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คํานํา
ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 บัญญัติใหหนวยงานของรัฐ
ตองจัดใหมีขอมูลขาวสาร อยางนอยตามที่กฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได และตามประกาศ
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของทางราชการ เรื่อง หลักเกณฑ1และวิธีการเกี่ยวกับการจัดใหมีขอมูลขาวสาร
ไวใหประชาชนเขาตรวจดู ณ ที่สํานักงานของหนวยงานโดยเลือกสถานที่จัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารเรียกวา
ศูนย1ขอมูลขาวสาร
เทศบาลตําบลเนินฆอ ไดตระหนักถึงความสําคัญของพระราชบัญญัติดังกลาว จึงไดจัดตั้งศูนย1
ขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลเนินฆอขึ้น

งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร1
เทศบาลตําบลเนินฆอ

สารบัญ
เรื่อง

หนา

1. ความเป:นมา
2. วัตถุประสงค1การจัดทําคูมือ
3. ขอบเขต
4. คําจัดกัดความ
5. บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ
6. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
7. ขั้นตอนและกําหนดระยะเวลาในการใหบริการขอมูลขาวสาร
8. แผนภูมิการดําเนินการขอมูลขาวสาร
9. หลักเกณฑ1วิธีการปฏิบัติงานและเงื่อนไข
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4
5
5
6
7
8
9

ภาคผนวก
- แบบฟอร1มคําขอรับขอมูลขาวสาร
- พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
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1.ความเปนมา
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 บัญญัติขึ้นเพื่อรองรับสิทธิของ
ประชาชนในการรับรูขอมูลขาวสารของราชการ โดยที่หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการ
ตามอํานาจหนาที่และภารกิจของหนวยงานฯ นอกจากนี้ยังใหมีการเผยแพรเพื่อใหประชาชน สามารถใชสิทธิใน
การเขาถึงขอมูลขาวสารของหนวยงานของรัฐและเพื่อความโปรงใส มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ซึ่งการใหบริการของศูนย1ขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลเนินฆอ เป:นกระบวนการที่ชวย สนับสนุนผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย
ศู น ย1 ข อมู ล ขาวสารของราชการ จั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ ใหบริ ก ารขอมู ล ขาวสารแกประชาชน
ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 บัญญัติใหหนวยงานของรัฐ ตองจัด
ใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามกฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได กอปรกับไดมี
ประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เรื่อง หลักเกณฑ1และวิธีการเกี่ยวกับการจัดใหมีขอมูล
ขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู ณ ที่สํานักงานของหนวยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่จัดเก็บ
รวบรวมขอมูลขาวสารและใหบริการวา “ศูนย1ขอมูลขาวสารทางราชการ” มีภารกิจในการใหคําแนะนําให
คําปรึกษาที่เป:นประโยชน1 โดยประชาชนที่มาขอรับบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว และไดรับขอมูลถูกตอง
เป:นปKจจุบัน อีกทั่งรับเรื่องราวรองทุกข1เกี่ยวกับหนวยงานและเผยแพรผลการปฏิบัติงานของหนวยงานดวย
เทศบาลตําบลเนินฆอ เป:นหนวยงานที่ตองการตอบสนองความตองการของประชาชน ใหมี
สิทธิรับรูขอมูลขาวสารตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินการของรัฐ จึงไดมีประกาศใหจัดตั้งศูนย1ขอมูลขาวสารขึ้น
โดยใหบริการที่สํานักงานเทศบาลตําบลเนินฆอ เลขที่ - หมูที่ 3 ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง
21110 และไดจัดทําคูมือกระบวนการบริหารจัดการศูนย1ขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลเนินฆอ เพื่อเป:น
สวนหนึ่งของการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งจะเป:นแนวทางในการเสริมสราง
ความรู ความเขาใจในวิธีการขั้นตอนในการปฏิบัติงานการใหบริการขอมูลขาวสารของราชการ เพื่อใหบุคลากร
ของเทศบาลฯ สามารถใหบริการขอมูลขาวสารไดอยางมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน มีความรวดเร็วในการ
ปฏิบัติงาน และสรางความพึงพอใจในการรับบริการขอมูลขาวสารจากทางราชการ

