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คํานํา 
ดวยศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลเมืองทาบอ ไดจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ  ตาม

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐  ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลเมืองทาบอ ได  มีการจัด
องคความรูใหเปนระเบียบและมีมาตรฐาน เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานท่ีรวดเร็วและมี  ประสิทธิภาพตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ โดยมีกําหนดใหหนวยงานของ  รัฐตองจัดรวบรวมขอมูล
ขาวสารตามท่ีกฎหมายกําหนดไวเพ่ือบริการประชาชน ใหประชาชนสามารถ  เขาถึงขอมูลขาวสารไดอยาง
สะดวก รวดเร็วและประหยัดเวลา  

สําหรับคูมือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐   
ของศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลทายดง มีวัตถุประสงคเพ่ือเผยแพรความรูและเทคนิควิธีบริหาร  จัดการ
ศูนยขอมูลเทศบาลตําบลทายดง   ใหแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานและประชาชนท่ัวไป เพ่ือสามารถทําความเขาใจ
ในเรื่องตางๆ ประกอบดวยวัตถุประสงค ขอบเขตคําจํากัดความ บทบาทหนาท่ีความ  รับผิดชอบ ระเบียบ
ปฏิบัติข้ันตอนการปฏิบัติงาน เอกสารอางอิงและแบบฟอรมตางๆ ท่ีใชในการติดตอ ราชการ  

ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลทายดงหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือการปฏิบัติงานของ  ศูนย
ขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลทายดงสามารถใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีและสราง  ความ
เขาใจในวิธีการเขาถึงงานบริการของศูนยฯ แกผูรับบริการ รวมท้ังใชประกอบการขับเคลื่อน  กระบวนการ
ดําเนินงานใหไปสูเปาหมายศูนยขอมูลขาวสารตอไป  
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คูมือการปฏิบัติงาน 
ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

๑. ความเปนมา  
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐  บัญญัติข้ึนเพ่ือรองรับสิทธิของ  ประชาชนใน

การรับรูขอมูลขาวสารของราชการ โดยท่ีหนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของ  ราชการตามอํานาจ
หนาท่ีและภารกิจของหนวยงานฯ นอกจากนี้ยังใหมีการเผยแพรเพ่ือใหประชาชน  สามารถใชสิทธิในการเขาถึง
ขอมูลขาวสารของหนวยงานของรัฐและเพ่ือความโปรงใส มีประสิทธิภาพใน  การปฏิบัติราชการ ซ่ึงการ
ใหบริการของศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลทายดง กระบวนการท่ีชวย  สนับสนุนผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสีย  

ศูนยขอมูลขาวสารของราชการ จัดตั้งข้ึนเพ่ือใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชน  ตามมาตรา ๙ แหง
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐  บัญญัติใหหนวยงานของรัฐ  ตองจัดใหมีขอมูลขาวสาร
ของราชการอยางนอยตามกฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได กอปร  กับไดมีประกาศคณะกรรมการ
ขอมูลขาวสารของราชการ เรื่องหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการจัดใหมี  ขอมูลขาวสารของราชการไวให
ประชาชนเขาตรวจดู ณ ท่ีทําการของหนวยงานของรัฐ โดยเรียกสถานท่ี  จัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและ
ใหบริการวา “ศูนยขอมูลขาวสารทางราชการ” มีภารกิจในการให  คําแนะนําใหคําปรึกษาท่ีเปนประโยชน โดย
ประชาชนท่ีมาขอรับบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว และ ไดรับขอมูลถูกตอง เปนปจจุบัน อีกท้ังรับเรื่องราว
รองทุกขเก่ียวกับหนวยงาน และเผยแพรผลการ ปฏิบัติงานของหนวยงานดวย     

