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คํานํา
ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 บัญญัติใหหนวยงานของรัฐตอง
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ศูนยขอมูลขาวสาร
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1.ความเปนมา
พระราชบัญ ญั ติขอ มูลข าวสารของราชการ พ.ศ.2540 บัญ ญัติขึ้ นเพื่ อรองรับ สิทธิ ของ
ประชาชนในการรับรูขอมูลขาวสารของราชการ โดยที่หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการ
ตามอํานาจหนาที่และภารกิจของหนวยงานฯ นอกจากนี้ยังใหมีการเผยแพรเพื่อใหประชาชน สามารถใชสิทธิใน
การเขาถึง ขอมูลขาวสารของหนวยงานของรัฐและเพื่อความโปรง ใส มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ซึ่งการใหบริการของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง เปนกระบวนการที่ชวย สนับสนุน
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
ศู น ย ข อ มู ล ข า วสารของราชการ จั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ ให บ ริ ก ารข อ มู ล ข า วสารแก ป ระชาชน
ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 บัญญัติใหหนวยงานของรัฐ ตองจัดให
มีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามกฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได กอปรกับไดมีประกาศ
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการจัดใหมีขอมูลขาวสารของ
ราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู ณ ที่ทําการของหนวยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่จัดเก็บรวบรวมขอมูล
ขาวสารและใหบริการวา “ศูนยขอมูลขาวสารทางราชการ” มีภารกิจในการใหคําแนะนําใหคําปรึกษาที่เปน
ประโยชน โดยประชาชนที่มาขอรับบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว และไดรับขอมูลถูกตอง เปนปจจุบัน
อีกทั่งรับเรื่องราวรองทุกขเกี่ยวกับหนวยงานและเผยแพรผลการปฏิบัติงานของหนวยงานดวย
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง เปนหนวยงานที่ตองการตอบสนองความตองการของ
ประชาชน ใหมีสิทธิรับรูขอมูลขาวสารตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินการของรัฐ จึง ไดมีประกาศใหจัดตั้ง
ศูน ยขอมูลขาวสารขึ้น โดยใหบริการที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง เลขที่ 163 หมูที่ 4
ตําบลหวยยาง อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา 30120 และไดจัดทําคูมือกระบวนการบริหารจัดการศูนย
ขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง เพื่อเปนสวนหนึ่งของการดําเนินการพัฒ นาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งจะเปนแนวทางในการเสริมสรางความรู ความเขาใจในวิธีการขั้นตอน
ใน
การปฏิบัติงานการใหบริการขอมูลขาวสารของราชการ เพื่อใหบุคลากรของสํานักงานฯ สามารถใหบริการ
ขอมูลขาวสารไดอยางมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน มีความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน และสรางความพึงพอใจใน
การรับบริการขอมูลขาวสารจากทางราชการ
2.วัตถุประสงคการจัดทําคูมือ
2.1 เพื่อจัดเก็บขาวสาร องคความรูเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการศูนยขอมูลขาวสาร
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง เกณฑขอกําหนด รายละเอียดมาตรฐานของงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ
และเอกสารที่เกี่ยวของ
2.2 เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการ ปฏิบัติง านเผยแพรขอมูล
ขาวสารใหแกเจาหนาที่ไวเปนแนวทางการปฏิบัติงาน
2.3 เพื่อใชเปนเอกสารอางอิงในการปฏิบัติงาน
3.ขอบเขต
คูมือฉบับนี้ใชประกอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
ของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง
4. คําจํากัดความ
“ขอมูลขาวสาร” หมายความวา สื่อที่มีความหมายใหรูเรื่องราวขอเท็จจริง ขอมูล หรือ
สิ่งใดๆ ไมวาการสื่อความหมายนั้น จะทําไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผานวิธีการใดๆ และไมวาจะไดทํา
ไวในรูปของเอกสาร แฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถาย ฟลม การบันทึกภาพหรือเสียง
การบันทึก โดยเครื่องคอมพิวเตอร หรือวิธีอื่นใดที่ทําใหสิ่งที่บันทึกไวปรากฏได
