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คํานํา 
ดวยศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลปว ไดจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารของราชการ ตาม

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐  ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลปว ได มีการจัดองค
ความรู ใหเปนระเบียบและมีมาตรฐาน เพื่อรองรับการปฏิบัติงานท่ีรวดเร็วและมี ประสิทธิภาพตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ โดยมีกําหนดใหหนวยงานของ รัฐตองจัดรวบรวมขอมูล
ขาวสารตามท่ีกฎหมายกําหนดไวเพื่อบริการประชาชน ใหประชาชนสามารถ เขาถึงขอมูลขาวสารไดอยาง
สะดวก รวดเร็วและประหยัดเวลา  

สําหรับคูมือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ของ
ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลปว มีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรความรูและเทคนิควิธีบริหารจัดการศูนยขอมูล
เทศบาลตําบลปว ใหแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานและประชาชนท่ัวไป เพื่อสามารถทําความเขาใจในเรื่องตางๆ 
ประกอบดวยวัตถุประสงค ขอบเขตคําจํากัดความ บทบาทหนาท่ีความ รับผิดชอบ ระเบียบปฏิบัติข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน เอกสารอางอิงและแบบฟอรมตางๆ ท่ีใชในการติดตอ ราชการ  

ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลปวหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือการปฏิบัติงานของศูนยขอมูล
ขาวสารเทศบาลตําบลปว สามารถใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีและสราง ความเขาใจใน
วิธีการเขาถึงงานบริการของศูนยฯ แกผูรับบริการ รวมท้ังใชประกอบการขับเคล่ือน กระบวนการดําเนินงานให
ไปสูเปาหมายศูนยขอมูลขาวสารตอไป  
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• แบบฟอรมคําขอขอมูลขาวสาร  

• พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

• ประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เรื่อง กําหนดใหขอมูลขาวสารตามเกณฑมาตรฐานความ
โปรงใสและตัวช้ีวัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐเปนขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตาม
มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 

• แบบฟอรม หนังสือรองเรียนการขอขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลปว  ตามพระราช 
บัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

• ตัวอยางแบบฟอรมสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน 

• แบบรายงานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

• แบบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหบริการขอมูลขาวสาร                                                                             
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คูมือการปฏิบัติงาน 
ตามพระราชบญัญตัิขอมลูขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

 
๑. ความเปนมา  

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ บัญญัติข้ึนเพื่อรองรับสิทธิของ ประชาชนใน
การรับรูขอมูลขาวสารของราชการ โดยท่ีหนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของ ราชการตามอํานาจ
หนาท่ีและภารกิจของหนวยงานฯ นอกจากนี้ยังใหมีการเผยแพรเพื่อใหประชาชน สามารถใชสิทธิในการเขาถึง
ขอมูลขาวสารของหนวยงานของรัฐและเพื่อความโปรงใส มีประสิทธิภาพใน การปฏิบัติราชการ ซึ่งการ
ใหบริการของศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลเมืองทาบอ กระบวนการท่ีชวย สนับสนุนผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสีย  

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

เทศบาลตําบลปว เปนหนวยงานท่ีตองการตอบสนองความตองการของประชาชน ใหมีสิทธิรับรูขอมูล
ขาวสารตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินการของรัฐจึงไดมีประกาศใหจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารข้ึน ในวันท่ี 6 
ตุลาคม พ.ศ.2556 โดยจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลปว  ใหบริการท่ี สํานักงานเทศบาลตําบลปว 
เลขท่ี 400 หมูท่ี 8 ตําบลปว  อําเภอปว  จังหวัดนาน  55120  และไดจัดทําคูมือกระบวนการบริหารจัดการ
ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลปว เพื่อเปนสวนหนึ่งของการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ซึ่งจะเปนแนวทาง ในการเสริมสรางความรู ความเขาใจในวิธีการ ข้ันตอนในการปฏิบัติงาน การ
ใหบริการขอมูลขาวสารของราชการ เพื่อใหบุคลากรของหนวยงาน สามารถใหบริการขอมูลขาวสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน มีความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน และสรางความพึงพอใจในการรับบริการขอมูล
ขาวสารจากทางราชการของประชาชน 
 

