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คู่มือสำหรับประชำชน
งำนที่ให้บริกำร
กำรบริกำรข้อมูลข่ำวสำร
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ สำนักปลัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองหงส์
ขอบเขตกำรให้บริกำร
สถำนที่ / ช่องทำงกำรให้บริกำร
สำนักปลัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองหงส์
1/2 ม.6 ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมรำช
โทรศัพท์ : 075 - 424 -4080
โทรสำร : 075 - 424 -4080

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น.

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรยื่นคำขอ
ด้วยได้มีกำรตรำพระรำชบัญญั ติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 ขึ้น เพื่อให้ประชำชนมีโอกำส
กว้ำงขวำงในกำรรับ ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับ กำรดำเนินกำรต่ำงๆของรัฐ เพื่อที่ประชำชนจะสำมำรถแสดงควำม
คิดเห็ น และใช้สิ ทธิท ำงกำรเมื องได้ โดยถูกต้ องตำมควำมเป็ นจริงอั นเป็น กำรส่ งเสริ ม ให้ มี ควำมเป็ นรัฐ บำลโดย
ประชำชนมำกยิ่งขึ้นและเพื่อให้ประชำชนมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร โดยมีข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผย
ที่แจ้งชัดและจำกัดเฉพำะข้อมูลข่ำวสำรที่หำกเปิดเผยแล้วจะเกิดควำมเสียหำยต่อประเทศชำติหรือต่อประโยชน์ที่
สำคัญของเอกชน เพื่อพัฒนำระบอบประชำธิปไตยให้มั่นคงเพื่อให้ประชำชนมีโอกำสรู้ถึง สิทธิหน้ำที่ของตนอย่ำง
เต็มที่ เพื่ อที่ จะปกป้ องรักษำประโยชน์ ของตนเองและเพื่อคุ้มครองสิ ทธิส่ วนบุคคลในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
ข่ำวสำรของทำงรำชกำรจึงมีผ ลบั งคับ ให้ ห น่วยงำนของรัฐ ต้องจัดให้ มีข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำรอย่ำงน้อย
ดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชำชนเข้ำตรวจดูได้ ทั้งนี้ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่คณะกรรมกำรกำหนด
1. ผลกำรพิจำรณำหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งควำมเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในกำร
พิจำรณำวินิจฉัยดังกล่ำว
2. นโยบำยหรือกำรตีควำมที่ไม่เข้ำข่ำยต้องลงพิมพ์ในรำชกิจจำนุเบกษำ
3. แผนงำน โครงกำร และงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีของปีที่กำลังดำเนินกำร
4. คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้ำที่ของเอกชน
5. สิ่งพิมพ์ทหี่ น่วยงำนของรัฐต้องส่งไปลงพิมพ์ในรำชกิจจำนุเบกษำ ได้แก่
5.1 โครงสร้ำงและกำรจัดองค์กรในกำรดำเนินงำน
5.2 สรุปอำนำจหน้ำที่ที่สำคัญและวิธีกำรดำเนินงำน

2

5.3 สถำนที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่ำวสำร หรือคำแนะนำในกำรติดต่อกับหน่วยงำนของรัฐ
5.4 กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบำย
หรือกำร ตีควำม ทั้งนี้เฉพำะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภำพอย่ำงกฎ เพื่อให้มีผลเป็นกำรทั่วไปต่อเอกชน
ที่เกี่ยวข้อง
5.5 ข้อมูลข่ำวสำรอื่นตำมที่คณะกรรมกำรกำหนด
6. สัญญำสัมปทำน สัญญำที่มีลักษณะเป็นกำรผูกขำดตั ดตอนหรือสัญญำร่วมทุนกับเอกชนในกำรจัดทำ
บริกำรสำธำรณะ
7. มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมกำรที่แต่งตั้งโดยกฎหมำย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรีทั้งนี้ให้ ระบุ
รำยชื่อรำยงำนทำงวิชำกำร รำยงำนข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่ำวสำรที่นำมำใช้ในกำรพิจำรณำไว้ด้วย
8. ข้อมูลข่ำวสำรอื่นตำมที่คณะกรรมกำรกำหนด
ดังนั้นบุคคลไม่ว่ำจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตำม ย่อมมีสิทธิเข้ำตรวจดู ขอคัดสำเนำหรือขอคัดสำเนำ
ที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลดังกล่ำวได้ โดยให้หน่วยงำนของรัฐผู้รับผิดชอบจัดหำข้อมูลข่ำวสำรนั้นให้แก่ผู้ขอ
ภำยในเวลำอันสมควร เว้นแต่ผู้นั้นขอจำนวนมำกหรือบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุอันควรหรือเป็นข้อมูลข่ำวสำรที่ไม่ต้อง
เปิดเผย ดังนี้
1. ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรที่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์จะเปิดเผยมิได้
2. กำรเปิดเผยจะก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อควำมมั่นคงของประเทศ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศและ
ควำมมั่นคงในทำงเศรษฐกิจหรือกำรคลังของประเทศ
3. กำรเปิดเผยจะทำให้กำรบังคับใช้กฎหมำยเสื่อมประสิทธิภำพ หรือไม่อำจสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ได้ ไม่
ว่ำจะเกี่ยวกับกำรฟ้องคดี กำรป้องกัน กำรปรำบปรำม กำรทดสอบ กำรตรวจสอบ หรือกำรรู้แหล่งที่มำของ
ข้อมูลข่ำวสำรหรือไม่ก็ตำม
4. ควำมเห็นหรือคำแนะนำภำยในหน่วยงำนของรัฐในกำรดำเนินกำรเรื่องหนึ่งเรื่องใด แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึง
รำยงำนทำงวิชำกำร รำยงำนข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่ำวสำรที่นำมำใช้ในกำรทำควำมเห็นหรือคำแนะนำ
ภำยในดังกล่ำว
5. กำรเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรำยต่อชีวิตหรือควำมปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด
6. รำยงำนกำรแพทย์หรือข้อมูลข่ำวสำรส่วนบุคคลซึ่งกำรเปิดเผยจะเป็นกำรรุกล้ำสิทธิส่วนบุคคล
โดยไม่สมควร
7. ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรที่มีกฎหมำยคุ้มครองมิให้เปิดเผย หรือข้อมูลข่ำวสำรที่มีผู้ให้มำโดยไม่ประสงค์
ให้ทำงรำชกำรนำไปเปิดเผยต่อผู้อื่น
8. กรณีอื่นตำมที่กำหนดให้พระรำชกฤษฎีกำ
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ขั้นตอนและระยะกำรให้บริกำร
ขั้นตอน
1. ผู้ขอข้อมูลข่ำวสำรยื่นคำร้อง (ระยะเวลำ 3 นำที)
2. เจ้ำหน้ำทีต่ รวจสอบคำร้อง (ระยะเวลำ 2 นำที)
3. ค้นหำข้อมูลข่ำวสำรพร้อมคำสำเนำ
(ระยะเวลำ 25 นำที)
4. เสนอหัวหน้ำสำนักปลัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
พิจำรณำ (ระยะเวลำ 10 นำที)
5. เสนอปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมำยพิจำรณำ (ระยะเวลำ 10 นำที)
6. เสนอนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเพื่อพิจำรณำ
อนุมัติ (ระยะเวลำ 10 นำที)

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
เจ้ำพนักงำนธุรกำร สำนักปลัด องค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลหนองหงส์
เจ้ำพนักงำนธุรกำร สำนักปลัด องค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลหนองหงส์
เจ้ำพนักงำนธุรกำร สำนักปลัด องค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลหนองหงส์
เจ้ำพนักงำนธุรกำร สำนักปลัด องค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลหนองหงส์
เจ้ำพนักงำนธุรกำร สำนักปลัด องค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลหนองหงส์
เจ้ำพนักงำนธุรกำร สำนักปลัด องค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลหนองหงส์

