
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท 
เรื่อง การปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท 

***************************** 
 ตามที่ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๗ และวันที่ ๘ กรกฎาคม 
๒๕๔๗ เรื่องจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง นั้น บัดนี้ได้มีการปรับปรุงการดำเนินงาน
ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท 
 อ้างถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 
มาตรา ๕๖ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารนั้น จะกระทบต่อ
ความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของ ประชาชน หรือส่วนได้เสีย อันพึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอ่ืน หรือ
เป็นข้อมูลส่วนบุคคลทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติและพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ .ศ. ๒๕๔๐ 
หน่วยงานของรัฐ ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการ ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู 
 เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท จึงได้ปรับปรุงและ
จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขึ้น ณ จุดประชาสัมพันธ์ ชั้นที่๑  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาทเพ่ือให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ตรวจสอบและคัดสำเนาได้ โดยให้ ถือปฏิบัติตามระเบียบ
องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาทว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  
  
   ประกาศ ณ วันที่  1  เดือน   มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 
   (นายสมเดช   ธรรมมา) 

               นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
สำนักปลัด อบต. 
งานการเจ้าหน้าที่ 



โทร.๐-๕๖๗๖-๑๕๕๙  ต่อ ๑๒ 
โทรสาร ๐-๕๖๗๖-๑๖๙๖ 

    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท  

ที่   พช ๗๗๘๐๑/                       วันที่      เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรื่อง  การดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.พุทธบาท 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท/ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท 

 เรื่องเดิม 

 ๑. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท 
 ๒. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เรื่อง โครงสร้างการจัด
องค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีการดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสาร 
 ๓. ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ .ศ. ๒๕๕๔ 
ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 

 ข้อเท็จจริง 
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กำหนดให้หน่วยงานราชการทุกแห่งต้อง
ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามที่กำหนดต่อสาธารณชน เพ่ือให้ประชาชนได้มีโอกาสได้ตรวจสอบซึ่งองค์การ
บริหารส่วนตำบลพุทธบาท ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำหน่วยงานขึ้น พร้อมด้วยแต่งตั้ง
คณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารและผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ตามประกาศและคำสั่งองค์การ
บริหารส่วนตำบลพุทธบาทที่ได้อ้างถึง นั้น 
 ในปัจจุบัน การดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ยังมีข้อที่สมควร
ปรับปรุงอยู่อีกหลายประการ อาทิ ที่ตั้งของศูนย์ซึ่งยังไม่มีสถานที่ปฏิบัติงานที่เป็นสัดส่วน เหมาะสมแก่การ
ให้บริการ วิธีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ยังไม่ชัดเจน ป้ายศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่ใช้ติดตั้งภายในอาคาร ยังไม่
เหมาะสม 
 ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๒. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา 

 เห็นควรดำเนินการดังนี้ 

 ๑. เห็นควรดำเนินการแก้ไขระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาทว่า ด้วยข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการให้เป็นปัจจุบันและชัดเจนยิ่งขึ้น 
 ๒. เห็นควรดำเนินการออกระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาทว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและความปลอดภัยในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร 
 ๓. เห็นควรดำเนินการ ปรับปรุงประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท เรื่องโครงสร้างการจัดองค์กร 
สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีการดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสาร 



 ๔. เห็นควรปรับปรุงแบบคำขอดูข้อมูลข่าวสารพร้อมแบบตัวอย่างการกรอกให้ เหมาะสม รวมถึงแบบยื่น
อุทธรณ์และแบบอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในระเบียบและประกาศองค์การบริหาร 

ส่วนตำบลพุทธบาทที่ได้แนบมาพร้อมบันทึกข้อความฉบับนี้ 

 

 

 

      มุกดา ปินคำ 

          (นางสาวมุกดา ปินคำ) 

     นักวิชาการประชาสัมพันธ์ ๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท 
เรื่อง โครงสร้างการจัดองค์กรในการดำเนนิงาน สรุปอำนาจหน้าที่ท่ีสำคัญ 

วิธีการดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร 
***************************** 

