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คํานํา 
ดวยศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลวังบาล ไดจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารของ

ราชการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวน

ตําบลวังบาล ไดมีการจัดองคความรูใหเปนระเบียบและมีมาตรฐานเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานท่ีรวดเร็วและ            

มีประสิทธิภาพตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐โดยมีกําหนดใหหนวยงาน         

ของรัฐตองจัดรวบรวมขอมูลขาวสารตามท่ีกฎหมายกําหนดไวเพ่ือบริการประชาชน ใหประชาชนสามารถ 

เขาถึงขอมูลขาวสารไดอยางสะดวก รวดเร็วและประหยัดเวลา  

สําหรับคูมือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐       

ของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลวังบาล มีวัตถุประสงคเพ่ือเผยแพรความรูและเทคนิควิธี

บริหารจัดการศูนยขอมูลองคการบริหารสวนตําบลวังบาล ใหแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานและประชาชนท่ัวไป   

เพ่ือสามารถทําความเขาใจในเรื่องตางๆ ประกอบดวยวัตถุประสงค ขอบเขตคําจํากัดความ บทบาทหนาท่ี    

ความรับผิดชอบ ระเบียบปฏิบัติข้ันตอนการปฏิบัติงาน เอกสารอางอิงและแบบฟอรมตางๆ ท่ีใชในการติดตอ 

ราชการ  

ศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลวังบาล หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือการปฏิบัติงาน

ของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลวังบาล สามารถใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี

และสรางความเขาใจในวิธีการเขาถึงงานบริการของศูนยฯ แกผูรับบริการ รวมท้ังใชประกอบการขับเคลื่อน 

กระบวนการดําเนินงานใหไปสูเปาหมายศูนยขอมูลขาวสารตอไป  
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หนา 1 

คูมือการปฏิบัติงาน 

ตามพระราชบัญญัตขิอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

๑. ความเปนมา  

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ บัญญัติข้ึนเพ่ือรองรับสิทธิของ ประชาชนใน

การรับรูขอมูลขาวสารของราชการ โดยท่ีหนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของ ราชการตามอํานาจ

หนาท่ีและภารกิจของหนวยงานฯ นอกจากนี้ยังใหมีการเผยแพรเพ่ือใหประชาชน สามารถใชสิทธิในการเขาถึง

ขอมูลขาวสารของหนวยงานของรัฐและเ พ่ือความโปรงใส มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ                  

ซ่ึงการใหบริการของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลวังบาล กระบวนการท่ีชวยสนับสนุน

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  

ศูนยขอมูลขาวสารของราชการ จัดตั้งข้ึนเพ่ือใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชน ตามมาตรา ๙ แหง

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ บัญญัติใหหนวยงานของรัฐ ตองจัดใหมีขอมูลขาวสาร

ของราชการอยางนอยตามกฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได กอปรกับไดมีประกาศคณะกรรมการ

ขอมูลขาวสารของราชการ เรื่องหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวให

ประชาชนเขาตรวจดู ณ ท่ีทําการของหนวยงานของรัฐ โดยเรียกสถานท่ี จัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและ

ใหบริการวา “ศูนยขอมูลขาวสารทางราชการ” มีภารกิจในการให คําแนะนําใหคําปรึกษาท่ีเปนประโยชน    

โดยประชาชนท่ีมาขอรับบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว และ ไดรับขอมูลถูกตอง เปนปจจุบัน อีกท้ังรับ

เรื่องราวรองทุกขเก่ียวกับหนวยงาน และเผยแพรผลการปฏิบัติงานของหนวยงานดวย     

องคการบริหารสวนตําบลวังบาล เปนหนวยงานท่ีตองการตอบสนองความตองการของประชาชน ใหมี

สิทธิรับรูขอมูลขาวสารตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับการดําเนินการของรัฐจึงไดมีประกาศใหจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารข้ึน ใน