๒. วัตถุประสงคการจัดทําคูมือ 
๒.๑ เพื่อจัดเก็บขอมูลขาวสาร องคความรูเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการศูนย ขอมูลขาวสาร

เทศบาลตําบลปว เกณฑขอกําหนด รายละเอียดมาตรฐานของงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบและเอกสารท่ี
เกี่ยวของ  

๒.๒ เพื่อสนับสนุนการแลกเปล่ียนเรียนรู สรุปบทเรียนจากประสบการณการ ปฏิบัติงานเผยแพรขอมูล
ขาวสารใหแกเจาหนาท่ีไวเปนแนวทางการปฏิบัติงาน  

๒.๓ เพื่อใชเปนเอกสารอางอิงในการปฏิบัติงาน 
 

 
 



ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลปว 
 

คูมือการปฏิบัติงาน  

 

๓. ขอบเขต  
คูมือฉบับนี้ใชประกอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของ

ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลปว หนวยงานในสังกัดหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  
 

๔. คําจํากัดความ 
“ขอมูลขาวสาร” หมายความวาส่ือท่ีมีความหมายใหรูเรื่องราวขอเท็จจริง ขอมูล หรือ ส่ิงใดๆ ไมวา

การส่ือความหมายนั้น จะทําไดโดยสภาพของส่ิงนั้นเองหรือโดยผานวิธีการใดๆ และไมวาจะไดทําไวในรูปของ
เอกสาร แฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนท่ี ภาพวาด ภาพถาย ฟลม การบันทึกภาพหรือเสียงการบันทึก 
โดยเครื่องคอมพิวเตอรหรือวิธีอื่นใดท่ีทํา ใหส่ิงท่ีบันทึกไวปรากฏได  

“ขอมูลขาวสารของราชการ” หมายความวา ขอมูลขาวสารท่ีอยูในความครอบครอง หรือ
ควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ ไมวาจะเปนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐหรือขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับเอกชน  

“มาตรฐานความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ” คือ มาตรฐานในการปฏิบัติหนาท่ี ของหนวยงาน
ภาครัฐในดานการบริหารจัดการท่ีแสดงใหเห็นถึงข้ันตอนการดําเนินการท่ีสามารถเปดเผยและตรวจสอบไดท้ัง
ในเชิงขอมูลและกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพ  

“ขอมูลขาวสารสวนบุคคล” หมายความวา ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับส่ิงเฉพาะตัวของบุคคล เชน 
การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทํางาน บรรดาท่ีมีช่ือของผูนั้น
หรือมีเลขหมายรหัส หรือส่ิงบอกลักษณะอื่นท่ีทาใหรูตัวผูนั้นได เชน ลายพิมพนิ้วมือ แผนบันทึกลักษณะเสียง
ของคน หรอืรูปถาย และใหความรวมถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับส่ิงเฉพาะตัวของผูท่ีถึงแกกรรมแลวดวย ขอมูล
ขาวสารท่ีอยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหนวยงานรัฐ ยอมจํากัดเฉพาะท่ีหนวยงานของรัฐ
ครอบครอง หรือควบคุมไวตามอํานาจหนาท่ีของหนวยงานนั้นๆ เทานั้น รวมไปถึงขอมูลขาวสารท่ีเจาหนาท่ี
ของรัฐในฐานะผูปฏิบัติหนาท่ีใหแกหนวยงานของรัฐครอบครองอยูดวย 
 
๕. บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ 

๕.๑ ดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ไดดังนี้  
๕.๑.๑ จัดสถานท่ี/จัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลปว สําหรับใหบริการขอมูลขาวสารตาม

มาตรา 7 และมาตรา ๙ เพื่อประชาชนสามารถเขาตรวจสอบขอมูลขาวสารไดโดยสะดวก  
๕.๑.๒ มีเจาหนาท่ีรับผิดชอบประจําศูนยขอมูลขาวสารหรือปฏิบัติหนาท่ี เกี่ยวกับการใหบริการ

ขอมูลขาวสารของราชการเปนการเฉพาะ  
๕.๑.๓ มีปายบอกถึงท่ีต้ังของสถานท่ีหรือศูนยขอมูลขาวสารหรือปฏิบัติหนาท่ี เกี่ยวกับการ

ใหบริการขอมูลขาวสารของราชการเปนการเฉพาะไวต้ังแตบริเวณอาคาร และ ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาล
ตําบลปว 

๕.๑.๔ มีปายบอกถึงท่ีต้ังของสถานท่ีหรือศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลปว 
๕.๑.๕ จัดระบบขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐       

ตามมาตรา ๗ และมาตรา 9 พรอมจัดทําดัชนีขอมูลขาวสารไวบริการแกผูมาติดตอและขอรับบริการ  
๕.๑.๖ บริหารจัดการเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการอยางเปน ระบบ เชน แตงต้ัง

คณะกรรมการศูนยขอมูลขาวสาร  
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๕.2 บริหารจัดการเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการอยางเปนระบบ เชน แตงต้ัง
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลปว เก็บสถิติขอมูลขาวสาร ดําเนินการรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการใหบริการ  

๕.3 เผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิการรับรูขอมูลขาวสารใหแกบุคลากร ทราบ เชน จัด
อบรม สัมมนา สงเจาหนาท่ีเขารวมในโครงการตางๆ ท่ีเกี่ยวเนื่องกับการใหและ รับบริการ ขอมูลขาวสารของ
ราชการ เผยแพรความรูผานส่ือชองทางตางๆ บรรยายใหความรู ผูเขาเยี่ยมชมสํารวจความตองการและความ
คาดหวังของผูมีสวนไดเสีย  สํารวจความพึงพอใจ ในการรับบริการศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลปว 

๕.๕ เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการประกวดราคา ประกาศสอบราคาท่ีผูบริหารลงนาม แลวเผยแพรบน
เว็บไซตเทศบาลตําบลปว (http://www.tessabanpua.com) จัดทําสรุปการจัดซื้อจัด จาง เปนรายเดือนและ
เผยแพรบนเว็บไซตศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลปว (http://www.tessabanpua.com) 

 

๖. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  
๖.๑ ขอมูลขาวสารท่ีเทศบาลตําบลปว รวบรวมข้ึน เพื่อใหบริการประชาชนตาม พระราชบัญญัติขอมูล

ขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ตามมาตรา ๗ และมีสิทธิตรวจสอบดู ไดตามมาตรา ๙ ประกอบดวย  
๖.๑.๑ คําวินิจฉัยท่ีเกี่ยวกับเทศบาลตําบลปว รวมท้ังหนวยงานในสังกัด  
๖.๑.๒ ผลการพิจารณาท่ีเกี่ยวกับเทศบาลตําบลปว รวมท้ังหนวยงานในสังกัด  
๖.๑.๓ นโยบายรัฐบาลและนโยบายตางๆ ของผูบริหาร ท่ีเกี่ยวกับเทศบาลตําบลปว  
๖.๑.๔ แผนงาน/โครงการเกี่ยวกับเทศบาลตําบลปว  รวมท้ังหนวยงานในสังกัด  
๖.๑.๕ งบประมาณรายจายเกี่ยงกับเทศบาลตําบลปว รวมท้ังหนวยงานในสังกัด  
๖.๑.๖ ขอบังคับ หนังสือบริคณหสนธิ ระเบียบ คําส่ัง ของเทศบาลตําบลปว รวมท้ังหนวยงานใน

สังกัด  
๖.๑.๗ สัญญาสัมปทาน สัญญาวาจาง สัญญารวมทุน  
๖.๑.๘ โครงสรางอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตําบลปว รวมท้ังหนวยงานในสังกัด  
๖.๑.๙ เอกสารทางวิชาการ เชน รายงานการวจัิย ผลการศึกษา รายงาน ขอเท็จจริงวิทยานิพนธฯ 

ท่ีมีขอมูลเกี่ยวกับเทศบาลตําบลปว รวมท้ังหนวยงานในสังกัด  
๖.๑.๑๐ คูมือการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี  
๖.๑.๑๑ คูมือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐  
๖.๑.๑๒ สรุปผลการจัดซื้อจัดจางรายเดือนของเทศบาลตําบลปว 
๖.๑.๑๓ ขอมูลขาวสารอื่นๆ  
๖.๑.๑๔ ขาวเกี่ยวกับเทศบาลตําบลปว ท่ีจัดทําโดยเทศบาลตําบลปว เชน จดหมายขาว รายงาน

การปฏิบัติราชการประจําป  
๖.๑.๑๕ ระบบขอมูลขาวสารอิเล็กทรอนิกส  
๖.๑.๑๖ อื่นๆ แลวแตผูตรวจสอบหรือรองขอสอบถาม (ถามี) มาตรา ๑๑  

๖.๒ นําระบบการจัดการขอมูลขาวสารดําเนินการ ๒ ระบบ คือ  
๖.๒.๑ ระบบการจัดการขอมูลขาวสารดวยระบบเอกสาร (แฟมขอมูลขาวสาร) ไดคัดแยกขอมูลท่ี

หนวยงานตองจัดเพื่อใหประชาชนเขาตรวจดูตามมาตรา 7 และ มาตรา ๙ ไวบริการ โดย จัดทําดัชนีขอมูล
ขาวสารไวในรหัสแฟมขอมูลขาวสาร  
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๖.๒.๒ ระบบการจัดการขอมูลขาวสารดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ไดนําระบบคอมพิวเตอรท่ีมี
ระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกสมาพัฒนาเพื่อรองรับขอมูลขาวสาร เทศบาลตําบลปว ตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ไดแก  

๖.๒.๒.๑ ระบบราชการกิจจานุเบกษา (กฎหมายเกี่ยวกับเทศบาลตําบลปว และหนวยงาน
ในสังกัด)  

๖.๒.๒.๒ ระบบมติคณะรัฐมนตรี  
๖.๒.๒.๓ ระบบคําส่ัง ระเบียบ ประกาศ  
๖.๒.๒.๔ ระบบขาวเทศบาลตําบลปว 
๖.๒.๒.๕ ระบบขอมูลขาวสารอิเล็กทรอนิกส  
๖.๒.๒.๖ ระบบอินเตอรเน็ตหรือระบบเว็บไซตเทศบาลตําบลปว (มีขอมูลข้ึนระบบ 

ประกอบดวย การประกวดราคาและสอบราคาสรุปการจัดซื้อจัดจางฯ รายงานทางวิชาการ ระบบศูนยขอมูล
ขาวสารเทศบาลตําบลปว โครงการ/แผนงานของ กิจกรรมการดําเนินโครงการตางๆของหนวยงาน สถานท่ี
ติดตองาน เว็บไซตฯ เปนตน)  

๖.๒.๒.๗ ระบบศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลปว 
 

๗. ข้ันตอนและกําหนดระยะเวลาในการใหบริการขอมูลขาวสาร  
๗.๑ ผูมาขอตรวจดูขอมูลขาวสารลงช่ือในสมุดทะเบียน  
๗.๒ ผูมาขอตรวจดูขอมูลขาวสารสามารถตรวจดู คนหาขอมูลขาวสารไดดวยตนเอง หรือจะขอ

เจาหนาท่ีประจาศูนยชวยแนะนําคนหาใหก็ได  
๗.๓ หากผูมาขอตรวจดูขอมูลขาวสารประสงคจะไดสําเนาหรือสําเนาขอมูลขาวสารท่ีมี คํารับรอง

ความถูกตองใหยื่นคํารองตามแบบฟอรมท่ีเทศบาลตําบลปว กําหนดหรือเขียน ข้ึนเองโดยระบุขอมูลขาวสารท่ี
ตองการในลักษณะท่ีอาจเขาใจไดตามสมควร  

๗.๔ หากขอมูลขาวสารท่ีประสงคจะขอไมใชขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนเขา ตรวจดู 
เจาหนาท่ีประจําศูนยจะสงคําขอไปใหหนวยงานท่ีครอบครองดูแลขอมูลขาวสารนั้น พิจารณาดําเนินการตอไป  

๗.๕ กําหนดระยะเวลาในการใหขอมูลขาวสาร  
๗.๕.๑ การใหบริการสาเนาขอมูลขาวสารท่ีจัดไวในศูนยขอมูลขาวสารของ ราชการกําหนด

ระยะเวลาภายในวันทําการท่ีมีคําขอนั้น  
๗.๕.๒ การใหบริการสาเนาขอมูลขาวสารอื่นๆ ท่ีพรอมจะใหไดกําหนด ระยะเวลาภายในวันทํา

