คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

เทศบาลตาบลท่าเสด็จ

คานา
คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเทศบาลตาบลท่าเสด็จฉบับนี้ จัดทา ขึ้น
โดยมีวัตถุป ระสงค์เพื่อใช้เป็ นแนวทางสาหรับการปฏิบัติ งานให้ บริการข้อมูล ข่าวสารแก่ประชาชนผู้มารับ
บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามพระราซบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งได้กาหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องมีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราซการภายในหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนสามารถ
ติดตามและตรวจสอบการดาเนินงานของรัฐ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานประจาศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารหรือผู้ที่ต้องการศึกษาหาความรู้ในเรื่องดังกล่าว
การจัดทาคู่มือฉบับนี้ คณะผู้จัดทาได้ทาการศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ คู่มือ เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยได้อ้างอิงได้ที่เอกสารอ้างอิงแล้ว และในการนี้ ผู้จัดทาพร้อมที่จะรับข้อติซม ข้อเสนอแนะเพื่อ ใช้พัฒนา
ระบบการให้บริการข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลท่าเสด็จต่อไป
เทศบาลตาบลท่าเสด็จ

คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
เทศบาลตาบลท่าเสด็จ
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสาร
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เป็นกฎหมายที่เกิ ดขึ้นโดยมีเจตนารมณ์ เพื่อให้
ประชาชนมีสิทธิได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการต่างๆ ของรัฐ ประชาชนมีสิทธิได้รู้ (Right to
know) ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยไม่จาเป็นต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสีย โดยหน่วยงานของรัฐผู้ครอบครอง
ข้อมูลข่าวสาร มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ ให้แก่ประชาชนตามวิธีที่กาหนด และกาหนดหลักเกณฑ์ที่
ชัดเจนเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐไม่ต้องเปิดเผย หรืออาจไม่เปิดเผยและให้ ความคุ้มครองข้อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ เพื่อประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็น
และใช้สิทธิทางการเมืองได้โ ดยถูกต้องกับความเป็นจริง รวมทั้งมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารและการ
ตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ อันจะเป็นการส่งเสริมให้มีรัฐบาลที่บริหารบ้านเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่ งใส
เป็นไป เพื่อประโยชน์ของประชาชนมากยิ่งขึ้น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เป็นสถานที่ที่หน่วยงานของรัฐจัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารไว้ให้ ประชาชนเพื่อ
สามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารของราชการเองได้ ในเบื้องต้นสานักงานคณะกรรมการข้อมูล ข่าวสารของราชการ
พิจารณาเห็นว่า เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับหน่วยงานของรัฐทั้งในด้านบุคลากร สถานที่และ งบประมาณ จึงให้ถือ
ว่าหน่วยงานของรัฐที่ต้องจัดตั้งศูน ย์ข้อมูล ข่าวสารกาหนดให้เป็นเฉพาะหน่วยงานของรัฐที่ เป็นนิติบุคคล
เท่านั้น ดังนั้น หมายถึง หน่วยงานของรัฐที่เป็นราชการส่วนกลาง คือ กรม หน่วยงานเทียบเท่า ราชการส่วน
ภูมิภาค คือ จังหวัด และราชการส่วนห้องถิ่น คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ บริหารส่วน
ตาบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา เทศบาลตาบลท่าเสด็จเป็นราชการส่วนท้องถิ่นจึงมี หน้าที่ตาม
กฎหมายที่จะต้องจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
2. วิธีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร มี 3 วิธี คือ
2.1 การพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา 7) หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการ อย่าง
น้อยดังต่อ'ไปนี้ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา
(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดาเนินงาน
(2) สรุปอานาจหน้าที่ที่สาคัญและวิธีการดาเนินงาน
(3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือดาแนะนาในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คาสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ
ทั้งนี้เฉพาะที่จัดให้มีขนึ้ โดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
(5) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกาหนดข้อมูลข่าวสารใดที่ได้มีการจัดพิมพ์เพื่อให้แพร่หลาย
ตามจานวนพอสมควรแล้ว ถ้ามีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา โดยอ้างอิงถึงสิ่งพิมพ์นั้นก็ให้ถือว่าเป็นการ
ปฏิบัติตามบทบัญญัติวรรคหนึ่งแล้ว
ให้หน่วยงานของรัฐรวบรวมและจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไว้เผยแพร่เพื่อขายหรือจาหน่าย
จ่ายแจก ณ ที่ทาการของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นตามที่เห็นสมควร

มาตรา 8 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องลงพิมพ์ตามมาตรา 7 (4) ถ้ายังไม่ได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา จะ
นามาใช้บังคับในทางที่ไม่เป็นคุณแก่ผู้ใดไม่ได้ เว้นแต่ผู้นั้นจะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารนั้นตามความเป็นจริงมา ก่อน
แล้วเป็นเวลาพอสมควร
2.2 การจัดให้ประชาชนเข้าตรวจดู (มาตรา 9) ภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงาน
ของรั ฐ ต้องจั ดให้ มีข้อมูล ข่าวสารของราชการอย่างน้ อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด
(1) ผลการพิ จ ารณาหรื อ ค าวิ นิ จ ฉั ย ที่ มี ผ ลโดยตรงต่ อ เอกชน รวมทั้ ง ความเห็ น แย้ ง และค าสั่ ง ที่
เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
(2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7 (4)
(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจาปีของปีที่กาลังดาเนินการ
(4) คู่มือหรือคาสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
(5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา ๗ วรรคสอง
(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูก ขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการ
จัดทาบริการสาธารณะ
(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให้
ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นามาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย
(8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกาหนด ข้อมูลข่าวสารที่จัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตาม
วรรคหนึ่ง ถ้ามีส่วนที่ต้องห้ามมิให้เปิดเผยตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 อยู่ด้วย ให้ลบหรือตัดทอนหรือทา
โดยประการอื่นใดที่ไม่เป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นบุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสี ยเกี่ยวข้อง หรือไม่ก็ตามย่อม
มีสิทธิเข้าตรวจดู ขอสาเนาหรือขอสาเนาที่มีคารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งได้ ในกรณี ที่
สมควรหน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียมในการนั้นก็
ได้ในการนี้ให้คานึง ถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยประกอบด้วย ทั้งนี้ เว้นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้เป็น
อย่างอื่น คนต่างด้าวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดให้เป็นไปตามที่กาหนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา 10 บทบัญญัติมาตรา 7 และมาตรา 9 ไม่กระทบถึงข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมาย
เฉพาะกาหนดให้มีการเผยแพร่หรือเปิดเผย ด้วยวิธีการอย่างอื่น
2.3 การจัดหาให้ตามคาขอเฉพาะราย (มาตรา 11) นอกจากข้อมูลข่าวสารของราชการที่ลง พิมพ์
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว หรือที่จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้แล้ว หรือที่มีการจัดให้ประชาชนได้ค้นคว้าตาม
มาตรา 26 แล้ ว ถ้ าบุ คคลใดขอข้อมูล ข่าวสารอื่นใดของราชการ และคาขอของผู้ นั้นระบุข้อมูลข่าวสารที่
ต้องการในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามควรให้หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้แก่ผู้ ขอ
ภายใน เวลาอันสมควร เว้นแต่ ผู้นั้นขอจานวนมากหรือบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
ข้อมูลข่าวสารของราชการใดมีสภาพที่อาจบุบสลายง่าย หน่วยงานของรัฐจะขอขยายเวลาในการ
จัดหา ให้หรือจะจัดทาสาเนาให้ในสภาพอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ข้อมูลข่าวสารนั้นก็ได้
ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐจัดหาให้ตามวรรคหนึ่งต้องเป็นข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่แล้ว
ในสภาพที่พร้อมจะให้ได้ มิใช่เป็นการต้องไปจัดทา วิเคราะห์ จาแนก รวบรวม หรือจัดให้มีขึ้นใหม่ เว้นแต่เป็น
การแปรสภาพเป็นเอกสารจากข้อมูลข่าวสารที่บันทึกไว้ในระบบการบันทึกภาพหรือเสียง ระบบคอมพิวเตอร์
หรือระบบอื่นใด ทัง้ นี้ ตามที่คณะกรรมการกาหนด แต่ถ้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ากรณีที่ขอนั้นมิใช่การแสวงหา

