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                      ค ำน ำ 

   งำนธุรกำร ส ำนักงำนปลัด ได้จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนด้ำนงำนธุรกำรขึ้น เพ่ือให้บุคลำกร  
ที่ปฏิบัติงำนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนร่วมกัน  งำนธุรกำรเป็นงำนหลักของส ำนักงำน 
เปรียบเสมือนประตูผ่ำนส ำหรับกำรติดต่อกับส ำนักงำนภำยนอก และภำยในของบุคลำกรในส ำนักงำน เป็นงำน
ที่ต้องกำรควำมถูกต้องและรวดเร็ว ทั้งนี้ถ้ำศึกษำโดยละเอียดของงำนธุรกำรแล้วจะเห็นได้ว่ำงำนธุรกำร 
เป็นงำนหลัก ที่ส่งเสริมสนับสนุนงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น หรือในกรณีที่ผู้ที่ปฏิบัติงำนประจ ำหน่วยงำน
ธุรกำร สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ ผู้ที่ได้รับมอบหมำยสำมำรถปฏิบัติแทนกันได้หำกข้อควำมของคู่มือมีควำม
ผิดพลำดประกำรใด หรือหำกมีข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อกำรปรับปรุงคู่มือกำรปฏิบัติงำนหน่วยงำน
ธุรกำร ขอน้อมรับไว้ด้วยควำมยินดีและพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขเพ่ือควำมถูกต้องสมบูรณ์ต่อไป 
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

   งำนธุรกำร  หมำยถึง  กำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนเอกสำรของส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลโคกแสมสำร  แบ่งออกเป็น  15  งำน  ดังนี้   
   1. งำนสำรบรรณ  กำรรับ – ส่งหนังสือ  ร่ำงโต้ตอบ  บันทึก คัดส ำเนำ  พิมพ์ตรวจทำน 
หนังสือ  และน ำเรื่องเสนอผู้บริหำร 
   2. งำนเก็บหนังสือ  ให้สำมำรถค้นหำได้ง่ำย สะดวก  รวดเร็ว และทันต่อกำรปฏิบัติงำนของ
ทุกส่วนรำชกำรภำยในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
   3. งำนรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน 
  4.  งำนรวบรวมข้อมูล  เอกสำรศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกแสมสำร 
  5.  งำนจดบันทึกกำรประชุม 
  6.  กำรจัดท ำรำยงำนกิจกรรมประจ ำปี 
  7.  งำนอนุมัติด ำเนินกำรตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
  8.  งำนจัดท ำฏีกำ  และเอกสำรประกอบฏีกำของส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
โคกแสมสำร 
  9. งำนจัดท ำทะเบียนเบิกจ่ำยวัสดุอุปกรณ์  ครุภัณฑ์  ส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลโคกแสมสำร 
  10.  งำนควบคุมดูแล  บ ำรุงรักษำอำคำร  กำรอนุญำตให้ใช้ อำคำร  สถำนที่  ห้องประชุม 
  11.  งำนควบคุมดูแลกำรฝึกอบรม  กำรประชุม สัมมนำและกำรเลี้ยงรับรองกำรประชุม 
  12.  งำนรัฐพิธี 
  13.  งำนควบคุมภำยในระดับองค์กร 
  14.  งำนเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง 
  15.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย   

  1. งำนสำรบรรณ  กำรรับ – ส่งหนังสือ  ร่ำงโต้ตอบ  บันทึก คัดส ำเนำ  พิมพ์ตรวจทำนหนังสือ  และ
น ำเรื่องเสนอผู้บริหำร 

    กำรลงรับหนังสือรำชกำร เพ่ือเป็นหลักฐำนทำงรำชกำรยืนยันกำรรับหนังสือเข้ำ เพ่ือให้ 
งำนสำรบัญเป็นระบบและป้องกันหนังสือเอกสำรรำชกำรสูญหำย เพ่ือควำมสะดวกและง่ำยต่อกำรสืบคัน 
เมื่อต้องกำรตันเรื่องของหนังสือรำชกำร 

   กำรรบัหนังสือ ได้แก่ กำรรับและเปิดซองหนังสือ ลงเวลำ ลงทะเบียน และส่งหนังสือที่ 
ได้รับเข้ำมำจำกภำยนอกให้แก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