เทศบาลเมืองทาบอ เปนหนวยงานท่ีตองการตอบสนองความตองการของประชาชน  ใหมีสิทธิรับรู
ขอมูลขาวสารตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับการดําเนินการของรัฐจึงไดมีประกาศใหจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารข้ึน ในวันท่ี 30 
ธันวาคม พ.ศ. 2552 โดยจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลเมืองทาบอ  ใหบริการท่ี สํานักงานเทศบาลตําบล
ทายดง  เลขท่ี 444 หมูท่ี 2  ถนนวังโปง-หนองขนาก   ตําบลทายดง  อําเภอวังโปง  จังหวัดเพชรบูรณ  
67240  และไดจัดทําคูมือกระบวนการบริหารจัดการศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลทายดง เพ่ือเปนสวน
หนึ่งของการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซ่ึงจะเปนแนวทาง  ในการเสริมสรางความรู 
ความเขาใจในวิธีการ ข้ันตอนในการปฏิบัติงาน การใหบริการขอมูลขาวสารของ  ราชการ เพ่ือใหบุคลากรของ
สํานักงานฯ สามารถใหบริการขอมูลขาวสารไดอยางมีประสิทธิภาพ มี  มาตรฐาน มีความรวดเร็วในการ
ปฏิบัติงาน และสรางความพึงพอใจในการรับบริการขอมูลขาวสารจากทางราชการ 
 

๒. วัตถุประสงคการจัดทําคูมือ 
๒.๑ เพ่ือจัดเก็บขอมูลขาวสาร องคความรูเก่ียวกับกระบวนการบริหารจัดการศูนย  ขอมูลขาวสาร

เทศบาลตําบลทายดง เกณฑขอกําหนด รายละเอียดมาตรฐานของงาน ระยะเวลา  ผูรับผิดชอบและเอกสารท่ี
เก่ียวของ  

๒.๒ เพ่ือสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู สรุปบทเรียนจากประสบการณการ ปฏิบัติงานเผยแพรขอมูล
ขาวสารใหแกเจาหนาท่ีไวเปนแนวทางการปฏิบัติงาน  

๒.๓ เพ่ือใชเปนเอกสารอางอิงในการปฏิบัติงาน 
 

๓. ขอบเขต  
คูมือฉบับนี้ใชประกอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.  ๒๕๔๐  

ของศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลทายดง หนวยงานในสังกัดหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
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๔. คําจํากัดความ 
“ขอมูลขาวสาร” หมายความวาสื่อท่ีมีความหมายใหรูเรื่องราวขอเท็จจริง ขอมูล หรือ  สิ่งใดๆ ไมวา

การสื่อความหมายนั้น จะทาไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผานวิธีการใดๆ  และไมวาจะไดทําไวในรูปของ
เอกสาร แฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนท่ี ภาพวาด  ภาพถาย ฟลม การบันทึกภาพหรือเสียงการบันทึก 
โดยเครื่องคอมพิวเตอรหรือวิธีอ่ืนใดท่ีทํา ใหสิ่งท่ีบันทึกไวปรากฏได  

“ขอมูลขาวสารของราชการ” หมายความวา ขอมูลขาวสารท่ีอยูในความครอบครอง  หรือควบคุมดูแล
ของหนวยงานของรัฐ ไมวาจะเปนขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดาเนินงานของ  รัฐหรือขอมูลขาวสารเก่ียวกับ
เอกชน  

“มาตรฐานความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ ” คือ มาตรฐานในการปฏิบัติหนาท่ี  ขอของหนวยงาน
ภาครัฐในดานการบริหารจัดการท่ีแสดงใหเห็นถึงข้ันตอนการดาเนินการท่ีสา มา รถเปดเผยและตรวจสอบไดท้ัง
ในเชิงขอมูลและกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพ  