2. วัตถุประสงคการจัดทําคู%มือ
2.1 เพื่อจัดเก็บขาวสาร องค1ความรูเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการศูนย1ขอมูลขาวสาร
เทศบาลตําบลเนินฆอ เกณฑ1ขอกําหนด รายละเอียดมาตรฐานของงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบและเอกสารที่
เกี่ยวของ
2.2 เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ1การ ปฏิบัติงานเผยแพรขอมูล
ขาวสารใหแกเจาหนาที่ไวเป:นแนวทางการปฏิบัติงาน
2.3 เพื่อใชเป:นเอกสารอางอิงในการปฏิบัติงาน

3.ขอบเขต
คูมือฉบับนี้ใชประกอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
ของศูนย1ขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลเนินฆอ
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4. คําจํากัดความ
“ขอมูลขาวสาร” หมายความวา สื่อที่มีความหมายใหรูเรื่องราวขอเท็จจริง ขอมูล หรือ
สิ่งใดๆ ไมวาการสื่อความหมายนั้น จะทําไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผานวิธีการใดๆ และไมวาจะไดทํา
ไวในรูปของเอกสาร แฟOม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถาย ฟPล1ม การบันทึกภาพหรือเสียง
การบันทึก โดยเครื่องคอมพิวเตอร1 หรือวิธีอื่นใดที่ทําใหสิ่งที่บันทึกไวปรากฏได
“ขอมูลขาวสารของราชการ” หมายความวา ขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองหรือ
ควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ ไมวาจะเป:นขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐหรือขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับเอกชน
“มาตรฐานความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ” คือ มาตรฐานในการปฏิบัติหนาที่ของ
หนวยงานภาครั ฐในดานการบริห ารจัด การที่ แสดงใหเห็ นถึ งขั้ นตอนการดํ าเนิน การที่ สามารถเปP ดเผยและ
ตรวจสอบไดทั้งในเชิงขอมูลและกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ
“ขอมูลขาวสารสวนบุคคล” หมายความวา ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล
เชน การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทํางาน บรรดาที่มีชื่อของ
ผูนั้นหรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทําใหรูตัวผูนั้นได เชน ลายพิมพ1นิ้วมือแผนบันทึกลักษณะ
เสียงของคน หรือรูปถาย และใหความรวมถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผูที่ถึงแกกรรมแลวดวย
ขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหนวยงานรัฐยอมจํากัดเฉพาะที่หนวยงานของรัฐ
ครอบครองหรือควบคุมไวตามอํานาจหนาที่ของหนวยงานนั้นๆ เทานั้น รวมไปถึงขอมูลขาวสารที่เจาหนาที่
ของรัฐในฐานะผูปฏิบัติหนาที่ใหแกหนวยงานของรัฐครอบครองอยูดวย

5. บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ
5.1 ดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ไดดังนี้
5.1.1 จัดสถานที่/จัดตั้งศูนย1ขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลเนินฆอ สําหรับใหบริการขอมูล
ขาวสารตามมาตรา 9 เพื่อประชาชนสามารถเขาตรวจสอบขอมูลขาวสารไดโดยสะดวก
5.1.2 มีเ จาหนาที่ รั บผิ ด ชอบประจํ า ศู น ย1ขอมู ลขาวสารหรือปฏิ บั ติห นาที่เ กี่ ย วกั บ การ
ใหบริการขอมูลขาวสารของราชการเป:นการเฉพาะ
5.1.3 มีปOายบอกถึงที่ตั้งของสถานที่หรือศูนย1ขอมูลขาวสารหรือปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการ
ใหบริการขอมูลขาวสารของราชการเป:นการเฉพาะไว ตั้งแตบริเวณอาคาร และศูนย1ขอมูลขาวสารของเทศบาล
ตําบลเนินฆอ
5.1.4 มีปOายบอกถึงที่ตั้งของสถานที่หรือศูนย1ขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลเนินฆอ
5.1.5 จัดระบบขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
ตามมาตรา 7 พรอมจัดทําดัชนีขอมูลขาวสารไวบริการแกผูมาติดตอและขอรับบริการ
5.1.6 บริ ห ารจั ด การเกี่ ย วกั บ การเปP ด เผยขอมู ล ขาวสารของราชการอยางเป: น ระบบ
เชน การแตงตั้งคณะกรรมการ
5.2 จัดระบบขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
ตามมาตรา 7 พรอมจัดทําดัชนีขอมูลขาวสารไวบริการแกผูมาติดตอและขอรับบริการ

