 )

2.8 ทานรูจัก/เคยไดยินชื่อ สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ (สขร.) ที่ทําหนาที่เกี่ยวกับกฎหมาย
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 หรือไม
A19

1 รูจัก (ระบุภารกิจหรือหนาที่ของหนวยงานนี้)................................................
............................................................................................................
2 ไมรูจัก ( ขามไปขอ 2.11 )

A20
A21

2.9 ทานเคยเขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่ กขร. และ สขร. จัดขึ้น
หรือไม (เชน การจัดสัมมนาเพื่อสรางความรูความเขาใจใน พรบ.ขอมูลขาวสารฯ การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับ พ.ร.บ.
ขอมูลขาวสารฯ เปนตน)
1. เคย (ระบุเรื่องที่เคยเขารวม).....................................................................................
2. ไมเคย

A22
A23

2.10 ทานพึงพอใจในผลการปฏิบัติงานของ ศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงานภาครัฐมากนอยเพียงใด
1. มาก

2. ปานกลาง

3. นอย

4. ไมมีความคิดเห็น/ไมทราบ A24

2.11 ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ
1) …………………………………………………………………………..........…………………

A25

2) …………………………………………………………………..........…………………………

A26
A27

