
 

 

 
 

 
 

คูมือการปฏบิัติงาน 
ศูนยขอมูลขาวสารทางราชการ  

ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 
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คํานํา 

        คูมือการปฏิบัติงานศูนยขอมูลขาวสารทางราชการของเทศบาลตําบลปราณบุรฉีบับนี้   จัดทําข้ึนโดย
มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนแนวทางสําหรับการปฏิบัติงานใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชนผูมารับบริการ       
ณ ศูนยขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  ซึ่งไดกําหนดใหหนวยงานของ
รัฐจะตองมีการจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารของราชการภายในหนวยงาน  เพื่อใหประชาชนสามารถติดตามและ
ตรวจสอบการดําเนินงานของรัฐ ซึ่งจะเปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับผูปฏิบัติงานประจําศูนยขอมูลขาวสารหรือผูท่ี
ตองการศึกษาหาความรูในเรื่องดังกลาว   
 

                การจัดทําคูมือฉบับนี้  ผู จัดทําไดทําการศึกษาคนควาจากหนังสือ คูมือ  เอกสารตาง ๆ  
ท่ีเกี่ยวของ โดยไดอางอิงไวท่ีเอกสารอางอิงแลว   และในการนี้ผูจัดทําพรอมท่ีจะรับขอติชม ขอเสนอแนะ เพื่อใช
พัฒนาระบบการใหบริการขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลปราณบุรตีอไป 
 
 

         

 
        ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลปราณบุร ี
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สารบัญ 
 
 เร่ือง                                            หนา 
          
 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกฎหมายขอมูลขาวสาร                          ๑ 
 วิธีการเปดเผยขอมูลขาวสาร        ๑ 
 แนวทางการจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารของราชการ      ๓ 
 ศูนยขอมูลขาวสารทางราชการของเทศบาลตําบลปราณบุรี                                      ๗ 

- วัตถุประสงค 
- ขอบเขต 
- คําจํากัดความ          
- หนาท่ีความรับผิดชอบ        
- ระเบียบข้ันตอนการปฏิบัติ 
- แผนผังข้ันตอนการใหบริการ 
- คําอธิบายแผนผังข้ันตอนการใหบริการ        

 เอกสารอางอิง                    ๑๑ 
 ภาคผนวก                                                                                                       ๑๒ 

- แบบฟอรมทะเบียนผูใชบริการ         
          - แบบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหบริการ 
          - แบบรายงานสถิติการใหบริการ 

- แบบคําขอขอมูลขาวสารของราชการ 
- หนังสือรองเรียน 
- หนังสืออุทธรณ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
๑. ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับกฎหมายขอมูลขาวสาร 
                   พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เปนกฎหมายท่ีเกิดข้ึนโดยมีเจตนารมณ
เพื่อใหประชาชนมีสิทธิไดรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการตาง ๆ ของรัฐ ประชาชนมีสิทธิไดรู        
(Right to know) ขอมูลขาวสารของราชการ โดยไมจําเปนตองเปนผูมีสวนไดเสีย โดยหนวยงานของรัฐผู
ครอบครองขอมูลขาวสาร มีหนาท่ีตองเปดเผยขอมูลขาวสารฯ ใหแกประชาชนตามวิธีท่ีกําหนด และกําหนด
หลักเกณฑท่ีชัดเจนเกี่ยวกับขอมูลขาวสารท่ีหนวยงานของรัฐไมตองเปดเผย หรืออาจไมเปดเผยและใหความ
คุมครองขอมูลขาวสารสวนบุคคลท่ีอยูในความครอบครองของหนวยงานของรัฐ เพื่อประชาชนจะสามารถแสดง
ความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองกับความเปนจริง รวมท้ังมีสวนรวมในกระบวนการบริหารและ
การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ อันจะเปนการสงเสริมใหมีรัฐบาลท่ีบริหารบานเมืองอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส 
เปนไป เพื่อประโยชนของประชาชนมากยิ่งข้ึน    

  ศูนยขอมูลขาวสาร เปนสถานท่ีท่ีหนวยงานของรัฐจัดรวบรวมขอมูลขาวสารไวใหประชาชน
เพื่อสามารถคนหาขอมูลขาวสารของราชการเองได ในเบ้ืองตนสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
พิจารณาเห็นวา  เพื่อไมใหเปนภาระกับหนวยงานของรัฐท้ังในดานบุคลากร สถานท่ีและงบประมาณ จึงใหถือวา
หนวยงานของรัฐท่ีตองจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารกําหนดใหเปนเฉพาะหนวยงานของรัฐท่ีเปนนิติบุคคลเทานั้น ดังนั้น 
หมายถึง หนวยงานของรัฐท่ีเปนราชการสวนกลาง คือ กรม หนวยงานเทียบเทาราชการสวนภูมิภาค คือ จังหวัด 
และราชการสวนทองถ่ิน คือ องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร 
และเมืองพัทยา  เทศบาลตําบลปราณบุรีเปนราชการสวนทองถ่ินจึงมีหนาท่ีตามกฎหมายท่ีจะตองจัดต้ังศูนย
ขอมูลขาวสารตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ  

๒. วิธีการเปดเผยขอมูลขาวสาร  มี ๓ วิธี คือ 

 ๒.๑. การพิมพในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา ๗)  หนวยงานของรัฐตองสงขอมูลขาวสารของราชการ
อยางนอยดังตอไปนี้ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา 
 (๑) โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน 
 (๒) สรุปอํานาจหนาท่ีท่ีสําคัญและวิธีการดําเนินงาน 
 (๓) สถานท่ีติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสาร หรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของรัฐ 
 (๔) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ขอบังคับ คําส่ัง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ ท้ังนี้ 
เฉพาะท่ีจัดใหมีข้ึนโดยมีสภาพอยางกฎ เพื่อใหมีผลเปนการท่ัวไปตอเอกชนท่ีเกี่ยวของ 
 (๕) ขอมูลขาวสารอื่นตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 
     ขอมูลขาวสารใดท่ีไดมีการจัดพิมพเพื่อใหแพรหลายตามจํานวนพอสมควรแลว ถามีการลงพิมพในราช
กิจจานุเบกษาโดยอางอิงถึงส่ิงพิมพนั้นก็ใหถือวาเปนการปฏิบัติตามบทบัญญัติวรรคหนึ่งแลว 
      ใหหนวยงานของรัฐรวบรวมและจัดใหมีขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งไวเผยแพรเพื่อขายหรือจําหนายจาย
แจก ณ ท่ีทําการของหนวยงานของรัฐแหงนั้นตามท่ีเห็นสมควร 
 
