คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ
อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

คำนำ
ด้วยศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วน
ตำบลปราสาทเยอ ได้มีการจัดองค์ความรู้ให้เป็นระเบียบและมีมาตรฐาน เพื่อรองรับการปฏิบัติงานที่รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยมีกำหนดให้หน่วยงานของ
รัฐต้องจัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารตามที่กฎหมายกำหนดไว้เพื่อบริการประชาชน ให้ประชาชนสามารถ เข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวก รวดเร็วและประหยัดเวลา
สำหรับคู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และเทคนิควิธี
บริหาร จัดการศูนย์ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชน
ทั่วไป เพื่อสามารถทำความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ ขอบเขตคำจำกัดความ บทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ระเบียบปฏิบัติขั้นตอนการปฏิบัติงาน เอกสารอ้างอิงและแบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในการ
ติดต่อราชการ
ศู น ย์ ข้ อ มู ล ข่ าวสารองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลปราสาทเยอ หวั ง เป็ น อย่ างยิ่ ง ว่ าคู่ มื อ กา
ปฏิ บั ติงานของศูน ย์ ข้อ มูล ข่าวสารองค์ การบริห ารส่ ว นตำบลปราสาทเยอ สามารถใช้เป็ นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และสร้างความเข้าใจในวิธีการเข้าถึงงานบริการของศูนย์ฯ แก่ผู้รับบริการ รวมทั้งใช้
ประกอบการขับเคลื่อน กระบวนการดำเนินงานให้ไปสู่เป้าหมายศูนย์ข้อมูลข่าวสารต่อไป
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-1คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
1. ความเป็นมา
พระราชบั ญ ญั ติ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ พ.ศ.2540 บั ญ ญั ติ ขึ้ น เพื่ อ รองรั บ สิ ท ธิ ข อง
ประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการ
ตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจของหน่วยงานฯ นอกจากนี้ยังให้มีการเผยแพร่เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ
ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ และเพื่อความโปร่งใส มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ซึ่งการให้บริการของศู นย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ กระบวนการที่ช่วยสนับสนุน
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อมูลกระบวนการบริหารจัดการศูนย์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ตาม
มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ ต้องจัดให้มี
ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการอย่ า งน้ อ ยตามกฎหมายกำหนดไว้ ให้ ป ระชาชนเข้ า ตรวจดู กั บ ได้ มี ป ระกาศ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มี ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ณ ที่ทำการของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ จัดเก็บรวบรวมข้อมูล
ข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ” มีภารกิจในการให้ คำแนะนำให้คำปรึกษาที่เป็น
ประโยชน์ โดยประชาชนที่มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว และได้รับข้อมูลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
อีกทั่งรับเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับหน่วยงาน และเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานด้วย
องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เป็นหน่วยงานที่ต้องการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ให้มีสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการของรัฐจึงได้มีประกาศให้จัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารขึ้น จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ให้บริการที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลปราสาทเยอ เลขที่ 107 หมู่ 2 ตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 33180 และได้
จัดทำคู่มือกระบวนการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เพื่อเป็นส่วน
หนึ่งของการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งจะเป็นแนวทาง ในการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจในวิธีการ ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน การให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อให้บุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ สามารถให้บริการข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภ าพ มีมาตรฐาน มี
ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน และสร้างความพึงพอใจในการรับบริการข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ

-22. วัตถุประสงค์การจัดทำคู่มือ
2.1 เพื่อจั ดเก็บ ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการศูนย์ ข้อมูลข่าวสาร
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลปราสาทเยอ เกณฑ์ ข้ อ กำหนด รายละเอี ย ดมาตรฐานของงาน ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2.2 เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปบทเรียนจากประสบการณ์การปฏิบัติงานเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารให้แก่เจ้าหน้าที่ไว้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
2.3 เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงาน
3. ขอบเขต
คู่มือฉบับนี้ใช้ประกอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ หน่วยงานในสังกัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. คำจำกัดความ
“ข้อมูลข่าวสาร” หมายความว่า สื่อที่มีความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือ สิ่งใดๆ ไม่ว่า
การสื่อความหมายนั้น จะทำได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆ และไม่ว่าจะได้ทำไว้ในรูปของ
เอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียงการบันทึก
โดยเครือ่ งคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอื่นใดที่ทำให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้
“ข้อมูลข่าวสารของราชการ” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครอง หรือควบคุม
ดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
เอกชน
“มาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ” คือ มาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ ของหน่วยงาน
ภาครัฐในด้านการบริหารจัดการที่แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการดำเนินการที่สามารถเปิดเผยและตรวจสอบได้ทั้ง
ในเชิงข้อมูลและกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ
“ข้อมูลข่าวสารส่วนบุ ค คล” หมายความว่า ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับสิ่ งเฉพาะตัวของ บุคคล เช่น
การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทำงาน บรรดาที่มีชื่อของผู้นั้น
หรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทำให้รู้ตัวผู้นั้นได้ เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ แผ่นบันทึกลักษณะเสียง
ของคน หรือรูปถ่าย และให้ความรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้วด้วย ข้อมูล
ข่าวสารที่ อยู่ ในความครอบครองหรื อควบคุ มดู แลของหน่ ว ยงานรัฐ ย่ อม จำกัดเฉพาะที่ห น่ ว ยงานของรัฐ
ครอบครองหรือควบคุมไว้ตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นๆ เท่านั้น รวมไปถึงข้อมูลข่าวสารที่เจ้าหน้าที่ของ
รัฐในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่หน่วยงานของรัฐครอบครองอยู่ด้วย
5. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
5.1 ดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ได้ดังนี้
5.1.1 จัดสถานที่/จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ สำหรับให้
บริการข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 เพื่อประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก
5.1.2 มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารหรือปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับการ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นการเฉพาะ
5.1.3 มีป้ายบอกถึงทีต่ ั้งของสถานที่หรือศูนย์ข้อมูลข่าวสารหรือปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับการ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นการเฉพาะไว้ ตั้งแต่บริเวณอาคาร และศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การ
บริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ
5.1.4 มี ป้ ายบอกถึ งที่ ตั้ งของสถานที่ ห รือ ศู น ย์ข้ อ มู ล ข่ าวสารองค์ ก ารบริห ารส่ ว นตำบล
ปราสาทเยอ

-35.1.5 จัดระบบข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ตามมาตรา 7 พร้อมจัดทำดัชนีข้อมูลข่าวสารไว้บริการแก่ผู้มาติดต่อและขอรับบริการ
5.1.6 บริหารจัดการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างเป็นระบบ เช่น
แต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ เช่น คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
5.2 จัดระบบข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามมาตรา
7 พร้อมจัดทำดัชนีข้อมูลข่าวสารไว้บริการแก่ผู้มาติดต่อและขอรับบริการ
5.3 บริ ห ารจั ด การเกี่ ย วกับ การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ข่ าวสารของราชการอย่ างเป็ น ระบบ เช่ น แต่ งตั้ ง
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เก็บสถิติข้อมูลข่าวสาร ดำเนินการ
รักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ
5.4 เผยแพร่ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับสิทธิการรั บรู้ข้อมูล ข่าวสารให้แก่บุคลากรทราบ เช่น จัด
อบรม สัมมนา ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการให้และรับบริการ ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ เผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ บรรยายให้ความรู้ ผู้เข้าเยี่ยมชมสำรวจความต้องการและความ
คาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย สำรวจความพึงพอใจในการรับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบล
ปราสาทเยอ
5.5 เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประกวดราคา ประกาศสอบราคาที่ผู้บริหารลงนาม แล้วเผยแพร่บน
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ (www. Prasatyoe.go.th) จัดทำสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง และ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ (www. Prasatyoe.go.th)
6. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
6.1 ข้อมูลข่าวสารที่องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ รวบรวมขึ้นเพื่อให้บริการประชาชนตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ตามมาตรา 7 และมีสิทธิตรวจสอบดูได้ตามมาตรา 9
ประกอบด้วย
6.1.1 คำวินิจฉัยที่เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ
6.1.2 ผลการพิจารณาที่เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ
6.1.3 นโยบายรั ฐบาลและนโยบายต่ างๆ ของผู้ บริ หาร ที่ เกี่ ยวกั บองค์ การบริหารส่ วนตำบล
ปราสาทเยอ
6.1.4 แผนงาน/โครงการเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ
6.1.5 งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ
6.1.6 ข้ อ บั ง คั บ หนั ง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ระเบี ย บ คำสั่ ง ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบล
ปราสาทเยอ
6.1.7 สัญญาสัมปทาน สัญญาว่าจ้าง
6.1.8 โครงสร้างอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ
6.1.9 เอกสารทางวิชาการ เช่น รายงานการวิจัย ผลการศึกษา รายงาน ข้อเท็จจริง
วิทยานิพนธ์ฯ ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ
6.1.10 คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

