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คํานํา 
 

  ดวยศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลลุมพุก  ไดจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของทางราชการ  
ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ  พ.ศ.2540  ศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลลุมพุก  ได
มีการจัดองคความรูใหเปนไปตามระเบียบและมีมาตรฐาน  เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานท่ีรวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540  โดยกําหนดใหหนวยงานของรัฐตองจัดรวบรวมขอมูลขาวสาร  
ตามท่ีกฎหมายกําหนดไวเพ่ือบริการประชาชน  ใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดอยางสะดวก  รวดเร็วและ
ประหยัดเวลา  สําหรับคูมือการปฏิบัติงามตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ  พ.ศ.2540 ของศูนยขอมูล
ขาวสารของทางราชการองคการบริหารสวนตําบลลุมพุก มีวัตถุประสงคเพ่ือเผยแพรความรูและเทคนิควิธีบริหารจัดการ
ศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลลุมพุก  ใหแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานและประชาชนท่ัวไป  เพ่ือสามารถทํา
ความเขาใจในเรื่องตางๆประกอบดวย  วัตถุประสงค  ขอบเขตคําจํากัดความ  บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ  ระเบียบ
ปฏิบัติ  ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  เอกสารอางอิง  และแบบฟอรมตางๆ  ท่ีใชในการติดตอราชการ  
  ศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลลุมพุก  หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือการปฏิบัติงานของศูนย
ขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลลุมพุก  สามารถใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี  และสรางความ
เขาใจในวิธีการเขาถึงงานบริการของศูนยฯ  แกผูรับบริการ  รวมท้ังใชประกอบการขับเคลื่อนกระบวนการดําเนินงานให
ไปสูเปาหมายศูนยขอมูลขาวสารตอไป 
 
 
 
       ศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลลุมพุก  
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ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 

1. ความเปนมา  
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.2540 บัญญัติข้ึนเพ่ือรองรับสิทธิของ  ประชาชนในการรับรู

ขอมูลขาวสารของราชการ โดยท่ีหนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของ ราชการตามอํานาจหนาท่ีและภารกิจของ
หนวยงานฯ นอกจากนี้ยังใหมีการเผยแพรเพ่ือใหประชาชน สามารถใชสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารของหนวยงานของ
รัฐและเพ่ือความโปรงใส  มีประสิทธิภาพใน  การปฏิบัติราชการ  ซ่ึงการใหบริการของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหาร
สวนตําบลลุมพุก กระบวนการท่ีชวย สนับสนุนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ขอมูลบวนการบริหารจัดการศูนย 
  

ศูนยขอมูลขาวสารของราชการจัดตั้งข้ึนเพ่ือใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชน  ตามมาตรา  9 แหง
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 บัญญัติใหหนวยงานของรัฐ  ตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการ
อยางนอยตามกฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได  กอปรกับไดมีประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ
ราชการ เรื่องหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการจัดใหมี  ขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู  ณ ท่ีทําการ
ของหนวยงานของรัฐ โดยเรียกสถานท่ี  จัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและใหบริการวา  “ศูนยขอมูลขาวสารทางราชการ ” 
มีภารกิจในการใหคําแนะนําใหคําปรึกษาท่ีเปนประโยชน โดยประชาชนท่ีมาขอรับบริการไดรับความสะดวก  รวดเร็ว และ 
ไดรับขอมูลถูกตอง  เปนปจจุบัน  อีกท้ังรับเรื่องราวรองทุกขเก่ียวกับหนวยงาน  และเผยแพรผลการ  ปฏิบัติงานของ
หนวยงานดวย  

 
องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก เปนหนวยงานท่ีตองการตอบสนองความตองการของประชาชน ใหมี

สิทธิรับรูขอมูลขาวสารตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับการดําเนินการของรัฐจึงไดมีประกาศใหจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารข้ึน  จัดตั้งศูนย
ขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลลุมพุก   ใหบริการท่ี องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก เลขท่ี 57  หมูท่ี 8  ตําบล
ลุมพุก  อําเภอคําเข่ือนแกว   จังหวัดยโสธร   35110   และไดจัดทําคูมือกระบวนการบริหารจัดการศูนยขอมูลขาวสาร
องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก เพ่ือเปนสวนหนึ่งของการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซ่ึงจะเปน
แนวทาง ในการเสริมสรางความรู ความเขาใจในวิธีการ ข้ันตอนในการปฏิบัติงาน การใหบริการขอมูลขาวสารของราชการ 
เพ่ือใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลลุมพุก สามารถใหบริการขอมูลขาวสารไดอยางมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน 
มีความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน และสรางความพึงพอใจในการรับบริการขอมูลขาวสารจาก ทางราชการ  
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2. วัตถุประสงคการจัดทําคูมือ  

2.1 เพ่ือจัดเก็บขอมูลขาวสาร องคความรูเก่ียวกับกระบวนการบริหารจัดการศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหาร
สวนตําบลลุมพุก เกณฑขอกําหนด รายละเอียดมาตรฐานของงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ และเอกสารท่ีเก่ียวของ  

2.2 เพ่ือสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู สรุปบทเรียนจากประสบการณการปฏิบัติงานเผยแพรขอมูลขาวสาร
ใหแกเจาหนาท่ีไวเปนแนวทางการปฏิบัติงาน  

2.3 เพ่ือใชเปนเอกสารอางอิงในการปฏิบัติงาน  
3. ขอบเขต  

คูมือฉบับนี้ใชประกอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ. 2540 ของศูนยขอมูล
ขาวสารองคการบริหารสวนตําบลลุมพุก หนวยงานในสังกัดหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
4. คําจํากัดความ  

“ขอมูลขาวสาร” หมายความวา  สื่อท่ีมีความหมายใหรูเรื่องราวขอเท็จจริง ขอมูล หรือ สิ่งใดๆ ไมวาการสื่อ
ความหมายนั้น จะทําไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผานวิธีการใดๆ และไมวาจะไดทําไวในรูปของเอกสาร แฟม 
รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนท่ี ภาพวาด ภาพถาย ฟลม การบันทึกภาพหรือเสียงการบันทึก โดยเครื่องคอมพิวเตอร 
หรือวิธีอ่ืนใดท่ีทําใหสิ่งท่ีบันทึกไวปรากฏได  

“ขอมูลขาวสารของราชการ ” หมายความวา  ขอมูลขาวสารท่ีอยูในความครอบครอง  หรือควบคุมดูแลของ
หนวยงานของรัฐ ไมวาจะเปนขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดําเนินงานของรัฐหรือขอมูลขาวสารเก่ียวกับเอกชน  

“มาตรฐานความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ” คือ มาตรฐานในการปฏิบัติหนาท่ีของหนวยงานภาครัฐในดาน
การบริหารจัดการท่ีแสดงใหเห็นถึงข้ันตอนการดําเนินการท่ีสามารถเปดเผยและตรวจสอบไดท้ังในเชิงขอมูลและ
กระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพ  

“ขอมูลขาวสารสวนบุคคล ” หมายความวา  ขอมูลขาวสารเก่ียวกับสิ่งเฉพาะตัวของ  บุคคล เชน การศึกษา 
ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทํางาน บรรดาท่ีมีชื่อของผูนั้นหรือมีเลขหมาย  รหัส หรือ
สิ่งบอกลักษณะอ่ืนท่ีทําใหรูตัวผูนั้นได  เชน ลายพิมพนิ้วมือ  แผนบันทึกลักษณะเสียงของคน  หรือรูปถาย และใหความ
รวมถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับสิ่งเฉพาะตัวของผูท่ีถึงแกกรรมแลวดวย  ขอมูลขาวสารท่ีอยูในความครอบครองหรือ
ควบคุมดูแลของหนวยงานรัฐยอม จํากัดเฉพาะท่ีหนวยงานของรัฐครอบครองหรือควบคุมไวตามอํานาจหนาท่ีของหนวยงาน
นั้นๆ เทานั้น รวมไปถึงขอมูลขาวสารท่ีเจาหนาท่ีของรัฐในฐานะผูปฏิบัติหนาท่ีใหแกหนวยงานของรัฐครอบครองอยูดวย  
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5. บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ  
5.1 ดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540   ไดดังนี้  

