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คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการองค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง 

--------------------------------- 
1.  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสาร  

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เป็นกฎหมายท่ีเกิดข้ึนโดยมีเจตนารมณ์
เพ่ือให้ประชาชนมีสิทธิได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการดําเนินการต่างๆ ของรัฐ ประชาชนมีสิทธิได้รู้      
(Right to know) ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยไม่จําเป็นต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสีย โดยหน่วยงานของรัฐ          
ผู้ครอบครองข้อมูลข่าวสาร มีหน้าท่ีต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ ให้แก่ประชาชนตามวิธีท่ีกําหนด และกําหนด
หลักเกณฑ์ท่ีชัดเจนเก่ียวกับข้อมูลข่าวสารท่ีหน่วยงานของรัฐไม่ต้องเปิดเผย หรืออาจไม่เปิดเผยและให้ความ
คุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลท่ีอยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ เพ่ือประชาชนจะสามารถ
แสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง รวมท้ังมีส่วนร่วมในกระบวนการ
บริหารและการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ อันจะเป็นการส่งเสริมให้มีรัฐบาลท่ีบริหารบ้านเมืองอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นไป เพ่ือประโยชน์ของประชาชนมากยิ่งข้ึน  

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เป็นสถานท่ีท่ีหน่วยงานของรัฐจัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารไว้ให้
ประชาชนเพ่ือสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารของราชการเองได้ ในเบ้ืองต้นสานักงานคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการพิจารณาเห็นว่า เพ่ือไม่ให้เป็นภาระกับหน่วยงานของรัฐท้ังในด้านบุคลากร สถานท่ีและ
งบประมาณ จึงให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐท่ีต้องจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารกําหนดให้เป็นเฉพาะหน่วยงานของรัฐ  
ท่ีเป็นนิติบุคคลเท่านั้น ดังนั้น หมายถึง หน่วยงานของรัฐท่ีเป็นราชการส่วนกลาง คือ กรม หน่วยงานเทียบเท่า
ราชการส่วนภูมิภาค คือ จังหวัด และราชการส่วนท้องถ่ิน คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง เป็นราชการส่วน
ท้องถ่ินจึงมีหน้าท่ีตามกฎหมายท่ีจะต้องจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามประกาศคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ  

 
2.  วิธีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร มี 3 วิธี คือ  

2.1. การพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา 7) หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของ
ราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา  

(1)  โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดําเนินงาน 
(2)  สรุปอํานาจหน้าท่ีท่ีสําคัญและวิธีการดําเนินงาน  
(3)  สถานท่ีติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคาแนะนาในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ  
(4)  กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คาสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือ

การตีความ ท้ังนี้ เฉพาะท่ีจัดให้มีข้ึนโดยมีสภาพอย่างกฎ เพ่ือให้มีผลเป็นการท่ัวไปต่อเอกชนท่ีเก่ียวข้อง  
(5)  ข้อมูลข่าวสารอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกําหนด  
ข้อมูลข่าวสารใดท่ีได้มีการจัดพิมพ์เพ่ือให้แพร่หลายตามจานวนพอสมควรแล้ว ถ้ามีการลงพิมพ์

ในราชกิจจานุเบกษาโดยอ้างอิงถึงสิ่งพิมพ์นั้นก็ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติวรรคหนึ่งแล้ว               
ให้หน่วยงานของรัฐรวบรวมและจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไว้เผยแพร่เพ่ือขายหรือ

จําหน่ายจ่ายแจก ณ ท่ีทําการของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นตามท่ีเห็นสมควร  



มาตรา 8 ข้อมูลข่าวสารท่ีต้องลงพิมพ์ตามมาตรา 7 (4) ถ้ายังไม่ได้ลงพิมพ์ในราชกิจจา
นุเบกษา จะนํามาใช้บังคับในทางท่ีไม่เป็นคุณแก่ผู้ใดไม่ได้ เว้นแต่ผู้นั้นจะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารนั้นตามความเป็น
จริงมาก่อนแล้วเป็นเวลาพอสมควร  

2.2 การจัดให้ประชาชนเข้าตรวจดู (มาตรา 9) ภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 
หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ท้ังนี้ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด  

(1) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยท่ีมีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมท้ังความเห็นแย้งและคําสั่งท่ี
เก่ียวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว  

(2) นโยบายหรือการตีความท่ีไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7 (4)  
(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจําปีของปีท่ีกําลังดําเนินการ  
(4) คู่มือหรือคําสั่งเก่ียวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซ่ึงมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าท่ี

ของเอกชน  
(5) สิ่งพิมพ์ท่ีได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา ๗ วรรคสอง  
(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาท่ีมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชน

ในการจัดทําบริการสาธารณะ  
(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการท่ีแต่งต้ังโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี 

ท้ังนี้ ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารท่ีนํามาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย  
(8) ข้อมูลข่าวสารอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกําหนด  
ข้อมูลข่าวสารท่ีจัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีส่วนท่ีต้องห้ามมิให้เปิดเผย

ตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 อยู่ด้วย ให้ลบหรือตัดทอนหรือทําโดยประการอ่ืนใดท่ีไม่เป็นการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารนั้น  

บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเก่ียวข้องหรือไม่ก็ตามย่อมมีสิทธิเข้าตรวจดู ขอสําเนาหรือ         
ขอสําเนาท่ีมีคํารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งได้ ในกรณีท่ีสมควรหน่วยงานของรัฐโดย         
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียมในการนั้นก็ได้ ในการนี้ให้คํานึง ถึงการ
ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยประกอบด้วย ท้ังนี้ เว้นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน  

คนต่างด้าวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดให้เป็นไปตามท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง 
มาตรา 10 บทบัญญัติมาตรา 7 และมาตรา 9 ไม่กระทบถึงข้อมูลข่าวสารของราชการท่ีมี

กฎหมายเฉพาะกําหนดให้มีการเผยแพร่หรือเปิดเผย ด้วยวิธีการอย่างอ่ืน  
2.3. การจัดหาให้ตามคําขอเฉพาะราย (มาตรา 11) นอกจากข้อมูลข่าวสารของราชการท่ี

ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว หรือท่ีจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้แล้ว หรือท่ีมีการจัดให้ประชาชนได้
ค้นคว้าตามมาตรา 26 แล้ว ถ้าบุคคลใดขอข้อมูลข่าวสารอ่ืนใดของราชการ และคําขอของผู้นั้นระบุข้อมูล
ข่าวสารท่ีต้องการในลักษณะท่ีอาจเข้าใจได้ตามควร ให้หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้น 
ให้แก่ผู้ขอภายในเวลาอันสมควร เว้นแต่ ผู้นั้นขอจํานวนมากหรือบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

ข้อมูลข่าวสารของราชการใดมีสภาพท่ีอาจบุบสลายง่าย หน่วยงานของรัฐจะขอขยายเวลาใน
การจัดหาให้หรือจะจัดทําสําเนาให้ในสภาพอย่างหนึ่งอย่างใด เพ่ือมิให้เกิดความเสียหายแก่ข้อมูลข่าวสารนั้น   
ก็ได้  

ข้อมูลข่าวสารของราชการท่ีหน่วยงานของรัฐจัดหาให้ตามวรรคหนึ่งต้องเป็นข้อมูลข่าวสารท่ี
มีอยู่แล้วในสภาพท่ีพร้อมจะให้ได้ มิใช่เป็นการต้องไปจัดทํา วิเคราะห์ จําแนก รวบรวม หรือจัดให้มีข้ึนใหม่ 
เว้นแต่เป็นการแปรสภาพเป็นเอกสารจากข้อมูลข่าวสารท่ีบันทึกไว้ในระบบการบันทึกภาพหรือเสียง ระบบ
คอมพิวเตอร์ หรือระบบอ่ืนใด ท้ังนี้ ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด แต่ถ้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ากรณีท่ีขอนั้น



มิใช่การแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้า และเป็นเรื่องท่ีจําเป็นเพ่ือปกป้องสิทธิเสรีภาพสําหรับผู้นั้นหรือเป็น
เรื่องท่ีจะเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ หน่วยงานของรัฐจะจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้ก็ได้  

บทบัญญัติวรรคสามไม่เป็นการห้ามหน่วยงานของรัฐท่ีจะจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการใด
ข้ึนใหม่ให้แก่ผู้ร้องขอ หากเป็นการสอดคล้องด้วยอํานาจหน้าท่ีตามปกติของหน่วยงานของรัฐนั้นอยู่แล้ว  

ให้นําความในมาตรา 9 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้บังคับแก่การจัดหาข้อมูล
ข่าวสารให้ตามมาตรานี้ โดยอนุโลม  

มาตรา 12 ในกรณีท่ีมีผู้ยื่นคําขอข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 11 แม้ว่าข้อมูล
ข่าวสารท่ีขอจะอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานส่วนกลาง หรือส่วนสาขาของหน่วยงานแห่งนั้นหรือจะอยู่
ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนก็ตาม ให้หน่วยงานของรัฐท่ีรับคําขอให้คําแนะนา เพ่ือไปยื่น
คําขอต่อหน่วยงานของรัฐท่ีควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้นโดยไม่ชักช้า  

ถ้าหน่วยงานของรัฐผู้รับคําขอเห็นว่าข้อมูลข่าวสารท่ีมีคําขอเป็นข้อมูลข่าวสารท่ีจัดทําโดย
หน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืน และได้ระบุห้ามการเปิดเผยไว้ตามระเบียบท่ีกําหนดตามมาตรา 16 ให้ส่งคําขอนั้นให้
หน่วยงานของรัฐผู้จัดทําข้อมูลข่าวสารนั้นพิจารณาเพ่ือมีคําสั่งต่อไป  
 
3. แนวทางการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ  

จากเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้กําหนดเป็น
มาตรการเพ่ือให้หน่วยงานต่างๆ ของรัฐหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐต้องมีการดําเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ และได้บัญญัติในมาตรา 9 ให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามท่ี
กฎหมายกําหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู 
ณ ท่ีทําการของหน่วยงานของรัฐ เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2541 โดยเรียกสถานท่ีท่ีจัดเก็บรวบรวมข้อมูล
ข่าวสารว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” 

กําหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีสถานท่ีให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้สะดวก จัดทํา
ดัชนี เพ่ือให้ค้นคว้าได้สะดวก จัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 ไว้ให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้
โดยสะดวก และกําหนดระเบียบปฏิบัติในการเข้าตรวจดูของประชาชน แนวทางการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารฯ สรุปได้ดังนี้  

1. สถานท่ีตั้ง  
-  ประชาชนสามารถเข้าถึงได้สะดวก  
-  เป็นสัดส่วน  
-  มีป้ายชื่อศูนย์ฯ/ป้ายบอกทางเห็นชัดเจน  
2. วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และส่ิงอํานวยความสะดวก  
-  โต๊ะ/เก้าอ้ี สาหรับเจ้าหน้าท่ีและประชาชน  
-  ตู้/ชั้น ใส่แฟ้มเอกสาร  
-  เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์/โทรสาร  
-  แบบฟอร์ม เครื่องเขียน  
-  แผนภาพข้ันตอนการให้บริการ แผ่นพับ ฯลฯ  
3. การมอบหมายหน่วยงาน/เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ  
-  ผ่านการอบรม/มีความรู้เก่ียวกับกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารฯ  
-  มีจิตบริการ (Service mind)  



-  จัดทําดัชนี/จัดทําแฟ้มข้อมูลได้  
-  สามารถปฏิบัติหน้าท่ีประจําศูนย์ได้อย่างต่อเนื่อง  
4. การจัดทําดัชนี  
-  ดัชนีรวม    
-  ดัชนี/สารบัญประจํา 
5. การกําหนดระเบียบ/หลักเกณฑ์การให้บริการ (ต่อ)  
-  มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงาน/ การศึกษาดูงาน  
-  กําหนดช่องทางการประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ (บอร์ด ฯลฯ)  
-  กําหนดช่องทางรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ณ ศูนย์ข้อมูลฯ และเว็บไซต์)  
-  การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของศูนย์ฯ  
-  จัดทํารายงานเสนอผู้บังคับบัญชา  
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2554 กําหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติในการ

นําข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา 7 (เป็นข้อมูลท่ีลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา) และมาตรา 9 [เป็นข้อมูลท่ี
คณะกรรมการกําหนดไว้ใน (1) – (8)] แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน    
ทุกหน่วยงาน ดังนั้น ข้อมูลข่าวสารท่ีต้องนามาแสดงในศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ จึงเป็นข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา 
7 และมาตรา 9 

 
3.1 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ ตามมาตรา 7  

> ข้อมูลข่าวสารท่ีหน่วยงานต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา (www.ratchakitcha.soc.go.th) 
1.  โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดําเนินงาน  
2.  สรุปอํานาจหน้าท่ีท่ีสําคัญและวิธีการดําเนินงาน เพ่ือให้ประชาชนได้รู้ถึงบทบาทท่ีแท้จริงของ    

แต่ละหน่วยงาน รู้ถึงวิธีการหรือกระบวนการทางาน  
3.  สถานท่ีติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคําแนะนําในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ เป็นการ

เพ่ิม ความสะดวกแก่ประชาชน เพ่ือทราบว่าจะไปติดต่อได้ท่ีใด จุดใด  
4.  หลักเกณฑ์ท่ีมีสภาพอย่างกฎมีผลเป็นการท่ัวไปต่อเอกชน (ยกเว้นกฎท่ีมีผลเฉพาะต่อเจ้าหน้าท่ีใน

องค์กร เช่น กฎระเบียบ ข้ันตอน วิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีท่ีไม่มีผลต่อเอกชนเป็นการท่ัวไป  
5.  ข้อมูลข่าวสารอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกําหนด  

ข้อมูลข่าวสารใดท่ีได้มีการจัดพิมพ์เพ่ือให้แพร่หลายตามจํานวนพอสมควรแล้ว ถ้ามีการ      
ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาโดยอ้างอิงถึงสิ่งพิมพ์นั้น ก็ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติวรรคหนึ่งแล้ว        
ให้หน่วยงานของรัฐรวบรวม และจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไว้เผยแพร่เพ่ือขาย หรือ จําหน่าย      
จ่ายแจก ณ ท่ีทําการของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นตามท่ีเห็นสมควร  
3.2 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ ตามมาตรา 9  

> ข้อมูลข่าวสารท่ีหน่วยงานต้องรวบรวมไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
1.  ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยท่ีมีผลโดยตรงต่อเอกชน ได้แก่ คําสั่ง การอนุญาต อนุมัติ          

การวินิจฉัย การอุทธรณ์ ท่ีกระทําโดยเจ้าหน้าท่ี (เป็นคําสั่งปกครอง) เช่น * คําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
อุทธรณ์ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร กรณีเจ้าพนักงานท้องถ่ินมีคาสั่งไม่อนุญาตคําขอ * ผลการพิจารณา
อุทธรณ์คําสั่งไม่อนุญาตตาม พ.ร.บ. สุราฯ * คําสั่งไม่อนุญาตให้ต้ังท่าเรือ คําสั่งพักใบอนุญาตหรือถอน
ใบอนุญาตของกรมการขนส่งทางน้ํา  

 
 



2.  นโยบายสําคัญ หรือการตีความข้อกฎหมาย  
2.1  นโยบาย เช่น นโยบายรัฐบาล นโยบายตํารวจแห่งชาติ นโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ นโยบาย

ของหัวหน้าส่วนราชการ เป็นต้น  
2.2  การตีความข้อกฎหมาย หรือผลการหารือ เช่น การตีความของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การหารือข้อกฎหมายเก่ียวกับการดําเนินการตาม มติ ครม. และการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน การหารือ
ปัญหาการบังคับใช้ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. 2539 เป็นต้น 

3.  แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจาปีของปีท่ีกําลังดําเนินงาน เช่น  
* แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ....  
* แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ....  

4. คู่มือหรือคําสั่งเก่ียวกับวิธีปฏิบัติงานของ จนท. ของรัฐ ซ่ึงมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าท่ีของเอกชน 
เช่น  

* คู่มือการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายหรือรื้อถอนอาคาร ตาม พ.ร.บ. ควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522  

* คู่มือการขอประกันตัวผู้ต้องหาในชั้นต่าง ๆ (ชั้นตํารวจ ชั้นศาล)  
* คู่มือการขออนุญาตต้ังโรงแรม  
* คู่มือการขออนุญาตต้ังป๊ัมน้ํามัน  
* แผนแม่บทของหน่วยงาน หรือ แผนพัฒนาด้านต่าง ๆ ของปีท่ีกําลังดําเนินการ ท่ีกําหนดไว้

ในแผน  
* เทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ....  
* แผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ....  

5. สิ่งพิมพ์ท่ีได้มีการอ้างถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง  
ถ้ามีการจัดพิมพ์เผยแพร่ไว้จํานวนพอสมควรแล้ว ก็ไม่จําเป็นต้องนําลงพิมพ์ในราชกิจจาฯ 

ท้ังหมด ลงพิมพ์แต่เพียงว่า ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวแล้ว โดยอ้างถึงสิ่งพิมพ์ท่ีมีการเผยแพร่แล้วไว้ใน  
ราชกิจจาฯ ด้วยกฎหมายจึงกําหนดให้ต้องนําสิ่งพิมพ์ท่ีได้มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจาฯ นํามารวมไว้เพ่ือให้
ประชาชนเข้าตรวจดูได้ด้วย เช่น  

* ประกาศคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี ฉบับท่ี 42 เรื่อง มาตรฐาน
การบัญชี  

6. สัญญาสัมปทาน สัญญาท่ีมีลักษณะในการผูกขาดตัดตอน สัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทํา
บริการสาธารณะ  

6.1 สัญญาสัมปทาน หมายถึง สัญญาท่ีรัฐอนุญาตให้เอกชนจัดทําบริการสาธารณะ เช่น 
สัญญาสัมปทานการเดินรถประจําทาง สัญญาสัมปทานทางหลวง สัญญาสัมปทานให้เอกชนเก็บขยะมูลฝอย
ของ กทม. เป็นต้น จัดทําประโยชน์เก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น สัมปทานการทําเหมืองแร่ สัมปทานการ
ทําไม้ สัมปทานเก็บรังนกนางแอ่น เป็นต้น  