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“ขอมูลขาวสารของราชการ” หมายความวา ขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองหรือ
ควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ ไมวาจะเปนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐหรือขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับเอกชน
“มาตรฐานความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ” คือ มาตรฐานในการปฏิบัติหนาที่ของ
หนวยงานภาครั ฐในดานการบริหารจัดการที่แ สดงใหเห็นถึง ขั้น ตอนการดําเนินการที่สามารถเปดเผยและ
ตรวจสอบไดทั้งในเชิงขอมูลและกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ
“ขอมูลขาวสารสวนบุคคล” หมายความวา ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล
เชน การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทํางาน บรรดาที่มีชื่อของ
ผูนั้นหรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทําใหรูตัวผูนั้นได เชน ลายพิมพนิ้วมือแผนบันทึกลักษณะ
เสียงของคน หรือรูปถาย และใหความรวมถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผูที่ถึงแกกรรมแลวดวย
ขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหนวยงานรัฐยอมจํากัดเฉพาะที่หนวยงานของรัฐ
ครอบครองหรือควบคุมไวตามอํานาจหนาที่ของหนวยงานนั้นๆ เทานั้น รวมไปถึงขอมูลขาวสารที่เจาหนาที่
ของรัฐในฐานะผูปฏิบัติหนาที่ใหแกหนวยงานของรัฐครอบครองอยูดวย
5. บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ
5.1 ดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ไดดังนี้
5.1.1 จั ด สถานที่ /จั ด ตั้ ง ศู น ย ข อ มู ล ข า วสารขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล
หวยยาง สําหรับใหบริการขอมูลขาวสารตามมาตรา 9 เพื่อประชาชนสามารถเขาตรวจสอบขอมูลขาวสารได
โดยสะดวก
5.1.2 มีเจาหนาที่รับผิดชอบประจําศูนยขอมูลขาวสารหรือปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการ
ใหบริการขอมูลขาวสารของราชการเปนการเฉพาะ
5.1.3 มีปายบอกถึงที่ตั้งของสถานที่หรือศูนยขอมูลขาวสารหรือปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ
การใหบริการขอมูลขาวสารของราชการเปนการเฉพาะไว ตั้งแตบริเวณอาคาร และศูนยขอมูลขาวสารของ
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง
5.1.4 มีปายบอกถึงที่ตั้งของสถานที่หรือศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวน
ตําบลหวยยาง
5.1.5 จั ด ระบบข อ มู ล ข า วสารตามพระราชบัญ ญั ติ ข อ มู ล ข า วสารของราชการ
พ.ศ.2540 ตามมาตรา 7 พรอมจัดทําดัชนีขอมูลขาวสารไวบริการแกผูมาติดตอและขอรับบริการ
5.1.6 บริหารจัดการเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการอยางเปนระบบ
เชน การแตงตั้งคณะกรรมการ
5.2 จั ดระบบข อมูลขาวสารตามพระราชบัญ ญัติขอ มูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
ตามมาตรา 7 พรอมจัดทําดัชนีขอมูลขาวสารไวบริการแกผูมาติดตอและขอรับบริการ
5.3 บริหารจัดการเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการอยางเปนระบบ เชน
แตงตั้งคณะกรรมการขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง เก็บสถิติขอมูลขาวสาร ดําเนินการ
รักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ
5.4 เผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิการรับรูขอมูลขาวสารใหแกบุคลากรทราบ เชน
จัดอบรม สัมมนา สงเจาหนาที่เขารวมในโครงการตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการใหและรับบริการขอมูลขาวสาร
ของราชการ เผยแพรความรูผานสื่อชองทางตางๆ บรรยายใหความรูผูเขาเยี่ยมชม สํารวจความตองการและ
ความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย สํารวจความพึงพอใจในการรับบริการศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหาร
สวนตําบลหวยยาง
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5.5 เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการประกวดราคา ประกาศสอบราคาที่ผูบริหารลงนามแลว
เผยแพรบนเว็บไซต
6. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
6.1 ขอมูลขาวสารที่องคการบริหารสวนตําบลหวยยางรวบรวมขึ้น เพื่อใหบริการประชาชน
ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ตามมาตรา 7 และมีสิทธิตรวจสอบดูไดตามมาตรา 9
ประกอบดวย
กิจจานุเบกษา