การท่ีขอหรือโดยเร็ว ท้ังนี้ไมเกิน ๑๕ วัน  
๗.๕.๓ ในกรณีท่ีขอมูลขาวสารท่ีขอมีจํานวนมากหรือไมสามารถรวบรวมสําเนา ใหแลวเสร็จ

ภายใน ๑๕ วัน เทศบาลตําบลปว จะแจงใหผูขอทราบ ภายใน ๑๕ วัน วาจะให มารับขอมูลขาวสารไดในวันท่ี
เทาใด 
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๘. หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงานและเง่ือนไข  
๘.๑ หลักเกณฑการปฏิบัติงาน  

๘.๑.๑ ความมุงหมายสําคัญของการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐ โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 20 เมษายน 2554 เห็นชอบใหหนวยงานของรัฐปฏิบัติในการนําขอมูล
ขาวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เผยแพรผาน
เว็บไซตหนวยงาน ของรัฐทุกหนวยงาน  เพื่อรองรับสิทธิการรับรูของประชาชน หรือมุงหมายตอการจัดการ
ความรู การพัฒนาเครือขายความรูจากขอมูลขาวสารของราชการ โดยกําหนดใหหนวยงานของรัฐ มีอํานาจ
หนาท่ีเกี่ยวกับขอมูลขาวสาร โดยใหเก็บรักษาขอมูลขาวสารตางๆ ของหนวยงานและตองจัดพิมพเผยแพร จัด
ไวใหประชาชนเขาตรวจดูหรือ เปดเผยเมื่อประชาชนรองขอตามลําดับความสําคัญของขอมูลขาวสาร บาง
ประเภทท่ีการเปดเผยอาจกระทบความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือสวนไดเสียอันพึง ไดรับ
ความคุมครองของบุคคลอื่นไดและขอมูลขาวสารท้ังหลายเหลานี้เมื่อมีอายุครบเวลาท่ีกฎหมายกําหนด
หนวยงานของรัฐมีหนาท่ีสงมอบใหหอจดหมายเหตุแหงชาติเพื่อคัดเลือกไวให ประชาชนไดศึกษาคนควา  

๘.๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๔๙ ท่ีเห็นควรใหนําเรื่อง การจัดระบบและ
การดําเนินการเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารและการสนับสนุนการมี สวนรวมของประชาชนเปนหนึ่งใน
ตัวช้ีวัด (KPI) ประสิทธิภาพของหนวยงานของรัฐทุกแหงเริ่ม ต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๐ เพื่อเปนการ
สนับสนุนการบังคับใชพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

๘.๑.๓ ขอส่ังการนายรัฐมนตรีในงานสัมมนาทางวิชาการ เมื่อวันท่ี 17 มีนาคม 2559  ให “ป 
2560 เปนปแหงศูนยขอมูลขาวสารของราชการ” โดยใหทุกสวนราชการและหนวยงานของภาครัฐทุกแหงมี
ศูนยขอมูลขาวสารของราชการ และใหเรงผลักดันใหทุกหนวยงานจัดแสดงขอมูลขาวสารตามสิทธิท่ีประชาชน
พึงไดรับรู เพื่อสรางความโปรงใสของภาครัฐ  

8.1.4 ในระยะเวลาท่ีผานมา หนวยงานภาครัฐมักประสบปญหาและมีขอคําถามเกี่ยวกับการ
ดําเนินการจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารใหถูกตองตามท่ีกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการกําหนด 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการคัดเลือกและนําขอมูลขาวสารท่ีหนวยงานมีอยูใสในแฟมอนุมาตราตางๆ ในมาตรา 7 
และมาตรา 9 ดังนั้นเพื่อใหเจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายใหดําเนินการจัดทําศูนยขอมูลขาวสารฯมีความเขาใจท่ี
ถูกตองและชัดเจนมากยิ่งข้ึน จึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีประจําศูนยขอมูลฯ นี้ข้ึน สําหรับการ
ดําเนินการท่ีมีความถูกตอง ครบถวน สามารถเปนประโยชนและสะดวกตอการเขาถึงขอมูลขาวสารของ
ประชาชนอยางแทจริง 

8.1.5 ดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวให
ประชาชนไดเขาตรวจดู ตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชาการ ดังนี ้  