6.2 สัญญาผูกขาดตัดตอน หมายถึง สัญญาท่ีให้สิทธิเอกชนกระทาการแต่เพียงผู้เดียว เช่น 
สัญญาให้ผลิตสุรา  

6.3 สัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทําบริการสาธารณะ หมายถึง กิจการท่ีเป็นของรัฐแต่มี
การร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทํา เช่น สัญญาร่วมทุนระหว่าง บมจ. ปตท. กับ บจก. เอ็มซีซี ผลิตพลาสติก
ชีวภาพ เป็นต้น  

6.4 สัญญาอ่ืนๆ เช่น สัญญาจัดซ้ือจัดจ้างต่าง ๆ  
 



7. มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการท่ีแต่งต้ังโดยกฎหมาย และแต่งต้ังโดยมติ ครม.  
7.1 มติ ครม.  
7.2 มติคณะกรรมการท่ีแต่งต้ังโดยกฎหมาย เช่น มติคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย 

เป็นต้น และท่ีแต่งต้ังโดยคณะรัฐมนตรี เช่น  มติคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (กขร.)                 
มติคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มติคณะกรรมการมาตรฐานสินค้า มติคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มติคณะกรรมการกากับนโยบายราคากลางงานก่อสร้าง เป็นต้น 

8. ข้อมูลข่าวสารตามท่ีคณะกรรมการกําหนด  
8.1 ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา ท่ีหัวหน้าส่วนราชการลงนามแล้ว  
8.2 สรุปผลการพิจารณาจัดซ้ือจัดจ้างประจําเดือน  
8.3 ข้อมูล/เอกสารเก่ียวกับการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลท่ี

คณะกรรมการกําหนด 
ข้อมูลข่าวสารท่ีจัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีส่วนท่ีต้องห้ามมิให้เปิดเผย 

ตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 อยู่ด้วย ให้ลบหรือตัดทอนหรือทําโดยประการอ่ืนใดท่ีไม่เป็นการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารส่วนนั้น บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเก่ียวข้องหรือไม่ก็ตาม ย่อมมีสิทธิเข้าตรวจดู สําเนา หรือ ขอสําเนา
ท่ีมีคํารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งได้ ในกรณีท่ีสมควรหน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการจะวางหลักเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียมในการนั้นก็ได้ ในการนี้ให้คํานึงถึงการช่วยเหลือผู้มี
รายได้น้อยประกอบด้วย ท้ังนี้ เว้นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน  

คนต่างด้าวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดให้เป็นไปตามท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.โค้งยาง 
องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง ได้จัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูล

ข่าวสาร พ.ศ.2540 โดยใช้ชื่อว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการองค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง” โดยมี
หน้าท่ีให้บริการข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ต้ังอยู่ ณ งานธุรการ 
สํานักงานปลัด ชั้น 1  องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง เลขท่ี 99 หมู่ท่ี 4 ตําบลโค้งยาง อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา 30170  โทร. 0 4424 9765 โทรสาร.0 4424 9765 

วัตถุประสงค์ 
การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง มีวัตถุประสงค์ ดังนี้.- 
1.  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานประจําศูนย์ข้อมูลข่าวสาร หรือเจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้องมีการปฏิบัติ

ถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันภายใต้ข้อกําหนดของกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง  
2.  เพ่ือให้ เกิดความม่ันใจว่าการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนผู้ ใช้บริการ                 

มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน  
3.  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการทํางานของผู้เก่ียวข้องทุกระดับ  
4.  เพ่ือใช้เป็นสื่อกลางในการประสานงานและเป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงาน 
5.  เพ่ือให้ผู้บริหารของหน่วยงานและของจังหวัด สามารถใช้ในการติดตาม ประเมินผลการ

ปฏิบัติงานได้ทุกข้ันตอน  
6.  เพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ให้กับเจ้าหน้าท่ีประจําศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ

หน่วยงานของรัฐอ่ืนๆ 



ขอบเขต 
คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารนี้ ครอบคลุมถึง

สาระสําคัญตามข้อกฎหมายข้อมูลข่าวสาร ระเบียบปฏิบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการจัดให้มีศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของราชการ ข้ันตอนการปฏิบัติงานในการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนผู้มารับบริการ 
รวมถึงแบบฟอร์มในการปฏิบัติท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานประจําศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร หรือผู้ท่ีต้องการศึกษาหาความรู้เก่ียวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสาร 

คําจํากัดความ 

                “องค์การบริหารส่วนตําบล” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง อําเภอ     
สูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา 

               “หน่วยงานในสังกัด” หมายความว่า สํานัก ส่วน กองหรือหน่วยงานท่ีมีฐานะเทียบเท่า
กอง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล 

              “ข้อมูลข่าวสาร” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารของราชการตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของราชการท่ีอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของศูนย์ข้อมูลข่าวสารแบละส่วนราชการ            
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง 

       “ข้อมูลข่าวสารของราชการ” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารท่ีอยู่ในความครอบครอง
หรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการดําเนินงานของรัฐหรือข้อมูล
ข่าวสารเก่ียวกับเอกชน 

       “ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวกับสิ่งเฉพาะตัวของ
บุคคล เช่น การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทํางาน บรรดาท่ีมีชื่อ
ของผู้นั้นหรือมีหมายเลข รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอ่ืนท่ีทําให้รู้ตัวผู้นั้นได้ เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ แผ่นบันทึก 
ลักษณะเสียงของคน หรือรูปถ่าย และให้หมายความร่วมถึงข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ท่ีถึง      
แก่กรรมแล้วด้วย 

      “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” หมายความว่า ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบล  
โค้งยาง ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 

     “นายกองค์การบริหารส่วนตําบล” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตําบล      
โค้งยาง 

                “คณะกรรมการ”หมายความว่า คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
ตําบลโค้งยาง 

                “วัน” หมายความว่า วันตามปฏิทิน 
                “วันทําการ” หมายความว่า วันทําการตามปกติของหน่วยงานของรัฐ 
                “คําขอ” หมายความว่า คําขอข้อมูลข่าวสารตามระเบียบนี้ 

 

 

 

 



หน้าที่ความรับผิดชอบ 
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และการให้บริการ