ของรัฐ

มาตรา 7 หน วยงานขอรัฐ ต อ งส ง ขอ มู ล ของราชการอยา งน อยดั ง ต อ ไปนี้ ล งพิ ม พ ในราช
(1) โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน
(2) สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน
(3) สถานที่ติดตอเพื่ อขอรับขอมูลขา วสาร หรือคําแนะนําในการติด ตอกับหนวยงาน

(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ขอบัง คับ คําสั่ง หนัง สือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย
หรือการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดใหมีขึ้นโดยมีสภาพอยางกฎ เพื่อใหมีผลเปนการทั่วไปตอเอกชนที่เกี่ยวของ
(5) ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
ขอมูลขาวสารใดที่ไดมีการจัดพิมพเพื่อใหแพรหลายตามจํานวนพอสมควรแลว ถามีการ
ลงพิมพในราชกิจจานุกเบกษาโดยอางอิงถึงสิ่งพิมพนั้นก็ใหถือวาเปนการปฏิบัติตามบทบัญญัติวรรคหนึ่งแลว
ใหหนวยงานของรัฐรวบรวมและจัดใหมีขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งไวเผยแพรเพื่อขาย
หรือจําหนาย จายแจก ณ ที่ทําการของหนวยงานของรัฐแหงนั้นตามที่เห็นสมควร

มาตรา 9 หน ว ยงานของรั ฐ ต อ งจั ด ให มี ข อ มูล ข า วสารของราชการอย า งน อ ยดั ง ต อ ไปนี้
ไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ทั้งนี้ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
(1) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงตอเอกชน รวมทั้ง ความเห็นแยง และ
คําสั่งที่เกี่ยวของในการพิจารณาวินิจฉัยดังกลาว
(2) นโยบายหรื อ การตี ค วามที่ ไ ม เ ข า ข า ยต อ งลงพิ ม พ ใ นราชกิ จ จานุ ก เบกษา
ตามมาตรา 7 (4)
(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายของปที่กําลังดําเนินการ
(4) คูมือหรือคําสั่ง เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติง านของเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่ง มีผลกระทบถึง สิท ธิ
หนาที่ของเอกชน
(5) สิ่งพิมพที่ไดมีการอางอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง
(6) สัญ ญาสัมปทาน สัญ ญาที่มีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรือสัญ ญารวมทุน กับ
เอกชนในการจัดทําบริการสาธารณะ
(7) มติ ค ณะรั ฐ มนตรี หรื อ มติ ค ณะกรรมการที่ แ ต ง ตั้ ง โดยกฎหมาย หรื อ โดยมติ
คณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ใหระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารที่นํามาใชในการ
พิจารณาไวดวย
(8)
ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด ไดแก การประกวดราคา ประกาศ
สอบราคา และสรุปผลการพิจารณาการจัดจางเปนรายเดือน ทุกๆเดือน
6.2 นําระบบการจัดการขอมูลขาวสารดําเนินการ 2 ระบบ คือ
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6.2.1 ระบบการจัดการขอมูลขาวสารดวยระบบเอกสาร (แฟมขอมูลขาวสาร) ไดคัดแยก
ขอมูลที่หนวยงานตองจัดเพื่อใหประชาชนเขาตรวจดู ตามมาตรา 9 ไวบริการ โดยจัดทําดัชนีขอมูลขาวสาร
ไวในรหัสแฟมขอมูลขาวสาร
6.2.2 ระบบการจัดการขอมูลขาวสารดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ไดนําระบบคอมพิวเตอรที่มี
ระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส มาพัฒ นาเพื่อรองรับขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบล
หวยยาง ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ไดแก
6.2.2.1 ระบบราชการกิจจานุเบกษา (กฎหมายเกี่ยวกับองคการบริหารสวนตําบล
หวยยางและหนวยงานในสังกัด)
6.2.2.2 ระบบมติคณะรัฐมนตรี
6.2.2.3 ระบบคาสั่ง ระเบียบ ประกาศ
6.2.2.4 ระบบขาวองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง
6.2.2.5 ระบบขอมูลขาวสารอิเล็กทรอนิกส
6.2.2.6 ระบบอินเตอรเน็ตหรือระบบเว็บไซตองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง (มี
ขอมูลขึ้นระบบ ประกอบดวย การประกวดราคาและสอบราคาสรุปการจัดซื้อจัดจางฯ รายงานทางวิชาการ
ระบบ ศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง โครงการ/แผนงานของหนวยงาน สถานที่
ติดตองานเว็บไซตฯ เปนตน)
6.2.2.7 ระบบศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง
7. ขั้นตอนและกําหนดระยะเวลาในการใหบริการขอมูลขาวสาร
7.1 ผูมาขอตรวจดูขอมูลขาวสารลงชื่อในสมุดทะเบียน
7.2 ผูมาขอตรวจดูขอมูลขาวสารสามารถตรวจดูคนหาขอมูลขาวสารไดดวยตนเองหรือจะขอ
เจาหนาที่ประจําศูนยชวยแนะนําคนหาใหก็ได
7.3 หากผู มาขอตรวจดูขอมู ลขาวสารประสงค จะได สําเนาหรือ สําเนาขอมู ลขาวสารที่ มี
คํารับรองความถูกตองใหยื่นคํารองตามแบบฟอรมที่องคการบริหารสวนตําบลหวยยางกําหนด หรือเขียนขึ้นเอง
โดยระบุขอมูลขาวสารที่ตองการในลักษณะที่อาจเขาใจไดตามสมควร
7.4 หากขอมูลขาวสารที่ประสงคจะขอ ไมใชขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดู
เจาหนาที่ประจําศูนยจะสงคําขอไปใหหนวยงานที่ครอบครองดูแลขอมูลขาวสารนั้นพิจารณาดําเนินการตอไป
7.5 กําหนดระยะเวลาในการใหขอมูลขาวสาร
7.5.1 การใหบริการสําเนาขอมูลขาวสารที่จัดไวในศูนยขอมูลขาวสารของราชการ
กําหนดระยะเวลาภายในวันทําการที่มีคําขอนั้น
7.5.2 การใหบริการสําเนาขอมูลขาวสารอื่นๆ ที่พรอมจะใหไดกําหนดระยะเวลา
ภายในวันทําการที่ขอหรือโดยเร็ว ทั้งนี้ไมเกิน 15 วัน
7.5.3 ในกรณีที่ขอมูลขาวสารที่ขอมีจํานวนมากหรือไมสามารถรวบรวมสําเนาใหแลว
เสร็จภายใน 15 วัน องคการบริหารสวนตําบลหวยยางจะแจงใหผูขอทราบ ภายใน 15 วัน วาจะใหมารับขอมูล
ขาวสารไดในวันที่เทาใด
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แผนภูมิการดําเนินการขอมูลขาวสาร
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง
ผูมาติดตอแจงความจํานง

