แผนภูมขิ นั้ ตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบลกระเสียว
การแสดงตนด้วยการลงชื่อในสมุดลงทะเบียน

ขั้นตอนการรับบริการ
1.

2.

3.
4.

5.

6.

ลงทะเบียนโดยลงชื่อ นามสกุล ที่อยู่ที่ติดต่อได้
และข้อมูลที่ต้องการตรวจดูในสมุดทะเบียนที่
หน่วยงานจัดให้ ณ จุดบริการ
ตรวจสอบข้อมูลที่ต้องการจากบัญชีรายการ
ข้อมูล ซึ่งให้บริการที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร หรือ
ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอสาเนา
สอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลที่
ต้องการ
กรณีเป็นข้อมูลที่ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ดู ผู้รับต้อง
กรอกแบบคาขอข้อมูลข่าวสารของสานักงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลกระเสียว ยื่นให้กับ
เจ้าหน้าที่ เพื่อรวบรวมข้อมูลให้ภายใน 15 วันทา
การ
ข้อมูลที่เมื่อเปิดเผยแล้ว อาจมีผลกระทบต่อผู้ที่
เกี่ยวข้องหรือประโยชน์ส่วนรวม จะมีการนาเข้า
พิจารณาในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแจ้งผลให้ทราบภายใน
15 วัน ทาการ
กรอกแบบสารวจความพึงพอใจการรับบริการ
ข้อมูลข่าวสาร ของ องค์การบริหารส่วนตาบล
กระเสียว

ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร
องค์การบริหารส่วนตาบลกระเสียว

ตรวจดูว่ามีข้อมูลข่าวสารอยู่ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารหรือไม่

ถ้ามี

ถ้าไม่มี
ให้กรอกแบบฟอร์มคาขอ

ช่วยเหลือ/แนะนา/ค้นหาจาก
ดัชนีข้อมูลข่าวสารที่เก็บ ณ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารหรือแยกเก็บ
ไว้ต่างหาก

ให้ความช่วยเหลือในการกรอก
แบบฟอร์ม หรือเจ้าหน้าที่กรอกเอง

ถ่ายสาเนา

ส่งผู้รับผิดชอบพิจารณาว่า
จะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคาขอ
ได้หรือไม่

รับรองสาเนาถูกต้อง
ให้คาแนะนาให้ไปขอที่หน่วยงานอื่น
จบ

ติดต่อนัดหมายมาฟังผลคาขอ
(ภายใน 15 วัน)

ถ่ายสาเนา
รับรองสาเนาถูกต้อง
ชาระค่าธรรมเนียม
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อาเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
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พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ พ.ศ. 2540
การนาข้อมูลข่าวสารของทางราชการตามที่
กฎหมายกาหนดลงตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

ตามมาตรา 7
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ.2540 ได้กาหนดให้หน่วยงานของรัฐ ต้องส่งข้อมูล
ข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กาหนดไว้
ตามมาตรา 7 ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา คือ
1.
2.
3.
4.

5.

โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดาเนินงาน
สรุปอานาจหน้าที่ที่สาคัญและวิธีการดาเนินงาน
สถานที่ ติ ด ต่ อ เพื่ อ ขอรั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร หรื อ
คาแนะนาในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คาสั่ง
หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือ
การตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพ
อย่ า งกฎ เพื่ อ ให้ มี ผ ลเป็ น การทั่ ว ไปต่ อ เอกชนที่
เกี่ยวข้อง
ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่
คณะกรรมการกาหนด

จัดข้อมูลข่าวสารทางราชการอย่างน้อยตามทีก่ ฎหมาย
กาหนด เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้

ตามมาตรา 9

แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของ ราชการ
พ.ศ.2540 ได้กาหนด ให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มี
ข้อมูลข่าวสารที่กาหนดไว้ในมาตรา 9 ของกฎหมาย
เพื่ อ ให้ ป ระชาชนสามารถเข้ า ตรวจดู ไ ด้ โดยมี ข้ อ มู ล
ข่าวสารอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1)

(2)
(3)

(4)
(5)
(6)

(7)

ช่องทางการติดต่อ
ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร อบต. กระเสียว
119 หมู่ 2 ต.กระเสียว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
โทรศัพท์ 0-3549-6016 เว็บไซต์ www.kraseaw.go.th

ด้วยตนเอง

ไปรษณีย์

โทรศัพท์

เว็บไซต์

(8)

ผลการพิจารณาหรือคาวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อ
เอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคาสั่ง เกี่ยวข้องใน
การพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
นโยบายและการตีความ ที่ไม่เข้าข่ายการลงตีพิมพ์ใน
ราชกิจจานุเบกษามาตรา 7 (4)
แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ที่กาลังดาเนินการ
คู่มือหรือคาสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างถึงในราชกิจจานุเบกษา
สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาด
ตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทา
บริการสาธารณะ
มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้ง
โดยกฎหมายหรือโดยคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให้ระบุ
รายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง
หรือข้อมูลข่าวสารที่นามาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย
ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการกาหนด ได้แก่ การประกวดราคา
ประกาศสอบราคา และสรุปผลการพิจารณาการ
จัดจ้างเป็นรายเดือน ทุกๆ เดือน

การเปิดเผยหรือการจัดหาข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการให้กบั ประชาชนที่ขอข้อมูลข่าวสาร
เฉพาะราย

ตามมาตรา 11
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ.2540 ได้ ก าหนดให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ มี ห น้ า ที่
จัดหาข้อมูลสารให้กับประชาชนตามที่ขอ โดยกาหนดเป็น
หลั ก ปฏิ บั ติ ว่ า ถ้ า มี ผู้ ม าขอข้ อ มู ล ข่ า วสารอื่ น ใดของ
ราชการและคาขอของผู้นั้นระบุข้อมูลข่าวสารที่ต้องการ
ในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามควร ให้หน่วยงานของรัฐ
ผู้รับผิดชอบจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้แก่ผู้ขอในเวลาอัน
สมควร ซึ่ ง จะเห็ นได้ ว่ า รู ป แบบการจั ด ข้ อ มู ล ข่ า วสาร
ให้กับ ผู้ขอเป็นรายกรณี ซึ่งมีความแตกต่างกันขึ้นกับ
ความต้องการแต่ละคน จึงอาจถือได้ว่าเป็นการจัดข้อมูล
ข่าวสาร ให้กับประชาชนเฉพาะราย
ประชาชนที่ ต้ อ งการขอข้ อ มู ล ข่ า วสารอื่ น ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลกระเสียวนอกเหนือจากข้อมูล
ข่าวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9 สามารถยื่นคาขอ
ข้ อ มู ล ข่ า วสารเป็ น การเฉพาะรายได้ ณ ศู น ย์ ข้ อ มู ล
ข่ า วสาร โดยกรอกรายละเอี ย ดในแบบค าขอข้ อ มู ล
ข่าวสาร
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