“ขอมูลขาวสารสวนบุคคล ” หมายความวา ขอมูลขาวสารเก่ียวกับสิ่งเฉพาะตัวของ  บุคคล เชน 
การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการ  ทํางาน บรรดาท่ีมีชื่อของผูนั้น
หรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอ่ืนท่ีทาใหรูตัวผูนั้นได  เชน ลายพิมพนิ้วมือ แผนบันทึกลักษณะเสียง
ของคน หรือรูปถาย และใหความรวมถึงขอมูล ขาวสารเก่ียวกับสิ่งเฉพาะตัวของ ผูท่ีถึงแกกรรมแลวดวย ขอมูล
ขาวสารท่ีอยูในความ  ครอบครองหรือควบคุมดูแลของหนวยงานรัฐยอม จํากัดเฉพาะท่ีหนวยงานของรัฐ
ครอบครอง หรือควบคุมไวตามอํานาจหนาท่ีของหนวยงานนั้นๆ เทานั้น รวมไปถึงขอมูลขาวสารท่ี  เจาหนาท่ี
ของรัฐในฐานะผูปฏิบัติหนาท่ีใหแกหนวยงานของรัฐครอบครองอยูดวย 
 
๕. บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ 

๕.๑ ดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ไดดังนี้  
๕.๑.๑ จัดสถานท่ี/จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลเมืองทาบอ สําหรับให  บริการขอมูลขาวสาร

ตามมาตรา ๙ เพ่ือประชาชนสามารถเขาตรวจสอบขอมูลขาวสารได โดยสะดวก  
๕.๑.๒ มีเจาหนาท่ีรับผิดชอบประจําศูนยขอมูลขาวสารหรือปฏิบัติหนาท่ี  เก่ียวกับการใหบริการ

ขอมูลขาวสารของราชการเปนการเฉพาะ  
๕.๑.๓ มีปายบอกถึงท่ีตั้งของสถานท่ีหรือศูนยขอมูลขาวสารหรือปฏิบัติหนาท่ี  เก่ียวกับการ

ใหบริการขอมูลขาวสารของราชการเปนการเฉพาะไวตั้งแตบริเวณอาคาร และ ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลเมือง
ทาบอ  

๕.๑.๔ มีปายบอกถึงท่ีตั้งของสถานท่ีหรือศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลเมืองทาบอ 
๕.๑.๕ จัดระบบขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.๒๕๔๐        

ตามาตรา ๗ พรอมจัดทาดัชนีขอมูลขาวสารไวบริการแกผูมาติดตอและขอรับบริการ  
๕.๑.๖ บริหารจัดการเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการอยางเปน  ระบบ เชน แตงตั้ง

คณะกรรมการ  
๕.๒ จัดระบบขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามมาตรา ๗ 

พรอมจัดทาดัชนีขอมูลขาวสารไวบริการแกผูมาติดตอและขอรับบริการ  
๕.๓ บริหารจัดการเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการอยางเปนระบบ เชน  แตงตั้ง

คณะกรรมการขอมูลขาวสารของเทศบาลเมืองทาบอ เก็บสถิติขอมูลขาวสาร  ดําเนินการรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการใหบริการ  
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คูมือการปฏิบัติงาน  
 

๕.๔ เผยแพรความรูความเขาใจเก่ียวกับสิทธิการรับรูขอมูลขางสารใหแกบุคลากร  ทราบ เชน จัด
อบรม สัมมนา สงเจาหนาท่ีเขารวมในโครงการตางๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกับการใหและ  รับบริการ ขอมูลขาวสารของ
ราชการ เผยแพรความรูผานสื่อชองทางตางๆ บรรยายใหความรู  ผูเขาเยี่ยมชมสํารวจความตองการและความ
คาดหวังของผูมีสวนไดเสีย  สํารวจความพึงพอใจ ในการรับบริการศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลเมืองทาบอ  

๕.๕ เผยแพรขอมูลเก่ียวกับการประกวดราคา ประกาศสอบราคาท่ีผูบริหารลงนาม  แลวเผยแพรบน

เว็บไซตเทศบาลตําบลทายดง  (www.tdm.go.th)  จัดทําสรุปการจัดซ้ือจัด จาง เปนรายเดือนและเผยแพร