ไมมีขอมูลหรือ
ขอมูลเปดเผยไมได

เจาหนาที่ตรวจสอบ
ขอมูลขาวสาร

ขอมูลเปดเผยได

เจาหนาที่ชี้แจง
และใหคําแนะนํา

ขอตรวจดู

ขอสําเนา

จบการขั้นตอน

จบการขั้นตอน

ผูมาติดตอชําระ
คาธรรมเนียม/คาใชจาย

รับสําเนาขอมูลขาวสาร
และใบเสร็จรับเงิน

จบขั้นตอน

9

8. หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงานและเงื่อนไข
8.1 หลักเกณฑการปฏิบัติงาน
8.1.1 ความมุงหมายสําคัญของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
มุงโดยตรงตอการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับสิทธิการรับรูของประชาชน หรือมุงตอการจัดการความรู
การพัฒ นาเครือขายความรูจากขอมูลขาวสารของราชการ โดยกําหนดใหหนวยงานของรัฐมีอํานาจหนาที่
เกี่ยวกับขอมูลขาวสาร โดยใหเก็บรักษาขอมูลขาวสารตางๆ ของหนวยงานและตองจัดพิมพเผยแพร จัดไวให
ประชาชนเขาตรวจดูหรือเปดเผยเมื่อประชาชนรองขอตามลําดับความสําคัญของขอมูลขาวสารบางประเภท
ที่การเปดเผยอาจกระทบความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือสวนไดเสียอันพึงไดรับความ
คุมครองของบุคคลอื่นไดและขอมูลขาวสารทั้งหลายเหลานี้เมื่อมีอายุครบเวลาที่กฎหมายกําหนดหนวยงานของ
รัฐมีหนาที่สงมอบใหหอจดหมายเหตุแหงชาติ เพื่อคัดเลือกไวใหประชาชนไดศึกษาคนควา
8.1.2 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2549 ที่เห็นควรใหนําเรื่องการ
จัดระบบและการดําเนินการเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารและการสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน
เปนหนึ่งในตัวชี้วัด (KPI) ประสิทธิภาพของหนวยงานของรัฐทุกแหงเริ่มตั้งแตปงบประมาณพ.ศ.2540 เพื่อเปน
การสนับสนุนการบังคับใชพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
8.1.3 หนาที่เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสาร
8.1.3.1 เตรียมขอมูลเพื่อพรอมในการเปดเผยขอมูลขาวสาร วิเคราะหขอมูลขาวสาร
ที่จัดทําไวจัดระบบขอมูลขาสาร มาตรา 7 มาตรา 9 และมาตรา 11 จัดแยกประเภทขอมูลขาวสารเพื่อสะดวก
รวดเร็วในการคนหา
8.1.3.2 เปดเผยขอมูลขาวสาร คือ
- จัดพิมพเผยแพรขอมูลขาวสารที่กฎหมายกําหนด รวบรวมและจัดสงขอมูลขาวสาร
ของราชการตามมารา 7 เพื่อพิมพเผยแพรในราชกิจจานุเบกษา หรือจัดพิมพเผยแพรตามจํานวนสมควรทันทีที่
มีขอมูลขาวสาร
1) ดําเนินการรวบรวมขอมูลขาวสารสําคัญ ไวใหประชาชนตรวจดู ตามมาตรา 9
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการไดใชอํานาจตามมาตรา 9 ออกประกาศเมื่อ 27 กุมภาพันธ 2541
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนตรวจดู
2) จัดสถานที่สํ าหรับค นหาและตรวจดูขอมู ลขาวสารของราชการตามประกาศ
คณะกรรมการขอมูลขาวสาร
3) จัดทําดัชนีขอมูลขาวสารใหเพียงพอ สําหรับบริการประชาชนเพื่อความสะดวกใน
การคนหาดวยตนเอง
- จัดหาขอมูลขาวสารอื่นๆ ใหผูขอในเวลาอันสมควร ตามมาตรา 11 ซึ่งหมายถึง
หัวหนาที่จัดหาขอมูลขาวสารที่มีอยูแลว และผูขอขอมูลขาวสารไดระบุลักษณะที่อาจเขาใจไดตามควรและ
ไมขอรวบรวม หรือจัดใหมีขึ้นใหม เจาหนาที่ของรัฐจะจัดใหหรือไมก็ได
