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คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลฉบับนี้   จัดท า
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ประชาชนสามารถติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานของรัฐ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับผู้ปฏิบัติงาน
ประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสารหรือผู้ที่ต้องการศึกษาหาความรู้ในเรื่องดังกล่าว   

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลยม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานของ 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลยมสามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และสร้าง 
ความเข้าใจในวิธีการเข้าถึงงานบริการของศูนย์ฯ แก่ผู้รับบริการ รวมทั้งใช้ประกอบการขับเคลื่อน กระบวนการ
ด าเนินงานให้ไปสู่เป้าหมายศูนย์ข้อมูลข่าวสารต่อไป  
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คู่มือการปฏิบัติงาน 
 

ตามพระราชบัญญัติขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
 
1. ความเป็นมา  

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 บัญญัติขึ้นเพ่ือรองรับสิทธิของ  
ประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของ ราชการ
ตามอ านาจหน้าที่และภารกิจของหน่วยงานฯ นอกจากนี้ยังให้มีการเผยแพร่เพ่ือให้ประชาชน สามารถใช้สิทธิใน
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐและเพ่ือความโปร่งใส มีประสิทธิภาพใน การปฏิบัติราชการ ซึ่งการ
ให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลยม กระบวนการที่ช่วย สนับสนุนผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ข้อมูลบวนการบริหารจัดการศูนย์  

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ตาม 
มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ ต้องจัดให้มี
ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามกฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ กอปร กับได้มีประกาศ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มี ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ณ ที่ท าการของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ จัดเก็บรวบรวมข้อมูล
ข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ” มีภารกิจในการให้ ค าแนะน าให้ค าปรึกษาที่เป็น
ประโยชน์ โดยประชาชนที่มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว และ ได้รับข้อมูลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน อีก
ทั่งรับเรื่องราวร้องทุกข์เก่ียวกับหน่วยงาน และเผยแพร่ผลการ ปฏิบัติงานของหน่วยงานด้วย  

องค์การบริหารส่วนต าบลยม เป็นหน่วยงานที่ต้องการตอบสนองความต้องการของ 
ประชาชน ให้มีสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการด าเนินการของรัฐจึงได้มีประกาศให้จัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารขึ้น จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลยม ให้บริการที่ องค์การบริหารส่วนต าบลยม 
เลขที่ 137  หมู่ที่ 2  ต าบลยม  อ าเภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน  55140 และได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์
ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลยม เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ ซึ่งจะเป็นแนวทาง ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในวิธีการ ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน การ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองยม สามารถให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน มีความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน และสร้างความพึงพอใจใน
การรบับริการข้อมูลข่าวสารจาก ทางราชการ  
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2.  วัตถุประสงค์การจัดท าคู่มือ 

1. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร หรือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องมีการปฏิบัติถูกต้อง
เป็นไปในทิศทางเดียวกันภายใต้ข้อก าหนดของกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

2. เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนผู้ใช้บริการ มีประสิทธิภาพและเป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

3. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการทางานของผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ 
4. เพ่ือใช้เป็นสื่อกลางในการประสานงานและเป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงาน 

3. ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกบักฎหมายข้อมูลข่าวสาร 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เป็นกฎหมายที่เกิดขึ้นโดยมีเจตนารมณ์

เพ่ือให้ประชาชนมีสิทธิได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการต่างๆ ของรัฐ ประชาชนมีสิทธิได้รู้ (Right to 
know) ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยไม่จาเป็นต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสีย โดยหน่วยงานของรัฐผู้ครอบครองข้อมูล
ข่าวสาร มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ ให้แก่ประชาชนตามวิธีที่ก าหนด และก าหนดหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจน
เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐไม่ต้องเปิดเผย หรืออาจไม่เปิดเผยและให้ความคุ้มครองข้อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ เพ่ือประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิ
ทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง รวมทั้งมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารและการตรวจสอบการใช้
อ านาจรัฐ อันจะเป็นการส่งเสริมให้มีรัฐบาลที่บริหารบ้านเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นไป เพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนมากยิ่งขึ้น 