๑) ใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีสถานท่ีสําหรับประชาชนสามารถใชในการคนควาและศึกษา
ขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา 7 และมาตรา ๙ ไดสะดวกตามสมควร ตามกําลังบุคลากรและ
งบประมาณท่ีมี  

๒) ใหหนวยงานของรัฐจัดทําดัชนีท่ีมีรายละเอียดเพียงพอสําหรับประชาชนสามารถคนควา
ขอมูลขาวสารตามขอ 1) ไดเอง   

๓) ใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีขอมูลขาวสาร ตามขอ 1 ไวใหประชาชนสามารถตรวจดูได
โดยสะดวก 
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8.1.6 การใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูลขาวสาร หนวยงานของรัฐจะกําหนดระเบียบ

ปฏิบัติเพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยหรือความปลอดภัยไดโดยคํานึงถึงความสะดวกของประชาชนผูขอตรวจดู
ขอมูลขาวสารนั้นๆดวย 

๘.๑.7 การเตรียมขอมูลเพื่อพรอมในการเปดเผยขอมูลขาวสาร วิเคราะห ขอมูลขาวสารท่ี
จัดทําไวจัดระบบขอมูลขาวสาร มาตรา ๗ และมาตรา ๙  จัดแยกประเภทขอมูลขาวสารเพื่อสะดวกรวดเร็วใน
การคนหาจัดเรียงแฟมตามดัชนีท่ีกําหนดไวในศูนยขอมูลขาวสาร  

๘.๑.7.1 เปดเผยขอมูลขาวสาร คือ  

• จัดพิมพเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีกฎหมายกําหนด รวบรวม และจัดสงขอมูล
ขาวสารของราชการตามมารา ๗ เพื่อพิมพเผยแพรในราชกิจจานุเบกษา หรือ จัดพิมพเผยแพรตามจํานวน
สมควรทันทีท่ีมีขอมูลขาวสาร  

• จัดหาขอมูลขาวสารอื่นๆ ใหผูขอในเวลาอันสมควร ตาม มาตรา ๑๑ ซึ่ง
หมายถึงหัวหนาท่ีจัดหาขอมูลขาวสารท่ีมีอยูแลวและผูขอขอมูลขาวสารไดระบุ ลักษณะท่ีอาจเขาใจไดตามควร
และไมขอรวบรวมหรือจัดใหมีข้ึนใหม เจาหนาท่ีของรัฐจะจัดใหหรือไมก็ได  

• จัดทําสําเนาและรับรองสําเนาถูกตอง (มาตรา ๙ และมาตรา ๑๑) หนวยงาน
ของรัฐอาจวางหลักเกณฑเรียกคาธรรมเนียมในการดําเนินการกไ็ด โดยตองคํานึงถึงการชวยเหลือผูมีรายไดนอย 
ประกอบดวย และตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ โดยไดมีประกาศเรื่อง 
คาธรรมเนียมไววา ถาเรียกเก็บไมเกินตนทุนท่ีแทจริงไมตองขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกอนก็ได 
คาธรรมเนียมมี ๓ ประเภท คือ  

(๑) คาธรรมเนียมในการทําสําเนาและรับรองสําเนา  
(๒) คาธรรมเนียมในการคนหารวบรวมขอมูลขาวสาร  
(๓) คาธรรมเนียมในการตรวจสอบความถูกตองและตัดทอนขอมูลขาวสารท่ีไม

เปดเผยของหนวยงาน  

• ใหคําแนะนําแกผูขอขอมูลขาวสารของราชการท่ีมิไดอยูในความดูและของ
หนวยงาน โดยใหติดตอหนวยงานของรัฐท่ีควบคุมดูแลขอมูลขาวสารนั้นๆ (มาตรา ๑๒)  