ระยะเวลำ
ใช้ระยะเวลำทั้งสิ้น ไม่เกิน 1 ชั่วโมง นับแต่ยื่นคำขอ
รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ
กรณียื่นคำร้องด้วยตนเอง
1. สำเนำบัตรประจำตัวที่ทำงรำชกำรออกให้ผู้ยื่นคำขอ

จำนวน 1 ฉบับ

2. สำเนำทะเบียนบ้ำนผู้ยื่นคำขอ

จำนวน 1 ฉบับ

กรณีมอบอำนำจ
1. สำเนำบัตรประจำตัวที่ทำงรำชกำรออกให้ผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ

อย่ำงละ 1 ฉบับ

2. สำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ

อย่ำงละ 1 ฉบับ

3. หนังสือมอบอำนำจ

จำนวน 1 ฉบับ
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ค่ำธรรมเนียม
ไม่เสียค่ำธรรมเนียม
กำรรับเรื่องร้องเรียน
ถ้ำกำรให้บริกำรไม่เป็นไปตำมข้อตกลงที่ระบุไว้ข้ำงต้น สำมำรถติดต่อเพื่อร้องเรียน
 โดยส่งจดหมำยทำงไปรษณีย์มำได้ที่
- ที่ทำกำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองหงส์ เลขที่ 1/2 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมรำช 80110
 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่
- สำนักปลัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองหงส์
โทรศัพท์ : โทรสาร 075 - 424 - 080
 หรือ เว็ปไซต์ http : // www.nonghongs.go.th
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม
แบบคำร้องขอข้อมูลข่ำวสำร
สำหรับเจ้ำหน้ำที่
รับที่......................................................
วันที่.... เดือน................ พ.ศ. ..............

เขียนที่...............................................................
วันที่.......... เดือน............................ พ.ศ. ..........

ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว.................................................................................................................... อำยุ................ปี
อำชีพ................................................................ สถำนที่ทำงำน/สถำนศึกษำ....................................................................................
อยู่บ้ำนเลขที่.......................... หมูท่ ี่.............. ตรอก/ซอย.................................... ถนน....................................................................
ตำบล/แขวง.................................................. อำเภอ/เขต.............................................. จังหวัด.......................................................
หมำยเลขโทรศัพท์................................................................... หมำยเลขโทรสำร...........................................................................
มีควำมประสงค์ขอรับบริกำรข้อมูลข่ำวสำรตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐
โดย  ขอตรวจดู
 ขอคัดสำเนำ
 ขอคัดสำเนำที่มีคำรับรองถูกต้อง
ในเรื่องต่อไปนี้
๑................................................................................................................................................................................
๒................................................................................................................................................................................
๓................................................................................................................................................................................
เพื่อใช้ประโยชน์ (ถ้ำมี)...............................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูย้ ื่นคำขอ
(......................................................)

 มีค่ำธรรมเนียม จำนวน............บำท

คำสั่ง

อนุญำต
 ไม่มีค่ำธรรมเนียม
ไม่อำจดำเนินกำรได้ เนื่องจำก
 คำขอไม่ชัดเจน  ไม่มีข้อมูล

ไม่อนุญำต เนื่องจำก

ขอจำนวนมำกหรือบ่อยครั้ง โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

อำจเสียหำยต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์

เปิดเผยไม่ได้ตำมมำตรำ๑๕
เนื่องจำก...............................................................................................
หำกท่ำนไม่เห็นด้วยกับคำสั่งนี้ ท่ำนมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมกำรวินิจฉัยกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรภำยใน ๑๕ วัน นับแต่
วันที่ทรำบคำสั่งนี้



........................................................
(......................................................)
ตำแหน่ง........................................................
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ได้ส่งข้อมูลข่ำวสำรคืนแล้ว เมื่อวันที่.......... เดือน........................... พ.ศ. ................
......................................................ผู้ยื่นคำขอ