4. ค าจ ากัดความ  
“ข้อมูลข่าวสาร” หมายความว่า  สื่อที่มีความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือ สิ่ง

ใดๆ ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้น จะท าได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆ และไม่ว่าจะได้ท าไว้ใน
รูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียงการ
บันทึก โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอ่ืนใดที่ท าให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้  

“ข้อมูลข่าวสารของราชการ” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครอง หรือควบคุม 
ดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
เอกชน  

 “ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของ บุคคล เช่น 
การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการท างาน บรรดาที่มีชื่อของผู้นั้นหรือ
มีเลขหมาย รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอ่ืนที่ท าให้รู้ตัวผู้นั้นได้ เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ แผ่นบันทึกลักษณะเสียงของ
คน หรือรูปถ่าย และให้ความรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้วด้วย ข้อมูลข่าวสาร
ที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานรัฐย่อม จ ากัดเฉพาะที่หน่วยงานของรัฐครอบครองหรือ
ควบคุมไว้ตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นๆ เท่านั้น รวมไปถึงข้อมูลข่าวสารที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในฐานะผู้
ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่หน่วยงานของรัฐครอบครองอยู่ด้วย  
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5. การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เป็นกฎหมายที่รองรับ “สิทธิได้รู้” ของ
ประชาชนในการรับข้อมูลข่าวสารของราชการที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐและก าหนดหน้าที่
ของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ต้องปฏิบัติตามโดยยึดหลัก “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็น
ข้อยกเว้น” 
   มาตรา 7  หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ลงพิมพ์ใน
ราชกิจจานุเบกษา 

   (1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินงาน 

   (2) สรุปอ านาจหน้าที่ท่ีส าคัญและวิธีการด าเนินงาน 

   (3) สถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือค าแนะน าในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ 

   (4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน  นโยบาย หรือการ
ตีความ ทั้งนี ้เฉพาะที่จัดให้มีข้ึนโดยมีสภาพอย่างกฎ เพ่ือให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

   (5) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด 

     ข้อมูลข่าวสารใดที่ได้มีการจัดพิมพ์เพ่ือให้แพร่หลายตามจ านวนพอสมควรแล้ว ถ้ามีการลงพิมพ์
ในราชกิจจานุเบกษาโดยอ้างอิงถึงสิ่งพิมพ์นั้นก็ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติวรรคหนึ่งแล้ว 

       ให้หน่วยงานของรัฐรวบรวมและจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไว้เผยแพร่เพ่ือขายหรือ
จ าหน่ายจ่ายแจก ณ ที่ท าการของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นตามที่เห็นสมควร 

  มาตรา 9 ภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสาร
ของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ก าหนด 

   (1) ผลการพิจารณาหรือค าวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและค าสั่งที่
เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว 

   (2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา  7 (4) 

   (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีที่ก าลังด าเนินการ 



 

 

   (4) คู่มือหรือค าสั่งเก่ียวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของ
เอกชน 

   (5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา  ๗ วรรคสอง 
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   (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนใน
การจัดท าบริการสาธารณะ 

   (7) มติคณะรัฐมนตรี  หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี  
ทั้งนี ้ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่น ามาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย 

   (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด 

   ข้อมูลข่าวสารที่จัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามวรรคหนึ่ง  ถ้ามีส่วนที่ต้องห้ามมิให้เปิดเผย
ตามมาตรา  14 หรือมาตรา 15 อยู่ด้วย ให้ลบหรือตัดทอนหรือท าโดยประการอ่ืนใดที่ไม่เป็นการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารนั้น 

   บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตามย่อมมีสิทธิเข้าตรวจดู ขอส าเนาหรือขอส าเนา
ที่มีค ารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งได้   ในกรณีที่สมควรหน่วยงานของรัฐโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียมในการนั้นก็ได้ ในการนี้ให้ค านึง ถึงการช่วยเหลือ
ผู้มีรายได้น้อยประกอบด้วย ทั้งนี้ เว้นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน 

   มาตรา 11 หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่จัดหาข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนตามที่ขอและค าขอ
ของผู้นั้นระบุข้อมูลข่าวสารที่ต้องการในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามควร และจะต้องเป็นข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่แล้ว
ในสภาพที่พร้อมจะให้ได้ มิใช่เป็นการต้องไปจัดท า วิเคราะห์ จ าแนก รวบรวม หรือจัดให้มีขึ้นใหม่ แต่ถ้า
หน่วยงานของรัฐเห็นว่ากรณีที่ขอนั้นมิใช่การแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้า และเป็นเรื่องที่จ าเป็นเพ่ือปกป้อง
สิทธิเสรีภาพส าหรับผู้นั้นหรือเป็นเรื่องที่จะเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ หน่วยงานของรัฐจะจัดหาข้อมูลข่าวสาร
นั้นให้ก็ได้ ให้หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้แก่ผู้ขอภายในเวลาอันสมควร เว้นแต่ผู้นั้น
ขอจ านวนมากหรือบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

6. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ  
องค์การบริหารส่วนต าบลยม ได้ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลยม 

เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540   ดังนี้  
1.  จัดสถานที่ส าหรับให้บริการข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 เพ่ือประชาชนสามารถเข้า

ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก  
2.  มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
3.  จัดท าป้ายบอกถึงท่ีตั้งของสถานที่หรือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 



 

 

4.  จัดท าสมุดทะเบียนส าหรับผู้เข้ามาขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร 
5.  จัดระบบข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.2540 ตาม 

มาตรา 7 พร้อมจัดท าดัชนีข้อมูลข่าวสารไว้บริการแก่ผู้มาติดต่อและขอรับบริการ  
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6. บริหารจัดการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างเป็นระบบเช่นแต่งตั้ ง
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลสวนพริกไทยเก็บสถิติข้อมูลข่าวสารด าเนินการรักษา
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ 

7. เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่บุคลากรทราบเช่นจัด
อบรมสัมมนาส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในโครงการต่างๆที่ เกี่ยวเนื่องกับการให้และรับบริการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อช่องทางต่างๆบรรยายให้ความรู้ผู้เข้าเยี่ยมชม ส ารวจความต้องการและความ
คาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียส ารวจความพึงพอใจในการรับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหาร -                   
ส่วนต าบลยม 

8. เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประกวดราคาประกาศสอบราคาที่ผู้บริหารลงนามแล้วเผยแพร่
บนเว็บไซต์ 

7. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
ข้อมูลข่าวสารที่องค์การบริหารส่วนต าบลยม รวบรวมข้ึนเพื่อให้บริการประชาชนตาม  

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ตามมาตรา 7 และมีสิทธิตรวจสอบดูได้ตามมาตรา 9 
ประกอบด้วย  

1.  ค าวินิจฉัยที่เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบลยม รวมทั้งหน่วยงานในสังกัด  
2.  ผลการพิจารณาที่เก่ียวกับองค์การบริหารส่วนต าบลยม รวมทั้งหน่วยงานในสังกัด 

  3.  นโยบายรัฐบาลและนโยบายต่างๆ ของผู้บริหาร ที่เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบลยม  
  4.  แผนงาน/โครงการเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบลยม รวมทั้งหน่วยงานในสังกัด 
  5.  งบประมาณรายจ่ายเกี่ยงกับองค์การบริหารส่วนต าบลยม รวมทั้งหน่วยงานในสังกัด 
  7.  ข้อบังคับ หนังสือบริคณห์สนธ ิระเบียบ คาสั่ง ขององค์การบริหารส่วนต าบลยมรวมทั้ง
หน่วยงานในสังกัด 
  8.  สัญญาสัมปทาน สัญญาว่าจ้าง สัญญาร่วมทุน 
  9.  โครงสร้างอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลยม รวมทั้งหน่วยงานในสังกัด 
  10. เอกสารทางวิชาการ เช่น รายงานการวิจัย ผลการศึกษา รายงาน ข้อเท็จจริงวิทยานิพนธ์ฯ 
ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบลยม รวมทั้งหน่วยงานในสังกัด 
  11. คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  
  12. คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
  13. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนขององค์การบริหารส่วนต าบลยม 
  14. ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ 
  15. ข่าวสารเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบลยม ที่จัดท าโดยองค์การบริหารส่วนต าบลยม  
เช่น จดหมายข่าว รายงานการปฏิบัติราชการประจ าปี 
  16. ระบบข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์  