๘.๑.7.2 หนาท่ีพิจารณาส่ังเปดเผยหรือมิใหเปดเผยขอมูลขาวสาร ตองพิจารณากอนวาคํา
ขอนั้นมีลักษณะชัดเจนชนิดท่ีอาจเขาใจไดตามสมควรหรือไม กรณีการส่ังเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ 
กฎหมายถือการมีคําส่ังเปดเผยเปนดุลพินิจของเจาหนาท่ีรัฐ (มาตรา ๑๕ วรรคสอง) ดังนั้น ผูบังคับบัญชาหรือ
ศาลยอมไมมีอํานาจทบทวนหรือยกเลิก เพิกถอน คําส่ัง การส่ังเพิกถอนคําส่ังเปดเผยขอมูลขาวสาร จึงมีได
เฉพาะกรณีผูบังคับบัญชา หรือศาลเห็นวาเปนคําส่ังท่ีไมชอบดวยกฎหมายเทานั้น การส่ังมิใหเปดเผยนั้น
กฎหมายมิไดกําหนดวาเปนดุลพินิจโดยเฉพาะ ดังนั้น อาจพิจารณาทบทวนหรือยกเลิกเพิกถอนไดในกรณี หลัง
หนวยงานของรัฐท่ีออกคาส่ังไมเปดเผยขอมูลขาวสารยังมีหนาท่ีตามพระราชบัญญัติวิธี ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ มาตรา ๔๐ วรรคแรก ท่ีตองแจงใหผูขอรับรูขอมูลขาวสารทราบดวยวาอาจอุทธรณคําส่ัง
ไมเปดเผยนั้นตอคณะกรรมการการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันท่ีไดรับแจง
คําส่ังนั้น โดยยื่นอุทธรณตอคณะกรรมการ ขอมูลขาวสารของราชการ (มาตรา ๑๘)  

๘.๑.๓.๔ แจงใหผูมีประโยชนไดเสียในการเปดเผยขอมูลขาวสาร คัดคานการเปดเผย
ขอมูลขาวสารนั้น ตามมาตรา ๑๗ วรรคแรก  
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๘.๑.๓.๕ จัดระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลและรักษาความปลอดภัย ใหแกระบบขอมูล
ขาวสารสวนบุคคล (มาตรา ๒๓) ไมเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคล (มาตรา ๒๔) แกไขและปรับปรุงขอมูล
ขาวสารสวนบุคคลเพื่อความถูกตองของขอมูลสวนบุคคล (มาตรา ๒๕)  

๘.๑.๓.๖ สงมอบขอมูลขาวสารใหแกหอจดหมายเหตุแหงชาติกรมศิลปากรหรือหนวยงาน
อื่นของรัฐ เพื่อคัดเลือกไวใหประชาชนไดศึกษาคนควาขอมูลขาวสารท่ี เปนความลับของทางราชการเมื่อครบ 
๒๕ ป (มาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๖ วรรคสอง)  

๘.๑.๓.๗ ประชาสัมพันธและเผยแพรสิทธิการเขาถึงขอมูลขาวสารของ ผูรับบริการศูนย
ขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลปว 

 

 
 

หนาที่รบัผดิชอบของเจาหนาทีศ่นูยขอมูลขาวสาร 
เทศบาลตําบลปว 

ศูนยขอมูลขาวสารฯมีหนาท่ีใหบริการขอมูลขาวสารของราชการแกประชาชน โดยมี หนาท่ีสรุป ดังนี้  
๑. รวบรวมจัดหมวดหมูหนังสือและเอกสารเผยแพรเทศบาลฯเขาแฟม ตามมาตรา ๙ เพื่อให 

เปนระเบียบ งายตอการสืบคนหาขอมูล  
๒. จัดทําสมุดในการลงช่ือสําหรับผูมาใชบริการศูนยขอมูลขาวสาร  

- สมุดเยี่ยมศูนยขอมูลขาวสาร  
- สมุดผูใชบริการ Internet  
- สมุดผูขอขอมูลและผานทางเว็บไซตศูนยขอมูลขาวสาร 
- สมุดบันทึกขอมูลผูมาขอรับบริการขอมูลขาวสาร  

๓. แนะนําการใชบริการ Internet ในศูนยขอมูลขาวสาร  
๔. ใหขอมูลสําหรับผูขอขอมูลในศูนยขอมูลฯและผานทางเว็บไซตศูนยขอมูลฯ 
๕. เก็บสถิติผูใชบริการศูนยขอมูลขาวสาร 
๖. ดําเนินการรับเรื่องราวรองทุกข รองเรียน ของศูนยรับเรื่องรองทุกข รองเรียน เทศบาล

ตําบลปว ตามข้ันตอน พรอมเก็บสถิติเรื่องราวรองทุกข รองเรียน 
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ภาคผนวก 
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	( ตัวอย่างแบบฟอร์มสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