   เมื่อรับหนังสือเอกสำรรำชกำรเข้ำมำจำกหน่วยงำนภำยในและภำยนอก ส่งเรื่องมำยัง
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกแสมสำร โดยงำนธุรกำรจะลงรับหนังสือและจัดเสนอตำมขั้นตอนดังนี้ 
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๑. รับหนังสือรำชกำรจำกภำยในและภำยนอก 
  ๒. เปิดซองและตรวจสอบควำมเรียบร้อยของเอกสำร 
  ๓. คัดแยกล ำดับควำมส ำคัญและควำมเร่งด่วนของหนังสือ 
  ๔. ลงทะเบียนรับและเปิดหนังสือในระบบสำรบรรณอิกเล็กทรอนิกส์ 
  ๕. เสนอหัวหน้ำหน่วยงำน เพ่ือบันทึกให้ควำมเห็น 
  ๖. เสนอผู้บริหำรพิจำรณำสั่งกำร ตำมล ำดับ 
  ๗. หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจแฟ้ม 
  ๘. งำนธุรกำรรับทรำบและบันทึกกำรวินิจฉัยสั่งกำร 
  ๙. งำนธุรกำรด ำเนินกำรตำมค ำวินิจฉัยสั่งกำร โดยส่งเอกสำรผ่ำนให้หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องด ำเนินกำร   
     ๑๐. จัดเก็บหนังสือตันฉบับเข้ำแฟ้มเอกสำรของหน่วยงำนตำมประเภทหัวข้อเรื่อง
โดยเรียงตำมปีปฏิทิน 
   ๑๑. สิ้นสุดกำรด ำเนินงำน "รบัหนังสือ" 
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ขั้นตอนกำรรับหนังสือ 

เริ่มกำรท ำงำน 

งำนรับหนังสือ 
ตรวจสอบหนังสือ/เอกสำร 

 

หัวหน้ำหน่วยงำน 
มันทึกผ่ำนเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชำ 

ตำมล ำดับ 

 

งำนรับหนังสือ 
รับทรำบ/ด ำเนินกำร 

 

ผู้บริหำร / ผู้มีอ ำนำจ 
พิจำรณำ/รับทรำบ/สั่งกำร 

 

งำนรับหนังสือ 
จัดส่งผู้ที่เกี่ยวข้อง/เวียนเพื่อทรำบ 

 

หัวหน้ำหน่วยงำน 
รับทรำบ/แจ้งผู้บังคับบัญชำทรำบ 

 

จบกำรท ำงำน 

 

รับหนังสือ / เอกสำร / 
ไปรษณีย์ / โทรสำรจำกงำนสำรบรรณกลำง 

หรือจำกหน่วยงำนภำยใน / ภำยนอก 
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  2.) งำนเก็บหนังสือ ให้สำมำรถค้นหำได้ง่ำย สะดวก รวดเร็ว และทันต่อกำรปฏิบัติงำนของทุกส่วน
รำชกำรภำยในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

   กำรเก็บรักษำ ยืม และท ำลำยหนังสือ 
กำรเก็บหนังสือ 
  - เก็บระหว่ำงปฏิบัติ 
  - เก็บเม่ือปฏิบัติเสร็จแล้ว 
  - เก็บเพ่ือใช้ในกำรตรวจสอบ 

กำรประทับตรำก ำหนดเก็บหนังสือ มุมล่ำงด้ำนขวำของกระดำษแผ่นแรก และลงลำยมือชื่อย่อก ำกับตรำ 

  หนังสือที่เก็บไว้ตลอดไป ประทับตรำ ห้ำมท ำลำย ด้วย หมึกสีแดง 
  หนังสือที่ต้องเก็บโดยมีก ำหนดเวลำ ประทับตรำ เก็บถึง พ.ศ...... ด้วยหมึกสีน  าเงิน 
 อำยุกำรเก็บหนังสือ ปกติไม่น้อยกว่ำ ๑๐ ปี ยกเว้น 
  ๑. หนังสือที่ต้องสงวนไว้เป็นควำมลับ 
  ๒. หนังสือที่เป็นหลักฐำนทำงอรรถคดี ส ำนวนของศำลหรือพนักงำนสอบสวน 
  ๓. หนังสือที่เก่ียวกับประวัติศำสตร์ ขนบธรรมเนียม จำรีตประเพณี สถิติหลักฐำน หรือเรื่องที่ต้องใช้
ส ำหรับศึกษำค้นคว้ำ 
  ๔. หนังสือที่ปฏิบัติงำนเสร็จสิ้นแล้ว และเป็นคู่ส ำเนำที่มีตันเรื่องคันได้จำกที่อ่ืน เก็บไว้ไม่น้อย 
  5. หนังสือที่เป็นธรรมดำ ซึ่งไม่มีควำมส ำคัญ และเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจ ำ เก็บไว้ไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี 