วันท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ.2559 โดยจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลวังบาล ใหบริการท่ี
สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลวังบาล หมูท่ี 10 ตําบลวังบาล อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ 67120          
และไดจัดทําคูมือกระบวนการบริหารจัดการศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลวังบาล เพ่ือเปนสวน
หนึ่งของการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซ่ึงจะเปนแนวทางในการเสริมสรางความรู 

ความเขาใจในวิธีการ ข้ันตอนในการปฏิบัติงาน การใหบริการขอมูลขาวสารของราชการ เพ่ือใหบุคลากร     

ของสํานักงานฯ สามารถใหบริการขอมูลขาวสารไดอยางมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน มีความรวดเร็ว             

ในการปฏิบัติงาน และสรางความพึงพอใจในการรับบริการขอมูลขาวสารจากทางราชการ 
 

๒. วัตถุประสงคการจัดทําคูมือ 

๒.๑ เพ่ือจัดเก็บขอมูลขาวสาร องคความรูเก่ียวกับกระบวนการบริหารจัดการศูนยขอมูลขาวสาร

องคการบริหารสวนตําบลวังบาล เกณฑขอกําหนด รายละเอียดมาตรฐานของงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ    

และเอกสารท่ีเก่ียวของ 

๒.๒ เพ่ือสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู สรุปบทเรียนจากประสบการณการ ปฏิบัติงานเผยแพรขอมูล

ขาวสารใหแกเจาหนาท่ีไวเปนแนวทางการปฏิบัติงาน  



 
 

คูมือการปฏิบัติงาน  

 

หนา 2 
๒.๓ เพ่ือใชเปนเอกสารอางอิงในการปฏิบัติงาน 

๓. ขอบเขต  

คูมือฉบับนี้ใชประกอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐        

ของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลวังบาล หนวยงานในสังกัดหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

 

๔. คําจํากัดความ 

“ขอมูลขาวสาร” หมายความวาสื่อท่ีมีความหมายใหรูเรื่องราวขอเท็จจริง ขอมูล หรือสิ่งใดๆ ไมวาการ

สื่อความหมายนั้น จะทําไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผานวิธีการใดๆและไมวาจะไดทําไวในรูปของ

เอกสาร แฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนท่ี ภาพวาด ภาพถาย ฟลม การบันทึกภาพหรือเสียงการบันทึก 

โดยเครื่องคอมพิวเตอรหรือวิธีอ่ืนใดท่ีทําใหสิ่งท่ีบันทึกไวปรากฏได  

“ขอมูลขาวสารของราชการ” หมายความวา ขอมูลขาวสารท่ีอยูในความครอบครอง หรือควบคุมดูแล

ของหนวยงานของรัฐ ไมวาจะเปนขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดําเนินงานของรัฐ หรือขอมูลขาวสารเก่ียวกับ

เอกชน  

“มาตรฐานความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ” คือ มาตรฐานในการปฏิบัติหนาท่ีของหนวยงาน

ภาครัฐในดานการบริหารจัดการท่ีแสดงใหเห็นถึงข้ันตอนการดําเนินการท่ีสามารถเปดเผยและตรวจสอบได    

ท้ังในเชิงขอมูลและกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพ  

“ขอมูลขาวสารสวนบุคคล”หมายความวา ขอมูลขาวสารเก่ียวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เชน 

การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทํางาน บรรดาท่ีมีชื่อของผูนั้น

หรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอ่ืนท่ีทําใหรูตัวผูนั้นได เชน ลายพิมพนิ้วมือ แผนบันทึกลักษณะเสียง

ของคน หรือรูปถาย และใหความรวมถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับสิ่งเฉพาะตัว ของผูท่ีถึงแกกรรมแลวดวย     

ขอมูลขาวสารท่ีอยูในความครอบครอง หรือควบคุมดูแลของหนวยงานรัฐยอมจํากัดเฉพาะท่ีหนวยงานของรัฐ

ครอบครอง หรือควบคุมไวตามอํานาจหนาท่ีของหนวยงานนั้นๆ เทานั้น รวมไปถึงขอมูลขาวสารท่ี เจาหนาท่ี