 เพ่ือให้เป็นไปตามความในมาตรา ๗ (๑)(๒) และ (๓) แห่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ     
พ.ศ.๒๕๔๐ ที่ให้ประชาชนมีสิทธิเข้ถึงและไต้รับรู้ข้อมูลของสารของราชการอย่างวังขวาง อันจะนำมาซึ่งข้อเท็จจริง
ที่ประชาชนสามารถนำไปใช้ เพ่ือแสดงความคิดเห็นหรือรักษาสิทธิต่างๆ ที่พึงมีพึงได้จึงเห็นสมควรประกาศ
โครงสร้างการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีการดำเนินงานและสถานที่ติดต่อขอรับ
ข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ดังนี้ 
 ข้อ ๑ โครสร้างการจัดองค์กรในการดำเนินงานและอำนาจหน้าที่ที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบล
พุทธบาทเป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง    
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๔๙ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 ข้อ ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท จัดโครงสร้างและมีการจัดองค์กรในการดำเนินงาน 
ดังต่อไปนี้ 
 (๑) สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย 
  (๑.๑) งานบริหารทั่วไป 
  (๑.๒) งานนโยบายและแผน 
  (๑.๓) งานกฎหมายและคดี 
  (๑.๔) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  (๑.๕) งานส่งเสริมการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ 
  (๑.๖) งานกิจการสภา 
 (๒) ส่วนการคลัง ประกอบด้วย 
  (๒.๑) งๆนการเงินและบัญชี 
  (๒.๒) งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
  (๒.๓) งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
  (๒.๔) งานธุรการ 
 (๓) ส่วนโยธา ประกอบด้วย 
  (๓.๑) งานก่อสร้าง 
  (๓.๒) งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
  (๓.๓) งานประสานสาธารณูปโภค 



  (๓.๔) งานผังเมือง 
 
 
 (๔) ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย 
  (๔.๑) งานบริหารงานการศึกษา 
  (๔.๒) งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 (๕) ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
  (๕.๑) งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
  (๕.๒) งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
  (๕๓) งานควบคุมโรค 
  (๕.๔) งานรักษาความสะอาด 
  (๕.๕) งานบริหารงานสาธารณสุข 
  (๕.๖) งานจัดเก็บรายได้ 
 (๖) ส่วนสวัสดิการสังคม ประกอบด้วย 
  (๖.๑) งานสังคมสงเคราะห์ 
  (๖.๒) งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 
  (๖.๓) งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
  (๖.๔) งานพัฒนาชุมชน 
 (๗) ส่วนส่งเสริมการเกษตร ประกอบด้วย 
  (๗.๑) งานส่งเสริมการเกษตร 
  (๗.๒) งานส่งเสริมปศุสัตว์ 
 ข้อ ๓ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท มีอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) หน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในต้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
 (๒) หน้าที่ที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดงตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มีดังนี้ 
  (๒.๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก 
  (๒.๒) รักษาความสะอาของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 
  (๒.๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
  (๒.๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  (๒.๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  (๒.๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
  (๒.๗) คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  (๒.๘) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
  (๒.๙) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการ การมอบหมายโดยจัดสรงบประมาณหรือบุคลากรให้
ตามความจำเป็นและสมควร 
 (๓) หน้าที่ที่อาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง ตามพระราชบัญญัติสภา 
ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มีดังนี้ 
  (๓.๑)ให้มีน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 
  (๓.๒) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
  (๓.๓) จัดให้มีหรือบำรุงรักษาทางระบายน้ำ 



  (๓.๔) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
  (๓.๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
 
  (๓.๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
  (๓.๗) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
  (๓.๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
  (๓.๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล 
  (๓.๑๐)ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
  (๓.๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
  (๓.๑๒) การท่องเที่ยว 
  (๓.๑๓) การผังเมือง 
 (๔) หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๙ มีดังนี้ 
  (๔.๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
  (๔.๒) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ 
  (๔.๓) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ 
  (๔.๔) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ 
  (๔.๕) การสาธารณูปการ 
  (๔.๖) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ 
  (๔.๗) การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน 
  (๔.๘) การสิ่งเสริมการท่องเที่ยว 
  (๔.๙) การจัดการศึกษา 
  (๔.๑๐) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส 
  (๔.๑๑) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
  (๔.๑๒) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
  (๔.๑๓) การส่งเสริมกีฬา 
  (๔.๑๔) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของหระชาชน 
  (๔.๑๕) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
  (๔.๑๖) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
  (๔๑๗) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย 
  (๔.๑๘) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล 
  (๔.๑๙) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
  (๔.๒๐) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
  (๔.๒๑) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
  (๔.๒๒) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัยโรงมหรสพและ
สาธาณสถานอ่ืนๆ 
  (๔.๒๓) การจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  (๔.๒๔) การผังเมือง 
  (๔.๒๕) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
  (๔.๒๖) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 



  (๒.๒๗) การควบคุมอาคาร 
 
 
  (๒.๒๘) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  (๔.๒๙) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  (๔.๓๐) กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ
กำหนด 
 ข้อ ๔ วิธีการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท กรณีเป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ
ภายในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ประชาชนสามารถติดต่อ ขอรับบริการได้ที่ที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 ข้อ ๕ สถานที่และช่องทางในการติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับองค์การ
บริหารส่วนตำบลพุทธบาท 
 (๑) ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ตั้งอยู่ที่  จุดประชาสัมพันธ์ชั้น๑ ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท เลขที่ ๔๒๙ หมู่ที่ ๒๔ ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 
รหัสไปรษณีย์ ๖๗๑๕๐ 
 (๒) ช่องทางในการติดต่อสื่อสารเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำ 
  (๒.๑) ติดต่อด้วยตนเองได้ที่จุดประชาสัมพันธ์ชั้น ๑ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบล
พุทธบาท เลขที่๔๒๙ หมู่ที่ ๒๔ ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 
  (๒.๒) ติดต่อทางไปรษณีย์ ได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท 
เลขที่๔๒๙ หมู่ที่ ๒๔ ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 
  (๒.๓) ติดต่อทางโทรศัพท์ ได้ที่ หมายเลข ๐๕๖ ๗๖๑๕๕๙ ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 
๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. 
  (๒.๔) ติดต่อทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ offce@pluakdaeng.go.th 
  (๒.๕) ติดต่อทางเวปไซต ์ได้ที่ http://www. pluakdaeng,go.th 
  (๒.๖) ติดต่อทาง facebook ได้ที่ www.facebook.com/อบต.พุทธบาท 
 
 
 
 
 
  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ 
 
 
     (นายสมเดช  ธรรมมา) 
    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท 
 
 
 

http://www.facebook.com/อบต.พุทธบาท


 
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง 

ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
************************************** 

 
 เพ่ือให้การจัดระบบ การขอ การอนุญาตละการบริการข้อมูลข่าวสารของราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ขององค์การ บริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็วและ
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕oในการรับรองสิทธิของ
ประชาชน การรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุม ดูแลของหน่วยงานของรัฐ 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ข้อ ๔ 
แห่งประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ .ศ.๒๕๕๑ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนข้าตรวจดู ประกอบ มาตรา ๓๘ แห่งพระราช
กฤษฎีกาวด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. ๒๕๔๖ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท 
จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ว่าด้วย ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๖" 
 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งอื่นใดขององค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ในส่วนที่กำหนดไว้
แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
 "องค์การบริหารส่วนตำบล" หมายความว่า องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัด
เพชรบูรณ์ 
 "หน่วยงานในสังกัด " หมายความว่า สำนัก ส่วน กอง หรือหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากองในสังกัด
องค์การบริหารส่วนตำบล 
 "ข้อมูลข่าวสาร " หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารของราชการ ตาม กฎหมายว่ าด้วยข้อมูลข่าวสารที่อยู่ใน
ความครอบครองหรือควบคุม ดูแลของศูนย์ข้อมูลข่าวสารและส่วนราชการ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธ
บาท 
 "ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร" หมายความว่า ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาทตาม
กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 "นายกองค์การบริหารส่วนตำบล" หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท 
 "คณะกรรมการ " หมายความว่า คณะกรมการข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท 
 "วัน" หมายความว่า วันตามปีปฏิทิน 
 "วันทำการ" หมายความว่า วันทำการปกติของหน่วยงานของรัฐ 
 "คำขอ" หมายความว่า คำขอข้อมูลข่าวสารตามระเบียบนี้ 
 ข้อ ๕ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่ง
เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ในกรณีที่มีปัญหาหรืออุปสดในการปฏิบัติตมระเบียบนี้ ให้นายกองศ์การ
บริหารส่วนตำบล มีอำนาจวินิจฉัยสั่งการตามที่เห็นสมควร 