บนเว็บไซตศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลทายดง  (www.tdm.go.th) 
 

๖. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  
๖.๑ ขอมูลขาวสารท่ีเทศบาลเมืองทาบอ รวบรวมข้ึน เพ่ือใหบริการประชาชนตาม  พระราชบัญญัติ

ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ตามมาตรา ๗ และมีสิทธิตรวจสอบดู ไดตามมาตรา ๙ ประกอบดวย  
๖.๑.๑ คําวินิจฉัยท่ีเก่ียวกับเทศบาลตําบลทายดง รวมท้ังหนวยงานในสังกัด  
๖.๑.๒ ผลการพิจารณาท่ีเก่ียวกับเทศบาลตําบลทายดง รวมท้ังหนวยงานในสังกัด  
๖.๑.๓ นโยบายรัฐบาลและนโยบายตางๆ ของผูบริหาร ท่ีเก่ียวกับเทศบาลตําบลทายดง 
๖.๑.๔ แผนงาน/โครงการเก่ียวกับเทศบาลตําบลทายดง รวมท้ังหนวยงานในสังกัด  
๖.๑.๕ งบประมาณรายจายเก่ียงกับเทศบาลตําบลทายดง รวมท้ังหนวยงานในสังกัด  
๖.๑.๖ ขอบังคับ หนังสือบริคณหสนธิระเบียบ คําสั่ง ของเทศบาลตําบลทายดง   รวมท้ัง

หนวยงานในสังกัด  
๖.๑.๗ สัญญาสัมปทาน สัญญาวาจาง สัญญารวมทุน  
๖.๑.๘ โครงสรางอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตําบลทายดง รวมท้ังหนวยงานในสังกัด  
๖.๑.๙ เอกสารทางวิชาการ เชน รายงานการวิจัย ผลการศึกษา รายงาน ขอเท็จจริงวิทยานิพนธฯ 

ท่ีมีขอมูลเก่ียวกับเทศบาลตําบลทายดง รวมท้ังหนวยงานในสังกัด  
๖.๑.๑๐ คูมือการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี  
๖.๑.๑๑ คูมือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐  
๖.๑.๑๒ สรุปผลการจัดซ้ือจัดจางรายเดือนของเทศบาลตําบลทายดง 
๖.๑.๑๓ ขอมูลขาวสารอ่ืนๆ  
๖.๑.๑๔ ขาวเก่ียวกับเทศบาลตําบลทายดง  ท่ีจัดทาโดยเทศบาลตําบลทายดง  เชน จดหมายขาว 

รายงานการปฏิบัติราชการประจําป  
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  ไวบริการ โดย จัดทาดัชนีขอมูลขาวสารไวในรหัส
แฟมขอมูลขาวสาร ๔  

๖.๒.๒ ระบบการจัดการขอมูลขาวสารดวยระบบอิเล็กทรอนิกสไดนําระบบ  คอมพิวเตอรท่ีมี
ระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกสมาพัฒนาเพ่ือรองรับขอมูลขาวสาร  เทศบาลเมืองทาบอ ตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ไดแก  

๖.๒.๒.๑  ระบบราชการกิจจานุเบกษา (กฎหมายเก่ียวกับเทศบาลเมืองทาบอและ
หนวยงานในสังกัด)  

http://www.tdm.go.th/
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คูมือการปฏิบัติงาน  
 

๖.๒.๒.๒ ระบบมติคณะรัฐมนตรี  
๖.๒.๒.๓ ระบบคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ  
๖.๒.๒.๔ ระบบขาวเทศบาลเมืองทาบอ  
๖.๒.๒.๕ ระบบขอมูลขาวสารอิเล็กทรอนิกส  
๖.๒.๒.๖ ระบบอินเตอรเน็ตหรือระบบเว็บไซตเทศบาลเมืองทาบอ  (มีขอมูลข้ึนระบบ 