 

คูมือการปฏิบัติงาน 
ศูนยขอมูลขาวสารทางราชการ  
ของเทศบาลตําบลปราณบุร ี

 



 

 

 
          มาตรา ๘ ขอมูลขาวสารท่ีตองลงพิมพตามมาตรา ๗ (๔) ถายังไมไดลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา         
จะนํามาใชบังคับในทางท่ีไมเปนคุณแกผูใดไมได เวนแตผูนั้นจะไดรูถึงขอมูลขาวสารนั้นตามความเปนจริงมากอน
แลวเปนเวลาพอสมควร    

 ๒.๒ การจัดใหประชาชนเขาตรวจดู (มาตรา ๙) ภายใตบังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ 
หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปนี้ไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ท้ังนี้ ตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด 
  (๑) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยท่ีมีผลโดยตรงตอเอกชน รวมท้ังความเห็นแยงและคําส่ังท่ีเกี่ยวของใน
การพิจารณาวินิจฉัยดังกลาว 
  (๒) นโยบายหรือการตีความท่ีไมเขาขายตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา  ๗ (๔) 
  (๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปของปท่ีกําลังดําเนินการ 
  (๔) คูมือหรือคําส่ังเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหนาท่ีของเอกชน 
  (๕) ส่ิงพิมพท่ีไดมีการอางอิงถึงตามมาตรา  ๗ วรรคสอง 
  (๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาท่ีมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญารวมทุนกับเอกชนในการจัดทํา
บริการสาธารณะ 
  (๗) มติคณะรัฐมนตรี  หรือมติคณะกรรมการท่ีแตงต้ังโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี  ท้ังนี้ ให
ระบุรายช่ือรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารท่ีนํามาใชในการพิจารณาไวดวย 
  (๘) ขอมูลขาวสารอื่นตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 
  ขอมูลขาวสารท่ีจัดใหประชาชนเขาตรวจดูไดตามวรรคหนึ่ง  ถามีสวนท่ีตองหามมิใหเปดเผยตาม 
มาตรา  ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ อยูดวย ใหลบหรือตัดทอนหรือทําโดยประการอื่นใดท่ีไมเปนการเปดเผยขอมูล
ขาวสารนั้น 
  บุคคลไมวาจะมีสวนไดเสียเกี่ยวของหรือไมก็ตามยอมมีสิทธิเขาตรวจดู ขอสําเนาหรือขอสําเนาท่ีมีคํา
รับรองถูกตองของขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งได  ในกรณีท่ีสมควรหนวยงานของรัฐโดย 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑเรียกคาธรรมเนียมในการนั้นก็ได ในการนี้ใหคํานึง ถึงการ
ชวยเหลือผูมีรายไดนอยประกอบดวย ท้ังนี้ เวนแตจะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไวเปนอยางอื่น 
  คนตางดาวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดใหเปนไปตามท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง  
  มาตรา ๑๐ บทบัญญัติมาตรา  ๗ และมาตรา ๙ ไมกระทบถึงขอมูลขาวสารของราชการท่ีมีกฎหมาย
เฉพาะกําหนดใหมีการเผยแพรหรือเปดเผย ดวยวิธีการอยางอื่น 

๒.๓ การจัดหาใหตามคําขอเฉพาะราย (มาตรา ๑๑)   นอกจากขอมูลขาวสารของราชการท่ีลง
พิมพในราชกิจจานุเบกษาแลว หรือท่ีจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดแลว หรือท่ีมีการจัดใหประชาชนไดคนควา
ตามมาตรา ๒๖ แลว ถาบุคคลใดขอขอมูลขาวสารอื่นใดของราชการ และคําขอของผูนั้นระบุขอมูลขาวสารท่ี
ตองการในลักษณะท่ีอาจเขาใจไดตามควร ใหหนวยงานของรัฐผูรับผิดชอบจัดหาขอมูลขาวสารนั้น ใหแกผูขอภายในเวลา
อันสมควร เวนแต ผูนั้นขอจํานวนมากหรือบอยครั้งโดยไมมีเหตุผลอันสมควร  
  ขอมูลขาวสารของราชการใดมีสภาพท่ีอาจบุบสลายงาย  หนวยงานของรัฐจะขอขยายเวลาในการจัดหาให
หรือจะจัดทําสําเนาใหในสภาพอยางหนึ่งอยางใด เพื่อมิใหเกิดความเสียหายแกขอมูลขาวสารนั้นก็ได 
  ขอมูลขาวสารของราชการท่ีหนวยงานของรัฐจัดหาใหตามวรรคหนึ่งตองเปนขอมูลขาวสารท่ีมีอยูแลวใน
สภาพท่ีพรอมจะใหได มิใชเปนการตองไปจัดทํา วิเคราะห จําแนก รวบรวม หรือจัดใหมีข้ีนใหม เวนแตเปนการ
แปรสภาพเปนเอกสารจากขอมูลขาวสารท่ีบันทึกไวในระบบการบันทึกภาพหรือเสียง  ระบบคอมพิวเตอร หรือ
ระบบอื่นใด ท้ังนี้ ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด  แตถาหนวยงานของรัฐเห็นวากรณีท่ีขอนั้นมิใชการแสวงหา

๒ 



 

 

ผลประโยชนทางการคา และเปนเรื่องท่ีจําเปนเพื่อปกปองสิทธิเสรีภาพสําหรับผูนั้นหรือเปนเรื่องท่ีจะเปนประโยชน
แกสาธารณะ หนวยงานของรัฐจะจัดหาขอมูลขาวสารนั้นใหก็ได 
  บทบัญญัติวรรคสามไมเปนการหามหนวยงานของรัฐท่ีจะจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการใดข้ึนใหมใหแก
ผูรองขอ หากเปนการสอดคลองดวยอํานาจหนาท่ีตามปกติของหนวยงานของรัฐนั้นอยูแลว 
  ใหนําความในมาตรา ๙ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคส่ี  มาใชบังคับแกการจัดหาขอมูลขาวสารใหตาม
มาตรานี้ โดยอนุโลม 
 มาตรา ๑๒ ในกรณีท่ีมีผูยื่นคําขอขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา  ๑๑  แมวาขอมูลขาวสารท่ีขอจะ
อยูในความควบคุมดูแลของหนวยงานสวนกลาง หรือสวนสาขาของหนวยงานแหงนั้นหรือจะอยูในความ
ควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐแหงอื่นก็ตาม ใหหนวยงานของรัฐท่ีรับคําขอใหคําแนะนํา เพื่อไปยื่นคําขอตอ
หนวยงานของรัฐท่ีควบคุมดูแลขอมูลขาวสารนั้นโดยไมชักชา 
 ถาหนวยงานของรัฐผูรับคําขอเห็นวาขอมูลขาวสารท่ีมีคําขอเปนขอมูลขาวสารท่ีจัดทําโดยหนวยงานของรัฐ
แหงอื่น และไดระบุหามการเปดเผยไวตามระเบียบท่ีกําหนดตามมาตรา  ๑๖  ใหสงคําขอนั้นใหหนวยงานของรัฐ
ผูจัดทําขอมูลขาวสารนั้นพิจารณาเพื่อมีคําส่ังตอไป 