ข้อมูลข่าวสารของราชการ เก่ียวข้องกับบุคคลทุกระดับ ดังนี้ 

บุคคลท่ีเก่ียวข้อง หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
1. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง 1.1 กํากับดูแล ให้คําปรึกษาเก่ียวกับกฎหมายข้อมูล

ข่าวสาร  

2. คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
ตําบลโค้งยาง (นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง
เป็นประธาน) คําสั่ง อบต.โค้งยาง ท่ี 6/2558 ลงวันท่ี 5 
มกราคม  2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2.1  เสนอนโยบายหรือมาตรการเก่ียวกับการบริหาร  
การจัดระบบ  การขอ  การอนุญาต  และการบริหารข้อมูล
ข่าวสาร 
2.2  ให้ คําแนะนําหรือเสนอความเห็นเก่ียวกับข้อมูล
ข่าวสารท่ีลงพิมพ์ในราชกิจจานุ เบกษา  รวมท้ังการ
จัดพิมพ์และการเผยแพร่ 
2.3  ให้คําแนะนําหรือเสนอความเห็นเก่ียวกับหลักเกณฑ์
การพิจารณาประเภทข้อมูลข่าวสารท่ีไม่ต้องเปิดเผย หรือ
ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นความลับของราชการ 
2.4  ให้คําแนะนําหรือเสนอความเห็นท่ีเก่ียวกับประเภท
ของข้อมูลข่าวสารท่ีควรจัดเก็บไว้ท่ีองค์การบริหารส่วน 
หรือส่งไปยังหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกาตาม
กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
2.5  ให้คําแนะนําหรือเสนอความเห็นเก่ียวกับการจัดทํา
และป รับ ป รุ ง ข้ อ มู ล ข่ าวส ารตาม ระ เบี ยบ สํ านั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  หรือข้อมูลข่าวสาร
อ่ืนท่ีเป็นประโยชน์ต่อราชการ 
2.6  ให้คําแนะนําหรือเสนอความเห็นเก่ียวกับการเชื่อมโยงข้อมูล
กับส่วนราชการ 
2.7  ให้คําแนะนําหรือเสนอความเห็นในกรณีท่ีมีปัญหา
และอุปสรรคเก่ียวกับการดําเนินการตามระเบียบนี้ 
2.8  แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือ
ปฏิ บั ติการใน เรื่อ งใดๆ  ตาม ท่ี     คณ ะกรรมการ
มอบหมาย 
2.9 เชิญ บุคคลใด มาสอบถามหรือให้ชี้แจงแสดงความเห็น
เก่ียวกับข้อมูลข่าวสาร 
2.10 ดําเนินงานอ่ืนใดตามท่ีประธานกรรมการองค์การ
บริหารส่วนตําบลมอบหมาย 
 
 
 

 



บุคคลท่ีเก่ียวข้อง หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
3.  คณะทํางานบริการข้อมูลข่าวสารของ อบต.โค้งยาง 
(ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยางเป็นประธาน
คณะทํางาน) คําสั่ง อบต.โค้งยาง ท่ี 7/2558 ลงวันท่ี 5 
มกราคม 2558 
 

3.1  จัดเตรียมข้อมูลข่าวสารในส่วนราชการท่ีรับผิดชอบ 
เพ่ือให้บริการแก่ประชาชนผู้ร้องขอ 
3.2  ควบคุมตรวจสอบการให้ข้อมูลของส่วนราชการท่ี
รับผิดชอบเป็นไปตามระเบียบข้อมูลข่าวสารองค์การ
บริหารส่วนตําบลโค้งยาง 
3.3  รายงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารของส่วน
ราชการให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทราบ 
3.4  ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลข่าวสารในส่วน
ราชการท่ีรับผิดชอบปรับลงในดัชนีข้อมูลข่าวสารให้เป็น
ปัจจุบันอย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ 
3.5  ดําเนินงานอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมาย 

4. เจ้าหน้าท่ีดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลโค้งยาง 
    4.1  นางฤทัยรัตน์     เชื่อมกลาง     จนท.วผ. 
    4.2  นางสายรุ้ง        สาระวัน        จพง.ธุรการ 
    4.3  นางสาวเย็นจิตร จินตนา         บุคลากร 

4.1 จัดแฟ้มข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ และมาตรา ๙ 
4.2  จัดทําบัญชีและบัตรดัชนีรายการเพ่ือควบคุมข้อมูล
ข่าวสารท่ีจัดมาไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
4.3  ให้บริการและแนะนําประชาชนท่ีเข้ามาตรวจดู 
ข้อมูลข่าวสาร 
4.4  ให้บริการถ่ายสําเนาเอกสาร กรณีมีการร้องขอ  
รวมท้ังให้การรับรองความถูกต้องของสําเนา  
4.5  ประสานงานกับทุกส่วนราชการในองค์การบริหาร
ส่วนตําบลโค้งยางในการจัดเก็บข้อมูลข่าวสาร 
4.6  จัดทําสมุดทะเบียนผู้เข้ามาขอตรวจดูและจัดทํา
รายงานสถิติการเข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ให้
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยางทราบทุกสิ้นเดือน 
4.7  ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ขององค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยางมอบหมาย 

 

ระเบียบข้ันตอนการปฏิบัติ 
การให้บริการข้อมูลข่าวสาร มีรายละเอียดของการปฏิบัติงานท่ีไม่ยุ่งยากสลับซับซ้อน 

เจ้าหน้าท่ีหรือ ผู้ให้บริการสามารถปฏิบัติตามข้ันตอนต่างๆ ท่ีระบุตามข้างล่างนี้ จะทําให้การให้บริการแก่ผู้มา
รับบริการ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน และท่ีสําคัญ ทําให้ผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจ     
ซ่ึงจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเจ้าหน้าท่ี /สานักงานหรือองค์กร  
การบริการข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สามารถดําเนินการได้ ดังนี้.- 

1. ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง  ได้ดังนี้  
1.1 สําหรับการขอข้อมูลข่าวสารต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง ให้ยื่น   คําขอ

ตามแบบพิมพ์ท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยางกําหนด ได้ท่ี งานธุรการ  สํานักงานปลัด อบต.  ในวันและ
เวลาราชการ โดยจะต้องระบุข้อมูลข่าวสารท่ีต้องการในลักษณะท่ีอาจเข้าใจได้ตามควรว่าเป็นข้อมูลข่าวสารใด 