- จัดทําสําเนาและรับรองสําเนาถูกตอง (มาตรา 9 และมาตรา 11) หนวยงานของรัฐ
อาจวางหลักเกณฑเรียกคาธรรมเนียมในการดําเนินการก็ไ ด และตองคํานึงถึงการชวยเหลือผูมีรายไดนอย
ประกอบดวย และตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ โดยไดมีประกาศเรื่อง
คาธรรมเนียมไวว าถาเรียกเก็บไม เกิน ตนทุนที่แทจริ ง ไมตองขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกอนก็ไ ด
คาธรรมเนียมมี 3 ประเภท คือ
(1) คาธรรมเนียมในการทําสาเนาและรับรองสําเนา
(2) คาธรรมเนียมในการคนหารวบรวมขอมูลขาวสาร
(3) คาธรรมเนียมในการตรวจสอบความถูกตองและตัดทอนขอมูลขา วสารที่ไ ม
เปดเผยหนวยงาน
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- ให คํ า แนะนํ าแก ผู ข อข อ มู ลข า วสารของราชการที่ มิไ ด อ ยู ใ นความดู แ ละของ
หนวยงาน โดยใหติดตอหนวยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขอมูลขาวสารนั้นๆ (มาตรา 12)
8.1.3.3 หนาที่พิจารณาสั่งเปดเผยหรือมิใหเปดเผยขอมูลขาวสาร ตองพิจารณากอน
วาคําขอนั้นมีลักษณะชัดเจนชนิดที่อาจเขาใจไดตามสมควรหรือไม
กรณีการสั่งเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ กฎหมายถือการมีคําสั่งเปดเผยเปน
ดุลพินิจของเจาหนาที่รัฐ (มาตรา 15 วรรคสอง) ดังนั้น ผูบังคับบัญชาหรือศาลยอมไมมีอํานาจทบทวนหรือ
ยกเลิกเพิกถอน คําสั่ง การสั่งเพิกถอนคําสั่งเปดเผยขอมูลขาวสาร จึงมีไดเฉพาะกรณีผูบังคับบัญชาหรือศาล
เห็นวาเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมายเทานั้น
การสั่ง มิใหเปดเผยนั้นกฎหมายมิไดกําหนดวาเปนดุลพินิจโดยเฉพาะ ดัง นั้น อาจ
พิจารณาทบทวนหรือยกเลิกเพิกถอนได ในกรณีหลังหนวยงานของรัฐที่ออกคําสั่งไมเปดเผยขอมูลขาวสารยังมี
หนาที่ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มาตรา 40 วรรคแรก ที่ตองแจงใหผูขอรับ
รูขอมูลขาวสารทราบดวยวาอาจอุทธรณคําสั่งไมเปดเผยนั้น ตอคณะกรรมการการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูล
ขาวสาร ภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งนั้น โดยยื่นอุทธรณตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ
ราชการ (มาตรา 18)
8.1.3.4 แจงใหผูมีประโยชนไ ดเสียในการเปดเผยขอมูลขาว คัดคานการเปดเผย
ขอมูลขาวสารนั้น ตามมาตรา 17 วรรคแรก
8.1.3.5 จัดระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลและรักษาความปลอดภัยใหแกระบบ
ขอมูลขาวสารสวนบุคคล (มาตรา 23) ไมเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคล (มาตรา 24) แกไขและปรับปรุง
ขอมูลขาวสารสวนบุคคลเพื่อความถูกตองของขอมูลสวนบุคคล (มาตรา 25)
8.1.3.6 สง มอบขอมูลขาวสารใหแกหอจดหมายเหตุแหง ชาติ กรมศิลปากรหรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ เพื่อคัดเลือกไวใหประชาชนไดศึกษาคนควาขอมูลขาวสารที่เปนความลับของทางราชการ
เมื่อครบ 25 ป (มาตรา 15 และมาตรา 26 วรรคสอง)
8.1.3.7 ประชาสัมพันธและเผยแพรสิทธิการเขาถึงขอมูลขาวสารของผูรับบริการ
ศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง
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ภาคผนวก