หนังสือที่เก่ียวกับกำรเงิน ซึ่งไมใช่เอกสำรสิทธิ หำกเห็นว่ำไม่จ ำเป็นต้องเก็บถึง ๑๐ ปี ให้ท ำควำมตกลงกับ
กระทรวงกำรคลังเพ่ือขอท ำลำยได้ ทุกปีปฏิทินให้ส่วนรำชกำรจัดส่งหนังสือที่มีอำยุครบ ๒๕ ปี พร้อมบัญชีส่ง
มอบให้กองจดหมำยเหตุแห่งชำติ ภำยใน ๓1 มกรำคม ของปีถัดไปเว้นแต่ 
   ๑. หนังสือต้องสงวนเป็นควำมลับ 
   ๒. หนังสือที่มีกฎหมำย ข้อบังคับ หรือระเบียบที่ออกใช้เป็นกำรทั่วไปก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอ่ืน 
   ๓. หนังสือที่มีควำมจ ำเป็นต้องเก็บไว้ที่ส่วนรำชกำรนั้น 

  กำรท ำลำยหนังสือ ภำยใน 2o วัน หลังสิ้นปีปฏิทิน ให้เจำ้หน้ำที่ส ำรวจและจัดท ำบัญชีหนังสือขอ
ท ำลำยสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกรม เพื่อพิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรท ำลำยหนังสือ คณะกรรมกำร
ท ำลำยหนังสือ ประกอบด้วย ประธำน และกรรมกำรอีกอย่ำงน้อย ๒ คน (ระดับ ๓ ขึ้นไป)  
   ตรำครุฑมี ๒ ขนำด 
    - ตัวครุฑสูง ๓ เซนติเมตร 
    - ตัวครุฑสูง ๓.๕ เซนติเมตร 

   ตรำซื่อส่วนรำชกำรที่ใช้เป็นหนังสือประทับตรำ มีรูปงกลมข้อนกัน เส้นผ่ำนศูนย์กลำงวงนอก
๔๕ เชนติเมตร วงใน ๓.๕ เซนติเมตร ล้อมครุฑ 



 
  

5 

ข้อแตกต่าง หนังสือภายใน กับ หนังสือภายนอก 

   หนังสือภำยใน คือ หนังสือที่ติดต่อรำชกำรที่เป็นพิธีน้อยกว่ำหนังสือภำยนอก เป็นหนังสือ
ติดต่อภำยในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน โดยใช้กระดำษบันทึกข้อควำม ลดรูปแบบลงมำเช่น 
ไมต่้องลงที่ตั้งและค ำลงท้ำย ขอบเขตกำรใช้หนังสือแคบลงมำ (ติดต่อเฉพำะภำยในกระทรวง ทบวงกรม หรือ
จังหวัดเดียวกัน) ไม่สมำรถใช้ติดต่อกับบุคคลภำยนอกได้ รำยละเอียดรูปแบบ มีหัวข้อก ำหนดให้ลงคล้ำยกับ
หนังสือภำยนอก แต่มีหัวข้อน้อยกว่ำ  ใช้กระดำษบันทึกข้อควำมเท่ำนั้น 

  กรณทีี่ตำมระเบียบ " วรรคท้ำย ข้อ ๑๒ ก ำหนดไว้ว่ำ ในกรณีท่ีกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดใด
ประสงค์จะก ำหนดแบบกำรเขียนโดยเฉพำะ เพื่อใช้ตำมควำมเหมำะสมก็ให้กระท ำได้ นั้น อำจแยกประเด็น
กำรเขียน เป็นหัวข้อ เช่น แยกเป็น 
  - เรื่องเดิม 
  - ข้อเท็จจริง 
  - ข้อกฎหมำย 
  - ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที่ 
  - ข้อพิจำรณำ 
  ซึ่งจะเห็นได้ว่ำกำรก ำหนดรูปแบบกำรเขียนหนังสือดังกล่ำว เป็นลักษณะกำรเขียนในข้อควำมของ
หนังสือเท่ำนั้น  ไม่ท ำเป็นรูปแบบและลักษณะกำรใช้หนังสือภำยในเปลี่ยนแปลงไป 

  ๓) งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน 
วัตถุประสงค์ 

  กำรเปิดใหบ้ริกำรร้องทุกข์  / ร้องเรียนทำงอินเตอร์เน็ต เป็นช่องทำงให้บุคคลทั่วไปได้สำมำรถร้อง
ทุกข ์/ ร้องเรียนมำยังหน่วยงำนได้โดยตรง  เพ่ือควำมรวดเร็วในกำรรับทรำบปัญหำ สำมำรถน ำไปด ำเนินกำร
ได้อย่ำงรวดเร็ว  โดยทุก ๆ เรื่องจะได้มีกำรติดตำม มิให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรแก้ไซปัญหำและเพ่ือเป็นกำร
ป้องกันปัญหำ ที่อำจเกิดจำกผู้ไม่ประสงค์ดี ที่ต้องกำรก่อกวนระบบงำน และเพ่ือให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์
ของกำรบริกำร อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกแสมสำร  จึงต้องก ำหนด  หลักเกณฑ์ 
วิธีกำรใช้บริกำรอย่ำงเคร่งครัด ตังต่อไปนี้ 

หลกัเกณฑ์การร้องทุกข์ / ร้องเรียน 
   ๑. เรื่องท่ีอำจน ำมำร้องทุกข์ / ร้องเรียนได้ ต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับควำมเดือดร้อนหรือ
เสียหำยอันเนื่องมำจำกเจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกแสมสำร ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
    ๑.๑ กระท ำกำรทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำร 
     ๑.๒ กระท ำควำมผิดต่อต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำร 
    ๑.๓ ละเลยต่อหน้ำที่ตำมที่กฎหมำยก ำหนดให้ต้องปฏิบัติ 
    1.๔ ปฏิบัติหน้ำที่ล่ำช้ำเกินควร 
    ๑.๕ กระท ำกำรนอกเหนืออ ำนำจหน้ำที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตำมกฎหมำย 
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   2. เรื่องที่ร้องทุกข์ / ร้องเรียน ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ  มิได้หวังสร้ำงกระแสหรือสร้ำง
ข่ำวที่เสียหำยต่อบุคคลอ่ืน 
   ๓. กำรใช้บริกำรร้องทุกข์ / ร้องเรียน อบต. ต้องสำมำรถติดต่อกลับไปยังผู้ใช้บริกำรได้เพ่ือ
ยืนยันว่ำ มีตัวตนจริง 
   วิธีกำรยื่นค ำร้องทุกข์ / ร้องเรียน 
    ๑. ใช้ถ้อยค ำสุภำพ และมี 
      (๑) วัน เดือน ปี 
     (๒) ชื่อ และที่อยู่ ของผู้ร้องทุกข์ / ร้องเรียน 
     (๓) ข้อเท็จจริง หรือ พฤติกำรณ์ของเรื่องที่ร้องทุกข์ / ร้องเรียน ได้อย่ำง
ชัดเจนว่ำได้รับ ควำมเดือดร้อน หรือเสียหำยอย่ำงไร ต้องกำรให้แก้ไข ด ำเนินกำรอย่ำงไร หรือ ชี้ช่องทำงแจ้ง
เบำะแส เกี่ยวกับกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่ / หน่วยงำนอบต. ได้ชัดแจ้งเพียงพอที่สำมำรถด ำเนินกำร สืบสวน 
สอบสวน ได้ 
     (๔) ระบุ พยำน เอกสำร พยำนวัตถุ และพยำนบุคคล (ถ้ำมี) 

  2.  ค ำร้องทุกข์ / ร้องเรียน  อำจส่งหนังสือโดยตรงเจ้ำหน้ำที่ธุรกำรหรือช่องทำง
http://www.khoksamaesan.com ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกแสมสำร 

เรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียน ที่อาจจะไม่รับพิจารณา  
   1. ค ำร้องทุกข์ / ร้องเรียนที่ไม่ระบุพยำนหรือหลักฐำนเพียงพอ  หรือเป็นเรื่องที่มีลักษณะ
เป็นบัตรสนเท่ห์   
  2.  ค ำร้องทุกข์ / ร้องเรียน ที่ยื่นพ้นก ำหนดระยะเวลำ  30 วัน นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึง
เหตุแห่งกำรร้องเรียน  

ช่องทางการร้องทุกข์ / ร้องเรียน  
   1. ร้องทุกข์ / ร้องเรียน  ด้วยตนเอง ณ ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกแสมสำร   
   2.  ร้องทุกข์ / ร้องเรียน ทำงจดหมำย ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกแสมสำร 
อ ำเภอโคกเจริญ  จังหวัดลพบุรี 15250  
   3.  ร้องทุกข์  / ร้องเรียน ทำงศูนย์บริกำรประชำชน ในเบื้องต้นหมำยเลขโทรศัพท์ 
    นำยก        0623878979 
    ปลัด อบต.  0899019723 
   4.  ร้องทุกข์ / ร้องเรียน ผ่ำน  http://www.khoksamaesan.com 
   5. ร้องทุกข์ / ร้องเรียน ผ่ำน   e-mail : khoksamsan.sao@gmail.com 
   6.  ร้องทุกข์ / ร้องเรียน ผ่ำน โทรศัพท์  036787278 

 

 

http://www.khoksamaesan.com/
http://www.khoksamaesan.com/
mailto:khoksamsan.sao@gmail.com
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การร้องทุกข์ / ร้องเรียน  ทางอินเตอร์เน็ต  

   กรุณำป้อนข้อมูลเกี่ยวกับ  ชื่อ ที่อยู่  โทรศัพท์  E-mail  จะมีประโยชน์ส ำหรับกำรติดต่อ
กลับ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพ่ือแจ้งผลกำรตรวจสอบกรณีของเรื่องที่ร้องเรียนให้ท่ำนทรำบ  ถ้ำหำกท่ำน
ไม่ประสงค์จะให้ติดต่อกลับ  หรือไม่ต้องกำรทรำบผลกำรตรวจสอบข้อร้องเรียน  ก็ไม่จ ำเป็นต้องกรอกข้อมูล
ดังกล่ำวให้ครบถ้วน แต่จะถือว่ำเป็นกำรแจ้งแบะแสให้ทรำบเท่ำนั้น  
  ถ้ำท่ำนยอมรับเงื่อนไขดังกล่ำวข้ำงต้น  ให้คลิกที่ปุ่มส่งเรื่องร้องเรียน ข้ำงล่ำงนี้แจ้งมำยังผู้รับ 
 ร้องทุกข์ / ร้องเรียน 
  ต้องให้มีผู้ร้องเรียน แจ้งไปยังช่องทำง ร้องทุกข์/ร้องเรียน  ข้ำงต้นว่ำ “ร้องทุกข์ไปท ำไม ร้องไปก็ไม่ได้
เรื่อง” นั้น ผู้ดูแลช่องทำงนี้ขอเรียนว่ำ  ท่ำนได้อ่ำนเงื่อนไขในกำรร้องทุกข์ / ร้องเรียน และปฏิบัติตำมในกำร
ให้ข้อมูลครบถ้วนแล้วหรือยัง เช่น เบอร์โทรศัพท์หรือที่อยู่ที่มีสำมำรถติดต่อได้  เมื่อท่ำนไม่แจ้งข้อมูลให้
ครบถ้วน  และเมื่อตรวจสอบเรื่องหรือด ำเนินกำรให้ตำมควำมประสงค์ของท่ำนผู้ร้องเรียนแล้ว  ผู้ดูช่องท่ำนนี้ก็
ไม่สำมำรถจะแจ้งผลกำรด ำเนินกำรตำมข้อร้องเรียนให้ท่ำนทรำบได้ 
 ดังนั้นกำรด ำเนินกำรตำมช่องทำง “ร้องทุกข์  / ร้องเรียน “ ผู้ร้องต้องปฏิบัติตำมหรือยอมรับตำม
เงื่อนไขท่ีก ำหนดไว้ด้วย  
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ผังร้องเรียน 

ค ำร้องทุกข์ / ร้องเรียน 
สำมำรถส่งหนังสือโดยตรงเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 

หรือช่องทำง  
http://www.khoksamaesan.com 

ของ อบต. 

ใช้ถ้อยค ำสุภำพ 

ระบุ วัน เดือน ปี ที่ร้องเรียน  

แจ้ง ชื่อ ที่อยู่ 
ของผู้ร้องเรียน / ร้องทุกข์ 

ระบุ  พยำน  เอกสำร  พยำยวัตถุ  และ
พยำนบุคคล (ถ้ำมี) 

ข้อเท็จจริง หรือพฤติกำรณ์ของเรื่องร้อง
ทุกข์ / ร้องเรียน โดยชัดเจนว่ำได้รับควำม
เดือดร้อนหรือเสียหำยอย่ำงไร ต้องกำรให้