1.2 องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง จะต้องจัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ขอ หรือแจ้งปฏิเสธ
การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ขอภายในเวลาอันสมควร แต่ท้ังนี้ต้องไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันท่ีได้รับคําขอ เว้นแต่มี
เหตุอันสมควรส่วนราชการท่ีได้รับมอบหมาย อาจขยายระยะเวลาออกไปได้อีก แต่คราวละไม่เกิน 15 วัน  

1.3 ให้หัวหน้าส่วนราชการ เป็นผู้เสนอเรื่องให้ ปลัด อบต. ทราบ และเสนอนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลโค้งยาง เป็นผู้พิจารณา จัดหา อนุมัติ หรือไม่อนุมัติการให้ข้อมูลข่าวสาร ท้ังนี้หากเป็นการไม่
อนุมัติจะต้องระบุเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษร ไว้เป็นหลักฐานด้วย และชี้แจงเหตุผลให้ ผู้ขอ/ตรวจ/ดู/ ข้อมูล
ข่าวสารของราชการทราบด้วย 

1.4 ผู้ขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการ สามารถขอสําเนาเอกสาร หรือสําเนาเอกสารท่ีมี
คํารับรองถูกต้องได้ โดยเสียค่าบริการถ่ายเอกสารตามอัตราท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยางกําหนด  

1.5  ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องต้องจัดหาข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ขอภายในเวลาอันสมควร           
ตามข้อ 1.2  เว้นแต่ผู้ขอนั้น 
ข้อพึงปฏิบัติ  

การบริการข้อมูลข่าวสาร ควรมุ่งเน้นการให้บริการอย่างรวดเร็ว ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
เพ่ือให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจมากท่ีสุด 

แผนผังข้ันตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอแบบคําขอข้อมูลข่าวสาร ท่ีงานธุรการ สํานักงานปลัด 

กรอกแบบคําขอข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วน 

ขออนุมัติจากปลัด อบต. และนายก อบต. 

อนุมัติ ไม่อนุมัติ 

ประสานงานส่วนราชการท่ี
เก่ียวข้องเพ่ือขอข้อมูล 

ผู้ขอลงช่ือรับทราบการไม่
อนุมัติ 

ลงช่ือรับข้อมูลท่ีได้ร้องขอ เจ้าหน้าท่ีลงช่ือรับทราบการไม่อนุมัติ 

เจ้าหน้าท่ีลงช่ือให้ข้อมูล 

หมายเหตุ  1.  ระยะเวลาในการให้บริการข้อมูลข่าวสารดําเนินการแล้วเสร็จภายใน ๑ วัน ท่ีรับคําขอ 

     2.  หากข้อมูลท่ีขอมีจํานวนมากไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จ เจ้าหน้าท่ีจะแจ้งกําหนดวันให้ 
              3.  หากมการร้องขอให้สําเนาข้อมูล ให้ผู้ร้องขอเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย   



เอกสารอ้างอิง 

1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
2. ประกาศและกฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  

2.1 ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2541        
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดพิมพ์หรือจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการท่ีเกิดข้ึนก่อนวันท่ีพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ใช้บังคับ  

2.2 ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2541         
เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเก่ียวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู  

2.3 ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวัน ท่ี 7 พฤษภาคม 2542        
เรื่อง การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสาเนา หรือขอสาเนาท่ีมีคารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ  

2.4 ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันท่ี 21 ตุลาคม 2542 เรื่อง       
กําหนดให้ประกาศประกวดราคาและประกาศสอบราคาของหน่วยงานของรัฐท่ีหัวหน้าส่วนราชการลงนามแล้ว
เป็นข้อมูลข่าวสารท่ีต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ.2540  

2.5 ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวัน ท่ี  1 ธันวาคม 2543                
เรื่อง กําหนดให้ข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวกับผลพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารท่ี
ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  

2.6 กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ.2540 ให้ไว้ ณ วันท่ี 25 มิถุนายน 2541  

2.7 กฎกระทรวง ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 ให้ไว้ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2542  

3. คําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง ท่ี 6/2558 ลงวันท่ี 5  มกราคม  2558  
4. คําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง ท่ี 7/2558 ลงวันท่ี 5  มกราคม  2558 
5. คําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง ท่ี 8/2558 ลงวันท่ี 5  มกราคม  2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์มที่ใช้ 
1.  สมุดลงทะเบียนผู้ขอตรวจดู/ขอสําเนาข้อมูลข่าวสาร 
 

สมุดลงทะเบียนผู้ขอตรวจดู/ขอสําเนาข้อมูลข่าวสาร 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง  อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา 

 
วัน เดือน 

ปี 
ลําดับ

ที่ 
ชื่อ-สกลุผู้ตรวจดู/ขอสําเนา เรื่องที่ขอตรวจดู/ขอสําเนา ที่อยู่ สถานที่ติดต่อได้ เบอร์โทรศัพท์ 

ลายมือชื่อผู้ขอ
ตรวจดู/ขอสําเนา 

เจ้าหน้าที่ หมายเหตุ 

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 



2.  แบบแสดงความคิดเห็น 
 

แบบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง 

******************** 
วัตถุประสงค์ :  แบบแสดงความคิดเห็นนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบระดับการให้บริการของทางราชการ การแสดง
ความคิดเห็นของท่านจะเป็นประโยชน์ในการนําไปปรับปรุงการให้บริการให้ดีขึ้น 
1.  วันท่ีมารับบริการ.....................เดือน......................................... พ.ศ. ........................... 
2.  เพศ  �  ชาย �  หญิง 
3.  อาชีพ � ข้าราชการ �  พนักงานรัฐวิสาหกิจ � ลูกจ้างภาครัฐ  

� ค้าขาย �  เกษตรกร � อ่ืนๆ (ระบุ)...................................... 
4.  ข้อมูลท่ีท่านต้องการมีให้ท่านหรือไม่ 
  �  มี  �  มีแต่ไม่ครบ  �  ไม่มี 
  �  เจ้าหน้าท่ีรับจะจัดหาให้ภายหลัง 
  �  เจ้าหน้าท่ีได้แนะนําแหล่งข้อมูลท่ีต้องติดต่อโดยตรงหรือเพ่ิมเติม 
5.  ความถูกต้อง/ทันสมัยของข้อมูล 
  �  ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ตรงตามความต้องการ 
  �  ไม่ถูกต้อง และไม่เป็นปัจจุบัน 
  �  อ่ืนๆ (ระบุ) ....................................................................................... 
6. สถานท่ีติดต่อเพ่ือขอรับบริการข้อมูลข่าวสารมีความพร้อมและสะดวกมากน้อยเพียงใด  

�  มาก  �   ปานกลาง  �  น้อย เนื่องจาก ...............................................  
7. ท่านได้รับความพึงพอใจจากการมาขอรับบริการมากน้อยเพียงใด  

7.1 สถานท่ี  
�  มาก  �  ปานกลาง   �  น้อย เนื่องจาก................................................  

7.2 การให้บริการข้อมูล  
�  มาก  �  ปานกลาง   �  น้อย เนื่องจาก ...............................................  

7.3 เจ้าหน้าท่ี  
�  มาก  �  ปานกลาง   �  น้อย เนื่องจาก ...............................................  

8. ข้อมูลท่ีท่านต้องการเพ่ิมเติม คือ
.............................................................................................................................................................................  
9. ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  

ขอขอบพระคุณท่ีกรุณาตอบแบบแสดงความคิดเห็น  
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ อบต.โค้งยาง 



แบบรายงานสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง  อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา 

ประจําเดือน..............................................  พ.ศ.  ..................... 
 1.  สถิติการให้บริการ 

รายการ จํานวน 
จํานวนผู้มาขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร (ราย)  
จํานวนการปฏิเสธให้บริการข้อมูลข่าวสาร (ราย/เรื่อง)  
จํานวนการร้องเรียนเก่ียวกับการให้บริการข้อมูล (ครั้ง/เรื่อง)  
 
2. สาเหตุท่ีมีการปฏิเสธการให้บริการข้อมูลข่าวสาร เนื่องจาก  

2.1................................................................................................................................................  
2.2................................................................................................................................................ 

3. กรณีมีการร้องเรียนเก่ียวกับการให้บริการ ข้อมูลข่าวสาร (กรุณาระบุเรื่องท่ีมีการร้องเรียน)  
3.1.................................................................................................................................................  
3.2.................................................................................................................................................  

4. สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร อบต.โค้งยาง  
(รอบ 1 เดือน)  

4.1 เพศ ชาย .................. คน หญิง .................... คน  
4.2  อาชีพ ข้าราชการ ......... คน พนักงานรัฐวิสาหกิจ .......... คน ลูกจ้างภาครัฐ.............. คน  

    ค้าขาย ..........  คน  เกษตรกร ....................คน  อ่ืนๆ ................. คน ระบุ.........  
4.2 ข้อมูลท่ีท่านต้องการมีให้ท่านหรือไม่ มี ......... คน มีแต่ไม่ครบ ......... คน ไม่มี ......... คน  

เจ้าหน้าท่ีจะรับจัดหาให้ภายหลัง ........................ คน  
เจ้าหน้าท่ีได้แนะนาแหล่งข้อมูลท่ีต้องติดต่อเพ่ิม............คน  

4.3 ความถูกต้อง/ทันสมัยของข้อมูล  
มาก .............. คน ปานกลาง .............. คน น้อย ............ คน ไม่ถูกต้อง .............. คน  
ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ตรงตามความต้องการ ................ คน  
ไม่ถูกต้อง และไม่เป็นปัจจุบัน ............... คน  
4.4 สถานท่ีติดต่อเพ่ือขอรับบริการข้อมูลมีความพร้อมและสะดวกมากน้อยเพียงใด  
มาก .............. คน ปานกลาง .............. คน น้อย ............. คน  
4.5 ท่านได้รับความพึงพอใจจากการมาขอรับบริการมากน้อยเพียงใด  

1.) สถานท่ี มาก ........... คน ปานกลาง ............ คน น้อย ............ คน  
2.) การให้บริการ มาก ........... คน ปานกลาง ............ คน น้อย ............ คน  
3.) เจ้าหน้าท่ี มาก ........... คน ปานกลาง ............ คน น้อย ............ คน 

 4.6  ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
  1.) ........................................................................................................................................... 
  2.) ........................................................................................................................................... 
  3.) ........................................................................................................................................... 
 



5.  การดําเนินการแก้ไข ปรับปรุงการให้บริการของส่วนราชการ/หน่วยงาน 

  1.) ........................................................................................................................................... 
  2.) ........................................................................................................................................... 
  3.) ........................................................................................................................................... 
 

(ลงชื่อ)...............................................................ผู้รายงาน 
 (..........................................................) 
ตําแหน่ง............................................................... 
วัน/เดือน/ปี .......................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

แบบคําขอข้อมูลข่าวสาร 
องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง  อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา 

 
           เขียนท่ี.......................................................................... 

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

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..........................................................................................................อายุ......................ปี 

อาชีพ.................................................สถานท่ีทํางาน/สถานศึกษา.......................................................................................... 
อยู่บ้านเลขท่ี...................หมู่ท่ี...................ตรอก/ซอย.....................................ถนน................................................................ 
ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต..........................................................จังหวัด.............................................. 
หมายเลขโทรศัพท์............................................................หมายเลขโทรสาร........................................................................... 
มีความประสงค์ขอรับบริการข้อมลูข่าวสารตามพระราชบัญญตัิข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

โดย       �  ขอตรวจดู                 �  ขอคัดสําเนา                        
�   ขอเอกสาร            �  ขอคัดสําเนาท่ีมีคํารับรองถูกต้อง       �  อ่ืน ๆ 

ในเรื่องต่อไปน้ี  ๑.......................................................................................................................................................................... 
  ๒............................................................................................................................................................................. 
  ๓............................................................................................................................................................................. 
เพ่ือใช้ประโยชน์ (ถ้ามี)....................................................................................................................................................................   
    

      (ลงช่ือ)........................................................ผู้ยื่นคําร้อง  

            (............................................................) 
 

