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คูมือการปฏิบัติงาน
ศูนยขอมูลขาวสารทางราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา
1. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายขอมูลขาวสาร

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 เปนกฎหมายที่เกิดขึ้นโดยมีเจตนารมณ
เพื่อใหประชาชนมีสิทธิไดรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐ ประชาชนมีสิทธิไดรู (Right to
know) ขอมูลขาวสารของราชการ โดยไมจําเปนตองเปนผูมีสวนไดเสีย โดยหนวยงานของรัฐผูครอบครองขอมูล
ขาวสาร มีหนาที่ตองเปดเผยขอมูลขาวสารฯ ใหแกประชาชนตามวิธีที่กําหนด และกําหนดหลักเกณฑที่ชัดเจน
เกี่ยวกับขอมูลขาวสารที่หนวยงานของรัฐไมตองเปดเผย หรืออาจไมเปดเผยและใหความคุมครองขอมูลขาวสาร
สวนบุคคลที่อยูในความครอบครองของหนวยงานของรัฐ เพื่อประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิ
ทางการเมืองไดโดยถูกตองกับความเปนจริง รวมทั้งมีสวนรวมในกระบวนการบริหารและการตรวจสอบการใช
อํานาจรัฐ อันจะเปนการสงเสริมใหมีรัฐบาลที่บริหารบานเมืองอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนไป เพื่อประโยชน
ของประชาชนมากยิง่ ขึ้น
ศูนยขอมูลขาวสาร เปนสถานที่ที่หนวยงานของรัฐจัดรวบรวมขอมูลขาวสารไวใหประชาชน
เพื่อสามารถคนหาขอมูลขาวสารของราชการเองได ในเบื้องตนสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
พิจารณาเห็นวา เพื่อไมใหเปนภาระกับหนวยงานของรัฐทั้งในดานบุคลากร สถานที่และงบประมาณ จึงใหถือวา
หนวยงานของรัฐที่ตองจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารกําหนดใหเปนเฉพาะหนวยงานของรัฐที่เปนนิติบุคคลเทานั้น ดังนั้น
หมายถึง หนวยงานของรัฐที่เปนราชการสวนกลาง คือ กรม หนวยงานเทียบเทาราชการสวนภูมิภาค คือ จังหวัด
และราชการสวนทองถิ่น คือ องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร
และเมืองพัทยา องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา เปนราชการสวนทองถิ่น จึงมีหนาที่ตามกฎหมายที่จะตอง
จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ

2. วิธีการเปดเผยขอมูลขาวสาร

มี 3 วิธี คือ

2.1. การพิมพในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา 7) หนวยงานของรัฐตองสงขอมูลขาวสารของราชการ

อยางนอยดังตอไปนี้ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา
(1) โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน
(2) สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน
(3) สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสาร หรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของรัฐ
(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ขอบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ ทั้งนี้
เฉพาะที่จัดใหมีขึ้นโดยมีสภาพอยางกฎ เพื่อใหมีผลเปนการทั่วไปตอเอกชนที่เกี่ยวของ
(5) ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
ขอมูลขาวสารใดที่ไดมีการจัดพิมพเพื่อใหแพรหลายตามจํานวนพอสมควรแลว ถามีการลงพิมพในราช
กิจจานุเบกษาโดยอางอิงถึงสิ่งพิมพนั้นก็ใหถือวาเปนการปฏิบัติตามบทบัญญัติวรรคหนึ่งแลว
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ใหหนวยงานของรัฐรวบรวมและจัดใหมีขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งไวเผยแพรเพื่อขายหรือจําหนาย
จายแจก ณ ที่ทําการของหนวยงานของรัฐแหงนั้นตามที่เห็นสมควร
มาตรา 8 ขอมูลขาวสารที่ตองลงพิมพ ตามมาตรา 7 (4) ถายังไมไดลงพิมพในราชกิจจานุเ บกษา จะ
นํามาใชบังคับในทางที่ไมเปนคุณแกผูใดไมได เวนแตผูนั้นจะไดรูถึงขอมูลขาวสารนั้นตามความเปนจริงมากอนแลว
เปนเวลาพอสมควร

2.2 การจั ด ให ป ระชาชนเข า ตรวจดู (มาตรา 9) ภายใต บั ง คั บ มาตรา 14 และมาตรา 15

หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปนี้ไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
(1) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงตอเอกชน รวมทั้งความเห็นแยงและคําสั่งที่เกี่ยวของใน
การพิจารณาวินิจฉัยดังกลาว
(2) นโยบายหรือการตีความที่ไมเขาขายตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7 (4)
(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปของปที่กําลังดําเนินการ
(4) คูมือหรือคําสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหนาที่ของเอกชน
(5) สิ่งพิมพที่ไดมีการอางอิงถึงตามมาตรา ๗ วรรคสอง
(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญารวมทุนกับเอกชนในการจัดทํา
บริการสาธารณะ
(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให
ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารที่นํามาใชในการพิจารณาไวดวย
(8) ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
ขอมูลขาวสารที่จัดใหประชาชนเขาตรวจดูไดตามวรรคหนึ่ง ถามีสวนที่ตองหามมิใหเปดเผยตามมาตรา
14 หรือมาตรา 15 อยูดวย ใหลบหรือตัดทอนหรือทําโดยประการอื่นใดที่ไมเปนการเปดเผยขอมูลขาวสารนั้น
บุคคลไมวาจะมีสวนไดเสียเกี่ยวของหรือไมก็ตามยอมมีสิทธิเขาตรวจดู ขอสําเนาหรือขอสําเนาที่มี คํา
รั บ รองถู กต องของข อ มู ล ข า วสารตามวรรคหนึ่ง ได ในกรณีที่ส มควรหนว ยงานของรัฐ โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑเรียกคาธรรมเนียมในการนั้นก็ได ในการนี้ใหคํานึง ถึงการ
ชวยเหลือผูมีรายไดนอยประกอบดวย ทั้งนี้ เวนแตจะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไวเปนอยางอื่น
คนตางดาวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดใหเปนไปตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา 10 บทบัญญัติมาตรา 7 และมาตรา 9 ไมกระทบถึงขอมูลขาวสารของราชการที่มีกฎหมาย
เฉพาะกําหนดใหมีการเผยแพรหรือเปดเผย ดวยวิธีการอยางอื่น
2.3 การจัดหาใหตามคําขอเฉพาะราย (มาตรา 11) นอกจากขอมูลขาวสารของราชการที่ลง
พิมพในราชกิจจานุเบกษาแลว หรือที่จัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดแลว หรือที่มีการจัดใหประชาชนไดคนควา
ตามมาตรา 26 แลว ถาบุคคลใดขอขอมูลขาวสารอื่นใดของราชการ และคําขอของผูนั้นระบุขอมูลขาวสารที่
ตองการในลักษณะที่อาจเขาใจไดตามควร ใหหนวยงานของรัฐผูรับผิดชอบจัดหาขอมูลขาวสารนั้น ใหแกผูขอภายในเวลา
อันสมควร เวนแต ผูนั้นขอจํานวนมากหรือบอยครั้งโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
ขอมูลขาวสารของราชการใดมีสภาพที่อาจบุบสลายงาย หนวยงานของรัฐจะขอขยายเวลาในการจัดหาให
หรือจะจัดทําสําเนาใหในสภาพอยางหนึ่งอยางใด เพื่อมิใหเกิดความเสียหายแกขอมูลขาวสารนั้นก็ได
ขอมูลขาวสารของราชการที่หนวยงานของรัฐจัดหาใหตามวรรคหนึ่งตองเปนขอมูลขาวสารที่มีอยูแลวใน
สภาพที่พรอมจะใหได มิใชเปนการตองไปจัดทํา วิเคราะห จําแนก รวบรวม หรือจัดใหมีขี้นใหม เวนแตเปนการ
แปรสภาพเปนเอกสารจากขอมูลขาวสารที่บันทึกไวในระบบการบันทึกภาพหรือเสียง ระบบคอมพิวเตอร หรือ
ระบบอื่นใด ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกําหนด แตถาหนวยงานของรัฐเห็นวากรณีที่ขอนั้นมิใชการแสวงหา

3
ผลประโยชนทางการคา และเปนเรื่องที่จําเปนเพื่อปกปองสิทธิเสรีภาพสําหรับผูนั้นหรือเปนเรื่องที่จะเปนประโยชน
แกสาธารณะ หนวยงานของรัฐจะจัดหาขอมูลขาวสารนั้นใหก็ได
บทบัญญัติวรรคสามไมเปนการหามหนวยงานของรัฐที่จะจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการใดขึ้นใหมใหแก
ผูรองขอ หากเปนการสอดคลองดวยอํานาจหนาที่ตามปกติของหนวยงานของรัฐนั้นอยูแลว
ใหนําความในมาตรา 9 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใชบังคับแกการจัดหาขอมูลขาวสารใหตาม
มาตรานี้ โดยอนุโลม
มาตรา 12 ในกรณีที่มีผูยื่นคําขอขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา 11 แมวาขอมูลขาวสารที่ขอจะ
อยู ในความควบคุ มดู แลของหน ว ยงานส ว นกลาง หรือสว นสาขาของหนว ยงานแหงนั้น หรือจะอยูในความ
ควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐแหงอื่นก็ตาม ใหหนวยงานของรัฐที่รับคําขอใหคําแนะนํา เพื่อไปยื่นคําขอตอ
หนวยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขอมูลขาวสารนั้นโดยไมชักชา
ถาหนวยงานของรัฐผูรับคําขอเห็นวาขอมูลขาวสารที่มีคําขอเปนขอมูลขาวสารที่จัดทําโดยหนวยงานของรัฐ
แหงอื่น และไดระบุหามการเปดเผยไวตามระเบียบที่กําหนดตามมาตรา 16 ใหสงคําขอนั้นใหหนวยงานของรัฐ
ผูจัดทําขอมูลขาวสารนั้นพิจารณาเพื่อมีคําสั่งตอไป

3. แนวทางการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ

จากเจตนารมณของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไดกําหนดเปนมาตรการ
เพื่อใหหนวยงานตางๆ ของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐตองมีการดําเนินการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ และได
บัญญัติในมาตรา 9 ใหหนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามที่กฎหมายกําหนดไว
ใหประชาชนเขาตรวจดูได ประกอบกับไดมีประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการเกี่ยวกับการจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู ณ ที่ทําการของหนวยงานของรัฐ
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2541 โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารวา “ศูนยขอมูลขาวสาร”
กําหนดใหหนวยงานของรัฐตองจัดใหมีสถานที่ใหประชาชนสามารถเขาถึงไดสะดวก จัดทําดัชนี เพื่อใหคนควาได
สะดวก จัดใหมีขอมูลขาวสารตามมาตรา 9 ไวใหประชาชนสามารถเขาตรวจดูไดโดยสะดวก และกําหนดระเบียบ
ปฏิบัติในการเขาตรวจดูของประชาชน แนวทางการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารฯ สรุปไดดังนี้
1) สถานที่ตั้ง
- ประชาชนสามารถเขาถึงไดสะดวก
- เปนสัดสวน
- มีปายชื่อศูนยฯ/ปายบอกทางเห็นชัดเจน
2) วัสดุอุปกรณ ครุภัณฑ และสิ่งอํานวยความสะดวก
- โตะ/เกาอี้ สําหรับเจาหนาที่และประชาชน
- ตู/ชั้น ใสแฟมเอกสาร
- เครื่องคอมพิวเตอร โทรศัพท/โทรสาร
- แบบฟอรม เครื่องเขียน
- แผนภาพขั้นตอนการใหบริการ แผนพับ ฯลฯ

4
3) การมอบหมายหนวยงาน/เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
- ผานการอบรม/มีความรูเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารฯ
- มีจิตบริการ (Service mind)
- จัดทําดัชนี/จัดทําแฟมขอมูลได
- สามารถปฏิบัติหนาที่ประจําศูนยไดอยางตอเนื่อง
4) การจัดทําดัชนี
- ดัชนีรวม
- ดัชนี/สารบัญประจํา
5) การกําหนดระเบียบ/หลักเกณฑการใหบริการ (ตอ)
- มีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางหนวยงาน/การศึกษาดูงาน
- กําหนดชองทางการประชาสัมพันธศูนยฯ (บอรด ฯลฯ)
- กําหนดชองทางรับฟงความคิดเห็นของประชาชน (ณ ศูนยขอมูลฯ และเว็บไซต)
- การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของศูนยฯ
- จัดทํารายงานเสนอผูบังคับบัญชา
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 กําหนดใหหนวยงานของรัฐถือปฏิบัติในการนําขอมูล
ขาวสาร ตามมาตรา 7 (เปนขอมูลที่ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา) และมาตรา 9 [เปนขอมูลที่คณะกรรมการ
กําหนดไวใน (1) – (8)] แหง พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารฯ เผยแพรผานทางเว็บไซตของหนวยงานทุกหนวยงาน
ดังนั้น ขอมูลขาวสารที่ตองนํามาแสดงในศูนยขอมูลขาวสารฯ จึงเปนขอมูลขาวสาร ตามมาตรา 7 และ 9

3.1 การเปดเผยขอมูลขาวสารฯ ตามมาตรา 7

ข อ มู ล ข า วสารที่ ห น ว ยงานต อ งลงพิ ม พ ใ นราชกิ จ จานุ เ บกษา (www.ratchakitcha.soc.go.th)
1. โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน
2. สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน เพื่อใหประชาชนไดรูถึงบทบาทที่แทจริงของแตละ
หนวยงานรูถึงวิธีการหรือกระบวนการทํางาน
3. สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารหรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของรัฐ เปนการเพิ่ม
ความสะดวกแกประชาชน เพื่อทราบวาจะไปติดตอไดที่ใด จุดใด
4. หลักเกณฑที่มีสภาพอยางกฎมีผลเปนการทั่วไปตอเอกชน (ยกเวนกฎที่มีผลเฉพาะตอเจาหนาที่ใน
องคกร เชน กฎระเบียบ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงานของเจาหนาที่ที่ไมมีผลตอเอกชนเปนการทั่วไป
5. ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
ขอมูลขาวสารใดที่ไดมีการจัดพิมพเพื่อใหแพรหลายตามจํานวนพอสมควรแลว ถามีการลงพิมพในราช
กิจจานุเบกษาโดยอางอิงถึงสิ่งพิมพนั้น ก็ใหถือวาเปนการปฏิบัติตามบทบัญญัติวรรคหนึ่งแลว ใหหนวยงานของรัฐ
รวบรวม และจัดใหมีขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งไวเผยแพรเพื่อขาย หรื อ จําหนายจายแจก ณ ที่ทําการของ
หนวยงานของรัฐแหงนั้นตามที่เห็นสมควร
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3.2 การเปดเผยขอมูลขาวสารฯ ตามมาตรา 9

ขอมูลขาวสารที่หนวยงานตองรวบรวมไวใหประชาชนเขาตรวจดูในศูนยขอมูลขาวสาร
1. ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงตอเอกชน ไดแก คําสั่ง การอนุญาต อนุมัติ การ
วินิจฉัย การอุทธรณ ที่กระทําโดยเจาหนาที่ (เปนคําสั่งปกครอง) เชน คําวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณตาม
พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร กรณีเจาพนักงานทองถิ่นมีคําสั่งไมอนุญาตคําขอ ผลการพิจารณาอุทธรณคําสั่งไมอนุญาตตาม
พ.ร.บ. สุราฯ คําสั่งไมอนุญาตใหตั้งทาเรือ คําสั่งพักใบอนุญาตหรือถอนใบอนุญาตของกรมการขนสงทางน้ํา
2. นโยบายสําคัญ หรือการตีความขอกฎหมาย
2.1 นโยบาย เชน นโยบายรัฐบาล นโยบายตํารวจแหงชาติ นโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ
นโยบายของหัวหนาสวนราชการ เปนตน
2.2 การตีความขอกฎหมาย หรือผลการหารือ เชน การตีความของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา การหารือขอกฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินการตาม มติ ครม. และการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน การ
หารือปญหาการบังคับใชพ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 เปนตน
3. แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปของปที่กําลังดําเนินงาน เชน
* แผนยุทธศาสตรของหนวยงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ
* แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
4. คูมือหรือคําสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของ จนท. ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหนาที่ของ
เอกชน เชน
* คูมือการขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง เคลื่อนยายหรือรื้อถอนอาคาร ตาม พ.ร.บ. ควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522
* คูมือการขอประกันตัวผูตองหาในชั้นตาง ๆ (ชั้นตํารวจ ชั้นศาล)
* คูมือการขออนุญาตตั้งโรงแรม สถานบริการ การพนัน
* คูมือการขออนุญาตตั้งปมน้ํามัน
* แผนแมบทของหนวยงาน หรือ แผนพัฒนาดานตาง ๆ ของปที่กําลังดําเนินการ ที่กําหนดไว
ในแผน
* เทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ....
* แผนการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ. ....
5. สิ่งพิมพที่ไดมีการอางถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง
ถามีการจัดพิมพเผยแพรไวจํานวนพอสมควรแลว ก็ไมจําเปนตองนําลงพิมพในราชกิจจาฯ
ทั้งหมด ลงพิมพแตเพียงวา ไดมีการเผยแพรขอมูลดังกลาวแลว โดยอางถึงสิ่งพิมพที่มีการเผยแพรแลวไวในราช
กิจจาฯ ดวยกฎหมายจึงกําหนดใหตองนําสิ่งพิมพที่ไดมีการอางอิงถึงในราชกิจจาฯ นํามารวมไวเพื่อใหประชาชน
เขาตรวจดูไดดวย เชน ประกาศคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี ฉบับที่ 42 เรื่อง มาตรฐาน
การบัญชี
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6. สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะในการผูกขาดตัดตอน สัญญารวมทุนกับเอกชนในการ
จัดทําบริการสาธารณะ
6.1 สัญญาสัมปทาน หมายถึง สัญญาที่รัฐอนุญาตใหเอกชนจัดทําบริการสาธารณะ เชน
สัญญาสัมปทานการเดินรถประจําทาง สัญญาสัมปทานทางหลวง สัญญาสัมปทานใหเอกชนเก็บขยะมูลฝอยของ
กทม. เปนตน จัดทําประโยชนเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน สัมปทานการทําเหมืองแร สัมปทานการทําไม
สัมปทานเก็บรังนกนางแอน เปนตน
6.2 สัญญาผูกขาดตัดตอน หมายถึง สัญญาที่ใหสิทธิเอกชนกระทําการแตเพียงผูเดียว เชน
สัญญาใหผลิตสุรา
6.3 สัญญารวมทุนกับเอกชนในการจัดทําบริการสาธารณะ หมายถึง กิจการที่เปนของรัฐแตมี
การรวมทุนกับเอกชนในการจัดทํา เชน สัญญารวมทุนระหวาง บมจ. ปตท. กับ บจก. เอ็มซีซี ผลิตพลาสติกชีวภาพ
เปนตน
6.4 สัญญาอื่นๆ เชน สัญญาจัดซื้อจัดจางตาง ๆ
7. มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยกฎหมาย และแตงตั้งโดยมติ ครม.
7.1 มติ ครม.
7.2 มติคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยกฎหมาย เชน มติคณะกรรมการธนาคารแหงประเทศไทย
เปนตน และที่แตงตั้งโดยคณะรัฐมนตรี เชน มติคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ (กขร.) มติคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย มติคณะกรรมการมาตรฐานสินคา มติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
มติคณะกรรมการกํากับนโยบายราคากลางงานกอสราง เปนตน
8. ขอมูลขาวสารตามที่คณะกรรมการกําหนด
8.1 ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา ที่หัวหนาสวนราชการลงนามแลว (21 ต.ค.
2542)
8.2 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจางประจําเดือน ตามแบบ สขร.1 (1 ธ.ค. 2543)
8.3 ขอมูล/เอกสารเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม และสุขภาพ (7 มิ.ย. 2553)
ขอมูลขาวสารที่จัดใหประชาชนเขาตรวจดูได ตามวรรคหนึ่ง ถามีสวนที่ตองหามมิใหเปดเผย ตาม
มาตรา 14 หรือมาตรา 15 อยูดวย ใหลบหรือตัดทอนหรือทําโดยประการอื่นใดที่ไมเปนการเปดเผยขอมูลขาวสาร
สวนนั้น บุคคลไมวาจะมีสวนไดเสียเกี่ยวของหรือไมก็ตาม ยอมมีสิทธิเขาตรวจดู สําเนา หรือ ขอสําเนาที่มีคํา
รับ รองถูกต องของข อมูล ข า วสารตามวรรคหนึ่งได ในกรณีที่ส มควรหนวยงานของรัฐ โดยความเห็น ชอบของ
คณะกรรมการจะวางหลักเกณฑเรียกคาธรรมเนียมในการนั้นก็ได ในการนี้ใหคํานึงถึงการชวยเหลือผูมีรายไดนอย
ประกอบดวย ทั้งนี้เวนแตจะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไวเปนอยางอื่น คนตางดาวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดให
เปนไปตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง

ศูนยขอมูลขาวสารฯ ขององคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา
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องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา ไดจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสาร ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ.
2540 โดยใชชื่อวา “ศูนยขอมูลขาวสารทางราชการขององคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา” โดยมี
หนาที่ใหบริการขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตั้งอยูที่องคการบริหาร
สวนตําบลศรีค้ํา ตําบลศรีค้ํา อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๑๐ โทร.0 ๕๓๖๖ - ๕๐๗๓

วัตถุประสงค
การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานการใหบริการขอมูลขาวสาร ณ ศูนยขอมูลขาวสารทางราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลศรีค้ํา มีวัตถุประสงค ดังนี้
1. เพื่อใหผูปฏิบัติงานประจําศูนยขอมูลขาวสาร หรือเจาหนาที่ผูเกี่ยวของมีการปฏิบัติถูกตองเปนไปใน
ทิศทางเดียวกันภายใตขอกําหนดของกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของ
2. เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาการใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชนผูใชบริการ มีประสิทธิภาพและเปน
มาตรฐานเดียวกัน
3. เพื่อใชเปนเครื่องมือในการทํางานของผูเกี่ยวของทุกระดับ
4. เพื่อใชเปนสื่อกลางในการประสานงานและเปนเอกสารอางอิงในการปฏิบัติงาน
5. เพื่อใหผูบริหารของหนวยงานและของจังหวัด สามารถใชในการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานได
ทุกขั้นตอน
6. เพื่อใชเปนแนวทางการปฏิบัติงาน ให กับเจาหนาที่ประจําศู นยขอมูลขาวสารของหนวยงานของรัฐอื่น ๆ

ขอบเขต
คูมือการปฏิบัติงานการใหบริการขอมูลขาวสาร ณ ศูนยขอมูลขาวสารนี้ ครอบคลุมถึงสาระสําคัญตามขอ
กฎหมายขอมูลขาวสาร ระเบียบปฏิบัติ หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการจัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารของราชการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชนผูมารับบริการ รวมถึงแบบฟอรมในการปฏิบัติที่
เกี่ยวของ ซึ่งจะเปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับผูปฏิบัติงานประจําศูนยขอมูลขาวสาร หรือผูที่ตองการศึกษาหา
ความรูเกี่ยวกับกฎหมายขอมูลขาวสาร

คําจํากัดความ
ขอมูลขาวสาร หมายความวา สิ่งที่สื่อความหมายใหรูเรื่องราว ขอเท็จจริง ขอมูลหรือสิ่งใดๆ ไมวาการสื่อ
ความหมายนั้นจะทําไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผานวิธีการใดๆ และไมวาจะไดจัดทําไวในรูปของเอกสาร
แฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถาย ฟลม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่อง
คอมพิวเตอร หรือวิธีอื่นใดที่ทําใหสิ่งที่บันทึกไวปรากฏได
ขอมูลขาวสารของราชการ หมายความวา ขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองหรือควบคุมของ
หนวยงานของรัฐ ไมวาจะเปนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐหรือขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเอกชน

8
ขอมูลขาวสารสวนบุคคล หมายความวา ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับขอเท็จจริงที่เปน “สิ่งเฉพาะตัว” ของ
บุคคล ไมวาในแงมุมใด เชน การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติการทํางาน ประวัติอาชญากรรม
เปนตน
หน ว ยงานของรั ฐ หมายความว า ราชการส ว นกลาง ราชการส ว นภู มิ ภ าค ราชการส ว นท อ งถิ่ น
รัฐวิสาหกิจ สวนราชการสังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในสวนที่ไมเกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี องคกรควบคุมการ
ประกอบวิชาชีพ หนวยงานอิสระของรัฐและหนวยงานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
เจาหนาที่ของรัฐ หมายความวา ผูปฏิบัติงานใหแกหนวยงานของรัฐ

หนาที่ความรับผิดชอบ
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 และการใหบริการขอมูลขาวสาร
ของราชการ เกี่ยวของกับบุคคลทุกระดับ ดังนี้

บุคคลที่เกี่ยวของ

หนาที่ความรับผิดชอบ

1. ผูวาราชการจังหวัดเชียงราย
1.1 กํากับดูแล ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายขอมูลขาวสาร
2. คณะกรรมการติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตาม 2.1 ติ ดตาม สอดส อ ง ดู แ ล ใหคํ า แนะนํ า และกํ า กั บ ให
พรบ.ขอมูล ขาวสารของราชการพ.ศ.2540 จังหวั ด หนวยงานของรัฐปฏิบัติตาม พรบ.นี้อยางเครงครัด
เชียงราย
3. คณะดําเนินงานศูนยขอมูลขาวสารของราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา โดย
ปลัดอบต. เปนประธานคณะทํางาน

4. เจาหนาที่ประจําศูนยขอมูลขาวสาร

3.1 จัดทําแผนพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารของราชการประจําป
3.2 สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานศูนยขอมูลขาวสารของ
ราชการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
3.3พิจารณาขอมูลขาวสารราชการที่เปดเผยหรือมิตองเปดเผย
3.4 ประสานงานขอมูลขาวสารเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการ
ใหบริการขอมูลขาวสาร และจัดทําดัชนีขอมูลขาวสารและ
จัดสงขอมูลขาวสารของสํานักงานฯ ที่ตองเปดเผยตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
4.1. รวบรวมขอมูลขาวสารของราชการ ตามมาตรา 9 แหง
พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ไว ณ ศูนยขอมูล
ขาวสาร อยางครบถวนและเปนปจจุบัน
4.2. จัดทําดัช นีขอมูลขาวสาร โดยมีร ายละเอีย ดเพีย งพอที่
ป ร ะ ช า ช น ส า ม า ร ถ สื บ ค น ไ ด ส ะ ด ว ก ร ว ด เ ร็ ว
4.3. อํ า นวยความสะดวก ให บ ริ ก ารประชาชน เผยแพร
ประชาสัมพันธ พัฒนาระบบการใชบริการศูนยขอมูลใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ และจัดทําทะเบียนสําหรับผูมาใชบริการ
4.4 รายงานผลการดําเนินงานของศูนยขอมูลฯ
4.5 เลขาฯคณะทํ า งานฯ ผู รั บ ผิ ด ชอบ/เจ า ภาพหลั ก
4.6 หนวยสนับสนุนการดําเนินงานศูนยขอมูลฯ
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ระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติ
การใหบริการขอมูลขาวสาร มีรายละเอียดของการปฏิบัติงานที่ไมยุงยากสลับซับซอน เจาหนาที่หรือ
ผูใหบริการสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนตางๆ ที่ระบุตามขางลางนี้ จะทําใหการใหบริการแกผูมารับบริการ เปนไป
ด ว ยความรวดเร็ ว ถู กต อง ครบถ ว น และที่สําคัญ ทําใหผูมารั บ บริการเกิดความพึง พอใจ ซึ่งจะก อใหเกิ ด
ประโยชนตอตัวเจาหนาที่ /สํานักงานหรือองคกร
การบริการขอมูลขาวสาร ณ ศูนยขอมูลขาวสาร สามารถดําเนินการได ดังนี้.1. รับเรื่องคําขอขอมูลขาวสารจากผูรับบริการ ณ จุดรับบริการ ซึ่งผูเขียน ตองระบุรายละเอียดใหชัดเจน ดังนี้
1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับตัวผูขอขอมูล เชน ชื่อ ที่อยู สถานที่ติดตอ หมายเลขโทรศัพท (ถามี) และวันที่ขอขอมูล
1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล เชน ชื่อเอกสารที่พอเขาใจ วิธีตองการไดขอมูล (ตองการดู/ตองการสําเนา)
หรือ (ตองการสําเนาที่มีการรับรองความถูกตอง)
1.3 เหตุผลที่ขอขอมูล
2. หากเปนขอมูลทั่วไป สามารถใหบริการขอมูลไดทันที หากเปนเรื่องที่สงผลตอการดําเนินงานของหนวยงานให
นําเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อพิจารณาอนุมัติเปนรายกรณี
3. จัดสงขอมูลใหผูรับบริการ
ขอพึงปฏิบัติ
การบริการขอมูลขาวสาร ควรมุงเนนการใหบริการอยางรวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให
ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจมากที่สุด
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แผนผังขั้นตอนการใหบริการขอมูลขาวสาร

ศูนยขอมูลขาวสารทางราชการขององคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา
ประชาชนผูใชบริการขอ
ตรวจดูขอมูลขาวสาร

เจาหนาที่ประชาสัมพันธใหการตอนรับ
และใหคําแนะนําการใชบริการศูนยขอมูลฯ
การแสดงตนดวยการลงชื่อในสมุดทะเบียนผูใชบริการศูนยขอมูลฯ

ตรวจดูและคนหาขอมูลขาวสารที่ตองการที่เก็บไวในศูนยขอมูลฯ
จาก ๑. แฟมบัญชี/ดัชนีขอมูลขาวสาร หรือ
๒. เครื่องคอมพิวเตอรภายในศูนยขอมูลฯ หรือ
๓. ติดตอเจาหนาที่ประจําศูนยขอมูลฯ

เขียนคําขอขอมูลขาวสารตามแบบฟอรม
เจาหนาที่ประจําศูนยขอมูลฯพิจารณาวา
จะเปดเผยขอมูลขาวสารตามคําขอไดหรือไม

ไมมีขอมูลขาวสารในหนวยงาน
แนะนําใหขอขอมูลที่
หนวยงานอื่น
ที่ควบคุมดูแลขอขอมูลขาวสารนั้น
หมายเหตุ :

๑. ระยะเวลาในการใหบริการขอมูลขาวสาร
ดําเนินการแลวเสร็จภายใน ๑ วัน ที่รับคําขอ
๒. หากขอมูลขาวสารที่ขอมีจํานวนมากไมสามารถ
ดําเนินการใหแลวเสร็จ เจาหนาที่จะแจงกําหนดวันให
ผูขอขอมูลทราบภายใน ๑๕ วัน
๓. ถาสงสัยเปนบุคคลตางดาว ขอดูหลักฐาน อาจไมให
บริการได

มีขอมูลขาวสารในหนวยงาน
ที่เก็บไวใน ศูนยขอมูลฯ หรือ
แยกเก็บไวตางหาก

เปดเผยขอมูล
นําเอกสารขอมูลมาใหตรวจดู

กรณีไมเปดเผยขอมูล
ชี้แจงเหตุผล

ถายสําเนาเอกสารขอมูลและ
รับรองสําเนาถูกตองให
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คําอธิบายแผนผังขั้นตอน

การใหบริการขอมูลขาวสาร ณ ศูนยขอมูลขาวสารของราชการ
องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา

1. แนะนําใหประชาชนตรวจสอบขอมูลเบื้องตนจากดัชนีที่ศูนยขอมูลขาวสารไดจัดทําเตรียมไวเพื่อสืบคนหาขอมูล
ขาวสารตามที่ตองการ
2. ชวยเหลือ ในการใหคําแนะนําและคนหาขอมูลขาวสารใหประชาชน
3. หากมีการจัดแยกขอมูลขาวสารที่มีไวบริการประชาชนตรวจคน จะตองเก็บไวตางหากและตองใหคําแนะนํากับ
ประชาชนวาจะตองไปติดตอตรวจดูขอมูลขาวสารใด ณ ที่ใด อยางไร ทั้งนี้ตองคํานึงถึงความสะดวกของประชาชน
เปนหลัก
4. ในกรณีที่สงสัยวาเปนคนตางดาวมาขอรับบริการขอมูลขาวสาร เจาหนาที่ประจําศูนยขอมูลขาวสาร มีสิทธิขอดู
บัตรประจําตัวของผูที่เจาหนาที่สงสัยวาจะเปนคนตางดาว ถาเปนคนตางดาวจะไมใหบริการก็ได แตเจาหนาที่จะ
ขอใหประชาชนแสดงบัตรประจําตัวประชาชนโดยพร่ําเพรื่อ หรือโดยไมมีเหตุสงสัยไมได เพราะเปนการสรางภาระ
ใหกับประชาชนเกินควร
*5. เมื่อประชาชนขอถายสําเนาเอกสารที่ขอตรวจดู เจาหนาที่จะดําเนินการถายสําเนาใหโดยคิดคาธรรมเนียม
เชน ขนาดกระดาษ A4 หนาละไมเกิน 1 บาท ขนาดกระดาษ F4 หนาละไมเกิน 1.50 บาท เปนตน
*6. หากประชาชนตองการใหรับรองสําเนาถูกตอง เจาหนาที่จะคิดคาธรรมเนียมอัตรารับรองละไมเกิน 5 บาท
อนึ่ง การเรียกเก็บคาธรรมเนียมใหคํานึงถึงการชวยเหลือผูมีรายไดนอยดวย
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เอกสารอางอิง
1. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
2. ประกาศและกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
2.1 ประกาศคณะกรรมการข อ มู ล ข า วสารของราชการ ลงวั น ที่ 24 กุ ม ภาพั น ธ 2541 เรื่ อ ง
หลักเกณฑ และวิ ธีการจัดพิมพห รือจัดให มีขอมูลขาวสารของราชการที่เกิดขึ้นกอนวัน ที่พระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ใชบังคับ
2.2 ประกาศคณะกรรมการข อ มู ล ข า วสารของราชการ ลงวั น ที่ 24 กุ ม ภาพั น ธ 2541 เรื่ อ ง
หลักเกณฑ และวิธีการเกี่ยวกับการจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู
2.3 ประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2542 เรื่อง การเรียก
คาธรรมเนียมการขอสําเนา หรือขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารของราชการ
2.4 ประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2542 เรื่อง กําหนดให
ประกาศประกวดราคาและประกาศสอบราคาของหนวยงานของรัฐที่หัวหนาสวนราชการลงนามแลวเปนขอมูล
ขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดตามมาตรา 9(8) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ.2540
2.5 ประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2543 เรื่อง กําหนดให
ข อมู ล ข าวสารที่ เ กี่ ย วกั บ ผลพิ จ ารณาการจัดซื้อจัดจางของหนว ยงานของรัฐ เปน ข อมูล ขาวสารที่ตองจัดไวใ ห
ประชาชนเขาตรวจดูไดตามมาตรา 9(8) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
2.6 กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.
2540 ใหไว ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2541
2.7 กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ.2540 ใหไว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2542

ภาคผนวก
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แบบฟอรมที่ใช
ศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา ไดออกแบบหรือจัดทําแบบฟอรมเพื่อใชในการปฏิบัติงานของศูนยขอมูลขาวสารฯ โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อใหการจัดเก็บขอมูลเปนระบบ และใหปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งศูนยขอมูลขาวสารหนวยงานของรัฐอื่นๆ สามารถนําไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับบทบาท
ภารกิจของหนวยงานได

ทะเบียนผูใชบริการขอมูลขาวสารของราชการ
สวนราชการ/หนวยงาน .............................................
ประจําเดือน ....................................................