ประกอบดวย การประกวดราคาและสอบราคาสรุปการจัดซ้ือจัดจางฯ  รายงานทางวิชาการ ระบบศูนยขอมูล
ขาวสารเทศบาลตําบลทายดง โครงการ/แผนงานของ หนวยงาน สถานท่ีติดตองานเว็บไซตฯ เปนตน)  

๖.๒.๒.๗ ระบบศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลทายดง 
 

๗. ข้ันตอนและกําหนดระยะเวลาในการใหบริการขอมูลขาวสาร  
๗.๑ ผูมาขอตรวจดูขอมูลขาวสารลงชื่อในสมุดทะเบียน  
๗.๒ ผูมาขอตรวจดูขอมูลขาวสารสามารถตรวจดูคนหาขอมูลขาวสารไดดวยตนเอง  หรือจะขอ

เจาหนาท่ีประจาศูนยชวยแนะนําคนหาใหก็ได  
๗.๓ หากผูมาขอตรวจดูขอมูลขาวสารประสงคจะไดสําเนาหรือสําเนาขอมูลขาวสารท่ีมี  คํารับรอง

ความถูกตองใหยื่นคารองตามแบบฟอรมท่ีเทศบาลตําบลทายดง  กําหนดหรือเขียน  ข้ึนเองโดยระบุขอมูล
ขาวสารท่ีตองการในลักษณะท่ีอาจเขาใจไดตามสมควร  

๗.๔ หากขอมูลขาวสารท่ีประสงคจะขอไมใชขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนเขา  ตรวจดู 
เจาหนาท่ีประจาศูนยจะสงคาขอไปใหหนวยงานท่ีครอบครองดูแลขอมูลขาวสารนั้น พิจารณาดําเนินการตอไป  

๗.๕ กําหนดระยะเวลาในการใหขอมูลขาวสาร  
๗.๕.๑ การใหบริการสาเนาขอมูลขาวสารท่ีจัดไวในศูนยขอมูลขาวสารของ  ราชการกําหนด

ระยะเวลาภายในวันทาการท่ีมีคําขอนั้น  
๗.๕.๒ การใหบริการสาเนาขอมูลขาวสารอ่ืนๆ ท่ีพรอมจะใหไดกําหนด  ระยะเวลาภายในวันทํา

การท่ีขอหรือโดยเร็ว ท้ังนี้ไมเกิน ๑๕ วัน  
๗.๕.๓ ในกรณีท่ีขอมูลขาวสารท่ีขอมีจานวนมากหรือไมสามารถรวบรวมสําเนา  ใหแลวเสร็จ

ภายใน ๑๕ วัน เทศบาลตําบลทายดง จะแจงใหผูขอทราบ ภายใน ๑๕  วัน วาจะให  มารับขอมูลขาวสารไดใน
วันท่ีเทาใด 
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๘. หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงานและเง่ือนไข  
๘.๑ หลักเกณฑการปฏิบัติงาน  

๘.๑.๑ ความมุงหมายสําคัญของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.๒๕๔๐  มุง
โดยตรงตอการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับสิทธิการรับรูของประชาชน  หรือมุงตอการจัดการความรูการ
พัฒนาเครือขายความรูจากขอมูลขาวสารของราชการ โดย กําหนดใหหนวยงานของรัฐ มีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับ
ขอมูลขาวสาร โดยใหเก็บรักษาขอมูล ขาวสารตางๆ ของหนวยงานและตองจัดพิมพเผยแพร จัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูหรือ  เปดเผยเม่ือประชาชนรองขอตามลําดับความสําคัญของขอมูลขาวสารบางประเภทท่ีการ  
เปดเผยอาจกระทบความม่ันคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือสวนไดเสียอันพึง  ไดรับความคุมครอง
ของบุคคลอ่ืนไดและขอมูลขาวสารท้ังหลายเหลานี้เม่ือมีอายุครบเวลาท่ี  กฎหมายกําหนดหนวยงานของรัฐมี
หนาท่ีสงมอบใหหอจดหมายเหตุแหงชาติเพ่ือคัดเลือกไวให ประชาชนไดศึกษาคนควา  