 

 

  17. อ่ืนๆ แล้วแต่ผู้ตรวจสอบหรือร้องขอสอบถาม (ถ้ามี) มาตรา 11  
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8. ขั้นตอนและก าหนดระยะเวลาในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร  
1.  ผู้มาขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารลงชื่อในสมุดทะเบียน 
2.  ผู้มาขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารสามารถตรวจดูค้นหาข้อมูลข่าวสารได้ด้วยตนเอง หรือขอให้

เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ช่วยแนะน าค้นหาให้ก็ได้ 
3.  หากผู้มาขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารประสงค์จะได้ส าเนาหรือส าเนาข้อมูลข่าวสารที่มีค า

รับรองความถูกต้องให้ยื่นค าร้องตามแบบฟอร์มที่องค์การบริหารส่วนต าบลยม ก าหนดหรือเขียนขึ้นเองโดยระบุ
ข้อมูลข่าวสารที่ต้องการในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามสมควร 

4.  หากข้อมูลข่าวสารที่ประสงค์จะขอไม่ใช่ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้า ตรวจดู 
เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์จะส่งค าขอไปให้หน่วยงานที่ครอบครองดูแลข้อมูลข่าวสารนั้นพิจารณาด าเนินการต่อไป 

5.  ก าหนดระยะเวลาในการให้ข้อมูลข่าวสาร  
     5.1  การให้บริการส าเนาข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ ราชการก าหนด 

ระยะเวลาภายในวันทาการที่มีคาขอนั้น  
       5.2  การให้บริการส าเนาข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ที่พร้อมจะให้ได้ก าหนด ระยะเวลาภายใน 
วันท าการที่ขอหรือโดยเร็ว ทั้งนี้ไม่เกิน 15 วัน 
       5.3  ในกรณีที่ข้อมูลข่าวสารที่ขอมีจ านวนมากหรือไม่สามารถรวบรวมส าเนา ให้แล้วเสร็จ 
ภายใน 15 วันองค์การบริหารส่วนต าบลยม จะแจ้งให้ผู้ขอทราบ ภายใน 15 วัน ว่าจะให้มารับข้อมูลข่าวสารได้
ในวันที่เท่าใด 
       5.4  ข้อมูลข่าวสารที่เมื่อเปิดเผยแล้ว อาจมีผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องหรือประโยชน์
ส่วนรวม จะต้องให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแจ้งผลให้ทราบภายใน 15 วัน 
  6.  กรอกแบบส ารวจความพึงพอใจการรับบริการข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลยม  

9. สิทธิร้องเรียน 
1.  ประชาชนสามารถใช้สิทธิร้องเรียนได้ เมื่อเห็นว่าหน่วยงานของรัฐมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม 

กฎหมายในกรณีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 1.1. กรณีไม่น าข้อมูลข่าวสารลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7 
 1.2. กรณีไม่จัดข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 
 1.3. กรณีไม่จัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ใช้สิทธิขอดูหรือขอส าเนา ตามมาตรา 11 
 1.4. กรณีไม่ให้ค าแนะน า หรือให้ค าแนะน าล่าช้า หรือไม่ส่งค าขอให้หน่วยงานผู้จัดท า 

             ข้อมูลข่าวสารพิจารณา ตามมาตรา 12 
  
 1.5.  กรณีไม่แจ้งผู้มีประโยชน์ได้เสียเสนอค าคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
         ของราชการตามมาตรา 17 



 

 

 1.6.  กรณีไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล  
           ตามมาตรา 23 
 1.7.  กรณีไม่คุ้มครองหรือเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล โดยปราศจากความยินยอม 
        เป็นหนังสือจากเจ้าของข้อมูล ตามมาตรา 24 
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 1.8.  กรณีกระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล โดยฝ่าฝืน 
        ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 25 (ยกเว้นเป็นกรณีตามมาตรา 25 วรรคสี่) 
 1.9.  กรณีไม่ส่งมอบเอกสารประวัติศาสตร์ให้กับหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เพ่ือคัดเลือก 
         ไว้ให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้า ตามมาตรา 26 
 1.10. กรณีหน่วยงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า หรือไม่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร รวมทั้ง 
      กรณปีระชาชนเห็นว่าไม่ได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิรับรู้โดยไม่มีเหตุ 
      อันสมควรด้วย ตามมาตรา 13 
 1.11. กรณีหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีการใช้สิทธิขอข้อมูลข่าวสารมากหรือบ่อยโดยไม่มี 
      เหตุผลอันสมควร ตามมาตรา 11 
 1.12 กรณีหน่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามท่ีร้องขอและผู้ร้องขอ 
         ไม่เชื่อว่าเป็นความจริง (มาตรา 33) 

  2.  ช่องทางการร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร 
     กฎหมายไม่ได้ระบุว่าให้ร้องเรียนด้วยวิธีใด  ประชาชนมีสิทธิยื่นค าร้องเรียนต่อ

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลยม ซึ่งประชาชนอาจมาร้องเรียนด้วยตนเอง หรือ
จัดท าเป็นหนังสือร้องเรียน จัดส่งให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลยม  โดยให้ร้องเรียนต่อ   
ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลยม 

10. สิทธิอุทธรณ์ 
การอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัตินี้ ประชาชนจะสามารถอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้อมูล

ข่าวสารของราชการได้ 3 กรณ ีคือ 
1) กรณีหน่วยงานของรัฐมีค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามท่ีได้มีค าขอ 
2) กรณีหน่วยงานของรัฐปฏิเสธไม่รับฟังค าคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ซึ่งบุคคลผู้ 

คัดค้านทราบว่าตนมีประโยชน์ได้เสีย และได้เสนอค าคัดค้านพร้อมเหตุผลประกอบเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐไม่ 
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแล้ว แต่หน่วยงานไม่เห็นด้วยและมีค าสั่งไม่รับฟังค าคัดค้านแล้ว 

3) กรณีหน่วยงานของรัฐไม่ยินยอมแก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามค าขอ เมื่อบุคคลใดเห็น 
ว่าข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ซึ่งหน่วยงานของรัฐจัดเก็บไว้ไม่ถูกต้องตามท่ีเป็นจริง และได้ยื่นค าขอ 
เป็นหนังสือให้หน่วยงานของรัฐเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ถูกต้อง 

ทั้ง 3 กรณีดังกล่าว ประชาชนมีสิทธิยื่นหนังสืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ 
ราชการองค์การบริหารส่วนต าบลยม เพ่ือพิจารณาส่งค าอุทธรณ์ให้คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร พิจารณาวินิจฉัยต่อไป 
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แผนภูมิขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลยม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การแสดงตนด้วยการลงชื่อในสมุดลงทะเบียน 

 

ตรวจดูว่ามีข้อมูลข่าวสารอยู่ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารหรือไม่ 

ถ้าไม่มีข้อมูลข่าวสาร 
ในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

ถ้ามีข้อมูลข่าวสาร 
ในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

ช่วยเหลือ/แนะน า/ค้นหาจากดัชนีข้อมูลข่าวสาร 
ที่เก็บ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารหรือแยกเก็บไว้ต่างหาก 

 

ให้กรอกแบบฟอร์มค าขอ 

ถ่ายส าเนา 

รับรองส าเนาถูกต้อง 

ถ้าไม่มีข้อมูลข่าวสารในหน่วยงานนั้น 
ให้ค าแนะน าไปขอหน่วยงานอ่ืน 

ส่งให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาว่า 
จะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามค าขอได้หรือไม่  

ติดต่อนัดหมายมาฟังผลค าขอ 

ถ่ายส าเนา 
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ขั้นตอนการร้องเรียนศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ อบต.ยม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

รับรองส าเนาถูกต้อง 

ประชาชนพบว่าศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ อบต.ยม ไม่ปฏิบติัตามกฎหมายข้อมลูข่าวสารของทางราชการ 

 

ยื่นค าร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ อบต.ยม 
. 

 
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ อบต.ยม พิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน 

 พร้อมตรวจสอบข้อเท็จจริง  

 

 ฝ่ายเลขานุการฯแจ้งผลการพิจารณา 

ให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

 

 
ผู้ร้องเรียนพอใจเป็นอันยุติเรื่อง 

 

 

ผู้ร้องเรียนไม่พอใจขอให้คณะกรรมการพิจารณา
วินิจฉัยต่อไป หรือร้องเรียนไปยัง คณะกรรมการ

ข้อมูลข่าวสารของราชการ (กขร.) 
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ขั้นตอนการร้องเรียนตอ่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (กขร.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชาชนพบว่ามีกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ 

ยื่นค าร้องเรียนต่อ กขร. 

 

กขร. มอบหมายให้คณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน 

 และ ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร). ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
และให้ค าแนะน าหน่วยงานปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารฯ 

 

 

หน่วยงานพจิารณาด าเนินการและแจง้ผลการพจิารณา 

ใหผู้ร้อ้งเรียนทราบ พรอ้มรายงาน กขร. ทราบ 

 

 
ผู้ร้องเรียนพอใจเป็นอันยุติเรื่อง 

 

 

ผู้ร้องเรียนไม่พอใจขอให้คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยต่อไป 

 

กขร. พิจารณาวินิจฉัยและแจ้งให้หน่วยงานปฏิบัติตามค าวินิจฉัย 

 

กขร. ติดตามผลว่า มกีารปฏบิตัิตามค าวนิิจฉัยแลว้หรออมม่หากมกีารปฏบิัติ

เป็นอันยุติ หากมม่ปฏบิัติจะใชม้าตรการเร่งรัด และรายงานผูบ้งัคับบัญชาตน้

สังกัดด าเนินการพจิารณาเพออ่บงัคับการใหเ้ป็นมปตามกฎหมายต่อมป 
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ขั้นตอนการอุทธรณต์่อคณะกรรมการข้อมลูขา่วสารของราชการ (กขร.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชาชนพบว่ามีกรณีที่ต้องอุทธรณ์ตามกฎหมายข้อมูลข่าวสาร 

 

ยื่นค าอุทธรณ์ต่อ กขร. 

 

กขร. พิจารณาส่งเรื่องให้คณะกรรมการวินิจฉัยเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

 

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

พิจารณาวินิจฉัยโดยรับฟังข้อเท็จจริงคู่กรณีทั้ง 2 ฝ่าย 

 

มีค าวินิจฉัยเปิดเผยหรือไม่เปิดเผย กฎหมายถือเป็นที่สุด 

 

กขร. มีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานถือปฏิบัติตามค าวินิจฉัย 

และสอดส่อง ติดตามผลการปฏิบัติ 

 



 

 

 

 

 

ค าขอข้อมูลข่าวสาร 

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

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยม 

เรื่อง ขอข้อมูลข่าวสารของราชการ  
 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).....................................................อายุ.........ป ีอาชีพ...........................  
สถานที่ทางาน/สถานศึกษา.......................................................................อยู่บ้านเลขท่ี................หมู่ที่…….....  
ต าบล/แขวง..........................................อ าเภอ/เขต.......................................จังหวัด.........................................  
หมายเลขโทรศัพท์..............................................................หมายเลขโทรสาร................................................  
มีความประสงค์ขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ดังนี้  

 ขอตรวจดู         ขอคัดส าเนา  
  ขอคัดส าเนาที่มีค ารับรองถูกต้อง      อ่ืน ๆ  

ในเรื่องต่อไปนี้  
๑........................................................................................................................................  
๒............................................................................................................................. ...........  
๓............................................................................................................................. ...........  

เพ่ือใช้ประโยชน์ (ถ้ามี)............................................................................................. ..................................  
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้าทราบถึงประกาศคณะกรรมการ

ข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสาเนาหรือขอสาเนาที่มีค ารับรองถูกต้องของ
ข้อมูลข่าวสารของราชการดีทุกประการ ทั้งนี้ได้แนบหลักฐานการขอรับข้อมูลข่าวสารมาพร้อมนี้  

(ลงชื่อ)..........................................................ผู้ยื่นค าร้อง  
(...................................................)    

(ส าหรับเจ้าหน้าที)่ 
 
เป็นการขอรับบริการตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ.2540                ความเห็นปลัด  

  มาตรา 7     มาตรา 9       มาตรา 11      ………………………………………… 
ได้ด าเนินการ    ให้ข้อมูล/เอกสารตามท่ีต้องการแล้ว        (ลงชื่อ)  

 ให้เข้าตรวจข้อมูล/เอกสารแล้ว                           (นายวิจารย์  เชียงหนุ้น)  
นัดมารับเอกสาร ในวันที่ .......................                   ปลัด  อบต. ยม 



 

 

 เปิดเผยได้เฉพาะบางส่วน                     ความเห็นนายกฯ  
 เปิดเผยไม่ได้ เพราะ...............................        ………………………………………    

          (ลงชื่อ)...............................................เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบฯ     (ลงชื่อ) 
                (..................................................)                                         (นายศุภวัฒน์  รัตนประภา) 
                                                                                                        นายก อบต. ยม 
หมายเหตุ  แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนทุกครั้งที่มีการยื่นค าขอ 

ดัชนีแฟ้มข้อมูลข่าวสาร 
องค์การบริหารส่วนต าบลยม  อ าเภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน 

 

ล า
ดับ
ที ่

 รหัสแฟ้มข้อมูล 

รายการเอกสาร 
ข้อมูล
ของ
ส่วน/
ส านัก 

ล าดับ
ข้อมูล
ตาม

มาตรา 
7 

ล าดับ
ข้อมูล
ตาม

มาตรา 
9 

ประเภทเอกสาร 

Sheet หนังสือ CD แฟ้ม 

1 01 (1)     / โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินงาน 
2 01 (2)     / สรุปอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญและวิธีการด าเนินงาน 
3 01 (3)     / สถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสาร  หรือ

ค าแนะน าในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ 
4 01 (4)     / กฎ  มติ คณะรั ฐ มนตรี   ข้ อบั ง คั บ   ค า สั่ ง  

หนังสือเวียน  ระเบียบ  แบบแผน  นโยบาย  
หรือการตีความ   

5 01  (1)    / ผลการพิจารณาหรือค าวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อ
เอกชน  รวมทั้ งความเห็นแย้ งและค าสั่ งที่
เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว 

6 01  (2)    / นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์
ในราชกิจจานุเบกษา  ตามมาตรา 7(4) 

7 01  (3)    / แผนงาน  โครงการ  และงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของปีที่ก าลังด าเนินการ 

8 01  (4)    / คู่ มื อหรื อค าสั่ ง เ กี่ ย วกับวิ ธีปฏิบั ติ ง านของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่
ของเอกชน 

9 01  (5)    / สิ่งพิมพ์/วารสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 
10 03  (6)    / สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการ

ผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนใน
การจัดท าบริการสาธารณะ 

11 01  (7)  /   มติคณะรัฐมนตรี   หรือมติคณะกรรมการที่
แต่งตั้งโดยกฎหมาย  หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี  



 

 

ทั้งนี้ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ  รายงาน
ข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่น ามาใช้ในการ
พิจารณาไว้ด้วย 

12 02  (8)    / ประกาศประกวดราคา สอบราคาฯ 
13 02  (8)    / สรุปผลจัดซื้อ/จ้าง ตามแบบ สขร.1 
14 02  (8)    / สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 



 

 

 

ล า
ดับ
ที ่

 รหัสแฟ้มข้อมูล 

รายการเอกสาร 
ข้อมูล
ของ
ส่วน/
ส านัก 

ล าดับ
ข้อมูล
ตาม

มาตรา 
7 

ล าดับ
ข้อมูล
ตาม

มาตรา 
9 

ประเภทเอกสาร 

Sheet หนังสือ CD แฟ้ม 

15 02  (8)    / เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความ
โปร่งใส 

16 02  (8)    / งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ 
17 01  (8)  /   พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

01 =  ส านักปลัด 
02 =  กองคลัง 
03 =  กองช่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบรายงานสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน................................................. 

ประจ าเดือน........................................ พ.ศ. ......................... 
1. สถิติการให้บริการ 
รายการ จานวน 
จานวนผู้มาขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร (ราย) 
จานวนการปฏิเสธการให้บริการข้อมูลข่าวสาร (ราย/เรื่อง) 
จานวนการร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูล (ครั้ง/เรื่อง) 
2. สาเหตุที่มีการปฏิเสธการให้บริการข้อมูลข่าวสาร เนื่องจาก 
2.1.......................................................................................................................... .................. 
2.2............................................................................................................................................  
3. กรณีมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ ข้อมูลข่าวสาร (กรุณาระบุเรื่องที่มีการร้องเรียน) 
3.1..........................................................................................................................................  
3.2.......................................................................................................................... .......... 
4. สรุปผลการสารวจความคิดเห็นในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สานักงาน
องค์การบริหารส่วน 
ตาบลโพนสว่าง 
(รอบ 1 เดือน) 
4.1 เพศ ชาย .................. คน หญิง .................... คน 
อาชีพ ข้าราชการ ......... คน พนักงานรัฐวิสาหกิจ .......... คน 
ลูกจ้างภาครัฐ.............. คน อ่ืนๆ ................. คน ระบุ................ 
4.2 ข้อมูลที่ท่านต้องการมีให้ท่านหรือไม่ มี ......... คน มีแต่ไม่ครบ ......... คน ไม่มี ......... คน 
เจ้าหน้าที่จะรับจัดหาให้ภายหลัง ........................ คน 
เจ้าหน้าที่ได้แนะนาแหล่งข้อมูลที่ต้องติดต่อเพ่ิม............คน 
4.3 ความถูกต้อง/ทันสมัยของข้อมูล 
มาก .............. คน ปานกลาง .............. คน น้อย ............ คน ไม่ถูกต้อง .............. คน 
ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ตรงตามความต้องการ ................ คน 
ไม่ถูกต้อง และไม่เป็นปัจจุบัน ............... คน 
4.4 สถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับบริการข้อมูลมีความพร้อมและสะดวกมากน้อยเพียงใด 
มาก .............. คน ปานกลาง .............. คน น้อย ............. คน 
4.5 ท่านได้รับความพึงพอใจจากการมาขอรับบริการมากน้อยเพียงใด 
1.) สถานที ่มาก ........... คน ปานกลาง ............ คน น้อย ............ คน 
2.) การให้บริการ มาก ........... คน ปานกลาง ............ คน น้อย ............ คน 
3.) เจ้าหน้าที ่มาก ........... คน ปานกลาง ............ คน น้อย ............ คน 
๑๘ 
-2- 
4.6 ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
1.) ....................................................................................................................................  
2.) ......................................................................................................................... ........... 
3.) ................................................................................................................................. ... 



 

 

5. การดาเนินการแก้ไข ปรับปรุงการให้บริการของส่วนราชการ/หน่วยงาน 
1.) ....................................................................................................................................  
2.) ......................................................................................................................... ........... 
3.) ....................................................................................................................................  
4.) ......................................................................................................................... ........... 
5.) ....................................................................................................................................  
6. ส่วนราชการ/หน่วยงานของท่าน เคยได้รับการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลจาก สานักงาน
คณะกรรมการข้อมูล 
ข่าวสารของราชการ (สขร.) / สานักงาน ก.พ.ร. หรือไม่ 
เคย (ระบ ุวัน/เดือน/ปี) ...................................... 
ไม่เคย 
(ลงช่ือ) ..................................................... ผู้รายงาน 
( ...................................................... ) 
ตาแหน่ง ....................................................... 
วัน/เดือน/ปี ........................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สถานที่ติดต่อขอรับขอ้มูลข่าวสาร 
 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลยม  ชั้น  1 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลยม  เลขที่  137  ม.2 

ต าบลยม  อ าเภอท่าวังผา  จังหวดัน่าน  55140 
โทร./โทรสาร  054705151 

เว็บไซต์ : http://www.tambonyom.go.th/ 
https://www.facebook.com/yom2559/ 

 

http://www.tambonyom.go.th/