ของรัฐในฐานะผูปฏิบัติหนาท่ีใหแกหนวยงานของรัฐครอบครองอยูดวย 

 

๕. บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ 

๕.๑ ดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ไดดังนี้  

๕.๑.๑ จัดสถานท่ี/จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลวังบาล สําหรับใหบริการ

ขอมูลขาวสารตามมาตรา ๙ เพ่ือประชาชนสามารถเขาตรวจสอบขอมูลขาวสารไดโดยสะดวก  

๕.๑.๒ มีเจาหนาท่ีรับผิดชอบประจําศูนยขอมูลขาวสารหรือปฏิบัติหนาท่ี เก่ียวกับการใหบริการ

ขอมูลขาวสารของราชการเปนการเฉพาะ  

 

 

 



 
 

คูมือการปฏิบัติงาน  

 

 หนา 3 
๕.๑.๓ มีปายบอกถึงท่ีตั้งของสถานท่ีหรือศูนยขอมูลขาวสารหรือปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการ

ใหบริการขอมูลขาวสารของราชการเปนการเฉพาะไวตั้งแตบริเวณอาคาร และศูนยขอมูลขาวสารองคการ

บริหารสวนตําบลวังบาล   

๕.๑.๔ มีปายบอกถึงท่ีตั้งของสถานท่ีหรือศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลวังบาล 

๕.๑.๕ จัดระบบขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐       

ตามาตรา ๗ พรอมจัดทําดัชนีขอมูลขาวสารไวบริการแกผูมาติดตอและขอรับบริการ  

๕.๑.๖ บริหารจัดการเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการอยางเปนระบบ เชนแตงตั้ง

คณะกรรมการ  

๕.๒ จัดระบบขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามมาตรา ๗ 

พรอมจัดทําดัชนีขอมูลขาวสารไวบริการแกผูมาติดตอและขอรับบริการ  

๕.๓ บริหารจัดการเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการอยางเปนระบบ เชน แตงตั้ง

คณะกรรมการขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลวังบาล เก็บสถิติขอมูลขาวสาร ดําเนินการรักษา

มาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ  

๕.๔ เผยแพรความรูความเขาใจเก่ียวกับสิทธิการรับรูขอมูลขางสารใหแกบุคลากรทราบ เชน จัดอบรม 

สัมมนา สงเจาหนาท่ีเขารวมในโครงการตางๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกับการใหและรับบริการ ขอมูลขาวสารของราชการ 

เผยแพรความรูผานสื่อชองทางตางๆ บรรยายใหความรู ผูเขาเยี่ยมชมสํารวจความตองการและความคาดหวัง

ของผูมีสวนไดเสีย  สํารวจความพึงพอใจในการรับบริการศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลวังบาล  

๕.๕ เผยแพรขอมูลเก่ียวกับการประกวดราคา ประกาศสอบราคาท่ีผูบริหารลงนาม แลวเผยแพรบน

เว็บไซตองคการบริหารสวนตําบลวังบาล (www.wangban.go.th) จัดทําสรุปการจัดซ้ือจัดจางเปนรายเดือน

และเผยแพรบนเว็บไซตศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลวังบาล (www.wangban.go.th) 
 

๖. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  

๖.๑ ขอมูลขาวสารท่ีองคการบริหารสวนตําบลวังบาลรวบรวมข้ึน เพ่ือใหบริการประชาชนตาม 

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ตามมาตรา ๗ และมีสิทธิตรวจสอบดู ไดตามมาตรา ๙ 

ประกอบดวย  

๖.๑.๑ คําวินิจฉัยท่ีเก่ียวกับองคการบริหารสวนตําบลวังบาล รวมท้ังหนวยงานในสงักัด  

๖.๑.๒ ผลการพิจารณาท่ีเก่ียวกับองคการบริหารสวนตําบลวังบาล รวมท้ังหนวยงานในสังกัด  

๖.๑.๓ นโยบายรัฐบาลและนโยบายตางๆ ของผูบริหารท่ีเก่ียวกับองคการบริหารสวนตําบล       

     วังบาล  

๖.๑.๔ แผนงาน/โครงการเก่ียวกับองคการบริหารสวนตําบลวังบาล รวมท้ังหนวยงานในสังกัด  

๖.๑.๕ งบประมาณรายจายเก่ียงกับองคการบริหารสวนตําบลวังบาล รวมท้ังหนวยงานในสังกัด  

๖.๑.๖ ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง ขององคการบริหารสวนตําบลวังบาล รวมท้ังหนวยงานในสังกัด  

๖.๑.๗ สัญญาวาจาง สัญญารวมทุน  

http://www.wangban.go.th/
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๖.๑.๘ โครงสรางอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลวังบาล รวมท้ังหนวยงานในสังกัด  

๖.๑.๙ เอกสารทางวิชาการ เชน รายงานการวิจัย ผลการศึกษา รายงาน ขอเท็จจริงวิทยานิพนธฯ 

ท่ีมีขอมูลเก่ียวกับองคการบริหารสวนตําบลวังบาล รวมท้ังหนวยงานในสังกัด  

๖.๑.๑๐ คูมือการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี  

๖.๑.๑๑ คูมือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐  

๖.๑.๑๒ สรุปผลการจัดซ้ือจัดจางรายเดือนขององคการบริหารสวนตําบลวังบาล  

๖.๑.๑๓ ขอมูลขาวสารอ่ืนๆ  

       ๖.๑.๑๔ ขาวเก่ียวกับองคการบริหารสวนตําบลวังบาล ท่ีจัดทาโดยองคการบริหารสวนตําบล     

วังบาล เชน รายงานการปฏิบัติราชการประจาํป  

๖.๑.๑๕ ระบบขอมูลขาวสารอิเล็กทรอนิกส  

๖.๑.๑๖ อ่ืนๆ แลวแตผูตรวจสอบหรือรองขอสอบถาม (ถามี) มาตรา ๑๑  

๖.๒ นําระบบการจัดการขอมูลขาวสารดาเนินการ ๒ ระบบ คือ  

๖.๒.๑ ระบบการจัดการขอมูลขาวสารดวยระบบเอกสาร (แฟมขอมูลขาวสาร) ไดคัดแยกขอมูลท่ี

หนวยงานตองจัดเพ่ือใหประชาชนเขาตรวจดูตามมาตรา ๙ ไวบริการโดยจัดทาดัชนีขอมูลขาวสารไวในรหัส

แฟมขอมูลขาวสาร ๔  

๖.๒.๒ ระบบการจัดการขอมูลขาวสารดวยระบบอิเล็กทรอนิกสไดนําระบบคอมพิวเตอรท่ีมีระบบ

การจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกสมาพัฒนาเพ่ือรองรับขอมูลขาวสาร องคการบริหารสวนตําบลวังบาล ตาม

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ไดแก  

๖.๒.๒.๑ ระบบราชการกิจจานุเบกษา (กฎหมายเก่ียวกับองคการบริหารสวนตําบลวังบาล

และหนวยงานในสังกัด)  

๖.๒.๒.๒ ระบบมติคณะรัฐมนตรี  

๖.๒.๒.๓ ระบบคําสัง่ ระเบียบ ประกาศ  

๖.๒.๒.๔ ระบบขาวองคการบริหารสวนตําบลวังบาล  

๖.๒.๒.๕ ระบบขอมูลขาวสารอิเล็กทรอนิกส  

๖.๒.๒.๖ ระบบอินเตอรเน็ตหรือระบบเว็บไซตองคการบริหารสวนตําบลวังบาล (มีขอมูล

ข้ึนระบบ ประกอบดวย การประกวดราคาและสอบราคาสรุปการจัดซ้ือจัดจางฯ รายงานทางวิชาการ ระบบ

ศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลวังบาล โครงการ/แผนงานของหนวยงาน สถานท่ีติดตองาน

เว็บไซตฯ เปนตน)  

๖.๒.๒.๗ ระบบศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลวังบาล 
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๗. ข้ันตอนและกําหนดระยะเวลาในการใหบริการขอมูลขาวสาร  