แก้ไขด ำเนินกำรอย่ำงไร หรือชี้ช่องทำงแจ้ง
เบำะแส เกี่ยวกับกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่ / 

หน่วยงำน อบต. ได้ชัดเจนเพียงพอ ที่
สำมำรถด ำเนินกำรสืบสวน สอบสวนได้ 

http://www.khoksamaesan.com/
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ช่องทางการร้องทุกข์ / ร้องทุกข์ 
 

ร้องทุกข์ / ร้องเรียนด้วยตนเอง 
ที่ท ำกำร อบต. โคกแสมสำร 

ร้องทุกข์ / ร้องเรียนทำงศูนย์บริกำรประชำชน ในเบื้องต้น หมำยเลขโทรศัพท์ 
นำยก        0623878979 
ปลัด อบต.  0899019723 

ร้องทุกข์ / ร้องเรียน ผ่ำน  http://www.khoksamaesan.com 
 ร้องทุกข์ / ร้องเรียน ผ่ำน   e-mail : khoksamsan.sao@gmail.com 

 ร้องทุกข์ / ร้องเรียน ผ่ำน โทรศัพท์  036787278 

 

 
 

ร้องทุกข์ / ร้องเรียน ผ่ำน  web site : http://www.khoksamaesan.com 
 

 

 
 

ร้องทุกข์ / ร้องเรียน ผ่ำน  e- mail address: 
khoksamsan.sao@gmail.com 

 

 

 

http://www.khoksamaesan.com/
mailto:khoksamsan.sao@gmail.com
http://www.khoksamaesan.com/
mailto:khoksamsan.sao@gmail.com
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                             ร้องทุกข์/ร้องเรียน ผ่ำน http://www.khoksamaesan.com 
                                                           e-mail : khoksamsan.sao@gmail.com 
   ๔.) งำนรวบรวมข้อมูล เอกสำรศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกแสมสำร 
  ตำมมำตรำ 2 แห่งพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติให้
หน่วยงำนของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรอย่ำงน้อยตำมที่กฎหมำยก ำหนดไว้ให้ประชำชนเข้ำ
ตรวจดูได้ประกอบกับได้มีประกำศคณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำร
เกี่ยวกับกำรจัดให้มีข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรไว้ให้ประชำชนเข้ำตรวจดู ณ ที่ท ำกำรของหน่วยงำนของรัฐ โดย
เรียกสถำนที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่ำวสำรและให้บริกำรว่ำศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร 
  ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรเป็นสถำนที่ที่หน่วยงำนของรัฐจัดรวบรวมข้อมูลข่ำวสำรไว้ให้ประชำชน
สำมำรถค้นหำข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรได้เอง  ในเบื้องต้นคณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรพิจำรณำ
เห็นว่ำ  เพ่ือไม่ให้เป็นภำระกับหน่วยงำนของรัฐทั้งในด้ำนบุคลำกร สถำนที่และงบประมำณ จึงก ำหนดให้
หน่วยงำนของรัฐที่ต้องจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่ำสำรเฉพำะหน่วยงำนของรัฐที่เป็นนิติบุคคลเท่ำนั้น ซึ่งหมำยถึง
หน่วยงำนของรัฐที่เป็นรำชกำรส่วนกลำง คือ กรม หน่วยงำนเทียบเท่ำ รำชกำรส่วนภูมิภำค คือ จังหวัด อ ำเภอ
และรำชกำรส่วนท้องถิ่นคือ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เทศบำล องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกรุงเทพมหำนคร
และเมืองพัทยำหน้ำที่ตำมกฎหมำยที่จะต้องจัดตั้ง ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร ตำมประกำศคณะกรรมกำรข้อมูล
ข่ำวสำรของรำชกำรส ำหรับหน่วยงำนของรำชกำรส่วนกลำงที่ไปตั้งอยู่ในจังหวัดต่ำงๆ และไม่ขึ้นกับรำชกำร
ส่วนภูมิภำค เช่น ส ำนักงำนของส่วนรำชกำร สังกัด กระทรวงกำรคลังส ำนักงำนเขต หรือ ส ำนักงำนภำคของ
หน่วยงำนต่ำงๆ เป็นต้น ต้องจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของหน่วยงำนขึ้น โตยต้องมีข้อมูลข่ำวสำรตำมมำตรำ ๗ 
และมำตรำ ๙ เท่ำที่หน่วยงำนนั้นมีอยู่แสดงไว้ด้วย 