12

คําขอขอมูลขาวสาร
เขียนที่..........................................................................
วันที่.................เดือน.............................พ.ศ.................
เรื่อง

ขอขอมูลขาวสารของราชการ

เรียน

นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)......................................................................อายุ......................ป
อาชีพ.........................................สถานที่ทํางาน/สถานศึกษา................................................................................
อยูบานเลขที่......................หมูที่...............ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต...................................
จังหวัด...............................หมายเลขโทรศัพท……....................................หมายเลขโทรสาร.................................
มีความประสงคขอรับบริการขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ดังนี้
 ขอตรวจดู
 ขอคัดสาเนา
 ขอคัดสาเนาที่มีคารับรองถูกตอง  อื่น ๆ
ในเรื่องตอไปนี้

1............................................................................................................................................
2.............................................................................................................................................
3............................................................................................................................................
เพื่อใชประโยชน (ถามี)......................................................................................................................................

ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลขางตนเปนความจริงทุกประการ และขาพเจาทราบถึงประกาศคณะกรรมการ
ขอมูลขาวสารของราชการ เรื่อง การเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขอสําเนาหรือขอสําเนาที่มี
คํารับรองถูกตองของ
ขอมูลขาวสารของราชการดีทุกประการ ทั้งนี้ไดแนบหลักฐานการขอรับขอมูลขาวสาร
มาพรอมนี้

ไดรับเอกสารแลว
(ลงชื่อ).....................................................ผูรับ

(ลงชื่อ)................................................ผูยื่นคํารอง
(........................................................)

(สําหรับเจาหนาที)่
เปนการขอรับบริการตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
 มาตรา 7
 มาตรา 9
 มาตรา 11
ไดดําเนินการ
 ใหขอมูล/เอกสารตามที่ตองการแลว
 ใหเขาตรวจขอมูล/เอกสารแลว
 นัดมารับเอกสาร ในวันที่ .............................
 เปดเผยไดเฉพาะบางสวน
 เปดเผยไมได เพราะ......................................
(ลงชื่อ)...........................................เจาหนาที่ผูรับผิดชอบฯ
(....................................................)
หมายเหตุ แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนทุกครั้งที่มีการยื่นคําขอ

ความเห็นปลัด
...............................................................
(นายสุวัฒน สิงกาญจนาวงศา)
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง
ความเห็นนายก
……………………………….…………………………
(นายสมปอง จันทรปญญา)
นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง

