
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ กระทรวงมหาดไทย  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ เป็นกฎหมายที่มีขึ้นรองรับ &ldquo;สิทธิ ได้รู้&rdquo; 
(Right to know) ของประชาชน หรือ สิทธิที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เก่ียวกับการด าเนินงานของรัฐ และก าหนดหน้าที่
ของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อรองรับและคุ้มครองสิทธิของประชาชนไปพร้อม
กัน โดยแนวคิดหลักของกฎหมายของข้อมูลข่าวสารของราชการ ดังนี้ 
   ๑. ให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานต่างๆ ของรัฐ โดยก าหนดข้อยกเว้นให้
ชัดเจน เพ่ือให้ประชาชนใช้สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพ่ือการมีส่วนร่วม ในการก าหนดนโยบายและตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ
ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสอันเป็นหลักการพื้นฐานที่ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาสังคมประชาธิปไตย 
    ๒. รองรับสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการที่อยู่ในความครอบครองของ
หน่วยงานของรัฐได้แก่ สิทธิไหนการขอค าปรึกษา สิทธิในการตรวจดูข้อมูล สิทธิในการข้อมูลข่าวสารอื่นใดของราชการ สิทธิ
ในการขอส าเนาหรือส าเนาที่มีการรับรองสิทธิในการได้รู้ถึงขอมูลส่วนบุคคล สิทธิในการด าเนินการแทนผู้เยาว์ สิทธิในการ
ร้องเรียน และสิทธิในการอุธรณ์ 
   ๓. ข้อมูลข่าวสารของราชการเกือบทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ สามารถเปิดเผยได้ภายใต้หลักการที่ว่า เปิดเผย
เป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น โดยข้อยกเว้นจะมีได้ เฉพาะที่กฎหมายก าหนดว่าไม่ต้องเปิดเผยเท่านั้น 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 สถานที่ให้บริการ 
(หมายเหตุ: -)  
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ  อ าเภอกระสัง  จังหวัด
บุรีรัมย์ 31160 โทรศัพท์ 0 4466 6124 / โทรสาร 0 
4466 6125/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 15 นาท ี
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ประชาชนขอรับข้อมูลข่าวสารยื่นค าร้อง 
พร้อมเอกสารประกอบ 
 

5 นาท ี องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยส าราญ 

อ าเภอกระสัง 
 จังหวัดบุรีรัมย์ 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจ้าหน้าที่ผู้รับแบบค าขอแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด าเนินการ 
 

5 นาท ี องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยส าราญ 

อ าเภอกระสัง 
 จังหวัดบุรีรัมย์ 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
 

3) กำรพิจำรณำ 
ด าเนินการคัดส าเนาให้ผู้ยื่นค าร้องฯ 
 

5 นาท ี องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยส าราญ 

อ าเภอกระสัง  
จังหวัดบุรีรัมย์ 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

- 

ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ  อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160 โทรศัพท์ 0 4466 6124 /
โทรสาร 0 4466 6125/www.hr.go.th 

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /       
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบค าขอข้อมูลข่าวสารของทางราการ 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อกระบวนงำน: (การขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ) 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: (องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ  อ าเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์ ) (Division, 
Department, Ministry) 
ประเภทของงำนบริกำร: (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: (รับแจ้ง) 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ) 
ระดับผลกระทบ: (บริการทั่วไป) 
พื้นที่ให้บริกำร: (ท้องถิ่น) 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: (ไม่ก าหนด)  
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: ไม่ก าหนด 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน  
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด  
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด  
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: การขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ  อ าเภอกระสัง 
จังหวัดบุรีรัมย์  
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 