-46.1.11 คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
6.1.12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ
6.1.13 ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ
6.1.14 ข่าวเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ที่จัดทำโดยองค์การบริหารส่วน
ตำบลปราสาทเยอ เช่น จดหมายข่าว รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
6.1.15 ระบบข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
6.1.16 อื่นๆ แล้วแต่ผู้ตรวจสอบหรือร้องขอสอบถาม (ถ้ามี) มาตรา 11
6.2 ระบบการจัดการข้อมูลข่าวสารดำเนินการ 2 ระบบ คือ
6.2.1 ระบบการจัดการข้อมูลข่าวสารด้วยระบบเอกสาร (แฟ้มข้อมูลข่าวสาร)
ได้คัดแยกข้อมูลที่หน่วยงานต้องจัดเพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดู ตามมาตรา 9 ไว้บริการ
6.2.2 ระบบการจัดการข้อมูลข่าวสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้นำระบบ คอมพิวเตอร์ที่มี
ระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ มาพัฒนาเพื่อรองรับข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท
เยอ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ได้แก่
6.2.2.1 ระบบราชการกิจจานุเบกษา (กฎหมายเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้องตี้ และหน่วยงานในสังกัด)
6.2.2.2 ระบบมติคณะรัฐมนตรี
6.2.2.3 ระบบคาสั่ง ระเบียบ ประกาศ
6.2.2.4 ระบบข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ
6.2.2.5 ระบบข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
6.2.2.6 ระบบอิ น เตอร์ เ น็ ต หรื อ ระบบเว็ บ ไซต์ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น ตำบล
ปราสาทเยอ มีข้อมูลในนระบบ ประกอบด้วย การประกวดราคาและสอบราคาสรุปการจัดซื้อจัดจ้างฯ รายงาน
ระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ โครงการ/แผนงานของหน่วยงาน สถานที่
ติดต่องานเว็บไซต์ฯ เป็นต้น)
6.2.2.7 ระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ
7. ขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
7.1 ผู้มาขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารลงชื่อในสมุดทะเบียน
7.2 ผู้ ม าขอตรวจดู ข้อ มู ล ข่ าวสารสามารถตรวจดู ค้ น หาข้อ มู ล ข่ าวสารได้ ด้ ว ยตนเอง หรือ จะขอ
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ช่วยแนะนำค้นหาให้ก็ได้
7.3 หากผู้มาขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารประสงค์จะได้สำเนาหรือสำเนาข้อมูลข่าวสารที่มี คำรับรอง
ความถูกต้องให้ยื่นคำร้องตามแบบฟอร์มที่องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ กำหนดหรือเขียนขึ้นเองโดย
ระบุข้อมูลข่าวสารที่ต้องการในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามสมควร
7.4 หากข้ อมู ล ข่าวสารที่ ป ระสงค์ จะขอไม่ ใช่ข้ อมู ล ข่ าวสารที่ ต้อ งจั ดไว้ให้ ป ระชาชนเข้ า ตรวจดู
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์จะส่งคำขอไปให้หน่วยงานที่ครอบครองดูแลข้อมูลข่าวสารนั้นพิจารณาดำเนินการต่อไป
7.5 กำหนดระยะเวลาในการให้ข้อมูลข่าวสาร
7.5.1 การให้บริการสำเนาข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ ราชการกำหนด
ระยะเวลาภายในวันทำการที่มีคำขอนั้น
7.5.2 การให้บริการสำเนาข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ที่พร้อมจะให้ได้กำหนด ระยะเวลาภายใน
วันทำการที่ขอหรือโดยเร็ว ทั้งนี้ไม่เกิน 15 วัน
7.5.3 ในกรณีที่ข้อมูลข่าวสารที่ขอมีจำนวนมากหรือไม่สามารถรวบรวมสำเนา ให้แล้วเสร็จ
ภายใน 15 วัน องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอจะแจ้งให้ผู้ ขอทราบ ภายใน 15 วัน ว่าจะให้ มารับ
ข้อมูลข่าวสารได้ในวันที่เท่าใด

-5แผนภูมิขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ
การแสดงตนด้วยการลงชื่อในสมุดลงทะเบียน

ตรวจดูว่ามีข้อมูลข่าวสารอยู่ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารหรือไม่

ถ้าไม่มีข้อมูลข่าวสาร
ในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ช่วยเหลือ/แนะนา/ค้นหาจากดัชนีข้อมูลข่าวสาร
ที่เก็บ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารหรือแยกเก็บไว้ต่างหาก

ถ่ายสำเนา

ถ้ามีข้อมูลข่าวสาร
ในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ให้กรอกแบบฟอร์มคำขอ

ให้ความช่วยเหลือในการกรอกแบบฟอร์ม
หรือเจ้าหน้าที่กรอกเอง

รับรองสำเนาถูกต้อง

ส่งผู้รับผิดชอบพิจารณาว่า
จะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคำขอได้หรือไม่

ถ้าไม่มีข้อมูลข่าวสารในหน่วยงานนั้น
ให้คาแนะนาไปขอที่หน่วยงานอื่น

ติดต่อนัดหมายมาฟังผลคำขอ

ถ่ายสำเนา

รับรองสำเนา
ถูกต้อง
ชำระ
ค่าธรรมเนียม

-68. หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานและเงื่อนไข
8.1 หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน
8.1.1 ความมุ่งหมายสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มุ่ง
โดยตรงต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพือ่ รองรับสิทธิการรับรู้ของประชาชน หรือมุ่งต่อการจัดการความรู้การ
พัฒนาเครือข่ายความรู้จากข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ
ข้อมูลข่าวสาร โดยให้เก็บรักษาข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของหน่วยงานและต้องจัดพิมพ์เผยแพร่ จัดไว้ให้ประชาชน
เข้าตรวจดูหรือเปิดเผยเมื่อประชาชนร้องขอตามลำดับความสำคัญของข้อมูลข่าวสารบางประเภทที่การเปิดเผย
อาจกระทบความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือส่วนได้เสียอันพึงได้รับความคุ้มครองของ
บุคคลอื่นได้และข้อมูลข่าวสารทั้งหลายเหล่านี้ เมื่อมีอายุครบเวลาที่กฎหมายกำหนดหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่
ส่งมอบให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติ เพื่อคัดเลือกไว้ให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้า
8.1.2 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2549 ที่เห็นควรให้นาเรื่อง การจัดระบบ
และการดำเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหนึ่ง
ในตัวชี้วัด (KPI) ประสิทธิภาพของหน่วยงานของรัฐทุกแห่งเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2540 เพื่อเป็นการ
สนับสนุนการบังคับใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
8.1.3 หน้าที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
8.1.3.1 เตรียมข้อมูลเพื่อพร้อมในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร วิเคราะห์ ข้อมูลข่าว
สารที่จัดทำไว้จัดระบบข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7 มาตรา 9 และมาตรา 11 จัดแยกประเภทข้อมูลข่าวสารเพื่อ
สะดวกรวดเร็วในการค้นหา
8.1.3.2 เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร คือ
- จัดพิมพ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่กฎหมายกำหนด รวบรวม และจัดส่งข้อมูล
ข่าวสารของราชการตามมารา 7 เพื่อพิมพ์เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา หรือจัดพิมพ์เผยแพร่ตามจำนวน
สมควรทันทีที่มีข้อมูลข่าวสาร
1) ดำเนินการรวบรวมข้อมูลข่าวสารสำคัญไว้ให้ประชาชน ตรวจดู ตาม
มาตรา 9 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้ใช้อำนาจตามมาตรา 9 ออกประกาศเมื่อ 27
กุมภาพันธ์ 2541 กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนตรวจดู โดย
กำหนดให้หน่วยงาน
2) จัดสถานที่สาหรับค้นหาและตรวจดูข้อมูลข่าวสารของ ราชการตาม
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
3) จัดทาดัชนีข้อมูลข่าวสารให้เพียงพอสำหรับบริการ ประชาชนเพื่อความ
สะดวกในการค้นหาด้วยตนเอง