-65.3 บริหารจัดการเกี่ยวกับการเปPดเผยขอมูลขาวสารของราชการอยางเป:นระบบ เชน
แตงตั้งคณะกรรมการขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลเนินฆอ เก็บสถิติขอมูลขาวสาร ดําเนินการรักษา
มาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ
5.4 เผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิการรับรูขอมูลขาวสารใหแกบุคลากรทราบ เชน
จัดอบรม สัมมนา สงเจาหนาที่เขารวมในโครงการตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการใหและรับบริการขอมูลขาวสาร
ของราชการ เผยแพรความรูผานสื่อชองทางตางๆ บรรยายใหความรูผูเขาเยี่ยมชม สํารวจความตองการและ
ความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย สํารวจความพึงพอใจในการรับบริการศูนย1ขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบล
เนินฆอ
5.5 เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการประกวดราคา ประกาศสอบราคาที่ผูบริหารลงนามแลว
เผยแพรบนเว็บไซต1

6. ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
6.1 ขอมูลขาวสารที่เทศบาลตําบลเนินฆอรวบรวมขึ้น เพื่อใหบริการประชาชนตามพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ตามมาตรา 7 และมีสิทธิตรวจสอบดูไดตามมาตรา 9 ประกอบดวย
มาตรา 7 หนวยงานขอรั ฐ ตองสงขอมู ล ของราชการอยางนอยดั ง ตอไปนี้ ล งพิ มพ1 ในราช
กิจจานุเบกษา
(1) โครงสรางและการจัดองค1กรในการดําเนินงาน
(2) สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน
(3) สถานที่ติ ดตอเพื่ อขอรั บขอมูล ขาวสาร หรื อคํ าแนะนํ าในการติด ตอกั บหนวยงาน
ของรัฐ
(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ขอบังคับ คํา สั่ง หนังสือเวีย น ระเบียบ แบบแผน นโยบาย
หรือการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดใหมีขึ้นโดยมีสภาพอยางกฎ เพื่อใหมีผลเป:นการทั่วไปตอเอกชนที่เกี่ยวของ
(5) ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
ขอมูลขาวสารใดที่ไดมีการจัดพิมพ1เพื่อใหแพรหลายตามจํานวนพอสมควรแลว ถามีการ
ลงพิมพ1ในราชกิจจานุกเบกษาโดยอางอิงถึงสิ่งพิมพ1นั้นก็ใหถือวาเป:นการปฏิบัติตามบทบัญญัติวรรคหนึ่งแลว
ใหหนวยงานของรัฐรวบรวมและจัดใหมีขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งไวเผยแพรเพื่อขาย
หรือจําหนาย จายแจก ณ ที่สํานักงานของหนวยงานของรัฐแหงนั้นตามที่เห็นสมควร
มาตรา 9 หนวยงานของรั ฐ ตองจั ด ใหมี ข อมู ล ขาวสารของราชการอยางนอยดั ง ตอไปนี้
ไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ1และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
(1) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงตอเอกชน รวมทั้งความเห็นแยงและ
คําสั่งที่เกี่ยวของในการพิจารณาวินิจฉัยดังกลาว
(2) นโยบายหรื อ การตี ค วามที่ ไ มเขาขายตองลงพิ ม พ1 ใ นราชกิ จ จานุ ก เบกษา
ตามมาตรา 7 (4)
(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายของปTที่กําลังดําเนินการ
(4) คูมือหรื อคํา สั่งเกี่ ยวกั บวิ ธีปฏิ บัติ งานของเจาหนาที่ของรั ฐ ซึ่งมี ผลกระทบถึงสิทธิ
หนาที่ของเอกชน

-7(5) สิ่งพิมพ1ที่ไดมีการอางอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง
(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป:นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญารวมทุนกั บ
เอกชนในการจัดทําบริการสาธารณะ
(7) มติ ค ณะรั ฐ มนตรี หรื อ มติ ค ณะกรรมการที่ แ ตงตั้ ง โดยกฎหมาย หรื อ โดยมติ
คณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ใหระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารที่นํามาใชในการ
พิจารณาไวดวย
(8) ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด ไดแก การประกวดราคา ประกาศ
สอบราคา และสรุปผลการพิจารณาการจัดจางเป:นรายเดือน ทุกๆเดือน
6.2 นําระบบการจัดการขอมูลขาวสารดําเนินการ 2 ระบบ คือ
6.2.1 ระบบการจัดการขอมูลขาวสารดวยระบบเอกสาร (แฟOมขอมูลขาวสาร) ไดคัดแยก
ขอมูลที่หนวยงานตองจัดเพื่อใหประชาชนเขาตรวจดู ตามมาตรา 9 ไวบริการ โดยจัดทําดัชนีขอมูลขาวสาร
ไวในรหัสแฟOมขอมูลขาวสาร
6.2.2 ระบบการจัดการขอมูลขาวสารดวยระบบอิเล็กทรอนิกส1 ไดนําระบบคอมพิวเตอร1ที่มี
ระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส1 มาพัฒนาเพื่อรองรับขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลเนินฆอ ตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ไดแก
6.2.2.1 ระบบราชการกิจจานุเบกษา (กฎหมายเกี่ยวกับเทศบาลตําบลเนินฆอ และ
หนวยงานในสังกัด)
6.2.2.2 ระบบมติคณะรัฐมนตรี
6.2.2.3 ระบบคาสั่ง ระเบียบ ประกาศ
6.2.2.4 ระบบขาวเทศบาลตําบลเนินฆอ
6.2.2.5 ระบบขอมูลขาวสารอิเล็กทรอนิกส1
6.2.2.6 ระบบอินเตอร1เน็ตหรือระบบเว็บไซต1เทศบาลตําบลเนินฆอ (มีขอมูลขึ้น
ระบบ ประกอบดวย การประกวดราคาและสอบราคาสรุปการจัดซื้อจัดจางฯ รายงานทางวิชาการระบบ ศูนย1
ขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลเนินฆอ โครงการ/แผนงานของหนวยงาน สถานที่ติดตองานเว็บไซต1ฯ เป:นตน)
6.2.2.7 ระบบศูนย1ขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลเนินฆอ

7. ขั้นตอนและกําหนดระยะเวลาในการใหบริการขอมูลข%าวสาร
7.1 ผูมาขอตรวจดูขอมูลขาวสารลงชื่อในสมุดทะเบียน
7.2 ผูมาขอตรวจดูขอมูลขาวสารสามารถตรวจดูคนหาขอมูลขาวสารไดดวยตนเองหรือจะขอ
เจาหนาที่ประจําศูนย1ชวยแนะนําคนหาใหก็ได
7.3 หากผูมาขอตรวจดูขอมูลขาวสารประสงค1จะไดสําเนาหรือสําเนาขอมูลขาวสารที่มี
คํารับรองความถูกตองใหยื่นคํารองตามแบบฟอร1มที่เทศบาลตําบลเนินฆอกําหนด หรือเขียนขึ้นเอง โดยระบุ
ขอมูลขาวสารที่ตองการในลักษณะที่อาจเขาใจไดตามสมควร
7.4 หากขอมูลขาวสารที่ประสงค1จะขอ ไมใชขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนเขา
ตรวจดู เจาหนาที่ประจําศูนย1จะสงคําขอไปใหหนวยงานที่ครอบครองดูแลขอมูลขาวสารนั้นพิจารณาดําเนินการ
ตอไป

-87.5 กําหนดระยะเวลาในการใหขอมูลขาวสาร
7.5.1 การใหบริการสําเนาขอมูลขาวสารที่จัดไวในศูนย1ขอมูลขาวสารของราชการ
กําหนดระยะเวลาภายในวันสํานักงานที่มีคําขอนั้น
7.5.2 การใหบริการสําเนาขอมูลขาวสารอื่นๆ ที่พรอมจะใหไดกําหนดระยะเวลา
ภายในวันสํานักงานที่ขอหรือโดยเร็ว ทั้งนี้ไมเกิน 15 วัน
7.5.3 ในกรณีที่ขอมูลขาวสารที่ขอมีจํานวนมากหรือไมสามารถรวบรวมสําเนาให
แลวเสร็จภายใน 15 วัน เทศบาลตําบลเนินฆอจะแจงใหผูขอทราบ ภายใน 15 วัน วาจะใหมารับขอมูล
ขาวสารไดในวันที่เทาใด

แผนภูมิการดําเนินการขอมูลข%าวสาร
เทศบาลตําบลเนินฆอ
ผูมาติดตอแจงความจํานง

ไมมีขอมูลหรือ
ขอมูลเปดเผยไมได

เจาหนาที่ตรวจสอบ
ขอมูลขาวสาร

ขอมูลเปดเผยได

เจาหนาที่ชี้แจง
และใหคําแนะนํา

ขอตรวจดู

ขอสําเนา

จบการขั้นตอน

จบการขั้นตอน

ผูมาติดตอชําระ
คาธรรมเนียม/คาใชจาย

รับสําเนาขอมูลขาวสาร
และใบเสร็จรับเงิน

จบขั้นตอน

-98. หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงานและเงื่อนไข
8.1 หลักเกณฑ1การปฏิบัติงาน
8.1.1 ความมุงหมายสําคัญของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 มุง
โดยตรงตอการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับสิทธิการรับรูของประชาชน หรือมุงตอการจัดการความรูการ
พัฒนาเครือขายความรูจากขอมูลขาวสารของราชการ โดยกําหนดใหหนวยงานของรัฐมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับ
ขอมูลขาวสาร โดยใหเก็บรักษาขอมูลขาวสารตางๆ ของหนวยงานและตองจัดพิมพ1เผยแพร จัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูหรือเปPดเผยเมื่อประชาชนรองขอตามลําดับความสําคัญของขอมูลขาวสารบางประเภทที่การเปPดเผย
อาจกระทบความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือสวนไดเสียอันพึงไดรับความคุมครองของ
บุคคลอื่นไดและขอมูลขาวสารทั้งหลายเหลานี้เมื่อมีอายุครบเวลาที่กฎหมายกําหนดหนวยงานของรัฐมีหนาที่สง
มอบใหหอจดหมายเหตุแหงชาติ เพื่อคัดเลือกไวใหประชาชนไดศึกษาคนควา
8.1.2 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2549 ที่เห็นควรใหนําเรื่องการจัดระบบและ
การดําเนินการเกี่ยวกับการเปPดเผยขอมูลขาวสารและการสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนเป:นหนึ่งใน
ตัวชี้วัด (KPI) ประสิทธิภาพของหนวยงานของรัฐทุกแหงเริ่มตั้งแตปTงบประมาณพ.ศ.2540 เพื่อเป:นการ
สนับสนุนการบังคับใชพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ใหเป:นไปอยางมีประสิทธิภาพ
8.1.3 หนาที่เกี่ยวกับการเปPดเผยขอมูลขาวสาร
8.1.3.1 เตรียมขอมูลเพื่อพรอมในการเปPดเผยขอมูลขาวสาร วิเคราะห1ขอมูลขาวสารที่จัดทําไว
จัดระบบขอมูลขาสาร มาตรา 7 มาตรา 9 และมาตรา 11 จัดแยกประเภทขอมูลขาวสารเพื่อสะดวกรวดเร็วใน
การคนหา
8.1.3.2 เปPดเผยขอมูลขาวสาร คือ
- จัดพิมพ1เผยแพรขอมูลขาวสารที่กฎหมายกําหนด รวบรวมและจัดสงขอมูลขาวสาร
ของราชการตามมารา 7 เพื่อพิมพ1เผยแพรในราชกิจจานุเบกษา หรือจัดพิมพ1เผยแพรตามจํานวนสมควรทันทีที่
มีขอมูลขาวสาร
1) ดําเนินการรวบรวมขอมูลขาวสารสําคัญไวใหประชาชนตรวจดู ตามมาตรา 9
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการไดใชอํานาจตามมาตรา 9 ออกประกาศเมื่อ 27 กุมภาพันธ1 2541
กําหนดหลักเกณฑ1และวิธีการจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนตรวจดู
2) จัดสถานที่สําหรับคนหาและตรวจดูขอมูลขาวสารของราชการตามประกาศ
คณะกรรมการขอมูลขาวสาร
3) จัดทําดัชนีขอมูลขาวสารใหเพียงพอ สําหรับบริการประชาชนเพื่อความสะดวกใน
การคนหาดวยตนเอง
- จัดหาขอมูลขาวสารอื่นๆ ใหผูขอในเวลาอันสมควร ตามมาตรา 11 ซึ่งหมายถึง
หัวหนาที่จัดหาขอมูลขาวสารที่มีอยูแลว และผูขอขอมูลขาวสารไดระบุลักษณะที่อาจเขาใจไดตามควรและ
ไมขอรวบรวม หรือจัดใหมีขึ้นใหม เจาหนาที่ของรัฐจะจัดใหหรือไมก็ได
- จัดทําสําเนาและรับรองสําเนาถูกตอง (มาตรา 9 และมาตรา 11) หนวยงานของ
รัฐอาจวางหลักเกณฑ1เรียกคาธรรมเนียมในการดําเนินการก็ได และตองคํานึงถึงการชวยเหลือผูมีรายไดนอย
ประกอบดวย และตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ โดยไดมีประกาศเรื่อง
คาธรรมเนี ย มไววาถาเรี ยกเก็บไมเกิ นตนทุน ที่ แทจริงไมตองขอความเห็ นชอบจากคณะกรรมการกอนก็ ได
คาธรรมเนียมมี 3 ประเภท คือ

-10(1) คาธรรมเนียมในการทําสาเนาและรับรองสําเนา
(2) คาธรรมเนียมในการคนหารวบรวมขอมูลขาวสาร
(3) คาธรรมเนียมในการตรวจสอบความถูกตองและตัดทอนขอมูลขาวสารที่ไม
เปPดเผยหนวยงาน
- ใหคํ า แนะนํ า แกผู ขอขอมู ล ขาวสารของราชการที่ มิ ไดอยู ในความดู และของ
หนวยงาน โดยใหติดตอหนวยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขอมูลขาวสารนั้นๆ (มาตรา 12)
8.1.3.3 หนาที่พิจารณาสั่งเปPดเผยหรือมิใหเปPดเผยขอมูลขาวสาร ตองพิจารณากอนวาคําขอ
นั้นมีลักษณะชัดเจนชนิดที่อาจเขาใจไดตามสมควรหรือไม
กรณีการสั่งเปPดเผยขอมูลขาวสารของราชการ กฎหมายถือการมีคําสั่งเปPดเผยเป:น
ดุลพินิจของเจาหนาที่รัฐ (มาตรา 15 วรรคสอง) ดังนั้น ผูบังคับบัญชาหรือศาลยอมไมมีอํานาจทบทวนหรือ
ยกเลิกเพิกถอน คําสั่ง การสั่งเพิกถอนคําสั่งเปPดเผยขอมูลขาวสาร จึงมีไดเฉพาะกรณีผูบังคับบัญชาหรือศาล
เห็นวาเป:นคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมายเทานั้น
การสั่งมิใหเปPดเผยนั้นกฎหมายมิไดกําหนดวาเป:นดุลพินิจโดยเฉพาะ ดังนั้นอาจ
พิจารณาทบทวนหรือยกเลิกเพิกถอนได ในกรณีหลังหนวยงานของรัฐที่ออกคําสั่งไมเปPดเผยขอมูลขาวสารยังมี
หนาที่ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มาตรา 40 วรรคแรก ที่ตองแจงใหผู
ขอรับรูขอมูลขาวสารทราบดวยวาอาจอุทธรณ1คําสั่งไมเปPดเผยนั้น ตอคณะกรรมการการวินิจฉัยการเปPดเผย
ขอมูลขาวสาร ภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งนั้น โดยยื่นอุทธรณ1ตอคณะกรรมการขอมูลขาวสาร
ของราชการ (มาตรา 18)
8.1.3.4 แจงใหผูมีประโยชน1ไดเสียในการเปPดเผยขอมูลขาว คัดคานการเปPดเผยขอมูลขาวสาร
นั้น ตามมาตรา 17 วรรคแรก
8.1.3.5 จัดระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลและรักษาความปลอดภัยใหแกระบบขอมูลขาวสาร
สวนบุคคล (มาตรา 23) ไมเปPดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคล (มาตรา 24) แกไขและปรับปรุงขอมูลขาวสาร
สวนบุคคลเพื่อความถูกตองของขอมูลสวนบุคคล (มาตรา 25)
8.1.3.6 สงมอบขอมูลขาวสารใหแกหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากรหรือหนวยงานอื่น
ของรัฐ เพื่อคัดเลือกไวใหประชาชนไดศึกษาคนควาขอมูลขาวสารที่เป:นความลับของทางราชการ เมื่อครบ 25
ปT (มาตรา 15 และมาตรา 26 วรรคสอง)
8.1.3.7 ประชาสัมพันธ1และเผยแพรสิทธิการเขาถึงขอมูลขาวสารของผูรับบริการศูนย1ขอมูล
ขาวสารของเทศบาลตําบลเนินฆอ

ภาคผนวก

คําขอขอมูลข%าวสาร
เขียนที่.....................................................................
วันที.่ ................เดือน.............................พ.ศ.................
เรื่อง

ขอขอมูลขาวสารของราชการ

เรียน นายกเทศมนตรีตําบลเนินฆอ
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)......................................................................อายุ......................ปT
อาชีพ.........................................สถานที่ทํางาน/สถานศึกษา................................................................................
อยูบานเลขที่......................หมูที่...............ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต...................................
จังหวัด...............................หมายเลขโทรศัพท1……....................................หมายเลขโทรสาร.................................
มีความประสงค1ขอรับบริการขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ดังนี้
 ขอตรวจดู
 ขอคัดสาเนา
 ขอคัดสาเนาที่มีคารับรองถูกตอง
 อื่น ๆ
ในเรื่องตอไปนี้ 1............................................................................................................................................
2.............................................................................................................................................
3............................................................................................................................................
เพื่อใชประโยชน1 (ถามี)......................................................................................................................................
ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลขางตนเป:นความจริงทุกประการ และขาพเจาทราบถึงประกาศ
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เรื่อง การเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขอสําเนาหรือขอสําเนาที่มี
คํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารของราชการดีทุกประการ ทั้งนี้ไดแนบหลักฐานการขอรับขอมูลขาวสาร
มาพรอมนี้
ไดรับเอกสารแลว

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

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

(...................................................)

(สําหรับเจาหนาที่)
เป:นการขอรับบริการตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

ความเห็นปลัด

 มาตรา 7
ไดดําเนินการ

 มาตรา 9  มาตรา 11
...............................................................
 ใหขอมูล/เอกสารตามที่ตองการแลว
 ใหเขาตรวจขอมูล/เอกสารแลว
(……………………………………………..)
 นัดมารับเอกสาร ในวันที่ .............................
ปลัดเทศบาลตําบลเนินฆอ
 เปPดเผยไดเฉพาะบางสวน
 เปPดเผยไมได เพราะ...................................... ความเห็นนายก
……………………………….…………………………
(ลงชื่อ)...........................................เจาหนาที่ผูรับผิดชอบฯ
(....................................................)
(...............................................)
นายกเทศบาลตําบลเนินฆอ

หมายเหตุ แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนทุกครั้งที่มีการ
ยื่นคําขอ

