บทความการปฏิบัตติ ามกฎหมายข้ อมูลข่ าวสารของราชการ
องค์การบริหารส่ วนตําบลสิ นปุน
. พระราชบัญญัตขิ ้ อมูลข่ าวสารของราชการ พ.ศ.
เป็ นกฎหมายที รองรั บ “สิ ทธิ ไ ด้ รู้ ” ของประชาชนในการรั บรู้ ข ้อมูลข่าวสารของราชการที อยู่ในความ
ครอบครองของหน่วยงานของรัฐและกําหนดหน้าทีของหน่ วยงานของรัฐและเจ้าหน้าทีของรัฐให้ตอ้ งปฏิบตั ิตาม
โดยยึดหลัก “เปิ ดเผยเป็ นหลัก ปกปิ ดเป็ นข้อยกเว้น”
. สิทธิตามกฎหมายข้ อมูลข่ าวสารของราชการ
พระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสาร ได้กาํ หนดสิทธิสาํ คัญ ๆ แก่ประชาชน ดังนี
. สิ ท ธิ ได้ รู้ (ตามมาตรา แห่ ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ) หน่ วยงานของรัฐต้องส่ งข้อมูลข่าวสารของ
ราชการอย่างน้อยลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ได้แก่ โครงสร้างและการจัดองค์กร, อํานาจหน้าที,สถานทีติดต่อเพือ
ขอรับข้อมูลหรื อคําแนะนํา และข้อบังคับ กฎ มติคณะรัฐมนตรี คําสังต่าง ๆ
. สิทธิตรวจดู (ตามมาตรา แห่ ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ) หน่ วยงานของรัฐต้องจัดให้มีขอ้ มูลข่าวสาร
ของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้
- ผลการพิจารณาหรื คาํ วินิจฉัยทีมีผลต่อเอกชนโดยตรง
- นโยบายและการตีความ
- แผนงาน โครงการ งบประมาณ
- คู่มือหรื อคําสังเกียวกับวิธีปฏิบตั ิงาน
- สัญญาสัมปทาน สัญญาทีมีลกั ษณะผูกขาดตัดตอน หรื อสัญญาร่ วมทุน
- มติคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการทีแต่งตังโดยกฎหมาย และคณะกรรมการทีแต่งตังโดยมติ
คณะรัฐมนตรี
- ข้อมูลข่าวสารตามทีคณะกรรมการกําหนด
. สิทธิขอดู (ตามมาตรา แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ) หน่วยงานของรัฐผูร้ ับผิดชอบต้องจัดหาข้อมูล
ข่าวสารนันให้แก่ผขู้ อภายในเวลาอันสมควร ซึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจะต้องเป็ นข้อมูลข่าวสารทีมีอยู่แล้ว และ
พร้อมจะให้ได้ มิใช่การต้องจัดทํา วิเคราะห์ จําแนก รวบรวมขึนใหม่ ซึงคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการมี
มติในการกําหนดมาตรการและแนวทางในการปฏิบตั ิกรณี ทีมีคาํ ขอข้อมูลข่าวสารจากประชาชน ดังนี
- กรณี ทีเป็ นข้อมูลข่าวสารทีหน่วยงานของรัฐพร้อมทีจะจัดหาให้จะต้องทําให้แล้วเสร็ จภายใน
วันทีรับคําขอ
- กรณี ทีข้อมูลข่าวสารทีขอมีเป็ นจํานวนมาก หรื อไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็ จภายใน วัน
จะต้องแจ้งให้ผขู้ อข้อมูลทราบภายใน วัน หรื อไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็ จด้วย
. สิทธิได้ รับสําเนาและขอให้ รับรองสําเนาถู กต้ อง (ตามมาตรา และ แห่ ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ)
บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสี ยเกียวข้องหรื อไม่ก็ตาม ย่อมมีสิทธิเข้าตรวจดูขอสําเนาทีมีคาํ รับรองถูกต้องของข้อมูล

ข่าวสารได้ โดยทีหน่วยงานของรัฐจะวางหลักเกณฑ์เรี ยกค่าธรรมเนี ยมได้ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทังนี ต้องคํานึงถึงการช่วยเหลือผูม้ ีรายได้นอ้ ยประกอบด้วย
. สิทธิคดั ค้านการเปิ ดเผย (ตามมาตรา แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ) กรณี ทีเจ้าหน้าทีของรัฐเห็นว่าการ
เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของผูใ้ ด ให้เจ้าหน้าทีของรัฐแจ้งให้ผนู้ ันเสนอ
นําคัดค้านภายในเวลาทีกําหนด ซึงจะต้องไม่นอ้ ยกว่า วัน นับแต่วนั ทีได้รับแจ้ง โดยผูร้ ับแจ้งมีสิทธิคดั ค้านการ
เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารนันได้ โดยให้ทาํ เป็ นหนังสื อถึงเจ้าหน้าทีของรั ฐผูร้ ับผิดชอบ ซึงเจ้าหน้าทีต้องพิจารณาคํา
คัดค้านและแจ้งผลการพิจารณาโดยไม่ชกั ช้า
. สิทธิร้องเรียน (ตามมาตรา แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ) บุคคลใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบตั ิ
ตามพระราชบัญญัตินี หรื อปฏิบตั ิหน้าทีล่าช้า หรื อไม่ได้รับความสะดวก ผูน้ ันมีสิทธิร้องเรี ยนต่อคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการได้ เว้นแต่ เป็ นเรื องเกียวกับการมีคาํ สังมิให้เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารฯ หรื อคําสังไม่รับฟัง
คําคัดค้าน หรื อคําสังไม่แก้ไขเปลียนแปลงหรื อลบข้อมูลข่าวสารส่ วนบุคคล ทังนี คณะกรรมการต้องพิจารณาให้
แล้วเสร็ จภายใน วัน นับแต่วนั ทีได้รับคําร้องเรี ยน เว้นแต่มีเหตุจาํ เป็ นก็ให้ขยายเวลาได้ แต่ตอ้ งไม่เกิน วัน
. สิ ทธิ อุทธรณ์ (ตามมาตรา แห่ ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ) ในกรณี ทีเจ้าหน้าทีมีค าํ สังไม่ให้เปิ ดเผย
ข้อ มู ล ข่ า วสารหรื อมี ค ํา สั งไม่ รั บ ฟั ง คํา คัด ค้า นของผูม้ ี ป ระโยชน์ ไ ด้เ สี ย บุ ค คลนั นสามารถยื นอุ ท ธรณ์ ต่ อ
คณะกรรมการข้อมูลข่ าวสารของราชการภายใน วัน นับแต่ ว นั ที ได้รั บแจ้งคําสังนัน ซึ งคณะกรรมการจะ
พิจารณาส่งเรื องให้คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารเป็ นผูพ้ ิจารณาวินิจฉัยต่อไป
. สิทธิได้ รู้ข้อมูลข่ าวสารส่ วนบุคคลของตน (ตามมาตรา แห่ ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ) บุคคลมีสิทธิ
ได้รับรู้ขอ้ มูลข่าวสารส่วนบุคคลเกียวกับตนเองจากหน่วยงานของรัฐทีควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนัน ๆ ได้ถา้ พบว่า
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลดังกล่าวไม่ถกู ต้อง ตามทีเป็ นจริ งก็มีสิทธิยนคํ
ื าขอให้แก้ไขเปลียนแปลงข้อมูลนันได้
3. ขันตอนการขอรับข้อมูลข่ าวสารของราชการ
ผูม้ าติดต่อแจ้งความจํานง
ไม่มีขอ้ มูลหรื อ
ข้อมูลเปิ ดเผยไม่ได้

เจ้าหน้าทีตรวจสอบ
ข้อมูลข่าวสาร

ข้อมูลเปิ ดเผยได้

เจ้าหน้าทีชี แจง
และให้คาํ แนะนํา

ขอตรวจดู

ขอสําเนา

จบขันตอน

จบขันตอน

ผูม้ าติดต่อชําระ
ค่าธรรมเนี ยม/ค่าใช้จ่าย
รับสําเนาข้อมูลข่าวสาร
และใบเสร็ จรับเงิน
จบขันตอน

. ข้ อแนะนําสําหรับผู้มาติดต่อด้ วยตนเอง
. กรอกแบบการขอใช้บริ การข้อมูลข่าวสารของราชการ ยืนต่อเจ้าหน้าที
. ในกรณีการขอสําเนาข้อมูลข่าวสารของราชการมีค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้จ่าย ให้ชาํ ระค่าบริ การดังกล่าว
กับเจ้าหน้าที ซึงผูม้ าติดต่อจะได้รับใบเสร็ จรับเงินทุกครัง
. ในกรณี ทีไม่มขี อ้ มูลข่าวสารหรื อข้อมูลข่าวสารทีเปิ ดเผยไม่ได้ เจ้าหน้าทีจะให้คาํ แนะนําแก่ท่าน
. การจัดตังศูนย์ข้อมูลข่ าวสารขององค์การบริหารส่ วนตําบลสินปุน
. องค์การบริ หารส่วนตําบลสินปุน ตังศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารของราชการ ให้บริ การข้อมูลข่าวสาร
ตามมาตรา ณ ทีทําการองค์การบริ หารส่วนตําบลสินปุน
. การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ เกียวกับข้ อมูลข่ าวสารของราชการและแสดงความคิดเห็น
. องค์การบริ หารส่วนตําบลสินปุน มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ผลการปฏิบตั ิตามกฎหมายข้อมูล
ข่าวสารของราชราชการให้ประชาชนทราบและสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ www.sinpun.go.th
6.2 ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูขอ้ มูลข่าวสารได้ ณ ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารของราชการ ณ ทีทําการองค์การ
บริ หารส่วนตําบลสินปุน และเว็บไซต์ขององค์การบริ หารส่วนตําบลสินปุน


ศูนย์ ข้อมูลข่ าวสารของราชกาi
องค์ การบริ หารส่ วนตําบลสิ นปุน
อําเภอพระแสง จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
โทร/โทรสาร.
www.sinpun.go.th