-7- จัดหาข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ให้ผู้ขอในเวลาอันสมควร ตาม มาตรา 11 ซึ่งหมายถึง
หัวหน้าที่จัดหาข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่แล้วและผู้ขอข้อมูลข่าวสารได้ระบุลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามควรและไม่ขอ
รวบรวม หรือจัดให้มีขึ้นใหม่ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะจัดให้หรือไม่ก็ได้
- จัดทำสำเนาและรับรองสำเนาถูกต้อง (มาตรา 9 และมาตรา 11) หน่วยงานของ
รัฐอาจวางหลักเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียมในการดำเนินการก็ได้ และต้องคำนึงถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อ ย
ประกอบด้วย และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยได้มีประกาศเรื่อง
ค่าธรรมเนี ย มไว้ว่าถ้าเรี ยกเก็บ ไม่เกิน ต้น ทุนที่แท้จริงไม่ต้องขอความเห็ นชอบจากคณะกรรมการก่อนก็ได้
ค่าธรรมเนียมมี 3 ประเภท คือ
(1) ค่าธรรมเนียมในการทำสำเนาและรับรองสำเนา
(2) ค่าธรรมเนียมในการค้นหารวบรวมข้อมูลข่าวสาร
(3) ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบความถูกต้องและตัดทอน ข้อมูลข่าวสารที่ไม่
เปิดเผยหน่วยงาน
- ให้คำแนะนำแก่ผู้ขอข้อมูลข่าวสารของราชการที่มิได้อยู่ ในความดูและของ
หน่วยงาน โดยให้ติดต่อหน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้นๆ (มาตรา 12)
8.1.3.3 หน้าที่พิจารณาสั่งเปิดเผยหรือมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ต้องพิจารณาก่อนว่าคำ
ขอนั้นมีลักษณะชัดเจนชนิดที่อาจเข้าใจได้ตามสมควรหรือไม่ กรณีการสั่งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ
กฎหมายถือการมีคำสั่งเปิดเผยเป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ (มาตรา 15 วรรคสอง) ดังนั้น ผู้บังคับบัญชาหรือ
ศาลย่อมไม่มีอำนาจทบทวนหรือยกเลิกเพิกถอน คำสั่ง การสั่งเพิกถอนคำสั่งเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร จึงมีได้
เฉพาะกรณี ผู้ บั งคับ บั ญ ชาหรือศาลเห็ น ว่าเป็นคำสั่ งที่ ไม่ช อบด้วยกฎหมายเท่านั้ น การสั่งมิให้ เปิดเผยนั้ น
กฎหมายมิได้กำหนดว่าเป็นดุลพินิจโดยเฉพาะ ดังนั้นอาจพิจารณาทบทวนหรือยกเลิกเพิกถอนได้ ในกรณีหลัง
หน่วยงานของรัฐที่ออกคำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูล ข่าวสารยังมีห น้าที่ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ.2539 มาตรา 40 วรรคแรก ที่ต้องแจ้งให้ผู้ขอรับรู้ข้อมูลข่าวสารทราบด้วยว่าอาจอุทธรณ์คำสั่ง
ไม่เปิดเผยนั้น ต่อคณะกรรมการการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
คำสั่งนั้น โดยยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (มาตรา 18)
8.1.3.4 แจ้งให้ผู้มีประโยชน์ได้เสียในการเปิดเผยข้อมูลข่าวคัดค้านการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารข่าวสารนั้น ตามมาตรา 17 วรรคแรก
8.1.3.5 จัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลและรักษาความปลอดภัย ให้แก่ระบบข้อมูลข่าว
สารส่ ว นบุ ค คล (มาตรา 23) ไม่เปิ ดเผยข้อ มูล ข่าวสารส่ ว นบุ คคล (มาตรา 24) แก้ ไขและปรับ ปรุงข้ อมู ล
ข่าวสารส่วนบุคคลเพื่อความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล (มาตรา 25)
8.1.3.6 ส่งมอบข้อมูลข่าวสารให้แก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากรหรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ เพื่อคัดเลือกไว้ให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของทางราชการ เมื่อครบ
25 ปี (มาตรา 15 และมาตรา 26 วรรคสอง)

-88.1.3.7 ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่สิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ ผู้รับบริการศูนย์
ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ
หน้าที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯมีหน้าที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการแก่ประชาชน โดยมีหน้าที่
สรุป ดังนี้
1.รวบรวมจัดหมวดหมู่หนังสือและเอกสารเผยแพร่องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอเข้าแฟ้ม
ตามมาตรา 9 เพื่อให้เป็นระเบียบ ง่ายต่อการสืบค้นหาข้อมูล
2. จัดทำสมุดในการลงชื่อสำหรับผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- สมุดเยี่ยมศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- สมุดผู้ใช้บริการ Internet
- สมุดยืม-คืน หนังสือ / วารสาร
- สมุดผู้ขอข้อมูลและผ่านทางเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
3. แนะนำการใช้บริการ Internet ในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
4. แนะนำการยืม หนังสือ / วารสาร ในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
5. ให้ข้อมูลสำหรับผู้ขอข้อมูลในศูนย์ข้อมูลฯและผ่านทางเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลฯ
6. เก็บสถิติผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ภาคผนวก