สิ่งท่ีประชาชนควรรู้ 
ประชำชนมีสิทธิยื่นค ำขอข้อมูลข่ำวสำรได้ทุกเรื่อง 
   สิทธิในกำรยื่นค ำขอข้อมูลข่ำวสำรนี้ ถือว่ำเป็นไปตำมมำตรำ ๑๑ ของกฎหมำย ประชำชนมี
สิทธิยื่นค ำขอขอ้มูลข่ำวสำรของรำชกำรได้ทุกเรื่อง โดยกฎหมำยไม่ได้ก ำหนดข้อจ ำกัดหรือข้อห้ำมว่ำไมให้ยื่น
ค ำขอข้อมูลข่ำวสำรประเภทใดหรือเรื่องใด และผู้ใช้สิทธิยื่นค ำขอตำมกฎหมำยนี้ก็ไม่จ ำเป็นต้องมีส่วนได้ส่วน
เสียเช่นเดียวกับสิทธิเข้ำตรวจดูข้อมูลข่ำวสำร 

      การตรวจดูข้อมูล 
      สิทธิในการเข้าตรวจดู 

  สิทธิในกำรเข้ำตรวจดูข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร ประชำชนสำมำรถ ท ำได้ แม้ว่ำจะไม่มีส่วน
ได้เสียเกี่ยวข้องกับข้อมูลข่ำวสำรนั้นโดยกฎหมำยได้บัญญัติให้หน่วยงำนของรัฐจะต้องเตรียมข้อมูลข่ำวสำรของ
รำชกำรอย่ำงน้อยตำมรำยกรที่กฎหมำยก ำหนดไว้ตำมมำตรำ ๙ น ำไปรวมไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร 
เพ่ือให้ประชำชนเข้ำตรวจดูได้ เช่น แผนงำนโครงกำรและงบประมำณ สัญญำสัมปทำน สัญญำที่มีลักษณะ
ผูกขำดตัดตอน เป็นต้น 

http://www.khoksamaesan.com/
mailto:khoksamsan.sao@gmail.com
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           สิทธิในการขอส าเนาหรือการรับรองส าเนาถูกต้อง 
  เมื่อประชำชนได้ใช้สิทธิข้ำตรวจดูแล้ว หำกสนใจข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรในเรื่องใดก็มีสิทธิ
ที่จะขอส ำเนำ และขอให้รับรองส ำนำถูกต้องจำกหน่วยงำนของรัฐในเรื่องนั้นได้หมำยเหตุ กำรขอส ำเนำผู้ขอ
อำจต้องเสียค ำธรรมเนียมในกำรถ่ำยส ำเนำให้กับหน่วยงำนของรัฐที่เข้ำตรวจดูด้วยแต่ทั้งนี้จะเก็บค่ำธรรมเนียม
เกินกว่ำหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรช่องรำชกำรให้ควำมเห็นชอบไม่ได ้สิทธิของประชำชนที่
เกี่ยวกับกำรขอข้อมูลขำ่วสำรส่วนบุคคลกฎหมำยจ ำกัดโดยรับรอง หรือคุ้มตรองสิทธิไว้เฉพำะเมื่อเป็นข้อมูล
ข่ำวสำรส่วนบุคลที่เกี่ยวกับตนเอง ดังนี้บุคลมีสิทธิยื่นค ำขอเป็นหนังสือเพ่ือขอตรวจดูหรือขอส ำเนำข้อมูล
ข่ำวสำรส่วนบุคคลที่เก่ียวกับตนเอง (มำตรำ ๒๕ วรรคหนึ่ง) เป็นกรณีที่หน่วยงำนของรัฐแห่งหนึ่งแห่งใดที่มีกร
รวบรวมข้อมูลขำ่วสำรส่วนบุคคลของบุคคลหนึ่งบุคคลใดไว้ เช่นประวัติสุขภำพ ประวัติกำรท ำงำน หรือข้อมูล
ข่ำวสำรเกี่ยวกับฐำนะกำรเงิน เป็นตัน บุคคลผู้นั้นก็มีสิทธิตำมกฎหมำยที่จะขอตรวจดูหรือขอส ำเนำข้อมูล
ข่ำวสำรดังกล่ำวนี้ของตนเองได้ค ำว่ำบุคคล ตำมที่นี้ก็สื่อประชำชนโดยทั่วไปนั่นอง แต่เนื่องจำกกฎหมำยข้อมูล
ข่ำวสำรของรำชกำรในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลข่ำวสำรส่วนบุคคลได้ให้สิทธิครอบคลุมไปถึงคนที่ไม่มีสัญชำติไทย
แต่มีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทยด้วย 