๓. แนวทางการจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารของราชการ 
            จากเจตนารมณของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ไดกําหนดเปนมาตรการ
เพื่อใหหนวยงานตาง ๆ  ของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐตองมีการดําเนินการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ และ
ไดบัญญัติในมาตรา  ๙   ใหหนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามท่ีกฎหมาย
กําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ประกอบกับไดมีประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เรื่อง 
หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู ณ ท่ีทําการของ
หนวยงานของรัฐ  เมื่อวันท่ี  ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๑  โดยเรียกสถานท่ีท่ีจัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารวา             
“ ศูนยขอมูลขาวสาร ”  กําหนดใหหนวยงานของรัฐตองจัดใหมีสถานท่ีใหประชาชนสามารถเขาถึงไดสะดวก  
จัดทําดัชนี เพื่อใหคนควาไดสะดวก  จัดใหมีขอมูลขาวสารตามมาตรา ๙ ไวใหประชาชนสามารถเขาตรวจดูได
โดยสะดวก และกําหนดระเบียบปฏิบัติในการเขาตรวจดูของประชาชน แนวทางการจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารฯ 
สรุปไดดังนี้ 

๑)  สถานท่ีต้ัง 
    - ประชาชนสามารถเขาถึงไดสะดวก 
    - เปนสัดสวน 
    - มีปายช่ือศูนยฯ/ปายบอกทางเห็นชัดเจน 

๒) วัสดุอุปกรณ ครุภัณฑ และสิ่งอํานวยความสะดวก 
    - โตะ/เกาอี้ สําหรับเจาหนาท่ีและประชาชน 
    - ตู/ช้ัน ใสแฟมเอกสาร 
    - เครื่องคอมพิวเตอร  
    - แบบฟอรม เครือ่งเขียน 
    - แผนภาพข้ันตอนการใหบริการ แผนพับ ฯลฯ 

๓) การมอบหมายหนวยงาน/เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 
    - ผานการอบรม/มีความรูเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารฯ 
    - มีจิตบริการ (Service mind) 
    - จัดทําดัชนี/จัดทําแฟมขอมูลได 
    - สามารถปฏิบัติหนาท่ีประจําศูนยไดอยางตอเนื่อง 

 

๓ 



 

 

 
๔) การจัดทําดัชนี 

    - ดัชนีรวม 
    - ดัชนี/สารบัญประจํา 

๕) การกําหนดระเบียบ/หลักเกณฑการใหบริการ (ตอ) 
   - มีการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารระหวางหนวยงาน/การศึกษาดูงาน 
   - กําหนดชองทางการประชาสัมพันธศูนยฯ (บอรด ฯลฯ)    
   - กําหนดชองทางรับฟงความคิดเห็นของประชาชน (ณ ศูนยขอมูลฯ และเว็บไซต) 
     - การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบรกิารของศูนยฯ 
     - จัดทํารายงานเสนอผูบังคับบัญชา 
            มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔   กําหนดใหหนวยงานของรัฐถือปฏิบัติในการนําขอมูล
ขาวสาร ตามมาตรา ๗ (เปนขอมูลท่ีลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา) และมาตรา ๙ [เปนขอมูลท่ีคณะกรรมการ
กําหนดไวใน (๑) – (๘)] แหง พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารฯ เผยแพรผานทางเว็บไซตของหนวยงานทุกหนวยงาน 
ดังนั้น ขอมูลขาวสารท่ีตองนํามาแสดงในศูนยขอมูลขาวสารฯ จึงเปนขอมูลขาวสาร ตามมาตรา ๗ และ ๙ 

๓.๑ การเปดเผยขอมูลขาวสารฯ ตามมาตรา ๗ 
ขอมูลขาวสารท่ีหนวยงานตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา  
๑. โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน 
๒.  สรุปอํานาจหนาท่ีท่ีสําคัญและวิธีการดําเนินงาน เพื่อใหประชาชนไดรูถึงบทบาทท่ีแทจริงของแตละ 

หนวยงานรูถึงวิธีการหรือกระบวนการทํางาน       
๓.  สถานท่ีติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารหรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของรัฐ เปนการเพิ่ม   

ความสะดวกแกประชาชน เพื่อทราบวาจะไปติดตอไดท่ีใด จุดใด             
๔.  หลักเกณฑท่ีมีสภาพอยางกฎมีผลเปนการท่ัวไปตอเอกชน (ยกเวนกฎท่ีมีผลเฉพาะตอเจาหนาท่ีใน

องคกร เชน  กฎระเบียบ ข้ันตอน วิธีปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีท่ีไมมีผลตอเอกชนเปนการท่ัวไป 
๕.  ขอมูลขาวสารอื่นตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 

  ขอมูลขาวสารใดท่ีไดมีการจัดพิมพเพื่อใหแพรหลายตามจํานวนพอสมควรแลว ถามีการลงพิมพในราช
กิจจานุเบกษาโดยอางอิงถึงส่ิงพิมพนัน้ ก็ใหถือวาเปนการปฏิบัติตามบทบัญญัติวรรคหนึ่งแลว ใหหนวยงานของรัฐ
รวบรวม และจัดใหมีขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งไวเผยแพรเพื่อขาย หรือ จําหนายจายแจก ณ ท่ีทําการของ
หนวยงานของรัฐแหงนั้นตามท่ีเห็นสมควร 