(......................................................)
กำลังดำเนินกำรตำมคำขอที่................./............โปรดติดต่อใหม่ภำยในวันที่.......... เดือน................. พ.ศ. ..............
......................................................
(......................................................)
ตำแหน่ง........................................................
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ตัวอย่ำงกำรกรอกแบบฟอร์ม
แบบคำขอข้อมูลข่ำวสำร
สำหรับเจ้ำหน้ำที่
รับที่.......อบต.หนองหงส์...............
วันที่...1.. เดือน...มิถุนายน.. พ.ศ. ..2557..

เขียนที่.........อบต.หนองหงส์.............
วันที่....1.... เดือน....มิถุนายน...... พ.ศ. ..2557..

ข้ำพเจ้ำ........นายรักไทย...รักชาติ................. อำยุ........30......ปี อำชีพ........ประกอบธุรกิจส่วนตัว.......................
สถำนที่ทำงำน/สถำนศึกษำ.............. -................................ อยู่บ้ำนเลขที่......5........ หมู่ที่....3..... ตรอก/ซอย..........-............
ถนน............-............ตำบล/แขวง.....หนองหงส์........... อำเภอ/เขต........ทุ่งสง.............. จังหวัด...นครศรีธรรมราช.................
หมำยเลขโทรศัพท์......0899999999.................. หมำยเลขโทรสำร.............................-............................................
มีควำมประสงค์ขอรับบริกำรข้อมูลข่ำวสำรตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐
โดย  ขอตรวจดู
 ขอคัดสำเนำ
 ขอคัดสำเนำที่มีคำรับรองถูกต้อง
ในเรื่องต่อไปนี้
๑....แผนพัฒนา 3 ปี (ประจาปี พ.ศ. 2558 - 2560 )........ของ อบต.หนองหงส์..................................................
๒................................................................................................................................................................................
๓................................................................................................................................................................................
เพื่อใช้ประโยชน์ (ถ้ำมี)...............................................................................................................................................................
ลงชื่อ.............รักไทย...รักชาติ..........ผู้ยื่นคำขอ
(.....นายรักไทย...รักชาติ........)
 มีค่ำธรรมเนียม จำนวน............บำท

คำสั่ง

อนุญำต
 ไม่มีค่ำธรรมเนียม
ไม่อำจดำเนินกำรได้ เนื่องจำก
 คำขอไม่ชัดเจน  ไม่มีข้อมูล

ไม่อนุญำต เนื่องจำก

ขอจำนวนมำกหรือบ่อยครั้ง โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

อำจเสียหำยต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์

เปิดเผยไม่ได้ตำมมำตรำ ๑๕ เนื่องจำก...............................................................................
หำกท่ำนไม่เห็นด้วยกับคำสั่งนี้ ท่ำนมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมกำรวินิจฉัยกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรภำยใน ๑๕
วัน นับแต่วันที่ทรำบคำสั่งนี้



(ลงชื่อ) ........ยินดี..เต็มใจบริการ...........
(.......นายยินดี..เต็มใจบริการ.............)
ตำแหน่ง.........เจ้าพนักงานธุรการ...........
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ได้ส่งข้อมูลข่ำวสำรคืนแล้ว เมื่อวันที่...1..... เดือน......มิถุนายน...... พ.ศ. ..2557..
ลงชื่อ.............รักไทย...รักชาติ............ผู้ยื่นคำขอ
(.....นายรักไทย...รักชาติ......)

 กำลังดำเนินกำรตำมคำขอที่............./............โปรดติดต่อใหม่ภำยในวันที่.......... เดือน................. พ.ศ. ..............
(ลงชื่อ) ........ยินดี..เต็มใจบริการ...........
(.......นายยินดี..เต็มใจบริการ.............)
ตำแหน่ง.........เจ้าพนักงานธุรการ...........