5.1.1 จัดสถานท่ี/จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลลุมพุก สําหรับให  
บริการขอมูลขาวสารตามมาตรา 9 เพ่ือประชาชนสามารถเขาตรวจสอบขอมูลขาวสารไดโดยสะดวก  

5.1.2 มีเจาหนาท่ีรับผิดชอบประจําศูนยขอมูลขาวสารหรือปฏิบัติหนาท่ี เก่ียวกับการ 
ใหบริการขอมูลขาวสารของราชการเปนการเฉพาะ  

5.1.3 มีปายบอกถึงท่ีตั้งของสถานท่ีหรือศูนยขอมูลขาวสารหรือปฏิบัติหนาท่ี เก่ียวกับการ 
ใหบริการขอมูลขาวสารของราชการเปนการเฉพาะไว  ตั้งแตบริเวณอาคาร  และศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวน
ตําบลลุมพุก  

5.1.4 มีปายบอกถึงท่ีตั้งของสถานท่ีหรือศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลลุมพุก 
5.1.5 จัดระบบขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.2540 ตาม 

มาตรา 7 พรอมจัดทําดัชนีขอมูลขาวสารไวบริการแกผูมาติดตอและขอรับบริการ   
5.1.6 บริหารจัดการเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการอยางเปน ระบบ เชน  

แตงตั้งคณะกรรมการ  
5.2 จัดระบบขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 7 พรอม

จัดทําดัชนีขอมูลขาวสารไวบริการแกผูมาติดตอและขอรับบริการ  
5.3 บริหารจัดการเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการอยางเปนระบบ เชน แตงตั้งคณะกรรมการ

ขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลลุมพุก เก็บสถิติขอมูลขาวสาร ดําเนินการรักษามาตรฐานระยะเวลาการ
ใหบริการ  

5.4 เผยแพรความรูความเขาใจเก่ียวกับสิทธิการรับรูขอมูลขางสารใหแกบุคลากร ทราบ เชน จัดอบรม สัมมนา 
สงเจาหนาท่ีเขารวมในโครงการตางๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกับการใหและรับบริการ ขอมูลขาวสารของราชการ เผยแพรความรูผาน
สื่อชองทางตางๆ บรรยายใหความรู ผูเขาเยี่ยมชมสํารวจความตองการและความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย สํารวจความ
พึงพอใจในการรับบริการศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลลุมพุก 

5.5 เผยแพรขอมูลเก่ียวกับการประกวดราคา ประกาศสอบราคาท่ีผูบริหารลงนาม แลวเผยแพรบนเว็บไซต
องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก (www.Lumpooklocal.go.th) จัดทําสรุปการจัดซ้ือจัดจาง และเผยแพรบนเว็บไซต
ศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลลุมพุก (www.Lumpooklocal.go.th) 
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6. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  

6.1 ขอมูลขาวสารท่ีองคการบริหารสวนตําบลลุมพุก รวบรวมข้ึนเพ่ือใหบริการประชาชนตาม  
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ตามมาตรา 7 และมีสิทธิตรวจสอบดูไดตามมาตรา 9 
ประกอบดวย  

6.1.1 คําวินิจฉัยท่ีเก่ียวกับองคการบริหารสวนตําบลลุมพุก รวมท้ังหนวยงานในสังกัด  
6.1.2 ผลการพิจารณาท่ีเก่ียวกับองคการบริหารสวนตําบลลุมพุก รวมท้ังหนวยงานในสังกัด  
6.1.3 นโยบายรัฐบาลและนโยบายตางๆ ของผูบริหาร ท่ีเก่ียวกับองคการบริหารสวนตําบลลุมพุก  
6.1.4 แผนงาน/โครงการเก่ียวกับองคการบริหารสวนตําบลลุมพุก รวมท้ังหนวยงานในสังกัด  
6.1.5 งบประมาณรายจายเก่ียงกับองคการบริหารสวนตําบลลุมพุก รวมท้ังหนวยงานในสังกัด  
6.1.6 ขอบังคับ หนังสือบริคณหสนธิ ระเบียบ คําสั่ง ขององคการบริหารสวนตําบลลุมพุกรวมท้ัง