หมวด ๑ 

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท 
      

 
 ข้อ ๖ ให้มีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ประกอบด้วย 
 (๑) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท   ประธานกรรมการ 
 (๒) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล     รองประธานกรรมการ 
 (๓) หัวหน้าส่วนการคลัง      กรรมการ 
 (๔) หัวหน้าส่วนโยธา      กรรมการ 
 (๕) หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   กรรมการ 
 (๖) หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    กรรมการ 
 (๗) หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม     กรรมการ 
 (๘) หัวหน้าส่วนส่งเสริมการเกษตร     กรรมการ 
 (๙) หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   กรรมการและเลขานุการ 
 (๑๐) เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัด อบต.ที่ได้รับมอบหมาย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) กำหนดหลักเกณฑ์หรือมาตรการเกี่ยวกับบริหาร การจัดระบบ การขอ การขออนุญาต และการ
บริหารข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 (๒) ให้คำแนะนำหรือความเสนอเห็นเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
รวมทั้งการจัดพิมพ์และเผยแพร่ 
 (๓) ให้คำแนะนำหรือความเสนอเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาประเภทข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้อง
เปิดเผยหรือข้อมูลข่าวสารของราชการที่เป็นความลับของราชการ 
 (๔) ให้คำแนะนำหรือความเสนอเห็นเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลข่าวสารชองราชการที่ควรจัดเก็บไว้ที่
องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาทหรือส่งไปยังหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่
กำหนดในพระราชกฤษฎีกา ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 (๕) ให้คำแนะนำหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดทำและปรับปรุงข้อมูลข่ าวสารของราชการตาม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ หรือข้อมูลข่าวสารอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ 
 (๖) ให้คำแนะนำหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารกับส่วนราชการและเอกชน 
 (๗) ให้คำแนะนำหรือเสนอความเห็นในกรณีที่มีปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการดำเนินการตามระเบียบนี้ 
 (๘) แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติการในเรื่องใดๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 (๙) เชิญบุคคลใดๆ มาสอบถามหรือให้ชี้แจงแสดงความเห็นเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร 
 (๑๐) ดำเนินการอ่ืนใด เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการ 
 
 ข้อ ๘ การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด      
จึงเป็นองค์ประชุมถ้าประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้คณะกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือ
เสียงข้างมากกรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออก
เสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 



 ข้อ ๙ ให้นำความในข้อ ๘ มาใช้บังคับการประชุมของคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานที่คณะกรรมการ
แต่งตั้งโดยอนุโลม 
 ข้อ ๑๐ มติของคณะกรรมการต้องได้รับความเห็นชอบจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลก่อนจึงจะ
ดำเนินการตามมตินั้นได ้
 
 
 

หมวด ๒ 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

    
 

 ข้อ ๑๑ ให้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดงขึ้นอยู่ในความรับผิดชอบ
ควบคุม ดูแลของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท เพ่ือให้การบริ การบริ การข้อมูลข่าวสารของ
ราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจนเผยแพร่ จำหน่าย จ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นไปตามระเบียบนี้ และตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูล   ข่าวสารของราชการ 

 
หมวด ๓ 

การจัดระบบข้อมูลข่าวสาร 
    

 ข้อ ๑๒ ให้หน่วยงานในสังกัดจัดประเภทข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ รวมทั้งกฎหมายอ่ืนแลระเบียบของทางราชการ ดังนี้ 
 (๑) ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
 (๒) ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ 
 (๓) ข้อมูลข่าวสารอื่น 
 (๔) ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
 การจัดแยกซ้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งให้คำนึงถึงลักษณะของข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของราชการกาด้วยว่าเป็นข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยมิได้หรือเป็นซ้อมูลข่าวสารที่อาจมีคำสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้
ให้หน่วยงานในสั่งกัดจัดส่งสำเนาข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง (๑)และ (๒)ไปยังศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนตำบลเพ่ือให้ประชาชนเข้าตรวจดู ค้นคว้าหรือขอสำเนาให้หน่วยงานในสังกัดจัดให้มีเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบเพ่ือควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตาม และรวมทั้ง ประสานงานในการดำเนินการดังกล่าว ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอรับผิดชอบในการพิจารณาให้บริการข้อมูลข่ าวสารอ่ืนๆที่อยู่ในความ
ครอบครองหรือควบคุมดูแลซึ่งไม่ได้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะต้องจัดส่งให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามวรรคสาม 
 ข้อ ๑๓ ให้ศูนย์ข้อมูลข่าสารจัดทำดัชนีข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานในสังกัดส่งมาให้ตามข้อ๑๒วรรคสาม 
โดยให้มีรายละเอียดเพียงพอที่ประชาชนสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารได้เองให้หน่วยงานในสั่งกัดจัดทำบัญชีข้อมูล
ข่าวสารอ่ืนๆ ที่ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะต้องส่งให้แก่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามข้อ ๑๒ วรรคสามให้พร้อมในการที่จะ
พิจารณาสั่งเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยเมือ่มีผู้ใดยื่นคำขอข้อมูลข่าวสารในความครอบครองหรือควบคุมดูแล ดังกล่าว 
 

 
 
 



หมวด ๔ 
การขอตรวจดู การขอข้อมูลข่าวสารและการอนุญาต 

    
 

 ข้อ ๑๔ ให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดทำสมุดทะเบียนสำหรับผู้เข้ามาขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารที่ตั้งแสดงไว้ ทั้งนี้ 
เพ่ือเป็นหลักฐานของทางราชการ 
 ข้อ ๑๕ การขอสำเนาข้อมูลข่าวสารหรือขอสำเนาข้อมูลข่าวสารที่มีคำรับรองถูกต้อง ให้ยื่นคำขอเป็นหนัง
สื่อ ตามแบบที่องค์การปริหารสวนตำบลกำหนดต่อเจ้าหน้าที่ของศูนย์ซ้อมูลข่าวสาร หรือเขียนขึ้นเองโดยให้ระบุ
ข้อมูลข่าวสารที่จะต้องการในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามสมควรให้เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับคำขอตรวจสอบว่า ข้อมูล
ข่าวสารตามขอนั้นเป็นข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในครอบครองหรือควบคุมดูแลของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร หรืออยู่ในความ
ครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานในสังกัดใด หรือหน่วยงานสังกัดอ่ืนใดหากเป็นข้อมูลข่าวสารและอยู่ใน
ความครอบครองหรือควบคุมดูแลของศูนย์ข้อ มูลข่าวสารให้เจ้าหน้าที่ที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งเป็นพนักงาน
ส่วนตำบลไม่ต่ำกว่าระดับ ๒เป็นผู้อนุญาต และลงนามในสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร โดยลง
ลายมือชื่อ พร้อมทั้งชื่อตัว ชื่อสกุล และตำแหน่งตลอดจนวัน เดือน ปี ให้ชัดจน ทั้งนี้ ให้รับรองตามจำนวนที่ผู้ยื่น
ขอให้รับรองในกรณี ขอดู ตรวจดู ขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารอ่ืน ซึ่งอยู่ในความ
ครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานในสังกัด ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอเสนอเรื่องไปยังหน่วยงานนั้นพร้อมทั้ง
แนะนำให้ผู้ยื่นขอไปประสานงานกับหน่วยงานนั้นโดยตรง โดยให้หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายเป็นผู้พิจารณาอนุญาต โดยให้พนักงานส่วนตำบลไม่ต่ำกว่าระดับ ๒ เป็นผู้อนุญาตและลงนามในสำเนาที่
มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร โตยลงมือชื่อพร้อมทั้งชื่อตัว ชื่อสกุลและตำแหน่ง ตลอดจนวัน เดือนปีให้
ชัดเจน ทั้งนี้ให้รับองตามจำนวนที่ผู้ยื่นขอให้รับอง เว้นแต่เป็นข้อมูลข่าวสารซึ่งต้องดำเนินการ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ในกรณีไม่อาจวินิจฉัยได้ว่า ข้อมูลข่าวสารที่มีคำร้องขอ
นั้นเป็นข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้หรือไม่ให้หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดเสนอเรื่อง พร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการ
พิจารณาวินิจฉัยต่อไป 
 ข้อ ๑๖ กรณีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคำขอนั้น กระทบถึงประโยชน์ได้เสียของผู้ใดให้หน่วยงานนั้น
แจ้งให้มีส่วนไต้เสียทราบโตยมิชักช้า เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียนั้นคัดค้นภายในเวลาที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๗ แห่ง
พระราชบัญญัติข้อมูลขาวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ ด้วย 
 ข้อ ๑๗ กรณีผู้อำนาจอนุญาตมีคำสั่งมีให้ปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคำขอใดให้แจ้งคำสั่งพร้อมระยะเวลาใน
การอุทธรณ์คำสั่งไม่อนุญาต เหตุผลให้ผู้ยื่นขอทราบ พร้อมแจ้งให้ผู้ยื่นขอทราบถึงสิทธิและระยะดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการนิภัยกรเปิดเผยข้อมูลสารตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ         
พ.ศ. ๒๕๔๐ ด้วย 
 ข้อ ๑๘ ข้อมูลสารส่วนบุคคลตมมาตรา แห่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐      
ให้หน่วยงานในสังกัด ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยซ้อมูลข่าวสารในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลโดย
รอบคอบ 
 ข้อ ๑๙ ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในระหว่างการดำ เนินการให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารหรือหน่วยงานในสังกัด
พิจารณาให้บริการตามระเบียบนี้โดยอนุโลม วันแต่เป็นข้อมูลข่าวสารลับตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของ
ทางราชการ พ ศ๒๕๔ หรือเป็นเรื่องที่ไต้องเปิดเผยตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการหรือตามที่ผู้มี
อำนาจตามข้อ ด๗ เห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่ต้องเปิดเผย 
 ข้อ ๒๐ ข้อมูลข่าวสารใด หากมีกฎหมาย ระเบียบอ่ืนหรือมติคณะรัฐมนตรีกำหนดวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับ
ซ้อมูลขา่วสารนั้นไว้เป็นพิเศษ การขอขอ้มูลขา่วสารและการขอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียนหรือมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวด้วย 
 



หมวด ๕ 
กำหนดระยะเวลา 

     
 

 ข้อ ๒๑ การบริการข้อมูลข่าวสารตามคำขอ ให้หน่วยงานที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารดำเนินการให้บริการ
ภายในกำหนดระยะเวลา ดังต่อไปนี้ 
 (๑) การให้บริการข้อมูลข่าวสารที่จัด ให้ประชาชนตรวจดูหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองความถูกต้องของ
ข้อมูลขา่วสารที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันทำการที่ได้มีคำขอนั้น 
 (๒) การให้บริการข้อมูลข่าวสารอ่ืนๆ ที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของหน่วยงานในสังกัด ให้
พิจารณาดำเนินการ ให้แล้วเสร็จภายในวันทำการที่ได้มีคำขอนั้น ถ้าไม่อาจดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันทำการ
นั้นได้ ให้แจ้งกำหนดวันและเวลาตามที่เห็นสมควรแก่ผู้ยื่นขอรับ แต่ต้องไม่เกินเจ็ดวันทำการในกรณีมีเหตุจำเป็น
อาจขออนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือผู้ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายเพ่ือขยาย
เวลาออกไปได้ แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวันทำการ 
 (๓) กรณีที่ต้องแจ้งให้ผู้มีสนไต้เสียคัดคัน เมื่อรวมเวลาตั้งแต่วันรับคำขอ การแจ้งให้คัดค้านการพิจารณา
ว่าจะสั่งเปิดเผยหรือไม่เปิดเผย รวมแล้ว ต้องไม่เกินสามสิบวัน ยกเว้นในกรณีที่มีเหตุจำเป็นให้ขออนุมัตินายก
องค์การบริหารส่วนตำบลให้ขยายเวลาออกไป แต่ต้องแสดงเหตุผลและรวมเวลาแล้วต้องไม่เกินหกสิบวัน 
 

 
หมวด ๖ 

ค่าธรรมเนียม 
    

 
 ข้อ ๒๒ ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำสำเนาเอกสารข้อมูลข่าวสาร ในอัตราเท่ากับต้นทุนในการจัดทำ
สำเนาเอกสารนั้นๆ แต่ต้องไม่เกินอัตราที่คณะกรมกรข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด 
 ข้อ ๒๓ ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับรองสำเนาเอกสารคำรับรอง ดังนี้ 
 สำเนาขนาด A ๔  ค่าธรรมเนียม/แผ่น ไม่เกิน  ๑ บาท 
 สำเนาขนาด F ๔  ค่าธรรมเนียม/แผ่น ไม่เกิน   ๑.๕๐ บาท 
 สำเนาขนาด B ๔  ค่าธรรมเนียม/แผ่น ไม่เกิน  ๒ บาท 
 สำเนาขนาด A ๓  ค่าธรรมเนียม/แผ่น ไม่เกิน   ๓ บาท  
 พิมพ์เขียวขนาด A ๒ ค่าธรรมเนียม/แผ่น ไม่เกิน  ๘ บาท  
 พิมพ์เขียวขนาด A ๑ ค่าธรรมเนียม/แผ่น ไม่เกิน  ๑๕ บาท  
 พิมพ์เขียวขนาด A  ค่าธรรมเนียม/แผ่น ไม่เกิน  ๓๐ บาท  
 
 ข้อ ๒๔ ค่าธรรมเนียมข้อ ๒๒ และข้อ ๒๓ ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
 
 ข้อ ๒๕ สำหรับผู้มีรายได้น้อย ซึ่งมีพยานหลักฐานมาแสดงยืนยันที่เชื่อถือได้ นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล อาจพิจารณายกเว้นคา่ธรรมเนียมหรือลดอัตราค่าธรรมเนียมที่กำหนดในหมวดนี้ให้ได้ตามความจำเป็น 
 
 
 
 



หมวด ๗ 
สถานที่บริการข้อมูลข่าวสาร 
    

 
 ข้อ ๒๒ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาทตั้งอยู่ที่ จุดประชาสัมพันธ์ชั้น ๑        
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล พุทธบาท เลขที่  ๔๒๙ หมู่ที่  ๒๔  ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน             
จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ ๖๗๑๕๐ หมายเลขโทรศัพท์๐๕๖ ๗๖๑๕๕๙ โทรสาร ๐-๓๘๖๕-๙๘๖๖ ต่อ ๑๒
office@pluakdaenggo.th เวป ไซด์  ได้ที่  ๐ -๓๘๖๕ - ๙๖  ไปรษณี ย์ อิ เล็ กทรอนิ กส์  ได้ ที่  http://www. 
pluakdaengg.th และติดต่อทาง facebook ได้ที่ ww.facebook.com/อบต.พุทธบาท จ.เพชรบูรณ์ 
 
 
 

หมวด ๘ 
เบ็ดเตล็ด 

    
 

 ข้อ ๒๓ การปฏิบัตินอกเหนือจากท่ีกำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ถือตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของราชการ ประกาศหรือความเห็นของคณะกรรมการข้อมูลขา่วสารของราชการ 
 
 
       ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ 
 
 
 
    (นายสมเดช  ธรรมมา) 
   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบคำขอดูข้อมูลข่าวสาร 
 

      เขียนที่        

      วันที่   เดือน    พ.ศ.    
 