ความเห็นเจ้าหน้าท่ีประสานงานหรือผู้รับผิดชอบข้อมูล        1.  ความเห็นของ ปลัด อบต.  
เรียน..................................................(ผู้มีอํานาจอนุญาต)                     �      อนุญาต  

 ข้อมูลข่าวสารตามคําร้องเป็นข้อมลูประเภท                         �     ไม่อนุญาต 

      �  เปิดเผยได ้  �  เปิดเผยไม่ได ้   ความเห็น.......................................................................                                                           
�  อนุญาต เพราะ..................................................                  ......................................................................................   
................................................................................                                        ลงช่ือ............................................. 
�  ไม่อนุญาต เพราะ..............................................                                                 (นายวรรธน์  ศิลปะ) 
...............................................................................                                                 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาํบลโค้งยาง 
          จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ                              2.  คําสั่ง ผู้อนุญาต 

 (ลงช่ือ)...................................................                                     �  อนุญาต 

        (....................................................)       �   ไม่อนุญาต 

                   ……...../……………../…………   ความเห็น....................................................................... 
...........................................................................

                    ลงชื่อ............................................ 
                                                                               (นายณรงค์  เตี้ยงสูงเนิน) 

                       นายกองค์การบรหิารส่วนตําบลโค้งยาง 
 
มายเหตุ  หากท่านไม่เห็นด้วยกับคําสั่งนี้ ท่านมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล   

ข่าวสารภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันท่ีทราบคําสั่งนี้ 

สําหรับเจ้าหน้าที ่
รับท่ี..................................... 
วัน......เดือน............พ.ศ............. 
เวลา........................น. 



- ๒ - 
1. ข้าพเจ้าได้รับข้อมูลข่าวสารตามท่ีได้ร้องขอแล้ว 
 
                           เมื่อวันท่ี…………...เดือน…………………………….พ.ศ. …………………… 
                                            
       ลงช่ือ…………………………………….ผู้ยื่นคําขอ      ลงช่ือ………………………………..…เจ้าหน้าท่ีข้อมลูข่าวสาร                              
           (………………………………….)                        (………………………………………….) 
        วันท่ี………..เดือน…………..………พ.ศ. ………...      วันท่ี………..เดอืน……………………พ.ศ. ………... 
 
 
2.  ข้าพเจ้าได้รับทราบไม่อนุมัติหรือไม่มีข้อมูลแล้ว 
 
                         เมื่อวันท่ี………….เดือน…………………………….พ.ศ. …………………… 
 
 

ลงช่ือ……………….………………………….ผู้ยื่นคําขอ      ลงช่ือ……………………………………………เจ้าหน้าท่ีข้อมูลข่าวสาร                             
                  (………..……………………………….)                        (………………………………………….) 
        วันท่ี………..เดือน……………………พ.ศ. ………...       วันท่ี………..เดือน……………………พ.ศ. ………... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนังสอืร้องเรียน 
 
วันท่ี ........... เดือน................................. พ.ศ...............  

 
เรื่อง ร้องเรียน................................................................................  
 
เรียน ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  
 

ข้าพเจ้าชื่อ.................................................. นามสกุล ..............................................................  
อยู่บ้านเลขท่ี .................................. หมู่ท่ี ................. ถนน ................................................................................  
ตําบล / แขวง .................................... อําเภอ / เขต ..................................... จังหวัด ........................................  
รหัสไปรษณีย์ .................................................โทรศัพท์ .......................................................................................  
ขอร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการว่าหน่วยงานของรัฐ คือ ...............................................  
..............................................................................................................................................................................
. ...........................................................................................................................................................................  
ได้กระทําการเป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 โดยมีข้อเท็จจริง ดังนี้  

(1) ..........................................................................................................................................  
(2) ..........................................................................................................................................  
(3) ..........................................................................................................................................  
พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณามาด้วยแล้ว คือ เรื่อ....................................  

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

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

.................................................................................................................... จํานวน ..........................แผ่น  
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดาเนินการให้ตามความประสงค์ของข้าพเจ้าต่อไป  

 
ขอแสดงความนับถือ  

 
 
(ลงชื่อ) ………....................................... ผู้ร้องเรียน  

(..........................................)  
 
 
สถานท่ีติดต่อ ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  
สานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  
อาคารสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี  
ทําเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10300  
โทร. 0-2282-1366 โทรสาร. 0-2281-8543 
 



หนังสอือุทธรณ์ 
 

เขียนท่ี........................................  
วันท่ี ............................................................................. 

 
เรื่อง อุทธรณ์คําสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ..............................................................................  
 
เรียน ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  
 

ข้าพเจ้า............................................................ ตําแหน่ง / อาชีพ ..........................................  
อยู่บ้านเลขท่ี .......................... ตําบล ............................... อําเภอ ............................ จังหวัด ............................  
โทรศัพท์ ....................................................... มีความประสงค์ขออุทธรณ์คําสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  
ของ ......................................................................................................................................................................  

ด้วยเม่ือวันท่ี ........................................ ข้าพเจ้าได้ใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร  
ของราชการ พ.ศ. 2540 ขอดูเอกสารจํานวน...........รายการ จาก ......................................................................  
ดังมีรายละเอียดตามสําเนาคําขอท่ีแนบมาพร้อมนี้ ต่อมาเม่ือวันท่ี .....................................................................  
.................................................................................... ได้มีคําสั่งปฏิเสธไม่อนุญาตให้ตรวจดู / ให้สําเนา  
เอกสารดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่า ........................................................................................................................  
...................................................................................................................... ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสําเนา  
หนังสือปฏิเสธของ ....................................................................................... ท่ีแนบมาพร้อมนี้  

ข้าพเจ้าจึงขอใช้สิทธิอุทธรณ์คําสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ ............................................  
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 

        ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(ลงชื่อ) ………........................................... ผู้อุทธรณ์  
(..............................................)  

 
 
 
สถานท่ีติดต่อ ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  
สานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  
อาคารสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี  
ทําเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10300  
โทร. 0-2281-8552 – 3  โทรสาร. 0-2281-8543 



ผู้จัดทํา 

 

ที่ปรึกษา 

นายณรงค์ เตี้ยงสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง 

นายวรรธน์ ศิลปะ  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง 
 

คณะทํางาน 

นางสาวรัตนา จิรลานนท์ หัวหน้าสํานักงานปลัด อบต. 
นางฤทัยรัตน์ เช่ือมกลาง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 

นางสายรุ้ง   สาระวัน เจ้าพนักงานธุรการ 

นางสาวเย็นจิตร  จินตนา    บุคลากร 
 