ลําดับ
วันเดือนป
ที่

ชื่อ-สกุล

อาชีพ

ที่อยู/โทรศัพท

รายการขอมูล
ขาวสารที่ขอรับบริการ

วัตถุประสงค

ลายมือชื่อ
ผูขอรับ
บริการ

ลายมือชื่อ
เจาหนาที่
ศูนยขอมูลฯ

หมาย
เหตุ

แบบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหบริการขอมูลขาวสาร
ของศูนยขอมูลขาวสาร..........................................(ชื่อสวนราชการ/หนวยงาน)
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*********************

วัตถุประสงค : แบบแสดงความคิดเห็นนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบระดับการใหบริการของทางราชการ
การแสดงความคิดเห็นของทานจะเปนประโยชนในการนําไปปรับปรุงการใหบริการใหดีขึ้น
1. วันที่มารับบริการ ................. เดือน ............................. พ.ศ. ...................
2. เพศ
ชาย
หญิง
อาชีพ
ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจางภาครัฐ
อื่นๆ (ระบุ)......................................
3. ขอมูลที่ทานตองการมีใหทานหรือไม
มี
มีแตไมครบ
ไมมี
เจาหนาที่รับจะจัดหาใหภายหลัง
เจาหนาที่ไดแนะนําแหลงขอมูลที่ตองติดตอโดยตรงหรือเพิ่มเติม
4. ความถูกตอง/ทันสมัยของขอมูล
ถูกตอง และเปนปจจุบัน ตรงตามความตองการ
ไมถูกตอง และไมเปนปจจุบัน
อื่นๆ (ระบุ)...............................................................................................
5. สถานที่ติดตอเพื่อขอรับบริการขอมูลขาวสารมีความพรอมและสะดวกมากนอยเพียงใด
มาก
ปานกลาง
นอย เนื่องจาก ...............................................
6. ทานไดรบั ความพึงพอใจจากการมาขอรับบริการมากนอยเพียงใด
6.1 สถานที่
มาก
ปานกลาง
นอย เนื่องจาก................................................
6.2 การใหบริการขอมูล
มาก
ปานกลาง
นอย เนื่องจาก ...............................................
6.3 เจาหนาที่
มาก
ปานกลาง
นอย เนื่องจาก ...............................................
7. ขอมูลที่ทานตองการเพิ่มเติม คือ
...............................................................................................................................................................
8. ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะอื่นๆ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

ขอขอบพระคุณที่กรุณาตอบแบบแสดงความคิดเห็น

ศูนยขอมูลขาวสารของราชการที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา
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แบบรายงานสถิติการใหบริการขอมูลขาวสาร
สวนราชการ/หนวยงาน.................................................
ประจําเดือน........................................ พ.ศ. .........................
1. สถิติการใหบริการ

รายการ
จํานวนผูมาขอรับบริการขอมูลขาวสาร (ราย)
จํานวนการปฏิเสธการใหบริการขอมูลขาวสาร (ราย/เรื่อง)
จํานวนการรองเรียนเกี่ยวกับการใหบริการขอมูล (ครัง้ /เรื่อง)

จํานวน

2. สาเหตุที่มีการปฏิเสธการใหบริการขอมูลขาวสาร เนื่องจาก
2.1............................................................................................................................................
2.2............................................................................................................................................
3. กรณีมีการรองเรียนเกี่ยวกับการใหบริการ ขอมูลขาวสาร (กรุณาระบุเรื่องที่มีการรองเรียน)
3.1..........................................................................................................................................
3.2....................................................................................................................................
4. สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นในการใหบริการขอมูลขาวสาร ณ ศูนยบริการขอมูลขาวสาร ทปค.จ.นค.
(รอบ 1 เดือน)
4.1 เพศ ชาย .................. คน
หญิง .................... คน
อาชีพ ขาราชการ ......... คน
พนักงานรัฐวิสาหกิจ .......... คน
ลูกจางภาครัฐ.............. คน อื่นๆ ................. คน ระบุ.........

4.2 ขอมูลที่ทานตองการมีใหทานหรือไม มี ......... คน มีแตไมครบ ......... คน ไมมี ......... คน
เจาหนาที่จะรับจัดหาใหภายหลัง ........................ คน
เจาหนาที่ไดแนะนําแหลงขอมูลที่ตองติดตอเพิ่ม............คน
4.3 ความถูกตอง/ทันสมัยของขอมูล
มาก .............. คน
ปานกลาง .............. คน
นอย ............ คน ไมถูกตอง .............. คน
ถูกตอง และเปนปจจุบัน ตรงตามความตองการ ................ คน
ไมถูกตอง และไมเปนปจจุบนั ............... คน
4.4 สถานที่ติดตอเพื่อขอรับบริการขอมูลมีความพรอมและสะดวกมากนอยเพียงใด
มาก .............. คน
ปานกลาง .............. คน
นอย ............. คน
4.5 ทานไดรับความพึงพอใจจากการมาขอรับบริการมากนอยเพียงใด
1.) สถานที่
มาก ........... คน ปานกลาง ............ คน
2.) การใหบริการ
มาก ........... คน ปานกลาง ............ คน
3.) เจาหนาที่
มาก ........... คน ปานกลาง ............ คน

นอย ............ คน
นอย ............ คน
นอย ............ คน

-2-

17

4.6 ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะอื่นๆ

1.) ....................................................................................................................................
2.) ....................................................................................................................................
3.) ....................................................................................................................................

5. การดําเนินการแกไข ปรับปรุงการใหบริการของสวนราชการ/หนวยงาน

1.) ....................................................................................................................................
2.) ....................................................................................................................................
3.) ....................................................................................................................................
4.) ....................................................................................................................................
5.) ....................................................................................................................................