๘.๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๑  เมษายน ๒๕๔๙ ท่ีเห็นควรใหนําเรื่อง  การจัดระบบและ
การดําเนินการเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารและการสนับสนุนการมี  สวนรวมของประชาชนเปนหนึ่งใน
ตัวชี้วัด (KPI) ประสิทธิภาพของหนวยงานของรัฐทุกแหงเริ่ม  ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๐  เพ่ือเปนการ
สนับสนุนการบังคับใชพระราชบัญญัติขอมูล ขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

๘.๑.๓ หนาท่ีเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลขาวสาร  
๘.๑.๓.๑ เตรียมขอมูลเพ่ือพรอมในการเปดเผยขอมูลขาวสาร วิเคราะห  ขอมูลขาวสารท่ี

จัดทาไวจัดระบบขอมูลขาวสาร มาตรา ๗  มาตรา ๙ และมาตรา ๑๑  จัดแยก ประเภทขอมูลขาวสารเพ่ือ
สะดวกรวดเร็วในการคนหา  

๘.๑.๓.๒ เปดเผยขอมูลขาวสาร คือ  

• จัดพิมพเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีกฎหมายกําหนด รวบรวม  และจัดสงขอมูล
ขาวสารของราชการตามมารา ๗  เพ่ือพิมพเผยแพรในราชกิจจานุเบกษา หรือ  จัดพิมพเผยแพรตามจํานวน
สมควรทันทีท่ีมีขอมูลขาวสาร  

๑) ดําเนินการรวบรวมขอมูลขาวสารสําคัญไวใหประชาชน  ตรวจดูตามมาตรา ๙  
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการไดใชอํานาจตามมาตรา ๙  ออกประกาศเม่ือ ๒๗  กุมภาพันธ ๒๕๔๑ 
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดใหมีขอมูลขาวสาร ของราชการไวใหประชาชนตรวจดูโดยกําหนดใหหนวยงาน 

๒) จัดสถานท่ีสาหรับคนหาและตรวจดูขอมูลขาวสารของ  ราชการตามประกาศ
คณะกรรมการขอมูลขาวสาร  

๓) จัดทาดัชนีขอมูลขาวสารใหเพียงพอสาหรับบริการ ประชาชนเพ่ือความสะดวก
ในการคนหาดวยตนเอง   

• จัดหาขอมูลขาวสารอ่ืนๆ ใหผูขอในเวลาอันสมควร ตาม  มาตรา ๑๑  ซ่ึง
หมายถึงหัวหนาท่ีจัดหาขอมูลขาวสารท่ีมีอยูแลวและผูขอขอมูลขาวสารไดระบุ  ลักษณะท่ีอาจเขาใจไดตามควร
และไมขอรวบรวม หรือจัดใหมีข้ึนใหม เจาหนาท่ีของรัฐจะจัด ใหหรือไมก็ได  

• จัดทําสําเนาและรับรองสําเนาถูกตอง (มาตรา  ๙ และมาตรา ๑๑) หนวยงาน
ของรัฐอาจวางหลักเกณฑเรียกคาธรรมเนียมในการดําเนินการก็  ไดและตองคํานึงถึงการชวยเหลือผูมีรายได
นอย ประกอบดวย และตองไดรับความเห็นชอบ  จากคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ โดยไดมี
ประกาศเรื่อง คาธรรมเนียมไววาถา เรียกเก็บไมเกินตนทุนท่ีแทจริงไมตองขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กอนก็ได คาธรรมเนียมมี ๓ ประเภท คือ  