๗.๑ ผูมาขอตรวจดูขอมูลขาวสารลงชื่อในสมุดทะเบียน  

๗.๒ ผูมาขอตรวจดูขอมูลขาวสารสามารถตรวจดูคนหาขอมูลขาวสารไดดวยตนเองหรือจะขอ

เจาหนาท่ีประจําศูนยชวยแนะนําคนหาใหก็ได  

๗.๓ หากผูมาขอตรวจดูขอมูลขาวสารประสงคจะไดสําเนาหรือสําเนาขอมูลขาวสารท่ีมีคํารับรองความ

ถูกตองใหยื่นคํารองตามแบบฟอรมท่ีองคการบริหารสวนตําบลวังบาลกําหนดหรือเขียนข้ึนเอง โดยระบุขอมูล

ขาวสารท่ีตองการในลักษณะท่ีอาจเขาใจไดตามสมควร  

๗.๔ หากขอมูลขาวสารท่ีประสงคจะขอไมใชขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดู 

เจาหนาท่ีประจาศูนยจะสงคําขอไปใหหนวยงานท่ีครอบครองดูแลขอมูลขาวสารนั้น พิจารณาดําเนินการตอไป  

๗.๕ กําหนดระยะเวลาในการใหขอมูลขาวสาร  

 ๗.๕.๑ การใหบริการสําเนาขอมูลขาวสารท่ีจัดไวในศูนยขอมูลขาวสารของราชการกําหนดระยะเวลา

ภายในวันทาการท่ีมีคําขอนั้น  

๗.๕.๒ การใหบริการสาเนาขอมูลขาวสารอ่ืนๆ ท่ีพรอมจะใหไดกําหนด ระยะเวลาภายในวันทํา

การท่ีขอหรือโดยเร็ว ท้ังนี้ไมเกิน ๑๕ วัน  

๗.๕.๓ ในกรณีท่ีขอมูลขาวสารท่ีขอมีจํานวนมากหรือไมสามารถรวบรวมสําเนาใหแลวเสร็จ

ภายใน ๑๕ วัน องคการบริหารสวนตําบลวังบาล จะแจงใหผูขอทราบ ภายใน ๑๕ วัน วาจะใหมารับขอมูล

ขาวสารไดในวันท่ีเทาใด 
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๘. หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงานและเง่ือนไข  

๘.๑ หลักเกณฑการปฏิบัติงาน  

 ๘.๑.๑ ความมุงหมายสําคัญของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐                  

มุงโดยตรงตอการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับสิทธิการรับรูของประชาชน หรือมุงตอการจัดการความรู

การพัฒนาเครือขายความรูจากขอมูลขาวสารของราชการ โดยกําหนดใหหนวยงานของรัฐ มีอํานาจหนาท่ี

เก่ียวกับขอมูลขาวสาร โดยใหเก็บรักษาขอมูล ขาวสารตางๆ ของหนวยงานและตองจัดพิมพเผยแพร จัดไวให

ประชาชนเขาตรวจดูหรือเปดเผยเม่ือประชาชนรองขอตามลําดับความสําคัญของขอมูลขาวสารบางประเภทท่ี

การเปดเผยอาจกระทบความม่ันคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือสวนไดเสียอันพึงไดรับ        

ความคุมครองของบุคคลอ่ืนได และขอมูลขาวสารท้ังหลายเหลานี้เม่ือมีอายุครบเวลาท่ีกฎหมายกําหนด

หนวยงานของรัฐมีหนาท่ีสงมอบใหหอจดหมายเหตุแหงชาติเพ่ือคัดเลือกไวใหประชาชนไดศึกษาคนควา  

๘.๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๔๙ ท่ีเห็นควรใหนําเรื่องการจัดระบบและการ

ดําเนินการเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารและการสนับสนุน การมีสวนรวมของประชาชนเปนหนึ่ง          

ในตัวชี้วัด (KPI) ประสิทธิภาพของหนวยงานของรัฐทุกแหงเริ่ม ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๐ เพ่ือเปนการ

สนับสนุนการบังคับใชพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

๘.๑.๓ หนาท่ีเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลขาวสาร  

๘.๑.๓.๑ เตรียมขอมูลเพ่ือพรอมในการเปดเผยขอมูลขาวสาร วิเคราะห ขอมูลขาวสาร    

ท่ีจัดทําไวจัดระบบขอมูลขาวสาร มาตรา ๗ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๑ จัดแยกประเภทขอมูลขาวสารเพ่ือ

สะดวกรวดเร็วในการคนหา  

๘.๑.๓.๒ เปดเผยขอมูลขาวสาร คือ  

• จัดพิมพเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีกฎหมายกําหนด รวบรวม และจัดสงขอมูล

ขาวสารของราชการตามมารา ๗ เพ่ือพิมพเผยแพรในราชกิจจานุเบกษา หรือจัดพิมพเผยแพรตามจํานวน

สมควรทันทีท่ีมีขอมูลขาวสาร  

๑) ดําเนินการรวบรวมขอมูลขาวสารสําคัญไวใหประชาชน ตรวจดูตามมาตรา ๙ 

คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการไดใชอํานาจตามมาตรา ๙ ออกประกาศเม่ือ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๑ 

กําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดใหมีขอมูลขาวสาร ของราชการไวใหประชาชนตรวจดูโดยกําหนดใหหนวยงาน 

๒) จัดสถานท่ีสําหรับคนหาและตรวจดูขอมูลขาวสารของ ราชการตามประกาศ

คณะกรรมการขอมูลขาวสาร  

๓) จัดทําดัชนีขอมูลขาวสารใหเพียงพอสําหรับบริการ ประชาชนเพ่ือความสะดวก

ในการคนหาดวยตนเอง   

• จัดหาขอมูลขาวสารอ่ืนๆ ใหผูขอในเวลาอันสมควร ตามมาตรา ๑๑ ซ่ึงหมายถึง

หัวหนาท่ีจัดหาขอมูลขาวสารท่ีมีอยูแลวและผูขอขอมูลขาวสารไดระบุ ลักษณะท่ีอาจเขาใจไดตามควรและไม

ขอรวบรวมหรือจัดใหมีข้ึนใหม เจาหนาท่ีของรัฐจะจัดใหหรือไมก็ได  
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• จัดทําสําเนาและรับรองสําเนาถูกตอง (มาตรา ๙ และมาตรา ๑๑) หนวยงาน

ของรัฐอาจวางหลักเกณฑเรียกคาธรรมเนียมในการดําเนินการก็ไดและตองคํานึงถึงการชวยเหลือผูมีรายไดนอย

ประกอบดวย และตองไดรับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ โดยไดมีประกาศเรื่อง 

คาธรรมเนียมไววา ถาเรียกเก็บไมเกินตนทุนท่ีแทจริงไมตองขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกอนก็ได 

คาธรรมเนียมมี ๓ ประเภท คือ  

(๑) คาธรรมเนียมในการทําสําเนาและรับรองสําเนา  

(๒) คาธรรมเนียมในการคนหารวบรวมขอมูลขาวสาร  

(๓) คาธรรมเนียมในการตรวจสอบความถูกตองและตัดทอน ขอมูลขาวสารท่ีไม

เปดเผยหนวยงาน  

• ให คําแนะนําแกผูขอขอมูลขาวสารของราชการท่ีมิไดอยู ในความดูแล         

ของหนวยงาน โดยใหติดตอหนวยงานของรัฐท่ีควบคุมดูแลขอมูลขาวสารนั้นๆ (มาตรา ๑๒)  

๘.๑.๓.๓  หนาท่ีพิจารณาสั่งเปดเผยหรือมิใหเปดเผยขอมูลขาวสาร ตองพิจารณากอนวา

คําขอนั้นมีลักษณะชัดเจนชนิดท่ีอาจเขาใจไดตามสมควรหรือไม กรณีการสั่งเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ 

กฎหมายถือการมีคาสั่งเปดเผยเปนดุลพินิจของเจาหนาท่ีรัฐ (มาตรา ๑๕ วรรคสอง) ดังนั้น ผูบังคับบัญชาหรือ

ศาลยอมไมมีอํานาจทบทวนหรือยกเลิก เพิกถอน คําสั่ง การสั่งเพิกถอนคําสั่งเปดเผยขอมูลขาวสารจึงมีได

เฉพาะกรณีผูบังคับบัญชา หรือศาลเห็นวาเปนคําสั่งท่ีไมชอบดวยกฎหมายเทานั้น การสั่งมิใหเปดเผยนั้น

กฎหมายมิไดกําหนดวาเปนดุลพินิจโดยเฉพาะ ดังนั้นอาจพิจารณาทบทวนหรือยกเลิกเพิกถอนไดในกรณี    

หลังหนวยงานของรัฐท่ีออกคําสั่งไมเปดเผยขอมูล ขาวสารยังมีหนาท่ีตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ   

ทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ มาตรา ๔๐ วรรคแรก ท่ีตองแจงใหผูขอรับรูขอมูลขาวสารทราบดวยวา อาจอุทธรณ

คําสั่งไมเปดเผยนั้น ตอคณะกรรมการการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันท่ีไดรับ

แจงคําสั่งนั้น โดยยื่นอุทธรณตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ (มาตรา ๑๘)  

๘.๑.๓.๔ แจงใหผูมีประโยชนไดเสียในการเปดเผยขอมูลขาวสารคัดคาน การเปดเผย

ขอมูลขาวสารนั้น ตามมาตรา ๑๗ วรรคแรก  

๘.๑.๓.๕ จัดระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลและรักษาความปลอดภัย ใหแกระบบขอมูล

ขาวสารสวนบุคคล (มาตรา ๒๓) ไมเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคล (มาตรา ๒๔) แกไขและปรับปรุงขอมูล

ขาวสารสวนบุคคลเพ่ือความถูกตองของขอมูลสวนบุคคล (มาตรา ๒๕)  

๘.๑.๓.๖ สงมอบขอมูลขาวสารใหแกหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากรหรือหนวยงาน

อ่ืนของรัฐ เพ่ือคัดเลือกไวใหประชาชนไดศึกษาคนควา ขอมูลขาวสารท่ีเปนความลับของทางราชการ เม่ือครบ 

๒๕ ป (มาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๖ วรรคสอง)  

๘.๑.๓.๗ ประชาสัมพันธและเผยแพรสิทธิการเขาถึงขอมูลขาวสารของ ผูรับบริการศูนย

ขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลวังบาล  

 



 
 

คูมือการปฏิบัติงาน  

 

หนา 9 

หนาที่รับผิดชอบของเจาหนาที่ศูนยขอมูลขาวสาร 

องคการบริหารสวนตําบลวังบาล 

ศูนยขอมูลขาวสารฯมีหนาท่ีใหบริการขอมูลขาวสารของราชการแกประชาชน โดยมี 

หนาท่ีสรุป ดังนี้  

๑. รวบรวมจัดหมวดหมูหนังสือและเอกสารเผยแพรองคการบริหารสวนตําบลวังบาล เขาแฟม 

ตามมาตรา ๙ เพ่ือใหเปนระเบียบ งายตอการสืบคนหาขอมูล  

๒. จัดทําสมุดในการลงชื่อสําหรับผูมาใชบริการศูนยขอมูลขาวสาร  

- สมุดผูใชบริการ Internet  

- สมุดผูขอขอมูลและผานทางเว็บไซตศูนยขอมูลขาวสาร  

๓. แนะนําการใชบริการ Internet ในศูนยขอมูลขาวสาร  

4. ใหขอมูลสําหรับผูขอขอมูลในศูนยขอมูลฯและผานทางเว็บไซตศูนยขอมูลฯ  

5. เก็บสถิติผูใชบริการศูนยขอมูลขาวสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

คูมือการปฏิบัติงาน  

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

คูมือการปฏิบัติงาน  

 

แบบคํารองขอขอมูลขาวสารของทางราชการ 

เขียนท่ี.............................................. 

วันท่ี.............เดือน.......................พ.ศ............... 

 

           ขาพเจา....................................................................... ตําแหนง /อาชีพ.................................. 

อยูบานเลขท่ี..............หมูท่ี..............ตําบล.........................อําเภอ.....................จังหวัด....................................... 

โทรศัพท.................................................................... มีความประสงคขอตรวจดูขอมูลขาวสาร ดังตอไปนี้ 

   1........................................................................................................................................................... 

    2...........................................................................................................................................................  

    3........................................................................................................................................................... 

    4........................................................................................................................................................... 

       ท้ังนี้ ขาพเจายินยอมจายคาธรรมเนียมตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ

กําหนด 

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

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

  

  สําหรับเจาหนาท่ี 

 ไดดําเนินการ    ใหขอมูล / เอกสารท่ีผูขอตองการแลว 

                                                               ใหเขาตรวจดูขอมูล / เอกสารแลว 

      นัดมารับเอกสาร วันท่ี.............................................. 

          เปดเผยไดเฉพาะบางสวน 

      ไมสามารถเปดเผยได  เพราะ.................................... 

 

        (ลงชื่อ).................................................เจาหนาท่ี 

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

  สําหรับผูขอ 

  ขาพเจา      ไดรับบริการตามท่ีขอเรียบรอย 

       ไดชําระเงินคาทําสําเนาเอกสาร...............................บาท 

                                                              ไดชําระเงินคาทําสําเนามีผูรับรอง............................บาท 

                                                              ไมตองชําระเงิน   เพราะมีรายไดนอย 

 

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

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



 
 

คูมือการปฏิบัติงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

คูมือการปฏิบัติงาน  

 

ขอมูลขาวสาร 

เขียนที่..........................................................  

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

เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลวังบาล  

เร่ือง ขอขอมูลขาวสารของราชการ  

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว).....................................................อายุ.......ปอาชีพ........................... สถานที่

ทํางาน/สถานศึกษา.......................................................................อยูบานเลขที่................หมูที่……..ตําบล/แขวง

..........................................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด..................................... หมายเลขโทรศัพท

..............................................................หมายเลขโทรสาร................................................ มีความประสงคขอรับบริการ

ขอมูลขาวสาร ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ดังนี้ 

 ขอตรวจดู      ขอคัดสาเนา  

 ขอคัดสาเนาที่มีคารับรองถูกตอง   อ่ืน ๆ 

ในเร่ืองตอไปนี ้ 

๑............................................................................................................................. ........... 

๒........................................................................................................................................ 

๓............................................................................................................................. ...........  

เพื่อใชประโยชน (ถามี)............................................................................................................................ ...  

ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลขางตนเปนความจริงทุกประการ และขาพเจาทราบถึงประกาศ คณะกรรมการ

ขอมูลขาวสารของราชการ เร่ือง การเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขอสําเนาหรือขอสําเนาที่มี  

คํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารของราชการดีทุกประการ ทัง้นี้ไดแนบหลักฐานการขอรับขอมูลขาวสาร มาพรอมนี ้ 
 

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

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

(สําหรับเจาหนาท่ี) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

เปนการขอรับบริการตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐      ความเห็นปลัด  

 มาตรา ๗    มาตรา ๙  มาตรา ๑๑                                     ………………………………………………………  

ไดดําเนินการ    ใหขอมูล/เอกสารตามท่ีตองการแลว                               (ลงช่ือ)     
                   ใหเขาตรวจขอมลู/เอกสารแลว                                             (นายบรรจง   แสนสุข)    
          นัดมารับเอกสาร ในวันท่ี ................................                   ปลัดองคการบริหารสวนตําบลวังบาล    

เปดเผยไดเฉพาะบางสวน                                     ความเหน็นายก 

♦ เปดเผยไมไดเพราะ..........................................             …………………………………………………..  

      (ลงช่ือ)...............................................เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบฯ                   (ลงช่ือ............................................... 

               (................................................)                                                        (นายสมบูรณ    ศรีธรรม)  

        นายกองคการบริหารสวนตาํบลวังบาล 

หมายเหตุ :  แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนทุกครั้งท่ีมีการยื่นคําขอ 