ผลประโยชน์ทางการค้า และเป็นเรื่องที่จาเป็นเพื่อปกป็องสิทธิเสรีภาพสาหรับผู้นั้นหรือเป็ นเรื่องที่จะเป็น
ประโยชน์แก่สาธารณะ หน่วยงานของรัฐจะจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้ก็ได้
บทบัญญัติวรรคสามไม่เป็นการห้ามหน่วยงานของรัฐที่จะจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการใดขึ้นใหม่
ให้แก่ผู้ร้องขอ หากเป็นการสอดคล้องด้วยอานาจหน้าที่ตามปกติของหน่วยงานของรัฐนั้นอยู่แล้ว
ให้นาความในมาตรา 9 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้บังคับแก่การจัดหาข้อมูลข่าวสารให้
ตาม มาตรานี้โดยอนุโลม
มาตรา 12 ในกรณีที่มีผู้ยื่นคาขอข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 11 แม้ว่าข้อมูลข่าวสารที่ขอจะ
อยู่ ในความควบคุมดูแลของหน่ว ยงานส่ว นกลาง หรือส่ วนสาขาของหน่ว ยงานแห่ งนั้นหรือจะอยู่ในความ
ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นก็ตาม ให้หน่วยงานของรัฐที่รับคาขอให้คาแนะนา เพื่อไปยื่นคาขอต่อ
หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้นโดยไม่ชักช้า
ถ้าหน่วยงานของรัฐผู้รับคาขอเห็นว่าข้อมูลข่าวสารที่มีคาขอเป็นข้อมูลข่าวสารที่จัดทาโดยหน่วยงาน
ของ รัฐแห่งอื่น และได้ระบุห้ามการเปิดเผยไว้ตามระเบียบที่กาหนดตามมาตรา 16 ให้ส่งคาขอนั้นให้หน่วยงาน
ของ รัฐผู้จัดทาข้อมูลข่าวสารนั้นพิจารณาเพื่อมีคาสั่งต่อไป
3. แนวทางการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
จากเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้กาหนดเป็นมาตรการ
เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องมีการดาเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ
และ ได้บัญญัติในมาตรา 9 ให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมาย
กาหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ณ ที่ทาการของ
หน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” กาหนดให้
หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีสถานที่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้สะดวก จัดทาดัชนี เพื่อให้ค้นคว้าได้สะดวก
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 ไว้ให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้โ ดยสะดวก และกาหนดระเบี ยบ
ปฏิบัติ ในการเข้าตรวจดูของประชาชน แนวทางการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สรุปได้ดังนี้
1) สถานที่ตั้ง
- ประชาชนสามารถเข้าถึงได้สะดวก
- เป็นสัดส่วน
- มีป้ายชื่อศูนย์ฯ/ป้ายบอกทางเห็นชัดเจน
2) วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และสิ่งอานวยความสะดวก
- โต๊ะ / เก้าอี้ สาหรับเจ้าหน้าที่และประชาชน
- ตู้/ ชั้น ใส่แฟ้มเอกสาร
- เครื่องคอมพิวเตอร์โทรศัพท์/โทรสาร
- แบบฟอร์มคาขอข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ
- แผนภาพขัน้ ตอนการให้บริการ
3) การมอบหมายหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
- ผ่านการอบรม/มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารฯ
- มีจิตบริการ (Service mind)
- จัดทาดัชนี/จัดทาแฟ้มข้อมูลได้

4) การจัดทาดัชนี
- ดัชนีรวม
- ดัชนี/สารบัญประจา
5) การกาหนดระเบียบ/หลักเกณฑ์การให้บริการ (ต่อ)
- มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงาน/การศึกษาดูงาน
- กาหนดช่องทางการประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ (บอร์ด ฯลฯ)
- กาหนดช่องทางรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ณ ศูนย์ข้อมูลฯ และเว็บไซต์)
- การสารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของศูนย์ฯ
- จัดทารายงานเสนอผู้บังคับบัญชา
3.1 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ ตามมาตรา 7
ข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา (www.ratchakitcha.soc.go.th)
1. โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดาเนินงาน
2. สรุปอานาจหน้าที่ที่สาคัญและวิธีการดาเนินงาน เพื่อให้ประชาชนได้รู้ถึงบทบาทที่แท้จริงของแต่
ละ หน่วยงานรู้ถึงวิธีการหรือกระบวนการทางาน
3. สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคาแนะนาในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐเป็นการเพิ่ม
ความสะดวกแก่ประชาชนเพื่อทราบว่าจะไปติดต่อได้ที่ใดจุดใด
4. หลักเกณฑ์ที่มีสภาพอย่างกฎมีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชน (ยกเว้นกฎที่มีผลเฉพาะต่อเจ้าหน้าที่ใน
องค์กร เช่น กฎระเบียบ ขัน้ ตอน วิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีผลต่อเอกชนเป็นการทั่วไป
5. ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกาหนด
3.2 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ ตามมาตรา 9
ข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานต้องรวบรวมไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
1. ผลการพิจารณาหรือดาวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน ได้แก่ คาสั่ง การอนุญาต อนุมัติ
การวินิจฉัย การอุทธรณ์ ที่กระทาโดยเจ้าหน้าที่ (เป็นคาสั่งปกครอง) เช่น คาวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์
ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร กรณีเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคาสั่งไม่อนุญาตคาขอ ผลการพิ จารณาอุทธรณ์คาสั่งไม่
อนุญาตตาม พ.ร.บ. สุราฯ คาสั่งไม่อนุญาตให้ตั้งท่าเรือ คาสั่งพักใบอนุญาตหรือถอนใบอนุญาตของกรมการ
ขนส่ง ทางน้า
2. นโยบายสาคัญ หรือการตีความข้อกฎหมาย
2.1 นโยบาย เช่น นโยบายรัฐบาล นโยบายตารวจแห่งชาติ นโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ
นโยบายของหัวหน้าส่วนราชการ เป็นต้น
2.2 การตีความข้อกฎหมาย หรือผลการหารือ เช่น การตีความของคณะกรรมการ
กฤษฎีกาการหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับการดาเนินการตาม มติ ครม. และการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การหารือปีญหาการบังคับใช้พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 เป็นต้น
3. แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจาปีของปีที่กาลังดาเนินงาน เช่น
* แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานตามดารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
* แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ

4. คู่มือหรือคาสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของ จนท. ของรัฐ ซึ่งม่ผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของ
เอกชน เช่น
* คู่มือการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายหรือรื้อถอนอาคาร ตาม พ.ร.บ.
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
* คู่ม่อการขออนุญาตตั้งโรงแรม สถานบริการ การพนัน
* เทศบัญญัติงบประมาณ
* แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ
5. สิ่งพิมพ์ที่ได้ม่การอ้างถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง
ถ้ามีการจัดพิมพ์เผยแพร่ไว้จานวนพอสมควรแล้ว ก็ไ ม่จาเป็นต้องนาลงพิมพ์ในราชกิจจาบุเบกษา
ทั้งหมด ลงพิมพ์แต่เพียงว่า ได้มี การเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวแล้ว โดยอ้างถึงสิ่งพิมพ์ที่มี การเผยแพร่แล้ว ไว้ ใน
ราชกิจจาบุเบกษา ด้วยกฎหมายจึงกาหนดให้ต้องนาสิ่ง พิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงในราชกิจ จาบุเบกษา นามา
รวมไว้เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ด้วย
6. สัญญาสัมปทาน สัญญาผูกขาดตัดตอน สัญญาร่วมทุนกับเอกซนในการจัดทาบริการ
สาธารณะสัญญาอื่นๆ
- สัญญาสัมปทาน เซ่น สัญญาสัมปทานการเดินรถประจาทาง สัญญาสัมปทานทางหลวง
สัมปทานการทาไม้ สัมปทานเก็บรังนกนางแอ่น เป็นต้น
- สัญญาผูกขาดตัดตอน เซ่น สัญญาให้ผลิตสุรา
- สัญญาร่วมทุนกับเอกซนในการจัดทาบริการสาธารณะ เซ่น สัญญาร่วมทุนระหว่าง บมจ.
ปตท. กับ บจก. เอ็มซีซี ผลิตพลาสติกชีวภาพ เป็นต้น
- สัญญาอื่นๆ เซ่น สัญญาจัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ
7. มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย และแต่งตั้งโดยมติ ครม.
7.1 มติ ครม.
7.2 มติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย เช่น มติคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศ
ไทย เป็นต้น และที่แต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี เช่น มติคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (กขร.) มติ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มติคณะกรรมการมาตรฐานสินค้า มติคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มติคณะกรรมการกากับนโยบายราคากลางงานก่อสร้าง เป็นต้น
8. ข้อมูลข่าวสารตามที่คณะกรรมการกาหนด
8.1 ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา ที่หัวหน้าส่วนราชการลงนามแล้ว
8.2 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจาเดือน ตามแบบ สขร.1
8.3 ข้อมูล/เอกสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ
ข้อมูลข่าวสารที่จัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูไค้ ตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีส่วนที่ต้องห้ามมิให้เปิดเผย
ตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 อยู่ด้วย ให้ลบหรือตัดทอนหรือทาโดยประการอื่นใดที่ไม่เป็นการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารส่วนนั้น บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม ย่อมมีสิทธิเข้าตรวจดู สาเนา หรือ ขอสาเนา
ที่มีคารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งได้ ในกรณีที่สมควรหน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการจะวางหลักเกณฑ์ เรียกค่าธรรมเนียมในการนั้นก็ไ ด้ ในการนี้ให้คานึงถึงการช่วยเหลือผู้มี
รายได้น้อยประกอบด้ วย ทั้งนี้เว้นแต่จะมี กฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่ น คนต่างค้าวจะมีสิทธิตาม
มาตรานี้เพียงใดให้เป็นไปตามที่กาหนดโดยกฎกระทรวง

ระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติ
การให้บริการข้อมูลข่าวสาร มีรายละเอียดของการปฏิบัติงานที่ไม่ยุ่งยากสลับซับซ้อน เจ้าหน้าที่หรือ
ผู้ให้บริการสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ที่ระบุตามข้างล่างนี้ จะทาให้การให้บริการแก่ผู้มารับบริการ
เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน และที่สาคัญ ทาให้ผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจ ซึ่งจะก่อให้เกิด
ประโยนช์ต่อตัวเจ้าหน้าที่/สานักงานหรือองค์กร
การบริการข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สามารถดาเนินการได้ ดังนี้
1. รับเรื่องคาขอข้อมูลข่าวสารจากผู้รับบริการ ณ จุดรับบริการ ซึ่งผู้เขียน ต้องระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ดังนี้
1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับตัวผู้ขอข้อมูล เช่น ชื่อ ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ (ถ้ามี) และวันที่ขอ
ข้อมูล
1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล เช่น ชื่อเอกสารที่พอเข้าใจ วิธีต้องการได้ข้อมูล (ต้องการดู/ต้องการสาเนา)
หรือ (ต้องการสาเนาที่มีการรับรองความถูกต้อง)
1.3 เหตุผลที่ฃอข้อมูล
2. หากเป็นข้อมูลทั่วไป สามารถให้บริการข้อมูลได้ทันที หากเป็นเรื่องที่ส่งผลต่อการดาเนินงานของหน่วยงาน
ให้นาเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นรายกรณี
3. จัดส่งข้อมูลให้ผู้รับบริการ
ข้อพึงปฏิบัติ
การบริการข้อมูลข่าวสาร ควรมุ่งเน้นการให้บริการอย่างรวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจมากที่สุด

แผนผังขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางของราชการเทศบาลตาบลท่าเสด็จ

ประชาชนผู้ใช้บริการขอ
ตรวจดูข้อมูลข่าวสาร

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้การต้อนรับ
และให้คาแนะนาการใช้บริการศูนย์ข้อมูลฯ

การแสดงตนด้วยการลงชื่อในสมุดทะเบียนผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูล
ฯ
ตรวจดูและค้นหาข้อมูลข่าวสารที่ต้องการที่เก็บไว้ในศูนย์ข้อมูลฯ
จาก ๑. แฟ้มบัญชี/ดัชนีข้อมูลข่าวสาร หรือ
๒. เครื่องคอมพิวเตอร์ภายในศูนย์ข้อมูลฯ หรือ
๓. ติดต่อเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ข้อมูลฯ

เขียนคาขอข้อมูลข่าวสารตามแบบฟอร์ม

เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ข้อมูลฯพิจารณาว่า
จะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคาขอได้
หรือไม่
ไม่มีข้อมูลข่าวสารในหน่วยงาน
แนะนาให้ขอข้อมูลที่
หน่วยงานอื่น
ที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้น

หมายเหตุ :
๑. ระยะเวลาในการให้บริการข้อมูลข่าวสารดาเนินการ
แล้วเสร็จภายใน ๑ วัน ที่รับคาขอ
๒. หากข้อมูลข่าวสารที่ขอมีจานวนมากไม่สามารถ
ดาเนินการให้แล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่จะแจ้งกาหนดวันให้ผู้
ขอข้อมูลทราบภายใน ๑๕ วัน
๓. ถ้าสงสัยเป็นบุคคลต่างด้าว ขอดูหลังฐาน อาจไม่ให้
บริการได้

มีข้อมูลข่าวสารในหน่วยงาน
ที่เก็บไว้ใน ศูนย์ข้อมูลฯ หรือ
แยกเก็บไว้ต่างหาก

เปิดเผยข้อมูล
นาเอกสารข้อมูลมาให้ตรวจดู

ถ่ายสาเนาเอกสารข้อมูลและ
รับรองสาเนาถูกต้องให้

กรณีไม่เปิดเผยข้อมูล
ชี้แจงเหตุผล

คาอธิบายแผนผังขั้นตอน
การให้บริการข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
เทศบาลตาบลท่าเสด็จ
1. แนะนาให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากดัชนีที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้จัดเตรียมไว้เพื่อสืบค้นหา
ข้อมูลข่าวสารตามที่ต้องการ
2. ช่วยเหลือ ในการให้คาแนะนาและค้นหาข้อมูลข่าวสารให้ประชาชน
3. หากมีการจัดแยกข้อมูลข่าวสารที่มีไว้บริการประชาชนตรวจค้น จะต้องเก็บไว้ต่างหากและต้องให้คาแนะนา
กับประชาชนว่าจะต้องไปติดต่อตรวจดูข้อมูล ข่าวสารใด ณ ที่ใด อย่างไร ทั้งนี้ต้องคานึงถึงความสะดวกของ
ประชาชนเป็นหลัก
4. ในกรณีที่สงสัยว่าเป็นคนต่างด้าวมาขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ข้อมูล ข่าวสาร มีสิทธิ
ขอดูบัตรประจาตัวของผู้ที่เจ้าหน้าที่สงสัยว่าจะเป็นคนต่างด้าว ถ้าเป็นคนต่างด้าว จะไม่ ให้บริการก็ได้ แต่
เจ้าหน้าที่จะขอให้ประชาชนแสดงบัตรประจาตัวประชาชนโดยพร่าเพรื่อ หรือโดยไม่มีเหตุสงสัยไม่ได้ เพราะ
เป็นการสร้างภาระให้กับประชาชนเกินควร