แบบฟอร์มคำขอข้อมูลข่าวสาร
ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
เขียนที.่ .........................................................
วันที่.........เดือน.......................พ.ศ. ............
เรื่อง ขอข้อมูลข่าวสารของราชการ
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ
ด้วย ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)........................................................../หน่วยงาน.........................ทีอ่ ยู่
ปัจจุบันเลขที่.....................หมูท่ ี่..................ซอย..................ถนน..........................ตำบล........................................
อำเภอ..................................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์............................
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน..........................................................................................................................
มีความประสงค์ขอข้อมูลเกี่ยวกับ..............................................................................................................
......................................................................................................................................................................... .......
เพื่อวัตถุประสงค์.......................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
ต้องการข้อมูลภายใน....................................................โดยข้าพเจ้า ยินยอมเสียค่าธรรมเนียมตามระเบียบฯ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ..................................................ผู้ขอข้อมูล
(...................................................)
เวลา.................................
ความเห็นผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น
ผลพิจารณา ( ) อนุญาต.............................
( ) ไม่อนุญาต.........................
………………………………..
(........................................)
ตำแหน่ง ปลัด อบต.ปราสาทเยอ

ความเห็นผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น
ผลพิจารณา ( ) อนุญาต…………………….…..
( ) ไม่อนุญาต.........................
………………………………..
(........................................)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

หมายเหตุ 1.กรณีท่านขอข้อมูลข่าวสารจาก อบต. และข้อมูลข่าวสารนั้น อบต. มีข้อมูลข่าวสารพร้อมที่จะ
จัดหาให้ได้ จะดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วหรือภายใน 15-30 นาที
2.ในกรณีที่ข้อมูลข่าวสารที่ขอมีจำนวนมาก หรือไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน
อบต.จะแจ้งให้ท่านทราบภายใน 15 วัน พร้อมทั้งกำหนดวันที่จะดำเนินการแล้วเสร็จ
3.ในกรณีที่ อบต.ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคำขอ เนื่องจากมีคำสั่งเป็นการเฉพาะกรม
ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบพร้อมเหตุ ภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับคำขอ

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ
..........................................................................................................
คำชี้แจง แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจ ความพึงพอใจผู้รับบริการ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลปราสาทเยอ และนำผลการประเมินไปพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขการบริหารจัดการงานด้านข้อมูลข่าวสาร ให้มี
คุณภาพต่อไป
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ หน้าคำตอบที่ตรงกับความเป็นจริง)
1. เพศ

ชาย
หญิง
2. อายุ
ต่ำกว่า 20 ปี
20 - 29 ปี
30 – 39 ปี
40 – 49 ปี
50 - 59 ปี
60 ปี ขึ้นไป
3. ระดับการศึกษาสูงสุด
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
4. ผู้มารับบริการ
ข้าราชการอบต.ปราสาทเยอ
เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน
ประชาชนที่มาติดต่อราชการ
ลูกจ้างอบต.ปราสาทเยอ อื่น ๆ ระบุ...................
ตอนที่ ๒ ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน)
ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารในเรื่องต่างๆ ต่อไปนี้อย่างไร
ระดับความพึงพอใจ 5 = มากที่สดุ 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย และ 1 = น้อยทีส่ ุด
ประเด็นการสำรวจความพึงพอใจ

มากที่สุด
(5)

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง น้อย
(4)
(3)
(2)

1. ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ
2. ความครบถ้วนของข้อมูลข่าวสารที่มีไว้บริการในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
3. ระยะเวลาการได้รับบริการ
4. ระบบการจัดหมวดหมู่และการสืบค้นข้อมูลข่าวสาร
5. สถานที่ตั้งของศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่ไปใช้บริการมีความเหมาะสม
เช่น สะดวก เข้าไปใช้บริการง่าย มีป้ายประชาสัมพันธ์ชัดเจน ฯลฯ
6. สถานที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารมีความสะอาดเป็นระเบียบร้อยร้อย
7. การเอาใจใส่ในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
8. เจ้าหน้าที่มีความรู้ในการตอบคำถามและชี้แจงได้ชัดเจน
9. สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ
10. ความพึงพอใจในภาพรวม
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่นๆ
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

น้อยที่สุด
(1)

สถานที่ติดต่อ...
ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ
เลขที่ 107 หมู่ 2 ตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง
จังหวัดศรีสะเกษ 33180
โทรศัพท์ : 045-921523
www. prasatyoe.go.th