(๑) คาธรรมเนียมในการทําสําเนาและรับรองสําเนา  
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คูมือการปฏิบัติงาน  
 

(๒) คาธรรมเนียมในการคนหารวบรวมขอมูลขาวสาร  
(๓) คาธรรมเนียมในการตรวจสอบความถูกตองและตัดทอน  ขอมูลขาวสารท่ีไม

เปดเผยหนวยงาน  

• ใหคําแนะนาแกผูขอขอมูลขาวสารของราชการท่ีมิไดอยู  ในความดูและของ
หนวยงาน โดยใหติดตอหนวยงานของรัฐท่ีควบคุมดูแลขอมูลขาวสารนั้นๆ (มาตรา ๑๒)  

๘.๑.๓.๓  หนาท่ีพิจารณาสั่งเปดเผยหรือมิใหเปดเผยขอมูลขาวสาร  ตองพิจารณากอนวา
คําขอนั้นมีลักษณะชัดเจนชนิดท่ีอาจเขาใจไดตามสมควรหรือไม กรณีการ สั่งเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ 
กฎหมายถือการมีคาสั่งเปดเผยเปนดุลพินิจของเจาหนาท่ี รัฐ (มาตรา ๑๕ วรรคสอง) ดังนั้น ผูบังคับบัญชาหรือ
ศาลยอมไมมีอํานาจทบทวนหรือยกเลิก  เพิกถอน คาสั่ง การสั่งเพิกถอนคาสั่งเปดเผยขอมูลขาวสาร จึงมีได
เฉพาะกรณีผูบังคับบัญชา  หรือศาลเห็นวาเปนคําสั่งท่ี ไมชอบดวยกฎหมายเทานั้น การสั่งมิใหเปดเผยนั้น
กฎหมายมิได กําหนดวาเปนดุลพินิจโดยเฉพาะ ดังนั้น อาจพิจารณาทบทวนหรือยกเลิกเพิกถอนไดในกรณี  หลัง
หนวยงานของรัฐท่ีออกคาสั่งไมเปดเผยขอมูล ขาวสารยังมีหนาท่ีตามพระราชบัญญัติวิธี  ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ มาตรา ๔๐ วรรคแรก ท่ีตองแจงใหผูขอรับรูขอมูล ขาวสารทราบดวยวาอาจอุทธรณคําสั่ง
ไมเปดเผยนั้น ตอคณะกรรมการการวินิจฉัยการเปดเผย ขอมูลขาวสาร ภายใน ๑๕  วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงคา
สั่งนั้น โดยยื่นอุทธรณตอคณะกรรมการ ขอมูลขาวสารของราชการ (มาตรา ๑๘)  

๘.๑.๓.๔ แจงใหผูมีประโยชนไดเสียในการเปดเผยขอมูลขาว คัดคาน  การเปดเผยขอมูล
ขาวสารนั้น ตามมาตรา ๑๗ วรรคแรก  

๘.๑.๓.๕ จัดระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลและรักษาความปลอดภัย  ใหแกระบบขอมูล
ขาวสารสวนบุคคล (มาตรา ๒๓ ) ไมเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคล (มาตรา  ๒๔) แกไขและปรับปรุงขอมูล
ขาวสารสวนบุคคลเพ่ือความถูกตองของขอมูลสวนบุคคล (มาตรา ๒๕)  

๘.๑.๓.๖ สงมอบขอมูลขาวสารใหแกหอจดหมายเหตุแหงชาติกรม ศิลปากรหรือหนวยงาน
อ่ืนของรัฐ เพ่ือคัดเลือกไวใหประชาชนไดศึกษาคนควาขอมูลขาวสารท่ี  เปนความลับของทางราชการ เม่ือครบ 
๒๕ ป (มาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๖ วรรคสอง)  

๘.๑.๓.๗ ประชาสัมพันธและเผยแพรสิทธิการเขาถึงขอมูลขาวสารของ  ผูรับบริการศูนย
ขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลทายดง 

 
หนาที่รับผิดชอบของเจาหนาที่ศูนยขอมูลขาวสาร 
เทศบาลตําบลทายดง  
 

ศูนยขอมูลขาวสารฯมีหนาท่ีใหบริการขอมูลขาวสารของราชการแกประชาชน โดยมี หนาท่ีสรุป ดังนี้  
๑. รวบรวมจัดหมวดหมูหนังสือและเอกสารเผยแพรเทศบาลฯเขาแฟม ตามมาตรา ๙  เพ่ือให 

เปนระเบียบ งายตอการสืบคนหาขอมูล  
๒. จัดทําสมุดในการลงชื่อสําหรับผูมาใชบริการศูนยขอมูลขาวสาร  

- สมุดเยี่ยมศูนยขอมูลขาวสาร  
- สมุดผูใชบริการ Internet  
- สมุดยืม-คืน หนังสือ / วารสาร  
- สมุดผูขอขอมูลและผานทางเว็บไซตศูนยขอมูลขาวสาร  

๓. แนะนําการใชบริการ Internet ในศูนยขอมูลขาวสาร  
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คูมือการปฏิบัติงาน  
 

๔. แนะนําการยืม หนังสือ / วารสาร ในศูนยขอมูลขาวสาร  
๕. ใหขอมูลสําหรับผูขอขอมูลในศูนยขอมูลฯและผานทางเว็บไซตศูนยขอมูลฯ  
๖. เก็บสถิติผูใชบริการศูนยขอมูลขาวสาร 
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ภาคผนวก 
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คูมือการปฏิบัติงาน  
 

คําขอขอมูลขาวสาร 
เขียนที่..........................................................  
วันที่.........เดือน.......................พ.ศ. ............ 
เรียน นายกเทศมนตรีตําบลทายดง  
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 ดังนี ้

 ขอตรวจดู      ขอคัดสาเนา  
 ขอคัดสาเนาที่มีคารับรองถูกตอง   อ่ืน ๆ 

ในเร่ืองตอไปนี้  
๑............................................................................................................................. ...........  
๒........................................................................................................................................  
๓............................................................................................................................. ...........  

เพื่อใชประโยชน (ถามี)............................................................................................................................ ...  
ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลขางตนเปนความจริงทุกประการ และขาพเจาทราบถึงประกาศ  คณะกรรมการ

ขอมูลขาวสารของราชการ เร่ือง การเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขอสําเนาหรือขอสําเนาที่มี  
คํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารของราชการดีทุกประการ ทั้งนี้ไดแนบหลักฐานการขอรับขอมูลขาวสาร มาพรอมนี้  
 

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

(สําหรับเจาหนาท่ี) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
เปนการขอรับบริการตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐      ความเห็นปลัด  
 มาตรา ๗    มาตรา ๙  มาตรา ๑๑                                     ………………………………………………………  

ไดดําเนินการ    ใหขอมูล/เอกสารตามท่ีตองการแลว                               (ลงช่ือ)     
                   ใหเขาตรวจขอมูล/เอกสารแลว                                             (นายอัครเดช  ขุนภักด)ี    
          นัดมารับเอกสาร ในวันท่ี ................................                              ปลัดเทศบาลตําบลทายดง     

เปดเผยไดเฉพาะบางสวน                                     ความเห็นนายกเทศมนตรี  

♦ เปดเผยไมไดเพราะ..........................................                     …………………………………………………..  
      (ลงช่ือ)...............................................เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบฯ                            (ลงช่ือ) 
               (............................................)                                                           (นายภาคภูมิ  ศรีสมวงค)  

               นายกเทศมนตรตีําบลทายดง 

หมายเหตุ :  แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนทุกครั้งท่ีมีการยื่นคําขอ 