6. สวนราชการ/หนวยงานของทาน เคยไดรบั การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลจาก สํานักงานคณะกรรมการขอมูล
ขาวสารของราชการ (สขร.) / สํานักงาน ก.พ.ร. หรือไม
เคย (ระบุ วัน/เดือน/ป) ......................................
ไมเคย

(ลงชื่อ) ..................................................... ผูรายงาน
( ...................................................... )
ตําแหนง .......................................................
วัน/เดือน/ป ........................................................
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แบบคําขอขอมูลขาวสารของราชการ
ศูนยขอมูลขาวสารของราชการขององคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา
ตามพระราชบัญญัตขิ อมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
เรื่อง ขอขอมูลขาวสารของราชการ

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

เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา
ขาพเจา ......................................................................... ตําแหนง/อาชีพ...............................................
หนวยงานที่สังกัด/ที่อยู .................................................................................................................................................
โทรศัพท.................................................. โทรสาร..........................................Email……………….........………………………..
มีความประสงคขอขอมูลขาวสารดังตอไปนี้
( ) ๑. ขอมูลตาม มาตรา ๗
( ) ๒. ขอมูลตาม มาตรา ๙
( ) ๓. ขอมูลอื่น ๆ ของสวนราชการเปนการเฉพาะตาม มาตรา ๑๑
( ) ๔. ขอมูลกลุมงานปกครอง
( ) ๕. ขอมูลกลุมงานการเงินและบัญชี
( ) ๖. ขอมูลกลุมงานความมั่นคง
( ) ๗. ขอมูลอื่นๆ ทั่วไป
ประเภทขอมูลที่จะขอ ระบุ..........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
โดยจะขอ
( ) รับทราบขอมูลขาวสาร
( ) คัดสําเนาขอมูลขาวสารและถายเอกสาร จํานวน .....................หนา
( ) อื่น ๆ โปรดระบุ ........................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดําเนินการใหตามความประสงคของขาพเจาตอไป
ขอแสดงความนับถือ

ผูร้ ับคําร้อง..........................................
วันที่............./................../.................
เวลา..................................น.

ลงชื่อ .................................................. ผูขอ
(...........................................................)
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ความเห็นของเจาหนาที่ประจําศูนยขอมูลขาวสารของราชการ

เรียน หัวหนาศูนยขอมูลขาวสารที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงราย
ขอมูลขาวสารตามคํารองเปนขอมูลขาวสารประเภท
( ) เปดเผยไดทั้งหมด และสามารถคัดสําเนาไดทั้งหมด
( ) เปดเผยไดทั้งหมด และสามารถคัดสําเนาไดบางสวน
( ) เปดเผยไดบางสวน และสามารถคัดสําเนาไดบางสวนที่เปดเผยได
( ) เปดเผยไดบางสวน และสามารถคัดสําเนาไดทั้งหมด
( ) เปดเผยไมได โดยอางเหตุผลตามมาตรา ๑๔ และ มาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ ............................................................. เจาหนาที่
(...............................................................)
วันที่............./................../.................

เรียน ปลัดจังหวัดเชียงราย
ขอมูลขาวสารที่ผูรองขอ เห็นควร ( ) อนุญาต
( ) ไมอนุญาต ...........................................................................
......................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................................หัวหนาศูนยขอมูลฯ
(...........................................................)
วันที่............./................../.................

คําสั่ง ผูอนุญาต
( ) อนุญาต ( ) ไมอนุญาต ..................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ..........................................................
(...........................................................)
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา
วันที่............./................../.................
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หนังสือรองเรียน
วันที่ ........... เดือน................................. พ.ศ...............
เรื่อง

รองเรียน................................................................................

เรียน ประธานกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
ขาพเจาชื่อ.................................................. นามสกุล .............................................................
อยูบานเลขที่ .................................. หมูที่ ................. ถนน .......................................................................
ตําบล / แขวง .................................... อําเภอ / เขต ..................................... จังหวัด .................................
รหัสไปรษณีย .................................................โทรศัพท ...........................................................................
ขอรองเรียนตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการวาหนวยงานของรัฐ คือ ....................................
.....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................
ไดกระทําการเปนการฝาฝนไมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติไมถูกตองตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.
2540 โดยมีขอเท็จจริง ดังนี้
(1) ..........................................................................................................................................
(2) ..........................................................................................................................................
(3) ..........................................................................................................................................
พรอมนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณามาดวยแลว คือ เรื่อง.....................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.................................................................................................................... จํานวน ..........................แผน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการใหตามความประสงคของขาพเจาตอไป
ขอแสดงความนับถือ

สถานที่ติดตอ

(ลงชื่อ) ....................................... ผูรองเรียน
(..........................................)
ประธานกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
อาคารสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ทําเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2282-1366 โทรสาร. 0-2281-8543

21

หนังสืออุทธรณ
เขียนที่........................................
วันที่ .............................................................................
เรื่อง อุทธรณคําสั่งไมเปดเผยขอมูลขาวสารของ..............................................................................
เรียน ประธานกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
ขาพเจา.............................................................. ตําแหนง / อาชีพ ..........................................
อยูบานเลขที่ .................. ตําบล ............................... อําเภอ ............................ จังหวัด ............................
โทรศัพท ....................................................... มีความประสงคขออุทธรณคําสั่งไมเปดเผยขอมูลขาวสาร
ของ ..............................................................................................................................
ดวยเมื่อวันที่ ........................................ ขาพเจาไดใชสิทธิตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 ขอดูเอกสารจํานวน...........รายการ จาก ...............................................................
ดังมีรายละเอียดตามสําเนาคําขอที่แนบมาพรอมนี้ ตอมาเมื่อวันที่ .......................................................
.................................................................................... ไดมีคําสั่งปฏิเสธไมอนุญาตใหตรวจดู / ใหสําเนา
เอกสารดังกลาว โดยใหเหตุผลวา .............................................................................................................
............................................................................................................. ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสําเนา
หนังสือปฏิเสธของ ..................................................................................... ที่แนบมาพรอมนี้
ขาพเจาจึงขอใชสิทธิอุทธรณคําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารของ .........................................
ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) ............................................ ผูอุทธรณ
(..............................................)
สถานที่ติดตอ

ประธานกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
อาคารสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ทําเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2281-8552 – 3 โทรสาร. 0-2281-8543

ผูจัดทํา
ที่ปรึกษา
นางธนพร วังเมือง นายกองคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา

คณะทํางาน
หัวหนากลุม/ฝาย และหัวหนางาน เจาหนาที่ประจําศูนยขอมูลขาวสารฯ
องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา

ผูรวบรวมและจัดทําขอมูล
หัวหนางานและเจาหนาที่ประจําศูนยขอมูลขาวสารฯ
องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา

