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คำนำ 
 

 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 บัญญัติว่า  หน่วยงานของ

รัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่

คณะกรรมการกำหนด และตามประกาศของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เมื่อวันที่ ๒๔ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งจะต้องจัดให้มีสถานที่ และจัดให้มีข้อมูลข่าวสารไว้

ให้ประชาชนสามารถใช้ในการค้นหาและศึกษาข้อมูลข่าวสารหรือเข้าตรวจดูได้โดยสะดวก ซึ่งสำนักงาน

คณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการเรียกสถานที่ดังกล่าวว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ” 

 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 เมษายน 25๕๔ เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติใน

การนำข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 

2540 เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐทุกหน่วยงาน  ดังนั้น ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ทั้งทางกายภาพและอเิล็กทรอนิกส์ (เว็บไซต์) จึงต้องมีทั้งข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ และ มาตรา ๙ 

 ต่อมาพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในงานสัมมนาทางวิชาการ

ประจำปีของการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 

17 มีนาคม 2559  ณ ตึกสันติไมตร ีทำเนียบรัฐบาล ว่า ให้ “ปี 2560 เป็นปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ” โดยให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ และให้เร่ง

ผลักดันให้ทุกหน่วยงานจัดแสดงข้อมูลข่าวสารตามสิทธิที่ประชาชนพึงได้รับรู้  เพื่อสร้างความโปร่งใสของ

ภาครัฐ 

 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลสำโรง   จึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานซึ่งจะเป็นประโยชน์

อย่างยิ่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารหรือผู้ที่ต้องการศึกษาหาความรู้ในเรื่องดังกล่าว  
และพร้อมรับข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน อันจะเป็นประโยชน์และสะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูล

ข่าวสารของประชาชนอย่างแท้จรงิ 

 

                                                                     ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลสำโรง 

          ตุลาคม 2563 
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ความรู้ทั่วไป 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

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

 

1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการของหน่วยงานของรัฐ 

 มาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติให้หน่วยงาน

ของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได ้

ประกอบกับคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้ออกประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสาร

ของราชการไว้ใหป้ระชาชนเข้าตรวจดูได้ ดังนี้ 

 ข้อ ๑ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีสถานที่สำหรับประชาชนสามารถใช้ในการค้นคว้าและศึกษา

ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้

สะดวกตามสมควร ตามกำลังบุคลากรและงบประมาณที่มี 

 ข้อ ๒ ใหห้น่วยงานของรัฐจดัทำดัชนทีี่มรีายละเอียดเพียงพอสำหรับประชาชนสามารถค้นคว้า 

ข้อมูลข่าวสารตามข้อ ๑ ได้เอง 

 ข้อ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามข้อ ๑ ไว้ให้ประชาชนสามารถตรวจดูได้

โดยสะดวก กรณีมีความจำเป็นเรื่องสถานที่ จะแยกข้อมูลข่าวสารบางส่วนไปเก็บไว้ต่างหากหรือให้บริการ  

ณ  สถานที ่แห่งอื ่นก็ได้ ทั ้งนี ้ โดยคำนึงถึงความสะดวกของประชาชนผู ้ขอตรวจดูข ้อมูลข่าวสาร

ประกอบด้วย 

 ข้อ ๔ การให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร หน่วยงานของรัฐจะกำหนดระเบียบปฏิบัติ

เพื่อรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยหรอืความปลอดภัยก็ได้ โดยคำนึงถึงความสะดวกของประชาชน ผู้ขอ

ตรวจดูขอ้มูลข่าวสารดว้ย 

 ข้อ ๕ การดำเนินการตามข้อ ๑ ขอ้ ๒ และขอ้ ๓ ข้างต้น หน่วยงานของรัฐจะจัดข้อมูลข่าวสาร

ไว้ที่ห้องสมุดของหน่วยงานอื่นหรือของเอกชนที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ตั้งของหน่วยงานของรัฐ

นั้น  ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปใช้แทนก็ได้มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ เห็นชอบ

ให้หน่วยงานของรัฐถ ือปฏิบ ัต ิในเร ื ่องการนำข้อมูลข ่าวสารตามมาตรา ๗ และมาตรา ๙ แห่ง

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐทุก

หน่วยงาน ดังนั้น ข้อมูลข่าวสารที่ต้องนำมาแสดงในศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ จึงเป็นข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 

๗ และมาตรา ๙ 

 

 



2. เอกสารท่ีต้องนำมาจัดแสดงไว้ท่ีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 2.๑ ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ :   หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารอย่างน้อยดังต่อไปนี้

ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา (www.ratchakitcha.soc.go.th) 

 (๑) โครงสรา้งและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน 

 (๒) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวธิีการดำเนินงาน 

 (๓) สถานที่ตดิต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรอืคำแนะนำในการตดิต่อกับหน่วยงานของรัฐ 

 (๔) กฎ มติคณะรัฐมนตร ีข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรอืการ

ตีความ  ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

 (๕) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด  (คณะกรรมการยังไม่มีประกาศเพิ่มเติม) 

 2.๒ ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙ : หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารอย่างน้อย

ดังต่อไปนีไ้ว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด 

 (๑) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่

เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว เช่น คำสั่งการอนุมัต ิอนุญาต การวินจิฉัย การพิจารณาอุทธรณ์ 

ความเห็นแย้งต่าง ๆ ที่เกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายของหน่วยงานรัฐนั้น ๆ ซึ่ งมีลักษณะเป็นคำสั่ง

ทางปกครอง 

 (๒) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา ๗ (๔) 

เพื่อให้การใช้กฎหมายมีผลต่อเอกชน เช่น นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวเนื่องกับภารกิจงาน นโยบายของ

ผูบ้ริหารหน่วยงานในเรื่องต่างๆ การให้ความเห็นการตคีวามข้อกฎหมาย เป็นต้น 

 (๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที ่กำลังดำเนินการ เช่น 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี โครงการที่ดำเนินการในปี

ปัจจุบันเป็นต้น 

 (๔) คู่มือหรือคำสั่งที่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่

ของเอกชน เช่น คู่มือที่จัดทำขึ้นตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง

ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ คู่มือการปฏิบัติงานที่หน่วยงานจัดทำขึ้น หรือคู่มือของหน่วยงานอื่นๆ ที่อยู่ในความ

ครอบครอง  ซึ่งได้วางระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงานไว้ รวมถึงคำสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ

เจ้าหนา้ที่ที่ส่งผลกระทบต่อเอกชนภายนอก 

 (๕) สิ่งพิมพ์ที่ได้มกีารอ้างอิงถึงตามมาตรา ๗ วรรคสอง (ข้อมูลข่าวสารใดที่ได้มีการจัดพิมพ์

เพื่อให้แพร่หลายตามจำนวนพอสมควรแล้ว ถ้ามีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาโดยอ้างอิ งถึง สิ่งพิมพ์

นั้นก็ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติวรรคหนึ่งแล้ว) 

 (๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มลีักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชน

ในการจัดทำบริการสาธารณะ ได้แก่ สัญญาสัมปทานต่าง ๆ หรือสัญญาให้สิทธิประโยชน์ในลักษณะ

ผูกขาด หรอืสัญญาที่หน่วยงานรัฐเข้าไปร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ 

 

2 



 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

มาตรา ๔๔  ที่บัญญัติว่า “ส่วนราชการต้องจัดใหม้ีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่าย

แต่ละปี รายการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่จะดำเนินการในปีงบประมาณนั้น และสัญญาใดๆ ที่มีการ

อนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้างแล้ว ให้ประชาชนสามารถขอดูหรือขอตรวจสอบได้ ณ สถานที่ทำการของส่วน

ราชการและระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ ...” ดังนั้น จึงให้จัดแสดงสัญญาจัดซื้อจัดจ้างใน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการด้วย 

 (๗) มตคิณะรัฐมนตร ีหรอืมตคิณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรอืโดยมติคณะรัฐมนตรี 

ทั้งนี ้ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรอืข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้

ด้วย 

 (๘) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด  ปัจจุบันได้มี

ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการตามข้อนีอ้อกมา จำนวน ๔ ฉบับ คอื 

 ๑) กำหนดให้ประกาศประกวดราคาและประกาศสอบราคาของหน่วยงานของรัฐ  ที่

หัวหน้าส่วนราชการลงนามแล้ว มีกำหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันประกาศ (วันที่ ๒๑ ตุลาคม 

๒๕๔๒) 

 ๒) กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

เป็นรายเดือนทุก ๆ เดือน ตามแบบ สขร. ๑ (วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๓ และปรับปรุงใหม่วันที่ ๑๖ มกราคม 

๒๕๕๘) 

 ๓) กำหนดให้ขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๓) 

 ๔) กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส

ของหน่วยงานของรัฐ (วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙) 

 - ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการจัดหาพัสดุ ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

กับการจัดหาพัสดุ ดังน้ี 

 (๑) กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ 

 (๒) แผนการจัดหาพัสดุ 

 (๓) รายงานการขอซือ้ขอจ้าง เอกสารสอบราคาและเอกสารประกวดราคาตามมาตรา ๙ (๘) 

และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลในแต่ละโครงการหรอืรายการ 

 (๔) ผลการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการหรอืรายการ 

 (๕) สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ตามมาตรา ๙ (๘) 

 (๖) รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณ และรายงานการประเมินผลการจัดหา

พัสดุตามแผน การจัดหาพัสดุในแต่ละปีงบประมาณ 

 (๗) รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุของ

หน่วยงาน 

 (๘) รายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานหรอืผลการตรวจสอบของสานักงานคณะกรรมการ

ตรวจเงนิแผ่นดิน 
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 - ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการให้บริการประชาชน ต้องเปิดเผยข้อมลูข่าวสารที่

เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน ดังน้ี 

  (๑) หลักเกณฑ์และขั ้นตอนในการบริการประชาชนของหน่วยงาน รวมทั้งระ เบียบหรือ

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

 (๒) เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการ

ประชาชน รวมทั้งระเบียบหรอืข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

 (๓) ขอ้มูลพืน้ฐานหรอืข้อมูลเชิงสถิตเิกี่ยวกับการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน 

 (๔) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้/รับบริการของประชาชนที่จัดทำโดย

หน่วยงานหรอืหน่วยงานภายนอก 

 (๕) หลักเกณฑ์หรือข้ันตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการรอ้งเรียนเกี่ยวกับให้บริการ 

 (๖) รายงานผลการดำเนนิการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน รวมทั้งรายงานเชงิสถิติที่เกี่ยวข้อง 

 (๗) รายงานการประเมินผลการให้บริการภายใต้ระบบควบคุมภายในที่จัดทำโดยผู้ควบคุม 

หรอืผูต้รวจสอบภายใน 

 

 - ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมลูข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของ

หน่วยงาน ดังน้ี 

 (๑) โครงสรา้งและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรอืกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 (๒) วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน 

 (๓) แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานตาม

แผนงานและโครงการที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติงานประจำปี 

 (๔) ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บุคลากรของหน่วยงานต้องใช้

เป็นแนวทางในการดำเนินงาน 

 (๕) คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ที่บุคลากรของหน่วยงานต้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน 

 (๖) รายงานการประเมนิผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน 

 

 - ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมลูข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณ

ของหน่วยงาน ดังน้ี 

 (๑) แผนงาน โครงการ และงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน 

 (๒) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละแผนงานหรอืโครงการ 

 (๓) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการจำแนกตาม

แผนงานและโครงการของผู้ควบคุมหรอืผูต้รวจสอบภายใน 
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 (๔) รายงานการวิเคราะห์หรือรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีใน

ภาพรวมของหน่วยงาน รวมทั ้งการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ ์และความเสี ่ยงที ่เก ี ่ยวข้องกับการใช้จ ่าย

งบประมาณตามแผนงานและโครงการที่จัดทำโดยผู้ควบคุมหรอืผูต้รวจสอบภายในของหน่วยงาน 

 (๕) รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการตรวจ

เงินแผ่นดิน 

 - ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

ของหน่วยงาน ดังน้ี 

 (1) หลักเกณฑ์ที ่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร เอกสารหรือประกาศที่

เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักเกณฑ์การพจิารณาคัดเลือกหรอืสรรหาในแต่ละคราว 

 (๒) รายงานผลการดำเนนิการคัดเลือกหรอืสรรหาบุคลากร 

 (๓) มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรในหน่วยงานและผล

การประเมนิมาตรฐานทางจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรในแต่ละรอบปีงบประมาณ 

 (๔) หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง การพิจารณาให้คุณหรอืให้โทษต่อบุคลากรในหน่วยงาน 

 (๕) หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน 

 (๖) รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษต่อ

บุคลากร และรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรใน

หน่วยงาน 

 - ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมลูข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ดังน้ี 

 (1) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ

งานประจำปีของหน่วยงาน 

 (๒) รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน จำแนกตามแผนงานและโครงการภายใต้

แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน 

 (๓) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของ

หน่วยงาน 

 (๔) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงานที่จัดทำโดยผู้ควบคุม หรือผู้

ตรวจสอบภายใน รวมทั้งรายงานหรอืผลการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ

หน่วยงานภายนอกอื่นที่มีหน้าที่ในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามกฎหมายหรือ

ตามมตคิณะรัฐมนตรี 
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3. ประเภทของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้ 

 ๑) ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางกายภาพ เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่จัดตั้งอยู่ที่หน่วยงาน 

 ๒) ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

ซึ่งหน่วยงานสามารถจัดทำขึ้นโดยหน่วยงานเอง หรือใช้ “ต้นแบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ 

(Template) ของสำนักงานคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ” ก็ได้ 

 

4. แนวทางการดำเนินการเพื่อจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

 5.๑ กำหนดเป็นนโยบายสำคัญของหน่วยงานในการเร่งรัดการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ

หน่วยงานเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

 5.๒ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นการเฉพาะโดยอาจ

แต่งตั้งคณะบุคคล หรอืคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน เพื่อบริหารงานหรือกำกับกับดูแลการ

ปฏิบัติ 

 5.๓ สร้างระบบจัดเก็บข้อมูล หรือสำรวจ แก้ไข ปรับปรุง ระบบจัดเก็บข้อมูลข่าวสารของ

ราชการที่มีอยู่เดิม ให้สามารถทราบถึงวงจรเอกสาร ขั้นตอนการจัดเก็บ ส่วนงานย่อยที่จัดเก็บ และสถานที่

จัดเก็บ ให้สามารถค้นหา หรอืหยิบใช้ได้โดยสะดวก หรอืให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 

 5.๔ เตรียมบุคลากร สถานที่ และอุปกรณ์ เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้

ประชาชนเข้าตรวจดู โดยสถานที่ ต้องเป็นสถานที่ที ่ประชาชนสามารถใช้ในการค้นหาและศึกษาได้

โดยสะดวกตามสมควร เช่น ห้องสมุด หรือห้องที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ หรือพื้นที่ที่อยู่บริเวณ

ส่วนหน้าของหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานของรัฐมอียู่แล้ว 

 5.๕ จำแนกประเภทข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อความสะดวกในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

ต่อประชาชน ดังนี้ 

 (๑) จำแนกข้อมูลตามวิธีเปิดเผย โดยจำแนกเป็น ๓ กลุ่ม คือ 

  (๑.๑) ข้อมูลข่าวสารทีต่้องส่งไปพิมพ์เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา (ตามมาตรา ๗) 

  (๑.๒) ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูในสถานที่ที่จัดให้บริการข้อมูล

ข่าวสารแก่ประชาชน (ตามมาตรา ๙) 

  (1.๓) ข้อมูลข่าวสารที่เตรียมไว้ให้บริการแก่เอกชนเป็นการเฉพาะราย (ตามมาตรา 

๑๑) คือ  ข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่ทั ้งหมด หลังจากจำแนกข้อมูลตามข้อ (๑) (๒) และ (๓) ออกแล้ว ซึ่ง

หน่วยงานต้องเก็บรักษาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ 

 (๒) ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตามคำนิยามในมาตรา ๔ เพื่อไปดำเนินการตามมาตรา ๒๓ –

๒๕ ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เช่น การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติ

อาชญากร หรือประวัติการทำงาน บรรดาที่มีชื่อของผู้นั้น หรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่

ทำให้รู้ตัวผู้นั้นได้ เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ แผ่นบันทึก ลักษณะเสียงของคน หรือรูปถ่าย และรวมถึงข้อมูล

ข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้วดว้ย 
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 (๓) เอกสารประวัติศาสตร์ (มาตรา ๒๖) ซึ่งหมายถึงข้อมูลข่าวสารทั่วไปที่หน่วยงานของรัฐไม่

ประสงค์จะเก็บรักษา หรือข้อมูลข่าวสารที่พ้นอายุการเก็บ ได้แก่ กรณีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถาบัน

พระมหากษัตรยิ์ที่มอีายุการเก็บครบ ๗๕ ปี (มาตรา ๑๔) และขอ้มูลข่าวสารทั่วไปที่มอีายุการเก็บครบ ๒๐ 

ปี (มาตรา ๑๕) ต้องส่งมอบให้แก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร 

 5.๖ ประชุมร่วมกันเพื่อพจิารณา 

  (๑) เอกสารที่อยู่ในหน่วยงานทั้งหมดว่ามอีะไรบ้าง 

  (๒) แบ่งชนิดเอกสารตามมาตรา ๗ และมาตรา ๙ 

  (๓) นำข้อมลูเข้าแฟ้มที่เตรยีมไว้ 

  (๔) จัดทำดัชนเีพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจค้นได้โดยสะดวก 

 5.๗ หลังจากนั้นควรให้สำนัก /กอง /กลุ่ม /ฝ่าย  ที่เกี่ยวข้องส่งข้อมูลมาเป็นประจำทุกเดือน 

(ถ้ามี) เพื่อจัดแสดงไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ให้ประชาชนตรวจดูเป็นข้อมูลที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน โดย

อาจกำหนดใหทุ้กสำนัก/กอง/กลุ่ม/ฝ่าย ต้องมีหนังสอืแจง้ส่งเอกสารให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทุกวันที่ ๑๐ ของ

เดือนถัดไปอย่างสม่ำเสมอ หากในเดือนใดไม่มเีอกสารก็ใหส้ำนัก/กอง/กลุ่ม/ฝ่าย แจ้งให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ทราบว่าในเดือนนั้นไม่มี เพื ่อให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวของเอกสารที่มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

ตลอดเวลา 

 

5. วิธีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางกายภาพ 

 ๑. สถานที่ตั้ง 

  - ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก 

  - เป็นสัดส่วน 

  - มีป้ายชื่อศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ป้ายบอกทางเห็นชัดเจน 

 ๒. วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สิ่งอานวยความสะดวก 

  - ตู้/ช้ันใส่แฟ้มเอกสาร 

  - โต๊ะ เก้าอีส้ำหรับเจ้าหน้าที่และประชาชน 

  - เครื่องคอมพิวเตอร์ 

  - แบบฟอร์มต่าง ๆ 

  - แผนภาพขั้นตอนการให้บริการ (Flow chart) 

 ๓. การมอบหมายหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

  - เจ้าหน้าที่ควรผ่านการอบรมหรือมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารฯ 

  - มีจิตบริการ (service mind) 

  - สามารถจัดทำดัชนีและแฟ้มขอ้มูลข่าวสารได้ 

  - สามารถปฏิบัติหนา้ที่ประจำศูนย์ได้อย่างต่อเนื่อง 
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 ๔. การจัดทำดัชนี 

  - ดัชนีรวม  

  - ดัชนี/สารบัญประจำแฟ้ม 

 5. การกำหนดระเบียบ/หลักเกณฑ์การให้บรกิาร (ต่อ) 

  - มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงาน/ การศกึษาดูงาน 

  - กำหนดช่องทางการประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ (บอร์ด ฯลฯ) 

  - กำหนดช่องทางรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ณ ศูนย์ข้อมูลฯ และเว็บไซต์) 

  - การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของศูนย์ฯ 

  - จัดทำรายงานเสนอผูบ้ังคับบัญชา 

 

 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554  กำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติใน

การนำข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา 7 (เป็นข้อมูลที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา) และมาตรา 9 เป็นข้อมูลที่

คณะกรรมการกำหนดไว้ใน (1) – (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของ

หน่วยงานทุกหน่วยงาน  ดังนั้น ข้อมูลข่าวสารที่ต้องนำมาแสดงในศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ  จึงเป็นข้อมูล

ข่าวสารตามมาตรา 7 และ 9 
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คู่มือการปฏิบัติงาน 

ศนูย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลสำโรง 
 

วัตถุประสงค ์

 การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล

ตำบลสำโรง  มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร หรอืเจ้าหนา้ที่ผูเ้กี่ยวข้องมีการปฏิบัติถูกต้อง

เป็นไปในทิศทางเดียวกันภายใต้ขอ้กำหนดของกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 2. เพื ่อให้เก ิดความมั ่นใจว่าการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนผู ้ใช้บริการ มี

ประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 3. เพื่อใช้เป็นเครื่องมอืในการทำงานของผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ 

 4. เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการประสานงานและเป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงาน 

 5. เพื่อให้ผู้บริหารของหน่วยงานและของจังหวัด สามารถใช้ในการติดตาม ประเมินผลการ

ปฏิบัติงานได้ทุกขั้นตอน 

 6. เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ให้กับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน

ของรัฐอื่นๆ 

 

ขอบเขต 

 คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารนี้ ครอบคลุมถึง

สาระสำคัญตามข้อกฎหมายข้อมูลข่าวสาร ระเบียบปฏิบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีศูนย์

ข้อมูลข่าวสารของราชการ  ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนผู้มารับ

บริการ รวมถึงแบบฟอร์มในการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร หรอืผูท้ี่ตอ้งการศึกษาหาความรูเ้กี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสาร 

 

คำจำกัดความ 

 “ข้อมูลข่าวสาร” หมายความว่า  สิ่งที่สื่อความหมายใหรู้้เรื่องราว ข้อเท็จจริง ข้อมูลหรือสิ่ง

ใดๆ ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะทำได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเอง หรือโดยผ่านวิธีการใดๆ และไม่ว่าจะได้

จัดทำไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพ

หรอืเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรอืวิธีอื่นใดที่ทำให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้ 

 “ข้อมูลข่าวสารของราชการ” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือ

ควบคุมของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสาร

เกี่ยวกับเอกชน 
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 “ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เป็น “สิ่ง

เฉพาะตัว” ของบุคคล ไม่ว่าในแง่มุมใด เช่น การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติการทำงาน 

ประวัติอาชญากรรม  เป็นต้น 

 “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วน

ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี 

องค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพ หน่วยงานอิสระของรัฐและหน่วยงานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

 “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ผูป้ฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และการให้บริการ

ข้อมูลข่าวสารของราชการ เกี่ยวข้องกับบุคคลทุกระดับ ดังนี้ 

 1. คณะดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 1.1 จัดทำแผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการประจำปี 

 1.2 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 1.3 พิจารณาข้อมูลข่าวสารราชการที่เปิดเผยหรอืมิต้องเปิดเผย 

 1.4 ประสานงานข้อมูลข่าวสารเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร และ

จัดทำดัชนีข้อมูลข่าวสารและจัดส่งข้อมูลข่าวสารของสำนักงานฯ ที่ต้องเปิดเผยตามพระราชบัญญัติข้อมูล

ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 

 2. เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานเทศบาลตำบลสำโรง 

 2.1 รวบรวมข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร

ของราชการ พ.ศ.2540 ไว้  ณ  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

 2.2 จัดทำดัชนขี้อมูลข่าวสาร โดยมีรายละเอียดเพียงพอที่ประชาชนสามารถสืบค้นได้สะดวก 

รวดเร็ว 

 2.3 อำนวยความสะดวก ให้บริการประชาชน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พัฒนาระบบการใช้

บริการศูนย์ข้อมูลใหเ้ป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ และจัดทำทะเบียนสำหรับผู้มาใช้บริการ 

 2.4 รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลฯ 
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ขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาในการให้บรกิารข้อมูลข่าวสาร 

 1) ผูม้าขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารลงชื่อในสมุดทะเบียน 

 2) ผู้มาขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารสามารถตรวจดู ค้นหาข้อมูลข่าวสารได้ด้วยตนเอง หรือจะ

ขอให้เจ้าหนา้ที่ประจำศูนย์ช่วยแนะนำค้นหาให้ก็ได้ 

 3) หากผู้มาขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารประสงค์จะได้สำเนา  หรือสำเนาข้อมูลข่าวสารที่มีคำ

รับรองความถูกต้อง  ให้ยื่นคำร้องตามแบบฟอร์มที่เทศบาลตำบลสำโรงกำหนดหรือเขียนขึ้นเองโดยระบุ

ข้อมูลข่าวสารที่ตอ้งการในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามสมควร 

 4) หากข้อมูลข่าวสารที่ประสงค์จะขอไม่ใช่ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู 

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์จะส่งคำขอไปให้หน่วยงานที่ครอบครองดูแลข้อมูลข่าวสารนั้น พิจารณาดำเนินการ

ต่อไป 

 5) กำหนดระยะเวลาในการให้ขอ้มูลข่าวสาร 

  - การให้บริการสำเนาข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบล

สำโรง กำหนดระยะเวลาภายในวันทำการที่มีคำขอนั้น 

  - การให้บริการสำเนาข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ที่พร้อมจะให้ได้กำหนดระยะเวลาภายในวัน

ทำการที่ขอหรอืโดยเร็ว ทั้งนีไ้ม่เกิน 15 วัน 

  - ในกรณีที่ข้อมูลข่าวสารที่ขอมีจำนวนมากหรือไม่สามารถรวบรวมสำเนาให้แล้วเสร็จ

ภายใน 15 วัน เทศบาลตำบลสำโรง จะแจ้งให้ผู้ขอทราบภายใน 15 วัน ว่าจะให้มารับข้อมูลข่าวสารได้ใน

วันที่เท่าใด 
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แผนภูมิแสดงขั้นตอนการตรวจดู /ขอข้อมูลข่าวสาร 

ณ  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลสำโรง 
 

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

 

การแสดงตนด้วยการลงช่ือในสมุดทะเบียน 
 

 

ดูดัชนขี้อมูลข่าวสาร เพื่อตรวจดูว่ามีขอ้มูลข่าวสารที่ตอ้งการอยู่ในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร หรอืไม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถ้ามีขอ้มูลข่าวสาร 

ในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

ถ้าไม่มขี้อมูลขา่วสารในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

แต่มีในหน่วยงาน 

ช่วยเหลอื/ค้นหาจากดัชนขี้อมูลข่าวสารท่ีเก็บ 

ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารหรือท่ีแยกเก็บไวต้่างหาก 

ให้กรอกแบบฟอร์มคำขอ 

ให้ความช่วยเหลอืในการกรอกแบบฟอร์ม 

หรือเจ้าหนา้ที่ช่วยกรอก ถ่ายสำเนา 

รับรองสำเนาถูกตอ้ง ส่งผู้รับผิดชอบพจิารณาว่า จะเปิดเผย 

ข้อมูลข่าวสารตามท่ีขอได้หรือไม่ 

ถ้าไม่มขี้อมูลขา่วสารในหน่วยงานนัน้ 

ให้แนะนำไปขอท่ีหน่วยงานอื่น 

ตดิต่อนัดหมายมาฟังผลคำขอ 

เปิดเผยท้ังหมด/ถ่ายสำเนา/รับรองสำเนา เปิดเผยบางส่วน/ถ่ายสำเนา/รับรองสำเนา 

ส่วนท่ีปกปดิ/แจ้งสิทธ์ิ 

ไม่เปิดเผย/แจ้งสทิธิอุทธรณ์ 

ชำระค่าธรรมเนยีม 

ชำระค่าธรรมเนยีม 
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ไม่ม ี(แจ้งผู้ขอทราบว่าถ้าไม่เชื่อ  

ให้ใชส้ิทธิร้องเรียนตามมาตรา 33) 



 

คำอธิบายแผนผังขัน้ตอน 

การให้บรกิารข้อมูลข่าวสาร 

ณ  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลสำโรง 
 

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

 

 1. แนะนำให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากดัชนีที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้จัดทำเตรียม

ไว้เพื่อสบืค้นหาข้อมูลข่าวสารตามที่ต้องการ 

 2. ช่วยเหลอื ในการให้คำแนะนำและค้นหาข้อมูลข่าวสารให้ประชาชน 

 3. หากมีการจัดแยกข้อมูลข่าวสารที่มีไว้บริการประชาชนตรวจค้น จะต้องเก็บไว้ต่างหากและ

ต้องให้คำแนะนำกับประชาชนว่าจะต้องไปติดต่อตรวจดูข้อมูลข่าวสารใด ณ ที่ใด อย่างไร ทั้งนีต้้องคำนึงถึง

ความสะดวกของประชาชนเป็นหลัก 

 4. ในกรณีที่สงสัยว่าเป็นคนต่างด้าวมาขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์

ข้อมูลข่าวสาร มีสทิธิขอดูบัตรประจำตัวของผูท้ี่เจ้าหน้าที่สงสัยว่าจะเป็นคนต่างด้าว  ถ้าเป็นคนต่างด้าวจะ

ไม่ให้บริการก็ได้ แต่เจ้าหน้าที่จะขอให้ประชาชนแสดงบัตรประจำตัวประชาชนโดยพร่ำเพรื่อ หรือโดยไม่มี

เหตุสงสัยไม่ได้  เพราะเป็นการสรา้งภาระให้กับประชาชนเกินควร 

 5. เมื่อประชาชนขอถ่ายสำเนาเอกสารที่ขอตรวจดู เจ้าหน้าที่จะดำเนินการถ่ายสำเนาให้โดย

คิดค่าธรรมเนียม 

 6. หากประชาชนต้องการให้รับรองสำเนาถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะคิดค่าธรรมเนียมอัตรารับรอง

ละไม่เกิน 5 บาท  อนึ่ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมให้คำนึงถึงการช่วยเหลือผู้มรีายได้นอ้ยด้วย 

 

 

--------------------- 
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เอกสารอ้างอิง 
--------------- 

 

1. พระราชบัญญัติขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

 

2. ประกาศและกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

 2.1 ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2541 เรื่อง

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดพิมพ์หรือจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการที่เกิดขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัติ

ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ใช้บังคับ 

 2.2 ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2541 เรื่อง

หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีขอ้มูลข่าวสารของราชการไว้ใหป้ระชาชนเข้าตรวจดู 

 2.3 ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2542 เรื่อง 

การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรอืขอสำเนาที่มคีำรับรองถูกต้องของขอ้มูลข่าวสารของราชการ 

 2.4 ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2542 เรื่อง 

กำหนดให้ประกาศประกวดราคาและประกาศสอบราคาของหน่วยงานของรัฐที่หัวหน้าส่วนราชการลงนาม

แล้วเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา  9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูล

ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

 2.5 ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2553 เรื่อง 

กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้า

ตรวจดูได้ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

 2.6 ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ 16 มกราคม 2558 เรื่อง 

กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับผลพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่

ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.

2540  

 2.7 ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ 27 มกราคม 2559 เรื่อง 

กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐ เป็น

ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร

ของราชการ พ.ศ.2540 

 

3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.2/ว2486 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 

เรื่อง แบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
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ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แบบ ศบข.สถ.01 
เลขที่.................. 

คำร้องขอข้อมูลข่าวสาร 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ส่วนที่ 1 
 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................................................
ตำแหน่ง.....................................................................อาชีพ............................................................ ................... 
หน่วยงาน/สถาบัน.............................................................................................................. ....... 

ที่อยู่ 

ชื่ออาคาร..................................ห้องเลขท่ี...............................ชั้นที่........................หมู่บ้าน.. ..............................
เลขที่..............................ซอย..............................ถนน.................. ...................แขวง/ตำบล................................เขต/
อำเภอ.......................................จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย์............... ....................โทรศัพท์
ที่สะดวกให้ติดต่อได้ในเวลา 08.30-16.30 น.  ........................................โทรสาร................................
โทรศัพท์มือถือ.................................................................อีเมล์........................................ ...................................  

มีความประสงค์ขอข้อมูลข่าวสาร 
เรื่อง....................................................................................................................... ............................................. 
.................................................................... .......................................................................................................  
เหตุผลในการขอ 
 [   ]  ใช้เพื่อเผยแพร่  [   ]  ใช้จัดงานนิทรรศการ [   ]  ใช้เพื่อการเรียนการสอน 
 [   ]  ใช้เพื่อการศึกษางาน [   ]  ใช้เพื่อฝึกอบรม  [   ]  ใช้เพื่อการประชุม 
 [   ]  ใช้เป็นเอกสารอ้างอิง [   ]  ใช้เป็นพยานเอกสารของศาล  
 [   ]  อ่ืนๆ โปรดระบุ............................................................................................................... ............. 
โดยจะขอ 
 [   ]  สำเนาเอกสาร [   ]  สำเนาเอกสารมีคำรับรองถูกต้อง [   ]  สำเนาข้อมูลดิจิตอล 
 [   ]  สื่อเผยแพร่ [   ]  รับทราบข้อมูล 
 [   ]  อ่ืนๆ โปรดระบุ............................................................................................................... ............. 
รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
       ลงชื่อ....................................................... 
              (....................................................) 
               .............../................/................ 
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-2- 
 
 

 
ส่วนที่ 2 
ความเห็นของเจ้าหน้าที่ประสานภายนอก/ภายใน 
 
เรียน....................................................................... 
 
          ข้อมูลข่าวสารตามคำร้องอยู่ในความรับผิดชอบของสำนัก/กอง
....................................................................ซึ่งเป็นการขอข้อมูลข่าวสาร 
 
[   ]  ปกติ 
ผู้อนุญาต คือ.................................................................................. ......... 
ผู้รับรองสำเนาคือ ข้าราชการผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 
 
[   ]  ตามหมายเรียกพยานเอกสารของศาล 
ผู้อนญุาต คือ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ผู้รับรองสำเนา คือ ข้าราชการผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารตั้งแต่ระดับ 5 ขึ้นไป 
 
         จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
                              ลงชือ่............................................... 
                                   (..............................................) 
                            เจ้าหน้าที่ประสานงานภายนอก/ภายใน 
                                 ........../.................../................ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส่วนที่ 3 
คำสั่งผู้อนุญาต 
 
[   ]  อนุญาต 
[   ]  ไม่อนุญาต 
[   ]  ไม่มีข้อมูลตามคำร้อง 
 
เหตุผล 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
 
 
 
 
ลงชื่อ....................................... 
  (...........................................) 
ตำแหน่ง.................................. 
........../..................../............... 
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Form Sor Bor Khor.SorTor.01 

No. .................. 
Information Request Form 

Department of Local Administration 
Part 1 
 I, (Mr./Mrs./Miss)...................................................................................................................  
Position.....................................................................Occupation................................................................... 
Organization/Institution............................................................................................ .................................... 
Address 
Building name.................................Room No.........................Floor..................Village.............................. 
No. .................Alley..........................Street/Road.....................................Sub-district................................ 
District..........................................Province...............................................Post code................................... 
Contact number at working hours (08.30-16.30)............................................ 
Fax Number................................................ 
Mobile phone Number....................................................E-mail............................................................... ..  
Wish to have an information..................................................................................................................  
.............................................................................................................. ............................................................. 
Reason 
 [   ]  for dissemination [   ]  for exhibition        [   ]  for academic purpose 
 [   ]  for job learning  [   ]  for training/seminar    [   ]  for meeting 
 [   ]  for reference   
 [   ]  for documentary evidence 
 [   ]  other............................................................................................................................  
Type (s) of Document (s) 
 [   ]  Photocopy of document/s [   ]  Certified photocopy of document/s  
 [   ]  Copy of digital document/s 
 [   ]  Publication   [   ]  Information/data recognized 
 [   ]  other............................................................................................................................  
Please fine the attachment herewith Signed....................................................... 
              (....................................................) 
               .............../................/................ 
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Part 2 
Comment of the coordinating official 
 
To....................................................................... 
 
          The requested information is under the responsibility of 
division of....................................................................................  which is  
 
[   ]  General information 
Name of authority ......................................................................................  
- The information must be certified by a person whose position  
is practitioner level or higher 
 
[   ]  as per court’s order 
- Authorizer is Information requested Director-General, 
Department of Local Administration 
- The information must be certified by a person whose position  
is professional level or higher 
 
         Sincerely yours, 
 
                              Signed............................................... 
                                       (..............................................) 
                                           Coordination Official                                      
                                       ........../.................../................ 
  
 
 
 
 
  

 
Part 3 
Authorizer’s order 
 
[   ]  Approved 
[   ]  Not Approved 
[   ]  No information as 
requested 
 
Reason, 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
 
 
 
 
Signed..................................... 
  (...........................................) 
Position.................................. 
........../..................../............... 
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หนังสือร้องเรียน 
         ที่สำนักงานเทศบาลตำบลสำโรง 

  ตำบลสำโรง อบ 34360 
      

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

เรื่อง  ร้องเรียน................................................................................  
 

เรียน   ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 

 ข้าพเจ้าชื่อ..................................................นามสกุล...................................................................... 
อยู่บ้านเลขท่ี ......................... หมู่ที่ .............. ถนน ...............................ตำบล / แขวง .......................................... 
อำเภอ / เขต ..................................... จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย์ ...................................
โทรศัพท์ .......................................................... 
ขอร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการว่าหน่วยงานของรัฐ คือ ................................................... 
...................................................................................... ............................................................................................ 
ได้กระทำการเป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  
พ.ศ. 2540 โดยมีข้อเท็จจริง ดังนี้ 
 (1) ......................................................................................... ............................................................ 
 (2) .......................................................................................................................................... ........... 
 (3) ......................................................................................... ............................................................ 
พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณามาด้วยแล้ว คือ เรื่อง...................................................... 
................................................................................. ................................................................................................. 
.................................................................................................................... จำนวน.................แผ่น 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดำเนินการให้ตามความประสงค์ของข้าพเจ้าต่อไป 
 

 
 ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 (ลงชื่อ) ....................................... ผู้ร้องเรียน 
         (..........................................) 
 
สถานที่ติดต่อ   
ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร 
10300 
โทร. 0-2282-1366 โทรสาร 0-2281-8543 
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หนังสืออุทธรณ ์
 ที่สำนักงานเทศบาลตำบลสำโรง 

     อำเภอสำโรง อบ 34360 
      

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

เรื่อง   อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ..............................................................................  
 

เรียน   ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 

 ข้าพเจ้า.............................................................ตำแหน่ง/อาชีพ ............................................ 

อยู่บ้านเลขท่ี .................. ตำบล ............................... อำเภอ ............................ จังหวัด ............................ ..... 

โทรศัพท์ ........................................................... มีความประสงค์ขออุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ 
......................................................................................................................... .................................................. 

ด้วยเมื่อวันที่ ............................................... ข้าพเจ้าได้ใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  

พ.ศ. 2540 ขอดูเอกสารจำนวน..............รายการ จาก ................................................................................... 

ดังมีรายละเอียดตามสำเนาคำขอที่แนบมาพร้อมนี้  ต่อมาเมื่อวันที่ ................................................................. 

ได้มคีำสั่งปฏิเสธไม่อนุญาตให้ตรวจดู / ให้สำเนาเอกสารดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่า.......................................... 

............................................................................................... .................. ดังมีรายละเอียด ปรากฏตามสำเนา 

หนังสือปฏิเสธของ .................................................................... ........................................... ที่แนบมาพร้อมนี้ 

ข้าพเจ้าจึงขอใช้สิทธิอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ ..................................................................... 

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
  
 ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 (ลงชื่อ) ....................................... ผู้อุทธรณ์ 
         (..........................................) 
 
 
สถานที่ติดต่อ  
ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร 
10300 
โทร. 0-2281-8552 – 3 โทรสาร 0-2281-8543 
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แบบแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 

ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลสำโรง 
----------------------------------------------------------------------------- 

วตัถุประสงค์  :  แบบแสดงความคิดเห็นนี้มวีัตถุประสงค์เพื่อทราบระดับการให้บริการของทางราชการ 

การแสดงความคิดเห็นของท่านจะเป็นประโยชน์ในการนำไปปรับปรุงการให้บริการให้ดีขึ้น 
 

 1.  วันที่มารับบริการ................เดือน ............................. พ.ศ. ................... 

 2.  เพศ    ชาย    หญงิ 

  อาชีพ    ข้าราชการ    พนักงานรัฐวิสาหกจิ     ลูกจา้งภาครัฐ อื่นๆ(ระบุ)............................. 

 3.  ข้อมูลที่ทา่นตอ้งการมใีห้ท่านหรอืไม่ 

     ม ี    มีแต่ไม่ครบ       ไมม่ ี

     เจา้หน้าที่รับจะจดัหาใหภ้ายหลัง 

     เจา้หน้าทีไ่ด้แนะนำแหลง่ข้อมลูที่ต้องตดิต่อโดยตรงหรอืเพิ่มเติม 

 4.  ความถูกต้อง/ทนัสมยัของข้อมูล 

     ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ตรงตามความต้องการ 

     ไม่ถูกต้อง และไม่เป็นปจัจุบัน 

     อืน่ๆ (ระบุ)............................................................................................... 

 5.  สถานที่ตดิตอ่เพื่อขอรับบริการขอ้มูลข่าวสารมีความพรอ้มและสะดวกมากน้อยเพียงใด 

     มาก    ปานกลาง     นอ้ย เนื่องจาก ............................................... 

 6.  ท่านได้รับความพึงพอใจจากการมาขอรับบรกิารมากนอ้ยเพียงใด 

  6.1 สถานที ่

     มาก    ปานกลาง   น้อย เนือ่งจาก.................................................. 

  6.2 การให้บริการข้อมูล 

     มาก    ปานกลาง   น้อย เนือ่งจาก.................................................. 

  6.3 เจา้หน้าที ่

     มาก    ปานกลาง   น้อย เนือ่งจาก.................................................. 

 7. ข้อมลูที่ท่านต้องการเพิ่มเติม คอื 

  .......................................................................................................................................................... 

 8.  ความคดิเห็นหรอืข้อเสนอแนะอื่นๆ 

  ............................................................................................................................. ............................. 
 

 

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

 

ขอขอบพระคุณที่กรุณาตอบแบบแสดงความคดิเห็น 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลสำโรง 

 

21 



 

 

 

คณะผู้จัดทำ 
 

 

 

      นายบุญมี    จันทร์โสภา 

      นายกเทศมนตรีตำบลสำโรง 

      นายอาคม   ธนูทอง 

      ปลัดเทศบาลตำบลสำโรง 

 

 

      คณะทำงานศนูย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลสำโรง 

 

 

 

      นางวราภรณ์  เพียแก้ว  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 

      สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลสำโรง 

      อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 

ที่ปรึกษา 

คณะทำงาน 

ผู้จัดทำและรวบรวมข้อมูล 