หนวยงานในสังกัด  
6.1.7 สัญญาสัมปทาน สัญญาวาจาง สัญญารวมทุน  
6.1.8 โครงสรางอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลลุมพุก รวมท้ังหนวยงานในสังกัด  
6.1.9 เอกสารทางวิชาการ เชน รายงานการวิจัย ผลการศึกษา รายงาน ขอเท็จจริง วิทยานิพนธฯ ท่ีมี

ขอมูลเก่ียวกับองคการบริหารสวนตําบลลุมพุก รวมท้ังหนวยงานในสังกัด  
6.1.10 คูมือการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี  
6.1.11 คูมือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.2540  
6.1.12 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจางรายเดือนขององคการบริหารสวนตําบลลุมพุก 
6.1.13 ขอมูลขาวสารอ่ืนๆ  
6.1.14 ขาวเก่ียวกับองคการบริหารสวนตําบลลุมพุก ท่ีจัดทําโดยองคการบริหารสวนตําบลลุมพุก  เชน 

จดหมายขาว รายงานการปฏิบัติราชการประจําป  
6.1.15 ระบบขอมูลขาวสารอิเล็กทรอนิกส  
6.1.16 อ่ืนๆ แลวแตผูตรวจสอบหรือรองขอสอบถาม (ถามี) มาตรา 11  

6.2 นําระบบการจัดการขอมูลขาวสารดําเนินการ 2 ระบบ คือ  
6.2.1 ระบบการจัดการขอมูลขาวสารดวยระบบเอกสาร (แฟมขอมูลขาวสาร)  

ไดคัดแยกขอมูลท่ีหนวยงานตองจัดเพ่ือใหประชาชนเขาตรวจดู ตามมาตรา 9 ไวบริการ โดยจัดทําดัชนีขอมูลขาวสารไว
ในรหัสแฟมขอมูลขาวสาร  
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6.2.2 ระบบการจัดการขอมูลขาวสารดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ไดนําระบบ คอมพิวเตอรท่ีมี ระบบการ
จัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส มาพัฒนาเพ่ือรองรับขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลลุมพุก  ตามพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ไดแก  

6.2.2.1 ระบบราชการกิจจานุเบกษา (กฎหมายเก่ียวกับองคการบริหารสวนตําบลลุมพุก และ
หนวยงานในสังกัด)  

6.2.2.2 ระบบมติคณะรัฐมนตรี  
6.2.2.3 ระบบคาสั่ง ระเบียบ ประกาศ  
6.2.2.4 ระบบขาวเทศบาลตาบลทาลาน  
6.2.2.5 ระบบขอมูลขาวสารอิเล็กทรอนิกส  

 6.2.2.6 ระบบอินเตอรเน็ตหรือระบบเว็บไซตองคการบริหารสวนตําบลลุมพุก (มีขอมูลข้ึนระบบ 
ประกอบดวย การประกวดราคาและสอบราคาสรุปการจัดซ้ือจัดจางฯ รายงานทางวิชาการ ระบบศูนยขอมูลขาวสาร
องคการบริหารสวนตําบลลุมพุก  โครงการ/แผนงานของหนวยงาน สถานท่ีติดตองานเว็บไซตฯ เปนตน)  

6.2.2.7 ระบบศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลลุมพุก  
7. ข้ันตอนและกําหนดระยะเวลาในการใหบริการขอมูลขาวสาร  

7.1 ผูมาขอตรวจดูขอมูลขาวสารลงชื่อในสมุดทะเบียน  
7.2 ผูมาขอตรวจดูขอมูลขาวสารสามารถตรวจดูคนหาขอมูลขาวสารไดดวยตนเอง  หรือจะขอเจาหนาท่ีประจํา

ศูนยชวยแนะนําคนหาใหก็ได  
7.3 หากผูมาขอตรวจดูขอมูลขาวสารประสงคจะไดสําเนาหรือสําเนาขอมูลขาวสารท่ีมี คํารับรองความถูกตองให

ยื่นคํารองตามแบบฟอรมท่ีองคการบริหารสวนตําบลลุมพุก  กําหนดหรือเขียนข้ึนเองโดยระบุขอมูลขาวสารท่ีตองการใน
ลักษณะท่ีอาจเขาใจไดตามสมควร  

7.4 หากขอมูลขาวสารท่ีประสงคจะขอไมใชขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนเขา  ตรวจดู เจาหนาท่ีประจํา
ศูนยจะสงคําขอไปใหหนวยงานท่ีครอบครองดูแลขอมูลขาวสารนั้นพิจารณาดําเนินการตอไป  

7.5 กําหนดระยะเวลาในการใหขอมูลขาวสาร  
7.5.1 การใหบริการสําเนาขอมูลขาวสารท่ีจัดไวในศูนยขอมูลขาวสารของ ราชการกําหนด 

ระยะเวลาภายในวันทาการท่ีมีคําขอนั้น  
7.5.2 การใหบริการสําเนาขอมูลขาวสารอ่ืนๆ ท่ีพรอมจะใหไดกําหนด ระยะเวลาภายใน 

วันทําการท่ีขอหรือโดยเร็ว ท้ังนี้ไมเกิน 15 วัน  
7.5.3 ในกรณีท่ีขอมูลขาวสารท่ีขอมีจํานวนมากหรือไมสามารถรวบรวมสําเนา ใหแลวเสร็จ 

ภายใน 15 วันองคการบริหารสวนตําบลลุมพุก  จะแจงใหผูขอทราบ  ภายใน 15 วัน วาจะใหมารับขอมูลขาวสารไดใน
วันท่ีเทาใด  
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แผนภูมิข้ันตอนการใหบริการขอมูลขาวสาร 

ศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลลุมพุก 
 

 

   การแสดงตนดวยการลงชื่อในสมุดลงทะเบียน 
 

 
 

 

   ตรวจดูวามีขอมูลขาวสารอยูในศูนยขอมูลขาวสารหรือไม  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ถาไมมีขอมูลขาวสารในหนวยงานนั้น  
     ใหคาแนะนาไปขอท่ีหนวยงานอ่ืน  
 

 
 
 
         
 
 
  

 

  ถามีขอมูลขาวสาร 
ในศูนยขอมูลขาวสาร  
 

 

ถาไมมีขอมูลขาวสาร 
ในศูนยขอมูลขาวสาร  
 

 

  ชวยเหลือ/แนะนา/คนหาจากดัชนีขอมูลขาวสาร  
ท่ีเก็บ ณ ศูนยขอมูลขาวสารหรือแยกเก็บไวตางหาก  
 

 

   ใหกรอกแบบฟอรมคําขอ  
 

 

  ใหความชวยเหลือในการกรอกแบบฟอรม  
           หรือเจาหนาท่ีกรอกเอง  
 

 

 ถายสําเนา  
 

 

  รับรองสําเนาถูกตอง  
 

 

            สงผูรับผิดชอบพิจารณาวา  
จะเปดเผยขอมูลขาวสารตามคําขอไดหรือไม  
 

 

ติดตอนัดหมายมาฟงผลคําขอ 
 

   

   ถายสาเนา  
 

  รับรองสําเนา  
      ถูกตอง  

ชาระคา 
ธรรมเนียม 
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8. หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงานและเง่ือนไข  

8.1 หลักเกณฑการปฏิบัติงาน  
8.1.1 ความมุงหมายสําคัญของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มุงโดยตรงตอ

การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับสิทธิการรับรูของประชาชน หรือมุงตอการจัดการความรูการพัฒนาเครือขาย
ความรูจากขอมูลขาวสารของราชการ โดยกําหนดใหหนวยงานของรัฐ มีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับขอมูลขาวสาร โดยใหเก็บ
รักษาขอมูลขาวสารตางๆ ของหนวยงานและตองจัดพิมพเผยแพร จัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูหรือเปดเผยเม่ือประชาชน
รองขอตามลําดับความสําคัญของขอมูลขาวสารบางประเภทท่ีการเปดเผยอาจกระทบความม่ันคงของรัฐ  ความปลอดภัย
ของประชาชน หรือสวนไดเสียอันพึงไดรับความคุมครองของบุคคลอ่ืนไดและขอมูลขาวสารท้ังหลายเหลานี้  เม่ือมีอายุครบ
เวลาท่ีกฎหมายกําหนดหนวยงานของรัฐมีหนาท่ีสงมอบใหหอจดหมายเหตุแหงชาติ เพ่ือคัดเลือกไวใหประชาชนไดศึกษา
คนควา  

8.1.2 มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 11 เมษายน 2549 ท่ีเห็นควรใหนาเรื่อง การจัดระบบและ 
การดําเนินการเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารและการสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนเปนหนึ่งในตัวชี้วัด  (KPI) 
ประสิทธิภาพของหนวยงานของรัฐทุกแหงเริ่มตั้งแตปงบประมาณ  พ.ศ.2540 เพ่ือเปนการสนับสนุนการบังคับใช
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

8.1.3 หนาท่ีเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลขาวสาร  
 8.1.3.1 เตรียมขอมูลเพ่ือพรอมในการเปดเผยขอมูลขาวสาร วิเคราะห ขอมูลขาวสารท่ีจัดทําไว

จัดระบบขอมูลขาวสาร มาตรา 7 มาตรา 9 และมาตรา 11 จัดแยกประเภทขอมูลขาวสารเพ่ือสะดวกรวดเร็วในการ
คนหา  

 8.1.3.2 เปดเผยขอมูลขาวสาร คือ  
  - จัดพิมพเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีกฎหมายกําหนด รวบรวม และจัดสงขอมูลขาวสารของ

ราชการตามมารา 7 เพ่ือพิมพเผยแพรในราชกิจจานุเบกษา หรือจัดพิมพเผยแพรตามจํานวนสมควรทันทีท่ีมีขอมูล
ขาวสาร  

1) ดําเนินการรวบรวมขอมูลขาวสารสําคัญไวใหประชาชน ตรวจดู ตามมาตรา 9 
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการไดใชอํานาจตามมาตรา  9 ออกประกาศเม่ือ 27 กุมภาพันธ 2541 กําหนด
หลักเกณฑและวิธีการจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนตรวจดู โดยกําหนดใหหนวยงาน  

2) จัดสถานท่ีสาหรับคนหาและตรวจดูขอมูลขาวสารของ ราชการตาม 
ประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสาร  

3) จัดทําดัชนีขอมูลขาวสารใหเพียงพอสาหรับบริการ ประชาชนเพ่ือความ 
สะดวกในการคนหาดวยตนเอง  
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- จัดหาขอมูลขาวสารอ่ืนๆ ใหผูขอในเวลาอันสมควร ตาม มาตรา 11 ซ่ึงหมายถึงหัวหนาท่ี
จัดหาขอมูลขาวสารท่ีมีอยูแลวและผูขอขอมูลขาวสารไดระบุลักษณะท่ีอาจเขาใจไดตามควรและไมขอรวบรวม  หรือจัดให
มีข้ึนใหม เจาหนาท่ีของรัฐจะจัดใหหรือไมก็ได  

- จัดทําสําเนาและรับรองสําเนาถูกตอง (มาตรา 9 และมาตรา 11) หนวยงานของรัฐ 
อาจวางหลักเกณฑเรียกคาธรรมเนียมในการดําเนินการก็ได และตองคํานึงถึงการชวยเหลือผูมีรายไดนอย ประกอบดวย 
และตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ  โดยไดมีประกาศเรื่อง คาธรรมเนียมไววาถา
เรียกเก็บไมเกินตนทุนท่ีแทจริงไมตองขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกอนก็ได  คาธรรมเนียมมี 3 ประเภท คือ  

(1) คาธรรมเนียมในการทําสําเนาและรับรองสําเนา  
(2) คาธรรมเนียมในการคนหารวบรวมขอมูลขาวสาร  
(3) คาธรรมเนียมในการตรวจสอบความถูกตองและตัดทอน ขอมูลขาวสารท่ีไม 

เปดเผยหนวยงาน  
- ใหคําแนะนําแกผูขอขอมูลขาวสารของราชการท่ีมิไดอยู ในความดูและของหนวยงาน โดยให

ติดตอหนวยงานของรัฐท่ีควบคุมดูแลขอมูลขาวสารนั้นๆ (มาตรา 12)  
8.1.3.3 หนาท่ีพิจารณาสั่งเปดเผยหรือมิใหเปดเผยขอมูลขาวสาร ตองพิจารณากอนวาคําขอ 

นั้นมีลักษณะชัดเจนชนิดท่ีอาจเขาใจไดตามสมควรหรือไม กรณีการสั่งเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ  กฎหมายถือการ
มีคําสั่งเปดเผยเปนดุลพินิจของเจาหนาท่ีรัฐ (มาตรา 15 วรรคสอง) ดังนั้น ผูบังคับบัญชาหรือศาลยอมไมมีอํานาจทบทวน
หรือยกเลิกเพิกถอน  คําสั่ง การสั่งเพิกถอนคําสั่งเปดเผยขอมูลขาวสาร  จึงมีไดเฉพาะกรณีผูบังคับบัญชาหรือศาลเห็นวา
เปนคําสั่งท่ี ไมชอบดวยกฎหมายเทานั้น การสั่งมิใหเปดเผยนั้นกฎหมายมิไดกําหนดวาเปนดุลพินิจโดยเฉพาะ  ดังนั้น อาจ
พิจารณาทบทวนหรือยกเลิกเพิกถอนได  ในกรณีหลังหนวยงานของรัฐท่ีออกคําสั่งไมเปดเผยขอมูลขาวสารยังมีหนาท่ีตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.2539 มาตรา 40 วรรคแรก ท่ีตองแจงใหผูขอรับรูขอมูลขาวสาร
ทราบดวยวาอาจอุทธรณคําสั่งไมเปดเผยนั้น  ตอคณะกรรมการการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร  ภายใน 15 วัน นับ
แตวันท่ีไดรับแจงคําสั่งนั้น โดยยื่นอุทธรณตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ (มาตรา 18)  

8.1.3.4 แจงใหผูมีประโยชนไดเสียในการเปดเผยขอมูลขาวคัดคานการเปดเผยขอมูลขาวสาร 
ขาวสารนั้น ตามมาตรา 17 วรรคแรก  

8.1.3.5 จัดระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลและรักษาความปลอดภัย ใหแกระบบขอมูลขาว 
สารสวนบุคคล  (มาตรา 23) ไมเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคล  (มาตรา 24) แกไขและปรับปรุงขอมูลขาวสารสวน
บุคคลเพ่ือความถูกตองของขอมูลสวนบุคคล (มาตรา 25)  

8.1.3.6 สงมอบขอมูลขาวสารใหแกหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรม ศิลปากรหรือหนวยงานอ่ืน 
ของรัฐ เพ่ือคัดเลือกไวใหประชาชนไดศึกษาคนควาขอมูลขาวสารท่ีเปนความลับของทางราชการ  เม่ือครบ 25 ป (มาตรา 
15 และมาตรา 26 วรรคสอง)  
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8.1.3.7 ประชาสัมพันธและเผยแพรสิทธิการเขาถึงขอมูลขาวสารของ ผูรับบริการศูนยขอมูล 
ขาวสารองคการบริหารสวนตําบลลุมพุก  
 