ขั นตอนการขอข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลโคกแสมสาร 
ขั้นตอนที่ ๑  กรอกแบบฟอร์มกำรขอใช้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร เพ่ือยื่นต่อเจ้ำหน้ำที่ 
ขั้นตอนที่ ๒ 
  ๒.๑ กำรตรวจสอบข้อมูลด้วยตนเอง หรือขอให้เจ้ำหน้ำที่ช่วยแนะน ำคันหำให้มีข้อมูลใน
ศูนย์ฯ ตรวจสอบเอกสำรที่มีอยู่ในศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร ไม่มีข้อมูลในศูนย์ ติดต่อผู้ประสำนงำนหน่วยงำนภำยใน
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลที่รับผิดชอบข้อมูลและพำไปพบเจ้ำหน้ำที่ด้วยตนเอง 
  2.2 กรณีท่ีศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรไม่มีข้อมูลและหน่วยงำนภำยใน อบต. ก็ไม่มีข้อมูลตำมที่ร้อง
ขอเจ้ำหน้ำที่จะแนะน ำให้ไปที่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
  ๒.๓ กำรขอข้อมูลจำกโทรศัพท์ 036787278 
  - ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคล      ส ำนักปลัด เป็นผู้ตอบ 
  - ข้อมูลที่เกี่ยวกับกำรจัดซื้อ  งำนพัสดุ  กองคลัง เป็นผู้ตอบ 
  - ข้อมูลที่เกี่ยวกับภำรกิจทั่วไป  ส ำนักปลัด เป็นผู้ตอบ 
   ๒.๔ กำรส่งข้อมูลทำงโทรสำร  036787278 
ขัน้ตอนที่ ๓  ถ้ำต้องกำรส ำเนำข้อมูลข่ำวสำรหรือส ำเนำข้อมูลข่ำวสำรที่มีค ำรับรองควำมถูกต้องให้ติดต่อ  
                 เจ้ำหน้ำที ่
    ๓.๑ นับจ ำนวนหน้ำเอกสำรที่ต้องกำรส ำเนำ 
  ๓.๒ ช ำระค่ำธรรมเนียม 
  3.๓ น ำเอกสำรไปส ำเนำเอกสำรที่จุดส ำเนำเอกสำร 
  ๓.๔ น ำเอกสำรมำคืนที่ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร 
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ขั้นตอนที่ ๔  ช ำระค่ำธรรมเนียมตำมระเบียบของทำงรำชกำร 

ขั นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลโคกแสมสาร 

 

 

 

 

 

 

ตรวจดูว่ามีข้อมูลข่าวสารอยู่ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารหรือไม่ 

ถ้าม ี ถ้าไมม่ ี

ช่วยเหลือ/แนะน ำ/ค้นหำจำกข้อมูล 
ข่ำวสำรที่เก็บ ณ ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร 

หรือที่แยกเก็บไว้ต่ำงหำก 

ถ้ำสงสัยว่ำเป็นบุคคลต่ำงด้ำว 
ขอดูหลักฐำน 

เจ้ำหน้ำท่ีอำจไม่ให้บริกำรก็ได ้

ถ่ำยส ำเนำ / รับรองส ำเนำถูกต้อง 

ช ำระค่ำธรรมเนยีม (ถ้ำมี) 

กรอกแบบค ำขอข้อมูลข่ำวสำร 

ให้ควำมช่วยเหลือในกำรกรอกแบบค ำขอ
ข้อมูลข่ำวสำรหรือเจ้ำหน้ำที่กรอกเอง 

ขอรำยละเอียด ชื่อ ที่อยู่ ที่ติดต่อ 

ถ้ำสงสัยว่ำเป็นบุคคลต่ำงด้ำว ขอดู
หลักฐำนเจ้ำหน้ำที่อำจไม่ให้บริกำรก็ได้ 

แนะน ำให้ไปที่เก็บข้อมูลข่ำวสำรแห่งอื่น 

ส่งผู้รับผิดชอบพิจำรณำว่ำจะเปิดเผย
ข้อมูลข่ำวสำรตำมค ำขอได้หรือไม่ 

ติดต่อนัดหมำยมำฟังค ำขอ 

ถ่ำยส ำเนำ / รับรองส ำเนำถูกต้อง 

ช ำระค่ำธรรมเนียม (ถ้ำมี) 