๓.๒ การเปดเผยขอมูลขาวสารฯ ตามมาตรา ๙ 

    ขอมูลขาวสารท่ีหนวยงานตองรวบรวมไวใหประชาชนเขาตรวจดูในศูนยขอมูลขาวสาร 

๑.  ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยท่ีมีผลโดยตรงตอเอกชน ไดแก คําส่ัง การอนุญาต อนุมัติ การ
วินิจฉัย การอุทธรณ ท่ีกระทําโดยเจาหนาท่ี  (เปนคําส่ังปกครอง) เชน ผลการพิจารณาและคําวินิจฉัยท่ีเกี่ยวกับ
เทศบาลตําบลปราณบุร ี
                    ๒. นโยบายสําคัญ หรือการตีความขอกฎหมาย  
        ๒.๑ นโยบาย เชน  นโยบายรัฐบาล   และนโยบายตางๆของผูบริหารท่ีเกี่ยวกับเทศบาล
ตําบลปราณบุร ีเปนตน 
  ๒.๒ การตีความขอกฎหมาย หรือผลการหารือ เชน ผลการหารือท่ีเกี่ยวของกับเทศบาล
ปราณบุร ีเปนตน     

๔ 



 

 

๓. แผนงาน  โครงการ  และงบประมาณรายจายประจําปของปท่ีกําลังดําเนินงาน เชน 
    * แผนงาน โครงการท่ีเกี่ยวกับเทศบาลตําบลปราณบุรี 

* เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
๔. คูมือหรือคําส่ังเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีของรัฐ  ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหนาท่ีของ

เอกชน เชน  
  * คูมือปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีเทศบาลตําบลปราณบุรี 
 * คําส่ังตาง  ๆ ท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 

๕.  ส่ิงพิมพท่ีไดมีการอางถึงตามมาตรา ๗ วรรคสอง 
         ถามีการจัดพิมพเผยแพรไวจํานวนพอสมควรแลว ก็ไมจําเปนตองนําลงพิมพในราชกิจจาฯ 
ท้ังหมด ลงพิมพแตเพียงวา ไดมีการเผยแพรขอมูลดังกลาวแลว โดยอางถึงส่ิงพิมพท่ีมีการเผยแพรแลวไวในราช
กิจจาฯ ดวยกฎหมายจึงกําหนดใหตองนําส่ิงพิมพท่ีไดมีการอางอิงถึงในราชกิจจาฯ นํามารวมไวเพื่อใหประชาชน
เขาตรวจดูไดดวย  

๖.  สัญญาสัมปทาน  สัญญาท่ีมีลักษณะในการผูกขาดตัดตอน สัญญารวมทุนกับเอกชนในการ
จัดทําบรกิารสาธารณะท่ีเกี่ยวกับเทศบาลตําบลปราณบุรี สัญญาอื่นๆ เชน สัญญาจัดซื้อจัดจางตางๆ   

๗.  มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการท่ีแตงต้ังโดยกฎหมาย  และแตงต้ังโดยมติ ครม. 
     ๗.๑ มติ ครม. 
 ๗.๒ มติคณะกรรมการท่ีแตงต้ังโดยกฎหมาย เชน มติคณะกรรมการตางๆของเทศบาลตําบล
ปราณบุรี  รายงานการประชุมสภา รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจําปงบประมาณ เปนตน 

๘. ขอมูลขาวสารตามท่ีคณะกรรมการกําหนด  
     ๘.๑ ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา ท่ีหัวหนาสวนราชการลงนามแลว  
     ๘.๒ สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจางประจําเดือน ตามแบบ สขร.๑  
  ๘.๓ ขอมูล/เอกสารเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม และสุขภาพ  

           ขอมูลขาวสารท่ีจัดใหประชาชนเขาตรวจดูได ตามวรรคหนึ่ง ถามีสวนท่ีตองหามมิใหเปดเผย ตาม
มาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ อยูดวย ใหลบหรือตัดทอนหรือทําโดยประการอื่นใดท่ีไมเปนการเปดเผยขอมูลขาวสาร
สวนนั้น บุคคลไมวาจะมีสวนไดเสียเกี่ยวของหรือไมก็ตาม ยอมมีสิทธิเขาตรวจดู สําเนา หรือ ขอสําเนาท่ีมีคํา
รับรองถูกตองของขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งได  ในกรณีท่ีสมควรหนวยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการจะวางหลักเกณฑเรียกคาธรรมเนียมในการนั้นก็ได  ในการนี้ใหคํานึงถึงการชวยเหลือผูมีรายไดนอย
ประกอบดวย ท้ังนี้เวนแตจะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไวเปนอยางอื่น คนตางดาวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดให
เปนไปตามท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง 
 
 
  
 
 เทศบาลตําบลปราณบุรี ไดจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสาร ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐   

โดยใชช่ือวา “ ศูนยขอมูลขาวสารทางราชการของเทศบาลตําบลปราณบุรี ”  โดยมีหนาท่ีใหบริการ
ขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ต้ังอยูท่ีสํานักปลัดเทศบาลตําบล  
ปราณบุรี   เลขท่ี ๙๙๙ หมูท่ี ๑  ถนนเพชรเกษม  ตําบลเขานอย  อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ     
โทร. ๐๓๒-๖๕๑๘๑๐,๐๓๒-๖๕๑๘๑๕   
เว็ปไซต  www.pranburicity.go.th ,E-mail : pranburi@pranburicity.go.th  

ศูนยขอมูลขาวสารฯ ของเทศบาลตําบลปราณบุร ี

๕ 



 

 

 

  

การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานการใหบริการขอมูลขาวสาร ณ ศูนยขอมูลขาวสารทางราชการของเทศบาล
ตําบลปราณบุร ีมีวัตถุประสงค ดังนี้   
 ๑. เพื่อใหผูปฏิบัติงานประจําศูนยขอมูลขาวสาร หรือเจาหนาท่ีผูเกี่ยวของมีการปฏิบัติถูกตองเปนไปใน
ทิศทางเดียวกันภายใตขอกําหนดของกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
 ๒. เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาการใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชนผูใชบริการ มีประสิทธิภาพและเปน
มาตรฐานเดียวกัน 
 ๓. เพื่อใชเปนเครื่องมือในการทํางานของผูเกี่ยวของทุกระดับ 
 ๔. เพื่อใชเปนส่ือกลางในการประสานงานและเปนเอกสารอางอิงในการปฏิบัติงาน 
 ๕. เพื่อใหผูบริหารของหนวยงาน สามารถใชในการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานไดทุกข้ันตอน 
 ๖. เพื่อใชเปนแนวทางการปฏิบัติงาน ใหกับเจาหนาท่ีประจําศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงานของรัฐอื่นๆ  
 
 

 
คูมือการปฏิบัติงานการใหบริการขอมูลขาวสาร ณ ศูนยขอมูลขาวสารนี้ ครอบคลุมถึงสาระสําคัญตาม  

ขอกฎหมายขอมูลขาวสาร ระเบียบปฏิบัติ หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการจัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารของ
ราชการ ข้ันตอนการปฏิบัติงานในการใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชนผูมารับบริการ รวมถึงแบบฟอรมในการ
ปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ ซึ่งจะเปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับผูปฏิบัติงานประจําศูนยขอมูลขาวสาร หรือผูท่ีตองการศึกษา
หาความรูเกี่ยวกับกฎหมายขอมูลขาวสาร   

 

 
  

 ขอมูลขาวสาร หมายความวา ส่ิงท่ีส่ือความหมายใหรูเรื่องราว ขอเท็จจริง ขอมูลหรือส่ิงใดๆ ไมวาการส่ือ
ความหมายนั้นจะทําไดโดยสภาพของส่ิงนั้นเองหรือโดยผานวิธีการใดๆ และไมวาจะไดจัดทําไวในรูปของเอกสาร 
แฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง  แผนท่ี ภาพวาด ภาพถาย ฟลม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่อง
คอมพิวเตอร หรือวิธีอื่นใดท่ีทําใหส่ิงท่ีบันทึกไวปรากฏได 
 ขอมูลขาวสารของราชการ  หมายความวา  ขอมูลขาวสารท่ีอยูในความครอบครองหรือควบคุมของ
หนวยงานของรัฐ ไมวาจะเปนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐหรือขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเอกชน 
 ขอมูลขาวสารสวนบุคคล  หมายความวา  ขอมูลขาวสารท่ีเกี่ยวกับขอเท็จจริงท่ีเปน “ส่ิงเฉพาะตัว” ของ
บุคคล  ไมวาในแงมุมใด เชน การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติการทํางาน ประวัติอาชญากรรม  
เปนตน  
 หนวยงานของรัฐ  หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ิน 
รัฐวิสาหกิจ สวนราชการสังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในสวนท่ีไมเกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี องคกรควบคุมการ
ประกอบวิชาชีพ หนวยงานอิสระของรัฐและหนวยงานอื่นตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 เจาหนาท่ีของรัฐ หมายความวา ผูปฏิบัติงานใหแกหนวยงานของรัฐ 
 
 
 

วัตถุประสงค 

คําจํากัดความ 

ขอบเขต 

     ๖ 



 

 

           การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และการใหบริการขอมูลขาวสาร
ของราชการ  เกี่ยวของกับบุคคลทุกระดับ ดังนี้ 
 

บุคคลท่ีเก่ียวของ หนาท่ีความรับผิดชอบ 
๑. นายกเทศมนตรตํีาบลปราณบุรี 
๒. คณะกรรมการศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาล
ตําบลปราณบุรี  โดยนายกเทศมนตรี เปนประธาน
กรรมการ คําส่ังเทศบาลตําบลปราณบุรี ท่ี ๑๖๑/
๒๕๖๓  ลงวันท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. เจาหนาท่ีประจําศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบล
ปราณบุรี คําส่ัง ท่ี ๑๖๓/๒๕๖๓ ลงวันท่ี             
๒๗ มกราคม ๒๕๕๓ 

๑.๑ กํากับดูแล ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายขอมูลขาวสาร 
๒.๑ เสนอนโยบายหรือมาตรการเกี่ยวกับการบริหาร การ
จัดระบบ การขอ การอนุญาต  และการบริการขอมูลขาวสาร 
๒.๒ ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับขอมูลขาวสารท่ี
ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษารวมท้ังการจัดพิมพและการ
เผยแพร 
๒.๓  ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑการ
พิจารณาประเภทขอมูลขาวสารท่ีไมตองเปดเผยหรือขอมูล
ขาวสารท่ีเปนความลับของราชการ 
๒.๔  ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับประเภทของ
ขอมูลขาวสารท่ีควรจัดเก็บไว ท่ี เทศบาลหรือสงไปยังหอ
จดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร หรือ หนวยงานอื่นของรัฐท่ี
กําหนดในพระราชกฤษฎีกาตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสาร
ของราชการ 
๒.๕  ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดทําและ
ปรับปรุงขอมูลขาวสาร ตามระเบียบสํารักนายกรัฐมนตรีวาดวย
งานสารบัญหรือขอมูลขาวสารอื่นท่ีเปนประโยชนตอราชการ 
๒.๖  ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเช่ือมโยง
ขอมูลขาวสารกับสวนราชการ 
๒.๗  ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นในกรณีท่ีมีปญหาและ
อุปสรรคเกี่ยวกับการดําเนินการตามระเบียบนี ้
๒.๘   แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติการ
ในเรื่องใดๆตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
๒.๙   เชิญบุคคลใดมาสอบถามหรือใหช้ีแจงแสดงความเห็น
เกี่ยวกับขอมูลขาวสาร 
๓.๑ รวบรวมขอมูลขาวสารของราชการ ตามมาตรา ๙ แหง
พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ไว ณ ศูนยขอมูล
ขาวสารเทศบาลตําบลปราณบุร ีอยางครบถวนและเปนปจจุบัน 
๓.๒ จัดทําดัชนีขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลปราณบุรี  โดยมี
รายละเอียดเพียงพอท่ีประชาชนสามารถสืบคนไดสะดวก 
รวดเร็ว  
๓.๓ อํานวยความสะดวก ใหบริการประชาชน เผยแพร
ประชาสัมพันธ พัฒนาระบบการใชบริการศูนยขอมูลใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ และจัดทําทะเบียนสําหรับผูมาใชบริการ 
๓.๔ รายงานผลการดําเนินงานของศูนยขอมูลฯ 

 

หนาที่ความรับผิดชอบ 
๗ 



 

 

 
 
 
   การใหบริการขอมูลขาวสาร มีรายละเอียดของการปฏิบัติงานท่ีไมยุงยากสลับซับซอน เจาหนาท่ีหรือ 
ผูใหบริการสามารถปฏิบัติตามข้ันตอนตาง ๆ ท่ีระบุตามขางลางนี้ จะทําใหการใหบริการแกผูมารับบริการ เปนไป
ดวยความรวดเร็ว   ถูกตอง ครบถวน  และท่ีสําคัญ ทําใหผูมารับบริการเกิดความพึงพอใจ ซึ่งจะกอใหเกิด
ประโยชนตอตัวเจาหนาท่ี /สํานักงานหรือองคกร  
   การบริการขอมูลขาวสาร ณ ศูนยขอมูลขาวสาร สามารถดําเนินการได ดังนี้.- 
๑. รับเรื่องคําขอขอมูลขาวสารจากผูรับบริการ ณ จุดรับบรกิาร ซึ่งผูเขียน ตองระบุรายละเอียดใหชัดเจน ดังนี้ 
   ๑.๑ รายละเอียดเกี่ยวกับตัวผูขอขอมูล เชน ช่ือ ท่ีอยู สถานท่ีติดตอ หมายเลขโทรศัพท  (ถาม)ี และวันท่ีขอขอมูล 

   ๑.๒  รายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล เชน ช่ือเอกสารท่ีพอเขาใจ วิธีตองการไดขอมูล (ตองการดู/ตองการสําเนา) 
หรือ (ตองการสําเนาท่ีมีการรับรองความถูกตอง)                                                                             
   ๑.๓  เหตุผลท่ีขอขอมูล 
๒. หากเปนขอมูลท่ัวไป สามารถใหบริการขอมูลไดทันที หากเปนเรื่องท่ีสงผลตอการดําเนินงานของหนวยงานให
นําเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อพิจารณาอนุมัติเปนรายกรณี 
๓. จัดสงขอมูลใหผูรับบริการ 
 

ขอพึงปฏิบัติ 
 การบริการขอมูลขาวสาร ควรมุงเนนการใหบริการอยางรวดเร็ว ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให
ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติ   

๘ 



 

 

 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชนผูใชบริการขอตรวจดูขอมูลขาวสาร
การแสดงตนดวยการลงช่ือในสมุดทะเบียน

ผูใชบริการศูนยขอมูลฯขอมูลฯ 
 

เจาหนาท่ีประจําศูนยขอมูลฯพิจารณาวา 
จะเปดเผยขอมูลขาวสารตามคําขอไดหรือไม 

(๓ นาที) 
 

เขียนคําขอขอมูลขาวสารตามแบบฟอรม 
(๓ นาที) 

ไมมีขอมูลขาวสารในหนวยงาน 
แนะนําใหขอขอมูลท่ี 

หนวยงานอื่น 
ท่ีควบคุมดูแลขอขอมูลขาวสารนั้น 

(๕ นาที) 

มีขอมูลขาวสารในหนวยงาน 
ท่ีเก็บไวใน ศูนยขอมูลฯ หรือ  

แยกเก็บไวตางหาก  
(๕ นาที) 

มาใหตรวจดู 

ช้ีแจงเหตุผล 
 

เปดเผยขอมูล 
นําเอกสารขอมูลมาใหตรวจดู 

 

กรณีไมเปดเผยขอมูล 
 

ถายสําเนาเอกสารขอมูลและ 

รับรองสําเนาถูกตองให  
(๕  นาที) 

แผนผังขั้นตอนการใหบริการขอมูลขาวสาร 
 ศูนยขอมูลขาวสารทางราชการของเทศบาลตําบลปราณบุรี 

 

หมายเหตุ : 
๑. ระยะเวลาในการใหบริการขอมูลขาวสาร ดําเนินการแลวเสร็จภายใน ๑ วัน ที่รับคาํขอ 
๒. หากขอมูลขาวสารทีข่อมีจํานวนมากไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จ เจาหนาที่จะแจงกําหนดวันใหผูขอขอมูลทราบภายใน ๑๕ วัน 
๓. ถาสงสัยเปนบุคคลตางดาว ขอดูหลักฐาน อาจไมใหบริการได 

 

๙ 



 

 

คําอธิบายแผนผังขั้นตอน 
การใหบริการขอมูลขาวสาร ณ ศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลปราณบุรี 

๑. แนะนําใหประชาชนตรวจสอบขอมูลเบ้ืองตนจากดัชนีท่ีศูนยขอมูลขาวสารไดจัดทําเตรียมไวเพื่อสืบคนหาขอมูล  
ขาวสารตามท่ีตองการ 
๒. ชวยเหลือ ในการใหคําแนะนําและคนหาขอมูลขาวสารใหประชาชน 
๓. หากมีการจัดแยกขอมูลขาวสารท่ีมีไวบริการประชาชนตรวจคน จะตองเก็บไวตางหากและตองใหคําแนะนํากับ
ประชาชนวาจะตองไปติดตอตรวจดูขอมูลขาวสารใด ณ ท่ีใด อยางไร ท้ังนีต้องคํานึงถึงความสะดวกของประชาชน
เปนหลัก 
๔.  ในกรณีท่ีสงสัยวาเปนคนตางดาวมาขอรับบริการขอมูลขาวสาร เจาหนาท่ีประจําศูนยขอมูลขาวสาร มีสิทธิขอดู
บัตรประจําตัวของผูท่ีเจาหนาท่ีสงสัยวาจะเปนคนตางดาว ถาเปนคนตางดาวจะไมใหบริการก็ได แตเจาหนาท่ีจะ
ขอใหประชาชนแสดงบัตรประจําตัวประชาชนโดยพร่ําเพรือ่ หรือโดยไมมีเหตุสงสัยไมได เพราะเปนการสรางภาระ
ใหกับประชาชนเกินควร 
*๕.  เมื่อประชาชนขอถายสําเนาเอกสารท่ีขอตรวจดู เจาหนาท่ีจะดําเนินการถายสําเนาใหโดยคิดคาธรรมเนียม 
เชน ขนาดกระดาษ A4 หนาละไมเกิน ๑ บาท ขนาดกระดาษ F๔ หนาละไมเกิน ๑.๕๐ บาท เปนตน   
*๖.  หากประชาชนตองการใหรับรองสําเนาถูกตอง เจาหนาท่ีจะคิดคาธรรมเนียมอัตรารับรองละไมเกิน ๕ บาท   
อนึ่ง การเรียกเก็บคาธรรมเนียมใหคํานึงถึงการชวยเหลือผูมีรายไดนอยดวย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐ 



 

 

 
 

 
 

    
 ๑.  พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ๒.  ประกาศและกฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เอกสารอางองิ 

๑๑ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



 

 

      
 
 
 

         ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลปราณบุรี  ไดออกแบบหรือจัดทําแบบฟอรมเพื่อใชในการปฏิบัติงานของศูนยขอมูลขาวสารฯ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให
การจัดเก็บขอมูลเปนระบบ และใหปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งศูนยขอมูลขาวสารหนวยงานของรัฐอื่นๆ สามารถนําไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ
ของหนวยงานได  

ทะเบียนผูใชบริการขอมูลขาวสารของราชการ 
สวนราชการ/หนวยงาน ............................................. 

  

ลําดับ 
ท่ี 

วันเดือนป ช่ือ-สกุล อาชีพ ท่ีอยู/โทรศัพท 
รายการขอมูล 

ขาวสารท่ีขอรับบริการ 
วัตถุประสงค 

ลายมือช่ือ 
ผูขอรับ
บริการ 

ลายมือช่ือ 
เจาหนาท่ี

ศูนยขอมูลฯ 

หมาย
เหตุ 

                    
                    
                    
           
          

แบบฟอรมที่ใช 

๑๒ 



 

 

แบบแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการใหบริการขอมูลขาวสาร 
ของศูนยขอมูลขาวสาร..........................................(ช่ือสวนราชการ/หนวยงาน) 

 

********************* 
วัตถุประสงค  :  แบบแสดงความคิดเห็นนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบระดับการใหบริการของทางราชการ 
การแสดงความคิดเห็นของทานจะเปนประโยชนในการนําไปปรับปรุงการใหบริการใหดีข้ึน 
 

1.  วันท่ีมารับบริการ ................. เดือน ............................. พ.ศ. ................... 
2.  เพศ           ชาย         หญิง 
   อาชีพ          ขาราชการ      พนักงานรัฐวิสาหกิจ      ลูกจางภาครฐั           อ่ืนๆ (ระบุ)...................................... 
3. ขอมูลท่ีทานตองการมีใหทานหรือไม                         
            มี                  มีแตไมครบ             ไมมี  
                      เจาหนาท่ีรับจะจดัหาใหภายหลัง   
                      เจาหนาท่ีไดแนะนําแหลงขอมูลท่ีตองติดตอโดยตรงหรือเพิ่มเติม 
4.  ความถูกตอง/ทันสมัยของขอมูล 
                     ถูกตอง และเปนปจจุบัน ตรงตามความตองการ 
           ไมถูกตอง  และไมเปนปจจุบัน 
                      อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................................................... 
5.  สถานท่ีติดตอเพื่อขอรับบริการขอมูลขาวสารมีความพรอมและสะดวกมากนอยเพียงใด 
           มาก              ปานกลาง                  นอย  เนื่องจาก ............................................... 
6.  ทานไดรับความพึงพอใจจากการมาขอรับบริการมากนอยเพียงใด                     
 6.1 สถานท่ี 
                               มาก         ปานกลาง         นอย  เนื่องจาก................................................ 
 6.2 การใหบรกิารขอมูล 
                                มาก         ปานกลาง        นอย  เนื่องจาก ............................................... 
 6.3 เจาหนาท่ี 
                                มาก   ปานกลาง         นอย  เนื่องจาก ............................................... 
 

7. ขอมูลท่ีทานตองการเพิ่มเติม คือ
............................................................................................................................................................... 
8.  ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะอื่นๆ    
................................................................................................................................................................   
................................................................................................................................................................ 
 

ขอขอบพระคุณท่ีกรุณาตอบแบบแสดงความคิดเห็น 
ศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลปราณบุรี 

๑๓ 



 

 

แบบรายงานสถิติการใหบริการขอมูลขาวสาร 
สวนราชการ/หนวยงาน................................................. 

 
 
1. สถิติการใหบริการ 

รายการ จํานวน 
จํานวนผูมาขอรับบริการขอมูลขาวสาร (ราย)  
จํานวนการปฏิเสธการใหบริการขอมูลขาวสาร (ราย/เร่ือง)  
จํานวนการรองเรียนเกี่ยวกับการใหบริการขอมูล (คร้ัง/เร่ือง)  
 

2. สาเหตุท่ีมีการปฏิเสธการใหบริการขอมูลขาวสาร เน่ืองจาก 
 2.1............................................................................................................................................ 
 2.2............................................................................................................................................ 
3. กรณีมีการรองเรียนเกี่ยวกับการใหบริการ ขอมูลขาวสาร (กรุณาระบุเร่ืองท่ีมีการรองเรียน) 
 3.1.......................................................................................................................................... 
 3.2.................................................................................................................................... 
4. สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นในการใหบริการขอมูลขาวสาร ณ ศูนยบริการขอมูลขาวสาร ทปค.จ.นค. 
  (รอบ 1 เดือน) 
 4.1 เพศ      ชาย .................. คน  หญิง .................... คน 
      อาชีพ   ขาราชการ ......... คน   พนักงานรัฐวิสาหกิจ .......... คน     
                           ลูกจางภาครัฐ.............. คน    อ่ืนๆ ................. คน ระบุ......... 
 

 4.2 ขอมูลท่ีทานตองการมีใหทานหรือไม     มี ......... คน  มีแตไมครบ ......... คน   ไมมี ......... คน 
      เจาหนาท่ีจะรับจัดหาใหภายหลัง  ........................ คน  
                เจาหนาท่ีไดแนะนําแหลงขอมูลท่ีตองติดตอเพ่ิม............คน 
 

 4.3 ความถูกตอง/ทันสมัยของขอมูล 
       มาก .............. คน ปานกลาง .............. คน  นอย ............ คน ไมถูกตอง .............. คน 
         ถูกตอง และเปนปจจุบัน ตรงตามความตองการ ................ คน 
       ไมถูกตอง และไมเปนปจจุบัน ............... คน  
 

 4.4 สถานท่ีติดตอเพ่ือขอรับบริการขอมูลมีความพรอมและสะดวกมากนอยเพียงใด 
      มาก .............. คน ปานกลาง .............. คน  นอย ............. คน 
 

 4.5 ทานไดรับความพึงพอใจจากการมาขอรับบริการมากนอยเพียงใด 
      1.) สถานท่ี  มาก ........... คน ปานกลาง ............ คน  นอย ............ คน 
      2.) การใหบริการ มาก ........... คน ปานกลาง ............ คน  นอย ............ คน 

     3.) เจาหนาท่ี      มาก ........... คน ปานกลาง ............ คน  นอย ............ คน 

๑๔ 



 

 

                                                   -2- 
 

 

4.6 ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะอื่นๆ 
1.) .................................................................................................................................... 
2.) .................................................................................................................................... 
3.) .................................................................................................................................... 