เรื่อง ขอดูข้อมูลขา่วสารของราชการ 

เรียน นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลพุทธบาท 

 ข้าพเจ้า       ตำแหน่ง/อาชีพ       
อยู่บ้านเลขท่ี   หมู่ที่   ตำบล    อำเภอ    จังหวัด     
หมายเลขโทรศัพท์     มีความประสงค์ขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารดังต่อไปนี้ 
๑              
๒              
๓              
  
จำนวน      ฉบับ 
 
 พร้อมนี้ขา้พเจ้าได้ส่งเงิน จำนวน    บาท (      ) 

เพ่ือชำระเงินค่าธรรมเนียมการคัดสำเนามาด้วยแล้ว 

 จึงเรียนมาเพ่ือดำเนินการให้ตามความประสงค์ของข้าพเจ้าต่อไป 
 
 
      
      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
    (ลงชื่อ)         ผู้ขอ 
            (       ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนังสือร้องเรียน 
 

      วันที่   เดือน   พ.ศ.   
   

เรื่อง ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 ข้าพเจ้า     ตำแหน่ง/อาชีพ       
อยู่บ้านเลขที ่  ที ่  ถนน   ตำบล/แขวง       
อำเภอ/เขต   จังหวัด    รหัสไปรษณีย์       
โทรศัพท์    ขอร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการว่าหน่วยงานรัฐ  คือ 
(ชื่อหน่วยงาน)    ได้กระทำการเป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยมีข้อเท็จจริง ตังนี้ 
(๑)              
(๒)              
(๓)              
 
 พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณามาด้วยแล้วคือ เรื่อง   
            
            
             
จำนวน     แผ่น 
 
 
 
 
 

  (ลงชื่อ)      ผู้ร้อง 
    (      ) 

 
 
 
 
 
 

สถานที่ติดต่อ   ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
   สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
   อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
   ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพ ๑๐๓๐๐ 
   โทร. ๐ ๒๒๘ ๘๕๕๒-๓โทรสาร. ๐ ๒๒๘๑ ๘๕๔๓ 
 
 



 
 
  
 ๑. ติดต่อขอรับด้วยตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๒. กรณีติดต่อขอรับทางอินเตอร์เน็ต 
 
สามารถสืบค้นและพิมพ์ข้อมูลได้ทาง  http: 
 

 

ยืน่ค  ำร้องกรอกแบบค ำขอขอ้มูล ณ จุดประชำสัมพนัธ์ ชั้น ๑ 

เจำ้หนำ้ท่ีรับค ำร้องพร้อมตรวจสอบขอ้มูลข่ำวสำรท่ีตอ้งกำร (๕ นำที) 

เปิดเผยไดแ้ละมีขอ้มูลพร้อม เปิดเผยไดแ้ละมีขอ้มูลไม่พร้อม เปิดเผยไม่ได ้

ในทนัที ๑วนั
[พิมพค์  ำอำ้
งอิงจำกเอก
สำรหรือข้
อมูลสรุปข
องประเด็น
ท่ีน่ำสนใจ 
คุณสำมำร
ถวำงกล่อง
ขอ้ควำมไว้
ท่ีใดก็ไดใ้
นเอกสำร 
ใหใ้ชแ้ทบ็ 
เคร่ืองมือก
ำรวำด 

เพื่อเปล่ียน
กำรจดัรูปแ
บบของกล่
องขอ้ควำม
ค ำอำ้งอิงท่ี
ดึงมำ] 

ช้ีแจงเหตุผลให้
ทรำบ 

เสนอหน่วยงำนเจำ้ของขอ้มูลพิจำรณำ 

คน้หำขอ้มูล/ถ่ำยเอกสำร/รับรองส ำเนำ 

ช ำระค่ำธรรมเนียม (ถำ้มี) พร้อมรับขอ้มูล 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จุดประชาสัมพนัธ์ ช้ัน ๑ 
องค์การบริหารส่วนต าบลพุทธบาท อ าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ขั้นตอนการขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท 


