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คํานํา

ดวยศู นยข อมูล ขาวสารเทศบาลตําบลปว ได จัดตั้ ง ศูน ยขอ มูลข าวสารของราชการ ตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลปว ได มีการจัดองค
ความรู ใ ห เ ป น ระเบี ย บและมี ม าตรฐาน เพื่ อ รองรั บ การปฏิ บั ติ ง านที่ ร วดเร็ ว และมี ประสิ ท ธิ ภ าพตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ โดยมีกําหนดใหหนวยงานของ รัฐตองจัดรวบรวมขอมูล
ขาวสารตามที่กฎหมายกําหนดไวเพื่อบริการประชาชน ใหประชาชนสามารถ เขาถึง ขอมูลขาวสารไดอยาง
สะดวก รวดเร็วและประหยัดเวลา
สําหรับคูมือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ของ
ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลปว มีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรความรูและเทคนิควิธีบริหารจัดการศูนยขอมูล
เทศบาลตําบลปว ใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานและประชาชนทั่วไป เพื่อสามารถทําความเขาใจในเรื่องตางๆ
ประกอบดวยวัตถุประสงค ขอบเขตคําจํากัดความ บทบาทหนาที่ความ รับผิดชอบ ระเบียบปฏิบัติขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน เอกสารอางอิงและแบบฟอรมตางๆ ที่ใชในการติดตอ ราชการ
ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลปวหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือการปฏิบัติง านของศูนยขอมูล
ขาวสารเทศบาลตําบลปว สามารถใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่และสราง ความเขาใจใน
วิธีการเขาถึงงานบริการของศูนยฯ แกผูรับบริการ รวมทั้งใชประกอบการขับเคลื่อน กระบวนการดําเนินงานให
ไปสูเปาหมายศูนยขอมูลขาวสารตอไป
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• ประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เรื่อง กําหนดใหขอมูลขาวสารตามเกณฑมาตรฐานความ
โปรงใสและตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐเปนขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตาม
มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
• แบบฟอรม หนังสือรองเรียนการขอขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลปว ตามพระราช
บัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
• ตัวอยางแบบฟอรมสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน
• แบบรายงานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
• แบบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหบริการขอมูลขาวสาร

คูมือการปฏิบัติงาน

ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลปว

คูมือการปฏิบัติงาน

ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
๑. ความเปนมา
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ บัญญัติขึ้นเพื่อรองรับสิทธิของ ประชาชนใน
การรับรูขอมูลขาวสารของราชการ โดยที่หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของ ราชการตามอํานาจ
หนาที่และภารกิจของหนวยงานฯ นอกจากนี้ยังใหมีการเผยแพรเพื่อใหประชาชน สามารถใชสิทธิในการเขาถึง
ขอมูลขาวสารของหนวยงานของรัฐและเพื่อความโปรง ใส มีประสิทธิภาพใน การปฏิบัติ ราชการ ซึ่ง การ
ใหบริการของศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลเมืองทาบอ กระบวนการที่ชวย สนับสนุนผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสีย
ศูนยขอมูลขาวสารของราชการ จัดตั้งขึ้นเพื่อใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชน ตามมาตรา ๙ แหง
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ บัญญัติใหหนวยงานของรัฐ ตองจัดใหมีขอมูลขาวสาร
ของราชการอยางนอยตามกฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได กอปร กับไดมีประกาศคณะกรรมการ
ขอมูลขาวสารของราชการ เรื่องหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการจัดใหมี ขอมูลขาวสารของราชการไวให
ประชาชนเขาตรวจดู ณ ที่ทําการของหนวยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ จัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและ
ใหบริการวา “ศูนยขอมูลขาวสารทางราชการ” มีภารกิจในการให คําแนะนําใหคําปรึกษาที่เปนประโยชน โดย
ประชาชนที่มาขอรับบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว และ ไดรับขอมูลถูกตอง เปนปจจุบัน อีกทั้งรับเรื่องราว
รองทุกขเกี่ยวกับหนวยงาน และเผยแพรผลการ ปฏิบัติงานของหนวยงานดวย
เทศบาลตําบลปว เปนหนวยงานที่ตองการตอบสนองความตองการของประชาชน ใหมีสิทธิรับรูขอมูล
ขาวสารต าง ๆ ที่ เกี่ยวกับการดํ าเนิ น การของรัฐจึ ง ได มีประกาศใหจั ดตั้ง ศูนย ขอมู ลขาวสารขึ้น ในวั น ที่ 6
ตุลาคม พ.ศ.2556 โดยจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลปว ใหบริการที่ สํานักงานเทศบาลตําบลปว
เลขที่ 400 หมูที่ 8 ตําบลปว อําเภอปว จังหวัดนาน 55120 และไดจัดทําคูมือกระบวนการบริหารจัดการ
ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลปว เพื่อเปนสวนหนึ่ง ของการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ซึ่ง จะเปนแนวทาง ในการเสริมสรางความรู ความเขาใจในวิธีการ ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน การ
ใหบริการขอมูลขาวสารของราชการ เพื่อใหบุคลากรของหนวยงาน สามารถใหบริการขอมูลขาวสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน มีความรวดเร็วในการปฏิบัติง าน และสรางความพึงพอใจในการรับบริการขอมูล
ขาวสารจากทางราชการของประชาชน
๒. วัตถุประสงคการจัดทําคูมือ
๒.๑ เพื่อจัดเก็บขอมูลขาวสาร องคความรูเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการศูนย ขอมูลขาวสาร
เทศบาลตําบลปว เกณฑขอกําหนด รายละเอียดมาตรฐานของงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบและเอกสารที่
เกี่ยวของ
๒.๒ เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู สรุปบทเรียนจากประสบการณการ ปฏิบัติงานเผยแพรขอมูล
ขาวสารใหแกเจาหนาที่ไวเปนแนวทางการปฏิบัติงาน
๒.๓ เพื่อใชเปนเอกสารอางอิงในการปฏิบัติงาน
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๓. ขอบเขต
คูมือฉบับนี้ใชประกอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของ
ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลปว หนวยงานในสังกัดหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
๔. คําจํากัดความ
“ขอมูลขาวสาร” หมายความวาสื่อที่มีความหมายใหรูเรื่องราวขอเท็จจริง ขอมูล หรือ สิ่งใดๆ ไมวา
การสื่อความหมายนั้น จะทําไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผานวิธีการใดๆ และไมวาจะไดทําไวในรูปของ
เอกสาร แฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถาย ฟลม การบันทึกภาพหรือเสียงการบันทึก
โดยเครื่องคอมพิวเตอรหรือวิธีอื่นใดที่ทํา ใหสิ่งที่บันทึกไวปรากฏได
“ขอ มู ลข า วสารของราชการ” หมายความว า ข อมู ล ขา วสารที่อ ยู ในความครอบครอง หรื อ
ควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ ไมวาจะเปนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐหรือขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับเอกชน
“มาตรฐานความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ” คือ มาตรฐานในการปฏิบัติหนาที่ ของหนวยงาน
ภาครัฐในดานการบริหารจัดการที่แสดงใหเห็นถึงขั้นตอนการดําเนินการที่สามารถเปดเผยและตรวจสอบไดทั้ง
ในเชิงขอมูลและกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ
“ขอ มูลขาวสารสวนบุคคล” หมายความวา ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่ง เฉพาะตัวของบุคคล เชน
การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทํางาน บรรดาที่มีชื่อของผูนั้น
หรือมีเลขหมายรหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทาใหรูตัวผูนั้นได เชน ลายพิมพนิ้วมือ แผนบันทึกลักษณะเสียง
ของคน หรือรูปถาย และใหความรวมถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผูที่ถึงแกกรรมแลวดวย ขอมูล
ขา วสารที่ อยู ในความครอบครองหรื อ ควบคุ มดู แ ลของหน ว ยงานรัฐ ยอ มจํ า กัด เฉพาะที่ห นว ยงานของรั ฐ
ครอบครอง หรือควบคุมไวตามอํานาจหนาที่ของหนวยงานนั้นๆ เทานั้น รวมไปถึงขอมูลขาวสารที่เจาหนาที่
ของรัฐในฐานะผูปฏิบัติหนาที่ใหแกหนวยงานของรัฐครอบครองอยูดวย
๕. บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ
๕.๑ ดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ไดดังนี้
๕.๑.๑ จัดสถานที่/จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลปว สําหรับใหบริการขอมูลขาวสารตาม
มาตรา 7 และมาตรา ๙ เพื่อประชาชนสามารถเขาตรวจสอบขอมูลขาวสารไดโดยสะดวก
๕.๑.๒ มีเจาหนาที่รับผิดชอบประจําศูนยขอมูลขาวสารหรือปฏิบัติหนาที่ เกี่ยวกับการใหบริการ
ขอมูลขาวสารของราชการเปนการเฉพาะ
๕.๑.๓ มีปายบอกถึงที่ตั้ง ของสถานที่หรือศูนยขอมูลขาวสารหรือปฏิบัติหนาที่ เกี่ยวกับการ
ใหบริการขอมูลขาวสารของราชการเปนการเฉพาะไวตั้งแตบริเวณอาคาร และ ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาล
ตําบลปว
๕.๑.๔ มีปายบอกถึงที่ตั้งของสถานที่หรือศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลปว
๕.๑.๕ จัดระบบขอมูลขาวสารตามพระราชบัญ ญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
ตามมาตรา ๗ และมาตรา 9 พรอมจัดทําดัชนีขอมูลขาวสารไวบริการแกผูมาติดตอและขอรับบริการ
๕.๑.๖ บริหารจัดการเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการอยางเปน ระบบ เชน แตงตั้ง
คณะกรรมการศูนยขอมูลขาวสาร
คูมือการปฏิบัติงาน
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๕.2 บริหารจัดการเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการอยางเปนระบบ เชน แตง ตั้ง
คณะกรรมการข อมู ลข าวสารของเทศบาลตํ าบลป ว เก็บ สถิ ติข อมู ลข าวสาร ดํา เนิ นการรัก ษามาตรฐาน
ระยะเวลาการใหบริการ
๕.3 เผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิการรับรูขอมูลขาวสารใหแกบุคลากร ทราบ เชน จัด
อบรม สัมมนา สงเจาหนาที่เขารวมในโครงการตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการใหและ รับบริการ ขอมูลขาวสารของ
ราชการ เผยแพรความรูผานสื่อชองทางตางๆ บรรยายใหความรู ผูเขาเยี่ยมชมสํารวจความตองการและความ
คาดหวังของผูมีสวนไดเสีย สํารวจความพึงพอใจ ในการรับบริการศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลปว
๕.๕ เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการประกวดราคา ประกาศสอบราคาที่ผูบริหารลงนาม แลวเผยแพรบน
เว็บไซตเทศบาลตําบลปว (http://www.tessabanpua.com) จัดทําสรุปการจัดซื้อจัด จาง เปนรายเดือนและ
เผยแพรบนเว็บไซตศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลปว (http://www.tessabanpua.com)
๖. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๖.๑ ขอมูลขาวสารที่เทศบาลตําบลปว รวบรวมขึ้น เพื่อใหบริการประชาชนตาม พระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ตามมาตรา ๗ และมีสิทธิตรวจสอบดู ไดตามมาตรา ๙ ประกอบดวย
๖.๑.๑ คําวินิจฉัยที่เกี่ยวกับเทศบาลตําบลปว รวมทั้งหนวยงานในสังกัด
๖.๑.๒ ผลการพิจารณาที่เกี่ยวกับเทศบาลตําบลปว รวมทั้งหนวยงานในสังกัด
๖.๑.๓ นโยบายรัฐบาลและนโยบายตางๆ ของผูบริหาร ที่เกี่ยวกับเทศบาลตําบลปว
๖.๑.๔ แผนงาน/โครงการเกี่ยวกับเทศบาลตําบลปว รวมทั้งหนวยงานในสังกัด
๖.๑.๕ งบประมาณรายจายเกี่ยงกับเทศบาลตําบลปว รวมทั้งหนวยงานในสังกัด
๖.๑.๖ ขอบังคับ หนังสือบริคณหสนธิ ระเบียบ คําสั่ง ของเทศบาลตําบลปว รวมทั้งหนวยงานใน
สังกัด
๖.๑.๗ สัญญาสัมปทาน สัญญาวาจาง สัญญารวมทุน
๖.๑.๘ โครงสรางอํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบลปว รวมทั้งหนวยงานในสังกัด
๖.๑.๙ เอกสารทางวิชาการ เชน รายงานการวิจัย ผลการศึกษา รายงาน ขอเท็จจริงวิทยานิพนธฯ
ที่มีขอมูลเกี่ยวกับเทศบาลตําบลปว รวมทั้งหนวยงานในสังกัด
๖.๑.๑๐ คูมือการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
๖.๑.๑๑ คูมือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
๖.๑.๑๒ สรุปผลการจัดซื้อจัดจางรายเดือนของเทศบาลตําบลปว
๖.๑.๑๓ ขอมูลขาวสารอื่นๆ
๖.๑.๑๔ ขาวเกี่ยวกับเทศบาลตําบลปว ที่จัดทําโดยเทศบาลตําบลปว เชน จดหมายขาว รายงาน
การปฏิบัตริ าชการประจําป
๖.๑.๑๕ ระบบขอมูลขาวสารอิเล็กทรอนิกส
๖.๑.๑๖ อื่นๆ แลวแตผูตรวจสอบหรือรองขอสอบถาม (ถามี) มาตรา ๑๑
๖.๒ นําระบบการจัดการขอมูลขาวสารดําเนินการ ๒ ระบบ คือ
๖.๒.๑ ระบบการจัดการขอมูลขาวสารดวยระบบเอกสาร (แฟมขอมูลขาวสาร) ไดคัดแยกขอมูลที่
หนวยงานตองจัดเพื่อใหประชาชนเขาตรวจดูตามมาตรา 7 และ มาตรา ๙ ไวบริการ โดย จัดทําดัชนีขอมูล
ขาวสารไวในรหัสแฟมขอมูลขาวสาร
คูมือการปฏิบัติงาน
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๖.๒.๒ ระบบการจัดการขอมูลขาวสารดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ไดนําระบบคอมพิวเตอรที่มี
ระบบการจั ด การเอกสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ม าพั ฒ นาเพื่ อ รองรั บ ข อ มู ล ข า วสาร เทศบาลตํ า บลป ว ตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ไดแก
๖.๒.๒.๑ ระบบราชการกิจจานุเบกษา (กฎหมายเกี่ยวกับเทศบาลตําบลปว และหนวยงาน
ในสังกัด)
๖.๒.๒.๒ ระบบมติคณะรัฐมนตรี
๖.๒.๒.๓ ระบบคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ
๖.๒.๒.๔ ระบบขาวเทศบาลตําบลปว
๖.๒.๒.๕ ระบบขอมูลขาวสารอิเล็กทรอนิกส
๖.๒.๒.๖ ระบบอิ นเตอร เน็ต หรือ ระบบเว็บไซตเ ทศบาลตํ าบลปว (มีข อมูล ขึ้น ระบบ
ประกอบดวย การประกวดราคาและสอบราคาสรุปการจัดซื้อจัดจางฯ รายงานทางวิชาการ ระบบศูนยขอมูล
ขาวสารเทศบาลตําบลปว โครงการ/แผนงานของ กิจกรรมการดําเนินโครงการตางๆของหนวยงาน สถานที่
ติดตองาน เว็บไซตฯ เปนตน)
๖.๒.๒.๗ ระบบศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลปว
๗. ขั้นตอนและกําหนดระยะเวลาในการใหบริการขอมูลขาวสาร
๗.๑ ผูมาขอตรวจดูขอมูลขาวสารลงชื่อในสมุดทะเบียน
๗.๒ ผูมาขอตรวจดูขอมูลขาวสารสามารถตรวจดู คน หาขอมูลขาวสารไดดวยตนเอง หรือจะขอ
เจาหนาที่ประจาศูนยชวยแนะนําคนหาใหก็ได
๗.๓ หากผูมาขอตรวจดูขอมูลขาวสารประสงคจะไดสําเนาหรือสําเนาขอมูลขาวสารที่มี คํารับรอง
ความถูกตองใหยื่นคํารองตามแบบฟอรมที่เทศบาลตําบลปว กําหนดหรือเขียน ขึ้นเองโดยระบุขอมูลขาวสารที่
ตองการในลักษณะที่อาจเขาใจไดตามสมควร
๗.๔ หากขอมูลขาวสารที่ประสงคจะขอไมใชขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนเขา ตรวจดู
เจาหนาที่ประจําศูนยจะสงคําขอไปใหหนวยงานที่ครอบครองดูแลขอมูลขาวสารนั้น พิจารณาดําเนินการตอไป
๗.๕ กําหนดระยะเวลาในการใหขอมูลขาวสาร
๗.๕.๑ การใหบริการสาเนาขอมูลขาวสารที่จัดไวในศูนยขอมูลขาวสารของ ราชการกําหนด
ระยะเวลาภายในวันทําการที่มีคําขอนั้น
๗.๕.๒ การใหบริการสาเนาขอมูลขาวสารอื่นๆ ที่พรอมจะใหไดกําหนด ระยะเวลาภายในวันทํา
การที่ขอหรือโดยเร็ว ทั้งนี้ไมเกิน ๑๕ วัน
๗.๕.๓ ในกรณีที่ขอมูลขาวสารที่ขอมีจํานวนมากหรือไมสามารถรวบรวมสําเนา ใหแลวเสร็จ
ภายใน ๑๕ วัน เทศบาลตําบลปว จะแจงใหผูขอทราบ ภายใน ๑๕ วัน วาจะให มารับขอมูลขาวสารไดในวันที่
เทาใด
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๘. หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงานและเงื่อนไข
๘.๑ หลักเกณฑการปฏิบัติงาน
๘.๑.๑ ความมุงหมายสําคัญของการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐ โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 เห็นชอบใหหนวยงานของรัฐปฏิบัติในการนําขอมูล
ขาวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เผยแพรผาน
เว็บไซตหนวยงาน ของรัฐทุกหนวยงาน เพื่อรองรับสิทธิการรับรูของประชาชน หรือมุงหมายตอการจัดการ
ความรู การพัฒ นาเครือขายความรูจากขอมูลขาวสารของราชการ โดยกําหนดใหหนวยงานของรัฐ มีอํานาจ
หนาที่เกี่ยวกับขอมูลขาวสาร โดยใหเก็บรักษาขอมูลขาวสารตางๆ ของหนวยงานและตองจัดพิมพเผยแพร จัด
ไวใหประชาชนเขาตรวจดูหรือ เปดเผยเมื่อประชาชนรองขอตามลําดับความสําคัญ ของขอมูลขาวสาร บาง
ประเภทที่การเปดเผยอาจกระทบความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือสวนไดเสียอันพึง ไดรับ
ความคุ ม ครองของบุ ค คลอื่ น ได แ ละข อมู ล ข า วสารทั้ ง หลายเหล า นี้เ มื่ อ มี อ ายุ ค รบเวลาที่ ก ฎหมายกํ า หนด
หนวยงานของรัฐมีหนาที่สงมอบใหหอจดหมายเหตุแหงชาติเพื่อคัดเลือกไวให ประชาชนไดศึกษาคนควา
๘.๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๙ ที่เห็นควรใหนําเรื่อง การจัดระบบและ
การดําเนินการเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารและการสนับสนุนการมี สวนรวมของประชาชนเปนหนึ่งใน
ตัวชี้วัด (KPI) ประสิทธิภาพของหนวยงานของรัฐทุกแหงเริ่ม ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๐ เพื่อเปนการ
สนับสนุนการบังคับใชพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
๘.๑.๓ ขอสั่งการนายรัฐมนตรีในงานสัมมนาทางวิชาการ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 ให “ป
2560 เปนปแหงศูนยขอมูลขาวสารของราชการ” โดยใหทุกสวนราชการและหนวยงานของภาครัฐทุกแหงมี
ศูนยขอมูลขาวสารของราชการ และใหเรงผลักดันใหทุกหนวยงานจัดแสดงขอมูลขาวสารตามสิทธิที่ประชาชน
พึงไดรับรู เพื่อสรางความโปรงใสของภาครัฐ
8.1.4 ในระยะเวลาที่ผานมา หนวยงานภาครัฐมักประสบปญ หาและมีขอคําถามเกี่ยวกับการ
ดํ า เนิ น การจั ด ตั้ ง ศู น ย ข อ มู ล ข า วสารให ถู ก ต อ งตามที่ ก ฎหมายว า ด ว ยข อ มู ล ข า วสารของราชการกํ า หนด
โดยเฉพาะอยางยิ่งการคัดเลือกและนําขอมูลขาวสารที่หนวยงานมีอยูใสในแฟมอนุมาตราตางๆ ในมาตรา 7
และมาตรา 9 ดังนั้นเพื่อใหเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหดําเนินการจัดทําศูนยขอมูลขาวสารฯมีความเขาใจที่
ถูกตองและชัดเจนมากยิ่งขึ้น จึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ประจําศูนยขอมูลฯ นี้ขึ้น สําหรับการ
ดําเนิน การที่ มีความถู กตอ ง ครบถ วน สามารถเปน ประโยชนแ ละสะดวกตอ การเขา ถึง ข อมูล ขาวสารของ
ประชาชนอยางแทจริง
8.1.5 ดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวให
ประชาชนไดเขาตรวจดู ตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชาการ ดังนี้
๑) ใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีสถานที่สําหรับประชาชนสามารถใชในการคนควาและศึกษา
ขอ มูล ขา วสารของราชการตามมาตรา 7 และมาตรา ๙ ไดส ะดวกตามสมควร ตามกํา ลัง บุ คลากรและ
งบประมาณที่มี
๒) ใหหนวยงานของรัฐจัดทําดัชนีที่มีรายละเอียดเพียงพอสําหรับประชาชนสามารถคนควา
ขอมูลขาวสารตามขอ 1) ไดเอง
๓) ใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีขอมูลขาวสาร ตามขอ 1 ไวใหประชาชนสามารถตรวจดูไ ด
โดยสะดวก
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8.1.6 การใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูลขาวสาร หนวยงานของรัฐจะกําหนดระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยหรือความปลอดภัยไดโดยคํานึงถึงความสะดวกของประชาชนผูขอตรวจดู
ขอมูลขาวสารนั้นๆดวย
๘.๑.7 การเตรียมขอมูลเพื่อพรอมในการเปดเผยขอมูลขาวสาร วิเคราะห ขอมูลขาวสารที่
จัดทําไวจัดระบบขอมูลขาวสาร มาตรา ๗ และมาตรา ๙ จัดแยกประเภทขอมูลขาวสารเพื่อสะดวกรวดเร็วใน
การคนหาจัดเรียงแฟมตามดัชนีที่กําหนดไวในศูนยขอมูลขาวสาร
๘.๑.7.1 เปดเผยขอมูลขาวสาร คือ
• จัดพิมพเผยแพรขอมูลขาวสารที่กฎหมายกําหนด รวบรวม และจัดสง ขอมูล
ขาวสารของราชการตามมารา ๗ เพื่อพิมพเผยแพรในราชกิจจานุเบกษา หรือ จัดพิมพเผยแพรตามจํานวน
สมควรทันทีทมี่ ีขอมูลขาวสาร
• จัดหาขอมูลขาวสารอื่นๆ ใหผูขอในเวลาอันสมควร ตาม มาตรา ๑๑ ซึ่ง
หมายถึงหัวหนาที่จัดหาขอมูลขาวสารที่มีอยูแลวและผูขอขอมูลขาวสารไดระบุ ลักษณะที่อาจเขาใจไดตามควร
และไมขอรวบรวมหรือจัดใหมีขึ้นใหม เจาหนาที่ของรัฐจะจัดใหหรือไมก็ได
• จัดทําสําเนาและรับรองสําเนาถูกตอง (มาตรา ๙ และมาตรา ๑๑) หนวยงาน