 

5. การดําเนินการแกไข ปรับปรุงการใหบริการของสวนราชการ/หนวยงาน 
  1.) .................................................................................................................................... 
  2.) .................................................................................................................................... 
  3.) .................................................................................................................................... 
  4.) .................................................................................................................................... 
  5.) .................................................................................................................................... 
6. สวนราชการ/หนวยงานของทาน เคยไดรับการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลจาก สาํนักงานคณะกรรมการขอมูล
ขาวสารของราชการ (สขร.) / สํานักงาน ก.พ.ร. หรือไม 
 

     เคย    (ระบุ วัน/เดือน/ป) ......................................   
                          ไมเคย 
   
 
 
      (ลงช่ือ) ..................................................... ผูรายงาน 
                                   ( ...................................................... ) 
             ตําแหนง ....................................................... 
           วัน/เดอืน/ป ........................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑๕ 



 

 

แบบคําขอขอมูลขาวสารของราชการ 
ศูนยขอมูลขาวสารของราชการของเทศบาลตําบลปราณบุรี 

 ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
                                                                              เขียนท่ี .............................................................. 
                                                                   วันท่ี ............ เดือน.................................พ.ศ............... 
เร่ือง  ขอขอมูลขาวสารของราชการ 

เรียน  นายกเทศมนตรตํีาบลปราณบุรี 

                  ขาพเจา ......................................................................... ตําแหนง/อาชีพ............................................... 
หนวยงานท่ีสังกัด/ท่ีอยู ................................................................................................................................................. 
โทรศัพท.................................................. โทรสาร..........................................Email……………….........……………………….. 
มีความประสงคขอขอมูลขาวสารดังตอไปนี้ 
                   (   ) ๑. ขอมูลตาม มาตรา ๗  
                   (   ) ๒. ขอมูลตาม มาตรา ๙ 
                   (   ) ๓. ขอมูลอื่น ๆ ของสวนราชการเปนการเฉพาะตาม มาตรา ๑๑   
                   (   ) ๔. ขอมูลกลุมงานปกครอง  
                   (   ) ๕. ขอมูลกลุมงานการเงินและบัญชี  
                   (   ) ๖. ขอมูลกลุมงานความมั่นคง 
                   (   ) ๗. ขอมูลอื่นๆ ท่ัวไป 
ประเภทขอมูลท่ีจะขอ  ระบุ.......................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
โดยจะขอ       (   )  รับทราบขอมูลขาวสาร 
                   (   )  คัดสําเนาขอมลูขาวสารและถายเอกสาร จํานวน .....................หนา  
                   (   )  อื่น ๆ โปรดระบุ ........................................................................................................................ 
                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดดําเนินการใหตามความประสงคของขาพเจาตอไป                                                                           

 ขอแสดงความนับถือ  

 
ลงช่ือ .................................................. ผูขอ 
      (......................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผูรั้บคาํร้อง..........................................  

วนัท่ี............./................../................. 
เวลา..................................น. 

๑๖ 



 

 

ความเห็นของเจาหนาท่ีประจําศูนยขอมูลขาวสารของราชการ  
เรียน  ปลัดเทศบาลตําบลปราณบุรี 
        ขอมูลขาวสารตามคํารองเปนขอมูลขาวสารประเภท 
(   )  เปดเผยไดท้ังหมด และสามารถคัดสําเนาไดท้ังหมด 
(   )  เปดเผยไดท้ังหมด และสามารถคัดสําเนาไดบางสวน 
(   )  เปดเผยไดบางสวน และสามารถคัดสําเนาไดบางสวนท่ีเปดเผยได 
(   )  เปดเผยไดบางสวน และสามารถคัดสําเนาไดท้ังหมด 
(   )  เปดเผยไมได  โดยอางเหตุผลตามมาตรา ๑๔ และ มาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

   ลงช่ือ ............................................................. เจาหนาท่ี 
          (...............................................................) 
                     วนัท่ี............./................../................. 

 
เรียน  นายกเทศมนตรตํีาบลปราณบุรี 

ขอมูลขาวสารท่ีผูรองขอ  เห็นควร    (    )  อนุญาต 
                                                     (    )  ไมอนุญาต ........................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
 

                                                                  ลงช่ือ ......................................................ปลัดเทศบาล 
                                                                        (...........................................................) 
                                                                                                        วนัท่ี............./................../................. 
 

 

 
คําสั่ง ผูอนุญาต 
        (    )  อนุญาต      (    )  ไมอนุญาต .................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................... 
 
 

                                                                  ลงช่ือ .......................................................... 
                                                                         (...........................................................) 
                                                                   นายกเทศมนตรตํีาบลปราณบุรี 
                                                                                                         วนัท่ี............./................../................. 

 
 
 
 

๑๗ 



 

 

หนังสือรองเรียน 
 

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

เรื่อง      รองเรียน................................................................................ 
 

เรียน ประธานกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
 

      ขาพเจาช่ือ.................................................. นามสกุล ............................................................. 
อยูบานเลขท่ี .................................. หมูท่ี ................. ถนน ....................................................................... 
ตําบล / แขวง .................................... อําเภอ / เขต ..................................... จังหวัด ................................. 
รหัสไปรษณีย .................................................โทรศัพท ........................................................................... 
ขอรองเรียนตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการวาหนวยงานของรัฐ คือ .................................... 
..................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................ 
ไดกระทําการเปนการฝาฝนไมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติไมถูกตองตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ        
พ.ศ. 2540 โดยมีขอเท็จจริง  ดังนี้ 

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

      พรอมนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณามาดวยแลว คือ เรื่อง..................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................... จํานวน ..........................แผน 
 

      จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการใหตามความประสงคของขาพเจาตอไป 
 ขอแสดงความนับถือ 
 

(ลงช่ือ) ....................................... ผูรองเรียน 
(..........................................) 
 
 
 

สถานท่ีติดตอ       ประธานกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
อาคารสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี
ทําเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10300 
โทร. 0-2282-1366  โทรสาร.  0-2281-8543 

 

๑๘ 



 

 

 
 

หนังสืออุทธรณ 
 

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

วันท่ี ............................................................................. 
 

เรื่อง   อุทธรณคําส่ังไมเปดเผยขอมูลขาวสารของ.............................................................................. 
 

เรียน   ประธานกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
 

      ขาพเจา.............................................................. ตําแหนง / อาชีพ .......................................... 
อยูบานเลขท่ี .................. ตําบล ............................... อําเภอ ............................ จังหวัด ............................ 
โทรศัพท .......................................................  มีความประสงคขออุทธรณคําส่ังไมเปดเผยขอมูลขาวสาร 
ของ ..............................................................................................................................  

     ดวยเมือ่วันท่ี ........................................ ขาพเจาไดใชสิทธิตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร 
ของราชการ พ.ศ. 2540 ขอดูเอกสารจํานวน...........รายการ จาก ............................................................... 
ดังมีรายละเอียดตามสําเนาคําขอท่ีแนบมาพรอมนี้      ตอมาเมื่อวันท่ี ....................................................... 
.................................................................................... ไดมีคําส่ังปฏิเสธไมอนุญาตใหตรวจดู / ใหสําเนา 
เอกสารดังกลาว  โดยใหเหตุผลวา ............................................................................................................. 
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สถานท่ีติดตอ       ประธานกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 

สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
อาคารสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี
ทําเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10300 
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