หนาท่ีรับผิดชอบของเจาหนาท่ีศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริการสวนตําบลลุมพุก   
ศูนยขอมูลขาวสารฯมีหนาท่ีใหบริการขอมูลขาวสารของราชการแกประชาชน โดยมีหนาท่ี 

สรุป ดังนี้  
1.รวบรวมจัดหมวดหมูหนังสือและเอกสารเผยแพรองคการบริหารสวนตําบลลุมพุกเขาแฟม ตามมาตรา 9 

เพ่ือใหเปนระเบียบ งายตอการสืบคนหาขอมูล  
2. จัดทําสมุดในการลงชื่อสําหรับผูมาใชบริการศูนยขอมูลขาวสาร  

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

3. แนะนําการใชบริการ Internet ในศูนยขอมูลขาวสาร  
4. แนะนําการยืม หนังสือ / วารสาร ในศูนยขอมูลขาวสาร  
5. ใหขอมูลสําหรับผูขอขอมูลในศูนยขอมูลฯและผานทางเว็บไซตศูนยขอมูลฯ   
6. เก็บสถิติผูใชบริการศูนยขอมูลขาวสาร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอรมคําขอรับบริการขอมูลขาวสาร 
 ตาม พรบ.ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 

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

เรียน   นายกองคการบริหารสวนตําบลลุมพุก 
เรื่อง   ขอขอมูลขาวสารของทางราชการ 

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/...............................................................................  อายุ...........................ป อาชีพ
....................................หนวยงาน............................................................... อยูบานเลขท่ี...............หมูท่ี..........ตําบล
...........................อําเภอ............................จังหวัด..................................โทรศัพท.............................................. 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน.................................................................................................. 
มีความประสงคขอรับบริการขอมูลขาวสาร  ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดังนี้ 
 
          ขอตรวจดู             ขอคัดสําเนา           ขอคัดสําเนาท่ีมีคํารับรองถูกตอง            อ่ืน ๆ 
ในเรื่องตอไปนี้ 
 1. ............................................................................................................................................................... 
 2. ............................................................................................................................................................... 
เพ่ือใชประโยชน....................................................................................................................................................... 
ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลขางตนเปนความจริงทุกประการ  และขาพเจาทราบถึงประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสาร
ของทางราชการ เรื่องการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขอสําเนาหรือขอสําเนาท่ีมีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารของ
ทางราชการดีทุกประการ ท้ังนี้ไดแนบหลักฐานการขอรับขอมูลขาวสารมาพรอมนี้  
 
                                                   ลงชื่อ  ......................................................ผูขอขอมูล 
          (.........................................................)  
สําหรับเจาหนาท่ี 
                                                                    
เปนการขอรับบริการตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ความเห็นปลัด 
       มาตรา 7        มาตรา 9          มาตรา  11   (  )  อนุญาต    (  )  ไมอนุญาต 
ไดดําเนินการ 
(  )  ใหขอมูล/เอกสารตามท่ีตองการแลว            
(  )  ใหเขาตรวจขอมูล/เอกสารแลว   
(  )  นัดมารับเอกสารในวันท่ี.....................................................                (นายสมพร   การะเกษ)   
(  )  เปดเผยไดเฉพาะบางสวน                                       ปลัดองคการบริหารสวนตําบลลุมพุก 
(  )  เปดเผยไมไดเพราะ..............................................................   ความเห็นนายก 
        (  )  อนุญาต    (  )  ไมอนุญาต 
 

                                                                                      (นายวสันต   ชัยภูมิ) 
                                                                                ตําแหนง  นายก  อบต.ลุมพุก 

หมายเหตุ 1 กรณีท่ีทานขอขอมูลขาวสารจาก อบต.ลุมพุก และขอมูลขาวสารนั้น อบต. มีมูลขาวสารพรอมท่ีจะ จัดหาใหได 
จะดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว 
2.  ในกรณีท่ีขอมูลขาวสารท่ีขอมีเปนจํานวนมาก หรือไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 15 วัน  
อบต. จะแจงใหทานทราบภายใน 15 วัน พรอมท้ังกําหนดวันท่ีจะดําเนินการแลวเสร็จ  

    

   



 