ของรัฐอาจวางหลักเกณฑเรียกคาธรรมเนียมในการดําเนินการก็ได โดยตองคํานึงถึงการชวยเหลือผูมีรายไดนอย
ประกอบดวย และตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ โดยไดมีประกาศเรื่อง
คาธรรมเนียมไววา ถาเรียกเก็บไมเกินตนทุนที่แทจริง ไมตองขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกอนก็ไ ด
คาธรรมเนียมมี ๓ ประเภท คือ
(๑) คาธรรมเนียมในการทําสําเนาและรับรองสําเนา
(๒) คาธรรมเนียมในการคนหารวบรวมขอมูลขาวสาร
(๓) คาธรรมเนียมในการตรวจสอบความถูกตองและตัดทอนขอมูลขาวสารที่ไ ม
เปดเผยของหนวยงาน
• ใหคําแนะนําแก ผูขอขอมู ลขาวสารของราชการที่ มิไ ดอยูใ นความดู และของ
หนวยงาน โดยใหติดตอหนวยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขอมูลขาวสารนั้นๆ (มาตรา ๑๒)
๘.๑.7.2 หนาที่พิจารณาสั่งเปดเผยหรือมิใหเปดเผยขอมูลขาวสาร ตองพิจารณากอนวาคํา
ขอนั้น มีลักษณะชัดเจนชนิดที่อาจเขาใจไดตามสมควรหรือไม กรณีการสั่งเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ
กฎหมายถือการมีคําสั่งเปดเผยเปนดุลพินิจของเจาหนาที่รัฐ (มาตรา ๑๕ วรรคสอง) ดังนั้น ผูบังคับบัญชาหรือ
ศาลยอมไมมีอํานาจทบทวนหรือยกเลิก เพิกถอน คําสั่ง การสั่งเพิกถอนคําสั่งเปดเผยขอมูลขาวสาร จึงมีไ ด
เฉพาะกรณีผูบัง คับบัญ ชา หรือศาลเห็นวาเปนคําสั่ง ที่ไ มชอบดวยกฎหมายเทานั้น การสั่ง มิใหเปดเผยนั้น
กฎหมายมิไดกําหนดวาเปนดุลพินิจโดยเฉพาะ ดังนั้น อาจพิจารณาทบทวนหรือยกเลิกเพิกถอนไดในกรณี หลัง
หนวยงานของรัฐที่ออกคาสั่งไมเปดเผยขอมูลขาวสารยัง มีหนาที่ตามพระราชบัญ ญัติวิธี ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ มาตรา ๔๐ วรรคแรก ที่ตองแจงใหผูขอรับรูขอมูลขาวสารทราบดวยวาอาจอุทธรณคําสั่ง
ไมเปดเผยนั้นตอคณะกรรมการการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับแจง
คําสั่งนั้น โดยยื่นอุทธรณตอคณะกรรมการ ขอมูลขาวสารของราชการ (มาตรา ๑๘)
๘.๑.๓.๔ แจง ใหผูมีประโยชนไ ดเสียในการเปดเผยขอมูลขาวสาร 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 เพื่อคัดเลือกไวใหประชาชนไดศึกษาคนควาขอมูลขาวสารที่ เปนความลับของทางราชการเมื่อครบ
๒๕ ป (มาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๖ วรรคสอง)
๘.๑.๓.๗ ประชาสัมพันธและเผยแพรสิทธิการเขาถึงขอมูลขาวสารของ ผูรับบริการศูนย
ขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลปว

หนาที่รบั ผิดชอบของเจาหนาทีศ่ นู ยขอมูลขาวสาร
เทศบาลตําบลปว

ศูนยขอมูลขาวสารฯมีหนาที่ใหบริการขอมูลขาวสารของราชการแกประชาชน โดยมี หนาที่สรุป ดังนี้
๑. รวบรวมจัดหมวดหมูหนังสือและเอกสารเผยแพรเทศบาลฯเขาแฟม ตามมาตรา ๙ เพื่อให
เปนระเบียบ งายตอการสืบคนหาขอมูล
๒. จัดทําสมุดในการลงชื่อสําหรับผูมาใชบริการศูนยขอมูลขาวสาร
- สมุดเยี่ยมศูนยขอมูลขาวสาร
- สมุดผูใชบริการ Internet
- สมุดผูขอขอมูลและผานทางเว็บไซตศูนยขอมูลขาวสาร
- สมุดบันทึกขอมูลผูมาขอรับบริการขอมูลขาวสาร
๓. แนะนําการใชบริการ Internet ในศูนยขอมูลขาวสาร
๔. ใหขอมูลสําหรับผูขอขอมูลในศูนยขอมูลฯและผานทางเว็บไซตศูนยขอมูลฯ
๕. เก็บสถิติผูใชบริการศูนยขอมูลขาวสาร
๖. ดําเนิน การรับเรื่องราวรองทุกข รองเรียน ของศูนยรับเรื่องรองทุกข รองเรียน เทศบาล
ตําบลปว ตามขั้นตอน พรอมเก็บสถิติเรื่องราวรองทุกข รองเรียน
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